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 چكيده
سطح باالیی از مشكالت    ،این اختاللبا  آموزان  است. دانشرشدی  ، یک اختالل عصبی  اختالل یادگیری ویژه

 بخشی باهدف بررسی تأثیر توان حاضر پژوهش شود.ها می که منجر به افت تحصیلی آن دارند را شناختی 
 حاضر  پژوهش .شد انجام اختالل یادگیری ویژهبا  آموزاندانش شناختی  اجتناب کاهش بر ایرایانه شناختی 

دختر آموزان جامعه آماری شامل کلیه دانش  .بودکنترل با گروه  آزمونپس_آزمونپیشطرح با  شبه تجربی 
به روش نفر  28ای به حجم نمونهها از بین آن که ندیادگیری شهر کرمانشاه بودپایه سوم تا ششم با اختالل 

دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار صورت تصادفی در بهو گیری در دسترس انتخاب نمونه
(، پرسشنامه مشكالت یادگیری کلورادو 2008اجتناب شناختی سكستون و دوگاس )پرسشنامه  شامل  پژوهش  
  12به مدت بخشی شناختی کاپیتان الگ برنامه توانبود. شده هوش وکسلر کودکان  تجدیدنظرو آزمون 

برنامه نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد    .اجرا شدگروه آزمایش    برای  ای و دو بار در هفتهدقیقه  60-50جلسه  
و   (P<001/0این کودکان شده است )اجتناب شناختی کاهش موجب بخشی شناختی کاپیتان الگ توان
 اجتناب شناختی کودکان به کار رود.کاهش  درمناسب  روشی  عنوانبهتواند می 

-دانش،  ایبخشی شناختی رایانهتوان  ،اختالل یادگیری ویژه  ،اجتناب شناختی:  کليدی  گانواژ
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 بار نخستین  است. 1یادگیری ویژه اختاللبا  کودکان استثنایی، کودکان انواع از یكی

 اصطالح این  .شد مطرح 2کرک ساموئل توسط 1962 سال در یادگیری اختالل اصطالح

 متوسط از یا باالتر متوسط هوش باوجود رسیدمی نظر به که داشت اشاره آموزانیدانش  به
 مانند هاییواژه با ،1962سال   از قبل تا  آموزاندانش  این  هستند. مواجه تحصیلی مشكالت با

 گذاریببرچس 5مغزی دیدهیبآس و 4اشتراوس نشانگان، 3مغزی بدکارکردی جزئی

 و  تشخیصی راهنمای پنجم ویرایش  در یتازگ(. به2015،  6کلمنو    گلدر  ،ک)کر  شدندمی
است و اختالل خواندن، تغییر نام داده  اختالل یادگیری ویژه 7روانی یهااختالل آماری

شدند اکنون اختالل نوشتن و اختالل ریاضی که هر یک اختالل مستقل و مجزا محسوب می
شده است یعنی از این به بعد گنجانده اختالل یادگیری ویژهکننده در عنوان یک مشخصبه

شناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختالل خواندن پزشكان یا روانروان
کننده خواندن با مشخص اختالل یادگیری ویژهتالست در عوض خواهند گفت که به مب 

 (.1392گنجی، ؛ 1395، ترجمه رضاعی، 2015، 8سادوک، سادوک و روئیز) مبتالست
 شامل که است پایه یشناختروان فرآیند چند  یا یک در اختالل  ،یادگیری ویژهاختالل   

 دادن، گوش در ناتوانی صورتبه را خود اختالل این شود.می آن کاربرد یا زبان درک

 دهد؛ امامی نشان ریاضی محاسبات یا امالء نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن، رفك

 دیداری، هایمعلولیت نتیجه ا  اساس که شودنمی یادگیری مشكالت از دسته آن شامل

 فرهنگی محیطی، نامساعد وضع هیجانی، اختالل ذهنی، یماندگعقب حرکتی، یا شنیداری

 از  اختالل یادگیری ویژه(.  2014،  9)مرکز ملی کودکان با ناتوانی یادگیری  است اقتصادی یا
 سطوح در ناتوانی پایه باشد کهمی بیولوژیک منشأ رشدی با -عصبی ویژه تاختالال جمله

 
1. Specific Learning Disability )SLD( 

2. Samuel Kirk 

3. Minimal brain dysfunction 

4. Strauss syndrome 

5. Brain injured 

6. Kirk, Gallagher & Coleman 

7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders )DSM-5 ( 

8. Sadock, Sadock & Ruiz 

9. National Center for Learning Disabilities 
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، 1روانپزشكی آمریكاباشد )انجمن می درصد 15-5یادگیری  اختالل است، شیوع شناختی
2013 .) 

 آن با ،اختالل یادگیری ویژهبا  آموزاندانش  ویژهبه آموزان،دانش  که مسائلی ازجمله

)پورعبدل، صبحی قراملكی  است 2شناختی اجتناب قرارگرفته، موردتوجه کمتر و درگیرند
شیء (. سازه اجتناب به رهایی از یک عمل یا رهایی از یک شخص یا یک 1394و عباسی، 
مدت باعث حفظ اضطراب دهد، ولی در طوالنیکند که پریشانی را کاهش میاشاره می

های هیجانی و جایگزینی راهبردهای های مؤثر افراد به محرکشود. اجتناب مانع پاسخمی
، 3شود و به همین دلیل راهبرد کارآمدی نیست )اوتنبریت و دوبسونمدیریت هیجان می

 انواع شناختی (. اجتناب1394، صبحی قراملكی و عباسی، به نقل از پورعبدل 2004

 اجتماعی ارتباطات جریان در را خویش افكار افراد  آن اساس بر که است ذهنی راهبردهای

( توصیف 2200) 5(. کالرک و مک مانوس2009، 4دوگاس و )سكستون دهندمی تغییر
اجتماعی فرضیاتی درباره خود و محیط کنند که هر فردی در رویارویی با یک موقعیت می
ی عملكرد اجتماعی مثبت، باورهای گرایانه دربارهسازد این فرضیات معیارهایی کمالمی

ی های خویش در روابط بین فردی و توجه سوگیرانه دربارهمشروط درباره عملكرد
جسمانی و های گیری عالئم و نشانهتواند منجر به شكلهای دیگران است که میارزیابی
 اوی، (. نتایج برخی مطالعات ازجمله مک2010، 6شناختی گردد )داناهی و اسُتپاروان

 نشان (2007) 9و بالیكس و دیوریو (2012، )8و کارتن (، واینر2013) 7ماهونی و مولدس

 برای اضطرابی افراد که است شناختی راهبردهای از یكی شناختی اجتناب که دهدمی

 بر سعی طریق  این  از و کنندمی استفاده آن از زا  اضطراب هایمحیط در اطالعات پردازش

 رهایی محیطی هاینگرانی از را خود بتوانند تا دارند خود ذهنی تصورات و تفكرات تغییر

 فرونشانی شامل شناختی اجتناب (.1389 هنرمند، زاده مهرابی و معینی نژاد، دهند )بساک

 
1. American Psychiatric Association 

2.Cognitive Avoidance 

3. Ottenbreit & Dobson 

4. Sexton & Dugas 

5. Clark & McManus 

6. Danahy & Stopa 

7. McEvoy, Moulds & Mahoney 

8. Weiner & Carton 

9. Balkis & Duru 
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 5کنندهو اجتناب از محرک تهدید  4پرتی، حواس3فكر به تصور تبدیل  ،2فكر ، جانشینی1فكر
، 6مانسل )بوگلسو گیردمی صورت کنندهنگران موضوع از ذهن انحراف باهدف که است
 اجتنابی ایمقابله راهبردهای کارگیری(. به1389، به نقل از بساک نژاد و همكاران، 2004

 مشكالت زیرا شودمی اضطراب افزایش موجب خود که دهدمی شكل را معیوبی چرخه

 افكار تأیید و عملكرد پیشرفت از مانع یافتهافزایش  اضطراب ماند.می باقی نشدهحل فرد

 اجتناب کارگیری راهبردبه همچنین (.2012، و کارتن  شود )واینرکننده مینگران و منفی

 اهمال رفتارهای و اجتنابی عملكرد تواندمی غیرمنطقی تفكرات ایجاد دلیل به شناختی

 (. 1389 همكاران، و نژاد )بساک باشد داشته دنبال به را کارانه

 احساس بیشتر کاهش  به تواندمی فراشناختی دانش یا تفكر در تفكر درباره ناتوانی

 سبب شده،گرفته یاد مطالب نظارت در ناتوانی دنبال آن به بیانجامد و شخصی کنترل

همراه دارد  برای انجام تكالیف را به بیشتر امر تعللاین  و فرد شده اضطراب، در افزایش 
 بررسی به پژوهشی ( در2013ماهونی ) و مولدس اوی، مک (.2007)بالیكس و دیوریو، 

 داد نشان نتایج پژوهش  پرداختند. اجتماعی اضطراب اختالل پس آیندهای آیندها وپیش 

 آیندهای اختالل پیش  ترین مهم شناختی نارسایی و شناختی اجتناب آیند، خود منفی افكار

 تجربه یک از پس ویژه های یادگیریاختاللبا آموزان هستند. دانش  اجتماعی اضطراب

 خود ذهنی محتویات و پرداخته موقعیت ذهنی پردازش به اجتماعی روابط در ناخوشایند

کنند دهند و تالش میتغییر می شناختی اجتناب راهبرد انواع از استفاده با موقعیت درباره را
 خویش  اجتماعی موقعیت درباره کنندهنگران افكار از رهایی برای اجتنابی تمهیدات از تا

، به نقل از برقی ایرانی، محمدی، بگیان کوله مرز و 2004، 7جویند )کشدن و رابرتبهره
 نشان (،1393) عباسی و قراملكی صبحی پورعبدل،(. در همین راستا پژوهش 1394بختی، 

 کارهای انجام و درسی تكالیف انجام در اختالل یادگیری ویژهبا  آموزاندانش  که داد

 رابطه نیز (1389) حیدری پژوهش  نتایج هستند. روبرو تعلل با مدرسه به مربوط روزمره

 
1. Thought suppression 

2. Thought substitution 

3. Transformation of Images into thoughts 

4. Distraction 

5. Avoidance of threatening stimuli 

6. Bogels & Mansell 

7. Kashdan & Roberts 
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دهد. می نشان را آموزاندانش  این  در تحصیلی موفقیت با کاریاهمال دارمعنی و منفی
با آموزان ها حاکی از آن است که نارسایی شناختی و اجتناب شناختی در دانش پژوهش 

دهد که تر از دانش آموزان عادی است این نتایج نشان میبیش  اختالل یادگیری ویژه
چنین اجتناب از همهای شناختی و هیجانی با ایجاد شكاف بین تفكر و هیجانات فرد و متغیر

را با موانع  اختالل یادگیری ویژهبا آموزان توانند پیشرفت تحصیلی دانش پذیرش آن، می
اختالل دهد کودکان ها نشان می(. پژوهش 1394، و همكاران پورعبدل) مهمی روبرو سازند

ی ؛ سلطان1393دارند )امینایی و موسوی نسب،  های اجرایی مشكلدر کارکرد  یادگیری ویژه
 مهمی ساختارهای اجرایی کارکردهای (.1391کوهبنانی، حمید زاده، هاشمی و صرامی، 

 در موفق عملكرد و انطباق برای و داشته اساسی نقش رفتار هدایت و کنترل در که هستند

 (.2001، 1اندرسون، اندرسون، نورتم، جاکوبس و کاتروپا)د دارن اهمیت واقعی زندگی
 کارکردهای یدهدربردارن که دارد اشاره کلی ایسازه به اجرایی کارکردهای اصطالح
 هایمهارت به که است دهیسازمان و بازداری زی،ریبرنامه گیری،تصمیم مثل متعددی

 این  .دارد نیاز خالق تفكر و ادراک زبان، فعال، حافظۀ توجه، نظیر مغز عالی شناختی

 افراد کمک به تحصیلی مسائل و هوشی هایکنش یادگیری،  تكالیف انجام در کارکردها

(.  2012، 3؛ تاپس، کالنس، وان کایونبرق، ادرنس و بریسبرت2،2010)بست و میلر کنندمی
 (، رفتارهای2010،  4ترس )استاپینسكی، ابات و ریپ نگرانی،  عالئم بروز با شناختی اجتناب

اوی  هیجانات )مک کنترل عدم و منفی تفكر( 2010، 5هیجانی )اُالتانجی، مورتز و زلومک
( 1394همكاران،  و ایرانیاست و با اضطراب اجتماعی )برقی همراه (2013و همكاران، 

 کمک کودکان به که شناختی، عصبی فرآیندی بازداری .رابطه مثبت معنادار وجود دارد

 حافظه گیری،تصمیم دهی،سازمان همچون بدهند؛ کارکردهایی درنگیدِ پاسخ تا کندمی
 بازسازی آینده، بینیپیش  زمان، ادراک و احساس حرکتی، کنترل تبدیل و حفظ کاری،
 شناختیعصب اجرایی کارکردهای ترین مهم ازجمله توانمی را مسئله حل و درونی زبان

 
1. Anderson, Anderson, Northam, Jacobs & Catroppa 

2. Best, J.R., & Miller 

3. Tops, Callens, Van Cauwenberghe, Adriaens, & Brysbaert 

4. Stapinski, Abbott & Rapee 

5. Olatunji, Moretz & Zlomke, 
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کند می کمک انسان به هوشی هایکنش  و یادگیری تكالیف انجام و زندگی در که  دانست
 (. 1998، 1)بارکلی

 است.های چشمگیری در حوزه علوم شناختی صورت گرفته در دو دهه اخیر پیشرفت
 یهارفته جای خود را به آزمونکاغذی رفته-مداد  یهاارزیابی و تشخیص، آزمون  یینهدرزم
هایی وجود آمده است. یكی از درماندرمان نیز به  یینهها درزماین پیشرفت ه،دداای رایانه

بخشی های شناختی بكار رفته است درمان تواناخیر برای بهبود کارکرد یهاکه در سال
 اختالالت بازتوانی و درمان برای که است اصطالحی شناختی بخشیتوان .شناختی است

 دچار ایهحوزه تقویت برای درمانی خدمات ارائه معنای به و شودیم استفاده شناختی

است )شهبازی،  آمدهیش پ اختالل جبران برای جدید الگوهای جایگزینی یا و آسیب
1390). 

 عملكرد و نقایص بهبود آن اصلی هدف که است درمانی روش شناختی بخشیتوان

 است. توجه و تمرکز اجتماعی، درک اجرایی، عملكرد حافظه، قبیل از بیمار شناختی

های پذیری عصبی مغز است که به تمرینشكلبخشی شناختی مبنی بر اصولی از درمان توان
های حافظه، زبان و کارکرد ،های گوناگون شناخت مانند توجههدفمند برای بهبود حوزه

دو   (.2016، 2، لمباردی، پامبوکو، دالپاپا، بلو، د آوال و زاگونلرگوبکند )اجرایی اشاره می
یص نقاکه در آن  )  3ترمیمی  خشیبتوانشناختی وجود دارد: روش    بخشیتوانروش پایه برای  

که در آن ) 4روش جبرانی ( وشودترمیم می گوناگونهای مكرر یله تمرین وسبهذهنی 
 کاربردهبهها و ابزارهای انطباقی و اصالحی محیط علیرغم نقایص در حال پیشرفت  استراتژی

تواند بكار برد و می باهمتوان شود تا عملكردها را جبران کند(. این دو تكنیک را میمی
 -ای جامع باشد که انواع دیگری از درمان روانیچند رشته  بخشیتوانعناصری از یک برنامه  

درواقع زیربنای نظری این روش درمانی (.  2015،  5هیز)  یردگیبرماجتماعی و بازتوانی را در  
 مغزی، یمیترم -خود و پذیریشكل اصل طبق ای بررایانه شناختی بخشیآن است که توان

 ایجاد هاآن در پایداری سیناپسی تغییرات مغز در فعال کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی با

 
1. Barkley 
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 ماندگاری علت مغزی، پذیریشكل اصل اساس (. بر2014و همكاران،  1رسنر) کندمی
 به توانمی را پیگیری مرحله ای دررایانه شناختی بخشیتوان توسط ایجادشده تغییرات

 نسبت شناختی هایآموزش طریق از افراد مغز در ایجادشده کنشی یا ساختاری تغییرات
 اطالق ییهاآموزش به شناختی یبخشتوان (.2007، 2داد )اکانل، بلگرو و رابرتسون

 (اییانهرا هاییباز بازی )عموما  شكل به ولی علوم شناختی هاییافته بر مبتنی که شوندیم
 موارد این  همه که دهند ارتقا یا بخشیده بهبود را شناختی عملكردهای کنندیم سعی

دارد )تورل، نات لی،  اشاره مغز یریپذانعطافیا همان  نوروپالستیسیتی بر اصل ذکرشده،
 (. 2009، 3بوهلین و کلینگ برگ

 هاییشرفتپ ازجمله متعدد، هاییماریب و اختالالت درمان برای یافزارنرم توسعه

 فرایند یک قالب در را ترپرهزینه و قدیمی هایروش تواندمی که است امروز دنیای مهم

 توانمی افزارهانرم این  ازجمله .نماید منتهی بیشتری بهبودی و پیشرفت به دقیق، و ساده

 مانند کودکان روانی و رفتاری اختالالت درمان جهت در استفادهقابل یافزارهانرم به

 صرف زیاد، مراجعه با مكرر تمرینات انجام ازآنجاکه و نمود اشاره یادگیری مشكالت

 کاهش و است همراه درمانی مراکز در حضور از کودک  نگرانی و ترس و وقت و هزینه

باشند  داشته مؤثرتری نقش  توانندمی افزارهانرم این  دارد، دنبال به را یادگیری میزان
 شودمی باعث هابازی این  جذاب ظاهر (.1395شریعت،    صمصام  عابدی و  صادقی،  )دهقانی،
 محدودیت داشتن و بپردازد  تمرینات این  انجام به خستگی بدون و بیشتر هیجان با کودک

 رایانه بر مبتنی برنامه شود. درمی کودک عمل سرعت افزایش  و بیشتر باعث تالش زمانی

 سطح یجتدربه و شودیم تعیین  فرد اولیه آمادگی سطح اساس بر تكلیف دشواری سطح

)گایتن، گالرا، کرلورا، چیو،  یابدیم افزایش  فرد پیشرفت اساس بر تكلیف دشواری
ی توانبخشی در حوزه مورداستفادهافزارهای ها و نرمبرنامه ازجمله (.2013، 4روبریگوز
؛ به 2001)  5مراتبی سولبرگ و ماتیرتوانبخشی مبتنی بر مدل سلسله    توان به برنامهشناختی می

توسط  2005که در سال  Brain ware safari(، برنامه توانبخشی 1389نقل از بخاراییان، 
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برای ارتقاء   هااین برنامهاشاره کرد؛    TAP  ،IVAافزار  نرمشرکت ارتقاء یادگیری طراحی شد و  
اند اما برنامه توانبخشی شدهساخته و حافظهتنها چند مهارت مانند توجه، کارکرد اجرایی 

Captain's Log  مهارت شناختی را پوشش می 22از جامعیت بیشتری برخوردار است و-

 دهد و کاربرد بیشتری در حوزه درمان اختالالت شناختی دارد.
؛ چوانگ، 2015،  1آلزایمر )کیم  ی اختالالت شناختیهای درزمینهپژوهش  تاکنون بیشتر

؛ رسنر و همكاران، 2013، 3(، آسیب مغزی )لوجک و بلواسكا2015، 2چا، چو، کیم و چو
، 4زیوبیزارتا، الکاس جیمنز و گومز ابستان ( و پارکینسون )دیاز سرادا، اُبجد، پنا، کابرا2014
ی حافظه فعال، توجه و یادگیری و درزمینهاختالل فعال و ( و برای کودکان بیش 2016

شود. ساحا، که به چند مورد آن اشاره می شدهانجام ییهاپژوهش کارکرد اجرایی 
( تقویت توجه بر مبنای کامپیوتر را برای 2015)  5و قهش چاکربرتی، موکپهدایای، باندپوادیه

بخشی افزار تواندند. نرمقراردا  یموردبررسدرمان کودکان مبتالبه بیش فعالی/ نقص توجه را  
ای دو بار در هفته برای کودکان دقیقه 35ی جلسه 36برای  Captain's Logشناختی 

ها نشان داد سرعت پردازش، هماهنگی بیش فعالی اجرا کردند. تحلیل داده /یتوجهکم
حرکتی، توجه پایدار و حافظه کاری در کودک بعد از آموزش شناخت بهبود یافت. 

آموزش و  ایبرنامه رایانه یرتأث( 1397) خانجانی، فرهودی، نظری، سعیدی، آب روانی
بهسازی توجه و حافظه را بر توجه انتخابی بیماران آسیب مغزی را بررسی کردند نتایج 

( 1397یزدانبخش، عیوضی و مردادی )اثربخش بودن این روش درمانی بودند.  دهندهنشان
و بهبود مشكالت خواب  سبب نبخشی شناختی حافظه کاریتوانشان دادند در پژوهشی 

در پژوهشی شده است. با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی  در کودکاننشانگان رفتاری 
سبب  اییانهراتوانبخشی شناختی  ند( نشان داد1396) یمؤمن دیگر آبباریكی، یزدانبخش و 
علی پور و امینی  شود.می اختالل یادگیری ویژهآموزان با کاهش نارسایی شناختی دانش 

 در توجه را بر کارکردهای Captain's Logبخشی شناختی توان یبرنامه یرتأث( 1396)

ها اثربخشی بودن نارساخوان بررسی کردند نتایج تحلیل داده یادگیری اختالل آموزاندانش 
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( به بررسی 1397دهشیری ) جمالی و بنی ثابت، درمانی را نشان داد. آقاییاین روش 
بر حافظه کاری کالمی و حافظه  Captain's Logبخشی شناختی تواناثربخشی روش 

اختالل یادگیری ریاضی پرداختند نتیجه حاکی از با آموزان دیداری فضایی در دانش 
( در پژوهشی به بررسی 2016)  1و سیسرون  وبوگدانوا، یی، هاثربخشی این روش درمانی بود.  

ای بر بهبود توجه و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب بخشی شناختی رایانهتأثیر توان
مغزی پرداختند نتایج پژوهش نشان داد این روش درمان سبب بهبود عملكرد شناختی این 

نه تأثیر تمرین شناختی ( پژوهشی در زمی2017)  2بیماران شده است. پی مكوا، وانگ و ویست
ها نشان داد که کامپیوتری بر حافظه کاری کودکان در محیط مدرسه انجام دادند. یافته

های حافظه کاری بصری را تقریبا  به آموزان با تأخیر در پایان آموزش توانستند تواناییدانش 
عنوان یوتری بههمتایان خود نزدیک کنند. نتایج این مطالعه از کاربرد آموزش شناختی کامپ

ی حافظه کاری بصری حمایت کرد. شمالی اُسكویی، نجاتی ای امیدوارکننده درزمینهمداخله
شناختی بر بهبود توجه انتخابی ( در پژوهشی با عنوان »اثربخشی توانبخشی2013و آجیلچی )
ساعته  2جلسه  12مالیم« پرداختند برنامه توانبخشی شناختی در  شناختییبآسدر بیماران با 

ای توانبخشی های پژوهش نشان داد که برنامه مداخلهبرای گروه آزمایش اجرا شد یافته
امانی،  مالیم مؤثر بوده است. شناختییبآسشناختی در بهبود توجه انتخابی بیماران با 

 شناختی توانبخشی ( در یک مطالعه به بررسی »اثربخشی1396مظاهری، نجاتی و شمسیان )
 لنفوبالستیک  حاد  لوسمی  از  یافتهبقا    حافظه فعال( نوجوانان و  اجرایی )توجه  کارکردهای  بر

 دهندهنشانها  بالینی« پرداختند. نتایج تحلیل داده  ییکار آزما  یک  درمانی:سابقه شیمی  دارای
( انجام 1396اثربخشی این روش درمانی بود. در پژوهش دیگری که توسط زارع، شریفی )

نگر بیماران ای بر بهبود عملكرد حافظه کاری و آیندهوانبخشی شناختی رایانهشد »تأثیر ت
اثر  دهندهنشانقرار گرفت نتایج پژوهش  یموردبررساسكلروزیس چندگانه«  مبتالبه

 مبتالبه یمارانبنگر چشمگیر این روش درمان بر بهبود عملكرد حافظه کاری و آینده
آزمون و پیگیری های پس ار نبودن تفاوت بین نمرهاسكلروزیس چندگانه بود همچنین معناد

ای بر این بیماران بود. در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری تأثیر توانبخشی شناختی رایانه
 کاری حافظه و ریاضی بر یشناختعصب توانبخشی برنامه پژوهش دیگری با عنوان »تأثیر
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( انجام  1396بزارمنصف، سلیمانی و شالچی )ریاضی عملكرد« توسط  اختالل با کودکان
کاری )حلقه  حافظه بر شناختی توانبخشی تأثیر دهندهنشانهای پژوهش شد. یافته

 با کودکان کاربرد( و عملیات ریاضی )بخش  عملكرد مرکزی( و مجری ،یشناختواج

 بر محور شناخت ایرایانه هایبازی یرتأثاختالل ریاضی بود. در پژوهشی دیگر با عنوان »

« که یشناختروانعصب   های یادگیریاختاللبا   دبستانیپیش  کودکان اجرایی کارکردهای
( انجام شد. نتایج 1394جوان، فرامرزی و رستگار ) پورجلوداری، تقی توسط حسن نتاج

حال  یهامؤلفه در اجرایی کارکرد بهبود بر ای شناخت محوررایانه هایبازی داد نشان
 اختالل دارای دبستانیپیش  کودکان هیجانی /رفتاری یدهسازمان  ریزی،برنامهمسئله/ 

( در پژوهشی با 1393) دهقانی نادر، گیوی، شود. قمریمی یشناختروان عصب یادگیری
 وسواسی ـ اجرایی بیماران کارکردهای بازسازی در شناختیتوانبخشی عنوان »اثربخشی

 ذهنی، پذیریانعطاف سازی،مفهوم شناختی توانبخشی برنامهجبری« به این نتیجه رسیدند 

 اما بخشیده بهبود را جبری وسواسی شنیداری بیماران حافظه و یریطرح پذ و آغازگری

 بازسازی در شناختیتوانبخشی بنابراین  گذارد،نمی مثبتی تأثیر پاسخ بازداری در

های در زمینه اثربخشی روش .است مؤثر وسواسی ـ جبری بیماران اجرایی کارکردهای
ها شده است یكی از این پژوهشهای اندکی انجامدرمانی بر روی اجتناب شناختی پژوهش 

( با عنوان 1395سراوانی ) شهزادو  قراملكی صبحی پورعبدل، حسینی، میرزا توسط
اختالل با   آموزاندانش  شناختی اجتناب کاهش  بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان »اثربخشی

دهنده اثربخشی این روش ی این پژوهش نشانشده است که نتیجه« انجامیادگیری ویژه
 درمانی بوده است.

های شناختی در بهبود کارکرد یبخشها گویای این واقعیت است که توانپژوهش 
ای اجرایی که در کارکرده اختالل یادگیری ویژهبا . کودکان کارآمد است شناختی روشی

دارند و دهی رفتار، توجه و بازداری پاسخ مربوط است، مشكلگیری، سازمانبه تصمیم
که در ین ابخشی شناختی بر کارکرد اجرایی است. با توجه به  ها بیانگر اثربخشی توانپژوهش 

های زیادی هنوز پژوهش  اختالل یادگیری ویژهکودکان رابطه با اثربخشی این روش روی 
 یجادشده توسطااین اختالل و مشكالت  توجه به شیوع نسبتا  باالیصورت نگرفته است و با 

ارتباط یباجتناب شناختی که با مشكالت مربوط به بازداری پاسخ و مشكالت مربوط به توجه  
. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به رسدضروری به نظر میدر این حوزه انجام پژوهش نیست 
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 دانشاجتناب شناختی کاهش موجب  اییانهرا ی شناختیبخشتواناست که آیا  سؤالاین 
 کهی در این پژوهش این است موردبررسشود؟ فرضیه یم اختالل یادگیری ویژه با آموزان
اختالل یادگیری با  آموزان  ای موجب کاهش اجتناب شناختی دانشی شناختی رایانهبخشتوان
 شود.می ویژه

 روش 
 یجامعه .بودکنترل  گروه با آزمونپس  - آزموناز نوع پیش تجربی  شبه پژوهش  طرح

 شهر یادگیری اختالالت مرکز  4پایه سوم تا ششم    دختر  آموزاندانش  یکلیه شامل آماری

شده هوش  یدنظرتجدآزمون تصادفی دو مرکز انتخاب شد و  صورتکه به بود کرمانشاه
اختالل کلورادو برای تشخیص    یادگیری  مشكالت  وکسلر کودکان نسخه چهارم و پرسشنامه

آموزانی که تشخیص کننده اجرا شد. درنهایت دانش آموزان مراجعهدانش  یادگیری ویژه
 نمودند.  لی تكم  دوگاس و اجتناب شناختی سكستون گرفتند پرسشنامه  اختالل یادگیری ویژه

گیری در به روش نمونهداشتند  شرایط ورود به پژوهش را که نفر 28 حجم به اینمونه
پس از اعالم شدند.    کنترل گمارده و آزمایش  گروه  دو تصادفی  صورتو به  انتخابدسترس  

طی این مدت تحت مداخله قرار گرفت و  آزمایش  گروهآموزان، رضایت والدین و دانش 
 عمل  به آزمونپس  گروه دو  هر برای،  مداخله از پس   .ای دریافت نكردگروه کنترل مداخله

 13تا  9اختالل یادگیری، دامنه سنی  رکزمعیارهای ورود شامل حضور کودک در م .آمد
دریافت اجتناب شناختی، پرسشنامه در  60ی نمره باال، سال، رضایت والد، کودک و معلم

 اختالل یادگیری ویژهنداشتن اختالل دیگری عالوه بر    برنامه درمانی دیگر ونكردن همزمان  
 بود.

 دارد گویه 25 ی استمداد کاغذ ابزار یک که مقیاس این  :1شناختی اجتناب مقیاس

 است. شده یابیاعتبار  ( ساخته و2008دوگاس،  و توسط )سكستون بار برای نخستین  و

 قرار یموردبررس را شناختی اجتناب راهبرد نوع 5خرده مقیاس است و  5شامل  ابزار این 

  25و  11،17،20، 4سؤاالت  فكر، فرونشانی به مربوط 14و  6، 5، 2، 1دهد. سؤاالت می
، 7سؤاالت  ی،پرتحواس به مربوط 21و  13، 12، 10، 8سؤاالت  فكر، جانشینی به مربوط

 24و    23،  19،  15،  3سؤاالت   و محرک تهدیدکننده از اجتناب، به مربوط  22و    18،  16،  9

 
1. Cognitive avoidance Questionnaire (CAQ) 
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( )هرگز1 بین  لیكرت طیف اساس ها برآزمودنی د.باشمی افكار به تصورات تبدیل به مربوط
بساک  توسط ایران در بار برای اولین  پرسشنامه این  دهند.می پاسخ سؤاالت به )همیشه( تا

 یابیاعتبار و بر روی جمعیت دانشجویان  ( ترجمه1389هنرمند ) زاده یمهراب و معینی نژاد،

 برای هاآزمودنی کل در کرونباخ آلفای روش به را مقیاس این  پایایی ضریب ایشان .شد

، 90/0فكر  فرونشانی مقیاس خرده برای ترتیب به و 91/0برابر  اجتناب شناختی کل نمره
تهدیدکننده  محرک اجتناب از ، برای89/0 یپرتحواس ، برای71/0فكر  جانشینی برای
 از ابزار این  روایی ضریب کردند. گزارش 84/0افكار  به تصورات یلتبد برای و 90/0

 که آمد دست به 48/0برابر  1سفید خرس فرونشانی فكر سیاهه با همبستگی ضریب طریق

در این پژوهش ضریب پایایی این مقیاس با روش آلفای  است. دارمعنی >01/0P سطح در
همراه آزمون    سؤاالتهمه    .به دست آمد  93/0کرونباخ برای نمره کل اجتناب شناختی برابر  

 هایآزمودنبهتر ارتباط با  یبرقرار یمرکز برا ن یاز معلم یكیملموس به کمک  یهامثالبا 
 .نبود یمشكل سؤاالتدرک  نهیدر زم و شرح داده شد
توسط ویلكات، بودا، ریدل،  :2(CLDQ) کلورادو یادگیری مشكالت یپرسشنامه

 که مشكل کودکانی شناسایی و غربالگری ( برای2011) 3چابیلداس، دیفرس و پنینگتون

 عامل خواندن، در پنج را یادگیری شد. این پرسشنامه مشكالت ساخته داشتند، یادگیری

کند. میبندی  طبقه فضایی مشكالت و اجتماعی اضطراب اجتماعی، شناخت کردن، حساب
 شود.می تكمیل آموزاندانش  والدین  است، توسط شدهتشكیل آیتم 20 از که پرسشنامه این 

 اعتبار است.  (5)  ( تا همیشه1اصال  ) از ایدرجه  5لیكرت   مقیاس یک در عبارت هر به پاسخ

 و درونی همسانی هایروش با پرسشنامه توسط سازندگان آن، هایمؤلفه و پرسشنامه این 
 روایی و تفكیكی روایی  است. داده دست  را به قبولی قابل مقادیر و شدهبررسی آزمایی  باز

 همگرای روایی همچنین  است. شدهگزارش مطلوب در حد مذکور پرسشنامه سازه

 ترتیباین به استاندارد تحصیلی های پیشرفتپرسشنامه با پرسشنامه این هایمؤلفه

 ؛ اضطراب اجتماعی64/0؛ شناخت اجتماعی  44/0ریاضی  ؛  64/0  خواندن است: شدهگزارش
(. در ایران این پرسشنامه توسط حاجلو و 2011)ویلكات و همكاران،  30/0و فضایی  46/0

و با   90/0اساس آلفای کرونباخ    ( هنجاریابی شده است و اعتبار آن بر1390)  رضایی شریف
 

1. White Bear Thought Suppression Inventory 

2. Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ) 

3. Willcutt, Boada, Riddle, Chhabildas   & DeFries 
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 توانآمده میدستبه نتایج به وجهت با شده استگزارش 96/0آزمایی،  استفاده از روش باز

 و برای سنجش روا و اعتمادقابل ابزاری کلورادو یادگیری مشكالت یکه پرسشنامه گفت
 آموزان است.دانش  یادگیری مشكالت گریغربال

سال  در که مقیاس این : 1(R-WISCهوشی وکسلر کودکان ) شده دنظریتجدآزمون 
 قرار دنظریتجد مورد 1974 سال در و شد تدوین  کودکان ی سنجش هوشبرا 1945

 خرده آزمون 6 دارای مقیاس هر شد، تشكیل عملی کالمی و هوش مقیاس دو از گرفت،

 خردهکی بوده، اصلی خرده آزمون 5 ،هرکدام از که است خرده آزمون( 12 درمجموع)
 اصلی یهاآزمونرود. خرده می کار به ذخیره یا مكمل خرده آزمون عنوانبه آزمون

 فهم درک و ی لغاتگنجینه محاسبه، ها،شباهت عمومی، اطالعات شامل کالمی مقیاس

الحاق  ها،مكعب طراحی تصاویر، تنظیم تصاویر، تكمیل نیز عملی مقیاس در بوده،
 عدد جزء  نماد یا رمزگردانی و شوند. آزمون هوش وکسلر کودکان قطعاتمی محسوب

خرده  عملی، مقیاس از مازها و کالمی مقیاس از ارقام اصلی فراخنای یهاآزمونخرده 
 ینمونه روی مقیاس این  (.1391ی، ف یپاشا شر) شوندیممحسوب  ذخیره یا مكمل آزمون
 44/0آن   باز آزمون پایایی و شده هنجاریابی شیراز در سال 13 تا  6  کودکان از نفری 1400

 این  زمانهم روایی است. شدهگزارش 0/ 98تا  42/0نیز  آن یفی توص پایایی و 94/0تا 

 کودکان برای وکسلر مقیاس عملی نمرات بخش  با نمرات همبستگی از استفاده با مقیاس

ترتیب  به کل و عملی کالمی، یبهرهاهوش همبستگی ضرایب بوده، 74/0دبستانی پیش 
، به نقل از عطا دوخت، یعقوبی، بشرپور، 1385است )شهیم،    شدهگزارش  80/0و    0/ 76،  84/0

 (. 1394زارع، 

شناختی  پرورش افزارنرم  (:2014نسخه ) 2بخشی شناختی کاپیتان الگافزار تواننرم 
 هایمهارت از ایگسترده طیف ایجاد برای( 1988) 3توسط سندفورد و براون کاپیتان الگ 

(  2007توسط سندفورد ) و است شدهطراحی برای مغز  مختلف هایتمرین  طریق از شناختی
 و مسئله حل هایمهارت آموزش یادگیری، هایمهارت مجموعه آموزش یافته و سهتوسعه

 4برین  ترینشرکتگیرد. در حال حاضر این مجموعه توسط  کاری را در برمی  حافظه  آموزش

 
1. Wechsler intelligence scale for children- revised (WISC-R) 

2. Captain’s Log Cognitive Rehabilitation Software 

3. Browne 

4. train brain 
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افزار کاپیتان درمانگران قرارگرفته است. نرمتولید و در اختیار پژوهشگران و )آموزش مغز( 
 2014های گذاشته چندین بار بازنگری و ارتقا پیداکرده و اکنون ورژن الگ در طی سال
 شناختی آموزش تحقیقات از ایگستره یپایه افزار برشود. نرمها استفاده میآن در کلینیک

 ژنتیكی عامل هاآن رشدی تاخیرات که افرادی مغزی، آسیب با افراد به است و استوار

 نوروشیمیایی تعادل عدم دچار که افرادی ،اختالل یادگیری ویژه کودکان مثل باشد داشته

 دوران در کوکایین با مواجهه اثر در که کودکانی فعال،بیش  کودکان مثل هستند مغز در

 کمک تواندمی اندشده  سكته دچار که افرادی به درنهایت اند وشده مشكالتی دچار جنینی

، یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کاپیتان الگ (. مجموعه2003 کند )سندفورد، زیادی
برنامه و تكلیف  2000. این مجموعه دارای استکارکردها و فرایندهای عالی شناختی 

این برنامه بر  است. مختلف در سطوح گوناگون برای ارتقاء کارکردهای شناختی گوناگون
است که معتقد است هر فردی باید توانایی  شدهطراحی پایهاطالعاتم پردازش مبنای سیست 

تحصیلی، اجتماعی و فردی را برای موفقیت  هایمهارتاین را داشته باشد که جمعی از 
اساس آن بر . داشته باشد و الزم است توانایی یادگیری و پردازش عمومی خوبی داشته باشد

هم و پایه شناختی  هایمهارتزی استوار است؛ لذا هم حافظه فعال و سرعت پردازش مرک
تنها ابزاری است که از  تقریبا  افزار کاپیتان الگنرم . گرددمیرا شامل  ترعالی هایمهارت

شناختی را نیز  ترعالی هایمهارتپایه،  هایمهارتاین جامعیت برخوردار است، عالوه بر 
که در اختیار دارد، انجام   فردیمنحصربهو این کار را بر اساس سیستم ارزیابی    دهدمیبهبود  
حوزه از کارکردهای شناختی  9تواند فرد را در دهد. سیستم ارزیابی کاپیتان الگ میمی

عملكردی   هایگزارشارزیابی کرده و متناسب با وضعیت فرد برنامه آموزشی پیشنهاد دهد.  
 افزارهاینرمهستند که البته در برخی  افزارنرمدیگر این  هایویژگیو مقایسه جلسات نیز از 

مهارت پایه و عالی شناختی  22برنامه تقویت  تربزرگاما مزیت  ؛مشابه مانند آن وجود دارد
 نظیرکمکه در نوع خود برای یک برنامه  کنندمیدر این برنامه ارتقاء پیدا  مؤلفه 22است؛ 
 .اندشدهطراحیسال به باال  5سنی متفاوت از  هایگروهبرای  هابرنامهاینكه این  ویژهبهاست 

شده است. با توجه به کاپیتان الگ استفاده افزاردر پژوهش حاضر از نرم: برنامه مداخله
های مربوط به توجه انتخابی و توجه های آن از مجموع برنامهمتغیر اجتناب شناختی و مؤلفه

، بازداری واکنشی 1های بازداری واکنشی پویشیبرنامه با عنوان 3پاسخ تناوبی و بازداری 

 
1. Scanning reaction inhibition 
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ها برای ها طراحی این برنامهانتخاب شد. دلیل اجرای این برنامه 2و ترکیب عددی 1محرک
ها و پخش صداهایی مزاحم موجب و بازداری پاسخ است که با ارائه محرک  انتخابی تقویت

ها در کنار توجه انتخابی و شود، این برنامهبران میپرتی کارافزایش تمرکز و عدم حواس
بازداری پاسخ موجب تقویت حافظه فوری، توجه تناوبی، استدالل مفهومی و توجه کلی 

آورد و شده است که یک ارزیابی از آزمودنی به عمل میبرنامه به نحوی طراحی شود.می
مختلف از آسان تا دشوار برای هایی را با سطوح متناسب با مشكل و ضعف آزمودنی برنامه

شده در باال، در حین های گفتهکند. عالوه بر بازیریزی یک برنامه درمانی معرفی میطرح
ها اجازه ای شناختی، برای تنوع بیشتر و رفع خستگی کودک به آنهای رایانهاجرای تمرین 

کننده در که نقشی تقویتها را نیز تمرین کنند شد به مدت دو الی سه دقیقه سایر بازیداده 
دقت مطالعه و به حین مداخله داشت. شیوه اجرای هرکدام از این تكالیف توسط درمانگر به

جلسه متفاوت از جلسه قبل  هرشد. برنامه فهم برای کودکان توضیح داده زبان ساده و قابل 
هوترا و دیگران مالشد. ها برای ادامه درمان بود که این باعث ایجاد انگیزه در آزمودنی

تواند به اصالح وشش ساعت تا حد زیادی می( معتقدند بازآموزی شناختی بیش از سی2009)
ها کمک کند. نقایص شناختی کودکان ناتوان یادگیری و درنهایت به پیشرفت تحصیلی آن

شده در این زمینه صورت گرفته های انجامزمان هر جلسه با توجه به پژوهش تعداد و مدت
 60 -40زمان جلسه با مدت 16جلسه تا  8تعداد جلسات از  های پیشین معموال پژوهش در 

بخشی برنامه توان  دقیقه برای کودکان متغیر بود. لذا در این پژوهش با توجه به شرایط موجود
ی و دو بار در هفته به شكل انفرادی ادقیقه  60  تا  50  یجلسه 12 مدت بهبرای گروه آزمایش  

های های مرکز اختالالت یادگیری اجرا شد. توضیحات مربوط به برنامهکالسدریكی از 
 شده است.ارائه 1اجراشده در جدول 

  

 
1. Stimulus reaction inhibition 

2. Numeric combination 
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 های اجرا شدهبرنامه. خالصه 1جدول  

 ارتقاء مهارت دستورالعمل اجرا برنامه

بازداری 

واکنشی 

 پویشی

رنگ  کهدرصورتیشود تصویری در صفحه نمایش داده می

تصویر هماهنگ با رنگ حاشیه صفحه باشد آزمودنی باید 

کلیک کند و در صورت مغایرت نباید کاری انجام  صورتبه

دهد. مراحل این برنامه متفاوت است و در برخی از مراحل این 

 دستورالعمل کامال  برعكس است.

 توجه تناوب

 ردیابی دیداری

 بازداری پاسخ

 شدهتقویتتوجه 

 پردازش دیداریسرعت 

بازداری 

واکنشی 

 محرک

شود با می  ارائهتصادفی در بخشی از زمان   صورتبهتصاویری  

تصمیم بگیرد تصویر با  سرعتبهارائه تصویر آزمودنی باید 

رنگ هماهنگ است یا نه تمرین این برنامه   ازنظرحاشیه صفحه  

 شودباعث افزایش خودکنترلی و پردازش ذهنی آزمودنی می

 ناوبتوجه ت

 بازداری پاسخ

 تصویرسازی دیداری

 سرعت پردازش دیداری

 استدالل مفهومی

ترکیب 

 عددی

شود سپس مجموعه از تصاویر در باالی صفحه نشان داده می

قوانین   اساس  برای که حاوی تصاویر است را  آزمودنی با جعبه

اندازه، رنگ، شكل و  ازنظرپیدا کند این تصاویر  شده ارائه

 تفاوت دارند باهم بندیطبقه

 حافظه فوری

 توجه متناوب و انتخابی

 استدالل مفهومی

 ادراک دیداری

در بخش آمار توصیفی از  هاداده وتحلیلیهتجز جهتها: وتحلیل دادهیهتجزروش 
 وتحلیلیهتجزاز روش  استنباطی آماری میانگین و انحراف استاندارد و در بخش محاسبه

 .شد استفاده 24نسخه  spssافزار نرم یلهوسبهکوواریانس 

 نتایج
و   07/11سال و با میانگین  9-13آموزان دختر در دامنه سنی دانش  28گروه نمونه شامل 
به های آن و مؤلفهاجتناب شناختی متغیر  توصیفی هایشاخصبود.  71/0انحراف استاندارد 

شده است.ارائه 2آزمون در جدول پس  و آزمونپیش  موقعیت دو در هاتفكیک گروه
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 کنترل در دو گروه آزمایش و تناب شناختی اجآزمون آزمون و پس های توصیفی پیش. شاخص 2جدول  
SD M متغیر گروه 

   آزمونیشپ آزمونپس آزمونیشپ آزمونپس

 آزمایش  64/17 86/14 00/1 29/1
 فرونشانی فكر

 کنترل 36/18 00/18 84/0 96/0

 آزمایش  00/15 86/12 32/2 70/1
 جانشینی فكر

 کنترل 79/15 07/16 80/1 73/1

 آزمایش  14/14 86/10 23/1 97/0
 یپرتحواس

 کنترل 14/14 07/14 16/12 07/1

 اجتناب از محرک تهدیدکننده آزمایش  79/17 79/13 97/0 80/0
 کنترل 07/18 64/17 91/0 27/1 

 آزمایش  36/17 14/14 73/1 94/0
 تبدیل تصورات به افكار

 کنترل 29/19 64/18 43/1 49/1

 آزمایش  57/85 26/69 63/4 60/3
 کل

 کنترل 00/89 86/87 48/4 73/4

 شناختی اجتناب نمرات که دهدمی نشانها گروه میانگین ، 2با توجه به نتایج جدول 
ها برای تحلیل داده  است.  یافتهکاهش   آزمونپیش  نمرات  به نسبت  آزمایش  گروه آزمونپس 

های آزمون استفاده شد. به این منظور ابتدا مفروضه  ههچندراو    راههیکاز تحلیل کوواریانس  
- فرض طبیعی بودن توزیع با استفاده از آزمون کالموگروفتحلیل کوواریانس یعنی پیش 

( بررسی و نتایج آن مبنی بر نرمال بودن توزیع تایید شد. جهت بررسی <05/0Pاسمیرنف )
( و  <M BOX ،90/0=F ،05/0P=28/17همگنی واریانس خطا از آزمون باکس ) مفروضه

؛ جانشینی 05/0P> ،19/1=Fفرونشانی فكر: ؛ <0P/ 05آزمون لوین )اجتناب شناختی کل: 
؛ اجتناب از محرک تهدیدکننده: 0P> ،61/2=F/ 05پرتی: ؛ حواس05/0P> ،21/1=Fفكر: 
05/0 P> ،10/0=F :05/0؛ تبدیل تصورات به افكار P> ،07 /0=F) .استفاده شد 
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ها نتایج فرض همگنی شیباین آزمون هیچ نوع تخطی از این مفروضه را نشان نداد. 
(26/198=F و پیش )( 26/198فرض خطی بودن=F.نیز بررسی و تأیید شد )  برای بررسی 

 کوواریانس، از آزمون تحلیل ای بر کاهش اجتناب شناختیبخشی شناختی رایانهتوان تأثیر
 .آمده است 3استفاده شد که نتایج در جدول  تک متغیره

  در نمره کل اجتنابکنترل تک متغیره تفاوت گروه آزمایش و  اریانسو تحلیل کو . نتایج3جدول  
 شناختی

 SS df MS F P منبع پراش

 001/0 76/76 42/347 1 42/347 آزمونپیش

 001/0 24/336 73/1521 1 73/1521 گروه

   52/4 25 14/113 خطا

کنترل در متغیر اجتناب شناختی بین گروه آزمایش و دهد، نشان می 3جدول  نتایج
که میانگین گروه آزمایش در با توجه به این  .(>001/0Pتفاوت معناداری وجود دارد )

توان نتیجه گرفت که دهد، لذا میبهبود را نشان میدر متغیر وابسته مقایسه با گروه کنترل 
 کاهش اجتناب شناختی شده است.منجر به  ایبخشی شناختی رایانهتوان

 4های اجتناب شناختی در جدول  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای مؤلفه
 است. شدهگزارش

های اجتناب شناختی در گروه چندمتغیره مربوط به مؤلفه . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 4جدول  
 کنترل آزمایش و 

 اندازه اثر P خطا Df فرضیه F DF مقدار آزمون

 92/0 001/0 17 5 19/40 92/0 اثر پیالئی

 92/0 001/0 17 5 19/40 078/0 المبدای ویلكز

 92/0 001/0 17 5 19/40 82/11 اثر هوتلینگ

 92/0 001/0 17 5 19/40 82/11 یرو یشهرترین بزرگ

تحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی تفاوت گروه آزمایش   F، آماره  4با توجه به جدول  
بنابراین ؛ معنادار است 001/0( در سطح 19/40های اجتناب شناختی )در مؤلفهکنترل و 
شناختی در های اجتناب مؤلفه ازلحاظکنترل توان گفت که بین گروه آزمایش و می
در کنترل که گروه آزمایش و آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررسی این پس 
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نتایج آزمون  4های اجتناب شناختی با یكدیگر تفاوت دارند، در جدول یک از مؤلفهکدام
 است. شدهگزارشتحلیل کوواریانس 

 های اجتناب شناختیؤلفه در م کنترل گروه آزمایش و  . نتایج تحلیل واریانس تفاوت5جدول  

 اندازه اثر SS df MS F P مؤلفه 

 گروه
 
 

 فرونشانی فكر
 جانشینی فكر

 یپرتحواس
اجتناب از محرک 

 تهدیدکننده
 تبدیل تصورات به افكار

46/36 
22/16 
20/36 
34/70 
59/57 

1 
1 
1 
1 
1 

46/36 
22/16 
20/36 
34/70 
59/57 

08/47 
13/26 
09/66 
62/158 
86/65 

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

69/0 
55/0 
75/0 
88/0 
75/0 

 خطا

 فرونشانی فكر
 جانشینی فكر

 یپرتحواس
اجتناب از محرک 

 تهدیدکننده
 تبدیل تصورات به افكار

26/16 
04/13 
50/11 
31/9 
36/18 

21 
21 
21 
21 
21 

77/0 
62/0 
54/0 
44/0 
87/0 

   

 کل

 فرونشانی فكر
 جانشینی فكر

 یپرتحواس
اجتناب از محرک 

 تهدیدکننده
 تبدیل تصورات به افكار

7660 
6007 
4457 
7048 
7707 

28 
28 
28 
28 
28 

    

کل 
 شدهیحتصح

 فرونشانی فكر
 جانشینی فكر

 یپرتحواس
اجتناب از محرک 

 تهدیدکننده
 تبدیل تصورات به افكار

85/108 
96/148 
96/106 
71/133 
67/182 

27 
27 
27 
27 
27 

    

  ، ( 46/36فرونشانی فكر )وابسته شامل های برای مؤلفه Fآماره  5با توجه به جدول 
( و  34/70(، اجتناب از محرک تهدیدکننده )009/66ی )پرتحواس(، 22/16جانشینی فكر )

بنابراین در متغیرهای ؛ معنادار است 001/0( در سطح 59/57تبدیل تصورات به افكار )
توان گفت با توجه به آماره توصیفی ها وجود دارد. میروهتفاوت معناداری بین گ ذکرشده
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ای بر کاهش اجتناب شناختی تأثیر دارد. بخشی شناختی رایانهو استنباطی صورت گرفته، توان
درصد از  69ای بخشی شناختی رایانهدهد که تواننشان می 4همچنین اندازه اثر در جدول 

 88ی، پرتحواسدرصد از تغییرات  75ینی فكر، جانش درصد از 55فرونشانی فكر،  تغییرات
درصد از تغییرات تبدیل تصورات به   75اجتناب از محرک تهدیدکننده و    درصد از تغییرات

 کند.را تبیین می افكار

 گيریبحث و نتيجه 
بخشی شناختی بر کاهش اجتناب شناختی پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی توان

دهد ها نشان میبود. نتایج حاصل از تحلیل آماری داده  اختالل یادگیری ویژهآموزان با  دانش 
شود. آموزان میبخشی شناختی موجب کاهش اجتناب شناختی در این دانش که درمان توان

 اجتماعی روابط در ناخوشایند تجربه یک از پس  ویژه  های یادگیریاختاللبا  آموزان  دانش 

 از استفاده با موقعیت درباره را خود ذهنی محتویات و پرداخته موقعیت ذهنی پردازش به

 برای اجتنابی تمهیدات از کنند تادهند و تالش میتغییر می شناختی اجتناب راهبرد انواع

جویند )کشدن و رابرت، بهره خویش اجتماعی موقعیت درباره کنندهنگران افكار از رهایی
دهد کودکان ها نشان مینتایج این پژوهش  (.1394ایرانیان و همكاران،  ، به نقل از برقی  2004

به علت داشتن مشكالت شناختی مانند اختالل در حافظه، توجه،  اختالل یادگیری ویژهبا 
پرتی و .... نسبت به همساالن خود کارکردهای اجرایی، حواس پردازش اطالعات، تمرکز،

توانند توقعات والدین خود را برآورده معموال  نمی  دارای مشكالت تحصیلی بیشتری هستند و
شوند و برای رهایی از این اضطراب از یكی از راهبردهای دچار اضطراب می  روازاین کنند و  

کنند این پرتی استفاده میاجتناب شناختی شامل فرونشانی فكر، جانشینی فكر، حواس
ا در بلندمدت مشكالتی را برای این مدت اضطراب را کاهش دهد امراهبردها شاید در کوتاه

بخشی شناختی با تقویت توجه انتخاب، توجه رو برنامه توانآموزان به دنبال دارد. ازاین دانش 
پرتی و تقویت تكالیفی موجب کاهش حواس ارائهتناوبی، بازداری پاسخ و حافظه فعال با 

کاهش اضطراب و کاهش استفاده آموزان و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی و  توجه این دانش 
پور و امینی پژوهش علیهای این پژوهش با نتایج  شود یافتهاز راهبردهای اجتناب شناختی می

(، زارع و شریفی 1397(، خانجانی و همكاران )1397ی ثابت و همكاران )ی(، آقا1396)
(  2015ان )( و ساحا و همكار2017مكوا و همكاران )(، پی2013(، شمالی اسكویی )1396)
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توجه و کارکرد   های تقویت حافظه،بخشی شناختی در کنار برنامهافزار تواننرمهمسو است.  
های های حل مسئله و استدالل منطقی، مهارتهایی برای ارتقاء مهارتاجرایی دارای برنامه

های اضطراب زا کند در موقعیتریزی است که به مراجع کمک میگیری و برنامهتصمیم
کند افزار دستورالعمل خاصی برای آزمودنی تدوین میبرد مناسب را به کارگیرد. این نرمراه

درستی انجام ندهد که این مرحله را بهآن حاکم است آزمودنی درصورتی  که منطق خاصی بر
ای گونهها بهاین برنامه  شود هر مرحله دستورالعمل خاص خود را دارد.وارد مراحل باالتر نمی

کند برای انجام دادن تكالیف تنها روی یک ده است که آزمودنی را مجبور میشطراحی
شود ها این دستورالعمل کامال  برعكس میمورد خاص تمرکز کند و گاه در برخی از برنامه

(، 2016های بوگدانوا و همكاران )شود نتایج پژوهش و این باعث تقویت توجه تناوبی می
(، حسن نتاج جلوداری و همكاران 1396زمنصف و همكاران )(، بزا1396امانی و همكاران )

 اصل طبق کند. برتأیید می را( این یافته 1393( و قمری گیوی و همكاران )1394)

 تغییرات مغز در فعال  کمتر مناطق پیاپی برانگیختگی با مغزی، ترمیمی -خود و پذیریشكل

 اصل اساس بر (.2014همكاران، کند )رسنر و می ایجاد هاآن در پایداری سیناپسی

 یار  رایانه شناختی بخشیتوان توسط ایجادشده تغییرات  ماندگاری علت مغزی، پذیریشكل

 طریق از افراد مغز در ایجادشده  کنشی یا ساختاری تغییرات به توانمی را پیگیری مرحله  در

 گرفته کار به شناختی بخشیتوان برنامه در که ابزارهایی داد. نسبت شناختی هایآموزش

 باعث مسئله همین و باشندمی قبل دفعه از متفاوت تمرینات، از استفاده بار در هر ،شودیم

 برای و نشود دانش آموزان در تمرین  و تكرار اثر ایجاد باعث مورداستفاده ابزار تا شودمی

 با کودک شودیم باعث هایباز این جذاب ظاهر. نباشد تكراری و یكنواخت کودکان

باعث  زمانی محدودیت داشتن  و بپردازد  تمرینات این  انجام به خستگی بدون و بیشتر هیجان
 نیست تكلیف طوالنی هر انجام زمان شودمی کودک عمل سرعت افزایش و بیشتر تالش

 (. 2013)گایتن و همكاران،  شودمی خستگی از جلوگیری موجب و
به علت  اوال  اختالل یادگیری ویژهآموزان با دانش درمجموع این مطالعه نشان داد که 

آموزان عادی اضطراب بیشتری تجربه داشتن مشكالت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش 
کنند بنابراین از اجتناب شناختی باالیی برخوردارند و برای رهایی از این اضطراب از می

تقویت  یبخشی شناختی درزمینهکنند آموزش توانراهبردهای اجتناب شناختی استفاده می
توجه انتخابی و توجه تناوبی و بازداری پاسخ و استدالل منطقی و مهارت حل مسئله که برخی 
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و سرعت پردازش اطالعات دیداری و شنیداری را نیز تقویت  ها همزمان حافظهاز این برنامه
درنهایت کمتر   شود وها میکند و باعث کاهش مشكالت شناختی و پیشرفت تحصیلی آنمی

گیرند که بخواهند برای رهایی از اضطراب از راهبردهای ناکارآمد در موقعیتی قرار می
توجه به کاهش اجتناب  با پرتی و جانشینی فكر استفاده کنند.اجتناب شناختی مانند حواس

روانشناسان و ای کاپیتان الگ بخشی شناختی رایانهوسیله برنامه توانشناختی به
 ظاهر استفاده کنند و ازآنجاکه هاینیکاز این روش درمانی در کل توانندیدرمانگران مروان

 این انجام به خستگی بدون و بیشتر هیجان با کودک شودیم باعث هایباز این جذاب

 . رسد روش مناسبی برای کودکان باشدبه نظر می بپردازد تمرینات
 اجرای مدرسه، در آموزاندانش  حضور زمانی محدودیت دلیل به حاضر پژوهش  در

افزار کاپیتان الگ نرم .نشد میسر آموزش اثربخشی تداوم ارزیابی جهت پیگیری دوره
از  هرکدامگیرد و برای های شناختی زیادی را در برمیهای فراوانی دارد و مؤلفهقابلیت
های آن برای ن آن برخی از برنامههای متنوع دارد اما به دلیل انگلیسی بودن زباها برنامهمؤلفه

نویس این شود یک برنامهرو پیشنهاد میین ازانیست  اجراقابلزبان یفارسهای آزمودنی
از  افزار را به زبان فارسی تبدیل کند. به دلیل محدودیت زمانی دسترسی به بسیارینرم 

گروه   هر سههای این پژوهش از  آموزان اختالل یادگیری ممكن نبود بنابراین آزمودنیدانش 
شود برای باال رفتن دقت تعمیم آموزان اختالل یادگیری انتخاب شدند پیشنهاد میدانش 

 صورتبهآموزان اختالل یادگیری با نمونه بیشتر گروه دانش  هر سهنتایج، این پژوهش برای 
افراد ی مداخله، مشكالت و مسائل پس از پایان دوره یتدرنها و جدا اجرا شود؛

را در فواصل زمانی مختلف بررسی و ارزیابی کنند تا اثربخشی این روش  کنندهشرکت
درمانی در بلندمدت نیز مشخص شود. در زمینه اجتناب شناختی تحقیقات کمی در مورد 

صورت گرفته و هنوز جای انجام تحقیقات بیشتر در مورد  اختالل یادگیری ویژهبا کودکان 
بخشی های درمانی دیگر و مقایسه روش توانعوامل دیگر، اثربخشی روشارتباط این متغیر با  

 ها وجود دارد.شناختی با سایر روش
استان کرمانشاه،  4و  3یت از مراکز اختالالت یادگیری درنها: تشکر و قدردانی

اند نامه همكاری داشتههایشان و تمام کسانی که در طی اجرای این پایانها، خانوادهآزمودنی
یكی ارب آبنامه کارشناسی ارشد اکرم شود. پژوهش حاضر منتج از پایانصمیمانه قدردانی می
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های شناختی یفناورباشد که با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و مصوب دانشگاه رازی می
 است. شدهانجام

 منابع 
یار بر یانه. اثربخشی توانبخشی شناختی را(1396آبباریكی، ا؛ یزدانبخش، ک؛ مؤمنی، خ. )

روانشناسی افراد فصلنامه  آموزان با اختالل یادگیری.  کاهش نارسایی شناختی در دانش 
 . 157-127(، 26) 7، استثنایی

 شناختی توانبخشی روش (. اثربخشی دو1397جمال، ش؛ دهشیری، غ. )، س؛ بنیثابت  ییآقا
 مبتالبه آموزاندانش  ریاضی عملكرد بهبود  بر فضایی-دیداری و کالمی یحافظه کار

 . 22-7(، 2) 18 ،استثنایی کودکان فصلنامهریاضی.  یادگیری اختالل

بر شناختی  توانبخشی (. اثربخشی1396امانی، اُ؛ مظاهری، م؛ نجاتی، و؛ شمسایی، ب. )
 حاد لوسمی از بقایافته نوجوانان فعال( حافظه و )توجه اجرایی یکارکردها

 علوم دانشگاه مجلهبالینی.  کارآزمایی یک درمانی:شیمی سابقه دارای لنفوبالستیک

 . 138-126(، 147) 27، مازندران پزشكی
 دارای آموزاندانش  اجرایی کارکردهای ی(. مقایسه1393امینایی، ف؛ موسوی نسب، م. )

- 53(، 3) 16، شناختی علوم یهاتازه فصلنامه عادی. آموزاندانش  با خواندن اختالل
60 . 
 شناختی اجتناب نقش (.  1394)  اُ؛ بگیان کوله مرزی، م؛ بختی، م.  ایرانیان، ز؛ محمدی،برقی  

آموزان. دانش  اجتماعی اضطراب بینییش پ در گیرییمتصم یتعلل ورز و
 . 35-17(، 16) 4، اجتماعی یشناسروان یهاپژوهش 

 دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهیانپا .کاری حافظه آموزشی برنامه .(1389) .ب بخاراییان،
 امیرکبیر. صنعتی

 بر یشناخت عصب توانبخشی برنامه (. تأثیر1396شالچی، ب. ) بزازمنصف، ف؛ سلیمانی، م؛

 علوم دانشگاه مجلهعملكرد.  ریاضی اختالل با کودکان کاری حافظه و ریاضی

 . 75-63(، 5)11، قم پزشكی
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 و رویدادیپس  پردازش رابطه (. 1389م. ) هنرمند، زادهمهرابی ن؛ معینی، س؛ بساک نژاد،
 (،4) 4، رفتاری علوم فصلنامه دانشجویان. در اجتماعی اضطراب با شناختی اجتناب
335-340 . 
 .هشتم چاپ ،شخصیت و هوش یهاآزمون کاربرد و نظریه(. 1391ح. ) یفی،پاشا شر

 سخن. انتشارات تهران:
(. نیمرخ نارسایی شناختی، نارسایی 1394عباسی، م. )پورعبدل، س؛ صبحی قراملكی، ن؛ 

ها و روش.  اختالل یادگیری ویژهآموزان با و بدون  هیجانی و اجتناب شناختی در دانش 
 . 71-55(، 20) 6ی، شناختروانی هامدل 
 و تحصیلی کاریاهمال (. مقایسه1393م. ) ن؛ عباسی، قراملكی، صبحی س؛ پورعبدل،

 مجله. اختالل یادگیری ویژه بدون و با آموزاندانش در تحصیلی سرزندگی

 .38-22(، 3) 4، های یادگیریاختالل
 یپرسشنامه سنجیروان هایویژگی ( بررسی1390حاجلو، ن؛ رضایی شریف، ع. )

 . 43- 24(، 1) 1یادگیری،  هایناتوانی یمجلهکلورادو.  یادگیری مشكالت
 یرتأث (.1394رستگار، ف. ) جوان، ع؛ فرامرزی، س؛ پورتقی جلوداری، ف؛ حسن نتاج

 با دبستانیپیش  کودکان اجرایی کارکردهای بر شناخت محور ایهای رایانهبازی
(، 3)1، کودک یشناختروان تحول فصلنامه روانشناختی.عصب های یادگیریاختالل

43-84 . 
 موفقیت بینپیش  ساختاری مدل در یسازخود ناتوان جایگاه بررسی (.1389حیدری، م. )

روانشناسی،  و تربیتی علوم بهشتی، دانشكده شهید دانشگاه دکتری، نامهپایان  ،تحصیلی
 .گروه روانشناسی

 یبخشتوان یرتأث(. 1397روانی، پ. ) نظری، م؛ سعیدی، م؛ آب فرهودی، م؛ خانجانی، ز؛
دچار  سالبزرگ یی افراداجرا یو کارکردها یبر توجه پراکنده، توجه انتخاب یشناخت

 . 94-81(، 3)5، شناخت یپزشكنرواجله روانشناسی و می. سكته مغز

ای بر بهبود عملكرد حافظه توانبخشی شناختی رایانه یرتأث(. 1396زارع، ح؛ شریفی، ع. )
، فصلنامه روانشناسی شناختیاسكلروزیس چندگانه.  مبتالبهنگر بیماران کاری و آینده

5 (1 ،)1-10 . 
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: علوم رفتاری/ یپزشكنرواخالصۀ (. 2015و آ؛ روئیز، پ. ) ،سادوک، ب؛ سادوک
(. تهران: 1395سوم. ترجمه فرزین رضایی )  جلد  ویراست یازدهم(.)  ینیبال  یپزشكروان

 ارجمند.
 کارکردهای (. مقایسۀ1391علیزاده، ح؛ هاشمی، ژ؛ صرامی، غ. )، س؛ سلطانی کوهبنانی

 هایتازه فصلنامه  عادی. آموزانبا دانش  ریاضیات اختالل دارای آموزاندانش  اجرایی

 . 84-75(. 3) 14، شناختی علوم
فصلنامه خبر، پژوهشی، آموزشی و اطالع بخشی شناختی چیست؟.  توان(.  1390)  .شهبازی، م

 .23شماره  و رسانی.
 کارکردهای بر ایرایانه  شناختی توانبخشی اثربخشی مقایسه(.  1396)  پور، ا؛ امینی، ف.علی

. دستراست و دستچپ نارساخوانی یادگیری آموزان اختاللدانش  در توجه
 . 84-73(، 3) 17، استثنایی کودکان فصلنامه

(. اثربخشی برنامه  1395دهقانی، ی؛ صادقی، ل؛ عابدی، الف؛ صمصام شریعت، م. )
تحقیقات افزاری توکا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان دارای مشكل یادگیری. نرم 

 .256-250(، 2) 14، علوم رفتاری
 .ساواالن نشر :تهران. DSM-5 شناسی روانی بر اساسیبآس. (1392)گنجی، م. 

 بازسازی در شناختی توانبخشی اثربخشی (. بررسی1393قمری گیوی، ح؛ مقصود، ن؛ دهقانی، ف. )

(،  16)4 بالینی، یشناسروان مطالعات فصلنامهجبری.  وسواسی بیماران اجرایی کارکردهای
101-128. 

 اثربخشی(. 1395، ش. )سراوانی قراملكی، ن؛ پورعبدل، س؛ صبحی ، ح؛ینیحس یرزام

 دارای آموزان دانش  شناختی اجتناب کاهش بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان

 . 175-166(،  3)  22،  مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران.  اختالل یادگیری ویژه
اثربخشی توانبخشی شناختی حافظه کاری   (.1397؛ عیوضی، س؛ مرادی، آ. )ک  یزدانبخش،

نارسایی توجه/بیش  تاللخواب و نشانگان رفتاری در کودکان با اخ مشكالتبر بهبود 
 . 234-213(، 29) 8، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. فعالی
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