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Abstract 
This study was aimed to examine effectiveness Mindfulness training on 

planning and cognitive flexibility of students with Learning Disability. This 

study was semi-experimental pre-test, post-test and follow-up with control 

and experimental group. The statistical population consisted of 202 third- to 

fifth-grade primary students with all kinds of learning disabilities who had 

been referred by the schools to the Center for Learning Disabilities of 

Bushehr province’s Department of Education. Of these, using convenience 

sampling and considering the requirements of the research project, 52 

students were short-listed in the first stage, and of these, 40 students were 

selected and assigned to an experimental group and a control group (each 

group 20 students). The measurement tools consisted of Tower of London 

Test and The Wisconsin Card Sorting Test. The experimental group 

experienced the Mindfulness training group therapy in 8 sessions of 60 

minutes once week and the control group did not receive any treatment. For 

statistical data analysis, variance analysis with repeated measures was used. 

Findings showed that Mindfulness training has a significant effect on 
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planning and flexibility of students with Learning Disability and this effect 

remains unchanged in the two-month follow-up phase. Finally, we may 

conclude that Mindfulness training, as an effective and functional 

intervention, could be used to improve planning and flexibility of students 

with Learning Disability. 

Keywords: Mindfulness Training, Planning, Cognitive Flexibility, 

Learning Disability. 
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 یرپذیو انعطاف یزریبر برنامه آگاهیآموزش ذهن یاثربخش

 یریادگی اختالل به مبتال آموزاندانش یشناخت
 

 

 .رانیبوشهر، ا  فارس، جیدانشگاه خل ،شناسی روانگروه  اریاستاد  یدهقان وسفی

  

 .رانیدانشگاه کردستان، ا ،شناسی روانوه ارشد مشاوره، گر یکارشناس   انیمجد نینگ

 

  نیافش یعل دیس
فارس،  جیدانشگاه خل ،شناسی روانگروه  ،یتیترب شناسی روانارشد  یکارشناس

 .رانیبوشهر، ا
 

 .رانیبوشهر، ا ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس  فرازجا  یمهد

 چکیده
پذیری شناختی ریزی و انعطافرنامهآگاهی بر بتعیین تأثیر آموزش ذهن باهدفپژوهش حاضر 

پس- آزمونپیش این پژوهش، آزمایشی از نوع .آموزان دارای اختالل یادگیری صورت گرفت دانش

پایه سوم،  یادگیریاختالل  با ان پسرآموز دانش شامل آماری جامعهگواه بود.  گروه با آزمون و پیگیری

بوشهر  وپرورش یادگیری آموزشاختالل ارس به مرکز شده از سوی مد ارجاع داده ابتداییچهارم و پنجم 

های ورود را  های الزم ازنظر مالک که ویژگی نفر 25 ،گیری در دسترس نمونهروش ها به  که از بین آن بود

تصادفی در دو  شکل یادگیری، انتخاب و بهاختالل آموز پس از تشخیص  دانش ۰۴داشتند فهرست و سپس 

از آزمون برج لندن و  ها دادهی آور جمعبرای  .نفر گمارش شدند 5۴گروه  گروه آزمایش و گواه در هر

هفته  بار در یک ایدقیقه 0۴ جلسه 8در  آگاهیذهن آموزش هایآزمون ویسکانسین استفاده شد. تمرین

نکرد؛ سپس  دریافت آموزش درمانی گونه هیچ کنترل گروه شد و ارائه های گروه آزمایشآزمودنی به

 یوتحلیل آمار تجزیه یبرا .ها آزمون پیگیری به عمل آمد روزه از آن 0۴اه پس از یک دوره م 5بعد از 

آگاهی بر آموزش ذهننتایج نشان داد . استفاده شد گیری مکرربا اندازه انسیوار لیها از روش تحلداده

این تأثیر در مرحله  و اثر داشتهآموزان دارای اختالل یادگیری شناختی دانشپذیریریزی و انعطافبرنامه
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توان آگاهی میتوان بیان کرد که از آموزش ذهندرمجموع می .(>۴۴0/۴pماند )پیگیری دو ماهه پایدار 

 آموزانشناختی دانشپذیریریزی و انعطافبخصوص برای بهبود برنامه مؤثرکاربردی و  عنوان مداخله به

 دارای اختالل یادگیری استفاده گردد.

  .یریادگیاختالل  ،یشناخت یرپذیانعطاف ،یزریبرنامه ،آگاهیآموزش ذهن :ها واژهکلید

  



 111 |  همکارانو  دهقانی...؛  و  یزیر بر برنامه یآگاه آموزش ذهن یاثربخش

 مقدمه

پردازان محققان و نظریه موردتوجهعنوان یک مسئله عمده  یادگیری کودکان همواره به

تعلیم و تربیت قرار گرفته است. در همین راستا یکی از مسائل مرتبط با  شناسی روان

برخورداری از هوشبهر  رغم بهرصدی از آنان است که یادگیری کودکان، مربوط به د

هر عاملی که روند طبیعی  هرحال بهباشند. طبیعی، دچار مشکالت مختلفی در یادگیری می

یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد و استعداد، عالقه، نگرش و کارآمدی یادگیری را در 

گذاشته شود. یکی از و کنار  شده ییشناساجهت منفی تحت تأثیر قرار دهد، باید 

، 0ی در همین راستا، بحث اختالل یادگیری است )دیویس و برویتمنشناخت روانهای  آسیب

تحولی است که یک یا چند فرآیند روانی -(. اختالل یادگیری نوعی اختالل عصبی5۴02

، 5دهد )وینایاک و سخوناصلی در یادگیری، حرف زدن یا نوشتن را تحت تأثیر قرار می

مشخصه اختالل یادگیری در کودک یا نوجوان عدم پیشرفت تحصیلی در زمینه (. 5۴05

خواندن، بیان نوشتاری، یا ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی کودک و نوجوان 

(. اختالل یادگیری از سوی متخصصان پزشکی و 5۴۴2، 3است )سادوک و سادوک

، شده شناختهشناختی یا یادگیری ی در پردازش شناخت ستیز -عصب منزله بهسالمت روانی 

وری مغزی، روش پردازش و  وری مغزی نامشخص است. در اثر این ناکنشمحصول کنش

چه در وضعیت بهنجار از یک با آن کسب اطالعات در افراد دارای اختالل یادگیری

(. کودکان 5۴۴8و همکاران،  ۰رود متفاوت است )سیلورکودک یا بزرگسال انتظار می

تری در مسائل تالل یادگیری نسبت به کودکان عادی دارای راهکارهای ضعیفدارای اخ

خود را تغییر دهند.  نظر نقطهتوانند ی نمیراحت بهناپذیر بوده و هستند. این کودکان انعطاف

های مربوط به مسائل دچار مشکل هستند همچنین این کودکان در بازنمایی موقعیت

 نقاط در این اختالل شیوع (. میزان0330السالمی، ؛ شیخ ا033۴)یزدانبخش و بهرامی،
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، 0و بادر کافمن است )هاالهان، پالن، شده گزارش درصد 05 تا 3 نیب جهان مختلف

های خانوادگی و محیط های مختلف سه عامل خصوصیات کودکان، جنبه(. مطالعه5۴5۴

دکان نشان گیری اختالالت کودر شکل گذارعنوان عوامل اصلی تأثیر اجتماعی را به

به آن  هایی که در زمینه اختالل یادگیری(. ازجمله حوزه5۴۴8، 5اند )هیمن و برگر داده

خصوص نقص در به شناختی روان -توجه شده و تحقیق صورت گرفته، مشکالت عصب

های متخصصان برای توضیح شرایط خاص کارکردهای اجرایی است و این نقص از تالش

های هوش و  رود که علی رغم عملکرد قوی در آزمونارمیآموزانی به کبرخی از دانش

آموزان ضعیف قلمداد عنوان دانش ادراک، حافظه، زبان و...( به) یشناختفرایندهای 

 (.5۴۴2، 3شدند )دنکال می

۰اجرایی کارکردهای اصطالح
 و شناختی فرآیندهای از ایگسترده دامنه رندهیدربرگ 

 حل کالمی، استدالل هدایتی، خود و توانایی تنظیم شامل، که است رفتاری هایتوانایی

از  مندیبهره تداخل، با مقاومت دادن نشان پایدار، توجه توالی، یزی،ربرنامه مسئله،

است  تازگی با برخورد توانایی و شناختی پذیریانعطاف چندگانه، عملکرد بازخورد،

یادگیری در مقایسه با (. کودکان با اختالل 0332، حضرتی ساقصلوعطادخت، مجدی و )

 و ریزیبرنامه پاسخ، بازداری تری داشته و در متغیرهایحافظه فعال ضعیف سایر کودکان

 (.2،5۴۴۰کنند )هیلتری عمل میدر سطح پایین دهی سازمان

 توالی یک در اعمال اجرای و اهداف فرعی به اهداف بندیطبقه ریزی تواناییبرنامه

هدف،  یک ایجاد است. کی به کی صورت به فرعی افاهد همه به رسیدن برای معین

 نظر در فرعی، اهداف تمام کردن هماهنگ و ترکوچک فرعی اهداف به آن تقسیم

 تمام اجرای و اصالح و نظارت تیدرنهاو  برنامه اساس بر ضروری هایگام تمام گرفتن

 به که ذهنی بوده هبردیرا ریزیباشد. برنامهمی ریزیبرنامه مراحل ترین مهم عنوان به هاگام
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4. Excutive functions 

5. .Hill 
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کمک می آن بر تمرکز و هدف یسو به آتی هایاقدام برای سازی و تسهیل کارکردآماده

 اهداف، تعیین مسئله، یک بازنمایی شامل ریزیبرنامه ی،طورکل به(. 0330، 0کند )گلویترز

 نامه،بر یک ایجاد موجود، هایو محدودیت منابع ارزیابی ریزی،برنامه برای گیریتصمیم

(. 0333، 5فریدمن و باشد )اسکولنیکمی نتیجه بررسی ،تیدرنها و برنامه بر نظارت و اجرا

 عمل یک با ارتباط در جادشدهیا راهبرد هر یا و هدفمند رفتار ها، ویژگی این به توجه با

 (.5۴0۰، 3آید )چیانگ، گامی شمار به ریزیبرنامه آتی،

که  شودمی تلقی اجرایی عملکرد یگری ازمهم د شناختی نیز جنبه پذیریانعطاف

 با تنگاتنگی ارتباط گردد ومی تعریف متغیر تکالیف با مؤثر انطباق صورت توانایی به

 از که فردی زیرا دارد، زندگی فردی در مشکالت با مستقیم رویارویی و اجتناب

 صورت به و ندک استفاده تواندمی متنوعی های پاسخ دامنه از است برخوردار پذیری انعطاف

 مقابل نقطه را پذیریانعطاف توانمی درواقع شود، روبرو مشکالت با مؤثری و ترمنعطف

 از یکی مثابه به شناختی پذیریانعطاف (.5۴0۰، ۰اورسیلو و دانست )لی اجتناب

 با تطابق که برای دارد اشاره شناختی مهارت به تربیش اجرایی، ی کارکردها رمجموعهیز

 ضروری محیطی جدید شرایط و تغییرات بر اساس انتظارات تنظیم و جدید هایموقعیت

ی شناختی و دیگر فاکتورهای سالمت ریپذ انعطافکه در کودکان دچار اختالل،  است

(، اما داشتن سبک زندگی فعال 5۴00و همکاران،  2)آفرونتی افتهی کاهشروان و ذهن 

(. این 5۴02و همکاران،  0انسونشود )زلزنکوجپذیری شناختی میسبب بهبود انعطاف

فرایند مبتنی بر توانایی کنار گذاشتن یک راهکار غیرکارکردی و تغییر دادن به یک 

در نظر  ریپذ انعطافدر رفتار  شرط شیپعنوان  راهکار جدید متناسب با موقعیت بوده و به

 (.5۴5۴، 2شود )راث و فیشرگرفته می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. .Gollwitzer 

2. .Scholnick & Friedman 

3. Chiang & Gau 

4. Lee & Orsillo 

5. Affrunti 

6. Zeleznikow-Johnston 

7. Rathke & Fischer 
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آموزان دارای دانش اجرایی دهایکارکر بهبود جهت جدید هایشیوه از یکی

 شامل آگاهی است. آموزش مبتنی بر ذهن 0آگاهی ذهن اختالل یادگیری، شیوه درمانی

گیرد بوده و از فرهنگ شرقی نشات می زمان حال تجربه به قضاوت بدون توجه یک ایجاد

این شیوه شامل آموزش برای ایجاد یک نگرش جدید، (. 5۴5۴، 5)کان، چانگ و کیم

های بدنی برای رهایی از شدن به احساسات، افکار و حس ش بدون قضاوت و نزدیکپذیر

 بیرونی و درونی واقعیات آگاهذهن (. افراد5۴03، 3)بارهافر های هیجانی منفی استحالت

ای گسترده دامنه با مواجهه در زیادی توانایی و کنندمی ادراک تحریف بدون و آزادانه را

ذهن  (. آموزش5۴۴2، ۰کرسول و رایان ها دارند )براون،تجربه ها وهیجان تفکرات، از

2کند )هالزلمی اعمال را خود تأثیر گوناگون تشخیصی فرا یسازوکارها طریق از یآگاه
 

، 0سرتی و کاالتی است )چیسا، سازوکارها این از یکی ریزیبرنامه ( که5۴00همکاران،  و

 یها یبر نحوه استفاده از استراتژ )توجه آگاهانه حال( یذهن آگاه ینتمر (.5۴00

)پوپا، میندرسو  بخشد یم ییاز توانا یدیها سطح جد و به آن گذارد یتأثیر م یمیخودتنظ

 مشترک زیربنای دلیل به آگاهی ذهن ( نشان داد که0383) ینجات(. 5۴5۴، 2وایکونومسو

 پیشگوی مناسبی تواندمی حافظه و توجه پاسخ، از اجتناب توانایی با عملکردی و ساختاری

 فشرده هایتمرین اجرای با عالوهبه باشد. و شناختی اجرایی کارکرد هایشاخص برای

 و یابدمی کاهش العمل عکس زمان و پاسخ زمان میزان خطا، آن، ارتقای و آگاهیذهن

 تواندمی جاری بر وقایع پایدار و مستمر نظارت راهبرد عنوان به آگاهی،ذهن مراقبه جهیدرنت

، 8بارندریگت و اسپیکنز گیلن، گیومی، هورک، دن بگذارد )ون اثر گیریتصمیم بر

 آموزش اثربخشی عنوان تحت پژوهشی ( در033۰) یباقر و پورمحمدی (.5۴۴3
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2. Kwon, Chung & Kim 
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 گروه قالب در دختر آموزدانش 5۰بر روی  که خودکار شناختی پردازش بر آگاهی ذهن

بهبود  در معناداری اثربخشی با مداخله این که نتایج نشان داد دادند انجام آزمایش و کنترل

 است. همراه آموزاندانش این شناختی روان پذیری انعطاف

پذیری شناختی نقش مهمی در پیدایش، سیر، ریزی و انعطافجا که برنامهاز آن

تر های بیش آموزان مبتال به اختالل یادگیری دارد، انجام پژوهشآگهی و درمان دانش پیش

ریزی و ضروری است. از سویی مطالعات معدودی در ارتباط با برنامه در این مورد

شده که کافی و منسجم نیستند و  پذیری شناختی و اختالل یادگیری در کشور انجامانعطاف

 تأثیر خوبی بررسی نشده است. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی ابعاد مختلف این مسئله به

آموزان مبتال به پذیری شناختی در دانشعطافریزی و انبرنامه بر آگاهیآموزش ذهن

 اختالل یادگیری انجام شد.

 روش

گواه و  گروه با آزمونپس-آزمونپیش روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح

پسر مبتال به اختالل یادگیری مدارس  آموزانپژوهش دانش این آماری بود. جامعه پیگیری

گیری  نمونهروش بهها  از میان آنبودند که  0333-0۰۴۴شهرستان بوشهر درسال تحصیلی 

، سال 00تا  3سن  شامل کههای ورود  عیارهای الزم ازنظر م که ویژگی نفر 25در دسترس 

فهرست و  ،وکسلر کودکان هوشی تجدیدنظرشدهس مقیا از ر نرمالهوشبه نمره کسب

اختالل مرکز  های سشنا توسط روان یادگیری اختاللآموز پس از تشخیص  دانش ۰۴سپس 

 شکل بوشهر و همچنین مصاحبه بالینی ساختاریافته، انتخاب و بهوپرورش  یادگیری آموزش

عنوان  ها به و از آن گمارش شدند (آزمایش و گواهی )نفر 5۴تصادفی در دو گروه 

0لندن برج آزمون شیپ
 معبارهای گرفته شد. 5نویسکانسی یها کارت بندیآزمون دستهو  

 است ذکر به اه. الزمهای همرداشتن سایر اختالل :نیز عبارت بودند از ژوهشاز پ خروج

اصول  این بود، حاکم این پژوهش بر کنندگان،با شرکت رابطه در اخالقی اصل چندین که
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tower of London Test 

2. Design of the Wisconsin Card Sorting Test(WIST) 
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افشای  از عدم اطمینان حصول در پژوهش، برای شرکت داوطلبانهو  آگاهانه رضایت شامل

نمونه  و برای جلوگیری از افت شدری میرازدا خصوصی و حفظ حریم اطالعات،

گذراند( به او های انگیزشی شامل دریافت پاداش و جایزه )هر نفر که سه مرحله را می برنامه

 بین  تیدرنهاشد و کشی در پایان دوره آزمون داده مییک کارت تشویق جهت قرعه

ی، مداخله آموزشی برای گروه آزمایش ی شد و به سه نفر جایزه اهدا شد.کش قرعهها آن

ای را دریافت نکرد. گونه مداخله اجرا شد. در طول این مدت گروه کنترل هیچ آگاهیذهن

برای هر دو  نویسکانسی یها کارت بندیآزمون دستهو  لندن برج ابزارهایدر پایان مجدداً 

 به شرحابزارهای تحقیق آزمون اجرا گردید. جزئیات بسته آموزشی و  عنوان پس گروه به

 :زیر است

 هایتوانایی سنجش ( برای0385) 0شالیک ابتدا را لندن برج آزمون :لندن برج آزمون

 از معاینه آزمون این در کرد. طراحی پیشانی قشر دچار صدمه بیماران ریزیبرنامه

 عمودی یمیله سه بر شده سوار رنگی هایاز مهره ایمجموعه تا شودمی خواسته شوندگان

 آرایش نحوه کارآزمایی، هر در .کنند جا جابه مشخص هدف یک با نکرد جور را برای

 هاییحلقه پایین شامل دهد. ردیفمی نشان را هدف آرایش و ماندثابت می باالیی ردیف

 .کند بازآرایی فوقانی ردیف آرایش با شدن منظور جور به شونده، معاینه که است

 موقعیت شود.می میسر موردنظر مقصد لمس سپس و حلقه اولیه لمس با هاحلقه ییجا جابه

 آزمون شود. تکالیفمی داشته نگه ثابت شروع محل اما؛ است متغیر هابرای حلقه هدف

 حرکاتی که حداقل که معنا این به ؛شود یم حل پنج حرکت و چهار سه، دو، با حداقل

 موارد شامل امتغیره است. تعداد کند، این حل را ها مسئله آن انجام با تواندمی آزمودنی

 شود،می نظر گرفته در عملکرد کلی معیار عنوان به که حرکاتی الف( تعداد :هستند زیر

ریزی، برنامه است. ب( زمان کرده حل را مسئله آن در طی آزمودنی که حرکاتی تعداد

 بین زمان بعدی، کردن فکر ج( زمان .است اول حلقه لمس برای الزم زمان مدت که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shallice 
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 عملکرد معیار عنوان به توانمی نیز آن از و است مسئله کردن کامل ه وحلق اولین انتخاب

به  رود،می کار به ریزیبرنامه توانایی ارزیابی که برای لندن برج آزمون کرد. استفاده

 هاییکوشش آزمون تعداد این در یگذار نمره مبنای .دارد حساسیت پیشانی قشر عملکرد

 ،شده حل تعداد مسائل همچنین است، کرده حل آن دندا انجام را با مسئله فرد که است

کل  زمان آزمایش، زمان طراحی، زمان یا و زمان تأخیر مسئله، هر هایکوشش تعداد

شود. این آزمون می محاسبه با رایانه دقیق صورت به کل امتیاز و خطاها تعداد آزمایش،

نتایج این  نیب افراد است. دهی سازمانریزی و ی خوب در سنجش برنامهدارای روایی سازه

پایایی این آزمون از  گزارش شده است. ۰0/۴آزمون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی 

(. در این 5۴۴۰، 0همکاران است )لزاک و شده گزارش 23/۴طریق آلفای کرونباخ 

ضریب پایایی از طریق همسانی  برج لندن استفاده شد و پژوهش از نسخه کامپیوتری آزمون

 دست آمد.به 23/۴ یدرون

 ویسکانسین هایکارت بندیدسته آزمون :ويسکانسین يها بندي کارتآزمون دسته

 آن طریق از و است شناختی روان عصب ابزارهای پرکاربردترین و نیتر یاصلاز  یکی

 تغییر توانایی شناختی و پذیریانعطاف انتزاعی، تفکر مفاهیم، تشکیل توانایی کارکردهای

تغییر  بررسی برای آزمون گیرد. اینمی قرار و ارزیابی موردسنجش شناختی دستگاه دادن

 تکرار به برگرایش غلبه توانایی و گیری مفهومشکل و مسئله حل پذیری،انعطاف مجموعه،

 آزمون رود. اینکار می به آیند،می شمار به مغز اجرایی کارکردهای از زدن که درجا و

خطای  ،افتهی دست هایمقوله شامل که دهدمی قرار موردبررسی را مقیاس خرده چهار

 بار دو کننده شرکت به این آزمون، در است. کل خطای و خطاها سایر درجاماندگی،

 صورت نماد )شکل( به ۰الی  0ها  آن روی بر که شودمی کارت ارائه 0۰از  ایمجموعه

است. چندین  بسته نقش آبی و زرد سبز، های قرمز،رنگ به و دایره و صلیب ستاره، مثلث،

-دسته آزمون پایایی و اعتبار ( از5۴۴0، 5والدیه و پوردون از نقل ؛ به5۴۴0پژوهش )گریو، 
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لزاک میزان روایی این آزمون را برای  .اندکرده حمایت های ویسکانسینکارت بندی

ذکر کرده است )لزاک،  80/۴شناختی به دنبال آسیب مغزی را باالی  صینقاسنجش 

و  نیآسپردر مطالعه  شدگان یابیارزپایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق  (.033۰

( پایایی این آزمون را 0323، گزارش گردیده است. نادری )83/۴( معادل 0338) 0استراوس

ذکر نموده است )قمری گیوی، نادر و  82/۴در جمعیت ایرانی با روش بازآزمایی 

 دییتأتوسط اساتید متخصص بررسی و مورد  ی آزمونا ییمحتواروایی  (.0333دهقانی،

(. در این پژوهش از 033۴قرار گرفت )شاهقلیان، آزادفالح، فتحی آشتیانی و خدادادی، 

نسخه کامپیوتری آزمون ویسکانسین استفاده شد و پایایی این آزمون از طریق همسانی 

وایی همگرا به دست آمد. همچنین ضریب ر 80/۴و  28/۴درونی و بازآزمایی به ترتیب 

 محاسبه شد. 22/۴این ابزار 

آگاهی ، شناخت درمانی مبتنی بر ذهنمورداستفادهپروتکل درمانی  آگاهی:آموزش ذهن

برگرفته از کتاب راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن )سگال، ویلیامز و 

ر گرفته است متخصصان قرا دییتأ( بوده و محتوای جلسات آموزشی نیز مورد 038۰تیزدل، 

را  یا قهیدق 0۴جلسه درمانی  8گروه مداخله  (.0338)احمدی، خیراتی و غباری بناب، 

 5زین و همکاران -صورت گروهی دریافت کردند. برنامه درمانی طبق پروتکل کابات به

که در تحقیقات مختلفی موردمطالعه قرار گرفته است و نتایج حاکی از اثربخشی  (0335)

، 3)بولمایجر، پرینگر، تال و کایزپرساست  بهبود توانایی کودکانبر  این روش درمانی

صه محورهای بسته آموزشی الخ (.0اجرا شد )جدول ( 5۴0۴ ۰؛ گلدین و گروس،5۴0۴

 :مذکور به شرح زیر است
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 (0991زين و همکاران ) -بر نظريه کابات مبتنی آگاهیذهنصه جلسات آموزش خال .0جدول 

 جلسات هدف یتمحتوا و نمونه فعال

 خودکار، هدایت یکدیگر، با خود معرفی به افراد دعوت

شکل جسمانی، یوارس مراقبه، آگاهی، با کشمش یک خوردن

-فعالیت به توجه معطوف کردن :خانگی تکلیف گروه، به دهی

 کشمش دانه یک خوردن در چهآن پیاده کردن و های روزمره

 ظروف یا شستن مسواک زدن مورد در اند،آموخته

 نظرگرفتن در با کلی خط مشی تنظیم

 افراد شخصی محرمانه بودن زندگی جنبه

 

 اول

 

 معطوف کردن و ذهن حضور با تنفس قهیدق :0۴ خانگی تکلیف

 گزارش ثبت متفاوت، یها وهیش روزمره به فعالیت یک به توجه

 ناخوشایند واقعه یک تجربه از روزانه

 رسیوا مراقبه مشکالت، و موانع با مقابله

 احساسات و تمرین افکار جسمانی،
 دوم

 سه دقیقه کشش، و تنفس تمرین ذهن، حضور شیوه به حرکت

 حرکت و کشش و تنفس خانگی تمرین تکلیف تنفس، فضای

 در روز سه بار تنفس یا قهیدق سه تمرین و ذهن حضور شیوه به

 تنفس روی بر ذهن حضور

 
 سوم

 عنوان به تنفس یا قهیدق سه فضای نشسته، مراقبه :خانگی تکلیف

 ناخوشایند( احساسات زمان تجربه )در یا مقابله راهبرد

 حضور پنج دقیقه حال، زمان در بودن

 یا دیداری ذهن

 با راه رفتن نشسته، مراقبه شنیداری،

 ذهن حضور حالت

 چهارم

 آگاهی نشسته، مراقبه اجازه، و پذیرش تنفس فضای سه دقیقه و نشسته مراقبه :خانگی تکلیف

 بدن، و تنفس از

 چگونگی از آگاهی یابی بر تأکید

 برابر در دهیواکنش

 جسمانی هایحس و احساسات افکار،

 پنجم

 افکار ورود به اجازه دادن افکار، ناخوشایندبودن یا خوشایند

 آسانی به و ذهن به مثبت و منفی

 و مثبت افکار ذهن، به توجه آموزش

 منفی
 ششم

 هایتمرین مختلف انواع تمامی از الگویی گزینش شامل تکلیف

 دوره بعد از پیاده سازی برای دوره

 نشسته، مراقبه خود، از مراقبت چگونگی

 و افکار اصوات، تنفس بدن، از آگاهی
 بین فعالیت روابط به پی بردن احساسات،

 خلق و

 هفتم

 که خانگی تمرین برای ایبرنامه انتخاب عنوان به تکلیفی

 ،تیدرنها و دهند ادامه ماه بعد تا را آن بتوانند کنندگان شرکت

 کنترل و آزمایش گروه از آزمون پس اجرای

 با کنارآمدن برای هاآموخته از استفاده

 مراقبه آینده، خلقی در هایوضعیت

مراقبه،  پایان رساندن به جسمانی، وارسی

 گذشت دوره در چهآن بر مروری

 هشتم
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 هايافته

، 05/3±5/3برابر  ترتیب به و گواه آزمایش ی گروهو انحراف معیار سن میانگین

آموزان هر دو  در دانش اختالل یادگیریزمان تشخیص  میانگین مدتبود.  ۴0/3±۴0/3

مقیاس  دو یریگ اندازهمعیار(  انحراف و های توصیفی )میانگین. شاخصسال بود 2/0گروه 

است )جدول  شده ارائه واهگ و آزمایش هایگروه پذیری شناختی درریزی و انعطافبرنامه

 (.5شماره 

در مراحل پذيري شناختی ريزي و انعطافبرنامهمیانگین و انحراف استاندارد  .1 شماره جدول

 و پیگیري آزمونپس آزمون،پیش

های زیر رعایت گردد تا اید شرطب، گیری مکرراز اجرای تحلیل واریانس با اندازه پیش

های آزمون تحلیل کوواریانس اطمینان کرد. یکی از مفروضه آمده دست بهبتوان به نتایج 

که بدین منظور  باشد میکوواریانس -واریانس های ماتریسچند متغیری، بررسی همسانی 

 و F=08۰/5و  P=۴05/۴˃۴2/۴)آزمون است برای پیش شده استفادهس از آزمون باک

۰0/02=Box's M) آزمونو برای پس (0۰2/۴˃۴2/۴=P 23/0 و=F 03/00 و=Box's M) 

 که شودمی گرفته نتیجه لذا است بیشتر ۴2/۴ از باکس آزمون محاسبه شد. میزان معناداری

 گروه دو واریانس همگنی بررسی برای .باشندمی همگن هاکوواریانس–واریانس ماتریس

ون از آزمون همگنی واریانس لوین استفاده شد. آزمون آزمپس و آزمون پیش مرحله در

دار نبود یک از متغیرهای موردبررسی ازلحاظ آماری معنی لوین محاسبه شده در مورد هیچ

 نمرات میانگین منظور گیری مکرر که بهی تحلیل واریانس با اندازهها مفروضهاز دیگر 

 پذیری شناختی، در دو مرحله-ریزی و انعطافآگاهی بر برنامهی آموزش ذهناثربخش

 متغیرها
های  شاخص

 آماری

 گروه گواه گروه آزمایش

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش پیگیری آزمون پس آزمون پیش

 ریزیبرنامه
 50/0۰ ۰0/0۰ 30/0۰ 20/53 00/53 20/0۰ میانگین

 ۴5/۰ 00/۰ ۴0/۰ 55/2 08/2 00/۰ انحراف معیار

 یرپذیانعطاف

 یشناخت

 05/02 ۴3/02 38/02 00/35 83/30 25/02 میانگین

 08/۰ ۴2/۰ ۴3/۰ ۴۰/8 ۴0/8 05/۰ انحراف معیار
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آزمون  نتایج باشد. یمموخلی  کرویت آزمون با کرویت مفروضه آزمون پس آزمون، پیش

 است. شده ارائه 3جدول  در موخلی

 هاي دو گروه و کرويت موخلی . نتايج آزمون توزيع طبیعی نمره، همگنی واريانس5جدول 

 متغیر
-کلموگروف

 اسمیرنوف
 کرویت موخلی لوین

 Z F W سطح معناداری درجه آزادی خی مجذور موخلی 

 22/۴ 5 500/۴ 050/۴ 05۰/۴ 205/۴ ریزیبرنامه

 ۰3/۴ 5 032/۴ 230/۴ 508/۴ 2۰۰/۴ پذیری شناختیانعطاف

 باشد وآزمون کرویت موخلی ازلحاظ آماری معنادار نمی که دهد یم نشان 3جدول  نتایج

های آزمون ام باکس، لوین و بنابراین طبق یافته برقرار است؛ ی نیزموخل تیکرو فرضشیپ

باشد لذا  یمگیری مکرر برقرار های تحلیل واریانس با اندازهمفروضه کرویت موخلی

-برنامه آگاهی برآزمون و پیگیری اثر بخشی آموزش ذهنآزمون، پسپیش منظور مقایسه به

-تحلیل واریانس با اندازه ازهای آزمایش و گواه پذیری شناختی در گروهریزی و انعطاف

 ارائه شده است. 3گیری مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 گیري براي متغیرهاي پژوهش . نتايج تحلیل اندازه گیري مکرر در سه مرحله اندازه0جدول 

 F گروه متغیر
درجه 

 آزادی
 مجذور اتا

 یزیربرنامه

 305/۴ 5و  38 05/2* گروهی( آزمایش )مقایسه درون

  5و  38 3۰8/۴ گروهی( گواه )مقایسه درون

 35۰/۴ 5و  38 32/2* گروهی )گواه و آزمایش( مقایسه بین

 یشناختیریپذانعطاف

 53۰/۴ 5و  38 03/2** گروهی( آزمایش )مقایسه درون

  5و  38 80/5 گروهی( گواه )مقایسه درون

 5۰5/۴ 5و  38 23/0** گروهی )گواه و آزمایش( مقایسه بین

P ۴0/۴˂ ** 
P ۴2/۴˂ * 
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های  توان بیان نمود که در گروه آزمایش تفاوت میانگین نمرهمی ۰بر اساس نتایج جدول 

(، اما در گروه P =۴۰/۴دار است ) ریزی معنیآزمون و پیگیری متغیر برنامه آزمون، پس پیش

های  فاوت میانگین نمرهدهد ت گروهی نشان می ( و مقایسه بینP=08/۴دار نیست ) گواه معنی

(. بر این اساس P =۴0/۴دار است ) های آزمایش و گواه معنی ریزی، بین گروهمتغیر برنامه

ریزی در دار متغیربرنامه آگاهی موجب بهبود معنیگفت برنامه آموزش ذهن توان یم

 % است. همچنین،30آموزان با اختالل یادگیری شده است و میزان این تأثیر حدود  دانش

شناختی در پذیریآزمون و پیگیری متغیر انعطاف آزمون، پس های پیش تفاوت میانگین نمره

( و P =03/۴دار نیست ) (، اما در گروه گواه معنیP =۴5/۴دار است ) گروه آزمایش معنی

شناختی، بین پذیریهای انعطاف دهد تفاوت میانگین نمره گروهی نشان می مقایسه بین

کارگیری  توان گفت به (؛ بنابراین میP=۴3/۴دار است ) گواه معنیهای آزمایش و  گروه

با آموزان  شناختی در دانشپذیریدار انعطاف آگاهی موجب بهبود معنیبرنامه آموزش ذهن

درصد  5۰شده است. با توجه به مقدار مجذور اتا میزان این تأثیر حدود  اختالل یادگیری

 است.

 فرونی براي تعیین اثر مداخله بر متغیرهاي پژوهش . نتايج آزمون تعقیبی بن3جدول 

 گیری زمان اندازه متغیر

 گروه گواه گروه آزمایش

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 ریزیبرنامه

 005/۴ ۰02/۴ 508/۴ 5۰8/03* آزمون پس-آزمون پیش

 03۰/۴ 258/۴ 0۴2/۴ ۰30/03* پیگیری-آزمون پیش

 ۴50/۴ 0۰5/۴ 03۰/۴ ۴23/۴ پیگیری-آزمون پس

 یریپذانعطاف

 یشناخت

 0۰3/۴ 028/۴ 225/۴ ۰20/00** آزمون پس-آزمون پیش

 0۰0/۴ 32۰/۴ 238/۴ ۴۴2/00* پیگیری-آزمون پیش

 ۴25/۴ 023/۴ 300/۴ 0۴2/۴ پیگیری-آزمون پس

P
 ۴0/۴˂

** 
P ۴2/۴˂

* 

برنامه های ن داد که تفاوت میانگینفرونی نشا مقایسه آزمون تعقیبی بن ،2در جدول 

آزمون با پیگیری معنادار آزمون و پیشآزمون با پسدر سه زمان پیشآگاهی آموزشی ذهن
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آموزان در دانش پذیریانعطافو ریزی برنامهدهنده تأثیر مداخله بر است که این امر، نشان

باشد؛ رحله پیگیری مییادگیری گروه آزمایش و ماندگاری این تأثیر در مالل دچار اخت

 .ها معنادار نیستدر گروه کنترل، این تفاوت که یدرحال

 گیريبحث و نتیجه

پذیری ریزی و انعطافبرنامه بر آگاهیذهنآموزش  تأثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی

آموزان مبتال به اختالل یادگیری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد شناختی در دانش

آموزان مبتال به دانش پذیری شناختی درریزی و انعطافبرنامه بر آگاهیذهنزش آموکه 

شود. نتیجه این تحقیق ها می داری داشته و باعث بهبود این مؤلفه یمعناختالل یادگیری تأثیر 

آموزان مبتال به اختالل ریزی در دانشبرنامه بر آگاهیذهنآموزش که  همسو با این

(، نجاتی، ذبیح زاده و نیک 0383) (، نجاتی5۴00) ا نتایج نزلکاست ب مؤثریادگیری 

 ( همسو است.5۴۴3و همکاران ) 0( و ون دن هورک0330فرجام )

 است این شناختی روان فرایندهای عالی بر تأکید از هدف آگاهیذهن یمداخله در

 مستلزم مهارگری این بپردازند. هیجان و افکار رفتار، مهار ارادی چگونه افراد به که

 تمرکز مداوم توجه بر گیرندمی افراد یاد درمان این است. در ذهنی نیروهای از استفاده

 هایی توجهفعالیت یا اهداف نوع چه تصمیم بگیرند به تا کندکمک می افراد به و کنند

 درمان این یریکارگ به با ریزی کنند.و برنامه دهی سازمان را آن با مطابق رفتارهای و کرده

 شناخت، و کارآمد پرداخته اجتماعی روابط و فردی استقالل از مراقبت توانند بهمی راداف

راهکارهای انطباقی  از استفاده و شناسایی به و کنند و کنترلتنظیم  را هدفمند رفتار و تفکر

از  بنابراین بپردازند؛ مسائل به حل سپس و روزمره زندگی مسائل با رویارویی برای مؤثر

 قلمرو کلی چهار با اجرایی عملکردهای افزایش مداخله، این نوع توجه قابل پیامدهای

 توان(. می5۴۴3همکاران،  و 5باشد )مک کلوسکیعمل( می و هیجان، شناخت ادراک،)

 اجرایی دقت، عملکردهای و تمرکز افزایش با آن است که پی در این مداخله که گفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Van den Hurk 

2. Mc Closkey 
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 را روزمره امور در گیریمسائل و تصمیم لح افراد در بازدهی و داده افزایش را افراد

 الزم برای زمان مدتگفت  توانمی حاضر پژوهش هاییافته تبیین تسهیل کند. در

 کارآمد صورت به تکلیف یک تکمیل برای فرد توانایی بر است ممکن ریزی برنامه

 نامیده نیز اولیه زمان تفکر که یزی در آزمون برج لندنر برنامه زمان مدتگذار باشد. تأثیر

 زمانی تا شودمی رو روبه مسئله با بار آزمودنی نخستین که است زمانی دهنده نشان شود،می

 در تغییری تواندمی ذهن آگاهی آموزش بنابراین کند؛می لمس را نخستین مکعب که

 (. یکی5۴۴0، 0و لونا سویینی کند )آساتو، ایجاد لندن برج آزمون هایمسئله حل کل زمان

حضور  با کردن عمل و کردن مشاهده پژوهش، این در آگاهیذهن آموزش مهم ادابع از

 تمام باشد. درمی هستیم، آن انجام حال در چهآن به کامل توجه معنای به که بود ذهن

 در همواره باید و شودمی انتخاب تمرین برای معین هدف یک آگاهیهای ذهنتمرین

 هاتمرین شود. این یادآوری دوباره هدف باید ،شد منحرف اگر ذهن .شود داشته نگه ذهن

 بین ارتباط به توجه با یجه،درنتیابد،  پرورش درگیر شود و کاری حافظه شودمی باعث

 عملکرد و ریزیبرنامه بهبود به تواندمی آگاهیذهن تمرینات یزی،ر برنامه و کاری حافظه

 (.5۴00کند )نزلک،  کمک لندن برج آزمون بهینه در

پذیری آگاهی بر انعطافذهنآموزش بودن  مؤثرهای این پژوهش، گر یافتهاز دی

های نصری، احدی، درتاج آموزان مبتال به اختالل یادگیری بود که با یافتهشناختی در دانش

( و علیزاده 033۰(، پور محمدی و باقری )033۰) نسبیدریح ی وری، شعیظهراب(، 0332)

آگاهی بر مبتنی بر ذهنآموزش تبیین نتیجه تأثیر  ( همسو بود. در033۰و همکاران )

پذیری شناختی به ماهیت یادگیری در توان گفت که انعطاف یمپذیری شناختی انعطاف

تواند در پاسخ پذیر فردی است که میمحیط پیچیده و بدساختار تمرکز دارد و فرد انعطاف

کرده و به کار گیرد.  دهی ازمانس مجدداًی دانش را راحت بههای موقعیتی مختلف به خواسته

و با استفاده تکنیک ایست  شده خارجتوانند از چارچوب رفتارها و افکار فعلی مراجعان می

های بیشتری را تجربه کنند و دور باطل همیشگی که از ای، گزینهو فضای تنفس یک دقیقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Asato, Sweeney & Luna 
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گفت ذهن آگاهی توان گرفتند را بشکنند. از طرفی مینتایج رفتارها و فکرهای خود می

قابلیت مثبتی در سازگار کردن افراد با شرایط جدید پیرامون دارد که این همان 

گیرد و فرد ذهن آگاه، شیوه فراشناختی پردازش را به کار می درواقعپذیری است.  انعطاف

(. در 5۴۴8، 0دهد )فریون و همکارانپذیری در پاسخ به تهدید را افزایش میانعطاف

 غیرمنطقی هایاحساس و افکار با چطور که گیرندمی یاد مراجعان اهیآگآموزش ذهن

 و دهند تغییر راها  آن و شوند متمرکز افکار تغییر محتوای روی و برقرار کنند رابطه خود

 بر اثربخشی آموزش مبتنی ببینند. دلیل را هااحساس تری افکار ووسیع انداز چشم در

 در شناختی تغییر به منجر آگاهی،ه آموزش ذهنک است این پژوهش این در آگاهی ذهن

 فرد که ترتیب برد. بدینمی سود شرطی تقویت اصول از و شده اعمال فرد و طرز تفکر

 طور به تمایل و این ببیند باالتر گامی در را خود تا کندتالش می بعدی گام به رفتن برای

 به وآگاهی، آرامش عین در وشود می افراد مرحله به مرحله تدریجی بهبود باعث مستمر

حل  حضوری جلسات در را خود اشکاالت و نواقص و دهدمی ادامه خود فردی درمان

 باشد )لی داشته مهمی نقش شناختی پذیریانعطاف افزایش در تواندمی بنابراین،؛ نمایدمی

 (.5۴0۰، 5اورسیلو و

ریزی و بود برنامهباعث به آگاهیذهنی نتایج تحقیق نشان داد که آموزش طورکل به

شده که میزان تأثیر این آموزش بر  یریادگیاختالل آموزان با پذیری شناختی دانشانعطاف

با توجه به اینکه کارکردهای پذیری شناختی است تر از انعطافریزی بیشمتغیر برنامه

توان گفت که آموزش ای از فرآیندهای شناختی سطح باال هستند، میاجرایی مجموعه

برای تسلط بر تکالیف آموزان دانششود. می ث عملکرد بهتر کارکردهای اجراییباع

های عصب ها، جنبهها تسلط داشته باشند؛ این مهارتتحصیلی باید به یک سری مهارت

ها از شناختی مانند حافظه کاری و دیگر کارکردهای اجرایی هستند. این مهارت روان

صورت  ها را بهآیند. اغلب کودکان این مهارتدست می تجربه، آموزش و یادگیری به

ها در هنگام یادگیری در این مهارتاختالل دهند ولی کودکان با خودکار انجام می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Frewen 
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پور و همکاران، ها آموزش داده شود )ملک رو هستند و باید به آنیادگیری با مشکل روبه

پژوهش که  نیدر ا یریگبه روش نمونه توانیپژوهش حاضر م یهاتیاز محدود(. 0335

پژوهش ین که از ا هایی یافته یمرو در تعم از نوع در دسترس بوده است اشاره کرد، ازاین

بدون اختالل  آموزاندانش به همچنین تعمیم این نتایج .کرد اطیاحت دیآمده با دست به

 گریآن در د یاثربخش یمذکور و بررس یآموزش ۀبرنامی اجرا .است رویادگیری روبه

تأثیرگذار  تواندیهستند م کارکردهای اجراییدر  بیکودکان که دچار آس یهاگروه

توان گفت آموزش از این مطالعه می آمده دست بههای با توجه به یافتههمچنین  باشد.

شود که از بنابراین پیشنهاد می امری ضروری است؛ یریادگیاختالل در درمان  آگاهی ذهن

برای درمان  شناسی رواناختالل یادگیری و دیگر مراکز ای در مراکز این شیوه مداخله

استفاده گردد. همچنین به مدیران و معلمان دبستان توصیه  یریادگیاختالل کودکان با 

های آموزشی های آموزشی همراه با بازیشود که با همکاری متخصصان، محیط می

های اجرایی در نیازهای یادگیری ازجمله کارکردطراحی کنند تا موجب بهبود پیش

 آموزان شود. دانش
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 منابع
-(. اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن0338احمدی، طاهر؛ خیراتی، حمیده؛ غباری بناب، باقر. )

ی شناختی مادران کودکان با ناتوانی ریپذ انعطافآگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و 

 .20-8۰(، 35)3، ی کودکان استثناییتوانمندسازنشریه یادگیری. 

 شناختی پردازش بر آگاهی ذهن آموزش اثربخشی(. 033۰) ریبرز.باقری، ف میه؛محمدی، سپور

 .0۰0 -023(، 3)00 ،یشناخت روانفصلنامه علمی مطالعات   خودکار.

 حضور بر شناختی مبتنی درمان راهنمای(. 5۴۴2جان. ) تیزدل، ارک؛م ویلیامز، یندل؛ز سگال،

 دید. فر. تهران: فراتمنایی شیما و نی تابشجها عذرا محمدخانی، پروانه ترجمه ذهن،

( طراحی نسخه 033۴) آشتیانی، علی؛ خدادادی، مجتبی.، پرویز؛ فتحیآزادفالح شاهقلیان، مهناز؛

(: مبانی نظری، نحوه WCST) نیسکانسیوهای ی کارتبند دستهافزاری آزمون  نرم

 .000-033(، ۰)0، بالینی شناسی روانمطالعات سنجی.  های روان ساخت و ویژگی

بر  یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش(. 0332ی، علی. )االسالم خیش

(، 3)0، مدرسه شناسی روان. نییپا یلیتحص شرفتیآموزان با پ دانش یلیتحص یکار اهمال

8۰-02. 

مبتنی بر  یرماند برنامه گروه (. تأثیر033۰یال. )ل ،حیدری نسبحمدرضا؛ م، شعیرییما؛ ش، ظهرابــی

بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتال به اختالل  (MAGT) پذیرش و ذهن آگاهی

 .0-00 (،0۰۴)55 ،مجله علوم پزشکی رازی. اضطراب اجتماعی

 شناختی پذیریانعطاف رابطه(. 0332عطادخت، اکبر؛ مجدی، نورالدین؛ حضرتی ساقصلو، شیوا. )

. خاص یادگیری دارای اختالل آموزاندانش در دهی انسازم و ریزیبرنامه توانایی و

 مدرسه. دانشگاه محقق اردبیلی. شناسی رواندومین همایش ملی 

 بینی (. پیش033۰) .مسعود محمود؛ ذوقی، فرورشی، الناز؛ یوسفی،حاجی اصغر؛ علیزاده،

 در آگاهی ذهن و فکری نشخوار پذیری شناختی انعطاف اساس بر افسردگی یها نشانه

 .02-53(، 0)5 ،شناخت پزشکی روان و شناسی روان مجلهدانشجویان. 

 شناختی بخشی توان اثربخشی (. بررسی0333؛ مقصود، نادر؛ دهقانی، فرشته. )نیحس گیوی،قمری

 شناسی روانفصلنامه مطالعات  .جبری وسواسی اجرایی بیماران کارکردهای بازسازی در
 .0۴0-052(، ۰)00،بالینی
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 نابینا. جانبازان در اجرایی عملکردهای و آگاهی ذهن بین ارتباط (. بررسی0383)وحید.  نجاتی،

 .۰2-۰8(، 3)3، جانباز طب پژوهشی علمی مجله

 و آگاهی ذهن بین (. رابطه0330) محمدرضا. فرجام، نیک عباس؛ زاده؛ ذبیح وحید؛ نجاتی،

(، 3)5، رفتاری و شناختی علوم های مجله پژوهش .انتخابی و پایدار توجهی کارکردهای

۰5-35. 

بر نشخوار  یصیدرمان فراتشخ یاثربخش(. 0332ریبرز. )ف ،درتاج سن؛ح ی،احد ریم؛می، نصر

-20(، 5)0۰، شناختی فصلنامه مطالعات روانی. ابتید مارانیدر ب یو اجتناب شناخت یفکر

۰0. 

آموزان  انشبررسی راهکارهای حل مسئله در د (.033۴یزدان بخش، کامران؛ بهرامی؛ زهرا. )
ی علوم شناختی در تعلیم و تربیت. ها افته. اولین همایش ملی یدارای اختالل یادگیری
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