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پذيري  هدف طراحي برنامه آموزش انعطاف پژوهش حاضر باهدف: 
كاهش مشكالت رفتاري نوجوانان  و بررسي تأثير آن بر شناختي

آزمايشي  اين پژوهش يك مطالعه نيمهروش:  ذهني انجام شد. توان كم
آموز  دانش 60آزمون و گروه گواه بود. از بين  پس -آزمون با طرح پيش

 24، ذهاب ساله در شهرستان سرپل 18تا  14توان ذهني  كم
 ها گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني آموز به روش نمونه دانش

نفري تقسيم شدند. گروه آزمايش،  12صورت تصادفي به دو گروه   به
اي دريافت  دقيقه 45جلسه  15پذيري شناختي را در  آموزش انعطاف

آوري  ارائه نشد. براي جمع كه به گروه گواه اين آموزش درحالي كردند
افزار آزمون ويسكانسين و پرسشنامه آخنباخ، فرم والدين  ها از نرم داده

ها با استفاده از روش آماري تحليل  و معلم استفاده شد. داده
 .شدندتحليل  و  تجزيه 21SPSSافزار  كوواريانس چند متغيري در نرم

دار برنامه آموزش نتايج اين مطالعه بيانگر تأثير معناها:  يافته
پذيري شناختي بر كاهش مشكالت رفتاري در نوجوانان  انعطاف

دهد  توان ذهني بود. نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان مي كم
يكي از متغيرهاي وابسته در  كه بين گروه آزمايش و گواه حداقل در

تفاوت معنادار و باالتر از حد شانس و تصادف  001/0سطح كمتر از 
پذيري شناختي  ود دارد كه نشان از اثربخشي برنامه آموزش انعطافوج

 يكي از متغيرهاي وابسته از ديدگاه والدين و معلم دارد. حداقل در
توان  پذيري شناختي مي با استفاده از آموزش انعطافگيري:  نتيجه

فنوني  كردن پيدابنابراين درمانگران با  .مشكالت رفتاري را كاهش داد
توان  پذيري شناختي و آموزش آن به نوجوانان كم انعطاف يشبراي افزا

اي در برابر حل مشكالت رفتاري اين گروه  توانند افق تازه ذهني مي
 ايجاد كنند.

 
، رفتاري مشكالت، پذيري شناختي انعطاف: ي كليديها واژه
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to design 
a cognitive flexibility training program and its 
effect on reducing the behavioral problems of 
intellectual disability. Method: This was a quasi-
experimental study with pre-test, post-test and 
control group design. 24 students were selected 
from among 60 intellectual disability students aged 
14-18 years through available sampling method in 
Sarpolzahab City. Subjects were randomly divided 
in to two groups each including 12 members (one 
test group and one control group). The 
experimental group received cognitive flexibility 
training in 15 sessions (each session was 45 
minutes) while the control group did not receive 
this training. For data collection, the Wisconsin test 
software and the CBCL questionnaire (parents and 
teachers forms) were used. Data were analyzed by 
SPSS21 Results: The results of multivariate analysis 
of covariance (MANCOVA) showed a significant 
effect of cognitive flexibility training program on 
reducing behavioral problems in intellectual 
disability adolescents. This result showsthat there is 
a significant difference between the experimental 
and control groups in at least one of the dependent 
variables in (P=0/001). Conclusion: Behavioral 
problems can be reduced by using cognitive 
flexibility training. Therefore, therapists can find 
new ways to solve behavioral problems by 
employing appropriate techniques to increase 
cognitive flexibility and educating the with. 
adolescences intellectual disability.  
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 مقدمه
ريزي و ايجاد تسهيالت  برنامه ،شناسايي برايكوشش 

توان  كمان آموز دانشچه بيشتر براي  آموزشي هر
اهداف عالي هر نظام  گامي مؤثر در تحقق ،ذهني

توان  كم). كودكان 1397افروز، است ( وپرورش آموزش
تي از همساالن عادي شناخ هاي به لحاظ تفاوتذهني 

زمينة آموزش و يادگيري  با مشكالت فراواني در خود
كه شناخت آنان و استفاده از  رو هستند. درحالي هروب

راهكارهاي مناسب، سبب بهبود آموزش و پيشرفت 
 نداشتن به شناخت . همچنيندشو ميتحصيلي آنها 

از  نكردن و استفادهتوان ذهني  كمهاي كودكان  ويژگي
اي انگيزشي مناسب، سبب افت تحصيلي آنان راهكاره

 ).2007، سخميخواهد شد (
در توان ذهني  كمهاي شناختي اصلي افراد  ويژگي

و  جهانيبندي  شده طبقه  يازدهمين فرم تجديدنظر
شامل  1ها و مشكالت بهداشتي وابسته آماري بيماري

اختالل بارز در عملكردهاي شناختي الزم براي 
؛ 2ل و بازنمايي نمادينگسترش دانش، استدال

و روابط بين  ها مشكالتي در مديريت رفتار، هيجان
حفظ انگيزه در  نداشتن فردي و همچنين توانايي

يادگيري، مشكالتي در رفتارهاي سازشي شامل 
هاي مفهومي و فكري مناسب،  محدوديت در مهارت

، اروالسالوادوركهاي اجتماعي و عملي است ( مهارت
 و همكاران،مارتينز ليال وپر، عزيزي، ك رد، واعظ

االن سكند كودكان و بزرگ مطرح مي كليبار ).2011
هاي حركتي، شناختي  هايي را در توانايي اغلب كاستي

ها  دهند كه بسياري از اين كاستي و هيجاني نشان مي
عنوان كاركردهايي اجرايي نامگذاري كرد  باتوان  را مي

 ).2011باركلي، (
هاي  كه بين توانايي اند هنشان دادها  همطالع

هاي مرتبط با نقصان  كاركردهاي اجرايي و حوزه
اجتماعي ارتباط منفي وجود  -كاركردهاي هيجاني

نتايج پژوهش يوهان، كانن و ). 2011 باركلي،دارد (
) نشان داد كه حافظه كاري، بازداري و 2020( كرباخ

پذيري شناختي و هوش سيال بر سرعت  انعطاف

پذيري  گذارند. همچنين انعطاف ميثير أتخواندن 
شناختي و هوش سيال با ادراك خواندن ارتباط 
معناداري داشتند. نتايج پژوهش زيتينوگلو، كالكينز و 

) نشان داد كه حمايت عاطفي مادر 2019ليركز (
پذيري شناختي كودكان  كننده انعطاف بيني پيش
باشد. گائو، ژائو، دو،  دبستاني و مهد كودك مي پيش

) در پژوهشي به بررسي 2018نگ، لي و هريسون (وا
هاي خواندن  پذيري شناختي بر مهارت اثر انعطاف

آموزاني كه  سريع پرداختند كه نتايج نشان داد دانش
، داشتندپذيري شناختي  نمره باالتري در انعطاف

 افزايش معناداري در مهارت خواندن نشان دادند.
پذيري  زيادي همبستگي بين انعطاف هاي پژوهش

دايموند، تودر و ( اند كردهشناختي و افسردگي را تأييد 
 ،و روبرگ شرمن لورسون، ،بروكس؛ 2011نمتز، 
، موريتز، بوتزنهارت، رايسل و ؛ هينكلمن2010
، كوكرووا، لوكاوسكي، استفانكوا، ؛ پريز2009، ويدمن

 پذيري انعطاف ).؛ ميران2009 سس و كاواكيوكوا
رايي است كه ضعف در هاي اج  شناختي جزء كنش

با درجاماندگي، حركات تكراري و دشواري  عاملاين 
حركتي و توانايي تغيير  هاي فعاليتدر تنظيم و تعديل 

 شود ميفكر و عمل در برابر تغييرات محيطي مشخص 
پذيري شناختي  انعطاف مفهوم بارهدر ).2003چنگ، (

اما در حال ، است انجام شدهزيادي  هاي پژوهشنيز 
چگونگي تعريف اين مفهوم  بارهاتفاق نظري در حاضر

، توانايي تغيير كلي طور بهيا سنجش آن وجود ندارد. 
هاي  محرك سازگاري با منظور  بههاي شناختي  آمايه

در حال تغيير محيطي عنصر اصلي در تعريف عملياتي 
 (دنيس و واليس، پذيري شناختي است انعطاف
ذيري شناختي پ . بعضي از پژوهشگران انعطاف)2010

بودن شرايط  را ميزان ارزيابي فرد در مورد قابل كنترل
هاي  اند كه اين ارزيابي در موقعيت تعريف كرده

افرادي كه توانايي تفكر  كند. مختلف تغيير مي
پذير دارند، از توجيهات جايگزين استفاده  انعطاف

مثبت چارچوب فكري خود را  صورت  بهو  كنند مي
برانگيز را  هاي چالش موقعيتكنند.  بازسازي مي
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روانشناختي نسبت به افرادي كه  نظر ازپذيرند و  مي
، گان( آوري بيشتري دارند تاب، نيستندپذير  انعطاف

 )2004و ژانگ،  ليو
پذيري  دهد انعطاف شواهدي وجود دارد كه نشان مي

پذيري در طيف  شناختي با بهزيستي رواني و آسيب
مل افسردگي، اضطراب و اي از ناراحتي كه شا گسترده
شود، رابطه دارد  هاي رواني عمومي مي ناراحتي

پذيري شناختي  ). انعطاف2012 ماسودا و تالي،(
تواند فكر و رفتار فرد را در پاسخ به تغييرات  مي

، نلسون، مك كستينايدشرايط محيط سازگار كند (
افراد  ).2007 همكاران،و  كلور، گرايملي، كناف

تر از ميانگين  هوشبهر پايين واسطه بهتوان ذهني  كم
ست و متناسب با شرايط مشكل در ريزي برنامه در

توان  كمدر نوجوانان ). 2012(ماسودا و تالي،  دارند
با توجه به محدوديت اساسي در كاركردهاي ذهني 

گرايش به مشكالت رفتاري هوشي و رفتار سازشي، 
 طور معناداري بيشتر از بهمصرف مواد و افسردگي 

پور و سقايي  مرادي شكيب، قدمنوجوانان عادي است (
 ،شناختي نظر ازاين گروه  درواقع ).1396پورسيفي، 

با توجه به  توانند مينكمي دارند و  پذيري انعطاف
جديد بگيرند و  هاي تغييرات محيط و شرايط تصميم

ريزي  هاي قبلي براي خود برنامه با اتكا به عادتبيشتر 
، امروزر در جامعه در حال تغيير كنند كه اين ام مي

. دكر  راي اين افراد ايجاد خواهدب مشكالت زيادي را
دادن  پذيري شناختي يك توانايي قابل آموزش انعطاف

توانيم با طراحي برنامه و  بنابراين ما مي. است
اين توانايي را در  ،هاي متناسب با هوشبهر آموزش
و تالي، م (ماسودا ايجاد كنيتوان ذهني  كمافراد 
2012.( 

) در پژوهشي 1394پور ( هاشمي رزيني و كرم
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر مهارت 

 نشان دادند اجتماعي و ارتباطي كودكان طيف اتيسم
كه تفاوت معناداري ميان مهارت اجتماعي و ارتباطي 

آزمون و  در پس گواه كودكان گروه آزمايش و گروه
) 1396نيا و همكاران (ارجمند پيگيري وجود داشت.

پذيري  در پژوهشي نشان دادند كه آموزش انعطاف
پذيري شناختي نوجوانان  شناختي سبب بهبود انعطاف

 پوراكبران و همكاران شود. با ناتواني هوشي مي
در پژوهشي نشان دادند كه اعمال مداخالتي  )1397(

پذيري شناختي منجر به افزايش  انعطاف يارتقادر 
توجه به  با شود. ميتوان ذهني  ران كمسازگاري ماد

در ايران،  شده انجام هاي پژوهشجستجوهاي بسيار در 
پذيري  به آموزش انعطاف هاي بسيار كمي پژوهش

. اند شدهپرداخته توان ذهني  كمشناختي به نوجوانان 
دهند آموزش  شواهد متعدد كه نشان مي با وجود
ري پذيري شناختي بر كاهش مشكالت رفتا انعطاف

درماني چ دستورالعمل تاكنون هي، هستندضروري 
نوجوانان «به » پذيري شناختي آموزش انعطاف«براي 

 .در داخل ايران گرداوري نشده است »توان ذهني كم
پذيري  ارتباط مستقيم انعطاف به بنابراين با توجه

، توان ذهني كمشناختي با عملكرد ضعيف نوجوانان 
ويژه براي اين گروه نياز اساسي به خدمات و توجه 

با توجه به موارد ذكرشده،  از اين روشود. احساس مي
ها و  فعاليتوري آگردهدف از پژوهش حاضر 

در قالب يك برنامه آموزشي براي آموزش  هايي تمرين
كه بتوان در مواقع  است پذيري شناختي انعطاف

ها و  موردنياز با مراجعه به آن و استفاده از فعاليت
پذيري  هاي انعطاف شده در آن مهارت يهاي معرف روش

هدف از انجام اين بنابراين . شناختي را آموزش داد
پذيري شناختي  پژوهش طراحي برنامه آموزش انعطاف

و بررسي تأثير اين برنامه بر كاهش مشكالت رفتاري 
 .بودتوان ذهني  كمنوجوانان 

 روش
آزمايشي  نيمهدر اين پژوهش كه از نوع مطالعات 

 گواه آزمون با گروه پس -آزمون طرح پيش از، است
ان آموز دانشاستفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش را 

ساله استان كرمانشاه  18تا  14 توان ذهني پسر كم
در  1394-93تشكيل دادند كه در سال تحصيلي 

مدارس استثنايي استان كرمانشاه مشغول به تحصيل 
 18تا  14 يتوان ذهن كم آموز دانش 60از بين . بودند
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، كردند ميتحصيل  ذهاب در شهرستان سرپل كه ساله
گيري در دسترس  آموز به روش نمونه دانش 24

معيارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند شدند.   انتخاب
، تحصيل در مقطع سال 18تا  14داشتن سن از 

هرگونه معلوليت حسي،  نداشتناي،  حرفه پيش
ت بود از غيبت نيز عبارج معيار خرو .حركتي ديگر

با توجه به  ،هاي آموزشي بيش از دو جلسه در برنامه
طور تصادفي  بهها  آزمودني ،معيارهاي ورود و خروج

دريكي از دو گروه آزمايش و شاهد جايگزين شدند. 
طور  نيز به گواهها به گروه آزمايش و  انتساب كاربندي

 .انجام شدتصادفي 
زير استفاده شده آوري اطالعات از ابزارهاي  براي جمع

 است.
: 3هاي ويسكانسين بندي كارت آزمون درجهالف) 

بندي كارت ويسكانسين يك آزمون  آزمون دسته
شناختي است كه استدالل انتزاعي،  عصب روان

پذيري شناختي، درجاماندگي، حل مسئله،  انعطاف
تشكيل مفاهيم، تغيير توجه، توانايي آزمون فرضيه و 

ها، راهبرد شروع و توقف عمل استفاده از بازخورد خطا
، چلون، تالي، هيتونسنجد ( و نگهداري توجه را مي

). آزمون ويسكانسين بيشتر به 1993، كاي و كورتيس
سنجش كاركردهاي عالي اجرايي منتسب به مناطق 

هيتون و پردازد ( پيشاني مغز مي پيشاني و پيش
شده  جايگذاري هاي كارت گذاري مرهن).1993همكاران،

، يافته دست هاي مقوله :پذيرد ميار زمينه انجام در چه
چان، خطاها (خطاي كل، خطاي درجاماندگي و ساير 

 .)2006چن و الو، 
كارتي مدل  128در پژوهش حاضر از نسخه 

استفاده شد  PEBL تارنمايشده از  اي بارگذاري رايانه
شد  ). در اين آزمون از مراجع خواسته مي2010مولر، (

كارت كليدي  4كارت را با يكي از  128يك از   كه هر
اساس  بر تاآزمودني اين است   جور كند. وظيفه

بفهمد  كند، ميرايانه دريافت  وسيله بهبازخوردي كه 
شدن قبلي بيش از اين درست نيست و  كه مالك جور

. مالك پيدا كندشدن ديگري را  بايد مالك جور

و، پائولترتيب رنگ، شكل و تعداد است ( شدن به جور
تحليل  هاي هنمر). 1995ر، تروستر، اكسلرود و كول

عاملي براي متغيرهاي ويسكانسين را در يك نمونه 
عادي به شرح زير گزارش دادند تعداد طبقات، 

هاي تكميل طبقه اول، مجموع خطاها،  كوشش
هاي درجامانده، خطاهاي درجامانده، خطاهاي  پاسخ

، -87/0ز ترتيب ا جاماندگي و پاسخ صحيح به غير در
 .بود -94/0، 80/0، 93/0، 92/0، 97/0، 21/0

اين  :4ساله 18تا  6ب) سيستم سياهه رفتار كودك 
سال است و براي  18-6پرسشنامه مناسب گروه سني 

هر گروه سني يك پرسشنامه آخنباخ از سه منبع 
باره والدين، معلم و خود كودك اطالعات الزم را در

هش از سياهه رفتار در اين پژو .كند رفتار كسب مي
. سياهه دشكودك (فرم والدين) و (فرم معلم) استفاده 

والدين و يا فردي كه سرپرستي  وسيله به رفتار كودك
كند و يا  كودك را بر عهده دارد و از او مراقبت مي

خانوادگي برخورد  هركسي كه با كودك در محيط شبه
 .شود ميتكميل ، شناسد ميطور كامل  دارد و او را به

 113 از سياهه رفتار كودك مانند دو فرم موازي ديگر
شده است كه در كنار هر سؤال سه   سؤال تشكيل

گزينه صفر (درست نيست)، يك (تا حدي درست 
. به درست است) قرار دارد اغلباست) و دو (كامالً يا 

با توجه به  بايدوالدين يا سرپرست كودك  اين ترتيب
 انتخاب كنند.ها را  نهيكي از گزي، كودكوضعيت رفتار 

شده  سال هنجار 18-6فرم معلم كه براي سنين 
مانند  معلم و يا ساير كاركنان مدرسه وسيله به

مشاوران، مدير و معاون، دستيارمعلم و مربي ويژه كه 
تكميل ، استبا عملكرد كودك در مدرسه آشنا 

هاي  مقايسه با گزارش براي. از فرم معلم دشو مي
شود. نمره خام  دين استفاده ميحاصل از فرم وال

هاي  حاصل از اجراي مقياس به رتبه درصدي و نمره
T شود. سيستم سياهه رفتار كودكان براي  تبديل مي

اي  سال با استفاده از گروه نمونه 18تا  6سنين 
نفر هنجاريابي شده است. گروه  1753مشتمل بر 

نمونه با توجه به سن، جنسيت، ناحيه جغرافيايي، 



آموزش انعطاف :اكبر ارجمندنيا و همكاران علي رنامه  ر كاهش پذيري شناختي طراحي ب آن ب  ...و بررسي تأثير 
_________________________________________________________________________________________ 

93 

زندگي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و قيومت محل 
 18تا  6شده است. براي مقياس سنين   بندي طبقه

محاسبه همساني  راهسال ضرايب قابليت اعتماد از 
آزمايي  دروني، ميزان توافق بين نمره گذاران و باز

شواهد مربوط به . استشده   كافي و مناسب گزارش
روايي  سال است. 18تا  6روايي سازه در مقياس 

وابسته به مالك نيز با استفاده از محاسبه همبستگي 
بندي كانرز و سياهه مشكالت رفتاري  مقياس درجه

 81و  82سال  18تا  6تجديدنظر شده براي سنين 
شده است. نمره خام حاصل از اجراي   گزارشدرصد 

شود. با  تبديل مي Tمقياس به رتبه درصدي و نمره 
ر و توان بهنجا مي Tنمره استفاده از رتبه درصدي و 

كرد آموزان را ارزيابي  بودن رفتارهاي دانش نابهنجار
 .)1385مينايي، (

 پذيري شناختي انعطاف  تهيه برنامه آموزش
يكي از ، پژوهشبودن موضوع  به دليل جديد

تصويب آغاز هاي اصلي پژوهشگر از همان  دغدغه
 برايعنوان، چگونگي دستيابي به برنامه مناسب 

پذيري شناختي بود. از اين رو به  ش انعطافآموز
بررسي ادبيات پژوهشي مربوط در اين زمينه پرداخته 

عنوان آموزش  يك بسته آموزشي بههم نهايت  در .شد
هاشمي رزيني  وسيله بهكه  5كاركردهاي اجرائي

ان اتيسم با عملكرد باال آموز دانش) براي 1392(
اين  شد.ه طراحي و تدوين شده بود، شناسايي و تهي
كه ي ياجرابرنامه از يك بسته آموزشي كاركرد 

) براي 2011( گوستچل و روزندال وسيله به
، بودطراحي و تدوين شده  6يايابتدآموزان  دانش

 نقل از هاشمي رزيني،  به( كردعنوان الگو استفاده  به
پذيري شناختي  بسته آموزشي انعطاف. )1392

برنامه آموزشي . تگرفنظر قرار  مورد يعنوان الگو به
حوزه ن امتخصصمشاور و  ،با كمك استاد راهنماهم 

روايي محتوايي آن  وتهيه ي ياجرااستثنايي و كاركرد 
 شده از ساده به پيچيده . برنامه آموزشي تهيهشدتأييد 

ساعتي اجرا شد. الزم به  در دو جلسه يكو در هفته 
از  درمانگر با استفاده، جلسهدر پايان هر كه ذكر است 

كه از قبل مبتني بر اهداف آن جلسه تهيه  سياهه
ارزشيابي را اي هر جلسه  كرده بود، برنامه مداخله

سوم  دوبه آموزان  اگر دانشكرد. در اين حالت  مي
درمانگر گاه  آنكردند،  اهداف جلسه دست پيدا مي

يافته  نظر تحقق كه برنامه مور گرفت فرض بر اين مي
طراحي كرد.  ريزي مي نامهاست و براي جلسه بعد بر

پذيري شناختي مبتني بر  برنامه آموزشي انعطاف
كه در است  هايي ابكتو  ها همقالمطالعه متون شامل 

پذيري شناختي  آنها اساس و چارچوب نظريه انعطاف
كه طراحي برنامه  ييآنجا . ازشده باشندمطرح و تشريح 

گيري  پذيري شناختي جهت آموزشي مبتني بر انعطاف
هاي مهم  گرايانه دارد، بنابراين يكي از ويژگي ازندهس

اين طراحي حضور نظرخواهي از پژوهشگران و 
گرفتن نقش فعال فراگيران در تمامي  نظر با در تاداناس

مراحل درمان است. هدف اصلي طراحي اين برنامه 
آموزشي دستيابي يادگيرنده به فهم و دانش عميق از 

كه او در جريان  وريط به، استپيچيده  هاي موضوع
 اي داشته باشد. درمان نقش فعالي و برجسته

وپرورش  از مديريت آموزش انجام پژوهش براي
براي ورود به  اي نامه استثنايي استان كرمانشاه، معرفي

اهميت و ضرورت پژوهش حاضر  .مدارس دريافت شد
براي مديران و معلمان مدارس موردنظر تشريح نيز 

توجيهي براي والدين، ضمن  اي شد. سپس در جلسه
تشريح اهداف پژوهش از آنها خواسته شد تا 

شركت فرزندان خود در  براينامه كتبي  رضايت
. در ضمن به مسئوالن مدرسه دكننپژوهش را تكميل 

كننده در اين پژوهش  ان شركتآموز دانشو والدين 
شده و نام  اطمينان داده شد كه اطالعات استخراج

نتايج حاصل از . ورت محرمانه باشدص ان بهآموز دانش
منظور حفظ اسرار شخصي و   در سطح كلي به پژوهش

به حريم خصوصي افراد گزارش شود تا  نشدن تجاوز
براي پيشبرد اهداف تعليم و تربيت در اختيار 

وپرورش و مراكز  متخصصان آموزش ،شناسان روان
قرار گيرد. براي ارزيابي  توان ذهني كمآموزش كودكان 

بندي كارت  پذيري شناختي از آزمون درجه عطافان
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ويسكانسين و براي ارزيابي مشكالت رفتاري از 
 عنوان به ساله 18تا  6رفتار كودك  سياهه سيستم

 15آزمون استفاده شد. سپس، گروه آزمايشي در  پيش
 پذيري شناختي شركت كردند. جلسه آموزشي انعطاف

مدرك مشاور مدرسه با  وسيله بهها  اين آموزش
 روانشناسي كودكان استثنايي كارشناسي تحصيلي

، برنامهآشنايي بيشتر مشاور با  براي .گرفت انجام
محتواي  .برگزار شدچندين جلسه توجيهي با ايشان 

آموزشي براي گروه آزمايش به شرح زير هاي  هجلس
هر ، اي دقيقه 45جلسه آموزشي  15بود كه به مدت 

ه شرح زير آموزش صورت گروهي ب به هفته دو جلسه
 داده شد.

 يپذيري شناخت برنامه انعطاف هاي هجلسمحتواي   .1جدول 
 محتوا هدف ها هجلس

 پذيري شناختي توانايي انعطاف سوم اول تا

خواهد براي يك نصف روز كه از مدرسه به  آموزان مي در اين جلسه درمانگر از دانش
برنامه جديدي ، ر است انجام دهندهاي معمولي كه قرا روند، غير از برنامه خانه مي

بيان كنند كه چه . همچنين ندنآموزان كالس بازگو ك بنويسند و آن را براي ديگر دانش
 ؟اي قرار بوده انجام دهند و برنامه جديد آنان چه چيزي است برنامه

 پذيري شناختي توانايي انعطاف چهارم

شنبه  يك روز كامل تعطيل، پنجخواهد براي  آموزان مي در اين جلسه درمانگر از دانش
د و آن را براي نبرنامه جديدي بنويس، غير از برنامه معمولي كه قرار است انجام دهند

كاري قرار بوده انجام دهند و برنامه جديد آنان چه چيزي   ديگران بازگو كنند كه چه
 ؟است

 پذيري شناختي توانايي انعطاف پنجم

شـنبه و   خواهد براي دو روز كامل تعطيل، پـنج  ان ميآموز در اين جلسه درمانگر از دانش
د و آن را نبرنامه جديـدي بنويسـ  ، جمعه غير از برنامه معمولي كه قرار است انجام دهند

كاري قرار بوده انجام دهنـد و برنامـه جديـد آنـان چـه        براي ديگران بازگو كنند كه چه
 ؟چيزي است

 مختلفهاي  آمادگي ذهني براي تغيير در برنامه ششم

اگر يك روز كه  براي مثالهاي مختلف از تغيير در برنامه روزانه تماشاي تلويزيون،  مثال
تلويزيون خراب شود يا خانواده تلويزيون را ، ديفيلم تلويزيون را دنبال كن يدقصد دار

اي را جانشين برنامه موردنظر  دهيد؟ چه برنامه چه رفتاري انجام مي، خاموش كند
 ؟كنيد مي

 هاي مختلف آمادگي ذهني براي امكان تغيير در برنامه هفتم

شما يك  براي مثال، تلفن همراهمختلف از تغيير در برنامه روزمره استفاده از   هاي مثال
باره والدين يا مدرسه  يك بهكه كنيد  روز از آن استفاده مي داريد و هر تلفن همراهخط 

چه رفتاري انجام ، تفاده از آن را نداريدگويند حق اس گيرند و مي از شما مي تلفن همراه
 ؟كنيد چه رفتاري را جانشين رفتار موردنظر ميو دهيد  مي

 هاي مختلف آمادگي ذهني براي امكان تغيير در برنامه هشتم

كـه از   روز هـر بـراي مثـال   شدن غذا،  هايي مختلف از تغيير در برنامه روزمره آماده مثال
بـاره مامـان يـا خـواهر در خانـه       يـك . كنـد  ذا آماده ميرويد مامان غ مدرسه به خانه مي

اي را جانشـين برنامـه    چه برنامـه ،دهيد چه رفتاري انجام مي، نيستند كه غذا آماده كنند
 ؟كنيد موردنظر مي

 هاي مختلف آمادگي ذهني براي امكان تغييردر برنامه نهم

بعد از استراحت به  روز هر براي مثالهايي مختلف از تغيير در برنامه روزمره بازي،  مثال
بازي را ترك  سريعخواهند  باره والدين از شما مي يك. پردازيد هايي محله مي بازي با بچه

اي را جانشين برنامه  چه برنامهو دهيد  چه رفتاري انجام مي، كرده و به خانه برويد
 ؟كنيد موردنظر مي

 هاي مختلف آمادگي ذهني براي امكان تغيير در برنامه دهم

اگر يك روز كه به مدرسه  براي مثالهايي مختلف از تغيير در برنامه روزانه مدرسه،  مثال
چه تكليفي انجام دهيد و يـا بـه چـه بـازي      دقصد داري، معلم شما نيامده باشد، رويد مي

بپردازيد، يا اگر در ساعت ورزش به شما بگويند بايد به كالس برويد و برنامه ورزش شما 
 ؟و... دهيد انجام ميواكنشي ه چ، لغو شده است

 هاي مختلف برنامه آمادگي ذهني براي امكان تغيير در يازدهم

روز كه با ماشين  هر ، براي مثالآمد به مدرسه و رفت هاي مختلف از تغيير در مثال
آورد يا از شما كرايه بيشتري  را تا پايانه نمي باره راننده شما يك، ديآي عمومي به پايانه مي

اي را جانشين برنامه موردنظر  چه برنامهو دهيد  چه رفتاري انجام مي، اهدخو مي
 ؟كنيد مي

 7عـدد   2 رقمـي،  4رقمي، چهار عـدد   3خواهيم دو عدد  آموز مي در اين جلسه از دانش پذيري شناختي كمك به توانايي انعطاف دوازدهم
 كنيم. رقمي بنويسد و بخواند و مدام قانون عوض مي

 پذيري شناختي به توانايي انعطافكمك  سيزدهم
خـواهيم گردهـا جـدا     دهيم و از آنهـا مـي   در اين جلسه يك دسته كارت به نوجوانان مي

آمـاده  اساس اندازه و... اساس رنگ و بزرگ و كوچك را جدا بر اساس شكل، قرمز جدا بر بر
 كند.

چهاردهم و 
 پانزدهم

براي گذشته  هاي  هشده در جلس مرور تمام تكاليف انجام
 يادآوري

شده، هريك از نوجوانان  قبلي و تكاليف انجام ه هايدر اين جلسه پس از مرور جلس
 .دهند فعاليتي در قالب مثال قبلي با كمك درمانگر انجام مي
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عنـوان   آموزشي، هـر دو گـروه بـه    هاي هجلسدر پايان 
ــون  پــس ــهآزم ــون درجــه وســيله ب ــارت  آزم ــدي ك بن

 18تـا   6رفتـار كـودك    سياهه ويسكانسين و سيستم
آمـده از   دسـت  هـاي بـه   . دادهشدندارزيابي  دوبارهساله 

اين دو موقعيت آزمون براي هر دو گروه با اسـتفاده از  

 21SPSSافـزار   در نـرم  7متغيـري  تحليل كوواريانس چند
  تحليل شد. وه تجزي

 ها يافته
(ميانگين و انحراف معيار)  اطالعات توصيفي، 2جدول 

هاي آزمايش و گواه را  ت رفتاري گروههاي مشكال نمره
 دهد. آزمون نشان مي آزمون و پس در پيش

 آزمون مشكالت رفتاري آزمون و پس در پيش گواهميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايشي و  .2جدول 

 موقعيت متغير
 گروه گواه گروه آزمايش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 فرم والد
 مشكالت دروني شده

 97/4 11/19 70/5 42/20 آزمون پيش
 13/5 08/19 10/5 41/17 آزمون پس

 شده مشكالت بروني
 37/4 63/13 42/4 75/13 آزمون پيش
 85/4 59/13 49/3 77/11 آزمون پس

 فرم معلم
 شده مشكالت دروني

 80/4 08/17 86/4 25/17 آزمون پيش
 34/4 11/17 63/4 58/14 آزمون پس

 شده مشكالت بروني
 53/2 67/9 89/2 83/9 آزمون پيش
 69/2 82/9 66/2 17/8 آزمون پس

ها هم در  بين ميانگين ،2با توجه به جدول 
هايي وجود دارد  آزمون تفاوت آزمون و هم در پس پيش

ها از  ميانگين تفاوت معناداريمنظور بررسي   كه به
با . تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شد آزمون

توجه به وجود يك منبع بيگانه پراش با مقياس 
اي كه امكان كنترل تجربي آن وجود  حداقل فاصله

آزمون) و همچنين، داشتن چندين متغير  ندارد (پيش
آزمون تحليل استفاده از عامل)  وابسته (خرده

آغاز در  البته .بالمانع است كوواريانس چند متغيري،
متغيري بررسي  هاي تحليل كوواريانس تك مفروضه

هاي مختلف چندمتغيري  خالصه نتايج آزمون. شد
 شده است.  گزارش 4براي مشكالت رفتاري در جدول 

 بودن و همگني واريانس دو گروه در مشكالت رفتاري آزمون نرمال .3جدول 
 آزمون همگني واريانس بودن آزمون نرمال 

 سطح معناداري Fمقدار  سطح معناداري Z- KS كجي
 43/0 65/0 31/0 96/0 50/0 مشكالت دروني شده والد فرم

 31/0 05/1 28/0 98/0 -97/0 شده مشكالت بروني
 78/0 08/0 56/0 79/0 62/0 شده مشكالت دروني معلم فرم

 87/0 03/0 40/0 89/0 54/1 شده مشكالت بروني

يانس وجود توزيع شرط در انجام كوار اولين پيش
 ،3 اساس نتابج جدول براست. ها  طبيعي و نرمال داده

قرار دارد كه  -2و  2ها بين  ميزان كجي در همه فرم
از سوي ديگر  دهد.ميرا نشان ها  توزيع طبيعي داده

معناداري آزمون كلموگروف اسميرنوف در اين جدول 
كه دليلي ديگر بر  است 05/0ها باالي  در همه مقوله

ها و امكان انجام آزمون  بودن توزيع داده النرم
 . خواهد بودپارامتريك 

 گزارش معلم، گزارش والد ،متغيري براي متغير مشكالت رفتاري تحليل كوواريانس تك. 4جدول 
 معناداريسطح  Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع پراش 

 01/0 18/61 92/34 1 92/34 شده مشكالت دروني گزارش والد
 09/0 16/3 88/1 1 88/1 شده مشكالت بروني

 01/0 35/79 71/51 1 71/51 شده مشكالت دروني گزارش معلم

 01/0 10/13 62/11 1 62/11 شده مشكالت بروني
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هاي آزمايشي و گواه در  ، گروه4با توجه به جدول 
) F ،01/0<P=18/61شده ( مشكل رفتاري دروني

ديگر، برنامه   عبارت  اند. به ادار داشتهتفاوت معن
پذيري موجب كاهش مشكالت رفتاري دروني  انعطاف

شده است اما بين اين دو گروه در مشكل رفتاري 
، F=16/3شده، تفاوت معناداري وجود ندارد ( بروني

05/0>P(  كه نشان از عدم اثربخشي برنامه آموزش
ني پذيري شناختي بر مشكالت رفتاري برو انعطاف

هاي  شده است. همچنين در گزارش معلمان گروه

شده  آزمايشي و گواه در مشكالت رفتاري دروني
)35/79=F ،01/0<Pاند. به ) تفاوت معنادار داشته 
پذيري موجب كاهش  ديگر، برنامه انعطاف  عبارت 

مشكالت رفتاري دروني شده است. همچنين، بين اين 
تفاوت  شده، دو گروه در مشكالت رفتاري بروني

) كه F ،01/0<P=10/13معناداري وجود داشته است (
پذيري  نشان از اثربخشي برنامه آموزش انعطاف

اساس  شده بر شناختي بر مشكالت رفتاري بروني
 گزارش معلمان دارد.

 هاي گروه فرم والد در ،آزمون مشكالت رفتاري پس هاي نمره ميانگين بر تغيرهمكوواريانس چند تحليل و تجزيه از حاصل نتايج .5جدول 
 آزمون پيش كنترل با گواه و آزمايش

 سطح معناداري خطاdf فرضيه F dfمقدار  ارزش نوع آزمون
 001/0 19 2 54/29 75/0 اثر پيالي

 001/0 19 2 54/29 24/0 النداي ويلكز
 001/0 19 2 54/29 11/3 اثر هتلينگ

 001/0 19 2 54/29 11/3 ترين ريشه روي بزرگ

نتايج تحليل كوواريانس  ،5ساس جدول ا بر
هاي مختلف اثر پيالي، النداي  در آزمون چندمتغيري

نشان  ترين ريشه روي ويلكز، اثر هتلينگ و بزرگ
يكي  دهد كه بين گروه آزمايش و گواه حداقل در مي

تفاوت  001/0از متغيرهاي وابسته در سطح كمتر از 
ه ب؛ د داردمعنادار و باالتر از حد شانس و تصادف وجو

داشتن تفاوت اوليه دو گروه در  نظر كه با در اين معنا
آزمون گروه آزمايشي و گواه  آزمون، بين پس پيش

تفاوت وجود دارد كه نشان از اثربخشي برنامه آموزش 
يكي از متغيرهاي  پذيري شناختي حداقل در انعطاف

 . استوابسته از ديدگاه والدين 

 هاي گروه در معلمفرم  ،آزمون مشكالت رفتاريپس هاي نمره ميانگين بر متغيره كوواريانس چند تحليل و هتجزي از حاصل نتايج .6جدول 
 آزمون پيش كنترل با گواه و آزمايش

 سطح معناداري خطا df فرضيه F dfمقدار ارزش نوع آزمون
 001/0 19 2 87/41 81/0 اثر پيالي

 001/0 19 2 87/41 18/0 النداي ويلكز
 001/0 19 2 87/41 41/4 لينگاثر هت
 001/0 19 2 87/41 41/4 ترين ريشه روي بزرگ

نتــايج تحليــل كوواريــانس   ، 6اســاس جــدول   بــر
هاي مختلف اثر پيالي، النـداي   در آزمون چندمتغيري

نشـان   تـرين ريشـه روي   ويلكز، اثر هتلينـگ و بـزرگ  
يكـي   دهد كه بين گروه آزمايشي و گواه حداقل در مي

تفـاوت   001/0هاي وابسته در سطح كمتـر از  از متغير
ـ  ؛معنادار و باالتر از حد شانس و تصادف وجود دارد ه ب

داشتن تفاوت اوليـه دو گـروه در    نظر كه با در اين معنا
آزمـون گـروه آزمايشـي و گـواه      آزمون، بين پـس  پيش

تفاوت وجود دارد كه نشان از اثربخشي برنامه آمـوزش  
يكـي از متغيرهـاي    در پذيري شناختي حداقل انعطاف

 .استوابسته از ديدگاه معلم 
 گيري بحث و نتيجه

طراحي برنامه آموزش  هدف باپژوهش حاضر 
كاهش  و بررسي تأثير آن بر پذيري شناختي انعطاف

 انجام شد. توان ذهني كممشكالت رفتاري نوجوانان 
پذيري  كه آموزش انعطاف نشان دادنتايج اين مطالعه 
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ان آموز دانششكالت رفتاري شناختي بر كاهش م
در  .ه استاثر مثبت و معناداري داشت توان ذهني كم

پژوهشي كه هاي مرتبط با موضوع،  بررسي پژوهش
پذيري  انعطاف اثربخشي برنامه مستقيمطور  به

، كندشناختي بر كاهش مشكالت رفتاري را بررسي 
كه  هايي  با پژوهش نتايج اين پژوهشاما ، نشد پيدا

 شناختي رفتاري هاي همداخلها و  ز برنامهاستفاده ا
(CBT) مشكالت رفتاريرا در كاهش  آگاهي ذهن و ،

توان  كمو سازگاري كودكان و نوجوانان بهبود عملكرد 
(هرونيس، روبرت، روبرت و  دانستند مؤثر مي ذهني

؛ 2019؛ كوري، مك كنزي و نون، 2019نيبون،  كي
لنن،  مك ؛ هسل، اسكوئيتزر، انجوين،2019سانچز، 

پور، سپهوندي و  ؛ قدم2019جوهنستون و همكاران، 
؛ محمودي، 1396ذبيحي حصاري، ؛ 1397بيرانوند، 

چشمه، كريمي، شهيدي انصاري و جليل سربهروز 
شيري، حسيني، پيشياره، نجاتي و  ؛1395آبكنار، 

؛ كرمي، شفيعي، حيدري شرف، 1394بيگلريان، 
 ؛1392 ،خليليكيان، غالمعلي لواساني،  حوله؛ 1394

و ) 1391پژوه، غباري بناب،  آذرنيوشان، به
رفتاري،  –شناختي  هاي درمان رابطههايي كه  پژوهش
، پذيري شناختي و افسردگي را نشان دادند انعطاف

ها، شاراد، سينگ و  راج، ساچ دوا، جي( همسو بود
وو،  آ،، لو، هوو؛ لي2013گاندوز،؛ 2019همكاران، 

، كائو، كائو، شي، ؛ زونگ2012، انجوين و همكاران
). 1392سلطاني و همكاران،  ؛2010، وانگ و همكاران

آگاهي و  ذهنرفتاري با افزايش  -شناختي هاي درمان
تواند  پذيري شناختي در افراد افسرده مي انعطاف

 ؛اين بيماران شود  موجب كاهش خلق منفي و افسرده
مندي و عملكرد  ، هدفرضايت از زندگي، آوري تاب

 اي ههاي مقابل افزايش دهد و سبكرا  آنها انوادگيخ
؛ 2019راج و همكاران، تري را برانگيزد ( سازگارانه

 رحيميانپژوهش ). 1392سلطاني و همكاران، 
) نشان 1397پور دهكردي و ابطحي ( ، شمسيمشهدي

پذيري  بخشي شناختي در بهبود انعطاف داد كه توان

ان ذهني مؤثر تو شناختي و رشد اجتماعي كودكان كم
 .است

بركاهش  پذيري شناختي انعطاف تأثير در تبيين
پذيري  انعطافتوان گفت  ميمشكالت رفتاري، 

زمان   دهد كه در يك شناختي به ما اين امكان را مي
سرعت فعاليت و  چيز فكر كنيم تا به به بيش از يك

افكار خود را از يك موضوع به موضوعي ديگر تغيير 
 در حال تغيير سازگار شويمدهيم و با شرايط 

مدت  مدت و طوالني پذيري شناختي در كوتاه انعطاف.
تواند  گيرد، بنابراين تنش مي تحت تأثير تنش قرار مي

سازوكارهاي نوروني پيراموني و مركزي   واسطه به
هاي  و تحريك را براي پاسخ سطوح برانگيختگي

). 2013سازگار تنظيم كند (استون و لوچي، 
يري شناختي، شناسايي و چالش با تفكرات پذ انعطاف

هاي  جستجوي كمك براي يافتن بازمصرف و منفي
جايگزين تفكر است كه با ايجاد تغيير و دگرگوني در 

هاي او  نظام شناختي فرد منجر به تغيير واكنش
طور  تواند به كيفيات شناختي شده و فرد مي وسيله به

يزي، آقا ها را درك و تفسير كند (كهر صحيح واقعيت
پذيري  انعطاف  نظريه. )1390يوسفي و مير هاشمي، 

هاي پيچيده و  شناختي بر ماهيت يادگيري در حيطه
اين نظريه،  براساسكند.  بد ساختار تمركز مي
پذيري شناختي) كسي است   يادگيرنده موفق (انعطاف

هايي موقعيتي متنوع  تواند در پاسخ به خواست كه مي
دهي كرده و به كار  سازمان ارهدوبراحتي دانش را  به

آوردن اين  دست ببرد. يادگيرندگان براي به
پذيري شناختي بايد پيچيدگي كامل مسائل را  انعطاف

دفعات فضاي مسئله را بررسي كنند   درك كنند و به
تواند  تا ببينند چگونه تغيير در متغيرها و اهداف مي

تواند  كه فرد چگونه مي موضوع  فضا را تغيير دهد. اين
اين كار را انجام دهد، تابعي از شيوه بازنمايي دانش 

جاي يك بعد   ابعاد مفهومي متعدد به (براي مثال
هايي  بازنمايي  هايي است كه بر پايه  واحد) و فرايند
فرايندهايي ساخت  كنند (براي مثال ذهني عمل مي

). اين نظريه تا حوارهجاي بازيابي كامل طر  به وارهطرح
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ها فراتر از  ي با انتقال دانش و مهارتحد زياد
فاضلي، ( هايي يادگيري اوليه ارتباط دارد موقعيت
 .)1394زاده و هاشمي شيخ شباني،  احتشام
هاي شناختي  نقص واسطه به توان ذهني كمافراد 

. شناختي دارند پذيري انعطافمشكالت زيادي در 
 ها و دانش علمي موجود اساس يافته پژوهش حاضر بر

كارگيري  تأكيد بر كاركردهاي شناختي و بهبا 
كننده  افراد شركت به توانست پذيري شناختي انعطاف

به هاي متنوع و  در مواجهه با موقعتكمك كند تا 
اتخاذ يك روش  ازپيچيده تفكر خود را  نسبت
فكري ناكارآمد رها كرده و مهارت انتخاب  سبك
 د. همچنينكار ببندنه بهاي مختلف فكري را  سبك

شناختن و  وسيله بهتوانست به افراد كمك كند تا 
هاي هيجاني ناكارآمد،  دادن تفكر، رفتار و پاسخ تغيير

. با توجه به پژوهش حاضر، بر مشكالت غلبه كنند
كنندگان توانستند از چارچوب رفتارها و افكار  شركت

و با استفاده از فن سود و زيان،  وندش  فعلي خارج
و استفاده از باورهاي مخالف  بازداري قشري اختياري

اين  .هاي بيشتري را تجربه كنند شرايط جديد، گزينه
روند همچنين توانسته است تجربه جديدي را در 

كه از را اختيار آنها قرار داده و دور باطل هميشگي 
بشكند تا به  ،گرفتند نتايج رفتارها و فكرهاي خود مي

منفي  راتتفكديگر غير از  هاي و جايگزين ها احتمال
ها، خودآگاهي آنها  . عالوه بر اين مهارتفكر كنندنيز 
به نتيجه  نداشتن هاي رفتاري و دستيابي انگيزه بارهدر

خصوص در روابط بين  تالش مداوم بهرغم  بهدلخواه 
وري از  فردي نيز به آنها در تغيير شرايط موجود و بهره

در اين برنامه  كمك كرد. پذيري شناختي خود انعطاف
درماني سعي شده است تا جاي ممكن از نقاط قوت 

كه از تكرار مطالب خسته  توان ذهني كمان آموز دانش
 استفاده شود.، شوند نمي

هايي همراه بود  اين مطالعه با مشكالت و محدوديت
برخي از والدين  بودن سواد بيبا توجه به ه ازجمله اينك

نياز به مصاحبه حضوري با ، ها ليست چك تكميل
با توجه به وسعت مدارس منطقه تحت . داشتلدين وا

كردن  ذهاب هماهنگ پوشش در منطقه سرپل
آموزشي كار  هاي هجلسآموزان براي حضور در  دانش

اولين  نوعي  بههمچنين اين پژوهش  دشواري بود.
كه به طراحي برنامه آموزش پژوهشي بود 

پذيري شناختي پرداخته است و در اين مورد  انعطاف
 از .است انجام شدهمرتبط بسيار اندكي  هاي پژوهش

هاي مختلف براي  ها و روش رو گردآوري فعاليت  اين
 طراحي اين برنامه كار دشواري بود.

شده باعث  با توجه به اينكه برنامه آموزشي طراحي
شود در  كاهش مشكالت رفتاري شد، پيشنهاد مي

 درماني مدنظر قرار بگيرد و درمانگران از هاي همداخل
بخشي مشكالت رفتاري  نتايج پژوهش حاضر در توان

استفاده كنند. همچنين  توان ذهني كمنوجوانان 
زمينه تأثير اين برنامه بر ساير  در شود پيشنهاد مي

و  انجام شده هايي پژوهش اختالل رشدي باكودكان 
در صورت مؤثر بودن آن، از اين برنامه براي آموزش 

 ود.هاي ديگر نيز استفاده ش گروه
شده  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه برنامه طراحي

پذيري شناختي، مشكالت  براي آموزش انعطاف
توان گفت كه  مي بنابراين .دهد رفتاري را كاهش مي

بخشي نوجوانان  كاربرد اين برنامه آموزشي در توان
 تأثير مثبت دارد. توان ذهني كم
 ها نوشت پي

1. The international classification of diseases and 
related Problems, eleventh revision (ICD-11) 

2. Symbolic representation 
3.Wisconsin card sorting Test 
4. Child Behavior Checklist (CBCL) 
5. Executive function training Elementary 
6. Elementary Executive function training 
7. MANCOVA 

 عمناب
شناسي و آموزش كودكان  اي بر روان ). مقدمه1397افروز، غ (

 استثنايي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سي و پنجم. 
درماني با  اثر بازي). 1391(ب  ،غباري بناب؛ ا ،پژوه به ؛ب ،آذرنيوشان

آموزان  رفتاري دانش  رفتاري بر مشكالت -رويكرد شناختي
 12. فصلنامه كودكان استثنايي، بتداييذهني در دوره ا توان  كم

)2( :5-16. 
). 1396( و محمدي، ا ؛ مهكي، ف؛ شريفي جنداني، حارجمندنيا، ع

 بهبود بر آن آموزش تأثير و شناختي پذيري انعطاف بررسي
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مجله مطالعات هوشي،  نوجوانان با ناتواني شناختي پذيري انعطاف
 .7-1): 94( 7. ناتواني

زاده،  ؛ بديهي زراعتي، ف؛ تيمورزاده، س؛ دهقانبي، رپوراكبران، ا؛ مهرا
انداز زمان آينده  ) بررسي رابطة پذيرش و عمل و چشم1397ط (

توان  شناختي و سازگاري در مادران كم پذيري روان با انعطاف
 .94-81): 1(19، فصلنامه كودكان استثناييذهني، 

اثربخشي  ).1392 ( ش ،خليلي؛ م ،غالمعلي لواساني ؛ف ،كيان حوله
رفتاري در اصالح  -درماني گروهي با رويكرد شناختي بازي

فصلنامه  ني.توان ذه ناسازگاري اجتماعي نوجوانان دختر كم
  .20-5: )2( 13. كودكان استثنايي

هاي زندگي بر  ). تأثير آموزش مهارت1396( ن ،ذبيحي حصاري
 توانمندسازيگام.  حرمت خود و سالمت روان نوجوانان آهسته

  .95-88 :)2(8 .كودكان استثنايي
). 1397م (، ابطحي و پ ،پور دهكردي شمسي ؛م ،مشهدي رحيميان

ثير تمرينات جسماني پيشرونده و توانبخشي شناختي بر بهبود أت
 ،توان ذهني پذيري شناختي و رشد اجتماعي كودكان كم انعطاف

 .110-91 :)14(4 ،شناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي عصب روان
اي  ). نقش واسطه1392؛ فرماني، ا(؛ بحرينيان، ع؛ شاره، حاني، اسلط

اي و  هاي مقابله پذيري شناختي در ارتباط با سبك انعطاف
  .96-88): 2(18. دوماهنامه پژوهندهآوري با افسردگي.  تاب

). 1394، ا (بيگلريان ، و؛نجاتي ، ا؛پيشيارهع؛ ،  حسيني، و؛ شيري
م يپذيري شناختي با عال نعطافبررسي ارتباط مهار پاسخ و ا

مجله  .رفتاري در كودكان مبتال به اختالل اوتيسم با عملكرد باال
 . 83-76): 1( 11 .پژوهش در علوم توانبخشي

اثربخشي  ).1394( ا ،هاشمي شيخ شباني و پ ،زاده احتشام ؛م ،فاضلي
. پذيري شناختي افراد افسرده رفتاري بر انعطاف -درمان شناختي

 . 36-27): 34(9. يشناسي بالين و رفتار در روانانديشه 
اثربخشي نمايش ). 1397( ز ،بيرانوند؛  م ،سپهوندي؛ ع ،پور قدم

توان ذهني  آموزان پسر كم عروسكي بر اختالالت رفتاري دانش
  .104-91: )3( 18. فصلنامه كودكان استثنايي .پذير آموزش

بخشي اثر ).1394( پ ،شرف حيدري ؛ب ،شفيعي ؛ج ،كرمي
نايافتگي  رفتاري در اصالح سازش -درماني گروهي شناختي بازي

و تربيت  تعليم .تواني ذهني آموزان دختر با كم اجتماعي دانش
 . 30-21: )131( 3. استثنايي

گروه  ). تأثير1390؛ ميرهاشمي، م (  يوسفي، ع كهريزي، ا؛ آقا
فري در كاهش افسردگي  مايكل روش به شناختي درماني
 . 30-21): 22( 6. باليني شناسي روان در رفتار و انديشهان. زنداني
و  م، شهيدي انصاري؛ م ،كريمي؛ س ،شمهسرچ بهروز ؛ف ،محمودي

زندگي بر   هاي ثير آموزش مهارتأ). ت1395( س ،جليل آبكنار
توانمندسازي كودكان گام.  آموزان آهسته كفايت اجتماعي دانش

  .67-60 :)3(7 .استثنايي
). مقايسه 1396( م ،سقايي پورسيفي ؛س ،پور قدم ؛آ ،يبمرادي شك

شناختي در نوجوانان  گرايش به مصرف مواد و مشكالت روان
-35 :)1(8 .توانمندسازي كودكان استثناييعادي و آهسته گام. 

43.  

). انطباق و هنجاريابي سياهه رفتاري آخنباخ، 1385مينايي، ا (
در حيطه كودكان  پژوهشپرسشنامه خودسنجي و فرم معلم. 

 . 558-529): 19( 6. استثنايي
). اثربخشي آموزش كاركردهاي 1394پور، م ( هاشمي رزيني، ه كرم

اجرايي بر مهارت اجتماعي و ارتباطي كودكان طيف اتيسم، 
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