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 6/5/1401پذیرش نهایی: 

 چکیده 
يادگیری،    های اختالل  كردن  دا یپ  با شیوع   گذشتهی  هادر سال  :هدف

اختالل از  دسته  اين  زودرس  مبتاليان  هامداخله  مي  برای    تواند بسیار 
حاض   .باشدداشته  اهمیت   پژوهش  نظامهدف  مروری  مطالعه  ندی  مر، 

مالحظ  و  اثربخشي  بررسي  روش  های هبرای  انواع  با  ی  هامرتبط 
يادگیری خاص در    بخشيتوان به اختالل  برای كودكان مبتال  مختلف 

داخلي در    هایهحاضر، مقال مند  مطالعه نظام  در  :روش  باشد.ايران مي
سال موضوع    1399-1389ی  هابازه    شناختي   یهايبخشتوانبا 

كالسیک و مبتني بر كامپیوتر برای كودكان دارای اختالالت يادگیری  
مقاله برای تحلیل و بررسي بیشتر در    60  درمجموعكه    بررسي شدند

شدند. انتخاب  مقاله  تحلیل  :هایافته اين  نتايج  بخش  اين  ی  هادر 
انجام پژوهشآماری  اطالعات  با  ارتباط  در  انجام    خ ي تار  هاشده 

وابسته    ریمتغ  نوعی،  ریادگياختالل    نوع،  هايودن آزم  سن،  هاپژوهش
  ، و مشخصات مرتبط با آن  بخشيتوانابزار    نوع،  (يشناخت  یها)كاركرد

  داشتن ،  هاهجلس   شدن  لیتشک  يگروه  اي  یفردها،  هو طول جلس  تعداد
 .آورده شده است  پژوهش  یبرگزار   مکانو    در ادامه پژوهش  یریگیپ

اساس  :گیرینتیجه مطا  بر   اثربخشي  دی تائ و    شدهانجام  اتلعنتايج 

بر   های بخشيتوان  ی هابرنامه   شناختي   ی هامؤلفهبهبود    شناختي 
اختالل دارای  مداخالت يادگیری  هایكودكان  نوع  اين  در  نتوان مي  ،  د 

رو   ی هامؤلفهانواع    بهبودجهت   كار  به  همچنین دن شناختي   .  
اثربخشي   برایپژوهشگران   اين    بهبود  بیشتر  در    بايد   اه برنامههرچه 

شرايط مخاطبان و اجرای    به  بايد   بخشيتوانی  هااستفاده از اين بسته
بسته   هر  طراحي  در  كنند برنامه  هر    توجه  خاص  شرايط  توجه  با  تا 

مهارت  هابرنامهاين    ، مخاطب بهبود  مهادر  و    ، نظروردی    تر عيسر بهتر 
 .محقق گردد

 

کلیدی:هاواژه  خاص،  اختالل   ی  يادگیری   شي بختوان های 
 . مندی شناختي، مرور نظام هاشناختي، كاركرد 
___________________________________________________________ 

ي، گروه روانشناسي يكارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنا  .1

استثنا كودكان  آموزش  دانشگاه  يو  تربیتي،  علوم  و  روانشناسي  دانشکده  ي، 

 نتهران، تهران، ايرا
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 دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران  

دانشیار، گروه هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسي برق و كامپیوتر،  .  3
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Abstract : 
Objective: In recent years, with the prevalence of 
learning disabilities, early intervention of these 
disorders can be very important for patients. The 
purpose of this study was to conduct a systematic 
review to evaluate the effectiveness and 
considerations related to different types of 
rehabilitation methods for children with special 
learning disabilities in Iran. Methods: In the 
present systematic study, internal articles in the 
period of 2010-2011on the subject of classical and 
computer-based cognitive rehabilitation for 
children with learning disabilities were reviewed. A 
total of 60 articles were selected for further 
analysis. Results: In this section, the results of 
statistical analysis performed in relation to research 
information (date of research, age of subjects, type 
of learning disability, type of dependent variable 
(cognitive functions), type of rehabilitation tool and 
related characteristics, number and length of 
meetings, individual or group meetings, having 
follow-up in the continuation of the research, and 
the place of the research) are given. Conclusion: 
Based on the research results, the effectiveness of 
cognitive rehabilitation for children with learning 
disabilities can be used to improve a variety of 
cognitive functions. To maximize the impact of this 
process, researchers should use these rehabilitation 
packages’ features. They should further consider 
each package to be used according to the specific 
strengths and circumstances in improving the 
desired skills and research purpose. 
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 مقدمه 

عبارت    عنوان يک شاخص سالمت به  عملکرد شناختي 

  مختلف   ی هاتیفعال  انجام  یبرا  فرد   ک ي   ی هاييتوانااز  

  مسئله   حل  و  یریادگي   با  مرتبط  شتریب  كه  يذهن

مواردی  توانايي شناختي شامل  شود.  تعريف مي  ،است

مهارت محیطي،  همچون  كالمي،  و    ي شناختروانهای 

سريع   به  .  باشديم اطالعات  پردازش  شناخت  معموالً 

يادگیری    يي هاتوانمندی توانايي  حافظه،  مانند 

، اشاره  شدهنوشتهاطالعات جديد، گفتار، درک مطالب  

)دار آموزش  ي مل  ی شوراد  در  ،  1پرورشوسنجش 

دوران    ي تشناخ   ی عملکردها   توسعه(.   2017 در 

مختلف    ی هالفهؤماز    یتعداد   بر اساس  بلوغ  و  ي كودك

مشخص    يي اجرا  ی، توجه، حافظه و عملکردهاازجمله

در    یاجداگانه  یهاحوزه  اغلبعملکردها    نيشود. ايم

م گرفته  درينظر  گرچه    ي همپوشان  باهمواقع  شوند، 

به   و  كنش    يکديگر  بر  یادهی چیپ  هایروشدارند 

  توجه بدون    بخش   ک ي بحث در مورد    كه   متقابل دارند 

(.  2001سوهلبرگ و ماتر،  دشوار است )  بخش ديگر به  

اينکه   به  توجه  با  ديگر  طرف  كنندگاناز  اين    دنبال 

مطالعه، كودكان دارای اختالل يادگیری خاص هستند  

م استهالفهؤو  قرار  كودكان  اين  در  شناختي  ،  ی 

بايد  ؛  شود  تحلیل اين    نخستبنابراين  تعريف  به 

ما ابعاد  و  شود  پرداخته  در  هالفهؤختالل  شناختي  ی 

ادامه به بتوان در  تا  درستي  اين اختالل مشخص شود 

شناختي برای اين    بخشيتوانابعاد    تحلیل وضعیتبه  

 .نیز پرداخت دنبال كنندگان

يادگیریهاناتواني هستند    هایاختالل،  ی  عصبي 

تأثیر مي مغز  بر  ناتواني كه  دارای  كودكان  در    گذارند. 

در   خود  همساالن  ساير  با  مقايسه  در  يادگیری 

اغلب   و  دارند  مشکل  عقب    ازنظريادگیری  تحصیلي 

زيرا  مي يادگیری    طورمعمول بهمانند،    ها آناختالل 

نمي داده  همکاران، تشخیص  و  )كارياواسام    شود 

يادگیری  يطوركلبه   (.2019 داليل  ،  اختالل  از  يکي 

مي تلقي  تحصیلي  ضعیف  عملکرد   كهشود  عمده 

ت  بیشترين در  أعامل  نقص  ايجاد  ثیرگذار  مشکل،  اين 

يادگیری  در  اجرايي    ی هاكاركرددر   باشد اختالل    مي 

همکاران، و  پیرسالمي  های  اختالل(.  1396  )ارغواني 

خاص  عمدهبه  يادگیری  نارساخواني   طور    شامل 

خواندن در  همان   )ناتواني  ناتواني  2ديسکالكیا  يا   )

)ديسگرافی عددی(    حروف  3ارياضي  ديسگرافیا  و  و 

در   همکاران، نشومي  نوشتن ناتواني  و  )كارياواسام    د 

ممشخص  جهتدر    (.2019 شناختي  هالفهؤكردن  ی 

اختالل،    ازپذير  آسیب دارای    كودكان  طهیحاين 

آموزان با  دهد كه دانشيادگیری نشان مي  هایناتواني

اختالل دارای  اغلب  ويژه  يادگیری   در  هايي اختالل 

  حركتي   مشکالت  و  واجي  پردازش  زبان،  دارک،ا  نهیزم

همکاران،   هستند   حافظه   و و   (.1397  )خانجاني 

دانش اين  سرعت  عملکرد  فعال،  حافظه  در  آموزان 

مس  حل  و  بهئپردازش  ضعیفله  معناداری  از  طور  تر 

است دانش يادگیری  مشکل  بدون  و    آموزان  )پرهون 

 (.1398 همکاران،

دانش گستردهاين  طیف  نقايص    ایآموزان  از 

كههامهارت دارند  شناختي  مشکل   ی  در    اين 

مهارتهامهارت از  بیشتر  شنیداری  شناختي  ی  های 

به ديداری،  حافظه  شناختي  و  واجي  آگاهي  در  ويژه 

شنوايي همکاران  است  ترتیبي  و  .  (2018،  )فرقالي 

و   هیجاني  نارسايي  شناختي،  نارسايي  همچنین 

دانش در  شناختي  دارای  اجتناب  اختالل  آموزان 

دانش از  بیشتر  خاص  است. يادگیری  عادی    آموزان 

بین   شکاف  ايجاد  با  هیجاني  و  شناختي  متغیرهای 

فرد و همچنین اجتناب از پذيرش    های تفکر و هیجان

دانشمي  آن تحصیلي  پیشرفت  دارای  تواند  آموزان 

؛  رو سازدهاختالل يادگیری خاص را با موانع مهمي روب

عوامل   به  توجه  سوی    مربوطبنابراين  و  از  مديران 

در  آموزشيهانهاد  كارشناسان  پیشگیری    ی  در جهت 

در اين دانش آموزان از اهمیت بااليي    هااز اين اختالل

از سوی    (.1394  )پورعبدل و همکاران،   تبرخوردار اس

با   كودكان  اين  از  بسیاری  حافظه  مشکالت  ديگر 

و شنیداری  افر ديداری  دار   هاآنيندهای  به  د  پیوند  و 

اختالل كه  دلیل  كودكان    های همین  اين  در  حافظه 
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حوزه ساير  در  نقص  باعث  است  شناختي  ممکن  های 

شود خاصي  اثر  ،نیز  اهمیت  از  حوزه  اين  در  بخشي 

(. ذكر اين  1397  )خانجاني و همکاران،  برخوردار است

بسیار مهم است كه توجه به كاركردهای اجرايي    نکته

فعال،  ازجمله   حل   و  پردازش  سرعت  حافظه 

  و   آموزش   هنگام،به  تشخیص   در  تواندمي لهئمس

  و   ويژه  يادگیری  اختالل  با  آموزاندانش بخشيتوان

  باشد   داشته   پي   در   امیدبخشي   نتايج   يادگیری   مشکل 

همکاران،  و  به    (.1398  )پرهون  پرداختن  راستای  در 

اختالل    بخشيتوان موضوع   دارای  كودكان  برای 

تعريف    نخستيادگیری   به  شناختي    بخشي نتوابايد 

 پرداخت.

مانند بازآموز  بخشيتوان،  يبازتوان  مفاهیمي    ی و 

اصطالحات،  يشناخت  تالش  ي همه  به  كه    ی هاهستند 

برا  ي منظم  ي درمان عملکردها  یكه    ي شناخت  ی بهبود 

دارند  يطراح اشاره  است،   ؛2004پانسفور،  )  شده 

  ؛ 2000كیسرون و همکاران،  ؛  2001سهلبرگ و ماتر،  

همکاران  و    بخشي توان  (. 1995كوپ،    ؛ 1999،  كرني 

مي  4شناختي كه   گونهنياتوان  را  كرد    تعريف 

  متشکل   کیستمات یس  یا مجموعه  يشناخت  بخشيتوان

پزشک  خدمات  درمان  ياز  عملکرد    یبرا  ي و  بهبود 

آن  يشناخت  در  كه  فعال   است  در    يي هاتیمشاركت 

تأثيطراح تحت  است  ممکن    ا ي  کي مشکالت    ریشده 

شناخت حوزه  تشخ  ي چند  اختالل    صیباشد.  درمان  و 

شناخت  در    يعملکرد  است    ي مختلف  یهابرنامهممکن 

انجام    و روانشناسي  يپزشک  یها دوره مراقبت  طولدر  

بسیار متنوع    يشناخت  بخشيتوان  ینظر  یهاالگو   .شود

مثال،  هستند مختص    ها درمان  برای  است  ممکن 

و   ند يافر بهبود    يا   باشد  شناخت  کي بر  خاص    ي حوزه 

زبان    مانند حافظه،    يي اجرا  یعملکردها   ا يتوجه، 

باشند  همکاران،    متمركز  و  و  ؛  2000)كیسرون  كاپا 

 (.2003همکاران، 

شاخه،  شناختي  بخشيتوان از  علوم  يکي  های 

های اين علوم  به يافته  اعصاب شناختي است كه با اتکا 

اختالل درمان  در  قوای  های  سعي  ارتقای  يا  شناختي 

دارد.   افراد  تسهیالت  اعتبار  وهگرشناختي  بخشي 

شناختي    بخشيتوان، تعريفي كاربردی از  5يبخشتوان

  شناختي   بخشيتوان ارائه كرده است كه در اين تعريف  

فعالیت ارائه  عملکرد  شامل  به  معطوف  درماني  های 

هدف   كه  تثبیت    ،هاآناست  يا  و    دوباره تقويت 

الگوهای رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری  

ارائه    دجدي يا  و  فعالیت  انجام  سازوكارهای  برای 

سیستم   ديدهجبران عملکردهای آسیب  برای شناختي  

  بخشي توان  .(2017  )مکدونل،   باشد مي عصبي

مبتن  مغزی  تمرين  اصل  بر  استشناختي  اين  .  ي 

تمرينهاتمرين ويژهها،  و  ی  يادگیری  كه  هستند  ای 

ميانعطاف قرار  هدف  را  تفکر  درپذيری  واقع  دهند. 

قسمتهامهارت شناختي  فرايند    ها ی  از  قطعاتي  و 

تمرين با  كه  هستند    بخشي توانی  هايادگیری 

مي تقويت  حال  شناختي  در  مغزی  وقتي  شوند. 

است مهارت،  يادگیری  اين  شناختي  هااز    برای ی 

استفاده    يدهسازمانسازی،  شبیه اطالعات  پردازش  و 

شناختي باعث   بخشي توانی هاكند. در اصل تمرينمي

با رشد و    .شودی شناختي ميهارشد و تقويت مهارت

اعصاب علوم  متوجه  ،  توسعۀ  حوزه  اين  متخصصان 

  شدند مغز مجهز به توانمندی خاصي است كه خاصیت 

انعطافي   6نوروپالستیسیتي نامیده  ا  عصبي  پذيری 

كه هدف    ي هر درمان  (.2006)كتز و همکاران،    دشومي

شناخت عملکرد  بهبود  از  ي آن  مغز    بیآس   ناشي  به 

  ن يبنابرا؛  است  شناختي  بخشيتواندرمان    ينوع  ،باشد

درمان   نيا عملکرد    يروش  بهبود  يا  يادگیری  اختالل 

دارشناختي   وجود  مختلف  اشکال  و   دنبه  )بارمن 

از    يبرخ(.  2017رنتون و همکاران،    ؛2016اران،  همک

  از   اندعبارت  شناختي  بخشي تواندرمان    یهانمونه 

توجه  آموزش  ،7دبک ینوروف  ي8پردازش  به    یریادگ، 

را توجه    .10يكمک   یها دستگاه،  9انهي كمک  بايد 

كه   را  یریادگ ي داشت  كمک  خاص،  انهيبه  از    ينوع 

م  ،ستین  شناختي   بخشيتواندرمان   اند  توياما 

دهد  ي مختلف  یهاييتوانا قرار  هدف  برای را    مثال   ، 

بر  هافعالیت مبتني  رای  باز   ی اانهيحافظه    ی هایو 
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ممکن است به فرد كمک كند تا توجه و حافظه    توجه

 .ابدي خود را باز

شناختي هاتوانبخشي  يطوركلبه ديدگاه    ی  از 

  كالسیکشناختي    یهايبخش توان  دودستهبه    اجرايي

رايانهش  بخشيتوانو   بر  مبتني    ای( )رايانه  ناختي 

لوئیس،   شوندمي  تقسیم  و  و    ؛2016)وندنبرگ  مارين 

کالسیک  . (2015همکاران،   شناختی  شامل    بازتوانی 

ضعفهايي  آموزش جبران  شناختي  برای    است، های 

قراربرای   بايد  مثال  فرد  كه  وسايل  از  فهرستي  دادن 

بردارد.   خود  همراه  به  خانه  از  خروج  از  اين و  اپیش 

مي كاغذ  روی  را  ورودی  موارد  درب  روی  و  نويسند 

مي قرار  شکلمنزل  در  پیچیدهدهد.  بازتواني    ،ترهای 

كالسیک  شناختي    های تمرينای  مجموعه  ، شناختي 

كل يا  منزل  در  كه  دارد  هم  كاغذی  و  به    نیک ی قلم 

ارائه   تمرين ميكه    دهديمشخص مددجو  او  شود.  با 

پژوهش علم نتايج  معتبر  دادههای  نشان  كه    ي  است 

دوره    هایاثر   اگر   ، هفته  در   ایجلسه  سه  درماني يک 

  طول   در   تواندمي  كند،   پیدا  ادامه  پیاپي   هفته  شش

و  مح   ،بیمار  زندگي هر    سنجشقابلسوس  در  باشد. 

مي ارتقاسني  برای  دانش  اين  از  وضعیت    ی توان 

برد بهره  شخص  توانايي  اگر.  شناختي  چه 

كوانعطاف در  عصبي  به  پذيری  نسبت  دكان 

مي  ساالنبزرگ بیشتر  و  هم    تر عيسر  طور نیهمباشد 

مي نشان  رفتاری  فرايندهای  در  را  اما  ،  دهدخود 

مي باقي  عمر  پايان  تا  مغز  تغییرپذيری    ماند قابلیت 

ماتر،   و  ديگر  (.  2001)سهلبرگ  طرف    بخشیتواناز 

است  شامل    11محوررایانهشناختی   پرورشي  فرايندی 

ب فرد  آن  طي  تمرينكه  انجام  پیاپي  ا  شناختي،  های 

های اساسي شناختي خود را كه مبنای بسیاری  مهارت

فعالیت روزانهاز  مانند   های    تقويت  ،است  يادگیری  او 

  ارائه   دقت  با  و  سرعتبه  رايانه  را  ها تمرين  اين.  كندمي

كه    یاگونهبه  هاتمرين  اين   ارائه  نحوه .  كندمي است 

به چمهارت فرد  الش كشیده شده و در  های شناختي 

موفقیت پياثر  چالشدرهای  اين  طي  در  ،  هاپي 

ارتقامهارت شناختي  مي  های  فرايند  پیدا  در  كند. 

شناختي   آزمون  ایرايانهپرورش  از  استفاده  های  با 

بالیني، عملکردهای    هایهشناختي و تحصیلي، مشاهد

  كه   شناختي  هایمهارتو    های والدينروزانه و گزارش

  پرورش   برای  و  شدهشناخته،  دارند  پرورش  به  نیاز

ماتر،  شوند  مي  گذاری هدف و  در    .(2001)سهلبرگ 

ضروری   نکته  اين  ذكر  پژوهش،  اين  انجام  ضرورت 

پژوهش نتايج  تاكنون  اگرچه  كه  در  هااست  زيادی  ی 

  ی هابسته  دهنده اثربخشي ايران نشان  خارج ازايران و  

توانبخ  بخشيتوان دسته  دو  هر  در  ی  هاشيشناختي 

رايانه و  كالسیک  جای  شناختي  اما  است،  بوده  ای 

به كامل  و  جامع  مروری  بررسي  يک  منظور  خالي 

ويژگيمشخص بسته  هاساختن  هر    بخشي توانی 

از  شناختي استفاده  شرايط  دو    هاآن،  اين  مقايسه  و 

دارد  رويکرد مطالعه ؛  وجود    باهدف   حاضر   بنابراين 

س اين  به  ی  هاويژگيكه  است    شده مطرحال  ؤپاسخ 

بسته   هر  ابعاد  بخشي توانشاخص  و    در  انتخاب 

آينده    پژوهشگرانتوسط    استفاده در  و  هستند  كدام 

بسته تهیه  برای  و  هر  بخشيتوانی  هابايد  بهتر  چه 

 . تر به چه نکاتي توجه كردكامل

 روش 

مطالعه  مطالع  اين  دسته  با    است توصیفي    هایهاز  و 

اجرای   روش  به  نظامآنتوجه  پژوهش  يا  ،  دار 

مي  12سیستماتیک  سال    شود نامیده  در   1400كه 

مقايسه و بررسي  ی مرتبط با  هابررسي پژوهش  باهدف

شناختيهاتوانبخشيی  هابسته برای  شده  استفاده  ی 

و   طراحي  خاص  يادگیری  اختالل  دارای  كودكان 

شناخته  است.  شدهانجام از  ،  هاپژوهشترين  شدهيکي 

نظام كه  مرور  است  ممند  ثانويه  نوعي  تحلیل  و  طالعه 

نظامواقعدراست.    پیشین  های همطالع مرور    ، مند، 

قوانین و    بر اساسای است كه  يافتهارجستجوی ساخت

پیش از  مي  شدهتعیین  ضوابط    بنابراين ؛  شودانجام 

  مطالعه   نوع  از  حاضر  پژوهش  شد،  اشاره  كه  طورهمان

  اين   پژوهش  روش  و  است  13تحلیلي  ندمنظام  مروری

  مروری   های همطالع  قرارداد  الگوی  با   منطبق  ه مقال

  ، همکاران  و  )لیبراتي  باشدمي  14پريسما  مند نظام
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  مراحل   خالصه  .(2009  همکاران،   و  موهر  ؛2009

  همکاران  و موهر ديدگاه  اساس  بر مروری  مطالعه  انجام

 از:  است عبارت  ،قرارگرفته موردتوجه كه (2009)

عنوان(  مطالعات  ييشناسا  .الف مطالعه  :  )بررسي 

از   استفاده  با  و  كامل  جستجوی  با  حاضر  مروری 

اختالل  »  ،«شناختي  بخشيتوان»ی فارسي  هاواژهكلید

رايانه  بخشيتوان»،  «يادگیری بر  ،  «مبتني 

شناختيهاكاركرد» در    «بخشيتوانی  هابسته»،  «ی 

اطالعاتي  هاپايگاه شد.ی  اين    انجام  آماری  جامعه 

مقالهمطالعه   علمي  هاشامل  در  چاپ  پژوهشيی  شده 

)علمي  هایجلهم داخلي  زبان    پژوهشي(-معتبر  به 

بوده است    (1399-1389)  فارسي در ده سال گذشته 

باشند و    شدهانجام  هاپژوهشكه البته در ايران نیز اين  

توانبخشي مختلف  شرايط  و  انواع  موضوع  ی  هاكلیت 

يادگیری خاص   اختالل  دارای  برای كودكان  شناختي 

نظر   مقال  باشد.  شدههگرفتدر  با    های هتمام  مرتبط 

علمي    های هی اطالعاتي مجلهااز پايگاههدف پژوهش  

نظ تربیتي  علوم  و  روانشناسي  حوزه  در    یر پژوهشي 

پ  پايگاه انساني  وداخلي  علوم  جامع  ،  (ensani.ir)رتال 

پايگاه    ،(noormags.comنور )تخصصي    هایهپايگاه مجل

(، گوگل  SID.ir)  يمركز اطالعات علمي جهاد دانشگاه

كشورواسک نشريات  اطالعات  بانک    ايران مگ ،  الر، 

(magiran.com )است آمدهدستبهمركز اسناد ايران  و . 

در مرحله  :  تکراری(  های ه. غربالگری )حذف مقالب

كلید  هایهمقال  نکهيازاپس  دوم، با  ی  هاواژهمرتبط 

هدف به دست آمدند و امکان دسترسي به متن كامل  

اطالعات    ، شد  ريپذامکان  اهپژوهش كامل هباين    طور 

شدندجمع مالک.  آوری  بعدی  مرحله  كه  هادر  بر  يي 

مقال  اساس مقاالت جستجو  مورد  هایهآن  بین  از  نظر 

شدند بودند،  شده   آخر    انتخاب  در  كه    هاييمقالهو 

موردهامعیار داشتندی  مطالعه  به  ورود  برای  را  ،  نظر 

معی شدند.  حذف  بقیه  و  انتخاب  هاارانتخاب  ی 

ورود( ها)مالک  هاپژوهش از  ی  بودند    .1  :عبارت 

بودن بررسي  منطبق  با  مقاله  ی  هابسته  هدف 

حوزه  بخشيتوان در  يادگیری خاص  مختلف    ؛ اختالل 

آزمودني  .2 كودكان  هاسن  سني  گروه    . 3  ؛در 

موردی،  مداخله  های همطالع گزارش  توصیفي،  ای، 

هم مطالعه  شاهدی،  مورد  كیفيگرومطالعه  و    . هي 

فراتحلیل  های همطالع و  بررسي    مروری  اين  شامل 

چاپ  ی هامقاله  .4  .نشدند پژوهشي  در  علمي  شده 

مقال  هایهمجل و  و    كنفرانسيهمايشي،    هایهمعتبر 

مقال  سمیناری تنها چکیده    هاييهو  متن    داشتهكه  و 

نداشتند اطالعات    .5  و  شدند حذف  ،  كامل  داشتن 

جهت  از  مقاله  كامل  و  سازی،  فرضیه  توضیح   صحیح 

آماری،  ،پژوهشروش   روش    جامعه  نمونه،  حجم 

روش    ی آماری،هافرضیه  گیری،ابزار نمونه  گیری،نمونه 

آماری معنا  ، تحلیل  صحیحسطح  و  بودن  داری 

خروج  هامالک  .آماری  های همحاسب مطالعه  ی  از  يک 

بودند  شامل  ر پژوهش حاض هدف  گروه    . 1  :اين موارد 

ی همبود با اختالل يادگیری نیز  هااختالل  دارای مقاله  

  ساالن بزرگی شناختي در  هاكاركردبررسي  .  2  ؛باشد

يادگیری  اختالالت  ی  هاابزار  .3  و   باشد   دارای 

در  استفاده را    هایپژوهششده  الزم  روايي  و  پايايي 

 نداشته باشند. 
واجد  هامعیار  وارسي.  ج )بررسي    بودن  طيشرای 

و   كام  بعدازآنچکیده  متن  بخش  :  ل(بررسي  اين  در 

مقال مقال  هاهچکیده  و  شد  مالک  هايي همرور  ی  هاكه 

داشتند را  حاضر  پژوهش  به  شدند.  ،  ورود  در  انتخاب 

و    كالسیک   بخشيتواندر حوزه    مقاله   30اين مرحله  

حوزه    30 در  بر   بخشي توانمقاله  مبتني  شناختي 

برای مراحل  و  نیاز را داشته  ی موردهاشرطپیشرايانه،  

از    كه شرايط مناسب  هاييهو مقال  نتخاب شدندبعدی ا

شناسي را نداشتند يا اطالعات كامل آماری  روش  منظر

 حذف شدند.   ، نیاز را نداشتندپژوهشي مورد

ورود د پژوهش  .  به  مطالع:  مقاله  مروری    های هدر 

له پژوهش و بیان تفضیلي  ئبعد از تعريف مسمند  نظام

انتخا هامعیار پژوهشپژوهش    ب ی  حذف  ی  هاو 

شده را  ی ذكرهانیازكه پیش  هاييپژوهشتکراری و يا  

در اين مرحله  .  انجام شد  هاهگذاری مطالعكد  ، نداشتند

بههای  همقال مطالعه  طور  منتخب    سپس   شدند.كامل 
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مورد مقالنظر  اطالعات  از  بخش  هر  در    ها هپژوهشگر 

و   اساساستخراج  دستهطبقه  بر  مدنظر    بندی بندی 

بررسي و اطالعات    ،تحلیل  هايافته  كه در قسمت  شدند

 تشريح شد. و انجام

 هایافته 

بخش يافته  در  پژوهش  ، هااول  منتخب  هاخالصه  ی 

يک با توجه  شده به همراه اطالعات توصیفي هربررسي

كه شامل مشخصات    پژوهش  مورد هدفی  هابه معیار

ای پژوهش، شامل نام پژوهشگر و سال انجام  شناسنامه

محل شهر  نوع   پژوهش،  نمونه،  حجم  پژوهش،  انجام 

ابزار   مستقل،  متغیر  وابسته،  متغیر  اختالل،  خاص 

جلسبخشيتوان تعداد  هفته،    بخشيتوان  های ه،  در 

هر    زمان مدت،  درمجموع  بخشيتوان  هایهتعداد جلس

مخاطب سن  گروهياجلسه،  يا  فردی  بودن  ن، 

انجام  و    بخشيتوان شدند    توانبخشي مکان  استخراج 

  تبیین   2و    1  هایولشده در جدت تفکیک صوربه  كه

است. جد  شده  اين  و  هامتغیر  ها ولدر  مستقل  ی 

رايانهبه  وابسته و  محور  ترتیب در دو رويکرد كالسیک 

 . اندشدهيمعرف 

 کالسیک بخشیتوان آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه مبتنی بر شناختی دانش  بخشیتوان ی مرتبط با هاپژوهش  1جدول 

 وابسته  مستقل پژوهشگر  ف ردی

 ( 1399) محروقي و همکاران 1
راهبردهای تقويت دقت و توجه و بهسازی و   ،هابسته آموزش روش

 تقويت حافظه كاری 
 توجه و سرعت پردازش، حافظه كاری

 قالي(توجه انت  )توجه انتخابي،  ابعاد توجه اختي و تقويت توجه پارسنش بخشيتوانبرنامه  (1399صفری و همکاران ) 2

3 
زاده شهرودی و همکاران  يتعنا

(1399 ) 
 بازتوانـي شـناختي پـاول

: توجه و  يشناختروان ی عصب هاويژگي
 حافظه 

 توجه، حافظه كاری، بازداری رفتار  گوئیر -داوسون برنامه آموزشي ( 1399سیاوشي فر و همکاران ) 4
 پذيری شناختي، حافظه افريزی، انعطبرنامه برنامه آموزشي دن ( 1399دهقاني و مرادی ) 5
 يابيجهتو  حافظه، توجه، وضعیت شناختي ساخته محقق (1399دمهری و همکاران ) 6
 عملکرد حافظه و مهارت اجتماعي  ساخته محقق ( 1398پیر عباسي و صفرزاده ) 7
 انعطاف شناختي  ساخته محقق (1398حسن وند و ارجمندنیا ) 8
 توجه، بازداری پاسخ  ی اجرايي مدني، علیزاده، فرخي و حکیمي رادهاامه آموزشي كاركردبرن ( 1398فرد )دهقاني و حکمتیان  9

10 
ساداتي باالدهي و همکاران  

(1398 ) 
 ريزیحافظه فعال، برنامه ی سنتي هاساخته: بازیمحقق

 توجه مداوم، حافظه فعال و بازداری  ساخته محقق ( 1398قاسمي و همکاران ) 11
 حافظه كاری  ساخته محقق ( 1398ران )فر و همکااكبری 12

 ( 1398برقي و همکاران ) 13
كارول در تقويت حافظه -هورن  -روش آموزشي مبتني بر رويکرد كتل

 كاری 
افظه، حافظه  مدت، ظرفیت ححافظه كوتاه 

 كاری 
 وجه پیوستهحافظه كاری، ت پوری عابدی و ملکهاشناختي مبتني بر پژوهش بخشيتوان ( 1398رنجبر و همکاران ) 14
 پردازش اطالعات  ساخته محقق ( 1398جنقو و همکاران ) 15
 توجه و بازداری پاسخ  ی بوميها كاربردهای آموزشي و ترمیمي بازی  براساس (1397ارجمندنیا و همکاران ) 16
 حافظه كاری، توجه انتخابي ساخته محقق (1397رحماني و همکاران ) 17
 ی شناختي ها ی اجرايي، مهارت هاكنش 51كارول- هورن- كتل مبتني بر نظريه ساختهمحقق (1397صادقي و همکاران ) 18

 (1397آسیايي و همکاران ) 19
ی هارنامهب ،ی آموزشي كوركمنهابرنامه ،آموزشي حکیمي راد برنامه

 )عابدی(آموزشي فلچر 
 حافظه كاری 

 ، پیشرفت تحصیليحافظه كاری ويلسون  بخشيتوانبرنامه  (1396اوركي و همکاران ) 20
 حافظه كاری، نگهداری توجه مداخله بازسازی شناختي مايکنبام  (1396سلیماني ) 21

22 
ارغواني پیر سالمي و همکاران 

(1396) 
 آموزشي توانمندسازی شناختي  بسته

رساني و روز)تغییر، به كاركردهای اجرايي
 بازداری( 

 انواع حافظه و توجه  ی شناختي هابسته آموزشي بازی (1396دهقان و همکاران ) 23
 حافظه فعال ساخته محقق (1395ارجمندنیا و همکاران ) 24
 توجه  حافظه كاری، درک مطلب، شناختي پارس   يبخشتوانبرنامه تقويت و  ( 1395اخوان تفتي و همکاران ) 25
 حافظه فعال ساخته محقق ( 1395سلیماني و وكیلي ) 26

27 
فتحي آشتیاني و همکاران  

(1395 ) 
 سرعت پردازش، حافظه كاری ولبرگ و ماتیرس برنامه درمان ترمیم شناختي

 ساخته محقق (1394يارمحمديان و همکاران ) 28
سرعت پردازش اطالعات، حافظه كالمي و 

 بصری
 مدتمدت، فعال، بلندحافظه كوتاه  ساخته محقق ( 1393قلمزن و همکاران ) 29

 ساخته محقق ( 1392نريماني و سلیماني ) 30
ی اجرايي: حافظه كاری، نگهداری  هاكاركرد 

 توجه
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 محور -رایانه  بخشیتوان آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه مبتنی بر شناختی دانش  بخشیتوان ی مرتبط با هاپژوهش  2جدول 

 وابسته  مستقل پژوهشگر  ردیف 

 يار تکالیف شناختي رايانه  ( 1399علي دوستي و همکاران ) 1
عملکرد  ،ريزی، بازداریظه كاری، برنامهحاف استدالل،

 خواندن
 پذيری شناختي حافظه كاری، انعطاف  (شناختي توجه و حافظه )آرام بخشيتوانبرنامه  ( 1399زارع و همکاران ) 2

 حافظه فعال 16مارتافزار آموزشي ساند اسنرم (1399عزيزی و همکاران ) 3

 ی اجرايي هاكنش ر آموزشي حافظه كاری افزانرم (1399عباس فشمي و همکاران ) 4

 حافظه كاری، توجه پیوسته 17مغز افزاری باشگاه مجموعه نرم ( 1398رنجبر و همکاران ) 5

 ريزیبرنامه حافظه فعال، 81گكاپیتان الافزار نرم (1398ساداتي باالدهي و همکاران ) 6

 شناختي اجتناب كاپیتان الگافزار نرم (1398آبباريکي و همکاران ) 7

8 
شاهي حبیبي كلیبر و بهادری خسرو

(1398 ) 
 اجتناب شناختي كنترل مهاری، كاپیتان الگافزار نرم

 بازداری پاسخ  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1398موحدی ) 9

 ( 1398محمدی و همکاران )شاه  10
شناختي توجه و تمركز  عصب بخشيتوانابزار 

 نجاتي 
 میزان توجه و تمركز 

 يشناختروانپاسخي دوره بي سرعت پردازش اطالعات، ی مغز من هاای مجموعه بازی افزار رايانهنرم ( 1398اكبری بر و همکاران ) 11

 حل مسئله  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1397دی )حبیرامي و مو 12
 توجه انتخابي ساختهافزار محققنرم ( 1397علیپور صنوبری و همکاران ) 13

 بازداری پاسخ و مؤلفه مجری مركزی توجه، 19کب –ان افزار بازی نرم (1397سار بلداجي و همکاران )خاك 14

 حل مسئله  آموزشي ساند اسمارت  افزارنرم (1396بیرامي و همکاران ) 15
 نارسايي شناختي  كاپیتان الگافزار نرم (1396آبباريکي و همکاران ) 16

 بازداری پاسخ، كدگذاری فضايي، توجه  حافظه رياضي، 21روبومموافزار نرمو  20كاگني پالسافزار رمن (1396بزاز منصف و همکاران ) 17

 ی اجرايي هاكاركرد  22شناختي رم بخشيتوانبرنامه  (1396خسروتاش و همکاران ) 18

 ی اجرايي هاكنش كاری حافظه افزار آموزش نرم ( 1395حسین خانزاده و همکاران ) 19
 پیاپيتوجه  افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1395همکاران )بیرامي و  20
 له ئحل مس افزار آموزشي ساند اسمارت نرم ( 1395بیرامي و همکاران ) 21
 توجه افزار آموزش حافظه كاری نرم ( 1395زارع و امیني ) 22
 مدت، توجهافظه كوتاه ح ساختهافزار تقويت حافظه و تمركز محققنرم ( 1394جعفری سرو جهاني و همکاران ) 23
 كاركرد اجرايي  ی شناختي بنیاد حکمت و عروجها افزار بازینرم ( 1394حسن نتاج جلوداری و همکاران ) 24
 حل مسئله  افزار آموزشي حل مسئله ياربرنامه نرم ( 1394با عزت و فالح ) 25
 حافظه كاری  ای حافظه كاری برنامه آموزش رايانه (1394زلفي و رضايي ) 26

 ی اجرايي، حافظه فعالهاكاركرد  23وير سفریبرين  افزار نرم ( 1394پوشنه و همکاران ) 27

 حافظه فعال برين وير سفری افزار نرم (1393شکوهي يکتا و همکاران ) 28
 حافظه فعال برين وير سفری افزار نرم (1393ارجمندنیا و همکاران ) 29
 ی اجرايي هاكاركرد  حافظه كاری  ایرايانهامه آموزشي برن (1392سلطاني كوهباني و همکاران ) 30

  بخشي توانی  هاتمامي بسته  4و    3  های ولدر جد

نوع  استفاده هر  در  و    بخشيتوانشده  كالسیک 

كامل  بهمحور  رايانه اين  اندشدهفیتوصصورت  در   .

اطالعات    بر اساس   بخشيتوانی  هامرحله تمامي بسته

م بستهالفهؤو  نام  مانند  نظريه/ يي  نوع  سازنده،    ه، 

اينکه  استفاده  پژوهش كتاب/ آن،  ساخت  در  شده 

شدهبومي م  ،اندسازی  اصلي،  عملکرد  و  ؤحوزه  لفه 

برنامه هاكاركرد تعداد  شناختي،    زمان مدت،  های 

ويژگيبخشيتوان  هایهجلس بسته  ها،  ،  بخشي توانی 

و   تحلیل  بسته  پايايي  و  در  اندشدهیبندطبقهروايي   .

ويژ بستههاگيبخش  در    بخشيتوانی  ها ی 

ی  های مبتني بر رايانه با توجه به سرفصلهاتوانبخشي

رايانه  بخشيتوانتکالیف    شدهبررسي ای  شناختي 

آرباوی،   و  دقیقبه  (2016)مدالیا  به  طور  تر 

اينکه  هاويژگي مانند  لحظه  يرسانكمک يي  توسط    در 

نهنرم يا  دارد  نرم)الف(   افزار  توسط  اينکه  به  اف ،  زار 

شود يا  مخاطب راجع به عملکردش بازخوردی داده مي

، اينکه كنترل و مديريت تمارين توسط كاربر )ب(  خیر
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و در آخر نیز اين مورد كه    )ج(   گیرد يا برنامهانجام مي

فرد   يا  برنامه  توسط  تمارين  دشواری  سطح  تغییر 

كند و يا يک پیوستار  صورت يکنواخت پیشرفت ميبه

توض)د(  دارد  مي،  داده  بخشدر    شود.یح  نیز    اين 

بسته م  بخشي توانی  هااطالعات  تفکیک  ی  هالفهؤبه 

جدذكر در  برای    هايي ولشده    بخشي توان مجزا 

و   نمايش    بخشي توانكالسیک  رايانه  بر  مبتني 

 . (3)جدول   اندشدهداده
 منتخب هایهشده در مطالعکار گرفتههب کالسیکشناختی  بخشیتوان ی هابسته مشخصات 3جدول 

 ردیف  سازنده، سال نام بسته، روایی  مشخصات بسته –مبنای نظری  لفه شناختیؤم هامشخصات برنامه

ای(/  دقیقه 45جلسه ) 8
 فردی 

 ندارد  ( 2017كتاب پاول ) حافظه تمركز، ، توجه
  (2017پاول )بازتواني شناختي 

 )ترجمه(
1 

  / دقیقه(  75-60جلسه ) 10
 گروهي

توجه، حافظه كاری، 
 ازداری ب

 نامشخص* ( 2010)  ریگوئ و داوسون كتاب
  گوئیرو برنامه آموزشي داوسون 

 ( )ترجمه( 2010)
2 

  60-45جلسه ) 6-8
 دقیقه(/ گروهي

 دارد  ( 2009)ويلسون  كتاب حافظه 
(  2009ويلسون )حافظه  بخشيتوان

 )ترجمه(
3 

دقیقه(/   45جلسه ) 18
 فردی 

 ( 1997نظريه باركلي ) شنوايي ادراک حافظه،

ابدی و ع
آقا بابايي 

(1389 ) 
 4 ( 2008دن )برنامه آموزشي 

دقیقه(/   60جلسه ) 10
پذيری تکالیف با انطباق

 سطح دشواری/ فردی 

، حافظـه، توجه
 يعملکرد اجراي

 نامشخص پذيری مغزیفرضیه شکل
ولبرگ و  برنامه ترمیم شناختي، س

 ( 2001) ماتیر
4 

 نامشخص ( 1998)كوركمن  كتاب ريزیبرنامه جلسه/ گروهي  5
كوركمن  ی آموزشي هابرنامه

ترجمه: آسیايي و ( )1998)
 (، همکاران

5 

دقیقه(/   45جلسه ) 6
 گروهي

 نامشخص خودآگاهي مسئله،  بازسازی شناختي، حل حافظه كاری، توجه 
و  مايکنبامبازسازی شناختي 

 ( 1983كامرون )
6 

تمرين/   60جلسه/  15
 گروهي

 –ی ادراكي  هامهارت 
 حركتي

 نامشخص (1976ريني ) نر وور كتاب
ی  هابرنامه آموزشي بازسازی مهارت 

 (1976ريني ) ورنر و، ادراكي
7 

دقیقه(/ دو   60جلسه ) 18
تمريني/   50سری تکلیف 

 فردی 

حافظه كاری، توجه، 
 سرعت پردازش

(، كتاب محمودپور 1986الگوی بدلي )
  ماتیرسولبرگ و مدل بالیني   ،(1397،1395)

(1989 ) 
 يادگیری(  هایل)مخصوص اختال

 ندارد 

راهبردهای   ،هابسته آموزش روش
و بهسازی و تقويت دقت و توجه 

محروقي و  تقويت حافظه كاری، 
 (1399همکاران )

8 

  30دقیقه(/  60جلسه ) 10
 گروهي بازی 

حافظه، مهارت 
 اجتماعي 

كادوسون و  ، ( 2002)موسلي و سونت  كتاب
 ( 2010) یفرش

 ( 1390) پژوهش سهرابي شگفتي

 د ندار
پیر عباسي و درماني شناختي، بازی 

 ( 1398زاده )صفر
9 

دقیقه(/   60جلسه ) 10
 گروهي

توجه، حافظه، حل  
 مسئله، مهارت حركتي

 ندارد  -
شناختي مبتني بر   بخشيتوان

 (1398دمهری و همکاران )حركت، 
10 

تمرين/   30جلسه/  14
 گروهي

حافظه كاری، توجه 
 پیوسته

  (،1389) پورعابدی و ملک : یهاپژوهش 
و   كوركمن ،(1389عابدی و آقابابايي )

 ( 2008) و دن (1998) همکاران

 ندارد 
  شناختي كالسیک، بخشيتوان

 ( 1398رنجبر و همکاران )
11 

 بازی/ گروهي  6جلسه/  6

 ريزیبرنامه
گیری، حافظه تصمیم 

 كاری 

 ندارد  ی سنتيها اساس بازیبر
ساداتي باالدهي و  ی سنتي،هابازی 

 (1398همکاران )
12 

دقیقه(/   60جلسه ) 12
پذيری تکالیف با انطباق

سطح دشواری و دادن 
تکالیف هفتگي خانگي/  

 فردی 

حافظه فعال، توجه،  
 بازداری 

خدادی و (، 1397) ارجمندنیا و قاسميكتاب 
  ،بسته بهسازی حافظه فعال (،1397) قاسمي

 توجه مداوم وبازداری  یها آزمون

قاسمي و 
همکاران  

(1398 ) 

  محور،شناختي خانواده  بخشيتوان
 ( 1398قاسمي و همکاران )

13 

تمرين )با   15دقیقه(/  60)
پذيری سطح  انطباق

 دشواری(/ گروهي

تمرين عضالت و 
ی  هاتقويت كاركرد
 شناختي

 ندارد  پیشین یهاپژوهش 
فر  اكبری  ی شناختي،هابرنامه بازی

 (1398و همکاران )
14 

  15دقیقه(/  60جلسه ) 8
 وهيتمرين/ گر

خودآگاهي، حل 
مسئله، توجه، سرعت  
پردازش، هماهنگي  

پژوهش (، 2002موسلي و سونت ) كتاب
فتحي آشتیاني و  (، 1390) سهرابي شگفتي

 (1395) همکاران

 ندارد 
بازی درماني، جنقو و همکاران 

(1398 ) 
15 
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 فضايي  -ديداری

  4دقیقه(/  90جلسه ) 30
 تکلیفي/ فردی 10بازی 

حافظه كاری،  
يزی، حل  ربرنامه

مسئله، تقويت حواس  
 گانهپنج

  )فالناگان ، پژوهشكارول -هورن -نظريه كتل
ورن، تحافظه كاری )(، 2011، و همکاران

 نارساخوان( های)مخصوص اختالل (2006

امیری فر،  
(1395 ) 

برقي و   و آموزشي، پروتکل شناختي
 (1398همکاران )

16 

  20دقیقه(/  60جلسه ) 12
 تمرين/ گروهي

 بازداری پاسخ توجه و 

كاربردهای آموزشي و ترمیمي  پژوهش 
و   نکاح صغری)ا های بوميبازی 

 (1392،همکاران

 ندارد 
كاربردهای  بر اساسمداخله 

 ،های بوميآموزشي و ترمیمي بازی 
 (1397ارجمندنیا و همکاران )

17 

  5دقیقه(/  45جلسه ) 14
 تکلیفي/ فردی 10تمرين 

، فضايي  توجه و تمركز
ری  ديداری، ديدا 
 حركتي

، پژوهش  كارول -هورن -كتلمبتني بر نظريه 
 (2011فالنگانو همکاران )

 ندارد 
ی  هابرنامه آموزشي مهارت

صادقي و همکاران   شناختي،
(1397 ) 

18 

  10دقیقه(/  60جلسه ) 12
 بازی / فردی

 ندارد  - حافظه و توجه
ساخته،  شناختي محقق بخشيتوان

 (1397رحماني و همکاران )
19 

  33دقیقه(/  90)جلسه  6
پذيری  تمرين )با انطباق

 سطح دشواری(/ گروهي

رساني و  روزتغییر، به
كاركردهای   بازداری

 اجرايي

 پکیج توانمندسازی شناختي و حركتي
دورابي،  نیا و كريمي نظری، محمدجان)

 )مخصوص اختالالت يادگیری( (1394

 ندارد 
  یتوانمندسازپکیج آموزشي 

ي و  ارغواني پیر سالم شناختي،
 ( 1396همکاران )

20 

دقیقه(/   60جلسه ) 11
 گروهي

بازداری ، تمركز، توجه
 پاسخ 

گیری ی اندازه هاآزمون (1997)نظريه باركلي 
)مدني و  بازداری پاسخ و توجه پايدار، پژوهش

 های)مخصوص اختالل (1396همکاران، 
 فعالي(نارسايي توجه/ بیش

خسروتاش 
و همکاران، 

(1396) 

  ی اجرايي،هاكاركرد برنامه آموزشي
 راد و حکیمي مدني، علیزاده، فرخي

(1396) 

21 

  11دقیقه(/  90جلسه ) 25
بازی مداد  33مجموعه )

 كاغذی و عملي(/ فردی 

 ندارد  نارساخوان(  های)مخصوص اختالل حافظه و توجه
ی شناختي، هابسته آموزشي بازی

 (1396دهقان و همکاران )
22 

دقیقه(/   50جلسه ) 12
 گروهي

حافظه فعال، دقت و  
 توجه، مهارت خواندن

)مخصوص   يشناختزبان های وتکل بازیپر
 نارساخوان(  هایاختالل

 ندارد 
ی ها مبتني بر بازی بخشيتوان

ارجمندنیا و همکاران   ،يشناختزبان 
(1395 ) 

23 

 ندارد   حافظه فعال جلسه/ فردی  15
سلیماني و   شناختي، بخشيتوان

 ( 1395وكیلي )
24 

دقیقه(/   40ه )جلس 12
 گروهي

سرعت پردازش  
اطالعات، حافظه  
 كالمي و بصری

 ندارد  
  ی شناختي،هاآموزش راهبرد 

 (1394) يارمحمديان و همکاران
25 

دقیقه(/   30جلسه ) 12
 فردی 

 بازداری پاسخ 

گیری بازداری پاسخ، پژوهش ی اندازه ها آزمون
)گاوريلو و گالويتزر،  (، 1991، )بائر و نیتزل

  (2004پمن و همکاران، چ ) (،2007
 نارسايي توجه/  های)مخصوص اختالل
 فعالي(بیش

حکیمي 
راد، 

(1393 ) 

  ،برنامه آموزشي بازداری پاسخ
 (1393حکیمي راد )

26 

دسته بازی/  9جلسه/  11
 گروهي-فردی 

هماهنگي   ،حافظه
چشم و بدن، تمركز و  

 توجه

 دارد  
ی توجهي، قلمزن و هاآموزش بازی 

 (1393همکاران )
27 

  15 /دقیقه( 45جلسه ) 12
پذيری تکلیف: با انطباق

  / مرحله(  8سطح دشواری )
 فردی 

 اجرايي  كاركردحافظه و  آزمون توجه، حافظه

 نجـاتي و
،  نیارمضان 

(1396) 

شناختي و تقويت   بخشيتوانبرنامه 
دكتر نجاتي و  ،42توجه پارس

پژوهشکده علوم شناختي دانشگاه  
 ( 1392شهید بهشتي تهران ) 

28 

دقیقه(/   45جلسه ) 21
 گروهي

 حافظه كاری، توجه 

(، 2001) ماتیرمدل سلسه مراتبي سولبرگ و 
(، پريگاتانو 1987پژوهش گلدستاين و لوين )

 (1383شاهي و همکاران )(، دولت1999)

 ندارد 
نريماني و   شناختي، بخشيتوان

 ( 1392سلیماني )
29 

دقیقه(/   45جلسه ) 12
 فردی 

 توجه

  ، (2007)فلچر  جهآموزش تو برنامه
( و  1390) و همکاران عابدیی هاپژوهش 

 (1389عابدی )

 ندارد 
  ، برنامه آموزشي توجه محتوای

 (1391عابدی و همکاران )
30 
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 منتخب هایهشده در مطالعکار گرفتهه ب شناختی مبتنی بر رایانه بخشی توان ی هابستهمشخصات  4جدول 

 لفه شناختیؤم هامشخصات برنامه
مشخصات  –نظری مبنای 

 بسته
 ردیف  ، سالسازنده نام بسته، روایی 

دماتي، متوسط  قمالف: پیوستار )
  20، برنامه (، ب:و پیشرفته

  11، دقیقه(  45-30جلسه )
 مرحله(  100برنامه )هر برنامه 

توجه، حل   ،فعال حافظه
 اطالعات،له، پردازش ئمس

 رياضي مهارت 

سسه علوم شناختي  ؤنظری، م
  12-6)، (1390پارند تهران )

 سال(

 دارد 
افزار آموزشي ساند نرم

برين  اسمارت، شركت 
 52ترين

1 

الف: پیوستار )آسان و سخت(،  
  45جلسه ) 10، برنامه ب:

 بازی 10، دقیقه(

ريزی، حافظه كاری، برنامه
،  عملکرد خواندن ،بازداری

 ي دهسازمان توجه،

داخلي )عزيزان و همکاران، 
1394 ) 

 نامشخص

 شناختي بخشيتوان
محصول همکاری   يار،رايانه 

  علوم تحقیقات سهمؤس
شناختي سینا و  -رفتاری

  طباطبايي دانشگاه عالمه
(1394 ) 

2 

  ، ب:()ده سطح یوستارپالف: 
 داردد: ، پیاپيج: برنامه، كاربر، 

 تکلیف  8، دقیقه( 45جلسه ) 10

نگهداری، انتقال،  حافظه كاری )
 رساني و مهارلحظه به

 ( اطالعات

  ،ماتیرولبرگ و مدل توجه س
 مدل حافظه فعال كاری بدلي

 نامشخص
توجه و   بخشيتوانبرنامه 

 نجاتي حافظه )آرام(،
(1392 ) 

4 

  مرحله(، ب: 6الف: پیوستار )
 جلسه  15، پیاپيج: برنامه، 

  حل  ،توجه كاری، تفکر، حافظه
 سرعت پردازش ، لهئمس

 )ترجمه توسط درمانگر(
 12-6) )اختالل يادگیری(

 سال(

طاهار،  عبدو و 
(2018 ) 

افزاری باشگاه مجموعه نرم
 شركت برين ترين   مغز،

 
5 

ج:  برنامه،  الف: پیوستار، ب:
  60جلسه ) 16، داردد: ، پیاپي

 تکلیف  10، دقیقه(

 ،توجه، ی اجراييهاشكن
  ،یتکانش گر عالئم، تمركز

 كاری حافظه 
 

 رادفر و همکاران،
(1395  )

نجارزادگان و 
  همکاران،

( اماني و  1394)
مکاران،  ه
(1396) 

شناختي   بخشيتوانابزار 
نجاتي   توجه و تمركز،

(1396) 

6 

 برنامه  الف: پیوستار، ب:

 دقیقه(  60-40جلسه ) 8-16

  15برنامه )هر برنامه  2000
 مرحله( 

سرعت   ، توجه فعال،حافظه 
، له، بازداریئپردازش، حل مس

 ی يادگیری هامهارت 

مبنای سیستم پردازش   بر
 اصل، هيپااطالعات 

آسیب  )، مغزی يمیخودترم
خیرات رشدی، عدم أمغزی، ت

 (تعادل نوروشیمیايي در مغز
 ( سال به باال 5)

 ندارد 

 كاپیتان الگ،افزار نرم
،  (1988) سندفورد و براون

در حال  ) ترين برين شركت
 (2014حاضر ورژن 

7 

 كليج: كاربر،  الف: پیوستار، ب:

 تمرين 272جلسه،  12
 وجه دقت و ت ،خواندنعملکرد 

  (محورخانواده ) ساختهمحقق
  9) اختالل يادگیری خواندن()

 سال(

 ندارد 
تمرين مبتني بر رايانه،  

علیپور صنوبری و همکاران 
(1397 ) 

8 

 كاربر الف: پیوستار، ب:

 تکلیف 4جلسه،  18
 9 بک –ان افزار بازی نرم نامشخص  

ج:  كاربر،  الف: پیوستار، ب:
 پیاپي 

 ایرايانه بازی  3

حافظه  خواندن، توجه، مهارت 
توانايي نگهداری، انتقال، ) یكار
 ( رساني و مهار اطالعاتلحظهبه

 

(،  2013) رادفر
نجارزادگان و 

همکاران  
(، بهرامي  1394)

  و همکاران
(1391 ) 

شناختي   بخشيتوانافزار نرم
 ( 1398) نوكني ،رم

10 

 
بازداری پاسخ، كدگذاری 

 فضايي، توجه
 نامشخص 

پالس، كارچ كاگني  افزارنرم
 (2013و همکاران )

11 

 فعال حافظه 

سازی توسط ترجمه و بومي
( 1388خدادادی و همکاران )

افزار آموزشي  نرم": نام تحت
  ، مبتني بر"حافظه كاری

بدلي  حافظه كاری رويکرد
(2007 ) 

 نامشخص
و   كلینبرگ، روبوممو افزارنرم

  26، شركت كاگمدهمکاران
(2002 ) 

12 

تخاب اولیه با  الف: پیوستار )ان
  كاربر: يک تا نه درجه(، ب:

 داردد: مستمر، ج: برنامه، 

 دقیقه(  60جلسه ) 11

ی  هاكنش ، كاری حافظه
 اجرايي

  افزار با الگوبرداری از نرم
)كلینگبرگ و   روبوممو
مبتني بر   (2005همکاران، 

روش تقويت مثبت و تحريک  

یموری  كامیابي، ت
و مشهدی 

(1393 ) 

افزار آموزشي حافظه نرم
خدادادی و  ،27كاری

 (1388همکاران )

13 
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شده در  ی آماری انجامهانتايج تحلیل  5جدول  در  

پژوهش اطالعات  با  دقیقبه)  هاارتباط    خ ي تار  ترطور 

پژوهش اختالل    نوع،  هايآزمودن  سن   (ها انجام 

)كاركرد  ریمتغ  نوعی،  ریادگ ي ،  ( يشناخت   یهاوابسته 

  ا ي   یفرد،  هاهو طول جلس  تعداد  ، بخشيتوان ابزار    نوع

جلسلیتشک  يگروه در    ی ریگیپ  داشتن،  هاهشدن 

  پژوهشي طرح    و  پژوهش  یبرگزار  مکان،  ادامه پژوهش

است.  آورده نتايج    شده  متفا  نشاناين  شرايط  وت  از 

 .ی مختلف استهامتغیر ازنظراين دو رويکرد 

 محورکالسیک و رایانه مبتنی بر دو رویکرد  شدهانجام  هایهی کلیدی منتخب در مطالعهامقایسه متغیر 5جدول 

جدول  همان كه  مي  6طور  و  نشان  ساچدو  دهد 

( كاركرد2014همکاران  به  ها(  را  شناختي  شش  ی 

  ، اساس  اين  ر برگروه تقسیم كردند كه در بررسي حاض

كاركرد شناختي  هانوع  رويکرد    موردتوجهی  دو  در 

 محور مقايسه شدند.السیک و رايانهك
 

مبتني بر رويکرد بدلي   ،حسي
 در حافظه فعال

 بازی 11، دقیقه( 45جلسه ) 8

حافظه، توجه و تمركز، دقت،  

عملکرد اجرايي، پردازش 

 اطالعات 

ی ها شامل بازی ساخته،محقق

 ناتواني يادگیری( ) یارايانه 

 سال(  8-10)

 ندارد 

و   افزار تقويت حافظهنرم

تمركز، سرو جهاني و  

 (1394همکاران )

14 

 حل مسئله  جلسه  8
الگوی فراشناختي   بر مبنای

 ( 2003تیونگ )
 نامشخص

افزار آموزشي حل  نرم

 يارمسئله
15 

  60-45تمرين ) 24، كليج: 

 تمرين 20، دقیقه(

، فعال ، حافظهاطالعاتپردازش 

  توجه، يکپارچگي حسي و

 توانايي تفکر

 گر()ترجمه توسط درمان

 سال( 6-18)

هلمس و ساوتل، 

(2007 ) 

  ، 82برين وير سفریافزار نرم

 92يادگیری ارتقای شركت

(2005 ) 

16 

 دقیقه(  30جلسه ) 20

 تکلیف آموزشي 4
 حافظه شنیداری و ديـداری 

ی ديداری هامحرک مبتني بر

 سال(  14-8) و شنیداری
 دارد 

 ایرايانهآموزشي افزار نرم

  بخارايیـان و حافظه كاری،

 ( 1389)خـواه توحیـد 

17 

 كليج: برنامه،  الف: پیوستار، ب:

 بازی 20

رياضي، انطباق  مهارت حافظه،

سرعت پذيری، سريع، انعطاف

 پردازش اطالعات 
 نامشخص 

ای مجموعه رايانه افزارنرم

سسه  ؤم  ی مغز من،هابازی 

تحقیقات علوم رفتاری 

شناختي سینا و مناديان 

 توسعه پايدار 

18 

  45جلسه ) 24، وستارالف: پی

 دقیقه(

حل مسئله، بازداری، توجه، 

و  يانعطاف شناختريزی، برنامه

 كنترل تکانه 
 نامشخص 

 ی شناختي،ها افزار بازینرم

 بنیاد حکمت و عروج 
19 

 ای شناختی رایانه بخشیتوان  شناختی کالسیک بخشیتوان  

 انحراف معیار  میانگین  ریانس وا حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  واریانس  حداکثر حداقل 

 8/ 92 27/ 86 79/ 56 60 14 7/ 94 32 63/ 03 45 20 حجم نمونه

 1/ 58 9/ 96 2/ 50 14 6 1/ 60 9/ 60 2/ 57 14 5 سن

 6/ 17 15/ 9 38/ 16 30 6 5/ 41 12/ 73 29/ 30 30 6 هاهجلس

 9/ 72 48/ 84 94/ 61 60 30 14/ 35 58/ 07 206/ 15 90 40 زمان مدت

  2بار ) پژوهش(، چهار 5پژوهش(، سه بار ) 11بار ) پژوهش(، دو 2بار ) يک پژوهش( 4پژوهش(، سه بار ) 11بار ) پژوهش(، دو 5ر )با يک هفتگي  هایهجلس

 پژوهش(

 پژوهش( 30فردی ) پژوهش( 18پژوهش(، گروهي ) 12فردی ) فردی/گروهي

 پژوهش(  1پژوهش، دو ماه:  1ژوهش )يک ماه: پ 2 پژوهش( 1پژوهش، سه ماه:   5پژوهش، دو ماه:  1پژوهش )يک ماه:  7 پیگیری 

 8) (، رياضيپژوهش 1نوشتن )(،  پژوهش 18(، خواندن )پژوهش 4) كلي نوع اختالل 

 پژوهش(  2كالمي )پژوهش(، غیر

 16) ياضير(، پژوهش 1) (، نوشتنپژوهش 9پژوهش(، خواندن ) 7) كلي

 (پژوهش

 9عادی ) مدارس پژوهش(، 19) هامراكز اختالالت يادگیری استان مکان

 پژوهش( 2ي )ي(، مدارس استثناپژوهش

پژوهش(،  8مدارس عادی ) پژوهش(، 21) هايادگیری استان  هایمراكز اختالل

 پژوهش( 1ي )يمدارس استثنا
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 محور-شناختی کالسیک و رایانه بخشیتوان در دو رویکرد   موردتوجهی اجرایی هامقایسه کارکرد 6 جدول

 بر اساسی شناختی هاکارکرد

)ساچدو و   بندیدسته

 ( 2014همکاران،

 کرد توصیف کار

  بخشیتوان 

شناختی  

 کالسیک

  بخشیتوان 

 ای شناختی رایانه

 درصد  2 0 ورودی زبان، زبان و نحو دستور، بودنرواني، ابيكلمه  ،ایاش یگذارنام ی حوزه زبان هاكاركرد 

و  هاكاركرد  يادگیری  حوزه  ی 

 حافظه 

ي مطالب،  و  صیتشخ  حافظه ،  هاسرنخ  یادآور يادآوری  زندگ  ييمعناي   ی،انامهیو 

 ي ضمن یریادگ، يمدتبلند
 درصد  13 درصد  15

 0 0 ينیبدرون رت،یبص  نش،یب، ذهن هينظر، شناخت احساسات ی شناخت اجتماعي هاكاركرد 

 درصد  58 درصد  50 ی ريپذانعطاف ی، بازدار، به بازخورد پاسخ، فعال حافظهی، ریگم یتصمی، زيربرنامه ی اجرايي هاكاركرد 

 درصد  23 درصد  24 پردازش سرعتي، انتخاب توجه ، توجه میتقس ، متوجه مداو ی توجه هاكاركرد 

 درصد  2 درصد  3 ي حركت - يادراك يهماهنگيي، نایب یساختار استداللی، ادراک بصر حركتي -ی ادراكيهاكاركرد 

 درصد  2 درصد  8 - كلي
 

 گیری بحث و نتیجه

ی شناختي مبتني بر  هادر زمینه استفاده از توانبخشي

كودكان    یبرا  آخری  ک ی ستمات یس   یهايرسبررايانه،  

  كه شواهد   دهدمينشان    ی شناختيهابیمبتال به آس

فناور   یبرا  زيادی  از    بخشي توان  ارائه  در   یاستفاده 

  ش يدر حال افزاباشد و اين نرخ همچنان  ي ميشناخت 

همکاران،    است و  زماني  2017)التسچ  سیر  بررسي   )

نشان    ها همطالع پژوهش  اين  تعداد    كه   دهد يم در 

انجامهاپژوهش زمینه    شدهی  شناختي    بخشي تواندر 

طول در  يادگیری  اختالل  با  كودكان  دهه    برای  يک 

اين   شیب  البته  كه  بوده  افزايش  حال  در  گذشته 

ای بیشتر  شناختي رايانه  بخشي توانافزايش در بخش  

سال    بخشيتواناز   از  البته  است.  كالسیک  شناختي 

وقفه  1398 شاهد  بعد  پژوهشيهابه  انجام  در  ی  هاي 

ثر از أتواند متهستیم كه اين موضوع نیز مي  شدهانجام

كوويد   پاندمي  نتايج  بر باشد.  19گسترش  اساس 

جدول   در  مخاطب  5منعکس  سني  گروه  ن  اتحلیل 

دسته    هاپژوهش دو  هر  و    بخشيتواندر  كالسیک 

نشان ميرايانه دو  كه  دهد  ای  هر  اختالف كمي در  با 

بیشترين   گرو  ها پژوهشدسته  سني  هاهدر    10-9ی 

و   اين    شده  انجامسال    12-11  بعدازآنسال  است. 

مي نشان  گروآموزان  دانشدهد  يافته  اين  ی  هاهدر 

مواجه  سني بیشتری  شناختي  مشکالت   .اندبا 

مي  نیهمچن ب  دهدنشان  برای  كارگیری  ه كه 

نیاز به وجود يک سطح پايه    هاآمیز اين بستهموفقیت

از اين باشد كه    نشان تواند  ست. اين يافته مياز سواد ا

شود    عتر شروشناختي بايد از سنین پايین  هایهمداخل

 . پیدا كندتا احتمال موفقیت آن افزايش  

اختالل انواع  در    هایمقايسه  خاص  يادگیری 

روشامخاطب رايانه  بخشيتوانی  هان  و    ای كالسیک 

بیشترين  دهد  مينشان   كالسیک  رويکرد  در  كه 

و  مخا خواندن  اختالل  رياضي    بعدازآنطبان،  اختالل 

در  حاليدردارند   بیشترين  رايانه  بخشيتوانكه  ای 

و    مخاطبان  رياضي  اختالل  اختالل    بعدازآناز  از 

مي  خواندن مي  برند.رنج  نشان  بررسي  دهد  اين 

اختالل در    آموزاندانشيادگیری    هایبیشترين 

بوده  هازمینه و رياضي  آينده  ولاست  ی خواندن  ي در 

بیشتری  توجه  بسته  بايد  تهیه    بخشي توانی  هابه 

گروه ساير  برای  اختاللهاشناختي  يادگیری    های ی 

اختالل اختالل  های مانند  يا  و  كالمي  غیر  هاینوشتن 

گیرد. خاص،  به  صورت    ي شناخت   یهاتوانبخشيطور 

بر غالب مي  محوریورافن های  همداخل  مبتني  در    تواند 

تمرين  یاانهي را  پیاپي  هاینيتمر يا    پیاپي   هایو 

  ي آموزش مبتن  ا ي 30)كه آموزش مغز ی اانهيرایهایباز

تمر ارائه   ( شوديم   دهی نام  زین  31نيبر  فراگیران  برای 

  ه يرو  ک ي،  یاانهي را  بخشيتوانهای  تمرينتکرار  شوند.  

ب  يرتهاجم یغ   يآموزش آن  در  كه  طور  به  ماران یاست 

انجام م  يص خا  یاانهيرا  یهاتمرين  پیاپي    و دهند  يرا 
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  ساخته شده  يبهبود عملکرد شناخت  یطور خاص برابه

قالب    یا انهيرا  پیاپي   هاینيتمر  .است   بخشي تواندر 

پیاپي  كه انجام  د دهيفرض را مبنا قرار م ن يا شناختي

طي)شناخت   یاانهيرا  یهاتمرين از    يعیوس   فی( 

  ی عملکرد ی هاحوزه ريسا  ي و حت  ي شناخت ی كاركردها

تحصما عملکرد  م  ي ل ینند  بهبود  )ريسچ،  بخش يرا  ند 

2021 .) 

عناصر    بردنكارهب  است كه  شدهمشخص  همچنین

برنامهبازشبه اين  در  به  ،های  و    ايجاد   منجر  پشتکار 

م  یشتریب  زهیانگ آموزش  طول  و    شوديدر  )پارينس 

  بخشي توان  های ه(. بررسي تعداد جلس2011همکاران،  

جدول   جل   5در  كه  داد  چند    هاييهسنشان  فاصله  با 

در و  مخاطبروز  برای  هفته  در  بار  چند  ن  اواقع 

فراواني تعداد جلسدر  .اندبرگزارشده   ها هواقع بیشترين 

و    14تا    12كالسیک    بخشيتوانبرای     بعدازآن مورد 

مورد    11تا    6بین   در  است.  بوده    بخشي توانمورد 

جلسرايانه تعداد  فراواني  بیشترين  ا  ت  18بین  ها  های 

اين    11تا    9  بعدازآنمورد و    20 بوده است كه  مورد 

ی  ها توانبخشي  هایهدهد تعداد جلسمي  مقايسه نشان

میانگین  بهای  رايانه جلسطور  تعداد    های هاز 

يافته  هاتوانبخشي اين  است.  بوده  بیشتر  كالسیک  ی 

چون  مي كه  باشد  دلیل  اين  به    بخشي توانتواند 

تری  و در شرايط راحتای هزينه كمتر  شناختي رايانه

در منزل كودک و بدون    يصورت گیرد )گاه  توانديم

...( مي  وآمدرفتی جانبي  هاهزينه اين  و  قابلیت  تواند 

جلس در  كه  باشد  داشته  ادامه    هایهرا  پیدا  بیشتری 

نتیجه    بخشيتوانتا    كنند  دست    توجهقابلبه  خود 

 .پیدا كند

بعد     در   بخشي توان  هایهجلس  زمان مدتاز 

كالسیک    بخشيتوان   60تا    45  زمان مدتشناختي 

و   فراواني  بیشترين  دقیقه    45تا    30  بعدازآندقیقه 

مطالع برخي  البته  داشت.    بخشي توانبرای    هاهقرار 

  دقیقه را گزارش كردند   90تا    75  زمانمدتكالسیک  

در  حاليدر فراواني  رايانه  بخشي توانكه  بیشترين  ای 

و    45تا    30  بخشيتوان  های هجلس  زمانمدت دقیقه 

دهنده  دقیقه بودند. اين يافته نشان  60تا    45  بعدازآن

كه   است  موضوع  شناختي    بخشيتوان  زمانمدتاين 

  بخشي توان  زمان مدتطور میانگین كمتر از  ای بهرايانه

تواند به دلیل حذف  اين موضوع مي  .باشدكالسیک مي

ها  تمرينريت  و مدي  های اضافي در بین تمرينهازمان

باشد.  وسیلهبه ي   سیستم    شرفت ی پ  ک البته 

در  دواریام   ، كودكان  يشناخت   بخشيتوانزمینه  كننده 

  ی از فناور  ي ب یاست كه ترك   ی الفهؤچند م  هایهمداخل

قالب   را  نيتمر  ک ي در  همراه  یاانهيمکرر   به 

از    قراردادهای  استفاده  به  همراه    راهبردهایمربوط 

ا  هایقرارداد) راهنما  راهبردهاز  استفاده  قالب    ی در 

اعمال  يدرمان نحوه  مورد  تمرين  در  تعمیم  در    هاو 

 (.2014)لیموند و همکاران،  استزندگي روزمره( 

اد در  جلس،  مهاهمچنین  تعداد  های  هتحلیل 

در هفته بین دو رويکرد مذكور بررسي شد    بخشيتوان

شناختي كالسیک بیشترين فراواني    بخشي توانكه در  

در دو جلسه در    بخشي توان  هایهتکرار جلس  مربوط به

و   در  بعدازآن هفته  و  هفته  در  جلسه  سه  يک  نهايت 

شناختي    بخشيتوانكه در  حاليجلسه در هفته بود در

جلسرايانه تکرار  به  مربوط  فراواني  بیشترين    های های 

سه جلسه    بعدازآندر دو جلسه در هفته و    بخشيتوان

ب چهار  يا  يک  سپس  و  هفته  بود. در  هفته  در  ار 

به  در متعلق  فراواني  بیشترين  گروه  دو  بین  مجموع 

شناختي در دو جلسه در    بخشيتوان  هایهتکرار جلس

باشدهفته   البته در حدود    مي    ها هدرصد مطالع  30و 

جلس در    بخشي توانبرگزاری    های هتعداد  شناختي 

واقع مشخص نشده  هفته گزارش داده نشده بود كه در

جلس كه  چه    بخشيتوان  هایهبود  از    ی افاصلهبا 

بهحاليدر  اندشدهلیتشکيکديگر   اين عامل  تنهايي  كه 

میزان  مي در  شناختي    بخشي توان  ی رگذاریتأثتواند 

كه  ؤم است  الزم  و  باشد  ابعاد    پژوهشگرانثر  اين  به 

در    بخشيتوان كافي  توجه  نیز    های پژوهششناختي 

 خود داشته باشند. 

در  ها يافته مندرج  در    5جدول  ی  داد  نشان 

از    بخشيتوان نیمي  از  بیش  كالسیک  شناختي 
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صورت گروهي و  ی شناختي بههاتوانبخشي  هایهجلس

از   از نیمي  ،  فردی تشکیل شدند  صورتبه  هاآنكمتر 

رايانه رويکرد  در  جلساما  تمامي    بخشي توان  هایهای 

مخاطب برای  فردی  شکل  با    اندبرگزارشدهن  ا به  كه 

نیاز به  مخاطبهاتوجه  تصمیما ی  و  مورد  ن  در  گیری 

برگ جلسزلزوم  فردی  به  هاهاری  يا  و  گروهي  صورت 

نوع  مي چه  كه  گرفت  تصمیم  مورد  اين  در  توان 

مناسب  بخشيتوان مخاطب  هر  يا  برای  و  است  تر 

ال پژوهشي پرداخت  ؤتوان به طرح اين سهمچنین مي

مي آيا  توانبخشيكه  زمینه  در  شناختي  هاتوان  ی 

توانبخشي  مبتني نیز،  رايانه  و  هابر  ايجاد  گروهي  ی 

هر و  كرد  شرايط  اجرا  چه  و  معايب  و  مزايا  چه  يک 

 ؟ ای را نیاز داردزمینه

نتايج   بیشتر  ميتحلیل  دو    دهدنشان  هر  در  كه 

توانبخشي رايانههاگروه  و  كالسیک  شناختي  ای  ی 

جلس  نسبتبهدرصد   ادامه    هایهبااليي  در  پیگیری 

تواند به دلیل  شتند كه اين موضوع ميمطالعه خود ندا

ن بعد از گذشت زمان و يا  ابه مخاطب  نداشتن دسترسي

اما  ؛  باشد  پژوهشدر انجام    پژوهشگرمحدوديت زماني  

اين   وجود  كه  داشت  نظر  در  بايد  ديگر  طرف  از 

يید  أپیگیری در ادامه پژوهش و در صورت ت  هایهجلس

بسته    ؤثر بودنمنشان از    ينوعبهتواند  دوباره نتايج مي

بسته    بخشيتوان آن  اعتبار  به  و  باشد  زمان  طول  در 

  كه يدرصورتخاص بیفزايد و از طرف ديگر    بخشيتوان

بسته باشد  به  بخشيتوانی  هانیاز  را  صورت  خاصي 

استاندارد در دوران تحصیلي و آموزشي دانش آموزان  

كرد تهیه  خاص  يادگیری  اختالالت  بنابراين ؛  دارای 

شکل گرفته باشد و    هاز پیش اين پیگیریالزم است ا

خاص در طي    بخشيتوانثیر هر بسته  أواقع میزان تدر

كه    شده   مشخص زمان   اساس باشد  بهترين    بر  آن 

از  بلند  های تصمیم گروه  اين  برای  آموزشي  مدت 

 كودكان در نظر گرفته شود.

اساس جدول    شدهارائهنتايج    بر  دو    5در  هر  در 

برگزاری  ب،  بخشيتوانرويکرد   مکان  فراواني  یشترين 

اختالل  هایهجلس مراكز  به  يادگیری    هایمربوط 

مدارس    هااستان آخر  در  و  عادی  مدارس  آن  بعد  و 

ميي استثنا مينباش ي  موضوع  اين  نشاند.  دهنده  تواند 

خاص   مراكز  وجود  به  نیاز  برگزاری    برایاحساس 

و    بخشي توان  هایهجلس عادی  مدارس  در  شناختي 

آموزاني كه نیازمند به دريافت  دانش  تا باشد    ي ي استثنا

يي موازی  هااز خدمات هستند، در برنامه  مجموعهاين  

خدمات را نیز دريافت    اين ،  ی آموزشي خودهابا برنامه

كه  بیان  ها يافته.  كنند هستند  مطلب  اين  كننده 

مطالع و    هاهبیشترين  تهران  شهر  بعدازآندر  ی  هادر 

از    هایهمطالع  د نبواست.    شده انجامديگر   كافي 

در ساير مناطق    بخشيتوانی  هااثربخشي كاربرد بسته

مي  پژوهشضرورت   بیشتر  را  حوزه  اين  كه  در  كند 

آن بايد   بر  هرو    ده شتوجه    به  مبتني  راهکار  گونه 

 .شوده ئاجتماعي آن مناطق ارا-ی اقتصادی هابستر

بررسي   اساس اين  جدول    بر  در  مندرج    6نتايج 

داد   مطالعتمكه  نشان  بیشتر    هایهركز  بر  گذشته 

ت  ی كاركردها با  كاركردأشناختي  بر  اجرايي  هاكید  ی 

م بین  كاركردهالفهؤ)در  مختلف  نیز  های  اجرايي  ی 

بوده است( و  موردتوجهلفه  ؤبیشترين م ، حافظه فعال 

توجههاكاركرد  بعدازآن بوده    ،ی  حافظه  و  يادگیری 

امر مي  است. اين    نشانتواند  اين  اهمیت    ها كاركرداز 

و روزمره  زندگي  مطلوب    در  تحصیلي  وضعیت  بهبود 

باشد بسته  .كودكان  شناختي  ها تحلیل    رفته گكاربهی 

از   بسیاری  داد  الزم بدون    هاآننشان  پايايي  و    روايي 

ن را  ای اين مخاطب هابودند و يا هر بسته بخشي از نیاز

با   ارتباط  است  بخشيتواندر  بوده  بنابراين ؛  پاسخگو 

با  جامع و استاندارد    بخشيتوانلي يک بسته  جای خا

مختلف   شرايط  در  بتواند  كه  مناسب  پايايي  و  روايي 

كار رود،  ه  ن باو مخاطب  های مختلف نیازهابرای طیف

دارد.   پ   رغم بهوجود  آموزش    يياكار  رامونی جنجال 

آموزش مغز در دهه گذشته هم    هایه، مداخليشناخت 

برا  انیمرب  یبرا هم  ب  یو    نه يگز  ک ي عنوان  هپزشکان 

رو  نيگزيجا مکمل    ی هاآموزشبر    ي مبتن  ی کردهاي و 

و    باشد مي  موردتوجه  ی ریادگي   یبرا  ي سنت )كرنز 

 (.2013فاچس، 
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پريمرانو و  اظهار2005)  فیورلو  كه    كردند  ( 

پ   ي اساس   ي شناخت   یهاييتوانا در    ي ل یتحص  شرفت یبا 

و   دارند  ارتباط  ذخ  برمدرسه  پردازش،  ،  رهینحوه 

  ر یتأث  فراگیراناطالعات    لیوتحل هيتجزو    يابيباز

كهيم چگونگيدر  گذارند  به  منجر  عملکرد    نهايت 

مدرسه    هاآن   مجموعه   يک  نيبنابرا؛  شودميدر 

مشخصهاتوانايي و  خاص  شناختي  است    ی  ممکن 

رشد   درک  یبرا تر  مهمخاص    یهامهارت  چگونگي 

موضوع  و  باشد درک  اين  از  اطالعات    فراتر  و 

از  حا  آمدهدستهب سادهشناخت  یهاتواناييصل  و    ي 

باشد  ي عموم  تیموفق    نه یدرزم مطالعه    نيچند  .مهم 

شناخت پشت  ده يا  ن يا  ي آموزش  برایكنديم  ي بانیرا   ،  

برزنیز  مثال  و    مهارت   در   پیشرفت   (2011)  شیران 

مييرمزگشا برا  زان ی،  را  مطلب  درک  و   یخواندن 

حافظه   آموزش  از  پس  ماهر  و  نارساخوان  خوانندگان 

  ت یظرف   ن یدهنده رابطه بكه نشان  ل گزارش كردندفعا

دانینگ    نیهمچن.  خواندن است  ييحافظه فعال و توانا

هولمز  از  2014)  و  پس  آموزش    وسهستیب(  جلسه 

  ي اض ي خواندن و ر  هایهدر نمر   یاانهيرا  ييعملکرد اجرا

نششكودكان   نتايج  اندداشته  ييهاشرفتیپ   زیساله   .

  دهد نیز نشان مي(  2014)تیتز و كارباخ    هایپژوهش

مداخله آموزش  عملکرد    یاكه  و  فعال  حافظه  در 

 باشد. ثر ميؤي ملیتحص شرفت یپ  تيتقو یبرا يياجرا

اساس   درمجموع مطالع  بر  شده،  انجام  هایهنتايج 

ی شناختي برای كودكان دارای  ها اثربخشي توانبخشي

مي يادگیری  انواع اختالالت  ارتقا  جهت  در  تواند 

و  ی  هاكاركرد رود  كار  به  برای  پژوهشگران  شناختي 

در استفاده    بايد   ثیر هرچه بیشتر اين فرايند و هدفأت

بسته اين  بسته  هاويژگي  به  بخشيتوانی  هااز  هر  ی 

شرايط    كنند   موردتوجه و  قوت  نقاط  به  توجه  با  تا 

هر مهارتخاص  بهبود  در  موردهايک  هدف  ی  و  نظر 

امید  پژوهش ديگر  طرف  از  كرد.  كه    استفاده  است 

پژوهش  پژوهشگران انجام  هرهابا  بیشتر ی  در    چه 

محدوديت رفع  و  بهبود  حاضر  هاجهت  حال  ی 

تهیه    بخشيتوانی  هابسته و  موجود  شناختي 

و    بخشيتوانی  هابسته جامع  و  كامل  شناختي 

فرهنگي كشورمان   با شرايط بومي و زباني و  متناسب 

 قدم بگذارند.

 ها نوشتپی 

1. National Council on Measurement in Education 

2. Dyslexia 

3. Dysgraphia 

4. Cognitive Rehabilitation Training (CRT) 

5. Commission on Accreditation of Rehabilitation 

Facilities (CARF) 
6. Neuroplasticity 

7. Neurofeedback 

8. Attention Processing Training (APT) 

9. Assisted-Computer ted Learning 

10. Assistive Devices 

11. Cognitive Computer-based Training 

12. Systematic Review 

13. Analytical systematic review 

14. PRISM 

15. Cattell–Horn–Carroll Theory  

16. Sound smart 

17. Memory Gym Software 

18. Capitan’s Log 

19. N-training 

20. Cogniplus 

21. Robomemo 

22. Rehabilitation of Attention and Memory (RAM) 

23. Brain Ware Safari 

24. Program for attention rehabilitation and 

strengthening (PARS) 
25. Brain Training 

26. Cogmed 

27. Working Memory Software 

28. Brain Ware Safari 

29. Learning Enhancement Corporation 

30. Brain Training 

31. Drill-based Training 

 منابع 

  بخشي تواناثربخشي  »  ( 1396خ. )   مؤمني   ،.ک  يزدانبخش   ،.ا  آبباريکي 

رايانه دانششناختي  شناختي  نارسايي  كاهش  بر  با  ای  آموزان 

يادگیری استثناييروان «،  .ناتواني  افراد  -127  :(26)7  ،شناسي 

157. 
)  مؤمني  ،.ک  يزدانبخش   ،.ا  آبباريکي ت»   (1398خ.  ثیر  أبررسي 

رايانه  بخشيتوان شناختي  شناختي  اجتناب  كاهش  بر  ای 

ويژهدانش يادگیری  اختالل  با  افراد  «،  آموزان  روانشناسي 
 .96-69 :(33)9 ،استثنايي

تفتي خیاباني  ،.م  اخوان  آزمايش  »  (1395)ز.    يشمها ،  .م  آذری 

افزای شناختي برای بهبود كاركردهای  سودمندی يک برنامه توان

تحقیقات  « ،  يادگیری  های ويژهآموزان با نارسايياجرايي در دانش
 .372-382:(3)14 ،علوم رفتاری

آموزشي    (1397) .  س  قاسمي  .،ع  ارجمندنیا درماني    –دستورالعمل 
 تهران: تیمورزاده.  ، بهسازی حافظه فعال : يکصد تمرين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 22

https://www.vesalcenter.com/tag/Cognitive-Rehabilitation-Training
https://www.vesalcenter.com/tag/Cognitive-Computer-based-Training
https://joec.ir/article-1-1599-fa.html


 ... شناختی کالسیک و رایانه محور  بخشیتوانهای بررسی و مقایسه بسته  :و همکاران فائزه شعبانعلی فمی

__________________________________________________________________________________________ 

50 

نکاح   ،.م  وند حسن  ،.ع  رجمندنیا ا بازی»  ( 1397)م.    اصغری  های  تأثیر 

شناختي بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ كودكان دارای اختالل  

 .5-18 :(1) 18 ،فصلنامه كودكان استثنايي«، رياضي

تمرين    اثربخشي برنامه»  (1393ر. )  رستمي   .، ع  شريفي   ،.ع  ارجمندنیا 

حافظه  ایرايانه عملکرد  بر  ديداری  شناختي  فضايي  -فعال 

-6:  (4)3  ، ی يادگیریهاناتواني«،  آموزان با مشکالت رياضيدانش

24. 

نکاح  ،.س  ملکي  ،.ع  ارجمندنیا   ( 1395ر. )  داوری آشتیاني  .،م   اصغری 

بازی» مداخله  تأثیر  زبانبررسي  عمهای  بر  حافظه  لکرشناختي  د 

دانش كالمي  اختالفعال  با  خواندنآموزان  توانمندسازی  «،  ل 
 . 87-79 :(2)7، كودكان استثنايي

پیرسالمي مقدم  .،م  نسبموسوی  ،.م  ارغواني  )  خضری    ( 1396ن. 

اجرايي  » كاركردهای  بر  شناختي  توانمندسازی  اثربخشي  بررسي 

به دانشروز)تغییر،  بازداری(  و  اختالل  رساني  دارای  آموزان 

شناختي   «،يادگیری راهبردهای  يادگیریدوفصلنامه  :  (8)5  ،در 

205-222. 

مقايسه اثربخشي آموزش  »  (1397)ح.    مهديان  ،.م  يمیني  .،ف  سیاييآ

اجرايي  كاركردهای  آموزش  و  ادراكي  مهارتهای  )توجه،    بازسازی 

پاسخ(برنامه بازداری  و    بر  ريزی،  ادراكي  استدالل  كاری،  حافظه 

دانش  عملکرد بارياضي  سوم  پايه  وي  آموزان  يادگیری  ژه  اختالل 

 . 61-70: (3)6 ،فصلنامه روانشناسي شناختي «،رياضي

بر    یدرآمد»  (1392)  ع.  آبادچمن  ييغنا  .،س  يكالن   .،م  نکاح  یاصغر

رو  ی اانهي را  -يآموزش  یهایباز  يطراح در    يشناختزبان  کرديبا 

  ، يي استثنا  ت یو ترب   میتعل  ه ي نشر  «،یریادگي   ژه ياختالالت و   طهیح

13(118): 36  . 

)  صالحي  .،ر  آبادیفتح  ،.ا  مدیاح ،.ح  فراكبری اثربخشي  »  (1398ح. 

دوره    بخشيتوان و  اطالعات  پردازش  سرعت  بر  مغز  شناختي 

خاصبي يادگیری  اختالل  با  كودكان  در  روانشناختي  «،  پاسخي 

 .52-41:(19)5، فصلنامه علمي ـ پژوهشي عصب روانشناسي
  ( 3981)  .ش  پزشک  .،ح  زادهمیرح  ؛.پ  یدرآمد  يفيشر   ،.ح  فریاكبر

دانش آموزان با   ی فعال بر حافظه كار ی هایمداخله باز ي اثربخش»

 .  162-149: (16)5 ،يعصب روانشناس  ه ينشر   «،اختالل خواندن

)ب  انیشمس   .،و  ينجات  ،.م  یمظاهر  ،.ا  يامان    ي اثربخش»  (1396. 

)توجه و حافظه فعال(    يياجرا   یبر كاركردها  يشناخت  بخشيتوان

بقا لوس   افته ي نوجوانان  لنفوبالست  يماز  سابقه    یدارا  کیحاد 

  ي مجله دانشگاه علوم پزشک «، ينیبال  ييكارآزما  کي :  يدرمان يمیش

 . 138-126 :(147)27(، اه مازندران )نامه دانشگ

  -هورن -ی مبتني بر رويکرد كتلهااثرات آموزش  (1395. )س امیريفر 
توانايي(  CHC) كارول دانشهابر  شناختي  دبستاني   ی    ، آموزان 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس ، ارشدنامه كارشناسي  پايان

  يشناخت  بخشي توان  ریتأث»  (1396. )ز  عطارقصبه  .،ح  زارع  ، .م  ياورك

  «، ياضي كودكان با اختالل ر  يلیتحص  شرفت یو پ  یبر حافظه كار

 . 196-181 :(2) 6، (12 ياپی)پ ،يشناخت اجتماع

افزا »  ( 1394)  ل.  فالح  ، .ف  باعزت نرم  حل  اثربخشي  آموزشي  ر 

دانشمسئله مسئله  حل  تقويت  بر  به  يار  مبتال  ابتدايي  آموزان 

رياضي يادگیری  كودک  «،اختالل  روان  سالمت    : ،(1)2  ،فصلنامه 

69-59. 

كاری  (1389)  . ب  بخارايیان  حافظه  آموزشي  نامه  پايان،  برنامه 

 . امیركبیر دانشـگاه صـنعتي،ارشـدكارشناسي

ی  هااثربخشي آموزش توانايي»   (1398)  م.  صالحي  .،م  استکي  ،.ا  برقي

غیر و  كالمي  كاری  برحافظه  دانششناختي  آموزان  كالمي 

 .181-159: (34)9 ،روانشناسي افراد استثنايي، نارساخوان

برنامه  »  (1396)  ب.  شالچي   .،م  سلیماني  ،.ف  بزازمنصف  تأثیر 

حافظهعصب  بخشي توان و  رياضي  بر  با  شناختي  كودكان  كاری 

  : (5) 11  ،مجله دانشگاه علوم پزشکي قم  «،ضي عملکرداختالل ريا 

75-63. 

انتخاب   سه يمقا »  (1391. )ح  پوراعتماد   .،و  ينجات  ،.ه  ي بهرام و    يتوجه 

رشد  يانتقال لکنت  دچار  نوجوانان  و  همتا   یكودكان    ، سالم  انيو 

 .35-23:  (1)6، (21 ياپی)پ،یكاربرد يشناسروان

تأثیر »  (1395)  ی.  موحدی  .،ت  شميها،  .م  نظری  ،.م  بیرامي

مس  بخشيتوان حل  عملکرد  بهبود  بر  در  ئنوروسايکولوژيکي  له 

  بخشي تواننشريه پژوهش  «،  افراد مبتال اختالل يادگیری رياضي

 . 61-67: (2)3 ، در پرستاری

)  موحدی  .،م  بیرامي نوروسايکولوژيکي    بخشيتوانتأثیر  »  ( 1397ی. 

نرم بر  بر بهبود عملکرد حل مسئلهمبتني  به    افزار  در افراد مبتال 

 .37-30: (12)2 ،سالمت جامعه «، ناتواني يادگیری خواندن

)   موحدی  .، ت  شميها،  .م  نظری  ،.م  بیرامي اثربخشي  »  ( 1396ی. 

مستمر    -عصب  بخشيتواندرمان   توجه  عملکرد  بر  روانشناختي 

دانش تبريزدر  شهر  رياضي  اختالل  با  جامعه«،  آموزان    ، سالمت 

10(3) :45-52 . 

تمرين  (2017)  .ت  پاول مغزی،  آسیب  كار  برای  ها كتاب  يي 
زارع ،  شناختي  بخشيتوان موسوی  .ح  ترجمه  ،  (1399)  .ش  و 

 تهران : نشر كتاب ارجمند. 

  مرخین » (1394م. ) يعباس  .،ن يقراملک ي صبح، .س پورعبدل

-در دانش  يو اجتناب شناخت يجان یه يينارسا  ،يشناخت يينارسا 

  - يفصلنامه علم«، خاص  ی ریادگيآموزان با و بدون اختالل  

 .72-55 :(20)6، يروانشناخت  یهاها و مدلروش يپژوهش

)  معتمد  .،ع  شريفي،  .ک  پوشنه ن.  مداخله  »  (1394يگانه  اثربخشي 

رايانه شناختي  كاركردبازتواني  بر  عملکرد  محور  و  اجرايي  های 

يادگیری رياضيحافظه فعال دانش با اختالل  روانشناسي  ،  آموزان 
 .159-141 :(20)5، ستثناييافراد ا 
اثربخشي بازی درماني گروهي بر  »  (1398)  س.  صفرزاده،  .ز  پیرعباسي

دانشهامهارت حافظه  عملکرد  و  اجتماعي  دبستاني  ی  آموزان 

خاص يادگیری  اختالل  دارای  كودكان«،  دختر  پرستاری    ، مجله 

6(2): 12-5 . 

بازسازی»  ( 1393)   .ا  توكلیان  آموزش  اثربخشي  بر  شناخت  بررسي  ي 

پردازش/ نارسايي  بهبود  و  هیجان  در    یهابازشناسي  شناختي 

 .محقق اردبیلي دانشگاه، ارشدنامه كارشناسيپايان «،معتادان

جهاني سرو  مجد  ،.ز  جعفری  )  جعفری  .،م  امیری  تأثیر »  (1394ا. 

مدت كودكان دارای  ای در بهبود حافظه كوتاهبرنامه آموزش رايانه
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يادگیری استثناييتوان«،  ناتواني  كودكان  -38  :(2)6،  مندسازی 

43. 
داشبالغ  .،ب  همتي  ،.ا  جنقو )  جعفرزاده  اثربخشي  »  (1398ح. 

پردازش  بازی و  اطالعات  پردازش  سرعت  بهبود  بر  درماني 

دانش در  هیجاني  اختاللاجتماعي/  به  مبتال  يادگیری    آموزان 

 . 92-72 :(1)9، ی يادگیریهاناتواني«،  خواندن-خاص 
كلیبر خسروشاهي  ،.ر  حبیبي  )  بهادری  اثربخشي  »  (1398ج. 

ای بر شناخت اجتماعي، كنترل مهاری  شناختي رايانه  بخشيتوان

دانش شناختي  اجتناب  رياضيو  يادگیری  اختالل  دارای  ،  آموزان 

 . 108-89 :(17)5، فصلنامه علمي ـ پژوهشي عصب روانشناسي
نتاج جلوداری    ف.   ستگار ر  ، .س  فرامرزی   ،.ع  پور جوانتقي  ، .ف  حسن 

بازیأت  ( 1394) رايانههاثیر  شناختی  كنشای  بر  ی  هامحور 

ی يادگیری عصب  هادبستاني مبتال به ناتوانياجرايي كودكان پیش

 .35-45: (2)2 ،فصلنامه سالمت روان كودک «،شناختيروان

بازی»  (1398)  ع.  ارجمندنیا  ،.م  وندحسن تأثیر  های شناختي  بررسي 

كودك  شناختي  انعطاف  رياضيبر  اختالل  دارای  مجله    «،ان 
 .134-148:  (2)6 ،روانشناسي و روانپزشکي شناخت

.  ع  ایارجمندن   .،ب  بناب  یغبار  ،.ا  پژوهبه  .،ا  غالمعلي  ،.ا  راد  يمیحک

بازدار  یهابرنامه  ياثربخش»  ( 1392) حافظه    یآموزش  و  پاسخ 

مهارت بهبود  بر  كاست  ياجتماع  ی هافعال  اختالل  با    ي كودكان 

 .  29-9 :(4)9 ،يمطالعات روانشناخت  «،يفعالشیتوجه و ب 

اثربخشي آموزش  » ( 1393ج. )  فدردی صالحي، .ع  مشهدی، .م لوحمزه

نشانهرايانه بر  بازداری و حافظه كاری  های همبود  ها و اختاللای 

توجه/  نارسايي  اختالل  به  مبتال  در  فزون  زندانیان  كنشي 

 .13-1: (1)6 ،روانشناسي بالیني، بزرگساالن

  ارجمندنیا   .،ح  آبادیحسن،  .پ  كديور  ،.م  عبدالهي،  .م  بلداجي   خاكسار

( رايانه»  (1397ع.  شناختي،  آموزشي  مداخالت  ای  اثربخشي 

حافظه فعال بر توجه، كنترل پاسخ و مؤلفه مجری مركزی حافظه  

دانش در  خاصفعال  يادگیری  اختالل  با  دوفصلنامه  ،  آموزان 
 .186-173: ( 2)7  ،پژوهشي شناخت اجتماعي -علمي

  آموزش ياثربخش» (1397. )ا يعاف .،خ اقدميصالح ،.ز  يخانجان 

  یداریشن و ی داري د حافظه بهبود  در يشناخت ي بازتوان  بر يمبتن

  اختالالت  و يفعالشی ب  با   همراه یریادگي  اختالالت با كودكان 

  ي اب یارزش  و آموزش يعلم ه ينشر ،  يفعالشیب   بدون  یریادگي
 .44-29 :(43)11 ،)فصلنامه(

)م  طاهر  .،م   يزنجان   فی لط  ،.ح  عباسعلي  خانزاده  ریثأت»  (1395. 

كنش  اري انهي را  يشناخت  بخشيتوان بهبود  و    يياجرا   یهابر 

دانش خواندن  نارساخوان عملکرد  به  مبتال  عصب  «،  يآموزان 
 .  44-24: (2)2، (7 ياپی)پ، يروانشناس

)ف   (1397)  .س  قاسمي  .،م  خدادادی كاری  حافظه  عال(: بهسازی 
 شناختي سینا.  –تهران: علوم رفتاری ، راهنمای مربیان

ح  .،ع  مشهدی  .،م  خدادادی حافظه  نرم  (1388)  .اماني  آموزش  افزار 
 سسه تحقیقاتي علوم رفتاری سینا.ؤ ، تهران: مكاری

)ک  ان یشمها.،  خ  ينیالحس  ي ابوالمعال  ،.پ  خسروتاش   .1396 )  

كاركردها   ي اثربخش  سهيمقا» آموزش  و    يياجرا   یآموزش 

بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان    يجان یه  -ياجتماع

 . 113-79 :(27)7، ييافراد استثنا يروانشناس  «،ياضي با اختالل ر

)  گوئیر   .،پ  داوسون  و    ( 2010ر.  كودكان  در  اجرايي  كاركردهای 
و مداخله  راهنمايي   ، نوجوانان ابراهیمي ع،سنجش    ابدی   .،ترجمه 

 .اصفهان: نشر نوشته، (1393م. )  وز بهر  .،س فرامرزی .،ا

  بخشي تواناثربخشي  »  (1399م. )   سعیدمنش  .،ا  درويشي  ،.ف  دمهری

يابي، حافظه يادگیری، وضعیت  شناختي مبتني بر حركت بر جهت

غیركالمي يادگیری  اختالل  دارای  كودكان  توجه  و  «،  شناختي 

 . 256-249: (2)9، بخشيتوانپژوهشي طب  -دوماهنامه علمي 
)  عارفي   .،م  نادی،  .س  فرامرزی   ، .ن  ان دهق بررسي  »   (1396م. 

های  های شناختي بر عملکرد مهارتاثربخشي بسته آموزشي بازی

روان دانشعصب  نارساخوانشناختي  ـ  «،  آموزان  علمي  فصلنامه 
 .86-67: (9)3، پژوهشي عصب روانشناسي

  ی آموزش كاركردها  ي اثربخش»  ( 1398)ص.    فردانیحکمت.،  ی  يدهقان 

بازدار  ييجرا ا و  توجه  عملکرد  دانش  ی بر  در  داراپاسخ    ی آموزان 

ر روانشناس«،  ياضي اختالل  استثنا  يفصلنامه    : ( 34)9  ،ييافراد 

137-158  . 

تأثیر آموزش حافظه فعال بر  » ( 1399ن. ) مرادی .،ی دهقاني

آموزان با اختالل  پذيری شناختي دانشريزی و انعطافبرنامه

پژوهشي عصب  -فصلنامه علمي«، يادگیری خاص )نارساخوان(
 . 120-101: (1)6 ، روانشناسي

نقض    (1383).  ر  زيناني  .،ع  جزايری  .،س  شاملو  .،ب  شاهيدولت
عال  بخشيتوان و  شناختي  نقايص  كاهش  در  منفي  يشناختي  م 

روانشناسي    ،اسکیزوفرونیک  بیماران  تخصصي  دكترای  رساله 

 .بخشيتوانبالیني، دانشگاه علوم بهزيستي و 

تمرينات  »  (1395)  ه.  اليق   .،ج  آبادیفتح  ،.و  نجاتي،  .ف  فرراد تأثیر 

حافظه عملکرد  بر  توجه  مؤلفهتقويت  و  خواندن  هاكاری  ی 

نارساخوان: يک مطالعه تک موردیدانش مجله دانشگاه    «،آموزان 
 .194-212: (142)26 ، علوم پزشکي مازندران

)  داوودی.،ح  حیدری  ،.ذ  پیراني  ،.ع  رحماني بخشي  »  (1397ح.  اثر 

انتخابي    بخشي توانآموزش   توجه  و  كاری  حافظه  بر  شناختي 

ابتدايي دانش مقطع  نارساخوان  يادگیریهاناتواني«  آموزان  ،  ی 
8(2): 7-25 . 
شناختي بسته   -بخشيتواناثربخشي » (1396و. ) نجاتي  .،ز نیارمضان

گیری پرخطر كودكان مبتال به  پارس بر كنترل مهاری و تصمیم

پژوهشي   -دوماهنامه علمي  «، فعاليبیش  -قص توجهاختالل ن
 . 230-219: (4)6، بخشيتوانطب 

قرامکلي  ،.س  بشرپور   ،.م  رنجبر    ( 1398)   م.  نريماني   .،ن  صبحي 

اثربخشي  » تمرينرايانه  -شناختي   بخشيتوانمقايسه  و  های  ای 

شناختي بر بهبود سرعت، صحت و درک خواندن  روانعملي عصب

مبتالدانش نارساخواني  آموزان  اختالل  پزشکي  «،  به  علوم  مجله 
 . 91-102: (12)26 ،رازی

)  امیني  .،ح  زارع نرم»  (1395ف.  آموزش حافظهاثربخشي  كاری    افزار 

دانش توجه  كاركردهای  يادگیری  بر  اختالل  دارای  آموزان 

 .79-60: (1)6، ی يادگیریهاناتواني«،  رياضي
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  بخشيتوانربخشي اث»  (1399شريفي ع. )  .،ف چرامي، .ح زارع 

پذيری شناختي  ای بر حافظه كاری و انعطافشناختي رايانه

دوفصلنامه راهبردهای شناختي  «، كودكان دارای اختالل يادگیری
 . 18-1 :(15)8 ،در يادگیری

بر    ی حافظه كار  اري انهيمداخله را   ي اثربخش  »(1394. )ا  ييرضا   .،و  يزلف

ر  كارياضياضطراب  حافظه  ر  ی،  عملکرد  آموزان  دانش  ياضي و 

ارزش«،  ياضي ر  یریادگي اختالل    یدارا و  )علوم    ي اب یآموزش 
 .  86-75 :(30)8 ،يتیترب 

  ي اثربخش  سهيمقا»  (1398)  م.  ياستک  .،ب  وشاین   ،.م  يباالده  يسادات

باز  یاانهيرا   یهایباز و    يران ي ا  يسنت  یهایبا  فعال  حافظه  بر 

دارادانش  یزي ربرنامه مطالعات  مج   ،«ياضير  ي ناتوان   یآموزان  له 
 .  99 :(1)9 ،يناتوان 

كوهبناني ح  ،.س  سلطاني  سلطاني    ،.غ  صرامي  ،.ژ  شميها،  .علیزاده 

يار بر حافظه كاری  اثربخشي آموزش رايانه»  (1392س. )  كوهباني

دانش رياضیات  عملکرد  و  اجرايي  كاركردهای  بهبود  با  بر  آموزان 

 . 20-1 :(11)3 ،روانشناسي افراد استثنايي«، اختالل رياضیات

)  سلیماني عملکردهای  »  (1399ا.  بر  شناختي  بازسازی  اثربخشي 

دانش  -شناختي   يادگیری خاصتوجهي  اختالل  دارای  «،  آموزان 

 .72-63: (1)15 ،روانشناسي بالیني و شخصیت

)و  سلیماني و    بخشيتواناثربخشي  »  ( 1395.  خواندن  بر  شناختي 

دانش فعال  يادگیری  حافظه  مشکالت  دارای  «،  خواندنآموزان 

 .100-89: (1)7 ،های كاربردی روانشناختيفصلنامه پژوهش

ی مختلف بازی درماني و كاربرد  هاروش»  (1390ن. )  سهرابي شگفتي

كودكان هیجاني  و  رفتاری  اختالالت  درمان  در  فصلنامه  «،  آن 
 .63-45: (4)1، های روانشناختيها و مدلپژوهشي روش -علمي 

  سه يمقا »  ( 1399)  م.  یباقر  عتيشر   .، پ  ي تجل  ، .ن  فر ياوشیس

  ي فراشناخت  یو آموزش راهبردها  ئر يگو-برنامه داوسون  ي اثربخش

كاركردها بازدار  يياجرا  یبر  و  فعال  حافظه  (  ی رفتار  ی)توجه، 

دارا آموزان  خواندن  ی ریادگياختالل    ی دانش  مشخصه    «، با 

 .  19-1 :(37) 10 ،ييناافراد استث يفصلنامه روانشناس

تأثیر  »  (1398)  ح.  اسدزاده  .،م   حجازی،  .صارفوني غانت  ،.م  محمدیشاه

آموزشي   و    بخشيتوانبرنامه  توجه  بر هوش غیركالمي،  شناختي 

دانش  تمركز تحصیلي  عملکرد  يادگیری  و  اختالل  با  آموزان 

 . 93-106 :(2) 6 ،فصلنامه سالمت روان كودک ،رياضي

  .، ن  گانهي  معتمد،  .ع  ایارجمندن   ،.ر  يرستم  ،.ص  يلطف  ،.م  کتاي  يشکوه

)ع  ي فيشر بر    يشناخت  ی اانهي را  ني تمر   ي اثربخش»  (1393. 

نارساخوان كودكان  فعال  حافظه  ،  (ي شناسيي)شنوا«  عملکرد 

 .56-46: (3)23، تحقیقات شنوايي و دهلیزی

های  تأثیر آموزش مهارت»  (1397ز. )  فروغي  .،  ش  زينعلي،  .ع  صادقي

كنش بر  تواناييشناختي  و  اجرايي  شناختهای  كودكان  های  ي 

 .57-38 :(2)8، ی يادگیریهاناتواني «،دارای اختالل يادگیری

  بخشي تواناثربخشي برنامه  »  ( 1399)   م.  غفاری  ، ف  باعزت   ، .ن  صفری 

دانش خواندن  كارآمدی  و  توجه  ابعاد  بر  توجه  آموزان  شناختي 

 . 167-181: (3)7 ،فصلنامه سالمت روان كودک «،نارساخوان

آموزش حافظه»  (1389)س.    آقابابايي  .،ا  عابدی  بر  اثربخشي  فعال  ی 

 «،ادگیری رياضيـ ا ناتواني يـان بـ ودكـرد تحصیلي كـ بهبود عملک

 . 81-73 :(4)2، روانشناسي بالیني
)  پورملک  .،ا  عابدی  زودهنگام  »  ( 1389م.  مداخالت  اثربخشي 

توجه    -آموزشي و  اجرايي  كاركردهای  بهبود  بر  روانشناختي 

ناتواني با  رويکردهای  ،  روانشناختي  -يادگیری عصبهای  كودكان 
 .88-67 :(1)  5 ،نوين آموزشي

بر بهبود عملکرد    ي اثر مداخالت عصب روانشناخت»  (1389. )ا  ، یعابد

ناتوان   يلیتحص دچار    ی هاتازه  «، ياضي ر  یریادگي  یهايكودكان 
 . 24-13 :(4)12، (48مسلسل  ،يعلوم شناخت

آموزش    ياثربخش  (1391. )ا  ان ي ارمحمدي  .،م  یجردي ز  روزیپ  .،ا  یعابد
  ، ياضي ر  ی ریادگي  يدانش آموزان با ناتوان   ياضي توجه بر عملکرد ر 

 .  106-92 :(1)2، یریادگي  یهايناتوان 

  ( 1391. )ف  منزه  يگلشن  .،م  ی شوشتر.،  م  ی آبادنجف  ی قادر.،  ا  ی عابد

ف  ي اثربخش» و  پانورا  فراشناخت  برنامه  بهبود    پویلیآموزش  بر 

مس دئعملکرد حل  و  دانشله  فراشناخت  مهارت  و  با  انش  آموزان 

ر   ژهي و  يينارسا  استثنا  ي روانشناس«،  ياضيدر  :  (5)2،  ييافراد 

125-145  . 

فشمي بهمن  ،.ن  عباسي  مقايسه  »  (1399)ع.    خانزاده  .،ح  اكبری 

كنش  بخشيتواناثربخشي   بهبود  بر  نوروفیدبک  و  ی  هاشناختي 

نارساخواني به  مبتال  كودكان  روان  فصلنامه  «،  اجرايي  سالمت 
 . 294-311: (2)7 ،كودک

دريکوند  ،.ا  عزيزی )  سپهوندی   .،ف  میر  تأثیر  »  (1399م.  مقايسه 

بازی  بخشيتوان و  نوروفیدبک  شناختي  شناختي،    -درماني 

فعال در دانش بر حافظۀ  به اختالل  رفتاری  مبتال  ابتدايي  آموزان 

خاص كاربردی«،  يادگیری  روانشناسي  در  پژوهش  و    ، دانش 
21(1): 31-41 . 
  درتاج   .،ا  سعديپور   ،.ح  اسدزاده   ،.ح  علیزاده   ،.م  خدادادی  ، .م  عزيزيان 

( شناختيبر  (1394ف.  بازی  ده  تحقیقات نامه  مؤسسه  تهران:   ،  

 . علوم رفتاری شناختي سینا

بهبود  » ( 1399)  ش. فر شجاعي،.ن طاليي ظفر خالص  ،.ف علي دوستي

ان در بستر  ی اجرايي و عملکرد خواندن كودكان نارساخو هاكنش

رايانه شناختي  استثنايي  «،يارتکالیف  كودكان    : (4)20،فصلنامه 

66-51. 

  ( 1397س. )  زادهحسن  .،ع  اینارجمند  ،.ح  زادهیعل  ،.ع  یصنوبر  پوریعل

آن بر    ياثربخش  ياب ي محور و ارزخانواده  يافزار آموزشنرم  يطراح»

انتخاب  دانش  ي توجه  خواندندر  اختالل  با    ي سروانشنا  «،آموزان 
 .14-1 :(32)8 ،ييافراد استثنا

عصبي  (1385)  ح.  علیزاده اجرايي  كاركردهای  با    -رابطه  شناختي 
 .57-70: (4)8 ،ی علوم شناختيهاتازه، های رشدیاختالل

مقايسه  »  (1399)  ع.  عماديان  ،.ر  زادهحسن،  .ش  زاده شهرودیعنايت

ويژگي بر  وستیبوالر  تحريکات  و  بازتواني شناختي  ی  اهاثربخشي 

خاص يادگیری  اختالل  به  مبتال  كودكان  روانشناختي    ، عصب 

 .88-98: (4)8 ،پرستاریروان

آشتیاني تفتي  ،.م  فتحي  )  خادمي  .،م  اخوان  بخشي  اثر»  (1395م. 

كاری كودكان مبتال    آموزش شناختي بر سرعت پردازش و حافظه

ناتواني يادگیریبه  تربیتي«،  های  روانشناسي    : (41)12،  فصلنامه 

125-141. 
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لواساني  .،ع  ارجمندنیا  ،.س  قاسمي )  غالمعلي  طراحي  »(  1398م. 

خانواده  بخشي توانبسته   بر  شناختي  آن  تأثیر  بررسي  و  محور 

دانش اجرايي  نارساخوانكاركردهای  توانمندسازی  «،  آموزان 
 . 215-200 :(2)10، كودكان استثنايي

)   فرامرزی  .،م  پورملک  ،.ش  قلمزن با »  (1393س.  های  زیاثربخشي 

كودكان   يادگیری  و  حافظه  عملکرد  میزان  بر  توجهي 

ناتوانيپیش با  روانشناختيدبستاني  عصب  يادگیری  «،  های 

 .10-3 :(2)12، روانشناسي بالیني و شخصیت
هیدی  بازی  101(  2010)  .چ  شیفر   .،ج  كادسون    ، درمانيتکنیک 

 نشر دانژه. (، تهران:1393. )، اترجمه: محمد اسماعیل

  م. ي،كاظم یدستجرد  و ح  ی،حسن آباد ؛ ح ،زادهیعل ،.پ  كمال

و   ژه يو ی ریادگيدانش آموزان با اختالل   يشناخت زي تما» (1398)

سرعت پردازش و حل   ،ی: نقش حافظه كاریریادگيمشکل 

 .30-18  :(3)21، يعلوم شناخت یهاتازه«، مسأله
  ( 1399ز. )   باقرزاده گل مکاني  .،ح  نجات  ،.ح  توزنده جاني  .،ح  محروقي

اثربخشي  » بر    بخشي توانمقايسه  حافظه  تقويت  و  توجه  تقويت 

دانش اطالعات  پردازش  سرعت  و  كالمي  آموزان  سیالي 

  : (3)11،  های كاربردی روانشناختيفصلنامه پژوهش«،  نارساخوان

179-191. 
و راهبردهای تقويت دقت و توجه ويژه   ها روش  (1395آ. )  محمودپور
 ،"  دقت و توجه یهاهمراه تمرين به "آموزان دوره ابتدايي دانش

 .تهران: منادی تربیت

به همراه  "و راهبردهای تقويت حافظه  ها روش،  (1397آ. )  محمودپور
 . تهران: مدرسه، "ی حافظههاتمرين

)ک  باوی  .،آ مدالیا ارتقا    بخشيتوانكتاب    (2016.  برای  شناختي 
تهران : نشر رشد    ،(1396ح .)   ترجمه نجاتي و ذوالفقاری   ،عملکرد

 فرهنگ.

)  راد   حکیمي  .، ن  فرخي  ،.ح  علیزاده  ،.س  مدني تدوين  »  ( 1396ا. 

)بازداری اجرايي  كاركردهای  آموزشي  بهبرنامه  رساني،  روزپاسخ، 

نشانهتوجه بركاهش  آن  اثربخشي  میزان  ارزيابي  و  های  پايدار( 

بیش توجه/  نارسايي  اختالل  با  افراد  ،  «فعاليكودكان  روانشناسي 
 . 25-1 :(26)7 ،استثنايي

)  موحدی بازداری    بخشيتوانتأثیر  »  (1398ی.  بهبود  بر  شناختي 

دانش در  رياضي  پاسخ  يادگیری  ناتواني  به  مبتال  و  آموزان 

 .152-132 :(2)9 ی،ی يادگیرهاناتواني«،  خواندن
نفس    101(  2002)   .ه  سونت   .،ج    موسلي  عزت  افزايش  برای  بازی 

نشر  1396)  .پ  و گلکاريان   .م  تبريزی  ترجمه   ، كودكان تهران:   ،)

 فراوان. 

در  »   (1394).  و  نجاتي توجه  ثبت  آزمون  هنجاريابي  و  ساخت 

 .519-524: ( 4)13 ،تحقیقات علوم رفتاری «،كودكان

نشر رشد  ،  هوشمند حافظه و توجه آرام  بخشيتوان  (1396و. )  نجاتي

 گ.فرهن

بررسي اثر  »  (1394م. )  شريفیان.،  ن  امیری  ،.و  نجاتي  ،.م  نجارزادگان

حافظه    بخشي توان و  )توجه  اجرايي  عملکردهای  بر  شناختي 

نقص اختالل  به  مبتال  كودكان  در  بیش  كاری(  «،  فعاليتوجه/ 

 .108-97 :(2)4 ،بخشيتوانپژوهشي طب  -علمي دوماهنامه 

شناختي    بخشيتواناثر  »  (1394ن. )  امیری  .،و  نجاتي  ،.م  نجارزادگان

بهبود نشانگان رفتاری )كم توجهي و تکانشگری(  حافظه كاری بر 

فصلنامه علمي  «،  فعاليكودكان مبتال به اختالل نقص توجه بیش
 .52-45 :(1)1، ـ پژوهشي عصب روانشناسي

)  سلیماني  ،.م  نريماني بخشي  »  (1392ا.  بر    بخشيتواناثر  شناختي 

تحصیلي   پیشرفت  و  توجه(  و  كاری  اجرايي)حافظه  كاركردهای 

رياضي يادگیری  اختالل  دارای  آموزان  ی  هاناتواني«،  دانش 
 .115-91 :(3)2، يادگیری

دورابي  .،س  محمدجاننیا  .،م  نظری  )  كريمي  پکیج    ( 1394ا. 
شناخ و توانمندسازی  انواع    تي  از  پیشگیری  برای  حركتي 

 . گروه آموزشي آفرينش، اختالالت

بازتواني شناختي با استفاده از كامپیوتر در كاهش  (  1389م. )    نوكني
توجهي كودكان بیش  نقايص  به اختالل  توجه مبتال  نقص  ،  فعالي/ 

 .بخشيتوان دانشگاه علوم بهزيستي و، نامه دكترا  پايان
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