
 69. . .      ای برکارآمدی برنامه توانبخشی شناختی رایانه

 

ای بر عملکرد ریاضی کارآمدی برنامه توانبخشی شناختی رایانه

 *کودکان دارای اختالل ریاضی
  5محسن واحدی، 4وحید نجاتی، *3معصومه پورمحمدرضا تجریشی، 2میالد حیدریان، 1پناهمحمد علی

ضر برگرفته از پایان*  سنده اول میمقاله حا شد نوی سی ار شنا شد که بخش دیگری از نامه کار صلنامبا سال و آن به ف شی ار شیو توانبخ ه آر
 . پذیرفته شده است

 
 مقاله پژوهشی

 
 چکیده

ی و حل های عصبی تحولی است و معموال با مشکالتی در یادگیرریاضی یکی از انواع اختالل اختاللمقدمه: 

د عملکرای بر شود هدف پژوهش تعیین کارآمدی برنامه توانبخشی شناختی رایانهمسائل ریاضی مشخص می

 . ریاضی کودکان دارای اختالل ریاضی بود

کودک  3۰، پیگیری با گروه کنترل -در مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون روش پژوهش: 

سال دارای اختالل ریاضی در شهر سنندج انتخاب شدند و با استفاده از  12تا  ۸به شیوه در دسترس از کودکان 

تمامی کودکان به طور تصادفی . ( مورد ارزیابی قرار گرفتند2۰۰2، محمداسماعیل و هومنمت )آزمون ایران کی

جلسه انفرادی )دو جلسه در هفته؛ هر جلسه  1۰گروه آزمایش در . در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند

های متداول در مهای شرکت کردند و گروه کنترل فقط برنادقیقه( برنامه توانبخشی شناختی رایانه 4۵تا  3۰

                                                                                                                                         
شجو ی. 1 ستثایی دان سی و آموزش کودکان ا شنا شد روان سی ار شنا شکده علوم رفتاری، کار شی و ، دان شگاه علوم توانبخ دان

 . ایران، تهران، ماعیسالمت اجت

2227-2565-0003-0000: Orcid 

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت ، دانشکده علوم رفتاری، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثایی. 2
 ایران، تهران، اجتماعی

Orcid: 0000-0003-0538-2637 
سنده* . 3 س ول  نوی شیار گروه م سی و  دان شنا ستثناییروان  سالمت اجتماعی، آموزش کودکان ا شی و  شگاه علوم توانبخ ، دان

 ایران، تهران

Email: mpmrtajrishi@gmail. com   Orcid: 0000-0001-9445-4748   Tel: +98 9122896213 

 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ی و علوم تربیتیشناسدانشکده روان، شناسیدانشیار گروه روان. 4
Orcid: 0000-0003-0419-5207 

 ایران، تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، و اپیدمیولوژی گروه آمار زیستی اریاستاد. 5
Orcid: 0000-0002-4645-6770 
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، عملکرد ریاضی تمامی کودکان پس از آخرین جلسه آموزشی و پنج هفته پس از آن. مدرسه را دریافت نمود

 tآزمون  گیری مکرر وهای به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهداده. گیری شددوباره اندازه

 . ر گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرا  SPSS 23مستقل به کمک 

بر عملکرد ریاضی کودکان ، ایهای تحلیل واریانس نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی رایانهیافتهها: یافته

% از  ۰3/۰نها توان نتیجه گرفت که تدارای اختالل ریاضی تأثیر معنادار نداشته است و بر مبنای مجذور اتا می

وند زمانی بررسی ر. ای بوده استامه توانبخشی شناختی رایانهتغییرات در عملکرد ریاضی ناشی از دریافت برن

مجذور اتا  با توجه به. معنادار نیست، بیانگر آن است که اثر زمان در هر دو گروه، دو گروه آزمایش و کنترل

نبخشی از واریانس عملکرد ریاضی گروه آزمایش ناشی از دریافت برنامه توا %2۸توان  نتیجه گرفت که می

، پیگیری وپس آزمون ، گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون، به سخن دیگر. ای بوده استشناختی رایانه

 . معنادار نیست، اند و تفاوت مشاهده شدهروند یکنواخت داشته

ای بر عملکرد ریاضی کودکان با توجه به عدم تأیید کارآمدی توانبخشی شناختی رایانهگیری: بحث و نتیجه

 . شودهای بیشتر در این زمینه احساس میو پژوهش هانیاز به بررسی، ای اختالل ریاضیدار
 

 کودکان، اختالل ریاضی، عملکرد ریاضی، ایبرنامه توانبخشی شناختی رایانه ها:کلید واژه
 1/3/1401:  پذیرش تاریخ   1/2/1401: دریافت تاریخ
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 مقدمه

سی و تأخیر در یک یا چند  سا شکالت ا شی از تفاوتم سی و نا توان آن را به های فردی که نمیحیطه در
. در نظر گرفته شگگده اسگگت 1تالش کم یا کم توانی هوشگگی نسگگبت داد به عنوان اختالل یادگیری خاص

تواند اختالل ریاضگگگی یکی از انواع اختالل یادگیری خاص اسگگگت و به مواردی اشگگگاره دارد که فرد نمی
رود به یادگیری ی و بهره هوشگگی و میزان آموزش دریافت شگگده انتظار میمتناسگگب با آنچه از سگگن تقویم
اصگگطالح اختالل ریاضگگی . (2013، 2پزشگگکی آمریکانائل گردد )انجمن روان، ریاضگگی و حل مسگگائل آن
وی علت اختالل را ناشی از اختالل . مورد استفاده قرار گرفت 1925در سال  3نخستین بار توسط  هنسچن

صاب  ستم اع سی سال. (2001، 6و گراوس 5شالو، 4مرکزی قلمداد کرد )روثدر  شیوع اختالل ، های اخیردر 
سه )گورکر 15یادگیری خاص بین پنج تا  سنین مدر صد کودکان  شیوع اختالل 2017، و همکاران 7در ( و 

ست )کورهن شده  ا صد جمعیت کلی گزارش  شش در سه تا  ضی بین  شیوع جهانی اختالل . (2016، 8ریا
های درصگگد برای پایه 09/6تا  13/1و در ایران بین ، (2018، و همکاران 9درصگگد )مورسگگانی 7/5ریاضگگی 

اختالل ریاضی معموالً . (2015، اسالمی و فدائی، سوم تا پنجم ابتدایی به دست آمده است )معین الغربائی
شکال در درک مفهوم عدد ست و موجب ا شناختی همراه ا شکالت  سپاری قواعد ر، با م ضیبه خاطر  ، یا

ضی و روابط عددی می ستدالل ریا سبه و ا ستفاده از آزمون 8شود و تقریباً از دقت در محا های سالگی با ا
ست، گریعملکرد تحصیلی و غربال سایی ا شنا ضیات به پیامدهای منفی در . قابل  سبه ریا ضعف در محا

 . (2019، 10انجامد )ون هروگناجتماعی و شغلی می، های تحصیلیحیطه
محیطی و ، آموزشگگگی، خانوادگی، دخیل در بروز اختالل ریاضگگگی در بر گیرنده عوامل درون فردیعوامل 
ناختیروان قایص ، مشگگگکالت پیش از تولد، شگگگ گام تولد و پس از تولد اسگگگت که همگی موجب ن هن
نقایص تحصیلی بیشتر به صورت ضعف در . شودعاطفی و سازشی می، اجتماعی، تحصیلی، شناختیعصب

شرفت  صرت فالحتحصیلی نمایان میپی شان دادهپژوهش. (2017، گردد )داوودپناه و ن اند های گوناگون ن
ضی 50تا  30که بین  صد کودکان دارای اختالل ریا شکالت متعدد در زمینه حافظه فعال و توجه را ، در م

                                                                                                                                         
1. Specific learning disorder  
2. American psychiatric association  
3. Henschen, T.  
4. Ruth, S.  
5. Shalev, R.  
6. Gross-Tsur, V.  
7. Gorker, I.  

8. Korhonen, J 
9. Morsanyi, K.  

10. Van Herwegen, J 
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برنامه توانبخشگگگی  رود بتوان با اسگگگتفاده ازبنابراین انتظار می. (2016، 2و تورس 1کنند )بیرمنتجربه می
شید )الووی، شناختی مؤثر بر حافظه فعال و توجه ضیات را بهبود بخ سدزاده2010، 3عملکرد ریا ؛ 2009، ؛ ا

 5هنر درمانی، 4ای متعدد مانند آموزش نظریه ذهنهای مداخلهتا کنون کارآمدی برنامه. (2007، اصگگفهانیان
؛ 2018، ده قرار گرفته اسگگگت )قربانی و جباریبرای بهبود عملکرد ریاضگگگی مورد اسگگگتفا 6و نورو فیدبک

های مذکور به دلیل فراگیر برخی از مداخله، اگرچه، (2016، ابوالقاسگگگمی و ایل بیگی قلعه نی، نریمانی
با ، های گزا  و فقدان سگگگاختار مناسگگگبدر برداشگگگتن هزینه، عدم جذابیت باال برای کودکان، نبودن

، ربخشگگی آنها بر عملکرد ریاضگگی به تأیید نرسگگیده اسگگت )احمدیاند و یا اثهایی مواجه شگگدهمحدودیت
متخصصان آموزش و پرورش بر این باورند که بهترین شیوه آموزش . (2017، عزیزی و مطیعی، ارجمندنیا

سال شد و بازیورود به دنیای کودکانه آنها می، کودکان خرد سر می، با آموزش . سازدتحقق این امر را می
شناختی )از جمله اختالل یادگیری نامهیکی از بر 7شناختی شکالت  سب در کاهش م شی منا های توانبخ

ست )رابینرخاص( در کودکان تلقی می سالهای اخیر نظر متخصصان را به خود جلب کرده ا و  8شود که در 
 . (2010، همکاران

مشکالت شناختی اند از بازی برای درمان دامنه وسیعی از متخصصان تالش کرده، های بسیاردر طی دهه
. ( اسگگگتفاده نمایند2012، حسگگگن و دهقانی، عابدی، ها )تقی پور جوان( و اختالل2010، 9)کلینگ برگ

های کامپیوتری شگگگباهت دارد و نه تنها موجب ارتقاء های توانبخشگگگی شگگگناختی اغلب به بازیمداخله
اغلب . کنندا تقویت مینیازهای ورود به مدرسگگگه رشگگگود بلکه پیشهای شگگگناختی در کودکان میمهارت
ست که توجه کودکان را جلب و برنامه شناختی در بر گیرنده یک تجربه تخیلی و فعاالنه ا های توانبخشی 

ها را تنظیم می یدمیزان انگیختگی آن ما مک می، همچنین. ن کان ک تا از طریق تمرینبه کود ند  های ک
شدهشبیه شوند با موقعیت، سازی  شانگکهای جهان بیرونی مواجه  شگران . (2006، 10) تعدادی از پژوه

شان داده سی و به اند که بازی موجب افزایش عالقه و نگرش مثبت به انجام فعالیتن ها و حتی تکالیف در
برنامه . (2006، 13؛ و ون اک2007، 12؛ لوپز و لوپز2003، 11شگگگود )چوبهبود پیشگگگرفت تحصگگگیلی می، تبع آن

                                                                                                                                         
1. Bierman, K.  
2. Torres, M.  
3. Alloway, T.  
4. Theory of mind 
5. Art therapy  
6. Neurofeedback  

7. Cognitive training 

8. Rabiner, D.  

9. Klingberg, T.  
10. Shaoguang, Y 
11. Chu, L. L.  
12. Lopez-Morteo, G. , & Lopez, G.  
13. Van Eck, R.  
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ست که  شامل فنونی ا شناختی  شی  شناختیبه منظور تقویت و بهبود تواناییتوانبخ های از روش، های 
ستفاده می صالحی و جبرانی ا ستفاده از ویژگی انعطا در روش. کندا صالحی با ا پذیری های ترمیمی و ا

، های پیوسته و دائمیشود توانایی حوزه آسیب دیده با استفاده از انجام تمرینسعی می، 1های عصبیشبکه
 . یا بهبود یابد بازگردانده شود

های توانبخشگگی شگگناختی اسگگت که از یکی از برنامه( ARAM) 2حافظهبرنامه توانبخشگگی حفظ توجه و 

ستهای کامپیوتری و تکالیف و تمرینبازی شده ا شکیل  این برنامه بر مبنای مدل حافظه . های متعدد ت
شده و در بر گیرنده ده تمرین  از توسط نجاتی و همکاران ساخته ، و مدل سلسله مراتبی توجه 3فعال بدلی

اسگگتفاده از  . (2021، )حق نظری و همکارانشگگود تنظیم می، مرحله 10سگگاده به دشگگوار اسگگت و در 
شبکههای مستمر به فرد کمک میتمرین سازماندهی کندکند  اطالعات قبلی را به ، های عصبی را دوباره 

به صگگورت پیشگگرونده به  ARAMهای برنامه تمرین تمامی. های جدید را یاد بگیردو مهارت، خاطر آورد
کارآمدی . به مرحله بعدی راه یابد، % امتیاز در هر مرحله 80تواند پس از کسب شود و فرد میفرد ارائه می

شناختی  شی  شانه ARAMبرنامه توانبخ سایی توجه/ بیشبر بهبود ن صودلو و فعالی های اختالل نار )مق
شن، (2019، نجاتی شنوایی کودکان نا شت حلزون  شریفیوای دارای کا و توجه و حافظه ، (2019، )زارع و 

 . در مطالعات پیشین به تأیید رسیده است (2019، )نظربلند و طهماسبیفعال سالمندان 
شیوع باال در ایران و جهمروری بر پیشینه پژوهش نشان می ست دهد که اختالل ریاضی از  ان برخوردار ا

از . برند( رنج میهای شگگناختی )به ویژه حافظه فعال و توجهریاضگگی از نارسگگایی و کودکان دارای اختالل
سایی ضی به طور منفی تحت تأثیر نار سایر جنبه گیرد وهای اخیر قرار میآنجایی که یادگیری ریا های بر 

ریاضی  ای پیش نیازهرسد شناسایی تواناییگذارد به نظر میاجتماعی و سازشی کودکان تأثیر می، رفتاری
ناختی همت شهای توانبخشی به متخصصان آموزش و پرورش کمک کند تا به طراحی برنامه، در کودکان

سگمارند تا از این رهگذر نه تنها از تمامی توانایی شود بلکه در جهت های بالقوه و مختلف کودکان ا تفاده 
های پیوسته و گسترده انجام تمرین لزوم، بنابراین. های بزرگ برداشته شودشکوفایی استعدادهای آنها گام

پذیری ه انعطا تواند بهای توانبخشگگگی شگگگناختی نه تنها میدر حوزه آسگگگیب دیده با اسگگگتفاده از برنامه
زم برای النیازهای گری کودکانی که فاقد پیشهای عصگگبی کمک کند بلکه قادر اسگگت در غربالشگگبکه

کودکان را در ، شناختی استفاده از برنامه توانبخشی. گیردیادگیری مسائل ریاضی هستند مورد استفاده قرار 
ه یادگیری مطالب بسازد و از این طریق شنیداری و دیداری توانمند می، یکپارچه ساختن اطالعات کالمی

صیلی )به ویژ. شودجدید منجر می ضعف در عملکرد تح ضیات( در بدین ترتیب نه تنها جلوگیری از  ه ریا
در سگگالهای  شگگناختی و اجتماعی نامطلوبشگگود بلکه از بروز پیامدهای روانیسگگالهای مدرسگگه میسگگر م
ده است که  شپژوهش حاضر در صدد آزمون این فرضیه انجام ، در مجموع. نوجوانی پیشگیری خواهد شد
 . بخشدهبود میعملکرد ریاضی را در کودکان دارای اختالل ریاضی ب، ARAMبرنامه توانبخشی شناختی  

                                                                                                                                         
1. neuroplasticity 

2. Attentive Rehabilitation of Attention and Memory  
3. Baddeley, A.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 18

http://jeche.ir/article-1-58-fa.html


 1401(؛بهار 7؛ شماره پیاپی )اولشماره ؛ سومنامه سالمت و آموزش در اوان کودکی؛ سال فصل  74

 

 

 روش پژوهش

پیگیری با گروه کنترل بود که ، پس آزمون، پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون
سته مورد ، در آن ضی به عنوان متغیر واب ستقل و عملکرد ریا شناختی به عنوان متغیر م شی  برنامه توانبخ

سنین . مطالعه قرار گرفت ضی سال  12تا  8جامعه آماری در بر گیرنده تمامی کودکان  دارای اختالل ریا
تشخیص اختالل ریاضی دریافت ، در مدارس ابتدایی شهر سنندج  1399-1400بود که در سال تحصیلی 

توان ، (2017؛ 1شگگاو و یانگ، ؛ چاو2017، با توجه به پیشگگینه پژوهشگگی )ارغوانی و موسگگوی. کرده بودند
سترس و بر  30، % ریزش 20 و احتمال 80/0آزمون  شیوه در د تر در و پایین 85مبنای کسب نمره نفر به 

انتخاب و در دو گروه آزمایش و ، های عصگگگبی تحولیو عدم ابتالء به سگگگایر اختالل 2متکیآزمون ایران 
 . کنترل جایگزین شدند

 986و  1985های تهیه شگگد و در سگگال 1981در سگگال  3این آزمون توسگگط کندی مت آزمون ایران کی
ستاندارد گردید و در  سط کندی مورد تجدید نظر قرار گرفت 1988ا  98/0تا  90/0روایی کل آزمون از . تو

از لحاظ گستره و . باشدهای تحصیلی مختلف برآورد شده است و دارای روایی محتوایی و سازه میدر پایه
سی، توالی سا سه بخش مفاهیم ا سان برخوردار ، شامل  شی یک ست که از اهمیت آموز عملیات و کاربرد ا
سوال است که به  258آزمون دارای . اندخرده آزمون تقسیم شده 13ها در مجموع به این بخش .باشدمی

سماعیل و هومن. شودطور انفرادی اجرا می صلی 2002، پژوهشگران ایرانی )محمدا ( پس از ترجمه متن ا
مقطع  های ریاضگگیهای مربوط با کتابانطباق محتوایی سگگوال، منظور بررسگگی روایی محتوا به، آزمون

های دوره ابتدایی با ابتدایی را انجام دادند و پس از حصگگول اطمینان از هماهنگی محتوای مندرج در کتاب
ضی سبات فرهنگی، محتوای آزمون ریا سبب منا شد و کتابچه آزمون ، اجتماعی، به  صوری انجام  انطباق 

ناحیه  85سر یازده استان کشور )آموز دختر و پدانش 6495روی  1381آنها آزمون را در سال . آماده گردید
سال تا  شش  سنین  ستان( اجرا نمودند و جداول هنجاری از پایه اول تا پنجم ابتدایی و برای  شهر  11و 

ستانی تنظیم کردند 9سال و  سطح ملی و به تفکیک ا روایی آزمون در جامعه ایرانی تأیید و روایی . ماه در 
، محاسبه شد و پس از استانداردسازی آزمون 86/0تا  80/0اخ و آلفای کرونب 67/0تا  55/0همزمان آن را 

مت در سه حیطه اصلی شامل  مفاهیم اساسی آزمون ایران کی. تغییر یافت، متنام آن به آزمون ایران کی
، ضرب، تفریق، های جمععملیات )خرده مقیاس، هندسه و اعداد گویا(، های شمارشریاضی )خرده مقیاس

، هاتفسیر داده، حل مس له، زمان و پول، گیریهای اندازهذهنی( و کاربردها )خرده مقیاسمحاسبه ، تقسیم
سنجش مهارت شش تا تخمین( به  ضی کودکان  ستاندارد در . پردازدسال می 12های ریا میانگین نمره ا

را  انح 5/1اسگگگت و فرد با کسگگگب نمره  15و انحرا  اسگگگتاندارد آن  100مت برابر با آزمون ایران کی

                                                                                                                                         
1. Chow, S. C. , Shao, J. , Wang, H. Y. L.  
2. Iran Key Math 
3. Kennedy, I.  
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 75. . .      ای برکارآمدی برنامه توانبخشی شناختی رایانه

 

فرید و ، کند )افروزتشخیص اختالل ریاضی دریافت می، تر از آن(و پایین 85تر از میانگین )استاندارد پایین
 . (2014، موسوی

پاسک برآورد  -مت با استفاده از روش همسانی درونی و روش مبتنی بر ت وری سوالروایی آزمون ایران کی
به منظور بررسی روایی . به دست آمد 84/0تا  80/0=9 گردید که ضرایب آن برای پنج پایه تحصیلی بین

های سنی متوالی و همچنین درجه دشواری سوال برای ها در گروهمقایسه سطح دشواری سوال، تفکیکی
شان داد که درجه ها و حیطههای مختلف مقطع ابتدایی در بخشپایه سی قرار گرفت و نتایج ن ها مورد برر

سوال شواری همه  سنی متوالی و کالسیهها در گرود ست، های  شته ا صعودی دا سی . سیر  به منظور برر
شدبینی رفتارهایی که در آینده اتفاق میهای آزمون برای پیشبین از نمرهروایی پیش ستفاده  بدین . افتد ا

ها گردآوری داده، های دروس دبسگگتانیپس از اجرای مرحله نهایی آزمون و به دسگگت آوردن نمره، ترتیب
علوم و فارسگگی ، همبسگگتگی نمره کل آزمون با دروس ریاضگگی، های ابتداییبرای هر یک از پایه شگگد و

های مت و هر یک از دروس در همه پایههای آزمون کینتایج نشگگگان داد که بین نمره. محاسگگگبه گردید
و ( 59/0ارتباط مثبت وجود دارد و باالترین ضگگگریب مربوط به درس ریاضگگگی )، تحصگگگیلی اول تا پنجم

گانه و های سهحیطه، به منظور بررسی روایی سازه. ( بود31/0ترین ضریب مربوط به درس فارسی )پایین
های اول تا پنجم ابتدایی محاسگگبه شگگد و بررسگگی روایی همگرا نشگگان داد که نمره کل آزمون در پایه
ستگی نمره دانش صیلی وودکاآموزان در آزمون کیهمب شرفت تح سون برای -کمت با نمره آزمون پی جان

یه پا یک از  یب هر  به ترت تدایی  تا پنجم اب برآورد شگگگد  55/0و  56/0، 67/0، 62/0، 57/0های اول 
 . (2002، )محمداسماعیل و هومن

  ARAMبرنامه توانبخشی شناختی 

سترش نوعی نرم سله مراتب توجه گ سل ست که بر مبنای مدل حافظه فعال بدلی و مدل  افزار کامپیوتری ا
و بر حفظ  (2021، )حق نظری و همکارانیافته و در پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است 

های آن از ساده تمرین مرحله است که 10افزار در بر گیرنده این نرم. باشدتوجه و حافظه فعال متمرکز می
تواند به  مرحله % پاسک درست می 80فرد پس از کسب . به دشوار به صورت پیشرونده تنظیم شده است
صورت عدم موفقیت در هر مرحله شود های همان مرحله دوباره برای فرد ارائه میتمرین، بعد راه یابد در 

ست یابد صاب موفقیت د شامل ده ینتکالیف و تمر. تا بتواند به حد ن شناختی آرام  شی  های برنامه توانبخ
شگود و فقط در صگورت ی مداخله به صگورت انفرادی تکرار میباشگد که طی ده جلسگهمی تمرین اصگلی

. یابددر هر تمرین( سطح بازی به مرحله دشوارتر انتقال می، به باال 80موفقیت در جلسه اول )کسب نمره 
 . ارائه شده است 1ه در جدول ها به تفکیک هر جلسمحتوای فعالیت

 
 به تفکیک هر جلسه ARAMمحتوای برنامه توانبخشی شناختی . 1جدول 

 محتوا و تکلیف هدف جلسه
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1 
تقویت توجه پایدار و توجه 

 انتخابی

ها به عنوان خانه و دیوارها با پنجره، با رنگ متفاوت از سگگگقفخانه سگگگاده  نمایش یک
شدن چندین خانه در  شابه با خانه هد  با هد ؛ نمایان  پایان؛ کلیک کردن روی خانه م

 سرعت بیشتر

2 
 ، تقویت توجه پایدار

 ، تغییر توجه، توجه انتخابی
 توجه تقسیم شده

ها از باالی صفحه نمایش به پایین صفحه؛ امکان کنترل سرعت فرود فرود آمدن صورتک
رنگ ، متفاوت از جمله  رنگ موهای آمدن با استفاده از صفحه کلید رایانه؛ وجود ویژگی

 هاپوست و تظاهرات هیجانی در صورتک

3 
تقویت فراخنای حافظه فعال 

 فضایی-دیداری

نمایان شدن یک جدول به همراه برخی تصاویر مشابه پنهان در آن؛ آشکار شدن یک 
تصویر پنهان با کلیک کردن روی هر خانه از جدول؛ متصل کردن تصاویر مشابه در 

 های متفاوت جدول خانه

4 
تقویت فراخنای حافظه فعال 

 فضایی-دیداری
نمایش تصاویر جدید به همراه تصاویر تکراری؛ بازشناسی تصاویر تکراری از طریق کلیک 

 کردن روی آنها

5 
تقویت فراخنای حافظه فعال 

 فضایی-دیداری
های ب قطعهنمایش قطعات یک تصویر به صورت متوالی؛ ارائه چهار تصویر کامل؛ انتخا

 بریده شده به منظور تکمیل تصویر مورد نظر

6 
تقویت پردازش و فراخنای 

 کنترل بازداری، آواشناختی
نمایش تعدادی واژه به صورت متوالی؛ نمایش چهار واژه به فرد؛ انتخاب کلمه مربوطه با 

 . های کلماتی که در ابتدا نمایش داده شده استتوجه به سر واژه

 روز رسانیتوانایی بهتقویت  7
نمایش تعدادی مکعب رنگی به طور متوالی به فرد؛ فراهم کردن فرصت چهار انتخاب به 

 . هایی که مشاهده کرده استفرد به منظور انتخاب دو رنگ آخرین مکعب

8 
تقویت فراخنای حافظه فعال 

-فضایی و توانایی به-دیداری

 روز رسانی

های آن؛ نمایش حیوان داخل هر یک از خانه نمایش یک جدول به همراه تصویر یک
ها های متفاوت؛ درخواست از فرد به منظور دنبال کردن جهت پیکانهایی با جهتپیکان

 . و پیدا کردن مسیر حرکت حیوان و مکان استقرار آن

 روز رسانیتقویت توانایی به 9
روی تصویر در صورت  ارائه ردیفی از تصاویر جدید به همراه تصاویر تکراری؛ کلیک کردن

 مشاهده تصاویر تکراری 

10 
، تقویت فراخنای آواشناختی

 کنترل بازداری
نمایش ردیفی از کلمه یا جمله به فرد؛ درخواست از فرد به منظور مشخص کردن میزان 

 یکسان بودن حر  انتهای یک کلمه با حر  ابتدای کلمه بعدی 

 

شگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعینامه از پس از اخذ کد اخالق و معرفی مجوز الزم برای ورود ، دان
یک مدرسه اختالل یادگیری به شیوه در دسترس انتخاب و به . به مدارس ابتدایی شهر سنندج دریافت شد

شد ضیح کافی ارائه  س ولین در باره هد  پژوهش تو سه توجیهی با والدین و . م سپس با برگزاری یک جل
نفر از کودکان که  30سگگپس . رضگگایت نامه کتبی از آنها دریافت شگگد، پژوهش برجسگگته کردن اهمیت

ستفاده از آزمون ایران کی ضی دریافت کرده بودند با ا شخیص اختالل ریا سال تحصیلی ت -1400مت در 
تمامی کودکان پس از . وارد پژوهش شدند، تر در آزمونو پایین 85ارزیابی و با توجه به کسب نمره  1399
جلسه  10گروه آزمایش در . ازی بر مبنای سن و جنسیت در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندهمتا س

دقیقه( برنامه توانبخشگگی شگگناختی را به طور انفرادی دریافت  45تا  30)دو بار در هفته؛ هر جلسگگه بین 
شتندکردند در حالی که گروه کنترل فقط در برنامه شرکت دا سه  کودکان پس از  تمامی. های متداول مدر

 1399-1400مت در سال تحصیلی دوباره با استفاده از آزمون ایران کی، جلسه دهم و پنج هفته پس از آن
شناختی توسط پژوهشگر و در بازه. مورد ارزیابی قرار گرفتند های زمانی اجرای آزمون و برنامه توانبخشی 

گذاری ی آزمون توسط دستیار پژوهشگر نمرهمختلف به طور انفرادی برای هر یک از کودکان انجام شد ول
شناختی، به منظور رعایت مالحظات اخالقی. شد شی  سه پیگیری اجرای برنامه توانبخ ، پس از خاتمه جل
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 77. . .      ای برکارآمدی برنامه توانبخشی شناختی رایانه

 

ها به طور اجمالی برای گروه کنترل معرفی و به کودکان اجازه داده شگگگد به انجام برخی از محتوای بازی
های مکرر در حین مداخله یکی از افراد گروه آزمایش به دلیل غیبتدر . ها آن بپردازندتکالیف و تمرین
همچنین یک نفر از گروه کنترل به دلیل نقل مکان به ، از پژوهش کنار گذاشگگته شگگد، جلسگگات انفرادی
و  SPSS 23نفر با استفاده از نسخه  28های به دست آمده برای داده، بنابراین. حذ  شد، شهرستان دیگر

 . مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت tگیری مکرر و آزمون با روش تحلیل واریانس با اندازه

 هایافته

سن سیت و  سی همتا بودن دو گروه از لحاظ متغیر جن ستاز آزمون خی، به منظور برر شد و نتایج دو ا فاده 
شان داد که تفاوت بین دو گروه از لحاظ متغیر جنسیت ) سp=705/0ن نادار نیست در ( معp=633/0ن )( و 
ر سگگگن تمامی میانگین و انحرا  معیا. همتا بودند، نتیجه هر دو گروه از لحاظ متغیر جنسگگگیت و سگگگن

 ± 20/1نترل با کو گروه  92/9 ± 41/1گروه آزمایش ، 81/9 ± 30/1کنندگان در مطالعه برابر با شرکت
ضی در گروه آزشاخص. بود 71/9 صیفی عملکرد ریا ، یش آزمونهای پمایش و کنترل در موقعیتهای تو

 . ارائه شده است 2پس آزمون و پیگیری در جدول 
 

پس آزمون و پیگیری در گروه ، وقعیت پیش آزمونهای توصیفی عملکرد ریاضی در مشاخص. 2جدول 

 . آزمایش و کنترل

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه

 انحرا  معیار میانگین معیارانحرا   میانگین انحرا  معیار میانگین 

 08/4 64/85 83/6 00/86 25/4 92/79 آزمایش

 47/6 78/87 20/6 35/85 27/3 14/79 کنترل

 42/5 71/86 41/6 67/85 74/3 53/79 کل

 
توان نتیجه گرفت که میانگین عملکرد ریاضگگگی در گروه ( می2با توجه به مقادیر ارائه شگگگده در جدول )

 . موقعیت پیش آزمون به پس آزمون افزایش یافته استآزمایش و کنترل از 
عملکرد ریاضی را در کودکان ، برنامه توانبخشی شناختی»به منظور بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه 

ضی بهبود می شددارای اختالل ریا شداز تحلیل واریانس با اندازه« بخ ستفاده  سی پیش . گیری مکرر ا برر
بفرض یانس  یل وار ندازههای تحل که پیش فرض کمیا ا ندازهگیری مکرر نشگگگان داد  های متغیر بودن ا
گیری قرار گرفته فرض دوم به دلیل اینکه متغیر وابسته در سه زمان مورد اندازه پیش. برقرار است، وابسته

فرض ها وجود ندارد و پیشها نشگگان داد که هیچگونه نقاط پرتی در توزیع دادهبررسگگی داده. برقرار اسگگت
ست سی پیش. سوم نیز برقرار ا شان داد که با برر ستگی ن شاخص چولگی و برج فرض چهارم مربوط به 

شگگاخص چولگی و برجسگگتگی و نرمال بودن توزیع ، 2ها از عدد توجه به کمتر بودن مقدار قدر مطلق داده
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به مقدار احتمال  برای عملکرد ریاضگگگی با توجه 1فرض کرویت موچلیپیش. ها مورد تأیید قرار گرفتنمره

32/0=P به برقراری تمامی پیش. برقرار بود ندازههافرضبا توجه  با ا یل واریانس  به ، گیری مکرری تحل
پس ، های پیش آزمونمنظور مقایسگگگه میانگین عملکرد ریاضگگگی دو گروه آزمایش و کنترل در موقعیت

 . (3شد )جدول گیری مکرر استفاده آزمون و پیگیری از تحلیل واریانس با اندازه
 

یش  تنتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای مقایسه میانگین عملکرد ریاضی در. 3جدول 

 پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل، آزمون

 منبع تغییرات شاخص
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 مجذور اتا مقدار احتمال Fآماره 
توان 
 آماری

عملکرد 
 ریاضی

 00/1 44/0 <001/0 22/21 58/421 2 زمان

 20/0 03/0 389/0 96/0 08/19 2 گروه ×زمان  

توان نتیجه گرفت که میانگین عملکرد ریاضگگگی در موقعیت ( می3با توجه به نتایج ارائه شگگگده در جدول )
ها با گروهاثر  ،در واقع. پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار نیسگگگت، پیش آزمون

ضیه پژوهش مورد تأیید ق. متفاوت نبود، گیریتوجه به زمان اندازه بر مبنای مجذور . رار نگرفتبنابراین فر
نجام ادرصگگد از تغییر در متغییر عملکرد ریاضگگی با اسگگتفاده از  03/0توان اظهار داشگگت که فقط اتا می
 . شودیین میتب ARAMها در نرم افزار توانبخشی شناختی تمرین

 . (4ه شد )جدول مستقل در هر زمان استفاد tهای مختلف از آزمون به منظور بررسی اثر گروه در زمان
 

آزمایش و  های مختلف برای متغییر عملکرد ریاضی در گروهمستقل در زمان tنتایج آزمون  . 4جدول 

 کنترل

 زمان متغیر
آماره 
 آزمون

درجه 
 آزادی

مقدار 
 احتمال

میانگین 
 اختال 

  درصد برای میانگین اختال 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

عملکرد 
 ریاضی

 73/3 -16/2 78/0 58/0 26 54/0 پیش آزمون

 71/5 -43/4 64/0 79/0 26 26/0 پس آزمون 

 06/2 -34/6 -14/2 30/0 26 -04/1 پیگیری 

 
گرفت که میانگین عملکرد ریاضگگگی دو گروه توان نتیجه ( می4با توجه به نتایج ارائه شگگگده در جدول )

بنابراین کارآمدی برنامه . (p< 001/0تفاوت معنادار نداشگگگته اسگگگت )، آزمایش و کنترل در پیش آزمون
شتته و اثر روند زمانی نیز به چشم دیده نمی ضی اثر معنادار ندا شناختی بر عملکرد ریا به . شودتوانبخشی 

                                                                                                                                         
1. Mauchly’s͏Sphericity͏Test 
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شته، مرحله پیش آزمونگروه آزمایش وکنترل در ، سخن دیگر اند پس آزمون و پیگیری روند یکنواختی دا
 . معنادار نیست، و تفاوت مشاهده شده

 گیریبحث و نتیجه

اغلب . کنندمشکالت متعددی را تجربه می، افراد دارای اختالل ریاضی در یادگیری محاسبه و حل مسائل
شگگوند و در حل مسگگائل ریاضگگی و مسگگائل میآنها حتی مفاهیم اصگگلی مانند بزرگتر و کوچکتر را متوجه ن

شکل دارند، ترانتزاعی سیار م ضی با اختالل در عملکرد ناحیه. ب شیار فراآهیانهاختالل ریا  1ایای در اطرا  
ناتوانی در محاسگگبه ریاضگگی  .(2009، ت )روتزر و همکارانو تا حدودی به منطقه پیشگگانی مغز مرتبط اسگگ

رسگگگد که با برخی از های وارده به مغز باشگگگد و به نظر میانواع آسگگگیبممکن اسگگگت در نتیجه برخی از 
صالح و ترمیم انعطا برنامه ستقیم به ا شناختی که به طور م شی  شبکههای توانبخ صبی پذیری  های ع
ضر. پردازد بهبود یابدمی ضی ، هد  مطالعه حا شناختی بر عملکرد ریا شی  تعیین کارآمدی برنامه توانبخ

 . ختالل ریاضی بودکودکان دچار ا
ان دارای اختالل عملکرد ریاضگگی را در کودک، یافته پژوهش بیانگر آن بود که برنامه توانبخشگگی شگگناختی

؛ 2014، ن و همکاران؛ گولدی2011، ها )ویتیافته اخیر با نتایج برخی از پژوهش. بخشدبهبود نمی، ریاضی
ست2010، هولمز و گترکول شدر تبیین این مطل. ( همخوان ا شی  ای ناختی رایانهب که چرا برنامه توانبخ

ست باید به زمان و نوع مهارت شده ا ستفاده منجر به بهبود عملکرد ریاضی ن های ریاضی که در پژوهش ا
های متفاوتی در حیطه ریاضگگی مورد سگگنجش قرار در مطالعات مختلف مهارت. شگگده اسگگت اشگگاره کرد

های توانبخشگگی شگگناختی تأثیر یکسگگان و مشگگابه بر مهارت هایرسگگد تمامی برنامهگیرد و به نظر میمی
های ریاضی های مهارتبرای مثال آموزش حافظه فعال ممکن است برخی از مولفه. مختلف ریاضی ندارد

سایر مهارت ضیرا بهبود ببخشد ولی در  شد )گیری، های ریا سون وها، اثرگذار نبا عملکرد . (2000، ردهام
سیعی از م ستره و ضی گ سیم، ضرب، س لهمحل ، تفریق، های مختلف مانند جمعهارتریا شمارش و ، تق

شامل می سه را  سوی دیگر. شودهند شناختی مختلف در هر یک از این مهارتمهارت، از  ها نقش و های 
قاطع مختلف مآموزان برای حل مسگگائل مختلف ریاضگگی در همچنین راهبردهای دانش. اثر متفاوتی دارد

ست )تیتز شگران معتقدند که کو، برای مثال. (2014، و کاربا  متفاوت ا سنبرخی از پژوه تر در دکان کم 
شتر به مهارت ، های دیداری فضایی متکی هستند در حالی که برای کودکان بزرگترحل مسائل ریاضی بی

شناختی مهارت شناختی از اهبخش واج  ستهای  سوی دیگر. میت باالتر برخوردار ا شنهاد کرده، از  د انپی
ضایی نقش موثرتری در یادگیری مهارت ضی جدید ایفا میکه حافظه دیداری ف این درحالی . کنندهای ریا

، )السگگکی و همکاران کندبیشگگتر اهمیت پیدا می، های کالمیمهارت، اسگگت که پس از یادگیری تکلیف
2013) . 

بسگگیار ، نبخشگگی شگگناختینقش متغییرهای فردی در میزان اثرگذاری برنامه توا، بر اسگگاس شگگواهد تجربی
عوامل فردی مانند میزان عملکرد شگگناختی ، افزون بر این. (2009، برجسگگته اسگگت )مک ناب و همکاران

                                                                                                                                         
1. intraparietal 
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سن می، اولیه فرد صیلی و  شی تکالیف و تمرینمقطع تح شناختی تواند نقش مهمی در میزان اثربخ های 
مناسب است و نباید ، اخنای حافظه پایینها برای کودکان دارای فربرای مثال برخی از تمرین. داشته باشد

مدت ، افزون بر آن. (2011، برای کودکان با فراخنای حافظه باال استفاده شود و بالعکس )موریسون و چین
بخشی از تفاوت موجود در پیشینه پژوهشی . ای اهمیت بسزایی داردهای مداخلهزمان ارائه تکالیف و جلسه

( فقط 2015، در یک مطالعه )کاربا  و همکاران، از یک سگگو. کته اسگگتو مطالعات دیگر ناشگگی از همین ن
( 2010، پژوهشی )شمیدک و همکاران، ای در آن گنجانده شده و از سوی دیگرچهار جلسه برنامه مداخله
برخی پژوهشگران با پیشنهاد . جلسه برنامه توانبخشی شناختی برگزار شده است 100وجود دارد که در آن 

توان به باور دارند هر اندازه تعداد جلسات توانبخشی شناختی افزایش یابد می، «بهتر، بیشتر هرچه»قانون 
ست یافت )پراگر شی از تفاوت موجود در یافتهاین موارد می. (2016، نتایج مثبت د های مطالعات تواند بخ

 . پیشین با نتایج پژوهش حاضر را تبیین کند
شناختی یکی دیگر از عوامل اثرگذار احتمالی شرکت انگی، در عدم اثربخشی برنامه توانبخشی  زه و عالقه 

شدکنندگان می شکالت کودکان دچار اختالل یادگیری خاص در یادگیری. با سی با توجه به م ، مطالب در
ستلزم توجه و دقت زیاد این افراد تمایل ندارند تا به فعالیت انگیزه پایین کودکان . ستاهایی بپردازند که م

ای در پژوهش حاضگگگر در مکانی )مرکز اختالل یادگیری( ادگیری و این واقعیت که برنامه مداخلهبرای ی
تواند به ده بودند میکنندگان برای انجام تکالیف درسی جبرانی به آنجا ارجاع داده شبرگزار شد که شرکت
شتر انگیزه آن شد و در نتیجه موجب عدم اثرگذاری برنامه مافت بی شده با شودداخلهها منجر  با توجه . ای 

ناختی مه توانبخشگگگی شگگگ مل اثرگذار در موفقیت برنا کز و توجه حفظ تمر، به این نکته که یکی از عوا
شگگد که تأثیر  رسگگد موفقیت برنامه زمانی تضگگمین خواهدباشگگد به نظر میکنندگان در برنامه میشگگرکت
قال یابد )پریگ و زشی و کالس درس انتای به محیط آموها و تکالیف انجام شده در جلسات مداخلهتمرین

 . ( که متأسفانه امکان این انتقال فراهم نشد2009، همکاران
( ضگگعف در حافظه فعال افراد دارای اختالل 2006، برخی از پژوهشگگگران )پاسگگالون قی، از سگگوی دیگر

سبه و انجام عملیات ریاضی در نظر می ظه فعال نقش گیرند زیرا حافریاضی را علت اصلی مشکل در محا
سبه و حل مسائل جبری دارد های ارائه شده در هر جلسه از آنجایی که نوع برنامه و تمرین. اصلی در محا

شود به نظر میتواند به ارتقاء مهارتمی شناختی منجر  سد ماهیت تعاملی و مبتنی بر تعاون در هر های  ر
اند نقش اصلی در موفقیت او در حل مسائل توتکلیف و ارائه بازخوردهای فوری و متناسب با هر کودک می

های اصگگالحی و ترمیمی مورد اسگگتفاده در اغلب برنامه. (2010، ریاضگگی داشگگته باشگگد )اوون و همکاران
ضی شده، عملکرد ریا ست به بر تمرین و تکرار متمرکز  صی هایی که با توجه به جنبهویژه تمرینا های خا

بسگگیاری از . شگگوندتوجه تقسگگیم شگگده( طراحی می، متمرکزتوجه ، از توجه )از جمله سگگرعت پردازش

کنند و مستلزم آن است تا فرد از پاسک استفاده می –محرک  های اثربخش در این حیطه از دیدگاهمداخله
های شود به شناسایی و انتخاب محرکهای دیداری و شنیداری که با سرعت بسیار ارائه میمیان محرک

سون  سونمرتبط بپردازد )ویل ضی . (1992، 1و رابرت سیاری از مطالعاتی که به منظور بهبود عملکرد ریا در ب

                                                                                                                                         
1. Wilson, B. , Robertson, I. H.  
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اند تا بهبود توجه و حافظه را مورد سنجش سنجی اکتفا کردهی روانهاگیریانجام شده است تنها به اندازه
برای . اندهای رفتاری یا مشاهدات طبیعی متوسل شدهبندیقرار دهند و فقط معدودی از مطالعات به درجه

سوندر مطالعه، مثال سون و رابرت صی( از روش مداخله1992، ای )ویل شخ ستفاده ای کامالً  شده ا سازی 
کل به شگگگ مانگر  ها در نه تن که در آن  ند  مک میکرد ماد در کودک ک ئه گیری اعت که پس از ارا کرد بل

موجود در عملکرد خود  کرد تا نقایصبه او کمک می، های هیجانی کودکخوراند و نظارت بر واکنشپس
صدد رفع آنها برآید سایی کند و در  شنا ( اظهار 2022، و همکاران 1ای )کاترجیدر مطالعه، افزون بر آن. را 

به تکالیف ، دقیقه در هر جلسگگه دو سگگاعته توانبخشگگی شگگناختی 40تا  30داشگگتند که اختصگگاص حداقل 
سخ سه به فراهم کردن پ صاص باقیمانده جل شی خاص و اخت شرکت کننده و آموز وراند در مورد عملکرد 

شی فعال می ستفاده از راهبردهای آموز شرکتا شودتواند به بهبود عملکرد  به ، در مجموع. کنندگان منجر 
های شود تا کارآمدی برنامههای بیشتر در این زمینه بیش از گذشته احساس میرسد انجام پژوهشنظر می

آموزشگگی و طبیعی بر عملکرد ریاضگگی و تمامی ، آزمایشگگگاهیتوانبخشگگی شگگناختی را در شگگرایط مختلف 
ستند در کودکان دارای اختالل  ضی مرتبط ه ستقیم با عملکرد ریا ستقیم و غیر م متغیرهایی که به طور م

 . ریاضی مورد بررسی قرار دهد

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

سایر پژوهش ست که هنگامها دارای محدودیتپژوهش حاضر همانند  ها را در اید آنبتفسیر نتایج  هایی ا
ها با وهنخسگگتین محدودیت ناشگگی از حجم نمونه کوچک و فراهم نبودن فرصگگت مقایسگگه گر. نظر گرفت

سیت می سن و جن شدتوجه به متغیر  ضی کودکان آوری اطالعات مربوط به عملکرد رجمع، همچنین. با یا
بنابراین پیشگگنهاد . سگگازدبا محدودیت مواجه می ا راهتعمیم یافته ،کاغذی -تنها به اجرای یک آزمون مداد

نقش جنسیت و سن  ای با حجم بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانهای آتی نمونهشود در پژوهشمی
سایر ابزارهای اندازه. را مد نظر قرار داد ستفاده از  ضیهمچنین ا شاهده و آزمون گیری عملکرد ریا های )م

های به نی شدن دادهتواند به غهای مربوط به مسائل ریاضی را در بر گیرد میاندازهعملکردی( که تمامی 
 . دست آمده از عملکرد ریاضی کودکان منجر شود

 تقدیر و تشکر

شرکت سیله از تمامی کودکان  س ولین مدارس ، کننده در پژوهش و والدین آنهابدین و تمامی عزیزانی  وم
 . نماییمنهایت همکاری را داشتند تقدیر و تشکر میکه در به ثمر رساندن این پژوهش 

 مالحظات اخالقی

، فارغ از هر گونه اجبارآزادانه )، رضگگایت آگاهانه گرفتکه بر روی آزمودنی انسگگانی انجام  این پژوهشدر 
از تمامی اطالعاتی  و والدین آنها کودکاناین منظور  یبرا. ( و به شکل کتبی اخذ شدتطمیع و اغوا، تهدید

                                                                                                                                         
1. Chatterjee, K.  
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هدا  پژوهش، )از جمله مدت پژوهش، عنوان و ا فاده در پژوهش روش، طول  تأمین ، مورد اسگگگت نابع  م
شگر، هر گونه تعارض منافع احتمالی، بودجه سازمانی پژوه ستگی  قابل انتظار در  هایو فواید و زیان، واب
ارجحیت منافع جامعه . شدندبه نحو مناسبی آگاه ، مؤثر باشند آنها یگیردر تصمیم ستتوانمیکه  مطالعه(

در همچنین . پژوهشگران نشدمحدودیت در اراده و اختیار  موجب اعمال، در این پژوهش یا پیشرفت علوم
سارت شگر بود، صورت بروز هر گونه خ س ولیت آن متوجه پژوه سرعت یموارد. م ، سهولت کار، از قبیل 

در  کودکوجه موجب قرار دادن  هیچ به شپژوهیا صرفاً عملی بودن  تر وپایین یهزینه، راحتی پژوهشگر
ضافی به و شد یمعرض خطر یا زیان افزوده یا تحمیل هر گونه محدودیت اختیار ا به کودکان و والدین . ن

شد که آن شوندها میآنها اعالم  صر   شرکت در پژوهش من شد از  بدیهی . توانند در هر زمان که مایل با
تبعات نامطلوبی نصگگیب ، ود مواردی را که ترک پژوهشپژوهشگگگر مکلف ب، اسگگت در صگگورت انصگگرا 

شرکت دادن آزمودنی در پژوهش با ارائه اطالعات . نماید را به ایشان تفهیم و او را حمایت کندآزمودنی می
آگاهانه از حق خود در کسگگگب اطالعات ، مگر اینکه کودک یا والدین، مربوط به پژوهش صگگگورت گرفت

شدصر  شگ. نظر کرده با « راز»عنوان موظف بود اطالعات مربوط به کودک را در این پژوهش به رپژوه
یا ، عدم قبول شرکت در پژوهش. نیز فراهم نمود آن رارا افشا ننماید و ضمناً شرایط عدم افشاء  تلقی و آن

در شگگگد به فرد ارائه می مدرسگگگهکه در آموزشگگگی بر خدمات  یگونه تأثیرهیچ، یادامه ندادن به همکار
آگاهی الزم را ، دادن رضگگایت یتوانند برانمیا توجه به اینکه کودکان دارای اختالل یادگیری ب. برنداشگگت

 . ندفتگرو مورد حفاظت ویژه قرار  در نظر گرفته شدندپذیر  عنوان افراد آسیبداشته باشند به

 تعارض منافع

سندگان این مقاله اعالم می شار مقانوی شرکنند که در رابطه با انت شده به طور کامل از اخالق ن از ، له ارائه 
اند و منافعی تجاری در پرهیز نموده، ها و یا ارسال و انتشار دوگانهجعل داده، سوء رفتار، جمله سرقت ادبی

سندگان در قبال ارائه اثر خود ستا وجود ندارد و نوی سندگان . اندوجهی دریافت ننموده، این را همچنین نوی
ه این اثر قبال در جای دیگری منتشگگر نشگگده و همزمان به نشگگریه دیگری ارائه نگردیده دارند کاعالم می
 . به ناشر محول گردیده است. . . تصاویر و ، جداول، همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا. است
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