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Introduction: Learning disorders are one of the factors that affect the learning process. Accordingly,
this study aimed to study the effectiveness of two methods of attention training based on Fletcher’s
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program and computerized cognitive rehabilitation on executive functions and cognitive avoidance
of children with specific learning disorders.
Methods: This study was a semi-experimental study with a three-group pre-test-post-test design
with the control group (two experimental groups and one control group). The statistical population
consisted of all students between seven and ten years of learning disorder referred to learning
disorder centers in Tehran in the academic year 2019-2020, among whom 30 students were selected as the convenience sampling method. Sexton & Dugas Cognitive Avoidance Questionnaire
(2008), and Executive Functions (Parent Form) of Gioia et al. (2000) were used to collecting
data. Attention training was used based on Fletcher’s program (12 group 45-minute sessions) and
computerized cognitive rehabilitation (ten sessions of 30 minutes individually). Data analysis was
performed using multivariate and one-variable covariance analysis tests using SPSS-24 software.
Results: Both attention training interventions based on Fletcher’s program and computerized cognitive rehabilitation method had an effect on increasing executive function and cognitive avoidance
in children with specific learning.
Conclusion: No significant difference was observed between the two educational methods in in-

doi.org/10.30514/icss.24.2.29

creasing executive functions and cognitive avoidance.
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Extended Abstract
Introduction
In the range of human individual and social life, there are

a transformed person whose cognitive abilities and think-

numerous topics with different ways to learn. Learning

ing power know no bounds during the interaction with

can be considered the most fundamental process as a re-

physical growth. The term executive functions refer to

sult of which the helpless and helpless creature becomes

general structures, including several functions such as
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planning decisions and inhibitions in an organization that

high intelligence (no mental retardation), no other disor-

require excellent cognitive skills of the brain such as at-

ders, and no psychological and medical treatment during

tention, working memory, language, perception, and cre-

the last two months. Exclusion criteria were absent from

ative thinking. These functions help people with learning

more than two sessions, students with intelligence under

tasks, intelligence stretches, and academic issues. The

85, and students whose learning disabilities are due to

present study aimed to compare the effectiveness of two

visual, auditory, motor, or mental retardation, emotional

methods of attention training based on Fletcher program

distress, environmental, cultural, or economic deprivation.

and computerized cognitive rehabilitation on executive

Children with learning disabilities were selected from the

functions and cognitive avoidance of children with par-

centers for this disorder. Admission to these centers is

ticular learning disabilities.

such that at the discretion of the normal school teacher,
they were referred to these centers, and in these centers,

Methods

they were revised by conducting an intelligence test. The

This is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test

parents of the children received final confirmation of the

design of three groups with a control group (two experi-

learning disability, and a case was registered in the learning

mental and one control group). Attention training based on

disabilities center. First, for students with learning disabil-

Fletcher’s program and computerized rehabilitation train-

ities, the cognitive avoidance questionnaire was presented

ing for children was applied to two experimental groups.

by the student, and the executive functions questionnaire

The control did not receive any training. The statistical

(parent form) was presented by one of the parents (pre-

population of all students aged seven to ten years had

test). In the initial assessment, students with approved

learning disabilities referring to learning disability cen-

criteria remained in the study, and students who did not

ters in Tehran in the academic year of 2019-2020. Among

have the approved criteria and had intelligence under 85

them, 30 people were selected as the statistical sample by

were excluded from the study. Students were divided into

the convenience sampling method. Then, this number was

three groups based on inclusion and exclusion criteria. Af-

randomly divided into three groups (a 10-person group for

ter that, training sessions were held in groups for students.

attention training based on Fletcher’s program, a 10-per-

A group of ten people for the treatment method of atten-

son group for computerized cognitive rehabilitation for

tion training was used based on Fletcher’s program, which

the child, and one group of ten as the control group). To

was implemented in 12 sessions. A group of ten people

collect data, this study used Sexton and Dogas’s (2008)

used computerized cognitive rehabilitation treatment with

cognitive avoidance questionnaires and executive func-

self-grammar training in ten sessions individually. The

tions (parent form) Gioia et al. (2000), Attention training

third group was in the control group without therapeutic

based on Fletcher’s program (a 12-session of 45 minutes),

intervention. Considering the passage of seven to ten days

Computerized cognitive rehabilitation (10 sessions of 30

after training and treatment, students were re-evaluated by

minutes individually) was used. Inclusion criteria of the

cognitive avoidance test, and parents were re-evaluated by

present study were interesting in participating in the study,

executive functions test (parent form) (post-test). Post-test

first-to fourth-grade elementary students based on a refer-

was retaken after one month to follow-up on the treatment.

ral to learning disability centers, IQ test and validation as-

Multivariate and univariate analyses of covariance were

sessment in the center of learning disability, moderate to

used to analyze the data using SPSS software version 24.
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Results

that can be used to help improve basic mental processes

Considering the level of significance (P<0.05), it can be stat-

that are significant in high-level learning.

ed that the rate of cognitive avoidance in the control group
is significantly different from the attention training groups

Ethical Considerations

based on Fletcher’s program and cognitive rehabilitation

Compliance with ethical guidelines

(P=0.000). Nevertheless, the cognitive avoidance scores in

All subjects received information about the research.

the attention groups based on Fletcher’s program and com-

They were assured that all information would remain

puterized cognitive rehabilitation did not show a significant

confidential and only be used for research purposes. In

difference (P=0.051). This means that both interventions

order to respect privacy, the details of the subjects were

have been able to reduce cognitive avoidance. Due to the

not recorded. In the end, informed consent was obtained

small size of the groups, the comparison of means was used

from all of them. This research has been approved by the

to compare the reduction rate. Considering the significance

Ethics Committee of the Islamic Azad University of Sari

level of 0.05, it can be stated that in the executive function

with the code IR.IAU.SARI.REC.1398.080.

variable, the score of the control group showed a significant difference from the scores of both attention training
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صفحات 29-42

مقایسه اثربخشی روش های آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherو روش بازتوانی شناختی
رایانه ای بر اجتناب شناختی کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص
مرضیه السادات خلیلی

1

،سیده علیا عمادیان

*2

 ،رمضان حسن زاده

 .1دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .2استادیار ،گروه روان شناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .3استاد ،گروه روان شناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

چکیده

دریافت1399/12/23 :

مقدمه :یکی از مواردی که روی ف رایند یادگیری اثر می گذارد و به تبع آن عالیق و آموزش ها در فرد تحت تاثیر ق رار

اصالح نهایی1400/12/20 :

می گیرد اختالالت یادگیری است .هدف از پژوهش حاضر ،اث ربخشی دو روش آموزش توجه بر اساس ب رنامه  Fletcherو

پذیرش1401/01/23 :

بازتوانی شناختی رایانهای بر کارکردهای اج رایی و اجتناب شناختی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص انجام شد.

واژه های کلیدی

روش کار :این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون_ پس آزمون سه گروهی با گروه کنترل (دو گروه آزمایش و یک

آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher

گروه کنترل) بود .جامعه آماری کلیه دانشآموزان  7تا  10سال دارای اختالل یادگیری م راجعهکننده به م راکز اختالل

بازتوانی شناختی رایانهای

یادگیری آموزشو پرورش واقع در شهر ته ران در سال تحصیلی  1398-1399بودند که از میان آنان  30نفر به عنوان نمونه

کارکردهای اجرایی

به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامههای اجتناب شناختی  Sextonو

اجتناب شناختی

 )2008( Dugasو کارکردهای اج رایی (فرم والدین)  Gioiaو همکاران ( )2000استفاده شد .آموزش توجه بر اساس ب رنامه

اختالل یادگیری خاص

 12( Fletcherجلسه  45دقیقهای گروهی ) ،بازتوانی شناختی رایانهای ( 10جلسه  30دقیقهای به صورت فردی) استفاده

نویسنده مسئول
سیده

علیا

عمادیان،

استادیار،

گروه

روان شناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،ساری ،ایران

ایمیلEmadian2012@yahoo.com :

شد .تجزیهو تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیره و یک متغیره و با نرمافزار SPSS-24

انجام گرفت.
یافته ها :هر دو مداخله آموزش توجه بر اساس ب رنامه  ،Fletcherو روش بازتوانی شناختی رایانهای ،بر افزایش کارکرد
اج رایی و می زان اجتناب شناختی کودکان دارای یادگیری خاص تأثیرگذار بودند .از طرفی تفاوت معناداری میان این دو
روش مشاهده نشد.
نتیج هگیری :با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود و نظر به این که به طور تقریبی در تمامی مدارس رایانه وجود
دارد م یتوان این گونه ب رنامه ها را به عنوان بخشی از ب رنامه آموزشی دانش آموزانی که با مشکالت یادگیری روبه رو هستند

doi.org/10.30514/icss.24.2.29

ق رار داد.

مقدمه

از نظر منطقی ،متخصصان مغز و اعصاب نتیجه گرفتند که اختالالت

اختالالت یادگیري خاص با وجود توانایی یادگیري متوسط ،به طور

یادگیري خاص منشأ "عصبی" دارند ،اما به اشتباه نتیجه گرفتند که

متوسط با مشکالت غیرمنتظره یادگیري مشخص می شوند ( .)1افراد
مبتال به اختالالت یادگیري براي اولین بار تقریباً دو قرن پیش توسط

اختالالت یادگیري خاص نیز ناشی از آسیب هاي مغزي است .براي اکثر

کودکان مبتال به اختالالت یادگیري ،همان طور که پژوهش ها پشتیبانی

متخصصان مغز و اعصاب مورد توجه قرار گرفتند .متخصصان مغز و

می کند ،هیچ رویدادي شخصی در مورد ضربه مغزي یا توهین عصبی

اعصاب اولیه شروع به ایجاد ارتباط بین شباهت هاي بین کودکان با

وجود ندارد ،حداقل این موارد واضح است .در حالی که پیشرفت هاي

مشکالت ویژه یادگیري و افراد مبتال به آسیب هاي موضعی مغزي کردند.
32
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اثربخشی روش  Fletcherو بازتوانی شناختی رایانه ای بر اجتناب شناختی

درباره عملكردهاي خويش در روابط بین فردي و توجه سوءگيرانه درباره

قابل توجهی در زمینه اختالالت یادگیري در زمینه شناسایی تشخیصی،

ارزیابی های ديگران است كه می تواند منجر به شكل گیری نشانه های

رویکردهاي مداخله و پیش آگهی طوالنی مدت رخ داده است ،علت

جسمي و روان شناختي شود ( .)13مطالعات نشان داد كه دانش آموزان

اصلی اختالالت یادگیري هنوز به خوبی درک نشده است و همچنان به

داراي اختالل يادگيري خاص پس از يك تجربه ناخوشايند در روابط

طور کلی به عنوان "عصبی" در اصل توصیف می شود ( .)1اين اختالل

اجتماعي به پردازش ذهني موقعيت پرداخته و محتويات ذهني خود

يكي از عملكردهاي افراد مانند خواندن ،نوشتن و رياضيات را تحت تأثير

را درباره موقعيت با استفاده از انواع راهبرد اجتناب شناختي تغيير

قرار می دهد .دانش آموزان مبتال به اين نوع اختالالت بسيار كمتر از

می دهند و تالش می كنند تا از تمهيدات اجتنابي براي رهايي از

آنچه از سن و سطح هوشي آنها انتظار می رود ،موفق شده و در تنظيم

تفكرات نگران كننده درباره موقعيت اجتماعي خويش بهره جويند (.)14

اطالعات ديداري و شنيداري ،حافظه و توجه نيز نقص دارند ( .)2اين

پورعبدل و همکاران در پژوهشي نشان دادند كه اجتناب شناختي با

گروه علی رغم هوش طبيعي ،بدون بهره گیری از آموزش هاي ويژه ،قادر

ايجاد شكاف بين تفكر و هيجانات فرد و اجتناب از پذيرش آن ،می تواند

به ادامه تحصيل نيستند ،يا برخي ديگر ممكن است يك روز مطلب را

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختالل يادگيري خاص را با موانع

به خوبي فراگيرند و روز ديگر تمام آن را فراموش كنند ( .)3ميزان شيوع

مهمي روبه رو سازد ،همچنين در اين پژوهش مشخص شد كه در متغير

ناتواني يادگيري در جامعه بسته به نوع ،تعريف و ارزيابي كه از اين گروه

اجتناب شناختي بين دانش آموزان عادي و داراي اختالل يادگيري

به عمل ،می آید متفاوت بوده ،بين  2تا  10درصد گزارش شده است.

خاص تفاوت معنادار وجود دارد (.)15

حدود  3تا  5درصد دانش آموزان مدارس دولتي آمريكا داراي ناتواني

یکی از آموزش هایی که بر کارکرد اجرایی و اجتناب شناختی کودکان

يادگيري هستند ( .)4نرخ شیوع کلی این اختالل در ایران  6/75درصد،

اختالل یادگیری خاص اهمیت دارد آموزش توجه بر اساس برنامه

در پسران  27/7و این نرخ برای دختران  6/24درصد است و فراوانی

 Fletcherمی باشد؛ با توجه به این مشکالت در کودکان اختالل یادگیری

اغلب در سنین  8تا  15سال است ( .)5حدود  2تا  10درصد از کودکان
مبتال به این اختالل هستند و معموال تعداد پسرها در این اختالل سه

خاص لزوم به کارگیری آموزش توجه براساس برنامه  Fletcherاحساس

برابر دخترهاست (.)6

می شود که یکی از مشکالت عمده دانشآموزان که فرآیند آموزش را

یکی از مشکالت دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص ضعف

مختل میکند و موجب کاهش کارایی آنان در عملکرد تحصیلی میشود

شامل خودگرداني ،خودآغازگري ،برنامه ریزي ،انعطاف شناختي ،حافظه

تمرکز بر یک موضوع ،فکر یا شی خاص از بین چندین مورد در یک

در کارکرد اجرایی است ،کارکرد اجرایی مجموعه از توانایی هاي عالي

فقدان توجه است .توجه را در اختیار گرفتن ذهن به شکل هدف دار و

کاري ،سازمان دهي ،ادراك پویا از زمان پیش بینی آینده و حل مسئله

زمان ،تعریف میکنند ( .)17 ،16توجه در تمام فرایندهای ذهنی مورد

است که در فعالیت هاي روزانه و تکالیف یادگیری به کودک کمک

نیاز است .در یک فعالیت شناختی ابتدا توجه ما به محرک جلب میشود

می کند .موفقیت تحصیلی دانش آموز تا حد زیادی به توانایی او در

بعد آن را ادراک مینماییم .بنابراین توجه در عملکرد شناختی ،رفتاری

دستکاری اطالعات در حافظه کاری و نظارت بر پیشرفت خود ،وابسته

عملکرد یادگیری تأثیر میگذارد ( .)18توجه مثل دروازه بان ذهن عمل

برنامه ریزی ،سازمان دهی و اولویت بندی اطالعات ،تنظیم توجه خود،

و ذهنی اهمیت زیادی دارد زیرا حتی کم توجهیهای کوچک هم بر

است ( .)7پژوهش ها ارتباط ضعفی بین کارکردهای اجرایی با اختالل

میکند ،که این کار را با تنظیم و اولویتبندی محرک های پردازش شده

ریاضی ( ،)8اختالل خواندن تحولی ( ،)9اختالل ریاضی و خواندن ()10

توسط سیستم اعصاب مرکزی انجام میدهد .اجزای توجه شامل تنظیم

نشان داده اند .ضعف کارکردهای اجرایی در حوزه بازداری پاسخ ،توجه

برانگیختگی و مراقیت ،توجه انتخابی ،توجه پایدار ،فراخنای توجه یا

پایدار ،سازمان دهی و برنامه ریزی در این کودکان اشاره دارد.

توجه تقسیم شده ،بازدارندگی و کنترل رفتار است ( .)20 ،19هر چند

از ديگر عواملي كه دانش آموزان با آن درگيرند و در جنبه هاي آموزشي

تشخیص اجزای توجه و اندازهگیری آن مشکل است به این دلیل که
توجه معموالً در رابطه با برخی از فعالیت های دیگر ارزیابی می شود

اجتماعي تغيير می دهند ( .)11هر فردي در رويارويي با يك موقعيت

( Fletcher .)21و همکاران ( MacClosky ،)22( )2007و همکاران

به آن توجه نمي شود ،اجتناب شناختي است .شناختي ،انواع راهبردهای
ذهني است كه بر اساس آن افراد تفكرات خويش را در جريان ارتباط

و دیگر این که بخش های متعدد مغز در پردازش توجه اثر گذارند

اجتماعي فرضیه هایی دربارة خود و محيط می سازد ( .)12اين فضیه،

( )23( )2009و  Epsyو همکاران ( )24( )2004اظهار کردند که

معیارهای كمال گرایانه درباره عملكرد اجتماعي مثبت ،باورهاي مشروط

توانایی کودکان در کارکردهای اجرایی و توجه در دوران پیش دبستانی
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گروهی با گروه کنترل (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود ،که

می تواند توانمندی آنها را در خواندن و ریاضیات در سالهای بعد به

خوبی پیشبینی کند .اختالالت یادگیری در حوزههای گوناگون مانع

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherو آموزش بازتوانی رایانهای به

از جمله پرکاربردترین و محبوب ترین این برنامه ها ،برنامه هاي رایانه اي

دریافت نکرد .جامعه آماری کلیه دانشآموزان  7تا  10سال دارای

گونه تمرین هاي رایانه اي را مورد بررسی قرار داده اند .بازتوانی نقصهای

پرورش واقع در شهر تهران در سال تحصیلی  98-99بودند که از بین

پیشرفت تحصیلی میگردد.

کودکان برای دو گروه آزمایشی اعمال شد و گروه کنترل هیچ آموزشی

شناختی است .در این زمینه نیز بسیاري از پژوهشگران اثربخشی این

اختالل یادگیری مراجعه کننده به مراکز اختالل یادگیری آموزش و

شناختی به مدت طوالنی ذهن متخصصان عصبروانشناسی را به خود

آنان تهران  30نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونهگیری در دسترس

مشغول کرده است .مداخالت برای بهبود یا کاهش نقایص شناختی به

انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش :عالقمندی برای شرکت در

طور کلی در یکی از این سه قلمرو قرار میگیرند :الف) مداخالت محیطی

پژوهش ،دانشآموزان پایه اول تا چهارم ابتدایی بر اساس ارجاع به مراکز

که حمایتهای موقعیتی برای تواناییهای مختل فراهم میآورند؛ ب)

اختالالت یادگیری ،انجام تست هوش و سنجش تائید در مرکز اختالل

استفاده از مداخالت مستقیمی که هدفشان بهبود فرایندهای شناختی

اختاللهای دیگر ،عدم دریافت درمانهای روانشناختی و دارویی در

است که تواناییهای توجه به وسیله فراهم آوردن فرصت های ساختارمند

از دو جلسه ،دارای هوش زیر  ،85دانشآموزانی که اختالل یادگیری

مداخالتی که هدفشان این است که نقایص موجود را جبران کنند؛ ج)

یادگیری ،هوش متوسط به باال (عدم عقبماندگی ذهنی) ،عدم ابتال به

زیربنایی و حذف یا کاهش خود نقص است .فرض مداخالت مستقیم این

طی دو ماه اخیر بود .معیارهای خروج :عدم حضور در جلسات بیش

برای تمرین کردن جنبههای مختلف توجه بهبود مییابند .درمان شامل

آنان در نتیجه نقصهای بینایی ،شنوایی ،حرکتی بوده و یا بر اثر

متفاوت است .فرض بر این است که فعال کردن مکرر و تحریک مداوم

فرهنگی یا اقتصادی ایجاد شده باشد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده

تمرینهای مکرر مجموعهای از تکالیف است که نیازمند توجه با سطوح

عقبماندگی ذهنی یا پریشانی هیجانی یا محرومیتهای محیطی،

سیستمهای توجه باعث تغییر در ظرفیت شناختی میشود که این

از آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک

خود ،نشانهنده تغییرات زیربنایی در فعالیت نورونی است ( .)25در

متغیره با نرمافزار  SPSS-24انجام شد.

پژوهشی که  Loosliو همکاران انجام داده اند ،تنها با  2هفته تمرین

اختصاصی در تکالیف شناختی و حافظه فعال ،تفاوت معناداري بین

ابزار

فعال و عملکرد خواندن مشاهده گردید ( .)26همچنین  Dahlinتأثیر

)Behavior Rating Inventory of Executive

پرسشنامه

عملکرد کودکان با مشکالت رشدي و کودکان گروه کنترل در حافظه

کارکردهای

اجرایی

(((BRIEF

Function

تمرین حافظه فعال را بر بهبود عملکرد حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (فرم والدین) ،توسط

به پژوهش های یاد شده ،و با توجه به این که درمان و مداخالت انجام

دارای دو فرم والدین و معلمان است و دارای  ۸۶سؤال میباشد که

دانش آموزان با مشکالت یادگیري مورد تأیید قرار داده است ( .)27نظر

 Gioiaو همکاران در سال  ۲۰۰۰طراحی شده است ( .)28این ارزیابی

شده مقایسه اثربخشی مداخالت برنامه  Fletcherو بازتوانی شناختی

نمره دهی آن لیکرت حداقل و حداکثر نمره  86-258می باشد امتیاز

را در مورد اختالل یادگیري خاص توام مورد بررسی قرار نداده اند و

هر سوال بین"هیچ وقت" و "گاهی اوقات" و "همیشه" به ترتیب از ۱

پژوهش هایی با هدف مقایسه اثربخشی بازتوانی شناختی و برنامه

برای نمونه های بالینی در فرم والدین آن 0/82-0/98 ،میباشد و

و با توجه به مطالب ارائه شده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی

به  0/80-0/97میرسد .در پژوهش شهابی و همکاران روایی و اعتبار

تا  ۳توسط والدین نمره گذاری میشود .ضریب اعتبار این پرسشنامه

پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است ،ضرورت و اهمیت

زمانی که برای ارزیابی جامعه هنجار از آن استفاده شود ،این میزان

 Fletcherدر درمان اختالالت یادگیري را دو چندان می نماید .بنابراین

پرسشنامه سنجیده شد کـه ضریب پایایی آزمون_ بازآزمون خرده

بازتوانی شناختی (رایانه ای) و ترکیب آن با برنامه  Fletcherبر روي

مقیاس هاي آزمون رتبه بندي رفتاري کارکردهاي اجرایی در کارکرد

اختالل یادگیري خاص در کودکان دبستانی تهران بود.

بازداري  ،0/90جهت دهی  ،0/81کنترل هیجانی  ،0/91آغاز به کار

روش کار

 ،0/80حافظه فعال  ،0/71برنامهریزی  ،0/81سازماندهی اجزاء ،0/79
نظارت  ،0/78شاخص تنظیم رفتار  ،0/90شاخص فراشناخت 0/87

روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون_پس آزمون سه
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اثربخشی روش  Fletcherو بازتوانی شناختی رایانه ای بر اجتناب شناختی

و نمره کلی کارکردهای اجرایی  0/89به دست آمد .ضریب همسانی

سپس دانشآموزان به نوبت جمالت را بیان کردند .در پایان جلسه پیدا

باال بودن همسانی درونی کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه است (.)29

توجه بینایی .بازی ببین و بگو ،دیدن تصاویر کودکان و سپس بازشناسی

کردن شی گم شده با صدای دور و نزدیک انجام شد .جلسه چهارم:

درونی برای این پرسشنامه از  0/87تا  0/94میباشد که نشان دهنده

آنها ،بازی پیدا کردن اشکال مطابق رنگ و اندازه آنها ،تفاوت در تصاویر

پرسشنامه اجتناب شناختی

مشابه ،تشخیص شکل از زمینه و رمزنویسی انجام گرفت.جلسه پنجم:

رنگ آمیزی تصاویر مشابه انجام شد .جلسه ششم :تمرین فعالیتهای

این پرسشنامه یک ابزار مداد کاغذی است که  25سوال دارد که برای

توجه شنیداری و دیداری .در این جلسه فعالیتها و تمرینات جلسات
مربوط به توجه شنیداری و بینایی مجددا ً مرور شد .جلسه هفتم :توجه

نخستین بار توسط  Sextonو  )2008( Dugasساخت و اعتباریابی شد

( .)11حداقل و حداکثر نمره  25-125می باشد .بساک نژاد و همکاران

ترسیمی .به منظور تقویت توجه ترسیمی فعالیتهایی همچون ترسیم

ضریب پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برای نمره کل

ماز ،وصل کردن نقاط به یکدیگر ،کامل کردن تصاویر ناقص انجام گرفت.

اجتناب شناختی برابر  0/91و به ترتیب برای خرده مقیاس فرونشانی

جلسه هشتم :توجه عملی و ایجاد تمرکز .قیچی کردن اشکال مختلف

فکر  ،0/90برای جانشینی فکر  ،0/71برای حواسپرتی  ،0/89برای

روی کاغذ و چیدن پازل .جلسه نهم :توجه لمسی .به منظور تقویت

اجتناب از محرک تهدیدکننده  0/90و برای تبدیل تصورات به افکار برابر

توجه لمسی اشیاء مختلف درون کیسه قرار داده میشود و سپس از

 0/84گزارش کردند .ضریب روایی این ابزار از طریق ضریب همبستگی

دانشآموزان خواسته شد تا اشیاء را لمس کنند و نام آن را بگویند.

با سیاهه فرونشانی فکر خرس سفید برابر  0/48به دست آمد (.)30

سپس بازی به این روش به صورت دو نفره ترتیب داده و اجرا شد .جلسه

نرم افزار بازتوانی شناختی شناخت افزا ()Cogniplus

دهم :هماهنگی دیداری حرکتی :تمرینات انداختن حلقه پالستیکی از
فاصله معین( ،دارت) .جلسه یازدهم :در این جلسه داستان هایی برای

این نرم افزار در سال  2005توسط  Sohlbergو  Mateerدر کشور

اتریش برای آموزش کارکردهای اساسی شناختی (شامل توجه مستمر،

دانشآموزان خوانده شد و از آنها خواسته شد که پس از اتمام داستان

دیداری_حرکتی) طراحی و تولید شده است .به منظور تعیین اعتبار

والدين) و اجتناب شناختی اجرا شد.

به سواالت پاسخ دهند.جلسه دوازدهم :آزمون کارکردهای اجرایی (فرم

توجه مستقیم ،توجه انتخابی ،حافظه کاری ،گوش به زنگی و هماهنگی

نرم افزار از روش اعتبار همزمان استفاده شد .ضریب همبستگی به دست

یافت هها

آمده از اجرای همزمان این نرم افزار و نرم افزار توان بخشی مغزی بر روی

جمعیت شناسی :در  3گروه (گروه  10نفره آموزش توجه بر اساس

 30دانش آموز برابر  0/61به دست آمده است (.)31

برنامه  ،Fletcherگروه  10نفره بازتوانی شناختی رایانهای برای خود

آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher

کودک و یک گروه  10نفره به عنوان گروه کنترل) جایگزین شدند

منظور از آموزش توجه ،روش آموزشی در زمینه افزایش توجه در 12

(که از دانش آموزان  7-10سال و در هر گروه  5نفر دختر و  5نفر پسر

صورت گروهی اجرا شد ( .)22شرح جلسات بدین صورت بود :جلسه

در ابتدا با کنترل پیش آزمون و با استفاده از مانکوا ،پس آزمونهای

تشکیل شده بودند).

جلسه  45دقیقه ای است .این آموزش بر اساس برنامه  Fletcherو به
اول :آشنایی با روش و اجرای آزمون کارکردهای اجرایی (فرم والدين)

سه گروه آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherو بازتوانی شناختی

درباره هدف و ضرورت آموزش توجه برای والدین توضیح داده شد.

کنترل پیش آزمون و پس آزمون هر سه گروه در متغیر اجتناب شناختی

و اجتناب شناختی .در این جلسه ابتدا درباره ناتوانی یادگیری و سپس

رایانهای و کنترل با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج تحلیل کوواریانس

جلسه دوم :بازی با عروسک .ابتدای جلسه با پرسش از دانشآموزان

در ادامه ارائهشده است.

رابطه صمیمانه تقویت شده سپس مفهوم توجه به وسیله بازی با

در اولین تحلیل کوواریانس انجام گرفته ،نمرات پیش آزمون ب ه عنوان

عروسک آموزش داده شد .جلسه سوم :توجه شنیداری .این جلسه شامل

كووریت و کنترل محاسبه شده ،سپس تغییرات میان نمرات سه گروه

تقویت توجه شنیداری از طریق گوش دادن به صداهای ضبط شده،

در پس آزمون یک هفته بعد از مداخله با یکدیگر مقایسه شدهاند.

صدای خوردنی ها ،صدای حیوانات ،صدای تکان دان اشیاء مختلف است.

همان طور که جدول  1نشان میدهد ،در مقایسه میانگین ها نمرات

بعد از شنیدن اصوات جمالتی توسط درمانگر با صدای ضعیف گفته شد،

پس آزمون اجتناب شناختی بعد از مداخله هر سه گروه آموزش توجه
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بر اساس برنامه  Fletcherو بازتوانی شناختی رایانهای ،نسبت به گروه

کنترل کاهش یافته است (جدول .)1

جدول  .1شاخص های توصیفی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون

متغیروابسته

کارکرد اجرایی

گروه

فراوانی

پس آزمون

پیش آزمون

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher

10

142/7

26/10

128/1

14/1

بازتوانی شناختی رایانهای

10

127/8

14/01

120/8

10/81

گروه کنترل

10

136/3

12/10

139/1

11/04

آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher

10

75/9

14/46

69/4

14/1

10

81/4

11/13

71/9

9/36

10

85/4

15/19

85/6

15/96

اجتناب شناختی بازتوانی شناختی رایانهای
گروه کنترل

بر اساس جدول  2در آزمون شاپیرو_ویلک نیز مقدار معناداری

رعایت شده است .سطح معناداری در آزمون لوین باید که اگر بیش

دادهها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .بنابراین این پیش فرض

است.

نمایش داده شده بیشتر از  0/05میباشد ،که در نتیجه میتوان

از  0/05باشد ،میتوان گفت واریانس گروه ها از تجانس برخوردار

جدول  .2آزمون بهنجار بودن توزیع نمرات

آزمون شاپیرو_ویلک
کارکرد اجرایی
اجتناب شناختی

مقدار آماری درجه آزادی

P

پیش آزمون

0/925

29

0/190

پس آزمون

0/867

29

0/208

پیش آزمون

0/966

29

0/429

پس آزمون

0/957

29

0/264

بر اساس جدول  ،3با توجه به نمره ( Boxs M=9/47و )P>0/05

برقرار است .با توجه به نمره آزمون لوین در هر دو گروه و معنادار نشدن

فرض همگنی ماتریس کوواریانس برقرار است .با توجه به نمره آزمون

مقدار  Fدر متغیرهای کارکرد اجرایی ( ،)P>0/05میتوان نتیجه گرفت

شناختی ( ،)P>0/05میتوان نتیجه گرفت که همگنی واریانس ها وجود

کوواریانس در مقیاس های متغیر وابسته (کارکرد اجرایی) برقرار

لوین در هر دو گروه و معنادار نشدن مقدار  Fدر متغیرهای اجتناب

که همگنی واریانس ها برقرار است؛ از آنجا که همگنی و پیش فرض های

دارد؛ از آنجا که همگنی و پیش فرض های کوواریانس در مقیاس های

است ،لذا امکان اجرای تحلیل کوواریانس چند متغیره وجود دارد .بر

کوواریانس چند متغیره وجود دارد .در مقایسه میانگین ها نمرات

کوواریانس برقرار است .با توجه به این که همگنی و پیش فرض های

اساس جدول  3و نمره ( F=1/41و  )P<0/05فرض همگنی ماتریس

متغیر وابسته (اجتناب شناختی) برقرار است ،لذا امکان اجرای تحلیل

پس آزمون کارکرد اجرایی بعد از مداخله هر دو گروه آموزش توجه

کوواریانس در متغیر (اجتناب شناختی) برقرار است ،بر اساس جدول 3

بر اساس برنامه  Fletcherو بازتوانی شناختی رایانهای ،نسبت به

و نمره ( F=1/82و  )P<0/05فرض همگنی ماتریس کوواریانس برقرار

است .با توجه به این که در پنج پیش فرض عنوان شده ،مفروضه های

گروه کنترل افزایش داشتهاند .بر اساس جدول  ،3با توجه به نمره

کوواریانس بررسی شدهاند ،لذا میتوان با تکیه بر این پیشفرض ها از

( Boxs M=12/27و  )P>0/05فرض همگنی ماتریس کوواریانس
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روابط میان متغیرهای این پژوهش بهره برد.

تحلیل کوواریانس چند متغیری برای آزمون سواالت پژوهش و بررسی

جدول  .3نتایج بررسی همگنی کوواریانس ها

آماره Boxes M

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

P

12/27

1/82

3

18168/92

0/090

9/47

1/41

3

18168/92

0/206

همگنی ماتریس کوواریانس
پس آزمون کارکرد اجرایی

همگنی ماتریس کوواریانس

پس آزمون اجتناب شناختی

شاخص ( )F=1/24تعامل میان متغیر مستقل و پیش آزمون را نشان

با توجه به جدول  ،4مقدار شاخص ( )F=1/09تعامل میان متغیر

میدهد .چون این مقدار از  0/05بزرگتر است ،پس میتوان نتیجه

مستقل و پیش آزمون را نشان میدهد .چون مقدار شاخص از 0/05

گرفت فرضیه صفر مورد قبول واقع شده و پیش فرض همگونی شیب

بزرگتر است ،پس میتوان نتیجه گرفت فرضیه صفر مورد قبول واقع

رگرسیون رعایت شده است.

شده و پیش فرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است .مقدار

جدول  .4تعامل پیش آزمون و متغیر مستقل ()Tests of Between-Subjects Effects

تعامل پیش آزمون

کارکرد اجرایی و متغییر مستقل

تعامل پیش آزمون اجتناب

شناختی و متغییر مستقل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

6282/72

2

2094/24

1/24

0/321

9052/40

2

3017/48

1/09

0/266

استفاده شده است .نمرات کارکرد اجرایی در پس آزمون با نمرات

بر اساس جدول  ،5در سطح آزمون با توجه به سطح معناداری (،)P>0/05

کارکرد اجرایی در پیش آزمون دارای تفاوت معناداری است ،که این امر

میتوان عنوان داشت بین متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت

نشان می دهد مداخله ها بر میزان کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل

معناداری وجود داشته است و حداقل یک میانگین با سایر میانگین ها

یادگیری خاص اثرگذار بوده اند (.)P>0/05

دارای تفاوت است که برای نشان دادن تفاوتها از آزمون های تعقیبی

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری

ارزش

 dfفرضیه

 dfخطا

F

P

ضریب اتا

آزمون
آزمون اثر پیالیی

0/903

4

50

10/296

0/000

0/452

آزمون المبدای ویلکز

0/163

4

48

17/72

0/000

0/596

آزمون اثر هتلینگ

4/72

4

46

27/18

0/000

0/703

آزمون بزرگترین ریشه روی

4/640

2

25

58/002

0/000

0/823

آزمون اثر پیالیی اجتناب شناختی

0/903

10/296

4/000

50/000

0/000

0/452
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ارزش

 dfفرضیه

 dfخطا

F

P

ضریب اتا

آزمون
آزمون المبدای ویلکز اجتناب شناختی

0/163

17/72

4/000

48/000

0/000

0/596

آزمون اثر هتلینگ اجتناب شناختی

4/72

27/18

4/000

46/000

0/000

0/703

آزمون بزرگترین ریشه روی اجتناب شناختی

4/640

58/002

2/000

25/000

0/000

0/823

با توجه به جدول  6اثرات آزمون ها ،میتوان عنوان داشت ،مقدار

در پس آزمون با میزان کارکرد اجرایی در پیش آزمون دارای تفاوت

اجتناب شناختی در پیش آزمون است ( ،)P>0/05و مداخله ها بر

کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص اثرگذار

معناداری ( ،)P>0/05است که نشان میدهد .مداخله ها بر میزان

اجتناب شناختی در پس آزمون دارای تفاوت معناداری با میزان

بودهاند.

کاهش اجتناب شناختی تأثیرگذار بودهاند .میزان کارکرد اجرایی

جدول  .6آزمون اثر بین آزمودنی ها ()Tests of Between-Subjects Effects

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

ضریب اتا

گروه

پس آزمون کارکرد اجرایی

1415/23

3

471/74

9/85

0/000

0/742

خطا

پس آزمون کارکرد اجرایی

1674/90

35

47/85

کل

پس آزمون کارکرد اجرایی

312541/00

39

گروه

پس آزمون اجتناب شناختی

5122/02

5

2115/41

خطا

پس آزمون اجتناب شناختی

285/36

25

109/12

کل

پس آزمون اجتناب شناختی

520567/00

30

23/17

0/000

0/661

بر اساس نتایج آزمون تعقیبی که به مقایسه دو به دو گروهها میپردازد،

اجتناب شناختی در گروههای آموزشی توجه بر اساس برنامه Fletcher

دو به دو مقایسه شدند ،میتوان عنوان کرد :میزان اجتناب شناختی

()P=0/051؛ این بدان معناست که هر دو مداخله توانستهاند میزان

و بازتوانی شناختی رایانهای تفاوت معناداری را از یکدیگر نشان ندادهاند

متغیر اجتناب شناختی دانشآموزان در گروههای کنترل و گروه آزمایشی

اجتناب شناختی را کاهش دهند .با توجه به کوچک بودن گروهها ،برای

در گروه کنترل با گروههای آموزش توجه بر اساس برنامه Fletcher

مقایسه میان میزان کاهش از مقایسه میانگینها بهره برده شد (جدول .)7

و بازتوانی شناختی دارای تفاوت معناداری است ()P=0/000؛ اما نمره

جدول  .7نتایج تعقیبی ()Multivariate Tests

متغیر
پس آزمون اجتناب
شناختی

گروه ()I

میانگین تفاوت میان گروه ها انحراف معیار

گروه ()J

P

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherبازتوانی شناختی

35/501

4/518

0/051

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherکنترل

-30/319

4/652

0/000

کنترل

26/326

4/707

0/000

بازتوانی شناختی

و گروه آزمایشی دو به دو مقایسه شدند .در متغیر کارکرد اجرایی

بر اساس جدول  8نتایج آزمون تعقیبی که به مقایسه دو به دو متغیر

نمره گروه کنترل با نمرات هر دو گروه آموزش توجه بر اساس برنامه

می پردازد ،متغیر کارکرد اجرایی دانشآموزان در گروههای کنترل

38
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

مرضیه السادات خلیلی و همکاران

اثربخشی روش  Fletcherو بازتوانی شناختی رایانه ای بر اجتناب شناختی

 Fletcherو روش بازتوانی شناختی رایانهای تفاوت معناداری را نشان

رایانهای ،بر افزایش کارکرد اجرایی کودکان دارای یادگیری خاص

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherو روش بازتوانی شناختی

نشد (.)P=0/۷۳۸

داد ( .)P>۰/00۱این امر نشان دهنده آن است که هر دو مداخله

تأثیرگذار بودهاند .از طرفی تفاوت معناداری میان این دو روش مشاهده

جدول  .8نتایج تعقیبی ()Multivariate Tests

متغیر
پس آزمون اجتناب
شناختی

گروه ()I

میانگین تفاوت میان گروه ها انحراف معیار

گروه ()J

P

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherبازتوانی شناختی

-5/41

3/42

0/738

آموزش توجه بر اساس برنامه  Fletcherکنترل

16/459

3/16

0/000

کنترل

11/049

3/20

0/000

بازتوانی شناختی

بحث

و از این رو موجب کاهش مشکالت مربوط به عدم یادآوری اسامی و

برنامه الگوی فراخوان حافظه نیز از سوی دیگر موجب تقویت حافظه

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش های آموزش توجه بر

کاری میشود .آموزش توانمندسازی شناختی منجر به تقویت و بهبود

اساس برنامه  Fletcherو روش بازتوانی شناختی یارانه ای بر اجتناب

کارکردهای اجرایی دانشآموزان ،در گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه

شناختی کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل یادگیری خاص

کنترل میشود .در نتیجه از مداخله توانمندسازی شناختی میتوان برای

انجام شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخالت درمانی برنامه

بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری استفاده

 Fletcherو بازتوانی شناختی (رایانه ای) بر کاهش اجتناب شناختی

نمود ( .)37توانبخشی شناختی هنر و علم بازسازی فرایندهای ذهنی

تاثیرگذار و مداخله ها بر میزان کارکرد اجرایی کودکان دارای اختالل

و آموزش راهبردهای جبران پذیر است .اصل اساسی در توانبخشی

یادگیری خاص اثرگذار بودهاند .این نتایج با یافته های پژوهش های

شناختی رایانهای ،کمک به بهبود هسته تواناییهای شناختی از جمله

عنایت زاده و همکاران ( ،)32مایلی و همکاران ( ،)33تبریزی و همکاران

کنترل مهاری و ضرورت خودکنترلی برای دستیابی به موفقیتهای

( Maehler ،)34و همکاران ( Bortolon ،)35و همکاران ( )3همسو

تحصیلی و شناختی است به طوری که هدف از توانبخشی شناختی

می باشد .در تبیین این یافته می توان گفت که به طور عمده بر ارتقای

بهبود عملکرد فرد در ناتوانی یادگیری و اجرای فعالیتهای تحصیلی

تواناییهای شناختی تمرکز دارد ،یک نوع درمان ویژه و منحصر به فرد

است ( .)38در حقیقت توانبخشی شناختی روشی جهت بازگرداندن

است .برنامههای رایانهای تمرین شناختی ابزارهایی را در اختیار قرار

ظرفیت های شناختی از دست رفته است که توسط تمرینات و ارائه

میدهد که از طریق آنها بتوان کمک کرد تا فرآیندهای پایهای ذهنی

محرکهای هدفمند صورت می پذیرد .دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای

که در یادگیری سطح باال مهم هستند را بهبود بخشید .توانبخشی

یادگیری پس از یک تجربه ناخوشایند در روابط اجتماعی به پردازش

شناختی رایانهای موجب کاهش مشکالت مربوط به حافظه و عدم

ذهنی موقعیت پرداخته و محتویات ذهنی خود را درباره موقعیت با

یادآوری اسامی شده است تحليل دادهها بیانگر آن است که این روش

استفاده از انواع راهبرد اجتاب شناختی تغییر میدهند و تالش میکنند

درمانی بر تقویت حافظه تأثیرگذار است .برنامه توانبخشی شناختی

تا از تمهیدات اجتنابی برای رهایی از افكار نگرانکننده درباره موقعیت

رایانهای به طور قابلتوجهی سرعت پردازش ،انعطافپذیری شناختی،

اجتماعی خویش بهره جویند .به نظر میرسد که راهبرد اجتناب

نمرات حافظه اخباری کالمی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی

شناختی راهی است که افراد در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و

افزایش فعالیت کرتکس پیش پیشانی نقش قابل توجهی داشته است

تماسهای بین فردی انتخاب میکنند تا به شرایط فشارزا پاسخ گویند.

( .)36توانبخشی حافظه کاری تأثیر معناداری بر فعالیتهای عصبی

به نظر می رسد به کارگیری تمرین های رایانه ای شناختی ،می تواند

مناطق مغزی مرتبط با حافظه کاری دارد و موجب بهبود عملکرد آنها

بهبود عملکرد این طیف از دانش آموزان در زمینه حافظه فعال را در پی

میشود .در این نرمافزار برنامهیادآوری شنیداری فضایی به افراد کمک

داشته باشد برنامه رایانه ای تمرین شناختی ابزارهایی را در اختیار قرار

میکند تا لیستی از مواردی که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند

می دهد که از طریق آنها بتوان کمک کرد ،تا فرایندهای پایه ای ذهنی

مانند حروف ،اعداد ،قرار مالقات و آدرس ها را بهتر به خاطر بسپارند
39

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

مجله تازه های علوم شناختی

دوره ،24شماره ،2تابستان1401

که در یادگیری سطح باال مهم هستند را بهبود بخشید .بازی یارانه ای

مالحظات اخالقی

کردن بازی است موجب افزایش عملکرد شناختی می شود کارکردهای

کلیه آزمودنیها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند .این اطمینان

اساسی داشته و برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت

پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد .به منظور رعایت حریم خصوصی،

دربردارنده کارکردهای متعددی مثل تصمیمگیری برنامهریزی ،بازداری

دریافت شد .این پژوهش با کد  IR.IAU.SARI.REC.1398.080مورد

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

به دلیل این که نیازمند مقدار قابل توجهی انرژی شناختی برای کامل
اجرایی ساختارهای مهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار نقش

به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور

دارند ( .)34اصطالح کارکردهای اجرایی به سازهای کلی اشاره دارد که

مشخصات آزمودنیها ثبت نشد .در پایان از همه آنان رضایتآگاهانه

در سازماندهی است که به مهارتهای شناختی عالی مغز نظیر توجه،

تایید کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری قرار گرفته است.

حافظه فعال ،زبان ،ادراک و تفکر خالق نیاز دارد .این کارکردها در انجام

مشارکت نویسندگان

تکالیف یادگیری ،کوشش های هوشی و مسائل تحصیلی به افراد کمک

میکنند (.)37
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از محدودیت های این پژوهش میتوان به اجرای برنامه مداخله برای

مطالعه و تعریف مفاهیم نقش داشتند .جستجوی ادبیات و پیشینه

و تعمیم پذیری یافته ها را تهدید می کند .همچنین و ریزش افراد در

نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کرد .رمضان

تعمیم پذیری نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد.

نتایج را مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله

نمونه های در دسترس حجم کم نمونه ،اشاره کرد که روایی بیرونی

پژوهشی توسط همه نویسندگان انجام گرفت .مرضیه سادات خلیلی

طی اجرای پژوهش نیز از جمله مشکالت و محدودیت هایی است که

حسن زاده :نگارش و تهیه پیش نویس انجام داد .همه نویسندگان
مشارکت داشتند.

نتیجه گیری

منابع مالی

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخالت درمانی بر

اجتناب شناختی و کارکرد اجرایی دانش آموزان دارای اختالل یادگیری

برای انجام این پژوهش از هیچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.

آموزگاران و والدین قرار گیرد تا با اتکا به دانش کافی بتوانند به مشکل

تشکر و قدردانی

تاثیر گذارند .پیشنهاد می شود این بسته آموزشی در اختیار درمانگران،

اختالل یادگیری خاص دانش آموزان کمک کنند .همچنین پژوهش

بدینوسیله از کلیه مدیران ،معلمان ،والدین و دانش آموزانی که در این

حاضر می تواند پیشنهادهایی را برای مدارس داشته باشد .با توجه به

پژوهش ما را یاری کردند ،کمال تشکر را داریم.

گونه برنامه ها را به عنوان بخشی از برنامه آموزشی دانش آموزانی که با

تعارض منافع

این که به طور تقریبی در تمامی مدارس رایانه وجود دارد میتوان این

مشکالت یادگیری روبه رو هستند قرار داد.

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است.
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