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 Background and Purpose: Attention span, as the most important cognitive function that plays a 

decisive role in learning, memory and perception, is impaired in children with intellectual disabilities. 

The purpose of this study was to investigate the effect of problem-solving training on the attention 

span of students with Down syndrome. 

Method: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest-follow-up and a control group 

design. The statistical population included all students with Down syndrome in Kermanshah in the 

academic year 2021-2022; 30 people were selected by the purposive sampling method and were 

randomly assigned to the experimental group (n=15) and the control group (n=15). The problem-

solving training program was presented to the experimental group during 15 one-hour sessions once 

a week for 15 weeks. The data collection tool was the Rosvold,s continuous performance test. Data 

were analyzed using mixed repeated measures in the SPSS-24 software. 

Results: Analysis of the data revealed a significant difference between the pre- and post-test scores 

on the attention domain subscales (P ≥ 0.05), but no significant difference between the posttest-

follow-up scores (P>0.05).  

Conclusion: This study demonstrated that problem-solving education improves the attention of 

students with Down syndrome; therefore, it is crucial to use this method as an effective cognitive 

program when educating children with Down syndrome.The implications of the results are discussed 

in this article. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Down syndrome is one of the most common chromosomal 

disorders, which is characterized by mental retardation and 

specific biological characteristics (1). One of the obvious 

problems for children with Down syndrome is their short 

attention span. The limitation of intellectual capacity and poor 

motivation of these children are considered two important 

factors in their short attention span (2). The range of attention 

is a cognitive action that includes planning goals and action 

plans and pursuing them when faced with distractions and has 

different dimensions such as selective attention, sustained 

attention, and shifting attention (6). Selective attention is a 

process in which a person is faced with several stimuli, among 

which she must choose only one, but sustained attention means 

active seeking to understand the target stimulus, and shifting 

attention involves performing several activities at the same time 

(7-8).  

Research shows that students with Down syndrome have 

cognitive problems and their attention span is low (2, 10). One 

of the most important educational and rehabilitation strategies 

for cognitive and social problems is problem solving education, 

which refers to a cognitive-behavioral process that provides a 

range of potential answers to deal with problematic situations 

and the possibility of choosing the best and most effective 

answer. Through problem solving, people identify and discover 

effective strategies to deal with problematic life situations (16). 

The results of research studies show that education based on 

problem solving increases the ability of people in the fields of 

social, cognitive, and educational skills (18-15).  

So, conducting this research can greatly expand the scope of 

this knowledge and also provide valuable opportunities for 

practical problem-solving training for mentally retarded 

students with Down syndrome and their parents. Accordingly, 

this research was conducted to investigate the effectiveness of 

a problem-solving training program on the attention span of 

students with Down syndrome. 

Method 
Accordingly, the current study is applied, and its 

implementation method is a quasi-experimental pretest-

posttest-follow-up design involving a control group. The 

statistical population of this research includes all Down 

syndrome elementary school students in Kermansha in 2021-

2022. 30 students with Down syndrome were selected by 

purposeful sampling and randomly assigned to experimental 

and control groups of 15 each. Entry requirements included an 

IQ between 55 and 75, non-use of psychiatric medications, and 

non-participation in any educational program other than daily 

schooling. The criteria for leaving the research included 

parents' lack of consent to participate in educational sessions or 

absence of more than two sessions. The continuous 

performance test (CPT) on a computer (27) was used to 

measure the range of attention. First, the pretest phase was 

done. Then, during 15 one-hour sessions once a week, the 

program "I can solve the problem" (30) was taught to the 

experimental group and their parents. The meetings required 

the presence of at least one parent and included games, stories, 

dolls, pictures, role play, and group discussion. Parents were 

given a booklet containing home assignments and explanations. 

In the last session, a posttest was performed and a follow-up 

phase was performed after one month. It should be noted that 

no training was given to the control group during this period. 

Finally, data analysis was done through SPSS software version 

24 and a mixed repeated measurement analysis method. 

Results 
Table 1 presents the descriptive indices of the variables 

including the mean and standard deviation of pretest, posttest 

and follow-up scores for experimental and control group 

variables. Also in this table, the Shapiro-Wilkes test is 

presented to determine the normality of the distribution of 

variables in the groups. According to this table, the Shapiro-

Wilkes test statistic is not significant for all components, so it 

shows that their distributions are normal (p>0.05).  

  
 

Table 1: Descriptive indices of pretest, posttest and follow-up scores in two groups (N=30) 

Variable levels 
Mean SD 

Normality test 

Control group 

Normality test 

experimental group 

Control experimental Control experimental Shapiro-wilk p Shapiro-wilk p 

Error commission 

pretest 25.86 24.93 5.66 6.43 0.902 0.10 0.954 0.58 

posttest 28.60 24.46 4.54 4.30 0.934 0.31 0.955 0.60 

Follow up 28.60 18.33 4.73 4.62 0.907 0.12 0.974 0.90 

Error omission 

pretest 32.80 30.33 8.49 11.43 0.953 0.57 0.946 0.46 

posttest 32.46 22.53 8.13 7.50 0.980 0.97 0.882 0.05 

Follow up 33.00 21.26 8.67 8.25 0.966 0.79 0.922 0.21 

True answer 

pretest 91.06 94.73 12.11 15.41 0.958 0.50 0.945 0.45 

posttest 88.53 105.33 10.44 10.38 0.963 0.75 0.939 0.37 

Follow up 88.00 108.80 10.48 11.30 0.974 0.91 0.969 0.84 

The results related to the table of descriptive indicators show 

that in the test group, the average scores of the post-test and 

follow-up stage have decreased for Error commission and Error 

omission, while they have increased for the True 

response.According to the research plan, in order to analyze the 
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results and verify the hypotheses, the mixed repeated 

measurement statistical test has been used.  

The results of the single-variable within-subjects effects test 

are significant when comparing the omission error between the 

control and experimental groups (F=17.65, Effect size= 0.38, 

P<0.01), Also, the results for comparing the Error commission 

between the control and experimental groups (F=5.14, Effect 

size= 0.15, P<0.05), And the results are significant for 

comparing the True answer between the control and 

experimental groups (F=9.08, Effect size= 0.24, P<0.01). The 

significance of the interaction effect indicates that there is a 

difference between the changes in the True answer, Error 

omission and Error commission between the control and 

experimental groups during the measurement stages. 

Bonferroni's post hoc test was utilized to compare the means 

of the measurement stages' scores. The results indicated that 

there is a significant difference between the mean scores for 

each stage in the problem-solving training group (p<0.01). The 

mean scores for Error omission and Error commission 

decreased significantly from the pre-test stage to the post-test 

and follow-up stages, while the average scores for True answers 

increased. In the control group, the difference between the 

scores of the stages for all three components is not significant 

(p<0.05).  

Conclusion 
The result of this study showed that teaching problem solving 

program to students with Down syndrome increased their 

attention span. Other results indicate the significant durability 

of the changes resulting from the problem-solving training in 

the follow-up phase.  

These findings were consistent with the results of Doabler and 

Fien (27) who showed that cognitive training through exercises 

increases attention span and precision of students with special 

needs. Additionally, other results of this study indicated that the 

problem-solving training program has an acceptable level of 

durability in the follow-up phase, which is consistent with the 

findings of other studies that indicate the durability of problem-

solving skills over time (32 and 24).  

In explaining the findings of this research, it can be stated that 

the cognitive function of mentally retarded children is 

significantly determined by the functions of attention; 

therefore, when planning individual and group educational 

programs, educational programs should be coordinated with the 

development of structures and the cognitive functions of these 

students (1, 2). Other research evidence indicates that cognitive 

training, including problem solving, is effective in executive 

functions, including planning and attention. Furthermore, 

training based on problem solving enhances social, cognitive, 

and educational skills (15-18). 

 One of the most significant limitations of this study is that the 

data was collected from the perspectives of parents about their 

children, and both parents were unable to attend the meetings. 

Therefore, based on the findings of this study and other 

experimental evidences, it can be concluded that problem 

solving training is an effective and efficient method for 

increasing the attention span of students with Down syndrome. 

Accordingly, it is suggested that in future researches, the 

effectiveness of the family-oriented problem-solving program 

should be implemented at different ages of childhood and on 

other groups of exceptional children, so that the results can be 

compared. Also, the effectiveness of teaching problem solving 

program to teachers and parents should be investigated. The 

results of the current research provide useful and effective 

information to education officials According to the findings, 

problem-solving training as a prevention, training, and 

rehabilitation program should be incorporated into learning 

skill books for exceptional students. 
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 مقدمه
هتای کروموزومی استتتت که با ترین ایتلتالاز متتداول 1نشتتتانگتان داون

 بروز اینشود و های زیستتی یا  شتنایته میو ویژگی 2توانی ذهنیکم

تولد برآورد شتتده استتت و علل آن ناشتتی  1222در  1تا  222در  1ایتلال 

 21شتت اره  کروموزوماز حضتتور ت ام یا بخشتتی از یک نستتخۀ اضتتافی از 

هتتای فردی بستتتیتاری کته در میتتان بته تفتاوت بتا توجته(. 2و  1استتتت  

جود دارد شتتواهد تجربی متعدد حکایت آموزان با نشتتانگان داون ودانش

تحولی ه راه  -از این موضتتتوع دارد که این ایتلال با مشتتتکلات عصتتتتی

توان به مشکلاتی مانند کاهش استحکام عضلانی، است که از این میان می

، توانی یادگیریی، کمرارادیغتأییر در ظهور الگوهای حرکتی ارادی و 

های شتتنایتی فضتتایی، ایتلال -دیداریهای ادران مشتتکلات در مهارت

(. در میان مشتتکلات شتتنایتی، 5و 4، 9مانند ت رکر و توجه اشتتاره ن ود  

نقش مه ی در رشتتتتد و گستتتترش میران یتتادگیری و   9گستتتترۀ توجتته

 به؛ کندیمآموزان بتا نشتتتانگتان داون ایفتا هتای اجت تاعی دانشتوانتایی

ون کودکان با نشانگان دا وپرورشآموزشعتارت دیگر گسترۀ توجه، در 

هایی مانند تازگی، تنوع، تناسب، قوت و جذابیت در ادران مؤلفه ژهیوبه

های فردی های شتتتنیداری، دیداری و انگیرههتای محیطی و پیتاممحرن

بیشتتتترین نقش را دارد و محتدودیتت ظرفیت هوشتتتی و فقر انگیرشتتتی 

 ۀ توجه آنانکودکان با نشتتتانگان داون، دو عامل مهم در کوتاهی گستتتتر

 (.2شوند  تلقی می

داف و ریری اهۀ یک کنش شتنایتی شامل برنامهمنرلبهگستترۀ توجه 

پرتی آنها در هنگام مواجهه با عوامل حوا هتای ع تل و تعقیتب برنتامته

، و 5توجه، حفظ 4انتخابی توجه( و دارای ابعاد متفاوتی از ج له 1استتتت  

انتخابی فرایندی است که فرد با چندین محرن  توجهاستت.  1توجهتغییر 

آنها فق  یکی را باید انتخاب کند، اما حفظ در بین  که شتتتودیممواجته 

به معنای جستتتجوی فعالانه در جهت درن محرن هدف استتت و  توجه

(. از 2و  7شود  زمان را شتامل مینیر انجام چندین فعالیت هم وجهغییر تت

ای ترین کارکردهاز مهمکه گستتترۀ توجه ستتوی دیگر باید توجه داشتتت 

عالی ذهن و ستتایتار شتتنایتی استتت که در هوش، حاف ه و ادران نقش 

                                                           
1. Down syndrome (DS) 

2. Intellectual disability 

3. Attention span 

4. Selective attention 

 وپرورشآموزشیتتک متغیر مؤثر در  ۀمنرلتتبتته( و 3ی دارد  اکننتتدهنییتع

ذهنی  توانهای شتتتنایتی و اجت اعی کودکان کمیادگیری توانش ژهیوبه

 (.12شود  با نشانگان داون شنایته می

های اییر پژوهشتتگران به دنتال راهتردهای غیردارویی از قتیل در دهه

های آموزش های ورزشتتتی، یوگا و روشی، مهتارتاانتهیتراهتای بتازی

هستتتتند تا از این طریت بتوانند در  7مهارت حل مستتتئله ج له ازشتتتنایتی 

رد های کارکآموزش و توانتخشتی مشکلات شنایتی و اجت اعی در زمینه

هتای تعاملی کودکان با اجرایی از ج لته گستتتترۀ توجته و ستتتایر توانش

(. در 19و 12، 11نشتتتانگتتان داون بیش از پیش نقش مؤثری ایفتتا کننتتد  

ن با نشتتانگا توان ذهنیکمآموزان دانشه ین راستتتا باید اشتتاره ن ود که 

های اجت اعی و آموزشتتتی در توجه و تع یم داون در مواجهته با موقعیت

های مختلف رفتاری دشتوارهایی دارند و اغلب یک ستک رفتاری شتیوه

توانی در تفسیر (. کودکان با کم14کنند  تر را انتخاب میآشتناتر و آسان

ه تایان بهنجار  هتای اجت اعی و یادگیری در مقایستتته باهتدف موقعیتت

 برندیم به کاربیشتر  های یص انه راحلدقت و توجه ک تری دارند و راه

 15.) 

رفتاری اشتتتاره دارد که طیفی از  -حتل مستتتئلته بته فرایند شتتتنایتی

ستتازد و آفرین فراهم میهای بالقوه را برای مقابله با شترای  مشتکلپاست 

 به دهد و افرادافرایش میها را انتخاب بهترین و مؤثرترین پاستتت  امکان

زای های مستتتئلهآن راهتردهتای مؤثری برای مقتابلته با موقعیت واستتتطته

(. در ه ین راستا نتای  مطالعات 11کنند  زندگی شتناستایی و کشتف می

پژوهشی نشان داده است آموزش بر پایۀ حل مسئله باعث افرایش توانایی 

 ، مدیریتی، تحقیقی،های فنی، اجت اعی، شتتتنایتیافراد در حیطته مهارت

اجت اعی  -شتتتود که در این میان، حیطۀ شتتتنایتیآموزشتتتی و دانش می

(. بر این استتتا  و ن ر بته نقش 13و 12، 17، 11ترین مورد استتتت  قوی

های و یادگیری توانش وپرورشآموزشپراه یت گسترۀ توجه در فرایند 

 -های آموزشتتی شتتنایتیشتتود که برنامهاجت اعی، این پرستتش مطرم می

تواند در ترمیم مشتتتکلات رفتتاری از ج لته حتل مستتتئله تا چه میران می

5. Sustained attention 

6. Shifting attention 

7  . Problem solving 
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توان ذهنی با نشتتتانگان داون مؤثر آموزان کماجت اعی دانش –شتتتنایتی

 واقع شود.

های مختلف آموزش شتنایتی در روند رشد در پژوهشتی تأثیر روش

های یواندن و توجه کودکان با نشتتانگان داون مورد بررستتی قرار توانش

(. نتای  پس از یک دوره آموزشی به مدت چهار ماه نشان داد 22 گرفت 

کودکان با نشتانگان دوان که هر سته روش آموزش دیداری، شنیداری و 

های های مهارتچش گیری در زمینه طوربهاند کاربردی را دریافت کرده

 اند. در پژوهش دیگری نیر نشانیواندن و گستترۀ توجه پیشترفت داشتته

های هدایت شده داده شتد که آموزش مستقیم حل مسئله از طریت ت رین

آموزان استتتثنایی بستتیار اثربخش استتت و های کوچک دانشبرای گروه

(. پژوهش دیگری نشان 21دهد  آنها را افرایش میگستترۀ توجه و دقت 

های ع لی حل مستتئله به استتتقلال فردی منجر شتتده و توانایی داد آموزش

دید های جهایشان به موقعیتتوان ذهنی را در تع یم آمویتهکودکان کم

تواند های آموزشتتی شتتنایتی می(. ه چنین برنامه22افرایش یواهد داد  

ۀ توجه و دقت تتا حتد زیادی یادآوری دیداری، ستتترعت اجرا و گستتتتر

( و ه راهی 29تحولی را بهتود بخشند  -توانی عصتبآموزان با کمدانش

های های جستت انی اثر مثتتی بر ارتقای مهارتهای شتتنایتی با برنامهبرنامه

در ه ین راستتتتا نتای  (. 24توان ذهنی دارد  آموزان کمشتتتنتایتی دانش

ژه نشان داده است های کودکان با نیازهای ویها بر روی ستایرگروهپژوهش

عنوان یک توانش ع لی در شتتتناستتتایی کته برنتامۀ آموزش حل مستتتئله به

شتتتود هتای بتالقوه، بته افراد ک ک کرده و باعث میحتلمشتتتکلتات و راه

آنها با شتترای  فرد، ترین دقت مطالعه شتتده و مناستتبهای م کن، بهحلراه

  چونههتتای مختلفی انتختتاب و اجرا شتتتود و در نهتتایتتت در موقعیتتت

 فردی و پیشرفت تحصیلی و مدیرت بحران، نقشگیری، رواب  میانتص یم

 (.12و  17، 15، 19، 11، 21، 25 گر ایفا کند تعدیل

مرور شتتواهد تجربی دایلی و یارجی ذکر شتتده مشتتخک کرد که 

هتای انتدکی تتأثیر برنتامۀ آموزش حل مستتتئله بر گستتتترۀ توجه پژوهش

ند، اگان داون را مورد بررسی قرار دادهبا نشان توان ذهنیآموزان کمدانش

توانتتد قل رو این دانش را انجتتام این پژوهش تتتا حتتد زیتتادی میبنتتابراین 

های ارزش ند فرصت های این پژوهشگسترش دهد و از سوی دیگر داده

                                                           
1.Pretest-posttest-follow up with control group design 

2. Continuous performance test (CPT) 

ی توان ذهنآموزان کمبرای دانش شیازپشیبآموزش ع لی حل مسئله را 

این هدف بر این استتتا  کند. آنها فراهم میبتا نشتتتانگتان داون و مربیان 

بر گستتتترۀ توجتته  بتتا هتتدف اثربخشتتتی آموزش حتتل مستتتئلتته ،پژوهش

 توان ذهنی با نشانگان داون انجام شد.آموزان کمدانش

 روش
توجه به  پژوهش حاضتتتر با: کنندگانشرررکر الف( طرح پژوهش و 

آزمتتایشتتتی از نوع طرم هتتدف، کتتاربردی و از ن ر شتتتیوۀ اجرا، شتتتتتته

جامعۀ آماری این استتتت.  1پیگیری با گروه گواه -آزمونپس -آزمونپیش

توان ذهنی با نشتتانگان داون شتتهر آموزان کمپژوهش شتتامل ت امی دانش

است. بر اسا   1422تتتت  1421کرمانشتاه در مقطع ابتدایی سال تحصیلی 

نفر از  17روش استتتتثنتتایی شتتتهر کرمتتانشتتتتاه تعتتداد آمتتار آموزش و پ

توان ذهنی با نشتانگان داون در مدار  استثنایی مشغول آموزان کمدانش

آموزان با نشتتانگان نفر از دانش 92به تحصتتیل هستتتند. از این افراد تعداد 

و دو با انتستاب تصادفی در  یری هدف ند، انتخابگن ونه صتورتبهداون 

ستتطع ع لکرد شتتنایتی شتتدند.  جایدهی گواهیش و نفری آزما 15 گروه

پرشتتکی، ، عدم استتتفاده از داروهای روان75الی  55متوست  با بهرۀ هوشتتی 

عدم دریافت برنامۀ آموزشی مشابه دیگر ض ن انجام مدایلۀ حل مسئله غیر 

های ورود در ن ر گرفته شدند. از آموزش روزانه در مدرسه، به منرلۀ ملان

از پژوهش نیر شتامل عدم رضتایت والدین برای شرکت  های یروجملان

 میانگین و انحراف بود.در جلستتات آموزشتتی و یا غیتت بیش از دو جلستته 

و گروه گواه  22/1، 19/12آموزان گروه آزمتتایش معیتتار ستتتن دانش

آموزان گروه ؛ متیتتانتگتیتن و انحراف معیتتار هوش دانش52/1، 39/11

 9/59به دستتتت آمد.  41/1، 79/12و گروه گواه  45/1، 22/19آزمتایش 

درصد گروه گواه  7/41درصد دیتر؛  7/41درصتد گروه آزمایش پسر و 

 درصد دیتر بودند. 9/59پسر و 

 ب( ابزار

سنجش گسترۀ توجه در پژوهش حاضر  من وربه: 2آزمون ع لکرد پیوسته

 1315در ستتال بار  از آزمون ع لکرد پیوستتته استتتفاده شتتد که نخستتتین

(. هدف 27  تهیه شد 9میرسکی، ساراسون، برانسوم و بک، توس  رازولد

این آزمون سنجش نگهداری توجه و زود انگیختگی در کودکان است و 

3. Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransome & Beck 
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آزمودنی باید برای مدتی توجه یود را به یک شتتتود وبتا رایانه انجام می

مج وعه محرن نستتتتاس ستتاده دیداری جلب کند و هنگام ظهور محرن 

. برای اجرای بهتر آزمون د را ارائه دهدهدف با فشار یک کلید پاس  یو

ود شپیش از شروع آزمون اعدادی بر روی صفحه ن ایشگر نشان داده می

 نندهکشتترکتها دستتتورالع ل را برای و آزمونگر با استتتفاده از این مثال

ننده، ککند، ستسس بعد اط ینان از درن آزمون توستت  شرکتتفهیم می

ن ایش داده عنوان محرن ا تصویر بهعدد ی 152 در مرحلۀ اجرای آزمون

محرن  122عنوان محرن هدف و محرن به 92این تعداد  و از شودمی

 شوند. ن ر گرفته می محرن غیرهدف در عنوانبه

 دوهرارم ثتانیته و فتاصتتتله بین  222متدت زمتان ارائته هر محرن 

 ۀ. مدت زمان اجرای آزمایش با احتستتتاب مرحلاستتتتمحرن یک ثانیه 

لی اصتتت ۀمن ور درن بیشتتتتر آزمودنی قتل از اجرای مرحلت رینی که به

بعد از استخراج نتای ، شایک میانگین  ت.ثانیه اس 222گیرد صتورت می

ها ، پاستتت  درستتتت و انحراف معیار میانگین2، یطای ارائه1یطای حذف

نی به ددهد که آزمویطتای حتذف هنگتامی ری میشتتتود. بررستتتی می

این است که آزمودنی در درن ۀ دهندد و نشانمحرن هدف پاس  نده

عنوان مشکل در پایداری این نوع یطا به .محرن دچار مشکل شده است

 ائهها است. یطای ارتوجهی به محرنشتود و نشانگر بیتوجه تفستیر می

این ، دهد که آزمودنی به محرن غیرهدف پاستتت  دهدهنگتامی ری می

ل در مشک منرلۀضعف در بازداری تکانه است و به ۀدهندنوع پاست  نشان

و اعتتار  سنجش روایی من وربه .شودتکانه یا تکانشتگری تفستیر می مهار

( نشتتان 22و ه کاران   فرد هادیان آزمون ع لکرد پیوستتته، در پژوهشتتی

 4رواییو  قرار دارد 39/2تا  53/2ای بین در دامنه 9اعتتارکه ضریب  دادند

شد  های متتاین انجامو از طریت مقایسه گروه روایی ملاکی ۀآزمون با شیو

 25آموز پستتر دبستتتانی بهنجار و دانش 92که مقایستته میانگین دو گروه  

کنش ه راه با نارسایی توجه( نشان داد در آموز پستر دبستتانی فروندانش

های مختلف آزمون ع لکرد پیوستتته، تفاوت معناداری در ستتطع قستت ت

221/2 =p ت توان بیان داشبنابراین می؛ بین ع لکرد دو گروه وجود دارد

که فرم فارسی آزمون ع لکرد پیوسته دارای روایی و اعتتار مناستی است. 

در پژوهش نری تانی و ه کاران برای این مقیا  ضتتتریب آلفای کرنتای 

ۀ اعتتار مناستتب آزمون ع لکرد دهندنشتتان( که 23آمد   به دستتت 72/2

 به دست 73/2در پژوهش حاضر نیر، ضرایب آلفای کرنتای پیوستته استت. 

 آمد.

 یامداخله ج( برنامۀ

 من» برنامۀ حل مستتتئله، آموزش برایجلسررات آموزش حل مسررئله: 

 دبستان آموزاندانش برای 1شور توس  که «5کنم حل را مستتتئله توانممی

 برنامۀ .گرفت قرار استفاده مورد ، در این مطالعه(92استت   شتده طراحی

 که ادد آموزش کودکان به باید که است استوار استا  این بر حل مستئله

 دربتتاره هتتای صتتتحتتتتراهکننتتد. ه چنین بتتایتتد بتته آنتتان  فکر چگونتته

 آموزشآنها را دربارۀ مشتکلات و درستت اندیشیدن دربارۀ  دگاهشتانید

آموزان با نشتتانگان در پژوهش حاضتتر با توجه به شتترای  یا  دانشداد.

در هفته، برنامۀ حل مستتتئله به  مرتتهک، یستتتاعتهکجلستتته ی 15داون، طی 

آموز در جلسات گروه آزمایش ارائه شد و حضور یکی از والدین هر دانش

 والدین ه راه با مجری آموزش ه کاری لازم را متذول داشتتتند الرامی بود.

ند. ام دادو ت رینات ارائه شتده در هر جلسه را در طی هفته با فرزند یود انج

قش ایفای ن تصاویر، ها،عروسک ها،داستان ها،بازی از استفاده با آموزش

ارائته شتتتد و ت رینتات منرل در قتالب یک  و بحتث و گفتگوی گروهی

لازم به ذکر استتتت در  .کتابچه ه راه با توضتتتیحات به والدین ارائه شتتتد

طع مقا های متعددی درراستتتای اعتتار و روایی این برنامۀ آموزشتتی پژوهش

، 25، 17، 11های متفاوت ایرانی اجرا شتتتده استتتت  مختلف بر روی ن ونه

یلاصتتتۀ محتوا و هدف هر جلستتتۀ مدایله ارائه  1در ادامه در جدول  (.21

 شده است.

 

 

 

 

 

                                                           
1. Omission 

2. Commision 

3. Reliability 

4. Validity 

5. I can problem solve (ICPS) 

6. Shure 
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 خلاصه جلسات مداخله :1 جدول

 محتوا عنوان و هدف جلسه

 آموزانتشریع اهداف کارگاه و بررسی اه یت آن برای والدین؛ تعامل با دانش آموزانآشنایی والدین با محتوای کارگاه و تعامل با دانش 1

 (بعضی و امورد  مفاهیم حل مسئله مانند است و نیست، یگفتگو در  ی حل مسئلههایتوانپیش آموزش 2-4

 و آگاهی از احساسات یود درن ی درن احساسات یودهااییتوان آشنایی با 5

 تعامل بهتر با دیگران من وربهاحساسات دیگران  درن ی درن احساسات دیگرانهااییتوان آشنایی با 1

 انگیره دیگران، در ن ر گرفتن دلایل متعدد بروز یک رفتاردرن  توانش درن انگیره دیگران آشنایی با 7

 ت رین ع لی دلیل یک رفتار، تشخیک ع دی و یا غیرع دی بودن عینی صورتبهتوانش درن انگیره دیگران  آشنایی با 2

 زماندر مورد کارهای هم های فرضی و ت رین کودکانموقعیت شودزمان انجام ن یکارهایی که هم 3

 وجود دارد حلراههای جایگرین، درن مفهوم بیش از یک حلیافتن راه جایگرین حلراهآشنایی با توانش یافتن  12

 زندگی واقعی های سایتگی ودر ن ر گرفتن عواقب و نتای  کار، حل مسئله در موقعیت توانش در ن ر گرفتن نتای  رفتار آشنایی با 11

 ختلفهای مسازی گامبندی و یکسارچهبینی موانع احت الی؛ زمانسوی هدف، پیشها بهریری متوالی، چگونگی طرم گاممهبرنا یبندزمانریری و برنامه 12-19

 وسیله پرسش و پاس شده تاکنون به فراگرفتههای مروری مهارت مرور حل مسئله و ارزشیابی 14

 نفرهای دو ها و اجرای ن ایش و ایفای نقش در گروهمرور نهایی مهارت شده در حضور والدین فراگرفتهمرور مطالب  15

 

بعد از تصتتتویب طرم پژوهشتتتی مورد ن ر و ایذ مجوز از د( روش اجرا: 

استتثنایی ستازمان استتثنایی شهر کرمانشاه و ایذ کد  وپرورشآموزشادارۀ 

برنامۀ مدایله  برای اجرای IR.IAU.SRB.REC.1400.087ایلتا  

های لازم با کادر آموزان با نشتتتانگان داون، ه اهنگیحتل مستتتئله به دانش

نشانگان داون  با آموزدانش 92 اداری و آموزشتی مدار  انجام شتد. سسس

، از شتتدههای از قتل تعیینها و ملانشتتایک برحستتبافراد ن ونه  عنوانبه

 جایدهی تصتتادفی در صتتورتبهگیری هدف ند انتخاب شتتده و طریت ن ونه

 ابتدا های دادهآورج ع من وربتههتای آزمتایش و گواه قرار گرفتنتد. گروه

کنندگان گروه آزمایش، آزمون انجام شتتد، ستتسس به مشتتارکتمرحلۀ پیش

هفته( برنامۀ حل مستتتئله  15یک بار در هفته   ستتتاعتهکجلستتته یت 15طی 

و پس از یک ماه آزمون اجرا آموزش داده شتتد و در آیرین جلستته نیر پس

مرحلتۀ پیگیری انجام شتتتد. لازم به ذکر استتتت در این مدت به گروه گواه 

ها اط ینان داده شد اصل رازداری به یانواده من وربهو  آموزشتی داده نشتد

نها آشتتتود و اطلاعات گروهی تحلیل می صتتتورتبهکه نتای  این پژوهش 

اجرای این مطالعه متانتد و ت تامی ملتاح تات ایلاقی در محرمتانته بتاقی می

و  SPSSافرار نرم 24ها توست  نسخه . در پایان تحلیل دادهگرددیمرعایت 

 گیری مکرر مختل  انجام شد.با استفاده از روش تحلیل اندازه

 هایافته
های توصیفی متغیرها شامل میانگین و انحراف استاندارد و نیر شایک

 و زمایشآ هایگروه تفکیک گسترۀ توجه به متغیربررسی نرمال بودن 

ارائه  2در جدول  پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش مرحلۀ سه در و گواه

 شده است.

 (93در دو گروه آموزش و گواه )تعداد: پیگیری آزمون وپس، آزمونپیشتوصیفی نمرات های شاخص: 2جدول 

 مراحل متغیر
 نرمالیتی آزمایش گروه گواهنرمالیتی  انحراف استاندارد میانگین

 P شاپیروویلک P شاپیروویلک آموزش گواه آموزش گواه

 یطای ارائه پاس 

 52/2 354/2 12/2 322/2 49/1 11/5 39/24 21/25 آزمونشیپ

 12/2 355/2 91/2 394/2 92/4 54/4 41/24 12/22 آزمونپس

 32/2 374/2 12/2 327/2 12/4 79/4 99/12 12/22 پیگیری

 یطای حذف

 41/2 341/2 57/2 359/2 49/11 43/2 99/92 22/92 آزمونشیپ

 251/2 222/2 37/2 322/2 52/7 19/2 59/22 41/92 آزمونپس

 21/2 322/2 73/2 311/2 25/2 17/2 21/21 22/99 پیگیری

 پاس  درست

 45/2 345/2 52/2 352/2 41/15 11/12 79/34 21/31 آزمونشیپ

 97/2 393/2 75/2 319/2 92/12 44/12 99/125 59/22 آزمونپس

 24/2 313/2 31/2 374/2 922/11 42/12 22/122 22/22 پیگیری
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 زمون،آپیش دارای آزمایشی طرم یک حاضر بررسی اینکه به توجه با

 تحلیل من وربهبنابراین  استتت، گواه گروه با ه راه پیگیری و آزمونپس

 .استتت شتتده استتتفاده مختل  مکرر گیریاندازه آماری آزمون از نتای 

 هاییهمفروضتت برقراری مستتلرم مکرر، هایگیریاندازه با واریانس تحلیل

 تای ن. شتوند بررستتی باید آماری آزمون این از استتتفاده از پیش که استت

 ارائه ادامه در آن یهافرضشیپ بررستتی و آزمون این اجرای به مربوط

داری آزمون ام باکس در استتتت. نتتای  نشتتتان دهنتده عتدم معنتا شتتتده

داری ( و معناF(9/5122وp ‚53/1 =  2= 14/2یطای ارائه پاس   مقیا یرده

 p< 21/2  و پاست  درست (F(9/5122وp ‚4/4=  2< 21/2در یطای ارائه  

استتتتت. از این رو فرض صتتتفر متنی بر ه گنی  (F(9/5122و2  =93/12‚

یرد. با گها در متغیرهای مورد تأیید قرار میکوواریانس ماتریس یکستتانی

نستتتتت به این  هتاگروهوجود این تحلیتل واریتانس در صتتتورت برابری 

های یطای در مؤلفه 1لیوچم یتآزمون کرو(. 91مفروضته مقاوم است  

 = p ‚223/2< 221/2(، یطای ارائه  p ‚14/2 =  2)W< 21/2حتذف  

 2)W  21/2( و پاست  درست >p ‚34/2 =  2)W )دار امعن یبه لحاظ آمار

 بنابراین نتای  بر متنای استتت؛از مفروضتته  یتخط هکه نشتتان دهند استتت

 قابل تفسیر است. 2اپسیلون گرین هاو 

 

 آموزش و گواه یهاگروهتک متغیری برای مقایسه  یآزمودن دروناثرات : نتایج آزمون 9جدول 

 اندازه اثر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر

 یطای حذف

 222/2 123/2 132/2 292/55 27/1 21/53 زمان

 927/2 221/2 152/17 92/911 27/1 22/923 گروه *زمان

    41/22 15/92 372/111 یطا

 یطای ارائه

 151/2 223/2 119/5 14/947 24/1 21/919 زمان

 155/2 223/2 142/5 27/941 24/1 15/912 گروه *زمان

    29/17 92/23 31/1313 یطا

 گسترۀ توجه

 111/2 259/2 113/9 94/977 23/1 12/421 زمان

 245/2 229/2 225/3 95/394 23/1 22/1225 گروه *زمان

    24/122 11/91 22/9714 یطا

 

برای  همتغیرآزمودنی تتتکنتتتای  آزمون اثرات درون 9در جتتدول 

نشان داده شده است. با ، های گواه و آزمایشیطای حذف گروه ۀمقایست

 ها ومربوط به اثرات تعاملی بین گروه Fتوجه به نتای  ارائه شتتده، مقادیر 

 گیری( درهتا در طی مراحتل انتدازهتکرار  یعنی وجود تفتاوت بین گروه

داری اثر تعاملی نشتتان ا(. معن>21/2p  استتتدار امعن 21/2آلفای ستتطع 

های گواه و دهنتده وجود تفتاوت بین رونتد تغییرات یطای حذف گروه

لفه یطای ارائه، مقادیر ؤگیری استتتت. در مآزمایش در طی مراحل اندازه

F هتا و تکرار  یعنی وجود تفاوت بینمربوط بته اثرات تعتاملی بین گروه 

 استتتدار امعن 25/2گیری( در ستتطع آلفای ها در طی مراحل اندازهگروه

 25/2p<وجود تفتاوت بین روند  ۀداری اثر تعتاملی نشتتتان دهنتدا(. معنت

                                                           
1. Mauchly’s Sphericity Test 

2. Greenhouse–Geisser correction 

هتتای گواه و آزمتتایش در طی مراحتتل تتغتیتیرات یطتتای ارائتته گروه

مربوط به اثرات  Fپاستتت  درستتتت، مقادیر  ۀاستتتت. در مؤلفگیری اندازه

ی هتتا در طهتتا و تکرار  یعنی وجود تفتتاوت بین گروهتعتتاملی بین گروه

(. >21/2p  استتتتدار امعن 21/2گیری( در ستتتطع آلفای مراحتل اندازه

داری اثر تعاملی نشتتتان دهنده وجود تفاوت بین روند تغییرات پاستتت  امعن

گیری استتتت. آزمایش در طی مراحل اندازه و گواههتای درستتتت گروه

گیری من ور مقتتایستتتته زوجی میتتانگین ن رات در طی مراحتتل انتتدازهبتته

 9و پتیگیری(، از آزمون تعقیتی بونفرونی ،آزمتونآزمتون، پتس پتیتش

 ارائه شده است. 4استفاده شد که نتای  در جدول 

3. Bonfferoni 
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 های زوجیبه منظور مقایسهی نفرونوبآزمون تعقیبی  :4 جدول

 داریسطح معنا خطای استاندارد اختلاف میانگین مرحله مرحله گروه 

 یطای ارائه

 گواه
 آزمونپیش

- آزمونپس 79/2  41/1  21/2  

- پیگیری 79/2  41/1  22/2  

221/2 یگیریپ آزمونپس  99/2  22/1  

 آموزش
 آزمونپیش

41/5 آزمونپس  41/1  229/2  

12/1 پیگیری  41/1  221/2  

19/1 یگیریپ آزمونپس  99/2  221/2  

 یطای حذف

 گواه
 آزمونپیش

99/2 آزمونپس  12/2  22/1  

22/2 پیگیری  15/2  22/1  

59/2 یگیریپ آزمونپس  41/2  722/2  

 آموزش
 آزمونپیش

22/7 آزمونپس  12/2  217/2  

21/3 پیگیری  15/2  221/2  

21/1 یگیریپ آزمونپس  41/2  299/2  

 پاس  درست

 گواه
 آزمونپیش

59/2 آزمونپس  55/9  22/1  

21/9 پیگیری  93/9  22/1  

59/2 یگیریپ آزمونپس  52/1  22/1  

 آموزش
 آزمونپیش

-12/12 آزمونپس  55/9  212/2  

-217/14 پیگیری  93/9  221/2  

-41/9 یگیریپ آزمونپس  52/1  231/2  

 

ه مؤلفن رات  ینتفاوت ب یجهت بررس یهای زوجیسهمقا 4در جدول 

و  گواهی هاگروه از یتکهر  یمراحتل درمتان، برا یدر ط ارائته یطتای

در  نتای  به دست آمده آورده شتده استت. بر استا آموزش حل مستئله 

آزمون با یشپ مرحلۀ ن رات یانگینم ینتفاوت بآموزش حل مسئله  گروه

(. بین مراحتتل p<21/2دار استتتتت  معنتتا یگیریحتتل پمرا آزمون وپس

داری از ن ر آماری مشتتاهده شتتد. با نیر تفاوت معنا آزمون با پیگیریپس

شود که میانگین ن رات مقایسته میانگین ن رات در سته مرحله مشاهده می

 طورهبآزمون آزمون و پیگیری نستتتتت به مرحلۀ پیشارائه در پس یطای

رحلۀ م ن رات ینتفاوت ب یردر گروه گواه نداری کاهش یافته استتت. معنا

 و ه چنین تفاوت بین ن رات یگیریآزمون و پپس آزمون با مراحلپیش

در مؤلفه  (.p>25/2نیستتتت  دار امعنآزمون با ن رات پیگیری مرحلۀ پس

در  آمده به دستتتتنتای   بر استتتا  مراحل درمان، یدر ط حذف یطای

آزمون با یشپ مرحلۀ ن رات یانگینم ینتفاوت بموزش حل مسئله آ گروه

ین بین ه چن(؛ p<25/2معنتتادار استتتتت   یگیریمراحتتل پ آزمون وپس

داری از ن ر آماری مشتتتاهده آزمون با پیگیری نیر تفاوت معنامراحل پس

ون آزممرحلۀ پیش ن رات ینتفاوت ب یردر گروه گواه ن(. p<25/2شتتتد  

و ه چنین تفتتاوت بین ن رات مرحلتتۀ  یگیریآزمون و پپس بتتا مراحتتل

 مؤلفۀ پاستتت در (. p>25/2نیستتت  ار ادمعنآزمون با ن رات پیگیری پس

 ینتفاوت بآموزش حل مستتتئله  مراحل درمان، در گروه یدر ط درستتتت

دار معنا یگیریمراحل پ آزمون وپسآزمون با یشپ مرحلۀ ن رات یانگینم

ری داآزمون با پیگیری تفاوت معنااحل پس(، اما بین مرp<21/2استتتت  

از ن ر آماری مشتتتاهده نشتتتد. با مقایستتتۀ میانگین ن رات در ستتته مرحله 

آزمون و درستتتت در پس شتتتود که میانگین ن رات پاستتت مشتتتاهده می

در است.  دار افرایش یافتهمعنا طوربهآزمون پیگیری نستت به مرحلۀ پیش

آزمون پس آزمون با مراحللۀ پیشمرح ن رات ینتفاوت ب یرگروه گواه ن

آزمون بتتا ن رات و ه چنین تفتتاوت بین ن رات مرحلتتۀ پس یگیریو پ

 (.p>25/2نیست   دارپیگیری معنا

 گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضتتر بررستتی اثربخشتتی آموزش حل مستتئله بر گستتترۀ 

توان ذهنی با نشانگان داون بود. نتای  نشان داد بین آموزان کمتوجه دانش
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 رگیدعتارتبهداری وجود دارد؛ گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنا

وزان آمنتای  این پژوهش نشتان داد که آموزش برنامۀ حل مسئله به دانش

ده و آنها شتتتوان ذهنی با نشتتانگان داون باعث افرایش گستتترۀ توجه کم

ر های آن دیانگین ن رات گروه آزمایش در گستتتترۀ توجه و زیرمقیا م

داری آزمون، افرایش معناآزمون در مقتایستتته بتا مرحلتۀ پیشمرحلتۀ پس

داشتتتتته استتتت. ه چنین دیگر نتتای  این پژوهش نشتتتان داد بین ن رات 

وه در گر های گستتتترۀ توجهآزمون و پیگیری در ت تامی زیرمقیتا پس

دوبلر و   ها با نتایگیری حاصل نشده است. این یافتهآزمایش، تغییر چش 

های هدایت ( که نشتان داده بود آموزش شنایتی از طریت ت رین21فین  

آموزان با نیازهای ویژه شتتتده باعث افرایش گستتتترۀ توجه و دقت دانش

شتتود، ه خوانی دارد. ه چنین دیگر نتای  این پژوهش که نشتتان داده می

حتل مستتتئلته از ماندگاری قابل قتولی در مرحلۀ  بود کته برنتامتۀ آموزش

هتایی که حاکی از ماندگاری پیگری بریوردار استتتت بتا نتتای  پژوهش

 (.  24و  92های حل مسئله در طی زمان است، ه سو بود  توانش

های این پژوهش که برنامۀ آموزش حل مسئله بر گسترۀ در تتیین یافته

توان بیان کرد بخش استتتت، میآموزان با نشتتتانگان داون اثرتوجه دانش

کودکان با نشتتانگان داون به دلیل ایتلال کارکردهای شتتنایتی در توجه 

انتقتالی، توجته انتخابی، توجه پایدار، و گستتتترۀ توجه با مشتتتکلات قابل 

جه ارسایی توتوجهی مواجه هستتند. در ه ین راستتا باید اشتاره کرد که ن

ویژگی رفتتاری متانند توجه  توان ذهنی مع ولتاس از طریتدر کودکتان کم

  در شتتود و فقحفظ میانتخابی که در مقابله با دیگران در حد متوستت  

 ماندهایی که برای آنها جدید و جذاب استتتت، ماندگار باقی میموقعیت

هتتای توان ذهنی در مقتتابلته بتتا محرن(. بر این استتتا  کودکتان کم19 

هایی که نیازمند ت رکر و دقت بیشتتتری است مانند محرن ژهیوبهبیرونی 

شتتتوند و این پرتی میی دچار حوا راحتبههای روزمرۀ مدرستتته، فعالیت

نابراین ب سازد؛آنها را در پیشترفت تحصیلی با شکست مواجه میموضتوع 

ۀ لیوستتهبقابل توجهی  طوربهتوان ذهنی ع لکرد شتتنایتی در کودکان کم

هتتای شتتتود. در ه ین راستتتتتتا پژوهشه تعیین میعت لکردهتتای توجتت

دهد که ایتلال توجه عامل مه ی در تحول ی نشان میشتنایتروانعصتب

شتتتنتایتی استتتت کته مانع یادگیری، ع لکردهای ادراکی و حرکتی در 

ریری و برنامهبنابراین در ؛ (92 و 19شتتتود  ی میذهنیتوانکمکودکان با 

از تنوع  ن رصتتترفدی و گروهی، های آموزشتتتی فردهی برنامهستتتازمان

های آموزشتتتی با تحول ستتتایتارها و شتتتکتل و شتتتیوۀ اجرا، باید برنامه

 (.19آموزان ه اهنگ باشد  کارکردهای شنایتی این دانش

 مقیا  استتا  بر که حل مستتئله زمینۀ در حاضتتر پژوهش هاییافته

 رنامۀب اثربخشی ۀدهندنشانگرفت  قرار ارزیابی مورد مختلف هایحلراه

 به ود؛ب آموزان با نشانگان داوندانش گستترۀ توجه بر حل مستئله آموزش

 هایحلراه آزمون هایمقیا  یرده از یک هر میانگین کته معنتا این

. است هیافت افرایش آزمونپیش با مقایسه در آزمونپس مرحلۀ در مختلف

( ه سو است. آنها 22 و 29های انجام شده قتلی این یافته با نتای  پژوهش

 به ارائه آموزاننشتتتان دادند که برنامۀ مدایله با آموزش و تشتتتویت دانش

آوری و ج ع بستتتیار احت تالی هتایحتلراه حتل و تولیتدبیش از دو راه

 افرایش مناستتب را هایحلتعداد راه های مختلف،اطلاعات از منابع و راه

 رد آموزاندانش هایپاستتت  تنوع داده و در نتیجه باعث ستتتیالی تفکر و

آموزش توجه به پیامدهای  شتتتود ومی فردیبین هایموقعیت با مواجهه

 هاثرگذار بود غیرمرتت  هایپاستتت  تعداد های انتخابی در کاهشحلراه

، 15شتواهد پژوهشی دیگر   مطالعه اینکلی ه ستو با نتای   طوربه استت.

حل  محور از ج لههای شنایت( حاکی از آن استت که آموزش92و  23

ست اثربخش ا توجه و ریریبرنامه ج له از اجرایی بر کارکردهای مسئله،

 رفتتتار یتودتن ی ی و یتودگتردانتی هتتایتتوانتش و بتتاعتتث افترایتش

ر د کرد که یاطرنشتتتانالتته باید  شتتتود.ذهنی می توانکم آموزاندانش

کارکردهای شتتتنایتی  روی بر های حل مستتتئلهزمینه مدایلات شتتتیوه

تا حد  پژوهش این رستتتدمی ن ر به محتدودیتت در منابع وجود دارد و

ستتتاز انجتتام پژوهشتتتی این حوزه را ترمیم و زمینته یلتأتوانتد زیتادی می

 در جامعۀ هدف را فراهم کند. ژهیوبههای دیگر پژوهش

تعداد توان به محدود بودن می پژوهش این هایمحدودیت از

 نتای  به توجه با و نهایی عنوان نتیجۀ بهاشاره کرد.  کنندگانمشارکت

 کارآمد و مؤثر آموزش حل مسئله روشی گفت توانمی حاضر پژوهش

نتای  این آموزان با نشانگان داون است. دانش گسترۀ توجه بهتود برای

اندرکاران دستتواند اطلاعات مفیدی در ایتیار پژوهش می

سان و مشاوران قرار شناآموزان استثنایی، رواندانش وپرورشآموزش

وان تدست آمده از این پژوهش میدهد. علاوه بر این با کسب اطلاعات به

 آموزان ودانش های پیشگیری، آموزشی و درمانی مناستی برایبرنامه

راین بناب توان ذهنی با نشانگان داون فراهم کرد؛آموزان کموالدین دانش



 ناو ه کاری دیص میمر                                                                                                داونآموزان با نشانگان مسئله بر گسترۀ توجه دانش برنامۀ آموزش حل اثربخشی 

47 

ره 
دو
ن، 

ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

3
ره 

 ا
 ش
،

2
ن 
ستا

 تاب
،

14
21

 

     

رنامه از بمادۀ درسی فو  شود آموزش حل مسئله به منرلۀ یکپیشنهاد می

های پایه ژهیوبهریران آموزشی در برنامۀ درسی مدار ، سوی برنامه

ا، هگونه مهارتمقدماتی، گنجانده شود و والدین و معل ان به آموزش این

ه شود که درباربه پژوهشگران پیشنهاد می اه یت زیادی دهند. ه چنین

 نایتیش کارکردهای هایمؤلفه سایر روی بر حل مسئله آموزش اثربخشی

ی را مورد توجه دهسازمان شنایتی، و یودآغازگری، انعطاف ج له از

 قرار دهند.

 ملاحظات اخلاقی
ی ادکتر ۀنامانیمقتالته برگرفتته از پتا اینپیروی از اصررول اخلرار در پژوهش: 

در رشتۀ  IR.IAU.SRB.REC.1400.087 کد ایلا  نخست است که بانده نویست

ی و آموزش کودکان استتثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شتناستروان

 وپرورشآموزشمجوز اجرایی آن از ستتوی  نیه چندفاع شتتده استتت.  1421در ستتال 

سایر ملاح ات ایلاقی مانند رضایت  صادر شده و 1422استثنایی شهر کرمانشاه در سال 

ه ماندن اطلاعات نیر در ن ر گرفته رازداری و محرمان کتامل افراد ن ونه و رعایت اصتتتل

 .شده است

و در قالب رستتاله دکترا انجام شتتده  پژوهش حاضتتر بدون ح ایت مالی حامی مالی:

 است.

 طرام و ایده پرداز اصتتلی عنوانبهنویستتنده نخستتت نقش هر یک از نویسررندگان: 

استتتاد  عنوانبهها؛ نویستتندۀ دوم و ستتوم آوری دادهگر و مستتئول ج عپژوهش، مدایله

استتتتادان  عنوانبهو نویستتتندۀ چهارم و پنجم  راهن ای یکم و دوم و ویراستتتتاران عل ی

 و ویراستاران عل ی و ادبی در این مقاله نقش داشتند. مشاور یکم و دوم

تال گونه تعارض منافعی را به دنانجام این پژوهش برای نویستتندگان هی  تضرراد منافع:

 کاملاس شفاف و بدون سوگیری، گرارش شده است. صورتبهنداشته است و نتای  آن 

ن، آموزان، والدیدانند از ت امی دانشنویستتندگان بر یود لازم می تشررکر و قدردانی:

 مسئولان مدار  که در اجرای پژوهش یاری ن ودند، تقدیر و تشکر کنند.
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