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Abstract 
This study aims to evaluate the effectiveness of cognitive 
rehabilitation based on executive functions on behavioral 

function in slow learners. The statistical population 

consists of all 10-14 years old female slow learner students 
of elementary in Kashan schools that were studying in 

2019. Among them, 30 individuals were selected from the 

available. This sample was divided into two groups. The 

experimental group received 12 sessions of cognitive 

rehabilitation intervention for 1 hour per week for three 

months. Both groups were assessed before and after the 
intervention using Working Memory Test Battery-

Children (WMTB-C) for children, and Achenbach System 

of Empirically Based Assessment (ASEBA) questionnaire 
for parents. The data was analyzed by using analysis of 

covariance and SPSS software. Findings revealed that Beta 

cognitive rehabilitation intervention focusing on executive 
functions (active memory, continuous attention and 

management) had a significant effect on behavioral 

function of slow learners. According to the results of this 
study, cognitive rehabilitation package can be used to 

increase active memory of slow learners in schools and 

improve academic status and recognition of these students. 
Keywords: Cognitive Rehabilitation, Slow Learners, 

Executive Function, Behavioral Function. 

 دهیچک
بر  یمبتن یشناخت یبخشتوان یاثربخش یابیهدف پژوهش حاضر ارز

است. پژوهش  رآموزیآموزان ددر دانش یبر عملکرد رفتار ییاجرا یکارکردها
است.  یشیآزمامهیها نداده یگردآور ۀو از لحاظ نحو ،یاز نظر هدف کاربرد

 کهاست  کاشان شهر مدارس ۀسال 14تا  10 دخترآموزان دانش یتمامشامل 
. اندهبود لیتحص به مشغول 1398 لیتحص سال در( یمرز) رآموزیدعنوان به

انتخاب شدند و در دو گروه قرار نفر به روش در دسترس  30ها آن انیاز م
را به مدت سه  یشناخت یبخشتوان ۀجلسه مداخل 12 شیگرفتند. گروه آزما

مداخله  یاز اجرا دکردند. هردو گروه قبل و بع افتیساعت در هفته در کیماه، 
 نیو همچن (WMTB-C) بکحاف کودکان یفعال برا ۀبا آزمون حافظ

 نیوالد یبرا (ASEBA) آخنباخ ۀبر تجرب ینظام سنجش مبتن ۀپرسشنام
  SPSS افزارها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیتجز ت،یشدند. درنها یابیارز

 ۀنشان داد مداخل هاافتهیانجام گرفت.  انسیکووار لیو با روش تحل
فعال، توجه  ۀحافظ ییاجرا یبر کارکردها دیبتا با تأک یشناخت یبخشتوان

معنادار دارد؛  ریتأث رآموزیآموزان ددانش یبر عملکرد رفتار یمداوم و بازدار
تمرکز داشته است؛  ییاجرا یبر کارکردها یشناخت یبخشتوان ۀبرنام رایز

 یشناخت یبخشتوان ۀاز بست توانیم پژوهش نیا جیبا توجه به نتا نیبنابرا
 تیمنظور بهبود وضعدر مدارس به رآموزیفعال کودکان د ۀحافظ شیافزا یبرا
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 مقدمه

 گرید همگام و همراه توانندینم معموالً هک دهندیم لیتشک یآموزاندانش را جامعه هر افراد از یبخش
 دگاهید از ای یمرز ،آموزاندانش نیا .(1388 افروز،باشند ) موفق یریادگی و لیتحص در خود یهایهمکالس

 کودکان نیب حدفاصل در رآموزید کودکان .(1380 ان،یمیسل و پژوهبهشوند )یم دهینام 1رآموزید یآموزش
دارند  84تا  70 ۀمحدود در یبهرهوش و رندیگیم قرار یعیطب یهوش عملکرد با کودکان و یذهن ۀماندعقب

 را یاجامعه هر تیجمع دهمکی از شیب یعبارت به و درصد 14تا  5/13 حدود و (1392 ،یرلوحیم و یخشوع)
 درک ،یانتزاع میمفاه درک در آموزاندانش نیا .(1397 ،یبحرآسمان یمیکر و یدیتوحدهند )یم لیتشک

 (2017 واسودوان،ها )شباهت و روابط و حافظه ،(2017 ،ینیهارت و مساله ،سیتا گینیدیو) هاهواژ مطالب،
 ستندین یاستراتژ و دانش مهارت، نتقالا ای میتعم به قادر با همساالن، سهیدر مقا و هستند دچار مشکل

 عملکرد اهداف به دنیرس در یآموزش نظام تیموفق یهانشانه نیترمهم(. 2017 ،واستاوایشر و واستاوایشر)
 و معلمان همساالن، رشیپذ و دییتأ با ،مناسب یلیتحص عملکرد با ریفراگ که است آن رانیفراگ یلیتحص
 و نامناسب یلیتحص عملکرد با فرد .ابدی شیافزا او اقتیل و تیکفا احساس و نفسعزت و مواجه شود نیوالد
 نگو، و فان) ماندیبازم یریادگی و لیتحص ۀادام از و کندیم حقارت و یاقتیلیب ،یتیکفایب احساس ،فیضع

 موجب یشناخت یهاتیمحدود .است یهوش یناتوان مهم یهاهمؤلف از یکی ،یاجتماع مهارت در نقص .(2014
 ف،یخف یذهن توانکم آموزاندانش اغلب .شودیم گوناگون یاجتماع یهاتیموقع در رفتار یچگونگ از یناآگاه

 یشکوهاست ) اهجانیه کنترل در هاآن یتواننا حاصل که دهندیم نشان خود از یاناپخته یاجتماع یرفتارها
 ،ژهیو توجه و خدمات افتیدر عدم و یهوش یهاتیمحدود علتبه رآموزید آموزاندانش .(1391 ،یزمان و کتای
 ،خانزادههستند ) روهروب یرفتار و یتیشخص یاجتماع یهامهارت ،یلیتحص یهانهیزم در ییهایینارسا با

 مسائل به مبتال کودکان که است شده اتخاذ نظر نیا عموماً هاپژوهش در امروزه .(1395 ،یاستو و یمیرح
 خصوصبه و کودکان در یرفتار مشکالت .هستند یشناخت یهایینارسا یدارا ،ترعیوس یمعنا به ،یسازگار

 ،یادبیب و ینزاکتیب ،یضداجتماع ای یراخالقیغ و ناجور یرفتارها و یناسازگار صورتبه غلبا نوجوانان
 کودک. شودیم ظاهر آن مانند و ینامرتب و ییاعتنایب سماجت، و حسادت ،یطلبقدرت و یپرخاشگر خصومت،
 گروه با یسازگار و یهمراه و ستین گرانید با حیصح ارتباط یبرقرار و مطلوب یسازگار به قادر ناسازگار

 در یسازگار مشکالت با یذهن ۀماندعقب کودکان(. 1386 ،فریالنیمشود )یم دشوار اریبس شانیبرا هاآن یسن
 اهداف هب کنند توجه یانیم اهداف به نکهیا یجابه هستند، یمحدودتر یهاحلراه یدارا خود یفردانیم مسائل

 گرانید رفتار علل ییشناسا به قادر ،ندیبیم خود رفتار با رتباطا در را یمحدودتر یامدهایپ ند،ارد توجه یینها
 یبرا، ناسازگار آموزاندانش با سهیمقا در. دهندیم نشان یکمتر تیحساس یفردانیم تعارض برابر در و ستندین

 کودکان .(1391 ،یزمان و کتای یشکوهدهند )یم ارائه را یمؤثر و شتریب مرتبط یهاحلراه معمول مشکالت
 یهاتیکفا از و هستند یادیز ضعف دچار یاجتماع یسازگار نظر از خود یعاد انیهمتا با سهیمقا در گامآهسته

                                                           
1. slow learner 
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 با یسازگار و ارتباط جادیا ۀنیزم در کودکان نیا .ستندین مندبهره یاجتماع انتظارات با ییارویرو یبرا الزم
 و انیسائن) ستندین خود همساالن با مناسب ارتباط یبرقرار به قادر و هستند بیآس دچار خود رامونیپ طیمح
 یریادگی یناتوان دچار آموزاندانش با ارتباط در یاریبس یهاحوزه ،ریاخ ۀده چند در (.1395 ،یگندمان یاسد

 خود به را پژوهشگران از یاریبس توجه 1ییاجرا یکارکردها ،یشناختعصب یهاطهیح انیم از. اندهشد مطالعه
 شامل متعدد یشناخت یندهایفرا رد که است یامؤلفهچند یاصطالح ییاجرا یکارکردها. است کرده جلب

 لوب ۀیناح ۀلیوسبه ندهایفرا نیا .شودیم استفاده 6یمیخودتنظ و 5یبازدار ،4توجه ،3فعال ۀحافظ ،2یزیربرنامه
 آن دسته از ،ییاجرا یکارکردها گر،ید انیب به .(2014 ،یریناگل و نیگلدشتاشوند )یم کنترل مغز در 7یشانیپ

 معطوف تیریمد و یسازکپارچهی به و پردازندیم هدفمند و یاراد یرفتارها به که هستند یمغز یکارکردها
 خود رفتار یابیارز به ،رندیبگ نظردر زمانهم را بلندمدت و مدتکوتاه یامدهایپ افراد تا کنندیم کمک هدف به

 است یمهم یهامؤلفه از یکی یبازدار .(2016 ،یلکزکنند ) میتنظ و لیتعد ها راآن یمطلوب نحوبه و بپردازند
 یاساس نقش ما ۀدیچیپ یسازش رفتار و یشناخت یندهایفرا در و ردیگیم یجا ییاجرا یکارکردها ۀشاخ ریز که

 نیهمچن. بدهند درنگ با همراه پاسخ تا کندیم کمک کودکان به که است یشناختعصب یندیفرا یبازدار. دارد
 و بارلودارد ) تیموقع بر یریتأث چه ما رفتار که میده صیتشخ و میکن یابیارز را تیموقع تا کندیم کمک
 یازدارب ،تداخل یبازدار در فرد ییتوانا زانیم به ییاجرا یکارکردها در فرد تیموفق زانیم .(2014 ،دوراند
 نیا بر (1396) ینجات و اینرمضان از نقل به (2005) 8یبارکل .دارد یبستگ یجار پاسخ یبازدار و غالب پاسخ

 ،یدهپاسخ در ریتأخ هنگام .شود انجام ریتأخ با دادیرو به یدهپاسخ شودیم موجب یرفتار یبازدار که است رباو
 یرفتار یبازدار ،گرید رتعبا به .هستند ییاجرا یهاکنش همان هانیاو  رندیگیم شکل فرمانخود اعمال
. (1396 ،ینجات و اینرمضان) کندیم حفظ تداخل از را هاآن یلو دهند رخ ییاجرا یهاکنش تا کندیم کمک

 یندهایفرا در نقص ،ادیز احتمال به. است مرتبط فعال ۀحافظ در نقص با یبازدار در نقص رسدیم نظربه
 ،ییاجرا یکارکردها در ریتأخ .باشد مرتبط یبدل مدل در فعال ۀحافظ یمرکز ییاجرا عامل در نقص با یبازدار

 و یریادگی یبرا ژهیوبه ییاجرا یکارکردها. دهدیم شیافزا را یریادگی و یسازگار مشکالت بروز احتمال
 (.1392 ،یمانیسل و یمانینر) است تیبااهم اریبس یلیتحص موضوعات در مطلوب عملکرد

 9یشناخت یبخشتوان شده مطرح ییاجرا یکارکردها بهبود یبرا که ییداروریغ یدرمان یهاروش از یکی

 از یمطلوب سطح به دنیرس به هاینابهنجار گونهنیا یدارا و ناتوان افراد ساختنتوانا آن یاصل اهداف که است

                                                           
1. executive functions 

2. planning 

3. working memory 

4. attention 

5. self-regulatory 

6. self-regulation 

7. frontal cortex 
8. Barkley, R. A 
9. cognitive rehabilitation 
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 هاطیمح نیترمناسب به برگشتن در هاآن به کمک و روزمره یزندگ بر مشکالتشان ریتأث کاهش ،سالمت
 توجه، ریرا نظ یناختش اختالالت بهبود بر یشناخت یبخشتوان ریتأث که دارد وجود یمتعدد مطالعات. است

 کی یشناخت یبخشتوان. (1396 ،ینجات و اینرمضانند )کیم دییتأ ییاجرا ییکارکردها و حافظه ،یریادگی
 یراهبردها قیطر از را دهیدبیآس یکارکردها که است یشناخت مشکالت یراب یدرمان و یآموزش روش
 یهاتیفعال از ساختارمند یامجموعه یشناخت یبخشتوان گرید انیب به .کندیم میترم نیتمر و تکرار ،یآموزش
 یۀپا بر که است یشناخت یعملکردها ریسا و حافظه بر یمبتن یهامهارت آموزش یبرا شدهیطراح یدرمان

 (.1397 بناب، یغبار و افروز ،ایارجمندن زاده،یموساست ) شده ارائه یشناخت مشکالت رکد و یابیارز
 یلیتحص شرفتیپ شیافزا بر توجه زشموآ داد نشان (1397) یبحرآسمان یمیکر و یدیتوح پژوهش جینتا

 کنترل( 1396) ینجات و اینرمضان ۀمطالع جینتا مطابق .ستا اثرگذار استعداد یهااسیمق در یخودکارآمد بر و
 بهبود توجه یشناخت یبخشتوان افتیدر از پس یعالفشیب و توجه نقص اختالل به مبتال کودکان یتمهار

 یبخشتوان بر یمبتن یدرمانگروه ریتأث» یبررس در (1395) احسان یبهرام ،ییخزا ،یحاتم ان،یوارتان .ابدییم
 ۀحافظ، عملکرد 1یبخشتوان ناتیتمر افتندیدر «یمغز بیآس دچار افراد ییاجرا یکارکردها و حافظه بر یشناخت

در  یمعنادار ریتأث یول ،دهیبهبود بخش را یمغز بیافراد دچار آس ،4داریو توجه پا 3مسئلهحل  تیریمد، 2ییمعنا
 عنوان با (2010) یالوو پژوهش جینتا .فعال نداشته است ۀحافظ و یدادیرو ۀحافظ شده،میتقسبهبود توجه 

 یمرز آموزاندانش کرد مشخص «یمرز هوش ییتوانا با آموزاندانش در ییاجرا یکارکردها و فعال ۀحافظ»
 و بناب یغبار پژوه،به افروز، راد، یمیحک .دارند ییاجرا یکارکردها و فعال ۀحافظ در یاگسترده صینقا

 یهامهارت بهبود بر فعال ۀحافظ و اسخپ یبازدار آموزش یهابرنامه یاثربخش» ۀمطلع با( 1392) ایارجمندن
 در فعال ۀحافظ و سخپا یبازدار یهابرنامه ندداد نشان «یفعالشیب و توجه یکاست اختالل با کودکان یاجتماع

 گن،یس یهاافتهی مطابق. است مؤثر یفعالشیب-توجه نقص اختالل یدارا کودکان یاجتماع یهامهارت شیافزا
 بیآس از پس آن یبخشسود و فشرده یتوجه ۀمداخل ۀبرنام یسنجامکان (2017) وچامپیب و چان یمات ز،یالچ

 (2003) اوا. است مداخله در گروه یشناخت یریپذانعطاف و یبازدار ،فعال ۀحافظ در شرفتیپ انگریب مغز یاضربه
 دیرس جهینت نیا به «یعاد مدارس در لیتحص به مشغول رآموزید آموزاندانش یامدرسه یسازگار» ۀمطالع در
 یغالمعل و افروز ،یمانیسل پژوه،به) دارند مدرسه در یسازگار در یجد مشکالت آموزاندانش از دسته نیا که

 (. 1389 ،یلواسان
 خانواده مساالن،ه با ارتباط حفظ و یبرقرار در افتهینارشد یفردنیب روابط لیدلبه رآموزید کودکان هرحالبه

 اطالعات پردازش و دهیچیپ یاجتماع یهامهارت در نیهمچن .هستند روروبه یمشکالت با مدارس کارکنان و
( 2010) یالوو ۀمطالع رد(. 1395 ،همکاران و خانزاده) دارند یرشتیب مشکالت همساالن با سهیمقا در یاجتماع

1. rehabilitation exercises

2. semantic memory function

3. problem solving management

4. sustained attention
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 مشخص کرد جینتا کرد، یبررس یمرز هوش یدارا افراد در را فعال ۀحافظ و ییاجرا یکارکردها مرخین که
 با سهیمقا در ییاجرا یو کارکردها فعال ۀحافظ از یمتعدد صینقا ،یمرز هوش عملکرد با آموزاندانش
 یکارکردها ۀمؤلف سه (2017) زیمات و کاسترو ودیاروب زن،یه نئون ون ،نگایریشو .دارند یعاد آموزاندانش

دست  جهینت نیو به ا کردند یبررس را نمودبرون یرفتار مشکالت با فیخف و یمرز هوش با کودکان در ییاجرا
برون یرفتار مشکالت یدارا که یمرز و فیخف هوش یناتوان با کودکان در فعال ۀحافظ عملکرد که افتندی

.دارد یشتریب بیآس ،هستند نمود
 یرفتار و یلیتحص یهامهارت شیافزا در ییاجرا یکارکردها که یمسلم نقش ،شدهانیب مباحث یراستا در

 نیشتریب که رآموزید آموزاندانش یبرا ژهیوبه ؛است یامدرسه مداخالت در یشتریب توجه ۀستیشا کنندیم فایا
 بر آن ریتأث و ییاجرا یکارکردها ،یشناخت یبخشتوان تیاهم به نظر نیبنابرا ؛دارند شناخت ۀحوز در را مشکل
 صینقا و ییاجرا یکارکردها در یینارسا به توجه با نیچنهم و آموزاندانش یلیتحص و یرفتار عملکرد بهبود
 یبررس حاضر پژوهش هدف ،رونیا زا .است محرز یآموزش یهاطرح رتضرو ،رآموزید آموزاندانش یشناخت

.است رآموزید آموزاندانش یرفتار عملکرد بر (بتا) ییاجرا یبر کارکردها یمبتن یشناخت یبخشتوان یاثربخش

یشناسروش
 یبندگروه از پس. است یشیآزمامهین هاداده یگردآور ۀنحو نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر ژوهشپ

 ۀبستمستقل ) ریمتغ یبعد ۀمرحل در. دش یآورجمع هاداده و اجرا گروه دوهر یبرا آزمونشیپ ،هایآزمودن
 یبرا گروه دوهر از آزمونپس ،مداخله ۀدور انیپا از پس .شد اجرا شیآزما گروه یرو (یشناخت یبخشتوان
 پژوهش نیا در یآمار ۀجامع .شد یابیارز وابسته ریمتغ بر مستقل ریمتغ ریتأث و آمد عمل به هاداده یآورجمع

 سال در (یمرز) رآموزید عنوانبه که است کاشان شهر مدارس ۀسال 14تا  10 دختر آموزاندانش یتمام شامل
 در یریگنمونه شکل به یرتصادفیغ طوربه فرن 30 هاآن انیاز م .اندهبود لیتحص به مشغول 1398 لیتحص

 (کنترل گروه نفر 15 و یشیآزما روهگ نفر 15) گروه دو در یتصادف شکل به و انتخاب یدولت مدارس دسترس
 مقطع به ورود بدو در سنجش یلیتحص ۀدر پروند الزم بود پژوهش نیا به آموزاندانش ورود یبرا .قرار گرفتند

 یلیتحص لحاظ از ،وکسلر تست براساس 85تا  70 نیب یهوش بیضر داشتن داشته باشند. مثبت کد ییابتدا
ها به ورود آن یارهایمع گرید ،مطالعه نیا در آموزاندانش حضور یبرا نیوالد تیرضا و شتریب تالش به ازین

 .بود قیتحق

توسط 1396در سال  آزمون نیا (:C-WMTB) 1(بکحافکودکان ) یبرا فعال ۀحافظ آزمون -1

سه یۀنظر آزمون، نیا ینظر یمبنا .شد هیته ساله15 تا 5 افراد برای فعال ۀحافظ سنجش جهت ایارجمندن
 شده یطراح (WMTB-C) کودکان یبرا فعال ۀحافظ آزمون ۀمجموع با مطابق و ستا( 2000) یبدل یامؤلفه

1. Working Memory Test Battery-Children (WMTB-C)
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 ساله 15تا  5 افراد فعال ۀحافظ سنجش منظوربه( 2001) گدرکول و نگیکریپ توسطفعال  ۀحافظ آزمون. است
 مختلف یهاجنبه آزمون نیا. شد یطراح (2000) چیه و یبدل فعال ۀحافظ یامؤلفهسه مدل براساس و

 میتنظ و کنترل در که ستا (CE) 1یمرکز یمجر اول ۀمؤلف :کندیم یبررس را فعال ۀحافظ ۀگانسه یهامؤلفه
 یهادوره یبرا یکالم اطالعات ینگهدار مسئول که (PL) 2یشناختواج ۀحلق ،است مؤثر فعال ۀحافظ ستمیس

کند یم ینگهدار ییفضا و یدارید شکل به را اطالعات که (VSSP) 3ییفضا- یدارید ۀنقش و است کوتاه
 یادآوری آزمونخرده شامل بیترتبه که دارد آزمونخرده شش مذکور، آزمون .(1388 ،ینراق فیس و ایارجمندن)

 یادآوری آزمونخرده ،(یمرکز یمجرعقب )روبه کلمات یادآوری آزمونخرده( یشناختواج ۀحلق) جلوروبه کلمات
 ۀصفح و یمرکز یمجرعقب )روبه ریتصاو یادآوری آزمونخرده ،(ییفضا-یدارید ۀصفحجلو )روبه ریتصاو

 آزمونخرده و( یشناختواج ۀحلق و یمرکز یمجرمرتبط )ریغ ۀکلم یادآوری آزمونخرده ،(ییفضا یدارید
 و ایارجمندن (.1398 ،یریمیعل و یطالب ا،یارجمندناست )( یشناختواج ۀحلق و یمرکز یمجر) دنیشن یادآوری

 هاآن جینتا. کردند استفاده کرونباخ یآلفا روش از بکحاف ییایپا بیضر یبررس یبرا( 1388) ینراق فیس
 در بیضرا ۀهم) دارد یادیز اریبس یدرون ییروا ،بکحاف .است 95/0 با برابر کرونباخ یآلفا بیضر داد نشان
(.1398 ،یلواسان یغالمعل و ایارجمندن ،یقاسم) (هستند دارامعن درصد 5 سطح

 و یهوش ۀبهر نیتأم منظوربه هیاول یریگنمونه (:WITC) 4کودکان وکسلر هوش آزمون -2
 ۀلیوسبه (فعال ۀحافظ سنجش زین و تفکر و تمرکز ادراک، دقت، حافظه،) یشناخت یتحول ضعف نکات استخراج

 نیا ۀدنظرشدیتجد ۀپرسشنام .(کنترل گروه هم و شیآزما گروه هم) گرفت ( انجام2003) وکسلر یآزماهوش
 .کردند یابیهنجار رانیا در (1394) یعیرب و یصادق ،یعابد را آن که استشده  منتشر 1981سال  در آزمون

 از آزمون ییروا .است شده گزارش درصد 91 تا 65 نیب کرونباخ یآلفا قیطر از هاآزمونخرده ییایپا بیضرا
 سطح در( 1941) 5ونیر هوش اسیمق و( 1371) میشه وکسلر یهوش یهااسیمق با زمانهم یاجرا قیطر

 قرار یآموزاندانش ،گروه دو هر در (.1394 ،یاچهره و ییتقوا ،یآزادنقل از  به) است شده گزارش یمطلوب
 استدالل ،یکالم فهم یهاتمیآ از یکی در حداقل ای کرده باشند کسب را 80 از شتریب کل بهرهوش که گرفتند

 اسیمقخرده دو از پژوهش، نیا در. باشند گرفته 80 از شتریب ۀنمر ،فعال ۀحافظ ای پردازش سرعت ،یادراک
 ۀبهر وعن هفت آزمون نیا. شد استفاده فعال ۀحافظ سنجش منظوربه کل عدد تیظرف و حرف و عدد یتوال

 یهااسیمقخرده جمع شامل یکالم فهم بهرهوش: از اندعبارت که دهدیم قرار آزمونگر اریاخت در را یهوش
 گرید یهوش یهابهره در و درصد 91 آزمون نیا در کل بهرهوش اعتبار بیضر .دنیفهم و هاهواژ ،هاشباهت

 بهرهوش یسازمهیندو اعتبار بیضرا. ددار رارق( پردازش سرعت) صددر 80تا ( یکالم فهم هوش) صددر 88 از
 .دارند قرار( پردازش سرعتدرصد ) 83 تا( یکالم درکدرصد ) 91 از گرید یهوش یهابهره مورددر و 95 کل

1. central executive

2. phonological loop

3. visual spatial Sketchpad

4. Wechsler Intelligence Test For Children-IV (WITC)

5. Reven, J.
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 تا درصد 42 آن کردنمهین دو نوع از اعتبار و (73/0 ۀانیمدرصد ) 94 تا درصد 44 آزمون یسنجدوباره ییایپا
 هوش اسیمق یهمبستگ. است معنادار گانهپنج یبهرهاهوش ییروا. است شده گزارش( 69/0 ۀانیمدرصد ) 98

 نیچهارم گفت توانیم شد، ذکر آنچه براساس. است معنادار زین ونیر ۀروندشیپ یهاسیماتر با 4وکسلر 
 ،یلیوک و یمانیسل) است برخوردار یخوب نسبتاً  ییبازآزما اعتبار از یرانیا تیجمع در کودکان وکسلر شیرایو

1395.) 

مکآخنباخ و  کهاست  یاوهیش :(ASEBA) 1آخنباخ ۀتجرب بر یمبتنسنجش  ۀپرسشنام -3
 روفمع (ASEBA) اخآخنب ۀتجرب رب یمبتن نجشس امنظ به وهیش نیا اندکردهآن را ابداع  (1987کوناگ )

 قیطرهستند و از  شیاآزم و شاهداتم رب یمبتن هک است ییهاوهیش شامل تجربه بر یمبتنسنجش  .تاس
 یدهسازمان یراب یچارچوب که است یمحورچند یدلم اخ،آخنب امنظ. وندشیم دییتأ ای رد ،شیاآزم ای مشاهده

 نجپ از اهداده دل،م نیا در. آوردیم فراهم مختلف یاطالعاتحاصل از منابع  یتجرب یاهداده یسازکپارچهی و
 سنجش ،کودک میستقم سنجش معلم، گزارش ،نیوالد گزارش: از اندعبارت که ندیآیم دستبه مختلف عمنب

 از ودکک ودخ و ممعل ،نیدوال از اتاطالع آوردنتدسبه یبرا ،آخنباخ نظام در .یجسمان سنجش و یشناخت
 2کودک یرفتار ۀاهیس :از اندعبارت بیترتبه هااسیمق نیا. شودیم استفاده رفتار یبنددرجه یهااسیمق
(CBCL)، 3یخودسنج ۀپرسشنام (YSR) 4ممعل زارشگ رمف و (TRF) .همکاران و آخنباخ را هااسیمق نیا 

یدرون ،طالحاص در را هاآن هک یکل عامل دو به و نددادپرورش  یاملعلیتحل دمانن یارآم یاهوهیش براساس
 /پدر کودک، ۀنسخ سه هاداده یگردآور یبرا .(1385 ،یینایم) اندافتهی دست نامندیم یسازیبرون و یازس

: دارد یجانیه یرفتار مشکالت و هامهارت بخش دو کیهر CBCL ۀنسخ سه. شد هرفتگ کاربه معلم و مادر
 نیوالد ۀنسخ اسیمقخرده سه ۀرندیدربرگ بیترتبه CBCL کودک و معلم مادر، /پدر ۀنسخ یهامهارت بخش
 تناسب ،9یکوشسخت ،8یلیتحص ییکارا شامل معلم اسیمقخرده پنج ،7مدرسه و 6اجتماع ،5تیفعال شامل
 ۀویش است یگفتن است. اجتماع و تیفعال شامل کودک اسیمقخرده دو و شادبودن و 11یریادگی ،10یرفتار
 از کمتر /دانمینم» یدهپاسخ یهافیط نمونه یبرا. است متفاوت هامهارت بخش یهاهیگو به یدهپاسخ

 دارد وجود... و «شتریب ای نفر چهار و نفر سه ای دو /نفر کی /کسجیه» ،«متوسط از شتریب و متوسط /متوسط
.است متفاوت یدهپاسخ فیط هر با متناسب زین یگذارنمره ۀویش که

1. Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)

2. Child Behavior Checklist

3. Youth Self-Report

4. Teacher’s Report Form

5. activity

6. social

7. school

8. academic performance

9. working hard

10. behaving appropriately

11. learning
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 یحدود تا ست،ین درست» شامل است یانهیگزسه یۀگو 113 ۀرندیدربرگ CBCL یرفتار مشکالت بخش
 دو تا صفر کرتیل اسیمق یرو که «است درست اوقات شتریب ای کامل طوربه و است درست اوقات یبرخ ای

 مشکل، کی از شیب انیب صورت در دارد، یحیتوض حالت که 113 یۀگو در البته. شودیم یگذارنمره یادرجه
 خود هیگو نیا نیچنهم. دیآیم شماربه یکل مشکالت ۀرد در ،کندیم افتیدر را نمره نیشتریب که یمشکل تنها

 ۀرندیدربرگ بخش نیا. رسدیم عدد 118 به هاهیگو کل تعداد ،حساب نیا با که است گرید یۀگو پنج شامل
 تفکر، مشکالت ،یاجتماع مشکالت ،یافسردگ-اضطراب ،یبدن یهاتیشکا ،یریگگوشه اسیمقخرده هشت

 یجانیه یرفتار مشکالت گرید است یگفتن. است پرخاشگرانه یرفتارها و بزهکارانه یرفتارها توجه، مشکالت
 اسیمقخرده هشت بر افزون و است شده انیب مشکالت ریسا نام با کودک و معلم مادر، /پدر ۀنسخ سه در کودک

 اسیمقخرده سه ،اسیمقخرده هشت نیا انیم از. ردیگیبرمدر زین را یجنس مشکالت مادر /پدر ۀنسخ باال،
 یرفتارها اسیمقخرده دو شده،یدرون مشکالت عنوانبه یافسردگ-اضطراب و یبدن یهاتیشکا ،یریگگوشه

 ،یاجتماع مشکالت اسیمقخرده سه و شدهیبرون مشکالت عنوانبه پرخاشگرانه یرفتارها و بزهکارانه
 ۀنمر آوردندستبه ۀویش. شوندیم گرفته نظردر ینینابیب مشکالت عنوانبه توجه مشکالت و تفکر مشکالت
از  یبرخ یهانمره جمع یۀپا بر و ،متفاوت کودک و معلم مادر، /پدر ۀنسخ سه یجانیه-یرفتار مشکالت

 هفت ،یصور اعتبار یبررس یبرا. شد میتنظ وارون ۀترجم روش به (CBCL) 1یفارس ۀنسخ. ستا هاهیگو
 بودنفهمقابل یبررس یبرا سپس. شد انجام یاصالحات آنان نظر یۀپا بر و ندکرد یبررس را آن شناسروان

 ۀنسخ ،شدهانیب یهااشکال کردنبرطرف از پس و اجرا کوچک ۀنمون کی در شدهمیتنظ ۀنامپرسش ،هاهیگو
پدر/مادر و  ۀنسخ دو کاربرد با( 2007) جرزیدورلو  اسالت استمز، کالسر، برک،. شد میتنظ CBCL یینها

 اعتبار و ییایپا ساله، 15 تا 11 پسر و دختر 340 یمشکالت رفتار یابیارز یدر  هلند، برا CBCL کودک
 زین تهران شهر پسر و دختر آموزاناز دانش یگروه یرو CBCL یفارس ۀنسخ یاجرا .کردند گزارش ییباال

 و هامهارت یابیارز یراب ار CBCL (9199) 2ایاسلوبداسکا .(1385 ،یینای)م داد نشان ییباال ییایپا و اعتبار
 کاربه هیروس در کودکان خود و معلم مادر، و پدر دگاهید از ساله 17تا  13پسر  و خترد 256 یرفتار مشکالت

 و کودک معلم ادر،م /درپ ۀنسخسه  کرونباخ یآلفا زانیم نیشتریب .کردند گزارش را 30/0-94/0 ییایپا و بردند
-یبخش مشکالت رفتار یهااسیمقخرده یهمبستگ ،اعتبار سازه درمورد بود. 82/0و  93/0، 90/0 بیترتبه
، 44/0، 91/0، 62/0، 88/0 بیترتبه و کودک معلم مادر،/پدر ۀنسخ سه در بخش نیا یکل ۀنمربا  یجانیه

مادر، /پدر ۀنسخ سهبخش در  نیا یکل ۀنمر با هامهارتبخش  یهااسیمقخرده یو همبستگ 51/0و  85/0
.(1391 ،یضیعر و یزدخواستی).آمد دستبه 64/0 و 87/0، 77/0، 93/0، 24/0، 82/0 بیترتبهمعلم و کودک 

 3بتا یشناخت یبخشتوان ۀبست
 و توجه کنترل، ۀعمد کارکرد سه یارتقا یبرا 1398سال  در که است یابسته بتا یشناخت یبخشتوان ۀبست

1. Child Behavir Checklist

2. Slobodskaya

3. Pakage cognitive rehabilitation BETA
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 کودکان ییاجرا یکارکردها تیتقو در بسته نیا از. است مذکور ۀکلم سه ۀسرواژ بتا. شد یطراح یریپذانعطاف
 یکارکردها در که یافراد ریسا و سمیتوا ،یریادگی اختالالت ،یفعالشیب و توجه یکاست اختالل با نوجوانان و

 یبازدار یهانیتمر اول بخش در .است بخش سه شامل بسته نیا. شودیم فادهاست دارند ضعف و نقص ییاجرا
 اعداد ۀارائ ،هاکارت یبنددسته) یریپذانعطاف یهانیتمر دوم بخش در ،(و... هاوهیم وانات،یح ریتصاو یبازدار)
ارائه شده  ...(و رهیدا ریتصو ب،یترت بدون اعداد ریتصو شاملتوجه ) یهانیتمر سوم بخش و در ...(و هارنگ با

 دییتأ (1938) یو قاسم ایارجمندن وسطت 1398سال  در بتا یشناخت یبخشتوان ۀبست ییو کارا یاثربخش .است
 .است شده

 

  اجرا روش
 ۀپروندداشتند ) یلیتحص مشکل که آموزاندانش یغربالگر فرم و معلم ییراهنما و مدارس به راجعهم با

 افراد یهایژگیو)ی اپرسشنامه براساس آموزاندانش سپس .دندش انتخاب (داشت عالمت شانیلیتحص
 یبرا گرفت،یم قرار نمونه گروه در نیوالد از نامهتیرضا کسب با و شدیم لیتکم معلم توسطکه  (رآموزید

قرار  و کنترل شیآزما گروه در یتصادف صورتبه آموزاندانش سپس .دش اجرا وکسلر تست گریبار د نانیاطم
 سپس و اجرا گروه دوهر یبرا فیبر ۀپرسشنام و فعال ۀحافظ آزمون وکسلر، یابزارها توسط آزمونشیپ .گرفتند
انجام  سهردم در ساعت کی یاههفت ماه، 3 مدت به جلسه 12 مداخله .دشاجرا  شیآزما گروه یبرا مداخله
 .شد گرفته آزمونپس گروه دوهر از ،مداخله از دبع گرفت.

 :است ریز قرار به یشناخت یبخشتوان جلسات

 
 و مداوم توجه ،فعال ۀحافظ بر دیتأک با بتا یشناخت یبخشتوان جلسات یمحتوا -1جدول 

 پاسخ یبازدار
 ۀشمار

 جلسه
 جلسه یمحتوا هدف

1 
 یبخشتوان ضرورت با ییآشنا

 آموزش در هاخانواده نقش و
 ۀنیزم در یحیتوض. دارند شرکت ما پژوهش در که ییهاخانواده ۀهم یبرا یعموم ۀجلس
 یکارکردها نقش و ییاجرا یکارکردها بر دیتأک با یشناخت یبخشتوان آموزش تیاهم
 .شد ارائه یاجتماع یهامهارت و یلیتحص تیموفق روزمره، یزندگ در ییاجرا

2 

 ،یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یبازدار و یدارید مداوم توجه

 یبهساز ۀبست) دستور بقاطم حافظه یهاکارت یسپارخاطربه نیتمر: فعال ۀحافظ -1
 توجه -3. پاشو و نیبش میپانتوم و ریخ و بله معکوس جواب: یبازدار -2 ؛(فعال ۀحافظ
( یدارید یهانشانه یجووجست) یتیپیس و یایویآ ۀیبر پا مداوم توجه ناتیتمر: مداوم

 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و

3 

 ،یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یبازدار و یدارید مداوم توجه

به نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده دبازخور و یقبل ناتیتمر مرور
 نیتمر: یبازدار -2. دستور بقاطم( هاچوبک و یهندس اشکال یالگو) الگو یخاطرسپار

 و یایویآ یۀپا بر مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3(. یاضیر و ینوشتار) اعداد تطابق
 .یهفتگ فیتکال دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و( اعداد با یدارید) یتیپیس

4 

 و یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 مداوم توجه ،یداریشن
 یبازدار و یداریشن

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شده انجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 یبهساز ۀبست) دستورالعمل بقاطم( یداریشن و یدارید) هامکعب با اعداد یسپارخاطربه

 بر مداوم توجه ناتیتمر. مداوم توجه -3. کلمه یبازدار ناتیتمر: یبازدار -2(. فعال ۀحافظ
 خانواده به هانیتمر آموزش و( هدف ۀکلم بر دیتأک با یداریشن) یتیپیس و یایویآ یۀپا



 ...بر یمبتن یشناخت یبخشتوان یاثربخش                                                                                                  216

 ۀشمار
 جلسه

 جلسه یمحتوا هدف

 .یهفتگ فیتکل دادن و

5 

 ،یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 و یداریشن مداوم توجه
 یبازدار

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
(. فعال ۀحافظ یبهساز ۀبست) دستور بقاطم تونل یرنگ یهانیماش بیترت یسپارخاطربه
 ۀیبر پا مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3. ییراهنما عالئم و چراغ نیتمر: یبازدار -2
 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و( یداریشن توجه) یتیپیس و یایویآ

 .شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و( گذشته ۀجلس پنج) یقبل ناتیتمر ۀهم مرور  6

7 

 و یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یدارید مداوم توجه ،یداریشن
 یبازدار ،یداریشن و

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده دبازخور و یقبل ناتیتمر مرور
دستور  بقاطم کلمات یسپارخاطربه ناتیتمر و یرنگ یهاوانیل و مکعب یسپارخاطربه
 تعداد انیب و رقم یبازدارها )رقم یبازدار ناتیتمر: یبازدار -2(. فعال ۀحافظ یبهساز ۀبست)

 و یداریشن) یتیپیس و یایویآ ۀیبر پا مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3(. هاآن
 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و( یدارید

8 

 ،یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 و یدارید مداوم توجه

 یبازدار ،یداریشن

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 راهنما عالمت نیتمر: یبازدار -2 .دستور بقاطم کلمه و حروف یهامکعب یسپارخاطربه
 یایویآ ۀیبر پا مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3. عقببهرو و جلوروبه اعداد شمارش و
 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و( یدارید و یداریشن) یتیپیس و

9 

 و یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یدارید مداوم توجه ،یداریشن
 یبازدار ،یداریشن و

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 یهاتوپ با یباز نیتمر: یبازدار -2 .دستور مطابق ریتصاو و یرنگ کارت یسپارخاطربه

 آزمون از برگرفته یبازدار ۀساختمحقق یافزارنرم نیتمر و( غالب یپا غالب، رنگ) یرنگ
 و یداریشن) یتیپیس و یایویآ ۀیبر پا مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3. فالنکر

 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و( یدارید

10 

 فعال ۀحافظ یبهساز
 یدارید مداوم توجه ،یداریشن
 یبازدار و

 نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 شدهخواسته حروف حذف و کلمات یسپارخاطربه نیتمر دستور، طبق افعال یسپارخاطربه
 ناهمگون، یاسام و ریتصاو تطابق نیتمر: یبازدار -2(. یداریشن) دیجد ۀکلم یادآوری و

 ناتیتمر: مداوم توجه -3. ییفضا استروپ آزمون از یبازدار ۀساختمحقق یافزارنرم نیتمر
 خانواده به هانیتمر آموزش و( یدارید و یداریشن) یتیپیس و یایویآ ۀیبر پا مداوم توجه

 .یهفتگ فیتکل دادن و

11 

 ،یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یبازدار و یدارید مداوم توجه

 اتاق نیتمر: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 یبازدار ۀساختمحقق یافزارنرم نیتمر: یبازدار -2 .فرد نام و لباس رنگ یسپارخاطربه پرو،

 و یایویآ یۀپا بر مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه -3. گنالیس استپ آزمون از برگرفته
 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به آموزش و( یدارید و یداریشن) یتیپیس

12 

 و یدارید فعال ۀحافظ یبهساز
 یدارید مداوم توجه ،یداریشن
 یبازدار ،یداریشن و

 ناتیتمر مرور: فعال ۀحافظ -1 و شدهانجام ناتیتمر از خانواده بازخورد و یقبل ناتیتمر مرور
 یدرمان و یآموزش دستورالعمل کتاب و فعال ۀحافظ یبهساز یهاکتاب و یبهساز ۀبست

 -3. گذشته جلسات ناتیتمر مرور: یبازدار -2. محقق فعال ۀحافظ( یداریشن و یدارید)
(. فیتکل یدارید و یداریشن) یتیپیس و یایویآ یۀپا بر مداوم توجه ناتیتمر: مداوم توجه

 .یهفتگ فیتکل دادن و خانواده به هانیتمر آموزش و

-کولموگروف ،بودننرمال جمله از آن یهامفروضه براساس انسیکووار لیتحل یآمار روش به هاداده
 .شد استفاده SPSSافزار از نرم استفاده با و Box’s M آزمون ن،یلو آزمون رونوف،یاسم

 یاخالق مالحظات
 خواهند محرمانه هاافتهی که شد داده نانیاطم آنان به و شد گرفته پژوهش یاجرا یبرا نیوالد ۀآگاهان تیرضا
 نیوالد یبرا پژوهش یانفراد یهاافتهی ان،یپا در و شد داده حیتوض آنان یبرا کامل طوربه پژوهش اهداف. ماند

 .گرفت قرار انآن اریاخت در یکاف حیتوض ،هاهیگو کامل درک یبرا نیچنهم. شد ارسال کنندهدرخواست
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هاافتهی  
 یشناختتیجمع فیتوص( الف
 15 ،(درصد 33/0) 10-11 یسن گروه در نفر 10 ،ساله 13تا  10 یسن گروه در دختر انآموزدانش از نفر 30
 .اندبوده (درصد 17/0) ساله 12-13 یسن گروه در نفر 5 ( ودرصد 50/0) 12-11 یسن گروه در نفر
 

 هاشاخص فیتوص( ب
 بر ییاجرا یکارکردها بر یمبتن یشناخت بخشتوان یاثربخش به حاضر پژوهش شد، ذکر ترشیپ که طورهمان

 و ارائه، یاستنباط یهاافتهی و سپس یفیتوص یهاافتهی بخش، نی. در اپردازدیم انآموزدانش یرفتار عملکرد
 آزمونپس و آزمونشیپ نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم ،یفیتوص یهاافتهی براساس. شدند لیو تحل هیتجز
 آزمون جینتا ،3 جدول در نیهمچن .است شده ارائه 2جدول  در کنترل و شیآزما گروه دو شپژوه یرهایمتغ

 نکهیا به توجه اب .است شده گزارش هادر گروه رهایمتغ عیتوز بودننرمال یبررس یبرا رونوفیاسم-کولموگروف
 رهایمتغ عیتوز که گرفت جهینت توانیم ست،ین داریمعن رهایمتغ یتمام یبرا رونوفیاسم-کولموگروف جینتا

 .است نرمال

 

 و کنترل شیدر دو گروه آزما آزمونپس-آزمونشیپنمرات  اریمع و انحراف نیانگیم -2جدول 
 اریمع انحراف نیانگیم نهیشیب نهیکم گروه تیوضع ریمتغ

 یرفتار عملکرد

 یدرون مشکالت
 آزمونشیپ

 843/6 13/22 35 14 کنترل

 814/5 67/26 34 19 شیآزما

 آزمونپس
 249/7 86/20 35 13 کنترل

 172/6 33/17 29 12 شیآزما

 یرونیب مشکالت
 آزمونشیپ

 790/6 60/32 42 22 کنترل
 371/4 40/35 40 28 شیآزما

 آزمونپس
 720/6 20/32 42 22 کنترل

 045/6 86/25 33 15 شیآزما

 
 آزمونشیپ در کنترل گروه یدرون مشکالت نیانگیم ،یرفتار عملکرد یبررس در 2جدول  جینتا به توجه با

 آزمونپس و آزمونشیپ در شیآزما گروه یدرون مشکالت نیانگیم و 86/20 و 13/22 بیترتبه آزمونپس و
 آزمونشیپ ۀمرحل در کنترل گروه در راتییتغ ،شودیم مشاهده که طورهمان. است 32/17 و 67/26 بیترتبه
 یدرون مشکالت ریمتغ در شیآزما گروه آزمونپس و آزمونشیپ ۀمرحل در راتییتغ یول ،زیناچ آزمونپس و

 60/32 بیترتبه آزمونپس و آزمونشیپ در کنترل گروه یرونیب مشکالت نیانگیم نیهمچن. است تأملقابل
 86/25 و 40/35 بیترتبه آزمونپس و آزمونشیپ در شیآزما گروه یرونیب مشکالت نیانگیم و 20/32 و

 ۀمرحل در راتییتغ یول ،زیناچ آزمونپس و آزمونشیپ ۀمرحل در کنترل گروه در راتییتغ نیبنابرا ؛است
 .است تأملقابل یرونیب مشکالت در شیآزما گروه آزمونپس و آزمونشیپ
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 نرمال آزمون( ج

 

 قیتحق یرهایمتغنرمال بودن  نییتع آزمون -3 جدول
 نرمال عیتوز p مقدار رنوفیاسم -کلموگروف ۀآمار ریمتغ

 یرفتار عملکرد

 یدرون مشکالت
 بله 103/0 146/0 آزمونشیپ

 بله 093/0 151/0 آزمونپس

 یرونیب مشکالت
 بله 194/0 117/0 آزمونشیپ

 بله 181/0 134/0 آزمونپس

 
 از شتریب رهایمتغ p مقدار اگر که است یضرور نکته نیا ذکر م،یکن ریتفس را 3 جدول جینتا نکهیا از قبل

 یخروج جینتا نکته، نیا به هتوج با. است نرمال ریمتغ آن عیتوز که میریگیم جهینت ،باشد 05/0 یمعنادار سطح
 نیبنابرا و است 05/0 از شتریب رهایمتغ ۀهم در رنوفیاسم کلموگروف آزمون p مقدار دهدیم نشان 3جدول 
 .دشویم دییتأ رهایمتغ بودننرمال

 هاانسیوار یهمگن یبررس یبرا نیلو ونآزم جینتا -4 جدول
 p مقدار 2 یآزاد ۀدرج 1 یآزاد ۀدرج F ۀآمار 
 379/0 28 1 798/0 یدرون مشکالت
 650/0 28 1 210/0 یرونیب مشکالت

 

 یبرابر فرض دهدیم نشان نیا و ستین معنادار F آزمون مقدار ،شودیم مشاهده 4 جدول در که طورهمان
 .است کسانی کنترل و شیآزما گروه دوهر در یرونیب و یدرون مشکالت انسیوار

 
 هاهیفرض آزمون( د

 آن جینتا که شد دییتأ و یبررس رهیمتغچند انسیکووار لیتحل یاصل مفروضه عنوانبه ونیرگرس بیش یهمگن
 .است شده گزارش 5جدول  در

 هاگروه نیب یو درون یرونیمشکالت ب یونیرگرس بیش یهمگن یبررس -5جدول 

 مدل ریمتغ
 مجموع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 مجموع نیانگیم
 مربعات

 p مقدار F ۀآمار

 یدرون مشکالت
 آزمونشیپ

133/154 هاگروه نیب  1 133/154  822/3  061/0  

067/1129 هاگروه درون  28 324/40    

200/1283 کل  29    

 یرونیب مشکالت
 آزمونشیپ

800/58 هاگروه نیب  1 800/58  803/1  190/0  

200/913 هاگروه درون  28 614/32    

000/972 کل  29    
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 عبارت به .است 05/0 از شیب ریمتغ هردو در یمعنادار سطح ،شودیم مشاهده 5 جدول در که طورهمان 
 بیش نیبنابرا ؛ندارد یمعنادار اختالف گروه، با یرونیب و یدرون مشکالت آزمونشیپ نمرات تعامل گرید

 .است دییتأ مورد ونیرگرس بیش یهمگن فرضشیپ و است برابر هاگروه نیب در مختلف خطوط ونیرگرس
 آزمون جینتا. ستا هاگروه نیب وابسته ریمتغ انسیکووار یهمگن انس،یکووار لیتحل یهامفروضه گرید از

Box's M است شده ارائه 6 جدول در.

انسیکووار یهمگن یبررس یبرا Box's Mآزمون  جینتا -6 جدول
Box's M ۀآمار F مقدار 2 یآزاد ۀدرج 1 یآزاد ۀدرج p

280/2 یرونیب مشکالت و یدرون مشکالت  701/0  3 141120 551/0  

 سیماتر یشاهد برابر نیبنابرااست و  05/0از  تربزرگ Fمقدار  یسطح معنادار 6جدول  جیبا توجه به نتا
 یهامفروضه ۀهم ،شد انیب آنچه به وجهت با .میمختلف هست یگروها نیوابسته در ب یرهایمتغ انسیکووار

. دارد وجود انسیکووار لیتحل از استفاده امکان ،بیترت نیا به و است دییتأ مورد رهیمتغچند انسیکووار لیتحل
.است شده ارائه 7 جدول در رهیمتغچند انسیکووار لیتحل جینتا

شیآزما و کنترل گروه یرونیب و یدرون مشکالت انسیکووار لیتحل -7جدول 
 سطح
یمعنادار

اثر اندازه df
خطا

df
هیفرض F مقدار آزمون نام

014/0 311/0 23 2 203/5 311/0 یالیاثرپ
014/0 311/0 23 2 203/5 689/0 لکزیو یالندا

014/0 311/0 23 2 203/5 452/0 نگیهتل اثر

014/0 311/0 23 2 203/5 452/0  ۀشیر نیتربزرگ
 1یرو

 در 203/5 با بربرا Fمقدار  که دهدیم نشان آمدهدستبه جینتا شودیم مشاهده 7 جدول در که گونههمان 
 حداقل ییاجرا یکارکردها بر یمبتن یبخشتوان بسته مداخله نیبنابرا. است معنادار 05/0 از کمتر یخطا سطح

 جهینت توانیم لکزیو یالندا شاخص به توجه با ضمن در. است بوده مؤثر وابسته یرهایمتغ از یکی بهبود در
.کندیم نییتب را یبهبود انسیوار از درصد 1/31 ییاجرا یکارکردها بر یمبتن یبخشتوان بسته که گرفت

یریگجهینت و بحث
 یرفتار عملکرد بر ییاجرا یکارکردها بر یتنمب یشناخت یبخشتوان یاثربخش یابیارز ،پژوهش نیا هدف
 یمبتن یناختش یبخشتوان ۀبست نیا معنادار یاثربخش ،هاافتهی براساس .بود 1398سال  در رآموزید آموزاندانش

1. Roy’s largest root
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 جیانت .شد دییتأ شیآزما گروه و کنترل گروه در رآموزید آموزاندانش یرفتار عملکرد بر ییاجرا یکارکردها بر
 و گنیس ،(1397) یبحرآسمان یمیکر و یدیوحت ،(1391) یزمان و کتای یشکوه یهاافتهی با پژوهش نیا

 یآتشپور و یزمان ،(2010) یالوو ،(1397پور )یزدانی و یعاشور ،(1396) ینجات و اینرمضان ،(2017)همکاران 
 .است راستاهم (1393) یمانیسل و یمانینر و (1395) یاسد و انیائنس ،(1392همکاران ) و راد یمیحک ،(1396)

 عملکرد و ییاجرا کارکرد بر یمبتن یشناخت یبخشتوان یشناخت یبخشتوان که ندکرد عنوان خود جینتا در آنان
 یهامهارت فیتوص یبرا ییاجرا یکارکردها گفت توانیم جهینت نیا نییتب در. دارد مثبت ریتأث یرفتار

 که ییهاییتوانا در هامهارت نیا. رودیم کاربه فعال ۀحافظ و پاسخ مهار ،یشناخت یریپذانعطاف ،یزیربرنامه
 نقش کندیم ریدرگ خود به وفمعط رفتار و یهدفمند استدالل، مانند یامور در یزیآمتیموفق طوربه را انسان
 گر،ید عبارت به. شودیم فیتعر رفتار یهاجنبه ییچرا و زمان دانش عنوانبه ییاجرا یکارکردها .دارند

 نظام نیا. روندیم شماربه «ینظارت نظام» ریناپذییجدا بخش که هستند ییهامهارت ییاجرا یکارکردها
 منظوربه آن، بر عالوه. کند شرکت هدفمند یرفتارها در فرد دهدیم اجازه و دکنیم شیپا را رفتار ینظارت
 و یوریا ا،گیگازانباشد ) حلراه و مناسب یراهکارها کشف دنبالبه مشکل، با مواجهه ای دیجد تیموفق کسب

 اجرا، مسئول یشانیپ ۀقطع .هستند رتباطا در یشانیپ ۀقطع با یطورکلبه ییاجرا یکارکردها (.2002 ،منگون
کند یم فایا فعال ۀحافظ در یمهم اریبس نقش یشانیپ ۀقطع آن، بر عالوه. است رفتار میتنظ و یدهسازمان

 انجام جهت در کوتاه زمان یبرا را اطالعات دکنیم کمک شخص به که است یکارکرد ،فعال ۀحافظ(. همان)
. است ارتباط در یشانیپ ۀقطع با که است یمهم اریبس مهارت زین پاسخ مهار ییتوانا. دارد نگه فعال ،فیتکل کی

 یابزار زین فعال ۀحافظ. باشد داشته رفتار آن یرو یادیز کنترل دیبا شخص شود، مهار رفتار کی نکهیا یبرا
 هاآن یدستکار و ذهن در اطالعات مدتکوتاه ینگهدار به و است یزندگ یهاجنبه ۀهم در یضرور و کارآمد

 ممکن شخص ،شوندیم مختل ییاجرا یکارکردها کهیهنگام .(1392 ،همکاران و راد یمیحک) شودیم گفته
 مراقبت به قادر گرید ،هستند سالم و خوب حد چه تا اشماندهیباق یشناخت یهاتیظرف نکهیا از نظرصرف است
 ۀجنب ییاجرا یکارکردها اختالل .نباشد بهنجار یاجتماع روابط حفظ ای دیمف کار انجام خود، از بخشتیرضا
 یشناخت فیتکال انجام ای یزیرطرح یراهبردها بر دتوانیم و دگذاریم اثر رفتار یهاجنبه ۀهم بر و ددار ریفراگ

 یینارسا از یناش یرفتار مشکالت از یاریسب. باشند داشته میمستق ریتأث ،یاختشن کارکرد عملکرد بر تنظار ای
 .(2004 لزاک،آشکارند ) زین گرید گرانمشاهده یبرا یحت ،ییاجرا یکارکردها
 بر هاآموزش نیا رایز ؛دارد ریتأث رفتار در هم و شناخت در هم یشناخت آموزش گفت توانیم نیبنابرا

 هستند، یبعد یهایریادگی یربنایز که را یذهن یهایینارسا و شوندیمتمرکز م ییربنایز یذهن یندهایفرا
 ریخأت با افراد یذهن یهایتوانمند بهبود موجب یشناخت یهایبخشتوان استمرار و داشتنتداوم. کنندیم تیتقو
 ش،یکورنبرند )یم سود یشناخت یبخشتوان ۀنیزم در مداخالت از ،یشناخت یینارسا یدارا افراد و شودیم یذهن
 ۀمؤلف و ییاجرا یکارکردها بر دیتأک با یشناخت یبخشتوان .(2013 ،فیاسکر و تیاسم لوفیکارم ،یلونگ ،یکول

 هب طوبمر اطالعات یابیباز و کردنرهیذخ یبرا یشتریب ییتوانا کودکد شویم موجب ،فعال ۀحافظ ،آن مهم
 جینتا به توجه با. کندیم کمک یاعاجتم معضالت کاهش به موضوع نیا و اوردیب دستبه یاجتماع یکارکردها
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 رآموزید آموزاندانش با یرفتار عملکرد شیافزا در یشناخت یبخشتوان ۀبست یرگذاریتأث بر یمبن حاضر پژوهش
 یریشگیپ رآموزید کودکان مشکالت بروز از تواندیم یشناختروان مداخالت نیچن یریکارگبه گفت توانیم

 جمله از .کند فایا کودکان از گروه نیا یسازگار شیافزا و یرفتار مشکالت کاهش در یمؤثر نقش و کند
 آزمون یاجرا نیهمچن .است کاشان شهر در و دختران به محدود آن یاجرا ،پژوهش نیا یهاتیمحدود

 نیا بودناثربخش به توجه با و کند جادیا یشتریب نانیاطم برنامه یاثربخش یداریپا به نسبت تواندیم یریگیپ
 در یآموزش ۀبرنام نیا از استفاده با توانندیم پردازندیم یشناختروان خدمات ۀارائ به که یشناسانروان برنامه،
.کنند فایا مؤثر نقش یآت مشکالت بروز از یریجلوگ و کودکان یرفتار مشکالت کاهش



 ...بر یمبتن یشناخت یبخشتوان یاثربخش                                                                                                  222

 منابع
 یدارا دبستان ۀدور آموزاندانش عملکرد بر دبکینوروف درمان یاثربخش(. 1394) .ش ،یاچهره و ،.د ،ییتقوا ،.م ،یآزاد

 ،(4)16 .یکاربرد یشناسروان در و پژوهش دانش. کودکان وکسلر یهوش آزمون یهااسیمق در یریادگی اختالل
31-23. 

 .فرهنگ رشد انتشارات: تهران(. حافبک) کودکان یبرا فعال حافظه آزمون مجموعه(. 1396. )ا. ع ا،یارجمندن

. نارساخوان آموزاندانش فعال ۀحافظ عملکرد بر یذهن مرور راهبرد ریتأث (.1388) .س ،ینراق فیس ، وا. .ع ،ایارجمندن
 .173-178 ،(3)3 ،یرفتار علوم ۀمجل

 .فرهنگ رشد تهران: .بتا ییاجرا یکارکردها یبخشتوان– یآموزش ۀبست دستورالعمل(. 1398. )س ،یقاسم و ،ا. .ع ا،یارجمندن

فعال  ۀحافظسنجش  آزمون یمقدمات یابیهنجار و ساخت (.1398) .ع .م ،یریمیعل و ،.س ،یطالب ،.ا .ع ا،یارجمندن
 .140-160 ،(4)10 ،یشناختروان یپژوهش کاربرد ۀفصلنامتهران. 

 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران. داون نشانگان با کودکان یبخشتوان و یشناسروان(. 1388) .ع .غ ،افروز

 یسازگار بر یاجتماع یهامهارت آموزش ریتأث .(1389) .م ،یلواسان یغالمعل و ،.ع .غ افروز، ،.م ،یمانیسل ،.آ پژوه،به
 .163-186 ،(9)33. رآموزید آموزاندانش یلیتحص عملکرد و یاجتماع

 یلیتحص شرفتیآموزان با پدر دانش یو اجتماع یشناخت یهااقتیادراک ل ۀسی(. مقا1380ب. ) ان،یمیا.، و سل پژوه،به
 .21-40 ،(1)6 .یتیترب علوم و  یشاس روان ۀمجل. یو عاد رآموزید ن،ییپا

 یخودکارآمد و یاضیر یلیتحص شرفتیپ بر توجه آموزش یاثربخش(. 1397. )آ ،یآسمانبحر یمیو کر ،.آ ،یدیوحت
 .1-5 ،(8)45. یناتوان مطالعات. یمرز یهوش ۀبهر با انآموزدانش یلیتحص

 یبازدار آموزش یهابرنامه یاثربخش (.1392) .آ .ع ا،یرجمندنا و ،.ب ،بناب یغبار ،.آ پژوه،به ،.آ. غ افروز، ،.آ راد، یمیحک
 مطالعات. یفعالشیب و توجه یکاست اختالل با کودکان یاجتماع یهامهارت بهبود بر فعال ۀو حافظ پاسخ
 .9-29 ،(4)9 .یشناختروان

 و همساالن نیب روابط بهبود بر یرزوجرئت یهامهارت آموزش ریتأث(. 1395) .آ ،یاستو و ،.آ ،یمیرح ،.ع .ع خانزاده،
 .2-22 ،(21)6. ییستثناا افراد ۀفصلنام .رآموزید انآموزدانش خود حرمت

 وکسلر، یهوش یهااسیمق در ییابتدا اول موزرآیان دآموزدانشعملکرد  (.1393. )ف ،یرلوحیم و ،.م ،یخشوع
 .45-51، (1)15 .یبخشتوان .نافیتروگودیال

 پرخطر یریگمیو تصم یمهار بر کنترل پارس ۀبست یشناخت یبخشتوان یاثربخش(. 1396) .و ،ینجات و ،.ز ا،ینرمضان
 .221-230 ،(4)6 .یبخشتوان طب ۀفصلنام .یفعالشیب-توجه نقص اختالل به مبتال کودکان

 شرفتیپ با آزمون اضطراب و یلیتحص یخودکارآمد یباورها ،یکار ۀحافظ ۀرابط(. 1396) .م ،یپورآتش و ،.آ ،یزمان
 .25-44 ،(4)6. مدرسه یشناسروان ۀمجل. انآموزدانش یلیتحص
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 مشکالت یدارا انآموزدانش فعال ۀحافظ و خواندن بر یشناخت یبخشتوان یاثربخش(. 1395) .س ،یلیوک و ،.م ،یمانیسل
 .151-162 ،(1)7. یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصل. خواندن یریادگی

 سازمشکل یرفتارها کاهش در یفردنیب ۀمسئل حل ۀبرنام آموزش کاربرد (.1391) .ن ،یزمان و ،.م کتا،ی یشکوه
 .55-71 ،(8)2. یشناختروان یهامدل و هاروش .یآزمودنتک ۀمطالع: رآموزید انآموزدانش

 چهارمحال استان در( چهار ۀنسخ) کودکان وکسلر یهوش آزمون یابیهنجار(. 1394) .م ،یعیرب و ،.آ ،یصادق ،.م ،یعابد
 .99-116 ،(2)22 .شناختروان یوردهاادست ۀمجل. یاریبخت و

 یهامهارت بر یرفتار یشناخت کردیرو با یگروه یدرمانیباز آموزش ریتأث یبررس(. 1397) .م پور،یزدانی و ،.م ،یعاشور
 .265-274 ،(3)19. یبخشتوان ۀمجل. یذهن توانکم انآموزدانش یاجتماع

بر  آن ریتأث یبررس و محورخانواده یبخشتوان ۀبست یطراح(. 1398. )م ،یلواسان یغالمعل و ،.ع ا،یارجمندن ،.س ،یقاسم
 .201-213 ،(2)10 .یاستثنائ کودکان یتوانمندساز. نارساخوان انآموزدانش ییاجرا یکارکردها

 یمبتن یشناخت یبخشتوان ۀبرنام یاثربخش(. 1397) .ب بناب، یغبار و ،.ع .غ افروز، ،.ع ا،یارجمندن ،.ح مقدم، زادهیموس
 .یفعالشیب توجه یکاست اختالل با کودکان توجه ییاجرا یو کارکردها یرفتار مشکالت بر نگرندهیآ ۀحافظ بر

 .117-130 ،(3)18. ییاستثنا کودکان ۀفصلنام

 پژوهش. معلم گزارش فرم و یخودسنج ۀپرسشنام آخنباخ، کودک یرفتار ۀاهیس یابیهنجار و انطباق(. 1385) .آ ،یینایم
 .530-556 ،(1)6. ییاستثنا کودکان ۀطیح در

 .قومس :تهران .ییاستثنا نوجوانان و کودکان یشناسروان(. 1386. )ب ،فریالنیم

 انآموزدانش یلیتحص شرفتیو پ ییاجرا یکارکردها بر یشناخت یبخشتوان یاثربخش .(1392) .آ ،یمانیسل و ،.م ،یمانینر
 .91-115 ،(2)3. یریادگی یهایناتوان. یاضیر یریادگی اختالل یدارا

 با نوجوانان یرفتار مشکالت بر یاجتماع یهامهارت آموزش یاثربخش(. 1395) .ر ،یگندمان یاسد و ،.ع ان،ینسائ
  .158-166 ،(2)17. یبخشتوان. یذهن یتوانکم

 بر یشناخت یبخشتوان بر یمبتن یدرمانگروه ریأثت(. 1395) .ه احسان، یبهرام و ،.آ ،ییخزا ،.ج ،یحاتم ،.م ان،یوارتان
-126 ،(2)7 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀفصلنام. یمغز بیآس دچار افراد ییاجرا یکارکردها و حافظه

105. 

 شهر در رفتار کودک ۀاهیس معلم و مادر /پدر کودک، ۀنسخ سه یابیهنجار(. 1391. )ح ،یضیعر و ،.ف ،یزدخواستی
 .60-70 ،(1)17. رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان ۀمجل. اصفهان
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