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Abstract 
This study aims to plan and detect the effectiveness of 
the educational package of executive functions on 

improving the empathy in children with a high-

performance autism spectrum disorder. In term of 
purpose, this research is applied, and the research 

method is semi-experimental with a post-test–pre-test 

with a control group. The statistical population consists 

of children with autism disorder aged 6 to 12 years old 

in Urmia (274 people) in the academic year of 2019–20 

from the exceptional school for children with autism. Out 
of the statistical population, 40 high-performance autism 

children were selected using Gilliam Autism Rating 

Scale (GARS) and randomly assigned to two 
experimental (20) and control (20) groups. Then, the 

Griffith cognitive and emotional Empathy Measure 
(GEM) was filled out by the parents of both groups. After 

the pre-test, the experimental group was trained for 

twenty-four sessions, and the post-test was performed. 
The data was analyzed using SPSS software and 

univariate analysis of covariance. The data showed a 

significant difference between the control and 
experimental groups in terms of the post-test scores and 

empathy scores after adjusting the effect of the pre-test 

of Empathy (P<0.01). Based on this study, it can be 
propposed that improving executive functions can 

increase the levels of empathy. 
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 دهیچک
 یآموزش ۀبست یاثربخش نییو تع یپژوهش حاضر با هدف طراح

 فیدر کودکان با اختالل ط یهمدل یبر ارتقا ییاجرا یکارکردها
 یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیبا عملکرد باال انجام شد. ا سمیاوت

آزمون همراه با پس-آزمونشیبا پ یشیآزمامهیاست و روش آن ن
اختالل  یکودکان دارا ژوهش،پ یآمار ۀگروه کنترل است. جامع

-1399 یلینفر( در سال تحص 274) یاهیساله اروم 12تا  6 سمیاوت
هدف،  ۀهستند. از کل جامع سمیکودکان اوت ییاستثنا ۀاز مدرس 1398

با عملکرد باال با  سمینفر اوت 40در دسترس،  یریگبه روش نمونه
انتخاب شدند  (GARS) امیلیگ سمیاوت صیتشخ اسیاستفاده از مق

نفر(  20نفر( و کنترل ) 20) شیدر دو گروه آزما یصورت تصادفو به
 فتیکودکان گر یو عاطف یشناخت یهمدل اسیقرار گرفتند. سپس مق

(GEM) یشد. پس از اجرا لیهردو گروه تکم نیتوسط والد 
 نیجلسه آموزش داده شد، و ا 24به مدت  شیگروه آزما آزمون،شیپ

 افزارها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیجزآزمون اجرا شد. تبار پس

SPSS انجام گرفت. اطالعات  راههکی انسیکووار لیو با روش تحل
 شیدو گروه کنترل و آزما نیتفاوت معنادار ب ۀدهندآمده نشاندستبه

 آزمونشیپ ریتأث لیبعد از تعد یآزمون و همدلپس ریدر نمرات متغ
گفت با  توانین پژوهش میراساس اب. (>01/0P) است یهمدل
 .داد شیرا افزا یهمدل توانیم ییاجرا یکارکردها یارتقا
 .سمیاوت ،یهمدل ،ییاجرا یکارکردها :یدیکل یهاواژه

 .است هیاروم دانشگاه در یشناسروان ۀرشت دراول  ۀسندینو یدکتر الهرس از برگرفته مقاله نیا*
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 مقدمه
 یرشد ریفراگ اختالالت ،2یروان اختالالت یآمار و یصیتشخ یراهنما ۀکتابچ در که 1سمیاوت فیط اختالالت

 با که است متفاوت یشناسسبب با یعصب یرشد اختالالت از ناهمگون گروه کی شامل ،شودیم دهینام زین
 و قیعال با یتکرار ای یاشهیکل رفتار یالگو با همراه یاجتماع تعامل و یارتباط یهامهارت زبان، در بیآس
 دیبا فوق یهانهیزم در نابهنجار کارکرد نیا. (2017 ،انو همکار یزاچ) شودیم مشخص محدود یهاتیفعال
 یمرکز یعصب ستمیس از سمیاوت اختالالت (.2013 کا،یآمر یپزشکروان انجمن) باشد داشته وجود یسالگسه در

 یقدام قشر مخچه، یهاقسمت 3یعصب ستمیس مانتخاس در تفاوت به توانیم جمله آن از که شودیم یناش
 رینظ یعوامل(. 2018 لور،یت و تیاسم مورگان، س،یفرانس وگان،) دکر اشاره یانهیپ جسم و 4هیپا یهاعقده مخ،

 ،یباردار دوران یهاتیمسموم و یروسیو یهاعفونت ،یباردار هنگام در نیوالد یباال سن ،یکیژنت نقص
 اساسبر (.2010 ،کوتویپ هرتز و یتانکرد شلتون،) دهدیم شیافزا کودکان در را سمیاوت اختالالت بروز خطر

 برآورد کودک 68 در مورد کی ،سمیاوت اختالالت وعیش زانیم ،هایماریب از یریشگیپ و کنترل مراکز جینتا
 گزارش نفر 10،000 هر از نفر 2/95 را سمیاوت فیط اختالالت وعیش زین رانیا در (.2017 و،یک و چن) است شده
 (.1397 ،یانیاتیب یاکبر) اندکرده

 و (باالتر و 70 یهوش بیضر) 5باال عملکرد با سمیاوت نیب توانیم سمیاوت بزرگساالن و کودکان گروه در
 پورجبار، ،یرزاخانیم از نقل به 6196 ،7لوتر) شد قائل زیتما( 70 از کمتر یهوش بیضر) 6نییپا عملکرد با سمیاوت

 سمیاوت کودکان از یگروه باال، عملکرد با سمیاوت به انیمبتال (.1395 باغبان، اکبرزاده و اینباجید ،ییرضا
 و عالقه مورد یکارها در یتکرار یالگوها از استفاده ،یرکالمیغ یرفتارها در داریپا اختالل یدارا که هستند
 یباالتر عملکرد یزبان و یشناخت لحاظ از ،کودکان از گروه نیا درواقع .هستند یفردنیب یعملکردها در نقص

 .(2006 تروو،) هستند مشکل دچار همچنان یاجتماع تعامل در اما ،دارند سمیاوت صیتشخ با کودکان گرید از

 یباالتر عملکرد یشناخت و یزبان لحاظ از هرچند باال عملکرد با سمیاوت افراد داده است نشان هاپژوهش
در عملکرد  بیدچار آس کمتر ساده یهاجانیه یبازشناس در ،دارند سمیاوت صیتشخ با کودکان گرید به نسبت

 و یجانیه ،یذهن لحاظبه هاچهره یبازشناس در و( 2014 ووست، و کیهورل وس،یاسک بوئر،یگ) شوندیم
 داشته یاجتماع مشکالت کودکان نیا شودیم سبب یتواننا نیا و نندیبیم بیآس شتریب یاجتماع یهاقضاوت

 راتییتغ یبرخ سبب ،هاچهره یبازشناس مثل یطیمح یهامحرک (.2013 ،یراشب و دونالدمک مترسال،) باشند
 شوندیم چشم مردمک اتساع و تنفس تعداد قلب، ضربان پوست، یبرق راتییتغ مانند یکیولوژیزیف و یرفتار

                                                           
1. autism spectrum disorder  

2. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) 

3. neuro anatomy 

4. basal ganglia 

5. high function autism 

6. low function autism 

7. Lotter, V. 
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(. 2008 پن، و ونیپ ،یپلفر نگر،یهاپف نکهام،یپ) گذارندیم اثر هامحرک شدت و یمعن بر خود عالئم نیا که
 یجانیه یهاپاسخ یبازشناس ۀنیزم در که اندداده نشان سمیتوا افراد در را یاختالالت ،نیشیپ یهاپژوهش

 از ای( 2011 همکاران، و یوانتیو) چهره یهاژست ،(2008 گروس،) یاچهره ابراز و انیب قیطر از گرانید
 ریتصو و لمیف با که یجانیه یاجتماع یهاتیموقع رینظ ،خواندیفرام را هاآن یهاپاسخ که است یعیوقا قیطر
 1یاجتماع شناخت عامل دهدیم نشان هایبررس (.2008 گوالن، و کوهن-بارون گوالن،) شوندیم داده شینما
(. 2017 رد،یب و کوک ،یهپ) باشد داشته یمهم نقش یاجتماع یرفتارها در مشکالت نیا نییتب در تواندیم

 ۀنوببه و ردیگیم شکل یاجتماع تعامل توسط که دارد اشاره یذهن پردازش از ییهاجنبه آن به یاجتماع شناخت
 یریگجهت کی به یاجتماع شناخت گفت توانیم ترقیدق طوربه .گذاردیم ریتأث یبعد یاجتماع رفتار بر خود
 یاجتماع یشناختروان موضوعات یبررس و لیتحل و هیتجز یبرا را یشناخت اصول که شودیم گفته یقاتیتحق

 فیط شامل اصطالح نیا (.2019 ،وودنیگر) ردیگیم کاربه یاجتماع ادراک و خود ،یاجتماع استنباط مانند
 یریادگی و یاجتماع توجه احساسات، شناخت ،یاجتماع زشیانگ مانند یشناخت یندهایافر از یاگسترده
 و مائون و( 2013) کوهن-بارون و کوهن-بارون قاتیتحق (.2019 همکاران، و ساکسونیا) شودیم یاجتماع

 سمیاوت فیط اختالل یدارا کودکان در یهمدل ،یاجتماع شناخت یرهایمتغ نایم از داد نشان (2006) راندایم
افکار و  ۀتجربو  گرید یشخص دگاهید رشیپذ ییتوانا یمعنابه 2یهمدل .دارد یمعنادار تفاوت یعاد کودکان و

 جادیو ا گذاشتناشتراکبه ،کردندرک یعنی ی(. همدل2019 س،یو پرا دونالدمکاست )احساسات آن فرد 
 کو،یکانشود )یمو احساس  ستیبفهمد که تنها ن نکهیا یو کمک به او برا گرید یشخص رفتنیپذ یبرا ییفضا

 (.2012 ،ینیمنگ و یماروگنول ،یسارتور
 ،یشناخت یهمدل در. داد یجا 4یعاطف و 3یشناخت ۀطبق دو در توانیم را یهمدل ۀدربار ینظر یردهاکیرو
 او اتین و هاادراک احساسات، افکار، یعنی گرید شخص یدرون یهاحالت از یشناخت یآگاه عنوانبه یهمدل

 یمتک یاجتماع یهاتعامل در دگاهید رشیپذ ای یریپذنقش بر یشناخت یهمدل گرید عبارت به .شودیم یتلق
 یعاطف پاسخ در فرد مشارکت بر تمرکز به شیگرا یعاطف یهمدل ،مقابل در(. 2018 در،یرا و گلمنیس) است

 کوهن-بارون و بروکال-فرناندز روده، قاتیتحق جینتا (.2016 هوات، و لریتا براون، کاف،) است یگرید با
 و آن .است ترنییپا سمیاوت فیط کودکان در یعاطف یهمدل از یشناخت یهمدل سطوح داد نشان( 2015)

 داد نشان جینتا .پرداختند هاآن یعاد انیهمتا و سمیتوا کودکان ۀسیمقا به یپژوهش در (2014) هوگنلست
 .باشد داشته ارتباط نییپا یشناخت یهمدل با یحدود تا است ممکن سمیاوت کودکان در یفردنیب مشکالت

 در یبهنجار رشد ،سمیاوت به مبتال افراد که افتندیدر( 2014متسون )و  یاستورم کسون،ید ،تراباکس نیهمچن
 شد دهید یکودکان در تیوضع نیا. کنندینم انیب مؤثر طوربه را خود عواطف و ندارند یهمدل و یهمدرد نهیزم
 زین یبعد مراحل در کودکان نیا. دادندیم نشان هاآن به یکم ۀعالق و نداشتند نیوالد نوازش به لیتما که

                                                           
1. social cognition 

2. empathy 

3. cognitive 

4. emotional 
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 .نداشتند کودکان با بهنجار یباز و انیاطراف به یاعالقه
 یهامؤلفه گرید و یاجتماع شناخت بهبود یبرا مناسب یامداخله یهابرنامه و هاروش یاجرا و یطراح

 یراستا در(. 2014 ،اسیلیا و ساواس) است یضرور اریبس سمیاوت اختالل یدارا کودکان در یشناختروان
 آموزش جمله از یمتعدد انیسال یط در یچند مداخالت سم،یاوت یهانشانه و مشکالت کاهش و درمان
 یدرمان شینما و یکالمشیپ یهامهارت آموزش ،یخوانجانیه یهامهارت آموزش ،یاریخود یهامهارت
 شدت کاهش و درمان در که یگرید یهاروش جمله از(. 1397 ،یدیشه یانصار و یلیخل) است گرفته صورت

 اشاره ییاجرا یکارکردها یآموزش برنامه به توانیم است، بوده توجه مورد ریاخ یهاسال در اختالالت نشانگان
 (.1394، پورکرم و ینیزر یهاشم ،2011 ،یگو و گرازیب مونت،) کرد

 یبرا هاآناز  دیجد طیمواجهه با شرا درکه افراد  شوندیم دهینام یکنترل یکارکردها ،ییاجرا یکارکردها
 یریپذانعطافو  رییتغ ،یکار ۀحافظ ،یشامل بازدار آن یادیبن یهامؤلفهو  کنندیماستفاده  یفیتکال یاجرا

 عملکرد ،ییاجرا یکارکردها نیهمچن (.2020 ،جوسمان و گناردیچو رش،یه روزنبلوم، ،)فوگل ندهست یشناخت
 یمواز فیتکل دو و یافهیچندوظ فیتکال توجه، رییتغ فیتکال دادنانجام تیمسئول که هستند مغز از ییهاقسمت

 هدفمند رفتار یبرا ،یچندبعد یشناخت یساختارها نیا (.1397 ،یریام و یگندمان یاسد ن،یمع) دارند عهدهبر را
 و بارکر اوترو،) هستند یضرور یاجتماع ای یشغل ،یلیتحص از اعم ،یزندگ یهاجنبه ۀهم در مسئله حل و

 (.2014 ،یریناگل

با  هامؤلفه نیارتباط ا ،یو همدل ییاجرا یکارکردها تحولدر  یشانیپشیپرشد قسمت  ریتأثبا توجه به 
 بیآس با یافراد در نقص زانیم داد نشان گرفتهانجام مطالعات .مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت گریکدی

-سمرو ،راستا نیهم در(. 2011 ،پسکار و لیم) دارد رابطه هاآن در فیضع یهمدل سطوح با یشانیپ لوب
 یبیترک نوع ،سمیتوا اختالل به مبتال کودکان ییاجرا کارکرد یهالیپروفا( 2012) ژو و دسویبل ن،یفا ،کمانیکل
 کودکان افتندیدر و کردند سهیمقا را یتوجهکم/یفعالشیبختالل ا توجهیب نوع و یتوجهکم/یفعال شیختالل با

 از شتریب یجانیه کنترل و یرفتار میتنظ ،یزیربرنامه ال،یس استدالل در احتماالً سمیتوا اختالل به مبتال
 یبررس به (2020) سو و لئو هونگ، ،انی نیهمچن .دارند مشکل یتوجهکم/یفعالشیبختالل ا به انیمبتال
 یکارکردها یهامؤلفه نیب از که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند یهمدل و ییاجرا یکارکردها انیم ۀرابط
 یهمدل با یبازدار کنترل فقط ،یشناخت یهمدل با یشناخت یریپذانعطاف و یکار ۀحافظ ،یبازدار کنترل ،ییاجرا

 .ردمعنادار دا ۀرابط یعاطف
 .دیبخش بهبود را ییاجرا یکارکردها توانیم که اندداده نشان خود مطالعات در پژوهشگران از یبرخ
 مخصوص یاانهیرا یلیتحص یزیربرنامهاز:  اندعبارت بودند، ییاجرا یکارکردها یارتقا از یحاک که یمداخالت

 ،یقیموس مانند برنامهفوق فیتکال ،(2007 رو،یمون و توماس برنت، امند،ید) دبستان از شیپ مقطع آموزاندانش
 یهاتالش بر یمبتن یهاتیفعال و( 2013 ،دوتک و رسیب ،برنبرگ) یرزم یهاورزش و یبدن یهاتیفعال
 و تروتزکه زن،یو استارک،) است بوده ییاجرا یکارکردها خاص یهامؤلفه بهبود هدفشان که یشگاهیآزما
 دو در را آن ،ییاجرا یکارکردها یهامؤلفه یارتقا هط بومرب مطالعات ،شودیم مشاهده چنانچه(. 2016 ،براند
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 که یشناسعصب بر یمبتن کردیرو و یاانهیرا یهابرنامه آموزش بر یمبتن کردیرو: است دهکر یبررس ریمس
 میمستق یبخشتوان یهابرنامه یاثرگذار محققان ر،یاخ یهاسال در اما .است 1یعصب بازخورد و کیتحر شامل

به هاآن در را ییاجرا یکارکردها یهامهارت که هستند مندعالقه و اندکرده یبررس را یشناختروان فیتکال و
 ییاجرا کارکرد یهامؤلفه با ،شناخت بر یمبتن فیتکال ۀواسط بدون آموزش معتقدند پژوهشگران .رندیگ کار

 تیظرف تیتقو سبب تواندیم آن یهامؤلفه ریسا و یکار ۀحافظ، یریپذانعطاف توجه، مسئله، حل مانند،
 ۀنوببه امر نیا و - بشوند خود رفتار و جاناتیه میتنظ و کنترل به قادر هاآن کهیطوربه - شود افراد یشناخت

 س،یجکوید ،نیبرودو مرمن،یز (.2005 ،همکاران و نگبرگیکل) شودیم ییاجرا یکارکردها تیتقو موجب خود
 ،ییاجرا یکارکردها یآموزش یهابرنامه افتندیدر( 2008) همکاران و کرزیمراج و( 2019) سواب و استال
( 1394) پورکرم و ینیزر یهاشم ،راستا نیهم در .دهدیم شیافزا را یهمدل مانند یاجتماع شناخت یهامؤلفه
 عملکرد با سمیتوا افراد در را یتعامل و یاجتماع یهامهارت تواندیم ،ییاجرا یکارکردها آموزش دادند نشان

 طول در ییاجرا یکارکردها آموزش مثبت اثر داد نشان زین یریگیپ ۀمرحل جینتا ،نیبراعالوه ،بخشد بهبود باال
 .است مانده داریپا همچنان زمان

 و ستندین یاانهیرا و یشگاهیآزما امکانات از استفاده به قادر سمیاوت اختالل یدارا افراد نکهیا به توجه با 
 اختالل یدارا کودکان در یهمدل سطوح یارتقا بر یمبتن که ییاجرا یکارکردها آموزش ۀبست تاکنون نیهمچن

 یکارکردها بر یمبتن یآموزش ۀبست یطراح ضمن ،حاضر پژوهش است، نشده ساخته و نیتدو باشد سمیاوت
 بر را آن یاثربخش ،توجه آموزش و یریپذانعطاف ،یبازدار ،یکار ۀحافظ یهامؤلفهریز بر تمرکز با ییاجرا
 ۀبرنام» از است عبارت پژوهش نیا ۀیفرض ،شدهمطرح مطالب به توجه با .دکنیم یبررس یهمدل سطوح یارتقا

 .«دارد ریتأث باال عملکرد با سمیاوت فیط اختالل به مبتال کودکان یهمدل بر ییاجرا یکارکردها یآموزش

 

 پژوهش یشناسروش
با  آزمونپس-آزمونشیپبا  یشیآزمامهین یهاطرحو از نوع  یهدف کاربرد لحاظبهو  ،یکمپژوهش حاضر 

 274) هیاروم شهرستان سمیاوت فیط اختالل یدارا کودکان شامل پژوهش یآمار ۀجامع .استگروه کنترل 
 به مبتال ،سمیاوت یغربالگر آزمون و صالحیذ مراجع صیتشخ براساس که است 1398-1399 سال در (نفر

 ۀبراساس پرسشنام و سم،یاوت فیط اختالل یدارا کودکان نیب از. اندشده داده صیتشخ سمیاوت اختالل
داده شده  صیتشخ باال عملکرد با سمیاوت هاآن در که کودکان نیا از نفر 40 شامل یانمونه سم،یاوت یغربالگر

( کودک یبهداشت ۀاساس پروندبر 85 یباال یهوش بیضر و امیلیگ آزمون در 80 از کمتر ۀنمر کسب)بود 
 یهمدل ۀپرسشنام ،بعد ۀمرحل در .شدند داده یجا کنترل و شیآزما گروه دو در یتصادف صورتبه و ،انتخاب
 خود توسط که ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام سپس(. آزمونشیپ) شد لیتکم گروه هردو نیوالد توسط

 گروه مرحله نیا در. دش اجرا شیآزما گروه کودکان یبرا بود، شده نیتدو و یطراح مطالعه نیا پژوهشگران

                                                           
1. neurofeedback 
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 یکارکردها بر یمبتن یآموزش ۀبرنام و دادند ادامه سمیاوت اختالل ۀژیو ۀمدرس در را هروزان آموزش کنترل،
 ۀپرسشنام دوباره ،آزمونپس ۀمرحل در ،ییاجرا یکارکردها آموزش ندیفرا انیپا از پس. نکردند افتیدر را ییاجرا

 داشتن :از اندعبارت پژوهش به ورود یارهایمع. دش لیتکم کنترل و شیآزما یهاگروه نیوالد توسط یهمدل
 شرکت یبرا هاخانواده تیرضا کودکان، و نیوالد در ییشنوا و تکلم مشکالت نداشتن ،سمیاوت فیط اختالل

 یروان همبود اختالل داشتن :از اندعبارت خروج یارهایمع .سال 12 تا 6 یسن ۀباز و پسربودن ،یپژوهش کار در
 یبرا یهیتوج ۀجلس در ،هایآزمودن حقوق و پژوهش اخالق تیرعا منظوربه .درمان جلسات ترک و یجسم ای

 و شد خواهد استفاده یپژوهش اهداف یراستا در فقط اطالعات که شد مطرح یشفاه و یکتب صورتبه نیوالد
 .دهد انصراف یآموزش جلسات در حضور ۀادام از تواندیم مراحل از کیهر در یآزمودن هر که شد مطرح

 

 سنجش یهاابزار
 یبرا یهمدل شاخص از تیفیگر یهمدل اسیمق :نیوالد فرم -(GEM) 1تیفیگر یهمدل اسیمق

 آزمون کی اس،یمق نیا. شد اقتباس (2008 همکاران، و سداد از نقل به ،1982) 2انتیبرا نوجوانان و کودکان
از کامالً مخالف  ،کرتیل یادرجهنه اسیمق کیدر  تمیبه هر آ گوپاسخ ،است که در آن یاماده 23 گزارش-والد

 ،یهمدل یاساس یهامؤلفه ۀنمر هم و کل ۀنمر هم ،اسیمق نیا. دهدیم+( پاسخ 4( تا کامالً موافق )-4)
 و (است دشوار من فرزند یبرا شودیم ناراحت یگرید شخص چرا نکهیا درک ،لامث یبرا) یشناخت یهمدل
 و یریگاندازه را (شودیم من کودک دنیخند موجب گرید کودک ۀخند دنیدنمونه،  یبرا) یعاطف یهمدل

 انتیبرا ۀنسخاستفاده با کودکان در  یکه برا ریخ/قالب بله یجابه تیفیگر یهمدل اسیمق .کندیم محاسبه
 کاربه ییایاسترال ۀنمون کی در آزمون نیا .گرفت کاربه را کرتیل یادرجهنه یاصل اسیشده است، مق یطراح
 داده نشان انتیبرا یهمدل شاخص نمرات با را( r، 01/0>p=412/0) قبولقابل ییهمگرا اعتبار و است رفته
 عنوانبه و داد نشان را یمناسب ۀساز اعتبار نیهمچن تیفیگر یهمدل اسیمق. (2008 ،همکاران و دادس) است

 (.2014 ،یلو ؛2007 لد،یشف و الوت ؛2008 ،همکاران و دادس) شد گرفته کاربه گسترده طوربه یهمدل اسیمق
 و 62/0 یشناخت یهمدل ،81/0 اسیمق کل یبرا( 2008) همکاران و دادس پژوهش در کرونباخ یآلفا بیضر

 یابیهنجار (1393) نیام و یعتیشر ،یخانجان ۀلیوسبه اسیمق نیا رانیا در .دش برآورد 83/0 یعاطف یهمدل
 یهااسیمقخرده یبرا و 88/0 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا بیضر روش با اسیمق ییایپا که است شده
 یبرا کرونباخ یآلفا بیضر زین پژوهش نیا در. آمد دست به 89/0 و 87/0 بیترتبه یعاطف و یشناخت یهمدل
 .دش برآورد 81/0 با برابر اسیمق کل

 یابیارز یبرا 1995 سال در را آزمون نیا امیلیگ مزیج :(GARS) 3امیلیگ سمیاوت صیتشخ اسیمق
 دهندهنشان احتماالً که یدیشد یرفتار مشکالت سال 22 یال 3 نیسن نیب که کرد یطراح یافراد سنجش و

                                                           
1. Griffith Empathy Measure (GEM) 

2. Bryant, M. A. 

3. Gilliam autism rating scale (GARS) 
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 رفتار اسیمقخرده چهار از و است سؤال 56 یدارا آزمون نیا .دادندیم نشان خود از باشد، سمیاوت اختالل
 اختالل و (42 تا 29 سؤاالت) یاجتماع تعامل ،(28 تا 15 سؤاالت) ارتباط یبرقرار ،(14 تا 1 سؤاالت) یاشهیکل

 ،گاهچیه) است یانقطهچهار کرتیل صورتبه اسیمق یگذارنمره .است شده لیتشک (56 تا 43 سؤاالت) یرشد
 .است فرد در سمیاوت صیتشخ یباال احتمال ۀدهندنشان باالتر، و 85 ۀنمر کسب .است (غالباً ،یگاه ،ندرتبه

 و 93/0 یاجتماع تعامل یبرا ،89/0 ارتباط یبرا ،90/0 با برابر یاشهیکل رفتار یبرا کرونباخ یآلفا بیضر
 یبرا 89/0 یآلفا بیضر یدارا امیلیگ آزمون یفارس ۀنسخ. است شده محاسبه 88/0 یرشد اختالل یبرا

 ،یلیخل و انیهمت ،یصفر ،یاحمد) است 80/0 یاجتماع تعامل یبرا و 73/0 ارتباط یبرا ،92/0 یاشهیکل رفتار
 .آمد دستبه 86/0 با برابر پرسشنامه کل کرونباخ یآلفا بیضر زین حاضر پژوهش در (.1391

 

 پژوهش یاجرا ۀویش
 یآموزش ۀبست ساخت و یطراح
 یبارکل ۀینظر براساس ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام -1 :یآموزش ۀبرنام نیتدو و یطراح ریمس و نحوه

 ،آن براساس که دیآیم شماربه یاصل ییاجرا کارکرد ۀمنزلبه یبازدار یینارسا ،یبارکل مدل در .است( 2006)
 سم،یاوت فیط کودکان یاصل مشکالت از یکی (.2009 ،ونابر) شوندیم متحول ییاجرا یکارکردها ریسا

 که معنا نیا به .دارند یتکانش رفتار اختالل نیا با کودکان ،هینظر نیا براساس. است یبازدار انواع در یینارسا
 و یراهم) بپردازند یاصل فیتکل به تا کنند یبازدار یطیمح یاقتضا به بنا را غالب پاسخ کی ستندین قادر

 و دیآیم وجودبه یمیخودتنظ مشکالت که است پاسخ یبازدار در مشکالت لیدلبه ،درواقع (.2018 ،یمبارتیو
 کودک ن،یا بر افزون. ابدی دست خود اهداف یریگیپ و هدفمند رفتار به نتواند آموزدانش شودیم موجب

 شودیم سبب امر نیا. کند یخوددار ،شودیم جادیا ینامناسب مکان و زمان در که رفتارش ای فکر از تواندینم
 بروز احتمال یطرف از. ابدی کاهش هاآن نفساعتمادبه جهیدرنت و شوند طرد ای سرزنش ه،یتنب شتریب افراد نیا

 دکنیم دایپ شیافزا هاآن در یرفتار مشکالت ریسا و یپرخاشگر ،یافسردگ اضطراب، لیقب از ییهااختالل
 یبازدار مشکالت ریتأث تحت است ممکن زین یاجتماع روابط یهاجنبه از یاریبس(. 2013 نهارد،یر و نهاردیر)

ماندن، پاسخنوبت منتظر مانند یاجتماع یهامهارت در ،پاسخ یبازدار در مشکل مثال یبرا ؛ردیگ قرار پاسخ
 یبازدار ازمندین که یاجتماع یهاتیموقع در شرکت و گرانید احساسات درک ،یرکالمیغ یهانشانه به دادن

 کالسون،) سازدیم دشوار اریبس را دوستانه روابط حفظ و جادیا امر نیا که کندیم مداخله ،است مشارکت و
 یبازدار نداشتن لیدلبه که سمیاوت فیط اختالل به مبتال کودکان یهایژگیو از دسته آن احتساب -2 (.2010
 کودک یکار ۀحافظ و توجه ،یورتکانش در یمهم نقش و کنندیم بروز یریپذانعطاف و توجه یینارسا پاسخ،
 از یبازدار و یخودکنترل وسوسه، برابر در مقاومت ،لذت ریتأخ زمان، مفهوم :لیقب از یموارد در جمله از ؛دارند

 د؛یجد تیموقع و طیشرا در آن از استفاده و اطالعات خاطرسپردنبه توجه، حفظ رمرتبط،یغ اطالعات پردازش
 ۀحافظ دار،یپا توجه پاسخ، یبازدار یریگاندازه منظوربه که ییهاآزمون نیپرکاربردتر مواد از گرفتنالگو -3
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 بوکورا، و اوکا نگ،یدونگما ،یاماگوچی) 1عالمت توقف یالگو: مانند ،روندیم کاربه یریپذانعطاف و یکار
 اشکال همتاکردن تست ،(1396 راد، یمیحک و یفرخ زاده،یعل ،یمدن) بکش یآرامبه را A خط تست ،(2008

 تمرکز تست ،(1978 کاموک، و نسیکار) 3ینپس یشناختروانعصب آزمون ،(1978 کاموک، و نسی)کار 2آشنا
 هوش تست و (2006 تومباخ، ) 5پاسات یکار ۀحافظ تست ،(1995 ترنر، و)سندفورد  4یداریشن و یدارید

 حفظ پاسخ، یبازدار آموزش یبرا تاکنون که ییهاتیفعال نیپرکاربردتر درنظرگرفتن .(1989 وکسلر،) 6وکسلر
 آموزش ،(1991 ،تزلین و بائر) یدگیآرم آموزش مانند ،اندشده استفاده یریپذانعطاف و یکار ۀحافظ توجه،

 و (2015 ،کارول و یبلک) اطالعات یسازرهیذخ یهامهارت آموزش ،(2007 ،تزریگالو و لویگاور) یمیخودتنظ
 بر عالوه(. 2006 ،فرنس و شدلک چپمن،) باش آرام کن، فکر کن، توقف یهامهارت مجموعه آموزش

 و نظرها و سمیاوت آموزاندانش یشناخت تیوضع و سن ،یآموزش ۀبست نیتدو و یطراح در فوق، یهاتیفعال
 ۀزیانگ حفظ یبرا الزم تنوع ،فوق نکات بر عالوه شد یسع و دش لحاظ حوزه نیا متخصصان یشنهادهایپ

 تیتقو بر عالوه ،هایباز یطراح در نیهمچن .شود حفظ یآموزش یهابرنامه بودنزیانگجانیه و آموزان دانش
 .گرفت قرار مدنظر زین یلیتحص یهاتیفعال از یاجنبه نظر، مورد ییاجرا کارکرد
 استفاده ییمحتوا ییروا و یصور ییروا روش دو از مختلف، یهاطهیح یبرا ابزار ییروا نییتع ۀمرحل در

 سطح رییتغ از اعم یراتییتغ انجام صورتبه متخصصان نظرات ،یفیک یصور ییروا نییتع ۀمرحل در. شد
 کردنترمناسب زبان، دستور تیرعا کلمات، یمعان در یینارسا و عبارات ابهام رفع تناسب، عدم کاهش ،یدشوار

 شرکت با ابزار ییمحتوا ییروا نییتع در .شد اعمال ابزار در... و خود مناسب یجا در سؤاالت قراردادن و کلمات
( CVR) 7محتوا ییروا نسبت .شدند محاسبه CVR و CVI یهاشاخص حوزه، نظرانصاحب از نفر پانزده
 کدامچیه بیترتنیبد .است( 49/0) الوشه جدول عدد از تربزرگ ای یمساو ،ابزار یهاتمیآ ۀهم ۀنمر داد نشان

 گرفته کاربه ابزار نیا در مهم و یضرور یهاتمیآ دهدینشان م که نشدند حذف یآموزش ۀبرنام یهاتمیآ از
 و داشتند 79/0 از باالتر CVI ۀنمر هاتمیآ یتمام زین( CVI) 8محتوا ییروا شاخص جینتا براساس .بودند شده
 انجام از پس .نگرفت صورت ابزار یهاتمیآ تعداد در یرییتغ جهیدرنت. شدند داده صیتشخ مناسب نیبنابرا

 که آمد دستبه 81/0 کرونباخ یآلفا روش با ابزار کل یبرا یدرون یهمسان بعد از ییایپا زانیم ،ییروا مراحل
 یهابرنامه به نسبت یکاربرد نظر از یآموزش ۀبست نیا تیمز. دارد یآموزش ۀبرنام یدرون یهمسان از نشان

 که است بودنینیع و کامل دستورالعمل با آن بودنهمراه ،هاآن تیفیک بهبود و اصالح ن،یشیپ یامداخله
 با بسته نیا. داد خواهد شیافزا را پژوهشگران توسط ابزارها ریسا با آن ۀسیمقا و یریتکرارپذ تیقابل

                                                           
1. stop-signal delay 

2. matching familiar figures test 

3. NEPSY Neuropsychology Test (NNT) 

4. Integrated Visual and Auditory (IVA) 

5. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

6. Wechsler Intelligence Scale 

7. Content Validity Ratio (CVR) 

8. Content Validity Index (CVI) 
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 .شد هیته هاآن با ییاجرا یکارکردها کردنهمخوان و یدرس یهاکتاب مطالب درنظرگرفتن
 
 ییاجرا یکارکردها آموزش ۀبست یاجرا ۀویش

 گرفته آزمونشیپ هایآزمودن از ،یآموزش ۀبست یاثربخش زانیم نییتع منظوربه ،یآموزش برنامه شروع از قبل
 نیوالد توسط (امیلیگ سمیاوت یبنددرجه اسیمق و نیوالد فرم) تیفیگر یهمدل اسیمق منظور، نیا یبرا. شد
 قرار کنترل گروه و یشیآزما گروه دو در یتصادف طوربه باال عملکرد با سمیاوت کودکان سپس .شد لیتکم

 گروه آموزاندانش ۀیکل یبرا و دش اجرا هیاروم شهرستان سمیاوت ییاستثنا ۀمدرس در یآموزش ۀبرنام .گرفتند
 ار برنامه نیا .دش مشخص یآموزش ۀبرنام در حضور زمان مدرسه، ییاجرا عوامل و ایاول یهماهنگ با ،شیآزما
 در سمیاوت کودکان ییاستثنا ۀمدرس در هفته در بار 3 قهیدق 40 مدت به جلسه هر و یآموزش ۀجلس 24 در

 اختصاص یاقهیدق 40 ۀجلس شش از کارکردها کیهر هب .میکرد برگزار چهارشنبه و دوشنبه شنبه، یروزها
 ،یکار ۀحافظ آموزش دوم ۀجلس شش ،یبازدار آموزش و ییآشنا اول ۀجلس شش در که صورت نیا به م؛یداد

 هر در. شد داده آموزش کنندگانشرکت به یریپذانعطاف چهارم ۀجلس شش و ،توجه آموزش سوم ۀجلس شش
 و هایباز به یبعد ۀقیدق 25 و شد پرداخته قبل اتجلس فیتکال مرور به نیآغاز ۀقیدق 15 مداخله، ۀجلس
 صورتبه هاتیفعال از یبرخ و داشتند شرکت کودکان ۀهم جلسه هر در .افتیاختصاص  شدهانتخاب یهاتیفعال

 و شد اجرا محققان خود توسط مداخله جلسات ۀیکل .شدندیم اجرا یانفراد صورتبه یبرخ و یگروه
 و فیتکال ،آموختندیم یکندبه و بودند آموزاندانش ریسا از ترفیضع آموزش ندیفرا در که یآموزاندانش

 خصوص در یآموزش یبازخوردها مداخله، ۀجلس هر یانتها در .کردندیم افتیدر یشتریب یکمک ناتیتمر
 گروه هردو از آموزش، ندیفرا انیپا از پس. شدیم داده مادرش و پدر و کودک به ،آموزدانش شرفتیپ زانیم

 .است شده لیتحل و هیتجز SPSS افزارنرم ۀلیوسبه حاصل، یهاداده. میگرفت آزمونپس کنترل، و شیآزما
 

 ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام
 

 ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام -1 جدول
 (جلسه یمحتوااز  یانمونه)اجرا  روش هدف جلسه

 اول

و  کنندگانشرکتبا  ییآشنا
با  گانکنندشرکت ییآشنا

 ییاجرا یکارکردها

جلسات  یزمان و ساعات برگزار سر برتوافق  ،نیقوان انیب و برنامه یکل یمعرف
 ییاجرا یکارکردها ۀباردراطالعات  ۀارائ ،یبعد

 یبازدار آموزش

 دوم

 ،شنیلکسیر مراحل آموزش
 یخودکنترل مهارت آموزش

 میخط مستق کی میخواهیمکودک  از ؛عضالت کیستماتیس انبساط و انقباض
 ینیمع مدت یحرکت کند، برا نکهیرا بدون ا یبکشد، اجسام متفاوت نیزم یرو

 ... .و نگه دارد

 سوم
المپ  یمدتکه چه  دیبگو میخواهیمو از کودک  میکنیمرا روشن  یالمپ زمان رشید درک آموزش

 .ساعت از استفاده آموزش ؛روشن بوده است
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 (جلسه یمحتوااز  یانمونه)اجرا  روش هدف جلسه

 چهارم

 یبرا کودک آموزش
 و هدف محرک به ییپاسخگو
 به ییپاسخگو از زیپره

 رهدفیغ یهامحرک

و از او  میدهیممختلف را به کودک نشان  یهارنگبا  یهندس اشکال
 دنیبا د مثالًندهد )پاسخ  گریرنگ پاسخ دهد و به رنگ د کی به میخواهیم

 .(رنگ هدف، دست بزند

 پنجم

 از میخواهیمو از او  میکنیمکودک اجرا  یکوتاه برا یعروسک شینما کی هادستور کردندنبال آموزش
 انجام را گریعروسک د یاهدستورکند و  یرویپ هاعروسک از یکی یهادستور
 .ندهد

 ششم

 ،دارند یمتفاوت یجانیرا که عواطف و حاالت ه هاانسانمختلف از  یهاعکس عواطف تیریمد آموزش
 ایکند  یسازهیشبحاالت را  آن میخواهیمو از او  میدهیمبه کودک نشان 

 میدهیمرا به او نشان  دارخنده ریتصاو ای هاشکلک ای. متضاد آن را نشان دهد
 بخندد. دیو کودک نبا

 هفتم

 ییتوانا یارتقا آموزش
 شیپ تفکر مهارت و یبازدار

 دادنجواب از

 مثال، یبرا) را انجام دهد فیاست تکال دهیکه شن یبیبا توجه به ترت آموزدانش
 ریتصاو مثالً  هممتضاد  یالگوهاآموزش  در(. مشابه یایاش جورکردن فیتکل

 با را آن متضاد میکنیم قیو او را تشو میدهیممختلف را به کودک نشان 
 .دیبگو ای دهد نشان عکس

 یکار ۀحافظ

 هشتم

 را خود مقابل طرف حرکات میخواهیم کودک از نهیآ یباز در مثال یبرا یارهیزنج فیتکال انجام
 د،یچرخ خود دور کرد، لمس را دماغش کودک اگر مثالً ؛کند اجرا موموبه

 فیتکل ،بعد ۀمرحل در و کند تکرار را هاآن زین گرید کودک کرد، باز را دهانش
 .شود ترسخت

 نهم
 هیلغت ساده بعد از چند ثان ایچند حرف، عدد  یادآوریو  خاطرسپردنبهآموزش  ییشنوا ۀحافظ تیتقو

 حرف، عدد و کلمه. نیآخر ای نیاول یادآوری نیهمچنو 

 دهم
 صیتشخ آموزش، شودیمکه به کودک نشان داده  ییایاش کردنمیقاآموزش  یینایب ۀحافظ تیتقو

 .اندشدهکه پنهان  ییایاش

 ازدهمی
 پر پر یباز ،لیفاماسم یباز ،و معکوس میصورت مستقو پاشو به نیبش یباز دارهدف یهایباز

 .پر کدام

 دوازدهم
او  ازو  شودیمو مناظر نشان داده  ایاش وه،یم وانات،یاز ح یریبه کودک تصاو یبازشناس ۀحافظ تیتقو

 .دیبگو مانیرا برا شانیاسامو  دهد صیرا تشخ هاآن میخواهیم

 زدهمیس
زبان خودش  با میخواهیمو از او  شودیم فیکودک تعر یبرا یکوتاه داستان یادآوری ۀحافظ تیتقو

 کند. فیتعر مانیبراآن داستان را 

 توجه آموزش

 اتاق در تعادل حفظ با میخواهیم او از و میگذاریم کودک سر یرو کتاب کی یتعادل یهایباز آموزش چهاردهم
 (.مشخص ریمس در رفتنراه) کند حرکت

 میخواهیم کودک از و میکشیم کاغذ یرو ناقص صورتبه یاساده یهاطرح یینایب حس تیتقو پانزدهم
 چشم، بدون آدم ریتصو: مثال) دهد صیتشخ را ریتصاو در شدهحذف جزء
 (دم بدون موش ریتصو

 یصدا زمانهم و میدهیم نشان کودک به را مختلف واناتیح یهاعکس ییشنوا حس تیتقو شانزدهم
 صیتشخ را نظر مورد وانیح میخواهیم او از و میکنیم پخش را وانیح کی

 .دهد
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 (جلسه یمحتوااز  یانمونه)اجرا  روش هدف جلسه

از اعداد  یامجموعهنظم مشخص،  کیبا  دیو او با میدهیمبه فرد  یفیتکال توجه و تمرکز حفظ هفدهم
 کند. نیبرعکس تمر ای جلوروبهرا 

داستان  یو توجه او را به عناصر اصل شودیم فیکودک تعر یداستان برا کی توجه انتقال آموزش هجدهم
 .ردیبگ دهینامرتبط را ناد یهاقسمت میخواهیمو از او  میکنیمجلب 

که در دست خود  یجسم رب مییگویمو به او  مینشانیم یصندل یکودک را رو یچشم یابیرد نیتمر نوزدهم
 جاهجاب متریسانت 40 ۀاندازبه یتمرکز کند. جسم را در جهت افق میاداشتهنگه 

که  میشویم. کودک فقط با چشمان خود جسم را دنبال کند و مطمئن میکنیم
 .دهدینمجسم، سرش را حرکت  یابیدر زمان رد

 یریپذانعطاف

 کیتفک ای لمیف کی ایکتاب داستان  کیمختلف  یهانقش یجابهزدن  حرف یریپذانعطاف تیتقو ستمیب
 یرنگ ابآن لغات را  دیو با شودیمکودک قرار داده  اریکه در اخت یفیلغات تکال

 (.سدیبنو سبز ای یآب به رنگ زرد، مثالً) سدیبنوخودشان  یمتفاوت از رنگ واقع

 دوستان و برادر خواهر، با قهیسل ای اخالق تفکر، در خود تفاوت پنج نوشتن یریپذانعطاف تیتقو کمیوستیب
 .یمیصم

 خواسته هاآن از و شودیم داده نوجوانان به کارت دسته کی جلسه نیا در یریپذانعطاف تیتقو دوموستیب
 .کنند جدا... و اندازه رنگ، شکل، براساس را هاکارت شودیم

امکان  یبرا یذهن یآمادگ سوموستیب
 مختلف یهابرنامهدر  رییتغ

 خواسته هاآن از و شودیم داده نوجوانان به کارت دسته کی جلسه نیا در
 .کنند جدا... و اندازه رنگ، شکل، براساس را هاکارت شودیم

براساس  یبندطبقه چهارموستیب
مشترک و  یهایژگیو

 متفاوت

 ،مختلف یهایژگیو براساس هاآنو  شودیممختلف داده  یایاشکودکان  به
 .دهندیممختلف قرار  یهاطبقهرا در  ایاشهمان 

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف
 نیانگیم نیاست. همچن (56/2) 89/8 هاآن یسن( اریمع انحراف و) نیانگیم و هستند پسر نمونه افراد یتمام

 .است هبود( 64/2) 83/33 و( 24/3) 78/29 بیترتبه مادر و پدر یسن( اریمع انحراف و)
 

 پژوهش یهاشاخص فیتوص( ب

 .است شده داده گزارش کنترل و شیآزما گروه دو در هایآزمودن اریمع انحراف و نیانگیم 2 جدول در
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 یهمدل اریمع انحراف و نیانگیم نمرات -2 جدول
نیانگیم گروه  اریمع انحراف   تعداد 

 یهمدل آزمونشیپ

 20 62/7 47/32 شیآزما

 20 41/7 30/31 کنترل

 40 51/7 88/31 کل

 یهمدل آزمونپس

 20 09/7 74/38 شیآزما

 20 83/7 17/32 کنترل

 40 46/7 45/35 کل

 
 آزمونپس و آزمونشیپ ۀمرحل در شیآزما گروه یهمدل ریمتغ نیانگیم دهدیم نشان 2 جدول جینتا

 آزمونشیپ مرحله در کنترل گروه در ریمتغ نیا نیانگیم و( 09/7) 74/38 و( 62/7) 47/32 با است برابر بیترتبه
 گروه ،دهدیم نشان جینتا که طورهمان(. 83/7) 17/32 و( 41/7) 30/31 با است برابر بیترتبه آزمونپس و

 مشاهده یمعنادار تفاوت کنترل گروه در یول ،دارند معنادار تفاوت آزمونپس و آزمونشیپ ۀمرحل در شیآزما
 .شودینم
 
 نرمال آزمون( ج
 سطوح یارتقا بر ییاجرا یکارکردها بر یمبتن یآموزش برنامه ریتأث یابیارز پژوهش نیا هدف نکهیا به توجه با

 یبررس منظوربه ،انسیکووار لیتحل آزمون از استفاده از قبل است، سمیاوت اختالل یدارا کودکان یهمدل
 جینتا .شد استفاده نیلو آزمون و رنوفیاسم کالموگروف آزمون از ،انسیکووار لیتحل آزمون یهافرضشیپ

 یهاداده بودننرمال ۀدهندنشان مسئله نیا و (P=05/0) ستین معنادار رنوفیاسم کالموگروف آزمون داد نشان
 .است شده گزارش 3 جدول در زین نیلو آزمون جینتا. است حاضر پژوهش

 
 خطا یهاانسیوار یهمسان یبررس یبرا نیلو آزمون -3 جدول

F df1 df2 Sig 

76/1 1 48 52/0 

 
 بر دال که ستین معنادار نیلو آزمون ۀانداز که است مشخص 3 جدول در شدهارائه گزارش با مطابق

 .است بالمانع یریمتغتک انسیکووار لیتحل آزمون انجام که است فرضشیپ نیا یبرقرار
 
 هاهیفرض آزمون( د
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 در ییاجرا یکارکردها آموزش یاثربخش یبررس یبرا راههکی انسیکووار لیتحل -4 جدول

 یهمدل کل ۀنمر شیافزا

 منبع
 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 یمعنادار
 تایا مجذور

 729/0 0001/0 19/65 32/1392 2 64/2784 شدهحیتصح مدل

 285/0 0001/0 14/16 37/209 1 37/209 مبدأ از عرض

 639/0 0001/0 29/79 57/1352 1 57/1352 کل نمره آزمونشیپ

 611/0 0001/0 78/81 92/1427 1 92/1427 گروه

    73/18 37 27/693 خطا

     40 000/62357 کل

     39 35/3168 شدهحیتصح کل

 
 ریمتغ نمرات در آزمون و کنترل گروه دو نیب که است نآ یایگو 4 جدول انسیکووار لیتحل ۀجینت
 (.37/1F=87/81 ؛P= 01/0) دارد وجود یمعنادار تفاوت یهمدل آزمونشیپ ریتأث لیتعد از بعد ،یهمدل آزمونپس
 در را ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام قدرتمند ریتأث که است 611/0 با برابر ریتأث نیا یتایا مجذور ۀانداز
 .دهدیم نشان سمیاوت اختالل یدارا کودکان در یهمدل کل نمرات شیافزا

 

 یریگجهینت و بحث
 بر آن یاثربخش زانیم یبررس و ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام نیتدو و یطراح هدف با حاضر پژوهش
 گروه افراد نیب داد نشان جینتا .گرفت انجام عملکرد با سمیاوت فیط اختالل به مبتال کودکان یهمدل سطوح

 به توجه با .دارد وجود معنادار تفاوت آزمونپس ۀمرحل در ،یهمدل مهارت یهانشانه نظر از ،کنترل و شیآزما
 با سمیاوت کودکان یهمدل سطوح یارتقا سبب ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام گفت توانیم جینتا نیا

 روگرس و نگتونیپن هپبرن، س،یری ،(2018) ناتیز یهاپژوهش جینتا با هاافتهی نیا .است شده باال عملکرد
 .است همسو( 2004) فلوسبرگ-تاگر و جوزف و( 2007)

 پژوهشگران از یبرخ .دارد وجود یمتفاوت اتینظر ،ییاجرا یکارکردها و یهمدل انیم ۀرابط ۀنیزم در
-تاگر و جوزف) است گرانید مشابه اتیتجرب ادآوردنیبه از یناش و است حافظه کارکرد ینوع یهمدل معتقدند

 دو نیا یگاه که یحد به حافظه و یکار ۀحافظ کینزد ارتباط و دگاهید نیا به توجه با(. 2004 ،فلوسبرگ
 ،است ییاجرا یکارکردها از یکی که یکار ۀحافظ یارتقا با گفت توانیم ،شودیم استفاده گریکدی یجابه
 ،طیشرا بهتر درک با کودک شودیم سبب مسئله نیا .کرد کمک مشابه طیشرا یادآوری در کودکان به توانیم

 سبب یکار ۀحافظ در نقص نیهمچن. دهد نشان یبهتر یهمدل او به نسبت و دهد قرار گرید فرد یجا را خود
 نیا آن تبعبه .هستند مرتبط ییاجرا یکارکردها با که شودیم یاطالعات یابیباز و ادسپردنیبه در افراد ضعف
 یطیشرا در کودک شودیم سبب و کندیم روهروب مشکل با را یاجتماع یهانشانه کارآمد و مؤثر پردازش نقص،
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 که را یهمدل رفتار یخوببه نتواند و نباشد مناسب رفتار یفراخوان به قادر ،است یضرور یهمدل دادننشان که
 از یعار و ناپخته رفتار بروز سبب یطیشرا نیچن. کند رهیذخ است شده داده نشان یو به گرانید یسو از

 .(2020 ،سو و لئو هونگ، ان،ی) شودیم مشابه طیشرا در یهمدل
  1یپر و پرتز-آهارون ،یتسور-یشاما دگاهید است، شده مطرح محققان یسو از که گرید اثرگذار دگاهید

 را گرانید احساسات افراد چگونه نکهیا یعنی یشناخت یهمدل معتقدند که است (2018 ناتیز از نقل به 1996)
 است آن مستلزم یشناخت یهمدل ییتوانا گفت توانیم .کنندیم درک را هاآن یهادگاهید و دهندیم صیتشخ

 یعبارت به. باشد یخودکنترل و یگرخودمشاهده ،یزیربرنامه ،ینیبشیپ ،یریپذانعطاف یهاییتوانا یدارا فرد که
 یکارکردها مختلف یهامؤلفه ارتباط و دهدیم نشان مختلف یکارکردها ریتأث تحت را یهمدل ،دگاهید نیا

 یکارکردها آموزش و ارتقا گفت نیچن توانیم مختلف یهادگاهید درنظرگرفتن با. ردیگیم درنظر زین را ییاجرا
 با برسد، گرانید یذهن درک به بتواند ،کند شروع یزیربرنامه با را رفتار نیا تا کندیم کمک فرد به ییاجرا

 هب گرید فرد مشابه طیشرا در را خود ،حافظه کمک هب ،دیآ فائق خود یاهجانیه بر بتوانند یخودکنترل کمک
 گرید یسو از و دهد وفق طیشرا با را خود سو کی از ،یریپذانعطاف ییکارکرد اجرا از استفاده با و آورد ادی

 (.2011 ،پوسکار و لیم) باشد داشته را خود یذهن طیشرا رییتغ ییتوانا
 کودک ییاجرا یکارکردها یارتقا و آموزش اوالً گفت توانیم حاضر پژوهش یهاافتهی نییتب در تیدرنها
 ریتفس به و آورد دستبه یاجتماع ییرمزگشا یبرا یشتریب ییتوانا یو شودیم سبب سمیاوت اختالل مبتال به

 یتوجهطور جالببه او یاجتماع تعامالت و هامهارت ،آن یپ در و ،شود توانا یاجتماع و یجانیه یهاسرنخ عیسر
 و ادسپردنیبه یبرا یشتریب ییتوانا کودک شودیم سبب یکار ۀحافظ بهبود و آموزش آنکه دوم. ابدی شیافزا
 با کندیم کمک او به یبعد گام در و کند کسب هستند، مرتبط یاجتماع یهامهارت با که یاطالعات یابیباز
 مهارت و توان شیافزا به موضوع نیا جهیدرنت .دهد قرار یگرید فرد یجا را خود بتواند مشابه طیشرا یادآوری

 .دکنیم کمک کودکان نیا یهمدل
 یخانوادگ مشکالت نیهمچن و خانواده یاعضا یروان مشکالت به توانیم پژوهش نیا یهاتیمحدود از

 .بگذارد یمنف اثر قیتحق ندیفرا در ،کنترلرقابلیغ و ریناپذینیبشیپ صورتبه است ممکن که کرد اشاره کودک
 در شودیم شنهادیپ است، یجانیه و یاجتماع مشکالت ،افراد نیا مشکالت از یکی نکهیا به توجه با

 یبررس آموزاندانش نیا مشکالت کاهش یبرا مؤثر یهادرمان و شود پرداخته طهیح نیا به یآت یهاپژوهش
 کودکان یبرا ،حاضر پژوهش در شدهاجرا یآموزش ۀبرنام ج،ینتا تیتثب منظوربه شودیم شنهادیپ نیهمچن .شود

 سم،یاوت کودکان درمان در یشناخت فیتکال بر یمبتن ۀبرنام گرید با برنامه نیا و شود اجرا زین گرید ییاستثنا
 .دشو سهیمقا
 
 

                                                           
1. Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J., & Perry, D. 
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 یقدردان و تشکر
 یتمام و هیاروم دانشگاه یپژوهش محترم معاونت از را خود یقدردان و تشکر مراتب سندگانینو لهیوسنیبد

 ۀسندینو یدکتر ۀنامانیپا از برگرفته مقاله نیا .داردیم ابراز ،ندکرد یاری مطالعه نیا یاجرا در را ما که یکسان
 .است IR.URMIA.REC.1398.008 اخالق کد با اول

 

 منابع

. سمیاوت عالئم بر یکاربرد رفتار لیتحل روش یاثربخش (.1391) .ز ،یلیخل و ،.م ان،یهمت ،.ط ،یصفر ،.ج ،یاحمد
 .292-300 ،(4)10 .یرفتار علوم قاتیتحق

 .93-101 ،(4)6. خاتم یشفا اعصاب علوم. درمان تا صیتشخ از سمیاوت فیط اختالل(. 1397) .ز ،یانیاتیب یاکبر

 11 تا 5 یسازیدرون اختالالت یدارا کودکان در یهمدل تحول ۀسیمقا(. 1393) .ی ن،یام و .،م ،یعتیشر .،ز ،یخانجان
 .50-27 ،(39)7 .یابیارزش و آموزشسال. 

 یجانیه یو بازشناس یاجتماع یهابر مهارت یدرمان شینما یاثربخش ی(. بررس1397) .م ،یدیشه یانصار و.، ز ،یلیخل
 .78-65 ،(1)9. ییکودکان استثنا یتوانمندساز. با عملکرد باال سمیاوتدر کودکان 

 یبازدار) ییاجرا یکارکردها یآموزش ۀبرنام نیتدو(. 1396. )ا راد، یمیحک و ،.ن ،یفرخ ،.ح زاده،یعل ،.س. س یمدن
 یینارسا اختالل با کودکان یهانشانه کاهش بر آن یاثربخش زانیم یابیارز و( داریپا توجه ،یرسانروزبه پاسخ،
 .1-25 ،(26)7. ییاستثنا افراد یشناسروان. یفعالشیب/توجه

 کودکان در ییاجرا یکارکردها بهبود بر دبکینوروف درمان یاثربخش(. 1397) .م ،یریام و ،.ر ،یگندمان یاسد ،.ن ن،یمع
 .220-227 ،(3)19. یبخشتوان ۀمجل. یفعالشیب /توجه نقص اختالل با

 بر افتهیساختار یباز ریتأث یبررس(. 1395). ع باغبان، اکبرزاده و ،.پ ،اینباجید ،.م ،ییرضا ،.ن ر،پورجبا ،.ن ،یرزاخانیم
 .35-48 ،(3)5. یبخشتوان طب. سال 12-5 باال عملکرد با سمیاوت کودکان ییاجرا عملکرد

 یارتباط و یاجتماع یهامهارت بر ییاجرا یکارکردها آموزش یاثربخش(. 1394) .م ،پورکرم و ،.ه ،ینیرز یهاشم
 .161-187 ،(5)20 .ینیبال یشناسروان مطالعات .سمیاوت فیط کودکان
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