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پژوهش حاضر با  هدفمند انتخاب شدند.اتيسم با عملكرد باال با روش 
. انجام شد ABAB مدل با آزمودني تكروش آزمايشي از طريق طرح 

 ريزي برنامهو   نظارتجلسه آموزش راهبرد  12 كننده شركتجمعاً هر 
از ابزارهاي . ه استدريافت كرد اي دقيقه 90 ةجلس سههر هفته در  را

راست وي، نگر يندهآ ةپروتكل آموزش حافظ، نگركرنز آينده ةتكليف حافظ
 ةسنجش دامناستاندارد  ةنام پرسش ،آزمون هوشي وكسلر چهارم

آوري  براي جمعبندي درخودماندگي گيليام  مقياس درجهو  سميات
از تحليل  ها دادهتجزيه و تحليل  براي. ه استاستفاده شد ها داده

مطابق با  :ها يافته. ه استاثر كوهن استفاده شد ةبصري و انداز
راهبردهاي هر دو تكليف را گروهي كه در  گانكنند شركت، ها يافته

در  كننده شركت 9هر دريافت كرده بودند عملكرد بهتري داشتند و 
ولي در تكليف  ،ندا هنشان داد يي رااثر باال ةاندازتكليف رويدادمحور 
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و   نظارتو كودكان مبتال به اتيسم با عملكرد باال داشته باشد 

 تكاليف روزمره بهبود بخشد.را براي  اآنه ريزي برنامه
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Abstract 
Objective: The effectiveness of planning and 
monitoring strategy training on prospective 
memory rehabilitation was examined in children 
with high-functional autism. Method: In this 
experimental study, the ABAB single-subject 
design was adopted. A sample of 9 children aged 
between 7-10 years with high-functional autism 
was selected using purposive sampling. Each 
participant received 12 sessions of training on 
monitoring and planning strategy, three sessions per 
week, in 90-minute sessions. Kerns’ prospective 
memory tasks, prospective memory rehabilitation 
protocol, The Wechsler Intelligence Scale for 
Children–Fourth Edition (WISC IV), The Autism 
Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), and 
The Gilliam Autism Rating Scale were used for 
data collection. To analyze the data, visual analysis 
and Cohen’s D effect size were used. Results: The 
participants who had received the strategies of both 
tasks had a superior performance. All the 
participants showed a high effect size in event-
based tasks, but only two participants in the mixed 
group and two participants in the time-based group 
obtained an average effect size in time-based tasks. 
Conclusion: Training strategies can play an 
important role in improving the prospective 
memory of children with high-functioning autism 
and enhancing their monitoring and planning for 
everyday tasks. 
 
Keywords: Monitoring strategy, Planning 
strategy, Rehabilitation, Prospective memory, 
High-functioning autism 
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 مقدمه
در ارتباطات  دائمي نقص شامل 1 اتيسمطيف اختالل 

 از جملهمختلف  ةو تعامالت اجتماعي در چند زمين
نقص در تعامالت اجتماعي دوجانبه، رفتارهاي 
ارتباطي غيركالمي كه در تعامالت اجتماعي استفاده 

د، حفظ و فهم ارتباطات ايجا هاي مهارت و ،شوند مي
الگوهاي محدود و تكراري وجود  اين،عالوه بر  است.

اصلي  هاي مشخصهنيز جزء  ها فعاليترفتارها، عاليق و 
 گزارش شيوع اخير، يها سال در. هستنداين اختالل 

 كشورها ساير و آمريكا در اتيسم اختالل از شده
 كودكان در آن نسبت و جمعيت درصد يك به نزديك

 پزشكي روان(انجمن  است هم به شبيه ساالن بزرگ و
 طيف مختلف هاي اختاللدر ميان ). 2013، 2كاآمري

، 3باالافراد مبتال به اختالل اتيسم با عملكرد اتيسم، 
معموالً از نظر هوش و عملكردهاي گرامري و 

و  زندگي روزمره ةما در زمينا ؛اند طبيعي شناختي زبان
 ريزي برنامهتكاليف  شروع و به پايان رساندن، مستقل

 همين موجب شده است مشكالت زيادي دارند. شده
نتوانند زندگي مستقلي داشته باشند و هميشه به  كه

(وثوقي فرد، عليزاده زارعي، ديگران وابسته هستند 
ساالن مبتال به  حتي بزرگ ).1392نظري و كمالي، 

كه توانايي فكري و  نيز با عملكرد باالاختالل اتيسم 
نند ما ،با تقاضاها يا تكاليف روزمره ،دارند خوبيهوشي 

سختي سازگار  به ،و امور مالي داري خانهتكاليف 
 .شوند مي

اين مشكالت با نقص در  كه دهد ميتحقيقات نشان 
(اينشتين و  اين افراد مرتبط است 4نگر آينده ةحافظ
 بندي تقسيماخير  هاي سالدر . )1990، دنيل مك

مطرح شده  نگر آينده ةحافظ جديدي از حافظه به نام
 5اجراييكاركردهاي عملكرد آن زير بناي كه  است

افراد مبتال به  ،ي انجام شدهها پژوهشبنا به مغز است. 
 ةطيف اتيسم در كاركردهاي اجرايي درگير در حافظ

، 7شناختي پذيري انعطاف، 6ريزي برنامهشامل  نگر يندهآ
و رفتارهاي معطوف به هدف دچار  8پاسخبازداري 

ه نظر ب ).2016، و همكارانمشكل هستند (كريگ، 

 اختالل طيف اتيسم درافراد مبتال به  كه رسد مي
سازماندهي مانند هماهنگي، توالي  هاي توانايي
 هايي نارساييو  ها آسيبدچار  ريزي برنامهو  ها فعاليت
در اين  بخشي توانآموزش، تمرين و و به  هستند
(آلتگاسن، ويليامز، بولتو كليگل،  نياز دارندحوزه 
2009.( 

كه ) معتقدند 2011راون و سانچاي (ووجك، آلن، ب
با  در كودكان مبتال به اتيسم تكاليفمربوط به  ةحافظ

فعاليت يا كه و هنگامي  استكمتر دقيق  عملكرد باال
رمزگذاري،  ةدر مرحل ،كنند مي ريزي برنامهرا  تكليفي

دقت كمتري دارند. با اينكه مشكالت عمده و واضحي 
مربوط به  ةفظدر كودكان مبتال به اتيسم در حا

 ةولي آموزش در خصوص نحو هست، تكاليف
است.  تكاليف، بسيار سودمندو رمزگذاري  ريزي برنامه

) در 2013( همچنين، ويليامز، باچر، ليند و جارولد
تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه كودكان مبتال 

دچار آسيب  9محور زمان نگر آينده ةبه اتيسم در حافظ
 ةين نقص و آسيب در حافظجدي هستند ولي ا

 .شود نميديده  10رويدادمحور نگر آينده
) 2018( شپر، برونبرگ، ترندوز و آلتاگسنهمچنين، 

تحقيقي را انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه نيز 
 محور زمان نگر آينده ةافراد مبتال به اتيسم در حافظ

دهد  ميهستند. نتايج نشان  اي عمدهدچار مشكالت 
 بررسيزمان و  برين افراد در رفتارهاي نظارت ا كه

در تحقيق ديگري،  .هستند مشكلساعت دچار 
)، به بررسي 2009( يگللآلتاگسن، ويليامز، باتل و ك

در كودكان مبتال به  محور زمان نگر آينده ةحافظ
 اين كودكانند. ا هپرداختبا عملكرد باال اختالل اتيسم 

طور كلي عملكرد  و به نددارصحيح كمتري  هاي پاسخ
كودكان مبتال . عالوه بر اين، دهند مينشان ضعيفي 

كردن را به ندرت انجام  بررسيبه اختالل اتيسم رفتار 
در  11خودآغازگريبه دليل پائين بودن كه  ندهد مي

) 2010( و كليگل آلتاگسن، اسميت. است اين كودكان
 ةفاصلاين كودكان، برآورد درستي از  كه معتقدند
مناسب و  راهبردهايبا فراگيري ندارند و بايد زماني 
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در تحقيقاتي كه در تمرين به اين توانايي برسند. 
افراد مبتال به در  نگر آينده ةحافظ بخشي توان ةحوز

آموختن  كه نتايج نشان داده است ،اتيسم انجام شده
در موفقيت نظارت و  ريزي برنامهراهبردهاي مناسب 

كراشمر، ( دارد اييسز هنقش ب نگر آينده ةحافظ
 ).2014 ،دل و بوتلآلتاگسن، رن

رفتارهاي وابسته آموزش راهبردها همبستگي قوي با 
الكساندر، فابرسيوز، فلمينگ، كودكان دارد ( ةحافظبه 

براي اقدامات به همين دليل ). 2001، ژوار و براون
آموزش معموالً به ، نگر آينده ةحافظدر  اي مداخله

ندل، (هرينگ، ر شوند ميتوسل م 12راهبردمبتني بر 
 نگر آينده ةحافظ). 2014رز، شنيتس فان و كليگل، 

تقسيم  محور زمانر و رويدادمحواصلي  ةبه دو دست
 رويدادمحور نگر آينده ةتكاليف حافظدر  .شود مي

كه بايد  هستندبخشي از تكاليف جاري  ها سرنخ
، محور زمانولي در تكاليف  ،تشخيص داده شوند

خشي از تكاليف جاري نيستند و نياز به ب ها سرنخ
 هاست سرنخنظارت فعال براي تشخيص به موقع 

براي  به همين دليل .)2014والدم، دفالت و كليگل،(
آميز اين تكاليف بايد راهبردهاي مناسب  انجام موفقيت

و  كراشمر(آموخته شود  از اين تكاليف با هر يك
 نگر هآيند ةحافظ ةنقص در زمين ).2014، همكاران

كودكان مبتال موجب عدم استقالل و وابستگي مستمر 
نياز دارند تا ديگران  هميشه به آنها. شود مي به اتيسم

را برايشان يادآوري  شده ريزي برنامهاعمال شخصي و 
 هاي فعاليتدر انجام مكرراً در غير اين صورت  ؛كنند
با وجود مشكالت  .خورند ميشكست شده  ريزي برنامه
 ةدر حافظ كودكان مبتال به اتيسمه ك اي عمده
 نگر آينده ةتقويت حافظ تا كنون براي ،دارند نگر آينده
راهبردهاي اي منسجمي مبتني بر  هاي مداخله برنامه

و تكاليف  ها برنامهبر گذاري و نظارت رمز مناسب
پژوهش حاضر با هدف  بنابراين، نشده است. طراحي

و نظارت  ريزي برنامهآموزش راهبردهاي  تأثير ةمطالع
كودكان مبتال به  نگر آينده ةحافظ بخشي تواندر 

 .ه استانجام شداتيسم با عملكرد باال 

 روش
روش پژوهش حاضر، روش آزمايشي با استفاده از 

بود. در پژوهش  ABABمدل  با 13آزمودنيطرح تك 
 ها موفقيتو  ها شكستحاضر، متغير وابسته كه ميزان 

در  ،و رويدادمحور است محور زمان نگر يندهآ ةدر حافظ
 ياه هچندين مرحله (قبل از مداخله، در ميان جلس

ه شدارزيابي ) اي مداخله ياه ه، بعد از جلساي مداخله
. الگوي طرح پژوهش حاضر بر اساس نمادهاي است

است كه در  X 03 X 04 05 02 01قراردادي به صورت 
 نماد متغير مستقل است Xنماد متغير وابسته و  0آن 

خط پايه اول  01). در اين پژوهش، 1396(دالور، 
ه است كه دو هفته قبل از شروع مداخله انجام گرفت

كه يك روز قبل از است دوم  ةخط پاي 02، است
آزمايشي يا همان  ةمرحل X، ه استمداخله انجام شد

آموزش  جلسه 6كه شامل است اول  ةمداخل
رزيابي ا 03، است نگر آيندهراهبردهاي تكاليف حافظه 

 ياه هدو هفته پس از پايان جلس ها يآزمودنعملكرد 
دوم  ةمداخل ياه هاول و يك روز قبل از جلس ةمداخل

آزمايشي و  ةدوم، دومين مرحل X، ه استانجام شد
جلسه آموزش راهبردهاي  6مداخله است كه شامل 

ارزيابي  04، ه استبود نگر آينده ةتكاليف حافظ
آزمايش  ةپس از مرحليك روز  ها يآزمودنعملكرد 

پيگيري است. گرچه  ةشامل ارزيابي در مرحل 05دوم، 
دو خط پايه و يك پيگيري وجود  ABABدر مدل 

 هاي ويژگيدارد ولي پژوهشگران اين تحقيق به دليل 
ند و ممكن ا هاختالل اتيسم بود گروه نمونه كه مبتال به

خط  4، ثبات نداشته باشد آنهاخط پايه  هاي هبود نمر
ند تا حد وسطي از خط ا هيه و يك پيگيري انجام دادپا
 به دست بيايد. كنندگان شركت ةپاي

 نمونه
هفت كودك پسر ب 9پژوهش حاضر شامل  ةحجم نمون

كه مبتال به اختالل اتيسم با عملكرد  است هسال تا ده
در اين پژوهش هدفمند  گيري نمونه. روش اند هباال بود

ه گروه نمونه شامل . شرايط ورود كودكان به استبود
توسط حداقل تشخيص اختالل اتيسم با عملكرد باال 
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 7 بين، داشتن سن شناس روان و سه پزشك روانيك 
كالمي و غير كالمي  هاي تواناييسال، داشتن  10تا 

آزمون  ويراست چهارميكسان به دست آمده توسط 
رضايت  و 110-95هوشي بين  ةبهر ،وكسلرهوشي 
شان در طرح پژوهشي  زندانشركت فر برايوالدين 

. در صورتي كه هر يك از معيارهاي فوق ه استبود
. اند شدهوجود نداشت، كودكان از گروه نمونه خارج 

 هاي خانوادهفراخوان براي  ةاز طريق اطالعي ها نمونه
صاحب فرزند مبتال به اختالل اتيسم در مراكز 

 ها نمونهو درماني و همچنين معرفي ساير  بخشي توان
صاحب فرزند مبتال به اختالل  هاي خانوادهوسط ت

 هاي گروه. اطالعات مربوط به ه استاتيسم انجام شد
 .است آمده 1نمونه در جدول 

 مربوط به گروه نمونه شناختي جمعيت. اطالعات 1 جدول
 مبتال به اختالل اتيسم با عملكرد باال كودكان

 بهرة هوشي سن شركت كنندگان

1 10 96 

2 8 97 

3 9 96 

4 10 95 

5 7 97 

6 9 99 

7 9 98 

8 10 98 

9 10 97 

 پژوهش ابزار
اين مقياس در  :14وكسلرآزمون هوشي  ويراست چهارم

) 1392ايران توسط افروز، كامكاري، شكرزاده و حلت (
 هاي ويژگياز  آزموناست. اين  شدههنجاريابي 

كه  اي گونهبه  ،برخوردار است سنجي روانمطلوب 
اصلي آن  ةفارسي و نسخ ةزيادي بين نسخ شباهت

 هاي تواناييوجود دارد. بر مبناي مدل سلسله مراتبي 
آزمون جديد به ويرايش چهارم خرده  پنجشناختي، 

اضافه شده كه عبارتند از: مفاهيم تصوير، توالي  آن
حرف، استدالل ماتريس، استدالل كلمه و حذف -عدد

با مكعب، آزمون ديگر آن شامل طراحي  دهكردن. 
، ظرفيت عدد، رمزگذاري، واژگان، فهميدن، ها شباهت

نماديابي، تكميل تصوير، اطالعات و محاسبات است. 
و انحراف استاندارد  10 ها آزمونميانگين هر يك از 

است. شاخص فهم كالمي، استدالل ادراكي،  3 ها آن
تركيبي  ياه هفعال و سرعت پردازش، نمر ةحافظ

بزار هستند. ميانگين هر يك از اقتباس شده از اين ا
 15 ها آنو انحراف استاندارد  100 ها شاخصاين 

است. در مورد  97/0است. ضريب اعتبار هوشبهر كل 
بيشترين ضريب اعتبار مربوط به فهم  ها شاخصساير 

و كمترين ضريب اعتبار مربوط  94/0كالمي با ضريب 
است. در مورد  88/0به سرعت پردازش و برابر با 

نيز بيشترين ضريب اعتبار به استدالل  ها آزمون دهخر
(كامكاري، افروز،  مربوط است 81/0كلمه با ضريب 

كودكان حاضر در اين  ).1392شكرزاده و حلت، 
اين آزمون داراي هوشبهر بهنجار در  بر اساسپژوهش 

  .اند بوده 110تا  95 ةدامن
: لبرگياهلر و گ 15 مسيات غربالگري طيف ةنام پرسش

 1993توسط اهلر و گيلبرگ در سال  نامه ن پرسشاي
 چي كاسهدر ايران توسط  1390ساخته و در سال 

 ةنامه مشكل عمد هنجاريابي شده است. اين پرسش
مشكالت  ةدر سه حوز را كودكان مبتال به اتيسم
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و كودك در تعامالت اجتماعي، تأخير زبان و گفتار، 
ي) غير عاد نمادين هاي بازيمشكالت رفتاري (

. شود مين تكميل توسط والدين يا معلماو  سنجد مي
نامه مربوط به مشكالت  اول اين پرسش ةگوي سيزده

 ةگوي چهاردهتعامالت اجتماعي است.  ةكودك در حوز
 ةگوي پانزدهبعدي مربوط به تأخير زبان و گفتار و 

 نمادين هاي بازيمربوط به مشكالت رفتاري و  پاياني
گويه دارد.  43نامه  ين پرسشغيرعادي است. در كل، ا

گزينه با طيف ليكرت  پنجنامه داراي  پرسش ةهر گوي
 ة، براي گزينصفر ةنمر »ندارد« ةاست. براي گزين

، براي 2 ةنمر »كم« ة، براي گزين1 ةنمر »خيلي كم«
 ةنمر »شديد« ةو براي گزين 3 ةنمر »متوسط« ةگزين

مه نا كودك در اين پرسش ة. اگر نمرشود ميمنظور  4
اختالل اتيسم ندارد، اگر احتماالً  ،باشد 49تا  صفربين 
اختالل خفيفي ممكن است  باشد، 100تا  50بين 

اختالل ممكن است  150تا  100شته باشد. بين دا
نشان  150از  بيشتر ةو نمر شته باشدمتوسطي دا

. بنابراين، در استشديد  ياختاللاحتمال وجود دهندة
تا  50بين  آنهاكلي  ةاين پژوهش كودكاني كه نمر

به عنوان اتيسم با عملكرد باال انتخاب  ه،بود 100
 .اند شده

در هر دو گروه  مسيات غربالگري طيف ةنام پرسش
برخوردار است.  ياعتبار قابل توجه زو معلمان ا نيوالد

 27سؤال از  21 نيب يمحتوا، همبستگ ييدر روا
 هدر نتيج كه ه استبرآورد شد 3/0 بيشتر ازسؤال 
، 19، 14 هاي سؤال ينامه به استثنا پرسش هاي سؤال

برخوردار  خوبي ييمحتوا يياز روا 27و  25، 21، 20
 50/0 نيدر گروه والد يياعتبار بازآزما بيند. ضرا هبود

 يبرا برآورد شده است. 614/0و در گروه معلمان 
با دو نامه  پرسش يهمبستگ ،ييهمگرا ييروا دبرآور

كه در  ه استمحاسبه شد CSI-4راتر و  ةنام پرسش
و  غربالگري ةنام پرسش يهمبستگ بيضر نيگروه والد

همبستگي و در گروه معلمان  50/0راتر نامة  پرسش
دست ه ب CSI-4 495/0و  غربالگري ةنام پرسشميان 

و معلمان  نيوالد هاي هنمر نيپس ب ه است.آمد

 ةپرسشنامدر  سميات فيط تاللاخ يكودكان دارا
مثبت و  ةرابطهاي معتبر موجود  ا مقياسب غربالگري

غربالگري  ةنام پرسش يفارس ة. نسخهست يمعنادار
برخوردار است.  يمناسب يصور يياز روا مسيات طيف

و  نيدست آمده در گروه والده كرونباخ ب يآلفا بيضر
 دهد مينشان  سميات فيو ط يمعلمان كودكان عاد

با  سميات دكانكو يغربالگر يبرا آن هاي آيتمكه 
 ،ياعتبار درون ةمحاسب ي. براعملكرد باال مناسب است

 مسيات غربالگري طيف نامة پرسش ياعتبار آلفا بيضرا
 كودكان نيوالدو  77/0 يكودكان عاد نيدر گروه والد

و  81/0 ي، معلمان كودكان عاد65/0 سمتيا با اختالل
 ه استآمدبه دست  70/0 سميمعلمان كودكان ات

 .)1390 ،يكاسه چ(
چك ليستي : 16بندي درخودماندگي گيليام مقياس درجه

. كند مياست كه به تشخيص افراد اتيستيك كمك 
هنجار شده و معرف  هب 1994اين آزمون در سال 

نفري  1094 ةاز اتيسم بر روي گروه نمون هايي موضوع
بر  مقياسايالت كلمبيا، پروتوريكا و كاناداست. از 

) و 1994( 17اآمريكريف انجمن اتيسم اساس تع
اين پزشكي آمريكا تهيه شده است.  انجمن روان

ساله مناسب است و  22تا  3براي اشخاص  مقياس
والدين و متخصصان در مدرسه يا  ةبه وسيل تواند مي

ليكرت  بندي با درجهآن  گذاري نمرهخانه كامل شود. 
 صفر ة، نمربندي درجه. در اين شود مي انجام 3تا  0از 

، »ندرت به« ةگزين براي 1 ة، نمر»گاه يچه« ةبراي گزين
براي  3 ةو نمر »برخي مواقع« ةبراي گزين 2 ةنمر

 .است شدهتعيين  »غالباً« ةگزين
شامل چهار خرده مقياس و هر خرده  مقياس گيليام
گويه است. نخستين خرده مقياس  14مقياس شامل 

است. اين خرده آزمون موارد  18اي كليشهرفتارهاي 
، اختالالت حركتي و رفتارهاي اي يشهكلرفتارهاي 

. خرده مقياس دوم كند ميعجيب و غريب را توصيف 
را  28تا  15 هاي گويهاست،  19ارتباطاتكه برقراري 

رفتارهاي كالمي و غير  ها آيتم. اين شود ميشامل 
از اتيسم  هايي نشانهكه  كند ميكالمي را توصيف 
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است  سومين خرده مقياس 20اجتماعياست. تعامالت 
ين خرده در ااست.  42تا  29 هاي آيتمكه شامل 

بايد بتواند رويدادها را به طور  ، آزمودنيمقياس
و ارتباط اجتماعي  مناسبي براي ديگران شرح دهد

 21رشديچهارمين خرده آزمون اختالالت  .برقرار كند
. اين خرده شود مي 56تا  43 هاي آيتماست كه شامل 

  رشد در دورةسير  ةدرباركليدي را  هاي سؤالمقياس 
 . پرسد ميكودكي 

براي پايايي مقياس گيليام، مطالعات انجام شده 
، اي ليشهكبراي رفتارهاي  90/0نمايانگر ضريب آلفاي 

 88/0براي تعامل اجتماعي،  93/0براي ارتباط،  89/0
در نشانه شناسي اتيسم  96/0براي اختالالت رشدي و 

تنها  ايناست.  52نمرة  برش آزمون ةاست. نقط
 22آزماييبازروش به  نه تنها پايايي را آزموني است كه

، پايايي بين نمره تر مهمگزارش كرده است، بلكه 
آزمون نيز از طريق مقايسه  رواييگذاران را نيز دارد. 

اي تشخيصي اتيسم تأييد شده است با ساير ابزاره
در ايران  ).1390(احمدي، صفري، همتيان و خليلي، 

تأييد بررسي و روايي آن  روايي صوري اين مقياسنيز، 
و  جمالي بني(تذكره توسلي،  شده است

 ).1389پوراعتماد،
 : نگر ندهيآ ةارزيابي عملكرد حافظ يا انهيرا تكليف

ابزاري را براي سنجش  )2000(كرنز كيمبرلي 
 23كروزركودكان به نام سايبر  نگر يندهآ ةحافظعملكرد 

 اي يانهرابزار شامل يك بازي . اين اه استطراحي كرد
 24شناختي بومراني دو بعدي است و روايي  اتومبيل

 يريگ اندازهكه در اين ابزار  يا وابستهدارد. متغيرهاي 
محور شامل تعداد  براي تكليف زمان ،دشو يم

 بررسي، تعداد نگر يندهآدر يادآوري تكليف  ها شكست
شده تعداد امتيازهاي جمع آوري و سوخت اتومبيل، 

در تكليف جاري و براي تكليف رويداد محور شامل 
در يادآوري تكليف  ها يتموفقو  ها شكستتعداد 

و تعداد امتيازهاي جمع آوري شده در  نگر يندهآ
). در پژوهش حاضر، 2000 ،(كرنز تكليف جاري است

افزار  تكليف كرنز، نرم يها دستورالعملمطابق با 

براي سنجش عملكرد ساخته و از اين ابزار  اي يانهرا
 .ه استاستفاده شد كنندگان شركت نگر يندهآ ةحافظ

 و همكاران والدم :نگر ندهيآ ةحافظبرنامه آموزش 
راهبرد محور و انواع  آورد يروبر اساس  )2014(

، پروتكلي را براي آموزش نگر يندهآ ةحافظتكاليف 
پروتكل والدم و  .ندا هتهيه كرد نگر يندهآ ةحافظ

است جامعي  كارولي اولين  ين پروتكلسوم همكاران
طراحي  نگر يندهآ ةحافظآموزش راهبردهاي  برايكه 

 اشميت، برگ و ديلمنبراي اولين بار شده است. 
آموزش پروتكلي را طراحي كردند كه شامل  )2001(

پس . است بوميمحيط  راهبرد بدون انجام تمرين در
 )2012( رس، كريك، كليگل، هرينگ و رندلاز آنان 

 اي يانهرايك بازي  كه داراي پروتكلي را طراحي كردند
 . والدم واستدون راهبردهاي واضح در دنياي واقعي ب

با اصالح دو پروتكل قبلي و تركيب  همكاران
، اولين پروتكل جامع ها آنهر دوي  هاي يژگيو

در  د.ان هطراحي كرد را نگر يندهآ ةحافظآموزش 
 ةكليف حافظافراد تكليف جاري، ت آنهاپروتكل 

و رويدادمحور را در شرايط  محور زمان نگر يندهآ
به عنوان نيز و تكاليفي را  دهند يمآزمايشي انجام 

تا راهبردهاي آموخته  كنند يمتكاليف منزل تعيين 
 شده را به شرايط واقعي تعميم دهند.

و  طراحي شده توسط والدم ةدر پژوهش حاضر از برنام
 يآزمايش  انجام تمرين كه هم شامل) 2014همكاران (

الگو برداري  است،هم انجام تمرين در شرايط واقعي 
و راهبردها و تكاليف استفاده شده در آن به  هشد

. ه استمتناسب براي كودكان برگردانده شد ةنسخ
طراحي  نگر يندهآ ةآموزش حافظ برايكه  يا برنامه

راهبرد نظارت كه در  است:شامل دو راهبرد  هشد
و است  محور زمانبراي تكاليف  »ساعت سيبرر«اينجا 

كه شامل يك راهبرد توضيحي  25يياجراراهبرد هدف 
براي تكاليف است كه  »...اگر... سپس«شرطي

 ةمحتواي برنام. شود ميرويدادمحور آموزش داده 
 ذكر شده است. 2  جدولدر  نگر يندهآ ةحافظ آموزش
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 نگر آينده ةافظآموزش راهبردهاي ح ياه ه. محتواي جلس2 جدول
 تكليف آموزش راهبرد ها هجلس

 رويدادمحور محور زمان جاري

 3ضربه زدن روي ميز هر  بر اساس اندازه ها كارتتكليف مرتب كردن  نگر يندهآآموزش انواع تكاليف  1
 بار دقيقه يك

 رويداد 3بعد از 

 هدف اجرايي راهبردآموزش  2
 )رويداد(رمزگذاري 

 3ضربه زدن روي ميز هر  بر اساس شكل ها رتكاتكليف مرتب كردن 
 بار دقيقه يك

 رويداد 3بعد از 

 نظارت بيروني راهبردآموزش  3
 (چك كردن ساعت)

دست زدن با كف دو  بر اساس رنگ ها تكليف مرتب كردن كارت
 بار دقيقه يك 5دست هر 

 رويداد 7بعد از 

گذاري هدف اجرايي براي رمزآموزش  4
 يداد محوررو نگر يندهآ ةحافظ

دست زدن با كف دو  تكليف جور كردن تصاوير
 بار دقيقه يك 5دست هر 

 رويداد 7بعد از 

تكاليف نظارت بيروني  راهبردآموزش  5
 محور زمان

 يها مهرهكردن  جا جابه هندسي هاي شكلتكليف جور كردن 
 بار دقيقه يك 7منچ هر 

 رويداد 10بعد از 

محور و براي تكاليف زمان  راهبردتوليد  6
 رويداد محور

 يها مهرهكردن  جا جابه تكليف جور كردن حروف انگليسي
 بار دقيقه يك 7منچ هر 

 رويداد 10بعد از 

 ،شركت كنندگاني كه در گروه مختلط قرار داشتند
و  ديدند يمراهبردهاي هر دو تكليف را آموزش 

 دادند يمو رويدادمحور را انجام  محور زمان هاي تكليف
، فقط راهبرد محور زمانندگان گروه و شركت كن

را آموزش ديده و تكاليف  محور زمانتكاليف 
گروه  كنندگان شركتو  دادند يمرا انجام  محور زمان

 راهبرد رويدادمحور را آموزش ديدندرويدادمحور فقط 
 الزم به ذكر است. تكاليف رويدادمحور را انجام دادندو 
به هر بود.  تكليف جاري براي هر سه گروه يكسان كه

يك دفتر كار داده شد كه  كنندگان شركتيك از 
داشت ردن در آن يادتكاليف منزل را پس از كامل ك

 كنند.
 ليف منزل در سه گروه نمونه مبتال به اختالل اتيسم با عملكرد باال. تك3 جدول

 جلسه گروه زمان محور گروه رويداد محور گروه مختلط
گر زمان محور و رويداد ن آينده ةنمونه حافظ دوتشخيص 

 محور در زندگي واقعي
 

نگر رويداد  آينده ةنمونه حافظ دوتشخيص 
 محور در زندگي واقعي

نگر زمان محور در  آينده ةنمونه حافظ دوتشخيص 
 زندگي واقعي

2 

نظارت (نظارت ساعت، به جاي كوك  راهبرداز يك 
به مامانت  9:30ديگران) فردا ساعت  كردن يا يادآوري

 تلويزيون رو برات روشن كنهبگو 
فردا صبح كه از خواب بيدار شدي و مامانت را ديدي، 
 به مامانت بگو يك برچسب به دفتر تكاليفت بچسباند.

فردا صبح كه از خواب بيدار شدي و 
مامانت رو ديدي، به مامانت بگو يك 

 بچسباند. برچسب به دفترت

ساعت، به جاي بر نظارت (نظارت  راهبرداز يك 
به  9:30ديگران) فردا ساعت  كردن يا يادآوري كوك
 هنت بگو تلويزيون رو برات روشن كنماما

3 

به به مامانت بگو يك ستاره  2پس فردا سر ساعت 
 بچسباند و بنويسد ساعت چند است. دفترت

 

بگو فردا، بعد از اينكه كارتون نگاه كردي 
يك برچسب به دفتر تكاليفت مامانت 
 بچسباند

ستاره به دفتر  بگو يك مامانت به 2ت فردا سر ساع
 تكاليفت بزند و بنويسد ساعت چند است.

4 

به مامانت بگو يك برچسب به دفترت  2:30فردا ساعت 
 بزند و ساعت را كنار آن بنويسد

بعد كه آزمايشگر آمد بگو برچسب  عةدف
 جديد به تو بدهد.

به مامانت بگو يك برچسب به  2:30فردا ساعت 
 ساعت را كنار آن بنويسد دفترت بزند و

5 

از زندگي واقعي براي تكاليف رويداد  هايي مثال) مثال 2(
 بررسي راهبردمحور بزنند و از  مثال) زمان 2محور و (

 استفاده كنند. اآنهساعت و هدف اجرايي براي 

از زندگي واقعي براي  هايي مثال) مثال 2(
هدف  راهبردمحور بزنند و از  تكاليف رويداد

 اگر... سپس....) استفاده كنند.( يياجرا

از زندگي واقعي براي تكاليف  هايي مثالمثال)  2(
ساعت براي  بررسي راهبردمحور خود بزنند و از  زمان

 آن استفاده كنند.

6 

 

 اجرا ةشيو
هر كدام از كودكان به  نمونهپس از انتخاب گروه  

بدين در سه گروه گمارده شدند. صورت تصادفي 

سه نفر از كودكان به صورت تصادفي در ترتيب كه 
 ةگروه آموزش راهبردهاي مختلط (راهبردهاي حافظ

و رويدادمحور را آموزش ديدند)،  محور زمان نگر آينده
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سه نفر به صورت تصادفي در گروه آموزش راهبرد 
 ة(راهبرد مربوط به حافظ محور زمان نگر آينده ةحافظ
را آموزش ديدند)، سه نفر به  محور زمان نگر آينده

 ةصورت تصادفي در گروه آموزش راهبرد حافظ
 ةرويدادمحور (راهبرد مربوط به حافظ نگر آينده
 رويدادمحور را آموزش ديدند) قرار گرفتند. نگر آينده

، براي رعايت اصول اي مداخله هاي برنامهاجراي  در
 ةنام رضايت،  مداخله هاي هقبل از شروع جلساخالقي، 

در اين پژوهش  كننده شركتكتبي والدين كودكان 
توجيهي براي والدين برگزار  ةدريافت شد. سپس جلس

انجام پژوهش،  ةشد. در اين جلسه، در خصوص نحو
روند كار، تعداد و زمان جلساتي كه برگزار خواهد شد 

در  كه كودكان در طي اين جلسات همو تكاليفي 
انجام دهند با بايد در منزل هم مداخله  ةحين جلس

در ميان گذاشته شد. سپس جلسات مداخله در  آنها
تشكيل شد.  اين كودكان به صورت فرديمنزل 

جلسه بود كه در هر هفته به صورت  12مداخله شامل 
. كل روند مداخله شد ميبرگزار  اي دقيقه 90 ةجلس 3

ماه طول كشيد.  سهحدود  كننده شركتو ارزيابي هر 
و  محور زمان نگر يندهآ حافظه ةتعيين خط پاي

انجام كرنز  اي رايانهبا استفاده از نرم افزار  رويدادمحور
 شد.

 ها افتهي
خام به  هاي دادهابتدا  ها دادهبراي تجزيه و تحليل  

سپس به تحليل تأثير متغير ه صورت نمودار رسم شد
بهبود ( وابستهآموزش راهبرد) بر متغير ( مستقل

عملكرد  .ه استرداخته شد) پنگر يندهآ ةحافظعملكرد 
آموزشي مختلط كه راهبردهاي گروه  كنندگان شركت

ويدادمحور را دريافت كرده و ر محور زمانتكاليف 
هم در تكليف  محور زمانبودند هم در تكليف 

 نشان داده شده است. 1 شكلر رويدادمحور د

 
 و رويدادمحور محور زمانتكليف  گروه آموزشي مختلط در كنندگان شركتروند عملكرد نمودارهاي . 1 شكل

در  اوكه  دهد مينشان  1شماره  ةكنند شركت مودارن
و  دهد مياز خود نشان  را دوم رفتار بيشتري ةخط پاي

ولي در  زياد استدوم  ةدر خط پاي ها بررسيميانگين 
اول  ةاول، مرحل ةارزيابي ديگر يعني خط پاي چهار

  نظارترفتار دوم آزمايش و پيگيري،  ةآزمايش، مرحل

سوخت با اينكه  بررسيميانگين  است. كمتر
بسيار  هرا دريافت كرد محور زمانراهبردهاي تكاليف 

در جلسات  كننده شركتاين رفتار  ة. مشاهداست كم
 ةدر خط پاي ها بررسيكه افزايش تعداد  دهد مينشان 

و هيچ روند منظم و  استدوم نيز كامالً تصادفي 
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ني پس از خواندن . يعه استدقيقي نداشت
دستورالعمل بازي براي او، شروع به فشردن كليد آبي 

و  ه استكرد مي هودسوخت ب بررسيكه مربوط به 
ه وجود نداشت ها بررسيهيچ نظم و هماهنگي در 

. ه استداد ميفقط به فشار دادن كليد ادامه  است؛
كه با  دهد مينشان  2 ةشمار ةكنند شركتعملكرد 

اهبردها، عملكرد نظارت در شروع جلسات آموزش ر
ولي به  كند مياول و دوم آزمايش بهبود پيدا  ةمرحل

هفته پس از  چهارمحض تمام شدن جلسات آموزشي، 
تقريباً عملكرد  است،پيگيري  ةمداخالت كه مرحل

ة اول و دوم برگشته خط پاي ةنظارت به حد مرحل
 د.است

 دهد مينشان  3 ةشمار كننده شركتعملكرد نمودار 
سوخت  بررسيآزمايش به شكل كه در اين ارت نظ

. استقبلي  ةكنند شركتاز دو  تر منظمبهتر و  است
پس از شروع جلسات آموزش راهبردها، عملكرد 

 ةكه عملكرد او در مرحل كند ميافزايش پيدا   نظارت
. دهد  مياول و دوم آزمايش، اين پيشرفت را نشان 

و  تر منظم كننده شركتهمچنين عملكرد در اين 
 كردن چككه ميزان  اي گونه؛ به ه استنيز شد تر دقيق

پاياني بازي و تمام شدن  ةثاني 60تا  46سوخت در 
سوخت پس از جلسات آموزشي بيشتر شد و اين 

 و داردپيگيري نيز همچنان ادامه  ةافزايش در مرحل
را نشان  كننده شركتثبات در بهبودي عملكرد اين 

 .دهد مي
و  كنندگان شركتتوني كه عملكرد نمودار سمطابق با 

در تكليف رويدادمحور نشان را  آنهاتعداد موفقيت 
در انجام  كنندگان شركتتعداد موفقيت  ،دهد مي

و  است محور زمانتكليف رويدادمحور بيشتر از تكليف 
اين بهبودي دهند.  ميعملكرد بهتري نشان ها  آزمودني

ش سير دوم آزماي ةاول تا مرحل ةعملكرد از خط پاي
 كند ميپيگيري افت  ةو فقط در مرحل ردصعودي دا

اول و  ةاز خط پاي بيشترباز هم تعداد موفقيت  ولي
دريافت آموزشي را هيچ  كنندگان شركتكه  استدوم 

در عملكرد  ها آموزشاثر  ةو نشان دهند ندا هنكرده بود
 است.  كنندگان شركت

ه كگروه آموزشي رويدادمحور  كنندگان شركتعملكرد 
فقط راهبرد انجام تكاليف رويدادمحور را دريافت كرده 

 نشان داده شده است. 2 شكلبودند در 

 

 
 و رويدادمحور محور زماندر تكليف  رويدادمحورگروه آموزشي  كنندگان شركتروند عملكرد نمودارهاي . 2 شكل
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به خوبي  4 ةشمار كننده شركتنمودار مربوط به 

 بررسيدر  كنندگان كتشركه عملكرد  دهد مي نشان
پيگيري به دليل  ةخط پايه تا مرحل ةسوخت از مرحل

چندان  محور زمانآموزشي  ةعدم دريافت برنام
 .ه استتغييري نكرد

كه  دهد مينشان  5 ةشمار كننده شركتنمودار 
سوخت يا همان  بررسيدر  كننده شركتعملكرد اين 

ا ر محور زمانرفتار نظارتي با اينكه آموزش راهبرد 
اول آزمايش تا پيگيري كمي  ةاز مرحل هدريافت نكرد

 ةكنند شركت. مطابق با نمودار دهد ميبهبودي نشان 
رفتار  كننده شركتدر اين كه گفت  توان مي 6 ةشمار

و افزايش و  شود نمينظارت منظم و دقيقي ديده 
زياد  كننده شركتسوخت) در اين  بررسيكاهش (

در  كنندگان شركتد در نمودار مربوط به عملكر. است
تعداد كه  شود ميمشاهده تكليف رويدادمحور 

 ،پس از آموزش راهبرد تكاليف رويدادمحور ،موفقيت
اول و دوم يعني  ةبهبود چشمگيري نسبت به خط پاي
؛ اين شود ديده ميقبل از شروع جلسات آموزشي 

ماند و  ميپيگيري ثابت باقي  ةمرحل تاعملكرد  بهبود
اول  ةبهتر از خط پاي كنندگان كتشرهمچنان عملكرد 

 . استو دوم 
كه  محور زمانگروه آموزشي  كنندگان شركتعملكرد 

هم  اندرا دريافت كرده  محور زمانفقط راهبرد تكاليف 
هم در تكليف رويدادمحور در  محور زماندر تكليف 

 نشان داده شده است. 3 شكل

 
 و رويدادمحور محور زماندر تكليف  محور زمانآموزشي  گروه كنندگان شركتروند عملكرد نمودارهاي . 3شكل
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در نمودار  7 ةشمار ةكنند شركتمطابق با عملكرد 
پس از شروع جلسات آموزشي  كننده شركتباال، اين 

عملكرد بهتري در  محور زمانآموزشي  ةمبتني بر برنام
هفته  چهارو  دهد مينشان  محور زمانانجام تكليف 

پيگيري، افت عملكرد نشان  ةحلپس از مداخله در مر
اول و  ةعملكرد او بهتر از خط پايهنوز ولي  دهد مي

نيز پس از دريافت  8 ةشمار ةكنند شركت. استدوم 
عملكرد نظارت  محور زمانجلسات آموزش راهبرد 

 دورةزمان به ويژه در  بررسيو تعداد  داردبهتري 
ق مطاب. ه استثانيه افزايش پيدا كرد 60تا  46زماني 

پس از ، 9 ةشمار ةكنند شركتبا نمودار عملكرد 

، محور زماناجراي جلسات آموزش راهبردهاي تكاليف 
. شود ميبهبودي عملكرد در نظارت تكليف ديده 

در تكليف رويدادمحور  كنندگان شركتنمودار عملكرد 
برخالف اينكه راهبردهاي تكاليف رويدادمحور را 

به را   ها آنوفقيت تعداد م ، افزايشندا هدريافت نكرد
 .دهد نشان مياول آزمايش  ةويژه پس از مرحل

آزمايشي  ةدر مرحل كنندگان شركتميانگين عملكرد 
 همحاسبه شد اند، كه تحت سه نوع آموزش قرار گرفته

ه است تگروه آموزشي كه بهترين عملكرد را داشآن تا 
 است. آمده 3 نتايج آن در جدول. مشخص شود

 در مراحل آزمايشي نگر آيندهعملكرد گروه نمونه در تكاليف  . ميانگين3جدول  
  گروه آزمايشي

 نوع تكليف
 ميانگين عملكرد

 83/1 زمان محور مختلط
 4 رويدادمحور

 0 زمان محور رويدادمحور
 2/3 رويدادمحور

 33/1 زمان محور محور زمان
 83/2 رويدادمحور

ي كه تحت ، گروهدهد ميباال نشان  هاي داده ةنتيج
 ةدر هر دو تكليف حافظه آموزش مختلط قرار گرفت

 .ه استعملكرد بهتري داشت نگر آينده
بررسي تأثير باليني جلسات آموزشي از فرمول  براي
اثر به دست  ة. اندازه استاثر كوهن استفاده شد ةانداز

 41/0اگر بين  ، حداقل؛باشد 41/0آمده اگر كمتر از 
 ،باشد 7/2تا  15/1بين  اگر ؛متوسط ،باشد 15/1تا 

اندازه اثر بزرگ  ةنشان دهند 7/2از  بيشترو  زياد؛
 ).2009فرگوسن، ( است

 و رويدادمحور) محور زمانموفقيت در انجام تكاليف (آموزشي) بر متغير وابسته ةاثر متغير مستقل (نوع برنام ة. انداز4جدول 
 اثر ةانداز گروه آزمايشي

 رويدادمحورتكاليف  محور زمانتكاليف 
 81/1 0 1 برنامه آموزش مختلط

2 11/1 93/1 
3  54/1 2 

 2 0 4 برنامه آموزش رويدادمحور
5 0 82/1 
6 0 75/1 

 16/1 0 7 محور زمانبرنامه آموزش 
8 1 63/1 
9 1/1 81/1 

در  كننده شركت 9اثر در  ةانداز 4مطابق جدول 
. اما در دهد مي را نشان يادز مقدار تكليف رويدادمحور

، گروهي كه راهبرد رويدادمحور محور زمانتكليف 
صفر  كننده شركتاثر در هر سه  ةدريافت كرده انداز
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دريافت كرده  محور زمان. در گروهي كه راهبرد است
در حد متوسط و در  كننده شركتاثر دو  ةبود، انداز

. در گروهي ه استصفر به دست آمد كننده شركتيك 
، در يك اند هاي مختلط را دريافت كردههم كه راهبرد

، يك نفر متوسط و يك نفر صفر زياداثر  ةنفر انداز
كه اثر  دهد مي. به طور كلي، نتايج نشان است

در اكثر  نگر آيندهآموزشي در انجام تكاليف  هاي برنامه
را براي انجام  ها كنندهاست و شركت  زيادياثر  داراي

 .ندك ميتواناتر  نگر آيندهتكاليف 
 گيري نتيجهبحث و 

سه كودك  دهد كه مينتايج به دست آمده نشان 
آموزش  ةمبتال به اتيسم با عملكرد باال كه تحت برنام

اول كه  ةكنند شركتمختلط قرار گرفته بودند به جز 
حتي پس از آموزش  و داشتهمچنان رفتار نامنظمي 

ديگر  ةكنند شركتدو  ،نيز بهبود پيدا نكرد راهبرد
 جلسات آموزشي و فراگيري راهبردبرگزاري پس از 
) بررسيتوانستند رفتار نظارتي (تعداد و زمان   نظارت
نمودارهاي مربوط  ةداشته باشند. با مالحظ تري منظم

كه تعداد  شويم ميمتوجه  كننده شركتبه اين دو 
از جلسات آموزشي سير صعودي  پس اآنه هاي بررسي

 دورةمربوط به نيز  مقدار بررسيو بيشترين  هداشت
شركت  دهد ميكه نشان  استثانيه  60 تا 46زماني 

برآورد يا تخمين فرا رسيدن زمان اتمام كنندگان 
. همچنين در اند كردهدرك به درستي را سوخت 

 كنندگان شركتپيگيري، عملكرد  ةارزيابي مرحل
نشان ه است و اول و دوم باالتر بود ةنسبت به خط پاي

 ست.ة آموزشي راهبردهانامبراثربخش بودن  ةدهند
لتاگسن و تحقيق آ ةاين يافته از طرفي همسو با يافت

افراد مبتال  نتيجه گرفتند) است كه 2009( همكاران
متفاوتي دارند و اغلب  هاس نظارتيبه اتيسم رفتار

ولي از جهت  كنند مي بررسياوقات ساعت را كمتر 
تيجه به اين نآنها زيرا  ،آنهاستديگر ناهمسو با يافته 

نزديك به زمان  هاي زمانند كه اين افراد در ا هرسيد
در  ،ندهد ميرفتار را نشان  بررسيهدف، بيشترين 

هيچ رفتار  كنندگان شركتحالي كه در پژوهش حاضر 

فراموش نداشتند و غالباً  بررسيدقيق و منظمي از 
. اما پس از جلسات كنند بررسيسوخت را  كردند مي

دن سوخت بهبود پيدا كر چك ها،آموزش راهبرد
سوخت با هدف و  بررسيزمان يا   نظارتو  كند مي

. احتماالً تفاوت اين شود مينظم بيشتري انجام 
شناختي  هاي تواناييتفاوت به دليل  ها يافته

دو پژوهش است. زيرا در  كنندگان شركت
نسبت به  كمتريپژوهش حاضر، سن  كنندگان شركت
 .دارندمكارانش تحقيق آلتاگسن و ه كنندگان شركت

در پژوهش آلتاگسن و همكارانش سن 
 .ه استسال بود 15تا  11بين  كنندگان شركت

الكساندر، فابرسيوز، فلمينگ، ژوار و  همين اساس بر
 ةانتخاب هوشياران كه ) معتقدند2001براون (

راهبردهاي مناسب، توانايي نظارت و تطبيق و تنظيم 
ول و سن شناختي تحت تأثير سطح تح هاي فعاليت

 اي فراحافظهفراشناختي،  هاي تواناييافراد است. رشد 
و رفتار حافظه با افزايش سن، همبستگي قوي دارد و 
همبستگي بين فراحافظه و رفتار حافظه در كودكان 

گزارش شده است. كودكان با افزايش  تر قوي، تربزرگ
 هاي نشانهكه براي يادآوري بهتر  گيرند ميسن ياد 

ماده، آن را رمزگرداني كنند و اين مربوط به هر 
سالگي به بعد تقريباً همانند  10توانايي از سن 
 بزرگساالن است.

) دقيقاً مطابق 2013(و همكاران  تحقيق ويليامز ةيافت
نيز در تحقيق خود  آنها. استبا يافته پژوهش حاضر 

) استفاده 2000طراحي شده كرنز ( نگر آيندهاز تكليف 
ند كه كودكان مبتال به ا هنتيجه رسيد ند و به اينا هكرد

دچار آسيب  محور زمان نگر آينده ةاتيسم در حافظ
 ةجدي هستند ولي اين نقص و آسيب در حافظ

د. نتايج به دست وش ميرويدادمحور ديده ن نگر آينده
آمده در خصوص عملكرد كودكان مبتال به اتيسم در 
تكاليف رويدادمحور در پژوهش حاضر نيز نشان 

كه اين كودكان، پس از فراگيري راهبردهاي  دهد مي
تكليف  ةاز عهد توانند مي، بهتر ريزي برنامه

پس از  آنها هاي موفقيترويدادمحور برآيند و تعداد 
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مراحل آزمايشي به شكل قابل توجهي سير صعودي 
 زيرا دهند، مينشان  زيادي رااثر  ةو انداز كند ميپيدا 

وجود نشانه ) 2014( نمطابق با نظر كراشمر و همكارا
يا سرنخ عامل اصلي و مهم در موفقيت تكاليف 

 .رويدادمحور است
مطابق با نتايج به دست آمده، عملكرد گروهي كه 

يا همان  رويدادمحورفقط تحت آموزش راهبرد 
قرار گرفته بودند در تكليف رويدادمحور  ريزي برنامه

 وك ووج ةبه دست آمده با يافت ةبهبود پيدا كرد. نتيج
كه  است) از اين نظر هماهنگ 2011(همكاران 

مربوط به  ةكودكان مبتال به اتيسم در حافظ
كمتر دقيق بودند و هنگامي كه فعاليت يا  شان تكاليف
رمزگذاري  ةدر مرحل كردند مي ريزي برنامهرا  تكليفي

دقت كمتري داشتند. با اينكه مشكالت عمده و 
 ةسم در حافظواضحي در گروه كودكان مبتال به اتي

 ةولي آموزش نحو ،وجود داشت تكاليفمربوط به 
ه و رمزگذاري تكاليف بسيار سودمند بود ريزي برنامه
. در نهايت، كودكاني كه مبتال به اتيسم بودند است

رويدادمحور  نگر آينده در حافظة ها آموزشپس از اين 
 داشتند.ت كمتري شكس

) از 2014(و همكاران  كراشمرمطابق با اين يافته، 
گروهي از  درهدف اجرايي  براي ريزي برنامهراهبرد 

در  آنهاافراد مبتال به اوتيسم استفاده كردند. 
شان مشاهده كردند كه گروهي كه راهبرد  تحقيق
را آموزش ديده بودند، بهتر از گروهي كه  ريزي برنامه
 ةتكاليف حافظ ةاز عهد ،را نديده بودند ها آموزشاين 

ادمحور برآمدند. بنابراين، به اين نتيجه رويد نگر آينده
 ةدر موفقيت حافظ ريزي برنامهرسيدند كه راهبرد 

و يادآوري آن در گروه مبتال به اتيسم بسيار  نگر آينده
مهم است. در پژوهش حاضر نيز كودكان پس از 

توانستند تكاليف  ريزي برنامهآموزش راهبرد 
تكليف رويدادمحور را با موفقيت بيشتري نسبت به 

انجام دهند كه اين نتيجه عالوه بر اينكه  محور زمان
مطابق با ، دهد ميرا نشان  ريزي برنامهكارآيي راهبرد 

) در صورتي كه 2010( و همكاران آلتاگسننظر 

اين كودكان به صورت  ةروزان هاي برنامهتكاليف و 
بصري براي آن در  ةبصري طراحي شده يا يك نشان

آن از راهبرد  كردن بازيابي نظر گرفته شود و براي
اين كودكان  ،هدف اجرايي استفاده شود ريزي برنامه

خود  ةو تكاليف روزان ها برنامهدر انجام  توانند مي
 عمل كنند. تر مستقل

نشان  محور زمانآموزشي به دست آمده از گروه  نتايج
كودكاني كه تحت آموزش راهبرد قرار  دهد مي

 آنهاسوخت در  رسيبريا   نظارتگرفتند، تعداد 
 تر مشخصافزايش پيدا كرد و اثر اين آموزش زماني 

هفته پس از اتمام  چهار كه نمودارها نشان داد شد
پيگيري، تعداد  ةجلسات آموزشي و در ارزيابي مرحل

. استاول و دوم  ةاز خط پاي ها بيشتر بررسي
همچنين، عملكرد اين كودكان، پس از آغاز جلسات 

مقدار ي به خود گرفت و بيشترين آموزشي روند صعود
 سوختزماني پايان  دورةمربوط به  بررسي كردن

 گيري سوختو فرا رسيدن زمان  )60تا  46هاي  ثانيه(
براي اينكه ) معتقدند 1990( دنيل مكبود. اينشتين و 

 ةافراد مبتال به اختالل اتيسم بتوانند تكاليف حافظ
بيان ديگر،  را به درستي انجام دهند يا به نگر آينده

 ،به كار ببرند را خود آغازگري راهبردهايبراي اينكه 
؛ هستند نظارت مستمربررسي درست زمان يا نيازمند 
گذر زمان را در ذهن خود نگه دارند و عمل  آنها بايد

شده را در زمان مناسب اجرا كنند.  ريزي برنامه
منابع  ةبنابراين، نيازمند كنترل داوطلبانه و آگاهان

افراد مبتال به  كه رسد ميهستند. به نظر توجه 
اين نقص  توانند نمياختالل اتيسم به صورت طبيعي 

 هايي آموزشرا جبران كنند و بايد  نگر آينده ةدر حافظ
داده شود. در پژوهش حاضر نيز  ها آندر اين زمينه به 

كودكان مبتال به اتيسم پس از فراگيري راهبرد 
 محور زماني در تكليف ، توانستند عملكرد بهترنظارت

 داشته باشند.
به اين ) 2018(و همكاران  شپر ،هماهنگ با اين يافته
افراد مبتال به اتيسم در تكليف نتيجه رسيدند كه 

 اي عمده تدچار مشكال محور زمان نگر آينده ةحافظ
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زمان را به  كردن نظارت توانند نمي آنها ؛هستند
دهند.  درستي انجام دهند و زمان هدف را تشخيص

. دافت ميساعت بسيار كم اتفاق  بررسيهمچنين 
  نظارتبنابراين با آموزش راهبردهاي مربوط به 

عملكرد اين افراد را بهبود بخشيد. هر چند  توان مي
در اين گروه نتوانست موفقيتي  7 ةشمار ةكنند شركت

ولي  ،به دست آورد محور زمانموقع تكليف  در انجام به
در  بررسيط به ميانگين رفتار نمودار مربو ةمشاهد

نشان  كننده شركتزماني مختلف تكليف اين  هاي دوره
 اول و ةنسبت به خط پاي ها بررسيكه تعداد  دهد مي

در  تعداد بررسيدوم بيشتر شده است و بيشترين 
 ةبه گفتاتفاق افتاده است.  ثانيه 60تا  46زماني  دورة

صحيح  هاي پاسخميان  )،2009(و همكاران  آلتاگسن
ساعت ارتباط  بررسيو تعداد  نگر آينده ةحافظ

. در اين پژوهش نيز آموزش راهبرد هست يمعنادار
 كودكان به دفعات بيشتريكه نظارت موجب شد 

كنند و در نتيجه ميزان  بررسيسوخت را  مقدار
افزايش  محور زمان نگر آيندهدر تكليف  آنهاموفقيت 

 دهد ميي نشان خوب نتايج به دست آمده بهپيدا كند. 
كه كودكان مبتال به اتيسم با عملكرد باال در تكاليف 

زيرا كاركردهاي اجرايي  ،دچار مشكل هستند نگر آينده
مربوط به انجام اين تكاليف در اين كودكان آسيب 

كريگ، مارگاري، لگروتلي، پالومبي، (ديده است 
هرينگ و  ةبنا به گفت). 2016 ،گيامباتيستا و مارگاري

در  مهمي  روشآموزش راهبردها ) 2014ان (همكار
با و در اين پژوهش است  نگر آينده ةتقويت حافظ

 ةحافظآموزش راهبردهاي مناسب شاهد بهبودي 
 يم. ا هدر اين كودكان بود نگر آينده

به اين  توان مياين پژوهش  هاي محدوديتاز جمله 
كاركردهاي اجرايي مغز زير  چوننكته اشاره كرد كه 

آموزش هستند آيا  نگر آينده ةلكرد حافظبناي عم
راهبردها به بهبود كاركردهاي اجرايي همچون 

تكليف و غيره نيز  جايي جابه، نظارت، ريزي برنامه
 نگر آينده ةبه بهبود حافظ تواند مييا فقط  انجامد مي

در تحقيقات  شود ميپيشهاد كمك كند؟ بنابراين 

و همچنين به بررسي اين موضوع پرداخته شود  آينده
از راهبردهاي استفاده شده در اين  شود ميپيشنهاد 

كه از  ديگري از كودكان هاي گروهپژوهش، در 
يا نقص در  برند ميرنج  نگر آينده ةنارسايي حافظ

ردهاي اجرايي دارند استفاده شود تا سودمندي كارك
 نيز مشخص گردد. ها گروهاين راهبردها در اين 
 تشكر و قدرداني

كه  آنها محترم هاي خانوادهدر اين پژوهش و  كننده شركت كودك 9از 
در انجام اين پژوهش ياري كردند ما را و مشتاقانه صبورانه 
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