
مبتنی بر کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن  مداخله یابی برنامه طراحی، تدوین و روایی

 1بر تعامل اجتماعی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بال 

 2اسماعیل سلیمانی ، 1فرهاد غدیری صورمان آبادی

 چکیده 

بر تعامل اجتماعی   آناثربخشی    ررسیکارکردهای اجرایی و بر  یابی برنامه مداخله مبتنی ب، تدوین و رواییطراحیهدف   با حاضر پژوهش هدف:

گروه کنترل است. جامعههه   با همراه آزمونپس آزمونپیش با آزمایشینیمه پژوهش، روشروش: شد.   کودکان طیف اوتیسم با عملکرد باال انجام

ل  از مدرسههه ویههژه اخههتال  98-99در سههال تیلههیلی    (نفر  274ارومیه )  شهرساله   12تا  6آماری پژوهش حاضر کودکان دارای اختالل اوتیسم 

 اوتیسم تشخیص  مقیاس از  استفاده با باال عملکرد با اوتیسم نفر 40 تعداد گیری در دسترسهدف به روش نمونه جامعه کل بین از اوتیسم بودند،
 گروه زمون،آپیش اجرای از ( قرار گرفتند، پس20)( و کنترل20)انتخاب شدند و به صورت تلادفی در دو گروه آزمایش  (1995گیلیام،گیلیام )

  4در آن  جلسههه بههود کههه    24قرار گرفت، این برنامه توسط پژوهشگران طراحی شد که شههامل   برنامه کارکردهای اجرایی  آموزش تیت آزمایش

و    نکردند  نترل هیچ آموزشی دریافت( آموزش داده می شد، در این مرحله کودکان گروه کتوجه  پذیری وانعطاف  ،بازداری  کاری، حافظهمهارت)

  گرفتنههد. قههرار تیلیههل تیلیل کواریانس مورد روش از استفاده باآزمون  آزمون و پسپیش  از آمده دستبه هایدادهآزمون اجرا شد و  دوباره پس

عنههاداری  تفههاوت م  (P<01)در سطح    آزمون بین میانگین تعامل اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترلنتایج نشان داد که در مرحله پس  ها:یافته

-  اسههت.آزمون گردیههده  تعامل اجتماعی کودکان اوتیسم نسبت به مرحله پیش  افزایش نمرات باعث ایبرنامه مداخله که معنی بدین  وجود دارد.

مل  تعابر  ،  ایی میتوایی مناسبعالوه بر داشتن رو  برنامه مداخله مبتنی بر کارکردهای اجراییهای این پژوهش نشان داد که  یافته  گیری:نتیجه

-می پیشنهادبرنامه مداخله مبتنی بر کارکردهای اجرایی   اثربخشی به توجه بااجتماعی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد باال اثربخش بوده است؛  

 .گیرد قرار مورداستفاده توانبخشی و آموزشی مراکز های اجتماعی کودکان اوتیسم دربرنامه جهت ارتقاء مهارت این که شود
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Executive Functions and its Effectiveness on Social Interaction in Children 

with High Performance Autism Spectrum Disorder 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to design, developing and validating an intervention program 

based on executive functions and evaluate its effectiveness on social interaction in children with 

high-performance autism spectrum disorders.Method: The research method is semi-

experimental with a post-test pre-test with a control group. The statistical population of the 

present study of children with autism disorder aged 6 to 12 years in Urmia (274 people) in the 

academic year of 2019-20 was from the exceptional school for children with autism, out of the 

target population, 40 high-performance autism were selected using Gilliam Autism Rating 

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

pre-test, the experimental group was trained for twenty-four sessions, The post-test was 

performed again and the pre-test and post-test data were analyzed using covariance analysis. 

Results: The results showed that in the post-test stage there was a significant difference between 

the mean of social interaction between the experimental and control groups at the level (P <01). 

This means that the intervention program has increased the scores of social interaction of autistic 

children compared to the pre-test stage. Conclusion: Findings of this study showed that the 

intervention program based on executive functions, in addition to having appropriate content 

validity, has been effective on social interaction in children with high-performance autism 

spectrum; Due to the effectiveness of the intervention program based on executive functions, it is 

suggested that this program be used to improve the social skills of children with autism in 

educational and rehabilitation centers. 
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 مقدمه

 و زبههان است که در درجه اول با نقص در ارتباطات اجتماعی العمرمادام 3رشدی-علبنوعی اختالل  2اوتیسماختالل طیف 

ها بایههد در اوایههل این نشانه .(2021، 4لوجی وسیکرول، هوگارد و ها)  شودو الگوهای رفتاری میدود یا تکراری مشخص می

هههای سالگی( اما ممکن است تهها وقتههی ضههروریات اجتمههاعی از توانههایی)معموال قبل از سه    ی رشد وجود داشته باشددوره

انده ههها را پوشهه شده در سههنین بههاالتر، آنمیدود فراتر نباشد، به طور کامل آشکار نشوند، یا امکان دارد راهبردهای آموخته

هههای مهههم عی، شههیلی یهها زمینهههی بالینی در عملکرد کنونی اجتماالل قابل مالحظهها، باید اختاشند. عالوه بر این، نشانهب

(. عواملی نظیر نقص ژنتیکی، سههن بههاالی والههدین در هنگههام 5،2013)انجمن روان پزشکی آمریکادیگر عملکرد ایجاد کند  

 دهههدرداری، خطر بروز اختالالت اوتیسم را در کودکان افزایش مههیران باهای دوهای ویروسی و مسمومیتبارداری، عفونت

دهد که افراد مبههتال بههه شناختی نشان میتلویربرداری از میز و تیقیقات علب(.  6،2010)شلتون، تانکردی و هرتز پیکوتو

-آهیانههه-، قشر پیشانی7هیگیجگا-لوب پیشانیهایی را در ساختار و عملکرد برخی نواحی میزی از جمله  ناهنجاریاوتیسم  

بههه   2008و همکههاران،    13دهند )آمارالنشان می  12و قشر سینگولیت قدامی  11یههای پا، عقده10، هیپوکامپ9، آمیگدال8ای

ههها، میههزان شههیو  بر اساس نتههایج مراکههز کنتههرل و پیشههگیری از بیمههاری(.  2015،  14نقل از ها، سون، کیم، سیم و چئون

و   15واشههینگتون، پاتریههک، دیرنههزومینر، شههاو، بههایو،  )  کودک تخمین زده شده است  69هر  رد در  اختالالت اوتیسم یک مو

)اکبههری  انههددر ده هههزار نفههر گههزارش کههرده  2/95(. در ایران نیز میزان شیو  اختالالت طیف اوتیسههم را  2020همکاران،  

 (.1397بیاتیانی،

 اوتیسم و باالتر( یا 70 هوشی ضریب (16باال عملکرد با تیسموا "بین توانمی اوتیسم بزرگساالن و گروه کودکان درون در

به نقل از میرزاخانی، پورجبههار، رضههایی، دیبهها  ، 18،1966شد)لوتر قائل ( تمایز70هوشی پایین  ضریب(17پایین عملکرد با

 عملکههرد بههه ک نزدیهه  ای و طبیعی توانایی شناختی از باال عملکرد با تیسموا به مبتال کودکان(. 1395نیا و اکبرزاده باغبان،

)اشههمیت، کرچنههر،  اسههت متوسههط حههد از بههاالتر و ها متوسههطآن هوشی بهرة بالقوه صورت به .هستند برخوردارطبیعی 

در جامعه، در مقایسه با افراد مبههتال بههه سههایر اخههتالالت شههناختی،   .(2015و همکاران،    19ریتر، روبکیاسترونز، بروزوس،  

و  20)ژین، وانگ، لی، ژیههاو، لههی، کیههوتوانایی تیلیل و زندگی مستقل را دارنداحتماالً  باال عملکرد با اوتیسم افراد مبتال به

 برخههوردار ایعههالی لیات گنجینةاز  و است طبیعی در این افراد کلمات و صدا طریق از برقراری ارتباط .(2020همکاران، 

با این حال، برای کسههانی کههه  (.2013 ،21بومیس و )اسکاپلر دارند کاربردی زبان زمینة در مشکالتی این، با وجود هستند،

اجتمههاعی دشههوار  تعههامالتدر  نقههصبا دیگران به دلیههل  و همکاری هستند، ایجاد دوستی باال عملکرد با اوتیسم مبتال به

ر های اجتماعی در معههرخ خطهه به دلیل فقدان مهارت باال عملکرد با اوتیسم (. افراد مبتال به2020، 22بیکر و بالچر) است

کاپادوسههیا، ویههس و ) شههودگیرند که به تدریج منجر به مشکالت روانی و رفتارهای خشونت آمیههز مههیاذیت قرار میو    آزار

 (. 2012،  23پپلر

هایی در رفتار غیر کالمی الزم برای تعامالت اجتماعی دارند. آنها قادر  کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم میدودیت

ها با  ها و لذتهایی در به اشتراک گذاشتن عالیق، موفقیترا داشته باشند و میدودیتن خود  نیستند روابط متناسب با س

گذاری توجه، مقاصد  تعامل اجتماعی شامل توانایی هماهنگ شده و اشتراک(.  24،2015)کوک و ویلمردینگر  دیگران دارند

  ابزارهای کالمی و غیرکالمی است  ز افاده  و احساسات به دیگران و درگیر شدن در تعامالت متقابل از طریق درک و است 



پرویاسکا  و  گرشام 25،2014پومستا -)برناردینی  و  الیوت  نظریه1993)26(.  دو  عنوان  به  زمینه  (  در  برجسته  و میقق  پرداز 

کنند تا  پسندی که فرد را قادر می کنند: رفتارهای اکتسابی جامعه گونه تعریف می ها را اینهای اجتماعی این مهارتمهارت

های منفی آنها اجتناب ورزد. شاید  های مثبت آنها را فراخوانده و از واکنشیگران در تعامل باشد که واکنشه با دآن گون

ترین جنبه رشد هر شخص تلقی کرد. رشد مهارت اجتماعی نه تنها در سازگاری با  های اجتماعی را مهمبتوان رشد مهارت

دارد، بلکه بعدها نیز در مراحل تیلیلی، شیلی و زندگی اجتماعی    و کار   نها سراطرافیانی موثر است که هم اکنون فرد با آ

-های اجتماعی در کودکان طیف اوتیسم باعث می (.ضعف در مهارت1392)جهرمی، یاراحمدی و موسوی،  او نیز تاثیر دارد

  دیگران وجود ندارند گویی    یند کهای رفتار نمایابی باشند و دیگران را نادیده گرفته و به گونهشود که فاقد مهارت دوست

(. عالوه بر این کودکانی که تعامالت اجتماعی کافی ندارند، فاقد الگوی رفتاری الزم برای  1395)رضایی و الری لواسانی،

تاثیر می  بر هر دو حوزه اجتماعی و تیلیلی  فقدانی که  به عرف اجتماعی هستند،  با توجه  با دیگران  ارتباط  -برقراری 

 (. 27،2008ها در کودکان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال قابل مشاهده است)رائو، بیدل و موراری رتین مهاص در اگذارد. نق 

هههای اجتمههاعی و دیگههر مولفههه هههایمهههارتای مناسههب بههرای بهبههود هههای مداخلهههههها و برنامهههطراحههی و اجههرای روش

(. در راسههتای 28،2014یههاسو ایل )سههاواس ضههروری اسههتروانشههناختی در کودکههان دارای اخههتالل اوتیسههم بسههیار 

( نشههان داد کههه 1395) هههای اوتیسههم، نتههایج پههژوهش واحههد مطلههق و ع ههدالملکیدرمههان و کههاهش مشههکالت و نشههانه

هههای خودیههاری موجههب بهبههود تعههامالت اجتمههاعی و ارتبههاط کودکههان مبههتال بههه اخههتالل طیههف اوتیسههم آموزش مهارت

هههای آمههوزش مهارت( در پههژوهش خههود دریافتنههد کههه 1395) اییصههدوقی و رضهه  همچنههین افتخههاری،شههده اسههت. 

هههای از جملههه روش  .اسههتبههوده  اثههربخشتیسههتیک بهها عملکههرد بههاال،  وهههای همههدلی کودکههان اهیجانی در بهبود مهارت

تههوان بههه اسههت، مههیدیگری که در درمههان و کههاهش شههدت نشههانگان اخههتالالت در سههال هههای اخیههر مههورد توجههه بههوده

، هاشههمی زرینههی و کههرم 29،2011)مونههت، بیگههراز و گههوی هههای اجرایههی اشههاره کههردکارکردبرنامههه آموزشههی 

 (.1394پور،

نامیده می کارکردهای اجرایی برای پیادهکارکردهای کنترلی  آنها  از  با شرایط جدید  افراد در مواجهه  سازی یا  شوند که 

پذیری شناختی  کاری، تیییر و یا انعطافظهی، حافبنیادی آن، شامل بازدارهای  کنند و مولفهاجرای تکالیفی استفاده می 

هایی از  همچنین کارکردهای اجرایی، عملکرد قسمت  (.2020،  30)فوگل،روزنبلوم، هیرش، چویگنارد و جوسمان   باشند می

)معین،    موازی را بر عهده دارندای و دو تکلیف  میز هستند که مسئولیت انجام تکالیف تیییر توجه، تکالیف چند وظیفه

های  بعدی، برای رفتار هدفمند و حل مسئله در همه جنبهاین ساختارهای شناختی چند (.1397ی،ندمانی و امیراسدی گ 

  (.31،2014)اوترو، بارکر و ناگلیری  زندگی، اعم از تیلیلی، شیلی یا اجتماعی ضروری هستند 

تکانشگری، انتخاب عمل و فقدان    ز جمله اجتماعی ا  ارتباطی و   با کارکردهای   یکسانکارکردهای اجرایی به واسطه نقایص  

-تاثیر میاجتماعی  ارتباطی و  تاخیر در خوشایندی بر تعامالت    فقدان توجه،  پرتی،حواس  شناخت پیامدهای اعمال خود، 



مهم 32،2009)پنینگتون  گذارد  این    علتترین  (.  منفی   موضو بر  رابطه  اجرایی  میان   وجود    مشکالت و    کارکردهای 

استوتامرم، مو)لینا  بزهکاری   در   اجتماعی  اوتیسم 33،1993لوبر-فیت،  اختالل  ازونوف و الی   (،  لینکولن،  (،  34،2005)لوپز، 

سلوک پیل  اختالل  و  ترمبلی  هاردین،  بولریس،  و35،1999)سگیون،  تو  (  کمبود  و  فعالی  بیش   جهاختالل 

فالچر و  همکاران36،2005)فیشر،بارکلی،اسمالیش  و  کول  پژوهش  نتایج  است.  نق   1993)  (،  ربه  از  اسمیت،  ایجمارکزل   ،

انگلند  فن  و  هیوموس  ماسن،پوست  می2008،  37سرگنت،  نشان  که  (  در    نقایصدهد  اجرایی  کودکی    اوایلکارکردهای 

مهارت   مشکالتی ایجاد    سبب تواند  می کاهش  درنتیجه  و  مخرب  رفتارهای  کنترل  و   در  در  ارتباطی    سنین   اجتماعی 

 بزرگسالی شود. 

که حاکی   بهبود بخشید. مداخالتی را اجرایی توان کارکردهایمی که اندداده نشان دخوعات  مطال برخی از پژوهشگران در

تیلیلیبرنامه شامل بودند، اجرایی کارکردهای ارتقاء  از دانشرایانه ریزی  مخلوص  مقطعای  از  آموزان  دبستان   پیش 

  های رزمی ورزش و های بدنی فعالیت قی،موسی  دمانن برنامهفوق تکالیف از (، برخی38،2007)دیامند، برنت، توماس و مونیرو

و دوتک)برنبرگ بیرس  فعالیت39،2013،  و  بر تالش(  مبتنی  مولفههای  بهبود  که هدفشان  آزمایشگاهی  های خاص  های 

شود مطالعات مرتبط با ارتقاء  (. چنانچه مشاهده می40،2016استارک،ویزن، تروتزکه و براند)  استکارکردهای اجرایی بوده

 ایرایانه هایمبتنی بر آموزش برنامه است: رویکردهای اجرایی، آن را در دو مسیر مورد بررسی قرار دادهارکردهای کمولفه

 های اخیر،باشد اما در سالمی تیریک و بازخورد علبی)نوروفیدبک( شامل که شناسیعلب دیگری رویکرد مبتنی بر و

-که مهارت مند هستنداند و عالقههیف روانشناختی را بررسی کردو تکالهای توانبخشی مستقیم  گذاری برنامهمیققان اثر

گیرند. در  را اجرایی کارکردهای های کار  به  واسطه آموزش که معتقدندپژوهشگران   آنها  بربدون  مبتنی  تکالیف   ی 

-می های آن،مولفههای کارکرد اجرایی مانند، حل مسئله، توجه، انعطاف پذیری، حافظه کاری و سایر  شناخت، با مولفه

و   آنها قادر به کنترل و تنظیم هیجانات و رفتار خود بشوند که طوری به تواند باعث تقویت ظرفیت شناختی افراد بشود

در همین راستا نتایج    (.2005،و همکاران  41)کلینگبرگ  شودی خود باعث تقویت کارکردهای اجرایی میاین امر به نوبه

پورپژوهش    و اجتماعی هایتواند مهارتاجرایی، می کارکردهای ( نشان دادند که آموزش1394)  هاشمی زرینی و کرم 

آموزش   این، نتایج مرحلة پیگیری نیز نشان داد که اثر مثبت بر عالوه بهبود بخشد،باال   عملکرد با  اوتیسم  افراد در را تعاملی

اجرایی است. زمان طول در کارکردهای  مانده  پایدار  پژوه  همچنان  موتینتایج  برنامه  2015)42ر ش  که  داد  نشان  نیز   )

بهبود عالئم کودکان مبتال به اختالل  تواند به  افزار دیجیتالی لذت یادگیری میآموزشی کارکردهای اجرایی مبتنی بر نرم

 طیف اوتیسم منجر شود.

اختالل  مبتال به  اد  افردر   تعامل اجتماعی و اجرایی  کارکردهای ضعف ارتباط با  در ایکننده حمایت  هایداده مجمو  در

افراد در را هامهارت این آموزش تأثیر بررسی که اهمیت دارد وجود اوتیسم اکثر   اینکه به توجه با سازد.می نمایان این 

با توجه به اینکه افراد    است وبرحافظه کاری بوده متمرکز اجرایی عمدتاً  کارکردهای با ارتباط در  شده انجام هایپژوهش

 بستة تا است صدد در حاضر ای نیستند، پژوهشرایانه  م قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واوتیس  دارای اختالل



بازداری، بر)حافظه تمرکز با اجرایی کارکردهای  زمینة  در آموزشی بررسی  انعطاف کاری،  و  توجه(  آموزش  و  پذیری 

 احی کند. طر ختیشنا  اثربخشی آن بر ارتقاء تعامل اجتماعی با استفاده از تکالیف

 روش 

کنتههرل بههود. جامعههه آمههاری بهها گههروه  آزمههون آزمههون و پههسآزمایشههی بهها طههر  پههیش پههژوهش حاضههر نیمههه روش

بههود کههه بههر اسههاس  1398-99در سههال  پههژوهش حاضههر کودکههان دارای اخههتالل طیههف اوتیسههم شهرسههتان ارومیههه

از بههین داده شههده بودنههد. تشههخیص تشههخیص روانپزشههک و آزمههون غربههالگری اوتیسههم مبههتال بههه اخههتالل اوتیسههم 

نفههر از ایههن  40 ای شههامللگری اوتیسههم، نمونهههکودکههان دارای اخههتالل طیههف اوتیسههم، و بههر اسههاس پرسشههنامه غربهها

 70کودکان که بههه عنههوان اوتیسههم بهها عملکههرد باال)کسههب نمههره کرانههه پههایین آزمههون گیلیههام و ضههریب هوشههی بههاالی  

بودنههد، انتخههاب و سههپس بههه صههورت تلههادفی در دو گههروه دهداده شهه بههر اسههاس پرونههده بهداشههتی کههودک( تشههخیص 

سههپس برنامههه آموزشههی کارکردهههای اجرایههی کههه توسههط خههود پژوهشههگران ایههن  شههدند.آزمههایش و کنتههرل جههای داده

مطالعههه طراحههی و تههدوین شههده بههود، بههرای کودکههان گههروه آزمههایش اجههرا گردیههد. در ایههن مرحلههه گههروه کنتههرل، 

را ادامههه دادنههد و برنامههه آموزشههی مبتنههی بههر کارکردهههای  ل اوتیسههمسههه ویههژه اخههتالدر مدری خههود آمههوزش روزانههه

نکردنههد. پههس از پایههان فراینههد آمههوزش کارکردهههای اجرایههی، در مرحلههه پههس آزمههون، دوبههاره  را دریافههت اجرایههی

ژوهش د بههه پهه معیارهههای وروهههای آزمههایش و کنتههرل تکمیههل گردیههد. توسههط والههدین گههروه اوتیسههم گیلیههامپرسشنامه  

، نداشههتن مشههکالت تکلههم و شههنوایی در والههدین و کودکههان، رضههایت طیههف اوتیسههمز داشههتن اخههتالل عبههارت بودنههد ا

سههال و معیارهههای خههرو  عبههارت بودنههد   12تهها    6و بههازه سههنی    ها برای شههرکت در کههار پژوهشههی، پسههر بههودنخانواده

یههت اخههالق پههژوهش و حقههوق ور رعابههه منظهه  لسههات درمههان.از داشههتن اخههتالل همبههود روانههی یهها جسههمی و تههرک ج

ها در جلسه تههوجیهی بههرای والههدین بههه صههورت کتبههی و شههفاهی مطههر  شههد کههه اطالعههات فقههط در راسههتای آزمودنی

توانههد از ادامههه ح ههور اهداف پژوهشی استفاده خواهد شههد و مطههر  شههد کههه هههر آزمههودنی در هههر یههک از مراحههل مههی

 دهد.در جلسات آموزشی انلراف 

 ابزار

جهت ارزیابی و سنجش    1995جیمز گیلیام این آزمون را در سال  :   (GARS)43گیلیام اوتیسم خیص شت  یاسقم

بین سنین   که  کرد  اوتیسم    22الی    3افرادی طراحی  اختالل  نشان دهنده  احتماال  که  رفتاری شدیدی  سال مشکالت 

تا    1)سواالت    ای کلیشه رفتار  مقیاس  ردهر خچها  از  باشد وسوال می  56دارای   باشد، از خود نشان می دادند. این آزمون

تشکیل   (56تا    43رشدی)سواالت   اختالل و ( 42تا    29اجتماعی)سواالت   تعامل (، 28تا    15ارتباط)سواالت   برقراری (،14

نقطه به صورت مقیاس نمره گذاری   است. شده اوقات ندرت،به   هیچگاه،) باشدای میلیکرت چهار   است.  )،غالبا گاهی 

کلیشه   رفتار برای کرونباخ آلفای  ضریب   .است فرد  در  اوتیسم  تشخیص باالی احتمال نشان دهنده باالتر، و 85 رهمن کسب

 میاسبه شده است. نسخه  88/0و برای اختالل رشدی    93/0و برای تعامل اجتماعی    89/0، برای ارتباط  90/0با   برابر ای
می   80/0و تعامل اجتماعی   73/0ارتباط،  ، برای92/0ه اییش کل  ر تارف  برای 89/0آلفای  ضریب گیلیام دارای  آزمون  فارسی



  86/0(. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  1391خلیلی، همتیان،  صفری،  )احمدی،  باشد

 به دست آمد. 

 شیوه ی اجرای پژوهش  

 موزشی طراحی و ساخت بسته آ

( بود. 2006)44برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر اساس نظریه بارکلی .  1زشی:  نیوه و مسیر طراحی و تدوین برنامه آمو

آید که بر اساس آن سایر کارکردهای اجرایی  شمار میدر مدل بارکلی نارسایی بازداری به منزله کارکرد اجرایی اصلی به

بازداری   توانایی در  نقص تیسم، طیف او مبتال به اختالل  کودکان مهم  های ناتوانی(. یکی از 45،2009)بروان  شوندمتیول می

به این معنا که    دهند بیشتر رفتار تکانشی از خود نشان می   ی که نقص در بازداری دارند کودکان  ،است. بر اساس این نظریه

بنا    توانندنمی را  غالب  پاسخ  کن  بریک  بازداری  مییطی  بپردازنداقت ای  اصلی  تکلیف  به  تا  و  )   ند  راهمی 

آید و موجب  است که مشکالت خودتنطیمی به وجود می  در بازداری پاسخ  به دلیل مشکالتقع،  در وا  (.46،2018ویمبارتی 

تواند از فکر یا  ینم. افزون بر این، کودک  به رفتار هدفمند و پیگیری اهداف خود دست یابد  آموز نتواندشود که دانشمی

می ایجاد  نامناسبی  مکان  و  زمان  در  که  کنرفتارش  خودداری  اینشود،  ا  د.  این  شود  می  باعث  بیشتر  امر  تنبیه،  فراد 

یابد  کاهش  آنها  نفس  به  اعتماد  درنتیجه  و  شوند  طرد  یا  و  بروز    سرزنش  احتمال  اضطراب،  اختاللو  قبیل:  از  هایی 

  بسیاری از جنبه های   (.2013،  47)رینهارد و رینهارد   افزایش یابدافسردگی، پرخاشگری و سایر مشکالت رفتاری را در آنها  

تی  روابط است  ممکن  نیز  در  اجتماعی  پاسخ  بازداری  در  مشکل  مثال  برای  گیرد،  قرار  پاسخ  بازداری  مشکالت  تاثیر  ت 

به نشانه  مهارتهای  نوبت ماندن، پاسخ دادن  و شرکت در  کالمی، درک احساسات دیگران  های غیراجتماعی مانند منتظر 

اسموقعیت بازداری و مشارکت  نیازمند  اجتماعی که  را  کند  له می ت مداخهای  ایجاد و حفظ روابط دوستانه  امر  این  که 

 به که طیف اوتیسم  اختالل با کودکان  خلوصیات از  دسته آن در نظر گرفتن .  2(.   2010،  48السون )ک  سازدبسیار دشوار می

 از  دارند. ک کود توجه و  تکانشوری کاری، در حافظه   مهمی نقش  و کنند می بروز پاسخ بازداری انعطاف پذیری و  فقدان  دلیل 

 آن استفاده  و  اطالعات سپردن  خاطرغیرمرتبط، به اطالعات  پردازش از  بازداری و  خودکنترلی :مانند مواردی  در  آسیب  جمله

 که  هاییتست پرکاربردترین های آیتم از  گرفتن الگو .3؛ زمان مفهوم  توجه وحفظ لذت،  جدید، تأخیر موقعیت  و  شرایط در

انعطاف  ارظه ک حاف   گیریاندازه برای توجهی،  و   پذیری،  روند کار به پاسخ،  بازداریپایدار  کاری     حافظه تست  :مانند می 

استراوس  49پاسات  و  حکیمی)مدنی،    بکش آرامی به را   Aخط تست (،50،1998)اسپرین  و  فرخی    (، 1396راد،  علیزاده، 

ترنر51شنیداری و دیداری تمرکز تست و  کاموک 53نا آش لکااش  کردن همتا تست (،1995،  52)سندفورد  و  ، 54)کارینس 

استراوس  55نپسی   روانشناختی  علب  زمونآ (،1978 و  شرمن    ماگوچی، )یا57عالمت  توقف الگوی (،2010،  56)بروکس، 

و(2008  ،58بوکورا  و  اوکا  دونگماینگ،  که هاییفعالیت پرکاربردترین احتساب  .(1989،  )وکسلر59وکسلر هوش تست ، 

حاف   آموزش برای تاکنون  پذیری،  کارانعطاف   آموزش  مانند  اند،شده استفاده  توجه  حفظ و   پاسخ  بازداری ی ظه 



توقف آموزش(،   60،2007گالویتزر و گاوریلو(خودتنظیمی مهارتهای  باش)چپمن، کن، فکر کن، مجموعه   و فرنس آرام 

مهارت(،  61،2004شدلک ذخیرهآموزش  کارول های  و  اطالعات)بلکی   و بائر (آرمیدگی آموزش(،  62،2015سازی 

بر  .(63،1991نیتزل  آموزانشناختی دانش وضعیت و سن  آموزشی، یبسته تدوین  و طراحی در فوق، هایفعالیت  عالوه 

 حفظ  برای الزم  تنو  فوق نکات که عالوه بر  شد سعی و  گردید لیاظ  حوزه  این  متخللان پیشنهادهای  و  نظرها  و اوتیسم 

 عالوه که شد سعی بازی ها طراحی  در همچنین، شود. حفظ  شیهای آموزبرنامه بودن انگیزهیجان و آموزاندانش یانگیزه

 .دهد قرار  نظر مد  نیز را  تیلیلی هایفعالیت از  جنبه ای مورد نظر، اجرایی کارکرد  تقویت بر

 مرحله دو روش روایی صوری و روایی میتوایی استفاده شد. در از  مختلف، های حیطه برای ابزار روایی  تعیین  مرحله در

 تناسب،  عدم دشواری، کاهش سطح تیییر از اعم تیییراتی انجام صورت متخللان به نظرات کیفی، صوری روایی تعیین

قراردادن  کلمات  کردن مناسبتر زبان، دستور رعایت معانی کلمات، در  نارسایی  و عبارات ابهام رفع  جای در سواالت و 

های   شاخص   حوزه، از صاحبنظران نفر 15 شرکت با ارابز میتوایی روایی تعیین در اعمال شد. ابزار در ... و خود مناسب

CVI و CVR روایی نسبت  .گردید  میاسبه  (میتواCVR  )از   بزرگتر یا مساوی ابزار هایآیتم تمامی نمره که داد نشان

 از  حاکی مطلب  این و نشدند حذف  های برنامه آموزشیآیتم هیچکدام از ترتیب بدین و ( بوده 49/0عدد جدول الوشه )

 نیز( CVIمیتوا) روایی شاخص نتایج  اساس بر بودند. گرفته شده کار  به ابزار این در  مهم  و ضروری  های آیتم که استآن 

های  آیتم تعداد در تیییری مجددا و شدند داده تشخیص مناسبداشتند و لذا    79/0باالتر از    CVIنمره   هاآیتم تمامی

آلفای کرونباخ   روش با ابزار کل  برای درونی همسانی بعد از ایاییزان پ یم  روایی، مراحل انجام از پس   .نگرفت صورت ابزار

 کاربردی نظر از آموزشی بسته ی این مزیتدارد.   برنامه آموزشی همسانی درونی از نشان دست آمد کهبه    81/0مقدار  

 که بودن عینی  مل و اک  لعملدستورا با آن  بودن همراه آنها، بهبود کیفیت  و اصال   پیشین،  ایمداخله هایبرنامه به نسبت

 گرفتن نظر  در با بسته  داد. این خواهد  افزایش را پژوهشگرانتوسط   ابزارها سایر  با  آن ی مقایسه و  تکرارپذیری قابلیت

 .شد تهیه  آنها با اجرایی  کارکردهای  همخوان کردن  و درسی  کتاب های مطالب

 شیوه اجرا و آموزش بسته آموزش کارکردهای اجرایی

برای این  آزمون گرفته شد.  ها پیشهت تعیین میزان اثربخشی بسته آموزشی، از آزمودنینامه آموزشی، ج رو  برقبل از ش

والدین شرکتمنظور،   توسط  مرحله  این  در  گیلیام   اوتیسم  بندی  درجه  کودکان   سپس، شد.  تکمیل  کنندگانمقیاس 

باال عملکرد  با  طور  اوتیسم  مدرسه   در  آموزشی  یبرنامه  .گرفتند قرار رل  کنت وه گر و آزمایشی  گروه دو  در  تلادفی به 

اوتیسم   ارومیهاستثنایی  برای گردید اجرا شهرستان  گروهدانش کلیه ی و  عوامل  آموزان  و  اولیا  هماهنگی  با  آزمایش، 

 هر و آموزشی  جلسه  24 در پژوهشگر توسط  برنامه این  .گردید مشخص آموزشی  یبرنامه در  ح ور زمان  اجرایی مدرسه،
برگزار   چهارشنبه روزهای شنبه،دوشنبه و  درمدرسه استثنایی کودکان اوتیسم   در هفته  در بار 3 دقیقه 40 مدت به سهلج

اختلاص دقیقه  40جلسه    6ازکارکردها   یک هر  برای  .شد این صورت که  در   داده  ای  به  و    6شد،  آشنایی  اول  جلسه 

بازداری؛   کاری؛    6آموزش  حافظه  آموزش  دوم  آ  جلسه  6جلسه  و  سوم  توجه  چهارم    6موزش  به  انعطافجلسه  پذیری 



شد،  می پرداخته  قبل جلسات  دقیقه آغازین به مرور تکالیف   15ی مداخله،  شد. در هر جلسهشرکت کنندگان آموزش داده

شد. در هر جلسه همه کودکان شرکت داشتند و  های انتخاب شده، پرداخته میها و فعالیتدقیقه بعدی هم به بازی  25

 توسط  مداخله  جلسات  کلیه ی  شدند.صورت انفرادی اجرا میها بهو برخی از فعالیت  صورت گروهیها بهز فعالیتبرخی ا

-به کندی می و  بودند فرایند آموزش نسبت به بقیه دانش آموزان ضعیف تر در  که  دانش آموزانی و میققان اجرا شد  خود

داخله، بازخوردهای آموزشی در  ی مند. در انتهای هر جلسهمی کردتکالیف و تمرینات کمکی بیشتری دریافت   آموختند

خلوص میزان پیشرفت دانش آموز، به کودک و پدر و مادرشان داده می شد. پس از پایان فرایند آموزش، از هر دو گروه  

 ر گرفت.  یل قرامورد تجزیه و تیل  spss نرم افزار  به وسیله حاصل،  های آزمایش و کنترل، پس آزمون گرفته شد. داده 

 برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی

 

 

 

 

 تکلیف منزل میتوای جلسه(  روش اجرا ) نمونه ای از هدف  جلسه 

جلسه آشنایی با شرکت کنندگان و   اول 
ها با کارکردهای  آشنایی شرکت کننده 

 اجرایی

معرفی کلی برنامه و بیان قوانین؛ ایجاد توافق برسر  
؛ ارائه  ت بعدیساعات برگزاری جلسازمان و 

های  کارکردهای اجرایی و مولفهاطالعات در مورد 
 آن 

 مطالعه جزوه مربوط به کارکردهای اجرایی

  آموزش بازداری 

مهارت  آموزش ریلکسیشن، آموزش مراحل دوم
 کنترلی خود

از کودک   ع الت، انبساط سیستماتیک  و انقباخ
می خواهیم که یک خط مستقیم روی زمین بکشد،  

را بدون اینکه حرکت کند، برای فاوتی اجسام مت
مدت زمان معینی نگه دارد،آموزش تنفس 

 دیافراگمی 

بازیهایی مثل صندلی موزیکال یا بازی چههرار راهنمههایی 
. دن رو کنتههرل کننهه اکه باید خودشهه   ندبه آنها یاد میده

تا بههه میههق توقههف صههدای موسههیقی   دمیگیرنآنها یاد  
فرمههان   ن چههراریا با قرمز شد  دن رو متوقف کنناخودش

و بهها سههبز شههدن، فرمههان حرکههت   دکننایست رو صادر  
. آنها همزمان در حال یههادگیری کنتههرل انگیههزه، دنهبد

 .وسوسه و هیجان هستند

خواهیم المپی را روشن می کنیم و از کودک می  آموزش درک دیرش زمان  سوم
بگوید که چه مدت زمانی المپ روشن بوده است؛  

 ساعت  از استفاده  آموزش

اگون یک روز عکس بگیریههد، از فرزنههدتان ات گوناز لیظ
بخواهید این لیظات را به ترتیب زمانی مرتب کند. ایههن 

 . کار به رشد معنای زمان در بچه کمک میکند

 میرک به پاسخگویی به کودک آموزش چهارم 

 کهای  میر به پاسخگویی دانو فق هدف 

 هدف  غیر

ک  اشکال هندسی با رنگ های مختلف را به کود
می دهیم و از او می خواهیم که به یک رنگ  نشان
دهد و به رنگ دیگر پاسخ ندهد)مثال با دیدن   پاسخ

 رنگ هدف، دست بزند(.  

از کودک بخواهیدفقط زمانی پاسخ دهد که تلویر میوه 
را نشان می دهید و در صورت نههام بههردن میههوه توسههط 

 شما پاسخ ندهد.

تاه برای کودک اجرا می عروسکی کویش نمایک   آموزش دنبال کردن دستورات پنجم
کنیم و از او می خواهیم که از دستورات یک 

روسک عروسک پیروی کند و از انجام دستورات ع
 دیگر خودداری کند. 

متنی برای کودک بخوانید و از او بخواهید که فقط پس 
 از شنیدن واژه ی معینی، دست خود را باال ببرد.



از انسان ها را که عواطف و مختلف  س هایکع آموزش مدیریت عواطف  ششم
حاالت هیجانی متفاوتی دارند به کودک نشان می  

حاالت را یا شبیه  دهیم و از او می خواهیم که آن 
 سازی کند یا مت اد آن را نشان دهد.

شکلک ها یا تلاویر خنههده دار را بههه او نشههان دهیههد و 
 کودک نباید بخندد.

و مهارت   زداریاب  ارتقاء توانایی آموزش هفتم
 دادن از جواب تفکر  پیش

دانش آموز با توجه به ترتیبی که شنیده است 
تکلیف جور کردن اشیای  تکالیف را انجام دهد.

 مشابه  

هم: مثال تلاویر مختلههف را بههه  مت اد الگوهای آموزش
کودک نشان می دهیههد و او را تشههویق مههی کنیههد کههه 

 مت اد آن را با عکس نشان دهد یا بگوید.

  ری ه کاحافظ
آینه، به این صورت که از کودک می خواهیم  بازی انجام تکالیف زنجیره ای هشتم

طرف مقابل خود را مو به مو اجرا کند، که حرکات 
مثالا اگر کودک دماغش را لمس کرد، دور خود 

چرخید، دهانش را باز کرد، کودک دیگر نیز آنها را 
 رسختت بعدی  تکلیف بعد مرحله در و تکرار کند

 .شود

روبههروی آینههه بایسههتد یهها   بازی حرکت در برابههر آینههه،  
و  کنههد. بنشیند. اول با حرکت های صههورت و سههر شههر

چشم ها، بینی، مژه ها و سپس گردن و شانه های خههود 
را حرکت دهد. این حرکات را با سایر اع ههای بههدن نیههز 

 ادامه دهد. 

وری چند حرف، عدد  و یادآآموزش به خاطر سپردن  تقویت حافظه شنوایی   نهم
یادآوری    ده بعد از چند ثانیه و همچنبنیا لیت سا

   .اولین یا آخرین حرف، عدد و کلمه

و  دکودک را روی صندلی مههی نشههانی بازی کدام گوش:
 د. دو تا کفگیر را بر می داریدپشت سرش قرار می گیری

یا چشمای کودک را مههی بنههدیم و ازش میخواهیههد بههه 
به یک طرف سمت راسههت   فگیربا ک.دسمت شما برنگرد

و کههودک بایههد   دیا چپ پشت سر کودک ضربه می زنیهه 
صدا را از جهتههی کههه شههنیده اسههت تشههخیص بدهههد و 

ن سههمت دراز کنههد کههه ایههن دسههت ادستش را بههه همهه 
میتواند به سمت راست چههپ و گههاهی هههم وسههط قههرار 

 بگیرد 

 
کودک  که به اشیایی کردن  قایم کردنآموزش  تقویت حافظه بینایی دهم 

آموزش تشخیص اشیایی که ، ه می شودنشان داد
، آموزش یادآوری اشیاء دیده شده،  شده اندپنهان 

 .و تکرار الگوهاها  یادآوری چهره 

نقاشی تلویر: تکمیل تلاویر نیمه رسم شده را تمههرین 
 .کند

صورت مستقیم و معکوس؛  بازی بشین و پاشو به بازی های هدف دار  یازدهم 
 فامیل  اسم بازی

 بازی پر پر کدام پر

 دوازدهم 

 بازشناسیتقویت حافظه 

به کودک تلاویری از حیوانات، میوه ، اشیاء و 
از او می خواهیم که مناظر نشان داده می شود و 

آنها را تشخیص بدهد و اسامی شان را برایمان 
 بگوید.

سه یا چهار اسههباب بههازی کوچههک را در   بازی گمشده:  
ال مههی توانیههد از عروسههک رای مثهه یک ردیف بگذارید. ب

مداد را کنار   های مینیاتوری، ماشین اسباب بازی و یک
هم بگذارید. به فرزنههدتان بگوئیههد کههه چشههمانش را بهها 
دست بگیرد و سپس یکی از اسباب بازی ها را زیر کاسه 

از او بخواهید چشمانش یا لیوان پالستیکی پنهان کنید.  
ازی پنهههان سههباب بهه را باز کند و حدس بزند که کههدام ا

 .است

 سیزدهم 

 تقویت حافظه یادآوری 

داستان کوتاهی برای کودک تعریف می شود و از او  
می خواهیم که با زبان خودش آن داستان را برای 

 مان تعریف کند. 

از دانش آموز بخواهید که حوادث روز قبل خود را بههرای 
 شما بازگو کند.

  آموزش توجه
یک کتاب روی سر کودک بگذارید و با حفط تعادل  ادلی عت بازیهای  آموزش چهاردهم 

  .در اتاق حرکت کند

های رنگههی را بند یا صههفیه  راه رفتن در مسیر مشخص:
تان بخواهید، بیرون روی زمین قرار دهید. ابتدا از کودک

خط سعی کند راه برود و تعادلش را حفظ کنههد. وقتههی 
د کل مسیر را طی کرد و کمی بهها روش بههازی آشههنا شهه 

بند راه برود. پاشنه یک پا را جلوی پنجه پای دیگر روی  
 .بگذارد و همینطور به جلو برود

و مقابل کودک  مکنیمی توپی را به یک نخ آویزان  بینایی  حس تقویت هم پانزد
با دو دست و بعد با یک   می خواهیمو از او   می گیریم

  .دست )به طور یک در میان( به توپ بزند

مههی رت نههاقص روی کاغههذ  بههه صههو  طر  های ساده ای
جههزء حههذف شههده در   مههی خواهیههدو از کههودک    کشید

ل: تلویر آدم بدون چشههم، تلاویر را تشخیص دهد. مثا
 تلویر موش بدون دم

چشههمان کههودک را ببندیههد و از سههایر افههراد خههانواده عکس های حیوانات مختلف را به کودک نشان می   شنوایی  حس تقویت شانزدهم 



 هایافته

دهیم و همزمان صدای یک حیوان را پخش می کنیم 
حیوان مورد نظر را تشخیص م، که و از او می خواهی

 دهد.

کودک می بایستی جهت صههدا  را صدا بزنند بخواهید او
 .را تشخیص داده و به طرف جهت صدا برود

تکالیفی به فرد می دهیم و او باید با یک نظم  حفظ تمرکز و توجه  هفدهم 
به جلو یا برعکس  را رو مشخص، مجموعه ای از اعداد 

 تمرین کند.

بایههد   کههودک  کههه در آن،    تهیه کنید  پازل تلویرییک  
در تلههویر بگههردد،   دنبال یک غلط یا یک شی پنهههانبه

 .تواند توجه و تمرکز کودک را باال ببردمیاین کار 

یک داستان برای کودک تعریف می شود و توجه او را   آموزش انتقال توجه  هجدهم 
استان جلب می کنیم و از او می  اصلی دبه عناصر 

 د. ه بگیرخواهیم قسمت های نامرتبط را نادید

در مییطی شلور و پر سرو صدا از او سواالتی می کنیههد 
 و از کودک می خواهید که پاسخ دهد.

 می گوییمو به او  می نشانیمکودک را روی صندلی  تمرین ردیابی چشمی  نوزدهم 
تمرکز   ایمبه جسمی که در دست خود نگه داشته 
سانتیمتر  40کند. جسم را در جهت افقی به اندازه  

. کودک فقط با چشمان خود جسم را یممی کنجابجا 
که در زمان ردیابی   می شویمدنبال کند و مطمئن 

 .جسم، سرش را حرکت نمی دهد

یک نخ را به دور توپی گره بزنید. کودکتان به پشت دراز 
طههرفین و کشد. تههوپ را بههه سههمت جلههو و عقههب، بههه  ب

وار حرکههت دهیههد. کههودک حرکههات را تنههها بهها دایههره 
دنبال کند. هر مسیر ده بار تکههرار   چشمانش و سر ثابت

 .شود

  پذیری انعطاف
حرف زدن به جای نقش های مختلف یک کتاب  تقویت انعطاف پذیری  بیستم

  و داستان یا یک فیلم

که در اختیههار کههودک قههرار داده   تفکیک لیات: تکالیفی
ود و باید آن لیات را بههه رنگههی متفههاوت از رنههگ می ش

واقعی خودشان بنویسد)مثال بههه رنههگ زرد،آبههی یاسههبز 
 بنویسد(.

با  سلیقه یا اخالق تفکر، در خود تفاوت 5 نوشتن تقویت انعطاف پذیری  بیست یکم 
 .صمیمی دوستان و برادر خواهر،

ته لیوان یکبار ملرف رنگی و بازی توپ و هرم: جند دس
ی پالستیکی رنگی تهیه کنید. لیوان های رنگی توپ ها

را به کمک کههودک بههه صههورت هههرم هههایی بچینیههد، از 
کودک بخواهید در فاصله ی مشخلی بایستد و با تههوپ 
رنگی همرنگ به لیوان ها ضههربه بزنههد تهها همههه آنههها را 

 بیندازد.

ستها: دو نماد از طر  دست مشخص می بازی د یت انعطاف پذیری تقو بیست دوم 
. مقابل  2و دیگری عدد  5کنیم. مثال نمادی از عدد 
را با دستمان نشان   2یا  5کودک می نشینیم و عدد 

می دهیم و او باید عین همان عدد را با دستهایش 
نشان دهد در مرحله بعد این بازی حال معکوس می  

را  2او باید عدد 5ادن عدد گیرد یعنی با نشان د
 نشان دهد و بالعکس.

ا، تک پا: روی زمین خط فرضی را مشخص بازی جفت پ
کنید. از کودک بخواهید در حالیکه دو پایش را کنار هم 
قرار داده به صورت جفت پا با دستور شما بپههرد. سههپس 
از او بخواهید یک پای خود را بگیرد و به صورت تک پهها 

پا از کههودک ی با مفهوم جفت پا، تک بپرد. پس از آشنای
شنیدن جفت پا، بلورت تک پا می خواهیم که هربار با  

 بپرد و برعکس.

 در امکان تیییر برای ذهنی آمادگی بیست سوم 

 های مختلفبرنامه

 داده  نوجوانان به کارت یکدسته جلسه این در

 را براساس کارتها میشود خواسته آنها از و میشود

 .کنند  جدا ...و اندازه  رنگ، شکل،

در میههل رین الف نه ب، به کودکان یک شی کههه  در تم
شان قرار دارد نشههان داده الف پنهان شده و در دسترس

شود به دنبههال آن شههی شود، سپس آنها خواسته میمی
کنند. ایههن در میل الف بگردند، جایی که آن را پیدا می

تکرار  فعالیت چندین بار با شی پنهان شده در میل الف
ی دیگر، شی مورد نظر در مکان شود. سپس در آزمونمی

یی که به سادگی قابل دسترسی اسههت قههرار داده ب، جا
 و باید کودک میل صییح شی را پیدا کند. .شودمی

طبقه بندی براساس ویژگی های  بیست چهارم 
 مشترک و متفاوت

به کودکان اشیاء مختلف داده میشود و آنها بر اساس 
قه های  ویژگی های مختلف همان اشیاء را در طب

 دهندمختلف قرار می

ندسههی در اختیههار کههودک قههرار دهیههد و از او اشههکال ه
ها را بر مبنای یک بعههد )ماننههد رنههگ( تا کارتبخواهید  

شههود بهها ههها خواسههته میسازی کنند، سپس از آنمرتب
ها را بههر اسههاس بعههد دوم )ماننههد تیییر استراتژی کارت

 .مرتب کنندشکل(  



(، میانگین و )انیراف معیار( سنی پدر  56/2،) 89/8سنی آنها برابر با  هش پسر و میانگین و )انیراف معیار(کلیه نمونه پژو

ها در دو  در جدول شماره یک میانگین و انیراف معیار آزمودنی( بود. 64/2)83/33( و 24/3)78/29و مادر به ترتیب برابر 

 ده است.گروه  آزمایش و کنترل گزارش داده ش

 تییر تعامل اجتماعی ( نمرات میانگین و انیراف معیار م1جدول )
 تعداد  انحراف معیار میانگین گروه 

پیش آزمون تعامل  

 اجتماعی 

 20 84/1 21/26 آزمایش 

 20 49/2 07/32 کنترل

 40 16/2 14/29 کل

پس آزمون تعامل 

 اجتماعی 

 20 32/2 42/31 آزمایش 

 20 47/2 88/31 کنترل

 40 39/2 65/31 کل

( نشان می دهد که میانگین متییر تعامل اجتمههاعی گههروه آزمههایش در مرحلههه 1ه )نتایج به دست آمده در جدول شمار

( و میانگین این متییر در گروه کنتههرل 32/2)42/31( و  84/1)21/26پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر است با  

نتایج نشان می  که طورهمان(. 47/2)88/31( و 49/2)07/32ا در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر است ب

معنههاداری  تفههاوت کنتههرل گههروه ولههی در دارنههد معناداری تفاوت پس آزمون و آزمایش در مرحله پیش آزمون گروه دهد

 نمی شود. مشاهده

ر ارتقههاء تعامههل ی بهه با توجه به اینکه هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر برنامههه آموزشههی مبتنههی بههر کارکردهههای اجرایهه 

-دارای اختالل اوتیسم است، قبل از استفاده از آزمون تیلیل کواریانس به منظور بررسی پیش فههرخاجتماعی کودکان  

استفاده گردید که نتایج بههه دسههت آمههده لوین  اسمیرنوف و آزمون های آزمون تیلیل کواریانس، از  آزمون کالموگروف

هههای ن مساله نشان دهنده نرمال بههودن داده( و ای P>0/05باشد)دار نمیعنیف ماسمیرنو آزمون کالموگروفنشان داد 

 ( گزارش شده است.2در جدول شماره)لوین نیز   آزموننتایج  باشد.  پژوهش حاضر می

 آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس های خطا (:  2جدول شماره)

F df1 df2 Sig 

72/1 1 48 18/0 

ازه آزمون لوین معنی دار نیست که دال بر برقراری این  ( مشخص است که اند2ه شده در جدول )ارائمطابق با گزارش 

 باشد.دهد انجام آزمون تیلیل کواریانس تک متییری بال مانع میپیش فرخ است که نشان می

 
 کل تعامل اجتماعی   نمره(: تیلیل کواریانس یک راهه برای بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی در افزایش  3جدول )

سطح معنی   F میانگین مجذورات  درجه آزادی  رات مجمو  مجذو منبع 

 داری

 یتا64مجذور ا 

       



 409/0 001/0 61/19 34/1232 2 69/2764 مدل تلییح شده 

 217/0 008/0 15/7 38/267 1 38/267 عرخ از مبدا 

 524/0 0006/0 13/18 26/1038 1 26/1038 پیش آزمون نمره کل 

 614/0 0001/0 16/34 83/1642 1 83/1642 وهگر

    75/18 37 07/694 خطا 

     40 14/246348 کل

     39 67/2986 کل تلییح شده 

 
( گویای این است که بین دو گروه کنترل و آزمون در نمرات متییر پس آزمون تعامل  3نتیجه تیلیل کواریانس جدول )

(. اندازه  P<.01=1,37F ;34.16د دارد )تعامل اجتماعی تفاوت معنی داری وجوتعدیل تأثیر پیش آزمون اجتماعی بعد از 

است که دال بر تأثیر قدرتمند برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی در افزایش نمرات    614/0مجذور ایتای این تأثیر برابر با  

 در کودکان دارای اختالل اوتیسم است. تعامل اجتماعیکل 

 حثب

بههر  آن اثربخشههی و بررسههی میههزان اجرایههی کارکردهای موزشیآ برنامه راحی، تدوین و روایی یابیهدف ط با حاضر پژوهش

 گههروه هههایآزمههودنی بههین که داد نشان حاصل نتایج .شد انجام اوتیسم با عملکرد اختالل طیف با تعامل اجتماعی کودکان

 نتههایج ایههن به توجه با دارد. وجود داریمعنی تفاوت آزمونپس یمرحله در اجتماعی،سطح تعامل  نظر از کنترل و آزمایش

ایههن یافتههه ست.  بهبود تعامل اجتماعی کودکان اوتیسم شدها به منجر کارکردهای اجرایی آموزشی برنامه که گفت توانمی

(، واحههد مطلههق و 1394)  پههورکههرم(، هاشههمی زرینههی و  1398)  ، افتخههار صههعادی، حههافظی و حیههدرئیبا نتههایج، رضههایی

، ( و مارتههارلی2018)  66،پیکههاردو، اینگوگلیهها و جاستیسههیالوپز-، رومرو(2019)  و همکاران  65(، مادجار1395)  ع دالملکی

نقهههش مهمهههی در توان گفت کارکردهههای اجرایههی  باشد. در تبیین این یافته می( همسو می2018)  67فیورر، داپ و روبرز

 مسههئله حههل بهها مههرتبط هههایفعالیههت و بهها  باشههدمی  ریضرو  دارهدفموفقیت در رفتار    جهتنسان دارد و  ا  ههایفعالیهت

اجتمههاعی و کیفیههت  اجرایههی در کههارکرد آسیب بههه کههارکرد و احتماالً دارد ارتباطروزانه ی زندگ باریزی  برنامهو  اجتماعی  

مشههترک بهها   بههه واسههطه نقههایص  احتمههاال  کارکردهههای اجرایههی  (.1398)رضایی و همکاران،    کندزندگی تداخل ایجاد می

، فقههدان شههناخت یتکانشههگر  ،در خوشههایندی، انتخههاب عمههل  ز جملههه تههأخیرا  مرتبط با تعههامالت اجتمههاعیکردهای  کار

در بررسههی (.  2009)پنینگتههون،    تأثیرگههذار اسههت  تعامالت اجتمههاعیبر  ی  پرتحواسو    فقدان توجه  پیامدهای اعمال خود،

تمایههل بههه   و خلوصهاً فراشناخت در  کاریحافظهه    مهمتهوان بهه نقهش  مهی  ثربخشی آموزش کارکردهای اجراییچرایی ا

کههارگیری کارکردهههای اجرایههی از آموزان ضمن بهههدانشواقع  ها اشاره داشت. در  پیشگیری از تکروی  و  های مفیدمشارکت

 تعامل  وارد  موثرترتر و البته  هوشمندانه  به شکلکنند و با تأملی بر رفتار خود و دیگران،  می  اجتنابکهردن  هدف رفتهاربی



تههأثیر ایههن برنامههه (. همچنههین 1392، کریملوو  گندمانی، نسائیان، ادیب سرشکی  )اسدی  وندشمی  اطرافیانبها دوستان و  

کانی که حافظههه کههاری بهتههر و انعطههاف پههذیری آموزشی بر تعامل اجتماعی را می توان با این واقعیت توضیح داد که کود

هههای جههایگزین ارائههه دهنههد، در حلد، راهای برای حل تعارضات استفاده کنندههای سازنتوانند از روشبیشتری دارند، می

بینی کنند، از منظرهای متفاوتی شرایط یک موقعیت به روش خاصی رفتار کنند یا خیر و پیامدهای تعامالت خود را پیش

بخش با دیگران تعامل و ارتبههاط همه اینها باعث می شود که این کودکان بتوانند به روشی موثر و رضایت   بررسی کنند.  را

بهها تمرکههز در فراینههد  توانههدمههی ، آموزش کارکردهههای اجرایههیرسدمینظر به .(2018لوپز و همکاران، -ار کنند)رومروبرقر

منجر گردد و نتیجه اینکه به سههالمت تفکهههر و عملکهههرد منجهههر گههردد کههه در   در شخلیت فردعملکرد به یک بازنگری  

 بشود. و ارتباط با دیگران در تعامل  آموزانخود دانش  رساناریی تواندمی  درجه نخست

ح ور مناسههب  ، در واقع شایستگیهستند  بهتریهای اجتماعی  مهارت  دارایکودکانی که  توان گفت  در تبیین دیگری می

هول شایسهتگی های پیشانی میهز، در تیها حاکی از آن است که لوب. از سویی، یافتهکنندمی  کسبموفق در اجتما  را  و  

جههایی کهههه مربهههوط بهههه پهههردازش خودمههههارگری میهههز اسهههت و اغلههب ، همههانش مهمی داردنق هیجهانی  -اجتمهاعی

 تعامالت اجتماعینقص در    (. به بیانی دیگر2006و همکاران،    68)ریگس  ارکردهای اجرایی نیز به همین قشر اشهاره داردک

 بههاشههناختی کهههه  هههایتوانههاییاز  ، بسههیاریواقههعدر . ناحیه ازمیز است و نیز نقص در کارکردهای اجرایی مربوط به یک 

 و اسههتدالل،توجههه، ریههزی، بهههازداری رفتهههاری، ، برنامهکاری، ماننهد حافظه  شوندشناخته میجرایی  اعنهوان کارکردههای  

توانهههد هن اسهههتنباط مهههیهای اجتمهاعی باشهد کهه ایآمیهز مهارتتوانهد معهادل بهه کهارگیری موفقیهتفراشناخت مهی

، حسههین خههانزاده، گر قربانی)آهن  های اجتماعی باشدهی در اثربخشهی آمهوزش کارکردهای اجرایی بر مهارتدلیهل مهوج

-های برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی حافظه کاری می(. از آنجا که یکی از خرده مقیاس1394،  خسروجاوید و صادقی

مههان را اسههامی اطرافیههان  عمل کنیم،  های خودبه وعدها  کند ته ما کمک میب  کاریاز حافظه    استفادهتوان گفت  باشد، می

 یههادو شههرایط را بههه  آن استفاده کنیم، قواعدخود را به یاد آوریم و بهه عنهوان یهک معیهار از   کارهای قبلیعواقب    ،بدانیم

-انههشدوقعیتی در ههههای مهههتواند مانعی بههرای ابههههامیساده م  قوانینو همین  (  1394)آهنگر قربانی و همکاران،    بیاوریم

روی   ههههای حافظههه فعههال مههانعی پههیشد و با عدم استفاده از مهارتنکنن  عمل  و نارسایی  باشد تا با غفلتاوتیسم    آموزان

ریههان کههه در ج شههودنکته مربههوط مههی نموزش به ایآ بهتر افراد پس از عملکرددر واقع  روابط اجتماعی خود ایجاد نکنند.  

 شبهها افههزای ننههیچظرفیههت هم شافههزای نکنههد، ایهه پیدا می شافزایمبتال به اوتیسم فراد ظرفیت حافظه فعال در ا  آموزش،

گری شناختی در توانایی مهار  شافزای  ،تتیییرا  نمربوط به مهارگری نیز همراه است که نتیجه ای  ایآهیانه-مناطق پیشانی

 ،69)مههامرال  در افراد وجود دارد  اجتماعی  و  شناختی  فیت حافظه فعال و مهارهایظر  نبتی بیثارتباط م  واقع  افراد است. در

مربوط به کارکردهههای  ههای ساده اما کاربردیکه اسهتفاده از تمهرین  گفتتوان  با توجه به نتایج، می  طور کلی،هب  (.2014

 تیههت تههاثیرهههای اجتمههاعی ی مهههارترا نسبت به درک و انجام برخ  مبتال به طیف اوتیسم  کودکاناجرایی، دیدگاه مبهم  

تههری نیههز هههای وسههیعگیری نیازمند پههژوهشکه البته این نتیجه  یدنماتر و بهتر میدههد و درک آنهان را روشنار مهیقهر

 است.



یافته تبیین  در  نهایت  میدر  حاضر  پژوهش  وهای  آموزش  اوالً  که  کرد  مطر   چنین  اجرایی ارتقاء توان   کارکردهای 

 سریع تفسیر به  و آورد دست به اجتماعی رمزگشایی برای بیشتری ییتوانا وی شود کهمی سبب  الل اوتیسماختکودکان  

 .یابد افزایش توجهی طورجالب او به اجتماعی تعامالت و ها مهارت آن پی در  و شود قادر اجتماعی  و هیجانی  های سرنخ

اطالعاتی که با   یابیباز و به یاد سپردن برای تریبیش یتوانای که کودک شودمی سبب کاری حافظة بهبود و آموزشدوماً  

کند با یادآوری شر ایط مشابه بتواند خود  و در گام بعدی به او کمک می مرتبط هستند، کسب نمایدمهارتهای اجتماعی  

   .نمایدبه بهبود تعامالت اجتماعی این کودکان کمک می موضو  این را جای فرد دیگری قرار دهد و در نتیجه

 اسههتبههوده دسههترس در نههو  از کههه ایههن پههژوهش در گیههرینمونههه روش بههه نتههوامههی حاضر پژوهش هایمیدودیت از

 مشههکالت روانههی نمههود. احتیههاط بایههد آمههده دسههت بههه پههژوهش ایههن از کههه هههاییتعمیم یافتههه در ازاین رو کرد، اشاره

 پههژوهش جریههان اسههت در ممکههن رل،کنتهه  و غیرقابههل پههیش بینههی صههورت بههه خههانوادگی مشههکالت و خههانواده اع ای

روش  و شههود تکههرار نیههز دیگههر هههایجمعیههت در حاضههر پههژوهش تثبیههت نتههایج، جهههت شههودمی پیشنهاد .بگذارد تأثیر

 .گردد مقایسه درمانی اوتیسم، روشهای دیگر با پژوهش این در به کاربرده شده درمانی

 سپاسگزاری 

ه ارومیه و تمامی کسانی که ما  را از معاونت میترم پژوهشی دانشگا  بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود 

نموده یاری  مطالعه  این  اجرای  در  میرا  ابراز  کد  اند،  با  دکتری  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله  این  دارند. 

 باشد. ( میIR.URMIA.REC.1398.008اخالق)

 منابع
 عالئم بر فتار کاربردیر تیلیل روش اثربخشی (.1391زهرا) ،خلیلی منلور.، همتیان، طیبه.، صفری، جعفر.، سیداحمدی،

 . 292-300(:4)10،رفتاری علوم تیقیقات مجله اتیسم.

. تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقههاء (1392)مسعود  ،، کریملو.نرگس  ،، ادیب سرشکی.عباس  ،، نسائیان.رقیه  ،اسدی گندمانی

. نامه کودکههان اسههتثناییفلل .سال از دیدگاه معلمان 7-12یک داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستهمکاری، خویشتن

13 (3) :33-44. 

های هیجان خوانی مبتنی بر  (. طراحی برنامه آموزش مهارت1395سعید) ، رضایی .،مجید ،صدوقی  .،سمیرا ،افتخاری

سازی کودکان  توانمند .های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد باالنظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت

 .34-41(:4)7.استثنایی

-93( :4) 6. اعلاب شفای خاتممجله علوم . . اختالل طیف اتیسم از تشخیص تا درمان(1397)زهرا ، اکبری بیاتیانی

101 . 



اثربخشی آموزش کارکرد های  .(1394)صادقی، عباس .،خسروجاوید، مهناز .،حسین خانزاده، عباسعلی .،آهنگر قربانی، زهره

 .128-111(:19)5  .فللنامه روان شناسی افراد استثنایی .نارساخوانی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اجرایی بر

(. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتمههاعی بههر رفتارهههای 1392جهرمی، مرضیه.، یاراحمدیان، احمد.، موسوی، حسین)

 .84-95(:6)4.  های نو در روانشناسییافته  اتیستیک و رشد اجتماعی کودکان مبتال به اختالل اتیسم.  

(. رابطه مهارتهای حرکتی با مهارت های اجتماعی و رفتارهای چالشی در کودکان 1395رضایی، سعید.، الری لواسانی، منا )

 .19-33(: 20)7  ،فللنامه روانشناسی افراد استثناییبا اختالل طیف اوتیسم.  

ن برنامههه مداخلههه بهنگههام مبتنههی بههر تدوی(.  1398)علیرضا  ،، حیدرئی.ریباف   ،حافظی  ،.زهرا  ،افتخار صعادی  .،رضایی، صدیقه

مجله دانشکده   .کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود رشداجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

 .287-275  (:6)62  .پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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