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 ییاجرا یکارکردها بر ییایقیموس یهاتیفعال یاثربخش
 خفیف  یذهن توانیکم با آموزاندانش

 2زهرا ایزدی ،1براهیم پور امجید 

 13/07/97تاریخ دریافت: 
 05/12/97تاریخ پذیرش: 

 دهیچک
دانش آموزان با  یی اجرا یبر کارکردها یی ایقیموس یها تیفعال ی اثربخش نییحاضر با هدف تع پژوهش

پس آزمون و گروه   -آزمون  شیبا طرح پ  ی شیپژوهش از نوع شبه آزما  نیانجام شد. ا  خفیف  ی ذهن  توانی کم
 یی ساله در دو مدرسه استثنا 11-14 خفیف ی ذهن توانی کمشامل دانش آموزان با  یگواه بود. جامعه آمار

در  یرینمونه گ وهیدانش آموز به ش 30 ،یجامعه آمار انیم ازبود. 1395-96 ی لیشهر کرج در سال تحص
  4 قیمدت تحق ی داده شدند. در ط صیو گواه تخص شیبه دو گروه آزما ی دسترس انتخاب و به طور تصادف 

 ی ط شی(. گروه آزما  N=11نفر از گروه گواه از ادامه مداخله انصراف دادند ) 4و  شینفر از گروه آزما
شد، شرکت   یسه بار برگزار م  یکه هفته ا  یی ایقیموس  یها  تیساعته فعال  1  ی گروه  یجلسه    24هشت هفته در  

دسته   یا انهینکردند. همه شرکت کننده ها آزمون را افتیدر یمدت مداخله ا نیا ی کردند. گروه گواه ط
 ؛ ی کنترل مهار  ی ابیارز  یبرا  4آزمون برو/نرو   ؛ی شناخت  یریانعطاف پذ  یابیارز  یبرا  ،3نیسکانسیکارت و   یبند

 ی کارحافظه  ی ابیارز یبرا 5هوش وکسلر کودکان اسیچهارم مق شیرایارقام از و  یو خرده آزمون فراخنا
نشان  انس،یکووار لیداده ها با روش تحل لیو تحل هیتجز جیمداخله انجام دادند. نتا یرا قبل و پس از اجرا

معنا که   نیوجود نداشت. بد یتفاوت  معنا دار α= 05/0آزمون در سطح  -نمرات پس نیانگیم نیداد که ب

 
 رانیا قائنات، واحد قائنات، ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان ار،یستاد. ا1

   izadiz58@gmail.com ، ایران )نویسنده مسئول(کرج، البرز ،ییکاردرمانگر مدرسه استثنا. 2

3  . Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
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5. WISC-IV  
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 یِیاجرا یکارکردها  ی در آزمون ها شیمورد نظر بر بهبود عملکرد گروه آزما یی ایقیموس ی ها تیبرنامه فعال
 نداشته است.   یدارمعنا ریبه کار رفته تأث

 .یذهن توانیکم ،ییاجرا یکارکردها ،ییایقیموس یها ت یفعال: ید یکل گانواژ

 مقدمه
 توجه، قابل یهاتی اقلاز  یکیمردم جهان،  ی دهید انیز یها گروه از یاری بس انی م در

 نفر ونی لی م 200 بایتقر که شد زده ن ی تخم، 2009 سال در. هستند یذهن توانیکم با کودکان
 از نقل؛ 2009 ژه،یو کیالمپ )مسابقات  دارند وجود ای دن در یذهن توانیکم دچار

 یسازش یمهارتها و یشناخت عملکرد در یصینقابه  یذهن توانیکم(. 2013 ،1سوروجالل

 و ،یذهن  ،یتحول یها یناتوان ن یا. کند یم بروز تحول دوره طول در که شود، یم اطالق

 ،3دسونی)آرو گذارد یم ری تأث زی ن یسازش یرفتارها بر که( 2005 ،2سی)هار است یشناخت

 یمغز کارکردها یسطوح عال یشناخت  یاز مهارتها یکی(. 2014 ،4رونمارک؛ نقل از 2013
 یشناخت  یها ییاز توانا یبه مجموعه ا ییاجرا یکارکردها ،یاست. به طور کل ییاجرا

 یها تی دهد افکار و اعمال خود را در مواجهه با موقع یشود که به فرد امکان م یاطالق م
 دینما کنترل باشد، ینمخودکار، کارآمد  ای یپاسخ تکانه ا کیکه در آن  دیجد ای دهی چی پ

 به عملکردها ن یا(. 2015 ،6کارمن و یتربوریو تراورسو،؛ نقل از 2012 ،5دمنیفر و اکهی )م
 در که یزندگ در ناهمگن  ای دهی چیپ یتقاضاها با شدن روبرو هنگام تا کند یم کمک افراد
 ریی تغ ییتوانا)مهار(،  نامناسب یها پاسخ کردن متوقف ییتوانا چون ییمهارتها رندهی برگ

 و یبروزرسان ،ینگهدار ییتوانا و( یشناخت  یریپذ-)انعطاف تهایفعال و ها دهیا ن یب منعطفانه
 انتخاب را نهیگز ن یسودمندتر باشند، یم( یکار حافظه) مغز در اطالعات فعاالنه یدستکار

 (. 2015 کارمن، و یتربوریو تراورسو، از نقل؛ 2000 گران،ید و اکهی )م کنند
 و ندارد، وجود ییاجرا یکارکردها ی درباره یواحد یهینظر حاضر حال در
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احتماال قابل   ن،یمختلف متفاوت است. با وجود ا  یها در مدلها  مؤلفه  یندهایفرا  یهایژگیو
 ی( معرف2000) همکاران و اکهی م توسط است ییاجرا یمدل معاصر کارکردها ن یقبول تر

 حافظهمهار،  یعنی ه،یپا ییسه کارکرد اجرا ،یانتخاب فی . آنها با استفاده از تکالشده است
( را مشخص کردند. یشناخت  یریپذ)انعطاف  1یذهن   یها  هیآما  ای  فی تکال  ن یب  انتقال  و  ،یکار

تر   دهی چی پ  فی به طور مجزا در عملکرد تکال  هیپا  یکارکردها  ن یا  ،یبر طبق مدل سلسله مراتب 
 در(. 2015 ،2)کلنبرگ کنند یمو استفاده از راهبرد شرکت  ،یریپذ -انعطاف ،یزیبرنامه ر

( 2000و همکاران )  اکهی که توسط م  ییاجرا  یکارکردها  یاصل  یمؤلفه    سه  زی نپژوهش    ن یا
 یمورد بررس  یکار حافظهو    یشناخت   یریپذ  انعطاف  ،یمهار  کنترل یعنیشده است،    یمعرف

 قرار گرفت.
 کی غالبا هستند یذهن توانیکم یدارا که ییها اختالل اند کرده انی ب پژوهشگران

 یکارکردها اساس  نیا  بر  و  دهند  یمرا نشان    ییاجرا یکارکردها در  بیآس  از  یکل  یالگو
 اند داده نشان پژوهشگران یبرخ گرید یسو از دانند، یم مرتبط هوش عملکرد با را ییاجرا

 یکارکردها فی تکال از یتعداد در نیی پا عملکرد به منجر یذهن  توانیکم نکهیا وجود با
؛ 2001همکاران،  و  اکهی )م  ستندی ن  مرتبط  هوش  با  ییاجرا  یکارکردها  یتمام  شود،  یم  ییاجرا

 یالگو ن،یا وجود با(، 1391 گران،ید و رودبرده پورآقا؛ نقل از 2006 همکاران، و دمن یفر
 امدهی ن دست به ن ی پائ هوشبهر سطح با افراد همه ییاجرا یکارکردها در نقص از یکسانی

و   4لسونی دان(.  1391  گران،ید  و  رودبرده  پورآقا؛ نقل از  2010و همکاران،    3ی)النفتانچ  است
مختلف   ییاجرا  یدر کارکردها  ،یذهن   توانیکمنشان داده اند که افراد با    زی ( ن2010)  گرانید

مشکل در  ایدهند و آ یمشکالت چگونه خود را بروز م ن یکه ا نیمشکل دارند، اما ا
 کامالآن، هنوز  یفرع یاز مؤلفه ها یتنها در بعض ایوجود دارد،  یکل ییاجرا یکارکردها

 (. 2014)رونمارک،  ستی ن مشخص
 مشخص یبرا یمهار کنترل اصطالحاست.  یهدف کنترل مهار ییکارکرد اجرا ن ی اول
به کار   شرفتی در حال پ  یتهای تمام کردن فعال  ای  5یتداخل  کنترل  و  می تنظ  یها  سمی مکان  کردن

 
1. Mental sets 

2. Klenberg  

3. Lanftanchi 

4. Danielson 

5. Interference control 
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ادراک،  ،یمثل توجه، حافظه کار گرید یشناخت یاز مؤلفه ها یرود، که اساس بعض یم
 گران،یو د 2زنبرگیا؛ 2004 ،1نی و بوهل یاست )بروک زشیو انگ جانی ه می تنظ ،یزیبرنامه ر

( در مطالعه خود 2014) گرانیو د 4کنز بکس (. 2012 ،3و بوها کهیگوروی ، نقل از گل2004
 پژوهشگران.  دارد  وجود  یذهن  توانیکم  در  یدیشد تا  متوسط  یمهار  صینشان دادند که نقا

 ییبا توانا یمهار کنترلو برج لندن نشان دادند که  استروپ ،نرو/برو یآزمونها از استفاده با
( 2012و بوها،  کهیکروی )گل یسازش ی( و رفتارها2016و بوها،  کهیکوروی )گل یزیبرنامه ر

 رابطه دارد.  فی خف  یذهن توانیکمدر کودکان با 
 عملکرد  و ییاجرا یکارکردها درک در یاساس و مهم اری بس یندهایفرا از گرید یکی

  ی ریاست. انعطاف ناپذ 5یر یناپذ  انعطاف / یریپذ انعطاف مفهوم بهتر شناخت کودکان،
 یعصب شناخت   یکند و امروزه در پژوهشها  یم   جادیاست که در حل مسأله اختالل ا  یندیفرا

(.  1385 زاده،ی عل از نقل؛ 1999 ،7)هاوسر ردی گ یمورد مطالعه قرار م 6یبا عنوان درجاماندگ
 یپاسخ مختلف گفته م 8یها هیآما نیب عیسر دادن ریی تغ ییتوانا به یشناخت  یریپذ انعطاف

 و  7  سن   ن یب  یتوجه  قابل  طور  به  و(،  2007  ،9ی، نقل از جرادو و روسل2002شود )اندرسون،  
؛ 2002)اندرسون،  دهد یم ادامه خود رشد به یبزرگسال تا و کند یم شرفتی پ یسالگ 9

 منعطفانه  ریی تغ  و  یده  شکل  ییتوانا(.  2007  ،یروسل  و  جرادو  از  نقل،  1998  ،10یفرا  و  زالزو
 و جانگ ید س،یاسلو در)ون  دارد یلی تحص یمهارتها رشد در یادیز تی اهم م،یمفاه ی

 یکارتها یبند دسته آزمون(. 2013 بوها، و کهیگوروویگل از نقل، 2007 ،11جی ل در ون
است.  یشناخت یریانعطاف پذ یابیارز یابزارها برا ن یاز پرکاربردتر یکی 12نی سکانسیو

 
1. Brocki & Bohlin 

2. Eisenberg 

3. Gligorović & Buha 

4. Bexkens  
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در کودکان با رشد بهنجار، در سن ده  ییتوانا ن ی(، معتقدند ا2013و بوها ) کهیگورووی گل
 توانیکمکنند عملکرد کودکان با  یشود. آنها اظهار م یعملکرد بزرگساالن م هی شب یسالگ

ماه با  11سال و  13تا  10در سن  ن یسکانسیو یکارتها یدر آزمون دسته بند فی خف یذهن
پژوهش   جیدارد. نتا  رابطهماه    5و    سال  6به دست آمده از کودکان با رشد بهنجار در سن    جینتا

 ییدر توانا شرفتی اساس پ 1یذهن هیآما یریدهد که تحول انعطاف پذ ینشان م ن یمحقق  ن یا
 (.2013و بوها،  کهیگورووی است )گل یادراک

 حافظه یها یبازنمائ یو نظاره گر یبروزرسان یعن یهدف،  ییکارکرد اجرا ن ی سوم
 ،3در ارتباط است )لهتو یکار حافظهبا مفهوم  بای( تقر "یبروزرسان"اختصار  ی)برا 2یکار

نقش  یکار حافظه(. 2000و همکاران،  اکهی ؛ نقل از م1997 ،4دسی جون و تی اسم؛ 1996
 یاطالعات برا یحفظ و دستکار ،ییتوانا ن یکند. ا یم فایدر تفکر و عمل انسان ا یمهم

حافظه بلندمدت به   یاطالعات از انباره    یابیتواند باز یسازد و م  یمدت محدود را مقدور م
 یها نشان م افتهی یطور کل به(. 2011راجا،  یسازد )تامب لیرا تسه تی فعال کیمنظور انجام 

 یذهن  توانیکم یسبب شناس ایصرف نظر از سطح هوش  ،یذهن توانیکمدهد که افراد با 
)مثل   گرید  یفراخنا  فی از تکال  یبعض  ن یو معکوس، همچن   میارقام مستق   یفراخنا  فیدر تکال
تر عمل  فی ضع اری ( نسبت به کودکان همسن با رشد بهنجار، بسیکورس یمکعبهاآزمون 

 8ننینام  از  نقل؛  1998  ،7توی بن  و  نگتونی پن ؛  1996  ،6فری پالس؛  1992  ،5یو مکنز  یکنند )هالم  یم
 یتوان -کم شدت ش یافزا با صینقا نیاکه  است شده معلوم نی (. همچن2000و همکاران، 

 (.  2010 ،9)شوچارت، گبهارت و ماهلر ابندی یم ش یافزا یذهن
در کودکان و  ییاجرا یرشد کارکردها تیدهد که تقو ینشان م ری اخ یها پژوهش 

بهبود   یمداخله که برا  یها  وهی ش   ن ی است. در ب  ریخاص امکان پذ  یها  تی فعال  قیاز طر  ن ی بالغ

 
1. Mental set flexibility 

2. Monitoring of working memory representations 

3. Lehto   

4. Jonides & Smith 

5. Hulme & Mackenzie 

6. pulsifer 

7. Pennington & Bennetto 
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9. Schuchardt, Gebhardt & Maehler 
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مختلف مورد پژوهش قرار گرفته اند مثل آموزش   یدر اختالالت تکامل  ییاجرا  یکارکردها
 ،یا انهیو را یتعامل یهایباز بیترک ،یا انهیرا یها یباز قیو استدالل از طر یکار حافظه

 ی)فرخ  بوالری وست  کاتیتحر  و(  2011  ،1یل  و  اموندی)د  یرزم  یهنرها  وگا،ی  ،یهواز  ناتیتمر
 یذهن  توانیکم با کودکان در ها مهارت نیبهبود ا یکه بر رو ی(، مداخالت1394مقدم،
(،  1394) یلطف  و زاده قربان مثال، یبرا ران،یا در. شود یم دهید کمتر باشند، داشته تمرکز
 خفیف یذهن  توانیکم با کودکان ییاجرا یکارکردها بر موزون حرکات ن یتمر یاثربخش

 ییاجرا یکارکردها بر ناتیتمر ن یا که دندی رس جهی نت ن یا به و دادند قرار یبررس مورد را
 مثبت دارد.   ری تأث یجانی ه  –یرفتار  یده  سازمان و  ،یزیر  برنامه  /مسأله  حل مؤلفه  خرده  کل،

 با آموزان دانش  و افراد در یعلم صورت به ری اخ یها دهه در که ییها کی تکن  از یکی
 تیفعال و یقی موس از استفاده است، گرفته قرار استفاده مورد یعیوس طور به یذهن توانیکم
 یمراتب  سلسله زبان  کی عنوان  به یق یموس. باشد  یم یدرمان یقی موس همان  ای ییای ق یموس یها
 در  یزشی انگ/یعاطف  یها ستمی س به  یابی دست  در فرد  به  منحصر  ییتوانا  با  و  زمان  از  یب یترک  و

 محدوده در عمده طور به ادراک، یندهایفرآ ارتقاء  یبرا را مند زمان ییساختارها مغز،
 و کند یم لی تسه را یعاطف انی ب یق یموس. کند یم فراهم یحرکت یری ادگی و زبان شناخت،

 منظم،  کی تمیر یالگوها  ن،یا  بر  عالوه. بخشد  یم  بهبود  یبازتوان  یها  تی فعال  یبرا  را  زهی انگ
 رو ن یا از و کند یم لی تسه را ییقایرموسی غ اطالعات ییرمزگشا و حافظه یرمزگذار

 یمتعدد اثربخش یپژوهشها .(2015 ،2نسکای گال) است حافظه یبرا مؤثر ابزار کی یقی موس
 یذهن توانیکمدانش آموزان با  یکار حافظهبر توجه و  یق ی همراه با موس یها تی فعال

بر  یق یآموزش موس ری و تأث ( 1391 جم، و1392 دودانگه، ؛1394 ،یاحمد ؛1394 ،یادعلیز)
 و گروب رودن،؛ 2014 ،3نبرگیو کل یدرک ،یبهبود حافظه کودکان با رشد بهنجار )نوتل

 .  اند داده نشان( را 2013 ،4بانگارد

در  یق یدهند که آموزش موس ینشان م یو عصب شناخت یروان شناخت  قاتیتحق  
 یو مهارت ها یکالم یها ییتوانا ش یافزا ن یهمچن  یصوت تی کودکان با باال رفتن حساس

 رای اخ یداری شن  یدر حوزه علوم اعصاب شناخت مطالعاتدر ارتباط است.  یاستدالل عموم

 
1. Diamond and Lee 

2. Galinska 

3. Nutley, Darki, & Klingberg 

4. Roden, Grube, & Bongard 
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 آموزش. اند داده نشان را راتی تأث ن یا یربنایز یِو کارکرد یساختار یِمغز یریپذ انعطاف
 یحس یکپارچگی و ،یحرکت  ،یداری شن یها حوزه در ریپذ انعطاف راتیی تغ با یقی موس

 هنگام  یمغز  قشر  یسازمانده  -خود(.  2014  ،1تروست  و  سکایندالرزوی )م  دارد  رابطه  یحرکت
 کسانی ری درگ یندهایفرا چنانچه است، ممکن  مختلف، ییای قی موس یتهای فعال در شرکت
(. در طول 2016 ،2)هاالم دهد انتقال ها تی فعال ریسا به را ها حوزه ن یا یمهارتها باشند،

 یمغز  یها، نواح  تی فعال  ن یا  یت یف یو چندک  یستمی چندس  تی به خاطر ماه  ،ییای ق یموس  اتی تجرب
شوند   یم   کیتحر  یجانی ه  – یزبان و اجتماع ،یادراک  ،یحرکت  یها ستمی مختلف، شامل س

 یعصب  یها ستمی و س یو شناخت یدرک یها سمی مکان(. 2013 3واسان و بهات، ین ی)سر
 دارد وجود یمواز ییای قی رموسی غ یشناخت یو کارکردها ییای ق یشناخت موس ن یب یمشترک

 و توجه، حافظه، مثل ییای ق یرموسی غ یکل یکارکردها بر یقی موس یاثربخش به یدسترس که

 قابل و مهم اری بس انی م ن یآنچه در ا (.2009  ،4)تاوت کند یم فراهم را ییاجرا یکارکردها
نسبت به  یق یبا موس یکند بازتوان یم انی است که ب یرسد، شواهد مطالعات یبه نظر م توجه

 .(2015 نسکا،یدارد )گال تیکنند، اولو یاستفاده نم یق یکه از موس ییروش ها
مؤثر بر بهبود  یکه روشها ییموضوع و کمبود پژوهشها تیبا توجه به اهم ن یبنابرا

قرار دهند، به خصوص با   یرا مورد بررس  یذهن  توانیکمدر کودکان با    ییاجرا  یکارکردها
مرتبط با  یها تی فعال و یق ینسبت به استفاده از موس ری اخ یکه در سالها یرو به رشد لیتما

 ری تأث یبررس یبرا پژوهش  ن یا شود، یم مشاهده یتوانبخش و یدرمان یها حوزه درآن 
 خفیف  یذهن  توانیکم  با  آموزان  دانش   یاصل  ییاجرا  یکارکردها  بر  ییای ق یموس  یها  تی فعال

 .شد یزیر طرح

   روش
 .بود گواه گروه و آزمونپس -آزمون ش یپ طرح با یشیآزما شبه نوع از حاضر پژوهش 

( در IQ= 50-70) خفیف یذهن توانیکم با دخترشامل دانش آموزان  یآمار جامعه
 ینواح از ییدر دو مدرسه استثنا 1395-96 یلی سال بود که در سال تحص 11-14 یدامنه سن

 
1. Miendlarzewska & Trost 

2. Hallam  

3. Srinivasan & Bhat 

4. Thaut 
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نمونه   وهی دانش آموز به ش  30  یجامعه آمار  انی م  ازبودند.    لیشهر کرج مشغول به تحص  3و    2
و گواه اختصاص داده  ش یبه دو گروه آزما یدر دسترس انتخاب و به طور تصادف یری گ

 نشانگان مثل یکی ژنت اختالالت به ابتال  عدم از بود عبارت نمونه رشیپذ یها مالکشدند. 
 نقص  و  یفعال  ش ی ب  اختالل  مثل  همراه  اختالالت  به  ابتال   عدم  شکننده،  کس یا  نشانگان  و  داون

 استفاده عدم صرع، و یمغز فلج ،ییشنوا و یینایب صینقا ،یحس یکپارچگی اختالل توجه،
دوره مداخله.  یدر ط یدرمان یقی موس ،یگفتاردرمان ،یکاردرمان مثل یتوانبخش خدمات از
 یاستفاده م یکه از خدمات توانبخش یآموزان -دانش  که بود ن یا یاخالق یارهای مع از یکی

 اری معابتدا در پژوهش شرکت داده نشدند.  ازشد، بلکه  یآنها قطع نم یکردند، توانبخش
 یط دردر هر زمان  قی خروج از تحق یبه شرکت کننده ها برا اری دادن اخت گر،ید یاخالق
ها دعوت شد تا در جلسه  یآزمودن نیاز والد ابتدا طرح یاجرا جهت. بود قی تحق دوره
و  یبه شرکت در طرح، پرسشنامه مشخصات فرد لیشرکت و در صورت تما یحی توج
. سپس از تمام دانش ندینما لی قرار داده شد را تکم ارشانی که در اخت یینامه ها تیرضا

 ،هفته  8  یط  ش یآزما  گروهبه عمل آمد.    نظر  مورد  یها  آزمون  گواهو    ش یآموزان گروه آزما
 یبه صورت گروه جلسات. کردند شرکت ییای ق یموس یها تی فعالساعته  کیجلسه  24 در

 یکننده ها  شرکتمدت،    ن یخالل ا دراجرا شد.    کسانی  طینفره با شرا  8و    7و در دو گروه  
گروه  ینفر از شرکت کننده ها 4 ت،ینها درنکردند.  افتیدر یمداخله ا چی گواه ه گروه
 لی نفر از گروه کنترل به دل 4انصراف از ادامه مداخله، و  ایو  ادیز یبتهایغ لی به دل ش یآزما

 آزمونها  مجددا  جلسه  24  انیپا  دردر هنگام پس آزمون از برنامه حذف شدند.    یعدم دسترس
داده ها از  لی و تحل هی(. به منظور تجز N=11) آمد عمل به گواه و ش یآزما گروه دو هر از

 یها روش ن یهمچن و استاندارد انحراف و ن یانگی م محاسبهمثل  یفی آمار توص یروش ها
 آزمونپس -آزمون ش یپ نمرات تفاوت یبررس یبرا انس یکووار لی تحل مثل یاستنباط آمار

 .شد استفاده ها گروه تفاوت و



 177 ...آموزاندانش ییاجرا ی بر کارکردها ییایقیموس ی هاتیفعال یاثربخش

آزمون   ،یکنترل مهار  یابیارز  ن یتر  جیرا:  1نرو   /برو  پاسخ  یبازدار  آزمون  :پژوهش   ابزار
 در که یمحرک هر به که شود یم خواسته کودک از آن در که است نرو /برو یا انهیرا

  ن یا( پاسخ بدهد.  Xمثال همه حروف به جز  ی)برایکی جز به شود یم ظاهر انهیرا صفحه
 به هستند، "برو" آغاز در ها ش یآزما تیاکثر که است شده یزیر برنامه یا وهی ش به آزمون

 را "برو" یعادت پاسخ دیبا کودک شود، یم مطرح "نرو" ش یآزما کی یوقت  که یطور
انجام پاسخ  یارتکاب به معن  یخطا ایمناسب  ی(. عدم بازدار2011 ،2راجا یتامب)  کند مهار

برو/ نرو به دو دسته آسان و  یهدف است. آزمون ها ری در هنگام ارائه محرک غ یحرکت
 ده،ی چی ثابت است. در دسته پ  همواره  3  "نرو"شوند. در دسته آسان، محرک    یم  میتقس  دهی چی پ

به عملکرد  اجی احت حی کند و پاسخ صح یم ریی بوده و در طول آزمون تغ ری متغ "نرو"محرک 
پژوهش از  ن ی(. آزمون مورد استفاده در ا1393 ،یخرم و امان ،یدارد )خداداد یکار حافظه

به مدت   کیر  مورد باشد که ه  200تا    40توانست از    ینوع ساده بوده و تعداد کل محرکها م
شود.  می تنظ هی ثان 5تا  1توانست از یم      زی دو ارائه ن نیشد. فاصله ب یآشکار م هی ثان 3/. تا 2

 -یعلوم رفتار  قاتیمؤسسه تحق   در(  1393و همکاران )  ینرم افزار به کار رفته توسط خداداد
 و دی سف رنگ به کادر دو که بود صورت ن یا به اجرا نحوه. است شده یطراح نایس یشناخت

 در  که شد  یم  خواسته یآزمودن  از.  شد یم  ظاهر شگرینما  صفحه  یرو  زرد  و  دی سف   ای  و  یآب
 یآب  و  دی سف  یکادرها  به  یول  ندهد،  نشان  یواکنش  زرد  و  دیسف  یکادرها  شدن  ظاهر  صورت

 یخطا: دیآ یمآزمون سه نمره جداگانه به دست  ن یمطابق دستورالعمل پاسخ دهد. از ا
 ن یا ییایپا( 1384) همکاران و یریقد مطالعه در. یبازدار نمره و حذف، یخطا ارتکاب،

 (. 1391 همکاران، و یردورقی م از نقل)به  است شده گزارش/. 87 آزمون

 ن یسکانسیو یکارتها ی بند دسته یا انهیرا آزمون
استدالل   یابیدر ابتدا ، جهت ارز  که  (WCST)  ن یسکانسیو  یکارتها  یبند  دسته  آزمون

 یبرا یطی احتماالت مح رییدر پاسخ به تغ یشناخت  یانتقال راهکارها ییو توانا یانتزاع
 -ساختار عصب  ژهیاجزاء و  یخوب ساخته شده برا  اری مع  کیشد، امروزه    یبزرگساالن طراح

؛ 2004 ،4)بارون است سال 90 تا 5 ن یسن افراد یبرا ،ییاجرا یکارکردها ،یروان شناخت 

 
1. Go/no go 

2. Thambirajah 

3. No go 

4. Baron 
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(.  2008 ،3سیلیو و نویبوجور از نقل؛ 1993 ،2الیو آرد ی؛ روسل2005و همکاران،  1ویگر
 کی دی تول ن یاصل، و بنابرا کیکشف  ییدارد به توانا یکامال بستگ WCSTعملکرد در 

 منعطفانه انتقال ییتوانا و نامربوط یهامهار پاسخ  ن،ی. عالوه بر ایانتزاع یمالک دسته بند
 یم  ن ییتع فیتکل ن یرا در ا 4ها یدرجاماندگ تعداد یتوجه قابل طور به دیجد بافت کی به

 ان،ی توسط شاهقل قی تحق  ن ی(. نرم افزار مورد استفاده در ا2013 بوها، و کهیگوروویکند )گل
شده  یطراح نایس یشناخت -یعلوم رفتار قاتیمؤسسه تحق در( 1393) یو امان ،یخداداد

 وهی نرم افزار ساخته شده به ش ییای( پا1390و همکاران ) انی شاهقلپژوهش  جینتا. است
 را  87/0( فی تنص بیکردن )ضر مهی دو ن وهی و به ش 0/ 74کرونباخ(  ی)آلفا یدرون یهمسان
 یافتراق ییقرار گرفت و روا دیی آزمون توسط متخصصان مورد تأ یمحتوا یی. رواداد نشان
 یبررس  نیی دانشگاه ها با اضطراب باال و پا  انیاز دانشجو  یگروه  انی محاسبه م  قیراز ط  زی آن ن
کرده  دیی دو گروه را در نرم افزار ساخته شده تأ انی آن معنادار بودن تفاوت م جیکه نتا شد

مثلث قرمز،  کیآزمون )شامل  یصورت بود که چهار کارت اصل نیاست. نحوه اجرا به ا
به طور ثابت و تا  توری صفحه مان ی( در باالیآب رهیزرد و چهار دا بیدو ستاره سبز، سه صل

 یکیو  یکامال تصادف بی با ترت گریکارت د 60شدند.  یداده م شیآزمون نما یاجرا انیپا
کارت   کیکه    یشد. هنگام  یظاهر م  توریبه گوشه راست مان  کیصفحه و نزد  ن یی در پا  یکی

کدام کارت  ریکارت در ز ن یگرفت که ا یم می تصم دیبا یشد آزمودن یداده م ش ینما
صفحه  یمشخص شده رو دی از چهار کل دی کل کیبا فشار دادن  ی. آزمودنردی قرار گ یاصل
 یمشخص م یهر کدام از چهار کارت اصل یکردن موشواره رو کی با کل ایو  انهیرا دی کل

. بالفاصله بعد از پاسخ ردی قرار گ یکدام کارت اصل ریه زداده شد ش یکرد که کارت نما
 و انی )شاهقل شد یم ظاهر ش یصفحه نما ینادرست رو ایدرست  دبکی ف یآزمودن

 یمختلف از اجرا یآزمون ده خروج ن یا ی(. در نسخه نرم افزار119 ص ،1390همکاران،
پژوهش فقط به سه مورد از آنها استناد شد: تعداد  ن یشود که در ا یآزمون حاصل م ن یا

 خطاها.  ریو سا یدرجاماندگ یطبقات به دست آمده، تعداد خطاها

 
1. Greve 

2. Roselli & Ardila 

3. Bujoreanu & Willis 

4. perseverations 
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 آزمون از ارقام، یفراخنا اسی مق  خرده پژوهش  ن یا در: ارقام یفراخنا اسی مق  خرده
حرف  یتوالاستفاده شد.  یکار حافظه یابیارز ی( برا (WISC-IVکودکان وکسلر یهوش

 اسیمق   در  یکار  حافظهمجموعه عامل    یبرا  یاصل  یارقام، خرده آزمون ها  یعدد و فراخنا  –
 لی تشک بخش  دو از ارقام یفراخنا. ندیآ یم حساب به(  (WISC-IVکودکان وکسلر هوش
 بخش  دو ن یا از کی هر که)وارونه(،  معکوس ارقام و( جلو به)رو  می مستق ارقام: است شده

 ییها  فهرست  آزمون  ن یا  در(.  1389  ،یباشند )کشاورز  یسؤال م  8و    کوشش  دو از  متشکل
 حفظ از دنی شن از پس  را آنها دیبا یآزمودن و شوند یم ارائه یشفاه طور به رقم 9 تا 3 از

رقم( به طور   8  تا  2)  شنود  یم  که  یارقام  دیبا  یآزمودن  آزمون،  نیا  دوم  بخش   در.  کند  بازگو
ارقام   یفراخنا  یهفته، برا  6تا    4  یدر فاصله ها  ییاعتبار بازآزما  بیمعکوس بازگو کند. ضرا

مطلب است  ن یگر ا انی ب III-WMS2و   III-WAIS1 ی(. راهنما1987بود )وکسلر،  88/0تا 
 همه  مورد  در  93/0  تا  74/0  دامنه  یدارا  هی اول  اسی مق  خرده  یها  نمره  یبرا  یدرون  یهمسان  که

 (.1384کخو،ی ن و یفیپاشاشر ترجمه؛ 2003 مارنات، -)گراث است یسن یها گروه
 در یگروه یاجرا یبرامحقق  توسطبرنامه  نیا :ییای قیموس یها تی فعال برنامه ساختار

کار نرفته بود.  هب یگریدر پژوهش د نیاز ا ش یو پ شد یزیر طرح ساعته کی جلسه 24
 یق یموس یکودکانه، ابزارها یضبط شده  یشد که با ترانه ها یطراح یبه گونه ا ناتیتمر

به تخصص  ازیصدا ساز در دسترس قابل اجرا بوده و ن لِیو وسا نهیدست ساز و کم هز
مشهور به   یآنها، سازها  ن یو مناسب تر  ن یکودکان بهتر  یسازها  انی م  درنداشت.    ییای قی موس

 ییارف صدا  یساخته شده است. سازها  یآلمان  دانی ق یارف هستند که توسط کارل ارف موس
و حرکات دست و حواس  کیزی دارند و ساختمان آنها با ف یمتنوع نی و طن رای و گ بایز

و  ییرو امروزه در مراکز آموزش کودکان استثنا ن یدارد، از ا یخوب یکودکان هماهنگ
 ن ی(. از ا1374 ،یشود )زاده محمد یم یاز آنها استفاده فراوان یماندر یقیموس یمؤسسه ها

 کیرملودی غ  یضرب  ارف  یجزء سازها  که  یکوبه ا  یسازها  انواعبرنامه از    ن یا  یرو در طراح
طبل، طبلک،   مثلشود    یاستفاده م  تمیر  جادیدارند، و از آنها به منظور ا  ین ی نامع  یبوده، صدا

از ترانه   یق یهمراه با موس  یها  تیفعال  یاجرا  یو برا  ،یزنگ  رهیداخشخاشک، قاشقک، سنج،  
هاتف  یگردآور "یهوش یبر افراد با اختالالت رشد یقیموس ری تأث"لوح فشرده  یها

 . شد استفاده( 1388دوستدار )
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 اول جلسه

 دیبا آنها. شود یم پخش "دمیسفتوپ " ترانه آنها یبرا و ستندیا یم فیرد به کودکان .1
 هماهنگ یقیموس تمیر با آنها رفتن راه تمیر نکهیا از بعد بروند، راه  اتاق دور یقیموس با هماهنگ

 .بزنند دست رفتن راه  هنگام که خواهد یم آنها از یمرب شد،

 شروع  یقیموس شروع با خواهد یم کودکان از درمانگر بار نیا و شود یم قطع یقیموس .2
 .بکوبند نیزم به را خود یپا یقیموس تمیر با هماهنگ بار نیا و کنند رفتن راه به

 نوبت به کودکان. ردیگ یم قرار کودکان مقابل فیرد به مختلف یقیموس لهیوس چند .3
 با زند، یم ضربه لیوسا بر یمرب که یبیترت همان به دارند دست در که یمضراب با و ندیآ یم جلو 
 .زنند یم ضربه یتوال تیرعا

 دو چشمچشم "  ترانه. ردیگ یم قرار ره یدا وسط در یمرب و ستادهیا وار ره یدا کودکان .4
 .ندینما دیتقل را او حرکات یمرب به کردن نگاه با دیبا کودکان و شده پخش "ابرو

 را  آنها تا ردیگ یم قرار کودکان اریاخت در ساز دست یها قاشقک و خشخاشک انواع .5
 .کنند گوش کی هر یصدا به و داده  تکان

 دوم جلسه

 .اول  جلسه از سوم تا اول ناتیتمر تکرار .1

 حرکت  اطراف  به  یقیموس  پخش  با  شود  یم  خواسته  آنها  از  ستند،یا  یم  وار  ره یدا  کودکان .2
 .ستندیبا حرکت یب خود یجا در آن قطع با و کنند

 یم     حرکت اتاق اطراف خود طبل با یمرب. شود یم بسته نوبت به کودکان چشمان .3
به سمت صدا رفته و بر  دیکه چشمانش بسته است با ینوازد. کودک یو بر طبل م ستاده یکند، سپس ا

 طبل ضربه بزند.

گرگم و "و با پخش ترانه  ستندیا یم گریکدی  یروبرو فیدر دو گروه به رد کودکان .4
 کنند. یحرکات آن را اجرا م "برم یگله  م

 سوم جلسه

 راه با عالوه  دیبا کودکان سوم مرحله در. شود یم تکرار اول  جلسه از دوم و اول  نیتمر .1
 .بکوبند پا هم و بزنند دست هم یقیموس با رفتن

 را سنج یصدا که نیا محض به و روند یم راه  اطراف به طبل یصدا دنیشن با کودکان .2
 ... . و کنند یم رفتن راه  به شروع دوباره  طبل یصدا دنیشن با. نندیبنش نیزم بر دیبا دندیشن

خشخاشک در دست دارند،   ایمانند طبل، سنج،    یا  لهیوس  کیکه هر    یدر حال  کودکان .3
که  یکند و فرد یکه در دست دارد به افراد اشاره م ی. درمانگر با مضرابستندیا یوار            م ره یدا

 .اوردیکه در دست دارد را به صدا درب یا لهیوس دیبه او اشاره شده با

 جلسه
 چهارم

 .سوم جلسه از دوم و اول  نیتمر تکرار .1

 ینیشود و کودکان شروع به انجام فرام یپخش م "گم یم یبچه جون چ یآ" آهنگ .2
 .کنند یم شود یم خوانده  ترانه در که

 ، یکیپالست یمختلف، تخم مرغ ها یها یدست ساز )مثال با قوط یخشخاشک ها انواع .3

 
1  . Wechsler Adult Intelligence Scale-III 

2  . Wechsler Memory Scale-III 
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 دیتول یمتفاوت یصدا کیشده و هر  ختهیدر آنها ر یو ... که با مواد مختلف یدستمال رول یلوله ها
شده با دقت  دیتول یبه صدا کیبا تکان دادن هر  دیو آنها با ردیگ یکند( مقابل کودکان قرار م یم

حدس   دیآنها با  لهیبندد و با تکان دادن هر وس  یآنها را م  یبه نوبت چشم ها  یگوش کنند، سپس مرب
 است. لهیکدام وس یبزنند که صدا

 پنجم  جلسه

در  یو مرب ستندی ا یوار م ره یشود.کودکان دا یپخش م "پاشو پاشو کوچولو " آهنگ .1
 حواسشان  همزمان و بروند راه  یقیموس کی تمیر با هماهنگ دیبا آنها رد،یگ یمقرار       ره یمرکز دا

 داد انجام را دنیپر باال مثل ، شده  نییتع قبل از که یخاص حرکت یمرب گاه  هر و باشد یمرب به
 .کنند تکرار را حرکت نیا دیبا زین کودکان

 هماهنگ و طبل یصدا دنیشن با دیبا آنها. روند یم راه هم سر پشت وار ره یدا کودکان .2
 یمرب. بزنند دست یزنگ رهیدا یصدا دنیشن با و نندیبنش سنج یصدا دنیشن با بروند، راه آن تمیر با

 .دهد یم رییتغ را نواختن تمیر و ابزارها نیا بر نواختن بیترت ن،یتمر نیا کردن دشوار یبرا

خشخاشک در دست دارند،   ایمانند طبل، سنج،    یا  لهیوس  کیکه هر    یدر حال  کودکان .3
 که یفرد و کند یم اشاره  افراد به دارد دست در که یمضراب با درمانگر. ستندیا یموار             ره یدا
 با دیبا نواختن سرعت و تمیر. اوردیدرب صدا به را دارد دست در که یا لهیوس دیبا شده  اشاره  او به

 .باشد هماهنگ یمرب مضراب حرکت

 ششم جلسه

 نیروند. ا  یوار پشت سر هم راه م  ره یشود. کودکان دا  یپخش م  "زه ییپا  زهییپا"  آهنگ .1
مراقب باشند هر گاه  دیزند. کودکان با یو دست م ده یمتفاوت به باال پر یبا فواصل زمان یبار مرب

  مناسب  زمان در یمرب. کنند تکرار را حرکت  نیا او با همزمان زند، یمو دست      ده یباال پر یمرب
 .دهد یم رییتغ را رفتن راه  جهت

 .پنجم جلسه از دوم نیتمر تکرار .2

 و  پا  دست،  با  همزمان طور به  بار  نیا  و  کند  یم  تکرار  را  پنجم  جلسه  از  سوم  نیتمر  یمرب .3
 یمرب اشارات همه به حواسشان دیبا کودکان و کند یم اشاره نفر چند به ابروها و چشمها حرکت

 .باشد

 طبل  یصدا  به  و  نندینش  یم  دارد  قرار  او  مقابل  که  یطبل  و  یمرب  یروبرو  نوبت  به  کودکان .4
 از بعد. بنوازد کودک. نوازد یم را کند ع،یسر ع،یسر مثل کوتاه  یالگو  کی یمرب. دهند یم  گوش
 .دهد رییتغ را الگو  تواند یم یمرب الگو، نیا نواختن در شدن موفق

 هفتم جلسه

بر طبل اول پشت   ی. کودکان همزمان با نواختن مربستدیا  یمقابل دو طبل مختلف م  یمرب .1
جهت داده و در جهت مقابل  رییتغ دیطبل دوم با یصدا دنیروند و به محض شن یمسر هم راه        

 راه بروند.

 با که دهد یم حیتوض آنها یبرا یمرب روند، یم راه  هم سر پشت وار ره یدا کودکان .2
 بزنند دست سنج یصدا دنیشن با نند،یبنش خشخاشک یصدا دنیشن با بروند، راه  طبل یصدا دنیشن
 .بچرخند خود دور به بار کی یزنگ ره یدا دنیشن یصدا با و
 .پنجم جلسه از چهارم نیتمر تکرار .3

 حال همان در و هستند سبک پر کی مانند کنند تصور که شود یم خواسته کودکان از .4
 با و هستند لیف  کی کنند تصور که شود یم خواسته آنها از سپس. کنند حرکت اطراف به یسبک
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 .بروند راه  ینیسنگ

 جلسه
 هشتم

 تمیر یکنند. مرب یشروع به راه رفتن م یقیو بدون موس ستاده یپشت سر هم ا کودکان .1
بار بر  کیدو بار دست زدن  دن،یبار بر پا کوب کیبار دست زدن و  کیساده مثل دست زدن،  یها

 .کنند دیتقل دیبا کودکان و دهد یمو ... را انجام      دنیپا کوب

 حرکت   سبکبال   پروانه  کی  مانند  دیبا  کودکان.  شود  یم  پخش  "کوچولو پروانه  "  آهنگ .2
 یزانو   و  نیزم  یرو  زانو  کی)  زانو   مهین  صورت  به  همه  "نشسته  گلرو  "  جمله  دنیشن  محض  به  و  کنند

 ادامه  حرکات  نیا  به  آهنگ  آخر  تا  و  نندیبنش(  ردیگ  یم  قرار  نیزم  یرو  پا  کف  و  خم  درجه  نود  گرید
 .دهند

 هر بر و ندیایب جلو  نوبت به دیبا کودکان. ردیگ یم قرار نیزم یرو مختلف ساز چند .3
 از و نامنظم صورت به سپس و منظم صورت به ابتدا یمرب. بزنند ضربه زند یم ضربه یمرب که یساز

 .کند تکرار را حرکات آن کودک و زده  ضربه تند به آهسته

 یم خواسته  آنها  از.  رندیگ  یم  را  گریکدی  دست  و  ستادهیا  هم یروبرو  دو  به  دو  کودکان .4
 کنند رها را هم دست یقیموس رییتغ با و داده  حرکت عقب و جلو  به را دستها یقیموس با همراه  شود

 (.توتوله متل اتل و قصه قصه قصه یآ)ترانه  بزنند دست بار چهار نیطرف  سمت به و

 نهم جلسه

 چند هر دیبا یمرب. روند یم راه  هم سر پشت یمرب زدن طبل تمیر با هماهنگ کودکان .1
 .کنند هماهنگ آن با را خود رفتن راه دیبا کودکان و دهد رییتغ را نواختن تمیر قهیدق 
 یم تکرار ترانه در که یکلمات از یکی یمرب روند، یم راه  یقیموس با هماهنگ کودکان .2

 بار به دور خود بچرخند. کیآن کلمه  دنیبه محض شن دیکند و کودکان با یم       نییتع را شود

 یم خواسته  آنها  از.  رندیگ  یم  را  گریکدی  دست  و  ستادهیا  هم یروبرو  دو  به  دو  کودکان .3
 کنند رها را هم دست یقیموس رییتغ با و داده  حرکت عقب و جلو  به را دستها یقیموس با همراه  شود

 (.توتوله متل اتل و قصه قصه قصه یآ)ترانه  بزنند دست بار چهار نیطرف  سمت به و

رود   یم  که  کودک  هر  مقابل.  دهد  یم  چوب ای  مضراب  جفت  کی  کودک  هر  به  یمرب .4
. بعد از دیرا تکرار نما یمرب تمیر دیزند. آن کودک با یخود را بر هم م یچوبها یخاص تمیبا ر

 .کنند خلق تمیر از یدیجد یالگو  کی هر که خواهد یم کودکان از یمرب نیتمر نیدر ا تیموفق

 دهم جلسه

 با هماهنگ دیبا آنها رد، یگ یم قرار ره یدا مرکز در یمرب و ستندیا  یم وار ره یدا کودکان .1
 از که یخاص حرکت یمرب گاه  هر و باشد یمرب به حواسشان همزمان و بروند راه  یقیموس کی تمیر

 ادامه رفتن راه  به و برخاسته سپس نند،یبنش دیبا کودکان داد انجام را دنیپر باال مثل ، شده نییتع قبل
 .دهند

شود با قسمت  یشود. از کودکان خواسته م یپخش م "گرگه یا یآها یآها" آهنگ .2
آغاز  "اتل متل توتوله"اول آهنگ همزمان دست بزنند و پا بکوبند. در قسمت دوم آهنگ که شعر 

. بکوبند چپ یپا بر را چپ دست و راست یپا بر را راست دست آن تمیشود، هماهنگ با ر یم
 .برعکس و دارد نگه باال را چپ دست زند یم ضربه راست یپا بر راست دست که یزمان

 را  خود بدن از قسمت کی صدا هر دنیشن با که دهد یم حیتوض کودکان یبرا یمرب .3
 یصدا دنیشن با و دهند تکان را خود دست اول  خشخاشک یصدا دنیشن با مثال. دهند حرکت

 ... . و را خود سر دوم خشخاشک
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 .کودکان توسط یمرب حرکات دیتقل و "غارغار گه یمکالغه " ترانه پخش .4

 جلسه
 ازدهمی

 .دهم جلسه از اول  نیتمر تکرار .1

 .دهم جلسه از چهارم نیتمر تکرار .2

 "برم یم گله وگرگم " آهنگ. رندیگ یم قرار گریکدی مقابل گروه  دو در کودکان .3
 یم  حرکت جلو به و ده یکوب پا گریکدی دست در دست گروه کی که یحال در. شود یم پخش
 .برعکس و بروند عقب عقب دیبا مقابل گروه  کنند،

تر کردن  ده یچیبا پ یشود و مرب یتکرار م یقیموس یبر ابزارها یضربه زدن متوال نیتمر .4
 سازد. یرا دشوارتر م فیها تکل یها و توال تمیر

 جلسه
 دوازدهم

. کند یم نییتع را حرکت دو یمرب بار نیا اما. شود یم تکرار قبل جلسه از اول نیتمر .1
 .بکوبند خود یپا بر یمرب زدن دست با و نندیبنش کودکان یمرب دنیپر باال با مثال

 .یمرب به کردن نگاه  بدون حرکات انجام و دهم جلسه از چهارم نیتمر تکرار .2

 دیخورش" آهنگ پخش با. ستندیا یم گریکدی مقابل فیرد به گروه  دو در کودکان .3
 کی یرو را خود تعادل  دیبا حال نیا در و داده حرکت چپ به راست از را خود راست یپا "خانم

 .دهند حرکت نیطرف به را چپ یپا و کرده  عوض را پا دیبا یمرب اشاره  با. کنند حفظ پا

 به. ستین مهم رفتن راه  جهت. کنند یم حرکت اطراف به آهنگ پخش با کودکان .4
 دوباره  آهنگ  شروع  با. نندیبنش  نیزم  بر  و  گرفته  را  گریکدی  یدستها  دو  به  دو  دیبا  آهنگ  قطع محض

 که شود داده  تذکر کودکان به دیبا. کند یم حرکت خواهد یم که یجهت هر به کس هر و برخاسته
 .کنند برخورد هم به دینبا حرکت هنگام

 جلسه
 زدهمیس

 و روند یم راه  هم سر پشت فیرد به آنها. شود یم پخش کودکان یبرا "ترن" آهنگ .1
 حرکت  با  و  ستاده یا  اتاق  وسط  در  یمرب.  سازند  هماهنگ  آهنگ  تمیر  با  را  خود  رفتن  راه  کنند  یم  یسع

 بالفاصله دیبا کودکان هنگام نیا در راست، دیگو  یم و داده  نشان را کودکان راست سمت دست
 و کنند حرکت چپ به یمرب اشاره  و دنیشن با و. دهند رییتغ راست سمت به را خود رفتن راه جهت

 ... . و بروند راه  عقب عقب یمرب زدن دست با

 یم  درست  تاریگ  متفاوت،  یها  جعبه  و  مختلف  یکشها  لهیوس  به  یمرب  کمک  با  کودکان .2
که در  یبا چوب یشود. مرب یم ده یچ نیزم ی( روتاریگ ی)به تعداد تارها یا شهیشکنند. چند ظرف 

 ی، کشها بیزند و هر بار کودکان به همان ترت یها ضربه م شهیمتفاوت بر ش یدست دارد با الگوها
 .آورند یدرمخود را به ارتعاش     تاریگ

 جلسه
 چهاردهم

ساده و  یاز آهنگ ها یکیروند و همراه با دست زدن  یپشت سر هم راه م کودکان .1
 کیخواهد هر گاه  یو از کودکان م ستدیا یدر وسط اتاق م یخوانند. مرب یمآشنا را با هم           

دو  یآهسته تر بخوانند و کندتر راه بروند، و وقت یو صدا تمیدست خود را باال برد آهنگ را با ر
 عیسر تمیو هماهنگ با ر بلندتر بخوانند یتندتر و صدا تمیبرد، آهنگ را با ر یدست خود را باال م

 تر راه بروند.

 گر یکدی  با  هماهنگ  را  آن  حرکات  کودکان  و  شود  یم  پخش  "کوچولو پروانه  "  آهنگ .2
 .دهند یم انجام

 کیشود و آنها در حال که هر  یکودکان پخش م یبرا "نیچوچو، ترن رو بب" آهنگ .3



 1398بهار ، 33، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                                  184

 یآهنگ صدا نیاز ا ییروند. در قسمت ها یبه دست دارند هماهنگ با آهنگ راه م یزنگ ره یدا
 یصدا قطع با و بزنند ضربه خود یها ره یدا بر دیبا آنها لحظه نیا در. رسد یمبه گوش   یزنگ ره یدا
 .دیدرآ صدا به ره یدا نکهیا بدون دهند ادامه خود رفتن راه  به آهنگ در یزنگ ره یدا

 جلسه
 پانزدهم

 .چهاردهم جلسه از اول  نیتمر تکرار .1

 کودکان از کی هر. ردیگ یم قرار ره یدا وسط در یمرب و ستندیا یم وار ره یدا کودکان .2
 یها چوب یخاص تمیر با یمرب. رندیگ یم دست در خشخاشک ای مضراب دوعدد یمرب نیهمچن و

. کنند  یم  تکرار  را  تمیر  آن  هم  با  همزمان  طور  به  یمرب  اعالم  با  کودکان  سپس  و  زند  یم  هم  بر  را  خود
 و باشد پنهان کودکان از یبعض دید از شیدستها تا دهد یم رییتغ را خود ستادنیا جهت بار هر یمرب

 .بشنوند را صدا فقط آنها

 قرار  کودکان  مقابل  یمرب.  شود  یم  پخش  کودکان  یبرا  "برف  تگرگ،بارون،  "  آهنگ .3
 جلو به را خود یپا کی کمر، به دستها مثال. کنند دیتقل را حرکاتش خواهد یم آنها از و ردیگ یم
 حرکت  را  خود  بدن  عقب  و  جلو   به  تمیر  با  هماهنگ  و  کند  یم  بلند  را  عقب  یپا  همزمان  و  گذارد  یم
 .دهد یم

آرام بزنند  دیبا زیزند آنها ن یآرام ضربه م یمرب ی. وقتنندینش یمقابل طبل ها م کودکان .4
 ایضربه زدن را کندتر  تمیتواند ر یم یمحکم بزنند. مرب زیزند آنها ن یمحکم ضربه م یمرب یو وقت

 .دیتندتر نما

 جلسه
 شانزدهم

 ی م طبل طلق، ای بادکنک ،ییمقوا و یفلز یها یقوط لهیوس به یمرب کمک با کودکان .1
 روند  یم  راه   طبل  با  همراه   مثال.  دهند  یم  انجام  مختلف  یها  یباز  خود  ساز  دست  یها  طبل  با  و  سازند

 .دهند یم انجام را...  و پنجم جلسه از 4 نیتمر ای خوانند یم آواز و

 جلسه
 هفدهم

دارند و منتظر   یدر دست نگه م  یزنگ  ره یدا  کیو هر کدام    ستندیا  یوار م  ره یدا  کودکان .1
 با و کنند یم خود یزنگ ره یدا دادن تکان به...شروع  بزن، بزن، دنیشن با. مانند یم      یفرمان مرب

 و دهند یم انجام رفتن راه  نیح در را نیتمر نیا سپس. کنند یم متوقف را حرکت ست،یا دنیشن
 .زدیبرنخ آنها ره یدا از ییصدا باشند مراقب دیبا ستیا فرمان دنیشن هنگام

 هم با را بدن مختلف یها قسمت و یقیموس مختلف یابزارها بر نواختن بیترت یمرب .2
 یم جیتدر به یمرب. آرنج بر ضربه دو و زانو بر ضربه کی طبل، بر ضربه دو مثال. کند یم بیترک

 .سازد تر ده یچیپ را الگوها تواند

. آهنگ رندیگ یرا م گریکدی یو دستها ستندیا یم گریکدیدو به دو مقابل  کودکان .3
دست  کیاند  -را گرفته گریکدی یکه دست ها یشود.کودکان در حال یپخش م "قصه قصه یآ"

 یرسد که ملود یم یکه آهنگ به قسمت یدهند. زمان یدست را به عقب حرکت م کیرا به جلو و 
خم شده  نیهم را رها کرده و به طرف  یشود، دستها یمخوانده  تمیو فقط شعر همراه ر شود یقطع م

 .ندینما تکرار را حرکات و گرفته را هم یدستهاوباره د یو دست بزنند. با شروع ملود

 جلسه
 هجدهم

 .هفدهم جلسه از 3 نیتمر تکرار .1

 کودکان  نیب  یتصادف   طور به  و  نوشته  ییمقوا  یکارتها  یرو  بر  را  یا  ساده   جمالت  یمرب .2
 خود به مربوط جمله زدن دست تمیر با ابتدا و نشسته خود یها طبل مقابل کودکان. کند یم میتقس

 .کنند یم تکرار را جمله طبل بر زدن ضربه تمیر با هماهنگ سپس خوانند، یم را
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 سبد کی و شود یم پخش نیزم یرو مختلف یها رنگ به کوچک توپ یتعداد .3
 اطراف به که یحال در کودکان. شود یم پخش "هارنگ " شعر. ردیگ یم قرار اتاق وسط بزرگ

 و نکنند برخورد گریکدی به باشند مواظب و کنند گوش آهنگ به دقت به دیبا کنند، یم حرکت
 کودکان و کند یم قطع ها رنگ از یکی بردن نام هنگام را آهنگ یمرب. نرود ها توپ یرو شانیپا
. ندازندیب  سبد  در  و  برداشته  را  اند  دهیشن  آهنگ  در  که  یرنگ  با  همرنگ  توپ  دیبا  آهنگ  قطع  محض  به
 .شود یم تکرار یباز و کرده رفتن راه  به شروع دوباره  آهنگ مجدد شروع با

 جلسه
 نوزدهم

)مثال  کند یم انتخاب خود یبرا ینام گروه  هر و شوند یم میتقس گروه  دو به کودکان .1
 کی قرمز گروه  و نندیبنش یآب گروه یمرب زدن دست با که کند یم نییتع یمرب(. قرمز و یآب گروه 

 به گروه  کی. ستندیا  یم گریکدی مقابل کودکان و شود یم پخش آهنگ. بچرخند خود دور دور
 فهیوظ  گروه،  هر  دیبا  همزمان  یمرب  دست  یصدا  دنیشن  با  و  عقب  به  مقابل  گروه  و  کرده   حرکت  جلو 

 .دهد انجام را شده  نییتع

 اما  کنند، یم حرکت اطراف به هدف یب کودکان بار نیا و شود یم تکرار قبل نیتمر .2
 انجام خود موقع در را شده  نییتع حرکت و هستند گروه  کدام به متعلق که باشند داشته ذهن در دیبا

 .دهند

 .هجدهم جلسه از 3 نیتمر تکرار .3

 جلسه
 ستمیب

 را شده نییتع فیوظا یمرب دوم نیتمر در بار نیا. نوزدهم جلسه از 2 و 1 نیتمر تکرار .1
 دست قرمز گروه  و بپرند باال بار کی یمرب سوت یصدا دنیشن با قرمز گروه مثال. دهد یم رییتغ

 .دهند انجام دیبا که شود یم نییتع عالمت دو با حرکت دو گروه  هر یبرا سپس. بزنند

 یتعداد  یمرب  کمک  با  مقوا،  و  یفلز یها  سکه  ای  نوشابه  یفلز  یدربها  لهیوس  به  کودکان .2
 قاشقک.  ستندیبا  فیرد  به  مثال.  دهند  یم  انجام  مختلف  یهایباز  آنها  با  و  کرده  درست  یانگشت  قاشقک

 سه کدام هر نوبت به و کنند شروع نفر نیاول از. ببرند باال را خود یدستها و گرفته دست در را ها
 که کودکان از کدام هر به دست با یتصادف طور به یمرب ای. درآورند صدا به را خود قاشقک مرتبه
 انگشتان  با  را  ها  ضربه  تعداد  تواند  یم  یمرب.  درآورد  صدا  به  را  خود  قاشقک  کودک  آن  کند  یم  اشاره 

 .دهد نشان کند یم اشاره  کودکان به که یدست

 جلسه
 و ستیب
 کمی

 .ستمیب جلسه از 1 نیتمر تکرار .1

 یحرکت لیاز آن وسا کیهر  یدهد و برا یمقابل خود قرار م یقیموس لهیچند وس یمرب .2
بار باال بپرند و با   کی  ،یزنگ  رهیدا  یطبل، سه بار دست بزنند، با صدا  یکند. مثال با صدا  یم  نییرا تع
بر هر   یقرار گرفته و با نواختن مرب ی. کودکان در ابتدا مقابل مربزندیسنج، دوبار نشسته و برخ  یصدا

و فقط با  ستندیبا یپشت به مرب دیبا یدهند. در مراحل بعد یشده را انجام م نییحرکت تع له،یوس
 حرکت مربوطه را تکرار کنند. لهیهر وس  یصدا دنیشن

مورد  لیکودکان به نوبت مقابل وسا یعنیشود.  یبه صورت برعکس انجام م 2 نیتمر .3
دهد  یشده بود انجام م نییقبل تع نیرا که در تمر لهیحرکت مربوط به هر وس یو مرب نندینش ینظر م

 .درآورد صدا به را حرکت آن به مربوط لهیوس دیو دانش آموز با

 را آهنگ هم با هماهنگ کودکان. شود یم پخش "کوچولو پروانه " کالم یب آهنگ .4
 .کنند یم تکرار را آن حرکات و خوانده 
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 جلسه
 و ستیب

 دوم

 .کمی و ستیب جلسه از 2 و 1 نیتمر تکرار .1

 .طبل بر زدن ضربه با همراه رفتن راه  .2

 با همزمان دیبا آنها و شود یم پخش کودکان یبرا "غار غار گه یمکالغه " آهنگ .3
 دیبا کودکان و شود یم پخش کالم بدون آهنگ سپس. دهند انجام را حرکات آهنگ خواندن

 .دهند انجام را حرکات و بخوانند خودشان

 جلسه
 و ستیب

 سوم

 با همزمان دیبا کودکان و شود یم پخش "میخندان و شاد وخوشحال " کالم یب آهنگ .1
 .بزنند دست و بروند راه  آهنگ خواندن

 کودکان  از  و  شود  یم  پخش  ساعت  آهنگ.  ستندیا  یم  گریکدی  مقابل  دو  به  دو  کودکان .2
 .بزنند مقابل طرف دست کف به را خود دست کف آهنگ تمیر با شود یم خواسته

 دیتول یبرا بدن مختلف یها قسمت به زدن)ضربه  کوبه بدن از یمختلف یالگوها یمرب .3
 دیبا کودکان اجرا هر از بعد و کند یم اجرا کودکان مقابل مشکل به ساده  از را( تمیر با همراه  صدا

 هر با هم بار کی و زده  ضربه سمت همان یپا بر دست هر با بار کی مثال. ندینما تکرار را الگو  آن
 را نواختن سرعت بار هر تواند یم یمرب. کند تکرار هم سر پشت را الگو  نیا و بکوبد نهیس بر دست
 تسلط الگو  کی  بر کودکان که بار هر تواند یم نیتمر شدن دشوارتر یبرا. دینما تندتر ای کندتر

 و افزود، زین را زدن دست دوبار توان یم فوق یالگو  به مثال. دینما اضافه آن به حرکت کی افتندی
 یگرید یالگوها توانند یم کودکان لیتما صورت در. داد رییتغ زین را ها ضربه تعداد بعد مراحل در
 .اورندیب وجود به خودشان را

توپ  کی هر که یحال در و کنند یم حرکت یقیموس تمیر با هماهنگ کودکان .4
 دست  با  را  توپ  مثال  دهند،  یم  انجام  را  یخاص  حرکت  دارند  دست  در  متفاوت  یادر رنگه  یکوچک
 راست دست با را توپ بدن یجلو  در دوباره و بدهند چپ دست به و برده خود پشت به راست

 و کرده  پرتاب هوا به را آن دارد دست در که یتوپ رنگ دنیشن محض به دیبا کودک هر. رندیبگ
 .ردیبگ دوباره 

 جلسه
 و ستیب

 چهارم

 یم را آهنگ رفتن، راه  با همزمان کودکان و شود یم پخش "ساعت" کالم یب آهنگ .1
از صف خارج شده  دیکودکان با یکوبند. با سوت مرب یخوانند و هماهنگ با آن دست زده و پا م

 به اطراف بدوند. گریکدیو بدون برخورد با 

 مثال شود، یم گرفته نظر در ینام گروه هر یبرا و شوند یم میتقس گروه  دو به کودکان .2
. نوازد یم را 4/3 تمیر یآب گروه  یبراو 4/2 تمیر قرمز گروه  کودکان یبرا یمرب. قرمز و یآب گروه 

 ی خاص حرکت گروه  هر یبرا سپس. بسپارند خاطر به را خود به مربوط تمیر دیبا گروه  هر کودکان
 نیا. دهند انجام را حرکت آن دیبا خود به مربوط تمیر دنیشن محض به که شود یم گرفته نظر در

 .شود انجام روند یم راه  پخش حال  در یقیموس با هماهنگ که یحال در دیبا حرکات

 یمرب. روند یم راه  شود یم پخش که "ترن" آهنگ با هماهنگ هم سر پشت کودکان .3
 به مثال. دهند انجام دیبا "فو یش فو یش" کلمه دنیشن هنگام که کند یم نییتع را حرکات از یتوال کی

 پا هر بار کی و بزنند دست دوبار و بکوبند پاها بر دست دو هر با دوبار مربوطه کلمه دنیشن محض
 .داد شیافزا را حرکات تعداد توان یم کودکان شرفتیپ با. بکوبند نیزم به را

کوچک  یگروه با نام گروه قرمز توپ ها کیشوند و  یم میبه دو گروه تقس کودکان .4
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. رندیگ یدر دست   م یکوچک آب یتوپ ها یبا نام آب گریو گروه د رندیگ یمقرمز در دست      
 راه  اطراف به که یحال در کودکان و شود یم پخش"بزن دست یخندان و خوشحال اگر "آهنگ

 دیبا نکهیا ضمن آنها .رندیبگ و کرده  پرتاب هوا به آرام را دارند دست در که یتوپ دیبا روند یم
 دست  کلمه  دنیشن  محض  به فتد،ین  نیزم  به  توپشان  و  نکنند  برخورد  گریکدی  به  تا  باشند  داشته  تمرکز

 توپ  با یباز  و  رفتن  راه   به  دوباره  و  کنند  عوض  مقابل  گروه   از  نفر  کی  توپ با  را  خود  توپ  دیبا  بزن
 .دهند ادامه خود

 از حاصل یها داده استاندارد انحراف و ن ی انگی م ابتدا پژوهش  ن یا در: ها داده لی تحل
 .شد محاسبه گواه و ش یآزما گروه یبرا مداخله از پس  و ش ی پ در اجراشده یها آزمون

 یی اجرا  یکارکردها یآزمون ها استاندارد انحراف و نیانگیم.  1  جدول
 انحراف نیانگیم مرحله گروه نمره 

 استاندارد

ده 
خر

 
ون

زم
آ

 
خنا

فرا
 ی

قام
ار

 

 میمستق ارقام تکرار
 م یمستق

 ش یآزما
 25/2 9/4 آزمون شیپ

 13/2 18/5 آزمون پس

 گواه
 20/2 36/4 آزمون شیپ

 20/2 63/4 آزمون پس

 معکوس ارقام تکرار
 م یمستق

 ش یآزما
 04/2 81/2 آزمون شیپ

 19/2 27/3 آزمون پس

 گواه
 72/1 81/2 آزمون شیپ

 85/1 63/2 آزمون پس

 و میمستق تکرار جمع
 معکوس

 معکوس و میمستق

 ش یآزما
 16/3 72/7 آزمون شیپ

 77/3 45/8 آزمون پس

 گواه
 40/3 27/7 آزمون شیپ

 40/3 18/7 آزمون پس

ون
زم

آ
 

سته
د

 
ند

ب
 ی

ت
کار

ها 
یو ی

نس
کا

س
 نی

 طبقات تعداد
 ش یآزما

 68/0 54/1 آزمون شیپ
 94/0 09/1 آزمون پس

 گواه
 93/0 45/1 آزمون شیپ

 92/0 36/1 آزمون پس

 یدرجاماندگ یخطا
 ش یآزما

 95/7 27/16 آزمون شیپ
 49/9 09/22 آزمون پس

 گواه
 39/10 00/22 آزمون شیپ

 23/11 45/22 آزمون پس

 خطاها ریسا
 ش یآزما

 08/3 90/19 آزمون شیپ
 95/4 81/16 آزمون پس

 گواه
 29/5 36/16 آزمون شیپ

 76/5 63/15 آزمون پس
 45/7 42/7 آزمون شیپ
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ون
زم

آ
 

رو
ب

/ 
رو

ن
 

 ارائه یخطا
 27/3 06/3 آزمون پس ش یآزما

 گواه
 00/7 08/6 آزمون شیپ

 54/2 21/2 آزمون پس

 حذف یخطا
 ش یآزما

 00/3 71/3 آزمون شیپ
 18/2 40/2 آزمون پس

 گواه
 18/3 09/3 آزمون شیپ

 72/2 28/2 آزمون پس

 یبازدار
 ش یآزما

 86/7 54/29 آزمون شیپ
 58/4 36/34 آزمون پس

 گواه
 25/8 81/29 آزمون شیپ

 00/4 72/34 آزمون پس

 یآزمودن نمرات نی انگی م ن یب که شود یم  مالحظه 1 جدول در مندرج جینتا به توجه با
 عملکرد و داشته وجود تفاوت آزمون پس  و آزمون ش ی پ  در گواه و ش یآزما گروه یها

 مطلوب تی وضع در مداخله از پس  ارقام یفراخنا یها آزمون خرده همه در ش یآزما گروه
 کارت یبند دسته آزمون در گروه ن یا عملکرد .داشت قرار گواه گروه به نسبت یتر
 پس   در  طبقات  تعداد  ن یانگی م  شود  یم  مالحظه  که  یطور  به  نداد،  نشان  یشرفت ی پ  ن،ی سکانسیو

 تفاوت  ن یا.  است  داشته  کاهش   خطاها  ریسا  و  ش یافزا  یدرجاماندگ  یخطاها  کاهش،  آزمون
 در. بود مشهودتر گواه گروه به نسبت ش یآزما گروه در آزمون پس  و ش یپ یها ن یانگی م

 یبازدار نمره و کاهش  آزمون پس  در حذف و ارائه یخطاها تعداد زی ن نرو /برو آزمون
)آنکوا(   انس یکووار  لی تحل  روش  از  ها  تفاوت  ن یا  بودن  دار  یمعن  ن ییتع  جهت.  داشت  ش یافزا

 .شد استفاده

  یها  کارت یبند دسته  آزمون ارقام، یفراخنا آزمون خرده یبرا  نی لو  آزمون جی نتا. 2  جدول
 نرو/برو آزمون و ن،یسکانسی و

 مقدار 
F 

 درجه
 1 یآزاد

 درجه
 2 یآزاد

 یمعن سطح
 یدار

ده 
خر

یمق 
س

ا
  

خنا
فرا

 ی
قام

ار
 

 ارقام یفراخنا
 م یمستق

 شیپ
 آزمون

138/0 1 20 714/0 
 پس

 آزمون
001/0 1 20 980/0 

 ارقام یفراخنا
 معکوس

 شیپ
 آزمون

607/0 1 20 445/0 
 پس

 آزمون
279/0 1 20 603/0 

 یفراخنا جمع
 ارقام

 شیپ
 آزمون

001/0 1 20 971/0 
 پس

 آزمون
104/0 1 20 750/0 

 شیپ
 آزمون

381/1 1 20 254/0 
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ون
زم

آ
 

سته
د

 
ند

ب
 ی

ت
کار

 
یو

نس
کا

س
 نی

 طبقات تعداد
 پس

 آزمون
124/0 

1 20 728/0 

 یخطا
 یدرجاماندگ

 شیپ
 آزمون

490/0 1 20 492/0 
 پس

 آزمون
781/0 1 20 387/0 

 خطاها ریسا
 شیپ

 آزمون
315/3 1 20 084/0 

 پس
 آزمون

189/0 1 20 669/0 

ون
زم

آ
 

رو
ب

/ 
رو

ن
 

 ارائه یخطا
 شیپ

 آزمون
024/2 1 20 170/0 

 پس
 آزمون

670/3 1 20 070/0 

 حذف یخطا
 شیپ

 آزمون
210/1 1 20 284/0 

 پس
 آزمون

001/0 1 20 976/0 

 یبازدار
 شیپ

 آزمون
002/0 1 20 962/0 

 پس
 آزمون

034/0 1 20 855/0 

اجرا شد آزمون   انس یکووار  لی تحل  یفرض ها  ش یپ  یبررس  یکه برا  ییاز روش ها  یکی
گروه ها در  انس یدهد وار یاست که نشان م ن یآزمون لو جینتا شامل 2بود. جدول  ن یلو

 (. P > 05/0) بود برخوردار یهمگون از ها آزمون همه یبرا α=05/0سطح 
( P > 05/0)نمرات  عینرمال بودن توز ن یمب  زی ن رنفی اسم  -آزمون کلموگروف جینتا

 نشان داده شده است. 3همه  آزمون ها بود که در جدول  یبرا

  یبند دسته آزمون ارقام، یفراخنا آزمون خرده یبرا رنفیاسم -کلموگروف آزمون جی نتا. 3  جدول
 نرو/برو آزمون و ن،یسکانسی و کارت

-کلموگروف 
 Z رنفیاسم

 یمعن سطح
 یدار

ده 
خر

یمق 
س

ا
  

خنا
فرا

 ی
قام

ار
 

 ارقام یفراخنا
 م یمستق

 شیپ
 آزمون

970/0 303/0 
 پس

 آزمون
986/0 285/0 

 ارقام یفراخنا
 معکوس

 شیپ
 آزمون

123/1 161/0 
 پس

 آزمون
357/1 050/0 

 ارقام یفراخنا جمع
 شیپ

 آزمون
929/0 354/0 

 پس
 آزمون

948/0 330/0 

ون
زم

آ
 

سته
د

 
ند

ب
 ی

ت
کار

 
یو

نس
کا

س
 نی

 طبقات تعداد
 شیپ

 آزمون
522/1 019/0 

 پس
 آزمون

096/1 181/0 
 یخطا

 یدرجاماندگ
 شیپ

 آزمون
537/0 934/0 

 پس
 آزمون

690/0 728/0 

 خطاها ریسا
 شیپ

 آزمون
738/0 648/0 

 پس
 آزمون

634/0 817/0 

ون
زم

آ
 

رو
ب

/ 
رو

ن
 

 ارائه یخطا
 شیپ

 آزمون
904/0 387/0 

 پس
 آزمون

846/0 471/0 
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 حذف یخطا
 شیپ

 آزمون
100/1 178/0 

 پس
 آزمون

107/1 172/0 

 یبازدار
 شیپ

 آزمون
970/0 304/0 

 پس
 آزمون

055/1 216/0 

 ارقام  یخرده آزمون فراخنا انسی کووار  لیتحل جی . خالصه نتا4  جدول

  
  مجموع راتییتغ منابع

مجذورا
 ت

 درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

 نسبت
F 

 یمعن سطح
 یدار

 شی)پ میمستق ارقام یفراخنا 
 آزمون(

433/84 1 433/84 552/1
64 

001/0 

 891/0 019/0 010/0 1 010/0 گروه 

 شی)پ معکوس ارقام یفراخنا 
 آزمون(

897/51 1 897/51 983/3
1 

001/0 

 256/0 373/1 227/2 1 227/2 گروه 

 شی)پ ارقام یفراخنا جمع 
 آزمون(

410/22
7 

1 410/227 590/1
39 

001/0 

 
 گروه

561/3 1 561/3 186/2 156/0 

 شی)آنکوا( تفاوت دو گروه آزما انسیکووار لی تحل جیخالصه نتا 4جدول  مندرجات
کدام  چی دو گروه در ه ن یب ج،یدهد. بر اساس نتا یرا نشان م یکار حافظه طهی و گواه در ح

وجود نداشت. به  یتفاوت معنادار α=05/0ارقام در سطح  یاز نمرات خرده آزمون فراخنا
 حافظهبر    یدار  یمعن   ری مذکور تأث  ییای ق یموس  یها  تی توان گفت برنامه فعال  یم  گریعبارت د

 نداشته است. ش یشرکت کنندگان گروه آزما یکار

 نیسکانسی و کارت  یبند دسته آزمون انسی کووار  لیتحل جی نتا خالصه.  5  جدول

 راتییتغ منابع 
 مجموع
مجذورا

 ت

 درجه
آزاد 
 ی

 نیانگیم
 مجذورات

 نسبت
F 

 یمعن سطح
 یدار

661/1 408/8 1 408/8 (آزمون شی)پ طبقات تعداد 
7 

001/0 

 257/0 367/1 651/0 1 651/0 گروه 

 شی)پ یدرجاماندگ یخطا 
 (آزمون

497/140
4 

1 497/1404 152/3
5 

001/0 

 105/0 898/2 769/115 1 769/115 گروه 

190/1 528/290 1 528/290 (آزمون شی)پ خطاها ریسا 
9 

001/0 

 297/0 151/1 426/17 1 426/17 گروه 
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 چی ه ی( برا151/1، 2/ 898، 367/1مستقل ) ری متغ ری تأث F مقدار،  5توجه به جدول  با
 آزمون، ش یپ ری تأث کردن خارج از پس  یعن ی(، P > 05/0کدام از داده ها معنادار نبود )

 جینتا ن یبنابرا نداشت؛ وجود آزمون پس  در گروه دو نمرات ن یانگی م ن یب یمعنادار اختالف
 شیآزما گروه یشناخت  یر یپذ انعطاف بر ییای ق یموس یها تی فعال  ی برنامه گفت توان یم

 .است نداشته یدار معنا مثبت ری تأث

 نرو  /برو آزمون انسی کووار  لیتحل جی نتا خالصه.  6  جدول

 راتییتغ منابع 
 مجموع

 مجذورات

 درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

 F نسبت
 یمعن سطح
 یدار

 
 شی)پ ارائه یخطا

 (آزمون
972/50 1 972/50 534/10 004/0 

 517/0 437/0 114/2 1 114/2 گروه 

 
 شی)پ حذف یخطا

 (آزمون
196/62 1 196/62 814/24 001/0 

 512/0 447/0 121/1 1 121/1 گروه 

 
 شی)پ یبازدار

 (آزمون
137/226 1 137/226 716/29 001/0 

 834/0 045/0 343/0 1 343/0 گروه 

،  447/0، 437/0مستقل ) ری متغ ری تأث Fدهد، مقدار  ینشان م زی ن 6جدول  مندرجات
 ن یبنابرا ،(P > 05/0) ستی آزمون برو/ نرو معنادار ن یکدام از داده ها چی ه ی( برا0/ 045
 یذهن   توانیکم  با  آموزان  دانش   یمهار  کنترلبر    ییای ق یموس  یها  تی اثربخش بودن فعال  هی فرض

 ییای قی موس یها تی فعال  ی برنامه که داد نشان جینتا ن یا. شد دیی تأ صفر فرض و رد خفیف
 .است نداشته یمعنادار مثبت ری تأث یشیآزما گروه یها کننده شرکت یمهار کنترل بر

 یریگجه ینت و  بحث
 یکارکردها  یکه مهارت ها  نیبر ا  یمبن   یمطالعه شواهد  ن یطور که مالحظه شد، در ا  همان
 باشد، به عملکرد دانش آموزان  ن یتمر ییای قی موس یها تی فعال یکه در برنامه  ییاجرا
نشد. شواهد  افتی ابدی یانتقال م ییاجرا یکارکردها فیتکال در خفیف یذهن  توانیکم

بر  ییای ق یموس یها تی اثر فعال یبه بررس یمحدود اری بس یاز آن است که پژوهش ها یحاک
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 پرداخته اند.   یذهن  توانیکمبه خصوص در دانش آموزان با  ییاجرا یکارکردها
از  ینمرات خام گروه ها حاک یکه بررس ن یوجود ا با یکار حافظهمورد کارکرد  در

بوده و  یجزئ شرفتی پ ن یدر پس آزمون نسبت به گروه گواه بود، ا ش یگروه آزما شرفتی پ
 ،یدر تناقض بود )احمد ن یشی پ یپژوهش ها جیها با نتا افتهی ن یمعنادار نشد. ا یاز نظر آمار

؛ 2014 نبرگ،یو کل ،یدرک ،ی؛ نوتل1391؛ جم، 1392؛ دودانگه،  1394 ،یادعلی؛ ز1394
 (. 2013 گران،یدو   رودن

 یشناخت  یریانعطاف پذ  یبرا  یمعنادار  ری تأث  زی ن  ن یسکانسیکارت و  یآزمون دسته بند  در
که  یکه مطالعه مشابه یی. از آنجاامدی به دست ن ییای قی موس یها تی منتج از شرکت در فعال

 را یذهن توانیکم با کودکان یشناخت یری پذ انعطافبر    ییای قی مداخالت موس یاثربخش
 ییاجرا کارکرد بر ییای قی موس یها تیفعال ری تأث که مورد کی جز به - باشد کرده یبررس

  آن   جی( و نتا1392،    گران،یو د  یگی ب)خلف    بود  کرده  یبررس  را  ای زوفرنی اسک  به  مبتال   مارانی ب
مورد  جینتا ن یا ن ییتب  یبرا یشتری نشد، مطالعات ب افتیمطالعه حاضر بود،  جیمتناقض با نتا

 است.  ازی ن
 ییای قی موس یها تی دال بر اثربخش بودن برنامه فعال یشواهد زی ن یمهار کنترلمورد  در

 که ییها پژوهش  شتری ب. امدی به دست ن یذهن توانیکمدانش آموزان با  یبر مهارت بازدار
 یرو  بر  را  مداخالت  ن یا  اند،  کرده  یبررس  را  یبازدار  مهارت  بر  مختلف  مداخالت  یاثربخش

 تیفعال  شامل  که  یا  مداخله  و  اند  داده  انجام  توجه  نقص  و  یفعال  شیب  اختالل  به  مبتال  کودکان
 . نشد افتی ،باشد یذهن  توانیکمدانش آموزان با  یبرا یقی موس با مرتبط یها

 جنبه از نخست،توان به چند مورد اشاره کرد.  یم ری اخ مطالعه از حاصل جینتا نیی تب  در
 ییاجرا یکارکردها امکان حد تا نات،یتمر در که بود شده یسع یدرمان برنامه اتیمحتو
شده  یزیرطرح  یبه گونه ا ییای ق یموس یها -تی فعال یعن ی شود، دهی کش چالش  به نظر مورد

 یها وجود داشت. ول تی فعال ن یا یو انتقال در اجرا یبازدار ،یکار حافظهبه  ازی بود که ن
 یو ل اموندید کهنبوده باشد، چرا  یبه حد کاف ناتیتمر نیا ییاحتمال دارد که بار اجرا

 چالش  به  مداوم  طور  به  دیبا  ییاجرا  یکارکردها  ،یبهبود  کسب  یبرا  کنند  یم( اظهار  2011)
 بهبود یبرا یا دهیفا باشد، نداشته شیافزا زمان یط در ناتیتمر یدشوار اگر شوند، دهی کش

عدم  لیاز دال یکی ن،ی(. بنابرا2011 ،یو ل اموندیدشود به  رجوع) ندارد ییاجرا کارکرد
 یها در ط تی فعال ینبودن سطح دشوار شروندهی تواند پ یم ناتیقابل توجه تمر یرگذاری تأث
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 مهارت رشد به است ممکن  یقی موس برنامه کی چگونه که پرسش  ن یامدت مداخله باشد. 
 یرو بر شتری ب قاتیتحق  به ازین کند کمک کودکان ییاجرا یکارکردها با مرتبط یها

ص   ، 2011  ،1)اسپورتمن  دارد  مختلف  ییای قی موس  یها  تی فعال  در  ییاجرا  کارکرد  یتقاضاها
9.)    

بر  یقی آموزش موس راتی خود درمورد تأث یمرور ی( در بررس2016) هاالم دوم،
افتد که تجربه   یاتفاق م  یتنها وقت   ییای قی رموسی غ  یایاز مزا  یاری گرفت که بس  جهی کودکان، نت

 یدر بهبود کارکردها یدیعنصر کل کی زی ( ن2011) یو ل اموندیلذتبخش باشد. د یقی موس
 نیا رغم یعل. دانند یم       تی فعال یخاطر کودک در صرف وقت برا تیرا رضا ییاجرا

 دوست  را  شد  یم  ارائه  یباز  غالب  در  که  ییای قی موس  یها  تیفعال  از  یاریبس  آموزان،  دانش   که
 ساعات در ها کالس یبرگزار نامناسب زمان لی دل به که، دارد احتمال حال، نیا با داشتند،

 کالس  محل  بودن  دور  لی دل  به  یطوالن  مسافت  کردن  یط  و  تابستان  گرم  یروزها  ظهرِ  از  بعد
در   یو خواب آلود بودن آنها، کاهش آشکار  یآموزان، و خستگ  -دانش   یزندگ  محل  از  ها

 دانش آموزان وجود داشته باشد. زشی انگ
 یمی منجر به خودتنظ ییای قی موس یها تی و فعال یقی موس یاز آنجا که ساختار درون سوم،

حل مسأله  ،یری گ می شود که به نوبه خود استدالل، تصم یدر مغز م یو خودسازمانده یقو
 ، (413  ص  ،2009  گران،ید  و  تاوتکند )  یم  کیدر زمان مناسب را تحر  یدرک  یو پروسه ها

 ییاجرا یکارکردها بهبود به منجر ییای ق یموس یتهای فعال بر یمبتن  مداخله رفت یم انتظار
 ن یبد را یمدل ییاجرا کارکرد بر ییقای موس راتی تأث یبرا( 2009) گرانید و تاوت. گردد
 جادیا مغز یبرا یحس کاتیتحر از یغن یطیمح یق یموس ابتدا در که کنند یم فرض شکل

 ادامه، در. دهند یم ش یافزا را یمغز عروق و ینورون انشعابات راتیی تغ ن یا سپس . کند یم
 باعث و کرده لیتبد افتهیساختار ییشنوا یها پروسه به را یعملکرد یها تیفعال یقی موس
 یها یخروج تاینها و یمغز یاری هوش و شده فرونتال یها لوب مکرهی ن دو هر شدن فعال

 ن،یا وجود با(. 413 ،2009 گران،ید و)تاوت  دهد یم ش یافزا را مطلوب یرفتار و یشناخت
 نهیزم  شی پ   جمله  از  عوامل  ریسا  ای  یق یموس  آموزش  مدت  طول  و  شدت  آن  در  که  یا  گستره

 در یآموزش یها روش ای زش،ی انگ توجه، ،یدرس ی برنامه فوق یها تی فعال ،یخانوادگ ی
 ،2014  تروست،  و  سکایندالرزوی )م  است  ناشناخته  هنوز  دارند  نقش   مغز  تحول  یبرا  آن  دیفوا

 
1  . Sportsman  
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 (. 1ص 
 یها تی در پاسخ به فعال یا ژهیو اری بس یها وهی است مغز به ش یهیبد گر،ید یسو از

. یری ادگیدارد به طول مدت اشتغال در    یبستگ  ریی تغ  یکند و گستره    یمرشد    ژهیو  یری ادگی
 تیکه در آن انتقال به فعال یدر گستره ا یآن عوامل مهم تیو ماه ییای قی دامنه  اشتغال موس

 مغز یور کنش  یدائم و یاساس یبازسازماندهتواند رخ دهد هستند.  یم ییای قی رموسی غ یها
اشتغال فعال در  یطوالن ی(. سال ها5ص  ،2016)هاالم،  است بر زمان یتوجه قابل طور به

 یعصب  ییدر بازنما ش یبا افزا یغرب کی خاص در نوازندگان کالس ییای قی موس یها تی فعال
 یقشر یها ییبازنما ن یارتباط دارد، بزرگتر ییای ق یموس اسیمق  یمخصوص پردازش تون ها

 گران،یو د 1وی )پنت اند نواخته یم ساز یتر یطوالنشده که به مدت  افتی یدر نوازندگان
 (. 4 ص ،2016؛ نقل از هاالم، 2003

 و یخارج یها محرک به پاسخ در مغز قشر که را یا وهی ش یشناخت  عصب قاتیتحق 
کند مشخص  یم یکند، خودسازمانده یکه فرد در آن ها شرکت م یری ادگی یها تی فعال

 یبازسازمانده  اما  دهد  یم  پاسخ  ییای قی موس  یها  تی فعالکرده اند. مغز به سرعت به اشتغال در    
 منتج شواهد ،یکل طور به. برد یم وقت یتوجه قابل زمان مغز یور کنش  یاساس و یدائم

 در که دارد یبخصوص یریادگی یِوگرافی ب کی یفرد هر که دهد یم نشان اعصاب علوم از
؛  349، ص 2003 ،2)آلتنمولر ابدی یم بازتاب کند یم پردازش را اطالعات مغز که یا وهی ش

دوره   کیمختلف در طول    ییای ق یموس  یها  تیفرد در فعال  یوقت   (. 5  ص  ،2016نقل از هاالم،  
 آنچه راتیی تغ نیا. افتد یم اتفاق مغز در یدائم راتیی تغ شود، یمگمارده     یطوالن یزمان
 نیا ن یهمچن . سازد یم منعکس  را آن شدن گرفته ادی یچگونگ و است شده ادگرفتهی که
 انتقال ها تی فعال ریسا به توانند یم افتهیرشد یها مهارت آن در که یا گستره بر راتیی تغ
 یآزمودنکه       یممکن است مدت زمان  ن،یبنابرا(.  5  ص  ،2016)هاالم،    گذارند  یم  ری تأث  ابندی

 خاطر  ن یا به ژهیو به شدند، گماشته ییای ق یموس یها تی فعال به حاضر، یپژوهش طرح در ها
 یکاف  یشناخت   یکارکردها  بر  یاثربخش  یبرا  بودند،  یهوش  یینارسا  دچار  ها  یآزمودن  ن یا  که

 .باشد نبوده
 یمطالعات گوناگون ی( در بررس6 ص ،2011) یل و اموندید که یاصول از یکی چهارم،

 
1  . Pantev  

2. Altenmuller  



 195 ...آموزاندانش ییاجرا ی بر کارکردها ییایقیموس ی هاتیفعال یاثربخش

کودکان را مورد پژوهش قرار داده  ییاجرا یمداخالت مختلف بر کارکردها یکه اثربخش
را  ییاجرا یکارکردها ن یتر فی که از ابتدا ضع یکسان "بود که  ن یبودند، استنتاج کردند، ا

 ینمرات آزمودن  یوقت   ز،ی . در پژوهش حاضر ن"برند  یرا از مداخالت م  دهیفا  ن یشتری دارند، ب
 یآموزان  دانش   شد،مالحظه    شد،  یبررس  یون به صورت انفرادآزمون و پس آزم  ش ی ها در پ

 زی ن ییای قی موس یها تی فعال یاجرا در و داشتند، یتر فی ضع عملکرد آزمون شی پ در که
 یشتری ب یآموزان با عملکرد بهتر، بهبود دانش  به نسبت شدند، یم یشتری ب مشکالت دچار

که گروه نمونه عالوه بر  یدهد، در صورت یامر نشان م نیدر پس آزمون نشان دادند. ا
قرار  فی ضع یسطح عملکرد کیهمتراز بوده و همه در  زی ن یهوشبهر از لحاظ عملکرد

 آمد.  یبه دست م یمتفاوت جیداشتند، احتماال نتا

 یبه کارکردها ییای ق یموس مداخله راتی تأث انتقال که ییها پژوهش  رفته، هم یرو
 شاچنر، مهر، مثال یبرادربرداشته اند.  یمبهم و متناقض جیاند نتا کرده یرا بررس یشناخت
زودهنگام بر تحول  یقی آموزش موس ری کنند که تأث ی( اظهار م2013) 1لکهی اسپ  و کتز،

 یق یآموزش موس انی م یاز مطالعات ارتباط یکه بعض یکودکان مبهم است. در حال یشناخت
کنترل  یها ش یاند، آزما افتهی یبعد ییای قی رموسی غ یشناخت یامدهای و پ یدر دوران کودک

بر شناخت  یقیموس یکالس ها یِسبب  راتی سنجش تأث یبرا یاندک  RCTs(2( یتصادفشده 
است )مهر، شاچنر،  امدهی به دست ن جیاز نتا یحیصر یالگو چی کودک به کار رفته اند و ه

و  سکایندالرزویکه م یکه گزارشات یدر حال ن،یعالوه بر ا (.1 ص ،2013 لکه،ی کتز، و اسپ
دور  انتقالسبب وقوع  یق یدهد که آموزش موس یکردند نشان م ی( بررس2014تروست )

شود، و ممکن   یم  ییاجرا  یو کارکردها  یمثل هوش کالم  ییبه حوزه ها  راتی تأث  دبخش ی ام
( در 2016هاالم ) لی تحل -فرا جینتابهتر شود،  یکل یلی منجر به عملکرد تحص یاست حت 

 تیدر جمع یلی تحص ای یشناخت یبه مهارت ها یقی که مهارت موس هیفرض ن یاز ا تیحما
 ی( اظهار م2016) هاالمشکست خورد.  ابدی یمکودکان و نوجوانان کم سن انتقال  یعموم
 جهی نت کی ها افتهی ن یا ،یتی ترب علوم و یشناس روان در نی شی پ یها افتهی کنار در"کند 
 قرار ش یآزما مورد یجد طور به دور انتقال ی بالقوه وقوع یوقت : دارد بر در ارکنندهی هوش

 به معطوف مطالعه ن یا ن،یبنابرا. هستند کننده وسیمأ شه،ی هم نه اگر اغلب، جینتا رد،ی گ یم
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 یحت. باشد یم افتد یم اتفاق ندرت به دور انتقال که ن یا با منطبق هیفرض از یشتری ب تیحما
 ها کننده شرکت یشناخت  یها مهارت از یبعض یقی موس آموزش رسد یم نظر به که یوقت 
 (. 2016)هاالم،  "است دیترد مورد جینتا نیا اعتبار(، حافظه و)هوش  دهد یم شیافزا را

 کوتاه  ییایق یموس اتی تجرب از یناش یراتی تأث است ممکن  که است ن یا گرید مسأله کی
 ن، یعالوه بر ا . نشوند داریپد ییای قی موس مداخله از پس  بالفاصله که باشند داشته وجود مدت

ممکن است نسبت به تحول  یطول یق یطرح تحق  کی(، 2011طبق گفته اسپورتمن )
توجه   با  ن،یحساستر باشد. بنابرا  یقی در دانش آموزان گروه مداخله موس  ییاجرا  یکارکردها

که عالوه   یمطالعه طول  کی  فات،یانتقال دور در تأل  یابی و کم  نی شی پ  تبخش یرضا  ری غ  جیبه نتا
نمونه ها   شتری نمونه ها به گروه ها، شامل تعداد ب  یتصادف صیو تخص  یتصادف  یری بر نمونه گ

شود،   تیرعا  شروندهی به طور پ  ییایق یموس  یها  تیفعال  یسطح دشوار  شیافزا  نیبوده و همچن 
 کند.  لی مورد انتظار را تسه جیبه نتا دنی امکان دارد که رس

 پژوهش یتهایمحدود
 و ضعف نقاط یدارا مطالعه مورد تی جمع و موضوع بودن  عیبد کنار در ری اخ پژوهش 

 :شود یم اشاره آنها به ادامه در که بود ییتهایمحدود
 دانش  ژهیو مدارس ییای جغراف یپراکندگ لی دل به. یتصادف یری گ نمونه امکان عدم. 1

امکان داشت که  یتصادف یری در شهر کرج، در صورت نمونه گ یذهن  توانیکمآموزان با 
و ذهاب، حاضر به شرکت درطرح  ابیو مشکالت ا رهایمس یها به خاطر دور یآزمودن

مرتب در جلسات نداشته باشند،  ایدر صورت مشارکت، حضور به موقع  ایمذکور نباشند و 
 به هم محدود شد. کیبه دو منطقه نزد یری نمونه گ ن،یبنابرا

که دانش آموزان  ن یا لی . به دلیذهن توانیکمدانش آموزان با  یدر همتاساز مشکل. 2
 اریاز عملکرد باال تا عملکرد بس – یف یها و مشکالت در ط ییاز نظر توانا 50-70با هوشبهر

گروه نمونه دشوار   یهمتاساز  ستی ن  ادیقرار دادند و تعداد آنها ز  -ها  تی در انجام فعال  فی ضع
 بود.

 .پژوهش  مدت طول در ها نمونه تعداد شدن کم. 3

 یپژوهش یشنهادهای پ

 یری گ نمونه و شتری ب نمونه تعداد از یبعد یشود در پژوهش ها یم شنهادی پ. 1
 استفاده شود. یآمار تی جمع به جینتا می تعم امکان جهت یتصادف
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 یتقاضاها یدارا که تر یغن  ییای ق یموس یها تی فعال برنامه یمحتوا از استفاده. 2
 .یآت یها پژوهش  در باشد شروندهی پ ییاجرا کارکرد

 قی دق یبررس جهت یری گی پ جلسات با همراه یطول مطالعه طرح کی از استفاده. 3
 توانیکم با آموزان دانش  در ییاجرا یکارکردها بر ییای قی موس مداخله یاثربخش تر

 .یذهن

 ییای قی موس یها تی فعال از ری غ یا مداخله که فعال کنترل گروه کی از استفاده
 در  یقی موس  گروه  با  آن  سهیمقا  و  یشینما  ای  و  یبصر  یهنرها  آموزش  مثل  کند،  افتیدر

 . یبعد یها پژوهش 

 جینتا به منجر ن ی شیپ یپژوهشها در که یدرمان یقی موس برنامه کی از استفاده. 4
 .ییاجرا یکارکردها بر یاثربخش ن ییتع جهت است، شده ها نهیزم ریسا در مثبت

 ریسا  به  مبتال   کودکان  ییاجرا  یکارکردها  بر  ییای قیموس  یتهایفعال  یاثربخش  یبررس
 .یرشد -یعصب  اختالالت

 یکاربرد یشنهادهای پ
 برنامه در ،یری ادگی و بردن لذت یبرا یق یموس یدرون ارزش لی شود به دل یم شنهادی پ

 یها  برنامه  از  یذهن  توانیکم  با  آموزان  دانش  یشناخت  یکارکردها  بهبود  یبرا  و  یدرس  یها
 .گردد استفاده ییای قی موس یها تیفعال یحاو

   منابع
 یکودکان کم توان ذهن  یکار حافظهبر  یق یآموزش موس یاثربخش(. 1394ل ) ،یاحمد

 آزاد دانشگاه ،ییاستثنا کودکان آموزش شیگرا ارشد، یکارشناس نامه انیپا. خفیف
 .یمرکز تهران واحد ،یاسالم

 سهیمقا(. 1391آباد، ت و دل آذر، ر ) یعل یمیم؛ کر ،یرودبرده، ف؛ کاف پورآقا
 فی ط اختالل به مبتال  کودکان در یذهن  یریپذ انعطاف و یعملکرد یدرجاماندگ

 دوره کردستان، یپزشک علوم دانشگاه یعلم مجله ،یعاد و یذهن توان کم سم،ی ات
 . 26-34، 1391 زیی پا هفدهم،
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 کم دختران یعدد حافظه بر یا هفته 8 کی تمیر یحرکت برنامه کی ری تأث(. 1391ح ) جم،
 تی ترب دانشگاه ،یورزش علوم و یبدن تی ترب ارشد یکارشناسنامه -انیپا. یذهن توان

 .یورزش علوم و یبدن تیترب دانشکده ،ییرجا دی شه ری دب
 ،ن یسکانسیو کارت یبند دسته افزار نرم(. 1393ح ) ،یم؛ و امان ان،ی م؛ شاهقل ،یخداداد

 .نای س یشناخت -یرفتار علوم قاتی تحق مؤسسه: تهران
 علوم قاتی تحق مؤسسه: تهران ،نرو/برو افزار نرم(. 1393ح ) ،یم؛ خرم، آ؛ و امان ،یخداداد

 .نای س یشناخت -یرفتار
 یتهایفعال ری تأث یبررس(. 1392ح و دوستدار، ه ) ،یریم؛ عشا ،یمی م؛ اکبرفه ،یگی ب خلف

 یپژوهش یعلم مجله ،ای زوفرنی اسک به مبتال  مارانی ب ییاجرا عملکرد بر ییای قی موس
 صص، 2 شماره ازدهم،ی سال ران،یا یاسالم یجمهور ارتش  یپزشک علوم دانشگاه

129-120 . 
 حافظه  و  توجه  بر  وگای  منتخب  ناتیتمر  و  کی تمیر  کاتیتحر  اثر  سهیمقا(.  1392م )  دودانگه،

ارشد. دانشگاه  ینامه کارشناس انیپا .خفیف یذهن توان کم کودکان مدت کوتاه
 .یو علوم ورزش یبدن تی اازهراء )س(، دانشکده ترب

: تهران. یذهن توانان کم یدرمان یقی موس و یقیموس آموزش یراهنما(. 1388ه ) دوستدار،
  .کشور یستیبهز یعموم روابط کل اداره انتشارات

تهران:  .ییاستثنا کودکان یدرمان یق یموس و یق یموس آموزش(. 1374ع ) ،یمحمد زاده
 کارگاه نشر.

 یکار حافظهبر توجه و  کی روبیا یآموزش حرکات ورزش یاثربخش(. 1394ن ) ،یادعلیز
 ،ییاستثنا کودکان ارشد یکارشناس نامه انیپا. خفیف یتوان ذهن -دانش آموزان کم

 . یمرکز تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه
 نرم نسخه یطراح(. 1390م ) ،یع؛ و خداداد ،یانی آشت  یم؛ آزادفالح، پ؛ فتح ان،ی شاهقل

نحوه  ،ینظر ی: مبان (WCST) ن ی سکانسیو یکارت ها یدسته بند  آزمون یافزار
، 4 شماره ،ینی بال یشناس روان مطالعات فصلنامه. یروان سنج یها یژگیساخت و و

 . 111-133. 1390 زیی پا اول، سال
 تازه ،یرشد یبا اختاللها یشناخت – یعصب  ییاجرا یکارکردها رابطه(. 1385ح ) زاده،ی عل

 . 57-70، 4 شماره، 8 سال ،یشناخت علوم یها
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 کودکان  ییاجرا  یکارکردها  بر  بوالری وست  کاتیتحر  ری تأث  یبررس(.  1394مقدم، ص )  یفرخ
 علوم  دانشگاه  ،یکاردرمان  ارشد  یکارشناس  نامه  انیپا  ،یفعال  ش یب  توجه  نقص  اختالل  با

 .یتوانبخش و یست یبهز
 ییاجرا یکارکردها بر موزون حرکات نیتمر ری تأث(. 1394م ) ،یزاده، ب؛ لطف قربان

.  1394  زیی پا،  4  شماره،  4  دوره  سالمت،  ارتقاء   تیریمد  ،خفیف  یذهن  توان  کم  کودکان
31-22 . 
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