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 خالصه 

 مقدمه

 هدف بنابراین .است اتیسم طیف اختالل های مشخصه از یكي اجرایي کارکردهای در نارسایي امروزه

 بازی در مشارکت و تخیل بر اجرایي کارکردهای آموزش اثربخشيبررسي  حاضر پژوهش از

  .است اتیسم به مبتال کودکان

 روش کار

 مراجعه اتیسم به المبت ساله 12 تا 7 کودکان تماميشامل  آماریجامعه . بود تجربي نیمه تحقیق روش

 به اتیسم به مبتال دختران از نفر 20 بود. سمنان شهر امید درماني کار و درماني گفتار کلینیک به کننده

 ،کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفي گمارش صورت به و انتخاب دسترس در گیری نمونه روش

 و گرشام اجتماعي های مهارت پرسشنامه از پژوهش این اجرای در. یافتند صتخصی نفر 10 به کدام هر

 صورت به آموزشي مداخالت. شد استفاده ساخته محقق تخیل لیست چک و معلم فرم (1990) الیوت

 گروه که صورتي در. شد انجام گروهي صورت به آزمایش گروه روی بر ای دقیقه 60 جلسه 16

 با متغیری تک کوواریانس تحلیل از استفاده با ها داده .نكردند دریافت ای مداخله گونه هیچ کنترل

 .شدند تحلیل آزمون پیش اثر کنترل

 نتایج 

 و تخیل متغیرهای در تجربي و کنترل گروه دو بین داری معني تفاوت که داد نشان تحقیق نتایج

و  لیبر تخ یياجرا یکارکردها آموزش همچنین (. >001/0p) داشت وجود بازی در مشارکت

 (.  >001/0p) اثر معني داری داشت يمشارکت در گروه تجرب

 نتیجه گیری

 کودکان بازی در مشارکت و تخیل بهبود موجب  اجرایي های کارکرد آموزشرسد که  به نظر مي

 در ارتباطي های مهارت ارتقا منظور به آموزشي مداخله یک عنوان به و شود مي اتیسم به مبتال

 .است موثر اتیسم کودکان

 کلمات کلیدی

 اجرایي های کارکرد آموزش ،بازی در مشارکت ،تخیل ،اتیسم

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت: 
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 63سال ، 3شماره ، 99شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2429

 

 مقدمه

است که با  رشدی-عصبياختالل  نوعي اتیسم طیفاختالل 

ارتباط و زبان ، مشكل در  برقراریدر  کاستيچون  هایي ویژگي

 ای کلیشهو  تكراریو انجام دادن حرکات  اجتماعي هایرفتار 

از نرخ  حاکي،  تحقیقاتر حال حاضر . (1) شود ميمشخص 

 نفر است  88در  1در حدود  اتیسم اختالل طیف باالی شیوع

رابطه مغز  یافتن برای شناختي های تئوری،  اخیر سالهایدر  .(2)

دانشمندان  مطالعاتياز موارد  ،اتیسمو رفتار در کودکان مبتال به 

 تئوری ،شناخته شده های تئوری ایناز  یكيبوده است . 

 یکبه عنوان  اجرایي کارکردهای. (3) است اجرایيکارکرد 

 های فرایندعموما به آن دسته از ، مهم  روانشناختي-سازه عصب

 تنظیمگردد که در کنترل و  مياطالق  شناسيروان  عالي

، (4) نقش دارند نگری آینده شناخت ، تفكر ، رفتار هدفمند و

، انعطاف سازماندهيو  ریزینشان داد که در برنامه ها  بررسي

، حوزه ها این تماميدر  تنظیميپاسخ و خود  بازداری، پذیری

 توانایيمشكالت بر  ایندارند.  اساسيمشكالت  اتیسمکودکان 

 اجتماعيو  ارتباطي های فعالیتدر مشارکت در  اتیسمکودکان 

 های فعالیتمدرسه ، اوقات فراغت و ، بازی نظیرروزمره  

که مطالعات نشان داده . (6, 5) کند ميتداخل  شخصي مراقبتي

با همساالن  موثریخود اغلب ارتباط  خودیکودکان به  این

 اجرایي هایقش کارکرد ن بررسي . (7) کنند نميخود برقرار 

،  رسانيبه روز  که دادنشان ،  ذهني پیچیده تكالیفدر عملكرد 

تر  پیچیده تكالیفبا  متفاوتيبه طور  بازداریو  پذیری تغییر

کند که تفاوت  ميمطرح فوق  یها یافتهاست.  مرتبط اجرایي

تواند  مي خالقیتمانند  ، شناختيفرا های توانایيدر  فردی های

برگردد و ارتباط  اجرایي های توانایيدر  فردی هایبه تفاوت 

مورد نظر  تكلیفتواند بسته به  ميمختلف  اجرایي کارکردهای

 تصاویری ایجاددر شخص  توانایي معنایبه  تخیلمتفاوت باشد. 

 ، باشند واقعيتوانند  نمي وضعیتو  چگونگيکه فارغ از  ذهني

و  پذیریانعطاف  برای منبعي تخیل. (8) شود مي تعریف

 زمینه پیشتوان  ميرا  تخیل .(9) در وجود انسان است نوآوری

 خالقیتو  تخیل بین .در افراد دانست خالقیتبروز  برای ای

 تخیل بین مرزی بخواهیماگر اما  نظر داشتدر توان  ينم تمایزی

، متعلق به مرحله  تخیلتوان گفت  ،مي شویمقائل  خالقیتو 

به  خالقیتحال آنكه است .  ،ندارد عینيوجود تصور آنچه 

 تخیلباشد پس  ميخلق آنچه تصور شده مربوط  یامرحله تحقق 

قابل  تخیل منهای خالقیتقابل طرح است اما  خالقیت منهای

 هایکارکرد  بین ،شان دادند کهمطالعات ن (10) نیستوصف 

 خالقیت میزانو انعطاف ( با  رساني، به روز  بازداری) اجرایي

نشان  پژوهشي نتایج همچنین .(11) رابطه وجود دارد دانشجویان

 مغز اجرایيآن با عملكرد  هایو مولفه  خالقیت بین ،که داد

( رابطه ریزیو برنامه  سازماندهي،  کاری)استدالل ، حافظه 

 اینبه  ،(12) کرم پورو  رزیني يهاشم ،وجود دارد معناداری

 هایبر مهارت  اجرایي کارکردهایآموزش  که رسیدند نتیجه

استون   همچنینو  موثر است اتیسمکودکان  اجتماعيو  ارتباطي

 نالینآچند نفره  های بازی ،نشان دادند که، (13) 1و همكاران

، مانند گفتار یيحالت ها ازطریق اجتماعي هایتعامل  برای

 اتیسمبر کودکان  مجازیو  فیزیكي فضاهاینوشتار و ژست در 

 متغیرهایدر خصوص  پژوهشي ینكها به توجهبا  اثربخش است.

 ميحاضر  بررسيصورت نگرفته  تخیلو  بازیمشارکت در 

اساس ،  همینتوسعه دهد .بر  زمینه ایندانش را در  مبانيتواند 

 کارکردهایآموزش  اثربخشي بررسيهدف پژوهش حاضر 

 مي اتیسمکودکان مبتال به  بازیو مشارکت در  تخیلبر  اجرایي

 باشد.

 روش کار

 با همراه کنترل گروه با تجربي نیمهیک پژوهش   حاضر پژوهش

 شامل آماری جامعه. بود  آزمون و پیگیری پس-آزمون پیش

 به کننده مراجعه اتیسم به مبتال ساله 12 تا 7 کودکان تمامي

 تعداد. بود سمنان شهر امید درمانيو کار  درمانيگفتار  کلینیک

 نمونه روش به که بودند یسمات به مبتال دختران از نفر 20 ها نمونه

 دو در تصادفي گمارش صورت به و انتخاب دسترس در گیری

 .یافتند تخصیص نفر 10 به کدام هر کنترل، و آزمایش گروه

                                                           
1 Stone et al.,  
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 60 جلسه 16 در را اجرایي های کارکرد آموزش آزمایشي گروه

 کنترل گروه اما. کردند دریافت جلسه 2 ایهفته ایدقیقه

 پیش به یكسان زمان در گروه دو هر .نكردند دریافت آموزش

 پاسخ پیگیری آزمون به بعد ماه یک و آزمون پس و آزمون

 ،سال 12 تا 7 سني دامنه:  از بود عبارت ورود های معیار. دادند

 و خواندن سواد دارای تحصیالت سطح نظر از ،دختر جنسیت

همزمان با   دیگر روانشناختي های دوره در شرکت عدم ،نوشتن

 شرکت برای آگاهانه رضایت تكمیل فرم ،ت در پژوهششرک

 عبارت آزمایشي گروه از افراد خروج های معیار. پژوهش در

 از جلسه دو از بیش غیبت ، همكاری ادامه به تمایل عدم:  از بود

 حضور که جسماني مشكالت وجود ، جلسات در حضور

 منظور به. ندک همراه دشواری با را گروه جلسات در کودکان

 و شرایط ، گروهي اجرای روش موضوع، اهداف، درباره توافق

 مصاحبه ها آزمودني والدین از یک هر با جلسات برگزاری زمان

 پیش سپس. شد انتخاب نهایي نمونه شدو انجام فردی و گروهي

 آموزشي مداخله از بعد آزمون پس و گروه دو میان در آزمون

 اجرایي های کارکرد پروتكل ملشا آموزشي مداخله. شد اجرا

 صورت به و جلسه 16 طي اتیسم کودکان مربي توسط که بود

. نكرد دریافت ای مداخله هیچ کنترل گروه. شد اجرا گروهي

 پژوهش این . آمد عمل به ماهدو  بعد از پیگیری دوره یک سپس

 از پژوهشي و آموزشي معاونت زا شده اخذ اخالق کد با

 شمارهبه  سمنان پزشكي علوم دانشگاه

(IR.IAU.SEMNAN.REC.1399.004)  مي باشد و

 امید درماني کار و درماني گفتار کلینیک با الزم هماهنگي

  : از عبارتند پژوهش های ابزار .گرفت صورت

  معلم فرم-الیوت و گرشام اجتماعي های مهارت پرسشنامه

 ارزیابي برای، (14) 1الیوتگرشام و   توسط پرسشنامه این 

 دانش و معلم رابطه بر کردندکه طراحي ها مهارت از ای گستره

 تاثیر همتایان سوی از پذیرش ،تحصیلي های عملكرد ،اموزان

 و والدین ،آموز دانش ویژه فرم سه دارای مقیاس این. گذارد مي

 مهارت های مولفه برای کرونباخ آلفای .باشد مي معلمان

 ،76/0 همكاری ،87/0 اجتماعي مهارت ،ترتیب هب اجتماعي

                                                           
1 Gresham & Elliot 

 این در. است شده برآورد 68/0 داری خویشتن و 72/0 قاطعیت

 از نفر 10 برروی هفته دو از پس مقیاس این کل پایایي تحقیق

 مقیاس دروني پایایي .است آمده دست به 86/0 ها آزمودني

 .گزارش کرده اند 95/0تا  74/0از  یوتگرشام و ال

  تخیل لیست چک

 میزان تا است شده طراحي محقق توسط  لیست چک این

 لیست چک. بسنجد را اتیسم به مبتال کودکان تخیل و خالقیت

 گزینه دو مقیاس یک گویه هر مقابل در که است گویه ده شامل

 نمره صفر و یک ترتیب به که است شده هتعبی خیر-بله ای

.  سنجد مي را تخیل و خالقیت ها آیتم این. شود مي گذاری

 ،اتیسم کودک 6 تعداد آن روایي و پایایي گیری اندازه جهت

 عنوان به دسترس در گیری نمونه صورت به سال 7-12 سن

  کرونباخ آلفای همبستگي ضریب. شدند انتخاب آماری نمونه

 اساتیدتوسط  لیستچک  این روایيو  گردیدمحاسبه  74/0

 تاییدمورد  ارزیابناظر بر پژوهش به عنوان خبره و  ومتخصصین

 قرار گرفت.

 و  مختلف منابع مرور از پس اجرایي کارکردهایبرنامه آموزش 

اد استان روان شناسي دانشگاه های از متخصصین نظر بررسي

 تكلیف آزمون ،استروپ آزمون از آن در که شد، انتخاب سمنان

 آزمون ،ویسكانسین بندی دسته آزمون نرو،برو پذیری ریسک و

 کارکردهای تقویت جهت شناختي بازی 10 و  پیوسته عملكرد

 .است شده استفاده شناختي

یح داده جلسات آموزشي کارکردهای اجرایي را توض  1جدول 

جلسه و هر جلسه  16  اهده مي شود که مش همانطور است.

جزئیات هر جلسه توضیخ داده شده  دقیقه مي باشد و 60 حدودا

است.
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 اجرایي کارکردهای آموزش جلسات -1جدول  

 جلسه )تعداد جلسات( عناوین مدت زمان

بازی نرم افزاری : بازی اختالف  رح کردن قوانین و مقرراتدقیقه اول آشنایي اعضا با یكدیگر و مط10 دقیقه 60

 آزمون استروپ- دقیقه ( 15تصاویر)

 جلسه اول 4

 جلسه دوم 4 نرو-آزمون تكلیف ریسک پذیری برو- دقیقه( 15بازی نرم افزاری: طبقه بندی ابزار ) دقیقه 60

 جلسه سوم 4 ویسكانسین آزمون- دقیقه( 15بازی نرم افزاری : بازی تنظیم تصاویر) دقیقه 60

 جلسه چهارم 4 آزمون عملكرد پیوسته- دقیقه( 15بازی نرم افزاری: طبقه بندی حیوانات) دقیقه 60

 

  1استروپ آزمون

 گیرری انردازه بررای ها آزمون پرکاربردترین از یكي آزمون این

 پرژوهش در .(15) است شناختي پذیری انعطاف و انتخابي توجه

 افزار نرم. گرفت قرار استفاده مورد آزمون افزاری نرم نوع حاضر

 روی از(  تجهیررز روان) سررینا موسسرره توسررط اسررتروپ فارسرري

 بره آزمرون این. (16) شده است طراحي  استروپ کارتي آزمون

 مري داده نشران فررد به اصلي رنگ چهار ، که است صورت این

 صرفحه روی ترر سرریع هرچره را همرنرگ کلید باید فرد و شود

 نشان مشكي جوهر با ها رنگ اسامي اول مرحله. دهد فشار کلید

 هرم غیرر جروهر برا هرا رنگ اسامي دوم مرحله در. شود مي داده

 ، مهار را کلمه معني باید فرد و شود مي نوشته آنها معني با رنگ

 نررم ایرن پایرایي بررسي برای.  دهد مي جواب جوهر رنگ به و

 گرروه برا آزمرون پرس -آزمرون پریش همبسرتگي ضرریب افزار،

 و 768/0 همخروان صحیح پاسخ در که است شده محاسبه کنترل

 .(17) است آمده دست به 904/0 ناهمخوان صحیح پاسخ در

 2نرو-برو پذیری ریسک و تکلیف آزمون

 1984 سرال در 3هافمن توسط آن اولیه و اصلي نسخه تكلیف این

 بازداری ارزیابي جهت وسیعي طور و به (18) است هشد طراحي

 کنتررل اسرت از عبرارت پاسرخ برازداری. رود مري کرار به پاسخ

 تغییرر برا مطرابق ، آمراده پریش از حرکتري هرای پاسخ بر اجرایي

 موقعیرت یرک در فررد  نرو-برو تكلیف در. موقعیتي درخواست

 ترر عسری چه هر باید محرک یک ارائه با( حرکت برو یا مرحله)

 مرحلره)دیگر موقعیرت در. دهد ارائه را محرک با همخوان پاسخ

                                                           
1 STROOP 
2 GO-NO GO 
3 Hoffman 

 دیگری محرک نخست محرک ارائه از پس( حرکت مهار یا نرو

 دادن پاسرخ از بایرد دوم محررک ظهرور برا فررد و شود مي ارائه

 در تصادفي صورت به نرو-برو موقعیت نوع دو. نماید خودداری

 در خرود پاسرخ مهار در فرد توانایي. گیرند مي قرار تكلیف یک

 برازداری عدم .است  او مهاری کنترل از شاخصي ، دوم موقعیت

 هنگرام در حرکتري پاسخ انجام معني به ارتكاب خطای با مناسب

 ایرن آمرده دسرت بره ضرایب. باشند مي هدف غیر محرک ارائه

 ،1 ،72/0 ترتیرب بره، (19) مطالعه قدیری و همكراران در آزمون

 بره کوشرش چنرد ابتردا آزمون این در. است شده گزارش 87/0

 جایرابي و آزمرون بره نسبت فرد تا شود مي ارائه تمریني صورت

 به وابسته نرو-برو آزمون که آنجا از. شود آشنا کامال پاسخ کلید

 اعتبرار و روایري ذکر ،دارد شناسي عصب مبنای و نبوده فرهنگ

 اسرت استناد بلقا مورد این در مشابه خارجي و داخلي های مقاله

(20). 

 4ویسکانسین بندی دسته آزمون

 در کره  (WCST)ویسكانسرین هرای کارت بندی دسته آزمون

 راهكارهرای انتقال توانایي و انتزاعي استدالل ارزیابي جهت ابتدا

 بزرگسراالن بررای محیطري تغییراحتمراالت بره پاسرخ در شناختي

 ویرژه زااج برای شده ساخته خوب معیار یک شد،امروزه طراحي

 5 سنین برای اجرایي، شناختي،کارکردهای روان-عصب ساختار

 بسرتگي کرامال WCST در عملكررد (22, 21) است سال 90 تا

 مرالک یرک تولیرد بنرابراین و اصرل یک کشف توانایي به دارد

 و نرامربوط هرای پاسرخ مهرار ایرن بر عالوه ، انتزاعي بندی دسته

 تروجهي قابرل طور به یدجد بافت یک به منعطفانه انتقال توانایي

 .(23) کنرد مري تعیرین تكلیف این در را ها ماندگي جا در تعداد

                                                           
4 WISCONSIN 
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توسررط شرراهقلیان و  تحقیررق ایررن در اسررتفاده مررورد افررزار نرررم

 سینا شناختي-رفتاری علوم تحقیقات موسسه در ،(24) (همكاران

 شده ساخته افزار نرم پایایي پژوهش این نتایج. است شده طراحي

 دو شریوه بره و 74/0( کرونباخ آلفای) دروني همساني شیوه به را

 محتروایي روایي. داد نشان را 87/0 (تنصیف ضریب) کردن نیمه

 افتراقي روایي و گرفت قرار تایید مورد متخصصان توسط آزمون

 با ها دانشگاه دانشجویان از گروهي میان محاسبه طریق از نیز آن

 برودن دار معنرا آن ترایجن کره شرد بررسري پرایین و باال اضطراب

 کررده تاییرد شرده سراخته افرزار نررم در را گروه دو میان تفاوت

 .است

  1پیوسته عملکرد آزمون

 عملكرد در اختالل یافتن برای آن از که است معتبری آزمون

 آزمون .(26, 25) شود مي استفاده بازداری نقایص و توجه

 توجه سنجش برای آزمایشگاهي مدل یک  پیوسته عملكرد

 با اعداد سری یک آزمون این در. است تنظیمي خود و پایدار

 گاهي که شده ظاهر جفت صورت به ، معین زماني فاصله

 جفت مشاهده با نمونه. اند متفاوت یكدیگر با گاهي و یكسان

 باید تر سریع چه هر باشند مي یكسان صورت به ، که اعدادی

 شاخص. دهد فشار را( کلید صفحه روی فاصله کلید) هدف

 فشار) حذف یخطا: از عبارتند آزمون این سنجش مورد های

 اعالم خطای ،(نظر مورد محرک برابر در هدف کلید ندادن

 میانگین ،( هدف غیر محرک برابر در کلید دادن فشار) کاذب

 ها محرک برابر در آزمودني صحیح های پاسخ واکنش زمان

 باز طریق از را آزمون این يپایای ،(27) حسني و هادیان فر.

 گزارش 93/0 تا 59/0 بین مختلف های قسمت برای آزمایي

 .اند کرده

 بازی مجموعه) شناختي های کارکرد تقویت برای بازی 10 

 من( مغز شناختي های

 علمي های بررسي و مطالعاتي کار ها مدت حاصل من مغز برنامه

 آن با مرتبط ای رایانه های بازی و شناختي توانبخشي موضوع در

 ذهرن تقویرت و بهسرازی ،پررورش هردف برا ها بازی این. است

 مختلرف برازی 20 و 10 دارای مجموعره این. است شده طراحي

                                                           
1 CONTINUOUS PERFORMANCE TEST 

 و مروثر مغرز از ناحیره چنرد یا یک تقویت برای کدام هر که بود

 توانمنردی ،هرا برازی این شده ریزی برنامه اجرای با. بودند مفید

 طرور بره گررفتن یراد بیشرتر و ترر راحت ،بهتر برای شناختي های

 همچنین ها بازی این از استفاده. یافت خواهد افزایش چشمگیری

 بیشرتر ،ترر هوشرمندانه های رفتار و مسئله حل در را مغز آمادگي

 هرای نرام به بازی 10 و 20 دارای ها بازی مجموعه این. کند مي

 ،عرددی حافظه ،مغز پذیری انعطاف ،سازی کلمه ،ریاضي اعمال

 عررددی، حافظرره حررروف، زمرران، ،بخررش محاسرربات، ،مطالعرره

 بینرایي، حافظره ،قیچري-کاغرذ-سرنگ کالمري، حافظره ،عالمت

 شرمارنده ،تجسرمي حافظره ،رنرگ اسرم پرندگان، ،سریع انطباق

 ها بازی این. است صوتي حافظه تجسمي، حافظه ،تر بزرگ عدد

 برازی سطح فرد پیشرفت با و شده ریزی برنامه مشكل به آسان از

 و اسرت متفراوت برازی هرر زمران رود مي باالتر خودکار طور به

 ترا نمرره یرک غلط و صحیح سواالت به توجه با پایان در سیستم

 نیرز شناختي های بازی برنامه در. دهد مي فرد به 100 عدد سقف

 اسرت گیرری تصرمیم و فكرر مسرتلزم کره شرناختي های بازی از

 افرزار نررم صرورت به که آماده بازی یک عنوان به. شده استفاده

 مري کودکران در یرادداری و توجه عملكرد بهبود موجب و بوده

 شرناختي برازی 10 شامل که افزاری نرم از پژوهش این در .شود

 انجرام را برازی یرک جلسه هر در ها آزمودني و شد استفاده بود

 .دادند مي
 

 نتایج

 رارق بررسي مورد اتیسم کانکود از نفر 20 تعداد فوق مطالعه در

 3/53)  و سرال 12 ترا 7 سرن برین دخترر هرا آن کلیره که گرفتند

 بیشررترین چنررین هررم و ابترردایي سرروم تحصرریلي پایرره( درصررد

 طرور همران.  بودنرد سال 10 سني گروه( درصد30) پاسخگویان

 اجرایري هرای کرارکرد آموزش شود مي دیده زیر جدول در که

 پریش مرحلره بره نسربت نمررات یشافزا به آزمون پس مرحله در

 در انردکي تغییررات کنتررل گرروه امرا.  اسرت شده منجر آزمون

  .است داشته ابعاد همین
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 و میرانگین شرود مري مشراهده 2 شرماره جردول در کره همانطور 

 ذکررر آزمررون مرحلرره سرره در معیررار خطررای و معیررار انحررراف

 .استشده

 یریگیپ و آزمون پس و آزمون شیپ مرحله در مشارکت و لیتخ يفیتوص یها هآمار -2 جدول
 معیار خطای معیار انحراف میانگین تعداد گروه 

80/0 10 کنترل (آزمون پیش) تخیل  78/0  24944/0  

20/1 10 اجرایي  22/1  38873/0  

/80 10 کنترل (آزمون پس) تخیل  91/0  29059/0  

40/1 10 اجرایي  17/1  37118/0  

00/1 10 کنترل (پیگیری) تخیل  81/0  25820/0  

30/1 10 اجرایي  94/0  30000/0  

60/14 10 کنترل (آزمون پیش) بازی در مشارکت  92/3  24007/1  

70/15 10 اجرایي  77/3  19304/0  

70/2 15 10 کنترل (آزمون پس) بازی در مشارکت  85635/0  

10/17 10 اجرایي  63/3  14940/1  

30/15 10 کنترل (پیگیری) بازی در مشارکت  66/2  84393/0  

90/16 10 اجرایي  54/3  12002/1  

اطالعات جدول باال نشان مي دهد که میانگین تخیل در مرحله پس 

آزمون در گروه اجرایي نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشته 

بازی  نیز در گروه اجرایي نسبت به  است و میانگین مشارکت در

 گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش داشته است.

 
 

 

 

 لیتخ بعد بر  یياجرا یکارکردها آموزش ریتاث يفیتوص یها آماره-3جدول

 تعداد اریمع انحراف نیانگیم 

30/1 یياجرا یکارکردها يشیآزما گروه  81/0  10 

86/0  کنترل گروه  94/0  10 

87/0 1/08 کل  20 

 لیمشارکت  و تخبرای متغیرهای اسمیرنوف -آزمون کولموگروفنتایج -4 جدول
 یگیریپ-تخیل بعد-تخیل قبل-تخیل یگیریپ-مشارکت بعد-مشارکت قبل-مشارکت 

N 20 20 20 20 20 20 

 115/0 127/0 119/0 143/0 113/0 142/0 آماره آزمون

 200/0 200/0 200/0 122/0 200/0 125/0 یسطح معنادار  

، نتیجه شارکت و تخیلبا توجه به سطح معناداری آزمون برای م

 مي گیریم که توزیع متغیر های جدول باال نرمال مي باشد.



 
 

 63سال ، 3شماره ، 99شهریور -مرداد                                                                 کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی  -2432

 
 
  

 لیتخ بعد بر  یياجرا یکارکردها  آموزش ریتاث یریمتغتک انسیآزمون کوار جینتا -5جدول

 اثر اندازه یدارامعن F مجذورات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع اثر

شیپ 155/10 آزمون  1 155/10  559/16  001/0  389/0  

881/22 گروه  2 440/11  655/18  01/0  589/0  

945/15 خطا  26 613/0     

کل انسیوار  189 30     

شده اصالح انسیوار  967/72  29     

دسررت آمررده تحلیررل کواریررانس هبررا توجرره برره نتررایج ب

آزمون نشان داد که گروه اثر متغیری با کنترل اثر پیشتک

زیرا اشته است د بعد تخیل آزمونپیش  معناداری بر نمرات

 اسرتبروده  05/0 سطح معني داری به دست آمده کمتر از

 58 دهرد يمر نشران کره اسرت بوده 589/0 زیو اندازه اثر ن

  .اسرت بروده يگروهر تیعضرو از يناش راتییتغ از درصد

 بررآموزش کارکردهرای اجرایري  توان گفت بنابراین مي

 .ده استبوموثر  بعد تخیل

 بر  یياجرا یکارکردها آموزش ریتاث يفیتوص یها آماره - 6 جدول

 یباز در مشارکت

 تعداد اریمع انحراف نیانگیم 

 يشیآزما گروه

 یياجرا یکارکردها

50/16  06/2  10 

90/14 کنترل گروه  63/3  10 

70/15 کل  83/2  20 

 

 مشارکت بر  یياجرا یکارکردها آموزش ریتاث یریمتغ تک انسیکوار جیاخالصه نت- 7جدول 

 اثر اندازه یداريمعن F مجذورات نیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع اثر

472/515 آزمونشیپ  1 427/515  035/11  002/0  307/0  

690/900 گروه  2 345/450  050/10  001/0  436/0  

128/1165 خطا  26 813/44     

     30 176328 کل انسیوار

467/2439 شده اصالح انسیوار  29     

متغیری برا دست آمده تحلیل کواریرانس ترکهبه نتایج ببا توجه 

  اثر معناداری بر نمرات،آزمون نشان داد که گروه کنترل اثر پیش

تروان يمر اثررانردازه اشته است که با درنظرگررفتن دآزمون پیش

 ریاز ترراث يناشرر یبرراز در مشررارکت راتییررغت درصررد 43گفررت 

 نیبوده است ا  يگروه تیوو عض یياجرا یکارکردها آموزش

با توجه به یافته ها  .ه به لحاظ آماری نیز معني دار بوده استرابط

مرري ترروان چنررین نتیجرره گیررری کرررد کرره آمرروزش کارکردهررای 

 اجرایي بر تخیل و مشارکت موثر است.

 بحث

 اجرایري های کارکرد آموزش بخشي اثر درباره مطالعه این نتایج

 داد نشران اتیسرم بره مبرتال ودکانک بازی در مشارکت و تخیل بر

 و یافتره افرزایش اتیسم کودکان بازی در مشارکت و تخیل میزان

 ایرن. اسرت آمروزش پایداری دهنده نشان نیز، ماهه یک پیگیری

 آهنگرر و  و همكراران مردني، کوهسرار پیراده هرای یافته با نتایج

 حاضرر پژوهش نتایج. دارد مطابقت (31-28)و همكاران  يقربان

 و همكاری افزایش باعث اجرایي های کارکرد آموزش داد نشان

 هرای کرارکرد از دسرته آن آمروزش برا تروان مي. شد مشارکت

 از بسریاری از هسرتند مشركل دارای اتیسرم کودکران که اجرایي

 وجود کودکان این ارتباطي های مهارت اکتساب در که ابهاماتي

 کودکرران ایررن در را هررا مهررارت ایررن یررا و کرررد پیشررگیری دارد

 در اجرایرري هررای کررارکرد اهمیررت بررا ارتبرراط در. کرررد تقویررت
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، میلرر و  1فریرث هرای پرژوهش اجتمراعي و ارتباطي های مهارت 

 کررده اشراره موضروع ایرن ، بره(32-34) 3و گانسالینگام 2 همكارا

 .شده است داده نشان متغیر دو این باالیي همبستگي ارههمو و اند

 خررده برر اجرایري هرای کرارکرد بخشري اثرر چرایي بررسي .در

 مشارکت نظیر رفتارهایي شامل تعریف طبق که همكاری مقیاس

 مي (35) است ها رهنمود و ها دستورالعمل از پیروی ، دیگران با

 از اجرایي های کارکرد کارگیری به ضمن گفت :کودکان توان

 برر تراملي برا و کننرد مري پرهیز کردن رفتار هدف بي و تكانشي

 وارد ترر مفیرد البتره و تر هوشمندانه طور به دیگران و خود رفتار

 برقرراری به قادر را کودکان بازی. شوند مي دوستان با همكاری

 ، سررازی تصررویر و خالقیررت ابررراز برره قررادر ، دیگررران بررا ارتبرراط

 واقرع در. کنرد مري روزمرره هرای موقعیرت و تجرارب بازآفریني

 یرا اجتمراعي هرای مهرارت کره کودکراني بره بازی در مشارکت

 مري را ترری سرازگارانه هرای رفترار اسرت ضرعیف شران عاطفي

 مهرارت اکتسراب در نقرص گفت توان مي دیگر بیاني به. آموزد

 یرک به مربوط اجرایي های کارکرد در نقص نیز و ارتباطي های

 کره شرناختي های مهارت از بسیاری حقیقت در. است مغز ناحیه

 ماننررد گردنررد مرري معرفرري اجرایرري هررای کررارکرد عنرروان تحررت

 ، وسرازماندهي ریرزی برنامره پرذیری، انعطراف رفتاری، بازداری

 موفقیرت کارگیری به معادل تواند مي فعال حافظه ، خودتنظیمي

 اثرر در مروجهي دلیرل ایرن کره باشد اجتماعي های مهارت آمیز

 از ارتبراطي هرای مهارت بر اجرایي های کارکرد آموزش بخشي

 . باشد مي اتیسم به مبتال کودکان و همكاری در مشارکت جمله

اثربخشي آموزش کارکردهای اجرایي را بر تخیل  مطالعه ای که

 ترا برا پرژوهش نشرد کودکان اتیسم مد نظر قرار داده باشد یافرت

 شده ارائه تمدخال که شد مشخص همچنین؛ حاضر مقایسه شود

 پرس در آزمرایش گرروه اعضرای در معناداری اثربخشي توانسته

. دهرد نشران کنترل گروه اعضای با مقایسه در پیگیری، و آزمون

 خالقیرت و تخیرل گفرت توان مي تخیل به مربوط نتایج تبییندر 

. (36) است روان سالمت ارتقا برای پویایي ایجاد در مهمي عامل

 در تغییرر بررای ذهنري پویرایي و خرالق تفكر ایجاد با توان مي و

                                                           
1 Frith 
2 Miller et al., 
3 Ganesalingam et al 

 خالقیرت و. برد سود ذهني تولیدات تازگي و تنوع کمیت سطح

 مهارت و ها قابلیت از بتوانند کودکان تا گردد مي موجب تخیل

. کننرد اسرتفاده زندگي در بهتر ارتباطي طراحي برای جدید های

 صشاخ دارای روان سالمت دارای انسان موجود شواهد براساس

 سرازش و رفتراری وری کنش سطح در که است هایي نشانه و ها

 برر کنرد مري پیدا تجلي رفتاری یافتگي سازش و هیجاني پذیری

 کره شرود مري دانسرته شخصري روان سالمت دارای فرد پایه این

 روابرط ایجراد بررای هرا قابلیت دارای و هیجاني زیستي به دارای

 فشرار برا خروبي اقانطبر و بروده اجتماعي های درخواست با موثر

 برا هماهنرگ و موزون ارتباط توانایي و دارد زندگي رواني های

 تمررایالت و هررا تضرراد حررل ،محرریط اصررالح و تغییررر و دیگررران

 . (38, 37) کند مي پیدا مناسب و منطقي صورتي به خود شخصي

 مري جملره از برود همرراه هرایي محردودیت با پژوهش این انجام

 کودکان روی بر فقط پژوهش این: کرد اشاره زیر موارد به توان

جامعه پسرران  به نتایج تعمیم امكان که بود تهران در اتیسم دختر

است برر  رو روبه احتیاط با دیگر های شهر یا مقاطع اتیستیک در

همین اساس توصیه مي شود پژوهش های آینده با در نظر گرفتن 

عامل جنسیت و نیز سنجش کارکردهای اجرایري در بزرگسراالن 

 و کودکان خردسال چگونگي ایرن کرنش هرا را بررسري نماینرد.

 مراه یرک از بعرد زمراني محدودیت دلیل به پیگیری آن بر عالوه

 .گرفت انجام

 نتیجه گیری

 آمروزش کره رسرد مي نظر حاضربه  مطالعه های یافته به توجه با

 رشرد توانرد مري اتیسرم به مبتال کودکان در اجرایي کارکردهای

 مداخلره این و دهد ارتقا شناختي واجتماعي ابعاد در را آنها بهینه

 تحقیرق ایرن هاینكبا توجه به  .است برخوردار باالیي ضرورت از

جامعره محردود اجررا شرده اسرت بره  یرکفقط در سرمنان و در 

 بیرونريار برگرردد در جهرت براال رفرتن اعت مري توصریهمحققان 

 بررسيمورد  بیشتر هایو با تعداد نمونه  دیگر، در جوامع تحقیق

 قرار دهند.

 تشکر و قدردانی

 فرروزان دکتری روانشناسي تربیتري رساله از برگرفته حاضر مقاله

 شراهرخ دکترر و اصرل سرتوده نعمت دکتر راهنمایي ، بهچیذری
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 حاضررر پررژوهش اجرررای در نویسررندگان از تمررام کسرراني کرره
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 Abstract 

Introduction: Today, executive dysfunction is one of the characteristics of 

autism spectrum disorder. Therefore, the aim of this study was to investigate 

the effectiveness of executive function training on the imagination and 

participation in play of children with autism. 

Materials and Methods: The research method was quasi-experimental. The 

statistical population included all children aged 7 to 12 years with autism 

referred to Omid Speech and Occupational Therapy Clinic in Semnan. 

Twenty girls with autism were selected by convenience sampling method 

and randomly assigned to two experimental and control groups, each 

assigned to 10 people. In conducting this research, Gersham and Elliott 

(1990) social skills questionnaire, teacher form and researcher-made 

imagination checklist were used. Educational interventions were performed 

in 16 sessions of 60 minutes on the experimental group. If the control group 

did not receive any intervention. Data were analyzed using univariate 

analysis of covariance with control of pretest effect. 

Results: The results showed that there was a significant difference between 

the control and experimental groups in the variables of imagination and 

participation in the game (p <0.001). Also, training in executive functions 

had a significant effect on imagination and participation in the experimental 

group (p <0.001). 

Conclusion: It seems that teaching executive functions improves the 

imagination and participation in play of children with autism and is effective 

as an educational intervention to improve communication skills in children 

with autism. 

Key words: Autism, Imagination, Participation in play, Training in 

executive functions. 
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