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    چكیده
دار است که کارکردهای مغزی و تنظیم هیجان را در هر توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه رویکردی نظام

افظه بر توانبخشی شناختی مبتنی بر ح برنامه اثربخشیبخشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی فردی بهبود می
عه این پژوهش، یک مطالبود.  آموزان با آسیب شنواییکارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان دانش

آموز دختر با آسیب دانش 26آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش پس-آزمونآزمایشی با طرح پیششبه
میر شهر اصفهان انتخاب شده بودند، شرکت داشتند.  ناشنوایان که به روش در دسترس از مدرسه شنوایی

توانبخشی شناختی  شدند. گروه آزمایش، برنامهنفری آزمایش و شاهد تقسیم  23ها به دو گروه آزمودنی
که این آموزش به گروه شاهد ارائه نشد. ابزارهای جلسه دریافت کردند، در حالی  20مبتنی بر حافظه را در 

 کرایج و گارنفسکی نهیجا شناختی تنظیم پرسشنامه( و 2372نجاتی ) توانایی شناختیپژوهش، پرسشنامه 
 افزار نرم 24نسخه و با استفاده از  یریمتغیری و چندمتغش تحلیل کوواریانس تکها با رو( بود. داده2006)

SPSS دهای اجرایی و تنظیم کارکربر توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه  برنامهنتایج نشان داد که شد. تحلیل
توانبخشی شناختی  ها، برنامهبر اساس یافته(. >002/0P)ها تاثیر معناداری داشتشناختی هیجان آزمودنی

بهبود بخشید.  را آموزان با آسیب شنواییمبتنی بر حافظه، کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان دانش
آموزانی برای تقویت کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان چنین دانش توان از این برنامهبنابراین، می

 ای دارد.همیت ویژها توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه برای آنها هریزی برای استفاده از برنامبهره برد و برنامه

 .توانبخشی شناختی، کارکردهای اجرایی، تنظیم شناختی هیجان، آسیب شنوایی :واژگان کلیدی
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 قدمهم
 های عمدههدف یکی از، 2آموزان با نیازهای ویژهامروزه بهبود شرایط زندگی دانش

 ها هستندنیز یکی از این گروه 2شنواآموزان ناشنوا و سخت، دانششودمحسوب می توانبخشی
گیرند آموزان با آسیب شنوایی قرار میآموزان در گروه دانش(. این دانش2029، 3)الویر

را در معرض انزوا قرار  افراد ناشنواتواند آسیب شنوایی می(. 2379زاده، )عاشوری و قاسم
. همچنین، آسیب شنوایی بر (2027 ،4کائو، گائو، هانگ، زیانگ، زانگ و زنگ) دهد

با  و نوجوانان کودکان (. 2029 ،5گذارد )رویی افراد تاثیر میهای شناختی و هیجانفعالیت
)شین کنند های منفی بیشتری را تجربه مینسبت به همساالن عادی خود هیجانآسیب شنوایی 

نترل شود ککودکان با آسیب شنوایی سبب میهای منفی در هیجانبروز  (.2029، 6و هانگ
راحتی نتوانند پیامدهای رفتار خود را در نظر بگیرند و آنها بر رفتارهای آنها کمتر شود و به 

متناسب با موقعیتی که دارند رفتار کنند. چنین مشکالتی با بخشی از مغز به نام کارکردهای 
 (.2026، 9ارتباط دارد )لوکوزی  9اجرایی
کودکان با آسیب شنوایی در کارکردهای اجرایی با مشکالت زیادی مواجه هستند    

طور کلی، کارکردهای اجرایی به (.2026، 7اید، براندت، موست، تاراسچ، هادزی)زیدمن
سیب های افراد با آگیرد و بر توانمندیقرار می ناشنواییتأثیر  حوزه مهمی است که تحت

(. کارکردهای اجرایی بخش مهمی از ظرفیت شناختی 2029، 20گذارد )انگلشنوایی تاثیر می
زی برای ریهای شناختی و برنامهش قابل توجهی در فعالیتشود که نقهر فردی محسوب می

(. 2029، 22زندگی روزمره دارد )اسبجورن، نورمن، کریستیانسن و رینهولدت داننی
نظیم گیرد و شامل توانایی تکارکردهای اجرایی، همه فرایندهای شناختی پیچیده را دربرمی

                                                 
1. Student with special needs 

2. Deaf and hard of hearing student 

3. Lawyer 

4. Cao, Gao, Huang, Xiang, Zhang, Zheng & et al. 

5. Roy 

6. Shin & Hwang  

7. Executive functions 

8. Locozi 

9. Zaidman-Zait, Most, Tarrasch, Haddad-eid & Brand 

10. Engle 

11. Esbjørn, Normann, Christiansen & Reinholdt-Dunne 
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و  بازنگری مسئولیت ،راییاج کارکردهای(. 2026شود )لوکوزی، و کنترل رفتار می
. دارند عهده بر پیچیده شناختی تکالیف انجام طول در را شناختی یندهایافر بخشینظم

ریزی، سازماندهی، مدیریت زمان، حافظه فعال، فراشناخت و بازداری پاسخ از برنامه
 (. 2029، 2آیلوین و پریراکهای کارکردهای اجرایی هستند )مکلنا، مکمولفه

با آسیب شنوایی انجام شده است. اجرایی در افراد  کارکردهایهایی درباره پژوهش   
( نشان داد کودکان با آسیب 2026) 2های پژوهش هال، ایگستی بورتفلد و لیلو مارتینیافته

 پذیری شناختی، کنترلهای آن از جمله انعطافشنوایی در در کارکردهای اجرایی و مولفه
تر ریزی از کودکان با شنوایی عادی ضعیفبازداری، بازداری پاسخ، حافظه فعال و برنامه

( نشان 2024) 3ونیسو پی هستند. نتایج پژوهش بیر، کروننبرگر، کاستالنوس، کالسون هنینگ
تر های حافظه فعال و بازداری پاسخ ضعیفداد عمکرد کودکان با آسیب شنوایی در مولفه

( نشان داد که توجه 2024) 4و هاسر های پژوهش دایاز همساالن شنوای آنها است. یافته
 ترپایدار، توجه انتخابی و کنترل شناختی کودکان با آسیب شنوایی به میزان اندکی ضعیف

از همساالن عادی آنها است و این تفاوت معنادار نیست. نتایج پژوهش کروننبرگر، پیسونی، 
( نشان داد علیرغم میانگین متوسط هوش غیرکالمی 2023) 5شیرلی، هنینگ و کالسون

حافظه  هایکودکان با کاشت حلزون، نمره کمتری نسبت به همساالن شنوای خود در مولفه
و  رضایی، لطفیهای پژوهش زداری پاسخ کسب کردند. یافتهسرعت و با -فعال، روانی

طور ( حاکی از آن بود که کودکان با آسیب شنوایی در مهارت حافظه فعال به2372ویسی )
 تری نسبت به کودکان عادی داشتند.معناداری عملکرد ضعیف

اختی نهای تنظیم شکودکان با آسیب شنوایی عالوه بر کارکردهای اجرایی، در مهارت   
تنظیم  9از نظر براون (.2026زیت و همکاران، هم با مشکالتی مواجه هستند )زیدمن 6هیجان
و کارکردهای اجرایی ارتباط نزدیکی دارند. چرا که کارکردهای اجرایی شامل  هیجان

دهی، تمرکز، توجه پایدار، تغییر از یک محرک به محرک دیگر، تنظیم هیجان و سازمان

                                                 
1. McLennana, McIlveen & Pererac 

2. Hall, Eigsti, Bortfeld & Lillo-Martin 

3. Beer, Kronenberger, Castellanos, Colson, Henning & Pisoni 

4. Dye & Hauser 

5. Kronenberger, Pisoni, Shirley, Henning & Colson 

6. Cognitive emotion regulation 

7. Bron  
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نیز کارکردهای اجرایی را شامل چهار مؤلفه  2شود. عالوه بر این، بارکلییمدیریت ناکامی م
حافظه کاری غیرکالمی؛ گفتاردرونی؛ خودتنظیمی در عواطف، انگیزش و برانگیختگی؛ 

داند. از نظر او مشکل در خودتنظیمی موجب عدم کنترل ریزی و اجرا میبازسازی؛ و برنامه
ظیم های تنبه آن ترتیب کارکردهای اجرایی با مهارتشود و های مثبت و منفی میهیجان
. در (2379، بنابغباری و افروز ، ارجمندنیا مقدم، زادهموسی)رابطه دوسویه دارند  هیجان
نظیم تموثر است،  افرادشناختی های روانهایی که در بهبود ویژگییکی از شاخصواقع، 

 و شناسایی آگاهی، توانایی .(2029، 2سافرونوف)سانتومارو، شفیلد و  است شناختی هیجان
 برانگیختگی درک هیجان، به مربوط بدنی احساسات درست تفسیر ها،هیجان نامگذاری

 در منفی هیجان پذیرش بهتر، احساس به رسیدن در منفی هیجان فعاالنه تعدیل هیجانی،

گوندا، پومپلی، ریهمر، ی، )سرافین هستند هیجانی تنظیم هایمهارت از آن تحمل لزوم زمان
نژاد، قاسمی و جهانگیری نژاد، طیرانی نیکعباسنتایج پژوهش  (.2026، 3یگرآمور و انگل

هیجان در کودکان  کنترل ( حاکی از آن بود که ارتباط غیرکالمی و توانایی انتقال و2374)
بیعی طشنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک نسبت به کودکان با شنوایی کم

 تر بود.ضعیف
های مختلفی به منظور بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان کودکان روش

تنی بر ها، توانبخشی شناختی مبو بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این روش
زالس ؛ پرز مارتین، گون2026، 5است )داجنایس، رولیو، ترمبالی، دمرز، راجر، جوبین 4حافظه

(. توانبخشی شناختی بر اصل 2029، 6پالتس، اگادل ریو، کرویسر الیاس و جیمنز سوسا
پذیری و خودترمیمی مغز از طریق برانگیختگی تاکید دارد و به عنوان یک روش شکل

دیده را از طریق آموزشی و درمانی برای مشکالت شناختی است که کارکردهای آسیب
؛ 2379کند )آبباریکی، یزدانبخش و مومنی، رین ترمیم میراهبردهای آموزشی، تکرار و تم

(. توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه به فرایندهای شناختی و 2022، 9کسلر، الکویو و جو

                                                 
1. Barkley 

2. Santomauro, Sheffield & Sofronoff 

3. Serafini, Gonda, Pompili, Rihmer, Amore & Engel-Yeger 

4. Cognitive rehabilitation program based on memory 

5. Dagenais, Rouleau, Tremblay, Demers, Roger & Jobin 

6. Pérez-Martín, González-Platas, Eguíadel Rio, Croissier-Elías & Jiménez Sosa 

7. Kesler, Lacayo & Jo 
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های مبتنی بر حافظه و سایر عملکردهای شناختی به های درمانی برای آموزش مهارتفعالیت
تاده افتد یا افهای مختلف اتفاق میزمانشود که در منظور یادآوری رویدادهایی گفته می

 (. 2022، 2شد )بویت و راملاست و در راستای آن عملی انجام شده یا خواهد 
ی توانبخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرای برنامه اثربخشیهایی درباره پژوهش   

ا، ن راستانجام شده است.  در ای آموزان با آسیب شنواییو تنظیم شناختی هیجان دانش
( نشان 2029) 2های پژوهش لورنس، جیاکودی، هنشاو، فرگوسن، ایکلبوم و لوفتوسیافته

شنیداری سبب بهبود کارکرد اجرایی توجه و  -داد که آموزش شناختی به صورت شفاهی
( نشان داد 2029شود. نتایج پژوهش پرز مارتین و همکاران )حافظه افراد با آسیب شنوایی می

شناختی بر بهبود عملکرد حافظه فعال بیماران مبتال به اسکلروزیس چندگانه که توانبخشی 
( حاکی 2029) 3های پژوهش هوشینا، هوری، گیاناپولو و سوگایااثر معناداری داشت. یافته

از آن بود که بازی درمانی دیجیتالی به عنوان نوعی توانبخشی شناختی باعث افزایش توجه 
های پژوهش کانلوپولوس، اندرسون، شود. یافتهانی کودکان میهای ارتباطی و هیجو مهارت

( حاکی از آن بود که توانبخشی شناختی بر 2026) 4زلر، تامنز، فجل، والهود و همکارن
کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی موثر بود. نتایج پژوهش 

های شناختی فراغتی بر نگر اثربخشی فعالیت( بیا2024) 5گو، آلوند، اریک و مورتنسن
 6های پژوهش ایراتیها بود. یافتههای هیجانی آزمودنیافزایش ظرفیت شناختی و مهارت

در زمان فراغت اجتماعی شناختی های مهارتبرنامه که آموزش  ( حاکی از آن بود2023)
ان در کودک تنظیم هیجاناجتماعی و های باعث بهبود برقراری روابط با دیگران و مهارت

( حاکی از اثربخشی برنامه 2022های پژوهش کسلر و همکاران )توان ذهنی شد. یافتهکم
یری پذهای کارکرد اجرایی سرعت پردازش، انعطافبازتوانی شناختی آنالین بر مهارت

های پژوهش یافته شناختی و حافظه اخباری کالمی و بینایی کودکان با آسیب مغزی بود.
( بیانگر اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه 2379مقدم و همکاران ) زادهسیمو

آموزان با اختالل نگر بر مشکالت رفتاری و کارکردهای اجرایی توجه دانشآینده

                                                 
1. Boywitt & Rummel  

2. Lawrence, Jayakody, Henshaw, Ferguson, Eikelboom & Loftus 

3. Hoshina, Horie, Giannopulu & Sugaya 

4. Kanellopoulos Andersson, Zeller, Tamnes, Fjell, Walhovd & et al. 

5. Gow, Kirsten Avlund & Mortensen 

6. Eratay  
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( نشان داد که توانبخشی 2376فعالی بود. نتایج پژوهش زارع و شریفی )توجهی بیشکم
وزیس نگر بیماران مبتال به اسکلررد حافظه فعال و آیندهای بر بهبود عملکشناختی رایانه

( 2376های پژوهش امانی، مظاهری، نجاتی و شمسیان )چندگانه اثر چشمگیری داشت. یافته
حاکی از آن بود که توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال نوجوانان 

 یافت. بقا یافته از لوسمی تاثیر قابل توجهی افزایش 
معموالً عملکرد کودکان ناشنوا در به یادسپاری اطالعات و حافظه ضعیف است 

تواند هم شناختی می(. با این حال، توانبخشی 2027، 2گومز، ایمامورا و بنتو)کالدیرا، گافی
کارکردهای  از طریق غیرمستقیم به صورتو هم تاثیر بگذارد  مستقیم بر حافظه به صورت

(. 2027، 2گ)لدین داشته باشدتاثیر حافظه  عملکردبر ر کارکردهای شناختی اجرایی یا سای
تحصیلی و شناختی ایفا  هایفعالیت در مهمی نقش حافظهزیرا کارکردهای اجرایی و 

راهبردهای هایی مانند برنامه برنامه(. از 2027، 3)اسمیت، بروک، جکسون و چارچ کندمی
گاهی برای بهبود کارکردهای اجرایی استفاده می  نیزهیجان و خودتنظیمی هیجان تنظیم 
 های رفتاریاین برنامه( ولی 2026، 4سواب و ونگوزن دیواید، ریجن،ون اسکورل،) گردد

 دارند. تاکید هاهیجان کارکردی و سازگارانه ماهیت بر و بیشتر هستند هیجان بر متمرکز
یر ها مبتنی بر نظریه رفتارگرایی هستند و بر کارکردهای اجرایی تاثبه بیان دیگر، این برنامه

 توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه در حالی که .(2029)سانتومارو و همکاران، اندکی دارند 
های مبتنی های درمانی طراحی شده برای آموزش مهارتای ساختارمند از فعالیتعهمجمو

رسد باعث تقویت ن، حافظه و سایر عملکردهای شناختی است که به نظر میبر هیجا
کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان شود. این امر بیانگر ضرورت انجام این پژوهش 

 است. مبتنی بر حافظه شناختیو استفاده از برنامه آموزشی توانبخشی 
ا ت که کودکان را ببی اسعص -حسی آسیب نوعی ناشنواییبا توجه به این که    

های کند. این امر حاکی از ضرورت تدوین و اجرای برنامهمشکالت زیادی مواجه می
توانبخشی برای افراد با آسیب شنوایی است )زانگ، آندروود، مکگویری، لیانگ، مور و 

                                                 
1. Caldeira, Goffi-Gomez, Imamura & Bento 

2. Leding 

3. Smith, Brooke, Jackson & Church 

4. Schoorl, van Rijn, de Wied, Van Goozen & Swaab 
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رسد استفاده از برنامه آموزشی های پژوهشی به نظر می(. با توجه به پیشینه2027، 2فو
توانبخشی شناختی برای بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان افراد با آسیب 

دو حوزه  شنوایی ضروری باشد. در حقیقت، کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان
گذارند ر میهای افراد تاثیگیرند و بر توانمندیقرار می اشنوایینتأثیر  مهمی هستند که تحت
های شناختی است (. از آن جایی که حافظه هم بخشی از توانایی2027)اسمیت و همکاران، 

بنا، غباری افروز، ارجمندنیا و آبکنار، جلیلشود )های هوش محسوب میو یکی از شاخص
بی توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه، تغییرات مطلو رسد با اجرای برنامه(، به نظر می2379

در کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان این افراد ایجاد شود. با توجه به این که 
آموزان با آسیب شنوایی در کارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان با مشکالت دانش

ی باره اثربخشی توانبخشی شناختهای اندکی درخاصی مواجه هستند ولی با این حال پژوهش
ء که این موارد حاکی از خالبرکارکردهای اجرایی و تنظیم شناختی هیجان انجام شده است 

باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، پژوهشی و ضرورت بیش از پیش این مطالعه می
و تنظیم  یتوانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر کارکردهای اجرای برنامهبررسی اثربخشی 

 آموزان با آسیب شنوایی بود.شناختی هیجان دانش

  روش
 امعهج بود.شاهد گروه  وآزمون پس-آزمونطرح پیشآزمایشی با شبهپژوهش حاضر از نوع 

 آموزان با آسیب شنوایی مدرسه دخترانه میر شهر اصفهاندانش کلیه از پژوهش این آماری

در گیری ها از روش نمونهبرای انتخاب آزمودنی شده بود. تشکیل 2376در سال تحصیلی 
شد دختر با آسیب شنوایی می آموزدانش 26مطالعه شامل  استفاده شد. نمونه مورد دسترس

عصبی و افت شنوایی آنها در بودند. آسیب شنوایی آنها از نوع حسیساله  26تا  23که 
 داده شده بودند و از تشخیص آنها قبل از دو سالگیبل بود، همگی دسی 90تا  50محدوده 

کردند. عالوه بر این برای آموزش آنها از روش ارتباط کلی )ترکیب سمعک استفاده می
دلیل به تقسیم شدند.نفری  23دو گروه  به هاروش شفاهی و اشاره( استفاده شد. آزمودنی

است،  نفر 20ها از گروه کی آزمایشی حجم مطلوب برای هرشبهاستفاده از روش پژوهش 
ها به های پژوهشی نیز توجه شده است. انتساب گروهالبته در تعیین حجم نمونه به پیشینه

                                                 
1. Zhang, Underwood, McGuire, Liang Moore & Fu 
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سنی  دامنهورود به پژوهش  هایتصادفی صورت پذیرفت. مالک طورنیز بهآزمایش و شاهد 
های هفتم تا نهم در مدرسه ویژه ناشنوایان در دو سال اخیر، ، تحصیل در پایهسال 25تا  23

 الزم به ذکر است که هفت نفر از .بود به شرکت در پژوهش و زندگی با پدر و مادرتمایل 
ها در یک یا دو سال در مدرسه عادی تحصیل کرده بودند ولی به دلیل مشکالت آزمودنی

ترین مشکالت آنها نیز ضعف ای که داشتند به مدرسه ناشنوایان آمده بودند. مهمعمده
خروج از  هایمالکمات مناسب در مدارس عادی بود. تحصیلی شدید و عدم ارائه خد

غیبت بیشتر از دو جلسه در جلسات آموزشی، مصرف داروهای محرک یا مطالعه نیز 
 -غیرمحرک، شرکت همزمان در مداخله آموزشی مشابه، داشتن مشکالت بینایی، جسمی

ق یا طالعلت  .بودتوانی ذهنی و طالق یا جدایی والدین هایی مانند کمحرکتی یا اختالل
ها های فرزندان آنجدایی والدین به عنوان یک مالک خروج این بود که این مساله بر هیجان

ه آوری اطالعات از ابزار زیر استفادبرای جمعگذارد. و نتایج پژوهش تاثیر قابل توجهی می
 :شده است

 که ساخته است 2372در  سال در پرسشنامه را نجاتی این :2توانایی شناختیپرسشنامه 

بین  اینمره سوال هر برای که لیکرتی است به صورت گذاری آننمره و دارد سوال 30
 پایایی است. 250و  30گیرد. حداقل و حداکثر نمره آن نیز به ترتیب می یک تا پنج تعلق

 و روایی همزمان آن از طریق 93/0 کرونباخ آلفای روش با توانایی شناختی هپرسشنام

 به منظور پرسشنامه این پایایی محاسبه شد. بنابراین، روایی و 96/0پیرسون  همبستگی

در پژوهش حاضر  (.2372)نجاتی، شده است  گزارش کارکردهای اجرایی مطلوب ارزیابی
به دست آمد و پایایی آن از  93/0نیز پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 

 آمد. به دست  94/0طریق همسانی درونی 
در سال   3کرایج و گارنفسکیرا : این پرسشنامه 2هیجان پرسشنامه تنظیم شناختی   
 در را هاهیجان تنظیم شناختی و راهبردهای است ایماده 29 اند کهکرده طراحی 2006

 سنجد:عامل می 7بر حسب  زندگی زایتنیدگی و تهدیدکننده حوادث به پاسخ
 نمایی؛فاجعه نشخوارگری؛ /فکر بر تمرکز دیگرسرزنشگری؛ خودسرزنشگری؛

 بر مجدد تمرکز پذیرش؛ مثبت؛ مجدد ارزیابی مثبت؛ مجدد تمرکز شماری؛اهمیتکم

                                                 
1. Cognitive abilities questionnaire 

2. Cognitive emotion regulation questionnaire  

3. Garnefski & Kraaij 
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مقیاس هیجان از دو مقیاس تشکیل شده است:  ریزی. پرسشنامه تنظیم شناختیبرنامه
 ایراهبردهمقیاس چهار عامل نخست و همچنین از  نایافتهسازشیا  راهبردهای غیرانطباقی

طریق  گذاری این پرسشنامه ازنمره شود.یافته از پنج عامل آخر تشکیل میسازشیا انطباقی 
حداقل شود که انجام می( همیشه) 5 تا نمره (هرگز) 2نمره  از لیکرتی ایدرجه پنجمقیاس 

 استفاده دهنده نشان نمره باالتر و است 20 و 2 ترتیب به زیرمقیاس هر در نمره حداکثر و

  نوربال و. بشارت، زاهدی تجریشی شودمحسوب می شناختی راهبرد آن از فرد بیشتر
 99/0 ترتیب هبا روش آلفای کرونباخ بیافته سازشو  نایافتهراهبردهای سازش( پایایی 2373)
 آلفای در این پژوهش، ضرایباند. گزارش کرده 99/0 و 93/0آن را  روایی و 73/0  و

و روایی آن از  بود 90/0و  94/0ترتیب  یافته بهسازشو  نایافتهراهبردهای سازش کرونباخ
 .به دست آمد 95/0و  99/0طریق تحلیل عاملی به ترتیب 

نامه مبنی بر انجام پژوهش به مدیریت برای اجرای پژوهش، ابتدا جهت دریافت معرفی   
نگ هماه رسه ناشنوایان میرمدبا مدیریت  سپسمراجعه شد.  شهر اصفهانآموزش و پرورش 

با آسیب  آموزاندانشو مادران  مدرسهشد. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر برای مدیر 
های ورود و خروج پژوهش و ها بر اساس مالکبعد از انتخاب آزمودنیشد. بیان شنوایی 

 ناهیج شناختی تنظیمو  توانایی شناختیهای پرسشنامه، شاهدجایگزینی در گروه آزمایش و 
 . شدآزمون تکمیل به عنوان پیش برای هر دو گروه

ه برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظآزمون در گروه آزمایش بعد از اجرای پیش   
شرکت کردند. این برنامه بر اساس پروتکل توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه شولبرگ و 

 ایمداخله که( تنظیم شده 2375ور و صارمی )آبادی، پیله( و باشی عبدل2002) 2ماتیر

. الزم دارد تمرکز حافظهمبتنی بر  شناختی هایتوانایی بر و است شناختیعصب و شناختی
به ذکر است که این دو پروتکل یکسان هستند و با تغییراتی جزئی برای افراد مختلف کاربرد 

ی توانبخشی شناخت برنامهاز روش ارتباط کلی به منظور آموزش  در پژوهش حاضردارند. 
استفاده شد. عالوه بر این، بسیاری از مطالب و محتوای جلسات به صورت  مبتنی بر حافظه

 هاییتمرین آموزش جلسات دیداری و تصویری با استفاده از پاورپوینت ارائه گردید. در

در . برنامه مداخالتی کردندمی تقویت را حافظه و تمرکز توجه، هایمهارت که شدمی داده

                                                 
1. Sholberg & Mateer 
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هدف و محتوای  اجرا شد. مدرسه ناشنوایان میرجلسه در  دوای هفتهو  ایدقیقه 50جلسه  20
 آمده است. 2برنامه در جدول این 

 برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظههدف و محتوای . 1جدول 
 تکلیف فعالیت یادگیری محتوا هدف جلسه

2 
برقراری 
ارتباط و 

 معرفی برنامه

توضیح درباره ساختار جلسات، 
ها روش گذاری،ریزی، هدفبرنامه

 های شناختیو تمرین

آگاهی از برنامه، 
ها و توجه به هدف
 های شناختیفعالیت

تکمیل کاربرگ 
 های شناختیفعالیت

2 
تقویت حافظه 

 -دیداری
 تصویری

آموزش با کمک یادیارها، تمرین 
تصویری مانند  -حافظه دیداری

 بازی یادآوری چهره

توجه به یادیارها و 
درک قدرت حافظه 
 دیداری و تصویری

تکمیل کاربرگ 
یادیارها و یادآوری 

 های مختلفچهره

3 
تقویت حافظه 

 -شنیداری
 دیداری

زنگی خبا، گوش بهآموزش پس
های شنیداری و نسبت به محرک

های حفظ توجه نسبت به محرک
 دیداری

تقویت حافظه از 
خبا، تالش طریق پس

برای حساسیت 
 شنیداری و دیداری

 هایکاربرگ تمرین
 شنیداری و دیداری

4 
تقویت حافظه 

 -دیداری
 فضایی

های مربوط به سرعت ارائه بازی
پردازش اطالعات و هماهنگی 

 فضایی -دیداری

توجه آگاهانه به 
دیداری های مهارت

 فضایی

لیست کردن و انجام 
هایی مانند بازی بازی

 های فضاییصورتک

5 
تقویت حافظه 

عددی و 
 تداعی کلمات

گفتن اعداد طبق الگو، الگویابی 
مستقیم و معکوس، تکمیل کردن 

های های کلمات، تداعیجدول
 زوجی

بهبود الگویابی اعداد 
و مهارت در تکمیل 

 جداول

تکمیل کاربرگ 
اعداد و الگویابی 

 تکمیل جداول

6 
حافظه 

رویدادی و 
 بسط شناختی

تغییر توجه در حافظه رویدادی، 
توجه انتخابی و پردازش توجه، 

 سازماندهی کالمی، گسترش معنایی

ارتقای توجه به 
رویدادها و توسعه 
 بافت معنایی آنها

تکمیل کاربرگ 
رویدادها، توجه 

 انتخابی و بسط معانی

9 
تقویت حافظه 

 مکانی زمانی و

تصویرسازی زمانی و مکانی با 
های گذشته اخیر و یادآوری تجربه

 فوری

بهبود رویدادهای 
وابسته به زمان و 

 مکان

تکمیل کاربرگ ثبت 
رویدادهای اخیر و 

 فوری

9 
تقویت حافظه 

 حرکتی

های حرکتی اجرای دستورالعمل
ای مانند ای و چندمرحلهمرحلهیک

 بندی و تمایزگذاریطبقه

در اجرای مهارت 
های عملی فعالیت

 ایچندمرحله

اجرا و ثبت 
های ردیف فعالیت

کردنی، ترتیبی و  
 بندیطبقه

7 
تقویت 
 فراحافظه

 صورتتصویرسازی و حل مساله به
ریزی، حذف تدریجی ذهنی، برنامه
 ایهای حافظهنشانه

 آگاهی از فراحافظه و
 مناسب هایشیوه

 بازیابی

تکمیل کاربرگ 
 و تشخیص آگاهی،

 نظارت
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20 
خروج از 
برنامه و 

 بندیجمع

مروری بر محتوای جلسات و 
 آمادگی برای خروج از برنامه

 هایبهبود توانایی

شناختی مبتنی بر 
 حافظه

تکمیل کاربرگ 
 های شناختیمهارت

به  نهیجا شناختی تنظیمو  توانایی شناختیهای پرسشنامهمجدداً  ها،آزمودنیاز همه 
ها یآزمدن والدین ،پژوهش به منظور رعایت مالحظات اخالقی آزمون گرفته شد.پسعنوان 

ارگاه کو  کردند امضا پژوهش را در فرزندشان بر شرکت مبنی کتبی نامهآنها رضایت
رگزار دو روز برای گروه شاهد ب در طول توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظهبرنامه  یآموزش

 های بهمحتوای جلسات در اختیار آنها قرار گرفت. دادهای در خصوص جزوه. همچنین شد
زمون آگروه با استفاده از دو برای هر  قبل و بعد از برگزاری جلسات آموزشیدست آمده 

نسخه ز چندمتغیری با استفاده ا تحلیل کوواریانسو  متغیریتک تحلیل کوواریانسآماری 
 شد. تحلیل  SPSSافزار آماری نرم 24

 نتایج
اندارد با میانگین و انحراف است گروه آزمایشها در سن آزمودنیهای توصیفی بیانگر یافته

برای  بود. 56/0و  07/24گروه شاهد با میانگین و انحراف استاندارد در و  63/0و  22/24
مستقل  tها از آزمون آماری بررسی اثر متغیرهای کنترل پژوهش یعنی سن و هوش آزمودنی

استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و شاهد از نظر سن و هوش تفاوت معناداری 
 تنظیمو  کارکردهای اجراییمعیار متغیرهای  انحراف ،میانگین. (<05/0P)وجود ندارد 

در دو گروه آزمایش و شاهد در ( نایافتهسازشو  یافتهراهبردهای سازش) نهیجا شناختی
 ارائه شده است. 2آزمون در جدول آزمون و پسپیشموقعیت 

 توصیفی متغیرهای وابسته هایشاخص .2جدول 

 موقعیت  متغیرها
 گروه شاهد گروه آزمایش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین نرمالیتی

انحراف 
 معیار

 نرمالیتی

 کارکردهای اجرایی

پیش 
 آزمون

11/46 11/2 46/0 46/46 00/2 66/0 

پس 
 آزمون

46/17 06/2 66/0 76/47 61/2 06/1 
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 تنظیم

 شناختی

 نهیجا

 یافتهسازش

پیش 
 آزمون

06/6 66/0 11/0 16/6 61/0 10/0 

پس 
 آزمون

66/4 64/0 41/0 11/6 20/0 02/0 

 هنایافتسازش

پیش 
 آزمون

01/4 66/0 74/0 06/4 61/0 76/0 

پس 
 آزمون

67/6 62/0 66/0 01/4 60/0 66/0 

ناختی توانبخشی شبه علت وجود یک متغیر مستقل )آزمون و برای تعدیل اثر پیش
ل آزمون آماری تحلی یکاز  کارکردهای اجراییمتغیر وابسته  یک( و مبتنی بر حافظه

 نظیمدو متغیر وابسته راهبردهای تتحلیل ( و همچنین برای آنکووامتغیری )کوواریانس تک

نایافته از یک آزمون آماری تحلیل کوواریانس شسازو  یافتهسازشن هیجا شناختی
 .استفاده شد)مانکووا(  چندمتغیری

دن توزیع ابتدا نرمال بو، کارکردهای اجراییبرای تعیین اثربخشی برنامه مداخالتی بر 
وف اسمیرن -با استفاده از آزمون آماری کلموگروف کارکردهای اجراییهای مربوط به داده

. مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون هم (<05/0P)مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد 
نتایج آزمون لون حاکی از برقراری مفروضه . (F=32/7و  P>34/0) مورد تائید قرار گرفت

آزمون آماری تحلیل ای هبنابراین مفروضه(. F=059/0و  P>22/0ها بود )همگنی واریانس
 گزارش شده است. 3باشد که نتایج آن در جدول برقرار می متغیریکوواریانس تک

 کارکردهای اجراییآزمون متغیری نمره پسنتایج تحلیل کوواریانس تک. 6جدول 

 منبع پراش
مجموع 
 مجذورات

 درجه

 آزادی
میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

 سطح

 معناداری
مجذور 

 اتا
 21/0 006/0 60/7 24/67 1 24/67 آزمونپیش

 66/0 001/0 11/10 10/66 1 10/66 گروه
    26/6 26 67/160 خطا
     27 66/611 کل

 

 کارکردهای اجراییآزمون ، گروه اثر معناداری بر نمرات پس3با توجه به نتایج جدول 
تغییر متغیر  درصد 44توان گفت که بر اساس مجذور اتا می (.F=99/20و  P>002/0)داشت 

راهبردهای ر ب مداخالتیبرای تعیین تاثیر برنامه  .به علت اثر مداخله است کارکردهای اجرایی
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با استفاده از  هادادههای مربوط به ، نیز ابتدا نرمال بودن توزیع دادهنهیجا شناختی تنظیم
 .(<05/0P)اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد  -آزمون آماری کلموگروف

 s , Box=67/0برابر با )کوواریانس را تایید کرد که -آزمون باکس فرض همگنی واریانس

M  92/0و=Pمفروضه شیب خط رگرسیون برای متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها ( بود .
ود ب حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابستهآزمون کرویت بارتلت برقرار بود. 

(002/0=P.) د ها در همه متغیرها را تائینتایج آزمون لون نیز برقراری فرض همگنی واریانس
رقرار ب آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیریهای مفروضه ،. بنابراین(<05/0Pکرد )
 نایافتهسازشو  یافتهسازش نهیجا شناختی راهبردهای تنظیمهای . به این منظور، متغیراست

مورد محاسبه قرار  ترین ریشه رویبزرگفرض آماری در پیش اهدشآزمایش و  در گروه
 متغیرهاحداقل در یکی از  شاهد(. بنابراین گروه آزمایش و F=32/22و  P=002/0)گرفت 

س آزمون آماری تحلیل کوواریانبردن به این تفاوت، از به منظور پی .تفاوت معناداری دارند
 آمده است. 4چندمتغیری استفاده شد که نتایج هر یک در جدول 

  نایافتهسازشو  یافتهراهبردهای سازش برای مانکووانتایج تفکیکی . 6 جدول

 منبع پراش متغیرها
مجموع 

 مجذورات
 درجه

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
نسبت 

F 

 سطح

 معناداری
مجذور 

 اتا

راهبردهای 
 یافتهسازش

 07/0 29/0 27/2 93/0 2 93/0 آزمونپیش

 49/0 002/0 76/24 59/7 2 59/7 گروه

    64/0 22 92/22 خطا
     25 64/22 کل

راهبردهای 
 نایافتهسازش

 24/0 03/0 26/6 22/5 2 22/5 آزمونپیش

 52/0 002/0 97/29 69/25 2 69/25 گروه

    93/0 22 03/27 خطا
     25 77/36 کل

راهبردهای  آزمون، گروه اثر معناداری بر نمرات پس4با توجه به نتایج جدول 
. با (P>002/0)داشته است ( F=97/29) نایافتهراهبردهای سازش ( وF=76/24) یافتهسازش

درصد تغییرات هر یک از متغیرهای  49و  52ترتیب توان بیان کرد بهتوجه به مجذور اتا می
رنامه بها در از شرکت آزمودنی یافتهسازشو  نایافتهسازش نهیجا شناختی راهبردهای تنظیم

 شود.ناشی می توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه
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 گیریبحث و نتیجه
 توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه بر برنامه پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

اولین  انجام شد. آسیب شنواییبا  آموزاندانش نهیجا شناختی تنظیم و کارکردهای اجرایی
منجر ظه توانبخشی شناختی مبتنی بر حاف آموزش برنامهکه  بوداین پژوهش بیانگر آن  یافته

 این یافته با نتایج شد. با آسیب شنوایی آموزاندانش کارکردهای اجراییبه بهبود 
( در خصوص تاثیر مثبت و قابل توجه آموزش 2029های لورنس و همکاران )پژوهش

شناختی بر بهبود کارکرد اجرایی توجه و حافظه افراد با آسیب شنوایی، پرز مارتین و 
( مبنی بر تاثیر قابل توجه توانبخشی شناختی بر بهبود کارکرد حافظه فعال 2029همکاران )

( در خصوص اثربخشی توانبخشی شناختی بر 2026ها، کانلوپولوس و همکاران )آزمودنی
و حافظه فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی، کسلر و همکاران  کارکردهای اجرایی توجه

جرایی های کارکرد ا( در خصوص اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی آنالین بر مهارت2022)
( مبنی بر اثربخشی توانبخشی 2379و همکاران ) مقدم زادهکودکان با آسیب مغزی، موسی

توجهی مآموزان با اختالل کدهای اجرایی دانشنگر بر کارکرشناختی مبتنی بر حافظه آینده
( مبنی بر اثربخشی توانبخشی شناختی بر 2376فعالی و همچنین امانی و همکاران )بیش

 کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی همخوانی داشت.
سبب  یدر شنوایعنوان کرد نقص توان میپژوهش یافته نخستین تبیین  به منظور   

ن رسد ایشود که افراد در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل شوند. به نظر میمی
ر د کند. از این رو، افراد با آسیب شنواییآسیب وارد می مشکالت به توانایی شناختی آنها

عالوه  (.2027شوند )اسمیت و همکاران، رو میبا مشکالت زیادی روبه کارکردهای اجرایی
ا و باشد )کالدیرهای مبتنی بر حافظه ضعیف میبر این، عملکرد افراد ناشنوا در مهرت

شود تا ب میسب(. از سوی دیگر، برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه 2027همکاران، 
های های شناختی خود پیدا کنند و راهکودکان آگاهی بیشتری نسبت به حافظه و توانایی

(. همچنین، توانبخشی 2022)بویت و رامل، رای رفع چنین مشکالتی بیابند تری بمناسب
های آموزشی و توانبخشی جهت ارتقای کارکردهای شناختی مبتنی بر حافظه یکی از روش

(. به دلیل 2029؛ پرز مارتین و همکاران، 2026کودکان است )داجنایس و همکاران،  اجرایی
ان های جذاب و مورد عالقه کودکافظه شامل فعالیتاین که برنامه توانبخشی مبتنی بر ح

ور فعال و طشوند کودکان با آسیب شنوایی بهها از طریق بازی ارائه میاست و این فعالیت
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رسد تاثیر قابل توجهی بر ارتقای کنند و به نظر میخودانگیخته در آن مشارکت می
انبخشی تو یست که آموزش برنامهآنها داشته باشد. پس دور از انتظار ن کارکردهای اجرایی

 نوایی شود.با آسیب ش آموزاندانش شناختی مبتنی بر حافظه باعث بهبود کارکردهای اجرایی
مبتنی بر  توانبخشی شناختی آموزش برنامهکه  بوداین پژوهش بیانگر آن  دومین یافته   
این یافته با  شد. با آسیب شنوایی آموزاندانش نهیجا شناختی منجر به بهبود تنظیمحافظه 

( مبنی بر اثربخشی بازی درمانی دیجیتالی به عنوان 2029هوشینا و همکاران ) پژوهش نتایج
 های ارتباطی و هیجانی کودکان و نتایج پژوهشنوعی توانبخشی شناختی بر افزایش مهارت

 های شناختی فراغتی بر افزایش ظرفیت( مبنی بر اثربخشی فعالیت2024گو و همکاران )
های پژوهش ایراتی ها همسو بود. همچنین یافتههای هیجانی آزمودنیشناختی و مهارت

ود بهب در زمان فراغت براجتماعی شناختی های آموزش مهارتحاکی از تاثیر که ( 2023)
 ذهنی توانکمدر کودکان  و تنظیم هیجان ارتباطیهای برقراری روابط با دیگران و مهارت

  حاضر همخوانی داشت.بود با نتایج پژوهش 
ای خود به هگفت کودکان با نیازهای ویژه در ابراز هیجانتوان میدر تبیین این یافته 
های (. برخی از کودکان در مهارت2029کنند )سانتومارو و همکاران، نحو مطلوبی عمل نمی

 شنوایی همچنین آسیبشناختی، حرکتی، اجتماعی و زبان با مشکل یا تاخیر مواجه هستند. 

 هایمهارت و زبان گفتار، در تاخیر باعث افت شنوایی و نیست رؤیت قابل یک ناتوانی

ی، های شناختی و مبتنی بر حافظه به رشد شناختدر حالی که فعالیتارتباطی و هیجانی شود 
ک های نامطلوب کمرشد اجتماعی، کنترل رفتار، کنار آمدن با استرس و غلبه بر هیجان

کند )زیدمن زیت را تقویت می نهیجا شناختی تنظیمارتباط با همساالن و  کرده و همچنین
تنظیم هیجان  در مهمی نقشهای شناختی هدفمند (.  همچنین، فعالیت2026و همکاران، 

(. در واقع برنامه 2027)اسمیت و همکاران،  پردازدهای مختلف میدراد و به کنترل هیجان
ه های عاطفی و هیجانی توجتوانبخشی مبتنی بر حافظه به حوزه شناخت، حافظه و مهارت

( و محتوای جلسات آن بر همین اساس 2379زاده مقدم و همکاران، ای دارد )موسیویژه
یت ی سازش یافته تقورسد که راهبردهای هیجانتدوین شده است. در این راستا، به نظر می

 شوند.
از سوی دیگر، توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه به فرایندهای شناختی به منظور 

افتد و در راستای آن عملی انجام های مختلف اتفاق مییادآوری رویدادهایی که در زمان
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ه بناختی ش(. عالوه بر این، توانبخشی 2022شد توجه دارد )بویت و رامل، شود یا خواهد می
 گذارد و باعث کاهش راهبردهایتنظیم شناختی هیجان تاثیر میبر  غیرمستقیم صورت

 گردد راهبردهای هیجانی سازششود و چنین مکانیزمی سبب میهیجانی سازش نایافته می
ای (. به بیان دیگر، توانبخشی شناختی، مجموعه2027یافته در فرد تقویت گردد )لدینگ، 

های مبتنی بر حافظه، های درمانی طراحی شده برای آموزش مهارتلیتساختارمند از فعا
ای به  مشکالت شناختی و هیجانی هیجان و سایر عملکردهای شناختی است که توجه ویژه

(. به همین دلیل برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه 2029دارد )پرز مارتین و همکاران، 
دهی های شناختی و خودنظمهای تقویت مهارتفعالیت ای چندبعدی است و شاملکه برنامه

افراد با آسیب شنوایی بسیار ضروری است.  نهیجا شناختی تنظیمشود برای ارتقای هیجان می
 نهیجا شناختی تنظیمای سبب بهبود بنابراین، دور از انتظار نیست که اجرای چنین برنامه

  با آسیب شنوایی شود.  آموزاندانش

ه که منجر ب آموزان با آسیب شنواییای از مشکالت دانشبخش عمده کلی،طور به   
شود، در ارتباط با عملکرد و رفتار در زندگی شخصی و در آنان می 2سازیخودناتوان

ون خودی و بدبهطور خودتوانند بهاجتماعی آنها است. این کودکان به این دلیل که نمی
موقعیتی،  هایرا بیاموزند نیازمند نشانهو هیجانی  ارتباطیشناختی، های کمک دیگران مهارت

ی توانبخشی شناخت . برنامهاجتماعی هستند هایمهارت به خاطرسپاری و انجامفهم اهداف و 
باشد. عالوه محور دارد موثر میهای شناختی و حافظهمبتنی بر حافظه با تاکیدی که بر مهارت

شناختی در صورت برخورداری از آموزش فقط  یآموزان با آسیب شنوایدانشبر این، 
ردهای کارکبه برخی از سطوح اکتسابی  همانند همساالن عادی خودخواهند توانست مناسب 
توانبخشی شناختی از طریق  زشکه آمو چرا .دست یابند نهیجا شناختی تنظیم و اجرایی

آموزان با دانش نهیجا شناختی تنظیم و بهبود کارکردهای اجراییموجب مبتنی بر حافظه 
سازی امکانات قابل دسترسی به منظور استفاده از فراهم از این رو،گردد. میآسیب شنوایی 

 برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه برای افراد با آسیب شنوایی ضروری است. 
های ویژگیبه هایی را که این پژوهش با آن مواجه بوده است عبارتند از: محدودیت   

ارد های مختلف در آنها ارتباط دکه با ابراز هیجان آموزان با آسیب شنواییصیتی دانششخ
دوده عصبی در محآموزان با آسیب شنوایی حسیتوجه نشد، این پژوهش فقط بر روی دانش

                                                 
1. Self-disabled   
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ها، نحوه تکمیل بل انجام شد، با توجه به مشکالت شنوایی آزمودنیدسی 90تا  50
ح های کوچک به آنها توضیاعی با روش ارتباط کلی و در گروهها و مفاهیم انتزپرسشنامه

متغیرهایی مانند سواد والدین و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها مورد بررسی داده شد، تأثیر 
 .با توجه به محدودیت زمانی، محقق برای اجرای آزمون پیگیری فرصتی نیافتقرار نگرفت و 

از نظر های آتی شود که در پژوهشلذا پیشنهاد می ؛کرد باید در تعمیم نتایج احتیاط بنابراین
رباره توجه شود، پژوهش د آموزان با آسیب شنواییهای شخصیتی دانشبه ویژگیپژوهشی 
های با انواع مختلف آسیب شنوایی با میزان افت شنوایی متفاوت و ابزارهای آزمودنی

دنظر مو اقتصادی آنها  تماعیسواد والدین و وضعیت اجشنوایی مختلف انجام شود، کمک
مل و آزمون پیگیری به ع انجام شود با حجم نمونه بیشتریهای بعدی قرار گیرد و پژوهش

ر حافظه توانبخشی شناختی مبتنی بآموزش شود که پیشنهاد میاز نظر کاربردی همچنین  آید.
شی برنامه توانبخهای کودکان با نیازهای ویژه انجام شود و این برنامه در برای سایر گروه

نی توانبخشی شناختی مبتهای آموزشی درباره مدارس گنجانده شود. عالوه بر این، کارگاه
  .های آنها برگزار گرددهای کودکان با نیازهای ویژه و خانوادهبرای سایر گروه بر حافظه

 منابع
(. اثربخشی توانبخشی 2376امانی، ا.، مظاهری، م. ع.، نجاتی، و.، و شمسیان، ب. ش. )

شناختی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال نوجوانان بقا یافته از لوسمی حاد 
 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانلنفوبالستیک دارای سابقه شیمی درمانی. 

29(249 ،)226-239. 
 شناختی بخشیتوان تاثیر بررسی(. 2379. )خ یزدانبخش، ک.، و مؤمنی، ا.، آبباریکی،
 شناسیروان. ویژه یادگیری اختالل با آموزاندانش شناختی اجتناب کاهش بر ایرایانه
  .76-67 ،(33)7 ،استثنایی افراد

 بر شناختی توانبخشی (. اثر2375صارمی، ع. ا. ) س.، و ور،آبادی، ح.، پیلهباشی عبدل

 مالتیپل به مبتال بیماران در اضطراب و افسردگی حافظه، شناختی، کارکردهای
 .40-29(، 3)4، فصلنامه  شفای خاتماسکلروز. 
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مقایسه ناگویی هیجانی و (. 2372) ا. ع. ،نورباال و.، زاهدی تجریشی، ک.، ع م. بشارت،
 مجله. عادیسازی، اضطرابی و افراد بیماران جسمانی در هیجان تنظیم راهبردهای

 .3-26، 9، روانشناسی معاصر
 اثربخشی(. 2379. )بناب، بو غباری ع. ا.، ارجمندنیا.، غ.، افروز، س. س.، آبکنار، جلیل

 یارتباط هایمهارت و شناختی ظرفیت کاری، حافظه بر عرش فراغت اوقات برنامه
  .92-49 ،(30)9 ،استثنایی افراد روانشناسی. ذهنی توانکم آموزاندانش

شنوا و (. مقایسه حافظه فعال در کودکان کم2372رضایی، م.، لطفی، گ.، و ویسی، ف )
 .29-24(، 2)22، مجله علمی پژوهشی پژوهانکودکان عادی. 

افظه ای بر بهبود عملکرد ح(. تاثیر توانبخشی شناختی رایانه2376زارع، ح.، و شریفی، ع. ا. )
، اسی شناختیشنفصلنامه رواننگر بیماران مبتال به اسکلروزیس چندگانه. فعال و آینده

5(2 ،)2-20. 
سازی روانی بر ناگویی (. اثربخشی آموزش ایمن2379زاده، س. )عاشوری، م.، و قاسم

صلنامه فگیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی. گری و جهتیجانی، خودتعیینه
 .9-24(، 2)24، شناختیروانمطالعات 

(. مقایسه 2374نژاد، ح.، قاسمی، م. م.، و جهانگیری، ن. )نژاد، ح.، طیرانی نیکعباس
شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک. ارتباطات غیرکالمی کودکان کم

 .93-66(، 3)4، له علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهدمج
 اثربخشی. (2379ب. ) بناب، غ.، و غباری افروز، ا.، ع. ارجمندنیا، زاده مقدم، ح.،موسی

 کارکردهای و اریرفت مشکالت بر نگرآینده حافظه بر مبتنی شناختی توانبخشی برنامه
 ،استثنایی انکودک فصلنامه. فعالیبیش توجه کاستی اختالل با کودکان توجه اجرایی

29(4) ،205-229. 
 .روانسنجی خصوصیات بررسی و طراحی ی:شناخت هایتوانایی هپرسشنام(. 2372نجاتی، و. )

 .27-22(، 2)25، شناختی علوم هایتازه فصلنامه
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