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 چکیده
  کارکردهای   بر   فراشناختی   راهبردهای  آموزش  و   رگوئی-داوسون  برنامه  اثربخشی  هدف این پژوهش مقایسه

کاری  توجه،)  اجرایی مشخصه    دارای  آموزاندانش(  رفتاری  بازداری  و   حافظه  با  یادگیری خاص  ناتوانی 
بود.   کنترلآزمون با گروه  پس  –آزمونآزمایشی با طرح پیشخواندن )نارساخوان( بود. روش پژوهش نیمه

آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان( نشادشامل تمام  عه آماری پژوهش  جام
نفر از جامعه آماری به روش    45بود که تعداد   1397- 98تحصیلی  دوره ابتدایی شهر اردبیل در نیمه اول سال

( کنترلزمایش و یک گروه  نفری )دو گروه آ  15گروه    3گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در  نمونه
جلسه و گروه آزمایش دوم ده    گوئیر -آموزش داوسونساعته    ک یجلسه  رفتند. یک گروه آزمایش ده  ار گقر

شناختی برنامه    ایدقیقه   75تا    60 راهبردهای  داده  آموزش  گردآوری  منظور  به  کردند.  دریافت  از  را  ها 
ها با آزمون تحلیل  اده( استفاده شد. تحلیل د2000بریف )اجرایی    کارکردهای  رفتاری  بندی درجه  پرسشنامه

  داد   ها نشانصورت گرفت. یافته 20SPSSافزارآماری  کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی با نرم
  دارای   آموزاندانش  رفتاری  بازداری  و   حافظه کاری  ای تأثیر معناداری بر بهبود توجه،هر دو برنامه مداخله

بونفرونی   تعقیبی   نتایج آزمون(.  >P  01/0)  ه اندداشت  نارساخوان(ی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )ناتوان 
معنادار   رفتاری،  بازداری  و   در سه متغیر توجه، حافظه کاری  تفاوت بین دوگروه آزمایشی   نیز نشان داد که

  .(P>05/0) نبود
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اجرایی،    خواندن )نارساخوان(، کارکردهایناتوانی یادگیری خاص با مشخصه    :واژگان کلیدی

 فراشناختی.  راهبردهای آموزش گوئیر،-داوسون برنامه ری، بازداری رفتاری،ه، حافظه کاتوج

 مقدمه  
با مشخصه خواندن )نارساخوان( یکی از    1یادگیری خاص   هایدارای ناتوانی   آموزاندانش 

شوند. می  نام  ثبت  مدارس  هستند که درهای ویژه  دارای نیاز   کودکان  هایگروه  بزرگترین 
ویرای تشخ براساس  راهنمای  پنجم  اختالل ش  آماری  و  روانی یصی  تشخیص2های  گذاری  ، 

ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان( منوط به وجود مشکل در یادگیری  
شود    که طی یک سال تحصیلی رسمی مشاهدهاست  خواندن، نوشتن، علم اعداد و ریاضیات  

، 4های مانند بدکاری جزئی مغزی ل حالتاین اختال   (.2015  ،3آمریکا   پزشکیروان  انجمن )
ادراکی معلولیت نارساخوانی ،  5های  مغزی،  زبان  6آسیب  می  7پریشیو  شامل  اما  را  شود، 

هیجانی،  های حرکتی، دیداری یا شنیداری یا اختالل نی که از ابتدا در نتیجه معلولیتکودکا
محرومیت یا کم یا  و  محیطی  فرهنگی،  اقتصادی،  ذهنی،  های  اختالالت  توانی  یادگیری  به 

 (.1396یرد )آقاجانی و هاشمی رزینی، گاند را در بر نمیمبتال شده
  گزارش   ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان(  به   که راجع آمارهایی 
این    دهندمی  نشان  شده نیمی  گروهکه  دهند.  می  تشکیل  را  آموزان مدارسدانش   از  تقریباً 

ا  شیوع  میزان کودکان   10-15بین    را   ختالل این  اند  کرده  برآورد  دبستانی   سنین  درصد 
مارتیز و  ویس  کافمن،  لوید،  همتی  4201  ،8)هاالهان،  علیزاده،  ترجمه  ،  علمدارلو؛ 

  در ایران مطالعات برقی، استکی و صالحی در و همچنین  (.  1395دهنوی و شجاعی؛  رضایی
آید متفاوت  می ابی که از این گروه به عمل ( میزان شروع را با توجه به تعریف و ارزی1398)

 . است درصد گزارش شده 10تا   2بوده و بین 

 
1. specific learning disorders 

2. diagnostic and statistical manual of mental disorders- 5th edition 

3. america psychiatric association 

4. minimal brain dysfunction 

5. perceptual handicaps 

6. dyslexia 

7. developmental aphasia 

8. Hallahan, Loyd, Kuffman, Weiss & Martinez 



 3/                                 ... ی و آموزش راهبردها  رگوئی  – برنامه داوسون   یاثربخش  سهیمقا

 

  به   هاآن  تشخیص  و  حروف  از  ایمجموعه  دیداری  بازشناسی  از  است  عبارت  خواندن  
 سایر  با  کلمه  آن  ادغام  و  ،( حافظه)  کلمه  ، به یادآوردن آن( کلمه)معنادار    واحد  یک  عنوان

  آمریکا،   پزشکیروان  انجمن ( )مطلب  درک)  شرایط متنی مطلب  با  آن  از  بعد  و  قبل  کلمات
  مشکالت   معموالً  که  است  مهمی  بسیار  هایحوزه  از  یکی  آن   در  ناتوانی  و  خواندن.  ( 2015

ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان(  دارای    آموزان دانش   برای  را  بیشتری
  ارتباط (  نارساخوانی)خواندن    در  مشکل  که  رنداد  عقیده  پژوهشگران  بیشتر.  آوردمی  بوجود

به  زبانی  های مهارت  در   نقص  با  توجهی  قابل   شناسی   واج  های مهارت  با  خصوص   دارد، 
  درک   و  فهم   و  رمزگشایی(.  تلفظ)صدا    به   چاپی و نوشتاری  حروف   تبدیل  یعنی (  رمزگشایی)
  برده   بکار  کلمات  ساختن   برای  چطور  حروف  و  اصوات  که  قاعده  این   درک  توانایی  و

 .(1395؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 2014 همکاران،  و هاالهان) دارند شوند،می

حیطه    یادگیری  یهاناتوانی(  2006)  1آناستازیو و   گاالگرکرک،   سه  در    اختالل را 
تحولی،  روان -یادگیری عصب ودر    اختاللشناختی/  تحصیلی    ی اجتماع   اختالل  یادگیری 

کردهطبقه آنبندی  میأت   هااند.  کهکید  روان  اختاللاگر    کنند  عصب    اختی/ ن ش یادگیری 
)ناتوانی یادگیری    یادگیری تحصیلی اختالالت  موقع شناسایی و درمان نشوند، به    به  تحولی
خواندنخاص   مشخصه  مشخصه  ،  با  با  خاص  یادگیری  یادگیری  و    نوشتن ناتوانی  ناتوانی 

مشخصه با  می(  ریاضی  خاص  اینشوند  تبدیل  همکه  با    اجتماعی  اختالل  توانندمی   ها 
را در    ایمقابله  هایو رفتار، نداشتن انگیزه  نفس پایین   اعتماد بهمنفی،    خودپندارههای  ویژگی

   پی داشته باشند.
پژوهش    و 2017)  2پاپاناستاسیوسهای  نتایج  شیری  طهماسبی،  توکلی،  فدایی،   ،)

هسله  بوتنر  آن،،  جولیا  براندربرگ،(؛  2017)  3نریمانی   (؛  2015)  5راس   (؛2015)   4ورن و 
(  1395)  یدیو    حسنوند  ،قاضی  اردستانی،  صالح،  حسنوندی  (؛1396)  فام  یاسداله  وجوانمرد  

های یادگیری خاص  یی کودکان دارای ناتوانیاجرا  یکارکردهااکی از وجود مشکل در  ح
ه  ک یاست کل  ی اصطالح  ییاجرا  ی کارکردها) با مشخصه خواندن، ریاضیات و نوشتن( بود.

 
1. Kirk, Gallager & Anastasiow 

2. Papanastasiou 

3. Fadaei, Tavakoli, Tahmasebi, Narimani & Shiri 

4. Julia, Anne, Buttner & Hasselhorn 

5. Krause 
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ید را  جد  ایمدار دشوار    -هدف  فی انجام تکال در  ضروری    دهی چیپ  یشناخت  یندهایفرآ  یتمام
خاص و به    یپاسخ   یبازداریا  (  ری خأ )ت  درنگ  جاد یا  یید و شامل توانان دهیم  یدر خود جا

  ی حافظه کار  لهی به وس  فی تکال   یذهن  ییعمل و حفظ بازنما  یهایتوال  یزیردنبال آن برنامه
 (. 2018 ،1و شیللی  سارا، سوفیا، آدرینا ،بیریتانی) است

تواند نقش مهمی  یی میکه آموزش کارکردهای اجرااند  های بسیاری نشان دادهپژوهش 
شته  آموزان دااز دانش گروه    ن ی ا  ریی ادگیو    ی لی تحص  ،یهای اجتماعگسترش توانمندی   در

مورین؛  1396،  فام  یاسداله  وجوانمرد  )باشد   و  گابلی  کلکمن،  ؛  2016،  2واتسون، 
 (. 2013، 3و لزمن ویجتینک، کرسبرگن ه

  اجرایی   بر بهبود عملکردهای ای موثرهای آموزشی مداخلهاساس، طراحی برنامه این  بر
جمله   از  متعددی  پژوهشگران  است.  یافته  چشمگیری  اهمیت  بشیرپور،    رنجبر،کودکان 

( نریمانی  و  قراملکی  نارسایی  (1398صبحی  که  باورند  روبراین  عصب  شناختی  ان های 
تواند تا سنین باالتر پایدار کارکردهای اجرایی در کودکان دوره ابتدایی میهمچون نقص در  

ای و رفتارهای اجتماعی مشکالت جدی آموزان در انجام تکالیف مدرسه بماند و برای دانش 
آورد.   عقیدهبوجود  گوئیر به  و  به کودکان  داوسون  خاص  هایناتوانی  مبتال    یادگیری 

 کردن دنبال توجه، حفظ ،تکلیف  کردن  روعش  در نوشتن( و خواندن، ریاضی )مشخصه

 هستند.   مشکل دچار زمان مدیریت و دهیسازمان چندگانه، هایگام
 در بعضی یادگیری خاص هایناتوانی دارای کودکان که  است نکته مهم این  ذکر البته  

د  دهندمی نشان توانایی اجرایی کارکردهای هایمؤلفه  از ضعف هایحیطه رو   و دیگر 
دانست.   و محیطی بیولوژیکی هایناشی از مؤلفه  را هاتفاوت این  توانالبته می  مشکل دارند.
 کردن  شروع  زمینه  در   هاییمهارت   کید برآموزش؛أگوئیر با ت  -داوسون   روشبراین اساس،  

  زمان   یریتدم  هیجانات،  کنترل  رفتارها،   کنترل  ریزی،برنامه  توجه،  تقویت   حافظه،   تکلیف، 
  ی هم جنبه  هم جنبه پیشگیرانه دارد دهد. این برنامه آموزشیمی آموزش مسئلهحل مهارت و

  برچسب   خطر دریافت  کودکان را در بدو ورود به مدرسه از  تواندمیای. بدین ترتیب  مداخله
 گوئیر،  و  داوسون)رد  بدا  مصون  رفتاری  اختالل  ناتوانی یادگیری خاص و  تشخیصی نابجای

 (. 1393 همکاران، و ابراهیمی  ترجمه ؛2010

 
1. Brittany, Sarah, Sophia, Adrian & Shelley 

2. Watson, Gable & Morin 

3. Kolkman, Hoijtink, Kroesbergen & Leseman 
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نقش    خوبی نشانگر اهمیته  بمدل توصیفی داوسون و گوئیر از کارکردهای اجرایی،   
و   )حسنوندی  است  کودکان  روزمره  زندگی  در  اجرایی  کارکردهای  کاربردی  و  مفید 

در    کودکاناند که عدم آمادگی برخی  نشان داده  ها (. نتایج برخی پژوهش 1395همکاران،  
و ورود به مدرسه برای یادگیری بدلیل نشناختن حروف و یا اعداد نیست، بلکه ناشی از  بد

خیر أ(. ت2007،  1فوکودا  و  پریرا )گارسیا،  های اجرایی آنهاستمشکالتی در کارکرد  وجود
و نقص در رشد کارکردهای اجرایی )مثل بازداری رفتاری و خودتنظیمی( با میزان کفایت  

ختی در دوران نوجوانی رابطه دارد. نتایج مطالعه ابراهیمی، عابدی، و شنا   عاطفی  –اجتماعی
گوئیر بر بهبود  -برنامه داوسون ش  ز اثربخشی آمو  ( حاکی از1395یارمحمدیان و فرامرزی )

پیش کارکرد کودکان  اجرایی  بود.های  هیروکازودبستانی  و  اثربخشی 2014)  2کریستین   )
  3السندرا اجرایی کودکان دبستانی را نشان دادند. ناتالیا و    ای بر بهبود عملکردبرنامه مداخله

بر2015) آموزشی  مداخالت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  نیز  بهبود    ( 
معناداری داشته است. نصیری  در برزیل تأثیر    دبستانیپیش کودک    70  ییاجرا  یکارکردها

بر   4نیو کوئ  ر ی گوئ-ه داوسوننامبر  ی اثربخش  سه یهدف مقا( نیزدر پژوهشی با  1396شتکی )د
  نیو کوئ   ری گوئ-داوسون  یهر دو برنامه آموزش که  کودکان نشان داد    ییاجرا  کارکردهای

 دارند.کودکان   ییاجرا یها بر بهبود مهارت یمعنادار ری تأث
راهبردها   کارکردهای    یفراشناخت  یآموزش  در  اثربخش  مداخالت  از  دیگر  یکی 

 7ها و مهارت  6دانش  یفراشناخت را شامل دو عنصر اساس  5ل وفال روند.  اجرایی به شمار می
تجربه در    قیکه به مرور از طر یی و باورها های. دانش عبارت است از مجموعه آگاه داندمی

م  ی حافظه اندوخته  از  شودیبلندمدت  منظور  و    ساز  یمجموعه  ،یفراشناخت  یهامهارت. 
طور فعال به کار  حل مسئله، به ای  یری ادگ ی  انیو پس از جر  ن یاست که فرد، قبل، ح   ییکارها

  . (2005  ،8رزیت جانسن و    اگر،)ج  کند  تیو هدا  میخود را تنظ  یتا عملکردشناخت  ردگی یم

 
1. Garsia, Pereira & Fukuda 

2. Christina & Hirokazu 

3  . Natália & Alessandra 

4. Queen 

5. Flavell 

6. Knowledge 

7. Skills 

8. Jager, Jansen & Reezigt 
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با شناخت و انگ   است   1ی ده نظم-خود  یری ادگ یاز سه اصول    ی کی  زش، ی فراشناخت همراه 
است    لبرک مطد   و  ییعنصر رمزگشا  دو   یدارا  کهییاز آنجا( و  2011،  2بسون ی و گ   تمن ی )کل
بنابرا(2005،  3ی)ار و    ی درک مطلب و خواندن مستلزم استفاده مؤثر از ساختار شناخت   نی، 

 . (2009 ،4ساکی )آکسان و ک است یو خودنظارت یشناخت م ست ی س نیاز ا یآگاه
کودکان     که  معتقدند  خواندن  متخصصان  مشخصه  با  خاص  یادگیری  ناتوانی  دارای 

در    یهای توانمند)نارساخوان(   مسئله    یشناخت  یراهبردهای  ری کارگ بخود  حل  باور  را  و 
  نی فراشناخت در ا ی. آموزش راهبردها اعتماد الزم را ندارند خود  یهایتوانمندبه ندارند و 

  ی مناسب   یهاراهکاراز    یلی که در برخورد با مشکالت تحص   کندیکمک م  آنان  کودکان به
 (. 2010، 5)الیس و هودسون  کننداستفاده 

از مشکالت کودکان نارساخوان به   یاری آن است که بس انگری ب هاپژوهش جینتا یبررس 
(. در این راستا،  1389  ،ی)عابد  شودیآنان مربوط م  یو فراشناخت  ی شناخت   ف ی ضع   یهامهارت

( ارفع  و  قمرانی، سیفی  یارمحمدی،  مطالعه  نشان داد  1394نتایج  راهبردهای  (  آموزش  که 
سر خواندن،  عملکرد  بر  بصری  شناختی  حافظه  و  کالمی  حافظه  اطالعات،  پردازش  عت 

دادند  نشان    (2018)  6سیمون سیمون و  آنا، پاتریک،    ،بعالوه  دکان نارساخوان موثر است.کو
های  مهارتو  یشناختواج ی درک خواندن، حافظه کار ن ی ب  معناداری مثبت و یهمبستگ  که

و   احتشامی، والیتی   قی، زارعگنه، محقپژوهش زن  هایافته ی  ن یهمچنوجود دارد.  یفراشناخت
درباره (  2010)  8نری و    لتن ی پ؛  (2012)  7کوجاال   و  ناتانن   ،هالتونن   ،ویولو  (؛1395ابوالقاسمی )

  ی ادده ی  ندیفرای،  ، تفکر انتقادنوشتن حل مسئله، خواندن،    ری نظ  یی هانهی نقش فراشناخت در زم
  توان یرا م  یو فراشناخت   یخت شنا   یهاتمهار  ن یاز ا  یاری از آن دارد که بس  تیحکا  یری ادگیو  

خاص   یری ادگ ی هایناتوانی دارای آموزاندانش  یل ی تحص به نحوی که عملکرد آموزش داد
نشان دادند   ( 2018) 9هنریتی  و آریئس ، یابد. همچنین مطالعه رول، ویم بعد از آموزش بهبود
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بهبود کارکرد   فراشناختی در    عات اطال   یکوتاه مدت و دستکار  یساز رهی ذخکه آموزش 
 1و باتریز  لوسیانو، لویس ،  ، لیزاجکولین ،  مهمی دارد. نتایج به دست آمده از مطالعه نلبا  نقش

ی بر افزایش کارکرد حافظه کاری و تولید  مداخالت فراشناخت( حاکی از تاثیر معنادار  2018)
   آموزان بود.متن در دانش 

اهم با   به  یادگیریم  تی توجه  ناتوانی  خواندن  ساله  مشخصه  وارتباط    ی(نارساخوان )   با 
( در 2012ویو و همکاران،  لو؛  2018)آنا و همکاران،    تنگاتنگ آن با کارکردهای اجرایی

برنامهسال اخیر  دانش های  اجرایی  عملکردهای  بهبود  برای  زیادی  آموزشی  آموزان  های 
که    اند. از آنجاییعنوان راهکاری موثر طراحی واجرا شدهبه   دارای ناتوانی یادگیری خاص 

این   و  برنامه اجرای  معلمان  برای  آموزشی  زمان  وزآمدانش های  هزینه،  صرف  مستلزم  ان 
یابد. این مهم  میی کارآمدتر، اهمیت چشمگیری  هاوانرژی بسیاری است؛ لذا شناسایی برنامه

گردد. با توجه به مبانی نظری پژوهشی فوق،  های مختلف مشخص میبا مقایسه نتایج برنامه
مطالعه   برنامهاین  دو  از  که  است  پرسش  این  به  پاسخگویی    و   گوئیر-داوسون  درصدد 
آموزش   راهبردهای در  فراشناختی،  کارکردهای  کدامیک  حافظه    توجه،)  اجرایی   بهبود 

ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن    دارای   آموزاندانش(  رفتاری  بازداری   و  کاری
 موثرتر هستند. )نارساخوان(

 روش  
و مرحله   کنترلبا گروه  آزمونپس  –مایشی با طرح پیش آزموننوع نیمه آز این پژوهش از 

دانش  تمام  را  پژوهش  آماری  جامعه  بود.  ناتوانی  پیگیری  دارای  ابتدایی  دوم  پایه  آموزان 
 1397-98یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان( اردبیل در نیمه اول سال تحصیلی  

کننده به مراکز  جعهآموزان مراگیری هدفمند از بین دانش هدادند که با روش نمون تشکیل می
معین(   و  نوین  )مراکز  اردبیل  شهر  یادگیری  اختالالت  و    45تخصصی  شدند  انتخاب  نفر 

گوئیر با میانگین و  -داوسون  نفری )گروه آزمایشی برنامه  15بصورت تصادفی در سه گروه  
سنی   معیار  آموزش20/8±412/0انحراف  آزمایشی  گروه  شناختی    راهبردهای  ؛ 

گروه    0±20/8/ 414 راهبردهای    ؛  33/8  ±0/ 487کنترل  و  گروه  در  دختر  جنسیت  با 
داوسون  67/46فراشناختی   گروه    40گوئیر  -درصد،  و  قرار   67/46کنترل  درصد  درصد( 

 
1. Nelba, Jacueline, Lais, Luciano, Luis & Beatriz 
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نامه کتبی از والدین، عدم ابتال به  های ورود به پژوهش شامل دریافت رضایتگرفتند. مالک 
ارو بود که براساس فرم مشخصات فردی مشخص  شناختی و عدم مصرف دوانراختالالت  

های آموزشی دیگر در خصوص ناتوانی  گردید. مالک خروج نیز شامل شرکت در برنامهمی
از سوی   ادامه همکاری  به  تمایل  عدم  )نارساخوانی(،  مشخصه خواندن  با  یادگیری خاص 

وانی یادگیری  والی بود. مالک تشخیص ناتکودک یا والدین وی و غیبت بیش از دو جلسه مت 
تشخیص درج شده از سوی مسئوالن مراکز خاص با مشخصه خواندن )نارساخوانی( براساس  

دانش  پرونده  در  و خالصه  مذکور  استفاده  مورد  ابزار  مشخصات  گرفت.  صورت  آموزان 
 روش درمانی به صورت زیر بود. 

  تفسیر   منظور  به  پرسشنامهاین    :ییاجرا  یکارکردها  یرفتار  یبنددرجه  پرسشنامه  (الف 
  1گوی و کنوورتی ،جیویا و ایسکویت  توسط   ساله  18  تا  5  کودکان  اجرایی  عملکرد  رفتاری 

  حادث   شرایط  به   توجه  با.  است  تهیه شده  سؤال  86با    معلمین   و  والدین   فرم  ( در دو2000)
  به   لیکرت  در مقیاس  "همیشه"  و  "اوقات   گاهی"  و  "وقت  هیچ"  کودک  برای  وضعیت  شدن

  اصلی   قسمت   این پرسشنامه شامل دو  .شودمی  گذارینمره  والدین   توسط  3  تا  1  از   ترتیب 
است  هایمهارت  و  رفتار  تنظیم  هایمهارت  شامل  رفتار  تنظیم  هایمهارت  .فراشناخت 

  دهی ریزی، سازمانهم شامل برنامه  فراشناخت ی هامهارت هیجان؛   بازداری، توجه و کنترلی
پرسشنامه    این  اعتبار  و ضریب  روایی  افظه کاری و آغازگری است.نترل، ح نظارت/ک مواد،  

گزارش شده  98/0 الی 82/0 آن، والدین  فرم در بالینی  هایتوسط سازندگان آن برای نمونه 
  داد   محتوایی این مقیاس نشان  روایی  (. در ایران نیز بررسی2000است )جیویا و همکاران،  

 نمره  بیشترین   و  8/0  نمره  کمترین )  79/0  باالی  شاخص  نمره  مهپرسشنا  عبارات  تمام  تقریباً  که
و   زارعی،   زاده پور، علیکردند )عبداللهی  کسب   را(  1 (. همچنین  1395اسماعیلی،    فهیمی 

 ،90/0  بازداری  کارکرد  در  این آزمون  هایمقیاس   خرده  بازآزمون  -آزمون  پایایی  ضریب
 ریزی برنامه  ،71/0  حافظه کاری  ،80/0  کار   به  آغاز  ،91/0هیجانی   کنترل  ،81/0  دهیجهت

  فراشناخت   شاخص  ،90/0  رفتار  تنظیم  شاخص   ،78/0  نظارت  ،79/0  اجزاء   سازماندهی  ،81/0
. (1395  ئی، صرامی و کرامتی،نوده )آمد    بدست  89/0  اجرایی  کارکردهای   کلی  نمره  و  87/0

(، حافطه کاری  76/0توجه )با ضریب آلفای کرونباخ  های مربوط به  در این پژوهش از مولفه 
 ( استفاده شده است. 79/0( و بازداری رفتاری )آلفای کرنباخ 70/0خ )آلفای کرنبا
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اجراء و مداخله:    از هماهنگیروش  بعد  منظور گردآوری اطالعات  مراکز  به  با  های الزم 
ناتوانی یادگیری خاص   آموزان دارایتخصصی اختالالت یادگیری و بعد از شناسایی دانش 

)مادر یا پدر( جلسه هماهنگی و توضیح اهداف    خواندن )نارساخوان( با والدین  با مشخصه
-یکی از والدین برای شرکت در پژوهش، دانش  پژوهش برگزار شد. بعد از جلب رضایت

گرفته  آزمون  گمارده شدند. سپس از هر سه گروه پیش   کنترلآموزان در دو گروه آزمایش و  
گروه خود آموزش    ایهرکدام تحت برنامه مداخلهش  ایهای آزمشد. در مرحله بعد گروه

گروه   اما  مداخله  کنترلدیدند،  در  هیچ  گروه  سه  هر  مداخله  از  بعد  نکرد.  دریافت  ای 
دادهپس  کردند.  شرکت  چندمتغیره  آزمون  کوواریانس  از  استفاده  با  آمده  بدست  های 

(MANCOVAو آزمون تعقی ).بی بنفرونی بررسی شدند 
مورد استفاده در این   راهبردهای شناختی آموزشبرنامه  دهای شناختی:راهبر آموزش برنامه 

براونآموزشبرنامه  براساس  پژوهش   و  )پالینکسار  فراشناختی دوجانبه  ،  1ی راهبرد آموزش 
بهره1984 و  برنامه(  از  آموزشیهاگیری  )  ی  همکاران  و   سلیمانی، (،  1394یارمحمدی 

  75تا    60گروهی  جلسه    احی شد. این برنامه در ده( طر1397سپهریان آذر و ایماندوست )
 اجرا شد.  طبق جدول زیرجلسه   یکای هفته،  ایدقیقه

 آموزش راهبردهای شناختی  . خالصه جلسات1جدول 
 محتوای آموزشی  جلسه 

 جلسه اول
به  توضیح در مورد روش کار  ،و پژوهشگر با همدیگرآشنایی اعضای گروه 

 کنندگان توسط پژوهشگر شرکت 
 ها کاربرد این روش ضرورتو های صحیح مطالعه، مزایای روشمعرفی  جلسه دوم 

 سوم  جلسه
  های کاهش زمان مکث،افزایش حوزه دید با استفاده از کارت،تکنیک آموزش 

 گیری سرعت خواندن و تمرین اندازه

 جلسه چهارم 
ی یک مطلب و تکرار نکات اساس  ی ، دوباره خوان جلسات قبلی  مرور و تکرار مطالب

 آهسته و مطلب با صدای بلند 

 جلسه پنجم
ها،  از طریق خط کشیدن زیر آن ی مهم متنهاانتخاب بخشبرای آموز  با دانش تمرین

 برداری.اشتدیاد به زبان خود و مطالب خالصه کردن 

 جلسه ششم 
موخته  آمطالب آموخته شده، آموزش مطالب  گیریبه کار برای  آموزبا دانشتمرین 

 مطالب اموخته شده برای حل مسائل  ان، استفاده ازشده به دیگر

 
1. Palincsar & Brown 
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 جلسه هفتم 
بندی مطالب جدید، برقراری روابط سلسله مراتبی برای  دستهبرای آموز  با دانشتمرین 

 فهرست عناوین با سر فصل  مطالب آسان و تهیه

 جلسه هشتم 
، خالصه  های آشنا بندی اطالعات جدید بر اساس مقولهدستهبرای آموز  با دانشتمرین 

 یک مطلب و نشان دادن روابط بین آنها  ی اصلی اندیشه کردن
 آموزانمعلم و سایر دانش استفاده از روش دوجانبه در خواندن به کمک جلسه نهم 

 جلسه دهم 
استفاده از نظرات )با دشوار تا آسان از ون مختلفمت درخواندناستفاده از روش موثر 

 (معلمان دروس مربوطه

کتاب    گوئیر-داوسون  آموزشی  برنامهاز    (:2010)ری گوئ-ونداوس  برنامه  در  شده  ارایه 
  - )داوسون  "مداخله   و   سنجش   راهنمایی.  نوجوانان  و  کودکان  در  اجرایی  کارکردهای "

ده جلسه  برنامه شامل  ( استفاده شد. این  1393؛ ترجمه ابراهیمی و همکاران،  2010گوئیر،  
 طبق جدول زیر ارائه شد.  در هفته و ای، یک جلسهدقیقه 75 تا  60گروهی  آموزش

 گوئیر-آموزشی داوسون برنامه . خالصه2جدول 

 جلسه محتوا جلسه 

 اول
 تیفعال ،انجام یکگروه فیو وظا  نیقوان انیبو پژوهشگر،  همدیگرآشنایی اعضای گروه با 

 ت یامن احساس و  ی رابطه دوستشکل گیری  یعالقه کودکان برا مورد
 در آنها

 ،تئاترِ وارونهی، بُرج سازی هاتیلفعا یاجرا دوم

 سوم 
 استفاده گردش توپ با آهنگ وانجام کارها بدون

 صتازانگشت ش

 چهارم 
 ی صندل یو باز یامواج شاد تیفعال یاجرا

 حرکتی  -برای تقویت توجه و هماهنگی شنیداری

 چاقو، چنگال  ،ی چ یالمپ، ق  تیو فعال  ی لِیلِ یباز یمرور جلسات قبل و اجرا پنجم 

 واناتیح یگرگم به هوا با توپ و باز  یباز یاجرا مشش

 هفتم
  ی ق یبا موس زیفر ت یو فعال یانهیآ ریتصو تیفعال یاجرا

 های حرکتی و حافظه()برای تقویت مهارت

 هشتم 
  تیو فعال واناتیزدن اسم ح حدس یباز یجلسات قبل و اجرا ناتیمرور تمر

 )برای تقویت توجه( اءیاش یی جوراب و شناسا
 توپ و کلمات  تیفعال یژست مناسب و اجرا تیانجام فعال مهن

 کودکان  شنهادیبه پ یباز کی یجلسات قبل، اجرامرور  دهم 
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 نتایج
های مربوط به متغیرها درجدول زیر ارائه  های آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن دادهیافته 

 شده است. 

 ویلک-و نتایج آزمون شاپیرو  اجرایی  یارکردهامتغیر ک هایمعیار مولفه. میانگین و انحراف 3جدول 

 آزمون گروه متغیر
 ها آماره

انحراف     میانگین S-W P وضعیت
 معیار

 بازداری
 رفتاری

  راهبردهای آموزش
 فراشناختی

 407/1 47/22 آزمونپیش

 961/0 73/17 آزمونپس 086/0 921/0 آزمونپیش

-داوسون برنامه
 گوئیر

 865/0 8/23 ونآزمپیش

 082/1 80/18 آزمونپس

 092/0 884/0 آزمونپس
 کنترل

 242/1 40/22 آزمونپیش

 032/1 27/23 آزمونپس

حافظه 
 کاری 

  راهبردهای آموزش
 فراشناختی

 243/1 40/18 آزمونپیش

 845/0 00/12 آزمونپس 095/0 893/0 آزمونپیش

-داوسون برنامه
 گوئیر

 910/0 06/18 آزمونپیش

 961/0 07/11 آزمونپس

 072/0 983/0 آزمونپس
 کنترل

 163/1 93/17 آزمونپیش

 125/1 53/18 آزمونپس

 توجه

  راهبردهای آموزش
 فراشناختی

 676/0 15/18 آزمونپیش

 845/0 25/12 آزمونپس 074/0 984/0 آزمونپیش

-داوسون برنامه
 ئیروگ

 910/0 60/18 آزمونپیش

 704/0 07/11 آزمونپس

 081/0 976/0 آزمونپس
 کنترل

 632/0 40/17 آزمونپیش

 845/0 00/18 آزمونپس

های تحلیل کوواریانس، یکسان بودن  در ادامه قبل از بررسی فرضیه پژوهش مفروضه
رفتاری   سی گردید. نتایج )بازداریررب هایانسوار یمفروضه همسانشیب خط رگرسیونی و 

57/1=F  ،31/0=P  18/1؛ حافظه کاری=F  ،31/0=P    96/1و توجه=F  ،25 /0=P  حاکی از )
ماتریس  همگنی  مفروضه  نتایج  بود.  رگرسیونی  همگنی  شدن  واریانس پذیرفته    – های 
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)آزمون   واریانس M Boxکوواریانس  بین  تفاوت  از عدم  بود)( حاکی   M=  497/45ها 

Box  ،856/0=F  ،732/0=Pرسی  (، بنابراین، برای ادامه تحلیل مانعی وجود نداشت. برای بر
مولفه  بین  رابطه  معناداری  یا  کارکردهایکرویت  نیز  های  آزمون    اجرایی  بارتلت    X2از 

نشان داد که رابطه بین    (>X2  ،10=df  ،001/0P=79/325استفاده شد. نتایج این آزمون )
مولفه  ااین  معنادار  مولفه ها،  بین  مکفی  همبستگی  شرط  بنابراین،  کارکردهای ست.    های 

 برقرار است. براین اساس، برای ادامه تحلیل مانعی وجود ندارد.اجرایی 

 اجرایی  های کارکردهایهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری مولفهنتایج مربوط به شاخص  .4جدول
 F H df E df P Eta OP ارزش شاخص  اثر

 گروه

 1 01/0 658/0 000/226 000/12 200/12 317/0 یاثر پیالی

 1 01/0 891/0 000/224 000/12 542/50 012/0 ویلکز المبدای 

 1 01/0 961/0 000/222 000/12 407/167 804/55 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه  
 روی

301/55 0/3502 000/6 000/113 982/0 015/0 1 

دار  متغیر وابسته در مجموع معنیهای  مولفه توجه به    گروه با  دو تفاوت بین    4طبق نتایج جدول  
اجرایی به صورت ترکیب گروهی، براساس    های کارکردهای، برای مولفه میزان این تفاوتو  

 =المبدای ویلکز(. 001/0P< ،542/50=F ،891/0) است89/0آزمون المبدای ویلکز، 

 اجرایی  های کارکردهایمولفه. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانکووا( 5جدول 
 SS Df MS F P Eta OP هامولفه منبع

 گروه
489/150 توجه  2 244/75  077/65  100/0  479/0  1 

956/208 حافظه کاری   2 478/104  371/85  001/0  670/0  1 
622/167 رفتاری  بازداری  2 811/83 694/67  001/0  617/0  1 

رفتاری، حافظه کاری و    مطالعه در بازداریبین سه گروه مورد    5براساس نتایج جدول   
مولفه توجه   این  بهبود  بر  آزمایشی  معنا که شرایط  بدین  دارد.  معنادار وجود  در  تفاوت  ها 
تاثیر گذار بود    ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن )نارساخوان(  دارای  آموزاندانش 

(01/0P<در ادامه نتایج آزمون بنفرونی به منظور مقایسه .)  ها ارائه شده است.  دو به دو گروه
  فراشناختی   راهبردهای  و  گوئیر-ی آزمایشی داوسون هاگروه   بین  نشان داد که تفاوت نتایج  

 (. P>05/0) نیست معنادار رفتاری،  بازداری و حافظه کاری توجه، متغیر سه هر در
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 اجرایی دهای. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه اثربخش مداخالت بر کارکر6جدول 

 Jگروه  Iگروه  متغیر
تفاوت میانگین

 I-Jا ه
خطای 

 معیار
سطح معنی 

 Pاری د

 توجه

200/0 *2/867 گوئیر-داوسون کنترل  001/0  

200/0 600/2* فراشناختی  راهبردهای کنترل  001/0  

-داوسون
 گوئیر

200/0 - 267/0 فراشناختی  راهبردهای  560/0  

حافظه 
 کاری 

286/0 400/3* یرگوئ-داوسون کنترل  001/0  

286/0 033/3* فراشناختی  راهبردهای کنترل  001/0  

-داوسون
 گوئیر

- 367/0 فراشناختی  راهبردهای  286/0  608/0  

 بازداری
 رفتاری

287/0 033/3* گوئیر-داوسون کنترل  001/0  

287/0 *2/733 فراشناختی  راهبردهای کنترل  001/0  

-داوسون
 گوئیر

- 300/0 ناختی فراش راهبردهای  287/0  898/0  

 گیری  بحث و نتیجه
مقایسه  پژوهش  این  برنامه  اثربخشی  هدف    راهبردهای   آموزش   و  گوئیر-داوسون   آموزش 

کاری  توجه، )  اجرایی  برکارکردهای  فراشناختی   آموزان دانش (  رفتاری  بازداری  و  حافظه 
)نارساخوان(   دارای خواندن  مشخصه  با  خاص  یادگیری  نتا  ناتوانی  که  بود.  داد  نشان  یج 

-این دانش  رفتاری  بازداری  و  حافظه کاری   توجه،   بهبود   گوئیر بر-داوسون  آموزش برنامه
(،  1396های نصیری دشتکی )با نتایج پژوهش   ثیر معناداری داشته است. این یافتهأت  آموزان

یی همسو(  2012(، لوویو و همکاران )2015(، ناتالیا و السندرا )1395)  ابراهیمی و همکاران
همیشه بر اهمیت انکار ناپذیر و نقش چشمگیر بازی بواسطه کارکردهای    شناسانداشت. روان 

های حسی حرکتی،  ها و مهارت توانایی   گوناگونش در ابعاد مختلف تحولی کودکان اعم از
نیز   رگوئی -داوسون ی  ااند، برنامه مداخلهکید داشتهأعاطفی هیجانی، شناختی و فراشناختی ت

های حرکتی، ریتمیک  بازی  انواع  خوبی ازبه  برنامه  ن یاست. در  اس شکل گرفته ابر همین اس
است. شده  استفاده  فکری  لیسمن پژوهش   و  جمله  از  مختلفی  ملیلو   های  (،  2010)  1و 

 
1. Leisman & Melillo 
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کریمی، تقی پورجوان، نتاج جلودار و پاکیزه  (؛ دهقانی  2007)1ویستربرگ و کلینگ برگ 
بیانگر1391) بازی   (  ریتماثربخشی  بر  های  دارای  یک  اجرایی کودکان  بهبود کارکردهای 

های مناسبی را برای  حرکتی و ریتمیک زمینه  های های یادگیری خاص هستند. بازیناتوانی 
های  و کسب تجربه در زمینه مهارت  حرکتی -ی حس  هایمهارت  ، رشدایمشاهده  یادگیری

. تکالیف فکری  سازندبازداری رفتاری را برای کودکان فراهم می  ویژههادراکی شناختی ب 
می  هابازی باعث  مهارتنیز  و خودجوش  بطور خودانگیخته  بتوانند  تا کودکان  های  شوند 

 توجهی را بارها تکرار و تمرین کنند.  
فراشناختی    راهبردهای  تأثیر معنادار آموزشبخش دیگری از نتایج پژوهش نیز حاکی از    

ناتوانی    دارای   کودکان(  رفتاریبازداری   و   حافظه کاری  توجه، )اجرایی    کارکردهایبر بهبود  
( بود  )نارساخوان(  خواندن  مشخصه  با  خاص  یافته  (.>01/0Pیادگیری  با  نتیجه  های  این 

(؛ 1397همکاران )ی و  مانی سل  (،2018نلبا و همکاران )(؛  2018های رول و همکاران )پژوهش 
)  زنگنه همکاران  )1395و  عباسی  و  مومنی  کرمی،  بخشی پی   ی، غبار(؛  1395(؛  و    رزادی 

همسویی    (2010)  نریو    لتن ی پ(؛ 2011)  ران و برزنیتزایش؛  (2012)  و همکاران  ویولو(؛  1395)
پژوهش   داشت. اثربخشی  این  نشانگر  راهبردهاها همگی  افزایش  بر    یفراشناخت  یآموزش 

اطالعات پردازش  تحص   ،سرعت  عملکرد  عملکرد  لی بهبود  بهبود  حافظه کاری،  تقویت  ی، 
  تنظیم است. آگاهی   ارزیابی و  عمده آگاهی،  عملکرد  سه   دارای  ند. فراشناختهست خواندن  

ارزیابی   کسب  هایمهارت  و  ذهنی  فرایندهای  از  آگاهی  شامل  فراشناختی است.    شده 
.  دارد  شخص در این زمینه  هایها وتواناییناتوانایی   تفکر،  راهبردهای   بر  فراشناخت داللت

نیز    تنظیم نوشاد،  )  است  شخص  توسط  فراشناخت   هایمهارت  کاربرد  نشانگرفراشناخت 
سازد تا لحظه به  ترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر میمهم .( 2008

نقاط ضعف و قوت    ،چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد  ،لحظه از فعالیت یادگیری خود 
د )نقل  شور او حاصل میملکرد تحصیلی دمیل به پیشرفت و بهبود عتا    خود را تشخیص دهد

های آموزشی  (. بدین ترتیب، با برنامه1395از سپهوندی سبزیان،گراوند، بیرانوند و پیرجاوید،  
به واسطه    تاداد  شکل    را  فیمربوط به تکل  هایو رفتار   یفراشناخت  یهاتمهارتوان  می  مناسب

 یابند.  بهبود آموزان دانش  یلی تحص ها،کارکردهای اجرایی و عملکرد کاربرد آن

 
1. Westerberg & Klingberg 
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نیز  نتایج    بونفرونی  تعقیبی  آزمون  از  اثربخشی  حاصل  تفاوت  که  داد  برنامه  نشان 
  حافظه کاری   رفتاری،  فراشناختی در سه متغیر بازداری  گوئیر و آموزش راهبردهای-داوسون

  آموزش هر   توان گفتباتوجه به نتایج به دست آمده می  .(P>05/0توجه معنادار نیست )  و
مداخله  دو کارکردهای   برای  خوبی   عملی  هایقابلیت  از  یاروش    توجه، )  اجرایی   بهبود 

کاری مشخصه    دارای  آموزان دانش (  رفتاری   بازداری   و   حافظه  با  یادگیری خاص  ناتوانی 
برخوردارند.   )نارساخوان(  محدودیتخواندن  جمله  میهای  از  پژوهش  عدم  توان  این  به 

به   و منحصر بودن گروه نمونه پژوهش آموزانهای شخصیتی و هیجانی دانش کنترل ویژگی 
  باید   تحصیلی  هایپایه  سایر  به  نتایج  تعمیم  در  اشاره نمود. لذا  ابتدایی  دوم  یپایه  آموزاندانش 

-شخصیتی و هیجانی دانشهای  های آتی ویژگیشود تا در پژوهش پیشنهاد می.  نمود  احتیاط
های مشابه  و کنترل گردد. پژوهش های مربوطه بررسی  آموزان گروه نمونه از طریق پرسشنامه

ناتوانی یادگیری خاص )با مشخصه ریاضی و نوشتن( نیز اجرا  های دارای  برای سایر گروه
دو  گردد. باالی  کارآیی  به  توجه  داوسونبا  راهبردهای -برنامه  آموزش  و    گوئیر 

د تا بتوان  مبتنی براین دو روش طراحی و اعتبار یابی گرد  ایبرنامه  شودمیناختی،پیشنهاد  فراش
ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه    دارای  آموزاندانش به نتایج موثرتری برای رفع مشکالت  

(  رفتاری  بازداری  و  حافظه کاری  توجه،)   اجرایی  در زمینه کارکردهای  خواندن )نارساخوان(
 یافت. دست 

 منابع 
ه. )  ؛سآقاجانی،   . چاپ  یشناسی و آموزش کودک استثنایروان  (.1396هاشمی رزینی، 
 تهران: آوش. ،دوم

- داوسون  برنامه  اثربخشی(.  1395)  ، س.فرامرزی، ا؛  ابراهیمی، ع.ا؛ عابدی، ا؛ یارمحمدیان
  عصب   یادگیری  هایناتوانی  با  دبستانی  پیش   اجرایی کودکان  کارکردهای  بر  ویئرگ

 . 157-152، (1)6 ،ناتوانی مطالعات مجله .تحولی/شناختیروان
-های شناختی بر حافظه (. اثربخشی آموزش توانایی1398حی، م. ) صال  برقی، ا؛ استکی، م؛

دانش ک کالمی  غیر  و  کالمی  نارساخواناری  روا  .آموزان  افراد  نفصلنامه  شناسی 
 . 181-159(، 34) 9، استثنائی
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(. مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان مبتالء به  1396اسدالهی فام، ش. )  ؛ح.جوانمرد، غ
فصلنامه  ات با کودکان دارای ناتوانی خواندن، نوشتن و عادی.  ناتوانی یادگیری ریاضی 

 .50-39(، 10) 3، شناختیعصب روان 
مقایسه (.  1395. )ف،  یدی  ؛ب،  حسنوند؛  ش  ،قاضی؛  س  ،صالح اردستانی ؛  ص،  حسنوندی

ناتوانیکارکردهای اجرایی در دانش  با و بدون  با  آموزان  های ویژه یادگیری همراه 
نوش  و  خواندن  علم .  تن مشخصه  علوم  یپژوهش  یفصلنامه  ،  لرستان  یپزشک  دانشگاه 

18(70 ،)30-39 . 
کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان. راهنمایی  (.  2010داوسون، پ و گوئیر، ر. )

. ترجمه ابراهیمی، علی اکبر؛ ابدی، احمد؛ فرامرزی، ساالر و بهروز،  نجش و مداخلهس
 (. اصفهان: نشر نوشته.1393منیر. )

اثربخشی (.  1391پاکیزه، ع. )  قی پورجوان، ع؛ نتایج جلودار، ف؛قانی، م؛ کریمی، ن؛ ت ده
-کودکان با ناتوانیهای حرکتی ریتمیک )موزون( بر میزان کارکردهای اجرایی  بازی

(، 1)2های یادگیری،  . ناتوانی های یادگیری عصب روانشناختی تحولی پیش از دبستان
53-77  . 

(. مقایسه اثربخشی  1398نریمانی، م. )  ، س؛ صبحی غرامی ملکی، ن؛بشیرپورج؛    رنجبر، م.
شناختی بر بهبود حافظه کاری و های عملی عصب روانای و تمرین رایانه  –شناختی  

پیوسته دانش  نارساخوانتوجه  استثنائیفصلنامه روان  .آموزان  افراد  (، 34)  9،  شناسی 
111-135 . 

احتشام  آ؛  ی،محقق   ؛ح،  زنگنه والم  ی، زارع  )ا  ی،ابوالقاسم  ؛ ا  ی،تی؛    ل ی فراتحل(.  1395. 
انجام تأثمطالعات  حوزه  در  عملکرد    یفراشناخت   یراهبردها  ری شده   ی ری ادگیبر 

مجله مطالعات پیش دبستانی و  ی.  ری ادگ یاختالالت    یدارا   ییآموزان دوره ابتدادانش 
 . 100-81(، 6)2، دبستان

بیرانو  ع؛  سپهوندی، م.  بررسی (.  1395جاوید، ف. )  پیر  ،ند، سسبزیان، س؛ گراوند، ی؛ 
  تحصیلی   عملکرد  و  پیشرفت  انگیزش  بر  فراشناختی   هایتکنیک  آموزش  اثربخشی

 . 80-63(، 1)  11، رویکردهای نوین آموزشی. اصفهان شهر  دختر آموزاندانش 
آذر  ؛ا  ،سلیمانی شناختی  (. 1397)  ه.  ،ایماندوست؛  ف  ،سپهریان  راهبردهای    - اثربخشی 

ب دانش فراشناختی  در  استروپ  آزمون  براساس  اطالعات  پردازش  سرعت  آموزان  ر 
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شناسی بالینی و  روان  .()نارساخوانمبتال به ناتوانی یادگیری خاص با مشخصه خواندن  
 . 31-21، (1)16  ،دانشور رفتار سابق - شخصیت 

( ا.  )مهارت(.  1389عابدی،  گرفتن  یاد  چگونه  فراشناختی  یادگیری  و  شناختی  های 
 اصفهان: انتشارات برترین اندیشه.  (.یادگیری

  (. تهیه1395)  س.  اسماعیلی،  کرمعلیم؛    اکبرفهیمی،  م؛  زارعی،  زاده  علی   ف؛  پور،  عبداللهی 
  بررسی   و  دبستانی  پیش   نسخه  -اجرایی   کارکرد  رفتاری  سنجش   پرسشنامه  فارسی   نسخه
 . 19-12، (1)17 ، توانبخشی  مجله. آن محتوایی و ظاهری روایی
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