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Abstract 
This study aimed to determine the relationship 

between language and executive functions skills in 

cochlear implanted students with hearing 
impairment.The statistical population of the research 

consists of all students with cochlear implanted 

hearing impairment studying in regular and 
exceptional schools in Tehran, with an age range of 7 

to 11 years. 58 subjects (30 girls and 28 boys) were 

selected and evaluated by available sampling method 

among students with cochlear implanted hearing 

impairment studying in regular schools (29 people) 

and exceptional schools (29 people) in the academic 
year 2018-2019. Executive functions and language 

skills were assessed with the BRIEF Questionnaire 

(BRIEF) and Test Of Language Development-
Primary:3 (TOLD-P3) in respect. Data analysis using 

Pearson's correlation test shows a significant positive 

relationship at P ≥ 0.01 level between language skills 
with planning components (r=0.646), working 

memory (r=0.676), inhibition (r=0.617) and total 

executive functions (r=0.699) of students with 
cochlear implanted hearing impairment were analyzed 

with SPSS software version 26.Based on the 

investigations carried out in this research, it can be 
reported that language skills have a significant 

correlation with the components of executive 

functions. Considering the role of language and 
executive functions in behavior management, it is 

necessary to emphasize on an early intervention 

program to improve these skills in children with 
hearing impairment. 
Keywords: Language Skills, Executive Functions, 

Hearing Impaired Students with Cochlear Implants. 

 دهیچک

 یبا کارکردهاا  یزبان یها مهارت ۀرابط نییهدف از پژوهش حاضر، تع
کاشا  حزانون شادو باود.      ییشاووا  بیآموزان با آسا  در دانش ییاجرا

پژوهش  یآمار ۀبود. جامع یو از نوع همبستگ یپژوهش حاضر کاربرد
 لیشدو مشغول به تحص کاش  حزنون ییشووا بیآموزان با آس را دانش

 لیتشا   7-11 یسو ۀشهر تهران، با دامو ییواو استث یدر مدارس عاد
 یریا گ نموناه  ۀویپسار  باه شا    28دختار و   30) یآزمودن 58. دادند یم

شادو   کاشا  حزانون   ییشووا بیآموزان با آس دانش انیدردسترس از م
 29) یینفر  و مدارس استثوا 29) یدر مدارس عاد لیمشغول به تحص

شاادند.  یابیاازانتخاااو و ار 1398-1399 یزینفاار  در سااال تحصاا 
اسااتفادو از بااا  بیا ترت بااه یو زبااان یای اجرا یکارکردهااا یهااا مهاارت 

( TOLD-P3)و آزمااون رشااد زبااان ( BRIEF) فیاابر ۀپرسشااوام

باا   رساون یپ یکما  آزماون همبساتگ    ها به دادو لیشدند. تحز یبررس
 ۀدهواد  نشاان  جیانجام گرف . نتا SPSSافنار  نرم 26 ۀاستفادو از نسخ

باا   یزباان  یهاا  مهاارت  نیبا  P ≤ 01/0در سطح  رمثب  معوادا ۀرابط
 ی ، باازدار r=676/0فعال ) ۀ ، حافظr=646/0) ینیر برنامه یها مؤلفه

(617/0=r 699/0) یای اجرا ی  و کل کارکردهاا=r آماوزان باا      داناش
 یهااا یشاادو بااود. براساااس بررساا  کاشاا  حزاانون ییشااووا بیآساا

 یزباان  یهاا  رتگنارش کرد مها توان یپژوهش، م نیگرفته در ا صورت
دارند. با توجه به  یمعوادار یهمبستگ ییاجرا یکارکردها یها با مؤلفه

 ۀبار برناما   دیا رفتاار، تکک   یریدر مد ییاجرا ینقش زبان و کارکردها
 بیها در کودکان با آسا  مهارت نیموظور بهبود ا زودهوگام به یا مداخزه
 اس . یضرور ییشووا
 ،یاایاجرا یکارکردهااا ،یزبااان یهااا مهااارت :یدیااکل یهااا واژه
 شدو. کاش  حزنون ییشووا بیآموزان با آس دانش
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 مقدمه
 از ای عمدو بخش اس . ارتباط برقراری و زبان یادگیری برای موردنیاز حسترین  یاصز وین تر مهم شووایی

 ش ل زندگی نخستینی ها سال در آن، با مرتبط شواختیی ها مهارت و زبان گفتار، رشد در کودک توانمودی
  .2003 )راش،کود  یم ایفا ها مهارت این طبیعی ت امل در مهمی بسیار نقش شووایی میان، این در وگیرد  یم

تواند سبب  یمو   2015 کزمن، و گاالگر )کرک، اس  کودکی دوران حسی آسیب ترین یجرا 1شووایی آسیب

 و شواختی هیجانی، -اجتماعی ارتباطی، بیانی ، و دریافتی )زبان 2زبانیی ها مهارت در ناپذیر جبران خیرهایکت

 . 2010 هول، ؛2015 دیرک، و سوئد تونیسن، ریفی، )نتن، شود تحصیزی
 رفتار کوترل و آن ت امل برای ابناری دیگر، سوی از و انسان مغن قشر عالی عمز رد ۀنتیج سویی از زبان

 این بر 2002 کوهن، و میزر از نقل به 1962 ،3ویگوتس ی  .1396 ،خو ی ن و زادو حسن) اس  دیگری و خود

 فرهوگیی ابنار دیگر عبارت بهو  دارد ذهن عالی فرایودهاییری گ ش ل در بویادین نقشی زبان که اس  باور
 که اس  زبان رشدۀ مرحز آخرین درونی گفتار ویگوتس یۀ نظری دراس .  دیگران با ارتباط برای اجتماعیو 

 رشد در حیاتی نقش ودهد  یم جه  خویش رفتار و اف ار به )درونی  ناآش ار کالم طریق از کودک
 دارد 4اجرایی کارکردهای و خودتوظیمی فراشواخ ، ،یتف ر کالممانود  باال سطح ختیشوا روان فرایودهای
ۀ )حافظ «ویگوتس ی درونی گفتار» مفهوم ایو ه بر مبوی  1997) بارکزی دیدگاو همچوین  .1396 )امرایی،
 اساس ینا بر اس . همین یدؤم ،آید به شمار می اجرایی کارکردهای اصزیی ها لفهؤم از ی ی کالمی  فعال

 ردهایکارک وینی ر برنامه، قوانین تدوین رفتار، توظیم ،مسئزه  حل در مهمی نقش درونی گفتار از استفادو
  .2020 هم اران، و نی استری ؛2014 پیترسون، و نیشن )بیشاپ،کود  یم ایفا اجرایی

 ژانگ) اس  باال به دیشدی عصب -یحس شووایی آسیب با انکودک برای استاندارد درمانی 5حزنون اش ک

 ریوولدز، )هولدر، دارد شووایی آسیب با افراد زبانیی ها مهارت بهبود در ثریؤم نقش و  2019 ،هم اران و
 گفتار، و شویداری ادراک بر شووایی حزنون کاش یر تکثبا وجود  حال، این با  .2018 گیفورد، و ساندرهاوس

 در مش التی ،اند کردو تجربه مغن رشد حساس ابتداییی ها دورو در را شووایی حس از محرومی  که کودکانی
 ؛2013 هم اران، و )کرونبرگردهود  یم نشان اجرایی کارکردهای جمزه از شواختی -عصبی های مهارت برخی

  .2020 پیسونی، و ذو کرونبرگر،
یر پذ انعطافش زی   بهدهود  یم اجازو ما به کهشود  یم اطالق فرایودهایی از گروهی به اجرایی کارکردهای

 و حل مسئزه مانودهایی  ییتوانا اساسو  بپردازیم عمل و ف ر به هدفمود و آگاهانه و دهیم پاسخ محیط به
 و کزی اصطالحی اجرایی کارکردهای  .2014 گیزمور، و )کراگشوند  یر محسوو میپذ انعطاف تف ر

                                                 
1. hearing impairment 

2. language skills 

3. Vygotsky 

4. executive functions 
5. cochlear implant 
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 میاکه، و )فریدمندهود  یم ش ل را مشترکی الگوی ی دیگر، با تماین عین در کهاس   ییها مؤلفهۀ دربرگیرند
 ،1فعالۀ حافظ شامل ذهن عالیهای  ییتوانا کزی گروو سه در توان می را کارکردها اینین تر مهم  .2017
 انسان به هوشیی ها کوش و یادگیری ت الیف انجام و زندگی در که کرد بودی دسته 3ینیر برنامه و 2بازداری
  .1398 کاظمی،ی دستجرد و رضایی عبدالمحمدی، درآمدی، یفیشر )عزینادو،کود  یم کم 
 ییاجرا یدر کارکردها ییشووا بیکودکان با آس فیعمز رد ضع انگریشدو ب انجام یها پژوهش شتریب

؛ بئر و هم اران، 2013 ر،یوترمای؛ ه2013؛ کرونبرگر و هم اران، 2018اس  )هاالهان، کافمن و پولن، 
 یبه بررس ی  در پژوهش2014هم اران ) و  . بئر2018 ن،یمارت زویبورتفزد و ل ،یگستی؛ هال، ا2014

 سهیکه در مقا افتودیدس   جهینت نیساله پرداختود و به ا 2-6 شدو کودکان کاش  حزنون ییاجرا یکارکردها
 گرید یداشتود. در پژوهش یتر فیعمز رد ضع ،فعال ۀو حافظ یدرک انتناع ،یبا کودکان شووا در بازدار

 70 در یشواخت  یریپذ انعطاف و ینیر برنامه پاسخ، یبازدار ییاجرا یکارکردها ۀسیمقا به  1397دشتبان )
ن ته اس  که  نیا یایگو جیسال پرداخ . نتا 7 -15 حزنون کاش  بدون و شدو حزنون  کاش  آموز دانش

شدو و بدون کاش  حزنون تفاوت  کاش  حزنون ییشووا  بیبا آس آموزان در دانش ییاجرا یکارکردها انیم
کاش   ییشووا  بیآموزان با آس دانش ی  مش الت رفتار2013) ریوترمایدر پژوهش ه نیوجود دارد. همچو

 یدر تمام باًیتقر دهد ینشان م جیشد. نتا یبررس ییاجرا یکارکردها ۀسمع  دربار یشدو و دارا حزنون
 شووا، ییشووا  بیآموزان با آس با دانش سهیدر مقا ییشووا  بیآموزان با آس دانش ییاجرا یاکارکرده یها مؤلفه

با  سهیدر مقا یدر مدارس عاد ییشووا  بیآموزان با آس باال و معوادار بودند. دانش ینمرات مش الت رفتار
 کسب یبهتر نمرات ییاجرا یکارکردها یها مؤلفه یدر تمام ،ییاستثوا مدارس ییشووا  بیآموزان با آس دانش
 .کردند

 پذیری، )انعطاف اجرایی کارکردهایی ها لفهؤم بر مؤثر عوامل بررسی با  2020) هم اران و نی استری
 دس  نتیجه این به شدو حزنون کاش  دبستانی پیش کودکان در فضایی -دیداری فعالۀ حافظ و بازداری
ی ها مهارت و دارد وجود اجرایی کارکردهای و زبانی شویداری،ی ها مهارت بین معواداریۀ رابط که یافتود
های  یوهزم در موجودهای  یافته د.ندار ت انشیی ها پاسخ از جزوگیری و رفتار توظیم در ثریؤم نقش زبانی
 یودهاییافربیشتر  بریی شووا آسیب که اس  آن از حاکی اجتماعی هیجانی رشد و سوادآموزی شواختی، عزوم
یر تکث اجرایی کارکردهای و زبانی های مهارت جمزه از، هستود ضروری جهان تعامزی و مؤثر شواخ  برای که
 از اجرایی کارکردهای رشدیرپذیری تکثۀ دهود نشان متعددی ها پژوهش از آمدو دس  هب نتایجبیشتر  .گذارد یم

 برای؛ اس  اجرایی کارکردهای رشد بر مؤثر عوامل از ی ی زبانیی ها مهارت کها معو بدین؛ اس  زبان رشد
 اولیه ارتباطی نمادهایۀ رابط بررسی به  2014) بزر و فیگانن ورنون ویزبورن، ویزوبی، کوهن، پژوهش در مثال

 کارکردهای با شد  سوجیدو سالگی 3 و 2 )در اولیه زبانیی ها مهارت شد ، سوجیدو ماهگی 15 )در کودکان

                                                 
1. working memory 
2. inhibition 
3. planning 
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 کودکان،ۀ اولی زبانیی ها مهارتدهد  می نشانها  یافته اس . شدو پرداخته شد  سوجیدو سالگی 4در ) اجرایی
 هم و مستقیمیر تکث هم زبانیۀ اولیی ها مهارتکود؛ یعوی  یمبیوی  یشپ راها  ی آنبعد اجرایی کارکردهای
 کارکردهای با زبانیی ها مهارت ارتباط همچوین دارند. کودکان بعدییی اجرا کارکردهای بر غیرمستقیم

 گنارش  2013) اسوویوگ و نش هولم، گوچ،  و 2009) زالزو و بروکی ج وس، مولر،ی ها پژوهش در اجرایی
ی ها مؤلفه در را ها آن عمز رد اس  مم ن زبان از کودکان ۀاستفاد که اس انجامیدو  فرضیه این به و شدو

 افرادهای  هتجرب انتقال تسهیلسبب  زبان رشد ایو ه به توجه با کود. تسهیل اجرایی کارکردهای به مربوط
 کهکوود  مداخزه مختزف امور در مفاهیم از استفادو با و مستقیمۀ تجرب بدونکود  یم کم ها  آن به ،شود یم

براساس  .شود یم اجرایی کارکردهای مانود باالتر سطح شواختی فرایودهای تحول و رشدسبب  موضوع این
 دری زبانی ها مهارت و اجرایی کارکردهای رشد  2016) هولم و اسوویوگ نش، تامپسون، گوچ، پژوهش

  قوی زمانی همۀ رابطنوعی  داد نشان ارزیابی نتایجشد.  ارزیابی سالگی 6 و 5، 4 در مدرسه آغازینی ها سال
 داشتود، زبانی ویژو آسیب یا نقص که کودکانی و رددا وجود اجرایی کارکردهای و زبانیی ها مهارتمیان 
 بررسی به  2014) پیسونی و هویوگ ،کالسون کرونبرگر،دادند.  نشان اجرایی کارکردهای در پایدار نقص

 پرداختود. اشوو همساالن با مقایسه در شدو حزنونکاش   کودکان زبانی های مهارت و اجرایی کارکردهای
 گفتاری- زبانیی ها مهارت و تمرکن -بازداری ،گفتار یروان ،یکالم فعالۀ حافظ در شدو حزنون کاش  گروو
 روانی و یفعال کالم ۀحافظ  یظرف نین شدو حزنون کاش  کودکان رد. گرفتود شووا گروو ازی کمترۀ نمر

 کودکان بررسی با  2018)و هم اران  هال .داش  زبان کزی نمرات و گفتار ادراک با داری امعو ارتباط 1گفتار

 و اشارو زبان در زبانیی ها مهارتگرفتود که  نتیجه  داشتود حزنون کاش  و سمع که ) شووایی آسیبدارای 
 هم اران و بوتیوگ، مشابه پژوهشی در اس . ضروری سالم اجرایی کارکردهای رشد برای گفتاری زبان

 و فعالۀ حافظ بازداری، ،ینیر برنامه در سمع  دارای و شدو حزنون  کاش  کودکان دادند، نشان  2017)
ی ها مهارت گرفتود نتیجه. همچوین داشتود شووا کودکان با مقایسه درتری  یینپا عمز رد 2شواختی انتقال
 و پیسونی .نیس  مشهود مع وس الگوی اما دارد،یی اجرای کارکردها تحول درکوودگی  یلتعد نقش زبانی
 با مع وس  و مستقیم فراخوای ت الیف با شدو گیری )اندازو فعالۀ حافظمیان  مثبتی همبستگی  2000) گیرز

 یافتود. شدو حزنون کاش  کودکان زبانیی ها مهارت
بیوی  یشپتوها به  زبانیی ها مهارتدهد  می نشان حوزو این در  2020) پیسونی و ذو کرونبرگر، پژوهش

 فعال ۀ حافظ و )بازداری اجراییی کارکردها مقابل، درپردازند.  می اجرایی کارکردهای فعال حافظهۀ دامو
 کارکردهای درواقعکوود.  یمبیوی  یشپ را شدو حزنون کاش  کودکان در زبانیی اه مهارت بعدی پیشرف 

 با اس  مم ن دیگری بر ی ی تکثیرات و کوود رشد متقابل تعامل در اس  مم ن زبانیی ها مهارت ویی اجرا
 معدود تحقیقات نین و اجرایی کارکردهای و زبانیی ها مهارت رشد اهمی  به توجه با کود. تغییر زمان گذش 
 هدف، ارتباطی و رفتاریی ها مهارت رشد در اجرایی کارکردهای اهمی  بهنظر  و حوزو این در داخزی

                                                 
1. fluency–speed 

2. cognitive shifting 
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 بازداری و فعالۀ حافظ رینی، برنامه اجرایی کارکردی ها لفهؤم با زبانیی ها مهارتۀ رابط تعیین حاضر پژوهش
 ابتداییۀ دور مدارس در تحصیل به مشغول زبان فارسیۀ شد حزنون کاش  شووایییب آس با آموزان دانش در

 .بودو اس  استثوایی و عادی

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، ۀجامع
ۀ جامع اس . همبستگی نوع از استفادو مورد تحقیق روش لحاظاز  و کاربردی هدف،به لحاظ  پژوهش این

 و عادی مدارس در تحصیل به مشغولۀ شد حزنون کاش  شووایی  آسیب با آموزان دانش را پژوهش آماری
 آزمودنی 58 .دهود یم تش یل سال 7-11 سویۀ دامو با ،1398-1399 تحصیزی سال در تهران شهر استثوایی

 تحصیل به مشغول شدو حزنون کاش  شووایی آسیب با آموزان دانش میان از دسترس دریری گ نمونهۀ شیو به
 به ورودی ها مالک جمزه از .شدند ارزیابی و انتخاو نفر  29) استثوایی مدارس و نفر  29) عادی مدارس در

گان کوود شرک  و باشد گذشتهها  یآزمودن شووایی حزنون کاش  عمل انجام از سال ی  که بود این پژوهش
 دریاف  و حزنون کاش  عمل از پس بالفاصزه را شووایی حزنون کاش  مراکن در رایجی بخش توان خدمات
 شد. گرفته نظر در خروج مالکنین  شواختی و جسمانی مش الت داشتن باشود. کردو شروع پروتن
 دانشگاو تربیتی عزوم و سیشوا ۀ رواندانش د از نامه معرفی کسب از پس پژوهش، این انجام موظور به
 تهران شهر استثوایی پرورش و آموزش مدیری  و پرورش و آموزش کلۀ ادار هماهوگی با طباطبایی، عالمه
 با آموزان دانشفهرس   شد. کسب الزم مجوزهای ها پرسشوامه و آزمون اجرای و مدارس به ورود بر مبوی
 به مشغول استثوایی و عادی مدارس در که استثوایی پرورش و آموزش از شدو حزنون کاش  شووایی  آسیب

 2 بان باغچه و 1 بان باغچه نیمروز، عدال ، ناشووایانۀ ویژ مدارس به ترتیب بدین .دریاف  شد بودند، تحصیل
 5 بهشتی ، شهید و فرهوگ تنکیه، خمیوی، امام )مدارس 4  ،2 فرزانهۀ )مدرس 1ۀ موطق عادی مدارس و

 شهیدۀ )مدرس 7 ندالوبی ،ۀ )مدرس 6 وصال ، و رازی میعاد، نصیرالدین، خواجه پاسدار، شهدای )مدارس
ۀ )مدرس 12 استقالل ، و اندیشه )مدارس 11 نوین ، ستایشۀ مدرس)10 حر ، و ایمان )مدارس 8  ،رو ی ن

 آن ه از بعد شد. مراجعه شراف  ۀ مدرس) 14 و  کار زراع  و خان کوچ  میرزا )مدارس 13 سزمان ،
صورت  شدو حزنون کاش یی شوواب آسی با آموزان دانش ورودی ها مالکبرای داشتن  الزمهای  یبررس
 برای مدرسه در نظر مورد آموز دانش و والدین حضورموظور  به مدارس با قبزی هماهوگیبراساس  ،گرف 

 هامیل، و )نیوکامر TOLD-P3 1زبان رشد آزمون اصزی، آزمون خردو شش زبانی،ی ها مهارت بررسی

براساس  همچوین شد. اجرا انفرادی صورت به شدو حزنون کاش یی شووا آسیب با آموزان دانش برای  1997
ۀ نحو و پژوهش اهداف توضیح رضای ، جزب از پس و مادران حضور با انفرادی جزساتی در قبزی هماهوگی

 در  2000 کوورسی، و گای اس ویی ، )جیویا، بریف اجرایی کارکردهایۀ پرسشوام ،پرسشوامه به گویی پاسخ

                                                 
1. test of language development-primary: 3 
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 کوود. ت میل را آن دق  با تا گرف  قرار اختیارشان

 سنجش ابزار
1ییاجرا کارکردهای ۀپرسشنام

 (BRIEF) 
 کزیۀ نمر وینی ر برنامه بازداری، ،فعال ۀ حافظی ها مؤلفه سوجشموظور  به حاضر، پژوهش در

 این شد. استفادو  2000 هم اران، و )جیویا BRIEF ییاجرا کارکردهایۀ پرسشوام از اجرایی کارکردهای
 میان در وشود  محسوو می اجرایی کارکردهای سوجشۀ حیط درمطمئن  و معتبری ها آزمون از پرسشوامه

 را واقعی زندگی در افراد رفتاردارد؛ زیرا فراوانی  ارزش اجرایی کارکردهای سوجشی ها پرسشوامه دیگر
 کهکود  می ارزیابی را مقیاس خردو هش  واس   معزم و والد فرم دارای مذکورۀ پرسشوامکود.  می ارزیابی
 مدیرت راهبردی،ینی ر برنامه ،فعالۀ حافظ آغازگری، هیجان، کوترل انتقالی، توجه بازداری، از: اند عبارت
 و )بازداری رفتاری توظیم شاملتر  یکز مقیاس چهار در مقیاس خردو هش  این نظارت. و زمان

 ،فعالۀ حافظ )آغازگری، فراشواخ  انتقالی ، توجه و هیجانی کوترل) یجانیه توظیم  ،یده سازمان
شود  یم بررسی ،گیرد یم دربر راها  یاسمق تمامی که اجرایی کارکردهای کزی مقیاس و کوترل  وینی ر برنامه

 لی رت مقیاس براساس که گنارو 86 با پرسشوامه این والدینۀ نسخ  .2013 سیوانوی ، و )ممیسوی 
 پژوهش این برای مطزوبی بسیار انتخاو ،شود یمی گذار نمرو  3 همیشه= و 2= اوقات گاهی ،1 =وق  یچه)

 شووایی آسیب با آموز دانش واقعی رفتار بیانگر کودک، رفتار ازتر  افنون آگاهی و بیشتر افشای با؛ زیرا بود
 و والدین از ی ی حضور با انفرادی جزساتی در قبزی هماهوگیبر مبوای  بود. خانه محیط در شدو حزنون کاش 
 قرار اختیارشان در نظر موردۀ پرسشوام گویی، پاسخۀ نحو و پژوهش اهداف توضیح رضای ، جزب از پس

 در را کرونباخ آلفای ضرایب ابنار، این برای  2000) هم اران و جیویا کوود. ت میل را آن دق  با تا گرف 
 نشان نتایج این که کردند گنارشدرصد  32 را معزم و والد نسخه همبستگی ودرصد  98 تا 80 ازی ا داموه

 عبدالمحمدی، پژوهش در .دارد دیگری ها پرسشوامهدر مقایسه با  بهتری پایاییۀ مذکور پرسشوامدهد  یم
 باز-آزمون پایایی ضریب که شد سوجیدو پرسشوامه اعتبار و روایی  1395) فتحی ولی  یبط غدیری، عزینادو،
 ینیر ، برنامه77/0فعال ۀ حافظ، 85/0 بازداریۀ مؤلف دریی اجرا کارکردهایۀ پرسشوامی ها لفهؤم آزمون
از  پرسشوامه این برای شدو محاسبه کرونباخ آلفای آمد. دس  به 93/0 اجرایی کارکردهای کزیۀ نمر و 86/0
 معدنی .دهد را نشان می پرسشوامههای  یاسمق خردوهمۀ  درونی همسانی ودنبباال کهاس   86/0تا  68/0
 پایایی مینانآن،  بدون و حزنون کاش  با شووایی آسیبدارای  کودکان بررسی با پژوهشی در  1396)

 ،90/0 ،71/0 ترتیب، به را کلۀ نمر مقیاس وینی ر برنامه بازداری، فعال،ۀ حافظ های مقیاس خردو بازآزمون
 این های مقیاس خردو برای شدو اعالم درونی همسانی ضریبهمچوین  اس . کردو گنارش 82/0 و 79/0

 .اس  98/0 کلۀ نمر مقیاس و 94/0 پرسشوامه

                                                 
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF( 
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1سوم یرایشو-آزمون رشد زبان
 (TOLD-P3) 

ۀ نسخ. اس  کودکان زبانی تحول سوجشبارۀ در ها آزمونین تر جامع وترین  یجرا از ی ی زبان رشد آزمون
 کودکان زبان رشد ارزیابی برای میالدی 1997 سال در هامیل و نیوکامررا  زبان رشد آزمون اولیه

نین  1380 سال درکردند.  طراحی آمری ا در ماو  11 و سال 8) 8-11 تا تمام  سال 4) 0-4 زبان انگزیسی
این پرسشوامه را  تهران شهر در پسر  626 و دختر 609) نفری 1235 گروو ی  در میوایی و زادو حسن

 با شواختی زبانی ها نظام آن بعد ی  در که اس  دوبعدیی مدل زبان، رشد آزمون اساس .کردند هوجاریابی
 بعد در و دارد قرار )بیانی  کردن صحب  و  یا واسطه-یبیترک)ی ده سازمان )دریافتی ، کردن گوشی ها لفهؤم

 آزمون این .شود ی مشاهدو میشواس واج و نحو معواشواسی،ی ها لفهؤم با شواختی زبان مختصات دیگرش
 اصزیهای  آزمون خردو اس .  یت میز آزمون خردو سه وی اصز آزمون خردو )شش آزمون خردو 9 شامل
 دستوری درک گویه ، 28) شفاهی واژگان گویه ، 30) ربطی واژگان گویه ، 30) تصویری واژگاناند از:  عبارت

 دقیقه 30 مدت به هم دنبال به و ترتیب به که گویه  28) دستوری ت میل و گویه  30) جمزه تقزید گویه ، 25)
 ترتیب این بهی گذار نمرو روش .ندشد اجرا پژوهش این در سروصدا از عاری و آرام محیطی در فرد هر برای
 گرفته درنظر 0ۀ نمر غزط پاسخ هر برای و 1ۀ نمر صحیح، پاسخ هر ازای به آزمون خردو هر در که اس 

 مهارتۀ نمر اصزی، آزمون خردو شش از آمدو دس  هب نمرات مجموع از پژوهش این در همچوین .شود یم
 .آید یم دس  هب آموزان دانش زبانی های مهارت بررسیبرای  گفتاری
 تشخیص بهتوان  یم ها آن تحزیل از زیرا؛ هستودک کود عمز رد به مربوط اطالعاتین تر مهم نمرات این
 و نیوکامر را آزمون روایی و یاییپا ینهمچو یاف . دس  زبانیی ها مهارت در کودکانهای  ضعف و قوت

ی همسان روش از استفادو بارا  آزمون نیا یاییپا  1388) میوایی و زادو حسن .اند کردو تکیید  1997) هامیل
 دس  هب ریمتغ 96/0 تا 74/0 ازی سو یها نرم درنظرداشتن وها  آزمون خردو در رونباخی کآلفا بیضری درون

 گنارش 88/0 تا 82/0 ازها  آزمون خردو تمامی برارا یی ایپا بازآزمون، -آزمون روش از استفادو با واند  وردوآ
 .شد ییدتک آزمون نیا ۀساز وک مال اعتبار  ،ی السک روش و ها یهی گوموطقی )مبوایی محتوا اعتبار .کردند

 ،مالکی ها آزمون و آزمااون نیا آزمون خردو چود نیبی همبستگ بیضرا کم  به آنیی روا برای همچوین
 کردند. گنارش رادرصد  70 و 42 ،71 ،57 مانود ضرایبی

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 .شدند تحزیل و تجنیه 26ۀ نسخ Spss افنار نرم و پیرسون همبستگی آزمون از استفادو با ها دادو

 ها یافته
 28 دختر، 30) ساله 7-11 شدو حزنون کاش یی شووا یبآس با آموز دانش 58 پژوهش، اینکوودگان  شرک 

                                                 
1. Test Of Language Development-Primary3 (TOLD-P3) 
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 تمامی شووایی آسیب تشخیص سن .بودند استثوایی و عادی ابتداییۀ دور مدارس در تحصیل به مشغول پسر 
 از و بودند گرفته قرار شووایی حزنون کاش  عمل تح  سالگی 5 تا و بودو ماهگی 24 از قبل کوودگان شرک 
 ۀمحدود در شووایییب آس با آموزان دانش یهوش بیضر بود. گذشته ماو 12 ها آن در پروتن از استفادو زمان
 .بودند شووا ها آن ۀهم نیوالد و داش  قراری عیطب

 شووایی  آسیب با آموزان دانش نمرات استاندارد انحراف و میانگین توصیفی های شاخصه 1 جدول در
 آزمون در پژوهش متغیرهای براساس استثوایی و عادی مدارس در تحصیل به مشغولۀ شد حزنون کاش 
 در پژوهش های لفهؤم میانگین بین، 1جدول  براساس اس . شدو دادو نشان بریفۀ پرسشوام و زبان رشد
 وجود تفاوت استثوایی و عادی مدارس در تحصیل به مشغولۀ شد حزنون کاش  شووایییب آس با آموزان دانش
 شد. استفادو مواسب استوباطی آماری های روش از تفاوت مقدار این آماری معواداری بررسیبرای  اما، داش 

 پژوهش یرهایمتغ (استاندارد انحراف و نیانگی)م یفیتوص یها شاخصه. 1 جدول

 یعاد ییاستثنا 

 استاندارد انحراف نیانگیم استاندارد انحراف نیانگیم مؤلفه

 69/27 51/79 15/15 00/50 زبانی های مهارت

 15/3 41/27 11/4 82/23 فعال حافظۀ

 67/4 75/34 49/5 68/29 بازداری

 08/5 48/36 10/4 59/30 یزیر برنامه

 03/12 66/98 93/11 10/84 ییاجرا یکارکردها کل ۀنمر

همۀ  برایآن  نتایج که شد استفادو 1شاپیروویز  آزمون از متغیرها توزیع بودن نرمال بررسیموظور  به

ی دار امعو سطح مقدار که آنجا از 2 جدول به توجه با اس .شدو  بررسی گروو تف ی  به پژوهش متغیرهای
 تحصیل به مشغولۀ شد حزنون کاش  شووایی بیآس با آموزان دانش گروو در پژوهش متغیرهای تمامی برای
 بودن نرمال جهیدرنت و صفر فرض اس ،  شدو گرفته درنظر 05/0 از تر بنرگ استثوایی و عادی مدارس در

 همۀ شود، مشاهدو می 2 جدول در که طور همان شد.تکیید  درصد 95 اطمیوان سطح با ها مؤلفه این توزیع
 فواصل ۀآمار از نین چودمتغیرو پرت مقادیر بررسی موظور به .داشتود نرمال توزیع پژوهش های مؤلفه

 گیری اندازو را گروو چودمتغیری میانگین و فرد هر بین ۀچودمتغیر ۀفاصز آمارو این .شد استفادو یسبهاالنوام
 که را مواردی .شود می ارزیابی 001/0 دقیق آلفای سطح با خی مجذور توزیع از استفادو با مورد هر .کود می
 آزادی ۀدرج 4 با دو خی بحرانیمقدار  .گرف  درنظر چودمتغیرو پرت مقادیر توان می، رسود می آستانه این به
 حد این از مقادیر از کدام هیچ. همچوین بود 467/18 با برابر 001/0 سطح در  بین پیش های مؤلفه تعداد)

 بود. بحرانی مقدار از کمتر شدو مشاهدو مقادیر و ندبود ن ردو تجاوز

                                                 
1. shapoir-wilk test 
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 گنارش 89/1 آمارو ینا مقدار شد. یبررس واتسون یندورب ۀآمار از استفادو با ینن خطاها استقالل ۀمفروض
 از ستقلم خطاها و ندارد وجود یهمبستگ مدل یخطاها ینب گرف  یجهنت توان یم ینبوابرا ؛اس  شدو

 بررسی 2تزرانس و 1واریانس تورم عامل های آمارو از استفادو با نین چودگانه خطی  همۀ مفروض .هستود ی دیگر

 و کمتر یا 01/0 تزرانس مقادیر) نشد یاف  مستقل متغیرهای بین خطیۀ چودگان همبستگی درنتیجه؛ شدند
 و توصیفی آمار بررسی از پس اس  . چودگانه خطی همۀ دهود نشان 10 از تر بنرگ واریانس تورم عامل مقادیر

 استفادو پژوهش های فرضیه بررسیبرای  چودمتغیرو رگرسیون آماری های روش از نیاز، مورد های مفروضه
 معواداری حاصل یجنتا شد. استفادو واریانس تحزیل نتایج از یونیرگرس مدل یمعوادار بررسیموظور  به شد.
 مدلۀ خالص بررسی از پستکیید کردند.  F(4, 53)=234/17 با  P ≤ 01/0) یواناطم درصد 99 با را مدل کل

 .ندشد بررسی مدل متغیرهای استانداردنشدو و استانداردشدو رگرسیون ضرایب مدل معواداری و رگرسیونی

 رهایمتغ عیتوز بودننرمال یبررس منظور به لکیروویشاپ آزمون جینتا. 2 جدول

ییاستثنا مدارس گروه یعاد مدارس   
یمعوادار آمارو مؤلفه جهینت  یمعوادار آمارو  جهینت   

زبانی های مهارت  917/0  087/0 925/0 نرمال   126/0  نرمال 

فعال حافظۀ  984/0  973/0 909/0 نرمال   060/0  نرمال 

963/0 بازداری  597/0 930/0 نرمال   153/0  نرمال 

یزیر برنامه  947/0  322/0 954/0 نرمال   438/0  نرمال 

ییاجرا یکارکردها کل ۀنمر  917/0  088/0 905/0 نرمال   050/0  نرمال 

 رگرسیون یراستانداردغ و استانداردشده ضرایب و رگرسیونی مدل ۀخالص. 3 جدول

 معناداری β استاندارد خطای R R2 متغیر

 فعال ۀحافظ

708/0 501/0 

52/0 377/0 001/0 

 047/0 140/0 76/0 یبازدار

 011/0 247/0 80/1 یزیر برنامه

 ازدرصد  501/0درمجموع  اجرایی کارکردهای های مؤلفه گرف  نتیجه توان می 3 جدول نتایج به توجه با
 فعال ۀ حافظ دهد می نشان یونرگرس یبضرا همچوین د.وکو می بیوی پیش را زبانی های مهارت تغییرات

]001/0=,P (341/0 =β[ ،بازداری ]001/0=,P (341/0 =β[ ی نیر برنامه و]001/0=,P (341/0 =β[ با 
 د.ندار زبانی های مهارت با  ≥P 05/0) معواداریۀ رابط اطمیواندرصد  95

                                                 
1. variance inflation factor 
2. tolerance 
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 یریگ جهینت و بحث
  یبآس با آموزان دانش اجرایی کارکردهای های لفهؤم با زبانی های مهارتۀ رابط تعیین حاضر پژوهش از هدف

 های تحزیل جینتا .اس  استثوایی و عادی ابتدایی مدارس در تحصیل به مشغولۀ شد حزنون کاش  شووایی
 معواداریۀ رابط آموزان دانش گروو این در اجرایی کارکردهای با زبانیی ها مهارتدهد میان  می نشان آماری
 پژوهش نیا که صورت نیبد .همسویی دارد  2014) هم اران و هنوک پژوهش جینتا با افتهی نیا دارد. وجود
 کودکان یروها  آن ۀمطالع که تفاوت نیا با کود؛ می دییتک را ییاجرا یکارکردها بر یزبان یها مهارت ریتکث نین
 گنارش  2013)و هم اران  گوچ و  2009)و هم اران  مولری ها پژوهش در همچوین بود. شدو انجام یعاد
 بدون کود یم کم  ها آن به و شود یم افراد های هتجرب انتقال تسهیلسبب  زبانی یها مهارت رشد اس  شدو
 تحول و رشدسبب  موضوع این کهکوود  مداخزه مختزف امور در مفاهیم از استفادو با و مستقیم ۀتجرب

 گنارش  2016)و هم اران  گوچ پژوهش نتایج در .شود یم فعالۀ حافظ مانود باالتر سطح شواختی فرایودهای
 که یکودکان؛ یعوی وقتی داش  وجود اجرایی کارکردهای با یزبان یها مهارت میان یقو یزمان هم ۀرابط شد،
ی ها افتهی همچوین. دهود یم نشان را اجرایی کارکردهای در داریپا نقص ،شتوددا یزبان ۀویژ بیآس ای نقص

 که یافتود دس  مشابهی نتایج به  2017) هم اران و بوتیوگو   2018)و هم اران  هالی ها پژوهش
 و فعال ۀحافظ بازداری، ،ینیر برنامه کارکردهای رشد برای گفتاری زبان و اشارو زبان در زبانی یها مهارت
 اصزی کزید یزبانی ها مهارت درواقع .اس  ضروری شووایی آسیب با کودکان در سالم شواختی انتقال

 با فعالۀ حافظ بین مثبتی همبستگی  2000) گیرز و پیسونی .بالع س نه اس  اجرایی کارکردهای
  2020) پیسونی و ذو کرونبرگر، پژوهشسوی دیگر  از یافتود. شدو حزنون کاش  کودکان زبانیی ها مهارت
حاضر  پژوهشی ها افتهی با که دهد یم نشان را زبانی های مهارت با بازداری و رینی برنامه متغیر متقابل روابط

 دارد. همخوانی
 کاش  با کودکان در اجرایی کارکردهای با زبانیی ها مهارت اس  بدیهی موجود، تحقیقات به توجه با
 پژوهشپیشیوۀ  نین و گرفته صورتی ها نییتب به توجه با هستود. مرتبط کودکان دیگری ها گروو و شدو حزنون

 کاش  کودکان در اجرایی کارکردهای با زبانیی ها مهارتمیان  کهی ا دویچیپۀ رابط در گرف  نتیجه توان یم
 رشدی ریرپذیتکثۀ دهود نشان متعددی ها پژوهش از آمدو دس  هب نتایج، بیشتر دارد وجود شدو حزنون

 رشد بر که اس  عوامزی از ی ی زبانیی ها مهارت کها معو بدین؛ اس  زبان رشد از اجرایی کارکردهای
 مؤثر بازداری و فعال ۀ حافظ رینی، برنامه کارکردهایویژو  به، شدو حزنون کاش  کودکان اجرایی کارکردهای

 در ریتکخ رسد یم نظر به درونی گفتار نقش و اهمی  بر بارکزی و ویگوتس ی کیدکت به توجه با همچوین اس .
 گف  توان یم باشد. داشته شووایی آسیب با کودکان اجرایی کارکردهای بر بیشتری ریتکث زبانیی ها مهارت

 افراد این در شدو اف ی یشواخت ای یاجتماع تفاوتهرگونه  یبرا یحیتوض یزبان یها مهارت در صینقا نیا
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ی ها مهارت بر اثرگذاری بر عالوو مغن رشد حساسۀ دور در صدا به نداشتن دسترسی یا ضعف درواقع .اس 
 و بازداری فعال،ۀ )حافظ اجرایی کارکردهای جمزه از مغنی سیستم و عصبی دهی سازمان بر زبانی،
 فراتر اس  مم ن کودکی، دوران در شووایی بیآس شواختیپیامدهای  همچوین .اس  رگذاریتکث رینی  برنامه

 ،یسونیپ )کرونبرگر، یابد گسترش اجراییی کارکردها جمزه از تر یکزی ها حوزو به زبانیی ها مهارت از
 مشابه نتایجی نین حاضر پژوهش های یافته در  .2020 ،یسونیپ و ذو کرونبرگر، ؛2013 کالسون، و وگیهو

 ویگوتس ی، و  1997) بارکزی طرف از شدو بیان درونی گفتار تئوری که شد  حاصل پیشین های پژوهش
 گروو در اس . آمدو دس  به بروندادهای صح  بر ییدیکت مهر 2002 کوهن، و میزر از نقل به 1962
 در موجود مش الت به درونی گفتار در مش الت آن از پیروی به و زبان رشد در ریتکخ نینشدو  بررسی

 اس .  شدو موجر رینی برنامه و بازداری فعال، ۀ حافظویژو  ، بهاجرایی کارکردهای
 به نمونه گروو محدودبودن و افراد به دسترسی در دشواری به توان یم پژوهش این یها  یمحدود از
 سایر به را حاضر نتایج تعمیم تواند یم که کرد اشارو شدو حزنون کاش  ییشووا آسیب باآموزان  دانش
کردو  بررسی را اجرایی کارکردهای از حوزو سه توها پژوهش این همچوین .کود تردید دچارآموزان  دانش
به  حاضر پژوهش .شوند بررسی نین اجرایی کارکردهای سایر آتی تحقیقات در شود یم پیشوهاد بوابراین اس ؛

 شدو حزنون کاش  شووایی بیآس با آموزان دانش در اجرایی کارکردهای با زبانیی ها مهارت ۀرابط نییتع
 توجه با .شود بررسینین  کودکان دیگر یها گروودر  متغیرها یا ها سازو این شود یم توصیه که اس  پرداخته

 با یزبان یها مهارت انیم روابط یطول روش با یآت تحقیقات در شود یم شوهادیپ شدو، اشارو های محدودی  به
ی کارکردها نقش به توجه با همچوین .شود مشخص روابط نیا یریگ جه  تا دنشو دنبال ییاجرا یکارکردها
 در رفتاری مش الت بیشتر شیوع بر مبوی پژوهشی شواهد وجود نین و رفتار مدیری  و بازداری در اجرایی
 بر کیدکت با اجرایی کارکردی ها لفهؤم بهبود هدف با مداخزهی ها برنامه شود یم پیشوهاد شووایی آسیب با افراد

 گیرند.ب قرارمدنظر  هیجانی توظیم و رفتار بازداری

 منابع
 و زباان  رشاد  براسااس  رفتااری  خاودتوظیمی  بیوای  یشپ در خود با گفتار یا واسطه نقش برازش  .1396) ک. امرایی،

 .121-141 ، 25)7 .استثوایی افراد سیشوا ۀ روانفصزوام شووایی.ۀ شد حزنون کاش  کودکان در ایمن دلبستگی

ۀ فصازوام  تهرانی.زبان  یفارس کودکان برای زبان رشد آزمون هوجاریابی و انطباق  .1388) ا. میوایی، و س.، ،زادو حسن
 .35-51 ، 1)1 .استثوایی کودکانۀ حیط در پژوهش

 زباان  یفارسا  کودکان یبرا TOLD-P:3 زبان رشد آزمون یابیهوجار و انطباق  .1380) ا. میوایی، و س.، ،زادو حسن
 .119-134  ،2)1 استثوایی. کودکانۀ حیط در پژوهشۀ فصزوام . دوم )بخش یتهران

 ارجمود. تهران: .ناشووا خردساالنی بخش توان  .1396) ف. ،خو ی ن و س.، ،زادو حسن
آموزان  دانش در شواختی یریپذ انعطاف و ینیر برنامه پاسخ، بازداری اجرایی کارکردهای ۀمقایس  .1397) س. دشتبان،

 کودکاان ی شواسا  روان و آماوزش  ارشد ارشد کارشواسیۀ نام پایان حزنون. کاش  بدون و با شووایی آسیب دارای
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 آذربایجان. مدنی شهید دانشگاو ،سیشوا روان و تربیتی عزومۀ دانش د استثوایی.
 ساوجی  روانهاای   یژگای و بررسای   .1395) آ. فتحای،  و م.، ،لای  یاب ط ف.، غدیری، ح.، عزینادو، ک.، عبدالمحمدی،
 .135-151 ، 30)8 .تربیتییری گ اندازوۀ فصزوام سال. 12 تا 9 کودکان در رفتاریی بود درجهۀ پرسشوام

 یهاا  کاوش   .1398) م. کااظمی، ی دساتجرد  و س.، رضاایی،  ک.، عبدالمحمادی،  پ.، درآمدی،یفی شر ح.، عزینادو،
 .219-231 ، 2)6 کودک. روان سالم ۀ فصزوام محیطی. عوامل با تعامل و تحول اجرایی: یشواخت عصب

 کارشواسای ۀ نام پایان .حزنون کاش  بدون و با یشووا کم کودکان دریی اجرای کارکردها ۀسیمقا  .1396) س. معدنی،
ی بخشا  تاوان  و بهنیستی عزوم دانشگاو ییاستثوا کودکانۀ دانش د استثوایی. کودکانی شواس روان و آموزش ارشد

 تهران.
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