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کاشت حلزون  یآموزان ناشنوا دانش ییاجرا یبر کارکردها یشناخت عصب روان یها آموزش مهارت اثربخشی

 آزمودنی  تک پژوهششده:  
 

 3اژیه محسنی علیرضا ،2کاظمینی فرزانه، 1فرامرزی ساالر

 

 چکیده

 یاز جمله کارکردها یشناخت روان -عصب یها در حوزه مهارت یاریبس یها بیآس ،یقبل یداریشن تیمحروم لیکودکان کاشت حلزون شده به دل :مقدمه

در ارتباط است، پژوهش حاضر با هدف  یلیو تحص یارتباط ،یزبان ،یگفتار یها از مهارت یعیوس فیبا ط ییاجرا یکه کارکردها ییجا دارند. از آن ییاجرا

 .دیشده، انجام گرد  کاشت حلزون یآموزان ناشنوا دانش ییاجرا یبر کارکردها یشناخت روان -مداخالت عصب ریتأث یبررس

شهر  هسال 6-11شده  کاشت حلزون  یکودکان ناشنوا یهکل را تحقیق یبود. جامعه آمار A-Bبا طرح  آزمودنی  تکنوع  ازمطالعه  ینا روش ها: روشمواد و 

 Connors یشناخت روان -عصب نامه پرسش از استفادهبا  یازمورد ن های دادههدفمند انتخاب شدند.  یریگ نمونه یوهنفر به ش 5 ،ها آن یناز ب که دادند تشکیلاصفهان 

 یتی،موقع ینو ب یتیموقع درون یلد برای نمودارها، با کاربرد روش تحلها، پس از رسم نمودار و محفظه ثبات و رون داده یلو تحل یهتجز ی. براشد آوری جمع

 .گرفت قرار یوابسته مورد بررس یرمستقل بر متغ یرمتغ یاثربخش

. یدمداخله رس یتدر موقع 17/53 و 47/71، 33/71، 11/51، 11/75 به یهخط پا یتدر موقع 61/51و  76/61، 11/61، 11/55، 74/61از  یآزمودن پنجنمرات  یانگینم :ها یافته

در  (PND یا Percentage of non-overlapping data) همپوش یرغ یها اثربخش بود. درصد داده یها نشان داد که مداخله در هر سه آزمودن نمودار داده یدارید یلتحل

   قابل یزن گیری یپ یتدر موقع یاثربخش ین. اآمد دست بهدرصد  53و  133 ،13 ،43، 13 یببه ترت یآزمودن پنج یو مداخله برا پایهخط  یتدو موقع

 .مشاهده بود

در  ییاجرا یموجب کاهش مشکالت کارکردها ی،شناخت روان -عصب یها که آموزش مهارت گفت توان یم آمده، دست به نتایجتوجه به  با گیری: نتیجه

 .کرد استفاده شده حلزون کاشت کودکان بخشی و توان یدر مراکز آموزش یکرد،رو یناز ا توان یو م شود یم شده کاشت حلزون  یکودکان ناشنوا

 کاشت حلزون ؛ییاجرا یکارکردها؛ یشناخت روان -عصب یها مهارت ها: کلید واژه

 

آموزان  دانش ییاجرا یبر کارکردها یشناخت عصب روان یها آموزش مهارت اثربخشی .رضایعل هیاژ ی، محسنفرزانه ینی، کاظمساالر یفرامرز ارجاع:

 .311-318(: 6) 15؛ 1398ی پژوهش در علوم توانبخش. آزمودنی  تک پژوهششده:  کاشت حلزون  یناشنوا
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 مقدمه
در . در انسان است یعصب -حسی های نقص ترین شایع از( Deafness) ناشنوایی

که کودک، چه با سمعک و چه بدون  است یدر حد ییضعف شنوا ،اختالل ینا
ها  (. پـژوهش1پردازش کند ) یدن،شن یقرا از طر یاطالعات زبانتواند  میآن، ن

 یقو عم یدشد یینفر دچار ناشنوا 7 ،تولد زنده 1111که در هر  دهند ینشان م
 01از  یشتر)ب دوطرفه غالب شنوایی آسیب به نفر 1 زنده، تولد 751 هر از و( 2)

 یهای مختلف فرضیه ل،شناسی این اختال (. در سبب3) شود می دچار( بل یدس
ثیرات محیط أاز ت ای یچیدهتوان به ترکیب پ می ،که در مجموعاست مطرح شده 

 تحصیلی اجتماعی، ی،فرد یابعاد مختلف زندگ یی(. ناشنوا0و ژنتیک اشاره کرد )
 و خانواده بر آثار و تبعات چند وجهی و دهد می قرار تأثیر تحت را فرد شغلی و

 .(5-6) دارد جامعه
در حوزه کودکان ناشنوا  اخیر های سال در که هایی درمان رینجدیدت از یکی

است. حلزون  یی( شنواCochlear implant، کاشت حلزون )است مطرح شده
و  گیرد میدر گوش قرار  یجراح یقاست که از طر یکیالکترون یابزار یی،شنوا

و  یگفتار یامدهایپ ورا فراهم  یقعم یصدا در افراد ناشنوا یدناحساس شن
 یی،کاشت حلزون شنوا ی،(. از طرف7ها به همراه دارد ) آن یرا برا یاریبس یزبان

 پژوهشیمقاله 

http://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v15i6.1769
https://orcid.org/0000-0002-0493-9723
https://orcid.org/0000-0003-1174-5430
https://orcid.org/0000-0002-6143-0595


 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکارانفرامرزی  ساالر اجرایی کارکردهای بر شناختیروان عصب هایمهارت تأثیر

 311 1398بهمن و اسفند / 6/ شماره 15پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

 از مختلفی عوامل به و کند یکودکان فراهم نم ههم یبرا یمطلوب یامدهایپ
 جریان در ها خانواده درگیری و هنگام به مداخالت ارایه زودهنگام، کاشت جمله

 پژوهشی، پیشینه از وسیعی طیف(. 8) دارد بستگی کودکان بخشی توان و آموزش
 تجارب از محرومیت آن دنبال به و ناشنوایی که دارد واقعیت این از حکایت

 شناختی روان -عصب کارکردهای بر بلکه زبان و گفتار بر فقط نه شنیداری،
(Neurocognitive functions )(.9) است تأثیرگذار نیز 

 اجرایی کارکردهای شناختی، روان -صبع یعال کارکردهای ایناز  یکی
(Executive functionsاست. کارکرد )به عنوان  یبه طور سنت ییاجرا های

کنترل  ی،حافظه کار یزی،ر مانند برنامه ییکارکردها یچتر مانند برا یاصطالح
 شود یم یفشروع و نظارت بر عمل تعر ین،و همچن یهآما ییرتغ ی،تکانه، بازدار

 و حلزون شده کاشت ناشنوای کودکان که معتقدند گرانپژوهش از برخی(. 11)
 دارای همساالن به نسبت شنوایی، کننده  کمک وسایل دارای شنوای کم کودکان

 در زمینه، این در و دارند اساسی آسیب اجرایی کارکردهای زمینه در طبیعی، رشد
 (.11) شوند می شناخته خطر معرض
 کارکردهای های مؤلفه که اند داده نشان بسیاری های پژوهش طرفی، از
ارتباط  یو برقرار گفتار درک خواندن، های مهارت زبان، و گفتار رشد با اجرایی

 به توجه مهم، این به توجه با(. 12-10دارد ) یدوجانبه رابطه قابل توجه
 و اهمیت از شده، حلزون کاشت کودکان گروه در ویژه به اجرایی کارکردهای

 .است رداربرخو بسیاری ضرورت
مورد استفاده قرار  ینهزم یندر ا یراخ یها که در سال یکردهاییاز رو یکی

که  رسد یاست. به نظر م یشناخت روان -گرفته است، استفاده از مداخالت عصب
 تاها فراهم کند.  آن ییاجرا یبهبود کارکردها یرا برا ینهها زم مهارت ینا یتتقو
 های گروه روی شناختی روان  -عصب های مهارت تقویت اثربخشی حال، به

( در 15) باعزت مثال، برای. است گرفته انجام ویژه نیازهای با کودکان مختلف
قرار دادند که  یابیرا مورد ارز شناختی روان  -عصبهای  مداخله یرتأث یپژوهش

آموزان  در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش ،مداخله یننشان داد ا یجنتا
 ،(16) یدی فیقانی و همکاراندارد. جد یرثأشناختی ت نوع زباننارساخوان تحولی 

موجب بهبود سرعت، دقت  اختی،شن روان -اند که مداخالت عصب گزارش کرده
 -عصب مداخالت اثربخشی. گردد میآموزان نارساخوان  و درک خواندن دانش

 یادگیری های ناتوانی دچار کودکان تحصیلی عملکرد بهبود بر شناختی روان 
بر  یشناخت روان   -مداخالت عصب ی(. اثربخش17) است شده تأیید نیز یاضیر

  خاص یاختالل زبان یدارا دبستانی یشکودکان پ یعملکرد زبان
(Specific language impairment  یاSLIنیز ) (.18-19) است شده اثبات 

 -تا به حال پژوهشگران کمتر به نقش مداخالت عصب ی،از طرف
 که است حالی در ایناند.  حلزون شده توجه کرده کاشتدر کودکان  یشناخت روان

 های آسیب قبلی، شنیداری محرومیت خاطر به شده، حلزون کاشت کودکان
 اجرایی کارکردهای جمله از شناختی روان -عصب های مهارت حوزه در بسیاری

 گفتاری، های مهارت از وسیعی طیف با اجرایی کارکردهای که آن جایی از. دارند
پژوهش،  یشینهو پ یبا توجه به مبانو  است ارتباط در تحصیلی و ارتباطی زبانی،

 یرتا در کنار سا رسد یبه نظر م یپژوهش حاضر ضرور یرنظ ییها انجام پژوهش
 ییاجرا هایبر عملکرد یزن یشناخت روان -مداخالت عصب یاثربخش ،مداخالت

 یپژوهش حاضر با هدف بررس ین،کودکان کاشت حلزون شده اثبات گردد. بنابرا
 یآموزان ناشنوا دانش ییاجرا یبر کارکردها یشناخت روان -مداخالت عصب یرتأث

 شده انجام گرفت.  کاشت حلزون

 ها مواد و روش
واحد اصفهان )خوراسگان(  یدر دانشگاه آزاد اسالمکد اخالق با  ،پژوهش این

 یآزمودن  از روش تک یق،تحق یتقرار گرفت. با توجه به هدف و ماه ییدمورد تأ
(Single-subject استفاده ) یشآزما یا یتک آزمودن یشآن را آزما یشد که گاه 

 . اند امیدهن یزمان های یسر
تعداد  یفشرده بر رو یقاست که مشتمل بر تحق یپژوهش شپژوه ینا

گروه واحد در نظر  یکعنوان   به یا یصورت انفراد  که به باشد یاز افراد م یمحدود
 یریگ یپ با A-Bعملکرد از طرح  یبررس یبرا ،پژوهش ین(. در ا21اند ) شده گرفته 
  A یتموقع ؛است ایشیآزم یتشامل دو موقع A-Bشده است. طرح   استفاده
 یهشامل کل ،پژوهش ی(. جامعه آمار21) باشد ی)مداخله( م B یت( و موقعیه)خط پا

 1396شهر اصفهان در سال  هسال 6-12شده   کاشت حلزون یکودکان ناشنوا
 ،. هدفگرفت قرار استفاده موردهدفمند  یریگ روش نمونه ،پژوهش ین. در ابودند

پژوهشگر فراهم  یاز موضوع مورد مطالعه برا یقیبود که درک عم یانتخاب افراد
مورد استفاده در هر پژوهش قرار  یقروش تحق یرتحت تأث ،. حجم نمونهیندنما
 ینا. شود یاستفاده م یآزمودن یکاز  یشاز ب ی،آزمودن  تک یها در طرح. گیرد یم

نفر که  5 ،پژوهش ین(. در ا21) یابد یشافزا یزن یآزمودن 31تا  تواند یم ،تعداد
 انتخاب شدند. ،ورود به پژوهش را دارا بودند یها مالک

 ییناشنوا ،سال 6-12با سن  ورود به پژوهش شامل کودکان یارهایمع
شامل  یزخروج ن یارهایپروتز کاشت حلزون بودند. مع داشتنو  یقتا عم یدشد

 هر نوع  یو همراه یاز دو جلسه آموزش یشب یبتغ ین،والد یتعدم رضا
شناسی و با مراجعه به  بود که توسط کارشناس ارشد روان پزشکی رواناختالل 
 شرح به ها آزمودنی های یژگیمورد بررسی قرار گرفت. خالصه و کودکانپرونده 

 :است آمده زیر
 ، تک فرزند وبا نام )س. ذ(ساله  7دختر  آموز (: دانش1شماره ) یآزمودن

. عمل کاشت حلزون کند یحدود چهار سال است که از کاشت حلزون استفاده م
 ی،گفتار درمان یها تحت آموزشوی شده است.   انجام طرفه یکصورت  به 
 یگرفته است. از نظر گفتار قرار درمانی  یبازو  یکار درمان وایی،شن یتترب

 دارد. یکم یوضوح گفتار
حدود ، تک فرزند و با نام )ه. پ(ساله 8دختر  آموز (: دانش2شماره ) یآزمودن
از  این کودک،گرفته است.  که تحت عمل کاشت حلزون قرار باشد یچهار سال م

گذشته بهره  یها در سال ی،کار درمان ی وگفتار درمان یی،شنوا یتترب یها آموزش
مشکل ین، به دلیلی شد. همچن یمتوجه کالم و توان یم سختی  هبرده است. ب

کاشت  کند. ضر از عینک استفاده میادر حال ح ،چشم راستتنبلی و  یناییب
 شده است.  انجام طرفه یکصورت  حلزون به 
با یک خواهر نام )ش. ش(  باساله 8پسر  آموز (: دانش3شماره ) یآزمودن

در حال استفاده از کاشت پیش حدود پنج سال از  باشد که یمتر از خود  بزرگ
 یها در سالوی شده است.  انجام  طرفه یکصورت   به ،عمل ین. اباشد یحلزون م

 درمانی،  یو باز یکار درمان یی،شنوا یتترب ی،گفتار درمان یها از آموزش ته،گذش
 دارد. یدقت و تمرکز کم ، امادارد یخوباستفاده کرده است. وضوح گفتار 

، دارای یک . پ(ینام )م  باساله  9پسر  آموز (: دانش0شماره ) یآزمودن
حدود چهار سال است که عمل کاشت  حدود. باشد یم تر از خود برادر کوچک

از  ،قبل یها است. در سالانجام شده  طرفه یکصورت   بهبرای وی حلزون 
 یدار خش یاستفاده کرده است. تون صدا ییشنوا یتو ترب درمانی تارآموزش گف

 .باشد یدرک م  قابل یسخت دارد و گفتارش به
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، تک فرزند نام )ز. م( با ساله 12دختر  آموز (: دانش5شماره ) آزمودنی
 انجامبرای او به صورت یک طرفه عمل کاشت حلزون  یش. نه سال پباشد یم
متارکه پدر و مادر، با مادرش به همراه  یلبه دل وی در حال حاضرشده است.  

. باشند یناشنوا م ی،آزمودن ی. دو عموکند یم یزندگ فرزندش،و دو  یدهمسر جد
 یدرمان کار یی وشنوا یتترب ی،گفتار درمان یها از آموزش ،گذشته یها در سال

 ینهدارد و گنج یصورت پراکنده بهره برده است. گفتار محدود و مختصر  به
 کم است. یارلغاتش بس
 اینبود.  Connors شناختی روان -نامه عصب پژوهش پرسش ابزار

 -مشکالت عصب یابیارز یبرا Connorsتوسط  2110نامه در سال  پرسش
عملکرد توجه، عملکرد  یاس،مق ینسال ساخته شد. ا 5-12کودکان  یشناخت روان
 یفط 0 و شناخت را در یادگیریحافظه و  یی،اجرا یکارکردها ی،حرکت -یحس

و  یقانف یدی(. جد22) کند یم ی( بررسیدشد ط،متوس یف،)مشاهده نشده، خف
 آنان،اند.  نموده یابینامه را ترجمه و هنجار پرسش ینا 1391همکاران در سال 

 ینا یدرون یمناسب و همسان ،عوامل یلابزار را به روش تحل ینا یی سازهروا

 (.16) اند کرده گزارش 79/1را  Cronbach's alphaبه روش  ارابز
ها که  و نمونه یدمراجعه گرد یانبه آموزشگاه ناشنوا ،پژوهش یاجرا جهت
بازه پژوهش انتخاب شدند.  بهورود  یارهاینفر بودند، بر اساس مع 5 در مجموع

 ( و مشاهده مراحل) ییابتدا هفته 0 شامل هفته 18 زمانی اجرای پژوهش
( بود. پس از گیری پی مراحل) ییانتها هفته 0( و آموزش مراحل)میانی  هفته 11
. یدآغاز گرد بود، انفرادی صورت جلسات مشاهده، جلسات آموزش که به  یانپا

 صورت بود که به  یقهدق 51 ی،شناخت روان -عصب یها هر جلسه آموزش مهارت
 جلسه هر در معمول مطابق و گردید انجام کودکان روی بر هفته، در روز 3

 . گردید تکمیل Connors نامه پرسش
از  یبیترک شناختی، روان -عصب های مهارت آموزش برای :مداخله برنامه

Ellison (22 )و  Semrud-Clikeman مطالعات یبر مبنا و آموزشی یها برنامه
  جلسه دو هفته هر و هفته 11 طی جلسات، ایناستفاده قرار گرفت.  مورد
 به 1 جدول در هفته هر جلسات محتوای و اهداف. گرفت انجام ای دقیقه 05

 .است آمده خالصه طور
 

یشناختروان-عصبیهاخالصهجلساتآموزشمهارت.1جدول

محتواهدفهفته

 اول
 تقویت نگرانی، و اضطراب کاهش

 مدت کوتاه  حافظه

 با تمرین پذیرایی، و استراحت آرامی، تن آموزش درمانی، جلسات با آشنایی آزمودنی،با  ییو آشنا معارفه

 حافظه های کارت

 دوم
 تقویت بینایی، و شنیداری توجه تقویت

 تمرکز و توجه نگهداری و

 ییجا هجاب یر،ها با تصاو ها و جهت توجه، آموزش رنگ یها با کارت ینجلسه قبل، تمر یفبر مطالب و تکال مروری

 (بولینگ)مانند  والدین به توجه تقویت جهت یباز اسباب یشدن به اجسام، معرف یرهخ یرایی،استراحت و پذ یا،اش

 سوم
 سطح در اجرایی کارکردهای تقویت

 دهی سازمان و ریزی برنامه

 یچیده،پ یبا مازها ینساده جهت آموزش و سپس تمر یجلسه قبل، استفاده از مازها یفبر مطالب و تکال مروری

 مشابه هندسی مقوایی اشکال یبند طبقه یرایی،استراحت و پذ گیری، یجهکردن داستان و طرح سؤال و نت یفتعر

 کودک از راهکار درخواست و مسأله طرح کالس، کف موانع از شدن رد(، رنگ شکل، اندازه، نظر)از 

 چهارم
 و شنیداری حافظه کاری، حافظه تقویت

 بازشناسی حافظه بینایی،

 یرایی،استراحت و پذ ی،بند حافظه و آموزش طبقه یها با کارت ینجلسه قبل، تمر یفبر مطالب و تکال مروری

 شده  ها بدون نگاه کردن، تکرار کلمات گفته نام آن یدنپرس ،و سپس یزم یرو یااش یدنچ

 پنجم

 مانند زبانی های مهارت تقویت

 های مهارت تقویت شنوایی حساسیت

 شنیداری تمیز و توجه تقویت فضایی،

 و استراحت دار، یمتن معن یاآن به داستان  یلابتدا کوتاه و تبد یساز جلسه قبل، جمله یفبر مطالب و تکال مروری

 هم به مرتبط تصاویر از داستان بیان شده،  داده شکل مشابه اشکال تشخیص پذیرایی،

 ششم
 تقویت فضایی، -بینایی پردازش تقویت

 دست و چشم هماهنگی

اشکال مشابه بدون در نظر گرفتن شکل و اندازه و  یبند دسته ینجلسه قبل، تمر یفبر مطالب و تکال مروری

 شده  با نمونه داده یمختلف، آموزش پر کردن اشکال خال یدر مازها یریابیمس ینتمر یرایی،رنگ، استراحت و پذ

 هفتم
 و شنوایی حافظه و کاری حافظه تقویت

 پایدار توجه تقویت بینایی،

مشخصات  یدنگرفتن آن و پرس ،جلسه قبل، مشاهده و لمس عروسک و سپس یفبر مطالب و تکال مروری

 صورت و به یها جلو گرفتن دست ینتمر یرایی،عروسک توسط کودک، استراحت و پذ ینقاش یدنعروسک و کش

اشکال مختلف با  یدنروش صاف شود، کش یندوباره به هم و خم یکی یکی انگشت، هر به توجه حال در و یآرام 

 بسته  چشم

 هشتم
 ریزی برنامه انجام تقویت توجه، تقویت

 مدت  کوتاه هدف برای

 دادن نشان پذیرایی، و استراحت کودک، توسط تصویر دو یها ه تفاوتیجلسه قبل، ارا یفبر مطالب و تکال مروری

 مازها در مسیر بهترین انتخاب آن، جزئیات پرسیدن و آن پوشاندن سپس، و شکل یک 

 نهم
 بازشناسی، حافظه کاری، حافظه تقویت

 دست و چشم هماهنگی تقویت

 یدارو و پ و  صورت پشت  به یدنو چ یرتصو یکاز  یجفت یها کارت یهجلسه قبل، ته یفبر مطالب و تکال مروری

بلند  یکلمه به کودک و نگاه کردن کودک و گفتن با صدا یکمشابه توسط کودک، نشان دادن  یها کردن کارت

 کلمه نوشته یککه در آن حروف  ینشان دادن کارت یرایی،و نوشتن کلمه با انگشت اشاره در هوا، استراحت و پذ

 سؤال یدنو پرس یلمف یشبه آن اشاره کند، نما یدکه کودک بااست شده   از حروف حذف یکیشده و فقط  

 دهم
 تقویت پایدار، توجه توجه، تقویت

 شنیداری حافظه

در ده  یدننفس کش یا،شدن به اش یرهحافظه، خ یها با کارت ینجلسه قبل، تمر یفبر مطالب و تکال مروری

پخش  یرایی،دادن نفس دوباره با همان ده شماره، استراحت و پذ یرونآن و ب یشماره و فقط فکر کردن به صدا

 داستان یل از محتواسؤا یدنپرس ،زمان خواندن داستان و سپس شده و هم  با نوار ضبط یطیمح یصداها
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ابتدا نمرات خام به  شده،  یگردآور یها داده حلیلت و  یهمنظور تجز به 
 یهمرحله اطالعات اول یت)موقع یهخط پا یتشد و موقع یلتبد Tنمرات استاندارد 

نمودار رسم  یرو آزمودنیهر  گیری ی( و پB یتموقع یا(، مداخله )A یتموقع یا
 دیداری تحلیل از ،نمودارها یناز ا گیری یجهو نت یرجهت تفس ،شد. سپس

(Visual analysis)، روند شاخص (Trending( و شاخص ثبات )Stability)، 
یا  Percentage of non-overlapping data) همپوش غیر یها درصد داده

PNDهمپوش یها ( و درصد داده (Percentage of overlapping data یا 
POD برای نمودار رسم از پس ،ها داده نمودار دیداری تحلیل( استفاده شد. برای 

 و پایه خط موقعیت یها داده یانهم از استفاده با اول  مرحله در آزمودنی، هر
 روی ثبات  شد و یک محفظه یدهکش x محور با موازیها  داده یانهم خط مداخله،

 دیگری و پایین یکی که موازی خط دو یعنی ثبات. محفظه گرفت قرار میانه خط
 یا افتادگی بیرون میزان خط، دو بیندامنه  و فاصله. شود رسم میانه خط باالی

 درصدی، 21-81 معیار از استفاده با. دهد یم نشان راها  داده سری ییرپذیریتغ
)محفظه ثبات( قرار  یانهدرصد مقدار م 21درون  یا زیرها  داده نقاط درصد 81 اگر

 ها ثبات دارند.  داده شود یگفته م یرند،گ
 و شد استفاده کردن یمن دو روش از ،ها داده روند بررسی برای ،آن از  پس

 رسم از پس. شد رسم درصدی 21-81 معیار اساس بر روند خط ثبات  محفظه
 میانه مانند توصیفی آمار یها شاخص ،ها آن ثبات  محفظه و روند خط و میانه خط

 مانند موقعیتی بین و موقعیتی درون دیداری تحلیل یها شاخص و میانگین و
 غیر همپوشی درصددهنده   نشان PNDمحاسبه شد.  PNDو  روند و سطح تغییر
در  یشیکنترل آزما یزان. ماست( مداخله و پایه)خط  آزمایشی موقعیت دو نقاط

و درصد  یگرد یتبه موقع یتموقع یکسطح از  ییربه تغ تک آزمودنی،پژوهش 
 یتدو موقع ینب PNDهر چه  ین،دارد. همچن یبستگ همپوش غیر یها داده

مداخله را اثربخش دانست. الزم  توان یم یشتریب ینانمجاور باالتر باشد، با اطم
  تک یها کتاب طرح ازپژوهش،  ینا یدارید یلمراحل تحل یهبه ذکر است که کل

 شده است. ( اقتباس 21) Gastو  Ledford شتهنو یدر علوم رفتار آزمودنی
 

 ها یافته
درمان  یه،از جلسات خط پا یکآمده، هر  دست  به  یجمنظور خالصه نمودن نتا به 
 آمده است. زیرکنندگان در جداول و نمودارها به شرح  شرکت یبرا گیری یو پ

 یبرا یهخط پا یتدر موقع ییاجرا یکارکردها مشکالتنمرات  ،2در جدول 
 یکارکردها مشکالتنمرات  3در جدول  ،از آن مشخص شد. پس  یهر سه آزمودن

 .یدمشخص گرد گیری یپ یتموقع و یاز جلسات درمان یکدر هر  ییاجرا
 

یبرایهخطپایتدرموقعییاجرایکارکردهامشکالتنمرات.2جدول

یآزمودن5هر

(A)هیخطپاتیموقعیآزمودن

1234

0 46/40 46/40 46/40 33/46 

2 09/11 09/11 09/11 09/11 

9 03/40 03/40 03/40 03/40 

6 46/42 46/42 26/42 26/42 

1 42/13 42/13 42/13 42/13 

 
 5در هر  ییاجرا یکارکردها مشکالت، مشخص شد که 3بر اساس جدول 

صورت   به 3و  2ول اجد های یافتهاست.  یافته  کاهش ،با گذشت جلسات یآزمودن
 (.1 شکلاست ) یرقرار ز ها به  نمودار داده

 

 
یآزمودن5هریبراییاجرایمشکالتکارکردهاراتیی.تغ1شکل

 
 5ها در  داده یهمپوش نیزو مداخله و  یهخط پا های یتموقع میانگین

 .است آمده 0 جدول در آزمودنی،

 

یآزمودن5هریبرایریگیمداخلهوپتیدرموقعییاجراینمراتمشکالتکارکردها.3جدول

یریگیپ(Bمداخله)تیموقعیآزمودن

12345678911123

0 46/40 23/11 39/16 11/10 22/61 16/66 12/60 12/60 04/91 12/60 12/60 04/91 04/91 

2 09/11 41/41 09/11 16/11 16/11 10/19 61/11 99/61 22/61 01/91 44/96 16/92 01/91 

9 03/40 22/11 21/11 26/12 26/12 91/63 99/64 94/69 60/96 60/96 91/61 60/96 66/96 

6 11/16 63/11 01/19 01/19 61/11 61/11 01/19 90/61 66/61 91/94 34/99 39/92 39/92 

1 42/13 42/13 21/14 21/14 36/12 40/63 26/64 26/64 36/62 41/93 24/94 39/92 39/92 
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هادادهیومداخلهوهمپوشهیخطپایهاتیموقعنیانگیم.4جدول

میانگینیآزمودن

پایهخط

میانگین

مداخله
PND POD 

0 66/42 22/61 31% 01% 

2 02/11 20/10 61% 91% 

9 03/40 91/63 31% 01% 

6 64/40 66/63 011% 1% 

1 40/13 36/11 11% 21% 
POD: Percentage of overlapping data; PND: Percentage of non-

overlapping data 

 
را نشان  1شماره  آزمودنیخط روند و محفظه ثبات  یانه،خط م ،2 شکل

نقاط  ینب یهمپوش یزانم ،PNDبا توجه به شاخص  و اساس این بر. دهد یم
 مؤثر بوده است. یناندرصد اطم 91و مداخله با  یهخط پا

 

 
1شمارهیآزمودنیبرااجراییکارکردهایمشکالتییراتتغ.2شکل

 
را نشان  2شماره  آزمودنیخط روند و محفظه ثبات  یانه،خط م ،3 شکل

نقاط  ینب یهمپوش یزانم ،PNDبا توجه به شاخص  و اساس این بر. دهد یم
 مؤثر بوده است. یناندرصد اطم 71و مداخله با  یهخط پا

 

 
 2شمارهیآزمودنیبرااجراییکارکردهایمشکالتییراتتغ.3شکل

 
را نشان  3شماره  آزمودنیخط روند و محفظه ثبات  یانه،خط م ،0 شکل

نقاط  ینب یهمپوش یزانم ،PNDبا توجه به شاخص  و اساس این بر. دهد یم
 مؤثر بوده است. یناندرصد اطم 91و مداخله با  یهخط پا

 

 
 3شمارهیآزمودنیبرااجراییکارکردهایمشکالتییراتتغ.4شکل

 
را نشان  0شماره  آزمودنیخط روند و محفظه ثبات  یانه،خط م ،5 شکل

نقاط  ینب یهمپوش یزانم ،PNDبا توجه به شاخص  و اساس این بر. دهد یم
 مؤثر بوده است. یناندرصد اطم 111و مداخله با  یهخط پا

 

 
4شمارهیآزمودنیبرااجراییکارکردهایمشکالتییراتتغ.5شکل

 
را نشان  5شماره  آزمودنیخط روند و محفظه ثبات  یانه،خط م ،6 شکل

نقاط  ینب یهمپوش یزانم ،PNDبا توجه به شاخص  و اساس این بر. دهد یم
 مؤثر بوده است. یناندرصد اطم 81و مداخله با  یهخط پا

 

 
 5شمارهیآزمودنیبرااجراییکارکردهایمشکالتییراتتغ.6شکل
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 بحث
 -عصب یها آموزش مهارت یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

کاشت  یآموزان ناشنوا دانش ییاجرا یبر مشکالت کارکردها یشناخت روان
در  ییاجرا یکارکردها، مشکالت 1-0های  شکل طبقشده انجام گرفت.   حلزون

 کاهشدر جهت هدف ) نزولی یمداخله، روند یافتپس از در یآزمودن 5هر 
 یزن گیری یها در مرحله پ داده یلنشان داد. تحل را( ییاجرا یمشکالت کارکردها

با  ژوهشپ ینا های یافتههمچنان بادوام بوده است.  ینشان داد که اثربخش
 همسو است. مستقیم یرطور غ به( 15-19) یگرد یها پژوهش
از  ی،شناخت روان -عصب یها توان گفت که مهارت یم ،ها یافته ینا یینتب در

 ینآموزان ا کودکان و دانش بیشتر. یندآ یبه دست م یادگیریتجربه، آموزش و 
کودکان کاشت حلزون شده به  ، امادهند یها را به صورت خودکار انجام م مهارت

 را ها مهارت این خودانگیخته طور به نیستند قادر یه،اول ییخاطر تجربه ناشنوا
. به دلیل کرد حمایت ها آن از غنی تجربیات الزم است با دلیل، همین به و بیاموزند

ای مهمی هستند،  عملکردهای واسطه یشناخت روان -عصب یها این که مهارت
و رشد شوند  شناخت می هآورند که پای های پیچیده و هدفمندی را به وجود می نظام

رشد  رود می باشد و احتمال ثر میؤدر رشد همه جانبه کودک م یشناخت یها مهارت
های اولیه زندگی پایه  در سال ودکاندر ک یشناخت روان -های عصب و تقویت نظام

(. در تبیین 22باشد ) ویژه نظام شناختی میه های ادراکی و ب و مقدمه رشد مهارت
 مشکالت کاهش موجب یشناخت روان -عصب یها این یافته که آموزش مهارت

 و ریزی برنامه -لهأحرکتی، حل مس-کارکرد اجرایی )توجه، حافظه، عملکرد حسی
توان گفت که کارکردهایی اجرایی با  می شود، میهیجانی( -دهی رفتاری سازمان
یند یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار هستند. این اهایی در جهت فر توانایی
کند که عملکرد خود را ارزیابی کند و موانع احتمالی  به کودک کمک می ،ها توانایی

 را برطرف و میزان پیشرفت خود را ارزیابی نماید. 
رشد و  مناسبهای  سازی محیط و بسترسازی برای بازی بنابراین، با غنی

از طریق  ،ها این مهارت چرا که ؛بهبود کارکردهای اجرایی حاصل خواهد شد
 (.16-17آید ) و یادگیری به دست میتجربه، آموزش 

تا  یشناخت  یها توان اشاره نمود بهبود مهارت می ،این موضوع یگرتبیین د در
آموز تجارب خود را از طرق  آموز ارتباط دارد. دانش حدود زیادی به تجارب دانش

آورد. بنابراین، اگر بتوان به  ها در طی دوران رشد به دست می گوناگون به ویژه بازی
رود  ، احتمال میاقدام نمود ناسبهای م سازی محیط و بسترسازی برای بازی غنی

به عبارت (. 16کودکان کمک خواهد شد ) یشناخت  یها به رشد و بهبود مهارت
شناسی به  در متون روان یشناخت روان-عصب یها توان گفت مهارت میدیگر، 

 از این رو،شود؛  ی دبستان یاد می نیاز یادگیری در کودکان در دوره عنوان پیش
ها به دلیل  ها و فعالیت بازی یقاز طر یشناخت روان -عصب یها آموزش مهارت

مناسب آن که همرا با شادی به صورت جذاب اجرا  یو رشد یهای شناخت فعالیت
باعث رشد  ،اثرات آن بر سالمت جسمانی و شادی کودکان، با وجود شود می

 (.17-18) شود ی( مییاجرا ی)مانند کارکردها یشناخت روان -عصب یها مهارت
که قصد آموزش به کودکان  یپژوهشگران معتقدند هنگام این، بر عالوه

و  یاکار را با اش ینبهتر است ا یم،)مانند کودکان کاشت حلزون شده( را دار
عالقه او باشد )مانند استفاده  کودک جذاب و مورد یکه برا یمانجام ده یلیوسا

 یحترج کودکرا که  ییکارها یگرد یمورد عالقه او( و از سو یها یباز از اسباب
 یابی شود که دست یباعث م ،. دادن حق انتخاب به کودکیمدهد، انجام ده یم

در تعامل با بزرگسال در طول  یختهو کودک به طور خودانگ یعبه هدف تسر
 یندر ا یشناخت روان-عصب یها آموزش مهارت(. 19شود ) یرآموزش درگ

و  Semrud-Clikemanمطالعات  یمبنا براصول و  ینپژوهش با کاربرد ا
Ellison (22موجب درگ ،)ها شد و  یها و باز یتکودک در فعال بیشتر یری

 کودکان را بهبود بخشد. یشناخت یها مهارت یتوانست به شکل قابل توجه
 

 ها محدودیت
از این آموزان نارساخوان بوده است.  محدود به دانش یق،تحق ینجامعه ا یدامنه سن

 ،پژوهش یندر ا یمحتاط بود. جامعه آمار یدبا ،ها گروه یربه سا یجنتا یمدر تعم رو،
 یجنتا یمدر تعم بنابراین، .اند آموزان کاشت حلزون شده در شهر اصفهان بوده دانش

علت که تنها  ینبد چنین،. همیردنظر قرار گ نکته مد ینا یدبا گفته، ی پیش مطالعه
 یمتعم داد، یم یلرا تشک این مطالعه یآمار  آموزان کاشت حلزون شده نمونه دانش

از نیز . محدود بودن حجم نمونه یردصورت گ یاطبا احت یدها با گروه یربه سا یجنتا
 داد. قرار یرمطالعه را تحت تأث ینا های یافتهاز  یبود که برخ هایی یتجمله محدود

 

 پیشنهادها
 یشترب یتر و دامنه سن یعبا حجم نمونه وس یبعد یها که پژوهش شود یم پیشنهاد

و  یآموزش یها روش یرکه در کنار سا شود یم یشنهادپ ین،انجام شود. همچن
 یشناخت روان -عصب یها کودکان کاشت حلزون شده، آموزش مهارت یبخش توان

پژوهش،  ینا یجبا توجه به نتا شود یم یشنهادپ ین،به کار برده شود. عالوه بر ا یزن
 یاردر اخت یشناخت روان -عصب یها آموزش مهارت یبخش و توان یآموزش بسته

 .یردکودکان کاشت حلزون شده قرار گ یانمادران، مراقبان و مرب

 

 گیری نتیجه
 -عصب یها آموزش مهارترود  احتمال میپژوهش حاضر نشان داد که  نتایج
کاشت  یدر کودکان ناشنوا ییاجرا یکاهش مشکالت کارکردها ی،شناخت روان

 .را به همراه داشته باشدشده   حلزون

 

 تشکر و قدردانی
 ینکه در تمام مراحل انجام ا ییها از خانواده یزو ن ینولؤاز مس یلهوس ینبد

 .رددگ یم یو سپاسگزار یکردند، قدردان یاریپژوهش ما را 
 

 نقش نویسندگان
، انجام مطالعه یبرا یجذب منابع مال، مطالعه یپرداز یدهو ا یطراحفرامرزی،  ساالر

 یو نمونه ها یزاتفراهم کردن تجه، مطالعه یو علم ییاجرایبانی، خدمات پشت
 یینوشته نها دست ییدتأ ی،علم یمنوشته از نظر مفاه دست صیتخص یابیارز، مطالعه
انجام مطالعه از آغاز  ایندفر یکپارچگیحفظ  یتولؤمسو  دفتر مجلهارسال به  جهت

و  یزاتفراهم کردن تجهینی، فرزانه کاظم، به نظرات داوران ییتا انتشار و پاسخ گو
، آمار یخدمات تخصصیج، نتا یرو تفس یلتحل، ها داده یآور جمع، مطالعه یها نمونه

 ییدتأی، علم یمنظر مفاهنوشته از  دست صیتخص یابیارز، نوشته دست یمتنظ
 ایندفر یکپارچگیحفظ  یتولؤمسو  جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نها دست

و علیرضا محسنی،  به نظرات داوران ییانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخ گو
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 صیتخص یابیارز، نوشته دست یمتنظ، آمار یخدمات تخصصیج، نتا یرو تفس یلتحل
جهت ارسال به دفتر  یینوشته نها دست ییدتأی، علم یممفاهنوشته از نظر  دست
انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخ  ایندفر یکپارچگیحفظ  یتولؤمسو  مجله

 اند. را بر عهده داشته به نظرات داوران ییگو

 

 منابع مالی
نامه  یاناز پا برگرفتهاز اطالعات  یبخش یهثانو یلمطالعه بر اساس تحل ینا

دانشگاه آزاد  یمال یتبا حما ینیفرزانه کاظم یشناس ارشد رشته روان یکارشناس
 یآور در جمع ،دانشگاهاین . یدگرد یمواحد اصفهان )خوراسگان( تنظ یاسالم
 یمقاله برا یینها ییدنوشته و تأ دست یمها، تنظ و گزارش آن یلها، تحل داده

 انتشار اعمال نظر نداشته است.
 

 تعارض منافع
 .باشند یتعارض منافع نم یدارا یسندگاننو

 

References 
1. Adelabu B, Ojogbane V. Coping with Handicapped and Exceptional Learners by Student Teachers of Tertiary Institutions. 

International Journal of Innovative Research and Development 2012; 1(11): 69-80. 

2. Bubbico L, Rosano A, Spagnolo A. Prevalence of prelingual deafness in Italy. Acta Otorhinolaryngol Ital 2007; 27(1): 17-21. 

3. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: Summary of 

evidence. JAMA 2001; 286(16): 2000-10. 

4. Faramarzi S, Mohseni Ezhiyeh A, Abtahi SH, Sepehrnejad M. Research paper: Relationship of parent-child stress with 

cochlear implanted children's developmental skills. J Rehab 2016; 17(2): 118-27. [In Persian]. 

5. Hintermair M, Sarimski K. Fathers of deaf and hard-of-hearing infants and toddlers-experiences, needs, and challenges.  

J Deaf Stud Deaf Educ 2018; 24(2): 84-94. 

6. Whicker JJ, Munoz K, Nelson LH. Parent challenges, perspectives and experiences caring for children who are deaf or hard-

of-hearing with other disabilities: A comprehensive review. Int J Audiol 2019; 58(1): 5-11. 

7. Geers A, Tobey E, Moog J, Brenner C. Long-term outcomes of cochlear implantation in the preschool years: from elementary 

grades to high school. Int J Audiol 2008; 47(Suppl) 2: S21-S30. 

8. Beer J, Kronenberger WG, Pisoni DB. Executive function in everyday life: implications for young cochlear implant users. 

Cochlear Implants Int 2011; 12(Suppl 1): S89-S91. 

9. Marc M, Patricia ES, David BP, Christopher MC, William GK, Shirley H, et al. Executive function, cognitive control, and 

sequence learning in deaf children with cochlear implants. In: Marschark M, Spencer PE, editors. The Oxford handbook of 

deaf studies, language, and education. Oxford, UK: Oxford University Press; 2010. 

10. Gioia GA, Isquith PK, Guy SC. Assessment of executive functions in children with neurological impairment. In: Simeonsson 

R, Rosenthal S, editors. Psychological and developmental assessment: children with disabilities and chronic conditions. New 

York, NY: The Guilford Press; 2001. p. 317–56. 

11. Kronenberger WG, Pisoni DB, Henning SC, Colson BG. Executive functioning skills in long-term users of cochlear implants: 

a case control study. J Pediatr Psychol 2013; 38(8): 902-14. 

12. Spencer M, Richmond MC, Cutting LE. Considering the role of executive function in reading comprehension: a structural 

equation modeling approach. Scientific Studies of Reading 2020; 24(3): 179-99. 

13. Henry LA, Messer DJ, Nash G. Executive functioning in children with specific language impairment. J Child Psychol 

Psychiatry 2012; 53(1): 37-45. 

14. Barkley RA. Executive functions: What They are, how they work, and why they evolved. New York, NY: The Guilford Press; 2012. 

15. Baezat F. The effects of neuropsychological intervention (HAS) on reading and writing efficiency of linguistically dyslexic 

students: Single case study. Journal of Applied Psychology, 2009; 3(11): 7-19. [In Persian]. 

16. Jadidi Feighan M, Abedi A, Jamali Paghale S, Jadidi Feighan M. Effectiveness of neuropsychological interventions on the 

reading components (Speed, accuracy and understanding) of students with dyslexic. Research in Clinical Psychology and 

Counseling 2015; 4(1): 115-34. [In Persian]. 

17. Abedi A. Investigation of effectiveness of neuropsychological interventions for improving academic performance of children 

with mathematics learning disabilities. Advances in Cognitive Science, 2010; 12(1): 1-16. [In Persian]. 

18. Faramarzi S, Yarmohamadian A, Malekpour M, Shirzadi P, Qasemi M. The effect of neuropsychological interventions on 

language performance in preschool children with specific language impairment (SLI): A case study. Middle Eastern Journal of 

Disability Studies 2016; 6: 304-16. [In Persian]. 

19. Faramarzi S, Shirzadi P, Qasemi M, Yarmohamadian A. The effect of neuropsychological interventions on language 

performance of children with specific language impairment (SLI): A single subject study 2016; 4(4): 51-61. 

20. Ghasemi F, Karimi M, Dabaghi P. The effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the quality of life in women 

with breast cancer. Nurse and Physician within War 2018; 6(20): 51-9. [In Persian]. 

21. Ledford JR, Gast DL. Single subject research methodology in behavioral sciences. New York, NY: Routledge; 2014. 

22. Semrud-Clikeman M, Ellison PAT. Child neuropsychology: assessment and interventions for neurodevelopmental disorders. 

2nd ed. New York, NY: Springer; 2009. 

23. Dawson P, Guare R. Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention. New 

York, NY: The Guildford Press; 2010. 



DOI: 10.22122/jrrs.v15i6.1769 Published by Vesnu Publications 

 

 

1- Associate Professor, Department of Psychology and Education for Children with Special Needs, School of Education and Psychology, 
University of Isfahan, Isfahan, Iran 

2- Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

3- PhD Student, Department of Psychology and Education for Children with Special Needs, School of Education and Psychology, University of 
Isfahan, Isfahan, Iran 

Corresponding Author: Salar Faramarzi; Associate Professor, Department of Psychology and Education for Children with Special Needs, School 

of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran Email: s.faramarzi@edu.ui.ac.ir  
 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکارانفرامرزی  ساالر اجرایی کارکردهای بر شناختیروان عصب هایمهارت تأثیر

 315 1398بهمن و اسفند / 6/ شماره 15پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

Effectiveness of Training Neuropsychological Skills on Executive Function in Deaf 

Students with Cochlear Implants: A Single-Subject Research 

 
Salar Faramarzi

1
, Farzaneh Kazemeni

2
, Alireza Mohseni-Ezhiyeh

3  

 

 

Abstract 
 

Introduction: Children with cochlear implants, due to previous hearing deprivation, have damages in the areas of 

neuropsychological skills, including their executive functions. Since the executive functions are linked with a range 

of skills such as speech, language, communication, and education, this research aimed to investigate the effectiveness 

of training neuropsychological skills on executive function problems in deaf students with cochlear implants. 

Materials and Methods: This study was a single-subject research with A-B design. The study population consisted 

of all deaf children with cochlear implants at the age of 6 to 12 years in Isfahan City, Iran. Among them, 5 were 

selected using purposive sampling method. The research instrument was the Connors Neuropsychological 

Questioner. To analyze the obtained data, after drawing the diagrams, we used visual analyses, trending, and 

stability, as well as percentages of non-overlapping and overlapping data. 

Results: The mean scores of 5 subjects decreased from 62.47, 58.12, 61.19, 61.46, and 59.61 at the baseline to 48.22, 

51.21, 49.30, 49.74, and 50.94 at the end of intervention, respectively. According to the visual analyses of the data 

diagrams, the intervention was effective on the studied subjects. The percentage of non-overlapping data in the two 

baseline and intervention situations for the subjects was 90%, 70%, 90%, 100%, and 80%. This effectiveness was 

observable in the follow-up stage. 

Conclusion: According to the results of this study, we can judge that training neuropsychological skills reduce 

executive function problems in deaf students with cochlear implans, and this approach can be used in the training and 

rehabilitation centers of children with cochlear implants. 

Keywords: Neuropsychological skills training; Executive function; Cochlear implant 
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