
 های اجرایی کودکان اتیسم عملکرد بالاهای شناختی بر کنشاثربخشی  آموزش مهارت

  2علی حاجی و پریسا 1روشنک نمازی

 rahanr863@yahoo.comالبرز واحد تحقیقات و علوم ازاد دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی- 1

 Pari8a.hahali@gmail.com مرکز تهران آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی د ارش کارشناسی- 2

 

 چکیده

های اجرایی کودکان اتیسم عملکرد بالا بود. بر کنشهای  شناختی آموزش مهارتهدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی که 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

کودک پسر اتیسم  83بود. در این پژوهش از بینآماری  1833اختلال  اتیسم  سال مراکز درمانی شهر تهران در سال  کودکان

نفر( و کنترل 11عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به

ف بندی رفتاری کنشهای اجرایی بریپرسشنامه درجهارزیابی کارکردهای اجرایی از شیوه تصادفی گمارش شدند. برای نفر( به11)

ها با استفاده از آزمون تحلیل ای در طول یک ماه توسط دریافت کردند. دادهدقیقه 03جلسه  13در استفاده شد. گروه آزمایش 

های موجب بهبود کنشهای  شناختی آموزش مهارته ها نشان داد کمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته متغیره کواریانس چند

ودکان کهای  شناختی می تواند در الویت توانبخشی آموزش مهارتاجرایی کودکان اتیسم عملکرد بالا شده است. به همین دلیل 

 اتیسم عملکرد بالا قرار گیرد.

 های شناختیهای اجرایی، مهارتاتیسم، کنش کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تحولی است که ارتباط فرد را با دنیای خارج قطع کرده و توانایی فرد را در جهت برقراری ارتباط با –اتیسم یک اختلال عصبی 

ور دقیق علت طاند بهبرند و تاکنون پزشکان نتوانستهرسد مبتلایان در دنیای خودشان به سر میکند. به نظر میدیگران سلب می

نخستین بار که اختلال اتیسم به صورت یک طبقه (. 2310، 1جونز-ابینسون، ویلیامز، بایر و کریستینآن را درک کنند )تونزلی، ر

                                                             
1Townsley, Robinson, Williams, Beyer & Christian-Jones 



 پزشکیاز سوی انجمن روان روانیهای اختلالجداگانه شناخته شد تا کنون که پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری 

 اتیسم صورت گرفته است. در آخرین تجدید نظر اختلال ( منتشر شده است، تغییر و تحولات وسیعی در حوزه2318) 2آمریکا

های روانی به دلیل مشکلاتی که در تفکیک اختلال اتیسم، اختلال آسپرگر، اختلال رت و اختلالراهنمای تشخیصی و آماری 

نگ )فوند ده امعرفی نمو «اختلال طیف اوتیسم»ده و آنها را تحت شاختلال تجزیه کودکی وجود داشت، همه این اختلالات حذف 

، معیارهای لازم نسخه چهارمبر خلاف  ی،روان هایاختلال یو آمار یصیتشخ یراهنمانسخه پنجم همچنین  (.2311، 8هاردانو

های محدود و اتیسم را در دو حوزه کلی نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی و رفتارها، علائق و فعالیتاختلال برای تشخیص 

شش مولفه اصلی  به هنگام در نظر گرفتن مشکلات این افراد شامل (. 2318، 0، بلک و تیرنیمایس) تکراری معرفی کرده است

باشد های عاطفی، سبک شناختی و گفتار ناسازگارانه میرفتارهای محدود و  تکراری، تعامل اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، پاسخ

 (.2318)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

خانی، درویشی، کشاورز و است )بهرام 1اجرایی هایکنشرو هستند روبهنقایصی با اتیسم هایی که کودکان از جمله حوزه

درپژوهشی کنشهای اجرایی کودکان اتیسم و عادی را ( 2333)6هاولین، گودارد، دریتسچل، ویزلی ورابینسون(. 1831دادخواه، 

کودکان اتیسم در مقایسه کنشهای اجرایی های معناداری در داد که آسیبها نشان نتایج پژوهش آنو  قرار دادند مقایسهمورد 

روانشناختی است کـه به فرایندهای شناختی سطح بالا برای  - کارکردهای اجرایی یک مفهوم عصب با کودکان عادی وجود دارد.

به اجرا گذاشتن، مدیریت رفتارکارآمد،  هایی است که برایدارد و  مجموعه ای از تواناییریزی و فعالیـت هدفمند اشاره  برنامه

(. کنشهای اجرایی 2318، 7هدفمند و آینده نگر در محیط متغیر مورد نیاز است)بیگر، ویردا، اسچرن، تنسی، کوت و جارتس

ل، باشد )ویلکات، دویمی 12و حل مساله 11 فعال، حافظه 13، سازماندهی3ریزی، برنامه3شامل توانایی کودکان در بازداری رفتاری

کند و نقش (. کنشهای اجرایی در طول فرایند تحول تا دوره نوجوانی و جوانی گسترش پیدا می18،2331نیگ، فارون، پنینگتون

 (. 2313، 10سزایی در پیشرفت تحصیلی دارد )لاتنزمن، ایکوویچ، یانگ وکلارکبه

هایی گفته می شود که مبتنی بر آموزشهای شناختی است که به های بهبود کنشهای اجرایی، آموزش مهارتیکی از روش

های اجرایی را بهبود بخشیده یا ارتقا دهد )تورئل، نبوتلی، بهلین و های علوم شناختی است و  تلاش می کند کنشیافته

ها و خودکارآمدی فردی را به نمایش می گذارد و می های شناختی بازخوردی از توانمندی(. آموزش مهارت2333، 11کلینبرگ

های پایه بهبود می یابند و به تناسب های فرد برنامه آموزشی طراحی کند. در این روش ابتدا مهارتد متناسب با توانمندیتوان

ها در اختیار درمانگر قرار می گیرد. این روش ابزارهایی را در تمرینات دشوارتر می شود و گزارشی از میزان پیشرفت در تمرین

ها بتوان کمک کرد تا فرایندهای پایه ای ذهنی که در یادگیری سطح بالا مهم هستند را ق آناختیار قرار می دهد که از طری

 (.16،2333بهبود بخشید. )بارلت، ولوز، شانتو، کرو و میلر

( در پژوهشی نشان دادند که آموزش شناختی رایانه ای موجب کاهش نارسایی 1836آبباریکی، یزدان بخش و مومنی)

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 1837اختلال یادگیری شده است. عیوضی، یزدان بخش و مرادی)شناختی در کودکان با 

آموزش شناختی رایانه یار موجب بهبود کنشهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شده است و علی پور و 

                                                             
2 America Psychiatric Association  
3 Fung, Hardan 
4 Mayes, Black & Tierney 
5 . Executive Function (EF) 

6 . Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley& Howlin 
7 . Begeer, Wierda, Scheeren,Teunisse, koot & geurts 
8 . Behavioral inhibition 
9 . planning 
10 . Organization 
11 . Working memory 
12 . Problem solving 
13 . Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone& Pennington 

14 . Latzman, Elkovitch, Young&Clark 
15 Thorell, Lindqvist, Bergman Nutley, Bohlin & Klingberg 
16 .Barlett, Vowels, Shanteau, Crow & Miller 



های شناختی دانش ختی رایانه یار موجب بهبود توانایی( در پژوهشی نشان دادند که توانبخشی شنا1837محمدی قره قوزلو)

 آموزان مبتلا به دیابت شده است.

های اجرایی کودکان اتیسم عملکرد بر کنشهای  شناختی آموزش مهارترود که با توجه به پیشینه پژوهشی این احتمال می

های اجرایی بر کنشهای  شناختی موزش مهارتآبالا تأثیرگذار باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی که 

   کودکان اتیسم عملکرد بالا است.

                             روش                                                                                                                          

 های  شناختیآموزش مهارتآزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش پس-آزمونبا طرح پیش آزمایشیروش پژوهش از نوع نیمه

های اجرایی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل عنوان متغیر مستقل و کنشبه

کودک پسر  83بود. در این پژوهش از بین جامعه  1833کلیه کودکان اختلال  اتیسم  سال مراکز درمانی شهر تهران در سال 

نفر( و 11عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )اتیسم عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به

ه ای نامه مداخلبه این صورت  بود که ابتدا فراخوان شرکت در بر شیوه تصادفی گمارش شدند.انتخاب نمونه نفر( به11کنترل )

یصی های تشخسپس با استفاده ملاک منتشر شد و داوطلبین برای دریافت برنامه مداخله به درمان اتیسم تهران دعوت شدند.

های ورود دریافت کودک اتیسم عملکرد بالا که واجد ملاک 83های روانی پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال

های حسی های خروج نارساییو ملاک 12تا  13، پسر بودن و قرار داشتن در محدوده سنی کرد بالاتشخیص اختلال اتیسم  عمل

 عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد.و ناتوانی جسمی و حرکتی بودند، به

تلال اتیسم عملکرد بالا در کودکان از مصاحبه برای اطمینان مجدد از وجود اخهای اختلال اتیسم: . مصاحبه بالینی نشانه1

 ( استفاده شد. 2318های)های  پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالبالینی براساس ملاک

برای سنجش کنشهای اجرایی از  :)فرم والدین( (BARIFF)17بندی رفتاری کنشهای اجرایی بریف. پرسشنامه درجه2

رفتاری کنشهای اجرایی بریف)فرم والدین( استفاده شد. این پرسشنامه  توسط جیویا، ایسکوییث، گای و بندی پرسشنامه درجه

سوال است که باتوجه به شرایط حادث  36( تهیه شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم معلم و والدین و 2333) 13کنورسی

گذاری توسط والدین نمره 8تا  1به ترتیب از « میشهه»و « گاهی اوقات»، «وقتهیچ»شدن وضعیت برای کودک به عنوان 

 (. 2318، 13شود. )ممیسویک، و سینانویکمی

های ها به دو بخش الف( مهارتباشد و این زیرمجموعههای پرسشنامه میهر کدام از سوالات مربوط به یکی از زیرمجموعه

، 21، نظارت20دهی اجزاء، سازمان28ریزیهای فراشناختی: برنامهو ب( مهارت 22، کنترل هیجانی21، انتقالی23تنظیم رفتار: بازداری

 33/3-32/3های بالینی در فرم والدین آن تقسیم می شود. ضریب اعتبار این پرسشنامه برای نمونه 27، آغازگری26حافظه کاری

 رسد.می  37/3 -33/3شود، این میزان به ی بهنجار از آن استفاده میباشد و زمانی که برای ارزیابی جامعهمی

های آزمون بازآزمون خرده مقیاس-در پژوهش شهابی روایی و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد که ضریب پایایی آزمون 

، حافظه 33/3، آغازگری 31/3، کنترل هیجانی 31/3دهی ، جهت33/3بندی رفتاری کنشهای اجرایی در کنش بازداری درجه

، و 37/3، شاخص فراشناخت 33/3، شاخص تنظیم رفتار 73/3، نظارت 73/3ی اجزاء ده، سازمان31/3ریزی ، برنامه71/3فعال 

باشد که نشان دهنده بالا می 30/3تا 37/3بدست آمد. ضریب همسانی درونی این پرسشنامه از  33/3نمره کلی کنشهای اجرایی 

 (.2316،  ئی، صرمی و کرامتیهای پرسشنامه است )نودهبودن همسانی درونی کلیه خرده مقیاس

                                                             
17 .Behavior Rating Inventory of Executive Function (BARIFF) 
18 .Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy 
19 .Memisevis & Sinanovic 
20 inhibit 
21 .shift 
22 .emotional control 
23.plan/Organize  
24.organization of materials 

25.monitor 
26.working memory 
27.initiate 



ای در طول یک ماه توسط مربیان کودکان دقیقه 03جلسه  13های شناختی با هدایت دو پژوهشگر در آموزش مهارت روش اجرا:

های شناختی دریافت ای در زمینه آموزش مهارتاتیسم بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله

ها با استفاده از آزمون های لازم  توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. دادهرا از نظر استانداردها قبل از اجنکرد. این بازی

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 23متغیره تحلیل کواریانس چند

 

 نتایج

 اجرایی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل های. توصیف آماری نمرات کنش1

 پس آزمون پیش آزمون متغیر گروه

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

 801723 130067 803330 130321 یبازدار کنترل

 201271 160788 203333 160267 یانتقال

 203310 130388 800610 130888 یجانیکنترل ه

 202611 230713 206113 230217 ریزیبرنامه

 دهیسازمان

 اجزاء

130763 606811 230863 601331 

 808166 220388 806227 220167 نظارت

 207111 100338 201360 100368 یحافظه کار

 801733 160138 803333 110117 یآغازگر

 802616 210778 803830 130188 یبازدار یشآزما

 001363 130323 807161 160067 یانتقال

 001630 210378 000163 130378 یجانیکنترل ه

 801361 280338 201036 230617 ریزیبرنامه

 دهیسازمان

 اجزاء

210363 003313 280118 000333 

 203087 210118 801778 220688 نظارت

 803321 110338 201133 180038 یحافظه کار

 000723 130633 007713 110317 یآغازگر

اجرایی به تفکیک برای افراد گروه آزمایش و  انحراف معیار نمرات کنشهایآمار توصیفی مربوط به میانگین و   1در جدول 

گردد در گروه کنترل کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می

ه آزمایش، شاهد افزایش بیشتر دهد ولی در گرومیانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی

  نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

لیل تح آزمون از اتیسم عملکرد بالا، کودکان اجرایی کنشهای های شناختی برآموزش تمرین اثربخشی بررسی منظور به

آماری نرمال بودن توزیع نمرات ی هامفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( MANCOVA) متغیره کواریانس چند

 با هاواریانس و همگنی آزمون ام باکس از استفاده ها باکواریانس ماتریس همسانی اسمیرنوف، -کولموگروف با استفاده از آزمون

                                                             
28 . MANCOVA 



 لتحلی های فوق الذکر استفاده از آزمونلوین مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه آزمون از استفاده

 بلامانع می باشد. متغیره چند کواریانس

 ها )باکس(: نتیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانس2جدول 

Box's F df1 df2 
سطح 

 معناداری

183/10 388/1 86 

301/268

3 011/3 

 

آنجایی که این مقدار،  از باشد.می 011/3مشاهده می گردد، سطح معناداری آزمون باکس برابر با  2همانطور که در جدول 

ا ه( مورد نیاز برای رد فرض صفرمی باشد، فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کواریانس31/3) یداربزرگتر از سطح معنا 

 مورد تایید قرار می گیرد.

 ها: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس8جدول 

سطح معنی 

 داری

درجه آزادی 

2 

درجه 

 1آزادی

F متغیر 

 یبازدار 833/3 1 23 188/3

 یانتقال 083/3 1 23 110/3

 یجانیکنترل ه 003/3 1 23 133/3

 ریزیبرنامه 723/3 1 23 038/3

 دهیسازمان 221/3 1 23 683/3

 اجزاء

 نظارت 311/1 1 23 818/3

 یحافظه کار 600/2 1 23 111/3

 یآغازگر 311/3 1 23 807/3

باشد. از این رو فرض نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیرها معنا دار نمی 8همانطور که در جدول 

 صفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. 

 کنترل و آزمایش افراد گروه اجرایی کنش مقایسه برای متغیری چند کوواریانس تحلیل . نتایج0جدول 

درجه آزادی  F مقادیر آزمونها اثر

 اثر

سطح  درجه آزادی خطا

 معناداری

اندازه 

 اثر

 30618 30386 18 3 80360 30618 اثر پیلایی گروه

 30618 30386 18 3 80360 30807 لامبدای ویلکز

 30618 30386 18 3 80360 10336 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی

10336 80360 3 18 30386 30618 

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر همانطور که مشاهده می

گردد که (. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می>31/3pاست ) 31/3هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

توان گفت آموزش در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس می ،کنترل و شیآزمادو گروه  کنشهای اجرایی بین

 و زمایشآ گروه کودکان اتیسم عملکرد بالا موثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو کنشهای اجراییبرهای شناختی تمرین



استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده  آزمودنی مورد بین اجرایی، آزمون اثرات در هر یک از کنشهای کنترل

  است.



 اجرایی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون های کنشهای: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه1جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 30272 30318 70072 170366 1 170366 بین گروهی یبازدار

درون 

 گروهی

070322 23 20831    

 30800 30330 130033 130828 1 130828 بین گروهی یانتقال

درون 

 گروهی

800387 23 10707    

 30233 30313 30121 30803 1 30803 بین گروهی یجانیکنترل ه

درون 

 گروهی

230163 23 10323    

 30867 30338 110176 200302 1 200302 گروهی بین یزیربرنامه

درون 

 گروهی

080331 23 20111    

 یدهسازمان

 اجزاء

 30810 30337 30102 60083 1 60083 بین گروهی

درون 

 گروهی

100336 23 30730    

 30237 30388 10226 200377 1 200377 بین گروهی نظارت

درون 

 گروهی

320108 23 00637    

 30211 30381 10813 170132 1 170132 بین گروهی یکارحافظه 

درون 

 گروهی

600180 23 80237    

 30031 30332 180838 260213 1 260213 بین گروهی یآغازگر

درون 

 گروهی

830138 23 10313    

های آزمایش و کنترل گروهیی، در افراد اجرا یکنشهاهای نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه 1در جدول 

ها بدست آمده، برای تمامی مولفه Fمقادیر   1در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

گیرد. با توجه به (. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می>31/3pباشد )دار میمعنی 31/3در سطح آلفای 

ه آموزش شود کتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در مقایسه با افراد گروه کنترل، نتیجه گرفته میبالا

 شده است. اتیسم عملکرد بالا کودکان ییاجرا یکنشها های شناختی موثر بوده و موجب بهبودتمرین

 بحث و نتیجه گیری

های اجرایی کودکان اتیسم عملکرد بالا بود. بر کنشهای  شناختی آموزش مهارتهدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی که 

 های اجرایی کودکان اتیسم عملکرد بالا شده است.موجب بهبود کنشهای  شناختی آموزش مهارتها نشان داد که یافته

آموزش شناختی رایانه ای موجب ( که در پژوهشی نشان دادند که 1836آبباریکی و همکاران )های ها با پژوهشاین یافته

( که  در پژوهشی به 1837کاهش نارسایی شناختی در کودکان با اختلال یادگیری شده است و عیوضی، یزدان بخش و مرادی)



این نتیجه رسیدند که آموزش شناختی رایانه یار موجب بهبود کنشهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی 

های ( در پژوهشی نشان دادند که توانبخشی شناختی رایانه یار موجب بهبود توانایی1837ی پور و همکاران)شده است و عل

 شناختی دانش آموزان مبتلا به دیابت شده است همسو است.

 های اجرایی  نفش بسیار مهمی در پیشرفت کودکان اتیسم دارد چرا که اینکنشها باید گفت: در راستای تبیین این یافته

های ارتباطی در کودکان  اتیسم است. در این میان های اجتماعی و مهارتمولفه پیش بینی کننده قوی در فراگیری مهارت

ها و خودکارآمدی فردی را به نمایش می گذارد و می تواند متناسب با های شناختی بازخوردی از توانمندیآموزش مهارت

های پایه بهبود می یابند و به تناسب تمرینات دشوارتر . در این روش ابتدا مهارتهای فرد برنامه آموزشی طراحی کندتوانمندی

ها در اختیار درمانگر قرار می گیرد. این روش ابزارهایی را در اختیار قرار می دهد می شود و گزارشی از میزان پیشرفت در تمرین

ر یادگیری سطح بالا مهم هستند را بهبود بخشید. )بارلت، ها بتوان کمک کرد تا فرایندهای پایه ای ذهنی که دکه از طریق آن

 (.23،2333ولوز، شانتو، کرو و میلر

 های اجرایی کودکانبر بهبود کنشهای شناختی آموزش تمریناز بر اهمیت استفاده های این پژوهش به صورت کلی یافته

 اهمیت درباره نقش و و درمانگران اختلال اتیسممربیان  مان،، معلبنابراین، آگاهی دادن به والدین .تاکید دارداتیسم عملکرد بالا 

های اجرایی در کودکان اتیسم عملکرد در بهبود توانمندهای شناختی از جمله کنشسزایی ه تاثیر ب های شناختی،آموزش تمرین

 داشت. بالا خواهد

محدود بودن ها، و اد اندک آزمودنیتعد، پسر یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیت 

شود هاد میپیشن بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود. های شناختیآموزش تمرینتعداد جلسات 

 و تعداد جلسات  با حجم نمونههای بعدی و پژوهشتوجه داشته باشد.  کودکان اتیسم  جنسیت های آتی بهپژوهشدر که 

 . بیشتری انجام شود
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive skills training on the 

performance of children with autism. The research method was semi-experimental with pre-

test-post-test design with control group. The statistical population of this study included all 

children with autism disorder in Tehran s medical centers in 1833. In this study, 83 high-

performance boys with autism were randomly selected using the available sampling method 

and were randomly assigned to two experimental groups (11 people) and control (11 people). 

To evaluate the executive functions, a behavioral grading questionnaire of Brief executive 

actions was used. The experimental group received 13 03-minute sessions in one month. Data 

were analyzed using multivariate analysis of covariance. The findings show that teaching 

cognitive skills improves the performance of children with high-performance autism. For this 

reason, cognitive skills training can be a priority for children with high-performance autism. 

Key word: Autism, Executive Action, Cognitive Skills 

 

 


