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 چکیده

ان دبستان است. نارسایی در کارکردهای اجرایی آموزدانشرشدی با شیوع باال در -های عصبیاختالل یادگیری ویژه از اختالل

های ای از تواناییشود. کارکردهای اجرایی مجموعهبتال به این اختالل محسوب میان مآموزدانشدر  هانارساییترین یکی از مهم

پذیری شناختی و کنترل تکانه است. هدف پژوهش حاضر این ریزی، انعطافعالی ذهنی از جمله، بازداری، خودآغازگری، برنامه

ان با اختالل یادگیری ویژه را که بر اساس آموزنشدای کارکردهای اجرایی در هانارساییبود که با روش مرور سیستماتیک منابع، 

 ,specific learning disorder هایه از کلید واژههای مختلف شناخته شده است، معرفی کند. بدین منظور با استفادپژوهش

, working memory, executive functions ,learning disabilities های اطالعاتی خارجیدر پایگاه (cholar, Google S

Science Direct )و داخلی (SID  وMagiran )های اختالل یادگیری، ناتوانی یادگیری، کارکردهای اجرایی، کارکرد با کلیدواژه

 2019تا  1984و در مقاالت خارجی بین سالهای  1396تا  1379های مقاالت فارسی بین سالاجرایی، حافظه فعال، جستجو و 

ان با اختالل یادگیری ویژه در آموزدانشی شناخته شده در هانارساییسی نشان داد که مهمترین نتایج برر اند.استخراج شده

پذیری، توالی و ، سازماندهی، حل مسئله، انعطافبینیپیشریزی، حافظه فعال، توجه، برنامه ی کارکردهای اجراییِ شاملزمینه

ان با آموزدانشای و درمانی برای های مداخلهزمایشی و فعالیتهای آتوان نتیجه گرفت که پژوهشبر این اساس مینظم است. 

    ی کارکردهای اجرایی متمرکز باشندهانارساییهای توانند بر این حوزهاختالل یادگیری می

 ، حافظه فعالآموزدانش: اختالل یادگیری ویژه، کارکرد اجرایی، هاکلیدواژه



 مقدمه

که  های اجرایی استهای شناختی و فراشناختی، کارکردترین مهارتتوجهو جالب ترینیکی از مهمکارکردهای اجرایی: 

پذیری شناختی و کنترل تکانه را ریزی، انعطافهای عالی ذهنی از جمله، بازداری، خودآغازگری، برنامهای از تواناییمجموعه

های کارکردهای اجرایی از ی مختلفی از مهارتهاانجام تکالیف یادگیری به بخش وشوند. انسان در زندگی روزمره شامل می

آینده،  بینیپیشگیری، حافظه فعال، کنترل حرکتی، خودگویی، حل مساله،کنترل هیجانی، تخمین، جمله سازماندهی، تصمیم

ارها جام دادن کتوان گفت کارکردهای اجرایی به چگونه و چه وقت ان(. می1998بازسازی و ادراک زمان نیاز دارد )بارکلی، 

های رفتاری است )لوفتیز، پردازند؛ چرا که این سازه کلی، در برگیرنده دامنه وسیعی از فرایندهای شناختی و توانمندیمی

2004.) 

1های روانیبراساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللاختالل یادگیری:  2یادگیری ویژه ، اختالل یکی از  

3رشدی-های عصبیاختالل های زیر هستند: فرد با وجود کمک دیگران و مداخله، در یادگیری ت و افراد مبتال دارای ویژگیاس 

های تحصیلی فرد در یک یا چند درس از سن تقویمی او بسیار کمتر ها مشکل دارد؛ مهارتهای تحصیلی و استفاده از آنمهارت

مشکالت یادگیری در ندگی روزمره اختالل شدید دارد؛ است و در عملکرد تحصیلی و شغلی و به طور کلی در کارکردهای ز

، های تحصیلی او همگام هستندهای فرد نسبت به مهارتشود، اما احتمال دارد تا وقتی که تواناییهای مدرسه شروع میسال

های یا سایر اختاللهای ذهنی، مشکالت بینایی یا شنوایی تصحیح نشده توان آسیبخود را نشان ندهند؛ افزون بر این موارد نمی

شود، یا پایه تحصیلی ضعیف را به عنوان اجتماعی، عدم آشنایی کافی با زبانی که با آن تدریس می-ناگوار روانی ذهنی، شرایط

(. همچنین در متن ویرایش پنجم 2013پزشکی آمریکا، )انجمن روانتر و بهتر برای مشکالت یادگیری مطرح نمود توضیح دقیق

تواند پیامدهای کارکردیِ های روانی تصریح شده است که اختالل یادگیری ویژه میتشخیصی و آماری اختاللکتاب راهنمای 

ی عمر برجای گذارد. اختالل تر در گسترهمنفی از قبیل میزان باالی مشکالت آموزشی، روانشناختی و سطح سالمت روانی ضعیف

4پزشکی آمریکا)انجمن روان آیدترین اختالالت این دوره به شمار مییادگیری با شیوع باال در دوره دبستان، یکی از رایج  ،2013) 

ان دارد؛ از این رو پژوهشگران و متخصصان این آموزدانشبر رشد و سالمت روانشناختی  بینیپیشکه پیامدهای نامطلوب و قابل 

 بخشی برای این گروه باشند.و توان های درمانیترین روشحوزه را به تکاپو واداشته تا به دنبال شناسایی مناسب

 روش

ان با اختالل یادگیری ویژه آموزدانشپژوهش حاضر با روش مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه کارکردهای اجرایی 

 specific یهاه از کلید واژهبا استفادها گردید. مقاله های مشخص استخراجانجام شد و منابع مرتبط با استفاده از کلید واژه

, working memory, executive functions ,learning disorder, learning disabilities های اطالعاتی خارجیدر پایگاه 

(Google Scholar, Science Direct )و داخلی (SID  وMagiran )یری، های اختالل یادگیری، ناتوانی یادگبا کلیدواژه

و مقاالت  1396تا  1379های . مقاالت فارسی بین سالوجو و استخراج شدتوجه، جست کارکردهای اجرایی، حافظه فعال و

 اند. استخراج شده 2019تا  1984خارجی بین سالهای 

های مهم و ضروری در زندگی به طور کلی کارکردهای اجرایی یکی از مهارت: رابطه اختالل یادگیری و کارکردهای اجرایی

(. 2011تواند مفید و سودمند باشد )پترا و همکاران، ها در همه افراد میرشد و بهبود این مهارتباشند؛ بنابراین افراد می

های اکثر اختالالت رشدی از جمله اختالل یادگیری ویژه است )گای و همکاران، کارکردهای اجرایی ضعیف یکی از ویژگی

شناختی، فراشناختی، اجتماعی، هیجانی و خودتنظیمی در های کارکردهای اجرایی در رشد مهارت (. با توجه به این که،2004

5اسکویت و همکاراناین کودکان ) های انجام شده ( موثر هستند، لذا در این پژوهش به بررسی و مرور تعدادی از پژوهش2005، 

                                                             
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th Edition 
2. Specific learning disorder 
3. Neuro-developmental 
4. American Psychiatric Association 
5.  Isquith 



، که در هایی از کارکردهای اجراییدر زمینه کارکردهای اجرایی پرداخته شد. هدف از این بررسی، مشخص شدن جنبه

ها برای انجام تکالیف و عملکردهای تحصیلی و روزمره ان با اختالل یادگیری دچار نارسایی است. اشکال در این زمینهآموزدانش

باشد. های رشد قابل تغییر میها تا حدی در دوره(. خوشبختانه این نارسایی1388فرد، اثر نامطلوب دارد )میرمهدی و همکاران، 

های مناسب و بهنگام را برای کودک ی به درمان و بهبود در زمینه کارکردهای اجرایی، ضروری است که، درمانبه منظور دستیاب

ها ای بر فرد خواهند داشت و تصحیح و کاهش آندر بزرگسالی اثر چندجانبه هانارساییفراهم کنیم؛ زیرا در غیر این صورت، این 

 (. 1389دشوار خواهد بود )صاحبان وهمکاران، 

سال نشان داد که  13تا  7کودک و نوجوان با اختالل یادگیری بین سنین  129( بر روی 1995پژوهش اسنو و ایورسن )

های ویسکانسین ارزیابی شده بود، نارسایی بندی کارتان با اختالل یادگیری در کارکردهای اجرایی که با آزمون دستهآموزدانش

بالت و ردهای اجرایی را در کودکان و نوجوانان با اختالل یادگیری نشان داد. گریناین پژوهش اهمیت ارزیابی کارکدارند. 

( در یک پژوهش کارکردهای اجرایی و مهارت تخمین زمان را در کودکان با اختالل یادگیری و کودکان بدون 2016بالم )روزن

ایسه با کودکان بدون اختالل در کارکردهای اجرایی اختالل مقایسه کردند. نتایج نشان داد که کودکان با اختالل یادگیری در مق

تری دارند و بین این دو متغیر )کارکردهای اجرایی و تخمین زمان( همبستگی مثبت وجود دارد. و تخمین زمان عملکرد ضعیف

ایی تخمین همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در کودکان با اختالل یادگیری متغیرهای نارسایی در حافظه فعال، توان

(، 2006کنند. نتایج پژوهش هاپ و همکاران ) بینیپیشتوانند زمان عمکلرد و سازماندهی زمان را زمان و توانایی بازداری می

درباره افراد با اختالل یادگیری، نقص دیداری و شنیداری، نقص بیان گفتاری، اختالل در حافظه، نقص در استدالل و سازماندهی 

 های کارکردهای اجرایی دچار آسیب در این افراد معرفی کردند.را به عنوان مولفه

ان با اختالل یادگیری در زمینه کارکردهای اجرایی و آموزدانشهای انجام شده عملکرد ضعیف با توجه به نتایج پژوهش

ینایی )سسی، (؛ ضعف در حافظه شنوایی و ب1392بخصوص در زمینه حافظه، نشان داده شده است )نریمانی و اسماعیلی، 

های کارکردهای اجرایی در افراد با ( از دیگر نقص1391گیری، برنامه ریزی و سازماندهی )سلطانی، (، بازداری تصمیم1984

( نشان داد که بیشتر کودکان دارای اختالل 2008آیند. نتایج پژوهش مسترسون و ایوانز )اختالل یادگیری ویژه بشمار می

های از جمله نقص دیداری و شنیداری، نقص در بیان شفاهی، اختالل در حافظه، یادآوری، استدالل، یادگیری در برخی از زمینه

 پردازش و سازماندهی دچار مشکالتی هستند. 

( که به بررسی مداخله بهنگام آموزشی در رشد کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان 1389پور )در پژوهش عابدی و ملک

جام شد، نشان داده شد که مداخله زودهنگان آموزشی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با با ناتوانی یادگیری ان

( در پژوهش خود برای سنجش کارکردهای اجرایی از آزمون 1389پور )روانشناختی موثر است عابدی و ملک -های عصبناتوانی

شوند شامل: ه کارکرد اجرایی که توسط نپسی ارزیابی میهای مربوط بعصب روانشناختی نپسی استفاده کردند. خرده آزمون

های حل مسئله غیرکالمی بازداری، خودتنظیمی، برنامه زیری، مراقبت، انتخاب و توجه پایدار، توانایی حفظ و تغییر مجموعه

توجه شنیداری -2 خرده آزمون برج،-1خرده آزمون در زمینه کارکردهای اجرایی تشکیل شده است:  6است. آزمون نپسی که از 

کوبیدن و ضربه زدن. شرکت کننده در هر خرده آزمون باید  6روانی طرح،  -5وضعیت،  -4توجه بینایی، -3و مجموعه پاسخ ، 

 هایی را انجام دهد. فعالیت

 منآید )سیدحوزه دیگری مربوط به کارکردهای اجرایی، توجه است که یکی از مشکالت اصلی در اختالل یادگیری بشمار می

نوجوان عادی، نشان داد که توجه  8نفر نوجوان دارای اختالل یادگیری و  8( بر روی 2004(. پژوهش استر )2006و همکاران، 

تری برخوردار بوده است. در همین راستا پژوهش دیداری انتخابی، تغییر توجه و توجه پایدار در نوجوانان با اختالل، از سطح پایین

ان با اختالل یادگیری با همتایان عادی خود انجام شد و مشابه نتایج آموزدانشیداری تقسیم شده، در داخلی در زمینه توجه شن

تری نسبت به همساالن عادی خود نشان دادند ها، عملکرد ضعیفان با اختالل یادگیری در این زمینهآموزدانشپژوهش خارجی، 

پژوهش طولی در یک دوره یک ساله نشان دادند که کارکردهای ( در یک 2019(. چو و همکاران )1387)عابدی و همکاران، 

تواند اختالل تری میدبستانی در مقایسه با متغیرهای هوش و سطح تحصیالت والدین، به شکل دقیقاجرایی در کودکان پیش

ی را در مقایسه با کند. نتایج این پژوهش نقش و اهمیت کارکردهای اجرای بینیپیشیادگیری ریاضی را در کالس اول دبستان 

( اثربخشی 1396دهد. احمدی و همکاران )متغیرهای هوش و سطح تحصیالت والدین در پیشرفت تحصیلی ریاضی نشان می



دبستانی مشکوک به اختالل ریاضی را آزمایش کردند. درکودکان پیش های شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و ریاضیبازی

های توجه، سرعت پردازش اطالعات، حافظه و بازداری افزار کاگمد بر مهارته استفاده از روش نرمنتایج پژوهش آنها نشان داد ک

اطالعات اثر مثبت دارد. نتایج پژوهش مشابه بیانگر اثربخشی این برنامه بر سرعت پردازش و تعمیم در زمینه خواندن نیز بود 

اند، آزمون برج لندن است که ان در این پژوهش از آن استفاده کرده(. ابزار دیگری که احمدی و همکار2013)اگلند و همکاران، 

خرده آزمون دارد  12آید. این ابزار های ارزیابی کارکردهای اجرایی و عملکرد لوب پیشانی به شمار میترین آزمونیکی از رایج

های نرم افزاری و غیر ای ترکیبی شامل بازیدهد. در این پژوهش از برنامهکه آزمون شونده با رعایت قوانینی، آنها را انجام می

افزاری استفاده شد. برای مثال از نرم افزار مغزینه، ساخته شرکت فناوران شناختی پارس، که به صورت انفرادی جهت بازی نرم

در کنار  کنندگان، استفاده شد. با کمک این بازی مهارت توجه، مهار پاسخ، سرعت عمل و ذخیره در حافظه تقویت شد.شرکت

ها ارائه شد )مانند بازی ابر بارانی،کتابخانه، خوشمزه استفاده از نرم افزار مغزینه، تکالیف شناختی نیز به صورت بازی به آزمودنی

های کارکردهای اجرایی بر مهارتهای شناختی، حافظه فعال های پژوهشی نشان از اثربخشی آموزشیاب، گروه سرود و ....(. یافته

 کننده دیده نشد.های شرکتداری در زمینه بازداری پاسخ بین گروهپذیری شناختی داشت، در حالی که تفاوت معنیو انعطاف

ان با اختالل یادگیری آموزدانش( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش کارکردهای اجرایی به 1391نریمانی و سلیمانی )

گردد. صیلی مینترل در زمینه حافظه فعال، نگهداری توجه و پیشرفت تحریاضی موجب تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و ک

 211ای فشرده که اهداف مهمی از رشد کارکردهای اجرایی را در بر داشته است بر روی جلسه 21در این پژوهش از یک برنامه 

های: رنامه در زمینهبلسات در این ان اختالل یادگیری پایه چهارم، پنجم و ششم استفاده شد. تمرکز اصلی جآموزدانشنفر از 

تداعی، تداعی  توجه انتخابی، تمرکز، حافظه دیداری، توجه مستمر، گوش بزنگی، افزایش مهارت توجه کردن، ارزیابی، حافظه

دهای یادگیری، یادگیری، حافظه منطقی، حافظه دیداری فضایی، توجه متناوب، حافظه کوتاه مدت و کافظه کاری، آموزش راهبر

(، میلتون 2011کلینبرگ و همکاران، ) راستا با پژوهششناسی، حل مسئله بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش همباز

ای آموزش حافظه فعال بر روی توجه ( است. در پژوهش میلتون با عنوان تاثیرات برنامه رایانه2005(، ربکا و همکارانش )2010)

دهنده اثر این نرم افزار آموزشی بر توجه و ناتوانی یادگیری انجام شد و نتایج آن نشان فعالی/ نقصدر نوجوانان با اختالل بیش

 توجه و حافظه فعال در این افراد بود.

ان با اختالل یادگیری آموزدانش( در پژوهش خود نشان  دادند که آموزش کارکردهای اجرایی به 1389خدامی و همکاران )

ان پایه سوم ابتدایی با اختالل آموزدانشنفر از  40ها موثر است. در این پژوهش که بر روی ریاضی در بهبود عملکرد ریاضی آن

یادگیری ریاضی انجام شد. در این پژوهش جهت آموزش کارکرد اجرایی از آزمون عصب روانشناختی نپسی استفاده شد. نتایج 

ان دختر با اختالل ریاضی در پایه سوم ابتدایی، در آموزدانشاین پژوهش نشان داد که آموزش مهارت کارکردهای اجرایی به 

اند که کارکردهای ( در پژوهش خود نشان داده1391بهبود عملکرد تحصیلی آنها اثر مثبت دارد. همچنین سلطانی و همکاران )

6د. فرلگ و نوامباشان با اختالل یادگیری در زمینه ریاضی در مقایسه با همتایان عادی خود دچار نقص میآموزدانشاجرایی   

ان دارای اختالل یادگیری ریاضی و اختالل خواندن به آموزدانش( نیز در پژوهش خود، کارکردهای اجرایی ضعیف در 2010)

از دیگر نتایج این پژوهش، تفاوت در چهار منطقه از مغز  دهند.پذیری را نشان میریزی و انعطافویژه در زمینه بازداری، برنامه

تواند بیانگر های دیگر و افراد بدون اختالل بود که این تفاوت میختالل یادگیری ریاضی در مقایسه با اختاللافراد دارای ا

( نیز در پژوهش خود نشان داد 1386مشکالتی در زمینه کارکردهای اجرایی در مغز افراد دارای این اختالل باشد. ارجمندنیا )

ان پایه سوم ابتدایی دارای اختالل یادگیری  در ریاضی و خواندن آموزدانشزی به که آموزش راهبردهای مرور ذهنی  و برنامه ری

ان آموزدانشتوان به حافظه فعال ضعیف این بر عملکرد حافظه فعال آنها اثر مثبت داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش می

 ان عادی اشاره کرد.آموزدانشنسبت به 

سازماندهی و  -ریزیخود که در زمینه بررسی کارکردهای اجرایی استدالل ، برنامه( در پژوهش 1391جمانه و همکاران )

ان عادی و دارای آموزدانشان ابتدایی با و بدون اختالل یادگیری ریاضی انجام شد، نشان دادند که آموزدانشحافظه فعال در 

فاوت معنی داری هستند. بنابراین اختالل ریاضی با سازماندهی و حافظه فعال دارای ت -اختالل ریاضی در استدالل، برنامه ریزی

                                                             
6.  Fairliegh, Noam 



( در مطالعه خود که به بررسی کارکرد اجرایی در کودکان  2007نقص در کارکردهای اجرایی ارتباط دارد. گدرگول و همکاران )

مره حافظه فعال آنها اند، نشان دادند که میزان توجه و رفتارهای کارکرد اجرایی در کودکانی که نبا حافظه فعال ضعیف پرداخته

 های جدید با مشکل مواجه هستند.پایین بوده،در زمینه کنترل و بازنگری به  کیفیت کار و تولید راه حل

( در بررسی خود نشان دادند که بزرگساالن با اختالل یادگیری ریاضی در تداعی خودکار اعداد 2006رابینستن و همکارانش )

ان عادی به طور آموزدانشحافظه فعال( اشکاالتی دارند. همچنین عملکرد حافظه کوتاه مدت  ها )مربوط بهها و حجمبا اندازه

ان با اختالل یادگیری ریاضی بهتری دارد. از دیگر نتایج این بررسی، عملکرد بهتر حافظه کوتاه مدت آموزدانشمعناداری از 

های انجام شده در زمینه بررسی ست. در یکی از پژوهشدختران با اختالل یادگیری ریاضی نسبت به پسران با این اختالل ا

برنامه روزانه  "به روز شدن"رابطه بین استدالل، توانایی خواندن و ریاضیات، با کارکردهای اجرایی کودکان، نشان داده شد که 

یز با استدالل غیرکالمی و توانایی دار دارد. از سویی، توانایی تغیرپذیری نخواندن و ریاضی با استدالل غیر کالمی افراد رابطه معنی

ای ( در یک پژوهش طولی بر روی نمونه2017(. مورگان و همکاران )2006دار دارد )سولیس و همکاران، خواندن ارتباط معنی

های توانند ضعف در مهارتپذیری شناختی میدبستانی نشان دادند که نارسایی در حافظه فعال و انعطافکودک پیش 18080از 

پذیری شناختی کنند. در این پژوهش مشخص شد که حافظه فعال و انعطاف بینیپیشاندن و ریاضی را در کالس اول دبستان خو

مشکالت پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن و ریاضیات در  بینیپیشهای کارکردهای اجرایی برای از مهمترین مولفه

 ان کالس اول دبستان هستند. آموزدانش

ان با اختالل یادگیری در زمینه ریاضی دچار آموزدانشه فعال مربوط به انتقال و انطباق اطالعات است که در عملکرد حافظ

نماید این در حالی است که  افراد با اختالل است. اشکال در حافظه فعال به صورت مشکالتی از جمله تخمین زمان بروز می

دهند ایی، حافظه کوتاه مدت کالمی و سرعت پردازش را نشان میفض -اختالل یادگیری خواندن، ضعف در حافظه دیداری

های (. ادراک ضعیف و ناتوانی افراد با اختالل یادگیری ریاضی در زمینه حل مسئله نیز از دیگر یافته2009)جنکس و لیشات، 

 (.2008 های کارکردهای اجرایی ضعیف در این افراد است )اندرسون،پژوهشی هستند که در ارتباط با حوزه

ان دبستانی با آموزدانشمیرمهدی در پژوهشی عنوان، تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضی و خواندن 

شدند، موجب تحریک و تقویت پیوندهای هایی که به صورت تکالیف به کودک ارائه میهای یادگیری ویژه، به کمک آموزشناتوانی

بر  "بس نوا"هش به بررسی تاثیر آموزش کارکرد اجرایی و روش آموزش بیان نوشتاری عصب شناختی در آنها شد. در این پژو

ان با اختالل یادگیری کالس چهارمی انجام شد. کلیت برنامه آموزشی آموزدانشبهبود عملکرد ریاضی، خواندن و بیان نوشتاری 

بندی مدت، دستهریزی برای یک هدف کوتاهنامهمورد استفاده شامل: کارتهای اشکال هندسی، نگه داری و یادآوری جزئیت، بر

بندی هر کارت بر اساس کد عددی هر کارت بود. کارکردهای اجرایی بر اساس رنگ، شکل و تعداد اشکال روی هر کارت، گروه

ختالل مورد نظر در این پژوهش شامل: ترکیب خطی، بازداری پاسخ، برنامه ریزی، حافظه فعال و سازماندهی با توجه به نوع ا

ان با اختالل ریاضی، در زمینه سازماندهی و برنامه ریزی نسبت آموزدانش)خواندن یا ریاضی( بود. نتایج این بررسی نشان داد که، 

ان نارساخوان در حافظه فعال و بازداری پاسخ عملکرد آموزدانشتری دارند. از سوی دیگر به افراد با نارساخوانی عملکرد ضعیف

ان دبستانی آموزدانشکارکردهای اجرایی بر  ه افراد با اختالل ریاضی دارند. نتایج این پژوهش اثربخشی آموزشتری نسبت بضعیف

 (. 1386دارای اختالل یادگیری ویژه را در حوزه خواندن و ریاضی نشان داد )میرمهدی، 

ل، یادآوری و تنظیم سرعت پردازش ها نشان داده است که افراد با اختالل یادگیری خواندن در زمینه حافظه فعابررسی

اطالعات با مشکالتی مواجه هستند. از سوی دیگر افرا با اختالل یادگیری نوشتن، در خودآغازگری، سازماندهی، اولویت بندی، 

 (. 2005باشند )بلیر و همکاران، توالی و منظم کردن اطالعات دچار نقص می

ان با اختالل یادگیری ویژه با مشخصه خواندن و نوشتن در کارکردهای ( نشان دادند که کودک1395حسنوندی و همکاران )

ریزی و استدالل با همتایان عادی خود تفاوت دارند؛ این در حالی است که بین دو گروه اجرایی حافظه فعال، سازماندهی و برنامه

شد. از سوی دیگر بین این دو گروه در زمینه برنامه ریزی تفاوتی دیده ن–افراد با اختالل خواندن و نوشتن در مولفه سازماندهی 

ان با اختالل نوشتن عمل آموزدانششود به این معنی که افراد با اختالل خواندن در استدالل ضعیفتراز استدالل تفاوت دیده می

دنیا و همکاران ریزی تفاوتی بین این دو گروه دیده نشد. در همین راستا ارجمنبرنامه –کنند،اما در توانایی سازماندهی می



( معتقدند که نقص کارکردهای اجرایی افراد با اختالل یادگیری  خواندن و نوشتن، در زمینه خودآغازگری، حفظ توجه، 2012)

 باشد.های چندگانه، سازماندهی و مدیریت زمان میدنبال کردن گام

در گروه افراد با اختالل یادگیری و اختالل  های متمرکز بر کارکردهای اجرایی( پس از ارزیابی جامع پژوهش2017گراهام )

های خواندن و های آینده درباره این موضوع عالوه بر گروه کودکان با اختاللکند که پژوهشفعالی بیان مینارسایی توجه/بیش

های انتخاب گروه های یادگیری )مانند اختالل نوشتن( نیز انجام شود و پژوهشگران باید مالکریاضی در سایر افراد با اختالل

 طور دقیق و با جزئیات توصیف کنند و چگونگی استفاده از نتایج پژوهش در عمل را تشریح نمایند.های گروه را بهنمونه و ویژگی

باشد. از جمله ( در بررسی خود نشان داد که بیان نوشتاری نیاز به سطح باالیی از کارکردهای اجرایی می2009ناتانی )

ریزی توان به توجه پایدار، بازداری پاسخ، تغییر، خودنظارتی، حافظه فعال، برنامهی مورد نیاز در این زمینه میکارکردهای اجرای

( نشان داد که تمام مراحل نوشتن به طور مستقیم با دو مولفه مهم از 2007(. در همین راستا کالگ )2007اشاره کرد )ملتزر، 

در ارتباط هستند. به بیان دیگر، حافظه فعال نقش اصلی را در هماهنگ کردن حافظه فعال یعنی بخش کالمی و اجرایی آن 

 کند.ریزی برای کلمات، جمال و ساختار متن ایفا میها، برنامههمه فرایندهای نوشتن از قبیل هدف گذاری، تولید ایده

ان کالس آموزدانشنفری از  15گروه هایی را در زمینه دو کارکرد اجرایی بر روی دو (  آموزش1391آقابابایی و همکاران )

شدند. سومی با تشخیص اختالل یادگیری امال ارائه کردند. کارکردهای اجرایی مورد نظر، حافظه فعال و بازداری پاسخ را شامل می

ش فیلم، در زمینه حافظه فعال، تمرینها با هدف تقویت حافظه شنیداری، حافظه بینایی، بازی با تصاویر، انجام دستورات، نمای

ها و راهبرد مرور ذهنی بود. در این پژوهش، حافظه بازشناسی، حافظه یادآوری، فهرست یادگیری، دنبال کردن دستورالعمل

ها بیشتر به صورت بازی بودند و بازداری پاسخ به عنوان جز دیگری از کارکردهای اجرایی مورد آموزش قرار گرفت. این آموزش

شین پاشو به صورت مستقیم و معکوس، آموزش فن خود پرسی، بازی مجسمه حرکت، بازداری عالئم، هایی از آنها شامل: بنمونه

های هندسی. همچنین تکلیفی گیری، بازی عبوراز ماز، طبقه بندی کارتاجرای دستورات به صورت مستقیم  و معکوس، هدف

، آزمون عصب روانشناختی نپسی را جهت آموزدانشهر ها، شد. قبل و پس از این آموزشبرای انجام در خانه به آنها ارائه می

های این پژوهش بررسی تغییرات در کارکردهای اجرایی و موارد دیگری که در این آزمون قابل ارزیابی است، انجام داد. یافته

کرد تحصیلی نشان داد که آموزش کارکرد اجرایی ) در این جا حافظه فعال و بازداری پاسخ مورد نظر است( بر بهبود عمل

های رایجی مثل جا ها موجب کاهش غلطتوان با انجام این آموزشان با اختالل یادگیری امال اثربخش است و میآموزدانش

 انداختن حروف در امال افراد با این اختالل شد.

ه با افراد دارای اختالل های انجام شدباشد که در پژوهشدو مولفه مهم دیگر از کارکردهای اجرایی، سازماندهی و بازداری می

فضایی و حل مسئله غیر کالمی در آنها ضعیف است )رورکی و همکاران، -دهد که تفکر دیدارییادگیری غیر کالمی نشان می

ان دارای اختالل یادگیری غیر کالمی و آموزدانشپذیری در بین (. در همین راستا بررسی دیگری که به مقایسه انعطاف2010

پذیری در افراد با اختالل یادگیری غیر کالمی از افراد دارای یی خواندن انجام شد، نشان داد که شاخص انعطافافراد با نارسا

 (.1391تر است )ثفقی و همکاران، اختالل یادگیری خواندن، باال

ان دارای زآمودانش( در پژوهش خود که بررسی تاثیر تقویت کارکردهای اجرایی بر بهبود پیشرفت تحصیلی 1395امانی )

 2و  1استفاده کرد. این روش که دارای دو بخش  trial makingناتوانی یادگیری غیر کالمی پرداخت، از روشی موسوم به 

ای از اعداد است که به صورت پراکنده در یک صفحه پخش شده اند و کودک باید با سرعت است. بخش نخست، شامل زنجیره

اعداد و حروف با هم هستند و کودک باید اعداد را به  2تیب به هم وصل کند. در قسمت و با کمترین خطا این اعداد را به تر

رسد اما دربرگیرنده فرایندهای مختلف ب و...(. اگرچه اجرای آن ساده به نظر می -2الف/  – 1همتای حروف خود وصل کند )

ت روانی حرکتی، انتزاع، انعطاف پذیری، توانایی شناختی از جمله توجه، جست و جوی دیداری، بررسی، توالی و تغییر جهت، سرع

 حفظ دو سلسله فکری به طور همزمان است.

 گیریبحث و نتیجه



ان با اختالل یادگیری ویژه مشخص شد که آموزدانشهای انجام شده در زمینه کارکردهای اجرایی در با توجه به بررسی پژوهش

های اجرایی دچار نارسایی بوده و برای بهبود عملکردهای خود نیاز به های مختلفی از کارکرداین گروه از افراد در بخش

ان با اختالل آموزدانشباشند. طبق بررسی انجام شده نارسایی کارکردهای اجرایی هایی در زمینه کارکردهای اجرایی میآموزش

مساله، بازداری و نگهداری توالی، حلریزی، پذیری شناختی، برنامههای حافظه فعال، توجه، انعطافیادگیری ویژه در زمینه

تری را برای این افراد به تواند اثربخشی بیشتر و سریعاطالعات بود. الزم به ذکر است که آموزش بهنگامِ مناسب و چندجانبه می

ت های انجام شده و مشخص شدن نقش و اهمیت کارکردهای اجرایی در مشکالهمراه داشته باشد. با توجه به نتایج پژوهش

ان با اختالل آموزدانشهای آموزشی و توانبخشی برای تحصیلی و رفتاری افراد با اختالل یادگیری ویژه ضروری است که فعالیت

را  های این حوزه، بیشترین نارساییهایی از کارکردهای اجرایی باشد که بر اساس نتایج پژوهشیادگیری در جهت بهبود جنبه

های توانبخشی مبتنی های درمانی و فعالیتتوان نسبت به اثربخش بودن مداخله. بر این اساس میاندها نشان دادهدر آن حوزه

های بین باشیم و از کاربرد مداخلهان با اختالل یادگیری، امیدوار و خوشآموزدانشی کارکردهای اجرایی در هانارساییبر بهبود 

کردهای اجرایی ناشی از نارسایی کارکردهای اجرایی این افراد از مداخالت اثربخش و کارآمد، اطمینان بیشتری پیدا کنیم. در کار

 درمانی مناسب و کارآمد استفاده کنند.
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Abstract 

Special learning disorder is a high prevalence of neurodevelopmental disorders in primary school 

students. Failure in executive functions is one of the most important failures in students with this 
disorder. Executive functions are a set of excellent mental abilities, including inhibition, self-

initiation, planning, cognitive flexibility, and impulse control. Executive functions are a set of 

excellent mental abilities, including inhibition, self-initiation, planning, cognitive flexibility, and 
impulse control. The purpose of the present study was to systematically review resources to identify 

executive dysfunctions in students with learning disabilities that have been identified by various 

studies. To this end, using keywords specific learning disorder, learning disabilities, working memory, 
executive functions, external databases (Google Scholar, Science Direct) and internal (SID and 

Magiran) with learning disabilities keywords, disability Learning, executive functions, executive 

function, working memory, search and Persian articles were extracted between 2000 and 1996 and in 

foreign articles between 1984 and 2019. The results showed that the most important deficiencies 
identified in students with special learning disabilities in executive functions include working 

memory, attention, planning, prediction, organization, problem solving, flexibility, sequence and 

order.  
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