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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های  شناختی بر کارکرد های اجرایی دانش آموزان پسر با اختالل 

بود. جامعه آماری این پژوهش  آزمون با گروه گواهپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشیادگیری خاص بود. روش پژوهش از نوع نیمه

بود. در این پژوهش از بین جامعه هدف  1398شامل کلیه دانش آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص شهر میاندوآب در سال 

عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو نفردانش آموز با اختالل یادگیری خاص با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به 30

بندی شیوه تصادفی جایگزین شدند. برای ارزیابی کارکردهای اجرایی از پرسشنامه درجهنفر( به15نفر( و گواه )15یشی )گروه آزما

ای در طول یک ماه آموزش دریافت کردند. دقیقه 45جلسه   10رفتاری کارکردهای اجرایی بریف استفاده شد. گروه آزمایش در 

ریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوا

های  شناختی موجب بهبود کارکرد های اجرایی در دانش آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص شده است. از این رو درمانگران 

ایی دانش آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص ی شناختی در جهت ارتقای کارکردهای اجرمی توانند با آموزش مهارت ها

 استفاده نمایند. 

 اختالل یادگیری خاص، کارکرد های اجرایی، مهارت های شناختی کلید واژه:
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 مقدمه

1یریادگی اختالل 2اسکانلون) دهدیم قرار ریتأث تحت را یدرس یریادگی مداوم صورت به که است یتحول - یعصب یاختالل خاص   

 صورت به اختالل نیا نوشتن، و اتیاضیر خواندن، مانند خاص طهیح در اختالل یجا به آن دیجد کاربرد و فیتعر در(. 2013،

. است متمرکر قیدق یآموزش خدمات ارائه و یلیتحص یکل عملکرد بر و است شده یمعرف واحد یصیتشخ اریمع و یکل یا طبقه

 آن یجا به و حذف یلیتحص شرفتیپ – یهوش بهره نیب یناهماهنگ یصیشخت اریمع یسنت مؤلفه د،یجد کردیرو در نیا بر افزون

 یپزشک روان انجمن)کند یم دیتأک معلم مشاهده و یلیتحص شکست مانند یلیتحص ی خچهیتار و خانواده ،یشخص رشد بر

3کایمرآ 4یناتوان با افراد آموزش قانون تعریف براساس(. 2013،  روان فرآیند چند یا کی اختالل یعنی ی خاصریادگی اختالل ، 

 کردن، فکر دادن، گوش در ناتوانی صورت به را خود اختالل این. شود می آن کاربرد یا زبان درك شامل که است پایه شناختی

 که شود نمی یادگیری مشکالت از دسته آن شامل اما دهد می نشان ریاضی محاسبات یا امالء نوشتن، خواندن، کردن، صحبت

 یا فرهنگی محیطی، نامساعد وضع هیجانی، اختالل ذهنی، ماندگی عقب حرکتی، یا شنیداری دیداری، های لیتمعلو نتیجه اساساً

5تامپسون و کلمن کیلن، مک)است اقتصادی  10 متوسط طور به و درصد 30 تا 7/2خاص  یریادگی اختالل وعیش زانیم(. 2011، 

 عمده از. است ریمتغ 1 به 4 تا 1 به 2 نسبت به و دختران از شتریب نپسرا در و ردیگ یبرم در را یآموز دانش تیجمع درصد 20 تا

 حد از تر نییپا یلیتحص کارکرد ،یعیطب یهوش بهره به توان یم خاص یریادگی اختالل یدارا آموزان دانش یها یژگیو نیتر

 مختلف، دروس در یریادگی حسط نیب تفاوت ،یلیتحص یها هیپا تکرار کند، شرفتیپ ،یریادگی در کم سرعت انتظار، و متوسط

 یریادگی اختالل البته( 1392،یعاشور و آبکار لیجل)برد نام توجه دامنه یکوتاه و یآموزش یراهبردها از استفاده در انعطاف نداشتن

 کی و ریتأث تحت را آموز دانش یزندگ از جنبه هر باً یتقر و شود یم شامل را یلیتحص مشکالت از تر عیوس اریبس یا گستره خاص

  (.1398 ،یاسداله و ینعمت)کند یم تجربه را العمر مادام چالش

6خاص مشکل دارند کارکردهای اجرایی است. )کارترایتیکی از حوزه هایی که کودکان با اختالل یادگیری  ،2010 .)

ریزی و فعالیـت  روانشناختی است کـه به فرایندهای شناختی سطح باال برای برنامه  - کارکردهای اجرایی یک مفهوم عصب

7دارد)ژانگ، وانگ، الی، لیو، چن و جیاهدفمند اشاره  کارکردهای اجرایی مجموعه ای از توانمندی هایی می باشد که  (.2018، 

برای به اجرا گذاشتن، مدیریت رفتارکارآمد، هدفمند و آینده نگر در محیط متغیر الزم و ضروری است)بیگر، ویردا، اسچرن، 

8تنسی، کوت و جارتس  یشناخت فیرا در طول انجام تکال یشناخت یندهایفرا یو نظم بخش یبازنگر تیمسئول(.  و 2013، 

9راکایو پر نیلوی)مکلنا، مک آ بر عهده دارد دهیچیپ 1کارکردهای اجرایی شامل توانایی کودکان در بازداری رفتاری.(2017 ، 0  ،

1ریزیبرنامه 1 1، سازماندهی 2 1، حافظه فعال  3 باشد )ویلکات، دویل، نیگ، فارون، و انعطاف پذیری شناختی میو حل مساله، توجه  

1پنینگتون 4  ،2005.) 

یکی از روش های بهبود کارکردهای اجرایی، آموزش مهارت های شناختی است که به آموزش هایی گفته می شود که مبتنی 

یا ارتقا دهد )تورئل، نبوتلی، بهلین و  بر یافته های علوم شناختی است و  تالش می کند کارکرد های اجرایی را بهبود بخشیده

1کلینبرگ 5 (. آموزش مهارت های شناختی بازخوردی از توانمندی ها و خودکارآمدی فردی را به نمایش می گذارد و می 2009، 

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

                                                             
1 .Learning Disorder 
2 . scanlon 
3 . American Psychiatric Association 
4 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

5 Mcquillan, Coleman, Tucker & Thompson 
6 . Cartwrigh 
7 . Zhong, Wang, Lai,Liu, Liao, Chen & Jia, 
8. Begeer, Wierda, Scheeren, Teunisse, Koot,  & Geurts 
9 . McLennan, McIlveen & Perera 
10 .Behavioral inhibition 
11 .planning 
12 .Organization 

13 .Working memory 
14 . Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington 
15 Thorell, Lindqvist, Bergman Nutley, Bohlin & Klingberg 



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

اختیار قرار می دهد که از طریق آن ها بتوان کمک کرد تا فرایندهای پایه ای ذهنی که در یادگیری سطح باال مهم هستند را 

1لوز، شانتو، کرو و میلربهبود بخشید. )بارلت، و 6  ،2009.) 

سایی ( در پژوهشی نشان دادند که آموزش شناختی رایانه ای موجب کاهش نار1396آبباریکی، یزدان بخش و مومنی)

ه رسیدند که ( در پژوهشی به این نتیج1397شناختی در کودکان با اختالل یادگیری شده است. عیوضی، یزدان بخش و مرادی)

است و علی پور  نه یار موجب بهبود کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی شدهآموزش شناختی رایا

ی شناختی دانش ( در پژوهشی نشان دادند که توانبخشی شناختی رایانه یار موجب بهبود توانایی ها1397و محمدی قره قوزلو)

 آموزان مبتال به دیابت شده است.

وزان با اختالل رسد که آموزش مهارت های  شناختی بر کارکرد های اجرایی دانش آمهشی به نظر میبا توجه به پیشینه پژو

بر کارکرد  گویی به این سوال اساسی است که آیا آموزش مهارت های  شناختییادگیری  این رو پژوهش حاضر در صدد پاسخ

   رد؟های اجرایی دانش آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص است تاثیر دا

 روش 

آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

نفردانش  30 باشد. در این پژوهش از بین جامعه هدفمی 1398آموزان پسر با اختالل یادگیری خاص شهر میاندوآب در سال 

عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به آموز با اختالل یادگیری خاص

شیوه تصادفی جایگزین شدند. انتخاب نمونه با استفاده از مالك های تشخیصی پنجمین ویراست نفر( به15نفر( و گواه )15)

های ورود با اختالل یادگیری خاص  که واجد مالك پسرنفر دانش آموز 30راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی 

های خروج عدم همکاری و دریافت و مالك 11تا  8دریافت تشخیص اختالل یادگیری خاص و قرار داشتن در محدوده سنی 

 عنوان نمونه انتخاب شدند. آموزش های مشابه بودند، به

 ابزارهای پژوهش

 خاص .مصاحبه بالینی نشانه های اختالل یادگیری1

جمین ویراست برای اطمینان مجدد از وجود اختالل یادگیری خاص در دانش آموزان از مصاحبه بالینی براساس مالك های  پن

 ( استفاده شد. 2013راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های)

1بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف.پرسشنامه درجه2 7 (BARIFF) )ای اجرایی از برای سنجش کارکرده :)فرم والدین

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

1و کنورسی 8 سوال است که باتوجه به شرایط حادث  86(تهیه شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم معلم و والدین و 2000)  

گذاری توسط والدین نمره 3تا  1به ترتیب از  "همیشه"و  "گاهی اوقات"،  "وقتهیچ"عنوان  شدن وضعیت برای کودك به

1شود. )ممیسویک، و سینانویکمی 9  ،2013 .) 

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

2تنظیم رفتار: بازداری 0 2نتقالی، ا 1 2، کنترل هیجانی 2 2ریزیهای فراشناختی: برنامهو ب( مهارت  3 2دهی اجزاء، سازمان 4 2، نظارت 5  ،

                                                             
16 .Barlett, Vowels, Shanteau, Crow & Miller 
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 



2حافظه کاری 6 2، آغازگری 7  98/0-82/0های بالینی در فرم والدین آن تقسیم می شود. ضریب اعتبار این پرسشنامه برای نمونه 

 رسد.می  97/0 -80/0شود، این میزان به فاده میی بهنجار از آن استباشد و زمانی که برای ارزیابی جامعهمی

بندی جههای آزمون دردر پژوهش شهابی روایی و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد که ضریب پایایی آن در خرده مقیاس 

، حافظه 80/0، آغازگری 91/0، کنترل هیجانی 81/0دهی ، جهت90/0رفتاری کارکردهای اجرایی مربوط به کارکرد بازداری 

، و 87/0ناخت ، شاخص فراش90/0، شاخص تنظیم رفتار 78/0، نظارت 79/0دهی اجزاء ، سازمان81/0ریزی ، برنامه71/0عال ف

نشان دهنده  باشد کهمی 94/0تا 87/0بدست آمد. ضریب همسانی درونی این پرسشنامه از  89/0نمره کلی کارکردهای اجرایی 

 (.2016ئی، صرمی و کرامتی،  های پرسشنامه است )نودهباال بودن همسانی درونی کلیه خرده مقیاس

 روش اجرا

ای در طول یک ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در دقیقه 45جلسه  10آموزش مهارت های شناختی توسط پژوهشگر در 

 هارت های شناختی دریافت نکرد. مای در زمینه آموزش صورتی که گروه گواه هیچ مداخله

یندهای عالی تی  شامل کاپیتان الگ  بود. کاپیتان الگ یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرامهارت های شناخ

اختی گوناگون برنامه و تکلیف مختلف در سطوح گوناگون برای ارتقاء کار کردهای شن 2000شناختی است. این مجموعه دارای 

تان الگ عالوه بر احی شده است. نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیاست. این برنامه بر مبنای سیستم پردازش اطالعات پایه طر

نامه نمای کلی بر (.1396مهارت های پایه، مهارت های عالی تر شناختی را نیز بهبود می دهد)آبباریکی، یزدان بخش و مومنی، 

 آمده است. 1در جدول 

 . برنامه های اجرا شده1جدول

 هدف تکلیف محتوا نام جلسه

 اول و دوم
-یادآوری

شنیدرای 

 فضایی

ها ارائه  از آزمودنی خواسته می شود موارد را به همان ترتیبی که در داخل مربع
راحل ممی شود به خاطر بسپارد و سپس آن ها را به همان ترتیب و در برخی از 

 به صورت معکوس در داخل مربع قرار دهد.

 حافظه    کاریتقویت

سوم و 

 چهارم

-الگوی

فراخوان 

 حافظه

ود و به آزمودنی یکسری مربع ها شامل تصاویر، اعداد، حروف نشان داده می ش

واسته خاو باید شکل، رنگ و مکان آنها را به حافظه بسپارد. سپس از آزمودنی 

 می شود هر یک از موارد را در جایگاه صحیح درون مربع ها قرار دهد.

برنامه ریزی، تقویت

سازماندهی اجرا و 

 حافظه کاری

و پنجم 

 ششم

تبعیض 

 مفهومی

که  در این بازی یک سری جعبه نشان داده می شود که آزمودنی باید جعبه ای

 متفاوت هست را شناسایی کند.
 تقویت نظارت

هفتم  و 

 هشتم

یادآوری 

 معکوس

اید موارد توالی از حروف، اعداد، صداها و ... نشان داده می شود سپس آزمودنی ب

 نتخاب کند.شنیده شده را به صورت معکوس ا

تقویت بازداری، 

برنامه ریزی و حافظه 

 کاری

 نهم و دهم
ترکیب 

 عددی

د مجموعه از تصاویر در باالی صفحه نشان داده می شود. سپس آزمودنی بای

این  جعبه ای که حاوی تصاویر است را بر اساس قوانین ارائه شده پیدا کند.

 تفاوت دارند. تصاویر از نظر اندازه، رنگ، شکل و طبقه بندی با هم

تقویت نظارت، 

سازماندهی اجرا و 

 برنامه ریزی
 

2متغیره داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار  22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  

 گرفت. 

 نتایج

                                                             
26.working memory 
27.initiate 
28 . MANCOVA 



ه تفکیک گروه آزمایش و گواهتوصیف آماری نمرات کارکرد های اجرایی در دو مرحله اندازه گیری ب. 1جدول   

 پس آزمون پیش آزمون  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیر گروه

 گواه

 3.1728 18.467 3.0985 18.023 بازداری

 2.5275 16.733 2.8998 16.267 انتقالی

 2.8814 19.833 3.4614 19.337 کنترل هیجانی

 2.2615 20.750 2.6152 20.215 ریزیبرنامه

 6.1085 20.360 6.6313 19.764 دهی اجزاءسازمان

 3.3566 22.833 3.6227 22.166 نظارت

 2.7115 14.883 2.5964 14.066 حافظه کاری

 3.5790 16.583 3.8999 15.513 آغازگری

 آزمایش

 3.2616 21.773 3.0394 19.533 بازداری

 4.1869 18.920 3.7161 16.467 انتقالی

 4.1694 21.073 4.4167 18.873 کنترل هیجانی

 3.1861 23.083 2.5486 20.617 ریزیبرنامه

 4.4080 23.553 4.9019 21.960 دهی اجزاءسازمان

 2.9437 25.513 3.1773 22.633 نظارت

 3.0925 15.883 2.5598 13.483 حافظه کاری

 4.4729 18.690 4.7759 15.917 آغازگری

 

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

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

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد افزایش بیشتر ر چندانی را نشان نمیمیانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغیی

 نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. 

به منظور بررسی اثربخشی آموزش تمرین های شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص ، از 

تفاده شد. پیش از انجام این آزمون مفروضه های آماری نرمال بودن ( اسMANCOVAآزمون تحلیل کواریانس چند متغیره )

ها با استفاده از آزمون ام باکس و همگنی اسمیرنوف، همسانی ماتریس کواریانس -کولموگروف توزیع نمرات با استفاده از آزمون

از مفروضه های فوق الذکر استفاده از واریانس ها با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی 

 آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بالمانع می باشد.

 ها )باکس(: نتیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانس2جدول 

Box's F df1 df2 سطح معناداری 

139/54 033/1 36 045/2638 415/0 
 

( مورد نیاز برای رد فرض صفرمی 05/0باشد. از آنجایی که این مقدار، بزرگتر از سطح معنا داری )می 415/0باکس برابر با مشاهده می گردد، سطح معناداری آزمون  2همانطور که در جدول 

 باشد، فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کواریانس ها مورد تایید قرار می گیرد.



 : نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها3جدول 

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معنی داری

 بازداری 399/0 1 28 533/0

 انتقالی 438/0 1 28 514/0

 کنترل هیجانی 449/0 1 28 508/0

 ریزیبرنامه 720/0 1 28 403/0

 دهی اجزاءسازمان 225/0 1 28 639/0

 نظارت 055/1 1 28 313/0

 حافظه کاری 644/2 1 28 115/0

 گریآغاز 915/0 1 28 347/0
 

باشد. از این رو فرض صفر نشان داده شده است،نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیرها معنا دار نمی 3همانطور که در جدول 

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

 وه آزمایش و گواه. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه کارکرد اجرایی افراد گر4جدول 

سطح  درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر
 معناداری

 اندازه اثر

 0.653 0.036 13 8 3.064 0.653 اثر پیالیی گروه

 0.653 0.036 13 8 3.064 0.347 المبدای ویلکز

 0.653 0.036 13 8 3.064 1.886 اثر هتلینگ

 0.653 0.036 13 8 3.064 1.886 بزرگترین ریشه روی

 

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ همانطور که مشاهده می

گردد که بین کارکردهای می(. بدین ترتیب فرض صفر رد و مشخص >05/0pاست ) 05/0و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

آموزش تمرین های توان گفت زمایش و گواه، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس میاجرایی دو گروه آ

موثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش  دانش آموزان با اختالل یادگیری خاصبرکارکردهای اجرایی شناختی 

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

 است. 

 های کارکردهای اجرایی گروه آزمایش و گواه در پس آزمون: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه5جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 0.272 0.013 7.472 17.866 1 17.866 بین گروهی ریبازدا

    2.391 20 47.822 درون گروهی

 0.344 0.004 10.489 18.323 1 18.323 بین گروهی انتقالی

    1.747 20 34.937 درون گروهی

 0.289 0.010 8.121 8.348 1 8.348 بین گروهی کنترل هیجانی

    1.028 20 20.560 درون گروهی

 0.367 0.003 11.576 24.942 1 24.942 بین گروهی ریزینامهبر

    2.155 20 43.091 درون گروهی

 0.314 0.007 9.142 6.439 1 6.439 بین گروهی دهی اجزاءسازمان



    0.704 20 14.086 درون گروهی

 0.207 0.033 5.226 24.077 1 24.077 بین گروهی نظارت

    4.607 20 92.143 درون گروهی

 0.211 0.031 5.358 17.183 1 17.182 بین گروهی حافظه کاری

    3.207 20 64.134 درون گروهی

 0.401 0.002 13.383 26.218 1 26.219 بین گروهی آغازگری

    1.957 20 39.183 درون گروهی

 

های آزمایش و کنترل وهدر افراد گر رایی،های کارکردهای اجمقایسه مولفهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای  5در جدول 

 هارای تمامی مولفهبدست آمده، ب Fمقادیر   5در مرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

با توجه به گیرد. بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می(. >05/0pباشد )دار میمعنی 05/0در سطح آلفای 

آموزش شود که ته میباالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون در مقایسه با افراد گروه کنترل، نتیجه گرف

 ت.شده اس دانش آموزان با اختالل یادگیری خاصکارکردهای اجرایی  موثر بوده و موجب بهبودتمرین های شناختی 

 بحث و نتیجه گیری

ختالل احاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های  شناختی بر کارکرد های اجرایی دانش آموزان پسر با هدف از پژوهش 

موزان پسر با آیادگیری خاص بود. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های  شناختی موجب بهبود کارکرد های اجرایی دانش 

ی اجرایی دانش د از این مهارت ها در جهت ارتقای کارکردهارو درمانگران می توانناختالل یادگیری خاص شده است. از این

 آموزان با اختالل یادگیری خاص استفاده نمایند. 

یانه ای موجب ( که در پژوهشی نشان دادند که آموزش شناختی را1396این یافته ها با پژوهش های آبباریکی و همکاران )

ژوهشی به پ( که  در 1397ده است و عیوضی، یزدان بخش و مرادی)کاهش نارسایی شناختی در کودکان با اختالل یادگیری ش

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

وانایی های وجب بهبود ت( در پژوهشی نشان دادند که توانبخشی شناختی رایانه یار م1397شده است و علی پور و همکاران)

 شناختی دانش آموزان مبتال به دیابت شده است همسو است.

 معنی بهاین دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص در انعطاف پذیری شناختی در راستای تبیین این یافته ها باید گفت 

2ی باشد مشکل دارند)سوث و ازونوفمموقعیتها  تغییر به پاسخدر  فکر تغییر یا وتمتفا عملی ایجرا ایبر دفر ناییاتو 9  ،2007 .)

3است)گبی و همکاران چون توجه و تمرکز یدر موارد یکاست ،اختالل یادگیری خاص عوامل مرتبط با  نیمهمتربه عالوه از  0  ،

می در این میان آموزش مهارت های شناختی بازخوردی از توانمندی ها و خودکارآمدی فردی را به نمایش می گذارد و (. 2013

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

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

از طریق آن ها بتوان کمک کرد تا فرایندهای پایه ای ذهنی که در یادگیری سطح باال مهم هستند را  اختیار قرار می دهد که

3بهبود بخشید. )بارلت، ولوز، شانتو، کرو و میلر 1  ،2009.) 

دانش اجرایی  بر بهبود کارکرد هایآموزش تمرین های شناختی به صورت کلی یافته های این پژوهش بر اهمیت استفاده از 

ران اختالل یادگیری تاکید دارد. بنابراین، آگاهی دادن به والدین، معلمان، مربیان و درمانگان با اختالل یادگیری خاص آموز

ه کارکرد های ، تاثیر به سزایی در بهبود توانمندهای شناختی از جملآموزش تمرین های شناختی خاص درباره نقش و اهمیت 

 خواهد داشت.یری خاص دانش آموزان با اختالل یادگاجرایی در 

                                                             
29 . South, Ozonoff 
30 . Gabay 
31 .Barlett, Vowels, Shanteau, Crow & Miller 



ها، و محدود بودن های پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنسیت پسر، تعداد اندك آزمودنیاز جمله محدودیت 

بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج به کلیه دانش آموزان احتیاط  آموزش تمرین های شناختیتعداد جلسات 

و تعداد  و پژوهش های بعدی با حجم نمونهپرداخته شود های آتی به بررسی هر دو جنس ه در پژوهششود کشود. پیشنهاد می

 جلسات  بیشتری انجام شود. 

 منابع

(. اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای بر کاهش نارسایی شناختی در دانش آموزان با 1396آبباریکی، ا.، یزدانبخش، ك.، و مومنی، خ.)
 .157-127(، 26)7. فصلنامه افراد استثنایی.  اختالل یادگیری

(. نکته های کاربردی برای آموزش دانش آموزان با اختالل یادگیری)اختالل در خواندن، نوشتن 1392جلیل آبکار، سمیه، عاشوری، محمد.) 

 .116 -112_(3، )13تعلیم و تربیت استثنایی، و دیکته(. 

یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی های شناختی دانش آموزان -(. تاثیر توانبخشی شناختی رایانه1397علی پور، ا.، و محمدی قره قوزلو، ر.)

 .74-55(، 15)3مبتال به دیابت. فصلنامه عصب روانشناسی. 

 (. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به  مدرسه در دانش آموزان دارای1398نعمتی، شهروز و اسدالهی، مریم.)

 .7_25(، 3، )8مجله ناتوانی های یادگیری، اختالل یادگیری ویژه. 

 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). 

American Psychiatric Pub. 

Barlett, C. P., Vowels, C. L., Shanteau, J., Crow, J., & Miller, T. (2009). The effect of violent and non-violent 

computer games on cognitive performance. Computers in Human Behavior, 25(1), 96-102. 
Begeer, S., Wierda, M., Scheeren, A. M., Teunisse, J. P., Koot, H. M., & Geurts, H. M. (2014). Verbal fluency 

in children with autism spectrum disorders: Clustering and switching strategies. Autism, 18(8), 1014-1018. 
Begeer, S., Wierda, M., Scheeren, A. M., Teunisse, J-P., koot, H. M & geurts, H. M. (2013). Verbal fluency in 

children with autism spectrum disorders: Clustering and switching strategies. Journal of Autism, 1-5. 
Cartwright, K. B. (2012). Insights from cognitive neuroscience: The importance of executive function for early 

reading development and education. Early Education & Development, 23(1), 24-36. 
Latzman, R. D., Elkovitch, N., Young, J., & Clark, L. A. (2010). The contribution of executive functioning  to 

academic achievement among male adolescents. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 

32(4), 455-462. 
McLennan, B., McIlveen, P., & Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers' self-efficacy mediates the relationship 

between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176-185. 
Mcquillan, M. K., Coleman, G. A., Tucker, C. R. & Thompson, A. L. (2011). Guidelin for identifying children 

with learning disability. Connecticute State: Department of Education. 
Meltzer, L. (Ed.). (2018). Executive function in education: From theory to practice. Guilford Publications. 
Memisevic, H., & Sinanovic, O. (2013). Executive functions as predictors of visual-motor integration in 

children with intellectual disability. Perceptual and motor skills, 117(3), 913-922. 
Nodei, K.H., Sarami, Q.R., Keramati, H. (2016). The Relationship between function and working memory 

capacity and students reading performance: executive. JCP.2016;4(3):11-20 http://jcp.khu.ac.ir/article-1-
2631-fa.html       

Students Placed at Risk, 15(3), 218-240. 
Thorell, L. B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer 

effects of executive functions in preschool children. Developmental science, 12(1), 106-113. 
Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive 

function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biological 

psychiatry, 57(11), 1336-1346 

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive 

function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biological 

psychiatry, 57(11), 1336-1346. 
 

http://jcp.khu.ac.ir/article-1-2631-fa.html
http://jcp.khu.ac.ir/article-1-2631-fa.html


The effectiveness of cognitive skills training on the executive functions 

of male students with special learning disabilities 
 

Maliheh Pour-Ali Vakili Miandoabm1 , Dr. Hasan Yaghoubi2 

 

1-Master of General Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan 
2-Scientific membership of Shahid Madani University of Azerbaijan 

 

 

 

Abstract 

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

functions of male students with special learning disabilities. The research method was semi-

experimental with pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this 

study included all male students with special learning disabilities in Miandoab city in 1398. In this 
study, 30 target students with special learning disabilities were selected from the target population 

using the available sampling method as a sample and were randomly replaced in two experimental 

groups (15 people) and witnesses (15 people). To evaluate the executive functions, a behavioral 
grading questionnaire of Brief executive functions was used. The experimental group received 

training in 10 45-minute sessions over a one-month period. Data were analyzed using multivariate 

analysis of covariance. The findings showed that cognitive skills training improved executive 

performance in male students with special learning disabilities. Therefore, therapists can use cognitive 
skills to improve the performance of male students with specific learning disabilities by teaching them 

cognitive skills. 
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