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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

pecial learning disorder is a type of 

neurodevelopmental disability that has 

a biological origin. This disorder is 

based on cognition and associated with 

symptoms such as poor reading and 

difficulty of words, difficulty 

understanding meanings, spelling 

problems, difficulty writing, difficulty 

calculating numbers, and difficulty 

understanding math. This deficiency is 

affected  by  a  person's  chronological  
 

 
age, interfering with academic and work performance 

or the activities of daily living (American Psychiatric 

Association, 2013). Compared to other learning 

disabilities, dyslexia accounts for a high percentage 

of children with learning disabilities. Dyslexia is a 

term used for children who, despite their natural 

intelligence and adequate education, are unable to 

read correctly (Oga & Aaron, 2012). Various studies 

have shown deficiencies in the executive functions of 

dyslexic children (Reiter, Tucha, Lange, 2005; 

Kirby, Gorigo, Martinson, & Parilla, 2010). 
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A B S T R A C T 
 
Objective: Dyslexia is the most common type of learning disorder and evidence shows that deficits in 

executive functions play a significant role in dyslexia symptoms. The purpose of this study was to provide 

a clear picture of the executive functions status in children with dyslexia in Iranian studies.  
 

Methods: This study was a type of secondary study and according to the method of implementation, a 

systematic review is considered. The statistical population of this study was comprised of all the studies 

that have investigated different aspects of executive functions of dyslexic children in Iran from different 

perspectives. In the initial search, 234 articles were found, which were reviewed and finally, 12 articles 

were included in the study basing the including criteria. Studies have been published from 1378 to 1396. 

Many articles have compared the executive function of normal and dyslexic children and More than half 

of the articles reviewed interventions on the executive functions of these children Finally.  
 

Results: The results showed that there was significant difference between the executive functions in 

children with dyslexic and normal. In means that children with dyslexia shows poor executive 

functions especially in working memory component. 
 

Conclusion: The systematic review of these studies showed that using the appropriate interventions 

focused to executive functions can help to improve the symptoms and problems of children with dyslexia. 
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Executive functions is a broad term used for a variety 

of cognitive processes, including programming, 

working memory, attention, inhibition, and self-

regulation, which are controlled by the prefrontal lobe 

of the brain (Goldstein and Nagliri, 2014). Executive 

functions expand throughout the developmental 

process into adolescence and youth and are therefore 

very influential in academic achievement (Latzman, 

Ekovich, Young, & Clark, 2010). Because of various 

methods and assessment instruments have been used 

in studies conducted on Iranian samples, the aim of 

this study was to systematically review studies related 

to executive functions in dyslexic children in Iranian 

studies. 

 

2. Materials and Methods 

The method of this study is descriptive and it is 

considered as a systematic review. Systematic review 

is a structured search that is performed according to 

predetermined rules and regulations. 

Population, sample and sampling method: The 

statistical population of this systematic study included 

all published articles from studies related to executive 

function in Iranian dyslexic children that were 

published in Persian scientific databases in the period 

2001-2006. 

To collect data, the Persian keywords of executive 

functions and dyslexia were searched in Scientific 

Information Database (SID), Islamic scientific 

citations (ISC), Iran Scientific Information and 

Documentation Research Institute (IRANDOC), 

Mental Health Articles Database Country (Iranpsych), 

Civilica or Knowledge Reference (Civilca) and 

National Publications Database (Magiran). A total of 

234 articles were found that in the next stage, duplicate 

and out-of-time cases were excluded from the study 

after the initial screening and 201 studies entered the 

second stage of screening. The screening criterion in 

the next stage was related to the subject of the study, 

in which 63 studies remained. It should be noted that 

in the first stage of screening, titles and in the second 

stage, keywords and abstracts of articles were 

reviewed. In this, the articles of several populations 

and groups were examined. Studies that examined one 

of the components of executive functions such as 

working memory, inhibition, effortful control, 

cognitive flexibility, sequencing, etc. were excluded 

separately. Out of the remaining 48 studies, 12 articles 

related to the executive functions subgroup in dyslexic 

children were the subject and purpose of this article. 

Therefore, in this article, 12 studies that have 

examined the executive functions in dyslexic children 

were reviewed and synthesized. 

 

 

 

 
 

3. Results 

After searching, screening and qualitative evaluation of 

the all studies in this systematic review, 12 articles were 

analyzed. The present systematic review study can reach 

two general results; in the first stage, several 

comparisons have shown that there is a significant 

difference between executive functions in dyslexic 

children and normal children. In means that children 

with dyslexia shows poor executive functions especially 

in working memory component. 

The second result of this review study shows that the 

using executive function training and appropriate 

intervention methods that improve executive functions 

can be reduce the symptoms of dyslexia.  

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The The results of this study showed that children with 

reading disorders are weaker in their executive 

functions of decision/ planning, organizing and 

inhibition than their normal counterparts. These results 

are in line with the results of some studies such as 

Swanson and German (2007) that has revealed poor 

executive functions in children with dyslexia. 

Impairments of executive functions also interfere with 

social functions and quality of life (Miyaguchi, 

Shirataki, & Maida, 2012). Ahangar Ghorbani et al. 

(2012) also showed that executive function training 

increased social skills in three subscales of 

cooperation, assertiveness and self-control of dyslexic 

students. This means that by teaching those executive 

functions those dyslexic students have difficulty with 

many of the ambiguities that exist in the acquisition of 

social skills of these students can be prevented or the 

social skills of dyslexic students can be strengthened. 

Also, in Beyrami's (2013) research, it was observed 

that self-regulatory education was effective in 

improving reading performance, reading accuracy, 

reading phonology awareness, as well as executive 

functions of inhibition/ flexibility and working 

memory of dyslexic students.  

In sum, the results of this systematic review study 

showed that in all studies enrolled in the present study, 

a significant difference was observed between 

executive skills in normal and dyslexic children. This 

means that dyslexic children have poorer executive 

functions than normal children. Furthermore, the 

results of these studies also showed that timely 

identification and using appropriate interventions, 

especially in primary school ages, can improve 

executive function in these children, which in turn 

reduces the symptoms of dyslexia in these children 

and improves their academic and social performance. 

Using the different instruments to measure executive 

functions and not controlling the severity of dyslexia 

in the studies enrolled in the present research was the 

most important limitation of this study.
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4. Discussion and Conclusion 
 

Therefore, considering more accurate include criteria 

in the future studies is one of the suggestions in this 

study. 
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 وریمرمقالۀ 
 

با کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان در مطالعات ایرانی  مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط

(1397-1380) 
 

  1، محمد نریمانی    2، الهام سیف  * 1سجاد بشرپور

 
 

 .شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاد، گروه روان. 1

 .ی، اردبیل، ایرانلیدانشگاه محقق اردبشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان ،ییکودکان استثنا یارشد روان شناس یکارشناس. 2

 

 

مقدمه
 منشأ با 2رشدی -عصبی ناتوانی نوعی ویژه 1یادگیری ویژه اختالل  

 با و شناخت است در سطح اختالل این اساس است. زیستی

در  مشکل کلمات، زحمت با و نادرست خواندن قبیل از هایینشانه

 در سختی نوشتن، در دشواری امالیی، مشکالت معانی، درک

 نارسایی این است.  همراه ریاضی در درک مشکل و اعداد محاسبه

 هایفعالیت در باعث تداخل گرفته، قرار فرد تقویمی سن تأثیر تحت

فرد  زندگی روزمره هایفعالیت یا و شغلی عملکرد و تحصیلی

مقوله اختالل  (.2013، 3آمریکا پزشکیروان )انجمنشود می

آموزان با یادگیری حوزه بزرگی از آموزش ویژه است، دانش

نام شدگان در مدرسه را درصد از کل ثبت 3/4مشکالت یادگیری 

. بر (2005، 4)اداره آموزش ایاالت متحده آمریکادهند تشکیل می

نی، اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روا

اختالالت یادگیری به اختالل یادگیری ویژه تغییر نام و ماهیت داده و 

اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل رباضی که هر کدام قبالً یک 

شد، اکنون به عنوان یک حیطه اختالل مجزا و مستقل محسوب می

)گنجی، مشخص در اختالل یادگیری خاص گنجانده شده است 

1392). 
 

1. Specific learning disorder  
2. Neurodevelopmental disorders 
3. American Psychological Association  

4. U.S Department of Education 
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 ها:کلیدواژه

مرور سییییسیییتماتیک، کارکردهای 

 .اجرایی، نارساخوانی 

 

 چکیده

 

دهد که اختالل در کارکردهای اجرایی در بروز عالیم این ترین اختالل یادگیری است و شواهد نشان میاختالل نارساخوانی شایع  :هدف

اختالل نقش مهمی دارند. هدف این مطالعه ارائه تصویر روشنی از وضعیت کارکردهایی اجرایی در کودکان نارساخوان در مطالعات ایرانی 

 .است
 

شود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است و با توجه به روش اجرا، مرور سیستماتیک تلقی می  ها:روش

مقاله  234اند. در جستجوی اولیه، مطالعاتی است که از جوانب مختلف به موضوع کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان در ایران پرداخته

 1397تا  1380های مقاله وارد مطالعه شد. مطالعات بین سال 12های ورود در نهایترزشیابی صورت گرفته بر اساس مالکیافت شد که با ا

ها در کودکان نارساخوان پرداخته بودند. منتشر شده و همچنین بسیاری از مقاالت به مقایسه کارکردهای اجرایی و چگونگی عملکرد آن

 ی مداخالت انجام گرفته بر روی کارکردهای اجرایی این کودکان پرداخته بودند.بیش از نیمی از مقاالت به بررس
 

دهنده این بود که بین کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به نتایج این مطالعات نشان :هایافته

 . دهندویژه در مؤلفه حافظۀ کاری از خود نشان میاین صورت که کودکان نارساخوان، کارکردهای اجرایی ضعیفی به 
 

متمرکز بر بهبود کارکردهای اجرایی  ایهای مداخلهمرور سیستماتیک این مطالعات گویای این است که استفاده از روش گیری:نتیجه

 .تواند به بهبود عالئم و مشکالت کودکان نارساخوان کمک کندمی
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان    
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در مقایسه با سایر اختالالت یادگیری، نارساخوانی درصد باالیی از 

دهد. کودکان مبتال به اختالالت یادگیری را به خود اختصاص می

رود که نارساخوانی اصطالحی است که برای کودکانی بکار می

رغم بهره هوشی طبیعی و آموزش کافی، قادر به خواندن صحیح علی

. این کودکان ممکن است کلمات (2012، 1)اوگا و هاروننیستند 

بسیاری را بدانند و در تکلم خود به طور خاص، استفاده کنند، اما از 

، 2)پیترسون و پنینگتوندرک و شناسایی عالئم نگارشی عاجزند 

 جودهای مونارسایی نارساخوان، کودکان مشکالت از . یکی(2012

های . پژوهش(2006، 4)سیدمناست  هاآن 3اجرایی کارکردهای در

هایی در کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان را مختلف نقص

ریتر،  ، 2002، 5)کاتز، گلیپسی، لئونارد، کایل و میلراند نشان داده

. (2010، 7کیربی، گئوریگو، مارتینوسن وپاریال ،2005، 6توکا، النگ

 طول در ترقوی اجرایی کارکردهای با دبستانیکودکان پیش

 با مقایسه در را ریاضیات و سواد، لغات از باالتری سطح تحصیل

 ساده،)کنند می کسب ترضعیف اجرایی کارکردهای با کودکان

. کارکردهای اجرایی برای خواندن ضروری (2012، 8سالیوان برنز و

هستند، چرا که این کارکردها به واسطه تخصیص توجه به اطالعات 

مربوط و بازداری اطالعات نامربوط یا رقیب، فرآیند خواندن را 

شایوتیز  ؛2000 9سلستمینگتون و وانکان، رو)مککنند تسهیل می

 . (2008، 10و شایوتیز

گیرد؛ های زیادی را در بر میاصطالح کارکردهای اجرایی، توانایی

اجرایی  بنابراین، تعریف دقیق این مفهوم مشکل است. کارکردهای

 شامل متعدد شناختی فرآیندهای برای که است چترگونه اصطالحی

 استفاده خودتنظیمی و بازداری کاری، توجه، حافظه ریزی،برنامه

می کنترل مغز پیشانیپیش لوب توسط فرآیندها این که شودمی

وطن خواه محمد آبادی،  ؛2014، 11ناگلیری و گلدشتاین)شوند 

 اجرایی، همچنین کارکردهای .(1400کافی، ابوالقاسمب و شاکرنیا، 

 از ایمجموعه که هستند فراشناختی و 12عالی شناختی کارکردهای

 ،14خودآغازگری ،13بازداری سطح باالیی چون هایتوانایی

 را تکانه کنترل و شناختی پذیریراهبردی،  انعطاف ریزیبرنامه

 بندیطبقه الگوی . برطبق(2011، 15)بانیچ و کامپتوندهند می انجام

وجود  بنیادی اجرایی کارکرد سه (2000)  16میاک ایمؤلفه سه

 روزرسانیبه و شامل )نگهداری کاری حافظه روزرسانی( به1دارد: 

 بسیار هایتکانه شامل )بازداری ( بازداری2 مربوط(؛ اطالعات

 .روانی( شامل )تغییرپذیری سازمان پذیریانعطاف(  3؛ (قدرتمند

 از جدا این کارکردها، که معتقدند (2000و همکاران ) میاک

 هستند. این پژوهشگران زیربنایی اشتراک وجه ولی دارای یکدیگر

 پردازش و نظارتظرفیت  مانند اجرایی کارکردهای که دادند نشان

 هایکنش جاییو جابه بازداری، کاری،ی حافظه در اطالعات فعال

  یکدیگرند. ارتباط با در حدودی تا که هستند مستقلی

 اجرایی حوزه کارکردهای به فزایندهای اخیر، توجه دهۀ طول در

 اصطالح این شناختی-دیدگاه عصب از است. شده کودکان در

تعداد  شامل و پیشانی قشر کارکردهای از ایشبکۀ گسترده با مرتبط

 همچون خودتنظیمی فراشناختی، و شناختی فرآیندهای از زیادی

 طول در که است و اجتماعی شناختی هایمهارت رشد و  رفتار

 و مارکوویچ مولر؛ )زالزو؛گیرند شکل می کودک تحول دوره

 رشد و گسترش که اندداده نشان هاپژوهش (.2002، 17ساترلند

کودکی  دوره طول در هاتوانمندی سایر همانند کارکردهای اجرایی

 اندداده نشان تحقیقات . همچنین(2000، 18دیاموند) یابندمی تحول

گسترش  در اساسی نقش اجرایی، رشد کارکردهای و آموزش که

 و آموزشگاهی تحصیلی هاییتوانایی و اجتماعی هایتوانمندی

 به اجرایی کارکردهای .(2005، 19برگ وگرین زالزو بالیر؛)دارند 

 باشد. نیز سنی تغییرات تواند تابعمی شناختی مهارت یک عنوان

 کارکردها این که اندداده نشان کارکردهای اجرایی تحولی بررسی

زندگی( ظهور  اول سال پایان رشد )احتماالًاولیه   دوران همان از

تغییرات  سالگی، 5 تا 2 هایسال در کنند،می رشد به تدریج و کرده

 سالگی عملکرد12 حدود در و دهدمی رخ هاآن در مهمی بسیار

 شود.می عملکرد بزرگساالن شبیه زیادی بسیاری حد تا کودک

 سنی تغییرات تابع اجرایی که فرآیندهای مفهوم این از هایافته این

، 21پریبهام و هادسپت ؛1998، 20آندرسون)کند می حمایت است

 .(1391 جانه ابراهیمی، قوام و علیزاده، از نقل ؛1992
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19. Blair, zelazo, & Greenberg 

20. Anderson 
21. Hudspeth,  & Pribham  
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جوانی  و نوجوانی تا رشد فرآیند طول در اجرایی کارکردهای

 تأثیرگذار بسیار تحصیلی پیشرفت در بنابراین و یابدمی گسترش

ی . نتیجه(2010، 1و کالرک یانگ ایکوویچ، )التزمن،هستند 

 که کودکان است داده ( نشان2005، )2النگ و توچا ریتر، پژوهش

 سنجش را مورد شناختی بازداری عمدتاٌ که تکالیفی در نارساخوان

 عاملی عنوان به فرآیند بازداریهستند.  نقص دچار دهدمی قرار

 کننده بینیپیش تواندکاری میحافظۀ  دهینظم در تأثیرگذار

. (2000، 4)کین و اینگلباشد  مطلب افراد درک و 3خواندن عملکرد

 و پردازش متن از مرتبط دریافت اطالعات مستلزم خواندن عملکرد

 حافظه به نامرتبط و اخاللگر ورود محرکات از جلوگیری و هاآن

 . (2010، 5بورال، کارتی و پلگرینا)است 

اجرایی  کارکردهای هاآن در که دوره کودکی اختالالت از

به اختالالت یادگیری، اختالل  توانمی بینند،می را آسیب بیشترین

فعالی و نقص توجه، اختالالت طیف اوتیسم،  اختالل رفتاری بیش

ای، آسیب مغزی شامل اختالل سلوک و اختالل نافرمانی مقابله

ای یا اکتسابی، اختالل هماهنگی رشدی، سندرم تورت، سندرم ضربه

های الکل جنینی و اسکیزوفرنیای کودکی اشاره کرد. نقایص کارکرد

هایی نظیر اجرایی در کودکان ممکن است به صورت ضعف در حیطه

حل مسأله، یادگیری، حافظه، پردازش اطالعات و استدالل، برقراری 

ارتباط با دیگران و تعامالت اجتماعی، درک خواندن، نوشتن، انجام 

های گروهی، انجام یک پروژه یا تکالیف در مدرسه، انجام بازی

طور که اشاره شد، . همان(1385)علیزاده، ن دهد کاردستی خود را نشا

کارکردهای اجرایی نقش مهم و اساسی در عملکرد تحصیلی افراد 

 اشکال نارساخوان کودکان مشکالت از کند؛ بنابراین، یکیایفا می

 که آنجا و از (0620، 6)سیدمناست  هاآن اجرایی کارکردهای در

 سنجش و ابزارهای هاروش ایران انجام شده در  هایبررسی در

است، هدف مطالعه حاضر مرور مورد استفاده قرار گرفته گوناگونی

سستماتیک مطالعات مرتبط با کارکردهای اجرایی در کودکان 

 مطالعات هاییافته گردآوری تا با نارساخوان در مطالعات ایرانی بود

 شده تفسیر و جا یک صورت به حوزه این دانش موجود درمرتبط، 

 .گیرد قرار کشور تحقیقاتی جامعه و محققان در اختیار
 

  پژوهش روش

 اجرا به روش توجه با و است توصیفی مطالعات نوع از مطالعه این

 تحقیقات شود. مرورمی تلقی  سیستماتیک یا نظامدار مرور مطالعه،

 از یکی که شودانجام می مختلفی هایشیوه به گذشته

 تحلیل و مطالعه نوعی که مند استنظام مرور هاآن ترینشدهشناخته

 جستجوی مندنظام مرور عبارتی، پیشین است. به مطالعات ثانویه

 تعیین پیش از ضوابط و قوانین اساس بر که است اییافتهساخت

 .شودمی شده انجام

 مطالعه این آماری جامعه گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

مرتبط با  مطالعات از چاپ شده حاصل مقاالت شامل کلیه مندنظام

دورۀ  در که بود ایرانی کارکرد اجرایی در کودکان نارساخوان

 .های علمی فارسی منتشر شده بودنددر پایگاه 1397 تا 1380 زمانی

فارسی کارکردهای )یا عملکردهای  هایواژه کلیدروش اجرا: 

علمی  اطالعات پایگاه هایداده نارساخوانی در مرکز اجرایی( و

(، ISC، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )(SID)دانشگاهی  جهاد

 ، بانک(Irandoc)ایران مدارک علمی و اطالعات پژوهشگاه

یا  ، سیویلیکا(Iranpsych)کشور  روان مقاالت بهداشت اطالعات

  کشور  نشریاتاطالعات  ( و بانکCivilca) مرجع دانش

(Magiran)  مرحله مقاله یافت شد که در 234جستجو شد.  در کل 

 اولیه غربال از پس بازه زمانی مطالعه از خارج و تکراری موارد بعد،

 غربالگری دوم مرحله وارد مطالعه 201تعداد  و شد حذف مطالعه از

مطالعه  موضوع با ارتباط مرحله بعدی در گردید. معیار غربالگری

 که است به ذکر الزم ماند. باقی مطالعه 63مرحله نیز  این بود که در

کلمات کلیدی و  مرحله دوم در و عناوین غربالگری، اول مرحله در

های ها و گروهدر این، مقاالت جمعیت .شد بررسی چکیده مقاالت

متعددی مورد بررسی گرفته بودند. مطالعاتی که به بررسی یکی از 

های کارکردهای اجرایی مانند حافظه کاری، بازداری، انواع و بخش

توجه پایدار و غیره به صورت مجزا پرداخته بودند، حذف شدند. به 

 گروه زیر با مرتبط قالهم 12 باقی مانده، مطالعه 48 بین که ازطوری

 هدف و موضوع کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان که

به  که ایمطالعه 12 مقاله این در بنابراین، بود. حاضر مقاله

 و بررسی اند،پرداخته کارکردهای اجرایی در کودکان نارساخوان

 .شدند سنتز
 

 

1. Latzman, Elkovitch, Young,  & Clark 

2. Riter, Tucha , & Lange 
3. Reading performance 

4. Kane 

5. Borella, carretti &pelegrina 
6. Seidman 
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 مقاله 234جستجوی اولیه 

  

 201تعداد مقاالت پس از در نظرگرفتن بازده زمانی 

 
 

 63پس از حذف ثانویه تعداد مقاالت 

 
 

 اصلیهایتعداد مقاالتی که شامل کارکردهای اجرایی و هسته

 48کارکردهای اجرایی بودند 

 

 12مقاالت وارد مطالعه شده 

 

 مقاالت جستجوی چگونگی شماتیک . نمای1شکل
 

طی  در مطالعات کیفی ارزیابی و غربالگری جستجو، از پس :نتایج

مقاله  12 روی بر نهایی تجزیه و تحلیل  پایان در سیستماتیک، مرور

 با مرتبط بخش مقایسه و مداخالت در دو  هایافته گرفت. انجام

 انتقادی بررسی از بعد طورکلیبه .شد ارائه کارکردهای اجرایی

کارکردهای اجرایی در کودکان  در زمینه مقاله 12تعداد  مقاالت،

  .بودند فارسی زبان ها بهآن تمامی که مدآ دستبه نارساخوان 

 مشخصات مربوط به مطالعات کارکردهای اجرایی در کودکان مبتال به نارساخوانی .1جدول
 

 نوع مداخالت روش مطالعه نمونه جنسیت جمعیت/ شهر سال نویسنده 

1 
امانی، فدایی، توکلی، شیری 

 و شیری
1396 

کودکان نارساخوان شهر کلیه 

 اصفهان
 - مقایسه_علی 59 پسر -دختر

 1396 جوانمرد و اسدالهی فام 2

 اختالل دارای آموزاندانش کلیه

 آموزش مرکز یادگیری

 اختالالت دارای آموزاندانش

 و خاتون نرجس یادگیری

 عادی ابتدایی آموزاندانش

 بناب شهرستان

 83 پسر -دختر
پس رویدادی از نوع 

 ایمقایسه -علی
- 

 1396 ثقفی، استکی و عشایری 3
گانه  19آموزان مناطق کلیه دانش

 تهران
 - مقایسه -علی 53 پسر -دختر 

 1395 فر و برزگرنظری، جباری 4

 پایه پسر نارساخوان آموزاندانش

 1ناحیه ابتدایی مقطع پنجم

 شهرستان یزد پرورش و آموزش

 30 پسر

 آزمایشی پژوهش نیمه

پس  آزمونپیش طرح -

 گواه گروه با آزمون

جلسه 14 آموزش  

 یادگیری خودگردانیِ

5 
-نریمانی، ابوالقاسمی، ایل

 بیگی
1394 

آموزان نارساخوان مراجعه کلیه دانش

کننده به مراکز اختالل یادگیری شهر 

 مشهد

 40 پسر -دختر

 آزمایشی پژوهش نیمه

پس  آزمونپیش طرح -

 گواه گروه با آزمون

آموزش خود جلسه  6

 تعلیمی کالمی

6 
سمعی و  زاد کریمی

 وفاپورعباس
1393 

 نارساخوان ی ساله 9تا  8کودکان 

 ابتدایی شهر تبریز  مقطع
 30 پسر -دختر

 طرح نیمه تجربی 

 و آزمون پیش آزمایشی

 کواه گروه با آزمون پس

 -جلسه بازی درمانی 10

 شناختی رفتاری

 
 

 

.33-46(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با کارکردهای اجرایی در کودکان(. 1400همکاران. ) و سجاد بشرپور

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   

 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


40 

 

 

 1393 نسبامینیایی و موسوی 7

 وپسر دختر آموزانکلیه دانش

 دبستانهای نارساخوان و عادی

 شهرکرمان

 - مقایسه -علی 70 پسر -دختر

8 
توکلی و خوارزمی رحیم 

 آبادی
1393 

آموزان نارساخوان پایه دوم دانش

ابتدایی مراکز اختالل یادگیری 

 یزد 1ناحیه 

 40 پسر-دختر

 پژوهش نیمه

 آزمایشی

 آزمونپیش طرح -

 گروه با پس آزمون

 گواه

جلسه آموزش  13

 کارکردهای اجرایی

 1392 بیرامی 9
آموزان نارساخوان شهر دانش

 تبریز
 2 پسر

طرح تجربی تک 

 موردی

جلسه آموزش خود 10

 تنظیمی

10 

-آهنگر قربانی حسین

خانزاده، خسروجاوید و 

 صادقی

 

1391 

نارساخوان پایه دوم آموزان دانش

و سوم شهرستان عباس آباد 

 )استان مازندران(

 20 پسر -دختر

نیمه آموزشی با طرح 

پس  -پیش آزمون

 آزمون

جلسه آموزش  10

 کارکردهای اجرایی

11 
گیوی، نریمانی و  قمری

 محمودی
1390 

آموزان دارای اختالل دانش

خواندن و اختالل نارسایی توجه 

 اردبیلو بیش فعالیشهرستان 

 90 پسر

نیمه آموزشی با طرح 

پس  -پیش آزمون

 آزمون

جلسه  استفاده از  10

 پیشبرد افزار نرم

 شناختی

12 
میرمهدی، علیزاده و سیف 

 نراقی
1387 

 اختالل با دبستان آموزاندانش

شهر  ریاضیات اختالل و خواندن

 اصفهان

 90 پسر –دختر 

نیمه آموزشی با طرح 

پس  -پیش آزمون

 آزمون

 آموزشساعت  10

 اجرایی کارکردهای

 

پژوهشی تحت عنوان  (1396امانی، فدایی، توکلی، شیری و شیری )

پذیری شناختی در ریزی، توجه انتخابی و انعطافمقایسه برنامه

آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص )نارساخواندن( با دانش

آموزان انجام دادند. هدف  مقایسه کارکردهای اجرایی بین این دانش

آموز دانش 30آموز نارساخوان و دانش 29در این پژوهش مقطعی، 

گیری در دسترس بر اساس معیارهای دی با استفاده از نمونهعا

پزشک انتخاب شدند. شناس و روانپزشکی با تشخیص روانروان

بندی های برج لندن، استروپ رنگ واژه و آزمون طبقهسپس آزمون

های ویسکانسین توسط کودکان مبتال به نارساخوانی تکمیل کارت

های آمار آنالیز و روش  SPSS20افزار شده و اطالعات توسط نرم

توصیفی و تحلیل واریانس متغیر استفاده شد. نتایج حاکی از نقص در 

 کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به نارساخوانی بود.

ای با هدف در مطالعه (1396ثقفی، استکی و عشایری )همچنین 

آموزان با اختالالت اع کارکردهای اجرایی در دانشمقایسه انو

رویدادی از یادگیری غیرکالمی و نارساخوان با استفاده از روش پس

آموز با اختالالت یادگیری غیرکالمی دانش 31ای، مقایسه -نوع علی

گیری آموز نارساخوان انتخاب شده با روش نمونهدانش 22و 

تهران را مورد مطالعه قرار دادند، گانه شهر 19ای از مناطق چندمرحله

آموزان نارساخوان در کارکردهای نتایج آنها نشان داد که دانش

آموزان با اختالالت اجرایی و حافظه وضعیت بهتری نسبت به دانش

یادگیری غیرکالمی دارند و آسیب در نیمکره راست مغز این افراد 

اختالالت  آموزان بابیشتر مشاهده شد، در انعطاف پذیری دانش

یادگیری غیرکالمی باالتر از گروه نارساخوان هستند و در دو مؤلفه 

 دیگر تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

 کودکان اجرایی کارکردهای در تحقیقی دیگر تحت عنوان مقایسه 

 دارای ناتوانی کودکان با ریاضیات یادگیری ناتوانی به مبتال

 (1396جوانمرد و اسدالهی فام )سط عادی که تو و نوشتن خواندن،

 کارکردهای مورد بررسی قرار گرفت، هدف مطالعه

 کارت بندیدسته آزمون مورد سنجش نوروسایکولوژیک

کودکان دارای انواع اختالل یادگیری وکودکان  ویسکانسین در

 اجرایی کارکردهای نیمرخ که عادی بود. نتایج نشان داد

 هایناتوانی و ریاضیات نوع از به یادگیری مبتال آموزاندانش

 ناتوانی به با  مبتالیان ولی متفاوت، عادی با هم  و نوشتن یادگیری

 .بود مشابه خواندن در

 ای تحت عنوان اثربخشیمطالعه (1395فر و برزگر )نظری، جباری

 آموزاناجرایی دانش کارکردهای بر یادگیری خودگردانیِ آموزش

 پرورش و آموزش 1 ناحیه ابتدایی مقطع پنجم پایه پسر نارساخوان

به  دولتی مدارس  در   1395-94تحصیلی سال  در  یزد  که  شهر 
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 با آزمایشینیمه پژوهش داشتند، انجام دادند. روشاشتغال  تحصیل

آموز دانش 30تعداد  بود. گواه گروه با پس آزمون پیش آزمون طرح

 و به روش یادگیری اختالل مرکز متخصصان تائید با نارساخوان

 نفره 15 دو گروه در و شدند انتخاب دسترس در نمونه گیری

 طی یادگیری نیِخودگردا گرفتند. آموزش قرار گواه و آزمایش

 برای بار دو ایبه صورت هفته دقیقه ای 45 جلسۀ 14

 کوواریانس تحلیل نتایج .شد اجرا آزمایش گروه کنندگانشرکت

 اجرایی کارکردهای بر یادگیری آموزش خودگردانیِ که داد نشان

 آموزش از توانمی درنتیجه است. مؤثر آموزان نارساخواندانش

 آموزاناجراییِ دانش کارکردهای بهبود برای یادگیری خودگردانیِ

 کرد. استفاده نارساخوان

با  (1394بیگی )نریمانی، ابوالقاسمی و ایلدر پژوهشی دیگری نیز که 

هدف بررسی اثربخشی آموزش خودتعلیمی کالمی بر کارکردهای 

آموزان نارساخوان شهر اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش

کودک مبتال به  40مشهد انجام گرفت و  نمونه پژوهش که شامل 

جلسه درمانی آموزش خود  6اختالل خواندن بود، پس از دریافت 

وان گروه آزمایش، شاهد تعلیمی کالمی توسط کودکان نارساخ

 اند.  بهبودی عالیم کودکان نارساخوان بوده

پژوهشی تحت عنوان بررسی  (1393آبادی )توکلی و خوارزمی رحیم

تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود سرعت خواندن 

فر ن 20نارساخوانان پایه دوم، با استفاده از روش شبه آزمایشی روی 

نفر گروه کنترل انجام دادند که گروه آزمایش  20گروه آزمایش و 

 52دقیقه( به مدت  60جلسه و هر جلسه  2جلسه )هر هفته  13در طی 

روز تحت آموزش کارکردهای اجرایی قرار گرفتند. نتایج این 

تواند به عنوان پژوهش نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی می

آموزان هبود عملکرد خواندن دانشای در بیک روش مداخله

 نارساخوان مورد استفاده قرار گیرد.   

نیز تحقیقی تحت عنوان  (1393وفا ) سمعی و پورعباس زاد کریمی

 اجرایی کارکردهای بر رفتاری– شناختی درمانی بازی بخشی اثر

و پسر  دختر کودکان آماری نارساخوان که بر روی جامعه کودکان

 تبریز شهر دبستانی مقطع نارساخوانی اختالل به مبتال ساله 13تا  8

شده  داده ارجاع یادگیری مدارس اختالالت به که 1393 سال در

 و دختر کودکان از نفر 30شامل پژوهش بودند، انجام دادند. نمونه

 آزمایشی طرح یک تحقیق بود. این اختالل نارساخوانی به مبتال پسر

 تحقیق روش و از بود کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش

 جلسه 10در  آزمایش گروه .است شده استفاده تجربی در آننیمه

 نمودند، دقیقه( شرکت 60مدت  به جلسه یک ایدرمانی )هفتهبازی

 دست به هاییافته .نکردند دریافت ایمداخله هیچ کنترل گروه اما

 در بهبود باعث رفتاری-شناختیدرمانی  بازی که داد نشان آمده

 .است شده نارساخوان آموزاندانش اجرایی کارکرد

 در یک مطالعه با هدف  مقایسۀ (1393نسب )امینایی و موسوی

 خواندن با اختالل دارای آموزاندانش اجرایی کارکردهای

 اجرایی کارکردعادی به این نتیجه دست یافتند که  آموزاندانش

 ریزیبرنامه -تصمیمگیری و بازداری سازماندهی، شامل

 است. عادی آموزاندانش از ترضعیف نارساخوان آموزاندانش

 صحیح مداخله و اجرایی کارکردهای در اشکال تشخیص به موقع

 .است تأثیرگذار اختالل خواندن درمان و پیشگیری در

ای تحت عنوان اثربخشی آموزش خود در مطالعه (1392)بیرامی 

آموزان تنظیمی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش

موردی با استفاده از خطوط نارساخوان در چارچوب طرح تجربی تک

آموز ای که بر روی دو پسر دانشپایه منفرد و پیگیری دو هفته

 10آموزان به مدت ین دانشنارساخوان شهر تبریز به انجام رسید و ا

جلسه آموزش خود تنظیمی دریافت  کردند، به این نتیجه دست یافت 

ها در عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی پیشرفت که آزمودنی

ای پایدار بوده است. داشتند و این پیشرفت در پیگیری دو هفته

کرد توان نتیجه گرفت آموزش خودتنظیمی به بهبود عملبنابراین، می

 کند.آموزان کمک میخواندن و کارکردهای اجرایی دانش

نیز در  (1391خانزاده، خسروجاوید و صادقی )آهنگر قربانی، حسین

های مطالعه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر مهارت

آموزان نارساخوانی که در آن از روش نیمه آموزشی اجتماعی دانش

پس آزمون استفاده شد، جامعه کودکان پایه  -پیش آزمونبا طرح 

دوم و سوم ابتدایی شهرستان عباس آباد استان مازندران را مورد 

کودک به صورت تصادفی انتخاب  20بررسی قرار دادند. از بین آنها 

و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند، 

ی یک ماه دریافت کردند. جلسه آموزشی را ط 10گروه آزمایش 

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین 

های اجتماعی وجود داشت. بدین معنا که دو گروه از نظر مهارت

آموزان آموزش کارکردهای اجرایی مهارت اجتماعی دانش

 بخشد.نارساخوان را بهبود می

در پژوهشی به بررسی  (1390گیوی، نریمانی و محمودی )قمری

 بازداری اجرایی، کارکردهای بر شناختی پیشبرد افزار نرم اثربخشی

 /توجه نقص  و  نارساخوانی  دچار  کودکان کاری  حافظه و  پاسخ
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فعالی  پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان بیش

فعالی و نارساخوانی بین سنین پسر دچار اختالل نارسایی توجه/ بیش

 افزارنرم داد که نشان پژوهش سال شهر اردبیل بود. نتایج12تا  9

 بازداری و کاری حافظه مهارت افزایشروی  بر شناختی پیشبرد

 نارساخوانی دچار کودکان و فعالبیش /نقص توجه کودکان پاسخ

 .دارد مثبتی تأثیر

نیز در پژوهشی  (1387نراقی )میرمهدی، علیزاده و سیفهمچنین 

 ریاضیات عملکرد بر اجرایی کارکردهای آموزش تحت عنوان تأثیر

 ویژه، از یادگیری هایناتوانی با آموزان دبستانیدانش خواندن و

 -آزمونپیش با ساده تصادفی طرحهای بلوکی و تجربینیمه روش

 این آماری کردند. جامعۀ استفاده پیگیری مرحله و آزمونپس

 با چهارم  دبستان پایه پسر و دختر آموزاندانش پژوهش شامل

 نفر 209  تعداد به اصفهان شهر ریاضیات اختالل و خواندن اختالل

 90 ساده، تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با .است بوده

 و آزمایش گروه دو در و انتخاب تصادفی به شکل آموزدانش

 اجرایی کارکردهای گرفتند. آموزش قرار تصادفی شکل به کنترل

 ساعت ده بلوک هر در کارکرد هر برای و گروهی شکل به

 نشان چندمتغیره واریانس تحلیل نتایج آزمون .شد اعمال آموزش

 اختالل با آموزاندانش گروه دو در اجرایی کارکردهای بین که داد

 معنادار جنسیت تفاوت تفکیک به ریاضیات اختالل و خواندن

 دارد. وجود آماری
 

 گیریبحث و نتیجه

توان به دو نتیجه کلی دست از مطالعه مروری سیستماتیک حاضر می

های متعدد صورت گرفته یافت؛ در مرحلۀ نخست طی مقایسه

مشخص شده است که تفاوت معناداری بین کارکردهای اجرایی در 

 کودکان نارساخوان و کودکان بهنجار وجود دارد. در پژوهش

 اجرایی کارکردهای از مؤلفه سه (1393نسب )امینایی و موسوی

در  را و بازداری سازماندهی ریزی،ی/ برنامهگیرشامل تصمیم

 بررسی آموزان عادیدانش و خواندن اختالل دارای آموزاندانش

 اختالل کودکان دارای که بود آن از حاکی این پژوهش شد، نتایج

 ریزی،گیری/ برنامهاجرایی تصمیم کارکردهای در خواندن،

که   هستند خود عادی همتایان از تربازداری ضعیف و دهیسازمان

والرا  ،2007؛1)سوانسون و جرمنهای این نتایج با نتایج برخی پژوهش

 دچار کودکان که است آن و حاکی از منطبق (2006؛ 2و سیدمن

دهی، سازمان مانند اجرایی شناختی عصب نارساخوانی در کارکرد

؛ 3)شولمن و  فاینشتایندارند  مشکل حرکتی کارکرد و ریزیبرنامه

 که دادند نشان (1395فام ) جوانمرد و اسدالهی. همچنین (2004

 چهار در ریاضیات نوع از اختالل یادگیری دارای آموزاندانش

 شناختی، پذیریمورد سنجش )انعطاف اجرایی کارکرد

 دارای آموزاندانش با پردازش( همان سرعت یا زمان درجاماندگی،

 آنان تفاوت ولی دارند؛ معناداری عادی تفاوت و نوشتن در اختالل

نیمرخ   یعنی .نبود معنادار خواندن در دارای اختالل کودکان با

 اختالل دارای کودکان نوروسایکولوژیکی/ کارکرداجرایی

 نتایج. بود مشابه خواندن اختالل دارای و کودکان ریاضیات

 در یادگیری اختالل داری آموزانمقایسه دانش مطالعات مربوط به

داد که تفاوت معناداری بین  نشان عادی آموزاندانش و ریاضیات

این دو گروه وجود دارد. عالوه بر اینکه کارکردهای اجرایی در 

این موضوع در دستاوردهای تحصیلی کودکان نقش به سزایی دارد؛ 

گذار است. آسیب به کارکردهای زندگی اجتماعی فرد نیز تأثیر

اجرایی در عملکردهای اجتماعی و کیفیت زندگی نیز تداخل ایجاد 

 5بایکر و آیرلند. (2012، 4)میاگوجی، شیراتاکی و مایداکند می

آموزان با نارساخوانی، به های دانشد که ویژگینشان دادن (2007)

بینی ای، مشکالت کارکردهای اجرایی را پیشطور قابل مالحظه

شود، همین طور کند و منجر به کاهش حرمت خود میمی

بینی کننده  عضویت در گروه متخلفان های نارساخوانی، پیشویژگی

راد متخلف  شیوع است، به این معنا که میزان نارساخوانی در میان اف

بیشتری دارد. از این جهت بهتر است پس از شناسایی به هنگام این 

 اختالل از مداخالت تأثیر گذار استفاده شود. 

نتیجه دوم حاصل از این مطالعه مروری گویای آن است که استفاده 

ای مناسب که های مداخلهآموزش کارکردهای اجرایی و روش از

شوند، باعث کاهش عالیم سبب بهبود کارکردهای اجرایی می

در  (1393توکلی و خوارزمی رحیم آبادی )شوند. نارساخوانی می

ود به این نتیجه دست یافتند که آموزش کارکردهای پژوهش خ

آموزان نارساخوان پایه دوم اجرایی بر بهبود سرعت خواندن دانش

 (2004) 6ریتر، تاچاوالنچتأثیر دارد که نتایج این بررسی با مطالعه 

خوان است. تشخیص پژوهشگر در این رابطه این است که سرعت هم

های مهم نارساخوانی تحولی است که با ن یکی از شاخصخواند

کندی سرعت پردازش در ارتباط است. کودکانی که در سرعت 

 تمرینات و   راهکارها با   پژوهش این   در  داشتند  خواندن نقص
 

 

1. Swanson & Jerman 

2. Valera & Seidman 

3. Shulman & Feinstein 
4. Miyaguchi, Shirataki & Maeda 

5. Baker & Ireland 

6. Reiter, Tucha, & Lange 
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کارکردهای اجرایی بهبود یافتند و سرعت پردازش و در نتیجه 

 ها بهبود یافت.خواندن آن

خانزاده، خسروجاوید و صادقی آهنگر قربانی، حسینهمچنین 

نیز نشان دادند که آموزش کارکردهای اجرایی باعث افزایش  (1391)

ورزی و های اجتماعی در سه خرده مقیاس همکاری، جراتمهارت

توان آموزان نارساخوان شد. به این معنی که میخودمهارگری دانش

آموزان دسته از کارکردهای اجرایی که دانشبا آموزش آن 

نارساخوان در آن مشکل دارند، از بسیاری از ابهاماتی که در اکتساب 

آموزان وجود دارد، پیشگیری کرد و های اجتماعی این دانشمهارت

آموزان نارساخوان  را تقویت کرد. های اجتماعی دانشیا مهارت

مشاهده شد که آموزش  (1392بیرامی )همچنین در پژوهش 

خودتنظیمی در بهبود عملکرد خواندن، صحت خواندن درک و فهم 

خواندن، آگاهی واج شناسی و نیز کارکردهای اجرایی بازداری/ 

آموزان نارساخوان مؤثر بوده پذیری و حافظه کاری دانشانعطاف

قبلی )وان در  هایهای پژوهشاست. نتایج این پژوهش همسو با یافته

، توچا و النگ 2رتر ( و2004، دیجانگ و وان در لیج، 1اسلویس

آموزان است. این موضوع با دانش ما در رابطه با ضعف دانش (2005)

 .های خودتنظیمی منطبق استنارساخوان و ویژگی اصلی روش

 کارکردهای بر درمانی بازی اثربخشی زمینه در حاضر هاییافته

 داوسون (،2000) 3دیاموندهای یافته با همسو کلی صورت به اجرایی

 و نکاح اصغری (،2005) 5النگ و توچی ریتر، (،2004) 4گوار و

نریمانی، ابوالقاسمی و  است. نتایج حاصل از پژوهش (1393عابدی )

نشان داد که آموزش خودتعلیمی کالمی موجب  (1396بیگی )ایل

شود. خود تعلیمی بهبود کارکردهای اجرایی در این کودکان می

شود فرد ارتباط بین رفتار و پیامدهای احتمالی آن کالمی باعث می

رفتار را دریابد و درنتیجه رفتارهایی را انتخاب کرده و انجام دهد که 

د. در این کودکان، آگاهی و پیامدهای مثبتی به همراه داشته باش

شناخت از رفتارها و پیامدهای آن وجود ندارد یا مختل است و 

کودک با کمبودهایی مواجه است که امکان تشخیص و بروز 

ها دشوار های مختلف را برای آنرفتارهای مناسب در موقعیت

سازد. در واقع آموزش خودتعلیمی کالمی موجب توانمند شدن می

 شود. کارگیری گفتار درونی میفراگیران در ب

در مجموع نتایج این مطالعه مروری سیستماتیک نشان داد که در تمام 

این مطالعات، تفاوت معناداری بین کاردهای اجرایی در کودکان 

که کودکان نارساخوان عادی و نارساخوان مشاهده شد. بدین معنی

ن تری نسبت به  سایرکودکادارای کارکردهای اجرایی ضعیف

هستند. همچنین نتایج این مطالعات نشان دادند شناسایی به موقع و 

تواند سبب بهبود کارکرد مداخله مناسب به ویژه در سنین دبستان می

اجرایی در این کودکان شود که این امر خود باعث کاهش عالیم 

نارساخوانی در این کودکان و بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی 

گیری اده از ابزارهای متفاوت برای اندازهشود. استفها میآن

کارکردهای اجرایی و کنترل نکردن شدت نارساخوانی در مطالعات 

انجام شده مهمترین محدودیت مطالعه حاضر بود. لذا در نظر گرفتن 

تر در مطالعات آینده از پیشنهادات مطرح مالک های ورودی دقیق

 .در این مطالعه است
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

اصییول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شییده اسییت. شییرکت 

کنندگان اجازه داشیییتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 

شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. 

 .ها محرمانه نگه داشته شداطالعات آن
 

 مالی حامی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان ین مطالعه بخشی از ا

استثنایی بوده و با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده 

 است.
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 حاضر مشارکت داشتند.
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 منابع
 درمانی بازی اثربخشی بررسی (.1393) .ز عابدی، .م.،س نکاح، اصغری

 برنامه پاسخ، بازداری بر بهبود اجرایی کارکردهای بر مبتنی

 /توجه نقص اختالل دارای کودکان در کاری حافظه و ریزی

 .41-52(،1) 2، فصلنامه روانشناسی شناختی .فعالیبیش
 http://jcp.khu.ac.ir/article-1-2005-fa.html 

(. پژوهشی 1396.) وشیری، .، شیری، ا.، توکلی، م.، فدایی، ا.، امانی، ا

ریزی، توجه انتخابی و انعطاف تحت عنوان مقایسه برنامه

آموزان با و بدون اختالل یادگیری شناختی در دانش  پذیری

(، 2)7، های یادگیریمجله ناتوانیخاص)نارسا خواندن(. 

111-94. 
 [DOI.10.22098/jld.2018.617] 

 اجرایی کارکردهای (. مقایسۀ1393. ).منسب، سموسوی .،امینایی، ف

عادی.  آموزاندانش خواندن با اختالل دارای آموزاندانش

 . 54-60(، 3)16،شناخت علوم های تازه فصلنامه
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226144 

صادقی، ع. .، خسروجاوید، م.، حسین خانزاده، ع .،آهنگر قربانی، ز

(. اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر 1394)

فصلنامه افراد آموزان نارساخوانی. اجتماعی دانش هایمهارت

 .163-183(، 19)5، استثنایی
 [DOI: 10.22054/jpe.2015.1643] 

علوم اعصاب شناختی: ویراست (. 2011بنیچ، ام. تی. و کامپتون، آر.جی. )
(. 1395زادگان )عیسیترجمه سجاد بشرپور و علی  سوم.

 اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/908483 

(. اثربخشی آموزش خود تنظیمی بر کارکردهای اجرایی 1392بیرامی، م. )

فصلنامه آموزان نارساخوان. و عملکرد خواندن دانش
   .48-71(، 8)29، های نوین روانشناختیپژوهش

https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4274.html?lang=fa 

(. بررسی آموزش 1394) .ا.خوارزمی رحیم آبادی، ر .،توکلی، م

کارکردهای اجرایی باعث بهبود سرعت خواندن نارساخوان 

همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج  سومینپایه دوم. 

 . نعلوم تربیتی روانشاسی، مشاوره و آموزش در ایرا

https://civilica.com/doc/594797/ 
بررسی (. 1391قوام، ص.، و علیزاده، ح. )جانه، م.، ابراهیمی

کییارکیردهای اجیییرایی استیییدالل، بیییرنامه ریزی ی 

آموزان با و بدون اختالل سازماندهی و حافظیۀ کاری در دانش

. روانشناسی افراد مقطع ابتدایی استان تهرانریاضی در 

 . 42-22(، 2)5استثنایی، 
https://jpe.atu.ac.ir/article_2134_08fc2378407b288c5

900f67fa8eeb009.pdf 

 اجرایی کارکردهای (. مقایسه1396ش. )اسداللهی فام، .، جوانمرد، غ

 کودکان با ریاضیات یادگیری ناتوانی به مبتالء کودکان

  علمی فصلنامهعادی.  و نوشتن خواندن، دارای ناتوانی

 .39-50(، 3)3، روانشناسی عصب پژوهشی
http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_4350.html 

 با روانشناختی عصب اجرایی کارکردهای (. رابطه1385) .ح علیزاده،

  .57 -70(، 4)8 تازهای علوم شناختی،رشدی.  هایاختالل

 افزار نرم بخشی (. اثر1390محمودی، ه. ).، نریمانی، م.، قمری گیوی، ح

و  پاسخ بازداری اجرایی، های کارکرد بر شناختی پیشبرد

توجه/  نقص و نارساخوانی دچار کودکان کاری حافظه

 .98   -115(، 2)1، های یادگیریمجله ناتوانی، فعالیبیش
[DOI. jld-1-2-91-1-6]                                           

 بازی بخشی (. اثر1395وفا، ه. ) پورعباس س.،سمعی،  زاد کریمی

 کودکان اجرایی های کارکرد بر رفتاری– شناختی درمانی

های نوین در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشنارساخوان. 
 ؛ باتومی گرجستان.مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

  https://civilica.com/doc/549513 

تهران: نشر  .DSM-5آسیب شناسی روانی براساس (. 1392گنجی، م. )

 ساواالن.
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647609791 

 آموزش (. تأثیر1387سیف نراقی، م. ) .، وعلیزاده، ح .ر.، میرمهدی، س

 خواندن و ریاضیات عملکرد بر اجرایی کارکردهای

 پژوهشویژه.  یادگیری هایناتوانی با آموزان دبستانیدانش

 . 1-12(، 1)9، استثنایی کودکان حیطه در
http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1388.9.1.1.5 

(. اثربخشی آموزش خود 1396. )رایل بیگی، .، ابوالقاسمی، ع.، نریمانی، م

تعلیمی کالمی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری 

، های یادگیریمجله ناتوانیحرکتی دانش آموزان نارساخوان. 

7(2 ،)93-72. [DOI. 10.22098/jld.2018.616]         

 (. اثربخشی1395. )کبرزگر بفرویی، .، جباری فر، ت.، نظری، ز

اجرایی  کارکردهای بر یادگیری خودگردانی آموزش

، استثنایی افراد روانشناسی فصلنامهنارساخوان.  آموزاندانش

6(24 ،)203-118. 
 [DOI.10.22054/jpe.2017.7534] 

، ا. شاکرنیا، ع.، و ابوالقاسمی، م.، کافی ، م.،آبادیوطن خواه محمد

آگاهی با اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن(. 1400)

شاخص توده بدنی بر کنترل وزن، کارکردهای اجرایی  تعامل

. مجله روانشناسی آموزان نوجوانانشو تنظیم هیجان د
 . 203-180(، 2)10، مدرسه

[DOI:10.22098/jsp.2021.1229] 
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