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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ased on Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders-5, special 

learning disorders are general phrase 

and describe those disorders which 

characteristics are to make difficulties 

in academic achievement or routine 

functions. Reading disorder, by the 

prevalence of around five to ten percent 

among the children is considered as the 

most frequent learning disorder in the 

students. These children have 

difficulties in fluent reading that  is  not 
 

 
adaptable to their chorological age. Also, they have 

problems in reading comprehension and spelling. In 

recent years, executive functions, especially response 

inhibition and working memory are regarded as two 

main functions in reading disorder (Smith-Spark & 

Fisk, 2007). Working memory is cognitive system 

with limited capacity and is responsible for short 

term maintaining and information processing. It is 

essential for high level cognitive performances. 

Researchers like Sidarta, van Vugt & Ostry (2018) 

showed that working memory plays important role in 

learning and performing complex cognitive tasks. 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of teaching cognitive-metacognitive 

strategies on working memory and response inhibition of students with special learning disabilities such 

as reading.  
 

Methods:  This study was quasi-experimental method and pre-test-post-test design with control group. 

The statistical population included all primary school students in Miandoab in the academic year of 2018-

2019. Thirty students with special learning disabilities in reading were selected as a sample by multi-stage 

random sampling and randomly assigned to experimental and control groups of 15 people. To collect the 

data, Wechsler 4, Stroop, N-Beck's Working Memory, Checklist, and Cognitive-Metacognitive Strategy 

Training Program were used. The experimental group received a training program on cognitive-

metacognitive strategies in 18 sessions of 45 minutes.  
 

Results: The results of multivariate analysis of covariance revealed that the difference was significant 

at the level of P<0.001 and training of cognitive-metacognitive strategies improved working memory 

scores and response inhibition in the experimental group. 
 

Conclusion: As a result, teaching cognitive-metacognitive strategies can be used to educate students with 

learning disabilities. 
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Also, it is important in reasoning and behavior 

guidance and decision making (Marigold, 2019). On 

the other hand, controlling response inhibition could 

endanger working memory and lead to problems in 

programming and organizing of the children' behavior 

(Valera & Seidman, 2006).  Regarding the literature, 

it becomes evident that in order to solve the problems 

of working memory and response inhibition, and 

improving performance in these children, special 

interventions should be performed. The main aim of 

this study was to investigate the effect of teaching 

cognitive-metacognitive strategies on working 

memory and response inhibition of students with 

special learning reading disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

As a sample by multi-stage random sampling and 

randomly assigned to experimental and control. This 

study was done by quasi-experimental method and 

pre-test-post-test design. The independent variable is 

training cognitive strategies and dependent variables 

are working memory and response inhibition. The 

statistical population included all primary school 

students of grade four, five, and six in Miandoab in the 

academic year of 2018-2019. Thirty students with 

special learning disabilities in reading were selected 

groups of 15 people. Inclusion criteria was having 

average intelligence quotient higher than 85 in 

Wechsler test, and frequency of higher than 13 in the 

checklist of dyslexia; exclusion criteria was the 

presence of acute psychological disorders like 

attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), 

simultaneous treatment receiving from learning 

centers and psychiatric pharmaceutics.  In this 

research, in order to collect the data, these instruments 

were used: Wechsler 4, in which four index scores like 

reasoning perception, and working memory and 

processing speed are provided; Stroop test, that its first 

stage is color naming and the second stage is 

recognizing the colors. N-Beck's Working Memory 

Checklist, in the performing time of thirty minutes, in 

which the person is asked to answer the stimuli; and 

Cognitive-Metacognitive Strategy Training Program. 

In order to carry out the intervention, the experimental 

group received a training program on cognitive-

metacognitive strategies in 18 sessions of 45 minutes. 

Before and after the intervention, pre-, and post – tests 

were performed. It should be noted that for this 

research consensus letters were received from the 

children' parents. 

 

3. Results 

In this research, in order to describe data, mean, standard 

deviation were used. And to determine the effectiveness 

of training analysis of covariance was used. The 

assumptions of ANCOVA like variance similarity, 

regression line slop, and normality of distribution were 

confirmed. The findings showed that mean Wechsler 

score was 93.01 in the control group and 91.01 in the 

experimental group. The results of t-test showed that the 

difference between these two mean scores was not 

significant. So, it could be said that the children are 

similar regarding their intelligence. Also, mean of 

dyslexia checklist was 20.33 for the control group and 

20.40 for the experimental group that showed there is no 

difference between two groups regarding the symptoms 

of dyslexia. The indices of mean and standard deviation 

for response inhibition and working memory indicates 

proper distribution of data. The results of Wilcox 

Lambda showed that the group effect is significant on 

the combination of the components of working memory 

and response inhibition. Considering the pre-test scores, 

the results of multivariate analysis of covariance 

revealed that the difference between pre-test and post-

test scores was significant at the level of p <0.001 and 

considering the statistic of F for the components of 

working memory (memory capacity and reaction time), 

there is significant difference between both groups in the 

rate of working memory, so, it could be said training 

cognitive-metacognitive strategies improved working 

memory scores and response inhibition in the 

experimental group, i.e. this intervention is effective for 

the children with reading disability. 

 

Table 1. Results of multivariate analysis of covariance to evaluate the effect of treatment on the post working memory and 

Inhibit response test 
  

Eta P F MS df SS Variable Source 

0/57 0/001 34/73 1981/15 2 1981/15 Memory capacity Group 

 0/40 0/001 17/52 242120/20 2 242120/20 Reaction time 

   57/04 25 1483/05 Memory capacity 
Error 

   13821/47 25 359358/29 Reaction time 

Eta P F MS df SS Variable source 

0/92 0/001 319/11 2864/55 2 2864/55 Interference score Group 

0/37 0/001 15/49 242120/20 2 58344/83 Interference time  

   8/97 25 233/39 Interference score Error 

   3765/14 25 97893/69 Interference time  
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4. Discussion and Conclusion 
 

In conclusion, regarding the results of the present 

study, it could be said that teaching cognitive-

metacognitive strategies can be used to educate 

students with learning disabilities. Several studies' 

findings showed that children with reading disorder 

have poor performance in working memory. 

Researches showed in their research that there is 

positive and effective correlation between reading 

comprehension, phonetic working memory and 

metacognitive tests. It could be explained that working 

memory has the capacity of temporal storage and 

process of information for complex cognitive tasks 

like understanding, thinking, calculating, reasoning, 

and learning. The poor understanding leads to weak 

memory. Therefore, training thinking and cognition 

and use of strategies to better understand of the world 

and training mental capabilities lead to meaning 

making in the structure of cognitive system and this 

leads to improved memory in these students. Also, at 

the end, it could be indicated that regarding that 

cognitive strategies like memory, attention, receiving, 

and processing data and metacognitive strategies like 

actions are monitoring on these elements, and training 

cognitive and metacognitive strategies leads that the 

person could observe all the involving actions in a 

cognitive task from the beginning to the end and 

increase his mental procedure productivity toward 

time and resources on hand. This study has 

implications in behavior reform by self-monitoring 

attention through cognitive and metacognitive training 

approach that helps the person to examine and 

organize his mental events in order to modify his 

behaviors. This strategy is an effective strategy in 

children with learning disabilities like reading 

difficulty. 
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 دارای اختالل ویژه یادگيری از نوع خواندن
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بر اساس پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت   

ختالالتی ا واصطالح عمومی است  2یادگیریاختالالت ویژه ، 1روانی

ایجاد مشکالتی در پیشرفت  ،هارا شرح می دهد که خصیصه آن

 5با شیوع حدود  خواندن . اختاللتحصیلی یا کارکرد روزمره است

درصد فراوانی بیشتری در کودکان دارای اختالل یادگیری دارد  10تا 
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 بدون ،1مالک  در آشفتگی -2سازگار نیست.  افراد هوشی توانایی

 و تحصیلی پیشرفت با معناداری طور به چشم، تطابق قدرت
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 . در(1398مریکا، )انجمن روانپزشکی آتوانایی هجی کردن ضعیف 

 در نقص ، مخصوصا3اجرایی کارکردهای نقصان ،اخیر دهه چند

مهم در  اجرایی کارکرد دو عنوان به 5کاری حافظه و 4بازداری پاسخ
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 چکيده

 

آموزان دارای کاری و بازداری پاسخ دانشفراشناختی بر حافظه-های شناختیپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبرد   :هدف

 اختالل ویژه یادگیری از نوع خواندن انجام شد. 
 

آموزان آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشپس -آزمونبا طرح پیشآزمایشی روش پژوهش از نوع نیمه ها:روش

گیری آموز دارای اختالل ویژه یادگیری از نوع خواندن با روش نمونهدانش 30بود که  98-9۷ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 

آوری نفری آزمایشی و کنترل گمارده شدند. برای جمع 15های در گروه ای به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفیتصادفی چند مرحله

بک، چک لیست نارساخوانی استفاده شد. گروه آزمایش برنامه آموزش راهبردهای کاری ان، استروپ، حافظه4وکسلر هایها از آزمونداده

 .ای دریافت کردنددقیقه 45جلسه  18فراشناختی را در  -شناختی
 

فراشناختی  -(  و آموزش راهبردهای شناختیP<001/0نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معنادار بوده )  :هایافته

 .کاری و بازداری پاسخ در گروه آزمایش شده استموجب بهبود نمرات حافظه
 

 با اختالل ویژه یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. آموزانتواند در آموزش دانشفراشناختی می -آموزش راهبردهای شناختی  گيری:نتيجه
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگيریناتوانی
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توانند بر آموزان نقش دارند و میعوامل بسیاری در حافظه دانش

ها تأثیر بگذارند. یکی از این عوامل و پیشرفت تحصیلی آن موفقیت

باشدکه در پیشرفت تحصیلی نقش کلیدی و مفاهیم حافظه کاری می

و  سیدراتا، ون ووتهای . پژوهش(1396)زمانی و پورآتشی،  دارد

مده و تعیین کننده حافظه حاکی از نقش بسیار ع (2018) 1اوستری

کاری در یادگیری و انجام تکالیف پیچیده شناختی است. همچنین، 

حافظه کاری فرآیند مهمی برای استدالل و هدایت رفتار و 

، 3کاندا و اساکا ؛2019، 2)ماری گلدگیری آدمیان است تصمیم

ر بازداری پاسخ کاری منجر به نقص د حافظه نقایص. (2008

 یعنی است؛ محیط هایمحرک ثبت مستلزم زیرا بازداری شود،می

 نتیجه در تا شود سازیفعال کاری، در حافظه اطالعات باید ابتدا

چانگ،  )راپورت، شود گرفته بازدارنده پاسخ بر مبنی تصمیمی آن

پاسخ  بازداری ناقص . از طرفی دیگر، کنترل(2001، 4ایساکس و شر

 تخریب به و بیندازد خطر به کاری را حافظۀ توانایی تواندمی نیز

 رفتار سازماندهی و ریزیدر برنامه تداخل و کودکان کاری حافظه

 در . بازداری پاسخ(2006، 5سیدمن و )والرا شود منجر آنان

 عمل یک قطع ناگهانی یا توقف به که شودیم وارد هاییموقعیت

 تا اطالعاتی کندمی کمک کودک به، باشد نیاز فکر در جریان یا

پالک و )نیگ، بالسک، هانگ بگیرد نادیده خواهدنمی که را

 داشته بیشتری گیری فرصتتصمیم ، برای؛ همچنین(2003، 6رپلی

 هایبتواند پاسخ انطباقی غیر و های نامناسبپاسخ از اجتناب با و

تعدادی . (2008و همکاران، ۷)وودکا باشد داشته مناسب و انطباقی

 در های یادگیریناتوانی با کنند که کودکاناز مطالعات تأکید می

خود  از نواقصی را کاری و بازداری پاسخ حافظه هایمؤلفه تمامی

، 9گوجاردو و کارترایت ؛2008، 8)مابوث و بیزانسدهند می نشان

لرنر،  ؛2018، 10ویلیامو کامین، آلتو، استویک، چما، هاجتس  ؛2016

زلفی و  ؛1394 فالحی، و آباد نصرت هاشمی علیلو، محمود ؛2000

، سلطانی زارع نژاد، سلطانی کوهبنانی و کارشکی ؛1394رضایی، 

 بسط نیز بزرگسالی به هاآن مشکالت و (1398، کوهبنانی و کارشکی

دارد  اختالل این به مبتالیان زندگی بر چشمگیری تأثیر و یابدمی

های پیشین مشخص با توجه به پژوهش .(2013،  11بار و )باکن، پارمیتر

شده است که برای حل مشکالت حافظه کاری و بازداری پاسخ، 

ها و مداخالت توان آموزشهمچنین بهبود عملکرد این کودکان می

فراشناختی  -آموزش راهبردهای شناختی ای به کار برد که برنامهویژه

، 13بالکی و کارول ؛2020، 12فلمن و همکاران) ها استیکی از آن

 15و هانگ و وانگ (201۷) 14نیکولیوکاریلهو و هیجهای یافته. (2015

های یادگیری در آموزان دچار ناتوانینشان دادند که دانش (2010)

 استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی دچار نقص هستند.

ها هایی که در آنشناخت، به فرایندهای درونی ذهنی یا راه اصطالح

ها هایی که ما به وسیله آنشوند، یعنی راهپردازش می اطالعات

دهیم و به ها را تشخیص میدهیم، آنرا مورد توجه قرار می اطالعات

کنیم و هر وقت که نیاز داشته آوریم و در حافظه ذخیره میرمز در می

 شودبریم، گفته میخوانیم و به کار میها را از حافظه فرامیباشیم آن

انتصار فومنی، حجازی ؛ به نقل از پورحسین، 1993بایلر و اسنومن، )

 که هستند افکاری و رفتارها. راهبردهای شناختی، (1399و نریمانی، 

 تأثیر حافظه در اطالعات مؤثرتر بازیافت و سازیذخیره فرآیند بر

 تازه اطالعات تا کنندمی کمک فرد به راهبردها این گذارند،می

 و شده آموخته قبال اطالعات با ترکیب برای را آموخته شده

)تجمس و کنند  آماده بلندمدت حافظه در هاآن سازیذخیره

راهبردهای فراشناختی نیز، تدبیرهایی برای نظارت ؛ (2005، 16هاکس

)یوسف زاده و معروفی، ها هستند بر راهبردهای شناختی و هدایت آن

 هستند که به یریتداب یفراشناخت یشناخت یراهبردها.  (1393

 کمک خواهند کرد. از آنجا که شناخت و یادآوریو  یریادگی

 نیو هم تفکر است، ا یادآوریهم  ،یریادگیهم شامل  فراشناخت

؛ به نقل 139۷)سیف،  هستند زیو تفکر ن یریادگی یهاروش راهبردها،

های نقش مهم مهارت. (1399نی، از عباسی، داودی، حیدری و پیرا

شناختی و فراشناختی در یادگیری مؤثر در مطالعات متعدد اشاره شده 

 1۷میساییر، کاوالینی و روسو)روسی، بروین دو بروین، دلاست 

، 18جونز، میلتون، موستزیر و عدلم ؛2016دو بروین و پارکر،  ؛2019،

، 20کجکا ؛2018، 19ادوبسیم ؛1386غباری بناب و آدم زاده،  ؛2020

رع نژاد، سلطانی کوهبنانی و زا ؛ 2020فلمن و همکاران،  ؛2019

 .(1398کارشکی، 
 
 

 

1. Sidarta, van Vugt & Ostry 
2. Marigold 

3. Kaneda & Osaka 
4. Rapport, Chung, Shore & Isaacs 

5. Valera & Seidman 

6. Nigg, Blaskey, Huang-Pollock &  Rappley 
7. Wodka 

8. Mabbott & Bisanz 

9. Guajardo &Cartwrigh 
10. Cummine, Aalto, Ostevik, Cheema, Hodgetts  & William 

11. Bacon, Parmentier& Bar 

12. Fellman et al 
13. Blakey & Carroll 

14. Nicolielo-Carrilho & Hage 

15. Wang & Huang 
16. Tijms & Hoeks 

17. Rosi, Del Missier,  Cavallini & Russo 

18. Jones, Mostazir & Adlam 
19. Adubasim 

20. Kajka  
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 مورد دردر تحقیقی که  (2005) 1سالدانا مورنو ودر این راستا، 

 آموزاندانش آموزش در شناختی راهبردهای کارگیری به اثربخشی

 کسب راهبردها، ایندریافتند که دادند،  انجام یادگیری اختالل با

با توجه  کنند.فرد را تسهیل می دانش دهیسازمان و هامهارت دانش،

آموزان به مطالب مذکور، شناسایی راهبردهایی که بتواند به دانش

های درگیر در اعمال دارای مشکالت یادگیری کمک کند تا کنش

وری ذهنی خود را افزایش ایند و بهرهشناختی را کنترل و راهبری نم

دهند حائز اهمیت است. از سوی دیگر با وجود تحقیقات بسیاری که 

در داخل و خارج از کشور انجام شده است، تاکنون پژوهشی در زمینه 

فراشناختی  بر کارکردهای  -تأثیر آموزش  راهبردهای شناختی

ع خواندن  انجام اجرایی ابتدایی دارای اختالل ویژه یادگیری از نو

نشده است. بنابراین، پؤوهش حاضر، با هدف، بررسی اثربخشی 

فراشناختی بر حافظه کاری و بازداری  -آموزش راهبردهای شناختی

آموزان ابتدایی دارای اختالل ویژه یادگیری از نوع پاسخ دانش

  خواندن انجام گرفت.
 

  پژوهش روش

آزمون پس -آزمونپیشپژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح 

با گروه کنترل است. متغیر مستقل، آموزش راهبردهای شناختی و 

 متغیرهای وابسته، حافظه کاری و بازداری پاسخ است.

آماری این پژوهش  جامعه جامعه، نمونه و روش نمونه گيری:

آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم شهر شامل تمامی دانش

مشغول تحصیل بودند.  98-9۷تحصیلی میاندوآب بود که در سال 

آموز دارای مشکل ویژه یادگیری از نوع دانش 30نمونه آماری شامل 

گیری تصادفی چند گری و نمونهخواندن است که به روش غربال

ها، دارا بودن های انتخاب آزمودنیای انتخاب شدند. مالکمرحله

 13انی باالتر از در آزمون وکسلر و فراو 85بهر متوسط باالتر از هوش

های خروج از پژوهش، در چک لیست نشانگان نارساخوانی و مالک

غیبت بیش از سه جلسه در جلسات آموزشی و انجام ندادن پیش 

ها از ابزارهای آوری دادهآزمون ها یا پس آزمون ها بود. برای جمع

 زیر استفاده شد.

 تجدید فرم آزمون این :2آزمون هوشی وکسلر ویرایش چهارم

 که است سوم ویرایش وکسلر هوشی کودکان آزمون شده نظر

 کودکان هوش سال تهیه شده است. آزمون 16-6کودکان  برای

 شاخص نمره پنج و کلی هوش گیریاندازه چهارم ویرایش وکسلر

پردازش  سرعت فعال، حافظه ادراکی، استدالل کالمی، درک شامل

گویه  4گویه اصلی و  8کند و شامل می را فراهم و هوشبهر کلی

گذاری با گذاری این آزمون، دو نوع نمرهجانشین است برای نمره

های آن در امتیاز زمانی و بدون امتیاز زمانی با توجه به خرده مقیاس

ها و رای بررسی اعتبار آزمون( ب2003وکسلر)نظر گرفته شده است. 

سازی استفاده کرد. ای نسخه چهارم وکسلر از روش دونیمههشاخص

در مورد آزمون های رمزگذاری، نمادیابی و حذف کردن به دلیل 

وابستگی به سرعت از روش بازآزمایی استفاده کرد. ضریب اعتبار 

 همچنین آزمون وکسلر توسط(گزارش شد. 9۷/0هوش کل )

 ایرانی کودکان از ای نمونه روی (1390ی )صادقی، ربیعی، عابد

 در هاآزمون خرده است که اعتبار شده هنجاریابی و انطباق

 86/0تا  ۷1/0از تصنیف اعتبار . و ضرایب/65محدوده  در بازآزمایی

 است.  شده گزارش

چک لیست بررسی نشاتگان  :3چک ليست نشانگان نارساخوانی

گویه دارد که با هدف شناسایی و تشخیص  2۷نارساخوانی 

آموزان دارای مشکالت خواندن طراحی شده است. این دانش

گذاری آن به صورت بلی و خیر است پرسشنامه فرم معلم بوده و نمره

آموز است. نشانه نارساخوانی در دانش 13و کسب نمره باالتر از 

ی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تربیت معلم و مربیان روایی محتوای

ویژه مراکز یادگیری تایید شده است و پایایی آن توسط تیم تحقیقاتی 

)سلیمی ذکر شده است  %۷0مادسنج از طریق آلفای کرونباخ باالی 

  .(1386تیموری، 

 آزمون یک N-back آزمون: N-backکاری آزمون حافظه

 استفاده مورد کاریحافظه ارزیابی برای که است شناختی نوروساینس

 به و کرد معرفی کرچنر1958 بار نخستین را آزمون گیرد. اینمی قرار

 صورتی در عدد یک مثال محرک یک به فرد که است صورت این

 هامحرک ارائه دهد،می پاسخ باشد، مشابه خود از قبل محرک با که

 صد اینجا در که هامحرک تعداد کهزمانی تا است مداوم فرد پاسخ و

 شنیداری و دیداری حسی وجه دو دارای. برسد پایان به باشد می عدد

 طور به حسی وجوه هر در العمل عکس زمان و حافظه امتیاز و است

افزار این آزمون یک نرم .(2008 ،4دن) شودمی محاسبه جداگانه

ای از ای است و روند کلی تکلیف بر این قرار است که دنبالهرایانه

شود و آزمودنی ها به صورت گام به گام به آزمودنی ارائه میمحرک

گام قبل  nباید بررسی کند که آیا محرک ارائه شده فعلی، با محرک 

 اجرا شد.  n=1ار خوانی دارد یا خیر. در این پژوهش با مقداز آن هم
 

 

1. Moreno & Saldaña 

2. Wechsler Scale4 

3. Dyslexia Syndrome Checklist 
4. Dehn
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صحیح و زمان پاسخگویی در های گذاری به صورت تعداد پاسخنمره

 و شده بررسی مطالعاتی در آزمون روایی و شود. پایایینظر گرفته می

. (2008 بوش، هولمز، شین، سیدمن،) است شده گزارش ۷8/0 پایایی

 در (1393) زاده، نجاتی، محمدزاده، اکبرزادهتقی نیز ایران در

 قرار تأیید مورد را آن پایایی و کردند استفاده آزمون این از پژوهشی

 دادند.

توسط  1935 سال در بار اولین استروپ آزمون: 1استروپ آزمون

 است این آزمودنی تکلیف آزمون در این. است ساخته شده استروپ

هایی مقیاس زیر آزمون این در. سازد مشخص را صحیح رنگ که تنها

 ناهم و خوانهم های به محرک واکنش زمان چون هایی()گویه

 ناهمخوان و خوان هم هایمحرک به صحیح های پاسخ تعداد خوان،

های این آزمون به صورت دهی گویهنمره. دارد وجود تداخل نمره و

خوان و ناهم خوان بوده و نمره تداخل مجزا برای هر گروه محرک هم

خوان و زمان واکنش های ناهمتفاضل میان زمان واکنش محرکاز 

 پایایی و روایی از آزمون آید. اینخوان به دست میهای هممحرک

 شناختی توسط علوم موسسه در آزمون این است. برخوردار باالیی

 مورد (1382) ، رادگودرزی، سپاسی، عالقبنددوستتهرانی

 . است و پایایی آن تایید شده است گرفته قرار هنجاریابی

آموزان دارای مشکالت خواندن بعد از شناسایی دانشروش اجرا: 

و چک لیست نشانگان  4با استفاده از تست هوشی وکسلر

آموز به عنوان نمونه در دو گروه کنترل و دانش 30نارساخوانی،

هر دو گروه به  آزمایش به صورت تصادفی گمارده شدند. اعضای

پاسخ دادند، سپس گروه بک  و استروپ -های حافظه کاری انآزمون

برنامه آموزش راهبردهای ای دقیقه 45جلسه  18آزمایش به مدت 

ا توسط پژوهشگر و مربی ویژه مرکز یادگیری فراشناختی ر -شناختی

های مدرسه ارائه دریافت کردند، ولی برای گروه کنترل فقط آموزش

بک(  -های پژوهش )استروپ و انآزمونجلسه، پس 18از  شد. بعد

 آموزش برنامه بر روی هر دو گروه اجرا و نتایج تحلیل شد.

  فراشناختی در جدول زیر خالصه شده است. -شناختی راهبردهای

 

 راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزش . خالصه برنامه1جدول 
 

 ارایه شده خالصه محتوای شماره جلسات

 جلسه اول تا سوم
راهبرد شناختی تکرار یا مرور شامل گفتن مطالب برای خود با صدای بلند، بخش بخش حفظ کردن، خط کشیدن زیر مطالب مهم، مکرر 

 خوانی و رونویسی مطالب

 جلسه چهارم تا ششم
تصویرسازی ذهنی ، استفاده از سرواژه، بازگو کردن به زبان راهبرد شناختی بسط و گسترش معنایی شامل افزایش جزییات بیشتر به مطالب، 

 خود و خالصه کردن

 هاراهبرد شناختی سازمان دهی شامل دسته بندی اطالعات، طرح درختی، تهیه فهرست عناوین یا سرفصل جلسه هفتم تا نهم

 جلسه دهم تا دوازدهم
سرعت مطالعه و زمان الزم برای مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع راهبرد فراشناختی برنامه ریزی شامل تعیین هدف و پیش بینی 

 یادگیری و انتخاب راهبرد

 راهبرد فراشناختی نظارت و کنترل شامل ارزشیابی از پیشرفت و نظارت بر توجه، طرح سوال در ضمن مطالعه، بررسی زمان و سرعت مطالعه جلسه سيزده تا پانزده

 راهبرد فراشناختی نظم دهی شامل اصالح یا تغییر راهبرد شناختی جلسه شانزده تا هجدهم
 

 نتایج

ها از میانگین، انحراف معیار و برای در این پژوهش برای توصیف داده

منظور تعیین اثربخشی آموزش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. به

بررسی  مورد   آن  هایمفروضه  کوواریانس ابتدا  تحلیل  از استفاده 

های آن )همسانی قرارگرفت. نتایج نشان داد که از مفروضه

خط رگرسیون و نرمال بودن توزیع( تخطی نشده شیب ها،واریانس

 .است

 

 

 

 

میانگین و انحراف معیار و بهنجاری نمرات حافظه  2اطالعات جدول 

های آزمایش و کنترل، در کاری و بازداری پاسخ را در گروه

دهد. بر اساس این اطالعات آزمون نشان میو پسآزمون پیش

های گروه آزمایش پس از مداخله افزایش داشته است. میانگین

های میانگین و انحراف استاندارد پراکندگی مناسب همچنین شاخص

نشان از ( ± 96/1های چولگی و کشیدگی )ما بین داده و شاخص

  ها دارد.نرمال بودن توزیع داده
 
 

 

1. Stroop 
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 هاها و بررسی بهنجاری دادههای توصيفی متغيرهای پژوهش به تفکيک گروهشاخص .2جدول 
 

 چولگی کشيدگی M SD گروه وضعيت متغير 

 حافظه کاری

 ظرفیت حافظه کاری

 آزمونپیش
 -99/0 -23/0 02/8 40/40 کنترل

 -96/0 16/0 ۷5/۷ 93/38 آزمایشی

 آزمونپس
 -45/0 31/0 22/۷ 2۷/40 کنترل

 -۷2/0 44/0 94/6 86/54 آزمایشی

 زمان عملکرد

 آزمونپیش
 -62/0 24/0 43/153 3/884 کنترل

 69/1 -34/1 32/121 93/953 آزمایشی

 آزمونپس
 28/0 -16/0 ۷5/138 13/933 کنترل

 -55/0 -8۷/0 14/208 20/810 آزمایشی

 بازداری پاسخ

 نمره تداخل

 آزمونپیش
 20/0 93/0 80/5 8۷/2۷ کنترل

 -۷4/0 20/0 31/۷ 60/30 آزمایشی

 آزمونپس
 -0۷/0 94/0 63/۷ 20/28 کنترل

 -44/1 -35/0 2۷/4 86/9 آزمایشی

 زمان تداخل

 آزمونپیش
 53/4 90/1 06/110 46/1۷1 کنترل

 -۷۷/0 52/0 86/82 40/20۷ آزمایشی

 آزمونپس
 -۷3/0 3۷/0 19/۷4 80/1۷1 کنترل

 -0۷/0 58/0 86/49 13/85 آزمایشی
 

 ی حافظه کاری و بازداری پاسخهامؤلفهچند متغيری بر  تحليل کواریانس. نتایج 3جدول
 

 F Df1 Df2 p Eta مقدار آزمون متغير

 حافظه کاری

پیالیاثر   58/0  ۷6/1۷  2 25 001/0  59/0  

41/0 المبدای ویکلز  ۷6/1۷  2 25 001/0  59/0  

42/1 اثر هوتلینگ  ۷6/1۷  2 25 001/0  59/0  

42/1 بزرگترین ریشه روی  ۷6/1۷  2 25 001/0  59/0  

 بازداری  پاسخ

06/0 اثر پیالی  2۷/159  2 25 001/0  92/0  

0۷/0 المبدای ویکلز  2۷/159  2 25 001/0  92/0  

08/0 اثر هوتلینگ  2۷/159  2 25 001/0  92/0  

08/0 بزرگترین ریشه روی  2۷/159  2 25 001/0  92/0  

 

های نتایج المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مؤلفه

( و بازداری پاسخ  35/0، مقدار==001/0p<  ،۷6/1۷Fحافظه کاری )

(001/0p<  ،2۷/159F==معنادار است. 0۷/0، مقدار ). 

 

 های حافظه کاری و بازداری پاسخ در دو گروه آزمایشی و کنترل. نتایج آزمون تحليل کوواریانس چند متغيره مؤلفه4جدول
 

 SS Df MS F p Eta مؤلفه ها منبع متغير

 حافظه کاری

 گروه
 5۷/0 001/0 ۷3/34 15/1981 2 15/1981 ظرفیت حافظه

 40/0 001/0 52/1۷ 20/242120 2 20/242120 زمان واکنش

 خطا
    04/5۷ 25 05/1483 ظرفیت حافظه

    4۷/13821 25 29/359358 زمان واکنش

 پاسخبازداری

 گروه
 92/0 001/0 11/319 55/2864 2 55/2864 نمره تداخل

 3۷/0 001/0 49/15 20/242120 2 83/58344 زمان تداخل

 خطا
    9۷/8 25 39/233 نمره تداخل

    14/3۷65 25 69/9۷893 زمان تداخل
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آزمون دهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشنشان می 4نتایج جدول 

عنوان متغیر همپراش، آموزش راهبردهای شناختی منجر به تفاوت به

 4معنادار بین گروه آزمایش و کنترل شده است. با توجه به جدول 

مؤلفه های حافظه کاری )ظرفیت حافظه و زمان واکنش( در  Fآماره 

دهد که بین دو معنادار است. این نشان می 001/0آزمون در سطح پس

گروه در میزان نمرات حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد. 

های بازداری پاسخ )نمره تداخل و زمان مؤلفه Fهمچنین آماره 

معنادار است. بدین معنی که  001/0آزمون در سطحتداخل( در پس

یا بهبود حافظه فراشتاختی بر افزایش -آموزش راهبردهای شناختی

آموزان دارای مشکالت ویژه یادگیری کاری و بازداری پاسخ دانش

 .از نوع خواندن مؤثر بوده است
 

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 

آموزان فراشناختی بر حافظه کاری و بازداری پاسخ دانش -شناختی

انجام گرفت.  یادگیری از نوع خواندنابتدایی دارای اختالل ویژه 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با در نظر گرفتن نمرات 

-آموزش راهبردهای شناختیعنوان متغیر همپراش، آزمون بهپیش

آموزان با نارساخوانی مؤثر بوده کاری دانش بر حافظهفراشناختی 

؛ 2019کجکا، )های تحقیقات قبلی است. نتایج پژوهش حاضر با یافته

دو بروین  ؛201۷، 1بوتیرولی، کاوالینی، دانلوسکی، وچی و هرتوگ

؛ 2020جونز و همکاران،  ؛2020فلمن و همکاران،  ؛2016و پارکر، 

فتحعلی پور، قاسمی، غباری  ؛1390مفتخری، اسدزاده و کریمی ،

 ؛1394یارمحمدیان، قمرانی، سیفی و ارفع،  ؛1395بناب و به پژوه، 

 (1398زارع نژاد، سلطانی کوهبنانی و کارشکی،  ؛1390علی بیگی،

اند که کودکان با های تحقیقات مختلف نشان دادهسو است. یافتههم

)ماتیسون و اختالل خواندن، عملکرد ضعیفی در حافظه کاری دارند 

. در پژوهشی که (1391قوام و علیزاده، ابراهیمی جانه، ؛2012، 2مایز

تحت عنوان  (2018) 3هیجهررا و کاریلهو، کرنیتی، لوپسنیکولیو

های فراشناختی و درک رابطۀ بین حافظۀ کاری آواشناختی، مهارت»

 بر روی« های یادگیریمطلب خواندن در کودکان دچار ناتوانی

ساله مدرسۀ ابتدایی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند  12تا  8کودکان 

که همبستگی مثبت و مؤثری بین درک مطلب خواندن، حافظۀ کاری 

 های فراشناختی وجود دارد. آواشناختی، آزمون

 اندوزش وظیفه کاری توان گفت حافظههای فوق میدر تبیین یافته 

 پیچیده تکالیف از رشته یک یبرا را اطالعات پردازش موقتی و

 و کردن استدالل کردن، اندیشیدن، محاسبه فهمیدن، نظیر شناختی

 معناسازی و شناخت، در ضعف بنابراین، دارد. عهده به یادگرفتن

 فرد برای مطلبی اگر شود.می حافظه در ضعف باعث فهم و درک

 به نباشد معنادار که مطلبی از تر و آسان راحت خیلی باشد معنادار

 ویژه با مشکالت آموزاندانش مخصوصاً شود.می سپرده خاطر

 راهبردهای همچنین و تفکر و شناخت و معناسازی در یادگیری

 و تفکر آموزش بنابراین، دارند بیشتری شناخت ضعف و تفکر

 پرورش و هابهتر آن درک برای راهبردهایی از استفاده و شناخت

 شودمی شناختی نظام ساختار در معناسازی باعث ذهنی هایتوانایی

شود. در می آموزاندانش این در حافظه بهبود به منجر همین امر و

 شناختی راهبردهای اینکه به توجه با توان گفت،تبیین دیگری می

 و اطالعات پردازش و نگهداری و دریافت، توجه حافظه، شامل

 هستند،عناصر  این بر ناظر هایکنش شامل فراشناختی راهبردهای

 فرد که شودمی باعث فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش

 انتها تا ابتدا از شناختی عمل یک در های درگیرکنش تمام بتواند

 ای هدایتبه گونه را خود یادگیری جریان و بگیرد نظر تحت را

 در منابع و زمان به نسبت اشذهنی فرآیندهای وریبهره که کند

، بنابراین . (1392)کرمی، اله کرمی و هاشمی،یابد  افزایش دسترس

 تأثیر کاری حافظه بهبود عملکرد بر شناختی راهبردهای آموزش

 شود.می تأیید تحقیق فرضیه و دارد

بر بازداری پاسخ فراشناختی -همچنین آموزش راهبردهای شناختی 

آموزان با مشکالت خواندن مؤثر بوده است. نتایج پژوهش دانش

قمری گیوی، نریمانی و )های تحقیقات قبلی حاضر با یافته

 ؛2005رید، تروت و اسکارتز،  ؛2011، 4والکر ؛1390محمودی،

فر نظری، جباری ؛2009کیمبرلی،  ؛2006، 5چپمن، شدلک و فرانس

 (1398زارع نژاد، سلطانی کوهبنانی و کارشکی،   ؛1395و برزگر، 

زارع نژاد، سلطانی کوهبنانی و کارشکی همسو است. برای نمونه،  

 راهبردهای آموزش تأثیر در پژوهشی که با هدف تعیین (1398)

 انعطاف بازداری پاسخ، کاری، حافظه بر خودتنظیمی یادگیری

نارساخوان  آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی و شناختی پذیری

 نارساخوانی به مبتال آموزدانش 30اجرا نموده است و بدین منظور 

 گروه دو را انتخاب و در 1398-139۷تحصیلی سال در مشهد شهر

 خودتنظیمی راهبردهای دهی نموده و آموزشگواه جای و آزمایش

 است،  ارایه کرده آزمایش گروه برای جلسه 8 در گروهی صورت به
 

 

1. Bottiroli, Cavallini, Dunlosky, Vecchi & Hertzog 

2. Mattison & Mayes 

3. Nicholio-Carrilho, Crenitte, Lopes-Herrera & Hage 
4. Walker 

5. Chapman, Shedlack, & France 
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 بر یادگیری خودتنظیمی راهبردهای آموزش که داده استنشان 

 و شناختی پذیریانعطاف پاسخ، بازداری کاری، حافظه بهبود

 معناداری طور نارساخوان به آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی

 دارد. تأثیر

 پاسخ، جا که بازداریتوان گفت، از آندر تبیین این یافته ها می

 تا کندمی کمک کودکان به که است شناختی عصب فرآیندی

 شامل آن، نتیجهو  (199۷، 1بیدرمن و )بارکلیبدهند  درنگیده پاسخ

 از جلوگیرى دیگران، فعالیت از قطع خوددارى انتظار، توانایى

راهبردهای  تقاضاست؛ آموزش تعویق انداختنبه و پرتىحواس

 که آموزدمی یادگیرندگان به یادگیری فراشناختی و خودگردانی

 افکار، مندنظام تولید طریق از شخصی، اهداف به برای رسیدن

این  در محیطی شرایط نظر گرفتن در با همراه احساسات، و اعمال

موجب  یادگیری نوع این و (2002، 2)بیرنبام نمایند کوشش مسیر،

 به منظور رفتارها و احساسات افکار، وارسی خود و خودزایی

 تواندمی بنابراین، .(2011 )والکر، شودافراد می در هدف به رسیدن

 یک انداختن تأخیر به یا کردن متوقف توانایی که پاسخ از بازداری

است، را  فکر( تکانشی )بدون رفتار یک دادن نشان جای به عمل

 بهبود در راهبردهای فراشناختی آموزشبهبود بخشد. بدین صورت 

 آموزان نقش مؤثری دارد.دانش بازداری

 رفتاری، -شناختی درمانگری روش اساس از طرفی دیگر، بر

 خود های یادگیری در توجه به رفتارهایآموزان دچار ناتوانیدانش

 خود بنابراین، .(138۷)یونسی، دارند  توجهی قابل هایضعف

 که است شده پیشنهاد روشی عنوان رویکرد به این در توجه نظارتی

ذهنی  رویدادهای سازماندهی و بررسی با تا کندمی کمک فرد به

. (2002، 3)هاالهان و هادسونکند  اقدام رفتارهایش تغییر به خود

 اصالح در مؤثر راهبردهای از یکی عنوان به نظارتی خود راهبرد

 هایاختالل دارای در کودکان توجهیبه بی مربوط رفتارهای

 کودکان به راهبرد این اساس بر است. شده شناخته یادگیری

 مشخص رفتار یک درباره خود عملکرد بر که شودمی داده آموزش

 آگاهی این شیوه کنند. ثبت را آنها و نظارت رفتارها از ایدسته یا

 با آموزدانش نتیجه در دهد،می افزایش خود رفتار به نسبت را فرد

 دست خودکنترلی به آگاهانه خود، رفتارهای خاص بر نظارت

. بنابراین، آموزش راهبردهای (1383)ورکمن و کاتز،  یابدمی

آموزان با فراشناختی بر افزایش میزان بازداری پاسخ دانش -شناختی

 مشکالت ویژه یادگیری مؤثر است.

آموزان در در پژوهش حاضر به دلیل محدودیت زمانی حضور دانش

پیگیری جهت ارزیابی تداوم اثربخشی آموزش  مدرسه، اجرای دوره

جایی گروه مورد مطالعه در تحقیق حاضر  میسر نشد. همچنین از آن

 آموزان ابتدایی دارای مشکالت ویژه یادگیری درشامل دانش

های این مطالعه به سایر شهرستان میاندوآب بود، لذا در تعمیم یافته

های بر اساس یافته جوامع و جوامع سنی دیگر باید احتیاط کرد.

-شود آموزش راهبردهای شناختیی حاضر، پیشنهاد میمطالعه

های اصلی آموزشی مراکز مشکالت یادگیری فراشناختی جز برنامه

راهبردهای یادگیری توسط وزارت  قرار گیرد و بسته آموزشی

آموزش و پرورش تهیه و به عنوان راهنمای معلم در اختیار معلمان 

شود در تحقیقات آتی، بررسی تأثیر قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می

های اجرایی از جمله حل مسأله و راهبردهای یادگیری بر سایر کنش

 .مدیریت زمان مورد توجه قرار گیرد
 

 قیاخال مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پيروی
 

اصول اخالقی تماما در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان 

مایل بودند از پژوهش خارج شتتتوند.  ند هر زمان که  اجازه داشتتتت

ند.  ند پژوهش بود یان رو گان در جر ند کت کن مه شتتتر همچنین ه

 ها محرمانه نگه داشته شد.اطالعات آن
 

 مالی حامی
 

هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در این تحقیق 

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.بخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

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

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

  ندارد.بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع 
 

 

1. Barkley, RA., & Biederman 

2. Birenbaum 

3. Hallahan & Hudson
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 منابع

 آماری و تشخیصی راهنمای(. 2013آمریکا. ) پزشکیروان انجمن

یحیی  ترجمه .ویرایش پنجم روانی، اختالالت

 روان.  نشر هشتم، تهران: چاپ (.1398سیدمحمدی )
https://books.google.com/books?id=-JivBAAAQBAJ 

 (.1399یمانی، م. )پورحسین، ا.، انتصار فومنی، غ.، حجازی، م.، و نر

 بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش اثربخشی

 یازدهم آموزان پایهدانش نفس وعزت مسئله حل مهارت

 . 45-34(، 4)9، روانشناسی مدرسه. شهرمشکین
http://jsp.uma.ac.ir/article_1290.html 

(. 1393زاده، ط.، نجاتی، وحید.، محمدزاده، ع و اکبرزاده، ع. )تقی

بررسی سیر تحولی حافظه کاری شنیداری و دیداری در 

، بخشیپژوهش در علوم توانآموزان مقطع ابتدایی. دانش

10(2 ،)249-239. 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=426535 

ج.  راد، عالقبند و م ر.، سپاسی، گودرزی، م.، راد دوست، تهرانی

 مبتال درکودکان کارکردهای اجرایی نقایص (.1382)

 علوم فصلنامه فعالی.  بیش -توجه نارسایی اختالل به

  .1-9(، 1)5، شناختی
http://icssjournal.ir/article-1-100-en.html 

 (. بررسی1391جانه، م.، ابراهیمی قوام، ص وعلیزاده، ح. )

 دهی سازمان-ریزیبرنامه استدالل، اجرایی کارکردهای

 اختالل بدون و با آموزاندانش در کاری حافظۀ و

 روان فصلنامهاستان تهران.  ابتدایی مقطع ریاضی در

 . 21-42 ،5 ،استثنایی افراد شناسی
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=250850 

حسین خانزاده، ع.، آهنگر قربانی، ز.، سیدنوری، ز.، طاهر، م. 

 زانیبا م نیرابطه نگرش فرزند نسبت به والد(. 1399)

 یافتگیبه ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش شیگرا

 . 29-۷(، 1)9، روانشناسی مدرسه. در دختران نوجوان
http://jsp.uma.ac.ir/article_900.html 

(. 1398زارع نژاد، س.،  سلطانی کوهبنانی، س.، و کارشکی، ح. )

 حافظه بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای اثربخشی

 و شناختی پذیریانعطاف بازداری پاسخ، کاری،

عصب نارساخوان.  آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی
 .130-109(، 18)5شناختی، روان

https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_6482.html?lang=fa 

 

 

 

 حافظه یاررایانه مداخله (. اثربخشی1394زلفی، و.، و رضایی، ا. )

 عملکرد و حافظۀ کاری ریاضی، اضطراب بر کاری

ریاضی.  یادگیری اختالل دارای آموزاندانشریاضی 

 .۷5-86، 30، آموزش و ارزشیابی
http://jinev.iaut.ac.ir/article_518191_fa70e6cf9b0894

484603eb54beed9e0d.pdf 

 یباورها ،یرابطه حافظه کار(. 1396زمانی، ا.، پور آتشی، م. )

 شرفتیو اضطراب آزمون با پ یلیتحص یخودکارآمد

 . 44-25(، 4)6. روانشناسی مدرسه، آموزاندانش یلیتحص
http://jsp.uma.ac.ir/article_603.html?lang=fa 

 عصبی - درمانی روش تأثیر بررسی (.1386) .، بسلیمی تیموری
 دوره دختر آموزاندانش رشدی نارساخوانی بر دالکاتو
پایان . 86-85 تحصیلی سال در بروجرد شهرستان ابتدایی

 تهران. معلم تربیت ، دانشگاهکارشناسی ارشدنامه 
https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/dfd66d851c6e0b0

0ce990f1292ea5e58  
 اعتباریابی و رواسازی(. 1390. )م عابدی، م و ربیعی، ا.، صادقی،

. کودکان وکسلر مقیاس هوش ویرایش چهارمین

-386 (،28)۷ ،ایرانی شناسانروان: تحولی شناسیروان

3۷۷.  
http://jip.azad.ac.ir/article_512280_bb892732dc89d3

658e51a8e0f7999ef9.pdf 

سنجش (. 1399عباسی، م.، داودی، ح.، حیدری، ح.، و پیرانی، ذ. )

و  یفراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش

 ،یلیتحصی خودکارآمد نگر برمثبت یآموزش روانشناس

ی. روانشناسی ریادگی یوراهبردهای لیتحصی فرسودگ

 . 119-106(، 4)9مدرسه، 
http://jsp.uma.ac.ir/article_1296.html?lang=en 

 عملکرد بر شناختی راهبردهای آموزش تأثیر(. 1390بیگی، ز. )علی

 در کاری و حافظه حرکتی -های ادراکی مهارت

. شیراز شهر در یادگیری مشکالت ویژه با آموزاندانش

 علوم و شناسیروان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده

  مرودشت. اسالمی واحد آزاد تربیتی، دانشگاه
https://www.virascience.com/thesis/595410/ 

(. تأثیر به کار گیری 1384زاده، ف. )بناب، ب و آدمغباری

-انشای دانشراهبردهای فراشناختی و شناختی در بهبود 

 مجلهآموزان با اختالالت یادگیری در ابتدایی. 

 . 5۷-۷1، 1، شناسی و علوم تربیتیروان
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=102310 
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http://icssjournal.ir/article-1-100-en.html
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=250850
http://jsp.uma.ac.ir/article_900.html
https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_6482.html?lang=fa
http://jinev.iaut.ac.ir/article_518191_fa70e6cf9b0894484603eb54beed9e0d.pdf
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(. 1395فتحعلی پور، غ.، قاسمی، س.، غباری بناب ، ب و به پژوه، ا. )

 بر توجه خودنظارتی هایآموزش مهارت اثربخشی

تعلیم خواندن.  مشکالت با آموزاندانش توجه در افزایش
 . 5-13، 6، و تربیت استثنایی

http://exceptionaleducation.ir/article-1-810-en.pdf 

 منر بخشی (. اثر1391گیوی، ح.، نریمانی، م و محمودی، ه. )قمری

 بازداری اجرایی، کارکردهای بر شناختی پیشبرد افزار

 نقص و نارساخوانی دچار کودکان کاری و حافظه پاسخ

 . 115-98(، 2)1، یادگیری های ناتوانیفعالی.  بیش توجه/
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=249079 

 آموزش اثربخشی(. 1392. )ن آ و هاشمی، کرمی، اهلل ب.، کرمی،

 انگیزه خالقیت، بر فراشناختی و شناختی راهبردهای

 علوم در خالقیت و ابتکار. تحصیلی خودپنداره و پیشرفت
  .140-121 ،(4)2 ،انسانی

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=344242 

. ترجمه دکتر عصمت های یادگیریناتوانی(. 199۷لرنر، ژ. )

 (. چاپ سوم، تهران: شهید بهشتی. 1396دانش)
https://www.agahbookshop.com/p-8401--.aspx 

(. 1394ا. ) ،فالحیو  ت ،آبادهاشمی نصرت.، م ،علیلومحمود 

بازداری پاسخ و توجه  ی کارکردهای اجراییمقایسه

پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و 

، روان شناسی بالینی اندیشه و رفتار در ی.کودکان عاد

10(35 ،)36-2۷. 
https://jtbcp.riau.ac.ir/article_113_8f52d7cf6ad547f4

5bd2a7944b80096a.pdf  

 

(. 1390مفتخری حاجی میرزایی، ش.، اسدزاده، ح و کریمی، ی. )

آموزش راهبردهای یادگیری )شناختی و فراشناختی( 

آموزان دختر مقطع متوسطه برعملکرد حافظه فعال دانش

 . 104-12۷، 18، شناسی تربیتیروانفصلنامه شهر تهران.  
https://jep.atu.ac.ir/article_2292_ca6ac47b9a1fd4a1b

89f78dffd995bc2.pdf 

 اثربخشی(. 1395. )ک بفرویی، برزگر ت و فر، جباری ز.، نظری،

 خودگردانی یادگیری  برکارکردهای اجرایی آموزش

 ،استثنایی افراد شناسیروان. نارساخوان آموزاندانش

6(24)، 181-203.  
[DOI:10.22054/jpe.2017.7534] 

. آموزش خود کنترلی رفتار به کودکان(. 1995ورکمن، ا. و کاتز، آ. )

(. چاپ اول، تهران: 1383ترجمه الهه محمد اسماعیل )

  دانژه.
https://books.google.nl/books?id=QaYQAQAAMAAJ 

(. اثر بخشی 1394یارمحمدیان، ا.، قمرانی، ا.، سیفی، ز و ارفع، م. )

 خواندن عملکرد حافظه، بر آموزشی راهبردهای شناختی

نارساخوان.  آموزاندانش اطالعات سرعت پردازش و

 . 101-11۷، 4، یادگیری هایناتوانی
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=521913 

چاپ دوم، حرفه ای.  تدریس (.1393) ی. معروفی، م و یوسف زاده،

 سینا.علیهمدان: دانشگاه بو
 https://books.basu.ac.ir/book_247.html 

 کودکان، در روانی های ناهنجاری درمان(. 138۷ج. ) یونسی،

علوم  تهران: دانشگاه . چاپ اول،خانواده ها و نوجوانان

 . بهزیستی و توانبخشی
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642869466 
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