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Abstract
Objective: The first five years of life has an important role in physical, social, cognitive and language development, so intervention programs
are particularly important in these ages. The purpose of the present research was to examine the effectiveness of Dawson-Guare program on
Executive Functions in pre-school children with neuropsychological/developmental learning disability.
Methods: The statistical population consisted of all children with neuropsychological/developmental learning disabilities. Pretest, posttest
research design (with control group) was utilized in this experimental study. With Multi stage random sampling method, 40 children who have
entry criteria were selected and randomly assigned to control and experimental groups. The instrumentation comprised the Wechsler Preschool
and Primary Scale of Intelligence and Behavior Rating Inventory for Executive Function-preschool.
Results: Analysis of covariance and Man Cova showed that all the dimensions of executive functions significantly were increased in the
experimental group (p=0.001).
Conclusion: These results have clinical implications for the increase and improvement of executive function among pre-school children with
neuropsychological/developmental learning disability.
Keyword: Dawson-Guare program, Executive Functions, neuropsychological/ developmental learning disability, Preschool.
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مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۵

اثربخشی برنامٔه «داوسون-گوایر» بر کارکردهای اجرایی کودکان پیشدبستانی با ناتوانیهای
یادگیری عصب روانشناختی/تحولی

علیاکبر ابراهیمی* ،1احمد عابدی ،۲احمد یارمحمدیان ،۳ساالر

فرامرزی۴

 .۳دانشیار دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛

 .۴دانشیار دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
*آدرس نویسندٔه مسئول :اصفهان ،میدان آزادی ،دانشگاه اصفهان ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه کودکان با نیازهای خاص؛ *رایانامه* A.abedi@edu.ui.ac.ir :تلفن۰۳1۳-۷۹۳۲۵۶۸ :

تاریخ دریافت ۶ :تیر 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش 1۹ :تیر 1۳۹۴

چکیده

هدف :پنجسالِ اول زندگی در رشد جسمانی ،اجتماعی ،شناختی و زبانی کودک نقشی اساسی دارد .برنامههای مداخلهای در این سنین از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ لذا مطالعٔه
حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامٔه داوسون-گوایر بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری عصب روانشناختی/تحولی انجام شد.

روشبررسی :این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعٔه آماری را کلیٔه کودکان پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری عصب
روانشناختی/تحولی تشکیل میدادند .برای انجام پژوهش۴۰ ،کودک که دارای مالکهای ورود به پژوهش بودند ،بهروش تصادفیِ چندمرحلهای ،انتخاب و بهصورت تصادفی

در گروه آزمایش و گواه جای داده شدند .برای جمعآوری اطالعات از آزمون هوش کودکان وکسلر و پرسشنامٔه رتبهبندی رفتاری کارکردهای اجرایی استفاده شد.

یافتهها :نتایج تحلیل دادهها بهوسیلٔه آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیره نشان داد که کارکردهای اجرایی و ابعاد آن در کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه

بهطور معناداری بهبود یافته است (.)p=۰٫۰۰1

نتیجهگیری :با توجه به اثربخشی برنامٔه داوسون-گوایر بر ارتقای کارکردهای اجرایی ،استفاده از این برنامه به کلیٔه روانشناسان ،روانپزشکان ،معلمان ،والدین و کلیٔه
دستاندرکاران یادگیری کودکان پیشنهاد میگردد.

کلیدواژهها :برنامٔه داوسون-گوایر ،کارکردهای اجرایی ،ناتوانی یادگیری عصب روانشناختی /تحولی ،پیشدبستانی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان:

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
 .۲دانشیار دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه کودکان با نیازهای خاص ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران؛

۱

مقدمه

امروزه میتوان از روشهای جدیدتری که بهویژه در کشور ما هنوز
بهکار گرفته نشده ،در آموزش کودکان پیش از دبستان و بهخصوص

دورٔه پیشدبستانی فرصت ارزشمندی برای یادگیری ،رشد و استفاده

کودکان با مشکالت یادگیری عصبی/رشدی استفاده نمود .از جملٔه

از برنامههای مداخلهای فراهم میکند .در این دوره میتوان برای رشد

این روشها برنامٔه داوسون -گوایر میباشد .برنامٔه داوسون-گوایر
۸

و پیشگیری از اختالالت رشدی ۲اقدامات مؤثری انجام داد (.)1

برنامهای مبتنی بر بازی و تمرین برای دورٔه پیشدبستانی است که با

ازجمله مشکالت رشدی که در کودکان پیشدبستانی رو به گسترش

ارتقای هدفمند خودتنظیمی و کارکردهای اجرایی کودکان ،پایههای

است و در یک دهٔه اخیر نظر پژوهشگران زیادی را به خود معطوف
نموده ،یادگیری عصبروانشناختی/تحولی است (.)۲

تأثیر معناداری بر افزایش خودتنظیمی کودکان دارند و باعث افزایش

مهارتهای عصب روان شناختی /تحول ی ۳شامل آن گروه از

نمرات پیشرفت تحصیلی ،سطح خواندن و ریاضیات در کودکان

ی
مهارتهای پیشنیاز است که کودک برای کسب و یادگیر ِ

میشوند (.)1۵

موضوعات درسی به آنها نیاز دارد ( .)۲،۳،۴این ناتوانیها مقدمٔه

با توجه به مطالب ذکرشده و کمبود تحقیقات درزمینٔه برنامههای

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی هستند که بعدها روی میدهند (.)۵

آموزشی و مداخلهای برای کودکان پیشازدبستان در ایران ،پژوهش

کودکان با مهارتهای رشدیِ بههنجار ،بهآسانی مهارتهای

حاضر با هدف مطالعٔه اثربخشی برنامه داوسون-گوایر بر بهبود

پیشنیاز تحصیلی را به دست میآورند ،اما انحرافات روانشناختی

کارکردهای اجرایی کودکان پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری

عصبی و رشدی ممکن است ،مقدمٔه ناتوانیهای یادگیری شوند.
کودکان درگیر با این انحرافات ،نیازمند مداخلههای زودهنگام

عصبی/رشدی انجام شد.

آینده را فرا گیرند؛ بنابراین ضروری است که این مشکالت در کودکان

این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی است .طرح پژوهش

پیشدبستانی ،بهموقع تشخیص داده شوند و برای افزایش این

بهصورت دو گروهی (آزمایش و گواه) و شامل دو مرحلٔه

مهارتها برنامههای مداخلهای زودهنگام تدارک دیده شود (.)۶

پیشآزمون–پسآزمون بود .جامعٔه آماری شامل کلیٔه کودکان  ۴تا

یکی از مشکالت کودکان پیشدبستانیِ مبتال به ناتوانیهای یادگیری،

۵سال با ناتوانی یادگیری عصبی/رشدی شهر اصفهان بود که در سال

کارکردهای اجرایی 4است ( .)۳،۶،۷کارکردهای اجرایی ،کنشهای

تحصیلی  ۹۳-۹۴در مراکز پیشدبستانی ثبت نام کرده بودند .در

شناختی سطح باالیی هستند که برای جهتدهی به رفتار و

این پژوهش ،برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری تصادفیِ

خودتنظیمی ،بسیار اهمیت دارند و توسط مناطق پیشپیشانی لوب

چندمرحلهای استفاده شد؛ بدین ترتیب که ابتدا از بین

فرونتال اجرا میگردند ( .)۵تحقیقات نشان داده است این کارکردها

۲1۸مهدکودک مناطق 1۴گانٔه آموزشوپرورش اصفهان۴ ،منطقه و

در آمادگی تحصیلی ،بیشترین نقش را بر عهده دارند و تأخیر و

از بین این مناطق۲۰ ،مهدکودک بهصورت تصادفی انتخاب گردید.

2

هستند تا مهارتهای پیشنیاز برای موفقیت در یادگیری تحصیلی

روش بررسی

نقص در رشد کارکردهای اجرایی در سن ۴سالگی با میزان کفایت

سپس پرسشنامٔه رتبهبندی کارکردهای اجرایی (کودکان

اجتماعی ،عاطفی و شناختی در دوران نوجوانی رابطه دارد ( )۸و

پیشدبستانی) ،در این مهدها بین والدین توزیع شد که با احتساب

میتواند مقدمٔه مشکالت یادگیری در ورود به مدرسه و سوءمصرف

ریزش آزمودنیها و پس از حذف پرسشنامههای ناقص و فاقد

مواد در بزرگسالی باشد (.)۹

اعتبار۶۸۷ ،پرسشنامه موردتحلیل قرار گرفت و نمرات آزمودنیها

پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که کارکردهای اجرایی در سنین

به نمرات استاندارد  Tتبدیل شد .کودکانی که نمرٔه آنها در این

پیشدبستانی تحوالت سریعی پیدا میکنند ( )1۰؛ لذا ضرورت

پرسشنامه ،انحرافمعیار باالتر از میانگین (باالتر از )۶۰داشت،

اجرای برنامههایی در دورٔه پیشدبستانی با هدف ارتقای کارکردهای

مشخص شدند و از بین آنها-با توجه به اینکه برای تحقیق آزمایشی

اجرایی در کودکانی که دچار مشکالت یادگیری عصبی/رشدی

حداقل  1۵نفر برای هر گروه توصیه شده است (۴۰ -)1۶نفر

هستند ،بیشازپیش برجسته میشود ( .)11چگونگی تقویت

(هرگروه ۲۰نفر) انتخاب و بهصورت تصادفی درگروهها جایگزین

کارکردهای اجرایی در سنین اولیه از اهداف مهم برنامههای

شدند .در گام بعدی ،برای والدین ،جلسٔه توجیهی برگزار شد و در

تحقیقاتیِ سالمت جامعه است ( )1۲و در سالهای اخیر تالشهای

مورد طرح پژوهش و برنامههای مداخلهای توضیحاتی ارائه گردید و

مؤثری برای طراحی و ارزیابی برنامههای آموزشی با هدف ارتقای

به کلیٔه سؤاالت والدین در این زمینه پاسخ داده شد .همچنین به

کارکردهای اجرایی در کودکان پیش از دبستان صورت گرفته است

والدین توضیح داده شد چنانچه در هر زمانی از پژوهش ،کودک یا

که از جملٔه آنها میتوان به آموزش مهارتهای اجرایی توسط لیسا

والدین آنها مایل باشند ،میتوانند از ادامٔه شرکت در پژوهش،

و همکاران ( )۲۰۰۹و دیاموند ( )۲۰1۲اشاره نمود (.)۵،1۳

خودداری کنند .سپس گواهی رضایت والدین برای شرکت در طرح

همچنین پروژههای هداستارت ،5میلواکی 6و فالوتورو ۷از مهمترین

پژوهش توزیع گردید .پس از اخذ گواهی رضایت والدین ،بهمنظور

روشهای آموزش و توانمندسازی شناختی کودکان هستند ()۸؛ اما

تشخیص افتراقی اختالل یادگیری عصب روانشناختی از نواقص

2.

6.

Milwaukie
. Follow Thorough
8. Dawson Guare Program

Developmental disorders
3. Neuropsychological/developmental skills
4 . Executive Functions
5 . Head Start

7
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اساسی موفقیت در مدرسه را تقویت مینماید ( .)1۴این ابزارها

هوش ،کودکان با آزمون هوش کودکان وکسلر موردسنجش قرار

پس از گزینش ،جلسات آموزش کودکان به مدت 1۵جلسٔه۶۰

گرفتند و بهرٔه هوشی آنها مشخص شد .شایان ذکر است که

تا۹۰دقیقهای (خارج از ساعات کار) در یکی از مهدها که از سالن

مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از:

مجزا و امکانات الزم برای همکاری با پژوهشگر برخوردار بودند،

 .1دارابودن اختالل یادگیری روانشناختی عصبی/رشدی که براساس

برگزار گردید .تمرینات و آموزشهای ارائهشده بهطور خالصه در

پیشدبستانی فُرم والد (یک انحرافمعیار باالتر از میانگین)
تشخیص داده میشود.

بودند و یا برخی پرسشنامهها را به درستی پاسخ نداده بودند ،از

 .۲دارا بودن نمرٔه متوسط به باال ( ۸۵به باال) در آزمون هوش کودکان

گروهها حذف شدند و نهایتاً نمرات 1۷آزمودنی از گروه آزمایش

وکسلر.

داوسون-گوایر و  1۵آزمودنی از گروه گواه وارد تحلیل گردید.

 .۳دارابودن سن  ۴تا ۵سال و 11ماه.

اطالعات جمع آوریشده با آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار

 .۴سالمت جسمانی (با توجه به شناسنامٔه سالمت کودک در

استنباطی (آزمون  tمستقل و تحلیل کواریانس تکمتغیره و

مهدکودک ،معلولیتهای جسمی-حرکتی ،بینایی و شنوایی بررسی

چندمتغیره) و از طریق نرم افزار آماری  SPSS-19تحلیل شد.

شد).
جدول  .1محتوای جلسات آموزشی.
جلسه
اول

محتوا
آشنایی درمانگر و کودکان با همدیگر؛ بیان قوانین و وظایف هر عضو؛ پرداختن به یک فعالیت موردعالقٔه کودکان برای ایجاد
رابطٔه دوستی و امنیت در آنها.

دوم

اجرای فعالیت تئاترِ وارونه و فعالیت بُرجسازی.

سوم

اجرای فعالیت گردش توپ با آهنگ و فعالیت انجام کارها بدون استفاده از انگشت شست.

چهارم

اجرای فعالیت امواج شادی و اجرای بازی صندلی.

پنجم

مرور جلسات قبل و اجرای فعالیت کارتهای قرمز و سیاه.

ششم

اجرای بازی تعقیب خرس قطبی و فعالیت رستم گفت.

هفتم

اجرای فعالیت تصویر آینهای و فعالیت فریز با موسیقی.

هشتم

مرور تمرینات جلسات قبل و اجرای فعالیت همسایهها.

نهم

اجرای بازی گرگم به هوا با توپ و اجرای بازی حیوانات.

دهم

اجرای فعالیت ساندویچ دست و فعالیت فریز با رنگ.

یازدهم

انجام فعالیت ژست مناسب و اجرای فعالیت توپ و کلمات.

دوازدهم

اجرای بازی لِیلِی و فعالیت المپ ،قیچی ،چاقو ،چنگال.

سیزدهم

اجرای فعالیت دنبالهروی مربی نباشید.

چهاردهم

اجرای بازی حدسزدن اسم حیوانات و فعالیت جوراب و شناسایی اشیاء.

پانزدهم

مرور جلسات قبل ،اجرای یک بازی به پیشنهاد کودکان و توزیع پرسشنامههای پسآزمون.

ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،پرسشنامٔه رتبهبندی کارکردهای

عاطفی ( ،)۰٫۸۶حافظٔه فعال ( ،)۰٫۸۸برنامهریزی و سازماندهی

اجرایی برای کودکان پیشدبستانی ( )BRIEF-Pبود .این

( ،)۰٫۸۰شاخص کلی ( )۰٫۹۵و این ضرایب برای مربیان :بازداری

پرسشنامه ،توسط جیویا و همکاران ( )۲۰۰۲در دو فُرم مربی و

( ،)۰٫۹۴انتقال توجه ( ،)۰٫۹۰کنترل عاطفی ( ،)۰٫۹1حافظٔه فعال

والد تهیه شده است و از معتبرترین مقیاسها برای سنجش و

( ،)۰٫۹۴برنامهریزی و سازماندهی ( ،)۰٫۹۷شاخص کلی ()۰٫۹۷

غربالگری کارکردهای اجرایی در کودکان پیشدبستانی است .این

بود .فُرم والد این مقیاس برای اولینبار توسط ابراهیمی و همکاران

پرسشنامه دارای ۶۳آیتم برای کودکانِ  ۲تا ۵سالویازدهماه است که

( )1۳۹۴ترجمه شد و ویژگیهای روانسنجی آن بررسی گردید.

پنج حیطٔه کارکردهای اجرایی را میسنجد :بازداری ( 1۶آیتم)،

نتایج تحلیل ،ارزش مناسب گویههای مقیاس با عوامل مربوطه را

انتقال توجه ( 1۰آیتم) ،کنترل عاطفی ( 1۰آیتم) ،حافظٔه فعال (1۷

تأیید کرد بود .اکثر گویهها با عوامل مربوطه ،دارای ضریب

آیتم) ،برنامهریزی و سازماندهی ( 1۰آیتم) .والد یا مربی در پاسخ

همبستگیِ رضایتبخش (بیشتر از  )۰٫۴بودند .همچنین ضریب

به گزینههای مربوط به کودک ،گزینههای «اغلب = ،۳گاهی =  ۲و

آلفای کرونباخِ زیرمقیاسها بین  ۰٫۷۳تا ۰٫۸۲و آلفای کرونباخِ کل

هرگز=  )1را عالمت میزنند .جیویا و همکاران ( )۲۰۰۲ضرایب

مقیاس ۰٫۹۶بود؛ بنابراین ،پرسشنامهها ثبات درونیِ رضایتبخشی
برای کودکان ایرانی داشتند (.)1۶

آلفای کرونباخ برای مقیاسها را در مطالعٔه والدین به شرح زیر
گزارش نمودهاند :بازداری ( ،)۰٫۹۰انتقال توجه ( ،)۰٫۸۵کنترل
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نمرٔه پرسشنامٔه رتبهبندی کارکردهای اجرایی برای کودکان

جدول ( )1آمده است .در پایان جلسات ،برخی آزمودنیها که بیشتر
از سهجلسه در کالسها غیبت داشتند و یا مایل به خروج از پژوهش

۳

یافتهها

موردبررسی و برای حصول اطمینان از اینکه بین گروهها از لحاظ
سطح هوشی ،تفاوت قابلمالحظهای وجود ندارد ،به بررسی

در پژوهش حاضر بیشتر کودکان در هر دو گروه آزمایش (۵۲٫۹

معناداریِ تفاوت میانگین هوشبهر گروهها با آزمون  tمستقل

ن
درصد) و گواه ( ۷۳٫۳درصد) ۵ساله بودند .همچنین بیشتر کودکا ِ

پرداخته شد .نتایج آزمون نشان داد بین شرکتکنندگان گروهها ،از

گروه آزمایش ( ۵۲٫۹درصد) و گروه گواه ( ۶۰٫۰درصد) را پسران

لحاظ وضعیت هوشی ،تفاوت معنادار و قابلمالحظهای وجود ندارد

ن
ن دو گروه ،خانهدار بودند و اکثر پدرا ِ
تشکیل میدادند .اکثر مادرا ِ

(.)p=۰٫۰۰1

گروه آزمایش (۶۴٫۷درصد) مشاغل دولتی و اکثر پدران گروه گواه
( ۵۳٫۳درصد) مشاغل آزاد داشتند.

گروهها در نمرٔه کل کارکردهای اجرایی ،در ادامه گزارش شده است.

با توجه به اهمیت سطح هوشی در عملکرد افراد در آزمونهای

جدول .۲نتایج تحلیل کوواریانس یکراهٔه مقایسٔه نمرٔه کل کارکردهای اجرایی گروه داوسون و گواه
مقدار p

مجذور اتای سهمی

توان آزمون

منابع تغییر شاخص

مجموع مجذورات

درجٔه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون

1۳۸۲٫۳۴

1

1۳۸۲٫۳۴

F
۹٫۹۸

۰٫۲۵

۰٫۸۶

۰٫۰۰۴

1٫۰۰

گروه

۵۸۸۹٫۰۵

1

۵۸۸۹٫۰۵

۴۲٫۵۳

۰٫۰۰1

۰٫۵۹

خطا

۴۰1۴٫۹1

۲۹

1۳۸٫۴۴

--

--

--

--

کل اصالح شده

1۰۳1۳٫۸۷

۳1

--

--

--

--

--

چنانچه در جدول ( )۲مالحظه میشود ،پس از حذف اثر

نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسٔه میانگین گروه

پیشآزمون ،آمارٔه  Fتحلیل کواریانس مقایسٔه گروه آزمایش

آزمایش (داوسون) و گروه گواه در هریک از ابعاد کارکردهای اجرایی

(داوسون) و گواه در نمرٔه کل ،کارکردهای اجرایی کودکان

نشان داد که پس از خارجکردن اثر پیشآزمون بهروش تحلیل

شد

کوواریانس چندمتغیری ،یک اثر معنادار برای عامل گروهی وجود

( )۲۹،1(=۴۲٫۵۳و  .)P=۰٫۰۰1میتوان نتیجه گرفت برنامٔه

دارد (=۰٫۴۰المبدای ویلکز .)F=۶٫۰۸ ،p=۰٫۰۰1 ,این اثر نشان

داوسون بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان پیشدبستانی با

میدهد که حداقل در یکی از ابعاد کارکردهای اجرایی بین گروههای

ناتوانیهای یادگیری عصبی/رشدی تأثیر دارد .همچنین مجذور ایتا

موردبررسی تفاوت معنادار وجود دارد.

پیشدبستانی گروه

داوسون

و گروه گواه

معنادار

نشان میدهد ۵۹درصد از تغییرات کارکردهای اجرایی توسط

چون اثر چندمتغیری از نظر آماری معنادار است ،میتوان آزمون F

عضویت گروهی ،قابلتبیین میباشد .عالوهبراین ،توان آزمون برابر

تکمتغیری جداگانه را برای هریک از ابعاد کارکردهای اجرایی ادامه

با یک است که کفایت حجم نمونه و توان اندازه گیری تفاوتهای

داد .نتایج این آزمون در جدول ( )۳آمده است.

گروهی را نشان میدهد.
جدول .۳نتایج تحلیل کواریانس یکراهه برای مقایسٔه میانگین ابعاد کارکردهای اجرایی در گروه داوسون و گواه
مجذور اتای

توان

سهمی

آزمون

منابع تغییر

مجموع

درجٔه

میانگین

شاخص

مجذورات

آزادی

مجذورات

۰٫۷۸

بازداری

1۴۰٫1۴

1

1۴۰٫1۴

۸٫1۷

انتقال توجه

۷1٫1۷

1

۷1٫1۷

11٫۴۷

۰٫۰۰۲

کنترل عاطفی

۳۹٫۲۹

1

۳۹٫۲۹

۵٫۶۰

۰٫۰۲1

۰٫1۸

حافظٔه فعال

۳۹۹٫۶۳

1

۳۹۹٫۶۳

۲۶٫۲۴

۰٫۰۰1

۰٫۵1

۰٫۹۹

برنامهریزی

11۶٫۶۵

1

11۶٫۶۵

۹٫۷۳

۰٫۰۰۵

۰٫۲۸

۰٫۸۵

F

مقدار p
۰٫۰۰۸

۰٫۲۴
۰٫۳1

۰٫۹۰
۰٫۶۲

همانطور که در جدول ( )۳مالحظه میشود ،پس از حذف اثر

شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و رفتاری کودک است .این دوره ،پایه و

پیشآزمون آمارٔه Fتحلیل کواریانس ،تفاوت گروهها در همٔه ابعاد،

اساس مراحل رشد بعدی و آیندٔه فرد محسوب میشود .کودک در

شامل بازداری ( ،)p=۰٫۰۰۸انتقال توجه ( ،)p=۰٫۰۰۲کنترل

این دوره ،تحتتأثیر محیط اطراف خود قرار دارد؛ لذا بسیاری از

عاطفی ( ،)p=۰٫۰۲1حافظٔه فعال ( )p=۰٫۰۰1و برنامهریزی/

مؤسسات دولتی و خصوصی برنامههایی را برای تقویت و ارتقای

سازماندهی ( )p=۰٫۰۰۵معنادار میباشند .بنابراین میتوان نتیجه

جنبههای مختلف رشدی و آمادگی تحصیلی کودکان پیشدبستانی

گرفت برنامٔه داوسون بر بهبود مهارتهای بازداری ،انتقال توجه،

تدوین نمودهاند ( .)1۴پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

کنترل عاطفی ،حافظٔه فعال و برنامهریزی/سازماندهی کودکان

برنامٔه داوسون-گوایر بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان

پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری عصبی/رشدی ،تأثیر دارد.

پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری عصبی/رشدی انجام شد .نتایج

4

بحث

حاصل از مقایسٔه کارکردهای اجرایی در گروهها پس از حذف اثر
پیشآزمون نشان داد برنامٔه داوسون بر ارتقای کارکردهای اجرایی

سالهای پیشدبستانی ،دورٔه حساس برای رشد جسمانی ،حرکتی،
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نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره برای مقایسٔه میانگین

دارد (جدول .)۲همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
نشان داد ،برنامٔه داوسون بر بهبود مهارتهای بازداری ،انتقال توجه،

ت رشد این کارکردها کمک مینمایند.
و تسهیلکننده هستند و به سرع ِ

کنترل عاطفی ،حافظٔه فعال و برنامهریزی/سازماندهی کودکان

عالوهبراین ،در تبیین اثربخشی برنامٔه داوسون-گوایر بر بهبود

پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیری عصبی/رشدی تأثیر دارد

کارکردهای اجرایی کودکان میتوان گفت که در این برنامه ،بازی از

(جدول .)۳

طریق رفتارهای مشارکتی که نتیجٔه درونیسازی کارکردهای اجرایی

نتایج این پژوهش در راستای نتایج ابراهیمی و همکاران (،)11

است ،بر خودتنظیمی کودک تأثیر میگذارد ( )۲۲و از طرف دیگر

عابدی و ملکپور ( ،)1۸دیاموند ( ،)1۳کلمن و همکاران (،)1۹

رشد و ارتقای کارکردهای اجرایی از طریق بازی صورت میگیرد؛

گارتلند و استروس نیدر ( ،)۲هانلی ( )1۵و استری هورن ()۲۰

چون بازی واجد نقشها و قوانینی است که کودک باید هنگام بازی

است که گزارش کردهاند برنامههای مداخلهای زودهنگام بر بهبود

از آنها پیروی نماید .آموزش از طریق بازی باعث ارتقاء و رشد

کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی یادگیری اثربخش است.

کارکردهای اجرایی در کودکان میشود و بهعبارتی ،مطابق نظر

برخی از کودکان ،مهدکودک را با نقایصی در کارکردهای اجرایی

ویگوتسکی ،بازی از طریق داربستزنی در درون منطقٔه مجاور رشد،

شروع میکنند و مربیان هم درمورد این کارکردها ،آموزشی ندیدهاند.

باعث رشد کارکردهای اجرایی میگردد .کودکان با ناتوانی یادگیری

درنتیجه ،این کودکان به دلیل ضعف در خودکنترلی از کالس اخراج

عصبی /رشدی نیازمند آموزش جبرانی هستند تا از بروز نقایص

میشوند .نقص در کارکردهای اجراییِ کودکان باعث فرسودگی

ثانوی و پیامدهای منفی ناشی از نقص در کارکردهای اجرایی در

معلمان ،اخراج کودکان از مدرسه ،مصرف مواد و جرم و جنایت

آنها پیشگیری شود .برنامٔه داوسون-گوایر تالش دارد تا از طریق

میشود ( .)۹نتایج تحقیقات نشان میدهد کارکردهای اجرایی (یا

تمرینها و بازیهای رشدی مناسب و درگیرکردن کودک در تعامالت

کنترل شناختی) را میتوان آموزش داد ( .)۸دیاموند و همکاران با

اجتماعی ،به این هدف دست یابد (.)۲۳

استفاده از ۴۰بازی که با هدف آموزش ارتقای کارکردهای اجرایی

ن
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدماستفاده از آزمو ِ

طراحی شده بود ،توانستند کارکردهای اجرایی در کودکان  ۴و

پیگیری اشاره نمود؛ لذا برای بررسی نقاط قوتوضعف و نیز ارزیابی

۵ساله را ارتقاء دهند و جالب اینکه استفاده از این کارکردها به

تداوم بهبودی کارکردهای اجرایی کودکان آموزشدیده در برنامه

فعالیتهای جدید نیز تعمیم داده میشد ( .)۹در تبیین این نتیجٔه

داوسون-گوایر در طوالنیمدت ،اجرای پژوهشهایی با مراحل

پژوهش میتوان گفت برنامٔه داوسون-گوایر ،برنامهای مبتنی بر

پیگیری پیشنهاد میگردد .همچنین اجرای این پژوهش بهصورت

شواهد برای دورٔه پیشدبستانی است و بازیهای هدفمندی را شامل

جداگانه برای سایر ردههای سنی پیشنهاد میشود.

۵

میشود که برای ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان ،پیش از ورود به
مدرسه ،تدوین شده است .بنابراین با توجه به اینکه کارکردهای

نتیجهگیری

بهطور کلی ،نتایج پژوهش نشان داد برنامٔه داوسون-گوایر بر بهبود

اجرایی در کودکان پیشدبستانیِ با ناتوانیهای یادگیری ،نسبت به

کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی یادگیری عصبی/رشدی

کودکان عادی دارای ضعف بیشتری دارند ( )۳،۷،1۸و نارسایی

اثربخش است؛ لذا براساس یافتههای تحقیق ،پیشنهاد میشود

کارکردهای اجرایی و نقص توجه از مهمترین متغیرهای پیشآیندی

تمرینها و فعالیتهای این برنامه به مربیان و والدین آموزش داده

ناتوانیهای یادگیری است ()۴؛ لذا مداخالت هوشمندانه برای

شود و در مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی ،بهمنظور ارتقای

تقویت کارکردهای اجرایی ،مانند برنامٔه داوسون-گوایر برای این

کارکردهای اجرایی در کودکان و بهویژه در مراکز درمانی جهت

کودکان بسیار سودمند و اثربخش میباشد ( .)۸از سوی دیگر،

افزایش عملکردهای شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری عصب

یافتههای زیادی نشان میدهند که کارکردهای اجرایی در سنین

شناختی اجرا گردد.

عصبشناختی چنین مطرح میکنند که شبکهای از نورونها که در

از کلیٔه والدین ،مدیران و مربیان مهدکودکها که با مشارکت خود،

پیشدبستانی ،تحوالت سریعی پیدا میکنند ( )1۰و نتایج

6

کارکردهای اجرایی دخیل هستند و در نواحی قشر کمربندی قُدامی

تشکر و قدردانی

ما را در اجرای هرچه بهتر این پژوهش یاری نمودند ،تشکر میکنیم.

و نواحی جانبی پیشپیشانی قرار دارند ،در سنین  ۳تا ۷سال رشد
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کودکان پیشدبستانی با ناتوانیهای یادگیریِ عصبی/رشدی تأثیر

میکنند ( ،)۲1بنابراین تالشهایی مانند برنامٔه داوسون-گوایر که
برای ارتقای رشد کارکردها در این سنین صورت میگیرد ،نویدبخش
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