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Abstract
Background & O bjective : The good executive function skills during early childhood found to be a strong predictor of academic achievement.
In recent years, some studies have indicated that children who have problem in executive function skills are at an increased risk for learning
difficulties particularly in math. Executive function skills composed of working memory, response control and cognitive flexibility. These skills
have a critical impact on everyday performance and children's school readiness. As growing number of research support the relation between
mathematics and executive function skills, researchers and educators began to focus on the question of transfer effect of executive function
training on academic performance or daily activities, which there is a dearth of empirical research on this issue. T herefore, the aim of the current
study was to evaluate the effectiveness of cognitive games on working memory, cognitive flexibility, response control, attention, planning and
basic math skills of preschool children at risk for mathematical difficulties.
Me thods: in a Quasi experimental study, the pre-test post-test design with the control group was used. Forty preschool children at risk for
mathematical difficulties were selected based on a multi-level screening of low performance in mathematics from six kindergartens and preschool
centers in district two of T ehran. The participants were chosen in two stages. First, potential participants were nominated by the teacher as low
performance children then if they scored one or more standard deviation below the mean in basic mathematical skills were considered at risk for
mathematic difficulties. Participants randomly were assigned to either the experimental or the control group. Participants of the experimental
group received 24 sessions of executive function training while the control group followed their routine educational plans. T he intervention
combined both computerized and non- computerized games. Activities were accommodated based on the children’s performance and structured
from easy to difficult level. The Kohansedgh Basic Mathematical Skills for Children (KBMSC), Tehran - Stanford-Binet Intelligence Scales,
Fifth Edition (TSB-5), Stroop and T ower of London were used to assess participant’s performance in terms of cognitive and academic skills at
the beginning and the after intervention.
Re sults: Participants average age was 73.5 months (SD=5.21). There were no significant differences between the experimental and the control
group in terms IQ, basic math skills or age. Findings of covariance analysis controlling for pretest scores, indicated significant differences among
the experimental and the control group in terms of working memory (F=20.24, p=0.001, η2 =0/42) and cognitive flexibility (F=7.54, p=0.010, η2
=0/22). Although, after the intervention, the children in the intervention group scored higher in the areas of math ability, r esponse control,
attention and planning skills than the comparison group, but the differences were not significan t (p>0/05).
Conclusion: : Implications of research findings suggest including executive function training to the preschool curriculum especially for at risk
children, which might improve their school readiness and prevent or reduced the chance of learning disabilities. T o the best of our knowledge,
this research is one of the first study evaluating the effect of executive function training with the Maghzineh software in at risk preschool children.
Ke ywords: Cognitive Training, Working Memory, Basic math skill.
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مقاله پژوهشی اص یل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

اثربخشی بازیهای شناختی بر بهبود مهارت هایکارکرد اجرایی و ریاضی کودکان پیشدبستانی
در معرض خطر برای مشکالت ریاضی

توضیحات نو ی سندگان

 .1دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۲استاد ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۳دانشیار ،گروه روانشن اسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۴دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،ایران؛
 .۵استادیار ،گروه روانشناسی كودكان استثنایی ،دانشکدٔه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ايران .
*آدرس نویسنده مسئول :تهران ،بزرگراه شهید دکتر چمران ،خیابان جالل آلاحمد ،روبهروی کوی نصر ،خیابان دکتر کاردان ،دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
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تاریخ دریافت 1۸ :فروردین 1۳۹۶؛ تاریخ پذیرش ۳۰ :فروردین 1۳۹۶

چکیده
زمینه و هدف :کارکردهای اجرایی شامل حافظٔه فعال ،بازداری پاسخ و انعطافپذیری شناختی نقش تعیینکننده در عملکرد روزمره و آمادگی ورود به مدرسه برای کودکان
پیشدبستانی دارد .هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش های کارکرد اجرایی بر مهارتهای حافظٔه ف عال ،انعطافپذیری شناختی ،بازداری پاسخ ،توجه ،برنامهریزی و
مهارت های پایٔه ریاضی کودکان پیشدبستانی در معرض خطر برای بروز مشکالت ریاضی بود.
روشبررسی :این پژوهشی نیمهتجربی با پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل بود .تعداد  ۴۰کودک در معرض خطر برای مشکالت ریاضی از بین شش مرکز پیشدبستانی و
مهدکودک منطقٔه دو در شهر تهران انتخاب شدند .این انتخاب بهصورت غربالگری چند مرحلهای بوده و پس از آن افراد بهصورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل کاربندی
شدند.گروه آزمایش  ۲۴جلسه آموزش کارکردهای اجرایی را دریافت کرد .درحالیکه گروه کنترل برنامه های آموزشی معمول مهدکودک و مراکز پیشدبستانی را تجربه میکرد.
آزمودنی ها پیش و پس از مداخله در حیطه های شناختی و تحصیلی ارزیابی شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش وکنترل ( )p >۰٫۰۰1در مؤلفههای حافظٔه فعال و انعطافپذیری شناختی با میزان تأثیر  ۰٫۴۲در حیطٔه
حافظٔه فعال و  ۰٫۲۲در مؤلفٔه انعطافپذیری شناختی است .درحالیکه تغییر معناداری در نمرات بازداری پاسخ ،توجه ،برنامهریزی و مهارت های پایه ریاضی مشاهده نشد.
(.)p>۰٫۰۵
نتیجهگیری :با عنایت به یافته های این پژوهش ،ارائٔه آموزش کارکردهای اجرایی میتواند بهعنوان بخشی از برنامٔه آموزشی کودکان پیشدبستانی در مهدهای کودک و مراکز
پیشدبستانی استفاده شود.
کلیدواژهها :بازتوانی شناختی ،حافظٔه فعال ،مهارتهای پایه ریاضی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .ا ین 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 می دهد که مواد منتشر شده در ا ین مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توز یع کنید.
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مقدمه

روش بررسی

را قادر میسازد تا مهارتهای فکر خود را سازماندهی کنند و رفتارهای

گروه کنترل بود  .جامعٔه آماری این پژوهش شامل کودکان پ یشدبستانی

هدفمند با انعطافپذی ری ب یشتری از خود بروز دهند ( .)1مهارتها ی

حاضرر در مهدهایکودک و مراکز پ یشدبسرتانی منطقٔه دو شرهر تهران

کارکرد اجرایی نهتنها عملکردهای شناختی بلکه کنشهای اجتماعی و

در سال تحص یلی  1۳۹۴-1۳۹۵بودند  .با استفاده از روش نمونهگ یری

پ یشرفت تحص یلی را تحت تأث ی ر قرار میدهد ( .)۲پژوهشگران مختلف

خوشرررره ای تصررررادفی منطقه دو ،از ب ین مناطق  1۹گانه شررررهر تهران

شواهدی حاکی از نقش کارکردهای اجرایی در پ یش ب ینی مهارت

انتخاب و از ب ین مراکز پ یشدبسرررر تانی و م هدهای کودک این منط قه

خواندن و ریاضی ارائهکرده اند ( .)۳در این راستا ،دومونت یل و کل ینبرگ

سر یزده مرکز به صرورت تصرادفی انتخاب و در نهایت شرش مرکز که با

نشان داده اند که عملکرد کودکان  ۶تا  1۶سال در مؤلفٔه حافظٔه فعال

اجرای پژوهش موافقت کرده اند وارد طرح شرررردند  .جهت اطم ینان از

دیداری فضایی قادر به پ یش ب ینی عملکرد این افراد در تکال یف ریاضی

شناسایی افراد در معرض خطر برای بروز مشکالت ریاضی غربالگری

و حساب در دو سال بعد است ( .)۴همچن ین ،شواهدی تجربی موجود

چندمرحله ای اجرا شرد که شرامل ارجاع کودک از طریق مربی بهعنوان

حاکی از نقش بازداری پاسخ و انعطافپذی ری شناختی جهت پ یش ب ینی

فرد با عملکرد پایین در یادگ ی ری و اجرای آزمون م هارت های پا ی ه

عملکرد ریاضی کودکان در مقطع دبستان است (.)۳

ریا ضی کهن صدق بود  .کودکانی که در آزمون مهارتهای پایه ریا ضی

با عنایت به یافتههای اخ ی ر ،آموزش کارکردهای اجرایی به عنوان روش ی

کهن صرررردق یک انحراف مع یار پایینتر از م یانگ ین قرار میگرفتند،

جهت ارتقای مهارتهای تحص یلی بهخصوص در پ یشرفت ریاضی

بهعنوان افراد در معرض خطر برای بروز اختالالت ریاضی شناسایی و

توجه بس یاری را به خود جلب کرده است ( .)1چن ین تمایلی ،با شواهد

وارد نمونه شرردند  .سررای ر مالکهای ورود به پژوهش شررامل نداشررتن

تجربی که اثربخشی اینگونه آموزشها را ثبت کرده به شکل فزآیندهای

معلول یت جسمی ،ب ینایی و شنوایی ،برخورداری از نمرات هوش باالتر

در حال افزایش است  .برای مثال ،بالکی و کارول در نمونه ای متشکل

از  ۸۰و رضایت والدین بود .

از  ۵۴کودک چهارساله گزارش کرده اند که آموزش کارکردهای اجرایی

مق یاس سنجش مهارتهای پایه ریا ضیکهن صدق  :این آزمون توسط

نهتنها منجر به افزایش این مهارتها شده بلکه در فاصلٔه زمانی سهماه

کهن صرررردق ( )1۹۹۸با هدف غربالگری و شررررناسررررایی کودکان با

بعد ن یز این تغ یی رات ماندگار و به استدالل ریاضی تعم یم پ یداکرده است

عملکرد پایین در مهارتهای پایه ریاضررری ته یه شرررده اسرررت  .آزمون

( .)۵در این رابطه ،پژوهشگران اثربخش نرم افزار آموزش حافظٔه فعال

مذکور افزون بر نمرات اصرلی در شرش خردهمق یاس شرامل مؤلفهها ی

کاگمد را برای  ۶۷کودک مبتال به اختالل ب یش فعالی و نقصتوجه

طب قه ب ندی ،ردیفکردن ،نگ هداری ذهنی عدد نگ هداری ذهنی طول،

بررسی کردند ( .)۶از جهت اثر انتقالی دور  ،تأث ی ر برنامٔه مداخله ای بر

هندسره ،تشرخ یص شرباهتها و تفاوتها عملکرد کودکان را ارزیابی

نشانگان اختالل ب یش فعالی و نقصتوجه و مهارتهای تحص یلی

میکند ( .)1۵نمرهدهی سؤاالت به شکل صفر و ی ک و برخی سؤاالت

خواندن و نوشتن ارزیابی شد  .همچن ین از نظر اثر انتقالی نزدیک ،

صرررفر تا دو اسرررت  .م یانگ ین آزمون  ۵۰و انحراف اسرررتاندارد آن 1۲

تعم یم اثربخشی نرم افزار کاگمد بر مهارتهای توجه ،سرعت پردازش

اسرررت  .پایایی این آزمون با اسرررتفاده روش باز آزمایی  ۰٫۸۶و اعتبار

اطالعات ،حافظه و بازداری رفتار بررسی گردیده است ( .)۶نتایج

پ یش ب ین  ۰٫۶۸و همبستگی آزمون با پ ی شرفت تح ص یلی ریا ضی ۰٫۶۴

پژوهش ب یانگر تأث ی ر معنادار برنامٔه مداخله ای بر سرعت پردازش

گزارش شده است (.)1۵

اطالعات و تعم یم آن بر ح یطٔه خواندن است  .درحالیکه در مهارتها ی

هوش آزمای نوین تهران ا ستنفورد ب ینه  :این آزمون برگردان و ا ستاندارد

حافظٔه فعال و نشانگان اختالل ب یش فعالی و نقصتوجه تفاوت

شرررده ای از وی رایش پنجم آزمون هوش اسرررتنفورد ب ینه اسرررت (.)1۶

معناداری مشاهده نشد ( .)۷بررسی ادب یات پژوهشی نشان میدهد که

افزون بر هوشررربهر کالمی ،غ ی رکالمی و کل ،این آزمون عملکرد فرد را

برخی پژوهشگران اثر انتقالی نزدیک به خصوص در مؤلفههای حافظٔه

در شرررراخص های ی ک پارچٔه شررررناختی مانند توجه و تمرکز و اختالل

فعال کالمی ،حافظٔه دیداری و انعطافپذی ری شناختی را برای کودکان

یادگ ی ری ن یز مشررررخص میکند ( )1۷م یانگ ین آزمون  1۰۰و انحراف

 ۴تا  1۲ساله گزارش کرده اند ( .)۸-1۰مرور گزارشهای مربوط به اثر

مع یار آن  1۵هسررت  .ام ین لو ،کامکاری و شررکرزاده ،روایی همزمان و

انتقالی دور ،تناقض و ناهمخوان ب یشتری را نشان میدهد  .برای مثال

تشررررخ ی صرررری خوب این آزمون را در ح ی طٔه اختالل یادگ ی ری گزارش

درحالیکه برخی پژوهشها اثربخشی آموزش مهارتهای کارکردهای

کرده اند  .در این پژوهش از شرراخص حافظٔه فعال ،توجه و برنامهریزی

اجرایی را به تکال یف مشابه گزارش و تعم یم آن به ح یطٔه پ یشرفت

آزمون هوش تهران اسرتنفورد ب ینه جهت بررسری تأث ی ر برنامٔه مداخله ا ی

تحص یلی مخصوصاً ریاضی را ثبت کرده اند ( )11٫1۲در سمت

استفاده شده است (.)1۸

مخالف شواهدی حاکی از عدم تعم یم معنادار به عملکرد ریاضی

آزمون برج لنرردن  :این آزمون ،یکی از آزمونهررای رایج در ارزیررابی

گزارش شده است ( .)1۳٫1۴وجود شواهد متناقض از ی کسو و

کارکردهای اجرایی و عملکرد لوب فرون تال اسررررت که نخسررررت ین بار

ضرورت بررسی ب یشتر پ ی رامون اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و

توسرررط شرررال یس معرفی شرررد  1۲ .مسررر له آزمون بهترت یب به فرد ارائه

چگونگی تعم یم آن بر سای ر ح یطهها ما را بر آن داشت تا در پژوهش

میشررود  .دو مسرر لٔه اول با دو حرکت ،مسرر له سرروم و چهارم با سرره

حاضر تأث ی ر آموزشهای کارکرد اجرایی را بر مهارتهای شناخت ی

حرکت ،مسر لٔه پنج تا هشرت با چهار حرکت و از مسر لٔه نهم به بعد با

بررسی و همچن ین اثر انتقالی نزدیک و دور آن را ارزیابی کن یم .

حداقل پنج حرکت طرح نمونه باید سراخته شرود  .قبل از شرروع آزمون

۲
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کارکردهای اجرایی مجموعه ای از مهارتهای شناختی است که افراد

پژوهش حاضررر پژوهشرری ن یمه آزمایشرری با پ یش آزمون-پس آزمون و

در هر حرکت تنها امکان جا بهجایی ی ک مهره مقدور اسررررت  .شرررر یوه

داده شده روی نمای شگر لپتاپ کل ید مناسب را فشار میداد  .خروج ی

نمرهگذاری بهگونه ای اسرت که سراخت الگو با کمترین حرکت در اول ین

آزمون تعداد پاسخهای غلط ،موارد بیپاسخ ،پاسخهای درست ،زمان

تالش سه نمره ،دو نمره برای تالش دوم و یک نمره برای ساخت الگو

واکنش و زمان تداخل را نشان میداد  .در پژوهش حاضر تنها از تعداد

در سوم ین تالش ارائه میشود  .حداکثر نمرٔه آزمون از  1۲مس له  ۳۶و

پاسرخهای درسرت بهعنوان شراخصری از بازداری رفتار اسرتفاده شرد .

حداقل صفر است  .ویژگیهای روان سنجی این آزمون در پژوهشها ی

کانور ،فرانزین و شررارپ ،پایایی آزمون را از طریق بازآمایی بررس ری و

مختلف نشرران داده شررده اسررت  .برای مثال موریس و همکاران روایی

ضریب باالیی با  ۰٫۸۰گزارش کرده اند (.)۲1

 ۰٫۷۹و اعتبار  ۰٫۸۹را برای آزمون برج لندن گزارش کرده ا ند (.)1۹

برنامٔه آموزش کارکردهای اجرایی ا ستفاده شده در این پژوهش ترک یبی

مشرررهدی ،رسرررولزاده ،آزاد فالح و سرررلطانیفر ،در جامعٔه ای رانی این

از بازیهای نرم افزاری و غ ی رنرم افزاری اسرتکه در  ۲۴جلسره بهمدت

آزمون را اسررررت فاده و اعت بار آن از طریق باز آز مایی را  ۰٫۸۵گزارش

 ۳۰تا  ۴۵دق یقه ای به صورت روزانه طی شش هفته ارائه شد  .نرم افزار

کرده اند (.)۲۰

مغزینه توسرط شررکت فناوران شرناختی پارس در سرال  1۳۹۲طراحی

آزمون ا ستروپ ساده  :این آزمون در سال  1۹۳۵جهت ارزیابی توجه

شده است ( .)۲۲آزمودنیهای پژوهش در گروههای سه و چهار نفری

انتخابی طراحی شد  .آزمون استروپ متشکل از سه مرحله است که در

به صررررورت انفرادی با اسررررتفاده از لپتاپ بازیها را انجام میدادند .

اول ین مرحله ،فرد باید کل ید رنگی روی لپتاپ را مطابق با رنگ نشان

نرم افزار بال فاصررررله به آزمودنی بازخورد میدهد و با ارا ئٔه تقو یت به

داده شده فشار دهد  .شایان ذکر است که چهار رنگ قرمز ،آبی ،سبز و

شرررر کل سرررر که های پول ،آزمودنی را ترغ یب به ادامٔه تکال یف میکند .

زرد به فرد نشررران داده میشرررود  .این مرحله در نمرهگذاری محاسررربه

نرم افزار هوشمند و متناسب با عملکرد فرد سطح دشواری تمرینها را

نمیشررود  .مرحله دوم ،جهت آشررنایی فرد با آزمون اسررت و این مرحله

تنظ یم میکنرد  .تمرینهرای نرم افزار مغزینره مهرارتهرای توجره ،مهرار

ن یز در نمرٔه نهرایی محراسرررربره نمیگردد  .در آخرین مرحلره  ۴۸کلمرٔه

پاسخ ،سرعت عمل و ذخ ی ره در حافظه را تقویت میکند ( .)۲۲افزون

همخوان و  ۴۸کلمٔه ناهمخوان برای فرد نشرران داده میشررود و از و ی

بر تمرین های نرم افزار مغزی نه ،تکال یف شررررناختی در قا لب بازی های

خواسرررته میشرررود تا صررررف نظر از معنی کلمه و فقط با توجه به رنگ

گروهی اسررررتفاده شررررده اسررررت  .نمو نه ای از تمرین های شررررناخت ی

کلمه ،کل ید مناسب را فشار دهد  .باتوجه به اینکه آزمودنیهای پژوهش

استفادهشده در جدول  1ارائه شده است .

حاضر کودکان پ یشدبستانی بودند کلمات برای آنها خوانده میشد و
جدول  . 1نمونٔه تمرینهای بازتوانی شناختی
تمرین

توضیح
تعدادی ابر درحالیکه در ابتدا به شکل متمایز و با فاصله از هم قرار دارند روی صفحه رایانه نمایش داده میشود .سپس
ابرها شروع به حرکت در جهات مختلف میکنند و به هم نزدیک میشوند .تعدادی از این ابرها شروع به ریزش باران

ابر بارانی

میکنند و سپس محو میشوند .آزمودنی باید ابرهای باران زا را به خاطر بسپارد و سپس با کلیککردن روی آن ،ابرهای
باران زا را مشخص کند .با پیشرفت تکلیف در مراحل بعدی محرکهای حواسپرتکن مانند عبور هواپیما و پرندگان اضافه
میشود و تعداد ابرها به تدریج افزوده میشود.
در این تمرین چندین تصویر به صورت افقی روی صفحه نمایش داده میشود و با ورود تصویر جدید از سمت راست

کتابخانه

تصویر قبلی از سمت چپ حذف میشود .وظیفٔه آزمودنی این است که با کلیک روی دکمه « بود» و « نبود» مشخص کند
که تصویر تازه ارائهشده را قبالً دیده است یا خیر .بهمرور با افزودهشدن تصاویر بیشتر تکلیف دشوارتر میگردد.

خوشمزهیاب

مجموعه ای از تصاویر مربوط به خوراکیها به فرد ارائه میشود که همگی بهغیر از یک تصویر مشابه هستند و فرد باید
تصویر متفاوت با سایرین را با کلیک کردن روی آن مشخص کند.
در این تمرین تعدادی پرنده که روی شاخه های مختلف درخت نشسته اند به صورت تکیتکی شروع به آواز خواندن

گروه سرود

میکنند .فرد باید ترتیب و صدای پرندگان را به خاطر بسپارد و سپس به ترتیب پر نده های آواز خوان را با کلیککردن روی
آن شناسایی کند .در سطوح باالتر ،تعداد و دفعات آواز خواندن پرندگان بیشتر میشود.

گمشده در
دریا
قطار بازی
حافظه عسلی
جورچین

دستههای  ۵تایی ماهی روی صفحه نمایش به فرد ارائه میشود که به غیر از ماهی وسطی بقیه در یک جهت مشابه
حرکت میکنند .وظیفه آزمودنی این است که با فشار دادن دکمه باال ،پایین ،چپ و راست روی صفحهکلید جهت حرکت
ماهی وسطی را مشخص کند.
در واگن های قطار تصاویر مشخصی وجود دارد .ابتدا فرد باید این تصویر را به خاطر بسپارد و سپس از میان تصاویر
مختلفی که در واگن های در حال حرکت قطار نمایش داده میشود تصویر مشخصشده را بازنمایی کند.
کندوی عسل با واحدهای مختلف نمایش داده میشود .سپس برخی از خانههای کندو روشن میشود وظیفه فرد این
است که مکانهای روشنشده را حفظ و سپس بازشناسی کند.
جورچینهای به صورت تکهتکه به فرد نمایش داده میشود و فرد باید با توجه به مکان قطعات ،جورچین را کامل کند.

۳
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به فرد تو ض یح داده می شود که برای هر کو شش سه بار شانس دارد و

کودک باید صرف نظر از کلمٔه خواندهشده تنها با توجه به رنگ نمایش

در سطوح باالتر تمرین ،تعداد و پیچیدگی جورچینها بیشتر میگردد.
در این بازی موقعیتی از چند خودرو در صفحه نمایش رایانه ارائه میشود که در جهت های مختلف قرار دارند و باعث
ساعات شلوغ

بسته شدن خیابان شده اند .فرد باید مسیر ماشین هایی را با توجه به اولویت حرکت دادن خودروها باز کند .بهگونه ای که
خودرو تعیین شده از یک طرف جاده قادر به عبور به سمت دیگر باشد.

حرکت دست

در این بازی فرد باید در مراحل مختلفی حرکات دست آزمایشگر را به صورت همسان یا برعکس تکرار کند ،درعینحال
که توالی آن ها را به خاطر سپرده است.

سر

شصت

شانه زانو

سرت بگذار ،پاهایت را نشان بده؛ در مرحلٔه بعد برعکس میشود .یعنی زمانی که از فرد خواسته میشود سرش را نشان
دهد باید به پاهایش اشاره کند و برعکس .در مراحل بعد شانه و زانو به تکلیف اضافه میگردد .در مراحل باالتر عناصر
بیشتری به بازی اضافه میشود.
خطر -فایده و عدم اجبار و الزام جهت حضررررور در پژوهش اصررررول

شیؤه اجرا  :ابتدا معرفی نامه های الزم از سازمان بهزیستی استان تهران

اخررالقرری رعررایررت شرررررود  .هررمررچررنرریررن ایررن پررژوهررش بررا کررد

و ادارٔه آموزش و پرورش شهر تهران اخذ شد .پس از انجام غربالگری

 IRCT2016042717134N3در مرکز کارآزمای بالینی ایران ثبت شرررده

براساس مالکهای ورود به پژوهش ۴۰ ،آزمودنی انتخاب و به صورت

است .

تصرادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .دادههای پیش آزمون

۳

با اجرای آزمون های م هارت های پایه ریاضرررری کهن صرررردق ،تهران
اسرتفورد بینه ،اسرتروپ و برج لندن طی سره جلسرٔه جداگانه  ۴۰تا ۶۰

یافتهها

با توجه به مالکهای پژوهش ،چهل نوآموز پیشدبستانی انتخاب و

دقیقه ای جمع آوری شد .شایان ذکر ا ست که در پژوهش مذکور تالش

به صورت تصادفی به گروهها اختصاص یافته اند  .یک نفر از آزمودنیها

شرررد تا عوامل تهدیدکنندٔه روایی درونی پژوهش از جمله پیش آزمون و

بهدلیل عدم تکمیل پیش آزمون ،یک نفر بهدلیل عدم تکمیل پس آزمون

ارزیابی کنترل شررررود .به این صررررورت که ترت یب اجرای پیش آزمون ها

و یک نفر از افراد گروه آزمایش بهدلیل انصراف از تکمیل برنامٔه مداخل ه

تصررادفی تعیین شررده و همچنین تحقیق به صررورت کور  1انجام شررد .

از پژوهش کنار گذاشته شدند  .جهت برخورداری از تعداد افراد مساوی

بهگونه ای که فردی مستقل از گروه ارائهدهندٔه برنامه مداخله ای دادههای

در گروهها ،به صورت تصادفی یکی از آزمودنیهای گروه آزمایش نیز

پیش آزمون و پس آزمون را جمع آوری کرده اسرررررت .بره عبرارت دیگر

حذف و در نهایت دادهها مربوط به  ۳۶آزمودنی تحلیل شد که از این

ارزیاب دربارٔه نوع مداخله و عضررویت آزمودنی ها در گروهای آزمایش

تعداد  1۸نفر در گروه آزمایش و  1۸نفر مربوط به گروه کنترل بود ند .

و کنترل ،بی اطالع بود.

شایان ذکر است که با توجه به انتخاب آزمودنیهای پسر ،اثر متغیر

در این پژوهش تالش شررررد تا از طریق انتخاب عادال نٔه آزمودنی ها،

مزاحم جنسیت در پژوهش حاضر خنثی شده است .

رضررایت آگاهانه ،حفظ حریم خصرروصرری و رازداری ،برآورد نسرربت

جدول  . ۲اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش
متغیر

گروه آزمایش

گروه کنترل

(M )SD

(M )SD

مقدار t

مقدار p

سن (ماه)

(۷۴٫۳۹ )۵٫۸1

(۷۲٫۶۷ )۴٫۵۵

۰٫۹۹

۰٫۳۲۹

میزان هوشبهر

(۹۲٫۸۹ )۵٫۰۷

(۹۳٫۵۰ )۵٫۳۳

۰٫۳۶

۰٫۷۲۷

مهارتهای ریاضی

(۳۶٫۶۷ )۳٫۹1

(۳۷٫۳۹ )۲٫۶۶

۰٫۶۵

۰٫۵۲1

در پژوهش حا ضر جهت تحلیل یافتهها از شاخصهای آمار تو صیفی

مالح ظه میگردد ،آزمودنی های دو گروه از نظر سررررطح هوشرررربهر و

شامل میانگین و انحراف استاندارد برای استخراج و دسته بندی دادهها

مهارت های پایه ریاضی قبل از ارائٔه برنامه مداخله ای همسان بوده اند و

و در روش آمار اسررتنباطی از روش تحلیل کواریانس جهت نشرراندادن

تفاوت معناداری ندارد .

اثربخشرری برنامٔه مداخله ای اسررتفاده شررد .همان طور که در جدول ۲
جدول  . ۳شاخص های توصیفی متغیرهای وابسته قبل و بعد از برنامه مداخله در دو گروه
گروه

متغ یر
حافظٔه فعال

پس آزمون

پیش آزمون
M

SD

M

SD

۹۰٫۶۷

۷٫۲۰

۹۹٫۶۷

۵٫۹۶

1 . Blind

۴

مقدار t
۶٫۷1

مقدار p
>۰٫۰۰1
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در این بازی ابتدا از فرد خواسته میشود تا حرکاتی همسان با دستور ارائهشده را انجام دهد .برای مثال ،دستت را روی

آزمایش

انعطافپذیری شناختی

1۸٫11

۳٫۰۸

۲۲٫۸۳

۲٫۹۶

۷٫۹۶

>۰٫۰۰1

توجه

۹1٫11

۷٫۸۰

۹۷٫۶1

۶٫۲۳

۴٫۹۰

>۰٫۰۰1

برنامهریزی

1۰۰٫۳۳

۵٫۸۰

1۰۳٫۳۳

۵٫۳۰

۳٫1۴

۰٫۰۰۶

مهارت ریاضی

۳۶٫۶۷

۳٫۹1

۴۶٫۳۹

۲٫۸۳

۷٫۶۹

>۰٫۰۰1

حافظٔه فعال

۹۰٫۴۴

۵٫۹۰

۹۳٫11

۷٫۲1

۲٫۶۷

۰٫۰1۶

بازداری پاسخ

۷۲٫11

۲۳٫۳۳

۷۳٫۲۸

1۶٫1۹

۰٫۴۵

۰٫۶۵۷

انعطافپذیری شناختی

1۷٫۶۷

۳٫۸۸

۲۰٫۰۰

۴٫۲۶

۴٫۶۸

>۰٫۰۰1

توجه

۹۳٫۷۲

۶٫۳۳

۹۵٫۸۹

۸٫۸۴

1٫۴1

۰٫1۷۶

برنامهریزی

1۰۰٫۴۴

۶٫۵1

1۰۲٫۲۸

۵٫۴۵

1٫۳۷

۰٫1۸۷

مهارت ریاضی

۳۷٫۳۹

۲٫۶۶

۴۵٫۰۰

۳٫۴۳

۵٫۵۲

>۰٫۰۰1

بررسرررری پیش فرضهای تحل یل کوو اریا نس شررررامل نرمال بودن توزیع

پاسرررخ در فاصرررلٔه پیش آزمون-پس آزمون افزایش معناداری داشرررته اند

متغ یرهای وابسرررته با اسرررتفاده از آزمون شررراپیرو ویلک نشررران داد که

( .)p >۰٫۰۵در حالی که برای گروه کنترل تن ها نمرات حاف ظٔه ف عال،

متغیرهرای برنرامرهریزی و انعطراف پرذیری شررررنراختی از توزیع نرمرال

انعطافپذیری شرناختی و مهارتهای پایه ریاضری معنادار شرده اسرت

برخوردار ند و در سرررایر متغیرها توزیع تقریبا نرمال اسرررت .بررسررری

( .)p >۰٫۰۵یافتههای جدول  ،۴معنادار شدن پیش آزمون در متغیرهای

مفروضررررٔه همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس از طریق آزمون

حافظٔه فعال ،بازداری پا سخ ،انعطافپذی ری شناختی و توجه را ن شان

ام براکس نیز حراکی از برقراری این مفروضررررره اسرررررت (، F= 1٫۵۲

میدهد .این تفاوت بیشررررتر از اینکه ناشرررری از تفاوت م یانگین ها در

.)Box’s M =۳۹٫۶۳ ،p=۰٫۰۵۹

پیش آزمون باشررد به سررنجش این صررفات در دو مرحلٔه پیش آزمون -

بررسرررری یاف ته های شرررراخص ال ندای ویلکز () F= ۴٫۸۶ ،p=۰٫۰۰۲

پس آزمون و پرایرایی سررررنجش این متغیرهرا در دو مرحلرٔه آزمونگری

حاکی از ت فاوت نمرات پس آزمون بین گروه ها دسررررتکم در یکی از

مربوط اسررت .با حذف اثر پیش آزمون با اسررتفاده از تحلیل کواریانس،

متغیرهای وابسته است .بررسی شاخص های آماری توصیفی در جدول

مالحظه شررررد که تفاوت معناداری بین گروه ها در نمرات پس آزمون

 ۳حا کی از افزایش عملکرد آزمودنیهای دو گروه در پس آزمون ا ست.

حافظٔه ف عال ( )p >۰٫۰۰1و انعطاف پذیری شررررناختی ()p =۰٫۰1۰

بررسرری معناداری میزان این تغییرات از طریق آزمون تی زوجی نشرران

وجود دارد .درحالیکه برای سایر متغیرها این تفاوت معنادار نشد .

می دهد که در گروه آزمایش نمرات ت مام متغیرها به غیر از بازداری
جدول  . ۴نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر برنامٔه مداخله ای بر عملکرد شناختی و تحصیلی
متغییر وابسته
حافظٔه فعال
بازداری پاسخ
انعطافپذیری شناختی
توجه
برنامهریزی
مهارتهای ریاضی
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میزان تأثیر

توان آماری

مقدار p

پ یش آزمون

۵٫۲۴

۰٫۰۳۰

۰٫1۵۸

۰٫۵۹۹

گروه

۲۰٫۲۴

>۰٫۰۰1

۰٫۴۲۰

۰٫۹۹1

پیش آزمون

۵۷٫۶۲

>۰٫۰۰1

۰٫۶۷۳

1

گروه

1٫۰1

۰٫۳۲۳

۰٫۰۳۵

۰٫1۶۳

پیش آزمون

۲۲٫۲۸

>۰٫۰۰1

۰٫۴۴۳

۰٫۹۹۵

گروه

۷٫۵۴

۰٫۰1۰

۰٫۲1۲

۰٫۷۵۵

پیش آزمون

1۰٫۵۹

۰٫۰۰۳

۰٫۲۷۵

۰٫۸۸1

گروه

۳٫۲۴

۰٫۰۸۳

۰٫1۰۴

۰٫۴1۳

پیش آزمون

۲٫۴۶

۰٫1۲۸

۰٫۰۸1

۰٫۳۲۹

گروه

1٫۰۶

۰٫۳11

۰٫۰۳۷

۰٫1۶۹

پیش آزمون

1٫۷۰

۰٫۲۰۳

۰٫۰۵۷

۰٫۲۴۲

گروه

۳٫۰۹

۰٫۰۹۰

۰٫۰۹۹

۰٫۳۹۷

F

شرررناختی سرررطح باال از جمله توجه ( )۳و برنامهریزی ( )1۳داده اند .

بحث

چن ین یافتههایی ب یشرررتر حاصرررل پژوهشهای همبسرررتگی و مطالعات

شررررواهررد تجربی و نظری متعررددی ارتبرراط کررارکردهررای اجرایی برا

توصررر یفی اسرررت و یافتههای تجربی اندکی دربارٔه رابطه این دو ح یطه

مهارتهای تحصرر یلی بهخصرروص پ یشرررفت ریاضرری و عملکردها ی

۵

Downloaded from jdisabilstud.ir at 16:24 +0430 on Thursday June 21st 2018

کنترل

بازداری پاسخ

۷1٫۴۴

۲۲٫۰۷

۷۶٫۷۸

۲1٫1۳

1٫۴۲

۰٫1۶۸

ادب یرات پژوهشرررری ،ضرررررورت بررسرررری رابطرٔه علرت-معلولی ب ین
کرارکردهرای اجرایی و مهرارتهرای تحصرررر یلی را در زمرٔه اولویرت

اجرایی بر نمرات ریاضرررری بود که با یافتههای ارائهشررررده در پ یشرررر ینه

پژوهشرررری این ح ی طه طب قه ب ندی کرده ا ند ( .)۲۳از اینرو در پژوهش

همراسررررتاسررررت ( .)۵در مقابل برخی پژوهشررررگران افزایش معنادار

حاضر ،اثربخشی آموزشهای کارکرد اجرایی بر مهارتهای شناختی و

مهارتهای ریاضرری را پس از ارائٔه آموزشهای کارکرد اجرایی گزارش

م یزان تعم یم آن بر م هارت های تحصرررر یلی ارز یابی گرد ید  .یاف ته ها ی

کرده ا ند ( .)11با درنظرگرفتن همبسررررتگی باال م هارت های بازداری

پژوهش حاکی از اثربخشرررری آموزش م هارت های کارکرد اجرایی بر

پاسرخ با نمرات ریاضری و این موضروع که بازداری پاسرخ در پژوهش

مهارتهای حافظٔه فعال و انعطافپذی ری شرناختی اسرت  .در حالی که

حاضررررر افزایش معناداری را نشرررران نداده اسررررت  .عدم تغ یی ر معنادار

تفاوت معناداری در ح یطٔه بازداری پاسخ ب ین گروهها مشاهده نشد  .در

نمرات ریاضی ،توجه و برنامهریزی قابل توج یه است .

ح ی طٔه اثر انتقالی نزد ی ک ،م هارت های توجه و بر نامهریزی قبل و پس

یاف ته های پژوهش حاضررررر کاربردها و تلوی حات بسرررر یاری در زم ی نٔه

از ارائٔه آموزشهای کارکرد اجرایی سررنجش شررد که تفاوت معناداری

آموزش پ یشدبسرررتانی و بازتوانی شرررناختی دارد  .این پژوهش یکی از

ب ین دو گروه در این مهارتها مشاهده نگردید  .همچن ین یافتهها نشان

نخسرت ین مطالعاتی اسرت که در گروه سرنی پ یش از دبسرتان اجرا شرده

مید هد که آموزش های کارکرد اجرایی قادر به افزایش م هارت های

ا ست  .با توجه به ر شد چ شمگ ی ر مهارتهای کارکرد اجرایی در سن ی ن

ریاض ری نبوده و به این ح یطه تعم یم ن یافته اسررت  .نتایج حاصررل از این

قبل از مدرسرره و انعطافپذی ری ب یشررتر س ر یسررتم عصرربی در پاسررخ به

پژوهش ،با پ یش ر ینٔه پژوهش ری مبنی بر تأث ی ر آموزش کارکردهای اجرایی

شررای ط مح یطی و برنامههای آموزشری مداخله در این سرن ین از اهم یت

بر برخی مؤل فه ها و عدم تغ یی ر مؤل فه های دیگر همراسرررر تا اسررررت

بسر یاری برخوردار اسرت  .با توجه به پ یشرنهادات ارائه شرده در ادب یات

( )۸،۹،۲۴برای مثال ،روسرررل یسررربرگر و همکاران گزارش کرده اند که

پژوهشرری ( )۹،1۰،1۴ترک یبی از تکال یف رایانه ای و بازیهای گروه ی

عملکرد کودکان پ یشدبسرررر تانی پ یش از در یا فت آموزش های کارکرد

را ارائه و تالش کرده تا با انتسررراب تصرررادفی آزمودنیها ،اسرررتفاده از

اجرایی در مؤل فٔه انع طاف پذی ری شرررر ناختی افزایش یاف ته اسررررت،

ارز یاب بی اطالع به رو ند پژوهش برخی م حدود یت های موجود در

درحالیکه در مؤلفٔه بازداری رفتاری تغ یی ر معناداری مشاهده نشد (.)۹

ادب یات پژوهشری را برطرف سرازد  .از محدودیتهای پژوهش میتوان

گزارش ثرول و همکاران ن یز همانند پژوهش حا ضر اثربخ شی آموزش

به عدم بررسرررری پا یداری تغ یی رات در طول زمان و اجرا نکردن مرحلٔه

شناختی بر حافظٔه فعال و انعطافپذی ری شناختی را ثبت و عدم تغیی ر

پ یگ ی ری اشاره کرد .

مؤلفٔه بازداری پاسررخ را گزارش کرده اند ( .)۸سررای ر پژوهشررگران نیز

۵

شررررواهدی مبنی بر افزایش نمرات حافظٔه ف عال و عدم تغ یی ر معنادار

نتیجهگیری

جمع بندی یافتهها نشرران می دهد که انجام بازیهای ارائهشررده در این

ح ی طٔه بازداری پاسررررخ را گزارش کرده ا ند که تأی یدکن ندٔه یاف ته های

پژوهش به همراه تکالیف رایانه ای میتواند منجر به ارتقای مهارتهای

پژوهش حا ضر است ( .)۵در طرف مقابل ،یافتههای ارائه شده توسط

شرررناختی و پیش نیاز آمادگی ورود به مدرسررره شرررود؛ بنابراین میتوان

دویس و هم کاران و همچن ین ف یشررررر حاکی از افزایش مؤلفٔه بازداری

آموزش مهارت های کارکرد اجرایی را بهعنوان بخشرری از فعال یت های

پراسررررخ پس از انجرام تکرال یف رایرانره ای و غ ی ررایرانره ای در ح یطره

آموزشی مراکز پ یش دبستانی و مهدهای کودک پیشنهاد کرد .

کارکردهایی اجرایی اسرررت ( .)۲۴،۲۵بخشررری از تفاوت موجود ب ین
ن تایج پژوهش حاضررررر با یاف ته های مذکور را میتوان به اسررررتفاده از
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برنامههای مداخله ای متفاوت و ابزارهای سنجش مختلف نسبت داد .

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری رو انشناسی آقای احمد احمدی در

مرور یافتههای سرررای ر پژوهشرررگران ن یز نشررران میدهد که مهارتها ی

دانشکدٔه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است .بدینوسیله

حافظٔه فعال و انعطافپذی ری شررررناختی در پاسررررخ به تکرار و تمری ن

بر خود الزم میدانیم از افراد شرکتکننده در پژوهش و تمامی مدیران

قابل یت ارتقا دارد و با مفهوم انعطافپذی ری سررر یسرررتم عصررربی پ یوند

مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی منطقٔه دو شهر تهران تشکر و

دارد  .برخی یافتهها نشران میدهد که آموزشهای کارکرد اجرایی منجر

قدردانی نماییم .

به افزایش ف عال یت مغز در بخش های شررررکنج قدامی پایین و م یانی

۶
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گزارش شرررده اسرررت  .بهگونه ای که اخ ی ر اً کلمنتس و همکاران با مرور

میگردد (.)۲۶
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حا ضر انتقال ن یافتن آموزش کارکردهای
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