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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. Therefore, 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. 
Methods: 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 Tehran. 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 Tower of London were used to assess participant’s performance in terms of cognitive and academic skills at 

the beginning and the after intervention. 
Results: 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. To 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. 
Keywords: Cognitive Training, Working Memory, Basic math skill. 
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  .(۷؛ )۶1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۶ فندماهاس برخط انتشار 

دبستانی ریاضی کودکان پیش و های کارکرد اجراییمهارت بهبود بر شناختی هایبازی اثربخشی
 در معرض خطر برای مشکالت ریاضی

 ۵محمدپارسا عزیزی ،۴ندنیااکبر ارجمعلی ،۳یکتا، محسن شکوهی۲پژوه، احمد به1احمدی احمد*

 سندگانینو حاتیتوض

 ایران؛ دانشگاه تهران، استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان گروه شناسی و آموزش کودکان استثنایی،روان دکتری. 1
 ؛ایران تهران، دانشگاه استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان گروه استاد،. ۲
 ایران؛ دانشگاه تهران، استثنایی، کودکان آموزش و اسیشنروان دانشیار، گروه. ۳
 ایران؛ دانشگاه تهران، استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان دانشیار، گروه. ۴

 .علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ايران ٔه، دانشکدییكودكان استثنا سیشنااستادیار، گروه روان. ۵
 تربیتی دانشگاه تهران. علوم و شناسیدانشکدٔه روان دکتر کاردان، خیابان نصر، کوی رویبهرو احمد،آل جالل مران، خیابانچ دکتر شهید تهران، بزرگراه :*آدرس نویسنده مسئول

 Ahmady457@ut.ac.ir: *رایانامه

 1۳۹۶فروردین  ۳۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۶فروردین  1۸ تاریخ دریافت:

 

  

                                                 
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

رسه برای کودکان کننده در عملکرد روزمره و آمادگی ورود به مدپذیری شناختی نقش تعیینکارکردهای اجرایی شامل حافظٔه فعال، بازداری پاسخ و انعطافزمینه و هدف: 
ریزی و رنامهبپذیری شناختی، بازداری پاسخ، توجه، عال، انعطافهای حافظٔه فهای کارکرد اجرایی بر مهارتدبستانی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزشپیش

 .دبستانی در معرض خطر برای بروز مشکالت ریاضی بودهای پایٔه ریاضی کودکان پیشمهارت
دبستانی و ی از بین شش مرکز پیشکودک در معرض خطر برای مشکالت ریاض ۴۰آزمون و گروه کنترل بود. تعداد پس-آزمونتجربی با پیشنیمه این پژوهشی بررسی:روش

کنترل کاربندی  صورت تصادفی در گروه آزمایش وای بوده و پس از آن افراد بهمرحلهصورت غربالگری چندمهدکودک منطقٔه دو در شهر تهران انتخاب شدند. این انتخاب به
کرد. دبستانی را تجربه میهای آموزشی معمول مهدکودک و مراکز پیشکه گروه کنترل برنامهحالیجلسه آموزش کارکردهای اجرایی را دریافت کرد. در ۲۴شدند. گروه آزمایش 

 های شناختی و تحصیلی ارزیابی شدند.ها پیش و پس از مداخله در حیطهآزمودنی
در حیطٔه  ۰٫۴۲زان تأثیر پذیری شناختی با میفظٔه فعال و انعطافهای حادر مؤلفه (p<۰٫۰۰1)دار گروه آزمایش و کنترل نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تفاوت معنا ها:یافته

های پایه ریاضی مشاهده نشد. ریزی و مهارتکه تغییر معناداری در نمرات بازداری پاسخ، توجه، برنامهحالیپذیری شناختی است. دردر مؤلفٔه انعطاف ۰٫۲۲حافظٔه فعال و 
(۰٫۰۵p>). 

دبستانی در مهدهای کودک و مراکز آموزشی کودکان پیش برنامٔه عنوان بخشی ازتواند بهآموزش کارکردهای اجرایی می های این پژوهش، ارائٔهعنایت به یافته اب گیری:نتیجه
 .شوددبستانی استفاده پیش
 .های پایه ریاضیفعال، مهارت بازتوانی شناختی، حافظٔه ها:واژهکلید
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 همقدم ۱
 افراد که است یشناخت یهامهارت از یامجموعه  ییاجرا یکارکردها

 یرفتارها و کنند یدهسازمان را خود فکر یهامهارت تا سازدیم قادر را
 یهامهارت(. 1) دهند بروز خود از یشتریب یریپذانعطاف با هدفمند
 و یاجتماع یهاکنش بلکه یشناخت یعملکردها تنهانه ییاجرا کارکرد

 مختلف پژوهشگران(. ۲) دهدیم قرار ریتأث تحت را یلیتحص شرفتیپ
 مهارت ینیبشیپ در ییاجرا یکارکردها نقش از یحاک یشواهد

 نبرگیکل و لیدومونت راستا، نیا در(. ۳) اندکرده ارائه یاضیر و خواندن
 فعال حافظٔه مؤلفٔه در سال 1۶ تا ۶ کودکان عملکرد که اندداده نشان

 یاضیر فیتکال در افراد نیا عملکرد ینیبشیپ به قادر  ییفضا یدارید
 موجود یتجرب یشواهد ن،یهمچن(. ۴) است بعد سال دو در حساب و

 ینیبشیپ جهت یشناخت یریپذانعطاف و پاسخ یبازدار نقش از یحاک
 (.۳) است دبستان مقطع در کودکان یاضیر عملکرد

 یروش عنوان به ییاجرا یکارکردها آموزش ر،یاخ یهاافتهی به تیعنا با
 یاضیر شرفتیپ در خصوصبه یلیتحص یهامهارت یارتقا جهت
 شواهد با ،یلیتما نیچن(. 1) است کرده جلب خود به را یاریبس توجه
 یاندهیفزآ شکل به کرده ثبت را هاآموزش گونهنیا یاثربخش که یتجرب

 متشکل یانمونه در کارول و یبالک مثال، یبرا. است شیافزا حال در
 ییاجرا یکارکردها آموزش که اندکرده گزارش سالهچهار کودک ۵۴ از
 ماهسه یزمان فاصلٔه در بلکه شده هامهارت نیا شیافزا به منجر تنهانه

 است کرده دایپ میتعم یاضیر استدالل به و ماندگار راتییتغ نیا زین بعد
 فعال حافظٔه آموزش افزارنرم اثربخش پژوهشگران رابطه، نیا در(. ۵)

 توجهنقص و یفعالشیب اختالل به مبتال کودک ۶۷ یبرا را  کاگمد
 بر یامداخله برنامٔه ریتأث ، دور یانتقال اثر جهت از(. ۶) کردند یبررس

 یلیتحص یهامهارت و توجهنقص و یفعالشیب اختالل نشانگان
 ، کینزد یانتقال اثر نظر از نیهمچن. شد یابیارز نوشتن و خواندن

 پردازش سرعت توجه، یهامهارت بر کاگمد افزارنرم یاثربخش میتعم
 جینتا(. ۶) است دهیگرد یبررس رفتار یبازدار و حافظه اطالعات،

 پردازش سرعت بر یامداخله برنامٔه دارمعنا ریتأث انگریب پژوهش
 یهامهارت در کهیحالدر. است خواندن طٔهیح بر آن میتعم و اطالعات

 تفاوت توجهنقص و یفعالشیب اختالل نشانگان و فعال حافظٔه
 که دهدیم نشان یپژوهش اتیادب یبررس(. ۷) نشد مشاهده یدارمعنا
 حافظٔه یهامؤلفه در خصوص به کینزد یانتقال اثر پژوهشگران یبرخ

 کودکان یبرا را یشناخت یریپذانعطاف و یدارید حافظٔه ،یکالم فعال
 اثر به مربوط یهاگزارش مرور(. 1۰-۸) اندکرده گزارش ساله 1۲ تا ۴

 مثال یبرا. دهدیم نشان را یشتریب ناهمخوان و تناقض دور، یانتقال
 یکارکردها یهامهارت آموزش یاثربخش هاپژوهش یبرخ کهیحالدر

 شرفتیپ طٔهیح به آن میتعم و گزارش مشابه فیتکال به را ییاجرا
 سمت در( 11٫1۲) اندکرده ثبت را یاضیر مخصوصاً یلیتحص

 یاضیر عملکرد به معنادار میتعم عدم از یحاک یشواهد مخالف
 و سوکی از متناقض شواهد وجود(. 1۳٫1۴) است شده گزارش

 و ییاجرا یکارکردها آموزش یاثربخش رامونیپ شتریب یبررس ضرورت
 پژوهش در تا داشت آن بر را ما هاطهیح ریسا بر آن میتعم یچگونگ
 یشناخت یهامهارت بر را ییاجرا کارکرد یهاآموزش ریتأث حاضر
 .میکن یابیارز را آن دور و کینزد یانتقال اثر نیهمچن و یبررس

 یبررس روش 2
 و آزمونپس-آزمونشیپ با یشرریآزما مهین یپژوهشرر حاضررر پژوهش

 یدبستانشیپ کودکان شامل پژوهش نیا یآمار جامعٔه. بود کنترل گروه
 تهران شرهر دو منطقٔه یدبسرتانشیپ مراکز و کودکیمهدها در حاضرر

 یریگنمونه روش از استفاده با. بودند 1۳۹۴-1۳۹۵ یلیتحص سال در
 تهران شررررهر گانه 1۹ مناطق نیب از دو، منطقه یتصررررادف یاخوشرررره
تانشیپ مراکز نیب از و انتخاب  منطقه نیا کودک یمهدها و یدبسرررر

 با که مرکز شرش تینها در و انتخاب یتصرادف صرورتبه مرکز زدهیسر
 از نانیاطم جهت. شرررردند طرح وارد اندکرده موافقت پژوهش یاجرا

 یغربالگر یاضیر مشکالت بروز یبرا خطر معرض در افراد ییشناسا
 عنوانبه یمرب قیطر از کودک ارجاع شرامل که شرد اجرا یامرحلهچند
هارت آزمون یاجرا و یریادگی در نییپا عملکرد با فرد  هیپا یهام

 یاضیر هیپا یهامهارت آزمون در که یکودکان. بود صدق کهن یاضیر
 گرفتند،یم قرار نیانگیم از ترنییپا اریمع انحراف کی صرررردق کهن

 و ییشناسا یاضیر اختالالت بروز یبرا خطر معرض در افراد عنوانبه
 نداشررتن شررامل پژوهش به ورود یهامالک ریسررا. شرردند نمونه وارد

 باالتر هوش نمرات از یبرخوردار ،ییشنوا و یینایب ،یجسم تیمعلول
 . بود نیوالد تیرضا و ۸۰ از
 توسط آزمون نیا: صدق کهن یاضیر هیپا یهامهارت سنجش اسیمق

 با کودکان ییشررررناسررررا و یغربالگر هدف با( 1۹۹۸) صرررردق کهن
 آزمون. اسرررت شرررده هیته یاضررریر هیپا یهامهارت در نییپا عملکرد
 یهامؤلفه شرامل اسیمقخرده شرش در یاصرل نمرات بر افزون مذکور
قه ندطب هدار کردن،فیرد ،یب هدار عدد یذهن ینگ  طول، یذهن ینگ

 یابیارز را کودکان عملکرد هاتفاوت و هاشرباهت صیتشرخ هندسره،
 سؤاالت یبرخ و کی و صفر شکل به سؤاالت یدهنمره(. 1۵) کندیم

 1۲ آن اسرررتاندارد انحراف و ۵۰ آزمون نیانگیم. اسرررت دو تا صرررفر
 اعتبار و ۰٫۸۶ ییآزما باز روش اسرررتفاده با آزمون نیا ییایپا. اسرررت

 ۰٫۶۴ یاضیر یلیتحص شرفتیپ با آزمون یهمبستگ و ۰٫۶۸ نیبشیپ
 (. 1۵) است شده گزارش

ستنفورد تهران نینو یآزماهوش ستاندارد و برگردان آزمون نیا: نهیب ا  ا
(. 1۶) اسرررت  نهیب اسرررتنفورد هوش آزمون پنجم شیرایو از یاشرررده
 را فرد عملکرد آزمون نیا کل، و یرکالمیغ ،یکالم هوشررربهر بر افزون

 اختالل و تمرکز و توجه مانند یشررررناخت کپارچٔهی یهاشرررراخص در
 انحراف و 1۰۰ آزمون نیانگیم( 1۷) کندیم مشررررخص زین یریادگی

 و زمانهم ییروا زاده،شررکر و یکامکار لو،نیام. هسررت 1۵ آن اریمع
 گزارش یریادگی اختالل طٔهیح در را آزمون نیا خوب یصرررریتشررررخ

 یزیربرنامه و توجه فعال، حافظٔه شرراخص از پژوهش نیا در. اندکرده
 یامداخله برنامٔه ریتأث یبررسر جهت نهیب اسرتنفورد تهران هوش آزمون

 (.1۸) است شده استفاده
 یابیررارز در جیرا یهرراآزمون از یکی آزمون، نیا: لنرردن برج آزمون

تال لوب عملکرد و ییاجرا یکارکردها  بار نینخسررررت که اسررررت فرون
 ارائه فرد به بیترتبه آزمون مسررر له 1۲. شرررد یمعرف سیشرررال توسرررط

 سرره با چهارم و سرروم مسرر له حرکت، دو با اول مسرر لٔه دو. شررودیم
 با بعد به نهم مسر لٔه از و حرکت چهار با هشرت تا پنج مسر لٔه حرکت،
 آزمون شرروع از قبل. شرود سراخته دیبا نمونه طرح حرکت پنج حداقل
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۳ 

ض فرد به  و دارد شانس بار سه کوشش هر یبرا که شودیم داده حیتو
 وهیشرررر. اسررررت مقدور مهره کی ییجابهجا امکان تنها حرکت هر در

 نیاول در حرکت نیکمتر با الگو سراخت که اسرت یاگونهبه یگذارنمره
 الگو ساخت یبرا نمره کی و دوم تالش یبرا نمره دو نمره، سه تالش

 و ۳۶ مس له 1۲ از آزمون نمرٔه حداکثر. شودیم ارائه تالش نیسوم در
 یهاپژوهش در آزمون نیا یسنجروان یهایژگیو. است صفر حداقل

 ییروا همکاران و سیمور مثال یبرا. اسررت شررده داده نشرران مختلف
ندکرده گزارش لندن برج آزمون یبرا را ۰٫۸۹ اعتبار و ۰٫۷۹ (. 1۹) ا

 نیا یرانیا جامعٔه در فر،یسرررلطان و فالحآزاد زاده،رسرررول ،یمشرررهد
فاده را آزمون بار و اسررررت ما باز قیطر از آن اعت  گزارش ۰٫۸۵ را ییآز
 (.۲۰) اندکرده

ستروپ آزمون  توجه یابیارز جهت 1۹۳۵ سال در آزمون نیا: ساده  ا
 در که است مرحله سه از متشکل استروپ آزمون. شد یطراح یانتخاب

 نشان رنگ با مطابق را تاپلپ یرو یرنگ دیکل دیبا فرد مرحله، نیاول
 و سبز ،یآب قرمز، رنگ چهار که است ذکر انیشا. دهد فشار شده داده
 محاسررربه یگذارنمره در مرحله نیا. شرررودیم داده نشررران فرد به زرد
 مرحله نیا و اسررت آزمون با فرد ییآشررنا جهت دوم، مرحله. شررودینم
 کلمرٔه ۴۸ مرحلره نیآخر در. گرددینم محراسرررربره یینهرا نمرٔه در زین

 یو از و شررودیم داده نشرران فرد یبرا ناهمخوان کلمٔه ۴۸ و همخوان
 رنگ به توجه با فقط و کلمه یمعن از نظرصررررف تا شرررودیم خواسرررته

 پژوهش یهایآزمودن نکهیا به باتوجه. دهد فشار را مناسب دیکل کلمه،
 و شدیم خوانده هاآن یبرا کلمات بودند یدبستانشیپ کودکان حاضر

 شینما رنگ به توجه با تنها شدهخوانده کلمٔه از نظرصرف دیبا کودک
 یخروج. دادیم فشار را مناسب دیکل تاپلپ شگرینما یرو شده داده

 زمان درست، یهاپاسخ پاسخ،یب موارد غلط، یهاپاسخ تعداد آزمون
 تعداد از تنها حاضر پژوهش در. دادیم نشان را تداخل زمان و واکنش
. شرد اسرتفاده رفتار یبازدار از یشراخصر عنوانبه درسرت یهاپاسرخ
 و یبررسرر ییبازآما قیطر از را آزمون ییایپا شررارپ، و نیفرانز کانور،

 (. ۲1) اندکرده گزارش ۰٫۸۰ با ییباال بیضر
ستفاده ییاجرا یکارکردها آموزش برنامٔه  یبیترک پژوهش نیا در شدها

 مدتبه جلسره ۲۴ در که اسرت یافزاررنرمیغ و یافزارنرم یهایباز از
 افزارنرم. شد ارائه هفته شش یط روزانه صورتبه یاقهیدق ۴۵ تا ۳۰
 یطراح 1۳۹۲ سرال در پارس یشرناخت فناوران شررکت توسرط نهیمغز
 ینفر چهار و سه یهاگروه در پژوهش یهایآزمودن(. ۲۲) است شده

. دادندیم انجام را هایباز تاپلپ از اسررررتفاده با یانفراد صررررورتبه
ئٔه با و دهدیم بازخورد یآزمودن به بالفاصررررله افزارنرم  به تیتقو ارا

کل که شرررر . کندیم فیتکال ادامٔه به بیترغ را یآزمودن پول، یهاسرررر
 را هانیتمر یدشوار سطح فرد عملکرد با متناسب و هوشمند افزارنرم
 مهرار توجره، یهرامهرارت نرهیمغز افزارنرم یهرانیتمر. کنردیم میتنظ

 افزون(. ۲۲) کندیم تیتقو را حافظه در رهیذخ و عمل سرعت پاسخ،
لب در یشررررناخت فیتکال نه،یمغز افزارنرم یهانیتمر بر  یهایباز قا

نه. اسررررت شررررده اسررررتفاده یگروه  یشررررناخت یهانیتمر از یانمو
 .است شده ارائه 1 جدول در شدهاستفاده

  شناختی بازتوانی هایتمرین نمونٔه. 1 جدول
 توضیح تمرین

 ابر بارانی

شود. سپس فاصله از هم قرار دارند روی صفحه رایانه نمایش داده می که در ابتدا به شکل متمایز و باحالیتعدادی ابر در
شوند. تعدادی از این ابرها شروع به ریزش باران کنند و به هم نزدیک میدر جهات مختلف میابرها شروع به حرکت 

کردن روی آن، ابرهای زا را به خاطر بسپارد و سپس با کلیکشوند. آزمودنی باید ابرهای بارانکنند و سپس محو میمی
کن مانند عبور هواپیما و پرندگان اضافه پرتسهای حوازا را مشخص کند. با پیشرفت تکلیف در مراحل بعدی محرکباران

 شود.تدریج افزوده می شود و تعداد ابرها بهمی

 کتابخانه
شود و با ورود تصویر جدید از سمت راست صورت افقی روی صفحه نمایش داده میدر این تمرین چندین تصویر به

مشخص کند  «نبود»و « بود»با کلیک روی دکمه آزمودنی این است که  شود. وظیفٔهتصویر قبلی از سمت چپ حذف می
 گردد.شدن تصاویر بیشتر تکلیف دشوارتر میمرور با افزودهیا خیر. بهشده را قبالً دیده است که تصویر تازه ارائه

 یابخوشمزه
ستند و فرد باید غیر از یک تصویر مشابه هشود که همگی بهها به فرد ارائه میای از تصاویر مربوط به خوراکیمجموعه

 تصویر متفاوت با سایرین را با کلیک کردن روی آن مشخص کند.

 گروه سرود
تکی شروع به آواز خواندن صورت تکیاند بههای مختلف درخت نشستهدر این تمرین تعدادی پرنده که روی شاخه

کردن روی های آواز خوان را با کلیکندهکنند. فرد باید ترتیب و صدای پرندگان را به خاطر بسپارد و سپس به ترتیب پرمی
 شود.آن شناسایی کند. در سطوح باالتر، تعداد و دفعات آواز خواندن پرندگان بیشتر می

شده در گم
 دریا

شود که به غیر از ماهی وسطی بقیه در یک جهت مشابه تایی ماهی روی صفحه نمایش به فرد ارائه می ۵های دسته
کلید جهت حرکت باال، پایین، چپ و راست روی صفحهمودنی این است که با فشار دادن دکمه کنند. وظیفه آزحرکت می

 ماهی وسطی را مشخص کند.

 قطار بازی
های قطار تصاویر مشخصی وجود دارد. ابتدا فرد باید این تصویر را به خاطر بسپارد و سپس از میان تصاویر در واگن

 شده را بازنمایی کند.شود تصویر مشخصار نمایش داده میهای در حال حرکت قطمختلفی که در واگن

 حافظه عسلی
شود وظیفه فرد این های کندو روشن میشود. سپس برخی از خانهکندوی عسل با واحدهای مختلف نمایش داده می

 شده را حفظ و سپس بازشناسی کند.های روشناست که مکان
شود و فرد باید با توجه به مکان قطعات، جورچین را کامل کند. نمایش داده می تکه به فردصورت تکههای بهجورچین جورچین
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۴ 

 گردد.ها بیشتر میدر سطوح باالتر تمرین، تعداد و پیچیدگی جورچین

 ساعات شلوغ
د و باعث های مختلف قرار دارنشود که در جهتدر این بازی موقعیتی از چند خودرو در صفحه نمایش رایانه ارائه می

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

 حرکت دست
حال عیندر ،یا برعکس تکرار کند صورت همساندر این بازی فرد باید در مراحل مختلفی حرکات دست آزمایشگر را به

 ها را به خاطر سپرده است.که توالی آن

سر شصت 
 شانه زانو

ل، دستت را روی شده را انجام دهد. برای مثاشود تا حرکاتی همسان با دستور ارائهدر این بازی ابتدا از فرد خواسته می
شود سرش را نشان یعنی زمانی که از فرد خواسته می شود.بعد برعکس می در مرحلٔه ؛سرت بگذار، پاهایت را نشان بده

االتر عناصر بگردد. در مراحل دهد باید به پاهایش اشاره کند و برعکس. در مراحل بعد شانه و زانو به تکلیف اضافه می
 شود.بیشتری به بازی اضافه می

 های الزم از سازمان بهزیستی استان تهراننامهابتدا معرفی :اجرا شیؤه
شد. و ادارٔه شهر تهران اخذ  پس از انجام غربالگری  آموزش و پرورش 

صورت آزمودنی انتخاب و به ۴۰های ورود به پژوهش، براساس مالک
آزمون های پیشتصرادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده

یه ریاضرررری کهن صرررردق، تهران های مهارتبا اجرای آزمون پا های 
 ۶۰تا  ۴۰جداگانه  سرتروپ و برج لندن طی سره جلسرٔهاسرتفورد بینه، ا

شایان ذکر اای جمعدقیقه شد.  ست که در پژوهش مذکور تالش آوری 
آزمون و روایی درونی پژوهش از جمله پیش عوامل تهدیدکنندٔه شرررد تا

یب اجرای پیش به این صررررورت که ترت ها آزمونارزیابی کنترل شررررود. 
انجام شررد.  1صررورت کوربهتصررادفی تعیین شررده و همچنین تحقیق 

های ای دادهبرنامه مداخله دهندٔهای که فردی مستقل از گروه ارائهگونهبه
آوری کرده اسرررررت. بره عبرارت دیگر آزمون را جمعآزمون و پسپیش

ها در گروهای آزمایش نوع مداخله و عضررویت آزمودنی دربارٔهارزیاب 
 اطالع بود. بی ،و کنترل

 ها،آزمودنی عادالنٔه انتخاب طریق از تا دشرررر تالش پژوهش این در
 نسرربت برآورد ،یرازدار و یخصرروصرر میحر حفظ آگاهانه، تیرضررا

 اصررررول پژوهش در حضررررور جهت الزام و اجبار عدم و دهیفا-خطر
 کررد بررا پررژوهررش ایررن هررمررچررنرریررن. شرررررود رعررایررت اخررالقرری

IRCT2016042717134N3 شرررده ثبت ایران بالینی کارآزمای مرکز در 
 .است

 هاافتهی ۳
 و انتخاب دبستانیپیش نوآموز چهل ،پژوهش هایمالک به توجه با
 هاآزمودنی از نفر یک. اندیافته اختصاص هاگروه به تصادفی صورتبه
 آزمونپس تکمیل عدم دلیلبه نفر یک آزمون،پیش تکمیل عدم دلیلبه
 همداخل برنامٔه تکمیل از انصراف دلیلبه آزمایش گروه افراد از نفر یک و
 مساوی افراد تعداد از برخورداری جهت. شدند گذاشته کنار پژوهش از
 نیز آزمایش گروه هایآزمودنی از یکی تصادفی صورتبه ها،گروه در

 این از که شد تحلیل آزمودنی ۳۶ به مربوط هاداده نهایت در و حذف
. دندوب کنترل گروه به مربوط نفر 1۸ و آزمایش گروه در نفر 1۸ تعداد
 متغیر اثر پسر، هایآزمودنی انتخاب به توجه با که است ذکر شایان
 .است شده خنثی حاضر پژوهش در جنسیت مزاحم

 های پژوهششناختی آزمودنی. اطالعات جمعیت۲جدول 

 متغیر
  pمقدار  tمقدار  گروه کنترل  گروه آزمایش

(SD )M (SD )M     

 ۰٫۳۲۹ ۰٫۹۹ ۷۲٫۶۷( ۴٫۵۵) ۷۴٫۳۹( ۵٫۸1) سن )ماه(

 ۰٫۷۲۷ ۰٫۳۶ ۹۳٫۵۰( ۵٫۳۳) ۹۲٫۸۹( ۵٫۰۷) میزان هوشبهر

 ۰٫۵۲1 ۰٫۶۵ ۳۷٫۳۹( ۲٫۶۶) ۳۶٫۶۷( ۳٫۹1) های ریاضیمهارت

ضر جهت تحلیل یافته شاخصدر پژوهش حا صیفی ها از  های آمار تو
ها بندی دادهشامل میانگین و انحراف استاندارد برای استخراج و دسته

دادن آمار اسررتنباطی از روش تحلیل کواریانس جهت نشررانو در روش 
 ۲که در جدول  طور ای اسررتفاده شررد. همانمداخله اثربخشرری برنامٔه

و  سررررطح هوشرررربهردو گروه از نظر  هایآزمودنی ،گرددمی مالحظه
اند و سان بودههم یابرنامه مداخله ارائٔهقبل از  های پایه ریاضیمهارت
 . ندارد یدارامعن تفاوت

 های توصیفی متغیرهای وابسته قبل و بعد از برنامه مداخله در دو گروهشاخص. ۳جدول 
 گروه یرمتغ آزمونپیش آزمونپس tمقدار  pمقدار 

  SD M SD M   

  فعال حافظٔه ۹۰٫۶۷ ۷٫۲۰ ۹۹٫۶۷ ۵٫۹۶ ۶٫۷1 <۰٫۰۰1

                                                 
1. Blind  
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 آزمایش بازداری پاسخ ۷1٫۴۴ ۲۲٫۰۷ ۷۶٫۷۸ ۲1٫1۳ 1٫۴۲ ۰٫1۶۸

 پذیری شناختیانعطاف 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
 ریزیبرنامه 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
 فعال حافظٔه ۹۰٫۴۴ ۵٫۹۰ ۹۳٫11 ۷٫۲1 ۲٫۶۷ ۰٫۰1۶

 
 کنترل

 بازداری پاسخ ۷۲٫11 ۲۳٫۳۳ ۷۳٫۲۸ 1۶٫1۹ ۰٫۴۵ ۰٫۶۵۷

 پذیری شناختیانعطاف 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
 ریزیبرنامه 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

یل هایفرضپیش بررسرررری  توزیع بودننرمال شررررامل نساریاوکو تحل
داد که  نشررران ویلک شررراپیرو آزمون از اسرررتفاده با وابسرررته یرهایمتغ

نرمرال  پرذیری شررررنراختی از توزیعریزی و انعطرافمتغیرهرای برنرامره
اسرررت. بررسررری  نرمال و در سرررایر متغیرها توزیع تقریبا ندبرخوردار

 آزمون کوواریانس از طریق-های واریانسهمگنی ماتریس مفروضررررٔه
، =1٫۵۲F) براکس نیز حراکی از برقراری این مفروضررررره اسرررررتام

۰٫۰۵۹p= ،۳۹٫۶۳=Box’s M .) 
ته یاف ( =۰٫۰۰۲p=، ۴٫۸۶F) زکلیو الندای های شرررراخصبررسرررری 

فاوت نمرات کم در یکی از ها دسررررتآزمون بین گروهپس حاکی از ت
های آماری توصیفی در جدول متغیرهای وابسته است. بررسی شاخص

ست. در پسهای دو گروه کی از افزایش عملکرد آزمودنیحا ۳ آزمون ا
نشرران آزمون تی زوجی  داری میزان این تغییرات از طریقابررسرری معن

بازداری می به غیر از  مام متغیرها  دهد که در گروه آزمایش نمرات ت

اند داری داشرررتهاافزایش معنآزمون پس-آزمونپیش در فاصرررلٔه پاسرررخ
(۰٫۰۵>p .)حال ها در  ظٔهی که برای گروه کنترل تن حاف عال،  نمرات  ف

شرده اسرت  معنادارهای پایه ریاضری پذیری شرناختی و مهارتانعطاف
(۰٫۰۵>p.) آزمون در متغیرهای شدن پیش معنادار، ۴های جدول یافته
سخ، انعطاف افظٔهح شناختی و توجه پذیفعال، بازداری پا شان را ری  ن

یانگیناز ا دهد. این تفاوت بیشررررترمی ناشرررری از تفاوت م ها در ینکه 
-آزمونپیش ه سررنجش این صررفات در دو مرحلٔهآزمون باشررد بپیش
آزمونگری  آزمون و پرایرایی سررررنجش این متغیرهرا در دو مرحلرٔهپس

 ،تحلیل کواریانس از اسررتفاده باآزمون حذف اثر پیشمربوط اسررت. با 
آزمون پس در نمرات های بین گروهمعنادارتفاوت  شررررد که همالحظ
عال حافظٔه  (p=۰٫۰1۰) یشررررناخت پذیریانعطاف( و p<۰٫۰۰1) ف

 .نشد معنادارتفاوت  که برای سایر متغیرها اینحالیوجود دارد. در

 تحصیلیو عملکرد شناختی بر  ایمداخله برنامٔهتأثیر  مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس. ۴جدول 

 آماری توان میزان تأثیر pمقدار  F متغییر وابسته

 فعال حافظٔه
 ۰٫۵۹۹ ۰٫1۵۸ ۰٫۰۳۰ ۵٫۲۴ آزمونیشپ

 ۰٫۹۹1 ۰٫۴۲۰ <۰٫۰۰1 ۲۰٫۲۴ گروه

 بازداری پاسخ
 1 ۰٫۶۷۳ <۰٫۰۰1 ۵۷٫۶۲ آزمونپیش

 ۰٫1۶۳ ۰٫۰۳۵ ۰٫۳۲۳ 1٫۰1 گروه

 پذیری شناختیانعطاف
 ۰٫۹۹۵ ۰٫۴۴۳ <۰٫۰۰1 ۲۲٫۲۸ آزمونپیش

 ۰٫۷۵۵ ۰٫۲1۲ ۰٫۰1۰ ۷٫۵۴ گروه

 توجه
 ۰٫۸۸1 ۰٫۲۷۵ ۰٫۰۰۳ 1۰٫۵۹ آزمونپیش

 ۰٫۴1۳ ۰٫1۰۴ ۰٫۰۸۳ ۳٫۲۴ گروه

 ریزیبرنامه
 ۰٫۳۲۹ ۰٫۰۸1 ۰٫1۲۸ ۲٫۴۶ آزمونپیش

 ۰٫1۶۹ ۰٫۰۳۷ ۰٫۳11 1٫۰۶ گروه

 های ریاضیمهارت
 ۰٫۲۴۲ ۰٫۰۵۷ ۰٫۲۰۳ 1٫۷۰ آزمونپیش

 ۰٫۳۹۷ ۰٫۰۹۹ ۰٫۰۹۰ ۳٫۰۹ گروه
 

 بحث 4
 برا ییاجرا یکررارکردهررا ارتبرراط یمتعرردد ینظر و یتجرب شررررواهررد

 یعملکردها و یاضرریر شرررفتیپ خصرروصبه یلیتحصرر یهامهارت

. اندداده( 1۳) یزیربرنامه و( ۳) توجه جمله از باال سرررطح یشرررناخت
 مطالعات و یهمبسرررتگ یهاپژوهش حاصرررل شرررتریب ییهاافتهی نیچن

 طهیح دو نیا رابطه دربارٔه یاندک یتجرب یهاافتهی و اسرررت یفیتوصررر
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۶ 

 مرور با همکاران و کلمنتس راًیاخ که یاگونهبه. اسرررت شرررده گزارش
 نیب یمعلول-علرت رابطرٔه یبررسرررر ضرررررورت ،یپژوهشرررر اتیرادب

 تیراولو زمرٔه در را یلیتحصرررر یهرامهرارت و ییاجرا یکرارکردهرا
قه طهیح نیا یپژوهشرررر ندطب ندکرده یب  پژوهش در رونیااز(. ۲۳) ا

 و یشناخت یهامهارت بر ییاجرا کارکرد یهاآموزش یاثربخش حاضر،
تهی. دیگرد یابیارز یلیتحصرررر یهامهارت بر آن میتعم زانیم  یهااف

هارت آموزش یاثربخشرررر از یحاک پژوهش  بر ییاجرا کارکرد یهام
 که یحال در. اسرت یشرناخت یریپذانعطاف و فعال حافظٔه یهامهارت
 در. نشد مشاهده هاگروه نیب پاسخ یبازدار طٔهیح در یمعنادار تفاوت

نامه و توجه یهامهارت ک،ینزد یانتقال اثر طٔهیح  پس و قبل یزیربر
 یمعنادار تفاوت که شررد سررنجش ییاجرا کارکرد یهاآموزش ارائٔه از
 نشان هاافتهی نیهمچن. دینگرد مشاهده هامهارت نیا در گروه دو نیب
هدیم هارت شیافزا به قادر ییاجرا کارکرد یهاآموزش که د  یهام
 نیا از حاصررل جینتا. اسررت افتهین میتعم طهیح نیا به و نبوده یاضرریر

 ییاجرا یکارکردها آموزش ریتأث بر یمبن یپژوهشرر نٔهیشرریپ با پژوهش،
فه یبرخ بر فه رییتغ عدم و هامؤل تاهم گرید یهامؤل  اسررررت راسرررر
 که اندکرده گزارش همکاران و سررربرگریروسرررل مثال، یبرا( ۸،۹،۲۴)

تانشیپ کودکان عملکرد فتیدر از شیپ یدبسرررر  کارکرد یهاآموزش ا
فٔه در ییاجرا ناخت یریپذانعطاف مؤل تهی شیافزا یشرررر  اسررررت، اف

 (.۹) نشد مشاهده یمعنادار رییتغ یرفتار یبازدار مؤلفٔه در کهیحالدر
ضر پژوهش همانند زین همکاران و ثرول گزارش ش حا  آموزش یاثربخ
 رییتغ عدم و ثبت را یشناخت یریپذانعطاف و فعال حافظٔه بر یشناخت
 زین پژوهشررگران ریسررا(. ۸) اندکرده گزارش را پاسررخ یبازدار مؤلفٔه

عال حافظٔه نمرات شیافزا بر یمبن یشررررواهد ر رییتغ عدم و ف  معنادا
ندکرده گزارش را پاسررررخ یبازدار طٔهیح یتأ که ا ندٔهی تهی دکن  یهااف

 توسط شدهارائه یهاافتهی مقابل، طرف در(. ۵) است حاضر پژوهش
 یبازدار مؤلفٔه شیافزا از یحاک شررررریف نیهمچن و همکاران و سیدو

 طرهیح در یاانرهیرررایغ و یاانرهیررا فیتکرال انجرام از پس پراسررررخ
 نیب موجود تفاوت از یبخشررر(. ۲۴،۲۵) اسرررت ییاجرا ییکارکردها

تا تهی با حاضررررر پژوهش جین  از اسررررتفاده به توانیم را مذکور یهااف
. داد نسبت مختلف سنجش یابزارها و متفاوت یامداخله یهابرنامه
 یهامهارت که دهدیم نشررران زین پژوهشرررگران ریسرررا یهاافتهی مرور

 نیتمر و تکرار به پاسررررخ در یشررررناخت یریپذانعطاف و فعال حافظٔه
 وندیپ یعصرررب سرررتمیسررر یریپذانعطاف مفهوم با و دارد ارتقا تیقابل
 منجر ییاجرا کارکرد یهاآموزش که دهدیم نشران هاافتهی یبرخ. دارد

عال شیافزا به   یانیم و نییپا یقدام شررررکنج یهابخش در مغز تیف

 (. ۲۶) گرددیم
 یکارکردها آموزش افتنینانتقال حاضر پژوهش یهاافتهی از گرید یکی

 نهیشرررریپ در شرررردهارائه یهاافتهی با که بود یاضرررریر نمرات بر ییاجرا
 معنادار شیافزا پژوهشررررگران یبرخ مقابل در(. ۵) همراسررررتاسررررت

 گزارش ییاجرا کارکرد یهاآموزش ارائٔه از پس را یاضرریر یهامهارت
ندکرده  یبازدار یهامهارت باال یهمبسررررتگ درنظرگرفتن با(. 11) ا

 پژوهش در پاسرخ یبازدار که موضروع نیا و یاضریر نمرات با پاسرخ
 معنادار رییتغ عدم. اسررررت نداده نشرررران را یمعنادار شیافزا حاضررررر

 . است هیتوج قابل یزیربرنامه و توجه ،یاضیر نمرات
تهی  نٔهیزم در یاریبسرررر حاتیتلو و کاربردها حاضررررر پژوهش یهااف

 از یکی پژوهش نیا. دارد یشرررناخت یبازتوان و یدبسرررتانشیپ آموزش
 شرده اجرا دبسرتان از شیپ یسرن گروه در که اسرت یمطالعات نینخسرت
ست شمگ رشد به توجه با. ا  نیسن در ییاجرا کارکرد یهامهارت ریچ

 به پاسررخ در یعصررب سررتمیسرر شررتریب یریپذانعطاف و مدرسرره از قبل
 تیاهم از نیسرن نیا در مداخله یآموزشر یهابرنامه و یطیمح طیشررا
 اتیادب در شرده ارائه شرنهاداتیپ به توجه با. اسرت برخوردار یاریبسر

 یگروه یهایباز و یاانهیرا فیتکال از یبیترک( ۹،1۰،1۴) یپژوهشرر
 از اسرررتفاده ها،یآزمودن یتصرررادف انتسررراب با تا کرده تالش و ارائه را

ند به اطالعیب ابیارز حدود یبرخ پژوهش رو  در موجود یهاتیم
 توانیم پژوهش یهاتیمحدود از. سرازد برطرف را یپژوهشر اتیادب
 مرحلٔه نکردن اجرا و زمان طول در راتییتغ یداریپا یبررسرررر عدم به
 .کرد اشاره یریگیپ

 گیرینتیجه ۵
 این در شرردهارائه هایبازی انجام که دهد می نشرران هایافته بندیجمع

 هایمهارت یارتقا بهمنجر تواندمی ایرایانه تکالیف همراه به پژوهش
 توانمی بنابراین ؛شرررود مدرسررره به ورود آمادگی نیازپیشو  شرررناختی

 یها یتاز فعال بخشرری عنوانبه را اجرایی کارکرد های مهارت آموزش
 .کرد پیشنهادکودک  یو مهدها یدبستان یشمراکز پ یآموزش

 تشکر و قدردانی 6
آقای احمد احمدی در شناسی انرو دکتری رسالٔه از برگرفته مقاله نیا

وسیله ینم تربیتی دانشگاه تهران است. بدشناسی و علوروان دانشکدٔه
مدیران  تمامی پژوهش و در کنندهدانیم از افراد شرکتبر خود الزم می

 و تشکر دو شهر تهران مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی منطقٔه
 .نماییم قدردانی
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