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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف طراحی و اجرای بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دیرآموز پایهی سوم ابتدایی انجام شد.
روش :روش پژوهش ،نیمهآزمایشی با پیشآزمون  -پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود .در طراحی و تدوین
بستهی آموزشی 01 ،بازی آموزشی نرمافزاری و01بازی آموزشی مداد-کاغذی برای کارکردهای اجرایی توجه ،حافظهی
کاری ،بازداری ،سازماندهی و برنامهریزی تهیه شد .بهمنظور بررسی تأثیر این بستهی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی43 ،
دانشآموز دیرآموز بهروش نمونهگیری ترکیبی از مدارس ابتدایی در سال تحصیلی  ،44-43انتخاب و بهطور تصادفی در
دو گروه آزمایش ( 01نفر) و کنترل ( 01نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش بهمدت بیست جلسهی 01دقیقهای مورد
آموزش قرار گرفت .دادههای به دست آمده از آزمون های هوشی ریون و پیشرفت تحصیلی خواندن ،امالء و ریاضی ،با
استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج بهدست آمده نشان داد ،آموزش بستهی کارکـردهای اجرایی توانسته در بهـبود پیشرفت تحـصیلی
دانـشآموزان دیرآموز به طور معناداری مؤثر واقع شود .این بهبودی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دیرآموز ،بهترتیب
در دروس خواندن ،امالء ،ریاضی مشاهده شد .با کنترل هوش و سن ،از میزان تأثیر مداخلهی کارکردهای اجرایی بر
درک مطلب کاسته شد ،بهطوریکه تفاوت معناداری بین میانگینهای آزمون درک مطلب آزمودنیهای گروه آزمایش و
کنترل مشاهده نشد.
نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش در مجموع اثربخشی بستهی آموزشی کارکردهای اجرایی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دیرآموز پایهی سوم ابتدایی را تأئید کرد.
کلید واژهها :آموزش کارکردهای اجرایی ،خواندن ،درک مطلب ،امالء ،ریاضی ،دیرآموز.
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 .1مقدمه
دانشآموزان دیرآموز( 0دارای کارکرد هوش مرزی) بهره هوشی بین  0تا  2انحراف معیار زیرهوش
متوسط دارند .کارکرد هوش مرزی 2اصطالحی است برای تفکیک سطح قوای هوشی افراد با عملکرد
طبیعی و مستقل در اجتماع از افراد کم توان ذهنی .این دسته از دانشآموزان مشکلی در حوزه
رفتارهای سا زشی مانند برقراری ارتباط یا رفتارهای اجتماعی ندارند ،اما هوش آنها در محدوده  01تا
 15است و مشکل اصلی آنها در زمینههای تحصیلی است .این دانشآموزان بیش از سایرین در
معرض ناتوانی تحصیلی مزمن ،غیبت از مدرسه ،تکرار پایه ،ترک تحصیل و یا اخراج از مدرسه قرار
دارند (جانکاوسکا ،باگدانویس و شاو .)2102 ،4علیرغم اهمیت این طبقه از هوش ،شیوع و تشخیص
دقیق آن هنوز مشخص نیست .با در نظر گرفتن توزیع طبیعی هوش ،این گروه حدود  04/1درصد از
کل جمعیت را شامل میشوند .اگر جمعیت مدرسه رو با مشکالت تحصیلی مرتبط با دامنه هوشی،
مرجع قرار گیرد و بهبودی احتمالی با باال رفتن سن و سازگاری با محیط واجد شرایط ،در بخشی از
این گروه رخ دهد ،میتوان جمعیت افراد در این دامنه هوشی را حدود  0درصد تخمین زد
(السالوادر کاروال ،گارسیا گاتیرس ،کالسیا ،ارتیگاس پاالرس و همکاران .)2104 ،3جمعیت
دانشآموزان دیرآموز در ایران طبق آمار منتشر شده از نتایج طرح سنجش نوآموزان در آموزش و
پرورش استثنایی کشور در سال  0445حدود  2/5درصد برآورد شده است .این طبقه از هوش در
سال  0404از طبقهبندی  DSMکنار گذاشته شد (کاپالن و سادوک.)0415 ،
علیرغم اینکه این کودکان گروه بزرگی از دانشآموزان را تشکیل میدهند ،ولی بهندرت در
پژوهشها مورد بررسی قرار گرفتهاند ،چرا که آنها اغلب در شکاف بین آموزشوپرورش عادی و ویژه
قرار میگیرند و فراموش میشوند .دانشآموزان دارای هوش مرزی نسبت به سایر دانشآموزان
آسیبپذیرترند و با سرخوردگی تحصیلی ،اجتماعی و مشکالت سالمت ذهنی و روانی بیشتری
مواجه میشوند و به تعداد هشداردهندهای مردود میشوند (شاو ،گریمز و بلمن2115،5؛ السالوادر
کاروال و همکاران .)2104،با ورود به نوجوانی فاصله آنها با هم کالسیها ،در کسب شایستگی
تحصیلی افزایش قابلتوجهی پیدا میکند و عدم تعادل در رفتار رخ میدهد .به دلیل عدم تطبیق با
شرایط ،روابط عاطفی ،کار و زندگی مستقل ،احساس طرد شدن اجتماعی نیز در آنها شروع میشود
(السالوادر کاروال و همکاران .)2104 ،بیرمن ،نیکس ،گرینبرگ و بالیر )2111( 1معتقدند افت هوش
در این کودکان اغلب ناشی از فقر محیطی و فرهنگی میباشد .فرض بر این است که تأخیر در رشد
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کارکردهای اجرایی ،0در بین کودکانی که محیطهای فقیر داشتهاند بیشتر است .کارکردهای اجرایی
اصطالحی چترگونه است که برای فرایندهای شناختی متعدد شامل برنامه ریزی ،حافظه کاری،
توجه ،بازداری و خودتنظیمی ا ستفاده می شود که این فرایندها توسط ناحیه لوب پیش پیشانی از
لوب پیشانی در مغز کنترل می شوند(گلدشتاین و ناگلیری .)2103 ،2تأخیر در کارکردهای اجرایی
احتمال مشکالت سازگاری و یادگیری را افزایش میدهد .کارکردهای اجرایی بهویژه برای یادگیری و
عملکرد مطلوب در موضوعات تحصیلی بسیار با اهمیت هستند .مطالعات مختلف (بال و
اسکریف2110،4؛ بالیر و رازا2110 ،3؛ پونیتز ،مک کلند ،متیوز و موریسون )2114 ،5نشان دادهاند،
مهارتهای کارکرد اجرایی برتر در دانشآموزان ،ارتباط قویتری با توانایی در ریاضیات دارد تا
مهارت در خواندن .مؤلفههای کارکردهای اجرایی همچنین پیشبینیکنندهی پیشرفت تحصیلی
هستند .کودکان پیشدبستانی با کارکردهای اجرایی قویتر در طول تحصیل سطح باالتری از سواد،
لغات و ریاضیات را در مقایسه با کودکان با کارکردهای اجرایی ضعیفتر کسب میکنند (ساده ،برنز
و سالیوان .)2102 ،1بالیر و رازا ( )2110نشان دادند ،در کودکان  4تا  5سال ،کارکردهای اجرایی به
ویژه کنترل بازداری ،مستقل از هوش کلی پیشبینیکنندهی زودهنگام توانایی خواندن و ریاضی
است .همچنین ،آنان انعطاف پذیری شناختی را در درک مطلب خواندن مؤثرتر دانستند تا در
بازشناسی لغات .بهطور مشابهی بست ،میلر 0و ناگلیری ( )2100اطالعات نمونهی بزرگی از دانش
آموزان  5تا  00سال را بررسی کردند و نشان دادند که کارکردهای اجرایی بهطور معناداری با ابعاد
خاصی از اندازهگیریهای پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند.
انعطافپذیری شناختی بهویژه در خواندن و ریاضیات بهصورت گستردهای بررسی شده است .آو،
لم ،تنگ و الیی )2100( 1در پژوهش خود روی جوانان هنگکنگی به این نتیجه دست یافتند که از
بین سه مؤلفهی انعطافپذیری شناختی ،کنترل و بازداری در کارکردهای اجرایی ،انعطافپذیری
شناختی سهم قابل توجهی در پیشرفت تحصیلی داشت .بالیر ( )2112و بال و اسکریف)2111( 4
توانایی انعطافپذیری شناختی را بهویژه در مسائل پیچیدهی ریاضی ،فراتر از شمارش ساده و
بازشناسی اعداد مهم دانستند .با این حال ،اثر انعطافپذیری شناختی بر عملکرد تحصیلی وقتی اثر
واریانس هوش عمومی محاسبه شد ،کاهش یافت .از سوی دیگر ،کنترل بازداری ،مستقل از واریانس
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هوش عمومی ،ارتباط چشمگیری با عملکرد خواندن و ریاضیات پایه در کودکان خردسال نشان داده
است (ون در 2115 ،0و سیسما.)2114 ،2
التزمن )2101( 4در پژوهشی روی دانشآموزان  00تا  01سال نشان داد ،کارکردهای اجرایی در
پیشبینی عملکرد تحصیلی فراسوی هوش عمومی مؤثر است .در پژوهش وی از بین سه حوزهی
کارکردهای اجرایی شامل انعطافپذیری مفهومی ،کنترل و بازداری ،انعطافپذیری مفهومی
پیشبینیکنندهی خواندن و علوم ،کنترل ،پیشبینیکنندهی خواندن و مطالعات اجتماعی و
بازداری ،پیشبینیکنندهی ریاضی و علوم بود.
حافظهی کاری قوی بهطور باثباتی با پیشرفت تحصیلی باالتر ارتباط دارد (واس ،اسکریف و
جانسون2102،3؛ اسدزاده .)0411 ،مهارتهای حافظه کاری بیش از هوش در پنج سالگی میتوانند
پیشبینیکننده موفقیت در یادگیریهای  1سال بعد در دانشآموزان باشند (الووی .)2101،5بررسی
نقش حافظهی کاری در دانشآموزان با هوش مرزی نشان داده است که آنان در مقایسه با همساالن
شان کشمکش بیشتری با تکالیف حافظهی کوتاه مدت کالمی و حافظهی کاری دارند .مهلر و
شوچارت ،2114( 1نقل از الووی )2101،این یافته را برای توضیح اینکه دانشآموزان با ناتوانیهای
یادگیری صرفنظر از سطح هوششان ،کارکردهای حافظهی پایینتری دارند ،گسترش دادند.
در پژوهش لن و لگار و پونیتز ،)2100( 0نقش سه مؤلفهی کارکردهای اجرایی (بازداری،
حافظهی کاری و کنترل توجه) در پیشرفت تحصیلی خواندن ،ریاضیات ساده (شمردن) و پیچیده
(محاسبه) در کودکان چینی و امریکایی مطالعه شد .در این پژوهش ،حافظهی کاری نقش مؤثری در
توانایی محاسبه داشت .بهنظر روپوویک ،)2103( 1سه عامل بازداری ،توجه انتخابی و حافظهی کاری
مهمترین مؤلفههای کارکردهای اجرایی برای پیشبینی یادگیری در کودکان هستند .در یک مطالعه
جامع که عملکرد کودکان را از مهدکودک تا پایهی پنجم ابتدایی دنبال کرد ،نتایج نشان داد روابط
مختلفی بین حافظهی کاری ،ریاضی و خواندن در طول زمان وجود دارد .درحالیکه اهمیت
حافظهی کاری در خواندن با افزایش سن کاهش مییابد ،ارتباط بین حافظهی کاری و ریاضی
افزایش پیدا میکند .این موضوع نشان دهندهی این است که درحالیکه مهارتهای کارکردهای
اجرایی برای پیشرفت تحصیلی اهمیت دارند ،روابط دقیق در حوزههای مختلف ممکن است متفاوت
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باشند (گری ،2100 ،0نقل از کراگ و گیلمور .)2103 ،2نتایج پژوهشی از الووی ( )2101نشان داد
که دانشآموزان مرزی نقائص گستردهای در حافظهی کاری و کارکردهای اجرایی دارند .بهویژه
حافظهی کاری دیداری -فضایی و تکالیف مرتبسازی بهترین پیشبینیکنندههایی است که بهطور
قابل اطمینانی دانشآموزان با هوش مرزی را از همساالنشان جدا میکند.
اغلب مداخالت کارکردهای اجرایی بر دانشآموزان مبتال به بیشفعالی همراه با کمبود توجه و
دانشآموزان مبتال به اختاللهای یادگیری متمرکز شده است .از جمله مکلین و هیچ،)2110( 4
مایر 3و همکاران ( ،)2101جردن 5و همکاران ( ،)2101اصفهانیان و وفایی ( ،)0411خدایی و عابدی
( ،)0414نریمانی ( )0442و میرمهدی و علیزاده ( )0411به اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی
بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری اشاره کردهاند .در پژوهش میرمهدی و
علیزاده ( ،)0411تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی در چهار عامل بازداری پاسخ ،حافظهی کاری،
برنامه ریزی و سازماندهی بر بهبود عملکرد خواندن و ریاضیات دانشآموزان با اختالل یادگیری
ریاضیات بررسی شد و نتایج نشان دهندهی تأثیر مثبت و معنیدار آموزش کارکردهای اجرایی بر
عملکرد خواندن و ریاضیات این دو گروه بود .تحقیقات کلینگبرگ ،فرنل ،السون و جانسون)2115( 1
نیز نشان داده که آموزش های رایانه محور متمرکز بر کنترل بازداری و تغییر توجه برای کودکان
بیش فعال نیز سودمند است و بهرهمندی آنها را از مهارتهای کارکرد اجرایی و کنترل رفتاری
بیشتر میکند.
همه این مطالعات اهمیت مؤلفههای کارکردهای اجرایی را در پیشرفت تحصیلی نشان میدهد.
هر گونه نقص در رشد این کارکردها موجب اختالل در برنامهریزی برای شروع ،اتمام تکلیف و به
یادسپاری تکالیف میشود .نقص در کارکردهای اجرایی در کودکان میتواند در سنین باالتر پایدار
مانده و برای کودکان در انجام تکالیف مدرسه ای مشکل جدی ایجاد نماید .لذا کودکان با این نقص
نیازمند تشخیص و مداخله زودهنگام هستند تا مهارتهای اولیه الزم برای موفقیت در یادگیری
تحصیلی آینده را فراگیرند (علیزاده .)0415 ،با نقش مسلمی که کارکردهای اجرایی در افزایش
مهارتهای تحصیلی ایفا میکنند ،شایسته توجه بیشتری در مداخالت مدرسه ای است .بهویژه برای
دانشآموزان دیرآموز که بیشترین مشکل را در حوزه شناخت دارند .لذا این پژوهش در صدد بود تا
بستهی آموزشی برای تقویت کارکردهای اجرایی دانشآموزان دیرآموز تهیه و طراحی کند و بررسی

1. Gray
2. Cragg & Gilmore
3. MC lean & Hictch
4. Meyer
5. Jordan
6. Klingberg, Fernell, Olson & Johnson
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کند که آ یا بسته آموزشی طراحی شده برای کارکردهای اجرایی در افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دیرآموز مؤثر بوده یا خیر؟
 .2روششناسی
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل است.
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان دختر و پسر دیرآموز پایه سوم ابتدایی شهر
یزد ( 0244نفر) میباشد .از آنجا که حداقل نمونه در تحقیقات آزمایشی  05نفر است (دالور،
 ،)0411تعداد نمونه در این پژوهش  31نفر از دانشآموزان دیرآموز در نظر گرفته شد که به روش
نمونهگیری ترکیبی (تصادفی ساده و در دسترس) (سعدیپور )0444 ،از جامعهی مذکور انتخاب
شدند .بدین صورتکه ابتدا از بین مدارس ابتدایی ،چند مدرسه بهروش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .سپس ،دانشآموزان دیرآموز پایهی سوم ابتدایی آنها شناسایی شده و بهروش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند (الزم به ذکر است ،دانشآموزان دیرآموز در سنجش بدو ورود
به مدرسه با آزمونهای الیتر ،وکسلر کالمیو گودیناف مورد سنجش قرار گرفته و تشخیص دیرآموز
در کارت سنجش سالمت آنان وجود دارد).
شیوهی انتخاب دانشآموزان دیرآ موز به این صورت بود که ابتدا پس از مراجعه به مدارس،
پروندهی تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت و دانشآموزانی که کاربرگ سنجش با
تشخیص دیرآموز در پروندهی آنها وجود داشت انتخاب شدند .سپس با مشورت معلم ،آنهایی که
عملکرد تحصیلی ضعیفی داشتند و معلولیت جسمی ،حسی یا عاطفی عمده ،بیماریهای مزمن
جسمی و غیبت مکرر از کالس یا مشکالتی نظیر طالق یا فوت والدین نداشتند ،بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .سپس ،برای اطمینان از تشخیص دیرآموز بودن ،آزمون ریون روی آنها اجرا شد .از
بین افرادی که دیرآموز بودن آنها مجدداً تأیید شد 31 ،نفر بهعنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب شده
و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
در پایان پژوهش ،در گروه آزمایش  2نفر از آزمودنیها و در گروه کنترل  3نفر از آنها بهدالیل
مختلف حذف شدند و گروه آزمایش به  01نفر ( 00دختر و  0پسر) و گروه کنترل به  01نفر (0
دختر و  4پسر) کاهش یافت .میانگین سن شناسنامهای گروه آزمایش  4سال و چهار ماه و میانگین
بهرهی هوشی آنها  10.01و در گروه کنترل میانگین سن  4سال و پنج ماه و میانگین بهرهی هوشی
آنها  01.1بود .مالحظات اخالقی در نظر گرفته شده در این پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات ،کسب
رضایت از والدین به منظور شرکت در پژوهش و آزادی برای مشارکت در پژوهش بود.
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 .3ابزار اندازهگیری
الف) آزمون هوشی ریون :این آزمون در سال  0430توسط پن روز و ریون در انگلیس ساخته شد و
برای سنجش هوش عمومیاستفاده میشود .دارای  41تصویر است که به سه سری  02تایی تقسیم
میشوند .تصاویر از آسان به مشکل طراحی شدهاند .این آزمون برای کودکان  5تا  01سال و کم
توان ذهنی کاربرد دارد .ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای سنین  5تا  01سال بین  1/14تا
 1/11و در سنین پایین تر تا حدودی کمتر برآورد شده است .در بررسی روایی آزمون ،همبستگی
نمرات آزمون با آزمون بندر گشتالت محاسبه شده و ضریب همبستگی  -1/41تا  -1/11بهدست
آمده ،همبستگی نمرات آزمون با معدل تحصیلی نیز بین  1/02تا  1/31محاسبه شده است .مقایسه
ی آزمون در دو گروه بهنجار و کم توان ذهنی نیز نشان دهندهی تفاوت معنادار در سطح 1/44
اطمینان بوده است (براهنی.)0400،
ب) آزمون خواندن اصفهان :این آزمون دارای خردهآزمونهایی در سه زمینهی درستی خواندن،
درک مطلب و آگاهیهای واجشناختی وهر کدام در  3سطح (از پایان کالس اول تا آغاز کالس پنجم
دبستان) طراحی شده است .در حیطهی درستی خواندن ،خرده آزمونهای روخوانی متن و خواندن
واژههای با معنی و بدون معنی وجود دارد .در حیطهی درک مطلب ،دو خرده آزمون سؤال از متن و
تکمیل جمالت و در خردهآزمون آگاهیهای واجشناختی خردهآزمونهای تجزیه ،ترکیب ،تجانس و
قافیه وجود دارد .نمرهگذاری در همهی خرده آزمونها برحسب نمرههای خطا انجام میشود .اجرای
آزمون بهصورت انفرادی است.
روایی آزمون با پنج روش همبستگی نمرات آزمون خواندن با هوشبهر و معدل تحصیلی
دانشآموزان ،بررسی روند تغییر نمرات با باال رفتن پایهی تحصیلی آنها ،بررسی تفاوت میان دو گروه
نارساخوان و عادی و همبستگی متقابل بین نمرات خرده آزمونها با یکدیگر بررسی شده است.
پایایی خردهآزمونها با روش بازآزمایی بین  1/30برای درک مطلب سؤال از متن تا  1/45برای
روخوانی متغیر است .در این پژوهش برای ارزیابی خواندن دانشآموزان از خرده آزمون روخوانی و
برای ارزیابی درک مطلب از تکمیل جمالت استفاده شد .پایایی خردهآزمونهای روخوانی  1/45و
تکمیل جمالت  1/14گزارش شده است (عزیزیان و عابدی.)0413،
ج) آزمون امالء :چک لیست شناسایی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری امالء برای پایهی سوم
دبستان که با توجه به تغییرات ایجاد شده در کتابهای درسی این پایه طراحی شده است .تعداد
لغتهای موجود در این چک لیست  051لغت است .روایی محتوایی این آزمون توسط متخصصان
تأیید شده و برای روایی تشخیصی از دو گروه اختالل یادگیری امالء و عادی استفاده شد که نتایج
نشاندهندهی وجود تفاوت معنادار بین دو گروه بود .ضریب پایایی این آزمون بهروش بازآزمایی
 1/14بهدست آمده است (آقابابایی و همکاران.)0441 ،

021

طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی ...

د) آزمون ریاضیات کیمت :1این آزمون در سال  0411توسط کندی تهیه شد و در سال 0411
مورد تجدیدنظر قرار گرفت .آزمون کی مت دارای  251پرسش است و ابزاری انفرادی و هنجارمرجع
است .در این آزمون ،عملکرد کلی فرد به سه حوزه تقسیم میشود که عبارتند از :حوزهی مفاهیم
اساسی که از سه آزمون فرعی تشکیل میشود :شمارش ،اعداد گویا و هندسه .حوزهی عملیات که
عبارت است از :جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم و محاسبهی ذهنی .حوزهی کاربست شامل پرسشهایی
است که اندازهگیری ،زمان و پول ،تخمین ،تحلیل دادهها و حل مسأله را میسنجند .هر خردهآزمون
فرعی از حوزهها و یا خردهآزمونهایی تشکیل میشود .در کل ،در هر آزمون فرعی  4تا  3حوزه
وجود دارد .برای مثال ،آزمون فرعی اعداد گویا از سه حوزهی کسر ،اعشار و درصدها تشکیل می
شود .پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و میزان آن در پنج پایه بین -1/13
 1/11است .روایی همزمان آن بین  1/55تا  1/10است .همبستگی این آزمون با آزمون  WRAT2در
پایههای اول تا پنجم بهترتیب  1/51 ،1/10 ،1/12 ،1/50و  1/55است (محمد اسماعیل و هومن،
.)0410
 .4شیوهی اجرای پژوهش
 .1-4طراحی و ساخت بستهی آموزشی

در ابتدا برای ساخت این بستهی آموزشی ،نظریهها ،منابع و پژوهشهای مختلف در زمینهی
آموزش کارکردهای اجرایی مطالعه و بررسی شد .سپس ،با توجه به نتایج پژوهشهای قبلی از جمله
بیرمن و همکاران ( ،)2111لن و همکاران ( ،)2100بالیرو رازا ( ،)2110ولف ،)2113( 4آو و
همکاران ( ،)2100اصفهانیان ( ،)0411میرمهدی و علیزاده ( )0411درارتباط با کارکردهای اجرایی
و پیشرفت تحصیلی از بین کارکردهای اجرایی 5 ،کارکرد توجه ،حافظهی کاری ،بازداری ،برنامه
ریزی و سازماندهی که بیشترین تأثیر را در پیشرفت تحصیلی داشتند انتخاب شدند .در مرحلهی
بعد ،برنامههای آموزشی که در پژوهشهای قبلی برای تقویت کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار
گرفته بود ازجمله از نتایج پژوهش کلینگبرگ و همکاران ( ،)2114اویی و پترسون)2103( 3
مشهدی ( ،)0411میرمهدی و علیزاده ( ،)0411هاشمیرزینی ( ،)0442حکیمیراد ( )0444مطالعه
شد .همچنین بازیهای آموزشی کارکردهای اجرایی اینترنتی که در شرکتهایی مانند کاگمد و
هپینرون 5و غیره طراحی و اجرا میشود مورد بررسی قرار گرفت .برای طراحی و ساخت بازیهای
آموزشی از واژهها و فعالیتهای آموزشی کاربردی موجود در کتابهای آموزشی ابتدایی و همچنین
1. key math
2. Wide range achievement test
3. Wolfe
4. Oei & Paterson
5. Happy Neuron
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فعالیتهای مختلفی که برای افزایش کارکردهای اجرایی در کتابهای مختلف استفاده شده در
طراحی و تدوین بستهی آموزشی پژوهش حاضر ،ایده گرفته شده است.
عالوهبر فعالیتهای فوق ،در طراحی و تدوین بستهی آموزشی ،سن و وضعیت شناختی
دانش آموزان دیرآموز و نظرها و پیشنهادهای متخصصان این حوزه لحاظ گردید و سعی شد که
عالوهبر نکات فوق تنوع الزم برای حفظ انگیزهی دانشآموزان و هیجان انگیز بودن برنامههای
آموزشی حفظ شود .همچنین ،در طراحی بازیها سعی شد که عالوه بر تقویت کارکرد اجرایی مورد
نظر ،جنبهای از فعالیتهای تحصیلی را نیز مد نظر قرار دهد .در تدوین این بستهی آموزشی01،
بازی آموزشی نرمافزاری و  01بازی آموزشی دستی (مداد-کاغذی) گنجانده شد .برای هر کارکرد
اجرایی  2بازی نرمافزاری و  2بازی آموزشی دستی تهیه شد که مجموعاً  21بازی آموزشی را شامل
میشود.
بهمنظور بررسی روایی محتوایی ،بستهی آموزشی توسط چند نفر از متخصصان در این زمینه
مورد بازبینی قرار گرفت ،پیشنهادهای آنان اعمال شد و اشکاالت آن رفع گردید .سپس ،بستهی
آموزشی بهصورت آزمایشی اجرا شد .هدف از این مرحله ،اصالح بستهی آموزشی و متناسبسازی آن
با ویژگیهای دانشآموزان و وقوف بر مشکالت احتمالی پیشبینی نشده بود .بهاین منظور ،بستهی
آموزشی روی  1نفر از دانشآموزان ( 4نفر دیرآموز و  4نفر عادی) اجرا شد و مشکالت و نواقص آن
رفع گردید .پس از رفع اشکاالت ،فرم نهایی آن تهیه و آمادهی اجرا برای جلسات آموزشی شد .عالوه
بر روایی محتوایی ،بهمنظور بررسی روایی سازه بسته آموزشی ،تأثیر آن بر افزایش کارکردهای
اجرایی مورد نظر بررسی شد و بسته آموزشی در افزایش کارکردهای اجرایی نیز اثر بخشی خود را
نشان داد (عزیزیان.)0441 ،
مزیت این بستهی آموزشی از نظر کاربردی نسبت به برنامههای مداخلهای پیشین ،اصالح و بهبود
کیفیت آنها ،همراه بودن آن با دستورالعمل کامل ،شامل شدن هم بازیهای نرمافزاری و هم مداد-
کاغذی و دارای ساختار و عینی بودن که قابلیت تکرارپذیری و مقایسهی آن با سایر ابزارها توسط
پ ژوهشگران را افزایش خواهد داد .این بسته با در نظر گرفتن مطالب کتابهای درسی و همخوان
کردن کارکردهای اجرایی با آنها تهیه شد .در پایان مقاله ،خالصهای از محتوی بازیهای طراحی
شده در بستهی آموزشی آورده شده است.
 .2-4شیوهی اجرا و آموزش بستهی آموزشی

بهمنظور تعیین اثربخشی بستهی آموزشی کارکردهای اجرایی در افزایش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دیرآموز قبل از شروع مداخله از آزمودنیها پیشآزمون گرفته شد .سپس ،دانشآموزان
دیرآموز بهطور تصادفی در دو گروه آموزش با بستهی آموزشی کارکردهای اجرایی و گروه کنترل
قرار گرفتند .برنامهی مداخله در مرکز مشاورهی سازمان آموزش و پرورش شهر یزد اجرا گردید و
برای کلیهی دانشآموزان گروه آزمایش ساعات حضور در برنامهی مداخله مشخص شد.
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در این پژوهش 5 ،کارکرد اجرایی طی  21جلسهی آموزشی 4،بار در هفته و در فصل تابستان ،به
گروه آزمایش آموزش داده شد .برای هر یک از کارکردها  3جلسهی  01دقیقهای اختصاص داده
شد 3.جلسهی اول آموزش توجه و تمرکز 3 ،جلسهی دوم آموزش حافظهی کاری 3 ،جلسهی سوم
آموزش بازداری 3 ،جلسهی چهارم آموزش سازماندهی و  3جلسهی آخر به آموزش برنامهریزی
اختصاص داده شد .در هر جلسه قبل از شروع آموزش  01دقیقه به مرور تمرینات جلسهی قبل
پرداخته میشد 41 .دقیقه از جلسه به بازی رایانهای و  41دقیقهی آن به بازیهای دستی اختصاص
داده شد.
در هر جلسه دو دانشآموز حضور داشتند که یکی به بازیهای آموزشی با رایانه و دیگری مشغول
بازیهای آموزشی مداد-کاغذی بود و پژوهشگر همزمان روی فعالیتهای آنها راهنمایی و نظارت
داشت .در بازیهایی مثل خرید کردن (مهارت برنامهریزی) حضور همزمان دو دانشآموز در بازی به
جذابیت آن کمک میکرد .کلیهی جلسات آموزشی توسط خود پژوهشگر اداره میشد و دانش
آموزانی که در آموزشها ضعیفتر بودند و کندتر یاد میگرفتند کمک بیشتری دریافت میکردند .در
پایان هر جلسه ،به دانشآموز و والدین او از میزان پیشرفت دانشآموز درآن جلسه بازخورد آموزشی
داده میشد .در پایان برنامهی مداخله از گروه آزمایش و کنترل پسآزمون گرفته شد .یک ماه بعد
نیز آزمونهای پیگیری اجرا گردید .داده های بهدست آمده توسط نرمافزار  spssمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
 .5یافتهها
در بررسی نتایج پژوهش ،ابتدا دادههای توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی شرکتکنندگان و به
همراه آن یافتههای استنباطی ارائه میشود .برای بررسی تفاوت گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس
و برای تحلیل و مقایسهی نمرات در مراحل سه گانهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از آزمون
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .جدول شمارهی  0شاخصهای توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی
آزمودنیها را بر حسب عضویت گروهی و مرحلهی ارزیابی نشان میدهد.
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جدول  :1شاخص های توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها بر حسب
عضویت گروهی و مرحله ارزیابی
پیشآزمون
گروه

متغیر

آزمایش

خواندن
درک
مطلب
امالء
ریاضی

کنترل

خواندن
درک
مطلب
امالء
ریاضی

تعداد

میانگین

پسآزمون
انحراف
معیار

میانگین

پیگیری
انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

01

05/21

04/4

0/43

0/1

1/33

0/4

01

01/44

4/3

1/33

4/1

1/44

4/5

01
01

10/10
11/00

20/1
0/1

54/51
010/00

23/5
5/3

11/44
011/02

24/1
5/4

01

20/51

00/5

04/05

01/1

01/05

01/4

01

00/40

4/4

01/02

4/4

01/51

4/2

01
01

11/02
11/12

20/3
1/1

10/40
14/51

20/5
4/1

11/11
14/40

21/0
4/0

همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود ،میانگین نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش در
آزمون خواندن در پیشآزمون  ،05/21در پسآزمون برابر با  0/43و در پیگیری  1/33بوده است.
این میانگین ها در آزمون خواندن آزمودنی های گروه کنترل در پیشآزمون  ،20/5در پسآزمون
 04/05و در پیگیری  01/05بوده است .میانگین و انحراف استاندارد نمرات درک مطب ،امالء و
ریاضی هم در جدول فوق ذکر شده است .الزم به ذکر است که نمرات آزمونهای خواندن ،درک
مطلب و امالء نمرات خطا هستند ،ولی نمرات آزمون ریاضی نمرات پاسخهای صحیح است .همچنین
در کلیه تحلیلها از میانگین های تعدیل شده استفاده شده است.
نمونهگیری یا گمارش تصادفی ،فاصله ای بودن مقیاس اندازهگیری متغیر وابسته و نرمال بودن
توزیع نمرات وابسته از جمله پیشفرضهای استفاده از آزمون پارامتریک  Fمیباشد .در این پژوهش،
با توجه به گمارش تصادفی آزمودنی ها و استفاده از ابزارهای استاندارد شده برای ارزیابی متغیر
وابسته دو شرط اول تأیید شده است .ضمن این که با توجه به گمارش تصادفی آزمودنیها ،میتوان
گفت که پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات هم رعایت شده است (مولوی .)0410 ،عالوهبر این،
پیشفرض دیگر ،تساوی واریانسهای نمرات متغیرهای وابسته میباشد .این پیشفرض با استفاده از
آزمون لوین ارزیابی میشود که نتایج آن در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول  :2آزمون لوین جهت ارزیابی پیش فرض تساوی واریانس های نمرات متغیرهای پژوهش
متغیر
خواندن

درک مطلب

بیان نوشتاری

ریاضی

متغیر
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

F
1/040
1/012
1/113
1/113
0/03
1/223
1/144
0/40
0/00
1/504
0/24
2/24

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

معناداری

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1/404
1/414
1/334
1/431
1/244
1/144
1/342
1/250
1/211
1/304
1/215
1/031

همانطور که در جدول ( )2مالحظه می شود ،واریانسهای نمرات متغیرهای پژوهش در تمامی
مراحل ارزیابی ،در گروهها مساوی بوده و لذا این پیشفرض هم تأیید میشود و از این نظر هم
محدودیتی در استفاده از آزمون پارامتریک  Fوجود ندارد.
پیشفرض اختصاصی آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نیز با استفاده از آزمون ماچلی
سنجیده شد و به دلیل عدم تأیید آن ،از آزمون گرین هاوس گایسر استفاده شد .در مجموع هم
نتیجه گرفته میشود که تمامی پیشفرضهای ضروری برای انجام تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر برای داده های حاصل از این پژوهش رعایت شده است و محدودیتی در استفاده از این آزمون
وجود ندارد که بر این اساس ،نتایج ،در ادامه ارائه شده است.
نتایج مقایسه زوجی نمرات آزمونهای خواندن ،درک مطلب ،امالء و ریاضی آزمودنیها در مراحل
سه گانه ارزیابی (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) براساس میانگینهای تعدیل شده است.
جدول  :3مقایسه زوجی بر حسب عامل زمان در نمرات آزمون خواندن ،درک مطلب ،امالء و ریاضی
متغیر

خواندن

مرحله ارزیابی

مرحله ارزیابی

تفاوت

مبنا

مورد مقایسه

میانگین

پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پیگیری

3/53
3/04
1/211
0/51
0/30
-1/00
4/34
4/14
1/20
-0/10
-1/01
1/40

پیشآزمون
پسآزمون

درک مطلب

پیشآزمون
پسآزمون

امالء

پیشآزمون
پسآزمون

ریاضی

پیشآزمون
پسآزمون

خطای معیار

معناداری

1/44
1/41
1/24
1/31
1/44
1/25
0/23
0/13
1/35
1/10
1/11
1/21

1/110
1/110
1/213
1/112
1/110
1/511
1/101
1/112
1/152
1/110
1/110
1/201
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همانطور که در جدول ( )4مشاهده می شود با توجه به میانگین های تعدیل شده ،نمرات خطای
خواندن در پسآزمون نسبت به پیشآزمون و در واقع به تبع دریافت مداخالت کارکردهای اجرایی،
 3/53نمره کاهش یافته است و این کاهش از لحاظ آماری معنادار است ( )P<1/15به این معنی که
خواندن آنها در اثر مداخله بهبود یافته است .عالوهبر این ،تفاوت میانگین  3/04نمره ای پیشآزمون
نسبت به پیگیری هم معنادار است و مبین موثر بودن مداخله و ثبات تأثیر مثبت مداخله در مرحله
پیگیری هم میباشد .البته تفاوت میانگین  1/21نمرات پسآزمون و پیگیری از لحاظ آماری معنادر
نیست و نشان میدهد اثر آموزشهای ارائه شده بعد از یک ماه همچنان باقی مانده است.
در نمرات آزمون درک مطلب ،تفاوت میانگین  0/51در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،از لحاظ
آماری معنادار است ( .)P<1/15لذا میتوان گفت که میزان درک مطلب آزمودنیها در مرحله
پسآزمون نسبت به پیشآزمون -و به تبع دریافت مداخله عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی-
بهطور معناداری بهبود یافته است .عالوهبر این ،تفاوت میانگین  0/30نمره ای پیشآزمون نسبت به
پیگیری هم معنادار است و مبین ثبات اثر مداخله در مرحله پیگیری هم است.
اطالعات جدول ( )4در مورد امالء نشان میدهد که تفاوت میانگین  4/34نمرات آزمون امالء در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،از لحاظ آماری معنادار است ( )P<1/15و با توجه به این
میانگینهای تعدیل شده میتوان گفت که میزان خطاهای آزمودنیها در آزمون امالء در مرحله
پسآزمون نسبت به پیشآزمون و در واقع به تبع دریافت مداخله کارکردهای اجرایی -بهطور معنادار
کاهش یافته است .عالوهبر این ،تفاوت میانگین  4/14نمرهای پیشآزمون نسبت به پیگیری هم
معنادار است و مبین مؤثر بودن مداخله در مرحله پیگیری هم میباشد .همچنین تفاوت میانگین
 -0/10نمرات آزمون ریاضی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،از لحاظ آماری معنادار است
( )P<1/15و با توجه به این میانگینهای تعدیل شده میتوان گفت که نمرات آزمودنیها در آزمون
ریاضی در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون – و در واقع به تبع دریافت مداخله عصب
روانشناختی کارکردهای اجرایی -بهطور معنادار افزایش یافته است .عالوهبر این ،تفاوت میانگین
 -1/0نمرهای پیشآزمون نسبت به پیگیری هم معنادار است و مبین مؤثر بودن مداخله در مرحله
پیگیری هم میباشد.
جدول ( )3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت تأثیر عضویت گروهی بر نمرات آزمونهای
خواندن ،درک مطلب ،امالء و ریاضی را با کنترل اثر سن و هوشبهر نشان میدهد.
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جدول  :4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت تأثیر عضویت گروهی بر نمرات خواندن ،درک مطلب ،امالء و ریاضی
متغیر

خواندن

درک مطلب

امالء

ریاضی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

هوشبهر

1/142

0

1/142

1/114

سن

145/25

0

145/25

2/11

1/010

عضویت گروهی

0414/50

0

0414/50

1/50

1/101

1/001

هوشبهر

2/10

0

3/10

1/043

1/000

1/113

1/115

سن

03/04

0

03/04

2/31

1/020

1/101

1/441

عضویت گروهی

33/01

0

33/01

0/30

1/243

1/130

1/200

هوشبهر

203/11

0

203/11

1/054

1/141

1/115

1/110

سن

3005/54

0

3005/54

4/40

1/101

1/010

1/321

عضویت گروهی

0125/43

0

0125/43

5/35

1/121

1/053

1/101

هوشبهر

113/02

0

113/02

4/02

1/114

1/001

1/314

سن

44/04

0

44/04

1/213

1/155

1/110

1/102

عضویت گروهی

102/21

0

102/21

5/11

1/144

1/034

1/510

منبع تغییرات

F

معناداری

اندازه اثر

توان آماری

1/451

1/110

1/151

1/110

1/404
1/145
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود ،هوشبهر و سن رابطه معناداری با نمرات آزمون
خواندن آزمودنی ها نشان نمیدهند .با کنترل این رابطه ها ،مشاهده میشود تفاوت معناداری بین
میانگینهای تعدیلشده آزمون خواندن آزمودنیهای دو گروه وجود دارد ( .)P<1/15لذا نتیجه
گرفته میشود که عامل عضویت گروهی و دریافت یا عدمدریافت مداخله عصب روانشناختی
کارکردهای اجرایی بر عملکرد خواندن آزمودنیها تأثیر معناداری داشته است .اندازه اثر هم نشان
میدهد دریافت این مداخله باعث بهبود  00/1درصدی نمرات خواندن آزمودنیها شده است .توان
آماری  14/5درصدی هم دقت آماری متوسط این آزمون را نشان میدهد.
اطالعات جدول ( )3نشان می دهد ،هوشبهر و سن رابطه معناداری با نمرات آزمون درک مطلب
آزمودنیها نشان نمیدهند .با کنترل این رابطهها ،مشاهده میشود تفاوت معناداری بین
میانگینهای تعدیلشده آزمون درک مطلب آزمودنیهای گروه آزمایش وکنترل وجود ندارد
( .)P<1/15لذا نتیجه گرفته می شود که عامل عضویت گروهی و دریافت یا عدم دریافت مداخله
کارکردهای اجرایی بر عملکرد آزمودنی ها در درک مطلب تأثیر معناداری نداشته است.
در مورد نمرات امالء ،جدول ( )3نشان می دهد ،هوشبهر و سن رابطه معناداری با نمرات آزمون
امالء آزمودنی ها نداشته است .با کنترل این رابطهها ،مشاهده میشود تفاوت معناداری بین
میانگینهای تعدیل شده آزمون امالء آزمونیهای دو گروه وجود دارد ( .)P<1/15لذا نتیجه گرفته
میشود که عامل عضویت گروهی و دریافت یا عدمدریافت مداخله عصب روان شناختی بر عملکرد
آزمودنیها تأثیر معناداری داشته است .اندازه اثر هم نشان میدهد دریافت این مداخله باعث بهبود
 05/3درصدی نمرات امالء آزمودنیها شده است .توان آماری  10/1درصدی هم دقت آماری نسبتاً
متوسط این آزمون را نشان میدهد.
نتایج جدول ( )3در مورد نمرات ریاضی نشان می دهد ،هوشبهر و سن رابطه معناداری با نمرات
آزمون ریاضی آزمودنی ها نداشته است .با کنترل این رابطه ها ،مشاهده میشود تفاوت معناداری
بین میانگینهای تعدیل شده آزمون ریاضی آزمونیهای دو گروه وجود دارد ( .)P<1/15لذا نتیجه
گرفته میشود که عامل عضویت گروهی و دریافت یا عدمدریافت مداخله عصب روانشناختی بر
عملکرد ریاضی آزمودنیها تأثیر معناداری داشته است .اندازه اثر هم نشان میدهد دریافت این
مداخله باعث بهبود  03/4درصدی عملکرد ریاضی آزمودنیها شده است .البته توان آماری 51/0
درصدی هم دقت آماری نسبتاً ضعیف این آزمون و عدمکفایت حجم نمونه جهت این آزمون را نشان
میدهد.
 .6بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اجرای بستهی آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن
بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دیرآموز پایهی سوم ابتدایی انجام شد .برای طراحی و تدوین
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بستهی آموزشی سعی شد از نتایج برنامههای آموزشی که در پژوهشهای قبلی برای تقویت
کارکردهای اجرایی مورد استفاده قرار گرفتهاند ازجمله از نتایج پژوهش کلینگبرگ و همکاران
( ،)2114اویی و پترسون ( ،)2103مشهدی ( ،)0411میرمهدی و علیزاده ( ،)0411هاشمیرزینی
( )0442و حکیمیراد ( ،)0444همچنین بازیهای آموزشی کارکردهای اجرایی اینترنتی که در
شرکتهایی نظیر کاگ مد و هپی نرون 0و غیره طراحی و اجرا میشود ،استفاده شود .همچنین،
برای طراحی و ساخت بازیهای آموزشی از واژهها و فعالیتهای آموزشی کاربردی موجود در
کتابهای آموزشی ابتدایی و فعالیتهای مختلف و مرتبط با کارکردهای اجرایی که در کتابهای
مختلف استفاده شده ،بهره گرفته شد.
بهمنظور بررسی تأثیر این بستهی بر پیشرفت تحصیلی 43 ،دانشآموز دیرآموز بهروش
نمونهگیری ترکیبی از مدارس ابتدایی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .گروه آزمایش بهمدت بیست جلسه مورد آموزش بستهی کارکردهای اجرایی توجه ،حافظهی
کاری ،بازداری ،سازماندهی و برنامهریزی قرار گرفتند .انتخاب این مؤلفهها براساس پژوهشهای
بیرمن و همکاران ( ،)2111لن و همکاران ( ،)2100بالیر و رازا ( ،)2110ولف ( ،)2113آو و
همکاران ( ،)2100اصفهانیان ( )0411و میرمهدی و همکاران ( )0411بود.
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بستهی کارکردهای اجرایی توانسته در بهبود پیشرفت
تحصیلی آزمودنیها بهویژه در خواندن مؤثر باشد .نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش پس از دریافت
مداخله و آموزش کارکردهای اجرایی در پسآزمونهای دروس خواندن ،درک مطلب ،امالء و ریاضی
بهبود معنیداری پیدا کرد .این بهبودی بهترتیب در دروس خواندن ،سپس امالء ،ریاضی و در پایان
درک مطلب بیشترین تأثیر را داشتند .نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش در جهت بهبود
کارکردهای اجرایی میتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را ارتقاء دهد .یافتههای فوق با یافتههای
پژوهشهای لن ( ،)2100بست ،میلر و ناگلیری ( ،)2100بال و اسکریف2110 ،؛ بالیر و رازاف
2110؛ پونیتز و همکاران ،2114 ،روپوویک ( ،)2103اصفهانیان ( ،)0411میرمهدی (،)0411
نریمانی ( )0442مبنی بر اثربخش بودن آموزشهای کارکردهای اجرایی در بهبود پیشرفت تحصیلی
همخوان است.
از طرف دیگر ،با کنترل هوش و سن ،از میزان تأثیر مداخلهی کارکردهای اجرایی بر درک مطلب
کاسته شد ،بهنحوی که تفاوت معناداری بین میانگینهای تعدیل شده آزمون درک مطلب
آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد .این نتیجه برخالف پژوهش بالیر و رازا ()2110
است که کارکردهای اجرایی ارتباط بیشتری با درک مطلب نشان دادند تا خواندن لغات .شاید دلیل
دستیابی به این نتیجه این باشد که در برنامهی آموزشی طراحی شده در این پژوهش ،به درک
1. Happy Neuron
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مطلب توجه کمتری شده است .در این پژوهش بیشترین تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر تقویت
خواندن دانشآموزان بوده است ،درصورتیکه مطالعات مختلف (بال و اسکریف2110 ،؛ بالیر و رازا،
2110؛ پونیتز )2114 ،ر وی ارتباط قوی ریاضیات با کارکردهای اجرایی تأکید کرده اند .اگرچه این
روابط ،در سنین مختلف تحصیلی متفاوت بوده است.
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش میتوان گفت علیرغم اینکه کارکردهای اجرایی
مبنای زیستی و عصب-روانشناختی دارد و عموماٌ به قشر پیش پیشانی مغز مرتبط است (گلداستین
و ناگلیری ،)2103 ،آموزش و یادگیری میتواند در بهبود آنها مؤثر واقع شود .این موضوع
نشاندهنده انعطافپذیری کارکردهای اجرایی است .همچنین نقش قابلتوجهی است که این
کارکردها در پیشرفت تحصیلی ایفا میکنند.
کارکردهای در نظر گرفته شده در این پژوهش بهویژه توجه ،حافظه کاری ،از مهمترین عوامل
مؤثر در امر یادگیری هستند ،لذا با بهبود آنها در اثر آموزش کارکردهای اجرایی میتوان انتظار
ارتقای تحصیلی داشت .گورگل ،پیکراینگ ( ،)2111الووی ( ،)2101اسدزاده ( )0411و اصفهانیان
( )0411نیز ارتباط باثبات حافظه کاری قوی با پیشرفت تحصیلی باالتر را نشان دادند .همچنین
بالیر و رازا ( ،)2110بول ( ،)2111النزمن ( )2101بر تأثیر انعطافپذیری شناختی بر عملکرد
تحصیلی تأکید داشتهاند .کنترل بازداری نقش حیاتی در یادگیری تحصیلی ایفا میکند (دیاموند،
2115؛ به نقل از بیرمن.)2111 ،
کرک ،گری ،ریبای و کورنیش )2105( 0مشاهده بهبودی در تکالیفی که مورد آموزش مستقیم
قرار نگرفتهاند را یک ویژگی مطلوب برنامه های آموزش شناختی میدانند که اثربخشی این نوع
برنامه ها را میتوان با میزان این دستاوردها ارزیابی کرد .این انتقال اثر میتواند یک انتقال اثر
نزدیک باشد؛ یعنی زمانیکه بهبودی در تکالیفی مشاهده میشود که نزدیک به تکلیف هدف است.
برای مثال بهبودی در تکالیف حافظه کاری کالمی ،بعد از آموزشهای حافظه کاری دیداری-فضایی.
این انتقال اثر نزدیک به کرات در برنامه آموزشی کاگمد و برنامههای مشابه گزارش شده است (بک
و همکاران2101،؛ گری2102 ،؛ گرینو همکاران 2102؛ ثورل و همکاران2114 ،؛ به نقل از کرک،
گری ،ریبای و کورنیش .)2105 ،در مقابل اثر انتقال نزدیک ،اثرانتقال دور است که در آن بهبودی
در انجام تکالیفی که کامالٌ متفاوت از آموزش هدف است اتفاق میافتد .برای مثال آموزش و بهبودی
در حافظه کاری ،کاهش نشانههای بیشفعالی و رفتارهای نافرمانی را به همراه داشته باشد .این
انتقال به مراتب پیچیده تر است .فقدان اثر انتقال دور اشاره به این دارد که آموزش مورد نظر ممکن
است تنها در ایجاد تغییرات در حیطه هدف خود معتبر باشد و محدودیت بالقوه این مداخالت در
ایجاد بهبودیهای گستردهتر را برجسته میکند .این یافتهها با تحقیقات بیشتر درباره اثرات انتقال
1. Kirk, Gray & Riby
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دور حمایت شده است .همچنانکه آموزش حافظه کاری در این تحقیقات ،هیچ گونه بهبودی در
توجه (گرین )2102،نشانه های بیش فعالی (گرین ،)2102 ،بازداری پاسخ (جان استون)2102 ،
بهره هوشی (هولمز )2101 ،یا پیشرفت تحصیلی (گری )2102 ،در بر نداشته است .با این حال
تعداد برابری از مطالعات ،یافتههای متناقضی درباره اثرات انتقال دور بعد از آموزش حافظه کاری و
بهبودی در حوزه های آموزش داده نشده ازجمله توجه (بک و همکاران 2101،و گلدن،)2104 ،
نشانه های بیش فعالی (جان استون ،)2102 ،بازداری پاسخ و استدالل (کلینگبرگ )2112 ،نشان
دادند .در این پژوهش و اغلب پژوهش هایی که به بررسی تأثیر آموزش های کارکردهای اجرایی بر
پیشرفت تحصیلی پرداخته اند ،این اثر انتقال دور آموزش مشاهده میشود .به گونه ای که در
پژوهش حاضر نیز بسته آموزشی کارکردهای اجرایی طراحی شده برای توجه ،بازداری ،حافظه
کاری ،سازماندهی و برنامه ریزی توانسته بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دیرآموز مؤثر واقع
گردیده و در نهایت منجر به کاهش فاصله تحصیلی بین دانشآموزان عادی و دیرآموز گردد .به نظر
میرسد دستیابی به این نتایج ،بهدلیل رابطه تنگاتنگی است که بین کارکردهای شناختی و یادگیری
وجود دارد.
روشن است متغیرهای پیدا و پنهان بسیاری در فرایند آموزش و یادگیری بهطور کلی و آموزش و
یادگیری دانشآموزان دیرآموز بهطور خاصتر دخیل هستند .از یکسو ،کم و کیف طراحی آموزش،
روشها ،مواد و محتوای آموزشی و از سوی دیگر ،راهبردهای یادگیری ،آمادگی و دانش قبلی ،هوش
و حافظهی یـادگیـرنـدگان از جمله عواملی هستند که درتعامل با یکدیگر بر انجام تکالیف شناختی،
یادگیری و سرانجام عملکرد درسی یادگیـرنـدگان اثر میگذارند .لذا ،برای ایجاد و استقرار یک نظام
آموزش کارآمد ،یادگیری اثربخش و عملکرد مطلوب تحصیلی باید به همهی عوامل اثرگذار بر
یادگیری توجه کرد که طراحی ،تدوین و اجرای یک بستهی آموزشی کارکردهای اجرایی تنها یکی
از آنهاست.
ازجمله محدودیت های این پژوهش زمان اختصاص یافته به آموزش هر یک از کارکردهای اجرایی
است .انتخاب  5کارکرد برای آموزش بسیار زمان بر است و جلب همکاری خانواده ها و هماهنگی با
آنها برای اختصاص زمان بیشتر نیز مشکل است .محدودیت دیگر بهویژه در ساخت نرمافزار آموزشی،
نیاز به متخصصین مجرب در برنامه نویسی و نرمافزار است که جلب همکاری و همچنین هزینههای
پژوهش را افزایش میدهد.
با توجه به نتایج این پژوهش که نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی میتواند در بهبود پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دیرآموز مؤثر واقع گردد ،پیشنهاد میشود که ارزیابی و تشخیص کودکان
دیرآموز زودتر از شروع آموزش رسمیآغاز شود و آموزش کارکردهای اجرایی بهآنها در اولویت
مداخالت آموزشی قرار گیرد تا از افت تحصیلی آنان در طول تحصیل کاسته شود .همچنین پیشنهاد
میشود این برنامهی آموزشی روی سایر گروههای دانشآموزی اجرا شود و میزان تأثیر آن بر

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال پنجم ،شمارة هشتم ،بهار و تابستان 6931

040

پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شود .مقایسه این بسته آموزشی با سایر برنامههای مطرح در این
زمینه نیز از دیگر پیشنهادها میباشد.
سپاسگزاری
این پژوهش در مرکز مشاورهی امام حسین (ع) شهر یزد اجرا شد .به این وسیله از کارکنان این
مرکز ،کارشناسان مشاورهی آموزش و پرورش استان یزد ،همچنین کلیه دانشآموزان شرکتکننده
در پژوهش و خانوادههایشان سپاسگزاری میشود .همچنین از مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری-
شناختی سینا که در ساخت این بسته آموزشی ما را همراهی کرد تشکر و قدردانی میشود.

042

طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی ...

جدول زیر خالصهای از بازیهای آموزشی که برای هر کارکرد اجرایی طراحی شده،
همراه با روش آموزش آنها
کارکرد
اجرایی

بازیهای
آموزشی
نرمافزاری

مهارتهای مورد
تقویت

شرح بازی

توجه ،بازداری،
سرعت عمل

در این بازی  4ستاره دنبالهدار بهعنوان نمونه در باالی صفحه مشاهده میشود .سپس
در پائین آنها ستارههایی ظاهر میشوند که اگر دنباله آنها مثل دنباله نمونههای باال
باشد دانشآموز باید به سرعت دکمه  Spaceرا بزند و اگر متفاوت بود هیچ واکنشی
نشان ندهد ،در غیر این صورت امتیاز منفی کسب خواهد کرد.

رمز نویسی

توجه
ساخت کلمه
خواندن

روی صفحه مجموعه ای از حروف که هریک با یک رمز مشخص شده نشان داده
میشود .دانش آموز باید رمز نوشته شده در پائین صفحه را با کلیک روی حرف معادل
آن تبدیل به یک کلمه معنیدار کند.

چرخ و فلک

بازداری
سرعت عمل

چرخی (به رنگ سبز یا زرد) در حال چرخش به سمت راست یا چپ است تا وقتی که
چرخ به سمت راست میچرخد دانشآموز باید با حداکثر سرعت دکمه راست صفحه
کلید را کلیک کند .به ازاء هر ده کلیک  0امتیاز دریافت میکند؛ اما چنانچه در این
زمان رنگ و جهت چرخ عوض شود باید بالفاصله دکمه چپ را کلیک کند .درغیر این
صورت نمره منفی به او تعلق میگیرد.

نوشتن اعداد

بازداری،
سرعت عمل

در این بازی دانشآموز باید به سرعت اعداد از یک به باال را در مربع ها تایپ کند.
چنانچه در حین کار مربع قرمزی ظاهر شود تا هر عددی که پیش رفته باید بطور
معکوس برگردد و اعداد معکوس را تایپ کند .مثالً اگر تا  1پیش رفته و مربع قرمز
ظاهر شد باید عدد  1،5 ،0و...را در ادامه تایپ کند .همچنین هرگاه با مربع سبز مواجه
شد باید همچنان بهطور مستقیم و رو به باال تایپ اعداد را ادامه دهد.

حافظه کاری
کالمی

حافظه کاری
خواندن ،درک
مطلب

در این بازی جمالتی نشان داده میشود که باید دانشآموز به آنها خوب توجه کند و
بعد با زدن کلید درست یا اشتباه مشخص کند که مفهوم جمله درست بوده یا خیر.

محاسبه اعداد

حافظه کاری
جمع و تفریق
سرعت عمل

دانشآموز به سه عددی که روی صفحه میآید باید توجه کند و آنها را بخاطر سپارد.
پس از  02ثانیه این اعداد حذف میشوند و برای مدت  1ثانیه دو عالمت ریاضی ظاهر
میشود که دانشآموز باید بهطور ذهنی بین سه عدد قبلی قرار دهد .پس از این مرحله
دانشآموز  5ثانیه فرصت دارد تا جواب را در خانه موردنظر وارد کند .چنانچه در این
مدت پاسخ درست را وارد نکند امتیاز را از دست خواهد داد.

طبقهبندی ابزارها

ساز ماندهی
آشنایی با مشاغل
مختلف و ابزارهای
آنها

تصویر ابزارهای گوناگونی از مشاغل مختلف در صفحه وجود دارد .دانشآموز باید با
موس هر شکل را کشیده و در زیر هر شغل قرار دهد .در صورتیکه به اشتباه ابزاری را
قرار دهد امتیاز منفی به او تعلق میگیرد.

ستارههای
دنبالهدار
توجه

بازداری

حافظه
کاری

سازماندهی

تعدادی تصویر از حیوانات مختلف در صفحه وجود دارد که هر کدام مربوط به یک
طبقه هستند .دانش آموز باید با موس هر شکل را کشیده و در طبقه مربوط به آن
حیوان قرار دهد .در صورت قرار دادن اشتباه حیوانات ،به او امتیاز منفی به او تعلق
میگیرد.

طبقهبندی
حیوانات

تنظیم تصاویر
برنامهریزی
آماده کردن
وسایل

برنامه ریزی
تقویت گفتار ،درک
مطلب

در این بازی  01داستان مختلف وجود دارد و برای هر داستان  3تصویر قرار داده شده
است که اگر با ترتیب صحیح کنار هم قرار گیرند یک داستان معنی دار را تشکیل
میدهند و به آن امتیاز تعلق میگیرد.
در این بازی مجموعهای از تصاویر مختلف در هر صفحه نشان داده میشود که باید
براساس موضوعی که در پائین صفحه نوشته شده ،برخی از تصاویر مربوط به آن فعالیت
را با موس به قسمت پائین کشید و پس از تکمیل دکمه ثبت زده شود.
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ضمناٌ تمام بازی های آموزشی فوق زمان دار میباشد و از ساده به مشکل پیش میرود و به آنها
امتیاز مثبت و منفی تعلق میگیرد.
بازی های
کارکرد

آموزشی

اجرایی

(مداد-

وسایل مورد نیاز

شرح بازی

کاغذی)

توجه

بازداری

بازی با حروف
و اعداد

دفترچه شامل 4
بازی

این دفترچه حاوی حروف نقطه دار و واکههای کوتاه است و دانش آموز باید حرف
خاص همراه با واکه خاصی را پیدا کرده و عالمت بزند .در بازی بعدی از بین کلمات
فقط کلمات خاصی که حرف نقطهدار موردنظر در آن هست را بخواند .در بازی با
اعداد که هم بهصورت شنیداری و هم نوشتاری قابل اجراست بازیهای شمارشی
مستقیم و معکوس با اعداد است.

اختالف تصاویر

کتاب تصاویر

این دفترچه شامل  02جفت تصویر است که تصاویر بین  5تا  01اختالف دارند و
دانش آموز باید این اختالفها را پیدا کند.

داستان کلمات
رنگی

کتاب داستانی که
شامل  1حکایت است

دانشآموز ابتدا یک بار از روی یک حکایت میخواند .سپس برای مرتبه دوم
میخواند واین بار هر وقت به کلماتی که به رنگ سبز هستند رسید به جای خواندن
آن کلمه ،یکبار و هرگاه به کلمات قرمز رسید دو بار با خودکار روی میز میزند.

بازی با
کارتهای
رنگی

کارتهای رنگی به
اشکال مختلف
هندسی که بر روی
آنها.

این بازی در مراحل مختلف با الگوهای متفاوت اجرا میشود.
طبقهبندی کارتها براساس رنگ کارت ،رنگ نوشته ،کلمه نوشته شده ،اندازه کارت
و شکل کارت و تعداد نقطه روی آن صورت میگیرد.

جدول حافظه
کلمات

کارتهای دو رو

کارتهایی با  3تا  1خانه که در هر خانه کلمه یا تصویری وجود دارد .دانشآموز
باید کلمات و اعداد را به ذهن سپرده و در جدول پشت کارت هر کدام را در جای
خود بنویسد.

جملهسازی با
کلمات

 31کارت کلمه

روی هر کارت بین  5-3کلمه نوشته شده است .دانش آموز پس از به ذهن سپردن
کلمات باید در پشت کارت جمله ای بسازد که حداقل  4تا از کلمات کارت در آن
جمله استفاده شده باشد.

پازل حیوانات

پازلهایی مختلف به
همراه تصاویر کامل و
کوچکی از آنها

قطعات پازلهایی از تصاویر رنگی حشرات و حیوانات به ترتیب ساده به مشکل (تعداد
قطعات  01تا  41عدد) همراه با تصویر کامل کوچکی از پازل به دانشآموزان داده
میشود تا پازلها را کامل کند.

جدول کلمات
و اعداد

دفترچه جداول

جدولهایی شامل حروف مختلف که در پایین آنها بین  23تا  41کلمه قرار دارد و
دانشآموز باید کلمههای موردنظر را در بین حروف شناسایی کرده و دور آنها خط
بکشد.
در جدول اعداد دانش آموز باید دور هرچند عددی که جمع آنها  05میشود خط
بکشد (با رنگهای مختلف).

خرید کردن

تصاویر اجناس ،ژتون
خرید ،کارت سؤال
برای کسب امتیاز

آزمودنی از بین سؤالهای مختلف  01تا  51امتیازی ،سؤالی را انتخاب میکند و در
صورت پاسخ صحیح به آن ،ژتون امتیاز برای خرید دریافت میکند .سپس با توجه
به میزان ژتونهایی که از پاسخ به سؤاالت جمعآوری کرده میتواند از فروشگاه
تصویر جنس دلخواه را خریداری کند .در صورتیکه بتواند به درستی خرید انجام
دهد  51امتیاز پاداش میگیرد.

مازها

دفترچه شامل  1ماز

 1ماز که از ساده به پیچیده طراحی شده و دانشآموز باید مسیر آنها را پیدا کند.

حافظه کاری

سازماندهی

برنامهریزی
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