
Thinking and Children, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 111-131
Doi: 10.30465/FABAK.2022.7038

The Effectiveness of Mind Games
on the Executive Functions of Preschool Children

Rafigh Hasani*

Fermisk Safari**

Abstract

The aim of this study was to determine the effectiveness of mind games on the

executive functions of preschool children. The research method was experimental

with a pretest-posttest control group design. The statistical population included all

girls and boys in preschool centers of District 1 of Sanandaj in the school year 2018-

2019, from which two preschool centers were randomly selected and 20 individuals

were randomly assigned to the experimental and control groups. To collect the data,

the Behavior Rating Inventory of Executive Function (teacher form) (Gioia, Isquith,

Guy and Kenworthy, 2000), and to analyze the data, univariate and multivariate

analysis of covariance were used. The results showed that the teaching of mind

games had an effect on the executive functions of preschool children and those

children who had been taught mind games had improved their executive functions.

Results also showed that training in mind games was effective only in two

dimensions of attention transfer and working memory (P < 0.05) and there was no

significant difference between the experimental and control groups in other
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dimensions of executive functions (P < 0.05). Based on these results, mind games

can be formally used in the educational program of kindergartens.

Keywords: Mind Games, Executive Functions, Organizing, Planning, Attention

Transfer.
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چکیده
هـاي فکـري بـر کارکردهـاي اجرایـی کودکـان       هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازي

آزمون با گروه کنتـرل و  آزمون و پسدبستان بود. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیشپیش
1جامعه آماري شامل کلیه کودکان دختر و پسر در مقطع پـیش از دبسـتان در مراکـز ناحیـه     

صـورت  دبسـتانی دو مرکـز بـه   از بین مراکز پـیش بودند که 1397- 98شهر سنندج در سال 
صــورت تصــادفی یش و کنتــرل بــهنفــر در دو گــروه آزمــا20تصــادفی انتخــاب و تعــداد 

بندي رفتاري کارکردهاي اجرایـی  پرسشنامه درجهها از جهت گردآوري دادهشدند. گمارش
هـا از  وتحلیـل داده ) و بـراي تجزیـه  2000(کنورسـی  ) جیویا، ایسکوئیس، گاي ومعلم(فرم 

آمـده نشـان داد   دستنتایج بهآزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. 
دبسـتانی تأثیرگـذار بـوده و    هاي فکري بر کارکردهاي اجرایی کودکان پیشکه آموزش بازي

هـا  نـد، کارکردهـاي اجرایـی آن   هاي فکـري قرارگرفتـه بود  کودکانی که تحت آموزش بازي
هاي فکري تنها دو بعد انتقـال توجـه و   بهبود یافته بود. سایر نتایج نشان داد که آموزش بازي

و در بقیه ابعاد کارکردهاي اجرایی بین گروه آزمایشـی  )P>05/0(حافظه کاري اثربخش بود 
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تـوان از  مـی ایـن نتـایج   بـر اسـاس  ).P<05/0و کنترل تفاوت معنـاداري وجـود نداشـت (   
استفاده کرد.مهدکودك صورت رسمی در برنامه آموزشی مراکزبهفکريهايبازي

ریزي، انتقال توجه.دهی، برنامههاي فکري، کارکردهاي اجرایی، سازمانبازيها:دواژهیکل

. مقدمه1
کارکردهاي اجرایـی  یادگیري دروس مدرسهينهیکودکان درزمازیهاي موردنازجمله توانایی

)Executive Functions(ــت ــدهاي  (Seidman, 2011)اسـ ــی فراینـ ــاي اجرایـ . کارکردهـ
ریـزي و نظـارت کننـد.    دهند اقدامات خـود را برنامـه  ی هستند که افراد امکان میشناختروان

و احساســات خــود تحــت کنتــرل افکــار، اعمــال داشــتننگــههــا شــامل توانــایی مــا در آن
. کارکردهـاي اجرایـی شـامل یـک رونـد رشـد       (Zelazo and Müller, 2011)هسـتند  آگاهانه

شـدت بهدبستانی شود، در مرحله پیشطوالنی است که از دوره پریناتال (حاملگی) شروع می
. توسـعه  (Shonkoff et al, 2011)رسـد  یابـد و در دوران بلـوغ بـه اوج خـود مـی     افزایش می

دهد تا خـود را  ریزي اجازه میل، حل مسئله و برنامهکارکردهاي اجرایی به استداليهامؤلفه
ایـن کارکردهـا   . (Diamond, 2013, 2016; Baggetta and Alexander,2016)بروز و نشان دهند 

ي هـا، حافظـه  شامل بازداري و کنتـرل محـرك  کنند و معموالًرفتار را تنظیم میيدادهابرون
در طـول فراینـد   و(Denckla,2003)دهی هسـتند  ریزي و سازمانکاري توجه پایدار، برنامه

یابــد و بنــابراین در یشــرفت تحصــیلی بســیار رشــد تــا نوجــوانی و جــوانی گســترش مــی
ایــن کارکردهــا  . (Latzman, Elkovitch, Young, & Clark, 2010)هســتندرگــذاریتأث

مهـم تکلیـف توجـه کنـد و     هاي کنند تا به جنبههستند که به شخص کمک میهاییمهارت
هـدف، تصویر ازیکشناساییو به(Hart, & Jacobs, 2010)ریزي نماید براي اتمام آن برنامه

هـدف بـه رسـیدن طـی مسـیر  درموردنیـاز ابـزار ومنـابع وهدفسمتبهحرکتمسیر
اصـطالح یـک اجرایـی کارکردهـاي . درواقـع، (Dawson & Guare, 2004)کننـد  مـی کمـک 

شـامل رفتـاري، هـاي تواناییوفرایندهاي شناختیازوسیعیدامنهدربرگیرندهکهاستکلی
آمایـه،  حفـظ وتغییـر تکانـه، مهاري، کنتـرل کنترلکاري،حافظهتوجه،مسئله،حلتوانایی

ــتدالل ــی،اس ــهکالم ــزيبرنام ــازمانوری ــروزي،  س ــت (فی ــی اس ــی). در1389ده تعریف
(Sorel, هـا آنازاسـتفاده ومغـز ازاطالعاتاستخراجتواناییرااجرایی، کارکردهاي(2007

داند.میجدیدشرایطدرکردنعملوطراحیآزمایش،انتخاب،بینی،پیشبراي
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شک ایـن  بیکند ورا با آن تربیت میاي است که کودك خودبازي وسیلهاز سوي دیگر،
بـازي کودکـان فقـط    ). 1386احمدي، تربیت، بهترین و مفیدترین انواع تربیت است (زارع و 

ن قلمـداد کـرد، زیـرا فعـالیتی     تـرین کـار کودکـا   براي تفریح نیست، بلکه بایـد آن را جـدي  
مفرحی است کـه بـراي   خوشایند وبخش وارزشیابی است. بازي، تالش و فعالیت لذتقابل

ه راجانبه کودك ضروري است. بازي یک روش طبیعی یادگیري اسـت. کـودك از  رشد همه
آمـوزد بـازي قـدرت ابـداع و ابتکـار و      گیرد و مـی کند. نتیجه میبازي تجربه و آزمایش می

،کشف رابطه میان اشـیاء و آنچـه پیرامـون اوسـت    پروراند و او را درتمرکز را در کودك می
کنـد، انگیـزه را افـزایش و شـانس     بازي امکان کاهش اضطراب را فـراهم مـی  دهد. یاري می

-Cadavid)کنـد حل و تمرین بدون هیچ پیامد واقعی فراهم را مـی ایش راهتري براي آزمبیش

Ruiz et al, 2014)   ــازي ف ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــین، ب ــه  . همچن ــب در مرحل ــت غال عالی
ي کــه رشــد شــناختی کودکــان را اعنـوان واســطه تــوان آن را بــهاســت، مــیدبســتانیپـیش 

عنـوان یکـی از   ر خالصـه، بـازي بـه   طـو . به(Vygotsky, 2001)کند در نظر گرفتمیتقویت
شـود  دبسـتانی در نظـر گرفتـه مـی    هاي کلیدي در زندگی کودکـان در مرحلـه پـیش   فعالیت

(Duncan and Tarulli, 2003).کارکردهاي اجرایـی  توانند از توسعهمیها انواع مختلفی از بازي
شـده بـراي   هـاي ویـدئویی طراحـی   پشتیبانی کنند. شواهدي وجود دارد که استفاده از بـازي 

,.Tahiroglu et al)و توجـه  (Thorell et al, 2009)هـاي حافظـه کـار بصـري     تقویت مهـارت 

2010; Anderson and Bavelier, 2011)ي اجرایی در کودکان کارکردهاو همچنین توسعه بهتر
کارکردهاي اجرایـی از  اند که وقتیدهد. دیگر محققان گزارش کردهدبستانی را نشان میپیش

. بـراي مثـال،   (Rosas et al, 2015)یابدشوند، عملکرد کودکان بهبود میطریق بازي ارزیابی می
و صـداها  هـا  اشـیاء و رنـگ  بـا )سـالگی 3زیـر (نفـره یـک هاي انفـرادي و  کودك در بازي

کـار و نیرویـی کـه سـبب حرکـت      هـاي ماشـینی بـا طـرز    شود و در بازي با وسیلهمیآشنا
دربـرد و به رابطه جزئی و کلی پی مـی )شود. در بازي جورچین(پازلشود آشنا میمیهاآن

). در تعریفـی،  1386کند (زارع و احمـدي،  را کشف میشناورغیراجسام شناور و بازيآب
کسـب بـراي واشـتغال یـا فراغتاوقاتدرکهداريهدفذهنییاجسمیفعالیتهرگونه

فـرد درازمـدت یاآنینیازهاياقناعوبازیگرذهنیاجسمبخشیآرامتمدد اعصاب،لذت،
). 1382شود (شـریدان،  مینامیدهبازيگیردانجامگروهییاصورت انفراديبهچهگروه،یا

شـود، برانگیختـه مـی  فـرد درونازرا شـامل بـازي ویژگی) 1980(واندبرگوفاینروبین،
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داننـد  دارنـد، مـی  فعالشرکتآندربازیکنانواستگریزواقعیتشود،میانتخابآزادانه
).1384(به نقل از هیوز، 

هاي ذهنی، جسمانی، عـاطفی و  ازي یک ابزار آموزشی بسیار مهم براي پرورش ظرفیتب
ــا ــاعی کودک ــهاجتم ــین ب ــا شــمار م ــق ب ــان از طری ــد. کودک ــیآی ــه شــکل  زي م ــد ب توانن

،کالنتـري دهقـی  (اجتماعی خود را بهبود بخشند - هاي هیجانیبیندیشند و مهارتترخالقانه
آمـوزي، تجربـه مشـاهده، همچـون یـادگیري رشد فرایندهايبازي. )1398،عباسیو نوري 

هـاي مهـارت ارتقـاي بـه حـال و درعینکندمیتقویتکودکاندرراخالقیتومسئلهحل
). در همین راستا نتـایج تحقیقـات   1372کند (مهجور، میکمکاجتماعیوگفتاريجسمی،

Traverso et al (2015)دهنده تـأثیر بـازي بـر کارکردهـاي اجرایـی اسـت. بـراي مثـال،         نشان

کـودك  75پذیري شناختی با اي با هدف توسعه حافظه فعال، کنترل مهاري و انعطافمداخله
انـد در انجـام   ساله انجام دادند. نتایج نشان داد که کودکانی که در این مداخله شرکت کرده5

کارکردهـاي  کارکردهاي اجرایی ساده و همچنین در سـایر مـوارد نیـاز بـه    وظایف مربوط به
نشـان داد کـه   )1392(آراجهـان و نتایج پژوهش زارعاجرایی پیچیده عملکرد بهتري دارند.

و دقـت عملکـرد   بـر و تـالش اي فکري در زمان واکنش اطالعات خودکـار هاي رایانهبازي
طور خاص در زمینه کارکردهایی اجرایـی  بهتأثیر معناداري دارد.برو تالشاطالعات خودکار

Diamond et al (2007)کـه  انـد آموزش دیـده "ابزارهاي ذهن"کند که کودکانی که با بیان می
دبستانی متمرکز بر توسـعه  یک مدل مبتنی بر تحقیق و به معنی اجراي یک برنامه درسی پیش

عاطفی، خودتنظیمی و بنیادي کودکان است، عملکرد بهتـري  - هاي شناختی، اجتماعیمهارت
Goldin et alکلـی دارنـد.  کارکردهـاي اجرایـی  نسبت به همتایان غیر آموزش دیده خود در

پـذیري و  (حافظه کاري، کنترل مهـاري، انعطـاف  کارکردهاي اجراییجنبهنیز چندین(2014)
ریزي) و نمرات مدرسه (زبان و ریاضیات) را ارزیابی کردند و دریافتنـد کـه کودکـانی    برنامه

پــذیري انــد، بهبودهــایی را در حافظــه کــاري، مهــار و انعطــافکــه ایــن آمــوزش را دیــده
چنـدین مطالعـه در مـورد مـداخالت را کـه بـا       Diamond and Ling (2016)داشتند. شناختی

و در مـورد  وتحلیـل کردنـد  کارکردهـاي اجرایـی را بهبـود بخشـید، تجزیـه     موفقیت توسعه
رسـد  ) اگرچـه بـه نظـر مـی    1اینکـه ( گیري کردند. از جملـه هاي این اقدامات نتیجهویژگی

شـدت بـا عملکـرد    آموزش از درجه انتقال باالیی برخوردار اسـت، امـا تمایـل دارد کـه بـه     
هـایی کـه شـامل    ) زمان تمرین مهم است، زیرا برنامـه 2شناختی آموزش دیده مرتبط باشد. (

ري دارنـد.  شوند نتایج بهتـ تري اعمال میجلسات هفتگی بیشتر هستند و براي مدت طوالنی
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شـده اسـت   تواند بر نتایج برنامه تأثیر بگـذارد: مشـاهده  ) نحوه ارائه و انجام فعالیت نیز می3(
شـود.  شـود، مزایـاي بیشـتري مشـاهده مـی     اي توسط افراد متعهدتر اجرا مـی که وقتی برنامه

تـر  ) افـراد بـا سـطح پـایین    5ها باید دائماً به چالش کشـیده شـوند. (  کارکردهاي اجرایی)4(
شوند، اختالفات احتمـالی  مند میهاي این نوع بهرهکارکردهاي اجرایی بیشتر از برنامهتوسعه

هـا بـا   ) تـأثیر برنامـه  6یا وجود اختالالت اسـت. ( ناشی از سن، وضعیت اقتصادي اجتماعی
شود.گذشت زمان کمرنگ می

یـادگیري در  هـاي  دهد کودکـان مبـتال بـه اخـتالل    شواهدي وجود دارد که نشان می
. (van der Sluis, de Jong, & van der Leij, 2013)اجرایـی مشـکل دارنـد   کارکردهـاي 

اند که نارسایی در نشان داده(Swanson & Jerman, 2007)چنین در تحقیقات دیگري، هم
ریـزي، کنتـرل   هاي آن از جمله خودگردانی، بازداري، برنامهکارکردهاي اجرایی و مؤلفه

هـاي  هاي یادگیري تحصیلی در سالتوانیناپیشایندياز متغیرهاي کاريظهحافتکانه و 
کننـد توانـایی کودکـان در    مـی اظهـار  (Espy et al, 2004)باشـند.  (در مدرسـه) مـی  آتی

هـا را در خوانـدن و   توانـد، توانمنـدي آن  دبستان مـی کارکردهاي اجرایی در دوران پیش
کـه در همـین راسـتا توجـه بـه      ینـی کنـد   بهاي بعد بـه خـوبی پـیش   ریاضیات در سال

هـاي فکـري   سازي کارکردهاي اجرایی در کودکان امري ضروري است و بـازي برجسته
سـزایی را  هعنوان عامل محرك در افزایش میزان کارکردهاي اجرایی در کودکان نقش ببه

هایی هسـتند کـه انسـان را بـراي حرکـت در مسـیر       هاي فکري چالهبازينماید. ایفا می
وقتی کودك در زمان مناسب بتوانـد در ایـن   . کندزندگی آماده میوخمپرپیچناهموار و 

ها را حل کند، آمادگی روبرو شدن با مشکالت و مسائل ها قرارگرفته و خودش آنچاله
آگاهی والدین نسبت به اهمیت بازي فکـري و  دارد.دهد، مختلفی که در زندگی رخ می

هـاي فکـري   بـازي ، چراکـه  ري کودك امري ضروري استآن بر رشد روانی و فکتأثیر
ذهـن  ترتیباینبهکند. موجب درگیر شدن ذهن فرد شده و او را وادار به فکر کردن می

گردد. پس از پاسخگویی بـه معمـا در   شود و یک ورزش مغزي محسوب میتقویت می
داردبیشـتري از خـود   منـدي رضـایت و فـرد احسـاس   شـده ترشـح هورمون دوپـامین  مغز 

(Yanhui, 2010).
هـا و  شده است که امکان تقویـت مهـارت  عنوان فضایی توصیفدبستانی بهآموزش پیش

هـا در مراحـل بعـدي آمـوزش مدرسـه     هایی را که کودکـان بـراي انجـام مناسـب آن    دانش
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رود. در این مرحله، از کودکان انتظـار مـی  (Pianta et al, 2009)سازد پذیر میدارند، امکاننیاز
هـاي خوانـدن و ریاضـیات    هـارت هایی را ایجـاد کننـد کـه زمینـه را بـراي کسـب م      مهارت
;Whitehurst and Lonigan, 1998)کنـد  مـی فـراهم  Espy and Cwik, 2004)   کـه بـا توسـعه

واجرایـی کارکردهـاي رشـد نزدیکارتباطبهتوجهشوند. باتعدیل میکارکردهاي اجرایی
کنـد  مـی رشـد نوجـوانی دراجرایـی کارکردهايکهشدمیتصورهاسالپیشانی،پیشقشر

(Stuss & Benson, 1986)کـه گردیـد مشـخص شـناختی عصـب علومرشدباومروربهولی
& ,Diamond, Barnett, Thomas)دبسـتان دورهازقبـل وزودتـر بسـیار اجراییکارکردهاي

Munro, 2007)سالگی 3ازکمتردرحتییا(Carlson, صـورت بـه کنـد مـی رشـد نیز(2005
گیـرد  مـی شـکل نـوزادي دورهدراجرایـی کارکردهـاي کـه کـرد مطـرح تـوان مـی تردقیق

(Diamond, 2013)بـازه دراجرایـی کارکردهـاي اصـلی رشدکهاستدادهنشانتحقیقاتو
کنـد مـی پیـدا ادامـه تـدریجی صـورت بـه نوجـوانی دورهتـا ودهـد میرخسالگی7تا3

(Zelazo & Carlson, 2012).یـک اجرایـی کارکردهايدهدمینشانکهداردوجودشواهدي
.(Wiebe et al, 2011)باشدمیسال7زیرکودکاندرواحدعامل

هـاي فکـري بـر کارکردهـاي     بازيتأثیر، این تحقیق به تعیینشدهانیببه مطالب با توجه
ی موردبررسـ سـؤال در پژوهش حاضـر ایـن   رونی؛ ازادبستانی پرداختهاجرایی کودکان پیش
دبسـتانی  هاي فکري بر کارکردهاي اجرایی کودکـان پـیش  میزان بازيتاچِقرارگرفته است که 

بعــاد کارکردهــاي اجرایــی از ایــککــدامهــاي فکــري بــر اثــربخش اســت؟ و اینکــه بــازي
دهی مواد، بـازبینی)  انریزي، سازمانتقال توجه، کنترل هیجانی، حافظه کاري، برنامه(بازداري،

دبستانی اثربخش است؟کودکان پیش
دبسـتانی  هاي فکري بر کارکردهاي اجرایی کودکـان پـیش  تا چه میزان بازياصلی:سؤال

تأثیرگذار است؟
هـاي فکـري بـر ابعـاد کارکردهـاي اجرایـی کودکـان        تا چـه میـزان بـازي   فرعی:سؤال

دبستانی تأثیرگذار است؟پیش

شناسی. روش2
آزمون با گروه کنترل بـود کـه در طـرح    آزمون و پسآزمایشی و از نوع پیشحاضرپژوهش

هـاي  صورت تصادفی انتخاب و بـه کمـک همـین روش در گـروه    ها بهموردبحث، آزمودنی
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شـده  هاي انتخـاب آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از اجراي متغیرهاي مستقل آزمودنی
آزمـون در ایـن   گیري قرار گرفتند. نقش پـیش آزمون مورداندازهوسیله پیشدر هر دو گروه به

آزمـون مسـتقل، متغیـر دخالتوهابازياجرايوشروعازطرح کنترل و مقایسه است. قبل
گـروه طـرح، اجـراي مـدت درسـپس . شـد اجـرا آزمـون عنوان پیشکارکردهاي اجرایی به

اجـرا، دورهاتمـام ازپـس . گرفتنـد قرار) هاي فکريبازي(مستقلمتغیرمعرضدرآزمایش
.شداجراگروههر دوبرايآزمونپسعنوانبهآزمونهمانمجدداً

آموزشی)ۀمداخلۀهاي فکري (برنامجلسات بازيۀبرنام.1جدول 
محتواهدفجلسات

معرفی اعضااولجلسه
آشنایی با نوآموزان، بیان قوانین و اهداف گروه و 

اجراي - ادامه جلساتایجاد حس تعهد براي 
آزمونپیش

ینچدستانجام بازي ینچدستآشنایی و یادگیري بازي دومجلسه
موشکیمقاانجام بازي موشکیمقاآشنایی و یادگیري بازي سومجلسه

انجام بازي شکلکآشنایی و یادگیري بازي شکلکجلسه چهارم
بازي مجسمانهانجام آشنایی و یادگیري بازي مجسمانهپنجمجلسه

انجام بازي اشکال سازندهآشنایی و یادگیري بازي اشکال سازندهجلسه ششم
انجام بازي پازلآشنایی و یادگیري بازي پازلهفتمجلسه
انجام بازي لگوآشنایی و یادگیري بازي لگوهشتمجلسه

انجام بازي حلقه و پرتابآشنایی و یادگیري بازي حلقه و پرتابنهمجلسه

–هاي فکري نظرخواهی از نوآموزان در مورد بازيدریافت بازخورد از نوآموزاندهمجلسه
آزمونپساجراي 

، نیچـ دست(اي دقیقه90ده جلسه شده در هاي فکري ارائه) سرفصل بازي1در جدول (
آورده ، شــکلک، نـخ و مهـره، اشــکال سـازنده، پـازل، لگــو و حلقـه پرتــاب)      موشـک میقـا 

هاي فکري قرار گرفتند. طـی ایـن   است. گروه آزمایش طی دو ماه، تحت آموزش بازيشده
پـیش از آغـاز مداخلـه بـه فاصـله      مدت، گروه کنترل هیچ نوع آموزشی را دریافت نکردنـد.  

انتخاب شـدند  ياگونههاي هر جلسه بهبازياجرا شد.کودکان آزمون بر روي پیشروز، یک
هـاي  در جهت تحقق اهداف اصلی و فرعی پـژوهش باشـند، بـا ویژگـی    کهنیوه بر االکه ع

هایی که قـرار بـود در آن   در شروع هر جلسه بازي. رشدي و سن کودکان نیز هماهنگ باشد
سـازي کودکـان، در ابتـدا آن    آمـاده منظورسپس به. شدم میالجلسه اجرا شوند به کودکان اع
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بـر  وهالعـ این کار. شدحداکثر برساند، اجرا میبازي که سطح فعالیت جسمانی کودکان را به 
، باعث خودجوشی، ایجـاد محـیط حمـایتگر همـراه بـا      رکودخارج کردن کودکان از حالت 

آزمون گرفته شد.از هر دو گروه پستیدرنها. گردیداطمینان می
جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کودکـان دختـر و پسـر در مقطـع پـیش از دبسـتان در       

نمونـه در ایـن   بودنـد.  شـده نـام ثبـت 1397- 98شهر سنندج بود که در سـال  1یه مراکز ناح
کــودك را دختــران 10ا پســر و کــودك ر10کــودك بودنــد کــه از ایــن آمــار 20پــژوهش 

اسـت.  شـده اسـتفاده گیـري در دسـترس   دادند. در ایـن پـژوهش از روش نمونـه   میتشکیل
از بین مراکـز  استان کردستانوپرورشآموزشاداره کل ازمجوزاخذازپسکهترتیببدین
نفر بـه دو گـروه آزمـایش و    20شهر سنندج دو مرکز انتخاب و تعداد 1دبستانی ناحیه پیش

رود بـراي انجـام مداخلـه شـامل     هـاي و صورت تصـادفی گمـارش شـدند. مـالك    کنترل به
هـاي خـروج   مـالك و انجام بازي و شدهارائهمنظم در برنامه آموزشی، انجام تکالیف حضور

نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه بود.
)معلـم بندي رفتاري کارکردهاي اجرایی (فـرم  درجهپرسشنامه ها از جهت گردآوري داده

(Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000) مقیـاس هشـت شـد. ایـن پرسشـنامه   . اسـتفاده
دهـی سـازمان ریزي،برنامهکاري،حافظهآغازگري،هیجان،کنترلتوجه،جاییجابهبازداري،

"وقـت هـیچ "طیف وسؤال 86داراي پرسشنامهاین دهد. میقرارارزیابیموردنظارت راو

شـود و  گـذاري مـی  نمـره معلمـان توسط 3تا 1به ترتیب از "همیشه"و "گاهی اوقات "و 
ایـن  در نمـره پـایین  دهـد.  قـرار مـی  موردبررسـی رفتارهاي کودك را در مدرسه و یا منـزل  

دهنده وضعیت بهتـر و نمـره بـاالتر نشـانه وضـعیت بـدتر در کارکردهـاي        نشاننامه پرسش
شـده محاسـبه آلفـاي کرونبـاخ   ) 1396عبدالمحمدي و همکـاران( پژوهشاجرایی است. در

بـراي  شـده محاسـبه و همچنین آلفـاي کرونبـاخ   بود86تا68مقیاس پرسشنامه بین 8براي 
89/0، 86/0، به ترتیـب  BRIEFص شناختی و نمره کل پرسشنامهشاخص تنظیم رفتار، شاخ

از طریـق آلفـاي کرونبـاخ در ایـن     درونـی همسـانی ضریبهمچنینبه دست آمد.93/0و 
ســؤاالتدرونــیســانیهــمبــاالبودندهنــدهنشــانکــهدســت آمــدبــه75/0ازپــژوهش

است.نامهپرسش
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هاي فکري بر کارکردهـاي  تأثیر بازيمنظور مشخص شدن ها بهوتحلیل دادهجهت تجزیه
) و تحلیـل کوواریـانس چنـد متغیـره     ANCOVAاجرایی از تحلیل کوواریانس تک متغیـره ( 

)MANCOVA.استفاده شد (

ها. یافته3
در جدول زیر اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد کارکردهـاي اجرایـی و ابعـاد    

آن در دو گروه آمده است.

آزمونآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیشمربوط به طالعات توصیفیا.2جدول 

ابعاد کارکردهاي 
گروهاجرایی

آزمونپسآزمونپیش

انحراف میانگین
انحراف میانگیناستاندارد

استاندارد

90/1238/250/1101/2گروه آزمایشیبازداري
60/1109/310/1207/2گروه کنترل

30/1194/250/901/2گروه آزمایشیتوجهانتقال 
30/1149/210/1203/3گروه کنترل

70/1333/330/1326/2گروه آزمایشیکنترل هیجانی
70/13290/1333/2گروه کنترل

00/633/120/761/1گروه آزمایشیآغازگري
20/613/140/675/2گروه کنترل

10/1007/260/871/1گروه آزمایشیحافظه کاري
70/10210/1252/1گروه کنترل

90/1210/310/1280/2گروه آزمایشیيزیربرنامه
70/1229/260/1236/4گروه کنترل

687/1//80/515/280گروه آزمایشیدهیسازمان
30/725/290/637/1گروه کنترل

10/1018/250/827/2گروه آزمایشینظارت
10/955/260/971/1گروه کنترل

80/8249/650/7722/6گروه آزمایشیکارکرد اجرایی
60/8227/570/8575/6گروه کنترل
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نمرة کـارکرد اجـراي در دو گـروه آزمایشـی و کنتـرل در مرحلـۀ       )2(جدولاساس بر
است.شده ها پرداختهآزمون تفاوت دارد که در ادامه به بررسی این تفاوتپس

) ANCOVAهاي مربوط به ایـن فرضـیه از تحلیـل کوواریـانس (    براي تحلیل آماري داده
شـی بـا میـانگین گـروه کنتـرل      آزمـون گـروه آزمای  استفاده شد. در این تحلیل میانگین پـس 

عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند. نتایج حاصـل از  آزمون بههاي پیششده و نمرهمقایسه
آزمـون  دهد که است تعامـل بـین گـروه و پـیش    هاي رگرسیون نشان میشرط همگنی شیب

ي هـا بیشـ از فرضـیه همگنـی   هـا دادهگـر یدعبـارت بهدار نیست. معنیاجرایی هايکارکرد
آمـده از  دسـت تـایج بـه  ). همچنـین ن F=931/1و sig=184/0د (کنـ رگرسـیون پشـتیبانی مـی   

ـ  لوین براي بررسی همگنـی واریـانس  آزمون sig=624/0(اجرایـی هـاي کارکردر هـا در متغی

)، بنـابراین  P<05/0د (وجود ندارهاگروهداري بین واریانس ) تفاوت معنیF)1و 18(=248/0و
توان از آزمون کوواریانس استفاده کرد کـه  رعایت شده است و میهاانسیوارفرض همگنی 

) آمده است.3نتایج آزمون اصلی در جدول (

بین دو گروهاجرایی هايکارکردآزمون نتایج تحلیل کوواریانس براي بررسی تفاوت پس.3جدول 

مجموع هامنبع شاخص
مجذورات

درجات 
آزادي

میانگین 
مجذورات

آماره 
F

سطح 
داريمعنی

مجذور 
اتا

048/991048/99553/2129/0131/0اجراییهايکارکردآزمونپس

625/3421625/342831/8009/0342/0گروه

552/65917797/38خطا

آزمـون  نمـرات پـیش  شود پس از تعـدیل  ) آزمایشی دیده می3طور که در جدول (همان
ـ  کنتـرل تفـاوت معنـی   وگـروه آزمایشـی  دو اجرایی بـین اثـر   هايکارکرد ددار وجـود دارن

)009/sig = 1و 17(=831/8و(Fدو گـروه رد  ض صفر مبنی بر عدم تفـاوت بـین  ). بنابراین فر
هـاي فکـري بـر کارکردهـاي اجرایـی کودکـان       بـازي شود کـه  شده است و نتیجه گرفته می

هـاي فکـري قرارگرفتـه بودنـد،     بـازي تأثیردبستانی تأثیرگذار بوده و کودکانی که تحت پیش
بود.افتهیبهبودها کارکردهاي اجرایی آن

حلیـل کوواریـانس چنـدمتغیره    هاي مربوط به فرضـیه فرعـی از ت  براي تحلیل آماري داده
)(MANCOVAآزمـون گـروه آزمایشـی بـا میـانگین      استفاده شد. در این تحلیل میانگین پس
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عنوان متغیر کمکی بـه کـار گرفتـه شـدند.     آزمون بههاي پیشگروه کنترل مقایسه شده و نمره
اس اسـ شده اسـت. بـر  هاي ام باکس و لوین بررسیها، نتایج آزمونفرضجهت رعایت پیش

هــاي فــرض برابــري مــاتریسآمــده از آزمــون ام بــاکس جهــت بررســی دســتنتــایج بــه
ــانس ــر کارکردهــ  F)36و 21/1090(=301/1کوواری ــراي متغی ــطح  ) ب ــی در س 005/0اي اجرای

شـود  هاي کوواریانس در آزمون ام باکس رد میو زمانی فرض برابري ماتریسنیستدارمعنا
ــدار  ــه مقـ ــهFکـ ــراي متغدســـتبـ ــده بـ ــا، در ســـطح آمـ ــا001/0یرهـ ــد معنـ دار باشـ

(Tabachnick and Fidell, 2007)کـه آزمـون   شود. ازآنجایی. بنابراین در آزمون حاضر تائید می
درسـتی  کوواریـانس بـه  - هاي واریـانس ام باکس معنادار نبود، بنابراین شرط همگنی ماتریس

رعایت شده است.
آزمـون  هاي خطا در پیشبري واریانس) نتایج آزمون لوین جهت بررسی برا4در جدول (

آمده است.

هابرابري واریانسجهت بررسینتایج آزمون لوین.4جدول 
سطح معناداري2درجه آزادي 1درجه آزادي Fمتغیر

262/0118615/0بازداري
170/0118685/0انتقال توجه

083/0118777/0کنترل هیجانی
00/0118995/0آغازگري

078/0118784/0حافظه کاري
187/0118621/0ریزيبرنامه

604/1118222/0دهیسازمان
031/0118861/0نظارت

آمـده بـراي ابعـاد کارکردهـاي اجرایـی در      دستبهF)، مقادیر 4با توجه به نتایج جدول (
معنـاداري در  . عـدم  )P<05/0() معنـادار نیسـت   DF= 18و 1آزمون با درجات آزادي (پس

هـاي بـین گروهـی رعایـت شـده و میـزان       آزمون لوین نشان دهد که شرط برابري واریانس
داري ها مساوي بوده است، درنتیجه تفـاوت معنـا  واریانس خطاي متغیر وابسته در تمام گروه

هاي خطا رعایـت  ها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانسبین واریانس خطاي گروه
توان از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده کرد.میشده است و
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هاي استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره رعایـت  فرضکه پیشبا توجه به این
چنـین تـأثیر گـروه ارائـه     ي بررسـی هـم  ) آزمون المبدأي ویلکز برا5شده است، در جدول(

است.شده

آزمون المبداي ویلکز براي بررسی تأثیر گروه.5جدول 

Fآماره ارزشمتغیر
درجه آزادي 

فرضیه
درجه آزادي 

خطا
سطح 

مجذور اتامعناداري

060/0924/583001/094/0کارکردهاي اجرایی

دهد تأثیر گروه در ابعاد کارکردهـاي اجرایـی در   ) نشان می5طور که نتایج جدول (همان
باشد. بنابراین نتایج حاکی از آن است که حداقل بـین یکـی از ابعـاد    معنادار می001/0سطح 

) نتـایج  6در جـدول( کارکردهاي اجرایی تفاوت معناداري بین دو گروه وجود دارد. همچنین 
شده است.تحلیل کوواریانس چندمتغیره ارائه آزمون 

آزمون در گروه آزمایشی و کنترلآزمون و پستحلیل کوواریانس چندمتغیره براي مقایسه پیش.6ل جدو

مجموع منبعمتغیر
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fآماره مجذورات

سطح 
معناداري

مجذور 
اتا

321/21321/2592/045956/0اثربازداري
205/3910921/3خطا

137/481137/48609/5039/0359/0اثرانتقال توجه
822/8510582/8خطا

505/61505/6342/1274/018/0اثرکنترل هیجانی
489/4810894/4خطا

094/31094/3794/0394/074/0اثرآغازگري
995/3810900/3خطا

788/331788/33168/23001/0699/0اثرحافظه کاري
584/1410458/1خطا

2431243033/0859/003/0اثرریزيبرنامه
726/7210273/7خطا

دهیسازمان
1831183157/0700/015/0اثر

622/1110162/1خطا
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6011601203/0662/020/0.اثرنظارت
635/2910963/2خطا

هـاي فکـري تنهـا بـر ابعـاد      دهد که آموزش بـازي می) نشان 6گونه که در جدول (همان
) کارکردهـاي اجرایـی در   F)1و 10(=768/23) و حافظـه کـاري (  F)1و10(=61/5انتقال توجـه ( 

و آمـوزش  )P>05/0(داري وجـود دارد  صدم خطا تأثیرگـذار بـود و تفـاوت معنـا    5سطح 
است و بین گـروه آزمایشـی و   هاي فکري بر بقیه ابعاد کارکردهاي اجرایی تأثیر نداشتهبازي

).P<05/0کنترل تفاوت معناداري وجود ندارد (

گیري. بحث و نتیجه4
هـاي فکـري بـر کارکردهـاي اجرایـی کودکـان       هدف از پـژوهش حاضـر اثربخشـی بـازي    

هاي فکري بـر کارکردهـاي   بازيآمده نشان داد کهدستبهاساس نتیجهدبستان بود و برپیش
کارکردهـاي بـر فکـري هـاي آموزش بـازي درنتیجهدبستان تأثیر داشتهپیشاجرایی کودکان 

) و 1391دهقـانی و همکـاران (  هـاي یافتـه بـا نتـایج پـژوهش    بوده است. ایـن مؤثراجرایی
Diamond et al. (2007) ؛Goldin et al. (2014) ؛Traverso et al. (2015) ؛Diamond and Ling

اثربخشـی  ) در تحقیقی بـا عنـوان   1391براي مثال، دهقانی و همکاران (.سو استهم(2016)
هـاي  وانیبـا نـات  کارکردهـاي اجرایـی کودکـان   هاي حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزانبازي

آمـده  دستبه انجام رساندند که نتایج بهشناختی تحولی پیش از دبستانیادگیري عصب روان
ریـزي و مهـارت   برنامـه ، مسـئله هـا سـبب افـزایش مهـارت حـل     ایـن بـازي  نشان داد کـه 

شـناختی در پـیش   ناتوانی یادگیري عصب رواناهیجانی در کودکان ب–رفتاري،دهیسازمان
کـه هستندهاییتواناییاجراییکارکردهايگفتتوانمیفرضاینتبیینرشد. داز دبستان 

عملکـرد کـه کندمیکمککودكبهاجراییکارکردهاي. دارنداهمیتیادگیريفرآیندبراي
. نمایـد رفـع وشناسـایی راخـود پیشـرفت وبهبـود احتمـالی موانعوکندارزیابیراخود

بهبـود ورشـد بـه احتمـاالً بسترسـازي ومحـیط سـازي غنـی باگروهیهايبازيبنابراین،
.کردخواهندکمککودکاناجراییکارکردهاي

یـک از ابعـاد کارکردهـاي اجرایـی     هاي فکري بر کدامبازيدر بررسی فرضیه دوم اینکه
هـاي فکـري تنهـا در    باشد، نتیجه نشان داد که بازيدبستانی بیشتر تأثیرگذار میکودکان پیش

ابعاد انتقال توجه و حافظه کاري کارکردهاي اجرایی تأثیر معناداري داشـتند و در بقیـه ابعـاد    
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تبیـین درکارکردهاي اجرایی بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنـاداري وجـود نداشـت.   
جـدي هـاي فعالیـت بـا هنوزستانیدبپیشخردسالکودکاناگرچهگفتتوانمیفرضاین

هاي فکري بـر روي عملکـرد  تأثیرگذار از بازيهایینشانهاغلبامااند،نشدهروبرویادگیري
درتوانـد مـی توجـه ایجـاد توانـایی شـناختی رشـد فراینـد درلذا. دهندمینشانخودازرا

وتوجـه افـزایش موجـب تنهـا نـه فکـري هايبازيوباشدمهمتوجهتعدیلودهیجهت
ازبسـیاري . دهـد افـزایش راکودکانحافظه کاريتواندمیبلکهشود،میکودکاندرتمرکز
توانـد مـی معمـا حـل ومقایسـه بندي،طبقهمتفاوت،بامشابهاشیاکردنمرتبطمانندهابازي

فکـري صـورت گرفتـه در    هـاي بـازي مبناهمینبروکندوادارفکريتمرینبهراکودکان
پژوهش حاضر توانسته است بر میزان کارکردهاي اجرایـی کودکـان تـأثیر بگذارنـد. درواقـع      

منظـور تکمیـل یـک تکلیـف؛     ن بـه هاي فکري از طریـق نگهـداري اطالعـات در ذهـ    بازي
چنـین در  ماندن و یا چسبیدن به یک تکلیف بر حافظه کاري تـأثیر مثبتـی بگذارنـد. هـم    باقی

هاي فکري بر توانـایی و مهـارت   توان گفت که بازيتوجه نیز میتوضیح دلیل تأثیر بر انتقال 
کودکان بر انتقال و جابجایی از یک موقعیت، فعالیت یا یک جنبه مسـئله بـا جنبـه دیگـر بـا      

پذیر تـأثیر داشـته و بـه همـین دلیـل      طور انعطافتوجه به ملزومات موقعیتی و حل مسئله به
هاي اجرایی تأثیرگذار باشد.توانسته است بر بعد انتقال توجه کارکرد

,Hermida et al)شــده اســت طــور کــه توســط نویســندگان دیگــر شــرح داده همــان

2015; Traverso et al, 2015),     کارکردهـاي اجرایـی   اجـراي برنامـه تـأثیر مثبتـی در بهبـود
دبسـتانی را  هـایی در پـیش  که پشتیبانی براي استفاده از چنـین برنامـه  کنندگان داشتشرکت

هاي درس.کند کالسراهم میف
کند. ناظران بخشی از تـیم  صراحت بر تعهد و انگیزه برنامه نظارت میسوم، این مطالعه به

هـا انتظـار داشـتند    ها و برنامه شرکت داشتند. بنـابراین، آن تحقیقاتی بودند و در طراحی بازي
حـال،  بودنـد. بـااین  لـه متعهـد   که این برنامه نتایج مثبتـی داشـته باشـد و بـه موفقیـت مداخ     

عهـده  تـر، یعنـی درجـایی کـه اجـراي آن بر     است که کارایی برنامه در یک زمینه طبیعیالزم
کنند، آزمایش شود.مربیانی است که با کودکان کار می

هـاي کودکـان   کارکردهاي اجراییطور مداومچهارم، این برنامه داراي طرحی است که به
ماه.3دقیقه در روز و بیش از 45زمان تکشد، حداقل براي مدرا به چالش می
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ــا برنامــه  ــراي هــا فعالیــتآنهــاي دیگــر کــه دردر ایــن راســتا، ایــن برنامــه ب هــایی ب
شـده اسـت سـازگار اسـت    هاي کودکـان طراحـی  کارکردهاي اجراییکشیدن دائمیچالشبه

(Hermida et al, 2015)هـا  مـدت آن یکـه اثـرات طـوالن   هاي مختصـر اما در مقایسه با برنامه
.(Traverso et al, 2015)دهدناشناخته است، مداخله را گسترش می

اند مطابقـت دارد، زیـرا   گزارش کردهDiamond and Ling (2016)پنجم، مطالعه ما با آنچه
هـاي ایـن نـوع    تر از برنامـه کارکردهاي اجرایی پایینمشاهده کردیم که افراد با سطح توسعه

برند.میتري بهره بیش
.شودها با گذشت زمان کمرنگ میدهد که تأثیر این برنامهاگرچه تحقیقات نشان می

گمـارش وگیـري نمونـه احتمـالی، هايسوگیريکنترلمنظوربهپژوهش،ایندراگرچه
حـال بـااین : گرفـت صـورت تصـادفی صـورت بـه کنتـرل وآزمـایش گروهدودرکودکان

هـاي سـنی   بـا گـروه  کودکـان رويبرصرفاًپژوهشاینداشت. وجودنیزهاییمحدودیت
بایـد تحصـیلی هـاي پایـه وسـنی مقاطعسایربهنتایجتعمیمدرلذاگرفت،خاصی صورت

اصـوالً اسـت، نشـده اسـتفاده پیگیريآزمونازپژوهش،ایندر.پذیردصورتالزماحتیاط
رسـد. مـی نظـر بهضروريپیگیريهايآزمونوجودمداخله،مدتطوالنیاثرارزیابیبراي
بهبـود  تـداوم وتثبیـت جهتدرکودکانوضعیتازتريدقیقشاخصپیگیري،آزمونزیرا

کارکردهاي اجرایی که نشان از ماندگاري تأثیر بازهاي فکري بر کارکردهـاي اجرایـی اسـت،   
.دهدمیدستبه

از برنامـه آمـوزش   صورت رسمی بخشـی بهفکريهايبازيکهشودمیباالخره پیشنهاد
هـاي برنامـه ازبخشـی عنـوان بهنتایجبودنصورت مؤثردروباشدنیزمهدکودكمقطعدر

گیرد.قراردبستانبهکودکانورودازقبلتاآموزشی

نامهکتاب
دهقانی، مصطفی.، کریمی، نرگس.، تقی پور جوان، عباسعلی.، حسن تاج جلـودار و فهیمـه.، پـاکیزه،    

هاي حرکتـی ریتمیـک (مـوزون) بـر میـزان کارکردهـاي اجرایـی        اثربخشی بازي). 1391علی. (
هـاي  . نـاتوانی شـناختی تحـولی پـیش از دبسـتان    هـاي یـادگیري عصـب روان   کودکان با ناتوانی

.53- 77، )1(2یادگیري، 
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در کـاهش  یشـناخت يرفتـار وهیبه شدرمانیبازيی). اثربخش1386. (ونیاسي،احمدوهديم،زارع
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