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 Background and Purpose: Executive functions have played a key role in early childhood and have 

been known as one of the predictors of school readiness. This study aimed to investigate the 

effectiveness of Chucky & Nelly educational-cognitive game in developing cold and hot executive 

function skills in preschool children and to compare the two groups in terms of their school readiness 

skills. 

Methods: The present study was of a quasi-experimental study design in the form of a pre-test and 

post-test with a control group. The statistical population of the study included all preschool children 

in Ahvaz in the academic year of 2019-2020; 204 of which were selected through a multi-stage cluster 

random sampling and randomly divided into experimental (n=102) and control (n=102) groups. The 

intervention plan was performed on the experimental group in ten 30-minutes-sessions for 1 month. 

In order to gather data, the following instruments were used: Cold Executive Function 

Questionnaires: Go/No-Go Task (Hofman, 1948), Box Task (Kessels & Postma, 2018), and 

Wisconsin Card Sorting Test (Grant & Berg, 1948), Hot Executive Function: 3-items Emotional 

Flexible Item Selection Task (3-item EM-FIST) (Marcus et al., 2016), and Delay Discounting Test 

(Nejati et al., 2019), and School Readiness: The Bracken School Readiness Assessment Test: Third 

Edition (Bracken & Panter, 2009), and Social-Emotional School Readiness Scale (Bustin, 2007). 

Results: The results of the analysis of covariance exhibited that Chucky & Nelly game has affected 

the improvement of cold (working memory, inhibition, and cognitive flexibility) and hot (delayed 

gratification and affective flexibility) executive function skills (p<0/01) and the results of comparing 

the mean scores of the two groups in terms of school readiness showed that the experimental group 

have obtained a higher score (academically from 17.56 to 25.17 and social-emotionally 56.76 to 

75.06). 

Conclusion: Using group games, especially at preschool age, which is a critical stage in the 

development of hot and cold executive functions, by stimulating children’s senses through playing 

with peers and using a real-life situation such as playing in a preschool environment can help children 

to generalize cognitive developments, at least in other similar situations or tasks, as well as, executive 

functions that have been known as important predictors of school readiness skills. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Nowadays, the pivotal role of executive functions in the 

augmentation of social capacities, learning, and school 

readiness skills in preschoolers has been increasingly regarded 

and the development of executive skills is now an important 

issue in early childhood education (1). Executive functions are 

the ability to remember and retain information and consciously 

control feelings, emotions, and actions to achieve one's goal 

and organize one's cognitive activities while problem-solving 

and the acquisition of social knowledge (2). Nowadays, 

researchers consider executive functions as a two-dimensional 

model and discriminate between emotional (hot) and entirely 

cognitive (cold) aspects (3). Preschool age is a vital period in 

the development of executive functions. This is the very 

important stage in which children are first confronted with the 

environment and structure of the school, whereon the best 

environmental opportunities have been provided for the early 

development of executive functions (10). Yet, It should be 

noted that when entering preschool, a significant number of 

children do not have the necessary skills and school readiness 

in terms of basic scientific skills (14). Given the fact that 

playing game is one of the most important activities of 

preschoolers, it can be regarded as an important factor that 

promotes their cognitive and socio-emotional skills 

development (24, 25 and 26). A considerable body of research 

has shown the fact that the use of cognitive learning games can 

improve children's and adolescents' hot executive function 

skills in emotional and stimulating environments. Besides, hot 

and cold executive functions are interrelated, and improving 

cold executive functions will enhance plenty of the dimensions 

of hot functions (29). These studies prove that hot and cold 

executive function skills can be improved through game-based 

intervention; especially those games that are explicitly and 

professionally designed and developed to teach executive 

functions. 

Given what has been said so far, the research question was: 

Do the 5-6-year-old children in the intervention group, exhibit 

stronger executive function skills than the children in the 

control group? Do the experimental group show better 

performance in terms of school readiness skills than the control 

group after the intervention? 

Method 
The present study was of a quasi-experimental design in the 

form of a pre-test and post-test with a control group. The 

statistical population of the study included all preschool 

children in Ahvaz, which were 7800 children in the academic 

year of 2019-2020; 204 of which were selected through a multi-

stage cluster random sampling and randomly divided into 

experimental and control groups. During the study, 3 

participants from the experimental group and 2 participants 

from the control group were excluded. After the intervention, 1 

child in the experimental group did not participate in the post-

test due to becoming ill. Eventually, the sample was gathered 

from 204 individuals. In order to gather data the following 

instruments were used: Go/No-Go Task (34), Box Task (42), 

the Wisconsin Card Sorting Task (WCST) (38), The 3-Item 

Emotional Flexible Item Selection Task (3-item EM-FIST) 

(43), Delay Discounting Test (44), and School Readiness: 

Bracken School Readiness Assessment-III )BSRA( (47); which 

was answered by children and the social-emotional school 

readiness scale (49) which was answered by parents. The 

intervention plan was designed by Traverso, Viterbori and Usai 

in the form of an educational-cognitive game (50). The purpose 

of this intervention program is to develop skills related to cold 

(inhibition, working memory, and cognitive flexibility) and hot 

(affective flexibility and delayed gratification) executive 

functions through a set of small group playing activities, which 

requires higher levels of these skills. Intervention is particularly 

recommended for small groups of 15 people. The researcher 

has performed the intervention in preschoolers’ classrooms 

three times a week for almost one month, including a total of 

ten 30 minutes sessions. For this intervention, a game-based 

approach was used using stories and characters through which 

children play roles during these sessions. All of these activities 

were specifically designed for children aged 5-6 to be 

challenged and involved. Each activity required the whole 

group to achieve consistent goals; Therefore, children should 

cooperate and positively reinforce each other to achieve the 

goal. Each session began with a short warm-up activity. 

Children need to recall what happened in the previous session. 

Then, specific executive functions activities were introduced to 

the children in the new phase. In the end, the children engaged 

in a metacognitive activity during which they had to evaluate 

their performance. The analysis of data was performed through 

SPSS version 24 software using Multivariable Analyze of 

Covariance (MANCOVA). 

Results 
Table 1 presents the descriptive indices of the variables, 

including the mean and standard deviation of the research 

variables in the pre-test and post-test of the experimental and 

control groups. In order to test the hypothesis of normality of 

the data, the skewness and kurtosis indices were used. The 

results indicated that the skewness and kurtosis indices in all 

stages of research were in the range of 2 and -2, which exhibits 

that the data is normal. The results of Table 1 showed an 

increase in the scores of post-test in participants of the 

experimental group who received the intervention, compared to 

the control group. This indicated that Chucky & Nelly cognitive 

game has affected the cold and hot executive functions in 

preschoolers.
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Table 1. Descriptive indicators of pre-test-post-test scores in experimental and control groups  

 

To determine the overall effect of the group variable on the 

research variables, the Wilks’ lambda test was used. According 

to testing the p value through MANCOVA, the p value 0.001 

was obtained for the group's overall effect. This means that the 

two groups are significantly different in the components of cold 

(cognitive flexibility, inhibition, and short-term memory) and 

hot (effective flexibility and delayed gratification) executive 

functions. In order to investigate the difference between the 

experimental and control groups in terms of cognitive 

flexibility, inhibition, and short-term memory components, 

MANCOVA was used. The results of the corrected means show 

that in terms of cognitive flexibility the mean was (9.96) for the 

experimental group and (22.00) for the control group, in terms 

of inhibition was (7.95) in the experimental group and (11.34) 

in the control group, and in terms of the working memory 

variable, has changed from (10.49) to (4.84) in the control 

group, which indicates a decrease in the error rate in the 

experimental group and the improvement in these components 

in the participants of the experimental group. The mean of the 

experimental group in terms of effective flexibility has also 

changed from (10.49) to (4.81) in the control group and in terms 

of delayed gratification changed from (2.01) to (2.37) in the 

control group. This indicated an improvement in these variables 

in the experimental group. Based on these findings, it can be 

said that Chucky & Nelly game has increased hot executive 

function skills (effective flexibility and delayed gratification) 

in preschoolers. 

Conclusion 
The present study aimed to investigate the effect of Chucky & 

Nelly cognitive game on the cognitive improvement of hot and 

cold executive functions in order to increase preschoolers' 

school readiness skills. These results are in line with previous 

research findings (25, 26, and 29). The present study was 

conducted to evaluate the effectiveness of an educational plan 

which is operational in preschool educational environments, 

compatible with the curriculum, and practicable with the use of 

low-cost equipment, limited time resources and appropriate 

staff. While previous studies only resulted in the enhancement 

of certain dimensions of executive function such as working 

memory (29); this intervention promoted all three main 

components of cold executive function, namely inhibition, 

working memory, and cognitive flexibility, the experimental 

group showed better performance in both simple and complex 

tasks. This group exhibited a significant improvement in 

inhibition, especially in inhibiting motor responses of stages 8 

and 9 of the educational plan. Besides, in the presence of 

disturbing stimuli in the Go/no Go task, the experimental group 

needed less time to respond correctly. The combination of 

retaining information in the mind and avoiding incorrect 

responses is an arduous task, especially when one's mental state 

constantly shifts in response to changes in the problem. The 

improvement of hot and cold executive function skills, on the 

other hand, are cognitive prerequisites for school readiness 

(29).  

Executive functions assist the child with evaluating his or her 

performance and identifying and addressing barriers to 

improvement. Hot executive functions (delayed gratification), 

are associated with the ability to deal with frustration and delay 

discounting; in which the children of the experiment group had 

a better performance. The children were asked to manage their 

negative feelings during the educational activity, such as 

waiting for their turn to respond. The education had regarded 

this aspect in particular. In most of the tasks of hot and cold 

executive functions, trained children performed better than the 

control group. This study supports the idea that executive 

function skills can be enhanced using a structure-based 

(ecological) preschool curriculum education in which 5-6-year-

old children engage in a set of group game-based activities.

 

 

Pre-test Post-test 
Number Group   

M SD M SD 

20.99 2.89 9.83 3.04 102 Exprimental 
cognitive flexibility 

cold executive functions 

21.28 2.67 22.13 2.91 102 Control 

11.95 2.86 7.81 3.05 102 Experimental 
inhibition 

12.26 2.64 11.49 2.72 102 Control 

4.60 1.87 10.55 2.05 102 Experimental 
working memory 

4.45 1.87 2.02 4.78 102 Control 

3.52 1.90 10.53 2.08 102 Experimental 
affective flexibility 

hot executive functions 
3.45 1.91 4.76 1.93 102 control 

1.98 0.68 1.98 0.69 102 exprimental 
delayed gratification 

2.41 0.65 2.41 0.64 102 control 

17.02 2.89 25.17 3.08 102 exprimental 
Academic School Readiness 

School Readiness 
16.72 2.69 17.56 2.69 102 control 

55.60 8.55 75.06 8.76 102 exprimental 
Social-emotional School Readiness 

54.81 7.95 56.76 7.52 102 control 
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 23/11/1011دریافت شده: 

 21/12/1011پذیرفته شده: 

 13/16/1011منتشر شده: 

ه مدرستته ی آمادگی برای ورود بهانیبشیپیکی از  عنوانبهداشتتته و  کنندهنییتعنقش  یکودک لیدر اوا های اجراییکنش زمینه و هدف: 

 اجرایی کنشهای شناختی چاکی و نلی در جهت گسترش مهارت -بازی آموزشی شناخته شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی

 های آمادگی ورود به مدرسه بود. دبستانی و مقایسه دو گروه از نظر مهارتسرد و گرم در کودکان پیش

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شتتامل تمامی کودکان پس -آزمونآزمایشتتی از نوپ پیشطرح پژوهش حاضتتر نیمه روش:

نفر انتخاب  210ای، ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهبود که از این تعداد به روش نمونه 88-89 یلیتحصدبستتانی شهر اهواز در سا  پیش

 61جلسه   11ماه شتامل  1ی شتدند. برنامه مداخله به مدت دهیجانفر(  112و گواه   نفر( 112تصتادفی در دو گروه آزمایش   صتورتبهو 

، هافمننرو   -ستترد شتتامل اببار برو اجرایی کنشی هاپرستتشتتنامهها از ی دادهآورجمعبر روی گروه آزمایش انجام شتتد. برای  ی(اقهیدق

گرم  اجرایی هایکنش(؛ 1809های ویستتکانستین  گرنت و بر ، تبندی کار(، آزمون دستتته2119(، جعبه وظیفه  کستل و پوستتتما، 1890

( و آزمون درک ارزش آینده  نجاتی و 2113پذیری هیجانی  مارکوس و همکاران، ای انتختاب متاده در انعطتافگبینته 6شتتتامتل تکلی  

ویرایش ستتوم  پنتر و براکن،  -(؛ و آمادگی ورود به مدرستته شتتامل آزمون ارزیابی آمادگی برای ورود به مدرستته براکن1688همکاران، 

 استفاده شد.( 2112اجتماعی ورود به مدرسه  بوستین، -احساسی و مقیاس آمادگی (2118

بازداری و  -ستتترد  حافظه کاری اجرایی کنشهای نلی بر بهبود مهارت -نشتتتان داد بازی چاکی انسیکووارنتایج آزمون تحلیل  ها:یافته

( و نتایج مقایستته p<11/1عاطفی( مؤثر بوده استتت   ریپذانعطافگرم  تأخیر در دریافت پاداش و  اجرایی کنشپذیری شتتناختی( و انعطاف

( نشان داد که گروه 13/26به  23/63 یاحساس -و اجتماعی 12/26به  63/12میانگین دو گروه از نظر آمادگی ورود به مدرسته  تحصتیلی از 

 آزمایش نمره بالاتری به دست آوردند.

رد است با ی اجرایی گرم و سهاکنشدبستانی که مرحله حساس تحو  در سن پیش خصتو بههای گروهی استتفاده از بازی گیری:نتیجه

 یتواند برایدبستتتانی مپیش طیمح کیدر  یمانند باز یواقع یزندگ تیموقع کیاز  استتتفادهو با همستتالان  یباز قیاز طرتحریک کودکان 

ای اجرایی هکنشهمچنین  ؛ ودباشتت دیمشتتابه مف  یوظا ایها موقعیت ریحداقل در ستتا یهای شتتناختپیشتترفت میکمک به کودکان در تعم

 مهمی برای مهارت آمادگی ورود به مدرسه شناخته شدند. بینپیش عنوانبه

 
 

 

 

 

 

 

 شهید چمران اهواز، ایران شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاهدانشیار گروه روان، یناصر بهروز نویسنده مسئول: *

 Behroozy_n@scu.ac.irرایانامه: 

 131- 66223311تلفن: 



 ی و همکارانفاطمه فرزاد                                                                                           دبستانی  های آمادگی ورود به مدرسه کودکان پیشتأثیر بازی شناختی بر مهارت 

62 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

8
ره 
ما
 ش
،

1
ار 
 به
،

10
11

 

    
 مقدمه
 هتتایظرفیتتتافبایش در ، 1هتتای اجراییکنش ینتقتش محورامتروزه 

در کودکان  مدرستتتهورود به آمادگی های مهارتو  ی،ریادگی، یاجتماع

 ءرتقاو ا مورد توجه قرار گرفته استتتتای طور فباینتدهبته دبستتتتتانیپیش

مستتتا ل در  یعنوان موضتتتوپ مهمبه در حا  حاضتتتر اجراییهای مهارت

، های اجراییکنش. (1مطرح استتتت   یکودک دوران لیتاوادر آموزش 

آگاهانه احستتتاستتتات،  مهارتوانایی حفظ و به خاطرستتتیاری اطلاعات و 

های شناختی دهی فعالیتستازمانتا رستیدن به هدف و ها و اعما  هیجان

امروزه (. 2 فرد در حین حل مستتت له و یادگیری دانش اجتماعی هستتتتند 

ی در نظر دوبعدیک مد   صتتتورتبهرا  های اجراییکنشپژوهشتتتگران 

 سرد(  تیهای کاملًا شتتناخهای احستاستی  گرم( و جنبهو بین جنبهگرفته 

حل های مربوط به سرد در مهارت اجرایی کنش(. 6اند  تفاوت قا ل شده

ده و از سه توانایی اصلی تشکیل ش مستا ل انتباعی و منطقی کاربرد دارند

 2پذیری شتتناختی یا تیییراستتت: حافظه کاری، مهار یا بازداری، و انعطاف

اند های شتناختی که به شتتناخت گرم معروفبخشتی دیگر از توانایی(. 0 

ی در گیردر تجربته پتاداش و گبنتد، تنظیم رفتارهای اجتماعی، تصتتتمیم

(. 6ها نقش دارند  هتا، باورها، و هیجانهتای هیجتانی، خواستتتتتهحتالتت

گرم تحت شتتترایط انگیبشتتتی قابل توجه و  های اجراییکنشفرایندهای 

هستتتتند  0پذیری عاطفیو انعطاف 6یر در دریافت پاداشعاطفی، مانند تأخ

 های اجراییکنش هیبه توستتتعه اول یادیعلاقه ز ریهتای اخدر ستتتا . (3 

 یکودک لیدر اوا های اجراییکنشکه  لیتدل نیبته ا ژهیووجود دارد، بته

 یبرا یاز جمله آمادگ مهم تحولی امدیپ نیاز چندمهمی کننده  ینیبشیپ

احساسی  -های اجتماعیو شایستگی (9 ی لیتحصت شترفتیپ، (2مدرسته  

 (.8  هستند

 یهای اجرایکنش حو در ت یاتیدوره ح کیدبستتتانی های پیشستتا 

در مرحله استتتت که کودکان  نیدر ابه طور دقیق . شتتتودمحستتتوب می

بهترین  که محلیگیرند، مدرسه قرار میفضتا و ساختار  نخستتین مواجه با

 ندکفراهم می های اجراییکنش هیاول تحو  یبرا های محیطی رافرصتتت

ها و دبستتانی شامل افبایش مهارتآموزش با کیفیت در دوره پیش. (11 

های شناختی، اجتماعی، و عاطفی برای مشارکت مؤثر و سازنده توانمندی

                                                           
1.Executive function 

2. Cognitive flexibility or shifting 

3. Delay of gratification 

ر قالب د که کودکان در یادگیری و انجام تکالی  در دوره ابتدایی است

آمادگی برای (. 11 اند ه مدرستته مطرح شتتدههای آمادگی ورود بمهارت

ای در های پایهورود به مدرستتته یک اصتتتطلاح برای نشتتتان دادن مهارت

های یادگیری زودرس از جمله شناختی، زبان دریافتی، ای از حوزهگستره

ی رفتار -هیجانی -های اجتماعیو مهارت های اجرایی،کنشزبان بیانی، 

( در پژوهش خود نشتتتتان دادنتتد کتته 16. هوارد و وستتتلو  (12استتتتت  

 های یادگیری کودکانبین مهارتپیش هتای اجراییکنشخودتنظیمی و 

های بعدی خواهد بود. البته باید خاطرنشان کرد دبستانی در طی سا پیش

دبستتتتتانی، تعتداد قابل توجهی از کودکان از هنگتام ورود بته دوره پیش

های ای لازم برای ورود به مدرستتته در زمینه مهارتهها و آمادگیتوانایی

قیتتت بین موفعلمی پتتایتته برخوردار نیستتتتنتتد؛ این کمبودهتتای اولیتته پیش

 (.10کودکان در مدرسه هستند  

 اجرایی کنشهای ی بته یتک اندازه مهارتهتای آموزشتتتامتا محیط

سایی ی شنامتعددآوردهای روی دهند.ارتقا نمیدبستانی را کودکان پیش

از جملتته  ؛کننتتدمی حمتتایتتت هتتای اجراییکنشانتتد کتته از تحو  شتتتده

های های کلاستی مناسب، آموزش هنرهای رزمی، مداخلات و بازیبرنامه

 و های مهماز فعالیتبازی یکی  نکهیبتا توجته بته ا(. 16گروهی  -فردی

عنوان تواند بهدبستتتتانی استتتت، میکودکان در مرحله پیش یزندگ غالب

 -ماعیهای اجتی و مهارتشناخت تحو در نظر گرفته شود که  نکته مهمی

. در این راستتتا دیستتتفانو و همکاران دهدکودکان را ارتقا می احستتاستتی

( گروهی -های شناختی  فردینیب در پژوهش خود نشان دادند بازی (13 

 آمادگی جهینت درافبایش داده و  در کودکانرا  اجرایی کنشهای مهارت

احستاستی آنان نیب در ورود به دبستان  -های اجتماعیعلمی و شتایستتگی

ی برای باز بر یمداخلات مبتنبا توجه به توضتتتیحات فو ، یابد. بهبود می

دبستتتتانی ستتترد و گرم کودکان پیش اجرایی کنشهتای تحو  مهتارت

مثا   رطوبهبهترین اببار خواهد بود، اما نتایج در این زمینه متناقض استتت. 

در گروه آزمایش و  اجرایی کنشنتایج یک مطالعه نشتتتان داد مداخلات 

(. مطالعه دیگر پروژه آمادگی مدرستته 12داری نکردند  تفاوت معنا گواه

بود که شامل برنامه آموزش معلمان و پشتیبانی گسترده از معلم  6شتیکاگو

های اجرایی  مهار بود کته اثرات مداخله کوچک، اما برای برخی مهارت

4. Affective flexibility                   

5. Chicago School Readiness Project (CSRP) 
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روستتلبر  و همکاران  علاوهبه(. 19توجه نشتتان داد  و حافظه فعا ( قابل

ذیری پ( نیب اثرات آموزشتتتی قابل توجهی برای حافظه فعا  و انعطاف18 

ستتاله پیدا کرد، اما افبایش مهارت بازداری  6تی در نمونه کودکان شتتناخ

تراورستتو، ویتربوری و یوستتا  مقابلستتاله نشتتان داد. در  3را در کودکان 

تواند محور می( در پژوهش خود نشتتتان دادنتد کته بتازی شتتتنتاخت21 

 دبستتتتانی را افبایش دهد.های اجرایی گرم و ستتترد کودکان پیشکنش

های کنش( نیب نشتتان دادند 21و پروفلیت و ستتریک   روستتاس، استتیینوزا

ب در لی، لیو، یان و فنگ نییابد. بهبود می یباز قیکودکتان از طر اجرایی

تواند ستتتبب های اجرایی میمهارت آموزشنتایج خود نشتتتان دادند که 

رم( گ اجرایی کنشهای عاطفی  های هیجانی و مهارتبهبود شتتایستتتگی

(. همچنین ستتتیلکنبومر، استتتچیلر، هلودینستتتکی و کارتنر در 22شتتتود  

تواند مهارت اجرایی  حافظه( می آموزشپژوهش خود نشتتتان دادند که 

ستتاله  3-0تنظیم هیجانی و توانایی تأخیر در کستتب لذت را در کودکان 

 (.26بهبود دهد  

 مداخلات دوارکنندهیام جینتتا اگرچتهدر این میتان بتایتد توجته کرد  

 شتتتریباما (، 23-20  ها نشتتان داده شتتده استتتدر پژوهش اجرایی کنش

( و 12-9یا ببرگستتتالان   متدرستتته نیکودکتان در ستتتن یمطتالعتات رو

. با توجه به (23متمرکب بودنتد  هتای بتالینی و اختلتالتات ختا  جمعیتت

مداخله  ریاز مطالعات تأث ی، فقط تعداد محدودهای انجام شتتتدهبررستتتی

ستانی دبکودکان پیش یرا بر رو کارکرد گرم خصتو به راییاج کنش

 -ملبی طور که واقع همان در(. 22  اندکرده یسا ( بررس 3-0 برای مثا  

ل قاب یایممکن استتت مبا کودکان کردند شتتنهادیپ (29لورا  و هولمه  

 کودکان نستتتبتت به را هتای اجراییکنش از آموزش یشتتتتریب و توجته

تواند میکه دبستتتتانی پیش دورهدر  خصتتتو بهکستتتب کنند؛ ترببر 

نتتتایج  .دهتتد شیکودکتتان افبارا در این متتدرستتتته  ی ورود برایآمتتادگ

های یادگیری شتتتناختی دهد که استتتتفاده از بازیهتا نشتتتان میپژوهش

گرم کودکان و نوجوانان را در شرایط  اجرایی کنشهای تواند مهارتمی

رم ستترد و گ های اجراییکنشاحستتاستتی و انگیبشتتی بالا ببرد. همچنین 

 نشکرابطه متقابلی دارند و بستتتیاری از ابعاد کارکرد گرم از طریق بهبود 

( نشتتتان داد که اجرای 61(. بادلی  28  ابنتدیتیمستتترد افبایش  اجرایی

بهبود شتتتایستتتتگی عاطفی در  حافظه کاری ستتتبب بهبودمتداخلته برای 

 تیفعال نشان داده است که یشتواهد عصبکودکان شتده استت. همچنین 

 مربوط به یدر مناطق میب تیبا فعال یدر مناطق پردازش درک احستتتاستتت

لی و همکاران  .(61کنندگان مطابقت دارد  شتتترکت نیحافظه فعا  در ب

تواند ستتترد می اجرایی کنش( نیب در پژوهش خود نشتتتان دادند که 22 

عاطفی کودکان را افبایش دهد و بازداری و  -هتای احستتتاستتتیمهتارت

هتای عتاطفی کودکتان گروه آزمایش را توانتد شتتتایستتتتگیحتافظته می

 توانمید که ندهرا نشتتتان می یمطتالعتات شتتتواهتد نیای کنتد. نیبشیپ

بر  یرا با استتتتفاده از مداخله مبتن گرم و ستتترد اجرایی کنشهای مهارت

رای صتتریو و تخصتتصتتی ب طورکه به یباز کیبا  ژهیو، بهددابهبود  یباز

وا  این بدین ترتیب سباشد.  افتهیتوسعه طراحی و  اجرایی کنش آموزش

کنند نسبت که در مداخله شرکت می ایساله 3-6کودکان  ایآاستت که 

تر نشتتتتان قوی اجرایی کنش هتتایمهتتارت ،گواهبتته کودکتتان در گروه 

های آمادگی و آیا بعد از مداخله گروه آزمایش از نظر مهارت دهنتد می

 استتاس بر دهند عملکرد بهتری نشتتان می گواهورود به مدرستته از گروه 

مطرح شتتد که مشتتارکت کودکان  هیفرضتت نی( ا22 و 23  یقبل هاییافته

شود. پس از مداخله منجر می های اجراییمهارت شیبه افبا اتدر مداخل

 ی شتتتنتتاختی وبر بتتاز یمبتن یآموزش گروه متتداخلتته، ویژگی مهم این

 یآموزشخدمات  یمناسب برا و صرفهمقرون به آوردیرو کیاز  یرویپ

 یراحتبه تواندکه میدبستتتانی و قابل انطبا  با مواد درستتی بود دوره پیش

 ریستتتا ای انهیرا چیه ازدر این مداخله  .شتتتود های مدرستتته اجرادر محیط

 ساده، ارزان و به ازیاستتفاده نشتده است و همه مواد مورد ن یفن باتیتجه

مداخلات  ریبه اندازه ستتتاتواند که میبوده استتتت  ی در دستتتترسآستتتان

 اب تواندمی مؤثر باشتتتد؛ و های اجراییمهتارت شیافبا یبرا متتیقگران

 کودکان در خصو  برایبه های اجراییکنشکاهش شتکاف در سطو 

د پذیر، قبل از وروآسیب یاجتماع طیدر شرا معرض خطر، مانند کودکان

 .باشددر دسترس  یراحتبه به مدرسه

 

 روش
روش پژوهش حاضتتتر  کننردگران:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

آزمون بتتا گروه گواه بود. جتتامعتته پس -آزمونتجربی از نوپ پیشنیمتته

دبستتتانی شتتهر اهواز در ستتا  آماری پژوهش شتتامل تمامی کودکان پیش

ای بتته نمونتتهکودک(. از بین این گروه  2911د  بودنتت 89-88تحصتتتیلی 

 ایگیری تصتتتادفی خوشتتتهکودک با استتتتفاده از روش نمونه 211حجم 
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 یدهیجاتصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه  صتورتبهای چندمرحله

نفر از گروه  2نفر از گروه آزمایش و  6پژوهش در حین اجرای  شتتتدند.

نفر از کودکان  1از پژوهش خارج شتتتدند و پس از اجرای مداخله،  گواه

شتتترکت نکرد. درنهایت  آزمونپسگروه آزمتایش بته علت بیماری در 

ی شناسی بالینهمچنین از دو متخصص روانی شد آورجمعنفر نمونه  210

های ورود به پژوهش استتتفاده قبل از شتتروپ مداخله، برای بررستتی ملاک

. برخورداری از هوش متوسط و بالاتر 1 رت بودند از:های عباشتد. ملاک

. حصتتتو  اطمینان از 2ی پیشتتترفته ریون رنگی(، هاسیماتر استتتتفاده از 

تی والدین و پرونده بهداش ستلامت بینایی و شتنوایی کودکان با پرسش از

هایی که در توانایی بینایی و شتتنوایی مشتتتکل داشتتتتند، از آنها  آزمودنی

های هیجانی و . عدم وجود اختلا 6 و شتتتدنتد(،نمونته پژوهش حتذف 

های راهنمای تشتتتتتتتتخیصتتتتتتتتی و آماری اختلا رفتاری شدید بر اساس 

از نظر  گواه. همچنین برای مقتتایستتتتته هر دو گروه آزمتتایش و روانی

هتتای آمتتادگی ورود بتته متتدرستتتته از آزمون تحلیتتل واریتتانس مهتتارت

 چندمتییری استفاده شد.

 ب( ابزار 

رو، ن -سرد  اببار برو اجرایی کنشاببار برای سنجش  2در این پژوهش از 

 جراییا کنشهای ویسکانسین(، بندی کارتجعبه وظیفه و آزمون دسته

پذیری هیجانی و آزمون ای انتخاب ماده در انعطافگبینه 6گرم  تکلی  

آزمون ارزیابی آمادگی و آمادگی ورود به مدرسه   درک ارزش آینده(

 -مقیاس آمادگی احساسیو  ویرایش سوم -رای ورود به مدرسه براکنب

 استفاده شده است: اجتماعی ورود به مدرسه(

 سرد اجرایی کنشبخش یکم: 

بازداری پاستتت   اجرایی کنشبه منظور ستتتنجش  :1تکلی  برو و نرو. 1

لی استفاده شد. نسخه اولیه و اص "برو و نرو" مهار( از تکلی  کامییوتری 

وسیعی برای  طوربهتوستط هافمن طراحی شد که  1890این ابباردر ستا  

 دو(. این مقیاس شامل 60شتود  گیری بازداری رفتاری استتفاده میاندازه

ها پاس  دهند رکای از محها باید به دستهمحرک استت: آزمودنی دستته

. محرک هدف ی به دسته دیگر خودداری کنند  نرو(دهپاست  برو( و از 

ای با دایره صتتورتبهای با رنگ ستتبب و محرک مباحم دایره صتتورتبه

                                                           
1. Go/No-Go task (GNG) 

2. Hofman 

رنگ قرمب طراحی شتتتده استتتت. آزمودنی باید پس از مشتتتاهده محرک 

ه دکمه اسییس روی صفح فشار دادنبا  ترعیسرهدف  دایره سبب(، هر چه 

کلید به آن پاس  دهد و در صورت مشاهده دایره قرمب نباید کلید را فشار 

 مورد آنها محرک 21بود که  کوشش اصلی 111دهد. این آزمون شتامل 

 1هدف  برو( بود تا بتوانند پاس  نیرومندی را ایجاد کند. دامنه نمرات از 

گذاری = غلط نمره1= درستتتت و 1صتتورت بهها استتت که پاستت  21تا 

های غلط  محرک غیر هدف( بیشتر نشتان از پاست  شتتریبشتوند. عدد می

های آید: تعداد پاس از این آزمون سته نمره جداگانه به دستت میاستت. 

به  . از آنجایی که آزمون برو نرو2درستتت، پاستت  اشتتتباه، و زمان واکنش

ایایی ایی و پی دارد، ذکر روشناختعصتبفرهنگ وابستته نیستت و مبنای 

در مطالعه قدیری، (. 66استتناد است   قابلهای خارجی در این مورد مقاله

 92/1( ضتتتریب اعتبار اببار 63جبایری، عشتتتایری و قاضتتتی طباطبایی  

( روایی سازه را با 62گبارش شتده استت. همچنین استچولب و همکاران  

تکلی ، در گبارش کردند. با اجرای این  31/1نسخه دیگر همین آزمون 

گیری مسیر رشد و بهبود بازداری پاس  در پژوهش حاضر، به دنبا  اندازه

 اببار در این پژوهش با روش باز آزمایی یپایای دبستتانی بودیم.دوره پیش

 به دست آمد. 26/1

بندی از آزمون دستتتته: 6های ویستتکانستتتینبندی کارت. آزمون دستتته2

 پذیری شتتناختی کودکانهای ویستتکانستتین برای ستتنجش انعطافکارت

( 1809استتفاده شتد. نستخه اولیه این آزمون ابتدا توسط گرانت و بر   

شتاخصی از استدلا  انتباعی، تشکیل مفاهیم، و راهبردهای پاس   عنوانبه

(. در این آزمون از 69طراحی شتتتد   به بافت همواره در حا  تیییر محیط

نوپ کارت دارای  0ن از کارت این آزمو 30ای استفاده شد. گویه 30فرم 

از نظر  که انداشتکا  مختل   صتلیب، دایره، مثلی یا ستاره( تشکیل شده

رنتگ، شتتتکل و تعداد با هم متفاوت هستتتتند. برای اجرای آزمون چهار 

رند. گیبه ترتیب از چپ به راست جلوی آزمودنی قرار می کارت محرک

رند. از گیقرار می کارت پاستتت  در اختیار آزمودنی عنوانبهها بقیه کارت

کند درست است ها را که فکر میشتود هر کدام از کارتاو خواستته می

زیر کارت محرک قرار دهد و آزمودنی با فشتتتار دادن یک کلید کارت 

= درست و 1صورت بهها پاس کند. در این آزمون، هدف را مشخص می

3. Wisconsin Card Sorting Task (WCST) 
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ر دنشان از خطای درجاماندگی بیشتر است.  شتریب= غلط بودند که عدد 1

نمره استتت:  6گذاری این اببار شتتامل آزمون ویستتکانستتین، ستتیستتتم نمره

های لازم برای رستتتیدن به ی، زمان و تعداد کوشتتتشدر جاماندگخطای 

هتدف. ضتتتریتب پایایی آزمون با روش بازآزمایی در پژوهش گرانت و 

قلیان، آزاد فلاح،  ش شاه(. همچنین در پژوه69آمد  به دست  81/1بر  

آشتتیانی و خدادادی نیب اعتبار اببار به دو شتیوه همستانی درونی  ضریب 

برای تعتتداد  92/1و  20/1کردن بتته ترتیتتب  متتهیدونآلفتتای کرونبتتا ( و 

(. روایی اببار 68خطاهای درجاماندگی به دستت آمد که مناسب هستند  

گبارش شتتده است  31/1نیب از طریق همبستتگی با آزمون بندر گشتتالت 

نیب در پژوهش خود در بررستتتی روایی افتراقی  لونگ، چن و شتتتا (.01 

 11تا  6های ویستکانسین از مسیر سنی کودکان ی کارتبنددستتهآزمون 

ساله با کاهش خطاهای درجاماندگی با افبایش منظم سن، روایی سازه را 

وش پتتایتتایی اببار در این پژوهش بتته ر (.01منتتاستتتتب گبارش کردنتتد  

 به دست آمد. 93/1بازآزمایی 
در این پژوهش برای ستتتنجش حافظه کاری از نستتتخه : 1. جعبه وظیفه6

(. در این 02استفاده شد   ستاخته کستل و پوستتما جعبه وظیفهکامییوتری 

بستتته  هایافبار، کودکان باید اشتتیای پنهان را از طریق باز کردن جعبهنرم

دسته  6ها های مختل  صفحه قرار دارند جستجو کنند. جعبهکه در مکان

ء غیر هدف  که ممکن استتت در . جعبه با شتتی2. جعبه خالی، 1هستتتند: 

نی که با انتخاب جعبه . هدف پنها6مرحلته بعتدی یتک هدف باشتتتد(، و 

شتتود. پس از یافتن یک هدف، هدف جدید در مربوط به آن آشتتکار می

 شتتود. تعداد اشتتیای هدف که بایدپایین صتتفحه کامییوتر نمایش داده می

های ارا ه شتتده روی صتتفحه معمو  با تعداد جعبه طوربهجستتتجو شتتوند 

ر ها دعبهبرابر هستتتند. در صتتورت یافتن تمامی اهداف، مجموعه جدید ج

 3-جعبه 0مرحله   0شتتتونتد. این آزمون در هتای مختل  ارا ته میمکتان

نمراتی که از این اببار به دستتت  شتتود.جعبه( اجرا می 11جعبه و  9-جعبه

خطای درون جستجو، وقتی اتفا   -پاست  درستت،  ب( -آید:  ال (می

خطای بین جستتتتجو  -افتتد که یک جعبه خالی انتخاب شتتتود و  ج(می

 ازببه جعبه هدف جستتتتجوی قبلی  کنندهشتتترکتدهد که نی ر  میزما

استتتت که ظرفیت  16تا  1، و خطتای کلی. نمره کل این آزمون از گردد

                                                           
1. Box Task 

2. Corsi block 

 در پژوهشهای درستتت بیشتتتر همراه استتت. حافظه بهتر با تعداد پاستت 

( روایی اببار از طریق روایی همگرا با مقیاس حافظه 02کستتل و پوستتتما  

و ورایی افتراقی ستتتازه از نظر گروه ستتتنی نیب تأیید  90/1بک مقدار  -ان

به دست  81/1، مقدار پایایی اببار به روش بازآزمایی مقدار نیهمچن شتد.

آمد. این اببار برای اولین بار در این پژوهش استتفاده شد که روایی سازه 

به دست  91/1مقدار  2کرستی بلاک اببار از طریق روایی همگرا با آزمون

گیری حافظه کاری کودکان دارد. آمد که نشتتان از قابلیت اببار در اندازه

به دستتتت  82/1پتایتایی اببار نیب در این مطالعه به روش بازآزمایی مقدار 

 آمد.

 گرم اجرایی کنشبخش دوم: 

برای : 6پتذیری هیجانیای انتختاب متاده در انعطتافگبینته 6تکلی  . 0

 ایگبینتته 6پتتذیری عتتاطفی کودکتتان از اببار گتیتری انعطتتافانتتدازه

 ود، لمارکوس، استتتتانستتتیو، مکپذیری عاطفی اقتباس شتتتده از انعطاف

 پذیرینستخه کودکان، استفاده شد. انعطاف -(06  لیبرگتس و ویستوپترا

های عاطفی کودکان به وستتتیله توانایی آنان برای تیییر توجه بین ویژگی

کارت به  12شتتتود. تعداد های هیجانی ستتتنجیده میغیرعتاطفی محرک

شود. در مرحله نخست کودکان با سه کودک در دو مرحله نشان داده می

تفاوت( و ستته جبء غیرعاطفی شتتامل: چهره  خوشتتحا ، عصتتبانی، و بی

جنستتیت  مرد یا زن(، رنگ مو  زرد یا قرمب(، و اندازه محرک  کوچک 

ت شود دو کارکنندگان خواسته میشوند. از شرکتیا ببر ( مواجه می

های خا  مانند هم هستتند، انتخاب کنند. سیس دو را که از نظر ویژگی

یگر ر باشند، اما از جهت دکارت دیگر را انتخاب کنند که مشتابه یکدیگ

های مربوط به سه ها(. سیس کارت بدون توجه به حالت احستاستی چهره

ر د شود.تفاوت، شتاد، و عصتبانی( ارا ه میها  بیوضتعیت هیجانی چهره

هر مرحله یک نمره برای انتخاب او   جفت عکس مشتتابه انتخاب شده( 

 دیگر بدونو برای انتختاب دوم  جفت عکس انتخاب شتتتده مشتتتابه یک

 ایشتتود. حداکثر نمرهتوجه به حالت هیجانی چهرها( اختصتتا  داده می

است که عدد بیشتر  20تواند به دست آورد، که کودک در هر مرحله می

 های عاطفی از غیر عاطفینشتتتان از توانتایی کودک در تفکیک ویژگی

ضترایب پایایی این مقیاس با روش کودرریچاردستون در همچنین استت. 

3. The 3-Item Emotional Flexible Item Selection Task (3-item EM-

FIST) 
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، در بعد چهره 98/1(، برای کتل اببار 06ش متارکوس و همکتاران  پژوه

به دستتت  26/1تفاوت ، و چهره بی36/1، چهره عصتتبانی 23/1خوشتتحا  

بار در این پژوهش استتتفاده شتتد که پایایی  برای نخستتتین آمد. این اببار

همچنین  به دستتتت آمد. 21/1اببار با استتتتفاده از روش بازآزمایی مقدار 

از طریق روایی ستازه همگرا با پرستشنامه تنظیم هیجان مقدار  روایی اببار

بتته دستتتتت آمتتد کتته نشتتتتان از قتتابلیتتت اطمینتتان و اعتبتتار ستتتتازه  39/1

 های اجرایی دارد.کنشپذیری عاطفی مربوط به بخش داغ انعطاف

برای ستتتنجش میبان تتأخیر در دریافت : 1. آزمون درک ارزش آینتده6

ی آزمون درک ارزش آینده نجاتی، افبارنرمپاداش در کودکان از نسخه 

( اقتباس شتتتده از آزمون مارشتتتمالو 1688خرمی، شتتتریفیان و جعفرزاده  

و قرار دادن کودک در یک  (. برای اجرای این آزمون00استتتفاده شتتد  

 ردنصتتبر ککننده برای دریافت فوری پاداش کوچک یا حالت وستتوستته

تر، از نستتتخه زمتانی طولانیامتا در بتازه  ترببر پتاداش برای دریتافتت 

( استتتتفاده 00افباری آزمون درک ارزش آینتده نجتاتی و همکاران  نرم

( ستتاخته شتتده استتت؛ بدین 1882کربی  شتتد. این آزمون بر استتاس طرح 

از تصتتتاویر شتتتکلات جهت پاداش فوری و تأخیری برای  کتهصتتتورت 

(. در شتتروپ جلستته با کودک تعامل 06کودکان استتتفاده شتتده استتت  

شتتود. کودک در پشتتت میب روبروی ای برقرار میدوستتتانه و صتتمیمانه

نشتیند و درباره روند کار توضتیو داده خواهد شد. در صتفحه مانیتور می

که کودکان در هر سؤا  باید بین ستؤا  از کودکان پرستیده شتد  20کل 

و با تأخیر دستتتت به انتخاب  ترببر پاداش فوری اما کوچک و پاداش 

به  ترببر های زدند. پاداش کوچک اما فوری یک شکلات و پاداشمی

ترتیب دو، پنج، ده، بیستتتت شتتتکلات در بازه زمانی یک روز  فردا(، دو 

یک ماه بودند. خروجی  فردا(، ستتته روز، پنج روز، یک هفته، وپس ورز 

آزمون شتتامل مدت زمان تأخیر پاداش، ارزش پاداش کوچک اما فوری، 

ه ک ارزش پاداش ببر  ولی با تأخیر، و شاخص اثر دیرکرد پاداش است

کمتر باشتد، بدین معنا است که افراد  آمدهدستتبههر چه میبان شتاخص 

اط با ارتب اند و برعکس. درهتای آینده بیشتتتتر صتتتبر کردهبرای انتختاب

( بین نمرات این آزمون و 1888بیکتتل  روایی این آزمون کربی، پتری و 

تکانشتگری شتناختی، همبستتگی بالایی مشتاهده کردند. همچنین ضریب 

                                                           
1. Delay discounting test 

پژوهش نجتاتی و (. در 03گبارش کردنتد   8/1پتایتایی بتازآزمون آن را 

ت به دستتت 21/1( نیب پایایی اببار به روش بازآزمایی مقدار 00همکتاران  

های از مقایسه میانگین نمرات گروه استتفادهآمد و روایی واگرای اببار با 

ستا  نشتان از کاهش میبان شتاخص دیرکرد با افبایش سن  12تا  2ستنی 

به  91/1داشتتت. در پژوهش حاضتتر پایایی اببار به روش بازآزمایی مقدار 

 دست آمد.

 بخش سوم: آمادگی ورود به مدرسه

 –بعد آمادگی علمی  2پژوهش آمادگی ورود به مدرسه شامل  نیدر ا

پرسشنامه  2تحصیلی و آمادگی احساسی و اجتماعی بوده است که با 

 سنجیده شده است:

: 2ویرایش سوم - آزمون ارزیابی آمادگی برای ورود به مدرسه براکن .3

ویرایش سوم توسط پنتر  -آزمون ارزیابی آمادگی برای ورود به مدرسته 

(. این یک آزمون استاندارد است 02( ستاخته شده است  2118براکن   و

ستتتنجد. این اببار قابلیت اطمینان و های پایه تحصتتتیلی را میکته مهارت

گویه در پنج بعد مفاهیم  96( که شتتتامل 02فی را دارا استتتت  اعتبتار کا

استتاستتی مربوط به آمادگی تحصتتیلی  رنگ، حروف، اعداد/ شتتمارش، 

سالگی بوده  3تا  6ه و اشکا ( است. دامنه سنی این آزمون اندازه/ مقایست

( و 1صحیو   صورتبهدقیقه است. نمره دهی  16 -11و زمان اجرای آن 

استتتت. نمره  1و حداقل نمره  96شتتتود. حداکثر نمره ( انجتام می1غلط  

است.  های تحصیلی پایهبالاتر نشان از بالا بودن توانایی کودک در مهارت

 به دستتتت آمد. 89/1ی این مقیاس در پژوهش پنتر و براکن ضتتتریب پایای

براکن برای بررستی روایی سازه اببار از روش روایی همگرا با نسخه قبلی 

ه ک کردنستتخه ستتوم استتتفاده  -آزمون ارزیابی آمادگی ورود به مدرستته

(. 02بته دستتتت آمتد و نشتتتان از روایی مناستتتب اببار بود   96/1مقتدار 

ه ی بررسی کرد کستن بیتمااببار را با استتفاده از  یی( روا1682میرزمانی  

نتایج نشتان داد میانگین مجموپ نمرات آزمون با افبایش ستن بیشتتتر شده 

(. ضرایب پایایی این 09استت و آزمون از روایی ستازه برخوردار استت  

آزمون بتا استتتتفتاده از روش بتازآزمتتایی و همستتتانی درونی در پژوهش 

به دست آمدند. در  82/1و  83/1رها، به ترتیب میرزمانی در دخترها و پس

ی آلفا پژوهش حتاضتتتر، برای بررستتتی پایایی اببار با استتتتفاده از روش

 به دست آمد. 80/1کرونبا  مقدار 

2. Bracken School Readiness Assessment-III )BSRA( 
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: در این مطالعه 1اجتماعی ورود به مدرسه -مقیاس آمادگی احستاستی. 2
 دبستتتانی توستتطآمادگی احستتاستتی برای ورود به مدرستته کودکان پیش

اجتماعی ورود به مدرسته، توستعه داده شتتده  -مقیاس آمادگی احستاستی

بندی احستتاسات (. این مقیاس به درجه08بوستتین ارزیابی شتد   لهیوستبه

احستتاستتی  -هیجانی خصتتو بههای اجتماعی، کودکان و میبان آمادگی

ی اجتماع -پردازد. مقیاس آمادگی احساسیمدرسه میآنان برای ورود به 

. شودگویه است که توسط والدین تکمیل می 61ورود به مدرسته شتامل 

گیرند. این مقیاس ای از نوپ لیکرت قرار میدرجه 0ها در مقیاس پاستتت 

از: خودآگاهی،  اندعبارتمقیاس است که خرده 6دارای یک نمره کل و 

روابط اجتمتتاعی  شتتتتتایستتتتگی اجتمتتاعی(، و ی، همتتدلی، میخودتنظ

 های اجتماعیای. نمره بیشتتتر نشتتان از بالا بودن مهارتهای مقابلهمهارت

احستتاستتی کودکان در بدو ورود به مدرستته دارد. پایایی اببار برای نمره 

های و برای خرده مقایس 98/1( 08کتل این اببار در پژوهش بوستتتتین  

، روابط اجتمتتاعی 99/1، همتتدلی 91/1، خودتنظیمی 26/1خودآگتتاهی 

به دستتتت آمد. روایی اببار در پژوهش  29/1های مقابله ، و ستتتبک98/1

( از طریق روایی ستتازه و همگرا با پرستتشتتنامه ستتازگاری و 08بوستتتین  

عملکرد تحصیلی محاسبه و مطلوب گبارش شد. در پژوهش حاضر برای 

به  98/1نبا  مقدار آلفای کرو بررستی همسانی درونی با استفاده از روش

دستتتت آمتتد. همچنین روایی اببار از طریق تحلیتل عتتامتل تتأییتتد برازش 

 مناسبی داشت و تمام گویه های اببار بار عاملی مناسبی داشتند.

 ییهای اجراکنششامل ارتقابخشی  یبرنامه آموزشتج( برنامه مداخله: 

 2دبستتتانی تحت عنوان ماجراهای چاکی و نلیستترد و گرم کودکان پیش

(. هدف از 61توستط تراورستو، ویتربوری و یوسایی طراحی شد   که بود

 های اجراییکنشهای مربوط به ای، پرورش مهارتاین برنتامته متداخلته

پتتذیری شتتتنتتاختی( و گرم ستتترد  بتتازداری، حتتافظتته کتتاری، انعطتتاف

ای از و تتتأخیر در لتتذت( از طریق مجموعتته پتتذیری عتتاطفی انعطتتاف

ین ا های بازی گروهی کوچک استتتت که نیازمند ستتتطوح بالاترفعالیت

 نفر 16های کوچک خا  مداخله برای گروه طوربه. ستتتتا هامهتارت

 11شتتود و شتتامل پیشتتنهاد شتتده استتت. این کار ستته بار در هفته انجام می

های وهشتتتگر در کلاسای استتتت که توستتتط پژدقیقه 61حدوداً  جلستتته

 طی تقریباً یک ماه انجام دردبستتتانی در مدارس آموزشتتی کودکان پیش

                                                           
1. Social Emotional School Readiness Scale (BUSSE-SR) 

و  استتتفاده از داستان با مبتنی بر بازی آوردیرویبرای این مداخله، شتد. 

 یهایی را در طها نقشواسطه آن بچهکه بهاستتفاده شده هایی شتخصتیت

ز کودکان دعوت جلستته ا نخستتتیندر  .(61  کننداین جلستتات بازی می

ر که د، دو دوستتتت کوچک چاکی و نلیشتتتود تا به داستتتتان فانتبی می

 این دوروند، گوش دهند. می دبستتتتتانیو بته دوره پیش جنگتل زنتدگی

 پیدا کرده و بدون فکرمعجونی جادویی  ناگهانی یک صتتورتبهدوستتت 

عیتی وض، به اشتباه به موش و گربهو  خورندبه عواقب کار خود، آن را می

برای آنکه  شوند، تبدیل میمشتکل استتبستیار که در آن دوستت بودن 

اید به آنها ب دوستاندر مدرسه حاضر شوند، ده و تبدیل ش انساندوباره به 

چالش  11با غلبه بر  خواهداز کودکان می معلمآنتان کمتک کننتد. پس 

ی اهکنشو  خودتنظیمیهای که به مهارت های مداخله(مختل   فعالیت

های کمتک کنند. تمامی این فعالیت بته چتاکی و نلی نیتاز دارنتد اجرایی

آموزشتی متفاوت از وظای  ارزیابی قبل و بعد از مداخله بود که مستلبم 

ودک ک توسط شناختی و مشارکت فعا  در هر بخش مهارافبایش ستطو 

ستتتاله طراحی  6-3طور خا  برای کودکان ها بهتمتام این فعتالیت بود.

به چالش کشتیده شتده و درگیر شتتوند، اما یک سطو  آنهادند تا بوشتده 

قابل مدیریت را نیب تجربه کردند. هر فعالیت مستتتتلبم آن بود  اما مشتتتکل

و رده کها باید همکاری که کل گروه به اهداف ثابت برسند؛ بنابراین بچه

با یک  لسهجهر . طور مثبت یکدیگر را تقویت کنند تا به هدف برستندبه

 کی یط ؛ سیسشودکوتاه آغاز شد تا جلسه معرفی  یگرمفعالیت دستت

 خواسته نهاآرا که از  ینیشد تا قوانبه کودکان کمک می یمقدمات تیفعال

. اورندیبه ذهن ب ،کنند و آنچه را در جلستته قبل اتفا  افتاده تیشتتده رعا

در  آنانها و وظای  و نقش های اجراییکنشهای خا  ستتتیس فعالیت

 کی ریکودکان درگ انیدر پا .شتتتدبه کودکان ارا ه میمرحلته جتدیتد، 

 یابیعملکرد خود را ارز دیآن با یکه در ط دندشتتمی یفراشتتناخت تیفعال

 توستتط پژوهشتتگر پیشتتنهادها و حمایت فقط در صتتورت لبوم کردندیم

بازی مستقل باشند.  مهاردر مدیریت و  شتد تا کودکان خودشاننجام میا

 ارداستتتاند یاند که در برنامه درستتای طراحی شتتدهگونهها بهاین فعالیت

 د.وانده شتتتگنج ،دارد دیکه بر یادگیری از طریق بازی تأک دبستتتتانیپیش

یکی از نکات مثبت این برنامه آموزشی کمک به کودکان، در رسیدن به 

رایند بود که این ف یکیبیتجتارب ملموس بتا مواد ف قیاز طر یمیخودتنظ

2. Chucky & Nelly 
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ها الیتفع نیکه ا یاز ببرگستتال ستترانجامکنند. را مدام تمرین و تکرار می

افبایش و  حرمت خوداز  تیحما یشود تا برادهد خواسته میرا انجام می

 ای داشتتتته باشتتتد و ازها توجه ویژهانجام فعالیت نیدر ح کودکان انگیبه

 دیتمج و نیتحستتتانجام تکالی  و در زمان  نیهتای کودکان در حتلتاش

 دهد.مراحل انجام این مداخله را نشان می 1جدو  کند. 

 

 مراحل و تکالیف مداخله ماجراهای چاکی و نلی :1جدول 

 اهداف جلسهشرح   جلسه

 یکم
چاکی و نلی و آهنگ جادویی مواظب 

 باش

آشنایی و برقراری رابطه صمیمانه با کودکان و تعری  کردن داستان دو دوست کوچولو چاکی و 

 نلی و شعرخوانی
 آشنایی با کودکان و تعری  داستان

 چاکی و نلی و معجون جادویی دوم

مشخص کردن محل کودکان در اتا ، کودکان باید با توجه به قوانین خاصی حرکت کنند، در 

د. ی انجام دهدرستبهکودکان را  مهاردهند. داور باید گوید گوش میحالی که به آنچه مربی می

 کودکان مجبور به تیییر نقش بین چاکی و نلی هستند.

 حافظه -پذیری شناختیانعطاف -بازداری

 کاری

 چاکی و نلی و آینه جادویی سوم

کنند و بر اطلاعات خا   مواد  مهارباید حرکت و جنبش خود را  کنندهشرکتکودکان 

دهد و ( تمرکب کنند و آنها را به یاد بیاورند. داور کنتر  بازی را به درستی انجام میدهندهلیتشک

 کند.ها را ثبت مینمره

 -خودارزیابی-بازداری -حافظه کاری

 نظیمیخودت

 چاکی و نلی و فیل فراموشکار چهارم
هند. دهد با توجه به قوانین بازی انجام دبازیکنان باید حرکاتی را که مدیر با آینه جادویی نشان می

 کند.ها را ثبت میدهد و نمرهداور کنتر  بازی را به درستی انجام می
 خودارزیابی -حافظه کاری

 چاکی و نلی و خانه جادوگر پنجم

کودکان باید به یک داستان گوش دهند و سیس تصویر صحیو شرح داده شده با داستان را پیدا 

ی را کنند و دیگران باید اطلاعاتکنند. سیس کودکان تک تک داستان جدید خود را پیشنهاد می

 دهند مدیریت کنند. همچنین کودکان باید تأخیر در دریافت پاداش را تحمل کنندکه گوش می

 -بازداری -خودتنظیمی -یرتحمل تأخ

 حافظه کاری

 چاکی و نلی در جستجوی جادوگر ششم

گوش  فعالیت است. ابتدا کودکان باید حرکات خود را با توجه به آنچه 2این مرحله شامل 

های جادویی را به دست آورند. دوم باید به توصی  خانه جادوگر گوش کنند تا قلم مهاردهند می

طر بسیارند و پس از آن تصویری از خانه را که گوش دادند و از آنها دهند، جبییات را به خا

ها کمک کنند  ایجاد پوشیده شده رنگ کنند. همچنین باید به دوستان خود در اجرای نقش

 تعاملات کلاسی(

 خودتنظیمی -توجه -حافظه کاری

 هفتم

بداند آیا چاکی و  خواهدیمجادوگر 

فعالیت و اقدامات خود را  توانندیمنلی 

 مهار کنند 

در این بازی، هر کودک، یک تصویر از یک شخصیت دارد، اما فقط دو شخصیت مشابه با همان 

جبییات وجود دارد. کودک باید شخصیت پنهان را کش  کند که چه کسی از نظر جبییات با او 

 سیارند.و جبییات را به خاطر ب همخوانی دارد. کودکان باید یک بار به تصویر نگاه کنند و تصویر

 پذیری شناختیانعطاف -بازداری

 هشتم
بداند آیا چاکی و  خواهدیمجادوگر 

 توجه خود را مهار کنند  توانندیمنلی 

معمو  هر کودک یک بازیکن است  طوربهکودکان باید یک دوره مانع و بازداری را انجام دهند. 

 کنند. ارمهو سیس نقش او تیییر کرده و باید به تکمیل نقش دیگر کودکان پرداخته و آن را 
 خودارزیابی-توجه -پذیری عاطفیانعطاف

 نهم
بداند آیا چاکی و  خواهدیمجادوگر 

 جبییات را به یاد آورند  توانندیمنلی 

پیدا  شده را درخواستهای بصری یا شنوایی توجه کنند تا آنچه از آنها کودکان باید به محرک

 کنند.
 خودارزیابی-حافظه فعا  -توجه پایدار

 دهم

بداند آیا چاکی و  خواهدیمجادوگر 

قبل از عمل کردن، فکر  توانندیمنلی 

 کنند 

یک پاز  به نام حافظه جادویی است. کودکان باید قطعات پاز  را به دست  صورتبهاین بازی 

آورند و پس از آن پاز  را با یکدیگر ترکیب کنند. نجات چاکی و نلی و تبدیل آنان به کودکان 

 واقعی

حافظه  -پذیری عاطفیانعطاف -بازداری

 خودارزیابی-کاری

 

برای اجرای پژوهش حاضتتتر پس از اخذ مجوزهای لازم روش اجرا: د( 

استتتان خوزستتتان به  وپرورشآموزشاز دانشتتگاه شتتهید چمران و اداره 

از بین نواحی چهتتارگتتانتته  متتدارس انتختتاب شتتتتده مراجعتته شتتتتد و

تصتتادفی انتخاب شتتد.  صتتورتبهناحیه  2شتتهر اهواز،  وپرورشآموزش

ای تصتتتادفی خوشتتتهگیری مدرستتته به روش نمونه 6ستتتیس از هر ناحیه 

و دبستتانی به تصادف، دآموزان پیشی انتخاب و از بین دانشاچندمرحله

نفری تشکیل شد. سیس ضمن بیان اهداف پژوهش به والدین،  112گروه 

رضتایت آنها جهت شرکت در پژوهش اخذ شد و موارد اخلاقی شرکت 
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انه بانجمن روانشتتناستتی آمریکا مانند داوطل نامهاستتاسدر پژوهش بر طبق 

بودن برای شترکت در مطالعه، عدم آسیب جسمانی و روانی به کودکان، 

و رازداری در فرایند پژوهش مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر استتتت 

-فعالیت بازی شناختی و گروهی اجرا شتد صتورتبهکه دوره آموزشتی 

جلستته  11ماه و  1برنامه مداخله به مدت  عنوانبهآموزشتتی چاکی و نلی 

های آموزشی کودکان پژوهشگر بر روی گروه آزمایش در کلاستوسط 

ه های بو تحلیل داده بهبتجدبستتتتتانی در مدارس انجام شتتتد. جهت پیش

دستتت آمده در بخش آمار توصتتیفی میانگین و انحراف استتتاندارد و در 

تحلیل  های پژوهش از آزمونبخش استتتتنباطی جهت بررستتتی فرضتتتیه

چندمتییری و همچنین تحلیل واریانس چندراهه با استفاده از  انسیکووار

 استفاده شد.  SPSSافبار نرم 20نسخه 

 هایافته
پذیری شتتتناختی، های توصتتتیفی نمرات انعطافشتتتاخص 2در جتدو  

پذیری عاطفی، حافظه کاری، تأخیر در دریافت پاداش، بازداری، انعطاف

ه اجتماعی ورود ب -احساسیی آمادگآمادگی ورود به مدرسه تحصیلی و 

آزمون آزمون و پسهتتای آزمتتایش و گواه را در پیشمتتدرستتتته گروه

 (61گبارش شتتتده استتتت. همچنین با توجه به تعداد افراد نمونه  بیش از 

نتایج آزمون کجی و کشتتتیدگی برای بررستتتی نرما  بودن توزیع متییرها 

 ها ارا ه شده است.در گروه

 (202تعداد آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )پس -آزمونهای توصیفی نمرات پیش: شاخص2دول ج

 تعداد گروه مؤلفه 
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار نمیانگی انحراف معیار میانگین

 سرد اجرایی کنش

 پذیری شناختیانعطاف
 10/6 96/8 98/2 88/21 112 آزمایش

 81/2 16/22 32/2 29/21 112 گواه

 بازداری
 16/6 91/2 93/2 86/11 112 آزمایش

 22/2 08/11 30/2 23/12 112 گواه

 حافظه کاری
 16/2 66/11 92/1 31/0 112 آزمایش

 29/0 12/2 92/1 06/0 112 گواه

 گرم اجرایی کنش

 پذیری عاطفیانعطاف
 19/2 66/11 81/1 62/6 112 آزمایش

 86/1 23/0 81/1 06/6 112 گواه

 تأخیر در دریافت پاداش
 38/1 89/1 39/1 89/1 112 آزمایش

 30/1 01/2 36/1 01/2 112 گواه

 به مدرسه ورودآمادگی 

 تحصیلی-آمادگی ورود به مدرسه
 19/6 12/26 98/2 12/12 112 آزمایش

 38/2 63/12 38/2 22/13 112 گواه

 اجتماعی-آمادگی ورود به مدرسه احساسی
 23/9 13/26 66/9 31/66 112 آزمایش

 62/2 23/63 86/2 91/60 112 گواه

 

 اجرایی کنشی مداخله چاکی و نلی بر ابعاد اثربخشبررستی  منظوربه

مدت( و گرم پذیری شتتتناختی، بازداری، و حافظه کوتاهانعطتافستتترد  

پتذیری عتاطفی و تتأخیر در دریتافتت پتاداش( از آزمون تحلیل  انعطتاف

چندمتییری استفاده شد. استفاده از این تحلیل مستلبم رعایت  انسیکووار

هایی است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. فرضپیش

ها از شاخص کجی و کشیدگی نرما  بودن داده فرضشیپجهت بررسی 

استفاده شد و نتایج نشان داد که شاخص چولگی و کشیدگی همه سطوح 

قرار داشت و این به معنی نرما  بودن داده است.  -2و  2پژوهش در دامنه 

زمون آآزمون و پسنتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون پیش

مدت، کوتاهختی، بتازداری و حتافظته پتذیری شتتتنتاهتای انعطتافمؤلفته

پذیری عاطفی و تأخیر در دریافت پاداش نشتتتان داد که شتتتیب انعطتاف

منظور بررسی همگنی ( بهP<16/1رگرسیون در هر دو گروه برابر است  

واریتانس خطتای متییرهتای پژوهش در دور گروه  آزمایش و گواه(، از 

ی پذیری شناختانعطافهای آزمون لوین استتفاده شتد که واریانس مؤلفه
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 00/1>P ،69/1F=  22/1(، بتتازداری>P ،08/1F=پتتذیری (، انعطتتاف

( و =P ،16/2F<18/1(، حتتافظتته کتتاری  =P ،28/2F<12/1عتتاطفی  

ها به دستتتت ( در گروه=P ،16/26F<11/1تتأخیر در دریتافتت پاداش  

محاستتبه شتتد  16/1تر از ببر  Fداری آماره اآمد. از آنجا که ستتطو معن

ی ها با همدیگر برابر بوده و تفاوتتوان گفت که واریانس خطای گروهمی

ن باکس، همگ اممشتاهده نشتده است. علاوه بر این نتایج آزمون  آنهابین 

بودن ماتریس کوواریانس متییرهای وابستته در تمام ستطوح متییر مستقل 

 =P ،81/29F= ،69/901<16/1هتتا( را مورد تتتأییتتد قرار داد   گروه

BOX Mخطی بین متییرهتای وابستتتتته بتا ضتتتریب (. علتاوه بر این هم

تمامی  کههمبستتتتگی بین جفتت متییرها بررستتتی شتتتد و با توجه به این

( بود این 6/1تا  6/1ضرایب همبستگی بین جفت متییرها در حد متوسط  

لت ارتنتیجه آزمون خی دو ب فرضتتتیته مورد تتأییتد قرار گرفتت. همچنین

ی باقیمانده با هاانسیکووارهمستتتانی ماتریس  ( برای بررستتتی86/906 

(. با توجه به حد متوستتط ضتترایب 111/1شتتد   دارامعن 10درجه آزادی 

توان این نتیجه را گرفت که بین متییرها همبستتتتگی خطی همبستتتتگی می

 انسیارکووهای تحلیل چندگانه وجود ندارد. با توجه به برقراری مفروضه

 استفاده از این آزمون بلامانع است. چندمتییری،

برای تعیین اثر کلی متییر گروه بر متییرهتتای پژوهشتتتی از آزمون 

تحلیل  داریالامبدای ویلکب استتتتفاده شتتتد که با توجه به نتایج آزمون معن

مربوطه  Fکه ، زیرا دار استتتتاثر کلی گروه معنیکوواریانس چندمتییره 

 111/1( در ستتتطو 6( و با درجه آزادی  82/6312به هر چهار آزمون با  

تی، شتتناخ پذیریانعطافهای ؛ یعنی بین دو گروه در مؤلفهدار استتتمعنی

داری وجود دارد. برای بررستتی مدت تفاوت معنابازداری، و حافظه کوتاه

 پذیریفهای انعطادر کدام یک از مؤلفه گواهگروه آزمتایش و  کتهنیا

مدت با یکدیگر تفاوت دارند در جدو  شناختی، بازداری و حافظه کوتاه

 چند متییری گبارش شده است. انسیکووارنتایج تحلیل  6

 
 سرد در دو گروه آزمایش و گواه های اجراییکنشآموزشی چاکی و نلی بر -چند متغیره در رابطه تأثیر بازی شناختی انسیکووارنتایج تحلیل  :6جدول 

 توان آماری میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر وابسته

 اجرایی کنش

 سرد

 پذیری شناختینعطاف

 11/1 12/1 <111/1 10/28 61/28 1 61/28 آزمونپیش

 1 82/1 <111/1 01/2231 9/2611 1 99/2611 گروه

     113/1 188 38/180 خطا

 بازداری

 26/1 18/1 <111/1 23/21 611/22 1 611/22 آزمونپیش

 1 22/1 <111/1 66/662 13/622 1 13/622 گروه

     19/1 188 32/216 خطا

 حافظه کاری

 89/1 18/1 <111/1 21/18 28/9 1 28/9 آزمونپیش

 1 80/1 <111/1 26/6601 66/1311 1 66/1311 گروه

     06/1 188 88/98 خطا

 
پذیری شتتتناختی های انعطافبرای مؤلفه Fماره آ 6جدو  با توجه به 

، حافظه 111/1( در سطو 66/662، بازداری  111/1( در سطو 01/2231 

ها نشتتانگر آن دار استت. این یافتهامعن 111/1( در ستطو 26/6601کاری  

 دار وجود دارد. نتایجاها تفاوت معنها در این مؤلفهبین گروههستتتتند که 

دهد که میانگین گروه های تصتتتحیو شتتتده نشتتتان میبررستتتی میانگین

( در گروه 11/22( به مقدار  83/8پذیری شتتتناختی  آزمایش در انعطاف

( در گروه 60/11( بتته مقتتدار  86/2گواه، بتتازداری در گروه آزمتتایش  

دهنده پایین آمدن درصتتد خطا در گروه استتت که نشتتانگواه تیییر یافته 

ها در گروه آزمایش شوندگان در این مؤلفهآزمایش است و بهبود آزمون

( 08/11استتت. همچنین میانگین گروه آزمایش در متییر حافظه کاری از  

( در گروه گواه تیییر یافت که نشتان از بهبود این متییر در 90/0به مقدار  

توان گفت که بازی ها میاشتتتت. بتا توجته بته این یافتهگروه آزمتایش د

ستتترد اجرایی  کنشهتتای چتتاکتی و نتلتی متوجتتب افتبایتش مهتتارت

مدت( در کودکان و حافظه کوتاه ،پتذیری شتتتنتاختی، بازداری انعطتاف

دهد که نشان می 6دبستتانی شده است. همچنین اندازه اثر در جدو  پیش

 22پذیری شتتتناختی، طافدرصتتتد از تیییرات انع 80عضتتتویت گروهی 

 نییتباز واریانس حافظه کاری را  درصد 80درصتد از واریانس بازداری، 

 کند.می
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متییرهتتای پژوهشتتتی از آزمون برای تعیین اثر کلی متییر گروه بر 

اثر کلی  شود کهبا توجه به نتایج مشاهده میلامبدای ویلکب استتفاده شتد. 

( و 16/1923مربوطه به هر چهار آزمون با   Fکه  زیرادار استتت، اگروه معن

؛ یعنی بین دو گروه در دار استامعن 111/1( در ستطو 2با درجه آزادی  

پذیری عاطفی و تأخیر در دریافت انعطاف هایگرم و مؤلفهاجرایی  کنش

 گروه آزمایش و کهنیاداری وجود دارد. برای بررسی پاداش تفاوت معنا

پتتذیری عتتاطفی و تتتأخیر در هتتای انعطتتافگواه در کتتدام یتتک از مؤلفتته

نتتتایج تحلیتتل  6دریتتافتتت پتتاداش بتتا یکتتدیگر تفتتاوت دارنتتد در جتتدو  

 چندمتییری گبارش شده است. انسیکووار

 

 گرم در دو گروه آزمایش و گواه های اجراییکنشآموزشی چاکی و نلی بر -چند متغیره در رابطه تأثیر بازی شناختی انسیکووارنتایج تحلیل  :2جدول 

 توان آماری میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر وابسته

 اجرایی کنش

 گرم

پذیری انعطاف

 عاطفی

 88/1 02/1 <111/1 32/39 32/39 1 32/39 آزمونپیش

 1 80/1 <111/1 26/6029 21/1326 1 21/1326 گروه

     02/1 211 22/80 خطا

تأخیر در دریافت 

 پاداش

 30/1 03/1 19/1 88/120 89/3 1 89/3 آزمونپیش

 89/1 06/1 <111/1 16/166 18/3 1 18/3 گروه

     101/1 211 89/2 خطا

 

پذیری عاطفی های انعطافبرای مؤلفه Fآماره ، 0جدو  بتا توجته به 

( در 66/662و تتأخیر در دریتافت پاداش   111/1( در ستتتطو 01/2231 

ها ها نشانگر آن هستند که بین گروهدار استت. این یافتهامعن 111/1ستطو 

ای هدار وجود دارد. نتایج بررستتتی میانگیناهتا تفتاوت معندر این مؤلفته

ذیری پدهد که میانگین گروه آزمایش در انعطافتصتحیو شده نشان می

( در گروه گواه و تتتأخیر در دریتتافتتت 91/0( بتته مقتتدار  08/11عتتاطفی  

( در گروه گواه تیییر یافت 62/2( به  11/2پتاداش در گروه آزمتایش از  

در گروه آزمایش داشتتتت. با توجه به این که نشتتتان از بهبود این متییرها 

های توان گفت که بازی چاکی و نلی موجب افبایش مهارتها مییتافتته

پتذیری عتاطفی و تتأخیر در دریافت پاداش( گرم  انعطتافاجرایی  کنش

نشان  6دبستانی شده است. همچنین اندازه اثر در جدو  در کودکان پیش

پذیری عاطفی تیییرات انعطافدرصد از  80دهد که عضویت گروهی می

 د.کندرصد از تیییرات تأخیر در دریافت پاداش را تبیین می 01و 

های برای بررستتتی اثربخشتتتی بتازی چاکی و نلی بر متییرهای مؤلفه

ری پذیمدت، انعطافپتذیری شتتتناختی، بازداری و حافظه کوتاهانعطتاف

ستفاده تییری امعاطفی و تأخیر در دریافت پاداش از تحلیل واریانس تک

آزمون و شتتتد. نتتایج آزمون بررستتتی همگنی شتتتیتب رگرستتتیون پیش

پذیری شناختی در گروه آزمایش و گواه نشان داد که آزمون انعطافپس

(. نتایج =p>0.05 ،13/1Fشتیب رگرستیون در هر دو گروه برابر است  

ها نشان آزمون لوین برای بررستی همگنی واریانس متییر وابسته در گروه

، p>0.05ها برابر است  پذیری شناختی در گروهد که واریانس انعطافدا

12/1F=ن و آزمو(. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون پیش

آزمون بتتازداری در گروه آزمتتایش و گواه نشتتتتان داد کتته شتتتیتتب پس

(. نتایج آزمون =p>0.05 ،29/1Fرگرسیون در هر دو گروه برابر است  

داد که  ها نشاننی واریانس متییر وابسته در گروهلوین برای بررستی همگ

، p>0.05ها برابر استتتت  پتذیری شتتتنتاختی در گروهواریتانس انعطتاف

23/1F=ن و آزمو(. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون پیش

آزمون حافظه کاری در گروه آزمایش و گواه، نشتتتان داد که شتتتیب پس

(. نتایج آزمون =p>0.05 ،19/1Fرگرسیون در هر دو گروه برابر است  

داد که  ها نشانلوین برای بررستی همگنی واریانس متییر وابسته در گروه

، p>0.05ها برابر استتتت  پتذیری شتتتنتاختی در گروهواریتانس انعطتاف

03/0F=ن و آزمو(. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون پیش

ه نشتتان داد که پذیری عاطفی در گروه آزمایش و گواآزمون انعطافپس

(. نتایج =p>0.05 ،11/1Fشتیب رگرستیون در هر دو گروه برابر است  

ها نشان آزمون لوین برای بررستی همگنی واریانس متییر وابسته در گروه

، p>0.05ها برابر است  پذیری شناختی در گروهداد که واریانس انعطاف
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83/6F=ن و وآزم(. نتایج آزمون بررستتی همگنی شتتیب رگرستتیون پیش

آزمون تأخیر در دریافت پاداش در گروه آزمایش و گواه، نشتتان داد پس

(. =p>0.05 ،99/1Fکه شتتیب رگرستتیون در هر دو گروه برابر استتت  

ها نتایج آزمون لوین برای بررستی همگنی واریانس متییر وابسته در گروه

ها برابر استتتت پذیری شتتتناختی در گروهنشتتتان داد که واریانس انعطاف

 p>0.05 ،18/23F=  یری متینتایج تحلیل کوواریانس تک 3(. در جدو

ن آزموآزمون و پسبرای بررستتتی تفاوت گروه آزمایش و گواه در پیش

پذیری پذیری شناختی، حافظه کاری، بازداری، انعطافمتییرهای انعطاف

و تأخیر در دریافت پاداش گبارش شتتده استتت. برای جلوگیری  ،عاطفی

از تعتدد جداو ، تحلیل تک تک متییرها در یک جدو  گبارش شتتتده 

 .است

 

 گواه گرم و سرد در دو گروه آزمایش و های اجراییکنشهای بر مؤلفه رهیمتغتک  انسیکووارنتایج تحلیل  :5جدول 

 میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات DF مجذورمجموع  منبع 

 پذیری شناختیانعطاف

 99/1 <111/1 61/1612 89/1691 1 89/1691 آزمونپیش

 82/1 <111/1 82/2111 88/2666 1 88/2666 گروه

    10/1 211 23/211 خطا

 بازداری

 92/1 <111/1 26/62 36/1022 1 36/1022 آزمونپیش

 22/1 <111/1 26/629 81/623 1 81/623 گروه

    18/1 211 61/218 خطا

 حافظه کاری

 98/1 <111/1 21/1366 19/261 1 19/261 آزمونپیش

 80/1 <111/1 13/6660 30/1316 1 30/1316 گروه

    06/1 211 61/81 خطا

 پذیری عاطفیانعطاف

 99/1 <111/1 11/1626 86/219 1 86/219 آزمونپیش

 80/1 <111/1 12/6611 20/1360 1 20/1360 گروه

    02/1 211 26/80 خطا

 تأخیر در دریافت پاداش

 81/1 <111/1 62/2128 20/96 1 20/96 آزمونپیش

 01/1 <111/1 28/166 16/3 1 16/3 گروه

    101/1 211 10/9 خطا

 

آزمون پذیری شتتتناختی در پسانعطاف Fآماده  6جدو  بتا توجه به 

آزمون (، حتافظته کاری در پس26/62آزمون  (، بتازداری در پس61/1612 

( و تتتأخیر در 86/219آزمون  پتتذیری عتتاطفی در پس(، انعطتتاف21/1366 

دار امعن 111/1( استتت که در ستتطو 20/96آزمون  دریافت پاداش در پس

 پذیرییبان متییرهای انعطافدهتد بین دو گروه در منشتتتان می کتهبوده 

 و تأخیر در ،پذیری عاطفیشتتتنتاختی، حتافظته کتاری، بازداری، انعطاف

نیب نشان  86/1دار وجود دارد. اندازه اثر حدود ادریافت پاداش تفاوت معن

دهتد کته این تفتاوت در جتامعته ببر  استتتت. بتا توجه به این نتایج می

 ییرها مؤثر بوده و باعیتوان گفتت متداخلته بتازی چتاکی و نلی بر متمی

انی دبستتتستترد و گرم در کودکان پیشاجرایی  کنشهای افبایش مهارت

برای مقایستته دو گروه آزمایش و گواه پس از مداخله  شتتود. همچنینمی

برای آمادگی ورود به مدرستته، از  ازینشیپهای اولیه یادگیری در مهارت

تحلیل واریانس چندمتییری استتتتفاده شتتتد. مفروضتتته اصتتتلی این  آزمون

 -آزمون بالا بودن نمره آمادگی ورود به مدرستته  تحصتتیلی و احستتاستتی

 سبتندر گروه آزمایش  کنندهشترکتی دبستتانشیپاجتماعی( کودکان 

 نشان داده شده است. 3جدو  نتایج در  که به گروه گواه بود
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 ی(احساس -های آمادگی ورود به مدرسه )تحصیلی و اجتماعینتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه دو گروه آزمایش و گواه از نظر مهارت :3جدول 

 میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات میانگین مجذورات خطا انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر وابسته

-مدرسهآمادگی ورود به 

 تحصیلی

 19/6 12/26 آزمایش
11/36 20/20661 61/698 16/1 36/1 

 38/2 63/12 گواه

آمادگی ورود به مدرسه 

 اجتماعی-احساسی

 23/9 13/26 آزمایش
21/33 21/12193 11/263 111/1> 66/1 

 62/2 23/63 گواه

 

دهد که بین کودکان گروه آزمایش و گواه نشتتتان می 3نتایج جدو  

 -ی ورود به مدرستتته تحصتتتیلی و احستتتاستتتیآمادگهای از نظر مهارت

وجود دارد. همچنین میانگین  تفاوت 111/1اجتماعی پیشتترفت در ستتطو 

( و 12/26گروه آزمایش در آمادگی ورود به مدرستتته   شتتتدهویتصتتتح

دار استتتت و معنا 111/1وده که در ستتتطو ( ب63/12میانگین گروه گواه  

نشتتتان از افبایش مهتارت اولیته یتادگیری تحتت عنوان آمادگی ورود به 

 موزشمدرسه تحصیلی و احساسی و اجتماعی در گروه آزمایش در اثر آ

 بازی چاکی و نلی داشت.

 گیریبحث و نتیجه
تأثیر بازی شتتناختی چاکی و نلی برای هدف از پژوهش حاضتتر بررستتی 

پذیری شتتتناختی، ستترد  انعطاف اجرایی کنشی ارتقا شتتناختآموزش و 

گرم  اجرایی کتتنشمتتؤلتتفتته  2متتدت( و بتتازداری و حتتافتظتته کتوتتتاه

پتذیری عتاطفی و تتأخیر در دریتافت پاداش( در جهت افبایش  انعطتاف

حستتاستتی( ا -های آمادگی ورود به مدرستته  تحصتتیلی و اجتماعیمهارت

دبستتتانی استتت. نتایج پژوهش نشتتان داد که بازی چاکی و کودکان پیش

مؤلفه  ستترد و دو اجرایی کنشنلی تأثیر مثبتی را در هر ستته مؤلفه اصتتلی 

های گرم ایجاد کرده استتت و نتایج آزمون مقایستته میانگین اجرایی کنش

دو گروه آزمایش و گواه در مؤلفه آمادگی ورود به مدرسته نشان داد که 

های ورود به مدرستتته کودکتان گروه آزمایش نمرات بالاتری در مهارت

توانند های اجرایی میکنشنستتبت به گروه گواه دریافت کردند؛ بنابراین 

 -آمتادگی ورود بته متدرستتته  تحصتتتیلی و اجتماعی ازیتنشیپ عنوانبته

دبستتتتانی مطرح شتتتوند. نتایج حاصتتتل از این احستتتاستتتی( کودکان پیش

ایی بر های اجرکنشپژوهش با پیشتتتینه پژوهشتتتی مبنی بر تأثیر آموزش 

و  12، 13، 16است   راستاهمهای دیگر ها و عدم تیییر مؤلفهبرخی مؤلفه

های اجرایی اثرات کنشآموزش مداخلات . البتته در مطتالعتات قبلی (26

پیتتدا نکردنتتد و فقط در بعتتد  اجرایی کنشقتتابتتل توجهی در تمتتام ابعتتاد 

(. 18 و 19خاصتتتی مانند حافظه کاری افبایش عملکرد را نشتتتان دادند  

مذکور  هایهای حاضر با یافتهبخشی از تفاوت موجود بین نتایج پژوهش

ای متفاوت و اببارهای سنجش ی مداخلههاتوان به استتفاده از برنامهرا می

های آموزشتی و اببار انتخاب شده مختل  نستبت داد. عدم تشتابه فعالیت

کند که ما اثر پیشتتترفت واقعی در برای ارزیتابی، این بتاور را تقویتت می

 ایم.گیری کردهرا اندازه اجرایی کنشهای ظرفیت

محور چاکی و نلی باعی پژوهش حاضر نشان داد انجام بازی شناخت

ی ریپذانعطافسرد  بازداری، حافظه، و  اجرایی کنشهای افبایش مهارت

ها با (. این یافته≥16/1Pشتتتود  دبستتتتانی میپیششتتتناختی( در کودکان 

گروه آزمایش هم  (.61و  21،13های پیشتین همستو است  نتایج پژوهش

های ستتاده و هم تکالی  پیچیده مربوط به حافظه فعا  عملکرد در فعالیت

بهتری از خود نشان دادند. در تبیین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر 

خصتتتو  کودکان در معرض دبستتتتانی بهتوان گفتت کودکان پیشمی

ن و خطر اغلتب در استتتتفتاده از راهبردهای خودتنظیمی مانند چک کرد

یک تکلی  یادگیری دچار مشتتتکل هستتتتند. آنها  یاصتتتلاح کردن در ط

هتای مباحم ناتوان متدت و بتازداری از محرکمعمولتاً در توجته طولتانی

های اجرایی است که در تکالی  کنشاشکا  در  ،هااین ضتع  .هستتند

 دهی و ترکیب میبان زیاد از اطلاعاتتحصتیلی پیچیده که نیازمند سازمان

 در شدن توانمند با کودک(. 13شتوند  پدیدار می ،زان استتآمودانش

 به بهتر را دستتتورات توانستتت خواهد ناخودآگاه صتتورتبه حافظه این

کمتر  دیگران صتتتورت بتتدین کنتتد، فراموش کمتر و ستتتیرده ذهن

 کودک هستتتند. همچنین دستتتورات تکرار به مجبور مداوم صتتورتبه

ذهن  از را مباحم اطلاعات بیشتتتری زمان مدت برای بود خواهد قادر

 عمل توانمندتر مستت له حل و تحصتتیلی هایموقعیت در و کرده بیرون

حافظه  افبایش با چون؛ کند دنبا  پایدارتر را درس کلاس، در و کند

 مطالب اغلب و یافته بیشتری تسلط مس له مختل  اجبای به مدتکوتاه
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شتتود. در جلستتات آموزشتتی می روروبه مشتتکل با و کمتر کردهن گم را

هنی مرور ذتوان بهشده بود که می حافظه در تمام جلسات گنجانده حیطه

و تکرار مطالب و یادآوری قوانین و تکالی  در جلسه قبل توسط کودک 

 .اشاره کرد

های اجرایی ستتترد استتتت که در پژوهش کنشبتازداری بعتد دیگر 

 ایجده بود که با نتحاضر طی آموزش بازی شناخت محور افبایش پیدا کر

کودکان گروه آزمایش در ( همستتتو استتتت. 61و  20  برخی مطتالعتات

های ویژه در مهار پاس به ؛افبایش خوبی داشتتند ،توانایی بازداری  مهار(

برنامه آموزشی وجود داشت. همچنین گروه  8و  9حرکتی که در مراحل 

 هایکآزمایش به زمان کمتری برای پاس  دادن صحیو در حضور محر

 ی کته در این کارکردانکودکت .مباحم در تکلی  برو نرو نیتاز داشتتتتنتد

 د ونپرت باشتت بازداری پاستت ( دچار ضتتع  هستتتند ممکن استتت حواس

کنند  ها مقاومتممکن است نتوانند در مقابل تکانه و دنتکانشتی عمل کن

تواند بر روی تقویت توجه در (. آموزش بازداری پاستتت  همچنین می61 

پذیری شتتناختی عامل بعدی دیگری انعطافکودکان نیب اثرگذار باشتتد. 

و  68استتتت که در گروه آزمایش بهبود پیدا کرده بود که مطالعات قبلی 

 های اجرایی به کودک کمککنشاند. ا ید کردهنیب این نتیجته را تت( 61

کند که عملکرد خود را ارزیابی کند و موانع بهبود و پیشرفت خود را می

پذیری شتتناختی مستتتتلبم تلفیق دو مورد . انعطافکنند شتتناستتایی و رفع

 ؛زمان استتت: داشتتتن اطلاعات در ذهن و جلوگیری از پاستت  نامناستتبهم

اید ذهنی فرد ب کارکرداگر  خصتتو به. ترکیبی که واقعاً دشتتوار استتت

پذیری زیرا انعطاف ،طور مداوم و با توجه به تیییرات مس له عوض شودبه

وی ربا پیشتتترفت تحصتتتیلی و هم با  هم طور قتابل توجهیشتتتنتاختی بته

(. 22دبستتتتانی ارتباط دارد  هتای برتر برای یادگیری در دوره پیشآورد

رکب های پیچیده تمیری در حیطهپذیری شتتتناختی بر ماهیت یادگانعطاف

نوپ های موقعیتی متکودک بتواند در پاس  به درخواست طی آن دارد که

 حل را استتتفاده کند. در واقع با افبایشراحتی حرکت کند و بهترین راهبه

تأثیرات مثبتی بر توجه، پشتتتتکار و آمادگی  ،پتذیری شتتتنتاختیانعطتاف

 (.61دهد  مدرسه در کودکان ر  می

های عاطفی و احستتاسی  گرم( نتیجه دیگر این پژوهش بهبود مهارت

محور چاکی و نلی بود انجام بازی شتتتناخت دبستتتتتانی بتاکودکتان پیش

 16/1P≤همسو 26و  22و  61های پیشین  ها با نتایج پژوهش(. این یافته )

 توان گفتدر تبیین نتایج به دستتتت آمده از پژوهش حاضتتتر می .استتتت

رم  تتأخیر در دریتافتت پتاداش( بتا توانایی کنار آمدن با گاجرایی  کنش

ناامیدی و توانایی منتظر ماندن برای گرفتن پاداش یا تقویت همراه استتتت 

از عه در این مطال کودکان عملکرد بالاتری داشتند. ،که در گروه آزمایش

 ارفعالیت آموزشی احساسات منفی خود  یکودکان خواستته شتد تا در ط

منتظر نوبت خود بمانند تا پاستتت  را ارا ه دهند  مانند اینکهمدیریت کنند. 

توجته قرار گرفتتت.  طور ختتا  توستتتط آموزش موردکته این جنبته بته

های اجرایی کنش( نشتان داده است آموزش 22همچنین نتایج مطالعات  

های عاطفی و تنظیم هیچانی را در کودکان بهبود توانتد شتتتایستتتتگیمی

و حافظه کاری از عوامل حیاتی برای بهبود و دو عتامتل بازداری بخشتتتد 

د توانپذیر شتتتناختی میطور مثا  انعطافبه .ابعاد کارکردهای گرم بودند

نگرش کودکتان نستتتبتت بته یتادگیری را تیییر دهتد و تحمتل ناامیدی و 

(. 28تعاملات مربوط به یادگیری با معلمان و همسالان را نیب بهبود بخشد  

های مکن استتتت مقتدار زیتادی از توانتاییهمچنین بتازداری کودکتان م

ویژه تنظیم هیجتتانی را توضتتتیو دهتتد. توانتتایی عتتاطفی کودکتتان، بتته

توانتد بر توانتایی تنظیم هیجتان تأثیر بگذارد کودکتان می مهتارگریخود

(. در مداخله حاضر این مورد بسیار مورد توجه قرار گرفت و از طریق 61 

 ابعاد کنتر  اجرایی گرم در نظر گرفته شتتده بود ،طراحی تکالی  مربوطه

( همسو است؛ چنان که در 61که با یافته دیگر مطالعه انجام شتده پیشتین  

م های تنظیاجرایی و ستتازه کارکردهایبین  آن مطالعه نیب نشتتان داده شتتد

 .داری وجود دارداهای اجتماعی و عاطفی رابطه معناحساسات، شایستگی

محور چاکی و ر نشان داد انجام بازی شناختهمچنین پژوهش حاضت

های اجرایی در گروه آزمایش نمره بهتری را در نلی بتا تتأکیتد بر مهارت

ستتتبب شتتتد  گواهآزمون آمتادگی ورود بته متدرستتته نستتتبت به گروه 

 16/1P≤ .) توانتد ستتتبب بروز میاجرایی  کنشمجهب بودن بته قتابلیتت

ها با این یافتهد. شتتوبستتتان آموزان در ستتطو داستتتقلا  در یادگیری دانش

( همسو است که نشان 61و  26و  22و  19، 16های پیشتین  نتایج پژوهش

دبستتتانی دوره حستتاس و مهمی استتتت که طی آن های پیشستتا دادند 

توانتد افبایش و بهبود یابد و کودکان را اجرایی کودکتان می هتایکنش

به  ر تبیین نتایجدهتای بهتر تحصتتتیلی و اجتمتاعی قرار دهد. در موقعیتت

های اجرایی طبق کنشتوان گفت دستتتت آمتده از پژوهش حتاضتتتر می

های تحصیلی از جمله درک مطلب، بین مهارتهای گذشته پیشپژوهش
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واژگان و ریاضتتیات  شتتمارش، اعداد، تشتتخیص بیشتتتر و کمتر( بوده و 

های احستتتاستتتی و اجتماعی های اجرایی گرم با مهارتهمچنین مهتارت

قوانین و مقررات، رعایت نظم و انضتتتباط، تحمل تأخیر و  همچون درک

ناامیدی و همدلی رابطه دارند. انجام وظای  ریاضتتتی به تنظیم شتتتناختی 

فعا  و پردارش اطلاعات نیاز دارد که طبق مطالعات تصویربرداری عصبی 

(. از ستتوی دیگر 61  پیشتتانی مرتبط استتتمیبی انجام شتتده با قشتتر پیش

طور قابل مدت بهو حتافظته کوتتاه ،تی، بتازداریپتذیری شتتتنتاخانعطتاف

توجهی بتتا تکتتالی  ادراکی ارتبتتاط دارد کتته ستتتبتتب درک عبتتارات و 

همچنین دانش الفبا بیشتتر از سایر  و شتوندها از ستوی کودک میمهارت

طور کلی به(. 62هتای اجرایی بتا حتافظته کاری مرتبط هستتتتند  مهتارت

 خصو  در مورداجرایی به یهانشتوان استتنباط کرد که آموزش کمی

تواند بستتیاری از مشتتکلات تحصتتیلی دو مؤلفه حافظه فعا  و بازداری می

 از جمله مربوط به پاستتت  احتما  جا انداختن حروف و کلمات، اشتتتتباه 

کودکان در حروف مشتابه و اضتافه کردن حرف اضافی به یک کلمه( و 

 (.61د  مشتتکلات هیجانی، احستتاستتی و اجتماعی کودک را اصتتلاح کن

های اجرایی گرم که در شتترایط انگیبشتتتی و احستتتاستتتی کاربرد مهارت

ها درک عنوان خودتنظیمی هیجانی بر احساسات و انگیبهبیشتتر به ،دارند

(. کودکانی که توانایی به تأخیر افتادن لذت در برابر پاداش 22شتتتود  می

لای را دارند از ستتتطو مهارت اجتماعی بالاتری برخوردارند و ستتتطوح با

توان دهد که می(. این مطالعه نشتتان می26دهند  نشتتان می خودتنظیمی را

را با استتفاده از آموزش مبتنی بر ساختار برنامه اجرایی  کنشهای مهارت

ساله در یک  3-6ها که در آن کودکان دبستانی( پیششناختیبومدرسی  

اد. این د های مبتنی بر بازی گروهی مشتیو  هستند، افبایشستری فعالیت

کند تا خود را در حین بازی نوپ آموزش در واقع کودکان را تحریک می

و از طریق بازی با همستتالان تنظیم کنند. استتتفاده از یک موقعیت زندگی 

ه تواند برای کمک بدبستتتتانی میواقعی متاننتد بازی در یک محیط پیش

یا  هاهای شتتناختی حداقل در ستتایر موقعیتکودکان در تعمیم پیشتترفت

 وظای  مشابه مفید باشد. 

بتتا علوم رفتتتاری هتتای ایتن پتژوهتش نتیب متتاننتتد ستتتتتایر پژوهش

توان ستتته محدودیت عمده را اینجتا می درهتایی همراه بود. محتدودیتت

دیده اجرا شتتتناس آموزشاین آموزش توستتتط یک روان .1اشتتتاره کرد: 

 موضوپ در این پژوهش این .2 استت، نه متخصتص باتجربه فراوان، شتده

گرم و ستترد با گذشتتت زمان اجرایی  کنشکه آیا دستتتاوردهای آموزش 

پایدار هستتند یا نه  یا اینکه آمادگی بالاتر در مدرسه یا پیشرفت بیشتر در 

پایان مهدکودک و کلاس او  ابتدایی همراه استتتت با نه بررستتتی نشتتتده 

و در معرض خطر  افرادی  بهنجاردر این مطالعه فقط کودکان .6 ،استتتت

ر ب. مطالعه شتتدندوز اختلا  خاصتتی در آنان تشتتخیص داده نشتتده( که هن

برای  شودبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میها و استاس این محدودیت

انی دبستتتتپتذیری این آموزش، معلمان پیشبررستتتی اثربخشتتتی و تعمیم

این پیشتتتنهادات دیگر . از هتای لتازم و کتافی را دریتافتت کننتدآموزش

لیت انتقا  این برنامه آموزشتتتی و کشتتت  تأثیرات مطتالعته، بررستتتی قاب

مدت بر پیشترفت و موفقیت کودکان در مدارس است. با توجه به طولانی

درسه، کودکان در م یافتگیسازشاهمیت تنظیم شتناختی و هیجانی برای 

چنین تمرکب کنند. هماجرایی  کنشباید بیشتتتتر بر بخش گرم  هاپژوهش

 هایان در معرض خطر، دارای ناتوانیای بین کودکبهتر استتتت مقایستتته

ی برای بررستتتی اثربخشتتتبهنجار و یا اختلالات خا  با کودکان  مختل 

نتایج این مطالعه امیدوارکننده  در هر صتتتورت .این آموزش انجام شتتتود

های توان با مداخلات نسبتاً ساده، جنبهکه می؛ چون نشان داده است استت

وپ تأثیر این ن بررستتتی ستتترانجتامرا تقویتت کرد. اجرایی  کنشمختل  

از نظر  یمتتداخلتته بتتا کودکتتان در معرض خطر  برای مثتتا  کودکتتان

های اجرایی ضع  دارند( یا کودکان دارای اختلا  مانند کودکان مهارت

و  ،فعا شپتایین بته دلیل آستتتیب اجتماعی، کودکان بیاجرایی  کنشبتا 

 شد.بسیار مفید با تواندبا مشکلات یادگیری میکودکان 

 ملاحظات اخلاقی
کتتد اخلتتا  یتن مطتتالعتته بتتا اختتذ ا اصررول اخرلراق پرژوهرش: پریرروی از

EE/1400/3/02/3808/scu.ac.ir  شتده از ستوی دانشگاه  مجوزهای صتادرو طی

 رضایت کامل افراد نمونه انجام شده است.با شهید چمران اهواز و 

 است.حامی مالی انجام شده هیچ گونه این مطالعه بدون  حامی مالی:

 با کم وی ی نویسندهااین مقاله بخشتی از رستاله دکتر نقش هر یک از نویسرندگان:

 است.انجام شده چهارم  سندهیدوم و سوم و مشاوره نوگان سندینوارت نظ

نبا  تعارض منافع را به د گونهچیهانجام این پژوهش برای نویستتتندگان  تضرراد منافع:

 کاملاً شفاف و بدون سوگیری، گبارش شده است. صورتبهنداشته است و نتایج آن 

بدین وسیله از تمام افراد نمونه و والدین کودکان جهت شرکت در  قدردانی: تشکر و

قدردانی  تشکر وانجام این پژوهش و مدیران مدارس جهت همکاری در اجرای مطالعه، 

شود.می
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