
Effect of Socratic dialogic teaching on sixth grade students' attention and 
academic achievement

Vol 21, No. 2, Summer 2019

Pages 94-107

Advances in Cognitive Sciences

Research Article

Recieved: 25 Sep. 2017
Revised: 8 May 2018
Accepted: 17 Jul. 2018

Keywords
Attention
Attention training
Socratic dialogue
Dialogic teaching

Corresponding author
Ali Nouri, Department of Educa-
tional Sciences, Malayer Universi-
ty, Malayer, Iran

Email: A.nouri@malayeru.ac.ir

Abstract

94

Ali Nouri1*           , Fataneh Esmaeili2, Saman Seifpour3, Anahita Khorami4, Samira Anvar2,
 Mahmoud Talkhabi5, Fatemeh Bolbolli6, Nahid Noorian7

1. Associate Professor, Department of Educational Sciences, Malayer University, Malayer, Iran

2. MA in Mind, Brain, and Education Studies, Iran

3. MA in Medical Engineering, Tehrn, Iran

4. PhD in Cognitive Neuroscience, School of Behavioral Sciences & Mental Health, Iran Institute of Psychiatry, Iran University of Meadical 

Sciences, Tehran, Iran

5. Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University and Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran

6. BA in Primary Education, Tehran, Iran

7. MA in Clinical Psychology, Tehran, Iran

Introduction: The Socratic Dialogue is one of the effective strategies of teaching, with strong re-
search evidence supporting its positive effects on improving student learning and thinking skills. In 
this regard, the present study was conducted to investigate the effect of Socratic Dialogue teaching 
on sixth grade students’ attention and academic achievement.
Methods: This study was conducted with a mixed method approach (quasi-experimental and phe-
nomenological). Participants in this study were 24 sixth grade male students, half of whom were 
in the experimental group (dialogic method) and the other half in the control group (non-dialogic 
method). The Attention Network Test and CPT were used for measuring the changes in the efficacy 
of students’ attention and a multi-choice test was designed to assess students’ academic performance. 
Event-related potentials (ERPs) were also used for recording and representing the changes in neural 
network of attention when they performed the attention network test. Moreover, the semi-structured 
interview was utilized to describe the experiences of the teachers and students in the experimental 
group at the end of the intervention period. 
Results: Results of the study indicated that in different aspect of attention, there was a significant 
difference only in overall omission component of sustained attention test between the experimental 
and control groups. Further, there was a statistically significant difference between the mean scores 
of the student of the experimental and control groups on the academic achievement tests (except for 
mathematics) in favor of the experimental group. The ERPs data also indicated the effect of ampli-
tude of the incongruent task at the Fz electrode and the latency of neutral task at the CZ electrode for 
the P200 component enhanced significantly after training for experimental group. Howevr, there was 
not a significant relationship among all measured changes for the N200 component. The analysis of 
the qualitative data obtained from the interview confirmed the role of the Socratic dialogue method 
in improving attention and academic performance.
Conclusion: These results support the positive effects of Socratic dialogue in enhancing some as-
pects of students’ attention and their academic achievement. These effects are highly likely related to 
the questioning nature of dialogic learning context that encourages students to continuously control 
and monitor their own attention processes.
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مقدمه: روش گفت و شنود سقراطی یکی از روش های موثر آموزش است که شواهد پژوهشی مستحکمی در حمایت از 

تاثیرات مثبت آن بر بهبود یادگیری و مهارت های تفکر دانش آموزان وجود دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف 

مطالعه تاثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر عملکرد توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اجرا شد.

شد.  اجرا   ) پدیدارشناسی  روش  و  آزمایشی  روش  از  )ترکیبی  آمیخته  رویکرد  یک  اتخاذ  با  پژوهش  این  کار:  روش 

شرکت کنندگان در پژوهش 24 دانش آموز پسر پایه ششم ابتدایی بودند که در گروه آزمایش )روش گفت و شنودی( و گروه 

کنترل )روش غیر گفت و شنودی( مشارکت داشتند. برای سنجش عملکرد توجه از آزمون شبکه های توجه و آزمون توجه 

پایدار و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از آزمون عملکرد تحصیلی استفاده شد. در حین اجرای آزمون شبکه های توجه، 

پتانسیل های وابسته به رخداد نیز ثبت گردید. مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز برای توصیف تجربه معلمان و دانش آموزان 

گروه آزمایش در پایان دوره آموزش اجرا شد.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در ابعاد مختلف توجه، تنها در مولفه حذف کلی آزمون توجه پایدار تفاوت 

معناداری در عملکرد توجه دانش آموزان بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. همچنین، در همه مواد عملکرد تحصیلی 

به جزء ریاضیات تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج ERPs نشان داد که تاثیر دامنه تکلیف ناهمخوان در الکترود FZ و 

تاخیر تکلیف خنثی در الکترود CZ در مولفه P200 در نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداري افزایش یافته 

است. اما، میان عناصر اندازه گیری شده مولفه N200 تفاوت معناداری مشاهده نشد. داده های کیفی حاصل از مصاحبه نیز 

نقش روش گفت و شنود سقراطی در بهبود توجه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تایید نمود. 

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از تاثیرات مثبت تدریس با روش گفت و شنود سقراطی در بهبود برخی جنبه های توجه 

و عملکرد تحصیلی حمایت می کند. این تاثیرات به احتمال زیاد ناشی از ماهیت پرسش گرانه فضای یادگیری گفت و شنود 

است که دانش آموزان را ترغیب می کند تا پیوسته فرایندهای توجه خود را مدیریت و نظارت نمایند.
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مقدمه
توجه به عنوان یک سازه پیچیده چند وجهی مشتمل بر عناصر چندگانه 
است که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رفتار انسان، از پردازش 
ادراکی پایه تا فرایندهای شناختی و هیجانی پیچیده ایفا می کند )1(. 
و  یادگیری  فرایند  در  توجه  حیاتی  اهمیت  بر  پیوسته  تربیت شناسان 
حافظه تاکید نموده اند. آنها همواره در جستجوی اکتشاف راهبردهای 

نوآورانه برای برانگیختن و حفظ توجه دانش آموزان تالش نموده اند. در 
همین راستا، پژوهشگران در طول دهه های اخیر به درک گسترده ای 
از مبانی عصبی توجه نائل گشته اند و شواهد زیادی در حمایت از نقش 
اساسی توجه در رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان عرضه 
نموده اند )2-4(. بر اساس نتایج این مطالعات، سه مدار عصبی متمایز 
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در کارکردهای اساسی مرتبط به توجه درگیر هستند )2-4، 5(. در این 
مدل، گوش به زنگی به فرایند دستیابی و حفظ حالت حساسیت باال 
به محرک های دریافتی اشاره دارد. جهت دهی به عنوان فرایند تمرکز 
انتخابی بر اطالعات از ورودی های حسی تعریف می شود. شبکه کنترل 
و  احساسات  افکار،  میان  تعارض  حل  و  تنظیم  توانایی  به  نیز  اجرایی 
پاسخ ها اشاره دارد )1، 4، 6، 7(. عالوه بر این، برخی مطالعات به واکاوی 
پیوندهای فیزیکی و کارکردی میان این شبکه ها پرداخته اند. بر اساس 
یافته های این پژوهش ها، شبکه گوش به زنگی در نواحی مغزی هسته 
لوکوس سرولئوس، کورتکس پیشانی راست و کورتکس آهیانه ای راست 
می شود.  تنظیم  نوراپی نفرین  عصبی  انتقال دهنده  توسط  و  پردازش 
 Frontal eye شبکه جهت دهی با بخشهایی از میدان های چشم پیشانی
fields، قطعه آهیانه ای فوقانی، اتصال گیجگاهی آهیانه ای، برجستگی 

مرتبط   Pulvinar بالشتک  هسته  و   Superior colliculus فوقانی 
است و توسط انتقال دهنده عصبی استیل کولین تنظیم می شود. نواحی 
کمربندی تحتانی Anterior cingulated، اینسوال تحتانی، کورتکس 
پیشانی و جسم مخطط Striatum درگیر شبکه کنترل اجرایی هستند 
و انتقال دهنده های عصبی دوپامین وسروتونین تنظیم کننده آن هستند 
سه  این  که  داده اند  نشان  اخیر  تصویربرداری  مطالعات   .)8-6  ،4  ،3(
سیستم توجه با وجود همپوشی کارکردی قابل توجه، به لحاظ آناتومیک 

از هم مجزا و دارای استقالل کارکردی هستند )2، 6، 9(.
شبکه های  وراثت پذیری  ریشه های  حمایت  در  شواهدی  که  حالی  در 
مهم  نقش  اکتشاف  حال  در  نیز  مطالعاتی   ،)10( دارد  وجود  توجه 
تجربه در تشکیل و رشد این شبکه ها هستند )11، 12(. بر این اساس، 
تفاوتهای فردی نیرومند در کارآمدی هر یک از شبکه های توجه ناشی 
از تنوع ژنتیکی میان افراد در تعامل با تنوع تجربه های خاص آنان در 
طول دوران رشد هستند )13(. پژوهشگران رشد ساختمان کارکردی 
و  داده  قرار  مطالعه  مورد  نیز  را  انسان  زندگی  در چرخه  این شبکه ها 
کنترل  های  سیستم  در  مهم  تغییرات  تداوم  از  حاکی  آنها  یافته های 
کارآمدی  مطالعات،  این  نتایج  اساس  بر   .)14-12( است  بزرگسالی  تا 
افزایش  شبکه گوش به زنگی تا سن 10 سالگی به طور قابل توجهی 
در  جهت دهی  شبکه  می رود.  کاهش  رو  بزرگسالی  در  سپس  و  یافته 
طول نوزادی و اوایل کودکی توجه را تنظیم می کند. این شبکه به نظر 
می رسد تا حدود 10 سالگی نسبتا باثبات و بدون تغییر قابل توجهی 
مرتبط با سن رشد می کند. شبکه توجه اجرایی از حدود سه سالگی به 
بعد تفکر و هیجان را  تنظیم می کند، اما تغییرات آن در سراسر دوران 
کودکی تداوم یافته و ممکن است عملکرد آن در حدود هشت سالگی به 

سطح نزدیک به بزرگسالی تثبیت گردد )12، 15(.

کوششمند  کنترل  و  توجه  بین  ارتباط  در  افزایشی  به  رو  شواهد 
Effortful control نیز گزارش شده است )16-18(. کنترل کوششمند 

به توانایی بازداری، فعال سازی و یا نگهداری یک پاسخ اشاره دارد که به 
واسطه آن ظرفیت بازداری یک پاسخ غالب به منظور اجرای یک پاسخ  
  Simonds جزیی تر میسر می شود )18(. به عنوان نمونه، نتایج مطالعه
و همکاران )17( حاکی از وجود روابط مثبت بین کنترل توجه و تنظیم 
هیجان است. رشد شبکه های توجه مرتبط با توانایی های خودتنظیمی 
به کودکان امکان می دهد تا بتوانند تفکر، هیجان و رفتار خود را کنترل 
کنند )16، 19، 20(. همسو با این یافته ها، در مطالعه دیگری با استفاده 
به  وابسته  پتانسیل های  و   (Reaction time (RT)) واکنش  زمان  از 
رخداد (Event-related potential (ERP))، ارتباط میان نشانه های 
به زنگی، جهت دهی و  جامعه ستیزی و سه شبکه توجه عمده )گوش 
توجه اجرایی( در میان نمونه ای از جامعه جوانان مورد مطالعه قرار گرفته 
است. یافته های این پژوهش بیانگر رابطه میان نشانه های جامعه ستیزی 
و سطح پایین عملکرد شبکه گوش به زنگی است. آنها این اختالل در 
توجه گوش به زنگی را به کارکرد نابهنجار سیستم نورآدرنالین نسبت 
تاثیر  عاطفی  و  عالی  شناختی  پردازش  بر  است  ممکن  که  می دهند 

داشته باشد )21(. 
با اتکای به نتایج مطالعات متعدد در حمایت از نقش حیاتی تجربه در 
کارآمدی شبکه های توجه، پژوهشگران در سال های اخیر در صدد آزمون 
تاثیر آموزش های خاص بر بهبود شبکه های توجه و کنترل کوششمند 
برآمده اند. برخی از این مطالعات تاثیرات مثبت آموزش توجه بر بهبود 
که  کرده اند  گزارش  توجه  نقص  میان کودکان دچار  در  اجرایی  توجه 
از تاثیرات مثبت آموزش توجه بر بهبود توجه اجرایی در این کودکان 
حکایت دارد )22-25(. به عنوان مثال، برخی گزارش ها بیانگر آن است 
که مداخالت زود هنگام مبتنی بر بازی های توجهی می تواند عملکرد 
توجه کودکان پیش دبستانی دچار اختالل بیش فعالی نقص توجه را 
بهبود بخشد )24، 25(. عالوه بر این، برخی پژوهشگران، تاثیرات آموزش 
توجه بر عملکرد توجه اجرایی در کودکان عادی نیز گزارش نموده اند 
)26-28(. جالب توجه است، مطالعاتی نیز وجود دارد که بهبود تغییرات 
جمله  از  اجرایی  توجه  درگیر  مغزی  نواحی  در  کارکردی  و  ساختاری 
میلینه شدن شبکه عصبی مرتبط را گزارش نموده اند. به عنوان مثال، در 
مطالعه ای، به آزمون کارآمدی توجه اجرایی در کودکان 4 تا 6 ساله پس 
از 5 روز آموزش توجه از طریق بازی های رایانه ای پرداخته شده است. 
نتایج این مطالعه نشان داد که کودکان آموزش دیده در مقایسه با گروه 
کنترل، در آزمون های توجه اجرایی و توانمندی هوشی عملکرد بهتری 
الگوی  دارند. پتانسیل های وابسته به رخداد )ERPs( نیز تغییرات در 
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فعالیت مغز را نشان داد. به این ترتیب که الگوی فعالیت مغز کودکان 
4 ساله آموزش دیده مشابه الگوی فعالیت مغز کودکان 6 ساله آموزش 
الگوی  بود و پاسخ عصبی کودکان 6 ساله آموزش دیده مشابه  ندیده 
بزرگساالن بود )26(. در مطالعه ای دیگر، اخیرا پژوهشگران به آزمون 
عملکرد مدارهای مغزی درگیر در توجه اجرایی کودکان 5 ساله پس از 
ده جلسه آموزش رایانه ای پرداختند. نتایج نشان داد که فعالیت شبکه 
توجه اجرایی در کودکان آموزش دیده نسبت به کودکان آموزش ندیده 
سریع تر و کارآمدتر است و این تفاوت دو ماه بعد از آموزش هم مشاهده 
شد )27(. عالوه بر این، برخی مطالعات، مکانیسم تغییرات ماده سفید 
ناشی از آموزش یکپارچگی ذهن_بدن را مورد مطالعه قرار دادند. آنها 
تغییرات در تراکم آکسون پس از 2 هفته آموزش و تغییرات در تغییر 
میلین پس از 4 هفته آموزش گزارش کردند. تغییرات در تراکم آکسون با 
بهبود خلق و خو و عاطفه در برخی نواحی ارتباط داشتند. آنها همچنین 
بهبودی زمان واکنش در آزمون شبکه های توجه و به طور خاص شبکه 
در  ذهن_بدن  یکپارچگی  آموزش  دریافت کننده  کودکان  در  اجرایی 
مقایسه با گروه کنترل گزارش نمودند )29(. این یافته ها به طور بالقوه 
از امتیازات آموزش توجه در بهبود عملکرد توجه دانش آموزان حمایت 
برنامه هایی  اجرای  و  طراحی  از  داده ها  این  همه   .)27  ،18( می کنند 
برای بهبود مهارت های تنظیم توجه در کودکان از طریق برنامه درسی 

مدرسه حمایت می کنند )26، 27(. 
آموزش  تلفیق  چگونگی  تاکنون  موجود  پژوهش های  وجود،  این  با 
نظر  به  نداده اند.  قرار  مطالعه  مورد  را  مدارس  درسی  برنامه  در  توجه 
می رسد امکان این تلفیق با بهره گیری از پتانسیل راهبردهای متداول 
تدریس فراهم شود؛ راهبردهایی که اغلب معلمان با آنها آشنایی داشته 
و توانایی کاربست آنها را در کالس درس دارند. گفت و شنود سقراطی 
تاثیرات  می شود  تصور  که  است  راهبردهای شناخته شده  آن  از  یکی 
به  و  دارد  آموزان  دانش  توجه  مهارت های  بهبود  بر  پایداری  و  مثبت 
طور گسترده ای در تمام کالس های درس قابل اجرا است. گفت و شنود 
از  استفاده  با  تفکر است که  و  یادگیری  برای  سقراطی روشی مطلوب 
پرسش های محرک دانش آموزان را ترغیب می کند تا به درک، اکتشاف 
و  برخی شواهد کمی  آیند.  نایل  اندیشه ها  و  و ساخت معنای مفاهیم 
بهبود  در  سقراطی  شنود  و  گفت  مثبت  تاثیرات  از  حمایت  در  کیفی 
یادگیری و حافظه دانش آموزان در موقعیت های آموزشی گزارش شده 
است )30(. به عنوان مثال، پژوهش نشان داده است که روشی با عنوان 
خواندن گفت و شنودی Dialogic reading حتی در سال های اولیه 
زندگی تاثیرات مثبتی بر رشد دانش دایره واژگان کودکان دارد )31، 
حدود  در  سقراط  شده  توصیه  آموزشی  روش  می رسد  نظر  به   .)32

بیست و چهار قرن پیش کارآمدی خود را در عرض زمان ها و مکان های 
این  از  روشنی  به  اخیر  پژوهش  نتایج یک  است.  نموده  مختلف حفظ 
ادعا حمایت می کند. آنها به شرکت کنندگان در مطالعه خود یک نسخه 
مساحت  مفهوم  آموزش  برای  سقراطی  شنود  و  گفت  روش  از  معاصر 
برده ای  به  سقراط  را  آن  مشابه  که  گرفتند  کار  به  هندسه  درس  در 
به نام Menon ارائه داد. این درس شامل 50 پرسش بود که نیازمند 
محاسبات ساده جمع و ضرب بود و Menon، طرف گفتگو با سقراط در 
پایان گفت و شنود خود به اکتشاف راه حل دست یافت. نتایج نشان داد 
که شرکت کنندگان در این پژوهش به طوری معنادار همان مسیرها و 
الگوی پاسخ های صحیح و خطا را اجرا کردند که Menon در پاسخ به 

پرسش های سقراط اجرا کرد )33(.  
از نقش گفت و شنود سقراطی  با توجه به شواهد پیشین در حمایت 
بیشتری  تالش های  که  می رسد  نظر  به  آموزان،  دانش  یادگیری  در 
آن  مبانی عصبی  اکتشاف  ویژه  به  راهبرد  این  پتانسیل  اکتشاف  برای 
خاطرنشان   )34(  Battro که  همانگونه  واقع،  در  گیرد.  صورت  باید 
می کند، این راهبرد آموزشی به عنوان ابزاری برای جلب و حفظ توجه 
یادگیرندگان در محیط های آموزشی را می توان با یک مطالعه آزمایشی 
و با استفاده از فنون تصویربرداری عصبی از مغز معلم و دانش آموز در 
کالس درس واقعی مورد مطالعه قرار داد. در این راستا، هدف اصلی این 
مطالعه شناخت تأثیر تدریس گفت و شنود سقراطی بر توانایی توجه 
این مطالعه  اصلی  تمرکز  بود.  آنان  پیشرفت تحصیلی  و  آموزان  دانش 
و شنود سقراطی در عملکرد  تاثیرات گفت  به سنجش  به طور خاص 
رفتاری و فعالیت مغزی مرتبط با شبکه های توجه و همین طور عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی معطوف بود. نتایج این مطالعه 
در بهبود فهم ما از شیوه های تحریک و حفظ توجه دانش آموزان در 
کالس درس نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این تجربه همچنین می تواند 
چارچوبی عملی برای پژوهشگران آینده باشد که عالقه مند به بهره گیری 
از فهم میان  رشته ای و عرضه دانش معتبر به لحاظ علمی و سودمند به 

لحاظ تربیتی هستند. 

روش کار
این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد آمیخته )ترکیبی از روش کمی و روش 
کیفی( اجرا شده است. در بخش کمی، طرح شبه   آزمایشی با گروه کنترل 
برای مقایسه فرایند تغییرات در توجه دانش آموزان در سطوح عصبی و 
رفتاری و همین طور عملکرد تحصیلی آنان استفاده شد. در بخش کیفی 
نیز با بهره گیری از یک مطالعه پدیدارشناسی به توصیف تجارب زیسته 
دانش آموزان و معلم در اجرای تدریس گفت و شنود محور پرداخته شد. 
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شرکت کنندگان اولیه پژوهش تعداد 28 دانش آموزان پسر )12 ساله( 
پایه ششم ابتدایی در یک مدرسه ابتدایی دولتی در شهر تهران بودند. 
میزان  قومیت،  جنسیت،  سن،  تحصیلی،  پایه  به  توجه  با  نمونه  افراد 
پیشرفت تحصیلی و مقیاس هوش وکسلر کودکان همگن بودند و دارای 
هیچ گونه سابقه ابتال به اختالل عصب شناختی و یا شناختی نبودند. آنها 
سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )گفت و شنودی( و کنترل 
)غیرگفت و شنودی( قرار گرفته و به مدت 4 ماه هر روز طی 4 جلسه 
45 دقیقه ای در پژوهش مشارکت داشتند. تعداد 3 نفر از ادامه مشارکت 
در پژوهش انصراف دادند، به طوری که در پس آزمون تعداد 25 نفر 
شرکت داشتند. داده های بدست آمده از یک دانش آموز گروه آزمایش 
نیز از فرایند تحلیل نهایی به خاطر تکمیل نکردن همه اجزای پیش و 
پس آزمون حذف شد. بنابراین، تعداد شرکت کنندگان نهایی شامل 24 
دانش آموز کالس ششم ابتدایی )12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه 
کنترل( بود. دانش آموزان و والدین آنان در مورد اهداف پژوهش و روش 
آن آگاه شدند و از آنها درخواست شد تا رضایت نامه آگاهانه برای شرکت 
در پژوهش امضا کنند. در مطالعه حاضر، از آزمون های شبکه های توجه، 
تجربی،  علوم  ریاضیات،  پیشرفت تحصیلی  آزمون  پایدار،  توجه  آزمون 
زبان و مطالعات اجتماعی، آزمون هوش و مصاحبه نیمه  ساختاریافته 

استفاده شد.
آزمون های شبکه های توجه: از این آزمون برای گردآوری اطالعات به 
منظور فهم تاثیر آموزش به روش گفت و شنود در مقایسه با روش غیر 
گفت و شنودی بر شبکه های عصبی مرتبط با توجه استفاده شد )3، 6(. 
و  بزرگساالن  و  توجه در کودکان  مبانی عصبی  بر  مبتنی  آزمون  این 
اندازه گیری میزان کارآمدی سه شبکه گوش به زنگی، جهت دهي، و 
سیستم های کنترل اجرایی طراحی شده است )Fan .)35 و همکاران 
)6( شواهدی در حمایت از اعتبار این آزمون و عدم وابستگی هر یک 
از شبکه ها به یکدیگر ارایه داده اند. آزمون شبکه های توجهی، شامل 
کوششهایی است که شرکت کننده باید جهت هدف ظاهر شده را در 
ثابت  نقطه  یک  کند.  مشخص  طور صحیح  به  واکنش  زمان  کمترین 
نشانه  یک  با  کوشش  هر  و  دارد  وجود  خالی  صفحه  یک  در  مرکزی 
دادن  رخ  بزودی  شرکت کننده  به  که  می شود  آغاز  نشانه(  بدون  )یا 
یک هدف یا مکان رخ دادن هدف یا هر دو را اطالع می دهد. هدف 
و  نمایان می شود  ثابت مرکزی در صفحه  نقطه  پایین  یا  باال  همیشه 
از یک پیکان مرکزی که یا به وسیله پیکان های بدون جهت )شرایط 
خنثی( یا پیکان های جهت دار موافق )همخوان( یا مخالف )ناهمخوان، 
پاسخ  است.  شده  تشکیل  شده  احاطه  کننده(  ایجاد  تعارض  شرایط 
با  متناظر  کلید  صفحه  جهت های  دکمه  دادن  فشار  شرکت کنندگان 

کلید  فشار  تا  محرک  ارایه  از  زمانی  فاصله  است.  پیکان هدف  جهت 
به عنوان زمان واکنش محاسبه می شود. محرک ها از یک سطر شامل 
گزارش  شرکت کنندگان  تکلیف  و  شده اند  تشکیل  افقی  پیکان  پنج 
پیکان  چهار  است.  )هدف(  مرکزی  پیکان  راست(  یا  )چپ  جهت 
عمل  جناح  عنوان  به  طرف(  هر  از  پیکان  )دو  هدف  احاطه کننده 
غیر  یا  همخوان(  )شرایط  همسو  جهت  در  یا  می توانند  و  می کنند 
همسو )شرایط ناهمخوان( با پیکان مرکزی ظاهر شوند. یک موقیعت 
دیگر که جناح  چهار پیکان بدون جهت هستند، موقعیت خنثی نامیده 
می شود. آزمودنی صورت مفروض کنترل کوششمند اجرایی بیشتری 
جناح ها  مداخله  خاطر  به  را  ناهمخوان  موقعیت  تا  باشد  داشته  باید 
میانگین  اندازه گیری  می شود.  منجر  جناح  تاثیر  به  و  کند  جابجا 
واکنش هر یک از شبکه های توجهی از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
1. شبکه گوش به زنگی= میانگین زمان واکنش تکالیف بدون نشانه-

میانگین زمان واکنش تکالیف دو نشانه
تکالیف نشانه مرکزی_ 2. شبکه جهت دهی= میانگین زمان واکنش 

میانگین زمان واکنش تکالیف نشانه فضایی
3.  شبکه کنترل اجرایی= میانگین زمان واکنش تکالیف ناهمخوان-

زمان واکنش تکالیف همخوان )6(.
همزمان با اجرای آزمون شبکه های توجه، تغییرات در فعالیت مغزی 
ثبت  نیز   )ERP( رخداد  به  وابسته  پتانسیل های  از  توجه  با  مرتبط 
ANT و تحلیل  ERP کمپاني  با دستگاه  و ثبت داده ها  شد. تحلیل 

سیگنال ها با نرم افزار MATLAB انجام شد.
 Continuous performance پایدار  توجه  استاندارد  آزمون 
از  پس  و  پیش  را  آزمون  این  رایانه ای  نسخه  test: شرکت کنندگان، 

اندازه گیری  مورد  عناصر  مهم ترین  میان  از  دادند.  انجام  نیز  مداخله 
این آزمون دو نوع خطای حذف و خطای ارتکاب است. خطای حذف 
به معنای آن است که آزمودنی به محرک هدف پاسخ ندهد. در این 
و  محرک  ادراک  در  آزمودنی  که  می شود  تفسیر  چنین  این  شرایط 
غیر  محرک  به  آزمودنی  پاسخ  است.  کرده  عمل  آن ضعیف  به  توجه 
هدف نیز به عنوان خطای ارتکاب ثبت می شود و به معنای آن است 
که آزمودنی در بازداری تکانه ضعیف عمل کرده است. عالوه بر این دو 
خطا، در این آزمون تعداد پاسخ های صحیح و زمان واکنش آزمودنی 

به محرک نیز محاسبه میشود.
آزمون پیشرفت تحصیلی: نیز با همکاری نزدیک با معلمان طراحی 
و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی دانش آموزان در همه ماده های 
و  زبان  مهارت های  تجربی،  علوم  ریاضیات،  جمله  از  اصلی  درسی 

مطالعات اجتماعی اجرا شد. 
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 Wechsler کودکان  برای  وکسلر  هوشی  مقیاس  فارسی  فرم 
Intelligence Scale for Children: از ان آزمون برای اندازه گیری 

عملکرد هوش عمومی دانش آموزان در مرحله پیش آزمون استفاده شد 
)36(. نمرات آزمون هوش با هدف کنترل آماری تاثیر بالقوه بهره هوشی 

بر متغیرهای وابسته توجه و پیشرفت تحصیلی ثبت گردید. 
مصاحبه نیمه ساختار یافته: عالوه  بر اینها، مصاحبه نیمه ساختاریافته 
توسط پژوهشگران برای درک نگرش شرکت کنندگان و تجربه آنان از 
روش یادگیری گفت و شنودی پس از چهار ماه تجربه تدریس و یادگیری 
با این روش از طریق مصاحبه با معلم و 9 نفر از دانش آموزان در پایان 

دوره آموزش گفت و شنودی اجرا شد.
فرایند اجرا: همه شرکت کنندگان در پژوهش در پیش  آزمون طی 
شناختی  اعصاب  علوم  آزمایشگاه  در  ساکت  اتاق  یک  در  جلساتی 
را  توجه  شبکه های  آزمون  شناختی،  علوم  مطالعات  پژوهشکده 
از  آنان  مغزی  فعالیت  الگوی  تکالیف  انجام  حین  در  و  دادند  انجام 
طریق Electroencephalography (EEG) ثبت گردید. آنها در طول 
این جلسات مجموعه ای از تکالیف دیگر مانند آزمون های هوش وکسلر، 
آزمون توجه پایدار و پیشرفت تحصیلی را نیز انجام دادند. جلسات پایانی 
هم به ثبت نمرات پس  آزمون دانش آموزان اختصاص یافت که شامل 
این جلسات،  بود. طی  همه تکالیف پیش آزمون به جزء آزمون هوش 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته با معلم و دانش آموزان گروه آزمایش نیز 
انجام شد. پس از اتمام جلسات پیش  آزمون، دانش آموزان یک کالس به 
طور تصادفی به عنوان گروه آزمایش و دانشآ موزان کالس دیگر به عنوان 
گروه کنترل انتخاب شدند. روش تدریس گفت و شنودی عنوان موقعیت 
کنترل  موقعیت  عنوان  و شنودی  گفت  غیر  تدریس  روش  و  آزمایشی 
در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان هر دو گروه در یک مدرسه حضور 
داشتند و به لحاظ سن، مقطع، جنسیت و سطح تحصیالت والدین تفاوت 
معناداری با هم نداشتند. برای معلم گروه آزمایش یک دوره آموزش پنج 
روزه )4 ساعت در روز( در مدرسه ارایه شد. برنامه آموزش معلم شامل 
اطالعاتی در مورد منطق و اهمیت پژوهش حاضر، اصول تدریس گفت 
و شنودی و روش ها و رویه های به کارگیری آن بود. طرح درس ساالنه 
و روزانه مبتنی بر گفت و شنود توسط پژوهشگر اول با همکاری با معلم 
طراحی شد و به طور دقیق توسط سایر همکاران بازنگری و اصالح شد. 
پس از چندین جلسه بازنگری، نسخه نهایی بر اساس نظر سه کارشناس 
با تخصص در یادگیری گفت و شنودی ویرایش شد و برای اجرا در اختیار 
برای  شده  طراحی  درس های  طرح  نهایی  نسخه  شد.  داده  قرار  معلم 

کالس درس به طور عمومی از فرایند زیر تبعیت می کردند:
پیشین  دانش  ساختن  فعال  برای  مرتبط  پرسش های  پرسیدن   o

دانش آموزان
• اختصاص زمان انتظار برای پاسخ دادن و گوش دادن به پاسخ های 

دانش آموزان
• هدایت پاسخ های دانش آموزان و آغاز درس جدید با یک مجموعه 

از پرسش های جدید
• پرسیدن پرسش های مکمل و ترغیب دانش آموزان به بحث گروهی 

برای فهم و تحلیل مفاهیم در حال اکتشاف
• جمع بندی نتایج حاصل از بحث گروهی و طرح پرسش جدید برای 

تفکر در منزل
طراحی دروس در روش گفت و شنودی با روش غیر گفت و شنودی 
از این لحاظ متفاوت بود که دانش آموزان تحت مداخله روش گفت و 
شنودی فرصت برقراری ارتباط و تعامل با معلم و دانش آموزان دیگر را 
دانش آموزان  فعال همه  با مشارکت  و مطالب درسی  تجربه می کردند 
و توسط خود آنان تحت هدایت و نظارت معلم ارایه می شد، در حالی 
که دانش آموزان تحت آموزش غیر گفت و شنودی مطابق شیوه های 
تدریس متداول در مدارس به صورت انفرادی و انفعالی فعالیت می کردند 
ارایه می شد. در مجموع، در روش گفت  و مطالب درسی توسط معلم 
و شنودی، هر یک از مفاهیم با یک مقدمه کوتاه توسط معلم معرفی 
شد؛ سپس دانش آموزان فرصت درگیر شدن به تفکر و بحث گروهی 
تحلیل  به  نفره   3 یا   2 گروه های  در  آنها  می کردند.  پیدا  آن  درباره 
ایده ها و مفاهیم از زوایای مختلف پراختند و به یک جمع بندی توافقی 
اصلی  هسته  دانش آموزان  و  معلم  پرسش  های  می کردند.  پیدا  دست 
تدریس بود. این پرسش ها در سه دسته کلی به شکل برنامه ریزی نشده 
)خودجوش(، اکتشافی )کاوشی( و متمرکز )کانونی( طرح شدند )37(. 
پرسش های برنامه ریزی نشده در شرایطی طرح شدند که دانش آموزان 
در  آنها  که  هنگامی  یا  بودند،  کنجکاو  موضوع  درباره  طبیعی  طور  به 
بحث درباره موضوع دچار ابهام و سردرگمی می شدند و بحث نیازمند 
ارایه  شرایط  در  اکتشافی  پرسش های  بود.  معلم  طرف  از  شفاف سازی 
بحث جدید یا مرور مباحث قبلی با هدف درگیر کردن دانش آموزان در 
فرایند بحث و تقویت یادگیری آنان طرح شدند. پرسش های متمرکز به 
هدف درک عمیق تر و کامل تر مباحث و موضوعات و واداشتن آنها به 
بیشتر درباره موضوعات طرح می شدند. در موقعیت غیر  تفکر  و  تامل 
گفت و شنودی، محتوای درسی همان مفاهیم و اطالعات بود، اما توسط 
اینجا  ارایه شد. در  ارایه شده در کتاب های درسی  توالی  معلم مطابق 
معلم بندرت پرسش هایی را در آغاز یا پایان کالس طرح می کرد، اما در 
مجموع میزان زمان اختصاص یافته به پرسش گری بسیار محدود و تنها 

از جانب معلم بود. 
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جدول 1. نتایج آزمون تحلیل کواریانس مقایسه نمرات دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در آزمون های شبکه های توجه، 
توجه پایدار و عملکرد تحصیلی 

عملکرد  و  پایدار  توجه  توجه،  شبکه های  آزمون های  در  دانش آموزان 
تحصیلی پس از تعدیل تاثیر متغیرهای همپراش هوش و پیش آزمون 

مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج تحلیل در جدول 1 خالصه شده است.
 همانگونه که در جدول 1 مشاهده می شود، در آزمون شبکه های توجه 
میان میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش )روش گفت و شنود 
محور( و گروه کنترل )روش غیر گفت و شنودی( در تمامی مولفه های 
به زنگی، جهت دهی و  اندازه گیری شده شبکه های توجه یعنی گوش 
با  کنترل اجرایی همین طور زمان واکنش کلی و تعداد خطاهای کلی 

یافته ها
یافته های رفتاری: این مطالعه با هدف تعیین میزان اثربخشی روش 
تدریس گفت و شنود محور در بهبود عملکرد توجه و عملکرد تحصیلی 
با روش شبه  آزمایشی و طرح گروه  ابتدایی  دانش_آموزان پایه ششم 
کنترل با پیش_پس آزمون اجرا شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش 
از روش تحلیل کوواریانس )ANCOVA( استفاده شد. متغیر مستقل 
و  و شنودی  دو شکل گفت  به  که  بود  تدریس  پژوهش روش  این  در 
غیرگفت و شنودی اجرا شد تا تاثیرات هر کدام از این دو روش بر نمرات 

 اندازه
اثر P F  مجذور

میانگین
 درجه
آزادی

میانگین

نمرات کنترلتکلیف آزمایش

تفاوت  پس
آزمون

 پیش
آزمون تفاوت  پس

آزمون
 پیش
آزمون

0/011 0/638 0/228 86/08 1، 23 9/23 23/06 32/29 9/71 17/14 26/85 گوش به زنگی

جه
تو

ی 
ها
که 

0/51شب 0/313 1/073 1587/058 1، 23 5/84 75/93 81/77 14/04 87/58 73/54 جهت دهی

0/004 0/792 0/071 79/12 1، 23 19/18 65/01 84/19 24/88 59/59 84/47 توجه اجرایی

0/002 0/861 0/031 262/074 1، 23 98/58 412/08 510/66 96/926 422/66 519/58 زمان واکنش کلی

0/058 0/278 1/243 0/000 1، 23 0/023 0/023 0/046 0/028 0/016 0/044 خطاهای کل

0/18 0/049* 4/40 11/892 1، 23 7/47 3/83 11/30 6/08 5/08 11/16 خطای حذف
دار

پای
جه 

تو

0/04 0/366 0/855 26/211 1، 23 1/39 15/50 16/89 2/08 15/58 17/66 خطای ارتکاب

00/026 0/476 0/527 1476/520 1، 23 12/46 386/60 399/06 14/8 395/84 410/64 زمان واکنش

0/547 0/000** 24/196 184/394 1، 23 24/72 52/72 28/45 27/2 58/09 30/89 مجموع عملکرد تحصیلی

لی
صی

تح
رد 

لک
0/037عم 0/392 0/767 2/579 1، 23 4/93 8/26 3/33 5/65 9/18 3/53 ریاضیات

0/195 0/040* 4/850 4/297 1، 23 6/44 9/69 3/25 6/31 10/71 4/40 علوم

0/180 0/049* 4/378 6/223 1، 23 6/29 10/56 4/27 6/62 11/82 5/20 زبان

0/216 0/029* 5/509 27/597 1، 23 6/26 24/19 17/93 8/71 26/37 17/66 مطالعات اجتماعی
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مشاهده  معنا دار  سطح  در  تفاوتی  آزمایش  گروه  بهتر  عملکرد  وجود 
بودن  باالتر  وجود  با  که  نشان  داد  آنکوا  نتایج  همچنین  نمی شود. 
توجه  شده  سنجش  مولفه  سه  هر  در  آزمایش  گروه  نمرات  میانگین 
برابر محرک هدف(،  پایدار، یعنی خطای حذف )فشار ندادن کلید در 
زمان  هدف(،  غیر  محرک  برابر  در  کلید  دادن  )فشار  ارتکاب  خطای 
واکنش کلی )سرعت متوسط پاسخ های درست برای کل آزمون(، تنها 
 11/892(=4/40، P=0/049[ در مولفه خطای حذف تفاوت معنادار بود
،F)1[ نتایج مقایسه عملکرد دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل در 
آزمون مجموع عملکرد تحصیلی و مواد آن هم نشان داد میان عملکرد 
 ،]F)1، 27/597(=5/509، P=0/029[ دو گروه در مطالعات اجتماعی
 ،]F)1،  6/223(=4/387،  P=0/049[ نوشتن  و  خواندن  مهارت های 
]F)1، 4/297(=4/850، P=0/040[ و مجموع عملکرد تحصیلی  علوم 
]F)1، 184/394(=24/196، P=0/01[ وجود داشت. با این حال، تفاوت 

معناداری میان عملکرد دو گروه در ریاضیات پس از تصحیح نمرات هوش 
با  از مصاحبه  نتایج حاصل  این،  بر  و پیش آزمون وجود نداشت. عالوه 
معلم و دانش آموزان از تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنودی در ارتقای 
سطح دانش، نگرش و مهارت های آنان پشتیبانی می کند. دانش آموزان از 
تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنودی بر یادگیری خود رضایت داشتند. 
آنها بر این باور بودند که فرایند بحث و پرسشگری در تمرکز توجه و 
تولید ایده های تازه موثر است. به عنوان مثال، یکی از دانش آموز اظهار 
داشت که »این روش توانایی ما را در تحلیل جزئیات و توانمندی درک 
و حل مسائل از زوایای مختلف را تقویت نمود«. دانش آموزان همچنین 
تعامل  برقراری  و  اجتماعی  تغییراتی در رفتارهای  تصور می کردند که 
تجربه  پاسخ  و  پرسش  فرایند  در  نتیجه شرکت  در  دیگران  با  سازنده 
و  فرایند بحث  در  دانش آموزان »شرکت  از  یکی  اظهار  بنابر  نموده اند. 
پرسش و پاسخ از معلم و دیگر دانش آموزان به دانش آموزان می آموزد تا 

به نظرات مختلف توجه کنند و انتقادات را بپذیرند«. 
به اعتقاد معلم، استفاده از تدریس گفت و شنودی تدریس او را کارآمدتر 
به  را  بر گفت و شنود سقراطی  او روش تدریس مبتنی  ساخته است. 
و  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  بهبود  در  موثر  راهبرد  یک  عنوان 
توانمندی های شناختی آنان از جمله جلب توجه و حفظ آن، برانگیختن 
تعامل  و  هیجان  تنظیم  مهارت های  ارتقای  و  خالقیت  و  تخیل  توان 
تدریس  که  کرد  تاکید  همچنین  او  نمود.  توصیف  دیگران  با  مناسب 
و  دانش آموزان  همه  آموزش  برای  سقراطی  شنود  و  گفت  بر  مبتنی 
معلم،  اعتقاد  به  است.  سودمند  درسی  موضوعات  همه  تدریس  برای 
روش گفت و شنود سقراطی روشی موثر برای تقویت توانمندی توجه 
به یادگیرندگانی فعال و مشتاق در فرایند  آنان  دانش آموزان و تبدیل 

یادگیری است. بیانات نقل شده زیر از معلم به طور صریح ادعاهای فوق 
را تایید می نماید:  

»من عالقه زیادی به استفاده از تدریس مبتنی بر گفت و شنود سقراطی 
پیدا کرده ام. به کارگیری این شیوه منجر به بهبود کیفیت تدریس من 

و حتی بهبود توجه خودم در کالس درس شد«.
مختلف  پرسش های  طرح  با  کودکان  که  می کنم  درک  اکنون  »من 
یادگیری خود را سازمان می دهند. آنها از پرسیدن و پاسخ دادن لذت 
می برند و همین باعث می شود که کالس درس به یک محیط یادگیری 
فعال و پویا تبدیل شود و به پاسخ های همدیگر توجه کنند و حتی آنها 

را نقد کنند«. 
به  را  این روش  به کارگیری  بود که تجربه  بار  این نخستین  »اگر چه 
صورت منظم داشتم. مدیریت کالس درس در این روش اگرچه به دلیل 
اما  باشد  سخت تر  کمی  هیجان  و  احتمالی  همهمه های  آمدن  بوجود 
رخوت، خواب آلودگی و حواس پرتی به حداقل ممکن می رسد و طبق 
گفته خود دانش آموزان دیگر منتظر زنگ تفریح نیستند و زمان بزودی 

برایشان می گذرد«.
و  گفت  بر  مبتنی  تدریس  کاربست  اساسی  دشواری های  به  پاسخ  در 
شنود سقراطی، معلم شرکت کننده در مصاحبه، او نیاز بیشتر به زمان 
و انرژی در استفاده از این روش اشاره کرد و اظهار داشت: »در حالی 
اغلب معلمان روشی  برای  به نظر می رسد  که گفت و شنود سقراطی 
شناخته شده باشد، اما اجرای آن نیازمند زمانی بیشتر از روش های دیگر 
است و بنابراین ارایه همه سرفصل ها و مطالب آموزشی پیش بینی شده 

در طول ترم تحصیلی بسیار دشوار می شود«.
یافته های ERP: فعالیت شبکه های عصبی مرتبط با توجه را می توان 
 Functional magnetic با استفاده از فنون تصویربرداری عصبی مانند

      resonance imaging )fMRI(، Diffusion tensor imaging

 )DTI( و EEG ترسیم نمود. پژوهشگران با استفاده از fMRI به مطالعه 
دوره زمانی فعالیت و همبستگی میان بخش های فعال می پردازند. روش 
پیونددهنده  عصبی  رشته های  اندازه گیری  ارتباطات  اندازه گیری  دیگر 
بخش های عصبی است که با استفاده از )DTI( برای ردیابی رشته های 
عصبی ماده سفید انجام می شود. روش سوم به وارسی پیوندهای زمانی 
است.  مغناطیسی  یا  الکتریکی  عالئم  بر  مبتنی  مغزی  بخش های  میان 
با  ترکیب  در  و  دهند  نشان  باالتری  زمانی  وضوح  می توانند  عالئم  این 
از  پژوهشگران  شوند.  استفاده  فضایی  موضع یابی  بهبود  برای   MRI

نصب الکترودهای EEG بر روی جمجمه برای ثبت فعالیت های عصبی 
هماهنگ شده در باندهای فرکانسی مختلف استفاده می کنند. این روش 
می تواند برای تفکیک رخدادهای زمانی سریع مانند تفکیک تاثیرات نشانه 
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از تاثیرات هدف در آزمون شبکه های توجه استفاده شود )38، 39(. 
Ag/ الکترودهای  از  استفاده  با  مطالعه  این  در  مغزی  امواج  فعالیت 
المللی 20/10 ثبت شد. دو  AgCl نصب شده بر اساس سیستم بین 

فعالیت  بر  نظارت  برای  راست  چشم  خارجی  گوشه  در  دیگر  الکترود 
داده  قرار  زدن(  پلک  مثال،  )برای  عمودی   )EOG( الکتروکاوگرافیک 
 EEG نگه داشته شدند. ثبت  kΩ 10 شد. امپدانس های الکترود زیر
انجام شد.  هرتز  نرخ 1024  با  پیشرفته  فناوری  از سیستم  استفاده  با 
داده ها مجددا به مرجع متوسط تبدیل شدند و از یک فیلتر میان گذر 
دیجیتال بین 0/1 تا 30 هرتز استفاده شد. اصالح خط پایه مطالعه 300 
میلی ثانیه قبل از شروع از محرک هدف انجام شد. داده های به دست 
فعالیت های  شد.   MATLAB نرم افزار  وارد  آف الین  حالت  در  آمده 
پذیرش  قابل  واکنش  زمان  محدوده  از  خارج  یا  نادرست  پاسخ های  با 
)1500- 350 میلی ثانیه( از فرایند تحلیل خارج شدند. تصیح EOG با 
استفاده از نسخه 1/3 جعبه افزار Automatic artifact removal برای 
MATLAB انجام شد و به کل 2 ثانیه از هر کوشش بکار گرفته شد. 

میانگین مولفه های P2 و N2 به صورت نیمه خودکار با کنترل دیداری 
تعیین شد. این مولفه ها در CZ و FZ به عنوان انحراف مثبت )منفی( 
میان 150 و 275 میلی ثانیه )200 و 400 میلی ثانیه( محرک های پس 
از هدف تحلیل شدند. زمان نهفتگی و دامنه مولفه های P2 و N2 این 
پنجره های زمانی بر اساس قواعد معرفی شده اندازه گیری شد. نتایج به 

دست آمده در جدول )2( خالصه شده است:
نتایج ERP خالصه شده در جدول 2 نشان می دهد که میان دو گروه 
الکترود  در  ناهمخوان  تکلیف  دامنه  میزان  در  تنها  کنترل  و  آزمایش 
 P200 مولفه  در   CZ الکترود  در  خنثی  تکلیف  تاخیر  میزان  و   FZ

تفاوت معناداری وجود دارد )P>0/05(. میان عناصر اندازه گیری شده 
مولفه N200 در هر دو محل الکترود یعنی FZ و CZ هیچگونه تفاوت 
معناداری از مرحله پیش از آزمون نسبت به پس از آزمون مشاهده نشد 
)P<0/05(. به بیان دیگر، فرایند آموزش در متغیرهای دامنه و تاخیر 
مولفه N2 در هیچ یک از تکالیف آزمون تاثیر قابل توجهی نداشته است. 

این فرایند تغییرات در شکل )1( قابل مشاهده است. 
همان طور که در شکل 1 نمایش داده شده است، دامنه قله P2 در هر 
دو گروه آموزش و کنترل از مرحله پیش آزمون به مرحله پس آزمون 
آبی  )رنگ  آموزش  گروه  در  تنها  کاهش  این  اما  است  داشته  کاهش 
اثر  از  ناشی  این می تواند  و  است  بوده  رنگ سبز( چشمگیر  به  نسبت 
مداخله )روش آموزش( تلقی گردد. با این وجود، سرعت پردازش تصاویر 
 CZ و تصاویر ناهمخوان در محل الکترود FZ خنثی در محل الکترود
نیز در مرز معناداری قرار دارند )مقادیر معناداری برای آنها به ترتیب 
0/084 و 0/076 بود(. پس می توان این گونه استدالل نمود که احتماال 
آموزش گفت و شنود سقراطی بر سرعت پردازش تصاویر ناهمخوان و 

خنثی )فارق از محل جایگیری الکترودها( تاثیر مثبت دارد.

شکل 1. تغییرات در مولفه P2 در الکترود CZ به ترتیب از راست برای تکالیف همخوان، ناهمخوان و خنثی )آبی: پیش  آزمون 
گروه آزمایش، قرمز: پیش  آزمون گروه کنترل، سبز: پس  آزمون گروه آزمایش، زرد: پس  آزمون گروه کنترل(
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مولفه

TPمیانگین

کنترلآزمایش

پسپیشپسپیش تفاوتپسپیشتفاوتپسپیش

P200

Fz

همخوان
4/2082/2721/9355/3393/7451/5901/2831/6910/213105/0دامنه

0/2400/2410/0000/2380/2330/0050/4461/2820/6600/213تاخیر

ناهمخوان
*4/1022/1431/9595/5354/0451/4901/3262/1590/1980/049دامنه

0/2430/2380/0040/2400/2350/0040/5160/5150/0610/612تاخیر

خنثی
4/0762/2491/8275/3253/9201/4051/2961/8100/2090/084دامنه

0/2450/2400/0040/2390/2370/0020/8210/6450/4200/520تاخیر

Cz

همخوان
4/763/171/596/393/34435871/7401/3230/960/199دامنه

0/2370/2320/0050/2390/231/00750/3740/0150/7120/988تاخیر

ناهمخوان
438032/841/276/554/44437712/0630/8610/0510/076دامنه

0/2370/2320/0050/2410/2340/0060/7040/3310/4890/744تاخیر

خنثی
*4/882/8443526434714/741/270/9862/1020/3350/047دامنه

0/2390/2340/0040/2420/2390/0060/6430/2910/5270/774تاخیر

N200

Fz

همخوان
3/3594/8311/4723/8255/2751/4490/4650/3800/6470/708دامنه

0/3540/3510/0030/3580/3390/0180/4540/9840/6540/353تاخیر

ناهمخوان
3/3255/0951/5703/2795/5492/2670/2380/3900/8140/700دامنه

0/3490/3510/0020/3430/3440/0000/5560/7330/5840/471تاخیر

خنثی
0/9435/2831/3404/0945/2601/1650/1510/0200/8820/984دامنه

0/3490/3440/0040/3280/3400/0111/1040/2370/2810/814تاخیر

Cz

همخوان
3/2663/7970/5302/0733/0040/9300/9706/6600/3430/516دامنه

0/3320/3200/0120/3420/3310/0110/9830/8340/3360/413تاخیر

ناهمخوان
3/6753/4280/2472/0912/9590/8671/3270/4580/1840/651دامنه

0/3310/3240/0070/3430/3180/0251/0260/6370/3160/531تاخیر

خنثی
3/1263/7260/6011/7342/6650/9300/9680/9110/3440/327دامنه

0/3300/3210/0110/3500/3240/261/7960/2160/0860/831تاخیر

N200 و P200 جدول 2. نتایج آزمون گروه های مستقل برای مولفه های
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بحث
برای  راه هایی  به  دستیابی  امروزی  معلمان  جدی  نگرانی های  از  یکی 
یافته های  است.  یادگیری  فرایند  در  دانش آموزان  توجه  و حفظ  جلب 
و  گفت  یادگیری  مهم  نقش  روشنی  به  حاضر  پژوهش  در  شده  ارائه 
شنودی در کاهش چنین نگرانی هایی را مستند می سازد. نتایج حاصل 
از این مطالعه نشان داد که پس از تعدیل عملکرد پایه بین دو موقعیت 
نمرات شبکه های  میانگین  و شنودی در  و غیر گفت  و شنودی  گفت 
کنترل اجرایی توجه، گوش به زنگی، جهت دهی، مجموع زمان واکنش 
و مجموع خطاها تفاوت معناداری وجود ندارد. در سطح فعالیت عصبی 
پردازش  سرعت  بر  شنودي  و  گفت  آموزش  که  داد  نشان  نتایج  هم 
تصاویر ناهمخوان و خنثی تاثیر مثبت دارد. در آزمون توجه پایدار، میان 
دو گروه آزمایش و کنترل تنها در مولفه خطای حذف تفاوت معنادار 
مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که میان میانگین نمرات پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در همه مواد آزمون 
شده )غیر از ریاضی( تفاوت معنادار وجود دارد. عالوه بر این، داده های 
برتری روش گفت و شنودی بر روش  از  نیز  از مصاحبه  کیفی حاصل 
غیر گفت و شنودی حمایت کرد. بنابراین می توان ادعا کرد که تدریس 
عملکرد  و  توجه  جنبه های  برخی  بهبود  بر  شنودی  و  گفت  روش  به 

تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. 
کارکردي  سیستم  سه  داراي  توجه  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان گونه 
این  در  اجرایي می باشد.  و کنترل  زنگي، جهت دهي  به  متمایز گوش 
با  دیده  آموزش  دانش آموزان  عملکرد  کارآمدی  بهبود  از  نتایج  مطالعه 
به  توجه  اجرایی حمایت کرد.  و شنودی در شبکه کنترل  روش گفت 
طور کلی به عنوان فرایند شناختي انتخاب اطالعات مرتبط از محیط و 
بازداري از دریافت اطالعات غیر مرتبط تعریف شده است. کنترل اجرایي 
به عنوان توانمندي کنترل رفتاري براي دستیابي به اهداف قصد شده 
از طریق حل تعارضات میان پاسخ هاي گوناگون توصیف شده است. این 
کارکرد نیازمند عملیات شناختي پیچیده است و در تکالیف مرتبط با 
نواحي کورتکس کمربندي  برنامه ریزي فعالیت میکند.  تصمیم گیري و 
زیرین و پیش پیشاني جانبي با این کارکرد مرتبط هستند )11(. نتایج 
مطالعه حاضر با پژوهش های پیشین مرتبط با تاثیر آموزش بر کارآمدی 
توجه اجرایی همخوانی دارد. به عنوان مثال، تاثیرات مثبت آموزش توجه 
بر شبکه توجه اجرایی )27(؛ تاثیرات مثبت تمرینات مراقبه کوتاه مدت 
بر کارآمدی شبکه اجرایی توجه و خودتنظیمی )40(؛ تاثیرات  آموزش 
بدن-ذهن یکپارچه بر الگوی تغییرات ماده سفید مغز در شبکه مرتبط 
با خودتنظیمی )29( نمونه هایی از چنین مطالعاتی هستند. به هر حال، 
جنبه نوآورانه این مطالعه مرتبط به آشکارسازی پتانسیل روش آموزش 

گفت و شنودی در بهبود توجه و همین طور عملکرد تحصیلی است. تفاوت 
معنادار میان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو گروه به نفع گروه آزمایش 
به روشنی حاوی این پیام است که روش گفت و شنود سقراطی با بهبود 
فرایندها و کارکردهای شناختی دانش آموزان از جمله عملکرد توجهی 
آنان منجر به بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود. عملکرد شناختی و به 
تبع آن عملکرد تحصیلی بهتر دانش آموزان آموزش دیده با روش گفت و 
شنود سقراطی نسبت به روش غیرگفت و شنودی به احتمال زیاد ناشی 
از جنبه پرسش گرانه گفت و شنود است که پیوسته توجه دانش آموزان 
را فرا میخواند و حفظ می کند )41(. در واقع، این فرایند آنها را پیوسته 
درگیر می سازد تا ضمن بازداری از دریافت اطالعات غیر مرتبط بر توجه 
خود نظارت داشته باشند. این روش به معلم فرصت و امکان تعیین سطح 
درک دانش آموزان و ترغیب آنان به اکتشاف فکورانه مفاهیم پیچیده و 
تاثیر  از  ناشی  را می دهد. همچنین ممکن است  ساخت دانش معنادار 
پرسشگری در تغییر توجه دانش آموزان به تمرکز بر موقعیت یادگیری 
 Posner باشد. همانگونه  آنها  یادآوری  یادگیری و  نتیجه تسهیل  و در 
به  از یک موقعیت  و Petersen )5( خاطرنشان می کنند، تغییر توجه 
اساسی:  فعالیت  سه  نیازمند  بلکه  نیست،  ساده ای  کار  دیگر  موقعیت 
توقف درگیر شدن، حرکت و درگیر شدن است. در محیط های یادگیری 
پرسش گری  فرآیند  طریق  از  توجه  تغییر  فرایند  این  وشنودی،  گفت 
پاسخگویی  برای  یادگیرندگان  به  کافی  زمانی  فرصت  ارایه  و  مستمر 
مدیریت می شود. عالوه بر اینها، به نظر می رسد که تعامالت مثبت میان 
دانش آموزان و معلم با یکدیگر در محیط های یادگیری گفت و شنودی 
احساس شایستگی و انگیزه درونی دانش آموزان به یادگیری را تحریک و 
بهبود می بخشد. این بدان معناست که تدریس گفت و شنود محور منجر 
یکی  کوششمند  کنترل  می شود.  کوشش مند  کنترل  توانایی  بهبود  به 
از پیامدهای رشد توجه اجرایی است که به توانایی بازداری یک پاسخ 
برنامه ریزی و تشخیص  غالب،  پاسخ خرده  فعال سازی  به منظور  غالب 
قابلیت پرسش گرانه  از  بهره گیری  با  بنابراین،  دارد )16(.  اشاره  خطاها 
روش گفت و شنودی، معلمان می توانند از طریق پرسش های موثر از کل 
کالس، گروه های کوچک و یا به صورت انفرادی دانش آموزان را فعاالنه 
و  گفت  یادگیری  پرسش گرانه  جنبه  کنند.  درگیر  یادگیری  فرایند  در 
مبدل  برجسته ترین جلوه های جهان  شمول  از  یکی  به  را  آن  شنودی 
قرن  از 24  فرهنگ های مختلف  میان  در  و  زمان  در طول  که  ساخته 
پیش تاکنون به عنوان روشی موثر و سودمند برای یادگیری و تفکر بکار 
گرفته شده است )33(. در مجموع، تاثیرات مثبت تدریس گفت و شنود 
محور در توجه و عملکرد تحصیلی کودکان به کارگیری روش گفت و 
شنودی را به عنوان یکی از فعالیت های مطلوب در عمل تدریس معرفی 
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