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چکیده
خودتنظیمی دانشآموزان را قادر می سازد تا به روشی هدفمند افکار ،احساسات و رفتارهای خویش را هدایت
کنند .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای سطح خودتنظیمی از طریق آموزش کارکردهای اجرایی
بود که بر نقش واسطهای بازداری تاکید می کرد زیراکه بازداری نوعی خودهشیاری است که می تواند
خودتنظیمی را به همراه داشته باشد .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشآموزان پایۀ پنجم ،ششم و هفتم در
سال تحصیلی  1317-19بودند که از طریق نمونه گیری از نوع داوطلبانه انتخاب شدند .طرح پژوهش از نوع
نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری  44روزه با گروه کنترل بود .در گروه آزمایش  00دانش
آموز  9جلسۀ  10دقیقهای بر اساس یک بستۀ آموزشی محقق ساخته آموزش دریافت کردند .در حالی که
اعضای گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند .ابزار پژوهش پرسش نامۀ کارکردهای اجرایی ()BRIEF
بود .برای تحلیل دادهها از مدلهای ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در قالب الگوی MIMIC

استفاده شد .از یافتههای قابل توجه این پژوهش می توان به برازش مطلوب مدل مفهومی و نیز تاثیر مستقیم و
غیرمستقیم بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی بر خودتنظیمی اشاره کرد .این تاثیرات در مرحلۀ

 .1دانشجوی دکتری ،روان شناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات؛ علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .0استاد ،روان شناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران( .نویسنده مسئول)
 .3استاد ،روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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پیگیری پایدار ماند .بنابراین با توجه به اهمیت خودتنظیمی در زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی دانشآموزان
می توان نتیجه گرفت که می توان از بستۀ آموزشی محقق ساخته در جهت ارتقای این سازه استفاده کرد.

واژگان کلیدی :بازداری ،خودتنظیمی،کارکردهای اجرایی.

مقدمه
اگر نگوئیم خودتنظیمی یکی از عاملهای اصلی جامعۀ موفق است می توانیم بگوئیم
خودتنظیمی یکی از عامل های اصلی در انسان موفق است (اینزلیت ،ورنر ،بریسکین و
روبرتس .)0000 ،1این سازه به عنوان یک متغیر مرتبط با شخصیت در نظر گرفته می شود و
همبستگی باالیی با وظیفه شناسی و همبستگی پائینی با روان رنجوری دارد(دالفونتی 0و
همکاران ) 0000 ،پژوهش ها نشان می دهد سطح پائینی از خودتنظیمی توام با راهبردهای
کنار آمدن 3کمتر(دالفونتی و همکاران ،)0000 ،تاب آوری کمتر (آرتاچگارد ی 4و
همکاران )0017 ،و هیجانهای منفی بیشتر (دالفونتی و همکاران )0012 ،است .اگرچه نمی
توان گفت علت همۀ مشکالت فقدان خودتنظیمی است ولی می توان با علتیابی مسائل در
نهایت به فقدان خودتنظیمی به عنوان یک سازۀ تاثیر گذار رسید .زمانی که خودتنظیمی در
دانشآموزان به خوبی نهادینه شده است این امکان وجود دارد که آنها به طور موفقیت
آمیزی طرحها ،وظایف ،هنجارها و سایر استانداردها را رعایت کنند و زمانی که
دانش آموزان در خودتنظیمی دچار اشکال می شوند این احتمال وجود دارد که برای آنها
مشکالت و مسائل مختلفی به وجود آید .در واقع خودتنظیمی نقشی کلیدی در موفقیتهای
انسان ایفا می کند(کرگالنسکی و هیگین .)0007 ،4به عبارت بهتر ،خودتنظیمی اصطالحی
چترگونه است که شامل دامنۀ وسیعی از فعالیتهای هدفمند ،نظیر تصمیم گیری برای دنبال
کردن هدف ،برنامهریزی برای پیگیری آن و گاهی رها کردن آنها می شود (لودویگ،
سریواستاوا و برکمن.)0011 ،2

1.Inzlicht, Werner, Briskin & Roberts
2. De la Fuente
3. coping
4. Artuch-Garde
5. Kruglanski & Higgins
6. Ludwig, Srivastava & Berkman

تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و....

353

خودتنظیمی یک جنبۀ مرکزی از رفتارهای سازگارانه در انسان است که در سالهای
اخیر به طور موازی در روانشناسی شناختی ،روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت
مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؛ در واقع خودتنظیمی یک توانایی تنظیم شناخت،
هیجان و رفتار است که در پاسخ به خواستههای محیطی در حال تغییر ،داده می شود .این
مهارت و توانایی ،زیربنای رشد موفقیت آمیز در حیطههای مختلف زندگی و در سایر مراحل
رشد است (وحث و بامیستر .)0011 ،1خودتنظیمی و توانایی بررسی و تعدیل رفتار ،با سالمت
روانی (هوم ،مانسیس و لویس ،)0013 ،0سالمت فیزیکی (باب ،رابینسون و کورتیس0012 ،3
) ،مشکالت رفتاری کمتر (ولترینگ 4و همکاران ،)0012 ،روابط اجتماعی بهتر (بلیر ،پری،
برین ،کالکین ،کین و شانهان )0014 ، 4و سازگاری تحصیلی بهتر (وودوارد ،لو ،موریس و
هلی )0017 ، 2در ارتباط میباشد.
خودتنظیمی شامل سه مؤلفۀ اصلی است و اشاره به رفتار هدفمند در یک بازۀ زمانی
دارد ..اولین مؤلفه در ارتباط با ایده آلهای فکری ،احساسی و رفتاری افراد میباشد .دومین
مؤلفه مربوط به انگیزه و تالش کافی برای به حداقل رساندن فاصلۀ بین ایده آلها و واقعیت
میباشد و در نهایت مؤلفۀ پایانی در بردارندۀ قابلیت رسیدن به نوعی تعادل بین ایده آلها و
واقعیت است .افراد اگر در هر یک از این سه مؤلفه دچار اشکال باشند در رسیدن به
خودتنظیمی دچار اشکال خواهند شد(هافمن ،اسچیمیچل و بادلی .)0010 ،7در مجموع و با
توجه به آنچه که گفته شد بنا به کاربردهای بلندمدت و کوتاه مدت خودتنظیمی فهم عمیق
عوامل مؤثر بر این سازه جزو یک ضرورت کاربردی و نظری برای پژوهشگران میباشد.
یکی از عواملی که میتواند بر خودتنظیمی تاثیر بگذارد آموزش ارتقای سطح
کارکردهای اجرایی است .این آموزش یکی از روشهای نوین آموزشی است که در چند
دهۀ اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این راستا ،برای مدتهای مدیدی در علوم
روانشناختی به طور اعم و در روانشناسی شناختی به طور اخص کارکردهای اجرایی و
1. Vohs & Baumeister
2. Hum, Manassis & Lewis
3. Bub, Robinson & Curtis
4. Woltering
5. Blair, Perry, Brien, Calkins, Keane & Shanahan
6. Woodward, Lu, Morris, Healey
7. Hoffmann, Schmeichel & Baddeley
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خودتنظیمی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگرفتند .با این وجود با توجه به این که
خودتنظیمی نقش مهمی در زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی افراد ایفا میکرد و این واقعیت
که ممکن است کارکردهای اجرایی تاثیری مهم بر خودتنظیمی بگذارد؛ در سالهای اخیر
این ارتباط نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است (بادلی .)0007 ،1کارکردهای اجرایی
عواملی کنترلی هستند که انسان ها در مواجهه با موقعیتهای جدید از آنها به منظور اجرای
هرچه بهتر امور استفاده می کنند .این سازههای شناختی چندبعدی برای حل مسئله و
رفتارهای هدفمند ضروری هستند و در همۀ جنبههای زندگی از جمله حیطههای تحصیلی،
اجتماعی و شغلی کاربرد دارند .آموزش یکپارچۀ مؤلفه های کارکردهای اجرایی به افراد
این امکان را می دهند که تکالیف و برنامه های پیچیده ،پویا و جدید را به نحو مؤثرتری به
انجام برسانند .در واقع ارتقای کارکردهای اجرایی به معنی امکان تغییر دادن شرایط به نحو
مثبت است (فوگل ،روزنبلوم ،هیرش ،چویگارد و جوسمان.)0000 ،0مرور پیشینۀ پژوهشی
بیانگر این است که این سازه میتواند بر عملکرد تحصیلی و فعالیتهای فیزیکی
دانشآموزان تاثیر مثبت بگذارد (کانتین 3و همکاران .)0012 ،مککلند و کامرون)0010( 4
در پژوهش خود نشان دادند که کارکردهای اجرایی میتواند در خودتنظیمی دانشآموزان
تاثیرگذار باشد زیراکه ارتقای این سازه کودکان را قادر میسازد به شکل موفقیتآمیزی با
خواستههای کالس درس همخوان شوند و در فعالیتهای و فرصتهای یادگیری مشارکتی
فعّال داشته باشند .در واقع برنامۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی به دانشآموزان این
فرصت را میدهد که مهارتهای رفتاری خود را نظیر توجه کردن ،دنبال کردن اهداف درسی
و جلوگیری از بروز رفتارهای نامناسب را در خود ارتقا دهند که این عوامل به نوبۀ خود
میتواند خودتنظیمی را در دانشآموزان به همراه داشته باشد(مک کلند و کامرون.)0010 ،
عالوه بر تاثیر احتمالی مستقیمی که ارتقای کارکردهای اجرایی میتواند بر خودتنظیمی
بگذارد .هافمن ،اسچیمیچل و بادلی 4در سال  0010و میکایی و فریدمن 2نیز در همان سال بر
وجود متغیرهای واسطه ای در تاثیر برنامههای آموزشی تاکید کردند .آنها به طور اخص بر
1. Baddeley
2. Fogel, Rosenblum, Hirsh, Chevignard, Josman
3. Cantin
4. Mcclelland & Cameron
5. Hofmann, Schmeichel & Baddeley
6. Miyake & Friedman

تدوین بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی و....

359

سازۀ بازداری به عنوان یک متغیر واسطهای تاکید کردند زیراکه بازداری افراد را قادر
می ساخت تا تاثیر افکار و اعمال ناخواسته را محدود سازند و به سمت اهداف مدنظرشان
پیشروی کنند (اندرسون و ویور .)0001 ،1در این رابطه گفته میشود اگرچه در بسیاری از
موارد دانشآموزان از سطح بازداری مناسبی برخوردار هستند با این حال در برخی موارد
تعدادی از دانشآموزان در این زمینه دچار اشکال میشوند؛ به گونه ای که ایراد آنها در
بازداری خود را در قالب عدم واکنش مناسب در رویدادهای اجتماعی ناآشنا ،ابرازهای
هیحانی افراطی ،خجالتی بودن ،اجتناب اجتماعی و بیش فعالی فیزیولوژیکی نشان میدهد
(دیتون و تروی ی .) 0004 ،0از آنجایی که برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی شامل
آموزشهای مستقیم بازداری است بنظر میرسد که این سازه بتواند در رابطه بین آموزش
کارکردهای اجرایی و خودتنظیمی نقش واسطهای ایفا کند (هافمن ،اسچیمیچل و بادلی،3
0010؛ میکایی و فریدمن .) 0010 ،4در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده مدل مفهومی
پژوهش به منظور برازش و آزمون فرضیهها به صورت زیر ارائه میگردد:

شکل  .1مدل مفهومی تاثیر بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در ارتقای خودتنظیمی با تاکید بر
نقش واسطه ای بازداری

مرور پیشینۀ پژوهشی بیانگر این است که پژوهشهای متعددی در رابطه با بررسی نقش
واسطهای بازداری در تاثیر برنامۀ آموزش کارکردهای اجرایی بر خودتنظیمی صورت نگرفته
1. Anderson & Weaver
2. Deighton & Traue
3. Hofmann, Schmeichel & Baddeley
4. Miyake & Friedman
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است .با توجه به اهمیتهایی که خودتنظیمی میتواند در زندگی تحصیلی و غیرتحصیلی
دانشآموزان ایفا کند؛ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مستقیم و نیز غیر مستقیم
آموزش کارکردهای اجرایی بر ارتقای سطح خودتنظیمی دانشآموزان میباشد .بدین منظور
در پژوهش حاضر از روش حداقل مربعات جزئی در قالب الگوی چند نشانگر چند پاسخ
( )1MIMICاستفاده شده است .الگوی  MIMICنوع خاصی از مدلهای ساختاری است
که در آن امکان پیشبینی متغیرهای مکنون از طریق متغیرهای مشاهده شده وجود دارد(
شوماخر و لوماکس .)0012 ،0به عبارت دیگر در این الگو مدلهای درونی بر مدلهای
بیرونی تاثیر میگذارند .این مشخصه امکان استفاده از این روش را در طرحهای آزمایشی به
پژوهشگران میدهد(کوک و مقبل .)0012 ،3در پژوهش حاضر ،آموزش به عنوان یک متغیر
مشاهده شده در نظر گرفته شده است؛ زیراکه در آن آزمودنیها یا در گروه کنترل و یا در
گروه آزمایش هستند و خطایی در آن وجود ندارد .همچنین متغیرهای بازداری و
خودتنظیمی به عنوان متغیرهای مکنون در نظر گرفته شده است؛ زیراکه این متغیرها،
متغیرهای فاصلهای هستند .منطق استفاده از الگوی  MIMICدر پژوهش حاضر ،این است
که برخالف تحلیل کوواریانس این الگو امکان بررسی نقشهای واسطهای را به پژوهشگر
میدهد و با محاسبۀ خطاهای متغیرهای مکنون ارزیابی دقیق تری از تاثیر آموزش ارتقای
کارکردهای اجرایی به ما ارائه میدهد.

روش
طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر ،طرحی نیمه آزمایشی با پیش آزمون 4پس آزمون 4و
پیگیری  44روزه همراه با گروه کنترل 2است .متغیر مستقل در این پژوهش آموزش بسته
آموزشیِ کارکردهای اجرایی و متغیر وابسته ،خودتنظیمی است که در این رابطه متغیر
بازداری نقش واسطه ای ایفا میکند .جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان
منطقۀ  0شهر تهران میشود که در سال تحصیلی  19-17در پایۀ پنجم ،ششم و هفتم مشغول
1. Multiple Indicators Multiple Causes
2. Schumacker & Lomax
3. kock & Moqbel
4. Pretest
5. Post test
6. Control group
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به تحصیل بودند .روش نمونهگیری از نوع داوطلبانه و جایگزینی تصادفی بود .بدین صورت
که از بین متقاضیان شرکت در پژوهش با توجه به مالکهای ورود  00دانش آموز به طور
کامال تصادفی در گروه آزمایش و  00دانش آموز در گروه کنترل قرار گرفتند .مالکهای
ورود افراد به پژوهش حاضر شامل این موارد میشد .1 :اشتغال به تحصیل در زمان پژوهش
 .0تمایل به شرکت در پژوهش  .3تکمیل فرم رضایت آگاهانه  .4عدم ابتال به اختالالت حاد
روانشناختی  .4داشتن نمرۀ خودتنظیمی پایین تر از منفی یک در منحنی نرمال و  .2عدم
دریافت خدمات مشاوره فردی در خارج از جلسات آموزشی بود .مالکهای خروج شامل
این موارد میگردید  .1مصرف داروهای روانپزشکی و روانگردان  .0سابقه بستری در
بیمارستانهای روانپزشکی  .3سابقه شرکت در برنامههای آموزشی دیگر در طی شش ماه
گذشته  .4غیبت بیش از یک جلسه و  .4مصرف هر نوع داروی آرامبخش ،الکل و مواد
مخدر.
ابزار پژوهش :پرسشنامه کار کردهای اجرایی 1BRIEFدر اندازه گیری خودتنظیمی و
بازداری -فرم معلم و فرم والدین
پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در اندازه گیری خودتنظیمی و
بازداری ،توسط جرارد ،جیویا پتر ،ایسکوئیس ،استیون ،گای و کنورسی 0در سال 0000
نوشته شده است .این ارزیابی دارای دو فرم والدین و معلمین و هر فرم دارای  92سؤال

میباشد که برای کودک به عنوان "هیچ وقت" و "گاهی اوقات " و "همیشه" به ترتیب از
 1تا  3توسط والدین و معلم نمره گذاری میشود .در این ابزار بازداری با استفاده از  12گویه
و خودتنظیمی با استفاده از  30گویه سنجیده میشود .این پرسش نامه متناسب کودکان  4تا
 19سال می باشد که معلم و اولیا با توجه به وارسی رفتار کودک به سؤاالت پاسخ میدهند
(گای ،ایسکوئیت و کنورسی .)0000 ،3زمان تکمیلی این فرم بین  10تا 14دقیقه است .این
پرسشنامه با مقیاس لیکرت نمره گذاری میشود .نحوه انتخاب سواالت و گنجانیدن آنها در
فرم درجه بندی  BRIEFبر اساس همبستگیهای پایایی بین داوران و همبستگی سؤال-
مقیاس بود که دارای باالترین احتمال آگاهی بخشی به روان درمانگران بود .فرم درجه بندی
کارکردهای اجرایی دارای پایایی خوبی است ،بطوریکه باالترین نمره پایایی آزمون-
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function
2. Gerard, Gioia, Petr, Isujuith, Steven, Guy&Kenworthy
3. Gioia, Isquith & Kenworthy
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بازآزمون ( 0/99برای معلمان و  0/90برای والدین) و ضریب همسانی درونی (آلفای
کرونباخ  0/99برای معلمان) است .شواهد مربوط به روایی همگرا و واگرای این مقیاس از
همبستگی این مقیاس با مقیاسهای دیگر کارکردهای رفتاری و هیجانی حاصل شده است.
همچنین مشخص شده است که فرم درجه بندی  BRIEFدر تمایز بین کودکان و نوجوانان
دارای اختالل نقص توجه /بیش فعالی موفق عمل کرده است (سالیوان .)0007 ،1روایی و
پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کار کردهای اجرایی توسط نعیمی انجام
شده است ( میرزاخانی و همکاران .)1314 ،نسخه اصلی ازمون از ویژگیهای روان سنجی
خوب ،روش اجرای ساده و روشن برخوردار است و ابزاری قابل اعتماد و کاربردی است
ضریب همسانی درونی برای این پرسشنامه از  0/97تا  0/14میباشد که نشان دهنده باال بودن
همسانی درونی کلیه خرده مقیاسهای پرسشنامه است(نوده ئی ،صرامی و کرامتی.)1314 ،
شیوۀ اجرای پژوهش :ابتدا با مد نظر قرار دادن نتایج تحقیقات قبلی و مطالعۀ نظریهها و
منابع ،انتخاب مؤلفههایی از کارکردهای اجرایی که بیشترین اثرگذاری را بر روی خود
تنطیمی نوجوانان دارند انجام شد .بررسی و مطالعه برنامههای آموزشی قبلی جهت تقویت
کارکردهای اجرایی به منظور طراحی و تدوین بسته آموزشی کارکردهای اجرایی صورت
گرفت .بررسی روایی محتوایی ،صوری و پایائی بستۀ آموزشی با توجه به نظرات اعضای
ه یئت علمی دانشگاه صورت پذیرفت .بدین صورت که در مرحلۀ اول پروتکل آموزشی به
 4نفر از اساتید دانشگاه ارائه گردید و کلیۀ نظرات آنها جمع آوری و در پروتکل آموزشی
نظرات آنها اعمال گردید (تایید روایی کیفی) .در مرحلۀ بعدی بار دیگر پروتکل آموزشی
به اعضای هیئت علمی ار ائه گردید اما این بار از آنها خواسته شد تا ضرورت اهداف بستۀ
آموزشی را در یک طیف سه قسمتی به نامهای "ضروری است ،:مقید است ولی ضرورتی
ندارد و ضرورتی ندارد :دسته بندی کنند از آنجایی که هر  4عضو دانشگاه کلیۀ اهداف بستۀ
آموزشی را ضروری میدانستند بنابراین ضریب نسبی روایی محتوا برابر با  0/100به دست
آمد که این مطلب نشان دهندۀ روایی کمّی بستۀ آموزشی میباشد .در مرحلۀ سوم بستۀ
آموزشی به منظور متناسب سازی بسته با خصوصیات دانشآموزان و اصالح آن در عرصۀ
میدانی به اجرا در آمد که نتایج ضمن تایید روائی صوری نشان دهندۀ پایائی نتایج بستۀ
آموزشی بود .در مرحلۀ پایانی پژوهشگر این موارد را صورت داد  .1مراجعه به مدارس و
1. Sullivan
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انجام آزمون جهت انتخاب گروههای آزمایش و گواه  .0دعوت از والدین آنها جهت
توضیح نقش مهم کارکردهای اجرایی  .3توضیح برنامه مداخله و تشویق والدین به شرکت
فرزندانشان در جلسات آموزشی و  .4تکمیل فرم رضایت نامه .جدول ( )1گزیده ای از
فعالیتهای انجام شده در طی جلسات آموزشی و جدول ( )0گزیده ای از بازیهای بکار
گرفته شده در جلسات را نشان میدهد.
جدول  .1جمع بندی جلسات گروه آزمایش در رابطه با ارتقای کارکردهای اجرایی با توجه به
متغیرهای بستۀ آموزشی محقق ساخته
جلسه

هدف و موضوع جلسه

شرح جلسه
دانشآموزان با یکدیگر آشنا شدند

1

معارفه و تعریف

و مؤلفههای کارکردهای اجرایی و

کارکردها

تاثیرات آن به آنها آموزش داده
شد

تکلیفهای مرتبط با تکنیکهای
آموزش داده شده
نوشتن پنج مورد از تاثیرات
کارکردهای اجرایی بر زندگی
شخصی و تجزیه و تحلیل آن

این روش آموزش به دانشآموزان
0

آشنایی با آموزش

توضیح داده شد و به منظور تثبیت

طراحی سه برنامه ی تکلیف محور و

مبتنی بر تکلیف محور

یادگیری چند تکلیف به آنها ارایه

نوشتن نتایج آن

گردید

3

آشنایی با حافظه ی
فعال و ارتقای آن

آشنایی با سازمان دهی
4

و برنامهریزی و ارتقای
آن

4

آشنایی با بازداری
رفتاری و ارتقای آن

راههای نگهداری و حفظ مطالب و

تکمیل بازیهای حافظه کلمات،
جمله سازی با کلمات و جدول

نیز راههای تقویت حافظۀ فعال

کلمات و اعداد

شیوههای مختلف برقراری سازمان

تکمیل بازیهای پازل حیوانات ،خرید

دهی و انسجام و نیز تکالیف

کردن ،مازها ،بازی با حروف و اعداد،

تقویت این مهارت آموزش داده

اختالف تصاویر و بازی با کارتهای

شد

رنگی

ابتدا بازداری رفتار توضیح و سپس

تکمیل استفاده از داستان ،داستان

با استفاده از تکالیف مختلف این

کارت های رنگی ،بازداری در

مهارت تقویت گردید

موقعیت های واقعی زندگی

آموزش داده شد

323

2

7

9

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و هشتم ،سال شانزدهم ،زمستان 99
چگونگی شروع و دنبال کردن

آشنایی با آغازگری

اهداف با استفاده از تکالیف

تکلیف و ارتقای آن

تکمیل بازی خرید کردن و مازها

مختلف آموزش داده شد

پاسخگویی به سؤاالت

به کلیۀ سؤاالت دانشآموزان پاسخ
و تقاط ضعف آنها بر طرف گردید
کلیۀ تکالیف جمع بندی و بار دیگر

مرور و جمع بندی

به شکلی مختصر مرور و توسط

نهایی

دانشآموزان اجرا گردید

نوشتن هر نوع سؤال احتمالی دیگر

استفاده از تکنیک های آموزش داده
شده در مراحل مختلف زندگی

جدول  .2گزیده ای از بازیهای بکار گرفته شده در طی آموزش(موتیر)2112 ،1
بازیهای آموزشی
( مداد کاغذی)

وسایل بازی

شرح بازی
این دفترچه حاوی حروف نقطه دار و واگههای کوتاه است و

بازی با حروف و

دفترچه شامل 3

دانش آموز باید حرف خاص همراه با واگه خاصی را پیدا کرده و
عالمت بزند .در بازی بعدی از بین کلمات فقط کلمات خاصی که

اعداد

بازی

حرف نقطه دار مورد نظر در آن هست را بخواند .دربازی با اعداد

اختالف تصاویر

کتاب تصاویر

که هم به صورت شنیداری و هم به صورت نوشتاری قابل اجرا
است .بازیهای شمارشی مستقیم و معکوس با اعداد است.

داستان کلمات
رنگی

کتاب داستانی که
شامل  2حکایت
است

این دفترچه شامل  10جفت تصویر بین  4تا  10اختالف دارتد و
دانش آموز باید این اختالفها را پیدا کند.
دانش آموز ابتدا یک بار از روی حکایت میخواند سپس برای
مرتبه دوم میخواند و این بار هر وقت به کلماتی که به رنگ سبز
هستند رسید به جای خواندن آن کلمه ،یکبار و هرگاه به کلمات
قرمز رسید دوبار با خودکار روی میز میزند.

کارتهای رنگی به

این بازی در مراحل مختلف با الگوهای متفاوت اجرا میشود.

بازی با کارتهای

اشکال مختلف

طبقه بندی کارتها بر اساس رنگ کارت  ،رنگ نوشته  ،کلمه

رنگی

هندسی که بر روی

نوشته شده  ،اندازه کارت و شکل کارت و تعداد نقطه روی آن

آنند

صورت میگیرد.

جدول حافظه
کلمات

کارتهایی با  4تا  9خانه که در هر خانه کلمه یا تصویری وجود
کارتهای دو رو

دارد  .دانش آموز باید کلمات و اعداد را به ذهن سپرده و در
جدول پشت کارت هر کدام را در جای خود بنویسد.

1 Moutier
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جمله سازی با
کلمات

پازل حیوانات
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روی هر کارت بین  3تا  4کلمه نوشته شده است  .دانش آموز
 00کارت کلمه

پس از به ذهن سپردن کلمات باید در پشت کارت جمله ای بسازد
که حداقل  3تا از کلمات کارت در آن جمله استفاده شده باشد.

پازلهایی مختلف

قطعات پازلهایی از تصاویر رنگی حشرات و حیوانات به ترتیب

به همراه تصاویر

ساده به مشکل ( تعداد قطعات  12تا  30عدد ) همراه با تصویر

کامل و کوچکی از

کامل کوچکی از پازل به دانشآموزان داده میشود تا پازلها را

آنها

کامل کند.
جدولهایی شامل حروف مختلف که در پایین انها بین  04تا 32

جدول کلمات و
اعداد

دفترچه جداول

کلمه قرار دارد و دانش آموز باید کلمههای مورد نظر را در بین
حروف شناسایی کرده و دور آنها خط بکشد.
در جدول اعداد دانش آموز باید دور هر چند عددی که جمع آنها
 14میشود خط بکشد ( با رنگهای مختلف) .
آزمودنی از بین سوالهای مختلف  10تا  14امتیازی ،سوالی را

تصاویر اجناس،
خرید کردن

انتخاب میکند و در صورت پاسخ صحیح با به آن ژتون انتیاز

ژتون خرید ،

برای خرید دریافت میکند .سپس با توجه به میزان ژتونهایی که

کارت سوال برای

از پاسخ به سواالت جمع آوری کرده میتواند از فروشگاه تصویر

کسب امتیاز

دلخواه را خریداری کند .در صورتی که بتواند به درستی خرید
انجام دهد  4 .امتیاز پاداش میگیرد.

دفتره شامل  9ماز

مازها

 9ماز که از ساده به پیچیده طراحی شده و دانش آموز باید مستقیم
آنها را پیدا کند.

یافتهها
جدول ( ) 3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابستۀ پژوهش حاضر را به تفکیک گروه
آزمایش و کنترل در سه مرحلۀ پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در سه مرحلۀ پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

گروه

بازداری

کنترل

مرحله
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیگیری

میانگین

انحراف
معیار

40/04

0/20

40/24

0/97

43/24

0/10

متغیر

گروه

مرحله
پیش

خود
تنظیمی

آزمون
کنترل

پس
آزمون
پیگیری

میانگین
107/24

انحراف
معیار
4/40

101/74

4/04

102/99

4/11
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پیش
آزمون
آزمایش

پس
آزمون
پیگیری

43/90

3/49

22/30

4/34

24/90

4/41

پیش
آزمون
آزمایش

پس
آزمون
پیگیری

109/94

2/23

133/74

2/31

130/44

2/40

همانگونه که جدول ( )3نشان میدهد نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش در مرحلۀ
پس آزمون و پیگیری با نمرات گروه کنترل تفاوت دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش :برای آزمودن فرضیۀ اصلی (مدل تاثیر آموزش کارکردهای
اجرایی با دادههای میدانی به دست آمده از سوی دانشآموزان برازش پیدا میکند) و
فرضیههای فرعی پژوهش ،از الگوی چند نشانگر چند پاسخ )MIMIC( 1در قالب روش
حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .زیراکه الگوی  MIMICامکان استفاده از مدلهای
ساختاری را در طرحهای آزمایشی به پژوهشگر میدهد و روش حداقل مربعات جزئی به
حجم نمونه حساس نمیباشد (وانگ .)0010 ،0قبل از اجرای تحلیل همگنی واریانس با
استفاده از آزمون لوین 3و نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون کالموگروف -
اسمیرنوف  4مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اینکه نمرات  Zو نمرات  Fمعنادار
تشخیص داده نشدند همگنی واریانسها و توزیع بهنجار مورد تایید قرار گرفت .در الگوی
 MIMICدو مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد مدل اول که مدل اندازه گیری میباشد رابطۀ
بین نشانگرها با متغیر مکنون را مورد بررسی قرار میدهد و در مدل ساختاری ارتباط بین
متغیرهای مکنون با مشاهده شده مورد ارزیابی قرار میگیرد این مشخصۀ الگوی MIMIC

که در آن امکان تاثیرگذاری متغیرهای مشاهده شده بر متغیرهای مکنون وجود دارد امکان
استفاده از آن را در طرح آزمایشی ممکن میسازد (شوماخر و لوماکس . )0012 ،4در
پژوهش حاضر بازداری و خودتنظیمی به عنوان متغیر مکنون در نظر گرفته شده اند و آموزش
کارکردهای اجرایی به عنوان یک متغیر مشاهده شده در نظر گرفته شده است زیراکه
آزمودنی ها یا در گروه آزمایش هستند و یا در گروه کنترل و در این مطلب خطایی وجود
1. Multiple Indicators Multiple Causes
2. Wong
3. levene's test
4. kolmogorov - smirnov
5. Schumacker & Lomax
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ندارد .همچنین قبل از ورود دادهها به منظور برازش با مدل مفهومی نمرات پیش آزمون از
نمرات پس آزمون و پیگیری کم شده است تا تاثیرات احتمالی آنها کاهش پیدا کند.
آزمون مدل اندازه گیری :آزمون مدل اندازه گیری شامل بررسی روایی و پایایی
نشانگرهای متغیرهای مکنون میشود جدول ( )4نشان دهندۀ بارهای عاملی ،اعتبار ترکیبی و
میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای مکنون پژوهش میباشد
جدول  .4بارهای عاملی ،اعتبار ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده
متغیر مکنون

بازداری

خودتنظیمی

نشانگرها

بارعاملی

بستۀ 1

**0/24

بستۀ 0

**0/70

بستۀ 3

**0/73

بستۀ 4

**0/29

بستۀ 1

**0/20

بستۀ 0

**0/73

بستۀ 3

**0/72

بستۀ4

**0/70

بستۀ 4

**0/24

اعتبار ترکیبی

آلفای کرونباخ

AVE

0/94

0/47

0/97

0/74

0/91

0/47

**P<0/01

همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد شاخصهای اعتبار ترکیبی ،میانگین واریانس
استخراج شده و نیز بارهای عاملی نشانگرها در دامنۀ مطلوبی قرار دارد همچنین آلفای
کرونباخ مؤید وجود اعتبار سازه هاست .در پژوهش حاضر به منظور سنجش روایی سازهها
از روایی واگرا و روایی همگرا استفاده شده است جدول ( )4نشان دهندۀ جذر واریانس
استخراج شده و همبستگی هر سازه با سایر سازههاست  ).اعداد روی قطر ماتریس همبستگی،
جذر میانگین واریانس استخراج شده میباشند).
جدول  .2همبستگی سازهها با یکدیگر و جذر واریانس استخراج شده
سازهها

()1

بازداری ()1

0/74

خودتنظیمی ()0

0/70

()0
0/74

()3
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همانگونه که نتایج جدول ( )4نشان میدهد روایی واگرا در پروهش حاضر محقق شده است.
به منظور بررسی روایی همگرا از مالک وینزی ،چین ،هنسلر و وانگ )0010( 1استفاده شده
است آنها معتقدند اگر دامنۀ بارهای عاملی نشانگرها در دامنۀ محدودی قرار داشته باشد این
امر مؤید روایی همگراست همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد دامنۀ بارهای عاملی در
پژوهش حاضر در دامنۀ محدودی قرار دارد بدین صورت که تفاوت بارهای عاملی برای
سازۀ بازداری فقط  0/09و برای سازۀ خودتنظیمی فقط 0/14میباشد که این مؤید وجود
روایی همگراست.
آزمون مدل ساختاری :بعد از اطمینان از روایی و پایایی سازهها ،امکان آزمودن مدل
ساختاری فراهم می شود .در پژوهش حاضر به منظور آزمودن مدل ساختاری و به تبع آن
فرضیههای پژوهش از رویکرد  MIMICدر قالب روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده
است .در رویکرد حداقل مربعات جزئی تاکید بر مقدار واریانس تعیین شده و معناداری
ضرایب مسیر میباشد .شکل ( )0نشان دهندۀ ضرایب مسیر مستقیم ،معناداری آنها و نیز مقدار
واریانس تبیین شده است

شکل  .2ضرایب مسیر مستقیم ،معناداری آنها و مقدار واریانس تبیین شده برای مدل تاثیر آموزش
کارکردهای اجرایی

1. Vinzi, chin, henseler & wang
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همانگونه که شکل ( )0نشان میدهد در مدل تاثیر  70درصد از واریانس خودتنظیمی و
 40درصد از واریانس بازداری تبیین شده است که این مقادیر در سطح آلفای  0/01معنادار
میباشند .جدول ( ) 2عالوه بر ضرایب مسیر مستقیم بیانگر ضرایب مسیر غیر مستقیم و
معناداری آنها نیز میباشد.
جدول  .6ضرایب مسیر مستقیم ،غیر مستقیم و سطح معناداری آنها در مدل تاثیر آموزش کارکردهای
اجرایی
متغیّر پیشبین

متغیّر مالک

نوع اثر

ضریب مسیر

معناداری ()P

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

خودتنظیمی

مستقیم

0/01

0/001

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

خودتنظیمی

غیرمستقیم

0/44

0/001

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

بازداری

مستقیم

0/70

0/001

بازداری

خودتنظیمی

مستقیم

0/23

0/001

همانگونه که جدول ( )2نشان می دهد کلیۀ ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم در سطح
آلفای  0/001معنادار میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کلیۀ فرضیههای پژوهش
حاضر مبنی بر تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی مورد تایید قرار
گرفته است .همچنین در رابطه با شاخصهای برازش در رویکرد حداقل مربعات جزئی
کوک )0017( 1معتقد است اگر نسبت جهت علیت دومتغیری غیرخطی،)NLBCDR( 0
نسبت سهم مجذور آر )PSCR( 3و نسبت پارادوکس سیمسون  )SPR(4باالتر از  0/7باشند
برازش مدل در حالت مطلوب و اگر برابر با  1باشند برازش مدل در حالت ایده ال قرار دارد
نظر به اینکه در پژوهش حاضر این شاخصها برابر با  1بدست آمد میتوان گفت که برازش
مدل در حالت ایده آل قرار دارد.
به منظور بررسی تاثیر مدل مفهومی در طی زمان یعنی  44روز (برازش مدل پیگیری) نیز
از رویکرد حداقل مربعات جزئی در قالب الگوی  MIMICاستفاده شده است .شکل ()3
نشان دهندۀ ضرایب مسیر مستقیم ،معناداری آنها و مقدار واریانس تبیین شدۀ متغیرهای
پژوهش برای مدل پیگیری و جدول ( )7بیانگر تاثیرات غیرمستقیم نیز میباشد.

1. kock
2. nonlinear bivariate causality direction ratio
3. R squared contribution ratio
4. Sympson's paradox ratio
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شکل  .3ضرایب مسیر مستقیم ،معناداری آنها و مقدار واریانس تبیین شده برای مدل پیگیری آموزش
کارکردهای اجرایی
جدول  .7ضرایب مسیر مستقیم ،غیر مستقیم و سطح معناداری آنها در مدل پیگیری آموزش کارکردهای
اجرایی
متغیّر پیشبین

متغیّر مالک

نوع اثر

ضریب مسیر

معناداری ()P

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

خودتنظیمی

مستقیم

0/30

0/011

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

خودتنظیمی

غیرمستقیم

0/31

0/001

بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی

بازداری

مستقیم

0/20

0/001

بازداری

خودتنظیمی

مستقیم

0/24

0/001

همانگونه که جدول ( )7و شکل ( )3نشان میدهد مدل پیگیری پژوهش با دادهها برازش
پیدا کرده و آموزش کارکردهای اجرایی بعد از گذشت سی روز توانسته است تاثیرات خود
را حفظ کند زیراکه شاخصهای برازش در دامنۀ ایده آل قرار دارند و ضرایب مسیر مستقیم
و غیر مستقیم در سطح آلفای  0/001معنادار میباشند.
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بحث و نتیجهگیری
امروزه موفقیت های زدگی به طور چشم گیری به توانایی دانش آموزان در برنامه ریزی
زمان شان ،سازمان دهی و اولویت بندی اطالعات و حل مسئله بستگی دارد که همۀ آنها از
مؤلفههای کارکردهای اجرایی است (سیفی ،ابراهیمی قوام ،عشایری ،فرخی و درتاج،
 .)1312در طول دهۀ اخیر به حوزۀ کارکردهای اجرایی در کودکان توجه فزایندهای شده
است زیراکه این کارکردها مجموعهای از فرایندهای شناختی هستند که انعطاف پذیری ،حل
مسئله و برنامهریزی را به همراه میآورند و در نهایت موجب خودتنظیمی و تسهیل دست
یابی به اهداف میشوند (ارغوانی پیرسالمی ،موسوی نصب و خضری مقدم.)1312 ،
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی میتواند به
شکل مستقیم و غیر مستقیم (با واسطه گری نقش بازداری) بر افزایش خودتنظیمی تاثیر
بگذارد که این تاثیر در گذر زمان مورد تایید قرار گرفت .این یافتهها همخوان با جنبههایی
از پژوهش مکلند و کمرون  )0010(1وهافمن ،فیرس و روفس )0001( 0میباشد .در رابطه با
این یافته منطبق با الگوی کارکردهای اجرایی بارکلی 3میتوان گفت که کارکردهای
اجرایی از جمله کارکردهایی هستند که با فعال سازی ،سازمان دهی ،یکپارچه سازی و
مدیریت مرتبط بوده و زمینه را برای تاثیر گذاری بر سایر کارکردها فراهم میسازند.این
کارکردها افراد را قادر میسازند که پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت اهدافشان را در نظر
داشته باشند و برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان تالش کنند .همچنین کارکردهای اجرایی
زمینه را برای ارزیابی دقیق اعمال توسط خود فرد فراهم میسازد به گونه ای که او میتواند
در صورت ناکارامد بودن یک سری اعمال متوجه آنها شده و آنها را کنار بگذارد .در واقع
ارتقای کارکردهای اجرایی زمینه را برای سازماندهی رفتارها به منظور رسیدن به هدف فراهم
می سازد .از آنجایی که آموزش ارتقای کارکردهای اجرایی چیزی بیشتر از اعمال منظم و
راهبردهای تکلیف محور نیست (بارکلی .)0010 ،بنابراین این راهبردها و رفتارهای طراحی
شده میتواند خودتنظیمیرا ارتقا دهند زیراکه این سازه در واقع داشتن کنترل بر رفتار،
احساسها و افکار توسط خود دانش آموز میباشد .به عبارت دیگر کارکردهای اجرایی
مجموعه ای از فرایندهای شناختی هستند که برای کنترل داشتن بر رفتار ضروری هستند
1. Mcclelland & Hofmann
2. Hofmann, Friese & Cameron
3. Barkley
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کارکردهای اجرایی رسیدن به اهداف انتخاب شده را تسهیل میسازند زیراکه این کارکردها
به شکل موفقیت آمیزی مکررا در حال وارسی رفتار هستند (چان ،شام ،تولوپولو و چن،1
 .)0009از آنجایی که کارکردهای اجرایی به شکل تدریجی رشد پیدا میکنند و در طی
مراحل رشد تغییر پیدا میکنند این کارکردها در طی زندگی فرد قابل بهبود هستند (دیاموند،0
 .)0013از آنجایی که در برنامۀ آموزشی مؤلفههای مختلفی نظیر حافظۀ فعال ،برنامه ریزی و
آغازگری آموزش و ارتقا پیدا میکرد بنابراین این مشخصهها میتواند ارتقای خودتنظیمی
را به همراه داشته باشد .زیراکه خودتنظیمی در واقع کنترل بر رفتار ،هیجانها و افکار در
رسیدن به اهداف میباشد .از آنجایی که در برنامۀ آموزشی دانشآموزان مهارتهای مختلف
کنار آمدن و مدیریت هیجانها و تکانههای ناخواسته را فرا گرفتند بنظر میرسد این عوامل
توانسته است بر خودتنظیمی به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارد.
عالوه بر این ،تاثیر مستقیم بستۀ آموزشی بر بازداری را میتوان مطابق با نظریۀ کنترل
تالشمند راتبارت )1119( 3تبیین کرد .در این نظریه بر یک سیستم رفتاری که نقش انگیزشی
دارد و یک سیستم کنترل تالشمند تاکید میشود .سیستم انگیزشی میتواند بر سایر فعالیتها
تاثیر بگذارد به عنوان مثال بر اساس این سیستم دانش آموز ممکن است لذتهای آنی را
بخاطر انگیزش باالیی که به سمت سایر پاداشها دارد به تاخیر بیندازد .سیستم کنترل تالشمند
بر اساس یک نوع کارکرد خودتنظیمیمیباشد .این سیستم نشان دهندۀ تواناییهای دانش
آموز درکنترل پاسخهای غالب است .راتبارت و بیت )1119( 4در این راستا معتقدند که باید
این دو سیستم را در ارتباط با هم در نظر گرفت و از تبیین آنها به صورت جداگانه پرهیز کرد
زیراکه این دو سیستم در ارتباط متقابل همیشگی هستند .از آنجایی که در برنامۀ آموزشی
زمینه برای تقویت این دو سیستم فراهم شد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بستۀ آموزشی
میتواند بر بازداری تاثیر بگذارد زیراکه بازداری در واقع نوعی کنترل بر اساس تالش است
که این تالش ریشه در انگیزههای دانش آموز دارد . .این یافته با جنبههایی از پژوهشهای
فینو 4و همکاران0014 ،؛ وهافمن ،فیرس و روفس )0001( 2همخوان میباشد.
1. Chan, Shum, Toulopoulou & Chen
2. Diamond
3. Rothbart's theory of effortful control
4. Rothbart
5. Fino
6. Hofmann, Friese & Cameron
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بعالوه ،در رابطه با تاثیر بازداری بر خودتنظیمی مطابق با الگوی بارکلی میتوان گفت
که دانشآموزانی که قدرت باالیی در بازداری دارند به خوبی میتوانند برای دست یابی به
یک پاداش و هدف بزرگتر مدت زمان بیشتری تالش کنند و منتظر بمانند آنها به خوبی
میتوانند پاداشها فوری و کوچک را تادیده بگیرند .این دانشآموزان میتوانند قبل از بروز
هر نوع پاسخی بارها فکر کنند و راهکارهاهی مختلف را مورد بررسی قرار دهند .این نوع
رفتار دانشآموزان معوال با پاداشهای درونی و بیرونی از سوی آموزگار و اولیا همراه
میشود و دانش آموز را وارد چرخۀ درونی سازی بازداری میکند این مشخصهها معموال
برای دانش آموز تاب آوری ،شادکامیو بسیاری از مشخصههای مثبت رفتاری به همراه
می آورد .الزم به یادآوری است که نبود بازداری معموال همراه با انواع تنبیه ،سرزنش و
طردهایی است که در نهایت می تواند مشکالتی نظیر اضطراب ،افسردگی و پرخاشگری را
به همراه داشته باشد .در مجموع و با توجه به مششخصههایی که برای دانشآموزان با قدرت
باالی بازداری و دانشآموزان با قدرت پایین در بازداری گفته شد میتوان نتیجه گرفت که
آنچنان که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بازداری نقش مؤثری در سازۀ خودتنظیمیدارد.
زیراکه تامل ،تکانشی نبودن و هدفمند بودن از ملزومات اساسی برای خودتنظیمیمیباشد.
این یافته همخوان با جنبههایی از پژوهشهافمن ،اسچیمیچل و بادلی0010 ،1؛ و میکایی و
فریدمن 0010 ،0میباشد.
همچنین ،در رابطه با اثربخشی مدل پیگیری مدل خودتنظیمی که در یک بازۀ زمانی 44
روزه صورت گرفت مطابق با نظریۀ بارکلی می توان گفت همۀ یادگیریها و رفتارهای
اجتماعی کودکان متاثر از کارکردهای اجرایی می باشد زیراکه کارکرهای اجرایی بر
توانایی کودک در کنترل توجهش تاثیر می گذارد و او را به سوی حل تکالیف ساده و
دشوار در موارد مختلف میبرد (مکلین .)0011 ،3بنابراین با توجه به تاثیر کارکردهای
اجرایی در جنبههای مختلف زندگی میتوان نتیجه گرفت با استفاده از آموزش کارکردهای
اجرایی می توان خودتنظیمی را در دانشآموزان نهادینه ساخت به گونهای که آنها به توانند
در مراحل مختلف رشدی بهترین استفاده را از آن ببرند .این مطلب در پژوهش حاضر مورد
تایید قرار گرفت و دانشآموزان گروه آزمایش در مقایس با گروه کنترل بعد از  44روز
1. Hofmann, Schmeichel & Baddeley
2. Miyake & Friedman
3. McLean
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همچنان متاثر از آموزشهای کارکردهای اجرایی دارای خودتنظیمی ارتقا یافته بودند .این
یافته مطابق با جنبههایی از پژوهشهای کری و فردیناند  00131و تیتز و کرباچ 0014 ،0می
باشد.
از آنجایی که والدین نقشی کلیدی در پرورش خودتنظیمی کودکان دارند و میتوانند
بر قابلیتها و بازتعریف مجدد خودتنظیمی تاثیری شگرف بگذارند یافتههای پژوهش حاضر
در قلمرو عملی به والدین کمک میکند تا از فرایند تاثیر گذاری بر خودتنظیمی آگاه شوند
و از ب رنامۀ آموزشی به عنوان یک راهکار برای ارتقای سطح خودتنظیمی دانشآموزان
استفاده کنند زیراکه خودتنظیمی توام با پیامدهای مثبت روانشناختی متعددی است .همچنین
در قلمرو نظری یافتههای پژوهش حاضر به پژوهشگران و نظریه پردازان کمک میکند تا از
چگونگی عمل خود 3آگاهی بیشتری پیدا کنند و در رابطه با فرایندهای رفتاری و روانشناختی
با دقت عمل بیشتری اظهار نظر کنند .از جملۀ محدودیتهای این پژوهش میتوان گفت که
این پژوهش بر روی دانشآموزان  11تا  13ساله و در یک بازۀ زمانی خاص انجام شده است
بنابراین هنگام تعمیم نتایج این مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد همچنین ابزار جمع آوری
اطالعات در پژوهش حاضر پرسش نامۀ خودگزارشی است که میتواند توام با سوگیریهای
آزمودنی در پاسخ به سؤاالت باشد.
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