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Abstract
Behavioral problems such as low self-control cause communicational and
psychological damages in the children. Therefore, the present study was
conducted to investigate the effectiveness of executive functions training on
the parent-child interaction and the children’s social behaviors with low selfcontrol. The present study was experimental with pretest, posttest and
control group design. The statistical population of the present study included
the children with low self-control in the city of Isfahan in academic year
2020-21. 35 children10 to 13 years were selected through multi-stage
clustered random sampling method and they were randomly accommodated
into experimental and control groups (17 children in the experimental group
and 18 children in the control group). The experimental group received ten
seventy-five-minute sessions of intervention regarding executive functions
training (Fischer et al, 2005) during two months. The applied questionnaires
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in this study included Children's Self-control Questionnaire (Kendal &
Wilcox, 1979), Parent child relationship scale or (Piyanta, 1994) and social
skills questionnaire (Matson, Rotatori, Helsel, 1983). The data from the
study were analyzed through ANCOVA method via SPSS23 software. The
results showed that executive functions training have significant effect on
the parent-child interaction and social behaviors of the children with low
self-control (p<0.001). According to the findings of the present study it can
be concluded that executive functions training can be employed as an
efficient method to improve parent-child interaction and social behaviors of
the children with low self-control through employing techniques such as
Increase focus and accuracy, organize activities, respond to deterrence,
control impulsivity, and plan training.

Keywords: Parent-Child Interaction, Social Behaviors and Executive
Functions Training.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل والد -کودک و

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی،

فریده شهبازی


استادیار گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

مریم چرامی

استادیار گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

احمد غضنفری

دانشیار گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

تاریخ پذیرش00/05/10 :

رضا احمدی

شهرکرد ،ایران.

تاریخ ارسال99/12/08 :

رفتارهای اجتماعی کودکان با خودکنترلی پایین

چکیده
میشود .رر این اساس پژوهش حاضر را هدف رررسی اثررخشی یموآش کارکردهای اجرایی رر تعامل والد-
کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین انجام گرفت .پژوهش حاضر یآمایشبی ربا یبر
پیشیآمون -پسیآمون را گروه گواه رود .جامعه یماری پژوهش شامل کودکان ربا خبودکنترلی پایینشبرر
اصبباران در سبباص تی ببی ی  1399-400رببود .در ایببن پببژوهش تعببداد  35کببودک  10تببا  13سبباص رببا روش

ISSN: 2476/647X

مشکالت رفتاری همچون خودکنترلی پایین سبب

ربروآ یسبی های ارتببایی و روانشبناختی در کودکبان

نمونهگیری خوشهای چندمرح های انتخاب و را گمارش ت بادفی در گبروههبای یآمبایش و گبواه گمبارده
کارکردهای اجرایی فیشبر و همکباران 2005آ را یبی دو مباه در  8ج سبه  75دقیقبهای دریافبت نمودنبد.
پرسشنامههای مورداستااده در این پبژوهش شبامل پرسشبنامه خبودکنترلی کودکبان کنبداص و وی کباکس
1979آ پرسشنامه رارطه والد -کودک پیانتا 1994آ و پرسشنامه مرارت اجتمباعی ماتسبون روتیتبوری و
ه سل 1983آ رود .دادههای حاصل اآ پژوهش ره شیوه تی یبل کوواریبانس ربا اسبتااده اآ نرمافباار یمباری
مقاله حاضر ررگرفته اآ رساله دوره دکتری تخ

ی است.

 نویسنده مسئوصRozgarden28@yahoo.com :

eISSN: 2252-0031

شببدند  17کببودک در گببروه یآمببایش و  18کببودک در گببروه گببواه گببروهآ .گببروه یآمببایش مداخ ببه
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 SPSS23مورد تجایهوتی یل قرار گرفت .نتایج نشان داد که یموآش کارکردهای اجرایی رر تعامبل والبد-
کودک و رفتارهبای اجتمباعی کودکبان ربا خبودکنترلی پبایین تبنثیر معنبادار دارد p<0/001آ .ربر اسباس
یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که یموآش کارکردهای اجرایی را رررهگیری اآ فنبونی
هماننببد افبباایش تمرکببا و دقببت سبباآماندهی فعالیتهببا ربباآداری پاسببر کنتببرص تکانشببشری و یمببوآش
ررنامهریای میتواند رهعنوان یک روش کاریمد جرت رربود تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای اجتمباعی
کودکان را خودکنترلی پایین مورداستااده گیرد.

کلیدواژهها :تعامل والد -کودک ،خودکنترلی ،رفتارهای اجتماعی و کارکردهای اجرایی.
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مقدمه
نشرانی در مورد سالمت روان کودکان و تنثیر ین رر رشد و عم کبرد کبودک همآمبان ربا
افاایش میاان شیوع اختالالت روانی قارلتشبخیص در سباصهای اخیبر ربهیور چشبمگیری
افاایشیافتببه اسببت و رببر همببین اسبباس متخ

ببان رببر اهمیببت ارآیبباری و درمببان رببهموقع

اختالصهای روانشناختی تنکیبد میکننبد .ربه ع بت اینکبه الشوهبای هیجبانی و رفتباری در
رارگسالی دشوارتر تغییر میکننبد تشبخیص هبر چبه آودتبر مشبکالت سبالمت روان در
کودکی یکی اآ مسائل پیششیرانه ررداشبت همشبانی اسبت کبات کبراوص هینبا و اسبتنر

1

2018آ .اآینجاییکه گرایش ره تداوم اختالالت دوران کودکی تا سنین رارگسالی وجبود
دارد توجه فاایندهای ره پیشبشیری و درمبان ینهبا معطبوف شبده اسبت راسبا و ربانرجی

2

2020آ .یکببی اآ مشببکالت کودکببان در سببنین مدرسببه خببودکنترلی3ضببعیآ ینببان اسببت
منبب

مببا شببن و چانبب

2020 4آ کببه آمینببه را رببرای ایجبباد یسببی های تی ببی ی

روانشناختی هیجانی و رفتاری مساعد میساآد ها لیم ربراک و ربراک2019 5آ .کنتبرص
خود عبارت است اآ مدیریت فرد ربر رفتبار و یبادگیری خبود .اصبطال کنتبرص خبود یبا
خویشتنداری رهیورمعموص ررای توانایی مرار رفتار تکانشی اآ یریب مربار امیباص فبوری
کوتاهمدت رهکارررده میشود ژی چبن و هوانب

2020 6آ .ررترمبا2012 7آ خبودکنترلی

را رهعنوان یک توانایی دانسته و ین را در نادیده گرفتن یا تغییر دادن تمایالت در پاسبر ربه
حالت غال

تعریآ میکند .ررای اینکه فرد رتواند رفتارش را کنترص کنبد رایبد ایبن نکتبه

که او عامل ع ی یک رفتار است درک کند و متوجه راشبد کبه رفتبار و پیامبد ین حاصبل
عم ی است که او تا حدی میتواند رر ین کنترص داشته راشد یغمبایی م بکپور و قمرانبی
1398آ .خببودکنترلی پببایین یکببی اآ عوامببل پیشرینببی رفتارهببای انیرافببی اسببت .نتببایج
1. Keute, Krauel, Heinze & Stenner
2. Basu, Banerjee
3. Self-control
4. Meng, Ma, Shen & Chang
5. Ha, Lim, Bruce & Bruce
6. Zhi, Chen & Huang
7. Bertrams
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پژوهشها حاکی اآ ین است که رین مشکالت روانی و خودکنترلی رارطه منای وجبود دارد
یا در واقع افرادی که دارای مشکالت روانی هستند سطح خودکنترلی پایینی دارند .اآاینرو
افرادی که رر هیجانات خودکنترص کمتری دارند را مشکالت ریشتری روررو هسبتند چسبتر
لینام می یچ پاوص اندرسون و دیواص2016 1آ.
یکی اآ مشکالت کودکان را خودکنترلی پایین ناتوانی ینان در ایجاد ارتباط مناس
و رضایترخش را ایرافیان رهخ وص را والدین است .رر این اساس ینها در تعامبل والبد-
کببودک2یسببی پذیرند چیببرونیس-تاسببکانو3و همکبباران 2016آ .البتببه در کودکببان رببا
خودکنترلی پایین تخری

تعامل والد -فرآندی رارطهای دوسبویه دارد .ربه ایبن شبکل کبه

مشکالت رفتاری کودکان سب

یسی

روانی ره والدین شده و اآ یرفی دیشبر ایبن فراینبد

راعببم میشببود تببا والببدین کمتببر رببه سببالاالت و خواسببتههای کببودک توجببه نشببان داده و
پاداشهای کمتری را نیا ررای رفتارهای ررنجار کودک اخت اص دهند چیان

لبین لبی

و لی2015 4؛ کیم و کرپالبدی2021 5آ .تعامبل والبد -فرآنبدی یبک رارطبه مربم و حیباتی
ررای ایجاد امنیت و عش است .رارطه رین والدین و فرآندان نخستین معرف دنیای ارتبایات
ررای فرآندان میراشد .احساس عش
دارند وارینب

صمیمیت و امنیت رهیور مستقیم ریشه در این روارب

2020 6آ .ربهیورقطع نمیتبوان مشبخص نمبود کبه در ایجباد تعبار

ربین

والدین و فرآندان چه کسی ریشترین تنثیر را دارد اما میتوان گات که عدم یگباهی کبافی
والدین و فرآندان اآ مرارتهای ارتبایی و نداشتن مرارت در حل مسبائل رینفبردی راعبم
رروآ ناساآگاریها و تعارضات میشود ناآی الکباش ک ینوسبکی و ایببر2018 7؛ الدمبر
سالسباری سارآ و اندراد2017 8آ .رررسبیهای اخیبر نشبان داده اسبت کبه کیایبت ارتبباط
1. Chester, Lynam, Milich, Powell, Andersen & DeWall
2. Parent-child interaction
3. Chronis-Tuscano
4. Chiang, Lin, Lee & Lee
5. Kim, Crepaldi
6. Waring
7. N’zi, Lucash, Clionsky & Eyber
8. Ludmer, Salsbury, Suarez & Andrade
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والدین را فرآندان ارتبباط نادیکبی ربا رفتارهبای فرآنبدان و سباآگاری روانبی ینهبا دارد.
هرانداآه میاان تعار

والدین و فرآندان ریشبتر راشبد میباان هیجانبات منابی و مشبکالت

رفتاری در فرآندان ریشتر میشود کرونیس -تاسکانو و همکاران 2016آ.
یکی دیشر اآ مشکالت کودکان را خودکنترلی پایین ناتوانی ینان در ایجباد ارتبباط
و رضایترخش را ایرافیان است )احمدی چادوری اوالنشبو و مبوال2016 1آ .ربر

مناس

این اساس این کودکان دارای مرارت و رفتار اجتماعی2یسی پذیر اسبت میکبامی می بر و
لرنر2019 3آ .چراکه کودکبان را خودکنترلی پایین مشکالت ریشبتری را در دوسبتیباری و
حاظ دوستی دارند .این کودکان پایینترین سطح کنشوری اجتماعی را نشبان مببیدهنببد
و مشکالت اجتماعی آیادی را در موقعیتهای مخت آ تجرره میکنند .ربرای پیبدا کبردن
یک تعریآ اآ رفتار اجتماعی راید دنباص دالی بی کبه رفتبار اجتمباعی را شبکل میدهنبد
راشیم مانند رسیدن افراد ره خواستههایی که ررایشان ماید راشد یا خواسبتههبای مبتنبی ربر
نوعدوستی که منافعی ررای دیشران دارد؛ رنارراین رفتار اجتماعی شامل هر عمبل عمبدی
است که یک نتیجه مثبت و مایبدی را ربرای دریافتکننبده دارد صبرفنظر اآ اینکبه ین
اقدام ررای اعطاکننده پرهاینه راشد گریسک دیویدو و النبدص2002 4آ .رفتبار و مربارت
اجتماعی یکی اآ مرمترین ساآههایی است که رر رشد شخ یت کودکان تنثیرگبذار ربوده
و میتواند منجر ره هبود مرارتهای خودیاری و خبودکنترلی در ینبان شبود میشبل مونبه

5

2009آ.
پژوهشهای ع
در یآمونهای مرتب

 -روانشناختی اغ

دریافتهاند که کودکان را خودکنترلی پایین

را کارکردهای اجرایی 6و نیا در ساختارهای مغای که رر اساس

استنباط در پیدایش این کنشها نقش دارند یعنی قطعههای پیشانی مغا عقدههای پایه و
1. Ahmadi, Chaudhry, Olango & Molla
2. Social behavior
3. Mikami, Miller & Lerner
4. Grusec, Davidov & Lundell
5. Michaeli- Monee
6. Executive functions
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مخچه دچار نارساییهایی هستند ررنشار روس و کولمر رایوکسولی و میراندا2018 1؛
گورلین

دالریمپل چ مینسکی و آیمرمان2016 2آ .رر این اساس یکی اآ روشهای

درمانی مناس

ررای کودکان را خودکنترلی پایین یموآش کارکردهای اجرایی است

یارماالوسکی سوار شوارت تیروش و گوا2017 3؛ گایان4و همکاران 2019آ چراکه
یموآش کارکردهای اجرایی را رربود عم کرد شناختی و همچنین افاایش کارییی قسمت
پیشانی مغا که را عم کردهای شناختی پیشرفته همچون خودکنترلی در ارتباط است
اسپینوال مایستو وایت و هادلسون2017 5آ میتواند رستر رربود عم کرد رفتاری کودکان
را خودکنترلی پایین را فراهم نموده و را اصال رفتار تکانشی کودک سب

رربود عم کرد

خانوادگی و تعامل والد -فرآندی این کودکان شود .این در حالی است که استرمباک
اسکاگرالند واستااص و تینشوگ2020 6آ تنثیر کارکردهای اجرایی را رر خودکنترلی
کودکان؛ اسپرایج دکر آیرمانس و اسواب2018 7آ اثررخشی کارکردهای اجرایی را رر
کنترص توجه کودکان سنین درستان و ادیارن و یندره2015 8آ اثررخشی کارکردهای
اجرایی را رر خودکنترلی کودکان و نوجوانان موردرررسی و تنیید قرار دادهاند .عالوه رر
این رک هانسون پاونبرگر رنینشر و رنینشر2015 9آ؛ شای10و همکاران 2017آ؛ چیو11و
همکاران 2018آ؛ مدنی فرخی ع یااده و حکیمیراد 1396آ؛ نورانی جورجاده
مشردی یبیبی و خیرخواه 1395آ نشان دادهاند که یموآش کارکردهای اجرایی ررای
کاهش عالئم اختالص و مشکالت رفتاری کودکان مبتال ره نارسایی توجه /ریشفعالی مالثر
است.
1. Berenguer, Roselló, Colomer, Baixauli & Miranda
2. Gorlin, Dalrymple, Chelminski & Zimmerman
3. Yarmolovsky, Szware, Schwarte, Tirosh & Geva
4. Guney
5. Spinola, Maisto, White & Huddleson
6. Strömbäck, Skagerlund, Västfjäll & Tinghög
7. Spruijt, Dekker, Ziermans & Swaab
8. Audiffren & André
9. Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger & Benninger
1 . Shuai
0
1 . Chiu
1
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کارکردهای اجرایی یک ماروم ع

روانشناختی است که ره فرایندهای شناختی

سطح راال ررای ررنامه ریای و فعالیت هدفمند اشاره دارد که شامل شروع کردن تک یآ و
پیشیری ساآماندهی تک یآ حافظه تقویت توجه ررنامهریای کنترص رفتارها کنترص
هیجانات مدیریت آمان و مرارت حل مسئ ه میراشد ژان

 1و همکاران 2018آ .اکثر

پژوهششران پذیرفتهاند که کارکردهای اجرایی کنشهای خودتنظیماند که توانایی
کودک و نوجوان ررای راآداری خودتغییری ررنامهریای ساآماندهی استااده اآ حافظه
کاری حل مسئ ه و هدفگذاری ررای انجام تکالیآ را نشان میدهد روآنبالم ناون و
مایر2021 2آ .عالوه رر این نتایج پژوهش استارولی گیداریس پرینتاا دوتیس3و همکاران
2019آ و هیل راکس کندی هاریسون و همکاران2017 4آ نشان داده نقص در
کارکردهای اجرایی را تنثیر رر قسمت پیشانی مغا ررنامهریا را در فرایندهای شناختی مغا
مختل کرده و سب

ایجاد مشکالت شناختی و روانشناختی میشود .رر همین اساس

رهکارگیری کارکردهای اجرایی می تواند را رربود فعالیت قسمت پیشانی مغا فرایندها و
عم کرد شناختی مغا را تیت تنثیر قرار داده و درنتیجه میتواند عم کرد کودک را رربود
رخشد .پژوهشها نشان دادهاند که یموآش و رشد کارکردهای اجرایی نقش ک یدی در
گسترش توانمندیهای اجتماعی و هیجانی مارکیو ک ی و سولوویج2018 5آ
تواناییهای تی ی ی و یموآششاهی دارند دیرریجن هارتمن کوستونس ویسچر و
روسکر2018 6آ .پیشرفت در تی یل و رفتارهای انطباقی در کودکان ره ظرفیتهای
عم کرد اجرایی ینها رستشی دارد رهیوریکه تواناییهایی که در عم کرد اجرایی وجود
دارد پیش رینی کننده خوری ررای موفقیت تی ی ی و همچنین رفتارهای انطباقی کودکان
میراشد التامن الکویتچ یان

و کالرک2010 7آ.
1. Zhong
2. Rosenblum, Navon & Meyer
3. Stabouli, Gidaris, Printza & Dotis
4. Hill, Bucks, Kennedy & Harrison
5. Marceau, Kelly & Solowij
6. De Bruijn, Hartman, Kostons, Visscher & Bosker
7. Latzman, Elkovitch, Yong & Clark
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در حوآه ضرورت انجام پژوهش حاضر رایبد ریبان کبرد کبه ماللابههای روانشبناختی
همچون تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی در کودکان را خبودکنترلی پبایین دارای
نقشی انکارناپذیر در یینبده دانشیمبوآان هسبتند کبه الآم اسبت ربا اسبتااده اآ روشهبای
یموآشی و درمانی مناس

سعی شود تا این ماللاهها تیت تنثیر قرار گرفته تا اآ این رهشبذر

پیشرفت تی ی ی دانشیموآان و همچنین عم کبرد اجتمباعی و ارتببایی ینهبا نیبا شبتاب
ریشتری پیدا کند .حاص ربا توجبه ربه اهمیبت ماللابههای تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای
اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین و لاوم ربهکارگیری روشهبای مداخ بهای و درمبان
مناس

و ررنشام نیاآ است که این کودکان مداخ ه روانشناختی کاریمد همچون یمبوآش

کارکردهای اجرایی را دریافت نمایند چراکه کاریمدی یموآش کارکردهبای اجرایبی در
رربود ماللابههای روانشبناختی ارتببایی رفتباری و تی بی ی جامعبههای یمباری مخت بآ
رهخ وص کودکانآ در پژوهشهای پیشین تنییدشده است؛ رنارراین را توجه ره عدم انجبام
پژوهشی مشاره هدف اص ی پژوهش حاضر رررسی تنثیر یموآش کارکردهبای اجرایبی ربر
تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی اثررخش رود.

روش
یر پژوهش حاضر اآ نوع یآمایشی را یر پیشیآمون -پسیآمون را گبروه گبواه ربود.
جامعه یماری پژوهش شامل کودکان را خبودکنترلی پایینشبرر اصباران در سباص تی بی ی
 400-1399رببود .در ایببن پببژوهش اآ روش نمونببهگیری ت ببادفی خوشببهای چندمرح ببهای
استااده شبد .ردینصبورت کبه ربا اسبتااده اآ روش نمونبهگیری ت بادفی خوشبهای اآ ربین
نببواحی شببشگانه یمببوآشوپرورش شببرر اصبباران یببک ناحیببه رهت ببادف انتخبباب شببد
یموآشوپرورش ناحیبه 3آ .سبپس اآ ربین مبدارس ارتبدایی ایبن ناحیبه تعبداد  10درسبتان
انتخاب شد .در مرح ه رعد اآ رین کالسهبای ایبن درسبتانها تعبداد  30کبالس رهت بادف
انتخاب شد .سپس در گروه والدین این مدارس فراخبوان داده شبد تبا والبدینی کبه دارای
کودکان را خودکنترلی پایین را عالئمی نظیر :ریقبراری حبین نشسبتن تبرک کبردن مکبرر
میل نشسبتن در حبین انجبام تکبالیآ دائبم در جسبتوخیا و حرکبت ربودن نباتوانی در
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اشتغاص ریسروصدا ره فعالیتهای تارییی و حرافبی و رفتارهبای تکانشبی یسبی آا رودنبد
جرت شرکت در پژوهش اعالم یمادگی نمایند .در این مرح ه تعداد  89دانشیموآ معرفبی
شد .سپس پرسشنامه خودکنترلی کودکان ره والدین این کودکان ارائه شد تا را پاسبخشویی
ره ین یقین حاصل شود که کودکان معرفیشبده دارای خبودکنترلی پبایین هسبتند .پبس اآ
اجببرای پرسشببنامه خببودکنترلی تعببداد  69کببودک نمببرات ربباالتر اآ  120در پرسشببنامه
خببودکنترلی کسب

نمودنببد کببه نشببانشر وجببود خببودکنترلی پببایین در ایببن کودکببان رببود

پرسشنامه نمرهگذاری معکوس داردآ .سپس رهصورت ت انی را والدین م باحبه ربالینی نیبا
انجام شد .در گام رعد اآ رین کودکانی کبه تشبخیص خبودکنترلی پبایین را دریافبت نمبوده
رودند تعداد  40کودک رهت ادف انتخاب و رهصورت ت بادفی در گروههبای یآمبایش و
گواه گمارش شدند  20کودک در گروه یآمایش و  20کبودک در گبروه گبواهآ .حجبم
نمونه را استااده اآ جدوص کوهن و تعیین انداآه اثر را توجه ربه -β 0/8 α=0/005 a=0/05
= 1و را توجه رهانداآه اثرهای پیشینه پبژوهش کالیبن هونباکر جبوآف و سبچیو2001 1آ
میاسبه شد که در هر دو گروه  40نار رریورد گردید هر گروه  20نارآ .الآم ره ذکر است
که کودکان انتخابشده اآ رین کالسهای سوم تا ششم رودنبد .سبپس کودکبان حاضبر در
گروه یآمایش مداخ ه مرربوط ربه یمبوآش کارکردهبای اجرایبی را در یبی دو و نبیم مباه
رهصورت هاتهای یک ج سه  75دقیقهای دریافت نمودند .این در حالی اسبت کبه کودکبان
حاضر در گروه گواه یموآشی دریافت نکردند .پس اآ شروع فراینبد اجرایبی پبژوهش در
گروه یآمایش  3کودک و در گروه گواه نیا  2کودک ریاش داشتند .رر این اساس تعبداد
نمونه نرایی پژوهش  35کودک رود  17کودک در گروه یآمایش و  18کودک در گروه
گواهآ .یافتههای جمعیتشناختی نشان داد که اآ کودکان حاضر در پبژوهش تعبداد  26نابر
پسر معادص  74/28درصدآ و  9نار دختر معادص  25/72درصدآ رودند .دانشیموآان حاضر
در پژوهش دارای سن  10تا  13ساص رودند که میانشین سنی گبروه یآمبایش  11/25سباص و
گروه گواه  11/75ساص رود .عالوه رر این دانشیموآان در پایههای چربارم پبنجم و ششبم
1. Kline, Honaker, Joseph & Scheve
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مشغوص ره تی یل رودند که ریشترین فراوانی در گروه یآمایش مرروط ره پایه چرارم تعداد
 6کودک معادص  35/26درصدآ و در گروه گواه مرربوط ربه پایبه ششبم تعبداد  7کبودک
 38/88درصدآ رود .مالکهای ورود ره پژوهش شامل کس

نمره  120و راالتر در سالاالت

مرروط ره پرسشنامه خودکنترلی کودکان تشخیص خودکنترلی پایین در کودکبان رهوسبی ه
م احبه رالینی داشتن سن  9-12ساص حضور در پایه سوم چرارم پنجم و ششم درسبتانآ
رضببایت کببودک و والببدین جرببت شببرکت در پببژوهش و نداشببتن ریمبباری جسببمی و
روانشناختی حاد و مامن دیشر را توجه ره پرونده سالمت و مشاورهای ینانآ رود .همچنبین
مالکهای خروج اآ پژوهش شامل داشتن ریش اآ دو ج سه غیببت عبدم همکباری و انجبام
ندادن تکالیآ مشخصشده در کالس عدم تمایل ره ادامه حضور در فرایند انجام پبژوهش
و وقوع حادثه پیشرینی نشده رود.
در پژوهش حاضر اآ پرسشنامههای آیر استااده شده است:

پرسشنامه خودکنترلی کودکان ()CSCQ

1

پرسشنامه خودکنترلی در ساص  1979توس کنداص و وی کاکس2ساخته شبده اسبت و شبامل
 33سالاص میراشد که  10سالاص ین مرروط ره خودکنترلی سبالاالت -12-11-9-8-5-3-1
23-31-32آ  13سالاص ین مرروط ره تکانشبشری سبالاالت -20-17-16-15-14-13-10
21-22-24-25-28-30آ و  10سالاص ین نیا مرروط ره هبر دو تکانشبشری -خبودکنترلیآ
سالاالت 33-29-27-26-19-18-7-6-4-2آ میراشد .این پرسشنامه ررای کودکبان  5تبا
 11ساص مناس

است .سبالاالت ایبن یآمبون رهصبورت مثببت و منابی ربوده و دارای یبک

مقیاس لیکرت هاتدرجهای میراشد که نمره یک اآ سبالاالت مثببت نشباندهنده حبداکثر
خودکنترلی و نمره هات نشاندهنده حداقل خودکنترلی اسبت و در سبالاالت منابی کبامال
ررعکس است .دامنه نمرات اآ  33تا  231در نوسان است که هرچبه نمبره کبودک ربه 231
نادیکتر راشد دارای خبودکنترلی کمتبری اسبت .ایبن پرسشبنامه توسب یکبی اآ والبدین
1. Children's Self-Control Questionnaire
2. Kendal & W
ilcox
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تکمیل میشود .پایایی یآمون توس موری2002 1آ مورد تنیید قرار گرفته اسبت .ضبری
پایبایی ایبن یآمبون ربا اسبتااده اآ روش یلابای کرونببا  0/98و ربا اسبتااده اآ روش
راآیآمایی  0/84میاسبه گردیده است که در حد قارل قبولی است کنداص و وی کباکس
1979آ .روایی میتوایی این پرسشنامه در ایران مط وب 0/83آ و همچنین میاان پایبایی ین
را اسبتااده اآ روش یلابای کرونببا ربر روی نمونبهای اآ کودکبان شبرر خرمیرباد 0/81
میاسبه شده است قدمپور رحیمیپور و آنشییرادی 1395آ .پایایی پرسشنامه حاضبر در
پژوهش یغمایی م کپور و قمرانبی 1398آ ربا اسبتااده اآ ضبری

یلابای کرونببا 0/95

میاسبه گردید .در پژوهش حاضر نیا پایبایی ربا اسبتااده اآ ضبری

یلابای کرونببا 0/86

میاسبه شد.

پرسشنامه مهارت اجتماعی کودکان و نوجوانان ()CSCQ

2

پرسشنامه مرارت اجتماعی ررای ارآیاری مرارتهای اجتماعی کودکان توس
مرریان استااده میشود .این مقیاس توس

والدین و

ماتسون روتیتوری و ه سل1983 3آ ررای

سنجش مرارت اجتماعی کودکان و نوجوانان  4تا  18ساص تریهشده و دارای سه فرم
والد مرری و دانشیموآ است .در این پژوهش اآ دو فرم والد و مرری استااده شده است.
فرم والد دارای  56سالاص و دارای آیرمقیاسهای مرارتهای اجتماعی مناس

رفتارهای

غیراجتماعی پرخاششری و رفتارهای تکانشی ررتریی بی ایمینان آیاد ره خود داشتن و
رارطه را همساالن است .ییآ نمرهگذاری این پرسشنامه رر اساس یک شاخص لیکرت =1
هرگا  = 5همیشه انجام میشود )ماتسون و رویسجولی2008 4آ .دامنه نمرات این
پرسشنامه رین  56تا  280است .کس

نمرات راالتر نشاندهنده مرارت اجتماعی ریشتر است.

یوسای و خیر  1381ره نقل اآ خ قی یقایی و فرهادی 1399آ را رهکارگیری این
مقیاس در گروهی اآ دانشیموآان مقدار ضری

یلاای کرونبا و ت نیآ را ررای کل

1. Murray
)2. Matson Evaluation of Social Skills with Youngesters (MESSY
3. Matson, Rotatori &Helsel
4. Matson & Boisjoli
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مقیاس یکسان و ررارر را  0/86گاارش کردند .این میققان را استااده اآ روش تی یل
عامل روایی مقیاس را نیا موردسنجش قرار دادند و  5خرده مقیاس را در قال
جداگانه شناسایی کردند و ضرای
اجتماعی مناس

 5عامل

یلاا را در ماللاههای نسخه مع م شامل رفتارهای

 0/73رفتارهای غیراجتماعی  0/71پرخاششری و رفتار تکانشی 0/76

ررتریی بی و ایمینان آیاد ره خود داشتن  0/68و رارطه را همساالن  0/80گاارش کردند.
در نسخه مرری نیا ضری

یلاا در رفتارهای اجتماعی مناس

 0/82رفتارهای

غیراجتماعی  0/76پرخاششری و رفتار تکانشی  0/87ررتریی بی و ایمینان آیاد ره خود
داشتن  0/80و رارطه را همساالن  0/76گاارش کردند .پایایی این پرسشنامه در پژوهش
خ قی یقایی و فرهادی 1399آ نیا را استااده اآ ضری
است .در پژوهش حاضر نیا پایایی را استااده اآ ضری

پرسشنامه رابطه والد -کودک ()PCRS

یلاای کرونبا  0/78میاسبه شده
یلاای کرونبا  0/79میاسبه شد.

1

در پژوهش حاضر جرت سنجش کیایت تعامل مادر -کودک اآ مقیاس رارطه مادر-
کودک پیانتا1994 2آ استااده شد .این پرسشنامه ررای اولین رار در ساص  1994تریهشده که
شامل  33ماده است و ادراک والدین را در مورد رارطه ینها را کودک خود میسنجد.
مقیاس مذکور شامل حوآههای تعار

نادیکی وارستشی و رارطه مثبت ک ی مجموع

تمامی حوآههاآ است .سالاالت  29 16 13 10 8 6 5 1و  30عامل نادیکی را
میسنجند سالاالت  22 20 18 15 11 9عامل وارستشی را میسنجند؛ سالاالت 4 3 2
 32 31 28 26 27 25 24 23 21 19 17 14 7 12و  33عامل تعار
آیرمقیاس تعار

را میسنجند.

ریانشر درجهای است که مادر احساس میکند رارطه نامط وب و منای را

فرآند خویش دارد .نادیکی ریانشر ادراک مادر اآ رارطه گرم عایای و نادیک را فرآند
خویش است .وارستشی ریانشر ادراک مادر اآ میاان وارستشی ریشاآحد کودک ره والدین
است .نمرهگذاری این مقیاس رر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت اآ نمره یک قطعا صدق
1. Parent child relationship scale or PCRS of Piyanta
2. Piyanta
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نمیکندآ تا نمره  5قطعا صدق میکندآ است .سالاالت 17 15 14 12 11 9 7 4 2
 32 31 28 27 26 25 24 23 21 19 18و  33رهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .دامنه نمرات پرسشنامه رین  33تا  165است .کس

نمره راالتر ریانشر راالتر رودن

کیایت تعامل والد -فرآند است .پرسشنامه حاضر توس یکی اآ والدین مادرانآ تکمیل
میشود .این پرسشنامه توس یرماسیان 1386آ ترجمه و روایی میتوایی ین نیا توس
متخ

ان ارآیاری شده است پورمیمدرضای تجریشی عاشوری افروآ ارجمندنیا و

غباریرناب 1394آ .در پژوهش پورمیمدرضای تجریشی و همکاران 1394آ نیا روایی
مقیاس  0/72و ضری

پایایی ین ره روش یلاای کرونبا در حوآه تعار

 0/82نادیکی

 0/77وارستشی  0/73و رارطه مثبت ک ی  0/74ره دست یمد .در پژوهش قنواتی 1398آ
نیا ضری

پایایی ره روش یلاای کرونبا در حوآه تعار

 0/84نادیکی  0/75وارستشی

 0/75و رارطه مثبت ک ی  0/76ره دست یمد .در پژوهش حاضر نیا پایایی را استااده اآ
ضری

یلاای کرونبا  0/83میاسبه شد.

شیوه اجرای پژوهش
پس اآ اخذ مجوآهای الآم اآ اداره کل یموآشوپرورش شرر اصاران و یمبوآشوپرورش
ناحیه  3در این پژوهش ارتدا را روش نمونبهگیری ت بادفی خوشبهای چندمرح بهای نمونبه
پژوهش جمعیوری شد .سپس یی ج سهای مجاآی روند اجبرای پبژوهش و اهبداف رسبته
یموآشی ررای کودکان شرکتکننده در پژوهش و والبدین ینبان توسب پژوهشبشر شبر
داده شد تا این افراد یگاهی و رضایت الآم جرت شرکت در پبژوهش را اعبالم نماینبد .در
گام رعد همه افراد دو گروه گروه یآمایشی و گروه گواهآ ره پرسشنامههای پژوهش پاسبر
دادند .سپس افراد گروه یآمایش پس اآ انت اب ت ادفی در گروهها یموآش کارکردهای
اجرایی را در  8ج سه  75دقیقهای در یبی دو مباه رهصبورت هاتبهای یبک ج سبه دریافبت
کردند .پس اآ شروع مداخالت تعداد  3کودک در گروه یآمبایش و تعبداد  2کبودک در
گروه گواه اآ ادامه دریافبت مداخ به ان براف دادنبد .ربر ایبن اسباس تعبداد نربایی نمونبه
پژوهش حاضر  35نار رود  17کودک در گروه یآمایش و  18کبودک در گبروه گبواهآ.

 | 174روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 42تابستان 1400

جرت رعایت اخالق در پژوهش رضایت کودکان و والدین ینبان ربرای شبرکت در ررنامبه
مداخ ه کس

و اآ ک یه مراحل مداخ ه یگاه شدند .همچنین ره افبراد گبروه گبواه ایمینبان

داده شد که ینان نیا پس اآ اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافبت خواهنبد نمبود.
همچنین ره هر دو گروه ایمینان داده شد که ایالعات ینها میرمانه رباقی میمانبد و نیباآی
ره درج نام نیسبت .پروتکبل یمبوآش کارکردهبای اجرایبی مرربوط ربه پبژوهش صباحبان
امیری کجباف و عاردی 1389آ است کبه اآ پروتکبل فیشبر ربارک ی اسبمالیش و ف تچبر

1

2005آ اقتباس شده است .الآم ره ذکر است که مداخ ه پژوهش حاضر در مییطی ایمبن و
را رعایت تمام پروتکلهای ررداشتی اجرا شد.
جدول  .1خالصه جلسات آموزش کارکردهای اجرایی (صاحبان ،امیری ،کجباف و عابدی)1389 ،
جلسه
اوص

هدف
معارفه و ریان قوانین
یموآش ساآماندهی
افاایش تمرکا و دقت

دوم

سوم

ساآماندهی فعالیتها

پنجم

ششم

ج سات تک یآ دستهرندی اشیاء توضیح دستورالعمل ررای ینان دستهرندی
مااهیمی همچون راآی را ماآ
فعالیت اوص :راآی توالی روندها؛ فعالیت دوم :ریان داستان توس درمانشر دانش
یموآان تشخیص دهند که چه چیای درست چه چیای نادرست است؛ فعالیت

ررحس آمان وقوع
ینها

سوم راآی را ماآ تعیین وقت ررای رساندن مسافران ره هدف

تقویت حافظه کاری

یموآش توجه ره ک مه یخر ریان دو جم ه توس درمانشر دانشیموآ یخرین
ک مات هر دو جم ه را پس اآ پایان دو جم ه ریان نماید .فعالیت دوم :تعیین روند

راآداری پاسر و کنترص
تکانششری

چرارم

شرح جلسه
یشنایی مخایبین ره یکدیشر معرفی درمانشر ایجاد انشیاه ررای شرکت در

فعالیت رهصورت معکوس؛ فعالیت سوم :نوشتن جمالت در دفترچه ردون نوشتن
حرف «ی «در جم ه اوص و حرف «ی» در جم ه دوم

افاایش دقت و توجه

فعالیت اوص :نشاه کردن دو ت ویر مشاره و پیدا کردن تااوتها؛ فعالیت دوم:

یموآش یغاآگری و

گاتن ک مه یخر هر جم ه پس اآ اتمام جم ه چرارم؛ فعالیت سوم :راآی چشم در

توجه ره دستورالعمل

چشم را هدف کنترص تکانششری و راآداری پاسر

افاایش تمرکا و حاظ
توجه پایدار

فعالیت اوص :ماآ را چند مق د :دانشیموآ چند حیوان را ره یک مق د ررساند.
هدف این راآی ایجاد توجه مداوم میراشد .فعالیت دوم :پاسرگویی ره سالاالت
شااهی؛ فعالیت سوم :راآی ک مات متضاد رهصورت دو ناره

راآیهای مستقیم و

فعالیت اوص :پیدا کردن ت اویر تخممرغ داخل کادر در ت ویر آمینه ردون

معکوس را هدف

عالمت آدن ینها .فعالیت دوم :مشخص کردن تخممرغهایی که در کادر نیستند.
1. Fischer, Barkley, Smallish & Fletcher
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هدف
افاایش دقت و توجه

جلسه

شرح جلسه
فعالیت سوم :مسارقه پاسرگویی ره سالاالت رهیور مستقیم را ر ه و خیر مرح ه دوم
پاسرگویی معکوس ره همان سالاالت؛ فعالیت چرارم :شمارهگذاری توالی
رویدادها رهصورت معکوس

تقویت حافظه دیداری
تقویت دقت یموآش

هاتم

ررنامهریای روآانه

ریان نماید .فعالیت

دید یآمودنی پنران میشود یآمودنی ت اویر را ره ترتی

دوم :دیدن ت اویر حاوی حیوانات و نام رردن ینها پس اآ میو ت ویر .فعالیت
سوم :ررنامهریای ررای فعالیتهای روآانه را تعیین مدتآمان الآم ررای انجام ین.

یموآش ررنامهریای
هشتم

راآی ربین و رشو :چند عکس را شماره ارائه میشود پس اآ چند دقیقه ت ویر اآ

ررای فعالیت در یینده

فعالیت اوص :تعیین آمان یک ررنامه را توجه ره تقویم سالیانه و تقویم اجرایی
مدرسه .ررنامهریای ررای یک جشن و تعیین گامهای اجرای ررنامه .فعالیت دوم:
جمعرندی امتیاآات و دادن ژتون خرید را توجه ره امتیاآات

در این پژوهش ررای تجایهوتی یل دادهها اآ دو سبطح یمبار توصبیای و اسبتنبایی اسبتااده
شببده اسببت .در سببطح یمببار توصببیای اآ میببانشین و انیببراف اسببتاندارد و در سببطح یمببار
استنبایی اآ یآمون شاپیرو -وی ک جرت رررسی نرماص رودن توآیع متغیرهبا یآمبون لبوین
ررای رررسی ررارری واریانسها تی یبل رگرسبیون جربت رررسبی شبی

خب رگرسبیون

همچنین اآ تی یل کوواریانس ررای رررسی فرضیه پژوهش استااده گردید .نتایج یمباری ربا
استااده اآ نرمافاار یماری  SPSS-23مورد تجایهوتی یل قرار گرفته است.

یافتهها
یافتههای توصیای پژوهش در جدوص  2ارائه شده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان با خودکنترلی پایین
مؤلفهها
تعامل والد -کودک
رفتار اجتماعی

گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

گروه یآمایش

میانگین
63/64

انحراف معیار
11/22

میانگین
79/05

انحراف معیار
10/12

گروه گواه

62/38

14/89

62/83

14/21

گروه یآمایش

142/11

13/66

159/64

11/82

گروه گواه

135/38

17/04

137/88

16/33

 | 176روان شناسی افراد استثنایی | سال یازدهم |شماره  | 42تابستان 1400

جرت رررسی پیشفر

همشنی واریانسها اآ یآمون لوین استااده شده است .نتایج نشبان

داده است در مرح ه پسیآمون در متغیرهای تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای اجتمباعی
پیشفر

همشنی واریانسها ررقرار ربوده اسبت p<0/05آ .نتبایج یآمبون رباکس جربت

رررسی همسبانی ماتریسهبای واریبانس -کواریبانس نشبان داد کبه در مرح به پسیآمبون
پیشفر

ماتریسهای واریانس -کواریانس نیا ررقرار روده است p<0/05آ .عالوه رر این

نتایج یآمون شاپیرو وی ک ریانشر ین رود که پیشفر

نرماص رودن توآیع نمونبهای دادههبا

در تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی کودکبان در گروههبای یآمبایش و گبواه در
مراحل پبیشیآمبون و پبسیآمبون ررقبرار اسبت p<0/05آ .در نرایبت نتبایج در رررسبی
پیشفببر

همشنببی شبی خ رگرسببیون مشببخص شببد کببه تعامببل پیشیآمببون رببا متغیببر

گروهرندی در مرح ه پسیآمون در متغیرهای تعامل والبد -کبودک و رفتارهبای اجتمباعی
معنادار نبوده است p<0/05آ .این ردان معناست که فر

همشنی شی خ رگرسبیون در

متغیرهای تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان ررقرار روده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش مهارتهای ذهنآگاهی کودکمحور بر تعامل والد-
کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان با خودکنترلی پایین
متغیر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار
F

سطح
معناداری

اندازه
اثر

توان

1738/38

1

1738/38

16/68

0/0001

0/39

0/97

2105/16

1

2105/16

20/20

0/0001

0/47

1

خطا

3335/06

32

104/22

کل

182393

35

منبع تغییر
اثر
پیشیآمون

تعامل والد-
کودک

اثر متغیر
مستقل

اثر

1482/15

1

1482/15

8/96

0/005

0/25

0/83

3974/92

1

3974/92

24/03

0/0001

0/52

1

خطا

5291/50

32

165/36

کل

767566

35

پیشیآمون
رفتارهای
اجتماعی

اثر متغیر
مستقل
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را توجه ره نتایج جدوص  3ارائه متغیر مستقل یموآش کارکردهای اجراییآ توانسته منجر ره
ایجاد تااوت معنادار میانشین نمرات متغیرهای وارسبته تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای
اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایینآ در مرح ه پسیآمون در سطح خطای  0/05گبردد؛
رنارراین این نتیجه حاصل میشبود کبه ربا کنتبرص متغیبر مداخ بهگر پیشیآمبونآ میبانشین
نمرات متغیرهای تعامل والد -کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین ربا
ارائه یموآش کارکردهای اجرایی دچار تغییبر معنبادار شبده اسبت .جربت تغییبر نیبا ربدان
صورت روده است که یموآش کارکردهای اجرایی توانسته منجر ربه افباایش تعامبل والبد-
کودک و رفتارهای اجتماعی کودکبان ربا خبودکنترلی پبایین شبود .مقبدار تبنثیر یمبوآش
کارکردهای اجرایبی ربر میباان تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای اجتمباعی کودکبان ربا
خودکنترلی پایین ره ترتی

 0/47و  0/52روده است .این ردان معناست کبه ربه ترتیب

 47و

 52درصببد تغییببرات متغیرهببای تعامببل والببد -کببودک و رفتارهببای اجتمبباعی کودکببان رببا
خودکنترلی پایین توس ارائه متغیر مستقل یموآش کارکردهای اجراییآ تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر را هدف رررسی اثررخشبی یمبوآش کارکردهبای اجرایبی ربر تعامبل والبد-
کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین انجام گرفت .یافته اوص پبژوهش
حاضر نشان داد که یموآش کارکردهای اجرایی رر تعامل والبد -کودکبان ربا خبودکنترلی
پایین تنثیر معنادار داشته و منجر ره افاایش تعامل والد -کودک ایبن کودکبان شبده اسبت.
نتایج پژوهش حاضر همسو را یافته استرمباک و همکاران 2020آ مبنی رر تنثیر کارکردهای
اجرایبی را رببر خببودکنترلی کودکببان و رببا گاارشهببای ادیاببرن و ینببدره 2015آ مبنببی رببر
اثررخشی کارکردهای اجرایی را رر خودکنترلی و ساآگاری اجتماعی کودکان و نوجوانبان
همسو رود .عالوه رر این یافته حاضر ربا نتبایج پبژوهش شبای و همکباران 2017آ مبنبی ربر
اثررخشی یموآش کارکردهای اجرایی رر کاهش رفتارهای تکانشی و ریشفعاالنبه کودکبان
مبتال ربه اخبتالص نارسبایی توجبه /ریشفعبالی و ربا یافتبه چیبو و همکباران 2018آ مبنبی ربر
یموآشپذیر رودن کارکردهای اجرایی و اثرات مثبت یموآشهبای مبتنبی ربر کارکردهبای
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اجرایی رر رربود این مرارتهبای شبناختی و رفتباری کودکبان همسبو ربود .در تبیبین یافتبه
حاضر مبنی رر اثررخشی یموآش کارکردهای اجرایی رر تعامل والد -کبودک در کودکبان
را خودکنترلی پایین رایبد گابت کارکردهبای اجرایبی کارکردهبای مغبای هسبتند کبه ربه
رفتارهای ارادی و هدفمنبد میپرداآنبد ربه یکپارچهسباآی و مبدیریت معطبوف ربه هبدف
کمک میکنند تا افراد پیامدهای کوتاهمدت و ر ندمدت را رهیور همآمان در نظبر رشیرنبد
رالدرن

ره ارآیاری رفتار خود رپرداآند و رتوانند ره نیبو مط بوری ینهبا را تعبدیل و تنظبیم

کنند ادیارن و یندره 2015آ .رهریاندیشر کارکردهای اجرایی تمبام فراینبدهای شبناختی
پیچیده را که در انجام تکالیآ هدفمدار دشوار یا جدید ضروری هستند را در ررمیگیبرد
و شامل توانایی ایجاد درن

یا راآداری پاسخی خاص و ره دنباص ین ررنامهریایهای تبوالی

عمل و حاظ راآنمایی ذهنی تکالیآ رهوسی ه حافظه فعاص است .رر این اسباس کارکردهبای
اجرایی مغا ره کودکان را خودکنترلی پایین یاری میرساند تا رتوانند ره ارآیاری رفتبار خبود
پرداخته و رفتارهای نامط وب را تعدیل نمایند .ایبن رونبد سبب

میشبود تبا ایبن کودکبان

رفتارهای یسی رسان و تکانشی خود را رهمرور کم نمبوده و ربه همبان نسببت نیبا اآ میباان
چالشهای ارتبایی را والد نیا کاسته شبده و تعامبل والبد -کبودکترمیم و ررببود یاربد .در
تبیینی دیشر میتوان ریان نمود که کارکردهبای اجرایبی سباختارهای مرمبی هسبتند کبه در
هدایت و کنترص رفتار نقشی ررجسته ایاا میکنند .این روند اآ یری خبودگردانی رباآداری
پاسببر ررنامببهریای راهبببردی انعطبباف شببناختی ادراک آمببان و کنتببرص تکانببه ربه وقببوع
میپیوندد استرمباک و همکاران 2020آ .رر این اساس کودکبان ربا خبودکنترلی پبایین ربا
خودگردانی و راآداری پاسر میتوانند هدایت رفتبار خبود را ربرخالف گذشبته در دسبت
گرفته و رفتارهای ناررنجار کمتبری را اآ خبود نشبان دهنبد .رفتارهبای تکانشبی و ناررنجبار
کودکان را خودکنترلی پایین اآ مواردی است کبه نقشبی اساسبی در تخریب

رارطبه والبد-

کودک دارد؛ رنارراین را کاهش این رفتارها تعامل والد -کودک نیا رربود مییارد.
یافته دوم پژوهش حاضر نشبان داد کبه یمبوآش کارکردهبای اجرایبی ربر رفتارهبای
اجتماعی کودکان را خودکنترلی پبایین تبنثیر معنبادار داشبته و منجبر ربه افباایش رفتارهبای
اجتماعی این کودکان شده است .نتایج پژوهش حاضر همسو را نتبایج پبژوهش اسبتارولی و
همکباران 2019آ و هیببل و همکبباران 2017آ مبنببی رببر اثببر کارکردهببای اجرایببی مغببا رببر
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اختالالت رفتاری همسو رود .چنانکه این پژوهششران اشاره کردهاند کارکردهبای اجرایبی
را تنثیر رر قسمت پیشانی مغا ررنامبهریای را در فراینبدهای شبناختی مغبا تقویبت نمبوده و
سببب

ایجبباد تعببامالت اجتمبباعی سبباآندهتر و رببروآ رفتارهببای اجتمبباعی ررنجببار میشببود.

همچنببین نتببایج پببژوهش حاضببر رببا یافتببه اسببپرایج و همکبباران 2018آ مبنببی رببر اثررخشببی
کارکردهای اجرایی رر کنترص توجه کودکان سنین درستان همسو رود .عالوه ربر ایبن ربک و
همکاران 2015آ نیا نشان دادند یموآش کارکرد اجرایی جرت کاهش مشکالت شبناختی
کودکان مبتال ره نارسایی توجه /ریشفعالی مایبد اسبت .در همبین راسبتا مبدنی و همکباران
1396آ در پژوهش خود نشان دادند ررنامه یموآشی راآداری پاسبر و توجبه پایبدار راعبم
کبباهش معنببیدار نشببانههای اخببتالص نارسببایی توجببه /ریشفعببالی و مشببکالت رفتبباری در
کودکان میشود .نتایج پبژوهش نبورانی جورجباده و همکباران 1395آ نیبا ربر اثبر مثببت
یموآش کارکردهای اجرایی رر کارکردهبای اجرایبی کودکبان مببتال ربه اخبتالص مببتال ربه
نارسایی توجه /ریشفعالی تنکید نمود .در تبیین یافته حاضر مبنبی ربر یمبوآش کارکردهبای
اجرایی ررم رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین راید ریان نمود که کارکردهبای
اجرایببی رببهعنوان مجموعببهای اآ فراینببدهای فرضبی ت ببور میشببود کببه کودکببان را قببادر
میساآد یگاهانه رفتار و افکار خود را در جربت اهبداف یینبده کنتبرص کننبد .ایبن فراینبد
معمببوال شببامل ماللاببههای ربباآداری حافظببه کبباری انعطافپببذیری ذهن بی ررنامببهریای
سبباآماندهی روان بی و اکتس باب مارببوم میشببود اسببپرایج و همکبباران 2018آ؛ رنببارراین
یمببوآش کارکردهببای اجرایببی رببا تقویببت رفتببار افکببار و هیجانببات یگاهانببه کودکببان رببا
خودکنترلی پایین سب

میشود ینان رتواننبد یسبی های رفتباری و روانبی خبود را کباهش

داده و یرامش روانی راالتری را ره دست یورند .کس

یرامش روانی و کباهش مشبکالت

ارتبایی نیا راعم میشود ینان ساآگاری و رفتار اجتماعی ررتری را تجرره نمایند .در تبیینی
دیشر راید ریان نمود که یکی اآ حوآههای کارکرد اجرایبی سبرعت پبرداآش ایالعبات و
توجه انتخاری اسبت .سبرعت پبرداآش ربر اسباس نظریبه سبرعت ذهبن یکبی اآ مرمتبرین
پایههای تواناییهای شناختی است که تواناییهای سطح راالی شناختی و عم کبرد شبناختی
را در دنیای واقعی همانند مدرسه میی خانواده و  ...تیت تنثیر قرار میدهبد اسبتارولی و
همکاران 2019آ .این رعد ره کودکان را خودکنترلی پایین کمبک میکنبد تبا قببل اآ ربروآ
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دادن رفتار نسبت ره عواق

ینان تنمل نموده و اآ این یری

یسی های رفتباری هیجبانی

شناختی و روانشناختی ینان کاهش پیبدا نمبوده و در مقاربل ماللابههای اجتمباعی همچبون
ارتباط اجتماعی افاایش مییارد.
میدود رودن دامنه تیقی ره کودکان ربا خبودکنترلی پایینشبرر اصباران عبدم مربار
متغیرهای اثرگذار مییطی خبانوادگی و اجتمباعی ربر تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای
اجتماعی این کودکان و عدم ررگااری مرح ه پیشیبری اآ میبدودیتهای پبژوهش حاضبر
رود .پیشنراد میشود ررای افاایش قدرت تعمیمپذیری در سطح پژوهشی این پبژوهش در
سایر شررها و منای و جوامبع دارای فرهن

هبای متاباوت دانشیمبوآان دیشبر مقبایع و

اختالصهای روانشناختی دیشر همانند کودکان مبتال ره اخبتالص نافرمبانی مقار بهای اخبتالص
رفتار درونی و ررونیساآی شده مرار عوامل ذکرشده و اجرای مرح ه پیشیری اجبرا شبود.
را توجه ره اثررخشی یمبوآش کارکردهبای اجرایبی ربر تعامبل والبد -کبودک و رفتارهبای
اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین در سطح کاررردی پیشنراد میشود را تریبه رروشبور
و کتارچهای ع می یموآش کارکردهای اجرایی ره مشباوران و مع مبان دوره ارتبدایی ارائبه
داده شود تا ربا ربهکارگیری میتبوای ایبن مداخ به جربت ررببود تعامبل والبد -کبودک و
رفتارهای اجتماعی کودکان را خودکنترلی پایین گامی عم ی رردارند.
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