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 بر راییاج کارکردهای بر مبتنی فرزندپروری آموزشی برنامه تأثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش
 آزمایشی مهنی پژوهش، روش. شد انجام دبستانپیش کودکان بازداری کنترل و شناختی پذیریانعطاف

 مادر 8400 حدوداً شامل آماری جامعه. بود کنترل گروه با پیگیری-آزمونپس -آزمونپیش طرح با
 دبستانپیش مراکز در 1400-1401 تحصیلی سال در را خود فرزندان که بود سال 6-4 پسر دارای
 ایخوشه صورتبه گیرینمونه. بودند کرده نامثبت تهران دوگانه و بیست مناطق از یکی

 و شدند انتخاب نفر 32 پژوهش خروج و ورود معیارهای به توجه با و گرفت انجام یاچندمرحله
 نامهپرسش از هاداده گردآوری برای. گرفتند قرار کنترل، و آزمایش نفره 16 گروه دو در تصادفی طوربه

 رفتاری بندیرتبه سیاهه و (Robinson et al., 1995) (PSDQ) فرزندپروری هایسبک و ابعاد
 بسته. شد استفاده (Gioia et al., 2003) (BRIEF-P) دبستانپیش کودکان اجرایی هایکنش

 هشت در آزمایش گروه برای( 1401 همکاران، و قاسمی) اجرایی کارکردهای بر مبتنی فرزندپروری
 لتحلی آماری هایآزمون و توصیفی آمار طریق از هاداده وتحلیلتجزیه. شد اجرا ایدقیقه 70 جلسه

 نمره میانگین بین داد نشان نتایج. گرفت صورت نفرونیب آزمون رر،مک گیریاندازه با واریانس
 و( p<01/0آزمون )پس با آزمونپیش مرحله در کودک، بازداری کنترل و شناختی پذیریانعطاف
 بنفرونی آزمون نتایج همچنین. دارد وجود معنادار تفاوت ،(p<01/0) یگیریپ با آزمونپیش مرحله
 در نوالدی اگر بنابراین؛ دارد وجود نتایج در ثبات داد نشان گیریاندازه مرحله سه در نمرات برای

 ازداریب کنترل و شناختی پذیریانعطاف رودمی انتظار گیرند، قرار فرزندپروری مداخله این معرض
 .کند پیدا ارتقاء فرزندانشان

 :های کلیدیواژه
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 مقدمه

یکی از اهداف هر پدر و مادری ارتقاء توانمندی مغزی فرزند 
است. توانمندی کلی مغز، حاصل توانمندی و هماهنگی در 

 کارکردهای ،هابخشف مغز است. از میان این مختل یهابخش
 رد که باالتر سطح شناختی کارکردهای عنوانبه مغز 1اجرایی
. دارد ایویژه جایگاه رود،می کار به هدفمند هایفعالیت

 به باال از 2شناختی -عصب هایفرایند اجرایی، کارکردهای
 هدهع به را عمل و احساسات و افکار تنظیم که هستند پایین

 پژوهشگران سوی از و معموالً (Perone et al., 2018)دارند 
 تعریف 3توجه تنظیم هایمهارت از مجموعه یک عنوانبه

 به 4هدفمند آگاهانه یمسئله حل فرآیندهای در که شوندمی
 مرتبط هایمهارت .(Zelazo & Carlson, 2020)رود می کار

 و هاموقعیت با افراد مواجهه در اجرایی کارکردهای با
 و نوشتن خواندن، ریاضی، هایحیطه در و تازه هایفعالیت

 ؛ در(Gilmore & Cragg, 2018)کند می پیدا اهمیت علوم
و همکاران،  ی)بهاراست  مؤثر افراد 5خودتنظیمی ارتقاء
 هوشی، هایتوانایی تحول در مهمی بسیار نقش ؛(1399

 انکودک اجتماعی هایمهارت و شخصیت تحصیلی، موفقیت
ارد د مستقیم تأثیر سالیبزرگ 6زندگی کیفیت در و کندمی ایفا
 یا IQ نمره از بیش کارکردها این. (1398 و همکاران، زادهی)عل

 ضعتو کننده بینیپیش آنان، اجتماعی – اقتصادی وضعیت
است  عمر سراسر در زندگی کیفیت و سالمت ثروت،

(Diamond, 2020)بر تواندمی نیز کارکردها این در . آسیب 
 ثریا ارتباطی و اجتماعی ،شناختی رفتاری، مختلف هایجنبه

 و نقص با رشدی اختالالت از بسیاری. بگذارد جا بر مخرب
 هستند همراه کارکردها این از مؤلفه چند یا یکی در ضعف

 .(1385 ،زادهی)عل
ای از فرآیندهای مغزی کارکردهای اجرایی، خانواده

(Diamond, 2020 )تبدیل ،8دهیسازمان ،7ریزیبرنامه قبیل از 
 12رسانیروزبه و 11کنترلیدخو ،10جویینظمخود ،9وضعیت

                                                           
1. executive function 

2. neurocognitive 

3. attention regulation skills 

4. goal-directed problem solving 

5. self regulation 

6. quality of life 

7. planing 

8. organizing 

9. set shifting 

 . بر(Dawson & Guare, 2018; Miyake et al., 2000)ست ا
 ،(Miyake, 2000)ای لفهمؤسه  بندیطبقه الگوی مشهور طبق
حافظه  رسانیروزبه. 1: دارد وجود بنیادین اجرایی کارکرد سه

 .2 مربوط اطالعات رسانیروزبه و نگهداری شامل 13کاری
. 3 قدرتمند بسیار هایتکانه بازداری شامل 14بازداری
 ,Miyake)روانی  سازمان تغییرپذیری شامل 15پذیریانعطاف

 بازداری شناختی و کنترل پذیریدو کارکرد انعطاف .(2000
متغیرهای این پژوهش  عنوانبهبندی فوق برگرفته از طبقه

 اند.انتخاب شده
 جاییجابه توانایی معنای به 16شناختی پذیریانعطاف

 همم جنبه سه از یکی مختلف، اهداف و وظایف بین منعطفانه
 و افکار دهدمی هاجاز افراد به که است اجرایی کارکردهای

 کنترل و بدهند نظم محیطی متغیر شرایط با سازگار را اعمالشان
 وسعهت و گانهچند وظایف مدیریت به منجر توانایی این. کنند

 دستاوردهای با و شودمی سازگارانه و بدیع رفتار رشد و
 دهه به همین دلیل در. است همبسته زندگی، در متعددی
 و اجرایی کارکرد این رشد برای مداخله هایبرنامه گذشته،

 تهداش چشمگیری افزایش آن، با مرتبط رشدی دستاوردهای
 تأثیر آنکه ویژهبه ؛(Buttelmann & Karbach, 2017)است 

 فردوسی)است  شده اثبات نیز تحصیلی عملکرد در کارکرد این
 بازداری عنوان با که 17بازداری کنترل(. 1401 همکاران، و

 از یکی و شناختی فرآیند یک است، مشهور نیز 18پاسخ
 یماهگ 8که از حوالی  است اجرایی کارکردهای هایجنبه

را دارد  رشد ترینیعسردبستان شود و در دوران پیشپدیدار می
(Geeraerts et al., 2021و ) هایپاسخدهد یم اجازه فرد به 

کند  مهار هاتکانه به را غالبش یا شده عادت یا طبیعی رفتاری
(Li et al., 2022) هایپاسخ و توجه کنترل فرآیند شامل و 

 بر هغلب پرتی،حواس عوامل گرفتن نادیده مانند آن با مرتبط
 شده،آموخته مکرراً پاسخ یک تکرار یا تکانشی گفتن سخن

 جامان برای فشار هرگونه یا اولیه هایتکانه در برابر مقاومت

10. self- discipline 

11. self control 

12. updating 

13. working memory 

14. inhibition 

15. flexsibility 

16. cognitive flexibility 

17. inhibitory control 

18. response inhibition 
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 ی،دارباز کنترل. است عاقالنه کردن عمل آن، جایبه و کار یک
 ار واکنشش و رفتار و عملکرد نحوه که دهدمی توان فرد به

 ,.Diamond, 2020; Zelazo et al)دهد  تغییر و کند انتخاب

2016). 
 اریبسی پژوهشگران اجرایی، کارکردهای تأثیرات و اهمیت

 بر رمؤث عوامل شناخت برای تا برانگیخته اخیر هایسال در را
 وارد کودکی حساس دوران در ویژهبه کارکردها این تحول
 برای حساس ایدوره کودکی اولیه هایسال زیرا شوند عمل
 قشر و (Purpura et al., 2017)است  اجرایی کارکردهای رشد
 ،است اجرایی هایکنش هدایت و کنترل مرکز که 1پیشانی پیش

دارد  را خود رشد بیشترین دبستان از پیش دوران در
(Pellicano et al., 2017). خاصیت اساس بر همچنین 

 مه با که هاییسلول که کلی قاعده این و مغز پذیریتغییر
 تبمر و مکرر تمرین ،شوندمی مرتبط هم به کنند،می شلیک

 هک آنجا تا دارد، مغز اجرایی کارکردهای به نیاز که تکالیفی
 باعث نکند، ایجاد یزدگدل و باشد برانگیزاننده و چالشی
 و کارکردها این به مربوط عصبی ایمسیره رشد و تقویت

 مهم اصل دو. شودمی اجرایی کارکردهای تقویت ،یجهدرنت
 زودتر، تمرین و آموزش که است آن مغز رشد زمینه در دیگر
 أثیرت و اهمیت محیطیزیست شرایط و است مؤثرتر و بهتر

 تمرینات بنابراین،. دارد یادگیری و آموزش در عمیق
 و شود آغاز کودکی اولیه هایسال زا که اجرایی کارکردهای

 سائلم برای ترکاربردی و مؤثرتر باشد، روزمره زندگی بطن در
. بر همین (Blair, 2017)است  روزمره زندگی هایچالش و

 تأثیرگذاریبا سطح  های مداخلهاساس انبوهی از برنامه
 ,Diamond & Ling)ه برای کودکان طراحی شد متفاوت

محیطی در بین زیست تأثیرگذار؛ اما یکی از شرایط (2020
, هزادی)عل، سبک فرزندپروری والدین است های مداخلهبرنامه
 .مانده استها مغفول تا حدی در مداخله که (1398

های اخیر نقش والدین را های علوم اعصاب در دههیافته
ک های کوددهد تجربهکند و نشان میدر این زمینه برجسته می

 وا زندگی اولیه هایسال در که افرادی بخصوص دیگران،با 
 را وا مغز اند،داشته سروکار رشد او با و داشته والدینی نقش

 هایبرنامه از بسیاری مبنای هایافته این و کندمی بنا
 جهت در کودکان و والدین برای ایمداخله و درمانیروان

                                                           
1. prefrontal cortex 

 . بر اساس(1396 ،نیلیب و وزی)هاست  مغز اولیه رشد بهبود
 هایبرنامه (، اجرای2021و همکاران ) Jeongمروری  پژوهش

 و متوسط پایین، درآمد با هاخانواده انواع روی فرزندپروری
 ازجمله رشد، ارتقاء باعث هافرهنگ و کشورها همه در و باال

 ,.Jeong et al)شود سال می 3-0 کودکان شناختی رشد

. در همین زمینه پژوهشگران بسیاری به بررسی رابطه (2021
های فرزندپروری والدین با یک یا چند انواع رفتارها یا سبک

ن اند و همبستگی باالیی بیکارکرد اجرایی در کودکان پرداخته
 Distefano et al., 2018; Regueiro)اند گزارش کرده هاآن

et al., 2020; Valcan et al., 2018; Zelazo, 2016) .
سکوسازی در تعامل با کودک، حساسیت و پاسخگو بودن 

 گری، فراهم کردننسبت به نیازهای کودک، اجتناب از کنترل
و حمایت  Fay‐Stammbach et al., 2014) تحریک شناختی )

 ازجمله (Sosic-Vasic et al., 2017)از خودمختاری کودک 
رفتارهایی است که همبستگی باالیی با کارکردهای اجرایی 

 کودکان داشته است.
 نیب یکه وجود رابطه قو یمتعدد یهابا وجود پژوهش

 لیپتانس نیدهد، از ایرا نشان م ییاجرا یو کارکردها یوالدگر
 کودکان ییاجرا یارتقاء کارکردها یبرا ،ینوع والدگر یعنی

، رمؤث یاآن برنامه مداخله ینشده و برا یبرداربهره یخوببه
و نقش والدین  (Semenov & Zelazo, 2019) نشده فیتعر

های مداخله موجود، محدود به جلساتی برای آموزش در برنامه
ها در با تمرینات و تکنیک اهآنوالدین برای همراه کردن 

 یبرا یآمادگ ایرشد کودک  یبراهای جامع حاشیه برنامه
 ،یاقتصاد ریپذبیآس یهاکودکان گروه یمدرسه، آن هم برا

مانند جلسات آموزش والدین در برنامه  یو فرهنگ یاجتماع
HEAD START عمده  نی. همچناست 2یا ابزارهای ذهن

به  ییاجرا یکارکردهاو  یحوزه فرزندپرور یهاپژوهش
 ییاجرا یو کارکردها نیوالد یانواع رفتارها نیب یرابطه

 اتاثب یبه معنا یقو هرچندرابطه  نیا یپردازد ولیکودکان م
 یید اجرادر کارکر رییعلت تغ میآنکه بفهم یو برا ستین یتعل

است، الزم است  یفرزندپرور یکودک، کدام رفتارها
‐Fay) و اجرا شود یطراح نیدوال یمداخله برا یهابرنامه

Stammbach et al., 2014). 

2. tools of the mind 
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 هاآن در که شده اجرا بسیاری هایپژوهش ایران در
 اام شده استاجرایی انجام  کارکردهای ارتقاء برای مداخالتی

وزش به درمانی و برای آم رویکرد دارای مداخالت این اغلب
 ؛1395 )نورانی و همکاران،کودکانِ دارای اختالل است 

( و تنها 1397آسیایی و همکاران،  ؛1396عزیزیان و همکاران، 
)نکوئی  شده استمعدودی برای کودکان بدون اختالل اجرا 

(. مداخالت 1399ی و همکاران، زواری ؛1400و همکاران، 
فرزندپروری با هدف ارتقاء کارکردهای اجرایی در ایران 

نیز برای والدین کودکان  هاآنمحدود به سه پژوهش است که 
ی و اجرا شده و اثربخشی آن به اثبات دارای اختالل طراح

و  ملکشاه هاشمی ؛1400)براهیمی و همکاران، رسیده است 
نیز  هاپژوهش(. در برخی از 1394 ،یداور ؛1395 همکاران،

ردها به کودکان است و در کنار آن هدف اصلی، آموزش کارک
برای والدین  برای تکمیل و تقویت برنامه، جلسات آموزشی

و  یقاسم ؛1392 و همکاران، زادهنی)حسبرگزار شده است 
 .(1398 همکاران،

برای انتخاب یک برنامه مداخله فرزندپروری با هدف 
دبستان، ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان معمولی پیش

ری های موجود، ضروبررسی نوع رویکرد و محتوای برنامه
آموزش  ای یفرزندپرور یهاانواع برنامه طورکلیبهاست. 

 2یدرمانو خانواده 1یگرلیتحلروان یاصل انیاز دو جر نیوالد
 یهایندبو دسته اندرفتهیپذ تأثیرشان یریگشکل خیدر تار
، و همکاران نسبیلی)اسماع آن ارائه شده است یبرا یمختلف
1388 .)Smith (1996)، را در دو  نیموزش والدآ یهابرنامه
 یفتارر یها. برنامهداده استقرار  یو ارتباط یرفتار یکل دسته

 یریادگی و 4کنشگر سازییو شرط 3یرفتار کردیاز رو
 یکی یبر مبنا یارتباط یهاو برنامه رندیگیبهره م 5یاجتماع
 ای 8ییایپوروان ،7ییگراانسان ،6یآدلر یکردهایاز رو

 یگرید یبند. دسته(1996Smith ,) اندشده یطراح 9یستمیس
شود که بر اساس یاستفاده م صصانمتخ یاز سو زین

 ،یاجتماع یریادگی ،یگرلیتحلمانند روان ینظر یکردهایرو
 ،10یشناختبوم -یستمیس ،یآدلر ،ییگراانسان ،یرفتار

                                                           
1. psychoanalysis 

2. family therapy 

3. behaviorism 

4. perant conditioning 

5. social learning 

6. adlerian 

7. humanism 

بندی، دست این دسته است. 12یا تلفیقی 11یانعکاس
دن کاربری تلفیقی و بهپژوهشگران را برای ارائه رویکردها

نقاط قوت رویکردهای مختلف در برنامه فرزندپروری 
نسب و اسماعیلیگذارد )متناسب با هدف برنامه، باز می

 (.1388همکاران، 
های مداخله فرزندپروری موجود در ایران و جهان برنامه

که با هدف ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان طراحی و اجرا 
ک رویکردی هستند مانند فرزندپروری آدلری ت عمدتاًاند شده

( و برنامه بارکلی با رویکرد 1395)هاشمی ملکشاه و همکاران، 
بر مشکالت کودکان دارای اختالل  یارفتاری؛  -شناختی

اند )الگوی والدگری مبتنی بر کارکردهای اجرایی، متمرکز شده
( یا به دلیل آنکه در حاشیه یک 1400و همکاران،  یمیابراه

برنامه جامع هستند، مباحثی فراتر از هدف ارتقاء کارکردهای 
( یا HAED START parentingکنند )اجرایی را دنبال می

محدود به تمرینات خاص در ادامه برنامه اصلی مدرسه هستند 
 & Bodrova،)بخش آموزش والدین در برنامه ابزارهای ذهن

Leong, 2019نامه مداخله های موجود، بر(. با توجه به برنامه
فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر اساس رویکرد 

گرایی گیری از نقاط قوت رویکردهای انسانتلفیقی برای بهره
هیجانی  -بستگیدلهای فرزندپروری و انعکاسی، برنامه

برای رشد   Guare andDawson، برنامه مداخله 13محور
متناسب با نیاز برنامه ابزارهای ذهن کارکردهای اجرایی و 

مادران ایرانی دارای کودک بدون اختالل طراحی و 
و اثربخشی آن  (1401)قاسمی و همکاران، اعتبارسنجی شده 

 .گرفته استقرار  یموردبررس
 سبک تأثیر مورد در هاپژوهشنتایج  به توجه با

 بدون و معمولی فرزندان اجرایی کارکردهای بر فرزندپروری
 هاکارکرد این رشد در دبستان از پیش دوران اهمیت و اختالل

خواهد به این پژوهشی در این زمینه، پژوهش حاضر می خألو 
پاسخ دهد که آیا برنامه فرزندپروری مبتنی بر  سؤال

پذیری شناختی و کنترل کارکردهای اجرایی بر رشد انعطاف
 است؟ مؤثردبستان بازداری کودکان معمولی پیش

8. psychodynamics 

9. systemic 

10. ecological - systemic 

11. reflective 

12. eclectic 

13. attachment‑ and emotion‑focused parenting interventions 
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 روش

 نیمه کاربردی بود و با روش هدف، ازلحاظاین پژوهش 
با گروه کنترل و  آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشی

 حدوداً پژوهش به تعداد  موردنظر جامعه. پیگیری انجام شد
 فرزندان که بودند سال 6 تا 4 پسر دارای مادران کلیه نفر، 8400

 مراکز از یکی در 1400-1401 خود را در سال تحصیلی
 بیست قمناط در واقع پسرانه خصوصی یا دولتی دبستانیپیش

ا نمونه ب انتخاب برای. بودند کرده نامثبت تهران دوگانه و
 و منطقه دو تهران مناطق بین از یاچندمرحلهای خوشه روش

 رطوبه پسرانه دبستانیپیش مرکز چندین ،مناطق این در
پس از تماس با مدیران مدارس و معرفی  .شد انتخاب تصادفی

دبستان، مادرانی که از بین مادران هر مرکز پیشپژوهش، 
 و PSDQ پرسشنامه دو و به داوطلب بودند انتخاب شدند

BRIEF-P مالک خروج، نمره . دادند پاسخ آزمونپیش عنوانبه
و نمره  PSDQوالدگری مقتدرانه باالتر از چارک باالیی در 

، سطح تحصیالت زیر BRIEF-Pاز چارک پایینی در  تریینپا
 نهنمو حداقلیپلم و ناتوانی از حضور در کالس مجازی بود. د

 از پس (.1380 دالور،)است  نفر 15 آزمایشی تحقیقات در
 به پژوهش، در کنندهشرکتنفر  40 خروج، یهامالک اعمال

به دلیل مشکالت،  یتدرنها. شدند تقسیم نفره 20 گروه دو
. ردک پیدا لیلتق نفر 16 به کنترل و آزمایش گروه تعداد افراد دو

بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی برای 
ای طی هشت هفته به دقیقه 70ی جلسه 8گروه آزمایش در 
مجازی اجرا شد. گروه کنترل در  صورتبهدلیل پاندمی کرونا 

این مدت آموزشی دریافت نکرد. یک ماه بعد از پایان آموزش، 
ش پایداری نتایج، یک ماه بعد آزمون اجرا شد و برای سنجپس

 آزمون، آزمون پیگیری گرفته شد.از پس
 شامل پژوهش این در شده رعایت اخالقی مالحظات

 حقوق به احترام پژوهش، از خروج برای مادران عمل آزادی
 و رازداری و کنندگانشرکت پرسشگری و شخصیت و

 .بود پژوهشگر سوی از داریامانت
 پژوهش در رفته کار به ینامهپرسش دو آموزشی و برنامه

 است: زیر موارد شامل نیز

                                                           
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool 

Version (BRIEF-P) 

 کودکان اجرایی هایکنش رفتاری بندیرتبه سیاهه
 سیاهه این:1P) -(BRIEF ., 2003)(Gioia et alدبستانیپیش

بندی ساختارمند است که فرم والدین آن، یک مقیاس درجه
های اجرایی را در محیط خانه و فرم معلم، در محیط کنش
 11سال و  5تا  2کند و برای کودکان دبستانی، ارزیابی میپیش

ماده و زمان پاسخگویی  63 دارای ماه تنظیم شده است. سیاهه
های سیاهه امنه نمرهدقیقه است. د 15تا  10به آن بین 

 اجرایی یهاکنش)بیشتر اوقات( است. 3)گاهی( و 2)هرگز(، 1
مقیاس بالینی  5اند که شده بندییمتقسعامل  9در این سیاهه به 

آن شامل بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری، 
شاخص عمده بالینی  3است و  دهیسازمانریزی/برنامه

های راشناخت از ترکیب عاملو ف پذیریانعطافبازداری، 
مقیاس اصلی هم  5آیند. از ترکیب نمرات اصلی به وجود می

. نمره بیشتر در شودیمنمره کل کارکردهای اجرایی محاسبه 
این سیاهه به معنای ضعف بیشتر در آن مقیاس است. 

، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3ماده ) 16زیرمقیاس بازداری شامل 
ماده  10(، تغییر شامل 62، 60، 58، 56، 54، 52، 48، 43، 38

(، مهار هیجانی 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5)
(، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1ماده ) 10شامل 

، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2ماده ) 17حافظه کاری شامل 
( و 63، 61، 59، 57، 55، 53، 51، 47، 42

، 24، 19، 14، 9، 4ماده ) 10شامل  یدهسازمانریزی/برنامه
آوردن نمره هر زیر  به دست( است. برای 48، 44، 39، 34، 29

شود )مشهدی و های هر زیرمقیاس جمع میمقیاس، نمره ماده
 آلفای ضرایب Gioia (2003)گزارش  (. به1396همکاران، 

: تاس زیر شرح به والدین بررسی در هامقیاس برای کرونباخ
 حافظه ،(86/0) یجانیه مهار ،(85/0) ییرتغ ،90/0 بازداری

 شاخص ،(80/0) یدهسازمان و ریزیبرنامه ،(88/0) یکار
شواهد،  و (1395, ی و همکارانمی)ابراهاست( 95/0) یکل

اعتبار محتوایی و اعتبار واگرای مناسب برای این  دهندهنشان
زاده و (.  حسین1396سیاهه است )مشهدی و همکاران، 

 یاییپابا اجرای این سیاهه در مشهد، ضریب  (1392) همکاران
(، 1396) یمشهدو  94/0آلفای کرونباخ( را در جامعه ایرانی، )

 .کرده استگزارش  93/0
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 (PSDQ) 1فرزندپروری یهاسبک و ابعاد پرسشنامه
(Robinson et al., 1995ا :)با والدین برای پرسشنامه ین 

 62 با تدااب راهنمایی و دبستان سنین و دبستانیپیش فرزندان
 نسخه یکنول شده طراحی فرزندپروری، رفتارهای از سؤال

(. PSDQ-SV)است  شده تنظیم سؤال 32 در آن از کوتاهی
 سؤاالتبا شماره  این پرسشنامه سه سبک والدگری مقتدرانه

، مستبدانه با (1،3،5،7،9،11،12،14،18،21،22،25،27،29،30)
و  (2،4،6،10،13،16،19،23،26،28،30،32) سؤاالتشماره 

( را بر پایه 24،20،17،15،8) سؤاالتگیرانه با شماره سهل
 هایمؤلفهسنجد. سبک مقتدر دارای های بامریند میپژوهش

پیوند گرم و حمایتی، استدالل/ القا و استقالل است. سبک 
اجبار بدنی، خشونت کالمی و  مؤلفهسه مستبد شامل 

 ؤلفهمگیر دارای یک غیراستداللی/تنبیهی است. سبک سهل
ای شامل گزینه 5، طیف لیکرت سؤاالتگیری است. سهل

(، 4ها )وقت(، بیشتر 3متوسط ) یباً تقر(، 2) یگاه(، 1هرگز )
 160و حداکثر  32( است. حداقل نمره آزمون، 5) یشههم

در خرده مقیاس والدگری مقتدرانه و  15ی است. میانگین باال
در خرده مقیاس والدگری مستبدانه و  12میانگین باالی 

گیرانه به معنی در خرده مقیاس والدگری سهل 5میانگین باالی 
( Robinson et al., 2001هاست )موجود بودن این ویژگی

 قرار 91/0-75/0 دامنه در PSDQ هایمقیاس از یک هر پایایی
 در یسؤال 32 نسخه یسنجروان هایویژگی .دارد

 ایرانی جامعه ، در(1396 ،ی و همکارانرصادقی)مپژوهش
. یافته است تقلیل سؤال 31 به آن سؤاالت و شدهمحاسبه
 در نهمقتدرا یروفرزندپر شیوه مؤلفه کرونباخ آلفای ضریب

 دست به 84/0 مستبدانه و 88/0 گیرانهسهل ،95/0پژوهش، این
 روایی و پایایی از پرسشنامه دهدمی نشان که است آمده
 .(1396 ،و همکاران یرصادقی)م است برخوردار بیمطلو

ی و اجرایی )قاسم کارکردهای بر مبتنی رزندپروریبرنامه ف
 آموزشی با رویکرد تلفیقی برنامه محتوای: (1401همکاران، 

که پس از بررسی مقاالت مرتبط با رابطه فرزندپروری و 
کارکردهای اجرایی و چندین کتاب و برنامه مداخله موفق 
جهانی برای ارتقاء کارکردهای اجرایی و استخراج و 

 اییشده و رو تهیه هاینو تمر هامؤلفهسازی و بومی بندیدسته
 سیدهر اساتید و متخصصان از جمعی ییدتأ به نیز آن محتوایی

 به شرح زیر است: آموزشی محتوای خالصه. است

 .1جدول 

 محتوای بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی
 خالصه جلسه آموزشی عنوان جلسه
ارکردهای اجرایی و رشد مغز عوامل آشنایی با ک اول

 هاآنبر ارتقاء کیفیت  مؤثر
و مشکالت ناشی از ضعف آن. خاصیت  تشریح مفهوم کارکردهای اجرایی و اهمیت آن

 فرزند بر رشد مغز -مغز در اثر تجربه و نقش رابطه والد ییرپذیریتغ

فرزند و اهمیت آن. تشریح رفتارهای حامی -والد آشنایی با مفهوم خودمختاری کودک در رابطه حمایت از خودمختاری دوم
 و ناقض آن

 بستگیدلی و گرخودتعیین هاییهنظرآشنایی با رفتارهای مثبت و منفی فرزندپروری مبتنی بر  رفتارهای مثبت و منفی فرزندپروری سوم

امل مادر آن در تع تعاملی و تشریح کاربرد صورتبهآشنایی با مفهوم سکوسازی یا حل مسئله  سکوسازی چهارم
 و فرزند

 کودکان زمغ رشد بر آن تأثیر و روابط در آن کاربرد نحوه و شناختی تحریک منابع انواع شناخت تحریک شناختی پنجم
 فرزندانشان در کارکرد این رشد به والدین کمک هایراه و کاری حافظه شناخت حافظه کاری ششم
 کارکرد این رشد به والدین کمک هایراه و کنترل بازداری شناخت کنترل بازداری هفتم
 کارکرد این رشد به والدین کمک هایراه و پذیری شناختیانعطاف شناخت پذیری شناختیانعطاف هشتم

 

  

                                                           
1. The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire 
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 و نمیانگی از توصیفی، هاییافته بخش در پژوهش این در
 تدااب استنباطی بخش در. شده است استفاده معیار انحراف

 ویلک و شایپر آزمون وسیلهبه نمونه توزیع بودن نرمال
 گنیهم بررسی از قبل همچنین. است گرفته قرار یموردبررس

 بررسی برای موچلی آزمون و لوین آزمون از هاماتریس
 طریق زا داده وتحلیلتجزیه. است رفته کار به کرویت مفروضه

 آزمون و مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل آماری آزمون

 هازمونآ برای معناداری سطح. شده است انجام ونیبنفر تعقیبی
 .است شده گرفته نظر در 01/0

 هایافته

 ونآزمپیش مراحل در پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص
 همچنین. است آمده 2 جدول در کنترل گروه و آزمونپس و

 یلکو-شاپیرو آزمون از هاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای
 .است مشاهدهقابل جدول همان در که شده استفاده

 .2جدول 

 کنترل و آزمایش گروه تفکیک به پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص

 سطح معناداری ویلک -شاپیرو انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

 پذیریانعطاف
 شناختی

 آزمونپیش
 854/0 607/0 77/3 87/14 آزمایش
 967/0 494/0 14/3 81/14 کنترل

 آزمونپس
 891/0 579/0 57/2 31/10 آزمایش
 930/0 543/0 91/2 69/14 کنترل

 پیگیری
 903/0 569/0 32/2 25/10 آزمایش
 894/0 577/0 68/2 44/14 کنترل

 کنترل بازداری

 آزمونپیش
 444/0 865/0 06/3 94/22 آزمایش
 892/0 578/0 36/4 82/22 کنترل

 آزمونپس
 948/0 522/0 46/6 88/18 آزمایش
 998/0 385/0 51/4 69/22 کنترل

 پیگیری
 998/0 384/0 14/5 75/18 آزمایش
 182/0 095/1 28/4 63/22 کنترل

 کنترل و پذیریانعطاف میانگین ،2 جدول هایداده طبق
 هم با باًیتقر کنترل و آزمایش گروه بین آزمونپیش در بازداری

 آزمایش گروه نمرات میانگین نآزموپس در اما بوده برابر
 رد همچنین و بوده کنترل گروه نمرات میانگین از متفاوت
 نیز کنترل و آزمایش گروه در پیگیری مقادیر جدول

 سطح که ویلک -شاپیرو آزمون مورد در. است مشاهدهقابل
 توانمی اطمینان 95/0 ضریب با است، 05/0 باالی معناداری

 تحلیل آزمون از و ذیرفتپ را توزیع بودن نرمال فرض
 نای اجرای برای. کرد استفاده مکرر گیریاندازه با واریانس

 کرویت و هاواریانس همگنی هایمفروضه باید ابتدا تحلیل
 همگنی برای لوین آزمون منظور این به. شود بررسی

 05/0 از آمده دست به داریمعنی و سطح شد اجرا هاواریانس
. ستا برقرار هاواریانس مگونیه فرضیشپ لذا بود بیشتر
 هک رفت کار به موچلی آزمون کرویت، فرض بررسی برای

 ،ازآنسپ. کردمی ضروری را اپسیلون تصحیح به نیاز نتایج،
 ایجنت که شد اجرا مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل آزمون

 .آمده است 3 جدول در
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 .3جدول 

 گروهیدرون عوامل با کررم گیریاندازه با واریانس تحلیل نتایج

 گروهیدرون عامل با رابطه در دهدمی نشان 3جدول  ایجنت
 مراحل اثر برای شدهمحاسبه واریانس تحلیل مقدار

 داریمعن 01/0 سطح در( پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش)
 بر آموزشی برنامه اثربخشی دهندهنشان یجهدرنت. است

 بین و است کودکان بازداری کنترل شناختی و پذیریانعطاف
 نمرات پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش نمرات ینمیانگ

 لمراح در کودکان بازداری کنترل و شناختی پذیریانعطاف

 تفاوت آموزش پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش گانهسه
 بر مداخله بسته اثر همچنین. دارد وجود دارمعنی

 با برابر بازداری کنترل بر و 278/0 با برابر پذیریانعطاف
 منظوربهدر ادامه، آزمون تعقیبی بونفرونی  .است 292/0

ها در مراحل آموزش اجرا شد که بررسی تفاوت بین میانگین
 آمده است. 4نتایج آن در جدول 

 .4جدول 

 پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش تفاوت تعیین جهت بونفرونی تعقیبی آزمون نتایج خالصه

 آزمونپیش بین میانگین تفاوت که داد نشان 4جدول  نتایج
 پیگیری و آزمونپس بین اما است دارمعنی آزمونپس و

 .است آموزش در ثبات دهندهنشان که نیست دارمعنی
  

 
 منابع تغییر عوامل

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

تحلیل 
 واریانس

 دارییمعن
اندازه 

 اثر

توان 
 آزمون

 پذیریانعطاف
عامل  شناختی

 یگروهدرون

 972/0 348/0 000/0 979/15 005/100 1 005/100 آموزش مراحل

تعامل مراحل آموزش 
 آزمونپیش*

250/72 1 250/72 545/11 000/0 278/0 908/0 

     258/6 30 750/187 خطا 

 کنترل بازداری

عامل 
 گروهیدرون

 969/0 343/0 000/0 678/15 766/78 1 766/78 آموزش مراحل

تعامل مراحل آموزش 
 آزمونپیش*

012/62 1 012/62 344/12 000/0 292/0 925/0 

     258/6 30 719/150 خطا

 .Sig خطای استاندارد هایانگینمتفاوت  2مرحله  1مرحله  آزمونپیش

 پذیریانعطاف
 شناختی

 018/0 794/0 344/2 آزمونپس آزمونپیش

 001/0 625/0 500/2 پیگیری آزمونپیش

 998/0 710/0 156/0 پیگیری آزمونپس

 کنترل بازداری

 028/0 931/0 594/2 آزمونپس آزمونپیش

 001/0 560/0 219/2 پیگیری آزمونپیش

 999/0 940/0 094/0 ریپیگی آزمونپس
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 گیرییجهنت و بحث

 بتنیم فرزندپروری برنامه بخشیاثر تعیین هدف با پژوهش این
 لکنتر و شناختی پذیریانعطاف بر اجرایی ردهایکارک بر

 شانن پژوهش هاییافته. شد اجرا دبستانپیش کودکان بازداری
ن فرزندپروری تبیی هایمؤلفهبرنامه و  این با مادران آموزش داد

 بتمث تأثیر فرزندانشان اجرایی کارکرد دو هر روی شده در آن،
مداخله  تأثیرکه در مقدمه بیان شد، پژوهشی  کهچنان. دارد

اجرایی کودکان  یکارکردهاروی فرزندپروری مادران را بر 
های اما پژوهش نشده استمعمولی بررسی کرده باشد، اجرا 

 های تحقیق حاضردر این زمینه وجود دارند. یافته یهمبستگ
Curran and Andersen (2017 ،)های با نتایج پژوهش

Devine ( دادور و هم2016و همکاران ،)( 1399کاران ،)
( از 2021و همکاران ) Wu( و 1400صمدیه و همکاران )

ی و پذیری شناختلحاظ همبستگی بین فرزندپروری و انعطاف
 Geeraerts(، 2018و همکاران ) Spruijtهای با نتایج پژوهش

 Kok( و 2010و همکاران ) Moilanen( و 2021و همکاران )
فرزندپروری و  ( از لحاظ همبستگی بین2014و همکاران )

 کنترل بازداری، همسویی دارد.
یان کرد ب گونهیناتوان های به دست آمده میدر تبیین یافته

 مداخله مباحث و رفتارهای آموزش داده شده در برنامه که
 فرزندپروری نوع و عمل و نگرش در تغییراتی باعث موردنظر

ر دی کودکان از این تغییر و تجربه شده کنندهشرکت مادران
 مانند اجرایی کارکردهای رشد به نحوه تعامالت با مادر، منجر

. شده است کودکان بازداری کنترل و شناختی پذیریانعطاف
کنند، چنانکه پژوهشگران علوم اعصاب و علوم شناختی بیان می

 بندیعینی بر رشد و صورت صورتبهتجربه و تکرار آن 
و با گذشت زمان گذارد می تأثیرو پیوندهای عصبی  هاسلول

های مختلف مغز که با آن تجارب تغییرات پایداری در بخش
. بر اساس (1396 ،نیلیب و وزی)هکندمرتبط هستند، ایجاد می

هایی که در بسته فرزندپروری آمده است، مادران آموزش
آموزند که در تعامالت خود با کودک از خودمختاری و می

 دک باگری او حمایت کنند. حمایت از خودمختاری کوانتخاب
 Distefano et)رشد کارکردهای اجرایی همبستگی باالیی دارد 

al., 2005)شوند، کودک، به اجرا . مادران با این عمل موجب می

                                                           
1. Learning by doing 

 هایمهارتمجموعه  یریکارگبهرا با رساندن اراده و تصمیمش 
و  کنترل بازداری ازجملهکارکردهای اجرایی مرتبط با تکلیف، 

اب، های انتخپذیری شناختی تمرین کند؛ یا در موقعیتانعطاف
های مرتبط در مغز، به تقویت این سازی بخشبتواند با فعال

ها کمک کند. این تمرین مستمر در بطن زندگی روزمره بخش
 تیفعال نیخاص و تکرار ا یعصب یرهایفعال کردن مسب موج

دن ش مؤثرترو  یعصب یرهایمس نیا رییزمان باعث تغ لدر طو
کارکردهای اجرایی  رشد یعتاًطبکه  (Hebb, 2005) شودیم هاآن

 را به همراه دارد.
به  یسکوسازبخش دیگری از آموزش مادران مربوط به 

و  یستگیمتناسب با سطح شا ییفراهم کردن راهنما یمعنا
چالش،  کیکودک به آغاز کردن  بیکودک، ترغ هایمهارت

او  تسرعبهنگاه کودک، احترام گذاشتن  هیدر نظر گرفتن زاو
. سکوسازی بخش مهمی از استو فراهم کردن انتخاب 

رفتارهای حامی خودمختاری مادران است و هر دو همبستگی 
 & Meuwissen)باالیی با کارکردهای اجرایی فرزندان دارند 

Carlson, 2019; Regueiro et al., 2020) .رفتارها به باور  نیا
حل مسئله مستقالنه،  ییاز پژوهشگران باعث شکوفا یجمع
 یهاشود و به تبع آن فرصتیم یدرون زهیکودک و انگ تیعامل

ود و شیم شتریگر بآغازخود هدفمندِ هایفعالیت یکودک برا
. دابییم شیافزا نیتمر قیاو از طر یمیخودتنظ یجتدربه

ه نسبت ب کهینحوبهکودک  یا براهچالش یبنددرجه نیهمچن
 ادیآسان و نه ز ادیاو حساس باشد و نه ز هایمهارتسطح 

 یواقع نیتمر یبرا یشتریشود فرصت بیمشکل باشد، باعث م
او  ییاجرا یکارکردها لیدل نیحل مسئله داشته باشد و به هم

 & Zelazo) ابدییش می، افزا«1با عمل یریادگی» قیاز طر

Carlson, 2020) .Bibok ( 2009و همکاران)  نیز در پژوهش
اند بین سکوسازی والدین با دو کارکرد کنترل خود نشان داده

 Bibok et)پذیری همبستگی وجود دارد بازداری و انعطاف

al., 2005)دارد همسویی حاضر پژوهش نتایج با نیز یافته . این 
 ،کنندهشرکت مادران غیررسمی بازخوردهای در آنکه ویژهبه

 در ار تأثیرگذاری و گشاییگره بیشترین سازیسکو مبحث
 .داشته استآنان با فرزندشان  رفتارهای

Regueiro  در پژوهش خود عالوه بر  (2020)و همکاران
یمن ا بستگیدلمتغیر حمایت از خودمختاری، رابطه وضعیت 
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را نیز با کارکردهای اجرایی کودک بررسی کردند و نشان دادند 
همبستگی باالیی بین این متغیر با انواع کارکردهای اجرایی 

( نیز در فراتحلیل خود 2018) و همکاران Valcanوجود دارد. 
ایمن از سوی والدین  بستگیدلارهای موجد نشان دادند رفت

ا ب رابطه در گرمی و حساسیت و پاسخگویی والدین مانند
و اجتناب از رفتارهای منفی  هاآنکودکان و نسبت به نیازهای 

و  دبستانگری و طرد، در دوران پیشگری مداخلهمانند کنترل
اول دبستان با کارکردهای اجرایی کودک همبستگی  هایسال

. آموزش (Regueiro et al., 2020; Valcan et al., 2018)رد دا
این رفتارها بخشی از بسته آموزشی اجرا شده در این پژوهش 

 ، رشد شناختی کودکان تحتبستگیدلبر اساس نظریه بود. 
 ,Bowlby) با مراقبان اصلی است هاآنارتباط عاطفی  تأثیر

در  یکیولوژینوروب یروابط بر ساختارها نیا تیفیکو  (1969
ئول که مس یشانیپ شیپ هیناح خصوصبهحال رشد نوزادان و 

 Gunnar et) است تأثیرگذاربسیار است،  ییاجرا یکارکردها

al, 2006) درک شده و  یدرستبه هاآن. کودکانی که نیازهای
، این دریافت را از جهان اطراف دارند که شده استپاسخ داده 

هر زمان نیاز به کمک داشتند، مراقبان برای کمک حاضرند. لذا 
را برای نگرانی از خطرات احتمالی  شانیشناختکمتر منابع 

دهند و در عوض، این منابع را برای کاوش دنیای می اختصاص
 قعدروابرند که گرانه به کار میتنظیماطراف و رشد اعمال خود

 (Bernieret al, 2012)هسته مرکزی کارکردهای اجرایی است 
شوند و و با اشتیاق و پشتکار بیشتری با مشکالت مواجه می

ان را با های خودشظرفیت بیشتری دارند برای اینکه بیان تکانه
 ,Sroufe)ای تنظیم کنند عطفانهمن صورتبهنیازهای موقعیتی 

به ارتقاء کارکردهای اجرایی  یعتاً طبکه این وضعیت  (2005
 انجامد.شناختی و کنترل بازداری می پذیریانعطاف ازجمله
 هک کلی قاعده این و مغز پذیریتغییر خاصیت اساس بر
. ندشومی مرتبط هم به کنند،می شلیک هم با که هاییسلول
 اییراج کارکردهای به نیاز که تکالیفی مرتب و مکرر تمرین

 این هب مربوط عصبی مسیرهای رشد و تقویت باعث دارد، مغز
 شودمی اجرایی کارکردهای تقویت ،یجهدرنت و کارکردها

(Blair, 2017) خاص  طوربه. سه جلسه نهایی برنامه آموزشی
ع برای رف هایییبازحاوی برنامه اصالح رفتار و تمرینات و 

فرزندانشان  نقاط ضعفی است که مادران در کارکرد اجرایی
های اصالح رفتار از اند. بخشی از این برنامهشناسایی کرده

اخذ شده که Dawson and Guare (2018 ) هایآموزش
 آن به اثبات رسیده است. تأثیرگذاری

دهد اگر والدین نحوه ، نتایج پژوهش نشان میدرمجموع
های تعامل و رفتارهای فرزندپروری خود را بر اساس آموزه

آن  هایبازیی فرزندپروری تغییر دهند و تمرینات و هاین بست
اهد توانند شرا در زندگی روزمره با کودکشان به کار گیرند، می

پذیری شناختی و کنترل بازداری فرزندشان ارتقاء انعطاف
در این  هامؤلفهاز  یککدامباشند؛ اما برای تشخیص آنکه 

یجاد دین افرصت کوتاه تغییر بیشتری در نگرش و عمل وال
 خصوصبهکرده و باعث ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان، 

به  ، نیازشده استپذیری شناختی و کنترل بازداری انعطاف
 های جدید است.طراحی پژوهش

 اجرای هایهای این پژوهش شامل محدودیتمحدودیت
ت سخ نسبتاًو شرایط  کرونا پاندمی دلیل به کالس مجازی

 تغییرات کارگاه صورتبه کالس زا بخشی برگزاری برای
 .بود کالس در رفتاری
 شودمی پیشنهاد پژوهش این هاییافته اساس بر

 این اصلی اهداف از هرکدام بر تمرکز با دیگری هایپژوهش
 میزان ن،آ نتایج اساس بر تا شود اجرا آن بسط و آموزشی بسته
 هتهی آن حاصل و شود بررسی جداگانه اهداف از هرکدام تأثیر
 آموزشی نچنی تأثیر است الزم. باشد تربهینه کلی یبسته یک

 قطف هدف، فرزندان گروه همچنین،. شود بررسی نیز پدران بر
 نکردن یا کردن لحاظ ضرورت بررسی و بودند پسران
 باید بسته تهیه در آن ینحوه و جنسیتی یهاتفاوت

بگیرد. بر اساس ماهیت موضوع، تعریف  قرار موردپژوهش
فرزندپروری  هایمؤلفه تأثیرهای طولی و بررسی هشپژو
وع تواند به تبیین موضدبستان می هایسالاز نوزادی تا  ویژهبه

کاربردی حاصل از این پژوهش شامل  هاییشنهادپکمک کند. 
گیری از این بسته آموزشی در مهدهای موارد زیر است. بهره
حث ده از مبادبستانی برای مادران؛ استفاکودک و مراکز پیش

آن  یریکارگبهاین برنامه آموزشی در شبکه آموزش سیما یا 
 هاییالسرهای مستند و آموزشی یا داستان در ساخت برنامه
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نحوه تعامل با کودک؛  یرمستقیمغتلویزیونی برای آموزش 
ین والد عنوانبهمباحث برای معلمان و مربیان  یسازمتناسب

 دوم کودک و آموزش برای ایشان.

 عارض منافعت

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

 اثربخشی مقایسه(. 1397) ح. مهدیان، و م.، یمینی، ف.، آسیایی،
 کارکردهای آموزش و ادراکی هایمهارت بازسازی آموزش

 حافظه ( برپاسخ بازداری ،یزیربرنامه توجه،) ییاجرا
 پایه انموزآدانش یاضیعملکرد ر و ادراکی استدالل کاری،

 ،اختیشن شناسیروان .ریاضی ویژه یادگیری با اختالل سوم
6(3 ،)61-70. 
(. 1395. )س ،فرامرزی و ، ا.،یارمحمدیان ، ا.،عابدیع.،  ،ابراهیمی
 یهاکنشرفتاری  یبندرتبهسیاهه  یسنجروان هاییژگیو

 یشناسروان. دبستانییشپاجرایی )فرم والد( در کودکان 
 .427-439 ،(48)12 ،ان ایرانیناسشروانتحولی: 

( تدوین الگوی 1400) آقائی، اصغر.و براهیمی، ز.، عابدی، ا.، 
والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرایی و مقایسه 

آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرایی و  یاثربخش
رفتارهای یادگیری کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی. 

 .107-73(، 43)11، بالینی اسیشنروانمطالعات 
اسکندری، و اسماعیلی نسب، م.، احدی، ح.، علیزاده، ح.، دالور، ع.، 

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با ( 1388) ح.
یط مح یهامؤلفهرویکرد آدلری و رویکرد رفتاری بر بهبود 

اختالل سلوک در  یهانشانهخانواده و کاهش شدت 
 دانشگاه عالمه طباطبایی.رساله دکتری  کودکان،

(. اثربخشی بستۀ 1399) ، م.عبداللهیو  ، ع.،کیامنش ، ز.،بهاری
آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش 

پژوهش در . یزیربرنامه یاواسطهخودتنظیمی: نقش 
  :doi.20.20.1001.1-7 ،(50)14 ،آموزشی یهانظام

23831324.1399.14.50.1.2 
 سلطانی فر، ع.، ،.نایی چم آباد، عغ، ع.، مشهدیز.،  زاده،حسین

(. ترکیب 1392. )حسین زاده، هو ، ز.، حسینی ، ف.،محرری
آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی 

به اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی. بازداری کودکان مبتال 
 . 114-95 ،(2)3 ،بالینی و مشاوره شناسیروان یهاپژوهش

 نیتدو(. 1399) .کوچک انتظار، رو  ،افجه، ز. یصادق، دادور، س.
 یهاسبکزودهنگام بر اساس  یلیتحص ییمدل توانا
 یابا نقش واسطه بستگیدل یهاسبکو  یفرزندپرور
فصلنامه  یدبستانشیکودکان پدر  ییاجرا یکارکردها

 .147-125( 4)1 ،یکاربرد یدرمانخانواده
و  یرفتار–شناختی ییکپارچه(. اثربخشی درمان 1394) ، ر.داوری

بالینی و کارکردهای  یهانشانهحرکتی خانواده محور بر 
 اجرایی کودکان با اختالل بیش فعالی و نارسایی توجه.

 .76-67 ،(36)10،ینیبال شناسیرواناندیشه و رفتار در 
 یهاپژوهشآماری در  هایآزمونکاربرد  .(1380) دالور، ع.

 .ارسباران . تهران:، چاپ اولرفتاری
برنامه  تأثیربررسی (. 1399) حیدری، م.و ، .زواریی، س.، نجاتی، و

آرش( بر بهبود کارکردهای اجرایی ) یشناختارتقاء رشد 
گاه سی ارشد، دانشکارشنا نامهیانپا، دبستانییشپکودکان 

 شهید بهشتی.
 با دانشجویان سازگاری تبیین(. 1400) م. نصری،و  ه.، صمدیه،

 رایانهگ میانجی سازوکار: والدینی ادراکات مبنای بر دانشگاه
 ،شناسیروان رویش علمی نشریه. شناختی پذیریانعطاف

10(7) ،35-46. 
 ،فتحی و ،، م.طیبلی، .ح.، غدیری، ف ،علیزاده .،ک ،عبدالمحمدی
پرسشنامه  یسنجروان هاییژگیو(. بررسی 1396آ. )

 در کودکانرفتاری کارکردهای اجرایی )بریف(  یبنددرجه
-135، (30)8 ،تربیتی گیریاندازهفصلنامه سال.  12تا  6

151. 
 پور، سعدیو  ف.، درتاج، ح.، علیزاده، ح.، زاده، اسد م.، عزیزیان،
 رب اجرایی کارکردهای شآموز اثربخشی بررسی(. 1396) ا.

 با انآموزدانش در کاری حافظه و بازداری توجه، بهبود
-93، 15(1) ،رفتاری علوم یقاتتحق .مرزی هوشی عملکرد

103. 
شناختی با -(. رابطه کارکردهای اجرایی عصبی1385) ، ح.علیزاده

 .70-57 ،(4)8 ،علوم شناختی یهاتازههای رشدی. اختالل
 ، س.، ورضایی ،.ک ،عبدالمحمدی ،ش. ،درآمدی ح.، ،علیزاده

 یشناختعصب یهاکنش(. 1398د. ) ،کاظمیدستجردی 
فصلنامه سالمت اجرایی: تحول و تعامل با عوامل محیطی. 

 .231-218 ،(2)6 ،روان کودک

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1399.14.50.1.2
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1399.14.50.1.2
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1399.14.50.1.2
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(. رابطه 1401قنبری پناه، ا. )و فردوسی، س.، سپاه منصور، م.، 
لکرد پذیری شناختی با عمباورهای هوشی و انعطاف

ای حمایت اجتماعی تحصیلی: بررسی نقش واسطه
پژوهش در آموزان. شده و ادراک خویشتن در دانشادراک

   :doi.20.1001 .90-76 ،(56)16 ،آموزشی یهانظام
6.31.23831324.1401.16.56. 

(. 1401) فرخی، ن.و .، ف قاسمی، ه.، ابراهیمی قوام، ص.، درتاج،
بر  یمبتن یبرنامه آموزش فرزندپرور یابیو اعتبار  نیتدو

 ،یآن بر حافظه کار یاثربخشمغز و  ییاجرا یکارکردها
کودکان  یو کنترل بازدار یشناخت پذیریانعطاف

 .رساله دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی ،دبستانیشپ
(. 1398. )م ،لواسانیغالمعلی و  ، ع.،ارجمندنیا ، س.،قاسمی

ی محور و بررسبخشی شناختی خانواده طراحی بسته توان
آموزان نارساخوان. اجرایی دانش یبر کارکردهاآن  تأثیر

 .215-200 ،(2)10 ،توانمندسازی کودکان استثنایی
، فرخیو  ا.، ،برجعلیح.،  ،اسکندریف.،  ،سهرابی ، س.،میرصادقی
های فرزند پروری (. تدوین مدل ساختاری شیوه1396. )ن

و کیفیت روابط  بستگیدلهای مادران بر اساس سبک
موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتالبه 

فرهنگ اجبار. -های اضطراب جدایی و وسواساختالل
 .194-131 ،(30)8 ،یدرمانروانمشاوره و 
ی (. تدوین بسته1400) اشکذری، م.، هاشمی، ز. نکوئی، ن.، خادمی

آن  یاثربخشآموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و تعیین 
، تانیدبسیشپبر بازداری پاسخ و تنظیم هیجانی کودکان 

 س(الزهرا )کارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهیانپا
 ف. خیرخواه،و  ز.، طیبی، ع.، مشهدی، س.، جورجاده، نورانی

 زندگی بر مبتنی اجرایی کارکردهای آموزش اثر(. 1395)
 اختالل به مبتال کودکان اجرایی کارکردهای بر روزمره،
 ،(1)18 ،شناختی علوم یهاتازه فعالی، بیش -توجه نارسایی

78-68 
 ، ف.سهیلیو  ، ش.،پزشک ، ح.،علیزادهش.،  ،ملکشاههاشمی 
(. اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر 1395)

های اجرایی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش کارکرد
 .99-88 ،(4)18 ،علوم شناختی یهاتازهفعالی. 

ترجمه  ،بنیان-فرزندپروری مغز(. 1396ج. ) ،بیلین و ،د. ،هیوز
 .آسیم . تهران:شهرآرای
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