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چکیده
زمینه :مهارتهای الرایی ،تهاناییهای شناختی سطح بناال هسنتند کنر یر ف،الینتهنای روزاننر و تکنالیف
یایگیری بر کهیکا ،کمك میکنند .هددف :پنژوهش حاضنر بنرمنظنهر بررسنی رواینی و ا ت،نار مقینا،
مهارتهای الرایی برای کهیکا ،پیشیبستانی صهرت گرفتر است .روش :یر اینن مطال،نر تهصنیفی251 ،
کهیک ) 151یختر و  111پسنر از مینا ،مراکنه پنیشیبسنتانی شنهر اصنفها ،طنی نمهننرگینری خهشنرای
انتخا شده و مایرا ،آ،ها بر سؤاالت مقیا ،مهارتهای الرایی پاسخ یایند .برای بررسی روایی مقیا ،از
روشهای روایی محتها ،هم،ستگی گهیرها با نمره کل )تحلیل منهای و تحلینل هامنل اسنتفایه شند .ا ت،نار
مقیا ،یایشده با روشهای آلفای کرون،ا و ا ت،ار تنصیفی بررسی گریید .یافتههدا :تحلینل منهای مقینا،
نیا ،یای کر ضرایب هم،ستگی گهیرها با نمره کل یر تما مهاری م،نییار و بین  -1/21تنا  1/31متیینر بنهی
کر ضرایب یر سطح ) p=1/1111م،نییار بهیند .الوه بر این ،ا ت،ار مقیا ،با اسنتفایه از ضنریب آلفنای
کرون،ا برای کل مقیا ،مهارتهای الرایی  1/35محاس،ر گریید .همچنین ضریب ا ت،ار تنصنیفی مقینا،
 1/31بر یست آمد .بحث و نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نیا ،یای کنر مقینا ،مهنارتهنای
الرایی والد ویژگیهای روا،سنجی رضایت بخیی برای اسنتفایه بنر روی کهیکنا ،پنیشیبسنتانی ایراننی
میباشد.
واژگان کلیدی :ا ت،ار ،روایی ،کهیکا ،پیشیبستانی ،مهارتهای الرایی
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مقدمه
یر یهرهای گذشتر تهلنر فراواننی بنر مینکالت کهیکنا ،یورا ،پنیشیبسنتانی شنده و
مطال،ناتی یر اینن زمیننر صنهرت گرفتنر اسنت .ازلملنر مینکالت کهیکنا ،یورا،
پیشیبستانی کر بییترین نقد و بررسی را بر خهی اختصاص یایهاند ،ناتهانیهای یایگیری
میباشند )کنهلمن ،1بهسنی 2و نیتنهل . 2116،1برخنی از کهیکنا ،یر شنروع مدرسنر بنرای
یایگیری آمایگی ندارند و یلیل آ ،این نیست کر حروف و ا دای را نمنیشناسنند بلکنر بنر
یلیل یاشتن میکالتی است کر یر مهارتهای الرایی یارند .مهارتهنای الراینی ازلملنر
تهاناییهایی است کر کهیکا ،یر آینده برای یایگیری مدرسرای بر آنها نیازمندند )کنهلمن
و همکارا . 2116،،مهارتهای الرایی بروندایهای رفتار را تنظیم میکنند و م،مهالً شنامل
بننازیاری و کنتننرل محننرکهننا ،حافظننر کنناری ،ان،طننافپننذیری شننناختی ،برنامننرری نهی و
سازماندهی است )هاگه 4و گراها  . 2112،5بر ،ارتییگر مهارتهای الرایی مجمه نرای
از تهاناییهای الی ،شامل خهیگریانی ،6خهیآغنازگری ،3برنامنررینهی ،3ان،طنافپنذیری
شناختی ،3حافظر کاری ،11سازماندهی ،11ایراک پهیا از زما ،،پیشبینی آینده و حنل مسنئلر
است کر یر ف،الیتهای روزانر و تکالیف یایگیری بر کهیکا ،کمك میکند )یاوسه 12،و
گننهئیر . 2114،11تحلیننل هامننل ،چهننار امننل کارکریهننای الرایننی را نیننا ،یایه اسننت:

1. Coleman
2. Buysse
3. Neitzel
4. Hughes
5. Graham
6. self Regulation
7. self Initiation
8. planing
9. cognitive flexibility
10. working memory
11. organization
12. Dawson
13. Guare
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بننازیاری از پاسننخ ،حافظننر کنناری ،خننهیتنظیمی و کنتننرل )مایننك ،1فرینندمن ،2امرسننه،1،
ویتهکنی ،4هناورتر . 2112،5بنرطنهرکلی ،اکثنر پژوهیننگرا ،پذیرفتنرانند کنر مهنارتهننای
الرایی ،مهارتهنای خنهیتنظیمیانند کنر تهاننایی کنهیک بنرای بنازیاری ،خنهیتنظیمی،
برنامرریهی ،سازما،یهی ،استفایه از حافظر کاری ،حل مسئلر و هندفگنذاری بنرای انجنا
تکالیف و ف،الیتهای یرسی را نیا ،مییهد )پنینگته 2113،6،ویلکات ،3یویلی ،3نینگ،3
فارونی 11و پنینگته . 2111،،مداخالت زویهنگا یر یوره پیشیبستانی منیتهانند بنر رشند
خننهیتنظیمی و رشنند کارکریهننای الرایننی تننأثیر زیننایی یاشننتر باشنند ط،ننق نظننر وهننه 11و
بهمیستر 2114) 12قیده یارند کر سر تهانایی ،پایر و اسنا ،کارکریهنای الراینی اسنت و
اینهنا ،نارتانند از :بنازیاری ،حافظنر کناری و ان،طنافپنذیری شنناختی .ولنی برخنی از
متخصصا ،این مهارتهای اصلی را برطهر لهئیتری نیه تقسیم کریهاند مثل بازیاری تهلر
و بازیاری مل ،حافظر کاری کالمنی ینا یینداری -فضنایی ،خنهیتنظیمی ،هندفگهیننی،
برنامرریهی ،حل مسئلر )ابراهیمی ،ابدی ،فرامرزی و بهروز. 1132،
تیننخیص و مداخلننر زویهنگننا بننرای کهیکننا ،خریسننال یر م،ننرض خطننر ابننتال بننر
ناتهانیهای ینایگیری ،مقهلنرای لدیند یر حنهزه نناتهانیهنای ینایگیری اسنت .کنرگ،11
گاالگر ،14آناستازیه 15وکلمن ، 2116) 1ناتهانیهای یایگیری یر کهیکا ،پنیش از یبسنتا،
1. Miyake
2. Friedman
3. Emerson
4. Witzki
5. Howerter
6. Pennington
7. Willcutt
8. Doyle
9. Nigg
10. Faraone
11. Vohs
12. Baumeister
13. Kirk
14. Gallagher
15. Anastasiow
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را ناتهانیهای یایگیری صبروا،شناختی -تحهلی مینامند کر بر مینکل یر مهنارتهنای
پیش از یبستا ،برمیگریی و شامل آ ،گروه از مهارتهای پیشنیناز همچنه ،مهنارتهنای
الرایننی ،تهلننر ،حافظننر ،پننریازش بینننایی و شنننهایی اسننت کننر کننهیک بننرای یننایگیری
مهضه ات یرسی بر آنها نیاز یاری و این ناتهانیها مقدمنر نناتهانیهنای ینایگیری تحصنیلی
است کر ممکن است ب،دها اتفاق افتد ) ابدی و ملكپنهر . 1133،نالوهبنراین ،تحقیقنات
نیا ،یایه است کر تأخیر و نقص یر رشد کارکریهای الرایی )مثل بر تأخیر انداختن ارضنا
و خهیتنظیمی یر سن  4سالگی با میها ،کفاینت التمنا ی – ناطفی و شنناختی یر یورا،
نهلهانی رابطر یاری )مییل 2وآیدوک 2114،1و میتهاند پییرفت تحصیلی و مصرف مایه
ا تیننایآور کننراک را یر سننن  23سننالگی پننیشبینننی نماینند )آینندوک و مییننل. 2113،
کارکریهای الرایی و تهلر ،کنانه ،نظرینرهنای اخینر صنب  -روا،شنناختی کهیکنا،
ناتها ،یر یایگیری و کهیکا ،با نارساییتهلر – بیشف،الی را تیکیل یایهاند )یاوسنه ،و
گهئیر 2111 2113،و مك کلهسکی 2111،تحقیقات بسیاری ،ملکری پایین کهیکا ،بنا
ناتهانیهای ینایگیری صنب  -روا،شنناختی را یر کارکریهنای الراینی و تهلنر نینا،
یایهاند .ت،دایی از محققا ،،مثل رینهلدز ، 1334) 4به  ،5اسملدر 6و فهرسن،رگ2114) 3
یالن ،3بارک ،3هال 2114) 11یر تحقیقات خهی نیا ،یایهاند کر کهیکا ،با ناتهانیهنای
ینایگیری یر پنیش از یبسنتا ،،یر مقایسنر بنا کهیکنا ،نایی یر آزمنه،هنای سننجش
کارکریهای الرایی -تهلر ،ملکری پایینتری یارند ) ابدی و ملكپهر. 1133،
لذا ،میتها ،با تیخیص و مداخلر زویهنگا بر کهیکا ،برویژه کهیکا ،بنا نناتهانیهنای
1. Coleman
2. Mischel
1. Ayduk
4. Reynolds
5. Bohm
6. Smedler
7. Forssberg
8. Dalen
9. Barke
10. Hall
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یایگیری صب روا - ،شناختی پیشیبستا ،کمك نمهی .برخنی از مطال،نات نینه اشناره
نمهیهاند کر نارساییهای صبروا،شنناختی ،همچنه ،نقنص یر کارکریهنای الراینی-
تهلر یر کهیکا ،پیشیبستا ،میتهاند یر سنین باالتر پایدار بمانند و بنرای کهیکنا ،یر
انجا تکنالیف مدرسنرای و رفتارهنای التمنا ی مینکل لندی ایجنای نمایند )کنرکمن،1
کرک 2و کمپ . 1333،1از این گذشتر لیرغم پژوهشهنای وسنیع یر زمیننة مهنارتهنای
الرایی ،با تهلر بر آنکر تالشی یر زمینة ارائر مقیا ،یر حنهزه مهنارتهنای الراینی بنرای
کهیکا ،پیشیبستانی یر ایرا ،انجا نیده اسنت و مطال،نر مسنتندی یر اینن زمیننر صنهرت
نگرفتر است ،هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگنیهنای روا،سننجی مقینا ،مهنارتهنای
الرایی برای کهیکا ،پیشیبستانی ت،یین شد.
روش
این پنژوهش یر ب،ند روا،سننجی )رواینی و ا ت،نار  ،بنر لحناظ هندف لنهو پنژوهشهنای
تهس،رای و بر لحاظ شیهه گریآوری یایهها )طنرح پنژوهش  ،از ننهع تهصنیفی -پیمایینی
است .لام،ر آماری پژوهش حاضر را کلیر یخترا ،و پسنرا ،مراکنه پنیشیبسنتانی یر سنال
 31-31تیکیل مییهند .نمهنر مهریبررسی شامل  251نفر از کهیکا ،مراکه پنیشیبسنتانی
شهر اصفها ،بهی کر از طریق روش نمهنرگیری خهشرای ط،قرای )مرکه پیشیبستانی ،سنال
وروی انتخا شدند .بر همین منظهر مناطقی کر یر شهر اصفها ،یارای مراکه پیشیبستانی
بهیند ،بر  5منطقر شمال ،لنه  ،غر  ،شرق و مرکه تقسیمشده و از هنر منطقنر  2مرکنه و
از منطقر مرکهی شهر بر یلیل ولهی مراکه بییتر  1مرکه بر روش تصایفی انتخا شد .پس
از انتخا مراکه مهریمطال،ر ،از میا ،یازیه مرکه 111 ،پسر یر طیف سننی  1تنا  5سنال )بنا
میانگین  1/66و انحراف استانداری  /66و  151یختر یر طیف سنی  1تا ) 5با مینانگین 1/36
و انحراف استانداری  /31بر نها ،نمهنة نهنایی پنژوهش منظنهر شندند .سنپس منایرا ،اینن

1. Korkman
2. Kirk
3. Kemp
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کهیکا ،بر نها ،آزمهینی انتخا گرییدند .طیف سنی این مایرا 13 ،تا  13سنال بنهی )بنا
میانگین . 11/12
شیهۀ نمهنرگیری بدینصهرت بهی کر پس از مرال،ر بر تكتك مراکه پنیشیبسنتانی و
گرفتن آمار کهیکا ،یر این مراکه بر نسن،ت کهیکنا ،هنر مرکنه نمهننرای انتخنا شند تنا
بدینصهرت بتها ،میها ،ت،میمپذیری نتایج را برکل لام،ر باال بری .پنس از مینخص شند،
ت،دای نمهنر یر هر مرکه ،برصهرت تصایفی از بین کهیکا ،آ ،مرکه چند کهیک انتخنا
گریینند ،سننپس بننا همنناهنگی مسننئهال ،مربهطننر ،پرسینننامرهننا یر بننین والنندین کهیکننا،
انتخا شده تهزیع شد.
یکی از نقطر نظرات مطرح یر حجم نمهنر یر تحلیل املی این است کر حداقل حجنم
نمهنر برابر با  5الی  11آزمهینی برای هر مایه باشد ،بننابراین اینن تحقینق روی ینك نمهننر
 251نفری الرا گریید .یر این پژوهش بنرای بررسنی رواینی مقینا ،از روشهنای رواینی
محتها ،هم،ستگی گهیرها با نمره کل )تحلیل مهای و تحلیل هامل استفایه شد.
ابزار پژوهش
مقیا ،کارکریهای الرایی کهیکا ،پیشیبستانی  -فر والد

1

مقیا ،مهارتهای الرایی کهیکا ،پیشیبستانی )یاوسه ،و گهییر 2113،لهنت سننجش
کارکریهای الرایی کهیکا ،پیشیبستانی تهیر و تألیف گرییده اسنت .اینن مقینا ،یارای
 11آیننتم م نیباشنند .از آزمننهینی خهاسننتر م نیشننهی کننر میننها ،مهننارت الرایننی کهیکننا،
پیشیبستانی را یر یازیه حهزه )بازیاری پاسخ ،حافظر ف،ال ،کنتنرل ناطفی ،حفنم تهلنر،
آغازگری تکلیف ،برنامرریهی و اولهیتبندی ،سازما،یهی ،راه،ری زما ،،هدف محهری،
ان،طافپذیری و فراشناخت میخص کنند .یاخنل هنر بخنش از ینازیه حنهزه از آزمنهینی
خهاستر میشهی تا گسترهای را کر هر آیتم یر مهری آنها مصداق یاری ،روی طینف لیکرتنی
)= 5کامالً مهافقم =4،مهافقم =1،نظری ندار  =2،مخالفم و  =1کامالً مخنالفم یرلنربنندی
کند.
)1. Executive Functions Skills Scale-Preschool (Parent Form
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یر مطال،ر یاوسه ،و گهییر ) ، 2113ا ت،ار این مقیا ،یر یك گروه  163نفری از کهیکا،
پیشیبستانی  1 /31و ضرایب ا ت،ار زیر مقیا،های آ ،بر روش بازآزمایی پس از پنج هفتنر
بر شرح لدول  1گهارش گرییده است .و با روش تحلیل املی ،بارهای املی ینازیهگاننر
فهق بریستآمده است.
جدول شماره  .3ضرایب پایایی مهارتهای اجرایی مقیاس )(ESS-P
مؤلفرها

بازیاری پاسخ

حافظر ف،ال

کنترل اطفی

حفم تهلر

آغازگری تکلیف

برنامرریهی

سازما،یهی

راه،ری زما،

هدف محهری

ان،طافپذیری

فراشناخت

تحقیق
یاوسه ،و

1/52

1/61

1/43

1/51

1/43

1/54

1/63

1/51

1/43

1/41

1/53

گهییر

محققننا ،یر ابتنندا نمهنننر خننارلی مقیننا ،را بننر فارسننی ترلمننر نمننهیه و بننا کمننك فننریی
متخصص یرزمینة ایبیات فارسی ویراستاری کریه و لهت سلیس و روا،تر شد ،ترلمنر از
اصطالحات رایج زبا ،فارسی استفایه شد .سپس ترلمر فارسنی بنا کمنك ینك متخصنص
زبا ،انگلیسی مجدیاً بر زبا،اصلی برگریانده شده تا احتمنال هرگهننر تییینر یر منتن اصنلی
بررسی گریی و مجدیاً متن بازگریانده شده بر انگلیسی لهت بررسی تطابق با متن اصلی یر
اختیار یو تن از اساتید گروه زبا ،قرار گرفت و پس از حصهل اطمینا ،از یرستی ترلمنر و
وضهح سؤالها ،مقیا ،مهارتهای الرایی یر بین شرکتکنندگا ،یر پژوهش الرا شد.
یافتهها
یر این پژوهش برای تجهیروتحلیل یایهها از میانگین ،انحرافم،یار و برای ت،ینین بارهنای
املی از روش تحلیل امل استفایه گریید.
روایی
برای ت،یین روایی آزمه ،از سر روش -1 :روایی محتها -2 ،هم،ستگی گهیرها بنا نمنره کنل
)تحلیل مهای  -1 ،تحلیل هامل استفایه شد.
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روایی محتهایی مقینا ،از طرینق نظرخنهاهی از صناحبنظنرا ،و متخصصنا ،روا،شناسنی
احراز شد .برمنظهر تحلیل مهای مقیا ،،هم،ستگی بین نمنرات آزمنهینیهنا یر هنر گهینر و
نمره آ،ها یر کل مقیا ،مهارتهای الرایی نیا ،یای کنر ضنرایب هم،سنتگی گهینرهنا بنا
نمره کل یر تما مهاری م،نایار بهی.
جدول  .9تحلیل مواد و همبستگی گویهها با نمره کل مقیاس کارکردهای اجرایی
شماره گهیر

ضریب هم،ستگی با نمره کل

1

1/31

2

1/46

1

1/15

4

1/24

5

1/51

6

-1/22

3

1/12

3

1/21

3

1/13

11

-1/113

11

1/53

12

1/16

11

1/11

14

1/31

15

1/43

16

1/56

13

-1/12

13

1/63

13

1/61

21

1/15

21

1/13
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22

-1/113

21

1/13

24

1/43

25

1/11

26

1/53

23

1/13

23

1/13

23

1/51

11

1/44

11

1/53

12

1/43

11

1/13

خریهمقیا ،بازیاری پاسخ

1/31

خریهمقیا ،حافظر ف،ال

1/24

خریهمقیا ،کنترل اطفی

1/42

خریهمقیا ،حفم تهلر

1/13

خریهمقیا ،آغازگری تکلیف

1/63

خریهمقیا ،برنامرریهی

1/66

خریهمقیا ،سازما،یهی

1/56

خریهمقیا ،راه،ریی زما،

1/15

خریهمقیا ،هدف محهری

1/61

خریهمقیا ،ان،طافپذیری

1/53

خریهمقیا ،فراشناخت

1/56

نکتر :کلیر ضرایب یر سطح  p<1/1111م،نییار بهیند.
نتایج لدول  2نیا ،مییهد کر ضنرایب هم،سنتگی گهینرهنا بنا نمنره کنل یر تمنا منهاری
م،نییار و بین  -1/21تنا  1/31متیینر بنهی .همچننین ضنریب هم،سنتگی بنین خنریهمقینا،
بازیاری پاسخ با نمره کل  1/31و خریهمقیا ،حافظر ف،ال با نمره کل  ،1/24خنریهمقینا،
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کنترل اطفی با نمره کل  ،1/42خریهمقیا ،حفم تهلر با نمنره کنل  ،1/13خنریهمقینا،
آغننازگری تکلیننف بننا نمننره کننل  ،1/63خننریهمقی نا ،برنامننرری نهی بننا نمننره کننل ،1/66
خریهمقیا ،سازما،یهی با نمره کل  ،1/56خریهمقیا ،راه،ریی زما ،بنا نمنره کنل ،1/15
خریهمقیا ،هدف محهری با نمره کل  ،1/61خریهمقیا ،ان،طافپذیری با نمره کنل 1/53
و خریهمقیا ،فراشناخت با نمره کل  1/56برآوری گریید .برای بررسی کفایت حجم نمهنر
از شنناخص  KMOو بننرای بررسننی م،ن نییاری منناتریکس هم،سننتگی یایههننا از شنناخص
کروییت بارتلت استفایه شد )لدول . 1
جدول  .1مقادیر KMOو آزمون کرویت بارتلت

شاخصها

کل نمهنر

KMO

1/51

آزمه ،بارتلت

1/325

سطح م،نایاری

1/1111

تحلیل املی اکتیافی مقیا ،با استفایه از روش مؤلفنرهنای اصنلی و چنرخش واریمناکس
انجا شد .مالک استخراج هامل ،شیب منحنی اسنکری و ارزش وینژه )Eigen Value
باالتر از  1بهی کر بر اسا ،آ ،یه امل منهمی بهرگتنر از  1اسنتخراج شند .نتنایج تحلینل
املی مقیا ،بر همراه بار املی هر گهیر یر لدول شماره  4ارائرشده است.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی مقیاس مهارت اجرایی
امل
یو

امل
سه

شماره
گهیر

امل
اول

1/43

1/63
-1/41
1/65

1
2
1
4
5
6
3
3

1/35

-1/43

1/43
-1/51
1/11
1/11

1/12
1/53

امل
چهار

امل
پنجم

امل
شیم

امل
هفتم

امل
هیتم

امل
نهم

-1/11
1/41
-1/11
1/61
1/53
-1/43
-1/32

-1/11

-1/12
1/11
-1/11
1/12

امل
یهم
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3
11
11
12
11
14
15
16
13
13
13
21
21
22
21
24
25
26
23
23
23
11
11
12
11
مقدار
ارزش
ویژه
یرصد
واریانس
ت،یین
شده
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-1/16
1/13

1/35
1/54
1/63
-1/12
1/31
1/31
1/43
1/43

1/63
1/51
1/16

1/43
1/12
1/61

-1/12

-1/13
1/61

1/65
1/11
1/16

1/11

1/41
1/32
1/53

-1/13
-1/11

1/42

1/42
-1/43
1/41

-1/13
1/11

1/31
1/14
-1/44
-1/43
-1/53

1/51
1/54
121

1/15
1/13
-1/41

1/45

-1/42
1/44

1/13

-1/13

1/53
1/11

1/11
1/14
1/33

-1/11

-1/16
1/13
1/51
1/41

1/44
1/35
1/11
1/41

1/16
-1/12

-1/41

1/46

-1/12
-1/41

1/11

-1/11
-1/14

-1/14
-1/16

-1/13

1/51

4/5

2/43

1/52

1/24

1/34

1/52

1/13

1/23

1/15

1/11

13/52

21/61

12/31

11/13

6/21

4/16

1/11

2/46

1/23

1/34

نتایج لدول  4نیا ،مییهد کر مقیا ،مهارت الرایی از یه امنل تینکیلشنده کنر ارزش
ویژه هامل اول ،یو  ،سنه  ،چهنار  ،پننجم ،شینم ،هفنتم ،هینتم ،نهنم و یهنم بنر ترتینب
 1/1،15/23 ،1/13 ،1/52 ،1/34 ،1/1،24/52 ،2/43 ،4/155و  1/11بننهی و یرمجمننهع ایننن
هامل  51بر ترتینب 1/34 ،1/23 ،2/1،46/11 ،4/16 ،6/11،21/12،13/31 ،21/13،61/52
یرصد از واریانس کل را ت،یین میکنند .همچنین بررسی بار املی گهیرها نیا ،یای کر بنار
املی گهیرها بین  1/35تا  -1/53متییر بهی.
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ا ت،ار .برمنظهر مطال،ر ا ت،ار مقیا ،،از روشهای همسانی یرونی و پایایی تنصنیفی اسنتفایه
شد .نتایج این تحلیل یر لدول شماره  5ارائرشده است.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی تنصیفی مقیاس مهارت اجرایی
شاخص پایایی

ضریب آلفای کرون،ا

ضریب پایایی تنصیفی

مقیا،
خریهمقیا ،بازیاری پاسخ

1/41

-

خریهمقیا ،حافظر ف،ال

1/42

-

خریهمقیا ،کنترل اطفی

1/51

-

خریهمقیا ،حفم تهلر

1/56

-

خریهمقیا ،آغازگری تکلیف

1/44

-

خریهمقیا ،برنامرریهی

1/24

-

خریهمقیا ،سازما،یهی

1/34

-

خریهمقیا ،راه،ریی زما،

1/23

-

خریهمقیا ،هدف محهری

1/13

-

خریهمقیا ،ان،طافپذیری

1/44

-

خریهمقیا ،فراشناخت

1/51

-

کل مقیا ،مهارت الرایی

1/33

1/31

نتننایج لنندول فننهق نیننا ،م نییهنند کننر ضننرایب آلفننای کرون،ننا بننرای کننل مقیننا ،و
خریه مقیا،های بنازیاری پاسنخ ،حافظنر ف،نال ،کنتنرل ناطفی ،حفنم تهلنر ،آغنازگری
تکلیف ،برنامرریهی ،سازما،یهنی ،راه،نریی زمنا ،،هندف محنهری و فراشنناخت یر حند
مطله و بر ترتینب 1/44 ،1/13 ،1/1،23/34 ،1/24 ،1/1،44/1،56/1،51/42 ،1/41 ،1/33
و  1/51میباشند .همچنین ضنریب پاینایی تنصنیف مقینا ،مهنارت الراینی  1/31بنرآوری
گریید.
بحث و نتیجهگیری
مهارتهای الرایی ص،ی-شناختی فراینندهای هندف مندار صنبشنناختی هسنتند کنر
مسنئهل کنتنرل و همناهنگی رفتنار بنهیه و بنا فراینندهای روا،شنناختی مسنئهل کنتنرل
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ههشیاری ،تفکر و مل ارت،اط یارند .یر الگهی بارکلی ،کارکریهای الرایی بدین گهنر
ت،ریننفشنندهاننند :ا مننال خهیفرمننا ،کننر بننرای خننهیگریانی بننرکننار گرفتننر مننیشننهند
)بارکلی 1333،1لیهایه . 1134،از نگاهی ییگر نیه بازیاری پاسخ کارکریهای الرایی را
میتها ،بر نها ،شاخصی برای انجا یای ،ملکریهای رفتاری با یو منالک چنر وقنت و
چگهنر یانست کر بر افرای ایی برای رفتار مناسب و تأملی کمك میکند )لنهفیته2113،2
و با ث برنامرریهی اهداف ،خهیگریانی ،بازیاری پاسخ ،کمك مناسب ،ان،طافپذیری و
رفتار آینده مدار میگرینند )گنارنر . 2113،1مطال،نات نینا ،یایه اسنت کنر اخنتالل یر
مؤلفرهای کارکریهای الرایی ممکن است با ث آثنار مخربنی بنر ف،الینتهنای روزمنرۀ
افرای نظیر تهانایی کار کری ،و تهلر یر مدرسر و مهق،یتهای ارزیابی ،ملکری مسنتقل
و آزایانر یر خانر ،گسترش و حفم روابط التما ی و ایجای رفتارهای اطفی و هیجنانی
مناسب شهی )واتکینه ،4رابینه 5و ویل . 2115،6بر این اسا ،،این مقیا ،بر محققنین کمنك
خهاهد کری کر با تیخیص زویهنگا مینکالت کنارکری الراینی یر کهیکنا ،زمیننرهنای
الز برای پییگیری و للهگیری از تهس،ری آ ،را تدارک ب،ینند .ازاینرو ،پژوهش حاضنر
باهدف بررسی میخصات روا،سنجی مقیا ،مهارتهنای الراینی کهیکنا ،پنیشیبسنتانی
)فر والد انجا شد.
نتایج حاصل از روایی و ا ت،ار مقیا ،بر روی کهیکا ،یر سنین پیشیبستانی ایراننی بنا
نتایج حاصل از مطال،ر رواینی و ا ت،نار مقینا ،یر کینهرهای ییگنر همخنها ،بنهی یر اینن
خصنهص بنهل 3و اسننکریف 2111) ،3و اسنپی ،3منك ییارمینند،11سنی وینك ،11اسننتالته،1
1. Barkley
2. Loftiz
3. Garner
4. Watkins
5. Robbins
6. Veale
7. Bull
8. Scerif
9. Espy
10. McDiarmid
11. Cwik
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هام،ی ،2سن 2114) 1یر تحقیقاتی نیا ،یایند تهانایی کهیکا ،یر کارکریهنای الراینی
یر یورا ،پیشیبستا ،میتهاند ،تهانمندی آنها را یر خهاند ،و ریاضیات یر سالهای ب،د
برخهبی پنیشبیننی کنند .لنذا ،منیتنها ،بنا تینخیص و مداخلنر زویهنگنا بنر کهیکنا،
پیشیبستا ،کمك نمهی .یر اینن خصنهص اسنتیلی ، 2114) 4سهانسنه ،5،سنائه 6و گربنر

3

) 2116و سهانسنه ،و لنرمن 2113) 3یر تحقیقناتی نینا ،یایهانند کنر نارسنایی یر
کارکریهای الرایی و مؤلفرهای آ ،،ازلملر خهیگریانی ،بازیاری ،برنامرریهی ،کنتنرل
تکانر و حافظر کاری از متییرهای پییایندی ناتهانیهای یایگیری تحصنیلی یر سنالهنای
آتی یر مدرسر هستند )ملتهر. 2113،
همچنین از یافترهای پژوهش حاضر چنین استن،اط میگریی کنر کارکریهنای الراینی
ازلملر تهاناییهای هستند کر کهیکا ،یر آینده برای یایگیریهنای مدرسنرای بنر آنهنا
نیازمندند )مك کلهسنکی . 2111،بنر ،نارتییگنر ،کارکریهنای الراینی مجمه نرای از
تهاناییهای الی شناختی و فراشناختی ،شامل خهیگریانی ،خهی آغازگری ،برنامرریهی،
ان،طافپذیری شناختی ،حافظر کاری ،سازما،یهی ،ایراک پهیا از زما ،،پنیشبیننی آیننده و
حل مسئلر است کر یر ف،الیتهای روزانر و تکالیف یایگیری و مدرسنرای بنر کهیکنا ،کمنك

میکند )زالزو 3و همکارا . 2111،،یر ت،یین اینن مهضنهع منیتنها ،اشناره نمنهی به،نهی و
تها،بخیی کارکریهای الرایی و تهلر تا حدوی زیایی بر تجار

کهیک ارت،ناط یاری .

کهیک تجار خهی را از طرق گهناگه ،،برویژه بازیها یر طی یورا ،رشند بنر یسنت
میآوری .بنابراین ،اگر بتها ،بر غنیسازی محیط و بسترسازی برای بنازیهنای گروهنی و
حرکتی اقدا نمهی ،احتماالً مهارتهای الرایی کهیکا ،رشد و به،هی خهاهد یافت .یکنی
1. Stalets
2. Hamby
3. Senn
4. Steele
5. Swanson
6. Saez
7. Gerber
8. Jerman
9. Zelazo
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از نکات مهم ییگر یر برنامرریهیهای یرمانی برای مهارتهای الرایی این نکتر است کنر
کارکریهای الرایی تابع رشد هستند و مهق،یتهای گهناگه ،واکنشهای متفاوتی را یر
آنها ایجای میکند .برای مثال ،کهیک ممکن است بر هنگا انجنا تکنالیف یر خاننر بنا
برایرش حرف نهند و خهی را بازیاری کند ،ولی م،له نیست کر بتهاند چننین کناری را
یر مدرسر نیه انجا یهد .ر ایت این نکتر بسیار مهم است ،چراکر صاحبنظرا ،م،تقدند
کر نخستین اصل کلیدی یر به،هی مهارتهای الرایی ،پیینروی بیروننی بنر یروننی اسنت
)ابراهیمی و همکارا. 1132،،
با تهلر بر نتایج پژوهشهای انجا شده یر خصنهص کارکریهنای الراینی کهیکنا،
پیشیبستانی و نقش آنها یر ملکری تحصیلی آینده این کهیکا ،،میتنها ،بنا اسنتفایه از
ابهارهای م،ت،ر آنها را مهریسنجش و ارزیابی قراریای و کهیکا ،یر م،رض خطر ناتهانی
را شناسایی و برای آنها برنامرهای مداخلرای زویهنگنا مناسنب طراحنی نمنهی .یر اینن
خصهص ،مقیا ،مهارتهای الرایی ) -ESS-Pفر والند ابنهاری بسنیار مناسنب بنرای
تیخیص زویهنگا اختالل مهارتهای الرایی یر کهیکا ،پیشیبستانی است کنر بنرای
اولین بار یر ایرا ،هنجاریابی و یر این پژوهش م،رفنیشنده اسنت .تینخیص زویهنگنا
کهیکا ،م،تالبر نارسایی مهارتهای الرایی م،نایی برای مداخلر زویهنگا برای کهیکنا،
فراهم میآوری.
از محدوییتهای این پژوهش باید بر مهاریی همچه ،هنجاریابی مقیا ،مهارتهنای
الرایی ) - ESS-Pفر والد یر شهر اصفها ،و فقط یر گروه سنی پنیشیبسنتانی و نینه
د الرای مصناح،ر بنالینی اشناره کنری .پنژوهش حاضنر منیتهانند یر زمیننة تینخیص
ناتهانیهای کهیکا ،پیشیبستانی ایرا ،و تدوین برنامرهای مداخلر زویهنگا بنرای آ،هنا
مفید و مؤثر واقع گریی.
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