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Abstract
Introduction: Executive actions as the most effective cognitive performance processes play an 
important role in academic success. The aim of the present study was to investigate the mediating 
role of emotional processing in the relationship between executive actions and academic performance 
in bilingual students.
Methods: The method of this research was descriptive correlational. The statistical population 
included all bilingual high school girls in the first grade in the ninth grade of Bandar-e-Turkmen city, 
and 280 students were selected based on multi-stage cluster sampling method. Student respondents 
answered the FAM and Taylor Academic Performance Questionnaires (1999), Rescue Executive 
Actions (2013), "Measurement" and colleagues (2010). 
Results: The results showed that executive actions with the mediating role of emotional processing 
are effective in explaining academic performance (0/51). Executive actions have a direct effect on 
academic performance in bilingual students and the relationships of these variables are consistent 
with each other (P <0.01).
Conclusions: Emotional processing mediates the relationship between executive actions and 
academic performance. Therefore, by controlling emotional processing and strengthening executive 
actions, students' academic success can be increased.
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چکیده
مقدمــه: کنــش هــای اجرایــی بــه عنــوان مؤثرتریــن فرایندهــای عملکــرد شــناختی نقــش مهمــی در موفقیــت تحصیلــی دارد. هــدف 
پژوهــش حاضــر بررســی نقــش واســطه ای پــردازش هیجانــی در رابطــه بیــن کنــش هــای اجرایــی بــا عملکــرد تحصیلــی در دانــش 

آمــوزان دو زبانــه بــود.
روش کار: روش ایــن تحقیــق توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه ی آمــاری شــامل کلیــه  دانــش آمــوزان دو زبانــه ی دختــر 
مقطــع متوســطه ی اول در پایــه ی نهــم شهرســتان بنــدر ترکمــن در زمســتان 1398 بودنــد کــه تعــداد 280 دانــش آمــوز بــر اســاس 
روش نمونــه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای انتخــاب شــدند. آزمودنی هــای دانــش آمــوز بــه پرسشــنامه های عملکــرد تحصیلــی فــام 

ــد.  ــی، پردازش هیجانی باکر و همــکاران پاســخ دادن ــور، کنش هــای اجرایــی نجات و تیل
یافتــه هــا: کنــش هــای اجرایــی بــا نقــش واســطه اي پــردازش هیجانــی در تبییــن عملکــرد تحصیلــی اثــر دارد )0/51(. کنــش هــای 
ــا یکدیگــر همســو مــی باشــد  اجرایــی بــر عملکــرد تحصیلــی در دانــش آمــوزان دو زبانــه اثــر مســتقیم دارد و روابــط ایــن متغیرهــا ب

.)P>0/01(
نتیجــه گیــری: پــردازش هیجانــی در ارتبــاط بیــن کنــش هــای اجرایــی و عملکــرد تحصیلــی، نقــش واســطه ای دارد. بنابرایــن بــا 

کنتــرل پــردازش هیجانــی و تقویــت کنــش هــای اجرایــی مــی تــوان موفقیــت تحصیلــی دانــش آمــوزان را افزایــش داد.
کلیدواژه ها: پردازش هیجانی، عملکرد تحصیلی، کنش اجرایی، کودکان دوزبانه.

مقدمه
بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان در حــال یادگیــری و یــا صحبت 
ــتند و  ــود هس ــادری خ ــان م ــر از زب ــی غی ــان دوم ــه زب ــردن ب ک
ــا  ــناخت در دوزبانه ه ــان و ش ــن زب ــه بی ــر رابط ــال های اخی در س
موردتوجــه محققــان قرارگرفتــه اســت )1(. دو زبانــه  بودن مســتلزم 
به کارگیــری مکانیســم شــناختی کارآمــد بــرای مدیریــت دو زبان و 
اســتفاده مناســب از زبــان بــا توجــه بــه بافــت اجتماعــی اســت )2(. 
دوزبانگــی تمرینــی شــناختی مــداوم و گســترده اســت کــه مزایــای 
فراوانــی در عملکــرد حوزه هــای مختلــف ازجملــه تعامــالت 
اجتماعــی و عملکــرد تحصیلــی بــه همــراه دارد )3(. ایــن عوامــل 

ــت  ــئول مدیری ــی مس ــای اجرای ــاً کنش ه ــا اصطالح ــناختی ی ش
ــل  ــری از تداخ ــز جلوگی ــال و نی ــان فع ــی همزم ــتم زبان دو سیس
ــی از  ــت، بخش های ــه اس ــراد دو زبان ــدف در اف ــر ه ــای غی زبان ه
ــد مســئول انتخــاب  ــی در ارتباط ان ــا کنش هــای اجرای ــز کــه ب مغ
مناســب زبــان بــا توجــه بــه بافــت در افــراد دوزبانــه هســتند )4(. 
تعامــل مکــرر زبان هــا در افــراد دوزبانــه مزایایــی را بــرای کنتــرل 
اجرایــی آن هــا دربــر داشــته باشــد، کنش هــای اجرایــی کــه یکــی 
از مؤثرتریــن فرایندهــای عملکــرد شــناختی محســوب می گــردد، 
ــراب امتحــان و  ــزان اضط ــالل می ــرل اخت ــری در کنت ــش مؤث نق
ــد  ــا می کن ــون ایف ــرایط گوناگ ــی در ش ــرد تحصیل ــش عملک افزای
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ــیعی از  ــتره ی وس ــده ی گس ــی دربرگیرن ــای اجرای )5(. کنش ه
فرایندهــای شــناختی و توانایی هــای رفتــاری نظیــر توانایــی حــل 
ــه  ــزی، حافظ ــازماندهی، برنامه ری ــتدالل، س ــه، اس ــئله، توج مس
فعــال، کنتــرل بازدارنــده، کنتــرل تکانــه، حفــظ آمایــه، تغییــر آمایه 
و بــازداری پاســخ اســت کــه اســتفاده از ارزیابی هــای تــازه را بــرای 
ــازه  ــی ت ــر ارزیاب ــه ب ــی ک ــد و نوجوانان ــهیل می کن ــان تس نوجوان
ــه  ــک ب ــرای کم ــتری را ب ــناختی بیش ــع ش ــد، منب ــه می کنن تکی
توجــه پایــدار خــود فراهــم کننــد کــه بــه تنظیــم بهتــر هیجانــات 
شــان در زندگــی روزمــره  منجــر می شــود )6(.  کنش هــای اجرایــی 
ــای  ــی عملکرده ــرای چگونگ ــاخصی ب ــوان ش ــوان به عن را می ت
رفتــاری عــادی توصیــف کــرد کــه بــه افــراد بــرای برنامه ریــزی، 
ــری  ــب، انعطاف پذی ــخ نامناس ــازداری پاس ــی، ب ــداف، خودگردان اه
ــی  ــای اجرای ــد )7(. کنــش ه ــدار کمــک می کن ــده م ــار آین و رفت
ــازداری،  ــال، ب ــه فع ــیالی، حافظ ــامل س ــی ش ــزای مختلف از اج
ــم  ــزی تشــکیل مــی شــود )8(. تنظی ــف و برنامــه ری ــر تکلی تغیی
هیجــان بــا کنش هــای اجرایــی مغــز مرتبــط اســت و یافته هــای 
عصب شــناختی رشــدی نیــز تأییــد می کننــد کــه تنظیــم هیجــان 
و کنش هــای اجرایــی بــه  صــورت غیرمســتقیم بــه هــم مرتبط انــد 
و بــرای تحلیــل اطالعــات و اجــرای فعالیت هــا، همــکاری 
می کننــد )9(. نتایــج مطالعــات نشــان دادنــد کــه دوزبانگــی تأثیــر 
ــز و  ــه، تمرک ــد حافظ ــناختی، مانن ــی ش ــای عال ــی برکنش ه مثبت
ــای  ــش ه ــش کن ــه نق ــناختی دارد )10(. در زمین عملکــرد روان ش
ــه  ــکاران، ب ــون و هم ــان، ن ــی نوجوان ــردازش هیجان ــی در پ اجرای
ــر، اســتفاده  ــی بهت ــن نتیجــه رســیدند کــه کنــش هــای اجرای ای
ــد و  ــی کن ــهیل م ــان تس ــرای نوجوان ــازه را ب ــای ت ــی ه از ارزیاب
نوجوانانــی کــه بــر ارزیابــی تــازه تکیــه مــی کننــد، منبــع شــناختی 
بیشــتری را بــرای کمــک بــه توجــه پایــدار خــود فراهــم کننــد کــه 
بــه پــردازش بهتــر هیجاناتشــان در زندگــی روزمــره شــان منجــر 
مــی شــود )11(. پاســخ هــای هیجانــی بــه رویدادهــای استرســزا 
ــناختی  ــه ای ش ــای مقابل ــتفاده از راهبرده ــا اس ــوان ب ــی ت را م
تنظیــم نمــود )12(. واالس ســرنو و همــکاران، تأکیــد مــی کننــد 
کــه رشــد پــردازش هیجانــی بــه طــور قــوی بــه وســیله چندیــن 
هســته از کنــش هــای اجرایــی از قبیــل کنتــرل توجــه، بــازداری 
ــناختی  ــای ش ــر فراینده ــری و دیگ ــم گی ــار نامناســب، تصمی رفت
ــردازش شــناختی  ــت مــی شــوند )5(. وجــود پ ــاال، حمای ســطح ب
ــد  ــی، ناکارآم ــات هیجان ــردازش اطالع ــاختارهای پ ــب س نامناس
ــی  ــالت اجتماع ــش تعام ــه کاه ــر ب ــه منج ــود ک ــی ش ــاد م ایج
ــو  ــق و خ ــول خل ــردد و محص ــی گ ــر م ــازگاری کمت ــا س و نهایت
ــه رویکردهــای نظــری  ــا توجــه ب ــرد هســتند )13(. ب ــط ف و محی
نویــن ازجملــه  رویکــرد فرهنگــی- اجتماعــی- زیســتی می تــوان 
بیــان داشــت کــه مســیر شــکل گیری رفتــار کارآمــد یــا خــودکار 

آمــد در مســیرهای شــغلی، تحصیلــی و اجتماعــی ناشــی از عوامــل 
بســیار مهــم در هــر حیطــه ی شــناختی و عوامــل محیطــی شــامل 

ــران می باشــد.  ــه فراگی ــدگان ب ــس آموزن ــوع و ســبک تدری ن
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه دانــش آمــوزان نقــش مهمــی در 
رشــد و پیشــرفت کشــور دارنــد،  لــذا وجــود هــر گونــه مشــکل در 
کیفیــت آموزشــی آن هــا می توانــد بــر عملکــرد تحصیلــی تأثیــر 
گذاشــته و طبیعتــاً بــه آینــده کشــور منتقــل شــود. بــا توجــه بــه 
مطالــب عنــوان شــده، انجــام پژوهــش هــای علمــی در ایــن حوزه 
و بهــره بــرداری از یافتــه هــای آن مــی توانــد بــه برنامــه ریــزی 
ــج  ــد و نتای ــه اصــالح شــیوه هــای آموزشــی کمــک نمای در زمین
ــرای  ــل، ب ــوزان در تحصی ــش آم ــق شــدن دان ــدف موف ــا ه آن ب
متولیــان نظــام آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه 
نبــود اطالعــات جامــع دربــاره وضعیــت پــردازش هیجانــی دانــش 
آمــوزان در ارتبــاط بیــن کنــش هــای اجرایــی و عملکــرد تحصیلی 
ــن  ــران، بنابرای ــده در ای ــام ش ــات انج ــود مطالع ــن کمب و همچنی
ــردازش  ــا هــدف بررســی نقــش واســطه ای پ پژوهــش حاضــر ب
ــرد  ــا عملک ــی ب ــای اجرای ــش ه ــن کن ــه بی ــی در رابط هیجان

ــه انجــام شــد. تحصیلــی در دانــش آمــوزان دو زبان

روش کار
ــق،  ــردی و از نظــر روش تحقی ــق از نظــر هــدف کارب ــن تحقی ای
ــا رویکــرد مــدل ســازی ســاختاری صــورت  ــود. و ب همبســتگی ب
ــه ی 1200  ــر، کلی ــش حاض ــاری پژوه ــه ی آم ــت. جامع پذیرف
ــم  ــه نه ــطه اول در پای ــع متوس ــر مقط ــه دخت ــوز دوزبان دانش آم
شهرســتان بنــدر ترکمــن در زمســتان 1398 بودنــد. بــرای تعییــن 
ــداد متغیرهــای مشــاهده  شــده و  ــه تع ــا توجــه ب ــه ب حجــم نمون
تخصیــص ضریــب 10 بــرای هــر متغیــر مشاهده شــده 26 
ــود  ــال وج ــاب احتم ــا احتس ــدل( و ب ــده در م ــاهده  ش ــر مش متغی
ــه  ــه ب ــوان حجــم نمون ــه  عن ــر ب ــص 280 نف ــنامه های ناق پرسش
روش خوشــه ای دو مرحلــه ای انتخــاب شــدند )14(. روش اجــرای 
پژوهــش بدیــن ترتیــب بــود کــه در مرحلــه ی اول از بیــن مدارس 
دخترانــه مقطــع متوســطه اول شهرســتان بندرترکمــن 3 مدرســه 
ــه دوم از  ــدند و در مرحل ــاده انتخــاب ش ــی س ــه صــورت تصادف ب
هــر مدرســه 4 کالس بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. 
پرسشــنامه هــا در هــر کالس بــه صــورت گروهــی تکمیــل و بــه 
محقــق برگردانــده شــدند و در پایــان پرسشــنامه هــای ناقــص در 
تحلیــل داده هــا حــذف شــدند.  مالحظــات اخالقــی ایــن پژوهــش 
ــدگان  ــرکت کنن ــه ی ش ــف( کلی ــود: ال ــل ب ــوارد ذی ــامل م ش
ــات  ــد. ب( اطالع ــرکت کردن ــود ش ــل خ ــا تمای ــش ب در پژوه
ــام  ــام و ن ــر ن ــدون ذک ــه و ب ــورت محرمان ــه ص ــنامه ای ب پرسش

ــد.  خانوادگــی ثبــت گردی
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ایــن مقالــه حاصــل پایان نامه مقطع کارشناســی ارشــد روانشناســی 
عمومــی بــا کــد اخــالق 23474521 از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

IRCTID: IRCT20203161941603N1 .بابل می باشــد
ابزار گردآوری داده ها عبارتند از:

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور )1999(
ایــن مقیــاس توســط فــام و تیلــور )1999( طراحــی شــد و دارای 
48 ســؤال بــوده و هــدف آن ارزیابــی عملکــرد تحصیلــی از 
ــدی 29، 30، 31، 32، 33، 34،  ــودکار آم ــف )خ ــای مختل حوزه ه
35، 36، تأثیــرات هیجانــی 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 
برنامه ریــزی 1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 11، 40، 43، 44، 45، 46، 
ــزش 20، 21، 22،  ــد 5، 6، 37، 38، انگی ــرل پیام ــدان کنت 48، فق
ــنامه  ــد. پرسش 23، 24، 25، 26، 27، 28، 39، 41، 42، 47( می باش
به صــورت طیــف لیکــرت 5 نقطــه ای  از 5 خیلــی زیــاد تــا هیــچ 
1 اســت. ســؤاالت شــماره 8، 23، 26 و 33 بــه صــورت معکــوس 
ــوط  ــاز مرب ــه دســت آوردن امتی ــرای ب نمره گــذاری مــی شــوند. ب
بــه هــر بعــد، مجمــوع امتیــازات مربــوط بــه تک تــک ســؤاالت آن 
بعــد را باهــم محاســبه مــی شــوند. بــه ســؤال شــماره ی 7 نمــره 
ــره ای  ــا نم ــن عامل ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــرد. ب ــق نمی گی ای تعل
اختصاص یافتــه اســت کــه بــه ترتیــب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 می باشــد 
و بــر ایــن اســاس نمــره کمتــر از 53 نشــان دهنده خــودکار آمــدی 
ضعیــف و نمــره باالتــر از 85 نشــان دهنده خــودکار آمــدی قــوی 
ــف  ــی ضعی ــرات هیجان ــر تأثی ــر از 28 بیانگ ــره کمت ــد. نم می باش
ــد.  ــوی می باش ــی ق ــرات هیجان ــر تأثی ــاال بیانگ ــه ب ــره 53 ب و نم
نمــره کمتــر از 11 بیانگــر برنامه ریــزی ضعیــف و نمــره باالتــر از 
23 بیانگــر برنامه ریــزی قــوی می باشــد. نمــره کمتــر از 6 بیانگــر 
کنتــرل پیامــد ضعیــف و نمــره باالتــر از 13 بیانگــر فقــدان کنتــرل 
ــزش  ــر انگی ــر از 14 بیانگ ــره ی کمت ــد. نم ــوی می باش ــد ق پیام
ضعیــف و نمــره ی باالتــر از 24 بیانگــر انگیــزش قــوی می باشــد. 
نمــره ی کمتــر از 120 بیانگــر عملکــرد تحصیلــی ضعیــف و نمــره 
باالتــر از 175 بیانگــر عملکــرد تحصیلــی قــوی و نمره بیــن 174-
121 بیانگــر عملکــرد تحصیلــی متوســط می باشــد. روایــی ســازه و 
همگــرا توســط ســازندگان مــورد تأییــد واقــع گردیــده شــد پایایــی 
ــی  ــورد ارزیاب ــاخ م ــای کرونب ــط روش آلف ــم توس ــنامه ه پرسش
قــرار گرفــت کــه بــه ترتیــب در خصــوص خــودکار آمــدی 0/94، 
تأثیــرات هیجانــی 0/86، برنامه ریــزی 0/95، فقــدان کنتــرل پیامــد 
0/77 و انگیــزش 0/82 و کل آن 0/81 محاســبه گردیــده اســت و 
ــاس توســط  ــن مقی ــی ســازه ای ــوای و روای ــی محت ــران روای در ای

روش تحلیــل عاملــی مــورد تأییــد قــرار گرفــت )15(.
پرسشنامه کارکردهای اجرایی )2013(

 ایــن پرسشــنامه توســط نجاتــی ســاخته شــد و توانایــی شــناختی 
ــیعی از  ــترة وس ــوده و گس ــز ب ــاختار مغ ــار و س ــن رفت ــط بی راب

ــاده اســت  ــرار می دهــد. دارای 30 م ــا را موردســنجش ق توانایی ه
ــه  صــورت لیکــرت  ــذاری آن ب ــاس دارد و نمره گ ــر مقی ــه 7 زی ک
)پنــج گزینــه ای( اســت کــه بــرای هــر مــاده نمــره ای بیــن 1 تــا 4 
تعلــق می گیــرد. مقیاس هــای آن شــامل حافظــه 1 تــا 6، مهــاری 
و توجــه انتخابــی 7 تــا 12، تصمیم گیــری 13 تــا 17، برنامه ریــزی 
18 تــا 20، توجــه پایــدار 21 تــا 23، شــناخت اجتماعــی 24 تــا 26 
و انعطاف پذیــری شــناختی 27 تــا 30 اســت. در پژوهــش نجاتــی 
روایــی ســازه و همگــرا ایــن پرسشــنامه را تأییــد نمــود و پایایــی به 
روش آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه 0/834 و بــرای زیــر مقیاس هــا 
ــان  ــتگی پیرس ــت و همبس ــت آمده اس ــا 0/88 به دس ــن 0/76 ت بی
ــن  ــای ای ــود. یافته ه ــادار ب ــون در ســطح 0/01 معن ــت آزم دو نوب
مطالعــه همبســتگی توانمندی هــای شــناختی و معــدل تحصیلــی را 
در تمــام زیــر مقیاس هــا نشــان داد کــه در ســطح 0/001 معنــادار 

بــود کــه بیانگــر روایــی همگــرای آزمــون اســت )16(.
مقیاس پردازش هیجانی )2010(

مقیاس پردازش هیجانی نسخه ی کوتاه توسط باکر، توماس، توماس، 
گاور، سانتوناستاسوو وایتلیسا ساخته شــده است.  داراي 25 گویهاي 
است که براي اندازه گیــری ســبک های پردازش هیجانــی اســتفاده 
می شــود. هــر گویــه، بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای )1 
ــود.  ــدی می ش ــه  بن ــت( درج ــا 5 = بی نهای ــه ت ــچ  وج ــه  هی = ب
ایــن مقیــاس، دارای 5 مؤلفــه ی فرونشــانی، عــدم تنظیــم هیجــان، 
ــی و  ــردازش هیجان ــانه های عدم پ ــی، نش ــه ی هیجان ــدم تجرب ع
ــاه  ــای روان ســنجی در نســخه ی کوت ــاب می باشــد. ویژگی ه اجتن
ــا  ــن گروه ه ــاوت ای ــا تشــخیص تف ــه ب ــده بخصــوص در رابط ش
ــی  ــاز آزمای ــاخ و ب ــای کرونب ــب آلف ــت. ضرای ــده اس امیدوارکنن
ــت و  ــده اس ــب 0/92 و 0/79 گزارش ش ــه ترتی ــاس ب ــن مقی ای
در پژوهشــی پایایــی مقیــاس بــر اســاس روش همســانی درونــی 
ــن  ــد و ای ــی ســازه تأیی ــاخ 0/95 و روای ــای کرونب ــه ی آلف ــا دامن ب
ــوب  ــا مطل ــرده مقیاس ه ــن خ ــتگی ای ــق همبس ــاس از طری مقی

گــزارش  شــده اســت )17(.  
ــتگی  ــون همبس ــاری آزم ــای آم ــتتفاده از روش ه ــا اس ــا ب داده ه
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــادالت ســاختاری ب ــدل مع پیرســون و روش م

ــدند.  ــل ش ــزار SPSS 18 و Amos 23  تحلی اف

یافته ها
ــوزان  ــش، دانش آم ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــای م ــه ه نمون
دختــر دوزبانــه )ترکمــن( متوســطه اول در پایــه ی نهــم در 
ــتاندارد  ــراف اس ــن و انح ــد. میانگی ــاله بودن ــنی 15 س ــازه ی س ب
متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 1( و  آمــاره هــای توصیفــی متغیــر                                   

ــد. ــان داده ش ــدول2( نش ــی در )ج ــای اجرای ــش ه کن
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جدول 1: همبستگی متغیرهای کنش های اجرایی، پردازش هیجانی با عملکرد تحصیلی

12345678910111213141516171819متغیر

1حافظه

 مهاری و توجه
انتخابی

0/541

0/630/511تصمیم گیری

0/49.0/450/571برنامه ریزی

0/540/510/420/431توجه پایدار

 شناخت
اجتماعی

0/430/500/480/510/481

 انعطاف پذیری
شناختی

0/440/380/420/150/470/561

 کنش های
اجرایی

0/720/610/590/820/730/550/591

0/43.0/330/210/290/280/270/260/311اجتناب

 نشانه
عدم پردازش

0/21.0/220/200/170/160/190/200/270/291

0/190/180/190/220/200/200/180/230/570/381عدم تجربه

 عدم تنظیم
هیجان

0/230/210/190/180/190/170/210/230/400/340/411

0/170/180/180/240/200/190/200/210/640/600/530/551فرونشانی

 پردازش
هیجانی

0/240/200/210/230/190/180/180/170/640/730/550/700/661

0/170/180/240/200/160/210/240/150/210/230/200/190/180/481خودکار آمدی

 تأثیرات
هیجانی

0/160/190/220/170/250/210/230/210/160/190/220/160/220/410/521

0/190/190/130/160/220/190/200/230/110/210/200/170/210/330/540/431برنامه ریزی

 فقدان کنترل
پیامد

0/160/210/110/150/230/230/220/250/120/180/160/210/230/470/420/380/501

0/180/210/190/180/220/180/190/240/140/160/140/180/240/420/500/390/420/541انگیزش

 عملکرد
تحصیلی

0/220/200/180/200/200/190/180/200/160/170/190/180/220/210/750/660/810/720/63

جدول 2: آمارهای توصیفی متغیر کنش های اجرایی

  انحراف استاندارد   میانگین   حداکثر   حداقلمتغیر

83016/353/32حافظه
72815/522/85مهاری و توجه انتخابی

52412/352/09تصمیم گیری
4157/451/63برنامه ریزی
4147/891/78توجه پایدار

3156/381/58شناخت اجتماعی
4188/082/19انعطاف پذیری شناختی

3513689/459/75کنش های اجرایی
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ــده  ــرازش ش ــدل ب ــودار م ــدل و نم ــی م ــخصه های برازندگ مش
ــرد  ــیله ی عملک ــه وس ــی ب ــای اجرای ــی کنــش ه ــر پیش بین تأثی

تحصیلــی بــا واســطه  ی پــردازش هیجانــی در )جــدول3( نشــان 
داده شــد. 

جدول 3: مشخصه های نکویی برازندگی مدل

مقدار به  دست  آمدهمقادیر قابل  قبولتوضیحاتنام آزمون

X2/ df32/124>کای اسکوئر نسبی

X2237/888-آزمون نیکویی برازش مجذور کاي
DF112-درجه آزادی

RMSEA0/10/039>ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
GFI0/90/992>شاخص برازندگی تعدیل  یافته
NFI0/90/961>شاخص برازش نرم
CFI0/90/988>شاخص برازش مقایسه ای

ــا 0/039 مــی باشــد  ــر ب مطابــق جــدول 3 مقــدار RMSEA براب
ــن  ــان دهنده ای ــه نش ــت ک ــر از 0/1 اس ــدار کمت ــن مق ــذا ای ل
ــت و  ــب اس ــدل مناس ــاي م ــذور خطاه ــن مج ــه میانگی ــت ک اس
ــه  ــه درج ــدار کاي دو ب ــن مق ــد. همچنی ــول می باش ــدل قابل قب م
 GFI، ــاخص ــزان ش ــد و می ــی باش ــن 1 و 3 م آزادي )2/124( بی

ــه  ــد ک ــر از 0/9 می باش ــر و بزرگ ت ــاً براب ــز تقریب CFI و NFI نی

نشــان می دهنــد مــدل اندازه گیــری متغیرهــای پژوهــش، مدلــی، 
مناســب اســت.

نمــودار مســیر مــدل بــرازش شــده همــراه بــا پارامترهــای بــرآورد 
شــده )مقادیــر اســتاندارد( در )شــکل 1( آورده شــد. 

 
شکل 1: مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده
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بحث
هــدف ایــن بررســی نقــش واســطه ای پــردازش هیجانــی در رابطه 
بیــن کنــش هــای اجرایــی بــا عملکــرد تحصیلــی در دانــش آموزان 
دو زبانــه بــود. نتایــج نشــان داد کنــش هــای اجرایــی بــر عملکــرد 
تحصیلــی در دانــش آمــوزان دو زبانــه اثــر مســتقیم دارد و روابــط 
ایــن متغیرهــا بــا یکدیگــر همســو مــی باشــد. نتایــج ایــن یافتــه 
بــا مطالعــات اندرســون و همــکاران، کــه نشــان دادنــد کنــش های 
اجرایــی موجــب عملکــرد تحصیلــی بهتر در دانــش آمــوزان دوزبانه 
ــد  ــتوک دریافتن ــوان و بیالیس ــود. ج ــوان ب ــود )18(، همخ ــی ش م
کنش هــای اجرایــی بــه یادگیــری زبانــی متفــاوت شــامل حافظه ی 
ــر در  ــی بهت ــردازش هیجان ــزان پ ــردازش در می کاری و ســرعت پ
کــودکان دوزبانــه مــی شــود )19(. ســورگ، توپــالگ و بیالیســتوک 
در مطالعــه ی خــود نشــان دادنــد دوزبانگــی بــا گســترش 
ــاط دارد  ــوان توجــه بیشــتر ارتب ــودکان و ت ــی ک کنش هــای اجرای
ــش  ــن کن ــه بی ــد ک ــان دادن ــز نش ــکاران، نی ــوی و هم )20(. مول
ــاط مســتقیم وجــود دارد  ــی ارتب ــردازش هیجان ــی و پ هــای اجرای
)21(. کیــم و همــکاران، در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه پــردازش 
هیجانــی موجــب افزایــش عملکــرد تحصیلــی در فراگیــران شــده 
اســت )22(. زنگــی آبــادی و همــکاران، در مطالعــه ی خــود نشــان 
دادنــد کــه آمــوزش راهبردهــای پــردازش هیجــان مــدار موجــب 
افزایــش خودکارآمــدی و عملکــرد تحصیلــی مــی شــود )23(. تقــی 
ــای  ــه کنــش ه ــد ک ــود دریافتن ــکاران، در پژوهــش خ زاده و هم
ــوزان     ــش آم ــری در دان ــرد یادگی ــش عملک ــی موجــب افزای اجرای

مــی شــوند )24(.
ــای  ــه راهبرده ــت ک ــوان گف ــی ت ــا م ــه ه ــن یافت ــن ای در تبیی
پــردازش هیجانــی بــه معرفــی هیجانــات پایــه در دانــش آمــوزان 
ــای  ــده ه ــات و پدی ــرش هیجان ــدن و پذی ــه دی ــردازد و ب ــی پ م
فیزیکــی و حتــی مشــکالت هیجانــی ایــن دانــش آمــوزان همــان 
طــور کــه اتفــاق مــی افتنــد، کمــک مــی کنــد و موجــب کاهــش 
ــی  ــی مــی شــود و در نتیجــه هیجــان تحصیل مشــکالت تحصیل
آنهــا بهبــود مــی یابــد )23(. پــردازش هیجانــی موجــب کاهــش 
احسااســت منفــی و افزایــش احساســات مثبــت و رفتــار ســازگارانه 
مــی شــود. آگاهــی از ایــن هیجانــات، پذیــرش و ابــراز درســت آنها 
ــا موقعیــت تحصیلــی  ــا ب بــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کنــد ت
خــود ســازگاری بیشــتری داشــته باشــند و  خــود را در فعالیتهــای 
ــی  ــرد تحصیل ــه عملک ــد و در نتیج ــر کنن ــتر درگی ــی بیش آموزش

ــد )22(. ــتری دارن بیش
بــرای  الزم  آموزش هــای  دریافــت  نیازمنــد  دانش آمــوزان 
ــه  ــه ب ــوده، توج ــری ب ــه یادگی ــوط ب ــای مرب ــب مهارت ه کس

ــی  حــاالت فراشــناختی و تقویــت آن ســبب افزایــش خــود نظارت
و خودتنظیمــی فــرد در طــی فراینــد یادگیــری شــده و بــه افزایــش 
انگیــزش و پیشــرفت تحصیلــی منجــر خواهــد شــد زیــرا پــردازش 
شــناختی یــا فعالیــت کنش هــای اجرایــی فــرد یادگیرنــده، ازجملــه 
ــز  عوامــل اثرگــذار دیگــری اســت کــه در مطالعــات گوناگــون نی
ــه  ــاص ب ــه خ ــزوم توج ــه ل ــن یافت ــت. ای ــوده اس ــد ب ــورد تأیی م
عامل هــای اساســی شــناختی ماننــد توجــه و تمرکــز در عملکــرد 
تحصیلــی دانش آمــوز را از ســوی اولیــای تعلیــم و تربیــت و 
ــی  ــای اجرای ــت کنش ه ــش فعالی ــازد. افزای ــان محــرز می س معلم
دانش آمــوزان بــا محیــط تحصیــل و معلمــان، بــا کاهــش 
حساســیت بــه اضطــراب و عــدم امنیــت و افزایــش توانمندی هــای 

ــه دارد )5(. ــرد رابط ــناختی در ف فراش
ــث ناهماهنگــی  ــی باع ــای اجرای ــال شــدن کنش ه ــن فع همچنی
شــناختی می شــود؛ بنابرایــن، گرایــش بــه بی توجهــی بــه 
ــازگارانه ایی اســت  ــه ای ناس ــی، روش مقابل مســئولیت های تحصیل
کــه افــراد بــرای مقابلــه بــا ناهماهنگــی شــناختی بــه کار می برنــد 
)8(. کنــش هــای اجرایــی مغــز  از قبیــل، برنامــه ریــزی، حافظــه 
کاری، تغییــر، و حفــظ جابــه جایــی تکلیــف اســت کــه در قطعــه 
پیشــانی قشــر مــخ قــرار دارد و بــه فــرد توانایــی مهــار و انعطــاف 
پذیــری در تکلیــف هــا را مــی دهــد. رفتارهــا و تکالیــف نیــاز بــه 
آن دار نــد کــه بــه محــرک هــای مربوطــه توجــه و تمرکــز شــود 
و محــرک هــای نامربــوط را نادیــده گرفتــه شــود و از ایــن طریــق 
یادگیــری در دانــش آمــوزان صــورت مــی پذیــرد )24(. کارکردهاي 
اجرایــی  بــه فــرد کمــک مـــی کننـــد تا بــراي رســیدن به هـــدف 
در یـــک وضـــعیت مناســـب از حل مســئله باقی بماند و آن را حل 
کند. عملکـــرد موفقیت آمیز در تکالیف مدرســـه مســـتلزم توانـایی 
در حــذف کنتــرل عوامــل مــزاحم در هنگــام مطالعــه، برنامه 
ریــزي بــراي مطالعــه و امتحانات و اســتفاده از یـــک رویــه منطقی 
ــاي  ــه همگــی از کارکرده ــه ســؤاالت اســت ک در پاســخگویی ب
اجرایـــی مهـــم بـــه شـــمار مـــی آیـــد و موجــب بهبــود وضعیت 

تحصیلــی مــی شــود )25(.
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــر م ــش حاض ــای پژوه ــت ه از محدودی
ماهیــت خودســنجی پرســش نامــه هــا اســت. بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن موضــوع کــه ابــزار تحقیــق پرسشــنامه بــود، در ایــن تحقیــق 
امــکان کنتــرل تــام متغیرهــای تحقیــق ماننــد میــزان دقت پاســخ 
دهــی و ســوگیری در هنــگام پاســخ بــه گویــه هــا وجــود نداشــت. 
زیــاد بــودن تعــداد ســؤاالت پرسشــنامه هــا نیــز محدودیــت دیگــر 
ــن  ــوزان ترکم ــوندگان دانش آم ــه ش ــود. مطالع ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــراد محل ــرک و اف ــوزان ت ــی از دانش آم ــداد کم ــه تع ــوده و ب ب



نشریه پرستاری کودکان، تابستان 1401 ، دوره 8، شماره 4

28

نیــز در بیــن آن هــا مشاهده شــده اســت. ازجملــه محدودیت هــای 
ایــن پژوهــش حجــم نســبتاً محــدود نمونــه می باشــد کــه 
ــن  ــردد همچنی ــه می گ ــا حجــم بیشــتری توصی ــه ب انجــام مطالع
ــه پاســخ  ــا توجــه ب ــاً ب ــن پژوهــش غالب ــه ای ــراد تحــت مطالع اف
ــات از دوســتان هم کالســی  ــن برخــی از اطالع ــان و گرفت اطرافی
و هــم  رده آموزشــی بــوده اســت. لــذا پیشــنهاد مــی شــود انجــام                                                                                       
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــتا ب ــن راس ــر در ای ــای دیگ ــش ه پژوه
ــت  ــره جه ــه و غی ــاهده، مصاحب ــر مش ــتقیم، نظی ــودمند و مس س
ــای  ــود. کنش ه ــتفاده ش ــی اس ــخ ده ــوگیری در پاس ــش س کاه
اجرایــی بــر عملکــرد تحصیلــی در ســطح کالن توصیــه می گــردد. 
نظــام تربیــت نیــروی انســانی در آمــوزش  و پــرورش و در 
ــداف  ــزء اه ــی را ج ــازی هیجان ــر س ــود تنظیم گ ــگاه ها، خ دانش
ــه ای  ــش حرف ــای دان ــان و ارتق ــن آن ــوزش نوی ــود در آم کالن خ
آن هــا قــرار دهــد. لــذا، بــرای رســیدن بــه یــک نتیجــه مطمئن تــر 

پیشــنهاد می شــود، مطالعــات طولــی در مــورد شــکل گیری، 
یادگیــری مناســب صــورت گیــرد؛ و مطالعــه ی دیگــر متغیرهــاي 
میانجــی به ویــژه ســازه های انگیزشــی و حمایتــی می توانــد 

ــد. ــت نمای ــن حــوزه را تقوی ــات در ای مطالع

نتیجه گیری
پــردازش هیجانــی در ارتبــاط بیــن کنــش هــای اجرایــی و عملکرد 
ــا کنتــرل پــردازش  تحصیلــی، نقــش واســطه ای دارد. بنابرایــن ب
ــت  ــوان موفقی ــی ت ــی م ــای اجرای ــش ه ــت کن ــی و تقوی هیجان

تحصیلــی دانــش آمــوزان را افزایــش داد.

سپاسگزاری
بدیــن وســیله از تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری 

کــرده انــد، قدردانــی مــی شــود. 
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