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Abstract
Introduction: Both performance-based and rating measures are used to evaluate preschool children’s 
executive functions. This study aimed to investigate the relationship between performance-based 
tasks and parental rating of executive functions in preschool children.
Methods: The present study was a descriptive correlational study. The current study population 
consisted of all 4 and 5-years-old preschool children in Mashhad, of which 121 children were 
selected by the available method. Research tools were included Forward Digit Span working memory 
task, Backward Digit Span working memory task, Day-Night Inhibitory Control task, Happy-Sad 
Inhibitory Control task, and Preschool Behavior Rating Inventory of Executive Function: parent 
form (BRIEF-P). Regression algorithms based on tree decision, support vector machine for linear 
regression, support vector machine for kernel regression, multilayer perceptron neural network, and 
random forest were used to analyze data.
Results: The results showed that in all regression models used, in the diagrams related to the train 
data, the regressor tried to predict the output correctly, but this prediction was not generalized to 
the test data, in other words, it is not possible to Using the functional tasks of executive functions, 
predicted the clinical scales of the BRIEF-P questionnaire.
Conclusions: According to these findings, performance-based tasks and rating measures of executive 
functions cannot be used instead of each other or as parallel tools, and each of them evaluates different 
aspects of executive functions that are appropriate to the research purpose. Both areas of evaluation 
are helpful and valuable but provide different information.
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چکیده
مقدمــه:  ابزارهــای درجــه بنــدی و تکالیــف عملکــردی هــر دو بــا هــدف ارزیابــی کنــش هــای اجرایی کــودکان پیش دبســتانی اســتفاده 
مــی شــوند. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه میــان مقیــاس درجــه بنــدی والدیــن و تکالیــف عملکــردی کنــش هــای اجرایــی در 

کــودکان پیــش دبســتانی بــود.
روش کار : پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــود. 121 نفــر از کــودکان پیــش دبســتانی 4 و 5 ســاله شــهر مشــهد بــه 
شــیوه دردســترس  انتخــاب شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل تکلیــف حافظــه کاری ظرفیــت ارقــام مســتقیم، تکلیــف حافظــه کاری 
ظرفیــت ارقــام وارونــه، تکلیــف کنتــرل بــازداری روز-شــب، تکلیــف کنتــرل بــازداری خوشــحال- ناراحــت و پرسشــنامه درجــه بنــدی 
رفتــاری کنــش هــای اجرایــی کــودکان پیــش دبســتانی: فــرم والدیــن بــود. بــرای تحلیــل داده هــا از الگوریتــم هــای رگرســیونی مبتنــی 
بــر درخــت تصمیــم، ماشــین بــردار پشــتیبان بــرای رگرســیون خطــی، ماشــین بــردار پشــتیبان بــرای رگرســیون کرنــل، شــبکه عصبــی 

پرســپترون چنــد الیــه و جنــگل تصادفــی اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد در همــه مــدل هــای رگرســیونی مــورد اســتفاده، در نمودارهــای مربــوط بــه داده هــای آمــوزش، رگرســور 
ــدا  ــم پی ــوان تعمی ــچ عن ــه هی ــون ب ــای آزم ــی روی داده ه ــش بین ــن پی ــا ای ــد ام ــی کن ــش بین ــح پی ــرده خروجــی را صحی ــاش ک ت
نکــرده اســت، بــه عبارتــی نمــی تــوان بــا اســتفاده از تکالیــف عملکــردی کنــش هــای اجرایــی ســرد، مقیــاس هــای بالینــی پرسشــنامه 

)BRIEF-P( را پیــش بینــی کــرد.
 نتیجــه گیــری: نمــی تــوان ابزارهــای عملکــردی و درجــه بنــدی کنــش هــای اجرایــی را بــه جــای یکدیگــر یــا بــه عنــوان ابزارهــای 
مــوازی بــه کار بــرد چــرا کــه هــر کــدام از ایــن آزمونهــا، جنبــه هایــی از کنــش هــای اجرایــی را انــداره مــی گیرنــد کــه بــا توجــه بــه 
هــدف پژوهــش قابــل اســتفاده هســتند و درحالیکــه هــر دو حــوزه ارزیابــی مفیــد و ارزشــمند هســتند امــا اطاعــات متفاوتــی را فراهــم 

مــی کننــد. 
کلیدواژه ها:  کنش های اجرایی عملکرد محور، درجه بندی کنش های اجرایی، کودکان پیش دبستانی.
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مقدمه
ــی هســتند کــه از  ــی شــامل فرایندهــای ذهن کنــش هــای اجرای
رفتارهــای هدفمنــد پشــتیبانی کــرده، امــکان حفظ توجــه و تمرکز، 
اســتدالل و حــل مســئله، اجتنــاب از واکنــش بــدون تفکــر، محدود 
ــاب از  ــات و اجتن ــم هیجان ــی،  تنظی ــای تکانش ــخ ه ــردن پاس ک
تصمیــم گیــری هــای بــد بــا منافــع کوتــاه مــدت و عواقــب منفــی 
بلنــد مــدت، را مــی دهنــد )1-4(. ســه مؤلفــه اساســی کنــش های 
اجرایــی شــامل حافظــه کاری، کنتــرل بــازداری و انعطــاف پذیــری 
ــت  ــا ظرفی ــتمی ب ــه کاری سیس ــت. حافظ ــا تغییراس ــناختی ی ش
ــن  ــات را در ذه ــه اطاع ــت و فعاالن ــور موق ــه ط ــه ب محــدود ک
حفــظ و ذخیــره کــرده و بــا آنهــا کار مــی کنــد. کنتــرل بــازداری 
بــه توانایــی کنتــرل توجــه، رفتــار، افــکار یــا هیجانــات، ســرکوب 
عمــدی آنهــا، مقاومــت در برابــر تمایــل شــدید بــه انجــام یــک کار 
و در عــوض انجــام کاری کــه قصــد آن را داریــم و بیشــترین نیــاز 
یــا مناســبت را دارد اشــاره دارد و  مؤلفــه تغییــر بــه صــورت تغییــر 
چشــم اندازهــا یــا رویکردهــای یــک مســئله، تفکــر در مــورد یــک 
محــرک واحــد به شــیوه هــای متعــدد مثــًا تغییــر توجــه از دیدگاه 
شــخصی خــود بــه نقطــه نظــر فــرد دیگــر در مــورد یــک موقعیــت 
و انعطــاف پذیــر بــودن بــا خواســته هــا و قوانیــن جدیــد تعریــف 

مــی شــود )1, 8-5(.
ــه کاری و  ــی، حافظ ــای اجرای ــش ه ــای کن ــه ه ــان مؤلف   از می
ــوم  ــازداری مــورد توجــه بســیاری از پژوهــش هــای عل ــرل ب کنت
ــودکان  ــه ک ــه کاری ب ــد )9(. حافظ ــی باش ــاب م ــاری و اعص رفت
ــات  ــری، اطاع ــرای یادگی ــد ب ــی ده ــکان م ــتانی ام ــش دبس پی
نامربــوط را حفــظ و دســتکاری کننــد؛ مثــًا هنــگام انجــام  فعالیت 
ــه یــاد  هــای کاســی از آنهــا انتظــار مــی رود دانــش جدیــدی ب
بیاورنــد، آن را بــه کار بــرده و بــه هــم مرتبــط ســازند )10(. 
ــه عنــوان مؤلفــه  ــازداری از نظــر برخــی پژوهشــگران ب کنتــرل ب
اساســی کنــش هــای اجرایــی اســت، ایــن مؤلفــه مــی توانــد ســایر 
عملکردهــای اجرایــی را تســهیل کنــد تــا کــودک بتوانــد قبــل از 

ــد )11(.  هــر اقدامــی متوقــف شــود و فکــر کن
ــک  ــی ی ــای اجرای ــش ه ــری کن ــدازه گی ــازی و ان ــی س عملیات
ــورد  ــا در م ــر اســتنباط م ــه مســتقیماً ب مســئله اساســی اســت ک
کنــش هــای اجرایــی  تأثیــر مــی گــذارد. رویکردهایــی کــه جهــت 
عملیاتــی کــردن کنــش هــای اجرایــی اســتفاده مــی شــود شــامل 
تکالیــف عملکــردی و مقیــاس هــای درجــه بنــدی اســت. مقیــاس 
ــی  ــنامه های ــی پرسش ــای اجرای ــش ه ــدی کن ــه بن ــای درج ه
هســتند کــه توســط خــود فــرد، والدیــن یــا معلمــان وی تکمیــل 
مــی شــوند و مشــاهدات رفتــاری در امــور جــاری روزمــره را دربــر 

ــد )12(.  مــی گیرن
در حــال حاضــر پرسشــنامه هــای معتبــری ماننــد پرسشــنامه درجه 
بنــدی رفتــاری کنــش هــای اجرایــی )BRIEF( وجــود دارنــد کــه 
بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه والدیــن و معلمــان مــی تواننــد 
ــط  ــارج از محی ــودکان در خ ــای ک ــزارش از رفتاره ــه گ ــا ارائ ب
آزمــون، اطاعــات مفیــدی دربــاره کنــش هــای اجرایــی آنهــا ارائه 
ــرای کــودکان پیــش  دهنــد )13(. پرسشــنامه )BRIEF( اصلــی ب
دبســتانی 2 تــا 5 ســال بــه عنــوان  ســیاهه درجــه بنــدی رفتــاری 
  )BRIEF-P( کنــش هــای اجرایــی در کــودکان پیــش دبســتانی
اســتاندارد شــده اســت و بــه منظــور بررســی کنــش هــای اجرایــی 
مبتنــی بــر عملکــرد کــودک در خانــه و مدرســه توســط والدیــن یــا 
معلمــان کــودک تکمیــل مــی شــود )14, 15(. ایــن پرسشــنامه هــا 
)هــم BRIEF و BRIEF-P( کاربــرد بالقــوه بالینــی دارنــد )16( و 

بــه ســرعت تکمیــل مــی شــوند )تقریبــا کمتــر از 20 دقیقــه(. 
ــه  ــتانداردی اســت ک ــای اس ــف عملکــردی شــامل روش ه تکالی
توســط آزمایشــگر انجــام شــده و معمــواًل دقــت و یــا زمــان پاســخ 
ــت حافظــه کاری  ــف ظرفی ــد. تکالی ــی کن ــی م ــی را ارزیاب آزمودن
تکالیفــی را در دارنــد کــه یــا صرفــاً شــامل نگهــداری اطاعــات 
در ذهــن اســت )ماننــد تکلیــف ظرفیــت یــادآوری اعــداد مســتقیم( 
و نیــاز بــه درون دادهــای کمــی از مجــری مرکــزی دارنــد، و یــا 
ــه کاری  ــف حافظ ــا تکالی ــه ی ــردازش دوگان ــده و پ ــف پیچی تکالی
اجرایــی را شــامل مــی شــوند کــه چالــش بیشــتری ایجــاد کــرده و 
مســتلزم آن اســت کــودکان اطاعــات را در ذهــن نگــه داشــته در 
حالیکــه یــا آنهــا را بــه یــک شــیوه متفــاوت دســتکاری کــرده و یــا 
برخــی اطاعــات دیگــر را پــردازش کننــد )ماننــد تکلیــف ظرفیــت 
یــادآوری اعــداد معکــوس و ظرفیــت بلــوک هــای معکــوس( )4, 
17-19(. هنــگام ارزیابــی کنتــرل بــازداری شــرط الزم ایــن اســت 
ــود  ــا موج ــاری آنه ــه رفت ــه در خزان ــی ک ــخ پرقدرت ــودکان پاس ک
ــا  ــن ی ــه تأخیرانداخت ــی ب ــد توانای ــد، مانن ــرکوب کنن ــت س اس
ســرکوب یــک پاســخ تکانشــی در تکلیــف تأخیــر هدیــه )20(، یــا 
پاســخی مغایــر بــا پاســخ صحیــح بدهنــد )7, 21(، ماننــد تکلیــف 

ــحال-ناراحت )23(.  ــف خوش روز-شــب، )22( و تکلی
ــی  ــب تکالیــف عملکــردی کنــش هــای اجرای ــه هــر حــال اغل ب
ــر  ــی و غی ــناختی، اجرای ــای ش ــتند و فراینده ــدی هس ــد بع چن
ــه  ــد )24(، در نتیج ــی دهن ــرار م ــدف ق ــددی را ه ــی متع اجرای
تکالیــف کنــش هــای اجرایــی بــه طــور کلــی از ســوی ناخالصــی 
ــه مــی بیننــد )8(. همچنیــن اســتفاده انحصــاری از  تکالیــف ضرب
تکالیــف عملکــردی کنــش هــای اجرایــی در دســتیابی دقیــق بــه 
ــرد  ــص در عملک ــودکان دارای نق ــرد ک ــال در عملک ــه اخت دامن
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ــی  ــر ارزیاب ــاوه ب ــن ع ــت )11, 25(. بنابرای ــی نیس اجرایی،کاف
شــناختی و عملکــردی کنــش هــای اجرایــی، منابــع دیگــر 
اطاعــات ماننــد مقیــاس هــای درجــه بنــدی بایســتی مــورد توجه 

ــد.  ــرار گیرن ق
در مجمــوع اســتفاده همزمــان از ابزارهــای درجــه بنــدی والدیــن 
ــه  ــی ک ــای اجرای ــش ه ــردی کن ــف عملک ــان و تکالی ــا معلم ی
بــه طــور مســتقیم ایــن ســازه را در کــودکان ارزیابــی مــی کننــد                     
مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهی بــه اعتبــار بــوم شــناختی ارزیابی 
کــودکان بیافزایــد چــرا کــه مشــخص نیســت آیــا گــزارش والدیــن 
از ســازه هــای کنــش هــای اجرایــی، همــان مهــارت هایــی اســت 

کــه تکالیــف عملکــردی انــدازه مــی گیرنــد یاخیــر. 
ــان ابزارهــای عملکــردی و درجــه  ــه منظــور بررســی رابطــه می ب
ــا روش  ــه ب ــی ک ــج پژوهش ــی، نتای ــای اجرای ــش ه ــدی کن بن
ــه  ــا نمون ــش ب ــامل 13پژوه ــه ش ــه ک ــل روی 20 مطالع فراتحلی
ــود، نشــان داد از  ــه بزرگســاالن ب ــا نمون کــودکان و 7 پژوهــش ب
286 همبســتگی گــزارش شــده در ایــن پژوهــش ها تنهــا 68 مورد 
از نظــر آمــاری معنــادار بودنــد و میانگیــن همبســتگی کلــی فقــط 
ــردی  ــدی و عملک ــه بن ــای درج ــه نشــان داد ابزاره ــود ک 0/19 ب
کنــش هــای اجرایــی، ســازه هــای ذهنــی مختلفــی را ارزیابــی می 
کننــد )12(. همچنیــن در یــک مطالعــه تحلیــل عاملــی، مقیــاس 
هــای )BRIEF-P( و ابزارهــای کنــش هــای اجرایــی عملکــردی 
بــا هــم بارگیــری نشــدند )26(. در پژوهــش دیگــری بــا نمونــه ای 
 )ADHD( ــی ــان دارای اختــال نقــص توجه/بیــش فعال از نوجوان
و گــروه کنتــرل، ابزارهــای عملکــردی کنــش هــای اجرایــی بــرای 
ارزیابــی بــازداری، حافظــه کاری، تغییــر و برنامــه ریــزی اســتفاده و 
پرسشــنامه درجــه بنــدی کنــش هــای اجرایــی نیــز توســط والدین 
و معلمــان تکمیــل شــدند. نوجوانــان دارای اختــال نقــص توجــه/
بیــش فعالــی در کنش هــای اجرایــی عملکردشــان پایینتــر از گروه 
کنتــرل بــود و در ابزارهــای درجــه بنــدی  والدین و معلمــان نمرات 
ــده عملکــرد  ــه نشــان دهن ــتند ک ــرل داش ــروه کنت ــری از گ باالت
ــن  ــد در ای ــی اســت. هــر چن ــر در کنــش هــای اجرای ضعیــف ت
پژوهــش میــان ابزارهــای عملکــردی و و ابزارهــای درجــه بنــدی 
ارتبــاط معنــاداری بــه دســت آمــد، امــا هــر معیــار در ابزارهــای 
عملکــردی بــا مقیــاس مربــوط بــه آن در مقیــاس درجــه بنــدی 
ــای  ــاس ه ــدی و مقی ــه بن ــای درج ــی ابزاره ــود. وقت ــط نب مرتب
ــت  ــده وضعی ــی کنن ــش بین ــوان پی ــه عن ــرد ب ــر عملک ــی ب مبتن
اختــال نقــص توجه/بیــش فعالــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، 
درجــه بنــدی والدیــن و معلمــان بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده 
ــش  ــص توجه/بی ــال نق ــت اخت ــه در وضعی ــل توج ــای قاب ه

فعالــی بــوده و ابزارهــای عملکــردی، واریانــس منحصــر بــه فــرد 
کمــی در پیــش بینــی وضعیــت وضعیــت اختــال نقــص توجــه/
ــا ابزارهــای درجــه  ــی داشــته و  همپوشــانی کمــی ب ــش فعال بی
ــز  ــری نی ــش دیگ ــد )27(. در پژوه ــان دادن ــاری نش ــدی رفت بن
 )Go/No-Go( ــرو ــرو/ ن ــا اســتفاده از آزمونهــای کامپیوتــری ب ب
)کــه شــیوه هــای رایجــی بــرای ارزیابــی کنتــرل بــازداری اســت( 
ــازداری  ــرل ب ــی کنت ــرای ارزیاب ــن ب ــدی والدی ــه بن ــزار درج و اب
ــزار در دو  ــن دو اب ــاط ای ــی ارتب ــه بررس ــی، ب ــروه بالین در دو گ
آزمایــش پرداختــه شــد. در بخشــی از ایــن پژوهــش بــا نمونــه ای 
از کــودکان 7 تــا 18 ســال بــا اســتفاده از )BRIEF( و آزمونهــای 
ــابه  ــنامه، مش ــازداری در پرسش ــاس ب ــرات مقی ــردی،  نم عملک
ــتگی  ــه همبس ــد اگرچ ــردی بودن ــای عملک ــاس ه ــرات مقی نم
هنــوز ضعیــف بــود )r=-0/2(  و بــه نظــر مــی رســید هــر کــدام 
از ابزارهــای مــورد اســتفاده، عناصــر مختلفــی از مؤلفــه بــازداری 
ــز  ــر نی ــش دیگ ــن پژوه ــد )11(.  چندی ــی کردن ــی م را ارزیاب
 )BRIEF( ــان ــاداری می ــر معن ــف و غی ــای ضعی ــتگی ه همبس
ــد )12, 27, 28(. ــدا کردن ــا ابزارهــای کنــش هــای اجرایــی پی ب

 اغلــب پژوهــش هایــی کــه بــه بررســی ارتبــاط میــان ابزارهــای 
درجــه بنــدی بــا تکالیــف عملکــردی پرداختــه انــد دارای نتایــج 
ناهمگرایــی بودنــد، همچنیــن توجــه نســبتًا اندکــی بــه بررســی 
ــای  ــاس ه ــردی و مقی ــف عملک ــان تکالی ــه می ــح رابط و توضی
درجــه بنــدی در کــودکان پیــش دبســتانی معطــوف شــده 
اســت. بنابرایــن بــه منظــور درک بیشــتر رابطــه میــان ابزارهــای 
ــن  ــتانی، ای ــش دبس ــودکان پی ــدی در ک ــه بن ــردی و درج عملک
پژوهــش بــا هــدف بررســی رابطــه تکالیــف عملکــردی )حافظــه 
کاری مســتقیم و وارونــه و کنتــرل بــازداری( کــه روی کــودکان 
اجــرا شــد بــا مقیــاس درجــه بنــدی رفتــاری والدیــن )پرسشــنامه  
BRIEF-P( کــه توســط والدیــن تکمیــل گردیــد، طراحــی 

ــد.  گردی

روش کار
 طــرح پژوهــش حاضــر توصیفــی – همبســتگی اســت بــا  
تحلیــل رگرســیون چندگانــه بــود. در ایــن روش، هــدف بررســی 
یــک متغیــر مــاک براســاس چنــد متغیــر پیــش اســت. جامعــه 
ــش  ــه پی ــال در کلی ــا 5 س ــنین 4 ت ــودکان س ــه ک پژوهــش کلی
ــهر مشــهد و  ــتی ش ــازمان بهزیس ــر س ــر نظ ــای زی ــتانی ه دبس
ــه  ــا برنام ــه ب ــم نمون ــد. حج ــال 1398 بودن ــا در س ــن آنه والدی
G*Power نســخه 3,1,9,4 محاســبه شــد. بــرای آزمــون آنــوا بــا 

دو گــروه مســتقل بــا آلفــای 0/05 و بتــای )تــوان آزمــون( 0/80 
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ــرای آزمــون  ــاز اســت و ب ــه 107 نفــر در هــر گــروه نی ــه نمون ب
رگرســیون چندگانــه خطــی بــا در نظــر گرفتــن تعــداد متغیرهــای 
پیــش بیــن )4 متغیــر پیــش بیــن در ایــن پژوهــش( نمونــه مــورد 
نیــاز بــا آلفــای 0/05 و بتــای )تــوان آزمــون( 0/90  انــدازه نمونــه 
108 نفــر محاســبه شــد. بــا در نظــر گرفتــن احتمــال افــت تعــداد 
آزمودنی ها، پـــس از کنـــار گذاشـــتن تکالیف و پرسشـــنامه های 
ناقـــص، در نهایــت تعــداد 121 کــودک 4 و 5 ســاله از 19 مهــد 
ــر نظــر ســازمان بهزیســتی شــهر  کــودک و پیــش دبســتانی زی
مشــهد در اســتان خراســان رضــوی در ســال 1398 وارد پژوهــش 
شــدند. پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از دانشــگاه فردوســی 
ــش  ــام پژوه ــت انج ــوی جه ــان رض ــتی خراس ــهد و بهزیس مش
ــا مدیــران مهــد کــودک  در مهــد کــودک هــای شــهر مشــهد ب
ــیوه  ــداف، ش ــش، اه ــورد پژوه ــوری در م ــورت حض ــه ص ــا ب ه
ــران  ــت مدی ــس از موافق ــد. پ ــره ش ــت آن مذاک ــام و اهمی انج
مهــد کــودک هــا بــرای همــکاری، رضایــت نامــه هایــی مبنــی 
بــر اخــذ رضایــت والدیــن بــرای شــرکت فرزندانشــان در پژوهــش 
ــیوه انجــام  ــن، ش ــت والدی ــس از کســب رضای ــد. پ ــتاده ش فرس
ــح  ــا درک وی توضی ــب ب ــودک مناس ــر ک ــرای ه ــش ب آزمای
ــس  ــنا شــود و پ ــش آش ــت آزمای ــا موقع ــودک ب ــا ک داده شــد ت
ــش هــای  ــف عملکــردی کن ــودک، تکالی ــی ک ــت کام از موافق
اجرایــی توســط دســتیاران پژوهشــگر و طبــق دســتورالعمل هــای 
ــی  ــا ترتیب ــردی و ب ــور ف ــه ط ــف، ب ــر تکلی ــورد ه ــود در م موج
ثابــت در مــورد همــه کــودکان  اجــرا شــد. همزمــان بــا اجــرای 
تکالیــف کنــش هــای اجرایــی، پرسشــنامه )BRIEF-P( در 
ــرده  ــرکت ک ــف ش ــان در تکالی ــه کودکانش ــی ک ــار مادران اختی

ــرار داده شــد. ــد ق بودن
ــودک  ــد از 1( ســن ک ــارت بودن ــه عب ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
ــی  ــروع ارزیاب ــام در ش ــاه تم ــال و11 م ــا 5 س ــال ت ــن 4 س بی
باشــد 2( رضایــت نامــه توســط والدیــن جهــت ارزیابــی کــودک 
ــرای شــرکت  ــل کــودک ب ــل شــده باشــد 3( کــودک تمای تکمی
در تکالیــف داشــته باشــد 4( مـــادر کـــودک بـــا ســـواد باشـــد و 
تمایـــل بـــه شـــرکت در پژوهــــش داشــــته باشــــد. معیارهای 
خــروج مطالعــه عبــارت بودنــد 1( کــودک دارای اختــال جســمی 
ــد  ــؤوالن مه ــن و مس ــزارش والدی ــق گ ــاص طب ــی خ ــا روان ی
کــودک نباشــد 2( کــودک در طــول انجــام تکالیــف خســته شــود 
و تمایلــی بــه ادامــه انجــام تکالیــف نداشــته باشــد 3( پرسشــنامه 
)BRIEF-P( بــه صــورت ناقــص توســط مــادران تکمیــل شــده 
 SPSS:22 ــزار ــرم اف ــا از ن ــل  داده ه ــور تحلی ــه منظ ــد. ب باش
بــرای ارائــه نتایــج توصیفــی و نــرم افــزار برنامــه نویســی متلــب  

ــی  R2019b جهــت اســتفاده از تکنیــک هــای رگرســیونی مبتن

ــیون  ــرای رگرس ــتیبان ب ــردار پش ــین ب ــم، ماش ــت تصمی درخ
خطــی، ماشــین بــردار پشــتیبان بــرای رگرســیون کرنــل، شــبکه 
عصبــی پرســپترون چنــد الیــه و جنــگل تصادفــی بــرای پیــش 
بینــی متغیــر مــاک از روی متغیرهــای پیــش بیــن اســتفاده شــد.

ابزار گردآوری داده ها

ــرای  ــتقیم. ب ــام مس ــت ارق ــه کاری ظرفی ــف حافظ ــف( تکلی ال
ســنجش حافظــه کاری از خــرده آزمــون تکلیــف فراخنــای ارقــام 
ــلر:  ــوش وکس ــون ه ــای آزم ــرده آزمونه ــی از خ ــتقیم، یک مس
ــف  ــن تکلی ــد )29(.  در ای ــتفاده ش ــوم )1991(، اس ــش س ویرای
آزمایشــگر یــک ســری از اعــداد را باصــدای بلنــد و بــا فاصلــه 1 
ــد و ســپس از وی مــی خواهــد  ــرای کــودک مــی خوان ــه  ب ثانی
اعــداد را بــه همــان ترتیــب تکــرار کنــد.  ایــن تکلیــف شــامل 14 
آزمایــش در 7 هــر ردیــف اســت اســت و هــر دو آزمایــش در هــر 
ردیــف از نظــر تعــداد اعــداد ماننــد هــم هســتند. بــه ایــن ترتیــب 
کــه دو آزمایــش شــامل دو عــدد، دو آزمایــش شــامل ســه عــدد 
و الــی آخــر. آزمــون زمانــی متوقــف مــی شــود کــه کــودک دو 
بــار متوالــی پاســخ اشــتباه بدهــد یــا نتوانــد پاســخ دهــد. اعتبــار 
آزمــون- بازآزمــون ظرفیــت حافظــه ارقــام مســتقیم در پژوهــش 

گترکــول و همــکاران 0/81 گــزارش شــده اســت )30(. 
ــه. یکــی دیگــر  ــام وارون ــت ارق ــف حافظــه کاری ظرفی ب( تکلی
از تکالیفــی کــه بــرای ســنجش حافظــه کاری در ایــن پژوهــش 
اســتفاده شــد، تکلیــف فراخنــای ارقــام وارونــه از خــرده آزمونهای 
آزمــون هــوش وکســلر: ویرایــش ســوم )1991(، )29( بــود.  ایــن 
تکلیــف از نظــر تعــداد آزمایــش هــا و نحــوه اجــرا ماننــد تکلیــف 
ظرفیــت حافظــه ارقــام مســتقیم اســت فقــط در ایــن تکلیــف از 
آزمودنــی خواســته مــی شــود ترتیــب اعــدادی کــه برایــش خوانده 
ــار آزمــون-  ــد. اعتب ــه صــورت معکــوس تکــرار کن مــی شــود ب
بازآزمــون در تکلیــف فراخنــای ارقــام وارونــه 0/62گــزارش شــده 
اســت )30(. نمــره گــذاری ایــن تکلیــف و تکلیــف حافظــه ارقــام 
ــر  ــه ازای ه ــی ب ــه آزمودن ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــتقیم ب مس
ــورت  ــد و در ص ــی کن ــت م ــاز دریاف ــک امتی ــح ی ــخ صحی پاس
پاســخ اشــتباه یــا عــدم پاســخگویی امتیــازی نمــی گیــرد و نمــره 
ــه دســت مــی  ــح ب ــی از مجمــوع پاســخهای صحی ــی آزمودن کل
آیــد )نمــره هــر آزمودنــی در ایــن دو تکلیــف، عــددی میــان 0 و 

14 مــی باشــد(.
ــه  ــی ک ــازداری روز-شــب: یکــی از تکالیف ــرل ب ــف کنت ج( تکلی
بــرای ســنجش کنتــرل بــازداری اســتفاده شــد تکلیــف روز-شــب 
ــف  ــن تکلی ــود. ای ــد )1994( )22( ب ــگ و دیامون ــتات، هون گرس
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شــامل 16کارت بــا تصاویــر رنگــی اســت کــه نیمــی از کارت هــا 
ــیاه و دارای  ــر س ــی دیگ ــید و نیم ــر خورش ــفید و دارای تصوی س
تصاویــر مــاه و ســتاره اســت. در ایــن تکلیــف از کــودک خواســته 
مــی شــود زمانــی کــه کارت دارای تصویــر خورشــید را مــی بینــد 
بگویــد »شــب« و هنگامــی کــه بــا کارت دارای تصویــر مــاه مواجه 

مــی شــود بگویــد »روز«. 
د( تکلیــف کنترل بــازداری خوشــحال-ناراحت. تکلیف خوشــحال-
ــد  ــز مانن ــایفان و مونســور )2011(، )23(  نی ــا، س ناراحــت الگاتوت
ــد.  ــتفاده ش ــازداری اس ــرل ب ــنجش کنت ــرای س ــی ب ــف قبل تکلی
ایــن تکلیــف  نیــز شــامل 16کارت بــا تصاویــر رنگــی اســت کــه 
نیمــی از کارت هــا دارای تصویــر چهــره خوشــحال و نیمــی دیگــر 
دارای چهــره ناراحــت اســت. در ایــن تکلیــف نیــز هنگامــی کــه 
بــه کــودک تصویــر چهــره خوشــحال نشــان داده مــی شــود بایــد 
بگویــد »ناراحــت« و بــه کارت هــای دارای تصویــر چهــره ناراحــت 
بایــد بگویــد »خوشــحال«. هــر دو تکلیفــی کــه در ایــن پژوهــش 
بــرای کنتــرل بــازداری اســتفاده شــد دارای روایــی ســازه و پایایــی 
آزمون-بازآزمــون خوبــی هســتند )23(. نمــره گــذاری ایــن تکلیــف 
و تکلیــف بــازداری روز-شــب بــه ایــن صــورت اســت کــه آزمودنی 
بــه ازای هــر پاســخ صحیــح  یــک امتیــاز دریافــت مــی کنــد و در 
صــورت پاســخ اشــتباه یــا عــدم پاســخگویی امتیــازی نمــی گیــرد 
و نمــره کلــی آزمودنــی از مجمــوع پاســخهای صحیــح بــه دســت 
مــی آیــد )نمــره هــر آزمودنــی در ایــن دو تکلیــف عــددی میــان 

0 و 16 مــی باشــد(.
ه( نســخه پیــش دبســتانی ســیاهه درجــه بنــدی رفتــاری کنــش 
هــای اجرایــی: فــرم والدیــن )BRIEF_P(. این پرسشــنامه توســط 
جیویــا، اپســی و ایســکوییت )2003(، بــرای ســنجش کنــش هــای 
اجرایــی کــودکان پیــش دبســتانی توســط والدیــن یــا مراقبیــن آنها 

ســاخته شــد )31(. ایــن پرسشــنامه دارای 63 مــاده بــوده و بــرای 
کــودکان 2 تــا 5 ســال و 11 مــاه طراحــی شــده اســت. هــدف ایــن 
ابــزار، انــدازه گیــری جنبــه هــای مختلــف کنــش هــای اجرایــی 
در محیــط خانــه و پیــش دبســتانی اســت و شــامل مقیــاس هــای 
بالینــی بــازداری )16 مــاده(، کنتــرل هیجانــی )10 مــاده(، برنامــه 
ــاده( و حافظــه کاری  ــر )10 م ــاده(، تغیی ریزی/ســازماندهی )10 م
)17 مــاده( مــی باشــد. ایــن پرسشــنامه در یــک مقیــاس لیکرتــی 
ســه درجــه ای نمــره گــذاری مــی شــود )اغلــب مواقــع=2، برخــی 
مواقــع=1 هرگــز=0( و نمــره هــر مقیــاس از مجمــوع امتیازهــای 
مــاده هــای مربــوط بــه آن مقیــاس محاســبه مــی شــود. هــر چــه 
ــر در  ــرد ضعیفت ــده عملک ــد نشــان دهن ــی بیشــتر باش ــره نهای نم
مؤلفــه مربوطــه کنــش هــای اجرایــی اســت. نمــره کلــی کنــش 
ــه  ــی ب ــاس هــای بالین ــه مقی ــز از مجمــوع هم ــی نی هــای اجرای
ــی  ــی، پایای ــات درون ــده ثب ــد. شــواهد، نشــان دهن دســت مــی آی
ــن  ــی ای ــی بازآزمای ــت، پایای ــاس اس ــن مقی ــوب ای ــی خ و روای
پرسشــنامه 0,78 تــا 0,90 بعــد از 4/5 هفتــه فاصلــه گــزارش شــده 
اســت. همچنیــن ایــن پرسشــنامه اعتبــار واگرایــی ) تمایــز میــان 

کــودکان بهنجــار، مــرزی و بالینــی( مناســبی دارد )31, 32(. 

یافته ها 
دامنــه ســنی آزمودنــی هــا از 48 تــا 71 مــاه در زمــان ارزیابــی بــا 
ــر  ــر و 69 پس ــامل 54 دخت ــنی 6/04 ±59/07  و ش ــن س میانگی
بــود. نتایــج توصیفــی پژوهــش نشــان مــی دهــد میانگیــن نمــرات 
تکلیــف حافظــه کاری وارونــه بــه مراتــب کمتــر از تکلیــف حافظــه 
ــازداری نزدیــک بــه  کاری مســتقیم اســت و نمــرات دو تکلیــف ب

هــم هســتند )جــدول 1(.

 جدول1: نتایج توصیفی تکالیف عملکردی کودکان

انحراف استانداردمیانگین بیشترین نمرهکمترین نمرهتعدادمتغیر

1210/000/710/310/13آزمون حافظه ارقام مستقیم
1210/000/290/060/08آزمون حافظه ارقام وارونه
1210/061/000/850/17آزمون بازداری روز-شب

1210/131/000/830/18آزمون بازداری خوشحال-ناراحت

بــا اســتفاده از آزمــون تــی، تفــاوت بیــن میانگیــن نمــرات 
ــت  ــه دس ــادار ب ــه کاری معن ــف حافظ ــا در دو تکلی ــی ه آزمودن
ــاداری  ــاوت معن ــازداری تف ــف ب ــرات دو تکلی ــه نم ــد در حالیک آم
ــای  ــاس ه ــی در مقی ــرات ت ــن نم ــتند. میانگی ــر نداش ــا یکدیگ ب
بالینــی پرسشــنامه BRIEF_P نشــان داد کــه نمــرات کــودکان در 
هیچکــدام از  خــرده مقیــاس هــای پرسشــنامه در حــد بالینی 65> 

                                                                                                T >50 50  نبــوده و نمرات در بــازه نرمال>T > 65 یــا مــرزی T
مــی باشــند )شــکل 1(. ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه نمرات 
بــاالی افــراد در آزمونهــای عملکــردی نشــان دهنــده کنــش هــای 
ــاس هــای  ــورد نمــرات مقی ــه در  م ــی باشــد ک ــر م ــی بهت اجرای

پرسشــنامه  BRIEF_P معکــوس اســت.
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BRIEF-P مقیاس های بالینی پرسشنامه T شکل1: میانگین نمرات استاندارد

بــرای بررســی ارتبــاط میــان تکالیــف عملکــردی و مقیــاس هــای 
بالینــی پرسشــنامه BRIEF_P، میانگیــن نمــرات چهــار تکلیــف 
عملکــردی و میانگیــن نمــرات دو مقیــاس بالینــی حافظــه کاری و 
بــازداری پرسشــنامه مــورد اســتفاه قــرار گرفــت و ســپس ارتبــاط 
ــا  ــه ب ــان تکالیــف عملکــردی حافظــه کاری مســتقیم و وارون می
مقیــاس حافظــه کاری پرسشــنامه و ارتبــاط تکالیــف عملکــردی 
ــازداری  ــاس ب ــا مقی ــت ب ــحال ناراح ــازداری روز-شــب و خوش ب
پرسشــنامه بررســی شــد. بــه ایــن ترتیــب تکالیــف عملکــردی بــه 
عنــوان متغیرهــای مســتقل )پیــش بیــن( و مقیــاس هــای بالینــی 
پرسشــنامه بــه عنــوان متغیرهــای وابســته )هــدف یــا برچســب( 
در نظــر گرفتــه شــد. ایــن کار بــا اســتفاده از نــرم افــزار برنامــه 
نویســی متلــب  R2019b و بــا روش هــای الگوریتــم رگرســیونی 
ــرای  ــتیبان ب ــردار پش ــین ب ــم، ماش ــت تصمی ــر درخ ــی ب مبتن
ــیون  ــرای رگرس ــتیبان ب ــردار پش ــین ب ــی، ماش ــیون خط رگرس
کرنــل )از نــوع کرنــل روابــط پایــه ای شــعاعی(، شــبکه عصبــی 
پرســپترون چنــد الیــه )دو الیــه بــا یــک الیــه مخفــی و تعــداد 
50 نــورون( و جنــگل تصادفــی )کــه تلفیقــی از چندیــن درخــت 
تصمیــم اســت( انجــام شــد. در ایــن مــدل هــا کل داده هــا بــه 
صــورت تصادفــی بــه دو مجموعــه آمــوزش و آزمــون بــا نســبت 
ــون و  ــی داده هــای آزم 70 و 30 تقســیم شــدند )بخــش تصادف
ــا  ــپس ب ــد( س ــان ان ــوزش یکس ــای آم ــی داده ه بخــش تصادف
اســتفاده از میانگیــن آزمونهــای حافظــه ارقــام مســتقیم، حافظــه 
ــازداری  ــون ب ــب و آزم ــازداری روز-ش ــون ب ــه، آزم ــام وارون ارق
خوشــحال-ناراحت یــک الگــوی پیــش بینــی بــرای پیــش بینــی 
داده هــای مقیــاس هــای بالینــی پرسشــنامه BRIEF-P، ســاخته 

شــد و ســپس ایــن الگــو بــرای پیــش بینــی داده هــای آزمــون 
ــرد  ــر رویک ــک ه ــه تفکی ــی ب ــش بین ــه پی ــت. نتیج ــه کار رف ب
رگرســیونی ابتــدا بــرای بــرای مقیــاس حافظــه کاری )شــکل2( 
ــه شــده اســت  ــازداری )شــکل3( ارائ ــاس ب ــرای مقی و ســپس ب
)نمــودار داده هــای آزمــون در ســمت چــپ و نمــودار داده هــای 
آمــوزش در ســمت راســت ارائــه شــده اســت(. محــور افقــی هدف 
ــه   ــت و ب ــوب ماس ــت مطل ــر وضعی ــا نمایانگ ــه نموداره در هم
ــیم و  ــه آن برس ــم ب ــی خواهی ــا م ــه م ــت ک ــزی اس ــی چی معن
محــور عمــودی، خروجــی مــا بــا اســتفاده از داده هــای موجــود را  
نشــان مــی دهــد. در بهتریــن حالــت بایــد خروجــی رگرســور )بــا 
اســتفاده از داده هــای موجــود( بــا هــدف )خروجــی مطلــوب( یکی 
ــه بیانــی دیگــر خطــی کــه در نمــودار مشــخص شــده،  شــود، ب
بایــد روی نیمســاز صفحــه باشــد. در همــه نمودارهــای بــه دســت 
ــی شــود  ــور، مشــاهده م ــای رگرســیونی مذک ــا روش ه ــده ب آم
ــاس  ــورد مقی ــم در م ــه کاری و ه ــاس حافظ ــورد مقی ــم در م ه
ــازداری، در نمــودار هــای آزمــون پیــش بینــی مــدل روی داده  ب
ــا  ــه مقــدار واقعــی نزدیــک نیســت. همچنیــن ب هــای آزمــون ب
ــی شــود اگرچــه در داده هــای  ــا مشــاهده م ــه نموداره توجــه ب
آمــوزش رگرســور تــاش کــرده خروجــی را صحیــح پیــش بینــی 
کنــد )یعنــی خطــی کــه در نمــودار آمــوزش مشــخص شــده بــه 
ــی  ــش بین ــن پی ــا ای ــک اســت( ام ــًا نزدی نیمســاز صفحــه تقریب
ــرده  ــدا نک ــم پی ــوان تعمی ــچ عن ــه هی ــون ب ــای آزم روی داده ه
ــی خطــی کــه در نمــودار آزمــون مشــخص شــده از  اســت )یعن

نیمســاز صفحــه دور اســت(.
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شکل 2: مدل های رگرسیونی برای پیش بینی مقیاس حافظه کاری پرسشنامه BRIEF-P از روی تکالیف ظرفیت حافظه کاری مستقیم و  وارونه
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شکل 3: مدل های رگرسیونی برای پیش بینی مقیاس بازداری پرسشنامه BRIEF-P از روی تکالیف بازداری روز-شب و خوشحال-ناراحت

همچنیــن بــا مشــاهده نموارهــای ســه بعــدی مــی تــوان بــه عــدم 
ــتقیم،  ــه کاری مس ــت حافظ ــف ظرفی ــان تکالی ــه می ــود رابط وج
ظرفیــت حافظــه کاری وارونــه بــا مقیــاس حافظه کاری پرسشــنامه 

ــب و  ــازداری روز-ش ــف ب ــن تکالی ــکل 4(، و بی BRIEF-P )ش

 BRIEF-P ــازداری پرسشــنامه ــاس ب ــا مقی خوشــحال ناراحــت ب
)شــکل 5(، پــی بــرد.

 

BRIEF-P شکل 4: نمودار سه بعدی بررسی ارتباط میان تکلیف ظرفیت حافظه کاری مستقیم، تکلیف ظرفیت حافظه کاری وارونه با مقیاس حافظه کاری پرسشنامه
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BRIEF-P شکل5: نمودار سه بعدی بررسی ارتباط میان تکلیف بازداری روز-شب، تکلیف بازداری خوشحال-ناراحت با مقیاس بازداری پرسشنامه

بحث 
هــدف ایــن پژوهــش بررســی ارتبــاط میــان تکالیــف عملکــردی 
ــه  ــناختی را ب ــای ش ــن فراینده ــه ای ــی )ک ــای اجرای ــش ه کن
طــور مســتقیم از طریــق عملکــرد کــودکان ارزیابــی مــی کننــد( 
ــی کــودکان  ــاری کنشــهای اجرای ــدی رفت و پرسشــنامه درجــه بن
پیــش دبســتانی: فــرم والدیــن )کــه کنــش هــای اجرایــی کــودکان 
ــش،  ــن پژوه ــود. در ای ــد(، ب ــی کن ــی م ــن ارزیاب ــط والدی را توس
پیــش از اســتفاده از روش هــای رگرســیونی، بــرای بررســی ارتبــاط 
میــان تکالیــف عملکــردی و مقیــاس هــای بالینــی پرسشــنامه، از 
مــدل همبســتگی پیرســون در نــرم افــزار SPSS:22 اســتفاده شــد. 
اگــر چــه یافتــه هــا حاکــی از وجــود رابطــه معنــادار میــان متغیــر 
ــد امــا پــس از ترســیم نمودارهــا جهــت بررســی رابطــه  هــا بودن
ــا  ــان متغیره ــه رابطــه خطــی می خطــی، مشــاهده شــد هیچگون
وجــود نــدارد لــذا بــرای بررســی رابطــه غیــر خطــی و پیــش بینــی 
ــرار  ــورد اســتفاده ق متغیرهــای هــدف، روش هــای رگرســیونی م

گرفــت.
ــن از کنــش هــای  ــدی والدی ــا نشــان داد کــه درجــه بن ــج م نتای
اجرایــی کــودکان بــا نمــرات تکالیــف عملکــردی ارتباطــی ندارنــد 
 BRIEF-P ــنامه ــه کاری در پرسش ــاس حافظ ــوان مقی ــی ت و نم
کــه توســط والدیــن تکمیــل مــی شــوند را از روی تکالیــف ظرفیت 
ــن  ــرد، همچنی ــی ک ــش بین ــه پی ــتقیم و وارون ــه کاری مس حافظ
پیــش بینــی مقیــاس بــازداری پرسشــنامه از روی تکالیــف بــازداری 

روز-شــب و خوشــحال- ناراحــت امــکان پذیــر نبــود.
ــه  ــی ک ــه هــای پژوهــش هــای قبل ــا یافت ــا ب ــج پژوهــش م نتای
نشــان مــی دهنــد ابزارهــای درجــه بنــدی و تکالیــف عملکــردی 

جنبــه هــای متفاوتــی از کنــش هــای اجرایــی را انــدازه مــی گیرند 
ــرات  ــان نم ــی می ــیار ضعیف ــاط بس ــد ارتب ــی دهن ــان م ــا نش و ی
شــاخص هــای BRIEF و ابزارهــای انتخابــی کنــش هــای اجرایی   
وجــود دارد، همســو اســت )11, 13, 33, 34(. از دیــدگاه عملیاتــی، 
ــی در  ــای اجرای ــش ه ــدی کن ــه بن ــردی و درج ــای عملک ابزاره
ــاوت هســتند. ابزارهــای درجــه  ــذاری متف نحــوه اجــرا و نمــره گ
بنــدی بــر اســاس مشــاهدات رفتــاری والدیــن انجــام مــی شــود 
در حالیکــه تکالیــف عملکــردی، کنــش هــای اجرایــی را بــه طــور 
مســتقیم توســط کــودکان مــی ســنجند، بنابرایــن هــر چنــد این دو 
رویکــرد ارزیابــی، هــر دو یــک ســازه ذهنــی را انــدازه مــی گیرنــد 
امــا از نظــر رفتــاری و شــناختی جنبــه هــای متفاوتــی را ارزیابــی 

مــی کننــد )12(. 
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ارزیابــی کــودکان پیــش دبســتانی 
ــودکان  ــز از ســوی ک ــت و تمرک ــکاری، دق ــه، هم ــه عاق ــاز ب نی
دارد، ایــن مســئله مــی توانــد بــر نتایــج حاصــل از ارزیابــی تأثیــر 
بگــذارد. کــودکان کوچکتــر ســریع خســته مــی شــوند، در حفــظ 
توجــه در طــول ارزیابــی مشــکل دارنــد، اغلــب در تکمیــل تکالیفی 
کــه برایشــان جــذاب نیســت شکســت مــی خورنــد و مهارتهــای 
ارتباطــی بیانــی و دریافتــی ناپختــه ای دارنــد )4(. همچنین تفســیر 
ــی  ــز م ــف عملکــردی نی ــودک در تکالی آزمایشــگر از عملکــرد ک
ــگام  ــی هن ــد )12(. از طرف ــذار باش ــی اثرگ ــره آزمودن ــد در نم توان
ــیر و  ــودکان، تفس ــی ک ــای اجرای ــش ه ــن از کن ــی والدی ارزیاب
ــی  ــت )12(. برخ ــی اس ــوع مهم ــز موض ــا نی ــای آنه ــاوت ه قض
ــان                                     ــاد نش ــیت زی ــودکان حساس ــای ک ــورد رفتاره ــن در م والدی
مــی دهنــد و مشــکات کــودکان خــود را بزرگنمایــی مــی کنند در 
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حالیکــه برخــی دیگــر، مشــکات کــودکان خــود را نادیــده گرفتــه 
ــن  ــد. بنابرای ــی کنن ــراق م ــود اغ ــدان خ ــای فرزن ــی ه و در توانای
ویژگیهــای شــخصیتی والدیــن نیــز مــی توانــد بــر ارزیابــی آنهــا 
ــه هــر  ــر بگــذارد. ب در مــورد کنــش هــای اجرایــی کــودکان تأثی
حــال بــا توجــه بــه عــدم رابطــه مشــاهده شــده در پژوهــش اخیــر 
ــش  ــی کن ــیوه ارزیاب ــن دو ش ــان ای ــای پیشــین می و پژوهــش ه
ــه شــود کــه  ــن مســئله در نظــر گرفت ــی، بایســتی ای هــای اجرای
هــر کــدام از رویکردهــای ارزیابــی بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش 
ارزشــمندند و مــی تواننــد مکمــل یکدیگــر باشــند امــا نتایــج آنهــا 
نبایــد بــه جــای یکدیگــر اســتفاده شــوند. بــا ایــن حــال ایــن حوزه 
بــرای انجــام پژوهــش هــای بعــدی موضــوع حائــز اهمیتــی اســت 
چــرا کــه بــه دســت آوردن ارتبــاط میــان ابزارهــای مختلفــی کــه 
هدفشــان انــدازه گیــری کنــش هــای اجرایــی اســت بــه منظــور 
کشــف اختــاالت کارکــردی در حیطــه کنــش هــای اجرایــی )35( 
و همچنیــن پژوهــش هــای تحولــی در ایــن زمینــه حیاتــی اســت. 

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی ارتبــاط میــان ابزارهــای 
عملکــردی و درجــه بنــدی کنــش هــای اجرایــی پرداختیــم نتیجــه 
گرفتیــم ایــن دو نــوع ابــزار، جنبــه هــای متفاوتــی از کنــش هــای 
ــات  ــذاری و مطالب ــد. اجــرا، نمــره گ ــی کنن ــی م ــی را ارزیاب اجرای
آزمــون هــا در ایــن دو نــوع ابــزار متفــاوت اســت. پژوهــش هــای 
ــاط  ــب ارتب ــد اغل ــده ان ــام ش ــه انج ــن زمین ــه در ای ــری ک دیگ
ــه  ــردی و درج ــای عملک ــان ابزاره ــا می ــطی ت ــا متوس ــف ت ضعی
ــا  ــه هــر حــال ب ــد. ب ــی نشــان داده ان ــدی کنــش هــای اجرای بن
توجــه بــه ایــن یافتــه هــا نمــی تــوان ایــن ابزارهــا را بــه جــای 
یکدیگــر یــا بــه عنــوان ابزارهــای مــوازی بــه کار بــرد چــرا کــه هر 

کــدام جنبــه هایــی از کنــش هــای اجرایــی را انــداره مــی گیرنــد 
کــه بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش مــی تــوان از آنهــا اســتفاده کرد 
و  هــر دو حــوزه ارزیابــی مفیــد و ارزشــمند هســتند امــا اطاعــات 
متفاوتــی در زمینــه ارزیابــی فراهــم مــی کننــد. ایــن پژوهــش چند 
 BRIEF-P محدودیــت داشــت، از جملــه نمونــه کوچــک، تکمیــل
فقــط توســط والدیــن و اســتفاده از چندین ابــزار عملکــردی محدود. 
پیشــنهاد مــی شــود پژوهــش هــای دیگــر از نمونــه هــای بزرگتــر 
اســتفاده کننــد و بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت والدیــن هنگام 
ارزیابــی در مــورد کودکانشــان نگرانــی زیــادی نشــان داده و یــا بــر 
ــد از ابزارهــای  ــوه دهن عکــس مشــکات کــودک را کوچــک جل
درجــه بنــدی معلمــان نیــز اســتفاده شــود، همچنیــن از آنجائیکــه 
برخــی تکالیــف کنــش هــای اجرایــی بــا هــوش همبســتگی دارنــد 
)33( کنتــرل ایــن متغیــر در پژوهــش هــای دیگــر مــی توانــد بــه 

نتایــج دقیــق تــری بیانجامــد.
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