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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  1398بودنــد کــه تعــداد  280دانــش آمــوز بــر اســاس
روش نمونــه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای انتخــاب شــدند .آزمودنیهــای دانــش آمــوز بــه پرسشــنامههای عملکــرد تحصیلــی فــام
و تیلــور ،کنشهــای اجرایــی نجاتــی ،ﭘﺮدازش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺮ و همــکاران پاســخ دادنــد.
یافتــه هــا :کنــش هــای اجرایــی بــا نقــش واســطه اي پــردازش هیجانــی در تبييــن عملکــرد تحصیلــی اثــر دارد ( .)0/51کنــش هــای
اجرایــی بــر عملکــرد تحصیلــی در دانــش آمــوزان دو زبانــه اثــر مســتقیم دارد و روابــط ایــن متغیرهــا بــا یکدیگــر همســو مــی باشــد
(.)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
کــردن بــه زبــان دومــی غیــر از زبــان مــادری خــود هســتند و
در ســالهای اخیــر رابطــه بیــن زبــان و شــناخت در دوزبانههــا
موردتوجــه محققــان قرارگرفتــه اســت ( .)1دو زبانـ ه بودن مســتلزم
بهکارگیــری 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 حوزههــای مختلــف ازجملــه تعامــات
اجتماعــی و عملکــرد تحصیلــی بــه همــراه دارد ( .)3ایــن عوامــل

شــناختی یــا اصطالحــ ًا کنشهــای اجرایــی مســئول مدیریــت
دو سیســتم زبانــی همزمــان فعــال و نیــز جلوگیــری از تداخــل
زبانهــای غیــر هــدف در افــراد دو زبانــه اســت ،بخشهایــی از
مغــز کــه بــا کنشهــای اجرایــی در ارتباطانــد مســئول انتخــاب
مناســب زبــان بــا توجــه بــه بافــت در افــراد دوزبانــه هســتند (.)4
تعامــل مکــرر زبانهــا در افــراد دوزبانــه مزایایــی را بــرای کنتــرل
اجرایــی آنهــا دربــر داشــته باشــد ،کنشهــای اجرایــی کــه یکــی
از مؤثرتریــن فرایندهــای عملکــرد شــناختی محســوب میگــردد،
نقــش مؤثــری در کنتــرل اختــال میــزان اضطــراب امتحــان و
افزایــش عملکــرد تحصیلــی در شــرایط گوناگــون ایفــا میکنــد
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( .)5کنشهــای اجرایــی دربرگیرنــده ی گســتره ی وســیعی از
فرایندهــای شــناختی و تواناییهــای رفتــاری نظیــر توانایــی حــل
مســئله ،توجــه ،اســتدالل ،ســازماندهی ،برنامهریــزی ،حافظــه
فعــال ،کنتــرل بازدارنــده ،کنتــرل تکانــه ،حفــظ آمایــه ،تغییــر آمایه
و بــازداری پاســخ اســت کــه اســتفاده از ارزیابیهــای تــازه را بــرای
نوجوانــان تســهیل میکنــد و نوجوانانــی کــه بــر ارزیابــی تــازه
تکیــه میکننــد ،منبــع شــناختی بیشــتری را بــرای کمــک بــه
توجــه پایــدار خــود فراهــم کننــد کــه بــه تنظیــم بهتــر هیجانــات
شــان در زندگــی روزمــر ه منجــر میشــود ( .)6کنشهــای اجرایــی
را میتــوان بهعنــوان شــاخصی بــرای چگونگــی عملکردهــای
رفتــاری عــادی توصیــف کــرد کــه بــه افــراد بــرای برنامهریــزی،
اهــداف ،خودگردانــی ،بــازداری پاســخ نامناســب ،انعطافپذیــری
و رفتــار آینــده مــدار کمــک میکنــد ( .)7کنــش هــای اجرایــی
از اجــزای مختلفــی شــامل ســیالی ،حافظــه فعــال ،بــازداری،
تغییــر تکلیــف و برنامــه ریــزی تشــکیل مــی شــود ( .)8تنظیــم
هیجــان بــا کنشهــای اجرایــی مغــز مرتبــط اســت و یافتههــای
عصبشــناختی رشــدی نیــز تأییــد میکننــد کــه تنظیــم هیجــان
و کنشهــای اجرایــی بــهصــورت غیرمســتقیم بــه هــم مرتبطانــد
و بــرای تحلیــل اطالعــات و اجــرای فعالیتهــا ،همــکاری
میکننــد ( .)9نتایــج مطالعــات نشــان دادنــد کــه دوزبانگــی تأثیــر
مثبتــی برکنشهــای عالــی شــناختی ،ماننــد حافظــه ،تمرکــز و
عملکــرد روانشــناختی دارد ( .)10در زمینــه نقــش کنــش هــای
اجرایــی در پــردازش هیجانــی نوجوانــان ،نــون و همــکاران ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه کنــش هــای اجرایــی بهتــر ،اســتفاده
از ارزیابــی هــای تــازه را بــرای نوجوانــان تســهیل مــی کنــد و
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 ( .)11پاســخ هــای هیجانــی بــه رویدادهــای استرســزا
را مــی تــوان بــا اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای شــناختی
تنظیــم نمــود ( .)12واالس 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
رفتــار نامناســب ،تصمیــم گیــری و دیگــر فرایندهــای شــناختی
ســطح بــاال ،حمایــت مــی شــوند ( .)5وجــود پــردازش شــناختی
نامناســب ســاختارهای پــردازش اطالعــات هیجانــی ،ناکارآمــد
ایجــاد مــی شــود کــه منجــر بــه کاهــش تعامــات اجتماعــی
و نهایتــا ســازگاری کمتــر مــی گــردد و محصــول خلــق و خــو
و محیــط فــرد هســتند ( .)13بــا توجــه بــه رویکردهــای نظــری
نویــن ازجمل ـ ه رویکــرد فرهنگــی -اجتماعــی -زیســتی میتــوان
بیــان داشــت کــه مســیر شــکلگیری رفتــار کارآمــد یــا خــودکار

آمــد در مســیرهای شــغلی ،تحصیلــی و اجتماعــی ناشــی از عوامــل
بســیار مهــم در هــر حیطـهی شــناختی و عوامــل محیطــی شــامل
نــوع و ســبک تدریــس آموزنــدگان بــه فراگیــران میباشــد.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه دانــش آمــوزان نقــش مهمــی در
رشــد و پیشــرفت کشــور دارنــد ،لــذا وجــود هــر گونــه مشــکل در
كیفیــت آموزشــی آن هــا میتوانــد بــر عملکــرد تحصیلــی تأثیــر
گذاشــته و طبیعت ـ ًا بــه آینــده كشــور 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
در زمینــه اصــاح شــیوه هــای آموزشــی کمــک نمایــد و نتایــج
آن بــا هــدف موفــق شــدن دانــش آمــوزان در تحصیــل ،بــرای
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
و همچنیــن کمبــود مطالعــات انجــام شــده در ایــران ،بنابرایــن
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش واســطه ای پــردازش
هیجانــی در رابطــه بیــن کنــش هــای اجرایــی بــا عملکــرد
تحصیلــی در دانــش آمــوزان دو زبانــه انجــام شــد.
روش کار
ایــن تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش تحقیــق،
همبســتگی بــود .و بــا رویکــرد مــدل ســازی ســاختاری صــورت
پذیرفــت .جامعــه ی آمــاری پژوهــش حاضــر ،کلیــه ی 1200
دانشآمــوز دوزبانــه دختــر مقطــع متوســطه اول در پایــه نهــم
شهرســتان بنــدر ترکمــن در زمســتان  1398بودنــد .بــرای تعییــن
حجــم نمونــه بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــای مشــاهد ه شــده و
تخصیــص ضریــب  10بــرای هــر متغیــر مشاهدهشــده 26
متغیــر مشــاهدهشــده در مــدل) و بــا احتســاب احتمــال وجــود
پرسشــنامههای ناقــص  280نفــر بــ ه عنــوان حجــم نمونــه بــه
روش خوش ـهای دو مرحل ـهای انتخــاب شــدند ( .)14روش اجــرای
پژوهــش بدیــن ترتیــب بــود کــه در مرحلــه ی اول از بیــن مدارس
دخترانــه مقطــع متوســطه اول شهرســتان بندرترکمــن  3مدرســه
بــه صــورت تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند و در مرحلــه دوم از
هــر مدرســه  4کالس 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
شــامل مــوارد ذیــل بــود :الــف) کلیــه ی شــرکت کننــدگان
در پژوهــش بــا تمایــل خــود شــرکت کردنــد .ب) اطالعــات
پرسشــنامه ای بــه صــورت محرمانــه و بــدون ذکــر نــام و نــام
خانوادگــی ثبــت گردیــد.
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تواناییهــا را موردســنجش قــرار میدهــد .دارای  30مــاده اســت
کــه  7زیــر مقیــاس دارد و نمرهگــذاری آن بــهصــورت لیکــرت
(پنــج گزینـهای) اســت کــه بــرای هــر مــاده نمــرهای بیــن  1تــا 4
تعلــق میگیــرد .مقیاسهــای آن شــامل حافظــه  1تــا  ،6مهــاری
و توجــه انتخابــی  7تــا  ،12تصمیمگیــری  13تــا  ،17برنامهریــزی
 18تــا  ،20توجــه پایــدار  21تــا  ،23شــناخت اجتماعــی  24تــا 26
و انعطافپذیــری شــناختی  27تــا  30اســت .در پژوهــش نجاتــی
روایــی ســازه و همگــرا ایــن پرسشــنامه را تأییــد نمــود و پایایــی به
روش آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه  0/834و بــرای زیــر مقیاسهــا
بیــن  0/76تــا  0/88بهدســتآمده اســت و همبســتگی پیرســان
دو نوبــت آزمــون در ســطح  0/01معنــادار بــود .یافتههــای ایــن
مطالعــه همبســتگی توانمندیهــای شــناختی و معــدل تحصیلــی را
در تمــام زیــر مقیاسهــا نشــان داد کــه در ســطح  0/001معنــادار
بــود کــه بیانگــر روایــی همگــرای آزمــون اســت (.)16

ایــن مقالــه حاصــل پایان نامه مقطع کارشناســی ارشــد روانشناســی
عمومــی بــا کــد اخــاق  23474521از دانشــگاه آزاد اســامی واحد
بابل می باشــدIRCTID: IRCT20203161941603N1 .
ابزار گردآوری داده ها عبارتند از:
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ()1999

ایــن مقیــاس توســط فــام و تیلــور ( )1999طراحــی شــد و دارای
 ۴۸ســؤال بــوده و هــدف آن ارزیابــی عملکــرد تحصیلــی از
حوزههــای مختلــف (خــودکار آمــدی ،۳۴ ،۳۳ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹
 ،۳۶ ،۳۵تأثیــرات هیجانــی ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲
برنامهریــزی ،۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۰ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱
 ،۴۸فقــدان کنتــرل پیامــد  ،۳۸ ،۳۷ ،۶ ،۵انگیــزش ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰
 )۴۷ ،۴۲ ،۴۱ ،۳۹ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۳میباشــد .پرسشــنامه
بهصــورت طیــف لیکــرت  ۵نقط ـهای از  5خیلــی زیــاد تــا هیــچ
 1اســت .ســؤاالت شــماره  ۲۶ ،۲۳ ،۸و  ۳۳بــه صــورت معکــوس
نمرهگــذاری مــی شــوند .بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز مربــوط
بــه هــر بعــد ،مجمــوع امتیــازات مربــوط بــه تکتــک ســؤاالت آن
بعــد را باهــم محاســبه مــی شــوند .بــه ســؤال شــمارهی  ۷نمــره
ای تعلــق نمیگیــرد .بــه هــر یــک از ایــن عاملهــا نمــرهای
اختصاصیافتــه اســت کــه بــه ترتیــب  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱میباشــد
و بــر ایــن اســاس نمــره کمتــر از  ۵۳نشــاندهنده خــودکار آمــدی
ضعیــف و نمــره باالتــر از  ۸۵نشــاندهنده خــودکار آمــدی قــوی
میباشــد .نمــره کمتــر از  ۲۸بیانگــر تأثیــرات هیجانــی ضعیــف
و نمــره  ۵۳بــه بــاال بیانگــر تأثیــرات هیجانــی قــوی میباشــد.
نمــره کمتــر از  ۱۱بیانگــر برنامهریــزی ضعیــف و نمــره باالتــر از
 ۲۳بیانگــر برنامهریــزی قــوی میباشــد .نمــره کمتــر از  ۶بیانگــر
کنتــرل پیامــد ضعیــف و نمــره باالتــر از  ۱۳بیانگــر فقــدان کنتــرل
پیامــد قــوی میباشــد .نمــره ی کمتــر از  ۱۴بیانگــر انگیــزش
ضعیــف و نمــره ی باالتــر از  ۲۴بیانگــر انگیــزش قــوی میباشــد.
نمــره ی کمتــر از  ۱۲۰بیانگــر عملکــرد تحصیلــی ضعیــف و نمــره
باالتــر از  ۱۷۵بیانگــر عملکــرد تحصیلــی قــوی و نمره بیــن -۱۷۴
 ۱۲۱بیانگــر عملکــرد تحصیلــی متوســط میباشــد .روایــی ســازه و
همگــرا توســط ســازندگان مــورد تأییــد واقــع گردیــده شــد پایایــی
پرسشــنامه هــم توســط روش آلفــای کرونبــاخ مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت کــه بــه ترتیــب در خصــوص خــودکار آمــدی ،0/94
تأثیــرات هیجانــی  ،0/86برنامهریــزی  ،0/95فقــدان کنتــرل پیامــد
 0/77و انگیــزش  0/82و کل آن  0/81محاســبه گردیــده اســت و
در ایــران روایــی محتــوای و روایــی ســازه ایــن مقیــاس توســط
روش تحلیــل عاملــی مــورد تأییــد قــرار گرفــت (.)15

ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮدازش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ()2010

ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮدازش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ نسخهی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺮ ،ﺗﻮﻣﺎس ،ﺗﻮﻣﺎس،
ﮔﺎور ،ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺳﺘﺎﺳﻮو واﯾﺘﻠﯿﺴﺎ ساختهشــده اﺳﺖ .داراي  25ﮔﻮﯾﻪاي
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اندازهگیــری ســبکهای ﭘﺮدازش هیجانــی اســتفاده
میشــود .هــر گویــه ،بــر اســاس مقیــاس لیكــرت  5درج ـهای (1
= بــههیــچوجــه تــا  = 5بینهایــت) درجــهبنــدی میشــود.
ایــن مقیــاس ،دارای  5مؤلفـهی فرونشــانی ،عــدم تنظیــم هیجــان،
عــدم تجربــهی هیجانــی ،نشــانههای عدمپــردازش هیجانــی و
اجتنــاب میباشــد .ویژگیهــای روانســنجی در نســخهی کوتــاه
شــده بخصــوص در رابطــه بــا تشــخیص تفــاوت ایــن گروههــا
امیدوارکننــده اســت .ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و بــاز آزمایــی
ایــن مقیــاس بــه ترتیــب  0/92و  0/79گزارششــده اســت و
در پژوهشــی پایایــی مقیــاس بــر اســاس روش همســانی درونــی
بــا دامن ـهی آلفــای کرونبــاخ  0/95و روایــی ســازه تأییــد و ایــن
مقیــاس از طریــق همبســتگی ایــن خــرده مقیاسهــا مطلــوب
گــزارششــده اســت (.)17
دادههــا بــا اســتتفاده از روشهــای آمــاری آزمــون همبســتگی
پیرســون و روش مــدل معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  SPSS 18و  Amos 23تحلیــل شــدند.
یافته ها
نمونــه هــای مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،دانشآمــوزان
دختــر دوزبانــه (ترکمــن) متوســطه اول در پایــه ی نهــم در
بــازهی ســنی  15ســاله بودنــد .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد
متغیرهــای پژوهــش در (جــدول  )1و آمــاره هــای توصیفــی متغیــر
کنــش هــای اجرایــی در (جــدول )2نشــان داده شــد.

پرسشنامه کارکردهای اجرایی ()2013

ایــن پرسشــنامه توســط نجاتــی ســاخته شــد و توانایــی شــناختی
رابــط بیــن رفتــار و ســاختار مغــز بــوده و گســترة وســیعی از
24
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عملکرد

تحصیلی

جدول  :2آمارهای توصیفی متغیر کنشهای اجرایی
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

حافظه

8

30

16/35

3/32

مهاری و توجه انتخابی

7

28

15/52

2/85

تصمیمگیری

5

24

12/35

2/09

برنامهریزی

4

15

7/45

1/63

توجه پایدار

4

14

7/89

1/78

شناخت اجتماعی

3

15

6/38

1/58

انعطافپذیری شناختی

4

18

8/08

2/19

کنشهای اجرایی

35

136

89/45

9/75
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تحصیلــی بــا واســط ه ی پــردازش هیجانــی در (جــدول )3نشــان
داده شــد.

مشــخصههای برازندگــی مــدل و نمــودار مــدل بــرازش شــده
تأثیــر پیشبینــی کنــش هــای اجرایــی بــه وســیلهی عملکــرد

جدول  :3مشخصههای نکویی برازندگی مدل
توضیحات

ل قبول
مقادیر قاب 

مقدار بهدستآمده

نام آزمون

کای اسکوئر نسبی

>3

2/124

X2
DF

آزمون نیکویی برازش مجذور کاي

-

237/888

درجه آزادی

-

112

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/039

GFI

شاخص برازندگی تعدیلیافته

<0/9

0/992

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/961

CFI

شاخص برازش مقایسهای

<0/9

0/988

X2/ df

 CFIو  NFIنيــز تقریبــ ًا برابــر و بزرگتــر از  0/9میباشــد کــه
نشــان میدهنــد مــدل اندازهگیــری متغیرهــای پژوهــش ،مدلــی،
مناســب اســت.
نمــودار مســیر مــدل بــرازش شــده همــراه بــا پارامترهــای بــرآورد
شــده (مقادیــر اســتاندارد) در (شــکل  )1آورده شــد.

مطابــق جــدول  3مقــدار  RMSEAبرابــر بــا  0/039مــي باشــد
لــذا ایــن مقــدار کمتــر از  0/1اســت کــه نشــاندهنده ایــن
اســت کــه ميانگيــن مجــذور خطاهــاي مــدل مناســب اســت و
مــدل قابلقبــول میباشــد .همچنيــن مقــدار کاي دو بــه درجــه
آزادي ( )2/124بیــن  1و  3مــي باشــد و ميــزان شــاخص GFI،

شکل  :1مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آمارههای پیشبینی استاندارد شده

26

فرشته کوسلی و همکاران

حــاالت فراشــناختی و تقویــت آن ســبب افزایــش خــود نظارتــی
و خودتنظیمــی فــرد در طــی فراینــد یادگیــری شــده و بــه افزایــش
انگیــزش و پیشــرفت تحصیلــی منجــر خواهــد شــد زیــرا پــردازش
شــناختی یــا فعالیــت کنشهــای اجرایــی فــرد یادگیرنــده ،ازجملــه
عوامــل اثرگــذار دیگــری اســت کــه در مطالعــات گوناگــون نیــز
مــورد تأییــد بــوده اســت .ایــن یافتــه لــزوم توجــه خــاص بــه
عاملهــای اساســی شــناختی ماننــد توجــه و تمرکــز در عملکــرد
تحصیلــی دانشآمــوز را از ســوی اولیــای تعلیــم و تربیــت و
معلمــان محــرز میســازد .افزایــش فعالیــت کنشهــای اجرایــی
دانشآمــوزان بــا محیــط تحصیــل و معلمــان ،بــا کاهــش
حساســیت بــه اضطــراب و عــدم امنیــت و افزایــش توانمندیهــای
فراشــناختی در فــرد رابطــه دارد (.)5
همچنیــن فعــال شــدن کنشهــای اجرایــی باعــث ناهماهنگــی
شــناختی میشــود؛ بنابرایــن ،گرایــش بــه بیتوجهــی بــه
مســئولیتهای تحصیلــی ،روش مقابلــهای ناســازگارانهایی اســت
کــه افــراد بــرای مقابلــه بــا ناهماهنگــی شــناختی بــه کار میبرنــد
( .)8کنــش 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 ( .)24کاركردهاي
اجرايــي بــه فــرد كمــك مـــي كننـــد تا بــراي رســيدن به هـــدف
در يـــك وضـــعيت مناســـب از حل مســئله باقي بماند و آن را حل
كند .عملكـــرد موفقيت آميز در تكاليف مدرســـه مســـتلزم توانـايي
در حــذف كنتــرل عوامــل مــزاحم در هنگــام مطالعــه ،برنامه
ريــزي بــراي مطالعــه و امتحانات و اســتفاده از يـــك رويــه منطقي
در پاســخگويي بــه ســؤاالت اســت كــه همگــي از كاركردهــاي
اجرايـــي مهـــم بـــه شـــمار مـــي آيـــد و موجــب بهبــود وضعیت
تحصیلــی مــی شــود (.)25
از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان گفــت کــه
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
ایــن پژوهــش بــود .مطالعــه شــوندگان دانشآمــوزان ترکمــن
بــوده و بــه تعــداد کمــی از دانشآمــوزان تــرک و افــراد محلــی

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
مــی شــود ( ،)18همخــوان بــود .جــوان و بیالیســتوک دریافتنــد
کنشهــای اجرایــی بــه یادگیــری زبانــی متفــاوت شــامل حافظهی
کاری و ســرعت پــردازش در میــزان پــردازش هیجانــی بهتــر در
کــودکان دوزبانــه مــی شــود ( .)19ســورگ ،توپــاگ و بیالیســتوک
در مطالعــه ی خــود نشــان دادنــد دوزبانگــی بــا گســترش
کنشهــای اجرایــی کــودکان و تــوان توجــه بیشــتر ارتبــاط دارد
( .)20مولــوی و همــکاران ،نیــز نشــان دادنــد کــه بیــن کنــش
هــای اجرایــی و پــردازش هیجانــی ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد
( .)21کیــم و همــکاران ،در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه پــردازش
هیجانــی موجــب افزایــش عملکــرد تحصیلــی در فراگیــران شــده
اســت ( .)22زنگــی آبــادی و همــکاران ،در مطالعــه ی خــود نشــان
دادنــد کــه آمــوزش راهبردهــای پــردازش هیجــان مــدار موجــب
افزایــش خودکارآمــدی و عملکــرد تحصیلــی مــی شــود ( .)23تقــی
زاده و همــکاران ،در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه کنــش هــای
اجرایــی موجــب افزایــش عملکــرد یادگیــری در دانــش آمــوزان
مــی شــوند (.)24
در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی تــوان گفــت کــه راهبردهــای
پــردازش هیجانــی بــه معرفــی هیجانــات پایــه در دانــش آمــوزان
مــی پــردازد و بــه دیــدن و پذیــرش هیجانــات و پدیــده هــای
فیزیكــی و حتــی مشــکالت هیجانــی ایــن دانــش آمــوزان همــان
طــور کــه اتفــاق مــی افتنــد ،کمــك مــی کنــد و موجــب کاهــش
مشــکالت تحصیلــی مــی شــود و در نتیجــه هیجــان تحصیلــی
آنهــا بهبــود مــی یابــد ( .)23پــردازش هیجانــی موجــب کاهــش
احسااســت منفــی و افزایــش احساســات مثبــت و رفتــار ســازگارانه
مــی شــود .آگاهــی از ایــن هیجانــات ،پذیــرش و ابــراز درســت آنها
بــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کنــد تــا بــا موقعیــت تحصیلــی
خــود ســازگاری بیشــتری داشــته باشــند و خــود را در فعالیتهــای
آموزشــی بیشــتر درگیــر کننــد و در نتیجــه عملکــرد تحصیلــی
بیشــتری دارنــد (.)22
دانشآمــوزان نیازمنــد دریافــت آموزشهــای الزم بــرای
کســب مهارتهــای مربــوط بــه یادگیــری بــوده ،توجــه بــه
27
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، مطالعــات طولــی در مــورد شــکلگیری،پیشــنهاد میشــود
یادگیــری مناســب صــورت گیــرد؛ و مطالع ـهی دیگــر متغیرهــاي
میانجــی بهویــژه ســازههای انگیزشــی و حمایتــی میتوانــد
.مطالعــات در ایــن حــوزه را تقویــت نمایــد

 ازجملــه محدودیتهــای.نیــز در بیــن آنهــا مشاهدهشــده اســت
ایــن پژوهــش حجــم نســبت ًا محــدود نمونــه میباشــد کــه
انجــام مطالعــه بــا حجــم بیشــتری توصیــه میگــردد همچنیــن
افــراد تحــت مطالعــه ایــن پژوهــش غالب ـ ًا بــا توجــه بــه پاســخ
اطرافیــان و گرفتــن برخــی از اطالعــات از دوســتان همکالســی
 لــذا پیشــنهاد مــی شــود انجــام.و هــمرده آموزشــی بــوده اســت
پژوهــش هــای دیگــر در ایــن راســتا بــا اســتفاده از ابزارهــای
 مصاحبــه و غیــره جهــت، نظیــر مشــاهده،ســودمند و مســتقیم
 کنشهــای.کاهــش ســوگیری در پاســخ دهــی اســتفاده شــود
.اجرایــی بــر عملکــرد تحصیلــی در ســطح کالن توصیــه میگــردد
نظــام تربیــت نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش و در

نتیجه گیری
پــردازش هیجانــی در ارتبــاط بیــن کنــش هــای اجرایــی و عملکرد
 بنابرایــن بــا کنتــرل پــردازش. نقــش واســطه ای دارد،تحصیلــی
هیجانــی و تقویــت کنــش هــای اجرایــی مــی تــوان موفقیــت
.تحصیلــی دانــش آمــوزان را افزایــش داد
سپاسگزاری
بدیــن وســیله از تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری
. قدردانــی مــی شــود،کــرده انــد

 خــود تنظیمگــر ســازی هیجانــی را جــزء اهــداف،دانشــگاهها
کالن خــود در آمــوزش نویــن آنــان و ارتقــای دانــش حرفــهای
 بــرای رســیدن بــه یــک نتیجــه مطمئنتــر، لــذا.آنهــا قــرار دهــد
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