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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی
در دانشآموزان با عالیم اهمال کاری بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) و با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با یک گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری تحقیق کلیه دانشآموزان دختر
مشغول تحصیل در پایه یازدهم مدارس دوره دوم متوسطه شهر ماکو به تعداد  084نفر در سال تحصیلی
 89-88بودند که از بین آنها  11نفر برای گروه آزمایش و  11نفر هم برای گروه کنترل به روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .از پرسشنامههای اهمال کاری تحصیلی ( )PASو
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین ( )WCSTبرای گردآوری اطالعات استفاده شد .گروه آزمایش
طی  14جلسه تحت آموزش مهارتهای تنظیم هیجان قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ
آموزشی دریافت نکردند .دادهها از طریق آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره در نرمافزار
 spssتحلیل شد .نتایج نشان داد آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی منجر به کاهش میانگین نمرات
گروه آزمایش در کارکردهای اجرایی و ابعاد آن شامل خطای در جاماندگی و خطای کل نسبت به گروه
کنترل شده است ( .)P>4/41با توجه به نتایج میتوان مطرح کرد که آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی
بر بهبود کارکردهای اجرایی و ابعاد آن در بین دانشآموزان اثر مثبت دارد .در مجموع نتایج حاصل از
پژوهش حاضر حاکی از اهمیت باالی آموزش مهارتهای تنظیم هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی
دانشآموزان دارای عالئم اهمال کاری تحصیلی میباشد.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion regulation
skills training on executive functions in students with procrastination symptoms.
The present study was a semi-experimental study with pretest-posttest and control
group design. The statistical population of the study consisted of all female
students studying at the eleventh grade of secondary schools in maku city the
number of 480 people in the 98-97 school year. From this population, a sample of
30 people (15 people per group) was selected multistage cluster sampling method
and were randomly assigned into two experimental and control groups. The data
gathering tool was the academic procrastination scale (PAS) and Wisconsin card
sorting test (WCST). Data analysis was performed using Multivariate in spss
software. The results showed that training of emotion regulation skills decreased
the mean scores of the experimental group in executive functions and its
dimensions including persistence error and total error compared to the control
group (P <0.01). Based on the results, it can be concluded that training of
emotional regulation skills is effective on students' executive functions. In
conclusion, the results of the present study indicate the importance of training
emotion regulation skills in improving the executive functions of students with
academic procrastination symptoms.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تربیتی پژوهشهای قابل توجهی را در زمینه
عملکرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط با آنها انجام دادهاند .یادگیری فراگیران معموالً به وسیله عملکرد
تحصیلی آنها مورد سنجش قرار میگیرد .عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر
قرار می دهند .برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد
فراگیران می شوند (سیف .)1386 ،از سوی دیگر ،دانشآموزان در محیط های آموزشی در دستیابی به
اهداف آموزشی خود با چالش های متعددی مواجه می شوند .وقتی چنین چالش هایی منفی در نظر گرفته
شود ،اثر زیانباری بر روی انگیزش ،عملکرد تحصیلی و بهزیستی روانشناختی فراگیران خواهد داشت.
یکی از چالش های طول دوران تحصیلی که دانشآموزان با آن مواجه می شوند اهمال کاری تحصیلی1
است .اهمال کاری به تاخیر انداختن تعمدی اعمالی است که فرد قصد انجام دادن آنها را دارد و اغلب به
عنوان راهبردی اجتنابی مفهوم سازی می شود .افراد اهمال کار در اغلب موارد تکالیف چالش انگیز یا
کسالت آور را کنار می گذارند و درگیر فعالیت هایی می شوند که به طور موقت احساس خوبی به آنها
میدهد (حسین و سلطان .)2414،2راثبلوم ،سولومن و مورکامی 3اهمال کاری تحصیلی را تمایل همیشگی
یادگیرندگان برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی تعریف کرده اند که تقریباً همیشه با اضطراب
همراه است (به نقل از شیخ االسالمی .)1381 ،از نظر پژوهشگران ،اهمال کاری راهی برای بیان تعارض
های درونی و حفظ عزت نفس در برابر آسیب پذیری است .اگرچه دانشآموزان دالیل متعددی برای
اهمال کاری می آورند ،اکثریت دالیل آنها مربوط به ترس از شکست (شامل اضطراب در عملکرد و
کمبود اعتماد به نفس) است (مطیعی ،حیدری و صادقی .)1381،یانگ )2414( 0عقیده دارد که فراگیران
تعلل ورز ،تمایل به اجتناب از فعالیت های تحصیلی دارند و با استفاده از بهانه آوردن تأخیر خود را توجیه
و مانع از سرزنش خود می شوند که این فرایند با بروز مشکالت روانشناختی میتواند کیفیت فعالیت های
هدفمند آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد .به عبارتی ،اهمال کاری تحصیلی رفتاری فراگیر و بالقوه
ناسازگار برای بسیاری از دانشآموزان است که اغلب پیامدهایی همچون احساس پریشانی و ناراحتی
روانشناختی به همراه دارد (پاال ،آکییلدیز و باگجی .)2411 ،1براساس شواهد پژوهشی ،اهمالکاری در بین
دانشآموزان و دانشجویان و به خصوص در زمینه ی تحصیل شایع تر است (فرنی ،کوپار ،فیشر و اسپادا،
2418؛ کیم و سو2411 ،6؛ ستایشی اظهری )1388 ،و این مسئله منجر به کاهش عزت نفس و
خودکارآمدی (براندو -گاریدو 9و همکاران )2424 ،و عملکرد تحصیلی (ستایشی اظهری )1388 ،می شود.
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اهمال کاری تحصیلی به عنوان یکی از عوامل پیشبینی کننده کیفیت کار دانشآموزان در مدرسه و
چگونگی اجتناب یا استقبال آنان از تکالیف محسوب می شود (نیکبخت ،عبدخدائی و حسن آبادی،
 .)1382وهس و بامیستر 1اهمال کاری تحصیلی را به عنوان نوعی نقص در خودتنظیمی 2دانسته اند که
فرد در کنترل افکار ،هیجانات ،عواطف و عملکرد خود ،مطابق با معیارهای موردنظرش ناتوان بوده (به
نقل از نریمانی ،محمدی ،الماسی راد و محمدی ،)1386 ،و نشان دهنده خودآگاهی پایین ،تکانشگری باال
و مشکالتی در کنترل تفکر و کارکردهای اجرایی 3است (گوستاوسون ،مایکی ،هویت و فریدمن2410 ،0؛
ربتز ،روچات و ون در لیندن .)2411 ،1در ایران نیز طبیبی ( )1382نشان داد یکی از مشکالت عمده
دانشآموزان اهمال کار ،ضعف در کارکردهای اجرایی است.
کارکردهای اجرایی یک اصطالح کلی است که به پردازش های ذهنی مربوط به کنترل شناختی و
هیجانی بر می گردد و برای حفظ رفتارهای هدفمند الزم است (رابینویجی ،استفنز و پوسین.)2411 ،6
لزاک ،هاویسون ،بیگلر و ترانل )2412( 9کارکردهای اجرایی را توانایی مغز برای برنامه ریزی،
سازماندهی ،هماهنگی ،توالی های پیچیده و رفتارهای هدفمند همچون فعالیت های سودمند در زندگی
روزمره تعریف می کنند .کارکردهای اجرایی از جمله بازداری ،انعطاف پذیری شناختی 8و حافظه کاری8
مهارتهای شناختی درگیر در تنظیم شناخت ها و فعالیت های معطوف به هدف هستند که معموالً با
استفاده از تکالیف مبتنی بر عملکرد 14ارزیابی می شوند (ویتیلو و گرنفیلد .)2419 ،11کارکردهای اجرایی
به پردازش های شناختی باال به پایینی اطالق می گردند که به مغز اجازه می دهند به سازمان دهی و
استفاده از اطالعات بپردازد .این مهارتها ،افراد را قادر می سازند تا برنامه ریزی کنند ،سازماندهی کنند،
چیزهایی را به ذهن بسپارند ،اولویت بندی داشته باشند ،توجه خود را بر چیزی معطوف کرده و شروع به
انجام تکالیف بکنند (دایموند .)2413 ،12نشان می دهد که کارکردهای اجرایی مهم پیشبینی کننده
موفقیت دراز مدت در مدرسه است (فوهس ،نسبیت ،فارن و دانگ2410 ،13؛ اشمیت ،گلدهوف ،پوپورا و
مک کللند2419 ،10؛ اندرسون ،ویمر ،فوهس .)2424 ،11نظریه پردازانی که اهمال کاری را به عنوان
شکست در خودتنظیمی مفهوم سازی کرده اند پیشنهاد نمودند که کارکردهای اجرایی و بخصوص
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ظرفیت بازداری 1ممکن است نقش مهمی را در اهمال کاری و شکست در انجام اهداف تعیین شده
داشته باشند (پائولیتزکی2414 ،2؛ رابین ،فوگل و ناتر-اوپام2411 ،3؛ ربتز ،روچات ،بارسیچز 0و وندرلیندن،
 .)2416در این راستا ،ایزنبرگ ،کارنو و اوکلس-جوارز )2418( 1دریافتند که اهمال کاری تحصیلی به
طور کلی به عنوان یک روش تنظیم هیجانات مشکل ساز مربوط به سالمت روانی پایین قابل درک
است .رابین و همکاران ( )2411خاطر نشان ساختند که کارکردهای اجرایی خودگزارشی (شامل بازداری)
میتوانند ویژگی اهمال کاری را در نمونه ای از دانشجویان پیشبینی کنند .پائولیتزکی ( )2414نیز در
پژوهشی نشان داد که بازداری پاسخ پیشگیرانه (به عنوان مثال توانایی عمدی کنترل یا سرکوب
پاسخهای خودکار) قادر به پیشبینی ویژگیهای شخصیتی خودگزارشی (شامل اهمال کاری) در مردان
است.
با توجه به اهمیت فرایندهای اجرایی مغز در کارکرد روزمره دانشآموزان با عالیم اهمال کاری ،و
همچنین ،با در نظر گرفتن اینکه تنظیم هیجانی نقش مهمی را در فهم چگونگی نقص خودتنظیمی در
اهمال کاری بازی می کند (اکرت ،ابرت ،لهر ،سیلند و برکینگ ،)2416،6روش های درمانی مختلفی برای
بهبود کارکردهای اجرایی با توجه به فرایندهای هیجانی شکل گرفته است .به عبارتی ،در تالش برای
تشریح پدیده گسترده و بالقوه منفی اهمال کاری و فرایندهای مرتبط با آن ،مطالعات چندی پیشنهاد
کرده اند که هیجانات منفی و بدتنظیمی هیجانی پیش آیند مهمی برای اهمال کاری هستند (استیل،9
2449؛ وهل ،سایکل و بنت .)2414 ،8بنابراین ،یکی از مدل های مهم در بهبود مشکالت مرتبط با
کارکردهای اجرایی دانشآموزان با عالیم اهمال کاری ،آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی 8است .هر
چند هیجان ها مبنای زیستی دارند ،اما افراد قادرند بر شیوه هایی که این هیجان ها را ابراز می کنند اثر
بگذارند ،این توانایی تنظیم هیجان نامیده می شود (رمضان زاده ،مرادی و محمدخانی .)1383 ،از نظر
گراس ) 2413( 14تنظیم هیجانی به عنوان مجموعه ای متفاوت از فرایندها تعریف می شود که افراد برای
تعدیل تجربیات هیجانی خود به کار می برند .طبق نظر تامپسون 11تنظیم هیجانی به عنوان فرایندهای
بیرونی و ذاتی مسئول نظارت ،ارزیابی و اصالح واکنش های هیجانی فرد در دستیابی به اهداف تعریف
می شود (به نقل از برکینگ 12و همکاران .)2448 ،تنظیم هیجان به حفظ سالمت روانی و دستیابی به
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عملکرد بهتر کمک می کند و اینکه افراد استراتژی های مختلف را برای تنظیم هیجان بکار می گیرند،
احتماالً به متغیرهای مربوط به تفاوت های فردی بستگی داشته باشد (وگان-جانستون 1و همکاران،
 .)2424داشتن توانایی مؤثر در تنظیم هیجان یک مهارت حیاتی برای افزایش رضایت از زندگی است و
روابط بین فردی را افزایش می دهد (کولی .)2448 ،2بنابراین ،تنظیم هیجان مشتمل بر راهبردها و
مهارتهایی است که باعث کاهش ،حفظ و یا افزایش یک هیجان می گردد (جرمن ،لیندن ،آکرمونت و
زرماتن .)2446 ،3هسته مرکزی مداخله تنظیم هیجانی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل
گراس ( )2413است .گراس براساس مدل کیفیت تولید هیجان ،مدل فرایند تنظیم شناختی هیجان را
ارائه داد که مدل اولیه شامل پنج مرحله شامل انتخاب موقعیت (اجتناب) ،اصالح موقعیت (خوداظهاری)،
گسترش توجه (حواس پرتی) ،تغییر شناختی (باز ارزیابی) و تعدیل پاسخ (بازداری) ،میباشد (برهانی،
مرادی ،اکبری و میرانی .)1386 ،به اعتقاد گراس هر مرحله از فرایند تولید هیجان ،یک هدف تنظیمی
بالقوه دارد و مهارتهای تنظیم کننده هیجان میتوانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (صالحی،
 .) 1384هیجان و شناخت به شکل پیچیده ای به یکدیگر متصل هستند و هر دو برای پردازش اطالعات
و اجرای عمل کار می کنند (بل و ولف .)2449 ،0بنابراین ،محتمل است که فرایندهای تنظیم هیجان و
کارکردهای اجرایی بر یکدیگر مؤثر باشند (دیلون .)2448 ،1مطالعات صورت گرفته حاکی از تأثیر
مهارتهای تنظیم هیجانی بر بهبود اهمال کاری و کارکردهای اجرایی میباشد (کراچ 6و همکاران،
2418؛ باترس2418 ،9؛ اسپینوزا ،راگلس ،دامبریول و شوریخ .)2419 ،8بطوریکه ،اکرت و همکاران
( )2416در پژوهشی اشاره نمودند که آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی و استفاده از راهبردهای متمرکز
بر هیجان منجر به کاهش اهمال کاری می گردد .کراچ و همکاران ( )2418در پژوهشی مطرح کردند که
مشکل در تنظیم هیجانی به طور قابل توجهی میتواند کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و
بازداری/تغییر) را پیشبینی کند .عظیمی و توحیدلو ( )1386در مطالعه ای خاطر نشان ساختند که آموزش
تنظیم هیجان در ارتقای عملکرد های اجرایی و افزایش خودبازداری افراد وابسته به مواد مؤثر است.
النتریپ ،اسکویت ،کاون ،ولش و روث )2416( 8در مطالعه ای مطرح کردند که ارزیابی مجدد بیشتر با
کارکردهای اجرایی بهتر و همچنین استفاده زیاد از سرکوبی با کارکردهای اجرایی نامطلوب مرتبط است.
وایپیچ ،ماتوسوسکی و دراگان )2418( 14در پژوهشی اشاره کردند که انگیزش و تنظیم هیجانی قادر به

1. Vaughan-Johnston
2. Koole
3. Jermann, linden, acremont & Zermatten
4. Bell & Wolfe
5. DeLeon
6. Crouch
7. Batres
8. Espinosa, Ruglass, Dambreville & Shevorykin
9. Lantrip, Isquith, Koven, Welsh, & Roth
10. Wypych, Matuszewski & Dragan
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پیشبینی معنی دار اهمال کاری هستند .همچنین لوفلر 1و همکاران ( )2418نشان دادند که آموزش
خودتنظیمی موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی می شود .هرویگ 2و همکاران ( )2418هم نشان دادند
آموزش تنظیم هیجانات باعث افزایش ارتباطات عصبی خاص می شود .با وجود پژوهش های مطرح
شده ،برخی از مطالعات نیز از تأثیر متقابل فرایندهای تنظیم هیجانی با کارکردهای اجرایی حمایت نکرده
اند .بطوری که گویوراک ،گودکایند ،کارامر ،میلر و لوینسون )2412( 3در پژوهشی اشاره نمودند که بین
فرایندهای تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی رابطه معنی داری وجود ندارد .مارسیو ،کلی و سولویج0
( )2418نیز در بخشی از یافته های خود مطرح ساختند که بین حافظه کاری و بازداری با تنظیم هیجانی
رابطه معنی داری وجود نداشت.
علیرغم مفهوم سازی اهمال کاری به عنوان شکست در خودتنظیمی ،پژوهش های اندکی به بررسی
اهمیت کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از پایه های خودتنظیمی در اهمال کاری و همچنین ،اثربخشی
مداخالت روانشناختی همچون مهارتهای تنظیم شناختی هیجان بر اهمال کاری و کارکردهای اجرایی
پرداخته اند .در جستجوهای به عمل آمده هم به رغم اهمیت موضوع ،پژوهش های کمی در ایران و
خارج از کشور در این زمینه و با ابعادی که در این طرح مطرح شده ،صورت گرفته است .بنابراین نتایج
این پژوهش میتواند از نوآوری و بداعت خاصی برخوردار باشد و نه تنها زمینه پژوهش های آتی را
فراهم آورد ،بلکه به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کاربردی برای بهبود کارکردهای اجرایی در
دانشآموزان دارای عالئم اهمال کاری تحصیلی از طریق توسعه مهارتهای تنظیم هیجان منتهی شود
که بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش بیش از پیش صحه می گذارد .لذا پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در
دانشآموزان با عالیم اهمال کاری مؤثر است؟ و با توجه به ادبیات پژوهش ،فرضیات ذیل قابل طرح
است:
 .1آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر بهبود کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با عالیم اهمال
کاری اثر مثبت دارد.
 .2آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر بهبود ابعاد کارکردهای اجرایی (کاهش خطای درجاماندگی و
خطای کل) در دانشآموزان با عالیم اهمال کاری اثر مثبت دارد.

1. Loeffler
2. Herwig
3. Gyurak, Goodkind, Kramer, Miller, & Levenson
4. Marceau, Kelly, & Solowij
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مواد و ابزار
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش
آموزش مهارتهای تنظم هیجان و عدم آموزش به عنوان متغیرهای مستقل و کارکردهای اجرایی به
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .همچنین جنسیت و پایه تحصیلی در این پژوهش کنترل شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر مشغول تحصیل در پایه یازدهم مدارس دوره
دوم متوسطه شهر ماکو به تعداد  084نفر در سال تحصیلی  89-88بود .جهت تعیین حجم نمونه
پژوهش ،گال ،بورگ و گال (ترجمه نصر و همکاران )1381 ،قاعده ای را پیشنهاد کرده اند که طبق آن
برای تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی ،تعداد  11نفر برای هر یک از گروه های آزمایش و گواه پیشنهاد
شده است .بنابراین از این جامعه ،نمونه ای به حجم  34نفر ( 11نفر برای هر گروه) به روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای و با در نظر گرفتن مالک های ورود به مطالعه انتخاب و به تصادف در دو گروه
آزمایش و کنترل تعیین شدند .نحوه انتخاب نمونه آماری نیز بدین صورت بود که ابتدا پرسشنامههای
اهمال کاری در جامعه آماری فوق اجرا ،و  34نفر براساس کسب نمره باالتر از  61در مقیاس اهمال
کاری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تعیین شدند.
مالک های ورود :رضایت آگاهانه ،کسب نمره باالتر از  61در مقیاس اهمال کاری و نمره پایین تر از
برش آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین ( ،)WCSTوضعیت جسمی و روانی مطلوب برای شرکت
در مطالعه
مالک های خروج :دریافت سایر مداخله های روانشناختی همزمان با اجرای مطالعه ،استفاده از داروهای
روانپزشکی دست کم  2هفته قبل از شروع مداخله ،ابتال به بیماری های شدید جسمانی و یا روانی.
ابزار سنجش
ویسکانسین1

آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین ( :)WCSTآزمون دستهبندی کارتهای
( )WCSTتوسط گرانت و برگ در سال  1808ساخته شده است و توانایی انتزاع و تغییر راهبردهای
شناختی را در پاسخ به بازخوردهای محیطی و غلبه بر گرایش به تکرار و درجازدن را ارزیابی میکند
(اشرفی حافظ ،سلطانی ،تقوی و قارلی پور .)1383 ،این آزمون متشکل از  60کارت غیر متشابه با شکل-
های متفاوت (مثلث ،ستاره ،صلیب و دایره) و رنگهای مختلف است .برای اجرای آزمون ابتدا  0کارت
الگو در مقابل آزمودنی قرار داده میشود .آزمونگر ابتدا رنگ را به عنوان اصل دستهبندی در نظر میگیرد
بدون آنکه این اصل را به آزمودنی اطالع دهد و از وی می خواهد بقیه کارتها را یک به یک در زیر
چهار کارت الگو قرار دهد .بعد از هر کوشش به آزمودنی گفته می شود جایگذاری وی صحیح است یا
خیر .اگر آزمودنی بتواند به طور متوالی  14دستهبندی صحیح انجام دهد اصل دستهبندی تغییر مییابد و
1. Wisconsin card sorting test
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اصل بعدی شکل خواهد ب ود .تغییر اصل فقط با تغییر دادن الگوی بازخورد بلی و خیر انجام میشود .بدین
ترتیب پاسخ صحیح قبلی در اصل جدید پاسخ غلط تلقی میشود .اصل بعدی تعداد است و بعد سه اصل
به ترتیب تکرار میشوند .زمانی آزمون متوقف میشود که آزمودنی بتواند با موفقیت  6طبقه را به طور
صحیح دستهبندی کند .در محاسبه دو نمره از این آزمون به دست می آید .اولی نمره خطای در
جاماندگی 1است که وقتی مشاهده می شود که آزمودنی علی رغم تغییر اصل ،بر اساس اصل قبل به
دستهبندی خود ادامه می دهد و یا این که در سری اول بر اساس یک حدس غلط به دستهبندی مبادرت
می ورزد و علی رغم دریافت پاسخ بازخورد «نه» به پاسخ غلط خود اصرار می ورزد .دومین نمره تعداد
طبقات به دست آمده است که به تعداد طبقات دستهبندی صحیح اطالق می شود و از صفر تا شش در
نوسان است (به نقل از اشرفی حافظ و همکاران .)1383 ،لزاک 2میزان اعتبار این آزمون برای نقایص
شناختی به دنبال آسیبهای مغزی را بیش از  4/86گزارش کرده است (به نقل از هاالهان و کافمن،3
 .) 2448پایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان ( 4/83مرادی ،جباری ،میرآقایی و
پرهون )1384 ،و نادری پایایی این آزمون را در جمعیت ایرانی با استفاده از روش باز آزمایی 4/81
گزارش نموده است (فالطونی و همکاران.)1381 ،
0
مقیاس اهمال کاری تحصیلی-نسخه دانشآموز ( :)PASمقیاس اهمال کاری تحصیلی ( )PASتوسط
سولومون و راثبلوم در سال  1880جهت ارزیابی دالیل اهمال کاری آموزشی ساخته شده است .این
مقیاس دارای  29گویه میباشد که سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (سواالت  1تا  ،)6آماده شدن
برای تکالیف ( 8تا  )19و آماده شدن برای مقاله های پایان ترم ( 24تا  )21را مورد بررسی قرار می دهد.
نحوه پاسخ دهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با
انتخاب یکی از گزینه های هرگز (نمره  ،)1به ندرت (نمره  ،)2بعضی اوقات (نمره  ،)3اکثر اوقات (نمره
 )0و همیشه (نمره  )1نشان می دهند .حداقل و حداکثر نمره برای کل مقیاس ( 21سوال) به ترتیب برابر
با  21و  141و برای مؤلفه های آماده شدن برای امتحانات و آماده شدن برای مقاله های پایان ترم برابر
با  6و 34؛ و برای آماده شدن برای تکالیف برابر با  8و  01است و نمرات باالتر در این مقیاس نشان
دهنده اهمال کاری بیشتر است (ندافی و کورش نیا .)1381 ،سولومون روایی همسانی درونی مقیاس را
 4/80گزارش نموده است (مرادی ،فتحی ،غریب زاده و فائیدفر .)1381 ،در ایران نیز در بررسی روایی
سازه این مقیاس ،مقدار «کی .ام .اُ »1برابر  4/88به دست آمده و همبستگی گویه ها با نمره کل معنادار و
مطلوب گزارش شده است (محمودزاده و محمدخانی.)1381 ،

1. Preservative error
2. Lezak
3. Hallahan & Kuffman
4. Academic procrastination scale
5. KMO
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مواد آموزش :آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی
برای اجرای بسته آموزشی مهارت های تنظیم هیجانی از برنامه آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل
گراس استفاده شد (صالحی .)1384 ،مدل نظری گراس ،شامل پنج مرحله است که هر مرحله ،مجموعه
ای از راهبردهای تنظیمی را در بر می گیرد .در پژوهش حاضر ،برای مداخله از طریق آموزش راهبردهای
تنظیم هیجان گراس ،به شرکت کنندگان آموزش داده شده است که راهبردهای منفی تنظیم هیجان را
شناسایی و اصالح کرده و راهبردهای مثبت را جایگزین آن کنند .این برنامه طی  8جلسه  84دقیقه ای
هفته ای  2جلسه به صورت گروهی برگزار شد .شرح مختصر جلسه های درمانی در جدول ( )1ارائه شده
است.
جدول ( )1محتوای جلسات آموزشی مهارتهای تنظیم هیجانی
Table 1
The content of the training sessions is emotional regulation skills

جلسات

محتوا

meetings

Content

اول (آشنایی)
)(acquaintance

دوم (انتخاب موقعیت)
(Situation
)selection

سوم (انتخاب موقعیت)
(Situation
)selection

چهارم (اصالح موقعیت)
(Situation
)correction

دستور جلسه :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و شروع رابطه متقابل رهبر گروه (مشاور) و اعضا -بیان
اهداف اصلی و فرعی گروه و گفتگوی اعضا راجع به اهداف شخصی و جمعی -بیان منطق و مراحل
مداخله -بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروه ،انجام تمریناتی با هدف آشنایی با یکدیگر.
تکلیف خارج از جلسه :تمرکز روی رخدادهای هیجانی که خارج از جلسه برای هر فرد اتفاق می افتد،
ثبت آن رخداد بازخورد؛ بیان نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به این جلسه.
هدف :ارائه آموزش هیجانی.
دستور جلسه :شناخت هیجان و موقعیت های برانگیزاننده از طریق آموزش تفاوت عملکرد انواع هیجان
ها ،اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت هیجان ها ،تجربه حالت های
هیجانی.
تکلیف خارج از جلسه :ثبت تجربه های هیجانی افراد با توجه به ابعاد چند گانه هیجان ،توسط هر عضو
گروه بازخورد؛ بیان نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به این جلسه.
هدف :ارزیابی میزان آسیب پذیری و مهارتهای هیجانی اعضا.
دستور جلسه :خود -ارزیابی با هدف شناخت تجربه های هیجانی خود؛ خود -ارزیابی با هدف شناسایی
میزان آسیب پذیری هیجانی در فرد ،خود -ارزیابی با هدف شناسایی از راهبردهای تنظیمی فرد ،تکمیل
فرم خود ارزیابی پاسخ های هیجانی و فرم آسیب پذیری هیجانی ،تهیه و درجه بندی فهرست
مهارتهای فردی برای تسکین و تنظیم هیجان ها.
تکلیف خارج از جلسه :تکمیل فرم آسیب پذیری هیجانی و گزارش های روزانه هیجان ها بازخورد :بیان
نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به این جلسه و جلسات پیشین.
هدف :ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده هیجان.
دستور جلسه :جلو گیری از انزوای اجتماعی واجتناب ،آموزش راهبرد حل مسئله ،آموزش مهارتهای بین
فردی (گفتگو ،اظهار وجود ،و حل تعارض) ،فهرست کردن اهداف فردی ،اجتماعی و رابطه ای .بررسی
روابط خود با اطرافیان ،شناسایی موقعیت های فردی و بین فردی که باید بهبود یابند و تهیه فهرستی از
فعالیت های مثبت .آموزش مهارتهای مورد نیاز برای حل مشکالت بین فردی.
تکلیف خارج از جلسه :انجام یک فعالیت مثبت در هر روز بر طبق فهرست اهداف .اقدام برای حل و
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فصل مشکالت بین فردی بازخورد؛ بیان نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به
این جلسه و جلسات پیشین.
هدف :تغییر توجه.
دستور جلسه :متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی ،آموزش توجه ،ایجاد و بازسازی حالت های هیجانی
در جلسه تمرین مهارتهای گسترش توجه و توجه انتخابی از طریق دیدن ،شنیدن ،بویایی و تحریک
حس المسه.
تکلیف خارج از جلسه :توقف نشخوار فکری و انجام مهارتهای تغییر توجه در خارج از جلسه بازخورد؛
بیان نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به این جلسه و جلسات پیشین.
هدف :تغییر ارزیابی های شناختی.
دستور جلسه :شناسایی ارزیابی های غلط و اثرات آنها روی حالت های هیجانی ،آموزش راهبرد باز-
ارزیابی ،تکمیل لیست ارزیابی های غلط ،شناسایی این ارزیابی ها و پیامدهای هیجانی آن و تمرین
راهبرد باز ارزیابی.
تکلیف خارج از جلسه :شناسایی ارزیابی های غلط و پیامد های هیجانی آن و استفاده از راهبرد باز
ارزیابی در زندگی واقعی ،بیان نقطه نظرات اعضای گروه در مورد تجربه خاص خود نسبت به این جلسه
و جلسات پیشین.
هدف :تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان.
دستور جلسه :شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامد های هیجانی آن،
مواجهه ،آموزش ابراز هیجان ،اصالح رفتار از طریق تغییر تقویت کننده های محیطی ،آموزش تخلیه
هیجانی ،آرمیدگی و عمل معکوس ،ایجاد و بازسازی حالت های هیجانی در جلسه ،بررسی پیامدهای
راهبرد بازداری ،بررسی دالیل اجتناب هیجانی و رفع موانع مواجهه با هیجان ها ،تمرین مهارتهای ابراز
احساس ،تمرین مهارتهای تغییر پاسخ های عضالنی همراه با حالت هیجانی از طریق به کار بردن
تمرینات ریالکسیشن ،تخلیه هیجانی و عمل معکوس
تکلیف خارج از جلسه :انجام مهارتهای ابراز هیجان و تعدیل پاسخ در هنگام درگیر شدن در تجربه
های هیجانی.
هدف :ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد.
دستور جلسه :ارزیابی میزان نیل به اهداف فردی و گروهی ،کاربرد مهارتهای آموخته شده در محیط
های طبیعی خارج از جلسه ،بررسی و رفع موانع انجام تکالیف ،تهیه فهرست و درجه بندی اهداف فردی
و گروهی و تعیین راهبرد های عملی برای کاربرد مهارتها.
تکلیف خارج از جلسه :برنامه ریزی و اجرای مراحل اقدام که توسط خود افراد تعیین شده.

روش اجرا و تحلیل
روش جمع آوری اطالعات در این پژوهش به این صورت بود که بعد از اخذ مجوز از دانشگاه به سازمان
آموزش و پرورش شهر ماکو و مراجعه به مدارس و انتخاب نمونه ها و ارائه راهنمایی های الزم در
محیطی مناسب پیشآزمون کارکردهای اجرای برای آزمودنی های هر دو گروه اجرا شد و نمرات ثبت
گردید سپس متغیر آزمایش (آموزش مهارتهای تنظم هیجان) فقط برای گروه آزمایشی به مدت 8
جلسه دو ساعته اجرا و در جلسه آخر از هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرای پسآزمون کارکردهای
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اجرای به عمل آمد .اطالعات گردآوری شده از طریق آزمون های تحلیل کواریانس تک متغیره مانوا و
چندمتغیره مانکوا در نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
نتایج
جدول ( )2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش
آزمون و پسآزمون نشان می دهد:
جدول ( )2میانگین و انحراف معیار کارکردهای اجرایی و ابعاد آن
Table 2
Descriptive statistics results for Executive functions and its components

متغیر

مرحله

کنترل

آزمایش

variables

stage

control

experimental

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

Mean

SD

Mean

SD

پیشآزمون
کارکردهای اجرایی

Pretest

32.06

2.57

33.66

3.28

Executive
functions

پسآزمون

30.4

2.97

28.13

2.87

پیشآزمون
خطای درجاماندگی

Pretest

13.53

1.73

14.20

3.10

Error in
execution

پسآزمون

12.80

1.86

11.47

2.39

پیشآزمون

18.53

پسآزمون

17.60

خطای کل
Total error

Posttest

Posttest
Pretest
Posttest

2.33
2.16

19.47
16.67

2.64
2.26

مطابق با اطالعات مندرج در جدول ( ،)2برای نمرات کارکردهای اجرایی و ابعاد آن در مرحله پسآزمون
برای گروه آزمایش تغییرات زیاد و برای گروه کنترل تغییرات جزئی مشاهده می شود.
برای آزمون اثر آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با عالیم اهمال
کاری با توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیش آزمون و پسآزمون است و به منظور کنترل اثر
پیش آزمون از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد .این نوع تحلیل دارای مفروضه هایی به
شرح ذیل است.
توزیع نرمال دادهها :با توجه به نتایج آزمون کولموگراف–اسمیرنف ،دادهها دارای توزیع نرمال
میباشند.
1
همگنی واریانس ها  :نتایج آزمون  Fهمگنی واریانس های لوین 2در جدول زیر آورده شده است.
1. Homogeneity of variance
2. Levene's Test for Equality of Variances
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اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانشآموزان...
جدول ( )3نتایج همگنی واریانس ها برای کارکردهای اجرایی در بین دو گروه
Table 3
Homogeneity of variances for executive functions in two groups

مرحله

متغیر

فراوانی

درجه آزادی1

درجه آزادی2

معناداری

stage

variables

F

df1

df2

Sig.

پسآزمون

کارکردهای اجرایی

Posttest

Executive
functions

1

2.246

0.115
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آزمون لوین محاسبه شده در مورد کارکردهای اجرایی از لحاظ آماری معنادار نیست ( )P >4/41بنابراین
مفروضه همگنی واریانس ها برقرار است.
از آن جا که مفروضه های توزیع نرمال دادهها ،همگنی واریانس های دو گروه و همگنی شیب های
رگرسیون (جدول  )0رعایت شده است لذا تحلیل کواریانس تک متغیره اجرا گردید.
جدول ( )0نتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی برای کارکردهای اجرایی در دو گروه با کنترل پیشآزمون
Table 4
The results of covariance analysis of between-group effects for executive functions in the two groups with
control of pretest

متغیر

variables

مرحله

stage

source

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

SS

df

MS

فراوانی

معناداری

ضریب اتا

F

Sig.

Eta2

کارکردهای اجرایی Executive functions

پسآزمون Posttest

گروه
خطا

group*pretest
group

82.641

1

82.641

20.991

0.000

0.437

error

گروه*پیشآزمون
پیشآزمون

133.035

1

133.035

33.971

0.000

0.556

106.297

27

pretest

25.96

2

25.96

2.914

0.065

0.049
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چنانچه مشاهده میشود بین نمرات پسآزمون کارکردهای اجرایی ( F= 82/601و  )P>4/41گروه
آزمایش و کنترل بعد از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .مجذور ایتا  4/039است و این
بدین معنی است که  03/9درصد تغییرات مربوط به واریانس کارکردهای اجرایی در مرحله پسآزمون به
واسطه انجام مداخله (آموزش مهارتهای تنظیم هیجان) تبیین می شود.
جدول ( )1نمرات تعدیل شده کارکردهای اجرایی در مرحله پسآزمون
Table 5
Estimates for executive functions in Posttest

متغیر

مرحله

گروه

میانگین

خطای استاندارد

variables

stage

group

Mean

Std. Error

کارکردهای اجرایی
Executive
functions

کنترل
پسآزمون
Posttest

control

آزمایش
experimental

30.99
27.54

0.52
0.52

چنانچه اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد نمره پسآزمون کارکردهای اجرایی آزمایش کمتر از
گروه کنترل است .از این رو ضمن رد فرض صفر ،میتوان گفت آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر
بهبود کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با عالیم اهمال کاری اثر مثبت دارد.
قبل از استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری در بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم
شناختی بر ابعاد کارکردهای اجرایی ،جهت رعایت پیش فرض های آن ،از آماره های به شرح ذیل
استفاده شد:
توزیع نرمال دادهها
از آنجایی که سطح معناداری آزمون کولموگروف – اسمیرونوف برای متغیرهای پژوهش بیش از مقدار
مالک  4/41به دست آمد ( ،)P<4/41در نتیجه متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع
نرمال میباشد.
1

همگنی واریانسها
برای بررسی همگنی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون ،از آزمون  Fهمگونی واریانس های لوین 2
استفاده شد .نتایج نشان داد که سطح آماره ( )Fبرای متغیرهای مورد مطالعه معنی دار نیست ()P>4/41
و این نشان دهنده آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین آزمودنی ها (گروه مهارتهای تنظیم
شناختی و گروه کنترل) متفاوت نیست و واریانس ها با هم برابرند.

1. Homogeneity of variance
2. Levene's Test for Equality of Variances
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اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانشآموزان...

همگنی ماتریس واریانس – کواریانس
یکی از مفروضه ها ،بررسی همسانی ماتریس های واریانس -کوواریانس است .روش استاندارد برای
ارزیابی برابری ماتریس های کواریانس آزمونت  Mباکس 1است ،که در آن معناداری آماری شاخص
ناهمگنی یا نابرابری محسوب می شود .نتایج به دست آمده ( M=1/110باکس F=4/066 ،و
 )P=4/946نشان داد که مقدار باکس معنی دار نیست در نتیجه ماتریس واریانس-کوواریانس ها در هر
آزمون همگن هستند.
جدول ( )6نتایج شاخص های اعتباری معناداری تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی ابعاد کارکردهای اجرایی
Table 6
The results of multivariate covariance analysis for two groups in executive functions components
Hypothesis df
Error df
ضریب اتا
معناداری
فراوانی
مقدار
نام آزمون
test

value

آزمون المبدای ویلکز
Wilk's Lambda

آزمون اثر هتلینگ
Hotelling Trace

Sig.

F

Eta2

0.562

9.74

2

25

0.001

0.438

0.780

9.74

2

25

0.001

0.438

مطابق با اطالعات جدول ( )6با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری ( ،)P >4/41بیانگر آن هستند که
بین گروه کنترل و آزمایش حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (کارکردهای اجرایی) تفاوت معنی
داری وجود دارد ،برای پی بردن به تفاوت (ناشی از تأثیر آموزش تنظیم هیجان) ،نتایج حاصل از تحلیل
کواریانس چند راهه در متن مانکوا ،در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )9نتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی برای مؤلفه های کارکردهای اجرایی در دو گروه با کنترل پیشآزمون
Table 7
The results of covariance analysis of between-group effects for executive functions components in the two
groups with control of pretest

components

مؤلفه

مرحله

خطای درجاماندگی

stage
Posttest

پسآزمون

Error in execution

منبع تغییرات
source

گروه*پیشآزمون

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

SS

df

MS

فراوانی

معناداری

F

Sig.

ضریب
اتا
Eta2

0.016

1

0.016

0.009

0.925

0.000

78

1

78

48.34

0.0001

0.650

22.34

1

22.34

13.85

0.001

0.348

group*pretest

پیشآزمون
pretest

گروه
group

خطا

41.95

26

1.61

error

3. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
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گروه*پیشآزمون

0.074

1

0.074

0.047

0.830

0.002

91.04

1

91.04

61.30

0.0001

0.702

19.10

1

19.10

12.86

0.001

0.331

group*pretest

خطای کل

Total error

Posttest

پسآزمون

پیشآزمون
pretest

گروه
group

38.62

خطا

26

1.48

error

نتایج جدول ( )9نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر همپراش (کمکی)،
آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در ابعاد خطای درجاماندگی
( ،)F=13/81, 2=4/308و خطای کل ( ،)F=12/86, 2=4/331کارکردهای اجرایی شده است .میزان
تأثیر برای خطای درجاماندگی  31درصد ،و برای خطای کل نیز  33درصد بود .بدین معنا که بخشی از
تفاوت های فردی در ابعاد کارکردهای اجرایی به خاطر تفاوت در عضویت گروهی (تأثیر مداخله)
میباشد.
جدول ( )1نمرات تعدیل شده مؤلفه های کارکردهای اجرایی در مرحله پسآزمون
Table 8
Estimates for executive functions components in Posttest

Error in
execution

خطای
درجاماندگی

16.3

0.321

خطای کل

17.96

0.321

Posttest

11.23

0.334

پسآزمون

13.03

0.334

Posttest

variables

stage

group

Mean

Std. Error

پسآزمون

متغیر

مرحله

گروه

میانگین

خطای استاندارد

کنترل
control

آزمایش
experimental

Total error

کنترل
control

آزمایش
experimental

چنانچه اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد نمره پسآزمون خطای درماندگی و خطای کل گروه
آزمایش کمتر از گروه کنترل است .بنابراین استفاده از آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی منجر به
کاهش میانگین (بهبود) نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش (با توجه به جدول  )8در ابعاد کارکردهای
اجرایی شامل خطای درجاماندگی و خطای کل نسبت به گروه کنترل شده است .از این رو ضمن رد
فرض صفر ،میتوان مطرح کرد که آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر بهبود ابعاد کارکردهای اجرایی
در دانشآموزان با عالیم اهمال کاری اثر مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه ،هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجان بر کارکردهای
اجرایی دانشآموزان دارای عالیم اهمال کاری تحصیلی بود؛ بنابراین شناسایی این تأثیر بر اساس اینکه
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این متغیر از شاخص های مهم عملکرد تحصیلی است حائز اهمیت بوده است .نتایج این پژوهش نشان
داد که که آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در کارکردهای اجرایی
و ابعاد خطای درجاماندگی و خطای کل شده است .به عبارتی ،آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی منجر
به کاهش میانگین (بهبود) نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در کارکردهای اجرایی و ابعاد خطای
درجاماندگی و خطای کل نسبت به گروه کنترل شده است .از این رو میتوان مطرح کرد که آموزش
مهارتهای تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با عالیم اهمال کاری مؤثر است .این
یافته با یافته های عظیمی و توحیدلو ( ،)1386اسپینوزا و همکاران ( ،)2419برهانی و همکاران (،)1386
کراچ و همکاران ( ،)2418محمودی ( ،)1386وانته و همکاران ( )2419و حسینی و همکاران ()1386
همسو است .در این راستا ،مطالعات النتریپ و همکاران ( ،)2416رمضان زاده و همکاران ( )1383و
محمودی ( )1386نشان دادند که آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی تأثیر قابل توجهی بر کارکردهای
اجرایی و تعداد کوشش های صحیح دانشآموزان دارد .همچنین ،کراچ و همکاران ( )2418مطرح کردند
که مشکل در تنظیم هیجانی به طور قابل توجهی میتواند کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و
بازداری/تغییر) را پیشبینی کند .عظیمی و توحیدلو ( )1386در مطالعه ای مطرح کردند که آموزش تنظیم
هیجان در ارتقای عملکرد های اجرایی و افزایش خودبازداری مؤثر است .خسروتاش و همکاران ()1386
اشاره نمودند که آموزش مهارتهای اجتماعی-هیجانی بر بهبود عملکرد توجه (پاسخ صحیح به تصویر،
پاسخ صحیح به اعداد و زمان واکنش در مورد اعداد) مداوم دانشآموزان مؤثر است .وانته و همکاران
( )2419اشاره نمودند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار رابطه معنی داری با نقص
کارکردهای اجرایی و نقش میانجی قابل توجهی در میان نقص کارکردهای اجرایی و عالیم افسردگی در
نوجوانان دارند .پژوهش های راتفورد و همکاران ( ،)2411و اسپینوزا و همکاران ( )2419نیز نشان داد که
تنظیم هیجانی نقش با اهمیتی در پیشبینی کارکردهای اجرایی دارد.
در تبیین این یافته میتوان مطرح نمود که وجود مشکالت هیجانی و شناختی به صورت هم زمان در
دانشآموزان اهمال کار بیانگر ارتباط متقابل بین فرایندهای هیجانی و شناختی است (کرومهیکز و مولر،1
2410؛ بودن 2و همکاران .)2413 ،در واقع این اعتقاد وجود دارد که کارکرد اجرایی و تنظیم هیجان
حداقل در برخی از اساس های فیزیکی و روانشناختی باهم همپوشی دارند و سهیم هستند (اشمیکل و
تانگ .)2411 ،3این بدین معناست که ساختارهای مغزی مشترکی (به خصوص قشر پیش پیشانی) در این
دو سازه دخیل هستند .تحقیقات نشان داده اند که کارکردهای اجرایی چون حافظه کاری ،کنترل
بازدارندگی ،تفکر انتزاعی و تصمیم گیری برای تنظیم مناسب هیجانات موردنیاز هستند (بلکمر و

1. Cromheeke & Mueller
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رابینس .)2412 ،1کارکرد اجرایی همچنین به عنوان مبنای رشد اولیه خودتنظیمی در نظر گرفته شده
است (فوستر .)2413 ،2نقایص کارکردهای اجرایی باعث کاهش تنظیم شناختی و تنظیم رفتاری شده که
این موضوع به نوبه خود میتواند باعث افزایش بروز رفتارهای اهمال کارانه شود (دو منتیل.)2410 ،3
شواهد چندین مطالعه مختلف نشان می دهد که رشد جنبه هایی از کارکردهای اجرایی مثل بازداری
کنت رل شده و توجه اجرایی ،به طور قوی با افزایش درک هیجانی و تنظیم هیجان در ارتباط است.
هیجان و شناخت به شکل پیچیده ای به یکدیگر متصل هستند و هر دو برای پردازش اطالعات و اجرای
عمل کار می کنند (بل و ولفه .)2449 ،0بعالوه محتمل است که تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی هر
دو برهم تأثیر بگذارند .هیجان میتواند برای کمک به سازماندهی افکار شخص ،یادگیری و عمل استفاده
شود و فرایندهای شناختی هم از تنظیم هیجانات شخص بازخورد می گیرند (دیلون.)2448 ،1
هیجانات میتوانند به سازماندهی تفکر شخص ،یادگیری و کنش ها کمک کنند (تنظیم هیجان) و
فرایندهای شناختی یک نقش مهم را در تنظیم هیجانات بازی می کنند (رمضان زاده و همکاران،
 .)1383بطوری که در پژوهش سیوویکا ،میتروفان و گریلی )2413( 6آشکار شد کودکانی که دارای نشانه
های نقص توجه/بیش فعالی بودند در تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی مشکل داشتند که بعد از کار بر
روی راهبردهای تنظیم هیجانی و بهبود آنها ،کارکردهای اجرایی آنها نیز بهبود یافت .مطالعات طولی
نشان داده است که تنظیم هیجان سازگارانه در سنین کودکی پیشبینی کننده توانایی های اجرایی بهتر
در سنین باالتر است (یراش ،بالیر ،استیفر و وگتلین.)2413 ،9
یافته های پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان با توانایی اجرایی و شناختی بیشتری برای پردازش
اطالعات همراه است و این توانمندی میتواند به دانشآموزان کمک کند تا درک بهتری از پیامدهای
منفی اهمال کاری داشته باشند .تنظیم هیجان به افراد در تعدیل مدیریت هیجانات خوشایند و ناخوشایند
کمک اساسی کرده و افراد به راحتی تحت تأثیر هیجانات منفی خود قرار نمی گیرند و در نتیجه به
احتمال کمتری به رفتارهای مشکل آفرین همچون اهمال کاری روی می آورند .به عبارتی ،هنگامی که
فرد با یک موقعیت هیجانی رو به رو می شود احساس خوب و خوش بینی برای مهار هیجان کافی
نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی را داشته باشد .در حقیقت ،در
فرایند تنظیم هیجان به تعامل بهینه ای از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است زیرا
انسان ها با هر چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های
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افراد است .بنابراین ،از طریق این مکانیسم آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی میتواند بر بهبود
کارکردهای اجرایی دانشآموزان با عالیم اهمال کاری مؤثر باشد.
در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت و نقش باالی آموزش مهارتهای تنظیم
هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی دانشآموزان دارای اهمال کاری میباشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود
نظام آموزش و پرورش و در رأس آن مربیان ،مشاوران و سایر متخصصان حوزة تعلیم و تربیت با آگاهی
از نتایج پژوهش سعی در بهبود کارکردهای اجرایی از طریق آموزش مهارتهای تنظیم هیجان داشته
باشند.
در امور پژوهشی معموالً محدودیت هایی وجود دارد که چنانچه محقق بتواند بر آن ها فائق آید ،نتایج
پژوهش با دقت بیشتری حاصل خواهد شد .پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ برای نمونه
در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه خودگزارشی استفاده شده است و ممکن است در
پاسخ ها سوگیری وجود داشته باشد و همچنین کنترل دقیق بعضی از متغیرها مانند وضعیت اقتصادی -
اجتماعی خانواده ها ،امکانات آموزشی و تربیتی ،عدم سنجش وضعیت عاطفی و روانی آزمودنی ها به
هنگام پاسخگویی به سواالت میسر نبوده است که می توانست در نتایج تحقیق مؤثر باشد و جامعه آماری
این تحقیق فقط دانشآموزان دختر مشغول تحصیل در پایه یازدهم مدارس دوره دوم متوسطه شهر ماکو
را در بر گرفته است که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و از جامعیت پایینی برخوردار بوده
است و باید تعمیم نتایج آن با احتیاط صورت گیرد در این رابطه استفاده از مصاحبه کیفی به جای
پرسشنامه ،کنترل برخی متغیرهای جمعیت شناختی و خانوادگی و انجام پژوهش در سایر سطوح
تحصیلی جهت باال بردن قدرت تعمیم پذیری نتایج میتواند مفید و مؤثر واقع گردد.
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