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Abstract 

Background & Objectives: Motor development in the form of fine and gross motor skills, besides cognitive development significantly affects 

executive functioning skills, including response inhibition, attention, and motor performance in the future of children. Developmental 
interventions could be important in developing these motor and cognitive skills. There are various forms of related practice interventions. One 

of these forms is self–regulation. Therefore, the present research explored the effect of self–regulation conditions on children’s fine skills in 

motor development and executive functioning. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The study subjects consisted of 60 girls aged 

7, 9, and 11 years in Isfahan City, Iran, in 2018 who were selected by purposive sampling method. Participants in each age group were randomly 

divided into two 10–subject self–regulating and control groups. In the pretest phase, children participated in the test of Fine Motor Skills of the 
Bruininks–Oseretsky (Vaez Mousavi and Shojaee, 2005) and the Flanker Executive Functioning Test (Davidson et al., 2006). Then, the 

experimental group received an interventional program for 8 weeks (two 60–min sessions per week) in a self–regulation setting. Besides, in a 

self–regulating situation, a child was placed in a control situation; they participated in developmental interventions in consonance with the child's 
self–regulation situation and similar to their choices. At the end of the interventions and one month later, posttest and follow–up surveys were 

performed regarding the motor and cognitive development variables. Statistical analysis was performed using the repeated–measures Analysis 
of Covariance (ANCOVA) at a significance level of 0.05 in SPSS. The Bruininks–Oseretsky test package is a motion scale in a standardized 

reference norm. The retest reliability coefficient of the Bruininks–Oseretsky test was reported as 78% and 86% for the long and short forms, 

respectively. In this research, the fine skills of the subtest in the short form were used in the pretest, posttest, and follow–up stages. The fine 
executive functioning test was developed by Davidson et al., and its reliability was reported as 0.72. This test is used to evaluate the components 

of active memory and inhibition, and recording the results in this test is automatically conducted by a computer. 

Results: The present study results related to fine motor skills indicated the self–regulation values in all age groups were significant, as follows: 
7 years (F=5.24, p=0.035); 9 years (F=7.11, p=0.016), and 11 years (F=9.70, p=0.006). Comparing the mean scores revealed that the growth of 

fine motor skills of the intervention group was significantly higher than that of the yoked group in all three age groups. Concerning inhibitory 

control at the age of 9 years, the main effect of the group was significant (F=4.58, p=0.047). However, in the age groups of 7 and 11 years, the 
main effect of the group was not significant (P˃0.620, p >0.110, respectively). 

Conclusion: Providing self–regulation strategies in the training conditions improved performance in learning and cognitive development among 

the investigated girls in the age range of 7, 9, and 11 years. According to the current research results, it is suggested this strategy be used to 
improve the performance of children in learning and development. 

Keywords: Self–regulation, Executive functioning, Inhibitory control, Development, Fine motor development, Bruininks–Oseretsky, Flanker 
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  .1۵۶(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ اهمرهم برخط انتشار   

 )کنترل بازداری( و کارکرد اجراییظریف حرکتی های مهارت رشد خودتنظیمی برتأثیر شرایط 
 کودکان

 ۳، عبداله قاسمی۲کیوان مالنوروزی*، 1لیلی زمانی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. دانشجوی دکتری رشد حرکتی، گروه تربیت1
 ؛ایران استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، اسالمشهر، .۲
 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.استادیار، گروه تربیت .۳

  keivannorozy@gmail.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸خرداد  ۲1 تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸فروردین  ۲۵ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 حرکتیهای ر رشد مهارتتأثیر شرایط خودتنظیمی بخودتنظیمی مشارکت فعال فراشناختی و انگیزشی و رفتاری فراگیران در فرایند یادگیری است. در این تحقیق  هدف:زمینه و 
  بررسی شد. کودکان )کنترل بازداری( اجرایید و کارکرظریف 

، هفت و نُه و یازده سال به تعداد مساوی دخترشصت های تحقیق را آزمودنیگروه گواه بود.  آزمون و پیگیری باآزمون و پسطرح پیش تجربی بااین پژوهش نیمه بررسی:روش
 .قرار گرفتند گواهو  آزمایشی نفرٔهده ادفی در دو گروهتص طورهسنی ب ردٔه هر کنندگان درشرکت انتخاب شدند. مندصورت هدفهبتشکیل دادند که  1۳۹۷در سال  از شهر اصفهان

فالنکر )دیویدسون و همکاران، اجرایی  و همچنین آزمون کارکرد (1۳۸۴اوزرتسکی )واعظ موسوی و شجاعی، -برونینکس رشد حرکتی آزمون آزمون، کودکان درپیش در مرحلٔه
ر در کنار هدریافت کرد. شرایط خودتنظیمی  درای در هفته دقیقه۶۰شکل دو جلسٔه مدت هشت هفته بهای را بهبرنامٔه حرکتی مداخلهگروه آزمایشی  . سپس،شرکت کردند (۲۰۰۶

در شرایط  دیرش در مداخالت ویهای انتخاب و مشابه با گروه آزمایشی کودک صورت همخوان باهب قرار داشت کهگواه  گروه شرایط خودتنظیمی، کودکی در کودک در
استفاده از  وتحلیل آماری باتجزیهشد.  جراشناختی ا حرکتی و ری در متغیرهای رشدیپیگ آزمون ماه،و پس از یکآزمون مداخالت، پس شرکت کرد. در پایانغیرخودتنظیمی 

 انجام پذیرفت. ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرم با ۰٫۰۵در سطح معناداری  گیری مکرراندازهتحلیل کوواریانس با 
، F=۷٫11( و نُه سال )=F ،۰٫۰۳۵p=۵٫۲۴های سنی هفت سال )شرایط خودتنظیمی در تمام ردهکه داد ان در ارتباط با رشد مهارت حرکتی ظریف نشنتایج آزمون  ها:یافته

۰٫۰1۶=p( و یازده سال )۹٫۷۰=F ،۰٫۰۰۶=p )دار بودااثر اصلی گروه معن کنترل بازداری در ردٔه سنی نُه سال در ارتباط با .استدار امعن( ۴٫۵۸ه است=F ،۰٫۰۴۷=p ؛ اما در)
 (.p ،۰٫11۰=p=۰٫۶۲۰دار نیست )به ترتیب های سنی هفت و یازده سال اثر اصلی گروه معنارده

سال  هفت و نُه و یازدهدختران  کنترل بازداریو های حرکتی ظریف مهارترشد در  راهبردهای خودتنظیم در شرایط تمرین، بهبود عملکرد را مشخص کرد،نتایج  گیری:نتیجه
 شناختی و آموزشی استفاده شود. های عصبتواند در مداخلهنتایج این تحقیق می .همراه داردبه

 فالنکر.آزمون  ،اوزرتسکی-مهارت حرکتی ظریف، برونینکس، رشد، رل بازداری، کنتخودتنظیمی، کارکرد اجرایی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
حقیقت به  منشأ هوش کودکنام  کتاب خود به ها پیش درپیاژه سال

رشد شناختی  حرکت اشاره کرد. وی اذعان داشت که ارتباط شناخت با
(. آدولف اظهار کرد که 1شود )کودک بر رشد حرکتی وی استوار می

آموزند، باید مراحل الزم برای هر های جدیدی میوقتی کودکان مهارت
ای تبدیل شود یافتهچارچوب ذهنی سازمانیکپارچه کنند تا به  عمل را

نیازهای طریق این فرآیند، شناخت در پاسخ به از(. او معتقد بود که ۲)
یابد. همچنین وی بیان توسعه می یادگیری حرکتی اولیه ایجاد شده و

سوی جلو، ی به دادن رشد شناختبر سوقرشد حرکتی اولیه عالوهکرد که 
های رشدی در حال وقوع برخوردار نقشی کلیدی برای سایر جنبه از

 (.۲است )

کرده، آنچه تصور شناخت بیش از  ارتباط حرکت بادیاموند دریافت که 
های تصویربرداری عصبی، شواهدی قوی مدد روشبوده است. او به 

های شناختی ارائه داد. هارتم های حرکتی ظریف وبرای ارتباط مهارت
ای در های قاعدهعقده پیشانی و مخچه وقشر پیشوی دریافت که 

های حرکتی نیز در هنگام انجام مهارت هنگام انجام تکالیف شناختی و
ترتیب بهترین گواه برای ارتباط بسیار نزدیک (. بدین۳شوند )فعال می
پیوند انکارناپذیر هایی هستند که های حرکتی و شناختی فعالیتمهارت
نمایش  زمان بههای شناختی را هممهارت های حرکتی ظریف ومهارت

 گذارند.می
ارتباط میان موفقیت  ای بهدر دهٔه اخیر، پژوهشگران توجه ویژه

این موضوع حاصل  اند؛بدنی داشتهورزش و تربیت تحصیلی کودکان و
تنیدگی رشد شناختی و حرکتی تأکیدشان بر درهمه هایی بوده کپژوهش

 (.۴بوده است )
. مداخالت تمرینی وجود دارد جلسات تمرینی و ی مختلفی ازهاشکل

ن روش فرد، خود ای در .ن اشکال، شرایط خودتنظیمی استای یکی از
ترتیب  و برای مثال تعداد بازخورد ؛پردازدکنترل موقعیت تمرینی می به
جمله شرایط تمرینی است وسایل کمکی از استفاده از و ایش تکالیفآر

ن روش فراگیر ای واقع دراختیار گیرد. در در تواند آن رافرد می که
اش فرایند یادگیری طور فعال درهب مسئول یادگیری خودش است و

کودک خود  وضعیتن ای عبارت دیگر، در . به(۵) مشارکت دارد
ی تمرینی هادوره شرکت در کنترل موقعیت تمرینی بپردازد.تواند بهمی
فرد برای انتخاب اجزای تمرینی  دادن اختیار به شرایط خودتنظیمی و در
شرایط درقبال تواند می چراکه ؛برخوردار است زیادیاهمیت  از

 .داشته باشدکنترل، یادگیری پربارتری  آزمونگر
بررسی تأثیر شرایط  تحقیق خود به ، درهمکاران وچیویاکوفسکی 

ساله برای ده یادگیری کودکان خودکنترلی بر عملکرد و دربازخو
 کودکانها نتیجه گرفتند آن .تکلیف پرتابی پرداختندیادگیری یک

ری یشتعملکرد حرکتی ب یادگیری و ،شرایط خودتنظیمی در هکردتمرین
وجود  به ها این برتری را. آندهندمینشان  گواهگروه  مقایسه بادر را

 .(۶) شرایط خودتنظیمی نسبت دادند کودکان در تر دریشب انگیزٔه
تمام از سوی دیگر، کارکردهای اجرایی اصطالحی کلی است و 

مدار دشوار یا انجام تکالیف هدفدر که فرایندهای شناختی پیچیده را 
 دهد. کارکردهای اجرایی بهخود جای می جدید ضروری بوده، در

است و  پیشانی مغز وابستهخصوص عملکرد لب به عملکرد مغز و

فراشناختی مغز نظیر فرایندهای شناختی و ای از وعهشامل مجم
(. ۷شود )اجتماعی می های شناختی ورشد مهارتخودتنظیمی رفتار و 

 های ضروری برای سالمت ذهنی وکارکردهای اجرایی، مهارت
 رشد شناختی و اجتماعی وزندگی، مدرسه و جسمانی، موفقیت در 

جوانی  طول فرایند رشد تا نوجوانی وها در آنشناختی است. روان
پیشرفت تحصیلی بسیار شوند؛ بنابراین، در کامل می یابند وتوسعه می

 (. ۷تأثیرگذارند )
کارکردهای  نافذ، ازهای نامربوط و قوی و توانایی برای بازداری پاسخ

رفتار ا طور مستقیم ببهشود و اجرایی محسوب می مهمبسیار 
توانایی (. بازداری پاسخ، به۸بخش مربوط است )نظمگرای خودهدف

شود. این مهارت، توانایی ارزیابی موقعیت عمل اطالق میتفکر قبل از 
 (.۹گیرد )بر میشدن در وارد عملقبل از  رفتار راو 
های حرکتی رتگرفته، ارتباط ویژه میان مهاهای انجامپژوهشتوجه به با
اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ اما اینکه توجه و  رشد شناختی از و

طور اختصاصی های حرکتی بهمهارت یک ازمسیر رشد کودک، کدامدر 
موضوعات مهم کارکردهای اجرایی ارتباط داشته باشد، از امکان دارد با 

های حرکتی ط بین مهارتبررسی ارتباپژوهشی است. کارلسون به 
رشد این نتیجه رسید که  به کارکردهای اجرایی پرداخت و ظریف و

قشر کارکردهای اجرایی، وابسته به  های حرکتی ظریف ومهارت
اکثر  (. شواهد علمی بیانگر آن است که1۰پیشانی مغز است )پیش

 داد کمی ازاند؛ اما تعسنج بودهتحقیقات ذکرشدٔه اخیر رابطه
ای فعالیت بدنی درجهت افزایش اثرات مداخلهها نیز به پژوهش

شده های بررسی(. بیشتر فعالیت11اند )کارکردهای اجرایی پرداخته
شامل تمرینات هوازی یا تمرینات مقاومتی بدون اجزای شناختی بوده 

کارکردهای  بعضی مواقع بدون تأثیر بردر  دارای تأثیر بسیار کم وکه 
از کودکانی که عبارت دیگر محققان دریافتند  (. به1۲اجرایی بودند )

آمادگی هوازی بهتری دارند، عملکردهای  نظر بدنی فعال هستند و
 (.11دهند )کودکان غیرفعال نشان میاجرایی بهتری درمقایسه با 

های سنی رده هرحال، بررسی تأثیر مداخالت رشدی مختلف دربه
اختیار مداخالت رشدی در  تواند اطالعات بیشتری راجع بهمتفاوت می

صورت آزمونگر اکثر تحقیقات رشدی، مداخالت بهما قرار دهد. در 
بیان دیگر، کودکان، در  (؛ به1۳گیرد )اختیار کودکان قرار می کنترل در

مداخالت  های رشدی وتمرین مهارت شرایط غیرخودتنظیمی به
تأثیرگذاری شرایط خودتنظیمی بر عملکرد توجه به پردازند؛ لذا بامی

صورت خودتنظیمی و حرکتی، بررسی تأثیر مداخالت رشدی به
این مداخالت  شرکت فعال درکودکان برای انتخاب و دادن به اجازه

 رسد. نظر میجالب به
شرایط خودتنظیمی، بازهم  زمینٔه دروجود تحقیقات گسترده  توجه بهبا

ن شرایط ضرورت انجام ای پاسخ مانده وشماری بیسؤاالت بی
مطالعٔه اثرات  سازد.نمایان مین زمینه ای تحقیقات بیشتر را در

های حرکتی بر بهبود کارکردهای اجرایی محدود بوده ای برنامهمداخله
های حرکتی نظیمی بر مهارتویژه دربارٔه تأثیر خودت(؛ به1۲است )

های دست، مهارت بر هماهنگی چشم وظریف که شامل حرکاتی مبتنی
ادراکی، یکپارچگی دوطرفی و -های بیناییحرکتی، مهارت-بینایی

ای بر هریک از شود؛ اما ازآنجاکه مطالعهعبور از خط مرکزی بدن می
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۳ 

است، طور جداگانه صورت نگرفته اجزای کارکردهای شناختی، به
های تأثیر شرایط خودتنظیم بر رشد حرکتی مهارت پژوهش حاضر

این شرایط بر کنترل بازداری در بررسی  حرکتی ظریف کودکان و
 ارزیابی کرد.های سنی هفت و نُه و یازده سال را رده

 بررسیروش 2
 تجربی بود که بااز نظر روش نیمه لحاظ هدف کاربردی واین تحقیق به

گروه گواه روی کودکان دختر پیگیری با آزمون و آزمون و پسطرح پیش
 کودک دخترشصت  های تحقیق راآزمودنیشد.  اجرا 1۳۹۷سال  در
شهر  سال، ازهفت و نُه و یازده  سنی سه ردٔه در تعداد مساویبه 

بررسی با مند صورت هدفهبها . آزمودنیاصفهان تشکیل دادند
روانی طبیعی  ی ورود نظیر داشتن وضعیت سالمت جسمانی وهامالک

همچنین تکمیل فرم  نقص عملکردی و نداشتن هرگونه اختالل و و
 هر ردٔه کنندگان درطرف والدین انتخاب شدند. شرکت نامه ازرضایت

 .گواه قرار گرفتند وآزمایشی  نفرٔهده گروه دو صورت تصادفی درهسنی ب
دو آزمونگر  ها توسط سه آزمونگر ازجمله نویسندٔه اول وگیریآزمون

پنج سال سابقٔه  ارشد علوم ورزشی و دارایخانم با مدرک کارشناسی
شی مدرسه های ورزهای مختلف در سالنگیریآزمون کار با کودکان و

صدا و گیری بدون عوامل مزاحم، مانند سرویا فضاهای مناسب آزمون
گیری، دفترچٔه راهنمای آزمون آمد انجام شد. پیش از شروع آزمونورفت

سپس  با دقت فراوان توسط نویسندٔه اول مطالعه گردید و طور کامل وبه
بت نمرات به دو چگونگی ثگیری و طی چند جلسه نحؤه آزمون در

 آزمونگر دیگر آموزش داده شد.
 تکمیل اطالعات فردی، در آزمون، کودکان پس ازپیش مرحلٔه در

-برونینکسحرکتی  تبحر رشد و ظریفی حرکتی های مهارتهاآزمون
ی فالنکر همچنین آزمون کارکرد اجرایی  و )فرم کوتاه(  1اوزرتسک

عنوان فعالیت منظم ورزشی به به گروه آزمایشی . سپس،شرکت کردند
مداخلٔه  شرایط خودتنظیمی پرداخت.( در 1۴ای )برنامٔه مداخله
اهداف بهبود هماهنگی، چابکی، با ای تمرین بدنی بود که تمرینی، دسته

هفته دو روز در  العمل طراحی شد وزمان عکس سرعت، قدرت و
صورت خودتنظیم گروه آزمایشی بهدر ساعته، مدت شانزده جلسٔه یکبه
صورت غیرخودتنظیم برگزار شد. در ابتدای جلسات گروه گواه بهدر  و

ای های بنیادی زنجیرهتوسعٔه توانش کردن وهدف گرمدقیقه با  1۵تا1۰
رفتن انجام پذیرفت. سپس یورتمه ها ورفتن، دویدن، انواع پرشاز راه

گیری (، هدف1۵توپ )تمرین با ها مانند انواع تمرین دقیقه به ۴۰تا۳۰
رفتن روی چوب موازنٔه تمرینی (، راه1۶ارتفاع متفاوت روی دیوار )با 
( اختصاص 1۸مهره ) نخ و ( و بازی با1۷ایستادن روی تختٔه تعادل )و 

 اهداف مذکورشد که بازی انجام یافت. ده دقیقٔه آخر هر جلسه نیز یک
پرتاپ کیسٔه لوبیا؛ قراردادن  ها عبارت بود از:این بازیبر داشت. در  را

 مداخالت خودتنظیم بهتوپ. های با ها؛ بازیبین آن ردشدن از موانع و
 امکانجلسات مداخله،  حین شرکت در کودکان در ن صورت بود کهای

 بارٔههر کودک در رت دیگر، ازعبا به .داشتند انتخاب شرایط تمرینی را
انتخاب  و ایابزار مداخله زمان استفاده ازرنگ، اندازه، ارتفاع، مدت

انتخاب کودک مداخالت  براساس نظر و سؤال شد و تمرین نوع بازی و
                                                      

1. Bruininks-Oseretsky 
2. Test of Motor Proficiency 

 شرایط خودتنظیمی، کودکی در کنار هر کودک در د. درگردیاعمال 
کودک شرایط  صورت همخوان باهب قرار داشت که گواه شرایط

رنگ، اندازه، ارتفاع، وی )های انتخاب مشابه با خودتنظیمی و
 درتمرین(  ای، انتخاب نوع بازی وابزار مداخله زمان استفاده ازمدت

هایی را نداشت که ؛ ولی حق انتخابمداخالت رشدی شرکت کرد
انتخاب دقیقاً مطابق با  معنا کهکودک گروه آزمایشی داشت؛ بدین

پایان مداخالت،  درکودک گروه آزمایشی حرکات تمرینی را اجرا کرد. 
 متغیرهای رشد حرکتی و ری دریماه بعد نیز آزمون پیگیک آزمون وپس

 رشد شناختی انجام شد. 
  ابزار سنجش

با  1۹۷۲سال  توسط برونینکس در اوزرتسکی-برونینکسآزمون 
آوری ـرای جمـعطراحی شد. ب های حرکتی اوزرتسکیاصالح آزمون

مقیــاس تبحــر  هــای حرکتـی کودکــان ازسـنجش قابلیـت اطالعـات و
این ده است. اسـتفاده شـ )فرم کوتاه(اوزرتسکی -برونینکس ۲حرکتــی

حرکتی  تبحر ظریـف و وهای حرکتی درشـت مقیاس حرکتی مهارت
 ۴۶ آزمون باخرده هشت از سـنجد ومـی سـاله را1۴٫۵تا۴٫۵کودکان 

های حرکتـی تآزمـون مهـارخـرده چهارماده تشـکیل شـده اسـت. 
، چــابکی، تعــادل، همــاهنگی دوطرفــه )سـرعت دویـدن و درشـت

)سرعت پاسخ،  ظریفهای حرکتی آزمون مهارتخــرده و سه قــدرت(
 و چاالکی اندام فوقـانی( سرعت و، حرکتی-کنتـرل بینایی

 درشت و ظریف و نوع مهـارت حرکتـی آزمون هر دوخردهیـک
فرم سنجد. این مجموعه آزمون، یکمی همـاهنگی انـدام فوقانی را

مـاده چهارده  آزمـون باخـردههشت  مشـتمل بـر دارد که نیزشده خالصه
عنوان نمرٔه استاندارد ها بهترکیب . مجموعه اجزای هریک ازاست

 شود.بیان می 1۰انحراف استاندارد  و ۵۰میانگین  هنجارشده با

نمرات اطالعات نُرمی براساس نمرات استاندارد و رتبٔه درصدی و 
 (.1۸آزمون وجود دارد )بخشی براساس سن در هر خردهنه

 مقیاس حرکتی ،زرتسکیوا-سحرکتی برونینک آزمون تبحر وعهجمم
 در آزمون این ضـریب پایـایی بازآزمایی است. مرجع استاندارد هنجار

. (1۸) گـزارش شـده اسـت ۰٫۸۶فـرم کوتاه  در و ۰٫۷۸فـرم طـوالنی 
 ری ازیآزمون پیگ آزمون وپس و آزمونپیش مرحلٔه این تحقیق در در

 فرم کوتاه آزمون استفاده شد. ظریفهای مهارتی آزمونخرده
( ۲۰۰۶) همکاران توسـط دیویدسـون و ۳فالنکر کارکرد اجراییآزمون 

این آزمون برای ارزیابی  .(1۹است ) ۰٫۷۲اعتبـار آن  ساخته شد و
 صورت خودکار وآزمـون به ثبـت نتـایج در و رودمیکار بازداری به

تصاویر  دسته از گیـرد. آزمـون شامل دوصورت می توسط رایانه
های صورتی )پنج ماهی ردیف( ویک های آبی )پنج ماهی آبی درماهی

 ماهی آبی دراست. آزمودنی باید وقتی ردیف( یک ماهی صورتی در
 و دبفشار را ماهی میانیجهـت  کلیـد همسـو با شودصفحه نمایان می

جهت چهار ماهی  همسو باکلید  شدن ماهی صورتیهنگام نمایان
های های غلط، گزینهبفشارد. خروجی آزمون تعداد پاسخبیرونی را 

نشان زمان تداخل را  های درست، زمان واکنش وپاسخ، پاسخبی
پاسخ بی های درست و غلط وافزار برای پاسخاین نرمدهد. در می

3. Flanker Task for Executive Function 
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۴ 

برای هر پاسخ درست شود. کاربر ارائه می ن پسخوراند پاسخ بهعنوابه
برای هر پاسخ غلط نیز ده امتیاز از  جمع امتیازات اضافه وده امتیاز به 

های بدون پاسخ هیچ گردد. برای کوششجمع امتیازات وی کسر می
 تعدادپژوهش حاضر تنها از  شود. درامتیازی دریافت یا کسر نمی

بازداری رفتار استفاده شد  عنوان شاخصی ازهای درست بهپاسخ
(1۹.)  

آورده  1جدول  گواه در برنامٔه مداخلٔه تمرینی برای دو گروه آزمایشی و
 شده است.

 گواه دو گروه آزمایشی وبرنامٔه مداخلٔه تمرینی در  .1 جدول
 مدت )دقیقه( هدف نوع تمرین ردیف

1 
های حرکتی مقدماتی شامل مهارتای از زنجیره

رفتن ها، یورتمهرفتن، دویدن، جهیدن، انواع پرشراه
(1۵) . 

های همراه گسترش مهارتکردن بهگرم
 حرکتی بنیادی.

 پانزده

 ده دست.افزایش هماهنگی چشم و  (.1۵راکت تنیس روی میز ) توپ و تمرین با ۲

۳ 
ارتفاع متفاوت روی زمین پرتاب با گیری و هدف

(1۶.) 
کنترل  دست و افزایش هماهنگی چشم و

 مهاری.
 پنج

۴ 
رفتن روی چوب موازنٔه تمرینی، ایستادن روی راه

رفتن روی چوب موازنٔه تمرینی با تختٔه تعادل یا راه
 (.1۷راکت )زدن به ضربه

کنترل کلی افزایش هماهنگی، تعادل و 
 اندام.

 ده

 (.1۶پاشو ) رفتن مانند حیوانات یا بازی بشین وراه ۵
 دست و افزایش هماهنگی چشم و

های فضایی، بهبود فعالیتیابی در جهت
 بازداری.

 پنج

۶ 
باال یا گرفتن مهرٔه در به حال پرتاب گرفتن مهرٔه در

 (.1۸)کشیدن تصاویر هندسی مختلف  ،حال سقوط
هبود زمان واکنش، افزایش هماهنگی ب

 دست.چشم و 
 پنج

۷ 
دادن توپ توپ، مانند پاس پرتاب کیسٔه لوبیا، بازی با

 شده، قراردادن موانع وفواصل تعریف ها وشکل به
 (.1۶ها )بین آن ردشدن از

جلسه با یک انجام یک یا دو بازی در
هدف  باعین حال  بردن، درهدف لذت

 کنترل مهاری. افزایش هماهنگی و
 پانزده

کار رفت. انحراف معیار به میانگین وبرای توصیف متغیرهای تحقیق، 
آزمون  قیطرها ازداده عیتوزها، ابتدا بخش تحلیل استنباطی داده در

تمام  ها درداده عینشان داد توز جیبررسی شد که نتا لکیو-شاپیرو
ها اینکه تفاوت بین گروه(؛ اما باتوجه به p>۰٫۰۵)نرمال است ها گروه

گذارد، برای مقایسٔه پیگیری تأثیر می آزمون وآزمون بر نتایج پسپیشدر 
روش آزمون، از حذف اثر پیش آزمون پیگیری با آزمون وپسگروه در دو 

قبل  وه،العگیری مکرر استفاده شد. بهاندازه باآماری تحلیل کوواریانس 
فرض همگنی شیب خط رگرسیون پیش اجرای تحلیل کوواریانس از

بود.  خط رگرسیون همگنی بیانگر جیبررسی قرار گرفت که نتا تحت
سطح  در ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرم استفاده ازتحلیل آماری با 

 انجام شد.  ۰٫۰۵داری معنا

 هایافته ۳
های رده ظریف دررشد مهارت حرکتی  یتوصیفهای آمار شاخص

مراحل مختلف  گواه در های آزمایشی وتفکیک گروهمختلف سنی به
 اریانسووکنتایج آزمون تحلیل ارائه شده است.  ۲جدول  گیری دراندازه

 دادان رشد مهارت حرکتی ظریف نش ارتباط با کرر درم گیریبا اندازه
، F=۵٫۲۴های سنی هفت سال )تمام رده شرایط خودتنظیم در که

۰۳۵٫۰=p ،۲۴٫۰=۲ƞ( و نُه سال )11٫۷=F ،۰1۶٫۰=p ،۳۰٫۰=۲ƞ )
 مقایسٔه است.دار امعن (F ،۰۰۶٫۰=p ،۳۶٫۰=۲ƞ=۷۰٫۹و یازده سال )

های رشد مهارتهر سه ردٔه سنی، در که  کندمشخص میها میانگین
است؛  گواهگروه  ازبیشتر داری اطور معنبه آزمایشیگروه  ظریفحرکتی 

هر سه ردٔه سنی هفت و نُه و یازده سال،  این مطلب بیانگر آن بوده که در
دار رشد مهارت حرکتی ظریف شده شرایط خودتنظیم باعث بهبود معنا

هر  سن هفت سال در گیری درهمچنین، اثر اصلی مرحلٔه اندازه .است
مشاهده شد که میانگین دار بوده و گواه معنا زمایش وگروه آ دو

 آزمون است.پس داری بیشتر ازطور معناشدٔه آزمون پیگیری بهتعدیل
سنین نُه و یازده سال  در گیریوجود این، اثر اصلی مراحل اندازهبا

شدٔه (؛ یعنی بین میانگین تعدیلp˃۰٫۰۵دار نبوده است )معنا
 (.۳شود )جدول داری مشاهده نمیپیگیری تفاوت معنا آزمون وپس

های رده کنترل بازداری کارکرد اجرایی دررشد  انحراف معیارمیانگین و 
مراحل مختلف گواه در  های آزمایشی وتفکیک گروهمختلف سنی به

نتایج آزمون تحلیل ارائه شده است. براساس  ۴جدول  گیری دراندازه
اثر اصلی گروه  ردٔه سنی نُه سال، در ۵جدول  در کررم اریانسووک

توجه به اینکه با (؛F ،۰۴۷٫۰=p ،۲1٫۰=۲ƞ=۵۸٫۴است )دار امعن
ه، بود گواههای گروه تر ازیشداری باطور معنبه آزمایشیمیانگین گروه 

دار رشد توان نتیجه گرفت که شرایط خودتنظیم باعث بهبود معنامی
های رده اما در ساله شده است؛کنترل بازداری کودکان نُه کارکرد اجرایی

(؛ p˃۰٫۰۵دار نبوده است )سنی هفت و یازده سال اثر اصلی گروه معنا
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۵ 

داری بر رشد دهد که شرایط خودتنظیم تأثیر معنااین مطلب نشان می
همچنین، ساله ندارد. کنترل بازداری کارکرد اجرایی کودکان نُه و یازده

دار است اگیری معناثر اصلی مراحل اندازهسه ردٔه سنی،  هر در

(۰٫۰۰1p<؛ در)هر دو گروه در واقع به این معنا بوده که میانگین در 
 طور یکسان افزایش داشته است.طول مطالعه به

 های سنیرده شده ومطالعهتفکیک دو گروه ظریف بهآماری رشد مهارت حرکتی  هایشاخص .۲ جدول
 گیریمراحل اندازه

 ردٔه سنی        گروه
 آزمونپیش

 میانگین )انحراف معیار(
 آزمونپس

 میانگین )انحراف معیار(
 پیگیری

 میانگین )انحراف معیار(

 هفت سال
 (۲٫۶۴) ۲1٫1۰ (۲٫۹۴) ۲۰٫۰۰ (۲٫۷۵) 1۷٫۳۰ آزمایشی

 (1٫۹۷) ۲1٫۹۰ (1٫۷۰) ۲1٫۰۰ (1٫۶۰) 1۹٫۹۰ گواه

 نُه سال
 (۲٫۶۲) ۲۴٫۲۰ (۲٫۳۳) ۲۳٫1۰ (1٫۹1) ۲۰٫1۰ آزمایشی

 (۳٫۶۹) ۲۴٫۶۰ (۳٫۳1) ۲۳٫۵۰ (۳٫۴۴) ۲۲٫۵۰ گواه

 یازده سال
 (۷٫۵۹) ۲۹٫۰۰ (۷٫۴۲) ۲۸٫۲۰ (۶٫۲۷) ۲۴٫۸۰ آزمایشی

 (۶٫۴۹) ۲۸٫۲۰ (۶٫۸۶) ۲۷٫۲۰ (۶٫۴۹) ۲۵٫۵۰ گواه

 تفکیک ردٔه سنیبه کودکان ظریفهای حرکتی برای رشد مهارت گیری مکرراندازه بااریانس کوونتایج آزمون تحلیل . ۳ل جدو

 آماره
 سنی ردٔه

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار 

 هفت
 سال

 گروه
 گیریمراحل اندازه

 گیریمراحل اندازه×گروه

۵٫۲۴ 
۷٫۲1 
۰٫۲۹ 

۰٫۰۳۵ 
۰٫۰1۶ 
۰٫۶۰۰ 

۰٫۲۴ 
۰٫۳۰ 
۰٫۰۲ 

 سالنُه 
 گروه

 گیریمراحل اندازه
 گیریمراحل اندازه×گروه

۷٫11 
۰٫۰۵ 
۰٫۰۲ 

۰٫۰1۶ 
۰٫۸۲۰ 
۰٫۸۸۰ 

۰٫۳۰ 
۰٫۰۰۳ 
۰٫۰۰1 

 سالیازده 
 گروه

 گیریمراحل اندازه
 گیریمراحل اندازه×گروه

۹٫۷۰ 
۴٫۳۲ 
۰٫۳۷ 

۰٫۰۰۶ 
۰٫۰۵۳ 
۰٫۵۵۰ 

۰٫۳۶ 
۰٫۲۰ 
۰٫۰۲ 

 های سنیشده و ردهمطالعهتفکیک دو گروه کارکرد اجرایی )کنترل بازداری( بهآماری رشد  هایشاخص .۴ جدول
 گیریمراحل اندازه
 گروه  ردٔه سنی        

 آزمونپیش
 میانگین )انحراف معیار(

 آزمونپس
 میانگین )انحراف معیار(

 پیگیری
 میانگین )انحراف معیار(

 هفت سال
 (۴٫۶1) ۹1٫۵۸ (۷٫1۰) ۸۷٫۳۰ (۸٫۸۶) ۸۲٫۸۴ آزمایشی

 (۲٫۷۰) ۹۲٫۰۷ (۴٫۵۸) ۸۸٫۴۸ (۵٫۹۴) ۸۳٫۷1 گواه

 نُه سال
 (۲٫۲۴) ۹۳٫۷۴ (۲٫۹۳) ۹1٫۶۳ (۴٫۵۳) ۸۷٫۸۹ آزمایشی

 (۴٫۶۰) ۹1٫۴1 (۵٫۸۲) ۸۸٫۵۳ (۷٫1۴) ۸۵٫۳۴ گواه

 یازده سال
 (۲٫۴1) ۹۵٫۷۷ (۳٫۴1) ۹۳٫۳۶ (۶٫۲۹) ۹۰٫۳۶ آزمایشی

 (۳٫۷۵) ۹1٫۸۶ (۵٫۳1) ۸۸٫۶۷ (۶٫۴۰) ۸۴٫۹۰ گواه

 تفکیک ردٔه سنیبه کودکان کارکرد اجرایی )کنترل بازداری(برای رشد  گیری مکرراندازه بااریانس ووکنتایج آزمون تحلیل . ۵ل جدو

 آماره
 سنی ردٔه

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار 

 هفت
 سال

 گروه
 گیریمراحل اندازه

 گیریمراحل اندازه×گروه

۰٫۲۶ 
1۰۹٫۶۶ 

۰٫۶۲ 

۰٫۶۲۰ 
۰٫۰۰1> 

۰٫۴۴۰ 

۰٫۰۲ 
۰٫۸۷ 
۰٫۰۴ 

 سالنُه 
 گروه

 گیریاندازهمراحل 
۴٫۵۸ 

۳۵٫۶۲ 
۰٫۰۴۷ 
۰٫۰۰1> 

۰٫۲1 
۰٫۶۸ 
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۶ 

 ۰٫۰۳ ۰٫۴۶۰ ۰٫۵۸ گیریمراحل اندازه×گروه

 سالیازده 
 گروه

 گیریمراحل اندازه
 گیریمراحل اندازه×گروه

۲٫۸۶ 
۳۸٫۰۷ 
۲٫۴۵ 

۰٫11۰ 
۰٫۰۰1> 

۰٫1۴۰ 

۰٫1۴ 
۰٫۷۹ 
۰٫1۳ 

 بحث 4
های حرکتی مهارت رشد حاضر تأثیر شرایط خودتنظیمی بر پژوهش در

. شدکودکان بررسی )کنترل بازداری(  کارکردهای اجرایی و ظریف
متغیرهای  های این تحقیق بیانگر تفاوت معناداری درتحلیل یافته

ن تحقیق تأثیر ای است. در گواه و آزمایشگروه  بین دو شدهسنجش
 شرایط خودتنظیم و در منتخب منظم ورزشیدوره تمرینات یک

)کنترل  کارکرد اجرایی و ظریفهای حرکتی بر مهارت غیرخودتنظیم
شهر اصفهان بررسی  سالٔههفت و نُه و یازده کودکان دختر دربازداری( 

ظریف های حرکتی تمرینات منتخب بر مهارت شد. نتایج نشان داد که
تأثیر  گواه ی وآزمایشهای گروهاری( )کنترل بازد کارکرد اجرایی و

 همکاران و نتایج پژوهش تسای ن تحقیق باایهای یافتهمعناداری دارد. 
 . (1۵است )همخوان 

نتایج مطالعات  توان بههای پژوهش حاضر میتوجیه یافته در
عملکردی پژوهشگرانی -تصویربرداری عصبی تصویربرداری عصبی و

بر ساختارهای مشترک عصبی برای اعمال شناختی بنیچون دیاموند م
پیشانی( در قشر پیش سازی این مراکز )مخچه ویا هم فعالحرکتی  و

شناختی اشاره کرد. تکالیف حرکتی و هنگام اجرای اعمال حرکتی و 
نیاز دارند، تمرکز زیادی به توجه و  هنوز خودکار نشده و شناختی که
 پیشانی متکی هستند وقشر پیش شدگی مخچه وفعالبیشتر بر 

های حرکتی مناسب موجب گزینهکه ای درحالیهای قاعدهعقده
ترتیب، کنند. بدینبازداری می نامرتبط راشوند، حرکات اضافه و می

این های حرکتی موجب فعالیت مغزی بیشتر در احتمااًل تمرین مهارت
توانسته است گواه شده که  هر دو گروه آزمایش و درنواحی مغز کودکان 

 (. ۳بهبود بخشد )ها را های شناختی نظیر بازداری آنتوانایی
تمرینات منتخب ورزشی باعث  ن تحقیق مشخص شد کهای در

 ظریفهای حرکتی مهارت افزایش دقت اجرا در عملکرد و پیشرفت در
 ها درگروه دهد عملکرد همٔهان مینشنتایج . شودمیکنندگان شرکت
 همکاران جانل و تحقیق آزمون بهتر شده است. این یافته باپس مرحلٔه

  .(۲۰رد )همخوانی دا
 گواههای گروهدرمقایسه با  آزمایشیهای گروه نتایج نشان داد که

کلیدی  . تحت دیدگاه شناختی اجتماعی، مشخصٔهرندعملکرد بهتری دا
 خودتنظیمی تمرکز بر توانایی یادگیرنده برای اجرای حس انتخاب و

کار گرفته هراهبردهای خودتنظیمی متنوعی ب کنترل زمانی است که
 های زیربنایی شرایط خودتنظیمی پنهان ماندههرچند مکانیزم. شودمی

لکرد بارٔه تأثیرگذاری شرایط خودکنترلی بر عمفرضیٔه عمده در است، دو
 های پردازش اطالعات ویادگیری حرکتی وجود دارد: فرضیه و

های انگیزشی. براساس فرضیٔه پردازش اطالعات، داشتن قدرت فرضیه
سازد میقادر ها را های تمرینی، یادگیرندهتسلط بر برخی جنبه انتخاب و

ای افزایش بر ترین زماندر مناسب تا اطالعات الزم اجرای تکلیف را

های فرضیهکیفیت پردازش اطالعات دریافت کنند. درمقابل، 
 فرایند یادگیری و درگیری بهتر در انگیزشی، بر بهبود انگیزش و

 (. ۲1شرایط خودتنظیمی اشاره دارد ) موجب آن بهبود عملکرد دربه
 ها وتوان گفت تمرینات خودتنظیم باعث افزایش انگیزش آزمودنیمی

آسان  هدف تکلیف را رسیدن به شود کهکاربردن راهبردهایی میهب
 کند.می

های تأثیر تمرینارتباط با  های پژوهش حاضر دریافتهیکی دیگر از 
این پژوهش، کودکان  منتخب ورزشی بر کنترل بازداری بوده است. در

مدت ای بهامٔه مداخلهدریافت برن گواه، پس از های آزمایش وگروهدر 
کنترل بازداری داشتند. این یافته با  هشت هفته، پیشرفت معناداری در

(. براساس ۲۲-۲۴راستا است )این زمینه هم های پیشین درپژوهش
های حرکتی موجب پژوهش حاضر، تمرین مهارتآمده از دستنتایج به

ارتباط  یوزی و همکاران بهپیشرفت کنترل بازداری کودکان شده است. ل
بازداری پاسخ  ساله باششهای حرکتی کودکان پنج و معنادار مهارت

های حرکتی واقع هرچه مهارتتکلیف استروپ دست یافتند. در در
(. ۲۳های نافذ بیشتری بودند )بازداری پاسخبه  بیشتر بود، کودکان قادر

های پژوهش حاضر نیز، تمرین مهارتآمده از دستبراساس نتایج به
کودکان شده  حرکتی موجب افزایش توانایی بازداری پاسخ نافذ در

 و است. این یافته از مطالعٔه حاضر کامالً همسو با پژوهش وستندراپ
پژوهش  این باشد که درهمکاران نیست. شاید دلیل این ناهمسویی در 

 که درحالیانجام پذیرفت؛ درصورت متنوع حاضر، برنامٔه حرکتی به
های توپی همکاران فقط بر تمرین مهارت مطالعٔه وستندراپ و

 (.1۲پرتاپ توپ( تأکید شده است ) )دریافت و
شرایط مداخالت حرکتی در دهد که نتایج تحقیق حاضر نشان می

های سنی و همٔه رده خودتنظیمی باعث ارتقای کارکرد اجرایی در
آزمون فالنکر بر مؤلفٔه کنترل  جاکهآنازهای آزمایشی شده است. گروه

دهندٔه تأثیر مثبت شرایط خودتنظیم بر کنترل بازداری تأکید دارد، نشان
 بازداری کودکان است. 

طریق آموزش مستقیم، تنها ازشود کارکردهای اجرایی نهبینی میپیش
ها تأثیر سوء بر آن هش عواملی کهطریق کاشکل غیرمستقیم ازبلکه به

های متمرکز بر کاهش استرس، برنامه کهطورییابند؛ بهداشته، ارتقا می
نهایت انجام فعالیت در افزایش ارتباطات اجتماعی، تنظیم خواب و

 (. ۲۵افزایش کارکردهای اجرایی هستند ) بدنی قادر به
های شامل درخواستریناتِ تم نتایج مطالعات کارکرد اجرایی و

مقاومتی بدون  برعکس تمرینات هوازی و شناختی، بیانگر آن است که
تفکر، انگیزه، خودتنظیم، نیازمند به با اجزای شناختی، تمریناتی که 

سزایی بر عملکردهای اجرایی کنترل بازداری باشند، تأثیر به تمرکز و
پژوهش خود بر کودکان کودکستانی  ت درهوی دارند؛ برای مثال لیکز و

 تمرینات هنرهای رزمی را باتا پنجم دبستان، کودکان اجراکنندٔه 
نتیجه  بدنی استاندارد، مقایسه کردند وتربیتدهندٔه کودکان انجام
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۷ 

تمرینات هنرهای رزمی پایان سال تحصیلی، کودکانی که  گرفتند بعد از
ام اجزای کارکردهای اجرایی، نمرٔه بیشتری درمقایسه تم دادند درانجام 

این موضوع،  بدنی استاندارد کسب کردند.برنامٔه تربیتکودکان با با 
شناختی علوم روانفراشناختی در عاملی شناختی و  که خودتنظیمی را

 (۲۶داند. )ارزش می بدنی مدارس باهای تربیتبرنامه است، در
زمند سازماندهی رفتارهای خود افراد برای تمرین نیا اینکهوجه به تبا

دربارٔه انجام حرکت  پردازش اطالعات بپردازند وباید به  هستند و
 تواند بهرسد مداخالت حرکتی خودتنظیم مینظر میتصمیم بگیرند، به

بود بخشد. بهها را کارکردهای اجرایی آن رفتار کودکان نظم دهد و
های پیشین همخوان است نتایج پژوهش نتایج این تحقیق با

(1۵،۲۷.) 
ابتدای کودکی تا  اوج بالیدگی کارکردهای اجرایی از گسترش واز 

 سنی دامنٔه در که ه استنشان داد و هدست آمدبزرگسالی شواهدی به
پایان  در یابد وسال رشد کارکردهای اجرایی سرعت می 1۰تا۷

رسد. این یافته ضرورت بالیدگی می حد خود از یشترینب بزرگسالی به
 شودابتدای کودکی تا بزرگسالی یادآور می از را آموزش کارکرد اجرایی

(۲۸).  

ها به یکی از کارکردهای اجرایی نیاز دارند: رسد اغلب ورزشنظر میبه
ز داشته تا توالی حرکات های ورزشی نیافعالیت کنندگان درشرکت

 خاطر بسپارند، پردازش ذهنی مقدار زیادی از اطالعات وبه پیچیده را
آینده داشته باشند، آنچه در مقایسٔه ذهنی موقعیت حاضر یا گذشته را 

شود پرتی میبینی کنند و از عالئمی که باعث حواسافتد پیشاتفاق می
های ری کنند. ازآنجاکه مهارتهای ناموفق گذشته بازدافعالیتو 

هایی نظیر شامل توانایی حرکتی ظریف اصطالحی عام است و
شود، فضایی می-یکپارچگی بینایی حرکتی و-هماهنگی بینایی

ها بر های بعدی اثربخشی هریک از تواناییپژوهشگردد در پیشنهاد می
 طور جداگانه بررسی شود. کارکردهای اجرایی به

شرایط خودتنظیم ای در برنامٔه مداخلهاینکه توجه به حاضر با پژوهشدر 
ابزار حد امکان سعی شد  در بخش اجرا درانجام پذیرفت، 

طور متنوع های تمرینات بهطراحی های مختلف باشد وصورتبه
 هایی وجود داشت وابزار محدودیت استفاده از صورت گیرد؛ ولی در

دلیل نتیجه کودکان حق انتخاب کمتری داشتند. همچنین بهرد

جلسات تمرینی بیشتر، اجرای  محدودیت زمانی حضور کودکان در
شود مدت شانزده جلسه مقدور شد. پیشنهاد میبرنامٔه تمرینی به

های منظور بررسی تأثیرات بلندمدت مداخالت حرکتی، پژوهشبه
تعداد  های مختلف تحصیلی ومرد و پایه زن و جنسهر دو  مشابهی در

نکه نتایج تحقیق نشان ای توجه بهباجلسات تمرینی بیشتر انجام شود. 
کارکردهای  و مهارت حرکتی ظریف رشد داد شرایط خودتنظیم بر

شود می توصیهتأثیر معناداری دارد، )کنترل بازداری(  اجرایی کودکان
امکانات کارگیری با بهکودکان  رشد یادگیری و جهت بهبود عملکرد در

 .ن نوع راهبرد استفاده شودای ازمدارس  مراکز آموزشی و موجود در

 گیرینتیجه ۵
 ،گرفتهتحقیقات قبلی صورت حاضر همسو با پژوهشهای یافته

شرایط تمرین، بهبود  راهبردهای خودتنظیم در ارائٔه که مشخص کرد
هفت و ُنه و  شناختی دختران رشد جسمانی و یادگیری ودر  عملکرد را

شرایط خودتنظیمی فرد آزاد است تا  . دردهدمیسال نشان یازده 
را پردازش اطالعات مؤثرتری  که را استراتژی زمانی دریافت اطالعات

صورت همچنین خودتنظیمی به ؛خود تعیین کند در پی داشته،
آثار سودمندی برای یادگیری  دارای نقش انگیزشی آن دلیلغیرمستقیم به

طراحی تمرین دخالت  صورت فعال در؛ چون فراگیر بهاسترشد  و
سبب کارایی الزم قبول کند،  باید مسئولیت زیادی برای رسیدن به و رددا

یادگیری  شیؤه سرانجام اینکه. گرددانگیزش بیشتر برای اجرای مؤثر می
رشد مؤثرتر فرایندهای یادگیری  خودتنظیم ممکن است منجربه

 د. شوها دیگر شیوهدرمقایسه با 

 قدردانی و تشکر 6
از همکاری صمیمانٔه دانند نهایت قدردانی را نویسندگان بر خود الزم می
 داشته باشند. در انجام پژوهش  کودکان تمامی مسئوالن و والدین و

 بیانیه 7
نگارش این پژوهش  گان نبود هرگونه تضاد منافع را در اجرا ونویسند

گونه حمایت مالی از هیچ کنند. همچنین نویسندگان هیچتأیید می
 اند.سازمانی نداشته
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