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 Background and Purpose: The environment in which a child lives plays an important role in the 

physical, mental, and well-being of the child. The child's home environment and parental teaching 

are among factors that have a pivotal role in the child's cognitive function. The main objective of this 

study was to evaluate the validity and reliability of the home environment questionnaire based on 

executive functions in Mashhad. 

Method: The present study was a developmental research method. The sample of the study consisted 

of three hundred 8 to 12-year-old students (103 girls and 197 boys) in Mashhad in the academic year 

of 2019-20 academic year, who were selected using the cluster sampling method. The participants 

completed the Home Environment Executive Functions (HEFE) Questionnaire (Kurako et al, 2018) 

and the Barkley Deficits in Executive Functioning Scale--Children and Adolescents (BDEFS-CA) 

(2012). The reliability was assessed using Cronbach's alpha method in SPSS software and the 

construct validity was evaluated by confirmatory factor analysis in Lisrel software. Moreover, the 

convergent validity was checked using the correlation method between two questionnaires at a 

significance level of 0.05. 

Results: The items of the (HEFE) Questionnaire suggested that 5 subscales of this tool, i.e. control 

discipline ,stimulation, sensitivity responsivity, warmth and specific activities, had desirable fitness. 

Also, Cronbach's alpha for the total score of the (HEFE) Questionnaire was estimated at 0.75. For 

the subscales of control discipline, stimulation, sensitivity responsivity, warmth, and specific 

activities, this value was 0.75, 0.68, 0.78, 0.81, and 0.83. 

Conclusion: Based on the obtained factors, the findings of the study revealed that the HEFE 

Questionnaire is a valid and reliable tool for assessing cognitive development activities between 

parents and children.  
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له پژوهشیمقا

 های اجراییسنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کنشهای روانویژگی
 

 1، مریم بردبار 2نژاد، سمیه زارع 1*سکینه سلطانی کوهبنانی

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانتربیتی و روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوماستادیار گروه روان. 8

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانتربیتی و روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم روانکارشناس ارشد  .2
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 81/82/11دریافت شده: 

 22/30/11پذیرفته شده: 

 22/30/11منتشر شده: 

اطراف کودک نقش مهمی را بر سلامت جسمانی، روانی، و شکوفایی کودک دارد. محیط خانه کودک و آموزش محیط  زمینه و هدف: 

والدین از جمله مواردی هستند که بر کارکرد شناختی کودک نقش اساسی دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 

 ود. های اجرایی در شهر مشهد بمحیط خانه مبتنی بر کنش

 1آموزان نفر از مادران دانش 033 پژوهش شامل نینمونه اای است. های توسعهشناسی در زمره پژوهشاین پژوهش از نظر روش روش:

ای انتخاب شدند و به پرسشنامه گیری خوشهبود که به روش نمونه 11-11پسر( شهر مشهد در سال تحصیلی 811دختر و  830ساله ) 82تا

های اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی ها در کنش( و پرسشنامه نارسایی2381های اجرایی کوراکو و همکاران )بر کنشمحیط خانه مبتنی 

شیوه آلفای کرونباخ، جهت بررسی روایی  از روش همسانی درونی به SPSSافزار (، پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی با استفاده از نرم2382)

 همبستگی بین دو پرسشنامه محیط خانه مبتنی با روش تحلیل عاملی تأییدی، و جهت بررسی روایی همگرا از روش Lisrelافزارسازه از نرم

( در سطح معناداری 2382های اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی )( و پرسشنامه کنش2381های اجرایی کوراکو و همکاران )بر کنش

 استفاده شد. 30/3

نگیزش، پاسخ نظم، اهای اجرایی نشان داد که این ابزار دارای پنج عامل مهار های پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کنشگویهمحتوای  ها:یافته

های برازش مطلوب است. همچنین مقادیر آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه محیط خانه با شاخصبه حساسیت، ملایمت، و فعالیت خاص 

های مهار نظم، انگیزش، پاسخ به حساسیت، ملایمت، و فعالیت خاص به ترتیب مقیاسو برای خرده 10/3با  های اجرایی برابرمبتنی بر کنش

 دست آمد.  به 10/3، 18/3، 11/3، 01/3، 10/3

ری ای اجرایی، ابزاهدست آمده، پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کنشهای بههای این پژوهش نشان داد که بر اساس عاملیافته: گیرینتیجه

 های تحول شناختی بین والدین و کودکان در ایران است.  مناسب، معتبر، و روا جهت ارزیابی فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانتربیتی و روان شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوماستادیار گروه روان، کوهبنانی سلطانی سکینه نویسنده مسئول: *

 S.soltani@um.ac.irرایانامه: 

 308- 01130333تلفن: 
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 مقدمه
، پذیری و کانون اصلی پرورش کودکترین مکان نقشنخستین و مناسب

(. والدین به طور مستتقیم نقش استاسی در تعیین محیط 8خانواده استت )

ها، تحول فرزنتدانشتتتان دارنتد. بستتتیاری از پژوهشفیزیکی و اجتمتاعی 

ی آموزان را تحت تاثیر محیط یادگیرشتناختی و موفقیت تحصیلی دانش

دانند. یک محیط یادگیری غنی، محیطی است که شامل غنی در خانه می

انواع گوناگون مواد آموزشتتتی و تقویت م بت در جهت اهداف تعلیم و 

و پرورش صتتحیح کودکان در تمام تربیت از ستتوی والدین، برای تحول 

 (.2سنین است )

ای مانند نگرش والدین، مشتتتارکت و درگیر شتتتدن متغیرهتای زمینه

های یادگیری کودک در خانه، تحصتتتیلاا والدین، والتدین در فعتالیت

های اساسی وضتعیت اجتماعی و اتتصادی آنها، و اندازه خانواده از عامل

های مهم یط خانه یکی از زمینه(. مح0تتاثیرگتذار بر محیط خانه استتتت )

 (. 4است ) 8های اجراییبرای تحول کنش

های مهمی هستتتتند که در مهار و هدایت هتای اجرایی، ستتتازهکنش

کننتد و برای انطبا  و عملکرد موف  در رفتتار، نقش استتتاستتتی ایفتا می

زندگی واتعی اهمیت دارند و یک اصطلاح کلی برای فرایندهای شناختی 

پذیری ، انعطاف0، استدلال کلامی4مسئله، حل 0، توجه2کاریشامل حافظه

ها است ، و شروع و پایش فعالیت1پاسخ  بازداری، 1ریزی، برنامه0شناختی

های ای دارد که شامل مهاراهای اجرایی چیدمان پیچیده(. کنش1 – 0)

ها در ها استتت که فرایند تحول این کنشجویی رفتارها و هیجانخودنظم

دامه دبستتتان، تا بلوو و بزرگستتالی اکودکی شتتکل گرفته و از پیشاوایل 

برخی (. 1و  1دهند )یابد و به فرد اجازه انجام اتداماا هدفمند را میمی

عنوان یک ستتتازه واحد، و برخی  هتای اجرایی بهپژوهشتتتگران از کنش

( که هر دو 88و  83دانند )عنوان یک ستتازه چندبعدی می دیگر آن را به

 نداز از پشتوانه تجربی برخوردار هستند.اچشم

های ای از مهاراهتای اجرایی بته عنوان مجموعهطور کلی کنشبته 

شود ستتازی میهم و در عین حال تابل تفکیک مفهوم شتناختی مرتبط به

                                                           
1. Executive function 

2. Working memory 

3. Attention 

4. Problem solving 

5. Verbal reasoning 

6. Cognitive flexibility 

(. 80و  82که در عملکرد و پیشتتترفت تحصتتتیلی، نقش استتتاستتتی دارد )

که دو شاخص محیط خانه، های بسیاری در این زمینه وجود دارد پژوهش

گو بودن را در های والدین مانند حستتاستتیت و پاستتخوالدگری، و شتتیوه

ی که هایدانند. فراوانی و ماهیت فعالیتهای اجرایی، مؤثر میتحول کنش

کننتتد و نحوه تعتتامتتل والتتدین بتتا والتتدین برای فرزنتتدان خود فراهم می

محیط خانه در تحول های استتتاستتتی در ارتباق با نقش فرزندان، از عامل

(. فرزندان در طی رابطه اولیه با 84آید )شتتتمار میهتای اجرایی به کنش

 های اولیه زندگی به مراتبانوالدین و با توجه به وابستتتتگی آنها در ستتتال

های اجرایی استتت جهت خود، استتتدلال را که پایه و استتاس تحول کنش

ران همیتتاری (. پژوهشتتتگ80آموزنتتد )تنظیم توجتته و عواطخ خود، می

به نیازهای  11یی، حستتاستتیت و پاستتخگو10ختی، تحریک شتتنا9والدی

عنوان چهار بعد از رفتارهای والدین که را به 12کودک، نظم و مهارگری

هتتای اجرایی کودکتتان همراه استتتت، معرفی کردنتتد. منظور از بتتا کنش

همیتاری والدین، حمایت کلامی والدین از فرزندان در برابر یک فعالیت 

معنای  عبارا دیگر همیاری بهبرانگیز و غیرتابل تحمل است؛ به کشاکش

ان های اجرایی کودکپشتتتیبانی والدین در حل مستتئله استتت که با کنش

(. تحریک شتتناختی به رفتاری اشتتاره دارد که 80ارتباق مستتتقیمی دارد )

بین  های مشتتترککنند تا بستتتری مناستتب برای فعالیتوالدین ایجاد می

شتتتود ) به طور م ال کتاب خواندن مشتتتترک(. ندان ایجاد والدین و فرز

های دهنتد کته تحریک شتتتناختی والدین با کنشهتا نشتتتان میپژوهش

اجرایی در کودکتان، ارتبتاق م بتی دارد و عتدم وجود چنین حمتایتی به 

(. احستتتاس 81هتای اجرایی، منجر خواهد شتتتد )تتأخیر در تحول کنش

ای هو بودن نستتبت به ستتیگنالگپذیری والدین شتتامل پاستتخمستتئولیت

های مطالعاا حاکی از ارتباق م بت دریتافتی از فرزندان استتتت که یافته

های اجرایی در پذیری با کنشبین دو مؤلفته حستتتاستتتیت و مستتتئولیت

های ( کته این دو مؤلفته بتا تحول زودهنگتام کنش81کودکتان استتتت )

رگری، اجرایی در کودکتتان، نقش مؤثری دارد. منظور از نظم و مهتتا

ه در جهت کنندراهبردهای م بتی برای نظم و انضباق و ارائه دلایلی اثباا

7. Planning 

8. Response Inhibition 

9. Parental assistance 

10. Cognitive stimulation 

11. Sensitivity -responsivity 

12. Discipline and restraint 
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دهند (. نتایج مطالعاا اخیر نشان می81پیروی از توانین و مقرراا است )

عنوان یک محیط یادگیری، با پیشتترفت تحصتتیلی و تحول محیط خانه به 

نابراین ب(؛ 2شتتتنتاختی، عتاطفی، و اجتماعی کودک، روابط م بتی دارد )

 های بسیار مهم ارزیابی محیط خانهعلاوه بر مطالعاا بالینی، یکی از روش

های خوداظهاری )یا خودگزارشی( و روابط والدین با کودک، پرسشنامه

در نتیجه در بستیاری از کشتورها، تلاش بر این است که با بررسی استت. 

را با  های روابط والد و فرزند، آنستتتنجی پرستتتشتتتنامههای روانویژگی

ای هستتازی کنند؛ بنابراین عمده پژوهشفرهنگ کشتتور خود، متناستتب

انجام شتتده در حیطه خانواده و کودکان، با استتتفاده از ابزاری بوده استتت 

ند اکه با فرهنگ ایران، نامتناستب بوده و در کشورهای غربی ساخته شده

 های مختلخ، تفستتتیرهای متفاوتی از موادو در نتیجته، والتدین فرهنتگ

های ساخته شده ها خواهند داشت. از جمله پرسشنامههای پرسشنامهگویه

توان بته فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی موس و در ایران می

های و پرستتتشتتتنامه شتتتیوه 18/3( با ضتتتریب آلفای کرونباخ 23) 1موس

اشاره  11/3( با ضریب اعتبار 28نقاشتیان ) 2والدگری )محیط خانوادگی(

کته با استتتتفاده از  8114در ستتتال  3در پژوهش کتالتدول و بردلی کرد.

دهتتد انتتد نشتتتان میپرداختتته  4پرسشنامه عناصر آموزشی در محیط خانه

عناصر آموزشی و محیط غنی در زندگی رابطه م بت با پیشرفت تحصیلی 

 10/3و رشد اجتماعی در کودکان خواهد شد. و ابزاری مناسب با پایایی 

و روایی مطلوب جهت ستتنجش رشتتد شتتناختی و اجتماعی کودکان در 

 (. 22محیط خانه است )به نقل از 

اجرایی نشتتتان  هایاهمیتت پرستتتشتتتنامه محیط خانه میتنی بر کنش 

های اجرایی های فردی در کودکان از نظرمهارا در کنشدهد تفاوامی

( و تحول 22شتتتدا بتا کیفیتت محیط ختانته کودکان، ارتباق دارد )بته 

های اجرایی در کودکان به اتداماا متقابل و پویا بین خصتتوصیاا کنش

های (. گویه20شتتتناختی کودکان و ماهیت محیط خانه، بستتتتگی دارد )

 های اجرایی به بررسی عوامل مؤثررستشتنامه محیط خانه مبتنی بر کنشپ

ای هدر محیط خانه شتامل مشارکت والدین در بازی با کودک و فعالیت

بدنی؛ مشارکت و درگیری والدین در تکالیخ مدرسه؛ تشوی  کودک و 

ایجاد انگیزه در امور تحصتتتیلی و امور محوله به کودک در خانه؛ میزان 

                                                           
1. Brief family relationship scale Moos & Moos 

2. family climate 

ای هکارگیری از فعالیتآموزان و مشارکت والدین در بهشدستترسی دان

ه؛ ها، و میزان مطالعه در خانشناختی مانند پازل، کار با رایانه، تعداد کتاب

گو بودن والدین به حستتاستتیت والدین در بروز هیجاناا کودک؛ پاستتخ

در  دهینیازهای کودک؛ انتظاراا والدین؛ و تشوی  کودک به خودنظم

 پردازد.  ی و زندگی، میامور تحصیل

اهمیت واکاوی و بررسی محیط خانه از آن جهت است که والدین به 

نقش اثرگتذار خود در رونتد رشتتتد و یتادگیری کودک، پی ببرنتد و بر 

که محیط  ایستتازی کیفیت محیط خانه بیفزایند. تاکنون، پرستتشتتنامهغنی

نشتتتده استتتت؛ خانه را مورد ارزیابی و بررستتی ترار دهد در ایران هنجار 

بنابراین خلاء مقیاستی که در آن به بررسی محیط خانه در تحول شناختی 

کودکان بپردازد، کاملاً محستتتوس استتتت. از آنجا که راهبردهای به کار 

های اجرایی در کودکان، اغلب گرفته شده درباره کمک به تحول کنش

صورا محدودی، محیط خانه را در محیط مدرسته انجام شده است و به 

دهند که محیط خانه، اند، اما شواهد نظری نشان میمورد بررسی ترار داده

 های اجرایی و یادگیریزمینه بحرانی و یک نشتتانگر مهم در تحول کنش

در کتودکتتان خواهتتد بود. همچنین پژوهشتتتی در ایران دربتتاره نقش 

های آنها در محیط خانه در تحول ها، و فعالیتعملکردهای والدین، بازی

های اجرایی، انجام نشتده استت. بدین منظور پرسشنامه محیط خانه کنش

ه هایی خواهد بود ککننتده فعتالیتتهتای اجرایی، منعک مبتنی بر کنش

های اجرایی والدین در محیط خانه با کودک خود در جهت ارتقاء کنش

 دارند.

با توجه به مطالب ذکر شتتده مبنی بر ضتترورا وجود ابزارهای معتبر 

های والدین و کودک در محیط خانه، و سودمندی فعالیت برای ستنجش

که پرستتتشتتتنامه تاکنون در ایران ها، و اینابزار برای ارزیتابی این فعالیت

هنجار نشتتتده استتتت، در نتیجه هدف از پژوهش حاضتتتر این استتتت که 

های اجرایی در نمونه ایرانی از پرستتتشتتتنتامته محیط خانه مبتنی بر کنش

 خوردار است؟روایی، اعتبار مناسب بر

 روش 

پژوهش حاضتر، توصیفی از کنندگان: الف( طرح پژوهش و شررک 

نوع هنجاریابی استتتت. جامعه آماری در پژوهش حاضتتتر شتتتامل تمامی 

3. Caldwell & Bradley 

4. Home Educational elements  environment questionnaire 
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پسر( مقطع دوم تا  811دختر و  830ستاله ) 82تا  1مادران دارای کودک 

گانه شتتهر مشتتهد در ستتال شتتشتتم ابتدایی مدارس دولتی در مناط  هفت

آموزان در ستتتال بوده استتتت. تعداد کل دانش 8011 -8011تحصتتتیلی 

نفر بود که از این تعداد  8810004در خراستتان رضتتوی  11-11تحصتتیلی

 024118آموز در شتهر مشتهد مشتغول به تحصیل بودند )دانش 010044

نفر بتتا روش  033پستتتر(. در این پژوهش 008410نفر دختر و تعتتداد 

هر یک از هفت منطقه آموزش و  ای ازای چندمرحلهگیری خوشتتهنمونه

نفر از والدین پرستتشتتنامه را  033پرورش شتتهر مشتتهد، انتخاب و جمعاً 

تکمیتل کردنتد. جهتت انتختاب نمونه ذکر شتتتده، نخستتتت با همکاری 

گانه آموزش و پرورش مشتتهد، شتتش آموزش و پرورش از مناط  هفت

انتخاب  ،مدرسه )سه مدرسه دخترانه ابتدایی و سه مدرسه ابتدایی پسرانه(

هایی پایه، کلاسهای موجود همشتتتده و ستتتپ  از هر مدرستتته از کلاس

طوری که در هر منطقه، از هر پایه یک طور تصادفی انتخاب شدند؛ به به

کلاس دخترانه  82کلاس،  22کلاس دخترانه و یک کلاس پسرانه ) جمعاً 

ام انج کلاس پسترانه در هر منطقه( انتخاب شتده و والدین آنها برای 82و 

هتتای پتژوهتش، متورد متطتتالتعتته تترار گرفتنتتد. بتته طور کلی ویژگی

والدین مطالعه  033از شتتناختی افراد نمونه نشتتان داده استتت که جمعیت

نفر  811درصتتتد( دارای فرزنتد دختر و  00/04نفر از آنهتا ) 830شتتتده، 

سال )میانگین سنی  82تا  1درصد( دارای فرزند پسر با دامنه سنی  00/00)

آموزان، درصتتد( از دانش 00/0نفر) 88ماه( بودند. همچنین،  1و  ستتال83

    نفر 814درصتتد( دیپلم،  04/1نفر) 21دارای والدینی با ستتواد زیر دیپلم، 

 21درصد( کارشناسی ارشد، و  00/81نفر ) 01درصتد( کارشناسی،  01)

درصتد( از والدین دارای مدرک تحصیلی دکترا یا دانشجوی  04/1نفر )

آموزان انتخاب درصتتتد( از دانش 01نفر ) 881ودند. علاوه براین، دکترا ب

درصد(  1نفر) 28درصد( فرزند دوم، و  04نفر ) 802شده، فرزند نخست، 

ا ههای ورود نمونهملاکفرزند سوم خانواده بودند. لازم به ذکر است که 

شتامل ستلامتی کامل والدین و نداشتتن مشتکلاا اجتماعی اتتصادی ) با 

آموزان و اطلاعاتی که معاونان مدارس در اختیار به پرونده دانش مراجعته

پژوهشتتگران ترار دادند(، داشتتتن هر دو والد، عدم طلا  والدین، داشتتتن 

                                                           
1. Home Executive Functions Environment ((HEFE) 

 

انگیزه جهت تکمیل پرستشتنامه، و رضتایت آگاهانه بوده است. همچنین 

 های خروج نیز شامل ابراز هرگونه نگرانی طی اجرای آزمون، بود. ملاک

 ارب( ابز

این پرستتشتتنامه به : 8های اجرایی( پرستتشتتنامه محیط خانه مبتنی بر کنش8

فرزند و در محیط -های اجرایی بر اساس روابط والدجهت سنجش کنش

( طراحی شده 22خانه توستط کوراکو، رولان، ناپولی، پرپورا و اسمیت )

گیری استتتت. هتدف متا از به کارگیری این مقیاس در این مطالعه، اندازه

گویی، کنترل نظم، ملایمت، و های انگیزش، حستاستیت و پاسخشتاخص

 81های اجرایی بوده استتتت. این مقیاس شتتتامل های خاص کنشفعالیت

مشتتخص و مجزاستتت که والدین به این آزمون به  مقیاسخرده 0گویه و 

مقیاس شامل انگیزش خرده 0دهند. این صتورا مقیاس لیکرا پاسخ می

(، 1تا  0(، کنترل نظم )0تا  0گویی )اسیت و پاسخ(، حس2و  8های )گویه

( 81تا  84های اجرایی )های خاص کنش( ، و فعالیت80تتا  1ملتایمتت )

شتتود که به گزینه این پرستتشتتنامه به این صتتورا نمره گذاری می استتت.

، و به 0نمره  "معمولا"، به 2نمره  "گاهی اوتاا"، به 8نمره  "هیچ وتت"

بیشتتتتر در این  گیرد. گرفتن نمرهتعل  می 4نمره  "همیشتتتته"گزینتته 

این استتتت که محیط خانه، بیشتتتتر مبتنی بر  دهندهپرستتتشتتتنامه، نشتتتان

دهد که هتای اجرایی استتتت و نمره کمتر نشتتتان میهتای کنشمهتارا

ای ههای بین والدین و کودک در محیط خانه بر پایه تحول مهارافعالیت

دتیفه تعیین شده  03رسشنامه گویی به این پشتناختی نیستت. مدا پاستخ

 صورا انفرادی تکمیل شد.است که توسط والدین کودکان به

( برای 22ضتتتریتب اعتبتار این مقیاس توستتتط کوراکو و همکاران )

مقیاس های انگیزش، حساسیت و پاسخگویی، کنترل نظم، ملایمت، خرده

، 10/3ترتیب هتای اجرایی، و کل مقیاس بههتای ختاص کنشو فعتالیتت

  گزارش شده است. 11/3، 01/3، 11/3، 10/3، 04/3

های اجرایی کودکان و ها در کنش( فرم طولانی پرستتتشتتتنامه نارستتتایی2
( طراحی شده 24این پرسشنامه توسط بارکلی ) :2نوجوانان توسط بارکلی

جهت تعیین روایی همگرا با مقیاس محیط  است که در پژوهش حاضر به

یی، استفاده شده است. لازم به ذکر است که های اجراخانه مبتنی بر کنش

هتتای هتتای اجرایی در جمعیتتتمنظور بتتازنمتتایی کنشاز این تستتتت بتته 

2. Barkley Deficits in Executive Functioning Scale-Children and 

Adolescents (BDEFS-CA 
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ویژه کودکتان و نوجوانتتان در مطتتالعتتاا مختلخ غیربتالینی و بتتالینی بتته 

گذاری آن گویه است که نمره 13استتفاده شتده استت. این مقیاس شامل

( 4( تا همیشتته )نمره 8)نمره ای از هرگز درجه 4براستتاس طیخ لیکرا 

ای هاستت که بالاترین نمره، بیانگر مطلوب بودن و عدم ضتعخ در کنش

ای همعنای ضعخ در کنشاجرایی کودکان خواهد بود و کمترین نمره به 

 مقیاساجرایی کودکان استتت. این پرستتشتتنامه همچنین شتتامل پنج خرده

 8یریتی زمتان اجرایی خودمتتد هتا پنج کنشمقیتاساستتتت کته این خرده

(، 21تتتا  84) 2ستتتازمتتانتتدهی/ حتتل مستتتئلته(، خود80تتتا  8هتتای )گویته

 4(، خودانگیزشتتتی43تتتا  21هتتای )گویتته  0ختودمهتتارگری/ بتتازداری

( را 13تا  00های )گویه 0جویی هیجان(، و خود نظم04تا  48های )گویه

 0شتتود که شتتامل نمره استتتخراج می 1کنند. از این ابزار گیری میاندازه

ها، یک نمره کلی، و یک نمره دیگر متشکل نمره مربوق به خرده مقیاس

 آید. بههای اجرایی، به دستتتت میگویه مربوق به فهرستتتت کنش 88از 

در این مقیاس نشتتتان دهنده نارستتتایی  843تا  13طور م تال، نمراا بین 

نشتتتتان دهنتتده  810تتتا  843هتتای اجرایی، نمراا بین عمتتده در کنش

دهد که فرد از نشان می 810ی متوسط، و نمراا بالاتر از های اجرایکنش

(. روایی این پرستتتشتتتنامه 24های اجرایی بالایی برخوردار استتتت )کنش

توسط استادان دانشگاه علامه طباطبایی تهران مورد تأیید ترار گرفته است 

( 20کوهبنانی، اباذری )نژاد، ستتلطانیو همچنین ستتلطانی کوهبنانی، زارع

را بتا روش تحلیتل عتاملی تتأییتدی، مطلوب ارزیابی کردند و روایی آن 

ل ها و کمؤلفهکرونباخ برای خردهضتتترایتب اعتبتار آن را با روش آلفای

گزارش  12/3و  10/3، 11/3، 12/3، 10/3،  13/3مقیتتاس بتته ترتیتتب 

  اند.کرده

برای اجرای پژوهش حاضر پ  از کسب مجوز از اداره : ج( روش اجرا

های لازم با رورش استان خراسان رضوی و هماهنگیکل آموزش و پ

آموزان های والدین و دانشمدیریت و معاونان مدارس انتخاب شده، نمونه

ای انتخاب شده و هر یک از ای چندمرحلهگیری خوشهصورا نمونهبه

صورا انفرادی در سالن اجتماعاا مدارس در آموزان به والدین و دانش

ای هها را تکمیل کردند. بدین منظور طی جلسامهنوبت شیفت صبح، پرسشن

با هماهنگی مدیران مدارس، توضیحاا لازم در مورد نحوه تکمیل صحیح 

                                                           
1. Self-management to time 

2. Self-organization/ problem-solving 

3. Self-restraint 

پرسشنامه به مادران انجام شد و آنها با آگاهی از روند پژوهش و رضایت 

-نندهکدهی شرکتکامل پرسشنامه را تکمیل کردند. در طول مدا پاسخ

ای ههشگران، حضور فعال داشتند تا از بروز پاسخها، همکاران اجرایی پژو

 تصادفی، سریع، و بدون تمرکز، جلوگیری کنند.

و  های اجرایی ابتدا ترجمه شدهپرستشنامه محیط خانه مبتنی بر کنش

جهت وارسی صحت ترجمه، توسط یک ویراستار زبان انگلیسی، بررسی 

ان استادان و متخصصو ترجمه برگردان شد و اعتبار محتوای آن از طری  

پرستتشتتنامه که جهت ارزیابی شتتناستتی مورد تأیید ترار گرفت. این روان

های شتتتناختی در منظور تحول مهاراهایی استتتت که والدین به فعالیت

ود. شتتدهند، توستط والدین تکمیل میکودکان در تعامل با آنها انجام می

لی اجرایی بارک هایها در کنشهمچنین در این مطالعه پرسشنامه نارسایی

منظور رعایت اخلا  در پژوهش، به  آموزان تکمیل شتتد. بهتوستتط دانش

آموزان اطمینان داده شتتد که اطلاعاا استتتخراج شتتده و نام مادران دانش

منظور حفظ استتترار ماند و بهصتتتورا محرمتانته باتی میهتا بتهآزمودنی

شتتود. در شتتخصتتی، نتایج حاصتتل از پژوهش در ستتطح کلی گزارش می

و  مورد تجزیه SPSSافزار دستت آمده با استفاده از نرم های بهپایان داده

 تحلیل ترار گرفت. 

 ها یافته
های توصیفی مربوق به متغیرهای پژوهش پرسشنامه محیط خانه شتاخص

ارائه  8کنندگان پژوهش در جدول هتای اجرایی شتتترکتمبتنی بر کنش

 شده است.
 

کنندگان در هر یک از ابعاد شرک  های توصیفی نمراتشاخص :1جدول 

 های اجراییپرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کنش

 K-S Z p انحراف معیار میانگین متغیر

 23/3 41/8 84/0 22/1 کنترل نظم

 20/3 42/8 31/0 03/1 انگیزش

 02/3 00/8 11/2 10/1 پاسخ به حساسیت

 31/3 11/8 00/0 20/81 ملایمت

های فعالیت خاص کنش

 اجرایی
20/23 84/1 10/8 31/3 

 31/3 14/8 04/81 31/00 کل مقیاس

4. Self-motivation  

5. Self-regulation of emotion 
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نشتان داده شده است، میانگین و انحراف  8طور که در جدول همان 

، در مؤلفه 84/0 22/1در مؤلفه کنترل نظم ها های آزمودنیاستاندارد نمره

، در مؤلفه  11/2و 10/1، در مؤلفه پاسخ به حساسیت 31/0و  0/1انگیزش 

، و در کل 84/1، 20/23، در مؤلفه فعالیت خاص  00/0، 20/81ملتایمت 

استتتت.  04/81و  31/00های اجرایی مقیتاس محیط ختانه مبتنی بر کنش

استتتمیرنخ در نمره کتل مقیاس و تمامی  -همچنین آمتاره کتالموگروف

دار نیستتتتت هتتای اجرایی معنیهتتای محیط ختتانتته مبتنی بر کنشمؤلفتته

(30/3p≥ ؛ بنابراین)ی اجرایی هاتوزیع مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنش

 است. های آن نرمال و تمامی مؤلفه

مقیاس محیط خانه مبتنی بر  1در پژوهش حاضتتر برای بررستتی روایی

های اجرایی در نمونه داخلی از دو روش روایی محتوایی )با محاسبه کنش

با  هالفه( و روایی ستتازه )با استتفاده از همبستتته کردن نمراا مؤ2شتاخص

نمره کل، تحلیل عاملی تأییدی، و روایی همگرا( استتتفاده شتتد. همچنین، 

از روش همستتانی درونی )آلفای کرونباخ( و پایایی  3برای بررستتی اعتبار

بازآزمایی استفاده شد. جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز 

، «ندمربوق بو»( استفاده شد؛ بدین صورا که متخصصان 8118و باسل )

ها را بر اساس یک طیخ هر یک از گویه« ستاده بودن»، و «واضتح بودن»

کنند. در این مطالعه هشتتتت نفر از لیکرتی چهار تستتتمتی مشتتتخص می

متخصصان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 

 8بتا مؤلفه مورد ستتتنجش را از نظر خودشتتتان از  مربوق بودن هر گویته

کاملاً » 4، تا «مربوق استتت» 0، «نستتبتاً مربوق استتت» 2، «ستتتمربوق نی»

یاس مق ، مشتتخص کردند. بر استتاس نتایج، روایی محتوایی«مربوق استتت

 84، 88، 1، 1، 4،8های های اجرایی برای گویهمحیط خانه مبتنی بر کنش

 80، 80،82، 83،  1، 0، 0، 0،2های و برای گویته 8برابر بتا  81، 81، 80،

های مقیاس مقدار دستتتت آمد؛ بنابراین برای تمامی گویه به 11/3 برابر با

استتتت و در نتیجتته تمتتامی  11/3تر از بزرگ روایی محتوایی،شتتتاخص 

های مورد استتتتفاده به لحاح محتوایی، ستتتازه محیط خانه مبتنی بر گویته

ضتتتریب  2دهند. در جدول های اجرایی را مورد ستتتنجش ترار میکنش

ا نمره های اجرایی بهای محیط خانه مبتنی بر کنشمؤلفههمبستتتگی خرده

 کل مقیاس گزارش شده است. 
 

 های اجرایی با نمره کل مقیاسهای محیط خانه مبتنی بر کنشمؤلفهضریب همبستگی خرده :2جدول 

 0 0 4 0 2 8 متغیر

      8 های اجرایی. محیط خانه مبتنی بر کنش8

     8 01/3** نظم . کنترل2

    8 21/3** 01/3** . انگیزش0

   8 81/3* 20/3** 48/3** . پاسخ به حساسیت4

  8 81/3* 80/3* 08/3** 41/3** . ملایمت0

 8 81/3* 84/3* 28/3* 21/3** 41/3** . فعالیت خاص0

 
های مؤلفههمان طور که از جدول بالا مشخص است میان تمامی خرده

 هتای اجرایی با نمره کل این مقیاس،مقیتاس محیط ختانته مبتنی بر کنش

 وجود ›P 30/3حتتداتتتل داری در ستتتطح و معنیم بتتت  همبستتتتگی

بتنی م های مقیاس محیط خانهچنین همبستگی بالای نمراا مؤلفهدارد.هم

 گر روایی ستتتازه تابل تبولهتای اجرایی بتا نمره کل مقیاس بیانبر کنش

 های اجرایی بود.مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنش

شده آوریتجربی جمعو برازندگی شواهد  برای بررسی روایی سازه 

از عتاملی مقیتاس از تحلیتل عتاملی تتأییتدی استتتتفاده شتتتد.  0بتا متدل 

                                                           
1. Validity 

2. Content validity index (CVI) 

(، شاخص ریشه df2χ/های نسبت مجذور کای به درجه آزادی )شاخص

 یکویی برازندگی(، شتتتاخص نRMSEAمیتانگین مجتذوراا تقریب )

(GFIشتتتاخص خوبی برازندگی اصتتتلاح ، )( شتتتدهAGFI شتتتاخص ،)

( و شتتاخص CFI) (، شتتاخص برازندگی تطبیقیIFI) برازندگی افزاینده

نتایج اجرای تحلیل عاملی تأییدی شد. ( استفاده NFIنرم شده برازندگی)

ای هنیز نشتان داد که ساختار پنج عاملی مقیاس محیط خانه مبتنی برکنش

 ،=18/3NFI=،13/3NNFI) اجرایی از برازش مناسبی برخوردار است

12/3CFI= ،13/3IFI=، 10/3GFI=،12/3 AGFI=  ،341/3 

3. Reliability  
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=RMSEA ، 820df=  ، 30/430=2X  ،03/0/df= 2χ در تحلیل .)

ایی برازش و رو ،های ذکر شده در بالاییدی با استفاده از شاخصأعاملی ت

 یمتقسگیرد. چنانچه شاخص خی دو میابزار مورد آزمون و بررسی ترار 

مشتتاهده شتتود، مطلوب استتت.  0تر از عددی کوچک ،بر درجه آزادی

همچنین زمتتانی کتته ریشتتتته خطتتای میتتانگین مجتتذوراا تقریتتب کمتر 

(RMSEA از )برازش تابل تبولی را گزارش  ،باشتتد، تحلیل و مدل 8/3

و ، GFI ،AGFI ،NFI ،CFIهتتایدهتتد و هر انتتدازه، شتتتتاخصمی

NNFI تر الگو دلالتتر شتتتود، بر برازنتدگی مطلوببته یتک نزدیتک 

مده در جدول فو ، شاخص خی آهای به دست با توجه به شاخص. دارند

های دست آمده است و مقادیر شاخصه ب 03/0بر درجه آزادی  تقسیمدو 

یک دامنه نودصدم تا  در NNFI، و GFI ،AGFI ،NFI ،CFIبرازش

ها استتتانداردهای لازم را ن استتت که این شتتاخصترار دارند که بیانگر آ

د برازش داشتتتته و تأیی ،توان گفت که مدلبنابراین میکردنتد؛  کستتتب

 شود. می

، ضرایب استاندارد حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ساختار 8در شکل 

هتتای اجرایی را تتتأییتتد پنج عتتاملی، مقیتتاس محیط ختتانتته مبتنی بر کنش

 کنند.می

 

 
 ضرایب استاندارد حاصل از تحلیل عاملی تأییدی :1شکل 

 

مستتیرهای انتخاب شتتده در  برای نشتتان دادن بهتر بارهای عاملی در

 تحلیل عاملی تأییدی ضرایب یا بارهای عاملی تأییدی و آزمون معناداری

T  شود، طور که ملاحضه می همانآورده شده است.  0مربوطه در جدول

 است. 2برای هر سوال بسیار بالاتر از  Tآزمون معناداری 
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 های اجراییهای محیط خانه مبتنی بر کنشداری مسیر خرده مقیاسمعنی :3جدول 

 نشانگر عوامل
 ضرایب مسیر

 T (βضرایب استانداردشده ) (B) ضرایب استاندارد نشده

ظم
ل ن
نتر
ک

 

0 34/8 14/3 11/88 

1 04/8 12/3 34/80 

1 80/8 10/3 80/84 

ش
گیز

ان
 

8 81/8 11/3 21/80 

2 20/8 10/3 20/81 

به 
خ 
اس
پ

ت
سی
سا
ح

 

0 20/8 18/3 13/81 

4 21/8 10/3 32/81 

0 28/8 11/3 31/80 

ت
ایم
مل

 

1 80/8 11/3 10/84 

83 20/8 10/3 10/80 

88 22/8 13/3 10/80 

82 21/8 12/3 24/80 

80 03/8 14/3 21/81 

ص
خا
ت 
عالی
ف

 

84 84/8 11/3 31/80 

80 80/8 10/3 12/84 

80 28/8 13/3 11/80 

81 20/8 12/3 10/80 

81 21/8 10/3 82/81 

 

های مقیاس در مطالعه حاضتتتر همبستتتتگی نمراا کل و خرده مؤلفه

ا ههای اجرایی با نمراا کل مقیاس نارستتتاییمحیط ختانه مبتنی بر کنش

هتتای اجرایی کودکتتان و نوجوانتتان بتتارکلی برای تعیین روایی درکنش

 گزارش شده است. 4همگرا استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

رایی کودکان و های اجکنش های آن با مقیاس نارساییاجرایی و خرده مؤلفههای نتایج همبستگی جه  تعیین روایی همگرا مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنش :4 جدول

 نوجوانان بارکلی

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

       8 های اجرایی بارکلی.مقیاس کنش8

      8 41/3** های اجرایی. محیط خانه مبتنی بر کنش2

     8 01/3** 08/3** .کنترل نظم0

    8 21/3** 01/3** 22/3* .انگیزش4

   8 81/3* 20/3** 48/3** 20/3** . پاسخگو بودن و حساسیت0

  8 81/3* 80/3* 08/3** 41/3** 23/3* ملایمت. 0

 8 81/3* 84/3* 28/3* 21/3** 41/3** 81/3* خاص فعالیت. 1

 
 30/3دار بودن همبستتتتگی م بت )در ستتتطح حداتل با توجه به معنی

P‹ ) قیاس های اجرایی با منمره کل مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنشبین

 توانهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی میکنشهتا در نتارستتتایی

هتتای اجرایی از روایی گفتتت کتته مقیتتاس محیط ختتانتته مبتنی بر کنش

برای بررسی اعتبار )پایایی( مقیاس از  همگرای مناستبی برخوردار استت.

روش همستتتانی درونی )آلفای کرونباخ( استتتتفاده شتتتد که نتایج آن در 

 ارائه شده است. 0جدول 
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 ییهای اجراهای مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنشضرایب اعتبار مؤلفه :5جدول 

هاگویه  
 

هاعامل  
ضریب آلفا در صورت 

 حذف گویه
 واریانس در صورت حذف گویه همبستگی با کل مقیاس

میانگین در صورت 

 حذف گویه

0 
 کنترل نظم

10/3 = α 

104/3  401/3  10/11  84/00  

1 100/3  140/3  03/10  00/00  

1 101/3  031/3  13/10  41/00  

8 
= 01/3انگیزش  α 

144/3  000/3  18/10  00/00  

2 141/3  042/3  04/11  21/00  

0 

= 11/3پاسخ به حساسیت  α 

100/3  034/3  04/13  12/00  

4 141/3  104/3  20/11  11/00  

0 100/3  128/3  00/11  18/00  

1 

= 18/3ملایمت  α 

103/3  011/3  03/11  41/00  

83 140/3  010/3  20/13  42/00  

88 141/3  080/3  43/11  20/00  

82 101/3  080/3  82/18  00/00  

80 141/3  011/3  04/13  20/00  

84 

= 10/3فعالیت خاص  α 

101/3  004/3  12/11  08/00  

80 108/3  001/3  11/11  41/00  

80 101/3  041/3  10/11  08/00  

81 140/3  004/3  04/11  10/00  

81 100/3  021/3  81/13  11/00  

 

ها، همبستگی مناسبی با کل تمامی گویهشود طورکه مشاهده میهمان

ر گیری دپرستتشتتنامه داشتتتند و حذف هیچ کدام، منجر به افزایش چشتتم

شتتد و در نتیجه هیچ ستتؤالی حذف نشتتد که بیانگر آلفای کرونباخ نمی

مناستتب بودن اعتبار مقیاس حاضتتر استتت. علاوه بر این، نتایج محاستتتبه 

های شنه مبتنی بر کنضتتتریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس محیط خا

های کنترل نظم، انگیزش، پاسخ مقیاسو برای خرده 10/3اجرایی برابر با 

، 11/3، 01/3، 10/3به حستتتاستتتیت، ملایمت، و فعالیت خاص به ترتیب 

ای هبه دست آمد که با توجه به کوتاه بودن پرسشنامه و گویه 10/3، 18/3

 است.  آمده مناسبدستاندک برای هر عامل، ضرایب به 

 گیریبحث و نتیجه
ها، روایی و اعتبار مناستتب آنهاست. نامهشترق اصتلی استتفاده از پرستش

های مشتتاوره و ای در مدارس، کلینیکطور گستتترده ها بهامروزه آزمون

هتای اجتماعی کاربرد دارند. در این میان درمتانی، و دیگر موتعیتتروان

پردازد در بافت خانواده بای که به بررسی محیط طبیعی کودک پرسشنامه

ور ط و مبنایی در جهت تشتتخیص مشتتکلاا شتتناختی کودکان باشتتد به

 های فردیگیریرستتد. آنچه در تصتتمیمنظر می گیری ضتتروری بهچشتتم

گیری است که با انتخاب یک مقیاس اهمیت دارد کاهش خطاهای اندازه

های یمنظور تعیین ویژگ(. پژوهش حاضتتتر به 20پذیر استتتت )روا امکان

 های اجرایی در بینستتتنجی پرستتتشتتتنامه محیط خانه مبتنی بر کنشروان

ای برآموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهر مشهد انجام شد. مادران دانش

های همستتانی درونی )آلفای بررستتی اعتبار این پرستتشتتنامه، از شتتاخص

 وق بهنتایج مربکرونباخ( و همچنین نتایج روش بازآزمایی استتتفاده شتتد. 

حاح دست آمده به لاعتبار این پرستشتنامه نشتان داد که ضرایب پایایی به

بخش بود. ها و کل مقیاس، رضتتایتمقیاسستتنجی برای تمام خردهروان

این نتتایج در کنتار دتتی کته در تمتامی مراحل تبل از طراحی و انتخاب 

 رها تا دتت در اجرا شتتتکل گرفته بود، بیانگر اعتبار مطلوب این ابزاگویه

ای هاست. ضریب اعتبار نسخه خارجی مقیاس محیط خانه مبتنی بر کنش

پرستتشتتنامه  گزارش شتتده استتت. 14/3اجرایی در نمونه خارجی حدود 

های اجرایی که توستتتط کوراکو و همکاران محیط ختانته مبتنی بر کنش

گو بودن، ملایمت و گرمی، کنترل ( تهیه شده است چهار عامل پاسخ22)
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را در ابعاد اساسی گوناگون در موضوع والدگری والدین نظم، و انگیزش 

های خاصتتی استتت که ستتنجد که با عامل پنجم که مربوق به فعالیتمی

گیرند، روی ها برای کودکان در نظر میوالتدین برای رشتتتد این مهارا

های اجرایی در کودکان هم رفتته، زمینته منتاستتتبی را برای ارتقتاء کنش

دستت آمده از پرسشنامه محیط خانه مبتنی  ی بههاآورند. عاملفراهم می

دهنده این استت که حستاستیت و پاسخگویی های اجرایی نشتانبر کنش

جاد های شناختی با کودکان ایوالدین، زمینه لازم را برای درگیری فعالیت

شوند که پیامد آن تقویت حافظه و هایی میخواهد کرد و منجر به فعالیت

 ن خواهد شد.پذیری در کودکاانعطاف

بتاید توجه داشتتتت در مورد والدینی که نستتتبت به پاستتتخگویی به 

تفاوا بوده و روابطی گرم و صتتتمیمی را برای نیازهای فرزندان خود بی

کنند، عدم روابط مناستتب با فرزندان موجب خواهد شتتد آنها ایجاد نمی

های تحول شتتتناختی بین والد و کودک هایی که در غالب فعالیتتعامل

ای هتوانی شناختی و عدم تحول کنششود به کمحیط خانه انجام میدر م

ها بیانگر اجرایی در کودکان منجر شتتود. در پژوهش حاضتتر تمامی عامل

مؤثر بودن نحوه روابط والتتدین بتتا کودکتتان در محیط ختتانتته در تحول 

بالایی جهت ها از پایایی هتای اجرایی خواهتد بود و تمتامی عتامتلکنش

 اجرایی در محیط خانه برخوردار هستند.های سنجش کنش

ای ههمچنین نتایج این مطالعه نشتتان داد که دامنه بیشتتتر همبستتتگی

فت توان گهای این مقیاس، مطلوب بوده است؛ بنابراین میمجموعه گویه

های این ابزار از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند. مقیاسکه خرده

پژوهش درباره بررستتتی پایایی این آزمون با های این در ارتبتاق بتا یافته

ستتنجی اصتتلی این آزمون، متخصتتصتتان های رواننتایج حاصتتل از داده

فرزند  -کنند برای ارزیابی محیط خانه با توجه به رابطه والدیپیشنهاد می

 های اجرایی در کودکان باشتتد ازتواند مبتنی بر کنشکه تا چه اندازه می

 این آزمون استفاده شود. 

 هایبخش دیگری از نتتایج این مطتالعته نشتتتان داد کته تمامی گویه

پرسشنامه هنجار شده، همبستگی مناسبی با کل پرسشنامه داشتند و حذف 

و در  شتتدگیری در آلفای کرونباخ منجر نمیکدام به افزایش چشتتمهیچ

گر مناستتب بودن ضتتریب اعتبار نتیجه هیچ ستتؤالی حذف نشتتد که بیان

علاوه براین، نتایج محاستبه ضریب آلفای کرونباخ  مقیاس حاضتر استت.

و  10/3های اجرایی برابر با برای کتل مقیتاس محیط ختانه مبتنی بر کنش

های کنترل نظم، انگیزش، پاسخ به حساسیت، ملایمت، برای خرده مقیاس

دستتتت آمد به 10/3، 18/3، 11/3، 01/3، 10/3ترتیب و فعالیت خاص به

های اندک برای هر عامل، ودن پرستتشتتنامه و گویهکه با توجه به کوتاه ب

توان گفت پرسشنامه رو میاز اینآمده مناستب هستتند. دستتضترایب به

هتای اجرایی از اعتبار بالایی جهت ستتتنجش محیط ختانته مبتنی بر کنش

 های اجرایی در محیط خانه برخوردار است. کنش

بتنی بر همچنین برای احراز روایی همگرای مقیتتاس محیط ختتانتته م

ی هامؤلفههای اجرایی، همبستتتتگی نمراا کل این مقیاس و خردهکنش

های اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی، آن بتا نمراا کل مقیاس کنش

(  >P 30/3 دار بودن همبستگی )در سطحمحاسبه شد که با توجه به معنی

 های اجرایی با مقیاسمیتان نمره کتل مقیتاس محیط ختانه مبتنی بر کنش

س توان گفت که مقیامی ،های اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلیکنش

هتتای اجرایی از روایی همگرای منتتاستتتبی ختتانتته مبتنی بر کنش محیط

برخوردار است. در مرحله تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگران مدل نظری 

پشتتتوانه طراحی این پرستتشتتنامه را مورد وارستتی ترار دادند. در این گام 

ها در حالت استتتتاندارد و مقیاسگیری خردهاز مدل اندازهنتایج حاصتتتل 

دستتتت آمد. مدل طراحی شتتتده در تمامی ابعاد بر ضتتترایب معناداری به 

کنترل نظم، گیری )هتتای انتدازههتتای برازنتدگی متدلاستتتاس شتتتاخص

 (، جهت برازشانگیزش، پاستتخ به حستتاستتیت، ملایمت، و فعالیت خاص

 معتبر و تابل تبول به دست آمده است. های مورد مطالعه،روابط بین عامل

هتتای اجرایی از مصتتتتادی  بتتارز نقش محیط ختتانتته در تحول کنش

توان به مشارکت والدین در پیگیری تکالیخ مدرسه، بازی با کودکان می

هتتای تحصتتتیلی و روزمره کودکتتان، فرزنتتدان، مشتتتارکتتت در فعتتالیتتت

نجر ایی که مههای بدنی و مشتتتارکت در کتاب خواندن و فعالیتفعالیت

هند دها نشان میشود را نام برد. پژوهشبه تحول شناختی در کودکان می

مشتتارکت والدین و ایجاد محیط مناستتب در خانه جهت تحول شتتناختی 

کودکتان از عوامتل تاثیرگذار در تعلیم و تربیت و پیشتتترفت تحصتتتیلی 

( بر مشارکت و درگیری 2کودکان است. مطالعاا ملهویش و همکاران )

موزان آمنزله عاملی بر تحول شناختی و موفقیت تحصیلی دانشلدین به وا

ترین شتتتاخص در عنوان استتتاستتتی های اجرایی بهکند. کنشتتأکید می

خ مدا، درگیری با تکالیآید که با پیشتترفت کوتاهشتتمار میمدارس به 

 (.22در کلاس و محیط خانه در ارتباق است )
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گام مهم برای درک انواع  باید توجه داشتت که پژوهش حاضر یک

ت توانند در بستر محیط خانه برای پیشرفهایی است که والدین میفعالیت

های آتی، وجود آورنتد. در پژوهش هتای اجرایی در کودکتان بتهکنش

زاری عنوان اب تواند بههای اجرایی میمقیتاس محیط ختانه مبتنی بر کنش

ی های اجرایهای خاص کنشگیری و سنجش فراوانی فعالیتبرای اندازه

ی اهای مداخلهتواند پژوهشدر محیط خانه مورد استفاده ترار گیرد و می

 های اجرایی کودکان فراهم آورد.را برای بهبود کنش

ابعاد  ها وستتتازی محیط خانه برای کودکان یکی از جنبهبنابراین غنی

ی از رگیمهم بستیار ضروری پرورش شناختی کودکان است و برای بهره

. در حوزه (21) رستتدنظر میاین امکاناا، آموزش والدین ضتتروری به 

هتای اجرایی کودکتان تتا به حال در داخل محیط ختانته در تحول کنش

کشتور پژوهشتی انجام نشده است، بر این اساس هنجار کردن ابزاری که 

های اجرایی کودکان نشتتتان بتوانتد نقش محیط ختانه را در تحول کنش

رسید که خوشبختانه در این مطالعه به آن نظر میضروری به دهد، لازم و 

 پرداخته شده است. 

های پژوهش حاضتتر این استتت که جامعه آماری از جمله محدودیت

این مطالعه فقط از بین مادران و کودکان شهرستان مشهد انتخاب شدند و 

شود که امکان تعمیم نتایج به سایر شهرها تا حدی این موضتوع باع  می

دلیل اینکه نتایج این پژوهش صتترفاً از وجود نداشتتته باشتتد. همچنین به 

دستتت آمده استتت جهت رفع گزارش مادران از رابطه خود با فرزندان به

توان از مشتتتاهده بالینی و مصتتتاحبه با کودک توستتتط این مشتتتکل می

متخصتتتص نیز استتتتفاده کرد. عدم همکاری برخی والدین با آزمونگران 

و هزینه پژوهشگر شده است؛ در این ارتباق نیز پیشنهاد  باع  اتلاف زمان

ای هتر در گروهاین آزمون با حجم نمونه بزرگتر و ناهمگونشتتود که می

 های سنی مختلخ کودکان اجرا شود. مختلخ آزمودنی و همچنین گروه

ه سنجی پرسشنامهای روانپژوهش حاضتر انحصاراً به بررسی ویژگی

و همچنین تأیید مدل نظری در جامعه ایرانی پرداخته است، اما لزوم بسط 

شتتود های آتی، محستتوس استتت. پیشتتنهاد میو گستتترش آن در پژوهش

برای توستعه الگوی محیط خانه مبتنی بر عملکردهای شناختی، پرسشنامه 

ا اعتبار هتنفرهنگی مختلخ اجرا شود. این کار نه  -های اجتماعیدر بافت

تی شتتتنتتاخکنتد، بلکتته روایی بومبتالتتاتری را برای این ابزار تضتتتمین می

دهد و آن را از خطر نادیده گرفتن این نوع از پرسشنامه را نیز افزایش می

دارد. همچنین با در نظر گرفتن متغیرهای جن  و محل روایی، مصون می

ه متری جهت گستتترش پرستتشتتناهای گستتتردهستتکونت خانواده، پژوهش

شتتود و در نتیجه در مطالعاا آینده بهتر استتت این حاضتتر، پیشتتنهاد می

 های گوناگون هنجاریابی شود. پرسشنامه در جوامع و اتوام و فرهنگ

طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد پرسشنامه محیط خانه مبنی به

و روایی عاملی مناستتتبی برخوردار استتتت.  های اجرایی از اعتباربر کنش

ا چه توانند بررسی کنند که تمتخصتصتان با انجام این پرستشنامه مییعنی 

ایه تواند بر پهای بین والدین و فرزندان در محیط خانه میانتدازه فعتالیت

زار های مربوق به پایایی این ابکارکردهای شتتناختی باشتتد. همچنین یافته

 مشتتتخص کرد کته این آزمون دارای توانایی اعتماد جهت تولید نتایج با

های مکرر است و تابلیت استفاده در جامعه ایرانی را گیریثباا در اندازه

 دارا است. 

طرح پژوهشتتی در دانشتتگاه رگرفته از پژوهش حاضتتر بتشررکر و ردردانی: 

 بتتا کتتد مصتتتتتوبتته اختتلتتا  22/1/11فتتردوستتتتتی مشتتتتتهتتد در تتتاریتتخ 

IR.UM.REC.1399.015 نین مجوز اجرای آن بر روی افراد چاستتتت. هم

ستوی معاونت پژوهشتی اداره آموزش و پرورش شتهر مشهد در تاریخ نمونه از 

وستیله از مسئولین اداره  صتادر شتده استت. بدین 8011ستال تحصتیلی  1/1/11

کارشناس هسته پژوهش که هماهنگی با مدارس  آموزش و پرورش مخصتوصتاً

و ان کتادر اداری و متدیران، معاون جهتت آموزش و پژوهش را انجتام دادنتد و

مدارس و افراد نمونه که در اجرای این طرح به ما کمک کردند، تشتتتکر مربیان 

 شود. و تدردانی می

 گونه تضاد منافعی وجود نداشته است. در این مقاله هیچتضاد منافع: 
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