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Background and Purpose: "Executive functions" is a general term and contains components which form 

a common pattern while being distinctive form each other at the same time. These functions imply the 

ability to use higher cognitive processes to focus on the significant aspects of the task and to plan for its 

completion. During the recent years, a general view has been developed indicating that executive 

functions evolve through interaction with the environment and the effects of socio-environmental factors 

on the development of executive functions should not be overlooked. Therefore, the present study aimed 

to introduce the developmental and environmental factors effective on the executive functions.  

Method: Data analysis in the present study has been conducted as a systematic review; so its 

methodology is based on the collection, categorization, and summarization of the findings of scientific 

research papers pertinent to environmental factors affecting the development of executive functions from 

2008 to 2018. These articles were all retrieved from internal and external databases, including SID, 

Magiran, Google Scholar, Scopus, Science Direct, and PubMed with keywords of Executive functions, 

Motor development, Language development, Attachment, Preterm Birth, Socioeconomic Status, 

Parenting styles, Anxiety, and Prefrontal cortex. Afterward, in the initial search, 52 papers were selected, 

amongst which 9, due to being old, 13, due to their poor quality, 6, due to being in review form, and 6 

for being repetitive in several databases were deleted, and ultimately 18 articles were selected. 

Results: The results showed that despite the fact that from the time of attention to executive functions, 

mostly their biological foundations have been raised, environmental factors such as socioeconomic status, 

parenting style, anxiety, motor evolution, language development, attachment, and preterm birth play a 

determinant role in the development of executive functions. In other words, the development of executive 

functions starts from infancy and its process continues until adolescence, and during this period, the 

development of executive functions is heavily affected by environmental factors. 

Conclusion: Through investigating the studies done, it can be concluded that research is still underway 

in the process of determining the environmental factors affecting the development of children's executive 

functions, and the scientific community needs to endeavor harder to characterize these factors in detail. 

However, limited research conducted in recent years, which has been conducted scientifically and 

impartially, demonstrates the significant impact of environmental conditions on the development of 

executive functions. For this reason, professionals and parents need to pay particular attention to 

environmental factors in the process of developing and reinforcing the executive functions. 
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پژوهشیمقاله 

شناختی اجرایی: تحول و تعامل با عوامل محیطیهای عصبکنش

3کاظمی دستجردی مهدی، 3، سعید رضایی2 ، کریم عبدالمحمدی1، پرویز شریفی درآمدی *1حمید علیزاده

 طباطبائی، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رواناستاد گروه روان. 1

شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایراندانشکده روان استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان دکترای دانشجوی. 9

 ی، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رواناستادیار گروه روان. 3

 مشخصات مقاله
 

چکیده

:هادواژهیکل

های اجرایی،کنش

تحول،

  عوامل محیطی

93/19/29دریافت شده: 

93/29/29پذیرفته شده: 

32/20/29منتشر شده: 

الگوی مشططترکی را شططکل یکدیگر،  هایی که در عین تمایز باو دربرگیرنده مؤلفه اسططت کلی های اجرایی اصطططلا یکنشزمینه و هدف: 

ریزی رنامههای مهم تکلیف و بها توانایی اسططتفاده از فرایندهای شططناستی سطططی بالایی ههططتند که باعر توجه فرد به جنبهدهند. این کنشمی

کنند و یهای اجرایی در تعامل با محیط تحول پیدا مگرفته است که کنشهای اسیر یک نگرش کلی شکل د. در سطالنشطوجهت اتمام آن می

های اجرایی نادیده گرفته شطود. بدین ترتی،، هد  پووهش  ارر معرفی عوامل نباید تأثیرات عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر تحول کنش

 های اجرایی بود.محیطی مؤثر بر تحول کنش –تحولی

ندی، و بناسی آن نیز مبتنی بر گردآوری، طبقهشگرفته است. روش مند انجامصطورت مروری ناامها در پووهش  ارطر بهبررسطی داده روش:

 9229-9219های میلادی های اجرایی بین سطططالهای مقالات علمی پووهشطططی مرتبط با عوامل محیطی مؤثر بر تحول کنشسلاصططه کردن یافته

،SID ،Magiran،Google Scholar، Scopus، Science Directهطای اطلطاعطاتی داسلی و سارجی شطططامل برگرفتطه از پطایگطاه

PubMed های بکاقتصادی، س -های اجرایی، تحول  رکتی، تحول زبان، دلبهطتگی، نار  بودن، ورطعیت اجتماعیهای کنشبا کلیدواژه

 2مقاله انتخا، شدند که از بین آنها  09ی اولیه جهطتجوپیشطانی، صطورت پذیرفته اسطت. در ادامه و در والدگری، ارططرا،، و کرتک  پیش

مقاله به علت تکراری بودن در چند پایگاه  6مقاله به علت مروری بودن، و  6مقطالطه بطه علت کیفیت پایین،  13 دیمی بودن،مقطالطه بطه علطت قط

 مقاله انتخا، جهت بررسی انتخا، شدند. 19اطلاعاتی  ذ  شدند در پایان 

عوامل اما است،  شدههای زیهتی آن بیشتر مطرح ، پایههای اجراییآمده نشان داد با وجود اینکه از زمان توجه به کنشدسطتنتایج به ها:یافته

اقتصططادی، سططبک والدگری، ارطططرا،، تحول  رکتی، تحول زبان، دلبهططتگی، و نار  بودن کود  در  -محیطی مانند ورططعیت اجتماعی

ایند آن تا شططود و فرروع میهای اجرایی از دوران نوزادی شططکنند. به عبارتی تحول کنشای ایفا میکنندههای اجرایی نقش تعیینتحول کنش

 های اجرایی بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی ههتند.و در این بازه زمانی تحول کنش دوره نوجوانی ادامه دارد

 حولها برای مشططخک کردن عوامل محیطی مؤثر بر تتوان اسططتنباک کرد که هنوز بررسططیگرفته میبا بررسططی مطالعات انجام گیری:نتیجه

 ینهای بیشططتری نیاز دارد. با اتر این عوامل به تلاشاجرایی کودکان، در ابتدای راه اسططت و جامعه علمی برای مشططخک کردن دقی های کنش

ایط گیر شططردهنده تأثیر چشططماند، نشططانشططدهطرفانه انجام صططورت علمی و بیهای اسیر که بهگرفته در سططالهای محدود انجاموجود پووهش

ی به اهای اجرایی باید توجه ویوههای اجرایی اسطططته به همین دلیل متخصطططصطططان و والدین در تحول و تقویت کنشنشمحیطی در تحول ک

عوامل محیطی داشته باشند.

.یرانطباطبائی، تهران، اشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده رواناستاد گروه روان، علیزاده  مید نویسنده مسئول: *

Hamidalizadeh1@yahoo.comپهت الکترونیکی: 

291-11939012تلفن: 
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 مقدمه
هایی اسططت و دربرگیرنده مؤلفه کلی اسطت های اجرایی اصططلا یکنش

(ه 1هند )دکه در عین تمایز با یکدیگر، یک الگوی مشتر  را شکل می

های اجرایی فرایندهای شطناستی سطی بالایی ههتند دیگر کنش عبارتبه

طول دوران کودکی کطه هطدفشطططان مهطار افکار و هیجانات اسطططت و در 

هططا، (. در واقع این کنش9) کننططدصطططورت مهطططتمر تحول پیططدا میبططه

کلیف های مهم تکنند تا به جنبههایی ههتند که به افراد کمک میمهارت

(. در مورد تعططداد 3) ریزی کننططدتوجططه کننططد و برای اتمططام آن برنططامططه

ولی  (1شططده اسططت )های اجرایی نارات مختلفی مطرح های کنشمؤلفه

ی را پذیری شططناستناران  افاه فعال، بازداری، و انعطا بیشططتر صططا ،

 (. 0) اندهای اجرایی مطرح کردهعنوان سه ههته اصلی کنشبه

دهی، هایی همچون سازمان( بیان کرده است که کنش9210) 1بارکلی

گیری،  طافاه فعال،  ف  و تبدیل، مهار رکتی، ادرا  زمان، تصطططمیم

مله توان از جده، بازسطازی، زبان درونی، و  ل مهطط له را میبینی آینپیش

شناستی دانهت که در زندگی و انجام های اجرایی عص،ترین کنشمهم

 (.6کنند )های هوشطططی به انهطططان کمک میتکطالیف یطادگیری و کنش

 (،9های هوشی )های اجرایی نقش بهیار مهمی را در تحول تواناییکنش

های اجتماعی کودکان ایفا و مهارتموفقیطت تحصطططیلی، شطططخصطططیطت 

کیفیت  دهند کهشطططده نشطططان می (. همچنین مطالعات انجام9) کننطدمی

های اجرایی در کودکی در کیفیت زندگی بزرگهالی تأثیر مهتقیم کنش

دارده برای مثال عملکرد تحصططیلی، سططلامت جهططمی، سططلامت روانی، و 

حول مناسططط، تحول هیجطانطات اجتمطاعی در بزرگهطططالی تحطت تطأثیر ت

های اجرایی در سططنین کودکی اسططت و در صططورت تحول مناسطط، کنش

های هطای اجرایی، سطططرآمطدی این افراد از نار تحصطططیلی، مهارتکنش

اجتمطاعی، سطططلطامطت روانی، و درآمطد در طول زنطدگی بالاتر از افرادی 

(. از 2) های اجرایی آنها، تحول بالایی نداشطته استسواهد بود که کنش

ان های اجرایی کودکمشخک شده است که مشکل در کنش گردیسویی 

جهی، تونیز منجر به مشطططکلات پایدار و متعددی مانند پرساشطططگری، بی

 (.12شود )مشکلات رفتاری، و ارتباطی می

                                                           

1. Barkley 

 هایشطناستی مشطخک شده است که کنشعلوم عصط،در با تحول 

 ها( و تحول اصلی این کنش11گیرند )اجرایی در دوره نوزادی شکل می

صطططورت دهد و تا دوره نوجوانی بهسطططالگی ری می 9تا  3در بازه زمانی 

های مختلف مهطططتعد (. کودکان در دوره19کند )تدریجی ادامه پیدا می

تأثیرپذیری از محیط سود ههططتند و شططواهد پووهشططی نیز وجود دارد که 

های اجرایی، بیشطططتر تحت کودکان در اوایل زندگی از نار تحول کنش

 (.13)ط سود ههتند تأثیر محی

رسطططد هطای اجرایی به نار میبطا توجطه بطه اهمیطت و تطأثیرات کنش

هططای اجرایی برای جلوگیری از شطططنططاسططت عوامططل مؤثر بر تحول کنش

(. به 9) مشططکلات افراد و کمک به تحول و ارتقای آنها، مفید سواهد بود

های اجرایی بررسطططی کنش های گذشطططته علاقه بههمین دلیطل در سطططال

های ی کنشهای ژنتیکیافته و با توجه به پایهورت چشمگیری افزایشصبه

 های زیهططتی مؤثر بر تحولهای فراوانی برای شططناست پایهاجرایی، تلاش

نباید تأثیرات عوامل اجتماعی و  وجود(ه با این 11گرفته است ) آن انجام

ی هاهای اجرایی نادیده گرفته شطود. در سالمحیطی مؤثر بر تحول کنش

عامل های اجرایی در تگرفته است که کنش اسیر یک نگرش کلی شکل

وان تگرفته می (. با بررسی مطالعات انجام10کنند )با محیط تحول پیدا می

ها برای مشخک کردن عوامل محیطی چنین مطرح کرد که هنوز بررسطی

(. 16هطای اجرایی کودکطان، در ابتدای راه اسطططت )کنش مؤثر بر تحول

اند، نشططان شططده طرفانه انجامصططورت علمی و بیای اسیر که بههپووهش

 های اجرایی تأثیر زیادی دارددهند که شرایط محیطی در تحول کنشمی

(19.) 

ای نیاز به شناست دقی  عوامل مؤثر باید توجه داشطت که هر مداسله

توجه به میزان اهمیت  شطططناستی دارده باهای روانگیری مؤلفهبر شطططکل

های اجرایی و تأثیرپذیری آن از عوامل محیطی، در پووهش  ارر کنش

صورت مختصر، شده بههای انجامتلاش شطده اسطت که بر اسا  پووهش

 های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.عوامل محیطی مؤثر بر تحول کنش

 شناسیروش

شطططناسطططی آن مبتنی بر مند و روشپووهش  طارطططر از نوع مروری ناام

های مقالات علمی پووهشی بندی، و سلاصطه کردن یافتهقهگردآوری، طب
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های های اجرایی، در بین سالمرتبط با عوامل محیطی مؤثر بر تحول کنش

های اطلاعاتی داسلی و سارجی برگرفتطه از پطایگطاه 9229-9219میلطادی 

 SID ،Magiran،Google Scholar، Scopus،Scienceشططامل 

Direct ،PubMed تحول 1هططای اجراییی کنشهططابططا کطلیططدواژه ،

 -، ورطططعیت اجتماعی 0، نار  بودن1، دلبهطططتگی3، تحول زبان9 رکتی

، 2پیشانی، و کرتک  پیش9، ارططرا،9های والدگری، سطبک6اقتصطادی

ها ژهیدواکلانجام شططده اسططت. نحوه جهططتجو به این شططکل بود که ابتدا 

فارسی و بدون در نار گرفتن بازه زمانی ساص جهتجو شد که  صورتبه

های بهطططیار کمی در این  یطه در داسل طی آن مشطططخک شطططد پووهش

و باز  یهیانگلها به زبان یدواژهکلشطده است. در گام بعدی  انجامکشطور 

بدون محدودیت زمانی ساص مورد جهططتجو قرار گرفت که نتایج نشططان 

ست. در ا قرارگرفته توجه موردگذشطته بیشتر  هایداد این  یطه در سطال

مقاله  2مقاله انتخا، شدند که از بین آنها  09اولیه،  یجهتجوادامه و در 

مقاله به علت  6مقطالطه به علت کیفیت پایین،  13 بطه علطت قطدیمی بودن،

مقطالطه بطه علت تکراری بودن در چند پایگاه اطلاعاتی  6مروری بودن، و 

دند. شطططمقاله جهت بررسطططی نهایی انتخا،  19 ذ  شطططدند در نهایت 

 صورتاند از: مطالعه بهمعیارهای ورود مطالعات به پووهش  ارر عبارت

کمّی باشد، مطالعه پووهشی اصیل باشد، مطالعه روی کودکان یا سانواده 

 9219تا  9229های گرفته باشطد، و بازه زمانی چا  مقالات بین سالانجام

عبارت بودند از: مطالعات مروری، فراتحلیل، باشططد. معیارهای سرون نیز 

و همچنین مططالعطاتی که گروه هد  آنها در یک محیط ریر از سانواده 

مرا ل انتخا، نهایی مقالات در  شطططده بودند.)مانند پرورشطططگاه( بزر  

.ارائه شده است 1شکل 

 : مراحل انتخاب نهایی مقالات بررسی شده در این پژوهش1شکل 

                                                           

1. Executive function 

2. Motor development 

3. Language development 

4. Attachment 

5. Preterm Birth 

6. Socioeconomic Status 

7. Parenting styles 

8. Anxiety 

9. Prefrontal cortex 

مقاله فارسی و انگلیهی  969نتایج جهتجوی اولیه   

 معیار سرون از مطالعه:

916اصه با موروع اصلی: عدم تناس، عنوان با سل  

09مانده :تعداد مقالات مرتبط باقی  

2سرون از مطالعه به علت قدیمی بودن:   

13مانده :تعداد مقالات مرتبط باقی  
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 هایافته

له بر  هطط، شططرایط ورود به مطالعه انتخا، امق 19ها از مجموع پووهش

های ورود و سرون به طور کامل ذکر در فلوچارت بالا، ملا شططدند که 

شططده اسططت. همچنین همه مقالات منتخ، در جدول زیر به طور سلاصططه 

 اند. ارائه شده

 
 معرفی مقالات بررسی شده و خلاصه نتایج آنها: 1جدول 

 موضوع نویسنده ردیف
سن 

 هاآزمودنی

حجم 

 نمونه

سال 

 پژوهش
 نتیجه

1 
همکاران برنیر و 

(10) 

ای هتأثیر والدگری بر رشد کنش

 اجرایی

 10تا  19

 ماهگی
 کود  92

 

9212 

دهنده تأثیر والدگری بر رشد سودتنایمی و سودمختاری به عنوان نتایج نشان

 های اجرایی شده است.های کنشمؤلفه

9 
مو  و همکاران 

(93) 

تأثیر بدرفتاری دوران کودکی بر 

های اجرایی در رشد کنش

 نوجوانی

 11تا  19

 سالگی
 9210 کود  93

نتایج نشان داد که کودکانی که در معرض بدرفتای قرار داشتند نهبت به 

 تری داشتند.نایافته های اجرایی تحولکودکان بهنجار، کنش

3 
سوسیک و 

 (91همکاران )

ارتباک بین رفتار والدین و رشد 

 های اجرایی در نوجوانیکنش
 سال 19تا  6

162 

 کود 
9219 

کرد گر باعر عملهای مهتبدانه و مداسلهنتایج مطالعه نشان داده است که سبک

های اجرایی و سبک مقتدرانه باعر عملکرد بهتر های کنشرعیف در مؤلفه

 شود.های اجرایی میهای کنشکودکان در مؤلفه

1 
هاشمی و 

 (90همکاران )

 با والدین آموزش اثربخشی

 هایبرکنش آورد آدلریروی

 کودکان اجرای

والدین 

تا  9کودکان 

 ساله 19

 9219 والد 32
دهد که تغیر سبک والدگری والدین باعر تأثیر آمده نشان میدستنتیجه به

 شود.های اجرایی کودکان میدار بر رشد کنشمثبت و معنی

0 
دروموت و مک

 (32همکاران )

بررسی تأثیر فقر دوران کودکی بر 

 اجراییهای رشد کنش

 9کودکان 

 ساله

113 

 کود 
9213 

نتایج پووهش نشان داده است که کمبودهای دوران کودکی باعر تأسیر در 

 شود.یافتگی تحصیلی کودکان میهای اجرایی و سازشرشد کنش

6 
هاکمن و 

 (31همکاران )

بررسی رابطه ورعیت اجتماعی و 

های اقتصادی با رشد کنش

 اجرایی

 0کودکان 

 ساله

1222 

 کود 
9210 

ها نشان داد است که ورعیت اجتماعی و اقتصادی پایین بر تحول نتایج بررسی

 های اجرایی تأثیر دارد.رعیف کنش

9 
لاست و همکاران 

(39) 

بررسی پایداری تأثیر ورعیت 

اجتماعی و اقتصادی بر رشد 

 های اجراییکنش

 سال 90تا  2
190 

 کود 
9219 

ای هورعیت اجتماعی و اقتصادی بر رشد کنشنتایج پووهش نشان داد که تأثیر 

 اجرایی پایدار است و در سنین بالاتر نیز این اثر ماندگار است.

9  
بررسی تأثیر ارطرا، بر تضعیف 

 های اجراییکنش

 90تا  60افراد 

 ساله

192 

 کود 
9213 

عیف داری در تضنتایج پووهش نشان داد که تجربه ارطرا، شدید تأثیر معنی

 اجرایی افراد داردهای کنش

2 
بردمیر و 

 (32همکاران )

-بررسی رابطه ارطرا، با کنش

 های اجرایی
 سال 96تا  19

129 

 کود 
 شود.های اجرایی افراد میارطرا، باعر تأسیر در تحول کنش 9219

12 
هیگاشیونا و 

 (13همکاران )

بررسی رابطه  رکت و رشد 

 شناستی
 های  رکتی دارای مشکلات شناستی نیز بودند.دارای نقککودکان  9219 کود  69 سال 19تا  6

11 
کامیجو و 

 (11همکاران )

بررسی تأثیر  رکات منام بر 

 تحول شناستی

کود  و 

 نوجوان
 9222 کود  91

های اجرایی است تحت تأثیر های مهم کنشتوجه و  افاه فعال که از زیر مؤلفه

 تحول  رکتی کودکان قرار دارد.

19 
دهقانی و 

 (10همکاران )

بر  های ریتمیکبررسی تأثیر بازی

 های اجراییرشد کنش
 های اجرایی تأثیر دارد.داری بر تحول کنشهای ریتمیک به طور معنیبازی 9219 کود  92 ساله 6تا  0

13 
گوچ و همکاران 

(19) 

بررسی استلالات همبود کودکان 

 دارای مشکل نارساسوانی

 0/1تا  0/3

 ساله

119 

 کود 
9211 

از  های اجراییدهنده تأثیرپذیری رشد کنشیکی از نتایج این پووهش، نشان

 دبهتانی است.رشد زبان در سنین پیش

11 
کوهن و 

 (12همکاران )

تأثیر رشد  رکتی و زبانی بر رشد 

 های اجراییکنش

 36تا  10

 ماهگی

1119 

 کود 
9211 

 تأثیر تحول زبانی بر تحولدهنده آمده از این مطالعه طولی نشاندستنتایج به

 های اجرایی است.کنش
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10 
برنیر و همکاران 

(09) 

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی با 

تأکید بر محیط سانوادگی بر 

 های اجراییتحول کنش

 9219 سانواده 69 ساله 3و  9
 هایشد زیرمؤلفهد رنتوانهای متفاوت دلبهتگی در دوسالگی میسبک

 بینی کنند.پیشا رهای اجرایی کنش

16 
پیتروسکی و 

 (03همکاران )

بررسی تأثیر محیط سانوادگی بر 

 رشد سودتنایمی و سودمختاری
 ساله 9تا  9

1111 

 کود 
9213 

های مختلف آمده از پووهش مشخک کرده است که سبکدستنتایج به

های های کنشجویی که از مؤلفهدلبهتگی بر میزان تحول توانایی سودنام

 دنداری داراست ،تأثیر معنیاجرایی 

19 
 لیمی اصل و 

 (01همکاران )

ننده کبینیدلبهتگی ایمن پیش

های اجرایی در سن رشد کنش

 ورود به مدرسه

 6ماهگی تا  10

 سالگی

120 

 کود 
9219 

آمده از این مطالعه طولی نشان داد که کودکان دارای دلبهتگی دستنتایج به

ی اجرایی نهبت به دیگر کودکان تحول هاهای کنشایمن در تمامی مؤلفه

 بهتری داشتند.

19 
فاروگی و 

 (09همکاران )

های اجرایی بررسی تحول کنش

 در کودکان نار 
 9216 131 سال 10تا  12

-کودکان نار  در سن نوجوانی نهبت به همتایان سود، تحول کمتری در کنش

 های اجرایی از سود نشان دادند.
 

 های والدگریسبک. 1

فرزندان و  با برسورد در والدین ورسطططومآدا، و اعتقادات رفتطارها،

نهططبتا   و تکراری چارچوبی و اصططول از ارل، آنها، تربیتی هایسططبک

 یاد والدین والدگری هایسططبک با نام آن از که کنندمی پیروی پایدار

 ارائه کرده را والدگری هایسططبک از الگو (. بامریند سططه19) شططودمی

(. در سططبک 12نام دارند ) گیرانهمهططتبدانه، و سططهل مقتدرانه، که اسططت

 گرمی، گری،های مانند مهارگری، مطالبهویوگی والطدگری مقتطدرانطه

 پیروی مهططتبد (. والدین92شططود )بودن نشططان داده می پذیرا عقلانیت، و

 داد و سططتد کهدر الی دهندمی قرار تأکید مورد مهارگری را و کردن

 گیرسططهل (. والدین91) کندمی منع را اسططتقلال کلامی، سودمختاری، و

 ممکن تنبیه  داقل از و ههططتند پذیرا و کود ، گرم رفتار به نهططبت

 گرمی، و پذیرش بردباری، در عین والدین (. این12) کنندمی اسططتفاده

 سودتنایمی یا رفتار مورد در ایسواسططته هیچ یا اند  هایسواسططته

 (.91) ندارند

 هایکنش تردقی  شطططناست از پووهشطططگران، برای برسی نار به

 بین ارتباک طور ساصبه و محیطی بررسطططی تأثیرات کودکان اجرایی

( نیز 19) کارلهون، زلازو و فاجا(. 99)است  رروری کودکان والدین و

های مختلف والدگری از عوامل مؤثر بر تحول اند که سططبکمطرح کرده

های اجرایی در مرا ل بعدی اسططت، زیرا نتایج پووهش کنش شططناستی و

ر گر باعر سطای بیشتهای مهتبدانه و مداسلهنشطان داده اسطت که سبک

کودکطان، و سطططبطک مقتطدرانطه کطه بطه کود  اجازه تجار، بیشطططتر و 

دهططد بططاعططر عملکرد بهتر در تکططالیف مربوک بططه گیری را میتصطططمیم

ند که اگرفته شده نیز نشان دادهانجامشود. مطالعات می های اجراییکنش

رایی های اجمحیط سانوادگی و کیفیت والدگری والدین بر تحول کنش

( مطرح 10( برای مثال برنیر، کارلهطططون و وی)ل )11) تأثیرگذار ههطططتند

ویانه در جهای مداسلهکردند که تنیدگی بالای والدین و استفاده از سبک

شطططود کودکانشطططان از نار بطاعر میهطا ارتبطاک بطا کود  در سطانواده

 های اجرایی رعیف باشند. همچنین عوامل دیگری مانند عدم توجهکنش

اثر  های اجراییتواند بر تحول رطططعیف کنشبه کود  و بدرفتاری می

(. در پووهشی سلاقانه با استفاده از یک تکلیف کام)یوتری به 93) بگذارد

شده ی والدین پرداسته های اجرایی و سطبک والدگربررسطی رابطه کنش

عر گر باهای مهتبدانه و مداسلهاسطت که نتایج نشطان داده اسطت سطبک

سطای بیشطتر کودکان در تکالیف شطده و سبک مقتدرانه باعر عملکرد 

(. در پووهش دیگری به بررسطططی 91) شطططودبهتر در تکالیف مربوطه می

 اجرایی هایبرکنش آدلری آورد روی با والدین آموزش اثربخشطططی

آمده نشان داد که آموزش دسطتشطده اسطت و نتایج بهکودکان پرداسته 

دهده های اجرایی را کاهش میاین سططبک از والدگری، مشططکلات کنش

 های اجرایی تأثیر داردهای والدگری بر تحول کنشبطه عبطارتی سطططبک

(90.) 

 اقتصادی –. وضعیت اجتماعی2

واند تکود  می تحولاین ناریه که ورططعیت اجتماعی و اقتصططادی بر 

(، اما تأثیرپذیری تحول سیهتم 96) اثرگذار باشد، دیدگاه جدیدی نیهت

 ازپیش موردهططای اجرایی از عوامططل محیطی اسیرا  بیشعصطططبی و کنش

ارد که هایی وجود دتوجه پووهشگران قرارگرفته است. در این راستا یافته

تحت تأثیر  دهند مشططکلات موجود در سطططاستار و عملکرد مغزنشططان می

 (.99) تجار، محیطی نامناس، اولیه کودکی است
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های اقتصادی برسی از سیهتم –در دوران کودکی ورعیت اجتماعی

( و تحول 99دهد )های دیگر تحت تأثیر قرار میعصبی را بیشتر از قهمت

پیشطططانی کططه بیشطططترین تطأثیر را بعطد از تولطد و تطدریجی قهطططمطت پیش

ر شططده اسططت که تأثیرپذیری از محیط در باع های اجرایی داردبرکنش

مطالعات انجام شده نشان  (.92) این قهطمت از مغز به بالاترین سطی برسد

هططای اجرایی در کودکططان منططاط  انططد کططه تططأسیر در تحول کنشداده

هططای (. همچنین برسی دیگر از پووهش32) فقیرنشطططین، بیشطططتر ههطططت

واده اقتصادی پایین سان –اند که ورطعیت اجتماعیگرفته نشطان دادهانجام

هططای اجرایی اسطططت. این تحول کنش جزء عوامططل دارای تططأثیر منفی بر

ریزی و پووهش نشطططان داده اسطططت که میزان درآمد سانواده روی برنامه

 (. همچنین مشططخک31) گذارد افاه فعال کودکان تأثیر مهططتقیمی می

ای هاقتصططادی پایین روی کنش –شططده اسططت که اثر ورططعیت اجتماعی

(. بطا توجطه بطه مططال، 39) صطططورت دائمی اسطططتاجرایی کودکطان بطه

 -توان مطرح کرد که ورعیت اجتماعیتر میصورت دقی شطده بهمطرح

ی های اجرایشناسی تفاوت کنشاقتصطادی از مواردی اسطت که در سب،

ر دهنده تأثیرگذاری این متغیر بمورد بررسطططی قرارگرفتطه و نتطایج نشطططان

های بالا در (. وجود مشططکلات و تنش33) جرایی اسططتا هایتحول کنش

های دارای ورعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، امکانات آموزشی سانواده

ین شططناسططی اپایین، و سططن بارداری پایین از عواملی ههططتند که در سططب،

 گیرند.اند که در ادامه مورد بحر قرار میشدهارتباک مطرح 

 اضطراب دوران کودکی. 3

در گزارش سالانه سود در مورد  9223در سال  1سطازمان بهداشت جهانی

اسطت که ارطرا، در تمامی کودکان جامعه و  سطلامت روان اعلام کرده

دهد ولی سطر ابتلا به این مشططکل در بدون توجه به جن  و ملیت ری می

شد ر اقتصادی پایین -سطی اجتماعی های دارایکودکانی که در سانواده

بیشتر است. بنابراین ارطرا، جزء عواملی است که میزان تجربه کنند، می

(. با توجه به تفاوت میزان ارطرا، 31) آن در بین کودکان متفاوت است

، های اجراییشططده در بین کودکان و اثرگذاری آن بر رشططد کنشتجربه

های اجرایی از جمله عواملی اسطططت که در تطأثیرات ارططططرا، بر کنش

 توجه قرارگرفته است.پووهش  ارر مورد 

                                                           

1. World Health Organization 

 پزشططکی اسططتهای روانترین بیماریاستلال ارطططرا، یکی از شططایع

(. این استلال علاوه بر شطططیوع بالا، افراد را در معرض انواع مختلفی از 30)

، گرفته های انجامدهد. پووهشهای اجتماعی و تحصیلی قرار میآسطی،

 اد مضططر، استهای اجرایی افردهنده وجود مشطکل در کارکردهنشطان

اند که تجربه ارطرا، مزمن در (. از سطویی پووهشگران مطرح کرده36)

عصبی  هایسصططوص سططیهتمزندگی باعر تأثیر منفی در سطاستار مغز به

(. 39)شطططود هططای اجرایی میمطؤثطر بطر تنایم رفتططار و همچنین کنش

رد مغز، کارک گرفته نشان داده است که سیهتم عصبی،های انجامبررسطی

هطای شطططنطاستی سططططی بالا، تحت تأثیر ارططططرا، مزمن قرار مهطارتو 

( در بررسی سود نشان داده است که ارطرا، 32(. بردمیر )39) گیرندمی

های اجرایی تأثیرگذار اسطططت و در یک مطالعه دیگر نیز در تحول کنش

(. البته باید 12) ر توجه تأثیر مهتقیم داردیمشخک شد که ارطرا، در تغی

وجود آورنده ارطططرا، در سططنین پایین  تما  با عوامل به توجه کرد که

ود و علاوه بر شباعر آسی، بیشتر به تحول عصبی و شناستی کودکان می

این، میزان این آسی، تحت تأثیر شدت و مدت تجربه ارطرا، نیز است 

(11.) 

 . تحول حرکتی4

ها پیش پیاژه مطرح کرد که تحول شطططناستی کودکان کاملا  تحت سطططال

گرفته در  انجام هطای( و پووهش19) تطأثیر عملکرد  رکتی آنهطا اسطططت

دهنده تأثیر تحول  رکتی بر روی تحول راسطططتطای ناریطه پیطاژه، نشطططان

 شده که تر انجام(. مطالعات دقی 13) شناستی و صحت ناریه پیاژه است

 نوجوانططان در اجرایی هططایکنش روی بر رکططت  تططأثیر بططه بررسطططی

 توجه و به سصوص سطی شناستی هایکنش اند کهداده نشان پرداستند

(. از سطططویی 11) رتباک دارندابطا تحول  رکتی آنها  کودکطان  طافاطه

 ورزش و  رکت آموزش مداوم انطد کهمططالعطات دیگر نشطططان داده

باشططد. در همین راسططتا در  مثبت داشططته توجه، تأثیرات بهبود بر تواندمی

( 10قی پور، جلودار و پاکیزه )پووهشطططی که توسطططط دهقانی ، کریمی، ت

 های  رکتی منام باعر بهبود عملکردگرفته مشخک شد که بازیانجام 

شطططود. رابطه تکامل دهی میریزی، و سطططازمانکودکطان در توجه، برنامه

های اجرای یعنی بازداری،  افاه فعال، مخچه با سططه راهبرد اصططلی کنش
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جرایی های اتأثیرپذیری کنشجایی توجه از عوامل اصلی مؤثر بر و جابه

 از تحول  رکتی است.

 . تحول زبان5

مدل را  3توان های زبان میهای اجرایی و مهارتبرای ارتبطاک بین کنش

برای مثططال ) هططای اجرایی بر تحول زبططان تططأثیر دارد.کنش1مطرح کرد: 

های زبانی . مهارت9شود(، مهارت در توجه باعر یادگیری بهتر زبان می

. ارتباک مهطتقیم علت و 3های اجرایی تأثیرگذار اسطت، و ل کنشبر تحو

هطای زبان وجود ندارد بلکه هر هطای اجرایی و مهطارتمعلولی بین کنش

صطورت مهطتقل تحت تأثیر تحول اولیه مغز است ها بهیک از این مهارت

های مختلفی صورت شده، پووهشهای مطرح(. برای تأیید یا رد مدل16)

تحول  دهنده تأثیرپذیریآمده بیشططتر نشططاندسططتنتایج بهگرفته اسططت و 

شططده های اجرایی از تحول زبان اسططته به عبارتی با مطالعات انجام کنش

های زبانی یکی از عواملی اسططت که در شططده اسططت که مهارتمشططخک

در یطک پووهش (. برای مثطال 19هطای اجرای مؤثر اسطططت )تحول کنش

یز های اجرایی نستلالات زبانی، در کنشمشخک شد که کودکان دارای ا

های طور که ملا اه شطططد پووهش(. همان19)دارای مشطططکلاتی ههطططتند

اجرایی  هایدهنده ارتباک بین تحول زبان و تحول کنشگرفته نشانانجام

های منامی برای بررسطططی روابط علت و اسطططت و تطا این اواسر پووهش

که نشده بود تا این جرایی انجامهای اهای زبانی و کنشمعلولی بین مهارت

( در یک مطالعه طولی به 12کوهن ، ویلوگبی، ویلبورن ، ورنون و بلطایر)

سطططاله با تحول  3و  9هطای زبطانی کودکطان بررسطططی رابططه بین مهطارت

 آمده نشان داددستسطال بعد پرداستند و نتایج به 1های اجرایی در کنش

هططای اجرایی آنهططا را نشتوانططد کهططای زبططانی کودکططان میکططه مهططارت

گیری پووهش سود مطرح بینی کنططد. این پووهشطططگران در نتیجططهپیش

های صطورت مهتقیم در تحول کنشهای زبانی اولیه بهکردند که مهارت

 اجرایی تأثیر دارد.

 . دلبستگی6

انی کننده جوّ هیجشططناستی اسططت که توصططیفدلبهططتگی اصطططلاح روان

 اسطططت. دلبهطططتگی تحت تأثیر رابطه  طاکم بر روابط کود  با مراقبش

شناستی و اجتماعی گیرد و بر ورطعیت روانکود  و مراق، شطکل می

گذارده به عبارتی تجار، دلبهطططتگی کود  تطأثیری عمی  و پطایدار می

اولیه با مراقبان، ا هطططاسطططات، افکار، و رفتار را در روابط بعدی هدایت 

کنند ای کود  را رفع می(. مراقبت گرم و مه ولانه که نیازه02) کندمی

شطططوند که کودکان ازنار شطططناستی و اجتماعی تجار، بهتری باعر می

صطططورت قابل هایی که محیط سانوادگی را بهداشطططتطه باشطططند و سانواده

ه شططوند نگرش کودکانشططان نهططبت ببینی مدیریت کنند، باعر میپیش

ول در تحباشد که این سود گام بهیار مهمی  یافته و منامجهان، سطازمان

توان مطرح کرد دلبهتگی (. بدین ترتی، می01های اجرایی اسطت )کنش

گططذارد و هططای اجرایی کودکططان تططأثیر میکطود  بطر تطحطول کنش

رنیر، بکنند برای مثال گرفتطه نیز این نکتطه را تأیید میهطای انجطامپووهش

های متفاوت اند که سبک( نشان داده09) کارلهطون، دیشنز و مت گاگنه

جططایی کططه توانططد  ططافاططه فعططال و جططابططههطططتگی در دو سطططالگی میدلب

بینی کنند. علاوه بر این های اجرایی اسطططت را پیشکنش هطایزیرمؤلفطه

های مختلف دلبهططتگی بر میزان تحول مشططخک شططده اسططت که سططبک

های اجرایی اسطططت تأثیر های کنشکطه از مؤلفه جوییتوانطایی سودنام

گرفته روی کودکان هطای انجطام پووهش(. همچنین 03) داری داردمعنی

سطاله نشطان داده اسطت که کودکان دارای دلبهتگی ایمن در تمامی  0-6

هطای اجرایی نهطططبطت بطه دیگر کودکان، تحول بهتری هطای کنشمؤلفطه

 (.01) داشتند

 . نارس بودن7

 و وزن کمتر هفتطه 39 از کمترسن داسطل ر مطی  توانرا می بودن نار 

سطططن  املگی تعریف کرد که یکی از  به توجطه بطدون گرم 9022 از

 در ومیرمر  کهطوریمشطططکلات مهم بهداشطططتی در جهان اسطططت، به

 دارند طبیعی وزن که است نوزادانی از بیشطتر برابر 12وزن کم نوزادان

نار  در  های پزشطططکی باید اذعان کرد نوزادان(. با تمام پیشطططرفت00)

 عصبی- نقایک  هی مانند مشکلاتی معرض صورت زنده ماندن نیز در

 و  رکتی -عصطبی نقایک تکلم، و شططناستی مغزی، تأسیر فلج اصطلی،

 استلال و اجتماعی، -روانی رفتاری، هایشططنوایی، ناهنجاریکم بینایی،

ای جطدیطدی کطه توجططه (.  یططه06دارنطد ) مطدرسطططه قرار عملکرد در

های اجرایی پووهشطططگران را در زمینه کودکان نار  جل، کرده، کنش

( در پووهشی به مقایهه 09)سرنیوز و هاقلو  فاروگی، آدمهطون،اسطت. 

هطای اجرایی در نوجوانطان نار  و بهنجار پرداستند. نتایج پووهش کنش

 هنجاربمقایهه با نوجوانان  نشطان داد کودکان نار  در سنین نوجوانی در

هطای اجرایی از جملطه اسطططتطدلال مفهومی هطای کنشدر برسی از مؤلفطه
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ریزی، و سطططازی فضطططایی،  طافاططه فعططال، توجططه، برنططامطهکلطامی، مفهوم

دهی دارای محدودیت ههطتند. پووهش دیگری نشطان داده است سطازمان

ارند دهای اجرایی رطططعیفی برسورکطه کودکان نار  با این که از کنش

(. مغز 09) توانططد این نقک را جبران کنططدولی محیط آموزشطططی رنی می

محیطی،  هایکودکان نار  در مقایهه با کودکان بهنجار نهبت به آسی،

پذیری  هطاسطیت بیشطتری دارد و هرگونه مشکل محیطی به علت آسی،

توانطد پیامدهای ناگوار هطای اولیطه تولطد میبیشطططتر این کودکطان در مطاه

مطرح شده  های(. آسی،02) ه و ماندگاری برایشطان داشطته باشطدچندگان

توانطد در چندین منطقه مغز مانند قهطططمت فرونتال، مخچه، و همچنین می

 (، ولی با توجه به اینکه تحول قهططمت62ارتباک بین این مناط  ری دهد )

یار دادهای محیطی بهشود و به درونپیشانی مغز از بدو تولد آراز میپیش

رار محیطی ق هایها و آسی،تر اسطت، بیشطتر تحت تأثیر محر  هطا 

 (.92) گیردمی

 گیریبحث و نتیجه

شود و فرایند آن تا های اجرایی از دوران نوزادی شطروع میتحول کنش

هططای ( و در این بططازه زمططانی، تحول کنش19) دوره نوجوانی ادامططه دارد

شده نشان  های انجامی(. بررس13)اجرایی بیشتر تحت تأثیر محیط ههتند 

داده اسطططت که والدین با سطططبک والدگری که در تربیت کودکان از آن 

نند. کهای اجرایی نقش مهمی را ایفا میکنند در تحول کنشاسططتفاده می

اند که والدین با اسطططتفاده از گرفتطه مشطططخک کردههطای انجطام پووهش

ه محدودیت بجویانه در تربیت فرزند، باعر تحمیل های مداسلهسطططبطک

شططوند که این مهطط له از کود  و جلوگیری از تجار، متنوع در آنها می

(. همچنین والدین 10) های اجرایی اسطططتعوامل مؤثر بر رطططعف کنش

کنند گیر در تربیت سود از یک سبک انضباطی متناقض استفاده میسهل

 هایگیری درسطططت فرایندهای کنشکه این مورطططوع نیز مانع از شطططکل

(. در مقطابطل والدین مقتدر همچنان که هنجارهای 91) شطططودمیاجرایی 

کننططد بططا توجططه نططداشطططتن بططه اجتمططاعی را بططه کودکططان سود منتقططل می

انشان کودک های تکانشی و مهارگری مناس، بر هیجانات سود، بهواکنش

ه اسططت، اجازه تجار، کهططت همراگاهی رفتارهایشططان با سطا و شططکه 

شود کود  با پیامدهای اعمال همین مورطوع باعر می .دهندجدید می

سود مواجه شططود و در شططرایط مشططابه بتواند مدیریت بهتری بر هیجانات 

 (.61) سود داشته باشد

 -نشططان داده اسططت که ورططعیت اجتماعی شططدههای انجام بررسططی

هططای اجرایی اقتصططططادی از عوامططل محیطی اسططططت کططه بر تحول کنش

 –ورطططعیت اجتماعی (. در مورد چگونگی تأثیر33) تطأثیرگطذار اسطططت

مططدل تنش هططای اجرایی دو ناریططه متفططاوت اقتصططططادی بر روی کنش
شططده اسططت. در مدل مطرح  گذاری سانوادگیمدل سططرمایهو  سانوادگی

 –شطططود که ورطططعیت اجتماعیتنش سانوادگی این مورطططوع مطرح می

های بکگویی، و سططاقتصططادی پایین بر کیفیت، میزان  هططاسططیت، پاسطط 

گذاری سانواده گطذارنطد. در مدل سطططرمایهثر منفی میمراقبطت والطدین ا

املی واقتصادی با تأثیرگذاری بر ع-ماعیشطود که ورعیت اجتمطرح می

آموزشی و محیط زندگی، میزان کیفیت و زمانی که  مانند کیفیت محیط

های اجرایی کنش حولتکننطد، بر والطدین بطا کودکطان سود سططط)ری می

گرفته های انجامسططویی بررسططی پووهش (. از31) گذارندکودکان اثر می

شططده توسططط کود  بر تحول دهنده اثرگذاری ارطططرا، تجربهنشططان

ند که اها نشان دادههای اجرایی است. برای تبیین این رابطه، بررسیکنش

تجربه ارططرا، با افزایش تولید هورمون کورتیزل، رابطه مهتقیم دارد و 

داری های اجرایی رابطه منفی معنیبین میزان کورتیزول بالا و تحول کنش

(. همچنین ارطططرا، آسططی، مهمی به توجه پایدار وارد 19) وجود دارد

کند و نبود توجه پایدار مانع از مهار رفتار و سططازش با شططرایط جدید می

 (.69) شودهای اجرایی مهم، میعنوان یکی از کنشبه

وان تیز میهای اجرایی ندر مورد رابطه تحول  رکتی و تحول کنش

 و رشطططد نگهداری، طری  کنترل از بدنی چنین مطرح کرد که فعالیت

 عملکردهای سب، زاییر  زایی، وعصطبی، سطیناپ  هاینورون تمایز

و  ریزی،برنامه راهبردهای مهارگری و پردازش، همچون سرعت شناستی

(. در توریی دیگری از ارتباک تحول  رکتی و 63)شطود  افاه فعال می

توان مطرح کرد، با توجه به اینکه سه راهبرد اصلی های اجرایی میکنش

 جایی توجه، تحتهطای اجرایی یعنی بازداری،  افاه فعال، و جابهکنش

تطأثیر تکطامطل مخچطه قرار دارنطد و تکطامطل مخچطه نیز تحت تأثیر تحول 

ی ها رکتی به سصطططوص  رکات فریف اسطططت، بنابراین تحول مهارت

ش های اجرایی، نقتههیل تکامل مخچه در تحول کنش رکتی از طری  

های اجرایی به کارکرد (. رابطه تحول زبان و تحول کنش11) کندایفا می
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زبان نیز مربوک اسطططته با توجه به اینکه تحول زبان باعر تهطططهیل انتقال 

با  کند بدون تجربه مهططتقیم وشططود، به افراد کمک میتجربیات افراد می

یم به مداسله در امور مختلف ب)ردازند که این مورطططوع اسطططتفاده از مفاه

ی های اجرایبطاعطر تحول فرایندهای شطططناستی سططططی بالاتر مانند کنش

 (.19) شودمی

ثر بر دلبهتگی از عوامل مؤگرفته نشان داده است سبک  بررسی انجام

رد که توان مطرح کهای اجرایی است. در تبیین این یافته میتحول کنش

، سیهتم باعر فعالیت مطلوایمن گویانه و سبک دلبهتگی اس مراقبت پ

یک سم)ات دو شاسههر منام عملکرد واکنش تنیدگی کود  و همچنین 

شططود و عملکرد مطلو، میو پاراسططم)اتیک سططیهططتم عصططبی سودمختار 

سططیهططتم واکنش تنیدگی و سططم)اتیک و پاراسططم)اتیک باعر مهار تولید 

گرفته نیز مشطططخک های انجامووهش(. پ61شطططود )هورمون کورتیزل می

هططای انططد کططه بین میزان هورمون کورتیزل در سون و تحول کنشکرده

تططأثیر (. علططاوه بر این 60داری وجود دارد )اجرایی، رابطططه منفی معنی

د به توانمی انفرزندهای تحول کنش ا تمطالی دلبهطططتگی اولیطه در مورد

 کههنگامی سصطططوص(ه به09نحوه ارتبطاک مراقبان اولیه مربوک باشطططد )

 وندشططروبرو می برانگیزچالشکودکان با شططرایط عاطفی و یا شططناستی 

 شود والدین کود  را تشوی  کنند تا به کشفدلبهتگی ایمن باعر می

شطططود که کود  به محیط، اعتماد محیط ب)ردازد و این کطار بطاعطر می

وک به  ل مرب هایبیشطتری داشطته باشد و بر پایه همین اعتماد، در فعالیت

ا همهط له مشطارکت بیشتری داشته باشد و  تی نقش رهبری را در فعالیت

بر عهده گیرد که در نتیجه باعر رشد سودتنایمی و  ل مه له )به عنوان 

 (.66شود )کنش های اجرایی مهم( در کود  می

گرفته  ارططر نشططان داده اسططت که تولد نار  یکی از  مطالعه انجام

های اجرایی اسطططت. با توجه به نکات بر تحول کنش عوامطل تطأثیرگطذار

توان دو دلیل را برای مشططکلات های قبلی مقاله، میمطرح شططده در بخش

های صورت متمرکز در کنشهای شطناستی و بهکودکان نار  در کنش

 های جزئی سططیهططتم عصططبیاجرایی عنوان کرد: دلیل یکم فزونی آسططی،

گرفته نیز نشططان داده اسططت  نجامهای امرکزی این کودکان، که پووهش

(. دلیل دوم، 69ها قرار دارند )این کودکان بیشططتر در معرض این آسططی،

های شده درباره ویوگینایافتگی این کودکان، که مطالعات انجام سازش

اند که کودکان نار  در مقایهه با شناستی کودکان نار  نشان دادهروان

 آفرین بودند و در واقع اینری تنشکودکطان بهنجار، دارای تمامیت رفتا

(. نتیجه این که 11اند )نایافتگی بیشتری با مراقبان داشتهکودکان، سطازش

به کود  و  مشطططکلطات بین والدین و کودکان نار ، باعر عدم توجه

تواند از عوامل تحول پایین شطططود که این مهططط له میبدرفتاری با وی می

 (.93) های اجرایی باشدکنش

 های زمانیشود این مطالعه در بازهپایان رطمن این که توصطیه میدر 

های آتی انجام شططود، همچنین دیگر و با مورططوعات مشططابه در پووهش

های آموزشی مختلف مانند صدا و اندرکاران ناامشود دستپیشطنهاد می

افزایی تخصصی هرچه بیشتر والدین سطیما و آموزش و پرورش در دانش

های هطای مختلف شطططنطاستی کودکطان مطاننطد کنشدربطاره تحول کنش

های رسطططمی و ریررسطططمی ریزی مدونی در قال، آموزشاجرایی، برنامه

تردید محر  بودن و رنای هرچه بیشطططتر محیط زندگی انجطام دهند. بی

 ود.شهای مختلف میاولیه کودکان باعر تههیل در تحول آنها در کنش

ناسی و شسایت اینترنتی دانشکده رواندر پایان از مه ولین  تشکر و قدردانی:

علوم تربیتی دانشطططگطاه علطامطه طبطاطبطایی تهران بطه دلیطل مهیطا نمودن امکطانات 

تشططکر  المللی،های معتبر علمی بیندسططتر  در پایگاهجهططتجوی سططریع و قابل

 شود.می

ته گونه تضططاد منافعی نداشططاین پووهش برای نویهططندگان هیچ  تضاااد مناف :

 است.
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