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 مقدمه

 رد انسانی افراد میان تفاهم ایجاد و جمعی زندگی هایپایه تحکیم و فردی استعدادهای پرورش

 توانایی شدمی تصور که گذشته خالف بر(. 2011 کالن) گیردمی صورت پرورش و آموزش سایه

 نظریه این اخیر سال چند در اوست ذاتی استعدادهای و هوش میزان از تابعی فرد هر یادگیری

 نظیر ذاتی عوامل کننده تعیین عوامل نقش وجود با که است گرفته قوت شناسان روان میان در

 و شوندمی قلمداد مهم رابطه این در نیز دیگری ذاتی غیر عوامل یادگیری، در استعداد و هوش

 مانند متغیرهایی راستا، همین در. شودنمی نگریسته بعدی تک صورت به مسئله این به

 روان و پرورش و آموزش متخصصان توجه که هستند عواملی جمله از 1اجرایی کارکردهای

 (.2014برگر،  و آدولف) اندکرده جلب خود به را شناسان

شود که گفته می یشناخت یندهایفرا گر میبه سلسله مراتب باالتر و خودتنظ ییاجرا یکارکردها

اعمال و افکار که  تیریمد (.2004)کارلسون، کنند و کنترل افکار و اعمال کمک می تیریبه مد

 لیتشک ،یهای خارجمحرک لیو تحل هیتجز یبرا ،گیردانجام می ییاجرا یندهایفرا قیاز طر

هستند؛  یسازی اعمال ضرورها و آمادهتناسب برنامه صیو تشخ یذهنهای اهداف و استراتژی

نترل ک ،یرفتار ،یدر عملکرد شناخت ینقش مهم ییاجرا یتوان گفت که کارکردهامی ن،یبنابرا

کارکرد اجرایی، کارکردهای  (.2002اندرسون، کنند )می فایانسان ا یو تعامالت اجتماع یجانیه

، 5، خود آغازگری9های عالی، بازداریای از تواناییاست که مجموعه 2عالی شناختی و فراشناختی

گیرد. در واقع کارکردهایی ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را در برمیبرنامه

، کنترل حرکتی، احساس و 6، حفظ و تبدیل4گیری، حافظه فعالدهی، تصمیمهمچون سازمان

ترین توان از جمله مهم، زبان درونی و حل مسئله را می2ازسازیبینی آینده، ب، پیش8ادراک زمان

های شناختی دانست که در زندگی و انجام تکلیف یادگیری و کنشکارکردهای اجرایی عصب

 (.1332بارکلی، ) کنندهوشی به انسان کمک می

هستند که مشارکت افراد را تحت  یشناخت یترین عملکردهااز جمله حیاتی ییاجرا یکارکردها

رخ  ییاجرا یبدکارکرد رند،یانجام نگ یبه خوب ییاجرا یدهند. اگر کارکردهاتأثیر قرار می

 یگردند و حتهای فرد محدود مینقش ،یابدصورت مشارکت فرد کاهش می نیدهد. در امی

)کرام،  ردیرار گتحت تأثیر ق زیفرد ن یزندگ تیفیاستقالل و ک ،یاجتماع یممکن است زندگ

کارکردهای اجرایی  با ارتباط در متغیرهایی که از یکی (.2019میسیونا، الیساگت و پارکر، 
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 مارینا، و او میر) است خودتنظیمی یادگیری است؛ داده اختصاص خود به را زیادی هایپژوهش

 و ناختیش انگیزشی، رفتاری، نظر از یادگیرنده فعال مشارکت به خودتنظیمی یادگیری(. 2012

(. 2002 زیمرمن) شودمی اطالق یادگیری نمودن بیشینه برای یادگیری فرایند در فراشناختی

 و یزیربرنامه راهبردهای قبیل از فراشناختی و شناختی هایمهارت از ترکیبی یادگیری نوع این

 که است منابع مدیریت و ارزشیابی خود خودکنترلی، اهداف، تنظیم یادگیری، برای سازماندهی

 تاریرف و انگیزشی شناختی، عاطفی، پسخوراندهای از اهداف به یابیدست برای فراگیران آن در

 یری،یادگ کنترل اهداف، به دستیابی قبیل از خود، رفتارهای و راهبردها سازگاری یا تغییر برای

 دالور، و کدیور ،عرب زاده؛ 1933سیدابراهیمی، ) کنندمی استفاده شناخت و رفتار انگیزه،

تحصیلی  مطالعات نشان داده است که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر پیشرفت (.2012

 (،1932بیرامی، ، کارکردهای اجرایی )(2012؛ مولر و سیوفرت، 1935پور، اسماعیل )پورمحمد و

 عددی حافظه مسئله، حل و( 1923همکاران،  و )مفتخری حاجی میرزایی فعال حافظه عملکرد

های تعلیم و های نظامترین هدفاز مهم مؤثر بوده است.( 1938قشالق و همکاران،  قاسمی)

تربیت که همواره مورد توجه پژوهشگران نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با انگیزه، هدفمند، 

پیشرفت گرا و کارآمد هست. مفهوم انگیزش، همواره مورد توجه جوامع بشری به ویژه پژوهشگران 

پردازان ای اخیر، بسیاری از نظریههو متخصصان آموزش و پرورش بوده است. خصوصاً در دهه

حصیلی شناختی رفتار تای برای الگوهای انگیزشی و روانروانشناسی تربیتی، اعتبار و جایگاه ویژه

 (.2015سین، یلی مز و یورداگیول، )اند قائل شده

( برای افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان برنامه مداخالت چند بعدی 2002مارتین )

گسترش داد تا چارچوبی یکپارچه برای « چرخ انگیزش و درگیری»را با عنوان  شناختیروان

ش تر انگیزمعرفی تئوری اصلی انگیزش تحصیلی را نشان دهد. این برنامه شامل مطالعات یکپارچه

( در نظریه خود، چرخه انگیزه و درگیر شدن را 2002مارتین )(. 2000است )مارفی و الکساندر، 

ناختی کند. بعد شناسازگار تقسیم می –ناسازگار و رفتاری سازگار -تی سازگاربه چهار بعد شناخ

، اجتناب از 9و خودکارآمدی(؛ شناختی ناسازگار )اضطراب 2گیری، جهت1سازگار شامل )ارزش

( و 2و مدیریت تکلیف 8ریزی، برنامه6(؛ رفتاری سازگار )پافشاری4و احساس عدم کنترل 5شکست

 ( هست.10و خود معلول سازی 3های تحصیلیدرگیر شدن در فعالیت رفتاری ناسازگار )عدم
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دهد که ارزش تکلیف مانند عالقه به تکلیف، اهمیت کسب، مفید مرور شواهد پژوهشی نشان می

(، 2006؛ ویگفیلد، برنز و اکلز، 2010گیری و انتخاب )لیوترل و همکاران، بودن با تصمیم

ارتباط دارد. مؤلفه شناختی دیگر در نظریه مارتین  (2002فراشناخت و انگیزش )هانگ و پنگ 

گیری هدف تبحری با قدرت رهبری بیشتر، سعی در کنترل شناخت با استفاده از یعنی جهت

های یادگیری، راهبردهای شناختی مانند بسط و گسترش )هاراکویکز، بارون، پنتریچ و روش

تر و معنادار )ایمز هبردهای پردازش عمیق(، مطالعه برای درک بیشتر، استفاده از را2002الیوت، 

(، استفاده بهینه از زمان و حداکثر تالش و جستجو برای 2005؛ گرین و همکاران، 1322و آرچر 

( و با الگوهای سازش 2005؛ ولترز، 1339دریافت کمک در صورت نیاز )پینتریچ، مارکس و بویل 

(. این شواهد 1336؛ والترز، یو و پینتریچ، 1338یافته یادگیری و انگیزش ارتباط دارد )اسکالویک، 

از  ایگیری تبحری با طیف گستردههای شناختی ارزش تکلیف و جهتدهد که مؤلفهنشان می

متغیرها در ارتباط هستند. افزون بر آن خودکارآمدی به عنوان مؤلفه شناختی دیگر با متغیرهای 

 شناختی ( نشان دادند که مداخالت2016)همکاران به طوری که ویو و  زیادی در ارتباط است.

 شود.موجب کاهش استرس و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان می انگیزشی هایدرمان و

های تحصیلی هستند، الزم است که نامالیمات بنابراین، با توجه به اینکه اکثر نوجوانان در محیط

دانسته شود. نظر به این که در ایران  کنندهایی را که با این مشکالت برخورد میتحصیلی و راه

 های سطحی وها در حد تکنیکهای اندکی صورت گرفته است و اکثر تالشدر این زمینه تالش

اند؛ لذا ضروری است که با کاربست مداخالت مبتنی بر رویکردهای نوین آزمون نشده باقی مانده

جهت تحقق اهداف پرورشی ارتقا های رفتاری و شناختی دانش آموزان در و آزمون شده ویژگی

 پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بنابراین با توجه به تمهیدات یاد شده،؛ بخشید

 است:

 ی( و مداخالت چند بعدیو فراشناخت ی)شناخت یمیخودتنظ یراهبردها یاثربخشآیا بین  .1

 تفاوت وجود دارد؟ ییاجرا یبر کارکردها یشناخت-یزشیانگ

 ی( و مداخالت چند بعدیو فراشنننناخت ی)شنننناخت یمیخودتنظ یراهبردهامداخله آیا  .2

 ؟در مرحله پس آزمون موثر است ییاجرا یبر کارکردها یشناخت-یزشیانگ

 ی( و مداخالت چند بعدیو فراشنننناخت ی)شنننناخت یمیخودتنظ یمداخله راهبردهاآیا  .9

 ؟در مرحله پیگیری پایدار است ییاجرا یبر کارکردها یشناخت-یزشیانگ

 

 

 پژوهش روش

آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه نیمه پژوهش حاضر یک مطالعه 

شهر کاشمر تشکیل  دوم دوره متوسطه آموزان دانش جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه گواه بود.

ای بود به این صورت که از بین مدارس ای چندمرحلهگیری به صورت خوشهروش نمونه دادند.
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شهر کاشمر سه مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه دو کالس و از هر کالس 

نفر از  54اجرا شد و تعداد  هاآننفر گزینش شدند سپس آزمون کارکرد اجرایی بر روی  20

 ها کسب نمودند به عنواندر پرسشنامه تر از میانگینانحراف معیار پایینیک یی که نمرات هاآن

نفر(  14)1نفر گروه آزمایش  14نمونه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه 

 نفر( جایگزین شدند. 14نفر( و گواه ) 14)2آزمایش 

 پژوهشابزار 

 در برگ و گرانت را آزمون این (WCST) :ویسکانسین هایکارت بندیدسته . آزمون0

 آزمون این شناختی پذیریانعطاف و انتزاعی رفتار بررسی در(. 1334 لزاک،) ساختند 1352 سال

 است شده گزارش 29/0 آزمون این ارزیاب بین پایایی ضریب. است داشته ایگسترده کاربرد

 جمعیت در را ویسکانسین آزمون آزمایی باز پایایی( 1984) نادری(. 1332 اوسه، استر و اسپرین)

 بررسی این در که آیدمی دست به نمره چندین آزمون این از. است کردهگزارش  24/0 ایرانی

 .گرددمی محاسبه کل و خطای در جاماندگی تعداد طبقات صحیح، خطای نمره

این پروتکل بر اساس   آموزش راهبردهای خودتنظیمي شناختي و فراشناختي. بسته. 0

هم به شکل  ایجلسه 2تکالیف این بسته آموزشی ؛ ( ندوین شد1932) همکاران وپروتکل کرمی 

دهی و و گسترش معنایی سازمان بسط کالمی،– مرور ذهنی راهبردهای شناختی شامل تکرار،

و نظم دهی مدت زمان  نظارت ریزی است وهم شامل راهبردهای فراشناختی مثل کنترل،برنامه

هر جلسه )غیر از جلسه  قهیدق 06 و شامل موارد ذیل است: هر جلسه آموزشی یک ساعت است

پرداختن به تکلیف جلسه آموزشی  قهیدق 50 از آنجلسه قبل است و پس  ( مرور تکالیفاول

 والدین اختصاص دارد. آموزشانتهایی هر جلسه به  قهیدق 10است و فعلی 
 

و  يشناخت يمیخودتنظ یراهبردها. خالصه دستورالعمل اجرایي جلسات 0جدول 

 يفراشناخت

 جلسه موضوع و تکالیف اهداف شرح مختصر:

با مدرس دوره به طور خالصه با مفهوم  ییخود و آشنا یجلسه دانش آموزان ضمن معرف نیدر ا

اند. در ادامه راهبرد تکرار و مرور آشنا شده یانواع حافظه و ساختار آن و علل فراموش ،یریادگی

 دی. باشودیآموزش داده م نتیمتنوع و با استفاده از پاورپو یهامخصوص مطالب ساده با مثال

 شده است. ینیآفر زهیگفت که قبل از شروع جلسه در دانش آموزان انگ

معرفی 

خود  و 

آشنایی با 

 مدرس

 
 

 اول
 

آموزش داده شده است. در ادامه،  دهیچیموضوعات پ ژهیجلسه راهبرد تکرار، و نیج در ا نیدر ا

ها آموزش ها و روش مکاناستفاده از واسطه ،یذهن یرسازیسرواژه، تصو ،یدیکلمه کل یراهبردها

راهبردها  نیدر مورد هر کدام از ا ییهاداده شده است. از دانش آموزان خواسته شد که مثال

 .ندیگوب

راهبرد 

 کرارت

 
 دوم
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و خالصه کردن، بازگ ،یبردارادداشتیمثل  دهیچیمطالب پ یگسترش برا یجلسه راهبردها نیدر ا

از  یهر کدام از دانش آموزان فصل یکردن مطالب به زبان خود، آموزش داده شد، به طور تصادف

ر د ندانش آموزا بیترت نیرا خالصه کنند، به هم یکتاب را باز کردند و موظف بودند پاراگراف

 کردند. نیرا تمر یگرید یکالس، راهبردها

 یراهبردها

 گسترش

 سوم

 

 اسی، قحل مسائل یگرفته برا ادیروابط، استفاده از اطالعات  لیو تحل ریجلسه شرح و تفس نیدر ا

ان به دانش آموز ندهیآجلسه  یبرا یفیتکال تاًیجلسات قبل آموزش داده شد. نها وهیبه ش یگر

 داده شد.

شرح و 

 ریتفس

 روابط

 چهارم

 

فهرست  هیآشنا، ته یهابر اساس مقوله دیاطالعات جد یبندشامل دسته یدهراهبرد سازمان

 یگوو ال ینمودار، نقشه مفهوم هیو ته یطرح درخت میمتن درس به نقشه و ترس لیتبد ن،یعناو

دانش آموزان  یبرا یهامثال یآموزش نقشه مفهوم یجلسه آموزش داده شد. برا نیدر ا یمفهوم

 انجام شد. یشناخت یراهبردها یبندجمع زیجلسه پنجم ن انیآورده شد. در پا

راهبرد 

 یسازمانده

 پنجم

 

هدف  نییشامل تع یفراشناخت یمجموعه راهبردها ریاز ز یزیربرنامه یدانش آموزان با راهبردها

 یشناخت یسرعت مطالعه و انتخاب راهبردها نییمطالعه، تع یزمان الزم برا ینیبشیمطالعه، پ

 مناسب آشنا شدند.

 یراهبردها

 یزیربرنامه

 
 ششم

 

 ،شرفتیاز پ یابیشامل ارزش یفراشناخت یمجموعه راهبردها ریاز ز یابینظارت و ارزش یراهبردها

راهبردها  نینظارت بر توجه و طرح سؤال در زمان مطالعه آموزش داده شد. هدف استفاده از ا

 آن بوده است. تینظر گرفتن و هدا ریخود و ز شرفتیپ یاز چگونگ ریفراگ افتنی یآگاه

راهبرد 

نظارت و 

 یابیارزش

 هفتم

 -انجام  یهایو بهساز داریپا یفراشناخت یهایسازگار یعنی ینظم ده یجلسه راهبردها نیدر ا

 نیمربوط به خطاها، آموزش داده شد. همچن یدر برابر بازخوردها ریفراگ یگرفته از سو

 جلسات قبل مرور شده است. یهاآموزش

راهبردنظم 

 یده

 هشتم

 

 نیمارتاین پروتکل براساس محتوای مطالب و پروتکل . مداخالت چندبعدی. جلسات 0

 مدت .است 2طبق جدول  ایجلسه 2تکالیف این بسته آموزشی  ( تدوین و استفاده شد؛2002)

هر جلسه )غیر از  قهیدق 10زمان هر جلسه آموزشی یک ساعت است و شامل موارد ذیل است: 

پرداختن به تکلیف جلسه  قهیدق 50 از آنجلسه قبل است و پس  ( مرور تکالیفجلسه اول

 انتهایی هر جلسه به آموزش والدین اختصاص دارد. قهیدق 10است و آموزشی فعلی 
 

 (0662) نیمارت یبعدمداخالت چنداجرایي . خالصه دستورالعمل 0جدول  

 جلسه موضوع و تکالیف اهداف شرح مختصر:

های فراشناختی: اطالعات فرد در مورد نظام شناختی مهارت

های تکلیف راهبردهای یادگیری، راهبردهای خود، ویژگی

ریزی و تعیین هدف: راهبردهای کنترل و نظارت، برنامه

 راهبردهای نظم دهی.خودارزشیابی، کنترل زمان، 

های خودکارآمدی: مهارت

انگیزه تحصیلی و 

های یادگیری مهارت

 خودتنظیمی

 

 

 

 اول
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خودتنظیمی رفتاری، استفاده بهینه از منابع گوناگونی که 

کنند؛ مثل زمان، مکان، چگونگی کمک یادگیری را بیشتر می

 گرفتن از معلم، والدین و دوستان.

خودتنظیمی انگیزشی: کاربرد فعال راهبردهای انگیزشی که 

 دهد.یادگیری را افزایش می

، ریزی، سازماندهیاشناختی: برنامهخودتنظیمی شناختی و فر

خودآموزی، خودکنترلی، خودارزیابی، ارائه راهکارهای 

 یادگیری خودتنظیمی.

راهبردهای تکرار و مرور: چندبار نویسی، تکرار اصالحات مهم 

 و ...

برداری، راهبردهای بسط و گسترش معنایی: یادداشت 

 ... .خالصه کردن به زبان خود 

 دالیل فراموشی و اضطراب، راهبردهای مقابله با فراموشی:

دادن مطالب جدید با مطالب خوانده شده قبلی، تکرار  ارتباط

 و مرور، سازماندهی توجه به مطالب معنی دار

ناختی و رفتاری. عالئم اضطراب: جسمانی، احساسی، ش

 اسنادراهکار مقابله با اضطراب: خودگویی مثبت، تغییر 

 ناسازگار ...

های شناختی در مهارت

های مطالعه، مهارت

 ریزی در مطالعهبرنامه

های جلوگیری از مهارت

 فراموشی

مهارت کنترل اضطراب 

 امتحان

 

 

 دوم

هدف و معنایی که شخص برای رفتار پیشرفت خود در نظر 

 گیرد.می

خصوصیات افراد با عملکرد تبحری: دارای هدف تسلط بر 

های خود، موضوع و ادراک آن، پرورش دهنده شایستگی

 ها...ها و شکستپذیرنده مسئولیت موفقیت

خصوصیات افراد با عملکرد گرایشی: دارای نیاز زیاد به 

های پیشرفت، عملکرد خود داشتن، ثابت کردن ویژگی

 دیگران...مطلوب به 

خصوصیات افراد با عملکرد اجتنابی: دارای ترس زیاد از 

های زندگی، پایین بودن کنترل شکست، پایین بودن مهارت

 ... .شخصی

اهداف پیشرفت، اهداف 

-تبحری اهداف عملکردی

 گرایشی

 اجتنابی-اهداف عملکردی

 سوم

گیری هدف که خود به جهت-1شامل دو بخش است: 

گیری معطوف به یادگیری و جهتگیری معطوف به جهت

-2شود و در جلسه قبل توضیح داده شد؛ عملکرد تقسیم می

ارزش تکلیف که خود به اهمیت کار مدرسه، سودمندی و 

مفید بودن تکلیف و عالقه که بیشتر با صفات شخصیت در 

 شود.ارتباط است، تقسیم می

های ارزشی( مؤلفهارزش )

پایداری در انجام تکالیف 

 درسی

 چهارم
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اصرار و مداومت در کارها رابطه مستقیمی با خودکارآمدی 

ارد؛ بنابراین هدف نیرومند کردن خودکارآمدی از طریق از د

زایش ها، افها، افزایش مهارتبین بردن تردید نسبت به توانایی

 ها به عملکرد ثمربخش و ... بود.قابلیت تبدیل این مهارت

اهداف بلندمدت، تعیین تعیین هدف به طور روشن، تعیین 

اهداف کوتاه مدت، متناسب بودن هدف با معیارهای شخصی، 

 مشخص کردن راه و مسیر رسیدن به هدف...

نگری، آگاهی از مدیریت زمان شرط اساسی موفقیت، آینده

بندی، خودگردانی، های گوناگون، اولویتموانع و مزاحمت

ه ایی ارائخودسنجی، ارزیابی عملکرد، داشتن خالقیت و توان

 ... .های بدیع در صورت نیاز، رسیدن به هدف حلراه

 ریزیبرنامه

 مدیریت در کارها

 پنجم

دوری از انزوای اجتماعی و اضطراب با ایجاد پیوند و صمیمیت 

از طریق: اهمیت داد و نگران بودن در مورد دیگر افراد، گفت 

 و شنود دوجانبه، همدلی و عشق، خودافشایی بیشتر، پذیرش

 ... .و اطمینان خاطر بیشتر

کند؛ همچون: هایی که ترس از شکست ایجاد میبیان آسیب

دنبال نکردن هدف، عالقه را از دست دادن، اختالل در سالمت 

نفس، کنترل شخصی و شادابی، مرور جلسه اول روان، عزت

 ... .برای افزایش خودکارآمدی و کاهش اضطراب

 کاهش اضطراب

 اجتناب از شکست

 ششم

توان از اعتقاد شخص به اینکه میل به کنترل کردن را می

 ؛بینی کردقدرت به بار آوردن نتایج مطلوب را دارد، پیش

بنابراین، هدف: نیرومند کردن توان تأثیرگذاری بر محیط و 

 نیرومند کردن انتظار پیامد بود.

 هفتم کنترل

چگونگی تأثیر احساس کارآیی، همچون: سابقه رفتار 

تجربه غیرمستقیم )سرمشق گیری( قانع سازی شخصی، 

کالمی )قوت قلب( و فعالیت فیزیولوژیک بر انتخاب )گرایش 

یری و گدر برابر اجتناب(، تالش و استقامت، تفکر و تصمیم

های هیجانی، همچنین استفاده از برنامه سرمشق واکنش

 گیری تسلط به صورت عملی.

 هشتم عدم درگیری

 

گیری نفر انتخاب شدند و در سه گروه به ابزار اندازه 54اجرای این پژوهش ابتدا برای شیوه اجرا. 

گروه  در میان( فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ پاسخ دادند. سپس متغیر مستقل راهبردهای

 2 یشیآزمادر میان گروه  شناختی-انگیزشی بعدی چند و متغیر مستقل مداخالت 1 یشیآزما
 ،های آزمایشگروهبعد از اتمام جلسات  ؛ ویک جلسه دو ساعته برگزار شدای جلسه هفته 2تحت 

یک  گیری را به عنوان پس آزمون پاسخ دادند.های آزمایش و گروه گواه مجدداً ابزار اندازهگروه
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 یمیخودتنظ راهبردهایجلسات ماه بعد هر سه گروه مجدداً مورد پیگیری قرار گرفتند. خالصه 

. آمده است 2و  1شناختی در جدول -انگیزشی بعدی چند مداخالت و( فراشناختی و شناختی)

و به روش تحلیل واریانس  اس.پی.اس.اسافزار ها با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرمداده

 گیری مکرر تحلیل شد.آمیخته با اندازه
 

 هایافته

 52/14 یادگیری خودتنظیمی برابر بامیانگین و انحراف استاندارد سن گروه آزمایش راهبردهای 

 35/14( و گروه گواه برابر با 45/2) 86/14(، گروه آزمایش مداخالت چندبعدی برابر با 52/2)

  ( بود و همگی این دانش آموزان در مقطع دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند.62/2)

 

 له آزمونهای توصیفي کارکردهای اجرایي به تفکیک گروه و مرحآماره .3جدول 

 بعدی چند مداخالت گواه

 شناختي-انگیزشي

 راهبردهای

 خودتنظیمي

 متغیر

انحراف 

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 میانگین

تعداد  پیش آزمون 266/0 40/1 066/1 809/0 600/0 896/0

طبقات 

 صحیح
 پس آزمون 60/4 222/0 20/4 460/0 266/0 25/1

 پیگیری 20/4 460/0 39/4 242/0 066/1 49/1

خطای در  پیش آزمون 66/12 21/9 60/12 23/5 15 24/5

 پس آزمون 89/1 16/1 95/2 58/9 19/15 25/5 جاماندگی

 پیگیری 50/1 222/0 06/2 96/9 56/14 24/5

خطای  پیش آزمون 56/99 50/4 56/92 22/6 19/96 20/5

 پس آزمون 20/11 29/9 26/3 64/4 19/94 85/5 کل

 پیگیری 26/3 29/9 2 50/5 19/96 29/4

 

 صحیح، خطای طبقات کنید در پیش آزمون نمرات تعدادمشاهده می 9طور که در جدول همان

شود که میانگین گروه، تفاوت چندانی ندارد. همچنین مشاهده می 9در جاماندگی و خطای کل در 

کل در دو گروه آزمون در پس آزمون و پیگیری نسبت به  خطای و در جاماندگی نمرات خطای

ین همچن ؛صحیح افزایش یافته است طبقات پیش آزمون کاهش یافته و میانگین نمرات تعداد

در پیش  در گروه گواه کل خطای و در جاماندگی خطای صحیح، طبقات میانگین نمرات تعداد

  ت.آزمون و پس آزمون و پیگیری تفاوت چشمگیری نداشته اس
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 فرض نرمال بودن توزیع نمراتاسمیرنوف در مورد پیش – نتایج آزمون کولموگروف 0جدول 
 نرمال بودن

توزیع  

 نمرات

  گروه

 داریمعني آزادی درجه آماره

تعداد 

طبقات 

 صحیح

 200/0 14 121/0 (فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای

 200/0 14 184/0 شناختی-انگیزشی بعدی چند مداخالت

 160/0 14 122/0 گواه

خطای در 

 جاماندگي

 200/0 14 192/0 (فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای

 200/0 14 112/0 شناختی-انگیزشی بعدی چند مداخالت

 200/0 14 143/0 گواه

 200/0 14 141/0 (فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای خطای کل

 145/0 14 123/0 شناختی-انگیزشی بعدی چند مداخالت

 200/0 14 161/0 گواه
 

داری به دست آمده شود، از آنجا که سطح معنیاستنباط می 5جدول های طور که از یافتههمان

است، در نتیجه  04/0، در متغیرهای پژوهش، بیش از مقدار مالک ویلک -شاپیرودر آزمون 

توانیم متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع نرمال است و میتوان گفت که توزیع می

در جدول زیر  پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم؛ هایهای پژوهش را از طریق آزمونفرضیه

 های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده است.شاخص
 

 کارکردهای اجرایي به تفکیک گروه و مرحله آزمونهای توصیفي . آماره0جدول 

 بعدی چند گروه مداخالت گروه گواه

 شناختي-انگیزشي

 گروه راهبردهای

 خودتنظیمي

 متغیر

انحراف 

 استاندارد

انحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین

 استاندارد

 میانگین

تعداد  پیش آزمون 266/0 40/1 066/1 809/0 600/0 896/0

طبقات 

 صحیح
 پس آزمون 60/4 222/0 20/4 460/0 266/0 25/1

 پیگیری 20/4 460/0 39/4 242/0 066/1 49/1

خطای در  پیش آزمون 66/12 21/9 60/12 23/5 15 24/5

 پس آزمون 89/1 16/1 95/2 58/9 19/15 25/5 جاماندگی

 پیگیری 50/1 222/0 06/2 96/9 56/14 24/5

 خطای کل پیش آزمون 56/99 50/4 56/92 22/6 19/96 20/5

 پس آزمون 20/11 29/9 26/3 64/4 19/94 85/5

 پیگیری 26/3 29/9 2 50/5 19/96 29/4
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 صحیح، خطای طبقات کنید در پیش آزمون نمرات تعدادمشاهده می 4جدول طور که در همان

شود که میانگین مشاهده میگروه، تفاوت چندانی ندارد. همچنین  9در جاماندگی و خطای کل در 

کل در دو گروه آزمون در پس آزمون و پیگیری نسبت به  خطای و در جاماندگی نمرات خطای

صحیح افزایش یافته است همچنین  طبقات پیش آزمون کاهش یافته و میانگین نمرات تعداد

ش در پیدر گروه کنترل  کل خطای و در جاماندگی خطای صحیح، طبقات میانگین نمرات تعداد

 آزمون و پس آزمون و پیگیری تفاوت چشمگیری نداشته است.
 

 اجرایي . آزمون کرویت ماخلي برای متغیر کارکردهای0جدول 

 گرین هاوس داریسطح معني 0خي  Wماخلي  اثر درون آزمودني 

 622/0 001/0 599/92 939/0 متغیر*زمان تعداد طبقات صحیح

 692/0 001/0 248/94 518/0 متغیر*زمان خطای در جاماندگی

 458/0 001/0 209/82 182/0 متغیر*زمان خطای کل

 

رر گیری مکهای تحلیل واریانس با اندازهنتایج آزمون آماری برای آزمون کرویت که از پیش فرض

بوده و پیش فرض کرویت برقرار  04/0است، حاکی از این است که سطح معناداری کمتر از 

آزمون گرین هاوس گزارش  اجرایی ها در کارکردهایاثر درون آزمودنینیست. برای تعیین 

 آمده است. 8شود که نتایج آن در جدول می
 

 اجرایي ها برای متغیر کارکردهای. نتایج اثرات درون گروه7جدول 

 اثر 
  

مجموع 

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

تعداد 

طبقات 

 صحیح

 85/0 001/0 93/60 01/99 5 055/192 پذیرفته شدهکرویت 

 85/0 001/0 93/60 26/53 65/2 055/192 گیسر -گرین هاوس

خطای در 

 جاماندگی

 65/0 001/0 29/92 22/226 5 146/304 کرویت پذیرفته شده

 65/0 001/0 29/92 20/942 42/2 146/304 گیسر -گرین هاوس

 82/0 001/0 23/86 45/239 5 169/9485 کرویت پذیرفته شده خطای کل

 82/0 001/0 23/86 41/1699 12/2 169/9485 گیسر -گرین هاوس

 

دهد در تحلیل واریانس چند متغیری اثر زمان نشان می 8طور که نتایج مندرج در جدول همان

 کارکردهایمعنادار است که به معنای وجود تفاوت معنادار بین نمرات  در آزمون گرین هاوس

 ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است.اجرایی، آزمودنی
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 اجرایي ها برای متغیر کارکردهاینتایج اثرات بین گروه 2جدول 

اندازه  سطح معناداری F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع 

 اثر

تعداد 

طبقات 

 صحیح

 212/0 001/0 959/35 022/168 2 055/995 گروه

  001/0  880/1 52 946/85 خطا

خطای در 

 جاماندگی

 621/0 001/0 822/55 268/1295 2 899/2563 گروه

  001/0  481/28 52 1142 خطا

 291/0 001/0 315/102 151/4162 2 221/10996 گروه خطای کل

  001/0  212/40 52 146/2103 خطا

 

های کنترل و آزمایش تفاوت دهد بین گروهمینشان  2طور که نتایج مندرج در جدول همان

 یمیخودتنظ راهبردهای اثربخشی میزان بین»به عبارت دیگر  (P<04/0معناداری وجود دارد )

 انشد اجرایی کارکردهای بر شناختی-انگیزشی بعدی چند مداخالت و( فراشناختی و شناختی)

 دارد. وجود تفاوت آموزان

 

 پس آزمون، پیش مراحل در کنترل و آزمایش هایگروه میانگین مقایسه نتایج 9جدول 

 پیگیری و آزمون

 مرحله متغیرها

 برون

 گروهی

تفاوت  گروه

 هامیانگین

 داریمعنی

تعداد طبقات 

 صحیح

پس 

 آزمون

 یمیخودتنظ راهبردهای

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

200/0- 446/0 

 001/0 89/5 گواه

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 39/5 گواه

 یمیخودتنظ راهبردهای پیگیری

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

195/0- 805/0 

 001/0 89/5 گواه

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 26/5 گواه

خطای در 

 جاماندگی

پس 

 آزمون

 یمیخودتنظ راهبردهای

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

600/0- 615/0 

 001/0 -50/12 گواه
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 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 -20/11 گواه

 یمیخودتنظ راهبردهای پیگیری

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

668/0- 462/0 

 001/0 06/15 گواه

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 -50/19 گواه

پس  خطای کل

 آزمون

 یمیخودتنظ راهبردهای

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

39/1 288/0 

 001/0 -39/29 گواه

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 26/24 گواه

 یمیخودتنظ راهبردهای پیگیری

 (فراشناختی و شناختی)

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

26/1 592/0 

 001/0 -26/26 گواه

 بعدی چند مداخالت

 شناختی-انگیزشی

 001/0 -19/22 گواه

 

 و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهایآموزش توانیم نتیجه بگیریم که می 3جدول بر اساس 

د بهبوموجب  شناختی در مقایسه با گروه گواه-انگیزشی بعدی چند مداخالت و( فراشناختی

(. بین میزان >P 04/0شده است ) کل در جاماندگی و خطای خطای صحیح، طبقات نمرات تعداد

 بعدی چند مداخالت و( فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای اثربخشی آموزش

دانش آموزان در کل  خطای در جاماندگی و خطایصحیح،  طبقات تعدادشناختی در -انگیزشی

 (.<P 04/0مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نیست )
 

 گیریبحث و نتیجه

 تمداخال و( فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای اثربخشی مقایسه پژوهش این هدف

ین ب نتایج نشان داد کهآموزان بود.  دانش اجرایی کارکردهای بر شناختی-انگیزشی بعدی چند

 بعدی چند مداخالت و( فراشناختی و شناختی) یمیخودتنظ راهبردهای میزان اثربخشی آموزش

دانش آموزان در کل  در جاماندگی و خطای صحیح، خطای طبقات تعدادشناختی در -انگیزشی

های که پژوهش فوق را یافته مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نیست.

(، 2016همکاران )، ویو و (2012) سیوفرت و مولر هایتائید کند یافت نشد اما این یافته با پژوهش

 مفتخری(، 1932بیرامی ) ،(1935پور )اسماعیل پورمحمد و (،1938قشالق و همکاران ) قاسمی
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همخوان  (2010) نکیبرگر و کاراب( و 2012، مولر و سیوفرت )(1923میرزایی و همکاران ) حاجی

 و شوندیم درگیر تکالیف در یادگیرندگان که توان گفت زمانیدر تبیین یافته مذکور می است.

 از بیشتری زندگی سر که شودمی باعث شودمی یادگیری و مسئله حل به منجر درگیری این

رو، ا-سامالکنند ) عمل ترموفق تحصیلی هایچالش برابر در موفقیت از بعد و دهند نشان خود

 یفتکال با درگیری برای را آموزان دانش انگیزه کارآمدی، و اطمینانی خود احساس درواقع (.2014

 در باال خودباوری با دانش آموزان. کندمی ترغیب آینده هایچالش و نامطلوب شرایط رشدی،

 غلبه هاچالش و مشکالت بر توانندمی که دارند باور و شوندمی نمایان پرانرژی تحصیلی، عملکرد

 ردهایکارک با محیطی زایاسترس هایمحرک با برخورد در شخصی توانایی به باوری چنین. کنند

 یادگیرنده که زمانی پژوهشگران دیدگاه اساس بر همچنین است. همراه سرزندگی سازگارانه

 توایمح شود،می منتهی استقالل وی تقویت به که کندمی درک محیطی عنوان به را درس کالس

 عمیق بر مناسب یادگیری راهبردهای انتخاب با و داندمی مفید خود آینده برای را درسی تکالیف

 اقانطب و هاچالش با برخورد برای مناسبی راهبردهای از همچنین دارد، تأکید خود یادگیری بودن

 رواقعد شود.می تحصیلی در زمینه موفقیت به منجر که کندمی استفاده تحصیلی شرایط با

 شودمی باعث شناختی درگیری از جزئی عنوان به فراشناختی و شناختی راهبردهای از استفاده

 هب که افرادی. یابد افزایش آنان خودکارآمدی احساس و شوند ترموفق تکالیف در آموزان دانش

 میناناطها . آنگیرندمی نظر در چالش عنوان به را مشکل تکالیف دارند، اطمینان خود هایقابلیت

 بتنس برداشتی چنین .درآورند خود کنترل تحت را تهدیدآمیز هایموقعیت توانندمی که دارند

 انیادگیرندگ سوی از ی اجراییکارکردهاافزایش  به منجر و داده کاهش را تنیدگی ها،قابلیت به

 (.1930فرهادی و همکاران، ) شودمی

 به مربوط ادبیات از مهمی بخش، خودتنظیمی که کندمی مشخص هانظریه و هاپژوهش مرور

 از مهم ایجنبه هیجانی و شناختی خودتنظیمی و است داده اختصاص خود به را یادگیری

(. 1330، گروت دی و پنتریچ) است درس کالس در آموزان دانش تحصیلی عملکرد و یادگیری

 بر مدت طوالنی توجه در را آموزان دانش توانایی معناداری صورت به، خودتنظیمی راهبردهای

، ورث داک، 2010، جانس) گرددمی آنان موفقیت موجب و بخشدمی بهبود تحصیلی اهداف

 و یادگیری اصلی فرایندهای تنظیم و دادن سازمان(. 2011، گاویتزر و اوتینجن، لوی، گرنت

 یادگیری قوی هایشاخص. گیردمی صورت خودتنظیمی طریق از آن به مربوط هایفعالیت

 ساختارهای، کمک جستجوی، هدف یابیجهت، دهیسازمان، خودارزیابی شامل خودتنظیمی

نتایج  (.2010، مگنو) دارند مثبت رابطه عملکرد اجرایی با که است حافظه راهبردهای و محیطی

 رمؤث آموزان دانش اجرایی کارکردهای بر شناختی-انگیزشی بعدی چند نشان داد که مداخالت

 ازگارس رفتاری بعد مارتین نظریه ای که پژوهش فوق را تائید کند یافت نشد. طبقیافته .است

 گیریلشک سبب ابعاد این آموزش. است تکلیف مدیریت و پافشاری ریزی،برنامه مؤلفه سه شامل
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 فوق تسم به گیریجهت تکلیف، به معطوف رفتار یادگیری، در پشتکار و گری تعیین تالش،

 برک و لینن ؛2006 چرستنسون، و پلئون) شودمی تحصیلی هایفعالیت در پافشاری و هابرنامه

ر هکارکردهای اجرایی هستند؛  برای مؤثری پیشایند خود نوبه به رفتارها این و( 2009 پنتریچ،

هایی است که پژوهش حاضر نیز از آن مستثنا نبوده است از پژوهش دارای محدودیت

شود که این پیشنهاد مینام برد. قابل تعمیم نبودن آن  توانپژوهش حاضر میهای محدودیت

 مدارس ستا شایسته تحقیق، این نتایج اساس در سایر مقاطع تحصیلی نیز انجام شود. برپژوهش، 

 و ریزیبرنامه راهبرهای خودتنظیمی و انگیزشی، رشد برای مناسبی شرایط آوردن فراهم با

 سازند. فراهم را آموزان دانش عملکرد اجرایی بهبود زمینه کارها، در مدیریت

 

 قيالموازین اخ

آزادی  مراحل پژوهش سننعی شنند اصننول اخالقی مورد توجه قرار گیرد. ضننمن دادن تمام در

و دادن اطمینان جهت رعایت اصننول رازداری،  حاضننر در پژوهش شننرکت کنندگانانتخاب به 

 .احترام گذاشته شود هانآبر آن بود تا به حریم شخصی زندگی سعی 

 

 گزاریسپاس

تشکر  و یاری رساندند در اجرای این پژوهش همکاری و همه افرادی که شرکت کنندگاناز همه 

 شود.و قدردانی می

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 
 

 منابع
(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن 1932بیرامی، منصور. )

 (:23)2 های نوین روانشناختی )روانشناسی دانشگاه تبریز(،پژوهشدانش آموزان نارساخوان. 

66-59. 

 یلتحصی پیشرفت بر خودتنظیمی آموزش اثربخشی (.1935خلیل. ) پور،اسماعیل ژیال.، و پورمحمد،

 .39-102(: 91)2 ،(تربیتی علوم) ارزشیابی و تبریز. آموزش هنرستانی دختر آموزان دانش

(. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت 1933سیدعلی اصغر. ) ،سیدابراهیمی

گرایی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سرپرستان اندیشی بر بهبود سالمت روان، کمال

 125-162(: 2)1، خانواده درمانی کاربردی .خانواده دچار اختالل افسردگی اساسی
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، چاپ و نشر شناسیروان (.1930اوحدی، محمود ) .، وضاکرمی نوری، ر .،فراهانی، محمد نقی

 های درسی ایران سهامی خاص.کتاب

(. اثربخشی آموزش راهبردهای 1938کیهان، جواد. ) .، وسپهریان آذر، فیروزه .،قاسمی قشالق، مهسا

ه نشری شناختی و فراشناختی بر حل مسئله، حافظه عددی و خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان.

 .25-95 (:11)6راهبردهای شناختی در یادگیری، 

(. اثر آموزش راهبردهای 1923و کریمی، یوسف. ) .،اسدزاده، حسن .،مفتخری حاجی میرزایی، شیوا

یادگیری )شناختی و فراشناختی( بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

 .109-128(: 12)6علوم تربیتی(، شناسی تربیتی )روانشناسی و شهر تهران. روان

 مبتالیان عملکردهای نوروپسیکولوزی از برخی و اطالعات پردازش بررسی(. 1984. )نصراهلل نادری،

 انستیتو. بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی نامهپایان عملی، فکری وسواس اختالل به

 .تهران پزشکیروان
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Abstract 
Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of 

self-regulation strategies (cognitive and meta-cognitive) and motivational-cognitive 

multidimensional interventions on students' executive functions. Method: The present 

study was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design and follow-up 

with a control group. The statistical population of the current study was made up of all 

secondary school students of the second year of Kashmir city; And the research sample 

included 45 subjects who were selected by multi-stage cluster sampling method and were 

randomly placed in three experimental groups 1 (15 people), experimental 2 (15 people) 

and control (15 people). To teach self-regulation learning strategies for experimental group 

1, Kerami et al.'s educational package (2012) was used. And to implement 

multidimensional motivational-cognitive interventions among experimental group 2, 

Martin's multidimensional interventions educational package (2008) was used. To collect 

information from the classification test The Wisconsin cards of Grant and Berg (1948) 

were used. For the statistical analysis of the data, multivariate analysis of variance with 

repeated measurements was used with the help of SPSS software. Results: The results 

showed that the training of self-regulation strategies (cognitive and meta-cognitive) and 

motivational-cognitive multidimensional interventions, compared to the control group, 

improved the scores of the number of correct classes (PI coefficient: 343.94 and 

significance: 0.001), remaining error (PI coefficient: 788). 44/ and significance: 0.001) and 

the total error (F coefficient: 102.914 and significance: 0.001) (P<0.05). There is no 

statistically significant difference between the effectiveness of teaching self-regulation 

strategies (cognitive and meta-cognitive) and motivational-cognitive multidimensional 

interventions in the number of correct classes, remaining errors and total errors of students 

in the post-test and follow-up stages (P>0.05). Conclusion: Self-regulation strategies 

(cognitive and meta-cognitive) and motivational-cognitive multidimensional interventions 

are an effective method in students' executive functions. When learners are involved in 

assignments and this involvement leads to problem solving and learning, it makes them 

show more of their life and act more successfully against academic challenges after 

success. 
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