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 چکیده
 ستا شناختیروان مثبت پیامدهاي از بسیاري با رابطه در مهم هايعامل از یکی خودتنظیمی توانایی

 آزمون حاضر پژوهش اصلی هدف. است ضرورت یک انآموزدانش به آن آموزش و ارتقا روازاین
. بود ریزيبرنامه ايواسطه نقش اساس بر خودتنظیمی بر اجرایی کارکردهاي ارتقاي آموزش اثربخشی

 کلیۀ شامل آماري جامعۀ. بود کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش با آزمایشی شبه نوع از پژوهش طرح
 در که شدمی آموزدانش 40 شامل پژوهش در کنندگانشرکت و شدمی تهران شهر 2 مقطع انآموزدانش
 رد گیرينمونه طریق از کنندگانشرکت. بودند کرده نامثبت دولتی مدارس در 1397-98 تحصیلی سال

. کردند دریافت آموزش ايدقیقه 90 جلسۀ 8 آموزدانش 20 آزمایش گروه در. شدند انتخاب دسترس
 یاجرای کارکردهاي نامۀپرسش پژوهش ابزار. نکردند دریافت آموزشی کنترل گروه اعضاي کهدرحالی

)BRIEF (قالب در جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاري هايمدل از هاداده تحلیل براي. است 
 نیز و مفهومی مدل برازش به توانمی پژوهش این توجهقابل هايیافته از. شد استفاده MIMIC الگوي

 مدل برازش درمجموع. کرد اشاره خودتنظیمی بر آگاهی ذهن بر مبتنی آموزش غیرمستقیم و مستقیم تأثیر
 .است ايواسطه متغیر نقش و خودتنظیمی پذیري آموزش دهندةنشان

 اجرایی کارکردهاي ،خودتنظیمی، ریزيبرنامه ،MIMIC الگوي: کلیدي هايواژه
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 مقدمه
و شناختی معاصر مفهوم  تربیتی، یادگیري شناسیروانیکی از مفاهیم اساسی در 

ي اخیر خودتنظیمی هاسال). در 1399، خودتنظیمی است (علیپور کتیگري و همکاران
لی بر متغیرهاي مختلفی نظیر موفقیت تحصی تأثیرگذاريعنوان یک متغیر کلیدي در به

) و چاقی 2013، و همکاران 2ذهنی (مک کلندسالمت ، )2010، و همکاران 1(داکوورث
 نپردازانظریه) در نظر گرفته شده است. اگرچه پژوهشگران و 2012، و همکاران 3(اوانس

فق بین این توا وجودبااینبرند یمبر خودتنظیمی از رویکردهاي مختلفی بهره  تأکیددر 
پیامدهاي مثبت  ي مراحل رشد کاربردها وهمهوجود دارد که خودتنظیمی در  هاآن

). در رابطه با خودتنظیمی 2010، و همکاران 4به همراه دارد (مک کلند شناختیروان
ار اصلی بر توانایی تغییر و تعدیل رفت تأکید هاآنتعاریف مختلفی وجود دارد که در همۀ 

هر تالش صورت گرفته «) خودتنظیمی را 2005و همکاران ( 5اسنیهوتا مثالعنوانبه. است
یا مطابق نظر بندورا  ؛ و)2005، کنند (اسنیهوتا و همکارانیمتعریف  »تغییر رفتار براي

خودکنترلی و ، هاي خودهدایتیو قابلیت هاکاربرد توانایی«خودتنظیمی ، )1977(
تعاریف  درمجموع .)1395، و همکاران نقل از نریمانی 1977، (بندورا »استخودمختاري 

) خودتنظیمی 1براي خودتنظیمی بیانگر سه مشخصۀ اصلی این سازه هستند  شدهارائه
) اعمال 3) رفتارهاي خودتنظیمی هشیارانه و تعمدانه و 2 استمرتبط با رفتار و عمل 

 .)2010، و همکاران 6باشند (هاگریمخودتنظیمی هدف محور 
ان آموزشداننظر به اهمیت و نقش خودتنظیمی در زندگی تحصیلی و غیر تحصیلی 

هشگران بوده پژو موردتوجهرابطه همواره  ایندر  شناختیروان يهامدلارائۀ الگوها و 
ارائۀ الگو و مدل  منظوربهسیستماتیک  يهاتالشاست اگرچه تعیین دقیق زمان 

 يهامدلبه بعد  1980ممکن نیست اما در دهۀ  یباًتقرآموزشی  هايیطمحخودتنظیمی در 
 هايپژوهشارائه شدند که موجب افزایش پژوهش در این زمینه گردیدند.  ايیکپارچه

 بنديدستهدر قالب دو دورة عمده  توانیمتاکنون را  1980صورت گرفته در اواسط دهۀ 
تجربی و ، کاربردي يهامشخصه، خاص هايیهمپوشکه در آن هر دوره با وجود  کرد

آغاز و  1980از دهۀ  شودیمنامیده  7خود را دارد. دورة اول که دورة رشد يیژهونظري 

1. Duckworth 
2. Mcclelland 
3. Evans 
4. Mcclelland 

5. Sniehotta 
6. Hagger 
7. period of development 
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. در قلمرو نظري در این دوره پژوهشگران در پی طراحی کندیمادامه پیدا  1990تا دهۀ 
را انسجام بخشد. در این دوره  هاآنپژوهش بوده و  بخشالهامبودند که بتواند  هایییهنظر
سازنده گرایی ، شناخت-فراشناحت، شناخت اجتماعی ،رفتاري-شناختی هايیهنظر

اجتماعی و نظریۀ رشدي شناختی طراحی و بارها بازتعریف شدند. در قلمرو پژوهشی 
پژوهشگران بیشتر بر رابطۀ بین خودتنظیمی و پیامدهاي مثبتی نظیر موفقیت تحصیلی 

از  شودیمنامیده  2). دورة دوم که دورة مداخله2018، 1. (شانک و گرینکردندیم تأکید
در این دوره پژوهشگران در پی آموزش  .آغاز و تاکنون ادامه پیدا کرده است 1990دهۀ 

 ورتصبدینبودند.  هاآنان از آموزدانشفرایندهاي خودتنظیمی و نیز چگونگی استفادة 
 دنگذاشتیمآزمایشی خود را به اجرا  يهامداخلهو بعد  آزمونپیش هایآزمودنکه ابتدا از 

 کردندیم تأکیدبر ماهیت پویاي خودتنظیمی  هاپژوهش. این کردندیمو نتایج را بررسی 
بودند  شناختیروان هايآزمایشو در پی نشان دادن روابط علت و معلولی از طریق 

 ).2013، (شانک
در ارتقاي خودتنظیمی نقش ایفا کند  تواندیم رسدیمیک برنامۀ آموزشی که به نظر 

). کارکردهاي اجرایی اشاره 2012، 3و همکاران (هوفمن استارتقاي کارکردهاي اجرایی 
وجه و انعطاف در تغییر ت دارند که با بازداري حافظۀ فعال کلی شناختیروانبه فرایندهاي 

شناختی در هماهنگی منابع اطالعاتی چندگانه  هايییتوانا. این باشندیمدر ارتباط 
). کارکردهاي اجرایی با 2008، 4(فاستر باشندیمرفتاري هدفمند بسیار حیاتی  منظوربه

زیادي  يهامدتبنابراین براي  استپیشانی مغز در ارتباط از کرتکس پیش  منطقۀ خاصی
ن منطقۀ مغزي داراي در ای یبآسافرادي با  دادندیمفرض را بر این قرار  هاپژوهش

عناصر  بین ارتباطمشکالت زیادي در بسیاري از تکالیف هستند که نیازمند برقراري 
در همین دو دهۀ اخیر پژوهشگران به این نتیجه  حالبااین). 1999، 5(والتز باشندیم

کودکی  در دورة ویژهبهکارکردهاي آموزشی را  توانیمزیستی  تأثیراترسیدند که در کنار 
نوین آموزشی  يهاروشاجرایی یکی از  کارکردهاي). آموزش 2016، 6ارتقا داد (بلیر

قرار گرفته است. در رابطه با کارکردهاي  موردتوجهاست که در چند دهۀ اخیر بسیار 
اعم و در  طوربه شناختیروانمدیدي در علوم  يهامدتگفت که براي  توانیماجرایی 

انه جداگ صورتبهاخص کارکردهاي اجرایی و خودتنظیمی  طوربهاختی شن شناسیروان

1. Schunk & Greene 
2. period of intervention 
3. Hofmann, et al. 

4. Fuster 
5. Waltz 
6. Blair 
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 خودتنظیمی و این واقعیت که هايیتاهمنظر به  وجودبااین گرفتندیمقرار  موردبررسی
ر اخی يهاسالمهم بر خودتنظیمی بگذارند در  تأثیريممکن است کارکردهاي اجرایی 

 ).2007، 1(بادلی این ارتباط نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است
مختلفی که در ایران و خارج از ایران به بررسی ارتقاي  هايپژوهشدر کنار 

و  ؛ گرین1388، (ثمري اندپرداخته شناختیروان هايآزمایشخودتنظیمی در قالب 
). مرور پیشینۀ پژوهشی بیانگر این است که پژوهشی 2011، 3؛ کلرلی2011، 2همکاران

 مسئلۀ اصلی روازاین. شودینمدیده  ارتباطدراینمتغیرها  ياواسطهدر رابطه با نقش 
 ارتقاي يهاآموزشپژوهش حاضر تدوین مدل ساختاري ارتقاي خودتنظیمی بر اساس 

. شودیم تأکید یزيربرنامه ياواسطهکارکردهاي اجرایی است که در آن بر نقش 
 ) شناسایی هدف 1 شودیماست که شامل چهار مرحله  ییهاسازه ازجمله ریزيبرنامه

) تکمیل برنامه. بررسی نقش این سازه در سنین 4) وارسی پیشرفت و 3) آغاز برنامه 2
 يهادورهدر این سن برخالف  که زیرابرخوردار است  ايیژهوسال از اهمیت  13تا  11

ساده را شناسایی و براي رسیدن به آن  يهاپروژه توانستندیم صرفاًان آموزدانشقبل که 
ت به چندین پروژة بلندمد یابیدستبراي  توانندیمان آموزدانشتالش کنند در این دوره 

گفته شد مدل  آنچهبه  توجهو با  درمجموع). 2017، 4کنند (نجدوسکی ریزيبرنامه
 .گرددیمزیر ارائه  صورتبهمفهومی پژوهش حاضر 

 

 . مدل مفهومی اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقاي کارکردهاي اجرایی1شکل 

1. Baddeley 
2. Greene, et al. 

3. Cleary 
4. Najdowski 

 

                                                                                                                                            



 11  ... ارتقاي آموزشی بستۀ اثربخشیبهاري و همکاران / 

آزمایشی و نیز درك ماهیت پویا و پیچیدة  يهامداخلهپرورش خودتنظیمی از طریق 
برخوردار است زیرا زمانی  تريیژهوقبل از نوجوانی از اهمیت  يهاسالخودتنظیمی در 

خودتنظیمی تثبیت  هايیسممکانتا حدي  شوندیمان وارد دورة نوجوانی آموزدانشکه 
، 1شانکر( استکار بسیار دشوارتري در مقایسه با دورة قبل  هاآنشده است و دیگر تغییر 

که  پردازدیمانی آموزدانشپژوهش حاضر به برازش مدل مفهومی در  روازاین). 2009
 سال دارند. 13تا  11میانگین سنی 

 روش
 و 3آزمونپس 2آزمونپیش با طرحی نیمه آزمایشی، در پژوهش حاضر مورداستفادهطرح 

متغیر مستقل در این پژوهش آموزش بسته آموزشیِ  .است 4کنترل گروه با همراه پیگیري
 ریزيرنامهبخودتنظیمی است که در این رابطه متغیر ، کارکردهاي اجرایی و متغیر وابسته

 2ان منطقۀ آموزدانش. جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀ کندیمایفا  ياواسطهنقش 
به  مشغولششم و هفتم ، در پایۀ پنجم 98-97که در سال تحصیلی  شودیمشهر تهران 

قاضیان که از بین مت صورتبدیناز نوع در دسترس بود.  گیرينمونهتحصیل بودند. روش 
تصادفی در  کامالً طوربه آموزدانش 20ورود  يهامالكشرکت در پژوهش با توجه به 

ورود افراد به  يهامالكدر گروه کنترل قرار گرفتند.  آموزدانش 20گروه آزمایش و 
، شپژوهشرکت در  جهت فردتمایل ، اشتغال به تحصیل در زمان پژوهششامل ، مطالعه

داشتن نمرة ، شناختیروانعدم ابتال به اختالالت حاد ، تکمیل فرم رضایت آگاهانه
از منفی یک در منحنی نرمال و عدم دریافت خدمات مشاوره فردي  تریینپادتنظیمی خو

هاي خروج از مطالعه نیز شامل مصرف داروهاي در خارج از جلسات آموزشی بود. مالك
رکت سابقه ش، پزشکیروانهاي سابقه بستري در بیمارستان، گردانروانو  پزشکیروان
غیبت بیش از یک جلسه و مصرف ، هشش ماه گذشت یدر ط ی دیگرآموزش يهابرنامهدر 

پرسشنامه الکل و مواد مخدر بود. ابزار پژوهش شامل ، بخشآرامهر نوع داروي 
 2000در سال که  5و همکارانش توسط جرارد، رفتاري کارکردهاي اجرایی بنديدرجه

 .شدیمبود نوشته شده 
  

1. Shanker 
2. pretest 
3. post test 

4. control group 
5. Gerard, et al. 
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 هایافته
ي وابستۀ پژوهش حاضر را به تفکیک گروه میانگین و انحراف معیار متغیرها 1جدول 

 .دهدیمو پیگیري نشان  آزمونپس، آزمونپیشآزمایش و کنترل در سه مرحلۀ 

 ريو پیگی آزمونپس، آزمونپیشمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي وابسته در سه مرحلۀ  .1جدول 

 میانگین مرحله گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین مرحله گروه متغیر

انحراف 
 معیار

 ریزيبرنامه

 کنترل
 25/4 20/52 آزمونپیش

 خودتنظیمی

 کنترل
 50/5 65/107 آزمونپیش

 04/5 75/109 آزمونپس 31/3 20/57 آزمونپس
 99/4 88/106 پیگیري 22/3 20/56 پیگیري

 آزمایش
 67/3 80/53 آزمونپیش

 آزمایش
 63/6 85/108 آزمونپیش

 39/6 75/133 آزمونپس 87/8 80/68 آزمونپس
 52/6 55/130 پیگیري 96/8 60/68 پیگیري

گروه آزمایش در مرحلۀ  هايیآزمودننمرات  دهدیمنشان  1 که جدول گونههمان
 و پیگیري با نمرات گروه کنترل تفاوت دارد. آزمونپس

ثربخشی مدل ا کهاینبررسی فرضیۀ اصلی پژوهش مبنی بر  منظوربهدر پژوهش حاضر 
رعی ف هايیهفرضو نیز  کندیممیدانی برازش پیدا  يهادادهآموزش کارکردهاي اجرایی با 

) در قالب روش حداقل مربعات MIMIC( 1پژوهش از الگوي چند نشانگر چند پاسخ
ساختاري  يهامدلامکان استفاده از  MIMICالگوي  که زیراجزئی استفاده شده است 

و روش حداقل مربعات جزئی به حجم  دهدیمآزمایشی به پژوهشگر  يهاطرحرا در 
). قبل از اجراي تحلیل همگنی واریانس با استفاده 2010، 2(وانگ نیستنمونه حساس 
 4فاسمیرن - کولموگروفبودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون  نرمالو  3از آزمون لوین

معنادار تشخیص داده  F و نمرات Zرات قرار گرفت که با توجه به اینکه نم موردبررسی
 MIMICقرار گرفت. در الگوي  ییدتأو توزیع بهنجار مورد  هایانسوارنشدند همگنی 

ا رابطۀ بین نشانگره است گیرياندازهمدل اول که مدل  گیردیمدو مدل مورد ارزیابی قرار 
و در مدل ساختاري ارتباط بین متغیرهاي  دهدیمقرار  موردبررسیبا متغیر مکنون را 

که در  MIMICاین مشخصۀ الگوي  گیردیممورد ارزیابی قرار  شدهمشاهدهمکنون با 

1. Multiple indicators multiple causes 
2. Wong 
3. levene's test 

4. Kolmogorov - Smirnov 
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بر متغیرهاي مکنون وجود دارد امکان استفاده  شدهمشاهدهمتغیرهاي  تأثیرگذاريآن امکان 
 ).2016، 1(شوماخر و لوماکس کندیماز آن را در طرح آزمایشی ممکن 

شامل بررسی روایی و پایایی نشانگرهاي متغیرهاي مکنون  گیرياندازهآزمون مدل 
ساختاري این مطلب است که اگر ما اعتماد  يهامدلمنطق اصلی این بررسی در  شودیم

ر در ادامۀ تحلیل وجود ندارد. د هاآنکافی به نشانگرها نداشته باشیم دلیلی بر استفادة 
بارهاي  یکی از موارد مؤید پایایی وجود معتقدند )2018( 2نو همکارا این راستا هنسلر

) 2017( 3و همکاران . همچنین هیراستو بیشتر نشانگرهاي متغیر مکنون  60/0عاملی 
 یشترب 5و اعتبار ترکیبی 50/0) بیشتر از AVE( 4شدهاستخراجمیانگین واریانس  معتقدند

. در پژوهش حاضر کلیۀ این استل متغیرهاي مکنون آپایایی ایده دهندةنشان 70/0از 
 .است گیرياندازهمطلوب بودن مدل  دهندةنشانقرار گرفت که  ییدتأموارد مورد 

ر . دشودیمامکان آزمودن مدل ساختاري فراهم ، هاسازهبعد از اطمینان از روایی و پایایی 
پژوهش از رویکرد  هايیهفرضآن  تبعبهآزمودن مدل ساختاري و  منظوربهپژوهش حاضر 

MIMIC  در قالب روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. در رویکرد حداقل
 2کل . شاستو معناداري ضرایب مسیر  شدهتعیینبر مقدار واریانس  تأکیدمربعات جزئی 

 .و نیز مقدار واریانس تبیین شده است هاآنمعناداري ، ضرایب مسیر مستقیم دهندةنشان

 
و مقدار واریانس تبیین شده براي مدل اثربخشی  هاآنمعناداري ، ضرایب مسیر مستقیم .2شکل 

 آموزش کارکردهاي اجرایی

1. Schumacker & Lomax 
2. Henseler, et al. 
3. Hair, et al. 

4. average variance extracted 
5. composite reliability 
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درصد از واریانس  68در مدل اثربخشی  دهدیمنشان  2که شکل  گونههمان
تبیین شده است که این مقادیر در سطح  ریزيبرنامهدرصد از واریانس  28خودتنظیمی و 

عالوه بر ضرایب مسیر مستقیم بیانگر ضرایب  2. جدول باشندیممعنادار  01/0آلفاي 
 .استنیز  هاآنو معناداري  غیرمستقیممسیر 

در مدل اثربخشی آموزش  هاآنو سطح معناداري  غیرمستقیم، ضرایب مسیر مستقیم .2جدول 

 کارکردهاي اجرایی
 )Pمعناداري ( ضریب مسیر نوع اثر متغیر مالك بینپیشمتغیر 

 001/0 40/0 مستقیم خودتنظیمی بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی
 001/0 28/0 غیرمستقیم خودتنظیمی بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی
 001/0 53/0 مستقیم ریزيبرنامه بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی

 001/0 54/0 مستقیم خودتنظیمی ریزيبرنامه

کلیۀ ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم در سطح  دهدیمنشان  2که جدول  گونههمان
هش حاضر پژو هايیهفرضنتیجه گرفت که کلیۀ  توانیمبنابراین  ؛استمعنادار  001/0آلفاي 
برازش در رویکرد حداقل  هايشاخصهمچنین در رابطه با  .قرار گرفته است ییدتأمورد 

 2) معتقد است اگر نسبت جهت علیت دومتغیري غیرخطی2017( 1مربعات جزئی کوك
)NLBCDR( ،3نسبت سهم مجذور آر )PSCR( 4) و نسبت پارادوکس سیمسونSPR (

باشند برازش مدل در  1 برازش مدل در حالت مطلوب و اگر برابر با .باشند 7/0باالتر از 
 دست به 1برابر با  هاشاخصنظر به اینکه در پژوهش حاضر این  .دارد قرار آلحالت ایده

 آل قرار دارد.گفت که برازش مدل در حالت ایده توانیمآمد 
بررسی اثربخشی مدل مفهومی در طی زمان (برازش مدل پیگیري) نیز از  منظوربه

 3استفاده شده است شکل  MIMICرویکرد حداقل مربعات جزئی در قالب الگوي 
و مقدار واریانس تبیین شدة متغیرهاي  هاآنمعناداري ، ضرایب مسیر مستقیم دهندةنشان

 .استغیرمستقیم نیز  تأثیرات) بیانگر 3پژوهش براي مدل پیگیري و جدول (

1. Kock 
2. nonlinear bivariate causality direction 
ratio 

3. R squared contribution ratio 
4. Sympson's paradox ratio 

 

                                                                                                                                            



 15  ... ارتقاي آموزشی بستۀ اثربخشیبهاري و همکاران / 

 

و مقدار واریانس تبیین شده براي مدل پیگیري  هاآنمعناداري ، ضرایب مسیر مستقیم .3شکل 

 آموزش کارکردهاي اجرایی

در مدل پیگیري آموزش  هاآنو سطح معناداري  غیرمستقیم، ضرایب مسیر مستقیم .3جدول 

 کارکردهاي اجرایی
 )Pمعناداري ( ضریب مسیر نوع اثر متغیر مالك بینمتغیر پیش

 001/0 39/0 مستقیم خودتنظیمی بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی
 001/0 28/0 غیرمستقیم خودتنظیمی بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی
 001/0 50/0 مستقیم ریزيبرنامه بستۀ آموزش کارکردهاي اجرایی

 001/0 55/0 مستقیم خودتنظیمی ریزيبرنامه

برازش  هادادهمدل پیگیري پژوهش با  دهدیمنشان  3و شکل  3که جدول  گونههمان
 راتتأثیپیدا کرده و آموزش کارکردهاي اجرایی بعد از گذشت سی روز توانسته است 

آل قرار دارند و ضرایب مسیر برازش در دامنۀ ایده هايشاخص زیرا کهخود را حفظ کند 
 .باشندیممعنادار  001/0در سطح آلفاي  غیرمستقیممستقیم و 

 گیرينتیجهبحث و 
ودکان براي ک شناختیروانکه در پیامدهاي مثبت  ياعمدهش خودتنظیمی با توجه به نق

ان بوده آموزدانشمشاوران و اولیاي ، ویژة پژوهشگران موردتوجههمواره  کندیمایفا 
 هاازهسصورت گرفته ارتباط این سازه با سایر  هايپژوهشبا توجه به  روازایناست. 

 واقعدردیگر مورد مناقشه نیست.  نفسعزتو  خودکارآمدي، نظیر موفقیت تحصیلی
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که در آن مشکالت مرتبط با رشد و یادگیري به  کندیمخودتنظیمی اساسی را فراهم 
و  نهیرکاسکند (یمتحصیلی و غیر تحصیلی تا حدي ارتقا پیدا  هايیتموفقحداقل و 
 هايیتموفقکه بسیاري از  21). در جامعۀ تکنولوژي محور قرن 2012، 1همکاران

 ریزيبرنامهر د هاآنان تا حد زیادي بستگی به توانایی آموزدانشی و غیر تحصیلی تحصیل
وارسی ، پذیريانعطاف، تمایز مفاهیم کلی از جزئی، بندياولویت، دهیسازمان، زمان

ان دارد آموزدانشنهایی  هايیتفعالپیشرفت و انعکاس و کاربرد این اعمال در امور و 
ارادة مداخالت آزمایشی و ارادة الگوهاي نظري در رابطه با ارتقاي خودتنظیمی یکی از 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقاي  روازاینضروریات است 
صورت  يریزبرنامه ياواسطهبر نقش  تأکیدکارکردهاي اجرایی در افزایش خودتنظیمی با 

 میدانی برازش پیدا کرده و کلیۀ ضرایب يهادادهمدل مفهومی با گرفت. نتایج نشان داد که 
 .باشندیممسیر مستقیم و غیرمستقیم معنادار 

مستقیم کارکردهاي اجرایی بر خودتنظیمی منطبق با الگوي  یرتأثدر رابطه با 
گفت که ارتقاي کارکردهاي اجرایی زمینه را براي  توانیم 2کارکردهاي اجرایی بارکلی

 چیزي هاآموزشاین  درواقع. کنندیمرسیدن به هدف فراهم  منظوربهرفتارها  دهیسازمان
). پرواضح است 2012، بیشتر از اعمال منظم و راهبردهاي تکلیف محور نیستند (بارکلی

ین ا زیرا کهخودتنظیمی را ارتقا دهند  توانندیم شدهطراحیکه این راهبردها و رفتارهاي 
هش . این یافته همخوان با پژواستو افکار  هااحساس، ل بر رفتارداشتن کنتر درواقعسازه 

غیرمستقیم ارتقاي کارکردهاي اجرایی  یرتأث. در رابطه با است 2012، 3و همکاران هوفمن
 ییدتأکه در پژوهش حاضر مورد  ریزيبرنامهسازة  گريواسطهبر خودتنظیمی از طریق 

گفت که کارکردهاي اجرایی یک نوع  توانیم 4قرار گرفت منطبق با الگوي حل مسئله
ام ان هنگآموزدانشکه  باشندیمزیرکارکردهاي مختلفی  دربردارندة که هستندفراسازه 
رهاي بر متغی توانندیمحل مسئله  هايمهارتاین سازه با استفاده از  يهاآموزشفراگیري 
بنابراین ارتقاي کارکردهاي اجرایی ؛ )1997، 5و همکاران بگذارند (زالزو یرتأثمختلف 

جامعیت  رخاط بهکه این امر بیشتر  کندغیرمستقیم فراهم  یرتأثزمینه را براي  تواندیم
، 6از پژوهش نجدوسکی ییهاجنبهکارکردهاي اجرایی است این یافته با  تأثیرگذاري

که  زيریبرنامهارتقاي کارکردهاي اجرایی بر سازة  یرتأثرابطه با  در .استهمخوان  2017

1. Casenhiser, et al. 
2. Barkley 
3. Hofmann, et al. 

4. problem solving model 
5. Zelazo, et al. 
6. Najdowski 
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قرار گرفت مطابق با الگوي کارکردهاي اجرایی بارکلی  ییدتأدر پژوهش حاضر مورد 
تعداد زیادي از فرایندهاي شناختی  دربردارندةگفت که کارکردهاي اجرایی  توانیم

هدف محور را به فرد  يهاپردازشپیچیده و جدید امکان  هايموقعیتهستند که در 
فراشناختی و انگیزش  هايمهارت تواندیماجرایی  هايمهارتش آموز درواقع دهندیم

 تواندیم هامشخصهاست که این  پرواضح .)2008، 1ان را ارتقا بخشد (آردیالآموزدانش
اختی یک مهارت شن درواقع ریزيبرنامه زیرا کهرا به همراه داشته باشد  ریزيبرنامهارتقاي 

که بتوان با کنترل بر  ايگونهبهآینده است  يدربارهفکر کردن  دربردارندةاست که 
شناخت و رفتارها به یک هدف خاص و یا پایان یک تکلیف دست یافت. ، احساسات

. در رابطه با است) همخوان 2003( 2و همکاران بأساز پژوهش  ییهاجنبهاین یافته با 
ار گرفت قر ییدتأبر خودتنظیمی که در پژوهش حاضر مورد  ریزيبرنامهمستقیم  یرتأث

 يهامؤلفهیکی از  ریزيبرنامهگفت که  توانیم) 2014( 3مطابق با الگوي مارك و هامس
می از بخش مه ریزيبرنامهضروري فرایندهاي شناختی سطح باال نظیر حل مسئله است 

، هیافتسازمانتنظیم اعمال براي پیشرفت و مواجهۀ  دربردارندةرفتار هدفمند است و 
 کهچنانآن هامشخصه). این 2012، (اندرسون استش با تکالیف و اثربخ راهبردي

 زیرا کهبگذارد  یرتأثبر خودتنظیمی  تواندیمپژوهش حاضر نشان داد  هايیافته
اساس آن  بر گیريتصمیمخودتنظیمی توانایی ارزیابی شناختی و هیجانی فرد از خود و 

از مالحظات شناختی است که ما را قادر  يامجموعهخودتنظیمی  درواقع. استارزیابی 
و رفتارمان را کنترل و مورد وارسی قرار دهیم. این یافته همخوان  افکار، هایجانه کندیم

 .است) 2003( 4از پژوهش ایالم ییهاجنبهبا 
بر  ندتوانیموالدین نقشی کلیدي در پرورش خودتنظیمی کودکان دارند و  کهازآنجایی

وهش حاضر پژ هايیافتهشگرف بگذارند  تأثیريو بازتعریف مجدد خودتنظیمی  هایتقابل
وند بر خودتنظیمی آگاه ش تأثیرگذاريتا از فرایند  کندیمدر قلمرو عملی به والدین کمک 

تفاده ان اسآموزدانشیک راهکار براي ارتقاي سطح خودتنظیمی  عنوانبهو از برنامۀ آموزشی 
در  متعددي است همچنین شناختیروانبا پیامدهاي مثبت  توأمخودتنظیمی  زیرا کهکنند 

ا از ت کندیمکمک  پردازاننظریهپژوهش حاضر به پژوهشگران و  هايیافتهقلمرو نظري 
آگاهی بیشتري پیدا کنند و در رابطه با فرایندهاي رفتاري و  5چگونگی عمل خود

1. Ardila 
2. Booth, et al. 
3. Mark & Hommes 

4. Eilam 
5. self 

 

                                                                                                                                            



 1399/پاییز 50ي آموزشی/سال چهاردهم/شماره هانظامپژوهش در    18

این پژوهش  هايیتمحدود ازجملۀنند. ک اظهارنظربا دقت عمل بیشتري  شناختیروان
ساله و در یک بازة زمانی  13تا  11ان آموزدانشگفت که این پژوهش بر روي  توانیم

گیرد قرار ب موردتوجهخاص انجام شده است بنابراین هنگام تعمیم نتایج این مطلب باید 
خودگزارشی است که  نامۀپرسشاطالعات در پژوهش حاضر  آوريجمعهمچنین ابزار 

 آزمودنی در پاسخ به سؤاالت باشد. هايیريسوگبا  توأم تواندیم یگاه

 سپاسگزاري
 هایتدرنقگرانپژوهش و نیز اساتید  کنندگانشرکتدانیم که از تمامی بر خود الزم می

 تقدیر و قدردانی را داشته باشیم.

 منابع
از فناوري اطالعات و ارتباطات و روش سنتی، بر میزان  استفاده یر). مقایسۀ تأث1388ثمري، ع. (

 .پیشرفت تحصیلی، یادگیري خودتنظیمی و انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
 .30 - 23 )،2( 5، نامۀ آموزش عالی

مقایسه اثربخشی روش ). 1399داوودي، ح. ( و .علیپور کتیگري، ش.، حیدري، ح.، نریمانی، م
و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و  تدریس مشارکتی
 .39-23 )،48( 14، هاي آموزشیفصلنامۀ پژوهش در نظام .انآموزدانشخودتنظیمى در 

گري و نقش تعلل ورزي، خود تنظیم). 1395موسی زاده، ت. ( و .نریمانی، م.، رستم اوغلی، ز
 .سطهآموزان دختر دوره متوصیلی دانشبینی فرسودگی تحباورهاي فرا شناختی در پیش

 .72-51 )،33( 10هاي آموزشی، فصلنامۀ پژوهش در نظام
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