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Aims Academic vitality can play an effective role in students’ academic performance; therefore, 
the aim of this study was to determine the effectiveness of executive function training on 
students’ academic vitality and academic performance.
Materials & Methods The quasi-experimental research method was pretest-posttest with a 
control group with a follow-up period. From the statistical population that included all seventh-
grade male students in Birjand in the academic year 2019-2020, 40 people were selected 
by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups 
(20 people in each group); they answered “academic vitality” and “academic performance” 
questionnaires. The experimental group participated in 16 sessions of 90 minutes of executive-
functional training, but the control group did not receive any training. Data analysis was 
performed using SPSS software version 24 and analysis of variance with repeated measures 
between groups.
Findings Executive function training was effective in improving students’ academic vitality and 
academic performance (p<0.01). These results continued in the follow-up period (p<0.01).
Conclusions The empowerment program based on executive functions can, along with other 
intervention methods, be effective in improving the vitality and academic performance of 
students.
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 چکیده

 تحصیلی عملکرد در موثری نقشی تواندتحصیلی می سرزندگی اهداف:

 آموزش لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی داشته باشد؛ آموزاندانش

 ود.ب آموزاندانش صیلیتح عملکرد و تحصیلی سرزندگی بر اجرایی کارکردهای

 گروه با آزمونپس-آزمونپیش نوع از تجربیشبه پژوهش روش ها:روش و مواد

 پسرآموزان دانش تمامی که شامل آماری از جامعه. بود پیگیری دوره با کنترل

 روش به نفر ٤٠بودند،  ١٣٩٨-٩٩ تحصیلی سال در بیرجند شهر هفتم پایه

 کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی طورهب و انتخاب دسترس در گیرینمونه

تحصیلی" و  "سرزندگی هاینامهپرسش به و شدند جایگزین) نفر ٢٠ گروه هر(

آموزش  دقیقه ٩٠ جلسه، ١٦در  شیآزما گروه پاسخ دادند. تحصیلی" "عملکرد

 .کردندن افتیدر آموزشی گونهچیه کنترل گروه ، اماشرکت کردند اجرایی یکارکردها

گیری و آزمون تحلیل واریانس با اندازه ۲۴نسخه  SPSSافزار نرم باها ادهتحلیل د

 .شد انجام گروهی بینمکرر 

 عملکردو  یلیتحص بهبود سرزندگی رد اجرایی کارکردهای آموزش ها:یافته

 تداوم داشت یر یگیدر دوره پ جینتا نای. )>۰۱/۰p( موثر بود آموزاندانش یلیتحص

)۰۱/۰p<.( 

 کنار رد تواندیم اجرایی کارکردهای بر مبتنی توانمندسازی برنامه گیری:یجهنت

 زاآموزان دانش تحصیلی سرزندگی و عملکرد بهبود ی، درامداخله یهاروش سایر

 .باشد برخوردار الزم کارآیی

 آموزاندانشتحصیلی،  تحصیلی، عملکرد اجرایی، سرزندگی کارکردهای :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ؛آیندمی شماربه جامعه هر انسانی سرمایه ترینآموزان، بزرگدانش

 ینوجوان و کودکی اشتیاق و شور آمیختندرهم با توانندمی چراکه

 حرکت به را توسعه و پیشرفت هایشده، چرخآموخته مهارت و علم و

 نظام اصلی هسته عنوانبه آموزاندانش از آنجا که .[1]درآورند

 نآنا به مربوط هایمولفه و است که متغیرها هستند، الزم آموزشی

 حصیلیت عملکرد. گیرد قرار مورد توجه بیشتری توجه و حساسیت با

آموزشی،  هاینظام ارزیابی برای مهم شاخصی عنوانبه آموزاندانش

 نظام، در واقع این هایکنش و هاکوشش تمام و است مورد توجه

 به تحصیلی . عملکرد[2]است موضوع این به پوشاندنعملجامه برای

 و تموضوعا درباره فراگیران اکتسابی و شدهآموخته توانایی معنای

 هایآزمون کمک با آن میزان که است تحصیلی مباحث

 تحصیلی کرد. عمل[3]شودمی برآورد ساختهمعلم یا استانداردشده

 و شناختی هایجنبه به ظریف ایگونهبه و است چندبعدی عنصری

 معنای به تحصیلی عملکرد . ارتقای[4]است فرد مربوط هیجانی

 اهداف به در رسیدن فراگیران اینکه است؛ یعنی تحصیلی موفقیت

 یکی آموزاندانش تحصیلی . عملکرد[5]اندبوده موفق آموزشی دوره

 و هاکوشش تمام و است آموزش ارزیابی در مهم هایشاخص از

 .[6]است امر این به پوشاندنعملجامه برای نظام این هایکشش

 تحصیلی تحصیلی، سرزندگی عملکرد با مرتبط عوامل از یکی

 برای آموزدانش توانایی صورتبه تحصیلی . سرزندگی[7]است

 مسیر در که تحصیلی هایچالش و موانع با برخورد در موفقیت

 سرزندگی. [8]دارند، تعریف شده است قرار معمول تحصیلی زندگی

 آوریتاب که است روانی بهزیستی هایمولفه از یکی تحصیلی

 یزمان. کندمی منعکس مثبت شناسیروان چارچوب در را تحصیلی

 تنهادهد، نهمی انجام خودجوش صورتبه را فعالیتی فردی که

 ژیانر افزایش احساس لکهکند، بنمی ناامیدی و خستگی احساس

 دارند، توان باالیی که سرزندگی آموزانی. دانش[9]کندمی نیرو و

 هایفعالیت در فعال شرکت یا خود امکانات از استفاده در بیشتری

 هب توانندمی را انرژی از بیشتری منابع و دارند سالمت با مرتبط

دارند،  ییباال تحصیلی سرزندگی که آموزانیبگیرند. لذا دانش خدمت

  .[10]برخوردار هستند تحصیل در بیشتری عالقه و از اشتیاق

 تحصیلی عملکرد و تحصیلی سرزندگی معنادار رابطه ها ازپژوهش

 ثبتم رابطه پژوهشی نشان داد که نتایج طور مثالحکایت دارند، به

. [11]بود آموزاندانش تحصیلی عملکرد و سرزندگی بین معنادار و

 تحصیلی، انگیزش سرزندگی که داد دیگری نشان همچنین پژوهش

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد با تحصیلی بینیخوش و پیشرفت

 .[12]داشتند معنادار و مثبت رابطه

 فرآیندهای تحصیلی، عملکردکننده بینیپیش عوامل از یکی

 عنوان تحت که ذهن و مغز عالی کارکردهای. است شناختی

 ندهست شناختیعصب شود، فرآیندهاییم اجرایی نامیده کارکردهای

ناخته ش عصبی سیستم کارکرد ترینبنیادی و ترینمهم عنوانبه که

 عالی هایتوانایی از ایاجرایی، مجموعه کارکردهای .[13]شده است

شناختی،  پایدار، مهار توجه که [14]است مغز فراشناختی و شناختی

 فعال، بازداری ظهزمان، حاف دهی، مدیریتریزی، سازمانبرنامه

هیجان،  بندی، تنظیممساله، اولویت تکانه، حل پاسخ، کنترل

 ,15]شوندمی محسوب هاآن ترینمهم از خودتنظیمی و خودنظارتی

 دککو توانایی که اندخودتنظیمی هایاجرایی، کنش کارکردهای .[16

 از دهی، استفادهریزی، سازمانبازداری، خودتغییری، برنامه برای

 نشان را تکالیف انجام برای گذاریهدف و مساله کاری، حل هحافظ

 هماهنگ اما مستقل طوربه . کارکردهای اجرایی[17]دهدمی

 افکار، احساسات، هیجانات هدایتگری و دهیکنترل، نظم مسئولیت

 آموزش که اندداده نشان ها. پژوهش[18]دارند عهده بر را فرد رفتار و

 هایتوانمندی گسترش در کلیدی نقش اجرایی کارکردهای رشد و

 آموزشگاهی و تحصیلی هایتوانایی و [19]هیجانی و اجتماعی

 . [20]دارند
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 یلیتحص سرزندگی بر اجرایی کارکردهای آموزش اثربخشی زمینه در

 محقق که آنجا تا عادی مدارس در آموزاندانش تحصیلی عملکرد و

ت، اس نشدهانجام مستقیم صورتبه ایاست، مطالعه نموده بررسی

 رفتارهای بر اجرایی مطالعات از اثربخشی آموزش کارکردهای اما

/ الیفعبیش اختالل دارای آموزاندانش تحصیلی عملکرد و یادگیری

 یرییادگ ناتوانی با کودکان تحصیلی عملکرد ، بر[21]توجه نارسایی

 عملکرد ، بر[23]دیرآموزآموزان دانش تحصیلی پیشرفت ، بر[22]امال

 تحصیلی عملکرد ارتقای ، بر[13]عادی آموزاندانش تحصیلی

حکایت  [25]آموزانخودتنظیمی دانش و افزایش [24]آموزاندانش

ر شده دبیشتر مطالعات انجام رو، مرور پیشینه نشاندارند. از این 

های خاص آموزان گروهارتباط با متغیرهای پژوهش در زمینه دانش

و انجام این  آموزان عادیت تا دانشی انجام شده اسآموز دانش

های نوآورانه آموزان عادی خود یکی از جنبهپژوهش در دانش

 هایدغدغه از آن کیفی سطح ارتقای و پژوهش حاضر است. آموزش

 لقبی از موضوعاتی و تحصیل به مربوط هست، مسائل جوامع همه

 از بسیاری موضوع هر ساله تحصیلی عملکرد و تحصیلی افت

 اب مرتبط عوامل شناسایی که است بدیهی. است علمی هایپژوهش

 در تواندمی آن ارتقای علمی راهکارهای ارایه و تحصیلی عملکرد

 بسیار اهمیت و ارزش از آموزش و تحصیل کیفی سطح افزایش

 تحصیلی با زندگی از سویی از آنجا که .[26]باشد برخوردار زیادی

ضعیف،  زیاد، نمرات رساست قبیل از متعددی موانع وها چالش

 که را تا عواملی است هستند، الزم روروبهو غیره  انگیزه کاهش

 دهش هاچالش و موانع این با مقابله فرد در توانایی افزایش موجب

از سویی  .[27]شوند افزایند، شناساییمی وی تحصیلی سرزندگی بر و

 بهبود به تواندمی اجرایی کارکردهای با مرتبط هایمهارت آموزش

 کند.  کمک آموزاندانش تحصیلی عملکرد

 اجرایی کارکردهای آموزش مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی

و  آموزان انجام شددانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی سرزندگی بر

 راییاج کارکردهای آموزش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا

 موزان اثربخشآدانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی سرزندگی بر

 است؟
 

 هاروش

 گروه با آزمونپس-آزمونپیش نوع تجربی ازشبه روش پژوهش

 سرپآموزان دانش تمامی شامل بود و به همراه دوره پیگیری کنترل

بازه انجام ( ۱۳۹۸-۹۹ تحصیلی سال در بیرجند شهر پایه هفتم

با توجه به بازبودن مدارس  ۱۳۹۸پژوهش از مهرماه تا اسفند 

 و فلیس فرمول از استفاده با نمونه ت حضوری بود). حجمصور به

 ظورمنبه کنندگانشرکت ریزش درنظرگرفتن با همچنین همکاران و

 هاگروه از یک هر برای نفر ۲۰ تعداد کافی نمونه بودندسترس در

 کنترل و گروه آزمایش دو در یتصادفطور و به [28]شد شده محاسبه

های خروج شامل غیبت مالکند. جایگزین شد نفر) ۲۰هر گروه (

بیش از دو جلسه در جلسات آموزشی و عدم تمایل به همکاری در 

 جلسات آموزشی بود.

 پژوهش به شرح زیر بود: هاینامهپرسش

 Academic Vitality) نامه سرزندگی تحصیلیپرسش
Questionnaire) :این۱۳۹۱در سال  حسین چاریو  زادهدهقان ، 

ای درجهمقیاس پنج روی که را طراحی کردندسئوالی ۹ نامهپرسش

 .شودی میگذار نمره )۵موافق ( کامالً  ) تا۱مخالف ( کامالً  از لیکرت

 سرزندگی منزلهبه باالتر نمره و کسب ۴۵ تا ۹ نمرات بین دامنه

روایی به روش تحلیل عاملی  در مطالعه آنان .برعکس و است بیشتر

 ضریب و ۸۰/۰ با برابر ونباخکر تایید شد و پایایی به روش آلفای

پایایی به  . در پژوهش حاضر]8[دست آمدبه ۷۳/۰ با برابر بازآزمایی

 .دست آمدبه ۷۶/۰کرونباخ  یآلفاروش همسانی درونی با محاسبه 

 Academic Performance) نامه عملکرد تحصیلیپرسش
Questionnaire)تیلورو  فامسئوالی توسط ۴۸ نامهپرسش : این 

شد که به ارزیابی عملکرد تحصیلی در ، ساخته ۱۹۹۹ در سال

 )، تاثیرات۲۹-۳۶سئواالت ( خودکارآمدی های مختلف شاملحوزه

، ۹، ۸، ۴، ۳، ۲، ۱ سئواالت( ریزی)، برنامه۱۲-۱۹سئواالت ( هیجانی

، ۵سئواالت ( پیامد مهار )، فقدان۴۸، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۰، ۱۱، ۱۰

، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰ تسئواال( انگیزش و )۳۸، ۳۷، ۶

تا  ۱هیچ=( ایدرجه) روی طیف لیکرت پنج۴۷، ۴۲، ۴۱، ۳۹، ۲۸

 ۳۳ و ۲۶سئواالت  گذارینمره پردازد، همچنینمی )۵زیاد= خیلی

که نمرات  است ۲۴۰ تا ۰ بین نمرات دامنه .است معکوس صورتبه

و  فام .دهنده عملکرد تحصیلی باالتر هست و بالعکسباالتر نشان

روایی محتوایی آن را تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ  تیلور

از  استفاده با محتوا روایی درتاج. در پژوهش ]29[گزارش کردند ۷۹/۰

 تحلیل روش به سازه گرفت و روایی قرار تایید مورد اساتید نظر

 پایایی به روش آلفای کرونباخ. بود عامل پنج وجود عاملی، موید

 ارمه هیجانی، فقدان ریزی، تاثیراتخودکارآمدی، برنامه بعادا برای

 ۷۳/۰و  ۶۴/۰، ۹۳/۰، ۷۳/۰، ۹۲/۰ با برابر ترتیببه انگیزش و پیامد

 حاضر پژوهشدر  .]30[دست آمدبه ۷۴/۰ مقیاس کل نمره برای و

 ۸۸/۰کرونباخ  یآلفا محاسبه با درونی همسانی روش به پایایی

 .دست آمدبه

 ارتقای وزش کارکردهای اجرایی برگرفته از کتاباز برنامه آم

که برای هر  ]31[گیشی غیاثی نوشته مدرسه در اجرایی کارکردهای

دهی، بندی، سازماناولویت و ریزیبرنامه اجرایی یک از کارکردهای

 کاری حافظه و خودکنترلی و هیجان، خودنظارتی جوییخودنظم

 ۱۶برنامه آموزشی شامل نموده، استفاده شد.  ارایه آموزشی الگوی

ای دو جلسه و در مدت دو ماه برگزار شد. ای در هفتهدقیقه۹۰جلسه 

 بود. ۱ شرح جلسات طبق جدول

 مدارس به مراجعه با و آمدهعملبه هایهماهنگی به توجه با ابتدا

 هاآن گمارش و کتبی رضایت با نمونه حجم انتخاب و شدهانتخاب

 صورتبه پژوهش هاینامه، پرسشکنترل و آزمایش یهاگروه در

 اخالق رعایت منظوربه. شد اجرا پژوهش در حاضر افراد روی گروهی

 همداخل برنامه در شرکت برای آموزاندانش و اولیا رضایت پژوهش در

 گروه افراد به همچنین. شدند آگاه مداخله مراحل کلیه از و کسب

 یپژوهش فرآیند اتمام از پس نیز آنان که شد داده اطمینان کنترل
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 گروه دو هر به همچنین. نمود خواهند دریافت را مداخالت این

 نیازی و ماندمی باقی محرمانه هاآن اطالعات که شد داده اطمینان

 آموزشی مداخله آزمایش، گروه در نهایت، روی. نیست نام درج به

 گروه کهدر حالی  شد؛ انجام ۱ جدول با مطابق اجرایی کارکردهای

الزم به ذکر است که دوره پیگیری  .در لیست انتظار بودند کنترل

ی هادستورالعملپس از سه ماه از انجام آموزش، با رعایت تمام 

(در اردیبهشت ماه مدارس شهرستان  ۱۳۹۹بهداشتی در اردیبهشت 

 به مدت دو هفته برای رفع اشکال باز بوده است) برگزار شد. 

و آزمون تحلیل  ۲۴نسخه  SPSSزار افها از نرممنظور تحلیل دادهبه

ای هفرضبا رعایت پیش گروهی بینگیری مکرر واریانس با اندازه

 .استفاده شد α=۰۵/۰ یآماری در سطح معنادار 

 
 ]31[گیشی غیاثیبرنامه آموزش کارکردهای اجرایی ) ۱ جدول

 شدهمحتوای ارایه جلسه

اول تا 

 پنجم

 و ریزیاهداف، برنامه تعیین آموزش آزمون، بهپیش اجرای ضمن

 تعیین منظوربه شدهآمادههای کاربرگ به توجه با بندیاولویت

 هایاولویت تعیین و روزانه هایفعالیت انجام و ریزیاهداف، برنامه

 ارزیابی و ماهانه و هفتگی ریزیبرنامه همچنین روزانه هایفعالیت

 شد. پرداخته هفتگی صورتبه ریزیبرنامه این

 تا ششم

 هشتم

 دهیسازمان با فعالیت این که شد پرداخته دهیسازمان آموزش به

 تکالیف دادن و مدرسه کتابخانه دهیسازمان و روزانه هایفعالیت

 تمرین منزل و شخصی اتاق دهیسازمان برای خانه در دهیسازمان

 شد.

 تا نهم

 دوازدهم

 دگاننکنشرکت ابتدا که شد پرداخته هیجان جوییخودنظم آموزش به

 شتپالک تکنیک آموزش ضمن سپس و شده آشنا هیجانات انواع با

 .شد تمرین کنندگانشرکت با عملی صورتبه هیجانات کنترل برای

 سیزدهم

 پانزدهم تا

 شدهتهیههای کاربرگ به توجه با خودنظارتی و خودکنترلی آموزش به

 شد. پرداخته

 .شد اجرا آزمونپس قبل، جلسات آموزش مرور ضمن شانزدهم

 ره ابتدایی کاری، در حافظه نقش به توجه که با است ذکر به الزم

 یتتقو تمرینات به کنندگانشرکت دقیقه۱۵ تا ۱۰ بین آموزشی جلسه

 پرداختند.می کاری حافظه

 
 هایافته

های توصیفی متغیرهای پژوهش به همراه یافته ۲در جدول 

، نمرات ۲جدول . بر اساس نتایج گزارش شد هاآنهای مولفه

میانگین در همه ابعاد عملکرد تحصیلی یعنی خودکارآمدپنداری، 

ریزی و انگیزش و تاثیرات هیجانی، فقدان مهار پیامد، برنامه

 ییاجرا یهمچنین متغیر سرزندگی تحصیلی در گروه کارکردها

آزمون و پیگیری نسبت به در مراحل پس کنترلنسبت به گروه 

 یافت. شآزمون افزایمرحله پیش

، وهیگر بینگیری مکرر قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس با اندازه

ها با آزمون شاپیرو ویلک انجام شد. این بودن دادهفرض نرمالپیش

بین توزیع  شدهمشاهدهفرض حاکی از آن است که تفاوت پیش

نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه برابر با صفر است. نتایج 

آزمون و پس-آزمونزمون نشان داد که تمام متغیرها در پیشاین آ

 کنند.پیگیری از توزیع نرمال پیروی می

 
های توصیفی عملکرد تحصیلی و شاخص نتایج میانگین آماری )۲جدول 

 های پژوهشسرزندگی تحصیلی در گروه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش متغیر

    کنترل
 ۸۳/۵۰±۳۸/۸ ۱۷/۵۱±۴۵/۸ ۵۵/۵۰±۴۳/۸ خودکارآمدپنداری
 ۴۶/۴۳±۵۳/۵ ۶۱/۴۳±۰۶/۵ ۲۰/۴۳±۵۸/۵ تاثیرات هیجانی

 ۷۴/۱۷±۷۴/۲ ۸۸/۱۷±۵۹/۲ ۵۰/۱۷±۶۶/۲ فقدان مهار پیامد
 ۹۳/۱۱±۴۵/۱ ۸۹/۱۱±۴۷/۱ ۶۵/۱۱±۶۳/۱ ریزیبرنامه

 ۳۶/۱۵±۳۶/۲ ۵۵/۱۵±۳۴/۲ ۲۵/۱۵±۲۶/۲ انگیزش
 ۵۴/۳۱±۳۷/۹ ۷۵/۳۱±۵۷/۹ ۳۰/۳۱±۹۹/۹ سرزندگی تحصیلی

    ییاجرا یکارکردها

 ۹۹/۵۲±۲۰/۶ ۱۰/۵۴±۱۳/۶ ۲۰/۵۱±۵۴/۶ خودکارآمدپنداری
 ۴۲/۴۵±۱۵/۵ ۷۰/۴۶±۹۸/۴ ۸۵/۴۳±۴۳/۵ تاثیرات هیجانی

 ۰۶/۱۸±۵۶/۲ ۲۳/۱۹±۶۹/۲ ۵۰/۱۶±۵۸/۲ فقدان مهار پیامد
 ۸۲/۱۲±۶۲/۱ ۰۲/۱۴±۸۰/۱ ۰۵/۱۱±۷۹/۱ یز یربرنامه

 ۰۶/۱۷±۸۲/۲ ۱۶/۱۸±۸۵/۲ ۸۰/۱۵±۸۵/۲ انگیزش
 ۳۹/۳۰±۰۳/۶ ۱۳/۳۱±۰۵/۶ ۲۰/۲۹±۳۰/۶ سرزندگی تحصیلی

 

یا  هافرض یکنواختی کوواریانسبررسی پیش منظوربههمچنین  

ها با کوواریانس کل از آزمون کرویت ماچلی برابری کوواریانس

 ۰۵/۰در آزمون کرویت ماچلی باالتر از  یاستفاده شد. اگر معنادار 

 تاییدعدم فرض کرویت و در صورت از آزمون  طور معمولبه ،باشد

گیسر برای تحلیل واریانس -کارانه گرینهاوساز آزمون محافظه

شود. در این پژوهش نتایج آزمون های تکراری استفاده میاندازه

). نتایج p<۰۵/۰ماچلی برای همه متغیرهای پژوهش برقرار بود (

گروه در های تکراری برای مقایسه دو آزمون تحلیل واریانس اندازه

متغیرهای عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در سه مرحله 

 .گزارش شد ۴آزمون و پیگیری در جدول پس-آزمونپیش

 

 بودن توزیع نمراتویلک برای بررسی نرمال-نتایج آزمون شاپیرو )۳جدول 

 متغیر
 

 پیگیری آزمونپس آزمونشیپ

 داریاسطح معن ویلک-شاپیرو داریاسطح معن ویلک-شاپیرو داریاسطح معن ویلک-شاپیرو
 ۸۶۳/۰ ۹۸۵/۰ ۶۹۰/۰ ۹۸۰/۰ ۹۹۳/۰ ۹۹۲/۰ خودکارآمدی

 ۲۲۰/۰ ۹۶۳/۰ ۱۸۵/۰ ۹۶۱/۰ ۱۸۳/۰ ۹۶۱/۰ تاثیرات هیجانی

 ۴۳۰/۰ ۹۷۲/۰ ۶۴۵/۰ ۹۷۹/۰ ۲۱۶/۰ ۹۶۳/۰ فقدان کنترل پیامد

 ۸۴۳/۰ ۹۸۴/۰ ۳۷۸/۰ ۹۷۱/۰ ۱۱۴/۰ ۹۵۱/۰ یز یربرنامه

 ۸۵۷/۰ ۹۸۵/۰ ۶۷۰/۰ ۹۷۹/۰ ۵۶۳/۰ ۹۷۷/۰ انگیزش

 ۲۵۶/۰ ۹۶۴/۰ ۱۳۴/۰ ۹۵۸/۰ ۰۵۲/۰ ۹۴۵/۰ سرزندگی تحصیلی
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آزمون ، پسآزمونها در ابعاد عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در سه مرحله پیشمنظور بررسی تفاوت گروههای تکراری بهنتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه )۴جدول 

 و پیگیری
 میزان تاثیر سطح معناداری F میانگین مجذورات df جموع مجذوراتم منبع تغییر متغیر

 ۵۳۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۶۱/۴۳ ۹۹۳/۴۲ ۴۵۶/۱ ۵۹۹/۶۲ مراحل خودکارآمدپنداری
 ۰۱۷/۰ ۴۱۹/۰ ۶۶۷/۰ ۶۵۳/۱۰۹ ۱ ۶۵۳/۱۰۹ هاگروه

 ۳۲۷/۰ ۰۰۱/۰ ۴۶۰/۱۸ ۴۳۱/۱۸ ۴۵۶/۱ ۸۳۶/۳۶ مراحل * گروه
 ۵۹۰/۰ ۰۰۱/۰ ۷۰۲/۵۴ ۷۳۳/۳۹ ۳۴۲/۱ ۳۲۱/۵۳ مراحل تاثیرات هیجانی

 ۰۳۳/۰ ۲۶۱/۰ ۳۰۲/۱ ۴۳۳/۱۰۸ ۱ ۴۳۳/۱۰۸ هاگروه
 ۴۴۷/۰ ۰۰۱/۰ ۷۲۶/۳۰ ۳۱۸/۲۲ ۳۴۲/۱ ۹۵۱/۲۹ مراحل * گروه

 ۶۱۵/۰ ۰۰۱/۰ ۶۰۵/۶۰ ۴۵۵/۳۶ ۳۶۶/۱ ۶۹۲/۴۸ مراحل فقدان مهار پیامد
 ۰۰۲/۰ ۷۸۹/۰ ۰۷۳/۰ ۴۷۰/۱ ۱ ۴۷۰/۱ هاگروه

 ۴۷۶/۰ ۰۰۱/۰ ۴۵۲/۳۴ ۷۲۳/۲۰ ۳۶۶/۱ ۶۷۹/۲۷ مراحل * گروه
 ۷۴۳/۰ ۰۰۱/۰ ۱۱۵/۱۱۰ ۰۳۸/۲۹ ۸۱۰/۱ ۵۵۰/۵۲ مراحل یز یربرنامه

 ۰۶۴/۰ ۱۱۶/۰ ۵۸۸/۲ ۵۲۱/۱۹ ۱ ۵۲۱/۱۹ هاگروه
 ۶۷۳/۰ ۰۰۱/۰ ۳۰۴/۷۸ ۶۴۹/۲۰ ۸۱۰/۱ ۳۶۹/۳۷ مراحل * گروه

 ۵۸۳/۰ ۰۰۱/۰ ۰۹۴/۵۳ ۹۳۹/۲۱ ۶۱۵/۱ ۴۴۰/۳۵ مراحل انگیزش
 ۰۹۵/۰ ۰۵۳/۰ ۰۰۴/۴ ۵۰۵/۷۸ ۱ ۵۰۵/۷۸ هاگروه

 ۴۵۶/۰ ۰۰۱/۰ ۸۶۱/۳۱ ۱۶۵/۱۳ ۶۱۵/۱ ۲۶۷/۲۱ مراحل * گروه
 ۴۹۷/۰ ۰۰۱/۰ ۶۰۶/۳۷ ۳۴۷/۱۵ ۸۷۳/۱ ۷۳۸/۲۸ مراحل سرزندگی تحصیلی

 ۰۰۷/۰ ۶۱۶/۰ ۲۵۶/۰ ۰۵۲/۵۰ ۱ ۰۵۲/۵۰ هاگروه
 ۲۷۷/۰ ۰۰۱/۰ ۵۹۵/۱۴ ۹۵۶/۵ ۸۷۳/۱ ۱۵۳/۱۱ مراحل * گروه

 

تفاوت بین نمرات  ،۴در جدول آمده دستبههای بر اساس یافته

)، p>۰۱/۰( )، تاثیرات هیجانp>۰۱/۰های خودکارآمدپنداری (مولفه

) و انگیزش p>۰۱/۰ریزی ()، برنامهp>۰۱/۰فقدان مهار پیامد (

)۰۱/۰<p) ۰۱/۰) و متغیر سرزندگی تحصیلی<p در سه مرحله از (

همه متغیرهای . همچنین میانگین نمرات بوددار اپژوهش معن

آمد  دستبهغیرمعنادار  کنترلپژوهش در دو گروه آزمایش و 

)۰۵/۰>p۷/۴۴، ۷/۳۲ترتیب نزدیک به دهد که به). نتایج نشان می ،

های فردی در متغیرهای درصد از تفاوت ۷/۲۷و  ۶/۴۵، ۳/۶۷، ۶/۴۷

زی، ریخودکارآمدپنداری، تاثیرات هیجانی، فقدان مهار پیامد، برنامه

زش و همچنین متغیر سرزندگی تحصیلی به تفاوت بین دو انگی

تعامل بین مراحل پژوهش و  ،گروه مربوط است. عالوه بر این

 بودعضویت گروهی نیز در همه متغیرهای پژوهش معنادار 

)۰۱/۰<p تفاوت بین نمرات در همه متغیرهای  دیگرعبارت به)؛

است، بنابراین دار اپژوهش در سه مرحله از پژوهش در دو گروه معن

رد در بهبود عملک ییاجرا یتوان نتیجه گرفت که آموزش کارکردهامی

ه آموزان موثر بوده است. با توجتحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش

آزمون، ، تفاوت بین مراحل پیش۴در جدول آمده دستبهبه نتایج 

آزمون و پیگیری در همه متغیرهای پژوهش معنادار است؛ پس

های سه مرحله پژوهش های زوجی میانگینبنابراین نتایج مقایسه

 عملکرد در ابعاد .گزارش شد ۵با استفاده از آزمون بونفرونی در جدول 

مرحله  آزمون با دوتحصیلی و سرزندگی تحصیلی تفاوت مرحله پیش

دار امعنیی، اجرا یآزمون و پیگیری در گروه کارکردهاپس

تفاوت بین نمرات مرحله  کنترلاما در گروه ، )p>۰۱/۰(آمد دست به

آزمون و پیگیری و همچنین تفاوت بین آزمون با مراحل پسپیش

 ).p<۰۵/۰دار نیست (اآزمون با نمرات پیگیری معننمرات مرحله پس
 

 
در سه  کنترلو  ییاجرا یهای کارکردهاجی میانگین گروهمقایسه زو )۵جدول 

 مرحله پژوهش در متغیرهای عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
 داریاسطح معن خطای استاندارد اختالف میانگین متغیر وابسته

    کنترل

    خودکارآمدپنداری

 ۲۲۹/۰ ۳۴۱/۰ -۶۲۲/۰ آزمونپس-آزمونپیش

 ۷۴۸/۰ ۲۴۱/۰ -۲۸۲/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۳۳۸/۰ ۲۰۹/۰ ۳۴۰/۰ پیگیری-آزمونپس

    تاثیرات هیجانی

 ۵۰۰/۰ ۲۸۸/۰ -۴۰۶/۰ آزمونپس-آزمونپیش
 ۴۶۳/۰ ۱۷۹/۰ -۲۶۰/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۱ ۱۷۷/۰ ۱۴۶/۰ پیگیری-آزمونپس

    فقدان مهار پیامد

 ۴۶۲/۰ ۲۶۲/۰ -۳۸۰/۰ آزمونپس-آزمونپیش
 ۳۸۷/۰ ۱۵۵/۰ -۲۴۰/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۱ ۱۶۸/۰ ۱۴۰/۰ پیگیری-آزمونپس

    ریزیبرنامه

 ۳۸۹/۰ ۱۵۲/۰ -۲۳۵/۰ آزمونپس-آزمونپیش
 ۱۲۵/۰ ۱۳۳/۰ -۲۸۰/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۱ ۱۷۶/۰ -۰۴۵/۰ پیگیری-آزمونپس

    انگیزش

 ۴۴۳/۰ ۲۰۴/۰ -۳۰۲/۰ آزمونپس-آزمونپیش
 ۱ ۱۳۱/۰ -۱۱۱/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۱ ۲۰۳/۰ ۱۹۱/۰ پیگیری-آزمونپس

    سرزندگی تحصیلی

 ۱۱۷/۰ ۲۱۳/۰ -۴۵۵/۰ آزمونپس-آزمونپیش
 ۷۵۴/۰ ۲۰۲/۰ -۲۳۵/۰ پیگیری-آزمونپیش
 ۶۰۴/۰ ۱۶۹/۰ ۲۲۰/۰ پیگیری-آزمونپس
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در  کنترلو  ییاجرا یهای کارکردهامقایسه زوجی میانگین گروه )۵جدول ادامه 

 ی عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلیسه مرحله پژوهش در متغیرها
 داریاسطح معن خطای استاندارد اختالف میانگین متغیر وابسته

    ییاجرا یکارکردها

    خودکارآمدپنداری

 ۰۰۱/۰ ۳۴۱/۰ -۸۹۹/۲ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۲۴۱/۰ ۷۹۰/۱ پیگیری-آزمونپیش

 ۰۰۱/۰ ۲۰۹/۰ ۱۰۹/۱ پیگیری-آزمونپس
    تاثیرات هیجانی

 ۰۰۱/۰ ۲۸۸/۰ -۸۵۱/۲ آزمونپس-آزمونپیش

 ۰۰۱/۰ ۱۷۹/۰ -۵۶۸/۱ پیگیری-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۷۷/۰ ۲۸۴/۱ پیگیری-آزمونپس

    فقدان مهار پیامد

 ۰۰۱/۰ ۲۶۲/۰ -۷۲۷/۲ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۵۵/۰ -۵۵۷/۱ پیگیری-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۶۸/۰ ۱۷۱/۱ پیگیری-آزمونپس

    یز یربرنامه

 ۰۰۱/۰ ۱۵۲/۰ -۹۶۵/۲ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۳۳/۰ -۷۷۰/۱ پیگیری-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۷۶/۰ ۱۹۵/۱ پیگیری-آزمونپس

    انگیزش

 ۰۰۱/۰ ۲۰۴/۰ -۳۶۰/۲ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۳۱/۰ -۲۵۶/۱ پیگیری-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۲۰۳/۰ ۱۰۴/۱ پیگیری-آزمونپس

    سرزندگی تحصیلی

 ۰۰۱/۰ ۲۱۳/۰ -۹۲۷/۱ آزمونپس-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۲۰۲/۰ -۱۸۸/۱ پیگیری-آزمونپیش
 ۰۰۱/۰ ۱۶۹/۰ ۷۴۰/۰ پیگیری-آزمونپس

 

 بحث

 رب اجرایی کارکردهای آموزش هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی

شان آموزان بود. نتایج ندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی سرزندگی

های عملکرد میزان مولفه در کنترل و گروه آزمایش داد که بین

 هامیانگین بررسی نتایج. دارد وجود داریمعنی تحصیلی تفاوت

 لیتحصی عملکرد هایمولفه در آزمایش گروه میانگین که داد نشان

آموزش  که گفت توانمی بنابراین بود؛ کنترل گروه میانگین از بیشتر

 تحصیلی کردعمل هایموجب افزایش مولفه کارکردهای اجرایی

بود. در  همچنین نتایج در دوره پیگیری پایدار .آموزان شددانش

آمده با مطالعات پیشین، مطالعات مشابه دستزمینه نتیجه به

و همکاران نشان  آزادفرپژوهش  طور مثالاندکی انجام شده است، به

 ردعملک بهبود باعث سرد ییاجرا کارکردهای آموزشی داد که بسته

. [13]ششم ابتدایی شد آموزاندانش ریاضی و علوم تتحصیلی نمرا

 کارکردهای آموزشی پژوهشی دیگر نشان داد که بسته هاییافته

 مسو پایه دیرآموز آموزاندانش تحصیلی پیشرفت موجب اجرایی

 آموزش با که داد و همکاران، نشان غیاثی . مطالعه[23]ابتدایی شد

 ار  آموزان بهنجاردانش تحصیلی عملکرد توانمی اجرایی هایکنش

 توان گفت که آموزش. در تبیین نتیجه فوق می[24]داد ارتقای

 با آموزاندانش تا شودمی باعث آموزاندانش به اجرایی کارکردهای

 تقو نقاط از اجرایی کارکردهای بنیادین هایمولفه شناخت و آگاهی

 ردهارککا این توانمندسازی و سازیفعال با و شوند خود آگاه ضعف و

 دفرآین بر خاص هدفی به دستیابی منظوربه یکپارچه صورتبه

 و هاتوانایی ارتقای با یابند؛ بنابراین تسلط خود مغز در یادگیری

 دشواری آموزان، احساسدانش در ذهنی و مغزی هایمهارت

 آموزاندانش و یافتهکاهش  هاآن انجام در توانایی عدم و تکالیف

موفقیت و  احساس و آیندبرمی شانیلیتحص تکالیف عهده از

 یدرگیر  همچنین. یافت خواهد افزایش هاآن در پیشرفت تحصیلی

، همچنین آموزش ]32[شودمی یادگیری در بهبودی باعث یادگیری در

 آموزاندانش تا کندمی کمک آموزانکارکردهای اجرایی به دانش

 تارهارف اجرایی یکارکردها منفعل؛ زیرا نه باشند، فعال اییادگیرنده

 همین به کنند؛می هدایت و تنظیم هدفمند و ارادی صورتبه را

 یزن خودتنظیمی با خودکنترلی به آن از تعاریف از بعضی در دلیل

 .]33[شودمی یاد

 میزان سرزندگی در کنترل گروه آزمایش و نتایج نشان داد که بین

 هاانگینمی بررسی نتایج. دارد وجود داریمعنی تحصیلی تفاوت

 از شتربی تحصیلی سرزندگی در آزمایش گروه میانگین که داد نشان

آموزش  که گفت توانمی بنابراین بود؛ کنترل گروه میانگین

 آموزاندانش تحصیلی موجب افزایش سرزندگی کارکردهای اجرایی

بود. تا آنجا که محقق  همچنین نتایج در دوره پیگیری پایدار .شد

ی به صورت مستقیم در زمینه تاثیر اطالعهمبررسی نموده است، 

 آموزان، انجامتحصیلی دانش سرزندگی بر اجرایی کارکردهای آموزش

آمده با نتایج مطالعات مشابه و دستنشده است، اما نتیجه به

و  بهاریمطالعه  طور مثالنزدیک در این زمینه همسو است، به

 رد اجرایی دهایکارکر  آموزشی ارتقایبسته همکاران نشان داد که 

همچنین پژوهش نشان  [25]آموزان شدخودتنظیمی دانش افزایش

 در کلیدی نقش اجرایی کارکردهای رشد و دهند که آموزشمی

 هایتوانایی و [19]هیجانی و اجتماعی هایتوانمندی گسترش

در تبیین نتیجه  .[20]آموزان دارنددانش آموزشگاهی و تحصیلی

 ایبر  را زمینه اجرایی، کارکردهای ارتقای توان گفتآمده میدستبه

در . کنندمی فراهم هدف به رسیدن منظوربه رفتارها دهیسازمان

 راهبردهای و منظم اعمال از بیشتر چیزی هاآموزش این واقع،

 نوعی اجرایی کارکردهای دیگر،عبارتی . به]43[نیستند محورتکلیف

 و هستند مختلفی یزیرکارکردها دربردارنده که هستند فراسازه

 از استفاده با سازه این هایآموزش فراگیری هنگام آموزاندانش

 بر تواننددهی و غیره میریزی، سازمانمساله، برنامه حل هایمهارت

 گفت توان. در تبیینی دیگر می]53[بگذارند تاثیر مختلف متغیرهای

 شناختی فرآیندهای از زیادی تعداد دربردارنده اجرایی کارکردهای که

 هایپردازش امکان جدید و پیچیده هایموقعیت در که هستند

 اجرایی هایمهارت آموزش در واقع، دهند؛می فرد به را محورهدف

آموزان از جمله دانش انگیزش و فراشناختی هایمهارت تواندمی

آموزش  که است . پرواضح]36[بخشد ارتقا را سرزندگی تحصیلی

 داشته همراه به را ریزیبرنامه ارتقای اندتومی کارکردهای اجرایی

 که است شناختی مهارتی در واقع ریزیبرنامه که زیرا باشد،
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 کنترل با بتوان که ایگونه(به است آیندهدرباره  فکرکردن دربردارنده

 تکلیف پایان یا خاص هدفی به رفتارها و احساسات، شناخت بر

 رفتار از مهمی بخش یریز دیگر، برنامهعبارتی یافت). به دست

 مواجهه و پیشرفت برای اعمال تنظیم دربردارنده و است هدفمند

 .]73[تکالیف است با اثربخش و یافته، راهبردیسازمان

گیری در دسترس و های پژوهش حاضر، روش نمونهاز محدودیت

 شهر هفتم پایه پسرآموزان دانشبودن نتایج به جامعه محدود

نمود، لذا در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط  توان اشارهبیرجند می

 حاضر پژوهش در اطالعات آوریجمع ابزار رعایت شود. همچنین

 هایسوگیری با توام تواندمی گاهی که بود خودگزارشی نامهپرسش

ژوهش، پ این نتایج به توجه با .باشد سئواالت به پاسخ در آزمودنی

 منظوربه مدارس در اییاجر  کارکردهای آموزش شود کهمی پیشنهاد

 یا درسی برنامه صورتبه آموزاندانش تحصیلی عملکرد بهبود

 پیشنهاد همچنین. شود برگزار برنامهفوق کارگاهی هایآموزش

 مقاطع در آزمایی نتایج مطالعات مشابهمنظور راستیبه شودمی

 با شرایط مختلف محروم مناطق در آموزاندانش دیگر، برای تحصیلی

مدارس خاص از جمله  در آموزاندانش یا فرهنگی و دیاقتصا

 .گیرد انجام نیز غیره و نمونه، شاهد مدارس

 

 گیرینتیجه

 نارک در تواندمی اجرایی کارکردهای بر مبتنی توانمندسازی برنامه

تحصیلی  سرزندگی و عملکرد بهبود ای، درمداخله هایروش سایر

 .باشد رداربرخو الزم کارآیی از آموزان عادیدانش

 
مخصوصًا  بیرجند وپرورشاداره آموزش نیاز مسئولتشکر و قدردانی: 

 آموزانه، والدین دانشسر مد انیو مرب یکادر ادار ، کارشناس هسته مشاوره

 یبه ما کمک کردند تشکر و قدردان پژوهش نیا یکه در اجرای افراد و

 .شودیم

کد اخالق  دارای پژوهش نیا تاییدیه اخالقی:

IR.BUMC.REC.1398.388 است. علوم پزشکی بیرجند دانشگاه از 

 منافعی وجود ندارد. تعارض گونهبین نویسندگان هیچتعارض منافع: 

(نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/نگارنده  سیروس سورگی سهم نویسندگان:

 )؛%۲۵( ی(نویسنده دوم)، پژوهشگر اصل یاسمن گودرزی )؛%۲۵بحث (
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 ).%۲۵( (نویسنده چهارم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث
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