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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral 

training on increasing self-regulation. 

Method:This studywas a pretest-posttest study in which 34 students who had the lowest total 

scores from the Bofard questioner (1995) were selected and randomly assigned to two 

experimental and control groups. Afterwardseight cognitive-behavioral training sessionswere 

administrated for the experimental group. The content of the sessions weredesigned based on 

combining the twotraining packages of Binder (2000) and Shahni Yelagh and colleges (1385). 

At the end of the training sessions, the post-test (self-regulation) was administrated to both the 

experimental and control groups.  

Results: The results of the analysis of the covariance showed that self-regulation in the training 

group significantly increasedas compared to the control group. 

Conclusion: In sum, it is proposed that it is best to use acombination of cognitive-behavior 

training and other methods or strategies in order to increase self-regulations in students.  
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 دهکیچ
ام آموزان دختر دبیرستانی انججویی دانشرفتاری در افزایش خودنظم-های شناختیپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مقدمه:

 شده است. 

جویی آموزان پایه اول دبیرستان که در پرسشنامه خودنظمنفر از دانش 23آزمون است که در آن پس-آزموناین مطالعه از نوع پیش روش:

های تحقیق به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار ه عنوان آزمودنیبوفارد کمترین نمره راکسب کرده بودند انتخاب شدند و ب
لسات و همکاران تنظیم شده بود. در پایان ج ییالقبیندرو شهنیگرفتند. محتوای جلسات آموزش گروهی بر اساس تلفیق دو بسته آموزشی 

 ر مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد.  آزمون دآزمون مجدداً بعنوان پسآموزشی پرسشنامه به کار رفته در پیش

شان داد که آموزش    ها:یافته صل از تحلیل کوواریانس ن شناختی نتایج حا دختر  آموزانجویی در دانشرفتاری باعث افزایش خودنظم-های 

شان می        ست. نتایج این پژوهش ن شده ا ستان  ستفاده از آموزش های مؤثر افزایش خودنظمدهد که یکی از روشپایه اول دبیر های جویی، ا
 رفتاری است که در این پژوهش بکار رفته است.-شناختی

جویی توان در افزایش خودنظمهای شناختی رفتاری میبا توجه به تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل از آموزش گیری:نتیجه

 آموزان استفاده کرد.دانش
 

 آموزرفتاری، دانش-شناختی هایجویی، آموزشخودنظم: هاکلید واژه
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 مقدمه
ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها      از  جویی عبارت استتتت خود نظم

بتتته                        ل یرونی، ا ب یرات محی  درونی و  ری ت ی  و  برطبق شتتترا
های قضتتتاوت در مورد ترییر        جویی خودنظم ند عادل فرای ید م با ن

 شامل ظرفیت فرد برای جویی شرای  محیطی تلقی شود، خودنظم  
. در حوزه ]1[ استتت هاستتازمان دهی و رفتار کردن بر طبق هدف

توان به عنوان تفکرات و احساسات   را می جوییمتحصیل، خود نظ 
های خودجوش به منظور دستتتیابی به اهداف تحصتتیلی  و فعالیت

مه   جویی. همچنین خودنظم]3[تعریف کرد  ای از به عنوان منظو
صیلی مرتب     مهارت شرفت تح های اجرایی که به طور مثبت با پی
جویی . درباره اهمیت توجه به خودنظم]2[شود می باشد، تعریفمی

ل جویی، پتانستتتی  نظریه یادگیری خودنظم  های  باید گفت، تئوری   
عه که متوجه الگوهای مطال بسیار باالیی دارند در هدایت تحقیقاتی

به دانش آموزان برای     ند، همچنین  که  دانش آموزان هستتتت این
مچنین کنند. همییادگیرندگانی خودکفاتر و مؤثرتر باشتتند، کمک 

هت           ید و مهم در ج جد یک رویکرد  یادگیری خودنظم جو  که 
صیلی دانش آموزان  ست. پیش از   مطالعه موفقیت تح ایجاد کرده ا

ندازه   این موفقیت د  نایی انش آموز در ارتباط با ا ی های و گیری توا
نه، مورد بررستتتی قرار          خا مدارس و محی   تدریس و  یت  یا کیف

ید این موضوع تأک برعکس، بر جویی گرفت. اما تئوری خودنظممی
پردازند و میکند، که چطور دانش آموزان، شتتخصتتاً به فعالیت می

صالح و تقویت  روش یادگیری خود را در یک بافت خاص چ طور ا
ند می نابراین تئوری ]3[ کن یادگیری خودنظم جو، دانش   . ب های 

شناختی، انگیزشی      شارکت کنندگان فعال فرا آموزان را به عنوان م
اور دهند. به بمیو رفتاری در فرآیند یادگیری خودشان مدنظر قرار 

بندورا، اجتماعی شتتدن کودب به میزانی زیاد زیر نفوو و راهنمایی 
که از  یاین حال نه اولیاء و نه بزرگستتتاالنیابد. با   میاولیاء تحقق  
، همیشه آماده و حاضر نیستند تا او را    هستند  ارزشمند  نظر کودب
ست      از هدایت کنند. شدن مستلزم آن ا این رو توفیق در اجتماعی 

ردند. های بیرونی گهای درونی جانشین کنترل که به تدریج کنترل
یت  هدا –های بیرونی، فرد به توانایی خود    کنترلبا درونی شتتتدن  
 گیرد.مییابد و کنترل رفتارهای خود را بر عهده     میگری دستتتت 

نده           هدایتگر و برانگیزان به عنوان  تدریج،  به  ظارات او از خود  انت
این  کنند. ازمیگردند و بر رفتار او تستتل  پیدا میرفتار وارد عمل 

صویر    ست ت سان، در   رو بندورا معتقد ا ا هایی که رفتار او رنظریهان
یه      پاداش و تنب با کمک  ن میهای بیرونی توصتتتیف  فق   به  کن د، 
ترستتتیم شتتتده استتتت. انستتتان دارای  صتتتورت ناق  و محدود

نایی  به او    هایی در خودنظم جو توا که  کان را  یی استتتت  این ام
سیله نتایجی که     می سات و رفتار خود به و سا دهند، روی افکار، اح
. از جمله رویکردهای ]1[ عمال او در پی دارند، اعمال کنترل کندا

د به . این رویکرزمینه رویکرد شناختی رفتاری است فعال در همین
اینکه اثرگذارترین روش برای ستتاخت و نگهداری ترییرات ستتبب 

ناختی   به حستتتاب     –عاطفی   –شتتت تاری  له    میرف ید، از جم آ
شمار     سل  به  شناختی   رود. بهمیرویکردهای م  –عبارتی درمان 

ها  این مهارت ها و استتتفاده ازرفتاری بر اهمیت اکتستتاب مهارت
ها به عنوان واس  درمانی در نتایج اثرگذار این مهارت تأکید دارد و

شده افراد عالوه بر کار کردن روی  هستند.طی آموزش  های انجام 
ین ا آموزند کهمیهای رفتاری ثمربخشتتی را تفکرات منفی، روش

ستتازد میها را با منابع ارزشتتمندی در زندگی مواجه ها آنمهارت
به،  جویی در دانشنق  در خودنظم . از طرفی]6[ آموزان منجر 

صیلی پایین آنان     سی و نهایاتاً عملکرد تح تعویق انجام تکالیف در
شد  سنجش  ]8[ محمدی. طی پژوهشی که  ]7[ خواهد  ، با هدف 

با    تاری بر    اثربخشتتتی مشتتتاوره گروهی  ناختی رف رویکرد شتتت
گیری هدف انجام داد، به این نتیجه رستتتید      خودکارآمدی و جهت   

که مشتتتاوره گروهی با رویکرد شتتتناختی رفتاری باعث افزایش        
 آموزان شد. خودکارآمدی دانش

هایی هستند که از جمله این افراد خودنظم جو دارای مهارت
عملکرد که  جوییتوان اشاره کرد به: الف( خودنظمها میمهارت

جویی خودنظم مشتمل بر خودارزیابی و خودکارآمدی است، ب(
ی های فیزیکها و جنبهها، فعالیتم مهارتمحیطی که شامل تنظی

که شامل، خودارزیابی  رفتاری جوییاست ج( خودنظم محی 
ها و ای در مورد قضاوت از خود در ارتباط با تواناییچرخه

ریزی و بازبینی هاست. این افراد توانایی برنامهپیشرفت
پذیرانه رفتار خویش را در صورت ترییر شرای  دارند، آنها انعطاف
ای هتوانند برای دستیابی به پیامدهای مطلوب، ارضای هدفمی

. به طور کلی زمانی که ]3[را به تأخیر اندازند  کوتاه مدت
ر خود شوند، بر رفتامیموظف به یادگیری  یادگیرندگان خودنظم جو

استفاده از دانش ابتدایی خود،  گذاری،از طریق مدیریت بر هدف
های راب ، مورد مالحظه قرار دادن راهبردهای جایگزین و طرح

نترل شوند، نظارت وکمیبرو خصوصاً زمانی که با یک موقعیت بد رو
جویی در ، مداخالت خودنظم]11[ آکسان. بنا به نظر ]11[دارند 
آموزان به واسطه کنترل شرای ، بطور کلی یادگیری را دانش

دهد، گیری( را کاهش میدهد و فرسایش ) کنارهافزایش می
در ود. شهمچنین وی معتقد است که باعث درگیری با تکالیف می

،  بر ]13[ حسین چاری و دهقاننه براساس پژوهشی که همین زمی
ه این نتیجه رسیدند ک دانشجویان دانشگاه شیراز انجام دادند، به

داری اهمالکاری ای خودنظم جو به طور منفی و معناراهبرده
و  مان نژادسلیکنند. در پژوهشی دیگر میتحصیلی را پیش بینی 

می بین یادگیری خودتنظیاین نتیجه رسیدند که  به ]12[ همکاران
 و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

، به بررسی اثربخشی آموزش ]13[ همکاران و سانزدر پژوهشی 
و اجتماعی بر چهل نفر از دانش آموزان  جوییهای خودنظممهارت

دوره راهنمایی که از نظر مشکالت همدلی،جرأت ورز بودن و 
اری ها تفاوت معنادبودند، پرداختند، یافته خودانعکاسی غربال شده

،  ]11[ و همکاران لواسانی بین گروه کنترل و آزمایش نشان داد.
نیز طی پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای 

بر انگیزش و خودکارآمدی دانش آموزان جویییادگیری خودنظم
ردهای بیک مدرسه ابتدایی که تحت جلسات آموزشی مبتنی بر راه
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این نتیجه رسیدند که، آموزش راهبردهای  یادگیری قرار گرفتند به
تأثیر زیادی بر انگیزش تحصیلی و جویییادگیری خودنظم

در  ،]16[ ریکس و تنسیخودکارآمدی دانش آموزان دارد. 
ای نشان دادند که کاربرد راهبردهای یادگیری مطالعه
هایی که به الستوس  دانش آموزانی که در ک جوییخودنظم

شود، مهمتر از دانش میصورت آنالین )غیرحضوری( برگزار 
شود. بطور میها حضوری برگزار های آنآموزانی است که کالس

اده بیشتری استف جوییآموزانی که از راهبردهای خودنظمکلی دانش
تعلل ورزی کمتر و در نتیجه عملکرد تحصیلی بهتری  کنند،می

های متعددی وجود دارد که به بررسی اثربخشی هشداشته اند. پژو
جویی آموزش راهبردهای یادگیری خودنظم جو بر خودنظم

و این درحالی است که تا کنون پژوهشی به  ]17-11[اند پرداخته
منظور بررسی اثربخش بودن سایر رویکردها در افزایش 

آموزان، صورت نگرفته است. از بین سایر جویی دانشخودنظم
رفتاری از جمله رویکردهای اثربخشی -کردها، رویکرد شناختیروی

نویسد: میدر کتاب خود در همین ارتباط  ]18[ کانوساست که 
 هرفتاری یک سیستم مبتنی بر شواهد است که ب –درمان شناختی 
 د.شومیمطالعه تصادفی کنترل شده حمایت  311واسطه بیشتر از 

، مورد تأیید پژوهشی قرار فرا تحلیل 16این سیستم همچنین با 
گیرد. پژوهش های زیادی در جهت تایید این رویکرد وجود دارد می

لذا پژوهش حاضر، درصدد است تا به بررسی این  ،]13-31[
رفتاری بر خودنظم -های شناختیآموزشآیا موضوع بپردازد که 

 آموزان دختر پایه اول دبیرستان تأثیر دارد؟جویی دانش
 

 روش

هتتای تجربتتی و از نتتوع طتترح  حاضتتر از انتتواع طتترح پتتژوهش 
آزمتتون بتتا دو گتتروه استتت. در ایتتن طتترح   پتتس-آزمتتونپتتیش

رفتتتاری( بتته -مداخلتته آموزشتتی )مبتنتتی بتتر رویکتترد شتتناختی 
آزمتتتون و عنتتتوان متریتتتر مستتتتقل و تفتتتاوت نمتتترات پتتتیش

جتتویی بتته عنتتوان آزمتتون حاصتتل از پرسشتتنامه ختتودنظم پتتس
 د.ه شدنر گرفتمتریر وابسته در نظ

آموزان پایه اول دبیرستان جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش
بودند.در این تحقیق از  31-33شهرستان اراب در سال تحصیلی 

ای استفاده شد. از بین گیری تصادفی خوشهروش نمونه
نفر که نمره کمتری را در پرسشنامه  23آموزان پایه اول دانش

سپس به طور  شدند ودند، انتخاب جویی کسب کرده بوخودنظم
 تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند.

ای دقیقه 61جلسه  8در گروه آزمایش جلسات آموزشی به تعداد 
در محل مدرسه  1231روزه بهمن و اسفند سال  21طی یک دوره 

 های آموزشیبرگزار گردید. چارچوب کلی جلسات براساس بسته
بود. در پایان جلسات  ]32[ مکارانو هییالق شهنیو  ]33[ بیندر

 جویی به عمل آمد.آموزان مجدداً آزمون خودنظماز دانش
ارد جویی بوفمورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودنظم ابزار

در یادگیری استفاده جوییگیری خودنظمبود، که به منظور اندازه
 و بوفاردسوال دارد، که توس   13شده است. این پرسشنامه 

 تهیه شده است.  ]33[ همکاران
 ،این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ اعتبارضریب  کدیور
گزارش کرده است و نشان داده است که این آزمون قادر  71/1
جویی را تبیین کند.به منظور تجزیه واریانس خودنظماز  13/1، است

د. استفاده شها از روش توصیفی و استنباطی و تحلیل آماری داده
آزمون، به منظور حذف اثر نمرات چنانچه به سبب استفاده از پیش

 استفاده شد.  (ANCOVAآزمون از تحلیل کوواریانس )پیش

 

 هایافته
براساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین دو گروه کنترل و 

آزمون نتایج زیر حاصل شده است. آزمون و پسآزمایش، در پیش
آمده است میانگین گروه آزمایش نسبت  3ه در جدول اساس آنچبر

 -های مبتنی بر رویکرد شناختیبه گروه کنترل پس از دوره آموزش
 انسیووارک لیتحل یاز اجرا شیپبیشتر از گروه کنترل بوده است. 

قرار گرفت  یآزمون مورد بررس نیمرتب  با ا یهاابتدا مفروضه
 یخطا یروضه همسانها، آزمون مفداده عی)هنجار بودن توز

 (.ونیرگرس بیضرا یو همگن انسیوار

 رفتاری-های مبتنی بر رویکرد شناختیجلسات آموزش .1جدول

فکرات مثبت بحث درباه ت دالیل به تعویق انداختن کارها، چیستی تعویق، صحبت درباره ترییر، معرفی اعضا، برقراری ارتباط اولیه، جلسه اول
 .A.B.Cآموزش  و منفی،

 بیان تفاوت تنبلی با اهمالکاری. بینی(،خودکم ترس از شکست، گرایی،های مختلف اهمالکاری)کمالبحث درباره جنبه جلسه دوم
خش آموزش چگونگی جایگزینی تفکرات ثمرب های شناختی نگهدارنده اهمالکاری،مروری بر مباحث پیشین و صحبت درباره تحریف جلسه سوم

 و جدول برنامه روزانه.
 دت.منوشتن اهداف کوتاه مدت و بلند  صحبت درباره مفهوم زمان،صحبت درباره تحمل ناکامی و تالش برای رسیدن به اهداف، جلسه چهارم
 اریگزهدف آموزش مهارت مدیریت زمان، دار،های بایدخودداری از استفاده از عبارت های یک هدف واقعبینانه،صحبت درباره ویژگی جلسه پنجم

 ریزی. ،نحوه برنامه
دیگری،جایزه به خود هنگام در صورت امکان واگذاری بخشی از کار به  افزایش شانس موفقیت، آموزش استفاده مناسب از زمان، جلسه ششم

 رسیدن به هدف.

صحبت درباره ارزیابی منفی از خود ارائه راهکارهایی به کمک خود  اند،آموزان از کارگاه آموختهگرفتن بازخورد از آنچه دانش جلسه هفتم
 آموزان.دانش

 آزمون.اجرای پس گرفتن بازخورد از کل کارگاه، جلسه هشتم
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 جوییانحراف معیار در دو گروه آزمایش و کنترل برای متریر خودنظممیانگین و  .2جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش 
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش متغیر

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

 13/3 21/33 33/6 33/33 38/6 88/37 17/7 37/32 جوییخودنظم

 جویی(وابسته خودنظم های لوین)متریرآزمون همسانی خطای واریانس .3جدول

F 1df 2df P 

123/1 1 23 831/1 

 های دو گروه آزمایش و کنترلآزمون معناداری تفاوت میانگین نمرات آزمودنی .4جدول

 ضریب اتا توان معناداری سطح F میانگین مجذورات آزادیدرجه جمع مجذورات تغییراتمنبع

 363/1 333/1 118/1 366/36 372/383 1 372/383 جوییآزمون خودنظمپیش

 183/1 263/1 11/1 713/3 311/113 1 311/113 جوییآزمون خودنظمگروه*پیش

     273/27 21 213/1131 خطا

 جوییرفتاری بر افزایش خودنظم-های شناختینتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش. 5جدول

 ضریب اتا توان معناداری سطح F میانگین مجذورات آزادیدرجه جمع مجذورات تغییراتمنبع

آزمون پیش
 جوییخودنظم

228/332 1 228/332 273/32 111/1 377/1 321/1 

 137/1 386/1 111/1 113/3 886/177 1 886/177 گروه

     333/23 21 213/1333 خطا

جتویی، از  هتا در مقیتاس ختودنظم   بتودن توزیتع داده  برای نرمال 
استمیرنوف استتفاده شتد. نتتایج نشتان داد،      -آزمون کولمتوگروف 

 11/1( در ستتط  =23df) بتتا درجتته آزادی  113/1ارزش آمتتاره
p˂     هتتا معنتتادار نبتتود. لتتذا فتترب نرمتتال بتتودن توزیتتع داده

برقراربتتود.برای آزمتتون همستتانی خطتتای واریتتانس از آزمتتون    
آمتده استت، خطتای    2اده شد. همتانطور کته در جتدول   لوین استف

واریتتانس در گتتروه آزمتتایش و کنتتترل در متریتتر وابستتته متتورد   
بتتتا یکتتتدیگر تفتتتاوت  ˂p 11/1نظتتتر در ستتتط  معنتتتاداری 

 معناداری ندارند .
های کنترل و فرب بعدی، فرب همگنی رگرسیون در گروه

 معناداریآزمایش، آزمون شد تا مشخ  شود بین دو گروه تفاوت 
 آزمون()پس جوییهای رگرسیون با متریر وابسته خودنظمدر شیب

وجود ندارد. نتبجه این بررسی از طریق تحلیل واریانس درجدول 
 و قابل مشاهده است.3

قابل مشاهده است، با بررسی  -1همچنین براساس آنچه در جدول 
اثر  ها در دو گروه و با حذفآزمون پس از اجرای مداخلهنتایج پس

آزمون به واسطه روش آماری تحلیل کوواریانس پیش
(ANCOVA ) مشخ  شد که میان دو گروه کنترل و آزمایش

آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بر این در نتایج حاصل از پس
اساس فرب صفر دال بر تصادفی بودن ترییرات رد شده و فرضیه 

ایش اری بر افزرفت-های شناختیتحقیق مبتنی بر تأثیر آموزش
های است که آموزش شود. این بدان معنایی پذیرفته میجوخودنظم
جویی در گروه آزمایش رفتاری باعث افزایش خودنظم-شناختی

 نسبت به گروه کنترل شده است.

 بحث

هتای پتژوهش   همانطور که در قستمت نتتایج اشتاره شتد، یافتته     
 رفتتاری باعتتث -هتای شتتناختی آمتوزش "حاضتر نشتان داد کتته،   

شتود. نتتایج   آمتوزان دختتر متی   جتویی در دانتش  افزایش خودنظم
بیتانگر اثتربخش بتودن     1تحلیل کوواریتانس منتدرج در جتدول    

باشتتد. رفتتتاری بتتر گتتروه آزمتتایش متتی-هتتای شتتناختیآمتتوزش
هتتای مبتنتتی بتتر رویکتترد ایتتن بتتدان معنتتا استتت کتته آمتتوزش 

رفتتتاری کتته طتتی هشتتت جلستته آموزشتتی بتته       -شتتناختی
جتتویی در شتتد، موجتتب افتتزایش ختتودنظم  آمتتوزان ارائتتهدانتتش

 اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. 
هنی شنتایج حاصل از این پژوهش به طور کلی با نتایج  پژوهش 

همخوان است در مطالعه حاضر نیز پس از  ]32[ و همکاران ییالق
روه ی گجوینظمآموزشی شناختی رفتاری میزان خود اجرای کارگاه
ها و در ر معناداری نسبت به قبل از اجرای آموزشنمونه، به طو

استای ها در رمقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود. این یافته
، عادات ]31[ بندورااست. به باور  ]13[ و همکاران سانزهای یافته

سالم تنها با اراده کردن ترییر نخواهند کرد، لذا خودمدیریتی، به ورز 
نیاز دارد.  های انگیزشیجویی و مهارتمهای خودنظدادن مهارت

پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب راهبردهای نظم دهی، انعطاف
کنند تا هر زمان که برایش ضرورت شوند و به او کمک میمی

(، 1333) دمبوداشته باشد روش و سبک یادگیری خود را ترییر دهد. 
وفق یادگیرندگان مهای یکی از ویژگی"در همین رابطه گفته است، 

توانایی اصالح کردن راهبردهای شناختی غیرمؤثر خود یا تعویض 
 .]36[ "ها با راهبردهای شناختی مؤثر استآن
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 جویی عبارتگوید، خودنظمجویی میدر تعریف خودنظم ]1[ لموس
است از ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها بر طبق شرای  و ترییرات 

جویی را شامل ظرفیت فرد خودنظممحی  درونی و بیرونی، وی 
داند و آنچه ها میدهی و رفتار برطبق هدفبرای سازمان

ها رفتاری بر آن تأکید دارند، یادگیری مهارت-های شناختیآموزش
ها در محی  خارج از فضای و استفاده بهینه و بجا از این مهارت

دارد، درباره چگونگی ترییر رفتار اظهار می مایکنبامآموزش است. 
که  دهدترییر رفتار از طریق زنجیره فرایندهای میانجی روی می"

تعامل گفتار درونی، ساختارهای شناخت، و رفتارها و پیامدهای 
های رفتاری آموزشی . روش]37["شودها را شامل میناشی از آن

د کنهایی میدر رویکرد شناختی رفتاری، افراد را مجهز به مهارت
به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی ] 2[ و همکاران کنورکه به گفته، 
رفتاری با -های شناختیباشد. عالوه بر این آموزشمرتب  می

تأکیدی که بر رابطه میان فکر و احساس و عمل دارند، یک نوع 
کنند که در نهایت منجر به خودمدیریتی بینش را در افراد ایجاد می

رفتاری و عاطفی،  –ی های شناخترفتار در افراد خواهد شد. مهارت
پایا و به طور خاصی مفید بوده و ترییرات سبک زندگی را تقویت 

 رفتاری در بعد رفتاری تالش می-. رویکرد شناختی]18[ کندمی
کند تا مراجع رفتاری متفاوت با رفتار غیرعادی خود بروز دهد و 

. به همین جهت ]38[ بدین وسیله در رفتار او ترییری حاصل شود
رسد که فرد با توانمند شدن در زمینه نظارت و کنترل بر ظر میبه ن

تواند رفتارش را در جهت رسیدن نحوه فکر و احساس خودش می
با  رفتاری-های شناختیبه اهداف کنترل کند و به عبارتی آموزش

های کاربردی مانند هدفگذاری، مدیریت مشتمل بودن بر آموزش
های مفید، این ودیگر برنامهخودنظارتی و  A.B.Cزمان و روش

کند که از نظر انگیزشی، آموز فراهم میامکان را برای دانش
شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود مشارکت فعال داشته 

 باشد. 
 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر در تالش برای بررسی اثربخشی آموزش

ه سازد کآموزان، مطرح میجویی دانشرفتاری بر خودنظم-شناختی
یی را جورفتاری کفایت الزم برای افزایش خودنظم-درمان شناختی

های پژوهش حاضر اجرای کارگاه با از جمله محدودیت دارا است.
 ای هر دو جنسآموز بود که امکان مقایسهگروه نمونه دختران دانش
های اجرا در مدارس پسران از دست داد و را به علت محدودیت
 دهی است.قابلیت تعمیم همین امر موجب عدم

آموزان پایه اول با توجه به اینکه پژوهش حاضر تنها شامل دانش
-اختیهای شنشود به منظور مقایسه اثر آموزشلذا پیشنهاد می بود،

وح های بعدی سایر سطرفتاری بر سایر سطوح تحصیلی در پژوهش
 های تحصیلی مدنظر قرار گرفته شود.و رشته

 

در پایان نویسندگان این مقاله نهایت تشکر و  تشکر و قدردانی:
کنند که در فرآیند آموزش آموزانی میقدردانی خود را تقدیم دانش

های این با صبر و حوصله ما را همراهی نمودند، باشد که یافته
.آنان و سایرین باشد آوردی سودمند برایپژوهش ره
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