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 انآموزدر دانش و خودپنداره شخصیتی هایبررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی

دبیرستان اول دوره

1سید جعفر حسینی

 2محمد عاشوری

 3علیرضا زرندی

چکیده

 وش:راست. آموزان دبیرستانیو خودپنداره در دانش شخصیتی هایبر اساس ویژگی اجرایی کارکردهای بینیهدف پژوهش حاضر، پیش هدف:

تصادفی گیرینمونه روش به پسر دبیرستانی آموزدانش 021 منظور بود. به این همبستگی نوع و از تحلیلی توصیفی مطالعه، این در پژوهش طرح
 و تیشخص پنج عامل بزرگپرسشنامه  توانایی شناختی،ها از پرسشنامه آوری دادهانتخاب شدند. برای جمعشهر تهران از مدارس  ایخوشه

 هایویژگی که داد نشان هایافته ها:یافتهتحلیل شدند. گامبهگامها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. داده خودپنداره پرسشنامه

 ارتباط اجرایی کارکردهای با و همچنین خودپنداره شناسیگرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و وظیفهرنجورخویی، برونروان شخصیتی
ینی ببیشترین نقش را در پیش بینی کنند و خودپندارهرا پیش اجرایی درصد از واریانس کارکردهای 76. این متغیرها توانستند دندار یمعنادار

 ایکارکرده بینیدر پیش و خودپنداره شخصیتی هاینتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای ویژگی گیری:نتیجهداشت. اجرایی کارکردهای

 دارد.اجرایی  بینی کارکردهایمتغیرها نقش حیاتی در پیشاین بنابراین، توجه به ؛ آموزان دبیرستانی بوداجرایی دانش

 شخصیتی،  هایاجرایی، ویژگی کارکردهای ،خودپنداره ها:کلیدواژه

مقدمه
هووای یوو توورین نهادیکووی از مه  عنوانبووه وپرورشآموووزش   

جانبووه افووراد را فووراه  زمینووه رشوود همهتوانوود جامعووه اسووت کووه می
های پوورورش اسووتعدادهای فووردی و تحکووی  پایووه طورکلیبووهکنوود. 

زنوودگی جمعووی و ایجوواد تفوواه  میووان افووراد انسووانی در سووایه 
بووورخ ف (. 2100، 4)کوووالن گیوووردصووووری می وپرورشآمووووزش

شوود توانووایی یووادگیری هوور فوورد تووابعی از گذشووته کووه تصووور می
دادهای ذاتوی اوسوت در دنود سوای اخیور ایون میزان هوش و اسوتع
شناسان قوی گرفتوه اسوت کوه بوا وجوود نقوش نظریه در میان روان

دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین، پیشوا، ایران.1
ashorihh2@gmail.com.2 دکترى روانشناسى و آموزش کودکان استثنایى دانشگاه تهران

3دکتري تخصصی، دانشگاه اصفهان، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران

 نامه نویسنده اوی مقاله استاین مقاله برگرفته از پایان
0/00/0961پذیرش نهایی:    21/6/0961دریافت مقاله: 

4. Cullen 
5. Executive functions 
6. Personality traits 
7. Self-concept 
8. Adolph & Berger 

عواموول ذاتووی نظیوور هوووش و اسووتعداد در  کننوودهتعیینعواموول 
یووادگیری، عواموول ذیوور ذاتووی دیگووری نیووز در ایوون رابطووه مهوو  

بعوودی نگریسووته ت  صوووریبه مسووهلهشوووند و بووه ایوون قلمووداد می
 کارکردهوووایدر هموووین راسوووتا، متغیرهوووایی ماننووود  شوووود.نمی

عووواملی  ازجملووه 6و خودپنووداره 7شخصوویتی هووایویژگی ،1اجرایووی
شناسووان را و روان وپرورشآموووزشهسووتند کووه توجووه متخصصووان 

 (.2101، 8)آدولف و برگراند به خود جلب کرده

تانرسیآموزان دوره اول دبو خودپنداره در دانش یتیشخص یهایژگیو با ییاجرا یارتباط کارکردها یبررس
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کارکردهووای اجرایووی، کارکردهووای مغووزی هسووتند کووه بوووه    
سوووازی و پردازنوود، بوووه یک اردهمی 2هدفمنووود و 0رفتارهووای ارادی

کننوود تووا افووراد پیاموودهای موودیریت معطوووف بووه هوودف کموو  می
در نظووور بگیرنووود،  زموووانه  طوربوووهرا  بلندمووودیو  مووودیکوتاه

ب درنگ به ارزیابی رفتار خوود ب ردازنود و بتواننود بوه نحوو مطلووبی 
، پووورخوودامی، عابوودی و آتووشرا تعوودیل و تنظووی  کننوود ) هوواآن

(. 2114، 9؛ بوووووارکلی0961آبکنوووووار، عاشووووووری و جلیل؛ 0986
، کارکردهوای اجرایوی اصوط حی کلوی اسوت کوه تموام دیگربیانبه

 4موودارفراینوودهای شووناختی پیچیووده را کووه در انجووام تکووالیف هدف
و شوامل توانوایی  گیوردبرمی دردشوار یوا جدیود ضوروری هسوتند را 

ه دنبووای آن یووا بووازداری پاسووخی خووا  و بوو 1ایجوواد درنووگ
های توووالی عموول و حفووم بازنمووایی ذهنووی تکووالیف ریزیبرنامووه

(. کارکردهووایی ماننوود 0981حافظووه فعووای اسووت )علیووزاده،  وسویلهبه
، مووودیریت زموووان، حافظوووه فعوووای، دهیسوووازمانریزی، برناموووه

کارکردهووای اجرایووی  هایمؤلفووهفراشووناخت و بووازداری پاسوو  از 
پور، ؛ ملووو 0962ابووودی، پور و عپور، ملووو هسوووتند )کاویوووان

؛ میووونی، 2114، 7گوووایر و ؛ داوسووون0962و عابوودی،  پورکاویووان
 (.2102، 6کلینتوک و کانتاگالواستابلوم، م 

در رشوود و تحوووی افووراد نقووش نیووز شخصوویتی  هووایویژگی   
عناصور اصولی شخصویت حاصول سواختار ار وی دارنود.  توجهیقابل

شناسوان ایون اسووت انو تجربیوای زنودگی افوراد هسوتند. وظیفوه رو
را تعیووین کننوود. بووه عقیووده  هوواآنکووه اهمیووت نسووبی هوور یوو  از 

های سووازنده و شناسووان عواموول یووا صووفای، واحوودبرخووی از روان
، یوو  یووا دنوود فردمنحصووربهبنیووادی شخصوویت هسووتند. صووفای 

صووفای توانشووی  مثایعنوانبووهکننوود. رفتووار شووخ  را توصوویف می
ای بوه نحوو شایسوته در دوه انودازه آن است که افراد توا کنندهتعیین

کننوود و یووا صووفای خلقووی سووب  جهووت هوودف خووود توو ش می
، 8کریمو کننود )کاسوتا، تراسویانو و هیجانی رفتوار را توصویف می

 (.2114، 6؛ کوروتکو و هانا2110
شخصوویتی از متغیرهووایی هسووتند کووه  هووایویژگیخودپنووداره و    

ردهووای اجرایووی بووا رفتارهووای ارادی و هدفمنوود حاصوول از کارک
 یور،دهوه اخ در دنود(. 2101)آدولوف و برگور، ارتباط نزدیکوی دارنود 

اسووت.  تغییریافتووه یووت خودپنوودارهماه هشناسووان دربووارروان یوودگاهد

                                                           
1. Voluntary  
2. Purposive  
3. Barkley 
4. Goal-directed  
5. Delay  
6. Dawson & Guare 
7. Mioni, Stablum, McClintock & Cantagallo 

واحوود و  ی،بعوودرا توو  یووت خودپنوودارهماه یووه،نظران اولصوواحب
اعتقوواد نظران معاصوور صوواحب کووهدرحالیکردنوود  ابووت فوور  می

 یوودگاهدر د .اسووت یدندبعوود یووا وپو هزسووا یوو خودپنووداره  دارنوود
 شووود.ی محسوووب میشووناخت هوارطوورح یوو معاصوور، خودپنووداره 

 کوه اسوت از خوویش فورد درک یوا مفهووم خوود هموان خودپنداره

 شوکل دیگوران بوا او و ارتبواط محوی  بوا وی تجربیوای درنتیجوه

(. در حقیقوووت، 2101، 01گیووورد )کووورک، گوووامگر و کوووولمنموووی
هوووا و هوووا، نگرشز صوووفای، تواناییای اخودپنوووداره مجموعوووه

کنوود. توصوویف می هوواآنهووایی اسووت کووه فوورد خووود را بووا ارزش
توا  منفوی یوا ضوعیف خیلوی از اسوت ممکن فرد همچنین خودپنداره

خودپنوداره  کوه افورادی در نوسوان باشود. مثبوت یوا قووی خیلوی
 بوا و سوازگاری انطبوا  در و کننودمی کفایوت احسواس دارند مثبت

، تراپنول، موی، کام بولتوانمنودتر هسوتند ) خوویش پیراموون دنیای
، 02؛ دولگووان، ساواسوور و یازگووان2116، 00لهموونو  کوواتز، هوواین

2104.) 
 هایییتوانمنوود از اسووتفاده ازمنوودین امووروز یایوودن در یزنوودگ   

 حووواد  و دادهایوورو مقابوول در فوورد یرگی یتصووم بوور کووه اسووت
تووووان در میهای افوووراد را توانمنووودی .گوووذاردیم ریتووو   مختلوووف
بنودی کورد. های جسومی، شوناختی، عواطفی و هیجوانی طبقهحیطه

ها توو  یر بسوویار شووگرفی بوور زنوودگی و هوور یوو  از ایوون توانمنوودی
در نظور بسویاری از افوراد  آنچوهگذارنود. در ایون میوان آینده فرد می
کنود نقوش و اهمیوت کارکردهوای اجرایوی، تور جلووه میجامعه مه 
پنووداره اسووت )هامهووان، کووافمن و هووای شخصوویتی و خودویژگی
 (. 2101، 09پولن
اجرایوووی،  کارکردهوووایهوووایی در خصوووو  ارتبووواط پژوهش      
آمووووزان در سووونین دانش و خودپنوووداره شخصووویتی هوووایویژگی

هوووای مختلوووف در ایوووران و خوووار  از کشوووور مختلوووف و حوزه
( در 0964اسووت. در ایوون راسووتا، حمیوود و زمسووتانی ) شوودهانجام

 هووایویژگی و معنوووی هوووش بررسووی رابطووه ای بووهمطالعووه

پزشووکی  دانشووجویان در کارکردهووای اجرایووی بووا شخصوویتی
 و معنوووی هوووش میووان کووه ها نشووان دادپرداختنوود. یافتووه

رابطووه مثبووت  کارکردهووای اجرایووی بووا شخصوویتی هووایویژگی
 بوا را مثبوت رابطوه بیشوترین معنووی دارد. هووش وجوود معناداری

8. Costa, Terracciano & McCrae 
9. Korotkove & Hannah 
10. Kirk, Galager & Colmen 
11. Campbell, Trapnell, Lavelle, Katz, Heine & Lehman 
12. Dolgun, Savaser & Yazgan 
13. Hallahan, Kauffman & Pullen 
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 رنجورخوویی بیشوترینروان مچنوینداشوت. ه کارکردهوای اجرایوی

 هووایداشووت. ویژگی کارکردهووای اجرایووی را بووا منفووی رابطووه

 شناسووی بووهوافووق بووودن و وظیفهرنجورخووویی، مروان شخصوویتی

داشوتند.  کارکردهوای اجرایوی تبیوین در را سوه  ترتیوب بیشوترین
کارکردهوای  بوا شخصویتی هوایویژگی و معنووی هووش میوان
شوکری، دانشوورپور  داری گوزارش شود.معنوا و مثبوت رابطه اجرایی

( در پژوهشووی بووه رابطووه مثبووت و معنووادار میووان 0986و عسووگری )
شناسوی بوا پیشورفت گرایی، گشوودگی، موافوق بوودن و وظیفهبرون

رنجورخووویی تحصوویلی و رابطووه منفووی و معنووادار میووان عاموول روان
و  در پژوهشوی دیگوور دولگووان بوا پیشوورفت تحصویلی دسووت یافتنوود.

 و کارکردهووای اجرایووی بووین رابطووه ( بووه بررسووی2104) همکوواران
فعووالی بیش توجووه نقوو  اخووت ی مبت بووه کودکووان در خودپنووداره

ای مثبووت و نشووان داد کووه رابطووه هوواآنپرداختنوود. نتووایج پووژوهش 
معنوووادار بوووین کارکردهوووای اجرایوووی و خودپنوووداره وجوووود دارد. 

 اره،( در تحقیقووی بوووه بررسووی رابطووه خودپنووود2109) 0لومبوواردو
 از خلبانوووان زنووودگی گروهوووی کیفیوووت و کارکردهوووای اجرایوووی

مغوزی پرداختنود. نتوایج ایون پوژوهش حواکی از آن بوود  دیدهآسیب
 خودپنوداره و کارکردهوای اجرایوی بوا بهبوود  کواهش افسوردگی که

کارکردهووای  بووا ارتبوواط دارد. عوو وه بوور ایوون، بهبووود خودپنووداره
ارتین، مووونتکمری و رابطووه مثبووت و معنوواداری داشووت. موو اجرایووی
( در پژوهشووی گووزارش کردنوود کووه رابطووه منفووی و 2117) 2شوواپین

رنجورخووویی بووا پیشوورفت تحصوویلی و رابطووه معنووادار میووان روان
گرایووی بووا شناسووی، گشووودگی و برونمثبووت و معنووادار میووان وظیفه

( و 2110) 9کووواردام و کراپیووو پیشووورفت تحصووویلی وجوووود دارد. 
تبووواط مثبوووت و معنوووادار میوووان ( بوووه ار2114کروتکوووو و هانوووا )

رنجورخوویی بوا پیشورفت تحصویلی های موافوق بوودن و روانعامل
شناسووی و گشووودگی بووا گرایووی، وظیفهامووا میووان برون اندکردهاشوواره

 پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار به دست نیامد. 
 ارتبووواطدر زمینوووه  شووودهانجامهای بوووا توجوووه بوووه بررسوووی   

 و خودپنوووداره شخصووویتی هووواییبوووا ویژگ اجرایوووی کارکردهوووای
هووای انوودکی مواجووه هسووتی . بووا پژوهش دبیرسووتانی آموووزاندانش
پژوهشوی در ایون حووزه را آشوکار  خوأاهمیت ایون مطالعوه و  آنچه
 هووایاجرایووی، ویژگی کارکردهووایسووازد حساسوویت ارتبوواط می

 اجرایوووی کارکردهوووای دراکوووهاسوووت،  و خودپنوووداره شخصووویتی
حافظووه کوواری ذیرک مووی؛  ازجملووه هووای مهموویدربرگیرنووده عامل

                                                           
1. Lombardo 
2. Martin, Montgomery & Saphian 
3. Kardum & Krapic 

دهی بوه عواطوف، انگیوزش و برانگیختگوی؛ خوودنظ  ؛درونوی گفتار
؛ ولتوورز، 2117شووود )بووارکلی، ریزی و اجوورا میو بازسووازی، برنامووه

 شخصوویتی هووایویژگی(. 2101، 4هیوووگتناسووت ری، برنوودز و ون
گرایووی، گشووودگی بووه رنجورخووویی، برونروان مؤلفووهنیووز پوونج 
. همچنوین شوودموی شوامل را شناسویافق بوودن و وظیفهتجربه، مو

از  فورد درک کوه بوه  اسوت یدندبعود یوا وپو هسواز خودپنداره ی 
و  محوی  بوا وی تجربیوای درنتیجوه و شوودمربووط می خوویش
 ؛(2117، 1کووپر و پوروین)گیورد موی شوکل دیگوران بوا او ارتبواط

 دهوایکارکررسود کوه ارتبواط نزدیکوی میوان بنابراین، بوه نظور می
و خودپنووداره وجوود داشووته باشوود و  شخصویتی هووایویژگی، اجرایوی

 کارکردهووایویووژه بووه بررسووی ارتبوواط  طوربووهدر مطالعووای انوودکی 
 است.  شدهپرداختهو خودپنداره  شخصیتی هایویژگی، اجرایی

 یخوا  بوه بررسو طوربوه یپژوهشو یچتواکنون هو یگراز طرف د   
دبیرسوتانی  آمووزاندر دانش زموانه  طوربوهایون سوه متغیور رابطه 

بررسووی بووا توجووه بووه ایوون پووژوهش  ینن رداختووه اسووت، بنووابرا
، اجرایووی کارکردهووای توجووهقابلنقووش  یووزو ن یقبلوو هووایپژوهش
ارتبوواط ایوون بشوور و  یزنودگو خودپنووداره در  شخصوویتی هوایویژگی
اسوت توا بوه بررسوی روابو  میوان هور سوه متغیور  درصوددمتغیرها 

بنوابراین، هودف پوژوهش  ؛یو  گوروه ب وردازد و در زمانه  طوربه
بووور اسووواس  اجرایوووی وضوووعیت کارکردهوووای بینوووی، پیشحاضووور
 آموووزان دبیرسووتانیو خودپنووداره در دانش شخصوویتی هووایویژگی
 .است

 روش 
تحلیلووی و از نوووع همبسووتگی اسووت.  -پووژوهش حاضوور توصوویفی

آموووزان پسوور دوره جامعووه آموواری ایوون پووژوهش شووامل کلیووه دانش
-67شوود کووه در سووای تحصوویلی سووطه شووهر تهووران میاوی متو
در ایوون در موودارس تابعووه مشووغوی بووه تحصوویل بودنوود.  0961

گیری تصووادفی هووا از روش نمونووهپووژوهش، بوورای انتخوواب آزمودنی
های دهووار، کووه ابتوودا منطقووه بیترتنیابووهاسووتفاده شوود. ای خوشووه

تصووادفی  صوووریبهشووش و یووازده از میووان منوواطق شووهر تهووران 
اب شوودند. در مرحلووه بعوود مدرسووه ابوووذر ذفوواری و ع مووه انتخوو

طباطبووایی از موودارس دولتووی منطقووه دهووار، مدرسووه جاویوودان و 
سعیدی از مدارس دولتوی منطقوه شوش و مدرسوه شوهید دموران و 

تصووادفی  صوووریبهع مووه حلووی از موودارس دولتووی منطقووه یووازده 
 7انتخاب گردیود. بور اسواس  فرمووی پیشونهادی تاباخنیو  و فیودی

4. Wolters, Stapert, Brands & Van Heugten 
5. Cooper & Pervin 
6. Tabachnick & Fidell 
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(، حوووداقل حجووو  نمونوووه مزم در مطالعوووای همبسوووتگی از 2116)
حجو  نمونوه و  Nشوود. محاسوبه می N ≥ 50 + 8 Mرابطوه 

M  بووا توجووه بووه  بیترتنیابووه. اسووتتعووداد متغیرهووای پووژوهش
 هووایویژگی) تعووداد متغیرهووای پووژوهش یعنووی هفووت متغیوور

گرایووی، گشووودگی بووه تجربووه، رنجورخووویی، برونروان شخصوویتی
( و خودپنووداره؛ اجرایووی کارکردهووایشناسووی؛ ق بووودن، وظیفهموافوو

، دوره اوی متوسووطهتحصوویل در و بووا توجووه بووه معیارهووای ورودی )
بوور اسوواس پرونووده سووای  07تووا  01کوو س نهوو ، دامنووه سوونی 

 هرگونووهآموووزان( و خوورو  از پووژوهش )داشووتن تحصوویلی دانش
عوه نمونوه مزم بورای ایون مطالمشک ی خوا  ماننود افسوردگی(، 
بوورای نفوور بووود.  021هووا برابوور بووا بوا در نظوور گوورفتن افووت آزمودنی

 است.  شدهاستفادهآوری اط عای از ابزارهای زیر جمع

 یریگانوودازه بوورای :0توانننایی شننناختیپرسشنننامه  -0

 ایون. شود اسوتفاده توانوایی شوناختیپرسشونامه  از کارکرد اجرایوی

 ایوون .سوواخته شوود توسوو  نجوواتی 0962در  سووای در مقیوواس

 و دارد اسیوخورده مق هفوت کوه اسوت سوؤای 91 پرسشنامه دارای
 سوؤای هور بورای کوه لیکرتوی اسوت صووریبه گوذاری آننمره

 آن یهوااسیخورده مقگیورد. می بوین یو  توا پونج تعلوق اینمره

 گیری،تصومی  انتخوابی، توجوه و کنتوری مهواری حافظوه، شوامل

 پوذیرینعطافا و شوناخت اجتمواعی توجوه پایودار، ریزی،برناموه

 آلفوای روش بوا یسوؤال 91 هپرسشونام پایوایی اسوت. شوناختی

 .آمود دسوت بوه 89/1 آلفوای و ضوریب شود محاسوبه کرونبوا 
 قوورار مطلوووبی بسوویار حوود دره پرسشوونام اعتبووار ،بیترتنیابووه
پیرسوون  همبسوتگیو  89/1 پرسشونامه کرونبوا  آلفوای .گیوردموی
کوه بیوانگر روایوی  بوود معنوادار 10/1 سوط  در آزموون نوبوت دو

 پرسشونامه ایون پایوایی بنوابراین، روایوی و؛ همگورای آن اسوت

اسوت  شودهگزارش کارکردهوای اجرایوی مطلووب ارزیوابی منظوربوه
 (.0962 نجاتی،)

 نیووا:   2تیشخصنن پنننع عامننر بنن ر پرسشنننامه  -2

 شوودهساخته 0662ی در سووای کوورپرسشوونامه توسوو  کاسووتا و موو 
. در و بلنود اسوتو فورم کوتواه بوا د یتیآزموون شخصو  که ی است
اسوتفاده شود کوه پونج عامول  یسوؤال 71پژوهش از فرم کوتواه  نیا

گرایوی، گشوودگی بوه تجربوه، موافوق رنجورخوویی، برونروان یاصل
ایوون دهوود. در یقوورار موو یابیوورا مووورد ارز شناسوویو وظیفه بووودن

 یادرجووهپنج اسیووبووا اسووتفاده از مق هیووپاسوو  هوور گو پرسشوونامه،
صوفر بورای کوام و موافوق و دهوار بورای ) دهوارتوا  صفر از کرییل

                                                           
1. Cognitive abilities questionnaire 
2. Big five-factor personality inventory 

کوردن هوا بوا جموعاسیومق د. نمورهوشومی یگذارنمرهکام و موافق( 
بوه  هواآنگورفتن از  نیانگیوو م اسیوسوازنده آن مق یهواهیگو نمره

 یکوورکاسووتا و موو (. 0662ی، کوورکاسووتا و موو آیوود )دسووت می
 یهوووااسیمق خوووردهکرونبوووا  اعتبوووار  ی( بوووا روش آلفوووا0662)

گشوووودگی، موافوووق بوووودن و  ،یووویگرابووورون ،رنجورخووووییروان
 61/1و  87/1، 67/1، 68/1، 61/1 بیووورا بوووه ترتشناسوووی وظیفه

( اعتبووار 0986)شووکری، دانشووورپور و عسووگری گووزارش کردنوود. 
و  71/1، 67/1، 62/1، 84/1ب یوووموووذکور را بوووه ترت یهووواعامووول

 یش در بررسووهوور دو پووژوه نی. همچنووانوودمحاسووبه کرده 81/1
بورازش قابول  یکردنود کوه سواختار پونج عوامل انیوب هاعامل ییروا
 دارد.  یقبول

 1606 سوای پرسشونامه در ایون :9خودپننداره پرسشننامه -9

 شود تهیوه افوراد خودپنوداره میوزان سونجش منظوربوه راجرز توس 
. فوورم الووف شووودجداگانووه الووف و ب می فوورم دو شووامل کووه

 را فورد خوودش کوه گونوهآن یعنوی پایوه یوا واقعوی، خودپنوداره

را  دارد خوودش از حاضوور حووای در کووه تصوووری و بینودمی
 موردسونجش را آرموانی یوا آیایوده خودپنودارهب  فورم و سنجدمی

بورای  باشود. دارد، آرزو فورد کوه گونوهآن یعنوی دهودمی قورار
فورم الوف را از  سوؤامی تو ت  نموره خودپنوداره، نموره محاسوبه

 مجمووع رسوانده، دو تووان بوه را فاضولت کورده، فورم ب کو 

 حاصول جوذر اگور گیوری .می جوذر آن از و محاسوبه را هواتوان

 اگور و نرموای و طبیعوی خودپنوداره باشود هفت صفر تا بین عددی

 گوردد.می تعریوف منفوی و ضوعیف باشود خودپنوداره بامتر هفت از

 خوود و واقعوی خوود مقیواس هور در آوردن نموره دسوت بوه برای

 قورار منفوی( و قطبوی )مثبوت صوفت 21 فورم هور در آیایوده

از یو  توا  هوایهنمور پاسو ، برحسوب سوؤای هر به است شدهداده
 خودپنوداره هور حیطوه کول نیمور  پایوان در و شوودمی هفت داده

 آیود. ضوریببوه دسوت می نهوایی نموره و تقسی  سؤامی تعداد بر

 (0986)آسویایی و نریموانی مطالعوه آقاجوانی  در آزموون ایون اعتبوار
 بوه دسوت آمود. روایوی 80/1از آلفوای کرونبوا   استفاده با و 89/1

 ت ییود بوودن پرسشونامه راجورز موورد اسوتاندارد بوه توجه با آزمون

  (.0986آسیایی، و نریمانی )آقاجانی،  است
شوووهر  وپرورشآمووووزش مووودیریتجهوووت انجوووام پوووژوهش از    

ش ، اهمیووت و ضووروری پووژوهنامووه دریافووت شوودتهووران، معرفی
 شوود.تشووری   موووردنظردارس موو مشوواورانحاضوور بوورای موودیران و 

، ضوومن تشووری  آموووزاندانشای توووجیهی بوورای سوو س در جلسووه

3. Self-concept questionnaire 
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ناموه کتبوی جهوت توا رضوایت شودخواسوته  هاآناهداف پژوهش از 
آمووووزان سووو س دانش شووورکت در پوووژوهش را تکمیووول نماینووود.

 گپونج عامول بوزرپرسشونامه  توانوایی شوناختی،منتخب پرسشنامه 
را تکمیول کردنود. فاصوله زموانی  دارهخودپنو پرسشونامهو  تیشخص
بعوود از اجوورای هوور پرسشوونامه بوورای اسووتراحت در نظوور  یاقووهیدقده

آموواری  از روشهووای پووژوهش داده تحلیوول منظوربووهشوود. گرفتووه 
افوووزار و نسوووخه بیسوووت و دوم نرم گامبوووهگامتحلیووول رگرسووویون 

SPSS .استفاده شد  

 هایافته
آموووزان پسوور دوره دانش 021کنندگان در ایوون پووژوهش، شوورکت   

 07تووا  01بودنوود کووه در دامنووه سوونی اوی متوسووطه شووهر تهووران 
میووانگین سوون و انحووراف معیووار آن بووه ترتیووب . قوورار داشووتندسووای 
 همبسوتگی ضوریب از هواداده تحلیول بورای بوود. 86/1و  26/01

 و نبویپویش متغیرهوای بوین ارتبواط بررسوی منظوربوه پیرسوون
 متغیور بینویپویش منظوربوه گامبوهگام رگرسویون تحلیول و م ک

بوا توجوه بوه  .شود اسوتفاده بوینپویش متغیرهوای اسواس بر کم 
درجووه  41نقوواط رگرسوویون حوووی خوو  بووا یوو  شوویب  کووهینا

بودنوود فوور  نرمووای بووودن ت ییوود شوود. آموواره دوربووین  شوودهپراکنده
فوور  قووراری پیشبر دهندهنشووانبووود کووه  77/0واتسووون برابوور بووا 

خطووی دندگانووه بووین اسووتق ی خطاهووا اسووت. بوورای بررسووی ه 
شووود متغیرهووای مسووتقل از شوواخ  تحموول واریووانس اسووتفاده می

بنوابراین، ؛ بوه دسوت آمود 2که مقدار عامل تورم واریوانس کمتور از 
 منظوربوهتووان های رگرسویون رعایوت شوده اسوت و میفر پیش
 هووایویژگیسوواس پوونج بینووی کارکردهووای اجرایووی بوور اپیش

گرایووی، گشووودگی بووه تجربووه، رنجورخووویی، برونروان شخصوویتی
در  و همچنووووین خودپنوووودارهشناسووووی؛ و وظیفه موافووووق بووووودن

میووانگین و  ،0از رگرسوویون اسووتفاده کوورد. در جوودوی آموووزان دانش
آموووزان گووروه انحووراف اسووتاندارد متغیرهووای پووژوهش در دانش

 ت.اس شدهمشخ نمونه 
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش .1جدول 
 M SD متغیر

 17/2 70/22 رنجورخویی. روان0
 66/0 71/21 گرایی. برون2
 67/0 74/06 . گشودگی به تجربه9
 29/0 18/20 . موافق بودن4
 12/0 61/24 شناسی. وظیفه1
 87/1 60/7 خودپنداره. 7
 02/2 26/72 اجرایی کارکردهای. 6

 

 . ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش2 جدول
 6 7 1 4 9 2 0 متغیر

       78/1 رنجورخویی. روان0
      68/1 -46/1** گراییبرون. 2
     66/1 96/1** -26/1** . گشودگی به تجربه9
    66/1 49/1** 41/1** -42/1** موافق بودن. 4
   61/1 26/1* 28/1* 24/1* -41/1** شناسی. وظیفه1
  66/1 42/1** 96/1** 98/1** 97/1** -14/1** خودپنداره. 7
 76/1 44/1** 96/1** 99/1** 91/1** 29/1* -49/1** اجرایی کارکردهای. 6

 >P<11/1*P**          10/1                     ضرایب اعتبار بر روی قطر اصلی قرار دارند.      

میانگین و انحراف استاندارد  شودمی مشاهده 0همچنان که در جدوی    
است. در  شدهگزارشآموزان گروه نمونه متغیرهای پژوهش در دانش

 2ضمن ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش نیز در جدوی 
 آمده است.

 بین شودمی مشاهده ،2 در جدوی شدهارائهنتایج  بر اساس   
 معناداری و معکوس هاجرایی رابط کارکردهای با رنجورخوییروان

گرایی، گشودگی به تجربه، موافق برون مشاهده شد. همچنین بین
 و تمثب اجرایی رابطه کارکردهای با و خودپندارهشناسی بودن، وظیفه
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 کهینابا توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر . معناداری وجود داشت
 گرایی، گشودگی بهبرون، رنجورخوییهای شخصیتی روانویژگی

 یبینپیششناسی و خودپنداره قدری تجربه، موافق بودن، وظیفه
ه استفاد گامبهگامآموزان را دارد از رگرسیون دانشاجرایی  کارکردهای

 است. شدهارائه 9شد که نتایج آن در جدوی 

 

 

 

 

 گامبهگامخالصه تحلیر رگرسیون  .3جدول 

 یاحتما F df1 df2تغییر  Rتغییر  R 2R بینمتغیر پیش گام

 110/1 006 0 09/46 069/1 069/1 44/1  خودپنداره 0
 110/1 007 0 81/08 186/1 281/1 19/1 رنجورخوییو روان خودپنداره 2
 110/1 001 0 60/01 181/1 971/1 71/1 شناسیوظیفه رنجورخویی و، روانخودپنداره 9
 110/1 004 0 97/6 146/1 416/1 74/1 شناسی و موافق رنجوری، وظیفه، روانخودپنداره 4
 112/1 009 0 68/7 196/1 448/1 76/1 شناسی، موافق و گشودگیرنجوری، وظیفه، روانخودپنداره 1
و  گشودگی شناسی، موافق،رنجوری، وظیفهروان ،خودپنداره 7

 گراییبرون
76/1 467/1 128/1 91/7 0 002 112/1 

    

 تفکیکی متغیرها همبستگی تفکیکی و نیمه و ضرایب استاندارد و غیراستاندارد. 4جدول 
مقدار  ضرایب رگرسیون بینیشپمتغیر  مدی

 احتمای
 همبستگی

 یراستانداردذ
ß 

 استانداردشده
Beta 

 نیمه تفکیکی تفکیکی صفر مرتبه

 44/1 44/1 44/1 110/1 44/1 69/0 خودپنداره 0
 96/1 96/1 44/1 110/1 41/1 47/0 خودپنداره 2

 -41/1 -46/1 -49/1 110/1 -98/1 -69/1 ورخوییرنجروان
9 
 
 

 96/1 44/1 44/1 110/1 42/1 96/0 خودپنداره
 -98/1 -96/1 -49/1 110/1 96/1 -66/1 رنجورخوییروان
 94/1 96/1 96/1 112/1 91/1 60/1 شناسیوظیفه

4 
 
 

 98/1 41/1 44/1 110/1 40/1 24/0 خودپنداره
 -94/1 -97/1 -49/1 110/1 -97/1 67/1 رنجورخوییروان
 26/1 91/1 96/1 112/1 99/1 64/1 شناسیوظیفه

 28/1 26/1 99/1 111/1 92/1 60/1 موافق بودن
 91/1 28/1 44/1 110/1 96/1 10/0 خودپنداره 1
 -27/1 -26/1 -49/1 110/1 -91/1 -76/1 رنجورخوییروان 
 90/1 26/1 96/1 112/1 26/1 77/1 شناسیوظیفه 
 28/1 27/1 99/1 112/1 28/1 74/1 موافق بودن 
 28/1 26/1 91/1 110/1 26/1 16/1 گشودگی به تجربه 
 26/1 26/1 44/1 110/1 94/1 67/1 خودپنداره 7
 -27/1 -26/1 -49/1 110/1 -90/1 -70/1 رنجورخوییروان 
 26/1 21/1 96/1 112/1 26/1 18/1 شناسیوظیفه 
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 21/1 24/1 99/1 111/1 21/1 17/1 موافق بودن 

 22/1 29/1 91/1 110/1 24/1 12/1 گشودگی به تجربه 

 06/1 21/1 29/1 111/1 20/1 46/1 گراییبرون 

 

شود که در گام مشاهده می 9در جدوی  شدهارائهبر اساس نتایج    
جرایی ا کارکردهایبینی بیشترین نقش را در پیش خودپندارهنخست، 

 9/06بود و  44/1بستگی این متغیر با رشد اجتماعی داشت. ضریب هم
یین قابل تب خودپنداره وسیلهبهاجرایی  کارکردهایدرصد از تغییرای 

رنجورخویی وارد معادله ، متغیر روانخودپندارهاست. در گام دوم، پس از 
جرایی ا کارکردهایرگرسیون شد. ضریب همبستگی این دو متغیر با 

از اجرایی  کارکردهایدرصد از تغییرای  22که و بیانگر آن بود  19/1
 ضطرابا، ورود متغیر درواقعبینی است. طریق این دو متغیر قابل پیش

بینی را درصد توان پیش 6در معادله رگرسیون توانسته است به میزان 
ورخویی، متغیر رنجروانخودپنداره و افزایش دهد. در گام سوم، پس از 

شناسی وارد معادله رگرسیون شد. ضریب همبستگی این سه وظیفه
درصد از  97و بیانگر آن بود که  71/1اجرایی  کارکردهایمتغیر با 
بینی از طریق این سه متغیر قابل پیشاجرایی  کارکردهایتغییرای 
سته نشناسی در معادله رگرسیون توا، ورود متغیر وظیفهدرواقعاست. 

بینی را افزایش دهد. در گام دهارم، درصد توان پیش 8است به میزان 
شناسی، متغیر موافق بودن رنجورخویی و وظیفهروان خودپنداره، پس از

وارد معادله رگرسیون شد. ضریب همبستگی این دهار متغیر با 
درصد از تغییرای  41و بیانگر آن بود که  74/1اجرایی  کارکردهای
 بینی است.از طریق این دهار متغیر قابل پیشاجرایی  کارکردهای

، ورود متغیر موافق بودن در معادله رگرسیون توانسته است به درواقع
بینی را افزایش دهد. در گام پنج ، پس از درصد توان پیش 1میزان 

شناسی و موافق بودن، متغیر رنجورخویی، وظیفهروان خودپنداره،
ادله رگرسیون شد. ضریب همبستگی این گشودگی به تجربه وارد مع

درصد از  44و بیانگر آن بود که  76/1اجرایی  کارکردهایپنج متغیر با 
بینی از طریق این پنج متغیر قابل پیشاجرایی  کارکردهایتغییرای 
، ورود متغیر گشودگی به تجربه در معادله رگرسیون درواقعاست. 

ینی را افزایش دهد. در گام بدرصد توان پیش 9توانسته است به میزان 
 شناسی، موافق بودنرنجورخویی، وظیفهروان خودپنداره،شش ، پس از 

گرایی وارد معادله رگرسیون شد. و گشودگی به تجربه، متغیر برون
و بیانگر  76/1اجرایی  کارکردهایضریب همبستگی این شش متغیر با 

طریق این شش  ازاجرایی  کارکردهایدرصد از تغییرای  46آن بود که 
عادله گرایی در م، ورود متغیر بروندرواقعبینی است. متغیر قابل پیش

بینی را افزایش درصد توان پیش 2رگرسیون توانسته است به میزان 
 دهد.

های فرعی پژوهش که سه  هر ی  از بررسی فرضیه منظوربه   
 قگرایی، گشودگی به تجربه، موافبرون، رنجورخوییمتغیرهای روان
ی اجرای کارکردهایبینی شناسی و خودپنداره در پیشبودن، وظیفه

آموزان دقدر است از ضرایب استاندارد و ذیراستاندارد استفاده شد دانش
 است. شدهارائه 4که نتایج آن در جدوی 

 هکاینبررسی فرضیه اولین فرعی پژوهش مبنی بر  منظوربه   
ودن، گشودگی به تجربه و شناسی، موافق بوظیفه، رنجورخوییروان
دوره  آموزان پسردانشاجرایی  کارکردهای بینیپیشگرایی قدری برون

توان عنوان کرد که با قبوی ترتیب ورود متغیرها، اوی متوسطه را دارد می

و بتای استاندارد  -49/1رنجورخویی با همبستگی مرتبه صفر روان

جرایی ا کارکردهایی بینی تغییرانقش معناداری در پیش -98/1معادی 

نقش مثبت  91/1شناسی با بتای استاندارد ، وظیفهبعدازآنداشته است. 
داشته است. پس از اجرایی  کارکردهایبینی و مؤ ری در پیش

و س س گشودگی  92/1شناسی، موافق بودن با بتای استاندارد وظیفه
 تدرنهاینقش مثبت و معنادار و  26/1به تجربه با بتای استاندارد 

ی بیننقش مثبت و معناداری در پیش 20/1گرایی با بتای استاندارد برون
 4در جدوی  شدهارائهاند. با توجه به نتایج داشتهاجرایی  کارکردهای

ودپنداره خ کهاینبررسی دومین فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر  منظوربه
آموزان پسر دوره اوی دانشاجرایی  کارکردهای بینیپیشقدری 
توان گفت خودپنداره با همبستگی مرتبه صفر طه را دارد میمتوس

ترین بود و بیشاجرایی  کارکردهای بینی کنندهترین پیشقوی ،44/1
، دیگرنبیابهداشت. اجرایی  کارکردهایبینی تغییرای سه  را در پیش

 یکارکردهابینی نقش مثبت و مؤ ری در پیش 44/1با بتای استاندارد 
 ست. داشته ااجرایی 

 

 گیریبحث و نتیجه
بر اساس  اجرایی بینی کارکردهایپژوهش حاضر با هدف پیش   

آموزان دوره اوی متوسطه دانش و خودپنداره شخصیتی هایویژگی
صوری گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون 

ا ب و خودپنداره شخصیتی هایویژگینشان داد که بین  گامبهگام
آموزان پسر دوره اوی متوسطه ارتباط مثبت و دانش اجرایی یکارکردها

معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی 
گرایی، رنجورخویی، برونروان شخصیتی هایویژگی کهینابر 

 ندارهو همچنین خودپشناسی گشودگی به تجربه، موافق بودن و وظیفه

 تانرسیآموزان دوره اول دبو خودپنداره در دانش یتیشخص یهایژگیو با ییاجرا یارتباط کارکردها یبررس
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آموزان پسر دوره اوی در دانش اجرایی کارکردهایبینی قدری پیش
 شخصیتی هایویژگیمتوسطه را دارد بیانگر آن بود که 

گرایی، گشودگی به تجربه، موافق بودن و رنجورخویی، برونروان
ین ااجرایی  ارکردهایتوانند کمی و همچنین خودپندارهشناسی وظیفه
 بینی کند. آموزان پیشدانش
(، لعلی 0964های حمید و زمستانی )ژوهشاین یافته با نتایج پ   

( و 2104و همکاران ) (، دولگان0969فاطمه )سرابی، شکری و بنی
ها به نقش ت  یرگذار ( همسو است. در این پژوهش2109لومباردو )
ده ت کید شاجرایی  ارکردهایدر ک خودپنداره و شخصیتی هایویژگی

( که 2102ن )ساری و سنکسوپژوهش  هاییافتهاست. همچنین با 
 با خودپنداره ارتباط معناداری دارد نشان داد کارکردهای اجرایی

  همخوان است.
توان عنوان کرد که کارکردهای اجرایی همان در تبیین این یافته می   

 پردازند،می کارکردهای مغزی هستند که به رفتارهای ارادی و هدفمند
کنند تا افراد میسازی و مدیریت معطوف به هدف کم  به یک ارده
در نظر بگیرند،  زمانه  طوربهرا  بلندمدیو  مدیکوتاهپیامدهای 

 هانآب درنگ به ارزیابی رفتار خود ب ردازند و بتوانند به نحو مطلوبی 
 (.2114؛ بارکلی، 0961آبکنار، را تعدیل و تنظی  کنند )عاشوری و جلیل

زدیکی رابطه ن ندارهخودپ و شخصیتی هایرسد با ویژگیپس به نظر می
شخصیتی از  هایویژگیداشته باشد. ع وه بر این، خودپنداره و 

متغیرهایی هستند که با رفتارهای ارادی و هدفمند حاصل از 
(. 2101)آدولف و برگر، کارکردهای اجرایی ارتباط نزدیکی دارند 

مطلوب باعث بهبود  شخصیتی هایویژگی ازآنجاکههمچنین، 
های ارتباطی، خودتنظیمی و مؤ ر در پرورش مهاریراهبردهای عملی 

ا رود بشود احتمای میمی مسهلههیجانی، استق ی و قابلیت حل 
رابطه نزدیکی داشته باشد. همچنین دو متغیر مه   خودپنداره
ردهای کارکدر بهبود  ییبسزانقش  و خودپنداره شخصیتی هایویژگی
براین دور از انتظار نیست بنا؛ (2102)ساری و سنکسون، دارند  اجرایی
ا ر بتواند کارکردهای اجرایی خودپنداره و شخصیتی هایویژگیکه 
 بینی کند.پیش
 هاییویژگ کهینادر بررسی اولین فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر    

گرایی، گشودگی به تجربه، موافق رنجورخویی، برونروان شخصیتی
آموزان دانش ای اجراییکارکرده بینیپیششناسی قدری بودن و وظیفه

رنجورخویی نقش پسر دوره اوی متوسطه را دارد، مشخ  شد روان
 اجرایی داشت و همبستگی بینی کارکردهایمنفی و معناداری در پیش

. های شخصیتی بودآن با کارکردهای اجرایی بیشتر از سایر ویژگی
 ودن،شناسی، موافق بهای شخصیتی وظیفه، به ترتیب ویژگیبعدازآن

                                                           
1. Michel, Roethlisberger, Neuenschwander & Roebers 

بینی گرایی نقش مثبت و معناداری در پیشگشودگی به تجربه و برون
اجرایی داشتند. این یافته پژوهش حاضر با نتایج  کارکردهای
شهری  و صادقی (، ابوالقاسمی،0964حمید و زمستانی ) هایپژوهش

( و میشل، روتلیزبرگر، نهوشاندر و 2104و همکاران ) (، دولگان0964)
مارتین و پژوهش  هاییافتههمچنین  است. ( همسو2100) 0روبرز

 کارکردهایبا  شخصیتی هایویژگی که بیانگر ارتباط( 2117همکاران )
  بود با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.اجرایی 

 نظرازتوان عنوان نمود افرادی که در تبیین این یافته پژوهش می   
ی دارند  ی عق نگشودگی به تجربه بام هستند، دامنه وسیعی از تمای

در مقایسه با افرادی که نمره  هاآنها هستند. و در جستجوی دالش
و  بیشتری مشاذل خود را ع احتمایبهگیرند، پایینی در این صفت می

 کنند و تجارب زندگی گوناگونیکنند، مشاذل مختلف را امتحان میمی
بام  شناسیوظیفه ازلحاظ. تعجبی ندارد افرادی که آورندیمرا به دست 
، مسهوی و کارآمد بوده و معمومو در مقایسه با افرادی اعتمادقابلهستند، 

گیرند نمرای بهتری در مدرسه و که در این صفت نمره پایین می
افرادی  انددادهها نشان . همچنین، پژوهشآورندمیدانشگاه به دست 

د و بیشتر تنتر هسسال  آورندمیشناسی نمره بام به دست که در وظیفه
های شخصیتی (. همچنین ویژگی2101کنند )آدولف و برگر، عمر می
 توانایی شناختی و کارکردهای اجراییآموزان نقشی محوری در دانش

آموزان در دوران دبیرستان دانش کهیناکند. با توجه به ایفا می هاآن
د کننهای مزم برای حضور در جامعه را دریافت میآمادگی و آموزش
های ها و اهداف متعالی دارند ویژگیآموزانی که انگیزهآن دسته از دانش

دهند. داشتن تری در خود پرورش میشخصیتی را به نحو مطلوب
 آموزان در بهبودتواند به این دانشهای شخصیتی مثبت میویژگی

بنابراین، ؛ کند یتوجهقابلکم   هاآن کارکردهای اجرایی
ظر تری دارند بعید به نهای شخصیتی مطلوبگیآموزانی که ویژدانش
 آمیزتری ه  داشته باشند.موفقیت کارکردهای اجراییرسد که نمی
داره خودپن کهینادر بررسی دومین فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر    

آموزان پسر دوره اوی در دانش کارکردهای اجراییبینی قدری پیش
بینی ترین پیشقوی خودپنداره،توان عنوان کرد که متوسطه را دارد می

تغییرای  بینیاجرایی بود و بیشترین سه  را در پیش کارکردهای کننده
اجرایی داشت. این یافته پژوهش حاضر با نتایج  کارکردهای
(، لعلی سرابی و همکاران 0964های ابوالقاسمی و همکاران )پژوهش

 همسو است.( 2109(، لومباردو )2104و همکاران ) (، دولگان0969)
ساری و سنکسون پژوهش  هاییافتههمچنین نتایج پژوهش حاضر با 

 همخوانی دارد. (2100( و میشل و همکاران )2102)
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 که اظهار داشتتوان تبیین آخرین یافته پژوهش حاضر می منظوربه   
 یت خودپندارهماه هشناسان دربارروان یدگاهد یر،دهه اخ در دند

 ی،عدبرا ت  یت خودپندارهماه یه،لظران اوناست. صاحب ییریافتهتغ
 ارنداعتقاددنظران معاصر صاحب کهیدرحالکردند واحد و  ابت فر  می

(. 2101)کرک و همکاران، است  یدندبعد یا وپو هساز ی خودپنداره 
ها و ها، نگرشای از صفای، تواناییدر حقیقت، خودپنداره مجموعه

 و کام بلکند )توصیف می هاآنهایی است که فرد خود را با ارزش
از طرف دیگر، (. 2104؛ دولگان و همکاران، 2116همکاران، 

کارکردهای اجرایی که کنتری و تنظی  رفتارهای ارادی و هدفمند 
، تمرکز، توجه پایدار، تغییر از ی  یدهسازمانپردازند شش مؤلفه می

 دردهی و مدیریت ناکامی را محرک به محرک دیگر، خودنظ 
(. خودپنداره نیز 2117؛ بارکلی، 0962)نریمانی و سلیمانی،  گیردیبرم

از متغیرهایی است که با رفتارهای ارادی و هدفمند حاصل از 
؛ (2101)آدولف و برگر، کارکردهای اجرایی ارتباط نزدیکی دارند 

بنابراین دور از انتظار نیست که ارتباط نزدیکی میان خودپنداره و 
 یی وجود داشته باشد.کارکردهای اجرا

مشک ی کودکان و های اخیر در بررسی شناسان در دههروان   
در فراد این ا مشک یاند که بسیاری از به این نتیجه رسیده نوجوانان
موقعیت خویش،  های خود و دیگران، درکهیجاناز  نادرستتحلیل 

جهت رویارویی با  برخورد مناسب، رواب  عدم احساس کنتری
عدم آمادگی برای حل مشک ی و مسائل زندگی  ،های دشوارموقعیت

بسیاری از . (0961آبکنار، )عاشوری و جلیل به شیوه مناسب ریشه دارد
یکی  عنوانبهرا  خودپندارهو  شخصیتی هایویژگیهای پژوهشی یافته

های تواند بر سایر ویژگیکنند که میترین عوامل معرفی میاز اساسی
آنان ت  یرگذار باشد. نتایج  اجرایی کارکردهای زجملهاشناختی افراد 

تواند برای همه والدین، مربیان و اساساو تمامی پژوهش حاضر می
و سازمان ملی جوانان تلویحای  وپرورشآموزشاندرکاران نظام دست

 و شخصیتی هایویژگی اجرایی، کارکردهایمفیدی در ارتباط با 
ی هایریزیرسد برنامهد. به نظر میآموزان داشته باشدانشخودپنداره 

را در رأس ابعاد و  هاآنکه مبتنی بر این متغیرهای اساسی باشند و 
جاد بنابراین ای؛ اهداف خود قرار دهد موفقیت بسیاری کسب خواهند کرد

 هایویژگیآگاهی در مربیان، معلمان و والدین نسبت به نقش 
ی و اجرای کارکردهایدر  هاآن توجهقابلو ت  یر خودپنداره و  شخصیتی
 آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار است.دانش های شناختیتوانایی
تردید هرگونه مطالعه و فعالیت پژوهشی خا  در زمان اجرا، خالی بی   

بوده و ن مستثنااز دالش و مشک ی گوناگون نیست. این پژوهش نیز 
ر این پژوهش از هایی مواجه بوده است. ددر انجام آن با محدودیت

است. در دنین روشی، ممکن  شدهاستفاده یگزارش دهابزارهای خود 

اشند سوگیری داشته ب سؤامیآموزان نسبت به پاسخگویی است دانش
و دقت نتایج کاهش یابد. همچنین استفاده از روش همبستگی در 
پژوهش حاضر، دستیابی به رواب  علّی معلولی میان متغیرها را با مانع 

سازد. ع وه بر این، عوامل مختلفی مانند ساختار ک س بر اجه میمو
بنابراین تعمی  نتایج این پژوهش ؛ گذار استآموزان ا رهای دانشهدف
 صوری گیرد.  یاطبااحتباید 
ترین محدودیت این مطالعه، استفاده یکی از مه  کهینابا توجه به    

 رواب  علّی فر  عنوانبهتوان رواب  را از روش همبستگی است و نمی
 های آزمایشیشود برای بررسی این رواب  پژوهشکرد، پیشنهاد می

های بعدی از شود که در پژوهشطراحی و اجرا گردد. پیشنهاد می
های تحصیلی مختلف استفاده و نتایج آموزان سایر مقاطع و پایهدانش
 کهییازآنجاهای مختلف با یکدیگر مقایسه شود. در گروه آمدهدستبه

 افراد به خودپندارهو  شخصیتی هایویژگی، اجرایی کارکردهای

 سه این ارتباط شودمی پیشنهاد بستگی دارد هاآنرشدی  فرایندهای

 رشدی ت  یرای و مقایسه و بررسی مختلف رشدی هایوهله در سازه

 پیگیری شود. هاآنبا  رابطه در طولی صوریبه
 

 منابع
مقایسه (. 0986) یمهد آسیایی،و  یمانی، محمدآقاجانی، اسماعیل؛ نر

فصلنامه . هوش هیجانی و خودپنداره در افراد عادی و تیزهوش
 .929-906 (،9)8 ،پژوهش در کودکان استثنایی

(. رابطه هوش معنوی و 0962) یمهد ی،نجمه و زمستان حمید،
جله مهای شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. ویژگی

 .911-946 (،4)06 ،مزگانپزشکی هر

 آموزش (. ا ربخشی0986پور حمید )خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد و آتش

 ناتوانی با آموزاندانش عملکرد تحصیلی بهبود بر اجرایی کارکردهای

 .66-79(، 06)1، شناسیروان در نو هاییافتهریاضی.  یادگیری

های فاوی(. ت0986شکری، امید؛ دانشورپور، زهرا و عسگری، احمد )
علوم  مجلهجنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفای شخصیت. 

 .042-026(، 2)2رفتاری، 

(. ا ربخشی 0962پور، مختار و عابدی، احمد )پور، فرنوش؛ مل کاویان
 گریتکانشآموزش کارکردهای اجرایی )بازداری پاس ( بر میزان 

ورد م دارای اخت ی ناهماهنگی رشد: پژوهش دبستانیپیشکودکان 
 .87-67(، 0)04، بخشیتوانفصلنامه موردی. 

آموزان با دانش(. 0961آبکنار، سیده سمیه )عاشوری، محمد و جلیل
. داپ اوی. تهران: انتشارای رشد نیازهای ویژه و آموزش فراگیر

 فرهنگ.  
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عصبی شناختی با  اجرایی (. رابطه کارکردهای0981حمید ) علیزاده،
 .61-16(، 4)8، علوم شناختی هایتازهرشدی.  هایاخت ی

(. بررسی 0969فاطمه، سیده زهرا )لعلی سرابی، امیر؛ شکری، صابر و بنی
ایش همهای شخصیتی و خودپنداره با عملکرد شغلی. رابطه ویژگی
، ، دانشگاه آزاد اس میو منابع انسانی سازمانیفرهنگملی مدیریت 
 .06-0واحد سنند ، 

(. ا ربخشی 0962پور، فرنوش و عابدی، احمد )پور، مختار؛ کاویانمل 
آموزش کارکردهای اجرایی )بازداری پاس ( بر میزان توجه کودکان 

دارای اخت ی ناهماهنگی رشد: پژوهش مورد منفرد.  دبستانیپیش
 .021-018(، 2)00، مجله تحقیقای علوم رفتاری

 بررسی و طراحی ی:شناخت هایتوانایی هپرسشنام(. 0962نجاتی، وحید )

(، 2)01، شناختی علوم هایتازه فصلنامه .سنجیروان خصوصیای
00-06. 

 بخشیتوان (. ا ربخشی0962اسماعیل ) سلیمانی، و محمد نریمانی،
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Investigation of Relationship of the Executive Functions with Personality Traits 

and Self-concept in High School Students 
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Abstract 

Aim: The aim of study was to prediction of executive functions based on personality traits and 

self-concept in high school students. Methods: The research design of this study was 

descriptive-analysis and correlation type. In this study 140 boy students selected by In order to 

reach the goal of the research 120 boy high school students were selected using cluster random 

sampling method from schools of Tehran city. The instruments were cognitive abilities 

questionnaire, big five-factor personality inventory and self-concept questionnaire. Data were 

analyzed by stepwise regression analysis method. Results: findings showed that personality 

traits of neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness and 

conscientiousness and also self-concept have significant relation with social development. 

These variables predicted 69 percent of variance of executive functions and self-concept had 

the most contribution in prediction of executive functions. Conclusion: The results are due to 

the importance of personality traits and self-concept variables in predicting executive functions 

in high school students. Therefore paying attention to this variables have crucial role in 

predicting executive functions.  
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