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 چکيده

هدف ازپژوهش حاضر بررسی رابطه کارکردهاي اجرایی با راهبردهاي یادگیري خود تنظیم دانش آموزان دختر متوسطه دوره 

می  ها، توصیفی همبستگی داده آوريجمع روش و ماهیت از منظر هدف کاربردي و اول شهر سراوان بود. پژوهش از لحاظ

باشد. براي تعیین حجم نمونه ازروش  می 9728اشد. جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول به تعداد ب

نفربعنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار  961مورگان  براساس جدول کرجسی و نمونه گیري تصادفی ساده استفده شده و

( و پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خود تنظیمی 9111هاي اجرایی بریف )گرد آوري داده ها شامل پرسشنامه کار کرد

(MSLQپینتریج ودي )( بوده است. روایی صوري و1221گروت ) و متخصصان تایید محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید و 

آمار  لیل داده ها ازاین پژوهش براي تح محاسبه گردید. در 80/1و  72/1پایایی آن ها براساس آلفاي کرونباخ به ترتیب 

درصد، نمودار مشخص شده است. درسطح  استنباطی وتوصیفی استفاده شده است که در آمار توصیفی جداول توزیع فراوانی و

ها از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی روابط بین متغیر کشیدگی و آماراستباطی براي نرمال بودن داده ها از چولگی و

رگرسیون استفاده شده است. یافته هاي پژوهش نشان داد بین کارکردهاي اجرایی با راهبردهاي وپیش بینی متغیر ها از 

(. همچنین مشخص گردید که براساس کارکردهاي اجرایی، p<11/1دارد ) داري وجوددهی رابطه معناخودنظم شناختی و

 (. p<11/1دانش آموزان قابل پیش بینی می باشد ) راهبردهاي یادگیري خودتنظیم در
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