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 چکیده 
بررسي    هدف: حاضر،  پژوهش  از  ساختاریالگوهدف  بین    ی  ارتباط 

تنظیمي گری راهبردهای خودپیشرفت تحصیلي با میانجيآوری و  تاب

دانش در  نفس  عزت  بود. و  مغزی  فلج  به  مبتال  دبیرستاني  آموزان 

اب  روش: تعداد  ه  منظور  فدانش151ين  به  مبتال  دبیرستاني  لج  آموز 

آموزان  گیری در دسترس از بین دانشنمونه  مغزی با استفاده از روش

صیل در مدارس ويژه اين افراد در شهر  مبتال به فلج مغزی در حال تح

به به مقیاساصفهان  و  انتخاب شدند  پژوهش حاضر  نمونه  های  عنوان 

ديويدسون تاب و  كانر  اسمیت (2003)  آوری  كوپر  نفس  عزت   ،  

راهبردهای (1967) همکاران بوفارد  خودتنظیمي    ،  و  (  1995)  و 

جمعیت دادندپرسشنامه  پاسخ  دادهشناختي  روش  .  با    بي الگوياها 

با استفاده از   تجزيه و تحلیل    23-اموسافزار  نرممعادالت ساختاری و 

مفهومي پژوهش با    یالگونتايج پژوهش نشان داد كه    ها:يافته.  شدند

مچنین اين نتايج نشان داد كه  های تجربي برازش مطلوبي دارد. هداده

غیرضر و  مستقیم  مسیرهای  تمامي  و    الگو مستقیم  ايب  است  معنادار 

گری ارتباط بین  تنظیمي و عزت نفس قادر به میانجيدهای خودراهبر

پیشرفتتاب و  دانش  آوری  در  مغزی  تحصیلي  فلج  به  مبتال  آموزان 

ميطوربه  نتايج:است.   نشان  نتايج  اين  تا كلي  كه  در  بدهد  آوری 

بهدانش هم  مغزی  فلج  به  مبتال  بهآموزان  هم  و  مستقیم  طور  طور 

ر بر عزت نفس و راهبردهای خودتنظیمي، بر  تأثی  راه غیرمستقیم و از  

مي نتايج  اين  دارد.  تأثیر  آنها  تحصیلي  مهمي  پیشرفت  تلويحات  تواند 

بهبود دانشبرای  تحصیلي  پیشرفت  به  فلج  بخشیدن  به  مبتال  آموزان 

 داشته باشد.  زی در بر مغ

 

تحصیلي  ،آوریتاب :  کلیدیهای  هواژ  نفس،  پیشرفت    ، عزت 

   .فلج مغزی  ،يتنظیمراهبردهای خود 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 
examine the structural model of the relationship 
between resiliency and academic achievement with 
the mediating role of self-regulation and self-
esteem strategies in high school students with 
cerebral palsy. Method: For this purpose, 151 high 
school students with cerebral palsy were selected 
using the convenience sampling method among the 
students studying at special schools in Isfahan as 
the research sample. All participants answered to 
the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), 
Cooper-smith Self-Esteem Inventory, Bouffard's 
Self-Regulatory Strategy Scale and Demographic 
Questionnaire. Data were analyzed using structural 
equation modeling (SEM) using AMOS-24 
software. Results: The results showed that the 
conceptual model of the research with empirical 
data has a good fit. It was also revealed that the 
coefficients of all direct and indirect paths of the 
model are significant, and self-regulation strategies 
and self-esteem can mediate the relationship 
between resiliency and academic achievement in 
students with cerebral palsy. Conclusion: In 
general, resiliency in students with cerebral palsy 
affects, both directly and indirectly, their academic 
achievement through self-esteem and self-
regulatory strategies. This result can have important 
implications for improving the academic 
achievement of students with cerebral palsy.  
 
 

Keyword: Resiliency, Academic achievement, 
Self-esteem, Self-regulation strategies, 

Cerebral  palsy . 
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 مقدمه 

مغزی است    1فلج  اختاللعبارت  دا  هایاز  م  ئحركتي 
ناهنجاری دلیل  به  كه  عصبي  سیستم  های  در 

يا   واردسیبآمادرزادی  مراحل    شده  های  در  مغز  بر 
فقط   افراد مبتال ند. تعدادی از شواولیه تکامل ايجاد مي

د ولي  ندارند  ديگری  اختالل  و  دارند  حركتي    ر نقص 
عال بیماران  احت ي ساير  اختاللمم  اين  همراه  ،  هاالي 

است.   تشنج  و  ديدن  شنیدن،  يادگیری،  مشکالت 
و   است  متغیر  آسیب  محل  به  بسته  هوش  وضعیت 
استعدادند با  هوشي  نظر  از  كودكان  اين  از    . بعضي 

چهار در  مغزی  فلج  شیوع  در  گذشتهدهه    میزان   ،
شده    ش رتولد زنده گزا  1000در هر    نفر   3تا    2حدود  

(. در ايران اين  2015من و پولن،  فاست ) هاالهان، كا
)دالوند    است تولد زنده    1000مورد در هر    06/2نرخ،  

تعداد    .(2012همکاران،    و ايران  در  همچنین، 
از  دانش فلج مغزی بیش  به  نفر    20000آموزان مبتال 
مدارس    است در  دبیرستان  تا  دبستان  مقاطع  در  كه 

ح در  استثنايي  و  مي  لا عادی  باشند.  تحصیل 
و  تمشکال دست  آن  با  مغزی  فلج  با  مبتاليان  كه  ي 

مي نرم  نقص  ،  كنندپنجه  كورتیکال،  نابینايي  شامل 
ناشنوايي، عقب دلیل  حسي،  به  ماندگي ذهني و صرع 

بهآسیب مشکالت  اين  كه  نورولوژيکال  عنوان  های 
به شمار مي  هایاختالل ثانويهاولیه  ای روند. مشکالت 

ديگران متمايز شوند    شود اينگونه افراد ازيم   كه باعث
به جامعه  نباشدو  آنان  پذيرای  مشکالت  ،  راحتي 
و   رواني  ارتباطي  است    آنهااجتماعي    -مشکالت 

بروجني،  )پور سعیدی  و  رمضاني  (.  1392قیومي، 
اختاللشايع گزارش  های ترين  مورد  رفتاری  در  شده 

اقض و  ن توابستگي، رفتارهای م  شاملافراد فلج مغزی  
دبیش است.  اختاللرفعالي  نیز    هاینهايت،  شناختي 

عال از  است  ييکي  مغزی  فلج  افراد  در  شايع  م 
انجامپژوهشهمچنین    (.2005)وركینگر،   شده  های 

مشکالتي در  دهد كه افراد دارای فلج مغزی،  نشان مي
، روابط اجتماعي،  كارامدیعزت نفس، خود  آوری،  تاب

ترس    ايي وود احساس تنه جودگي و نیز  ـرضايت از زن
 (.  1989)ريف،  اندكرده  موفقیت را در افراد گزارش از

 رای افراد  ـترين دوره بان نوجواني و بلوغ سختدور

از يک طرف برای استقالل  ،  مبتال به فلج مغزی است
های آنها برای كنند و از سوی ديگر تواناييمبارزه مي

از  (.  2005باشد )وركینگر،  زندگي مستقل محدود مي
به تحصیلي  كه    قدری   نظر  هستند  متفاوت  افراد  اين 

ابراز داشت بتوان نظريه خاصي را  اينکه  وجود  ،  امکان 
آموزش به  احتیاج  گروهي  علت  ندارد.  به  خاص  های 

عصبيعقب عوارض  ذهني،  و    ، ماندگي  نورولوژيک 
م با ناتواني جسماني دارند. بعضي اگرچه  أسردرگمي تو

باز    ولي   افراد عادی فرقي ندارند   ااز نظر بهره هوشي ب
توانند پیشرفت يکساني با افراد عادی داشته و  هم نمي

افرادی كه از نظر    درنهايتمانند و  عقب ميآنها    بیشتر
هستند باالتر  هوشي  ناتواني،  بهره  وجود  های  با 
انگیزه داشتن  و  يادگیری،  جسماني  برای  باال  های 

ل را  يتمام وسا  هداشتن والدين و آموزگاران فهمیده ك
در سطوح باالتری از  ،  كنندآنها تهیه ميرفت  برای پیش

مي انجام  را  حساس  كارهای    فر، )میالنيدهند  جامعه 
1397 .) 

  2يکي از متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلي
بر   . پژوهشگراناست  3آوریغزی تابمبتاليان به فلج م
دهای  ماآوری نوعي ترمیم خود با پیاين باورند كه تاب

عاطف هیجاني،  ومثبت  )گارمزی،    ي  است  شناختي 
ماستن،  1991 راتر،  2001؛  و  1999؛  سیچر  لوتار،  ؛ 
 برابرانطباق موفق در    صورتبه  آوری(. تاب2000بکر،  
وئمصا تواناسترس  ب  ناتوانهای  و  آشکار كاه    ساز 
تابمي از  تعريف  اين  بیانگرشود.  ای است  سازه  آوری، 

پ تعامل  مستلزم  و چی كه  خطرساز  عوامل  بین    یده 
ساوير،  فظتمحا و  )برودريک  است   (.2003كننده 

است و شامل    یبعدو چند  ده یچی پ  ي مفهوم  یآورتاب
پاسخ  ي روانشناخت  ی امدهایپ و  سازگارانه    ی هامثبت 

با وجود شرا   ، يتحول  ی ندهايانامطلوب فر  ط ياست كه 
خطر  تنش عوامل  برخ  يطی مح  ی زاو  افراد    يدر  از 

  ي ن یچ  فيو شر  یگرگر  ی بدر  ، يد )نعمتوشيم  ان ينما
مي  هاپژوهش  (.1398  بالغ، افراد  نشان  كه  دهد 
خودشکنانه  تاب رفتارهای  عاطفي    ندارند؛آور  نظر  از 
با  هستند  آرام مقابله  توانايي  و    و  ناگوار  شرايط 

 (.2005ناخوشايند را دارند )لتزرينگ، بلوک و فوندر،  
تابيمرو  ايناز گفت  بهتوان  و  ع  آوری  وامل 
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اطالفر ميايندهايي  از  ق  را  رشدی  سیر  كه خط  شود 
مشکل رفتارهای  آسیبمسیر  و  رواني  ساز    -های 

مي جدا  به  شناختي  ناگوار  شرايط  وجود  با  و  كند 
مي منتهي  سازگارانه  )محمدی،  شود  پیامدهای 

تاب1384 افراد  دارند (.  باالتری  نفس  عزت    آور 
م  ردهای تنظی بهو از را  (1394پور،  )هاشمي و خزاعي

بیشت اهیجان  ميری  اوی،    كنندستفاده  و  )هاسگینگ 
2008 .) 

كه متغیرهايي  از  از  تاب  يکي    آن   مسیر آوری 
و  مي معلولیتي  چند  افراد  تحصیلي  پیشرفت  بر  تواند 

اثر مغزی  باشدفلج  نفس،  گذار  عزت  است    4عامل 
حسیني، كريمي و طادی،  ؛  2008هاسگینگ و اوی،  )

يا 1381 نفس  عزت  ارزا  (.  میزان  نفس  به    شي حترام 
(.  1393است كه شخص برای خود قائل است )پدرام،  

وقتي احساس احترام دروني كنیم و يا به خود احترام  
خويش  به  اعتماد  و  دروني  ايمني  احساس    بگذاريم، 

كنیم و  شايسته احساس مي  و خود را ارزشمند و  كرده
بزماني مقابله  در  باشیم،  خود  به  احترام  فاقد    ا كه 

دلس حقارت،  احساس  خواهیم  ردزندگي  ناتواني  و  ی 
)مزلو،   كه  2000كرد  پژوهشي  در  آلیک  و  پالمن   .)

ادند،  آموزان و دانشجويان انجام دبر دانش  2008سال  
هم   كه  رسیدند  نتیجه  اين  تحصیلي  به  نفس  و  عزت 

پیش  هم در  دانشجويان  عمومي  نفس  بیني  عزت 
سفي،  ويكند.  بازی مي  نقش مهمي پیشرفت تحصیلي  

فیروزنیا  قا كه متغیرهای  بیان كردند    (1383)سمي و 
به دانشجويان  و  شخصیتي  نفس  عزت  و  عام  طور 

طور خاص بر يادگیری و  انگیزش پیشرفت تحصیلي به
   ثیر دارد.أپیشرفت تحصیلي ت

ها و  تحمل سختي  راه از  تواند  كه مي  یديگر  عامل
قابل    آوریتاب كمک  افراد  تحصیلي  پیشرفت  به 

باشد  يتوجه خود،  داشته    است   5ظیميتنمسئله 
و(1997بندورا،  ) پینتريچ  نظر  از   .  ( (  2002شانگ 

فعال   خودتنظیمي افراد  آن  در  كه  است  روندی 
  كنند پیدا ميرفتارهايي دست   شوند و به شناخت ومي

به سوق   نظامندطور  كه  هدفشان  سوی  به  را  آنها 
خودتنظیميمي مفهوم  شناختي   كه  دهند.  نظريه    -از 

)جتا باندورا  گرفتهن(  1997ماعي  اين  ،  است  شأت  بر 

است استوار  سه    مفروضه  تعامل  فردی حاصل  هر  كه 
متغ است.  یدسته  رفتاری  و  محیط  شخصي،  رهای 

بهبر  تنها  خودتنظیمي  نظريه  اين  وسیله  اساس 
نمي تعیین  شخصي  عناصر    شودفرايندهای  از  بلکه 

مي تأثیر  تعاملي  شیوه  به  رفتاری  و    د رپذيمحیطي 
ساماني،  )حسی و  استفاد(1390ني  راهبردهای    ه.  از 

كننده در  يادگیری خودتنظیمي از جمله عوامل تعیین
مي  فقیتمو محسوب  آن    كهشود  تحصیلي  بررسي  با 
دانشمي تحصیلي  عملکرد  پیشتوان  را  بیني  آموزان 
ملک   كرد و  كامکار  (.  1389پور،  )خورسندی، 

به شناختي  مجمراهبردهای  بیان  وسیع  هعومنظور  ای 
و  از طرح در حل  رها  افراد  كه  است  اهبردهای ذهني 

بهتر   درک  برای  آنها  يادگیری  موقعیت  و  مسئله 
به يادسپاری بهتر استفاده  عمیقب، پردازش  مطل تر و 
آموزاني كه  دانش  (.1990كنند )پنتريچ و ديگروت،  مي

كنند، پیشرفت  از راهبردهای خودتنظیمي استفاده مي
باالت مع  زمان و    دارند  یرتحصیلي  يا  ل تدريس    زمان م 

مي سعي  معنادارمطالعه  با  قبل،  كنند  اطالعات  كردن 
يادگیری   محیط  ايجاد  و  فرايند  اين  چگونگي  كنترل 

بگیرند و عملکرد تحصیلي خود    مناسب، مطالب را ياد
دانش از  بسیاری  ببرند.  باال  ميرا  كه  توانند  آموزاني 

رفت جنبه و  انگیزشي  شناختي،  عملکرد  راهای  ی 
يک يادگیرنده    عنوانبهتنظیم كنند،    تحصیلي خود را
بوده اين نشان ميبسیار موفق  دهد كه يادگیری  اند و 

پیشخود است  بینيتنظیمي  تحصیلي  عملکرد  كننده 
)  (.1386سیف،  ) نشان  1395چابکي  پژوهشي  در   )

مهارت  كه   داد پیشرفت  ب خودتنظیمي  هایبین  ا 
  بین   ین ، همچنوجود دارد  هطآموزان رابیلي دانشتحص
بعزت پیشرفت  نفس  دانشا  رابطه  تحصیلي  آموزان 
كه    ( در پژوهشي نشان داد1392منطق )  دارد.  وجود
انگیز  تنظیمي دخو  و  نفس  عزت پیشرفت با    ش 

دارد معنادار  و  مثبت  و  نفس    عزت  . ،همبستگي 
ابعاد خودتنظیمي به  و  تا آن  قادرند  همزمان    طور 

ر  ا. هوشی بیني كنندرا پیش  ت ش پیشرف صد انگیزدر15
آموزش راهبردهای    نشان داد كه( در پژوهشي  1397)

عزت بر  دانش  خودتنظیمي  تنفس  مثبت  أآموزان  ثیر 
   دارد.
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از    يک يتواند  يآموزان مدانش  ی ریادگي  یراهبردها
تاب باالبردن  در  اثرگذار  از    یآورعوامل  كه  باشد  آنها 

م   نيترطرفدارپر راهبيآنها  از    ی ریادگي   یهادرتوان 
ن براخودگردان  خودگردان    یریادگ ي  یراهبردها .  دم 

مفهوم   کي ابعاد    یبرا  یاد یبن   يچارچوب  درک 
عاطف  ي شناخت  يزشیانگ   ن يا  .است  ی ریادگي  ي و 

در   (  2000-1998)  مرمني ز  های پژوهشراهبردها 
آن  شد    انیب از  بعد  مانند    یگريدپژوهشگران  و 
ارائه  2000)  چي نتریپ به  م  الگويي(    دگاه يد  یانببر 

ا  يت خشنا  -ياجتماع  تجز  نيدر  هدف  با  و    ه يحوزه 
اثر  لیتحل در  عوامل    ن ییتع.  ندپرداخت   یریادگ يگذار 
مبنا  ي نظارت  یها نديراف   یالگو مرحله    یبر  چهار 

برنامه1  : شوديم   ي سازمانده   ( 3؛  نظارت  ( 2؛  یزير( 
هر.  ياب يارز  ( 4  و   كنترل  ادر  از  مراحل    ن يكدام 

شتیفعال  حوزه  در    و   ي زشیانگ  ،یرفتار  ، يختانها 
 (. 2017 )پانادور، شونديم  يسازمانده  یانهیزم

وبه راهبردها  ی افراد  ژهيطور  از    ی ریادگ ي   یكه 
  ي از نقاط ضعف و قوت علم ،  برنديبهره م   يم یخودتنظ

را دارند    ایخود مطلع هستند و مجموعه راهبردها  از 
  به   ي لیتحص  ی هاروزانه  ی هابا چالش  ييارويرو  یكه برا

  ی باورها  رندگانیادگي  ني ا  .دن كنياسب اجرا مکل من ش
خود را    ت یعدم موفق   اي و    دارند درباره هوش    ي شيافزا

عوامل صرف  رینظ   يبه  براتالش    ی ریكارگبه  یشده 
م نسبت  آن  راهبرد  )چو،ك ياثرگذار  چو  میدهند    ، یو 

2017 .) 

بر پیشرفت تحصیلي   تاكنون در مورد عوامل مؤثر 
بدانش مبتال  پژوهش  هآموزان  مغزی    م اجاني  هايفلج 

جستجوهای   در  ولي  است  پژوهشي  نگارندگانشده   ،
میانجي نقش  عزت كه  خودتنظیمي    گری  و  نفس 

تحصیلي را    آوری و پیشرفتهیجان در رابطه بین تاب
كند، نداشت  بررسي  استوجود  حاضر    .ه  پژوهش  در 

عوامل شخصیتي و شناختي مؤثر بر پیشرفت تحصیلي  
مبدانش مغالتآموزان  فلج  به  قال  در  الگوی  ک  ي   بزی 

پژوهش  است.    شدهبررسي    ساختاری  اين  نتايج 
كمک مي زمینه  تواند  در  زيادی  عوامل  های  شناسايي 

دانش تحصیلي  پیشرفت  بر  فلج  مؤثر  به  مبتال  آموزان 
ها مباني نظری مربوط . همچنین، اين يافتهمغزی كند
تال  بمآموزان  تحصیلي دانش  ثر بر پیشرفت ؤبه عوامل م

تواند  دهد و در ضمن مييش م رستمغزی را گ   ج به فل
متخصصان   تربیتيبه  با    علوم  تا  كند  تدوين  كمک 

بستهو    هاهمداخل با  طراحي  متناسب  آموزشي  های 
تحصیلي و    شرايط آنها، شرايط خوبي را برای پیشرفت

فراهم  در آنها  زندگي  كیفیت  افزايش  .  كنندنهايت 
صد در  حاضر  پژوهش  ی  الگوبررسي    دبنابراين 

تاب  باط تار  ساختاری  پیشرفت بین  و  تحصیلي    آوری 
  الگو مغزی است. در اين    آموزان مبتال به فلجدر دانش

میانجي عزت نقش  و  خودتنظیمي  راهبردهای    گری 
تابنفس   بین  ارتباط  تحصیلي  در  پیشرفت  و  آوری 

در    یالگو.  شودميبررسي   حاضر  پژوهش  مفهومي 
 ارائه شده است.   1شکل 
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 روش  

نوع    طرح از  و  همبستگي  حاضر    يابي الگوپژوهش 

  تمام جامعه پژوهش حاضر  است.    6معادالت ساختاری

آموزان دبیرستاني مبتال به فلج مغزی بود كه در  دانش

تحصیلي   دبیرستان  98  -97سال  اين  در  ويژه  های 

اصفهان  دانش شهر  در  تحصیل ب  مشغولآموزان    ه 

اين  بودند از  پارامترهای  با  ین  ب.  تعداد  به    الگو توجه 

نمونه به ازای هر   10و با توجه به قانون    پارامتر(  15)

نمونه  151پارامتر،   روش  از  استفاده  با  گیری  نفر 

حجم    نه ی( در زم1996مولر ) دردسترس انتخاب شد.  

مطرح    ی معادالت ساختار  الگويابي  ینمونه مناسب برا

حدا ك  كنديم ازا  5قل  ه  به  نپا   هر  ینمونه    از یرامتر 

هر پارامتر و حد    ی نمونه به ازا  10است؛ حد متوسط  

  از (؛  1996هر پارامتر است )مولر،    ینفر به ازا  20باال،  

برا  10حد متوسط،  حاضر  پژوهش    رو در اين   ی نمونه 

از بررسي    .در نظر گرفته شد  هر پارامتر  نتايج حاصل 

بین    كه   د هدگروه نمونه نشان مي ز،  وآمدانش  151از 

  6/59نفر )  90آموز پسر و  درصد( دانش  4/40نفر )  61

دانش نتايج  درصد(  اين  همچنین،  هستند.  دختر  آموز 

مي سني  نشان  استاندارد(  )انحراف  میانگین  كه  دهد 

 ( سال است.  80/3)  90/16افراد گروه نمونه 

خود :  ابزار ابزار  چهار  از  حاضر  پژوهش    در 

جب  دهيگزارش دادهمعرای  اآوری  شدستف ها   .اده 

جمعیتپ مشخصات  اين  شناختي:  رسشنامه  در 

والدين،   تحصیالت  میزان  سن،  جنسیت،  پرسشنامه 

ترم   دو  در  تحصیلي  معدل  و  خانواده  درآمد  میزان 

 . شودميبررسي  گذشته 

يکي    اين سیاهه  :7عزت نفس كوپر اسمیت  سیاهه

و    جشبرای سن  اابزارهترين  ترين و پراستفادهاز معروف

توسط    1967در سال  است كه    زت نفس ی عگیراندازه

شد ساخته  اسمیت  ماده    58  سیاههاين    .كوپر 

)به ماده آن دروغگويي    8  كه داردبله( و )خیر(  صورت 

( ضريب  1967كوپر اسمیت و همکاران )  .سنجدرا مي

از    88/0آزمايي  باز بعد  باز  5را  و ضريب  آزمايي  هفته 

از   0/  70 بعد    به   نفس  رای مقیاس عزته سال بس  را 

،  هانشان داد كه مقیاس  عامليتحلیل  .  انددست آورده

نفس  عامل عزت  از  متفاوتي  ميفرد  های    سنجند را 

 . (1374)نقل از انصاری، 

به  نيا همچنان  معتبر    ک ي عنوان  پرسشنامه  ابزار 

ا  یبرا در  نفس  عزت  م   رانيسنجش  كار  رود.  يبه 

سنجش    یبرا  ی معتبرار  بزا  نکه ي با توجه به ا  ن یهمچن

مبتالعزت مغز  ان ينفس در  فلج  در    یبه  ندارد،  وجود 

پژوهش حاضر  در  حال  از    حوزه  ني اها  استفاده  با 

عزت  كوپ  پرسشنامه  م   تیاسم  رنفس    ، شوديانجام 

مثال   بهميبرای    ، ييبابا  ، ييرزایمپژوهش    توان 

محمود  زادگان یعل شقاق   ی مقدم،  با  (1396)  ي و   ،

مت  السبر  آموزش هوش هیجاني  أثیر  ت  بررسيعنوان  

 . اشاره كرد نفس نوجوانان فلج مغزی عمومي و عزت 

تاب ديويدسونمقیاس  و  كانر  مقیاس  اين  :  8آوری 

ديويدسون و  كانر  مرور  2003  سال  را  منابع   با 

تاب  1979  -1991پژوهشي   كردند.  حوزه  تهیه  آوری 

مقیاس تهیه اين  مقیاس    كنندگان  كه  باورند  اين  بر 

كوآتاب ديويدسونری  و  تفکیک    بيخوبه انر  به  قادر 

تاب از  افراد  گروه آور  در  آور  و  غیرتاب  بالیني  های 

مي  و  بوده  موقعیت غیربالیني  در  و  تواند  پژوهشي  های 

  آوری كانر و ديويدسون مقیاس تاب.  شود بالیني استفاده  

يک    اساسبر  گذاری آنو نمره  استعبارت    25شامل  

صفر  بین  لیکرتي  چهار كامالً)  طیف  تا  نادرست(     

 شود.گذاری ميمیشه درست( نمره)ه

در   آوریمقیاس تاب  روانسنجيهای  بررسي ويژگي

مراجعه عمومي،  جمعیت  گروه،  به  شش  كنندگان 

مراقبت روانپزشکي،  بخش  بیماران سرپايي  اولیه،  های 

بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از  

ا  پس  استرس  است  سانحه  زبیماران  شده  .  انجام 

ظور تعیین پايايي مقیاس از روش آلفای كرونباخ  نمهب

 89/0برابر با    شدهد و ضريب پايايي حاصلشاستفاده  

محمدی نیز در سال  (.  2003  د )كانر و ديويدسون، بو

آن را در ايران هنجاريابي كرد. ساماني، جوكار    1384

كرونباخ   آلفای  ضريب  نیز  صحراگرد    یبرا  87/0و 

 در پژوهش حاضر   وردند.ست آون به دـي اين آزمپاياي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 16

https://joec.ir/article-1-1355-fa.html


 . .. آوری وارتباط بین تاب الگوی ساختاریبررسی : مرجان کاظمی جوجیلی و مصطفی خانزاده

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

66 

 به دست آمد.  95/0نیز پايايي اين مقیاس 

بوفارد  خودتنظیمي  راهبردهای  مقیاس  :  9مقیاس 

)ؤس 14 همکاران  و  بوفارد  است   (1995الي  ابزاری 

بر كه  خودتنظیمي  سنجش  نظريه برای    اساس 

است-شناختي شده  طراحي  بندورا  دو  و    اجتماعي 

راهبر  هبردهای ارعامل   و  فراشناختي  دهای  شناختي 

مقیاس    .سنجدرا ميخودتنظیمي   كلي  پايايي  ضريب 

آلفای  بر  آمده  ب 71/0نباخ  وكراساس  پايايي    .دست 

راهبردهایخرده و    70/0شناختي    مقیاس 

فراشناختي خرده است  شده    گزارش68/0  نیز  مقیاس 

  ( 1380در ايران، كديور )(.  1995)بوفارد و همکاران،  

و  ر بووايي  مقیاس  مطالعه  فارد  پايايي  را  همکاران  و 

گیری از  است. روايي سازه اين پرسشنامه با بهره  كرده

ضرايب همبستگي و تحلیل عوامل ضرايب همبستگي  

میان س در  هایالؤتفکیکي  و    پرسشنامه  مطلوب  حد 

كرونباخ ضريب   دروني    آلفای  همساني  سنجش  برای 

مقیاس    اين  ايي ياپ گزارش شده است. همچنین،   80/0

پژوهش )،  (1382) غالمي  هایدر  (،  1385نیکدل 

 در  ده است.  ـشزارش ـلوب گـمط (1387ربزاده )ـع

خرده پايايي  نیز  حاضر  راهبردهای  پژوهش  مقیاس 

و كل    84/0مقیاس فراشناختي  و خرده  83/0شناختي  

 به دست آمد.   91/0مقیاس 

داده تحلیل  و  تجزيه  جمع:  هاروش  از  آوری  پس 

پژوهش،هداد تجزي  های  تحلیلبرای  و  دو  داده  ه  از  ها 

شد.    آمار  روش استفاده  استنباطي  و  برای  توصیفي 

پژوهش از    هایهها و بررسي فرضیتجزيه و تحلیل داده

ساختاری الگوروش   معادالت  برآورد    يابي  روش  با 

درست شد.    10نماييحداكثر  برای    همچنیناستفاده 

اثر و معناداری  اندازه  از  گوالغیرمستقیم    یاهبررسي   ،

ارو بوت  شد.    11اپسترش  تحلیل  استفاده  و  تجزيه 

-AMOSو    SPSS-24افزارهای آماری  ها با استفاده نرم داده 

 انجام شد.    24

 ها يافته 

متغیرهای   بین  دومتغیری  همبستگي  بررسي  برای 

شد.   استفاده  پیرسون  همبستگي  روش  از  پژوهش 

ماتريس  1جدول   قالب  در  را  نتايج  مبستگي  ه  اين 

راف معیار  میانگین و انحن جدول  اي  در  دهد.ينشان م

 . (1)جدول  متغیرهای پژوهش نیز ارائه شده است
 ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش  1جدول 

 متغیرها 1 2 3 4 5 6 میانگین انحراف معیار

 آوری تاب-1 1      90/87 38/19

راهبردهای  

 خودتنظیمي 

 نفس  عزت-2 **0/567 1     15/176 51/36

 ي شناخت -3 **0/699 **0/544 1    04/25 16/6

 فراشناختي  -4 **0/763 **0/622 **0/800 1   5/123 29/6

 نمره كل  -5 **0/771 **0/615 **0/948 **0/950 1  55/48 82/11

69/1 90/15 1 0/390** 0/382** 0/358** 0/369** 0/420** 
)معدل  پیشرفت تحصیلي  -6

 ته( شذسال گ 

جدول   همهميان  نش  1نتايج  كه  متغیرهای    دهد 

دارند.   معناداری  و  مثبت  ارتباط  يکديگر  با  پژوهش 

با   نیز  فراشناختي  و  شناختي  راهبردهای  همچنین، 

معناداری   و  قدرتمند  ارتباط  خودتنظیمي  كل  نمره 

 دهنده روايي اين مقیاس است. د كه نشانندار

آزمون   به  ورود  از    پژوهش،   ي ممفهو  ی الگوقبل 

ساوالگهای  مفروضه معادالت  بررسي  يابي  ختاری 

اساسي  شدند مفروضه  سه  بخش  اين  در  يابي  الگو. 

داده شامل  ساختاری  موارد  معادالت  مفقود،  های 

نرمال و  )پرت(  بررسي  دورافتاده  متغیرها  توزيع  بودن 

 .ها برقرار بودكه همه مفروضه شدند

ط بین  اب ارت  الگوی ساختاری برای بررسي و آزمون  

وتاب تشرف پی  آوری  بامیانج ت  گری  يحصیلي 

نفس در دانش آموزان   راهبردهای خودتنظیمي و عزت 

مغزی   فلج  به  مبتال  ساختاریدبیرستاني  و    12الگوی 

صورت همزمان و با  به  (1  پژوهش )شکل  13گیریاندازه

روش   از  آزمون  الگواستفاده  ساختاری  معادالت  يابي 

 .  شد
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پژو  یالگودر   مشاهدشهمفهومي  متغیر  شده  ه، 

بهبتا متغآوری  برونزاعنوان  مکنون  14دیر  متغیر   ،

مشاهده متغیر  و  خودتنظیمي  عزت راهبردهای    شده 

به متغیر  نفس  يا  میاني  وابسته  متغیر  عنوان 

متغیر مشاهده15گرمیانجي و  تحصیلي  ،  پیشرفت  شده 

به گذشته(  سال  يا  )معدل  نهايي  وابسته  متغیر  عنوان 

گرفته شدند.  ر  د  16درونزاد در  ب  الگونظر  اساس  اين  ر 

و  محیط   رسم  اموس  روش  گرافیکي  از  استفاده  با 

تحلیلدرستحداكثر   جدول  شد  نمايي   .2  

اساسي پژوهش حاضر    ی الگوهای برازش برای  شاخص

 .(2)جدول   دهدرا نشان مي

 پژوهش یالگوهای برازش مربوط به شاخص  2جدول  

 شده دهاندازه مشاه  زش عالیارب برازش خوب  قبول  مورد شزبرا نوع شاخص نیکويی برازش 
نتیجه 

 برازش 

 2χ(df) مقدار آماره
به    2χنسبت آماره 

   5 درجه آزادی كمتر از

به  2χ نسبت آماره 

 3درجه آزادی كمتر از 

به درجه    2χنسبت آماره 

 2آزادی كمتر از 

483/0 (3 ) 

 χ  923/0 2آزمونvalue-p عالي 

df/2χ 161/0 

RMSEA  عالي  001/0 05/0كمتر از  08/0از  تركم 1/0كمتر از 

SRMR  عالي  005/0 05/0كمتر از  08/0كمتر از  1/0كمتر از 

CFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

NFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

NNFI   عالي  1 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

GFI   عالي  999/0 95/0بیشتر از   9/0  ر ازبیشت 8/0بیشتر از 

AGFI   عالي  994/0 95/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از 

با    الگوی برازش  هانتايج حاصل از مقايسه شاخص

شاخص برش  در  نقاط  مي  2جدول  ها  كه  دهد  نشان 

برای  تمامي شاخص برازش  ، عالي  وهشژپ  یالگوهای 

شاخصمر)برای    هستند  بور  برازش  كالنتری،  های  ه 

ن  ه آاين نتايج ب  .(شودمراجعه    1385و هومن،    1388

داده تجربي  معناست كه  پژوهش    یالگوهای  مفهومي 

 كنند. يید ميأحاضر را ت

بعد، شکل   گام  برآورد  2در  برای  پارامترهای  شده 

تاب  یالگو بین  و ارتباط  تحصیلي   آوری    ا ب  پیشرفت 

  در   نفس   ودتنظیمي و عزت خ  گری راهبردهای میانجي

شامل  دانش مغزی،  فلج  به  مبتال  دبیرستاني  آموزان 

بارهای عاملي، ضرايب مسیر استاندارد و ضريب تعیین  

درونزای   متغیرهای  به  مي  الگومربوط  نشان  دهد. را 

 
 (یيانمحداکثر درستروش: ) پژوهش یالگوشده در  پارامترهای برآورد  2شکل 
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ارائه دنتايج  مي  2شکل  ر  شده  كنشان  ه  دهد 

های عاملي نشانگرها بر متغیر مکنون خودتنظیمي  بار

مي نشان  نتايج  اين  همچنین،  تمامي  معنادارند.  دهد 

مستقیم   مسیر  آلفای  الگوضرايب  سطح  در   ،05/0  

بالگو  اين    و   معنادارند  درصد    50یش از  توانسته است 

تغییرات   تغییرارد   32آگاهي،  ذهناز  از  عزت صد    ت 

تغییرات  29  و   نفس از  تحصیلي    درصد  پیشرفت 

 ل( را تبیین كند. )معد

پايان  اثر  در  معناداری  بررسي    های برای 

تاب متغیر  و  غیرمستقیم  تحصیلي  پیشرفت  بر  آوری 

میانجي نحوه  عزتبررسي  راهبردهای    گری  و  نفس 

استراپ بوت  روش  از  مرتبه    500با    17خودتنظیمي 

ب  18مجدد   یگیرنمونه  نهبا  اموس  ارمكارگیری    24فزار 

جدول  استفاد شد.  ب  3ه  را  نتايج  خالصه  هاين  طور 

 دهد. نشان مي

 الگوغیرمستقیم  هاینتايج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثر  3جدول 

 مسیر غیرمستقیم
اثر غیرمستقیم 

 استاندارد 

 معناداری  حد بال  حد پايین

099/0 نظیميدتواسطه راهبردهای خوهب يلآوری بر پیشرفت تحصیتاب  003/0  471/0  044/0  

091/0 واسطه عزت نفس  هآوری بر پیشرفت تحصیلي بتاب  002/0  123/0  048/0  

 

غیرمستقیم از روش بوت    هایبررسي معناداری اثر

  ها استراپ با توجه به بین حدود باال و حدود پايین اثر

نشان خود  اثرغیرمستق كه  دامنه    500در    م یدهنده 

حدود باال    گرا  شود.انجام ميست،  د اگیری مجدنمونه 

نگیرند، اثر غیرمستقیم معنادار    و پايین، صفر را در بر

(. بنابراين، با توجه به نتايج  2008است )پريچر و هیز،  

  معنادار است.   الگو غیرمستقیم    هایتمامي اثر  3جدول  

اثرطور به بررسي  نتايج  )  هایكلي    و   ( 2شکل  مستقیم 

ن3)جدول    الگومستقیم  غیر مي(  كه  شان  دهد 

بهوآتاب هم  تحصیلي  ری  پیشرفت  بر  مستقیم  صورت 

ت مغزی  فلج  به  بهأمبتاليان  هم  و  دارد  صورت  ثیر 

ت غیر با  و  راهبردهای خودتنظیمي و عزت أ مستقیم  بر    ثیر 

آموزان، منجر به بهبودی پیشرفت تحصیلي  نفس اين دانش 

 شود. آنها مي 

 ری یگنتیجهبحث و 

مي نشان  بتمدهد  نتايج  پژوهش  متغیرهای  ا  امي 

ت و معناداری دارند. همچنین،  يکديگر همبستگي مثب

آزمون   مي  ی الگونتايج  نشان  تمامي  دهد  پژوهش 

هستند شاخص عالي  برازش  ضرايب    های  تمامي  و 

بكلي،  طوربه.  معنادارند  الگومسیر   نتايج  آن اين    ه 

داده معناست   تجربي  كه  پژوهش  هوم ف م   ی الگو های  ي 

ت  را  به  با.  كنند مي   د ی ي أ حاضر  بر تاب  ثیرأت  توجه  آوری 

  عزت   های دربارهدر پژوهشبايد گفت كه    نفس  عزت

( العمودين  و  عبدو  عیاش  پژوهش  نیز  (،  2007نفس 

داد  لبناني  پژوهشگردو   عزت  نشان  فس،  ن  كه 

بت همبستگي مثبت  بیني و عاطفه مثآوری خوشتاب

با سالمت روا افراد   نزيادی  از زندگي  ارد.  د  و رضايت 

  ( انجام داد، عزت 2008كه پابرنت )   گرای ديدر مطالعه

به مشکالت  نفس  و  سازگاری  در  مهم  عامل  عنوان 

 رفتاری نوجوانان شناخته شد.

متغیرهای    همچنین كه  گفت  بايد  تبیین  در 

آوری اثر گذار است و وجود جمعي از  گوناگوني بر تاب

نبودن    يا آوری فرد  تا میزان تاب  ت ها نیاز اساين مالک

ا فردی،  شبکهمنابع  و  پیشجتماعي  برای  بیني  ای 

تاب اين  میزان  اينکه  و  نیست  كافي  افراد  در  آوری 

هستند ارتباط  در  هم  با  چگونه  میزان  ،  متغیرها  بر 

آوری اثر دارد. به عبارتي فقط داشتن بعضي از اين  تاب

نیست كافي  م  منابع  اين  بین  تعامل  رها  یغتبلکه 

م  نداشتن  يا  تابیزداشتن  تبیینان  را  كند.  مي  آوری 

توانند در  آوری يک وضعیت ثابت نیست. افراد ميتاب

مختلف   مي  زمانيو  شرايط  تغییر  منابعشان  ،  كندكه 

كمتر و بیشتری نشان بدهند )تتفورد، بنت،    آوریتاب

رابینسون،   و  ناكس  چند 2015هاگ،  به  توجه  با   .)  

تاببعدی ميوآبودن  گرفتری  نتیجه  افراد  ك  توان  ه 
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مختلفي  با  منابع  مقابله  توان  يا    برای  و  مشکالت 

مشکالت   با  مقابله  در  ازدارندناتواني  حمايت    ؛  جمله 

مستقل توانايي  خانوادگي،  حمايت  و  اجتماعي،  بودن 

اختالل نداشتن  يا  بیماری  ها داشتن  همراه.  و  های 

دانشتاب در  باال  نفس  عزت  باعث  مبتال    زانومآآوری 

آوری  هرچه تاببه عبارت ديگر  ،  شودميبه فلج مغزی  

اينگونه دانش باشددر  بیشتر  افراد  ،  آموزان  نفس  عزت 

   فلج مغزی باالتر است.

ت به  توجه  راهبردهای  تابثیر  أبا  بر  آوری 

به،  خودتنظیمي از  دستنتايج  بسیاری  با  آمده 

  ت ديگنا  ،(2002از جمله كلری و زيمرمن )  هاپژوهش

همکارا )و  غال2008ن  و  همکاران مع(  و  لواساني    لي 

دارد1387) همخواني  بايد    .(  فرضیه  اين  تبیین  در 

الريکسون  باياسیني  -گفت  و  در    (2007)  اشمیدت 

تاب كه  دادند  نشان  كه  پژوهشي  است  متغیری  آوری 

دارای   نوجوانان  در  زندگي  كیفیت  افزايش  موجب 

مي حركتي  بوئنمعلولیت  و  استوارت  ( 2011)  شود. 

مشکل    با ران  آوری بیماثر بر تابؤم  عوامل روانشناختي 

بررسي   را  داد  كردندجسمي  نشان  پژوهش  نتايج   .

م روانشناختي  تابؤعوامل  بر  خودكارآمدی،  ثر  آوری، 

خوش دروني،  كنترل  منبع  نفس،  بیني،  عزت 

و  سر خودتوانمندسازی  امید،  روانشناختي،  سختي 

بیماری هستند. تاب افراد  عث ميابآوری  پذيرش  شود 

خود  بهمبتال   مغزی  شوندتنظیمفلج  عبارت  ،  تر  به 

تاب خودديگر  فلج  آوری  به  مبتال  افراد  در  تنظیمي 

 دهد. افزايش ميرا مغزی 

تحصیلي تاب  ثیر أتاز  همچنین   پیشرفت  بر    آوری 

كه   گفت  مي  هاپژوهشبايد    سرسختي   دهد نشان 

و   و ل  ترن ك  ، تعهد)  آن  های مؤلفه  روانشناختي 

  كند ميايفا    آوریتاب  در   مهميش  نق   (جويي مبارزه

؛  2002  بلکر،   و   هارپرسکو،    خوشابا،   مدی، )

مظلوم1387  نژاد،اصغرو    بوگررحیمیان بفروئي، ؛ 

جاللي، اسفندآباد  شمس    اردكاني،افخمي   (.1392  و 

)پژوهش لواسـاني  غالمعلـي  و  ملّـت    ، (2011های 

سعدف ببرزگـر   و  )یرويي  و    ،(2012پور  عابديني 

( همک2010همکاران  و  رسـتگار  و   )( (  2009اران 

تسـهیل   در  يـادگیری  راهبردهای  اهمیت  بیانگر 

و  افر بـوده  يـادآوری  و  يادسـپاری  يـادگیری،  يند 

راهبردهای   از  استفاده  در  شناختي  تحـول  نقـش 

مي نشان  را  اين    .دهنـديادگیری  ،  هاپژوهشنتايج 

بردهـای شــناختي و  اهدهنـده آن اسـت كـه رناـنش

دترين اثــر را در يــادگیری و  راشــناختي، نیرومنــف 

 دستاوردهای تحصیلي فراگیران برعهده دارند. 

سال  هاييپژوهش شده  پیاپي های  كه  اند  انجام 

  ؛ كريني، 2006  ؛ چاويس،2013  ؛ لیم،2014  )پیتمن، 

ژائو،2005 میلر،2011  ؛  می2008  ؛  گرين،  رل؛   و 

  1394پور،  ؛ محسن1392  ؛ نوذری، 2008  ؛ لیم، 2006

تـ1386  حسیني،  و بیانگر  معنــأ(  و  مثبـت  دار  اثیر 

فراشــناختي؛   و  )شــناختي  يــادگیری  راهبردهــای 

سـطح   و  تـالش  كیفیـت  و  تحصـیلي  خودكارآمـدی 

فعالیــت در  دانشــجو  و  مشـاركت  تحصــیلي  هــای 

كســ و  بــر   تجــارب(  بغیرتحصــیلي 

فراگیــردهدســتاور تحصــیلي  بـوده ای  انــد. ان 

سال   در  از    1990پنتريچ  كـه  فراگیرانـي  داد  نشـان 

درگیـر   خود  تکالیف  در  شناختي،  مشغولیت  نظـر 

مي  ،شـدندمـي از  يعنـي  سازماندهي    راهكوشیدند 

تمـرين و  كنند،  مطالب  كمک  خود  يادگیری  ه  ـب كـردن 

ود كه    ر عملکردشان بهت  ي ـب گیری از  ايل به بهره تم از فراگیراـن

ـا نداشـتند ايـن راه   . برده

آور  آموزان تاب توان گفت دانش ها مي در تبیین اين يافته 

اجتماعي ويژگي  شايستگي  مانند  شخصیتي    ، های 

بیني  خودمختاری و راهبردهای خودتنظیمي و صبر، خوش 

مهارت  آنها  حل دارند،  ا   های  از  و  داشته  اس  س ح مسئله 

برخوردارن  بي  مناس   محیط   س مدار كلي  طور ه ب   د. هدفمندی 

تاب  ساختن  مي برای  مدارس  هستند،  افراد  در  توانند  آوری 

و  فرصت  محافظتي  فاكتورهای  توسعه  برای  مناسبي  های 

  ها پديد آورند. ها و ديگر فعالیت ورزش، كلوب  راه آوری از تاب 

دانشتاب تحصیلي  پیشرفت  باعث  مبتال آوری    آموزان 

ردهای  اين دو متغیر با راهبا  ام،  شوديبه فلج مغزی م

رابط عبارت  خودتنظیمي  به  ندارد.  وجود  معناداری  ه 
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تاب افزايش  با  تحصیلي  ديگر  پیشرفت  و  آوری 

خودتنظیمي  م،  راهبردهای  عوامل  از  است ؤيکي  ثری 

به بر كه  مستقیم  غیر  پیشرفت  تاب  صورت  و  آوری 

 اثرگذار است.  تحصیلي

آن بر  بهب  عالوه  توجه  بر    سفن  عزتثیر  أت  ا 

تحصیلي دادند  وهشژپ،  پیشرفت  نشان  مختلف  های 

های خود را به  خودپنداره باال تالشبا  آموزان  كه دانش

تالش  مثابه و  مثبت  تحصیلي  پیشرفت  های  شاخص 

مثابه  به  را  خود  پیشرفت پیش  پايین  تحصیلي    بین 

(. اما در برخي از  2005  كنند )گراردی، پايین درک مي

پنداره با  ست كه بین خودها نشان داده شده اپژوهش

در  پی و  ندارد  وجود  معنادار  ارتباط  تحصیلي  شرفت 

  ل تطابق ئاخود ايدبیشتر دانشجويان بین خود واقعي و 

(  1993(. هاگ و رنزول )2005  نیا، وجود ندارد )ديباج

موان  آپنداره دانشمعتقدند كه جنسیت در میزان خود

اثر معناداری  ند كه  چكند، هرايجاد نمي  دختر و پسر 

دلیل )حسیني   به  محیط  از  برابر  بازخوردهای    اخذ 

پنداره پسران و  ( بین خود2002پرست، نسب و وجدان

تفاوت از عوامل  های زياد ديده ميدختران  شود. يکي 

عزت ؤم تحصیلي  پیشرفت  در  ديگر  است.    ثر  نفس 

از    عزت فرد  رضايت  احساس  نفس  و  خود 

استارزشمند به2000)براندن،    بودن  عبارتي،    (؛ 

عزت  منظور درباره   از  افراد  كه  است  آن  خود    نفس 

فکر مي و  چگونه  دارند  را دوست  از  كنند، چقدر خود 

خصوص احساس آنان  راضي هستند و به  خود   عملکرد 

خود چگونه است و   از نظر اجتماعي و تحصیلي درباره

نز و  هماهنگي  خود  میزان  خود  ايدئال ديکي  واقعي  و 

حسی  ( است  چقدر  همکارانآنها  و  در 2007،  ني   .)  

)مطالعه برا  و  راس  كه  بررسي  2000ای  منظور  به   )

درباره    عزت  رابطه تحصیلي  پیشرفت  و    64نفس 

نمره   دانشجويان  از  به يک گروه  دادند،  انجام  دانشجو 

تر  نمره پايین  10واقعي آزمون آنها و به گروهي ديگر  

ن  از نمره واقعي آنان اعالم شد. شان  نتايج اين مطالعه 

عزت كه  پیشرفت  داد  و  يکديگر    نفس  با  تحصیلي 

ديگری    های هدر مطالع  د. همچنین رنارتباط مستقیم دا

عزت  بین  پیشرفت  رابطه  و  و    نفس  معنادار  تحصیلي 

؛  2007  ن،ا)حسیني و همکار  مثبت گزارش شده است

و  1991  پورشفیعي، تامپسون  (  2004)  انگلرلیدر (. 

  و ن گزارش كردند  تران را بیش از پسرانفس دخ  عزت

اعتماد را  دختران  تحصیلي  موفقیت  نفس  بهعامل 

 دانند.بیشتر و اضطراب كمتر مي

يافته  بنابراين به  توجه  بهبا  چنین  دستهای  آمده 

  پیشرفت   ثر درؤرسد كه در بررسي عوامل مبه نظر مي

های روانشناختي مانند  هتوان فقط بر سازتحصیلي نمي

خوده  هوش و یجاني،  ت  پنداره  نفس  كرد،    كید أعزت 

با متغیرهای ديگری همچون    بلکه احتماالً  آنها  تعامل 

جمعیت خانواده،  عوامل  حجم  تولد،  رتبه   ( شناختي 

اقتصادی و   -پايگاه  والدين  تحصیالت  شغل    اجتماعي، 

مي پیشوالدين(  دهد بینيتواند  افزايش  را    كنندگي 

و  2005  ونلي،)گ بلک  بنابراين2005  همکاران،؛   .) 

مهارتافرا كه  حمايت  هادی  از  دارند،  هیجاني  ی 

رضايت احساس  و  اجتماعي،  رواني  سالمت  مندی، 

همکاران،   و  )كوهسار  برخوردارند  تحصیلي  پیشرفت 

2008 .) 

جويي  در تبیین اين فرضیه بايد گفت كه هم رقابت

یم است و با  نفس بر پیشرفت تحصیلي سه   و هم عزت 

رو اينکه  به  رقابتتوجه  جزء  حیه  های  ويژگيجويي 

بیشتری  شخصی پايداری  و  با تالش  كه  است  افراد  تي 

چالش پاسخ به  مشکالت  و  )اسماعیلي،  مي  ها  دهند 

رقابت1386 و  م(  از  پیشرفت  لفهؤجويي  انگیزش  های 

است كه همین امر باعث افزايش تالش و كوشش اين  

م تحصیل  امر  در  ديگران، يافراد  و  )يوسفي    شود 

خود    نوبه  نیز به  پیاپي ي  های تحصیلو موفقیت  (1388

(. بنابراين 1383ای،  اژهدهد )نفس را افزايش مي  عزت

ت نتايج  به  توجه  ميأبا  عزتشويید  باعث    د  نفس 

دانش تحصیلي  مغزی  پیشرفت  فلج  به  مبتال  آموزان 

عزتمي افزايش  با  ديگر  عبارت  به  افراد   شود.    نفس 

اي،  مغزی  فلج تحصیلي  افزايش  پیشرفت  افراد    پیدا ن 

 كند.مي
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تتو  با به  بر    ثیرأجه  خودتنظیمي  راهبردهای 

های بسیاری رابطه اين دو  ، پژوهشپیشرفت تحصیلي

ميأترا  متغیر   )كنند،  يید  است  1997بندورا  معتقد   )

خود يادگیری  پیشرفت    تنظیميكه  و  انگیزش  با 

در    پژوهشيخودتنظیمي    واقعرابطه دارد. در  تحصیلي

پیشيادگیری بهترين  تحكبیني،  عملکرد  صیلي  ننده 

نتايج   همکاران    هایپژوهشاست.  و  تونس  بندورا، 

مي پیشرفت نشان  و  خودتنظیمي  بین  كه    دهد 

رابطه  و معناداری وجود  تحصیلي  و    مثبت  )میلر  دارد 

دانش2000همکاران،   خودتنظیمي  (.  كه  آموزاني 

مشکال  دارند،  مهارتبیشتری  و  كمتر  رفتاری  های  ت 

مهماج بهتماعي  را  مي  تری  تعامل    ؛ ندگذارنمايش 

و   )وينسلر  دارند  گروه  و  مدرسه  در  كارآمدتری 

فعالیت2004همکاران،   در  و  كالسي  (    های نمرههای 
به مي  باالتری  بايرنس،  دست  و  )كريستي  آورند 

تنظیمي با  ( نشان داد كه خود2004(. اونسون )2006

دارد يادگیری   كالس،  رابطه  منزيرا  برنامه های  ظم، 

در   يادگخاصي  نحوه  دانشمورد  ارائه یری  آموزان 

ومي سیف  )  دهد.  دادند  1385همکاران  نشان   )

به رياضي،  درس  در  يادگیری  وسیله  راهبردهای 

پیشسازوكار خودتنظیمي  ميهای  شود.  بیني 

پیشرفت مي  خودتنظیمي،  تسهیل  را  كند  تحصیلي 

 (. 1989؛ 1994مان، )شانگ و زيمر

بسی  از  نتايج  مينش  هاپژوهشاری  كه  ان  دهد 

تحصیلي رابطه دارد    ادگیری خودتنظیمي با پیشرفتي

لونکا،   و  گارسیا،2006)هینکل  و  پنتريچ  ؛  2001  ؛ 

  ؛ به نقل از لورا، 1999؛ زيمرمن و پونزو،  1994شانک،  

بر2004 همچنین  از  (.  بیش  فراتحلیل  نتايج  اساس 

شار  پژوهش  )سي  همکاران  و  استفاده 2008لوت  از    ( 

يادگ  موفقیت خودتنظیمي    یریراهبردهای    در 

 ثری دارد.  ؤآموزان نقش متحصیلي دانش

مييافته نشان  پژوهش  اين  بین  های  كه  دهد 

تنظیمي و پیشرفت تحصیلي  راهبردهای يادگیری خود

آموزاني كه از  يعني دانش؛  رابطه معناداری وجود دارد

يادگی ميراهبردهای  استفاده  تنظیمي  خود  د،  كننری 

ب تحصیلي  دارند.  پیشرفت  نتايج  االتری  با  يافته  اين 

همکارا پژوهش و  شارلوت  چي  2008)  نهای  اومن  (؛ 

(2006( همکاران  و  نیکوس  و  2005(،  زيمرمن  (؛ 

( محسن2004همکاران  كیامنش  (؛  و  حجازی  پور، 

سبحاني1386)  ،)( عابدی  و  و  1385نژاد  كجباف  (؛ 

همخواني    (1381( و البرزی و سیف )1382)همکاران  

 دارد. 

؛  1994هش شانگ و زيمرمان )نین، نتايج پژوهمچ

1989( بندورا   ،)1997( ماهون  و  تونس   ،)1974  ،)

(، كريستي و بايرنس  2004)  (، دوروتي2001جیژيل )

(2006 ( همکاران  و  سیف  و  نتايج  1385(  با  همسو   )

مي نشان  حاضر  خودتنظیمي،  پژوهش  كه  دهد 

مي  شرفتپی تسهیل  را  راهبردهای    كند.تحصیلي 

ميخودتنظی باعث  مغزی    شود مي  فلج  به  مبتال  افراد 

رشد پیشرفت  تحصیلي  وضعیت  داشته  يافتهدر  ای 

خود افزايش  با  ديگر  عبارت  به  تنظیمي  باشند. 

افزايش   مغزی  فلج  به  مبتال  افراد  تحصیلي  پیشرفت 

مي به  . كندپیدا  نتايج  نشان دستهمچنین    آمده 

ممي كه  راهبردهلفهؤدهد  يادگیری  های  ای 

پیتنظخود توانايي  را  شیمي  تحصیلي  پیشرفت  بیني 

های شالوت و همکاران  دارد. اين يافته با نتايج پژوهش

محسن2008)  ،)( همکاران  و  و  1386پور  كجباف   ،)

 ( همخواني دارد.1382) همکاران 

پنتريچ و دی به نظريه  ( و  1990)  گروتبا استناد 

)زيمر مارنتنزپونز1986مان  دانش1986)  (  آموزان  ( 

تحخودت نظر  از  بهنظیم  ساير  صیلي  از  برتر  مراتب 

  های پژوهش با توجه به    آموزان هستند. همچنیندانش

( مبني بر آموزش خودتنظیمي و تنظیم  1994شانگ )

توان اينگونه استدالل كرد  آموزان مي  اهداف به دانش

دارد   قابلیت  خودتنظیمي  افزايش  رتقا اتا  كه  پیدا    و 

كويپكند سا.  در  همکارانش  و  بررس  2004  لر  ي  به 

پرداختند   خودتنظیمي  و  فراشناخت  انگیزش،  رابطه 

نتايج   داد كه  راهبردها   نشان  از  كه  ی  دانشجوياني 

در طول    ،كردند ميفراشناختي و خودتنظیمي استفاده  

 اند. عملکرد تحصیلي پیشرفت بهتری داشته
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دا گفت  بايد  تبیین  اهداف  نشدر  دارای  آموزان 

اهدايادگیر كه  آنهايي  و  دارندی  عملکری    ، ف 

ندارند  كلي طور به تفاوتي  هوش  نظر  عملکرد    از  ولي 

مي كالس  در  وقتي  آنها  باشد.  متفاوت  بسیار  تواند 

مأيوس  شده،  رو  بهآموزان عملکردگرا با مانعي رودانش

به  شوندمي عملکردشان  ميو  صدمه  جدی  بیند.  طور 

مق دانشدر  زماني كه  ياابل،  مانع  دگیریآموزان  با  گرا 

ميبهرو ميشورو  ادامه  خود  تالش  به  و  ند،  دهند 

افزايش   آنها ممکن است  و عملکرد    پیدا كند انگیزش 

همچنین2004  )پینتريچ،  از  اك  برای  (،  ترس  هش 

گرايشي   و  عملکردی  اهداف  اتخاذ  و  منفي  ارزيابي 

ارزشیابي وسیله  به شیوه  با    دانشجويان،  معلمان 

ا تسلط  كسب  روشمينجام  محوريت  و  های  شود 

ب روشارزشیابي  جايگزين  اولويت  اين  ارزشیابي  ا  های 

دانششوندميمقايسه  راه  از   يادگیری.  با  آموزان  گرا 

فراشناختي   راهبردهای  از  بیشتری  احتمال 

مي استفاده  بروتنر،خودتنظیمي  و  )ديگنات    كنند 

كنند  ايي كه تصور ميآموزان عملگردگر(. دانش2008

احتماالً كميتوانايي   درما  دارند،  حالت  ندگي  به 

افتند، زيرا معتقدند شانس كمي برای گرفتن نمره  مي

)سیدمحمدی، دارند  دانش  1386خوب  آموزان  (. 

كنند كه توانايي آنها كم است،  گرا تصور نمييادگیری

  توانند يادب برای آنها مهم است كه خودشان چقدر مي

بدوگیرند ديگرا  ن،  به عملکرد  داشته  اينکه  توجهي  ن 

)دوک،باشن و  ،  خودتنظیمي(.  2010د  جاری  فرايندی 

آيندهچرخه كه  است  تای  و  را شامل  أنگری، عمل  مل 

آيندهمي برنامهشود.  و  هدف  تعیین  ريزی  نگری، 

شود. فرد  راهبردی از جمله اجرای قصدها را شامل مي

آينده اين  دنبال  ع به  از  پیش  بازخورد  نگری  ملکرد، 

از  مي و  وقفهگیرد  مشکالت،  مزاحمتمانع،  و  ای  هها 

آگاه مي اينکه خودسنجي  گوناگون  از  بعد  انجام  شود. 

، به فرايندهای تعیین هدف و اجرای قصدها اضافه  شد

دهد كه  ای را در اختیار فرد قرار ميشود و وظیفهمي

اطالعاتي  مي پیشرفت هدف  درباره  آن  به كمک  تواند 

 . (1994؛ كرين،  2012)بک،  كند ب  كس

يافته نديگر  ی  هاهمچنین،  ميپژوهش  دهد  شان 

اثر و    معنادارند و عزتالگو  غیرمستقیم    هایكه  نفس 

مي خودتنظیمي  در  راهبردهای  میانجي  نقش  توانند 

تاب بین  دانش  ارتباط  تحصیلي  پیشرفت  و  آوری 

ايفا كنند. فلج مغزی  به  بین    آموزان دبیرستاني مبتال 

افراد بتا تحصیلي  پیشرفت  و  با    آوری  مغزی  فلج 

خود  واسطه عزت  راهبردهای  و  آنها    نفس   تنظیمي 

دارد وجود  معناداری  و  مثبت  ديگر  ؛  رابطه  عبارت  به 

مي  آوریتاب فرد  موجب  كه  و    عزتشود  نفس 

داشته  بیشتری  تحصیالت    و  خودتنظیمي  نیز  در 

باشد.  داشته  شاياني  )  پیشرفت  در  1395چابکي   )

ا  ب  خودتنظیمي  های بین مهارت  كه   شي نشان داد پژوه

دانشتحصیفت  پیشر داردلي  وجود  رابطه  ،  آموزان 

عزتهمچنین   ب  بین  پیشرفت  نفس  تحصیلي  ا 

وجود دانش رابطه  دير  .  دارد  آموزان  پژوهش  نتايج 

كه2014) داد  نشان  و    آوریتاب  (  موفقیت  احتمال 

تا   رشد  جريان  در  نوجوانان،  برای  را  خودرهبری 

ميبز افزايش  تاب  براساس  دهد.رگسالي  آوری  نظريه 

آوری، سازگاری مثبت در واكنش به  ( تاب2001لر )وا

است ناگوار  افرادی  ؛  شرايط  شرايط  كه  يعني  در 

باشند داشته  بهتری  سازگاری  آوری  تاب،  نامناسب 

( ماتسن  و  گارمزی  همچنین  دارند.  (  1991بیشتری 

پیتاب يا  توانايي  فرايند،  يک  را  امدسازگاری  آوری 

در  .  اندكردهريف  كننده تعايط تهديدآمیز با شرموفقیت

تاب نظريه  موفقیت  اين  برای  فرد  كه  توانايي  را  آوری 

است داشته  اند.  تبیین كرده،  در شرايط خطرناكي كه 

م تابؤدو  تعاريف  اغلب  در  رايج  آوری وجود دارد:  لفه 

  ؛ دهدفرد به موقعیت ناگوار پاسخ مثبت نشان مي  -الف

اين    -ب در  قد  حالتفرد  اعتماداحساس  نفس  بهرت 

  تری دارد )سیمون، ماربي و اسمیت، یشتر و رشد باالب

آوری  تاب  (. بیشتر پژوهشگران بر اين باورند كه 2005

نوعي ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجاني، عاطفي  

افراد   است.  شناختي  باالتاب  باو  دلیل    آوری  به 

خودكارآبهاعتماد و  مينفس  باالتر  نتايج  مدی  توانند 

)بهزب كنند  كسب  مهتری  سادات  و  ادپور،  طهری 
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الريکسون  1392  گودرزی،    و   واالندر   اشمیدت،   –(. 

( كه  2007باياسیني  دادند  نشان  پژوهشي  در   )

كیفیت  تاب افزايش  موجب  كه  است  متغیری  آوری 

نوجوانان   در  ميبا  زندگي  حركتي  شود.  معلولیت 

بوئن ) و  م  ( 2011استوارت  روانشناختي  بر ؤعوامل  ثر 

بیماران  بتا بر  جسميبا  آوری  بررسي    مشکالت  را 

پژوهش  .  كردند عوامل  آنها  نتايج  كه  داد  نشان 

م تابؤروانشناختي  بر  خودثر  عزت آوری،    كارآمدی، 

سر خوشبیني،  دروني،  كنترل  منبع  سختي  نفس، 

امید،  سازی   روانشناختي،  پذيرش  و    خودتوانمند 

 بیماری هستند.

يافتهب به  توجه  پا  پژوهش،  شود  مي  یشنهادهای 

ترمتول و  تعلیم  فلج دانش  بیتیان  به  مبتال    آموزان 

ارتقامغزی   تحصیلي    ی برای  ترتیبي  آنها  پیشرفت 

های  مهارت  آوری،در جهت افزايش تابتا    كنند  اذخات

تاب  مرتبط پايه   اينآوری  با  آموزش دانش  به  آموزان 

شود. سرفصلهمچنین،    داده  برای  هدر  آموزشي  ای 
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