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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the 
relationship between emotional self-regulation, 
perceived learning environment and academic 
resilience using two-level modeling of students 
and classrooms. This study focuses on the role of 
teacher and classroom through the idea of an 
ecological approach to child and adolescent 
shadowing. This relationship was investigated 
among 450 female students of the 10th grade from 
the 19 areas of education in Tehran's regions (1-4-
4.7), selected from three high schools in each 
region. Students responded to the teacher's scale as 
social context, Belmont et al. (1992) and academic 
resilience, Samuels (2004) and emotional self-
regulation, Grass and John (1998). The results of 
multivariate analysis indicated a positive and 
significant relationship between the research 
variables. By including variables on both levels, 
the relationship between emotional self-regulation 
and educational resilience at the first level (p 
<0.001) and the components of participation, 
structure, and support for autonomy at the level of 
the class (p <0.001) became significant. Therefore, 
schools account for about 27% of the variance in 
academic resilience, and 73% of the students are 
explained. The results also showed that the two-
level model, in contrast to the typical one-level 
model, provides more information about the 
relationship between variables. Present findings 
showed that the factors affecting the academic 
resilience of the students are multilevel, and in 
order to study the academic resilience of the 
students, all the effective levels should be 
considered by introducing variables on both levels, 
the relationship between emotional self-regulation 
and educational resilience at the student level and 
the components of participation, structure and 
support for self-determination at the level of the 
class are meaningful. 
Keywords: Emotional self-Regulation, 
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 دهیچک
 ادراک ،یجانیه یمیخودتنظ نیب رابطه حاضر، مطالعه از هدف

 دو یابیمدل کاربرد با یلیتحص یآورتاب و یریادگی طیمح از
 از گرفتندهیا با مطالعه نیا. بود کالس و آموزدانش یسطح

 بر نوجوان، و کودک یآورتاب به نسبت ،یشناختبوم کردیرو
 450 انیم در رابطه نیا. پردازدیم کالس و معلم نقش یرو

گانه 19 مناطق از دهم هیپا دوره دختر آموزدانش
 رستانیمناطق تهران که از هر منطقه سه دب وپرورشآموزش

پژوهش شامل  نیا ی. ابزارهادیگرد یانتخاب شدند، بررس
 یآورتاب ،(TSC) یعنوان بافت اجتماعمعلم به یهااسیمق

 جیبودند. نتا (SRQ) یجانیه یمیخودتنظ و  ARI یلیتحص
 نیدهنده رابطه مثبت و معنادار بنشان یچندسطح لیتحل
دو سطح،  در هر رهایکردن متغ که با واردپژوهش بود  یرهایمتغ

در سطح  یلیتحص یآوربا تاب یجانیه یمیخودتنظ ریرابطه متغ
 تیحما و ساختار ،یریدرگ یهامؤلفه و( >001/0pاول )سطح 

. است معنادار( p<001/0) کالس سطح در یخودمختار از
 یلیتحص یآورتاب انسیدرصد از وار 27حدود  مدارس ن،یبنابرا
آموزان عوامل سطح دانش یدرصد برا 73و  کنندیم نییرا تب

 یدوسطح مدل که داد نشان جینتا نیشده است. همچن نییتب
در ارتباط  یشتریدانش ب ،یسطحکی و یمعمول مدل برخالف
پژوهش نشان  نیا یهاافتهی. دهدیارائه م رهایمتغ نیبا رابطه ب

آموزان دانش یلیتحص یآورثر بر تابؤداد که عوامل م
 یلیتحص یآورتاب یبررس یاست و برا یچندسطح

 بابه همه سطوح مؤثر بر آن توجه شود و  دیآموزان، بادانش
 یمیخودتنظ ریدر هردو سطح، رابطه متغ رهایواردکردن متغ

 یهاآموز و مؤلفهدر سطح دانش یلیحصت یآوربا تاب یجانیه
در سطح کالس  یاز خودمختار تیساختار و حما ،یریدرگ
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 مقدمه
 ؛شدبایم تیتربومیتعل حوزه اهداف نیرتمهم از آموزاندانش یروان و یجسمان سالمت کهنیتوجه به ا با
 مقابل در متمقاو یبرا یتیظرف و هایاز توانمند یاعنوان مجموعهبه 1یآورتاب مهم لفهؤم ،راستانیهمدر

 عنوانبه تواندیم یآورتاب. باشدیم کنندهنییتع یعیطب حالت به بازگشت و بهبود و آوراسترس و خطرزا عوامل
 هینظر اساسبر (.2008 دسون،یوی)د شود یتلق یعیطب حالت ای هیاول حالت به بازگشت ای بهبود یبرا یتیظرف

 سطح ساختنمنطبق ییتوانا یآورتاب ،نیهمچن. است یدفر سازگارانه یارخودد کی یآورتاب ،(2002) بالک
 یآورتاب یباال سطح یدارا افراد ،یباقانط یریپذانعطاف نیا جهینت در. باشدیم یطیحم طیشرا برحسب کنترل

 و دارند را نفسهباعتماد از یباالتر سطح و کنندیم تجربه را مثبت عواطف خود یزندگ در یشتریب احتمال با
 یافراد. دارند یبهتر یشناختروان یسازگار باشند،می یترنییپا یآورتاب سطحدارای  که یافراد با هسیمقا در
 پردازندیم تکانه ابراز ای یبازدار سطح میتنظ به یتیموقع طیشرا حسببر ،باشندمی ییباال یآورتابدارای  که
و بدون  تکانه ابراز ای یبازدار از یکسانی سطح به ،هستند یآورتاب نییپا سطح یدارا که یافراد ،لمقاب در و

 افراد ،زیآماسترس طیشرا با مواجهه در. ورزندیم رتمباد یامحدودشده رتصوبه ،یتیتوجه به درخواست موقع
 ،یتیموقع هر در و ندینمایم رفتار آشفته و نظمیب ،کنواختی خشک، یاوهیش به یآورتاب نییپا حسط یدارا

 (. 1389 ،یسور) است ناسازگارانه احتماالً هاآن یرفتار امدیپ
کرده است که  هئارا 2یلیتحص یآورتاب وانعنبه را یآورتاب از یترمحدود حوزه ،یتیترب یشناسروان

 طیشرا اثر در که است یشخص یهابیآس و مشکالت باوجود یلیتحص تیقاحتمال موف شیمنظور از آن افزا
 ییتوانا را یلیتحص یآور( تاب2009و مارش ) نیمارت .(1994 ،نگو) است داده رخ یشخص تجارب و یطیمح
 و یلیتحص یریدرگ کاهش بموج مشکالت نیا که دانندیم یقطعم و مزمن یلیتحص مشکالت با ییارویرو
 توانیم یآورتابثر ؤماز عوامل مهم و  .گردندیم یلیتحص شرفتیپ کاهش و لیتحصکتر و یریگکناره ای

 جادیا ییتوانا ،یآورتاب در ثرؤم یفرد یهایژگیواز  یکیعامل،  نیاشاره کرد. ا یجانیه یمیبه خودتنظ
 ای زبودنیآمدیتهد رابطه در زااسترس اتفاقات یابیارز شامل شتریب ،جانیه میاست. تنظ 3یجانیه یمیخودتنظ
 .، استشودیم روهروب زاهااسترس با فرد کی که ییهاراه و هاآن نبودن
 تیوضع کی کردنیبازساز ،مجدد یابیارز شامل جانیه میتنظ یراهبرد اصل ،(1999) گراس مدل اساسبر

 در یجانیه التح یرونیب دادننشان از یریجلوگ جانیه یسرکوب و کمتر جانیه با یتیوضع عنوانبه یجانیه
 میکه در تنظ نجایه جادیدر اثر ؤم یندهایپنج مجموعه از فرا ،(1999. گراس )باشدیم یزدگجانیه هنگام

 لیتعد ،یشناخت رییتغ ،توجه گسترش ت،یموقع رییتغ ت،یموقع انتخاب: است داده شرح راهستند  لیدخ جانیه
 .ابدییم آن در را خود فرد که است یافتب ریتفس ییتوانا و پاسخ
 یتماعاج تیحما با یمیتنظخود ،رسدیم نظربه( 1389) یرستم یهاافتهی و یمیخودتنظ فیتعر به توجه با

1. resiliency

2. academic resilience

3. emotional self-regulation
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با هوش  یمیخودتنظ نی( ب1395و همکاران ) یفراح انیریمش یهاافتهی ،نیهمچن و دارد یدارامعن رابطه
 نبود ای تیبا موفق جانیه میتنظ ،رسدینظر موجود دارد. در واقع به یرابطه معنادار یروان تیامن و یجانیه

 نهیشیپ(. 2008 ،ترسنسون و یوکارد الوم، شانه) دارد معنادار رابطه یزندگ ختلفم یهادر حوزه تیموفق
 دگاهیافراد از د رد جانیه میتنظ و است رابطه در یاجتماع یهاتیموقع با یمیخودتنظ ،دهدیم نشان قاتیتحق

 ؛باشد باال یافراد در است ممکن یجانیه یمیتنظخود کند،یم رییگوناگون تغ یهاتی( در موقع2006) تیو
 . داشته باشد یمتفاوت یاست نمودها ممکن ،رندیگیآن قرار مکه در  یطیتوجه به مح با یول

 ،مثال یبرا .کنندیماشاره  یلیتحص یآورتاب تیتقو و کسبمدرسه در  یاتیبه نقش ح هاپژوهش
در  یمصرف مواد و خودکش ،یکاریکه نرخ ب کنندیم یزندگ یبا رکود اقتصاد یکه در جوامع یآموزاندانش

 جانسون، و)هووارد  دانندیم یریادگیرا سهولت بخش  1محور -مدرسه یکمک آموزش برنامه ،ها باالستآن
 که نداقائل یادیز تیاهم مدرسه در تیموفق و یستگیشا ،یلیتحص دستاورد یبرا آموزاندانش نیا(. 2000

 شده شانیا یلیتحص یآورتاب پرورش موجب مدرسه در ژهیو یهابرنامه یبرخ که است آن از یحاک این امر
 ،ییبه بزرگساالن مهم در مدرسه مثل معلمان، کادر اجرا یمحور، دسترس -مدرسه یهابرنامه بر عالوه. است

معرض  در آموزاندانش یلیتحص یآورتاب زیمدرسه ن یمددکاران اجتماع و ارانی -آموزدانش ان،یمشاوران، مرب
 ر،یرو و نیپوتو مارکوت، ن،یفورت لسارد، ؛1997 هوارد، و نسنیستیکر نسن،یستی)کر دهدیم شیخطر را افزا

 ماندگار یسازیاجتماع راتیثأت یدارا یاژهیو طوربه معلمان ،مدرسه در مهم رگساالنبز یمتما انیم از (2009
 کنندیمعمل  زیو سرمشق ن یدر مقام مرب که یمحا و مشوق دلسوز، معلمان(. 2008 ،)جانسون اندشده ییشناسا
 یآورپرورش تاب ی( برا2016و همکاران،  بنبرگی)ل کنندیمبرقرار  یروابط مثبت ای( 1992 ت،یاسم و)ورنر 
پرخطر  طیشرا در آموزاندانش یلیبهبود عملکرد تحص و آموزاندانش یلیعملکرد تحص یو بهبود یلیتحص

 با آموزاندانش( و 2009 ،نیدیآ و ریزیگ؛ 2014)براون،  محروم و ریفق آموزاندانش ،مثال یبرا .هستند یاتیح
  .(2012 ،ینامساعد )هر، کاسترو و کانت یاقتصاد یاجتماع تیوضع با یمقو تیاقل و استعداد
 یآورتاب بر ثرؤم یکالس سطح ریمتغ وانعنبهاز آن  آموزانکالس و ادراک دانش طیمح ،زین پژوهش نیا در
 طیآموزان از محادراک دانش یس را نوع( کال2008) زایر و گابل ،یجنتر .گرفت قرار یبررس مورد آموزاندانش
 یهاتیچالش و لذت از فعال ،چون: عالقه، انتخاب ییهالفهؤو آن را در م دانندیم یریادگی یهاتیو فعال
 یریادگی طیمح از راکاد نیب یمعنادار رابطه( 1393) همکاران و یریام ،یدیکردند. رش یبندمیتقس یکالس

 کهاست  یتیموقع ایفضا  ،کالس طیحم. افتندی خود قاتیتحق در را آموزانشدان یلیتحص یآورتاب با کالس
کردن دنبال یگوناگون برا یاطالعات منابع و ابزارها از و پرداخته تعامل به گریکدی با آن در معلمان و رانیفراگ
 یهاتیو حما یو اجتماع یطیمح یهایژگیکالس، و یشناختروان . جوّشوندیمند مبهره یریادگی یهاتیفعال

 و یلیتحص زشیانگ راهبردها، کاربرد خود،بهباور ،آنان هدف رندگان،یادگی یرفتارها بر یمعنادار ریثأت معلم
کالس  طیمح مهم یهالفهؤم از یکی. دارد آنان یلیتحص شرفتیپ و یلیحصت ارزش ،فیتکال یریدرگ ،یاجتماع

1. school-based learning assistance programme



... طه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری وراب  122  

 عدبُ سه نیب یگرنییتع خود هینظر ،راستانیهمدر. معلمان است سیآموزان از آن، سبک تدرو ادراک دانش
 رایز .قرار داردثر ؤم سیدر مرکز تدر سیتدر سبک .شودیم قائل تفاوت هستند، ثرؤم ریراگف طوربه که سیتدر

 و یرفتار مشکالت یسازیرونیب لیقب از آموزاندانش یرشد و یلیتحص یامدهایپ یروبر  یرومندیاثر ن
 کنندهنییتع که یرهبرد ای مهارت رفتار، سیتدر صرفاً  سیتدر سبک ،نیهمچن. دارد یریادگی یهانگرش

)کاپالن و آسور،  شودیم همراه رفتار با سیتدر سبک شتریب بلکه؛ ستین ،باشدمی یتحول ای یریادگی یامدهایپ
 (.2012 و،ی)ر کندیم هئارا را راهبرها ای یفرد سیتدر یرفتارها از یکل مجموعه ،سیتدر سبک(. 2012

 کالس در آموزانارتباط با دانش یسبک کل ایمعلم  یرفتار تعامل یالگوها به سیتدر سبک ،گریدعبارتبه
مطابق  ،خاصطوربه .است آموزاندانش به نسبت معلم کی افتهیمیعمت یفردنیب سبک شامل که کندیم اشاره

 معلم توسط که زشیانگ و یدفرانیم بافت هب سیتدر سبک( 1996 ،انیو را ی)دس یگرنییخود تع هیبا نظر
 ،یخودمختار یبرا آموزاندانش یساسا یشناختروان یازهاین بر که یاگونهبه ؛کندیم اشاره ،شودیم خلق

 ،هستند ثرؤم ریفراگ طوربه که سیتدر عدبُ سه نیب ،یگرنییتع خود هینظر. گذاردیم اثر تعلق و یستگیشا
 آموزاندانش یشناختروان یاساس یازهاین یکنندگارضا اثر جهت از ابعاد نیا ریثأت . قدرتشودیم لیقا تفاوت

  .است یریدرگ و ساختار ،یخودمختار تیحما شامل ابعاد نیا. باشدمی
 یآورتاب بر رگذاریثأت مختلف ابعاد نیب ارتباط نهیزم در یتجرب یهاپژوهش فقدان از یحاک هایبررس

 یآوربر تابثر ؤم یندهایعوامل و فرا (،1979) برنر فن برون یشناسبوم هینظر براساس .باشدیم یلیتحص
 ارتباط ،پژوهش نیا در. شوندیم یبندطبقه یاجتماع و مدرسه ،یخانوادگ ،یفرد عوامل صورتبه یلیتحص

 آموزاندانش یلیصتح یآورتاب بر جداگانه سطح کی عنوانبه هرکدام ،هاآن ریثأت و مدرسه و یفرد عدبُ نیب
 منجر سطوح نیب زیتما نبود کهنیا و یشناختبوم کردیرو از گرفتندهیا اب زین پژوهش نیا در .گرددیم دهیسنج

 با یآورتاب یچندسطح یبه بررس ،(1396 ،به نقل از نقش ؛2001 ،2نلندی)گر شودیم 1یشناسبوم یخطابه
 .گرددیم پرداخته کالس و آموزدانش طوحس به توجه

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،امعه آمارج
 آموزاندانش یتمام را پژوهش نیا جامعهاست.  یهمبستگ ترقیدق طوربه و یفیتوص نوع از رضحا پژوهش

 ،هستند لیتحص به مشغول هک 95-96 یلیتحص سال در تهران رشه در دوم متوسطه دوره دهم هیپا دختر
 ابتدا نمونه آوردندستهب یبرا. شودیم انجام یامرحله چند یاخوشه روش به یریگنمونه .دهندیم لیتشک
 گانه19 مناطق نقشه طبق سپس و شودیشرق/غرب در نظر گرفته م مرکز/ جنوب/ /شمال محدوده پنج

 مدرسه هر از که شودیم انتخاب دخترانه رستانیدب سه منطقه هر از و 15و  7، 4، 2، 1 مناطق وپرورشآموزش
 ییگودرباره نحوه پاسخ محقق توسط الزم حاتیتوض ارائه از بعد و شده انتخاب ساده یتصادف طوربه کالس دو

1. ecological fallacy

2. Greenland, G.
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 ائهار هدف حاضر پژوهش در کهآن به توجه با. دهندیها پاسخ مآموزان به پرسشنامهت، دانشسؤاالبه 
 عنوان که (1998) ریه پژوهش به استناد با است سطح هر یارذرگیثأت زانیم نییتع و یچندسطح یهالیتحل

 حجم ،اساسنیبرهم باشد.می ازین یشتریبه حجم نمونه ب ،باشد شتریپژوهش ب یرهایتعداد متغ هرچه کنند،یم
 .است شده گرفته نظر در آموزدانش 450 معادل یانمونه

استفاده شد. مدل چند  HLM6 افزارنرم از استفاده با( یسطح)دو  یسطح چند لیتحل از پژوهش نیا در
ز یتماسطوح  انسیوار نیب تواندیم رایز .باشدمی ترشرفتهیپ یسطح کی یخط انسیوار یهااز مدل یسطح

آموزان در سطح دانش یآورتاب انسیوار نیب تواندیم HLM یسلسله مراتب یمدل خط ،مثال یقائل شود. برا
 یسطحتک یهامدل در یدیکل هیفرض(. 2002 ،1کیبر و)رادنبوش  شود قائل زیتما مدرسه و کالس آموز،دانش
 کی که ییجا در معموالً نیا که باشدمی مستقل گریکدی از مشاهدات که است نیا یمعمول ونیرگرس مثل

در  هاکالس ،هاآموزان در درون کالسدر آموزش و پرورش دانش ؛ برای مثال،وجود دارد یاانهیآش ساختار
 فرد ط،یشرا نیا. در باشدینم درست اند،شده انهیآش ای و یبنددرون مدارس و مدارس در درون جامعه گروه

 تا باشد هیشب خود گروه در یگرید به نسبت که دارد لیتما)کالس(  گروه کی درون( آموز)دانش شده مشاهده
 یسنت ونیرگرس مدل یبرا که مستقل یخطا اتیفرض از یچیسرپ کی تجانس، نیا. گرید گروه در گرید فرد به

 لهیوسهب که شودیم شناخته یآمار یوابستگ عنوانبه تجانس نیا. دارد قبول را تجانس نبود که دباشیم ،است الزم
 (.1392)به نقل از نقش،  شودیم انیب هاست،گروه نیب انسیوار سهم که(، ICC) 2یکالس نیب یهمبستگ

 سنجش ابزار
 معلم از آموزاندانش یابیشده ارزتاهاز نسخه کو پژوهش نیا در :(TSC) 3یاجتماع بافت عنوانبه معلم اسیقم

 آموزاندانش اکادر ،ابزار نیا. شد استفاده( 1992 ،بلمونت، اسکینر، ولبورن و کانن) یاجتماع بافت عنوانبه
دارای  اسیرمقیز هر. است هیگو 24 شامل و کندیم یابیارز را یخودمختاراز  تیو حما یریدرگ ساختار، از

. شدند یبنددرجه( 4) «درست است کامالً»( تا 1) «ستین درست اصالً» از پاسخ یهانهیگز. است هیگو هشت
محاسبه  هاهیگو یبرخ کردنمعکوس از پس اس،یرمقیز هر یهاهیگو نیانگیم آوردندستهب قیطر از هانمره

 یاصل ونهنمدست آمده است که مقدار آن در کرونباخ به یمحاسبه آلفا قیاز طر اسیمق نیا ییای. پاگردندیم
 و)بلمونت  است دهش گزارش 79/0 یخودمختار از تیحما و 76/0 ساختار ،8/0 یریدرگ اسیرمقیز یبرا

 یریدرگ اسیرمقیز یبرا را رسشنامهپ نیا کرونباخ یآلفا بیضر( 1390) یمراد ،رانیا در(. 1992 همکاران،
 کرونباخ یآلفا بیضر حاضر، ژوهشپ در .است کرده گزارش 63/0 یخودمختار از تیحما و 65/0 ساختار ،63/0

 .آمد دستبه، 65/0 ،یخودمختار از تیحما و 64/0 ساختار، ،61/0 ،یریدرگ اسیرمقیز یبرا پرسشنامه نیا

1. Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S.

2. Inter Class Correlation (ICC)

3. Teacher as Social Coverage (TSC)
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( ساخته شد و سپس با گسترش مطالعه 2004توسط ساموئلز ) این مقیاس :(ARI) 1یلیتحص یآورتاب اسیمق
 توسط پرسشنامه نیا ران،یا در. است سؤال 40 شامل یاصل خهنس. دیرس چاپبههمکاری وو، با  2009در سال 

 افتهیلیتقل سؤال 29 به تسؤاال تعداد. شد یابیهنجار( 1393) انیوسفی ییتوانا و یادهم ،یابیآس ،نژادیسلطان
 لهئمس و ندهیآ یریگجهت ،یارتباط یهامهارت نیعناو با عامل سه رسشنامهپ نیا یبرا هاآن پژوهش در. است
 کامالً» تا «مخالف کامالً» از یانهیگز پنج کرتیل فیط یرو بر پاسخ یهانهیشدند. گز دییأنگر تمثبت /ورمح

 کردنمعکوس از پس و اسیرمقیز هر یهاهیگو نیانگیم آوردنستدهب قیطر از هانمره. دارد قرار «موافق
 کرد استفاده کرونباخ یآلفا روش از ییایپا نیا برآورد جهت( 2004) ساموئلز. شوندیم محاسبه هاهیگو یبرخ

 مطلوب یو پژوهش در زین سازه نیا ییروا ،نیهمچن. نمود برآورد 89/0 حدود در را کرونباخ یآلفا بیضر و
پرسشنامه پرداختند.  نیا یسنجمشخصات روان یبه بررس یدر پژوهش همکاران و نژادیسلطان. شد یبایارز
 نمونه در و 77/0 تا 63/0 نیب یآموزدانش نمونه در پرسشنامه نیا یهاعامل یبرا را آلفا بیضر هاآن

 یهالفهؤم لیتحل یلعامسه ساختار به یابیدست یبرا ،نیهمچن. آوردند دستهب 76/0 تا 62/0 نیب ییدانشجو
 و معنادار بار لیدلبه ای و 3/0 از کمتر یبارعامل علتبه سؤال 11. شد انجام ماکسیوار چرخش روش با یاصل

 در .گردید انجام ماندهیباق سؤال 29 یرو بر لیتحل ،تینها در و شدند حذف عامل کی از شیب یرو بر یمساو
 .آمد دستبه، 78/0 پرسشنامه نیا کرونباخ یآلفا بیضر حاضر، پژوهش

 یریگاندازه منظوربه آن هدف و بوده سؤال 10 شامل پرسشنامه نیا :(SRQ) 2یجانیه یمیخودتنظ اسیمق
 یابیارز عدبُ دو شامل پرسشنامه نیا. است شده نیتدو( 1998توسط گراس و جان ) جانیه میتنظ یهابردراه

 تا «مخالفم شدتبه» از یاهدرج هفت کرتیل اسیمق کی در پاسخ یهانهیگز که است یسرکوب و مجدد
 یابیارز یبرا یندرو یهمبستگ( 1998) جان و گراس پژوهش نیا در. است شده یبنددرجه «موافقم شدتبه»

 79/0کرونباخ  یآلفا بیضر انیم (1395) ینیحس ،رانیا در. کردند گزارش 79/0 یسرکوب یبرا و 83/0 مجدد
از  یریگبا بهره ،پژوهش نیآزمون در ا ییآوردن روادستهب یبرا .است کرده گزارش مجدد یابیارز یبرا را

از  ینظر برخ ،نیقرار گرفت. همچن یبررس مورد استاد راهنما سؤاالت پرسشنامه یهایینظرات و راهنما
 ییروا انگریب ،امر نیکه ا دیتوجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گرد نظران در مورد پرسشنامه موردصاحب
 کرونباخ یآلفا بیضر حاضر، پژوهش در و(. 1381 ،یفیشر)پاشا باشدیقبول پرسشنامه )آزمون( مقابل ییمحتوا

 .آمد دستبه 78/0 یسرکوب یبرا و 80/0 مجدد یابیارز یبرا پرسشنامه نیا

 هایافته
د در مطالعه، موجو یهریک از متغیرها هایآزمودن نمرات یپراکندگ و یورآتاب متوسط از اطالع منظوربه

هر متغیر  یرابو حداقل نمرات  حداکثر و معیارانحراف نمرات میانگین، یهاشاخص شامل یتوصیف یهاشاخص
 .است شده گزارش جدول در جداگانه طوربه

1. Academic Resilience (ARI)

2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ)
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 کل نمونه یتوصیف یهاشاخص -1 جدول

 رهایمتغ
حداقل
 نمره

 حداکثر
 نمره

 یدگیکش یکج اریمعانحراف نیانگیم

 دوم سطح

00/1 یریدرگ  00/4  3656/2  68591/0  139/0  646/0-  

00/1 ساختار  75/3  5272/2   48733/0  035/0-  216/0-  

38/1 یخودمختار  38/3  9654/2   30191/0  361/0-  683/0

 اول سطح
00/1 یمیخودتنظ  30/6  9151/3  87124/0  279/0-  312/0

17/1 یآور تاب  72/4  5531/3  48866/0  486/0-  092/1

 . اندشده لیتحل یآمار یهاداده از ادهاستف با سپس و مطرح پژوهش یهاالؤاز س کیهر ادامه در
پاسخ به  یبرا ابتدا در ،پژوهش نیا در است؟ متفاوت مدارس نیب در دهم هیپا آموزاندانش یآورتاب ایآ

(. A( اجرا شده است )مدل 1یراهه با اثرات تصادفکی)مدل آنوا  HLM یشرطریغ لیتحل کیپرسش باال 
 و( سکال و آموزدانش نجایا)در  مختلف سطوح به وزآمدانش یآورتاب انسیوار کیتفک ،لیتحل نیا از هدف
 ،مدل نیا. باشدیم خیر، ای هست متفاوت هاکالس نیب در آموزاندانش یآورتاب ایآ کهنیا یسبرر ،نیهمچن

 یکالس نیب یهمبستگ بیضر همان که آوردیم فراهم را یآورتاب در هاکالس نیب انسیوار نسبت از یرآوردب
(ICC )را راجع به چگونگی  تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدیثیرات أتبا  ،راههتحلیل واریانس یک .است

صورت برآوردی به ،هاکالس از میانگین نمونه کیو اعتبار هر هاتغییرات در پیامدهای نهفته در و بین کالس
 دهد.ه میئاز میانگین جمعیت آن ارا

(A )مدل راههکی انسیوار لیتحل مدل جینتا -2 جدول
استاندارد یخطابیضراثابت اثر

 74/12011/1کالس نیانگیم متوسط
یمعنادار سطح دویخ یآزاد درجهانسیوار لفهؤمیتصادف اثرات

001/0 346/151423/223 کالس نیانگیم
487/40آموزدانش سطح ریتأث

)/(با توجه به فرمول یکالس نیب یهمبستگ بیضر یبا اثرات تصادف راههکیمدل آنوا  در 2
0000  

 دست آمد.به 27/0
عوامل سطح  یبرا درصد 73 و کنندیم نییتب را یآورتاب انسیوار از درصد 27 حدود مدارس ،نیابرابن
 آمده در جدول فوق در تسدبه( 2دو )یکه مقدار خنیبا توجه به ا ،نیشده است. همچن نییتب آموزاندانش
 یطور معناداربهمختلف  یهاکالس آموزاندانش یآورتابمتوسط  گفت توانیم ،تسا معنادارس مدارسطح 

نمونه موردنظر معتبر بوده و  نیانگیم که دهدیم نشان 933/0دست آمده به 2اعتبار مقدار باهم تفاوت دارد.

1. one way Anova with random effects model

2. reliability
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 یآورتاب که داد نشان یرطرشیغ مدل جینتا. باشد یواقع یهاکالس یهانیانگیم از یشاخص عنوانبه تواندیم
 ریمتغ با یآوردر تاب انسیوار نییتب یبرا ،یبعد یهامدل. است متفاوت هاکالس نیب در یمعنادار طوربه
 و ادراک از کالس در سطح کالس اجرا شدند.  آموزدانش سطح در یمیخودتنظ نیبشیپ

 است؟ آموزدانش سطح در یمیظخودتن عامل به مربوط آموزاندانش یآورتاب انسیوار از مقدار چه
 سؤال نیبه ا ،باشدیآموزان مسطح دانش یرهایبا متغ 1یتصادف أمبد از عرض مدل که( B) مدل در

در  نیبشیپ یرهایمدارس و متغ نیتفاوت ب هدربار یفرض قبل چیکه ه ییجااز آن .شودیپاسخ داده م
 در أمبد از عرض فقط ،رگیدعبارتبه .ستندین هابیش به وابسته یتصادف بخش ندارد،مطالعه وجود  نیا

 یاجرا ی. براماندیم یباق مفهوم در آموزدانش سطح بیضرا گرید اما. باشدیم متفاوت هاکالس هیکل
 .گردید مدل وارد آموزدانش سطح در یمیخودتنظ ریمتغ مدل نیا

Bآموزان برای مدل آوری دانشها بر تابکنندهبینیاثرات پیش -3جدول 

B مدل

یمعنادار سطح استاندارد یخطا بیضر  اثرثابت

1 سطح

001/0 456/0 396/2 یمیخودتنظ

یمعنادار سطح دو یخ یآزاد درجه  یتصادف اثر انسیوار لفهؤم

001/0 551/236 14  کالس نیانگیم 407/15

207/38  اول سطح ریثأت

 یمینظخودت ،شودیطور که مشاهده م. همانستا آموزاندانش یبرا Bمدل  جینتا دهندههئاار فوق جدول
 یاهیپا و ساسا ،یرشرطیغ مدل .است معنادار 001/0 سطح در( آموزدانش سطح)در  دانش یآورتاب و آموزان

 Bمدل  انسیرلفه واؤم سهیاست. با مقا یبعد یهادر مدل حاضر و مدل انسیکاهش وار نسبت محاسبه یبرا

 فرمول از آموزدانش سطح در شده نییتب انسیوار ای انسیوار در کاهش نسبت شاخص ،یرشرطیغ مدل و
 (.گرددیم میتقس صفر مدل انسیوار بر صفرمدل  انسیشده از وار وردهآبر انسی)تفاضل وار گرددیاستفاده م

. است افتهی کاهش آموزدر سطح دانش انسیوار یهالفهؤآموز، مدر سطح دانش یمیعامل خودتنظ فزودنا با
 از درصد 6 دحدو که دهدیم نشان که. آمد دستبه ریزصورت هب آموزدانش سطح در انسیوار کاهش نسبت

. شودیم نییتب یمیخودتنظ ریمتغ توسط زآمودانش سطح در یآورتاب کل انسیوار
487/40-207/38/ (487/40=063/0)

 یعنی یمدل بعد ،سؤال نیا به پاسخ یبرا ها مشابه است؟سکال نیآموز در بدانش یآورتاب نیرابطه ب ایآ
 یررسب یبرا آموز و کالس اجرا شد.دانش سطح یرهایمتغ با یتصادف یهابیو ش یتصادف أدل عرض از مبدم

1. random-intercept model with only student- level variable
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 کالس از اراکاد یهالفهؤم و آموزدانش سطح در یمیخودتنظ عوامل ،یرآوتاب و یفرد عوامل نیب روابط
آموز و دانش سطح یرهایمتغبا  یتصادف أبدکننده وارد مدل شدند. مدل عرض از م ینیبشیپ عنوانبه مدرسه

 :است ریصورت ز( بهCکالس )مدل 

Cمدل  یآموزان برادانش یآورها بر تابکنندهینیبشیاثرات پ -4 جدول

C مدل

یمعنادار سطح استاندارد یخطا  اثرثابت بیضر

1 سطح

001/0 456/0 396/2 یمیخودتنظ

2 سطح

001/0 557/0 460/9 یریدرگ

001/0  ساختار 610/11 472/1
001/0  

 یخودمختار 511/8 990/0

یمعنادار سطح دو یخ یآزاد درجه  یاثرتصادف انسیوار لفهؤم

001/0 438/49 11  کالس نیانگیم 744/8

228/38  اول سطح ریثأت

 یاهیفرض چیشدند. چون ه HLMآموز و کالس وارد مدل دانش سطح یرهایمتغ با یتصادف بیادر مدل ضر
 نیها ببیش ؛ بنابرایننداشت وجود مطالعه نیر اکننده دینیبشیپ یرهایها در متغکالس نیع به تفاوت براج

قرار  یبررس مورد رهایمتغ نیب یاثرات تعامل ،نیها متفاوت نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند و همچنکالس
 جینتاآمده است.  4جدول  کالس درآموز و سطح دانش یرهایبا متغ یتصادف بیمدل ضرا جینگرفته است. نتا

 اول سطحدر  یآورتاب با یمیخودتنظ ریمتغ رابطه ح،سط دو هر در هاریبا واردکردن متغ دهد کهیم نشان
. باشدمی( معنادار 001/0) زیدر سطح کالس ن یساختار و خودمختار ،یریدرگ یهالفهؤو م (>001/0p سطح)

دست آمد. به 186/0 ابر با( برICC) یکالس نیب یهمبستگ بیمقدار ضر
= 744/8 /( 744/8 + 228/38 )=0/186

توان یم بنابراین ،است افتهی کاهشدر هر دو سطح  رهایمتغ افزوناز  پس ،یکالس نیب یهمبستگ بیضر
 بهرا نسبت  یآورتاباز  یکمتر یریرپذییسطح کالس تغ در کالس ساختار از ادراک ریمتغ یهالفهؤم ،گفت

 کنند.یم نییآموز تبسطح دانش در یمیخودتنظ ریمتغ

 یریگجهینت و حثب
 مورد یرهایمتغ انینشان داد که تمام روابط م قیتحق یرهایمتغ نیب رابطه یهمبستگ بیضر ،پژوهش نیا در

 یلیتحص یآورتاب و یجانیه یمیاز ساختار کالس، خودتنظ ادراک نیب ،جهی. در نتباشدیم معنادار مطالعه
 مدارس که داد نشان جینتا. شد اجرا یشرطریغ لیتحل کی ابتدا در پژوهش نیا در .دارد جودو یمعنادار رابطه
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 آموزانعوامل سطح دانش یدرصد برا 73 و کنندیم نییرا تب یلیتحص یآورتاب انسیدرصد از وار 27 حدود
 آموزاندانش یلیتحص یآورتابمتوسط ، گفت توانیم آمده تسدبه جینتا به توجه با ،نیهمچن. است شده نییتب

 یآورتاب که داد نشان یرشرطیغ مدل جینتا ،نیهمچن با هم تفاوت دارد. یطور معناداربهمختلف  یهاکالس
 یآوردر تاب انسیوار نییتب یبرا یبعد یهامدل. است متفاوت هاکالس نیب در یمعنادار طوربه یلیتحص
 و ادراک از کالس در سطح کالس اجرا شدند. آموزدانش سطح در یجانیه یمیخودتنظ نیبشیپ ریمتغ با یلیتحص

و  یجانیه یمیودتنظخ ،داد نشان جینتاوارد مدل شد.  آموزدانش سطح در یجانیه یمیخودتنظ ریمتغ ادامه در
در  یجانیه یمینظعامل خودت افزودن. با باشدیم( معنادار آموزآموزان )در سطح دانشدانش یلیتحص یآورتاب

 6 حدود هک دهدیم نشان نیا که است افتهی کاهش آموزسطح دانش در انسیوار یهامؤلفه آموز،دانش سطح
 . شودیم نییبت یجانیه یمیخودتنظ ریمتغتوسط  ،آموزدانش سطح در یلیتحص یآورتاب کل انسیوار از درصد

 سطح رد یانجیه یمیخودتنظ ملعوا ،یلیتحص یآورتاب و یفرد عوامل نیب روابط یررسب یبرا سپس
 بیامدل ضر وارد مدل شدند. در کنندهینیبشیپ عنوانبه مدرسه کالس از راکاد یهالفهؤم و آموزدانش
راجع به تفاوت  یاهیفرض چیشدند. چون ه HLMآموز و کالس وارد مدل دانش سطح یرهایمتغ با یتصادف

ها متفاوت کالس نیها ببیش؛ بنابراین شتندا وجود مطالعه نیر اکننده دینیبشیپ یهاریها در متغکالس نیب
 جینگرفته است. نتا قرار یبررس دمور رهایمتغ نیب یاثرات تعامل نیهمچن ،نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند

 در یلیتحص یآورابت با یجانیه یمیخودتنظ ریمتغ هرابط سطح، دو هر در هاریکردن متغ با وارد که دادنشان 
 یهمبستگ بیدر سطح کالس معنادار است. ضر یاز خودمختار تیت، ساختار و حمامشارک یهالفهؤم و سطح

 ریمتغ یهالفهؤم ،توان گفتیم بنابراین ؛افتی کاهشدر هر دو سطح  رهایمتغ افزودنبعد از  ،یکالس نیب
 یمیخودتنظ ریتغم بهرا نسبت  یلیتحص یآورتاباز  یکمتر یریرپذییسطح کالس تغ در کالس ساختار از ادراک

 کنند.یم نییآموز تبسطح دانش در یجانیه
 موجود یهامؤلفه که کرد نشان خاطر دیبا ،یلیتحص یآورتاب با یجانیه یمیخودتنظ نقش صوصخ در

 که است مثبت اتیتجرب بر تمرکز ط،یشرا به مثبت یمعناده شامل مثبت یشناخت یهاپردازش و هایابیارز در
 یهاپردازش و یذهن یریدرگ که چرا ؛وندشیم محسوب بحران مدت یط در یآورتاب منابع از خود نوبهبه

 به زین را مثبت عواطف و جاناتیه و کندیم آماده فعاالنه یکردیرو یبرا ار فرد مثبت یهایابیارز و مداوم
 (.2001 ماستن، از نقل به؛ 1999 ،1کسونی)فرد داشت خواهد همراه

 یحت و افتنیهغلب جانکاه، یفشارها ای ایبال با مواجهه در انانس تطابق تیقابل به یآورچند تابهر
 یهاشخص و مهارت یدرون یهاییتوانا ریدر کنار سا صهیخص نیا اما ؛شودیشدن با آن تجارب اطالق متیتقو

 متبلور ثبتم یژگیو کی عنوانبه و ابدییم توسعه و تیتقو ط،یمح در تعاملدر  ن،یچنو هم یو یاجتماع
 آموزش ابلق و یشناخت یاسازه و دهد رخ تواندیم یسطح و سن هر در یآورتاب که،نیا جهینت .گرددیم

 .شودیو تجربه حاصل م یریادگیآموزش،  ن،یتمر قیطر از یعنی ؛است

1. Fredrickson, B. L.
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 یاطالعات تواندیم ،کنندیم یبررس شانیریادگی طیمح درباره را آموزاندانش درک که ییرهایمتغ وزهامر
 حیتوض در و آورند فراهم آموزاندانش( یریادگی یهافرصت ،یعلم یها)جنبه اتیتجرب تیفیک از را مطلوب

متفاوت  گر،یدمدرسه به مدرسهکیو از  گریدکالس به کالسکیاز  آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ چرا کهنیا
 و یکالس یندهایفرآ هگوننیدرباره ا نیوالد و کارکنان آموزان،دانش اطالعات گرچه هستند؛ کنندهو کمک

و  قیبه اطالعات دق دنیرس است، مدارس یعلم یندهایفرآ فیتوص یبرا یارزشمند یاطالعات منبع ،یآموزش
 باشدمی دشوار و مهم یکار شده، ادی یندهایفرآ ینیبشیپ یبرا اطالعات نیا همه کردنیبندمعتبر و صورت

 و رشد یهافرصت ساختنفراهم قیطر از تواندیم یکالس طیمح ،یعبارتبه (.1389 ،همکاران و یبی)حب
 یبرا و باشد مؤثر آموزاندانش یلیتحص یآورتاب ارتقاء در یراهبرد و یزشیانگ ،یعاطف یهاتیحما

 انتظارات و هاتیحما و کل کی عنوانبه مدرسه ن،همساال گروه درس، کالس مانند ییهاطیمح آموزان،دانش
 (.2007 الن، و سونیمار) شوندیم یتلق ممه خانواده
 یو راهبرد یزشیانگ ،یعاطف یهاتیحما و رشد یهارصتف ساختنفراهم قیطر از تواندیم یکالس طیمح

 درس کالس مانند ییهاطیمح آموزان،دانش یبرا و باشد مؤثر آموزاندانش یلیتحص یآورتاب ارتقاء در
و انتظارات خانواده مهم  هاتیحما و کل کی عنوانبه مدرسه ن،همساال گروه(، معلم یرفتارها و هاتی)حما

موانع  رغمهب ،یآموزش طیمح در یلیتحص یآورتاب یدارا آموزاندانش (.2007 الن، و سونی)مار گردندیم یتلق
 که طورهمان( 2003 ومن،ی)ن شوندیم موفق ییباال سطح در یاقتصاد و یفرهنگ ،یو مشکالت اجتماع

 از مثبت جاناتیه زانیم توانیم آموزاندانش در یلیتحص یآورتاب یارتقا با ،کنندیم دیتأک زین رگید قاتیتحق
 (.2009 ،)کوهن داد لیتحو جامعه به را یشادتر آموزاندانش و کرد تیتقو آنان در را یلیتحص به عالقه و ذتل جمله
 یلیتحص یآورکالس و تاب طیادراک از مح نهیزم در گرفته صورت مطالعات گرید با مطالعه، نیا یهاافتهی

 به را یلیتحص یآورتاب و درس کالس از ادراک عامل دو ییسوهم و مطابقت دارد ،شد اشاره هاکه به آن
 یبا آگاه تیتربومیالن امر تعلؤوکرد که مس شنهادیپ توانیم حاضر پژوهش یهاافتهی هیبرپا و رسانده اثبات

 یراهبردها از استفاده با آموزان،دانش یلیتحص یآورتاب ییتوانا شیافزا در کالس طیمحاز نقش مؤثر و مهم 
 یآموزش طراحان نمونه، یبرا. ددهن پرورش آموزاندر دانش شتریچه بهر را ییتوانا نیا احساس مناسب، یآموزش

 برخورد و شتریب هرچه یزگارسا نهیزم که کنند یطراح یاگونهبه را کالس طیمح خود، یهاینوآور با توانندیم
 به دادنیآگاه ن،یابرالوهع. آورد فراهم را بود خواهند روکه با آن روبه یماتیمشکالت، و تصم با را ترمناسب
 در موجود مثبت یهایژگیو داشتن نظر در با یلیتحص ددمتع فیتکال انجام در کهنیا درباره آموزاندانش
 دهکر استفاده کمال و رشد جهت در شانیاستعدادها یمتما از امکان حد تا کنند یسع خود اعتقادات و تیشخص

 اریبس زین ند،ینما شرفتیپ انشیلیتحص یدر زندگ شتریچه بهر کارها در یآورتاب و تحمل قدرت بر هیتک با و
 .است کنندهکمک
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