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 پژوهشیمقاله 

  نوجوانان مبتال به سرطان و ارتباط آن  یلیتحص یمیخودتنظ
 1394-1395 یلیسال تحص: تیهو يهاسبکبا 

  
  ٢*يه پورصابريرق، ١يمحمد يمحمدمهد

 
  22/10/1395 پذیرش تاریخ 17/08/1395 دریافت تاریخ

 
 يدهچک

 نیدر ا یلیحصت یمیخودتنظابعاد  شتریهستند و شناخت هرچه ب روروبه یلیو افت تحص یلیتحص تینوجوانان مبتال به سرطان با عدم موفق: هدف و زمينهپيش
و ارتباط  ننوجوانان مبتال به سرطا یلیتحص یمیخودتنظ نییتع باهدفحاضر  يمطالعه روازاین، آنان را فراهم سازد یلیتحص شرفتیپ ينهیزم تواندیم مارانیب

  انجام شد. 94-95 یلیدر سال تحص تیهو يهاسبکآن با 
انجام  94-95تحصیلی در سال  محک بودند هسنوجوان مبتال به سرطان که تحت پوشش موس 269 يحاضر بر رو یلیتحل یفیتوص يمطالعه: مواد و روش کار

رسشنامه و پ وکانل انیر یلیتحص یمیخودتنظ پرسشنامه دوشامل  شسنج يساده بود. ابزارها یبه روش تصادف گیرينمونهمطالعه  نیدر ا گیرينمونهشد. روش 
 یانحراف استاندارد) و آمار استنباط، نیانگی(م یفیو با استفاده از آمار توص 16نسخه  SPSS افزارنرمها به کمک داده تحلیلوتجزیهبود.  یبرزونسک تیهو يهاسبک
  شد. مچندگانه) انجا ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بی(ضر

 یلیتحص یمیو خودتنظ يهنجار تیسبک هو، )=0001/0Pو  r =397/0( یلیتحص یمیو خودتنظ یاطالعات تیسبک هو نیب يدارمعنیرابطه مثبت و : هاافتهي
)309/0= r  0001/0وP=( ،یلیتحص یمیو خودتنظ تیتعهد هو )287/0= r  0001/0وP=( و  یسردرگم/اجتناب تیسبک هو نیاست ب یدر حال نیوجود داشت. ا

 تیو سبک هو یاطالعات تیسبک هو، تیهو يهاسبک نیاز ب یاز طرف .)=002/0Pو  r = -189/0(وجود داشت  يدارمعنیو  یرابطه منف یلیتحص یمیخودتنظ
  .کنندیم ینیبشیرا پ یلیتحص یمیخودتنظ يدارمعنیطور به -147/0و  259/0ون یب رگرسیبا ضرا بیبه ترت یسردرگم/ اجتناب

تند. لذا با توجه داش یمیخودتنظ ینیبشیدر پ يشتریسهم ب یو سبک سردرگم/اجتناب یسبک اطالعات، تیهو يهاسبکن ینشان داد که از ب جینتا: گيرينتيجه
(و  یابیتیهو يندهاینوجوانان مبتال به سرطان در جهت کمک به فرآ نیجهت والد ژهیو یآموزش يهاکارگاه گرددیم شنهادیحاضر پ يمطالعه يهاافتهیبه 
  ) برگزار گردد.یاطالعات تیهو بکپرورش س خصوصبه
 تیهو، سرطان، یمیخودتنظ: يديکل هايواژه 

  
 ۹۸۲-۹۸۹ ص، ۱۳۹۵ اسفند، ۸۹درپي پي، دوازدهمشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  09187212470: تلفن، رانیا، ام نوریدانشگاه پ، یتیگروه علوم ترب: آدرس مکاتبه

Email: mehdi20.mohamadi@gmail.com 

  
  مقدمه

آن  یاست که ط ياافتهیند فعال و سازمانیفرا یمیتنظخود
 یسپس سع و خود انتخاب کرده يریادگی يرا برا یران اهدافیفراگ

نترل ک، میتنظمطابق آن زش و رفتار خود را یانگ، تا شناخت کنندیم
  .)1( ندیو نظارت نما
کنترل عملکرد کارآمد در خصوص  یهسته اصل، یمیخودتنظ

ه ینظر بنا بر .)2( باشدیم یت زمان و مقابله با فشار روانیریمد، تکانه
 دهیسازمان ينحوهه یبر پا یمیاساس خودتنظ مرمان و همکارانیز

                                                             
  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. 1
 (نویسنده مسئول) مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران 2

. ستر بنا شده ایفراگ يهايریادگی، يو رفتار یزشیانگ، یفراشناخت
 یلیتحص ازلحاظ اگرمیآموزان خودتنظقات نشان داده دانشیتحق

 شانيریادگیهستند که  یآموزانر دانشیمراتب برتر از سابه
ز در مورد نقش ین یج مشابهینتا .)1(ست یانه نیگرامیخودتنظ
است.  آمدهدستبه یلیت تحصیدر موفق یمیتنظخود يهامهارت

زان آموکه دانش از آن هستند یاز شواهد حاک یب که برخین ترتیبد
 يخاص از راهبردها يریادگی يهاتیدر موقع تنهانه، ممتاز

 یرا با همسان هاآنبلکه ، کنندیاستفاده م يشتریب یمیخودتنظ
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آموزان از که استفاده دانش ییتا جا برندیبه کار م يشتریب
دهد و یش میرا افزا هاآن يآمدکارخود، یمیخودتنظ يراهبردها

  .)3(شود یم هاآن يریادگی يباعث ارتقا
 وانتیمرا  نوجوانان در یتحصیل موفقیت عدم و تحصیلی افت
 زا بسیاري در ن دانست چنانچهیدر والد کنندهنگرانموارد  ازجمله

 الئمع اولین از یکی مدرسه در شکست و تحصیلی افت معضل موارد
آنچه گفته شد  .)6-4( شوندیم محسوب جدیدتر مشکالت بروز

 کالتمش از ياریبس ينهیزم سالم نوجوان کی در که بود یاتیخصوص
 المبت نوجوان کی که است یحال در نیا سازدیم فراهم را یلیتحص

 کی با ینوجوان حساس دوران کردن يسپر بر عالوه سرطان به
 ار هاآن یزندگ مختلف ابعاد که دارد سروکار کنندهناتوان يماریب

  .)7(سازدیم متأثر
 نبارگرا بسیار جامعه براي تحصیلی افت پیامدهاي کهازآنجایی

 ادامه از دانهیناام سرطان به مبتال نوجوان ای کودك کی و است
 مؤثر عوامل و علل بررسی. ماندیم باز یلیتحص شرفتیپ و لیتحص

 تحصیلی پیشرفت منظوربه الزم راهکارهاي ارائه همچنین و آن بر
که در  ییهایژگیاز و یکی .)8( رسدیم نظر به يضرور نوجوانان نیا

 است موردتوجه یلینه عملکرد تحصیدر زم يفرد يهابحث تفاوت
ک نوجوانان مبتال یط بحران در یشرا ت است.یهو يهاسبکبحث 

 یت مربوط به دوران نوجوانیاست که بحران هو يبه سرطان تا حد
نه عدم یگر زمید ياز سو يو يکنندهناتوان يماریو ب سوکیاز 

  .)9(فرد را فراهم ساخته است يسازگار
 که ردیگیمشکل  یجامعه در فرد زمان رشیموردپذت یشخص

 فردهمنحصرب یبر آگاه یت مبتنیهو شکل گرفته باشد. يت در ویهو
ز یگر متمایاز هر انسان د ياگونهن امر است که ما بهیانسان از ا

 یونو در یک جنبه اساسیت یت انسان هویدر مطالعه شخص ؛میهست
ت مفهوم یدهد. هویم به فرد یکپارچگیبوده که احساس تداوم و 

، یشخص هویت چون ینیباشد و با عناویفرد از خودش م یذهن
 استفاده مورد غیره و یجنس هویت، یقوم هویت، یاجتماع هویت

از  اندعبارت یتیهو يهاسبکانواع ن راستا ی. در ا)10(گیرد یم قرار
 و تعهد یسبک سردرگم/اجتناب، يهنجار، یاطالعات یتیسبک هو

  : ل آورده شده استیک در ذیکه شرح هر. )11(
به  یسبک اطالعات يدارا افراد: )ی(سبک اطالعات یعلمخود

و  پردازندیاطالعات مربوط به خود م یابیپردازش و ارز، جووجست
خودکاوشگر فعال هستند. افراد با سبک  ندیفرآ کی ریهمواره درگ

و پردازش اطالعات مربوط  یابیعمده به دنبال ارز طوربه یاطالعات
خود بازتابنده هستند و در مورد قضاوت درباره  هاآن، به خود هستند

  ).11( خود دچار شک هستند
 ای يکه سبک خبر يافراد: )يسبک هنجار( شیاندجزم خود

) نی(مانند والد شانیهمواره با افراد مهم زندگ، دارند يهنجار

بالقوه از  داتیافراد در مقابل تهد نی. اکنندیم جادیا ییهمنوا
 زنندیم یشناخت فیو دست به تحر کنندیاستفاده م یقبل يهاپاسخ
 فاختال لیبه دل عالوهبه خود دارند. یقبل تیدر حفظ موجود یو سع

جامعه  ياند و هنجارهاچگونه هاآن نکهیاطالعات درباره ا نیب
 تیکه با اطالعات و مسائل مربوط به هو یزمان شودیباعث م ستیچ

 شکست خوردناز  یاحساس گناه و نگران ینوع شوندیرو مروبه
  .)11( داشته باشند

اد افر، تیسبک هو نیا در: )ی(سبک سردرگم/اجتناب ناخودآگاه
و در رابطه با  دهندیواکنش نشان م یطیمح يبر اساس تقاضاها

 شامل یدارند. سبک اجتناب یاجتناب ایمغشوش  يریگجهت، خود
 يریگمیتصم، سبک نیا ياست. افراد دارا یاجتناب از مسائل شخص

 قیکند به تعو نییرفتارشان را تع یتیکه موقع یخود را تا زمان
 راتییتغرا با  تشانیهو، ینوجوانان با سبک اجتنابازند. اندیم
خود را  تیهو نکهیبدون ا کنندیهماهنگ م شانیاجتماع يازهاین

  ).11(نشان دهند  خوبیبه
ر از س منظوربه؛ ثبات دهنده افراد در هنگام وسوسه تعهدسبک 

دار و جهت یک چارچوب ارجاعیتعهد ، گر استید يگرفتن رفتار
ن یفرد در درون ا يکند که رفتار و بازخوردهایجاد میهدفمند ا
  .)11( شودیم میو تنظ یابیارز، ینیبازب، چارچوب

با ، یدر نوجوان يت فردیکه هو کسون بر آن استیاعتقاد ار
 یات حاصل از برخورد درست اجتماعیو بر اساس تجرب گذشت زمان

خود از  يجداسازشتن و یخو ییدر جهت شناسارد و یگیشکل م
است که  ین در حالیا؛ بخشدیمنوجوان را تکامل ، گرانید

 ين فردیروابط بن اعتماد گردد و یگزیجا یسرخوردگ کهیدرصورت
 یخودآگاه يجابهدهد؛ نوجوان  يریگگوشهخود را به انزوا و  يجا

و تعادل  یهماهنگ و شودیم روروبهت با ابهام نقش یل هویو تشک
بروز  يوت در یو بحران هو يبهنجارناخورد و یبه هم م يو يرفتار

  .)12(کند یم
با  یلیتحص یمیخودتنظ يریادگیبحث  رسدیمبه نظر 

ها یژگین ویا ازجملهدر ارتباط باشد  یمتفاوت يفرد يهایژگیو
 یدوره نوجوان ازآنجاکهت اشاره کرد. یهو يهاسبکتوان به یم

ف یاز مسائل و تکال یکی یابیتیاست که بحث هو يادوره
نوجوانان مبتال به سرطان  یو از طرفرود یآن به شمار م ریناپذییجدا

ا خود ب یلیخود همواره در بعد تحص کنندهناتوان يماریب لیبه دل
 یتیهو يهاسبکو شناخت از  یلذا آگاه هستند؛ روروبه یمشکالت

 یلیصتح یمینوجوانان مبتال به سرطان و ارتباط آن با ابعاد خودتنظ
ر ت هرچه بهتیتقو منظوربه یشناختروانمداخالت  ينهیزم تواندیم

چنانچه در صورت را فراهم سازد.  یلیشرفت تحصیو پ یمیخودتنظ
ان مبتال به سرط نوجوانان در تیهو يهاسبک ابعاد مختلف ییشناسا

 ینیبشیپآنان را  یلیتحص یمیشرفت در خودتنظیامکان پ توانیم
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 پورصابري رقيه محمدي، محمدمهدي
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 یلیت تحصیدر موفق یمیو با توجه به اثرات مثبت خودتنظ کرد
 به عملرا  هاآن یلیتحصپرورش و رشد  ينهیزمتوان ینوجوانان م

 يهاسبکن یب يرابطهن ییتع باهدفمطالعه حاضر  روازاین، آورد
  ام شد.انج مبتال به سرطان نوجوانان یلیتحص یمیت با خودتنظیهو

  
  مواد و روش کار

 به مبتال نوجوان 269 يرو بر حاضر یلیتحل یفیتوص يمطالعه
-95 یلیدر سال تحص، بودند محک موسسه پوشش تحت که سرطان
 یتصادف روش به گیرينمونه، گیرينمونه روش. شد انجام 1394
 به، محک موسسه پوشش تحت نوجوان 900 مجموع از .بود ساده
 سرطان به مبتال نوجوان 269 تعداد یمرجس و مورگان جدول کمک

 یقطع صیتشخ شامل؛ مطالعه به ورود يارهایمع شدند. مطالعه وارد
 از ماه 6 حداقل شدن يسپر، سرطان به نوجوان يابتال بر یمبن

 لهازجم .بود گرید مزمن يهايماریب به ابتال عدم و یقطع صیتشخ
ز ا هاپرسشنامهل ناقص یبه تکم توانیمخروج از مطالعه  يارهایمع

  تحت مطالعه اشاره نمود. يهانمونهجانب 
که در  بودن پژوهش پرسشنامه یداده در ا يگردآور یابزار اصل

 یبرزونسک یتیسبک هو يپرسشنامه: الف؛ خواهد شد یادامه معرف
)1992 ()ISI( : ت توسط یهو يهاسبکسنجش  يبرا یسؤال 40فرم

 ين پرسشنامه دارایشده است. ا ساخته 1992در سال  یبرزونسک
 و تعهد یسردرگم/اجتناب، يهنجار، یاطالعات يهااسیمق خرده

مربوط به  پرسشنامه سؤاالتاز  سؤال 11 ب که؛ین ترتیبد، باشدیم
 سؤال 10و  ياس هنجاریآن مربوط به مق سؤال 9، یاس اطالعاتیمق

گر مربوط به ید سؤال 10و  یاجتناب/اس سردرگمیآن مربوط به مق
بک ک سیو  شده استفاده یل ثانویتحل ياس تعهد است که برایمق
 5کرت یاس لیبا مق، ن پرسشنامهیشود. ایمحسوب نم یتیهو

 5موافق =  کامالًتا ، 1مخالف =  کامالًکه شامل  باشدیم يادرجه
را  یاس اطالعاتیب آلفا) مقی(ضر یدرون ییایپا ی. برزونسکباشدیم

 73/0را  ی/ اجتنابسردرگماس یو مق 66/0 يهنجار مقیاس، 62/0
ق یپرسشنامه از طر يهمگرا یگزارش کرده است. اعتبار خارج

ر د ون و آدامزیت بنیت هویاس وضعیآن با مق یهمبستگ یابیارز
 ا خردهب شدهکسبت یکه هو بین ترتیبد، دیرس تأییدبه  1986سال 

خرده با  يریتأخت یو تعهد و هو یاطالعات يریگاس جهتیمق
 يریگو جهت يهنجار يریگجهت، تعهد يهااسیمق

سال در  يران غضنفری. در ااشتد یهمبستگ یسردرگم/اجتناب
 ییایاو پ یین پرسشنامه روایا یابیو هنجار یابیپس از اعتبار 1383
ت یسبک هو يبرا، 74/0کل پرسشنامه  يو برا قبولقابلآن را 
ت یسبک هو، 52/0 يت هنجاریسبک هو، 67/0 یاطالعات

 گزارش کرده است 57/0اس تعهد یو مق، 62/0 یسردرگم/اجتناب
)13(.  

ن یا: )1989ان وکانل (یر یلیتحص یمیخودتنظپرسشنامه : ب
 32ساخته شد. شامل  1989ان وکانل در سال یپرسشنامه توسط ر

م یتنظ، شدهیفکنم درونیتنظ، یرونیم بیتنظ مؤلفه 4و  سؤال
اس یبر اساس مق سؤالاست. هر  یزش درونیو انگ شدهشناخته

ها از شود و دامنه نمرهیم يگذار) نمره4تا  1( يادرجه 4کرت یل
ب یوه ضریاعتبار پرسشنامه به ش در نوسان است. 128تا  32

 يکرونباخ برا يب آلفایکه ضرااست محاسبه شده  یدرون یهمسان
  .)14( بودند 75/0تا  69/0ها در دامنه اسیمقخرده

حات الزم در خصوص یئه توضان پژوهش ضمن اریجهت انجام ا
 ییو راهنما يریها و اجتناب از هرگونه سوگل پرسشنامهیتکم

قرار  فردار هر یاختدر  یصورت تصادفها بهپرسشنامه، رمعمولیغ
و  یت زمانیمحدود جادیا بدون ل پرسشنامهیتکم منظوربه .گرفت

قرار داده  هاآنار یدر اخت یوقت کاف هایآزمودنجاد اضطراب در یا
هدف از ، یحفظ مالحظات اخالق يالزم به ذکر است در راستا. شد

ح داده شد یتوض موردمطالعه يواحدها يانجام پژوهش حاضر برا
ن ن و نوجوانایخود به والد یب که پژوهشگر ضمن معرفین ترتیبد
د و اهداف انجام مطالعه نمود یح در خصوص فوایاقدام به توض، هاآن

نان داده شد که اصل محرمانه بودن اطالعات در یاطم هاآنو به 
 یاجرا خواهد شد؛ از طرف یلیتکم يهاپرسشنامهک از یخصوص هر

ا عدم شرکت در مطالعه یدر خصوص شرکت و  موردمطالعه يواحدها
ا خود نوجوان ین و یل والدیحق انتخاب داشتند و در صورت عدم تما

  د.یاعمال نگرد هاپرسشنامهل یبر تکم یمبن ياجبار گونهچیه
 يآمار افزارنرماز  هاداده تحلیلوتجزیه ين پژوهش برایدر ا

SPSS  یفیاز شاخص آمار توصن راستا یاستفاده شد و در ا 16نسخه 
 ؛شامل یآمار استنباط ار ویانحراف مع، نیانگیم، یفراوان ؛شامل

طح در س ون چندگانهیب رگرسیرسون و ضرایپ یب همبستگیضرا
  شد. استفاده 05/0 يمعنادار
  
  هايافته

درصد)  63نفر ( 167تعداد  موردمطالعهنوجوان  269از مجموع 
 7/24 دهد کهیج نشان مینتا) بودند. درصد 37نفر ( 102مرد و 
درصد  3/19، سال 16درصد  7/28، سال 15آموزان از دانش درصد

سال دارند. به  18درصد از آنان  3/27سال و  17آموزان دانشاز 
 ن مطالعهیدر ا ن است.یر سنیش از سایسال ب 16سن  یفراوان یعبارت
ه یدرصد در پا 32، متوسطه ه اولیآموزان در پااز دانش درصد 24

 نیبنابرا. بودندل یه سوم مشغول به تحصیدرصد در پا 44دوم و 
ه یآموزان پان و دانشیشتریمقطع متوسطه به سوم یآموزان پادانش
  .شتنددر گروه نمونه را دا یزان فراوانین درصد میترکماول 

ت یهو يهاسبک يهااسین خرده مقیاز ب در پژوهش حاضر
و  )12/38±76/7ت (ین مربوط به تعهد هویانگین میباالتر
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±18/8( یت سردرگم/اجتنابین آن مربوط به سبک هویترنییپا

 یلیتحص یمیخودتنظ نمرات ین کلیانگیم بود.) 01/28
  .بود) 71/66±9/93(

ت و یهو يهاسبک نیوجود رابطه ب یبررس منظوربه
رسون یپ یب همبستگیاز آزمون ضر، نوجوانان یلیتحص یمیخودتنظ
بک س ؛يهااسیمق ان خردهیم يکه رابطه ترتیباینبه. شداستفاده 

ت یهو سبک، يت هنجاریسبک هو، یت اطالعاتیهو
ده یجسن یلیتحص یمیر خودتنظیو تعهد با متغ یسردرگم/اجتناب

  باشد.یم 1شماره  ج آن به شرح جدولیکه نتا شود.یم
 تین سبک هویب يدارمعنیرابطه مثبت و  1بنابر جدول شماره 

سبک ، )=0001/0Pو  r =397/0( یلیتحص یمیو خودتنظ یاطالعات
، )=0001/0Pو  r =309/0( یلیتحص یمیو خودتنظ يت هنجاریهو

 )=0001/0Pو  r =287/0( یلیتحص یمیت و خودتنظیتعهد هو

 یت سردرگم/اجتنابین سبک هویباست  یدر حالن یا .شتوجود دا
 شتوجود دا يدارمعنیو  یرابطه منف یلیتحص یمیو خودتنظ

)189/0- = r  002/0وP=(. هآمددستبهچندگانه  یب همبستگیضر 
ت و یهو يهاسبکان یساده م ياکه رابطه است 461/0 با برابر

 يهاسبککه  ین معنیدهد به اینشان م را یلیتحص یمیخودتنظ
ن ییرا تب یلیتحص یمیانس خودتنظیدرصد از وار 2/21ت یهو
 کند.یم

 تیو سبک هو یت اطالعاتیسبک هو، تیهو يهاسبکن یاز ب
 -147/0و  259/0ون یب رگرسیبا ضرا بیبه ترت یسردرگم/ اجتناب

د. به کننیم ینیبشیرا پ یلیتحص یمیخودتنظ يدارمعنیطور به
سبک ، تیهو يهاسبک يهااسیخرده مقن یکه از ب ین معنیا

در  يشتریسهم ب یت سردرگم/ اجتنابیو سبک هو یت اطالعاتیهو
  .)2(جدول شماره  اندر وابسته داشتهیمتغ ینیبشیپ

  
  در کل یلیتحص یمیت و خودتنظیهو يهاسبکان یرسون میپ یب همبستگیضر: )۱(جدول 

  يدارمعنیسطح   رسونیپ یب همبستگیضر  یلیتحص یمیر خودتنظیمتغ
  0001/0  397/0  یت اطالعاتیسبک هو
  0001/0 309/0  يت هنجاریسبک هو

  002/0  -189/0  یت سردرگم/اجتنابیسبک هو
  0001/0  287/0  تعهد

  
  زمانهمدر کل نمونه به روش  یلیتحص یمیت با خودتنظیهو يهاسبکان یون میب رگرسیضرا: )٢جدول (

  رهایمتغ
 ب استانداردیضرا راستانداردیغب یضرا

  يدارمعنیسطح 
B Std. Error Beta  

 0001/0  259/0  088/0  349/0  یت اطالعاتیسبک هو

 078/0  172/0  083/0  228/0  يهنجارت یسبک هو

 001/0  -147/0  067/0  -175/0  سردرگم تیسبک هو

 112/0  098/0  077/0  123/0 تعهد

 
  گيرينتيجهبحث و 

 یاطالعاتت یسبک هو نیما بنشان داد که حاضر ج پژوهش ینتا
در  .وجود دارد دارمعنیمثبت و  يارابطه یلیتحص یمیو خودتنظ

در  )16( 2بزیو گ 1ماسون و )15( و همکاران يریتقدن خصوص یا
  .مشابه را گزارش نمودند یجیمطالعات خود نتا

را  یسکنیبروز یتیه هوید نظرینخست با، افتهین ین اییدر تب
ت یسبک هو يه افراد داراین نظریچراکه بنابر ا، قرار داد مدنظر
 یابیاطالعات و ارز يجستجوفعال به  طوربهآگاهانه و ، یاطالعات

                                                             
1 Mason 

اقدام به استفاده از اطالعات مناسب پردازند و سپس یم هاآن
در حل مسائل و  يشتریب يدن افراد از توانمنیا روازاین ندینمایم

 یو شغل یلیتحص يهدف گذار برخوردار هستند؛ یمشکالت شخص
 استقاللاز  یلیط تحصیو در مح ن افراد واضح و روشن استیدر ا

در  ن افرادیا. دار هستندبرخور ییباال یلیتحص شرفتیپ، یآموزش
ر د هاآنعملکرد و  قرار دارند یاستقالل عاطف ازنظرده آل یا يانقطه

ن افراد یا .ر استيبرجسته و چشمگ يليف تحصيانجام تکال
بع من يدارا، نگردرون، با عزت نفس باال، م گریخودتنظ، کوشسخت

2 Gibbs 
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 یدگیچیقدرت حل مساله و پ يدارا، خودآگاه، یکنترل درون
مورد انتظار از  يهایژگیات با وین خصوصی. ا)17(هستند  یشناخت

ماد احساس اعت یچراکه نوع، گر مرتبط استمیرندگان خودتنظیادگی
رنده یم گر وجود دارد که در برگیرندگان خودتنظیادگینان در یو اطم

 .باشدیم هاآن یغلبه بر مشکالت آموزش منظوربه نفساعتمادبه
دانند ین احساس که میبا ان افراد یحداقل امر در آن است که ا

 کنند. آنانیبرخورد م مشکالتند با یبرآ هاآند از پس یچگونه با
از  ید بخشیان فعال است و خودشان بایجر ینوع يریادگی، دانندیم

، اندختهیخودانگ يریادگینه ین افراد در زمیرند. ایرا بپذت آنیمسئول
از ، کنندیش وضع میخو يبرا ياانهیگراواقع یلیاهداف تحص

به اهداف خود استفاده  یابیدست منظوربهکارآمد  يراهبردها
  .)18( ندینمایم

 یمیو خودتنظ يت هنجاریورابطه سبک ه ن مطالعهیدر ا
 يهاافتهیافته با ین یا .گزارش شد دارمعنیمثبت و  یلیتحص

همسو و  )16(بز یماسون و گ، )15(و همکاران  يریتقد يهاپژوهش
  سازگار است.

ت یسبک هو يتوان گفت که افراد دارایمج ینتان یا ریتفسدر 
را  يمدارو هدف بودن با وجدان، خود کنترلاز  ییهاجلوه يهنجار
 یز درك روشنین يت هنجاریآموزان با سبک هو. دانشدهندیمبروز 

دانش آموزان سه با یدارند اما در مقا یلیو اهداف تحص يریگاز جهت
 يو خودمختار ترکماز تحمل ، یاطالعاتت یهوسبک  يدارا

ار برخورد یجانیو ه یآموزش، یلیتحصدر ابعاد مختلف  يترپایین
ت یسبک هو ياطالعات از جانب افراد دارا یابیکاوش و ارز. هستند
 ياهيریگمیافراد در تصمن یکه ایطوربه باشدیمف یضع يهنجار
 برجستهمرجع و افراد  يهاگروهدستورات  و انتظاراتبا ، دیو عقامهم 

اطالعات  یابیوجو و ارزبه جست طور فعالنوا شده و بههم
د و موجو یتیبر حفظ ساختار هو ین افراد مبنی؛ تالش اپردازندینم

ف اکتشاق و یدر جهت تحق ینکه تالشیبدون ا باشدیمدفاع از آن 
ر یغ یین افراد مبنایتعهد در ا يریشکل گ. ر انجام دهندین مسیدر ا

ند رسید از مراجع قدرت مهم به تعهد میق تقلیاز طر دارد و یاکتشاف
د. کننیرانه و متعصبانه دفاع میگسخت صورتبهشان و از تعهدات
ن یکه ایطوربهن افراد مشخص است یدر ا یو شغل یاهدف آموزش
 يپذیرانعطافاست و از  یرونیکنترل عوامل وابسته ب اهداف تحت

  .)19( باشدیمبرخوردار  يترکم
 يت هنجاریسبک هو يدفاع سرسختانه و متعصبانه افراد دارا

 بکن سیرابطه ا يدارمعنی يبرا یمناسبن ییتواند تبیماز تعهدات 
در  میدانیطور که مرا همانیباشد ز یلیتحصیمیبا خودتنظ تیهو

ج یالت و ترویاتکا به خود در امر تحص یکنون یروند آموزش
، ینیگزهمچون هدف یمیبرخاسته از خودتنظ يهامهارت

 ط مطالعه بهیکنترل مح، یتیخودتقو، یابیخودارزش، یخودنظارت

محسوب شده و نوجوانان با  یلیمهم تحص يهاارزش ازجمله ینوع
 يهار نوجوانان خود را با ارزشیش از سایب يت هنجاریسبک هو

 نیبنابراکنند یهماهنگ م یستم آموزشین شده از طرف سییتع
ن روند انجام یز این یلیتحص یمیرود در مورد خودتنظیانتظار م

  رد.یگ
و  یسردرگم/اجتنابت یرابطه سبک هون پژوهش یدر ا
ا افته بین یاگزارش شد.  دارمعنیو  یمنف یلیتحص یمیخودتنظ

و همکاران  يحجاز، )15(و همکاران  يریتقد يهاپژوهش يهاافتهی
  همسو و سازگار است. )19(

ت یسبک هو يتوان گفت که افراد دارایم افتهین یا حیتوضدر  
ن و ییپا گیريتصمیمهستند که از قدرت  يافراد یسردرگم/اجتناب
ن افراد عزت ی. اباشندیمبرخوردار  یجانیه يرفتارهاعدم ثبات و 

رد عملکناقص دارند.  یمیو خودتنظ یمنف خودپنداره، نیینفس پا
ف یکالت غالباًن افراد یکه ا یبدان معن، ن افراد ناقص استیر در ایگیپ

ان رساندن یبه پا منظوربه يترکمو از قدرت  کنندیمخود را رها 
 ین افراد در زندگیت ایموفقسطح . باشندیمف خود برخوردار یتکال

 يافراد دارا. )19( باشدیمف یار ضعیبس یلیو ابعاد مختلف تحص
اساس  داشته و بر ینییپا یمیخودتنظ یت سردرگم/اجتنابیسبک هو
منبع  ين گروه دارایدهند. ایپاسخ م یطلبت و لذتینوع موقع
و  یو شناخت يف اسنادیضع يو راهبردها یرونیکنترل ب

باشند یت مین و بدون تعهدات مربوط به هوییپا يدارشتنیخو
ت یسبک هو یمنف یهمبستگ خوبیبهات ین خصوصیا. )20(

  .دهندیمح یرا توض یلیتحص یمیخودتنظسردرگم و 
 یلیتحص یمیتعهد و خودتنظ سبکج پژوهش نشان داد که ینتا 

 افتهین یا ریتفسدر  .کنندیمرا گزارش  يدارمعنیارتباط مثبت و 
ج یاباال نتتعهد  از آن هستند که یاز شواهد حاک یبرخ: توان گفتیم

 اضطراب، قیتعوعدم ، حل مسئله، ارانهیهوش يهايریگمیتصمچون 
بر آن  کمنیبر اعتقاد. )20( دارد یرا در پ يریگمیقبل از تصم نییپا

از سر  منظوربهبات دهنده افراد در هنگام وسوسه ؛ ثتعهد است که
دار و جهت یک چارچوب ارجاعی. تعهد گر استید يگرفتن رفتار

ن یفرد در درون ا يکند که رفتار و بازخوردهایجاد میهدفمند ا
نقظه  درواقعن یشود. و ایم میو تنظ یابیارز، ینیبازب، چارچوب
م است یخودتنظرندگان یادگیت یدارندگان تعهد هو اشتراك

کنند و با استفاده از یم ینین افراد عملکرد خود را بازبیچه اچنان
کوشند یم هاآنص و اصالح و جبران یص نقایدر تشخ یابیارزش

ه ت کیتعهد هو يات ذکر شده برایگر خصوصین دیبر ا عالوه. )20(
ب و متناس یلیتحص یمیخصوص خودتنظو به یمیوجود خودتنظ با

  است. يدارمعنین ید ایهمخوان است. مو
 تیسبک هو، تیهو يهاسبکن یج پژوهش نشان داد از بینتا
 يدارمعنی طوربه یت سردرگم/ اجتنابیو سبک هو یاطالعات
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در  يرشتیکنند. و سهم بیم ینیبشیرا پ یلیتحص یمیخودتنظ
 يهاهافتیافته با ین یا دارند. یلیتحص یمیخودتنظ ینیبشیپ

 همسو و سازگار است و آدان و فلنر و همکاران يریتقد يهاپژوهش
)15(.  

 یمیخودتنظ یطور منفتواند بهیم یت اجتنابیهوکه سبک نیا
 يات مطرح شده برایبا وجود خصوص، کند ینیبشیرا پ یلیتحص

ن یه اک ترتیباینبه، قابل قبول است یت سردرگم/ اجتنابیسبک هو
کردن در برابر  یخالو شانه انداختن ریتأخت نماد به یسبک هو

در قبال  یتیکرد واقعیک روی عنوانبهن نحو یف است که به بهتریوظا
بر  یمبتن يامقابله يشود و شامل راهبردهایمشخص م یزندگ

در  معموالً ن سبک ی. افراد با ا)17(باشد یجان میه
ا ر هاآنممکن  يدهند و تا جایل نشان مشان تعليهايریگمیتصم
و  یبا مشکالت شخص ییارویبه رو یلیاندازند و تمایم ریتأخبه 

در  يرا ندارند. آنان تعهد هاآنشان و حل تیمسائل مربوط به هو
 نسبت به یدهند و فقط زمانیت از خود نشان نمیهو يقبال تعهدها

ند. ل کیتحم هاآنبه  یرونیط بیدهند که شرایت نشان میجد يزیچ
ط یشود که فرد نسبت به محیباعث م یتین سبک هویکاربرد چن

ط و مطابق با آن عمل یدرخواست محت نشان دهد و بنا به یحساس
بر اساس  یلیتحص یمیخودتنظ یمنف ینیبشیپ نیبنابرا. )21(کند 

  رسد.ینظر م ن سبک درست بهیا

 يهاسبکرابطه  ین پژوهش بررسیا يهدف از اجرا یکل طوربه
. طبق بود مبتال به سرطاننوجوانان  یلیتحص یمیت با خودتنظیهو
 یلیتحص یمیت و خودتنظیهو يهاسبکن ین پژوهش بیج اینتا

 يهاسبکن یکه از ب بین ترتیبدوجود داشت.  دارمعنیرابطه 
در  يشتریسهم ب یو سبک سردرگم/اجتناب یسبک اطالعات، تیهو

 يالعهمط يهاافتهیلذا با توجه به  داشتند. یمیخودتنظ ینیبشیپ
ن یژه جهت والدیو یآموزش يهاکارگاه گرددیمشنهاد یحاضر پ
 یابیتیهو يندهایکمک به فرآدر جهت  مبتال به سرطان نوجوانان

 یاز طرف .گرددبرگزار ) یت اطالعاتیپرورش سبک هو خصوصبه(و 
کاشته  یت در دوران کودکیهو يهاسبک يد توجه داشت بذرهایبا
نند. ینشیبه بار م یگر مراحل زندگیو د یشوند و در دوران نوجوانیم

که از  یتواند در پرورش نوجوانانین امور مین به ایتوجه والد
  باشد. مؤثربرخوردار هستند  ییباال یلیتحص یمیخودتنظ

  
  يتشکر و قدردان

دانشگاه  )95298حاضر حاصل طرح مصوب (با کد  يمطالعه
قات و ین راستا از معاونت تحقیکرمانشاه بود. در ا یعلوم پزشک

اس ت سپینها یفراهم آوردن بودجه مال منظوربهن دانشگاه یا يفناور
 مانه ما را دریکه صم ینوجوانان يهیکلو از  دیآیمو تشکر به عمل 

  .شودیم ینمودند تشکر و قدردان يارین طرح یانجام ا
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ACADEMIC SELF-REGULATION OF ADOLESCENTS WITH 
CANCER AND ITS RELATIONSHIP WITH IDENTITY STYLES IN 

2015-2016 SCHOOL YEAR 
 

Mohammad Mehdi Mohammadi1, Roghayeh Poursaberi2* 
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Abstract 
Background & Aims: Understanding the identity styles of adolescents with cancer can predict the 
progress in their academic self-regulation. The present study was performed to determine the 
relationship between identity styles and academic self-regulation in adolescents of Kermanshah city in 
school year 2015-2016. 
Materials & Methods: The present cross-sectional study was conducted on 269 adolescents with cancer 
that were covered by the Mahak institute in school year 2015-2016. Data sampling method was simple 
random sampling method. The main tool for data collection contains Berzonsky Identity Style 
questionnaire and Ryan & Connell questionnaire. Data analysis was performed by using SPSS version 
22, descriptive statistics (mean and standard deviation), and inferential statistics (Pearson correlation 
coefficient and regression test). 
Results: Significant positive relationships were found between academic self-regulation and 
informational identity style (r= 0.397 and p=0.0001), normative identity style and academic self-
regulation (r= 0.309 and p= 0.0001), identity commitment and academic self-regulation (r= 0.287, 
p=0.0001). However, there was a significant negative correlation between confusion / avoidance and 
academic self-regulation (r= -0.189 and p=0.002). The informational identity style and confusion/ 
avoidance style predicted academic self-regulation significantly (regression coefficient 0.259 and -
0.147). 
Conclusion: The results showed that among identity styles, informational style and avoidant identity 
style had a greater share in anticipation of self-regulation. Therefore, according to the findings of the 
present study, special workshops for parents and teachers and young people in secondary schools should 
be held to help identify processes (especially education and informational identity style). 
Keywords: identity styles, academic self-regulation, adolescents. 
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