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و  ورزی خودشفقتاختالل تنظیم هیجان براساس  بینی پیش
 جنسیت گر تعدیلخوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش 

 

 4زاده، رضا نبی3، الله انسانی مهر2، فریده عامری1مهر ینرگس انسان
 
 چکیده

های تنظیم هیجان در  ورزی با اختالل هدف از این پژوهش تعیین رابطۀ خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت
آموزان دورۀ دوم  گر جنسیت بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمام دانش نوجوان با درنظر گرفتن نقش تعدیل

تهران بودند که با شهر  2و  1منطقۀ  1399ـ1398پسر( در سال تحصیلی  80دختر و  80نفر؛ 160متوسطه )
ای انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و از نوع  ای چندمرحله گیری خوشه استفاده از روش نمونه

ورزی و  های خوداثرمندی تحصیلی، خودشفقت منظور گردآوری اطالعات از مقیاس بستگی بود و به هم
بستگی پیرسون و ورگرسیون گام  ز روش همهای این پژوهش با استفاده ا اختالل تنظیم هیجان استفاده شد. داده

بینی اختالل  ورزی درپیش به گام تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت
های  گر جنسیت در رابطۀ بین خودشفقت با اختالل دار بود. از طرفی نقش تعدیل تنظیم هیجان نوجوانان معنی

معناست که جنسیت بر جهت و رابطه بین این دو متغیر تأثیر گذاشت، اما این  دار شد و بدین تنظیم هیجان معنی
توان نتیجه  ها می گری در رابطۀ خوداثرمندی تحصیلی و اختالل تنظیم هیجان برقرار نبود. براساس یافته تعدیل

ند و با تقویت ورزی با اختالل تنظیم هیجان در نوجوانان ارتباط دار گرفت که خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت
 های تنظیم هیجان نوجوانان کمک کرد. توان به بهبود اختالل ورزی و خوداثرمندی تحصیلی می خودشفقت

 ورزی، نوجوانان. خودشفقت ،تحصیلی یخوداثرمند جان،یه میاختالل تنظ :های کلیدی واژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between academic self-

efficacy and self-compassion with emotion regulation disorder in adolescents along 

with the role of gender moderator. The statistical population of the study was all 

high school students (160; 80 girls and 80 boys) in the academic year 1399-99 in 

districts 1 and 2 of Tehran who were selected using multi-stage cluster sampling. 

The method of this research was descriptive and correlational and in order to collect 

information, scales of academic self-efficacy, self-compassion and emotion 

regulation disorder were used. The data of this study were analyzed using Pearson 

correlation and stepwise regression. The results showed that academic self-efficacy 

and self-compassion were significant in predicting adolescent emotion regulation 

disorder. On the other hand, the role of gender moderator in the relationship between 

self-compassion and emotion regulation disorders was significant and it means that 

gender affected the direction and relationship between these two variables; 

However, this adjustment was not established in the relationship between academic 

self-efficacy and emotion regulation disorder. Based on the findings, it can be 

concluded that academic self-efficacy and self-compassion are associated with 

emotion regulation disorders in adolescents and by strengthening academic self-

compassion and self-efficacy can help improve adolescent emotion regulation 

disorders. 
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 مقدمه

نقـش انتقــال از دوران   دورهایـن   در زنـدگی انســان اسـت.  دوران بسـیار حساسـی    نوجـوانی 
و فـرد را دسـتخوش تغییـر جسـمی، شـناختی،       کنـد  را ایفا مـی  سالی بزرگ سمت بهکودکی 
کند که سراسر همراه با هیجان و پویایی است و در این دوره افـزایش   عاطفی می ـ اجتماعی

توانایی در تفکر، شروع بلـو  و تغییـر در روابـا بـا خـانواده، دوسـتان، مدرسـه و اجتمـاع،         
هـا، تـالش در جهـت     های خانوادگی، مسئولیت ساالن، خانواده و جامعه، نقش انتظارهای هم
عی جدیـد، مـدیریت تکـالین زنـدگی بـدون وابسـتگی       هـای عـاطفی و اجتمـا    کسب نقش

 سـاالن  بـزرگ گیـری جدیـدی بـرای آینـده عنـوان       ازحد به افراد دیگر و ایجـاد جهـت   بیش
 هیجانییک نوجوان از نظر  شود که درمواردی این تغییرها باعث میگیرد؛  مستقل شکل می

شـود   ر سـبب مـی  (، کـه ایـن امـ   2014، 1)گـرگ زا قـرار بگیـرد    در سطح ناپایدار و اسـترس 
 20 کـه حـدودا    طـوری  داشـته باشـد بـه    2هـای هیجـانی   پذیری بیشتری در برابر اختالل آسیب

(. 2020، 3فــولیگنیدرصـد نوجوانـان مبـتال بــه نـوعی از اخـتالل هیجــانی هسـتند )کـرون و        
شـده وجـود دارنـد و اکاـر ایـن       سـازی  یـا درون  شده سازی شکل برون های هیجانی به اختالل
های هیجانی رایـج   طور کلی اختالل شود، به بعد از کودکی و در نوجوانی آغاز میها  اختالل

در دوران نوجوانی شامل اخـتالل هـراس، ارـطراب فراگیـر، ارـطراب جـدایی، ارـطراب        
هـا در دوران کـودکی و    اجتماعی، ارطراب خاص، وسواس و افسردگی است. این اخـتالل 

اجتمـاعی را در دوران   ـ  غلی، تحصـیلی و روانـی  منفی بر عملکرد شـ  تأثیرتواند  نوجوانی می
هـا افـت    (. در اکاـر مـوارد ایـن اخـتالل    2018، 4به همراه داشـته باشـد )اگانـدل    سالی بزرگ

منفـی ایـن اخـتالل، عملکـرد و      تـأثیر  دلیـل  بـه آن بـر  پـی دارد و عـالوه  کیفیت زندگی را در
توجـه  بهداشـت روانـی مورد   عنوان اولویت های درمانی، به وری جامعه و همچنین هزینه بهره

ای  گسـترده  صـورت  بـه های هیجـانی   (. اختالل1398، و همکاران گیرند )برومندیان قرار می
ی هـا  موقعیـت شـدید بـه    ۀهای منفی و ناسـازگاران  رود در این اختالل فرد با هیجان کار می به

زیـابی  خود موجب کاهش کنترل و ار ها موقعیتگونه واکنش به  این .دهد مختلن پاسخ می
یـا پیشـگیری از   الش بـرای تعـعین، فـرار و اجتنـاب     شود و فرد درگیر ت درست هیجان می
آشکار و پنهان در تـالش هسـتند    صورت بهافراد  ۀهای هیجانی است. هم بروز و آغاز تجربه
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بـا   هـا  هـای منفـی احسـاس    رو ارزیابی اینازبگذارند،  تأثیرخود   هیجان ۀکه روی مسیر تجرب
و خود را در قالب رفتارهای منفی نشـان   همراه استی هیجانهای  حالت ۀتجربعدم تمایل به 

هـای   کند که افراد از راهبردهای گوناگونی بـرای کنتـرل هیجـان    دهد و این امر ثابت می می
چگونگی تنظیم و کنتـرل هیجـان در    ،(. بنابراین2019، 1گیرند )مکا و گودمن خود بهره می

 2کنـد؛ تنظـیم هیجـان     هیجانی نقش اساسـی و مهمـی ایفـا مـی     های بروز یا عدم بروز اختالل
ــه طیــن وســیعی از هیجــان  هــا کــه از نظــر اجتمــاعی مقبــول و   شــامل اعمــالی اســت کــه ب

 صـورت  بـه  هـا  موقعیـت توانـد در برخـی    دهد و فرد طی آن مـی  پذیر باشد، پاسخ می انعطاف
هـای   از واکـنش  هـا  موقعیـت دهـد و در برخـی دیگـر از     واکـنش نشـان    خودانگیخته سـریعا  

تکانشی بازداری کند. هرگونه تداخل در تنظیم هیجان باعث، الن( فقـدان آگـاهی، در    
هـای   ب( فقدان استراتژی های الزم بـرای اصـالش شـدت و مـدت پاسـخ      ،و پذیرش هیجان

هـای هیجـانی در سـطح پـایین کـه در رسـیدن بـه اهـداف          ج( عدم تحمل پریشانی ،هیجانی
 شـناختی  روانپیامدهای منفی  سالی بزرگمدت و و در بلندشوند، است  واقع میواالتر مؤثر 
، و همکـاران  3دآگوسـتینو خواهـد داشـت )   درپـی های گوناگون هیجـانی را   اختالل ازجمله
صـحیح انجـام گیـرد، باعـث      طـور  بـه ( و برعکس اگر توانایی کنترل و تنظـیم هیجـان   2017
آن کـاهش   درپـی کردهای اجتماعی خواهد شـد و  افراد و بهبود عمل شناختی روانبهزیستی 

(. 2011، و همکـاران  4مکاللـین خواهـد داشـت )   درپـی هـای هیجـانی    میزان ابتال به اخـتالل 
شناسی و پیامدهای ناشـی از   اختالل تنظیم هیجان، سبب در زمینۀهای متعدد  پژوهش باوجود
یجـان و پیامـدهای منفـی    توجـه بـه اهمیـت تنظـیم ه    ان ابعاد پنهان بسیاری دارد و باآن همچن

کننـده و بهبـودبخش ایـن مشـکل      اختالل تنظیم هیجـان، یـافتن و بررسـی عوامـل پیشـگیری     
دهـد کـه ررـایت از زنـدگی،      کننده باشد. پژوهشی مروری نشان مـی  تواند بسیار کمک می

عوامـل مـرتبا بـا تنظـیم هیجـان هسـتند و        ازجملهبینی و ...  بهزیستی، معنای زندگی، خوش
همچنـین   .(2021و همکـاران،   5موسـکوویتز آیند ) حساب می مابت به شناسی روانی متغیرها

پژوهشی نشان داد که عوامـل مابتـی ماننـد شـادکامی و ررـایت از زنـدگی باعـث کـاهش         
و  شـوند )فرهـوش   مدت و افزایش هیجانات مابت در بلندمدت مـی  هیجانات منفی در کوتاه
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و خوداثرمنـدی   1ورزی خودشـفقت مابـت،   شناسـی  رواندو متغیـر دیگـر   (. 1398، همکاران
هـا   بهینه رابطه دارند و سطوش پایین آن صورت بهنیز با مدیریت مشکالت هیجانی  2تحصیلی
هــای هیجــانی اعــم از اســترس،  و پریشــانی شــناختی روانانــواع مشــکالت  کننــدۀ بینــی پــیش

میـت ایـن عوامـل،    اه (. بـاوجود 2015، 3و ویلکامـ  ارطراب و افسـردگی اسـت )سویسـا    
و خوداثرمنـدی تحصـیلی بـا اخـتالل تنظـیم       ورزی خودشـفقت ارتبـاط   در زمینـۀ ها  پژوهش

 هیجان بسیار محدود است، بدین جهت این متغیرها برای بررسی انتخاب شدند.
مفـاهیمی   ازجملـه وارد شده و  شناسی رواناز دل آیین بودا به علم  ورزی خودشفقت

و تحـــول آن ریشـــه دارنـــد.  فراینـــداســـت کـــه بیشـــتر در ماهیـــت خـــود و چگـــونگی  
افـراد دارد، در جوامـع    شـناختی  روانارتباط زیادی با دیگر عملکردهـای   ورزی خودشفقت

 کـه در آیـین    در حـالی  شـود،  دیگـران ابـراز مـی    بـه  نسـبت غربی شفقت مفهـومی اسـت کـه    
دیگـران مهـم اسـت و     ۀشـفقت بـرای خـود بـه انـداز     بودا این باور وجود دارد که احسـاس  

مهربـانی و   ۀرنج هـای خـود، تجربـ    سمت بهمعنای گشودگی و حرکت  به ورزی خودشفقت
ــه نســبتمراقبــت  ــه دور از قعــاوت   خویشــتن، شــکل ب ــه نســبتگیــری نگرشــی پختــه و ب  ب

مشـتر  تمـامی    ۀاز تجربـ  جزئـی فـرد   ۀهـا و تشـخیا اینکـه تجربـ     ناکارآمدی و شکسـت 
و همکـاران،   6؛ فراری 2018، و همکاران 5؛ مارش 2007، 4هاست )گروس و تامپسون نانسا
)مهربانی با خـود دربرابـر قعـاوت خـود،      ورزی خودشفقت ۀمؤلفسه  (2003) 7نن (.2019
سـازی فزاینـده( را مشـخا    در برابـر همانند  هـای انسـانی دربرابـر انـزوا و آگـاهی      اشترا 
را  ورزی خودشـفقت در ترکیب با یکدیگر یک چارچوب کلی از مؤلفه کند که این سه  می

هـا   مؤلفهو این  (2017، و همکاران 9؛ اسالتر2014، و همکاران 8سازند )دیدریچ مشخا می
هـا بایـد    و کاسـتی  هـا  شکسـت کنـد، جـای قعـاوت خـود بـرای       به ترتیب به فرد کمک می

ن اسـت پیشـه کننـد و بـه     که مسـتلزم حمایـت، مالیمـت و در  خویشـت    را مهربانی با خود 
های انسانی، که موجـب شـناخت تجـارب     اشترا  ۀشرط دست یابند. دربار وقید پذیرش بی
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یی را در زنـدگی  هـا  شکسـت ها اشـتباه و   انسان ۀمشتر  بشری است، در  این امر که هم
و در  اسـت هاسـت، الزم   انسـان  ۀمعمول هم ۀاز تجرب جزئیکنند و شکست و رنج  تجربه می
تنها فردی است که نقایا و کند  ساس انزوا قرار دارد، که طی آن فرد احساس میمقابل اح

ورزی اسـت شـامل    خودشـفقتی  ۀمؤلفـ دارد. آگـاهی، سـومین    مشکالت خاصی در زندگی
هـای   مورد جنبهآمیز در اینجا و اکنون است و افراد به جای اینکه درگیر داستان اغراق ۀتجرب

تجـارب و   به نسبتسازی فزاینده معروف است، ه همانندشان شوند که ب منفی خود و زندگی
های مختلـن   مؤلفهتجربه کنند. این  یمناسب گاهی داشته باشند و آن را به گونۀهیجان خودآ
انگیـزد و فـردی کـه     هـا را برمـی   شکسـت و رنـج   به نسبتهای هیجانی متفاوت افراد  واکنش
هـای   مؤلفـه  بـه  نسبتهای طین مابت )مهربانی با خود، اشتراکات انسانی و آگاهی( را  مؤلفه

طین منفی )قعاوت خود، انزوا و همانندسازی فزاینده( بیشتر اتخاذ کند؛ هیجانات خـود را  
ها و  شوند تا ویژگی در اسالم نیز افراد تشویق می(. 2016 ،)ننکنند  بهتر تعدیل و تنظیم می
هـا را در افـزایش و ارتقـای احتـرام بـه       خود را بازشناسی کنند و نقش آن تجارب گوناگون

هـای دیگـر    بـه خـود، جهـان و انسـان     طور کلی نسـبت  خود و عزت نفس شناسایی کنند و به
هـای   مؤلفـه (. اتحـاد  1399شفقت داشته باشند تا درنهایت سعادتمند شوند )کمری و بابک، 

ی تنظـیم هیجـان و پیامـدهای منفـی آن همچـون      هـا  منفی با اخـتالل  ۀرابط ورزی خودشفقت
ــخوار  ــویی، نش ــم  روان رنجورخ ــری، دره ــیختگی و  فک ــهگس ــورت ب ــکالتی   ص ــی مش کل

بهزیسـتی اسـت کـه     ۀکننـد  بینـی  پـیش  ورزی خودشفقتدارد، در نوجوانان نیز  شناختی روان
ــ ــل اخــتالل هیجــان اســت.   ۀنقط ــاب  ورزی خودشــفقتمقاب ــا ت ــین ب ــر  همچن آوری در براب
)شخصـیت و   های هیجانی نیز همراه است که در این صـورت افـراد از منـابع درونـی     اختالل
های فرهنگی مناسب شامل روابا، اجتمـاع و   )دسترسی به حمایت ها( و منابع بیرونی مهارت

 1کننـد )واتـس   زا استفاده میرای هدایت و مدیریت موقعیت تهدیدخدمات حمایتی است( ب
 در زمینـۀ هـا   شود که اکار پژوهش یات پژوهشی مشخا می(. با مرور ادب2011، و همکاران
خـاص   شـناختی  روانبا مشکل تنظیم هیجان، متمرکز بر اخـتالالت   ورزی خودشفقتارتباط 

این ارتباط در افـراد بهنجـار و    در زمینۀمانند افسردگی، ارطراب و استرس است و پژوهش 
دهـد، افـراد بـا     . شـواهد نشـان مـی   اسـت خـاص بسـیار محـدود     شـناختی  روانبدون اختالل 
کننـد   تجربه مـی  تر کمهای منفی را  های مابت را بیشتر و هیجان باال هیجان ورزی خودشفقت

هـای منفـی خواهنـد بـود بـدین صـورت کـه افـراد بـا           قادر به کنترل و تنظـیم ایـن هیجـان    و
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ـ   فینلـی خواننـد )  سازگار فرا می طور بهباال منابع زیادی برای تنظیم هیجان  ورزی خودشفقت
، ورزی خودشـفقت توان با تقویـت   بنابراین می ،(2017، و همکاران 2؛ کاستیو 2017، 1جونز

 نظر از اختالل هیجانی خاص بهبود بخشید. توانایی تعدیل و تنظیم هیجانات را صرف
خوداثرمنـدی   یکی دیگر از عوامل مـؤثر و مـرتبا بـا بهبـود اخـتالل تنظـیم هیجـان       

بـه رویکــرد   بعـدی اسـت و اساسـا    نـدی کلـی یـک ســاختار چند   داثرماسـت. خو  3تحصـیلی 
در تـوان خـود    ۀاجتماعی بندورا تعلق دارد و به معنی قعاوتی است که افراد دربارـ  شناختی
انتظار دارنـد. خوداثرمنـدی   عمالی برای رسیدن به عملکرد موردسازماندهی و اجرای ا زمینۀ

ریــزی،  کنــد و موجــب افــزایش برنامــه مــی یبینــ پــیشانگیــزه و عملکــرد در طــول زمــان را 
و  5؛ مــایر2013، و همکــاران 4)کــرم شــود کننــده مــی هــای اصــالش خــودتنظیمی و فعالیــت

هـای خـاص ایـن عامـل، خوداثرمنـدی تحصـیلی اسـت کـه          (. یکی از جنبه2017، همکاران
، 6تحصـیلی موردانتظـار اسـت )هانیکـه و برودبنـت      در زمینـۀ شده  معنای شایستگی ادرا  به

بـا   شـود  (. باورهای مربوط به شایستگی که توسا خوداثرمندی تحصـیلی حاصـل مـی   2016
هــا در ارتبــاط اســت. هرچــه  هــا، اعمــال و انگیــزه افکــار، احســاس ازجملــهعوامــل مختلفــی 

 ۀهای ناخوشایند مرتبا بـا تحصـیل و سـبک مقابلـ     خوداثرمندی تحصیلی باالتر باشد هیجان
هـای خوشـایند ماننـد لـذت از      تر و هیجان شود پایین ن میاجتنابی که موجب ارطراب امتحا

(. بنابراین خوداثرمندی یـک متغیـر مهمـی    2019و همکاران، )بیرانوند  یادگیری باالتر است
کنترلی را دهـد و خـود   را انجـام مـی   هـا  موقعیـت آمیز بـودن  ۀ تهدیـد است که داوری دربـار 

کنند کـه ایـن امـر سـبب      اور پیدا میشود و افراد به پیامدهای مابت یک رویداد ب موجب می
هـای ناخوشـایندی ماـل ارـطراب      های خوشایند )لذت( جایگزین هیجان شود که هیجان می
خوداثرمندی و باورهای مخصوص بـه آن در طـول زنـدگی    (. 2018و همکاران،  7)لیو شود

ی خاصی هستند بـدین صـورت کـه باورهـای خـاص      ها موقعیتکند و مختا  تغییر پیدا می
شکسـت تحصـیلی کـاهش     اثـر اسـت مـاال     ی دیگـر بـی  ها موقعیتوقعیت و زمینه در یک م

توانـد روی خوداثرمنـدی اجتمـاعی و     دارد و متعاقب آن می درپیخوداثرمندی تحصیلی را 
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مـدت کـاهش بهزیسـتی و    ویژه هیجـانی در دراز  کند. این پیامد اجتماعی و به هیجانی نیز اثر
ــدگی را   ــیررــایت از زن ــایآمدارد ) درپ ــل یت ــی 2015، 1و گامپ ــان م ــواهد نش ــد  (. ش ده

هـایی   هـای مختلـن تحصـیلی، درگیـر چـالش      با خوداثرمنـدی بـاال در حـوزه    آموزان دانش
هـای   هـایی در حـوزه   هـا در دانـش، مهـارت و توانـایی     شوند که باعث رشد و تحـول آن  می

هـا از   لشها و پافشاری و مقاومت در برابـر ایـن چـا    و همچنین تالش در سختی شودخاصی 
ــو تأثیر ــدی تحصــیلی اســت )آرتین (. 2019، و همکــاران 3؛ گــروتن2012، 2هــای خوداثرمن
هـای اولیـه بـه     شوند و بـا عـدم موفقیـت    های درسی بیشتر درگیر می در فعالیت آموزان دانش

هـای الزم   شوند و به تالش ادامـه خواهنـد داد و بـدین صـورت اسـتراتژی      راحتی تسلیم نمی
ها، ارزیـابی   کنترل ارزش ۀطبق نظریبرند.  کار می ر تکالین درسی را بهبرای موفقیت خود د
 ۀای در زنجیـر   های تحصـیلی و پیامـدهای آن اهمیـت ویـژه     شده روی فعالیت کنترل ادرا 

آورد کـه بـه    وجـود مـی   هپیامد را بـ ـ   کنترل و عملـ  ها دارد و بدین شکل انتظار عمل هیجان
توانند یک تکلین را آغاز و به اتمـام برسـانند و    کند که می این باور را القا می آموزان دانش

( و در مقابل افرادی با خوداثرمنـدی پـایین   2018و همکاران،  لیونتایج مابتی را ایجاد کنند )
داننـد و مشـکل    های تحصیلی مـی  تحصیلی، خود را ناتوان برای رویارویی با چالش در زمینۀ

کـل رفتارهـای    طور بههای خوردن و  رفتار مانند مصرف مواد مخدر، اختاللتنظیم هیجان و 
ــانش ــه در آن تک ــلیمانی   گرایان ــت )س ــدیدتر اس ــا ش ــاران ه ــکین 1399، و همک و  4؛ هاس
هـا در ایـن زمینـه بیشـتر بـه بررسـی        شـده، پـژوهش  بـاوجود شـواهد ذکر  (. 2018، همکاران

خاص با مشـکالت در   طور بهی تحصیلی اند و ارتباط خوداثرمند خوداثرمندی کلی پرداخته
توجه به مرور ادبیات پژوهشی و رسی قرار گرفته است. بنابراین بابرتر مورد کمتنظیم هیجان 

اهمیت متغیرهای مابت در بهبود مشکالت هیجانی و کمک به تنظیم هیجان، پژوهشـی الزم  
بـا مشـکالت   و خوداثرمندی تحصـیلی   ورزی خودشفقتاست که به شکلی منسجم، ارتباط 
 .کندتنظیم هیجان در نوجوانان را بررسی 

سـازی   در مفهـوم  بـر نقـش جنسـیت    دیـ تأکیکی دیگر از اهداف پـژوهش،  همچنین 
اسـت بـراین    و خوداثرمندی تحصیلی در رابطـه بـا اخـتالل تنظـیم هیجـان      ورزی خودشفقت
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و  1یارنـل انـد )  گذاشـته صـحه   ورزی خودشـفقت هایی بر نقـش جنسـیت در    اساس، پژوهش
( و پژوهشگرانی نیـز بـر   2015، 3؛ بلوث و بالنتون2016، و همکاران 2؛ سان2019، همکاران
، 4بنـدورا انـد )سـاکیترا و    یـد کـرده  تأکهای جنسیت در خوداثرمندی تحصـیلی   نقش تفاوت
 موجود در این زمینه، ۀتوجه به پیشین(. لذا با2013، 6هان  ؛2016، و همکاران 5؛ لوب2017

و جهـت و شـدت    کنـد  به فهم پیچیدگی روابا در این زمینه کمک مـی  جنس آزمون نقش
باتوجـه بـه شـیوع بـاالی اخـتالل تنظـیم       د. شو ی جنسیت تبیین میگر تعدیلرابطه با توجه به 

هیجان در بین نوجوانان و پیامدهای منفی ازجمله اختالالت رفتاری و هیجانی که برای آنان 
گذار بر آن وجود دارد. این پژوهش درپـی آن اسـت   به همراه دارد، لزوم بررسی عوامل اثر
ورزی و خوداثرمنـدی تحصـیلی بـا اخـتالل تنظـیم       که رابطۀ عوامل مابتی چون خودشـفقت 

کنندگی جنسیت باعث روشن تر شـدن   هیجان بررسی کند و همچنین با بررسی نقش تعدیل
گی، مذهبی، اقتصـادی و  و با توجه به اینکه این متغیرها در ابعاد مختلن فرهناین رابطه شود 
هـای   گیـرد و اغلـب مطالعـات مربـوط، در فرهنـ       های مختلفی به خود می اجتماعی شکل

خصوص غرب انجام شده است، الزم است پژوهشی به بررسی رابطۀ متغیرهای ایـن   دیگر به
. بنـابراین باتوجـه بـه مبـانی نظـری ایـن پـژوهش        صورت منسجم در ایران بپردازد پژوهش به
ورزی و خوداثرمنـدی تحصـیلی    به این پرسش پاسـخ دهـد کـه آیـا خودشـفقت      برآن است

گـری جنسـیت در ایـن میـان      کنند؟ و اینکه آیـا تعـدیل   بینی می اختالل تنظیم هیجان را پیش
 برقرار است؟
 

 روش
 2و  1آموزان مناطق  دانش تمام یجامعه آمار بود. بستگی هم از نوعو  یفیپژوهش توصاین 

حجـم نمونـه بـا توجـه بـه      بـود.  1399ـ 1398شهر تهران در سال تحصیلی  دورۀ دوم متوسطۀ
 19تـا   16هـا بـین    سـنی آن  ۀدامن .انتخاب شد پسر( 80دختر و  80) نفر 160جدول مورگان 
سـال،   19نفـر و   65سال،  18نفر؛  45سال،  17نفر؛  48سال، 16سال بود ) 18سال با میانگین 

دوازدهـم   ۀدرصـد( و پایـ   5/32، 52یازدهم ) ۀصد(، پایدر 8/26، 43دهم ) ۀنفر( و در پای 2
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 ای گیــری خوشــه روش نمونــهبــه  پــژوهش ۀنمونــ کردنــد. درصــد( تحصــیل مــی 6/40، 65)
 مدرسـه کـامال    6مدرسـه   215گیـری از بـین    منظـور نمونـه   ای انتخـاب شـدند. بـه    مرحلهچند

سـپس  کـالس از هـر مدرسـه انتخـاب شـد و       تصـادفی دو  صـورت  به تصادفی انتخاب شد و
و  هیـ تجز آموزان از هر کالس براسـاس حجـم موردنیـاز نمونـه وارد پـژوهش شـدند.       دانش
 ونیو رگرس بستگی همشامل  یو استنباط یفیآمار توص یها ها با استفاده از روش داده لیتحل

  اده شد.استف 23اس.پی.اس.اس. نسخۀ  یافزار آمار انجام شد و از نرم گام به گام

 
 ابزارها

 .در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد
اخــتالل تنظــیم هیجــانی یــک شــاخا   1:مقیاا م مالااتنظ م هااین  ی اا   

خودگزارشی است که برای ارزیابی مشکالت تنظیم هیجان در دوران نوجوانی تا جوانی بـه  
سـؤال   36دارای  به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده اسـت و  تری نسبت شکل جامع

( و 0درجـه ای لیکرتـی هرگـز )    5گذاری آن از مقیاس  نمره (.2004، 2است )گراتز و رومر
است، هرچه نمره باالتر باشد بـه معنـای    180تا  36کند، دامنۀ نمره بین  ( تبعیت می5همیشه )

ش گـزار  88/0نامـه را   ( اعتبار ایـن پرسـش  2004اختالل هیجانی بیشتر است. گراتز و رومز )
نامۀ اختالل تنظیم هیجانی از  برای تعیین اعتبار پرسش (،1393کردند. در پژوهش احمدیان )

بـود کـه بیـانگر رـرایب قابـل قبـول        77/0روش آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد کـه برابـر بـا      
/. و بـرای بررسـی اعتبـار بـه بررسـی      88پایـایی آزمـون ـ بـازآزمون      نامۀ مذکور بود. پرسش
نامه با آزمون هیجان خواهی زاکرمن پرداختـه شـد کـه مشـخا      ن پرسشبستگی نمره ای هم

نامــه از اعتبــار کــافی برخــوردار اســت  دار اســت و پرســش بســتگی مابــت و معنــی شــد هــم
(043/0p= ،26/0r= ،59n=)   ،ــاران ــگری و همک ــش 1388)عس ــار پرس ــن   (. اعتب ــه در ای نام

و در این پـژوهش   گزارش شد 79/0پژوهش، بااستفاده از رریب آلفای کرونباخ محاسبه و 
 .روایی محتوایی مقیاس موردتأیید متخصصان و استادان مربوط قرار گرفت

توسـا جینکـز و    1999در سـال   نامـه  پرسـش ایـن   :3مقیاس خوداثرمنـدی تحصـیلی  

                                                                                                                                        
1.  Diffiiculties in Emotion Regulation Scale (DERS) 

2.  Gratz & Roemer 
3.  Children's Perceived Academic Self-Efficacy Scale 
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برای ارزیابی خوداثرمندی تحصیلی نوجوانان ساخته شده است. این مقیاس دارای  1مورگان
( 1مخــالفم ) کــامال  تــا( 4مــوافقم ) ای کـامال   درجــه 4لیکــرت ال اســت و در طیــن ؤسـ  30
تـر باشـد    نزدیـک  120و هرچه نمـره بـه    است 120تا  30نمره بین  ۀد. دامنشو بندی می درجه

/. و مقـدار آزمـون   78برای تحلیل برابر با  KMO. رریب خوداثرمندی تحصیلی باالتر است
االسـالمی   )شیخدار بود  معنی P< 0100/0بود که در سطح  1395کرویت بارتلت نیز حدود 

گـزارش شـد و در    82/0در پژوهش جینکز و مورگان آلفای کرونباخ  (.1394و همکاران، 
 76/0آمده با اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ     دست ه( اعتبار ب1392) جمالی و همکارانپژوهش 

دست  هب 79/0 نامه پرسشبود. در این پژوهش نیز رریب آلفای کرونباخ برای بررسی اعتبار 
روایی محتوایی مقیاس موردتأیید متخصصان و استادان مربـوط قـرار   و در این پژوهش  آمد
 گرفت.

 2003ورزی به خود توسا نن در سال  شفقت نامۀ پرسش 2:ورزی مقیاس خودشفقت
ای تقریبـا    سؤال است و در طین لیکرت پنج درجـه  26این مقیاس دارای ساخته شده است. 

اسـت هرچـه    130تـا   26شود. دامنۀ نمـره بـین    بندی می ( درجه4( تا تقریبا  همیشه )1) هرگز
(. 2009)نـن،   دهد ورزی بیشتری را نشان می تر باشد میزان خودشفقت نزدیک 130نمره به 

دوقطبـی مهربـانی بـا خـود در برابـر قعـاوت و داوری در برابـر         ۀاین مقیاس دارای سه مؤلف
 6انزوا؛ بهشیاری در مقابل همانندسازی فزاینده است و ایـن   ر برابرخود؛ انسانیت مشتر  د

(، رریب اعتبار بازآزمـایی  2003نن ) کنند. مجموع واریانس کل را تبیین میزیرمقیاس در
( 1392)و همکـاران   ایرانی توسا خسـروی  ۀگزارش کرد. آلفای کرونباخ در نمون 93/0را 
/.، انـزوا  84هـای انسـانی    ، اشـترا  79/0خـود   به نسبت، قعاوت 81/0مهربانی با خود  برای
. گـزارش داده شـد   76/0و کـل مقیـاس    83/0، همانندسـازی فزاینـده،   80/0، آگاهی 85/0

های اصلی و چرخش واریمـاکس در   مؤلفهتحلیل عاملی این ابزار با استفاده از روش تحلیل 
منظـور بررسـی روایـی بـا      کنـد و بـه   درصد واریانس کل مقیاس را تبیین می 11/75مجموع 

 ۀکـل دامنـ   ۀهـا بـا نمـر    مؤلفـه نمـرات   بسـتگی  هـم  ۀاستفاده از روش همسانی درونی، محاسب
در ایـن   نامـه  پرسـش اعتبـار   .(1395)کرد و باباخانی، دست آمد  هب 69/0تا  25/0ررایبی از 
این    و درآمـد   دسـت  بـه  86/0اسـتفاده از رـریب آلفـای کرونبـاخ محاسـبه و       پژوهش، با
 .روایی محتوایی مقیاس موردتأیید متخصصان و استادان مربوط قرار گرفتپژوهش 

                                                                                                                                        
1.  Jinks & Morgan 

2.  self-Compassion Scale 
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 ها یافته
های آمار توصیفی برای متغیرهـای پـژوهش، اخـتالل تنظـیم هیجـان، خوداثرمنـدی        ابتدا شاخا
 آورده شده است. 1های آن در جدول  و زیرمقیاس ورزی به خود شفقتتحصیلی و 

 

 های پژوهشمتغیر فیهای توصی یافته   1جدول 
   جنسیت

 کل پسران  دختران 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل چولگی کشیدگی

 146 50 -05/0 -27/0 69/19 10/97  97/19 24/90 97/19 24/90 تنظیم هیجان
 40 12 73/0 53/1 82/5 44/22  40/6 6/24 23/5 29/26 خوداثرمندی
 110 49 -03/0 -23/0 79/11 40/79  56/11 84/82 04/11 90/75 ورزی شفقت
 25 6 03/0 -14/0 59/3 28/15  37/3 14/15 82/3 42/15 مهربانی

 22 4 04/0 -14/0 16/3 47/12  80/2 8/13 3 12/11 قعاوت خود
 22 6 41/0 -017/0 26/3 90/12  93/2 46/12 54/3 33/13 آگاهی

 22 6 -09/0 -32/0 24/3 13/13  28/3 90/13 04/3 33/12 همانندسازی
 25 4 14/0 -61/0 47/4 21/13  21/4 26/15 7/3 10/11 اشتراکات انسانی

 24 5 32/0 22/0 4/3 43/12  80/3 28/12 96/2 60/12 انزوا

 

شود در جدول مقادیر میانگین و انحـراف اسـتاندارد نشـان     که مشاهده می طور همان
اسـت.   2و  -2های اسـتاندارد عـددی بـین     داده شده است. مقادیر چولگی و کشیدگی داده

ها دارای توزیع نرمال هستند. قبـل از آزمـون    داده 1دست آمده در جدول  باتوجه به اعداد به
خطی بودن متغیرهـا و اسـتقالل خطاهـا موردبررسـی      ، همهای نرمال بودن مدل ابتدا مفروره

ها از آزمون کالموگروف ـ اسمیرنن اسـتفاده    فرض نرمال بودن داده قرار گرفت. برای پیش
شد. آزمون کالموگروف در همۀ متغیرها از لحاظ آماری معنادار نبود و فرض نرمـال بـودن   

دهنـدۀ   تر نشان یا کم 1/0خا تحمل (. همچنین شا< 05/0Pها مورد تأیید قرار گرفت ) داده
خطی بودن  های تشخیا هم یکی دیگر از روش 1عامل تورم واریانسخطی بودن است.  هم

دهندۀ نسبت واریانس استانداردشده کلی به واریانس یگانه است. اگـر ارزش   است که نشان
همکـاران،  خطی بـودن اسـت )میـرز و     دهندۀ هم باشد نشان 10عامل تورم واریانس باالتر از 

و  10تـر از   کم آمده از محاسبۀ عامل تورم واریانس دست (. در تحقیق حارر مقادیر به2006

                                                                                                                                        
1.  Variance Inflation Factor (VIF)  
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خطی بودن در متغیرهای پژوهش رخ  بود که نشان داد پدیدۀ هم 1/0رریب تحمل بیشتر از 
خطی نیز اطمینـان حاصـل کـرد.     به مفرورۀ عدم هم توان نسبت نداده است. بر این اساس می

تـوان گفـت کـه از     اسـت و مـی   4تـر از   است که کـم  58/1مقدار دوربین واتسون همچنین، 
آمـده،   دسـت  هـای بـه   ها تخطی صورت نگرفته است. بنابراین بـا توجـه بـه شـاخا     مفروره
 توان نتیجه گرفت که شرایا آزمون رعایت شده است. می

 ۀرابطـ  دهنـدۀ  نشـان هـای پـژوهش و   بسـتگی بـرای متغیر   همشامل ماتریس  2جدول  
 .هاست آن
 

 های پژوهشمتغیر بستگی همماتریس    2 جدول

 هامتغیر 1 2 3 4 5 6 7 8
 . اختالل تنظیم هیجان1 1       

 .خوداثرمندی تحصیلی2 -42/0** 1      

 ورزی به خود . شفقت3 21/0** -03/0 1     
 به خود  . مهربانی نسبت4 -01/0 01/0 55/0** 1    

 . قعاوت خود 5 55/0** -32/0** 49/0** 07/0 1   

 . آگاهی6 06/0 07/0 53/0** 12/0 13/0 1  

 . همانندسازی فزاینده 7 24/0** 05/0 56/0** 26/0** 30/0** 10/0 1 

 های انسانی  . اشترا 8 21/0** 19/0* 65/0** 08/0 32/0** 26/0** 10/0 1

 انزوا. 9 -33/0** 31/0 53/0** 31/0** 13/0 20/0 19/0* 19/0*
P < 0/01 ** P < 0/05 *  

 

ۀ مسـتقیمی بـا   آمده از جدول فوق اختالل تنظیم هیجان رابط دست توجه به نتایج بهبا 
تحصـیلی دارد کـه ایـن     خوداثرمنـدی به خود و  ورزی شفقتهای دیگر پژوهش یعنی متغیر

ــب    ــه ترتی ــه در ســطح    42/0و  21/0مقــادیر ب ــتر    α= 001/0بــوده ک ــت. بیش ــادار اس معن
معناداری با اختالل تنظیم هیجـان داشـته    ۀرابط به خود ورزی شفقتهای پارامتر  مقیاس خرده
 سازی فزاینده، قعـاوت خـود  شود در این بین پارامترهای همانند که مشاهده می طور همانو 

 α= 001/0بیشترین رابطه را با اختالل تنظیم هیجان دارند و در سـطح   33/0و  55/0و انزوا با 
 .  هستندمعنادار 

 گـام بـه گـام   تحلیـل رگرسـیون    3شـده در جـدول   معناداری روابا یاد دییتأپس از 
 های پژوهش نشان داده شده است.متغیر
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 های پژوهشمتغیر تحلیل رگرسیون گام به گام   3 جدول

 خطای استاندارد Tمقدار  Pمقدار  ضریب بتا
ضریب 

 بتا
 متغیرها 

 

 ویژگی مدل  01/83 27/10 081/8 **  000/0

20/0- 004/0  ** 88/2- 21/0 
 

 خوداثرمندی 

19/0 001/0  ** 07/1 61/0 
 

 خودشفقت 

 
71/0 37/0- 47/0 

 

 خود مهربانی با 

32/0 001/0  ** 34/3- 60/0 
 

 قعاوت خود 

 
86/0 17/0- 54/0 

 

 آگاهی 

 
25/0 15/1 50/0 

 

 همانندسازی 

10/0 000/0  ** 41/3 21/0 
 

 انسانیاشترا   

34/0- 001/0  ** 19/0- 57/0 
 

 انزوا 

 

تحصـیلی و   خوداثرمنـدی هـای  پارامتر 3آمـده در جـدول    دسـت  توجه به نتـایج بـه  با
بـه   ورزی شـفقت هـای   مقیاس رده. همچنین بععی از خمانند به خود در مدل می ورزی شفقت

خـود، قعـاوت خـود،     بـه  نسـبت های مهربانی  مانند. زیرمقیاس خود نیز در این مدل باقی می
 .هستنددار  معنی 01/0و انزوا نیز در سطح  های انسانی اشترا 
ــدیل در ــش تع ــه نق ــه ب ــه  ادام ــیت در رابط ــای  گــری جنس ــ دییتأه ــی رابط ــده یعن  ۀش
پـردازیم و بـرای    به خود، بر اختالل تنظیم هیجـان، مـی   ورزی شفقتتحصیلی،  خوداثرمندی
ی جنسـیت کـه روش   گـر  تعـدیل پیشـنهادی بـارون و کنـی بـرای بررسـی       ۀاین امـر از رویـ  
 .شدمراتبی است، استفاده  رگرسیون سلسله
 خوداثرمنـدی بـین   ۀی جنسـیت در رابطـ  گر تعدیلنتایج حاصل از نقش  4در جدول 

 تحصیلی و اختالل تنظیم هیجان بررسی شده است.
دوم  ۀاست و در مرحلـ  ثابت رریب تشخیا متغیر مال  تقریبا  4باتوجه به جدول 

آمـده   دسـت  جنسیت و خوداثرمندی سهمی به رریب تبیین ارافه نکرد. طبق نتایج بـه تعامل 
( متغیـر جنسـیت در رابطـۀ بـین خوداثرمنـدی تحصـیلی و اخـتالل        65/0) Pباتوجه به مقـدار  

 تـر از  گر کم عنوان تعدیل گری را ندارد و درنظر گرفتن جنسیت به تنظیم هیجان نقش تعدیل
توانـد   توان گفـت جنسـیت نمـی    این اساس می بخشید. پس بر را بهبود R% میزان مجذور 01
 بین خوداثرمندی و تنظیم هیجان عمل کند. ۀرابط ۀکنند عنوان متغیر تعدیل به



 169...      بینی اختالل تنظیم هیجان براساس  پیش

 

 گری جنسـیت در رابطـۀ بـین خوداثرمنـدی     مراتبی در بررسی نقش تعدیل نتایج رگرسیون سلسله   4ل جدو
 تحصیلی و اختالل تنظیم هیجان               

 مراحل
 مدل

مجذور  متغیرها
R 

تغییرات 
 R مجذور

 تغییرات
F. 

ضریب 
 بتا

 Pمقدار  T  مقدار

1 

       ویژگی مدل
 21/0  39/9  63/112 98/11  000/0 

 003/0  -34/4 -04/1     خوداثرمندی 
  000/0 64/2 -16/8   جنسیت

2 

       ویژگی مدل
 21/0  00% 06/10  49/106  42/4 000/0 

 006/0 -99/0  -82/0     خوداثرمندی
 003/0  86/0 8/11    جنسیت

 007/0  -51/0  -13/0    زمان اثر هم 
 

 ورزی شـفقت بـین   ۀی جنسـیت در رابطـ  گر تعدیلنتایج حاصل از نقش  5در جدول 
 به خود و اختالل تنظیم هیجان بررسی شده است.

 

 بـه  ورزی شفقتبین  ۀی جنسیت در رابطگر تعدیلمراتبی در بررسی نقش  نتایج رگرسیون سلسله   5جدول 
 خود و اختالل تنظیم هیجان   
مراحل 

 مدل
 Rمجذور  متغیرها 

تغییرات 
 Rمجذور 

 Pمقدار  Tآماره ضریب بتا Fتغییرات 

       ویژگی مدل ** 
   13/0  74/11 14/63 21/6 000/0 
 003/0 5/1 -19/0    خودشفقت ** 1
 000/0 96/3 60/12    جنسیت ** 
       ویژگی مدل ** 
   16/0 23% 06/10 78/124 356/0- 000/0 
 006/0 78/2 11/1    خودشفقت ** 2
 003/0 99/2 -63/0    جنسیت ** 
 007/0 -42/2 7/16    زمان اثر هم ** 

 

افـزایش یافتـه    16/0بـه   13/0رریب تشـخیا متغیـر مـال  از     5باتوجه به جدول 
و جنسـیت باعـث افـزایش     ورزی خودشـفقت زمـان   به عبارت دیگر تعامـل و اثـر هـم    ؛است
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( متغیر جنسـیت در  007/0) Pآمده با توجه به مقدار  دست رریب تشخیا شد. طبق نتایج به
نظـر  گـری را دارد و در  به خود و اختالل تنظیم هیجان نقـش تعـدیل   ورزی شفقترابطه بین 

همچنـین   .را بهبـود بخشـید   Rمیـزان مجـذور   درصـد   23 گر تعدیلعنوان  رفتن جنسیت بهگ
تـر از حـد بحرانـی     دست آمد که با توجه به آنکه قدر مطلـق آن بـزرگ   هب -42/2تی  ۀآمار
 شد. دییتأبین دو متغیر  ۀگری جنسیت در رابط تعدیل ۀ، بنابراین فرریاست 96/1

 

 گیری بحث و نتیجه

با اختالل تنظـیم   ورزی خودشفقتخوداثرمندی تحصیلی و  رابطۀ بررسی هدف این پژوهش
نشـان داد   هـای پـژوهش   جنسیت بود. یافته گر تعدیلهیجان نوجوانان به همراه بررسی نقش 

ی، اریبهشـ  ،خـود  قعـاوت  ،خـود  بـه  نسـبت  یمهربانو ابعاد آن که  ورزی خودشفقتکه بین 
منفـی   ۀهستند با اختالل تنظیم هیجان رابطـ  انزوا ی وانسان های اشترا فزاینده،  یسازهمانند

( 2017) اسالتر و همکـاران ( و 2017) جونزـ   فینل این یافته با نتایجو معناداری وجود دارد. 
هـای آن بـا اخـتالل تنظـیم      مقیـاس ورزی و زیر خودشـفقت دار بـین   بر ارتبـاط معنـی   که مبنی

 ورزی خودشـفقت ( نشان داد که 2016همکاران ) مارش وپژوهش هیجان است، همسو بود. 
چنـین  کنـد و هم  می بینی پیشرا  شناختی روانتوجهی بهزیستی  به میزان قابل ساالن بزرگدر 

دهد و کیفیت زندگی باالتری را به همراه خواهد  شدت ارطراب و افسردگی را کاهش می
اسـت و فقـدان آن    ساالن بزرگای از  ینهها آ در آن ورزی خودشفقتدر نوجوان نیز  .داشت

دارد. بـا توجـه بـه     درپـی هـای هیجـانی را    مشـکل  ازجملهدر نوجوانان پیامدهای گوناگونی 
در مقـاطع   ورزی خودشـفقت هـا نشـان داده اسـت کـه      پژوهش ورزی خودشفقتکارآمدی 

چنـین کـاهش   ای منفـی و هم هـ  های مابت، کاهش هیجـان  مختلن زندگی با افزایش هیجان
توانـد بـا کمـک بـه تنظـیم هیجـان در افـراد مبـتال بـه           اه است و میهای هیجانی همر اختالل
(. افـرادی کـه   2014و همکـاران،   دیـدریچ هاکمـک کنـد )   های هیجانی به بهبود آن اختالل

خود و زندگی ررایت بـاالتری خواهنـد داشـت و     به نسبتباالیی دارند،  ورزی خودشفقت
ل هیجـان  سـخت زنـدگی تـوان کنتـر    زا و  این امر بدین معناست که فرد در شـرایا اسـترس  

کـه پیامـد هیجـان    را رسان  چنین الگوهای رفتاری معر و آسیبمنفی خود را داراست و هم
عنـوان   را بـه  ورزی خودشـفقت تـوان   گیـرد. در ایـن شـرایا مـی     کار مـی  به تر کم استمنفی 

زا درنظـر گرفـت کـه در آن از تجربیـات هیجـانی       راهبرد تنظیم هیجـان در شـرایا اسـترس   
بلکه هـدف اساسـی ایـن اسـت کـه فـرد احسـاس و         ،شود آزاردهنده و منفی جلوگیری نمی
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مـؤثر در برخـورد بـا مشـکالت اتخـاذ کنـد        ۀهای مقابلـ  راه های نامطلوب را بپذیرد و هیجان
بر این به کمک هوش هیجانی که قابلیـت   افزون ورزی خودشفقت(. 1395)کرد و باباخانی، 
هـای   تنظیمـی کلیـدی در برابـر اخـتالل     فراینـد ا داراسـت، یـک   بهینـه ر  طور بهتنظیم هیجان 

را آمیز  ویژه افسردگی است. همچنین این عامل رفتارهای مخاطره هیجانی دوران نوجوانی به
(. 2017، همکـاران  کاسـتیو و دهـد )  شود کاهش می می شناختی روانهای  که باعث پریشانی

بــا مشــکالت تنظــیم هیجــان در  یورز خودشــفقت ۀهــا رابطــ کــه در اکاــر پــژوهش حــالیدر
نظــر از اخــتالل  اخـتالالت مختلــن بررسـی شــده بـود، ایــن پــژوهش نشـان داد کــه صـرف     

 شـود، تواند باعث بهبود مشکالت تنظـیم هیجـان    می ورزی خودشفقت ،خاص شناختی روان
ی هـا  موقعیـت تنهایی ابزار قدرتمنـدی در برخـورد بـا هیجانـات در      به ورزی خودشفقتزیرا 

سـازد و   هـای تکانشـی روزمـره رهـا مـی      معیـوب واکـنش   ۀاست و انسان را از چرخمختلن 
افـراد نقـاط رـعن و قـدرتی دارنـد و بـه جـای مـرور مـداوم           ۀچنین با این باور کـه همـ  هم

بـرد و قـدرتی    ی گذشته در اینجا و اکنون باید زیست، عزت نفس افراد را باال میها شکست
کنند و پیامد این باور بـدین صـورت اسـت کـه افـراد       می ها را پیدا در برابر مواجهه با مشکل

 دلیـل  بـه کنـد   هـای منفـی را القـا مـی     بعد از شکست و روبه رو شدن با مشکالتی که هیجـان 
آورنـد و بـه تـالش و     دست می سرعت تسلا به اوراع را به های خود به اطمینان به توانمندی

عنـوان   بـه  ورزی خودشـفقت بنـابراین  (. 2007مقابله ادامه خواهند داد )گـروس و تامپسـون،   
های هیجـانی ایفـا    مابت نقش بسزایی در تعدیل اختالل شناسی روان ۀیکی از متغیرهای حوز

کند و بـا اعمـال بینشـی مابـت بـه خویشـتن و دیگـران، فـرد در را در شـرایا حسـاس و            می
 یو مابت یاتیعوامل ح شیافزا نتیجه. دردهد گیری صحیح یاری می انگیز برای تصمیم چالش
 یا ژهیـ کمـک و  یجـان یو بهبود آن به نوجوانـان مبـتال بـه اخـتالل ه     ورزی خودشفقتچون 
 کند. یم

 میبـا اخـتالل در تنظـ    تحصـیلی  ینشـان داد، خوداثرمنـد   نیپژوهش همچنـ  یها افتهی
(، هاسـکین  و  2018هـای لیـو و همکـاران )    هافتـ طور همسو با ی همینارتباط دارد و  جانیه

دار بـین   دهنـدۀ ارتبـاط معنـی    ( است کـه نشـان  2015و آرمیتای و گامپل ) (2018همکاران )
هـای پژوهشـی حـاکی از آن اسـت کـه       یافتـه  خوداثرمندی و اختالل در تنظیم هیجان است.

هـای مـزمن روانـی و جسـمانی      طور کلی و عمومی، در نوجوانان بـا بیمـاری   خوداثرمندی به
رو هسـتند   کـه روبـه   زایی کند با شرایا استرس ها کمک می بسیار مؤثر و مفید است و به آن
هـای مابـت را    آوری، هیجـان  های هیجانی منفی و افزایش تاب کنار بیایند و با کاهش حالت
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هـای هیجـانی    اخـتالل  ۀشود نوجوانان در ورطـ  انگیزد و عامل مهمی است که باعث می برمی
 در زمینـۀ وداثرمنـدی  رود. خ شـان نیـز بـاال مـی     آن کیفیـت زنـدگی   درپـی گرفتار نشـوند و  

اجتمـاعی بـر نوجوانـان ماننـد مسـائل اجتمـاعی، انـزوا از         ـ  تحصیلی نیز از فشـارهای روانـی  
نحـو درسـت    اجتماع، تغییر در برنامه و انتظارات از آینده که محصول عدم تنظیم هیجـان بـه  

بـه  (. در پژوهش دیگری نیز نشان داده شد، باتوجه 2013و همکاران،  کرمکاهد ) است، می
آورد و گـاهی   بار می این مسئله که اختالل تنظیم هیجان پیامدهای منفی زیادی برای افراد به

عنـوان   شود خوداثرمندی ازجمله نـوع تحصـیلی بـه    تغییراتی در سبک زندگی را موجب می
تواند باعث شود که افـراد بـا شـرایا و موقعیـت خـود سـازگار شـوند و         منبع مقابله مفید می

کفـایتی،   جهت ارتقای خوداثرمندی در این افراد باعث کاهش احساس بی هایی در آموزش
شود )بیرانونـد و    میفردی  هیجانی مناسب و بهبود روابا بین ۀهای منفی، تخلی کاهش هیجان
( نیز این مسئله را بررسـی کردنـد   2017(. در این راستا، فرامرزی و خفری )2019همکاران، 

د بـدین معناسـت کـه افـراد در شـناخت      صـیل پـایین باشـ   در زمینـۀ تح که اگر خوداثرمندی 
گیـرد   ت مـی ئو این امر از ناتوانی در تنظیم هیجان خودانگیخته نشاند  های خود ناتوان هیجان
رفتـاری منفـی ماننـد افسـردگی،     ـ   مناسب صورت نگیرد، پیامـدهای هیجـانی   ۀمداخل و اگر

هـای   وجود اینکـه پـژوهش  دارد. با... را با خود به همراه ارطراب، پرخوری، مصرف مواد و
ارتباط خوداثرمندی تحصیلی با اختالل تنظیم هیجان بسـیار انـد  اسـت و     در زمینۀموجود 

، ایـن پـژوهش نشـان داد کـه     کننـد  کلی بررسی مـی  طور بهها خوداثرمندی را  بیشتر پژوهش
زمینـه   خاص بـا اخـتالل تنظـیم هیجـان ارتبـاط دارد و در ایـن       طور بهخوداثرمندی تحصیلی 
زیرا پایین بودن خوداثرمندی تحصیلی با افزایش هیجانات منفـی پیامـد    ،متغیر بااهمیتی است

دارد و همچنـین بـا    آمـوزان  دانـش پیشرفت تحصـیلی و تـر  تحصـیل در     در زمینۀمخربی 
هـای هیجـانی و    تـوان بـه تشـخیا و پیشـگیری اخـتالل      کمک خوداثرمندی تحصـیلی مـی  
را  آمـوزان  دانـش د و به موجـب آن مشـکل تنظـیم هیجـان در     احساس تنهایی مبادرت ورزی

دیگر این است که گاهی برعکس، اختالل هیجانی کـه از عـدم تنظـیم و     ۀکاهش داد و نکت
خوداثرمنـدی تحصـیلی    ۀکننـد  بینـی  پـیش نـد  توا گیرد نیز می ت میئکنترل درست هیجان نش

یین و منفـی، کـاهش   آمـوزی بـا افسـردگی، خلـق پـا      پایین باشد، بـدین صـورت کـه دانـش    
بـا فقـدان تمرکـز و حافظـه در برخـورد بـا        عملکرد شناختی، فقدان انرژی و احساس مقابله،

و خوداثرمنــدی تحصــیلی و پیــرو آن پیشــرفت  شــود  رو مــی ی گونــاگون روبــههــا موقعیــت
ات تـأثیر  آمـوزان  دانـش دوطرفـه روی   صورت به فرایندها کاهش یابد پس این  تحصیلی آن
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تـوان بیـان    هـا مـی   کلی براساس یافتـه طور به(. 2019 گروتن و همکاران،کند ) خود را اعمال
ویـژه   های هیجانی بـه  کنترل و پیشگیری از اختالل ۀکرد که، خوداثرمندی تحصیلی در حوز

د، بسـیار  شـو  و مشکالت تحصـیلی حاصـل مـی    ها شکستهایی که بر اثر  آن دسته از اختالل
نحـو   هـای منفـی خـود را بـه     حصـیلی بـاال تنظـیم هیجـان    مؤثر است و افراد با خوداثرمندی ت

 کنند. تر وفق پیدا می رو راحت دهند و با شرایا پیش صحیح تری انجام می
گـری   گـری جنسـیت، نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه تعـدیل        تحلیل نقش تعـدیل در 

 ۀو این امر بدین معناست که جنسیت بر میزان و جهت رابطـ  دار است جنسیت برقرار و معنی
هـایی   امـر بـا پـژوهش    ایـن  .گـذارد  مـی  تـأثیر و اختالل تنظیم هیجـان   ورزی خودشفقتبین 

( در پژوهش خود به بررسی نقش جنسیت 2016سان و همکاران )که  طور همانهمسوست، 
ها نشان داد، در دوران نوجـوانی بـا افـزایش تفکـر انتزاعـی،       اند و نتایج مطالعات آن پرداخته

 .فهمنـد  دنیای غالب مردانه است می ۀنانه را که محصول و پروردهای خاص ز دختران ارزش
های هیجانی )افسـردگی، ارـطراب و اسـترس( را     تواند خطر ابتال به انواع اختالل این امر می

های جنسـیتی در   ها و فشار نقش کلیشه دلیل به ورزی خودشفقتافزایش دهد و به این ترتیب 
کند و دختـران بـا    ها ایفا  های منفی آن ر تنظیم هیجانتواند نقش حیاتی د دختران نوجوان می

آینـد و بـا شـرایا     های آن بهتـر کنـار مـی   ورزی باال با مشکالت هیجانی و پیامد خودشفقت
 ورزی خودشـفقت ( میـزان  2019شوند. اما در نتایج پژوهش یارنـل و همکـاران )   سازگار می

هـای جنسـیتی    یـن امـر را تفـاوت   از پسران گزارش شده است و دلیل ا تر کمدختران اندکی 
بیــان کردنــد بــدین صــورت کــه در دختــران خودانتقــادی، نشــخوار فکــری و مــرور مکــرر 

مقابـل نگرانـی همدالنـه و    تـر از پسـران اسـت و در    باالتر و سـطح آگـاهی پـایین    ها شکست
 ۀاساسـی رابطـ   طـور  بـه کننـد. از طرفـی    دیگران ابـراز مـی   به نسبتبیشتری  ورزی خودشفقت
سـازد و از   ، نقـش جنسـیت را روشـن مـی    ورزی خودشـفقت و بهزیستی هیجانی با  مشکالت

توانـد   کننـد مـی   آنجایی که دختران ارطراب و افسردگی را در نوجـوانی بیشـتر تجربـه مـی    
طرفی بـا افـزایش سـن ایـن تفـاوت بـین       و از باشد ورزی خودشفقت تر کمدلیلی برای میزان 
آیـد )بلـوث و بالنتـون،     تـر مـی   زنان پـایین  رزیو خودشفقتشود و میزان  دوجنس بیشتر می

2015.) 
بـدین   ؛دار نبـود  ی جنسیت در خوداثرمندی تحصیلی در این پژوهش معنیگر تعدیل

بـین خوداثرمنـدی هیجـانی و اخـتالل تنظـیم هیجـان        ۀی در رابطـ تـأثیر صورت که جنسیت 
دهـد کـه در چنـدین     مـی پژوهشی نشان  .های پیشین بود این یافته ناهمسو با پژوهش .نداشت
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دختران دارند و این خوداثرمندی تحصـیلی پـایین در    ازتری  زمینه پسران خوداثرمندی پایین
ۀ های کالسی، نداشـتن برنامـ   نفس کافی برای پرسش و پاسخ هعدم اعتماد ب صورت بهپسران 

شود و این امر باعـث شکسـت تحصـیلی     کالسی منظم و کمک گرفتن از معلم مشخا می
دلیـل   هکـه بـ  شـد  ها با اخـتالالت هیجـانی و عـاطفی خواهـد      پسران و مواجه شدن آن باالتر

مــدت و منفــی را موجــب خواهــد شــد  توانــایی پــایین در تنظــیم هیجــان پیامــدهای طــوالنی
ــدورا) ــوچیترا و بنـ ــین (.2017، سـ ــاران همچنـ ــوب و همکـ ــی در 2016) لـ ــی پژوهشـ ( طـ

های تحصیلی مختلـن بـه ایـن     در زمینه آموزان دانشاسکاندیناوی، در بررسی خوداثرمندی 
های اجتماعی و هنری باالیی برخوردارنـد   نتیجه رسیدند که در دبیرستان دختران، از مهارت

البته ایـن   .دهند های منطقی و شغلی خوداثرمندی باالیی از خود نشان می و پسران در مهارت
اخـتالف و تفـاوت از ایـن    گیـرد و ایـن    هنجارهای نقش جنسیتی نیز قرار مـی  تأثیر امر تحت
ها دختران و زنان در بیان و بروز احساسات بهتـر عمـل    گیرد. براساس کلیشه ت میئقعیه نش
دهند و در خوداثرمندی اجتماعی نیـز   بنابراین خوداثرمندی هیجانی باالیی نشان می .کنند می
مـاعی دارنـد.   شـوند و اصـوال  ماهیـت اجت    اینکه دختران به اجتماعی بودن تشویق مـی  دلیل به

تفاوت خوداثرمندی تحصیلی دختر و پسر در مهارت ریاری بدین شکل اسـت کـه پسـران    
دختـران دارنـد و ایـن تفـاوت بـا       بـه  نسـبت کلی در ریاریات خوداثرمنـدی بـاالتری   طور  به

در یابد و البته این الگوی تفـاوت جنسـیت    افزایش سن و بعد از دوران راهنمایی افزایش می
متفـاوت اسـت و خوداثرمنـدی دختـران در ایـن حـوزه بسـیار         خواندن کامال  نوشتن و زمینۀ

باالتر از پسران است و این تفـاوت بـه مهـارت خـودتنظیمی دختـران در خوانـدن و نوشـتن        
گـری   بـر عـدم تعـدیل    هـای ایـن پـژوهش مبنـی     (. یافته2013شده است )هان ، نسبت داده 

های فرهنگی، محـدودیت نمونـه    از تفاوتجنسیت در خوداثرمندی تحصیلی، احتماال  ناشی 
 و منطقۀ موردمطالعه باشد.
شناسـی مابـت    های نظری دربارۀ ارتباط دو متغیـر روان  از شکاف این پژوهش برخی

ورزی و خوداثرمندی تحصیلی( با اختالل تنظیم هیجـان نوجوانـان را پـر کـرده      )خودشفقت
هـا الزم اسـت تمهیـداتی در     این یافتـه  است و ابهامات در این زمینه را نیز برطرف کرد. طبق

هـای فرهنگـی و مـذهبی ایـران در جهـت ایجـاد و افـزایش         زمینۀ آموزش متناسـب بـا جنبـه   
گـرا هسـتند،    شناسـی مابـت   ورزی و خوداثرمندی تحصیلی که ازمتغیرهـای روان  خودشفقت

سـنین  آموزان از  که برای افزایش خوداثرمندی تحصیلی در دانش انجام گیرد. بدین صورت
آمـوزان هرچنـد    های علمی دانش ای تنظیم شود که تالش گونه پایین شرایا آموزشی باید به
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هـا بـا    ورزی آن اند  پاداش و نتیجۀ مابتی به همراه داشته باشد و برای افزایش خودشـفقت 
های الزم موجبات تغییرات مابت در زندگی فردی و درنهایت زندگی اجتمـاعی را   آموزش

تـوان اقـداماتی بـرای افـزایش      گری جنسیت می چنین بادرنظرگرفتن تعدیلفراهم کرد و هم
ورزی و خوداثرمندی تحصیلی انجام داد تا بدین وسیله به کاهش اخـتالل تنظـیم    خودشفقت

هیجان و پیامدهای منفی آن کمک کرد. پیشـنهاد دیگـر ایـن اسـت کـه در مطالعـات آتـی        
دمهـارگری بـر روی اخـتالل تنظـیم هیجـان      شناسی مابت ماننـد خو  ارتباط سایر عوامل روان

بررسی شود. همچنین بهتر است بـرای کسـب بیـنش بیشـتر، در مطالعـات آینـده بـه بررسـی         
ــدی تحصــیلی در درس  ــانی و     خوداثرمن ــدی )هیج ــاد دیگــر خوداثرمن ــن و ابع ــای مختل ه

 .اجتماعی( نیز پرداخته شود
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