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Abstract 

Background & Objectives: Adolescence is one of the most critical periods of life associated with significant physiological, psychological and 

social changes which have important effects on adolescent adjustment. Adolescents need to understand the world of adults and adults should 

understand the problems of adolescents. Adaptation is a mechanism that empowers people to solve adaptive problems and use emotional 
information; it also enables them to regulate the expression of emotions along with the context and environment. Compatibility has different 

dimensions: social compatibility, emotional compatibility, and academic compatibility. Adaptability in educational situations, referred to as 

"academic adaptability," includes the individual's ability to cope with academic demands and schoolwork. Emotion regulation is another key 
factor in well–being which plays an important role in adapting to stressful life events and can have tangible effects on students' academic 

performance. This study aimed to predict students' academic adjustment based on emotional regulation in students in Karaj. 

Methods: The research method was correlational descriptive. The statistical population of this study included all senior male and female middle 
school students in the city of Karaj, Iran during the academic year of 2017–18. A sample of 200 students was selected by multi–stage cluster 

sampling from two boys’ and two girls' schools. The research samples were randomly selected from the third grade. The inclusion criteria were 
the students’ willingness to participate in the study, having the required physical and mental ability to participate in the study, and lacking history 

of mental illness based on the initial assessment by researchers. The exclusion criteria included reluctance to participate in the study or to continue 

the participation for any reason. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz & Roemer, 2004) and the Academic Adjustment 
Questionnaire (Baker and Siryk, 1989) were distributed among participants. Data analysis was done using descriptive statistics (mean, standard 

deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (the Pearson correlation coefficient and regression analysis) to evaluate the 

relationships between variables, in SPSS version 23 software. The significance level of statistical tests was 0.05. 
Results: The results showed a positive and significant relationship between academic adjustment and emotional regulation (r=0.901, p<0.001). 

Also, based on the results of regression analysis, the subscales of non–acceptance of negative emotions (β=0.462, p<0.001), difficulties engaging 

in goal–directed behaviors in times of helplessness (β=0.301, p<0.001), difficulties controlling impulsive behaviors in times of helplessness 

(β=0.172, p<0.001), limited access to effective emotion regulation strategies (β=0.395, p<0.001), lack of emotional awareness (β=0.183, 

p<0.001), lack of emotional clarity (β=0.145, p<0.001) and in general, emotional regulation (β=0.592, p<0.001) had a predictive role in 

explaining academic adjustment. 
Conclusion: Based on the research findings, emotional regulation can predict academic adjustment in adolescents. 
Keywords: Emotional regulation, Academic adjustment, Students. 
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  .۰۷(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 ریت برخط انتشار   

 آموزان شهر کرجآموزان براساس تنظیم هیجانی در دانشبینی سازگاری تحصیلی دانشپیش
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 ؛شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الکترونیکی، تهران، ایرانکارشناس ارشد روان. 1
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، البرز، ایران.روان شناسی سالمت، دانشکدٔهدانشجوی دکتری روان. ۲

  .yahoo.com61zkazemi@*رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۴۰۰ اردیبهشت 1۸تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۹ بهمن ۶ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

و این تغییرات بر سازگاری  استهمراه  چشمگیریشناختی و اجتماعی روان ،که با تغییرات فیزیولوژیک رودشمار میبههای مهم زندگی نوجوانی یکی از دوره زمینه و هدف:
 شهر کرج بود.آموزان آموزان براساس تنظیم هیجانی در دانشبینی سازگاری دانشپیش حاضر، ارد. هدف پژوهشدنوجوانان تأثیرات مهمی 

تشکیل  1۳۹۶-۹۷آموزان پسر و دختر مقطع سوم راهنمایی شهر کرج در سال تحصیلی دانش را تمامیآماری پژوهش  جامعٔههمبستگی بود.  از نوعروش پژوهش  بررسی:روش
های سوم انتخاب صورت تصادفی از بین کالسدخترانه به پسرانه و دو مدرسٔه ای از دو مدرسٔهای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهنفری بهدویستای از این میان نمونه دادند.

ها ازطریق بود. تحلیل داده (1۹۸۹سازگاری تحصیلی )بیکر و سریاک،  نامٔه( و پرسش۲۰۰۴ ،)گراتز و رومر تنظیم هیجاندشواری در مقیاس  ها،آوری دادهجمعشدند. ابزارهای 
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ هاآزمونسطح معناداری  انجام گرفت. ۲۳نسخٔه  SPSSافزار همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمضریب 

 مشخص کرد،. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون (r=۰٫۹۰1 و p<۰٫۰۰1) شتمعناداری وجود دامثبت و  بین سازگاری تحصیلی و تنظیم هیجانی رابطٔه ،نتایج نشان داد :هایافته
دشواری در مهار  (،p<۰٫۰۰1 و β=۰٫۳۰1(، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند در مواقع درماندگی )p<۰٫۰۰1 و β=۰٫۴۶۲) های منفیهای عدم پذیرش هیجانیرمقیاسز

(، فقدان آگاهی هیجانی p<۰٫۰۰1 و β=۰٫۳۹۵دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان )(، p<۰٫۰۰1 و β=۰٫1۷۲رفتارهای تکانشی در مواقع درماندگی )
(۰٫1۸۳=β ۰٫۰۰1 و>p( فقدان شفافیت هیجانی ،)۰٫1۴۵=β ۰٫۰۰1 و>pو ب )طوره ( ۰٫۵۹۲کلی تنظیم هیجانی=β ۰٫۰۰1 و>pنقش پیش ،)کننده در تبیین سازگاری بینی

 . داشتندتحصیلی 
  بینی کند.پیش نوجواناندر را تواند سازگاری تحصیلی تنظیم هیجانی می ،شودهای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:نتیجه

 آموزان.، دانشتنظیم هیجانی، سازگاری تحصیلی :هاکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
که با تغییرات  رودشمار میبههای مهم زندگی یکی از دوره 1نوجوانی

این  و استهمراه  چشمگیریشناختی و اجتماعی روان ،فیزیولوژیک
(. توانایی درک 1)دارد رات مهمی تأثیتغییرات بر سازگاری نوجوانان 

ل نوجوانان ئدرک مسانیز و شناخت دنیای بزرگساالن توسط نوجوان و 
شده ریزیمطالعات برنامهدادن انجامو مستلزم است بسیار حائز اهمیت 

ت. سان انوجوان کنندٔهبرای درک و شناخت مسائل مختلف تشویش
وارکننده و امید ایتوان آیندهوضوح با مراقبت اثرگذار میبه عالوه،به

، ۲توان گفت، سازگاریرو میازاین ؛(۲) تضمین کرد هاآنمناسب برای 
ل سازشی و استفاده از اطالعات ئمی است که افراد را در حل مسازمکانی

سازد تا همسو با بافت ها را قادر میکند؛ همچنین آنهیجانی توانمند می
ابعاد مختلفی (. سازگاری ۳) و محیط، ابراز هیجانات را تنظیم کنند

سازگاری  ؛هیجانیسازگاری عاطفی ؛سازگاری اجتماعی :دارد
که این  استسازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با جامعه  .تحصیلی

وجود آید. سازگاری تواند با تغییر فرد یا محیط بیرون بهسازگاری می
رضایت از زندگی و هماهنگی و ارتباط مناسب  و سالمت روان ،هیجانی

. به عبارت دیگر، گیردرا در بر می رفتار و ن افکار، احساساتمیا
ها فرد به ثبات که توسط آن یسازگاری هیجانی یعنی سازوکارهای

های آموزشی که از (. سازگاری در موقعیت۴) رسدهیجانی میعاطفی
شامل توانایی فرد برای  ،شودیاد می ۳«سازگاری تحصیلی»عنوان  باآن 

است های تحصیلی و تکالیف و کارهای مدرسه کنارآمدن با درخواست
آموزان در توانمندی دانش دهندٔه(. سازگاری تحصیلی نشان۵)

هایی است که نقش نیزشدن با شرایط و الزامات تحصیل و منطبق
 ؛(۶) دهدها قرار میاجتماعی پیش روی آن یپایگاه منزلٔهمدرسه به

طور کلی سازگاری را توانایی دوستی و مراوده، همسانی، سازواری، هب
 (.۷) اندهمکاری و کنارآمدن با خود، دیگران و محیط تعریف کرده

آموزان ارتباط رسد با سازگاری دانشنظر مییکی از متغیرهایی که به
، تنظیم دهدمیاست. تحقیقات اخیر نشان  4ثری دارد، تنظیم هیجانؤم

از عوامل اساسی بهزیستی است که نقشی مهم در سازگاری فرد  هیجان
یبا رویدادهای استرس ثیرات أتواند تکند و میایفا می  5زای زندگ

(. تنظیم ۸) وجود آوردآموزان بهمشهودی در عملکرد تحصیلی دانش
چه  ،چه موقعداند فرد میگویند که ازطریق آن یندی میاهیجان به فر

 ؛(۹)د تا مؤثر باشد چگونه آن را بیان کن نیزو  دهیجاناتی را تجربه کن
ای از توانایی گفته توان گفت، تنظیم هیجان به مجموعهطور کلی میهب

دقت بررسی آن فرد هیجانات و احساسات خود را به وسیلٔهشود که بهمی
. بردمیکار بهها اثرگذار برای تغییر هیجان یو راهبردهای کندمی

سازی احساسات خود دارای اعتماد به همچنین در توانایی متعادل
یا  خودکارطور تواند به(. تنظیم هیجان می1۰)است خویش 

گاه و کنترل گاه یا ناخودآ کارگیری راهبردهای روش به باشده، خودآ
)برخورد با شرایط ناگوار و  6تنظیم هیجان مانند تمرکز مجدد مثبت

ابعاد  دربارٔه)اشتغال فکری   ۷مثبت(، نشخوارگرییادآوری تجارب 
                                                      

1. Adolescence 
2. Adjustment 
3. Academic adjustment 
4. Emotion regulation 
5. Stressful life events 
6. Positive refocusing 

)ادراک  ۸سازیفاجعه و گوناگون رویداد و مرور آن در شرایط ناگوار(
تر از واقعیت آن رویداد( و ابراز شرایط ایجادشده، شدیدتر و وحشتناک

 (. 11،1۲گیرد )انجام 
هیجانی رشدنیافته و های عاطفیمهارت د،دهها نشان میپژوهش

کند، برای رشد استفاده از راهبردهایی که هیجان منفی را بلندمدت می
برای  ؛(11)است طور معناداری خطرناک هو استمرار بیماری روانی ب

نمایی، ذهنی، بزرگ ، نشخوار۹های نکوهش خودکاربردن روشهب ،مثال
از ارزیابی و تمرکز مجدد مثبت با سطوح  نکردنسازی و استفادهفاجعه

های تنظیم هیجان (. مهارت1۳استرس و اضطراب همراه است ) یشترب
آن، ارزیابی  وسیلٔهکند و بهتر میآموز را تسهیلارتباط معلم و دانش

تواند شود. این مهارت میتر میاشناختی مثبت رفتار و یادگیری کار
 آموزان را توسعه دهدموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش و عالقه

 ،تنظیم هیجان مشخص کرد کهات در این زمینه (. بررسی مطالع1۴)
یدهدمی هیجانی را افزایشهای اجتماعیمهارت و   1۰، تکانشگر

بخشد میفردی را ارتقا و کیفیت روابط بین کندم میناسازگاری را ک
(1۵ .) 

هر کشوری در  تر انسانی برای رشد و توسعٔهمهممنابع آموزان از دانش
زندگی تحصیلی از  ،توان گفتهمچنین می ؛شوندآینده محسوب می

نقش ابعاد سازگاری  روازاین ؛آیدمی شمارتر زندگی فرد بههای مهمدوره
عنوان عوامل کلیدی در موفقیت ههمراه تنظیم هیجان بآموزان بهدانش

 11شناختیهای روانتحصیلی، ارتقای سالمتی و پیشگیری از ناتوانی
های باارزش منتهی ی بوده که به یافتههای پژوهشی فراوانهدف کوشش

های فراوانی وجود دارد که اما در این زمینه هنوز پرسش ست؛ا شده
ضرورت تدابیر جدید پژوهشی و درنظرگرفتن متغیرهای دیگر را به میان 

آوردن میانآورد. پژوهش حاضر با درنظرگرفتن این نکته و بهمی
این قلمرو تقریباً جدید است، از  ها بههایی که ورود بعضی از آنلفهؤم

ین با رعایت این دستاوردها ابنابر ؛له پرداختئدیگری به این مس زاویٔه
آمیزتر و سازگاری فرد با توان قدم مثبتی در تربیت، یادگیری موفقیتمی

بینی حاضر پیش پژوهشرو، هدف ازاین ؛محیط اجتماعی برداشت
آموزان شهر هیجانی در دانشآموزان براساس تنظیم سازگاری دانش

 کرج بود.

 بررسیوشر 2
را آماری پژوهش  از نوع همبستگی بود. جامعٔه حاضر پژوهشروش 
دختر مقطع سوم راهنمایی شهر کرج در  آموزان پسـر ودانش تمامی

 برطبق فرمول. تشکیل دادند 1۳۹۶-1۳۹۷سـال تحصـیلی 
m۵۰+۸=n ریزش احتمالی به و باتوجه ( 1۶همکاران ) و از تاپاکینگ

حجم نمونه  ،هابودن برخی از آنها و مخدوشنامهبرخی پرسش
نفری دویستای یادشده، نمونه آماری از جامعٔه لحاظ شد.نفر  دویست

 ترتیبای انتخاب شد. به این ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهبه

7. Rumination 
8. Catastrophizing 
9. Own condemnation 
10. Impulsivity 
11. Psychological disabilities 
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۳ 

رانه دخت مدرسٔه دوپسرانه و  مدرسٔه دومدارس راهنمایی  همٔهکه از بین 
 طورهای پژوهش بـهنمونه شد و انتخاب در نظر گرفتهتصادفی  طوربه

 صد. نمونه شامل صورت گرفتهای سوم تصادفی از بین کالس
 های ورودمالک آموز دختر بود.دانش صدآموز پسر و دانش
شرکت در  به داشتنتمایل عبارت بود از: آموزان به پژوهشدانش

؛ جسمی و روحی الزم برای شرکت در مطالعهتوانایی دارابودن  ؛مطالعه
های اعصاب و روان براساس ارزیابی ابتال به بیماری سابقٔه نداشتن

آموزان از دانش های خروجمالک .پژوهشگران و خودگزارشی اولیٔه
پژوهش و ایجاد هرگونه مشکل  به شرکت در نداشتنتمایل پژوهش،

 نباشد.  شرکت در مطالعه به ادامٔه قادر بود که فرد
در  های پژوهشنامهآموزان، پرسشرضایت از دانش دریافتپس از 

توضیحاتی  هانامهو درخصوص تکمیل پرسش گرفتها قرار اختیار آن
های نامهپرسش ،افراد شده بینزمان توافقپس از مدت .ها ارائه شدبه آن

 پژوهشها دریافت شد. در تمام طول مدت انجام شده از آندادهپاسخ
ها را محققان تالش کردند تمام مالحظات اخالقی مربوط به آزمودنی

 کردن در پژوهش؛مشارکت درازجمله آزادی انتخاب  ؛ندکنرعایت 
دست ها بهها تضمین داده شد اطالعاتی که از آنهمچنین به آزمودنی

طی پژوهش سعی عالوه به ؛صورت محرمانه باقی خواهد ماندآید بهمی
کنندگان در پژوهش که سالمت شرکت شودم یا فعالیتی انجام نشد اقدا

 هایابزارها آوری دادهبرای جمعیا دیگران را درمعرض خطر قرار دهد. 
 کار رفت.به زیر
توسط  ۲۰۰۴: این مقیاس در سال 1مقیاس دشواری در تنظیم هیجان-

سؤال تشکیل  ۳۶(. نسخٔه نهایی آن از 1۷گراتز و رومر ساخته شد )
ای از درجهگذاری این مقیاس در طیف لیکرت پنجده است. نمرهش

(. در پژوهش 1۷گیرد )صورت می ۵تا تقریباً همیشه= 1تقریباً هرگز=
بازآزمون روی سی دانشجو به فاصلٔه دو -گراتز و رومز، انجام آزمون

 داشتوجود  ۰٫۸۵هفته نشان داد، بین دو اجرا همبستگی 
(۰٫۰۰1>p همچنین .) درونی ازطریق محاسبٔه آلفای کرونباخ همسانی

(. در پژوهش کرمانی مامازندی و 1۷دست آمد )به ۰٫۹1برابر با 

های های عدم پذیرش هیجانپسند، ضرایب اعتبار برای زیرمقیاسطالع
منفی، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند در مواقع درماندگی، 

ندگی، دستیابی دشواری در مهار رفتارهای تکانشی در مواقع درما
محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان، فقدان آگاهی هیجانی و 

 ۰٫۷۳، ۰٫۶۶، ۰٫۶۸، ۰٫۷۴، ۰٫۷۵ترتیب فقدان شفافیت هیجانی، به
 (. 1۸دست آمد )به ۰٫۶۳ و

ی نامٔهپرسش- سازگاری تحصیلی  نامٔهپرسش: ۲سازگاری تحصیل
متعلق  ۳سازگاری دانشجو با دانشگاه نامٔهمقیاسی از پرسشدرواقع خرده

دارد گویه  ۲۴است که  1۹۸۹شده در سال و طراحیبیکر و سریاک به 
کامالً در مورد من صدق »صورت هنامه بگذاری این پرسش(. نمره1۹)

 . دامنٔهاست ۵ نمرٔه« کنداصالً در مورد من صدق نمی»و  1 نمرٔه« کندمی
ت. هرچه امتیاز حاصل از اس 1۶۸تا۲۴نامه بین امتیاز پرسش

میزان بیشتر سازگاری تحصیلی در  دهندٔهنامه بیشتر باشد، نشانپرسش
بیکر و سریاک روایی صوری  . در مطالعٔه(1۹) عکسرو ب استافراد 

همچنین ضریب آلفای کرونباخ  ؛نامه مطلوب بودو محتوایی پرسش
دست آمد هب ۰٫۸۰ر از یشتمقیاس سازگاری تحصیلی ببرای خرده

نیز که در بین  زادهمنیع و مددی امامیلیئ(. در پژوهش میکا1۹)
دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شد، ضمن سنجش روایی صوری و 

 (. ۲۰) دست آمدبه ۰٫۸۴نامه، ضریب آلفای کرونباخ محتوایی پرسش

ها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف وتحلیل دادهتجزیه
ضریب همبستگی پیرسون شامل  ر، کمینه و بیشینه( و آمار استنباطیمعیا

افزار نرم، در روابط بین متغیرها ارزیابی منظوربهو تحلیل رگرسیون 
SPSS  های آماری، استفاده از آزمون. مفروضه انجام شد ۲۳نسخٔه

بودن توزیع نرمالارزیابی برای  فاسمیرنلموگروفوآزمون ک کمکبه
  .بود ۰٫۰۵های آماری معناداری آزمون سطحبررسی شد.  نمرات

 هایافته 3

تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای  1جدول 
 دهد.پژوهش را نشان می

 (N=۲۰۰آموزان شهر کرج )آمار توصیفی سازگاری تحصیلی و تنظیم هیجانی برای دانش .1جدول 

 تنظیم هیجانی سازگاری تحصیلی 

 ۳٫۴۰۵۳ ۳٫۳۸۶۹ میانگین

 ۰٫۹۷۵۰۴ ۰٫۹۶۹۵۲ انحراف معیار

 1٫۸1 1٫۸۸ کمینه

 ۴٫۴۴ ۴٫۴۶ بیشینه

آزمون براساس  بودن توزیع متغیرهای تحقیقباتوجه به نرمال
های پارامتری ضریب ، از آزمون(p>۰٫۰۵) فاسمیرنلموگروفوک

ضریب مقدار  .شدرگرسیون استفاده  تحلیلهمبستگی پیرسون و 
 ۰٫۹۰1 ،همبستگی پیرسون بین سازگاری تحصیلی و تنظیم هیجانی

بنابراین بین سازگاری تحصیلی و تنظیم  ؛(p<۰٫۰۰1) دست آمدبه
 .شتوجود دا مثبتمعنادار و  هیجانی رابطٔه

های عدم پذیرش قیاس، زیرمکندمشخص می ۲تایج جدول ن

                                                      
1. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 
2. Academic Adjustment Questionnaire 

(، دشواری در انجام β، ۰٫۰۰1>p=۰٫۴۶۲) های منفیهیجان
 (،β، ۰٫۰۰1>p=۰٫۳۰1رفتارهای هدفمند در مواقع درماندگی )

 ،β=۰٫1۷۲دشواری در مهار رفتارهای تکانشی در مواقع درماندگی )
۰٫۰۰1>p دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان ،)

(۰٫۳۹۵=β، ۰٫۰۰1>p( فقدان آگاهی هیجانی ،)۰٫1۸۳=β، 
۰٫۰۰1>p( فقدان شفافیت هیجانی ،)۰٫1۴۵=β، ۰٫۰۰1>p و )

(، نقش β، ۰٫۰۰1>p=۰٫۵۹۲کلی تنظیم هیجانی ) طورهب

3. Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) 
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۴ 

 . داشتندکننده در تبیین سازگاری تحصیلی بینیپیش

 های آن با سازگاری تحصیلیمقیاسبین متغیر تنظیم هیجانی و خرده رگرسیون تحلیلنتایج برازش  .۲جدول 

 
 ضرایب استانداردنشده

ضرایب 
 pمقدار  T استانداردشده

B خطای معیار Beta 

 ۰٫۰۰۷ ۲٫۷۳۸  ۰٫۳۴۵ ۰٫۹۷۰ )ثابت(
 <۰٫۰۰1 1٫۵۵ ۰٫۴۶۲ ۰٫1۸۲ 1٫۸۵۶ های منفیعدم پذیرش هیجان

 <۰٫۰۰1 ۳٫۴۴ ۰٫۳۰1 ۰٫۲۵۵ 1٫1۶۲ در مواقع درماندگیدشواری در انجام رفتارهای هدفمند 

 <۰٫۰۰1 ۰٫۶۲۳ ۰٫1۷۲ ۰٫1۵۸ ۰٫۶۴۴ دشواری در مهار رفتارهای تکانشی در مواقع درماندگی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۹۸۲ ۰٫۳۹۵ ۰٫۴۸۵ 1٫۳۲۲ دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان

 <۰٫۰۰1 ۵٫۶۶ ۰٫1۸۳ ۰٫۲۶۰ ۰٫۵۹۸ فقدان آگاهی هیجانی

 <۰٫۰۰1 1٫۵۷۳ ۰٫1۴۵ ۰٫۲۷۶ ۰٫۷۵۵ فقدان شفافیت هیجانی

 <۰٫۰۰1 1۶٫۵۵۶ ۰٫۵۹۲ ۰٫۷۰۹ 1٫۳1۰ یتنظیم هیجان

سازگاری تحصیلی  تواندمیتنظیم هیجانی  هد،نشان می ۲نتایج جدول 
برای معناداری ضرایب  تیو آزمون  کندبینی پیشرا آموزان دانش

 bمعنادار است. باتوجه به اینکه ۰٫۰۵ها در سطح کمتر از رگرسیون آن
تأثیر مقیاس ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است و تحت

که ضریب  Betaبین قرار دارد، استفاده از گیری متغیرهای پیشاندازه
شود. توصیه می بوده،رگرسیون حاصل از نمرات استانداردشده 

 سهم تنظیم هیجان ،براساس ضرایب استاندارد رگرسیون
۰٫۵۹۲=Beta استبینی سازگاری تحصیلی در پیش.  

 بحث  ۴

شهر آموزان دانش تحصیلی بینی سازگاریپیش ،هدف پژوهش حاضر
بین تنظیم  نتایج نشان داد،. بود هاآنبراساس تنظیم هیجانی در کرج 

این . شتوجود دا مثبتمعنادار و  ٔههیجانی و سازگاری تحصیلی رابط
و همکاران نتایج پژوهش نورعلی یافته با این مطالعات همسوست: 

آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری، ، نشان داد
راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان  و بهزیستی مدرسه

های تنظیم بر این اساس آموزش مهارت .آموزان مؤثر استدانش
افزایش سازگاری،  برایمفید  یعنوان روشتواند بهشناختی هیجان می

بهزیستی مدرسه و تنظیم شناختی هیجانی و درنتیجه کارآمدی بهتر 
بینی ای به پیشدر مطالعه اسفندیاری ؛(۲1) کار رودهآموزان بدانش

سازگاری تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، هیجانی 
آموزان پرداخت. نتایج انشتحصیلی در د و خودکارآمدی و خودپندارٔه

مثبت و   ٔضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بیانگر رابطه
معنادار بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و هیجانی و سازگاری 

مثبت و معنادار بین خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری   ٔتحصیلی، رابطه
حصیلی و سازگاری ت مثبت و معنادار بین خودپندارٔه تحصیلی و رابطٔه

 مشخص کرد، و همکاران فالحیکهنتایج پژوهش  ؛(۲۲)بود تحصیلی 
شناختی تنظیم راهبردهای منفی )ناسازگار( بین  یمنفی معنادار رابطٔه

 (. ۲۳) هیجان و سازگاری در دانشجویان وجود دارد
که از  یآموزاندانشتوان گفت، در تبیین یافتٔه مذکور پژوهش حاضر می

کلنجاررفتن  دلیلبه ،کنندراهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده می
شناختی اختاللشان اغلب دچار پریشانی روانبارٔه دائمی با خود در

د از نتواناحتمال زیاد نمیهای مختلف زندگی بههستند و در موقعیت
آموزش تنظیم  رو؛ ازاینندکنصورت مفید استفاده های خود بههیجان

شود دهد و باعث میها میهدفمندی به زندگی آن یهیجان درواقع نوع
های هدفمندی را فقط در توانایی تحصیلی نپندارند و در زندگی هدف

کاهش  سببتنظیم هیجان  ،در نظر گیرند. از این گذشته نیزدیگری را 
افراد  مثبت و رفتار سازگارانٔه تاحساسات منفی و افزایش احساسا

. از سوی دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به افراد (۲۴شود )می
 مندکردنتوان پذیر باشند و این موضوع در زمینٔهکند تا انعطافکمک می

های زندگی ثر با تعارضؤم مقابلٔه نیزها برای ساختن منابع روانی و آن
(. تنظیم هیجان، عامل مهمی در تعیین ۲۵تحصیلی ضروری است )

های اجتماعی است و نقص عملکرد موفق در تعاملسالمتی و داشتن 
ریز مانند افسردگی، اضطراب، انزوای های دروندر آن با اختالل

ریز مانند بزهکاری، ناسازگاری و رفتار های بروناجتماعی و اختالل
رشد  که دارایآموزانی (. درمجموع دانش۲۶) پرخاشگرانه ارتباط دارد

با مشکالتی مانند کاستی  ،نیستند های تنظیم هیجانی مناسبمهارت
توجه، شکست تحصیلی، ناتوانی در کارهای مربوط به مدرسه، 

ضعف در حل مسائل و  و نیز هاکالسیهم با ناسازگاری در مدرسه و
رو، آموزش تنظیم هیجان ازاین ؛(۲۷انجام تکالیف مواجه هستند )

مثبت از  استفادٔه های منفی و نحؤهمعنای کاهش و مهار هیجانبه
توان به اهمیت این مسئله در میان بنابراین می ؛(۲۸ها است )هیجان
 آموزان پی برد. دانش

باتوجه به نقش ابعاد  نیزشناختی و باتوجه به شیوع رفتارهای منفی روان
های کلیدی در موفقیت، ارتقای سالمتی و عنوان عاملسازگاری به

های و از سوی دیگر خألآموزان شناختی دانشکاهش مشکالت روان
و استفاده از  قبیلهایی از این پژوهشی در این زمینه، انجام پژوهش

آموزان از بهبود و ارتقای سازگاری تحصیلی دانش در زمینٔه هاآننتایج 
های مهم پژوهش در هر کشوری است؛ بنابراین هرگونه ضرورت

ن زمینه مطالعه، تشخیص و شناسایی، پیشگیری، مهار و درمان در ای
 بسیار ارزشمند خواهد بود. 
بین تنظیم هیجان و سازگاری و مثبت باتوجه به ارتباط معنادار 

آموزان نظارت والدین دانش نیزشود معلمان و تحصیلی، پیشنهاد می
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۵ 

و با ایجاد  باشند داشته انآموزبیشتر و بهتری بر روند آموزش دانش
برای رفع هرگونه مانع در روند تحصیل را کلی زمینه و بستر الزم  ینظارت

 انآموزتا اطمینان کافی از سازگاری تحصیلی دانش کنندفراهم  هاآن
استفاده از  ،شودتنظیم هیجان پیشنهاد می . در زمینٔهدست آیدبه

های توجیهی و با کالسها آنکار قرار گیرد تا  مشاوران در دستور
های تنظیم هیجان در مهارت یرتقابرای بهبود و ارا الزم  مشاوره زمینٔه

 .کنندآموزان فراهم دانش

 گیرینتیجه 5

تواند تنظیم هیجانی می ،شودهای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته
  بینی کند.پیش نوجواناندر را سازگاری تحصیلی 

 قدردانی و شکرت 6

فراوان ما را در انجام این  ها که با صبر و حوصلٔهاز تمام آزمودنی
 پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت ییدیٔهأت

. در این پژوهش استارشد کارشناسی نامٔهاین مقاله برگرفته از پایان
 شکلتمامی افراد به :شده به این صورت بودمالحظات اخالقی رعایت

 آن و در صورت تمایل در هپژوهش دریافت کرد کتبی اطالعاتی دربارٔه
مشارکت کردند؛ این اطمینان به افراد داده شد که تمامی اطالعات 

منظور محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند شد؛ به
 کنندگان ثبت نشد.رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

 نتشارا برای رضایت
 این امر غیرقابل اجرا است.

 ها و موادداده بودن دسترسدر 
های پژوهش دسترسی دارند و پژوهشگران به داده هنویسندگان مقال همٔه

حاضر به  مسئول مقالٔه مکاتبه با نویسندٔه ازطریقدر صورت لزوم 
 ند.نکمیاطالعات دسترسی پیدا 

 منافع ضادت
 گونه تضاد منافعی ندارند.هیچ ،کنندنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
و توسط هیچ  بودههای شخصی مین منابع مالی این پژوهش از هزینهأت

 مین نشده است.أنهاد یا سازمانی ت
 مشارکت نویسندگان

وری و آنالیز و تفسیر کرد. آآمده را جمعدستههای باول داده نویسندٔه
 ر اصلی بود. همٔهنوشته همکادست دوم در نگارش نسخٔه نویسندٔه

 یید کردند.أنهایی را خواندند و ت نوشتٔهدست نویسندگان نسخٔه
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