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 چکيده

 دانش هیجانی مشکالت و هیجان تنظیم شناختی راهبردهای بین رابطه هدف این پژوهش بررسی

 نفر 425256 شامل تحقیق این آماری جامعه: گیری نمونه روش و نمونه آموزان می باشد. جامعه،

 مشغول 2991-99 تحصیلی سال در كه است تهران شهر در اول متوسطه دوره پسر و دختر آموز دانش

 جدول نمونه حجم تعیین روش به آموزن دانش میان از پژوهش این گیری نمونه. هستند تحصیل به

 ابانتخ نمونه بعنوان دسترس در تصادفی گیری نمونه بصورت پسر و دختر آموز دانش 913 مورگان

 نوع از و توصیفی هادهدا گردآوری شیوه نظر از و كاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش طرح .شدند

 و کیگارنفس هیجانی شناختی نظیم پرسشنامه هایپرسشنامه طریق از اطالعات. باشدمی همبستگی

 انحراف میانگین، توصیفی؛ آمار از ها داده وتحلیل تجزیه برای. شد آوری جمع  ، (5332) همکاران

 پژوهش این های یافته. شد استفاده ssss افزار نرم با رگرسیون گام به گام استنباطی؛ آمار و استاندارد

 در. دارد وجود معناداری رابطه هیجان تنظیم راهبردهای و هیجانی مشکالت بین كه است آن از حاكی

 راث فکری نشخوار كردن و تلقی بار مصیبت جمله از هیجان شناختی راهبردهای از برخی میان این

 خصومت اضطراب، افسردگی، كننده بینی پیش كه طوری به. اند داشته هیجانی مشکالت بر بیشتری

 .است فردی بین حساسیت و

 .دانش آموزان ی،جانیمشکالت ه ،جانیه میتنظ ی،شناخت یراهبردها واژگان کليدی:
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 2، ملوک خادمی اشکذری1شقايق ظفری

 .دانشگاه الزهرا )س( ؛تربیتی یارشد روانشناس یكارشناس 2

 .دانشیار دانشگاه الزهرا )س( 5

 

  نام نویسنده مسئول:

 شقايق ظفری

 نجايه ميتنظ یشناخت یراهبردها نيرابطه ب یبررس

 دانش آموزان یجانيو مشکالت ه

 4/9/2999 تاریخ دریافت:

 55/2/2999 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ی بر زندگ تواندمی اجتماعی كه به شکل جدی مسئلهدر مدارس به عنوان یك مشکالت هیجانی  یش از سه دهه است كهب

اساساً شخص سازگار،  .شناسایی شده است ایطور گسترده ثیر منفی بگذارد، بهتاآموزن دبستانی  یاری از دانشو عملکرد بس

قرار اش استاش ارتباط سالم و درستی برقرار كند، به طوری كه نتیجهاجتماعی شخصی است كه بتواند میان خود، محیط مادی و

مرز، كولهبگیان ؛ ابراهیمی، كرمی، برازنده چقائی و2995، ابوالقاسمی و احدی، نریمانی، عباسی)خود او باشد  و ثبات عاطفی برای

 مشکالت هیجانی اگر از بالغین در مورد مشکالت مدارس سؤال شود، ندرتاً ممکن است به(. 2992؛ زاهد، رجبی و امیدی، 2996

. مشکالت هیجانی ت جدی در مدارس باشدمیتواند از مشکال مشکالت هیجانینمایند، حال آن كه  یك مشکل اشاره به عنوان

لی از شک مشکالت هیجانیكنند؛  غلبه می سوءاستفاده از قدرت است. پدیدهای است تکراری كه در آن قویترها بر ضعیف ترها

 .است آموزن پدیدهای شایعتهاجمی است كه در بین دانش رفتار

 حد تجربه و و تا چه كِیند چه هیجانهایی را، چگونه، كتعیین می تنظیم هیجان فرایندی است كه بـر اسـاس آن شـخص

نکار یا ا تحریفهای حافظه، انتخابی، وســیلة فراینــدهای شــناختی ناهشــیار مثــل توجــه یجـانهـا مـیتواننـد بـهد. هابراز كن

نمایی فاجعه نشــخوارگری یــا ســرزنش دیگــران، خــود، یا به وسیلة فرایندهای شناختی هشیارتر مثـل سـرزنش فرافکنـی؛

باشند. راهبردهای غیرانطباقی هیجان  تنظیم هیجان ممکن اسـت انطبـاقی یـا غیرانطبـاقی راهبردهای. مدیریت و تنظیم شوند

درصد  23اند كه بیش از گروس و لونسون گزارش كرده .گیری و یا تداوم اخـتالالت روانشـناختی دارنـدشکل نقـش اساسـی در

در بعضـی از ایـن اخـتالالت،  .محور دو با نقایص مربوط به تنظیم هیجان همـراهانـد درصـد اخـتالالت 233 الالت محور یـك واخت

برای  تـالش "ضـربهای برای مثال، در اختالل استرس پس. ضابطة اصلی تشخیصی محسـوب مـیشـود مشـکل تنظـیم هیجـان

همچنین در . ضابطه است یـك "دشواری در مهـار كـردن نگرانـی  "یافته تعمیم طرابو در اخـتالل اضـ "اجتنـاب از احساسـات

 و جامعه دهبرگزی و مستعد اقشار از . دانش آموزانشده است افراد، نقایص مربوط به تنطیم هیجانها تأیید روابـط دلبسـتگی بـین

 و لمیع آگاهی افزایش و یادگیری در بسزای ثیرتأ زندگی آنها كیفیت و سالمت سطح و هستند خویش كشور آینده سازندگان

 ازگاریس و گذاشته زندگی گوناگون ابعاد عرصه به پا امروز در دنیای هیجانات كلی به طور. داشت خواهد شانتحصیلی موفقیت

 شـرایط و محیط به سالم، بدن بر عالوه روانی (. بهداشت2919  سـازند )حالجانی،مـی متجلـی را اشخاص منفی یا و مثبت

 (. 2999رحیمـی،  دارد)خـدا نیـاز سـالم زنـدگی

. اشدب آموزان رابطه داشتهدانش قشر در مخصوصاً روان بهداشت همانند گوناگونی عوامل با توانندمی هیجانی شناختی تنظیم

 یتنظـیم شناخت. ـودش آموختـه بایـد كـه هاسـت قابلیت مهمترین از یکی هیجاناتش كنترل در فرد توانایی (2995) خلیلی،

 فرایند اب مرتبط و هیجانی درونـی احسـاس اسـتمرار یـا شـدت بروز در تغییر یا و تعدیل حفظ، آغاز، فرایند یك عنوان به هیجانی

 هیجانات شناختی (. تنظیم5329و پینا شـود )ویمـزمـی تعریـف اهـداف رسـاندن انجام به در فیزیکی و روانی -اجتماعی های

 وعین به و آنها شادی بر تواندمی هستند و آموزشی فرهنگـی، اجتمـاعی زمینـه هـای در رشد مستعد كه دانشجویان در مخصوصاً

 نهایت در و نماید ایفا را مهمی نقش اجتماعی كاركردهای و افزایش اضـطراب، افسـردگی كاهش همچنین، و آنها روانی بهداشت

 دارند، هیجانی مهارت كه افرادی كنندمی ثابت بسیاری (. شواهد5321. و همکاران،  رك)میل شود آنها روان بهداشت ارتقا باعث

 با یاثربخش طرز به و درك نیز را دیگران احساسات و كنندمی هدایت و شناسندمی خوبی را به خـود كه احساسات كسانی یعنی

 (. 5321)زوكووا، متمایزند زندگی از ایحیطه در هر میکنند، آن برخورد

 از بیشتر راهنمایی آموزان دانش بین در رفتاری مشکالت شیوع ( اذعان كردند كه میزان2916محمد خانی و اسکندری)

عـالی سـاز پیشـرفت و ت تواند زمینهكه پویایی و انسجام آنها می دانش آموزیبا توجه به اینکه در جامعه  ابتداییاست.  آموزان دانش

وانـد تكنـد مـیبینی مـیو عواملی كه زمینه این سازه را پیش آموزانبط با بهداشت روان دانشكشـور شـود، بررسی عواملی مرت

میشود  نقش بسزایی داشته باشـد. لـذا در پـژوهش حاضـر ایـن مسـئله مطـرح دانش آموزیدر راستا كاهش چالش های جامعه 

دارد؟ تنظیم شناختی هیجانات و  وجود رابطه آموزاندانش درهیجانی  مشکالتشناختی تنظیم هیجان و بین راهبردهای كه آیا 

در جامعـه  بهبود مشکالت هیجانیكارها را در زمینه ارائه راه ،آموزاندر دانشهیجانی  مشکالت پژوهش در زمینه ارتباط آنها با

ئه راهکارهای مناسب در جهت مینمایند و پژوهش در این زمینه میتوانند موجبات ارا و میـزان شـادی را آشـکار آموزیدانش
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موجبات رشد و ترقـی  آموزانباشد. میزان بهداشت روان دانش آموزیدر جامعه پویای دانشو بهبود مشکالت هیجانی افزایش 

واهد خ در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال كشور عزیزمانعرصه ملی و بهره وری را برای  در رقابـت  مدارس

های بین راهبردآیا  كه. لذا با توجه به مسائل بیان شده در باال، مسئله و هدف اصلی مطالعه حاظر این گونه مطرح می شود شتدا

 دارد؟ وجود رابطه آموزاندر دانشهیجانی  مشکالتشناختی تنظیم هیجان و 

 

 روش پژوهش
گیری: جامعه  جامعه، نمونه و روش نمونه .ستا همبستگی و به شکل میدانی-كاربردی به روش توصیفیاین پژوهش از نوع 

-99است كه در سال تحصیلی  تهرانشهر  دوره متوسطه اول درو پسر  دختر آموز نفر دانش 425256آماری این تحقیق شامل 

 913به روش تعیین حجم نمونه جدول مورگان  آموزن نمونه گیری این پژوهش از میان دانش .هستندمشغول به تحصیل  2991

 ش آموز دختر و پسر بصورت نمونه گیری تصادفی در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند.دان

( 5332) توسط گارنفسکی و همکاران 2(CERQ)این پرسشنامهی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانشامل  ابزار پژوهش

اد پس از تجربه كردن وقایع های شناختی افر جهت شناسایی راهبردهای مقابل تهیه شد و یك پرسشنامه چندبعدی اسـت كـه

زیرمقیـاس 9گویـه دارد و دارای 94میگیرد. این مقیاس یك ابزار خودگزارشی است كـه  یا موقعیت های منفی مورد استفاده قرار

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت،  سرزنش گری، پذیرش، نشخوارگری، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد برنامه راهبـرد شـناختی خـود

 .است (تقریباً همیشه)2تا   (قریباً هرگز)ت 2شماری، فاجعه نمایی و دیگر سرزنش گری است. دامنه نمرات مقیاس از یتكم اهم

 ،25/3در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای كرونباخ محاسبه گشت كه برای خود سـرزنش گـری

كم اهمیت ،12/3ارزیـابی مجـدد مثبت، 22/3ریزی ركز مجدد برنامهتم، 29/3تمركز مجدد مثبت، 26/3شخوارگری ، 22/3پذیرش

. و جهت به دست آمد 26/3هیجانی شـناختی بـرای كـل تنظـیم، و 21/3دیگر سرزنش گری ، 23/3فاجعه نمایی ، 26/3شماری 

 نیته شده است. اساخ 5336( توسط گراتز در سال DERS) یجانیه میتنظ یهایدشوارمشکالت هیجانی از پرسشنامه  بررسی 

ا ر یزیتا چه حد چ یریابزار اندازه گ كیمسئله سر و كار دارد كه  نیبا ا ییروا ایعتبار . است یسوال 94 اسیمق كیپرسشنامه 

 (.2993) سرمد و همکاران،میكن یكه ما فکر م ردیگ یاندازه م

و .. استفاده و در بخش استنباطی ابتدا از جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ر بخش امار توصیفی از فراوانی و درصد 

اسمینوف برای تعیین نرمال بودن داده ها استفاده شد سپس با توجه به توزیع طبیعی داده از ازمون های -ازمون كلموگروف

 پارامتریك همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام برای تحلیل اماری رابطه متغیر ها استفاده شد.

 

 تحقيقيافته های 
درصد را دختران تشکیل می  66درصد نمونه را پسران و 26با توجه به نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی بیش از 

درصد از كل پاسخ  65سال بوده است. باالترین نمونه مربوط به دانش آموزان پایه نهم با  26دهند. بیشترین فراوانی مربوط به 

 دهندگان می باشد. 

 اسميرنوف برای تعيين نرمال بودن داده های تحقيق–آزمون کلموگروف نتايج -1جدول

 یجانیمشکالت ه جانیه میتنظ یشناخت یراهبردها 

N 913 913 

a,bNormal Parameters 
 2/9 52/9 میانگین

 622/3 59/3 انحراف معیار

Kolmogorov-Smirnov Z 92/5 34/9 

                                                           
1 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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Asymp. Sig. (2-tailed) 26/3 22/3 

 

چون این مقادیر بیشتر از بنابراین داده های تحقیق نرمال می باشد.   sig<0/05یج آن حاكی از ان بود كه میزان كه نتا

نرمال بودن توزیع مشاهدات فرض بنابراین  .شودیمتایید  1Hو فرض  رد 0Hدریافت كه فرض  توانیمیعنی 32/3

 .ره جستآماری پارامتریك به یهااز آزمون توانیو مشود ییید مأت

 یجانيو مشکالت ه جانيه ميتنظ یشناخت یراهبردها همبستگی پيرسون بين-2جدول 

 معناداری sig میزان همبستگی 

 وجود دارد. 322/3 256/3 مشکالت هیجانی با سـرزنش گـری

 وجود دارد. 332/3 242/3 مشکالت هیجانی با رشیپذ

 .وجود دارد 332/3 512/3 مشکالت هیجانی با نشخوارگری

 وجود ندارد. 235/3 316/3 مشکالت هیجانی با تمركز مجدد مثبت

 وجود ندارد. 515/3 322/3 مشکالت هیجانی با زییتمركز مجدد برنامه ر

 وجود ندارد. 315/3 319/3 مشکالت هیجانی با مجـدد مثبت یـابیارز

 وجود ندارد. 336/3 319/3 مشکالت هیجانی باشماری  تیكم اهم

 وجود ندارد. 332/3 322/3 مشکالت هیجانی با ییفاجعه نما

 وجود ندارد. 551/3 345/3 مشکالت هیجانی باسرزنش گری  گرید

 وجود دارد. 332/3 244/3 مشکالت هیجانی بای جانیه یشـناخت میتنظـ

 

)5%)مولفه كمتر از  2داری در یمعن،با توجه به سطح  5مطابق جدول شماره  یعنی)( sigتوان دریافت یم

تیجه توان نیمتأیید قرار گرفته است. یعنی  مورد یجانیه یشـناخت میتنظـكه فرض تحقیق در مورد این چهار مولفه راهبردهای 

با مشکالت  یینما فاجعهو شماری  تیاهم كمی، نشخوارگر، رشیپذ، سـرزنش گـریدرصد بین  92 گرفت كه در سطح اطمینان

اما در بقیه مولفه ها رابطه معناداری بین  .شد دییتا تحقیق فرض و شد رد صفر فرض نیبنابرا معناداری وجود دارد. یجانی رابطهه

صورت ب یجانیه یشـناخت میتنظـ یراهبردهاو مشکالت هیجانی یافت نشد. همچنین بین  یجانیه یشـناخت میتنظـ یراهبردها

 یگذار ریتاث یبررس یبرا یهمبستگ هیفرض دییتا به توجه باو معناداری وجود داشت.  كلی با مشکالت هیجانی  رابطه مثبت

  .است شده ذكر ،6 جدول در جینتا كه شد استفاده چند متغیره ونیرگرس لیتحل آزمون از رهایمتغ

 نتيجه آزمون دوربين واتسون -3جدول 

 دوربین واتسون انحراف معیار تعدیل شده Rمجذور  Rمجذور  مدل

2 a 595 /3 312/3 234/3 126/2 

 

به منظور خود همبستگی باقیمانده رگرسیون با این هدف كه آیا باقیمانده در رگرسیون مستقل هستند یا خیر از آزمون 

باشد، فرض صفر)استقالل خطاها( پذیرفته  2/5تا  2/2دوربین واتسون استفاده شد. چنانچه آماره آزمون دوربین واتسون بین 

( آمده است كه 126/2واتسون ) –، مقدار آماره دوربین 9شود. با توجه به جدول در غیر این صورت فرض صفر تأیید می شود ومی

قرار دارد، بنابراین فرض استقالل خطاها پذیرفته است. برای آزمون فرضیه حاضر، از روش رگرسیون خطی  2/5و  2/2در فاصله 

 مشکالت هیجانی داری با افزایشكه ارتباط معنی یجانیه یشـناخت میتنظـ یدهاراهبرساده استفاده شد. متغیر مولفه های 

 داشت، در این آزمون مورد استفاده قرار گرفت. 

 

)( sig
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 نتايج رگرسيون با استفاده از روش گام به گام-4جدول 

 سطح معنی داری T بتا انحراف معیار ضریب رگرسیون متغیر های پیش بین

 332/3 954/25 - 326/3 942/3 مقدار ثابت

 332/3 19/9 561/3 346/3 522/3 سـرزنش گـری

 392/3 299/2 346/3 391/3 364/3 رشیپذ

 331/3 -513/3 345/3 242/3 362/3 ینشخوارگر

 331/3 669/3 233/3 242/3 326/3 شماری تیكم اهم

 354/3 945/3 362/3 321/3 342/3 ییفاجعه نما

 
R=0/292 

 )ضریب همبستگی(

=0/0852R 
 )ضریب تعیین(

Sig < 0/05  
 )سطح معنی داری(

 

 595/3مشکالت هیجانی   شود، ضریب همبستگی متغیر خطای روانشناختی افزایش، مالحظه می6همانطور كه در جدول 

 درصد 312/3گردد در این رابطه برابر و ضریب تعیین، یعنی درصدی از واریانس متغیر مستقل كه توسط متغیر وابسته تبیین می

یی(، شماری و فاجعه نما تیكم اهم ،ینشخوارگر رش،یسـرزنش گـری، پذباشد. بنابراین متغیر خطای روانشناختی)پنج مولفه می

 ریهمانگونه كه از مقادكند. را پیش بینی  می شهر تهران اولدانش آموزان مدارس متوسطه درصد از متغیر مشکالت هیجانی  2/1

(sig)P-Value شماری و  تیكم اهم ،ینشخوارگر رش،یسـرزنش گـری، پذ اسیمق ریز پنج شودیم دهید رهایاز متغ كیهر

 شودیمطرح م نگونهیا هاافتهی نیا ری. در تفسكنندیرا پیش بینی  م مشکالت هیجانی  یهستند كه به صورت معنادار ییفاجعه نما

خواهد  شیانحراف استاندارد افزا 561/3 ت هیجانی مشکالنمره  ، انحراف استاندارد در نمره سـرزنش گـری كی شیكه با افزا

. افتیخواهد  شیانحراف استاندارد افزا 346/3 مشکالت هیجانی نمره  رش ،یانحراف استاندارد در نمره پذ كی شی. با افزاافتی

ارد باالتر خواهد انحراف استاند 345/3 مشکالت هیجانی نمره  ، یانحراف استاندارد در نمره نشخوارگر كی شیبا افزا نیهمچن

انحراف استاندارد باالتر  233/3 مشکالت هیجانی نمره  ،شماری  تیانحراف استاندارد در نمره كم اهم كی شیبا افزا و  .رفت

انحراف استاندارد  362/3 مشکالت هیجانی نمره  ، ییانحراف استاندارد در نمره فاجعه نما كی شیبا افزا . درنهایتخواهد رفت

 .رفت باالتر خواهد

 

 بحث و نتيجه گيری
مشکالت هیجانی درصد باالیی از افراد جامعه علی الخصوص دانش اموزان پایه متوسطه را به دلیل ویژگی های سنی )دوران 

ناپذیری با زندگی انسان  طور جدایی به ظـیم هیجـان از طریـق شـناختگذار به جوانی( درگیر كرده است. كه روش های تن

ها یا احساساتش را  شد، هیجان رو كند تا مثالً زمانی كه با حوادث فشارزا یا تهدیدكننـده روبـه می را یاریآمیخته است و او 

 میتنظ یتشناخ یراهبردها. با توجه به نتایج بین تسلط داشته باشد و در هیجاناتش غرق نشود مدیریت یا تنظیم كند و روی آنهـا

 پنج مولفهتر و پسر متوسطه اول شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ی در دانش اموزان دخجانیو مشکالت ه جانیه

یم یی بصورت مستقشماری و فاجعه نما تیكم اهم ،ینشخوارگر رش،یسـرزنش گـری، پذ شامل جانیه میتنظ یشناخت یراهبردها

 در افزایش مشکالت هیجانی دانش اموزان موثر هستند.

آن است كه بین مشکالت هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان رابطه معناداری وجود دارد. یافته های این پزوهش حاكی از 

در این میان برخی از راهبردهای شناختی هیجان از جمله مصیبت بار تلقی كردنو نشخوار فکری اثر بیشتری بر مشکالت هیجانی 

یت بین فردی است. و همراستا با نتایج محققین داشته اند. به طوری كه پیش بینی كننده افسردگی، اضطراب، خصومت و حساس

 ( می باشد. استفاده5329( و الرسن و همکاران )5321، نولن و همکاران )5322دیگر از جمله مك گی، ولف و السون در سال 

 كاهش را خویش منفی احساسات های زندگی، موقعیت در آموزان دانش كه شود می باعث سازگارانه هیجانی راهبردهای از صحیح

 بر هیجان تنظیم مورد در تحقیقات غالب .پیدا كند بهبود روزمره زندگی مختلف ابعاد در آنها اضطراب میزان آن تبع به كه دهند

http://www.psyj.ir/


 42 -41، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 می شخصی فردیت و شخصی نفس،كارآمدی عزت گیری شکل ، حمایت تنظیم هیجان هدف كه دارد قرار مفروضه این پایه

 طرح قابل فرد خوشبختی گیری شکل برای منفی هیجانات از اجتناب و مثبت هیجانات افزایش هدف با مسئله باشد،این

 بسیاری چه اگر شود. می گفته احساسی فرایندهای تنظیم و كردن منظم به تنظیم هیجان دیگر عبارت . به)5331 ، است)فیلیپ

 موارد این كه وقتی همچنین .نندبدا برابر احساسات تحریك بر كنترل كمبود با احساست را نظمی بی كه مایلند مراجعان از

 احساسات وقتی.شود می اطالق احساسات از استفاده و تجربه،ابراز توانایی در هایی به نارسایی احساسات نظمی بی باشد، تطبیقی

 باشند)فیلیپ، می استرس بروز مستعد و میدهند گزارش را كنترل دادن دست از آنها احساس.شود می نظمی بی دچار مردم

 نیست كافی هیجان كنترل برای بینی خوش خوب و احساس شود می رو به رو هیجانی موقعیت یك با فرد كه هنگامی (.5332

 و احساسات به مداوم فکر :فکری نشخوار . داشته باشد نیز را شناختی كاركرد بهترین موقعیت این در كه دارد نیاز وی بلکه

 افسردگی باالی سطوح با ذهنی نشخوار ای مقابله شیوه ی كه.است محیط اصالح به اقدام بدون ناخوشایند انفاق با همراه تفکرات

 و كرایج ، كند)گرانفسکی می كمك زا تنیدگی با شرایط موثر ای مقابله به هم حدی تا تفکر ی نحوه این البته و باشد همراه

 در راهبرد این است گمان دارد ها انسان یروان سالمت مثبت روی تاثیر خود خودی به مثبت مجدد ارزیابی (.5335،  اسپینهادن

 مقابله راهبرد یك پذیرش .گردد می زا استرس های رویداد با ای سازنده مقابه از مانع مدت بلند در ولی دهنده یاری مدت كوتاه

 استرس و اضطراب از میزان با منفی رابطه و نفس عزت و بینی خوش میزانی از با ای كننده تعدیل و مثبت رابطه كه است ای

 گیری كناره نوعی نشانگر تواند می پذیرش، از باالی سطوح وقایع از بسیاری برای اما است پذیرش، خوب فرایند خود چه اگر.دارد

 بهینه تعامل به هیجان (. تنظیم5335 ، گرانفسکی (گردد منجر وقایع روی گذاری تاثیر در توانایی احساس عدم به و شود حسی

 و كنند می تفسیر را آن شوند می مواجه چه هر با انسانها زیرا است نیاز منفی شرایط با جهت مقابله نهیجا و شناخت از ایی

 تنظیم در ناتوانی كه است زمانی به مربوط فراگیر هیجانی نظمی بی . است افراد های فراكنش تعیین كننده شناختی تفسیرهای

 آسیب نتیجه در نظمی بی این شود می دیده موقعیتی های مینهز و تطابقی مشکالت ، ها هیجان وسیعی از درحیطه هیجان

 عبارت نظمی بی این خصوصیات آید می بوجود آن با همراه شدید های پاسخ تنظیم در ناتوانی و هیجان نسبت به فزاینده پذیری

 توجه برگرداندند در توانینا جسمی، شدید برانگیختگی تنظیم در ناتوانی ، هیجانی تجربه كسب به نسبت بیزاری افراطی از است

 نیرومند عواطف به مربوط تکانشی رفتارهای ناكافی كنترل اطالعات پردازش در اختالل و شناختی آشفتگی محرك هیجانی، از

 هیجانی برانگیختگی هنگام در خلق به وابسته غیر اهداف به نیل باری فعالیت انتخاب و سازماندهی در دشورای ، منفی مثبت و

 رخ می درونی هیجانی سیستم مختلف های حیطه در فراگیر نظمی بی ، باال خیلی استرس هنگام در هیجانی انجماد هب و تمایل

  است. هیجانی پاسخ تجربی و شناختی ، جسمی رفتاری ابعاد شامل و دهد
  

http://www.psyj.ir/


 42 -41، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و مراجع منابع

 مداخله2996واد. ( .)ابراهیمی، مرتضی؛ كرمی، جهانگیر؛ برازنده چقائی، سمیه و بگیان كولهمرز، محمدج [2]

ریاضی:  های یادگیری در ای سازگاری اجتماعی و كاهش رفتارهای تکانشی دانش آموزان پسر مبتال به ناتوانی

 ،22 .92 ی ناتوایهای یادگیری، مجله .اثربخشی و كارآمدی آموزش والدین با رویکرد آدلری

مقایسه تابآوری،  2992ی. و معاضدیان، آمنه. (حسینی المدنی، سیدعلی؛ احدی، حسن؛ كریمی، یوسف؛ بهرامی، هاد [5]

مجله اعتیادپژوهی،  .غیرمعتاد و بهبودیافته سبکهای هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراك شده در افراد معتاد و

 ،41. 

یادگیری  مقایسهی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و2992زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. ( .) [9]

 69 .545(2، مجلهی ناتوانیهای یادگیری ، .ظیمی در دانشآموز و با ن بدون ناتوانی یادگیریخودتن

پذیرش/  مقایسه اثر ی بخشی آموزش2995نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. ( .) [6]

 .22.ناتوانیهای یادگیری  ی مجله .تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزن دارای اختالل ریاضی

ساله  2 - 22(. بررسی همه گیرشناسی مشکالت رفتاری دانش آموزان 2916محمدخانی, شهرام, اسکندری, حسین. ) [2]

 doi: 23,55326/jep.5334,2942. 95-22(, 5)2فصلنامه روان شناسی تربیتی,  شهر تهران.

[6] Dumas, T.M., Ellis, W.E., & Wolfe, D.A. (2012). Identity development as a buffer of 

adolescent risk behaviors in the context of peer group pressure and control. Journal of 

Adolescence, 35(4),917-927. 
[7] Ebrahimi, M., Karami, G., Barazandeh Choghaee, S., & Bagiyan Kulehmarz, M. J. 

(2018). An intervention in social adjustment and reducing impulsive behaviors of male 

students with mathematical learning disabilities: Efficiency and effectiveness of 

parents with Adlerian approach. Journal of Learning Disabilities, 5(1),7-31. (Persian) 

[8] Faircloth, B. S. (2019). Wearing a mask vs. connecting identity with learning. 

Contemporary Educational Psychology, 37(3),186-194. 

[9] Frank, J.H., & Shari, J.H. (2019). Relationships among perfectionism, achievement 

goals, athletic identity, and athlete burnout. Conference, Tucson. U. S. A. 

[10] Ghamari giloo, H., Soroush zade, S.H., Nader, M., & Michaeli, N. (2018). Effects of 

lowers bullying prevention program on elementary-school students' bullying, social 

skills, and self-esteem. Studies of Clinical Psychology. 3(11), 49-75. (Persian) 

[11] Granefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Manual for the use of the cognitive emotion 

regulation questionnaire. Leiderorp: Datec; 2002 

[12] Granefski N, Kraaij V. Cognitive emotion regulation strategies and depressive 

symptoms: A comparative study of five specific Sample. Pers Indiv Diff. 

2006;(40):1659-69. 

[13] Hemphill, A. S., Kotevski, A., Tollit, M., Smith, R., Herrenkohl, T. I., Toumbourou, J. 

W., & et al. (2019). Longitudinal predictors of cyber and traditional bullying 

perpetration in Australian secondary school students. Journal of Adolescent Health, 

51(1), 59-65. 

[14] Hsi-Sheng, W., Williams, J.H., Chen, J.K., Chang, H.Y. (2017). The effects of 

individual characteristics, teacher practice, and school organizational factors on 

students' bullying: A multilevel analysis of public middle schools in Taiwan. Journal 

of Children and Youth Services Review, 32, 137–143. 

[15] Husseini al-Madani, S.A., Ahadi, H., Karimi, Y., Bahrami, H. & Moazediyan, A. 

(2019). Comparison of resiliency, identity styles, spirituality and perceived social 

http://www.psyj.ir/


 42 -41، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
support in addicts and non-addicts, and improved. Journal of Addiction Research, 21, 

51-68. (Persian) 

[16] McManus, F., Clark, D.M., Grey, N., Wild, J., Hirsch, C., Fennell, M., & et al. (2019). 

A demonstration of the efficacy of two of the components of cognitive therapy for 

social phobia. Journal of Anxiety Disorders, 23, 496–503. 

[17] Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2017). A study comparing 

the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on 

adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4),154-176. 

[18] Newgent, R.A., Behrend, B.A., Lounsbery, K.L., Higgins, K.K., & Lo, W. (2016). 

psychosocial educational groups for Students (PEGS): An evaluation of the treatment 

Fontana. Am, Hyra. D., Godfreg. L., Impact of a deer –led stress inoculation training 

intervention on state anxiety and heart (2019). 4 ،45-63. 

[19] Phillips ML, Ladouceur CD, Drevets WC. A neural model of voluntary and automatic 

emotion regulation: Implications for understanding the pathophysiology and 

neurodevelopment of bipolar disorder. Molecular Psychiatry. 2008;13:833–857. 

http://www.psyj.ir/

