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 هیجانی و عزت نفس با سازگاری اجتماعی  –بین تنظیم شناختی رابطه
 

 مهین شاکری 

 کارشناس ارشد روانشناسی   

 

 چکیده 

حاضر   پژوهش  است  بررسیهدف  بوده  آموزان  دانش  اجتماعی  سازگاری  با  نفس  عزت  و  هیجان  شناختی  تنظیم  بین   .رابطه 

با استفاده از   آشخانه  دختر شهرنفر از دانش آموزان    300  تعدادر  منظو  بدین  . باشدمیتوصیفی از نوع همبستگی    ،روش پژوهش 

  برای  .استفاده شد  استاندارد  هایپرسشنامه   ازها  داده  آوریجمع برای    .انتخاب شدند  ایمرحله تصادفی جند    گیرینمونه روش  

روش    ها داده  وتحلیلتجزیه  با  متغیره  چند  رگرسیون  تحلیل  پیرسوگام  بهگاماز  همبستگی  شد ن  و  تحلیل    . استفاده  نتایج 

متغیر   ،تغییرات()  واریانس  درصد  12تنظیم شناختی هیجانی و عزت نفس باهم    متغیرهای  کهچند متغیره نشان داد  رگرسیون  

بین تنظیم شناختی هیجان مثبت و سازگاری    داد کههمبستگی پیرسون نشان    نتایج  .اندکرده  بینیپیشسازگاری اجتماعی را  

سطح  ر  145/0اجتماعی   در  که  دارد  وجود  سازگاری    باشدمی  دارمعنی  01/0ابطه  و  منفی  هیجانی  تنظیم  بین    اجتماع و 

در    -138/0 که  دارد  وجود  سازگاری   همچنین  .باشد می  دارمعنی  05/0  سطحرابطه  و  نفس  عزت  بین  که  داد  نشان  نتایج 

 .  باشدمی دارمعنی 05/0رابطه وجود دارد که در سطح  094/0اجتماعی 

 

 سازگاری اجتماعی و دانش آموزان  ، عزت نفس  ،تنظیم شناختی هیجانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

یا   اجتماعی  بر عزت نفس  تأثیر  تواندمی  اجتماعی خصیصه متمایز فردی است که  هایمهارتسازگاری  نیز تنظیم    عمیقی  و 

)  –شناختی   باشد  داشته  فرد  هیجان    .( 1هیجانی  ا  عنوان بهتنظیم  متغییکی  از   ،شناختی روانرهای  ز  بسیاری  توجه  مورد 

مختلف    هایحوزه که تنظیم هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت در    دهندمیپژوهشگران قرار گرفته است شواهد زیادی نشان  

مرتبط است ) با وقایع    .(2زندگی  )  زایاسترس تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری  مسئله   . (3زندگی و عزت نفس دارد 

از  عزت نف از    برخورداری  .عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است  تریناساسی س و مقوله خود ارزشمندی 

مستقیمی با    رابطه  ،فکر و بهداشت روانی  سالمت  ،نوآوریو    خالقیت  ، و ابتکار  گیریتصمیم  قدرت   ،قوی  نفس اعتمادبهاراده و  

خودارزشمن احساس  و  نفس  عزت  و چگونگی  فردمیزان  ظرفیت    برای  . دارد  دی  از حداکثر  بتوانند  نوجوانان  و  کودکان  اینکه 

از نگرش مثبت نسبت به خودت و محیط اطراف و انگیزه غنی برای   بایستمیشوند    مندبهرهبالقوه خود    هایتوانمندیذهنی و  

سبت به خودش است که  منفی ن نگرش مثبت یا    ،نفس  که عزت  کند میاز عزت نفس اشاره  در تعریفی    .تالش برخوردار شوند

کمبود عزت نفس  سالیوان و مزلو    ،راجرز  ،آدلرچون    دانشمندانی  .دارد  اشزندگیپیوند نزدیکی با احساسات وی از رضایتمندی  

لد تا آخر عمر در تو  یلحظه جود اجتماعی است و به همین دلیل از  انسان مو  .انددانسته روانی    هایبیماری از  بسیاری    یریشه را  

او دریافته است که در جمع زندگی کند و نیازهای خود را   .باشدمیدیگر    هایانسانل با  در تعامدائماً  و    بردمیسر  اع بتماج

نماید لزوم    ارضا  مطرح    هایمهارت  آموزشبنابراین  فرد  زندگی  در  اجتماعی  بین    در  .شودمیسازگاری  ارتباط  پژوهش  این 

 .  (4) شودمیجتماعی بررسی گاری اتنظیم شناختی هیجانی و عزت نفس با ساز

عدم   و  ناکافی  تجربه  دلیل  به  نوجوانان  و  اجتماعی    پذیرترین آسیب   ازجملهالزم    هایمهارتاز    آگاهی کودکان  اقشار  از  قشر 

و سرشار  رغم بههستند و   بالقوه  استعدادهای  بردن    ها آن  ، انرژی و  بکار  با    هایتوانمندیاز چگونگی  و    مسائل خود در مواجه 

نشانه سالمت روان از مباحثی است که توجه بسیاری از   ترینمهم  عنوانبه  1اجتماعی   سازگاری  .نیستند  آگاهزندگی  الت  مشک

را به خود جلب کرده  ، جامعه شناسان و بخصوص مربیان  اجتماعی    .است  روانشناسان  رشد وجود هر    یجنبه   ترینمهمرشد 

محسوب   معیار    شودمیشخص  ا  گیریاندازهو  فرد  جتماعیرشد  است  ،هر  دیگران  با  او  اجتماعی    .سازگاری  در   تنهانهرشد 

با   ارتباط است    هاآنسازگاری با اطرافیانی که فرد  او نیز    بعدهااست بلکه    مؤثردر    تأثیردر میزان موفقیت شغلی و تحصیلی 

 .  (5) دارد

 یجامعهبا    ایجامعه و اعتقادات از  ها  هنگرف  تأثیرآن سازگاری اجتماعی یک مفهوم نسبی است و تحت    رأسسازگاری و در  

گروه همساالن و سایر عوامل    ،مدرسه  ،خانواده  ازجمله  ،عوامل مختلفی  تأثیرتحت    آدمی از طرف دیگر رفتار    کندمیدیگر فرق  

  . یردمناسبی صورت پذ   تعادلکه بین او و محیط پیرامونش    رسد میاجتماعی قرار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال  

با محیط   تنهانه است او    پذیر انعطاففراوانی بر رفتار فرد دارد از طرفی دیگر انسان موجودی    تأثیر  وضوحبهرهای اجتماعی  فشا

 .  (6)  کندمیخود دگرگون  هایخواسته بلکه محیط را بر طبق   شودمیسازگار 

  ، شودمیدیگری از خود در فرد    یجنبه  به اکتسابسازگاری اجتماعی و برقراری ارتباط و حفظ آن و تعامل با دیگران منجر  

  قائل شخص    عنوانبهدیگران برای ما    کنیممیعزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر    .نامیممیکه آن را عزت نفس    ویژگی

رار  محیط آموزشی ق  تأثیراست که تحت    ایمؤلفه عزت نفس    .هستند و حاصل تعامل فرد با دیگران و سازگاری اجتماعی است

 
1.social adjustment 
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از آن است که   شناختیروانگوناگون    هایبررسی  ،حقیقت  در  ،است  اثرگذارسطوح زندگی    یهمهو وجود آن بر  دارد   حاکی 

 ( 7) گرددنمیارضا  نظیر آفریدن و پیشرفت تریگستردهنیازهای  ،چنانچه عزت نفس ارضا نشود

عدم کنترل هیجانی به شرایطی اشاره دارد که و    ده استدر موقعیت برانگیزانن  هاپاسختوانایی کنترل    ،تنظیم شناختی هیجان

توانایی برای تنظیم و کنترل هیجان بدین معناست که فرد به    .هاستآن هیجانی افراد اغلب خارج از کنترل    هایپاسخ  ،در آن

افکار که در طوالنی مدت  ،انتخاب  باشد  رفتارهایی  و  اوست  ،احساسات  نفع  برای  ابزار   وانعنبهتنظیم شناختی هیجان    .به  ی 

مدت طوالنی  در  که  است  این  اوست  ، فهمیدن  نفع  هیجان    .به  شناختی  که   عنوانبهتنظیم  است  این  فهمیدن  برای  ابزاری 

و حل کردن   و مصرانه را برای غالب آمدن بر موانع  و اعمال راهبردی  توجه و فعالیت خود را سازمان دهد  تواندمیچگونه فرد  

فرد را در برابر مشکالت هیجانی چون افسردگی و    تواندمیو نقص در تنظیمات هیجانات  اشکال    نههرگو  .مسائل به دست آورد

  ها کفایت  ،ها تواناییاز    ایمجموعه اجتماعی عبارت است از    –هوش هیجانی    طورکلیبه  .سازد  پذیرآسیب اضطراب و فشار روانی  

برای کسب موفقیت در  هایمهارتو   فرد  توانایی  ب  غیرشناختی که  را تحت    هاضرورتا  مقابله  قرار   تأثیرو فشارهای محیطی 

بار  چندعاملیمدل    .دهدمی فردی  5  شامل  ،ان  -هوش هیجانی  و خلق    ،پذیریسازش   ،عامل کارکرد درون  استرس  مدیریت 

 .  در زندگی موفق نقش مهمی داشته باشند  توانندمیعمومی است که 

به مطالب ذکر شده اجتماعی    عزت نفسبین تنظیم شناختی هیجانی و    آیا   است که مطرح    سؤالاین    ، با توجه  با سازگاری 

 رابطه وجود دارد؟ 

 

 های پژوهش فرضیه

 . بین تنظیم شناختی هیجانی و عزت نفس با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد -1

 .  بین تنظیم شناختی هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد -2

 .  رابطه وجود داردگاری اجتماعی بین عزت نفس و ساز - 3

 

 روش پژوهش 

عزت    ، بررسی رابطه بین سه متغیر تنظیم شناختی هیجان  ، که هدف  باشد میروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی   

اجتماعی   سازگاری  و  سال    .باشدمینفس  در  آشخانه  شهر  متوسطه  مقطع  دختر  آموزان  دانش  کلیه  شامل  آماری  جامعه 

  نفر   291باتوجه به جدول کرجسی و مورگان و حجم جامعه باید تعداد    .نفر بوده است  1217د  بود که تعدا  95-1394تحصیلی  

پرسشنامه مورد    300  تعداد  ،درنهایت که    پیدا کردنفر افزایش    330که با درنظرگرفتن ریزش به    شدمینمونه انتخاب    عنوانبه

استفاده شد به این صورت که    ایمرحلهتصادفی چند    یریگنمونهاز روش    گیرینمونهبرای انتخاب    . قرار گرفت  وتحلیلتجزیه 

بین   از  آشخانه هر کدام    3ابتدا  از هر کالس    کالس  5دبیرستان دخترانه شهر  انتخاب شد که    22و  تصادفی  به صورت  نفر 

تدوین    1196  ر بل در سالتوسط پروفسو  پرسشنامه سازگاری  .قرار گرفت  وتحلیلتجزیه پرسشنامه مورد    300تعداد    ،درنهایت

سازگاریو  .شد زمینه  در  دانش  ، ی  به  مربوط  یکی  که  است  کرده  ارائه  پرسشنامه  برای دو  دیگری  و  دانشجویان  و  آموزان 

است  ساالنبزرگ تشکیل شده  عبارت  و شصت  یکصد  از  پژوهش    .که  فرم    حاضردر  است  ساالنبزرگاز  این    ،استفاده شده 

دارای   کاس  سوال  160پرسشنامه  ازت  سوال  هر  بلی  ه  گزینه  است    یرخ  ،سه  شده  تشکیل  دانم  نمی  سطح  و  پنج  فرم  این 

 :گیرد که عبارتند ازگیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر میاندازه
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این سطح  -الف در  افراد  باالی  نمرات سطح  نمرات   ،سازگاری در خانه:  و  است  با محیط خانه  مطلوب  عدم سازگاری  نشانگر 

 .  ی در خانه حکایت داردپایین از سازگار

گویند و نمرات پایین معرف سازگاری  سازگاری تندرستی: نمرات باال در این سطح از سازگاری نامطلوب سالمتی سخن می  -ب

 .  بخش است رضایت

و    شوندآن معرفی می  های اجتماعی و تسلیم در برابرگیری از تماسی باال نشانگر دوری و کنارهسازگاری اجتماعی: نمره  -ج

 . های اجتماعی حالت پرخاشگری دارنددر تماس ،اندی کم احراز کردهافرادی که نمره

بی  -د عاطفی  نظر  از  باال  نمره  با  افراد  عاطفی:  میسازگاری  نشان  نمرهثباتی  با  اشخاص  و  عاطفی  دهند  ثبات  از  کم  ی 

 .  برخوردارند

که نمرات باال به دست   ها آناز مشاغل خود رضایت دارند و   ، ریافت نمرات کم شوندسازگاری شغلی: افرادی که موفق به د –هـ 

 . انداند از مشاغل خود ناراضیآورده

  ، کنندشخصی خود را در مقوالت مندرج در آزمون مطرح می  مسائلکمک به مشاوره با بزرگساالنی که    عنوانبهاین پرسشنامه  

امکان    ،اعتبار هر یک از مراحل جداگانه یاد شده در باال .  د داردو جنس زن و مرد کاربرآمیز بوده است و در مورد هر دموفقیت

های  امکان تعیین موقعیت دشواری   ،ارزیابی این پنج نوع سازگاری به وسیله یک برگه  .سازدمقایسه افراد را با یکدیگر ممکن می

یت عمومی سازگاری به کار  هت نشان دادن موقعن جتواکل به دست آمده را می  نمره  . کندمخصوص سازگاری را مشخص می

 .  این پژوهش فقط از زیر مقیاس سازگاری اجتماعی استفاده شد در .برد

برای به دست آوردن نمرات مربوط به سازگاری در خانه ابتدا باید بر اساس    .دقیقه است  5گذاری  مدت زمان اجرا برای نمره

کلید    ،برای نمونه  .اقدام کنید  ،د مطابق با نمونه کلید خانهیق تهیه کلی نامه از طرگذاری پاسخجدول شماره یک نسبت به نمره 

مربوط به سازگاری در خانه تحت عنوان کلید خانه بر روی پاسخنامه قرار داده و دو مربع سیاه پایین و باالی صفحه را بر روی 

نمایید   منطبق  خانه  کلید طوربهکلید  و  پاسخنامه  در  مربع  دو  هر  که  شوند  ی  منطبق  در    سپس  . خانه  که  را  موارد  تعداد 

کلید  تهیه  برای  را  الگو  ادامه همین  در  و  نمایید  یادداشت  پایین صفحه  در  و  نموده  است شمارش  خورده  عالمت  پاسخنامه 

شمارش   ،به کار برده و با تهیه کلید مربوطه به هر معیار  ،سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی  ،مربوط به سازگاری تندرستی

نمرات به دست آمده را با جدول   ، یار با سهولت انجام خواهد شد و پس از به دست آوردن نمرات کلیه معیارهاهای هر مععالمت

)هنجارهای پرسشنامه سازگاری بل( مقایسه و نمره کل بدست آمده را برای بررسی سازگاری کلی مورد مقایسه قرار    2شماره  

 .  گذاری نکنیدنامه درج شده است نمرهم )؟( پاسخقسمت استفهاهایی که در ضمنا عالمت . دهید

شغلی  سازگاری    ،81/0  تندرستیسازگاری    ، 91/0سازگاری عاطفی    ،91/0ضرایب پایایی این پرسشنامه در سازگاری در خانه  

اجتماعی    ،85/0 نمره    88/0سازگاری  در  است  94/0کل  و  روش    .بوده  وسیله  به  فهاین ضرایب  موارد  و    -ردمبستگی  زوج 

اغل در محدوده سنی  شها عبارت بودند از زنان و مردان آزمودنی ، براون تعیین شده است -رمول پیشگویی اسپیرمناده از فاستف

 .  سال 28تا  23بین 
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ایران استاندارد شده است  ایراناین پرسشنامه در    پایایی همچنین   ،به وسیله دکتر علی دالور برای جامعه جانبازان ورزشکار 

روایی پرسشنامه از دو    .تست دست یافته استورد مطالعه قرار گرفته که به نتایج مشابه سازنده  حمدیان شعرباف موسط آقامت

از بخش   ،راه به دست آمده است: نخست انتخاب شدند که اختالف  در محدوده  ،های پرسشنامهعبارات هر یک  بین    ،ها آن ای 

اند  تنها مواردی آورده شده  ،بنابراین در این فرم پرسشنامه  ، ات بزرگسال مشهود باشدپنجاه درصد باالیی و پایینی در توزیع نمر

های متخصصین مشاوره با  پرسشنامه در نتیجه تالش  ،دوم اینکه  . دهدکه تمایز صریح این دو گروه کامال متفاوت را نشان می

انتخاب گروه  ،ساالنبزرگ بر  افرادمبنی  از  است که    ،هایی  آمده  بسیار خوببه دست  ب  در محدوده    ، سیار ضعیف سازگاریو 

 .  تمایز ایجاد کند ها آنتواند در بین اند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه میسازگاری داشته 

آزاد بجنورد و   از دانشگاه  از کسب مجوزهای الزم  ابتدا    آموزشبعد  به نمونه مورد نظر مراجعه شد و  پرورش شهر آشخانه  و 

قرار گرفت و نحوه پرکردن آن توضیح داده شد سپس زمان الزم برای پر    ها آن ختیار  در مورد پرسشنامه ها در اتوضیحات الزم  

 وتحلیلتجزیه  spss  شد و توسط نرم افزار  آوریجمعقرار داده شد و سپس پرسشنامه ها    ها آنکردن پرسشنامه ها در اختیار  

 .  شد

 

 ها داده  وتحلیلتجزیه

  ، واریانس  ،در سطح توصیفی از شاخصهایی مانند میانگین  .ستنباطی استفاده شد از آمار توصیفی و ا  ها داده  وتحلیلتجزیه برای   

برای ازمون فرضیه اول از تحلیل رگرسیون چند متغیره و برای آزمون   . فراوانی و درصد استفاده شد  ، واریانس  ،انحراف استاندارد

 .  ه گردیددوم و سوم از همبستگی پیرسون استفاد هایفرضیه 

 

 .  ظیم شناختی هیجانی و عزت نفس با سازگاری اجتماعی رابطه وجود داردفرضیه اول: بین تن

بررسی این فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که نمره    برای

ختی هیجانی و عزت نفس باهم  تنظیم شنا یمعناست که متغیرها  است که این به این شده  12/0مجذور آر تطبیق یافته برابربا 

کرده است و می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای    بینیپیشمتغیر سازگاری اجتماعی را    ،تغییرات()  واریانس  درصد  12

 . تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و عزت نفس با سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد

و تنظیم شناختی هیجان با سازگاری اجتماعی بحث تاب آوری و احساس  ه بین عزت نفس  که در مورد رابط یکی از تبیین های 

می توان گفت که استفاده از راهبردهای مثبت و عزت نفس باالتر باعث تاب آوری و حس    . باشدمیمهارگری بیشتر در افراد  

افراد دارای ت  ( گویای این هستند9-8-7)  پژوهش های   . شودمیتسلط و مهارگری   باالکه  در شرایط استرس زا و    ، اب آوری 

ناگوار های  سازگاری    شناختیروانسالمت    ،موقعیت  دارای  و  نمایند  می  حفظ  را  جهت    . هستند  شناختیروانخود  واقع  در 

  . ش می یابددانش آموزان افزای  شناختیروان سطح بهزیستی    ، همبستگی متغیرها بیانگر آن است که با افزایش میزان تاب آوری

  ، بر ویژگی های اساسی افراد تاب آور که سالمت روان را افزایش می بخشد  ،تاب آوری بر سالمت روان  مثبت  تأثیردر زمینه  

 .  استقالل و احساس هدفمندی در زندگی و باور به آینده روشن تاکید دارد ،توانمندی در حل مساله ،مانند عملکرد اجتماعی 

عامل    را  افراد  آوری  راستای  تاب  در  آنان  پ توانمندی  به حفظ تغییر  و کمک  مثبت  در جهت  ناگوار  آمدهای  پیش  یامدهای 

در پژوهش های جداگانه ای نشان دادند که سطوح باالی تاب آوری به فرد کمک   .(10)  بهزیستی جسمی و روانی خود می داند

وب استفاده  ی نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلتا از عواطف و هیجان های مثبت به منظور پشت سر نهادن تجربه ها  کندمی
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گفته اند که تاب آوری از طریق افزایش سطوح عواطف مثبت باعث تقویت   ،یک تبیین احتمالی عنوانبه ،بعضی از محققان  .کند

با تجربه های منفی   توانایی فرد در مهار و مدی  ،مهارگری  همچنین  .( 11-10)  شودمیحرمت خود و مقابله موفق  ریت  یعنی 

تا شرایط استرس زا را مدیریت   کندمیاین توانمندی به فرد تاب آور کمک    .ی تاب آوری استها  مؤلفهیکی دیگر از    ،شرایط

(  11)  که به سطحی جدید از تعادل و رشد مثبت  جان سالم به در ببرد  تنهانه  ،کند و در مقابله با مصائب و نامالیمات زندگی 

  . تعیین کننده باشند  توانندمیه بر محیط تسلط دارند و  تا که دانش آموزان احساس کنند ک  شودمیمهارگری باعث    .دست یابد

بر    توانندمیاحساس تسلط بر اوضاع در دانش آموزان این باور را به وجود می آورد که تالش های او بی نتیجه نخواهد بود و  

در    ، دهدمیو احتمال موفقیت و بهزیستی او را افزایش    دهد میاین باور عملکرد دانش آموزان را افزایش    .بگذارند   تأثیرموقعیت  

به    تواندمیحل مساله و استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و عزت نفس    هایمهارتنتیجه می توان گفت که وجود  

بر تاب آوری   اجتماعی شود  تأثیرصورت مستقیم  افزایش سازگاری  باعث  توان از سوی دیگر م  .داشته باشد و همین خود  ی 

گفت نوجوانانی که از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و عزت نفس باالیی برخوردار هستند در مواجهه با مشکالت و شرایط  

ایجاد خواهد شد که این حس    هاآنناسازگار و شکست ها معموال دچار بازخوردهای مثبت شده و در نتیجه احساس مثبتی در  

خواهد شد که نتیجه آن افزایش سازگاری   . . . هدفمندی و    ، دیگری مانند خودکارآمدی  شناختیروان  مثبت منجر به پیامدهای

اما کسانیکه از راهبردهای منفی تنظیم هیجان و عزت نفس پایین برخوردار هستند   ؛بخصوص سازگاری اجتماعی خواهد بود 

ارائه خواهد ش  جر به احساس منفی و شکل گیری که این نیز من  دمعموال دچار شکست شده و بازخوردهای منفی به آن ها 

خودکارآمدی  شناختیروانپیامدهای   مانند  و    ،درماندگی   ،دیگری  .افسردگی   . با    .  سازگاری  عدم  آن  نتیجه  که  شد  خواهد 

 . موقعیت های اجتماعی خواهد بود

 

 .  بین تنظیم شناختی هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد  فرضیه دوم:

ازبرا فرضیه  این  بررسی  رگرسیون  ی  و  پیرسون  )دومتغیره(  همبستگی  ساده  همبستگی    خطی  نتایج  که  است  شده  استفاده 

نشان   اجتماعی    داد کهپیرسون  و سازگاری  مثبت  تنظیم شناختی هیجان   01/0رابطه وجود دارد که در سطح    145/0بین 

سازگار  . باشدمی  دارمعنی و  منفی  هیجانی  تنظیم  بین  داردرابط  -138/0  اجتماعی  همچنین  وجود    05/0  سطحدر    که  ؛ه 

است که   شده  033/0نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده نیز نشان داد که نمره مجذور آر تطبیق یافته برابربا  . باشدمی دارمعنی

منفی حدودا و  مثبت  هیجانی  شناختی  تنظیم  متغیر  که  معناست  این  به  سازگاری متغ  ،تغییرات()  واریانس درصد    3  این  یر 

 .  کرده است  بینیپیشا اجتماعی ر

در تبیین رابطه مثبت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با سازگاری می توان بیان کرد که یکی از ویژگی های دوران 

کنند  می  استفاده  هیجان  کنترل  مثبت  راهبردهای  از  که  نوجوانانی  بنابراین  است  دوران کسب هویت  و  بالتکلیفی    نوجوانی 

افرادی که به  استفاده   از  نسبت  زیرا   راهبردهای منفی  برخوردار هستند  با مسائل  برخورد  در  بالتکلیفی کمتری  از  می کنند 

ارزیابی مثبت و اتخاذ دیدگاه فرد را از حالت    ،توجه مجدد مثبت  ،توجه مجدد به برنامه ریزی  ،راهبردهای مثبت مانند پذیرش

رد را بیشتر به ایجاد اقدامات شناختی و رفتاری الزم جهت پذیرش یا منفی درآوردهو توجه ف  بالتکلیفی در مورد اتفاق یا حادثه

شکست   یا  برانگیز  هیجان  موقعیت  مجدد  معموال    کند میکنترل  هستند  باال  بالتکلیفی  دارای  افرادی  که  گفت  توان  می  و 

نت در  و  کنند  می  درک  زا  تهدید  بالقوه  و  منفی  بیشتر  را  آینده  ب رویدادهای  دارای  که  افرادی  به  یجه  باالتر هستن  التکلیفی 

رفتاری های  واکنش  بیشتر  کارگیری    ،احتمال  به  خود  نیز  طرفی  از  و  سازنند  آشکار  را  انطباقی  غیر  شناختی  و  هیجانی 
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شکست  و  آور  هیجان  های  موقعیت  در  بالتکلیفی  مقابل  در  ها  واکنش  از  یکی  هیجان  شناختی  تنظیم  منفی  راهبردهای 

 .  باشدمی

ی توان اشاره کرد که مشکل پرخاشگری در نوجوانان که اکثرا در دختران به صورت کالمی و در پسران به در تببین دیگر نیز م 

می توان گفت که استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان موجب    .شودمیصورت غیر کالمی است منجر به عدم سازگاری  

نشان دادند که افرادی که از راهبردهای تنظیم هیجان  ها  یافته    .تماعی خواهد شداری اجکنترل پرخاشگری و در نتیجه سازگ

می توان گفت استفاده از از این راهبردهای مثبت نقش میانجی گری در رابطه بین عوامل   .کمتری دارند پرخاشگرتر هستند

نگرش های پرخاشگرانه  ر افراد قادر به کنترل  پرخاشگرانه و رفتار و نگرش پرخاشگری ایفا می کنندو افراد سازگار بیشتر از سای

بر    ،ویژگی این راهبردهای مثبت تنظیم هیجان سازگارانه تر هستند و امکان کنترل هیجان بهتری را فراهم می کنند  .هستند

بر این    عالوه   .اجتماعی هستند  هایمهارتگذار بر    تأثیرعوامل    ازجملهمعتقدند که تنظیم توجهی و رفتاری    برخی همین مبنا  

 . است مؤثرکه سازه عکس پرخاشگری است( ) اجتماعیتنظیم هیجان بر حل مسائل  آموزشدادند که  نشان پژوهشگران

در تبیین دیگری می توان گفت که یکی از مشکالتی که در دوره نوجوانی و جوانی وجود دارد افسردگی و اضطراب است و می 

ب  مثبت  راهبردهای  این  از  استفاده  اضطرتوان گفت  و  افسردگی  کاهش  اجتماعی  اعث  سازگاری  نتیجه  در  و  نوجوانان  در  اب 

خواهد شد هیجان    .بیشتر  شناختی  تنظیم  متفاوت  راهبردهای  که  آورد  فراهم  یافته  این  برای  تجربی  عامل    عنوانبهحمایت 

پژوهش    همچنین  .کندمینقش ایفا    ،در افزایش نگرانی و در نتیجه ابتال به اختالل اضزاب فراگیر بالقوه  ،ی دو جنسپذیرآسیب 

که بیشتر از تجربه اضطراب و نگرانی به راه افتاده    فقر ادراک و تنظیم هیجان  ،ها در مورد جوانان مبتاال به اختالالت اضطرابی

گزارش    است مشکالت   .(12)  دهدمیرا  که  رسیدند  نتیجه  این  به  هیجان  شناختی  تنظیم  های  استراتژی  رابطه  بررسی  در 

با راهبردهای تنظیم شناختی منفی هیجان و دارای رابطه   دارمعنیترس( دارای رابطه مثبت  اضطراب و اس  ، افسردگی)  ی هیجان

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با واسه گری   برخی  .منفی با استراتژی های مثبت تنظیم شناختی هیجان هستند

نظم دهی شناختی    ، نگرانی نایافته  فک)  هیجانراهبردهای سازش  و  راهبرد نشخوار  مثبت  رابطه  اضطراب  و  افسردگی  با  ری( 

همچنین   . تمرکز مثبت مجدد( با افسردگی و اضطراب رابطه منفی دارد)  هیجانراهبردهای سازش یافته نظم دهی شناختی  

دگی کمتر و در نتیجه می توان بیان کرد که افرادی که در شرایط تنیدگی زا از راهکارهای سازگارانه استفاده می کنند افسر

فرد با نگاهی متفاوت به ارزیابی رویدادهای    شودمیدر واقع استفاده از این راهکارها باعث    .گاری اجتماعی بیشتری دارندساز

منفی بپردازد و به جنبه های مثبت و فواید احتمالی که آن رویداد در دراز مدت برای وی به دنبال داردتوجه کند و در نتیجه  

 . ه کرده و دچار سازگاری اجتماعی بیشتر شودو ناراحتی کمتری را تجرب تنیدگی 

نتایج    .باشد میمصرف ماده مخدر و انواع داروها    شودمیهمچنین یکی دیگر از مشکالتی که در دوره نوجوانی و جوانی مطرح  

  ، ندهان گفت که رشد عاطفی نابستحقیقات مختلف نشان داده است که انواع اعتیاد با تنظیم هیجان در ارتباط است و می تو

افرادی است که سوء مصرف مواد   از ویژگی های  رفتار و هیجان و داشتن هیجان های منفی    دارنددشواری در سامان دهی 

ن  .(13) باالتر  منفی  هیجان  تنظیم  وراهبردهای  کمتر  هیجانی  نوعی    توانندمیتنظیم  که  وسوسه مصرف مجدد  کنترل  باعث 

گرایش باشندپرهیز  -کشمکش  این    .است  بر  اطالعات  عالوه  پردازش  برای  تر  کم  ذهنی  توانایی  با  تر  پایین  هیجانی  هوش 

باعث درک کمتر از پیامدهای منفی و زیانبار مصرف مواد شود و بنابراین در    تواندمیاین پردازش ضعیف    .اجتماعی همراه است

افراد    هنگامی   . (14)  دخورنبرابر فشارهای روانی و اجتماعی برای مصرف مواد شکست می   برای مصرف مواد مخدر تحت  که 

نوجوانان و جوانانی که دارای که    همچنین  . دهدمیخطر سوء مصرف را افزایش    ،مدیریت ضعیف هیجان  ، فشار قرار می گیرند
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دارند باالیی  مثبت  ناخواس  های خواسته   بینی پیشدر    ، تنظیم هیجانی  فشارهای  و  دارند  تری  بیش  توانایی  ته دیگران دیگران 

بنابراین در تبیین نقش تنظیم شناختی هیجان مثبت    ،را درک و هیجان های خود را بهتر کنترل می کنندبخصوص همساالن  

 .  فردی در تغییر رفتار تمرکز کرد  های مهارتنگرش و  ، آگاهی تأثیردر سازگاری اجتماعی می توان بر  

افرادی ک اند که  از راهبردهای مثبت تنظیماز طرفی دیگر نتایج نیز نشان داده  هیجان استفاده می کنند کمتر در معرض    ه 

از مسائل نوجوانان و جوانان در رابطه با سازگاری اجتماعی   پژوهشگران   . باشد میخودکشی قرار می گیرند و خودکشی یکی 

داد پرد  ند نشان  ایده  با  باشد  شناخت  بدون  هیجان  تنظیم  ناسازگار  راهبردهای  از  استفاده  اگر  همبستگی که  خودکشی  ازی 

راهبردهای مثبت را به کار می    ،کامل روی افکارشان  آگاهیمی توان گفت افراد زمانی که با شناخت و    .واهد داشتمثبت خ

صحیح هیجانی  شناخت  با  کنند  ،گیرند  می  خودکشی  پردازی  ایده  جایگزین  را  مثبت  از   یعنی  ؛افکار  بیشتر  که  افرادی 

)مالم ناسازگارانه  خودراهبردهای  س  ،نشخوارگری  ،ت  کنند  فاجعه  می  استفاده  هیجانی  شناخت  بدون  دیگران(  و مالمت  ازی 

 .  ( 13) بیشتر مستعد ایده پردازی خودکشی هستند

 

 .  فرضیه سوم: بین عزت نفس و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد 

از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده )دومتغیره( است بین    فاده شده است که نتایج داد کهبرای بررسی فرضیه فوق 

نتایج تحلیل رگرسیون خطی   . باشدمی  دارمعنی  05/0رابطه وجود دارد که در سطح    094/0عزت نفس و سازگاری اجتماعی  

  10  نفساست که این به این معناست که متغیر عزت    شده  10/0ساده نیز نشان داد که نمره مجذور آر تطبیق یافته برابربا  

 .  کرده است بینی پیشاجتماعی را  متغیر سازگاری ،تغییرات() انس واری درصد

سازگاری   و  اجتماعی  مهارت  رشد  با  سویه  دو  ارتباط  که  متغیرهایی  از  یکی  گفت  توان  می  آمده  دست  به  نتایج  تببین  در 

  . ورد ارزش خودعزت نفس عبارتست از ارزشیابی فرد درباره خود یا قضاوت های شخصی در م  .اجتماعی دارد عزت نفس است

اگر   نفس  کند   طوربهعزت  پیدا  تحقق  بدانیم   ،کامل  آن  های  الزمه  و  زندگی  مناسب  را  خود  که  است  ای  دقیق    .تجربه  اگر 

اعتماد   ،اعتماد به توانایی خود به کنار آمدن با چالش های اولیه زندگی  ، عزت نفس اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن  ،بگوییم

ابراز   ،داشتن حق ابراز نیازها و خواسته ها  ،شاد بودن و شایسته بودن  احساس ارزشمند و  ،ق و شاد بودنبه حق خود برای موف

 . میل رسیدن به ارزش ها و برخوردار شدن از ثمرات تالش های خویشتن است

 ،مانی از خودتنزل روانی و بدگ  ،دستخوش اضطراب  ،از دیدگاه رابرت هر اندازه که فرد در کسب عزت نفس دچار شکست شود

احس و  گریزی  زندگی  حقیقت  در  کفایت  عدم  برابر   . شودمیاس  در  سپری  مانند  نوجوانان  و  کودکان  برای  سالم  نفس  عزت 

در    ، افرادی که احساس خوبی در مورد خود دارند به آسانی تعارض ها را پشت سر می گذارند  . کندمیچالش های دنیا عمل  

کلید بسیاری از موفقیت ها انسان عزت   .ی لذت ببرنداز زندگ  توانندمیند و به خوبی  مقابل فشارهای منفی ایستادگی می کن

عزت نفس از عوامل اصلی تعیین کننده در شکل    .شودمیبسیاری از مشکالت انسان از ضعف آن ناشی    ،نفس است و برعکس 

 .  دهی الگوی رفتاری و عاطفی به شمار می آید

سازگاری و رشد اجتماعی از طریق عزت نفس قابل    دشومیگفت که از دالیلی که موجب    در تببین نتایج این تحقیق می توان

پایین اغلب دچار    نفساعتمادبهباشد این است که بسیاری از نوجوانان و کودکان به دلیل نداشتن جرات ابراز وجود و    بینیپیش

به وجود می    هاآنست های پی در پی این باور را در  شک  .می شوند  . . .افسردگی و  ،انزوا  ،گوشه گیری  ،درماندگی آموخته شده

خود به دیده شک و تردید نگاه    هایتوانمندیبه    ، لذا از تالش خود کم می کنند  ،آورد که هیچگاه انسان موفقی نخواهند شد
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حالت کم جراتی  با مواجه شدن این نوجوانان با تجارب تلخ و ناموفق    . می کنند و در عمل دست به تجربه های جدید نمی زنند

در ایجاد ارتباط درست با اطرافیان دچار مشکل می شوند و به    هاآن  .یابد و به مرور زمان افزایش می یابد   استمرار می  هاآن در  

 .  تدریج به دوری جستن از اجتماع و گوشه گیری پناه می برند

تی  شناخ  -فس هسته مرکزی ساختارهای رواندر تبیین دیگری از رابطه عزت نفس با سازگاری اجتماعی می توان گفت عزت ن

که از احساس ارزشمندی    نوجوانی  .فرد است که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می آورد

یدگی  باالیی برخوردار است به راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشار آور بیرونی بدون تجربه برانگیختی منفی و از هم پاش

ارزش ها و    ،هیجانات   ،ادراکات  ،نفس چگونگی احساس فرد درباره خود است و بر همه افکارعزت    .سازمان روانی مواجهه کند

 .  باشدمیاهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار وی 
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