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 چکیده
بینی؛ نقش خودمیان هی وخواهیجان هایمؤلفهخودمهارگری بر اساس  بینیپیشهدف از این مطالعه 

د توصیفی از نوع همبستگی بو روش پژوهش حاضرآموزان بود. ای دانشهای مقابلهی سبکگرانهمیانجی
از  نفر 961پژوهش یابی معادالت ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری این و از روش آماری مدل

 262 هاآندول کرجسی و مورگان از بین ج بر اساسبودند.  2992تهران در سال  7آموزان منطقه دانش
 انجیت خودمهارگریپرسشنامه ای انتخاب شدند. با استفاده از گیری تصادفی خوشهبه روش نمونه نفر

( و 2998الپسلی و همکاران ) ینیبانیپرسشنامه خودم، (2997) آرنت خواهیهیجان اسیمق، (7114)
های . دادهگرفتند قرارارزیابی  مورد (2966) نمکفول و الزاروس یامقابله یهاپرسشنامه سبک

 و 12/1 معناداری سطح در چندگانه رگرسیون وهمبستگی پیرسون  با استفاده از ضریب آمدهدستبه
ین ها نشان داد بقرار گرفت. یافته وتحلیلتجزیه موردکرونباخ برای آزمون معادالت ساختاری  آلفای

بین ای رابطه چندگانه وجود دارد. های مقابلهبینی و سبکانخودمی، خواهیخودمهارگری با هیجان
 اجتناب رابطه وجود دارد.-ای گریزی سبک مقابلهگرانهو نقش میانجی بینیبا خودمیان خواهیهیجان

، خواهیها بیانگر آن بود که خودمهارگری باال باعث کاهش معنادار سطح هیجانتحلیل آماری داده
 شود.آموزان میای دانشهای مقابلهکارآمدی سبکبینی و نخودمیا

خواهیهیجان، خودمهارگری، بینیخودمیان، ایهای مقابلهسبک های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ها اداشپ یبه بعض یابیدست منظوربه الیرفتار و ام، هاجانیمهار ه ییتوانا، 2یخودمهارگر

 یکه خودمهارگر یرادفا (.7121، )وهس و همکاراناست  پیامدها یاجتناب از بعض ای
 آورند.مختلف به دست می یهاطهیدر ح یبهتر یدستاوردها، دارند یترالبا

 یافتگیسازش  ازجمله مطلوب مثبت و یاز دستاوردها یابا مجموعه یخودمهارگر
 یاهیمشکالت تغذ، بهتر ینمرات درس، (ترالحرمت خود با و کمتر یروان یبآسب )مناس
 7)تانجی دارد یهمبستگ نهیبه یجانیه یهابروز پاسخو  بهتری شخص نیات بارتباط، کمتر

 یدر دسترس برا یدرون یروین عنوانبه یخودمهارگر نیهمچن (.7129، و همکاران
، یجتماعا هایویژگی، یاخالق یاست که از باورها ییهاپاسخ رییتغ ای رفتنینپذ، یبازدار

 ردیپذیم تأثیر یمذهب یهاو سنت هاتیفعال مشارکت فرد در، نیبودن والد یسطح مذهب
 (.7124، 9)ویکستروم و تریبر

 ایجاد ،سازش افزایش، پرخاشگری مانند گوناگونی هایمکانیسم با باال خودمهارگری
 وفاداری به افزایش و زمان طول در مقابل طرف مهارگری توانایی ارتقاء، تعهد و اعتماد

 و گچن، کند )النگشورمی کمک روابط فیتکی افزایش و بین فردی کاهش مشکالت
 یاانداختن ارض قیبه تعو یبرا ییتوانا اباال ی یکه از خودمهارگر ی. افراد(7112، 4مسینا
از افراد با  هاتکانهی و بازدار هاجانیه میتنظ، در مهار افکار، برخوردارند ازهاین یفور

 .(7122، انهمکار و 2)دریدر دارندی عملکرد بهتر، کمتر یخودمهارگر

محول شده انجام و  فیوظا، است که بر اساس آن یدرون یمراقبت، خودمهارگری
 نیدر ب یکنترل خارج ایآنکه نظارت یب، شودمی کتر یقانونریناهنجار و غ یرفتارها

شناختی است. درنهایت  منابع کارگیریبه خودمهارگری نیازمند . اعمالباشد
ارت نظ منظوربه، دمان در یک موقعیت مربوط استخودمهارگری به تنظیم رفتارهای خو

  (.7117، 8مؤثر تا تصویر خوبی از خود بر دیگران داشته باشیم )لوین و فیلدمن
زان آمودرونی دانش خواهیکنترل و تنظیم هیجان، یکی از مفاهیم اصلی خودمهارگری

، یچیدهپ، تنوعصفتی است که بر اساس نیاز به هیجانات و تجارب م خواهییجانه است.
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قانونی و ، اجتماعی، ها و خطرات جسمانیشدید و همچنین تمایل برای انجام ریسک
 (.2997، 2شود )آرنتمی مالی تعریف

از آن  یمتفاوت زانیکه افراد به م است یتیاز ابعاد شخص یکی یخواهنجایه
دو گروه  نیا انیدر م یکم و تعداد اریبس یطلبند و برخ نجایه اریبس یبرخ، برخوردارند

 و دیجد، متنوع یهانجایبه تجارب و ه ازین صورتبه یخواهنجایه .رندیگیقرار م
 گونهاینه ب یابیدست یبرا یو اجتماع یخطرات جسم رشیبه پذ لیتما نیو همچن دهیچیپ

، ییجو تجربه، ییخطرجو یهاو شامل مؤلفه (7127، 7زاکرمن) است شده فیتجارب تعر
 (.7129، 9کرتیو سو تنریه) استی کنواختی به تیاسحس ویی زدایبازدار

 پیاژه ژان دیدگاه است. از بینیخودمیان، یکی دیگر از مفاهیم خودمهارگری
 قعیتوا میان تمایز نبود آن در که است بهنجاری روانی حالت( خودمحوری) بینیخودمیان
ور )منص است دهمشاهقابل عینی واقعیت و( شخص ذهن در و دیدگاه از واقعیت) شخصی

 راندیگ نظرهای درک در ناتوانی مفهوم به بینیخودمیان دیگربیانبه. (2991، و دادستان
 برای مخالف و موافق موجود هایواقعیت و هادیدگاه جستجوی به نیاز احساس نبود و

 .است خود نظر تأیید
 ایانپ کززداییتمر با و شدهشروع خود ویژه بینیخودمیان با دوره هر پیاژه نظام در

( ملیاتیع پیش مرحله در ویژهبه) بین خودمیان کودک نیز عینی عملیات مرحله در. یابدمی
 این (.2926، یزدیامین و صالحی نقل از ،4وادزورث) یندبمی جهان مرکز در را خود

 یطبیع شرایط در است خود اوج در( عملیاتی پیش مرحله آغاز) سالگی 7 در که ویژگی
 رسدمی سطح ترینپایین به( عینی عملیات مرحله پایان) یسالگ 22 حدود در بهنجار و
 ،دهد )نادریمی است صوری عملیات دوره ویژه که دیگر شکلی به را خود جای البته و

 رینوجوانان به تصو دری نیبانیمدو اصطالح را درباره خود( 2982) 2ندیالکا (.2969
 (الف خود. تیذهن و ه توجه خاص به فکرنوجوان ب لیتما یبرا یفیکشد: توصیم

شود یم موجب اهداف فکر که انیقائل شدن م زیتما یبرا ییتوانا عدم یعنی :یپردازالیخ
 .است مشغول خودتان زیذهن شما ن چراکه، شماست ذهنشان مشغول گرانید دیفکر کن
نسبت ه ک یفکر کردن به افکار یبرا دیجدیی توانا یعنی: یشخص پردازیافسانه( ب

فاوت دارد ت گرانیبا افکار د ناًیقی که کندیم جادیکشش و جذبه ا ینوع گرانید افکار به
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5. Elkind, D. 
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 ریناپذبیفرد و آس، خود گردد که فرد منحصر بهمنجر می دهیعق نیا بروز به درنتیجهو 
 (.2999، آقایوسفی و همکاراناست )

 یخصش تیواقع نیب زیبهنجار است که در آن فقدان تما یحالت روان، ینیبانیخودم
از  خارج یایکودک و دن زیحاصل عدم تما، ینیب انی. خود ماستمشهود  ینیع تیو واقع

بلکه او را ، دهدیساخت نم یرونیب شیءکودک به ، یحالت روان نیخود است. در ا
شخص گسترش  -کودک ای شیء -روابط کودک هک تدریجبه. داندیاز خود م یجزئ

ر . هشودیواجد ساختار م یآزمودن منزلهبهخود  شیءدن به کودک با ساخت دا، ابدییم
رابطه  کی، شیء -. پس رابطه کودکشودیتر ممنسجم زیاو ن، گرددیتر ممنسجم ایچه دن
 .(2998، همکارانو  2)الپسلی خارج اوست یایکودک و دن دهندهلیتشک

 هایاست. سبکای های مقابلهسبک، بر خودمهارگری تأثیرگذاریکی دیگر از عوامل 
 ریتمدی، ممانعت برای شناختی و رفتاری فرایندهای و هافعالیت از ایمجموعه ایمقابله

 متمرکز مقابله و مشکل بر متمرکز مقابله، عمومی مقابله شیوه دو. است استرس کاهش یا
 ستا مهارتی، مشکل بر متمرکز مقابله. اندهکرد مشخص استرس مهار برای را هیجان بر
 (.2966، و فولکمن 7کند )الزاروسمی تمرکز موقعیت یا مسئله خود به پرداختن بر که

 و لمشک بر تمرکز جایبه کنندمی استفاده مدارهیجان ایمقابله راهبرد از که افرادی
 ندکن مهار را زااسترس عامل منفی هیجان پیامدهای تا هستند آن پی در بیشتر آن حل

 است عبارت مقابله( 6296) منکفول و الزاروس دیدگاه از (.7128، 9اسپنگلر و ریهایزر)
 روانی فشارهای با شدن روروبه هنگام هک فرد رفتاری و هیجانی، ریکف هایتالش: از
 فتهگر ارک به استرس عوارض رساندن حداقل به یا و ردنک تحمل، ردنک غلبه منظوربه

 رویداد اب فرد شدن روروبه از پس هک هستند رفتارهایی و ارکاف ایمقابله شود. تدابیرمی
 هستند شخص خود هایویژگی ایمقابله منابع کهدرحالی شوندمی گرفته ارک به زااسترس

 .(7127، 4پنلی) دارند وجود استرس وقوع از قبل هک

ارآمد مجهز نباشد و ک ایی مقابلهه چنانچه نوجوان به راهبردهاک داد ها نشانیبررس
 در برخورد با فشارها و، گران داشته باشدیخود و د یهاجانیه کدر یبرا یمک ییتوانا

ا ر یشتریب یالت رفتارکمش خواهد داشت و یمترکتوان  یدوران نوجوان یهابحران
، )محمدی و همکاران و اضطراب نشان خواهد داد یافسردگ، یپرخاشگر صورتبه

                                                                                                                                        
1. Lapsley, D. K. et al. 
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به  یو یپذیرآسیب رخنیم از یبخش، گزیندبرمیمقابله  یه فرد براک ییراهبردها (.2962
 تواندیبا عوامل فشارزا م ییاروینامناسب در رو یراهبردها اربردنک. به روندیمشمار 

واند تیم یاراهبرد درست مقابله کارگیریبه کهدرحالی، الت گرددکش مشیموجب افزا
 (.2992، فاطمیباشد )داشته  یدر پ یسودمند یامدهایپ

نشان داد  (2994حافظی و امیریه )، (2992و مهرابی ) دارانیشیخ هایپژوهشنتایج 
 .دارد وجودرابطه معناداری  در حیطه عدم بازداری خواهیهیجان باخودکنترلی بین که 

 و مدل تک یشیآزما شیاز نوع پ پژوهش کی ی( در ط2991) و همکاران کارگل
 تواندیم یامقابله یهانشان دادند که آموزش مهارت آزمونپسو  شیبا پ یگروه

 ندکروزمره فرد  یهادر برخورد با استرس، یمنف جاناتیه نیگزیمثبت را جا یهاجانیه
 ی گردد.و مهارت اجتماع یعموم نفسعزت شیبه افزا منجر و

 نوجوانان انیم یتفاوت ینیبانیمخود ازنظر( نشان داد که 7122) 2برگر پژوهشنتایج 
 ینوجوان به دوران یپردازالیو خ یشخص یدازپروجود ندارد و افسانه ساالنبزرگ و

 شود.یمحدود و محصور نم

 مدل مفهومی اولیه .4شکل 

افزایش روزافزون ، مدارس های نوین درگسترش و توسعه فناوری به با توجه
مدیریت  عدم دیگر سوی از. شودمشاهده میاجتماعی  عاطفی و، های شناختیناهنجاری

وزان آمپردازی( و مجهز نشدن دانشافسانه، پردازیخیال)یبینخودمیان، صحیح هیجانات
ها و برخورد نامناسب پدر ای کارآمد و انتقال این رفتارها به خانوادههای مقابلهبه سبک

ه است ک سؤالاین پژوهش در پی پاسخ به این ، پژوهشی در این زمینه خألهایو مادر و 
 و بینیخودمیان، خواهیاساس هیجانبینی خودمهارگری بر توان با پیشچگونه می

                                                                                                                                        
1. Berger, F. 

 بینیخودمیان خواهیهیجان

 خودمهارگری

 ایهای مقابلهسبک
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های اخالقی بدون نظارت خارجی در ای یک کنترل درونی با ارزشهای مقابلهسبک
، پژوهشگران موردتوجهحاضر  پژوهش. امید است نتایج حاصل از کرد ایجادآموزان دانش

 اساتید و مراکز مشاوره قرار گیرد.، دانشجویان

 روش
بود و از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده گردید.  همبستگی -روش پژوهش توصیفی

بر . بود 2992 سال درتهران  7آموزان منطقه از دانش نفر 961مطالعه جامعه آماری این 
تصادفی  یریگنمونهبه روش  نفر 262 هاآنجدول کرجسی و مورگان از بین  اساس
جام ان اسمیرنف-روفانتخاب شدند. برای سنجش مطالعه فعلی آزمون کولموگ یاخوشه

دهنده معنادار بودن آن که نشان بود نوسان در 698/1تا  927/1شد و سطوح معناداری از 
 در ادامه بیان شده است. پژوهش ابزار ها از نوع نرمال بود.و داده

 یبا استفاده از روش آلفا آن ییایکه پا یهگو 29 ( با7114) تانجی خودمهارگری پرسشنامه
 یخودمهارگر یزانم 69/1( برابر با 2994مقدم و همکاران ) یموسو هشپژو درکرونباخ 

 2 کرتیف لیط بر اساسپرسشنامه  یگذارنمره .است داده قرار یابیارز مورد را آموزاندانش
 یازبندی( امت2و هرگز= 7=ندرتبه، 9=گاهیگاه، 4=ادیز، 2=زیاد بسیاربوده و از ) یادرجه

 29و  27، 21، 9، 2، 2، 4، 9، 7 سؤاالتدر مورد  یگذارنمره وهیش نیشده است و اما ا
 گرفته شد. نظر در 82 ازیامت نیشتریو ب 29 ازیامت نیکمتر، معکوس شده است

 آرنت پرسشنامه از خواهیهیجان میزان سنجش برای: آرنت خواهیهیجان پرسشنامه
( 2964) همکاران و انینریم پژوهش بر اساس کرونباخ آلفای با برابر آن پایایی که( 2997)

 4 تلیکر طیف صورتبه پرسشنامه گذارینمره. است شده استفاده، آمدهدستبه 92/1
 21) شدت و( سؤال 21) تازگی مقیاس خرده 7 و ماده 71 از مقیاس این. است یانقطه
. رودیم کار به افراد در خواهیهیجان میزان سنجش منظوربه که است شده تشکیل( سؤال
، «هرگز» یهاگزینه برای که است اینقطه 4 لیکرت طیف صورتبه پرسشنامه گذارینمره

 .شد گرفته نظر در 4 و 9، 7، 2 امتیازات ترتیب به «زیاد خیلی» و «حدی تا»، «کم خیلی»
 48پردازی ( با دو پرسشنامه افسانه2998الپسلی و همکاران ) بینیمیانخود پرسشنامه

لفای ناپذیری به ترتیب با ضریب آهمه توانی و آسیب، کتاییگویه با سه خرده مقیاس ی
 99/1آلفای کرونباخ  ضریب با سؤالی 96 پردازیخیال و 29/1، 29/1، 21/1کرونباخ 

که نظر  استسؤال  96شامل  اسیمق نیا بینی استفاده شده است.برای سنجش خودمیان
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که  کندی( مشخص ماوقات شتریاوقات و ب یگاه، ندرتبه، شماره )هرگز 4 فرد را با
( نشان 2997زارع و پوربافرانی )، . آقایوسفیردیگتعلق می 4تا  2از  یانمره هاآن یبرا

و مقیاس  26/1شخصی به روش محاسبه آلفای کرونباخ در سطح  پردازیافسانهکه  دادند
من کردن گات دونیمهبه روش  و 68/1جدید به روش محاسبه آلفای کرونباخ  پردازیخیال

هر دو مقیاس با افسردگی به دست آمد.  زمانهمپایایی مناسب داشته و روایی  22/1
 همچنین هر دو مقیاس در جریان تحلیل عاملی روایی سازه کافی نشان دادند.

زیرمقیاس  6با  یاماده 88 (2966) منکفول و الزاروس ایمقابله هایسبک پرسشنامه
برای ، آمدهدستبه 69/1لفای کرونباخ آن پژوهش ظهیری خواه ضریب آ بر اساسکه 

درونی و بیرونی مورد  افشارهای بهها را در مواجهه سنجش میزان افکار و اعمال انسان
، گرفتنفاصله، مستقیم اس: مقابلهیرمقیز 6 ین آزمون دارایا گیرد.می ارزیابی قرار

ه حل مسئل، اجتناب -زیگر، تیرش مسئولیپذ، یت اجتماعیطلب حما، ینترلکخود
هستند  ین آزمون انحرافین آزمون ایا عبارت 28 مجدد مثبت. یابیو ارز شدهریزیبرنامه

به  گوییپاسخ ینحوه. دهدیمقرار  یابیمورد ارز اوه مقابله فرد ریگر شیعبارت د 21و 
تا  7کم= 2کم= یلی)خ شودیپاسخ داده م یرتیکل یادرجه 2اس یمق یکهر عبارت در 

 (.2اد=یز یلیخ، 4د=ایز، 9=یحدود
ها از داده وتحلیلتجزیهای و میدانی بود. جهت کتابخانه صورتبهاین پژوهش 

، فراوانی»آمار توصیفی از  بخش دراستفاده گردید.  72نسخه  SPSSافزار آماری نرم
ش آمار و در بخ« کمترین نمره و بیشترین نمره، انحراف معیار، میانگین، فراوانی تجمعی

، 12/1در سطح معناداری « ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه»از استنباطی 
 لیزرل استفاده گردید. افزارنرمآلفای کرونباخ و نیز محاسبه معادالت ساختاری از 

 هایافته
 موردمطالعه. توصیف آماری متغیرهای پژوهش در افراد 4جدول 

 شاخص
 متغیر

 داکثر نمرهح حداقل نمره انحراف معیار میانگین تعداد

 22 24 279/6 96/92 262 خودمهارگری
 22 22 228/21 94/24 262 خواهیهیجان

 711 92 224/8 96/68 262 بینیخودمیان
 912 242 112/9 67/42 262 ایهای مقابلهسبک
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 .استبینی خودمیان یهانمرهدر جدول آمار توصیفی بیشترین میانگین مربوط به 
از  پیش، است هافرضشیپ نیترمهماز ، ها در رگرسیونتوزیعنرمال بودن  ازآنجاکه

، فاسمیرن -با استفاده از آزمون ناپارامتریِ کولموگروف، پژوهشی هاهیفرضبررسی 
ا ر متغیرها و هامؤلفهمربوط به هر یک از  آمدهدستبهی هادادهفرض نرمال بودن توزیع 

( در =12/1αجام شده در این پژوهش )ی انهاآزمون هیکلقرار گرفت. در  موردبررسی
اجرا شد و نتایج نشان داد که مقدار  اسمیرنفنظر گرفته شده است. آزمون کولموگروف 

، است 12/1از  تربزرگعددی ، برای تمام متغیرهای پژوهش آمدهدستبهسطح معناداری 
 هایمؤلفه در مورد همه، دلیلی برای رد فرض صفر وجود نداشت و فرض نرمال بودن

 .شودیمپژوهش تأیید 
در این مطالعه برای سنجش نقش  مورداستفادهمقیاس  تأییدیتحلیل عامل 

و  خواهیای در رابطه بین خودمهارگری با هیجانهای مقابلهی سبکگرانهمیانجی
گویه )متغیر آشکار( استفاده شده است. برای  242بعد )متغیر پنهان( و  4از  بینیخودمیان

، ورداستفادهممبتنی بر این مقیاس نخست باید صحت مقیاس  پژوهشهای ضیهبررسی فر
برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با  تأییدیبنابراین از تحلیل عاملی ؛ شود ییدتأ

 ؤاالتسها )ارتباط گویه تأییدیاستفاده شده است. تحلیل عاملی  هاآنهای سنجش گویه
، سشنامهپر سؤاالتدهد. درواقع تا ثابت نشود می رارق موردبررسیها پرسشنامه( را با سازه
 برتنی را مب پژوهشهای توان فرضیهنمی، اندگیری کردهاندازه خوبیبهمتغیرهای پنهان را 

ها درست داده کهاینجهت اثبات ، بنابراین؛ قرار داد مورداستفادهپرسشنامه  هایداده
شود. قدرت رابطه بین عامل استفاده می تأییدیاز تحلیل عاملی ، اندگیری شدهاندازه

 شود.بار عاملی نشان داده می یلهوسبه مشاهدهقابل)متغیر پنهان( و متغیر 

 

 پرسشنامه خودمهارگری تأییدی. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی 3شکل 

 C17 مهارگریخود

Chi-square=302.29, df=187, P-Value=0.0000, RMSEA=-0.026 

0.562 0.513 



 313  ... و خواهیهیجان اساس بر خودمهارگری بینیپیش 

 

 پرسشنامه خودمهارگری تأییدی( تحلیل عاملی t-value. آماره معناداری )2شکل 

که نشانگر همبستگی بین  است 9/1از  تربزرگ 7 شکل در شدهمشاهده لیعام بار
که همبستگی  ازآنپساست.  موردقبول و مشاهدهقابلمتغیرهای پنهان با متغیرهای 

باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنادار بودن ، متغیرها شناسایی گردید
 12/1شود. چون معناداری در سطح خطای ه میاستفاد t-valueرابطه بین متغیرها از آماره 

 98/2از  t-valueبا آزمون  شدهمشاهدهبنابراین اگر میزان بار عاملی ، شودبررسی می
 رابطه معنادار نیست.، محاسبه شود ترکوچک

 های برازش پرسشنامه خودمهارگری. شاخص3جدول 

 شدهکسبامتیاز  موردقبولدامنه  )شاخص تناسب( معیار

)) یآزاد درجه به دو یاک نسبت
𝛘𝟐

𝐝𝐟
 9> 42/7 

 1516> 178/1 (RMSEA) خطا مجذور نیانگیم شهیر
 159< 69/1 (AGFI) شدهتعدیل برازش شاخص

 159< 97/1 (CFI)تطبیقی  برازش شاخص
 159< 94/1 (IFI) یشیافزاشاخص برازندگی 

 159< 97/1 (GFI)شاخص نیکویی برازش 
 159< 91/1 (NNFI)نیافته شاخص برازندگی هنجار

 دهندهنشان، آن قبولقابل حد و 7جدول های موجود در بر اساس مقدار شاخص
های برازش مدل پرسشنامه خودمهارگری در نظر گرفته شده برای متغیرها با داده

بنابراین مدل پرسشنامه خودمهارگری دارای برازندگی الزم بوده ؛ شده است آوریجمع
خودمهارگری در  سؤاالتتوان نتیجه گرفت که تأیید است و لذا می و کلیت آن مورد

 پاسخ داده شدند. خوبیبهتهران  7آموزان دختر منطقه دانش

 C17 خودمهارگری

Chi-square=302.29, df=187, P-Value=0.0000, RMSEA=-0.026 

0. 465 0.581 
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 خواهیچهار متغیر هیجان تأثیردر این پژوهش برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و 
ای )متغیر لهمقاب هایو سبک( متغیر وابستهخودمهارگری )، )متغیر مستقل( بینیمیان و خود

معادالت ساختاری مطابق  سازیمدلاز روش  LISREL8.54 افزارنرممیانجی( با استفاده 
داگانه ج صورتبهابتدا مدل تخمین استاندارد هر متغیر  که استفاده شد 4و  9، 7 یهاشکل

 آورده شده است.

 پژوهش هایفرضیه شدن ییدتأ یا رد بررسی .2جدول 

 نتیجه سطح معناداری شدهحاسبهم rمقدار  هافرضیه
 بینیو خودمیان خواهیبین خودمهارگری با هیجان

ه ای رابطمقابله هایسبک یگرانهبا نقش میانجی
 وجود دارد.

 ییدتأ 129/1 286/1

 

 یگرانهمیانجی نقش با بینیخودمیان و خواهیهیجان با خودمهارگری بین رابطه نهایی . مدل1شکل 

 «ایمقابله هایسبک»

 یهاشود. شاخصهای مربوطه استفاده میبرای ارائه درجه تناسب مدل از شاخص
 یمدل دارا، کمتر باشد هاآنمقدار  هرچقدراست که  RMSEAو df 2X/ بدبودن شامل

و  16/1 (RMSEAاست. حد مجاز ریشه میانگین مجذور خطای مدل ) یبرازش بهتر

 بینیخودمیان خواهیهیجان

 خودمهارگری

 ایهای مقابلهسبک

267/0 

374/0 290/0  

- 360/0  

Chi-square=60.246, df=187, P-Value=0.0000, RMSEA=0.051 
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دن بوخوب  یهابررسی برازش مدل بایستی شاخص ی. برااست 9عدد  df2X / حد مجاز
قرار گیرند.  موردتوجه( با هم df2X /و  NFI ،GFI ،AGFI ،RMSEA و CFI)و بد بودن 

بوده که  748/81شاخص مجذور کای مربوط به مدل معادالت ساختاری پژوهش برابر 
 یمجذور خطا نیانگیشه میرشود و می 9شده و کمتر از  299/1نسبت آن به درجه آزادی 

های برازش مدل تحلیل است. ضمن اینکه شاخص مناسب و 16/1نیز کمتر از  نیتخم
 مدل است. قبولقابلبرازش  دهندهنشانمسیر فرضیات نیز 

 های برازش مدل معادالت ساختاری پژوهششاخص .1جدول 

 شدهکسبامتیاز  موردقبولدامنه  )شاخص تناسب( معیار

)) یزادآ درجه به دو یاک نسبت
χ2

df
 9> 82/7 

 16/1> 128/1 (RMSEA) خطا مجذور نیانگیم شهیر
 9/1< 92/1 (AGFI) شدهتعدیل برازش شاخص

 9/1< 94/1 (CFI)تطبیقی  برازش شاخص
 9/1< 92/1 (IFI) یشیافزاشاخص برازندگی 

 9/1< 94/1 (GFI)شاخص نیکویی برازش 
 9/1< 97/1 (NNFI)شاخص برازندگی هنجارنیافته 

 دهندهنشان، آن قبولقابلو حد  4های موجود در جدول بر اساس مقدار شاخص
 بنابراین؛ آوری شده استهای جمعدر نظر گرفته شده برای متغیرها با داده برازش مدل

یجه توان نتمدل پژوهش دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است و لذا می
 نیبیو خودمیان خواهیر رابطه بین خودمهارگری با هیجانای دهای مقابلهگرفت سبک

 دارد. میانجی متغیراستان تهران نقش  7آموزان دختر منطقه دانش

 ایهای مقابلهسبک یگرانهبینی و نقش میانجیخودمیان و خواهی. رابطه بین خودمهارگری با هیجان5جدول 

 Β 
خطای 
 استاندارد

β t 
p-

value 
R 2R 

ناداری آزمون مع
 رگرسیون

F p-value 

 112/1 878/4  722/22 821/21 )ضریب ثابت(

 112/1 422/8 982/1 242/1 946/1 خودمهارگری 112/1 221/28 491/1 211/1

 114/1 222/7 246/1 219/1 792/1 خواهیهیجان

 112/1 189/9 218/1 122/1 842/1 بینیمیانخود
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 است که رگرسیون معنادار است. آن نشانگر، 2 جدولدر  p-valueو  Fدار با توجه به مق

 ایههای مقابلی سبکگرانهو نقش میانجی خواهی. نتایج رابطه بین خودمهارگری با هیجان6جدول 

 «خواهیهیجان»متغیر مستقل  هاشاخص متغیر وابسته بینپیشمتغیر 

 خودمهارگری ایهای مقابلهسبک
 -728/1 تگیضریب همبس

 112/1 سطح معناداری
 226 درجه آزادی

شود که گیری مینتیجه، (=r-728/1با توجه به مقدار ضریب همبستگی مربوطه )
 ایهای مقابلهی سبکگرانهخواهی و نقش میانجیرابطه بین خودمهارگری با هیجان

 پایین خواهیهیجان، دهر چه میزان خودمهارگری باال باش، دیگرعبارتبه؛ معنادار است
 آید و بالعکس.می

 ایابلههای مقی سبکگرانهو نقش میانجی بینی. نتایج رابطه بین خودمهارگری با خودمیان7جدول 

 «بینیخودمیان»متغیر مستقل  هاشاخص متغیر وابسته بینپیشمتغیر 

 خودمهارگری ایهای مقابلهسبک
 -274/1 ضریب همبستگی

 149/1 ریسطح معنادا
 226 درجه آزادی

شود که رابطه گیری مینتیجه، (=r-274/1با توجه به مقدار ضریب همبستگی مربوطه )
؛ است معنادار ایهای مقابلهی سبکگرانهو نقش میانجی بینیبین خودمهارگری با خودمیان

 العکس.آید و بن میپایی بینیخودمیان، هر چه میزان خودمهارگری باال باشد، دیگرعبارتبه

 ایهای مقابلهی سبکگرانهو نقش میانجی بینی. رابطه بین خودمهارگری با خودمیان8جدول 

 «بینیخودمیان»متغیر مستقل  هاشاخص متغیر وابسته بینمتغیر پیش

 خواهیهیجان ایهای مقابلهسبک

 -286/1 ضریب همبستگی
 129/1 سطح معناداری

 226 درجه آزادی

شود که رابطه گیری مینتیجه، (=r-286/1با توجه به مقدار ضریب همبستگی مربوطه )
؛ است معنادار ایهای مقابلهی سبکگرانهو نقش میانجی بینیبا خودمیان خواهیبین هیجان

 العکس.آید و بپایین می بینیخودمیان، هر چه میزان خودمهارگری باال باشد، دیگرعبارتبه



 311  ... و خواهیهیجان اساس بر خودمهارگری بینیپیش 

 گیریو نتیجهبحث 
بینی و خودمیان خواهی وبین خودمهارگری با هیجان که داد نشان حاضرنتایج پژوهش 

-pو  Fای رابطه چندگانه وجود دارد. نتیجه مقدار های مقابلهسبک یگرانهنقش میانجی

value  بینی متغیر خودمیان نیهمچن. استاست که رگرسیون معنادار آن بیانگر، 2در جدول
ای های مقابلهمربوط به سبک تغییرات درن میانگین نمره را نسبت به سایر متغیرها بیشتری
تهران به خود اختصاص داده است. البته خودمهارگری و  7آموزان دختر منطقه دانش

آموزان ای دانشهای مقابلهمربوط به سبک راتییتغدر  تأثیرگذارینیز نقش  خواهیهیجان
 ،ای نیست و از نوع همبستگی استوع مطالعه حاضر مداخلهن اگرچه. هستند برخوردار

شوند. نتایج این مطالعه با به علیت نزدیک می در تبیین معادالت ساختاری الوصفمع
 گلکار و همکاران، (2994حافظی و امیریه )، (2992دارانی و مهرابی )شیخ هایپژوهش

( و رنجبر 2996همکاران )و  عباسیان، (2994محمدی و موسوی )، (7122برگر )، (2991)
 از افرادی که، گواه آن است که آمدهدستبههای ( هم سو بود. یافته2992) و همکاران

 در، برخوردارند نیازها فوری انداختن ارضای تعویق به برای توانایی یا باال خودمهارگری
 هتریب کمتر عملکرد خودمهارگری با افراد از هاتکانه بازداری و هاتنظیم هیجان، افکار مهار

و خودمهارگری باعث کاهش  خواهیتنظیم هیجان هایمهارتدارند. آموزش و تقویت 
 شود.می آموزشی واجتماعی ، مشکالت بین فردی

نشان داد که بین خودمهارگری ، 8 ( جدول=r-728/1ضرایب همبستگی میان متغیرها )
، گردیعبارتبه؛ ای معنادار استهای مقابلهی سبکگرانهخواهی و نقش میانجیبا هیجان

 آید و بالعکس. تقویتپایین می خواهیهیجان، هرچه میزان خودمهارگری باال باشد
اجتماعی  مشکالت باعث کاهش آموزاندانش خودمهارگری و هیجان تنظیم هایمهارت

ا ( ب2966پور و همکاران )های پژوهش رفیعییافته .شودمی آموزاندانش این آموزشی و
 .نتایج این مطالعه همسو بود

است که رابطه بین  آن بیانگر، 2 ( جدول=1r-/274مقدار ضریب همبستگی )
 ؛ای معنادار استهای مقابلهی سبکگرانهو نقش میانجی بینیخودمهارگری با خودمیان

م مکانیس کافی رابطه معکوس دارد. رشد بینیخودمهارگری با خودمیان، دیگرعبارتبه
 بکس و زندگی طول در عملکرد مطلوب در فرد توانایی بر عمیقی تأثیر هارگریخودم

ج نتای .گذاردمی رو پیش اجتماعی و شغلی، آموزشی هایاز چالش بسیاری وها موفقیت
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( نشان داد که هرچه خود مهارگری و احساس کنترل 2992، پژوهش )رضایی و همکاران
 ر خواهد بود.بیشت پرخطرمتناع قاطعانه از رفتارهای توانایی او در ا، درونی فرد بیشتر باشد

نتیجه آن گواه رابطه ، 6 ( جدول=r-286/1مقدار ضریب همبستگی میان متغیرها )
 ایهای مقابلهی سبکگرانهو نقش میانجی بینیبا خودمیان خواهیمعنادار بین هیجان

آید و پایین می بینیودمیانخ، هر چه میزان خودمهارگری باال باشد، دیگرعبارتبه؛ است
 هاموقعیت یبینپیش در، باالیی برخوردارند مثبت هیجان تنظیم از که بالعکس. نوجوانانی

 ار ناخواسته اطرافیان فشارهای هاآن. دارند بیشتری توانایی های اطرافیانخواسته و
 بروز برابر در درنتیجه و کنندمی بهتر مهار را خود عواطف و هاهیجان و درک خوبیبه

 .دهندینشان م بیشتری مقاومت مخرب و شده ریزیبرون هایبر اختالل مبتنی رفتارهای
گلکار و ، (2994حافظی و امیریه )، (2992دارانی و مهرابی )به استناد مطالعات شیخ

 بینیخودمیان و هستند ( نشان داد: افرادی که نوجوان7122و برگر ) (2991) همکاران
 مثالًباالیی دارند.  خواهیدهند و هیجانرفتارهای پرخطر زیادی انجام می، رندباالیی دا

، آزاد سقوط، خودرو وسیلهبهمانورهای خطرناک ، استفاده از دارو و مواد، زدن چرختک
انجام  یرانلیو اتومب یخلبان، یچترباز، یموتورسوار، یکوهنورد، پرش از ارتفاع بلند

 ناپذیربآسی، که یکتا کنندتصور می بینیخودمیان بر اساسنان دهند. چرا؟ چون نوجوامی
 ساسبر ادهند. بنابراین کارهای پرخطر انجام می، متفاوت نسبت به سایرین هستند و

و  بینیاست که بین خودمیان آن بیانگرمطالعات پیشین و نتایج پژوهش حاضر 
ای های مقابلهسبک با زمانهمها و هردو این داشته وجودرابطه معناداری  خواهیهیجان

 رابطه دارند.
 ایهای مقابلهسبک، چطور؟ مطالعات قبلی نشان داد افرادی که هیجان خواه هستند

مدار باعث ای هیجانهای مقابلهدیگر نشان داد سبک هایپژوهشهیجان مدار است.  هاآن
ها دیگر یک سری پژوهش شود که افراد کمتری روی رفتارهایشان داشته باشند. از طرفمی

کنند یم افرادی که فکر، بینندنشان داد که افراد خودمیان بین که دنیا را از دید خودشان می
نیست.  هاآن مثل کسهیچخیلی قدرتمندند و ، اندمانند یک فرشته، یکتایند، ناپذیرندآسیب

 انذهنشکه به  حلیهراخیلی راحت هر ، گیرندها قرار میاین افراد وقتی در مقابل استرس
اعث ها بمشکلی ندارند و همه این، ناپذیرآسیب، کنندکنند. چون فکر میاعمال می، رسدمی

گواه همین امر بود. این  درواقعشود. نتایج این مطالعه هم می هاآنکاهش خود مهارگری 
، (7129) تانجی و همکاران هایپژوهشدر باال و  شدهاشارهمطالعات  نتایج باها یافته
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و  هیتنر، (2969) ینادر، (2991دادستان )منصور و ، (2999همکاران )آقایوسفی و 
 ( هم سو است.7122همکاران )دریدر و  و، (7127) یپنل، (7129) یکرتسو

آموزان یک منطقه توان به محدودیت جامعه به دانشاین پژوهش می هایمحدودیت از
ها باید اجتناب کرد. پیشنهاد به سایر انسان هایافتهتعمیمشهر تهران اشاره کرد که از 

 در نظر گرفتن با هاگروه دیگرانجام پژوهش بر روی ، این محدودیت شود جهت رفعمی
ضمن  ،تأثیرگذار باشند خودمهارگری تواند برسایر متغیرهایی که می جمعیت متفاوت و

نتایج  بر اساسمچنین ه .کندمی کمک موضوع بهتربه فهم ، نتایج پذیریتعمیمافزایش 
آموزان دانش درصد 71حداقل  کهاینپژوهش حاضر و آمارهای منتشرشده مبنی بر 

 هایمهارتگنجاندن آموزش ، هستند «رفتارهای پرخطر» یدارامتوسطه اول 
ی در برنامه بینیخروج از خودمیان و ای مسئله مدارمقابله هایمهارتخودمهارگری و 

 آموزان سودمند باشد.در کاهش رفتارهای پرخطر دانش تواندمی، درسی مدارس

 سپاسگزاری
گیری مطالعۀ مقاله و کمک به شکل، معرفی پیشینه برایعلیرضا آقایوسفی دکتر آقای از 

که در بخش نگارش متن  حسن سلیمانیطور از دکتر و همین یمکنتشکر می این ایده
 اسگزاریم.بسیار سپ، اندانگلیسی این مطالعه همکاری داشته

 منابع

 سازگاری با بینیمیان خود رابطه (. بررسی2999) س.، پوربافرانی و .ح، زارع، ع.، آقایوسفی
 .242-227، 9، نور پیام دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم مجله .دانشجویان اجتماعی

 یهامهارت تأثیر(. 2992. )، ابراهیمی قوام ا. و، پوریف. سعد، ع. درتاج، دالور، ن.، رضایی
فصلنامه انتظام  پرخطر. یامتناع از رفتارها یو خودکارآمد یبر خودکنترل یامقابله

 .79-2، (8)6، اجتماعی
اضطراب امتحان بر  بینیپیش(. 2996. )ط، جعفری و، .ع، عابدینی، .س، شفقتی، .ا، رفیعی پور

ن. شهر تهرا ان دوره متوسطه اولآموزدانشاساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در 
 277-222، (48)29، آموزشی هاینظامنشریه پژوهش در 

 هایمهارتآموزش  (. تاثیر2992. )م، نریمانی و .ن، حاجلو، س.، ف. بشرپور، رنجبرنوشری
نمایه توده بدنی در دانشجویان. فصلنامه  سبک خوردن و، خودکنترلی هیجان بر تنظیم

 .299-272، (7)8، آموزش و بهداشت و ارتقاء ایران
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(. اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر 2996ع. )، قدم پور و، .م، صادقی، ف.، عباسیان
نشریه پژوهش در  .ان ناسازگارآموزدانشتحصیلی و سازگاری تحصیلی  خودکارآمدی

 .62-22، (44)29، آموزشی هاینظام
 آموزاندانش در یخودکنترل و خواهیهیجان سطح (. مقایسه2994ش. )، امیریه ف. و، حافظی

 خانواده اهواز. و شناسیروان ملی همایش اولین، دولتی نمونه و عادی مدارس

 در اطرافیان و خودکنترلی، خواهیهیجان نقش تعیین (.2992ح. )، مهرابی ه. و، دارانی شیخ
 اسالمی ادآز دانشگاه، اعتیاد از پیشگیری ملی همایش، دختر در نوجوانان اعتیاد به گرایش

 .شهرشاهین حدوا

 .سارگل: تهران(. اول چاپ)، هیجانی هوش(. 2992. )م، فاطمی
 یهامهارت آموزش تأثیر بررسی (.2991) س.، زاده طباطبایی رسول و، پ.، فالح آزاد، ح.، گلکار

 .74-2، (7)2، بالینی شناسیروان مطالعات .خود حرمت و عمومی سالمت بر یامقابله
مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون (. 2994و. )، موسوی ح. و، محمدی

 .99-72(، 7)7روان کودک، ت سالم. فزون کشی-نارسایی توجه
با هوش  یامقابله هایارتباط سبک نییتع یسربر (.2962) ب.، ییغرا ا. و، یتراب، د.، یمحمد

 شناسیروانو  پزشکیروان مجله، شهر تهران ییآموزان مقطع راهنمادانش در یجانیه
 .269-228(، 7)24، ایران ینیبال

 یگرتحلیل روان از تحولی هاینظام: 7 ژنتیک شناسیروان(. 2991) .پ، دادستان م. و، منصور
 رشد.: تهران .عینی هاینظام و رفتارشناسی تا

(. بررسی رابطه هوش معنوی 2994ن. )، خواهظهیر ع. و، امیدی، س.، ر. هوری، موسوی مقدم
لوم مجله عآموزان دختر سال سوم متوسطه. های دفاعی در دانشرلی و مکانیسمبا خودکنت

 .84-29، (2)72، پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

 ورهد نیم: پیاژه شناختی رشد نظریه دیدگاه از کودکان هایسایتوب تحلیل(. 2969) .م، نادری
 دانشگاه، رسانیاطالع و کتابداری گروه، ارشد کارشناسی نامهپایان .عینی عملیات
 .مشهد فردوسی

در  یخواه جانیه و ییخودپا سهی(. مقا2964ع. )، یابوالقاسمو ، م.، یم. گنج، یغفار، م.، یمانینر
 .249-292، (9)9، یورزش علوم در نشریه پژوهش .یارحرفهیغ و یاحرفه ارانکورزش

 وادج رجمهت .پیاژه هدیدگا از عاطفی و شناختی تحول: رشد شناسیروان(. 2926)ب. ، وادزورث
 .مشهد فردوسی دانشگاه: مشهد. یزدی امین امیر، فدردی صالحی
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