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Abstract 

The main purpose of this study was to predict academic satisfaction 
through character virtues mediated by emotional self-regulation in 
Female Students of secondary school students in Mahabad. The 
research method was applied in terms of purpose and is based on 
descriptive-survey information collection. The statistical population 
includes all female students in the second secondary school of 
Mahabad city in the academic year of 1998-99 (N = 3681). The 
samples were determined using Cochran's formula 348 people and a 
questionnaire was distributed electronically among the samples. 
Also, statistical sampling method was available in the present study. 
Satisfaction questionnaires Shaykh al-Islami and Ahmadi (2011), 
Patterson and Seligman (2004) Active Values Questionnaire and 
Hoffman and Kashdan Affective Style Questionnaire (2010) were 
used to collect data through simultaneous multiple regression 
analysis at the significance level of 0.05 and Sobel test. Data analysis 
was performed. The results of regression analysis showed that 
character virtues (wisdom, courage, humanity, justice, temperance 
and transcendence) and dimensions of emotional self-regulation (re-
adjusting affect, conceal or suppress affect and tolerate and accept) 
have a positive and significant relationship with academic 
satisfaction (05/0≥ P), as well as emotional self-regulation Academic 
satisfaction showed a positive and significant relationship(05/0≥ 
P)On the other hand, it was found that academic satisfaction is 
predicted positively and significantly through character virtues by 
mediating emotional self-regulation dimensions (re-adjusting 
affect, conceal or suppress affect and tolerate and accept) 
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 خصیتیش مثبت هایویژگی طریق از تحصیلی رضایت بینیپیش
  ردخت آموزاندانش در هیجانی خودتنظیمی گرییانجیم با
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 چکیده

با  یتیمثبت شخص هایژگیوی قیاز طر یلیتحص تیرضا بینیپیشحاضر  قیتحق یهدف اصل
متوسطه دوم شهر مهاباد بود روش  یدوره دختر آموزاندر دانش یجانیه یمیخودتنظ گرییانجیم

. است یشیمایپ-یفیاطالعات توص آوریجمعبود و بر اساس نحوه  یاز لحاظ هدف کاربرد قیتحق
 در سال تحصیلی مهابادآموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شهرستان دانش کلیه ملشا یجامعه آمار

 یکیالکترون صورتبهشد و  نیینفر تع 348با استفاده از فرمول کوکران نمونه  و حجمبود  99-98
 در صورتبهدر پژوهش حاضر  گیرینمونه همچنین روششد.  عیها توزنمونه نیب هاپرسشنامه

پرسشنامه ، (1390) یو احمد االسالمیشیخ لیاز تحص تیرضا یهااز پرسشنامه دسترس بوده است.
 Hoffman عاطفی هایسبک( و پرسشنامه 2004) Patterson & Seligmanفعال در عمل  یهاارزش

& Kashdan (2010 )انزمهمچندگانه  ونیرگرس لیتحل قیها استفاده شد از طرداده یگردآور یبرا 
 لیتحل جیگرفت. نتاها انجام داده وتحلیلتجزیهآزمون سوبل  نیو همچن 05/0 یدر سطح معنادار

 تیانسان، عدالت، یتعال، شجاعت، خرد لتی)فض یتیمثبت شخص هایویژگینشان داد که  ونیرگرس
 یلیتحص تیرضا باو تحمل(  کاریسازش، کاریپنهان) یجانیه یمی( و ابعاد خودتنظیروانهیو م

 یلیتحص تیضار اب زین یجانیه یمیخودتنظ نیهمچن .(P≤05/0) دارند معناداریمثبت و رابطه 
 قیاز طر یلیتحص تیمشخص شد که رضا یاز طرف، (P≤05/0) داد نرا نشا معناداریمثبت و  رابطه

و  کاریسازش، کاریپنهان) یجانیه یمیابعاد خودتنظ گریمیانجیبا  یتیمثبت شخص هایویژگی
 .شودیم بینیپیش معناداریصورت مثبت و به تحمل( 
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 مقدمه

 های انسان کسبدغدغه نیتریاز اصل یکیحاضر  در عصر
گذرا  یاهنگ است اما با یکم شرفتیپ هیبر پا تیو موفق مدرک

که کسب مدرک  افتیدر توانیم یشناسروانهای هینظربه 
 یمعنا به، یتمندیرضا به دنیبلکه رس ستین تیی موفقهمه
 یمعل یکه مدارج عال ییهاانسان بساچهاست  یواقع تیموفق

عمر  شدهیسپرهای از سال یچندان لذت اما اندرا کسب کرده
ی ار مبنب تیاند. لذا آموزش و تربنبرده لیتحص راه خود در

 فیوظا ترینمهماز  یکیآموزان دانش یتمندیرضا
 سالمیاالشیخ) تیو ترب میدر تعل زانیو برنامه ر پژوهشگران
ی هانظامی هادغدغه ترینمهمیکی از  (.1390، و احمدی

 زمانی موفق هانظامموفقیت تحصیلی است و این ، آموزشی
ی بهستند که یادگیرندگان از لحاظ تحصیلی وضعیت مطلو

های در سالهمچنین ، (1399، و همکاران آذریان)داشته باشند 
یک  سویبهمتعددی نیاز برای حرکت  یسندگاننو یراخ

ه ب تنهانهاند قرار داده تأکیدمثبت را مورد  وپرورشآموزش
آموزان بلکه به بهزیستی روانی و آسایش مهارت درسی دانش

ی که رفاه هایرتمها ویژهبهآموزان نیز توجه شده است دانش
 ,Wulanyan & Vembriatiرا ارتقاء دهد ) هاآنو آسایش 

دهند تمرکز روی بهزیستی توضیح می مؤلفان(. چنانچه 2018
ت نیس وپرورشآموزشروانی به معنای غفلت از اهداف سنتی 

نی و بهزیستی روا درواقعکند را تقویت می هاآنبلکه بیشتر 
 رگیهستند تا مقدم بر همد هم یکنندهکمکیادگیری بهتر 

(Khoirina et al., 2020).  بهزیستی  نظریه چهارچوبدر
رابطه با احساس  در زیادیی گذشته تحقیقات روانی در دهه

رضایت تحصیلی صورت گرفته که به لذت بردن فرد از نقش 
آموز اشاره دارند دانش عنوانبهخود و تجارب خود 

(Kostagiolas et al., 2019.) ت از تحصیل به معنای رضای
ارزیابی کلی فرد از روند تحصیلی خود است. به دلیل اینکه 

نابع ی مدیدگاه فرد به روند تحصیلی خود بیشتر بر پایه
، تاس مدتکوتاههیجانی  هایالعملعکسشناختی نسبت به 

از عناصر  دارتریلذا از لحاظ مفهومی رضایت از تحصیل پا
ی شاخص کلیدی بهزیست عنوانهباز آن  درنتیجهعاطفی است و 

، Noel (2005)(. Diener, 1995) شودیذهنی مثبت یاد م
آموز در مورد رضایت از تحصیل را بخشی از دیدگاه دانش

 ندهرچ. کندیادراک شخصی او از محیط تحصیلی توصیف م
ش اما فقدان پژوه، نیست ینوظهورمتغیر ، رضایت از تحصیل

ن سبب شده است که در خصوص تفسیرهای مرتبط با آ
فت پیشر ینو جانشرضایت از تحصیل به اشتباه نماینده 

است  یدر حالاین ( Allan et al., 2019تحصیلی فرض شود )
ل را رضایت از تحصی که ییهاکننده بینیپیش، که ممکن است

 رینتوانند بر پیشرفت تحصیلی تأث، دهندیافزایش م خوبیبه
دآوری این تفاوت حائز چندانی داشته باشند. همچنین یا

 است با هدف یااهمیت است که پیشرفت تحصیلی برنامه
 Fortan etارزشیابی و تشخیص اشخاص موفق در یادگیری )

al., 2001ی آموزان رضایت از همه(. رضایت تحصیل در دانش
های موجود در مدارس و همچنین رضایت از رابطه با برنامه

فقدان رضایت از  کهآنشود. با توجه به معلم تعریف می
افت ، اقتصادی در آینده -اجتماعی  یتکفاعدم، تحصیل

عدم موفقیت اجتماعی  درنتیجهعملکرد تحصیلی و 
سازندگی کشور را در پی دارد  آموزان در جامعه و افولدانش

ها حاکی از آن است که ( پژوهش1395، احمدی و همکاران)
ارکرد و در کتحصیلی یک متغیر اصلی است  احساس رضایت

 کندیآموز نقش کلیدی ایفا مآموزشگاه و رفتار دانش
(Wilkins et al., 2018 .)بین شکست تحصیلی و  طورهمین

ی معناداری وجود دارد رابطه نیز عدم رضایت از تحصیل
(Schmitt, 2012چنانچه بنجامین .) (. 1997هولینگس ) و

ت لیدی اسآموز متغیر کاند رضایت تحصیلی دانشنشان داده
با تعدادی از متغیرهای دیگر که برای معلمان ارزش  چراکه

تواند باالیی دارند رابطه دارد. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن می
ی رشد و موفقیت فراهم نمودن زمینه در جهتگام مهمی 

آموزان باشد. شناخت عوامل مؤثر بر رضایت از تحصیل دانش
 ازجملهمؤثر خواهد بود  هاآنآموزان در سالمت روانی دانش

 هایتوانمندی، بر میزان رضایت از تحصیل تأثیرگذارعوامل 
 (.1394، آزیتا شکیب و) است هاهیجانشخصیتی و کنترل 

Howell & Buro (2011 نیز نشان دادند که )خودتنظیمی 
 هایتأخیر در رضایتمندی تحصیلی و هیجان، تحصیلی

 هاآنگر دارند. تحصیلی همبستگی معناداری با یکدی
ی قوت شخصیت و عاملی برای پیشرفت را نقطه خودتنظیمی

( نیز حاکی 2011) Bembenutty دانند. پژوهشتحصیلی می
 دهیسازمان ازجملهاز آن است که راهبردهای مدیریت منابع 
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دانش آموزان دارای  هایویژگیاز ، محیط مطالعه و تالش
نش آموزان زمان تأخیر در رضایتمندی زیاد است. این دا

بیشتری را صرف مطالعه کرده و برای انجام تکالیف دشوار 
( 2009) و همکاران Conwayتحصیلی پشتکار کافی دارند. 

هیم دانند که با ستحصیلی را انگیزه فرد می خودتنظیمینیز 
بر  یابد و اثرات مثبتیافزایش می، شدن او در فرایند یادگیری

عی و حتی شهروندی دانش اجتما، شخصی، عملکرد تحصیلی
( اشاره دارند به 2015) Blair & Raver چنینهمآموزان دارد. 

اساس و پایه برای وفق دادن و یادگیری  خودتنظیمی کهاین
مفاهیم کالسی است. خودتنظیمی دانش آموزان را به سازش 

)زمانی که معلم تدریس  پرتیحواسبا رفتارهایی از قبیل 
 .سازد( قادر میکنندیم

 & Lazarus هایپژوهشاز  آمدهدستبهطبق تحقیقات 

Folkman (1984 تفکر مثبت و )موجب ظهور  بینانهخوش
های مثبت و نیرومندی در برابر استرس آموزشگاهی هیجان

تفکر شناختی مثبت دارای رابطه مثبت با  درواقعخواهد شد. 
های خوشایند مستقل از مندی از تحصیل و هیجانرضایت

 ,Changتحصیالت و درآمد هستند ) متغیرها همچوندیگر 

 دشویو متوجه م زندمی(. زمانی که شخص دست به کار 2019
ه ب هاهیجان، که این کار در راستای اهداف خویش نبوده است

توانایی کنترل  وجودبااین(. Lazaros, 1991آید )وجود می
خته ید آموها است که باقابلیت ترینمهمافراد یکی از  هاهیجان
، گیریتصمیمفرایند ، دهی رفتاریدر پاسخ هاهیجانشود. 

ارتقاء حافظه برای وقایع مهم و تسهیل تعامالت بین فردی 
( 1398، همکاران و رفیعی پور) .کندیمنقش مهمی را ایفا 

ه بلک، نیست هاهیجاندرواقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب 
ی کن از برانگیختگشخص نباید همیشه در یک حالت آرام و سا

شامل ، هیجانی قرار داشته باشد. در عوض تنظیم هیجانی
فرآیندهای نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص است 

(Thompson, 1994 تنظیم هیجانی .)فرآیند آغاز عنوانبه ،
شدت یا استمرار احساس ، تعدیل یا تغییر در بروز، حفظ

، اجتماعی - های روانیدرونی و هیجان مرتبط با فرآیند
شود فیزیکی دارد به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می

(Laurent & Gorma, 2018) .توانند باعث می هاهیجان
واکنش مثبت یا منفی در افراد شوند. اگر متناسب با موقعیت 

باعث  صورت یناو شرایط باشند باعث واکنش مثبت و در غیر 

شدید  هاهیجانه بنابراین زمانی ک؛ شوندواکنش منفی می
و یا با شرایط سازگار نیستند آن  شوندیشوند یا طوالنی ممی

 ,.Wyman et alالزم است ) هاآنزمان نیاز به تنظیم کردن 

ا ی زودگذر، ناآگاهانهتواند آگاهانه یا تنظیم هیجان می (2010
، هیجان رفتاری دائمی و رفتاری و یا شناختی باشد. تنظیم

ان است که در رفتار آشکار فرد دیده نوعی از تنظیم هیج
شود نسبت به تنظیم هیجان شناختی که قابلیت مشاهده می

خودتنظیمی  (.Rudebeck et al., 2013است ) زودگذرندارد و 
دهند هیجانی فرایندی است که بر اساس آن افراد تشخیص می

این هیجانات ، هایی را باید نشان دهند. عالوه بر آنچه هیجان
(. تنظیم Li et al., 2019نه و چه زمانی ابراز کنند )را چگو

حفظ کردن یا کاهش ، افزایش دادن، هیجان برای به راه انداختن
 ،های مثبت و منفی در پاسخ به رویدادهای محیطیدادن هیجان

تاری و رف، کند؛ زیرا بر فرایندهای فیزیولوژیکینقش ایفا می
 (.Kraaij & Garnefski, 2019است ) مؤثرتجربی 

اند که دشواری در تنظیم هیجان با مطالعات نشان داده 
ها مثل اختالل اضطراب نارسایی هیجانی یا بسیاری از اختالل

 ،خوردن یهااضطراب اجتماعی و هراس )اختالل، فراگیر
 ,.Schut et alارتباط دارد ) مواد و خستگی( سوءمصرف

ت رضای، تجربی هایپژوهشبر اساس از سویی دیگر  (.2001
، مشاوره ازجملهتحصیلی تحت تأثیر عوامل متعددی است 

حمایت ، آموزش، ی آمادگی شغلیارائه و معرفی رشته
اند متوجه شده راًیاخ، و پیشرفت اهداف یکارآمد، اجتماعی

تغییرات و واریانس در رضایت  %40که عوامل شخصیتی 
 نند کهکتحصیلی را به خود اختصاص داده است و پیشنهاد می

 برای رضایت تحصیلی است یقو یاربساین تغییر شاخص 
(Stajkovic et al., 2018). 

Westerman  های خود ( در بررسی2002) همکارانو
ی کننده بینپیش تواندیمشخصیتی  هایویژگیدریافتند که 

موزان آقوی و معنادار برای موفقیت و رضایت تحصیلی دانش
( روابط 1993) Naurayi & Cherryباشد. در همین راستا 

معناداری میان صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی گزارش 
هر یک از ویژگی و  پژوهشگرانکردند. بر مبنای نظرات 

 زجملهابر روی عملکرد تحصیلی  تواندیمتوانمندی شخصیتی 
و  Sobowaleباشند در این راستا  تأثیرگذاررضایت تحصیلی 

( نشان دادند 2020) McCredie & Kurtz( و 2018) همکاران
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صیلی ی عملکرد تحکننده بینیپیششخصیتی  هایویژگیکه 
 .باشندیمو رضایت تحصیلی 

و با توجه به بررسی انجام شده در مورد  درمجموع
همچون  توان گفت که متغیرهاییممتغیرهای تحقیق 

 قبالً در تحقیقات یلیتحص تیرضاو  یجانیه یمیخودتنظ
اما  نداگرفتهو بررسی قرار  ثموردبحکاملی  صورتبهدیگر 

ت کمتر تحقیقی انجام شده اس هاآندر مورد تبیین ارتباط بین 
ت که گف توانیم مثبت یتیشخص هایویژگیهمچنین درباره 

خصیتی ش هایویژگیکلی فقط  صورتبهدر تحقیقات پیشین 
و نه ویژگی مثبت اشاره شده است لذا تفاوت تحقیق حاضر با 

کیک ویژگی مثبت شخصیتی است و تحقیقات دیگر تف
ی لیحصت تیرضاو  یجانیه یمیخودتنظتواند با یمارتباطی که 

دور مانده  نظرانصاحبداشته باشد هنوز از دید محققان و 
تحقیق حاضر در پی پر کردن شکاف موجود  درنتیجهاست 
وضوح درک توان گفت که کلی می بندیجمع. در یک است
موضوع هاست که مدت، فراداحساسات و رفتار ا، افکار
ی توجه زیادی به بهزیست عالوهبه، استان تربیتی شناسروان

وزان آمآرامش روانی و رضایت تحصیلی دانش نوعیبهذهنی یا 
نقش  ترواضح طوربه (de la Fuente et al., 2020شده است )

ز ا یاریدر بس اشتیاق و درگیری تحصیلیاحساسات در 
در مورد ، حالبااینار گرفته است. قر موردبررسیمطالعات 

ر آن بر سای ریتأثو  خودتنطیمی عاطفیارتباط  یچگونگ
 Zhoc et) وجود دارد یاطالعات کم، متغیرهای مهم یادگیری

al., 2020). یلیتحص تیموفق یعامل مهم برا کی خودتنظیمی 
و همکاران  de la Fuente .(Kaiser et al., 2020) است

نشان دادند که سطوح  یمیخودتنظری ( بر اساس تئو2020)
باالی خودتنظیمی هیجانی باعث بهزیستی ذهنی و کاهش 

( نشان 2019) ,Selwyn & Grantنین . همچشودیماسترسی 
بهزیستی ذهنی را  تواندیمدادند که خودتنظیمی هیجانی 

رضایت تحصیلی را در بر داشته  نوعیبهنماید و  بینیپیش
علمی  در پیشرفت یمثبت شخصیت یهاویژگیاز طرفی  باشد.
 ,de la Iglesia & Solano)نقش مهمی دارند  آموزاندانش

در این راستا تعداد اندکی از مطالعات ویژگی مثبت  ؛ و(2020
رضایت از  ازجملهشخصیتی و همچنین عملکرد تحصیلی 

 (Stajkovic et al., 2018اند )دادهقرار  موردبررسیتحصیل را 
پژوهش حاضر قصد دارد به سؤال  شدهگفتهب با توجه به مطال

صیتی شخمثبت  هایویژگیبین  یازیر پاسخ دهد که چه رابطه
 آموزانبا رضایت تحصیلی در بین دانش یهیجان خودتنظیمیو 

 وجود دارد؟ دوم شهر مهاباد مقطع متوسطه دختر

 روش

 وهیبر اساس ش است یاز لحاظ هدف کاربرد پژوهش حاضر
جام شده ان یشیمایپ وهیاست که به ش یفیا توصهداده یگردآور

آموزان دختر دانش هیپژوهش شامل کل یاست. جامعه آمار
تعداد  استشهر مهاباد  یدولت مدارسی دوم مقطع متوسطه

نفر بوده است.  3681 وپرورشآموزشبا استعالم از  هاآنکل 
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. 

نفر در نظر گرفته  348در این تحقیق نمونه آماری حداقل لذا 
شده است تا بتوان نتایج تحقیق را به کل جامعه تعمیم داد. در 

امه تا جایی اد هاپرسشنامه آوریجمعاین تحقیق روند توزیع و 
پرسشنامه کامل و بدون نقص و  348پیدا کرد که تعداد 

در  یریگ یروش نمونه آمارحاصل گردید.  یلتحلقابل
 است. شیوه توزیعبوده  در دسترس صورتبهپژوهش حاضر 

ها نیز به علت شیوع کرونا و عدم دسترسی پرسشنامه بین نمونه
الکترونیکی و از طریق  صورتبهآموزان فیزیکی به دانش

مالک ورود به پژوهش شامل سامانه شاد انجام گرفت. 
 16سنی  در محدوده دوم یآموزان دختر مقطع متوسطهدانش
رضایت آگاهانه بود و مالک خروج شامل ، سال 18الی 
 ناقص تکمیل صورتبهها را آموزانی بود که پرسشنامهدانش

 کرده بودند و یا تمایلی به شرکت در پژوهش نداشتند.
پرسشنامه رضایت از تحصیل شیخدر پژوهش حاضر از 
سنجش رضایت  منظوربه( 1390االسالمی و احمدی )

 30پرسشنامه شامل  نیا احی و تدوین شده است.تحصیلی طر
شده  یطراح کرتیل ایدرجهپنج فیاست که بر اساس ط هیگو

 اسیخرده مق 4 یدارا لیاز تحص تیاست. پرسشنامه رضا
 8) یلیاز رشته تحص تیرضا، (هیگو 9از مدرسه ) تیرضا
از رفتار معلم  تی( و رضاهیگو 7) یلنگرش به تحص، (هیگو

 یو احمد یاالسالمخیش سطپرسشنامه تو نیا .است( هیگو 6)
االسالمی و هش شیخ. در پژوشده است یابی( اعتبار 1390)

( روایی محتوایی و صوری و مالکی این 1390) یاحمد
پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ 
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( برای 1390) یاحمدو  االسالمیشیخدر پژوهش  شدهمحاسبه
 برآورد شد. 7/0االی این پرسشنامه ب

لی از نسخه اص یتیمثبت شخص هایویژگیبرای سنجش 
توسط  2004های فعال در عمل که در سال آزمون ارزش

Peterson & Seligman نقاط  هایتوانمندیسنجش  منظوربه(
قوت( شخصیتی افراد ساخته شد استفاده گردید. این آزمون 

، 4عدالت ،3شجاعت، 2انسانیت، 1شش فضیلت جهانی: خرد
اشاره  هاآنکه در همه ادیان و مذاهب به  6و تعالی 5روییانهم

های لاند. تحلیتوانمندی شخصیتی تشکیل یافته 24شده و 
ال های فعپرسشنامه ارزش ترکوتاهآماری اولیه بر روی نسخه 

عبارت( انجام شده است. در پرسشنامه  120در عمل )شامل 
رومندی منش پنج عبارت )از عبارتی برای هر عامل یا نی 120
عبارت پرسشنامه اصلی( که در مقیاس اصلی باالترین  10

ه . نتایج حاکی از آنند کاندشدهانتخاب  اندداشتههمبستگی را 
های فعال در عمل از ثبات عبارتی آزمون ارزش 120نسخه 

 79/0درونی مطلوبی برخوردار است. ثبات درونی این نسخه 
 منظوربهگزارش شده است.  83/0صلی و ثبات درونی نسخه ا

همبستگی آن با نسخه اصلی ، ارزیابی روایی این نسخه
 های فعالیتیآزمون پرسش، های فعال در عملپرسشنامه ارزش

( مورد ارزیابی Diener & Diener, 1995و مقیاس شکوفایی )
 قرار گرفت.

 ,Hofmann & Kashdanعاطفی ) هایسبکپرسشنامه 

و  کاریسازش، کاریپنهانسؤال و سه مؤلفه  20( دارای 2010
 5به سؤاالت بر اساس طیف لیکرت ، تحمل است که طی آن

پاسخ داده « 1»تا کامالً مخالف  5ی از کامالً موافق ادرجه

است. هافمن  100تا  20شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین یم
 یو کاشدان پایایی کل این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفا

، 70/0 کاریپنهانبه ترتیب  هامؤلفهو برای  81/0کرونباخ معادل 
و  به دست آوردند )نریمانی 50/0 و تحمل 75/0 کاریسازش

پرسشنامه مزبور پس از ترجمه و ترجمه (. 1393، همکاران
 یاسشنرواناعتبار محتوایی در اختیار متخصصان  ازنظر، مجدد

رای د شد. این پرسشنامه دامربوطه قرار گرفت که اعتبار آن تأیی
و تحمل  کاریسازش، کاریپنهانسه مؤلفه یا خرده مقیاس 

سؤال دارند. در پژوهش نریمانی و  5و  7، 8است که به ترتیب 
برای احراز اعتبار ، هاداده آوریجمع( پس از 1393همکاران )

از روش تحلیل عاملی استفاده شد و پایایی خرده ، سازه
و تحمل بر اساس ضریب  کاریسازش، کاریپنهانهای مقیاس

و پایایی کل برابر  55/0و  75/0، 80/0آلفای کرونباخ به ترتیب 
 به دست آمد. 85/0

 هایافته

دانش آموزان  یاز بررس آمدهدستبهاطالعات  بر اساس
 دانش آموزان %32حدود ، پایه تحصیلیاز لحاظ  کنندهشرکت

نفر معادل  109ر یازدهم و نف 127یعنی درصد  36تقریباً و  دهم
 18درصد  5/59نفر یعنی  207 درصد نیز دوازدهم بودند و 31

 1/22نفر یعنی  77ساله و  17درصد  4/18نفر یعنی  64، ساله
های در جدول زیر به شاخص ساله بودند. 18درصد نیز 

دارد انحراف استان، ماکزیمم، مینیمم، توصیفی همچون میانگین
سمیرنوف اشاره شده است.و آزمون کلموگروف ا

 .1 جدول

 های توصیفی متغیرهای تحقیقشاخص
 

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف معناداری سطح انحراف استاندارد ماکزیمم مینیمم میانگین

/// رضایت تحصیلی

/// کاریپنهان

/// کاریسازش

/// تحمل

/// خرد فضیلت

                                                                                                                                                                                                            
1 wisdom-knowledge 
2 humanity 
3 courage 

4 justice 
5 temperence 
6 transcendence 
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 آزمون کلموگروف اسمیرنوف معناداری سطح انحراف استاندارد ماکزیمم مینیمم میانگین

/// شجاعت فضیلت

/// انسانیت فضیلت

/// عدالت فضیلت

/// رویمیانه فضیلت

/// تعالی فضیلت

از آن است که  یحاک رنوفیآزمون کلموگروف اسم جینتا
صدم  5از  بیشتر موردبررسی یرهایهر متغ یبرا معناداریسطح 

 است. نرمالها داده عیگفت که توز توانیلذا م، آمدهدستبه
های تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی یافته

 763/0ی صیلمثبت شخصیتی با رضایت تح هایویژگیکلی 
 58به دست آمده است یعنی  58/0و ضریب تعیین آن نیز 

مثبت  هایویژگیدرصد از تغییرات رضایت تحصیلی از طریق 
سون . همچنین مقدار دوربین واتاست بینیپیششخصیتی قابل 

از  کمتر معنادارییید است. از طرفی دیگر سطح تأنیز مورد 
ه حداقل یکی از نیز نشانگر آن است ک Fبرای مقدار  05/0

 ارد.د معناداریبا متغیر وابسته رابطه  بینپیشمتغیرهای 

 .2جدول 

 مثبت شخصیتی با رضایت تحصیلی هایویژگینتایج خالصه مدل رابطه 

 معناداریسطح  F دوربین واتسون خطای استاندارد تخمین دهشیلتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

a b 

 

 1/0از  تلورانسنشان داده است مقدار  جیکه نتا طورهمان
 10 از زین تلورانسو مقدار عوامل تورم  هستند تربزرگ

 برقرار است. زیمفروضه ن نیلذا ا باشندیم ترکوچک

 .3جدول 

 یلیتحص تیرضا اب یتیمثبت شخص هایویژگی یج تحلیل رگرسیون رابطهنتا

 هم خطی معناداریسطح  T ضرایب استاندارد یراستانداردغضرایب  

B انسیعامل تورم وار تلورانس ضریب بتا خطای استاندارد 

A مقدار ثابت 

X1 خرد یلتفض 

X2 شجاعت فضیلت 

X3 انسانیت فضیلت 

X4 عدالت فضیلت 

X5 رویمیانه فضیلت 

X6 تعالی فضیلت 

 یتیصثبت شخم هایویژگی رابطه ونیرگرس لیتحلنتایج 
ی بیانگر آن است که مقدار ضریب استاندارد لیتحص تیرضا اب

ضریب ، 293/0ی لیتحص تیرضابرای  خرد یلتفضبتای 
برای رضایت تحصیلی  شجاعت یلتفضاستاندارد بتای 
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رضایت  برای تیانسان لتیفضضریب استاندارد بتای ، 473/0
ی راب عدالت لتیفضضریب استاندارد بتای ، 257/0تحصیلی 

 لتیفضضریب استاندارد بتای ، 187/0رضایت تحصیلی 
و همچنین مقدار  218/0ی برای رضایت تحصیلی روانهیم

یلی ی برای رضایت تحصتعال لتیفضضریب استاندارد بتای 
نیز برای تمامی متغیرها  معناداریبوده و مقدار سطح  498/0

 یهاویژگی رابطه درنتیجهمحاسبه گردید  05/0تر از یینپا
است.  ارمعنادی مثبت و لیتحص تیرضا ی باتیمثبت شخص

دهد که ضریب همبستگی یمهمچنین تحلیل رگرسیون نشان 
ی جانیه یمیخودتنظمثبت شخصیتی با ابعاد  هایویژگیکلی 

 63/0و ضریب تعیین آن نیز  793/0 کاریسازشبعد  ازجمله
کمتر از  معناداریبه دست آمده است. از طرفی دیگر سطح 

نیز نشانگر آن است که حداقل یکی از  Fبرای مقدار  05/0

 اداریمعنرابطه  کاریسازشبعد ویژگی مثبت شخصیتی با 
با  مثبت شخصیتی هایویژگیدارد. ضریب همبستگی کلی 

به دست  395/0و ضریب تعیین آن نیز  629/0 کاریپنهانبعد 
برای  05/0کمتر از  معناداریآمده است. از طرفی دیگر سطح 

نیز نشانگر آن است که حداقل یکی از ویژگی مثبت  Fمقدار 
جه دارد. باید تو معناداریرابطه  کاریپنهانبعد شخصیتی با 

تی با مثبت شخصی هایویژگیکرد که ضریب همبستگی کلی 
به دست آمده  51/0و ضریب تعیین آن نیز  714/0 بعد تحمل

ی مقدار برا 05/0کمتر از  معناداریاست. از سوی دیگر سطح 
F  نیز نشانگر آن است که حداقل یکی از ویژگی مثبت

رم مقدار عوامل تودارد.  معناداریرابطه  تحملبعد شخصیتی با 
 زیمفروضه ن نیلذا ا باشندیم ترکوچک 10 از زین تلورانس

 برقرار است.

 .4جدول 

 هیجانی خودتنظیمیمثبت شخصیتی با ابعاد  هایویژگی نتایج خالصه مدل رابطه

 معناداریسطح  F دوربین واتسون خطای استاندارد تخمین شدهیلتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی 

 a b کاریسازش

 b کاریپنهان

 b تحمل

 .5 لجدو

 کاریسازش اب یتیمثبت شخص هایویژگینتایج تحلیل رگرسیون رابطه 

 هم خطی معناداریسطح  t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  

B انسیعامل تورم وار تلورانس ضریب بتا خطای استاندارد 

A مقدار ثابت 

X1 خرد یلتفض 

X2 شجاعت یلتفض 

X3 انسانیت فضیلت 

X4 عدالت فضیلت 

X5 ویرمیانه فضیلت 

X6 تعالی فضیلت 

 

 یتیمثبت شخص هایویژگی رابطه ونیرگرس لیتحل جینتا
 یتااستاندارد ب بیآن است که مقدار ضر انگریب کاریسازشا ب

 بیمقدار ضر، 206/0 کاریسازش برای خرد یلتفض
، 149/0 کاریسازش برای شجاعت یلتفض یاستاندارد بتا
 برای تیانسان لتیضف یاستاندارد بتا بیمقدار ضر

 عدالت لتیفض یاستاندارد بتا بیضر، 457/0 کاریسازش
 لتیفض یاستاندارد بتا بیضر، 238/0 کاریسازشبرای 

 بیمقدار ضر نیهمچن و 342/0 کاریسازشبرای  یروانهیم
و مقدار  472/0 کاریسازش برای یتعال لتیفض یاستاندارد بتا
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 رابطه درنتیجه دیدمحاسبه گر 001/0 زین معناداریسطح 
 .است معنادارمثبت و  زین کاریسازش با یتعال لتیفض

 .6جدول 

 کاریپنهانا ب یتیمثبت شخص هایویژگینتایج تحلیل رگرسیون رابطه 

 هم خطی معناداریسطح  t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  

B انسیعامل تورم وار تلورانس ضریب بتا خطای استاندارد 

A مقدار ثابت 

X1 خرد یلتفض 

X2 شجاعت یلتفض 

X3 انسانیت فضیلت 

X4 عدالت فضیلت 

X5 ویرمیانه ضیلتف 

X6 تعالی فضیلت 

 
کاری نا پنهاب خرد یلتفض رابطه ونیرگرس لیتحلنتایج 

 خرد فضیلتبیانگر آن است که مقدار ضریب استاندارد بتای 
 فضیلت بتای مقدار ضریب استاندارد، 173/0کاری برای پنهان

ضریب استاندارد بتای ، 311/0 کاریبرای پنهان شجاعت
ضریب استاندارد بتای ، 161/0 کاریبرای پنهان تیانسان لتیفض
ضریب استاندارد بتای ، 156/0کاری برای پنهان عدالت لتیفض

و همچنین مقدار  39/0 کاریی برای پنهانروانهیم لتیفض
و  35/0 کاریی برای پنهانلتعا لتیفض ضریب استاندارد بتای

 05/0نیز برای تمامی متغیرها کمتر از  معناداریمقدار سطح 
 اب یتیمثبت شخص هایویژگی رابطه درنتیجهمحاسبه گردید 

 است. معنادارمثبت و  کاریپنهان

 .7جدول 

 تحمل اب یتیشخص مثبت هایویژگیرابطه  ونیرگرس لیتحل جینتا

 هم خطی معناداریسطح  t ستانداردضرایب ا غیراستانداردضرایب  

B انسیعامل تورم وار تلورانس ضریب بتا خطای استاندارد 

A مقدار ثابت 

X1 فضیلت خرد 

X2 فضیلت شجاعت 

X3 انسانیت فضیلت 

X4 عدالت فضیلت 

X5 ویرمیانه فضیلت 

X6 تعالی فضیلت 

 یتیمثبت شخص هایویژگی رابطه ونیرگرس لیتحلنتایج 
انگر آن است که مقدار ضریب استاندارد بتای بی تحمل اب

مقدار ضریب استاندارد بتای ، 383/0برای تحمل  فضیلت خرد
ضریب استاندارد بتای ، 241/0برای تحمل  فضیلت شجاعت

مقدار ضریب استاندارد ، 386/0برای تحمل  تیانسان لتیفض
ضریب استاندارد ، 164/0برای تحمل  عدالت لتیفضبتای 
همچنین مقدار ، 335/0ی برای تحمل روانهیم لتیفضبتای 

و  361/0ی برای تحمل تعال لتیفض ضریب استاندارد بتای
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 05/0کمتر از  رهایمتغ یتمام یبرا زین معناداریمقدار سطح 
 با یتیمثبت شخص هایویژگیرابطه  درنتیجه. دیمحاسبه گرد

ضریب همبستگی کلی  است. معنادارمثبت و  تحمل
و ضریب تعیین  66/0با رضایت تحصیلی  یجانیه یمیخودتنظ
درصد از تغییرات  43به دست آمده است یعنی  436/0آن نیز 

 بینییشپقابل  یجانیه یمیخودتنظرضایت تحصیلی از طریق 
برای مقدار  05/0کمتر از  معناداری. از طرفی دیگر سطح است

F  نیز نشانگر آن است که حداقل یکی از متغیرهای مستقل
 دارند. معناداریی با رضایت تحصیلی رابطه جانیه یمیخودتنظ

 .8جدول 

 با رضایت تحصیلی یجانیه یمیخودتنظ نتایج خالصه مدل رابطه

 معناداریسطح  F دوربین واتسون خطای استاندارد تخمین دهشیلتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

a b 

 .9جدول 

 یلیتحص تیرضا اب یجانیه یمیخودتنظنتایج تحلیل رگرسیون رابطه 

 
 ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب 

t  معناداریسطح 
 هم خطی

B انسیعامل تورم وار تلورانس ضریب بتا خطای استاندارد 

A مقدار ثابت 

X1 کاریپنهان 

X2 کاریسازش 

X3 تحمل 

 

 اب یجانیه یمیخودتنظرابطه  ونیرگرس لیتحلنتایج 
ی بیانگر آن است که مقدار ضریب استاندارد لیتحص تیرضا

طح و س -237/0 یلیتحص تیرضابرای  کاریپنهانبتای 
 یکارپنهان درنتیجهبه دست آمده است  001/0آن نیز  معناداری

تواند رضایت تحصیلی را یم معناداریمنفی و  صورتبه
 کند. همچنین مقدار ضریب استاندارد بتای بینیپیش

و مقدار ضریب  52/0برای رضایت تحصیلی  کاریسازش
 167/0استاندارد بتای تحمل نیز برای رضایت تحصیلی 

حمل سازگاری و ت معنادارشد که بیانگر رابطه مثبت و  محاسبه
 با رضایت تحصیلی است.

خروجی جدول زیر با استفاده از نتایج تحلیل رگرسیون در 
SPSS  اطالعات مربوط به ضریب بتای  واردکردنو

آزمون و خطای تخمین استاندارد در فرمول  غیراستاندارد
 بود به دست آنالین در اینترنت موجود صورتبهکه سوبل 

 آمده است.

 .10جدول 

 کاریسازش گریمیانجییجه آزمون سوبل برای بررسی نقش نت

 معناداریسطح  خطای استاندارد Z-Value متغیر مستقل و وابسته میانجی
  در رابطه بین فضیلت خرد و رضایت تحصیلی کاریسازش

 یدر رابطه بین فضیلت شجاعت و رضایت تحصیل

 در رابطه بین فضیلت انسانیت و رضایت تحصیلی

 در رابطه بین فضیلت عدالت و رضایت تحصیلی

   روی و رضایت تحصیلیدر رابطه بین فضیلت میانه
   در رابطه بین فضیلت تعالی و رضایت تحصیلی
 در رابطه بین فضیلت خرد و رضایت تحصیلی
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 معناداریسطح  خطای استاندارد Z-Value متغیر مستقل و وابسته میانجی
 در رابطه بین فضیلت شجاعت و رضایت تحصیلی یکارپنهان

 در رابطه بین فضیلت انسانیت و رضایت تحصیلی

 در رابطه بین فضیلت عدالت و رضایت تحصیلی

 روی و رضایت تحصیلیدر رابطه بین فضیلت میانه

 در رابطه بین فضیلت تعالی و رضایت تحصیلی

 در رابطه بین فضیلت خرد و رضایت تحصیلی تحمل

 در رابطه بین فضیلت شجاعت و رضایت تحصیلی

 رابطه بین فضیلت انسانیت و رضایت تحصیلیدر 

 در رابطه بین فضیلت عدالت و رضایت تحصیلی

 روی و رضایت تحصیلیدر رابطه بین فضیلت میانه

 در رابطه بین فضیلت تعالی و رضایت تحصیلی

 

ج خروجی آزمون سوبل مشخص است که بعد بر اساس نتای
از خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین همه  کاریسازش
مثبت شخصیتی یعنی فضیلت خرد و رضایت  هایویژگی

بین فضیلت شجاعت ، (P=001/0؛ Z-Value =965/5تحصیلی )
 لتیفض، (P=001/0؛ Z-Value =843/6و رضایت تحصیلی )

 (P=001/0؛ Z-Value =638/4ی )لیتحص تیو رضا انسانیت
؛ Z-Value =068/7ی )لیتحص تیو رضا عدالت لتیفض

001/0=P) ،28/6ی )لیتحص تیو رضاروی فضیلت میانه= Z-

Value 001/0؛=P)  و فضیلت تعالی و رضایت تحصیلی
(41/4= Z-Value 001/0؛=P) .دارای نقش میانجی است 

 نیبدر رابطه  کاریپنهانتوجه به نتیجه آزمون سوبل 
؛ Z-Value =149/4لت خرد و رضایت تحصیلی )فضی
001/0=P) ،( 015/2فضیلت شجاعت و رضایت تحصیلی= 

Z-Value 021/0؛=P) ،ی لیتحص تیو رضا انسانیت لتیفض
(933/3= Z-Value 004/0؛=P) ،تیو رضا عدالت لتیفض 

و فضیلت عدالت ، (P=002/0؛ Z-Value =476/2ی )لیتحص
بین ، (P=003/0 ؛Z-Value =050/3) یلیتحص تیرضا

؛ Z-Value =122/6فضیلت تعالی و رضایت تحصیلی )
001/0=P.دارای نقش میانجی است ) 

آزمون سوبل مشخص است که  یخروج جیبر اساس نتا
و  یتیمثبت شخص هایویژگیهمه  نیبعد تحمل در رابطه ب

در ، (P=001/0؛ Z-Value= 031/6) یدارا یلیتحص تیرضا
-Z= 277/6) یلیتحص تیرضاشجاعت و  لتیفض نیرابطه ب

Value 001/0؛=P) ،تیو رضا تیانسان لتیفض نیدر رابطه ب 

 نیدر رابطه ب، (P=001/0؛ Z-Value= 245/7) یلیتحص
؛ Z-Value= 048/4) یلیتحص تیعدالت و رضا لتیفض

001/0=P) ،تیو رضا یروانهیم لتیفض نیدر رابطه ب 
 نیب در رابطهو ( P=001/0؛ Z-Value= 316/8) یلیتحص

؛ Z-Value= 753/5) یلیتحص تیو رضا یتعال لتیفض
001/0=P ).دارای نقش میانجی است 

 گیرینتیجهبحث و 

ها داده وتحلیلتجزیهآمده از  به دستبر اساس نتایج 
آموزان انشدر د یلیتحص تیرضا اب یتیمثبت شخص هایویژگی
 ( نشان دادند2019) و همکاران Kim در این راستا دارد.رابطه 
 هاییریگجهتشخصیتی نوجوانان و  هایویژگیبین 
با درگیری تحصیلی و رضایت از  هاآنمثبت در  یشناسروان

مدرسه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج 
( نشان داد که بین 2018) و همکاران Sorrentiپژوهش 

 ژهویبه) یلیتحص یو باورها یتیشخصمثبت  هایویژگی
 رابطه مثبتی وجود دارد. (و رایت تحصیلی مدرسه یخودکارآمد

 نیی معنادار باز رابطه یانجام شده حاک قاتیتحق شتریب
 یلیحصت تیو رضا یلیبا عملکرد تحص یتیشخص هایویژگی

 نیشیپ قاتیبه دست آمده با تحق جیی نتاسهیبا توجه به مقا است
ملکرد ا عب یتیشخص هایویژگیکه  دیرس جهینت نیبه ا توانیم

 نیدارد که ا یری معنادارابطه یلیتحص تیو رضا یلیتحص
آموزان . دانشاستی پژوهش هیبودن فرض قبولقابلبر  تأییدی

، نظم مانند) پذیریمسئولیت هایویژگی ی باال درنمره یدارا
و  یذهن یکنجکاو، شناسیوظیفه، پذیریمسئولیت، تالش
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به  یشتریب پذیریمسئولیتاستقالل در قضاوت( با پشتکار و 
 تیو رضا تیبه موفق درنتیجه، دهندیخود ادامه م لیتحص
 یتیخصش هایویژگی ازآنجاکه. یابندیدست م یباالتر یلیتحص

 تیبخصوص رضا یدر ابعاد مختلف زندگ یمهم ارینقش بس
نار در ک وپرورشآموزش رودی. انتظار مکنندیم فایا یلیتحص

 آوردیمتوسطه به عمل م که در مقاطع یهای گوناگونسنجش
ان در آموزدانش یتیو شخص یروان یابیبه ارزش زیرا ن یبخش

 اندوبت قیطر نیاختصاص دهد تا از ا یمقطع حساس نوجوان نیا
های و خانواده تیو ترب میتعل اندرکاراندستآموزان و به دانش

ن همچنی کمک کند. یلیتحص تیدر جهت باال بردن رضا هاآن
 یتیمثبت شخص هایویژگیکند که یمهش ادعا فرضیه دوم پژو

ی متوسطه دوم آموزان دورهدر دانش یجانیه یمیخودتنظبا 
 د.ندار رابطهشهر مهاباد 

 اب یتیمثبت شخص هایویژگیهمچنین نتایج نشان داد که 
ی متوسطه دوم شهر آموزان دورهدر دانش یجانیه یمیخودتنظ

در پژوهش خود عنوان  Barańczuk (2019). دارد رابطه مهاباد
تی رابطه مثب جانیه تنظیم و یتیشخص هایویژگیکرد که 

( 2019و همکاران ) Castillo-Gualdaوجود دارد. همچنین 
شخصیتی و تنظیم هیجانی  هایویژگینشان دادند که بین 

در پژوهش خود به ، Elliott (2002) رابطه مثبتی وجود دارد.
و در خود بودن علت  اییگردرونکه صفات  دیرس جهینت نیا

و گرم با  مانهیروابط صم یکم افراد در برقرار یتوانمند
خود به  یهای درونجانیافراد در ابراز ه نیو ا است انیاطراف
برخوردارند و  یکمتر یاز توانمند مانهیی گرم و صمگونه

 هایتیبه موفق یانگرادروناز  شیب یانگرابرونبرعکس 
پژوهش نشان  نیا جینتا درمجموعد. دارن شیگرا دهندهپاداش

 میهای تنظیو دشوار یتیشخص هایویژگی نیکه ب دهدیم
بهتر  یهای روانکه از حالت یرابطه وجود دارد و افراد جانیه

 تیهای خود موفقجانیه میبا تنظ توانندیبرخوردارند م
 را کسب کنند. یشتریب

 تیارض اب یجانیه یمیخودتنظنتایج بیانگر آن بود که 
طه رابی متوسطه دوم شهر مهاباد آموزان دورهدر دانش یلیتحص
 همکارانو  Pavot قیتحق جیی نتانهیدر زم زین جهینت نیا دارد.

های ندهکن بینیپیشاز  یکی یاز زندگ تی( است که رضا1998)
( نشان 1995) Myers & Diener نیاست همچن یسالمت روان

                                                                                                                                                                                                            
4 whole student 

. باال همبسته است یروان با سالمت یاز زندگ تیدادند که رضا
Maltaby  از  تیرضا که یافراد افتندی( در2004) همکارانو

 ریتیقدارند عواطف و احساسات مثبت و عم یباالتر یزندگ
برخوردارند.  یباالتر یو از سالمت روان کنندیرا تجربه م

 ندیبه فرآ یجانیه یمیخودتنظ رسدیبه نظر م روازاین
و در  بخشدیم قیآموزان تعمدر دانش یریادگیخودجوش 

های هافتیکند.  فایا یمهم شنق زیآنان ن یبهداشت روان یارتقا
 همکارانو  Schofield هایپژوهش یدر راستا زین قیتحق نیا
(1993) ،Reid  (2005) همکارانو ،Ryan & Deci (2006) ،

Marsh ( 2009و همکاران) ،و همکاران ابوالقاسمی 
ی پژوهش حاضر جهی. نتاست (1388) بشارت، (1393؛1390)

 شودیباعث م یجانیه میکرد که تنظ نییتب گونهاین توانیرا م
 شودیمتحمل م یکه در زندگ یدادهاییو رو جاناتیفرد بتواند ه

در آخر تحلیل نتایج . دیرا قبول نما هاآنرا بهتر درک کرده و 
 رابطه در یجانیه یمیخودتنظفرضیه اصلی بیانگر این است که 

نقش  یرادای تیمثبت شخص هایویژگی و یلیتحص تیرضا با
اد برای ایج توان پیشنهاد داد کهیم درمجموع .است میانجیگری

 ی مفهومیهاآموزهرضایت تحصیلی در دانش آموزان با نظر به 
 معلم دانش آموزان هایتعامل بندیصورتمثبت با  یشناسروان

 هاییویژگشی و من هایتوانمندیتسهیل تحقق  بستری برای
از  ریگیبهرهو  هاخانوادهمثبت شخصیتی مهیا کرد و با آموزش 

را هم در این مهم آموزش  هاخانوادهاولیا و معلمان  هایانجمن
ظار انت، داد تا با برخورداری از رضایت تحصیلی دانش آموزان

 محقق در راستای مثبت یشناسروانی هاآموزهعملیاتی شدن 
توان برای یماین راستا  در مهیا گردد. 1املشدن یادگیرنده ک

 کارگیریبهاز قبیل خرد اهتمام ورزید.  هاییویژگیپرورش 
ی مبتنی بر آموزش هوش اخالقی و فلسفه برای هامداخله

ود در شیمباشد. همچنین پیشنهاد  نویدبخشتواند یمکودکان 
یجانی ه خودتنظیمییر مداخالت مبتنی بر تأثآتی  هایپژوهش

 هایرحطپنسیلوانیا بررسی شود تا از دریچه  آوریتاببرنامه  و
 .یافتدستآزمایشی به نتایج متقن تری 

به دلیل  یجادشدهاپژوهش حاضر شرایط  هایمحدودیتاز 
پاندمی کرونا بود که امکان تماس با افراد نمونه را محدود 

ین نهمچ توزیع گردید. هاپرسشنامهبرخط  صورتبهساخت و 
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 برآمده از یجنتاای پژوهش حاضر پرسشنامه بودند و ابزاره
 محدودیت مطالعات خودگزارشی را در برداشت. هاآن

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

 ی(. اثربخش1393. )ز ،یرستم اوغل و .س ،برزگر.، ع ،یابوالقاسم
ز ا تیو رضا یبر خودکارآمد یمیخودتنظ یریادگیآموزش 

های یناتوان. یاضیاختالل ر یان داراآموزدر دانش یزندگ
 .21-6 ،(2)4 ،یریادگی

 .ه، خواجه و .ب .م، فرد انیدیمج، .س، ینوشاد، .ه، یاحمد
معلمان و  یشغل تیرضا نیرابطه ب ی(. بررس1395)
ر شه یرستانمقطع دبآموزان دانش یلیتحص شرفتیپ

در علوم  داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیچهارم، آبادخرم
 .310 ،یو فرهنگ یمطالعات اجتماع، یشناسروانو  یتیترب

یسه اثربخشی مقا، (1399) ، م.جاجرمی ؛ و، حیانمهدر.، ، آذریان
آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای 

فصلنامه پژوهش در  .تحصیلی یو سازگارتحصیلی 
 .494-483، (نامهویژه)14، ی آموزشیهانظام

مقابله  هایسبکه نارسایی هیجانی و (. رابط1388) .ع. م ،بشارت
 .27 - 9، (4)5 ،نوین تربیتی هاییشهندا .با استرس

، (1399)ط. ، جعفری ؛ و، ععابدینی س.، ،شفقتی ا.، ،رفیعی پور
 ابعاد دشواری در دانش بر اساساضطراب امتحان  بینیپیش

، (46)13، ی آموزشیهانظامفصلنامه پژوهش در  .آموزان
111-122 

(. بررسی نقش برخی عوامل 1394) .آ، نوروزی ؛ وز، شکیب
آموزان دختر آموزشی و غیرآموزشی در سالمت روان دانش

، طب جنوب هینشر .1393مقطع متوسطه شهر بوشهر سال 
18(6)، 1221-1235. 

و  یجانیهوش ه رابطه (.1390) .س، یاحمد ؛ ور، االسالمیشیخ
 یی کارشناسهنامپایان .انآموزدر دانش لیاز تحص تیرضا

 .رازیش دانشگاه، ارشد

. (1393خ. )، امیدوار ؛ وع، امیدوار .،ی، محمدزاده شاه .،م، نریمانی
عاطفی در بین  هایسبکو  شناختیروانسرمایه  ییسهمقا

مجله بدون ناتوانی یادگیری. و ان پسر با زآمو دانش
 .118-100، (1)4، یادگیری هایناتوانی
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