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پژوهش حاضر با هدف شــناخت نقش واسطه ای تنظیم هیجان شناختی در 
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد. روش 
پژوهش همبســتگی و جامعه آماری 1286 دانش آموز دبیرستانی بود، که از بین 
آنها 300 دانش آموز شامل150 دختر و 150 پسر؛ به صورت نسبتی خوشه ای از 
دبیرستان های شهرستان پاکدشت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت 
اجتماعی ادراک شده چندبعدی و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی و معدل سال 
گذشته آنها بود. یافته ها نشان داد از میان راهبرد های تنظیم هیجان، تنها راهبرد های 
غیرانطباقی تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و موفقیت 
تحصیلی نقش میانجی گر دارد. ادراک حمایت اجتماعی نوجوانان با راهبرد های 
غیرانطباقی تنظیم هیجان شامل نشخوار ذهنی، سرزنش دیگران و نیز با موفقیت 
تحصیلی آنها رابطــه دارد. راهبرد های غیرانطباقی برخالف راهبرد های انطباقی 

در این رابطه به عنوان متغیر مکنون ایفای نقش می کنند.
 واژگان كلیدی:

هیجان  شناختی، حمایت اجتماعی، راهبرد های انطباقی، موفقیت تحصیلی
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مقدمه
توانمندی های شناختی که در این پژوهش همان موفقیت تحصیلی دانش آموزان در نظر 
گرفته شده است، تنها در کنار توانمندی های هیجانی می توانند به رفتار ها و کارکرد های 
بهتر بینجامند. در واقع کارکرد بهینه آموزشی دانش آموزان بستگی به هوش شناختی و 
توانش های هیجانی آنها دارد. )الیف1، 2013( از طرفی آلن2 )2010: 227( حمایت های 
معلمان، همســاالن، شایســتگی تحصیلی و رضایت مندی از کالس را به عنوان ابعاد جو 
روانی حاکم در محیط کالس و مدرســه در نظر می گیرد. می توان این گونه بیان کرد که 
دانش آموزان می توانند با دوســتی های خود در مدرســه و به عبارتی با ارتباط اجتماعی و 
مشــارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه ضمن برآورده کردن نیاز های روانی خود در 
این ارتباط ها، در امور تحصیلی نیز  موفق شــوند. )خورشیدی و دیگران، 1389: 43( در 
نظام آموزشــی ما یکی از مشکل های اساســی توجه بیش از اندازه بر توانایی تحصیلی و 
نادیده انگاشته شدن مجموعه ای از ویژگی ها است که در سرنوشت و موفقیت افراد اهمیت 
بسیار دارند. از آن جمله می توان توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی نام برد 
که از عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی محســوب می شوند. )بشارت، 

)73 :1385
همچنیــن در ایــن زمینه بر نقــش هیجان در حل مســئله و پــردازش اطالعات، 
تصمیم گیری، نوآوری، خالقیت و افزایش یادگیری نیز تأکید شده است. از طرفی تنظیم 
هیجان از ادراکات محیطی و متعاقب آن حمایت اجتماعی تأثیر می پذیرد و نقش آن در 
توان یادگیری دانش آموزان تأیید شده است. )یوسفی، 1387: 873( تنظیم هیجان باید 
در بافت ادراک شــود و بر این اساس در این پژوهش بافت اجتماعی مدرسه انتخاب شد. 
از سویی، نظریه پردازان هیجان معتقدند، هیجان ها در زمان نوجوانی و بلوغ گویی دوباره 
تولد می یابند و با شــدت بیشتری عملکرد نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهند. )فراهانی، 
1387: 89( به همین جهت گســتره سنی مورد نظر در این پژوهش نوجوانان در مقطع 

متوسطه بود.
حمایت اجتماعی به عنوان قوی ترین و نیرومندترین نیرو های مقابله ای برای رویارویی 
موفقیت آمیز و آســان افراد در زمان درگیری با شــرایط تنش زا شــناخته شــده است و 

1. Life
2. Ellen
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تحمل مشکالت را برای فرد تسهیل می کند و افرادی که از حمایت اجتماعی و احساس 
رضایت منــدی بهتری برخوردارند، توانمندی کنترل هیجان   های خود و دیگران را دارند. 
)لی و دیگران، 2005( باید اذعان داشــته باشــیم که این ارزیابی ها مهم هســتند، زیرا 
می توانند رابط عوامل موقعیتی فرض شوند و در رشد هیجان ها، نقشی مثبت و مؤثر ایفا 
کنند. )سامارکو، 2005( حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش تنش فرد از طریق ارائه 
اطالعــات و تأثیر بر انتخاب مقابله کارآمد یــا ناکارآمد در برابر هیجان های منفی، نقش 
مؤثری ایفا می کند و او را در برابر مســائل تنش زای زندگی و رســیدن به موفقیت یاری 
می دهد )ثمری و لعلی، 1385: 49( و سبب خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموز می شود. 
در واقع خودکارآمدی تحصیلی به معنای ادراک و باور دانش آموزان از توانمندی های خود 
در فهم، یادگیری و موفقیت تحصیلی اســت؛ و این باور بر بســیاری از جنبه های زندگی 
او مانند تصمیم گیری، میزان تالش و رویارویی با مســائل چالش برانگیز زندگی تأثیرگذار 

است. )بندورا، 2006؛ به نقل از فخری و دیگران، 1392: 57(
 امروزه حجم قابل مالحظه ای از پژوهش ها به مطالعه تغییرپذیری پیامد های تحصیلی 
دانشــجویان با تأکید بر ویژگی های هیجانی، شخصیتی و انگیزشی آنها پرداخته است و 
از ســویی برای گســترش محدوده تبیین در تغییرپذیری عملکرد تحصیلی، باید نقش 
متغیر های مســتقل از توانایی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد )شــکری و دیگران، 
1387: 129(، نظم بخشــی هیجانی عامل دیگری اســت که اخیراً پژوهشگران به نقش 
آن در پیامدهای تحصیلی عالقه مند شــده اند. به اعتقاد محققان، زمانی که فرد با موقعیت 
ناراحت کننده و تنش زا روبرو می گردد، چگونگي ارزیابي دستگاه شناختي وی از اهمیت 
باالیي برخوردار است. تنظیم هیجان به اعمالي اطالق مي شود که به منظور تغییر یا تعدیل 
یــك حالت هیجاني به کار می رود. موریس و همکاران )2007(تنظیم هیجان را به عنوان 
فرآیند ایجاد، حفظ، تعدیل و تغییر وقوع، شدت یا مدت احساسات دروني و هیجان هاي 
مرتبط با انگیزش ها و فرآیندهاي روان شناختي تعریف مي کنند که اغلب به منظور انجام 

یك هدف صورت مي   گیرند.
راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یك تجربه منفي یا 
واقعه آسیب زا اطالق مي گرددکه ممکـن اسـت انطبـاقی یا غیرانطبـاقی باشـند. راهبرد 
انطباقی سطح سـازگارانه از پردازش اطالعات و آمادگی فرد است که به رفتار وي جهت 
داده و موجب بهزیـــستی روان شـناختی مـی شود. )گرینبرگ و دیگران، 201، به نقل از 

نقش میانجی گر تنظیم هیجان  شناختی در  ...
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نریمانی و دیگران، 1392( در مقابل، راهبردهـــاي غیرانطبـاقی تنظـیم هیجـان نقـش 
اساسـی در شـکل گیـري و یـا تـداوم اختالل هاي روان شناختی دارنـد. )بشارت و بزازیان، 
1391( بــرای دو اصطالح انطباقی و غیرانطباقــی تنظیم هیجان، انواع ذهنی، اثربخش، 
اجتماعی و شناختی را شناسایی کرده اند که از گزارش های فردی برداشت شده است. برای 
مثــال، مطالعات تجربی از این نتیجه کلی حمایت می کنند که ارزیابی مجدد، یك روش 
انطباقی اســت در حالی که سرکوب، یك روش غیرانطباقی می باشد. )موریس و دیگران، 
2007( پژوهش ها حکایت از آن دارد که رابطه میان اســتفاده از راهبرد های غیرانطباقی 
تنظیم هیجان و عملکرد شــناختی که با پیشــرفت تحصیلی اندازه گرفته می شود منفی 
اســت؛ به گونه ای که غالباً راهبرد های غیرانطباقی با عملکرد ضعیف شناختی همراه بوده 
است. )تامپســون، 2009( همچنین چالمه و لطیفیان )1391( نشان دادند که باور های 
انگیزشــی از قبیل گفتگو با دانش آموزان، گفتگو با معلم و همچنین حمایت عاطفی در 

کالس درس نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی آنها دارد. 
گارنفسکی و کریج1 )2006( به این نتیجه دست یافتند نوجوانانی که نمره های باالیی 
در درک و فهم هیجان ها داشتند بیشتر مورد توجه دوستان شان قرار گرفتند. اگر حمایت 
اجتماعی دریافت شــده، تنش حاصل از نشــخوار ذهنی2 را آرام نکند در واقع خشنودی 

دریافت شده حاصل از حمایت می تواند مخرب باشد. )بنتاتو3، 2008: 141( 
جو و شــرایط حمایتی مدرســه و درگیر کردن دانش آمــوزان، معلمان و والدین در 
فعالیت های اجتماعی، مدرسه را به یکی از مهم ترین بافت های یادگیری مهارت های هیجانی 
تبدیل کرده اســت.  در صورتی که در محیط اولیه خانواده فرایند اجتماعی شــدن و رشد 
مهارت های هیجانی مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش هایی 
به  جبران این کاســتی ها بپردازند. بر این اساس بسیاری از مربیان و روان شناسان نسبت 
به توجه و توســعه آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانــی در مدارس تأکید کرده اند. 

)دهشیری، 1385: 96(
تنظیم هیجان یکی از جنبه های فعال هوش هیجانی است که  قابل تغییر و آموزش 
1. Garnefski & Kraaij
2. نشخوار ذهنی یکی از راهبردهـای منفـی تنظیـم شـناختی هیجـان است و به عنوان افکاري مقاوم 
و عودکننده تعریف می شود که گرد یک موضوع معمـول دور می زند. این افکار به طریق غیرارادي، 
وارد آگاهی می شوند و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف فعلی منحرف می سازند. )جورمن، 

2006؛ به نقل از باقری نژاد و دیگران، 1388(
3. Benetato
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است؛ پژوهش در این زمینه و در ارتباط با حمایت های اجتماعی ادراک شده در یك بافت 
آموزشی مانند مدرسه، به عنوان بافت اجتماعی که روابط متقابل یکی از ویژگی های بارز 
آن است و همچنین توانایی مهار هیجان های مخرب در این بافت بهتر صورت می پذیرد 
ضروری به نظر می رسد. چرا که در این سنین به ویژه در دوره دبیرستان بلوغ اتفاق افتاده 

و هیجانات منفی آغاز شده است. لذا پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد. 
در محیط مدرسه بنابر روابطی که بین دانش آموز و معلم و بین دانش آموز و همساالن 
وجود دارد، حمایت هایی برای دانش آموز فراهم می شود که میزان ادراک حمایت ها می  تواند 
در شــرایط گوناگون متفاوت باشد و به دلیل تفاوت در میزان این حمایت ادراک شده، هر 
یك از دانش آموزان در رویارویی با وقایع، راهبرد های متفاوتی را در تنظیم هیجانات خود 
انتخاب می کنند. بنابراین در شــرایط بحرانی میزان ادراک از حمایت اجتماعی می تواند 
به عنوان منبع اطالعاتی برای نوجوان باشد که او را در زمینه انتخاب راهبرد تنظیم هیجان 
هدایت می کند، تا راهبرد های انطباقی، مانند بازارزیابی مثبت، برنامه ریزی مجدد، اتخاذ 
دیدگاه و یا راهبرد های غیرانطباقی، مانند ســرزنش خود و دیگری و فاجعه آمیزپنداری 
را برای کنار آمدن با شرایط انتخاب کند. )بشارت، 1385؛ یوسفی، 1385؛ آلن، 2010؛ 
رنجبر، 1384( دست اندرکاران نظام آموزشی با اطالع از این نوع حمایت ها می توانند از آن 
به عنوان یك منبع مهم و تأثیر گذار در حل مشکالت آموزشی دانش آموزان استفاده نمایند.

هدفاصلیپژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی تنظیم هیجان  شــناختی در رابطه 
حمایت های اجتماعی ادراک شــده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر 

تهران     است. در این پژوهش فرضیه های زیر آزمون شد.
1. رابطــه بین حمایت  اجتماعی ادراک شــده و راهبرد هــای انطباقی تنظیم هیجان 

 شناختی مثبت است. 
2. رابطه بین حمایت  اجتماعی ادراک شــده و راهبرد های غیرانطباقی تنظیم هیجان 

 شناختی منفی است.
3. رابطه بین حمایت  اجتماعی ادراک شده و موفقیت تحصیلی مثبت است.

4. رابطه بین راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان شناختی و پیشرفت تحصیلی مثبت 
است.

5.  رابطه بین راهبرد های غیر انطباقی تنظیم هیجان شــناختی و پیشرفت تحصیلی 
منفی است.

نقش میانجی گر تنظیم هیجان  شناختی در  ...
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در این تحقیق فرض بر آن اســت که متغیر تنظیم هیجان شــناختی در رابطه میان 
حمایت اجتماعی ادراک شده و موفقیت تحصیلی نقش میانجی دارد.

تنظیم هیجان 
شناختی

حمایت اجتماعی 
ادراک شده

موفقیت تحصیلی

شکل1:الگویتحقیق

به نظر می رسد که یکی از عوامل تأثیر گذار و میانجی در رابطه میان حمایت اجتماعی 
ادراک شده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان تنظیم هیجان شناختی است از این نظر که 
تنظیم هیجان شناختی و راهبرد های آن یکی از توانمندی های متأثر از حمایت ادراک شده 
در افراد اســت و می تواند بر موفقیت تحصیلی نیز تأثیر مثبت و یا منفی داشــته باشــد؛ 
    حمایت اجتماعی ادراک شده در تحقیق حاضر در دو زمینه مهم مطرح است: الف. حمایت 
اجتماعی ادراک شده از روابط متقابل دانش آموز و معلم؛ ب. حمایت اجتماعی ادراک شده 
در روابط متقابل میان دانش آموز و دوستان. همچنین در این پژوهش، راهبرد های تنظیم 
هیجان شــناختی1 از قبیل ســرزنش خود2، پذیرش3، نشــخوار ذهنی4، توجه مجدد به 
برنامه ریزی5، توجه مجدد مثبت6، باز ارزیابی مثبت7، اتخاذ دیدگاه8، فاجعه آمیز پنداری9 
و سرزنش دیگران10، مدنظر می باشد. )گارنفسکی و کریج، 2006( تنظیم هیجان باید در 
بافت11 ادراک شود. )بریچ و هابنر12، 2010( بر این اساس در این تحقیق بافت اجتماعی 

1. Cognitive Emotion Regulation
2. Self-Blam
3. Acceptance
4. Rumination
5. Refocus on Planing
6. Positive Refocusing
7. Positive Reappraisal
8. Putting in Toper Spective
9. Catastrophizing.
10. Other-Blame
11. Context
12. Bordwince & Hubner
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مدرسه انتخاب شده اســت. نظریه پردازان هیجان معتقدند، هیجان ها در زمان نوجوانی 
و بلوغ گویی دوباره تولد می یابند و با شــدت بیشتری عملکرد نوجوان را تحت تأثیر قرار 
می دهند. )کاظمیان و ســرداری، 1387؛ به نقــل از امین آبادی و دیگران، 1390( بر این 

اساس گستره سنی مورد نظر در این پژوهش نوجوانان در مقطع متوسطه اند.
در پژوهش حاضر برای یافتن روابط میان متغیرها از روش همبســتگی  استفاده شد 
و برای تعیین پیش بینی  موفقیت تحصیلی براساس رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و 
تنظیم هیجان  شناختی از روش تحلیل مسیر استفاده گردید تا به الگوی تعیین برآوردهای 
کّمی روابط علّی بین مجموعه ای از متغیرها تحقیق برسیم. جامعه آماری کلیه دانش آموزان 
دختر و پسر سال سوم دبیرستان های دولتی رشته های علوم نظری شهر تهران در بخش 
پاکدشــت بودند که در ســال تحصیلی 1391-1390 به تحصیل اشتغال داشتند. روش 
نمونه گیری از نوع خوشه ای بود، بدین ترتیب اولین واحد نمونه گیری، منطقه بود که ابتدا 
مناطق شمالی، جنوبی، غربی، شرقی و مرکزی شهر پاکدشت مشخص شد. براساس آمار 
موجود در آموزش و پرورش شهر پاکدشت جامعه آماری شامل 1286 دانش آموز بود. در 
مرحله دوم واحد نمونه گیری مدرسه بود، در هر منطقه حدود دو و نهایتاً سه دبیرستان 
با مراجعه به آموزش و پرورش فهرســت و ســپس از هر مدرســه به صورت تصادفی یك 
کالس ســوم دبیرستان از یکی از سه سیاهه پایه سوم انتخاب شد که به طور میانگین در 
هر کالس 25 دانش آموز وجود داشت. واحد نمونه گیری در این مرحله کالس بود و تعداد 
دانش آموزان پایه ســوم در هر منطقه این مدارس تقریبــاً 85 دانش آموز بود. در نهایت 
نمونه نهایی در این پژوهش 300 دانش آموز شامل150 دختر و 150 پسر انتخاب شد. 

جدول1:نمونهآماریموردتحقیق

نمونهانتخابیبراینمونهانتخابیکالسمدرسهمنطقه
تعداددانشآموز

دودبیرستان )دخترانه، جنوبی
پسرانه(

در هر مدرسه یك 
کالس در کل 2 کالس

به طور میانگین 50 
دانش آموز

دودبیرستان )دخترانه، شمالی
پسرانه(

در هر مدرسه یك 
کالس در کل 2 کالس

به طور میانگین 50 
دانش آموز

دودبیرستان )دخترانه، شرقی
پسرانه(

در هر مدرسه یك 
کالس در کل 2 کالس

به طور میانگین 50 
دانش آموز

نقش میانجی گر تنظیم هیجان  شناختی در  ...
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نمونهانتخابیبراینمونهانتخابیکالسمدرسهمنطقه
تعداددانشآموز

دودبیرستان )دخترانه، غربی
پسرانه(

در هر مدرسه یك 
کالس در کل 2 کالس

به طور میانگین 50 
دانش آموز

4دبیرستان )دخترانه، مرکزی
پسرانه(

در هر مدرسه یك 
کالس در کل 4 کالس

به طور میانگین 100 
دانش آموز

ابزار های پژوهش
1.پرسشنامهحمایتاجتماعیادراکشدهچندبعدی1: این پرسشنامه یك ابزار 12 عبارتی 
به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شــده از سه منبع؛ خانواده، دوستان و افراد مهم 
زندگی اســت که در این پژوهش منظور معلمان بود. پرسشــنامه حاضر توسط اسمیت2 و 
همکاران )2001( تهیه شده است و میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط شرکت کننده 
را در هر یك از 3 حیطه یادشده می سنجد و دارای 3 زیر مقیاس خانواده با عبارت های 3، 
4، 8 و 11؛ دوســتان با عبارت های 6، 7، 9 و 12 و افراد مهم با عبارت های 1، 2، 5 و 10 
است. مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چندبعدی از همسانی درونی مطلوبی برخوردار 
است. ضریب آلفای کل آزمون برابر با 0/91 و ضریب آلفای زیرمقیاس های آن در دامنه ای 
از 0/90 تا 0/95 قرار دارد. مطالعه  مرادی و همکاران در سال 1391 در سطح کشور، نشان 
داد حمایت اجتماعی رابطه ای قوی با سالمت روان دارد. این مقیاس اعتبار عاملی و همزمان 
مطلوبی دارد و از نظر همســانی درونی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. روایی و پایایی 
این مقیاس در ایران توســط رجبی و هاشــمی شیخ  شعبانی بررسی و روایی عاملی توسط 
تحلیل عاملی و پایایی ابزار توســط ضریب آلفای کرونباخ 0/88 تأیید شده است. به عالوه 
نویســندگان این مقیاس اظهار کرده اند که اعتبار ســازه این آزمون نیز مطلوب است. زیرا 
با مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو ـ کرون همبســتگی ندارد. ویژگی روان سنجی در این 
مقیاس در مورد نمونه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله کانتیـ  میتچل 
و زیمت ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شــده را 
بر روی 222 نفر از نوجوانان آفریقاییـ  آمریکایی در مناطق شــهری 68% بررســی کردند 
که از 12 ماده  مربوط به  این پرسشــنامه، آلفای کرونبــاخ برای کل مقیاس 0/93 و برای 

1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Mspss)
2. Smith
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خرده مقیاس های حمایت های اجتماعی خانواده 0/91، دوســتان 0/89 و افراد مهم 0/91 
بود و همچنین ضرایب مشــابهی را برای نوجوانان دختر، پســر و برای نژاد های آفریقاییـ  
آمریکایی تبار و اروپاییـ  آمریکایی تبار با دامنه ای از 0/85 برای خرده مقیاس حمایت دوستان 
با مردان آفریقاییـ  آمریکایی تبار و 0/95 برای خرده مقیاس حمایت خانواده با مردان اروپایی 
ـ آمریکایی تبــار گزارش دادند. در این آزمون به  گزینه کاماًل مخالفم، 1 امتیاز؛ مخالفم، 2 
امتیــاز؛ تقریباً مخالفم، 3 امتیاز؛ نظری ندارم، 4 امتیاز؛ تقریباً موافقم، 5 امتیاز؛ موافقم، 6 
امتیاز و کاماًل موافقم، 7 امتیاز تعلق می گیرد. برای به دست آوردن نمره میانگین کل آزمون 
امتیاز همه عبارت ها با هم جمع و بر تعداد آنها )12( تقسیم می شود. برای به دست آوردن 
نمره مربوط به  هر زیرمقیاس، امتیاز عبارت های مربوط به زیرمقیاس مورد نظر با هم جمع 
و بر تعداد عبارت های آن )4( تقسیم می شود. نمره باال در این مقیاس، بیانگر سطح باالی 
حمایت اجتماعی ادراک شده است. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ 0/84 به دست آمد.

2.پرسشنامهتنظیمهیجانشناختی: این پرسشنامه خودسنجی که در سال 2001 توسط 
گارنفســکی و همکارانش طراحی شده است ســاختاری چندبعدی دارد و برای شناسایی 
راهبرد های مقابله شناختی بعد از تجربه ای ناگوار به کار می رود. این پرسشنامه با 9 مؤلفه 
شــامل ســرزنش خود )1، 5، 7، 8، 12، 14( سرزنش دیگران )6، 13، 26(، نشخوار ذهنی 
)16، 20، 21، 23( بازارزیابــی مثبت )3، 4، 9، 15، 17، 19، 24(، فاجعه آمیزپنداری )1، 
5، 7، 8، 12، 14، 16، 20، 21، 23(، اتخاذ دیدگاه و پذیرش )2، 10، 11، 18، 22، 25(، 
توجه مجدد مثبت توجه مجدد به برنامه ریزی دارای 36 ماده و مواد این پرسشنامه براساس 
سازه های نظری و عملی طرح ریزی شده است. هر چهار ماده یك مؤلفه را تشکیل می دهد که 
هر مؤلفه هم یك راهبرد را می سنجد. در این پرسشنامه راهبرد های سرزنش خود، سرزنش 
دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیزپنداری در مجموع راهبرد های منفی تنظیم هیجان را 
و راهبرد هــای پذیرش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مجدد مثبت، بازارزیابی مثبت و 
اتخاذ دیدگاه، راهبرد های مثبت تنظیم هیجان را تشکیل می دهند. شیوه نمره گذاری این 
پرسشــنامه به این شکل اســت که پاسخ ها در پیوستار 5 درجه ای همیشه، اغلب، معموالً، 
گاهی و هرگز، به ترتیب از 1 تا 5 نمره گذاری و با نمره های دیگر جمع می شوند؛ نمره های 
به دســت آمده در هر خرده مقیاس میزان کاربــرد آن خرده مقیاس و مجموع نمره ها  نمره 
کل آن فرد در این پرسشــنامه را نشان می دهد. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم 
هیجان شــناختی در پژوهش های خارجی تأیید شده است )گارنفسکی و کارایج، 2006 و 
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گارنفسکی، 2014( نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی، 9 عامل پیش بینی شده 
را مشــخص کرده است. پایایی بازآزمایی نشان داد که راهبرد ها از ثبات نسبی برخوردارند 
و همســانی درونی غالب مقیاس ها با ضرایب آلفای کرونباخ 0/80 تأیید شد )گارنفسکی و 
کارایج، 2006 و گارنفســکی، 2014( بشارت و بزازیان )1391( پس از ترجمه فارسی این 
پرسشنامه، نسخه ترجمه شده را ابتدا با همکاری یکی از متخصصان روان شناسی بررسی و 
اصالح کردند، سپس برای اطمینان بیشتر در مورد صحت ترجمه و نیز مطابقت دو نسخه 
انگلیسی و فارسی، نسخه ها را در اختیار دو نفر از متخصصان زبان انگلیسی قرار دادند تا با 
استفاده از روش ترجمه معکوس آن را به فارسی برگردانند. بدین ترتیب پس از چند مرحله 
بررســی، بازبینی، اعمال تغییرات و اصالحات، پایایی و روایی نسخه فارسی این پرسشنامه 
در مورد 226 مرد و 252 زن تأیید نهایی شد. ضرایب آلفای کرونباخ پرسش های هر یك 
از مقیاس های پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی برای نمونه 108 نفری شرکت کنندگان 
در نوبــت اول به ترتیب 0/76، 0/83، 0/79، 0/80، 0/89، 0/85، 0/79، 0/87، 0/89 و در 
نوبــت دوم به ترتیــب 0/73، 0/87، 0/75، 0/86، 0/87، 0/83، 0/80، 0/90، 0/87 برای 
زیرمقیاس های سرزنش خود، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی، ارزیابی 
مجدد مثبت، اتخاذ دیدگاه، فاجعه آمیزپنداری، ســرزنش دیگران به دســت آمد. در پایایی 
بازآزمایی، ضرایب آلفای کرونباخ برای ســرزنش خود 0/70، پذیرش 0/81، نشخوار ذهنی 
0/74، تمرکــز مثبت 0/77، برنامه ریــزی 0/83، ارزیابی مجدد مثبت 0/76، اتخاذ دیدگاه 

0/78، فاجعه آمیزپنداری 72 و برای سرزنش دیگران 0/80 به دست آمد. 
شــیوهاجرا: پس از هماهنگی با مدیران مدارس برای اجرای پرسشنامه در کالس هایی 
که از قبل مشــخص شده بود؛ پرسشــنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه تنظیم هیجان 
شناختی با تغییر در ترتیب ارائه، جهت تقویت اعتباِر نتایج جمع آوری شده و جلوگیری 
از سوگیری احتمالی در پاسخ، بین دانش آموزان توزیع شد. بعد از جمع آوری داده ها برای 
تحلیل آن  از شــاخص های برازش الگو؛ شامل شــاخص نیکویی برازش، شاخص برازش 

تطبیقی و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد استفاده شد. 

یافته ها
در پژوهش حاضر که دانش آموزان مقطع متوســطه از پنج منطقه شهر پاکدشت )شمال، 
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جنوب، شرق، غرب و مرکز( انتخاب شدند سعی بر آن بود که تعداد دانش آموزان دختر و 
پسر شرکت کننده، برابر باشد. بنابراین 50 درصد از نمونه آماری شامل دانش آموزان دختر 
ســوم دبیرستان )17 ساله، رشته های تحصیلی آنها نیز به صورت تصادفی انتخاب شد( و 
50 درصد نیز شامل دانش آموزان پسر سوم دبیرستان )17 ساله، رشته های تحصیلی آنها 
نیز به صورت تصادفی انتخاب شــد( می باشد که در سال تحصیلی 91-90 در شهرستان 
پاکدشت مشغول به تحصیل بودند و از هر گروه 150 نفر و در مجموع 300 نفر بودند. 

جدول2:میانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهشدردوجنس

تعدادانحرافمعیارمیانگینجنسزیرمقیاسهاعاملکلی

حمایتاجتماعی

حمایت افراد مهم
17/756/09150پسر

19/685/95150دختر

حمایت دوستان
16/465/41150پسر

16/205/87150دختر

حمایت خانواده
21/100/37150پسر

20/265/49150دختر

تنظیمهیجانشناختی

مثبت اندیشی
31/886/57150پسر

29/5320/63150دختر

فاجعه آمیز پنداری
17/157/05150پسر

19/495/07150دختر

پذیرش
14/163/87150پسر

15/263/09150دختر

سرزنش دیگران
7/842/91150پسر

6/902/60150دختر

موفقیتتحصیلی
16/421/78150پسر

16/530/909150دختر

جدول فوق نشــان دهنده میانگین پاســخ دهندگان پرسشــنامه در سه سطح حمایت 
اجتماعی، تنظیم هیجان شناختی و موفقیت تحصیلی است. توجه به این نکته مهم است 
که دانش آموزان دختر و پســر از نظر موفقیت تحصیلی در سطح یکسانی باشند به عبارت 
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دیگر موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته نباید اختالف داشته باشد.

جدول3:ماتریسهمبستگیبینمؤلفههایحمایتاجتماعیوتنظیمهیجانشناختی

مثبتاندیشی پذیرش فاجعهآمیزپنداری
وسرزنشخود

سرزنش
دیگران

حمایت
افرادمهم

حمایت
خانواده

حمایت
دوستان متغیرها

0/143* 0/093 -0/108 -0/145* 0/310** 0/331** 1 حمایتدوستان

0/109 0/062 -0/361** -0/296** 0/497** 1 0/331** حمایتخانواده

0/063 0/060 -0/163** -0/240** 1 0/497** 0/310** حمایتافرادمهم

0/007 -0/075 0/293** 1 -0/240** -0/296** -0/145* سرزنشدیگران

-0/078 0/184** 1 0/293** -0/163** -0/361** -0/108 فاجعهآمیزپنداری
وسرزنشخود

0/469** 1 0/184** -0/075 0/060 0/062 0/093 پذیرش

1 0/469** -0/078 0/007 0/063 0/109 0/143* مثبتاندیشی

* P<0/05  ** P<0/01

همان طور که در جدول 5 نشــان داده شــده است رابطه بین همه مؤلفه های تنظیم 
هیجان شــناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده نشــان داده شده است که در این بین 
مؤلفه هــای حمایت اجتماعی با یکدیگر رابطه مســتقیم و تأثیر گــذار دارند اما در بین 
مؤلفه های تنظیم هیجان شناختی رویکرد های غیر انطباقی )فاجعه آمیزپنداری و سرزنش 
خود ـ ســرزنش دیگران( با حمایت اجتماعی رابطه وجود دارد و با رویکرد های انطباقی 

رابطه مستقیم و ضعیف دارند.

جدول4:ماتریسهمبستگیمیانمقیاسهایتنظیمهیجانشناختیوموفقیتتحصیلی

فاجعهآمیزپنداریپذیرشمثبتاندیشیمتغیرها
سرزنشدیگرانوسرزنشخود

-مثبتاندیشی

-**0/283پذیرش
فاجعهآمیزپنداریو

-**0/0990/194-سرزنشخود

-**0/0120/0670/289-سرزنشدیگران

**0/299-**0/343-0/021-0/064موفقیتتحصیلی

* P<0/05  ** P<0/01
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جدول 4 نشــان می دهد روابــط میان راهبرد هــای تنظیم هیجان؛ میــان راهبرد 
مثبت اندیشی و راهبرد پذیرش، مثبت و معنادار است و همچنین راهبرد پذیرش، رابطه 
مثبت و معناداری با راهبرد نشــخوار ذهنی که شامل فاجعه آمیزپنداری و سرزنش خود 
اســت دارد. میان راهبرد نشــخوار ذهنی )فاجعه آمیزپنداری و سرزنش خود( و سرزنش 
دیگران نیز رابطه مثبت و معنادار است. همچنین موفقیت تحصیلی از میان متغیر ها تنها 
با ســرزنش دیگران و نشخوار ذهنی )فاجعه آمیزپنداری و سرزنش خود( رابطه معنادار و 
معکوســی دارد. به عبارتی می توان گفت موفقیت تحصیلی تنها با راهبرد های غیرانطباقی 
هیجان رابطه معناداری دارد و راهبرد های انطباقی که شــامل پذیرش و مثبت  اندیشــی 

است با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری ندارد.

جدول5:ماتریسهمبستگیمیانزیرمقیاسهایحمایتاجتماعیادراکشدهوموفقیتتحصیلی

حمایتخانوادهحمایتدوستانحمایتافرادمهممتغیر

-حمایتافرادمهم

-**0/310حمایتدوستان

-**0/331**0/497حمایتخانواده

**0/412**0/356**0/271موفقیتتحصیلی

* P<0/05  ** P<0/01

در جدول 5 رابطه میان تمامی زیر مقیاس های حمایت اجتماعی با یکدیگر و با موفقیت 
تحصیلی مثبت و معنادار است. بدین ترتیب دانش آموزان هرچه حمایت اجتماعی بیشتری 
از ســوی خانواده و دوســتان و افراد مهم زندگی خود دریافت کنند، موفقیت تحصیلی 

بیشتری را نیز کسب می نمایند.
بنابراین رابطه بین متغیر ها در رابطه با موفقیت تحصیلی نشان داد که از بین مؤلفه های 
تنظیم هیجان شــناختی رویکرد های غیرانطباقی یعنی نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران 
بر روی موفقیت تحصیلی اثر گذارند و از بین موارد حمایت اجتماعی هر سه نوع حمایت 
بــر روی موفقیت تحصیلی اثر می گذارند. در زیر نمودار مؤلفه های تأثیر گذار بر حمایت 

اجتماعی ادراک شده رسم شده است.

نقش میانجی گر تنظیم هیجان  شناختی در  ...
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حمایتدوستان موفقیتتحصیلی

سرزنشدیگران

حمایتافرادمهم

حمایتخانواده

r2

r1

r3

نشخوارذهنی

R=0/29

R=0/09

R=0/14

0/24

0/31

0/33

0/49

0/23

0/23
0/20

-0/42

-0/15

-0/14

-0/30
مجذور خی = 5/158

درجه آزادی = 4
شاخص خی دو بهنجار )نسبی( =1/29

شاخص میانگین مجذورات خطای برآورد =0/03
شاخص برازش تطبیقی = 0/99
شاخص نیکویی برازش = 0/99

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته = 0/97

شکل2:الگویپیشبینیموفقیتتحصیلیدانشآموزانبراساسحمایتاجتماعیبا
واسطهمندیانتخابراهبردهایغیرانطباقی

شکل 2 نتایج مربوط به پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان را براساس حمایت 
اجتماعی ادراک شــده از ســوی افراد مهم، دوســتان و خانواده با واسطه مندی انتخاب 
راهبرد های غیرانطباقی نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران توسط دانش آموزان نشان می دهد. 
مرور دقیق شــاخص های نیکویی برازش الگوی ساختاری نشان می دهد که الگوی مزبور 
با داده ها برازش مناســبی دارد. در این الگو 29 درصــد از پراکندگی نمره های موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان از طریق متغیر های حمایت ادراک شده دانش آموزان و راهبرد های 
نشــخوار ذهنی و ســرزنش دیگران تبیین می شــود. همچنین در این الگو 14 درصد از 
پراکندگی نمره های انتخاب راهبرد نشخوار ذهنی از راهبرد های تنظیم هیجان شناختی 
دانش آموزان از طریق حمایت ادراک شــده از جانــب افراد مهم و حمایت خانواده تبیین 
می شــود و در نهایت در این الگو 9 درصد از انتخاب راهبرد ســرزنش دیگران از طریق 
حمایت ادراک شــده از ســوی خانواده دانش آموزان تبیین می شود. در الگوی ساختاری 
مفروض، ضرایب مســیر بین متغیر های مکنون از این قرار بود. رابطه بین انتخاب راهبرد 
نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران توسط دانش آموزان با موفقیت تحصیلی؛ و نیز رابطه بین 
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حمایت ادراک شده از سوی خانواده و نشخوار ذهنی و نیز رابطه بین حمایت ادراک شده از 
سوی خانواده و سرزنش دیگران منفی و معنادار بود. رابطه بین ادراک حمایت افراد مهم و 
انتخاب راهبرد نشخوار ذهنی و همچنین روابط میان سه نوع حمایت اجتماعی ادراک شده 
با هم و میان انتخاب راهبرد های غیرانطباقی میان نشــخوارذهنی و سرزنش دیگران نیز 
مثبت و معنادار بود. در مجموع، در پژوهش حاضر، مرور شاخص های برازندگی الگو های 
مفروض نشــان داد که تنها الگوی واســطه گری راهبرد های غیر انطباقی )نشخوار ذهنی 
و ســرزنش دیگران( از راهبرد های تنظیم هیجــان در رابطه انواع حمایت های اجتماعی 
ادراک شــده با موفقیت تحصیلی معنادار اســت و پراکندگی موفقیت تحصیلی را از راه 
حمایت های ادراک شــده تبیین می نماید. بدین ترتیب الگویی که راهبرد های انطباقی در 

آن میانجی گری نماید تأیید نگشت. 

بررسی فرضیه ها
رابطهحمایتهایاجتماعیادراکشدهباراهبردهایانطباقیتنظیمهیجان

در بررســی این فرضیه آنچه از نتایج تحقیق برآمده آن است که تنها ادراک حمایت های 
اجتماعی دوســتان و خانواده با یك جنبه از راهبرد های انطباقی یعنی با مثبت اندیشی 
رابطــه معنادار دارد و میان هیچ کدام از ابعاد حمایت های ادراک شــده با انتخاب راهبرد 
پذیرش رابطه ای معنادار دیده نمی شود، همچنین میان حمایت ادراک شده از جانب افراد 
مهم با راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان رابطه معناداری مشــاهده نمی شود. کوچکیان 
و همکاران )1387( در پژوهشــی با عنوان »مقایســه روش مقابله هیجان مدار در مقابل 
روش مقابله مســئله مدار در ارتباط با حمایت اجتماعی« به این نتیجه دســت یافتند که 
میــان حمایت اجتماعی با به کارگیری روش های مؤثرتر مقابله ای مثل حمایت اجتماعی 
ابزاری و عاطفی ارتباط مستقیم و میان روش های هیجان مدار مانند پذیرش و روش های 
کمتر مؤثری مثل تفکر آرزومندانه ارتباط معکوس وجود دارد و از این حیث با تحقیق ما 
همسو است و همچنین ثمری و همکاران )1385( نیز در این زمینه پژوهشی را با هدف 
بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا انجام دادند که نتایج حاکی 
از آن اســت که ادراک حمایت خانواده در مقابل ادراک حمایت دوســتان و افراد مهم، 
نقش برجســته تری برای انتخاب روش های مقابله با استرس دارد ولی یافته های پژوهش 
حاضــر یافته های اخیر را تأیید نمی کند و برخالف آنها حمایت اجتماعی ادراک شــده را 

نقش میانجی گر تنظیم هیجان  شناختی در  ...
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راهی محکم برای انتخاب راهبرد های انطباقی نمی داند. دلیل احتمالی آن را نیز می توان 
وجود متغیر های مداخله گر بسیاری دانست که سبب این عدم رابطه شده باشد. از جمله 
متغیرهایی که نقش بســیار قوی در تعدیل کنندگی نقش تنظیم هیجان شــناختی دارد 
ویژگی های خلقی به ویژه اضطراب و افســردگی نوجوانان است که پژوهشگران از آنها یاد 

می کنند. )هوان1 و دیگران، 2008(

رابطهحمایتهایاجتماعیادراکشدهباراهبردهایغیرانطباقیتنظیمهیجان

نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که رابطه میان حمایت ادراک شده از جانب خانواده و از 
جانب افراد مهم با راهبرد های غیرانطباقی نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران منفی و معنادار 
اســت و ادراک پایین حمایت خانواده، انتخاب راهبرد نشــخوار ذهنی و راهبرد سرزنش 
دیگران را تبیین می نماید. بنا به ارقام به دســت آمده از تحقیق، ادراک حمایت از جانب 
دوستان با انتخاب راهبرد های غیرانطباقی رابطه معناداری ندارد. نتایج به دست آمده از این 
پژوهش با پژوهش، بردبار و رضویه )1383( با عنوان »بررسی رابطه راهبردهای رویارویی 
و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی  و رابطه آن با پیشــرفت تحصیلی« و پژوهش مایر و 
همکاران )2000( با عنوان »نقش مهارت های هیجاني در تعدیل استرس و سالمت روان 
شــناختي« همسو می باشــد، چرا که در نتایج خود بر رابطه منفی حمایت ادراک شده و 

انتخاب راهبرد غیرانطباقی تأکید دارند. 

رابطهراهبردهایانطباقیتنظیمهیجانباموفقیتتحصیلی

مطابق نتایج این پژوهش، میان انتخاب راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان شامل پذیرش 
و مثبت اندیشــی بــا موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود نــدارد.  این نتایج با نتایج 
پژوهــش زنیس و همکاران )2004؛ به نقل از نیکوگفتار، 1388( با عنوان »آموزش هوش 
هیجانی، ناگویی خلقی، سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی« که نشان  داده اند توانایی های 
هیجانــی ـ اجتماعی دانش آموزان به طرق مختلف به بهبود عملکرد تحصیلی می انجامد 
و دانش آموزانی که قادر به رویارویی هوشمندانه و مناسب با هیجان های خویش هستند، 
خویشــتن دارند، اعتماد به نفس باالیی دارند، برای یادگیری تالش بیشتری از خود نشان 
می دهند، خودانگیخته اند و برای رسیدن به هدف و انجام وظیفه، هیجان ها و تنیدگی های 

1. Huan
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خود را مهار می کنند، همخوانی ندارد. این یافته از پژوهش حاضر را می توان با یافته های 
امین آبــادی )1388( که به بررســی نقش میانجی تنظیم هیجان شــناختی در ادراک 
نوجوانان از ابعاد ســبك های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آنها پرداخت و گنزالس و 
همکاران )2001( با عنوان رابطه میان تنظیم هیجان و موفقیت تحصیلی انجام گرفت و 
به این نتیجه رســیدند که میان راهبرد های انطباقی و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری 

مشاهده نشده، همسو دانست. 

رابطهراهبردهایغیرانطباقیتنظیمهیجانباموفقیتتحصیلی

نتایــج پژوهش حاضر رابطه میان راهبرد های غیرانطباقــی و موفقیت تحصیلی را تأیید 
می کند و این رابطه منفی و معنادار می باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج 
پژوهش های مایر و همکاران )2000( با عنوان »هوش هیجانی؛ رساله ای درباره هوش« و 
بردبار و رضویه )1383( با عنوان »بررسی رابطه راهبرد های رویارویی و حمایت اجتماعی در 
دوره نوجوانی  و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی« که بر رابطه منفی و معنادار انتخاب راهبرد 
غیرانطباقی و موفقیت تحصیلی تأکید دارند، همســو می باشد. بدان معنا که راهبرد های 
غیرانطباقی )نشخوار ذهنی و ســرزش دیگران( با عملکرد ضعیف شناختی همراه است. 
این یافته گویای این نکته است که از موارد موفق بودن دانش آموزان در زمینه تحصیل، 
می توان به ویژگی هایی مانند خوش بینی، اســتفاده از روش های مقابله ای مؤثر و داشتن 
خودپنداره مثبت اشاره نمود که می تواند سپری در برابر مشکالت روانی زمانی که مواجه 

با چالش های تحصیلی می گردند باشد.

رابطهمیانحمایتاجتماعیادراکشدهوموفقیتتحصیلی

برمبنای نتایج پژوهش، رابطه حمایت اجتماعی ادراک شــده از جانب دوستان و خانواده 
با موفقیت تحصیلی معنادار و مثبت می باشــد. نتایج به دســت آمــده از این پژوهش با 
نتایــج پژوهش های کاریو و هیمان1 )2005( با عنوان راهکار های مقابله با اســترس در 
دانش آموزان و دمارای2 )2005( با عنوان ارزیابی مهارت های اجتماعی و موفقیت تحصیلی 
و همچنین فوالدوند و همکاران )1388( با عنوان اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی 

1. Heiman & Kariv 
2. Demaray
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و خودکارآمدی تحصیلی بر ســالمت روانی جسمانی و سلیمی )1388( با عنوان بررسی 
نقش ادراک حمایت اجتماعی و احســاس تنهایی که بر رابطه معنادار حمایت اجتماعی 
ادراک شــده و موفقیت تحصیلی تأکید دارند، همسو می باشد. این یافته گویای این نکته 
اســت که در محیط مدرسه، ادراکات دانش آموزان اجتناب ناپذیر است و نقش مهمی در 
انگیزش، شــناخت و عملکرد دانش آموزان دارد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش 
باید گفت ادراک حمایت افراد مهم که در این پژوهش معلمان بوده اند رابطه غیرمستقیم 
بــر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد در صورتی کــه در تحقیق عزیزنژاد )1395( که 
به بررســی نقش حمایت اجتماعی مدارس بر ســازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از 
مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش آموزان پرداخت نقش حمایت ادراک شده از سوی 
والدین و همساالن برای موفقیت در تحصیالت و برای داشتن احساس روانی از مفید بودن، 

در مدارس مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین از این نظر با تحقیق ما همسو نیست. 

بررسیروابطغیرمستقیم
الف.نقشمیانجیراهبردهایانطباقیدررابطهحمایتهایاجتماعیادراکشدهوموفقیتتحصیلی

نتایج این پژوهش بنا به نتایجی که از ماتریس همبستگی به دست آمد، نشان می دهد 
که راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان شــامل پذیرش و مثبت اندیشی نمی توانند رابطه 
حمایت های اجتماعی ادراک شــده از جانب دوســتان و خانواده و افراد مهم با موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان را میانجی گری کند. نتایج پژوهش حاضر نشــان می دهد حمایت 
اجتماعی ادراک شــده با موفقیــت تحصیلی دانش آموزان رابطــه دارد اما متغیر مکنون 
میانجی گر این رابطه راهبرد های انطباقی )پذیرش و مثبت اندیشی( تنظیم هیجان نبوده، 
بلکه راهبرد های غیرانطباقی )نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران( تنظیم هیجان بوده است. 
در واقع با نتایج به دســت آمده از این پژوهش می توان گفت انتخاب راهبرد های انطباقی 
توسط دانش آموزان در این رابطه تأثیری ندارد و در صورت برخوردار بودن دانش آموز از این 
حمایت ها در شرایط تنش زا، برای مقابله با هیجان های منفی، انتخاب راهبرد های انطباقی 
تنظیم هیجان تأثیری بر موفقیت تحصیلی آنان ندارد. طبق نتایج تحقیق ثمری )1385( 
حمایت اجتماعی از طریق تأثیر بر انتخاب مقابله کارآمد یا ناکارآمد در برابر هیجان های 
منفی، فرد را در کاهش ادراک استرس هایش یاری می دهد و همچنین سلیگمن و همکاران 
)2007( در پژوهش خود با عنوان پیشگیری از افسردگی و عالئم اضطراب گروهی. معتقدند 
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توانایی مقابله و مدیریت هیجان های منفی از میانجی های اصلی در موفقیت ها و سالمت 
روانی در زندگی می باشد، که با نتایج این تحقیق همسو است. همچنین در تحقیقی که 
امین آبادی )1388( به بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان 
از ابعاد ســبك های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آنها پرداخت یکی از نتایجش حاکی 
از آن بود که میان راهبرد غیرانطباقی ســرزنش دیگران با موفقیت تحصیلی رابطه منفی 
وجــود دارد و میان دیگر مؤلفه ها و راهبرد های آن رابطه معنی داری با موفقیت تحصیلی 
دیده نشد و یا در تحقیق دیگری که توسط گنزا و پاولین1 )2014( در زمینه رابطه میان 
تنظیم هیجان و موفقیت تحصیلی انجام گرفت نتایج حاکی از رابطه منفی میان انتخاب 
و اســتفاده از راهبرد های غیرانطباقی و عملکرد شــناختی بود در نتیجه نتایج تحقیق ما 

مؤید نتایج تحقیقات فوق است.

ب.نقــشمیانجیراهبردهایغیرانطباقیدررابطهحمایتهایاجتماعیادراکشــدهوموفقیت
تحصیلی

نتایج به دســت آمده از پژوهش حاضر نشــان می دهد که راهبرد های غیرانطباقی تنظیم 
هیجان شامل نشخوار ذهنی )سرزنش خود و فاجعه آمیزپنداری( و سرزنش دیگران، رابطه 
میان حمایت های اجتماعی ادراک شده از جانب دوستان و خانواده و افراد مهم با موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان را میانجی گری می کنند. حمایت های اجتماعی ادراک شده از سوی 
خانواده و افراد مهم و دوستان با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار دارد. 
یعنی هر ســه نوع حمایت اجتماعی ادراک شده دانش آموزان بر معدل دانش آموزان تأثیر 
مثبت و معنادار دارد. تحقیقات نشان داده افرادی که روش های غیرانطباقی تنظیم هیجان 
را انتخاب و بــه کار می گیرند عموماً هیجان مثبت کمتر، عزت نفس پایین، رضایتمندی 
کمتر از زندگی و عالئم افســردگی بیشتری را نسبت به کسانی که روش های انطباقی به 
کار می گیرند گــزارش می دهند. )باریوال و دیگران، 2011( همچنین نتایج پژوهش های 
بردبــار و رضویه )1383(، قاســم زاده و همکاران )1389(، مایــر و همکاران )2000( بر 
وجود رابطه معنادار میان حمایت اجتماعی ادراک شــده و راهبرد های غیرانطباقی تنظیم 
هیجان تأکید دارند. نتایج پژوهش حاضر ضمن تأیید پژوهش های مذکور نشان می دهد 
راهبرد های غیرانطباقی تنظیم هیجان رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و موفقیت 

1. Glozah & Pevalin
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تحصیلــی دانش آموزان را میانجی گری می کند و میان حمایت اجتماعی ادراک شــده و 
موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

جمع بندی
مطالعــه حاضر با هدف شناســایی نقش راهبرد های تنظیم هیجان شــناختی در رابطه 
حمایت اجتماعی ادراک شــده و موفقیت تحصیلی نوجوانان شکل گرفت. پژوهشگر سعی 
کرد راهبردی را که نقش میانجی بیشتری در این رابطه ایفا می کند شناسایی کند. این 
مطالعه اطالعات با اهمیتی در رابطه با نقش واسطه ای تنظیم هیجان شناختی از طریق 
راهبرد های غیرانطباقی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و موفقیت تحصیلی نوجوانان 
فراهم می کند؛ در صورتی که راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان نقش واسطه گری را ایفا 
نمی کنند چرا که روابط به دســت آمده از داده های پژوهش بسیار کوچك است. با توجه 
به یافته ها این طور می توان نتیجه گیری کرد: حمایت اجتماعی ادراک شــده نقش مهمی 
در موفقیــت تحصیلی دانش آموزان دارد و همچنین بعد از خانواده، حمایت دوســتان و 
همســاالن و حمایت معلمان و کسانی که به نحوی با تربیت نوجوان سروکار دارند، نقش 
مهمــی در زندگی آنها دارد. بدین ترتیب حمایتی که نوجوان از طریق دوســتان دریافت 
و ادراک می کند موجب بســیاری از رفتار های انطباقی در وی می باشــد و سازگاری او را 
افزایش می دهد، که این عوامل زمینه ســاز موفقیت نوجوان در سطوح مختلف می گردد. 
این گونــه حمایت اجتماعی مخصوصاً در زمانی که فرد در ســنین بلــوغ و نوجوانی قرار 
دارد اهمیت اساســی دارد. )بردبار، 1383: 8( همچنین یافته های پژوهش حاضر نشــان 
می دهد که حمایت اجتماعی ادراک شــده نقش مهمی در پیامد های انتخاب راهبرد های 
غیرانطباقی که عملکرد ضعیف تحصیلی یکی از آنها است، دارد. چرا که میان استفاده از 
راهبرد های غیرانطباقی تنظیم هیجان و عملکرد شناختی که با پیشرفت تحصیلی اندازه 
گرفته می شــود رابطه منفی وجود دارد به طوری کــه راهبرد های غیرانطباقی با عملکرد 
ضعیف شــناختی همراه اســت. دلیل احتمالی آن نیز این است که اگر حمایت اجتماعی 
ادراک شــده، تنش حاصل از نشــخوار ذهنی را آرام نکند در واقع خشنودی دریافت شده 

حاصل از حمایت می تواند مخرب باشد. 
از طرفی نیز نتایج این پژوهش بنا به آنچه که از ماتریس همبستگی به دست آمد، نشان 
می دهد، راهبرد های انطباقی تنظیم هیجان شــامل پذیرش و مثبت اندیشــی نمی توانند 
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رابطه حمایت های اجتماعی ادراک شده از جانب دوستان و خانواده و افراد مهم با موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان را میانجی گری کند. نتایج پژوهش حاضر نشــان می دهد حمایت 
اجتماعی ادراک شــده با موفقیــت تحصیلی دانش آموزان رابطــه دارد اما متغیر مکنون 
میانجی گر این رابطه راهبرد های انطباقی )پذیرش و مثبت اندیشی( تنظیم هیجان نبوده، 
بلکه راهبرد های غیرانطباقی )نشخوار ذهنی و سرزنش دیگران( تنظیم هیجان بوده است. 
تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شــده بر موفقیت تحصیلــی دانش آموزان مثبت و معنادار 
اســت. به این ترتیب انواع حمایت ادراک شــده از ســوی خانواده و دوستان و افراد مهم 
بدون میانجی گری راهبرد های انطباقی هیجان بر موفقیت تحصیلی تأثیر گذار می باشند 
و در واقع با نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت انتخاب راهبرد های انطباقی 
توسط دانش آموزان در این رابطه تأثیری ندارد و در صورت برخوردار بودن دانش آموز از 
این حمایت ها در شــرایط تنش زا، برای مقابله با هیجان های منفی، انتخاب راهبرد های 
انطباقی تنظیم هیجان تأثیری بر موفقیت تحصیلی آنان ندارد. در توضیح دلیل احتمالی 
این یافته باید متذکر شــد بنا به منطق نظری پیشــنهادی آلن )2010( تعدیل هیجان 
منفی، علتی اســت که افراد خودشان را نیازمند حمایت اجتماعی می دانند. از طرفی نیز 
تعدادی از مطالعات همبســتگی نشان داده اند که نگرش های ناکارآمد و افکار خود آیند 
مانند نشــخوار ذهنی و سرزنش دیگران نسبت به افکار مثبت، ارتباط قوی تری با حاالت 

هیجانی منفی دارند )رابرت و کاسل، 2006( 

محدودیت های پژوهش
1. نتایج این پژوهش نیز همچون بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزار های 
خودگزارشی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است مشارکت کنندگان را به استفاده 
از شیوه های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از عدم کفایت فردی، ترغیب 
کند. به بیان دیگر، به منظور تأیید مقیاس های خودگزارشی از مشاهده رفتاری و دیگر 

شاخص های بالینی استفاده نشد. 
2. در این پژوهش از معدل به عنوان شــاخص موفقیت تحصیلی استفاده شده است، 
به دلیل شــیوه های ارزیابی متفاوت در مدارس مختلف این مســئله می تواند موجب 

افزایش واریانس خطا شده باشد.
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پیشنهادهای پژوهش
در راستای نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 

ـ از آنجــا کــه در این تحقیق برقراری حمایت اجتماعــی، در ایجاد فضایی همراه با 
امیدواری، خودکارآمدی و رضایت از مدرسه مؤثر است، پیشنهاد می شود کالس های 
آموزشی برای خانواده ها جهت آموزش عملی مهارت های عملی حمایت و راهکار های 

آن برگزار نمود.
ـ بــا توجه به اینکه این در این تحقیق نقــش راهبرد های غیرانطباقی تنظیم هیجان 
شناختی بر موفقیت تحصیلی مؤثر و معکوس است پیشنهاد می گردد تا جلسات آموزش 
مشــاوره و مهارت زندگی در مدارس هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان مورد 
توجه قرار گیرد تا دانش آموزان بتوانند به نحو مطلوب هیجانات منفی خود را مهار کنند.

ـ با توجه به نتایج به دســت آمده و نقش بسیارمهم شیوه های مقابله با استرس برای 
برقراری سازگاری روانی ـ اجتماعی افراد در معرض استرس، ضروری است خانواده ها 
به عنوان اولین کانون تربیتی نقش حمایتی بیشتری را برای کمك به فرزندان ایفا کنند 
و با آموزش سبك های مقابله ای مؤثر به آنها کمك کنند تا به منابع دیگر متوسل نشوند.

ـ در پایان باید اشــاره نمود که رابطه تنظیم هیجان شناختی به عنوان یکی از عوامل 
غیرشناختی با موفقیت تحصیلی علی رغم اهمیتی که دارد اما متأسفانه در پژوهش ها 
و تحقیقات به خصوص در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنا به جست و جویی 
که صورت گرفت انتخاب راهبرد های انطباقی در بیشــتر تحقیقات با متغیر سالمت 
روان و اضطراب رابطه معناداری دارد، در صورتی که راهبرد های غیرانطباقی که شامل 
نشخوارذهنی و سرزنش دیگران می شود در بیشتر تحقیقات در زمینه موفقیت تحصیلی 
رابطــه منفی معناداری دارد و بر ادراک های فرد نیــز تأثیر می گذارد. این تحقیق از 
آن جهــت که می تواند آغاز گام هایی در جهت آمــوزش دانش آموزان در زمینه مهار 
راهبرد های غیرانطباقی در شــرایط تنش زا باشــد بسیار مفید است و می توان از این 
طریق بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان که باارزش ترین ســرمایه های کشور هستند 

تأثیر گذاشت.
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