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 چكيده

 پایگاه هیجان، شناختی نظیمت بین روابط علی الگوی اما اند،یر خودتنظیمی هیجانی با انگیزش تحصیلی پرداختهت ثروابط بین  پژوهشگران به بررسی زمينه:

 هیجان، شناختی تنظیم بین روابط مدل الگوی :هدفسازی مورد غفلت واقع شده است. ناخودناتو یاواسطه نقش: تحصیلی انگیزش با اقتصادی -اجتماعی 

 یابیمدل ی وهمبستگ پژوهش از نوع :روش. بود آموزاندانش بین در سازیخودناتون یاواسطه با نقش تحصیلی انگیزش با اقتصادی -اجتماعی  پایگاه

 یاخوشه گیرینمونه روش نفر با 221 که بود. تهران شهر 2 منطقه متوسطه مقطع دختر آموزاندانش شامل کلیه آماری جامعه ساختاری بود. معادالت

یاس انگیزش تحصیلی (، مق211۱پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایچ ) شدند ابزار پزوهش عبارتند از: انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی

(AMS( وارلند و همکاران )پرسشنامه خودناتوان03۹۹؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 0222 ،)سازی تحصیلی (ASHS )( 2100شوینگر و استینسمر پلستر) 

های چولگی و کشیدگی بررسی شده و همبستگی بین متغیرهای شاخص ها با استفاده ازداده .(2112تا  022۵و پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی تیمز )

 اثر اجتماعی -تصادی اق پایگاه روی بر و منفی اثر سازیخودناتوان روی بر سازگار هیجان شناختی تنظیم :هايافتهمدل با ماتریس همبستگی تحلیل شد. 

 خودناتوان مچنینه ندارد، داریمعنی اثر اجتماعی -اقتصادی  پایگاه روی بر و مثبت اثر سازیخودناتوان روی بر نیز ناسازگار شناختی تنظیم دارد، مثبت

 خودناتوان روی بر رمنفیاث نیز اجتماعی -اقتصادی  پایگاه دارد، مثبتی اثر انگیزشیبی و بیرونی انگیزش روی بر و منفی اثر درونی انگیزش روی بر سازی

 واسطه نقش یلیتحص انگیزش و اقتصادی -اجتماعی  پایگاه هیجان، شناختی تنظیم بین روابط در سازیخودناتوان :گيرینتيجه ،(>P 1۵/1دارد ) سازی

 استفاده وردم تحقیقات در تواندیم و دارد مناسبی برازش مدل آزمون نتایج با حاضر مطالعه در شدهارائه  مدل که دادند نشان هایافته کلی حالت در دارد، را

 آموزانسازی، دانشخودناتون تحصیلی، انگیزش اقتصادی، -اجتماعی  پایگاه هیجان، شناختی تنظیم :كليدها واژه .گیرد قرار
Background: Researchers have investigated the relationship between the effect of emotional self-regulation with 

academic motivation, but the causal model of the relationship between cognitive emotion regulation, socioeconomic 

status with academic motivation: the mediating role of self-disability has been neglected. Aims: of the model was to 

model the relationships between cognitive emotion regulation, socioeconomic status, and academic motivation with 

the mediating role of self-expression among students. Method: The research was correlation and structural equation 

modeling. The statistical population consisted of all female high school students in district 2 of Tehran. The sample 

consisted of 270 individuals who were selected by simple random cluster sampling. 2009), Schwinger & Steinmeister 

Plasterer (ASHS) Academic Self-Disability Questionnaire (2011) and the Social Economic Database Questionnaire 

(1995-2007). Data were analyzed using skewness and elongation indices and correlation between model variables 

with correlation matrix. Results: Cognitive emotion regulation adjustment had a negative effect on self-

handicapping and had a positive effect on socioeconomic status. It has a negative effect on intrinsic motivation and 

a positive effect on extrinsic and extrinsic motivation, and socioeconomic status has a negative effect on self-

disability (P< 0/05). Conclusions: Self-disability in the relationship between cognitive emotion regulation, social 

base - Economic and academic motivation play a mediating role, in general the findings show that fashion The model 

presented in this study fits well with the model test results and can be used in research. Key Words: Cognitive 

emotion regulation, socioeconomic status, academic motivation, self-mutilation, students 
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 مقدمه

توان می را است. انگیزش انسان رفتار سازفعال عامل انگیزش

هدف  سوی به رفتار یکنندهدایت و نگهدارنده عامل نیرو دهنده،

گروه  دو به را انگیزش نظران،(. صاحب03۹۹کرد )سیف،  تعریف

درونی  انگیزه .اندکرده تقسیم بیرونی و انگیزه درونی یعنی اصلی،

که  حالی در کرده ایجاد فعالیت، یک انجام برای را جذابیت الزم

 فعالیت خاصی دست به مستقلی هدف با بیرونی انگیزه ت ثیر تحت فرد

 که یاهیاولهای سازه (، یکی از210۱زند )استورجس و همکاران، می

 می 0پیشرفت تحصیلی انگیزش شده است، ارائه انگیزش تبیین برای

که  شوداطالق می رفتارهایی به تحصیلی پیشرفت باشد، انگیزش

 (. به عبارت03۹۹گردد )سیف، می پیشرفت و یادگیری به منجر

آن که  به است، فراگیر تمایل تحصیلی، دیگر، انگیزش پیشرفت

 را بطور عملکردش و دهد انجام خوبی به خاصی قلمرو در را کاری

 را انگیزش تحصیلی که رفتارهایی کند؛ غالب ارزیابی خودجوش

سخت  تکالیف دشوار، انجام بر پافشاری از دهند عبارتندمی نشان

تکالیفی  و انتخاب تسلط حد در یادگیری جهت در یا کوشش کوشی

مشاهده شده که بسیاری (، 2111دارد )ریان و دسی،  نیاز تالش به که

ای هآموزان با توانایی متوسط و انگیزش باال دارای موفقیتدانش از

(، بر اساس این 210۵و همکاران،  اندهول) اندتحصیلی باالیی بوده

شواهد مطالعه انگیزش، همواره مورد عالقه روانشناسان تربیتی بوده 

 است.

 توان به دوآموزان را میبر انگیزه تحصیلی دانش مؤثرعوامل 

درونی و عوامل درونی تقسیم نمود، عواملی چون پایگاه  بخش عوامل

( به عنوان عوامل بیرونی 210۱اقتصادی و اجتماعی )بومن و دستین، 

های فراشناختی، و محیطی، و عوامل شخصیتی همچون مهارت

های تنظیم شناختی هیجان )المین توانایی سازگاری، هویت و مهارت

در زمره  توانیم( را 210۵ی، ، ماتاشیما و اوزاک210۵و همکاران، 

به راهبردهایی اطالق  2تنظیم شناختی هیجانعوامل درونی قرار داد. 

که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی  شودیم

(. به باور 2112)گراس و تامپسون،  ردیگیممورد استفاده قرار 

 ( راهبردهای تنظیم شناختی هیجان کنش211۱گارنفسکی و کرایچ )

های کنار آمدن فرد با وضعیت ی راههایی هستند که نشان دهنده

                                                           
1. academic achievement motivation 
2. Cognitive emotion regulation 
3. Bronfenbernner 

یع کند؛ تا با وقازا و اتفاقات ناگوار است و به فرد کمک میتنش

م یز تنظیسازش پیدا کند. در محیط مدرسه ن اشیزندگزای تنش

تواند آثار سو ناشی از پایگاه اقتصادی و اجتماعی شناختی هیجان می

ضعیف را مدیریت کرده و اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی فرد را 

(، در این راستا برخی محققان 2112افزایش دهد )گورما و آریسنو، 

پایگاه اقتصادی و اجتماعی را از عوامل درونی افزایش انگیزش 

(. عوامل 210۱دانند )بومن و دستین، آموزان میانشتحصیلی د

ای بوم هاجتماعی طبو نظریه سیستم -محیطی چون پایگاه اقتصادی 

(، در طبقه کالن سیستم قرار 2111)برك،  3شناختی برون فن برنر

ظریه داشته باشند، در مقابل ن ریت ثتوانند بر رفتار آدمی دارند که می

ه به معنای اثر گذاری ارادی بر عملکرد ( ک211۱باندورا ) ۴عاملیت

نقش اراده و عاملیت انسان را برجسته نموده و  باشد،خود و محیط می

تواند بر شرایط خود فائو آید، در زمینه دارد که انسان میبیان می

 ۵اجتماعی نیز طبو نظریه خطر تهدید تصور قالبی -پایگاه اقتصادی 

های آموزان با قومیتدانش ( ممکن است022۵)استیل و آرونسون، 

موزان آآموزان روستایی در معرض تحقیر سایر دانشمختلف یا دانش

 هایی چون تنظیم شناختی هیجانقرار گیرند، که در این شرایط مهارت

آموزان را افزایش دهد )یو، ماتسو تواند قدرت سازگاری دانشمی

 (.0321سعادتمند، زادگان، جنابادی و عیسی ،211۱ماتو و لیروکس، 

تر شامل، نظران بیشاجتماعی به عقیده برخی صاحب-اقتصادی  گاهیپا

اشد بجنسیت، قومیت، طبقه اقتصادی و شهری و روستایی بودن می

توانند بر (، که می0322(؛ به نقل از رشید و همکاران، 0222بنتام )

د نمتغیرهای تحصیلی از جمله انگیزه تحصیلی و پیشرفت اثرگذار باش

 – متغیرهای اقتصادی ریت ث(، با این حال 210۱)بومن و دستین، 

تغیرهای ی مواسطهاجتماعی بر متغیرهای تحصیلی غیرمستقیم و به 

سازی یکی از (. خودناتوان210۱باشد )بومن و دستین، شناختی می

ظیمی خود تن ریت ثتواند در روابط بین که می باشدیممتغیرهایی 

اجتماعی بر انگیزش تحصیلی نقش  -قتصادی هیجانی و پایگاه ا

آموزان در معرض واسطه را داشته باشد، به این صورت که دانش

ی ضعیف بر اساس تجارب تحقیر به مرور تصویر هاطبقهآسیب و با 

دهند )اوانز، کوپینگ، رولی و مفهومی منفی از خود تشکیل می

ن دچار خود آموزا(، که در طول زمان این دانش2100کورتز کستر، 

4. Human Agency 
5. Stereotype threat 
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شوند، در حالی که تنظیم شناختی هیجان سازی تحصیلی میناتوان

تواند این فرآیند را کاهش دهد، در این راستا، وان اودن هون و می

(، یکی از کارکردهای تنظیم شناختی هیجانی را 2112واندرزی )

کنند، تنظیم شناختی دانند، و بیان میمی 0سازگاری میان فرهنگی

 و طبقات مختلف هافرهنگهیجان موجب تسهیل روابط بین فردی 

 شود.می

ی از امجموعهنوعی واکنش، رفتار و یا  2سازیخودناتوان

 تآورد تا افراد، شکسعملکرد است که فرصت مناسبی به وجود می

هایشان را به عوامل درونی های خود را به عوامل خارجی و موفقیت

، قوبیوس و استروگون، 02۹2سبت دهند )برگالس و جونز، خود ن

دارد که ( بیان می0222کاوینگتون ) 3(؛ نظریه خودارزشی2100

تالش در مدرسه، حفظ تصویری مثبت از خود  آموزان ازدانش هدف

ه هایی کباشد، یکی از راهو اجتناب از دریافت برچسب کودن می

خوردن بر چسب کودن اجتناب  توانند بدان وسیله ازآموزان میدانش

 سازی تحصیلی است، در حالیکنند، استفاده از راهبردهای خودناتوان

ند بر توااجتماعی به عنوان عامل بیرونی می -که پایگاه اقتصادی 

سازی آنها اثرگذار آموزان و خود ناتوانتصویر منفی از خود دانش

های رت(، ولی از سوی دیگر مها210۱باشد )بومن و دستین، 

تواند از طریو راهکارهایی چون پذیرش خودتنظیمی هیجانی می

آید )توماس و  فائوضعف و قوت بر این تصویرهای ذهنی منفی 

(، در 2112(، در این راستا، توماس و گادبویس )2112گادبویس، 

سازی تحصیلی؛ نقش خودپنداره و تحقیقی با عنوان خودناتوان

کانادایی انجام دادند، به این نتیجه راهبردهای یادگیری دانشجویان 

طه مثبت و خودتنظیمی راب رسیدند که خودناتوان سازی با خودپنداره

( نیز در تحقیو خود نشان دادن که 03۹۹منفی دارد، همچنین، ابافت )

بین راهبردهای خودتنظیمی با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه منفی 

یز با مد نظر قرار دادن (، ن032۴اسالمی )مهبد و شیخ وجود دارد،

بر از  مؤثرفرآیندهای خانوده به عنوان عامل محیطی و اجتماعی 

تواند سازی، نشان دادند که فرآیندهای خانواده میخودناتون

 بینی کنند، برخی تحقیقات نیز )برای نمونه،سازی را پیشخودناتوان

به ( 210۴نوسنکو، آرشاوا و نوسنکو،  ،2100قوبیوس و استروگون، 

اثرات مستقیم منفی خودناتوان سازی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی 

 یاواسطه نقش هنوز گرفته صورت یهابحث رغمیعل .اندپرداخته

                                                           
1. intercultural adjustment 
2. Self-Handicapping 

اقتصادی  پایگاه هیجان، شناختی تنظیم بین روابط در سازیخودناتوان

 و ست،ا نشده سازیمفهوم درستی به تحصیلی انگیزش و اجتماعی -

 ،اندپرداخته امتغیره این بین مستقیم روابط بررسی به گذشته مطالعات

 راهبردهای که دادند نشان( 0322) همکاران و پور قدم نمونه برای

 اسازگارن راهبردهای و منفی صورت به هیجان شناختی تنظیم سازگار

 را صیلیتح سازیخودناتوان مثبت، صورت به هیجان شناختی تنظیم

 مهارت که دادند نشان نیز( 2102) راین و پارك. کنندمی پیش بینی

 اطارتب کاریاهمال و سازیخودناتوان راهبردهای با خودتنظیمی های

 که دادند نشان همچنین( 032۵) احمدپور و تبارعباس دارد، منفی

 راهبردهای دارای پائین، اقتصادی -اجتماعی  طبقه با آموزاندانش

 قهطب دارای آموزاندانش با مقایسه در ناسازگارتری هیجان تنظیم

 نشان نیز( 2102) همکاران و مزاك هستند، باال اجتماعی -اقتصادی 

 تریسازگارانه خودتنظمی راهبردهای مرفه، آموزاندانش که دادند

 کالیون، ،03۹۴ نجاریان، و هاشمی کن، شکر) دیگر مطالعات دارند،

 اب سازیخودناتوان بین رابطه( 2102 آکا، ،210۱ یازیجی، و داداندی

 تغیرهایم بین روابط از جامعی مدل نبود به نظر دادند، نشان را انگیزش

 روابط در سازیخودناتوان واسطه نقش بودن مبهم و حاضر مطالعه

 ساسا بر دارد نظر در حاضر تحقیو محیطی، و درونی متغیرهای بین

 و مستقیم روابط بررسی ضمن ،(0 شماره شکل) نظری مدل

 روابط در سازیخودناتون آیا که دهد پاسخسؤال  این به غیرمستقیم،

 نگیزشا و اجتماعی -اقتصادی  پایگاه هیجان، شناختی تنظیم بین

 باشد؟ داشته را واسطه نقش تواندمی تحصیلی

 

. مدل مفهومی پژوهش حاضر0شکل

3. self-worth theory 
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 روش

 پژوهش آماری پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه

 شهر 2 منطقه متوسطه مقطع دختر آموزاندانش کلیه شامل حاضر

 هنمون حجم تحقیو این در. بود نفر 012۵ آنها کل تعداد که بود تهران

 بود، نفر 2۹1 آن تعداد که شد برآورد مرگان جدول از استفاده با

 تفادهاس ایمرحله چند یاخوشه گیرینمونه روش از استفاده با سپس

 انتخاب 2 منطقه تصادف به تهران شهر مناطو از که صورت بدین شد،

 از سپس شد، انتخاب مدرسه ۹ تعداد شده انتخاب منطقه از سپس و

 بعد نهایت در و شدند، انتخاب آموزدانش 3۵ مدارس این از یک هر

 رسید نفر 221 تعداد به نهایی هایداده ناقص هایپرسشنامه حذف از

 اسخپ زیر هایپرسشنامه به و شده مطالعه وارد نهایت در تعداد این و

های ورود به پژوهش رضایت برای شرکت در پژوهش، . مالكدادند

-بودن در منطقه دو تهران، نداشتن اختالل و تحت درمان روانساکن 

های خروج از پژوهش عدم رضایت برای مالك پزشک نبودن بود.

شرکت در پزوهش و ساکن بودن در مناطو دیگر تهران بود. به جهت 

ها راجع به محرمانه ماندن رعایت مالحظات اخالقی به آزمودنی

ها با استفاده از تحلیل داده اطالعات اطمینان داده شد. تجزیه و

های چولگی و کشیدگی بررسی شده و همبستگی بین شاخص

 انجام شد AMOS22 افزارنرم متغیرهای مدل با ماتریس همبستگی در

 ابزار

 یک پرسشنامه چندبعدی می :0پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

( به منظور شناسایی 211۱توسط گارنفسکی و کرایچ ) باشد که

 و هاتیموقعی تجربهای شناختی افراد بعد از راهبردهای مقابله

زیر مقیاس  2حوادث منفی ساخته شده است، این پرسشنامه دارای 

اختی های تنظیم هیجان شنزیر مقیاس این پرسشنامه سبک پنج است.

های تنظیم هیجان شناختی و چهار زیر مقیاس دیگر سبک سازگار

 ی سازگار که عبارتند از: امقابلهناسازگار هستند. راهبردهای 

، ۴. تمرکز مجدد بر برنامه ریزی3 3. تمرکز مجدد مثبت2 2رشیپذ .0

ی تنظیم هاسبک؛ ۱. کنار آمدن با دیدگاه۵، ۵. ارزیابی مجدد مثبت۴

. نشخوار 2 2. سرزنش خود0هیجان شناختی ناسازگار نیز عبارتند از 

                                                           
1. CERO 
2. Acceptance 
3. Positive refocusing 
4. Planning 
5. Positive reappraisal 
6. Putting into perspective 

ی روان هایژگیو .01. سرزنش دیگری۴ 2. فاجعه انگاری3 ۹فکری

سنجی این پرسشنامه در ایران محاسبه گردیده و مقادیر پایایی آلفای 

هفته( برای عامل کلی  ۴کرونباخ و ضریب بازآزمایی )با فاصله زمانی 

به ترتیب در  هااسیمقبدست آمده و برای زیر  ۹0۴و  ۹۹۴ترتیب 

گزارش شده است )نقل از ربیعی،  ۹۵۴تا  ۹0۴و  ۹2۴تا  ۱3۴ یدامنه

(. برای تعیین پایایی این پرسشنامه 0322زره پوش، پاالهنگ، زارعی،

برای کل ابزار به  ۹0/1از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار 

دست آمد، عالوه برآن به منظور تعیین اعتبار سازه مقیاس اهداف 

ی هاشاخصعاملی ت ییدی استفاده شد.  پیشرفت از روش تحلیل

 1۱/1و ) =GFI=( ،2۴/1(AGFI)21/1برازش بدست آمده )

RMSEA=ها با مدل اندازه گیری می( نشانگر برازش مناسب داده 

 باشد.

گیری انگیزش جهت سنجش و اندازه ی انگیزش:پرسشنامه

( وارلند و همکاران AMSتحصیلی از مقیاس انگیزش تحصیلی )

( استفاده شد. مقیاس 03۹۹؛ به نقل از یوسفی و همکاران، 0222)

گویه(،  02انگیزش تحصیلی شامل سه خرده مقیاس انگیزش درونی )

گویه( است که در  ۴گویه(، و بی انگیزگی ) 02انگیزش بیرونی )

. وارلند و همکاران باشدیمگویه  2۹مجموع این مقیاس دارای 

 اند، در ایران نیز درایی و پایایی آن را مناسب ارزابی کرده( رو0222)

( ضریب پایایی برای انگیزش 03۹۹) ی یوسفی و همکارانمطالعه

گزارش شده است،  ۱2/1و بی انگیزگی،  ۹۱/1، بیرونی، ۹۴/1درونی، 

در تحقیو حاضر جهت بررسی روایی و پایایی ابزار از روش تحلیل 

نباخ استفاده شد که به ترتیب مقادیر عاملی ت ییدی و آلفای کرو

به  انگیزگیبرای انگیزش درونی، بیرونی و بی 2۹/1و  ۹۵/1، ۹۹/1

دست آمد. برای بررسی روایی این پرسشنامه نیز از تحلیل ت ییدی 

، =2۹/1GFIی برازش بدست آمده )هاشاخصاستفاده شد. 

23/1AGFI=  12/1و(RMSEA=  با  هادادهنشانگر برازش مناسب

 .باشدیمگیری مدل اندازه

 یلیسازی تحصپرسشنامه خودناتوان سازی:پرسشنامه خودناتوان

(ASHS)00 ( پرسشنامه2100شوینگر و استینسمر پلستر ) ای تک

7. Self-blame 
8. Rumination 
9. Catastrophising 
10. Blaming others 
11. Academic Self - Handicapping Scale 
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( 2100باشد. شوینگر و استینسمر پلستر )گویه می 2عاملی و دارای 

 ۹1/1با  رپایایی این پرسشنامه را با توجه به ضریب همسانی درونی براب

این  032۴گزارش نمودند. در ایران نیز بردبار و رستگار در سال 

نفر انجام دادند. در پژوهش آنها ضریب آلفای  2۵۹پرسشنامه را روی 

به دست آمد.  ۹۱/1کرنباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه برابر با 

به  22/1مقدار آلفای کرونباخ برای این ابزار در مطالعه حاضر نیز 

ست آمد، به منظور تعیین روایی و اعتبار سازه پرسشنامه امیدواری د

ی برازش هاشاخصاز روش تحلیل عاملی ت ییدی استفاده شد، و 

نشانگر  =RMSEA)1۱/1و  =2۴/1GFI= ،20/1AGFIبدست آمده )

 .باشدیمگیری با مدل اندازه هادادهبرازش مناسب 

تیمز در  پرسشنامه توسطاین  پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی:

 022۵های ریزی منظم، از در سالکشور دنیا، طی چهار سال برنامه ۵2

اجر اشده است. این پرسشنامه در ایران نیز توسط کیامنش و  2112تا 

( اجرا شده است، و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی دو 0322نوری )

 سؤال ۱عامل کلی اقتصاد و تحصیالت استخراج که تحصیالت شامل 

برای عامل  22/1 بود، و به ترتیب که مقدار سؤال ۵و اقتصاد نیز شامل 

برای کل ابزار با استفاده  ۹2/1برای عامل تحصیالت و  ۹2/1اقتصاد و 

از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد، در مطالعه حاضر نیز مقدار 

 وبرای عامل اقتصاد، تحصیالت  21/1و  ۹۹/1، ۹2/1پایایی به ترتیب 

کل به دست آمد، همچنین، به منظور تعیین روایی این ابزار از روش 

مده ی برازش بدست آهاشاخصتحلیل عاملی ت ییدی استفاده شد، و 

(22/1GFI= ،2۴/1AGFI=  1۴/1و(RMSEA=  نشانگر برازش

 .باشدیمگیری ها با مدل اندازهمناسب داده

 هايافته

 2جدول  های جمعیت شناختی و درشاخص 0در جدول 

 .اندشدههای توصیفی متغیرهای تحقیو گزارش شاخص

 مطالعه حاضر یشناخت تیجمع یهاشاخص .0جدول
 درصد فراوانی فراوانی شاخص متغیر

 سن

0۱ 22 0/۹  
02 031 0/۴۹  
0۹ 01۴ ۵/3۹  
02 0۴ 2/۵  

 رشته

2/۵2 0۴0 تجربی  
2/0۵ ۴3 انسانی  

2/30 ۹۱ ریاضی و فیزیک  
0 ۵۱ 2/21  
2 0۴۱ 0/۵۴  
3 ۵3 ۱/02  

۱/۵ 0۵ چهارم و باالتر  

 شغل مادر
0/20 022 خانه دار  
0/۴ 00 دولتی  
۹/2۴ ۱2 سایر  

 شغل پدر
0/33 ۹2 دولتی  
 ۱2 0۹0 آزاد

 

 

 ویتحق یرهایمتغ یفیتوص یها. شاخص2جدول
 انحراف معیار میانگین کشیدگی چولگی متغیر

فکری نشخوار  ۱0/1  13/1-  32/2  22/3  
۱۵/1 مالمت خود  12/0-  ۵2/01  ۴۹/۴  
32/1 فاجعه سازی  12/0-  ۵۹/2  10/3  

32/1 مالمت دیگران  0۴/0-  ۹2/01  1۱/3  
-23/1 پذیرش  0۵/1  23/00  00/3  

-32/1 تمرکز مثبت  0۴/1-  ۱0/2  3۹/۴  
-1۹/1 تمرکز مجدد به برنامه  01/1  00/02  12/3  

-3۴/1 ارزیابی مجدد  12/1  20/01  1۱/۴  
32/0 دیدکاه گری  ۱1/0  ۱1/01  12/3  

-12/1 انگیزش درونی  23/1-  20/3۱  20/2  
-30/1 انگیزش بیرونی  ۴۴/1  ۴2/31  22/2  
۵2/1 بی انگیزشی  ۹۵/1-  23/01  20/3  

-2۴/1 خودناتوان سازی  ۵1/0-  ۱۵/0۹  13/۹  
21/1 تحصیالت  1۴/0-  22/00  12/۴  

3۵/1 اقتصاد  10/0-  ۴2/2  02/0  
 

 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر .3جدول

n 0 2 3 ۴ ۵ ۱ 2 

سازگار جاناتیه .0  0       

ناسازگار جاناتیه .2  **۴3/1-  0      

اجتماعی گاهیپا .3  **33/1  **0۵/1-  0     

سازیخودناتوان .۴  **۴2/1-  **۴2/1  **21/1-  0    

درونی زشیانگ .۵  **2۹/1  **0۵/1-  **20/1  **32/1-  0   

بیرونی زشیانگ .۱  **2۵/1-  **02/1  **22/1-  **۴۱/1  **30/1-  0  
انگیزشییب .2  **۴۵/1-  **30/1  **22/1-  **۵1/1  **32/1-  **۱3/1  0 

 

10/1 **p< ,1۵/1 p<*  
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های اجرای مدل در قالب فرضنتایج آزمون مدل، پیش ارائهقبل 

های چولگی و کشیدگی بررسی شده و نرمالیه که با شاخص

همبستگی بین متغیرهای مدل که با ماتریس همبستگی گزارش شده 

 ینب که دهدمی نشان باال جدول نتایج شده است. ارائهدر این قسمت 

 اریدمعنی رابطه دو به دو صورت به حاضر مطالعه متغیرهای تمامی

 درونی انگیزش با سازگار هیجانات رابطه نمونه برای دارد، وجود

( -۴۵/1) انگیزشیبی و( -2۵/1) بیرونی انگیزش با مثبت،( 2۹/1)

( -0۵/1) درونی انگیزش با ناسازگار هیجانات رابطه باشد،می منفی

-می مثبت( 30/1) انگیزشیبی با و( 02/1) بیرونی انگیزش با و مثبت

 با ،(-32/1) درونی انگیزش با سازیخودناتوان بین رابطه باشد،

 پایگاه رابطه باشد،ی( م۵1/1) انگیزشیبی با و( ۴۱/1) بیرونی انگیزش

 بیرونی انگیزش با ،(-22/1) انگیزشیبی با اقتصادی-اجتماعی 

 نظری مدل آزمون .باشدی( م20/1) درونی انگیزش با و( -22/1)

 برای. است شده گزارش پژوهش شده آزمون مدل 2 شکل در تحقیو:

 همچنین .است شده استفاده AMOS22 افزارنرم از مدل این آزمون

  .است دهش گزارش مستقیم اثرات ضرایب به مربوط نتایج ۴ جدول در

 پایگاه رب ناسازگار هیجانی تنظیم مستقیم اثر ،۴ جدول به توجه با

 روی بر و باشد،می دارمعنی غیر و( 03/1) اجتماعی اقتصادی

 اثر باشد،می دارمعنی 110/1 سطو در و( 31/1) سازیخودناتوان

 و( ۴1/1) اجتماعی اقتصادی پایگاه روی بر نیز سازگار هیجانی تنظیم

 بر سازیاثرخودناتوان باشد،می( -2۹/1) سازیخودناتوان روی بر

 بر و( ۴2/1) بیرونی انگیزش روی بر ،(-۴۴/1) درونی انگیزش روی

 راجتماعی ب -اقتصادی  پایگاه اثر باشد،ی( م۴0/1) انگیزشیبی روی

 و مستقیم غیر اثرات .باشدی( م-2۹/1) هم سازیخودناتوان روی

 راث بررسی برای حاضر مطالعه سازی: درخودناتوان میانجی نقش

 یرز جدول که شد، استفاده استراپ بوت آزمون از متغیرها میانجی

 .می دهد نشان را میانجی و مستقیم غیر اثرات

 

 
 

 پژوهش شده آزمون مدل مستقیم . اثرات۴جدول
داریسطو معنی tآماره  اثر مستقیم مسیر  

 - - - اثر تنظیم هیجانی ناسازگار بر:
اجتماعی -پایگاه اقتصادی   03/1  ۹۹/0  NS 
سازیخودناتوان   21/1  ۹۴/2  110/1  

 - - - اثر تنظیم هیجانی سازگار بر:
اجتماعی -پایگاه اقتصادی   ۴1/1  33/2  110/1  

-2۹/1 خودناتوان سازی  2۱/2-  10/1  
سازی بر:اثر خودناناتون  - - - 

-۴۴/1 انگیزش درونی  2۱/۱-  110/1  
۴2/1 انگیزش بیرونی  2۱/۵  110/1  

انگیزگیبی  ۴0/1  ۹0/۵  110/1  
اجتماعی بر: -اثر پایگاه اقتصادی   - - - 
سازیخودناتوان  2۹/1-  ۴2/۴-  110/1  
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 مستقیم غیر اثرات ضرایب . برآورد۵جدول

 داریسطو معنی سطو پائین سطو باال ضریب مسیر یرهامتغ

 - - - - به روی انگیزش درونی از:

 12/1 20/1 1۱/1 03/1 تنظیم هیجانی سازگار

 1۴/1 -12/1 -03/1 -12/1 ناسازگارتنظیم هیجانی 
 10/1 -1۴/1 12/1 02/1 اجتماعی -پایگاه اقتصادی 

 - - - - به روی انگیزش بیرونی از:
 12/1 -1۱/1 -02/1 -02/1 تنظیم هیجانی سازگار
 1۴/1 03/1 12/1 12/1 تنظیم هیجانی ناسازگار

 10/1 -12/1 -0۹/1 -02/1 اجتماعی - پایگاه اقتصادی
 - - - - انگیزشی از:بی به روی

 10/1 -12/1 -02/1 -02/1 تنظیم هیجانی سازگار
 1۴/1 0۴/1 12/1 12/1 تنظیم هیجانی ناسازگار

 12/1 -1۱/1 -02/1 -02/1 اجتماعی -پایگاه اقتصادی 
 

 

 ثرا. دهدمی نشان را غیرمستقیم اثرات ضرایب برآورد ۵ جدول

 بر ،(03/1) درونی انگیزش روی بر سازگار هیجانی تنظیم غیرمستقیم

می ( -02/1) انگیزشیبی روی بر و( -02/1) بیرونی انگیزش روی

 درونی یزشانگ روی بر ناسازگار هیجانی تنظیم غیرمستقیم اثر باشد،

 انگیزشیبی روی بر و( 12/1) بیرونی انگیزش روی بر ،(-12/1)

 روی رب اجتماعی -اقتصادی  پایگاه غیرمستقیم اثر باشد،ی( م12/1)

 روی بر و( -02/1) بیرونی انگیزش روی بر ،(02/1) درونی انگیزش

 اننش نیز استراپ بوت آزمون نتایج باشد،می( -02/1) انگیزشیبی

 راتاث این که آنجایی از باشند،می دارمعنی روابط تمامی که دهدیم

 ذال شود،می برآورد سازیخودناتوان متغیر طریو از غیرمستقیم

 راهبردهای بین روابط در سازیخودناتون که داشت بیان توانیم

 نقش لیتحصی انگیزش و اجتماعی -اقتصادی  پایگاه هیجان، تنظیم

 .دارد واسطه

برازش مدل آزمون شده پژوهش: در این پژوهش شاخص 

 2(، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافتهGFI) 0نیکویی برازش

(AGFIو ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده ) (RMR به )

(، CFI) 3های برازش مطلو، شاخص برازش تطبیقیعنوان شاخص

( IFI( و شاخص برازش افزایشی )NFI) ۴شاخص برازش هنجار شده

آزادی های برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجهبه عنوان شاخص

(X2/dfشاخص برازش ایجاز ،)۵ (PCFI و مجذور میانگین مربعات )

تصد در های برازش مق( به عنوان شاخصRMSEA) ۱خطای تقریب

                                                           
1. Goodness of Fit Index 
2. Adjusted Goodness of Fit Index 
3. Comparative Fit Index 

، این شاخص به تفکیک گزارش ۱نظر گرفته شدند. در جدول 

 . اندشده
 

 پژوهش شده آزمون مدل برازش ییکوین یهاشاخص. ۱جدول

 ی برازش مطلوهاشاخص

 GFI AGFI RMR شاخص

 ۴۵/1 2۴/1 21/1 مقدار بدست آمده

 مقدار کوچک ۹1/1بیشتر از  21/1بیشتر از  حد قابل پذیرش

 برازش تطبیقیی هاشاخص

 CFI NFI IFI شاخص

 20/1 2۱/1 2۴/1 مقدار بدست آمده

 21/1بیشتر از  21/1بیشتر از  21/1بیشتر از  حد قابل پذیرش

 ی برازش تعدیل یافتههاشاخص

 X2/df PCFI RMSEA شاخص

 1۴/1 ۱0/1 ۱۴3/1 مقدار بدست آمده

 1۹/1کمتر از  ۱1/1بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش
 

 

 پژوهش شده آزمون مدل که گفت توانمی ،۱ جدول به توجه با

 با برازش هایشاخص واقع در است، برخوردار خوبی برازش از

 .دارد مطابقت شده گفته معیارهای

 گيریبحث و نتيجه

هدف این پژوهش آزمون مدل ساختاری روابط بین تنظیم شناختی 

ش اقتصادی با انگیزش تحصیلی بر اساس نق -هیجان، پایگاه اجتماعی 

آموزان دختر مقطع متوسطه سازی در بین دانشی خودناتوناواسطه

 ساختاری بود. یابی معادالتبا استفاده از مدل شهر تهران 2منطقه 

4. Normed Fit Index 
5. Parsimony Fit Index 
6. Root Mean Square Error of Approximation 
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یابی معادالت ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی نتایج مدل

 ی این تحقیو برازش خوبی دارد و نقش میانجی خودناتوانهادادهبا 

سازی نیز در مدل حاضر ت یید شد. نتایج آزمون فرض اول، نشان داد 

به  اثر مستقیم دارد، که راهبردهای تنظیم هیجان بر خودناتوان سازی

این صورت که راهبردهای تنظیم هیجان سازگار به صورت منفی و 

ازی سراهبردهای تنظیم هیجانی به صورت مثبت بر روی خودناتوان

، این یافته با نتایج مطالعات )توماس و گادبویسداری داشتند، اثر معنی

؛ 032۵ ؛ میکائیلی، یوسفی،03۹۹ ؛ ابافت،2102؛ پارك و راین، 2112

، قدم پور، 032۱؛ پرزور، بازدار و حاتملو، 032۴جعفری هرند، 

باشد، در این زمینه قدم پور و ( همسو می0322یوسف وند و رجبی، 

راهبردهای سازگار تنظیم شناختی ( نشان دادند که 0322) همکاران

هیجان به صورت منفی و باورهای فراشناختی منفی و راهبردهای 

ازی ساختی هیجان به صورت مثبت، خودناتوانناسازگار تنظیم شن

ند شان داد( نیز ن2102. پارك و راین )کنندبینی می تحصیلی را پیش

 راهبردهای خود ناتوان ،رفتار تدافعی باهای خود تنظیمی مهارتکه 

در واقع افراد دارای دارد.  منفیارتباط  و اهمال کاری سازی

سازی استفاده دناتوانی خود تنظیمی از راهبردهای خوهامهارت

های ضعیف خودتنظیمی، ، در مقابل افراد دارای مهارتکنندینم

 گرایش به خودناتوان سازی دارند.

شوند که احساس می آموزان با تکلیفی مواجه میوقتی دانش

نند با به کباشد، سعی مینها مینفس آکنند آن تکلیف تهدید بر عزت

شکست احتمالی خود را به عوامل کارگیری برخی راهبردها، علت 

(، از آنجایی که عامل 2102غیرقابل کنترل اسناد دهند )اویسال و کنه، 

سازی ترس از احمو به نظر رسیدن، ترس از احساس رشد خودناتوان

 باشد )بیرگالس ونفس میرفتن عزت سؤالحقارت و ترس از زیر 

دیگر ( با هیجان رابطه مستقیمی دارد، از سوی 02۹2جونز، 

نفس مثبت، تعامالت اجتماعی و عزتخودتنظیمی هیجان نیز در 

واجهه با در م مؤثرترافزایش مکرر تجربیات هیجانی مثبت، برخورد 

زا و حتی توسعه یا افزایش پاسخ به شرایط اجتماعی به شرایط استرس

(، بر این اساس دانش آموزانی که 2110شود. )گروس، کار برده می

دتنظیمی هیجان سازگاری چون پذیرش، توجه از راهبردهای خو

میزان  کنند،انداز و تمرکز مجد مثبت استفاده میمجدد، توسعه چشم

 کنند، از سوی دیگر دانشسازی پایینی را تجربه میخودناتوان

آموزانی که نمرات باالیی در راهبردهای خودتنظمی هیجانی 

قصر نده و یا مناسازگار، مثل مقصر دانستن خود، افکار نشخوار کن

دانستن دیگران دارند، دارای نمرات بیشتری در خودناتوان سازی 

(. همچنین، انگیزه زیربنایی 032۱پور و همکاران، )قدم هستند

باشد، به باور برگالس و جونز سازی نیز شایان اهمیت میخودناتوان

(، انگیزه زیر بنایی افراد خودناتوان ساز از یک حفظ حرمت 022۹)

ی هاییتوانااز سوی دیگر دستکاری ادراك دیگران نسبت به  خود و

 هم با مقصر دانستن خود و تواندیمسازی باشد، لذا خودناتوانفرد می

هم مقصر دانستن دیگران که از ابعاد تنظیم هیجانی ناسازگار هستند 

رابطه داشته باشد، بدین صورت که افرادی که دارای نمرات باالیی 

در خودتنظیمی ناسازگار هستند، نمرات باالیی را در خودناتوان 

 سازی خواهند داشت.

 ظیم هیجان بر پایگاه اقتصادیی تنراهبردهانیز نشان داد  2فرضیه 

اجتماعی اثر مستقیم دارد، به این صورت که راهبردهای ناسازگار  -

اجتماعی نداشت، اما اثر  -داری بر روی پایگاه اقتصادی اثر معنی

اجتماعی به صورت  -پایگاه اقتصادی  راهبردهای سازگار بر روی

بار و احمدپور، تاساین یافته با نتایج تحقیقات )عبدار بود، مثبت معنی

( همسو 211۴؛ راور، 2101؛ وونت وت، چانگ و سانفی، 032۵

( در مطالعه خود نشان دادند که 032۵تبار و احمدپور )، عباسباشدیم

اقتصادی پایین، دارای راهبردهای  -آموزان با طبقه اجتماعی دانش

آموزان دارای طبقه تنظیم هیجان ناسازگارتری نسبت به دانش

اجتماعی باال هستند، همچنین وونت وت و همکاران  -دی اقتصا

( نیز نشان دادند که تنظیم شناختی هیجان و استفاده از 2101)

راهبردهای خودتنظیمی رابطه مستقیمی با دریافت پاداش مادی دارد، 

 -( نیز در مطالعه خود اثربافت اقتصادی 2102مزاك و همکاران )

از راهبردهای خود تنظیمی مورد اجتماعی را بر استرس و استفاده 

مطالعه قرار دادند، نتایج مطالعه آنها نشان داد که افراد با طبقه اقتصادی 

 ند.کناجتماعی باال، از راهبردهای مثبت خودتنظمی استفاده می -

های اجتماعی با راهبرد -در تبیین رابطه بین پایگاه اقتصادی 

ی رشد و بروز هاشهیربه توان سازگار تنظیم شناختی هیجان می

تنظیم شناختی هیجان اشاره کرد، در این زمینه گروس  راهبردهای

( اعتقاد دارد که تنظیم شناختی هیجان در شرایط تعامالت 2110)

نفس مثبت، تجربیات هیجانی مثبت و پاسخ اجتماعی مثبت، عزت

د رشد توانزا به صورت سازگارتری میهای مثبت به شرایط استرس

-ی دارای طبقه اجتماعی هاخانوادهموارد نیز بیشتر در کند، این 

در این راستا، وان اودن هون و واندرزی ، شودیماقتصادی باال دیده 

(، سازگاری میان فرهنگی را یکی از کارکردهای تنظیم 2112)
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داند، و باور دارد تنظیم شناختی هیجان موجب شناختی هیجان می

 الت اجتماعی مثبت بین طبقاتتسهیل روابط، درك متقابل و تعام

-های با طبقه اجتماعی ، از آنجایی که خانوادهشودیممختلف 

دارای سازگاری میان فرهنگی باالتری هستند  معموالًاقتصادی باال 

های دارای توان بیان داشت که خانواده( می2102)مزاك و همکاران، 

ت، اجتماعی مثباجتماعی باال به واسطه تعامالت  -طبقه اقتصادی 

د کنند که منجر به رشتجارب مثبتی را به فرزندان خود انتقال می

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار در فرزندان آنها می شود، 

واند تدر مقابل مطابو با فرضیه سوم پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز می

و  ومنبسازی داشته باشد، که در مطالعات )اثر منفی بر خودناتوان

 (211۵؛ بولفارد، جانسون و آویدا، 2112؛ جاگوستین، 210۱دستین، 

صور توان به نظریه خطر تدر تبیین این روابط مینشان داده شده است، 

ماعی اجت -آموزان دارای پایگاه اقتصادی قالبی اشاره کرد که دانش

آموزان دارای طبقات پایین کند، طبو این نظریه دانشرا تهدید می

ا هدر معرض قضاوت و سوگیری هستند، و فشار این سوگیری همواره

ها به حدی هست که افراد دارای طبقات پایین، به مرور و قضاوت

ل آکنند نظرات دیگران را جلب کرده و خود را مثبت یا ایدهسعی می

جلوه دهند، که این فرآیند منجر به شکل گیری انگیزه بیرونی و یا 

ساز افزایش ( که زمینه2112گوستین، شود )جااسناد بیرونی می

 هایها در قضاوتباشد، همچنین این سوگیریسازی میخودناتوان

 باشد، در اثرقابل تبیین می 0معلمان نیز وجود دارد که با اثر پیگمالیون

ا آموزان منجر به عملکرد مثبت یپیگمالیون انتظارت معلمان از دانش

و اجتماعی نیز معلمان طب -، در زمینه پایگاه اقتصادی شودیممنفی 

ایین اجتماعی پ -اثر پیگمالیون دانش آموزان دارای پایگاه اقتصادی 

شناسند )فریدریچ و ی ضعیف، تنبل و کودن میهابرچسبرا با 

آموزان برای شود که دانش( و این نگرش منجر می210۵همکاران، 

 سازی استفاده کنند.خودناتوان پرهیز از کودن به نظر رسیدن از

یافته مبتنی بر فرضیه چهارم مدل حاضر نیز نشان داد که 

سازی بر انگیزش درونی اثر منفی و بر سازی خودناتوانخودناتوان

سیاری مطالعات بانگیزشی اثر مثبتی دارد، انگیزش بیرونی و بی

، کالیون، داداندی و یازیجی، 03۹۴)شکرکن، هاشمی و نجاریان، 

سازی تحصیلی را با انگیزش ( رابطه خودناتوان2102، آکا، 210۱

 شابهیماین مطالعات نتایج  باًیتقرو  اند،تحصیلی مورد مطالعه قرار داده

                                                           
1. Pygmalion effect 

 های مطالعه حاضر نیز با مطالعات پیشین همسو میاند و یافتهداشته

(، در مطالعه خود به بررسی 210۱باشد، کالیون، داداندی و یازیجی )

سازی، صفات شخصیت، حمایت اجتماعی، روابط بین خودناتوان

 واندادند که خودنات، نشان اندپرداختهانگیزش و عملکرد تحصیلی 

سازی با صفت خودشیفتگی و اضطراب رابطه مثبت و با انگیزش 

 دناتوانرابطه بین خوتحصیلی و عمکلرد تحصیلی رابطه منفی دارد. 

 ، در اینباشدیمقابل تبیین  2سازی و انگیزش تحصیلی با نظریه اسناد

ن اهای خودشموفقتافراد شکست و  داردیم( بیان 2111زمینه واینر )

، که نوع اسناددهی به عوامل دهندیمرا به عوامل مختلفی اسناد 

 پذیر رابطه مستقیمی با انگیزشپایدار، درونی و بیرونی و کنترل

بر اساس نظریه اسناد، دانش آموزان دارای خودناتوان تحصیلی دارد، 

سازی باال، نمرات باالیی در انگیزش بیرونی داشته باشند، چرا که این 

 یهاقضاوتآموزان علت اصلی ترس از شکست احتمالی را دانش

که مصداق انگیزش بیرونی ( 0222کاوینگتون، دانند )دیگران می

آموزانی که منبع انگیزش درونی دارند، توجه به باشد، اما دانشمی

آن قرار  ریت ثی دیگران در آنها بسیار کمتر بوده و تحت هاقضاوت

، از با تالش بیشتر به موفقیت برسند کنندیمگیرند، لذا سعی نمی

 توانیمباشد، آنجایی که تالش نوعی اسناد درونی و قابل کنترل می

یلی سازی پایین، انگیزه تحصآموزان با خودناتوانبیان داشت که دانش

(، در تحقیو خود 2102آکا )درونی باالیی داشته باشند، در این زمینه 

صیلی کاری تحسازی با اهمالوانکه با هدف بررسی رابطه بین خودنات

آموزان انجام داد، به این نتیجه رسید که و مکان کنترل در بین دانش

-کاری رابطه داشته، و نیز دانشسازی با افزایش اهمالخودناتوان

آموزان با خودناتوان سازی باال دارای مکان کنترل بیرونی هستند، با 

پنجم تحقیو حاضر، توجه به مطالب یادشده مطابو با فرضیه 

سازی در روابط بین راهبردهای تنظیم هیجان و انگیزش خودناتوان

وند و پور، یوسفقدمتحصیلی نقش واسطه دارد، در این زمینه )

( نشان دادند که بین راهبردهای خودتنظیمی سازگار با 0322رجبی، 

سازی رابطه منفی و بین راهبردهای خودتنظیمی ناسازگار خودناتوان

ا آموزان بسازی رابطه مثبتی وجود دارد، وقتی دانشخودناتوان با

ر کنند آن تکلیف تهدید بکه احساس می شوندیمتکلیفی مواجه 

کنند با به کارگیری برخی ، سعی میباشدیم آنهانفس عزت

راهبردها، علت شکست احتمالی خود را به عوامل غیرقابل کنترل 

2. attribution 
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(، از آنجایی که عامل رشد 2102اسناد دهند )اویسال و کنه، 

سازی ترس از احمو به نظر رسیدن، ترس از احساس خودناتوان

و  )بیرگالس باشدیمنفس رفتن عزت سؤالحقارت و ترس از زیر 

( با هیجان رابطه مستقیمی دارد، در زمینه رابطه 02۹2جونز، 

سازی با انگیزش تحصیلی نیز مطالعات )شکرکن، هاشمی خودناتوان

( رابطه 210۱، کالیون، داداندی و یازیجی، 03۹۴ان، و نجاری

سازی تحصیلی را با انگیزش تحصیلی مورد مطالعه قرار خودناتوان

یز با سازی با انگیزش ن، طبو گفته پیشین رابطه خودناتواناندداده

ن اساس باشد، بر ایی استاد و اهداف پیشرفت قابل تبیین میهاهینظر

بیان داشت که به کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان  توانیم

تواند موجب تغییر انگیزه سازی، میبا اثرگذاری بر خودناتوان

سازی نقش واسطه در تحصیلی شود که در این حالت خودناتوان

 ند.کروابط تنظیم شناختی هیجان و انگیزه تحصیلی پیدا می

حاضر نشان داد که برازش مناسب مدل آزمون شده در مطالعه 

سازی در روابط بین راهبردهای تنظیم هیجان و انگیزش خودناتوان

 توان در مطالعات دیگرتحصیلی نقش واسطه داشته و از این مدل می

های حاصل از آزمون مدل، آموزش بهره برد، همچنین بر اساس یافته

 از زیادی بر کاهش ریت ثتواند راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می

آموزان داشته باشد، هر چند جا دارد که سازی دانشخودناتوان

را  سازیهای کیفی عوامل از خودناتوانمطالعات آتی بر اساس روش

ه شود کمورد مطالعه قرار دهند، از سوی دیگر پیشنهاد می ترویعم

 ری ثتیی چون فراتحلیل به بررسی هاروشمطالعات آتی بر اساس 

ان آموزسازی تحصیلی دانشعوامل درونی و بیرونی بر خودناتوان

دهی و بپردازند، با اینحال استفاده از پرسشنامه یا ابزار خودگزارش

دختر مقطع متوسطه آموزان محدود بودن جامعه مورد مطالعه به دانش

توانند موجب سو دار شدن نتایج تحقیو همواره میشهر تهران  2منطقه 

وی دیگر عدم توانایی محقو در وارد نمودن و شناسایی شود، از س

ای همتغیرهای اثرگذار بر انگیزش تحصیلی از دیگر محدودیت

رد های تحقیو حاضر کاربمحدودیت مطالعه حاضر بود، یکی دیگر از

 پرسشنامه بود لذا باید در تفسیر نتایج محتاط بود.

 منابع
 و خوداثربخشی فراشناختی، راهبردهای رابطه .(03۹۹) حمیده ابافت،

 دانش در تحصیلی سازیخودناتوان با فرزندپروری هاییوهش

 ،(3)۴ ،روانشناسی در نو هاییافته اهواز. هاییرستاندب آموزان

022-010. 

 محمودآبادی، و زارعی حسن؛ پاالهنگ، اصغر؛ پوش، زره مهدی؛ ربیعی،

 و هیجانی -شناختی  تنظیم یهامؤلفه بین رابطه(. 0322. )حسن

 .۴-۵ (،۱)00 ،رفتاری علوم تحقیقات مجله. اضطرابی اختالالت

 لرسو نوقابی، کرد و احمد سلحشوری، علیرضا؛ ذاکری، خسرو؛ رشید،

 اب رابطه در متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی انگیزه .(0320)

-01۹ ،(2)2 ،آموزش فناوری پژوهش علمی نشریه محیطی. عوامل

22. 

 .دوران نشر: تهران. نوین پرورشی روانشناسی(. 03۹۹) اکبرعلی سیف،

 نبهم نجاریان، و سیداسماعیل شبانی،شیخ هاشمی حسین؛ شکرکن،

 با مربوط و مهم پیشایندهای برخی رابطه بررسی .(03۹۴)

 رد برگزیده پیامدهای با آن رابطه و تحصیلی سازیخودناتوان

 تیتربی علوم مجله اهواز. هاییرستاندب اول سال پسر آموزاندانش
 .22-011 ،(02)3 ،اهواز چمران شهید دانشگاه روانشناسی و

 فراشناخت هیجان، تنظیم مقایسه .(032۵) زهرا احمدپور، و مائده تبار،عباس
 ادیاقتص -اجتماعی  پایگاه با نوجوانان در اجتماعی مسئله حل و

 ملی نگرهک نخستین .اقتصادی -اجتماعی  پایگاه با نوجوانان و پایین

 .روانشناسی در نوین یهاپژوهش دانشجویی

 بین رابطه .(0321) سعید سعادتمند، و حسین جنابادی، علی؛ زادگان،عیسی

 عملکرد هیجانی، خالقیت هیجان، شناختی تنظیم راهبردهای

 یروانشناس مطالعات دانشجویان. در روانی بهداشت با تحصیلی
 .20-22 ،(02)2 ،تربیتی

 نقش .(0322) هومن رجبی، مهدی و وند، یوسف اله؛عزت پور،قدم

 در یجانه شناختی تنظیم فراشناختی، باورهای تحصیلی،بینیخوش

 روانشناسی مطالعات مجله تحصیلی. سازیخودناتوان بینیپیش
 .0-31 ،(31)0۵ ،تربیتی

 اساس بر سازیخودناتوان .(032۴) راضیه اسالمی، مینا و شیخ مهبد،

 تحصیلی. خودکارآمدی یاواسطه اثر خانواده، فرآیندهای

 .320-۴02 ،(3)۴۴ ،ایرانی روانشناسان تحولی، روانشناسی فصلنامه

 ارتباط(. 03۹۹) سمانه فیروزنیا، رضا وغالم قاسمی، علیرضا؛ یوسفی،

 دانشگاه زشکیپ دانشجویان تحصیلی پیشرفت با تحصیلی انگیزش

 ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. اصفهان پزشکی علوم

2(0)، ۹۵-22. 
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