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 چکیده

پیش بینی سازگاری اجتماعی پژوهش حاضر با هدف بررسی 

بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در نوجوانان 

 انجام گرفت. پسر

جامعه ی  .روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود 

آماری شامل تمامی دانش اموزان پسر مقطع متوسطه 

در دبیرستان های شهر  ۹۸-۹۷بود، که در سال تحصیلی 

شیراز مشغول به تحصیل بودند. که به روش نمونه گیری 

نفر انتخاب  ۳۴۰تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 

شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری 

(، پرسشنامه خود تنظیمی ۱۹۶۱اجتماعی)بل، 

( و پرسشنامه ی تاب ۲۰۱۰هیجانی)هافمن و کاشدان، 

آوری کانر و دیویدسون استفاده گردید. برای تحلیل 

mailto:Saadeghii1396@yahoo.com


ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون داده

همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای 

نی تاب آوری و خود تنظیمی هیجانی توان پیش بی

سازگاری اجتماعی در نوجوانان را دارند. در نتیجه 

میتوان گفت با توجه به نقش تاب آوری و خودتنظیمی 

هیجانی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان و اهمیت این 

دوره از زندگی، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع در 

 .قشر نوجوانان احساس میگردد

 

خودتنظیمی هیجانی، سازگاری اجتماعی،  کلمات کلیدی:

 تاب اوری.

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

در نوجوانان بـه عنـوان مهمتـرین   سازگاري اجتماعي

ي سالمت روان انـان، از مبـاحثي اسـت كـه در نشانه

هـاي اخیـر توجـه بسـیاري از جامعـه شناسـان، دهـه

روانشناسان و مربیان را به خود جلـب نمـوده اسـت، 

نوجــواني، دوره ي حساســي اســت و زیــرا دوره ي 

سازگاري اجتماعي نوجـوان در ایـن دوره دسـتخوش 

تحوالت عاطفي، جسماني و ذهني فوق العاده شـدیدي 

سـازگاري اجتماعي مانند رشـد جسـمي، عـاطفي و  است.

عقلـي یـك كمیت پیوسته است و به تدریج به كمال 

ر برخورد با میرسد و در طول زندگي به طور طبیعي و د

 .تجربـه هـا حاصل میشود

از انجا که زندگي مستلزم سازگاري است و 

ن افراد براي وفق دادن آسازگاري جریاني است كه طي 

هاي دورني خود با الزامات و امكانات و قابلیت

ویكتور،  دبایدها و نبایدهاي بیروني، تالش میكنند )ر



معني  بر این اساس سازگاري اجتماعي نیز به (.2003

تالش فرد براي وفق دادن خود با محیط اجتماعي و یا 

تغییر محیط اطراف به نفع ارضاي نیازها وانگیزش هاي 

، بدلیل اینکه (.۱۳۹۰و همکاران،  زاهد)خود است (

انسان موجودي اجتماعي و نیازمند برقراري ارتباط با 

دیگران است، به گونه اي که بسیاري از نیازهاي 

یي استعدادها و خالقیت هایش از طریق متعالي و شكوفا

تعامل بین فردي و ارتباطات اجتماعي ارضا شده و به 

لزوم سازگاری (، ۱۳۸۰ید )بیابانگرد، آفعل در مي

نماید. سازگاري، هماهنگ ساختن  پراهمیت جلوه مي

ورده ساختن نیازهاي محیطی است آرفتارها به منظور بر

ها هیجانات یا نگرشها،  که غالبًا مستلزم اصالح تکانه

در نقطـه مقابـل، ناسـازگاري موقعیت  .اسـت

ن فرد از مهارت ها و آناخوشایندي است که در 

توانایی هاي مناسـب برخـوردار نبوده و باعث به 

مدن مشکالت اضافی براي خود و دیگران میشود آوجود 

  (.1388امـان الهـی و همکاران، (

افراد به عملکرد  میزآ سازگاری موفقیتاین بنابر

ها بســتگی دارد و در  نٓ  های هیجانی ایکپارچه توانش

پرورش ســازگاری با تجارب و حوادث اســترس زای 

زندگی، پیش بینی اهداف مطلوب در اینده و نیز 

و خود  سازگاری با استرس های مزمن و کنترل عواطف 

)ابراهیمی و نقشی اساسی داردتنظیمی هیجانی 

 (.۱۳۹۴همکاران، 

ها ریزى هیجانخود تنظیمى  هیجانى به معناى درون

نیست؛ بلكه به مدیریت چگونگى، شدت و مدتزمان 

 بورین(واكنشهاى هیجانى در تحقق اهداف اشاره دارد 

فرد براى كنترل رویدادهاى  (.۲۰۱۳و همکاران، 

كند كه نشان میهیجانى، از تنظیم هیجان استفاده 

ها هم فرآیندهاى درونى و شناختى دهد تنظیم هیجانمی

هستند و هم فرآیندهاى اجتماعى كه فرد در رفتارهاى 

اجتماعى، رفتار همدالنه و رفتارهاى مرتبط با قوانین 

(. ۲۰۰۲تانی، (و تعامل اجتماعى از خود نشان مىدهد 

اى را در رفتار  مالحظه رشد تنظیم هیجان، اثرات قابل



می ویژه باعث تعامالت مثبت با دیگران فرد دارد؛ به

و  هاى پرى نتایج یافته(. ۲۰۱۲وارکر و دویلی، (شود 

دهد توجه به كنترل ( نشان می۲۰۱۷همکاران )

هاى رفتارى و خودتنظیمى هیجانى از  مهاركننده

آنجایى كه باعث كاهش هنجارهاى رفتارهاى خارجى در 

 .شود، حائز اهمیت استمیزندگى افراد 

ن فرد می آخودتنظیمی، فرایندی است که به موجب 

تواند افکار، هیجانات و رفتارش را مطابق اهداف خود 

یندهای شناختی از قبیل آکنترل کند. خودتنظیمی، فر

شکلگیری، توجه، نقشه کشیدن، طرح و وضع اجرایی را 

در بر می گیرد )احدی، ابوالقاسمی و نریمانی، 

مد برای آن سازهای کارخودتنظیمگری به عنوا (.1389

تبیین بسیاری از پدیدههای روانشناختی ثابت شده و 

های روانشناختی، تحول ن در کنشوریآاهمیت تجربی 

بهنجار و همچنین پیدایش مشکالت سازگاری در پژوهشهای 

با  (.۱۳۹۰و همکاران،  مختلف تایید شده است )بشارت

خـود تسلط بر  :توجه به نظریه خودتنظیمی میتوان گفت

و محیط و داشتن فرایندهاي کنترل خود این امکان را 

هـا و فراینـدهاي مختلف خود را میدهد که فعالیت

کنترل کنیم و در نتیجه امکان سـازگاري بـا محـیط 

  .بهتـر فـراهم گـردد

که به فرد در برخورد و سازگاری از دیگر عواملی 

د و با موقعیت های دشوار و تنش زای زندگی کمک میکن

های زندگی در امان نگه افراد را در برابر دشواری

دارد و باعث سازگاری و ارتقاء سالمت روان می گردد ، 

ر روانشناسی ، ظرفیت مثبت افراد  .داست وریآتاب

وری نامیده آبرای سازگاری با استرس و فجایع را تاب 

 (بر این باور است که تاب اوری، 2114بالك)  . اند

توانایی عبور از تجارب منفی و سازگاری با سطوح 

مختلف استرس های محیطی می باشد .افراد تاب اور 

دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند، از نظر عاطفی 

رام بوده و توانایی تعدیل شرایط استرس زا را آ

  . دارند



وری به قابلیت انطباق انسان در مواجهه با آ تاب

ها و حتی نآ، غلبه یافتن بر یزندگبالیا یا فشارهای 

تقویت شدن به سبب کسب ان تجارب اطالق میشود)بشارت و 

(. این خصیصه با توانایی درون۱۳۹۰عباسپور دوپالنی، 

های اجتماعی و تعامل با محیط تقویت شخصی و مهارت

یک ویژگی مثبت له یابد و به منز میشود، توسعه می

(. به ۱۳۹۰متبلور میگردد )بشارت و عباسپور دوپالنی، 

بهترین تعریفی که  (،۱۳۹۳) سوری و همكاران نقل از

وری وجود دارد این است که ان را به آ برای تاب

 .عنوان سازگاری موفق با شرایط ناگوار در نظربگیریم

به عبارتی بین تاب اوری و سازگاری اجتماعی رابطه 

اوری باالترباشد داری وجود دارد، که هر چه تابمعنا 

از جمله عواملی  سازگاری اجتماعی باالتر خواهد بود.

های دشوار که به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیت

زای زندگی کمک میکند و افراد را در برابر  و تنش

های زندگی در امان  شناختی و دشوارییبسهای ااختالل

براساس موضوعات مطرح شده و  .ستی اورآنگه دارد، تاب

از انجایی كه سازگاري اجتماعي به نسبت زیادي تحت 

تأثیر وضعیت تعادلي میان شخصیت و توانائي هاي فرد 

 .است

پیش بینی سازگاری  هدف اصلی پژوهش حاضر 

اجتماعی بر اساس خودتنظیمی هیجانی و تاب اوری در 

بنابراین با توجه به نقش  نوجوانان شهر شیراز بود.

پژوهش حاضر در شناخت رابطه سازگاری اجتماعی با 

هیجانی و تاب اوری از یک سو و از سوی خودتنظیمی

دیگر اهمیت نقش سازگاری اجتماعی در گذر از مسایل و 

مشکالت زندگی بِویژه در دوره نوجوانی، انجام چنین 

 پژوهشی می تواند با ارایه راهکارهای مناسب به

نوجوانان کمک نماید تا به طور صحیح از بحران ها 

گذر نموده و در نهایت به یك سازگاري اجتماعي و 

 .سندعاطفي معقول بر

 

 

 روش تحقیق



روش پژوهش از لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی از 

 .نوع همبستگی است و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد

جامعه ي اماري شامل تمامی دانش اموزان پسر مقطع 

در دبیرستان  98-97 متوسطه بود، که در سال تحصیلی 

که به روش  .هاي شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند

 340 نمونه گیري تصادفی خوشه اي، نمونه اي به حجم 

  .نفر انتخاب شد

 

 

 روش اجرای پژوهش

ــتان بعد از تعیین نمونه و مجوزات الزم،  به دبیرس

ــیراز مراجعه کرده و  بعد از هماهنگی با  ــهر ش های ش

مسئوالن، افراد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه 

شدند و از آنان دعوت به عمل آمد. بعد از  ای انتخاب 

جلســــه توجیهی و اطمینان دادن به آنان از محرمانه 

شرکت کردن  صی و داوطلبانه بودن در  شخ صات  شخ ماندن م

شنامه ها بین در  س شد و پر پژوهش، نمونه ها انتخاب 

آنان توزیع و سپس جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل 

 آماری قرار گرفت.

 

 

 ابزار تحقیق:

 پرسشنامه سازگاری اجتماعی:الف(

ساخته شده  ۱۹۶۱پرسشنامه سازگاری توسط بل در سال 

ال دارد و ٓ  سو ۳۲است. پرسشنامه سازگاری اجتماعی 

ن به صورت بله و خیر و نمیدانم آهای گزینه پاسخ به

است که گزینه بله نمره یک و خیر صفر نمره دارد. 

ن به ترتیب صفر و آبنابراین، حداقل و حداکثر نمره 

است. در پژوهش میکاییلی و امامزاده، پایایی کل  ۳۲

مد آبه دست  ۸۰/۰ن آو روایی  ۸۴/۰زمون آاین 

  (.۱۳۸۷)میکاییلی و امامزاده، 

 

  :پرسشنامه خودتنظیمی هیجانیب(



 (۲۰۱۰و کاشدان) پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن

ها بر اساس سوال است؛ که پاسخگویی به آن ۲۰شامل 

ای از طیف بی نهایت در مورد من درجه 5طیف لیکرت 

درست است تا اصالً در مورد من درست نیست را شامل 

نظر روایی  پرسشنامه مزبور پس از ترجمه، از .میشود

محتوایی در اختیار متخصصان روانشناسی مربوطه قرار 

گرفت و روایی محتوایی آن تایید شد. پرسشنامه دارای 

کاری و کاری، سازشسه مولفه یا خورده مقیاس پنهان

سوال دارند. پایایی  5و  ۷، 8تحمل است که به ترتیب 

های پنهان کاری، سازش آلفای کرونباخ خرده مقیاس

و پایایی  ۵۰/۰و ۷۵/۰، ۷۰/۰و تحمل به ترتیب کاری 

گزارش شده است. ضریب پایایی این ۸۱/۰کل برابر 

و در حد قابل قبول  ۸۲۷/۰پرسشنامه در این پژوهش 

  .است

 

  :وریآپرسشنامه تابج(

مورد تهیه  (۲۰۰۳)این پرسشنامه را کانر و دیویدسون 

 25آوری کانر و دیویدسون قرار دادند، پرسشنامه تاب

گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامالً 

نادرست( و پنج )همیشه درست( نمره گذاری میشود. 

( در پژوهشی به ۱۳۸۶سامانی، جوکار و صحراگرد )

بررسی روایی و پایایی این مقیاس را در فرهنگ 

ایرانی بررسی و با استفاده از روش تحلیل عوامل، 

ین، ضریب پایایی مقیاس روایی ان را تایید بود. همچن

مذکور، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

گزارش شده است. ضریب پایایی این پرسشنامه در ۷۶/۰

  .و در حد قابل قبول است ۸۸۲/۰این پژوهش 

 

 ها یافته



)خود های توصیفی متغیرهای پیشبین  اماره 1در جدول 

)سازگاری وری( و متغیر مالک ٓ  تاب اتنظیمی هیجانی و

  اجتماعی( اورده شده است.

: اطالعات توصیفی متغیرها1جدول  

 میانگین متغییر
انحراف 

 معیار
 تعداد

سازگاری 

 اجتماعی
18/11 6/32 340 

خودتنظیمی 

 هیجانی
98/59 18/34 340 

 340 16/62 63/54 تاب اوری

و  ۱۱/۱۸ سازگاری اجتماعیبراساس این جدول، میانگین 

، میانگین خود تنظیمی هیجانی ۳۲/۶انحراف معیار آن 

و میانگین تاب اوری  ۱۸/۳۴و انحراف معیار ان  ۹۸/۵۹

 2بوده است. در جدول ۶۲/۱۶و انحراف معیار آن  ۵۴/۶۳

ضریب همبستگی و سطح معناداری بین متغیرهای پیشبین 

  .و متغیر مالک آورده شده است

 

وری با ٓ  تاب اخود تنظیمی هیجانی و: ماتریس همبستگی  2جدول 

یسازگاری اجتماع  

 ۳ ۲ ۱ متغیر

.سازگاری ۱

 اجتماعی
۱   

.خودتنظیمی ۲

 هیجانی
**۶۱/۰ ۱  

 ۱ ۵۸/۰ ۶۹/۰** آوری.تاب۳

)خود بین این جدول نشان میدهد بین متغیرهای پیش

وری( و متغیر مالک )سازگاری آتاب تنظیمی هیجانی و

وجود دارد.  p<0/01) همبستگی معناداری ) اجتماعی(

سازگاری و  خودتنظیمی هیجانیهمبستگی بین 



سازگاری اوری و و همبستگی بین تاب ۶۱/۰اجتماعی

ن است آگر  ها بیاناست که این یافته ۶۹/۰ اجتماعی

وری با سازگاری آتاب خود تنظیمی هیجانی وبین 

  .اجتماعی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد

 

بینی ون همزمان برای پیش: نتایج تحلیل رگرسی 3جدول 

 وریٓ  تاب اخود تنظیمی هیجانی وسازگاری اجتماعی براساس 

متغیر 

 مالک
R 2R F 
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 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش 3در جدول 

آورده شده است. با توجه به  سازگاری اجتماعیبینی 

ضریب رگرسیون  3نتایج به دست آمده در جدول 

 خودتنظیمی هیجانی بین نشان میدهد که تمتغیرهای پیش

و   Beta=0/49تاب اوری با  t=4/15و  Beta=0/32با 

t=6/41   بینی توان پیش ۰۰۱/۰در سطح معناداری

واریانس  ۵۳/۰سازگاری اجتماعی را دارند و روی هم 

  .کنندبینی میسازگاری اجتماعی را  پیش

 

 گیری  بحث و نتیجه

این مطالعه با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی بر 

آوری در نوجوانان أساس خود تنظیمی هیجانی و تاب

داد که های حاصل از این پژوهش نشان انجام شد. یافته

ای مثبت و معنادار با سازگاری تاب آوری رابطه



اجتماعی دارد و میتواند سازگاری اجتماعی را در 

  .نوجوانان پیش بینی کنند

در تبیین این یافته میتوان گفت از انجایی که 

وری میتواند موجب بهبود بخشیدن به آافزایش تاب 

کیفیت زندگی و در نهایت سازگاری شود )شاین و 

وری باالتری ٓ  (، نوجوانانی که سطح تاب ا۲۰۰۴یم، سیمک

دارند در سازگاری هم نمرات باالتری به دست می 

ور میتوانند با مشکالت زندگی آورند. افراد تاب آ

پذیری بیشتری داشته بهتر کنار بیایند و و انعطاف

  .باشند

مفهوم تاب آوری در روبه رو شدن با عوامل 

تنیدگی زای شدید و عمده معنا پیدا می کند و حاصل 

آن نیز سازگاری کارآمد با شرایط تهدید آمیز است 

تاب آوری افسردگی را (. ۱۳۹۵)آسنجرانی و دیگران، 

و از مشکالت روان ( ۲۰۱۰کاهش میدهد )وایت و دیگران، 

آنان را در برابر شناختی افراد پیشگیری کرده، 

تأثیرات روان شناختی حوادث مشکل زا محافظت می کند 

بر این ( ۲۰۰۹آرس و دیگران )(. ۲۰۰۹)پینکوآرت، 

باورند که افراد تاب آور، اغلب با ایجاد هیجانات 

مثبت پس از رویدادهای تنیدگی زا، به حالت طبیعی 

باز می گردند. افراد تاب آور بدون اینکه سالمت 

ها کاهش یابد و دچار مشکالت شوند، روانی آن

رویدادهای تنیدگی زا را پشت سر گذاشته و در مواردی 

نیز با وجود تجارب دشوارشان، موفق و کامیاب می 

پژوهشها حاکی از آن (. ۱۳۹۵شوند )حبیبی و دیگران، 

است که افراد با تاب آوری باال، سطح کمتری از 

گرش فاجعه اجتناب را نشان میدهند و کمتر به سمت ن

از آنجایی . )۲۰۱۰سازی پیش می روند )أنگ و دیگران، 

که تاب آوری یک فرایند محافظت کننده است که احتمال 

پیامدهای منفی را کاهش میدهد )آرگینتون و ویلسون، 

که از این ویژگی محافظت نوجوانانی ، بنابراین (۲۰۰۰

کننده برخوردار هستند، هنگام برخورد با مشکالت و 

رویدادهای فشارزای زندگی تالش می کنند نگرش خود را 

نسبت به آن عوامل فشارزا مثبت نمایند و از این 



های منفی مانند عالیم افسردگی از طریق از وجود ویژگی

(. ۱۳۹۲خویش محافظت کنند )آریاپوران و دیگران، 

مطالعات مختلف بر روی تاب آوری تأکید می کند که 

خورد و انطباق با تجربیات تاب آوری فراتر از بر

آسیب زاست. بدین معنا که فرد قدرت بازگشت و رشد به 

و  شیوه مثبت در برابر شرایط نامناسب را دارد )كنات

 (.۲۰۱۴دریویس، 

بین همچنین نتایج پژوهش حاظر نشان داد 

ی مثبت معناداری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی رابطه

 ، )2019الگانا )سوسا و وجود دارد که با پژوهش 

زاده توکلی (، 1393ابوالقاسمی و همکاران )

 همخوانی داشت.(۱۳۹۷زاده و زارعی )لیل (و 1390)

در حقیقت، می توان گفت که ظرفیت هیجانی باال به فرد 

این امکان را می دهد تا در برخورد با دیگران، از 

خلق و خوی مثبت و سطح تحمل مورد نیاز استفاده کند 

بتواند با آنها به بهترین واکنش و رفتار را تا 

بروز دهد و به سازگاری مطلوب دست یابد. زیرا می 

داند که افراد از ظرفیت های هیجانی متفاوت 

برخوردارند و تمایالت و خواسته های گوناگونی دارند 

که ممکن است با تمایالت و خواسته های آنها بسیار 

با به  هیجانی متفاوت باشد. همچنین، خودتنظیمی

کارگیری مهارت های اجتماعی می تواند به سازگاری 

اجتماعی فرد کمک کند و در این رابطه از رفتارهایی 

نظیر همکاری، مسئولیت پذیری، همدلی، خویشتن داری و 

خوداتکایی استفاده کند. بنابراین، الزم است خلق و 

خو و هیجان های نوجوانان توسط والدین و مربیان 

جه و آموزش قرار گیرد )کار تلج و میلبرن، مورد تو

۲۰۰۹ .) 
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