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 چکیده 

جام آموزان دختر ممتاز انبینی کیفیت زندگی در مدرسه دانشخودتنظیمی هیجانی در پیش پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر شامل همه دانشباشد و جامعه آماری گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می

دانش آموز ممتاز به روش  111پژوهش  مشغول به تحصیل هستند. برای انجام این 99-99اردبیل است که در سال تحصیلی 

ها از پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی برای جمع آوری داده ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

اده نتایج پژهش نشان د مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. Spss-11ها با استفاده از نرم افزار در مدرسه استفاده شده است. داده

بنابراین با استفاده از  وجود دارد. 11/1بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در مدرسه رابطه معنادار در سطح است که 

توان برای افزایش توانایی خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان اقدام کرد تا کیفیت زندگی در مدرسه نتایج این پژوهش می

 بهتری را تجربه کنند.

 آموزان ممتازخودتنطیمی هیجانی، کیفیت زندگی، دانشیدی: واژگان کل

 

 

 

 

 

 مقدمه

کنند و عملکرد تحصیلی و موفقیت دانش مدرسه محیطی است که دانش آموزان و نوجوانان بیشتر وقت خود را در آن سپری می

اشد. بزندگی تحصیلی دانش آموزان میگیرد. یکی از این عوامل کیفیت آموزان در این محیط، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می

 ها در زمینه فیزیکی، روانشناختی، رفتاری و ازدر حالت کلی کیفیت زندگی را به عنوان درجاتی از رضایتمندی و رسیدن به نیاز

های ای از سیستمنمایند. احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی و در زمینههمه مهمتر احساس خوب بودن تعریف می

باشد. به عبارتی دیگر، های او میکند،  مرتبط با اهداف، انتظارات، استانداردها و دغدغهرزشی و فرهنگی که در آن زندگی میا

ای پیچیده در سلامت جسمانی، وضعیت روانشناختی، سطح استقلال، کیفیت زندگی یک مفهوم با طیف وسیع است که به شیوه

(. بنابراین 1399زاده و همکاران، های مهم محیط دورنی فرد نقش دارد )حسامجنبه ارتباطات اجتماعی، عقاید شخصی فرد و
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دیگر تواند افراد را از یکهای انحصاری افراد است و میی تفاوتکیفیت زندگی را به معنای چگونگی زندگی فرد که دربرگیرنده

شود، که از ء کیفیت زندگی مربوط به محیط مدرسه می(. یکی از اجزا1399گیرند )چهری و پرندین، متمایز گرداند، در نظر می

های اخیر به دلیل اهمیت ای است که در دههیاد می شود. کیفیت زندگی در مدرسه سازه 1آن به عنوان کیفیت زندگی در مدرسه

بت و اهمیت آن در زندگی دانش آموزان بدان توجه شده است و به عنوان بهزیستی و رضایت کلی دانش آموزان از تجارب مث

(. این 1393ای دارد، تعریف شده است )کارشکی، مومنی و قریشی راد، های دورن مدرسهمنفی کسب شده که ریشه در فعالیت

اشد، بای میتجارب مثبت و منفی سازنده ادراک کلی دانش آموزان از میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کلی از زندگی درون مدرسه

(. کیفیت زندگی در مدرسه با 1992، 2و از زندگی روزانه درون مدرسه است )آنیلی و بورکهمچنین بیانگر سطح رضایت کلی ا

( و همین 1391بینی کننده انگیزش تحصیلی است )زاهد بابلان، کیمیان پور و دشتی، انگیزش مثبت، رابطه معنادار دارد و پیش

روانی، روابط بین فردی، رشد شخصی، کارآمدی، سلامت کند. سلامت امر اهمیت توجه به این مسئله را در مدارس دو چندان می

(. 2112، 3گری از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در مدرسه است )کانترو، پوئنت و آلمدیاجسمی، رفاه مادی و خود تعیین

تنظیم هیجان است.  4تواند در پیش بینی کیفیت زندگی در مدرسه نقش داشته باشد، خودتنظیمی هیجانیعاملی دیگری که می

ها را تجربه و ابزار ها آنتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقتبه صورت فرایندی است که از طریق آن افراد می

گیرد و (. تنظیم هیجان، در طول تجربیات اجتماعی شدن در روند رشد شکل می1999، 5کنند، کنترل داشته باشند )گروس

های مختلف و توانایی شناسایی صحیح شود. توجه به هیجاندر دستیابی به کنترل هیجان ایجاد میبراساس راهبردهای محدود 

هیجانات یک امر ضروری در تنظیم آن است. این مفهوم از جمله مفهوم جدید در حوزه آسیب شناسی روانی است. تنظیم 

ست، های هیجانی ابازنگری ارزیابی و اصلاح واکنش کند، که مسئولهیجانی را به عنوان فرایندهای درونی و بیرونی تعریف می

توان فرایندی در نظر گرفت که به کمک آن فرد بر نوع و ابراز هیجانی که در حال حاضر تجربه می به طور کلی این عامل را می

ه با همسالان تعمیم دادها از جمله روابط های خودتنظیمی هیجانی در روابط میان فردی به دیگر بافتگذارد. روشکند، تاثیر می

دهد. در کودکان و نوجوانان فرایند تنظیم هیجان شود و کیفیت روابط افراد را در بیرون از محیط خانواده تحت تاثیر قرار میمی

ود رهای حیاتی در رشد اجتماعی و هیجانی به شمار میگیرد و یکی از مکانیسمبه منظور دستیابی به اهداف اجتماعی صورت می

های مختلف در افراد منجر شود تا افراد در دستیابی تواند با ایجاد توانمندی(. خودتنظیمی هیجانی می1399خی و باقری، )شی

ی (. تنظیم هیجان به وسیله1399به اهداف خود به افکار، هیجانات و رفتارهای خود توجه بیشتری نمایند )دلگرم، باقری و ثابت، 

های هیجانی است، متمایز است. در عیین می شود و از احساسات هیجانی که نقطه شروع پاسخهای هیجانی تای از پاسخدسته

م های مربوط به تنظیهای تنظیم هیجان شامل اهداف و عملکردترین دسته بندی برای طبقه بندی استراتژیاین میان مناسب

گیری شخصیت است. ابراز زمینه برای شکل های خاص و ایجادهیجان است که شامل نیازهای لذت بخش، حمایت از فعالیت

هیجان بیش از حد، به صورتی روشن و واضح برای افرادی که دچار احساسات، افکار منفی و آشفتگی هیجانی هستند، پیامدهای 

. رودمی های روانی منفی را به همراه خواهد داشت و از این نظر رفتاری ناسازگارانه به شماراجتماعی منفی و متعاقب آن واکنش

های های خود را با توجه به موقعیتها به فرایند تنظیم هیجان اشاره دارد که طی آن افراد هیجاناین کارکرد دوگانه هیجان

کنند. در واقع تنظیم هیجان اشاره به این دارد که افراد توسط آن هیجانات خود را تحت تاثیر قرار گوناگون تنظیم و تعدیل می

(. در واقع 1395شود که فرد چگونه هیجاناتش را تجربه و ابراز کند )راستگو و باباخانی، فرآیند، مشخص می دهند و طبق اینمی

ها جهت دستیابی به اهداف بالاتر تعریف شده است. این عامل به عنوان کوشش روانی در کنترل وضعیت درونی فرایندها و کارکرد

ها نقش دارد. شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفهو غیر آگاهانه می خودتنظیمی هیجانی شامل همه راهبردهای آگاهانه

خواهد همیشه فرد در یک موقعیت آرام، هیجاناتش را های نامطلوب نیست، بلکه میهدف از این فرایند تنها فرونشاندن هیجان

ه آیا خودتنظیمی هیجانی توان (. بنابراین سوال اساسی پژوهش حاضر این است ک1393بروز دهد )حسن پور و همکاران، 

 بینی کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان تیزهوش را دارد یا نه؟پیش

                                                             
1. Life Quality in School   
2 . Ainley, Bourke 
3 . Cantero, Puente, Almeida 
4 . emotional self-regulation 
5 . Gross 



 روش 

آموزان دختر دوره متوسطه دوم روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش

آموز ممتاز به دانش 111ستند. برای انجام این پژوهش مشغول به تحصیل ه 99-99شهر اردبیل است که در سال تحصیلی 

مدرسه و 3ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که از بین مدارس دخترانه دوره متوسطه دوم، ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه

الا در طول به ب12آموزان ممتاز داشتن معدل کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد. ملاک انتخاب دانش2از هر پایه تحصیلی 

بود که با مراجعه به اسناد و مدارک تحصیلی موجود در پرونده تحصیلی  99-99سال گذشته و نوبت اول سال تحصیلی 

های آماری های آمار توصیفی و روشها از شاخصآموزان و به کمک متصدیان امور دفتری صورت گرفت. برای تحلیل دادهدانش

 های زیر استفاده شد.ها از پرسشنامهآوری دادهین برای جمعپیرسون و رگرسیون استفاده شد. همچن

سؤال است که  21( شامل 2111) 2هافمن و کاشدانپرسشنامه خودتنظیمی هیجانی :1پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی

درست نیست نهایت درمورد من درست است تا اصلاً درمورد من ای از طیف بیدرجه 5ها بر اساس طیف لیکرت پاسخگویی به آن

شود. پرسشنامه مزمور پس از ترجمه، از نظر روایی محتوایی در اختیار متخصصان روانشناسی مربوطه قرار گرفت و را شامل می

کاری و تحمل است که به ترتیب کاری، سازشروایی محتوایی آن تأیید شد. پرسشنامه دارای سه مؤلفه یا خرده مقیاس پنهان

 51/1و  25/1، 21/1کاری و تحمل به ترتیبکاری، سازشهای پنهانایی آلفای کرونباخ خرده مقیاسسؤال دارند. پای 5و  2، 9

 و در حد قابل قبول است. 922/1گزارش شده است. ضریب پایایی این پرسشنامه در این پژوهش  91/1و پایایی کل برابر 

سؤال است که در  39( شامل 1999ینلی و بورک )پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ا: 9پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

وزان آمشود و هدف آن بررسی کیفیت زندگی دانشای از طیف کاملاً موافق تا تقریباً مخالف را شامل میدرجه 4ای یک مقیاس فاصله

(؛ رابطه با 32، 29 ،19، 14، 5(؛ عواطف منفی )سؤالات 33، 21، 12، 11، 9، 1بعد است: رضایت عمومی )سؤالات  2در مدرسه در 

(؛ ماجراجویی 21، 11، 2، 4(؛ پیشرفت )سؤالات 39، 31، 25، 15، 12، 9(؛ فرصت )سؤالات 39، 31، 25، 15، 12، 9معلم )سؤالات 

( 1391شال و همکاران )( است. در پژوهش سلطانی31، 35، 31، 29، 24، 21، 1، 3( و انسجام اجتماعی )32، 22، 23، 13، 11)

های خودکارآمدی عمومی و مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با بررسی همبستگی آن با پرسشنامه روایی همگرای

امه اند. همچنین پایایی پرسشنتأیید کرده نظرسازگاری نوجوانان محاسبه و تأیید شده است و روایی محتوایی آن را استادان صاحب

گزارش شده است. پایایی محاسبه شده  95/1یری آلفای کرونباخ محاسبه شده که گیا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه

 به دست آمده است. 91/1در این تحقیق با روش آلفای کرونباخ، 

 نتایج

و  59/19و میانگین معدل  94/1و انحراف استاندارد  34/11آموزان ممتاز با میانگین سنی نفر از دانش 111در پژوهش حاضر 

ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. شرکت کردند. جهت تحلیل داده 12/2دارد انحراف استان

 گزارش شده است. 1های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول آماره

                                                             
6 .Emotional self-regulation questionnaire 
7 .Hofmann & Kashdan 
8 .Quality of School Life questionnaire 
 



 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره .1جدول

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 12/5 49/12 سازگاری

111 

 14/11 15/15 پنهان کاری

 31/4 49/9 تحمل

 22/13 32/15 رضایت عمومی

 53/1 31/11 عواطف منفی

 49/5 55/13 رابطه با معلم

 49/5 55/13 فرصت

 21/3 39/9 پیشرفت

 51/5 22/11 ماجراجویی

 41/1 54/11 انسجام اجتماعی

 91/19 15/54 خودتنظیمی هیجانی

در کیفیت زندگی 

 مدرسه
15/19 24/32 

 های آن وکنندگان مطالعه در متغیرهای خودتنظیمی هیجانی و مؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت 1جدول 

دهد. برای بررسی میزان رابطه خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی از های آن را نشان میکیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفه

پیرسون استفاده شد. قبل از اجرای آزمون پیرسون جهت بررسی نرمال بودن از آزمون کالموگروف اسمیرنف همبستگی آزمون 

توان از آزمون پیرسون استفاده شود. داری است پس توزیع متغیرها نرمال است و میاستفاده شد که نتیجه بیانگر عدم معنی

 آورده شده است. 2در جدول  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش



 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش . ماتریس2جدول 

               1               5                4                3                2               1متغیرها                                             

2               9               9   

 .سازگاری                                                                                       1

                                                  43/1**کاری                              .پنهان2

 13/1          13/1**.تحمل                                      3

 21/1**       42/1**       51/1**.رضایت عمومی                        4

 22/1*      -12/1         51/1**        19/1.عواطف منفی                               5

      22/1*        51/1**       19/1**      51/1**        99/1**.رابطه با معلم                            1

 99/1**       22/1*        51/1**       19/1**      51/1**        99/1**.فرصت                                     2

 91/1**       92/1**       22/1*        53/1**       19/1**      51/1**        99/1**.پیشرفت                                 9

      94/1**       91/1**       21/1**       52/1**      11/1**      51/1**        92/1**.ماجراجویی                              9
**91/1    

      51/1**      51/1**       21/1*         32/1**       21/1*        45/1**       49/1**.انسجام اجتماعی                     11
**59/1      **51/1    

 * 15/1داری در سطح معنی**  11/1داری در سطح معنی

شود، نتایج همبستگی نشان داد بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در مدرسه مشاهده می 2همانطور که در جدول   

بینی کیفیت زندگی بر اساس خودتنظیمی هیجانی، میزان پیشوجود دارد. همچنین جهت بررسی  11/1رابطه معنادار در سطح 

 گزارش شده است. 3تحلیل رگرسیون چندگانه اجرا شد که خلاصه آن در جدول 

 بینی کیفیت زندگی در مدرسه بر اساس خودتنظیمی هیجانی.  تحلیل رگرسیون برای پیش3جدول 

R        2R           گیری شدهاستاندارد اندازهضریب تعیین تعدیل شده    انحراف      B         بتا         انحراف استاندارد     

T         داریمعنی 

51/1   32/1                     31/1                                        22/11                          29/1                14/1              

54/1     44/1        111/1 

 بینی کیفیت، نتایج رگرسیون نشان داد خودتنظیمی هیجانی قادر به پیششاهده استل مقاب 3طور که در جدول همان

 کند.از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می 29/1(. در مجموع خودتنظیمی هیجانی، 111/1زندگی در مدرسه است )

  گیریبحث و نتیجه

داد که خودتنظیمی هیجانی در پیش بینی کیفیت زندگی در مدرسه نقش معناداری دارد. این پژوهش نتایج پژوهش حاضر نشان 

( مبنی بر وجود رابطه 2111( و پژوهش گراتز و گاندرسون )1399(، شیخی و باقری )1395با پژوهش راستگو و بابا خانی )

ها نشتوان گفت، تنظیم هیجان به کیافته پژوهش میباشد. در تبیین این معنادار بین کیفیت زندگی و خودتنظیمی همسو می

دهد و موجب برقراری تعادل  و انطباق دوباره های جدید یاری میهایی اشاره دارد که فرد را در رویارویی با شرایط و نیازو مهارت

لش برانگیز، برای حل تعارض از زا و چاکنند، در مواقع تنیدگیهای تنظیم هیجان استفاده میگردد. افرادی که از روشها میآن

اسب ای منهای مقابلهکنند، بنابراین حل موثر تعارض و مدیریت آن در ارتباط متقابل و شیوهی کارآمدتری استفاده میشیوه

تواند باعت بهبود عملکرد دانش آموزان درمحیط خانواده و بخصوص محیط مدرسه شود. زمانی که دانش آموزان در محیط می

هایی که از مهارت تنظیم هیجانی برخوردارند از واکنش نامطلوب نسبت به اتفاقات شوند، آنبا تعارضی رو به رو میمدرسه 

کنند، که این مر منجر به افزایش کارایی فرد در محیط تر با مشکلات برخورد میتر و بهنجارخودداری کرده و به صورت سازگارانه



شود. خودتنظیمی هیجانی، چند ویژگی مهم دارد؛ اول اینکه ندگی فرد در مدرسه میمدرسه و در نتیجه آن بهبود کیفیت ز

شود تا افراد با افزایش و با کاهش هیجانات، هیجانات مثبت و منفی خود را تنظیم کنند. افرادی که هیجانات مناسب باعث می

ی هاتوانند مسئولیتآن هیجانات را دارند، می های اجتماعی و متعاقباز خود بروز می دهند و توانایی تفسیر مناسب موقعیت

ای مهم هخود را به درستی انجام داده و رابطه صحیح با افراد دیگر برقرار کنند، از طرف دیگر تنظیم هیجان باعث تقویت مهارت

ی اجتماعی در هاهای روانشناختی، افزایش ارتباط مطلوب اجتماعی، کارایی مطلوب در موقعیتزندگی از جمله گسترش مهارت

باشد که به صورت شود. این عامل شامل یک سری سازو کارهایی میها میجهت حل تعارض و واکنش نشان دادن نسبت به آن

شود تا فرد قبل از واکنش نسبت به وقوع یک گیرد. خودتنظیمی هیجانی، منجر میخودآگاه و ناخودآگاه مورد استفاده قرار می

آموزانی که این توانایی را دارند، قادرند به شود. دانشازد و منجر به کاهش پاسخ هیجانی منفی فرد میرویداد، به تفسیر آن بپرد

ر تتر از خود بروز دهند و با شرایط مختلف سریعهای مختلف رفتار مناسبراحتی هیحانات خود را کنترل کنند و در موقعیت

ی اجتماعی مطلوب با همسالان در مدرسه و ارزیابی مناسب کیفیت م رابطهها را درجهت تداوشوند و همین توانایی آنسازگار می

 کند.زندگی در مدرسه هدایت می
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the role of emotional self-regulation in predicting 

quality of life in Clever girl students. This is a descriptive correlational study and the statistical 

population includes all female secondary school students in Ardabil city who are studying in 

the academic year of 219-2121. For this study, 111 privileged students were selected by 

multistage cluster sampling. To collect the data, the questionnaire of emotional self-regulation 

and quality of life in school was used. Data were analyzed using Spss-11 software. Results 

showed that there was a significant relationship between emotional self-regulation and quality 

of life in school at 1/11 level. Therefore, using the results of this study can enhance students' 

ability to self-regulate to experience better quality of life in school. 
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