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 مقدمه
است، این دوره  سالینوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگ

سال قرار دارد و در این دوره  19تا  10از رشد بین سنین 
رود و برای بسیاری از نوجوانان نوجوان به سمت استقالل می

ای از ایجاد است. نوجوانی دوره« طوفان و استرس»دوره 
عاطفی و همراه با پویایی  -تغییرات جسمی، شناختی، اجتماعی
دهد عظیمی طی آن رخ می و هیجان بسیار است که تحوالت

صورت (. باوجوداینکه اکثر نوجوانان به2013، 1)بالتیس و شای
های اخیر تغییرات کنند در دههطبیعی این دوران را طی می

گوناگون در کودکان و نوجوان موردتوجه بیشتری قرار گرفته 
شوند و اگر تر بدل میاست زیرا در مواردی به مشکالتی جدی

با اختالالت گوناگون مانند اختالالت چنین مشکالتی 
همراه شوند، پیامدهای منفی بیشتری خواهند داشت  2هیجانی

(. اختالالت هیجانی بین کودکان و 1398)عثمانی و شکری، 
دانش آموزان  %20باشد و بیش از نوجوانان بسیار رایج می

خصوص اضطراب فراگیر مدارس عادی، مشکالت هیجانی به
اجتماعی  -و این اختالالت عواقب روانی دهندرا نشان می

 (.2019و همکاران،  3گوناگونی را در پی دارد )سلرز
مثال عنواناختالالت هیجانی چندین مالک مختلف دارد به

های منفی شدید و مکرر است، این اختالالت همراه با هیجان
واکنش اجتنابی به محرک هیجانی خود موجب کاهش کنترل 

شود و فرد درگیر تالش برای یجان میو ارزیابی درست ه
تضعیف، فرار یا اجتناب و یا پیشگیری از بروز و آغاز حاالت 

صورت آشکار و پنهان در تالش هیجانی است. همه افراد به
رو هستند که روی مسیر تجربه هیجاناتشان تأثیر بگذارند، ازاین

های منفی احساسات با عدم تمایل به تعجب ندارد که ارزیابی
تجربه حاالت هیجانی همراه است و سپس خود را در قالب 

دهد و افراد از راهبردهای گوناگونی برای رفتارها نشان می
زاواال، -گیرند )بولیس، بوچر، سارکنترل هیجانات خود بهره می

(. بسیاری از مشکالت و اختالالت 2019، 4فارچون و بارلو
زا که ناشی بهیجانی و همچنین رفتارهای غیرانطباقی و آسی

از تکانشگری، بازداری زدایی با میل به خطرپذیری هستند، از 
گیرد و این امر یعنی عدم توانایی در تنظیم هیجانات نشأت می

ویژه در دوران کودکی و نوجوانی توانایی تنظیم هیجانات به
، 5های حیاتی و الزم است )ویس، سالیوان و تولازجمله مهارت

شده و م هیجان در دوران کودکی شروع(. توانایی تنظی2015
یابد و مکانیزمی ای در سراسر زندگی تحول میطور پیوستهبه

است که در تحول و حفظ این اختالالت نقش مهمی دارد. 
                                                           

1. Baltes & Schaie 
2. Emotional Disorders 

3. Sellers 

4. Bullis, Boettcher, Sauer‐Zavala, Farchione & Barlow 

5. Weiss, Sullivan & Tull 

ای از راهبردهای شناختی و تنظیم هیجان شامل گستره
رفتاری آگاهانه یا ناآگاهانه است که جهت کاهش، حفظ یا 

رود و این موضوع را که شخص ه کار میافزایش یک هیجان ب
ها هایی داشته و چگونه آنهایی را در چه زمانچه هیجان

دهد؛ بنابراین، تنظیم کند تحت تأثیر قرار میراتجربه و بیان می
عنوان ظرفیت تأثیر گذاشتن بر تجربه و بیان هیجان هیجان به

مر شود و مهارتی پیچیده است که در سرتاسر عخود تعریف می
عالوه نوجوان با (. به1397یابد )سپهوند و مرادی، تحول می

هوش هیجانی باال که عاملی مهم برای تنظیم هیجانات است، 
آمیز بهتر مقابله خواهند کرد و احساساتشان را با وقایع استرس

به نحو درستی بروز خواهند داد و حاالت خلقی خود را نیز 
که عدم برخورداری لیکنند درحاصورت صحیحی تنظیم میبه

تواند انواع اختالالت هیجانی را ایجاد کند از این توانایی می
 (.1397)گلستان، صارمی خامنه و ضرغامی، 

با توجه به مشکالتی که اختالل تنظیم هیجان با خود به  
همراه دارد، عواملی وجود دارند که در بهبود این اختالل مؤثر 

تواند باعث ازجمله عواملی است که می 6هستند، خودارزشمندی
بهبود عملکرد نوجوانان با اختالل تنظیم هیجانی شود و از 

بودی نسبی این افراد تواند به بهنفس میطرفی با افزایش عزت
(. خودارزشمندی مرتبط 2018نیز کمک کند )بوید و همکاران، 

عنوان شاخصی که سازگاری های شخصی هستند و بهبه ارزش
کند، تعریف شناختی و عملکرد اجتماعی را بازنمایی میروان
که افزایش خودارزشمندی احساس خوبی گردد و ازآنجاییمی

در یک حوزه خاص برای افزایش کند وقتی افراد ایجاد می
ها کنند، هدف آنگذاری میخودارزشمندی خود سرمایه

افزایش موفقیت و عدم شکست در آن حوزه است و بنابراین 
خودارزشمندی انواع مختلفی از رفتار و میزان زمان صرف شده 

مایمون، آلموگ، کوهن -کند )کاناتبینی میها را پیشدر آن
(، بنابراین افرادی که 1820، 7هامبرگر-و آمیچی

دهند معمواًل خودارزشمندی باالیی در زمینه خاص نشان می
انگیزد ها برمیشکست در آن حوزه واکنش شدیدی را در آن

آموزانی که بر روی شایستگی تحصیلی مثال دانشعنوانبه
کنند، وقتی مشکالت تحصیلی بروز گذاری میخود سرمایه

شود، تحصیالت حاصل می کند و یا نتایج منفی درمی
طورکلی تأثیرات تر، نشانگان افسردگی و بهنفس پایینعزت

(. 2011، 8شوند )پارک، سانچز و برینیلسنمنفی را متحمل می
در مطالعه دیگری نیز خودارزشمندی را منبعی مهم و حیاتی 

دانند که میزان گرایش نوجوانان به انواع اختالالت هیجانی می

6. Self-Worth 
7. Kanat-Maymon, Almog, Cohen & Amichai-Hamburger 

8. Park, Sanchez & Brynildsen 
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. خودارزشمندی بر ایـن اسـاس تکیه دارد که دهدرا نشان می
یابند مردم با توجه به تجارب فردی و اجتماعی خود، در می

هـای زندگی چگونه شرایطی برای موفقیت یا کـه موقعیـت
کند. با توجه بـه تجـارب موجود در ها فراهم میشکست آن

زندگی، هرچقدر افراد قدر و منزلت و بهای وجودی خود را بهتر 
ها و بیشتر بدانند، بـه همان نسبت اعتماد به خویشتن در آن

مند خواهند نفس بـاالیی بهرهشده و در نهایت از عزتافزوده
خودارزشمندی . (2019، 1بود )بریگانتی، فراید و لینوفسکی

آوری نوجوانان عاملی است که ارتباط محکمی با سطح تاب
د، از دارد و افرادی که هوش هیجانی باالیی دارن

تر هوش خودارزشمندی باالیی نیز برخوردارند و در سنین پایین
هیجانی و توانایی تنظیم هیجان ازجمله عواملی هستند که 

کنند )رحمان، بینی میخودارزشمندی دانش آموزان را پیش
( و تنظیم هیجان و خودارزشمندی هردو 2019، 2امجد و لیال

ت و منفی و وضعیت های هیجانی مثبعواملی هستند که تفاوت
کند )امیری، قاسمی بینی میتحصیلی دانش آموزان را پیش

 (1397نواب و جمالی، 
عامل دیگری که با اختالل تنظیم هیجان در ارتباط است، 

باشد و اشاره به درک و تصور فرد از می 3خوداثرمندی
دارد که خوداثرمندی بیان میاش در انجام کارها دارد. توانایی

ها مربوط به انگیزه، رفتار و عملکرد افراد تحت تأثیر قضاوت
آمیز یک رفتار یا کار خاص است توانایی خود در اجرای موفقیت

و نوجوانانی که دارای خوداثرمندی باالیی در انجام امور 
زیاد در مواجهه با موانع پایدارتر احتمالمختلف زندگی هستند به

ستند و این امر منجر به تالش و کوشش بیشتر، پیشرفت ه
که ها و درنتیجه موفقیت خواهد شد و هنگامیمهارت

های خوداثرمندی به سطح محکم و قابل قبولی برسد، شکست
ها به دلیل عدم افتد زیرا این شکستمداوم و ثابت اتفاق نمی

 گیرد که یکی از دالیلتالش کافی و کمبود انگیزه شکل می
( و این 2019، 4آن ناشی از خوداثرمندی پایین است )پروبست

افراد با خوداثرمندی پایین تحت تأثیر واکنش همساالن و 
دوستان به سمت پرخاشگری، خشونت، قلدری و سایر 

کنند و دلیل اصلی آن هم عدم رفتارهای منفی سوق پیدا می
های مختلف مهارت الزم برای تنظیم هیجان خود در زمینه

(. خوداثرمندی اجتماعی 2017و همکاران،  5ندگی است )تاکز
های خوداثرمندی، موجب ایجاد عنوان یکی از زیرمجموعهبه

شود و وی را از های اجتماعی در فرد میشایستگی

                                                           
1. Briganti, Fried & Linkowski 

2. Rehman, Amjad & Laila 
3. self-efficacy 

4. probst 

5. Tak 
6. Tsai, Wang & Wei 

7. Armum & Chellappan 

-های هیجانی مانند افسردگی و احساس تنهایی میآشفتگی

بور تر عزا راحترهاند و فرد با استفاده از آن از شرایط استرس
کند. درواقع، مفهوم اصلی خوداثرمندی اجتماعی به می

ها قادر به برقراری ارتباط باورهای افراد مبنی بر اینکه آن
اجتماعی و ایجاد دوستی جدید هستند، اشاره دارد؛ بنابراین اگر 
نوجوانان بتوانند خوداثرمندی اجتماعی خود را افزایش دهند 

کند )سای، ش پیدا میها کاهاحساسات و هیجانات منفی آن
که نوجوانی بهترین دوران برای (. ازآنجایی2017، 6وانگ و وی

های رشد کشف خود درونی افراد است و در این زمان مسئولیت
پذیرند، خوداثرمندی اجتماعی یک مؤلفه یافته تری را می

محافظتی است که موجب تقویت رشد و عملکرد اجتماعی در 
وه بر این، اعتقاد بر این است که شود عالدوران نوجوانی می

شناختی و بهزیستی خوداثرمندی اجتماعی در سازگاری روان
( و 2016، 7روانی یک فرد تأثیر زیادی دارد )آرموم وچالپن

سالی، درک بینی کننده عملکرد فرد در بزرگطورکلی پیشبه
او از شکست و موفقیت و برخورد هیجانی با این شکست و 

وابط با همساالن است و همچنین خوداثرمندی ها و رموفقیت
پایین در اختالالتی مانند اضطراب اجتماعی، افسردگی و... که 

-ها مختل هستند، گزارش شده است )اولنیکهیجانات در آن
(. در پژوهش دیگر نیز بیان شد که 2017، 8شمش و هیمن

بینی کننده رفتار، تواند پیشخوداثرمندی اجتماعی می
انتظارات و مقاصد باشد و هرگونه نقص در هیجانات، 

خوداثرمندی اجتماعی اختالل در سالمت روان و انواع 
، 9خالک و لستر-شود )عبدلاختالالت هیجانی را موجب می

2017.) 
از طرفی یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر بررسی نقش 
جنسیت بر خوداثرمندی اجتماعی و همچنین خودارزشمندی 

صد دارد ارتباط مفهومی بین خوداثرمندی است. به عبارتی ق
اجتماعی و خودارزشمندی در رابطه با اختالل تنظیم هیجان با 

های ساالورا، نقش تعدیل گر جنسیت تبیین کند. پژوهش
، بر نقش جنسیت 2013، 11؛ هانگ2017، 10یوسان و جاری

های اند و پژوهشروی خوداثرمندی اجتماعی تأکید کرده
، 13؛ بورول و شرک2013، 12ز و سوانوانگ، کروکت، سانچ

، نیز بر نقش جنسیت روی خودارزشمندی صحه 2009
سازد که دختران و پسران از چه اند و روشن میگذاشته

الگوهایی استفاده و چه کمیتی از خودارزشمندی و خوداثرمندی 
رو نقش تعدیل گر جنسیت کنند. ازایناجتماعی را تجربه می

  ابط بین این متغیرها بکاهد.تواند از پیچیدگی رومی

8. Olenik-Shemesh & Heiman 

9. Abdel-Khalek, M & Lester 
10. Salavera, Usan & Jarie 

11. Huang 

12. Kwang, Crockett, Sanchez & Swann 
13. Burwell & Shirk 
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یجان هحال با توجه به پیامدهای نامطلوبی که اختالل تنظیم 
ای طور گستردهشناختی بر روی نوجوانان دارد و بهازنظر روان

 ودهد ها را تحت شعاع قرار میزندگی فردی و اجتماعی آن
توجهی توانند نقش قابلهمچنین لزوم بررسی عواملی که می

تایج نو کنترل اختالالت تنظیم هیجان ایفا کنند، در بهبود 
سان تواند برای استفاده متخصصان، روانشناپژوهش حاضر می

رد دارند و معلمانی که با نوجوانان اختالل تنظیم هیچانی برخو
وجوانان مفید باشد. تشخیص و ارزیابی دقیق و موشکافانه این ن

نه اختالالت، گوو بررسی عوامل اثرگذار و بهبودبخش بر این
د؛ اما تواند اهمیت بسیاری برای این نوجوانان داشته باشمی

تاکنون پژوهشی ارتباط بین خوداثرمندی اجتماعی، 
خودارزشمندی با اختالل تنظیم هیجان به شکل منسجم و 

در  گر جنسیت نیزه مطالعه ننموده است و نقش تعدیلپیوست
هدف  ت؛ بنابراینندرت موردپژوهش قرارگرفته اساین رابطه به

عی پژوهش حاضر این است که ارتباط بین خوداثرمندی اجتما
ا و خودارزشمندی با اختالل تنظیم هیجان در نوجوانان ر

واهد بین نقش تعدیل جنسیت نیز مطالعه خبررسی کند و دراین
 شد.

 روش
-پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی می

دوره  انش آموزان مقطع دبیرستانباشد و جامعه آماری کلیه د
 2و  1منطقه  99-1398دوم در نیمسال دوم تحصیلی سال 

، حجم شهر تهران بود. از این میان جامعه آماری پژوهش حاضر
نمونه  نفر انتخاب شد؛ و 160نمونه با توجه به جدول مورگان 

ای انتخاب شدند گیری تصادفی خوشهبه روش نمونه
ز مدرسه انتخاب شد ا 61مدرسه  215صورت که از بین بدین

صورت تصادفی انتخاب شدند و هایی بهبین مدارس کالس
 ها در کالس نیز به طورتصادفی وارد پژوهش شدند.نمونه

یل مالک ورود به پژوهش )در مقطع دبیرستان دوره دوم تحص
جان( سال باشد و دارا بودن اختالل تنظیم هی 18کند و زیر 

ف )اختالل یا بیماری همبود و مصر معیار خروج از پژوهش
کنندگان منظور رعایت اصول اخالقی به شرکتدارو( بود و به

شده نزد پژوهشگر اطمینان داده شد که اطالعات حاصل
کنندگان تک شرکتمحرمانه باقی خواهد ماند و رضایت تک

های آمار ها با استفاده از روشوتحلیل دادهگرفته شد؛ و تجزیه
ستنباطی شامل همبستگی و رگرسیون چندگانه توصیفی و ا

 استفاده شد. SPSS23افزار آماری انجام شد و از نرم
 ابزار سنجش

                                                           
1. Self-Worth Contingency Questionnaire (CSWS) 
2. Crocker, Karpinski, Quinn & Chase 

3. Social Self-Efficacy Questionnaire (SSQ) 

پرسشنامه  :)CSWS( 1پرسشنامه خودارزشمندی. 1
 2خودارزشمندی توسط کروکر، کارپینسکی، کوین و چیس

زیرمقیاس و  7شده است. این پرسشنامه دارای ( ساخته2003)
مقیاس حمایت رـیزامل ـشس اـمقی 7این گویه است.  35

جویی، ظاهری و جسمانی، عشق خانواده، سبقت و رقابت
خدائی، شایستگی علمی، تقوی و پرهیزگاری و موافقت از 

ها در این مقیاس از شدیداً مخالفم سوی دیگران است. پاسخ
بندی شده است دامنه نمره این ( درجه7( تا شدیداً موافقم )1)

شده از این است. هر چه نمره حاصل 245تا  35ن پرسشنامه بی
دهنده میزان بیشتر خودارزشمندی پرسشنامه بیشتر باشد، نشان

( 2003خواهد بود و بالعکس. در پژوهش کروکر و همکاران )
ارزیابی شد و در ایران نیز پژوهش  82/0پایایی این مقیاس 

وی ( که بر ر1396بهادری خسروشاهی، حبیبی کلیبر و فرید )
دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم انجام شد، پایایی آن با 

گزارش شد )بهادری، حبیبی کلیبر  81/0روش آلفای کرونباخ 
(. پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش، با 1396و فرید، 

 گزارش شد. 84/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 
 :)SSQ( 3پرسشنامه خوداثرمندی اجتماعی. 2

توسط  1989پرسشنامه خود اثرمندی اجتماعی نوجوان در سال 
برای سنجش میزان خوداثرمندی نوجوانان تدوین شد.  4کنلی

گویه است و عملکرد و فعالیت  25این پرسشنامه دارای 
کند و اجتماعی نوجوان را در یک طیف لیکرتی بررسی می

( و 1ای از غیرممکن )طیف هفت درجهآزمودنی در یک 
دهد. دامنه نمره این ها پاسخ می( به پرسش7ازحد ساده )بیش

است و نمره باالتر خوداثرمندی  175تا  25پرسشنامه بین 
( 1989دهد. در پژوهش کنلی )اجتماعی باالتر را نشان می

. ارزیابی شد و در ایران، رضائی، /77پایایی این مقیاس 
خانجانی، در پژوهشی ضمن سنجش روایی مصطفایی و 

صوری و محتوایی این ابزار، پایایی پرسشنامه خوداثرمندی 
اجتماعی نوجوانان را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه 

بوده است )رضایی و  82/0کردند که مقدار آن برابر با 
(. پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش، با 1393همکاران، 

 گزارش شد. 78/0ه از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و استفاد
: )DERS( 5پرسشنامه اختالل تنظیم هیجان. 3

اختالل تنظیم هیجانی یک شاخص خود گزارشی است که 
برای ارزیابی اختالالت موجود در تنظیم هیجانی به شکل 

تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده جامع
 (.2004، 6باشد )گراتز و رومرسؤال می 36است و دارای 

( و 0ای لیکرتی هرگز )درجه 5گذاری آن از مقیاس نمره
است،  180تا  36کند، دامنه نمره بین ( تبعیت می5همیشه )

4. Connolly 
5. The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 

6. Gratz & Roemer 
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هرچه نمره باالتر باشد به معنای اختالل هیجانی بیشتر است. 
گزارش  88/0( پایایی این پرسشنامه را 2004گراتز و رومز )

(، برای تعیین پایایی 1393در پژوهش شعبانی خدیو )د. نمودن
ی اختالل تنظیم هیجانی از روش آلفای کرونباخ پرسشنامه

قبول بود که بیانگر ضرایب قابل 77/0استفاده شد که برابر با 
پایایی پرسشنامه حاضر در این  .ی مذکور بودپرسشنامه

 79/0و  پژوهش، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
 گزارش شد.

 هایافته
پسر(  80دختر و  80نفر ) 160کنندگان در این پژوهش شرکت

سال  18تا  15از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم بودند و بین 
قرار داشتند و همچنین بیشترین میزان پایه تحصیلی مربوط 

های آمار توصیفی ( شاخص1به کالس دهم بود. در جدول )
ژوهش، اختالل تنظیم هیجان، خود اثرمندی برای متغیرهای پ

های آن آورده شده اجتماعی و خود ارزشمندی و خرده مقیاس
 است.

 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته .1جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار کشیدگی چولگی

 اختالل تنظیم هیجان 10/97 69/19 -27/0 -05/0
 خود اثرمندی اجتماعی 62/26 38/6 -64/0 -24/0

 خود ارزشمندی 56/166 64/28 -58/0 -26/0
 حمایت خانواده 5/24 69/5 -48/0 -26/0

 جوییسبقت و رقابت 61/25 74/5 33/0 -22/0

 ظاهری و جسمانی 86/23 97/4 -12/0 -60/0
 عشق خدائی 65/24 45/6 -22/0 -43/0
 شایستگی علمی 67/22 74/5 -27/0 -42/0
 تقوی و پرهیزگاری 37/23 30/5 -66/0 -15/0
 موافقت از سوی دیگران 88/21 03/5 -14/0 -21/0

 
شاهده میهمان ( مقادیر میانگین 1شود، در جدول )طور که م

شان  شیدگی دادهو انحراف معیار ن شده و مقادیر چولگی و ک
 ها توزیع نرمال دارند.دهد که دادهنشان می

( شامل ضریب پیرسون برای متغیرهای پژوهش 2جدول )
 باشد.ها میدهنده رابطه آنو نشان

 ضرایب پیرسون متغیرهای پژوهش .2جدول 
موافقت 

از سوی 

 دیگران

تقوی و 

 پرهیزگاری

شایستگی 

 علمی

عشق 

 خدائی

ظاهری و 

 جسمانی

سبقت و 

 جوییرقابت

حمایت 

 خانواده

خود 

 ارزشمندی

خود اثرمندی 

 اجتماعی

اختالل 

تنظیم 

 هیجان

 متغیر

 اختالل تنظیم هیجان 1         

      
  1 **42/0- 

خود اثرمندی 
 اجتماعی

 خود ارزشمندی -32/0** 34/0** 1       

 حمایت خانواده -28/0** 30/0** 80/0** 1      

 جوییسبقت و رقابت -29/0** 24/0** 80/0** 63/0** 1     

 ظاهری و جسمانی -26/0** 32/0** 72/0** 56/0** 63/0** 1    

 عشق خدائی -32/0** 40/0** 79/0** 61/0** 54/0** 51/0** 1   

 شایستگی علمی -18/0* 22/0** 65/0** 43/0** 48/0** 26/0** 40/0** 1  

 تقوی و پرهیزگاری -17/0* 13/0 76/0** 49/0** 50/0** 42/0** 54/0** 45/0** 1 

1 **56/0 **25/0 **37/0 **36/0 **30/0 
**34/0 **60/0 11/0 09/0- 

موافقت از سوی 
 دیگران
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( اختالل تنظیم 2آمده از جدول )دستبا توجه به نتایج به
هیجان رابطه مستقیمی با متغیرهای دیگر پژوهش یعنی خود 
ارزشمندی اجتماعی و خود اثرمندی دارد که این مقادیر به 

معنادار  α= 001/0بوده که در سطح  32/0و  42/0ترتیب 
رابطه های پارامتر خود اثرمندی است. بیشتر خرده مقیاس

طور که معناداری با اختالل تنظیم هیجان داشته و همان

بین پارامترهای عشق خدائی، سبقت و شود دراینمشاهده می
 28/0و  29/0، 32/0جویی و همچنین حمایت خانواده با رقابت

بیشترین تأثیر را بر اختالل تنظیم هیجان دارند و در سطح 
001/0 =α باشد.معنادار می 

( ضرایب 3معناداری روابط یادشده در جدول ) پس از تأیید
 همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.

 ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش .3جدول 

 Pمقدار  Tمقدار  خطای استاندارد ضریب بتا متغیرها
 ضریب بتا 

 001/0 861/8 80/7 25/145 های مدلویژگی
** 

 

 خود اثرمندی اجتماعی
 22/0 27/2- 001/0 

** 
84/0- 

 خود ارزشمندی
 20/0 54/2- 01/0 

** 
19/0- 

 حمایت خانواده
 18/0 29/2- 02/0 

** 
17/0- 

 008/0 -70/2 21/0  جوییسبقت و رقابت
** 

20/0- 

 07/0 -85/1 14/0  ظاهری و جسمانی
 

14/0- 

 02/0 -37/2 19/0  عشق خدائی
** 

18/0- 

 25/0 -16/1 21/0  شایستگی علمی
 

09/0- 

 11/0 -61/1 18/0  تقوی و پرهیزگاری
 

12/0- 

 58/0 -55/0 12/0  موافقت از سوی دیگران
 

04/0- 

 

( پارامترهای خود 3آمده در جدول )دستبا توجه به نتایج به
مانند ارزشمندی اجتماعی در مدل میاثرمندی اجتماعی و خود 

های خود ارزشمندی نیز در همچنین بعضی از خورده مقیاس
های حمایت خانواده، مانند. خورده مقیاساین مدل باقی می

 05/0جویی و عشق خدایی نیز در سطح سبقت و رقابت
  باشند.دار میمعنی

ه های تأییدشدگری جنسیت در رابطهدر ادامه به نقش تعدیل
یعنی رابطه خود اثرمندی اجتماعی، خود ارزشمندی، بر اختالل 

 پردازیم.تنظیم هیجان، می
( نتایج حاصله از نقش تعدیل گری جنسیت در 4در جدول )

رابطه بین خود اثرمندی اجتماعی و اختالل تنظیم هیجان 
 بررسی شده است.

 تنظیم هیجانگری جنسیت در رابطه بین خود اثرمندی اجتماعی و اختالل نتایج همبستگی در بررسی نقش تعدیل .4جدول 

 Pمقدار  Fتغییرات  Rتغییرات مجذور  Rمجذور  متغیرها مراحل مدل
 ضریب بتا 

 
 21/0 های مدلویژگی

 
39/9 001/0 

** 
63/112 

 خود اثرمندی اجتماعی 1
   

001/0 
** 

96/0- 

 
 جنسیت

   
009/0 

** 
12/8- 

21/0 های مدلویژگی    %0  06/5  001/0  
** 

49/106  

 
 خود اثرمندی اجتماعی

   
02/0  

** 
82/0-  

 جنسیت 2
   

37/0  
 

 

زمان دو متغیراثر هم          78/0  
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( 78/0آمده )دستبه Pآمده با توجه به مقدار دستطبق نتایج به
اختالل و  خود اثرمندی اجتماعیمتغیر جنسیت در رابطه بین 

گری را ندارد و در نظر گرفتن نقش تعدیل تنظیم هیجان
را  Rمیزان مجذور  %1عنوان تعدیل گر کمتر از جنسیت به

دار تلقی توان نقش این پارامتر را معنیبهبود بخشید. پس نمی
 کرد.

گری جنسیت در حاصل از نقش تعدیل ( نتایج5در جدول )
رابطه بین خود ارزشمندی و اختالل تنظیم هیجان بررسی شده 

 است.

 گری جنسیت در رابطه بین خود ارزشمندی و اختالل تنظیم هیجاننتایج همبستگی در بررسی نقش تعدیل .5جدول 

 Pمقدار  Fتغییرات  Rتغییرات مجذور  Rمجذور  متغیرها مدلمراحل 
 ضریب بتا 

 
 24/0 های مدلویژگی

 
27/24 001/0 

** 
83/119 

 خود ارزشمندی 1
   

001/0 
** 

46/0- 

 
 جنسیت

   
012/0 

** 
60/7 

 001/0 86/16 %16 28/0 های مدلویژگی  
** 

78/124  

 
 خود ارزشمندی

   
006/0 

** 
11/0  

 جنسیت 2
   

021/0 
** 

24/8  

زمان دو متغیراثر هم          017/0 
** 

61/3  

 
آمده دستبه Pآمده با توجه به مقدار دستطبق نتایج به

( متغیر جنسیت در رابطه بین خود ارزشمندی و اختالل 017/0)
گری را داشته و در نظر گرفتن تنظیم هیجان نقش تعدیل

را بهبود  Rمیزان مجذور  %16عنوان تعدیل گر جنسیت به
 بخشید.

 گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط خوداثرمندی اجتماعی و 

اختالل تنظیم هیجان نوجوانان با بررسی  خودارزشمندی با
نقش تعدیل گر جنسیت بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
خودارزشمندی و ابعاد آن با اختالل تنظیم هیجان ارتباط دارد 

( 2019های بریگانتی، فراید ولینوسکی )و این نتایج با پژوهش
مبنی بر خودارزشمندی مشروط و ارتباط آن با اختالالت 

( مبنی بر ارتباط بین 2019)یجانی؛ رحمان، امجد و لیال ه
( 2011پارک، سانچز و برینیلسن )هیجانات و خودارزشمندی و 

مبنی بر رفتارها و هیجانات ناسازگار و ارتباط با خودارزشمندی 
( همسو است. در پژوهش 1397و عرب نژاد، مفاخری و رنجبر )

ارزشمندی ( که خود1397عرب نژاد، مفاخری و رنجبر )
شود و عنوان یک منبع درونی موجب انسجام در خانواده میبه

تواند باعث عنوان منبعی بیرونی هم درنظر گرفته شود میاگر به
شود که نوجوانان به رفتارهای پرخطر کمتر دست بزنند و 
همچنین با کمک خود ارزشمندی توانایی تنظیم هیجانات خود 

خودارزشمندی باال معموالً از را داشته باشند. نوجوانانی با 
ها ابتکار عمل نفس خوبی نیز برخوردارند و این امر به آنعزت

دهد و الزم جهت کنترل و تنظیم هیجانات خویش را می

های روانی و رفتاری مثل خشونت، درنهایت از ناسازگاری
کاهد. در مقابل خودارزشمندی مصرف الکل و مواد مخدر می

شود این نظریه نشان ای هیجانی میهپایین موجب اختالل
دهد که افراد با خودارزشمندی مشروط به دلیل سرزنش می

مداوم خود طیف وسیعی از هیجانات منفی مانند خشم و غم را 
شده نخواهند بود تجربه کنند و قادر به تجربه هیجانات تعدیل

(. 2011های تنظیم درست هیجان است )پارک، که از مؤلفه
پایین در نوجوانان با اختالل تنظیم هیجانی،  خودارزشمندی

از  توانندهاست، این افراد نمیمرتبط به سیستم یادگیری آن
بروز حاالت هیجانی ناخوشایند در خود جلوگیری کنند. یکی 

صورت که فرد گردد بدیناز این دالیل به عملکرد مغزی برمی
ین عدم کند و اها به نحو ناموفقی دفاع میدر برابر اضطراب

مدت به برد و در طوالنیموفقیت برعکس اضطراب را باال می
کنند و خاطر این فرایند افراد اهدافی برای خود تعیین نمی

برخوردی نیز باتجربیات جدید نخواهند داشت و این امر باعث 
ها افزایش یابد و باالبردن شود که مشکالت هیجانی آنمی

این رویه نامطلوب را های گوناگون خودارزشمندی به صورت
( 2019کاهش خواهد داد )بریگانتی، فراید ولینوسکی، 

ای در مالحظهخودارزشمندی متغیری است که نقش قابل
کنند و وجود کنترل و تنظیم انواع اختالالت هیجانی ایفا می

طورکلی در انسان نفس بهساز افزایش عزتاین عامل که سبب
در جلوگیری از پیشرفت شود به افراد اختالل هیجانی می

کنند و بنابراین لزوم افزایش عوامل حیاتی و مشکل کمک می
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مثبتی چون خودارزشمندی و بهبود آن به نوجوانان مبتال به 
 کند.ای میاختالل هیجانی کمک ویژه

های پژوهش همچنین نشان داد، خوداثرمندی اجتماعی یافته
-ین نتیجه با یافتهبا اختالل در تنظیم هیجان ارتباط دارد؛ و ا

( مبنی بر ارتباط خوداثرمندی 2016های آرموم و چالپن )
( مبنی بر 2014) 1اجتماعی و خوداثرمندی هیجانی؛ سلیکالی

 -رابطه بین خوداثرمندی اجتماعی و کارآمدی هیجانی
( مبنی بر پیامدهای 2016) 2شناختی؛ لوب، استمپل و ساکسون

( مبنی 2016) 3چ و ورهیدخوداثرمندی اجتماعی؛ ولز، موبوس، ل
بر خوداثرمندی اجتماعی و اختالالت هیجانی )افسردگی( 
همسو بود اما در زمینه این ارتباط خأل پژوهشی در مطالعات 

طورکلی افرادی که خوداثرمندی اجتماعی داخلی وجود دارد. به
ها باالست، خوداثرمندی هیجانی باالیی دارند یعنی قادر در آن

ات منفی خود هستند و خوداثرمندی اجتماعی به تنظیم هیجان
-عنوان یک فاکتور مؤثر در این کنترل هیجان نقش ایفا میبه

دارند (. در پژوهشی دیگر بیان می2016کند )آرموم و چالپن، 
توانند نتیجه که افرادی با خوداثرمندی اجتماعی باال، می

 های موجود در زندگیمطلوب را حاصل کنند و از بین گزینه
دست به بهترین انتخاب بزنند این افراد در محیط اجتماعی 

توانند روی محیط خود خود مدام در حال اکتشاف هستند و می
پذیری هیجانی تأثیرگذار باشند که این موارد نشان از انعطاف

هایی که (؛ بنابراین انسان2014ها است )سلیکالی، باالی آن
     باالیی را نشان های اجتماعی از خود اثرمندی در محیط

توانند مشکالت موجود را با کنترل بر هیجانات و دهند میمی
کنند، که تعارضات را حل میاحساسات خود حل کنند مانند این

کنند، حفظ آرامش و مدیریت مشکل ها غلبه میبر ناامیدی
هاست )لوب، استمپل و ساکسون، های آنخاص از ویژگی

خوداثرمندی پایینی دارند چه نوع (. برعکس، افرادی که 2016
اجتماعی و چه از انواع دیگر خوداثرمندی از افسردگی و غم و 

کنند و در کنترل و تنظیم آن به اندوه باالیی را تجربه می
خورند و همچنین اگر به اختالل استرس پس از مشکل برمی

آیند سانحه نیز دچار شوند به سختی با این مشکل کنار می
(. این نکته قابل توجه است 2016س، لچ و ورهید، )ولز، موبو

که متغیر خوداثرمندی اجتماعی از طرق مختلفی بر هیجانات 
به خصوص تنظیم و تعدیل آن تاثیرگذار است و افراد با 
خوداثرمندی اجتماعی باال قادر به کنترل هیجانات منفی مثل 

ش های چالاضطراب، افسردگی خواهند بود و خود را با موقعیت
 دهند.برانگیز مختلف به راحتی وفق می

های جنسیتی و نقش تعدیل گری جنسیت، در تحلیل تفاوت
نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت در رابطه بین خوداثرمندی 

                                                           
1. Çelikkaleli 

2. Loeb, Stempel & Isaksson 

و اختالل تنظیم هیجان نقش تعدیل گری ندارد و این پارامتر 
 4پژوهش سالورا، یوسان و جاریباشد. نتایج دار نمیمعنی

( مبنی بر تفاوت جنسیتی در رابطه بین خوداثرمندی در 2017)
های (؛ مبنی بر تفاوت2013اجتماع و کنترل هیجانی و هانگ )

جنسیتی در خوداثرمندی )اجتماعی( همسو با نتایج پژوهش 
ای با خوداثرمندی اجتماعی نداشت حاضر بود و جنسیت رابطه

داری در خوداثرمندی ختر و پسر تفاوت معنیو به عبارتی د
در پژوهشی دیگر محققان خوداثرمندی  اجتماعی نشان ندادند.

اجتماعی را باعث افزایش رفتارهای اجتماعی مثبت در محیط 
های جنسیتی بین دختر و پسر وجود دانند که در آن تفاوتمی

ساالن هم نشان داده شد که دارد و در مطالعاتی در بزرگ
های اجتماعی و هنری از خوداثرمندی تران در مهارتدخ

های اجتماعی باالیی برخوردارند و در عوض پسران در مهارت
دهند البته منطقی و شغلی خوداثرمندی باالیی از خود نشان می

گیرد این امر تحت تأثیر هنجارهای نقش جنسیتی نیز قرار می
رد. براساس گیو این اختالف و تفاوت از این قضیه نشأت می

های جنسیتی دختران و زنان در بیان و بروز احساسات کلیشه
کنند بنابراین خوداثرمندی هیجانی باالیی نشان بهتر عمل می

دهند و در خودکارآمدی اجتماعی نیز به دلیل اینکه دختران می
شوند و اصوالً ماهیت اجتماعی به اجتماعی بودن تشویق می

در راستای خوداثرمندی هیجانی  دارند. خوداثرمندی اجتماعی
کند و دختران از ابتدای دوران کودکی هم در عمل می

های هیجانی تقویت های اجتماعی و هم در مهارتمهارت
یابند )لوب، استمپل و ساکسون، کنند و مهارت میدریافت می

تواند تناقضات بین نتایج در تبیین (. دالیل مختلفی می2016
تبیین کند و از جمله دالیل ممکن تعداد  های جنسیتی راتفاوت
 های گوناگون است.کنندگان، شرایط و محدودیتشرکت

های جنسیتی در متغیر خودارزشمندی نیز از طرفی تفاوت 
دار های جنسیتی معنیبررسی شد و نتایج نشان داد که تفاوت

است و دختر و پسر بایکدیگر در خودارزشمندی تفاوت دارند. 
عنوان ترها از روابط بهتر کمتر از کوچکبزرگنوجوان پسر 

کنند و برعکس دختران منبعی برای خودارزشمندی استفاده می
عنوان منبعی برای تقویت تر از روابط خود بهبزرگ

ها جویند. باوجوداین تفاوتخودارزشمندی خود بهره می
تقویت طور که درک وضعیت و دستاوردهای خود باعث همان

شود حس همکاری و ارتباط با در پسران می خودارزشمندی
کند و در هردو دیگران خودارزشمندی در دختران را تقویت می

-های مختلفی در جهت افزایش خودارزشمندی میجنس از راه

(. خأل پژوهشی 2013کوشند )وانگ، کروکت، سانچز و سوان، 
های خارجی و چه داخلی، در تبیین بسیاری چه در پژوهش

3. Volz, Möbus, Letsch & Werheid 

4. Salavera, Usan & Jarie 
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یتی دختر و پسر در خودارزشمندی وجود دارد اما تفاوت جنس
های های اندک و همچنین یافته این پژوهش تفاوتپژوهش

جنسیتی در خودارزشمندی را تأیید نمودند. این تفاوت نشان 
دهد که باید از دیدگاه مختلفی به بررسی خودارزشمندی در می

دختر و پسر پرداخته شود و به عوامل فرهنگی، اجتماعی و 
 ژنتیکی که مسبب این تفاوت هستند توجه بیشتری شود.

ترین محدودیت پژوهش حاضر خودارزیاب و خودگزارشی مهم
بودن متغیرهای آن است که این امر به دلیل استفاده از 

کنندگان به دالیل متعددی پرسشنامه طبیعی است و شرکت
ممکن است در ارائه تصویری واقعی از خود سرباز زنند. البته 

وشش بسیاری به عمل آمد که به دانش آموزان اطمینان داده ک
شود که نام و اطالعات دیگر کامالً محرمانه است. پیشنهاد 

شود در مطالعات آتی ارتباط سایر عوامل مثبت مانند می
متغیرهای پژوهش حاضر بر روی اختالل تنظیم هیجان 
 بررسی شود و بهتر است از نظر جغرافیایی نوجوانان مناطق

در خاتمه الزم است کمال دیگری نیز بررسی و مطالعه شوند. 
کنندگان این پژوهش امتنان و قدردانی از همکاری تمام شرکت

 و مسئوالن مدارس که یاریمان دادند را ابالغ نماییم.

 منابع
(. مقایسه تنظیم 1397و جمالی، ی. ) .،قاسمی نواب، ا ،امیری، س.

هیجانی مثبت و منفی، توانایی شناختی و خود ارزشمندی در 
-109(، 26)7سنجی. فصلنامه رواننوجوانان تیزهوش و عادی. 

121. 
(. رابطه 1396و فرید، ا. ) .،حبیبی کلیبر، ر ،بهادری خسروشاهی، ج.

گیری هدف پیشرفت و خودارزشمندی با کمک خواهی جهت
شناختی. های نوین روانمجله پژوهشتحصیلی دانش آموزان. 

12(46 ،)1-22. 
(. بررسی 1393و خانجانی، ز. ) .،مصطفایی، ع ،رضائی، ل.
دوستی و خودکارآمدی اجتماعی ای تحول اخالقی، نوعمقایسه

های شهر ارومیه در دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان
(، 25)7مجله آموزش و ارزشیابی. . 90-91در سال تحصیلی 

29-41. 
(. مقایسه تنظیم هیجان و 1397و مرادی، ف. ) .،سپهوند، ت
های غیربالینی نوجوانان با پذیری شناختی در نمونهانعطاف

عالئم اختالل اضطراب فراگیر و اختالل اضطراب اجتماعی. 
 .34-23(، 4)10مجله روانشناسی بالینی. 

. بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی (1393شعبانی خدیو، ا. )
های ناسازگار اولیه با اختالل تنظیم هیجانی وارهو طرح

پایان دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان. 
ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات کارشناسی
 کردستان.

(. اثربخشی درمان فراتشخیصی 1398و شکری، ل. ) .،عثمانی، ه
جویی شناختی هیجان و همدلی شناختی یکپارچه بر نظم

مجله سازی شده. آموزان با اختالل رفتار برونیدانش
 .136-125 (،1)10توانمندسازی کودکان استثنایی. 

(. نقش انسجام 1397رنجبر، م. ) ،مفاخری، ع. ،عرب نژاد، ش.
بینی گرایش به رفتارهای زشمندی در پیشخانواده و خودار

مجله مطالعات پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول. 
 .162-147 (،1)14شناختی. روان

(. مقایسۀ 1397و ضرغامی، ا. ) .،سالمی خامنه، ع ،گلستان، ع.
های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان سبک

مجله توانمندسازی کودکان ی. عادی و نوجوانان با اختالل رفتار
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Investigating the Relationship between Social Self-Efficacy and Self-worth 

with Emotional Regulation Disorder in Adolescents: Gender moderator role 
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Abstract  

The purpose of the present study was to investigate the relationship between social self-efficacy and self-

worth with adolescent emotion regulation disorder along with the study of gender moderator role. The 

statistical population of the study was all high school students (160 people; 80 girls and 80 boys) in the second 

semester of the academic year 2019-2020 in Districts 1 and 2 of Tehran, who were selected using random 

cluster sampling. The method of this research was descriptive and correlational in order to collect information 

from social self-efficacy SSQ questionnaires (Connolly, 1989), CSWS self-worth questionnaires CSWS 

(Crocker, Karpinski, Quinn, & Chase, 2003) and emotion regulation disorder DERS (Gratz, & Roemer), were 

used. Data of this study were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression using SPSS23 

software. The results showed that social self-efficacy and self-worth had a significant relationship with 

emotion regulation disorder in adolescents (P <0.05). On the other hand, the role of gender moderation in the 

relationship between self-worth and emotion regulation disorder was significant (P <0.05), but this role of 

moderation was not established in the relationship between social self-efficacy and emotion regulation 

disorder (P <0.05). Based on the findings, it can be concluded that self-efficacy and self-worth are associated 

with emotion regulation disorders in adolescents. Therefore, it is necessary to advise counselors and experts 

to obtain the necessary information in the field of strengthening and improving factors such as social self-

efficacy and self-worth to help improve the quality of life of adolescents with emotional disorders. 

Keywords: emotion regulation disorder, social self-efficacy, self-worth, adolescent 
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