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Examine the relationship between self-regulation strategies, impulsivity, 

social adjustment in the second secondary school students. 

دانش آموزان  بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی در

 متوسطه دوم دختر

 لیال خمیسی
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 03904550390: تلفن

 دکترپروین احتشام زاده

 .دانشیار،عضو هیئت علمی گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ، ایران

 :چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی دردانش آموزان دخترپایه اول 

برای .نفربودندکه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند ۰۹۱نمونه این پژوهش شامل .متوسطه دوم شهرستان شادگان بود

ظیمی بوفارد،مقیاس تکانشگری بارت نسخه یازدهم پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینگ گردآوری داده ها ازپرسشنامه خودتن

پژوهش حاضرازنوع همبستگی بودونتایج تحلیل د اده ها .که همگی ازاعتباروپایایی قابل قبولی برخوردارند.هاسینگ استفاده شد

ان راهبردهای خودتنظیمی باسازگاری اجتماعی بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندمتغیریدرسطح  نشان دادکه می

ولی بین سه مؤلفه های تکانشگری شناختی ،تکانشگری بی برنامگی .شد معناداری(p<0/05)رابطه مثبت معنادارمشاهده 

وتکانشگری بی برنامگی باسازگاری اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد،همچنین تحلیل رگرسیون نشان دادکه راهبردهای 

 .خودتنظیمی بهترین پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی می باشد

 

 سازگاری اجتماعی ،تکانشگری، تنظیمی راهبردهای خود :کلیدواژه
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 مقدمه

نوجوانی دوره گذرازکودکی به بزرگسالی سرشارازتغییرات گسترده وناگهانی درتمامی ابعادجسمانی،روان شناختی واجتماعی 

ت آنقدرزیاداست که نه تنها خودنوجوان بلکه والدین واطرافیان اورادچار آشفتگی وگرفتاری می است،سرعت وابعاداین تغییرا

 به عنوان نشانه سالمت روان ازمباحثی است که توجه بسیاری ازجامعه درنوجوانان ۴سازگاری اجتماعی(۴۱۱۲۰پاپ ورث،)کند

دوره ی نوجوانی،دوره حساسی است وسازگاری اجتماعی زیرا.شناسان وبه خصوص مربیان رابه خودجلب کرده استان،رو  شناسان

درواقع  .نوجوان دراین دوره دسخوش تحوالت عاطفی،جسمانی وذهنی فوق العاده شدیدی است وهنوز به طورکامل رشدنیافته است

هادرمیزان موفقیت معیاراندازه گیری رشداجتماعی نه تنهادرسازگاری بااطرافیانی که فردباآنها درارتباط است مؤثراست،بلکه بعد

هماهنگ ساختن :سازگاری اجتماعی راچنین تعریف می کند(۰۹۹۲)انجمن روانپزشکان آمریکا.شغلی وتحصیلی اونیزتأثیردارد

ازجمله (.۰۳:۲:۳۱نقل ازحجازی،)رفتاربه منظور برآورده کردن نیازهای محیطی که مستلزم اصالح تکانه ها،هیجان هایانگرش هاست

زیمرمن )است این مراحل سازگاری می شود،دست یابی به یک نظام مهار شخصیامن گذر نوجوان ازعواملی که می تواندض

( ۴۱۱۰)۱که اززاویه دیدبندورا(. ۴۱۱۱، ۲رانکاوهم ریم)مهارشخصی اشاره به مهاررفتاری،شناختی واطالعاتی دارد(.۳،۴۱۱۲وهمکاران

 ازیادگیری نوعی ، :خودتنظیمی.(۲،۴۱۱۲؛کالکینزوهاوس۴۱۱۲، ۲رتامی)شود .شود جزو شاخص های عاملیت شخصی محسوب می

 شخصاًتالشهای کنند، تکیه آموزشی یادیگرعوامل والدین برمعلمان ومهارت دانش کسب برای آنکه جای افرادبه که است

 یادگیری آموزازراهبردهای دانش وآگاهانه فعاالنه براستفاده خودتنظیمی .(۴۱۱۲ ،۹وکلرلی زیمرمان) کنند می خودراآغازوهدایت

 زیمرمان. )گیرد رادربرمی است یادگیری اهداف به منظورنیل فراگیررابه پیچیده های ازفعالیت ای گستره که مناسب

ا دربرخوردومواجه راهبردخودتنظیمی ،تسلط نوجوان رابرابعادمختلف زندگی افزایش داده واستقالل رفتاری اور(.۴۱۱۲،وکلرلی

یکی دیگرازسازه های روانشناختی که می تواندروی سازگاری اجتماعی تأثیرگذارباشد،تکانشگری .تضمین می کندبامحیط اجتماعی 

هسته اصلی بسیاری ازآسیب های اجتماعی،مانند مصرف مواد،قماربازی بیمارگونه،اختالالت شخصیت ودست  ۰۱تکانشگری. است

موجب ازبین رفتن زمان وسرمایه دربسیاری است،این اختالل هرساله وبزهکاری  زدن به اقدامات پرخاشجویانه،بی بندوباری جنسی

یابه تعریفی دیگرتغییرات ناگهانی وگسترده ای که  ،(۰۲،۴۱۱۲ولوکستون ۰۳،داو۰۴،۴۱۱۲،سانیستین۰۰ارس)ازکشورهامی شود

مشکالت وناسازگاریهایی رابه همراه  درتمامی جنبه های زندگی نوجوانان ایجادمی شود،مرحله ای بحرانی راایجادکرده که طبعا

                                                           
1-Popworth 
2 -social adjustment 
3 -Zimerman et all 
4-Rimm et all 
5-Bandura 
6-Tamir 
7-Calkins & Howse 
8-self-regulation 
9 -Clearly 
10 -impulsivity 
11 -Arce 
12 -scantiestban 
13 -Dawe 
14 -Loxton 
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 ارس)است سال پیش تالش های زیادی برای تشریح تجربی ساختارتکانشگری انجام شده۲۱از(. ۰۹۹۹ایوندن،)خواهدداشت 

برخی ازاین تعاریف شامل ،رفتار انسان بدون تفکرکافی،عمل .،برای تکانشگری تعاریف زیادی ارائه شده است(۴۱۱۲وسانتیستین، 

همچنین تکانشگری (.۴،۰۹۹۹ایوندن)وعمل سریع ذهن بدون دوراندیشی وقضاوت هوشیارمی باشد۰ون توسل به مهارایگوغریزه بد

ممکن است ،به معنی عمل نمودن باحداقل تفکرنسبت به اعمال آینده یاعمل کردن براساس افکاری که بهترین ترجیح فردبادیگران 

 ۳اسمیت)می باشد  احتمالی های پاسخ همه برای دقیق تأمل نیازمندیک ها تازوضعی بسیاری.شودمی درنظرگرفته باشد،درنمی

رابطه مثبت معنادارببین خودتنظیمی وسازگاری اجتماعی (۰۳۹۴)درپژوهش انجام داده توسط حسنی وهمکاران(.:۰۹۹وهکرت،

بین خودنظم دهی وسازگاری  نشان دادکه رابطه مثبت معنی داری(۰۳۹۴)درپژوهش انجام شده توسط کهریزی وهمکاران.وجوددارد

ازآنجایی که یکی ازمشخصه های موفقیت تحصیلی ،سازگاری .انجام شد(۰۹۹۲)۲درپژوهشی که توسط ابری.اجتماعی وجوددارد

مسالمت آمیزبامدرسه ودوستان ،داشتن خوداتکایی درزمینه مطالعه درسی،انسجام برنامه ریزی وبه دوربودن ازعوامل ناسازگاری 

ازآنجایی که یکی .تکانه است،لزوم شناسایی مؤلفه های تأثیرگذازبرکیفیت این متغیرها ازاهمیت بسزایی برخورداراستوعدم کنترل 

انسجام ن خوداتکایی درزمینه مطالعه درسی،داشتسازگاری مسالمت آمیزبامدرسه ودوستان ،ازمشخصه های موفقیت تحصیلی ،

است،لزوم شناسایی مؤلفه های تأثیرگذازبرکیفیت این متغیرها م کنترل تکانه ناسازگاری وعدبرنامه ریزی وبه دوربودن ازعوامل 

 دانش پیشرفت باانگیزه مرتبط عوامل مهمترین، خواهدبودکه ضروری مطلب این به توجه بنابراین .ازاهمیت بسزایی برخورداراست

 امکانات، باال شناختی هوش داشتن تنها شودآیاالزم است پژوهش هایی دراین زمینه صورت گیردتامشخص .آموزان شناسایی گردد

 درنظم خودتنظیمی مهارت داشتن تحصیل خواهدگردید؟ویا به آموزان دانش عالقمندی افزایش باعث مناسب وآموزشی اقتصادی

 طلوبدرحدم سازگاری ضرورت، داشتن هادرصورت خواسته انداختن تعویق وبه تکانه کنترل توانایی، ها توانایی این به بخشیدن

بیشترین  پیشرفت انگیزه درزمینه اهداف به رسیدن درجهت زمان رفتن هدر به از وجلوگیری زمان صحیح مدیریت همراه به ونرمال

ال بنابراین در پژوهش حاضر به دنب. رادردانش آموزان کاهش دهد پیشرفت انگیزه تواند می مهارت این فقدان نقش رادارد؟طبیعتاً

آیابین راهبردهای خودتنظیمی، تکانشگری، سازگاری اجتماعی ومدیریت زمان باانگیزه پیشرفت   بودیم کهپاسخگویی به این سؤال 

بررسی رابطه بین راهبردهای  پژوهش حاضرهدف ؟ دردانش آموزان دخترپایه اول متوسطه دوم شهرستان شادگان رابطه وجوددارد

م متوسطه شهرستان نگیزه پیشرفت دردانش آموزان پایه اول دوره دوخودتنظیمی، تکا نشگری، سازگاری اجتماعی ومدیرت زمان باا

دردانش آموزان دخترپایه اول متوسطه دوم شهرستان  بین راهبردهای خودتنظیمی باانگیزه پیشرفت :فرضیه تحقیق.شادگان بود

فعالیت ها واهداف خودبه صورت  تنظیمی یانظم دادن به مؤلفه خود ضرورت انجام این پژوهش این بود که .شادگان رابطه وجوددارد

خودجوش وخودخواسته، یکی دیگرازعوامل موفقیت تحصیلی دردانش آموزان است که خواسته دست اندرکاران آموزشی است، 

 .پرورش وتوجه به این مهارت می توانددررفع بسیاری ازمشکالت آموزشی موثرباشد

                                                           
1 -ego 
2 -Evenden 
3 -Smith &Hckert 
4 -Aubrey 
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 روش 

آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترپایه اول دوره متوسطه جامعه  :جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش  

نمونه این تحقیق مشتمل .دردیرستان های شهرشادگان مشغول به تحصیل بودند۹۳-۹۲دوم شهرشادگان که درسال تحصیلی 

خوشه ای انتخاب  نمونه گیری ودانش آموزان به روش.نفربودندکه برای تعیین حجم نمونه ازجدول مورگان استفادشد ۰۹۱بر

 ازهردبیرستان ای خوشه روش به گردیدند،سپس انتخاب چهاردبیرستان شهرشادگان سطح های دبیرستان ازکلیه ابتدا.شدند

،محقق پس ازارائه توضیح .شد داده پرسشنامه شده، انتخاب کالس هشت آموزان دانش همه به وسپس شده انتخاب دوکالس

حاضر،به توزیع پرسشنامه دربین نمونه آماری پرداخت ودانش آموزان به تکمیل پرسشنامه وتحوبل دررابطه باهدف ازاجرای پژوهش 

 .آن پرداختند،ودرپایان ازهمکاری آنها تقدیروتشکربه عمل آمد

                                                                                                            

  ابزارسنجش

1رسشنامه راهبردهای خودتنظیمی بوفاردپ  

 شده طراحی  بوفاردوهمکارانش توسط(۰۹۹۱) درسال که است سؤال۰۲ حاوی بوفارد خودتنظیمی پرسشنامه 

 آلفای براساس پرسشنامه کلی پایایی است،ضریب شده هنجاریابی(۰۳:۱)کدیور  مذکورتوسط پرسشنامه(.۰۳:۱مالقنبری،)است

 نمره(۱/۱) وکامالًمخالفم «۰»،ازکامالَ موافقم لیکرت ازمقیاس بااستفادهپرسشنامه گذاریاست، نمره آمده بدست٪۲۰کرونباخ

 باشدنمره۰۲-۲۱تواندبین می هرفرد نمرات میشود،مجموع گذاری نمره معکوس صورت به«،۱،۰۳،۰۲»  وسؤاالت

 بین تفکیکی نیمه همبستگی ضریب دادکه  نشان عاملی تحلیل ،نتایج سازه رواییباالنشانگرخودتنظیمی باالخواهدبود،برای تعیین 

 می  باشد حدمطلوبی در نیز آن سازه کندوروایی تعیین را خودتنظیمی واریانس۱۴/۱قادراست آزمون این و بوده  مناسب سؤاالت 

 دست به۲۴/۱و۱۹/۱ترتیب به وتنصیف کرونباخ آلفای باروش پرسشنامه این کلی پایایی حاضرضریب درپژوهش (.۰۳:۱کدیور،)

     .باشد می پرسشنامه قبول قابل بیانگرپایایی که آمده

 9پرسشنامه مدیریت زمان

 بلی صورت به که سؤال۰۴ شامل پرسشنامه این(.۰۳:۲مقیمی،)است شده طرحی« ۳وهمکاران کوئین»توسط پرسشنامه این  

 :، ۴،۳،۱،۲ های درسؤال(ها بله) مثبت  صورت است که تعداد جوابه این شوند،نحوه نمره گذاری پرسشنامه ب می داده وخیرجواب

 گیرد،دراینمی تعلق امتیاز( ۱۰خیر)منفی جواب سؤاالت به ۰۰،۹،۲،۲،۰های شودوسؤالمی داده(۰۱)ازآنهاامتیاز هریک به۰۴و ۰۱،

.                                                              دارد نزدیکی گردیده ارائه زمان درمدیریت که راهنمایی بیشترباشد،رفتارفردباخطوط امتیازکل هرچه آزمون

                                                           
1 -Bouffard 
2 -timer mangment qustion 
3 -Quinn et all 
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 پایایی ضریب داد انجام  زمان ومدیریت هیجانی هوش بین رابطه خودباموضوع نامه درپایان(۰۳:۹)شجاعی ازتوسط که درتحقیقی

 درپژوهش. اند کرده گزارش۳۱/۱برابربا تنصیف وباروش۲۴/۱ فایازآل مذکوررابااستفاده پرسشنامه پایایی ازآلفای بااستفاده پرسشنامه

 آمد،که دست به۲۱/۱و۲۳/۱ برابربا به  ترتیب وتنصیف کرونباخ ازروش آلفای بااستفاده زمان مدیریت پرسشنامه پایایی حاضر،ضریب

 .باشد می پرسشنامه قبول قابل بیانگرپایایی

      0SAQپرسشنامه سازگاری اجتماعی 

 صورت به که باشد می سؤال ۴۱پرسشنامه دارای این .ساخته شد(۰۹۹۳)۴سینهاوسینگ توسط آموزان دانش سازگاری پرسشنامه    

اعتباراین (.۰۳:۲کرمی،.)است گذاری نمره قابل بطوردستی شود،پرسشنامه داده می پاسخ آن سواالت به«خیر»یا «بلی »ای دوگزینه

 روی بندی درجه است،این شده نیزاعتباریابی هوستل مدیرت بندیهای بادرجه پرسشنامه نمرات کردن همبسته پرسشنامه ازطریق

مدیریت هوستادانش .کردند،انجام شده استمی پانتازندگی کالج منظوره دردبیرستان چند که آموزی دانش۲۱از حاصل های داده

 کرده بندی درجه زگاریشانسا جهت در ضعیف وخیلی درجه ای،خیلی خوب،خوب،متوسط،ضعیف۱آموزان رادرمقیاس 

 بود،پایایی این پرسشنامه آمده بدست٪۱۰ مدیران بندی ودرجه پرسشنامه  نمرات بین حاصل گشتاوری ضریب بودند،همبستگی

 این رابرای کودرریچاردسون وضریب بازآزمایی خودضریب درپژوهش(۰۳:۱)فوالدچنگ(.۰۳:۲،به نقل ازکرمی،۰۹۹۳) درسال

 وتنصیف کرونباخ آلفای راباروش پرسشنامه کل پایایی حاضرضریب درپژوهش .است نموده گزارش۴/۱:و۹/۱:ترتیب به پرسشنامه

 .   باشد می پرشسنامه قبول قابل نشانگرپایایی آمدکه دست به ۲۰/۱و۱۲/۱ ترتیب به

 :مدیریت زمان     

صورت بلی  سؤال که به۰۴شامل این پرسشنامه (.۰۳:۲مقیمی،)طرحی شده است«۳کوئین وهمکاران»این پرسشنامه توسط  

 ۰۱، :، ۴،۳،۱،۲درسؤال های (بله ها)دراین پرسشنامه تعدادجواب هامثبت :نحوه نمره گذاری پرسشنامه .وخیرجواب داده می شوند

گیرد،دراین امتیاز تعلق می( ۱۰خیر)به سؤاالت جواب منفی۰۰و۰،۲،۲،۹داده می شودوسؤال های (۰۱)به هریک ازآنهاامتیاز۰۴و

درتحقیقی که ازتوسط  .ن هرچه امتیازکل بیشترباشد،رفتارفردباخطوط راهنمایی که درمدیریت زمان ارائه گردیده نزدیکی داردآزمو

درپایان نامه خودباموضوع رابطه بین هوش هیجانی ومدیریت زمان  انجام داد ضریب پایایی پرسشنامه بااستفاده (۰۳:۹)شجاعی

درپایان نامه (۰۳:۹)آزغ .گزارش کرده اند۳۱/۱وباروش تنصیف برابربا۲۴/۱استفاده ازآلفای پایایی پرسشنامه مذکوررابا ازآلفای

 نفت برداری بهره شرکت)خیز نفت مناطق کارکنان خودباعنوان رابطه هوش هیجانی ومدیریت زمان باعملکردشغلی در

 گزارش٪۲۲برابربا تنصیف وباروش٪۲۰ کرونباخ آلفای ازروش رابااستفاده آن وپایایی نموده مذکوراستفاده ازپرسشنامه(وگازآغاجاری

درپژوهش حاضر،ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت زمان بااستفاده ازروش آلفای کرونباخ وتنصیف به ترتیب برابربا  .اند کرده

 .به دست آمد،که بیانگرپایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد۲۱/۱و۲۳/۱

 AMQ)انگیزه پیشرفت 

                                                           
1 -socioal ajstment qustion 
2 -Sinha & Sing 
3 -Colin et all  
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کاغذی است که برای سنجش انگیزه -ساخته شده است ،ابزاری مداد(۰۹۲۱) ۰انگیزه پیشرفت هرمانزتوسط هرمنسپرسشنامه     

 روی که باپژوهشی رامدنظرقرارداد،سپس ماده۹۴ابتدا پرسشنامه تدوین برای   (.۰۳:۱شکرکن،)پیشرفت مورداستفاده قرارمی گیرد

 تقلیل ماده ۲۱ رابه ها داد،ماده انجام شناسی وزیست ،حقوق،ریاضیشناسی روان های رشته اول سال ازدانشجویان ای نمونه

 پرسشنامه عنوان رابه سؤال۴۹، آمده دست به بارفتارپیشرفت هرسؤال بین که همبستگی ضریب میزان تعیین برای داد،ودرنهایت

 . کرد انتخاب پیشرفت انگیزش نهایی

؛ «نمره۳»؛ ج«نمره۴»؛ب«نمره۰»به صورت الف۰، ۲، ۹، ۰۱، ۰۲،۰۱،۰۲، ۴۳، ۴۲، :۴، ۴۹سواالت :نمره گذاری پرسشنامه  

، به صورت ۴، ۳، ۱، ۲،۲، :، ۰۰، ۰۴، ۰۲،۰۳، :۰،  ۰۹، ۴۱، ۴۴،۴۰، ۴۲، ۴۱، ۴۲وسؤاالت .«۲»د

 دهنده آیند،نشان میبدست سؤاالت مجموع از که باالیی نمره کسب .باشدمی«نمره۰»؛د«نمره۴»؛ج«نمره۳»؛ب«نمره۲»الف

 شده انجام مذکوردرپژوهش پرسشنامه پایایی ضریب .باشد درفردمی پایین بیانگرانگیزه پایین باالونمراالت پیشرفت وجودانگیزه

 ترتیب به وتنصیف کرونباخ آلفای ازروش بااستفاده شاهدشهراهواز دخترمتوسطه آموزان دانش  برروی(۰۳۹۱) کسایی توسط

 های مهارت تأثیرآموزش باموضوع(۰۳:۲)منصور سپاه که ای درمقاله پرسشنامه پایایی  ضریب.گردید محاسبه.۲۴و۱/:۲برابربا

 درپژوهش.نمودند محاسبه۳۴/۱:برابر کرونباخ ازآلفای رابااستفاده اجتماعی وسازگاری خوداحترامی پیشرفت برانگیزه زندگی

 پرسشنامه قبول قابل نشانگرپایایی گردید،که محاسبه۱۹/۱وتنصیف۲۲/۱کرونباخ آلفای باروش پرسشنامه  کلی پایایی حاضرضرایب

 .باشد می

ها یافته    

 اجتماعی دانش باسازگاری( شناختی،بی برنامگی،حرکتی)خودتنظیمی،تکانشگری راهبردهای معیارمتغیرهای وانحراف میانگین-0جدول

 .دخترشهرشادگان آموزان

 متغیر میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر تعداد

 راهبردهای خودتنظیمی ۰0۶۴3 5۴۶۴ 90 ۰0 030

 تکانشگری شناختی 59۶۴9 5۶54 9 9۲ 030

 تکانشگری بی برنامگی 34۶99 9۰۶4 00 9۴ 030

 تکانشگری حرکتی 95۶۰0 9۶۰۴ 09 50 030
 

 سازگاری اجتماعی 99۶34 4۶9۰ 00 09 030
 

                                                                                                  

 ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای خودتنظیمی وسازگاری اجتماعی باانگیزه پیشرفت-9جدول

 بین متغیرپیش متغیرمالک ضریب همبستگیr سطح معنی داریp تعدادنمونه

                                                           
1 -Hermans 
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 راهبردهای خودتنظیمی سازگاری اجتماعی 0۶49 0۶000 030

 تکانشگری شناختی سازگاری اجتماعی 0۶00 0۶95 030

تکانشگری بی  سازگاری اجتماعی 0۶0۲ 0۶90 030

 برنامگی

 تکانشگری حرکتی سازگاری اجتماعی 0۶0۴ 0۶09 030

 

خودتنظیمی باسازگاری اجتماعی دانش آموزان مشاهده می شود،بین راهبردهای ۴همان طورکه درجدول شماره :فرضیه اول

خودتنظیمی افزایش یابد،به همان   تأییدمی گرددبه عبارت دیگرهرچه راهبردهای۰پس فرضیه .دختررابطه مثبت ومعناداروجوددارد

 .نسبت سازگاری اجتماعی نیز افزایش می یابد

.(r=0/53,p<0/001) 

دختررابطه  تکانشگری شناختی باسازگاری اجتماعی دانش آموزان  می شود،بین۴همان طورکه درجدول شماره:فرضیه دوم

 تأییدنمی گردد۴پس فرضیه .معنی داروجودندارد

.(r=0/10,p<0/24). 

رابطه معنی مشاهده می شود،بین تکانشگری بی برنامگی باسازگاری اجتماعی ۴همان طورکه درجدول شماره :فرضیه سوم

 تأییدنمی گردد۳پس فرضیه .داروجودندارد

.(r=0/08,p<0/31)  

آموزان مشاهده می شود،بین تکانشگری حرکتی باسازگاری اجتماعی دانش ۴همان طورکه درجدول شماره :فرضیه چهار

 تأییدنمی گردد۲پس فرضیه .دختررابطه معناداروجودندارد

.(r=0/06,p<0/12)  

 با سازگاری اجتماعی به روش ورود( تکانشگریراهبرد خودتنظیمی و )بین  نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش. 9جدول 

 ضرایب رگرسیون

R R بین متغیرهای پیش
2 

F p  

 = 9۲۶0 000۶0 59۶0۴ 95۶0 40۶0 راهبرد خودتنظیمی

09۶۴ =t 

000۶0p< 

 = 03۶0 سازگاری اجتماعی

۴5۶9 =t 

000۶0p< 
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سازگاری اجتماعی بر . دهد شود، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان   می مالحظه می ۳همانگونه که در جدول 

مقدار مجذور . گرددبنابراین فرضیه  پنجم پژوهش تأیید می .(۱۱۰/۱P≤ ،۲۲/۰۲=F) باشد دار می راهبرد خودتنظیمی معنی اساس

  .شود توسط متغیرهای یادشده تبیین میاز واریانس انگیزه پیشرفت % ۴۲دهد  نشان می( R)همبستگی 

    

با سازگاری اجتماعی پیشرفت به روش گام به ( راهبرد خودتنظیمی و تکانشگری)بین  نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش. 5جدول 

 گام

 

ش
رو

 

 شاخص آماری         

 بین متغیر پیش
R 

 

R 

 شدهتعدیل

 Fنسبت 

 

sig ضرایب رگرسیون 

 (b ) و(B) 

 

T 

 

sig 

ش
رو

 «
ام

ه گ
م ب

گا
» 

 000۶0 55۶5 4۰۶0 90۶0 000۶0 ۰0۶03 03۶0 90۶0 خود تنظیمی

  خودتنظیمی

 سازگاری اجتماعی

 

50۶0 

 

0۰۶0 

 

۰۲۶03 

 

000۶0 

09۶0 

۲۲۶0 

45۶0 

55۶0 

9۲۶5 

94۶5 

000۶0 

000۶0 

ی بهتری برای سازگاری کنندهبینی نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داده است که راهبرد خودتنظیمی پیش

 .گرددفرضیه پژوهش تأیید می بنابراین . باشند و تکانشگری به دلیل معنی دار نبودن از تحلیل حذف گردیداجتماعی می

 بحث

نتهایج  . براساس نتایج حاصل ازداده های این پژوهش بین راهبردهای خودتنظیمی وسازگاری اجتماعی رابطهه مثبهت ومعنهی داروجهوددارد    

( ۴۱۱۲)،کههالینز(۰۹۹۲)،ابههری(۰۳۹۴)،کهریههزی وهمکههاران (۰۳۹۴)یافتههه هههای ایههن فرضههیه بههاپژوهش هههای حسههنی  وهمکههاران     

دانهش آمهوزی کهه بتوانهدبرجریان فعالیهت ههای خودنظهارت کنتهرل داشهته           درتبین این فرضهیه بایهدگفت،  . همخوانی دارد(۴۱۰۰)والوی

،آگاه باشهد،راهکارهایی راجههت ههدایت بهترتوجهه خودبکارخواههدگرفت ودرنتیجهه       باشدوازمیزان توجه خودنسبت به اطالعات ارائهه شهده  

دریادگیری واجرای تکالیف مختلف زندگی عملکردباالتری راازخودنشان می دهد،افراد بوسیله این راهبردها،اعمال ورفتارخودراجهت رسیدن 

آموزابتهدانقاط قهوت وضهعف خودرابشناسهد وخودراارزیهابی      این راهبردزمانی به ثمرخواهدنشست که دانهش  .به اهداف جهت دهی می کنند

کند،سپس باتوجه به توانایی ها وامکانات خودوبااحساس کفایت جهت رسیدن به اهدافش برنامه ریزی کرده وخط مشهی خهودراتعیین مهی    

ای کهافی برخوردسهالم   نماید،طبیعتاَدانش آموزی درزمینه خوجوش بودن وخودتنظیمی تهالش خواهدکردکهه دارای سهازگاری ومههارت هه     

وتعامل رضایت بخش بااطرافیان راداشته باشد،چراکه دانش آموزدارای فقرارتباطی وتعامل صحیح تاحدودی طردمهی شهود،ودرنتیجه انگیهزه    

های برای تالش وانگیزه خودجوش بودن نخواهدداشت،پس این دومتغیرالزم وملزوم یکدیگرندبراساس نتایج حاصل ازداده های پژوهش بین 

2

2
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درایهن زمینهه متأسهفانه    .تکانشگری شناختی وتکانشگری بی برنامگی وتکانشگری حرکتی باسازگاری اجتماعی رابطهه معنهی داروجودنهدارد   

ههای تکانشهگری شهناختی ،حرکتی،بهی برنهامگی و      های حاصل از پژوهش در رابطه بهین سهه مؤلفهه   براساس یافته .پژوهش صورت نگرفته

تهوان گفهت   درتبین این فرضیه مهی  ه معنی دارمشاهده نشد،متأسفانه دراین زمینه پژوهش صورت نگرفته،سازگاری اجتماعی هیچگونه رابط

تهوان بهه عهدم مقاومهت بهرای بهه تعویهق انداختن،ارضهاصفوری،نقص در بهازداری حرکتهی و فقهدان            که رفتارتکانشگری در نوجوانان را  می

طفی مثههل توجه،حافظههه،پردازش پههاداش و انگیههزش دربههروز آن نقههش تمرکزدرهنگههام تصههمیم گیههری دانسههت وکارکردهههای شههناختی،عا

های مهم عملکردهای اجتماعی،یکی ازعوامل زمینه سازرفتارهای ناشایسته و نابهنجارمثهل  دارد،رفتارهای تکانشگرانه به عنوان یکی از جنبه

ری و همچنین اعتیادهای تکنولوژی ازجملهه اعتیهاد   تمایالت اعتیادگونه شامل سوصمصرف مواد،قماربازی بیمارگونه،رانندگی خطرناک،بزهکا

گردد،وسهازگاری اجتمهاعی مههارت وشهیوه     است ،وازآنجایی که تکانشگری یک صفت نامطلوب ومنفی تلقی مهی ...به اینترنت وتلفن همراه و

 بدسهت  نوجهوان  دختران اجتماعیباسازگاری  تکانشگری بین داری معنی حاضررابطه برخورذدصیح وسازگارانه بادیگران می باشد،درپژوهش

 جنسهیت  ههای  ویژگهی  برخهی  کهه  وازآنجا.نوجوان باشد دختران دراین تکانشگری سطوح برخی وجودنسبی دهنده نشان تواند می نیامدکه

 سهنی  مقطهع  بهدلیل  اسهت  ممکن منفی همبستگی رابطه نشدن مشاهده ندارد،اما همخوانی«حرکتی تکانشگری ویژه به»یاتکانشگری مؤنث

 . باشد دوران نوظهوراین هایوگرایش تکانه ها درکنترل کافی مهارت و عدم نمونه گروه
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 منابع

 (.9005تاریخ انتشاراثراصلی،)انتشارات رشد:تهران.گاهان.ن:ترجمه.راهنمای رفتاربانوجوانان(.0930.)پاپ ورث،م

اجتماعی زنان مبیتالبه اختالل بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله برمیزان سازگاری (.09۲5.)حجازی،س

 .دوقطبی   شهرستان اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشدروان شناسی دانشگاه اصفهان

اضطراب اجتماعی نوجوانان،نقش سبک های دلبستگی وراهبردهای نظم (.0939.)محمودزاده،ا.اریاناکیا،ا.شیخانی،و.حسنی،ج

 .۴40-3،۴44انشناسان ایرانی،فصلنامه روان شناسی تحولی،رو.جویی شناختی هیجانی

   وعاطفی کودکان دبستانی رفتاری برمشکالت اجتماعی های مهارت گروهی آموزش اثربخشی بررسی(.09۲0.)توماج،ر سخندان

 .اصفهان دانشگاه ارشدمشاوره کارشناسی نامه گنبدکاووس،پایان شهرستان

 .94-5۴،(9)09پژوهی خانواده نوجوانان،فصلنامه درسازگاری خانواده الگوهای نقش(.09۲4.)فوالدچنگ،م

سازمان آموزش   یادگیری، ویژه ناتوانیهای یادگیری،همایش ویژه دچارمشکالت آموزان دانش شناخت مقاله(.09۲5.)کرمی،ف

                      .                                                                                  9۲کشور،ص استثنایی پرورش

 یادگیری  منظورالگویی برای به آموزان دانش درسی درپیشرفت وهوش خودکارآمدی،خودگردانی بررسی(.09۲0.)کدیور،پ

 .    وتربیت تعلیم بهینه،پژوهشکده

پایان نامه دکترای روان شناسی .نقش خودنظم دهی درسازگاری اجتماعی دانش آموزان(.0939.)باقریان،ف.کهریزی،ب  

                                                                 .                        50سال دهم،شماره.روان شناسی تحولی،روانشناسان ایرانی.دانشکده علوم تربیتی شهیدبهشتی.تربیتی
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