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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی بین دلبستگی به والدین و همساالن و سرزندگی تحصیلی ،با
واسطهگری تنظیم شناختی هیجان انجام شد .برای انجام این پژوهش  093نفر ( 183نفر دختر و  183نفر
پسر) از دانشآموزان دوره متوسطه اول شهرستان شیراز با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالن ( & Armsden
 ،)Greenberg, 1987تنظیم شناختی هیجان ) (Garnefski et al, 2001و سرزندگی تحصیلی
) (Dehghanizadeh & Hosseinchari, 2012بود .تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش با روش آماری
تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  AMOSانجام شد .نتایج نشان داد که مدل این پژوهش از برازش
مناسبی برخوردار است .با توجه به یافتهها ،دلبستگی به والدین و همساالن ،به نحو مثبت و معنادار
سرزندگی تحصیلی را پیشبینی می کند .همچنین این متغیر اثر معناداری بر راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان ،نشان داد .راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز به نحو معنادار سرزندگی تحصیلی را پیشبینی
نمودند .عالوه بر این ،دلبستگی به والدین از طریق راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و
دلبستگی به همساالن تنها از طریق راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان ،سرزندگی تحصیلی را تحت
تأثیر قر ار داد .در کل ،نتایج پژوهش حاضر شواهدی را مبنی بر نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در
رابطه بین دلبستگی به والدین و همساالن و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان فراهم آورد.
واژگان کلیدی :سرزندگی تحصیلی ،تنظیم شناختی هیجان ،دلبستگی به والدین و همساالن
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مقدمه
از نشانههای سالمت روان ،دارا بودن ویژگیهایی است که فرد را در برابر شرایط استرسزا و
ناگوار زندگی حفظ میکند و او را قادر میسازد به رشد سازگارانهی خود ادامه دهد .دوران تحصیل
نیز ،همانند سایر موقعیتهای زندگی ،با نوسانات و چالشهایی همراه است .امروزه بیشتر
دانشآموزان با تنشها و نامالیمات تحصیلی روزانه ،از جمله نمرات ضعیف ،فشار امتحان ،دشواری
تکلیف ،دوست یابی ،سازگاری با انتظارات معلمین و والدین و مانند آن مواجه میشوند .آنچه در این
میان میتواند به مقابلهی موثر دانشآموزان با این مشکالت ،کمک نماید ،سرزندگی تحصیلی 1است.
مفهوم سرزندگی تحصیلی توسط ) ،Martin & Marsh (2014, 2010, 2009, 2008, 2006مطرح
شده و به عنوان یک سازه ی برجسته که منجر به بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش فشارهای
تحصیلی میشود ،مورد توجه صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است .سرزندگی تحصیلی
را میتوان به عنوان پاسخهای مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصهی
مداوم و روزانهی تحصیلی تجربه میشوند ،تعریف کرد ( Martin & Marsh, 2008; Fredrickson,
 .)2001به اعتقاد ) Putwain, Connors, Symes, & Douglas- Osborn (2012سرزندگی تحصیلی
عامل خویشتنداری در هنگام فوریتهای نگرانکنندهی روزانهی تحصیلی و یک مانع در برابر
عکسالعملهای تکانشی است .اگرچه ،سرزندگی تحصیلی به عنوان یک سازهی منعکسکنندهی
تابآوری ،2شناخته شدهاست ،اما تفاوتهایی با آن دارد .تابآوری سازهای گسترده است که در
مواجهه با سختیهای موجود در دوران تحصیل ،مانند شکستهای پیدرپی و نارضایتی از مدرسه
نمایان میشود .این شرایط معموال در فرایند پیشرفت دانشآموزان به عنوان «موانع حاد» شناخته
میشوند ( .)Masten, 2004در حالیکه ،سرزندگی تحصیلی به فرایند نحوهی برخورد موفقیتآمیز
دانشآموزان با افت و خیزهای 0تحصیلی که به نوعی در سطوح معمولی مدرسه صورت میگیرد،
اشاره دارد (.)Martin & Marsh, 2008
عوامل متعددی بر سرزندگی تحصیلی اثرگذار است .از جملهی این عوامل میتوان از تنظیم
شناختی هیجان 4نام برد که از مهمترین فرایندهای حیاتی ،در مواجهه موفقیتآمیز با رویدادهای
آسیبزا است ( .)Kesek, Zelazo, Lewis, & Allen, 2009تنظیم هیجان ،به عنوان فرایندهای
فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی تعریف میشود که افراد را به تنظیم ،تجربه و بیان هیجانات قادر
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میسازد ( .)Gross & Thompson, 2007تنظیم هیجان ،شکل خاصی از خودنظم بخشی است که
به فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی ،ارزیابی و تعدیل واکنشهای هیجانی شدید و
زودگذر اشاره دارد ( .)Thompson, Lewis, & Calkins, 2008تنظیم شناختی هیجانات ،نشانهای از
تفکر خودآگاه و مجموعهای از راهبردهای شناختی است که شخص در مدیریت هیجانات در شرایط
تهدیدآمیز استفاده میکند ( Garnefski & Kraaij, 2006; Gross, 2013; Garnefski & Kraaij,
 .)2009راهبردهای نه گانهی تنظیم شناختی هیجان به دو گروه راهبردهای سازگار و ناسازگار
تقسیم میشوند .راهبردهای سازگار عبارتاند :ارزیابیمثبت( 1فرد در مواجهه با شرایط ناگوار به
تجارب ارزشمند و سازنده که ناشی از رویارویی با شرایط بهوجود آمده است ،میپردازد) ،تمرکز
مجدد مثبت( 2فرد در برخورد با شرایط ناگوار ،به یادآوری تجارب مثبت خود میپردازد و در این
راهبرد سعی میکند به تفکرات خوشایند و شاد ،به جای تفکر در مورد حقیقت اتفاق ناگوار
بیاندیشد) ،پذیرش( 0فرد در برخورد با شرایط ناگوار ،خود را ناچار به پذیرش شرایط و کنارآمدن با
آن ،میداند) ،برنامهریزی( 4فرد در مواجهه با اتفاق ناگوار ،به تفکر و برنامهریزی دربارهی چگونگی
رسیدگی به حوادث منفی و کاهش عوارض منفی آن اقدام مینماید) و توسعهیچشمانداز( 2اهمیت
دادن به نقش تفکرات در کمکردن شدت حوادث ناگوار ،از راه توسعه دادن به دیدگاه فردی است).
راهبردهای ناسازگار عبارتاند از :سرزنش خود( 9فرد در استفاده از این راهبرد ،خود را در بروز
شرایط ناگوار مقصر میداند و خود را عامل اصلی رویداد تهدیدزا میبیند) ،سرزنش دیگران( 7فرد در
برخورد با موقعیتهای استرسزا ،دیگران را عامل و مقصر اصلی میداند) ،نشخوار فکری( 8به تفکر
مکرر دربارهی احساسات و افکار مرتبط با حوادث ناگوار مربوط میشود) و فاجعهآمیزکردن( 6فرد
موقعیت ناگوار ایجاد شده را شدیدتر و وحشتناکتر از واقعیت رویداد ،درک و ابراز میکند)
(.)Garnefski & Kraaij, 2009
نتایج پژوهش های پیشین حاکی از آن است که شناسایی و تنظیم شناختی هیجانات موجب
سازگاری و رشد بهینه در دوران تحصیل میشود ( Heckhausen, Wrosch, & Schulz, 2010؛
positive reappraisal
positive refocusing
acceptance
planning
putting into perspective
self- blame
other - blame
rumination
catastrophizing

1
2
0
4
2
9
7
8
6

4

فصلنامه علمي– پژوهشي روش ها و مدل های روانشناختي ،سال هشتم ،شماره ،3پاییز ،69پیاپي 96

 .)Jone & Gross, 2004بر اساس نتایج این پژوهشها ،استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم
شناختی هیجان ،تاثیر بسزایی در بهزیستی ذهنی دانشآموزان داشته ( Balzarotti, Basani,
 )Villani, Prans, & Villotti, 2014 Garnefski & Kraaij, 2009و منجر به موفقیت بیشتر آنان،
در مدرسه میشود ( .)Boekaerts, 2002در مقابل ،راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان،
منجر به آسیبپذیری بیشتری در مواجهه با حوادث منفی زندگی میشود ( Garnefski & Kraaij,
 .)2006یافتههای پژوهشهای متعددی نیز حاکی از رابطهی خودکنترلی و خودتنظیمی با
سرزندگی تحصیلی است .بر اساس نتایج این پژوهشها دانشآموزانی که از مهارتهای خودتنظیمی
و خودکنترلی باالتری برخوردارند به طور سازندهتری با چالشهای تحصیلی مقابله کرده و سرزندگی
تحصیلی بیشتری را تجربه میکنند ( .)Martin, Ginns, Brackett, Malmberg, & Hall, 2013با
توجه اثر تنظیم هیجانات بر سالمتی و سازگاری و با توجه به اثر خود تنظیمی بر سرزندگی
تحصیلی ،این انتظار میرود که تنظیم شناختی هیجانات بر سرزندگی تحصیلی اثرگذار باشد.
شایان ذکر است که تنظیم شناختی هیجانات در سایهی یک محیط امن و مراقبتی امکان رشد
و پرورش پیدا میکند ( .)Mackler, 2008برخورداری از یک محیط امن و مراقبتی ،اول از همه به
کیفیت تعامالت والدین و فرزندان وابسته است .ارتباط عاطفی صمیمانه و توأم با احساس امنیت،
که در ارتباط کودک با مراقبین اولیه شکل میگیرد ،تحت عنوان دلبستگی 1نامیده میشود
( .)Bowlby, 2008دلبستگی به عنوان الگوی تفکر ،احساس و رفتار افراد در رابطه عاطفی نزدیک با
مراقبین اولیه یا دیگر افراد صمیمی ،تعریف شده است که اثرات آن به دورههای بعدی زندگی نیز
منتقل میشود ( .)Bottonari, Roberts, Kelly, Kashdan, & Ciesla, 2007مطالعات انجام شده در
خصوص دلبستگی (  ،)Ainsworth, Blehar, Waters,& Wall, 1978; Ainsworth, 1990منجر به
شناسایی چهار گروه از کودکان گردید .دلبسته ایمن(2این کودکان ،در یک محیط امن و پاسخگو،
آزادانه به کشف محیط میپردازند) ،دلبسته ناایمن اجتنابی( 0این کودکان ،غالبا از منبع دلبستگی
اجتناب میکنند) ،دلبسته ناایمن دوسوگرا( 4این کودکان نگرانی همیشگی در مورد طرد شدن یا
پذیرفته نشدن دارند) ( )Ainsworth, Blehar, Waters,& Wall, 2015و دلبسته آشفته( 2این
کودکان بیشترین ناامنی را نشان میدهند .در مواجهه با تهدید ،رفتارهای سردرگم و متضاد دارند و
از استراتژی خاصی برای برخورد با اضطراب برخوردار نیستند) ( .)Sigelman & Rider, 2014از
attachment
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دیگر منابع دلبستگی ،همساالن 1هستند .به اعتقاد ) Hazan & Shiver (1987سبکهای دلبستگی
در طول عمر تداوم مییابند و موضوع دلبستگی افزون بر مادر ،همساالن و دوستان را نیز در
برمی گیرد .در دوران نوجوانی عالوه بر حفظ دلبستگی به والدین ،ارتباطات دلبستگی با دوستان
نزدیک نیز از اهمیت برخوردار میشود (.)Kerns, Tomich, & Kim, 2006
بر اساس شواهد تحقیقاتی ،برخورداری از منابع دلبستگی قابل دسترس و پاسخگو (ایمن) ،در
تسهیل و مدیریت استرسهای ناشی از بحرانها و ایجاد مهارت تنظیم هیجانات نقش مهمی دارد
( .)Bowlby, 2008مطالعات نشان میدهد که افراد دلبستهی ایمن ،منابع عاطفی و شناختی
یکپارچه و منسجمی برای پاسخهای هیجانی سازگارانه دارند ( Shaver & Fraley, 2004; Cyr et al,
 .)2012; Pascuzzo, Cyr, & Moss, 2013آنان در موقعیتهای پراسترس تابآور هستند و با
استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان سازگارانه ،تنشهای خود را کاهش میدهند ( Mikulincer,
 .)Birnbaum, Woddis,& Nachmias, 2000در مقابل افراد دلبستهی ناایمن به احتمال بیشتری
حوادث را به نحو منفی ،تفسیر و ارزیابی میکنند و سطوح استرس شدیدتری را تجربه میکنند
( .)Pielage, 2006بهنظر میرسد کیفیت دسترسپذیری منبع دلبستگی ،یکی از منابع اصلی تنوع
راهبردهای تنظیم هیجان است ( .)Bowlby, 2008به این معنا که سبکهای دلبستگی،
تعیینکنندهی راهبردهای هیجانی و شناختی است که افراد در موقعیتهای متفاوت بکار میگیرند
) (Shaver & Mikulincer, 2007; Crugnola et al, 2011در بررسی نقش سبکهای دلبستگی در
راهبردهای تنظیم هیجان دانش آموزان راهنمایی ،نشان دادند که کودکان با سبک دلبستگی ایمن،
بیشتر از کودکان با سبک دلبستگی ناایمن ،از راهبردهای مثبت در تنظیم هیجاناتشان استفاده
میکنند .نتایج مطالعات ) Oshri, Sutton, Clay- Warner, & Miller (2015نیز نشان داد که افراد
با سبک دلبسته ی ناایمن از راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار استفاده میکنند .همچنین ،در
پژوهش( Laible, Carlo, & Raffaelli (2000نشان داده شد که سبک دلبستهی ایمن به والدین و
همساالن ،ارتباط مثبت و معناداری با مهارتهای کنترل هیجان در نوجوانان دارد .به نظر میرسد
افراد برخوردار از سبک ناایمن اجتنابی بیشتر از راهبردهای سرکوبگری تنظیم هیجان استفاده
میکنند ( .)Mikulincer & Shaver, 2007در هنگام مواجهه با رویدادهای ناخوشایند ،ثبات هیجانی
ندارند ( .)Procaccia, Veronese, & Castiglioni, 2014بعالوه ،رفتارهای نادرست والدین با فرزندان
و عدم حمایت هیجانی از آنها با استفاده از راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان مرتبط است
(.)Shipman & Zeman, 2001
عالوه بر آنکه کیفیت دلبستگی ،تنظیم هیجانات را تحت تأثیر قرار میدهد ،با بهداشت روان
peer
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) (Li, Delvecchio, Lis, Nie, & Di Riso, 2015سازگاری ( )Brown & Wright, 2003و
تابآوری ) (Karreman & Vingerhoets, 2012افراد نیز مرتبط است Wilkinson (2004) .بر این
باور است که اگر بین کودک و مراقب اولیه دلبستگی ایمن و باثبات بوجود آید ،رشد و سازگاری وی
در موقعیتهای جدید افزایش مییابد .در مطالعه ) Mikulincer & Shaver (2012تاثیر مثبت و
معنادار دلبستگی با رضایت از زندگی و خوشبینی بهدست آمده است .در پژوهش Tae & Sook
) (2009نشان داده شد که دلبستگی ایمن به مادر به طور مثبت و معنادار تابآوری را پیشبینی
میکند.
در پژوهشهای (& 2016; Kasai 2014; Chinaveh & Daghlavinejad, 2016 Shibue
 )Maximo & Carranzaنیز دلبستگی ایمن به والدین به عنوان یک منبع حمایتی در افزایش
تابآوری شناخته شد .همچنین در تحقیق ) Khanlou & Wray (2014حمایتهای خانواده و
ارتباط با همساالن در افزایش تابآوری نوجوانان ،تاثیر بسزایی نشان داد .با توجه به آنکه دلبستگی
از منابع محافظتی و حمایتی درون فردی است که میتواند از یک سو سطوح استرس و ناتوانی را در
شرایط ناگوار تعدیل و تنظیم هیجانات را تحتتاثیر قرار دهد ( Waller, 2001; Mikulincer,
 (Shaver,& Pereg, 2003و از سوی دیگر بر پیامدهای روانشناختی همچون سازگاری و سالمت
روان موثر واقع شود و همچنین با توجه به نقش تنظیم هیجان در سازگاری ،تابآوری و سالمت
افراد ،این مسئله قابل طرح است که آیا راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ،اثر دلبستگی به والدین
و همساالن بر سرزندگی تحصیلی را واسطه گری میکنند؟
در خصوص ضرورت این پژوهش میتوان به نقش سرزندگی تحصیلی در موفقیت تحصیلی و
همچنین مقابله موثر با چالشهای تحصیلی اشاره نمود .محیط تحصیلی ،از جمله محیطهایی است
که مستلزم انطباق و سازگاری است .در واقع چالشها و فشارهای محیط تحصیلی یکی از
موقعیتهایی است که نوجوان باید خود را با آنها سازگار نماید .همچنین همراه شدن تغییرات
سریع شناختی و هیجانی در دوران نوجوانی با این چالشها و فشارهای محیطی ،لزوم برخورداری
نوجوان از توانایی انطباق را دوچندان میسازد ( )Spera, 2005نتایج بررسیها حاکی از آن است که
در بین دانشآموزان برخ وردار از سرزندگی تحصیلی ،حداقل میزان ترک تحصیل رخ میدهد
( .)Comerford, Batteson, & Tormey, 2015این دانشآموزان نمرات باالتری در برنامهریزی و
تعهد دریافت کرده ( )Comerford et al, 2015و با عوامل تهدیدکنندهی اعتماد به نفس و
چالشهای روزانه به طور موثری مقابله مینمایند ( .)Martin & Marsh, 2008در مجموع ،سرزندگی
تحصیلی میتواند به عنوان یک عامل حمایتی ،دانشآموز را در مقابل نامالیمات تحصیلی ،محافظت
نماید  (Martin & Marsh, 2008).بر این اساس ،الزم است پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت،
شناسایی عوامل اثرگذار بر سرزندگی تحصیلی و فرایند اثرگذاری این عوامل را سرلوحه پژوهشهای
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خود قرار دهند .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در قالب
یک مدل علی است .با توجه به اهمیت رشد هیجانات در دوران نوجوانی و کمبود تحقیقات در
زمینهی پیامدهای راهبردهای تنظیم هیجاناتی که نوجوانان در ارتباط با امور تحصیلی بکار
می گیرند ،همچنین ،با توجه به اهمیت دلبستگی به همساالن در دوره نوجوانی و کارکرد مثبت آن
در حمایت و توسعهی توانایی های نوجوانان ،پژوهش حاضر ،نقش دلبستگی به والدین و همساالن و
تنظیم شناختی هیجان (به عنوان عوامل حفاظتی) را در در سرزندگی تحصیلی مورد بررسی قرار
دادهاست .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1نشان داده شده است .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 دلبستگی به والدین و همساالن ،پیشبینیکنندهی مثبت سرزندگیتحصیلی است.
 دلبستگی به والدین و همساالن ،پیشبینیکنندهی مثبت راهبرد سازگار و پیشبینی کننده
منفی راهبرد ناسازگار تنظیم شناختی هیجان است.
 راهبرد سازگار تنظیم شناختی هیجان ،پیشبینیکنندهی مثبت و راهبرد ناسازگار تنظیم
شناختی هیجان پیشبینی کننده منفی سرزندگیتحصیلی است.
 تنظیم شناختی هیجان ،در رابطه دلبستگی به والدین و همساالن با سرزندگی تحصیلی
نقش واسطهای ایفا میکند.

شکل  .5مدل مفهومی از روابط بین متغیرهای پژوهش

روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و در قالب یک مدل علی ،روابط میان متغیرهای پژوهش
را مورد بررسی قرار دادهاست .دلبستگی به والدین و همساالن ،متغیر برونزاد ،تنظیم شناختی
هیجان سازگار و ناسازگار ،متغیر میانجی و سرزندگی تحصیلی به عنوان متغیر درونزاد ،در نظر
گرفته شدهاست .همهی متغیرها از نوع متغیرهای اندازهگیری شده (مشاهدهپذیر) هستند.
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شرکتکنندگان و روش انتخاب آنها
جامعه آماری پژوهش حاضر ،همهی دانشآموزان دختر و پسر دورهی متوسطهی اول شهرستان
شیراز بود که در سال تحصیلی  1064-62مشغول به تحصیل بودند .بر اساس دیدگاه ) Kline
 (2011تعداد شرکتکنندگان 4 ،برابر تعداد گویههای ابزار پژوهش و  072نفر در نظر گرفته شد.
برای انتخاب شرکتکنندگان از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .به
این منظور از فهرست مدارس دورهی متوسطهی اول 9 ،مدرسه ( 0دخترانه و  0پسرانه) ،به صورت
تصادفی انتخاب شد .سپس در هر مدرسه نیز دو کالس به صورت تصادفی انتخاب و همهی
دانشآموزان این کالسها مورد مطالعه قرار گرفت .پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش،
 093نفر به عنوان حجم نمونه لحاظ گردید که شامل  183نفر دختر و  183نفر پسر بود.
ابزارهای اندازهگیری
مقیاس سرزندگي تحصیلي :این مقیاس توسط

Dehghanizadeh, & Hosseinchari,

) (2012با اقتباس از مقیاس سرزندگی تحصیلی ) Martin & Marsh (2006که دارای  4گویه است
تهیه شده است .این محققین با اضافه کردن  2گویه به این مقیاس ،آن را مورد اعتباریابی قرار
دادند .مقیاس  6گویهای سرزندگی تحصیلی بر روی طیف  2درجهای از نوع لیکرت (هرگز=  1تا
همیشه=  )2تنظیم شدهاست .در پژوهش ) Dehghanizadeh, & Hosseinchari, (2012ضریب
پایایی مقیاس با روش آلفا کرونباخ برابر با  3/77و روایی آن با محاسبهی همبستگی هر گویه با
نمرهی کل بین  3/24تا  3/94بهدست آمد .در پژوهش حاضر روایی مقیاس با محاسبهی همبستگی
نمرات گویهها با نمرهی کل مقیاس محاسبه شد که دامنهی آنها بین  3/93تا  3/71به دست آمد.
جهت بررسی پایایی مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی برابر با  3/82به
دست آمد.
پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان :1این پرسشنامه بوسیله ) Garnefski et al (2001ابداع
شده است .فرم کوتاه پرسشنامه شامل  18عبارت است و هر دو عبارت ،یک راهبرد را میسنجد.
عبارات این پرسشنامه  6راهبرد را در برمیگیرد که در دو خرده مقیاس راهبردهای سازگار (شامل
پذیرش ،برنامهریزی ،توجه مثبت مجدد ،ارزیابیمثبت و توسعه چشمانداز )،و ناسازگار (شامل مقصر
دانستن خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار فکری و فاجعه آمیز کردن) طبقهبندی میشوند .نمره
)Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ
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گذاری این پرسشنامه براساس طیف  2درجهای از نوع لیکرت (هرگز=  1تا همیشه=  )2انجام
میگیرد.
در پژوهش ) (Cakmak & Cevik, 2010پایایی فرم کوتاه مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب
آلفای کرونباخ در دامنهی بین 3/90تا  3/74به دست آمد .همچنین روایی این ابزار با تحلیل عامل
تاییدی مورد تایید قرار گرفته است ) )Cakmak & Cevik, 2010در تحقیق Hashemi & Jowkar
) (2012ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای تنظیم شناختی سازگار و ناسازگار به ترتیب
 3/72و  3/70به دست آمده و روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است .در پژوهش حاضر ،برای
بررسی روایی ،همبستگی نمرات گویهها با نمرهی خرده مقیاس مربوط به خود محاسبه گردید.
دامنه ی ضرایب برای تنظیم شناختی هیجان سازگار از  3/41تا  3/98و برای تنظیم شناختی
هیجان ناسازگار از  3/48تا  3/99بدست آمد .ضرایب پایایی آلفای کرونباخ نیز برای هر دو خرده
مقیاس تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار  3/74بدست آمد.
پرسشنامه دلبستگي به والدین و همساالن :1این پرسشنامه

توسط)

& Armsden

 (Greenberg, 1987به منظور اندازهگیری میزان ادراک دلبستگی به والدین و همساالن در
نوجوانان و بزرگساالن تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  24گویه است که  12گویه ادراک
دلبستگی به والدین و  12گویه ادراک دلبستگی به همساالن را میسنجد و دارای طیف  2درجهای
از نوع لیکرت (هرگز=  1تا همیشه=  )2است .مولفان این پرسشنامه ،ضریب بازآزمایی به فاصله سه
هفته را برای دلبستگی به والدین  3/60و برای دلبستگی به همساالن  3/89گزارش کردهاند.
) Camgari (2012ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس دلبستگی به والدین  3/78و دلبستگی
به همساالن را  3/76بدست آورد و روایی را نیز مطلوب گزارش کرد .در پژوهش حاضر برای
محاسبهی روایی ،همبستگی نمرات گویهها با نمرهی خرده مقیاس مربوط به خود محاسبه شد.
دامنه ضرایب برای دلبستگی به والدین از  3/22تا  3/72و دلبستگی به همساالن از  3/03تا 3/74
بدست آمد .ضرایب پایایی آلفای کرونباخ نیز برای دلبستگی به والدین  3/81و برای دلبستگی به
همساالن  3/79بدست آمد.

یافتهها
جدول  1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر
نمرات را نشان میدهد .همچنین ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره 2
)- Inventory of Parental and Peer Attachment (IPPA
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گزارش شده است.

جدول  .5یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

دلبستگی به والدین
دلبستگی به همساالن
راهبردهای سازگارتنظیم شناختی هیجان
راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان
سرزندگی تحصیلی

49/47
42/28
02/31
22/46
03/12

7/66
7/66
9/77
2/83
7/26

17
14
14
8
6

93
93
23
06
42

جدول .9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
 -1دلبستگی به والدین
 -2دلبستگی به همساالن
 -0راهبردهای سازگار
 -4راهبردهای ناسازگار
 -2سرزندگی تحصیلی

5

9

1
3/20
3/48
-3/44
3/47

1
3/23
-3/24
3/01

2

3

1
-3/29
3/21

1
-3/40

5

1

همهی ضرایب در سطح  P<3/331معنادار هستند.

به منظور آزمون مدل پژوهش ،روش تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  AMOSاجرا گردید.
شاخصهای برازش مدل ،حاکی از برازش مناسب مدل پژوهش است (جدول  .)0مدل نهایی
پژوهش در شکل  2آورده شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش
شاخصهای
برازش
مقادیر

X2/df

P

NFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

TLI

RMSEA

PCLOSE

3/29

3/422

3/66

1

1

3/66

1

1

3

3/92
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شکل  .9مدل نهایی پژوهش

وزن رگرسیونی (ضرائب استاندارد) متغیرهای پژوهش و اثرات مستقیم آنها در جدول  4قابل
مشاهده است .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،یافتهها در خصوص فرضیه اول پژوهش
نشان میدهد که دلبستگی به والدین ( )β=3/18 ،p=3/3331و دلبستگی به همساالن
( )β=3/12 ،p=3/3331پیشبینی کنندهی مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی هستند .یافتههای
مربوط به فرضیه دوم پژوهش نیز حاکی از آن است که دلبستگی به والدینپیشبینی کنندهی
مثبت راهبردهای سازگار ( )β=3/42 ،p=3/3331و پیشبینی کنندهی منفی راهبردهای
ناسازگار( )β= -3/41 ،p=3/3331است .دلبستگی به همساالن نیز پیشبینی کننده مثبت
راهبردهای سازگار ( )β=3/13،p=3/30و پیشبینی کنندهی منفی راهبردهای ناسازگار(
 )β=-3/14 ،p=3/332است .در خصوص فرضیه چهارم پژوهش ،یافتهها نشان میدهد که
راهبردهای سازگار پیشبینی کنندهی مثبت ( )β=3/04 ،p=3/3331و راهبردهای ناسازگار
پیشبینی کنندهی منفی ( )β= -3/20 ،p=3/3331سرزندگی تحصیلی هستند.
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جدول  .2نتایج آزمون معنیداری برای مسیرهای مستقیم
ضرایب مسیر

مسیرها

3/42
-3/41
3/13
-3/14
3/18
3/12
3/04
-3/20

از دلبستگی به والدین به راهبردهای سازگار
از دلبستگی به والدین به راهبردهای ناسازگار
از دلبستگی به همساالن به راهبردهای سازگار
از دلبستگی به همساالن به راهبردهای ناسازگار
از دلبستگی به والدین به سرزندگی تحصیلی
از دلبستگی به همساالن به سرزندگی تحصیلی
از راهبردهای سازگار به سرزندگی تحصیلی
از راهبردهای ناسازگار به سرزندگی تحصیلی

T
6/93
8/22
2/14
0/30
0/42
0/44
7/20
4/63

P
3/331
3/331
3/302
3/332
3/331
3/331
3/331
3/331

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش در جدول  2نشان داده شده است .با توجه
به اطالعات موجود در این جدول و همچنین با توجه به نتایج بوت استراپ (جدول  )9فرضیه ششم
پژوهش مبنی بر نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه دلبستگی به والدین و همساالن با
سرزندگی تحصیلی ،مورد تأیید قرار میگیرد .همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،یافتههای
پژوهش حاکی از معنیداری نقش واسطهای راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان
در ارتباط بین دلبستگی به والدین و سرزندگی تحصیلی است .همچنین ،یافتهها نشانگر معنیداری
نقش واسطه ای راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در ارتباط بین دلبستگی به همساالن و
سرزندگی تحصیلی است.
جدول  . 5اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش
اثر

اثر غیر

اثر

مستقیم

مستقیم

کل

____

./42
./13
-./41
-./14

مسیرها

برآوردها

به روی راهبرد های سازگار تنظیم
شناختی هیجان از

دلبستگی به والدین

./42

دلبستگی به همساالن

./13

____

به روی راهبرد های ناسازگار تنظیم
شناختی هیجان از

دلبستگی به والدین
دلبستگی به همساالن

-./41
-./14

./00

به روی سرزندگی تحصیلی از:

دلبستگی به والدین(سازگار)
دلبستگی به
والدین(ناسازگار)
دلبستگی به
همساالن(سازگار)

./18

____
____
./12

./18

./36

./27

./12

./30

./18
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دلبستگی به همساالن
(ناسازگار)
راهبردهای سازگار
راهبردهای ناسازگار

./12

./30

./18

./04
-./20

____
____

./04
-./20

جدول  .9نتایج آزمون بوت استراپ برای ضرایب مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل
مسیر
متغیر

اثر

حد

غیرمستقیم

باال

حدپایین

معناداری

دلبستگی به والدین

سازگار

3/12

3/23

3/11

3/331

دلبستگی به والدین

ناسازگار

3/36

3/10

3/32

3/332

دلبستگی به
همساالن

سازگار

3/30

3/39

3/32

3/37

دلبستگی به
همساالن

ناسازگار

3/30

3/39

3/31

3/34

متغیر پیشبین

واسطه

متغیر مالک

سرزندگی
تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر حاکی از پیشبینی مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی دانشآموزان توسط
دلبستگی به والدین و همساالن است .این یافته در راستای نتایج پژوهشهایی است که اثر
دلبستگی بر سازه های مشابه با سرزندگی همچون سازگاری )Mikulincer & Shaver, 2007),
رضایت از زندگی و خوشبینی  )Mikulincer & Shaver, 2012),و تابآوری ( Noorafshan,
;Jowkar, & Hosseini, 2013; Shibuo & Kasai, 2014; Karreman & Vingerhoets, 2012

 )Maximo & Carranza, 2016را نشان دادهاند .با توجه به یافته این پژوهش ،میتوان گفت
دلبستگی ،پایگاه امنی را برای دانشآموزان فراهم میآورد که با تکیه بر آن میتوانند اضطراب و
فشارهای روانی ناشی از تهدیدات محیطی را مدیریت نمایند و از نشاط الزم در فعالیتهای
تحصیلی برخوردار گردند .بر اساس نظریه دلبستگی ،کیفیت دلبستگی دوران کودکی ،شالودهی
رشد اجتماعی و عاطفی در طول زندگی را پیریزی میکند ،به گونهای که تجارب ،ادراک و
رفتارهای فرد را جهت داده ) )Mikulincer & Shaver, 2007و تواناییها و قابلیتهای وی را در
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برخورد با تجربههای تنشزا و ناگوار شکل میدهد ) .)Ainsworth et al, 2015همچنین ،برخورداری
از منابع دلبستگی متعدد و از جمله دلبستگی به همساالن ،شبکه حمایتی نوجوان را افزایش داده و
وی را در قبال فشارهای روانی ناشی از محیط تحصیلی محافظت مینماید .عالوه بر این ،دلبستگی
به همساالن ،محیط تحصیلی را برای نوجوان خوشایند نموده و در وی نگرش مثبت نسبت به
مدرسه ایجاد میکند ).(Berk, 2007
یافته دیگر پژوهش نشان داد که دلبستگی به والدین و همساالن ،راهبردهای سازگار تنظیم
شناختی هیجان را به نحو مثبت و راهبردهای ناسازگار را به نحو منفی پیشبینی میکنند .این
یافته همسو با نتایج تحقیقات پیشین است ( ;Crugnola et al, 2015; Procaccia et al, 2014
 .)Oshri et al, 2015بهطور کلی ،کیفیت دلبستگی به منابع متعدد دلبستگی ،از جمله والدین و
دوستان می تواند ،پردازش هیجانی افراد را تحت تاثیر قرار داده و رفتارهای آنها را در جهت
استفادهی مناسب از راهبردهای سازگار تقویت نماید ) .(Bowlby, 2008در واقع ،توانایی تنظیم
هیجانات ،به عنوان ابزاری برای سازماندهی فعالیتها در هنگام مواجهه با موانع و نامالیمات
) ،)Calkins & Hill, 2007در سایهی محیطی امن و روابط دوستانه و نزدیک با والدین شکل گرفته
و با دلبستگیهای بعدی پرورش مییابد ( .)Coan, 2008سطح پاسخگویی و ارتباط صمیمانه والدین
از عوامل موثر بر توانایی تنظیم هیجان فرزندان است ( .)Carrère & Bowie, 2012به این معنا که
رفتارهای دلبستگی ایمن والدین ،کنترل و تنظیم هیجانات فرزندان را با روش سازگارانه هدایت
میکند ( )Samani, Sohrabi Shegefti, & Mansoori, 2011و مهارتهای تنظیم هیجان را در آنها
شکل میدهد ) .(Roque & Veríssimo, 2011; Coan, 2008; Vallotton & Ayoub, 2011غالبا،
افرادی که از دلبس تگی ایمن برخوردارند ،از راهبردهای تنظیم هیجان سازگار استفاده میکنند و
آشفتگی فردی ناچیزی در آنها دیده میشود ( .)Belsky, 2002چرا که این افراد از تفکر مثبت
برخوردارند و میتوانند با یادآوری خاطرات مثبت ،به مسائل و موقعیتهای نگرانکننده،
سازگارانهتر پاسخ دهند ) .(Shaver & Fraley, 2004در مقابل ،افراد با سبک دلبستهی ناایمن،
دیگران و حوادث را به صورت منفی ارزیابی میکنند و بیشتر از روشهای ناسازگارانه تنظیم هیجان
استفاده میکنند ) .)Mikulincer & Shaver, 2012بنابراین دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل
محافظت کننده منجر به ارزیابی مثبت و راهبردهای مقابلهای سازنده میشود ( Collins & Feeney,
.)2010

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان به نحو مثبت و
راهبردهای ناسازگار به نحو منفی ،سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی نمودهاست.
تحقیقات متعددی حاکی از ارتباط مثبت و معنادار تنظیم هیجان با سازههای مشابه سرزندگی
تحصیلی مانند سازگاری ،تابآوری و بهزیستی روانی است ( & Castellani, Perinelli, Gerbino,

14

15

تبیین علي سرزندگي تحصیلي بر اساس دلبستگي به والدین و همساالن و تنظیم شناختي هیجان

Caprara, 2016; Balzarotti et al, 2014; Solimani & Habibi, 2014; Haeussler, 2013).

استفاده از راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان ،به دانشآموزان کمک میکند تا برانگیختگی
و هیجانات منفی ناشی از چالشها و رقابتهای تحصیلی را تنظیم نمایند و در نتیجه ،تنشها و
چالشهای روزانه را با موفقیت بیشتری سپری کنند ( .)Hen & Goroshit, 2014دانشآموزان با
استفاده از تنظیم شناختی هیجان ،چالشهای تحصیلی را به فرصتهایی برای رشد و پیشرفت
تبدیل می کنند و این توانایی شاخصی از سرزندگی آنها است (.)Martin, 2013
در مقابل ،عدم موفقیت در تنظیم هیجانات ،با مشکالت متعدد رفتاری و روانی همراه است ( Gross
 .(& Thompson, 2007به اعتقاد ) Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade (2005افراد شاد و
سرزنده ،دارای الگوهایی هستند که در تفسیر رویدادها ،تسهیلکنندهی هیجانات مثبت است و این
افراد از بازدهی فردی ،اجتماعی و تحصیلی باالتری برخوردارند .عالوه بر این ،نتایج برخی از
پژوهشها نشان می دهند که استفاده از راهبردهای ناسازگار در تنظیم هیجان ،از مکانیسمهای
زیربنایی اضطراب و افسردگی است ).(Selcuk, Zayas, Günaydin, Hazan, & Kross, 2012
پژوهشهای اخیر دریافته اند که تنظیم هیجان ناسازگار و ناکارآمد ،مشکالت سازگاری و هیجانی
بسیاری به همراه دارد و استفاده از این راهبردها فرد را در برابر مشکالت هیجانی آسیبپذیرتر
میکند (.)Morqueen, 2011
نتایج پژوهش حاضر تأیید کننده نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه دلبستگی به
والدین و همساالن با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان است .بدین نحو که دلبستگی به والدین از
طریق افزایش راهبردهای سازگاز و کاهش راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان و دلبستگی
به همساالن تنها از طریق کاهش راهبردهای ناسازگار ،سرزندگی تحصیلی را در دانشآموزان
افزایش دادهاست .نتایج پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که تنظیم هیجان به عنوان ویژگی
فردی ،در حد فاصل متغیرهای بافتی همچون خانواده و نحوهی عملکرد فرد ،قرار میگیرند )Coan
.)et al, 2005; Samani, & Hosseinchari, 2013
تنظیم هیجان سازگار مستلزم کنش متقابل و روابط عاطفی بین کودک و والدین است
) .(Collins, Ford, Guichard, & Allard, 2006خانواده به عنوان بنیادیترین واحد اجتماعی و
گروه همسال نیز به عنوان نیرومندترین شبکه اجتماعی در دوران نوجوانی ،با ایجاد محیطی امن،
پاسخگو و حمایتکننده موجب شکلگیری ارزیابیهای مثبت نسبت به رویدادهای پیرامون شده و
از این طریق توانایی دانشآموزان را برای انطباق با شرایط تحصیلی و سطح انتظارات معلم و
همساالن ،افزایش میدهد ) .(Mattanah, Lopez, & Govern, 2011به بیان دیگر ،انطباق
موفقیتآمیز با افت و خیزهای تحصیلی ،مستلزم برخورداری از توانایی تنظیم هیجانات است
) ،(Smith, 2015این توانایی نیز در دلبستگی امن به سایه والدین و سایر منابع دلبستگی پرورش
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مییابد.
در خصوص این یافته که دلبستگی به همساالن تنها از طریق کاهش راهبردهای ناسازگار
تنظیم شناختی هیجان ،سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را افزایش دادهاست ،میتوان گفت
راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان ،بیشتر ماهیتی هیجانی دارند ،نوجوانان نیز در این دورهی سنی
بیشتر تحت تأثیر هیجانات خود هستند و ارتباطات آنان با همساالن نیز بیشتر هیجان محور است،
بنابراین تأثیرگذاری دلبستگی به همساالن بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان از طریق کاهش
راهبرهای ناسازگار ،نمایان گردیده است .درمقابل راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان،
شناختمحور هستند و بنابر این از طریق ارتباط با والدین ،بهتر توانستهاست ،اثرات خود را آشکار
کند .به طورکلی نتایج این پژوهش نشانگر آن است که دلبستگی به والدین در مقایسه با دلبستگی
به همساالن ،نقش بیشتری در سرزندگی تحصیلی نوجوانان دارد .این یافته تأییدی است بر شواهد
تحقیقی مبنی بر آنکه اگرچه در دوران نوجوانی ارتباط با همساالن اهمیت پیدا میکند ،اما همچنان
نوجوانان ارتباط عاطفی خود را با والدین حفظ مینمایند و در ارزشهای بنیادین زندگی و
تصمیمات تحصیلی و شغلی ،تحتتأثیر والدین خود هستند ).(Berk, 2007
با توجه به اثر قوی تر دلبستگی به والدین ،در مقایسه با دلبستگی به همساالن ،بر تنظیم
شناختی هیجان و سرزندگی تحصیلی دانشآموزان ،پیشنهاد میشود ،مدارس کارگاههایی برای
آموزش چگونگی تعامل والدین و فرزندان برگزار نمایند .والدین با آگاهی نسبت به چگونگی برقراری
ارتباط با فرزندان میتوانند با اتخاذ روشهای تربیتی مناسب و ایجاد دلبستگی ،فرزندانشان را در
جهت کسب مهارت در تنظیم هیجانات سوق دهند و از این طریق سرزندگی آنان را در قبال
رویدادهای چالش برانگیز تحصیلی افزایش دهند .همچنین با توجه به اثر تنظیم شناختی هیجان بر
سرزندگی تحصیلی ،آموزش دانش آموزان در جهت شناسایی و تنظیم هیجانات ناشی از مسائل و
مشکالت روزمره تحصیلی حائز اهمیت است .از این طریق دانشآموزان میتوانند ،توانایی مواجهه با
مخاطرات زندگی و تصمیمگیری اثربخش را کسب نمایند .عالوه بر این ،با توجه به آنکه امروزه بر
شمار دانشآموزان فاقد انگیزهی تحصیلی افزوده میشود و مراجعهی این گروه به مشاوران تحصیلی
افزایش یافته است ،لذا مشاوران با آموزش تنظیم هیجانات به دانشآموزان ،میتوانند به آنان کمک
نمایند که با مدیریت و کنترل هیجانات خود ،چالشهای تحصیلی را تبدیل به فرصت نمایند و پر
تالش در جهت موفقیت گام بردارند .الزم به ذکر است که با توجه به آنکه پژوهش حاضر بر روی
دانش آموزان دوره متوسطه اول (که مصادف با دوران بلوغ است) ،انجام گرفته است ،قابلیت تعمیم
نتایج آن به سایر دورههای تحصیلی و سنی محدود است.
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