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 چکیده

با  یشتنو ادراک خو یشناخت یخشم، خستگ یخود نظم ده یمهارت ها ینرابطه ب یهدف از پژوهش حاضر بررس

 یو جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیبود. روش پژوهش حاضر توص ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یبردهاراه

نفر  100که تعداد کل آنها برابر1398در سال  یاندرودشهرستان م ینوجوانان پرورشگاه یهکل یهپژوهش را کل ینا

باشند،  ینفر م 80( 1970و مورگان ) یپژوهش بر طبق جدول کرجس ینا یدادند. نمونه آمار یلباشند، تشک یم

هارتر،  یدادها پرسشنامة خود ادراک یساده انتخاب شدند. ابزارگرد آور یتصادف یریروش نمونه گ یقکه از طر

و  یبود. داده ها بعد از گرد آور یدرمارک اشنا یخود نظارت یراهبردها شنامهچالدر و پرس یشناخت یخستگ یاسمق

 یفقرار گرفته است. جهت توص یآمار یلو تحل یهمورد تجز 26نسخه  SSPSرم افزار  با استفاده از ن یکد گذار

 یها یرمتغ یفو توص یانپاسخگو یاقتصاد-یو اجتماع یتیجمع یها یژگیاز و یکل یریتصو یمداده ها و ترس

اده از آمار ( استفاده شده است. سپس با استفیانگیندرصد، م ی،)فراوانیفیاز آمار توص یق،وابسته و مستقل تحق

مورد  یقتحق یها یهتا فرض یدگرد یسع یونرگرس یلتحل یرسون،پ یهمبستگ یبضرا یرنظ یلیو تحل یاستنباط

و  یشناخت یخشم، خستگ یخود نظم ده یها رتمها  ینپژوهش نشان داد که  ب یها  یافته. یردآزمون قرار گ

 وجود دارد. یدار یرتباط معنا ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یبا راهبردها یشتنادراک خو

 یخود نظارت یراهبردها یشتن،ادراک خو ی،شناخت یخشم، خستگ یخود نظم ده یمهارت ها واژگان کلیدی:

 نوجوانان.
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 مقدمه

هتر خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. تجربه ثابت کرده است که کودک در محیط خانواده سالم ب

رشد و تکامل می یابد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و وابستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند، در معرض 

(. در هرسال، والدین به علت فشارهای 2010بحران های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت )علی اکبری و توکلی، 

ان را در جامعه رها می کنند. در سراسر جهان، این کودکان طردشده عموماً در پرورشگاه اقتصادی و اجتماعی، شمار زیادی از کودک

مراقبت می شوند. مرگ والدین، مشکالت جسمانی و روانی، طالق والدین، مشکالت خانوادگی و مالی برخی از مهمترین دلیل 

(. مطالعات نشان می دهد کودکانی که بخش 1620، 1گیچریتسیس-سپردن کودکان به پرورشگاه است )جانسون، براون و همیلتون

اول زندگی خود را در پرورشگاه ها یا خانواده های نامناسب می گذرانند، عمدتاً از محیط های حمایت کننده محروم هستند و بیشتر 

ب، اضطرادر معرض خطر مشکالت رفتاری همچون بیش فعالی، پرخاشگری، رفتارهای ضداجتماعی، مشکالت هیجانی مانند 

(. با 2010،  2هستند )لومان و گونار یو مشکالت پوست یهمچون کم خون یو مشکالت جسمان جانیه میو عدم تنظ یافسردگ

 شتریپدر و مادر ب یگرم و فقدان الگو یخانوادگ طیاز مح تیمحروم راتیرسد تأث یبه نظر م ،یبه دوره نوجوان یانتقال از دوره کودک

آثار و عالئم و تبعات  یشود و دارا یانسان محسوب م یزندگ یدوره ها نیو حساستر نیمهمتر از یکی یشود. نوجوان یزیبرونر

 شی( خوی)خود نظارت یدوره نوجوان با در نظر گرفتن تجارب گذشته و قبول تحوالت بلوغ درصدد بازساز نیخاص خود است. در ا

به توانایی نظارت بر رفتار خود در روابط اجتماعی خود نظارتی یک ویژگی شخصیتی است که  (.2015،  3نیو مک ل دیاست )س

اشاره دارد این مفهوم شامل تطبیق رفتار و فرآیند تغییر رفتاری است که برای خود یا دیگران مفید نیست افرادی که خودنظارتی 

ت خود را تجزیه و تحلیل باالیی دارند آمادگی و حساسیت باالیی برای مواجهه با رخدادهای محیطی دارند. آنها به سادگی احساسا

کرده و سعی می کنند رفتار مناسب با اهداف و شرایط خود بروز دهند، در مقابل افرادی که خودنظارتی پایین دارند ظرفیت کمی 

(. حوزه نظارتی یکی از راهبردهای خود مدیریتی است که در آن 2010برای سازگار کردن رفتار خود با محیط دارند )قاسمی، 

، 4بر عملکردشان در مورد یک رفتار مشخص یا دسته ای از رفتارها نظارت نموده، و آنها را ثبت می کنند )رید و شارتز دانشجویان

ادراک (. از متغیرهای پژوهش که می تواند با راهبردهای خود نظارتی در ارتباط باشد، مهارت های خود نظم دهی خشم و 2015

خشم راهکارهایی را در مواجهه با کنترل خشم بیان می کند که اکثر آنها در رابطه  می باشد. مهارت های خود نظم دهی شتنیخو

مستقیم با مهارت های ارتباطی هستند. وی در این رابطه از راهکارهای مواجهه با طغیان خشم را، کنترل زبان بدن، تأیید احساسات 

آن به طرف مقابل، گرفتن حالت صلح جویانه و ابراز  دادن شخص مقابل، صحبت درباره احساس ها و ترس ها، گوش دادن و نشان

(. مهارت های خود نظم دهی خشم را توان اعمال 2018، 5)فیلد نیازها و خواسته های خود با آرامش و جدیت و مصرانه، می داند

ی خشم صحبت می قدرت، هدایت یا بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرده اند. وقتی از مهارت های خود نظم ده

و همکاران  7(. در همین راستا کارسون2013، 6کنیم در واقع منظورمان کنترل خشم فرد در مرحله پیش از خشم است )گاندولف

( نتایج پژوهش نشان داده است که آموزش راهبردهای خود نظارتی در تنظیم هیجان خشم موثراست و بین راهبردهای خود 2012)

خشم رابطه وجود دارد. همچنین ادراک خویشتن یکی از ابعاد نسبتا خاص مفهوم خود است. این سازه را نظارتی با بروز و مهار 
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هاست و ( مطرح کرد. او بیان می کند که یک نیاز دورنی برای احساس شایستگی، ویژگی درونی انسان1989)1اولین بار وایت

(. ادراک 1393انگیزش فطری بهتر تبیین می شوند )کریم آقایی،  رفتارهایی مانند کاوش و تالش یرای تسلط به وسیله این نیروی

( ادراک خویشتن را قضاوت و خود ارزیابی 2002( نیز است. هارتر )1981)2خویشتن یکی از سازه های مدل انگیزیش موثر هارتر

از دیگر  (.1393همکاران  کوالیی و افراد درباره توانایی های خود برای انجام دادن یک تگلیف خاص تعریف می کند )خدابخش

خستگی شناختی می باشد. خستگی شناختی احساس ناخوشایند ذهنی است که طیفی از احساس ضعف تا  متغیرهای پژوهش

(. در حقیقت، 2012، 3فرسودگی را تشکیل می دهد و با قابلیت ایفای نقش و فعالیت شخصی تداخل دارد )تیتیلوی، اویمی و کاتز

است که تنها خود فرد قادر به تشخیص آن بوده و احساس مداوم تحلیل و کاهش ظرفیت در عملکرد خستگی شناختی وضعیتی 

 (.1393نیا و همکاران،عمومی جسمی و روانی را تجربه می کند )علیوردی

( در پژوهشی نشان دادند که اثر سطح خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی در 1397پورقاز و همکاران )در همین راستا 

طوالبی و  عملکرد حل مسئله دانش آموزان معنی دار است در حالی که جنسیت دانش آموزان در عملکرد آنها تأثیری ندارد.

( در پژوهش خود تحت عنوان اثر خستگی شناختی و ظرفیت موثر بر حافظه کاری بر حل مسائل شناختی دریافتند 1396همکاران )

نتایج  ه اند، عملکردشان در حل مسئله به مراتب ضعیف تر از گروه کنترل بود.که افرادی که خستگی شناختی را تجربه کرد

( با عنوان پیش بینی رابطه ی میان راهبرد های خود نظارتی و کنترل تفکر نشان داد که راهبرد 1396زارع و رجب زاده )پژوهش

سیون نیز نشان می دهد مدل رگرسیونی بدست آمده های خود نظارتی با کنترل تفکر رابطه معنادار ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگر

بدست آمده نشان می دهد مولفه های کنترل تفکر نمی تواند به طور معناداری نمرات راهبرد های خود نظارتی  معنادار نیست میزان

اختی و خودنظارتی ( در پژوهشی آزمایشی با عنوان ارتباط بین استفاده از راهبردهای فراشن2018)4سنرا پیشبینی کند. و نیز 

خواندن بر روی دانش آموزان پنجم ابتدایی، نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی و خودنظارتی بر افزایش میزان درک 

( نشان داد که اهداف عملکردی پیش بینی کننده مثبت و اهداف تسلط 2018)5مطلب دانش آموزان موثر است. پژوهش وان ارد

( در پژوهشی به بررسی رابطه میان شناسایی 2018)6کومرو و تامپسونخنثی برای خودنظم دهی بوده اند.  پیش بینی کننده منفی یا

هویت خود و خودنظارتی رفتار از لحاظ سن و جنسیت در بین نوجوانان پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که جنسیت بر خود 

نتایج  یشتری برخوردارند ولی سن بر خودنظراتی هیچ تدثیری ندارد.نظارتی موثر است، مردان نسبت به زنان از خودکنترلی ب

 خودکنترلی با افراد که اند، رسیده نتیجه این به کار محل در خودکنترلی اثر( در بررسی 2017) 7لدوفیک وی دا مطالعات

با توجه  د.کنن می انتخاب را مدیریت پستهای و فروشندگی مثل کارهایی بنابراین دارند، را اجتماعی مهارت بیشترین باال

به مطالب عنوان شده، محیطی که کودک در آن رشد می کند تأثیر بسزایی در نوع شخصیت وی دارد. زندگی در محیط پرورشگاه، 

با والدین ناتنی و خانواده اصلی می تواند تأثیرات متفاوتی بر روی کودک داشته باشند. وقتی این کودکان به دوران نوجوانی و هویت 

ابی می رسند و در جریان انتخاب مسیر زندگی قرار می گیرند، تأثیرات فقدان والدین اصلی، والدین ناتنی، محیط پرورشگاه و ی

مراقبان مختلف بیشتر آشکار می شود و می تواند در زمینه هایی همچون رفتارهای پرخطر، چگونگی ارتباط و اعتقاد به توانایی 

ین پژوهش در پی پاسخ دادن به این سوال می باشد که آیا  بین خود نظم دهی خشم، خستگی شخصی بروز پیدا کند. ازاینرو ا

  شناختی و ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی در نوجوانان پرورشگاهی رابطه وجود دارد؟
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 روش

رستان ورشگاهی شهپرکلیه نوجوانان  هیکلرا پژوهش  نیا جامعه آماری. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

 قیاز طر( 1970سی و مورگان )جدول کرجبر طبق . تشکیل دادند ،می باشندنفر 100 که تعداد کل آنها برابر1398میاندرود در سال 

  .شدندانتخاب  نفر به عنوان نمونه 80نفر تعداد  تصادفی ساده یریروش نمونه گ

 ابزار گردآوری داده ها

عرفی شده است . متوسط هارتر  1989گویه است و در سال  48این پرسشنامه شامل  (:1989پرسشنامه خود ادراکی هارتر)

خشی از نوع بمرات پنج نسیلة در این پرسشنامه خودادراکی افراد مورد سنجش قرار می گیرد. پاسخ به گویه های این مقیاس به و

( با به کارگیری تحلیل عاملی، 1383رد. سیف و همکاران )( صورت می گی1نمرة ) ( تا بسیار مخالفم5لیکرت از بسیار موافقم )نمرة 

از  47/0ر مجموع، که د پنج عامل شایستگی تحصیلی، شایستگی اجتماعی، شایستگی ورزشی، ادارة رفتار، و خود ارزشمندی را

بستگی درونی رایب همض( 1391واریانس نمرات کل مقیاس را تبیین می نمود، نشان دادند. همچنین در پژوهش صالحی و سیف)

 ر بود.متغی 89/0تا  73/0و بین هر یک از ابعاد با نمرة کل مقیاس از 73/0تا  42/0بین این ابعاد از 

ویــن کردنـد کـه مـادهای را تد 14( یـک ابــزار کوتاه 1993چالــدر و همــکاران ) مقیاس خستگی شناختی چالدر:

قیــاس اس یــک ماســ ــرار می دهــد. در هــر مــاده فــرد بــرعالیـم جسـمی و ذهنــی خسـتگی را مــورد سـنجش ق

ی پاســخ می خودســنج ــورتچهــار درجــه ای از کمتــر از معمــول )صفــر( تــا بــه مراتــب بیشــتر از معمــول به ص

 5/74ـد( و ویژگــی )درصـ 75) ( ایــن مقیــاس دارای حساســیت1993دهــد. براســاس گــزارش چالــدر و همــکاران )

ارش شـده اسـت. ایـن گــز 89/0درصــد( قابــل کاربــرد بــرای تشــخیص می باشــد و ضریــب همســانی درونــی آن 

و همکاران  ــش کیانیپژوه ابـزار در مطالعـات مربـوط بـه نشـانگان خسـتگی مزمــن کاربــرد زیــادی داشــته اســت. در

 بدست آمد. 93/0و  95/0ــب پایایـی ایـن مقیـاس بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ و تصنیـف، ( ضری1395)

شد. اشنایدر همزمان با  ( استفاده1974پرسشنامه استاندارد خودنظارتی مارک اشنایدر ) پرسشنامه راهبردهای خود نظارتی:

گزینه  ین آزمون به صورتدنظارتی ارائه نمود. پاسخ دهی به اماده ای برای سنجش خو 25ارائه نظریه خودنظارتی یک مقیاس 

ض نموده است شنایدر فرااشد. بهای درست و نادرست به منزله تأیید و عدم تأیید مضمون هر یک از ماده ها در مورد آزمودنی می 

 امل، تمایلد. این مؤلفه ها شدهنمؤلفه می باشد که ساختار نظری خودنظارتی را تشکیل می  5که مقیاس خودنظارتی در بر گیرنده 

ای هوانایی در موقعیت از این ت تفادهبه برازنده بودن، توجه به داده های مقایسه ای، توانایی برای مهار و اصالح ابزار خویشتن، اس

ه دارد که به قط یک نمرفزمون آویژه، دامنه ثبات و نوسان رفتارهای ابزار خویشتن فرد در موقعیت های گوناگون می باشند. این 

ز دهی شده و الت امتیاه سؤابعنوان نمره فرد در پیوستار خودنظارتی در نظر گرفته می شود. نتایج آزمون توسط راهنمای پاسخ 

تا  9خود نظارتی کم، نمره  8تا  1برای هر امتیاز سطحی از خودنظارتی تعیین می شود. تقسیم بندی سطوح به صورت: نمره بین 

ه نفر از رسشنامه ها توسط سپخودنظارتی باال در نظر گرفته می شود. روایایی محتوایی  25تا  15سط و نمره خودنظارتی متو 14

فاده از آزمون مه با استرسشناپاعضا هیئت علمی صاحب نظر در زمینه بهداشت روان و روان شناسی تربیتی به تأیید رسید. پایایی 

ه خودنظارتی به ترتیب ب ونفر از دانشجویان برای پرسشنامه های ضریب هوشی  20قبل و بعد به صورت مطالعه پایلوت بر روی 

 مورد تأیید قرار گرفت. 85/0و  89/0وسیله محاسبه آلفا کرونباخ برابر 

( که به عنوان ابزاری برای ارزیابی کنترل 1999: اسپیلبرگر )(STAXI -2حالت بیان خشم ) _پرسشنامه ی صفت

 44های خارج و داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، نسخه ی توسعه یافته ی پرسشنامه  خشم به طور وسیع در پژوهش

حالت خشم ]مشتمل بر خرده -ماده است که در آن شش مقیاس  57( است. این نسخه ی جدید دارای 1999ماده ای اسپیلبرگر )
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احساس نیاز به بیان فیزیکی خشم -ت(، عبار5احساس نیاز به بیان کالمی خشم )-عبارت( 5مقیاس های احساس خشم )

-عبارت([  5واکنش خشمناک )-عبارت(، 5خشمگین )–مقیاس صفت خشم] با خرده مقیاس های خلق و خوی -عبارت([؛ 5)

کنترل درون ریزی خشم -عبارت( و  8کنترل برون ریزی خشم )-عبارت(،  8درون ریزی خشم )-عبارت(،  8برون ریزی خشم )

گزینه ای از بندرت )با  4ص کلی بیان خشم مورد ارزیابی قرار می گیرند. کلیه مقیاس ها بر اساس لیکرت عبارت( و یک شاخ8)

و در شاخص کلی  221 -57( نمره دهی شدند که بر این اساس امتیاز کل ابزار دارای محدوده 4( تا همیشه )با امتیاز 1امتیاز 

پرسشنامه با توجه به اینکه  ارزیابی کرده است. 87/0، اعتبار پرسشنامه را (1389بود. کریمی ) 96بیان خشم دارای دامنه صفر تا 

 -2حالت بیان خشم ) _پرسشنامه ی صفت،راهبردهای خود نظارتی،(،خستگی شناختی چالدر1989خود ادراکی هارتر)

STAXI) فاده شده نشان دهنده روایی استاندارد هستند، و بارها از از این پرسشنامه ها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی  است

با توجه به اینکه پرسشنامه ها  مناسب این پرسشنامه ها می باشد. و همچنین مورد تأیید استاد راهنما و مشاور قرار گرفته است.

ها،  استاندارد هستند، اعتبار آنها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تأیید شده است. به منظور اطمینان از پایا بودن پرسشنامه

پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع و سپس جمع آوری گردید. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم  30تعداد 

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش محاسبه گردید که نتایج در  spss 26افزار

 دست آمده  بیانگر آن است  که پرسشنامه ها دارای پایایی باالیی می باشند. زیر آمده است. ضرایب بجدول 

 : ضرایب پایایی پرسشنامه ها1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد آیتم نوع پرسشنامه

 79/0 48 خودادراکی

 85/0 14 خستگی شناختی

 81/0 25 راهبردهای خود نظارتی

 76/0 57 خودنظم دهی خشم

 یافته ها

 01/0 خطا سطح از بزرگتر یقتحق متغیرهای کلیه در( P مقدار) احتمال سطوح آزمون، این در شود می مالحظه که همانگونه 2 جدول قمطاب

 فرضیات آزمون در نتیجه در. رددگ می قلمداد نرمال توزیع بر منطبق ها داده توزیع ، صفر فرضیه رد عدم و P مقدار به توجه با. باشد می

 .است شده استفاده پارامتریک هایآزمون از تحقیق

 : بررسی نرمال بودن توزیع داده ها2جدول

  0H(p=0) : توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می کند.

 1H(p≠0): توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

 نتیجه آزمون Sigمقدار  آماره آزمون تعداد نمونه متغیر

 توزیع نرمال 23/0 03/1 80 ادراک خویشتن

 توزیع نرمال 057/0 35/1 80 راهبردهای خودنظارتی

 توزیع نرمال 48/0 83/0 80 خستگی شناختی

 توزیع نرمال 051/0 27/1 80 مهارت های خودنظم دهی خشم
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 د دارد.ه وجوگاهی رابطبین مهارت های خود نظم دهی خشم با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشفرضیه اول: 

 شگاهیمهارت های خود نظم دهی خشم با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرور :محاسبه  میزان رابطه بین 3جدول

 شاخص آماری

 متغیر
 تعداد

مقدار ضریب 

 همبستگی

سطح 

 (αمعناداری)

مهارت های خود نظم دهی خشم با 

 راهبردهای خود نظارتی
80 58/0 000/0 

( کمتر 05/0پیش فرض ) ( که از مقدار000/0و سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون) %95ضریب اطمینان  با توجه به

ا ردو ررورشگاهی نان پاست. فرض صفر)عدم وجود رابطه بین مهارت های خود نظم دهی خشم با راهبردهای خود نظارتی نوجوا

به  یریم.ر( می پذ ورشگاهیم با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پردهی خشمهارت های خود نظم فرض مقابل )وجود رابطه بین

ورشگاهی ر جوانان پررتی نوبین مهارت های خود نظم دهی خشم با راهبردهای خود نظا : توان چنین نتیجه گرفتعبارت دیگر، می

ظارتی نردهای خود با راهبدهی خشم مهارت های خود نظم بینضریب همبستگی  و چون مقداررابطه معناداری وجود دارد. 

 ود نظارتیخبردهای دهی خشم، راهمهارت های خود نظمتقویت  با توان عنوان کرد کهاست می، مثبت نوجوانان پرورشگاهی

 یابد و بالعکس.افزایش مینوجوانان پرورشگاهی 

 دارد. بین خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی رابطه وجودفرضیه دوم: 

 خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی : محاسبه  میزان رابطه بین4جدول

 شاخص آماری

 متغیر

مقدار ضریب  تعداد

 همبستگی

سطح 

 (αمعناداری)

 009/0 -29/0 80 خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی 

( کمتر 05/0پیش فرض ) ( که از مقدار009/0ضریب همبستگی پیرسون)و سطح معناداری آزمون  %95با توجه به ضریب اطمینان 

قابل د و فرض م( را رخستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی است. فرض صفر)عدم وجود رابطه بین

توان چنین یگر، میبارت دبه ع پذیریم.خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی( می )وجود رابطه بین

قدارضریب مچون ارد. جود دوبین خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی رابطه معناداری  نتیجه گرفت:

 هشکا با د کهتوان عنوان کراست می ، منفی خستگی شناختی با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی بینهمبستگی 

 افزایش می یابد و بالعکس. ناختی، راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهیخستگی ش

 .بین ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی رابطه وجود داردفرضیه سوم:  

 ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی : محاسبه  میزان رابطه بین5جدول

 ریشاخص آما

 متغیر

مقدار ضریب  تعداد

 همبستگی

سطح 

 (αمعناداری)

 000/0 64/0 80 ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی 

( کمتر 05/0( که از مقدار پیش فرض )000/0وسطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون)  %95با توجه به ضریب اطمینان 

با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی( را رد و فرض مقابل )وجود  ادراک خویشتن است. فرض صفر)عدم وجود رابطه بین

توان چنین نتیجه به عبارت دیگر، می ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی( می پذیریم. رابطه بین

ضریب  چون مقدار اداری وجود دارد.بین ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی رابطه معن گرفت:
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ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظارتی نوجوانان  بینهمبستگی 

ش افزایادراک خویشتن،  راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی تقویت  با توان عنوان کرد کهاست می، مثبت پرورشگاهی

 می یابد و بالعکس.

جوانان ارتی نوبین مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن با راهبردهای خود نظ: 6فرضیه 

 پرورشگاهی رابطه وجود دارد.

 (ANOVA: جدول تحلیل واریانس ) 6جدول 

 شاخص ها

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 000/0 40/19 45/138 3 35/415 رگرسیون

 13/7 76 19/542 باقی مانده

  79 55/957 مجموع

)(یعنی ( α=01/0)که کمتر از Sig= 000/0داری مطابق جدول فوق با توجه به سطح معنی sigتوان دریافت که می

 این نینهمچشود. ه تایید میرابطه متغیر مستقل با متغیر وابست شود. بنابراین فرض خطی بودنتایید می  1Hرد و فرض 0Hفرض 

و واریانس  ن تغییراتخوبی میزا متغیرهای مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار بوده و قادر هستند به که گردد می حاصل نتیجه

 وابسته  رات متغیرتغیی آن قادریممتغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و به کمک 

   م.بیین کنیتمهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن را بر اساس   راهبردهای خودنظارتی

 واتسون-: آزمون دوربین7جدول 

 
 
 
 
 

 شود.ها پذیرفته میمی باشد بنابراین عدم همبستگی بین خطا 2.5و  1.5با توجه به این که آماره مورد نظر در بازه 
 : ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده8جدول

 Std.E تصحیح شدهR 2R 2R تغییر منابع

 67/2 41/0 43/0 65/0 گروهی درون

ای تحقیق می باشد. می باشد که نشاندهنده همبستگی متوسط بین متغیره 65/0ی تحقیق برابر همبستگی کلی بین متغیرها

ود نظم دهی خشم، متغیرهای مهارت های خبه این معنی که  41/0همچنین مقدار ضریب تعیین تصحیح شده برابر است با 

بوط می دهد و مابقی مر را به خود اختصاصراهبردهای خودنظارتی درصد از تغییرات  41فقط خستگی شناختی و ادراک خویشتن 

 که در این تحقیق بررسی نشده است. به دیگر مولفه ها می باشد

 

 وضعیت مقدار بدست آمده مقدار مطلوب آزمون

Durbin-watson d 5.25.1  d 79/1 
ی بین عدم همبستگ

 خطاها
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مهارت های خود نظم دهی خشم، خستگی شناختی و ادراک خویشتن بر  تأثیرون یب رگرسیمحاسبه ضرا: 9جدول

 راهبردهای خود نظارتی نوجوانان پرورشگاهی

 

 یآمار یشاخص ها
 

ب یضرا ستاندارد شدهر ایب غیضرا

 استاندارد

T  

سطح 

 معناداری

 
 
B 

خطای 

 استاندارد

 
Beta 

 002/0 -25/3 - 81/16 -68/54 مقدار ثابت

 006/0 80/2 75/0 40/0 12/1 ادراک خویشتن

 11/0 -59/1 -14/0 27/0 -43/0 خستگی شناختی

 56/0 -58/0 -15/0 39/0 -23/0 مهارت های خودنظم دهی خشم

خود نظارتی نوجوانان  اهبردهایر از سهمی تا باشد می ، قادر(75/0ادراک خویشتن با ضریب تأثیر) ه به داده های جدول فوقبا توج

نظارتی  اهبردهای خودرقادر به پیش بینی شناختی دهی خشم، خستگیهای خود نظممهارت. ولی نماید تبیین راپرورشگاهی 

 باشد(.می 05/0اداری بزرگتر از مقدار پیش فرض)سطح معن باشد.نوجوانان پرورشگاهی نمی

 گیری و نتیجه بحث

خشم  یخود نظم ده یمهارت هابین بر طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که نتایج حاصل از داده ها در فرضیه اول نشان داد  

عنی که فرضیه اول پژوهش حاضر، ارتباط و همبستگی معناداری وجود دارد. بدین م ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یبا راهبردها

مورد پذیرش و تأیید قرار می  ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یخشم با راهبردها یخود نظم ده یمهارت هامبنی بر ارتباط بین 

 .داشت قرار (2017)1کلنر و تونین (2018وان ارد )پژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته این گیرد.

روانی و اجتماعی ایجاد می کند  توانایی های خشم در نوجوانان، خود نظم دهیمهارت های توان گفت که  یم افتهی نیا نییدر تب

که آنها بتوانند در مواقع برخورد با مشکالت و فشارهای زندگی شخصی و اجتماعی از آنها استفاده کنند و بر افکار، احساسات و 

، باعث افزایش توانایی روانی و اجتماعی خشم خود نظم دهیمهارت های  هایتسلط داشته باشند. پیامدی( خود نظارت)رفتار خود 

می شود و در آنها این آمادگی را برای مقابله با چالش های زندگی به وجود می نوجوانان برای زندگی اثر بخش و مفید برای افراد 

و رویدادهای آن و افزایش مهارت و اداره ی  آورد. همچنین باعث مقاوم شدن شخصیت افراد، افزایش بینش آنها نسبت به زندگی

می گردد. به  نوجوانانی خود نظارت یراهبردهاکه مجموع این عوامل باعث افزایش  زندگی و برقراری ارتباط با محیط می گردد

فکرانه آگاهانه، عمدی و مت سازوکاری است عمیق و درونی که برپایه رفتارهای خشم، یخود نظم ده یمهارت هاعبارتی دیگر، 

که  نوجوانان حقیقت، برعکس؛ در را متوقف کند یا اینکه های پرخاشگرانهرا قادرمی سازد تا انجام کار گیرد و شخص فرد شکل می

 مجموعه خودانگیخته، مستقل و از لحاظ فراشناختی، فعال اند و کنندگانی شرکت باالیی برخوردارند یخود نظم ده یمهارت هااز 

مهارت  با فرد .گیرند راهبردها بهره می خود از این فعالیت هاکه به هنگام انجام را دارا هستند.  یخود نظارت ای بزرگ از راهبردها

و  یراهبردهای شناختو  یخود نظارت ی، فردی هدفمند بوده که با استفاده از فنون راهبردهاییباال یخود نظم ده یهارت ها

اهداف واقع  که است ختهیوی، فردی خود انگ ییداشته، از سو وهیش نیربهت به به هدف دنیدر رس یاحساس خودکارآمدی، سع

                                                      
1 . Kellner & Tutin 
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اعمال خود  باعث می شود که افراد ،خشم یخود نظم ده یمهارت ها دارد کنترل خود جاناتیبرای خود وضع نموده و بر ه انهیگرا

  .کند قضاوت قرار داده و در مورد اعمالش ینیرا مورد بازب

ارتباط و  ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یبا راهبردها یشناخت یخستگبین ست آمده مشخص شد که دوم بد بر طبق نتایج فرضیه

خود  یبا راهبردها یشناخت یخستگپژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین  دومهمبستگی معناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه 

پورقاز و همکاران پژوهش  نتایج راستای در نتیجه و یافته این د.مورد پذیرش و تأیید قرار می گیر ینوجوانان پرورشگاه ینظارت

الگوی تجدیدنظر شده  اساسدر تبیین این یافته بر  .داشت قرار (1394)رانمنشیو ا یتوکل (1396و همکاران ) یطوالب (1397)

های پیچیده و سازماندهی  یمشکالتی در فرض آزمون منظم، فقدان استراتژ) تعداد زیادی از اختالالت شناختی شناختی خستگی

های ذهنی،  تحقیقات اخیر بر روی مدل .گردد های ذهنی منسجم مربوط می های جدی در ایجاد بازنمائی ناکافی( به نقص شناختی

یکپارچه از موقعیت تـجربه شده، در طول ورود اطالعات، اهمیتی  های یبازنمائو  یتائید نموده که ساخت موفقیت آمیز خود نظارت

رسد، چرا که مدل ذهنی  نظر می این مسأله خصوصاً برای تکالیف پیچیده شناختی و برای ادراک اجـتماعی درست به .تی داردحیا

بخشد. آنچه  بخشد و از این طریق کنترل بر روی جریان رویدادها را بهبود می می کند، فهم و پیشبینی را ارتقاء پردازش را ساده می

های پیچیده، مفصل و خالق  توانایی کاهش یافته برای پرداختن در گام گیرد عبارت است از می مدل خستگی شناختی در نظر که

کند، یعنی، اگرچه پردازش پرتالش و  می ی منابع ذهنی مطرح اطالعات. این مدل تغییر کیفی را به جای تغییر کمی درباره پردازش

 تی ممکن است برای آشکار کردن یک تصویر کلی ترکیبممکن است، چنین قطعا بررسی مفصل قطعات اطالعات ورودی هنوز

پردازند و  به یک فعالیت ذهنی نظامدار می کند که افراد زمان مواجه شدن با موقعیت ها نشوند. مدل پردازش اطالعات فرض می

 های موجود می ینظم بی کنند تا به قطعات تشخیصی اطالعات توجه نمایند و متوجه نظم و تالش می برای فهمیدن معنای تکلیف

های سازنده حافظه، از قبیل مدل های ذهنی  به ساخت بازنمائیی های قابل کنترل، فعالیت های ذهنی فرد را شوند. در موقعیت

(، در نتیجه باعث کاهش 2013و سدک،  1)هکر ماند لیکن، در شرایط غیرقابل کنترل چنین فعالیتی بی نتیجه می کند. ترغیب می

 .خود نظارتی می شود

و خستگی شناختی در  ( در پژوهشی نشان دادند که اثر سطح خودکارآمدی تحصیلی1397پورقاز و همکاران )در همین راستا 

طوالبی نین همچ دارد.نثیری عملکرد حل مسئله دانش آموزان معنی دار است در حالی که جنسیت دانش آموزان در عملکرد آنها تأ

اختی ل مسائل شنحنوان اثر خستگی شناختی و ظرفیت موثر بر حافظه کاری بر ( در پژوهش خود تحت ع1396و همکاران )

 نترل بود.کاز گروه  یف تردریافتند که افرادی که خستگی شناختی را تجربه کرده اند، عملکردشان در حل مسئله به مراتب ضع

 وان شناختی ورنعطاف پذیری ( در پژوهشی تحت عنوان نقش خستگی شناختی بر کمال گرایی، ا1394توکلی و ایرانمنش)

عطاف پذیری جتناب، انای بر راهبردهای مقابله با استرس، نشان دادند که، اثر متقابل جنسیت و گروه تحت تدثیر خستگی شناخت

ی انعطاف پذیری ویژگی ها بودن روان شناختی و راهبردهای هیجان مدار و اجتناب مدار بوده است. دانشجویان دختر و پسر با دارا

عملکرد افراد در  ونه ای کهبه گ استفاده از راهبردهای هیجان مدار و اجتناب مدار عملکرد متفاوتی در شرایط حل مسئله داشتند و

 ست.اشرایط مختلف حل مسئله با توجه به جنسیت، شخصیت در اتخاذ راهبردهای مقابله با استرس متفاوت 

ارتباط  ینوجوانان پرورشگاه یخود نظارت یبا راهبردها شتنیادراک خو بینسوم مشخص شد که  بر طبق نتایج بدست آمده فرضیه

خود  یبا راهبردها شتنیادراک خوپژوهش حاضر، مبنی بر ارتباط بین  سومو همبستگی معناداری وجود دارد. بدین معنی که فرضیه 

                                                      
1. Hecker 



 95/…یخود نظارت یبا راهبردها یشتنو ادراک خو یشناخت یخشم، خستگ یخود نظم ده یرابطه مهارت ها یررسب

 
 

 

زارع و رجب زاده پژوهش  نتایج راستای رد نتیجه و یافته این مورد پذیرش و تأیید قرار می گیرد. ینوجوانان پرورشگاه ینظارت

 .داشت قرار (1396)

ی برای مقابله با الزام های بیرون باعث اعتقاد به کفایت منابع درونی و شتنیادراک خودر تبیین این یافته می توان گفت که، 

ی هدایت گری م خود ند ونمبه نوبه ی خود باعث ایجاد حس خود قوی و توا منابع شتنیمی شود. ادراک خو مشکالت و حل مساله

 ی(خود نظارت یراهبردها) تآشکارسازی و جستجوی اطالعا مقابله ی مؤثر مانند خود شود. بنابراین، این افراد از راهبردهای

از سوی  .دهند نشان می ار (انجیمتمرکز بر ه یمقابله ا یراهبرد ها) استفاده می کنند و به تبع آن، کمتر عالیم آشفتگی عاطفی

ن را نشان نخواهد داد. مدیریت آ بیش برآورد نشود، فرد توجه افراطی به مسئله و پیامدهایمسئله و مشکالت ، اگر پیامدهای دیگر

وقعیت یا د که تغییر ممی شو موثر یخود نظارت یارزش و شایستگی فردی، باعث استفاده از راهبردها توجه به همراه احساس

 توام و عالیم لهمسئنترل بر کنوجوانان که با ادراک  شتنیدهند. به طور کلی، ادراک خو شخصی را هدف قرار می افزایش امکانات

مثبت تر می انجامد.  اکحاصل از این امر خود به ادر حلشود که  می مناسب عملیبا آن همراه است، موجب عمل به اقدامات 

حس باشد،  را داشته ینظارت خود یراهبردها تفاده ازاست، زمینه ی الزم برای اس شتنیخو انتظار می رود فردی که دارای ادراک

کلی،  طور ی دهد. بهمسوق  موقعیت زندگی در نوجوانان آنها را به سوی کنترل مناسب (شتنیادراک خو) کارآمدی و کفایت باال

 ترل پذیر دانسته،را کن گیمشکالت زندکنترل موقعیت های استرس زا،  این افراد با تکیه بر احساس کارآمدی و کفایت کافی در

طی مطالعه ای دریافتند  (1392و همکاران ) در همین راستا حسینی نزاکتاثرهای منفی عاطفی آن را کمتر برآورد می کنند. 

ترل کمتری دارای کن دی کهکسانی که سطح باالیی از کنترل بر روی رفتارهای خود داشتند دارای اضطراب کمتری نسبت به افرا

رتی به ثبات در ه خود نظاواسط داشتند بودند همچنین وی در همین پژوهش دریافت این افراد می توانستند به بر روی رفتارهایشان

 ائلمس حل در تینظار خود ایراهبرده بر شناختی خستگی تاثیر به توجه رفتارهای خود برسند. بر این اساس پیشنهاد می گردد با

 افزایش برای هایی یکتکن اجرایی های کنش بر مبتنی شناختی آموزش با شود، می توصیه بهزیستی اداره اندرکاران دست به

 دوره زاریبرگ کنند و نیز با راهنمایی مختلف مسائل حل جهت را آنها و داده ارائه پرورشگاهی نوجوانان نظارتی خود راهبردهای

 .شود داده آموزش شمخ دهی نظم خود های مهارت افزایش های راه نوجوانان به عمومی امکان و سیما و صدا در آموزشی های

 منابع

 یبر حل مسائل شناخت یتشناخ یو خستگ یلیتحص یخودکارآمد یر(. تأث1390. )یهمرض ی،دوستین؛ام ی،محمد ؛عبدالوهاب،پورقاز

 . 86-68(. 15)9. یتیترب یدانش آموزان. مجله مطالعات روانشناس

ی ن شناختی و راهبردهاشناختی بر کمال گرایی، انعطاف پذیری روا(. نقش خستگی 1394توکلی، ماه گل. ایرانمنش، مژگان.)

 .111-126. 2. شماره5سال پژوهش های علوم شناختی و رفتاری.مقابله با استرس. 

ی شناختی ناسازگار، باورهای (. مقایسه طرحواره ها1393خدابخش کوالیی،آ.باصری صالحی، ن. روشن چلسی، ر. فلسفی نژاد، م ر.)

 .1-12. 1. شماره2دوره روان پرستاری.مهارت های ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی. غیرمنطقی و 

(، 1)7 ش علوم پزشکی مشهد.آموز. و کنترل تفکر ینظارت خود انیم یرابطه  ینیب شیپ(. 1396. )هیسم، رجب زادهو  نیحس، زارع

31_37. 

یر ظرفیت حافظه فعال و (. بررسی تأث1396.)امید ،شکری ؛محمدنقی ،انیفراه؛علیرضا ،مرادی ،حسن ،اسدزاده؛سعید ،طوالبی

-74. 18مارهش ه تبریز.پژوهشی دانشگا –فصلنامه علمی خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر. 

55. 



 1400بهار /دوم شماره /دوم سال /فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /96

 
 

 

 دانشجویان نگرش بر اجتماعی دپیون و خودکنترلی تأثیر بررسی(. 1391پور، محمود. و مرادی، فاطمه. )شارعاکبر.  نیا،علیوردی

 .71-89. 3شماره ،1دوره ،فرهنگی توسعه اجتماعی مطالعات فصلنامه الکل. به مصرف نسبت

 یارشناسکنامه  انیپا انیدانشجو خشم در تیریو مد یمی، خودتنظیدرون یگفتگو یبرا یمدل عل کی(. 1393) .مایس ،ییآقا میکر

 .واحد مرودشت یاه آزاد اسالمدانشگ یارشد. دانشگاه آزاد اسالم

Aliakbari F, Tavakol K. (2010). Psychological experiences of families with adopted 

child. J Res Behav Sci.;8(2):125-32. 

Day, D.V. & Kilduff, A. (2017). Self-monitoring personality and work relationships: 

individual difference in social network. In Barrick MR,Ryan AM(Eds), personality 

and work: reconsidering the role of personality in organizations San Francisco:Jossey- 

Bass. Pp: 205-228. 

Field G. (2018). Controlling Anger. Shamsipoor H. (Persian Translator). First Ed. 

Tehran: Javaneh Roshd Publications. 

Ghasemi V. (2010). An Analysis of Cultural Intelligence and Its Promotion Models. 

Journal of Social Sciences: 4;( 9): 33 - 50. 

Gondolf EW. (2013). MCMI results for batterers: Gondolf replies to Dutton's response. 

JOFV; 18(6): 387-9. 

Hecker, U., Von Sedek, G., & McIntosh, D. (2014). Impaired systematic, higher order 

strategies in depression and helplessness. Testing implications higher order strategies 

in depression: testing implications of the cognitives exhaustion model. Intergrative 

rescarch of adaptation and control, 245-275.  

Johnson R, Browne K, Hamilton-Giachritsis C. (2016). Young children in institutional 

care at risk of harm. Trauma Violence Abuse;7(1):34-60. 

Komri K, tampsoon, F. (2018). Investigating the relationship between self-identification 

and behavioral self-observation in terms of age and gender among adolescents. 

journal Clinical Neurophysiology, 114; (2018). 319-328. 

Loman MM, Gunnar MR, S. (2010). Early experience and the development of stress 

reactivity and regulation in children. Neurosis Biobehav Rev;34 (6): 867- 76. 

Reid R, Trout AL, Schartz M. (2015). Self-regulation interventions for children with 

attention deficit / hyperactivity disorder. Exceptional Children;71 (4): 361-77. 

Syed M, McLean K. (2015). The Future of Identity Development Research. The Oxford 

handbook of identity development. Oxford. 

SEEN, M. (2018). The relationship between the use of metacognitive and self-

monitoring reading strategies on fifth grade students. Society of. Biological 

Psychiatry; 1436-1441. 

Titiloye V, Oyeyemi A, Katz J. (2012). Prevalence and determinants of burnout among 

physical and occupational therapists. J Allied Health; 31(3): 131–139. 

Vanard. R. (2018). The relationship between self-regulation and progress goals. Journal 

of Clinical Psychology Review, 21 .6, 907-929. 

 


