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 )2گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 )3گروه مشاوره و راهنمایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
 )4گروه مشاوره و راهنمایی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی  ،تهران ،ایران
 )5گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش39/5/22 :

تاریخ دریافت39/2/1 :

چکیده
مقدمه :توانایی حل مسئله به عوامل متعددی بستگی دارد که از بین این عوامل مختلف ،مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه
راهبردهای خودنظمبخشی و ظرفیت خودمهارگری با سبک های حل مسئله انجام شد.
مواد و روش ها :جامعه مورد مطالعه را تمامی دانشجویان دانشگاه گیالن در سال تحصیلی  9911-19تشکیل میدادند که از
میان آن ها نمونهای به حجم  981نفر( 19پسر و  19دختر) با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و سه پرسش نامه
راهبردهای خودنظمبخشی ،خودمهارگری ،و سبک های حل مسئله را تکمیل کردند.
یافته های پژوهش :بین سبک های حل مسئله انطباقی با راهبردهای خودنظمبخشی شناختی ،تمرکز بر موقعیت ،تمرکز بر
تغییر عاطفه ،کاهش عاطفه منفی و افزایش عاطفه مثبت؛ و بین مجموع سبک های حل مسئله غیر انطباقی با راهبرد خودنظمبخشی
و کاهش عاطفه منفی رابطه مثبت معنادار وجود داشت .بین ظرفیت خودمهارگری با سبک های انطباقی حل مسئله رابطه مثبت و با
سبک های درماندگی ،مهارگری ،اجتناب و غیر انطباقی حل مسئله رابطه منفی معنادار وجود داشت .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
متغیرهای راهبرد افزایش عاطفه مثبت و ظرفیت خودمهارگری قادرند  99درصد از واریانس سبک های حل مسئله انطباقی
دانشجویان را تبیین کنند و متغیرهای راهبرد افزایش عاطفه مثبت ،راهبرد تمرکز بر تغییر عاطفه و ظرفیت خودمهارگری قادرند 91
درصد از واریانس سبک های حل مسئله غیر انطباقی دانشجویان را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافته های این پژوهش به هنگام آموزش مهارت های حل مسئله در هر حوزه ای الزم
است که ویژگی ها و مهارت های تاثیرگذار بر آن ها مثل راهبردهای خودنظمبخشی و ظرفیت خودمهارگری مورد تاکید قرار گیرند.

واژه های کلیدی :خودنظم بخشی ،ظرفیت خودمهارگری ،حل مسئله انطباقی ،حل مسئله غیر انطباقی
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مقدمه
شرایط در حال گذر جامعه ،زندگی اجتماعی را با
مسائل و پیچیدگی خاص خود مواجه نموده است ،در
این شرایط یکی از مهم ترین مهارت هایی که قادر
است بالندگی و بهداشت روانی افراد را در مواجهه با
مشکالت آینده حفظ و تقویت نماید ،مهارت حل مسئله
است ،به نحوی که افراد ناتوان از حل مسائل و
مشکالت غیر قابل اجتناب زندگی ،ممکن است با اقدام
به راه حل های ناموثر مشکالت خود را بزرگ تر و
پیچیده تر سازند( .)9این مسئله شامل حوزه های
مختلف از قبیل مسائل روزمره ،روابط بین فردی،
مشکالت شغلی ،تحصیلی و زناشویی می شود(.)2
به طور کلی حل مسئله به یک فرآیند شناختی–
رفتاری ابتکاری اطالق میگردد که به وسیله آن فرد
می خواهد راهبردهای موثر و سازش یافته مقابله ای
برای مشکالت روزمره را تعیین ،کشف یا ابداع کند()9
حل مسئله تالش برای پیدا کردن یک راه حل است که
باید با انجام موفقیتآمیز و متوالی یک سری مراحل
بدان دست یافت و مسیر حل از ابتدا مشخص
نیست( .)1تری فینگر و همکاران سبک حل مسئله را،
تفاوت های فردی پایدار در شیوه های ترجیحی که
افراد در رویارویی با مسائل به کار میگیرند تعریف
کرده اند(.)5
کسیدی و النگ سبک های حل مسئله را شامل
خالقیت ،اعتماد ،گرایش ،درماندگی ،مهارگری و اجتناب
می دانند( .)9سبک حل مسنله خالقانه ،نشان دهنده
برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر
حسب موقعیت مسئله زاست؛ سبک اعتماد در حل
مسئله ،بیانگر اعتماد به توانایی فرد برای حل مشکالت
است؛ سبک گرایش ،نگرش مثبت نسبت به مشکالت و
تمایل به مقابله رو در رو با آن ها را نشان می دهد؛
سبک درماندگی ،بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت های
مسئله زاست .سبک مهارگری ،به تاثیر کنترل کننده
های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله زا اشاره دارد و
در نهایت ،سبک اجتناب گویای تمایل به نادیده گرفتن
مشکالت به جای مقابله با آن ها است .سه سبک
نخست ،شیوه های حل مسئله انطباقی و سه سبک
بعدی شیوه های حل مسئله غیرانطباقی هستند(.)1
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شواهد بسیاری وجود دارد که سبک های انطباقی
حل مسئله با سازه های مثبت روان شناختی هم چون
سالمت روانی رضایت از زندگی ،عاطفه مثبت،
بهزیستی شخصی ،شادزیستی ،کیفیت بهتر زندگی،
انگیزه پیشرفت ،سازگاری روان شناختی و حمایت
اجتماعی رابطه مثبت معنادار دارد( )8-95و سبک های
غیر انطباقی حل مسئله با فهرستی از آشفتگی های
روانی مثل اضطراب و افسردگی ،نومیدی ،خصومت و
تنیدگی شغلی همبسته است(.)91،99،1،9
از جمله عوامل تاثیرگذار بر توانایی حل مسئله
عوامل ژنتیکی ،صفات و ویژگی های شخصیتی،
عاطفه ،امید ،کمال گرایی ،جنسیت ،نژاد و زمینه های
اجتماعی است( .)91،98یافتن راه حل مسئله نیازمند
دامنه ای از مهارت های شناختی مشتمل بر تفسیر
اطالعات ،برنامه ریزی ،حافظه روش شناسانه ،کنترل
نتایج و تالش برای تغییر نتایج است ( .)1حل مسئله
مستلزم راهبردهای ویژه و هدفمندی است که فرد به
وسیله آن مشکالت را تعریف می کند ،تصمیم به اتخاذ
راه حل میگیرد ،راهبردهای حل مسئله را انجام داده و
بر آن نظارت میکند ( .)21بنا بر این می توان گفت
یکی از توانایی هایی که در جهت حل مسئله موفقیت
آمیز ضروری است ،راهبردهای خود نظم بخشی است.
افراد خود نظم بخش توانایی برنامه ریزی و بازبینی
انعطاف پذیرانه رفتار خویش را در صورت تغییر شرایط
دارند و می توانند برای دستیابی به پیامدی مطلوب،
ارضای هدف های کوتاه مدت را به تاخیر بیندازند()29؛
بنا بر این مهارت های خود نظم بخشی باال می توانند
جهتگیری هدف را تسهیل کنند(.)22
به عقیده روان شناسان شناختی ،دانش و آگاهی
نسبت به فرآیندهای شناختی باید موجب استفاده از آن
به هنگام حل مسئله شود که این امر از طریق خود
نظم بخشی صورت می گیرد( .)29خود نظم بخشی به
ظرفیت فرد برای تعدیل رفتارها بر اساس شرایط و
تغییرات محیط درونی و بیرونی اطالق می شود( .)21در
واقع خود نظمبخشی سازه ای چند بعدی است که
شامل فرآیندهای شناختی ،انگیزشی ،هیجانی ،اجتماعی
و فیزیولوژیک در کنترل واکنش های هدف محور بوده
و برای عملکرد روان شناختی سازشیافته الزم
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است( .)25بامیستر و ووز( )29خود نظم بخشی را این
گونه تعریف می کنند :چگونه یک فرد پاسخ هایش را
مهار میکند تا به اهدافش برسد .به طور کلی افراد خود
نظم بخش رفتارهایشان را در جهت اهداف مطلوب و
مورد نظر هدایت کرده و سازش می دهند .افراد خود
نظم بخش ،ابتدا رفتار خود را مورد بازبینی قرار می
دهند و در کنار این بازبینی رفتارهای خود را مورد
قضاوت قرار می دهند .آن ها بر اساس معیارها و هدف
هایی که برای خود برگزیدهاند ،تعیین میکنند که کدام
یک از رفتارها با معیارها و هدف های شخصی شان
هماهنگی دارد و کدام یک از آن ها ناهماهنگ است.
بنا بر این بر اساس قضاوت هایشان ،نسبت به خود
واکنش نشان می دهند و برای رفتارهای خود تنبیه و
پاداش در نظر میگیرند(.)21
خود نظم بخشی به گونه ای که توسط کارور و
اسشیر( )28مفهوم سازی شده است مستلزم چهار
توانایی است؛ اول این که خود نظم بخشی به
استانداردها یا اهداف روشن جهت دنبال کردن یا
نگهداشتن نیاز دارد .این اهداف باید به گونه ای
سازماندهی شوند که به مدیریت موثر تعارض در میان
آن ها منتهی گردد( .)21دوم این که خود نظم بخشی
به خودبازبینی کافی نیاز دارد تا فرد بتواند فاصله بین
رفتار و اهداف خود را تشخیص دهد .سوم این که خود
نظم بخشی به انگیزه یا توانمندی کافی برای تغییر
رفتار خود نیاز دارد .در نهایت این که خود نظم بخشی
به مکانیسم های موثر برای تغییر رفتاری نیاز دارد(.)91
هم چنین در پژوهشهای مختلفی که در خارج و
داخل ایران انجام شده است ،به تاثیرات مثبت آموزش
حلمسئله در کنترل خشم ،کاهش رفتارهای بزهکارانه
و جرم و جنایت و افزایش مهارت های اجتماعی اشاره
شده است( )92،99و از سویی دیگر یک عامل موثر در
جرم و جنایت و رفتارهای انحرافی ظرفیت
خودمهارگری است ،پژوهش های روان شناختی اساسی
در زمینه خودمهارگری نشان می دهند که
خودمهارگری بر دامنه ای از رفتارها مانند رفتارهای
انحرافی و لذت جویی درنگیده موثر است(.)99،95،91
در پژوهش های روان شناختی ،خودمهارگری به
ظرفیت فرد برای غلبه کردن و بازداری تکانه های
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غیرقابل پذیرش و نامطلوب و نظم دادن به رفتارها،
تفکرات و هیجانات خود اشاره دارد( .)99خودمهارگری
به عنوان نیروی درونی در دسترس برای بازداری،
نپذیرفتن یا تغییر پاسخ هایی است که از باورهای
اخالقی ،ویژگی های اجتماعی ،سطح مذهبی بودن
والدین ،مشارکت فرد در فعالیت ها و سنت های مذهبی
تاثیر می پذیرد( )95،91و ممکن است نتیجه فرآیندهای
روان شناختی ،عادت ،یادگیری یا فشار موقعیتی
باشد(.)91
پژوهش ها نشان داده اند خودمهارگری به منزله
یکی از انواع مهارت های اجتماعی می تواند میزان
موفقیت در زندگی را تعیین کند و با سالمت روانی ،ابراز
متناسب نیازها و احساسات( ،)91روابط بین فردی مثبت
( ،)98،99سازگاری روان شناختی ،پیشرفت در تکالیف،
عملکرد تحصیلی و بهزیستی رابطه مثبت و معنادار
دارد( .)99،91افرادی که از خودمهارگری باال یا توانایی
برای به تعویق انداختن ارضای فوری نیازها برخوردارند،
در کنترل افکار ،تنظیم هیجانات و بازداری تکانه ها از
افراد با خودمهارگری کمتر عملکرد بهتری دارند(.)91
از میان بسیاری از رفتارهای خودمهارگری که فرد
بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه
پرخاشگری اهمیت نداشته باشد ،زیرا عدم توانایی در
کنترل پرخاشگری باعث تحمیل هزینه های بسیاری بر
فرد در موقعیت های مختلف زندگی میگردد(.)19،11
از سال های  9181به بعد رفتار پرخاشگرانه به طور
فزاینده برحسب نقایصی در شناخت اجتماعی توضیح
داده شده است .این شناخت در کنش وری های
اجتماعی ،نحوه قضاوت درباره خود و دیگران و کنترل
رفتارها و هیجانات اثر میگذارد( )11،91و مستلزم
مهارت های شناختی مختلف و پردازش دقیق اطالعات
اجتماعی است که به منظور حل مسائل به کار گرفته
می شود.
افراد با خودمهارگری باال کمتر از مشروبات الکلی
استفاده می کنند ،میزان پایین تری از جرم و بزهکاری
در آن ها مشاهده میگردد و رفتارهای سالم بیشتری را
بروز می دهند( .)91مطالعات متعدد نشان داده اند
که خودمهارگری پایین عامل خطری برای دامنه
وسیعی از رفتارهای انحرافی از جمله فعالیت های
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مجرمانه  ،سوء استفاده قانونی و غیرقانونی از دارو(،)11
رفتارهای جنسی خطربار و هم چنین شیوه رانندگی
خطرآفرین محسوب میشود( .)19در واقع افراد
تکانشگر(غیرخودمهارگر) بدون در نظر گرفتن اثرات
فعالیت خود دست به اقدام عاجل می زنند .این افراد در
مهار پاسخ خود مشکل دارند و پاداش آنی را به پیامد
تاخیری ترجیح می دهند( )19و بنا بر این در حل
مناسب مسئله نیز ناتوان هستند.
جوانان در دوره دانشجویی به طور مداوم با مسائل
و مشکالت مختلف و تصمیمگیری در مورد چگونگی
برخورد با آن ها روبرو هستند .بنا بر این شناسایی
عوامل موثر بر حل مسئله دانشجویان میتواند در دست
یابی به راه حل های مناسب سودمند باشد به همین
جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود نظم
بخشی و ظرفیت خودمهارگری با توانایی حل مسئله در
دانشجویان دانشگاه گیالن در سال تحصیلی -19
 9911انجام شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است .طرح
طرح های پیش بین در مطالعات
پژوهش نیز از نوع 
همبستگی است .دو متغیر ،خود نظم بخشی و
خودمهارگری ،متغیرهای پیش بین؛ و سبک های حل
مسئله ،متغیر مالک است .جامعه آماری شامل تمامی
دانشجویان دانشگاه گیالن در نیمسال اول سال
تحصیلی 9911-19است که از بین آن ها نمونه ای به
حجم 981نفر( 19پسر و  19دختر) نفر با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
میانگین سنی کل دانشجویان  29/99سال(انحراف
استاندارد  )2/12با دامنه( ،)91-99میانگین سنی
دانشجویان دختر  29/91سال(انحراف استاندارد )2/11
با دامنه( )91-99و میانگین سنی دانشجویان پسر
 29/22سال(انحراف استاندارد  )2/98با دامنه()91-91
بود .آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش ارتباط
معنادار متغیرهای مورد مطالعه در سطح خطای کمتر از
 1/15استفاده شد.
پرسش نامه سبک های حل مسئله :این مقیاس
توسط کسیدی و النگ( )9ساخته شد و با استفاده از
 21پرسش سه گزینه ای(بله= ،9خیر= ،1نمی دانم=،)1

پرسش نامه راهبردهای خود نظم بخشی عاطفی
مارس( :)MARSاین پرسش نامه بر اساس دیدگاه
الرسن و پریزمایک تهیه شد و دارای  11سوال است
که  9بعد شناختی ،رفتاری ،تمرکز بر موقعیت ،تمرکز بر
تغییر عاطفه ،کاهش عواطف منفی ،افزایش عواطف
مثبت را می سنجد .پایایی این پرسش نامه بر روی 91
نفر( 91دختر و  91پسر) با استفاده از روش دو نیمه
کردن  1/15و با استفاده از کرونباخ آلفا  1/81گزارش
شده است( .)15در این پژوهش روایی این مقیاس برابر
 1/89و پایایی آن برابر  1/19بود.
بعد از انتخاب افراد مورد مطالعه و جلب رضایت و
اطمینان خاطر آن ها از نظر هدف پژوهش ،پرسش 
نامه
های پژوهش به آن ها داده شد و توضیحات الزم
درباره چگونگی تکمیل و تحویل آن ارائه شد .اجرای
پرسش نامه ها به صورت گروهی بود و برای ایجاد
اطمینان در افراد نمونه و جلوگیری از هر گونه سوگیری
از افراد نمونه خواسته شد تا پرسش نامهها را بدون
991
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شش عامل درماندگی ،مهارگری در حل مسئله ،سبک
خالقیت ،اعتماد در حل مسئله ،سبک اجتناب و سبک
گرایش را می سنجد .سه عامل سبک خالقیت ،اعتماد
و گرایش ،الگوی مسئله گشایی انطباقی و سازنده و سه
عامل درماندگی ،کنترل یا مهارگری و اجتناب سبک
مسئلهگشایی غیرانطباقی و ناسازگارانه را می سنجد.
ضریب همسانی درونی این آزمون  1/91گزارش شده
است( .)12میزان ضریب پایایی پرسش نامه با روش
آلفای کرونباخ در بررسی از 1/11تا  1/81گزارش شده
است( .)19در این پژوهش روایی این مقیاس برابر
 1/89و پایایی آن برابر  1/18بود.
مقیاس خود مهارگری تانجنی :این آزمون در سال
 2111توسط تانجنی و همکاران ساخته شده است و
دارای  99ماده است که در یک طیف لیکرت  5درجه
ای نمره گذاری می شود .دامنه نمره کل افراد -981
 99است ،رفیعی هنر و جان بزرگی( )11برای بررسی
اعتبار و روایی با اجرای این آزمون بر روی دو گروه از
دانشجویان دوره کارشناسی ،ضریب آلفای کرونباخ هر
دو مطالعه را  1/81به دست آوردند .در این پژوهش
روایی این مقیاس برابر  1/88و پایایی آن برابر 1/11
بود.
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نوشتن نام پس از تکمیل در صندوق خاصی که بدین
منظور تعبیه شده بود قرار دهند.
یافته های پژوهش
از پرسش نامه های جمع آوری شده در نهایت
 981پرسش نامه وارد تحلیل شدند .که از این تعداد 19
پرسش نامه را دانشجویان پسر و  19تا را دانشجویان

جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر ،پسر و کل نمونه مورد مطالعه
متغیر
خالقیت
اعتماد
گرایش
درماندگی
مهارگری
اجتناب
ظرفیت خود مهارگری
شناختی
رفتاری
تمرکز بر موقعیت
تمرکز بر تغییر عاطفه
کاهش عاطفه منفی
افزایش عاطفه مثبت

دختر
میانگین
9/911
2/589
9/599
9/199
9/189
2/289
91/119
91/999
81/915
99/158
95/118
85/191
99/291

پسر
میانگین
9/919
1/191
9/912
9/911
9/819
9/811
919/91
98/918
89/111
51/181
81/589
98/918
91/911

انحراف معیار
9/199
9/221
9/952
1/852
1/891
1/919
911/85
92/199
98/811
99/119
98/299
98/199
99/111

برای بررسی رابطه بین سبک های حل مسئله و
راهبردهای خود نظم بخشی از آزمون همبستگی

انحراف معیار
9/112
9/925
1/812
1/191
1/119
9/921
99/595
8/192
91/829
92/119
91/218
99/112
8/199

کل نمونه
انحراف معیار
میانگین
9/199
9/912
9/198
2/151
9/919
9/159
1/111
9/189
1/881
9/899
9/999
2/181
99/115
915/122
91/999
98/189
98/991
89/119
99/925
91/119
99/981
95/121
91/111
81/591
1/819
91/119

پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره  2گزارش
شده است.

جدول شماره  .2رابطه بین سبک های حل مسئله و راهبردهای خود نظم بخشی
متغیر
خالقیت
اعتماد
گرایش
درماندگی
مهارگری
اجتناب
انطباقی
غیرانطباقی

شناختی
p
r
1/111
1/291
1/115
1/215
1/112
1/229
1/191 -1/911
1/929 -1/199
1/199
1/989
1/111
1/211
1/891 -1/192

رفتاری
p
r
1/125
1/129
1/991
1/991
1/119
1/992
1/112
1/192
1/895 -1/195
1/929
1/991
1/111
1/999
1/211
1/185

تمرکز بر موقعیت
p
r
1/958
1/911
1/191
1/912
1/111
1/218
1/581 -1/111
1/181 -1/112
1/111
1/921
1/112
1/229
1/559
1/111

991

تمرکز بر تغیرعاطفه
p
r
1/221
1/181
1/151
1/998
1/151
1/919
1/811 -1/191
1/529
1/111
1/191
1/951
1/121
1/919
1/182
1/152

کاهش عاطفه منفی
p
r
1/919
1/119
1/981
1/919
1/128
1/991
1/911
1/191
1/921
1/199
1/195
1/918
1/192
1/951
1/181
1/925

افزایش عاطفهمثبت
p
r
1/119
1/219
1/119
1/219
1/119
1/215
1/199 -1/985
1/112 -1/911
1/991
1/111
1/111
1/991
1/919
1/921
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دختر پر کردند 991 .نفر از دانشجویان مجرد و  21نفر
متاهل بودند .جدول شماره  ،9میانگین و انحراف معیار
نمرات متغیرهای پژوهش و خرده مقیاس های مربوط
به آن ها را در دانشجویان دختر ،پسر و کل نمونه مورد
مطالعه نشان می دهد.

نقش راهبردهای خودنظم بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک های  ...عباسعلی حسین خانزاده و همکاران

نتایج جدول شماره  2نشان می دهد که بین
سبک حل مسئله درماندگی با راهبردهای خود نظم
بخشی شناختی و افزایش عاطفه مثبت رابطه منفی
معنادار وجود دارد .بین سبک حل مسئله مهارگری با
راهبرد افزایش عاطفه مثبت رابطه منفی معنادار وجود
دارد .بین سبک حل مسئله خالقیت با راهبردهای
شناختی و افزایش عاطفه مثبت رابطه مثبت معنادار
وجود دارد .هم چنین بین سبک های حل مسئله اعتماد
و گرایش با راهبردهای شناختی ،تمرکز بر موقعیت و
افزایش عاطفه مثبت رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
بین سبک حل مسئله اجتناب با راهبردهای شناختی،
تمرکز بر عاطفه و کاهش عاطفه منفی رابطه مثبت

جدول شماره  .3روابط بین سبک های حل مسئله و ظرفیت خودمهارگری
متغیر
 .9خالقیت
 .2اعتماد
 .9گرایش
.1درماندگی
 .5مهارگری
 .9اجتناب
 .1انطباقی
 .8غیر انطباقی
 .1خودمهارگری

9
9
**1/995
**1/919
**-1/919
*-1/919
-1/119
**1/198
**-1/215
1/991

5

2

9

1

9
**1/298
**-1/911
*-1/981
-1/199
**1/198
**-1/218
1/991

9
**-1/219
-1/151
*-1/918
**1/119
1/119
1/181

9
**1/251
*1/951
**-1/981
**1/918
**-1/292

نتایج جدول شماره  9نشان می دهد که ظرفیت
خودمهارگری با سبک های انطباقی حل مسئله رابطه
مثبت و با سبک های درماندگی ،مهارگری ،اجتناب و
غیرانطباقی حل مسئله رابطه منفی معنادار دارد .در

9
**1/228
**-1/911
**1/995
**-1/259

9

1

8

9
9
1/192
9
**-1/219** 1/911
**-1/999
*1/955
*-1/911
**P ≤ 0.01 ,*P ≤ 0.05

**21/91

**99/85

1/99

**1/99

**1/91

9

جدول شماره  1نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای
پیش بینی سبک های حل مسئله انطباقی با کمک
ظرفیت خودمهارگری و راهبردهای خود نظم بخشی
گزارش شده است.

جدول شماره  .4خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک های حل مسئله انطباقی()n=181
B
SE B
β
R2
F
متغیرها
1/91

1

1/185

1/191

1/195

1/191

991

گام اول
افزایش عاطفه مثبت
گام دوم
ظرفیت خودمهارگری
**P ≤ 0.01
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معنادار وجود دارد .هم چنین بین مجموع سبکهای
حل مسئله انطباقی با راهبردهای خود نظم بخشی
شناختی ،تمرکز بر موقعیت ،کاهش عاطفه منفی و
افزایش عاطفه مثبت رابطه مثبت معنادار وجود دارد .و
در مقابل بین مجموع سبک های حل مسئله غیر
انطباقی با راهبرد خود نظم بخشی کاهش عاطفه منفی
رابطه مثبت معنادار وجود دارد .در موارد دیگر بین
سبک های حل مسئله با راهبردهای خود نظم بخشی
رابطه معنادار مشاهده نشد .برای بررسی رابطه بین
سبک های حل مسئله و ظرفیت خودمهارگری از
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول
شماره  9گزارش شده است.
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با توجه به جدول شماره  1مشاهده می شود که با
استفاده از مدل گام به گام ،در گام آخر  2متغیر افزایش
عاطفه مثبت و ظرفیت خودمهارگری قادرند  99درصد
از واریانس سبک های حل مسئله انطباقی را تبیین
نمایند .در گام اول متغیر افزایش عاطفه مثبت به طور
مستقیم و معنادار سبک های حل مسئله انطباقی را با
توان  91درصد پیش بینی میکند( F(1,185)=20.67,
)P≤0.01؛ به طوری که هر یک انحراف استاندارد تغییر
در افزایش عاطفه مثبت با  1/99انحراف استاندارد تغییر
در متغیر سبکهای حل مسئله انطباقی همراه
است( .)t=4.54, P≤0.01در گام دوم هم با اضافه
شدن ظرفیت خودمهارگری به افزایش عاطفه مثبت
مدل در پیش بینی سبک های حل مسئله انطباقی

جدول شماره  .5خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک های حل مسئله غیرانطباقی()n=181
B
SE B
β
R2
F
متغیرها
**21/59

1/91

**92/15

1/99

**1/19

1/91

**-1/99

*-1/99
*1/22

1/199

1/195
1/191

با توجه به جدول شماره  5مشاهده میگردد که با
استفاده از مدل گام به گام ،در گام آخر  9متغیر ظرفیت
خودمهارگری ،افزایش عاطفه مثبت و تمرکز بر تغییر
عاطفه قادرند  91درصد از واریانس سبک های حل
مسئله غیر انطباقی را تبیین نمایند .در گام اول متغیر
ظرفیت خودمهارگری به طور معکوس و معنادار سبک
های حل مسئله غیر انطباقی را با توان  91درصد پیش
بینی می کند( .)F(1,185)=20.53, P≤0.01به طوری که
هر یک انحراف استاندارد تغییر در ظرفیت
خودمهارگری با  1/99انحراف استاندارد تغییر در متغیر
سبک های حل مسئله غیر انطباقی همراه است(t=-
 .)4.53, P≤0.01در گام دوم هم با اضافه شدن متغیر
افزایش عاطفه مثبت به ظرفیت خودمهارگری مدل در
پیش بینی سبک های حل مسئله غیر انطباقی موفق
است و توان پیش بینی  9درصد افزایش یافته
است( .)F(2,184)=12.45, P≤0.01ضریب بتا برای

-1/159

-1/191
1/191

گام اول
ظرفیت خودمهارگری
گام دوم
افزایش عاطفه مثبت
گام سوم
تمرکز بر تغییر عاطفه
**P ≤ 0.01 ,*P ≤ 0.05

افزایش عاطفه مثبت به طور معکوس و معنادار به پیش
بینی سبک های حل مسئله غیر انطباقی می پــردازد
( .)t=-2.01, P≤0.05در گام سوم با اضافه شدن تمرکز
بر تغییر عاطفه توان پیش بینی مدل معنادار است و در
حدود  9درصد افزایش می یابد( F(3,183)=9.91,
 .)P≤0.01با توجه به گام سوم هر یک انحراف
استاندارد افزایش در تمرکز بر تغییر عاطفه با 1/22
انحراف تغییر در سبک های حل مسئله غیر انطباقی
همراه است( .)t=2.094, P≤0.05معادله رگرسیون پیش
بینی سبکهای حل مسئله غیر انطباقی برای گروه
نمونه مطالعه حاضر در گام نهایی(گام سوم) به شکل
زیر است:
(تمرکز برتغیر عاطفه)((+)1/22افزایش عاطفه
مثبت)((+)-1/99خودمهارگری)(=)-1/99سبک های
حل مسئله غیر انطباقی
991
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موفق است و توان پیش بینی  9درصد افزایش یافته
است( .)F(2,184)=13.85, P≤0.01ضریب بتا برای
ظرفیت خودمهارگری به طور مستقیم و معنادار به
پیش بینی سبک های حل مسئله انطباقی می
پردازد( .)t=4.75, P≤0.01معادله رگرسیون پیش بینی
سبک های حل مسئله انطباقی برای گروه نمونه مطالعه
حاضر در گام نهایی به شکل زیر است:
(ظرفیت خودمهارگری)((+)1/91افزایش عاطفه
مثبت)(=)1/99سبک های حل مسئله انطباقی
در جدول شماره  5نتایج تحلیل رگرسیون گام به
گام برای پیش بینی سبک های حل مسئله غیر
انطباقی با کمک ظرفیت خودمهارگری و راهبردهای
خود نظم بخشی گزارش شده است.

نقش راهبردهای خودنظم بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک های  ...عباسعلی حسین خانزاده و همکاران

* P0.05,** P0.01

مسئله انطباقی ،حل مسئله غیر انطباقی ،خودمهارگری
و راهبردهای خود نظم بخشی معنادار نیست.

با توجه به نتایج جدول باال ،تفاوت میانگین
نمرات دانشجویان مجرد و متاهل در متغیرهای حل

جدول شماره  .1نتیجه آزمون  tمستقل برای مقایسه متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر و پسر()f=185,n=187
t
MD
SD
M
گروهها
متغیر
-1/921 1/219
2/919
1/111
دختر
حل مسئله انطباقی
1/215
2/928
1/995
پسر
1/981
1/218
2/112
1/119
دختر
حل مسئله غیر انطباقی
1/292
2/291
1/912
پسر
-1/191
2/95
91/119
911/85
دختر
خودمهارگری
9/292
99/595
919/91
پسر
1/121
1/881
8/192
98/918
دختر
شناختی
9/298
92/129
91/999
پسر
1/592
9/898
91/829
89/111
دختر
رفتاری
9/129
98/811
81/915
پسر
1/191
9/919
92/119
51/181
دختر
تمرکز بر موقعیت
9/118
99/119
99/158
پسر
1/991
9/111
91/218
81/582
دختر
تمرکز بر تغییر عاطفه
9/899
98/299
95/118
پسر
1/981
9/112
99/112
89/918
دختر
کاهش عواطف منفی
9/192
98/199
85/191
پسر
1/911
1/881
8/199
91/911
دختر
افزایش عواطف مثبت
9/928
99/11
99/291
پسر
* P0.05,** P0.01
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جدول شماره  .6نتیجهآزمون  tمستقل برای مقایسه متغیرهای پژوهش در دانشجویان متاهل و مجرد( )df=185,n=187
t
MD
SD
M
گروهها
متغیر
-1/591
1/211
2/119
1/595
مجرد
حل مسئله انطباقی
1/199
2/1811
1/851
متاهل
1/115
1/999
2/919
1/812
مجرد
حل مسئله غیر انطباقی
1/529
2/959
1/811
متاهل
-1/851
9/115
92/185
915/12
مجرد
خودمهارگری
9/959
91/919
918/91
متاهل
-9/999
1/828
91/918
98/191
مجرد
شناختی
2/911
91/281
19/111
متاهل
9/111
9/121
98/959
81/919
مجرد
رفتاری
1/129
98/115
11/811
متاهل
9/118
9/191
99/919
99/291
مجرد
تمرکز بر موقعیت
2/895
92/588
59/851
متاهل
-1/191
9/299
99/998
91/919
مجرد
تمرکزبر تغییر عاطفه
9/125
99/991
98/251
متاهل
1/119
9/951
91/599
81/999
مجرد
کاهش عواطف منفی
1/828
29/519
81/211
متاهل
-1/181
1/119
91/128
91/919
مجرد
افزایش عواطف مثبت
9/811
8/299
9/811
متاهل
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با توجه به نتایج جدول باال ،تفاوت میانگین نمرات
دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای حل مسئله
انطباقی ،حل مسئله غیر انطباقی ،خودمهارگری و خرده
مقیاس های راهبردهای خودنظم بخشی معنادار نیست.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای
خود نظم بخشی و ظرفیت خودمهارگری با سبک های
حل مسئله در دانشجویان بود .یافته های این پژوهش
نشان داد که بین راهبردهای خود نظم بخشی شناختی
و افزایش عاطفه مثبت با سبک حل مسئله درماندگی
رابطه منفی معنادار وجود دارد .بین راهبرد افزایش
عاطفه مثبت با سبک حل مسئله مهارگری رابطه منفی
معنادار وجود دارد .بین راهبردهای شناختی و افزایش
عاطفه مثبت با سبک حل مسئله خالقیت رابطه مثبت
معنادار وجود دارد .بین راهبردهای شناختی ،تمرکز بر
عاطفه و کاهش عاطفه منفی با سبک حل مسئله
اجتناب رابطه مثبت معنادار وجود دارد و هم چنین در
مجموع بین سبک های حل مسئله انطباقی با
راهبردهای خود نظم بخشی شناختی ،تمرکز بر
موقعیت ،تمرکز بر تغییر عاطفه ،کاهش عاطفه منفی و
افزایش عاطفه مثبت رابطه مثبت معنادار وجود دارد و
در مقابل بین مجموع سبک های حل مسئله غیر
انطباقی با راهبرد خود نظم بخشی کاهش عاطفه منفی
رابطه مثبت معنادار وجود دارد .این یافته ها به طور
تقریبی با نتایج برخی از پژوهش های قبلی()21،1،29
همسو است.
در تبیین وجود رابطه مثبت بین راهبردهای خود
نظم بخشی با سبک های حل مسئله انطباقی و رابطه
منفی آن با سبک های حل مسئله غیر انطباقی می
توان گفت از آن جایی که افراد خود نظم بخش توانایی
برنامه ریزی و بازبینی انعطاف پذیرانه رفتار خویش را
دارند مسئله را به عنوان چالش و فرصتی برای بهبودی
شرایط ارزیابی میکنند نه به عنوان تهدیدی برای
بهزیستی خود که در مقابل آن احساس درماندگی ،عجز
و انفعال کنند و از حل آن اجتناب کنند؛ افراد خود نظم
بخش باور دارند که مسائل قابل حل هستند و به
توانایی های شخصی خود برای حل موفقیت آمیز
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مسائل اعتماد دارند ،بنا بر این برای حل مسائل تالش،
پافشاری و دقت زیادی به خرج می دهند.
ظرفیت خودمهارگری با سبک های انطباقی حل
مسئله رابطه مثبت و با سبک های درماندگی،
مهارگری ،اجتناب و غیرانطباقی حل مسئله رابطه منفی
معنادار دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به
گام ،نشان داد که متغیرهای راهبرد افزایش عواطف
مثبت و ظرفیت خودمهارگری قادرند  99درصد از
واریانس سبک های حل مسئله انطباقی دانشجویان را
تبیین کنند به این ترتیب که افزایش راهبرد افزایش
عواطف مثبت و ظرفیت خودمهارگری منجر به افزایش
سبک های حل مسئله انطباقی می شود .این یافته به
طور تقریبی با نتایج برخی از پژوهش های قبلی از
جمله دریدر و همکاران( )91و فرانکن و موری()19
همسو است .در تبیین احتمالی این یافته می توان چنین
گفت که برخورداری از راهبرد افزایش عواطف مثبت
می تواند موجب شود زمانی که مشکالت در زندگی
روزمره روی می دهند فرد به جای این که آن ها را
مورد غفلت قرار داده یا انکار کند ،جهت گیری مثبتی
نسبت به آن ها داشته باشد و برای شناسایی و
تشخیص آن ها تمایل و آمادگی کلی داشته باشد به
طوری که این افراد مسئله را به عنوان واقعه ای عادی
و رویدادی برای همه می دانند که قابل حل است و
هنگام رویارویی با مشکالت راه حل های متعددی را
جستجو و سپس بهترین راه حل را انتخاب می کنند.
این افراد درباره حل مسائل به صورت موفقیت آمیز
خوش بین هستند و اعتقاد دارند که با کوشش و
مداومت و تعهد شخصی می توانند به نتایج مطلوب
دست یابند .هم چنین افرادی که از ظرفیت
خودمهارگری باالیی برخوردارند افرادی هستند که در
ساختار شخصیتی آن ها عامل کنترل و تعهد وجود دارد
و وجود این عوامل مانع از این می شود که فرد در حل
یک مسئله تکانشی برخورد کرده و بالفاصله اولین
پاسخی را که به ذهنش می رسد به کار گیرد بنا بر این
افراد خودمهارگر در برخورد با مشکالت و مسائل
زندگی تاملی برخورد کرده و شیوه های انطباقی تری را
به کار می گیرند.

نقش راهبردهای خودنظم بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک های  ...عباسعلی حسین خانزاده و همکاران

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به
گام ،نشان داد که در گام نهایی(گام سوم) متغیرهای
راهبرد افزایش عواطف مثبت ،راهبرد تمرکز بر تغییر
عاطفه و ظرفیت خودمهارگری قادرند  91درصد از
واریانس سبک های حل مسئله غیرانطباقی دانشجویان
را تبیین کنند به این ترتیب که افزایش راهبرد افزایش
عواطف مثبت و ظرفیت خودمهارگری منجر به کاهش
سبک های حل مسئله غیر انطباقی میشود و افزایش
سطح راهبرد تمرکز بر تغییر عاطفه منجر به افزایش
استفاده از سبک های حل مسئله غیر انطباقی میشود.
افرادی که از راهبرد افزایش عواطف مثبت برخوردار
نیستند مسئله را به عنوان یک عامل تهدیدکننده در
نظر میگیرند و درباره توانایی خود برای حل مسائل به
صورت مثبت شک دارند و هنگام مواجهه با مسائل
روزمره زندگی نگران می شوند و تحمل کمی در مقابل
ناکامی های زندگی دارند و بنا بر این بیشتر از سبک
های حل مسئله غیر انطباقی استفاده می کنند و افراد
تکانشگر(غیرخودمهارگر) نیز بدون در نظر گرفتن اثرات
فعالیت خود دست به اقدام عاجل می زنند .این افراد در
مهار پاسخ خود مشکل دارند و پاداش آنی را به پیامد
تاخیری ترجیح می دهند(فرانکن و موری )2115 ،و در
برخورد با مسائل به شیوه ای سطحی ،تکانشی ،بی
دقت ،عجوالنه و ناقص عمل می کنند بنا بر این در
حل مناسب مسئله نیز ناتوان هستند .هم چنین افرادی
که بیشتر از راهبرد تمرکز بر تغییر عاطفه استفاده می
کنند کسانی هستند که هنگام رویارویی با مسائل
زندگی هیجانی شده ،به سرعت تغییر عاطفه داده و
آشفته و خشمگین می شوند و تنیدگی بیشتری را
تجربه می کنند و در مهار احساسات و رفتارهای منفی
خود و ابراز متناسب این احساسات و رفتارها ناموفق اند
و متعاقب این آشفتگی و تنیدگی ،بیشتر از سبک های
حل مسئله غیر انطباقی استفاده می کنند.
بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در
متغیرهای سبک های حل مسئله(به جز سبک اجتناب)،
خودمهارگری و خود نظمبخشی تفاوت معناداری وجود
ندارد .این یافته ها با نتایج پژوهش زارعی و
مرندی( )9911که به مقایسه سبک های حل مسئله
 219دانشجوی دختر و پسر پرداختند همسو است و با
991

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 13:18 IRST on Saturday February 27th 2021

نتایج پژوهش های کسیدی( )1که بیان کردند پسران
در مقایسه با دختران سبک حل مسئله سازنده تری
دارند ناهمسو است .هم چنین یافته های این پژوهش
در زمینه عدم وجود تفاوت معنادار در خودمهارگری
دانشجویان دختر و پسر با یافته های( )91که نشان داد
بین زنان و مردان از لحاظ خودمهارگری تفاوت
معناداری وجود ندارد ،همسو است و با یافته های برخی
از پژوهش ها مبنی بر این که خودمهارگری زنان به
طور قابل مالحظه ای باالتر از مردان است(98؛ بورت و
همکاران )2119 ،ناهمسو است .باال بودن خودمهارگری
زنان از مردان در این پژوهش ها می تواند ناشی از
تفاوت برخورد والدین با توجه به نوع جنسیت فرزند
باشد .در واقع والدین بر عملکرد دختران نظارت
بیشتری می کنند و نه تنها فرصت و شرایط خطرپذیری
را برای آن ها فراهم نمی کنند بلکه تا حد امکان از
چنین تجاربی آنان را بر حذر می دارند .به عبارتی دیگر
خودمهارگری پیامد اجتماعی شدن جنسیتی است که به
نوبه خود می تواند باعث تفاوت خودمهارگری دختران و
پسران شود .با این حال در تبیین عدم وجود تفاوت
معنادار در نمرات دانشجویان دختر و پسر در سه متغیر
سبکحل مسئله ،خودمهارگری و خود نظم بخشی می
توان به آموزش های مشابهی که معموالً این
افراد(صرف نظر از جنسیت) در جریان تربیت خود از
والدین ،نهادهای آموزشی ،مراکز آموزش عالی ،رسانه
های جمعی ،صدا و سیما ،اینترنت و سایر منابع
اطالعاتی دریافت می کنند اشاره کرد که تمامی این
آموزش ها بر نکات مشترکی در استفاده از راهبردهای
درست ،مناسب و منطقی تاکید می کنند؛ هم چنین با
توجه به این که نمونه های پژوهش در یک جامعه و
فرهنگ رشد کرده اند ،فرهنگ و عوامل محیطی
مشترک نیز می تواند در این عدم تفاوت تاثیرگذار باشد.
البته تفاوت میانگین نمرات دانشجویان دختر و
پسر در سبک حل مسئله اجتناب معنی دار بود و
دانشجویان دختر نمره باالتری در سبک حل مسئله
اجتناب کسب کردند ،این یافته با نتیجه پژوهش
باباخیرالدین و همکاران( )21و چانگ و همکاران()91
که بیان کردند دختران به هنگام مواجهه با مشکالت
بیشتر از پسران از شیوه اجتنابی حل مسئله استفاده می
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کنند همسو است ،در تبیین این یافته شاید بتوان به
همان تفاوت های نگاه جامعه به دختران و پسران در
زمینه فعال یا منفعل بودن در برخورد با مسائل اشاره
کرد و این گونه گفت که از دیدگاه جامعه اگر پسری در
برخورد با مسائل به شیوه اجتنابی و انفعالی عمل کند
بسیار مذموم تر از زمانی است که یک دختر از حل
مسئله اجتناب می کند بنا بر این پسران تا جایی که می
توانند سعی می کنند از حل مسائل طفره نروند حتی
اگر راه حل آن ها به شکست بینجامد ،اما دختران
قدری محتاط ترند و اگر فکر کنند که راه حلی که به
کار می برند ممکن است به شکست منجر شود ترجیح
می دهند از حل مسئله اجتناب کنند.
تفاوت میانگین نمرات دانشجویان مجرد و متاهل
در متغیرهای سبک حل مسئله ،خودمهارگری و خود
نظم بخشی از لحاظ آماری معنادار نیست ،در تبیین این
یافته شاید بتوان گفت این فضاهای آموزشی و
تحصیلی متفاوت است که زمینه ساز یادگیری سبک
های حل مسئله ،خودمهارگری و خود نظم بخشی
متفاوت می شود و این فضاها می توانند در یادگیری،
تقویت و تضعیف و تغییر سبک های حل مسئله،
خودمهارگری و خود نظم بخشی موثر باشند اما از آن
جایی که دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش حاضر،
محیط تحصیلی ،فضای آموزشی ،محرومیت ها و
فرصت هایی که در این محیط ها در اختیارشان قرار
دارد و شرایط آموزشی و تحصیلی بسیار مشابهی را
تجربه می کنند و تجارب آموزشی آن ها نسبتاً یکسان
است سبک های حل مسئله ،خودمهارگری و خود نظم
بخشی مشابهی را به کار می برند.
از آن جایی که موفقیت در عملکرد حل مسئله باعث
برتری افراد در موقعیت های آموزشی هم چون دانشگاه
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میگردد و عالوه بر این ،افراد در موقعیت های روزمره
و خارج از کالس درس نیز با مسائل مختلفی رو به رو
می شوند بنا بر این بر اساس یافته های پژوهش حاضر
و وجود ارتباط مثبت معنادار بین ظرفیت خودمهارگری
و خود نظم بخشی با سبک های حل مسئله انطباقی ،از
یک طرف و قابل تغییر و آموزش بودن این مهارت ها
از طرف دیگر پیشنهاد می شود فعالیت هایی در جهت
آموزش ظرفیت های خودمهارگری و خود نظم بخشی
توسعه یابد تا به این طریق دانشجویان بتوانند مهارت
های الزم برای بهبود سبک های حل مسئله انطباقی را
فراگیرند؛ پیشنهاد می شود با بهره گیری از امکانات
رسانه های جمعی و استفاده از تخصص و توانمندی
های اساتید و روحانیون در دانشگاه ها ،به بهبود
ظرفیت خودمهارگری و خود نظم بخشی دانشجویان و
متعاقب آن سبک های حل مسئله انطباقی آن ها کمک
شود .هم چنین پیشنهاد می شود که در پژوهش های
بعدی ،دیگر متغیرهای موثر بر حل مسئله مثل مذهب،
امید ،کمال گرایی مورد بررسی قرار گیرند .نهایتاً این
که اگر چه یافته های مطالعه حاضر مبنایی را برای بسط
و گسترش مطالعات انجام شده پیرامون موضوعات
مرتبط با حل مسئله فراهم می آورد ولی بی شک وجود
برخی از محدودیت ها و تنگناهای روش شناختی
موجود در این پژوهش(مثل استفاده از پرسش نامه های
خودگزارشی برای سنجش متغیرهای پژوهش) لزوم
تعمیم محطاتانه تر یافته ها را برجسته می کند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از دانشجویان دانشگاه گیالن و تمامی
کسانی که در تهیه و تدوین هر چه بهتر این پژوهش
یاریگر ما بودند تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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Abstract
Introduction: problem solving depends on
several factors which among various factors
the present research aimed to study of
relation between self-regulation strategies
and self-control capacity with problem
solving styles.

significant positive correlations between
self-control capacity with adaptive problem
solving styles, and significant negative
correlation between self-control capacity
with helplessness, inhibition, and nonadaptive problem solving styles. The results
of regression analysis showed that
increasing positive affect strategy and selfcontrol capacity variables can explain 13
percent of variance of adaptive problem
solving styles and increasing positive affect
strategy, focusing on change affect strategy
and self-control capacity variables can
explain 14 percent of the variance nonadaptive problem solving styles.

Materials & methods: The statistical
population consisted of all students of
Guilan University in 2011-2012 academic
year, which among them a sample of 187
students (91 male and 96 female) were
selected by random cluster sampling
method and they completed March
emotional
self-regulation
strategies
questionnaire, Tangney’s self-control Scale
(2004), and problem-solving styles scale.

Discussion & Conclusion: according to
findings of this study by teaching problemsolving skills in each field, it is necessary to
emphasized on affecting features and skills
such as self-regulation strategy self-control
capacity.

Findings: there are significant positive
correlations between adaptive problem
solving styles with cognitive self-regulation
strategies, focusing on situation, focusing
on changing affect, decreasing negative
affect and increase positive affect, and
between non-adaptive problem solving
styles with self-regulation strategy and
decreasing negative affect. There are

Keywords: Self-regulation, Self-control,
Adaptive problem solving, Non-adaptive
problem solving
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