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چکیده
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی نقش واسطه ای احساا تههاایی در رابطاه باین مهارتهاای اتمااا ی و
سازگاری اتماا ی نوتوانان بود .در این مطالعه ،از بین دانش آموزان دخمار مقطع مموسطه شهر بهدر باا
در سال تحصیلی  226 ،1252-52دانش آموز به روش خوشه ای تصادفی چهادمرحلاهای انمخاا شادند و
نسخه فرزندان سیسامم درتاه بهادی مهارتهاای اتمااا ی ،مقیاا احساا تههاایی و سایاهه ساازگاری
دانش آموزان دبیرسمانی را تکایل کردند .نمایج تحلیل مسیر نشان داد کاه احساا تههاایی در رابطاه باین
مهارتهای اتماا ی ابراز وتود ،هادلی و خویشمن داری با سازگاری اتماا ی نقش واسطهگری ساهای ایااا
می کهد .در این مقاله ،داللمهای این نمایج مورد بحث قرار گرفمه است.
کلید واژهها :مهارتهای اتمااا ی ااباراز وتاود ،هاکااری ،هاادلی و خویشامنداری) ،احساا
سازگاری اتماا ی.

 1کارشهاسی ارشد روانشهاسی تربیمی
 2دکمری روانشهاسی تربیمی ،اسمادیار گروه روانشهاسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
٭ نویسهده مسؤول مقالهmaryam_kouroshnia@miau.ac.ir :
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مقدمه
زندگی آدمی در نیم قرن اخیر هااراه باا رشاد ساریع تاعیات و تتییارا وسایع اتمااا ی و
صهعمی ،تحوال ظیای یافمه است .نوتوان بایسمی در بطن این تتییرا سریع اتماا ی و وقاایع
تهیدگی زای زندگی ،یاد بگیرد که تای خود را در اتمااع پیدا کهد و خاود را باا مدرساه ،اتماااع،
هاساالن ،خانواده و مقاما مسئول ساازگار کهاد .ساازگاری ،فرایهادی اسات کاه شاخص را قاادر
می سازد تا روش زندگی خود را بر اسا نیازهای ماوقعیمی تتییار دهاد و تتییارا ضاروری را در
شرایط محیطی خود به وتود بیاورد ا Rayanو  .)2222 ،Shinساازگاری دارای ساطوم مخملاای از
قبیل سازگاری فردی ،تحصیلی ،شتلی ،خانوادگی و اتماا ی است .سازگاری اتمااا ی باه تواناایی
تتییر رفمار در پاسخ به تتییرا محیط اتماا ی گامه میشود ،به نحاوی کاه فارد باین آنهاه کاه
می خواهد و آنهه شرایط تدید در اتمااع برایش ایجااد کارده اسات ،تاوازن برقارار ساازد ا،Berk
 .) 2212سازگاری اتماا ی ،انعکاسی از رضایت فرد از تعامل با دیگران است که در دوره نوتوانی از
وامل مخملای تأثیر میپذیرد .از تاله این وامال احساا تههاایی 1اسات ا،Antognoli Toland
2222؛  Heinrichو .)2226 ،Gullon
تههایی احسا ناخوشایهدی است که از تااو در روابط بین فردی که فرد خواهان آن اسات و
روابطی که در شرایط واقعی با افراد دارد ،ایجاد می شود و در آن ،فرد احساسای از تداشادگی و یاا
طردشدگی از طرف دیگران را تجربه میکهد و نیازمهد یک وابسامگی ااطای در رابطاهای دوطرفاه
است ا .)2222 ،Elhageenاین تجربه نامطلو و پریشانکههده میتواند به ناساازگاریهای شاهاخمی،
هیجانی ،رفماری و نارضایمی ادراکی فرد در روابط اتمااا ی و ناساازگاری اتمااا ی وی در مرحلاه
نوتااوانی مهجاار شااود ا Bangee ،Goossens ،Harris ،Vanhalst ،Rotenberg ،Brown ،Qualterو
.)2212 ،Munn
در حالی احسا تههایی بر سازگاری اتماا ی تأثیر دارد که بها بر یافمههای تحقیقاا پیشاین
ابااه طااور م ااال Heinrich ،و 2226 ،Gullon؛  Jokar ،Salimiو 2225 ، Nikpoor؛ )2222 ،Ward
خود از مهارتهای اتماا ی 2تأثیر میپذیرد Kelly .ا )1522مهار های اتمااا ی را مجااو اهای از
رفمارهای معین و آموخمه شده میداند که افراد در روابط میان فردی خود ،برای کسب تقویاتهاای
محیطی یا حاظ آنها انجام مایدههاد .از دیاد  Elliottو  Greshamا )1552مهاار هاای اتمااا ی
بارتهد از ابراز وتود 2امشمال بر رفمارهایی از قبیل تقاضاکردن و پاساخ دادن آشاکار) ،هاکااری1
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اشامل رفمارهایی هاهون کاک به دیگران ،شارکت در اماور مخملاا ،اشامراا وساایل ،پیاروی از
دسمورالعال ها و راههااییها) ،هادلی 2ادربرگیرنده رفمارهایی مانهد احسا محبت و هاادردی) و
خویشمهداری 2امشمال بر رفمارهایی که در موقعیت های دشوار نظیر اسمهزاء شدن ،ر ایت نوبات و
صبر و تحال باید نشان داده شوند).
افراد دارای مهارتهای اتماا ی ،رفمارهایی از خود نشان میدههد که به پیامدهای م بت روانی و
اتماا ی نظیر رابطه مؤثر با دیگران و پذیرش توسط هاساالن مهجر میشود .آنها میتوانهد حااال
هیجانی و اطای دیگران را درا کههد و در تهظیم واطا خاود تبحار بیشامری نشاان دههاد .در
مقابل ،دم کسب مهارتهای اتماا ی الزم ،مهجار باه باروز مشاکال روانشاهاخمی نظیار برقاراری
ارتباط ناموفق با هامایان ،دم شرکت در فعالیتهای اتماا ی ،انزوا ،طرد شادن از ساوی دیگاران،
اضطرا  ،افسردگی و پرخاشگری میشود.
مطالعه حاضر روابط احماالی بین مهارتهای اتماا ی ،احسا تههایی و ساازگاری اتمااا ی را
مدنظر قرار داد و درصدد پاسخگویی به این سوال برآماد کاه آیاا احساا تههاایی در رابطاه باین
مهار های اتماا ی اابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشامن داری) و ساازگاری اتمااا ی نقاش
واسطهگری داشمه باشد؟
در ادامه ،نمایج تحقیقا چهدی که به بررسی رابطه بین ممتیرهای مطرم شده در سوال باال
پرداخمهاند ،مرور میشوند .در زمیهه رابطه بین مهارتهای اتماا ی و سازگاری اتماا ی پیش از
این یافمههای پیشین نشان می دههد که آموزش مهارتهای اتماا ی بر افزایش سازگاری اتماا ی
تأثیر معهاداری دارد ا Kouchaki ،Shehni Yeylagh ،Attariو 2229 ،Beshlideh؛ ،Beh-Pajhooh
 Afrooz ،Soleymaniو 2212 ،Lavasani؛ 2212 ،Shahabinejhad؛ ،Shahrakipour
 Shirmohammadiو 2212 ،Nadri؛ 2222 ،Tabesh؛).
در زمیهه رابطه بین مهار های اتماا ی و احسا تههایی ،پژوهشها حاکی از آنهد که
نوتوانانی که احسا تههایی میکههد ،ز ناس پایین و نسبت به تواناییهای خود تردید دارند و
در رفمارهای خود حالتهایی هاهون خجالت ،شرم ،اضطرا  ،دم تسار  ،خطرپذیری کم و
درونگرایی را نشان میدههد ا .)1525 ،Hojatآنها پرخاشگر ،تهدخو ،مهزوی و تهها هسمهد ا،Ward
 )2222و به دلیل فقدان مهار های اتماا ی الزم ،در برقراری و تداوم روابط دوسمانه نزدیک
شکست میخورند.
1
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در زمیهه رابطه بین احسا تههاایی و ساازگاری اتمااا ی Burholt ،و  Scharfا )2212نشاان
داده اند که احسا تههایی اثر غیرمسمقیم قابل توتهی بر ناسازگاری از طریق ممتیرهای مهار های
اتماا ی و مشارکت های اتماا ی دارد .کابود مهار های اتمااا ی سابب باروز ناساازگاریهاای
اتماا ی و اطای میگردد و پیامدهای فراوانی از تاله احسا تههایی ،کابود از نااس و باه
خطرافمادن سالمت روان را به هاراه دارد .یافمههای محققان دیگر نیز حاکی از آنست کاه احساا
تههایی که از نبود رابطه معهادار با دیگر افراد به وتود مایآیاد ،با اث ایجااد احساا بایارزشای،
ناامیاادی ،ناااتوانی ،نداشاامن پشاامیبان و بیاازاری ا Wilson ،Aronsonو  ،)2229 ،Akertاحسااا
افسردگی ،اضطرا  ،غاگیهی ،نارضایمی ،بدبیهی نسبت به آیهده ،خودمالمتگاری و خجاالمی باودن
ا Andersonو 1552 ،Baum؛  Soderlind ،Jaksonو  )2222 ،Weissمیشود.
با توته به یافمههایی از این دست ،در ارتباط با سئوال مطالعه حاضر این فرضایه شاکل گرفات:
«احسا تههایی در رابطه بین مهار های اتماا ی اابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمنداری)
و سازگاری اتماا ی نقش واسطهگری دارد».
این فرضیه در شکل  1نشان داده شده است:

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیای از نوع هابسمگی بود .تامعه آماری پژوهش را دانشآماوزان
دخمر دبیرسمانی شهر بهدر با در سال تحصیلی  52-52تشکیل دادند .از بین این داناشآماوزان
 226دانش آموز دخمر با روش ناونهگیری خوشهای تصادفی چهدمرحلهای انمخا شدند و به هوان
افراد تشکیلدههده گروه ناونه مورد تحقیق قرار گرفمهد .میانگین سهی گروه ناونه  16/22ساال و
انحراف معیار آن  2/52بود.
به مهظور گاردآوری اطال اا در ایان پاژوهش از نساخه داناشآماوزان سیسامم درتاهبهادی
مهار های اتماا ی 1ا Greshamو  ،)1552 ،Elliotمقیاا احساا تههاایی 2ا Hymel ،Asherو
(Social Skills Rating System )SSRS
)Loneliness Feeling Scale (LFS
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 )1522 ،Renshawو سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرسامانی 1ا Sinhaو  )1552 ،Singhاسامااده
شد.
سیسمم درته بهدی مهار های اتماا ی انسخه دانشآموزان) :این پرسشهامه بارای ساه
مقطع قبل از دبسمان ،دبسمان و راههاایی -دبیرسمان و در سه نسخه ویژه ارزیاابی توساط والادین،
معلاان و دانشآموزان ساخمه شده اسات .در پاژوهش حاضار از نساخه داناشآماوزان راههااایی-
دبیرسمان اسمااده شد .این ابزار دارای  25سؤال است که به سهجش مهار های اتماا ی هاکاری،
ابراز وتود ،خویشمنداری و هادلی میپردازد .در این پرسشهامه به گزیهه هرگز ناره صار ،به گزیهه
بعضی اوقا ناره یک و به گزیهه اغلب اوقا  ،ناره دو تعلق می گیرد .ناره باالتر باه مهزلاه مهاار
اتماا ی بیشمر است.
روایی این ابزار از سوی بسیاری از پژوهشگران به هوان یکی از بهمرین مقیاسهای انادازهگیاری
مهارتهای اتماا ی معرفی شده است .پایایی ناره کال ایان ابازار را  Greshamو  Elliotا )1552باا
اسمااده از هر دو روش بازآزمایی و محاسابه آلااای کرونباا  2/52گازارش نااودهاناد .در مطالعاه
دیگاااری ا Abedi ،Sabzvariو  )2212 ،Liaghatdarضااارایب پایاااایی بااارای کااال پرسشاااهامه و
زیرمقیاسهای ابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمنداری باه ترتیاب  2/62 ،2/22 ،2/22 ،2/26و
 2/22گزارش شده است.
مقیا احسا تههایی :این پرسشهامه به مهظاور ساهجش احساا تههاایی در اواخار دورهی
کودکی و نوتوانی اسهین  2تا 19سال) تهیه شاده و شاامل  22مااده اسات کاه براساا مقیاا
رتبهبهدی لیکر در دامهه  1تا  9نارهگذاری میشود .دامهه نارا آن بین 1تاا 22اسات 2 .مااده
آن ا بارا  )22 ،15 ،19 ،12،11 ،9 ،2 ،2مرباوط باه سارگرمیهاا و القاهادیهای فارد اسات و
ناره ای به آن تعلق نای گیرد .هدف از قرار دادن آنها در پرسشهامه احسا راحمی و آرامش فرد در
حین تکایل پرسشهامه باوده اسات .باه  16مااده دیگار نااره تعلاق مایگیارد ا Hymel ،Asherو
.)1522 ،Renshaw
 Hosseinchariو  Khayerا )2222به مهظور بررسی روایی این مقیا در ماورد داناشآماوزان
ایرانی ،روایی سازه را به شیوه تحلیل املی ،روایی مالکی را از طریاق محاسابه ضاریب هابسامگی
ناره کل مقیا با ناره کل مقیا ز نااس کوپراساایت 2و نیاز هاساانی درونای را از طریاق
محاسبه هابسمگی هر گویه با ناره کل مقیا  ،مورد بررسی و تایید قرار دادهاند .ایان محققاان در

)Adjustment Inventory for high School Students (AISS
Coopersmith
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راسمای بررسی پایایی این مقیا  ،ضریب آلاای کرونبا را  ،2/21ضریب هابسمگی باین دو نیااه
آزمون با اسمااده از روش اسپیرمن براون را  2/25و ضریب پایایی گاتان را 2/25گزارش کردهاند.
سیاهه سازگاری دانش آموزان دبیرسمانی :در پژوهش حاضر ،از زیرمقیاا ساازگاری اتمااا ی
پرسشهامه سازگاری دانش آموزان دبیرسمانی که به وسیله  Sinhaو  Singhا )1552تهیه شده است،
اسمااده شد .هدف از تهیه این پرسشهامه ،اندازهگیری ساطوم ساازگاری داناشآماوزان دبیرسامانی
اگروه سهی  12تا  12ساله) در سه حوزه سازگاری اطای ،اتمااا ی و آموزشای باوده اسات .ایان
پرسشهامه شامل  62سؤال با پیشبیهی پاسخهای بله یاا خیار اسات 22 .ساؤال مرباوط باه حاوزه
اطای 22 ،سؤال مربوط به حوزه اتماا ی و  22سؤال مربوط حوزه آموزشی است .به پاساخهاایی
که نشانگر سازگاری است ،ناره یک داده میشود .در غیر این صور  ،ناره صار مهظور میشود.
این آزمون در هر سه سطح اتماا ی ،اطای و آموزشای از روایای و پایاایی مهاسابی برخاوردار
است .ضاریب پایاایی ایان آزماون را مؤلااان ا Sinhaو  )1552 ،Singhبارای زیرمقیاا ساازگاری
اتماا ی از طریق روش دونیاه کردن  2/52و به روش بازآزمایی 2/52گزارش کاردهانادNaveedy .
ا )2222ضریب آلاای کرونبا را برای این زیرمقیا  2/62به دست آورده است.

یافتهها
در این بخش ،ابمدا یافمههای توصیای ممتیرهای تحقیق و سپس ،نمایج تحلیلهاای رگرسایونی
که به مهظور آزمون فرضیه تحقیق صور گرفمهد ،ارائه میشوند .اطال ا توصیای شامل میاانگین،
انحراف معیار ممتیرهای پژوهش در تدول  1آمده است.
جدول .5میانگین و انحراف معیار مهار های اتماا ی ،احسا

مهارتهای اتماا ی

ممتیرها

احسا

تههایی و سازگاری اتماا ی

میانگین

انحرافاسماندارد

ابراز وتود

11/22

2/52

هاکاری

12/22

2/22

هادلی

12/22

2/12

خویشمن داری

12/1

2/59

26/22

12/6

12/69

2/6

تههایی

سازگاری اتماا ی
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قبل از پرداخمن به آزماون فرضایه تحقیاق ،بارای درا بهمار رواباط میاان ممتیرهاا مااتریس
هابسمگی دادهها در تدول  2ارائه شده است.
جدول .9ماتریس هابسمگی ممتیرهای پژوهش

مهارتهای اجتماعي
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متغیر

5

 -5سازگاریاجتماعي

1/222

9

2

3

5

 -9احساس تنهایي

**-2/292

1/222

 -3ابراز وجود

**2/222

**-2/256

1/222

 -2همکاری

**2/296

**-2/222

**2/996

1/222

 -5همدلي

**2/212

**-2/222

**2/611

**2/952

1/222

 -9خویشتنداری

**2/116

**-2/215

**2/229

**2/926

**2/921

* : P < 2/29

9

1/222

** : P < 2/21

هاان طور که نمایج تدول 2نشان می دهاد مهارتهاای اتمااا ی هاگای باه صاور م بات و
معهادار با سازگاری اتماا ی و به طور مهای و معهادار باا احساا تههاایی در ارتبااط مای باشاهد.
احسا تههایی نیز بطور مهای و معهادارا r= -2/292و  )P >2/21با سازگاری اتماا ی در ارتبااط
میباشد.
به مهظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل مسایر باه شایوه  Baronو  Kennyا )1526در
چهار مرحله اسمااده شد که در ادامه ،نمایج حاصل از انجام هر یک از ایان مراحال خواهاد آماد .در
ابمدا ،تحلیل رگرسیون چهدگانه ممتیر واسطه ای ااحسا تههایی) از روی ممتیرهای برونزاد ااباراز
وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمنداری) به شیوه هازمان انجام شد .به این ترتیاب کاه مهارتهاای
اتماا ی اابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشامنداری) باه هاوان ممتیار پایشباین و احساا
تههایی به هوان ممتیر مالا وارد معادله شدند .تدول شااره  2نمایج این تحلیل را نشان میدهد.
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جدول  .3نمایج رگرسیون چهدگانه ممتیر واسطهایا احسا تههایی) از روی ممتیرهای برونزاد اابرازوتود،
هاکاری ،هادلی و خویشمنداری)
β

T

<P

ابراز وتود

-2/122

-2/62

2/225

هاکاری

-2/222

-2/22

2/221

متغیرپیشبین

متغیرمالک

R

2/252

F

2/22

21/29

<P

P>2/221

هادلی

-2/129

-2/91

2/212

خویشمنداری

2/125

1/25

2/295

دادههای تدول  2نشان میدهد که مدل معهاادار اسات ا F=21/29 ، =2/22و .)P>2/221
هاههین ،نمایج نشان میدهد که مهار اتماا ی اباراز وتاود ا β=2-/122و  ، )P>2/225مهاار
اتماا ی هاکاری ا β=2/222و  )P< 2/221و مهار اتماا ی هاادلی ا β= -2/129و )P>2/212
به طور معهادار و مهای می توانهد احسا تههایی را پیش بیهی کههد .مهار خویشمنداری قادر باه
پیشبیهی احسا تههایی نایباشد.
سپس ،تحلیل رگرسیون ممتیر درون زاد اسازگاری اتماا ی) از روی ممتیر واسطهای ااحساا
تههایی) انجام شد .به این ترتیب ،که احسا تههایی به هوان ممتیر پیشبین و سازگاری اتماا ی
به هوان ممتیر مالا وارد معادله شدند .تدول شااره  2نمایج این تحلیل را نشان میدهد.
جدول  .2نمایج رگرسیون چهدگانه ممتیر درونزادا سازگاری اتماا ی) از روی ممتیر واسطهای
ااحسا تههایی)
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در آخر ،تحلیل رگرسیون ممتیر درون زاد اسازگاری اتماا ی) از روی ممتیرهای بارونزاد اباراز
وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمن داری) و ممتیر واسطه ای ااحسا تههایی) به شیوه هازمان باا
ورود دادهها به صور سلسله مراتبی انجام شد .یعهی ،در ابمادا تحلیال رگرسایون چهدگاناه ممتیار
درونزاد اسااازگاری اتماااا ی) از روی ممتیرهااای باارونزاد اابااراز وتااود ،هاکاااری ،هااادلی و
خویشمن داری) انجام شد .به این ترتیب که مهارتهای اتمااا ی ااباراز وتاود ،هاکااری ،هاادلی و
خویشمنداری) به هوان ممتیر پیشبین و سازگاری اتماا ی به هاوان ممتیار ماالا وارد معادلاه
شدند انمایج این تحلیل در تدول 9ارائه شده است).
جدول . 5نمایج رگرسیون چهدگانه ممتیرهای درونزاد اسازگاری اتماا ی) از روی ممتیرهای برونزاد
اابرازوتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمن داری)
متغیرپیشبین

متغیرمالک

F

R

<P

ابراز وتود
هاکاری
سازگاریاتماا ی

2/912

2/26

22/22

β

T

<P

2/292

9/12

2/221

-2/252

-2/262

2/562

P >2/221

هادلی

2/222

2/12

2/221

خویشمن داری

-2/222

2/22

2/222

تدول  9نشان میدهد که مادل معهاادار اسات ا F=22/22 ، =2/26و .)P>221هاههاین،
نمایج نشان می دهد که مهار اتماا ی ابراز وتود ا β=2/292و  )P>2/221و مهاار اتمااا ی
هااادلی ا β=2/222و  )P>2/221بااه طااور م باات و معهااادار و مهااار اتماااا ی خویشاامنداری
ا β= -2/222و  )P >2/222به طور مهای و معهادار میتوانهد سازگاری اتماا ی را پیشبیهی کههد.
مهاار اتمااا ی هاکااری ا β= -2/252و )P >2/562قاادر باه پایشبیهای ساازگاری اتمااا ی
نایباشد.
سپس ،تحلیال رگرسایون چهدگاناه ممتیار درونزاد اساازگاری اتمااا ی) از روی ممتیرهاای
برون زاد اابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمنداری) و ممتیر واسطهای انجام شد .به این ترتیاب
که مهارتهای اتماا ی اابراز وتود ،هاکاری ،هادلی و خویشمنداری) و احسا تههایی باه هاوان
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ممتیر پیش بین و سازگاری اتماا ی به هوان ممتیر مالا وارد معادله شدند انمایج این تحلیال در
تدول 6ارائه شده است).
جدول  . 9نمایج رگرسیون ممتیر درونزاد اسازگاری اتماا ی) از روی ممتیرهای برونزاد اابراز وتود،
هاکاری ،هادلی و خویشمن داری) و ممتیر واسطهای ااحسا

تههایی)
β

T

<P

ابراز وتود

2/252

2/22

2/221

هاکاری

-2/222

-1/2

2/52

2/229

2/91

2/221

خویشمن داری

-2/162

-2/92

2/212

تههایی

-2/216

-9/99

2/221

متغیرپیشبین

هادلی

احسا

متغیرمالک

سازگاریاتماا ی

R

2/92

F

2/226

22/22

<P

P>2/221

از  2/26و باه  2/226افازایش یافماه اسات.
با توته به مقایسه تدول  9و تدول  ، 6میزان
ضریب  βابراز وتاود از  2/292باه  ، 2/252ضاریب  βهاادلی از  2/222باه  2/229و ضاریب β
و کااهش
خویشمنداری از  -2/222به  -2/162کاهش یافمه است .با توته به افازایش میازان
ضریب βها می توان نمیجه گرفت که احسا تههایی در رابطه بین مهارتهای اتماا ی اباراز وتاود،
هادلی و خویشمنداری با سازگاری اتماا ی نقش واسطهگری سهای ایاا میکهد.
در شکل شااره  2دیاگرام مسیرهای مسمقیم و غیرمسامقیم ممتیرهاای مهارتهاای اتمااا ی و
احسا تههایی بر سازگاری اتماا ی آمده است .شایان ذکر است که در این ناودار تهها مسایرهای
معهادار از نظر آماری ترسیم گردیده و روبروی پیکانهای هر مسیر شاخص ضریب مسایرا ) βنشاان
داده شده است.
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شکل شماره  .9دیاگرام مسیرهای مسمقیم و غیرمسمقیم ممتیرهای مهارتهای اتماا ی و احسا
بر سازگاری اتماا ی

تههایی

با توته به شکل شااره  2اثرهای مسمقیم ،غیرمسمقیم و کل ممتیرهای پیشبین یا برونزاد بار
ممتیرهای مالا یا درونزاد در تدول شااره  2آمده است.
جدول  .1اثرا مسمقیم ،غیرمسمقیم و کل ممتیرهای برونزاد اپیشبین) بر ممتیر درون زاد امالا)
متغیرپیشبین

اثرمستقیم

متغیرواسطه

ابراز وتود

2/252

هاکاری

-

هادلی

2/229

احسا

خویشمنداری

-2/162

احسا

احسا

اثرغیرمستقیم

اثر کل

متغیرمالک

2/295

2/292

سازگاری اتماا ی

-

-

سازگاری اتماا ی

تههایی

2/292

2/222

سازگاری اتماا ی

تههایی

-

-2/162

سازگاری اتماا ی

تههایی
-

بحث و نتیجه گیری
اولین یافمه این تحقیق بود که مهارتهای اتماا ی ابراز وتود ،هاکاری و هادلی به طور مهاای
و معهااادار احسااا تههااایی را پاایشبیهاای ماایکههااد .ایاان یافمااه بااا یافمااههااای تحقیقااا
 Tahmasian ،Fathabadi ،Alicheshmehalayiو  Dehghanfarا Burholt ،)2219و Scharf
ا )2212و  Wardا )2222هاسو است .این یافمه ها حاکی از آنست کاه داشامن ساطح مهاسابی از
تعامال اتماا ی به دلیل برخورداری از مهار هایی هاهون ابراز وتود ،هادلی و هاکاری با اث
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می گردد که افراد احسا تههایی کامری داشامه باشاهد .احساا تههاایی باه هاوان یاک تجرباه
ناخ وشایهد ذههی و گاهی واقعی ،معاوال از نارضایمی از روابط اتماا ی ناشی میشود .این در حاالی
است که ابراز صادقانه و قاطعانه افکار و احساسا در مهاار اباراز وتاود و تواناایی درا و تجرباه
احسا و افکار دیگران در مهار هادلی و هاکاری باا دیگاران ،رواباط نزدیاک و صاایاانه را باه
دنبال دارد که نقطه مقابل احسا تههایی است .نوتواناانی کاه مهارتهاای اتمااا ی اباراز وتاود،
هادلی و هاکاری کای دارند ،نه تهها خود از کابود این مهار رنج مایبرناد ،بلکاه باا رفمارهاای
نامهاسب مسبب ایجاد مزاحات برای دیگران می شوند و در نمیجاه ،باه تادریج از تااع دوسامان و
هاساالن خود طرد میشوند و احسا تههایی و انزوا میکههد .مهار اتماا ی اباراز وتاود ،بطاور
معهادار پیشبیهی کههده سازگاری اتماا ی نبود .این نمیجاه مایتواناد تحات تااثیر قادر بیشامر
پیشبیهی ممتیرهای دیگر حاصل شده باشد.
دومین یافمه تحقیق این بود که احساا تههاایی بطاور مهاای و معهاادار پایشبیهایکههاده
سازگاری اتماا ی است .این یافمه که با یافمههای تحقیاق  Burholtو  Scharfا )2212و  Peplauو
 Perlmanا ) 1522هاسو است ،بدین معهی است که هر قدر میزان احسا تههایی فرد کامر باشد،
سازگاری اتماا ی او باالتر خواهد بود .افراد تهها احسا طردشدگی از تانب دیگاران دارناد .آنهاا
میپهدارند که وته اشمراا بسیار کای با دیگران دارند .به هاین دلیل ،تاایل زیاادی باه برقاراری
روابط اتماا ی ندارند و در اندا روابط خود نیز از دیگران فاصله روانی میگیرند .این امار در طاول
زمان فرصت کامری را برای رشد توانایی تهظیم رفمار فرد در پاسخ به تتییرا محیط اتمااا ی در
اخمیار وی قرار میدهد .به بار دیگر ،مانع از سازگاری اتماا ی وی میشود.
سومین یافمه تحقیق این بود که مهار های اتماا ی ابراز وتود و هادلی بطور معهادار و م بت
پیشبیهیکههده سازگاری اتماا ی هس مهد .بدین معهی که افرادی که از مهارتهای باالی ابراز وتود
و هادلی برخوردارند ،سازگاری اتماا ی باالیی نیز دارند .این یافمه با یافمههای تحقیقا ،Attari
 Kouchaki ،Shehni Yeylaghو  Beshlidehا Parker ،)2229و  AsherاShahabinejhad ،)1552
ا Akbari Zardkhaneh ،Shokouhi Yekta ،)2212و  Mahmoudiا Tabesh ،)2219ا )2222و
 Gholamrezaie ،Zarnaghashو  Sadeghiا )2216هاسو میباشد .ابراز وتود که یکی از مهامرین
مهار های ارتباطی است ،نگرش و روش فرد در ارتباط با دیگران را تشکیل میدهد .ابراز وتود
با ث میشود ،فرد ارتباط نزدیک و صایاانه ای با دیگران برقرار کهد ،در این ارتباط ضان احمرام
گذاشمن به حریم و حقوق دیگران ،فرد میتواند حقوق خود را از تعدی دیگران مصون بدارد و
نگذارد فدای خواسمههای دیگران شود .چهین فردی برای زندگی خود تصایم میگیرد و برای
تصایم گیری بهمر از دیگران کاک میخواهد ولی تصایم نهایی را خودش میگیرد و صادقانه
احساسا خود را ابراز میکهد و در وقت مهاسب نه میگوید .این امر میتواند در درازمد به دوام
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روابط اتماا ی و سازگاری فرد کاک کهد .یعهی ،به فرد این توانایی را بدهد که بین خواسمههای
خود و شرایط اتماا ی توازن مهاسب برقرار کهد .در ارتباط با پیشبیهی م بت سازگاری اتماا ی
توسط هادلی می توان گات هادلی توانایی تجربه و درا آنهه دیگران احسا میکههد و دارای
دو مؤلاه واکهش اطای نسبت به دیگری و ظرفیت شهاخمی برای دریافت دیدگاه دیگری است.
هاههین ،هادلی توان درا چیزی است که فرد در هاین لحظه یا حال حاضر تجربهاش میکهد.
در واقع ،می توان گات افرادی که مهار ابراز وتود و هادلی دارند ،به میزان قابل توتهی به تعادل
شخصی و رفماری رسیدهاند .آنان در ین ایهکه نظر خود را بیان میکههد ،احساسا دیگران را نیز
درا میکههد و از دید آنها به مسائل مینگرند .هاههین ،ارتباط مهاسبی با دیگران برقرار میناایهد
و از سازگاری اتماا ی باالیی برخوردارند .هاههین ،نمایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که
مهار اتماا ی خویشمنداری بطور مهای و معهادار میتواند سازگاری اتماا ی را پیشبیهی کهد.
بدین معهی که مهار اتماا ی خویشمنداری سازگاری اتماا ی را پایین میآورد .خویشمنداری
که بار است از توانایی کهمرل هیجانها و امیال گذرا و به تأخیر انداخمن بروز هیجانها و تسلط بر
خود ،با ث میشود فرد افکار ،قاید یا تاایال نادرست یا زیانآوری را که به ذهن میرسد ،به
ال تبدیل نکهد .شاید بموان گات لت رابطه مهای این مهار اتماا ی با سازگاری اتماا ی این
است که افراد خویشمندار دارای نو ی حس دم آزادی و راحمی در ا اال خود هسمهد که مانع از
سازگاری اتماا ی آنها میشود .مهار های اتماا ی ماهیت تعاملی دارند .به هاین دلیل ،به نظر
میرسد خویشمن داری یک فرد ماکن است از میزان تعامال گرم و پررنگ وی بکاهد ،طوری که
افراد مقابل وی نیز تاایل کامری به داشمن تعامل با او داشمه باشهد .این امر میتواند به نوبه خود
سازگاری اتماا ی فرد را کاهش دهد .از تهبه دیگر ،خویشمنداری میتواند با ث شود فرد با
دیگران هاهوایی نشان دهد .در این صور  ،فرد از ارزشهای اتماا ی و قوانین و اصول مورد قبول
اک ریت ممابعت خواهد کرد ،آنهه که از ویژگیهای ناسازگاری اتماا ی است.
در آخر ،اصلی ترین یافمه های این تحقیق این بود که احسا تههایی نقش واسطه گری سهای
بین مهارتهای اتماا ی و سازگاری اتماا ی ایاا میکهد .به این معها که مهارتهاای اتمااا ی اباراز
وتود و هادلی از طریق کم کردن احسا تههایی با ث سازگاری اتماا ی بیشمر افراد مایشاوند.
این یافمه بیانگر آن است که مهار های اتماا ی ابراز احساسا و افکار خاود و درا احساساا و
افکار دیگران به کیایت روابط اتماا ی فرد با دیگران کاک میکهد ،طوری که فرد در رواباط خاود
احسا محبوبیت و پذیرش میکهد و روابط بین فردی صایاانه خود را تقویاتکههاده ماییاباد .از
این رو ،از احسا تههایی دور میشود .این در حالی است که وقمی فرد روابط خود را رضایتبخاش
می یابد ،به مهظور حاظ این روابط ،در تهت هااههگ کردن رفمارهای خود با محایط اتمااا ی در
مسیر سازگاری اتماا ی قرار میگیرد.
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 یافماههاای، از لحاظ ارزش نظاری.یافمه های مطالعه حاضر داللمهای نظری و الی چهدی دارد
 هاکاری و هادلی باا کاسامن از احمااال،این پژوهش نشان میدهد مهارتهای اتماا ی ابراز وتود
 مهاار اتمااا ی، هاههاین. به سازگاری اتماا ی نوتوانان کاک میکههاد،بروز احسا تههایی
.خویشمنداری از سازگاری نوتوانان میکاهد
 اطال ا حاصل از پژوهش حاضر با توته باه ایهکاه مهارتهاای اتمااا ی،از لحاظ ارزش الی
. می تواند برای ارتقاء سطح سازگاری اتماا ی نوتوانان مورد اسمااده قارار گیارد،قابلآموزش است
 به ههگام آموزش مهار خویشمنداری به نوتوانان بایاد آنهاا را االوه بار پیامادهای،در این میان
 نسبت به پیامدهای مهای احماالی آن هشیار کرد و به کاک آموزش مهارتهاایی، م بت این مهار
.هاهون ابراز وتود مانع از آنها شد
 پیشههاد میشود موضوع پژوهش حاضر به دلیل وتاود تااوتهاای احمااالی در میازان،در پایان
احسا تههایی و دیگر الیم افسردگی دخمران و پسران در دوره نوتوانی در هار دو تاهس ماورد
 محققان در پژوهشهای آتی میتوانهد این موضوع را در دیگار، هاههین.بررسی و مقایسه قرار گیرد
. مورد مطالعه قرار دههد،گروه های سهی
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