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چکیده
مقدمه :دستیابی به هدفهای آموزشی و پرورشی با وجود آشفتگیهای عاطفی ـ سازشی
امری مشکل و غیرممکن است ،بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر آموزش تنظیم
هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بینفردی دانشآموزان بود.
روش :این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی همراه با پیشآزمون-پسآزمون با گروه آزمایش و
گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر تبریز
در سال تحصیلی  7360-69بود که به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلـهای انتخـاب
گردیدند و براساس تکمیل پرسشنامه حساسیت بینفردی 39،نفر از دانشآموزان ،انتخاب
و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .دانـشآمـوزان هـر دو گـروه بـه
سیاهه سازگاری اجتماعی برای دانشآموزان مدارس ،پاسخ دادند .گروه آزمایش ،به مـدت
دوازده جلسه ،در معرض برنامه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت ،سپس در مرحلـه پـس-
آزمون ،هر دو گروه به پرسشنامههای پژوهش پاسـخ دادنـد .دادههـا بـا اسـتفاده از روش
تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تکمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان ،باعث کاهش حساسیت بینفـردی ،در
گروه آزمایش در مراحل پسآزمون شد .همچنین ،میـزان سـازگاری اجتمـاعی در گـروه
آزمایش ،در مراحل پسآزمون ،افزایش یافت و مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون– پس-
آزمون تفاوت معناداری را نشان داد.
نتیجهگیری :باتوجه به اینکه آموزش تنظیم هیجانی میتوانـد باعـث کـاهش حساسـیت
بینفردی و ارتقای سازگاری اجتماعی دانشآموزان شود ،بهتر است که در برنامهریزیهای
آموزشی و پرورشی جنبههای عاطفی و هیجانی دانشآموزان مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :تنظیم هیجانی ،حساسیت بینفردی ،سازگاری اجتماعی.
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Students Social Adaptation and Interpersonal Sensitivity
Mansour Bayrami1
Touraj Hashemi2
Mojtaba Ashouri3*

Abstract
Introduction: It is difficult if not impossible to achieve
educational and goals with compromise emotional disturbances.
Therefore, the present study aimed to investigate the effect of
emotional regulation training on social adjustment and
interpersonal sensitivity of students.
Method: This is a semi-experimental study with pre-test-post-test
with the experimental group and the control group. The statistical
population consisted of all high school boys in Tabriz in the
academic year of 1395-96. Multi-stage random sampling was
used. Based on an interpersonal sensitivity questionnaire, 30
students were selected. They were randomly Assigned to
experimental and control groups. Students of both groups
responded to the social compatibility checklist for school students.
The experimental group was subjected to an excitement training
program for 12 sessions. Then, in the post-test, both groups
responded to the questionnaires. Data were analyzed using
multivariate and single-variable covariance analysis.
Results: The results showed that emotional regulation training reduced
the interpersonal sensitivity in the experimental group at post-test and
stage. Also, the level of social adjustment in the experimental group in
the post-test and stage increased and the comparison of the mean scores
of the pre-test-post-test showed a significant difference.
Conclusion: Considering that emotional regulation training can
reduce interpersonal sensitivity and promote social adjustment of
students, it is better to emphasize the emotional aspects of students
in educational programs.
Key words: emotional regulation, interpersonal sensitivity, social
adjustment.
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مقدمه
يكي از اهداف مهم نظامهاي تعليم و تربيت مدرن ،پرورش افرادي است كهه بتواننهد بهر مسها و
مشكالتشان در زندگي روزمره و در محيط اجتماعي به آساني غلبه كننهد و ايهن ههدف اساسهي بها
فراهم آوردن شرايط يادگيرنده و موقعيت يادگيري به گونهاي كه بهتهرين دسهتاوردها حاصه آيهد،
محقق ميشود (سلكوك ،كاليسكان و ارول .)7002 ،1با اين حال ،در زندگي روزانه تحصيلي ،دانه
آموزان با انواع چال ها ،موانع و فشارهاي خاص اين دوره مواجه ميشوند كه ممكن است بر كيفيت
حضورشان در مدارس ،كالس درس و فعاليت تحصيليشان ،اثرگذار باشد .از جملهه مشهكالتي كهه
دان آموزان با آن مواجه هستند ميتوان به حساسيت بينفردي اشاره نمود كه در مطالعها مربهو
به جنبههاي عاطفي در مدارس جايگاه ويژهاي دارد و تأثير آن بر متغيرهاي عملكردي دان آمهوزان
و معلمان به تأييد رسيده است .حساسيت بينفردي ،7به عنوان هوشياري و حساسيت غيرضهروري و
مفر  ،نسبت به رفتارها و احساسا ديگران تعريف شده است (اوتاني و همكاران.)7012 ،3
حساسيت بينفردي به معناي احسهاس عهدم كفايهت و حقهار فهرد ،بهاالخ در مقايسهه بها
ديگران ،دست كم گرفتن خود ،احساس عدم آرام و ناراحتي محسوس در جريان ارتبا با ديگران
نيز ،تعريف شده است (كاتبي .)1331 ،پژوهشگران گزارش كردهاند كه حساسيت بينفردي بها بهروز
برخي مشكال  ،چون افسردگي و اضطراب در ارتبا است و مهيتوانهد يكهي از عوامه دخيه در
اضطراب فراگير باشد (وجودي ،عطارد و پورشريفي .)1333 ،همچنين مه كيه  ،بلنه اسهتين و
ميلز )1333( 2در تحقيقي نشان دادند كه ،حساسيت بينفردي پي بين معنادار افسردگي ،عز نفس
پايين و عملكرد تحصيلي ضعيف است .به عالوه ،پژوهشگران معتقدند كه حساسيت بينفردي نوعي
مشك هيجاني است كه ممكن است همچون ساير مشكال هيجاني ،تحت تأثير وجود اختالل ،در
نظم بخشي هيجاني ،قرار گيرد (صالحي ،باغبان ،بهرامي و احمدي)1331 ،؛ به طوري كه به اعتقهاد
پژوهشگران ،سازگاري امروز جوانان اثر قاب توجهي در سازگاري آتي آنان در نقه ههاي شهغلي و
خانوادگي خواهد داشت (قرتپه ،طالعپسند ،منشتي ،ابوالفتحي ،صلحي و قره تپه.)1332 ،
سازگاري اجتماعي 5به توانايي فرد در تطابق با محيط اطهراف اشهاره دارد (مشهرقي كاويجهاني،
خدابخشي كواليي ،حميديپور و مصلينژاد .)1332 ،همچنهين ،سههازگاري را بههصهور توانههايي
آميهزش ،انطبهاق ،مهصالحه ،همكاري و كنار آمهدن بها خهود ،محهيط و ديگهران تعريهف كهردهانهد
(نريماني ،عباسي ،ابوالقاسمي و احدي .)1330 ،شهواهد پژوهشهي نشهان داده اسهت كهه سهازگاري
اجتماعي نق مهمي در كيفيت عملكرد و نتايج تحصيلي دان آموزان و دانشهجويان ايفها مهيكنهد
1. Selcuk, Caliska, & Erol
2. Interpersonal Sensitivity
3. Otani et al
4. McCabe, Blankstein & Mills
5. social adjustment
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(بانو و نصير .)7012 ،1در اين زمينه چينا )7015( 7ضمن مطالعهاي به ايهن نتيجهه رسهيد كهه بهين
سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت و معنهادار وجهود دارد .همچنهين بهه
اعتقاد روانشناسان رشد ،رشهد اجتماعي نه تنهها در سازگاري بهها اطرافيهاني كهه فهرد بها آنهها در
ارتبا است مؤثر است ،بلكه در ميزان موفقيت شغلي و تحصيلي شخ نيز تهأثير دارد .بهه عبهار
ديگر ،از آنجايي كه يكي از اهداف عالي آموزش ،ايجاد شرايط مناس به منظور دستيابي به باالترين
سطح پيشرفت تحصيلي است ،بنابراين اگر فرد در جمع همكالسيها ،فاقد جايگاه اجتماعي مطلهوب
باشد ،نهايتاً كس دان و پيشرفت تحصيلي وي مخته مهيشهود (بصيرشبسهتري ،شهيرين به ،
سفيدي و شركت دليري.)1337 ،
باتوجه به پيامدهاي منفي حساسيت بينفردي و سازگاري اجتماعي پهايين بهر سهالمت روان و
عملكرد تحصيلي دان آمهوزان (صهالحي و همكهاران1331 ،؛ بصيرشبسهتري و همكهاران،)1337 ،
بكارگيري مداخال مشاورهاي و روانشناختي جهت كاه حساسيت بينفردي و افزاي سهازگاري
اجتماعي آنان ضروري به نظر ميرسد .لذا با توجه به نق مهم هيجانها در روابهط بهينفهردي و
سازگاري اجتماعي افراد و از آنجايي كه ،اثربخشي آموزش تنظيم هيجان ،بر بهزيسهتي اجتمهاعي و
روابط بينفردي در نمونههاي تحقيقاتي مختلفي تا يد شده است (درگاهي ،زراعتهي ،قمهري كيهوي،
اعيادي و حقاني ،)1332 ،در اين پژوه درصدد استفاده از مداخله مبتني بر تنظيم هيجان هستيم.
راهبردهاي تنظيم هيجان 3منعكسكننده تفسير دوبارهي محركِ به وجهودآورنهدهي هيجهان اسهت ،كهه
باعث تعدي در تأثير هيجاني ميشود .همچنين ،تنظيم هيجان شك خاصي از خود نظم بخشهي اسهت و بهه
عنوان فرايندهاي بيروني و دروني دخي در بازبيني ،ارزشيابي و تعدي ظهور ،شهد و طهول مهد واكهن -
هاي هيجاني ،تعريف شده است (درگاهي و همكاران .)1332 ،بررسي متون و مطالعها روانشهناختي نشهان
ميدهد ،كه تنظيم هيجان عام مهمي در تعيين سهالمتي و داشهتن عملكهرد موفهق در تعهامال اجتمهاعي
است (نريماني و همكاران .)1330 ،به عالوه ،تنظههيم هيجههاني سههازگارانه ،بههها سهههازگاري و تعههامال
اجتمهاعي مثبهت ،مهرتبط اسهت ( گهروس )7007 ،2و افهزاي  ،در فراوانههي تجربهه هيجهاني مثبهت ،باعهث
مراقبه مؤثر با موقعيتهاي اسهترسزا مهيشهود ،به طوري كه حتي فعاليتهاي الزم در پاسه بهه موقعيهت-
هاي اجتماعي را ،بهاال مهيبهرد (توگهاد و فردريكهسون .)7007 ،5مطالعها متعهددي ،كارآمهدي و اثربخشهي
آموزش تنظيم هيجان را بر سازههاي روانشناختي نشان دادهاند (خوشروش ،خسرو جاويد و حسهين خهانزاده،
1332؛ قاسمي جوبنه ،موسوي ،ظنيپور ،و حسيني صديق .)1335 ،در ايهن زمينهه خهوشروش ،و همكهاران
( ،)1332در پژوهشي كه به بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر پذيرش اجتمهاعي و همهدلي دانه -
1. Bano & Naseer
2. China
3. Emotion Regulation Training
4. Gross
5. Tugade & Frederickson

4

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شمارهی بیست و هفتم ،پاییز6931

آموزان مبتال به نارساخواني پرداخته بودند ،بهه ايهن نتيجهه رسهيدند كهه ،آمهوزش تنظهيم هيجهان در سهطح
معناداري ،موج افزاي پذيرش اجتماعي و همدلي دان آموزان مبتال به اخهتالل نارسهاخواني شهده اسهت.
قاسمي جوبنه و همكاران ( )1335نيز در پژوهشي نشان دادند كه ،ارا ه آموزشهاي مبتنهي بهر ارتقهاء ذههن-
آگاهي و تنظيم هيجان در محيطهاي آموزشي ،منجر به كاه تعل ورزي در دانشجويان شده است.
از آنجايي كه دستيابي به سطح باالي عملكرد تحصيلي و رسيدن به موفقيت تحصهيلي ،عهالوه
بر تواناييهاي شناختيِ كلي ،نيازمند رشد مناس فرد در جنبههههايي همچهون كنتهرل هيجانها و
عواطف ميباشد (جعفهري و احمهدزاده ،)1337 ،همچنهين از آنجهايي كهه حساسهيت بهينفهردي و
سازگاري اجتماعي دان آموزان تحت تأثير عواطهف منفهي و مشهكال هيجهاني قهرار مهيگيرنهد
(صالحي و همكاران ،)1331 ،لذا ،هدف پژوه حاضر بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بهر
سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي دان آموزان است.
روش
روش مورد استفاده در اين پژوه از نوع نيمهآزمايشي بود كه در آن تأثير ي متغير مستق  ،يعني
آموزش تنظيم هيجان ،بر متغيرهاي وابسته ،يعني سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي دان -
آموزان مقطع متوسطه ،مورد بررسي قرار گرفت و از طرح پي آزمون پسآزمون با گروه كنترل
استفاده شد .جامعه آماري اين پژوه را كليه دان آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تبريز در سال
تحصيلي  1335-39تشكي دادند .در اين پژوه  ،از روش نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي
استفاده شد .ابتدا ،از نواحي پنج گانه آموزش و پرورش شهر تبريز ،ي ناحيه به صور تصادفي
انتخاب شد .از اين ناحيه بهصور تصادفي پنج دبيرستان پسرانه دوره اول متوسطه انتخاب شدند و
بهمنظور انتخاب دان آموزانِ دچار حساسيت باالي بينفردي ،مقياس حساسيت بينفردي بويس و
پاركر ،براي كليه دان آموزان اجرا و افرادي كه باالترين نمره را در مادههاي حساسيت بينفردي
كس كردند بهعنوان افراد دچار مشك حساسيت بينفردي مشخ شدند .سپس ،از بين افرادي كه
باالترين نمره را در مادههاي حساسيت بينفردي كس نموده بودند 30 ،نفر به صور تصادفي
انتخاب و در دو گروه گمارده شدند .سپس ،به صور تصادفي ي گروه تحت عنوان گروه آزمايشي
و ي گروه بهعنوان گواه ) 15نفر گروه آزمايشي و  15نفر گروه گواه) انتخاب شد.
ابزار
الف) پرسشنامه حساسیت بینفردي بویس و پاركر :1توسط بويس و پاركر در سال
 ،1393براي سنج حساسيت بينفردي يا حساسيت به طرد اجتماعي طراحي شد .اين مقياس،
داراي  39سؤال و  5خرده مقياس است كه براساس ليكر  2درجهاي ،از كامالً نادرست تا كامالً
)1. Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM; Boyce & Parker, 1989
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درست نمرهگذاري شده است .اولين خرده مقياس «آگاهي بينفردي» است ،كه حساسيت به
تعامال بينفردي و ادراك فرد از تأثيري كه بر ديگري دارد و همچنين پيامدهاي حاص از دريافت
پاس انتقادي يا منفي از ديگري را دربرميگيرد .خرده مقياس دوم« ،نياز به تا يد» ،شام سؤاالتي
است كه تماي فرد براي خشنود كردن ديگران و برقراري رابطه مسالمتآميز را منعكس ميكند.
خرده مقياس سوم« ،اضطراب جدايي» نام دارد كه شام سؤاالتي است كه اضطراب فرد را موقع
جدا شدن از ديگران ميسنجد .چهارمين خرده مقياس« ،كمرويي» نام دارد و عدم وجود جرأ ورزي
را شناسايي ميكند .در نهايت پنجمين خرده مقياس« ،عز نفس شكننده» نام دارد و به جنبه مهم
ارزش خود اشاره ميكند .سؤاال اين خرده مقياس ،به احساس فرد از اينكه دوست داشتني نيست و
بايد خود واقعياش را از ديگران پنهان كند ،مربو است (بايس و پاركر1393 ،؛ نق از وجودي و
همكاران .)1333 ،بايس و پاركر ضري اعتبار نمره ك را  0/95و براي خرده مقياسها بين 0/55
تا  0/29گزارش كردهاند .ضري آلفاي اين مقياس در تحقيق حاضر  0/92به دست آمد.
ب) پرسشنامه سازگاري اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی :مقياس سازگاري
دان آموزان( 1اجتماعي ،عاطفي ،آموزشي) ،توسط سينها و سيگ )1333( 7تهيههه شههده اسههت.
پرس نامه مهورد نظهر داراي  90سهؤال دو گزينههاي (بلهي ،خير) است كهه سهه حهوزه سهازگاري
اجتمهاعي ،سهازگاري عهاطفي و سهازگاري آموزشهي را بررسهي مهيكنهد .در ايهن پرس نامه،
نمرا باال بهه منزلهه سهازگاري پهايين و كسه نمره پايين سازگاري مطلهوب است .ضهري
پايايي اين آزمهون بها آلفهاي كرنبهاخ  0/32و بها روش كهودرريچاردسههون ،0/70 ،با روش
بازآزمههايي 0/33 ،و دو نيمههه كردن ،0/35 ،گزارش شده است (علي مهدي و همكاران .)1337 ،به
عالوه ،در تحقيق حاضر ،پايايي اين ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/30 ،به دست آمد .در اين
پژوه از پكيج ،آموزش تنظيم هيجاني گراتز و گاندرسون ،7009 3به نق ازابولقاسمي ،بيگي ،و
نريماني )1330 ،استفاده شد.
روش مداخله
براي گروه آزماي در اين تحقيق ،آموزش تنظيم هيجان در  9جلسه و هرجلسه به مد ي و نيم
ساعت به شرح زير آموزش داده شد:
جلسه اول :اجراي پي آزمون ،برقراري ارتبا و مفههوم سهازي و لهزوم اسهتفاده از آمهوزش
تنظيم هيجان.
جلسه دوم :آموزش آگاهي از هيجانا مثبت :مروري كوتاه بر جلسه قب  ،آموزش آگاهي از
هيجانا مثبت و انواع آنها و آموزش توجه به هيجانا مثبت و لزوم استفاده از آنها ،همراه با
)1. Adjustment Inventory for School Students (AISS
2. Sinha & Singh
3. Gratz & Gunderson
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صحنه شاديآفرين) ،تكليف خانگي نوشتن

مثال به صور تجسم ذهني (به عنوان مثال تجسم ي
هيجانا مثبت عمده و ثبت در فرم مربوطه.
جلسه سوم :آموزش آگاهي از هيجانا منفي :مروري كوتاه بر جلسه قب  ،آموزش آگاهي از
هيجانا منفي ،و انواع آنها (اضطراب ،غمگيني ،خشم و نفر ) و آموزش توجه به هيجانا منفي و
لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به صور تجسم ذهني (به عنوان مثال تجسم ي صحنه
اضطرابزا) ،تكليف خانگي نوشتن هيجانا مثبت عمده و ثبت در فرم مربوطه.
جلسه چهارم :آموزش پذيرش هيجانا مثبت :مرور جلسه قب  ،آموزش پذيرش بدون
قضاو ميزان (باال يا پايين) هيجانا مثبت و پيامدهاي مثبت و منفي استفاده از اين هيجانا ،
تكليف خا نگي نظرخواهي از والدين و دوست نزدي در مورد پايين يا باال بودن هيجانا مثبت و
ثبت در فرم مربوطه.
جلسه پنجم :آموزش پذيرش هيجانا منفي :مرور جلسه قب  ،آموزش پذيرش بدون قضاو
ميزان (باال يا پايين) هيجانا منفي و پيامدهاي مثبت و منفي استفاده از اين هيجانا  ،تكليف
خانگي نظرخواهي از والدين و دوست نزدي در مورد پايين يا باال بودن هيجانا منفي و ثبت در
فرم مربوطه.
جلسه ششم :آموزش ارزيابي مجدد و ابراز هيجانا مثبت :مرور جلسه قب  ،آموزش تجربه
ذهني هيجانا مثبت به صور تجسم ذهني (شادي ،عالقمندي و عشق) ،بازداري ذهني و آموزش
ابراز مناس اين هيجانا .
جلسه هفتم :آموزش ارزيابي مجدد و ابراز هيجانا منفي :مرور جلسه قب  ،آموزش تجربه
ذهني هيجانا منفي (اضطراب ،غمگيني ،خشم و نفر ) ابراز نامناس و بازداري ابراز نامناس اين
هيجانا .
جلسه هشتم :جمعبندي جلسا آموزشي و اجراي پسآزمون.
شیوه اجرا
به منظور اجراي تحقيق حاضر ،ابتدا با كس مجوزهاي الزم از اداره آموزش و پرورش شهر تبريز و
حضور در مدارس پسرانهي هدف و مشخ نمودن اعضاء نمونه ،پرس نامههاي سازگاري
اجتماعي و حساسيت بينفردي به عنوان پي آزمون در اختيار دان آموزان ،قرار داده شد .در مرحله
بعد ،روي گروه آزماي  ،آموزش تنظيم هيجاني در طي دوازده جلسه ي ساعته اجرا گرديد و
آزمودنيهاي گروه كنترل هيچگونه مداخله و آموزشي دريافت نكردند .در مرحله آخر دوباره پرس -
نامههاي سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي به عنوان پسآزمون در اختيار دان آموزان هر دو
گروه قرار داده شد .سپس دادههاي بهدست آمده از پي آزمون و پسآزمون با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمون آماري مانكوا ،تجزيه و تحلي شدند.
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یافتهها
در اين پژوه  ،از روشهاي آمار توصيفي ،يعني ميانگين و انحراف معيار و همچنين استنباطي،
يعني تحلي كوواريانس چندمتغيري (مانكوا) براي تجزيه و تحلي دادهها استفاده شد .جدول ،1
اطالعا توصيفي مربو به متغيرهاي سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي را نشان ميدهد.
جدول -0میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-
فردی در گروههای آزمایش و کنترل
ردیف

متغیر

1

سازگاري اجتماعي

7

حساسيت بينفردي

گروه ها

پیشآزمون

آزماي
كنترل
آزماي
كنترل

پسآزمون

M

SD

M

SD

9/22
9/53
30/22
37/99

7/39
7/59
11/72
3/52

17/70
2/29
23/93
31/91

7/30
1/20
10/35
3/37

با توجه به جدول فوق ،ميانگين و (انحراف معيار) سازگاري اجتماعي در گروه آزماي  ،در مرحله
پي آزمون و پسآزمون به ترتي  )7/39( 9/22و  ،)7/30( 17/70و همچنين در گروه كنترل ،به
ترتي  )7/59( 9/53و  )1/20( 2/29ميباشد .اين يافتهها بيانگر آن است كه ،ميانگين نمره
سازگاري اجتماعي در گروه آزمايشي از مرحله پي آزمون به مرحله پسآزمون افزاي يافته است.
عالوه بر اين ،ميانگين و (انحراف معيار) حساسيت بينفردي در گروه آزماي  ،در مرحله پي آزمون
و پسآزمون به ترتي  )11/72( 30/22و  ،)10/35( 23/93و همچنين در گروه كنترل به ترتي
 )3/52( 37/99و  )3/37( 31/91ميباشد؛ براساس اين يافتهها ،ميانگين نمره حساسيت بينفردي
در گروه آزماي  ،از مرحله پي آزمون به مرحله پسآزمون كاه يافته است.
بههه منظههور بررسههي معنههيداري تفههاو سههازگاري اجتمههاعي و حساسههيت بههينفههردي در
گروههههاي آزمههاي و كنتههرل ،از روش تحلي ه كوواريههانس چنههدمتغيري (مههانكوا) اسههتفاده شههد.
ابتههدا پي فرضهههاي تحليهه كوواريههانس چنههدمتغيري مههورد بررسههي قههرار گرفههت .بههه ايههن
صور كه نتيجه بررسهي پي فهرض همگنهي واريانسهها بها اسهتفاده از آزمهون لهوين نشهان داد
كهههه ،همگنهههي واريانسهههها بهههراي متغيرههههاي سهههازگاري اجتمهههاعي ( )F=3/79 ،p=0/09و
حساسههيت بههينفههردي ( )F=0/002 ،p=0/32بههرآورد شههده اسههت .نتيجههه مربههو بههه پي فههرض
همبسهتگي متعههارف بههين متغيرهههاي وابسههته نيههز از طريهق آزمههون كرويههت بارتلههت بههرآورد شههد،
چراكههه همبسههتگي تركيبههي بههين متغيرهههاي وابسههته در حههد متعههارف و مطلههوب بههود (،p˂0/001
 .)χ2=39/73 ،df=7همچنهههين ،بهههه منظهههور بررسهههي پي فهههرض همگنهههي شهههي هاي خهههط
رگرسههيون بههراي سههازگاري اجتمههاعي و حساسههيت بينفههردي در گروههههاي آزمههاي و كنتههرل
پههژوه  ،از نمودارهههاي شههي رگرسههيون بههراي نمههرا پي آزمههون و پسآزمههون ايههن متغيرههها
8
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استفاده شد؛ جههت مهوازي شهي هاي رگرسهيون ايهن متغيرهها در ههر دو گهروه ،افزايشهي و ههم
راسههتا ،بيههانگر تحقههق ايههن پي فههرض اسههت .نتيجههه بررسههي پي فههرض همگنههي مههاتريس
كوواريههانس متغيرهههاي وابسههته در گروههههاي پههژوه نشههان داد كههه همبسههتگي متغيرهههاي
وابسههته در پي آزمههون و پسآزمههون در گروهههها همگههن نيسههت ،زيههرا  Fمربههو بههه آزمههون
امباكس در سطح  p<0/05معنيدار بود.
تحلي مانكوا با استفاده از آزمون پياليي انجام شد .براساس نتيجه اين آزمون ،بين گروههاي
آزماي و كنترل پژوه در پسآزمون متغيرهاي سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي ،با
كنترل پي آزمون تفاو معنيداري وجود دارد ( .)F=29/23 ،df=7 ،p<0/001همچنين ،مجذور
اتا 0/23 ،به دست آمد؛ بدين معني كه  23درصد از واريانس مربو به متغيرهاي وابسته پژوه ،
ناشي از تأثير آموزش تنظيم هيجان است .در نتيجه ،براي مقايسه گروههاي پژوه در متغيرهاي
سازگاري اجتماعي و حساسيت بينفردي از تحلي آنكوا در متن مانكوا استفاده شد كه نتايج آن در
جدول  7ارا ه شده است.
جدول -2نتایج آنکوا در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پسآزمون سازگاری اجتماعی و
حساسیت بینفردی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

153/32

1

153/32

سازگاري
اجتماعی
حساسیت
بینفردي

گروه

221/37

1

221/37

F
90/27
70/07

سطح

مجذور

توان

معنیداري

اتا

آماري

0/001

0/20

1/000

0/001

0/23

0/33

نتايج جدول  7نشان ميدهد كه با كنترل پي آزمون ،بهين گروهههاي آزمهاي و كنتهرل در متغيرههاي
سازگاي اجتماعي و حساسيت بينفردي ،تفاو معنيداري در سطح  p<0/001وجود دارد.
بنابراين ،آموزش تنظيم هيجان به دان آموزان پسر گروه آزماي  ،باعث افهزاي سهازگاري اجتمهاعي و
كاه حساسيت بينفردي در آنان شده است.
بحث و نتیجهگیري
هدف پژوه حاضر ،بررسي تأثير آمهوزش تنظهيم هيجهان بهر حساسهيت بهينفهردي و سهازگاري
اجتماعي دان آموزان بود .يافتههاي اين پژوه نشان داد كه آموزش تنظيم هيجاني بر سهازگاري
اجتماعي دان آموزان تأثير معناداري دارد .يافتههاي پژوه حاضر ،درخصوص تأثير آموزش تنظيم
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هيجاني بر سازگاري اجتماعي دان آموزان با تحقيقا جانسون و تاليتمن ،)1332( 1گروس ()7003
و خوشروش و همكاران ( )1332همخوان است ،مبني براينكه تنظيم هيجهان و مخصوصهاً راهبهرد
مثبتِ باز ارزيابيِ شناختيِ هيجانا  ،باعث كاه احساسا منفي و افزاي احساسا مثبت و رفتار
سازگارانه افراد ميشود .در تبيين يافته حاضر ميتوان اشاره كرد ،افههرادي كههه مههار هيجههاني
بااليي دارند ،سب زندگي خود را به گونههاي ترتيه ميدهند كه پيامدهاي منفي كمتري را تجربه
كنند .آنها همچنين در ايجاد و حفظ روابط كيفي باال مهار دارند .برعكس ،افهرادي كهه توانهايي
تنظيم هيجاني پاييني دارنهد ،در مواجهه با استرسههاي زنهدگي و سهازگاري ،انطبهاق ضعيفتهري
خواهنهد داشهت و در نتيجهه ،بيشهتر بهه افسردگي و نااميدي و ديگهر پيامههدهاي منفههي زنههدگي
مبتال ميشوند .عالوه براين ،همانگونه كه نتايج تحقيقا نشان مهيدههد توانهايي افهراد در تنظهيم
هيجان و مديريت و نظمدهي بر هيجاناتشان ،بر بهزيستي ذهنهي آنهها كهه در واقهع شهام ابعهاد
مختلف بهزيستي ،همچون بهزيستي اجتماعي و بهزيستي هيجاني است ،تأثير ميگذارد ،و اين مهم
نيز موج كاه مشكال رواني و افزاي سازگاري افراد با مسا زندگي و در نتيجه بهبود روابط
فرد با ديگران ميشود (درگاهي ،زراعتي ،قمري كيوي ،اعيادي و حقاني.)1332 ،
همچنين ،يافتههاي پژوه حاضر اين فرضيه را كه آموزش تنظيم هيجاني بر حساسيت بهين-
فردي دان آموزان مؤثر است ،مورد تأييد قرار داد .يافتههاي ايهن پهژوه نشهان داد كهه آمهوزش
تنظيم هيجاني بر كاه حساسيت بينفردي دان آموزان ،تأثير معناداري دارد .اين يافتهه بها نتهايج
مطالعا صور گرفته در اين زمينه ،همچهون مطالعهه صهالحي و همكهاران ( )1330و فورسهايت7
( ) 7012همسو است ،كه در پژوه خود نشان دادند ،توانايي مناس تنظيم هيجان و يا دشواري در
تنظيم هيجان ،با مشكال هيجاني از جمله حساسيت بينفهردي ،رابطهه معنهاداري دارد .در تبيهين
يافته حاضر ،ميتوان اشاره كرد كه ،آموزش مهار هاي تنظيم هيجان به دان آموزان باعهث مهي-
شود ،تا با مديريت و كنترل هيجانا خود در موقعيتهاي تحصيلي و اجتماعي و با كنترل هيجانا
منفي ،كمتر تحت تأثير افكار و احساسا منفي همچون ،نگراني درباره قضاو و برخهورد ديگهران
قرار گيرند و در نتيجه با حضور بيشتر و مطلوب در موقعيتهاي مختلف اجتماعي پريشاني و نگراني
كمتري در مورد نحوه برخورد با ديگران داشته باشند .در اين خصهوص برخهي پژوهشهگران مهدعي
هستند كه در نهايت آنچه كه باعث ميشود حساسيت اضهطرابي بهه سهمت آسهي شناسهي روانهي
اضطراب سوق پيدا كند ،تا حدودي بستگي به اين دارد كه افراد چگونه نشانههاي فيزيكي ،شناختي
و رفتاري اضطرابشان را نظار و مديريت كنند (ايفور  ،فورسايت و هيز.)7005 ،3
به عبار ديگر ،بنابر تعريف حساسيت بينفردي ،كه به معناي احساس عدم كفايت و حقهار فهرد ،بهه-
خصوص در مقايسه با ديگران ،دستكم گرفتن خود ،احساس عدم آرام و ناراحتي محسوس در جريان ارتبا
1. Johnson & Talitman
2. Forsythe
3. Eifert, Forsyth & Hayes
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با ديگران است (كاتبي ،)1331 ،در تبيين تأثير آموزش تنظم هيجاني بر كاه حساسيت بينفهردي دانه -
آموزان ،ميتوان به نق مهم راهبردهاي تنظيم هيجان ،در كنترل و تعدي اضطراب اجتماعي اشاره كرد كهه،
راهبردهاي تنظيم هيجان با كاه اضطراب اجتماعي دان آموزان ميتواند ،حساسهيت بهينفهردي آنهها را
كاه دهد .به عبار ديگر ،از آنجايي كه اضطراب اجتماعي به عنوان توصيفگر نگراني و پريشاني فرد از قرار
داشتن در جمع ديگران و اجتناب از ارتباطا گروهي ،با تمامي جنبههههاي اخهتالال بهينفهردي ،همچهون
حساسيت بينفردي مرتبط است (لطيفيان و سيف ،)1399 ،آموزش مهار تنظيم هيجان با كاه حساسيت و
اضطراب اجتماعي دان آموزان ميتواند ،موج كاه حساست بينفردي آنها شود .بهطهوري كهه در ايهن
زمينه ،فردايني سلفي ،كارسازي ،امامي عز  ،و بخشيپور رودسري ( )1332نيز معتقدند كه حساسيت اضطرابي،
نگراني و دشواري در تنظيم هيجان ،تأثيرا قاب توجهي روي اختالال اضطرابي دارد.
با توجه به پيشينه پژوهشي ارا ه شده در اين تحقيق و همچنين با توجه به يافتههاي حاصه از
تجزيه و تحلي دادههاي تحقيق حاضر ،كه نشان داد آموزش تنظيم هيجان بر سازگاري اجتماعي و
حساسيت بينفردي دان آموزان تأثير معناداري دارد ،ميتوان نتيجه گرفت كه ،عواطف و احساسا
و مديريت و كنترل مناس آن نق مهمي در روابط بهينفهردي و تعهامال اجتمهاعي و همچنهين
موفقت تحصيلي دان آموزان ايفا ميكند و نيازمند توجه هرچه بيشتر مسئوالن آموزشي و پرورشهي
به نق مهم عواطف و هيجانا و هدايت و مديريت مناس آنها در برنامهريهزيههاي مهرتبط بها
دان آموزان ميباشد.
تحقيق حاضر همچون ساير مطالعا پژوهشي داراي برخي محدوديتهايي بود ،كهه مهمتهرين
اين محدوديتها ،مخت بودن نمونه تحقيق به دان آموزان پسر شهر تبريز بود كهه تعمهيم نتهايج
تحقيق را به دان آموزان دختر و جوامع ديگر با مشك روبهرو مهيكنهد .همچنهين يكهي ديگهر از
محدوديتهاي تحقيق حاضر ،عدم كنترل مناس شرايط پهژوه و عهدم كنتهرل و مطالعهه سهاير
متغيرهاي مداخلهگر در نتيجه پژوه بود .بنابراين ،بها توجهه بهه محهدوديتههاي تحقيهق حاضهر
پيشنهاد ميشود تا در تحقيقا آتي در اين زمينه پژوهشي ،با عنوان حاضهر بهر روي دانه آمهوزان
دختر و همچنين دان آموزان شهرهاي ديگر ،اجرا گردد .همچنهين بها توجهه بهه اثربخشهي تنظهيم
هيجان بر حساسيت بينفردي و سازگاري اجتماعي دان آموزان ،پيشنهاد ميشود مسئوالن مربوطه
حوزه آموزش و پرورش دورهها و كارگاههاي روانشناختي و مشاورهاي بيشتري ،براي دان آمهوزان
و اولياي آنها در نظر بگيرند.
تشکر و قدردانی
محققان بر خود الزم ميدانند كه از همكاري و مشاركت همه دان آمهوزان و مسهئوالن آمهوزش و
پرورش شهر تبريز و تمام كساني كه ما را در انجام هر چه بهتر اين پژوه يهاري نمودنهد ،نهايهت
تشكر و سپاسگزاري خود را اعالم نمايند.
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