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Having sufficient information about the prevalence of drug use, types of drugs used
and duration of dependence in soldiers can play an important role in preventing
soldiers’ affliction with drug use and treating them. Therefore, the present study was
conducted to investigate the prevalence of drug use among soldiers in the barracks
in Lorestan province. The statistical population of this descriptive survey study
consisted of all the soldiers in the barracks in Lorestan province, Iran. Accordingly,
400 soldiers were selected and studied as a sample using the convenience nonrandom sampling method. A researcher-made questionnaire was used to assess the
prevalence of drug use among the soldiers. The collected data were analyzed by chisquare test. The results showed that the frequency of drug use had increased
significantly during military service compared to that of pre-service period. But the
types of drugs used and the duration of dependence before and after the military
service were not significantly different. According to the findings of the study, it is
concluded that the period of sacred military service is of particular importance in the
physical and mental health of young people, and paying attention to the conditions
and problems of young people in this critical period can play an important role in
preventing and even treating their addictive disorders.
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مقدمه :عدم سازگاری ،یکی از مشکالت شایع بین نوجوانان است .پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشبینی سازگاری اجتماعی،
هیجانی و تحصیلی براساس بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی در نوجوانان انجام شد .روش پژوهش توصیفی -همبستگی است.
روش :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دبیرستانهای شاهد دوره اول و دوم شهر تهران در سال 1398
بودند که تعداد  198دانشآموز ( 112پسر 86 ،دختر) به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری
دادهها شامل سیاهه سازگاری سینها و سینگ ( ،)AISSمقیاس بلوغ عاطفی ( )EMSو پرسشنامه تحمل پریشانی ()DTS
بود .از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی با سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی نوجوانان
همبستگی مثبت معنیدار دارد ( .)p>0/05نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز حاکی از این بود که در گام اول ،بلوغ
عاطفی  15درصد از واریانس سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی نوجوانان را تبیین کرد .در گام دوم ،با افزودن
تحمل پریشانی به معادله رگرسیون ،واریانس تبیینشده به  18درصد افزایش یافت .بنابراین هر دو متغیر بلوغ عاطفی و
تحمل پریشانی ،قادر به پیشبینی سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی نوجوانان بودند.
بحث :طبق یافتههای حاصل ،سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی در دانشآموزان ازطریق بلوغ عاطفی و تحمل
پریشانی قابل پیشبینی است .ازاینرو الزم است در زمینه سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی نوجوانان به بلوغ
عاطفی و تحمل پریشانی آنها و تقویت این متغیرها توجه شود و مداخالت روانشناختی به سمت ارتقای بلوغ عاطفی و
تحمل پریشانی سوق داده شود.
کلیدواژهها :بلوغ عاطفی؛ تحمل پریشانی؛ سازگاری اجتماعی؛ هیجانی و تحصیلی.
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دکتری تخصصی روانشناسی سالمت ،استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه
پیام نور ،تهران ،ایران
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی
و علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،همدان ،ایران
دانشجوی دکترای روانشناسی خانواده و سالمت جنسی ،گروه خانواده و
سالمت جنسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی شخصیت ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
سالهای نوجوانی ،مرحلهای مهم و برجسته در رشد و تکامل اجتماعی و روانيی فيرد بيهشيمار
میرود (رایس و داگلین .)2015 ،1در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بيهخصيو

تعيادل

بین عواطف و عقل ،درك ارزش وجيودی خویشيتن ،خودآگياهی بيا انتخياب اهيداف واقعيی در
زندگی ،استقالل عاطفی از خانواده ،حفظ تعادل روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای
زنييدگی و محیطييی و برقييراری رواب ي سييالم بييا دیگييران ،کس ي

مهييارتهييای اجتميياعی الزم در

دوستیابی ،شناخت زندگی سالم و مؤثر و چگونگی برخورداری از آن مهمترین نیازهای نوجوانان
میباشد (مارك 2و همکاران .)2018 ،دوره نوجوانی را که با مفهوم بلوغ درهم آمیخته است ،دوره
"طوفان و تنش" توصیف میکنند؛ زیرا دورانی از زندگی اسيت کيه تينش عياطفی و اجتمياعی از
ویژگیهای آن بيهشيمار ميیرود و تغییيرات هميهجانبيه جسيمانی ،شيناختی ،هیجيانی و اجتمياعی
نوجوان ،فرصتهای تحولی بیشماری را فراهم میکند تا فرد در رفتارهایی درگیر شود کيه بيرای
ارتقای سالمت یا برعکس ،بهخطرانداختن سالمت اهمیت دارد .انسيان ،محصيول اجتميا اسيت و
درنتیجه تحت تأثیر نظامها و فرهنگهای جامعه خود قرار دارد و در شرایطی است که باید نیازهای
خود را برآورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفيظ کنيد (ویجایاکوميار 3و همکياران.)2018 ،
بنابراین انسان باید با اجتما سازگار شود .داشتن جامعهای سالم ،مستلزم داشتن افرادی سالم اسيت
و هرچه میزان سازگاری افراد بياالتر باشيد ،سيالمت جامعيه نیيز بياالتر خواهيد بيود (اسيتینبر

و

موریس .)2014،4دوران بلوغ بيهدلیيل تغییيرات وسيیع ازنظير ابعياد جسيمانی ،روانيی و اجتمياعی،
دشوارترین مرحله ازنظر سازگاری است .بسیاری از ناسازگاریهای اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی

5

ممکن است در دوره نوجوانی رخ دهد (ویجایاکومار و همکاران.)2018 ،
بهطورکلی سازگاری را توانيایی آمیيزش ،انطبياق ،مصيالحه ،همکياری و کنارآميدن بيا خيود،
محی و دیگران تعریف کردهاند .سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محی اجتماعی خيود

1- Rice, F. P., & Dolgin
2- Marek et al
3- Vijayakumar et al
4- Steinberg, L., & Morris
5- social, emotional and academic adjustment
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است که این سازگاری ممکن است با تغییردادن خود و یا محی بهدست آید (هامان 1و همکياران،
 .)2016سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازهيا و خواسيتههيای فيرد بيا منيافع و
خواستههای گروهی که در آن زندگی میکنند ،هماهنگ و متعادل شود و تاحدامکان از برخيورد
مستقیم و شدید با منافع و ضواب گروهی جلوگیری شود (اسالمینس  .)1391 ،سازگاری هیجانی
سالمت روانی خوب ،رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات ،فعالیيتهيا و افکيار
است (رایس .)1386 ،بهعبارتدیگر ،سازگاری هیجانی یعنی سازوکارهایی که توسي آنهيا ،فيرد
ثبات عاطفی پیدا میکند (خدایاری فرد .)1390 ،توانمندیها و شایستگیهای اجتماعی و هیجيانی
از عوامييل تعیييینکننيده تأثیرگييرار بيير سييالمت روان محسييوب مييیشييوند (اسييالمینسي .)1391 ،
سازگاری تحصیلی به مجموعه واکنشهایی گفته میشود که فرد ازطریق آنهيا آمياده ميیشيود تيا
پاسخی موزون و هماهنگ با شرای مدرسه و فعالیتهایی که محی از وی میخواهد؛ ارائيه دهيد
(پوربافرانی .)1391 ،در دوران نوجوانی بهدلیل اینکه ارتبيا بيا همسياالن افيزایش و وابسيتگی بيه
والدین کاهش مییابد ،سازگاری اجتماعی و هیجانی از اهمیيت ویيژهای برخيوردار اسيت و بایيد
بهدنبيال شناسيایی عواميل ميؤثر بير سيازگاری اجتمياعی و هیجيانی و تحصيیلی در نوجوانيان بيود
(اوهاشیان .)2009 ،2بلوغ عاطفی 3و تحمل پریشانی 4ازجمله متغیرهایی هستند که بهنظير ميیرسيد،
میتوانند سازگاری اجتماعی و هیجانی و تحصیلی را در نوجوانان تحت تأثیر قرار دهند.
یکی از جنبههای مهم رشد عاطفی ،بلوغ عاطفی است که یکی از پیچیدهترین و مسئلهسازترین
جنبههای تکاملی در زندگی انسان است (اشرا و جاگسان .)2013 ،5بليوغ عياطفی را توانيایی افيراد
برای پریرش اشخا

و مسائل به همان شکلی که هسيت ،تعریيف ميیکننيد (موناهياران و داس،6

 .)2007زمانی میتوانیم فردی را ازلحاظ عاطفی بالغ بدانیم که کلیه عواطف و احساسيات خيود را
بهدرستی بشناسد و نحوه ابراز صحیح و کنترل آنها را بداند (نیکيولز ،ليوی و پيری .)2015 ،7بليوغ
عاطفی درواقع بهمعنای کنترل عواطف است .به زبان روانشناختی ،بلوغ عياطفی و روانيی گویيای
1- Human
2- Ohannessian
3- Emotional Maturity
4- Distress Tolerance
5- Aashra, B.K., & Jogsan
6- Manoharan, R.J.L., & Doss
7- Nicholls, A.R., Levy, A.R., & Perry
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توانایی فرد برای پریرش اشخا

و مسائل به همان شکلی است که هستند .اگر فردی بتواند افکار

نادرست و منفی را با افکار درست و مثبت و سازگار جایگزین کند ،توانایی کنترل عواطيف در او
به نحو چشمگیری افزایش مییابد و این امر موجبات بهبود رواب او با اطرافیان را فراهم ميیسيازد
(پامپی .)2017 ،1بلوغ عاطفی درواقع بهمعنای رهبری عواطيف خيود بيوده و افيرادی کيه بيه بليوغ
عاطفی رسیدهاند ،در نشاندادن عواطف خود دچار مشکلی نیستند و نشانههای ضعف خود را پنهان
نمیسازند ،انتقادپریر هستند ،خلقوخيوی ثيابتی داشيته و مهربيان هسيتند و دارای روابي عميومی
باالتری میباشند (النگ و سند .)2016 ،2چنانکه تحقیقات زیادی نشان دادهاند بین تفکر ،احسياس
و عمل ،رواب متقابل وجود دارد .بهگونهایکه تفکر بر عواطف و رفتار اثر میگيرارد و عواطيف
نیز در چگونگی اندیشیدن و پردازش محرکه تأثیر میگرارند .گفته میشود خصوصیات شخصيی
که ازلحاظ عاطفی بالغ است بهگونهای است که او قابلیت مقاومت در برابر تأخیر در ارضای نیازها
را دارد ،توان تحمل میزان معقول ناکامی را دارد ،به طرح و نقشه درازمدت معتقد است و میتواند
توقعات خویش را برمبنای اقتضای موقعیت بيهتعویيق انيدازد یيا در آن تجدیيدنظر نمایيد (پيامپی،
 .)2017در پژوهشی پیرامون رابطه بلوغ عاطفی و اجتماعی در دانشآميوزان دبیرسيتانی نشيان داده
شد که نوجوانانی که از بلوغ عاطفی باالیی برخوردار هستند ،قابلیيت مقاوميت در برابير تيأخیر در
ارضای نیازها را دارند و برجستهترین نشانه بلوغ عاطفی ،توانایی تحمل تنش میباشد و بيین آن بيا
بلوغ اجتماعی -یعنی پریرش ازطرف دیگران -ارتبا وجود دارد (بهرا و رنگاال.)2014 ،3
تحمل پریشانی ،از سازههای معمول برای پيژوهش در زمینيه بيینظميی عياطفی اسيت .تحميل
پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل حاالت هیجانی منفی تعریف کردهاند .درحقیقت ،تحمل
پریشانی یك متغیر تفاوتهای فردی است که به ظرفیت تجربه و مقاومت در برابر ناراحتی هیجانی
اشاره دارد (اوکلریج ،ایرانسون و اسمیتز .)2007 ،4تحمل پریشانی بهطور فزایندهای ،بهعنيوان یيك
ساختار ،در رشد بینشيی جدیيد دربياره شيرو و ابقيای آسيی هيای روانيی و جسيمی و همچنيین
پیشگیری مورد توجه است و درواقع تحمل پریشانی ،را بهعنوان نماینيدهای بيرای تقویيت واکينش
1- Pumpey
2- Leung, J., & Sand
3- Behera, S. & Rangala
4- O’Cleirigh C, Ironson G, Smits
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مثبت در موقعیيت اسيترسزا ارزیيابی ميیکننيد (سيیمونز و گياهر .)2007 ،1سيطوح پيایین تحميل
پریشانی ،منجر به این میشود که فرد درمقابل بسیاری از آسی های روانشناختی ،آسی پریر باشد
(اوکلریج و همکاران .)2007 ،تحمل پریشانی به دو شکل بروز مینماید :یك شکل آن ،به توانایی
فرد در تحمل هیجانات منفی اشاره دارد و شکل دیگر ،تظاهرات رفتاری تحمل حالتهای درونيی
ناخوشایندی است که بهوسیله موقعیتهای مختليف تينشزا فراخوانيده ميیشيود (وب ،سيیمونز و
سیمونز.)2019 ،2
ازلحاظ نظری تحمل پریشانی ممکن اسيت بير تعيدادی از فراینيدهای مربيو بيه خيودتنظیمی
شامل توجه ،ارزیابیهای شناختی ،وضعیتهای هیجانی یا جسمانی پریشانزا اثر بگيرارد یيا تحيت
تأثیر آنها قرار بگیرد .برایمثال ،افراد با سطوح پایینتر تحمل پریشانی ممکن است درمعرض پاسخ
ناسازگارانه به پریشانی و شرای برانگیزاننده پریشانی باشند .درنتیجه ،این افراد ممکين اسيت بيرای
اجتناب از احساسات منفی یا حاالت آزارنيده مربيو بکوشيند (فالیيك و ارن .)2017 ،3درمقابيل،
افراد با سطوح باالتر تحمل پریشيانی ،ممکين اسيت بیشيتر قيادر باشيند کيه بيه پریشيانی و شيرای
برانگیزاننده پریشانی پاسخ انطباقی دهنيد .درواقيع ،ایين خصیصيه ماننيد یيك سیسيتم ایمنيی عميل
میکند که باعث میشود فرد در مواجهه با فشارهای روانی مختلف درونی و بیرونی ،ثبات رفتاری
و هیجانی خود را حفظ کند .سطوح پایین تحمل پریشانی هنگام مواجهه با فشارها با عيدم انسيجام
رفتاری و هیجانی ،همراه است (زوالنسکی و لیرو)2010 ،4؛ چراکه افراد دارای سطوح پایین تحمل
پریشانی ،معموالً گرایش دارند بهجيای مواجهيه بيا مسيائل و حيل مسيتقیم آنهيا بيهدنبيال راههيایی
ناسازگارانه برای تسکین فوری رنج هیجانی خيود باشيند (انسيتیز و جيوینر .)2017 ،5درواقيع ،ایين
افراد ،نگرشهای ناکارآمدی نسبت به هیجانات منفی دارند ،بهطوریکه نمیتوانند وجود هیجانات
منفی را در نیای ذهنی خود بپریرند و هنگام این تجربیات ،احساس آشفتگی میکنند و در تالشيی
غل برای مقابله با هیجانات منفی خود درگیر بینظمی رفتاری ميیشيوند و بيا پيرداختن بيه برخيی

1- Simons, J. S., & Gaher
2- Webb, M. K., Simons, J. S., & Simons
3- Follick, M. J., & Ahern
4- Zvolensky, M. J., & Leyro
5- Anestis, M. D., & Joiner
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رفتارهای مقابلهای مخرب و ناسالم درصدد تسکین درد هیجانی خود برميیآینيد کيه ایين موجي
تشدید و وخامت بیشتر موضو میشود (کروستوفین ،مونتفورد و مایر.)2007 ،1
سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی در دانش آميوزان نوجيوان کيه در دوره سينی حسياس
قرار دارند ،حائز اهمیت است .یك نوجيوان بيه دلیيل تحيوالت بيهوجيود آميده در ابعياد جسيمی،
عاطفی ،هیجانی ،رفتاری و اجتماعی ممکن اسيت درمعيرض انيوا ناسيازگاری قيرار گیيرد و ایين
درمورد یك دانشآموز میتواند با تبعات منفی متعددی ازجمليه در حيوزه تحصيیل هميراه باشيد.
برهمین اساس باید بهدنبال شناسایی متغیرهای دخیل در سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصيیلی در
دانش آموزان بود .درهمین راستا ،بهنظر میرسد که دو متغیر تحمل پریشانی بهعنوان توانایی فرد در
تجربه و تحمل حاالت هیجانی منفی و بلوغ عاطفی بهعنوان توانایی افراد برای پریرش اشيخا

و

مسائل به همان شکلی که هستند ،میتوانند پیشبین سيازگاری اجتمياعی ،هیجيانی و تحصيیلی در
دانش آموزان باشند .برهمیناساس ،مطالعه حاضر بهدنبال پاسخگویی بيه ایين سيؤال اسيت کيه آیيا
سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دانش آموزان مدارس شاهد براساس بلوغ عاطفی و تحميل
پریشانی قابل پیشبینی است؟

روش
روش پييژوهش توصييیفی-همبسييتگی اسييت .جامعييه آميياری پييژوهش حاضيير شييامل کلیييه
دانش آموزان دبیرستانهای شاهد دوره اول و دوم در مناطق  22گانه شهر تهران در سيال  1398بيه
تعداد تقریبی حدود  20000نفر بودند که تعداد  198نفر ( 112پسر 82 ،دختر) به روش دردسيترس
برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.

ابزار پژوهش

دانشآموزاندبیرستانی:)AISS(2این پرسشنامه در سال  1993توس

-1سیاههسازگاری
سینها و سینگ ساخته شده و در سال  1377توس کرمی ،ترجمه و هنجاریابی شده
است .پرسشنامه مرکور 60سؤال دارد که پاسخدهی آن بهصورت بلی و خیر (ارزش هر
سؤال صفر و یك) است .مجمو کل نمرات میزان سازگاری عمومی فرد و مجمو
1- Corstorphine, E., Mountford, V., & Meyer
2- Adjustment Inventory for school
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نمرات فرد در هر حیطه سازگاری عاطفی (هرکدام شامل 20گویه) ،اجتماعی ،و
آموزشی مشخصکننده سازگاری در آن حیطه است .پایایی این پرسشنامه با استفاده از
سه روش دونیمهکردن ،آزمون -بازآزمون و کودرریچاردسون بهترتی ،0/93 ،0/95
 0/94بهدست آمده است (سینها و سینگ .)1993 ،1در پژوهش نویدی ( )1387ضرای
پایایی برای سازگاری عمومی 82/0و برای سازگاری عاطفی ،اجتماعی ،آموزشی
بهترتی  0/65 ،0/68 ،0/70بهدست آمد .خوشکنش و همکاران ( )1389نیز در
پژوهشی ضرای پایایی برای سازگاری عمومی را  0/83بهدست آوردند .روایی
پرسشنامه در پژوهشهای رجبی و همکاران ( )1387و پورشهریاری و همکاران
( )1387با استفاده از روش تحلیل عاملی  0/91بهدست آمده است .در مطالعه حاضر،
ضری آلفای کرونباخ سیاهه سازگاری دانشآموزان دبیرستانی  0/85بهدست آمد که
نشاندهنده پایایی این سیاهه بود .همچنین در این مطالعه ،ضری
گویههای این سیاهه برابر  0/52بود که بیانگر روایی همگرای آن است.

همبستگی بین

 -2مقیاس تحمل پریشانی :)DTS( 2این مقیاس ،یك شاخص خودسنجی تحمل پریشانی
هیجانی است که در سال  2005توس سیمونز و گاهر ساخته شده است و دارای پانزده
ماده و چهار خردهمقیاس شامل تحمل پریشانی هیجانی ،جربشدن بهوسیله هیجانات
منفی ،برآورد ذهنی پریشانی و تنظیم تالش برای تسکین پریشانی است .عبارات این
ابزار روی یك مقیاس پنجدرجهای نمرهگراری میشود .حداقل و حداکثر نمره
آزمودنی در این مقیاس ،بهترتی پانزده و هفتاد و پنج است .نمرات باال در این مقیاس،
بیانگر تحمل پریشانی باال و نمره پایین در این مقیاس بیانگر تحمل پریشانی پایین است.
ضری پایایی به روش بازآزمایی 0/81برای کل مقیاس و برای خردهمقیاسها بهترتی
 ،0/86 ،0/87 ،0/72و  0/89است .همچنین ،مشخص شده است که این مقیاس دارای
روایی مالك و همگرای اولیه خوبی است .این مقیاس با پریرش خلق رابطه مثبت و با
مقیاسهای راهبردهای مقابلهای استفاده از الکل و ماریجوانا رابطه منفی دارد (سیمونز
و گاهر .)2005 ،آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز برای نمره کل  0/72و برای
خردهمقیاسها بهترتی  0/79 ،0/78 ،0/91و  0/94گزارش شده است .در مطالعه
حاضر ،ضری آلفای کرونباخ مقیاس تحمل پریشانی معادل  0/90بهدست آمد که
1- Sineha & Singe
2- Distress Tolerance Scale
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نشاندهنده پایایی مقیاس بود و ضری
بود که بیانگر روایی همگرای آن است.

همبستگی بین گویههای این مقیاس برابر 0/57

 -3مقیاس بلوغ عاطفی :)EMS( 1این مقیاس حاوی  48سؤال و  5زیرمقیاس عدم ثبات
عاطفی ،بازگشت عاطفی ،ناسازگاری اجتماعی ،فروپاشی شخصیت و نبود استقالل
است که توس سینك و بهارگاوا )1990( 2طراحی شده است .بلوغ عاطفی در تمام
سؤاالت با مقیاس پنجنقطهای لیکرت (= 1هرگز=2 ،احتماالً = 3 ،نامشخص = 4 ،زیاد،
 = 5خیلی زیاد) اندازهگیری میشود .در این مقیاس نمره  50تا  80بلوغ عاطفی بسیار
باثبات ،نمره  89تا  106باثبات و بلوغ نمره  81تا  88بلوغ عاطفی نسبتاً عاطفی بیثبات و
نمره  107تا  240بلوغ عاطفی بسیار بیثبات منظور میشود .صفارپور ( )1387در ایران
این ابزار را هنجاریابی کرده است و همسانی درونی آن  0/85بهدست آمد .در مطالعه
حاضر ،مقدار  0/88بهعنوان ضری آلفای کرونباخ این مقیاس بهدست آمد که
نشاندهنده پایایی مقیاس بود .همچنین در این مطالعه ،ضری همبستگی بین گویههای
مقیاس بلوغ عاطفی برابر  0/64بود که بیانگر روایی همگرای آن است.
دادههای حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSS 18و ازطریق شياخصهيای آميار
توصیفی شامل فراوانی ،درصيد ،میيانگین ،انحيراف اسيتاندارد و روشهيای آميار اسيتباطی شيامل
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیيل رگرسيیون گيامبيهگيام در سيطح معنيیداری  P< 0/01تحلیيل
شدند .

یافتهها
یافتههای توصیفی مربو به ماتریس ضرای

همبستگی متغیرهيا در جيدول ( )1گيزارش شيده

است .همانطورکه در جدول ( )1مشاهده میشود ،سازگاری اجتماعی با بليوغ عياطفی (،P<0/01
 )r= 0/44و تحمل پریشانی ( )r= 0/57 ،P<0/01رابطه مثبت معنیدار دارد .همچنین طبق یافتههيا
سازگاری هیجانی با بليوغ عياطفی ( )r= 0/63 ،P<0/01و تحميل پریشيانی ()r= 0/46 ،P<0/01
رابطه مثبت معنیدار دارد .سازگاری تحصیلی بيا بليوغ عياطفی و تحميل پریشيانی رابطيه معنيیدار
نداشت.
1- Emotional Maturity Scale
2- Sing & Behargava

امین رفیعیپور و همکاران |49
جدول  .1ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر

1

2

سازگاری اجتماعی
سازگاری هیجانی

1
**0/74

1

سازگاری تحصیلی

**0/41

**0/67

1

بلوغ عاطفی
تحمل پریشانی

**0/44
**0/57

**0/63
**0/46

0/13
0/09

* :P<0/05

: P<0/01

3

4

1
**0/61

5

1

**

مطالعه حاضر بهدنبال پاسخگویی به ایين سيؤال بيود کيه آیيا سيازگاری اجتمياعی ،هیجيانی و
تحصیلی دانش آموزان مدارس شاهد براساس بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی ،قابل پیشبینی اسيت؟
بهمنظور بررسی پیشبینی ابعاد سازگاری دانشآموزان براساس بلوغ عياطفی و تحميل پریشيانی از
تحلیل رگرسیون گيام بيهگيام اسيتفاده شيد .قبيل از اجيرای تحلیيل رگرسيیون ،مفروضيات تحلیيل
رگرسييیون مييورد بررسييی قييرار گرفييت .جهييت بررسييی بهنجييار (نرمييال) بييودن دادههييا از آزمييون
کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده شيد کيه نتيایج ایين آزميون گویيای بهنجياربودن دادههيا بيود
( .)p>0/05بهمنظور بررسی پیشفرض استقالل خطاها و عدم هيمخطيی بيین متغیرهيای پيیشبيین
(ابعاد سازگاری) آماره دوربین واتسون بررسی شد .چنانچه آماره بهدستآميده ،کمتير از  4باشيد،
نشاندهنده استقالل خطاهاست .برای این تحلیل ،مقدار این آماره  2 /62بهدست آميد و بیيانگر آن
است که هیچگونه تخطی از این مفروضه صورت نگرفته است .همچنین شاخص تشخیص همخطی
برای هر کدام از ابعاد سازگاری شامل سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی بهعنيوان متغیرهيای
پیشبین بهصورت جداگانه بررسی شد .باتوجهبه اینکه ضيری

همبسيتگی بيین متغیرهيای مسيتقل

باالتر از  0/70نبوده است ،بنيابراین ،احتميال هيمخطيیبيودن چندگانيه مطيرح نبيوده و بيهعبيارتی
همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین وجود ندارد .بنابراین ،برای اسيتفاده از تحلیيل رگرسيیون
مانعی وجود نداشت.
بهمنظور بررسی نقش پیشبینیکنندگی تكتك ابعاد سازگاری ،ضرای

رگرسیون گامبهگيام

و معنييیداری آنهييا بررسييی شييد (جييدول  .)2نتييایج رگرسييیون در پييیشبینييی سييازگاری اجتميياعی
دانشآموزان بر بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی نشان میدهد که از بین متغیرهای پیشبین بيهترتیي

 |50روانشناسی نظامی ،سال | 12شماره | 46تابستان 1400

تحمل پریشانی و بلوغ عاطفی نقش معنيیداری در پيیشبینيی سيازگاری اجتمياعی دانيشآميوزان
داشتند .تحمل پریشانی و بلوغ عاطفی و ترکی

 %13و  %17از واریانس سازگاری

این دو بهترتی

اجتماعی ،دانشآموزان را در سطح  0/01تبیین کردند.
جدول  .2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سازگاری اجتماعی بر پایه تحمل پریشانی و بلوغ عاطفی

پیش بین

گام

R2

R

گام اول

تحمل پریشانی 0/13 0/37

گام دوم

تحمل پریشانی 0/17 0/41
بلوغ عاطفی

Β

F
**
**

β

t

0/40 0/53 41/38

**
**

7/36

5/77 0/44 0/59 46/12
2/73* 0/21 0/37

نتایج رگرسیون در پیشبینی سازگاری هیجانی دانشآموزان بر بلوغ عاطفی و تحمل پریشيانی
نشان میدهد که از بین متغیرهای پیشبین بهترتی

بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی نقش معنيیداری

در پیشبینی سازگاری هیجانی دانشآموزان داشتند .بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی و ترکیي
دو بهترتی

ایين

 %18و  %22از واریانس سازگاری هیجانی دانشآموزان را در سطح  0/01تبیین کردند

(جدول .)3
جدول  .3خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سازگاری هیجانی بر پایه تحمل پریشانی و بلوغ عاطفی

گام

پیشبین

R

R2

گام اول

بلوغ عاطفی

0/43

0/18

**56/13

گام دوم

بلوغ عاطفی
تحمل پریشانی

0/47

0/22

**

F

Β

β

t

0/78

0/58

**10/74

0/48
0/37

60/51

**

7/69
*3/05

0/32
0/23

نتایج رگرسیون در پیشبینی سازگاری تحصیلی دانشآموزان براساس بلوغ عاطفی و تحمل
پریشانی نشان میدهد که از بین متغیرهای پیشبین هیچکدام نقش معنیداری در پیشبینی
سازگاری تحصیلی دانشآموزان نداشتند( .جدول .)4
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون سازگاری تحصیلی بر پایه تحمل پریشانی و بلوغ عاطفی

گام

پیشبین

R

R2

F

Β

β

t
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گام اول
گام دوم

0/09
0/10

بلوغ عاطفی
بلوغ عاطفی

0/03
0/10

تحمل پریشانی

2/07
2/24

0/16
0/18

0/10
0/11

0/94
0/99

0/08

0/03

0/13

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر ،پیشبینی سازگاری هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی براساس بلوغ عياطفی و
تحمل پریشانی در دانشآموزان مدارس شاهد بيود .نتيایج ایين پيژوهش نشيان داد کيه سيازگاری
هیجانی و اجتماعی با بلوغ عاطفی و تحمل پریشيانی رابطيه مثبيت معنيیدار وجيود دارد .همچنيین
سازگاری هیجانی و اجتماعی ازطریق بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی قابل پیشبینی بودنيد کيه ایين
نتایج با یافتههای پژوهشهای اوکلریج و همکاران ()2007؛ وب و همکاران ()2019؛ النگ و سند
()2016؛ بهرا و رنگاال ()2014؛ سيیمونز و گياهر ()2005؛ فالیيك و ارن ( )2017و پيامپی ()2017
مطابقت میکند و برحس

چند احتمال به این شرح تبیین میشود.

افراد با ویژگی بلوغ عاطفی گرایش به خودتنظیمی دارند و مدیریت بهتری بير هیجانيات خيود
دارند .این افراد توانایی تحمل تنش و نگرانی را درعینحال که نسبت به آن بیتفاوتند ،دارا هستند؛
بنابراین امکان بروز رفتارهای ناسازگارانه در واکنش به موقعیتهيای فشيارزا در آنيان تقلیيل پیيدا
میکند و این در بهبود سازگاری آنان نقش مهمی دارد .بهرا و رنگاال ( )2014همسو بيا یافتيه ایين
مطالعه نشان دادند که افراد با بلوغ عاطفی ،زندگی را هدفمند تلقی ميیکننيد و باتوجيهبيه اینکيه
اتفاقاتی را که برایشان رخ میدهد ،در چهارچوب ذهنيی وسيیع و بيدون هرگونيه سيوگیری تعبیير
میکنند ،هنگام مواجهه با شيرای تحریيكکننيده ناسيازگاری در زنيدگی ،کمتير دچيار ناامیيدی
میشوند ،راحتتر با آن کنار میآیند و تحميل بیشيتری در برابير فشيارهای وارده دارنيد و ایين بيا
افزایش سازگاری و انعطافپریری همراه است.
بهعبارتدیگر ،مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هير سيطحی ،حاصيل رشيد طبیعيی عياطفی اسيت.
شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تأخیر در ارضا را تحمل کند ،بدون اینکه تأسيف
بخورد و رنج بکشد (شرا و جاگسان .)2013 ،بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فيرد
بهطور ميداوم بيرای احيراز بيیشازپيیش سيالمت عياطفی ،ازلحياظ روانيی و فيردی ميیکوشيد و
صمیمیت ،همدلی ،ابراز وجود ،ثبات روانی ،استقالل ،تعادل روانی و توانایی رعایت مورد عياطفی
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بهعنوان مؤلفههای بلوغ عاطفی (نیکولز و همکاران )2015 ،میتوانند سيازگاری را در فيرد تسيهیل
سازند .بلوغ عاطفی ،ناشی از تحقق این درك است که هیچ چیز یا هیچکس دیگری نتواند فيرد را
بیازارد ،تحریك کند و یا عصبانی نماید ،مگراینکه خود فرد این اجازه را به آن چیز یا کس بدهيد
(پامپی .)2017 ،بلوغ نهتنها بهمعنای قابلیت نگرش و عمل خا

است ،بلکه توانایی لرت کاميل از

آنها را هم شامل میشود (موناهاران و داس .)2007 ،برجستهتيرین عالميت بليوغ عياطفی ،توانيایی
تحمل تنش است و یك عالمت دیگر ،بیتفاوتی به برخی از انوا محركهاست که بير فيرد ،اثير
میگرارد و او را بیحوصيله یيا دسيتخوش احساسيات ميینمایيد (النيگ و سيند )2016 ،و چنيین
ویژگیهایی میتوانند زمینهساز افزایش سازگاری در فرد باشند .بهعالوه ،شخص بالغ ازنظر عاطفی
پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح است .او از کار و تفریح ،هر دو لرت میبيرد و تيوازن بيین
آنها را حفظ مینماید .شخصی با رشد عاطفی درمورد همسر ،فرزند ،دوستان و مشکالت زنيدگی،
نظر واقعبینانهای دارد .او دارای فلسفه زندگی معینی است که براساس آن میتوانيد از بحيرانهيای
دائمی زندگی جلوگیری کند .او به پیشرفتهای فعلی خود متکی اسيت و زیياد بيه گرشيته خيود،
هرچند هم باشکوه بوده باشد ،اتکا ندارد و درضيمن ،بيه مسيائل مختليف زنيدگی بيا روشينفکری
مینگرد .چنيین شخصيی ،قيدرت کنتيرل احساسيات و عواطيف خيود را دارد و ایين ميوارد هميه
میتوانند با تقویيت سيازگاری در فيرد هميراه باشيند (نیکيولز و همکياران2015 ،؛ بهيرا و رنگياال،
.)2014
ازسویدیگر ،تحمل پریشانی مهارتی ،مبتنیبر پيریرش واقعیيت ،بيدون تيالش بيرای تغییير آن
است .پریرش واقعیت بهمعنای تأیید آن نیست ،بلکه گویای ایين واقعیيت اسيت کيه فيرد در برابير
وقایع ناخوشایندی که عمالً تالش درراستای تغییر آنها بیثمر است ،بيا گسيترش دیيدگاه فيردی و
تغییرات روانشناختی و ظرفیتی که در خود ایجاد میکند به پریرش آن موضيو دردنياك دسيت
پیدا کند (اندامی خشك .)1395 ،توانایی تحمل پریشانی به دو دلیل ،هدف اساسيی سيالمت روان
است .ازآنجاکه پریشانی را نمیتوان بهطورکامل حيرف یيا از آن اجتنياب کيرد ،توانيایی پيریرش
واقعیت تغییرناپریر ،خود منجر به کاهش رنج میشود .ازطرفدیگر ،اگير فيرد بيرای تغییير خيود،
تالش نکند ،اعمال تکانشی جایگزین تالش برای ایجاد تغییرات مطلوب میشود (وب و همکاران،
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 .)2019ميدل یکپارچيه تحمييل پریشيانی شييامل تحميل در ابعيياد ،عيدمقطعیييت ،1ابهيام ،2ناکييامی،3
هیجانات منفی 4و ناراحتی جسمی 5است (داتر 6و همکاران .)2019 ،نتایج پژوهشها حياکی از آن
است که تحمل پریشانی بر ارزیابی و پیامدهای ناشی از تجربه هیجانهای منفيی تأثیرگيرار اسيت،
بهگونهای که افرادی که در مقایسه با دیگران تحمل پریشانی کمتری دارند ،واکنشی شدیدتری بيه
استرس نشان میدهند .افزونبراین ،این افراد تواناییهای مقابلهای ضعیفتری در برابير پریشيانی از
خود نشان داده و درنتیجه تالش میکنند تا بيا بيهکيارگیری راهبردهيایی کيه هيدف آنهيا کياهش
حالتهای هیجانی منفی است ،از اینگونه هیجانها اجتناب کنند (کروستوفین و همکاران)2007 ،
و این میتواند با ناسازگاری آنها همراه شود.
سیمونز و گاهر ( )2005همسو با یافته این مطالعه در پژوهش خود نشان دادند کيه افيراد دارای
تحمل پریشانی پایین هیجان را غیرقابلتحمل میداننيد و نميیتواننيد بير آشيفتگی و پریشيانیشيان
رسیدگی کنند .همچنین این افيراد وجيود هیجيان را نميیپریرنيد و از وجيود آن احسياس شيرم و
آشفتگی میکنند ،زیرا که تواناییهای مقابلهای خود را با هیجانات دستکم میگیرنيد .فالیيك و
ارن ( )2017هماهنگ با نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که درمجمو افرادی که از تحمل پریشانی
باالیی برخوردارنيد ،دارای قابلیيت ميدیریت بحيران در زنيدگی هسيتند و ميیتواننيد بيه مسيائل و
مشکالت بهعنوان یيك واقعیيت بنگرنيد ،آن را بپریرنيد و درنهایيت بيرای حيل آن تيالش کننيد،
بدونآنکه از خود عکسالعمل منفی نشان داده و باعث آشفتگی زندگی خود و دیگران شيوند ،بيا
مسئله پیش رو کنار بیایند و این درواقع بهنوعی به افزایش سازگاری در آنها منجر میشود.
مبتنیبر یافته این پژوهش ،سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دانش آموزان شاهد براساس
بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی در آنها قابل پیش بینی است .باتوجهبه اهمیيت سيازگاری اجتمياعی،
هیجانی و تحصیلی در دانشآموزان ،پیشنهاد ميیشيود تيا در مطالعيات بعيدی عيالوهبير متغیرهيای
درنظرگرفته در این مطالعه به سایر متغیرهای دخیل در ایين متغیير در دانيش آميوزان توجيه شيده و
شناسایی شوند .همچنین پیشنهاد میشود تا در طراحی برنامه های آموزشی و ارتقيابخش در حيوزه
1- Uncertainty
2- Ambiguity
3- Frustration
4- Emotion Negative
5- Discomfort Physical
6- Daughters
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آموزش وپرورش برای نوجوانان و دانش آموزان ،به نتایج مطالعه حاضير توجيه شيود و در طراحيی
سیاستهای مربوطه به ارتقای سالمت روان دانش آموزان ،به عدم وجود کفایت و بليوغ عياطفی و
تحمل پریشانی سطح پایین و اثرات مخرب آن در سطوح پایین سازگاری در دانش آميوزان توجيه
شود و راهکارهایی مؤثر در این زمینه بهکار گرفته شود.
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