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پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه اول شهر همدان
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لطفی 5

 1دانشیار ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان( نویسنده مسئول)
 2دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 3دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 4دانشیار ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 5دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا  ،همدان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر
همدان بوده است .در این مطالعه طرح پژوهشی از نوع همبستگی و جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر
مقطع متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی  1397-98میباشد که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش کل  5982نفر
میباشند .با استفاده از جدول برآورد نمونه کرجسی مورگان( ،)1970نمونهای به حجم  375نفر در نظر گرفته شد .بعد از
مشخص شدن تعداد نمونه آماری ،به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامه سازگاری اجتماعی
کالیفرنیای ثورث ،کالرک و تیکز ( ،)1939پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو بگبی ،پارکر و تیلور ( ،)1994استفاده و تحلیل
دادهها در دو سطح آمار توصیفی و آزمون آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان) مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .یافتههای به دست آمده نشان داد که مقدار همبستگی سازگاری اجتماعی و ناگویی هیجانی 0/52 ،میباشد
که از نظر آماری معنادار است ( .)p ≤ 0/01بر اساس نتایج این پژوهش ناگویی هیجانی با بتای  -0/38سهم باالیی را در پیش
بینی سازگاری اجتماعی داشته و نیز رابطه آن با سازگاری منفی و معکوس است.
واژههای كلیدی :سازگاری اجتماعی ،ناگویی هیجانی ،دانش آموزان
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مقدمه
یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول
برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است .از آنجایی که دانشآموزان یکی از ارکان اساسی نظام آموزشی کشور
هستند ،توجه به این قشر ،ازلحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشترنظام آموزشی و تربیتی جامعه را در پی
دارد(توکلی ،به نقل از آقایوسفی ،سراوانی ،زراعتی ،رازقی ،پور عبدل .)1394 ،با توجه به اینکه عده بیشماری از کودکان ما در
مدارس مشغول به تحصیل هستند ،باید توجه داشت که دستیابی به اهداف آموزشی با وجود آشفتگیها و ناسازگاریهای عاطفی
و رفتاری ،امری مشکل و غیرممکن است .متأسفانه امروزه توجه و تأکید بیشتر مدارس بر افزایش سطح هوش دانشآموزان
متمرکز شده و به کسب مهارتها و سازگاری اجتماعی توجه الزم نمیشود؛ درحالی که عده بسیاری از کودکان در شرایطی وارد
مدرسه میشوند که با وجود داشتن بهره هوشی مناسب ،فاقد مهارت و سازگاری اجتماعی الزم برای پیشرفت تحصیلی
اند(ویتد .)2011 1،زمانی دانش آموز قادر میشود در مسائل آموزشی بهتر عمل کند که بتواند با محیط خود اعم از اجتماع،
مدرسه ،کالس یا خانواده در تعامل باشد و با آنها سازگار گردد و ازآنها تأثیربپذیرد .اگر دانش آموز نتواند با محیط کالس خود
ارتباط سالم داشته باشد ،عملکرد تحصیلی او نیزتحت تأثیر این مسئله قرار میگیرد(ابطحی و ندری .)1390 ،سازگاری ابعادی
مانند اجتماع ،خانواده ،عواطف و  ...را شامل میشود ،اما ،برخی صاحبنظران ،سازگاری اجتماعی را رأس سایر ابعاد تلقی
میکنند و آن را مهمترین نشانه سالمت روان میدانند(امانی ،اعتمادی ،فاتحی زاده و بهرامی.)1391 ،
عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد نقش دارند یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سازگاری اجتماعی
دانش آموزان ،بیان عواطف است .ابراز متقابل عواطف ،منجر به فراهم آمدن فضای امن و خود آشکارسازی بیشتر در رابطه می-
شود .با توجه به اینکه دشواری در بیان و ابراز هیجانها و درک هیجانهای دیگران ،یکی از وجوه ناگوییهیجانی2است ،می-
تواند سازگاری اجتماعی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد (کادرین .)2003 3،ناگویی هیجانی واژهای یونانی است که به
معنی نبود واژه برای ابراز هیجان می باشد و به لحاظ مفهومی به صورت دشواری در تشخیص احساسات ،دشواری در توصیف
احساسات و تفکر برونمدار تعریف میشود (بگبی ،پارکر و تایلور .)1994 4،ناگویی هیجانی ،عدم ابراز هیجانها به دلیل
نارسایی در توانایی پردازش و تنظیم هیجانها یا بازداری آگاهانهی ابراز هیجانی است و از این رو ،ناگویی هیجانی را ساختاری
دانسته اند که با کنترل هیجانی ارتباط دارد .کنترل هیجانی گرایش به بازداری در ابراز پاسخهای هیجانی است (بشارت،گرانمایه
پور ،پورنقدعلی ،افقی و همکاران .)1395 ،به عبارت دیگر هسته اصلی ناگویی هیجانی ،ناتوانی در عدم تمایز بین احساسات و
محدودیت شدید بیان و توصیف آنها است .این حالت گسیختگی عاطفی از خود و عدم ارتباط با دیگران سبب میشود که
چنین افرادی نه تنها روابط بین فردی معیوبی داشته باشند بلکه رضایت از زندگی در آنها نیز کاهش مییابد (مکارن5،
 .)2006این افراد در درک کردن و شرح هیجانات خود و دیگران ،ابراز ناتوانی میکنند .برای همدلی استعداد ضعیفی دارند.
افرادی که واجد ویژگیهای ناگویی هیجانی هستند ،نمیتوانند به خوبی با دیگران ارتباط برقرار نموده و سازگار گردند و آمادگی
ابتال به انواع اختالالت روان شناختی را دارند)مکوندی ،شهنی ،نجاریان .)1393 ،پژوهشها حاکی از آن است که ناگویی هیجانی
با بسیاری از اختالالت مانند افسردگی ،اختالل خوردن ،اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل هراس و فوبی رابطه دارد
1Whitted

Alexithymia

2.

3
. Kathrin

Parker & Taylor

4
. Bagby,

5Macaren

16

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،29آبان 1399

(ریچارد ،فورچن ،گریفتز و ماین .)2005 6،به عبارت دیگر ناگویی هیجانی میتواند پیش بینی کننده مشکالت بین فردی
باشد(هامفرز ،وود و پارکر.)2009 7،از این پژوهشها چنین بر می آید که عامل ناگویی هیجانی جلوی تنظیم هیجان را میگیرد
و سازگاری موفقیتآمیز فرد را مختل میکند(کاکس ،سوینسون ،شالمن و بورداو.)1995 8،
اسلوبوسکا ،ویندل ،سافرونوا )2005(9معتقدند که فشار محیطی زیاد و تقاضاهای نامناسب آموزشی ممکن است در مشکالت
رفتاری و هیجانی سهیم بوده و شایستگیهای نوجوان را کاهش دهد .همچنین نتایج بعضی مطالعات (دافلی ،الریو201510،
کالوس )201511،نشان میدهد که سازگاری ،راهبردهای مقابلهای مناسب را در دانش آموزان افزایش داده و بهزیستی ذهنی
را در آنها ارتقا میبخشد .در پژوهشی دیگر محققان دریافتند که هر چه سازگاری بیشتر باشد ،قدرت تصمیم گیری در شرایط
خاص بیشتر و پاسخ به وضعیتهای دشوار نیز آسانتر خواهد بود(سو ،گائو .)201412،بدین ترتیب به واسطهی اهمیت سازگاری
د ر زندگی تحصیلی و اجتماعی نوجوانان الزم است این متغیر به روشهای قابل قبولی در آنان تقویت شود .چرا که دستیابی به
یک حد مطلوب از سازگاری در حیطههای مختلف ،امکان رشد و تحول ،رفع نیازها و خواستههای فرد را امکانپذیر و یا تسهیل
مینماید .با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش به دنبال پیشبینی سازگاری اجتماعی بر اساس متغیر ناگویی هیجانی در بین
دانشآموزان دختر متوسطه اول ،شهر همدان میباشد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا سازگاری دانشآموزان بر
اساس ناگویی هیجانی قابل پیش بینی هست یا نه؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانشآموزان مقطع متوسطه
میباشد .روش پژوهش توصیفی (از نوع همبستگی و رگرسیون) است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه دانش آموزان
دختر متوسطه اول ،که در سال تحصیلی  1397-1398در مدارس شهر همدان مشغول به تحصیل بودند ،که طبق اطالعات
اداره آموزش و پرورش این تعداد  5982نفر گزارش شد .با توجه به جامعهی مورد نظر ،با استفاده از جدول برآورد نمونه
کرجسی مورگان( )1970نمونهای به حجم  375نفر در نظر گرفت شد .بعد از مشخص شدن تعداد نمونه آماری ،به روش
تصادفی خوشهای از بین 27مدرسه دخترانه  5مدرسه انتخاب شدند .که از هر مدرسه  3کالس به تفکیک پایه اول ،دوم و سوم
به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند .در مرحله پایانی ،با مراجعه به مدارس پرسش نامهها در اختیار دانش آموزان قرار
گرفت و به طور کامل پاسخ داده شدند.
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ابزار
پرسشنامه سازگاری اجتماعی كالیفرنیا  :مقیاس شخصیت کالیفرنیا شامل دو مقیاس عمده سازگاری خویشتن و سازگاری
اجتماعی است که توسط ثورث ،کالرک و تیکز ( )1939برای اولین بار منتشر و در سال  1953مورد تجدید نظر قرار گرفت .هر
آزمون دارای شش مقیاس و هر مقیاس  15سؤال دارد که با احتساب  12مقیاس تعداد کل سؤاالت آن  180سؤال است .در
این پژوهش فقط آزمون سازگاری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است .نمرهگذاری آزمون  90سؤالی به صورت بله و خیر
است به پاسخهای صحیح یک امتیاز تعلق میگیرد .هماهنگی درونی آزمون شخصیت کالیفرنیا در پژوهش خدایاری فرد
( )1385با استفاده از محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و برابر  0/98بود که نشان از همسانی درونی
مناسب این آزمون است.
پرسشنامه ناگویی هیجانی:
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی ،پارکر و تیلور ،)1994 ،یک آزمون  20سؤالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی
احساسات (شامل  7ماده) ،دشواری در توصیف احساسات (شامل  5ماده) و تفکر عینی (شامل  8ماده) را در اندازههای پنج
ال مخالف) تا نمره ( 5کامالً موافق) میسنجد .یک نمره کل از جمع نمرههای سه زیرمقیاس ،برای
درجهای لیکرت از نمره (1کام ً
ناگویی هیجانی کلّی محاسبه میشود .در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو( 20-بشارت ،)1393 ،ضریب آلفای
کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر
عینی ،به ترتیب /75 ./82 ./85؛ و  ./72محاسبه شد که نشانهی همسانی درونی خوب مقیاس است (بشارت .)1393 ،ضریب
آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی در پژوهش حاضر  0/72میباشد.
یافتههای توصیفی
در این قسمت ،شاخصهای آماری ،مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه میگردد.
جدول  :1شاخصهای گرایش آماری سازگاری اجتماعی ،ناگویی هیجانی
فراوانی

متغیرها

انحراف

میانگین

آزمودنیها
سازگاری اجتماعی

واریانس

حداقل

حداكثر

استاندارد

ناگویی هیجانی

375

43/97

5/49

30/23

30/00

57/00

ناگویی هیجانی كل

375

45/78

5/83

34/05

35/00

61/00

دشواری در شناسایی

375

15/87

3/25

10/62

9/00

24/00

احساسات
دشواری در توصیف

375

2/47

12/39

6/11

8/00

20/00

احساسات
تفکر عینی

375

3/76

20/89
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جدول  ،1شاخصهای آماری را برای متغیرهای سازگاری اجتماعی ،ناگویی هیجانی با مولفههایش نشان میدهد .همانگونه
که مشاهده می شود ،میانگین و انحراف استاندار سازگاری اجتماعی به ترتیب برابر با  43/97و  ،5/49ناگویی هیجانی به ترتیب
برابر با  45/75و  ،5/83دشواری در شناسایی احساسات به ترتیب برابر با  15/87و  ،3/25دشواری در توصیف احساسات به
ترتیب برابر با  12/39و  2/47و تفکر عینی به ترتیب برابر با  20/89و  3/76میباشد.

یافته های استنباطی
جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون بین سازگاری اجتماعی و ناگویی هیجانی
متغیر ها

سازگاری اجتماعی

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

ناگویی هیجانی

0/52

0/001

دشواری در شناسایی

**-0/16

0/001

احساسات
دشواری در توصیف

**-0/29

0/001

احساسات
تفکر عینی

**-0/52

0/001

مقدار همبستگی سازگاری اجتماعی و ناگویی هیجانی  ،0/52مقدار همبستگی سازگاری اجتماعی و دشواری در شناسایی
احساسات  ،-0/16مقدار همبستگی سازگاری اجتماعی و دشواری در توصیف احساسات  ،-0/29مقدار همبستگی سازگاری
اجتماعی و تفکر عینی  -0/52میباشد که از نظر آماری معنادار است (.)p ≤ 0/01
در پاسخ به این سوال که سهم سیستم فعال سازی رفتاری و سیستم بازدارنده رفتاری در پیش بینی سازگاری اجتماعی چقدر
است از رگرسیون خطی همزمان استفاده شده است .بدین منظور ابتدا پیش فرض های مورد نیاز نرمال بودن و خطی بودن
استفاده شد ،که نتایج به دست آمده نشان از نبودن هیچ گونه تخطی بوده است .همچنین ،از آمارهی دوربین  -واتسون برای
بررسی استقالل باقیماندهها استفاده شد .جدول ،3آمارهی دوربین -واتسون را برای بررسی استقالل باقیماندهها نشان میدهد.
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جدول :3آمارهی دوربین -واتسون برای بررسی استقالل باقیماندهها
بازهی قابل قبول مقدار دوربین واتسون

مقدار دوربین -واتسون
1/74

1/2

5/5

همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار آمارهی دوربین -واتسون 1/74 ،به دست آمده است و چون این مقدار ،در بازهی
 1/2قرار دارد ،بنابراین نتیجه میگیریم که مفروضهی استقالل باقیماندهها رعایت شده است.

5/ 5

جدول  :4خالصهی مدل رگرسیون پیشبینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی
مدل

R

مجذور R

انحراف استاندارد

1

0/68

0/46

4/04

سطح معناداری تغییر
مجذور R
0/001

جدول  ،4خالصهی مدل رگرسیون به دست آمده را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،با ورود ناگویی هیجانی به
معادله ،مجذور همبستگی چندگانه ( )R2آن 0/52 ،است .یعنی ناگویی هیجانی 0/52 ،درصد از واریانس سازگاری اجتماعی را
تبیین نموده است.
جدول  :5آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل پیشبینی سازگاری اجتماعی بر سیستمهای بازداری /فعالسازی
رفتاری و ناگویی هیجانی
مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

رگرسیون

5243/819

3

1747/940

106/925

0/001

باقیمانده

6064/858

371

16/347

كل

11308/677

374

متغیر مالک :سازگاری اجتماعی
متغیر پیشبین :ناگویی هیجانی
جدول ، 5آزمون تحلیل واریانس را جهت بررسی معناداری مدل رگرسیون نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار
آمارهی  Fبرابر با  106/925بوده و از لحاظ آماری معنادار میباشد ( .)p ≥ 0/01بنابراین ،مدل پنجم رگرسیون برای پیشبینی
سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی ،از لحاظ آماری معنادار است.
جدول  :6ضرایب رگرسیون ساده و استاندارد شدهی مدل نهایی پیشبینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی
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متغیر

ضرایب

غیر

رگرسیون

استاندارد

ضرایب

رگرسیون

T

استاندارد ( بتا)

B

خطای معیار

ثابت

52/78

2/22

ناگویی هیجانی

-0/36

0/04

-0/38

سطح
معنیداری

23/75

0/001

-9/12

0/001

جدول ،6ضرایب رگرسیون را برای تبیین سهم ناگویی هیجانی در پیشبینی سازگاری اجتماعی نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود ،ضرایب مربوط به این عامل ،از لحاظ آماری معنادار است (.)p ≥ 0/01
ناگویی هیجانی با بتای  -0/38سهم باالیی ر ا در پیش بینی سازگاری اجتماعی داشته و نیز رابطه آن با سازگاری منفی و
معکوس است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول
شهر همدان بود .با بررسی و تجزیه و تحلیل رابطهی همبستگی بین ناگویی هیجانی با سازگاری اجتماعی مشخص گردید به
صورت کلی ،یک رابطهی خطی بین ناگویی هیجانی با سازگاری اجتماعی وجود دارد .به گونهای که یک رابطهی همبستگی
منفی بین ناگویی هیجانی و سازگاری اجتماعی وجود دارد .همچنین میان خرده مقیاسهای دشواری در شناسایی احساسات،
دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با سازگاری اجتماعی همبستگی معنی داری وجود دارد .لذا در بررسی تطبیقی
نتایج سازگاری اجتماعی با ناگویی هیجانی پژوهشهای پیشین ،نتایج مربوط به این پژوهش با یافتههای بشارت ،گرانمایه
پور ،پورنقدعلی ،افقی ،حبیب نژاد ،آقایی ثابت ( .)1395صفری ،یوسف پور ،امیری ( ،)1393دهقانی ،رستمی ،زارعی،
پورخاقان ( ،)1393ونتا ،هارت و شارپ( )201213و لواس ،اسپرانزا ،پام -اسکاتز ،پرز -دیاز و کارکاس( )201214همسو می-
باشد.
با توجه به دیدگاه بشارت ( ،)1393ناگویی هیجانی یکی از مشکالتی محسوب میشود که میتواند مانع از کسب سازگاری
اجتماعی شود ،چرا که افراد مبتال به ناگویی هیجانی در شناسایی صحیح هیجانها از چهرهی دیگران مشکل دارند و ظرفیت
Amanda, Hart, John,. Sharp, Carla
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آنها برای همدردی با حالت های هیجانی دیگران محدود است .به همین دلیل ،بیان عواطف یکی از عوامل مهم در ایجاد
روابط بین فردی رضایت بخش است و ابراز متقابل عواطف ،منجر به فراهم آمدن فضای امن و خودآشکارسازی بیشتر در
رابطه میشود.
در توضیح بیشتر میتوان گفت افراد مبتال به ناگویی هیجانی ،در پاسخگویی رایج به محرکهای هیجانی شکست میخورند و
به نظر میرسد که از نشانههای محیطی ناآگاهند و وقایع را به عنوان نشانههای هیجانی تفسیر میکنند .این افراد در
شنا سایی معنای نشانگرهای اجتماعی و محیطی برای بیان هیجانی دچار مشکل میشوند (لین و همکارن .)199615،از آنجا
که هیجانات عامل اساسی در روابط میان فردی است ،این نوع مشکالت در سازگاری اجتماعی دانشآموزان تاثیر منفی دارند.
از بررسی این یافته ،میتوان نتیجه گرفت که برای باال بردن سازگاری اجتماعی دانشآموزان باید مهارت های شناسایی و
توصیف هیجانهای خود و دیگران را به دانشآموزان آموزش دهیم.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد بین دشواری در شناسایی احساسات و سازگاری اجتماعی یک رابطهی همبستگی
منفی وجود دارد .در این زمینه میتوان گفت؛ برای اینکه در زندگی ،روابط سالم ،امن و صمیمی را تجربه کنیم باید
احساسات خود را شناسایی کنیم و این شناسایی احساسات منجر به خودآگاهی ،تسلط و کنترل احساسات میشود و ناتوانی
در کنترل و مهار احساسات میتواند به اعتیاد ،خشونت و به طور کلی رفتارهای ناسازگارانه بیانجامد و افراد با شناسایی و
آگاهی از احساسات منفی خود ،می توانند آنها را با تغییر افکارشان به احساسات مثبت تبدیل کنند و همچنین مصاحبت و
برقراری روابط صمیمی با دیگران ،مستلزم توانایی شناخت هیجانها و عواطف خود و دیگران است که از این طریق در زندگی
اجتماعی ،رابطهی رضایتبخشی را تجربه نمایند ،بنابراین دشواری در شناسایی احساسات میتواند کیفیت روابط با دیگران را
به سطح پایینی برساند .در نتیجه می توان گفت که مهارت شناسایی هیجانات روشی برای افزایش سازگاری میباشد.
نتایج این پژوهش نشان داد یک رابطهی همبستگی منفی و معنی داری بین دشواری در توصیف احساسات با سازگاری
اجتماعی وجود دارد .همانطور که گفته شد سازگاری اجتماعی نیازمند داشتن رابطهای شفاف با دیگران است .وقتی کسی
در توصیف احساسات خود مشکل دارد ،موجبات سوءتفاهم در روابط را فراهم میکنند .به بیان دیگر خودآشکار سازی اساس
تداوم روابط بین شخصی است .دشواری در توصیف هیجانها موجب عدم درک و همدلی در افراد شده و یکی از موانع
سازگاری اجتماعی در بین دانشآموزان است .به طور ایدهآل ،روابط بینفردی سازگار با دیگران ،به افراد اجازه میدهد که
نیاز خ ود به پذیرفته شدن ،مورد توجه بودن ،ارزشمند تلقی شدن و دوست داشته شدن را برآورده کنند و به آنها فرصت
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میدهد که چنین نگرش ها و رفتارهایی را متقابالً انجام دهند .در واقع توانایی برقراری و حفظ صمیمیت با دیگران به افراد
کمک میکند با مشکالت ارتباطی کنار آیند و روابطی رضایتبخش و سازگار داشته باشند.
یافتهی دیگر این پژوهش نشان داد بین تفکر عینی با سازگاری اجتماعی نیز رابطه معنی داری وجود دارد .در تبیین این
یافته نیز می توان گفت وجود مشکالت بین فردی با دیگران در زندگی ،امری اجتنابناپذیر است و همهی افراد در زندگی
خود با مسائل و مشکالتی مواجه میشوند که باید ،روشهای حل آن مسائل را بدانند و مشکالت زندگی خود را حل و فصل
نمایند و برای این امر هم الزم است که دارای تفکر منطقی و منظمی باشند تا بتوانند هنگام رویارویی با مشکالت ،راهحلهای
متعددی را جستجو کنند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نمایند تا رضایت و سازگاری الزم را از زندگی خود را داشته
باشند.
در بررسی سهم متغیر ناگویی هیجانی در پیشبینی سازگاری اجتماعی دانشآموزان طبق یافتههای به دست آمده ناگویی
هیجانی -0/38تغییرات سازگاری اجتماعی را پیش بینی میکنند .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت
رابطه ناگویی هیجانی با سازگاری اجتماعی منفی و معکوس است از این رو ناگویی هیجانی تاثیر به سزایی در پیش بینی
سازگاری اجتماعی دارد .به طور کلی با توجه به ینکه سازگاری امروز جوانان اثر قابل توجهی در سازگاری آتی آنان در نقش
های شغلی و خانوادگی خواهد داشت به همین جهت شناسایی عواملی که می تواند بر سازگاری به عنوان مهم ترین نشانه
سالمت روان تأثیرگذار باشد ،حائز اهمیت است و ضروری است که مشکالت سازگاری این قشر موردتوجه قرار گیرد .با توجه
به اینکه ناگویی هیجانی سهم باالیی را در پیش بینی سازگاری اجتماعی داشته است ،باید تالش شود تا در زمینه کاهش
ناگویی هیجانی اقداماتی صورت گیرد و نیز برنامههایی برای آموزش راهبردهای شناسایی،توصیف وابراز هیجان (مولفههای
ناگویی) صورت گیرد.
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