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مهنوش عابدینی ،1یوسف دلباخته

 0استادیار یروه مدیریت شمززشی دانشگاه شزاد اسممی واحد بین احملل وشم.
 5دانش شمزخته کارشناسی ارشد مدیریت شمززشی دانشگاه شزاد اسممی واحد بین احملل وشم

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد شایستگی اجتماعی ،کیفیت زنددیی و ششدفتگی هیندانی داندششمدززا
متزسطه کمخزاب و پرخزاب شهر چابهار به اننام شده است .این تحقیق بده ححداه هددف کداربردر و رو
بررسی ش تزصیفی و از نزع تحقیقات علی -مقایسهار است .جامعه شمارر ش را کلیه دانششمززا متزسدطه
شهر چابهار تشکیل داده اند .نمزنه شمارر شامل  08نفر از دانش شمززا کم خزاب ( 08نفر) و پر خدزاب (08
نفر) دوره متزسطه شهر چابهار بزده است ،که به رو نمزنه ییرر هدفمند انتخاب شدند .ابزار اندازه ییدرر
پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر و همکارا ( ،)0998پرسشدنامه کیفیدت زنددیی شحدین یدن ( )5882و
پرسشنامه تحمل ششفتگی هینانی سیمزنز ( )5882بزده است .به منﻈزر تعیین پایایی پرسشنامهها ،از رو
شحفار کرونﺒاخ استفاده شد ،که مقدار شحفار ش برار همه پرسشنامه ها بیش از  8/7بدست شمده است .نتدای
حاصل از این تحقیق نشا داده است که :بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب شهر چابهار از نﻈر مزحفه هار
شایستگی اجتماعی(مهارتها و تزاناییهار شدناختی ،مهدارتهدار رفتدارر ،کفایدت هیندانی و شمایدههدار
انگیزشی) ،مزحفه هار کیفیت زندیی(عملکرد جسمی ،نقش جسمی ،درد جسمی ،سدممت عمدزمی ،نشدا ،
کارکرد اجتماعی ،نقش هینانی و سممت روانی) و مزحفه هار ششدفتگی هینانی(تحمدل ششدفتگی هیندانی،
ارزیابی ذهنی ششفتگی ،میزا تزجه به هینانات منفی در صدزرت وودزع و اوددام هدار تنﻈدیم کنندده بدرار
تسکین ششفتگی) تفاوت معنادارر وجزد دارد.
واژگانکلیدی
شایستگی اجتماعی ،کیفیت زندیی ،ششفتگی هینانی ،کمخزاب
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مقدمه
0

خزاب  ،یکی از عناصر مهم در چرخه شﺒانه روزر است که با تندید وزار فیزیکی و روانی ،همراه اسدت .انسدا هدا یدس سدزم
زندیی خزد را در خزاب سپرر می کنند .ششفتگی هار خزاب یکی از شایع تدرین مشدکمت در جمعیدت عمدزمی اسدت و 05
درصد افراد از نزعی ششفتگی خزاب رن میبرند؛ به بیا دیگر این افراد یس ساعت یا بیشتر تم میکنند تا به خزاب بروند یا
این مشکل چهار بار در ماه دست کم برایشا اتفاق میافتد .کم خزابی و یا پر خزابی بر کیفیت زندیی افراد تاثیر مییذارند؛ به
طزرر که کم خزابی یا پرخزابی با بسیارر از اختملهار روا شناختی ،همانندر با یی دارد .بنابراین کم خزابی یا پر خدزابی
میتزاند یکی از عزامل مهم و تعیین کنندهر ششفتگی روا شناختی 5باشد .ششفتگی ممکن است ماحصل فرشیندهار فیزیکدی
و شناختی باشد ،حیکن بازنمایی ش به صزرت حاحت هینانی است که اغلب با تمایل به عمل جهدت رهدایی از تنربده هیندانی
مشخص مییردد (یاسلینگ ،باترهام و چریستینسین.)5805،3
کیفیت مناسب خزاب برار سممت هر فرد احزامی است و با سممت جسمی و روانی و همچنین کیفیت زندیی و پیشرفت و
بهره ورر در ارتﺒا است.مشکمت خزاب در زنا و مردا با با تر رفتن سن ،افزایش می یابد و در هر سنی تعداد زندا مﺒدتم
نسﺒت به مردا بیشتر است .مخصزصا پس از یائسگی در زنا  ،با پائین شمد میدزا اسدترون و پرونسدترو  ،کیفیدت خدزاب
مطلزب نیز کاهش می یابد .برخی از اختم ت خزاب نیز مانند مشکمت تنفسی در طزل خزاب و سدندرم پاهدار بدی ودرار در
سنین میانساحی شایع هستند .اکثر اختم ت خزاب با اختم ت دیگر روانشناختی همایندر داشته و درمدا مﺒتمیدا  ،بسدیار
پیچیده است و مستلزم بکارییرر درمانهار تخصصی چند جانﺒه است(کانتزل.)5800،0
کیفیت زندیی 2نیز میتزاند متاثر از کم خزابی یا پر خزابی باشد .سالهاست کده پژوهشدگرا  ،مطاحعده کیفیدت زنددیی را
مزرد تزجه ورار دادهاند .از سال  0900که سازما بهداشت جهانی سممتی را نه تنها بهﺒزد بیمارر بلکده تزاندایی کامدل بدرار
ایفار نقشهار اجتماعی ،روانی و جسمی تعریف کدرد ،کیفیدت زنددیی بده شدکل وابدل ممحﻈدهار در مراوﺒدت بهداشدتی و
تحقیقات علزم پزشکی اهمیت پیدا کرده است(مارسیا و دوناحد0990 ،6؛ نقل از بخشی.)0300 ،
نتای پژوهش هار هیلی کاحس ،مزنرو ،بیکسلر ،کامﺒر ین ،سزحداتزس )5802( 7نشا دادند که اسدترس و ششدفتگی هیندانی
نیز یکی از مهمترین فاکتزرهار زیستی– روانی در ایناد بیخزابی اوحیه است و میتزاند در اثر رویددادهار ناخزشدایند زنددیی
فرد ایناد شزد .همچنین شکرستدت ،کزتسدز  ،ویسدترهزحم ،تدزرل ،شحفردسدز  ،ککلزندد ،)5802( 0تسدزنز ،بسدت ،ریچدی( 9
)5802در پژوهشی در مزرد استرس ساعات کار و میزا کیفیت زندیی با اختم ت خزاب نشا داد کده بدین کدار سدخت در
طزل روز و میزا کیفیت زندیی با خزاب ششفته به هنگام شب در افراد نیز رابطه وجزد دارد .مشغله ذهنی زیاد فدرد بدا کدار و
حرفه خزد در زما عصر پیش بینی کننده خزبی برار بر هم خزرد کیفیت خزاب ور محسزب می شزد.
امروزه تزجه به کیفیت زندیی به عنزا یس شاخص مهم ارزیابی کیفیت مراوﺒت در بیماررهار مختلف با رشد یستردهار
همراه شده است ،با این حال هدف مهمتر به حداکثر رساند درک بیمار از احساس رفاه و کیفیدت زنددیی خدزیش مدیباشدد.
بنابراین در طی چند دهه اخیر ،در این مزرد جنﺒش تازهار به وجزد شمده است و سممت به عنزا یکی از حقدزق بشدر و یدس
هدف اجتماعی در جها شناخته شده است یعنی سممت برار ارضاء نیازهار اساسی و بهﺒزد کیفیت زندیی زم بدزده و بایدد
در دسترس همه انسا ها ورار ییرد .اخیرا" مفهزم وسیعترر از سممتی به وجزد شمده است که شدامل بهﺒدزد کیفیدت زنددیی
است (افتخار.)0390،
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شایستگی اجتماعی08؛ بیانگر تزانایی فرد در سازما داد منابع فردر ،محیطدی و حفدآ ش هاسدت .رابدین و روز -کدرا
سزر 00شایستگی اجتماعی را تزانایی رسید به هدفهار فردر در تعامل اجتماعی ،همزما با حفآ روابط مثﺒت با دیگرا در
همهر زما ها و مزوعیتها میدانند .در شایستگی اجتماعی ،چهارجنﺒه ر روابط مثﺒت و سازنده با دیگرا  ،شناخت اجتماعی
دویق ،فقدا رفتارهار ناسازیارانه و رفتارهار اجتماعی مزثر وجزد دارد (سیمرد ،کلیس من.)5887 ،05
عقاید و نگرشهار افراد تحت تأثیرفرهنگ و تربیت خانزاده شکل میییرد و افرادر که تحت عقاید وزر تربیت میشزند در
اجتماع نیز مؤثر و مفیدتر عمل میکنند .در مدل شایستگی اجتماعی مؤثر که تزسط درایانیددیس و منتدزس )5886( 03ارایده
شد ،ارسال مؤثر پیام ،دریافت مؤثر پیام و تنربه کرد را سه عنصر مهم شایستگی اجتماعی مؤثر معرفی کدرده اندد .از ایدن رو
دانش ارتﺒا غیرکممی به فرد کمس می کند تا در ارسال ،دریافت ،خزاند و تفسیر پیامهار غیرکممی بطزر مؤثر عمل کند و
نقش مهمی در ایناد صمیمیت و اعتماد در برورارر تفاهم و درک متقابل و سازیارر اجتماعی داشته باشد .بطزرکلی تفسدیر و
فهم رفتارهار غیرکممی دیگرا  ،هم تسهیل کننده درک حا ت عاطفی دیگرا است و هم در تعاممت اجتماعی مدزثر اسدت.
افرادر که سطح با یی از شایستگی اجتماعی دارندد ،در رمزیدذارر و رمزخدزانی عمیدم غیدر کممدی ،مهدارت بهتدرر دارندد.
شرجیل )5889( 00عقیده دارند که حساسیت به پیامهار غیر کممی ،عنصر مهمدی از شایسدتگی اجتمداعی اسدت (بده نقدل از
چایزکیز و تاکیا .)5808 ،02
کم خزابی و پر خزابی از جمله عزاملی است که اختمل هار روانشناختی بسیارر را مزجب می شزد ،که کیفیت زنددیی،
شایستگی اجتماعی و ششفتگی هینانی از متغیرهایی هستند که میتزانند در اثر کم یا پرخزابی دچار اختمل هایی شدزند .بدا
بزد کیفیت زندیی در هر کشزر نشانه تزسعه پایدار و همه جانﺒه در ش جامعه است .امروزه کیفیدت زنددیی بده عندزا یدس
شاخص مهم جهت ارزیابی وضعیت سممت ،پیشرفت و تزسعه یس جامعه محسزب میشزد ،بنابراین ارتقار کیفیت زنددیی در
سطح جامعه و ارزیابی عزامل فردر و اجتماعی مزثر بر ش یکی از وظدایف مهدم دوحدت و مسديزحین امدزر اجتمداعی محسدزب
میشزد.
اختم ت خزاب در اغلب مزارد یس نشانه زودرس در بیمارر هار روانپزشدکی اسدت و بدیش از  38درصدد مدردم دنیدا از
اختم ت خزاب رن می برند و می تزا یفت اختم ت خزاب از بزریترین اختم ت روانی بزده که در جمعیت شیزع بدین05
–  02درصد را داشته و یس ارتﺒا درونی با بین اضطراب و اختم ت خزاب و کیفیت خزاب وجزد دارد .یافته هار مربز به
عزامل جمعیت شناسی جنسیت و سن نشا می دهند که مشکمت خزاب در زنا و سنین بدا ر  28سدال فراواندی بیشدترر
داشته که این امر یس یافته ثابت در اکثر پژوهش هار خزاب است همچنین بخش وابل تزجهی از تصادفات و سدزانح راننددیی
از اختم ت خزاب ناشی می شزد .با این تزصیف ،خزاب نه تنها رور فرد بلکه رور خدانزاده و کدل جامعده تداثیر یدذار بدزده و
خسارت غیرمستقیم سا نه ناشی از مشکمت خزاب در امریکا حدود  03-26بیلیز د ر برشورد شده است(ابراهیمی.)0390،
یکی از متغیرهایی که احتما ً در افراد دارار کم خزابی یا پر خدزابی دچدار نقدص مدی شدزد ،شایسدتگی اجتمداعی اسدت.
شایستگی اجتماعی تزانایی عملکرد انسا در اجرار استقمل شخصی و مسيزحیت پدذیرر اجتمداعی اسدت .بده عﺒدارت دیگدر،
شایستگی اجتماعی تزانایی مراوﺒت از خزد ،یارر رساند و مراوﺒت از دیگرا است (فلنر ،حیسز ،فیلپس .)5889،06با تزجده بده
اهمیت خزاب در زندیی انسا و میزا با ر کم خزابی و پر خزابی و همانندر ش ها با اغلب اخدتمل هدار روا شدناختی از
یس سز و از سزر دیگر ،فقدا پژوهشی که به بررسی مقایسه شایستگی اجتماعی ،کیفیت زندیی و ششفتگی هینانی در افدراد
کم خزاب و پر خزاب پر داخته باشد .با اننام این پژوهش ضمن شناسایی عزاوب اختمل خزاب می تزا یام مهدم و مدزثرر در
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جهت پیشگیرر و درما ش پرداخت ،پژوهش حاضر در صدد است کده بده مقایسده شایسدتگی اجتمداعی ،کیفیدت زنددیی و
ششفتگی در این یزنه افراد بپردازد.
در نهایت با تزجه به مطاحب با پژوهش حاضر در راستار پاسخگزیی به این سزال اساسی می باشد که :شیا بین شایسدتگی
اجتماعی ،کیفیت زندیی و ششفتگی هینانی در بین دانش شمززا کم خزاب و پر خزاب شهر چابهار تفاوت وجزد دارد.
اهداف تحقیق
 .0مقایسه شایستگی اجتماعی در بین دانششمززا متزسطه کمخزاب و پرخزاب.
 .5مقایسه کیفیت زندیی در بین دانششمززا متزسطه کمخزاب و پرخزاب.
 .3مقایسه ششفتگی هینانی در بین دانششمززا متزسطه کمخزاب و پرخزاب.
فرضیههای تحقیق
 .0از نﻈر مزحفههار شایستگی اجتماعی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب تفاوت وجزد دارد.
 .5از نﻈر مزحفههار کیفیت زندیی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب تفاوت وجزد دارد.
 .3از نﻈر مزحفههار ششفتگی هینانی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب تفاوت وجزد دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطالحات تحقیق
تعاریف مفهومی
شایستگی اجتماعی :شایستگی اجتماعی تزانایی عملکرد انسا در اجرار استقمل شخصدی و مسديزحیت پدذیرر اجتمداعی
است .به عﺒارت دیگر ،شایستگی اجتماعی تزانایی مراوﺒت از خزد ،یارر رساند و مراوﺒت از دیگرا است(تامسدین ،مهلسدین،
کریستینسین و زاچارا.)5800 ،07
کیفیت زندگی :کیفیت زندیی به عنزا تصزر هر شخص در مزرد اینکه شیا او با وجزد ارتﺒداطی کده بدا خدانزاده و دوسدتا و
اجتماع دارد ،برایش رضایت بخش هست تعریف شده است .این متغیر ،وضعیت زندیی افدراد را از جنﺒدههدار مختلدف (نﻈیدر
جسمانی و اجتماعی) مزرد سننش ورار میدهد(شکرستدت ،کنتسز  ،ویستهروحم ،تیزریل ،شحفریدسز و کیکلزند.)5802 ،00
آشفتگی هیجانی :ششفتگی به تزانایی تنربه و تحمل مزوعیت هار روا شناختی منفی اطدمق مدییدردد .ششدفتگی ممکدن
است ماحصل فرشیندهار فیزیکی و شناختی باشد ،حیکن بازنمایی ش به صزرت حاحت هینانی است که اغلب با تمایل به عمدل
جهت رهایی از تنربه هینانی مشخص مییردد(یاسلینگ.)5805،
خواب :خزاب عﺒارت است از کاهش تا فقدا سطح هزشیارر ،تعلیق نسﺒی ادراکات حسدی و غیدر فعدال شدد تقریﺒداً تمدام
عضمت ارادر در زما استراحت به طزرر که فعاحیت بد و ذهن تغییر کرده و تزهمهار بینایی جایگزین تصاویر واضح واوعی
بشزند .در بین پستاندارا  ،پرندیا  ،ماهیا و دیگر جانزرا مراحل خزاب و بیدارر وجزد دارد .خزاب برار سممت و بازسدازر
سیستم اعصاب ،سیستم ایمنی و سیستم عضمنی-اسکلتی انسا ها و جانزرا اهمیت دارد(راوحی.)5808 ،09
کم خوابی :کم خزابی یس اختمل خزاب است که بزسیله اشکال افتداد در خدزاب یدا دوام خدزاب مشدخص مدیشدزد طﺒدق
نﻈریات(رابرت فرانکن5882 ،58؛ به نقل از نیت حقیقی و همکارا )0398 ،؛ افرادر که در طزل شب کمتر از  6سداعت خدزاب
دارند ،کم خزاب محسزب می شزند .افرادر که کم خزابی دارند یس یا بیشدتر از یکدی از نشدانههدار زیدر را دارندد .0 :مشدکل

17 - Thomsen D.K.,Mehlsen M.Y.,Christensen S.,Zachariae
18- Åkerstedt T., Knutsson A., Westerholm P., Theorell T.,Alfredsson L.,Kecklund
19 - Rowley
20 -Rabert Feranklin
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داشتن در خزابید  .5در طزل شب بیدار شد و به زحمت به خزاب بریشدتن  .3صدﺒح خیلدی زود بیددار شدد  .0احسداس
خستگی پس از بیدار شد (کمیرر ،افشارمقدم و شذر.)0398 ،
پرخوابی :خزاب شحزدیی مفر  ،با خزاب شﺒانه طدز نی ،اشدکال در حفدآ حاحدت هشدیارر در خدمل روز ،دوره هدار خدزاب
ناخزاسته در روز تﻈاهر میکند .طﺒق نﻈریات(رابرت فرانکن)5882 ،؛ افرادر که در طزل شب بیشتر از 00ساعت خزاب دارندد،
پرخزاب محسزب می شزند(رابرت فرانکن5882 ،؛ به نقل از نیت حقیقی ،یزدانی و زحل.)0398 ،
تعاریف عملیاتی
شایستگی اجتماعی :نمرهار است که شزمزدنیها در شزمز  00سزاحی شایسدتگی اجتمداعی فلندر ،حیسدز ،فیلیدپس()0998
کسب خزاهند کرد .مقیاس اندازه ییرر این متغیر فاصله ار است.
50

کیفیت زندگی :نمرهار است که شزمزدنیهدا در شزمدز  36سدزاحی کیفیدت زنددیی شحدین یدن ( SF-36 )5882کسدب
خزاهند کرد .مقیاس اندازه ییرر این متغیر فاصله ار است.
آشفتگی هیجانی :نمرهار است که شزمزدنیها در شزمز  00سزاحی ششفتگی هینانی سیمزنز( )5882کسب کرده اند .مقیاس
اندازه ییرر این متغیر فاصله ار است.
کم خوابی :در این پژوهش منﻈزر از کم خزابی؛ اختمحی است که بر اساس پاسخ به سزال تعداد ساعات خزاب از جمعیت غیدر
باحینی شنهایی که کمتر از  6ساعت در شب خزاب دارند ،تشخیص داده شدند.
پرخوابی :در این پژوهش منﻈزر از پر خزابی؛ اختمحی است که بر اساس پاسخ به سزال تعداد ساعات خدزاب از جمعیدت غیدر
باحینی شنهایی که بیشتر از  00ساعت در شب خزاب دارند ،تشخیص داده شدند.
روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف؛ کاربردر و از نﻈر ماهیت؛ تزصیفی و از نزع تحقیقات علّی -مقایسهار میباشد .جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش شمززا متزسطه شهر چابهار در سال  0396می باشد که تعداد ش ها  0088نفر
می باشد .و از این تعداد افراد مﺒتم به اختم ت خزاب تشخیص داده شده که بر اساس پاسخ به سزال تعداد ساعات خزاب از
جمعیت غیرباحینی و از بین جامعه شمارر چابهار انتخاب شده اند.
حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه  :با تزجه به جدول مزریا ابتدا در مرحله اول تعداد  385نفر به رو

نمزنه ییرر

تصادفی انتخاب شدند .سپس پرسشنامه ها بین دانش شمززا تززیع شد و از بین شنها تعداد نمزنه شمارر شامل 08نفر از افدراد
دچار اختمل کم خزابی و همچنین تعداد  08نفر افراد دچار اختمل پر خزابی ،به رو نمزنه ییدرر هدفمندد انتخداب شددند.
ضمناً حداول نمزنه برار طرح هار علی -مقایسهار  52نفر است (د ور )0392 ،و در این پژوهش برار افزایش اعتﺒار بیروندی
در هر یروه  08نفر انتخاب شده است.
ابزار گردآوری اطالعات  :رو

یردشورر اطمعات در این پژوهش به صزرت پیمایشی بزده و بدین منﻈزر از ابزار پرسشنامه

برار جمع شورر اطمعات استفاده شد .نمزنه ییرر این تحقیق در دو مرحله اننام یرفت .ابتدا میا دانش شمززا متزسطه
چابهار  385پرسشنامه اختمل خزاب تززیع شد ،سپس از بین شنها تعداد نمزنه شمارر شامل 08نفر از افراد دچار اختمل کم
خزابی و نیز تعداد  08نفر افراد دچار اختمل پر خزابی بزدند ،به رو نمزنه ییرر هدفمند انتخاب شدند و سپس پرسشنامه-
هار شایستگی اجتماعی ،کیفیت زندیی و ششفتگی هینانی در اختیار شنها ورار داده شده و در نهایت پرسش نامه هار هر دو
یروه جمع شورر و اطمعات تزسط نرم افزار شمارر  Spssنسخه  55مزرد تنزیه و تحلیل ورار یرفته است.
پرسشنامه کیفیت زندگی  :SF-36یس وسیله اندازه ییرر سممت است که به خزبی کیفیدت زنددیی را انددازهییدرر
میکند .این پرسشنامه دارار  36سزال و  0مقیاس میباشد و سممت را در هشت حیطده عملکدرد جسدمی( 08یزیده) ،نقدش
21 -Alin Lain
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جسمی( 0یزیه) ،درد جسمی( 0یزیه) ،سممت عمزمی( 0یزیه) ،نشا ( 0یزیه) ،کارکرد اجتماعی( 5یزیه) ،نقدش هیندانی(3
یزیه) و سممت روانی( 2یزیه) مزرد سننش ورار می ییرد .نسخه فارسی پرسشنامه فرم کزتداه بده عندزا یدس پرسدش نامده
استاندارد تزسط پژوهشکده از شزمز روایی «هم یرایی» برار تعیین روایی استفاده شده که تمامی ضرایب همﺒستگی بدیش از
مقدار تزصیه شده ( )8/0به دست شمده است (دامنه تغییرات ضرایب  8/20تا  )8/92برار تعیدین پایدایی از پایدایی «همسدانی
درونی» استفاده شده که ضرایب شحفار کرونﺒاخ بین  8/77تا  8/98به دست شمده است(سممتی.)0300 ،
پرسشنامه تحمل آشفتگی هیجانی :مقیاسی  02یزینه ار که این مقیاس ششفتگی را بر اسداس تزانمنددر فدرد بدرار
تحمل ششفتگی هینانی( 3یزیه) ،ارزیابی ذهنی ششفتگی( 6یزیه) ،میزا تزجه به هینانات منفی در صدزرت وودزع( 3یزیده) و
اودام هار تنﻈیم کننده برار تسکین ششفتگی( 3یزیه) ،مزرد سننش ورار می دهند .یزینه هار این مقیاس براساس مقیداس
پن درجهار حیکرت نمره یذارر می شزند .نمره یس به معنار تزافق کامل با یزینه مزرد نﻈر و نمره پن به معنار عدم تزافق
کامل با یزینه مزرد نﻈر می باشد .نتای حاکی از وجزد یس عامل کلی در مقیاس دارد .هر چند ،پس از اننام تحلیدل عاملیدت
تأییدر وجزد چهار عامل اول ،تحمل ( 7من نمی تزانم به احساس ششفتگیام رسیدیی کنم) ،جذب ( 0هنگدامی کده ششدفته و
پریشا هستم ،همزاره به این فکر می کنم که چه احساس بدر دارم) ،ارزیابی ( 9تحمل ششفتگی و پریشانی همیشه برار مدن
کار بسیار سختی است ) و تنﻈیم ( 08من برار جلزییرر از بروز احساساتم حاضرم هر کارر را اننام دهم) کشف شد .ضدریب
شحفار کرونﺒاخ برار کل پرسشنامه را  ،8/07ضریب اعتﺒار  8/03و ضریب باز شزمایی به فاصله سه هفته را  8/09یزار کدرده
اند(سیمزنز.)5882 ،
پرسشنامه شایستگی(کفایت) اجتماعی :این مقیاس تزسط فلنر و همکارا ( )0998ساخته شده اسدت کده  07مداده
دارد و به صزرت مقیاس 7درجه ار حیکرتی (از کاممً مزافقم تا کاممً مخاحفم) پاسدخ داده مدی شدزد و چهدار بعدد مهدارتهدا و
تزاناییهار شناختی( 3یزیه) ،مهارتهار رفتارر( 30یزیه) ،کفایت هینانی( 3یزیه) ،شمایههار انگیزشی و انتﻈار( 7یزیده) را
میسنند .ضریب شحفار کرونﺒاخ این مقیاس  8/00یزار شده است .همچنین ضریب پایایی بازشزمایی در فاصله زمانی 0هفته
 8/09به دست شمده است .با تزجه به پشتزانه ر نﻈریه مطرح شده تزسدط فلندر ،از دیددیاه متخصصدا روا شناسدی و روا
سننی ،روایی صزرر و منطقی ش تأیید شده است .همﺒستگی این مقیاس با خرده مقیاسها بسدیار بدا مدیباشدد .همچندین
روایی سازهر این مقیاس به وسیلهر تحلیل عاملی  8/03بزد که حاکی از روایی بیرونی با ر شزمدز اسدت .همچندین تمدامی
مقادیر همﺒستگی سيزا ت با کل شزمز با تر از 8/28یزار شده است که بیانگر همﺒستگی با ر بین سيزا ت با کل شزمز
میباشد(فلنر ،حیسز ،فیلیپس.)0998،
روش تجزیه و تحلیل دادهها  :تنزیه و تحلیل اطمعات ابتدا به صزرت تزصیفی می باشد که شامل میانگین ،انحراف معیار و
 ...و در بخش دوم برار شزمز فرضیه ها از شزمز تحلیل واریانس چند متغیره ( )Manovaاستفاده و برار این منﻈزر
از نرم افزار شمارر  Spssنسخه  55استفاده شده است.
یافته های پژوهش
آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
در این بخش شماره هار تزصیفی و پراکندیی(میانگین و انحراف معیار) مربز به هر یس از متغیرهار مزرد مطاحعده در جددول
زیر ارائه یردیده است.
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جدول  :0شماره هار تزصیفی متغیرهار پژوهش
ابعاد

متغیر

گروه کم خواب

گروه پر خواب

عملکرد جسمی

06/33

0/00

09/72

0/90

نقش جسمی

0/90

5/08

08/70

5/33

درد جسمی

7/00

5/83

9/02

5/86

سممت عمزمی

08/20

5/25

05/20

3/30

00/98

3/70

00/52

3/03

کارکرد اجتماعی

0/02

0/97

6/02

5/05

نقش هینانی

3/68

8/77

0/23

0/50

سممت روانی

00/98

2/35

00/02

0/57

تحمل ششفتگی

0/80

0/99

9/28

5/87

ارزیابی ذهنی ششفتگی

02/30

0/00

09/72

0/60

تزجه به هینانات

7/70

3/08

9/73

3/03

اودامهار تنﻈیم کننده

2/90

5/38

7/28

5/20

مهارتها و تزاناییهار شناختی

08/80

5/00

05/52

5/85

مهارتهار رفتارر

086/92

00/09

003/08

9/50

کفایت هینانی

0/03

5/55

9/72

0/90

شمایه هار انگیزشی

58/62

3/06

50/33

0/80

کیفیت زندیی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

شایستگی اجتماعی

ششفتگی هینانی

نشا

آمار استنباطی
در این بخش ابتدا هریس از فرضیات مطرح شده و سپس شزمز هار شمارر مزرد نیاز بزسیله نرم افزار  Spssدر رابطده بدا هدر
فرضیه استفاده شده است.
فرضیه اول :از نظر مولفههای شایستگی اجتماعی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
جهت تنزیه و تحلیل دادههار مربز به تفاوت بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب از ححاه شایستگی اجتمداعی،
از رو تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) بهره یرفته شد .وﺒل از بکار ییرر این شزمز مفروضدههدار ایدن شزمدز بدهوسدیله
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شزمز حز مزرد بررسی ورار یرفت .به همین منﻈزر برار بررسی پدیشفدر برابدرر واریدانسهدار شایسدتگی اجتمداعی در
یروههار مزرد پژوهش نیز از شزمز حز استفاده شد .نتای شزمز حز در جدول زیر شمده است:
جدول  :5نتای شزمز حزین جهت بررسی همگزنی واریانسهار شایستگی اجتماعی
Variable

Df1

Df2

F

Sig

مهارتهار شناختی

0

70

2/03

8/80

مهارتهار رفتارر

0

70

5/08

8/89

کفایت هینانی

0

70

0/35

8/52

شمایههار انگیزشی

0

70

8/02

8/69

نتای مندرج در جدول فزق نشا میدهد که شزمز حزین برار کلیه ابعاد شایستگی اجتماعی معندیدار نمدیباشدد(.)P<8/82
در نتینه واریانسهار مؤحفههار شایستگی اجتماعی در دو یروه با هم برابر بزده و از پیشفدر برابدرر واریدانسهدا تخطدی
نشده است ،این یافته ،پایایی نتای بعدر را نشا میدهد .برار تعیین معنادارر اثر یدروه بدر شایسدتگی اجتمداعی ،از شزمدز
مﺒدار ویلکز استفاده شد که نتای حاصل در جدول زیر یزار شده است:
مﺒدار ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره مؤحفههار شایستگی اجتماعی

جدول  :3نتای شزمز
Eta

Sig

DF

Error DF

F

Value

8/50

8/8880

0

72

2/97

8/72

نتای شزمز مﺒدار ویلکز نشا میدهد که بین دو یروه حداول در یکی از مؤحفههدار شایسدتگی اجتمداعی تفداوت معندادار
وجزد دارد .میزا  F=2/97و مﺒدار ویکلز با ارز  Value=8/72در سطح  P>8/80معنادار می باشد .بدا تزجده بده نتدای
بهدستشمده از شزمز هار حز و مﺒدار ویلکز ،تحلیلهار مربز به اثرات بین شزمزدنیها مزرد بررسی ورار یرفت کده نتدای
بهدستشمده در جدول زیر وابلمشاهده است:
جدول  :0نتای تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) اثرات یروه بر مؤحفههار شایستگی اجتماعی
Variable

DF

Mean Square

F

Sig

Eta

مهارتهار شناختی

0

90/60

02/53

8/8880

8/06

مهارتهار رفتارر

0

035/82

7/60

8/887

8/80

کفایت هینانی

0

32/00

0/05

8/886

8/89

شمایههار انگیزشی

0

578/00

00/00

8/8880

8/09

نتای شزمز مدانزا نشدا مدیدهدد کده بدین دو یدروه از داندششمدززا کدمخدزاب و پدرخدزاب ،در مزحفدههدار مهدارتهدار
شناختی( F=02/53و  ،)P>8/80مهارتهار رفتارر( F=7/60و  ،)P>8/80کفایت هیندانی( F=0/05و  )P>8/80و شمایده-
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هار انگیزشی( F=00/00و  )P>8/80تفاوت معنادارر وجزد دارد .به این صزرت که نمره کل مزحفه هار چهاریانه شایسدتگی
اجتماعی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب به طزر معنادارر متفاوت بدزده اسدت .همچندین متغیدر یدروه  8/06درصدد از
واریانس مهارتهار شناختی 8/80 ،درصد از واریانس مهارتهار رفتدارر 8/89 ،درصدد از واریدانس کفایدت هیندانی و 8/09
درصد از واریانس شمایههار انگیزشی را تﺒیین میکند .بنابر نتای به دست شمده ،فرضیه اول تایید میشزد.
فرضیه دوم :از نظر مولفههای کیفیت زندگی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
جهت تنزیه و تحلیل دادههار مربز به تفاوت بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخدزاب از ححداه کیفیدت زنددیی ،از
رو تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) بهره یرفته شد .وﺒل از بکار ییرر این شزمز مفروضههار این شزمز بهوسیله شزمدز
حز مزرد بررسی ورار یرفت .به همین منﻈزر برار بررسی پیشفر برابرر واریانسهار کیفیت زنددیی در یدروههدار مدزرد
پژوهش نیز از شزمز حز استفاده شد .نتای شزمز حز در جدول زیر شمده است:
جدول  :2نتای شزمز حزین جهت بررسی همگزنی واریانسهار کیفیت زندیی
Variable

Df1

Df2

F

Sig

عملکرد جسمی

0

70

8/39

8/23

نقش جسمی

0

70

0/82

8/38

درد جسمی

0

70

8/07

8/67

سممت عمزمی

0

70

2/33

8/05

0

70

8/06

8/09

کارکرد اجتماعی

0

70

3/06

8/86

نقش هینانی

0

70

0/69

8/08

سممت روانی

0

70

5/05

8/00

نشا

نتای مندرج در جدول فزق نشا میدهد که شزمز حزین برار کلیه ابعاد کیفیدت زنددیی معندیدار نمدیباشدد( .)P<8/82در
نتینه واریانسهار مؤحفههار کیفیت زندیی در دو یروه با هم برابر بزده و از پیشفر برابرر واریانسها تخطی نشده اسدت،
این یافته ،پایایی نتای بعدر را نشا میدهد .برار تعیین معنادارر اثر یدروه بدر کیفیدت زنددیی ،از شزمدز مﺒددار ویلکدز
استفاده شد که نتای حاصل در جدول زیر یزار شده است:
جدول  :6نتای شزمز

مﺒدار ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره مؤحفههار کیفیت زندیی

Eta

Sig

DF

Error DF

F

Value

8/59

8/880

0

70

3/66

8/78

نتای شزمز مﺒدار ویلکز نشا میدهد که بین دو یروه حداول در یکی از مؤحفههار کیفیت زنددیی تفداوت معندادار وجدزد
دارد .میزا  F=3/66و مﺒددار ویکلدز بدا ارز  Value=8/78در سدطح  P>8/80معندادار مدیباشدد .بدا تزجده بده نتدای
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بهدستشمده از شزمز هار حز و مﺒدار ویلکز ،تحلیلهار مربز به اثرات بین شزمزدنیها مزرد بررسی ورار یرفت کده نتدای
بهدستشمده در جدول زیر وابلمشاهده است:
جدول  :7نتای تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) اثرات یروه بر مؤحفههار کیفیت زندیی
Variable

DF

Mean Square

F

Sig

Eta

عملکرد جسمی

0

530/60

9/70

8/883

8/00

نقش جسمی

0

60/08

03/89

8/880

8/00

درد جسمی

0

70/80

00/22

8/8880

8/09

سممت عمزمی

0

08

9/00

8/885

8/00

0

008/02

0/27

8/880

8/89

کارکرد اجتماعی

0

27/08

00/03

8/880

8/03

نقش هینانی

0

07/00

06/36

8/8880

8/07

سممت روانی

0

525/82

08/08

8/885

8/05

نشا

نتای شزمز مانزا نشا میدهد که بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب ،در مزحفههار عملکرد جسمی( F=9/70و
 ،)P>8/80نقدددش جسدددمی( F=03/89و  ،)P>8/80درد جسدددمی( F=00/22و  ،)P>8/80سدددممت عمدددزمی( F=9/00و
 ،)P>8/80نشا ( F=0/27و  ،)P>8/80کارکرد اجتماعی( F=00/03و  ،)P>8/80نقدش هیندانی( F=06/36و  )P>8/80و
سممت روانی( F=08/08و  )P>8/80تفاوت معنادارر وجزد دارد .به این صزرت که نمره کل مزحفه هار هشت یانده کیفیدت
زندیی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب به طزر معنادارر متفاوت بزده است .همچنین متغیر یروه  8/00درصد از واریانس
عملکرد جسمی 8/00 ،درصد از واریانس نقش جسمی 8/09 ،درصد از واریانس درد جسمی 8/00 ،درصد از واریدانس سدممت
عمزمی 8/89 ،درصد از واریانس نشا  8/03 ،درصد از واریانس کارکرد اجتمداعی 8/07 ،درصدد از واریدانس نقدش هیندانی و
 8/05درصد از واریانس سممت روانی را تﺒیین میکند .بنابر نتای به دست شمده ،فرضیه دوم تایید میشزد.
فرضیه سوم :از نظر مولفههای آشفتگی هیجانی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
جهت تنزیه و تحلیل دادههار مربز به تفاوت بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب از ححاه ششفتگی هیندانی ،از
رو تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) بهره یرفته شد .وﺒل از بکار ییرر این شزمز مفروضههار این شزمز بهوسیله شزمدز
حز مزرد بررسی ورار یرفت .به همین منﻈزر برار بررسی پیشفر برابرر واریانسهار ششفتگی هینانی در یروههار مدزرد
پژوهش نیز از شزمز حز استفاده شد .نتای شزمز حز در جدول زیر شمده است:
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جدول  :0نتای شزمز حزین جهت بررسی همگزنی واریانسهار ششفتگی هینانی
Variable

Df1

Df2

F

Sig

تحمل ششفتگی

0

70

8/05

8/36

ارزیابی ذهنی ششفتگی

0

70

8/02

8/69

تزجه به هینانات

0

70

8/86

8/08

اودامهار تنﻈیم کننده

0

70

0/70

8/00

نتای مندرج در جدول فزق نشا میدهد که شزمز حزین برار کلیه ابعاد ششفتگی هینانی معنیدار نمدیباشدد( .)P<8/82در
نتینه واریانسهار مؤحفههار ششفتگی هینانی در دو یروه با هم برابر بزده و از پیشفر برابدرر واریدانسهدا تخطدی نشدده
است ،این یافته ،پایایی نتای بعدر را نشا میدهد .برار تعیین معنادارر اثر یروه بدر ششدفتگی هیندانی ،از شزمدز مﺒددار
ویلکز استفاده شد که نتای حاصل در جدول زیر یزار شده است:
مﺒدار ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره مؤحفههار ششفتگی هینانی

جدول  :9نتای شزمز
Eta

Sig

DF

Error DF

F

Value

8/50

8/880

0

72

0/90

8/79

نتای شزمز مﺒدار ویلکز نشا میدهد که بین دو یروه حداول در یکی از مؤحفههار ششفتگی هینانی تفاوت معندادار وجدزد
دارد .میزا  F=0/90و مﺒددار ویکلدز بدا ارز  Value=8/79در سدطح  P>8/80معندادار مدیباشدد .بدا تزجده بده نتدای
بهدستشمده از شزمز هار حز و مﺒدار ویلکز ،تحلیلهار مربز به اثرات بین شزمزدنیها مزرد بررسی ورار یرفت کده نتدای
بهدستشمده در جدول زیر وابلمشاهده است:
جدول :08نتای تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) اثرات یروه بر مؤحفههار ششفتگی هینانی
Variable

DF

Mean Square

F

Sig

Eta

تحمل ششفتگی

0

08/60

9/00

8/885

8/00

ارزیابی ذهنی ششفتگی

0

305/00

00/09

8/8880

8/00

تزجه به هینانات

0

76/82

7/79

8/887

8/89

اودامهار تنﻈیم کننده

0

06/20

7/76

8/887

8/89

نتای شزمز مانزا نشا میدهد که بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب ،در مزحفههار تحمل ششدفتگی( F=9/00و
 ،)P>8/80ارزیابی ششفتگی( F=00/09و  ،)P>8/80تزجه به هینانات( F=7/79و  )P>8/80و اودامات تنﻈیمدی( F=7/76و
 )P>8/80تفاوت معنادارر وجزد دارد .به این صزرت که نمره کل مزحفه هار چهاریانه ششفتگی هینانی بین دانششمززا کم-
خزاب و پرخزاب به طزر معنادارر متفاوت بزده است .همچنین متغیر یدروه  8/00درصدد از واریدانس تحمدل ششدفتگی8/00 ،
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درصد از واریانس ارزیابی ششفتگی 8/89 ،درصد از واریانس تزجه به هینانات و  8/89درصدد از واریدانس اوددامات تنﻈیمدی را
تﺒیین میکند .بنابر نتای به دست شمده ،فرضیه سزم تایید میشزد.

نتایج حاصل از آمار توصیفی
نتای حاصل از بررسی ویژییها و خصزصیات جمعیت شناختی پاسخگزیا نشا داد که؛  %69پاسخگزیا دچار اختم ت کدم
خزابی و  %73پاسخگزیا دچار اختم ت پرخزابی در یروه سنی  03تا  00سال و همچنین  %30پاسخگزیا دچدار اخدتم ت
کم خزابی و  %57پاسخگزیا دچار اختم ت پرخزابی در یروه سنی  02تا  06سال ودرار داشدته اندد %08 .پاسدخگزیا دچدار
اختم ت کم خزابی و  %32پاسخگزیا دچار اختم ت پرخزابی را یروه دخترا و همچنین  %68پاسخگزیا دچدار اخدتم ت
کم خزابی و  % 62پاسخگزیا دچار اختم ت پرخزابی را یروه پسرا تشکیل داده اند %72 .پاسخگزیا در مقطع متزسطه اول
و  %52پاسخگزیا در مقطع متزسطه دوم مشغزل به تحصیل بزده اند %35 .پاسدخگزیا در پایده هفدتم %53 ،پاسدخگزیا در
پایه هشتم %58 ،پاسخگزیا در پایه نهم و  %52پاسخگزیا در پایه دهم مشغزل به تحصیل بزده اند.

نتایج حاصل از تحلیل فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :از نظر مولفههای شایستگی اجتماعی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
برار بررسی میزا شایستگی اجتماعی بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب دوره متزسطه در شهر چابهار از شزمز
مانزا( )MANOVAاستفاده شده است .طﺒق بررسیهار اننام شده مشخص یردید که بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب
و پرخزاب ،از نﻈر مزحفه هار شایستگی اجتماعی(مهارتها و تزاناییهار شناختی ،مهارتهار رفتارر ،کفایت هینانی و شمایه-
هار انگیزشی) تفاوت معنادارر وجزد دارد .به بیانی دیگر؛ نمره ابعاد شایستگی اجتماعی بین دانششمززا کمخزاب و پرخدزاب
به طزر معنادارر متفاوت بزده است .با تزجه به نتای کسب شده ،فرضیه اول تحقیق تایید شده است .نتینه حاصل بدا یافتده-
هار تحقیق سلیمانی نژاد( ،)0398ابزاحقاسمی و همکارا ( )0398و عیسی زادیا و همکارا ( )0392همسز بزده است.
فرضیه دوم :از نظر مولفههای کیفیت زندگی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
برار بررسی میزا کیفیت زندیی بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخدزاب دوره متزسدطه در شدهر چابهدار از شزمدز
مانزا( )MANOVAاستفاده شده است .طﺒق بررسیهار اننام شده مشخص یردید که بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب
و پرخزاب ،از نﻈر مزحفه هار کیفیت زندیی(عملکرد جسمی ،نقش جسدمی ،درد جسدمی ،سدممت عمدزمی ،نشدا  ،کدارکرد
اجتماعی ،نقش هینانی و سممت روانی) تفاوت معنادارر وجزد دارد .به بیانی دیگر؛ نمره ابعداد کیفیدت زنددیی بدین داندش-
شمززا کمخزاب و پرخزاب به طزر معنادارر متفاوت بزده است .با تزجه به نتای کسب شده ،فرضدیه دوم تحقیدق تاییدد شدده
است .نتینه حاصل با یافتههار تحقیق مسعزدر( ،)0390طزبایی و همکارا ( )0390و شکرستدت و همکدارا ( )5802همسدز
بزده است.
فرضیه سوم :از نظر مولفههای آشفتگی هیجانی بین دانشآموزان کمخواب و پرخواب تفاوت وجود دارد.
برار بررسی میزا ششفتگی هینانی بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب و پرخزاب دوره متزسطه در شدهر چابهدار از شزمدز
مانزا( )MANOVAاستفاده شده است .طﺒق بررسیهار اننام شده مشخص یردید که بین دو یروه از دانششمززا کمخزاب
و پرخزاب ،از نﻈر مزحفه هار ششفتگی هینانی(تحمل ششفتگی هینانی ،ارزیابی ذهنی ششفتگی ،میزا تزجه به هینانات منفی
در صزرت ووزع و اودام هار تنﻈیم کننده برار تسکین ششفتگی) تفداوت معندادارر وجدزد دارد .بده بیدانی دیگدر؛ نمدره ابعداد
ششفتگی هینانی بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب به طزر معنادارر متفاوت بزده است .بدا تزجده بده نتدای کسدب شدده،
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فرضیه سزم تحقیق تایید شده اسدت .نتینده حاصدل بدا یافتدههدار تحقیدق معدزز و همکدارا ( ،)0392رحمدانی جدزانمرد و
خانی( ،)0396تامسن و همکارا ( ،)5800تسزنز و همکارا (  )5802و هیلی کاحس و همکارا ( )5802همسز بزده است.
جمع بندی و نتیجه گبری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد شایستگی اجتماعی ،کیفیت زندیی و ششفتگی هینانی دانششمززا متزسطه کدمخدزاب و
پرخزاب شهر چابهار به اننام رسیده است .جهت نیل به هدف؛ اودام به تهیه و تززیع پرسشنامه  07سزاحی شایستگی اجتماعی
فلنر و همکارا ( ،)0998پرسشنامه  36سزاحی کیفیت زندیی شحین یدن ( )5882و پرسشدنامه  02سدزاحی تحمدل ششدفتگی
هینانی سیمزنز ( )5882شده است .نمزنه شمارر انتخداب شدده شدامل  08نفدر از داندش شمدززا کدم خدزاب( 08نفدر) و پدر
خزاب( 08نفر) دوره متزسطه شهر چابهار بزده است ،که به رو نمزنه ییرر هدفمند انتخاب شدند .تنزیه و تحلیل دادههدار
حاصل از پرسشنامه تحقیق در دو بخش شمار تزصیفی و شمار استنﺒاطی ارائه شده است .در بخش شمدار تزصدیفی خصزصدیات و
ویژییهار پاسخگزیا را با تزجه به سزالهار مطرح شده در پرسشنامه بیا نمزده و در بخش شمار استنﺒاطی ابتددا فرضدیات
تحقیق بیا شده و سپس با استفاده از شزمز تحلیل واریانس چند متغیره(مانزا) فرضیههار تحقیدق بررسدی شدده اندد .نتدای
حاصل از تنزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نیز نشا داد که :بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب شهر چابهار از نﻈر مزحفه هار
شایستگی اجتماعی(مهارتها و تزاناییهار شناختی ،مهدارتهدار رفتدارر ،کفایدت هیندانی و شمایدههدار انگیزشدی) تفداوت
معنادارر وجزد دارد .بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب شهر چابهار از نﻈر مزحفه هار کیفیت زندیی(عملکرد جسمی ،نقش
جسمی ،درد جسمی ،سممت عمزمی ،نشا  ،کارکرد اجتماعی ،نقش هینانی و سممت رواندی) تفداوت معندادارر وجدزد دارد.
بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب شهر چابهار از نﻈر مزحفه هار ششفتگی هینانی(تحمل ششفتگی هینانی ،ارزیدابی ذهندی
ششفتگی ،میزا تزجه به هینانات منفی در صزرت ووزع و اودام هار تنﻈیم کننده برار تسدکین ششدفتگی) تفداوت معندادارر
وجزد دارد.
پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
با تزجه به شنچه که مطرح شد و بر اساس تنربیات به دست شمده در این پژوهش و با تزجه به امر تحقیدق کده علمدی همدزاره،
جریانی مستمر و نامحدود است و نمیتزا برار ش پایانی در نﻈر یرفت و یافتههار هر تحقیقی سدزا ت جدیددر را بدر مدی
انگیزد ،حذا پیشنهاد می یردد که محققا عمومند به چنین مزضزعاتی جهت اننام تحقیقات بعدر به مزارد زیر تزجه فرمایند.






پیشنهاد مییردد پژوهشهار بیشترر در زمینه کیفیت زندیی ،شایستگی اجتماعی و ششفتگی هینانی و همچندین
مزحفههار شنها اننام یردد.
به منﻈزر اطمینا بیشتر ،تکرار پدژوهش بدا اسدتفاده از شزمدز هدار دیگدر و ....در نمزنده هدار یسدتردهتدر تزسدط
پژوهشگرا دیگر صزرت بگیرد.
در تحقیقات بعدر از مصاحﺒه روا شناختی به منﻈر جلب همکدارر ،اعتمداد و برودرارر رابطده و سدپس در واحدب
مصاحﺒه ،پرسشنامه تکمیل و متغیرهار جمعیت شناختی مزرد سننش ورار ییرد.
برار افزایش تعمیمپذیرر دادهها زم است این پژوهش در جزامع دیگر و با استفاده از رو
مزرد بررسی ورار ییرد.

نمزندهییدرر تصدادفی

به محققا بعدر پیشنهاد میشزد تا شننایی که می تزانند متغیرهار مزاحمی که در ایننا به شنها اشاره نشدده اسدت
و به ذهن پژوهشگرا میرسد ،کنترل کنند و جامعهار با میزا تناسب بیشتر را در اختیار داشته باشند ،تا تحقیق و
پژوهش دویقترر را اننام دهند و بتزانند ش را به جامعه تعمیم دهند.
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پیشنهادات کاربردی
نتای این تحقیق نشا داد که بین دانششمززا کمخزاب و پرخزاب از نﻈر کیفیت زندیی ،شایستگی اجتماعی و ششفتگی
هینانی تفاوت وجزد دارد .بنابراین پیشنهاد می یردد مسيز و سازما هار مربزطه نسﺒت به شرکت دانششمززا دارار
اختم ت خزاب(کم خزابی و پرخزابی) در کمس هار مشاوره و دوره هار شمززشی مهارت هار زندیی ،حل مسيله ،تصمیم
ییرر ،مدیریت استرس و ارتﺒا بین فردر و  ...اودام نمایند .این مزارد می تزاند باعث افزایش کارامدر ،کاهش اختم ت
خزاب ،بهﺒزد کیفیت زندیی ،افزایش شایستگی اجتماعی ،کاهش ششفتگی ها و در نهایت رشد و تعاحی نزجزانا شزد.
مسيز و خانزاده ها برار تقزیت انزاع شایستگی هار اجتماعی نزجزانا می بایست نسﺒت به ایناد شﺒکه هار اجتماعی
جدید ،تقزیت شﺒکه هار مزجزد در خانزاده ها ،افزایش اعتماد اعم از اعتماد شخصی ،وابلیت اعتماد به عمزم ،اعتماد نهادر یا
مدنی ،ای ناد فرصت برار تعامل اجتماعی اعم از تعامل فردر و یروهی ،فراهم کرد شرایط افزایش کنش هار یادییرانه و
تقزیت ش ؛ اودامات زم را اننام دهند.
برار تقزیت کیفیت زندیی ،کاهش اختم ت خزاب و همچنین کاهش ششفتگیهار هینانی نزجزانا پیشنهاد میشزد از
خدمات بهداشت روان ی مانند استفاده از دفاتر خدمات مشاوره ار و بریزارر کاریاه هار شمززشی بهداشت روانی استفاده
بیشترر شزد .این کار می تزاند به کاهش فشارهار روانی و ارتقار سطح سممت عمزمی نزجزانا کمس شایانی نماید.
با تزجه به نتای به دست شمده در این تحقیق؛ پیشنهاد می شزد که مسيزحین و خانزاده ها ،برنامه هار شمززشی مناسﺒی در
جهت تزانمندسازر و ودرت تطابق برار نزجزانا تدارک بینند تا این امر باعث بهﺒزد کیفیت خزاب و ودرت مقابلهر مزثر شنا
در برابر تنش ها و فشارهار روانی بهﺒزد یابد.
خانزاده ها ،کارشناسا و معلما باید سعی کنند که همه عزاملی را که در شکل ییرر اختم ت روانی و کیفیت خزاب بر
دانششمززا نقش دارند(مانند انزاع استرس و  )...را مزرد تزجه ورار دهند.
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