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 چکيده

های رفتاری بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خود ارزشمندی و سبکهدف از پژوهش حاضر، پیش

باشد. از لحاظ دانشجویان سال اول دانشگاه آزاد اسالمی بود. روش پژوهش، برحسب هدف بنیادی می

ری شامل کلیه دانشجویان است. جامعه آما با تکیه بر رگرسیون روش در زمره تحقیقات همبستگی

گیری در دسترس نفر به صورت نمونه 150های آزاد شهر تهران بود که از بین آنها سال اول دانشگاه

. ابزارهای پژوهش روش گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه است انتخاب شدند.

)کروکر وهمکاران(، وسبک رفتاری خودارزشمندی  ،سازگاری اجتماعی )بل(های پرسشنامهشامل 

های توصیفی به بررسی ها ابتدا در تحلیلدیسک )مارستون( می باشد. جهت تجزیه تحلیل داده

های گرایش مرکزی)میانگین، میانه( و پراکندگی)انحراف های جمعیت شناختی و بیان شاخصویژگی

های پارامتریک نباطی از آزمونمعیار، واریانس،کجی و کشیدگی( پرداخته شد و در قسمت آمار است

 در این پژوهش، محقق، داده تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

و  SPSS 20افزار بندی از طریق نرمدست آمده از پرسشنامه را پس از استخراج و طبقهو اطالعات به

R قرار داده است. مورد تجزیه و تحلیل 

ها، مشخص شد که بین سازگاری اجتماعی و خود ارزشمندی رابطه معناداری وجود فتهبا استناد به یا

تاثیر گذاری بیشترین های رفتاری و سازگاری اجتماعی، سبک رفتاری دارد. از طرفی بین سبک

 همبستگی را با سازگاری اجتماعی داردکه در حاشیه معناداری است.

 .های رفتاری، دانشجویان سال اولندی، سبکسازگاری اجتماعی، خودارزشم واژگان کليدی:
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 2، مرجان جعفری روشن1ماه نسا کریمی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، تهران، ایران 1
 .ایران تهران، آزاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه گروه روان شناسی، استادیار،  2

 

  نام نویسنده مسئول:

 روشنمرجان جعفری

 ارزشمندی  بينی سازگاری اجتماعی بر اساس خودپيش

 ن سال اول دانشگاه آزاد اسالمیدانشجویارفتاری های و سبک

 25/12/1399 تاریخ دریافت:

 4/2/1400 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
است که به  یو روش شودیم فیدارد، تعر ازیزا نبالقوه استرس یهاتیمهار موقع یکه فرد برا یبه عنوان تالش یسازگار

 یمعنا هب ی. سازگارهددیخود را ارتقا م یو روان یرا با خود سازگار کرده و سالمت جسمان طیو مح طیآن فرد خود را با مح لهیوس

 یرخورده است.سازگا وندیپ یبه اهداف شخص یابیو دست یفرد نیبوده و با لذت بردن از روابط ب یاجتماع-یابعاد روان یخاص دارا

همچون  یمتعدد یهاریمتأثر از متغ تواندیاست که م یمهم اریافراد، مخصوصاً در زمان ورود به دانشگاه موضوع بس یاجتماع

 ،یلیتحص مانند: افت یبا دانشگاه مشکل داشته باشند با مسائل مختلف یکه در سازگار یانیعزت نفس باشد. دانشجوو  تیشخص

 (1395 ،یبنی)احمد هستند بانیو سو مصرف مواد دست به گر ییانزواجو ،یاضطراب،افسردگ ل،یترک تحص ن،ییپا شرفتیپ

یسال اول م انیدانشجو یرفتار یهاو سبک یخود ارزشمند بر اساس یاجتماع یسازگار ینیبشیحاضر درباره پ پژوهش

 .باشد

 لیتحل دگاهیپارسونز، د هینظر کسون،یار یاجتماع یروان هینظر لیاز قب یمختلف یهادگاهید ،یخصوص چارچوب نظر در

قرار گرفته است.  یشناخت -یاجتماع هیپژوهش در چارچوب نظر نیراستا ا نیوجود دارد. در ا یشناخت یاجتماع هیو نظر یروان

 یاجتماع یروهاین ریکرده است. طبق آن انسان نه تنها تحت تأث نییتب طیبا مح سانتعامل ان قیرفتار انسان را از طر هینظر نیا

به دو جان ییدهد، که بندورا آن را جبرگرا رییمناسب تغ یاو آن را به گونه رگذاشتهیتأث طیدر مح تواندیم زیبلکه خود ن باشدیم

هم نسبت به  کهیبه طور کند،یها را، خود انتخاب منحوه برخورد با آن یاست، ول یاجتماع یروهاین ری. انسان تحت تأثنامدیم

 هیطبق نظر ،ی. به طور کلگذاردیم ریتأث هاتیکرده و بر موقع ریها را تفسوهم فعاالنه آن دهدیواکنش نشان م یطیمح طیشرا

 را دارا باشد یطیمح ریمتغ طیانطباق با شرا ییتوانا باشد،کهیکاماًل سازگار م یموجود ،یانسان به شرط ،یاجتماع یشناخت

 .(2001 ن،ی)پرو

ها، که غالبًا مستلزم اصالح تکانه یطیمح یازهایهماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن ن یاجتماع یسازگار

 .(1395)حدت، باشدیها منگرش ای هاجانیه

 ،یدیبه نقل از رش و،یتریمیاست)د تیذهن، خود و شخص نیتعامل ب لیو تحل یاز بررس یناش جیاز نتا یکی یخودارزشمند

 یچگونگ ،یو اصالح رفتار اجتماع یکاهش افسردگ ،یزشیمنبع انگ ،یمیخودتنظ،ی( که موجب ارتقا سطح سالمت عموم1395

یم انیاثرات خود را نما یو اجتماع یآموزش ،یخانوادگ ،یفرد یزندگ فبوده و در سطوح مختل یمناسب مواجهه با حوادث زندگ

 .(1391،ی)کروکر،سامرز و الهاتن به نقل از زک کند

وجود  ی( چهار سبک رفتار1928از نظر مارستون) باشدکهیم گرانیهر فرد در تعامالت با د یرفتار وهیش ،یرفتار سبک

 .(1394. )نقل از دادفر و همکاران،کندیعامالت خود از آن استفاده مدو سبک غالب است که معموالً در ت ای کیدارد که در هر فرد 

 یعزت نفس با سازگار نینشان داد که ب انیدر دانشجو یعزت نفس و سازگار نیرابطه ب ی( در مطالعه بررس1396)رانوندیب

 یریگجهینت طورنیو ا باشدیرابطه معنادار م یلیتحص یعزت نفس و سازگار نیب ینشده است ول دایپ یرابطه معنادار یاجتماع

خوب و کاهش اضطراب  یکنترل رفتارها ،سازگارانه یبروز رفتارها ،یبهداشت روان نفس؛آموزش عزت   وهیکرد که موثر بودن در ش

با ابعاد  یاجتماع ی(درپژوهش خود نشان داد که سازگار1394آذر ) انی. سپهردهدیدر دختر و پسر را موجب م یاجتماع

با  یندارد.ول یداری( رابطه معنادررقابت، عشق به خد گرانیشکست د ،یلیتحص یستگیو شا تیمشروط)صالح یدخودارزشمن

 ،یبداراست. طوالمعنا ی( بطور منفیزگاریتقوا و پره ،یخانوادگ تیظاهر، حما گران،ید دییمشروط)تا یخودارزشمند یهامولفه هیبق

نشان دادند که عزت نفس اثر مثبت و  یاجتماع یعزت نفس با سازگار یانجینقش م ی( در بررس1392نژاد) یو مطهر یصمد

 یاجتماع یسازگار ینیبشیدر پ تیبر ابعاد شخص ی( در مطالعه خود مبن1390)انیدارد. شاکر یاجتماع یبر سازگار ینادارمع

  .کندیم ینیبشیرا پ یاجتماع یسازگار یشناس فهیبودن، وظ ریدلپذ ،ییبرون گرا تیشخص یهایژگینشان داد و

 یاجتماع یاز سازگار یبعد کیتنها بودن که  ت،ی( نشان داده شد که عزت نفس و شخص2002پژوهش، چنگ و فارن هام) در

عزت نفس و  یگریانجیتحت عنوان نقش م یا( در مطالعه2018کان) یو ج یرو نگ،یهست را تحت شعاع قرار داده است. چ

 از یریشگیپ یعزت نفس برا شینشان دادند که در افزا نیدر چ ناننوجوا انیم یردگو افس یاجتماع تیدر حما یخودکارآمد

که پنج  دندیرس جهینت نیخود به ا یها( در پژوهش2018و همکاران) مسترایشود.کل دیتاک دیبا ینیدر نوجوانان چ یافسردگ
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وبوتا باشد.ک دیمف هدر دانشگا یگارهمزمان با ساز تیرشد شخص فیظر یهاآشکار کردن روش یممکن است برا تیشخص یژگیو

 و گرانیعملکرد، تعامل با د شرفت،یپ یکه عزت نفس بر الگوها دندیرس جهینت نیخود به ا یها( در پژوهش2002)یو سازاک

 یروابط اجتماع نیکه ارتباط ب دندیرس جهینت نیخود به ا یها( در پژوهش2020) چیو الر شلی. مگذاردیم ریتاث یسالمت روان

 نیبازخورد مثبت ب کیواقعاً متقابل است و نشان دهنده  یها در تمام مراحل رشد در طول دوره زندگآن نفسراد و سطح عزت اف

سال اول در  انیبا دانشگاه در دانشجو ی( نشان داده شد که عزت نفس باال و سازگار2017رز ) یساختارها است.در مطالعه رن

که  ییهاصورت گرفته شد، پژوهش یاجتماع یسازگار نهیکه در زم یمطالعاتبا توجه به  نیمثبت دارند. بنابرا یهمبستگ نیپیلیف

 یسال اول دانشگاه بررس انیدانشجو یاجتماع یسازگار نییتع یرا در کنار هم برا یو سبک رفتار یخود ارزشمند یرهایمتغ

به  یشتریکمک ب دیکه شا یدیجد کردیشود و با رو مورد مطالعه قرار داده ریدو متغ نینشد. لذا بجاست که ا دهیکرده باشد، د

با  پژوهش نیمحقق برآن است با انجام ا نیشود. بنابرا دهیسال اول داشته باشد سنج انیدردانشجو یاجتماع یسازگار نییتب

 یاجتماع یسازگار کنندهینیبشیچقدر پ یرفتار یهاو سبک یمشخص کند که خود ارزشمند یاستفاده از روش همبستگ

 .باشندیم اولسال  انیدانشجو

 

 تحقيق روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ،یجامعه آمار 

است.  یادی. از لحاظ هدف بنباشدیم ونیبر رگرس هیبا تک یهمبستگ قاتیدر زمره تحق قیحاضر از لحاظ روش تحق پژوهش

 یینها زشی. حجم نمونه  بعد از  رباشدیان مآزاد شهر تهر یسال اول دانشگاه ها انیدانشجو هیدر پژوهش حاضر، کل یجامعه آمار

اطالعات در پژوهش  یاز روش در دسترس استفاده شد. روش گردآور یبردارنمونهپژوهش جهت  نیشد. در ا نیینفر تع 150

، ()بل یاعاجتم یسازگار یها از ابزار پژوهش، پرسشنامه هاداده یآورجمع یمنظور برا نیحاضر با استفاده از پرسشنامه است، به ا

 .د)مارستون( استفاده ش سکید ی)کروکر وهمکاران(، وسبک رفتار یخودارزشمند

.در  باشدیبزرگساالن م یبرا یگریآموزان و دمربوط به دانش یکیبل دو پرسشنامه ارائه کرده است که  یسازگار نهیزم در

یر مرا در ب یو اجتماع یشخص یجداگانه سازگار یریگفرم پنج سطح اندازه نیپژوهش از فرم بزرگسال استفاده شده است، ا نیا

هش  پژو نی. ایشغل یو سازگار یعاطف یسازگار ،یاجتماع یسازگار ،یتندرست یسازگار نه،در خا یکه عبارتند از: سازگار ردیگ

 یوالً تجربه شغلسن معم نیدر ا انیسرو کار داشت و چون دانشجو 21تا  19 یسال اول در رنج سن انیکه با دانشجو نیا لیبه دل

( بعد از ترجمه و 1371)یپرسشنامه توسط بهرام نیاست. ا هآن مورد استفاده قرار گرفت یاجتماع یندارند. لذا فقط آزمون سازگار

 ،یاوریبدست آمد) 89/0کرونباخ آن معادل  یآلفا بیآزمون و ضر نیاجرا شد. اعتبار ا ینفر به صورت تصادف 200 یبررو شیرایو

ارشد  یکارشناس قطعدر م لیشاغل به تحص انینفر از دانشجو 15 ی( بر رو1374فرد) یکه توسط عبد یگریژوهش د(. در پ1392

( که 1389)یو موسو نیآذ  قیبه دست آمد. ودر تحق 88/0کرونباخ  یآزمون با روش آلفا ییایدانشگاه مشهد صورت گرفت پا

گزارش  91/0کرونباخ  یآلفا قیآن از طر ییایگرفت. پا شهرصورتندویآموزان مقطع متوسط فراز دانش ینفر 230نمونه  یبررو

 .بدست آمده است 89/0پرسشنامه در پژوهش حاضر  نیا اخکرونب یشده است. آلفا

 یخودارزشمند یآن عبارتند از: بعد درون یهااسیخرده مق بوده، هیگو 35و  اسیرمقیز 7 یدارا یخودارزشمند پرسشنامه

ت و رقاب ،یعلم یستگیو شا تی)صالحیخودارزشمند یرونی( و بعد بیزگاریعشق به خدا، تقوا و پره ،یو عشق خانوادگ تی)حما

سارجنت و  ی.در مطالعهباشندیم هیگو 5ها شامل  هرکدام از مؤلفه ه( کگرانید دییتأ ،یو ظاهر یکیزیف ،ییجوسبقت

ماه  5بعد از  زین هااسیخرده مق ییبازآزما ییایاست. پاگزارش شده  94/0تا  78/0 نیب ،اسیخرده مق7 ی(. آلفا2006همکاران)

 کسانی یو ساختار عامل ییایو پا ییروا نبرطبق گزارش کراکر و همکارا اسیمق نیا یسیبود. نسخه انگل 94/0تا  78/0 نیفاصله ب

در دو عامل  لیقابل تقل یخودارزشمند اسینشان داد که هفت پاره مق ی( در پژوهش1391 ،یهردو جنس دارد. )زک یبرا یو ثابت

 یخودارزشمند نیب ی. رابطه معناداردینام یرونیب یوخودارزشمند یدرون یخودارزشمند توانیهستند ودو عامل مذکور را م

 لیدر چهار عامل قابل تقل اسیمق یهاهیگو یعالوه بر آن تمام باشدیم قیابزار تحق ییوجود دارد که معرف روا یوعزت نفس جمع
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 رانیبوده و متناسب با فرهنگ ا یمطلوب اریبس ییایو پا ییروا یدارا یخودارزشمند اسیسازه است. مق ییروا انگریهستند که ب

 .باشدیم 57/0پرسشنامه در  پژوهش حاضر  نیکرونباخ ا ی(. آلفا1393و همکاران،  یلنگرود یآرا ه.. )سبزباشدیقابل استفاده م

ابزار  ییایو پا ییکرد. روا یافراد را بر اساس آن طبقه بند توانیکه م باشدیم یچهار سبک رفتار یدارا یرفتار شناس مدل

 با توجه سکید یابینموده است. دقت ابزار ارز افتیدر تیصالح هیدیی( تا2006کالسن ) تریاست . توسط پروفسور پ یجهان سکید

افراد با سبک   I ،94/0 یسبک رفتار یافراد دارا  D ،91/0یسبک رفتار یر بود. افراد دارایافراد به شرح ز یرفتار یبه الگو

 ییبود. روا 6/43/0 اریبا انحراف مع 88/49/0 یبه طور کل سکیابزار د  . C ،82/0یسبک رفتار یو افراد دارا  S ،81/0 یرفتار

 .(1390کاران، قرار گرفته است)دادفر وهم دییتا موردکرونباخ  آن  یآلفا 2006،از سال یادیز قاتیآن در تحق ییایو پا

مجموعه پرسشنامه  نیکه ا دیها تقاضا گردگروه نیسرچ شد. و از ادم یمختلف دانشگاه یهاپژوهش کانال نیا یاجرا جهت

بصورت تک به  یخصوص یهامکرر و با ارتباط ینمودند. سرانجام با تقاضاها یهمکار یرا در کانال خود قرار بدهند، معدود افراد

 یسال اول و در رنج سن یورود به پژوهش و دانشجو یبرا تیو رضا یمندعالقه یعنی یودنورود آزم یهاکتک با درنظرگرفتن مال

 تیها محرمانه خواهد ماند. سرانجام پس از جلب رضاآن یکه اطالعات شخص نیا انیهدف پژوهش و ب حیسال.  با توض 21تا  19

مورد  یهاریها قرار گرفته شد، تا متغآن اریدر اخت هادهند،پرسشنامهها پاسخ ها خواسته شد که با دقت به پرسشها، از آنآن

شده  یآورجمع یهاشد. داده یآورپرسشنامه جمع لهیحاصل از پژوهش به وس یهاداده بیترت نیشود. به ا دهیسنج ،یبررس

رفت. قرار گ یآمار لیو تحل هی( مورد تجز رسونیپ یهمبستگ بیو ضر رهیچند متغ ونیرگرس لیمناسب)تحل یتوسط آزمون آمار

 یشناخت تیجمع یهایژگیو یبه بررس یفیتوص یهالیها ابتدا در تحلداده لیتحل هیجهت تجز قیتحق یهاداده یآورپس از جمع

مت ( پرداخته شد و در قسیدگیو کش یانس،کجیوار ار،ی)انحراف معی( وپراکندگانهیم ن،یانگی)میمرکز شیگرا یهاشاخص انیوب

 .انجام شد رسونیپ یهمبستگ بیو ضر رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل کیپارامتر یهااز آزمون دهبا استفا ینباطآمار است

 

 هاافتهی
 SPSS افزاربندی از طریق نرمنامه را پس از استخراج و طبقهدست آمده از پرسشپژوهش، محقق، داده و اطالعات به نیدر ا 

 .ه استقرار داد و تحلیل هیمورد تجز R و  20

 

  یشناخت تيها بر اساس اطالعات جمعداده فيتوص

است که  یدر حال نی( دختر بودند، ا3/087/0نفر) 131معادل  هایآزمودن ت،ی: نشان داده شد که از لحاظ جنس1جدول  در

 .( پسر شرکت داشتند7/12نفر) 19فقط 

 79یفراوان یسال که دارا 21( مربوط به سن 7/052/0) هایآزمودن شتریب ،ی: نشان داده شد که از لحاظ دامنه سن2جدول در

 .باشدیاست م 33 یفراوان یسال که دارا 19( مربوط به سن 022/0آمار ) نینفر و کمتر

  تيبر اساس جنس یو درصد نمونه آمار یفراوان عی: توز1جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنست

 7/12 19 پسر

 3/87 131 دختر

 100 150 کل

 پژوهش های تهافیمأخذ: 
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 بر اساس سن یو درصد نمونه آمار یفراوان عی: توز2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغير سن

19 33 0/22  

20 38 3/25  

21 79 7/52  

0/100 150 کل  

 پژوهش های افتهیمأخذ: 

 

( متاهل 3/017/0نفر)26آمار معادل  نی( مجرد و کمتر7/082/0نفر ) 124معادل هایشترآزمودنیتاهل، ب تیلحاظ وضع از

 یمحل زندگ ری( مربوط به شهر تهران بود. بر اساس متغ33/087/0نفر) 101معادل  هایآزمودن نیشتریبود. بر اساس محل تولد، ب

ط بومر یفراوان نیشتریب ،یلی( مربوط به شهر تهران بودند. از لحاظ رشته تحص66/0740/0نفر) 112معادل  هایآزمودن نیشتریب

 ها در حداقل بودند. رشته هی( و بق33/015/0نفر) 23معادل  تیری( و سپس رشته مد042/0نفر) 63معادل  یبه رشته روانشناس
 

 یرفتار یهاسبک ريبر اساس متغ یو درصد نمونه آمار یفراوان عی: توز 3 جدول
 

 درصدفراوانی فراوانی  

 های رفتاریسبک

D 25 7/16 

I 39 0/26 

S 60 0/40 

C 26 3/17 

Total 150 0/100 

  1399 ق،يتحق یها افتهی

 

هستند و  S یسبک رفتار ینفر( دارا 60درصد ) 40درصد از افراد با  نیشتریب دیکنیمالحظه م 3که در جدول  همانطور

 هستند. یسبک رفتار ینفر( دارا 25درصد )7/16آنها با  نیکمتر
 

 یاجتماع یسازگار ینيب شيپ یرهايمتغ یمرتبط با بررس یفي:  آمار توص4 جدول
 

 1399یافته های تحقيق، 

 

ا بطور دقیق نرمال نیستند ولی با اندکی اغماض در کشیدگی ی متغیرهباتوجه به بخش قبل مالحظه کردیم که توزیع همه

 توان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد.متغیرها برای بررسی همبستگی متغیرها می

 متغير
 های گرایش پراکندگیشاخص های گرایش مرکزیشاخص

 انحراف معیار واریانس کشیدگی اریبی میانگین انهمی

 206/0 043/0 -804/0 -123/0 55/1 53/1 سازگاری اجتماعی

 369/0 137/0 -611/0 -017/0 84/4 88/4 خود ارزشمندی

D330/4 756/18 043/0 329/0 -28/2 -5/2 سبک رفتاری 

I 706/4 156/22 -323/0 040/0 -45/0 0 سبک رفتاری 

S 295/4 451/18 125/0 -368/0 78/1 2 سبک رفتاری 

C 052/4 427/16 -505/0 -088/0 -386/0 0 سبک رفتاری 
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 : ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش6جدول

 

 خود ارزشمندی سازگاری اجتماعی متغير روش

 همبستگی پيرسون

  1 سازگاری اجتماعی

 1 **256/0 مندیخود ارزش

 درصد 95** معناداری در سطح 

 1399یافته های تحقيق، 

 

( در سطح 256/0کنید، رابطه بین سازگاری اجتماعی با خود ارزشمندی )طور که نتایج را در جدول فوق مالحظه میهمان

ی مستقیم معنادار ارزشمندی رابطه کنید سازگاری اجتماعی با خودباشد. همانطور که مالحظه میمورد تایید می 05/0معناداری 

  کند.دارد، یعنی با افزایش امتیاز خود ارزشمندی، میزان سازگاری اجتماعی افزایش پیدا می
 

 های خود ارزشمندی با سازگاری اجتماعی: ماتریس همبستگی مولفه7جدول 
 

 های خود ارزشمندیمولفه
 سازگاری اجتماعی

 تعداد نمونه ناداریاحتمال مع ضریب همبستگی پیرسون

 150 126/0 125/0 حمایت خانواده

 150 127/0 125/0 سبقت و رقابت جویی

 150 499/0 -056/0 ظاهری و جسمانی

 150 001/0 **281/0 عشق خدائی

 150 001/0 **262/0 شایستگی علمی

 150 707/0 031/0 تقوی و پرهيزگاری

 150 712/0 03/0 موافقت از سوی دیگران

 1399های تحقيق،  یافته

 

کنید که های متغیر خود ارزشمندی و سازگاری اجتماعی ارائه شده است. مالحظه میدر جدول فوق همبستگی بین مولفه

با سازگاری اجتماعی دارند.  262/0و  281/0های عشق خدائی و شایستگی علمی همبستگی مستقیم معناداری به ترتیب مولفه

 بیشتر است. 05/0ها از ناداری ندارند، چون مقدار احتمال معناداری آنها همبستگی معی مولفهبقیه
 

 های رفتاری با سازگاری اجتماعیهای سبک: ماتریس همبستگی مولفه8جدول 

 

 های رفتاریهای سبکمولفه
 سازگاری اجتماعی

 نمونهتعداد احتمال معناداری ضریب همبستگی پیرسون

D150 220/0 -101/0 سبک رفتاری 

I 150 076/0 *145/0 سبک رفتاری 

S 150 200/0 105/0 سبک رفتاری 

C 150 292/0 -087/0 سبک رفتاری 

 1399یافته های تحقيق، 
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 کنید سبکهای رفتاری و سازگاری اجتماعی ارائه شده است. که مالحظه میهای سبکدر جدول فوق همبستگی بین مولفه

های ی سبکدرصد مورد تایید است. بقیه 90ی اجتماعی دارد که در سطح اطمینان بیشترین همبستگی را با سازگار Iرفتاری 

در نتیجه با افزایش مقادیر عشق خدایی، شایستگی علمی و  همبستگی خیلی جزئی دارند و معنادار نیستند. Cو  D ،Sرفتاری 

 رود.، میزان سازگاری افراد باالتر میIسبک رفتاری 
  

 (ANOVAمدل رگرسيونی ): تحليل واریانس 9جدول  

 

 جدول تحليل واریانس

 مقدار احتمال معناداری آزمون فیشر آمارهF میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 1مدل 

 004/0b 640/3 139/0 5 695/0 رگرسیون

   038/0 144 495/5 باقیمانده

    149 190/6 کل

مدل 

2 

 001/0b 265/7 278/0 2 557/0 رگرسیون

   038/0 147 633/5 باقیمانده

    149 190/6 کل

 1399یافته های تحقيق، 

 

دهد. مالحظه ها را نشان میرگرسیونی برازش داده شده به داده( 2و 1و ثانویه )مدل  تحلیل واریانس مدل اولیهجدول فوق 

کمتر است، بنابراین مدل برازش داده شده با  05/0شود که مقدار احتمال معناداری تقریبا برابر صفر است و از سطح معناداری 

 باشد.استفاده از روش رگرسیونی مورد تایید می
 

 : جدول ضرایب رگرسيونی10جدول 
 

 جدول ضرایب رگرسيونی

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

 tآماره آزمون  استاندارد شده
مقدار احتمال 

 معناداری
 ضریب خطای معیار ضریب

 1مدل 

 000/0 122/4  211/0 868/0 ثابت مقدار

 001/0 300/3 261/0 044/0 144/0 خود ارزشمندی

 D 008/0 008/0 171/0 051/1 295/0  سبک رفتاری

 I 014/0 007/0 323/0 052/2 042/0 سبک رفتاری

 S 012/0 007/0 263/0 734/1 085/0  سبک رفتاری

 C 007/0 007/0 138/0 931/0 353/0  سبک رفتاری

 2مدل 

 000/0 086/4  211/0 861/0 ثابت مقدار

 001/0 334/3 263/0 043/0 145/0 خود ارزشمندی

 I 007/0 003/0 157/0 989/1 049/0 سبک رفتاری

 1399یافته های تحقيق، 

 

ذارند، اثیر گی سازگاری اجتماعی تدر جدول فوق ضرایب وزن رگرسیونی هرکدام از متغیرهای توضیحی که بر متغیر وابسته

و  باتوجه به احتمال معناداری  261/0ی متغیر خود ارزشمندی برابر شود که ضریب وزن استاندارد شدهارائه شده است. مالحظه می
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، 171/0به ترتیب  DISCهای رفتاری ی متغیرهای سبکآن در مدل این متغیر معنادار است. همچنین ضریب استاندارد شده

معنادار است، چون مقدار احتمال  Iتنها متغیر  05/0  و سطح معناداری tهستند که باتوجه به آزمون  138/0و   263/0، 323/0

شوند. ازطرفی مدل دارای یک ضریب ثابت عرض از مبدا هم با مقدار حذف می 1کمتر است و از مدل اولیه  05/0معناداری آن از 

مورد تایید  I( با متغیرهای توضیحی خود ارزشمندی و سبک رفتاری 2دل باشد و معنادار است. بنابراین مدل نهایی )ممی 868/0

 گیرد.قرار می

 

 بحث و نتيجه گيری
دانشجویان سال اول رفتاری های بینی سازگاری اجتماعی بر اساس خود ارزشمندی و سبکپیشاین پژوهش به بررسی 

ساله، مجرد، شهر تهران دارا بودند. نتایج فرضیه این  21دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته است. بیشترین فراوانی آزمودنی را دختران 

نتایج نشان داد های آن با سازگاری اجتماعی دانشجویان سال اول رابطه دارد . در واقع خودارزشمندی و مولفهوهش این بود که پژ

 داری  با سازگاری اجتماعی دارند. های عشق خدایی و شایستگی علمی همبستگی مستقیم معنامولفه

باشد. زیرا آنها نیز نشان دادند که ( همسو می1392طوالبی، صمدی و مطهری نژاد) با پژوهشنتایج پاسخ به این فرضیه، 

به این دلیل که میزان ارزش و احترامی که دانشجویان برای خود قایل  عزت نفس با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد.

قراری رابطه متقابل مناسب با خانواده و دیگران نقش هستند در چگونگی انجام وظایف، احترام به حقوق وقوانین اجتماعی و بر

که نشان داد بین عزت نفس با سازگاری اجتماعی رابطه معناداری پیدا نشده  (1396با پژوهش بیرانوند)بسیار با اهمیتی دارند. 

 وعشق شایستگی،بت، های خودارزشمندی)رقامولفهبا اجتماعی سازگاری رابطه ( که نشان داد1394) آذر است و پژوهش سپهریان

باشد. شاید علت ناهمسو می دار استهای خودارزشمندی این رابطه به طور منفی معنیولی با سایر مولفه.نیست دارمعنیخدایی( 

 عشق خداییهای دانشجویانی که از لحاظ اجتماعی سازگار بودند، ارزشمندی خود را مرتبط با حیطه تفاوت در نتیجه این باشد که 

متفاوت  تربیتی هایشیوه علت بهمندی مشروط خودارزش که دشود تصور کرو یا این طور مید. پیوند نداده بودن علمی و شایستگی

که برای فردی پیشرفت تحصیلی ارزش باشد و موفقیت در آن عزت نفس وی را افزایش ویا به عکس باشد بطوری کودکی دوران

نشان داده  (2017در مطالعه رنی رز )و موجب استرس و برسازگاری تاثیر منفی بگذارد.  ارزشی ایجاد کندشکست در آن حوزه بی

السی های پی در پی کشد. عزت نفس باال و سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول همبستگی مثبت دارند بطوری که فعالیت

بت تاثیر مث کهکند و با مطالعه حاضر جدید تقویت میو آموزشگاهی، عزت نفس و سازگاری به دانشگاه را در دانشجویان ورودی 

ه کند، کباشد. عزت نفس باال در فرد ایجاد حس اعتماد به خود میشایستگی علمی را در سازگاری اجتماعی نشان داد، همسو می

ی برای رشد عزت های سخت زندگی سازگار شود. کوپر اسمیت چهار عامل اسنادسازد تا با موقعیتاین احساس وی را قادر می

(. از 1381آورد.)مفتاح، هایی است که فرد در زندگی بدست میکند، که یکی از این چهار عامل تجارب و موفقیتنفس بیان می

(. این 1397هایش ارتباط وجود دارد)توکلی زاده،طرفی دیگر کوپر اسمیت اعتقاد دارد بین عزت نفس و تصور فرد از توانمندی

تایج پژوهش حاضر با ندهد. باشد، را نشان مین با پژوهش حاضر که شایستگی علمی در سازگاری تاثیر گذار میها همسو بودنظریه

( که نشان دادند معنویت درمانی به طور معناداری میزان سازگاری اجتماعی را 1394تحقیق کرمی، پیری کامرانی و کریمی)

داری شد که عشق خدایی با سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم معناچون در پژوهش حاضر مشخص باشد. افزایش داد، همسو می

زای زندگی از جمله منابعی است احساس تعلق داشتن به منجی واال و امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل دارد.

ادی که دارای چنین ویژگی توان در مواجهه با حوادث، فشار کمتری را تحمل کرد. بدین معنی افرکه با برخورداری از آن می

هستند افسردگی، اضطراب، شرمندگی و احساس گناه پایین و بهزیستی، سالمت روانی عالی، نگرش فرا اجتماعی، اتکا به خداوند 

 شود ودر نتیجه باعث سازگاری اجتماعی مطلوبها بر شرایط میکنند که باعث کنترل و تسلط بیشتر آنبیشتری را دریافت می

ارتباط بین روابط اجتماعی افراد و یاشد که ( تاحدودی همسو می2020میشل و الریچ )این پژوهش با پژوهش شود. میها در آن

ها در تمام مراحل رشد در طول دوره زندگی واقعاً متقابل است و نشان دهنده یک بازخورد مثبت بین ساختارها سطح عزت نفس آن

های خود به این نتیجه ها درپژوهشتواند تا حدی همسو باشد. آن(می2002کوبوتا و سازاکی) ش باهمچنین این پژوه. است
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اثیر توانند از عالیم سازگاری باشند، ترسیدند که عزت نفس بر الگوهای پیشرفت، عملکرد، تعامل با دیگران و سالمت روانی که می

  گذارد.می

 تاری با سازگاری اجتماعی دانشجویان سال اول رابطه دارد.های رفنتایج فرضیه دوم پژوهش این بود که سبک

د کنیهای رفتاری و سازگاری اجتماعی ارائه شده است. همانطور که مالحظه میهای سبکهمبستگی بین مولفه 8در جدول 

ارد. و بقیه شترین همبستگی را با سازگاری اجتماعی د)تاثیرگذاریی( بیI در میان چهار سبک رفتاری دیسک، سبک رفتاری 

 های رفتاری همبستگی معناداری با سازگاری اجتماعی ندارند.سبک

رفتاری با  هاینتایج پاسخ به این فرضیه با توجه به اینکه هیچ پیشینه پژوهشی)داخلی و خارجی( در ارتباط با رابطه سبک

های ( که نشان دادند ویژگی1390شاکریان)های مشابه از قبیل پژوهش ها در پژوهشسازگاری اجتماعی دیده نشد ولی یافته

نین با همچ تا حدی همسو است . ،کندبینی میشناسی، سازگاری زناشویی را پیشگرایی، دلپذیربودن، وظیفهشخصیتی برون

 تاحدی موقعیت زندگی و شغلی را بهبود می بخشد. ،( تا حدی همسو هستند که سازگاری اجتماعی1399پژوهش کاظمی رضایی)

عنوان عوامل های هویت بههای حمایت اجتماعی و سبکوجه به سازه( همسو می باشد که ت1397پژوهش پیشرو کالنکش ) با

( 2018. تاحدی با پژوهش کلیمسترا و همکاران)استدخیل در سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان بسیار ضروری 

شکار کردن روش های ظریف رشد شخصیت همزمان با سازگاری در ممکن است برای آ شخصیتپنج ویژگی باشد که همسو می

 مفید باشد. دانشگاه

تمایل به ارتباط با دیگران، ایجاد تاثیرات مطلوب و ایجاد محیطی با انگیزه دارند و طالب محیطی  Iافراد دارای سبک رفتاری   

ها، آزادی بیان وصحبت کردن وتاثیرگذاری باشد)دادفر هستند که در آن شناخت اجتماعی و عامه پسند، شناخت از توانایی

ودن و صفاتی مثل سرزندگی، شادابی، جرات ورزی، نیاز به ( که ویژگی شخصیت برونگرایی که شامل اجتماعی ب1394وهمکاران،

  دهد.فعالیت و فعال بودن، مرکز توجه بودن، هیجان و تحرک است را تا حدی نشان می

ها الگوی رفتاری هیجانی خود را بر اساس احساسی که نسبت به خود دارند، ( باور دارد که انسان1928ویلیام مارستون)

گیرد: نخست اینکه آیا فرد، شرایط محیطی خود را مطلوب تلقی ین اساس دو مسِئله مورد توجه افراد، قرار میکنند. بر اانتخاب می

کند که بر روی شرایط کنترل دارد یا این که کنترلی بر روی شرایط خود ندارد. کند یا نامطلوب. دوم این که احساس میمی

این الگوی رفتاری در طول زندگی همراه آنها  یا طبیعی خود عجین هستند و دهد که هرچند افراد با سبک پایهتحقیقات نشان می

کنند، در ویژگیکردن رفتار خود کار میلگذارد. زمانی که افراد برروی متعادها تأثیر میاست ولی محیط برروی الگوی رفتاری آن

  (.1394)دادفر وهمکاران، گیرند.د میتوان درک رفتار دیگران و تطبیق با محیط را یا عنیشوند یهای خود بالغ می

های رفتاری دانشجویان سال اول هدف اصلی در پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس خودارزشمندی وسبک

ی سازگاری اجتماعی تاثیر رایب وزن رگرسیونی هرکدام از متغیرهای توضیحی که بر متغیر وابستهض 10جدول  باشد. طبقمی

ها حدود بینی کننده سازگاری اجتماعی هستند. که سهم آنتاحدی پیش Iگذارند نشان داد که خود ارزشمندی و سبک رفتاری 

تری نسبت به سبک د اختصاص داده است و مولفه مهمبطوری که خودارزشمندی سهم بیشتری را به خوباشد. در صد می 11/0

( نشان داده شد که عزت نفس و شخصیت، 2002در پژوهش، چنگ و فارنهام)باشد. رفتاری برای پیش بینی سازگاری اجتماعی می

ا گرا بکه عزت نفس و شخصیت برون به طوری باشد را تحت شعاع قرار داده است،تنها بودن که بعدی از سازگاری اجتماعی می

تنهایی رابطه معنادار منفی دارند. منظور ازتنهایی، تنها بودن فیزیکی نیست بلکه مربوط به احساس فرد از نبود صمیمیت بین 

دهند، رفتار صادقانه کمتری داشته و منفعل عمل میباشد. افراد تنها سازگاری و پیشرفت کمتری از خود نشان میفردی می

چگونگی درست و (.عزت نفس باال در فرد موجب کاهش افسردگی و اصالح رفتار اجتماعی، 1395کنند)پالیزان، جاوید و هنرمند، 

سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی اثرات  مناسب مواجهه با حوادث و وقایع روزمره زندگی بوده که در

بخش، عالقمند به بودن عواطف مثبت، برقراری روابط گرم و انرژی گرا به علت دارااد برونافر (.1391زکی،کند)یخود را نمایان م

ها از این سرمایه موجب ارتقا و بهبود های اجتماعی،دارابودن رفتارهای فعال، قاطع و جرأتمند و استفاده آنحضور در موقعیت

های نگاهگذار،گرا، فعال، تاثیردارند، برون Iه سبک رفتاری افرادی هم ک (.1398فر، شود)حسینی، نجفی و محمدیافسردگی می

مند به تعامل و ارتباط با دیگران، اجتماعی، شاد وسرزنده واهل معاشرتی، عالقهدهند، ها اهمیت میمحورانه دارند وبه ارتباطانسان
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دهد. فرد افسرده رد افسرده را نشان می( که خصوصیات مخالف با ف1394هستند)دادفر و همکاران،  از زندگی تفریح ولذت بردن

گیری در افسردگی، روابط اجتماعی افراد را تحت تاثیر کنند. ایجاد حس گوشهگیری میبطور دائم غمگین بوده و از دیگران کناره

دن با پژوهش (. لذا این پژوهش همسو بو1397کند)حسینی و منشی، ها را با چالش مواجه میدهد و سازگاری اجتماعی آنقرار می

 دهد.حاضر را نشان می
 

 پيشنهاد پژوهشی
ه به بینی کند و با توجته را پیشبا توجه به اینکه مدل مطرح شده در این پژوهش نتوانست واریانس زیادی از متغیر وابس-

بینی پیش ویژه تست شخصیت نئو که واریانس بیشتری از شخصیت دیگری بههای  گری و تستهای دیمدلمطالعات انجام شده 

 مورد استفاده قرار گیرد.را نشان داده است سازگاری اجتماعی 

 شود دانشجویان دختر و پسربا توجه به اینکه درصد قابل توجهی از پاسخ دهندگان در پژوهش دختران بودند. پیشنهاد می-

 بصورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند.
 

 ها و مشکالت پژوهش محدودیت
باشد، اما در هر حال بر ها بر هم میدنبال ارتباط یکسری عوامل با هم وتأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن هر پژوهشی اگرچه به-

د توانکند و این نیز میها و مشکالت روبرو خواهد شد که این امر پژوهش را با معضالتی روبرو میسر راه خود با برخی محدودیت

و های زیر روبرورت این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با محدودیتمنجر به دشواری در امر تعمیم نتایج شود.در هرص

 شده است:

باشد که سال می 21تا  19شهر تهران در رده سنی آزاد های نتایج پژوهش حاضر مربوط به دانشجویان سال اول دانشگاه-

 باشد.شهرهای دیگر نمیو  دانشگاه هاهای سنی باالتر و یا قابل تعمیم به دانشجویان سال اول در رده

 ه ناچاراً به شیوه در دسترسوجود بیماری کرونا و مجازی بودن، روال کار را در  انتخاب نمونه به شیوه تصادفی مشکل کرد ک-

 .زمان زیادی حدود دو ماه سپری شد مدت ها چنین برای پر شدن پرسشنامهو همو به صورت آنالین نمونه انتخاب شد 
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 و مراجع منابع

(. بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه 1390،ا و موسوی، س م . )آذین [1]

 .183- 200، صفحه1شماره  ،(1)22.. جامعه شناسی کاربریشهرستان فریدون شهر

زش گروهی مهارت های ارتباطی (. تاثیر آمو1395، ز، امینی، ع، مهرابی، ط، شریف پور التانی، ا و قاسمی، ر. )احمدی بنی [2]

اری . دانشکده پرست. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاریبا رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

 و مامایی .گروه روان نشریه روان پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

 ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران، تهران؛ انتشارات رشد. زمینه روان شناسی.(.1396، ر و همکاران.) تکینسونا [3]

 (. ترجمه رخشنده عظیم، ناشر: نسل نو اندیش.1393، آ .، خودباوری،ا .) الیس [4]

(. بررسی رابطه بین عزت نفس و سازگاری اجتماعی در دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد خرم 1396، م. )بیرانوند [5]

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین آباد دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد. 

 .تهران. ایران.تماعیحقوق و علوم اج، ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی

 com WWW.FarsRavan.قابل دسترسی در :  پرسشنامه سازگاری بل)فرم بزرگساالن(( . 1371ا. ) ،بهرامی [6]

به عنوان ( .کمالگرایی، عزت نفس و سبک های دلبستگی 1395، آ .، امینی جاوید، ل.، مهرابی زاده هنرمند، م. )پالیزیان [7]

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.پیش بین های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران.

 دانشکده روان شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی.دزفول.ایران.

اری های هویت با سازگیابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبکمدل(. 1397،ص.،نعمتی،ش.)پیشرو کالنکش [8]

 .32شماره پژوهش های روان شناسی اجتماعی..اجتماعی و کیفیت زندگی

هیجانی به شیوه گروهی بر عزت  -(.  اثربخشی آموزش های عقالنی1390، ج. دادپور، ق و پناهی شهری، م. )توکلی زاده [9]

، مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و ارتقای مجله تخصصی پژوهش و سالمت نفس و اضطراب دانش آموزان تیز هوش،

 .1.شماره (1)2سالمت گناباد. 

فصلنامه توسعه اجتماعی (. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. 1394، ا و پارسامهر، م. )حدت [10]

 .2.شماره (4)11.)توسعه انسانی سابق(

(. رابطه پنج صفت بزرگ شخصیت با افسردگی: نقش میانجی عزت نفس و 1398، ف .، نجفی، م و محمدی،م. )حسینی [11]

 . دانشکده روان شناسی. دانشگاه سمنان. سمنان. ایران. کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتیخود کار آمدی. 

ودک محور بر سازگاری اجتماعی و عالئم افسردگی در (.  اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی ک1397، ل و منشی، غ. )حسینی [12]

-200، ص 29. شماره (1)8. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی .کودکان با اختالل افسردگی

179. 

و کاربرد آن در DISC(. الگوهای رفتاری 1394س. ) ،، م،. مرادی، م.، کولیوند، پ.، قضایی پور ابرقویی، ف و قاسمیدادفر [13]

 ناشر:میر ماه.بهره وری فردی/سازمانی. 

( . اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود حس خودارزشمندی در 1395نریمانی، م و بشرپور، س. ) ،، ج.رشیدی [14]

ین المللی ب سیویلیکا: ناشر تخصصی مقاالت کنفرانس ها و ژورنال ها، کنفرانسدانشجویان مبتال به سندروم قلب شکسته. 

 پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

های زوج های جوان از طریق ویژگیزناشویی  سازگاریپیش بینی  (.1397، ن.، بیان فر، ف و طالع پسند، س.  )روشن نژاد [15]

 روانشناسی بالینی.. مقاله پژوهشی، اهواز شهر در روانشناختی سرسختی و خود تمایزیافتگیشخصیتی،

 آزمون واعتباریابی پرسشنامه خودارزشمندی در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر(. 1391) .، مزکی [16]

 . 63-85. شماره هفتم. صص(1)2.روش ها و مدل های روان شناختی. اصفهان
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های ارزش خود، های روان سنجی مقیاس وابستگی(. بررسی ویژگی1393، م.،سرافراز،م وقربانی، ن. )سبزه آرای لنگرودی [17]

 .1شماره  10، اندیشه های نوین تربیتی دوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

نشریه وط وسازگاری دانشجویان. ( . همبستگی بنیادی خودارزشی مشر1394، ف.، محمدی، ن و بلوتک، ح. )سپهریان آذر [18]

 . 97-106.صص1(. شماره1)14.پژوهش های آموزش و یادگیری

مندی زناشویی. های شخصیتی با رضایت(. بررسی رابطه بین ویژگی1390، ع.، دکتر فاطمی، ع ودکترفرهادیان، م. )شاکریان [19]

 .99-92صص  1شماره  16. جلد مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی کردستان

  ، مرکز نشر دانشگاهی.نظریه های مشاوره و روان درمانی(. 1385، ع و ناصری، غ.)شفیع آبادی [20]

( . بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین سبک 1392، ز.، صمدی، س و مطهری نژاد، ف.)طوالبی [21]

-132. سال سوم.شماره نهم. صصشناختی جوانانفصلنامه مطالعات جامعه زندگی اسالمی اجتماعی جوانان شهر مشهد. 

115. 

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و  (.1399،س ع.،محمدی،م.،تاجیک اسمعیلی،ع.،پیشگاهی،ب. )کاظمی رضایی [22]
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