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 مقدمه  
سازگاري از مسائل مهمي است كه از ابتداي خلقت بشر 

ح اصطال. موردتوجه بوده،  اما ازنظر علمي سابقه چنداني ندارد
تالش فرد براي كنار آمدن و بقا يافتن در محيط  1سازگاري

شناختي براي [، و تمايل ذاتي روان1اجتماعي و فيزيكي ]
 انعكاسي سازگاري .[2است] هاي زندگيكنار آمدن با چالش

 نحوه و خود هاي ازنقش رضايت باديگران، شخص از تعامل
 تاثير تحت زياد احتمال به كه هاست درنقش عملكرد

[. 3قرار مي گيرد ] انتظارخانواده و فرهنگ قبلي، شخصيت
به راهبردهايي كه فرد براي اداره  [4سادوك] و سادوك
اي واقعي يا تهديده زاي زندگي،هاي استرسموقعيت

 تعريف سازگاري .برد، سازگاري مي گويندغيرواقعي بكار مي
عبارت است از ايجاد تغيير  2در فرهنگ روانشناسي كرسيني

خوبي و به نحو اي كه بتوان بهگونهها و رفتار بهدر نگرش
ابله مق برقراري ارتباط سازنده با ديگران، .مؤثري زندگي كرد

ها زا، مديريت مسئوليتيا استرسآفرين هاي مشكلبا موقعيت
نيازها بر اساس واقعيت هاي موجود  و اهداف شخصي و ارضاي

 نظريه اساس برهاي سازگاري هستند. در محيط، از مصداق
 سازگار و سعادتمند فرد ،( برن)اي محاوره ارتباط تحليل
 هاي حالت يعني شخصيت، ساخت سه او در كه است كسي

 ريكديگ با همگي «والديني من» و «بالغ من» ،«كودكي من»
 خالل در ارگانيزم پرز درديدگاه. [5]باشند ساز دم و هماهنگ
 مي تغيير و كند مي حاصل تصادم محيط با بارها بودنش،

 تناسب ها، ارتباط ها، تفاوت درباره فرد فرآيند اين در. يابد
 تعامل فرآيند اين. گيرد مي فرا چيزهايي تمايزش وجوه و ها
 گالسر ويليام. [6]شود مي ناميده سازگاري ييادگير و

 نظر از[. 7]موفق مي داند  هويت با را برابر سازگار شخصيت
 ودخ بتواند، كه توانايي و انعطاف قابل شخصيت پرورش راجرز

 در كند سازگار جدي هاي موقعيت و محيط مقتضيات با را
 يم تجربه شخص كه است شرطي و قيد بي مثبت توجه گرو

 شكل يوقت احتماال نيز تدافعي و ايستا نسبتاً صيتشخ كند،
 هب) مشروط مثبت توجه از زيادي ميزان به فرد كه گيرد مي

 [.6]باشد برخوردار( مشروط غير جاي

در مفهوم سازگاري دو عامل اساسي فرد و محيط نقش 
[ سازگاري را در قالب پنج 8] 3كند. براسكياساسي ايفا مي

بهنجاري، هماهنگي دروني،  عنوانسازگاري به معناي؛
وان عنها و بهتوانمندي اجتماعي، توانايي تغيير دادن خواسته

خودشكوفايي تعريف كرده است. ميزان سازگاري فرد به دو 

                                                           
1 adjustment 
2 Kersini  
3 Braski 
4 Rasel & Petree 
5 Pasha , Munaf 

 :عامل بستگي دارد
ها و مهارت ها،هاي شخصي مانند نگرشالف( ويژگي 

 شرايط جسماني و
شود. مي ها مواجههايي كه فرد با آنب( ماهيت موقعيت 

كه انسان و محيط وي دائماً در حال تغييرند، بنابراين ازآنجايي
[. راسل و 9سازگاري نيز مرتباً دستخوش تغييرمي شود]

هاي بيني كننده[ در مدل سازگاري خود پيش10] 4پتري
 سازگاري را به سه گروه:

 متغيرهاي تحصيلي (الف 
 و ب( متغيرهاي اجتماعي و محيطي 
كنند. از ميان بندي ميطبقه شخصيتيج( متغيرهاي  

ها در ابعاد فردي و رسد تفاوتمتغيرهاي فوق به نظر مي
آميز دانشجويان شخصيتي نقش مهمي در سازگاري موفقيت

 سازگاري عاطفي، اجتماعي كنند. طبقه بندي ديگر بهايفا مي
 آمادگي و آموزشي توجه مي كند. منظور از سازگاري عاطفي

 يايدن بين مناسب العمل عكس اتخاذ براي فرد رواني تعادل و
 دبتوان فرد يعني. است بيرون دنياي از وارده محركات و درون
 ذهني هاي قالب در طرف يک از را خارج عالم هاي پديده

 واحوال اوضاع با را ها قالب اين ديگر طرف و از خود وارد كند
 .هدد تطابق ،اند داشته عرضه او به را واقعيت اين كه جديدي

 از يكي معتقدند سالمت روان متخصصان و جامعه شناسان
 رواني، سالمت و روان شناختي بهزيستي اصلي مولفه هاي

 سازگاري جامعتر به عبارت و جامعه در فرد پسنديده عملكرد
[. سازگار شدن با خود و محيط براي هر 11است] اجتماعي

داراي موجودي يک ضرورت به حساب مي آيد. و افراد  سازگار 
ها و دوستان، يكالسهمهايي مانند ايجاد ارتباط با يژگيو

برقراري ارتباط مناسب با معلمان، مشاركت در كارهاي جمعي 
ي اجتماعي هامهارتهاي گروهي، برخورداري از يتفعالو 

هستند. مشاهده مي شود كه عوامل خانوادگي و حمايت هاي 
منظور از  [.12اجتماعي موجب افزايش سازگاري مي شود]

سازگاري آموزشي، سازگاري با محيط مدرسه، معلمان، 
محتواي دروس و همچنين  ها، مواد آموزشي ويكالسهم

[. از منابعي 13ي به تحصيل و توجه به درس است ]مندعالقه
كند حمايت اجتماعي كه به وقوع فرايند سازگاري كمک مي

د ن را بهبواست؛ كه افراد آماده دريافت آن هستند تا روابطشا
 83[ با مطالعه بر روي15]5[. پاشا و موناف14بخشند ]

دانشجوي سال اول رابطه مثبتي بين خودارزشمندي و 
سازگاري يافتند.  مطالعات در خصوص ميزان سازگاري در 
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 1دختران و پسران نتايج متفاوتي را ارائه مي دهند. القايسي
ي سازگار [ نشان مي دهد كه پسران بيشتر از دختران به16]

[ سازگاري در 17تمايل دارند. در مطالعه ساقي و رجايي ]
دختران نوجوان متوسط و در پسران نوجوان ضعيف است. 

[ ميانگين سازگاري دانش آموزان 13احمدي و همكاران ]
 و باغبان دختر و پسر را يكسان گزارش كردند. مظاهري،

 در ساكن دانشجوي 30 وي بر مطالعه با [18] زاده فاتحي
 يجهنت در كه دانشجوياني كه دادند نشان دانشجويي خوابگاه

 سازگاري ميزان يافتند، بااليي نفس عزت آموزشي مداخالت
[ 19مطالعه ظفري، مروني و فتحي] .يافت افزايش نيز ها آن

 تبحري دانش آموز نشان داد كه هدف 300با مطالعه بر روي 
 تماعياج ريسازگا با مستقيم غير و مستقيم صورت به كالس
[ معتقد است كه وابستگي 20دارد. هانم ]به نقل از رابطه

 فرزندان به والدين موجب سازگاري فردي آن ها مي شود.
متغير ديگري كه در اين تحقيق بررسي شد متغير خود 

است كه حوزه اي از عزت نفس فرد مي باشد.  2ارزشي مشروط
 عزت يها پايه جستجوي و تاكيد با 3كراكر 2001 سال در

 احساس آن و رسيد روانشناسي در تازه مفهوم يک به نفس
 مشروط خودارزشمندي .بود فرد در مشروط خودارزشمندي

  دوست برخي كه است شده گذاري نام مشروط علت اين به
 و خود ارزش ميزان مورد در قضاوت ها، نداشتن و ها داشتن
 فمختل شرايط و اگرها و اما به مشروط را خود هاي ترجيح
اي است كه كننده حوزه[. خودارزشي مشروط بيان21بدانند]

ها و نواقص تهديد خاطر گذشته، ناتوانايي نفس بهعزت
هاي شود. درنتيجه ممكن است افراد تمايالت و واكنشمي

[. وقتي 21] هايي از وقايع آينده نشان دهندمنفي در حوزه
اعي هاي دفي فرد توسط پاسخهاي وابستهتهديدات حوزه

ها در حيطه تواند برطرف شود وقايع منفي اين حوزهنمي
هاي فردي و كنند، بنابراين تفاوتنفس بروز پيدا ميعزت

نفس در طي زمان ممكن است ناشي از تعامل ثبات عزت
 [. محققان23] [،22با وقايع باشد ] خودارزشي مشروط،

 تفاوت است مبتني نفس برآنعزت آنچه در افراد كه معتقدند
 يگرهمد با نه يا است نفس مشروطعزت اينكه درباره اما ندارند

افراد براي دسترسي به موفقيت و  .[24] هستند متفاوت

                                                           
1 Al-Qaisy 
2 Contingencies of Self-Worth (CSW) 
3 Crocker  
4 competencies 
5 competition  
6 Approval From Generalized Others 
7 family support 
8 appearance 
9 god's love 
10 virtue 

كنند و خودارزشي هايي تالش مياجتناب از نقص در حيطه
 پيشنهاد [24] [. كرنيس25هاست ]ها مبتني بر آنآن
 است. از مطلوب كمال غيرمشروط نفسعزت كه كندمي
 مثبت توجه خود پرورش و رشد شرط اولين راجرز، دگاهدي

 يعني است؛ كودكي و خوارگي شير دوره در نامشروط
 هب توجه بدون مادر كه ميگيرد شكل زماني سالم شخصيت
. دهد نشان محبت و عشق او به كودك رفتار چگونگي
 مي پرورش نامشروط مثبت توجه احساس با كه كودكاني

 مزلو .[6دانند] مي ارزشمند را خود شرايطي هر در يابند
 انسان و سالم يا مطمئن هاي انسان گروه دو به را ها انسان
 ايدار اول گروه. كند مي بندي طبقه ناسالم يا نامطمئن هاي
 باشند و مي خود به نسبت مثبت خودارزشي و برتري حس
 و بوده مثبت خودارزشي احساس فاقد نامطمئن هاي انسان
ارند. د اعتنايي بي احساس خويش كمال و ها قابليت به نسبت

[ خودارزشي مشروط را مبتني بر هفت حوزه 21كراكر و ولف ]
مي دانند كه بر منابع دروني و بيروني متمركز است و شامل 

 ،5شكست ديگران در رقابت ،4صالحيت و شايستگي تحصيلي
، عشق به 8ظاهر ،7، حمايت و عشق خانوادگي6تائيد ديگران

نفس مردان با تمايل به است. عزت 10دامنيپاك ، تقوا و9خدا
هاي اجتماعي مبتني نفس زنان بر مقايسهبرتري و عزت

[ معتقدند كه افراد 25[. كراكر و همكارانش ]26است]
ها را در دهند كه خودارزشي آنرفتارهايي را نشان مي

ها هاي تحقيق آنيافته هاي مشروط خاص ارتقاء دهد،حوزه
ايت كرد كه؛ خودارزشي مشروط داراي از اين فرض حم

هايي است كه مردم انرژي مؤثر بر حوزه عملكرد خودتنظيمي
 نمايند. ها تعامل ميكنند و با آنخود را هدايت مي

 و خودارزشمندي ميزان رابطه [27والهتانن] كراكر
مالي  اجتماعي و آموزشي، مشكالت را با آن شدن مشروط

يک  دانشجو در 642انشگاه با تجربه شده در سال هاي اول د
بررسي كردند و نشان دادند كه خودارزشي  طولي مطالعه

پايين پيش بيني كننده مشكالت اجتماعي و شخصيتي مثل 
  روان نژندي، و عدم مطلوبيت اجتماعي است.

با توجه به اينكه مشاهده مي شود، در ميان دانشجويان 
ارند و آن افرادي هستند كه سازگاري كمتري با ديگران د
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انرژي را كه بايد صرف رشد و خالقيت خود كنند، صرف  
نارضايتي و ناسازگاري مي كنند و مشكالتي را در ارتباط با 

آموزشي بوجود مي آورد. و در برخي  محيط و ها همكالسي
نيز حرمت ذات و در واقع آن ارزش و بهايي را كه به خود مي 

د موجب پردازند، مشروط است. كه اين خود مي توان
ناسازگاري گردد. الزم به ذكر است كه با اينكه مفهوم 

در سطح جهاني مطرح  2001خودارزشمندي مشروط از سال 
، اما  و به تاثيرت آن در مسائل و مشكالت افراد اشاره شده

هاي داخل كشور جايگاه خود را در نيافته  هنوز در پژوهش
 منديارزش هاي خود مولفه ارتباط كنون نيز تا است. و

سازگاري دانشجويان در داخل كشور مورد  انواع مشروط با
 دفه شده، ذكر مطالب به توجه بررسي قرار نگرفته است .با

رابطه بين سازگاري )عاطفي، اجتماعي  بررسي حاضر پژوهش
 شايستگي و و آموزشي( و خودارزشمندي مشروط)صالحيت

 ايتحم ، ديگران تائيد ، رقابت در ديگران شكست ، تحصيلي
دامني( پاك و تقوا ، خدا به عشق ، ظاهر ، خانوادگي عشق و

  .باشد مي

 های پژوهشسوال
سازگاري  و خود ارزشمندي مشروط هاي مولفه بين -1

 دارد؟ وجود رابطه عاطفي
 سازگاري و  مشروط ارزشمندي خود هاي مولفه بين -2 

 دارد؟ وجود رابطه اجتماعي
 سازگاري و  مشروط ارزشمندي خود هاي مولفه بين -3

 دارد؟ وجود رابطه آموزشي
 پيش به قادر خود ارزشمندي مشروط، هاي مولفه آيا -4
 روشن منظور به بعد چند اينكه و سازگاري هستند بيني

 مورد متغيرهاي از مجموعه دو بين احتمالي رابطه ساختن
 است؟  الزم پژوهش

 آيا زنان و مردان در متغيرهاي خودارزشمندي مشروط -5
 و سازگاري با هم تفاوت دارند؟

 روش پژوهش
 طرح و( آزمايشي غير) توصيفي پژوهش اجراي روش   

 در زيرا است؛ 15بنيادي يا كانوني نوع از همبستگي پژوهشي
 كمال متغير چندين تغييرات به بردن پي هدف، پژوهش، اين

  "خودارزشمندي " بينپيش متغيرهاي اساس بر "سازگاري "
 سه مجموعه يک از مالك متغير كه آنجايي از. باشدمي

 ريكديگ با نظري لحاظ از كه است، شده تشكيل متغيري

                                                           
1 CANCORR  
2 SPSS20 
3. Adjustment inventory for college students  of Sinha & Singh (AICS) 
4. Contingencies of Self-Worth Scale (CSWI) 

ي م را سازگاري نام به مجموعه يک تشكيل و داشته ارتباط
 امكان پذير رگرسيون روش از استفاده حالت اين در دهند،

 زمينه در پژوهش سابقه نبود جهت به همچنين .نمي باشد
 تحليل سازگاري، با زشمندي مشروطخودار رابطه بررسي

 بين ار پيچيده و جالب روابط كشف امكان كانوني همبستگي
 بنابراين [.28] مي آورد فراهم بين پيش و مالك متغيرهاي

 جموعهم رابطه بررسي براي كانوني همبستگي تحليل روش از
 سازگاري استفاده مجموعه با مشروط خودارزشمندي ابعاد يا

 افزونه از پژوهش، اين در ها داده تحليل  تجزيه براي .شد
شده  استفاده 202اس پي اس اس ، نسخه  افزار نرم 1كانكور

 . است
جامعه آماري ، دانشجويان مقطع كارشناسي دانشكده 

 و دختر درصد 48/71نفر،  1272ادبيات دانشگاه اروميه )
باشد. از يم 93-94 پسر( در سال تحصيلي درصد 52/28

 158) دانشجو 221فرمول كوكران،  ، بر اساسجامعه ياد شده
 هب نسبتي تصادفي گيرينمونه پسر( با روش  63دختر و 

ند. با در نظر گرفتن انتخاب شد نمونه مورد مطالعه عنوان
في تصاد صورتبهجنسيت، دانشجويان  برحسبتعداد نمونه 

 د. پاسخ دادن نامهپرسشدر محيط دانشگاه انتخاب شدند و به 
 پژوهش ایابزاره

اين مقياس  :3یاس سازگاری دانشجویانمق -الف
جهت ارزيابي سازگاري دانشجويان در  انتوسط سينها و س
آموزشي تهييه  و اجتماعي عاطفي، سالمت، حوزه اصلي منزل،
سوال است كه آزمودني در دو  102داراي  گرديد. اين آزمون

 ردر مطالعه حاضر زي .طيف بلي و خير به آن پاسخ مي دهد
آموزشي مورد استفاده قرار  و اجتماعي مقياس هاي عاطفي،

ضريب پايايي آزمون را از طريق [ 29]سينها و سان گرفت. 
و از طريق روش كودريچاردسون  97/0تا  83/0بازآزمايي 

[ ضريب پايايي 30راماپرابو ] گزارش كردند. 92/0تا 82/0
 گزارش كرده است. در 94/0آزمون را براي سازگاري كل 

مطالعه حاضر آلفاي كرانباخ براي زيرمقياس هاي تحصيلي، 
به دست  58/0و  69/0،  80/0اجتماعي و عاطفي به ترتيب 

 را پرسشنامه اين :4ياس خود ارزشي مشروطمق -آمد. ب
 مقياس. اند كرده طراحي 2003 سال در وي همكاران و كراكر

 سؤال 35با  گزارشي خود مقياس يک مشروط خودارزشمندي
كامال مخالفم  1درجه اي از  7را در ليكرت  حوزه هفت و تاس
. سازندگان پرسشنامه : كامال موافقم اندازه گيري مي كند7تا 

 و [. سارجنت25است ]شده گزارش 73/0را آن پايايي ضريب
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مقياس را   خرده 7 كرونباخ [ آلفاي31] به نقل از  همكاران
سشنامه در ضريب پايايي پرگزارش كردند.  94/0تا  78/0

و به تفكيک پسر و دختر به ترتيب  799/0[ 32مطالعه زكي ]
 گزارش 80/0[ 33و در مطالعه حيدري ] 835/0و 706/0
در مطالعه حاضر ضريب پايايي براي كل آزمون  .است شده
 318/0و ضريب پايايي زير مقياس هاي پرسشنامه از  84/0

 )تاييد ديگران( به دست آمد.  802)رقابت( تا 

 
 هاافتهی

 1قبل از بررسي رابطه متغيرهاي تحقيق در جدول 
هاي توصيفي متغيرها، اعم از ميانگين، انحراف شاخص

استاندارد و چولگي و كشيدگي جهت بررسي پراكندگي و 
 نرمال بودن توزيع متغيرها گزارش شده است. 

 . شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه1جدول 
 ميانگين معيارانحراف  چولگي كشيدگي

 متغيرها
 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 ديگران تأييد 27/19 70/18 73/4 38/5 -37/0 21/0 24/0 01/1

 ظاهر 38/19 04/20 07/4 42/4 -47/0 -55/0 -71/0 93/2

 رقابت 10/23 54/25 24/8 32/6 -10/0 -60/0 -64/0 22/0

 تحصيلي شايستگي 63/22 35/23 09/4 62/5 13/0 -07/0 88/0 -13/0

 خانوادگي حمايت 48/22 82/25 23/5 68/5 -73/0 -31/0 -38/0 -62/0

 پرهيزكاري و تقوا 32/26 60/25 38/4 04/5 -33/0 07/0 -11/0 -83/0

 خدا به عشق 57/27 06/29 81/6 43/5 -86/0 -78/0 -13/0 -05/0

 كل مشروط ارزشي ودخ 74/160 11/168 84/18 32/23 15/0 000 -68/0 -84/0

 عاطفي سازگاري 73/4 77/5 61/2 33/3 04/0 38/0 -05/1 -98/0

 اجتماعي سازگاري 86/6 60/7 36/3 26/3 35/0 68/0 -86/0 46/0

 آموزشي سازگاري 87/6 19/8 11/3 50/3 -62/0 -52/0 -73/0 -24/0

 كل سازگاري 46/18 55/21 56/7 61/8 -13/0 -20/0 -64/0 71/0

 كشيدگي و چولگي شاخص هاي 1 جدول به وجهت با
 . مي باشند داده ها توزيع بودن نرمال دهنده نشان

 مشروط خودارزشمندي مجموعه رابطه بررسي براي
 رقابت در ديگران شكست ، تحصيلي شايستگي و صالحيت)
 به عشق ، ظاهر ، خانوادگي عشق و حمايت ، ديگران تائيد ،

 عاطفي،)  سازگاري مجموعه با( دامنيپاك و تقوا ، خدا
 . شد استفاده كانوني همبستگي تحليل از( آموزشي و اجتماعي

را  مطالعه مورد متغيرهاي همبستگي ماتريس 2 جدول
نشان مي دهد. در مجموعه اول ) خودارزشمندي مشروط( 

و  (r =68/0باالترين ارتباط مربوط به رقابت و شايستگي )
 مي باشد. ( r= 56/0)شايستگي و حمايت خانواده

ارتباط  كمترين (r=  -04/0)عشق به خدا و تاييد ديگران  
مجموعه دوم بيشترين ارتباط  را در اين مجموعه دارند. در

 مربوط به سازگاري عاطفي با سازگاري اجتماعي
 (03/0-  =r ) .است 

سازگاري عاطفي با مولفه هاي خود  2 جدول به توجه با
دار دارد. سازگاري اجتماعي ارزشمندي مشروط ارتباط معني 

با تاييد ديگران، ظاهر، حمايت خانواده و تقوي رابطه معني 
دار دارد. سازگاري آموزشي به غير از تاييد ديگران با مولفه 

 هاي خودارزشمندي مشروط رابطه معني دار دارد. 
 يم نشان و شده گزارش كانوني تحليل نتايج 3 جدول در

 با مشروط خودارزشمندي كانوني متغير رابطه كه دهد

 .است دار معني سازگاري
 خودارزشمندي مشروط بنيادي رابطه 3 جدول به توجه با

 المداي شاخص. باشد مي 54/0 سازگاري كانوني متغيرهاي با
 دو خي آماره كه آمد بدست 55/0 ارتباط اين براي ويكلز

 سطح در كه باشد مي 04/127 نيز آن به مربوط بارتلت
خودارزشمندي مشروط و  بنابراين. است دار معني 001/0

يافته هاي . دارند يكديگر با داري معني ارتباط سازگاري
نشان دهنده اين است كه مجموعه ديگري به غير  3جدول 

 مجموعه براي  بارتلت دو خي از مجموعه اول وجود دارد. آماره
( مالك و بين پيش يا) وابسته و مستقل متغيرهاي دوم
 آماره باشد. اما، اين مي دار معني 001/0 حسط در 32/52

 هب توجه با بنابراين،. باشد نمي دار معني سوم مجموعه براي
 زا دار معني مجموعه دو كه گرفت نتيجه توان مي يافته اين

 در( مالك و بين پيش يا) وابسته و مستقل متغيرهاي روابط
م و مجموعه دو 55/0 مجموعه اول رابطه. دارد وجود ها داده
 كه باشد مي 16/0 نيز سوم مجموعه رابطه. باشد مي44/0

 قابل نكته اين. نيست دار معني آماري لحاظ از رابطه اين البته
 بنيادي، همبستگي تحليل در ها مجموعه كه است ذكر

 اي ساختاري معادالت يابي مدل در مكنون متغيرهاي همانند
 . [34ند]ويگ مي كانوني متغير آنها به كه هستند عاملي تحليل

 در مجموعه دو اين ارتباط نحوه دقيقتر بررسي براي
 .ستا شده گزارش بنيادي همبستگي تحليل نتايج 4 جدول
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 .است شده خودداري آن به مربوط نتايج زارشگ از باشند، نمي دار معني سوم مجموعه اينكه به توجه با 

 . جدول ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه2جدول 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغير

           - تأييد ديگران

 ظاهر

**
47

3
/0 

-          

10 رقابت
4

/0 

*
16

0
/0 

-         

13 شايستگي تحصيلي
0

/0 

00
0

/0 

**
68

3
/0 

-        

 حمايت خانوادگي

**
33

7
/0 

**
29

3
/0 

**
50

2
/0 

**
56

0
/0 

-       

08 تقوا و پرهيزكاري
8

/0- 

*
16

4
/0- 

**
38

6
/0 

**
30

9
/0 

**
42

2
/0 

-      

04 عشق به خدا
0

/0- 

12
0

/0- 

**
35

1
/0 

**
42

4
/0 

**
59

4
/0 

**
56

3
/0 

-     

 خود ارزشي مشروط كل

**
26

8
/0 

**
20

7
/0 

**
80

7
/0 

**
78

3
/0 

**
64

5
/0 

**
60

5
/0 

**
70

6
/0 

-    

 سازگاري عاطفي

**
32

2
/0 

*
16

3
/0 

**
22

3
/0- 

*
17

0
/0- 

**
31

4
/0- 

**
35

2
/0- 

**
18

6
/0- 

**
20

3
/0 

-   

 تماعيسازگاري اج

**
33

1
/0 

**
24

5
/0 

11
4

/0- 

07
1

/0- 

**
23

7
/0- 

**
36

0
/0- 

10
8

/0- 

09
2

/0- 

**
64

1
/0 

-  

12 سازگاري آموزشي
5

/0 

*
13

5
/0 

**
25

8
/0- 

*
16

8
/0- 

**
23

9
/0- 

**
38

6
/0- 

**
17

3
/0- 

**
30

1
/0- 

**
55

4
/0 

**
55

3
/0 

- 

 سازگاري كل

**
30

2
/0- 

10
2

/0 

**
23

4
/0- 

*
16

1
/0- 

**
30

9
/0- 

**
43

1
/0- 

**
18

3
/0- 

**
23

6
/0- 

**
85

5
/0 

**
86

0
/0 

**
83

4
/0 

 (p > 01/0معناداری در ) ** ( و p > 05/0معناداری در ) *

 سازگاری مجموعه با خودارزشمندی مشروط های مولفه مجموعه رابطه کانونی همبستگی تحلیل نتایج .3 جدول
 سطح معني داري درجه آزادي خي دو بارتلت المبداي ويكلز همبستگي كانوني مجموعه

1 54/0 552/0 04/127 21 001/0 
2 44/0 783/0 32/52 12 001/0 
3 16/0 973/0 74/5 5 332/0 

 همانند توان مي را استاندارد كانوني ضرايب 4جدول  در
ا بنابراين ب. گرفت نظر در شده استاندارد رگرسيون ضرايب

 در استاندارد انحراف واحد يک افزايش 4توجه به جدول 
 در استاندارد انحراف -25/0 وجب تغييرم متغير تاييد ديگران

 ساير كه شرايطي در سازگاري كانوني متغير اولين نمره
 ،ساختاري ضرايب .شود مي شوند، داشته نگه ثابت متغيرها
 ودشخ مجموعه كانوني متغير با متغير هر همبستگي نشانگر

 هك است واريانسي ميزان نشانگر نيز همپوشي مي باشد.
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 و كند مي تبيين را مقابل كانوني يرمتغ مقابل، مجموعه
 همچنين .[28] باشد مي رگرسيون در تعيين ضريب همانند

 تمامي كه واريانسي ميزان اشتراك، 4 جدول شماره در
 آن به كه مي كنند تبيين را خودشان كانوني متغير متغيرها،
 واريانس همانند و .مي گويند نيز شده استخراج واريانس
 يهمپوش. باشد مي اكتشافي عاملي يلتحل در شده استخراج

 يرمتغ مقابل، مجموعه كه است واريانسي ميزان نشانگر نيز
 ميزان 4بر اساس جدول . [28كند] مي تبيين را مقابل كانوني

 مشروط خودارزشمندي كانوني متغير شده استخراج واريانس
سازگاري نيز يک درصد از واريانس  .باشد مي درصد25

 واريانس را تبيين مي كند.  ميزان مشروط خودارزشمندي
مي باشد و  72/0كانوني سازگاري  متغير شده استخراج

تغييرات سازگاري را  درصد از22خودارزشمندي مشروط 
 .مي كند تبيين

 
 

 مجموعه هاي در معني دار متغيرهاي شناسايي براي
 ضرايب كه مي كنند پيشنهاد [28] فيدل و تاباچنيک كانوني،

 نآ بودن معني دار نشانگر متغير هر بيشتر و 30/0 ساختاري
 در دار معني متغيرهاي بنابراين. است خودش مجموعه در

 ،(-59/0) خودارزشمندي مشروط، تاييد ديگران مجموعه
 و (79/0، تقوي)(57/0) حمايت خانوادگي ،(42/0) رقابت

 نيز، سازگاري مجموعه در. باشند مي( 34/0) عشق به خدا
 ،(-87/0) عاطفي سازگاري شامل ردا معني متغيرهاي
( -79/0) آموزشي سازگاري و( -88/0) اجتماعي سازگاري

 چه هر كه گيريم مي نتيجه يافته اين به توجه با. باشند مي
دانشجويان  و باشد باال خود ارزشمندي مشروط ميزان

  برعكس. و داشت خواهند كمتري سازگاري

 سازگاری با خودارزشمندی مشروط طهراب بنیادی همبستگی تحلیل نتایج .4 جدول

 متغير
 ضرايب استاندارد شده

 كانوني
 مجموعه اول

 ضرايب ساختاري
 )باركانوني(

 مجموعه اول

 استاندارد ضرايب
 كانوني شده

 مجموعه دوم

 ساختاري ضرايب
 باركانوني()

 مجموعه دوم
  مشروط خودارزشمندي مجموعه

 -47/0 -13/0 -59/0 -58/0 ديگران تاييد
 -92/0 -99/0 -24/0 14/0 هرظا

 -36/0 05/0 42/0 12/0 رقابت
 -23/0 -03/0 29/0 07/0 تحصيلي شايستگي

 -03/0 -28/0 57/0 15/0 خانوادگي حمايت
 -15/0 -21/0 79/0 79/0 پرهيزكاري و تقوا

 -16/0 00/0 34/0 -27/0 خدا به عشق
 19/0  25/0 اشتراك )واريانس استخراج شده(

 04/0  08/0 همپوشي
   مجموعه سازگاري

 -10/0 -18/0 -87/0 -41/0 عاطفي سازگاري
 -35/0 -88/0 -88/0 -42/0 اجتماعي سازگاري
 58/0 16/0 -79/0 -33/0 آموزشي سازگاري

  16/0 72/0 (شده استخراج واريانس)اشتراك
  03/0 22/0 همپوشي

جهت آزمون فرضيه پژوهش از آزمون تي براي گروه هاي 
 گزارش شده است. 5قل استفاده شد، نتايج در جدول مست

 دارمعني تفاوت وجود بيانگر 5جدول  در شدهمشاهده t مقدار
 سازگاري) سطوح و كل سازگاري در پسر و دختر بين در

 چنانچه. باشدمي( p ≤/05) آموزشي سازگاري و عاطفي
 نبي تفاوت اين اجتماعي سازگاري سطح در گرددمي مشاهده

 .نيست دارمعني پسر و دختر ايهگروه

 تفاوت وجود بيانگر 5جدول  در شدهمشاهده t مقدار
 سطوح و كل سازگاري در پسر و دختر بين در دارمعني

. باشدمي( p ≤/05) آموزشي سازگاري و عاطفي سازگاري)
 اين اجتماعي سازگاري سطح در گرددمي مشاهده چنانچه
 .نيست داريمعن پسر و دختر هايگروه بين تفاوت

 جنسیت به توجه با سازگاری متغیر برای مستقل t  جدول .5 جدول

 f p t df p متغير

 01/0 219 45/2 359/0 85/0 سازگاري عاطفي

 13/0 219 25/1 359/0 85/0 سازگاري اجتماعي

 01/0 219 60/2 692/0 16/0 سازگاري آموزشي
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 01/0 219 64/2 46/0 94/3 كل سازگاري 

 گیرینتیجهبحث و 
مولفه هاي  رابطه بررسي حاضر پژوهش هدف

نتايج  .بود سازگاري دانشجويان با مشروط خودارزشمندي
پيرسون نشان داد كه  حاصل از ضريب همبستگي

سازگاري رابطه منفي معنادار دارد.  با مشروط خودارزشمندي
 و مظاهري و. [15] موناف و پاشا مطالعات با يافته اين

در پاسخ به سوال اول  .باشد مي همسو [. 18]همكاران
 ارزشمندي خود هاي مولفه پژوهش مبني براينكه بين

دارد؟ يافته ها نشان  وجود رابطه عاطفي سازگاري و مشروط
 ارزشمندي خود هاي متغير سطوح دادند كه در تمامي

 سازگاري و كل سازگاري با( ظاهر سطح جز به) مشروط
در تبين اين يافته  .اردد دار معني منفي همبستگي عاطفي

مي توان گفت كه اگر خود ارزشمندي مشروط شود، زماني 
كه فرد نتواند آنچه را كه ارزشمندي خود را مشروط به آن 
كرده به دست آورد، حس خوبي نسبت به خود نخواهد داشت. 
وقتي فردي نسبت به خود حس خوبي ندارد، ممكن است 

فسردگي و اضطراب شود، مدام خود را سرزنش كند، يا گرفتار ا
در نتيجه سازگاري عاطفي او تضعيف گردد و اينكه سطح 

ون چ ظاهر با سازگاري مرتبط نبوده است، مي توان گفت كه
نمونه مورد مطالعه دانشجويان بودندو ظاهر در بين 

 دانشجويان دغدغه اصلي نمي باشد. 
 سوال دوم پژوهش به دنبال بررسي رابطه بين خود

 از حاكي اجتماعي بود. نتايج سازگاري و روطمش ارزشمندي
 و شايستگي، رقابت، با اجتماعي سازگاري رابطه كه است آن

ولي با ساير مولفه هاي  .نيست دار معني خدا به عشق
خودارزشمندي اين رابطه به طور منفي معني دار است. در 
تبيين اين يافته مي توان گفت وقتي فردي ارزشمندي خود 

يطه اي مي داند. وقتي اين حمايت و تاييد را به را منوط به ح
دست نمي آورد گاهي براي دستيابي به آن ها به رفتارهايي 
دست مي زند كه موجب كاهش سازگاري اجتماعي مي شوند 
كه اين خود مي تواند دستيابي به اين نيازها را بيش از بيش 
كاهش دهد. با توجه به نتايج حاصل مي توان گفت كه 

اني كه از لحاظ اجتماعي سازگار بودند، شايد دانشجوي
ارزشمندي خود را مرتبط با حيطه هاي رقابت و شايستگي 

 پيوند نداده بودند. 
تحليل هاي آماري مربوط به سوال سوم پژوهش نشان 

 هاي مولفه با ديگران تاييد از غير به آموزشي داد كه سازگاري
با توجه  .ددار دار منفي معني رابطه مشروط خودارزشمندي

[ افراد در حيطه هايي كه 25به اظهارات كراكر و همكاران]
ارزشمندي خود را منط به دستيابي به دارند، متفاوتند. 

بنابراين مي توان گفت نمونه هاي مورد مطالعه در پژوهش 
كه از نظز آموزشي سازگار بودند، شايد تاييد ديگران برايشان 

 مهم نبوده است. 
 نبي كه داد نشان كانوني، ستگيهمب تحليل نتايج 

 و منفي رابطه سازگاري و خودارزشمندي مشروط مجموعه
 درصد 22 خودارزشمندي مشروط و دارد وجود داري معني

 نشانگر منفي رابطه اين. كند مي تبيين را سازگاري تغييرات از
 به مشروط شدن گرايش خودارزشمندي هرچه كه است آن

سازگاري  ميزان ندازها همان به باشد داشته بيشتري
  .يافت خواهد كاهش دانشجويان

[ همسو مي باشد. 27اين  يافته با مطالعه كراكر والهتانن ]
آن ها نشان دادند كه خودارزشي پايين مشكالت سازگاري 
اجتماعي را پيش بيني مي كند. به نظر آن ها خودارزشمندي 
مشروط ممكن است موجب انگيختگي شود ولي هزينه بااليي 
جهت تنظيم رفتار فرد براساس اينكه چه چيزي خودارزشي 

[ 21را كاهش يا افزايش خواهد داد، وجود دارد. كراكر و ولف ]
از  عنوان تابعيبه اعتماد،معتقد هستند كه رفتار خوب و قابل

و خود ارزشي مشروط زندگي  .نفس مي باشدهاي عزتحيطه
ه افراد به دنبال اول اينك دهد،روزانه را تحت تأثير قرار مي

ها هايي هستند كه خودارزشي خود را بران حيطهحيطه
هايي اند، دوم ميزان تالش در چنين موقعيتمشروط كرده

اي است كه خودارزشي فرد مشروط بران تحت تأثير درجه
ها و نواقص در كه واكنش به موفقيتحيطه است، سوم اين

 رزشي مشروطهايي مستقيماً تحت تأثير خوداچنين موقعيت
 كه نمود بيان توان مي پژوهش هاي يافته است. براساس

 به زني و كودكي دوران تربيتي هاي شيوه علت به خودارزشي
 مي طمشرو رقابت، و پيشرفت امروز بر دنياي زياد تأكيد علت
اگرچه  .بگذارد منفي تاثير سازگاري بر تواند مي نيز اين و شود

زشي، مشروط به آن ها شده، احتماال در حوزه هايي كه خودار
 مي اين حوزه در موفقيت هايي ديده مي شود ولي شكست

 كند و موجب استرس شود.  ايجاد ارزشي بي تواند
ر در دانتايج حاصل از آزمون تي بيانگر وجود تفاوت معني

 هاي تهياف بين دختر و پسر در سازگاري كل بود. اين يافته با
[ همسو مي 17] جايير و ساقي [،16] كايسي  تحقيقات

باشد. ولي با نتايج مطالعه احمدي، خادمي و فتاحي بيات 
 [ ناهمسو است. همچنين نتايج نشان داد كه سازگاري13]

آموزشي بين دختران و پسران دانشجو  سازگاري و عاطفي
متفاوت است. و اين امر شايد به علت متفاوت بودن بيولوژي 

 رد باالي سرتونين ميزان يجوان سنين زنانه و مردانه باشد، در
موجب مي شود تا زنان به حفظ ارتباط با ديگران توجه  زنان
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 .[26بيشتري داشته باشند]
 بررسي مورد نمونه كه نمود نشان خاطر بايد پايان در 

 اينبنابر بودند، دانشجويان مقطع كارشناسي حاضر تحقيق
. تاس مواجه محدوديت با ساير اقشار جامعه به يافته ها تعميم

 قابليت افزايش جهت مي شود پيشنهاد امر اين به توجه با
و با افراد در  ديگر سازمان هاي در تحقيقات نتايج، تعميم

 يگرد محدوديت .شود تكرار مقاطع سني و تحصيلي ديگر نيز
 ابزار عنوان به خودگزارشي روش از استفاده مطالعه حاضر

 فرهنگي يها ارزش تاثير تحت كه بود اطالعات آوري جمع
 اتتحقيق كه شود مي پيشنهاد لذا. است خانوادگي و فردي و

 و متفاوت فرهنگي هاي زمينه با مختلف جوامع در بعدي
بر اساس يافته هاي . گيرد صورت متفاوت تحصيلي مقاطع

مطالعه حاضر مبني بر اينكه وقتي خود ارزشمندي مشروط 
 جتماعي ومي شود، رابطه منفي معنادار با سازگاري عاطفي، ا

آموزشي پيدا مي كند، بر اين اساس پيشنهاد مي شود كه 
مراكز مشاوره در دانشگاه ها كارگاه هاي آموزشي و كالس 

كنند و به آن ها بياموزند كه  برگزار دانشجويان هايي را براي
ارزشي كه به خود قائل هستند بدون قيد وشرط باشد تا بدين 

   .طريق به سازگاري دانشجويان كمک شود
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