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  »فرهنگ و جامعه، جوانانپژوهش « تخصصیفصلنامه دو 
  107- 130: 1389بهار و تابستان ، چهارمشماره 

  21/06/1388: تاریخ دریافت
  17/08/1389 :تاریخ پذیرش

 بررسی ؛حمایت اجتماعیآن با  ۀسازگاري جوانان با دانشگاه و رابط
  ) دانشگاه اصفهان دختر و پسر دانشجویانموردي 

  * محمدعلی زکی
  چکیده

 همــراه بــا وتــرین وقــایع زنــدگی جوانــان  حســاس انتقــال بــه دانشــگاه یکــی از
مناسب دانشجویان  دانشگاه الزمه عملکرد سازگاري با. استهاي مختلفی  استرس

هـدف مقالـه حاضـر بررسـی     . متغیرهـاي مختلفـی ارتبـاط دارد    بـا  تلقی شده و
اطالعـات  . شـجویان اسـت  حمایت اجتماعی دان رابطه آن با دانشگاه و سازگاري با
 دانشـگاه  پسـر  و دانشجوي دختر 200میان  پیمایشی ازاساس تحقیق  تحقیق بر
 سـازگاري بـا   نامـه  پرسـش شـامل   پـژوهش هـاي  ابزار وشـده   آوري جمعاصفهان 

حمایــت  چندگانــه  مقیــاس   و) 1999و1989، 1986( دانشــگاه بیکروســریک 
  . باشد می) 1990و 1988( فرالی زیمت و، داهلم، ادراك شده زیمتاجتماعی 

 895/0 و846/0، 873/0 دختــران بـه ترتیــب  پسـران و ، بـراي کــل  ی ابــزاریپایـا 
سـازگاري   و سـطح متوسـط   دانشـگاه در  میزان سـازگاري بـا  . است دهشمحاسبه 

، آکادمیـک  ولـی سـازگاري سـه حـوزه     درسطح زیـاد  ) هیجانی عاطفی و( فردي
 حمایـت اجتمـاعی  . ده استش متوسط ابراز سطح دلبستگی نهادي در اجتماعی و

حمایـت اجتمـاعی    دانشـگاه و  سازگاري بـا  معناداري بین ۀبطار. است زیاد نسبتاً
 سـازگاري بـا   پسـران در  تفاوت معناداري بـین دختـران و   .)r= 38/0( رددا ودجو

  . نداشته است همچنین حمایت اجتماعی وجود دانشگاه و
  

سـازگاري  ، اجتمـاعی  ن، حمایـت دانشـگاه اصـفها  ، اجتمـاعی  ازگاريسـ : يکلیـد واژگان 
 .دانشجویان

                                                
  Mazaki42@yahoo.com                  )ع(شناسی دانشگاه امام حسین جامعهگروه استادیار  *
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    مقدمه
همچنـین   اجتماعی و ناختی سن به مثابه ساختارش جامعهبه تبیین ، 1شناسی سن جامعه
 .)125: 1999، رایلی رایلی و ؛245: 1988، و همکاران رایلی( پردازد میاجتماعی  فرایند
آن  کـه از  شـوند  وتی مـی هاي اجتماعی متفا هاي سنی داراي وضعیت برحسب گروه افراد

مشـخص بـه    طـور  بـه  2ناسی جوانانش جامعه .گرفت نظر در توان دوره جوانی را جمله می
، فیـرث ( پـردازد  مـی گوناگون فرهنگی روانی اجتماعی زنـدگی دوره جـوانی    بررسی ابعاد

 .)10: 2003، فلمینــگ  ؛5 :2003، ریچاردســون  ؛897: 2000، فورســتنبر  ؛10: 1984
محتـواي   اب که زندگی افراد شود می توجه به این اصل آغاز با 3ه زندگیناسی دورش جامعه

اجتمـاعی   هاي تاریخی و زمینه. گردد می متمایز متفاوت و یکدیگر اجتماعی از تاریخی و
تأثیر هاي مختلف زندگی نتیجه  دوره در افراد رشد. است تعیین کننده دوره زندگی افراد
هـاي   بنیـان . اجتمـاعی اسـت   روانـی و  ،)جسـمانی ( یکیژمتقابل عوامل سـه گانـه بیولـو   

توجه به تغییرات تـاریخی   با. ندستههاي زندگی  دوره گیري شکلاساس  ،اجتماعی زمان
وجـوه  . بـود  خواهـد  متغیـر  متحـول و ، هاي زندگی پیچیـده  شناخت دوره، جوامع جدید

ماعی تلقـی  سوابق اجت تشکیل خانواده و، کار، هاي زندگی براي نمونه غالب دوره مسلط و
تحقیقـات دوره زنـدگی    .)233: 1997، 4و مایر سترستن ؛12: 1986، کالوسن( شوند می

 شناسـی و  روان، ناسـی ش جامعـه ، که علوم مختلـف تـاریخ   ندهستاي  رشته مطالعاتی میان
همکـاري علـوم    مطالعـات نتیجـه تعامـل و   این . پردازند میشناسی به تبیین آن  جمعیت
بـراي  . گیـرد  مـی  بر در هاي متنوعی را اسی دوره زندگی حوزهنش جامعه .باشد میمختلف 

، عـزت نفـس  ، اسـترس  ی همچـون یهـا  اجتمـاعی پدیـده   نمونـه بررسـی اثـرات روانـی و    
ناسـی  ش جامعـه  مطالعـات  بخشـی از . )2: 1998، و همکـاران  سـینگر ( هاي شـغلی  ارزش
هـاي   دورهمشخصـات   انتقـال یکـی از  . هاي زندگی به موضوع انتقال اختصاص دارد دوره

مدرسـه بـه    انتقـال از ، خانـه بـه مدرسـه    انتقـال از ، انتقال به دوره جـوانی : زندگی است
 و) تشکیل خانواده( به خانه محیط کار انتقال از، دانشگاه به محیط کار انتقال از، دانشگاه

                                                
1. Sociology of Age 
2. Sociology of Youth and Adolescence 
3. Sociology of The Life Course 
4. Settersten and Mayer  
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: 1993، جـورج  ؛210: 1990، 1ویتـون ) (بـراي ادامـه تحصـیل   ( به دانشگاه کار انتقال از
 . )5: 2005، مابروزن ؛355

. )174: 2000، دورنبـوش ( شـود  مـی تعریـف   جوانی به عنوان دهه دوم زنـدگی فـرد  
 و مـی متنوع عل هاي گسترده و پژوهشانبوه  گیري شکلموجب  2انتقال به دانشگاه فرایند

انتقال به دانشگاه ارتبـاط   فراینداهمیت  گوناگون و ابعاد. تاریخی دراین زمینه شده است
و  فزاینـده پـذیرش دانشـجویان    زمینه رشـد  تاریخی درو  تحوالت اجتماعی تنگاتنگی با

بـه   چـه بیشـتر   نظران هر که صاحب شود میموجب  این امر .دارد ها به دانشگاه ورود آنها
اثـرات  و  آن عوامـل مـرتبط بـا   ، ي ایـن انتقـال  محتـوا ، انتقال به دانشـگاه  فرایندمطالعه 

اجتماعی منابع ارزشـمندي بـراي سـازگاري     ي وعوامل متنوع فرد. گوناگون آن بپردازند
سـازگاري  و  3کیفیـت انطبـاق  . انتقـال بـه دانشـگاه هسـتند     فراینـد طی  دانشجویان در
و  شـده  گسـتره آن باعـث تجربـه دانشـگاهی افـراد     و  4زنـدگی دانشـگاهی   دانشجویان با

هـاي   گـرایش  اندیشمندان با. کند میفراهم  اجتماعی آنهاو  فردي ی براي رشدیها فرصت
انتقال به دانشگاه  فراینداجتماعی  -هاي روانی متنوعی به تبیین جنبهو  پژوهشی متعدد

عامـل مهمـی   ، دانشـگاه  بینـی سـازگاري بـا    پیشدر والدین  روابط متقابل با: اند پرداخته
این  به دانشگاه منبع بالقوه سازگاري با ورود انتظارات قبل ازهمچنین . شود میمحسوب 

هاي محیط دانشـگاهی   روابط متقابل بین ویژگی ۀدانشگاه نتیج گاري باساز. محیط است
به نظـام آمـوزش    نگرش افراد، هاي هوشمندانه ظرفیت( هاي دانشگاه مشخصات ورودي و

) طریـق تجربـه دانشـگاهی    میـزان یـادگیري از   و هـا  مهارت به رشد احساس افراد، عالی
 بلوغ اجتماعی و دانشگاه موجب رشد به دوره انتقال) 59: 2000، 5لوین کوته و( باشد می

 کنـد  مـی  هویـت ایفـا   گیـري  شـکل  فراینـد  نقـش مکملـی در   و شود می آموزشی افراد و
دانشـگاه   سازگاري بـا  در میعوامل خانوادگی نقش مه .)82: 2000، کاك برزونوسکی و(

 تجربـه دانشـگاهی افـراد   . محیط خانواده مکمل کیفیت تجربـه دانشـگاهی اسـت    و رددا

                                                
1. Wheaton  
2. Transition to University 
3. Adjustment to University 
4. Adaptation to University 
5. Côté and Levine  
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، و همکـاران  آدامز( شود میفردي واجتماعی دانشجویان تلقی  هاي رشد بخش جنبه متداو
 نـد ک مـی فـراهم   دانشگاه را حمایت اجتماعی موجبات افزایش سازگاري با .)100: 2000

   .)125: 2000، همکاران و 1واتا(
اجتمـاعی دوره  و توجه به اهمیـت روانـی    با است که مسئله اصلی پژوهش حاضر این

آن  ي بـر تـأثیر حمایت اجتمـاعی چـه    و استدانشگاه چگونه  سازگاري جوانان با ،جوانی
چـه میـزان   بـه  دانشـگاه   سازگاري جوانـان بـا  ) 1: از ندا تحقیق عبارت هاي پرسش دارد؟
وضـعیت  ) 3 اسـت؟  دانشـگاه چقـدر   هاي چهارگانه سازگاري جوانـان بـا   مؤلفه) 2 است؟

گانه حمایـت اجتمـاعی جوانـان     سه هاي هلفؤم) 4 ه است؟گونحمایت اجتماعی جوانان چ
آیـا  ) 6 سـت؟ یدانشـگاه چ  سازگاري جوانان بـا  نقش حمایت اجتماعی در) 5 چقدراست؟
 دانشـگاه معنـادار   سازگاري جوانـان بـا   مؤلفه چهار حمایت اجتماعی با مؤلفهارتباط سه 

 پسـر  و بـین دانشـجویان دختـر    دانشـگاه در  موضوع سازگاري جوانان با در آیا) 7 است؟
 و بین دانشـجویان دختـر   حمایت اجتماعی جوانان در از نظر آیا) 8 است؟ تفاوت معنادار

 ارتبـاط معنـاداري بـین سـنوات آموزشـی      آیا) 9 شود؟ میتفاوت معناداري مشاهده  پسر
 زارهـاي ابـ   گویـه ) 10 دارد؟ دانشـگاه وجـود   سـازگاري جوانـان بـا    و) هاي تحصیلی ترم(

  عامل قابل تقلیل است؟ چند به دانشگاه سازگاري جوانان با
  

  تحقیق پیشینه
. ستزا هاي استرس داراي موقعیتبراي بسیاري از افراد مدرسه به دانشگاه اغلب  انتقال از

روابـط   آکادمیـک و ، اجتمـاعی  تقاضاهاي متعـدد  دانشگاه با محیط جدید دانشجویان در
بـراي اغلـب    توانـد  مـی  آنهـا از کدام  که هر شوند می رو اجتماعی بین فردي جدیدي روبه

روابط اجتمـاعی   بایست اشکال جدید می آنها: نماید ایجاد ییزا هاي استرس وضعیت افراد
دوسـتان   خـانواده و  دانشگاه با جدید شرایطروابط متقابل مناسبی برحسب ، گیرند فرا را

هـاي یـادگیري    محـیط  مطالعه متناسب با هاي یادگیري و شیوه و ها مهارت، ندبرقرار کن
 بتواننـد  خودمختـار  مجموع به مثابه فردي مسـتقل و  در و گیرند فرا اقعی دانشگاهی راو

 نـد نمایبـه خـوبی ایفـاء    ) زمـان  براي نمونه تنظیم چگونگی صرف پـول و ( فشان رایوظا
                                                
1. Tao et al.  
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شـده   هاي مشابه سنی جدا گروه خانواده واز ی یهاي دانشجو جوانان درطی سال .)همان(
هـاي   چـالش ، شخصاتی همچـون آزادي عمـل بیشـتر   م محیط اجتماعی جدیدي با در و

 و النتـایر ( گیرنـد  مـی  قـرار  قبـال نیازهـاي متعـدد    در هاي متغیر ییپاسخگو آکادمیک و
زندگی دانشجویان  ابعاد و ها فعالیت ریسا دانشگاه در سازگاري با .)593: 2004، ویندهام

چگـونگی انگیـزش    و ردعملک یا و روانی آنها و میبراي نمونه بهداشت جس( ردگذا می اثر
احسـاس  ، عمـومی  عملکـرد  موجـب ارتقـاء   ،)570: 2003، بیکر) (هاي آکادمیک فعالیت

نهایت باعث  در موفقیت تحصیلی و، انگیزش پیشرفت، خودکارآمدي، بختی معنويشخو
، تسـانگ ( شـد  دانشـگاه خواهـد  از هاي خـارج   حوزه در افزایش سازگاري اجتماعی افراد

، اشـمیت  ؛500: 2009، عبـداهللا و همکـاران   ؛530: 2003، نسسگو و بیرز ؛350: 2001
   .)25: 2011، وینتر و همکاران ؛337: 2010، الیاس و همکاران ؛16: 2010

مـوقعیتی  -متغیرهـاي محیطـی   عوامل شخصـیتی و ، جمعیتی -گانه فردي عوامل سه
ان بـه  تـو  میجمعیتی  متغیرهاي فردي و از شوند میدانشگاه  موجب افزایش سازگاري با

متغیرهاي ، ی هوشیتوانا، نژادي قومیتی و، تمایزات فرهنگی جنس و، سنمواردي چون 
، بینـی  خـوش ، ابـراز وجـود  ، عزت نفس، افسردگی، استرس دانشگاهی و فشار، شخصیتی

، نـوع کنتـرل   هـاي اسـنادي و   سـبک ، ارزشـمندي  خـود ، بزرگـی  احساس برجسـتگی و 
هـوش   ثبـات عـاطفی و  ، هـاي یـادگیري   شـیوه  و هـا  رهیافت هاي انگیزشی و گیري جهت

متغیرهـایی هسـتند   موقعیتی  متغیرهاي اجتماعی و .اشاره کرد خودکارآمدي و هیجانی
نقـش  ، هاي حل مشـکل اجتمـاعی   مهارت، اي هاي مقابله سبک، مطلوبیت اجتماعی نظیر

، سآبـو ود بـروکس و ( حمایـت اجتمـاعی   معلمـان و  نقش عوامل خـانوادگی و ، مشاوران
، میزراهـی  ؛19: 2005، 1اکیگوالرو ؛15: 2005، گارسیا ؛580: 2003، بیکر ؛352: 1995
ــز ؛160: 2006 ــگ ؛28: 2007، آدامـــ ــمیت ؛55: 2008، دلونـــ  ؛156: 2008، اســـ

   .)12: 2010،اشمیت
ایـران انجـام    دانشـجویان در  زمینه سازگاري دانـش آمـوزان و   تحقیقات متعددي در

تـوان   مـی  .ندریگ میبر  در اري آموزشگاهی راسازگدر حوزه گرفته که موضوعات متنوعی 
: 1379، سـهرابیان ( هاي دینی نگرش: این خصوص اشاره نمود به ده گرایش پژوهشی در

                                                
1. Cigolarova  
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 ،)110: 1382، زاده حسـن ( خودپنـداره  عـزت نفـس و   ،)89 :1386، علم مهرجردي ؛67
 یهـوش هیجـان   ،)33: 1384، و همکاران روشن( سازگاري دانشجویان نقش مشاوران در

، ونیفنـ ، 112 :1376، شریفی( موفقیت تحصیلی ود عملکر ،)105 :1384، رضویان شاد(
 هـاي اجتمـاعی در   آمـوزش مهـارت   ،)13 :1382، همکـاران  یارمحمدیان و؛ 121 :1380

آمـوزش گروهـی    ،)120: 1385، میـر ویسـی   ؛40 :1384، همکاران عطاري و( سازگاري
عبـدي  ( حمایـت اجتمـاعی   ،)52 :1385، همکـاران  مظاهري و( سازگاري عزت نفس در

، همکـاران  نیسـی و  ؛79 :1384، رضـویان شـاد   ؛101 :1376، آخوندي ؛98 :1374، فرد
وضــعیت اجتمــاعی فرهنگــی  همبســتگی خــانواده و، خــانواده عملکــرد و) 149 :1385

الزم به ذکر است که تمامی  .)145 :1381، سامانی؛ 112 :1380، جوان شیخی( خانواده
اهمیت پژوهش . اند انجام شدهزگاري در ایران با استفاده از ابزارهاي دیگري تحقیقات سا

نامـه سـازگاري بـا     ن از پرسـش براي نخستین مورد در ایـرا در این است که در آن حاضر 
  .استشده استفاده ) 1999و 1989، 1986( دانشگاه بیکروسریک

 
  چارچوب نظري

که الزمـه موفقیـت    گذارد می ت سرپش طی زندگی اجتماعی مراحل مختلفی را در میآد
 ط جدیـد یشـرا  سازگاري با فرایندتحلیل نظري  به تبیین و توجه اندیشمندان را، آنها در

 همزمـان و  ط جدیدي به طوریشرا دوران جوانی با افراد در. ده استجلب کر اجتماعی را
گاري این مراحل ضرورت تحلیـل نظـري سـاز    که تعدد شوند میفاصله زمانی مواجه  با یا

محـیط  ، اشـتغال ، دانشگاه شامل تحصیل در مراحل مذکور. دساز میچندان  دو جوانان را
 مراحـل مـذکور   تعدد دوره جوانی و شرایط. استتشکیل خانواده  وانتخاب همسر ، کاري

توجه به  سازگاري با، نای عالوه بر. دهد میافزایش  حساسیت بررسی موضوع سازگاري را
کـه نظریـات    بـود  زوایاي مختلفی خواهـد  و ها جنبه، داراي ابعاد، فوق انواع مراحل گذار
سـازگاري  ، سـازگاري عـاطفی   ا، از جملهر آنهاي گوناگون  جنبه .کنند مختلف تالش می

سـازگاري بـه   . بررسـی و تحلیـل نماینـد   غیـره   آموزشی و، سازگاري تحصیلی، اجتماعی
 ن اساس اندیشمندان سعی درای بر و شود میتلقی  اي هپیچید لحاظ نظري سازه متنوع و

 اجتماعی اسـت و  یسازگاري محصول، لحاظ نظري از. اند ن داشتهآگوناگون  بررسی ابعاد
تالش دانشمندان بررسی از بخشی . آن نقش دارند گیري شکل در عوامل متعدد و شرایط

ي فراینـد سـازگاري  . گیـري سـازگاري بـوده اسـت     شکل در عوامل متعدد تأثیرتحلیل  و
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 و باشـد  مـی محیطـی   و خـانوادگی ، فـردي  عوامل متعـدد تأثیر است که برآیند اجتماعی
عوامـل   تـأثیر توجه داشـت کـه   باید البته . شود میی محسوب نتعل تک اي پدیده بنابراین
 اتتـأثیر محیطـی   دگی واخـانو ، عوامـل فـردي   و یسـت یکسان ن سازگاري نیز بر متعدد

 تـأثیر تبیـین   یکردهاي نظري سـعی در رو. ددارسازگاري جوانان  گیري شکلبر متفاوتی 
آن است کـه سـازگاري    مهم دیگر مسئله. سازگاري داشته است عوامل دراین از هرکدام 
 و هافراینـد  ریسـا  و بـر  گـردد  مـی اجتمـاعی   فردي و هاي دیگر پدیده گیري شکلموجب 

گویـاي  ، مطالـب پیشـین   کنـار  بررسی این نکتـه در  .گذارد می تأثیرموضوعات اجتماعی 
درصورتی کـه سـازگاري جوانـان بـه درسـتی      . است این موضوعچیدگی تبیین نظري پی

 ف ویبـه انجـام وظـا    سـهولت بیشـتري قـادر    زندگی با ادامه مسیر آنان در، صورت گیرد
سـازگاري  هـاي   ویژگـی نظـري   بـه لحـاظ  ، بنـابراین . بـود  کارکردهاي اجتماعی خواهند

دوران جـوانی   زندگی اجتماعی خصوصاً مراحل متعدد ع دریشا یموضوع) 1: از ندا عبارت
سـازگاري بـه مثابـه متغیـري     ( بعـدي اسـت   اي چنـد  پدیـده  اي پیچیده و سازه) 2است 

سـازگاري  ( اجتماعی است يفرایند محصول و، عوامل متعدد تأثیراساس  بر) 3 )پیچیده
 ددهـ  مینشان  را خود تأثیرزندگی اجتماعی  سطوح متعدد در) 4 )وابسته به مثابه متغیر

تبیین سازگاري برحسـب   رویکردهاي نظري سعی در .)مستقل سازگاري به مثابه متغیر(
  . اند حوزه فوق داشته چهار
  

  مدل تحلیلی تحقیق
سـال   و مدل پیشنهادي تحقیق شامل متغیرهاي جنسـیت ، تحقیقات پیشین  در راستاي
  اي واسطه متغیر  انعنو  اجتماعی به حمایت  متغیر و  کنترل  متغیرهاي  عنوان  تحصیلی به

 بـا  .)1نمودارشماره( است  وابسته متغیر عنوان   به  دانشگاه سازگاري جوانان با، نهایت در و
ـ ا توجه به مدل تحلیلی فرضیات تحقیق عبارت سـازگاري   تفـاوت معنـاداري در  ) 1: از دن

 حمایـت  تفـاوت معنـاداري در  ) 2. دارد پسـران وجـود   دانشگاه بین دختـران و  جوانان با
 هـاي تحصـیلی بـر    فزایش سالا با) 3. دارد پسران وجود اجتماعی جوانان بین دختران و

جوانان موجـب   حمایت اجتماعی از) 4. شود میدانشگاه افزوده  میزان سازگاري جوانان با
  . گردد میدانشگاه  با گاري آنهاازافزایش س
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  دانشگاه اري جوانان باسازگ بر ثرؤعوامل م: مدل تحلیلی فرضی تحقیق -1 نمودار
  

  شناسی روش
اصـفهان  دانشـگاه   شاغل به تحصیل در پسر و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دختر

هاي تحقیق پیمایشی  آنجا که حداقل آزمودنیاز . ستا بوده 1386-87سال تحصیلی  در
پسـران طـی سـه مرحلـه      بـین دختـران و  از آزمـودنی   200 لـذا  ،باشد نفر 100بایستی 

گیـري بـه صـورت     نمونـه ، مرحلـه اول  ایـن توضـیح کـه در    با. گیري انتخاب شدند ونهنم
، گیــري درمرحلــه دوم نمونــه .)زن مــینی و مــرد مــینی( اســت انجــام گرفتــهاي  طبقــه

درمرحلـه  . انتخاب گردیدند) به عنوان خوشه( علوم انسانی دانشجویان دانشکده ادبیات و
) هاي مختلف دانشـکده  بین کالساز ده کالس ( صورت تصادفی سادهبه  ها سوم آزمودنی

 نفر 20هرکالس از  گیري نمونهشیوه  الزم به توضیح است که در. نمونه انتخاب شدند در
 .)آزمـودنی دختـر   نفـر  10 و آزمودنی پسر نفر 10( اند به صورت تصادفی انتخاب گردیده

انشـگاه اصـفهان   د شاغل به تحصیل در پسر و آماري شامل کلیه دانشجویان دختر ۀجامع
 دانشـکده ادبیـات و  : مـورد ( دانشگاه اصفهان پسر و دانشجوي دختر 200نمونه آماري  و

 . گیري به صورت تصادفی ساده بوده است روش نمونه و ،)علوم انسانی
دانشـگاه   سـازگاري بـا   نامـه  پرسـش  پـژوهش  ابـزار  نوع پیمایشـی و از  تحقیق حاضر

گویـه   67این مقیاس شـامل  . باشد می SACQ(1) (1999و 1989، 1986( بیکروسریک
جهت ارزیـابی  ) موافقم کامالً -9 مخالفم تا کامالً-1( اي نمرهنه ج که به صورت مدر است

ایـن مقیـاس   . طراحـی شـده اسـت   دانشگاه محل تحصیل  سازگاري دانشجویان بامیزان 
 3اعیسـازگاري اجتمـ   ،)گویـه 24( 2) آکادمیکی(  میسازگاري عل پاره مقیاس چهار شامل

                                                
1. Student Adaptation to Collage Questionaire. 
2. Academic Adjustment 
3. Social Adjustment 

  : متغیرهاي مستقل
  جنس- 1
  سال تحصیلی- 2

  : میانجی متغیر
 حمایت اجتماعی

  : وابسته متغیر
 سازگاري جوانان با

 دانشگاه
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بـه   2بسـتگی نهـادي   دل وابسـتگی و  و ،)گویه15( 1هیجانی سازگاري فردي و ،)گویه20(
آمـاره  از اسـتفاده   بـا  تحقیـق حاضـر   فـوق در  ی ابـزار یپایـا . باشـد  می) گویه15( دانشگاه

، 65/0، 71/0، 75/0 نامـه  پرسـش کـل   پـاره مقیـاس و   چهـار براي آلفاکرونباخ به ترتیب 
 بین دانشـجویان پسـر   به تفکیک جنس در ی ابزاریپایا. تمحاسبه شده اس 87/0و  70/0

 دیگـر  ابـزار . شـود  مـی گـزارش   895/0 و 846/0به ترتیـب  ) نفر100( دختر و) نفر100(
و 1988( 3فـارلی  زیمـت و ، داهلـم ، بعدي حمایت اجتماعی زیمت مقیاس چند، پژوهش
1990) (MSPSS ( اي هبه صورت مدرج هفـت نمـر   گویه بوده و 21است که شامل )1-
 ةسه حوز براي سنجش حمایت اجتماعی ادراك شده در) موافق کامالً-7 مخالف تا کامالً

) هرپـاره مقیـاس داراي چهارگویـه   ( مهم دیگرانِ خانواده و، دوستاناز حمایت اجتماعی 
کـل مقیـاس    مقیـاس و براي به ترتیب سه پاره  ی مقیاس مذکوریپایا. ساخته شده است

تحقیق دیگـري   در .)192: 2004، ادواردز( گزارش شده است 86/0 و61/0، 88/0، 90/0
فـوق   ابزار پایایی .محاسبه شده است 93/0و 91/0، 91/0، 89/0ی مقیاس به ترتیب یپایا
کـل   سـه پـاره مقیـاس و   براي آماره آلفاکرونباخ به ترتیب از استفاده  با تحقیق حاضر در

به تفکیک جـنس   ی ابزاریپایا .محاسبه شده است 88/0و 75/0، 81/0، 85/0 نامه پرسش
گـزارش   84/0 و 90/0بـه ترتیـب   ) نفـر 100( و دختر) نفر100( بین دانشجویان پسر در
  . شود می

کدبنـدي   اسـتخراج و  SPSS برنامهاز استفاده  آوري با جمعاز هاي تحقیق پس  داده
آمـاره ضـریب   ، Tآمـاره آزمـون  ، هاي آماري شامل آمـار توصـیفی   روش اساس بر. گردید

 سـعی بـر  تحلیـل رگرسـیون    و عـاملی  تحلیـل ، واریـانس  تحلیـل ، پیرسـون  rبستگیهم
  . بود چندمتغیره خواهد دومتغیره و، هاي یک متغیره تحلیل

، مرحلـه نخسـت   است کـه در  الزم به ذکر، پژوهش درخصوص چگونگی ارزیابی ابزار
ـ ، مرحلـه دوم  سـپس در  و پژوهش توسط نویسنده به فارسی برگردانده شد ابزار  ه طـور ب

 زبان خـارجی کـه داراي حـداقل چهـار     کارشناس ارشد جداگانه متن انگلیسی توسط دو
                                                
1. Personal-Emotional Adjustment 
2. Institutional Attachment 
3. Zimet,  Dahlam,  Zimet and Farley’s Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support.  
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ــته     ــی رش ــدریس دروس تخصص ــابقه ت ــیلی س ــال تحص ــیم س ــاي روان ن ــی و ه  شناس
کارشـناس   توسـط دو  متن انگلیسـی ابـزار   آنها همچنین عالوه بر و، ناسی بودندش جامعه
سـابقه  نـیم سـال تحصـیلی     ل چهـار ناسی کـه حـداق  ش جامعه شناسی و روان دیگر ارشد

. به فارسی برگردانده شـد ، ندتشداناسی ش جامعه شناسی و تدریس دروس تخصصی روان
که توسط چـه   که مشخص شود بدون آن( درمرحله سوم تمامی پنج ترجمه برگردان ابزار

 توسط دوکارشناس داراي تحصـیالت دکتـري مسـلط بـر     ،)کارشناسی ترجمه شده است
 مقابلـه شـده و   یکـدیگر  بـا ، علوم اجتماعی زبان تخصصی علوم رفتاري و زبان خارجی و

 آزمودنی دختـر  30ی بین ینسخه نها مرحله آخر در. تنظیم گردید ی تعدیل وینسخه نها
ی آن یکـه پایـا   گردیـد  علـوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان اجـرا      دانشکده ادبیـات و  پسر و

  . محاسبه گردید84/0
  
  پژوهشهاي  یافته

  صیفیتحلیل تو
هم  دانشگاه و سازگاري باکل  گانه وچهار توصیفی ابعاد هاي آمار شاخص نشانگر 1 جدول

 میـانگین سـازگاري بـا   . باشـد  میحمایت اجتماعی دانشجویان کل  گانه و سه چنین ابعاد
هـاي   مؤلفـه . محاسبه شده است 03/63 و 23/357حمایت اجتماعی به ترتیب  دانشگاه و

هـم چنـین    هیجـانی و  عـاطفی و ، اجتمـاعی  ،)آموزشـی ( یکیسازگاري آکـادم  ۀچهارگان
  . اند برخوردار بوده 1/80و 8/110، 09/105، 4/129 میانگیناز بستگی نهادي به ترتیب  دل

 حمایت اجتماعی به ترتیب مربوط به حمایت اجتمـاعی خـانوادگی   ۀمؤلفاهمیت سه 
) 54/18( ی دوسـتان حمایت اجتماع و) 83/20( حمایت اجتماعی دیگران مهم ،)65/23(

 و 1جـدول   در هـاي آنهـا   مؤلفـه  متغیرهاي اصلی و توصیفی هاي آمار شاخص. بوده است
گـزارش   2 جدول در نامه پرسشماده  67مربوط به  انحراف معیار میانگین وهاي  شاخص

  . شود می
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  )N=200( موضوعات تحقیقآمارتوصیفی  -1جدول
  لحداق  حداکثر  انحراف معیار  میانگین  موضوع

  62  202  37/24  46/129  آموزشی) علمی( سازگاري آکادمیک
  47  166  81/22  09/105  سازگاري اجتماعی

  78  157  66/13  82/110  فردي) هیجانی( سازگاري عاطفی
  39  123  4/17  17/80  تعلق نهادي وابستگی و و سازگاري تعهد
  244  563  07/59  23/357  دانشگاه کل سازگاري با

  8  28  65/4  65/23  وادهحمایت اجتماعی خان
  4  27  69/5  54/13  حمایت اجتماعی دوستان

  6  28  19/5  83/20  حمایت اجتماعی دیگران مهم
  25  83  86/12  03/63  کل حمایت اجتماعی
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دانشگاه سازگاري با نامه پرسشگویه  67هاي آمارتوصیفی  شاخص -2جدول  

  گویه
انحراف   میانگین  ) ماده( 

  معیار
  گویه

انحراف   نگینمیا) ماده( 
  معیار

  گویه
انحراف   میانگین  ) ماده( 

  معیار
1  31/5  53/2  24  02/5  55/2  47  26/6  6/2  
2  8/4  55/2  25  24/5  69/2  48  3/5  8/2  
3  15/5  61/2  26  5/4  54/2  49  06/5  6/2  
4  02/6  36/2  27  14/5  02/3  50  2/5  8/2  
5  47/6  60/2  28  17/6  7/2  51  2/5  6/2  
6  15/5  28/2  29  3/5  64/2  52  06/5  6/2  
7  7/4  65/2  30  9/4  79/2  53  8/5  2/2  
8  26/4  46/2  31  08/6  8/2  54  4/5  8/2  
9  06/4  54/2  32  3/5  9/2  55  03/6  5/2  
10  86/4  5/2  33  11/6  6/2  56  9/4  5/2  
11  89/4  56/2  34  73/4  5/2  57  7/4  9/2  
12  08/5  37/2  35  21/5  9/2  58  4/5  6/2  
13  19/5  47/2  36  31/5  3/2  59  8/5  8/2  
14  82/4  76/2  37  64/5  7/2  60  7/5  8/2  
15  73/5  74/2  38  4/4  4/2  61  5  7/2  
16  56/5  58/2  39  73/4  6/2  62  7/5  8/2  
17  68/4  42/2  40  67/4  8/2  63  4/5  5/2  
18  74/5  45/2  41  91/4  6/2  64  2/5  8/2  
19  66/5  49/2  42  41/5  6/2  65  09/5  9/2  
20  46/5  5/2  43  6/5  7/2  66  38/5  8/2  
21  48/5  4/2  44  85/5  4/2  67  32/6  6/2  
22  19/5  99/2  45  35/4  7/2        
23  98/6  55/2  46  7/5  2/2        
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  تحلیل استنباطی
 موضوع سـازگاري بـا   زمینه دو آن است که تفاوت معناداري در وهش بیانگرژهاي پ یافته

سطح . ندارد وجود پسر و رهاي دخت شده بین آزمودنی حمایت اجتماعی ادراك دانشگاه و
 بنابراین جنسـیت افـراد  . شود میگزارش 759/0 و403/0معناداري آماره آزمون به ترتیب 

آن  عـالوه بـر  . همچنین حمایت اجتماعی نداشته اسـت  دانشگاه و سازگاري با ي درتأثیر
همچنـین   دانشـگاه و  اي چهارگانـه سـازگاري بـا   هـ  همؤلفـ خصـوص   تفاوت معناداري در

 وجـود  پسـر  و هـاي دختـر   شده بین آزمـودنی  گانه حمایت اجتماعی ادراك سه هاي مؤلفه
   .)3جدول ( ندارد

  تفاوت موضوعات تحقیق برحسب جنسنتایج آزمون  - 3 جدول

  موضوع تحقیق
  Tآماره آزمون   دختران  پسران

 میانگین
  انحراف
  انحراف  میانگین  معیار

  معیار
مقدار 
  آماره

  اعتبار
  آماره

  267/0  114/1  03/63  73/360  62/54  73/383  گاهدانش سازگاري با
  759/0  307/0  18/11  75/62  4/14  31/63  حمایت اجتماعی

   
دانشـگاه بـین    سـازگاري بـا   هاي پژوهش معرف آن است که تفاوت معناداري در داده

 03/0آماره آزمون تحلیل واریانس سطح معناداري  .داشته استد هاي تحصیلی وجو سال
دانشـگاه   میزان سازگاري با هاي تحصیلی بر افزایش سال بنابراین با ومحاسبه شده است 

هـاي   سـال  دانشـگاه و  روابط معنـاري بـین سـازگاري بـا     دانشجویان افزوده شده است و
   .)4جدول( دارد تحصیلی وجود

  
  هاي مختلف تحصیلی دانشگاه بین سال نتایج آزمون تفاوت سازگاري با -4 جدول

  انحراف معیار   میانگین   عداد ت   سال تحصیلی دانشگاه
  92/55  47/350  53  سال اول تحصیلی دانشگاه
  36/60  56/351  30  سال دوم تحصیلی دانشگاه
  56/43  68/365  44  سال سوم تحصیلی دانشگاه

  47/68  36/370  73  دانشگاه بیشتر سال چهارم تحصیلی و
  Fاعتبارآزمون=F   03/0مقدارآزمون =843/8
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زمینـه تحلیـل همبسـتگی بازگوکننـده آن اسـت کـه روابـط         رهـاي تحقیـق د   یافته
 شـده دانشـجویان وجـود    حمایـت اجتمـاعی ادارك   دانشگاه و معناداري بین سازگاري با

ضـریب   مقـدار  اسـت و ر برخـوردا  000/0سـطح معنـاداري   از آماره آزمـون  . داشته است
 مؤلفـه  رآن روابـط معنـاداري بـین چهـا     عـالوه بـر  . محاسبه شده است 38/0 همبستگی

 کمتـرین مقـدار   بیشترین و. داشته است کل سازگاري وجود جداگانه با سازگاري به طور
ــوط بــه ســازگاري آکــادمیکی   هیجــانی ســازگاري فــردي و و) 915/0( همبســتگی مرب

حمایـت   دانشگاه روابط معناداري بـا  سازگاري با مؤلفهسه  سوي دیگراز . است) 629/0(
ب همبستگی حمایـت اجتمـاعی بـا سـازگاري اجتمـاعی      ضرای مقدار. اند اجتماعی داشته

بـین حمایـت    امـا محاسبه شده 32/0 وابستگی نهادي و 40/0سازگاري آکادمیکی، 44/0
 آمـاري وجـود   نظـر از روابـط معنـاداري   ) عاطفی وهیجـانی ( سازگاري فردي اجتماعی و

شـده   راكکل حمایت اجتماعی ادا و مؤلفهروابط معناداري بین سه ، نهایت. نداشته است
   .)7جدول( شود میمشاهده 

  
  موضوعات تحقیق نبیماتریس همبستگی  -7جدول 

  
 سازگاري
  آکادمیکی

  ) آموزشی( 
 سازگاري
  اجتماعی

 سازگاري
  عاطفی
  هیجانی

 و وابستگی
 تعهد
  نهادي

کل 
  سازگاري

  دانشگاه با
  حمایت اجتماعی

  خانواده
353/0  

000/0= P  
293/0  

000/0= P  
159/0  

024/0= P  
249/0  

000/0= P  
32/0  
000/0= P  

  حمایت اجتماعی
  دوستان

261/0  
000/0= P  

369/0  
000/0= P  

096/0  
178/0= P  

241/0  
000/0=P  

254/0  
000/0=P  

حمایت اجتماعی 
  دیگران مهم

389/0  
000/0= P  

444/0  
000/0= P  

046/0  
519/0=P  

311/0  
000/0=P  

386/0  
000/0=P  

  کل
  حمایت اجتماعی

404/0  
000/0= P  

449/0  
000/0=P 

034/0  
634/0=P  

322/0  
000/0=P  

384/0  
000/0=P  

 کل سازگاري با
  دانشگاه

915/0  
000/0= P  

849/0  
000/0=P 

629/0  
000/0=P  

825/0  
000/0=P  1  
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  گیري نتیجه
محـیط   سازگاري مناسب با. دارد انبراي جوان ییزا هاي استرس انتقال به دانشگاه ویژگی

فـراهم  هـاي مختلـف    زمینـه  بـراي جوانـان در   یمناسـب  شرایطدانشگاه  اجتماعی جدید
. ددهـ  مـی  نشان دانشگاه را ضرورت بررسی وضعیت سازگاري جوانان با این امر و دکن می

سـازگاري   در ثرؤمـ  مـوقعیتی مهـم و   متغیرهـاي اجتمـاعی و  از حمایت اجتماعی یکـی  
 بررسـی چگـونگی سـازگاري    این اساس هدف تحقیـق حاضـر   بر. دانشگاه است جوانان با
 در. آن بـوده اسـت   حمایـت اجتمـاعی بـا    ۀهمچنین چگونگی رابطـ  دانشگاه و جوانان با

 پسـر  و بـین دانشـجویان دختـر    تحقیقـی بـه روش پیمایشـی در    راستاي اهداف مذکور
  . ه استدانشگاه اصفهان انجام گرفت

 ی بسـیار یپایـا از تحقیـق   نامـه  پرسـش آن است کـه   ةددهن نشانی تحقیق ینتایج نها
. باشـد  مـی راسـتاي تحقیقـات پیشـین     در پایاییاین  ده ووب مطلوبی برخوردار و معنادار
 همکـاران  وانـگ و  ،)55: 2005( در تحقیقـات گارسـیا   پژوهش حاضر نامه پرسش پایایی

 ،)239: 2007( 2گرمـایجز و ورچیـورن   ،)370: 2006( همکاران و 1کسیول ،)55: 2006(
ــا ــک و آگلیات ــایلور و  ،)49: 2007( 3رن ــتوت ــاران ،)1008: 2007( رپاس ــداهللا و همک  عب

ــمیت، 500: 2009( ــمیت ،)250: 2008( اسـ ــاران ) 12: 2010( اشـ ــر و همکـ  و وینتـ
 به تفکیـک چهـار   نامه پرسش پایاییآن  عالوه بر. مطلوب گزارش شده است) 2011:18(

نتـایج ده تحقیـق    که بـا  شود میمطلوب گزارش  بسیار نیز تحقیق حاضر پاره مقیاس در
  . داردی یخارجی همسو

 سطح متوسـط سـازگاري بـا   از ن است که جوانان آ هاي توصیفی پژوهش بیانگر یافته
 بـه صـورت جداگانـه و    پسر و هاي دختر این وضعیت بین آزمودنی و دانشگاه برخوردارند

 رتفـاوت معنـاداري د  ن آن اسـت کـه   هاي استنباطی مبی یافته. مشابه ارزیابی شده است
راسـتاي   ایـن نتـایج در   نداشـته و  وجـود  پسـر  و دانشگاه بین جوانان دختـر  سازگاري با

النتیـر   ؛100: 2003، پیسـتول  کالسنر و ؛550: 2003، وارد و اشنایدر( تحقیقات پیشین

                                                
1. Luyckx  
2. Germeijs and Verschueren  
3. Agliate and Renk  
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دانشـگاه بـه میـزان     که سطح سازگاري جوانان با آنجا از. است) 600: 2004، 1ویندهام و
هاي ارتقاء سـازگاري جوانـان    روش بر کیدأت تحقیق حاضر ادپیشنه، متوسط ارزیابی شده

کارکردهـاي   و ها فعالیت در میمه نقشدانشگاه  که سازگاري با چرا. باشد میدانشگاه  با
  . نماید میاجتماعی جوانان ایفا  بهداشت روانی و تحصیلی و، مختلف آموزشی

که بیشـترین سـازگاري    شود میدریافت ، پاره مقیاس مقایسه نمرات میانگین چهار با
 و) 3/7میـانگین ( هیجـانی بـوده اسـت    حـوزه سـازگاري فـردي و    دانشـگاه در  جوانان با

) 2/5میـانگین ( دانشـگاه اختصـاص بـه سـازگاري اجتمـاعی      کمترین سازگاري جوانان با
وابسـتگی نهـادي    زمینـه آکادمیـک و   دو دانشـگاه در  میانگین سازگاري بـا . داشته است

چـه   اگـر  .)33/5و 39/5به ترتیـب میـانگین   ( دیک گزارش شده استنز به یکدیگر بسیار
توصـیه   دانشگاه قابل مالحظه بوده ولی تحقیق حاضر عاطفی جوانان با سازگاري فردي و

سـازگاري   نیـز  آکادمیـک و ، نسبت به بهبود سازگاري اجتماعی یکه توجه خاص کند می
  . مبذول شودوابستگی نهادي جوانان 

 افـزایش سـازگاري جوانـان بـا     در ثرؤمـ  متغیرهـاي مهـم و  از  حمایت اجتماعی یکی
آن بـوده کـه روابـط معنـاداري بـین       هاي تحقیق بیـانگر  داده. شود میدانشگاه محسوب 

 .)r=38/0( داشته اسـت  دانشگاه وجود سازگاري جوانان با شده و حمایت اجتماعی ادراك
 دانشگاه سازگاري با اجتماعی و ارتباط معنادار بین حمایت نتایج تحقیقات فراوانی بیانگر

بین حمایـت   ارتباط معنادار بنابراین وجود. ده استبو) بیکروسریک نامه پرسشبراساس (
هـاي   راسـتاي یافتـه   تحقیـق کنـونی در   سـازگاري دانشـگاه در   اجتماعی ادراك شده بـا 

: 2006، همکـاران  وانـگ و  ؛185: 2005، گارسـیا  ؛200: 2005، رابـی ( تحقیقات پیشین
ــدر ؛52 ــاران فرایدالن ــمیت ؛270: 2007، و همک ــاران  ؛250: 2008، اس ــر و همک ، وینت

  . است) 15: 2010، اشمیت ؛295: 2009
هاي پژوهش مبین آن است که اثربخشی حمایت اجتماعی موجب  تبیین نظري یافته

هرچه جوانان احسـاس حمایـت اجتمـاعی    . گردد میدانشگاه  افزایش سازگاري جوانان با
. نـد نمای محـیط دانشـگاه سـازگار    با را خود توانند می به همان نسبت بهتر، ندکبیشتري 

دانشـگاه   انتقال جوانان بـه محـیط جدیـد    و کننده مرحله گذار حمایت اجتماعی تسهیل
دانشـگاه   بـا آنـان  غیرمستقیم موجب افـزایش سـازگاري    صورت مستقیم و به دوو  است

                                                
1. Lanthier and Windham  
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دانشـگاه   سـازگاري بـا   در اي ههاي مقابل روش فرایندطریق از حمایت اجتماعی . دگرد می
: 2007، همکـاران  و فرایدالندر ؛62: 2006، همکاران وانگ و( دهد مینشان  را خود تأثیر
 آن مبانی نظري مبین آن است که حمایت اجتماعی همچون سازگاري با عالوه بر .)280

 وجـب ارتقـاء  م آنهـاي گونـاگون    جنبـه  و ست هاي مختلفی مؤلفه و دانشگاه داراي ابعاد
زمینـه تحلیـل همبسـتگی مبـین آن      هاي تحقیق در یافته .گردد میدانشگاه  سازگاري با

 دیگـرانِ  دوسـتان و ، دهاگانه حمایت اجتمـاعی ادراك شـده خـانو    هاي سه مؤلفهکه  است
 مؤلفهچه سه  بنابراین هر. اند دانشگاه داشته سازگاري با با اي همهم روابط معنادار جداگان

 میـزان سـازگاري جوانـان بـا     به همـان نسـبت بـر    یابد شماعی جوانان افزایحمایت اجت
 . شود میدانشگاه افزوده 

. ی همزمـان اسـت  یـ روا بـین و  ی پـیش یـ روا بررسـی ، هاي پژوهش محدودیتاز یکی 
از  یکی دیگـر . مطالعات آتی به این موضوع پرداخته شود تحقیق آن است که در پیشنهاد

بررسـی بـه دانشـجویان یـک دانشـگاه       که نمونـه مـورد  هاي تحقیق آن است  محدودیت
، بنـابراین پـژوهش  . توان بـه جمعیـت عمـومی تعمـیم داد     مین را ها یافته شده و محدود
 هـاي اجتمـاعی مختلـف دانشـگاهی     حسـب محـیط   کندکه موضوع تحقیق بر میتوصیه 

 پیشـنهاد  ،نایـ  عـالوه بـر  . دگـرد بررسی ) غیره و دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاداسالمی(
بـراي  ( هـاي پیچیـده آمـاري    لیلحتاز استفاده  تحقیقات آینده با تحقیق آن است که در

، روابـط چندگانـه متغیرهـاي مختلـف فـردي     ) تحلیـل مسـیر   نمونه تحلیل رگرسـیون و 
مناسب اسـت کـه   ، ی دیگریسواز . تحلیل گردد دانشگاه تجزیه و سازگاري با اجتماعی با

 خـانوادگی و ، سـطوح مختلـف زنـدگی فـردي     دانشگاه در باپیامدهاي سازگاري  اثرات و
، عزت نفـس ( شناختی مطالعه روابط بین مفاهیم روان. اجتماعی دانشجویان بررسی گردد

 و) اضـطراب  افسـردگی و ، عـاطفی  هـوش هیجـانی و  ، هویـت  گیري شکل، خودکارآمدي
رضایت ، یهاي حل مشکالت اجتماع شیوه، مطلوبیت اجتماعی( ناختیش جامعه هاي سازه

، انگیـزش ( هـاي تربیتـی   زمینـه  و) روابط اجتماعی خانواده ساختار زندگی اجتماعی واز 
 هـاي پژوهشـی   حـوزه  دیگـر از ، دانشـگاه  سازگاري با نامه پرسش با) راهبردهاي یادگیري

مطالعـات   ی تحقیق آن است کـه در ینها پیشنهاد. استبراي تحقیقات آینده  پیشنهادي
 نامـه  پرسـش بـراي نمونـه   ( دانشـگاه  زمینه سازگاري بـا  در ي موجودابزارها ریسااز ، آتی

  . استفاده شود) 2000، پریچارد کمبل و
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  منابع
 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده بـا سـازگاري اجتمـاعی   «) 1376( احمد، آخوندي

  .دانشگاه تربیت مدرس ،کارشناسی ارشد پایان نامه »آموزان شهر تهران دانش
اجتمـاعی خـانواده بـا میـزان     -بررسی رابطه وضعیت فرهنگی«) 1380( تهمینه، جوان شیخی

 ،کارشناسی ارشـد  پایان نامه، »)دانشگاه الزهرا( خوابگاهی سازگاري اجتماعی دانشجویان
   .دانشگاه الزهرا

بررسی رابطه ورزش با سـازگاري اجتمـاعی و میـزان اعتمـاد بـه      «) 1382( فخري، زاده حسن
   .)س( دانشگاه الزهرا ،کارشناسی ارشد پایان نامه، »ستانینفس دانش آموزان دختر دبیر

مقایسه ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندي با سازگاري «) 1383( محمد ،فرد خدایاري
 4. ش 8 ;1زمسـتان  مجله روانشناسـی ، »جانباز و عادي شهر تهران اجتماعی در فرزندان

  .)32پیاپی (
رابطـه هـوش هیجـانی بـا سـازگاري اجتمـاعی و پیشـرفت        «) 1384( مرتضی، رضویان شاد 

پایـان   .»83-84آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تبریز در سـال تحصـیلی    تحصیلی دانش
  .دانشگاه تبریز ،کارشناسی ارشد، نامه

رابـط مشـاوران همسـان     تأثیر«) 1384( حمید، یعقوبیو  محمدرضا، شعیريو  رسول، روشن
ــی و ســازگاري دانشــجویان  ــومی در ارتقــاي ســالمت روان ــدالورود غیرب دانشــور ، »جدی

  .ویژه روانشناسی، 12سال، اردیبهشت رفتار
ــراي همبســتگی خــانوادگی «) 1381( مکســیا، ســامانی اســتقالل عــاطفی و ، مــدل علــی ب

   .دانشگاه شیراز ،دکتري نامه پایان ،»سازگاري
عی نگـرش مـذهبی بـر سـازگاري فـردي و اجتمـا       تـأثیر بررسـی  «) 1379( طاهره، سهرابیان

   .دانشگاه الزهرا ،کارشناسی ارشد پایان نامه، »آموزان دبیرستانی استان لرستان دانش
اجتمـاعی و   -بررسی رابطه ارضاء نیازهاي عاطفی با سازگاري فـردي  «) 1376( امین، شریفی

 پایـان نامـه  ، »آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز دانشعملکرد تحصیلی 
  .دانشگاه شهید چمران اهواز ،کارشناسی ارشد

ا سـازگاري  بررسی رابطه حمایت اجتماعی و منبع کنترل درونی ب«) 1374( فرد، سهیال عبدي
دانشـگاه   ،پایان نامه کارشناسـی ارشـد  ، »در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد

  .تربیت معلم تهران
 عاشـورمحمد ، کـوچکی و کیـومرث  ،بشـلیده و  منیجـه  ،شـهنی یـیالق  و  یوسف علـی  ،عطاري
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 -آمــوزش گروهــی مهارتهــاي اجتمــاعی در ســازگاري فــردي  تــأثیربررســی «) 1384(
، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، »ان بزهکار در شهرستان گنبد کاووسنوجوان اجتماعی

  .3، شماره12پائیز، سال
بررسی رابطـه بـین نگـرش مـذهبی، نوعدوسـتی و سـازگاري       «) 1381( علم مهرجردي، زهرا

  .دانشگاه الزهرا ،کارشناسی ارشد پایان نامه ،»جویان دانشگاه الزهرااجتماعی دانش
بررسی رابطه خودپنداره و سـازگاري اجتمـاعی بـا پیشـرفت     «) 1380( السادات طلعت، فنونی

 پایـان نامـه  ، »آمـوزش و پـرورش تهـران    10سطه منطقه تحصیلی دختران سال اول متو
   .علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم ،کارشناسی ارشد

آموزش گروهی عزت نفـس   تأثیر«) 1385( مریم ،زاده فاتحیو  ایران ،باغبانو  اکرم ،مظاهري
  .16شماره  ،اردیبهشت، 13سال  ،تاردانشور رف، »بر میزان سازگاري اجتماعی دانشجویان

هاي اجتماعی بر سازگاري اجتمـاعی دختـران    آموزش مهارت تأثیر«) 1385( لیلی، میرویسی
 پایـان نامـه   ،»هاي دانشجویی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران     دانشجو مستقر در خوابگاه

  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،کارشناسی ارشد
) 1385( محمـدعلی ، سـپهوند و  منیجـه  ،شهنی ییالقو  حسین ،شکرکنو  عبدالکاظم ،نیسی
 اجتماعی و عملکرد تحصـیلی دانـش آمـوزان    –مقایسه سالمت روانی، سازگاري فردي «

کنتـرل حمایـت اجتمـاعی و هـوش      هاي اهواز با پایه اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان
نامــه  ویــژه( 3. ش 13 ;1385پــاییز  مجلــه علــوم تربیتــی و روانشناســی، آمــوزان دانــش

  .روانشناسی
بررسی رابطـه  «) 1382( مبارکه اختر ،پور ایرانو  حسین ،مولويو  محمدحسین ،یارمحمدیان

بـا   اجتمـاعی  خودپنـداره و سـازگاري  ، پـذیرش همسـاالن  ، بین دوسـتی هـاي دوجانبـه   
مطالعـات  ، »اصـفهان  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سـال سـوم راهنمـایی شـهر    

  .2شماره، 4سال، تربیتی و روانشناسی
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