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 عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان بررسی آماری

 1مجید رضایی، 1رضا مؤمنی

 

 یادیز یتجرب و ینظر یها تالش یاجتماع یسازگار با مرتبط عوامل ییشناسا یبرامقدمه و هدف: 

 آداب و و سنن، ها ارزش، باورها نظام نقش ییشناسا متوجه مترک ها تالش اما این، است گرفته صورت

 یت عمومیجمع متوجه ثراًکا و است بوده آنان یاجتماع و یشخص یسازگار در افراد یها نگرش و رسوم

 یها پژوهشه ک است یحال در نیا و انیدانشجو خصوص به و جامعه از یخصوص به اقشار تا اند بوده

، تنش، مانند اضطراب ینامساعد متعدد عوامل هک است داده نشان یا مشاوره زکمرا مشاهدات و متعدد

 دیتهد را انیدانشجو یلیرد تحصکعمل یاجتماع و یشخص یسازگار، نفس به اعتماد عدم و شیتشو

 اتمام به را خود یلیتحص ٔدورهموقع  به نتوانند ها آن از یتعداد هک شود یم موجب تنها نه و کند یم

 پاره گاهحتی  و یجانیه یداریناپا، ینگران ینوع و شود یم آنان ٔهیروح یدگرگون موجب هکبل، برسانند

 را ها آن یاجتماع و یشناخت روان یو سازگار کند یم جادیا ها آن یبرا را یروان یعصب التکمش یا

 .اندازد یم مخاطره به داًیشد

نفر از  169به روش تصادفی بر روی  باشد یمتحلیلی -روش کار: این مطالعه که از نوع توصیفی

با استفاده از  پژوهش یرهایمتغ یریگ اندازه جهتدانشجویان دانشگاه زابل انجام گردیده است. 

 یاسیس نگرش پرسشنامه، انیدانشجو یندارید اسیمق ازپرسشنامه محقق ساخته ای با بهره گیری 

 حاصل، اطالعات مورد بررسی) یاجتماع یسازگار بخش(  ایفرنیالک یتیشخص پرسشنامه، یاجتماع

 .است شده

 یاجتماع یسازگار با یاجتماع یاسیس نگرش، ینید یباورها نیب هک داد نشان جینتا: ها افتهینتایج و  

 یسازگار و یلیتحص ردکعمل نیب هک یدرحال، دارد وجود یمعنادار و مثبت یها یهمبستگ انیدانشجو

 نیب رابطه هک شد مشاهده نیهمچن .نشد مشاهده یمعنادار رابطه چگونهیه انیدانشجو یاجتماع

 از ترشدید دختر انیدانشجوبین  در یاجتماع یسازگار با یاجتماع -یاسیس نگرش و یندارید

 و یاجتماع- یاسیس نگرش، یندارید گانه بینچند یهمبستگ یبررس جهت .است پسر انیدانشجو

 یاسیس نگرش و یندارید داد نشان هک شد استفاده جداول توافقی سه بعدی از یاجتماع یسازگار

 یندارید ریمتغهمچنین  .دارد انیدانشجو یاجتماع یسازگار با یمعنادار و مثبت رابطه یاجتماع

 با همبستگی شدید با سازگاری اجتماعی دانشجویان دارد و نیز سطح تحصیالت والدین دانشجویان

 ه است.داشت همبستگی ضعیف و معناداری انیدانشجو یاجتماع یسازگار

                                                                                                                                                                          
 RM1369@GMAIL.COM، عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، دانشجوی دکتری آمار دانشگاه بیرجند .1

 عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه بیرجند .2
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 نگرش و یندارید رابطه نهیزم در حاضر پژوهش از آمده دست به جینتا به توجه با بحث و نتیجه گیری:

 زانیر برنامه، نیمشاور، نیوالد هک گردد یم شنهادیپ انیدانشجو یاجتماع یسازگار با یاجتماع یاسیس

 رشد و ینید پرورش، ینید هیت روحیتقو به نسبت یعال آموزش و تیترب و میتعل ارانکاندر دست و

 تیحساس انیدانشجو خصوص جوانان به و نوجوانان یاجتماع یاسیس تکمشار و یمذهب، یاخالق

 یها هیسرما نیا شتریب ییآشنا و ینید شناخت ارتقاء یراستا در را خود یها برنامه و داشته یشتریب

 .نمایند میتنظ یاجتماع و یاسیس، یمذهب مسائل با تکممل یاصل

 .انیدانشجو، یلیتحص ردکعمل، یاجتماع یسازگار :یدیلک واژگان
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