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 های هویت اخالقی و ناگویی هیجانی در سازگاری اجتماعی  نقش مؤلفه 
 

 سیر دکتر عبدالعزیز افالک ، *فهیمه محمدپور

 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 ( 98/ 11/ 9، تاریخ پذیرش: 9/98/ 10تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

دارد.  یخاص  یهابه مهارت  ازیمختلف ن  یهاطیبا مح  یماعاجت  یسازگار
 ابناد یباا نن طاااب     دیاز جوانان با  یکه گروه بزرگ  ییهاطیاز مح  یکی

هاا  باورهاا و مهارت ازمنادیدانشاااه اساک کاه ساازگار بادن باا نن ن
باا  شاتریسااک  در خواباااه ب انیاساک. دانشا و  یمختلفا  یهانارش

متعادد   یاجتمااع یهستند. عوامل فشارزا ط ارطبادر    یمشکالت سازگار
از خانواده و  یدور نده یاز ن یناران  دیجد یهادرس  د یجد  یروابط انسان

باا نن مواجاه  انیاسک کاه دانشا و یاسکان در خوابااه از جمله موارد
ساازگاری (. 1) ندینما  ادیا یجد یمشکالت سازگار  طوانندیهستند و م 
 و بااا ساا  در اجتمااعی  هاایمهارت  از    برخاورداری فارد1اجتماعی
سازگاری اجتمااعی   فردی اسک.بی مناسب  در روابط    اجتماعی  پذیرش

هاای خاود و نحاوه انعکاسی از طعامل فرد با دیااران  رااایک از ن  
هاسک که به احتمال زیاد طحاک طایریر بختایک  عملکرد در ای  ن  

 طماا  بر در دانشااه   اری(. سازگ2فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد )
 عماومی   عملکارد  ارط اا  موجاب  و  گذاردمی  ارر  دانش ویان  زندگی  ابعاد

  (.3) بودمی روانی و جسمی سالمک و  طحتیلی موف یک
 
 

 
 انیدانشاا و یاجتماااع یانااد کااه سااا  سااازگارنشااان داده ماالعااات
سااک  در  انیدانشا و انیر م د (.4) بابدیمتوسط م  رانیدر ا  یخوابااه

قرار دارند که  یشتریب کیدختران دانش و از نن جهک مورد اهم  اه واباخ
در  یو معنااو یاواً از خانااه و از کنااار خااانواده بااا طمااا  روابااط عااا ف

باه  لیاداماه طحتا یطا بارا  بوندیجدا م   یزندگ  یهاسال   یطرحساس
ننهاا در خاانواده نسابک باه پساران   2یتیو ن   جنس  وندندیدانشااه بپ

و دو   کناد یم   انیو ط ربه کمتر جدا بدن از خانواده را ب  شتریب  کیاهم
طا کنون و اداماه  1378دختر از سال   انیدانش و   یبه سبب افزا  نکه یا
و هم باه  یفیروند  مسیله دختران ساک  در خوابااه  هم به لحاظ ک   یا

  (.5رفته اسک )مورد طوجه خاص قرار گ   یلحاظ کم
افراد ن ا  دارناد کاه   یو اجتماع  یختب  یدر سازگار  یعوامل متعدد

بار   یباناختو جامعه  یروانشناخت   یتیمختلف طرب  یهادگاهیو د  هاهینظر
 یعوامال مارطبط باا ساازگار ییبناساا یدارند. هرچند بارا  دیها طیکنن

   یاسک  اما اصورت گرفته  یادیز یو ط رب ینظر یهاطالش  یاجتماع
 
 

 چکیده

 یو سالمک جسام یلیطحت کیموف   یو موجب ارط ا عملکرد عموم گذاردیارر م انیدانش و یدر دانشااه  بر طما  ابعاد زندگ  یسازگارزمینه:  
دختر سااک   انیدر دانش و یاجتماع یدر سازگار ی انیه ییو ناگو یاخالق کیهو یهان   مؤلفه  ییماالعه با هدف طع   ی. ابودیم  یو روان
 . ان ا  بد ابااهخو

-96 یلیه در ساال طحتاکه ساک  خواباا رازیدختر دانشااه ب  انیدانش واسک. جامعه نماری      یاز نوع همبستا  یفیماالعه طوص   یا  :روش
 یاجتمااع یسازگار اسیها با استفاده از م . داده  به عنوان نمونه انتخاب بدنددردسترس  یریگروش نمونه  نفر با  243بود که از میان ننها    97
 یساتفاده از روش هاابا ا SPSS-19 یبد. داده ها در نر  افزار نمار ینورجمع ی انیه ییو پرسشنامه ناگوقی اخال کیهو اسی  م ایفرنیکال
  .بد لیو طحل هیط ز ونیرگرس لیو طحل رسونیپ یهمبستا یو نزمون نمار یفیطوص ینمار

بود هار دو  -43/0  ی انیه یینن با ناگو یهمبستا  یدابک  همچن یهمبستا 32/0 زانیبه م یاخالق کیبا هو  یاجتماع  یسازگار  :هاافتهی
 انسیااز وار 17/0 یاخالقا کیاهو  یدابتند. همچنا >P 001/0در سا   یراباه معنادار یتماعاج یها با سازگارنن یهااسیرم یو ز ریمتغ

  د.کر  یینن را طب  انسیاز وار 18/0 زین ی انیه یینمونه نشان داد و ناگو کیرا در جمع یاجتماع یسازگار
دابتند و  یساک  خوابااه ن   مهم یان دانش ودختر یاجتماع یدر سازگار ی انیه ییو ناگو  یاخالق  کیماالعه نشان داد هو  :یریگجهینت

 .کنندیم بینیپی را   یاجتماع یسازگار یبه  ور معنادار
 
 .یخوابااه انیدانش وی  اجتماع یسازگار  ی انیه ییناگو  یاخالق کیهو: واژگانلیدک

 fmohamadpour.1212@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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رباد   زانیام   ک یبختاباورهاا     ن   نظا   ییناساها کمتر به بطالش
اسک ننها پرداخته  یو اجتماع  یبخت  یو نارش افراد در سازگار  یتیهو
همچاون  یختوص ه اند طا اقشار ببوده یعموم  کیاکثراً متوجه جمع  زیو ن

ماننااد  یکااه عاوامل دهنادیمتعادد نشااان م  یهااا. پژوه انیدانشا و
نن  طباع  و باه یمااعاجت یاااراب و طن  ساازگار   یتیهو  یهاسبک
موجااب  طواناادیو م  کناادیم  دیاارا طهد انیدانشاا و یلید طحتااکاارعمل

 5یمشکالت روانا   ادیو ا  4ی انیه  یداریناپا   3یناران  ه یروح  یدگرگون
کنناد طاا میهمزمان با ورود به دانشااه  جوانان طالش (.  6در ننها بود )

هویک خود را نیز طحکیم بخشیده و به خودمختااری و اسات الل دساک 
های   چااارچوبی اسااک کااه افااراد براساااس نن  ط ربااه6بنااد. هویااکیا

بختیشان را طفسیر و معنی کرده و هدف مشختای بارای زندگیشاان 
طاوان هویاک را می نار اجتمااعیباناخک(. باا ناااه 7کنند )طرسیم می

عمال   7های خاودطنظیمینسک که به عنوان سیساتمساختاری ذهنی دا
کناد. هویاک برانایختاه و هادایک می  هایی که رفتار راکند. سیستممی
های اخالقی باکل گرفتاه ای اسک که حول ارزشخودپنداره   8قیاخال

ها و اصاول افاراد را اسک. نااه به هویک اخالقی در واقع نااه به ارزش
ای اسک کاه طعهاد بود. به عبارت دیار  هویک اخالقی  سازهبامل می

دانشاااه از جملاه (.  8د )دهاهای اخالقی را نشان میبه اصول و ارزش
انت اال   فاهیدر هر جامعه اساک کاه و   یانسان  یم موعه ها   یمهمتر

و کمک به  یو فرهنا  یاخالق  یارزبها  جیدان  و مهارت  انت ال و طرو
را برعهاده دارناد. در واقاع   یو فکار  یرفتاار   یعاا ف   یتیربد بخت

دات و بشار اساک و اعت اا  یاز زنادگ  یاباکال  انارینما   یاخالق  میمفاه
. رباد دیانما  یما  فیننها طوصا  ماتیافراد را در طتم  تاریهدا  یرزبهاا

جامعاه و   چیجوامع اساک و ها  یزندگ  یب ا  یبرا  یاصل اساس   یاخالق
از اصول  یااخالق  م موعه  .(9)  بدون ارزش دوا  نخواهد نورد یاسزمان

 رفتاهیفارد پذ  یداو لباناه از ساو  یااسک که به گوناه  یو قواعد رفتار
بدن در وجود او  نوع ناارش فارد را باه جامعاه و   یند و با درونوبیم 
باوند و یم  یاخالق یکنند و باعث بروز رفتارهایم    ییها طعانسان  ارید
در وجدان  یبرمساراصول و قواعد  احساس    یاز ا  یچیصورت سرپ  در

بنابرای   در یک محایط اجتمااعی  اخاالق   .(10)  نورندیفرد به وجود م 
امروزه نتاایج ا با محیط و دیاران افزای  دهد. ازگاری افراد رطواند سمی

طح ی ات روانشناسان اخالق حمایاک قابال طاوجهی را از ساازه هویاک 
بینای رفتارهاای اخالقای نشاان اخالقی و اهمیاک ایا  ساازه در پی 

به بررسی راباه هویاک اخالقای و   م ااطی که مست یماً  (.11اسک )داده
  یشایپ  یهااپژوه اسک اما  دازند  ان ا  نارفتهسازگاری اجتماعی بپر

هایی که در حیاه اخاالق و ساازگاری اجتمااعی سازه  اند کهنشان داده
سازگاری اخالقی ساخ    اند  از ارطباط بی  مفهو  اخالق و  ان ا  گرفته

 یاان ا  گرفته  اخالق به عنوان مؤلفاه  یهادر پژوه   .(12)  گویندمی
بهتر روابط  کاه  اخاتالف و طعاارو و   میاه طنظطواند از ریاسک که م 

اخاالق   قرار دهد.  ریسازمان را طحک طیر  کیجو طفاهم  عملکرد     یافزا
را  یباارزبا جیو نتاا امادهایاسک کاه پ یمبتن ییهایژگیو و  هاییبرطوانا
  یبا اهداف زنادگ امدهایپ  یا  یارطباط ب اناریها ب. پژوه دهدیارائه م 
سازه . (13) اسک یو بخت یبغل یسالمک و سازگار  یاز زندگ  کیراا

از مساائل  یاریافراد را در برابار بسا  کیو  رف  یطوانمند   یهوش اخالق
کارنماد  یام ابلاه  یو در بهبود استفاده از راهبردها  دهدیروزمره ارط ا م 
با بهبود روابط  درک مت ابال  یاخالق هوش (.14اسک )  رگذاریمؤرر و طیر

 یهایریگمیطضادها و من ر به ط ابل با اطخااذ طتام  در روابط و کاه 
حال مسایله     یصاح  یهاوهیبا   یاز  ر  کیدرسک و متناسب با موقع

 (.15بود )یم  یبناخت یابیوارز یاجتماع کیحما
از  یکایاساک.    یخاصا  یهاها و نشاانهمؤلفه  یدارا  یاجتماع  یسازگار
 کیاباباد   رف ط در ارطباا  یاجتمااع  یبا ساازگار  طواندیکه م   ییالاوها

و  ی ااانیه یکارکردهاا  نن-(. از نظاار باار61افاراد اساک ) 10ی اانیه
از  یکیکه  ن امدیو رفاه ب  9یستیبه احساس بهز  دیبا  کیدر نها  یاجتماع

اساک  باه  طینن سازگار بدن بسنده با جامعه و مح  یاصل  یزهااین یپ
 و  اتیک خاود باا م تضایاحفظ است الل و فرد   یکه فرد در ع  یاگونه
از جملاه عوامال بناابرای    (.17) ابادیمورد نظر نن ساازش    ین ارهاه

طواند بر نحوه سازگاری فرد با خود و محیط پیرامون ماؤرر دیاری که می
نااطوانی در و نحاوه طنظایم نن در افاراد اساک.   بابد  باناخک هی اان

هااا  ناااگویی پااردازش بااناختی ا العااات هی ااانی و طنظاایم هی ان
نااگویی هی اان  باه مشاکل در بناساایی و بود.  مینامیده    11هی انی

گیری بیرونای طوصیف احساسات و همچنی  یک سبک باناختی جهاک
طوانی باناختی در اباره دارد. ای  مشکالت به احتمال زیاد  نابای از ناا

  21(. ای  افاراد در بازبناسای13ط ربه عا فی و هی انی در فرد اسک  )
  با مشکل روبرو هستند و 14ی اناتدهی ه  پردازش و نظم13نبکارسازی

در طمایز احساسات درونی از احساسات بادنی مشاکل دارناد. باه لحااظ 
حساسات خود بود که افرا مبتال به ناگویی هی انی  با انظری  طتور می

روباارو  61ریاازیو برون 51سااازیاز  ریاا  دو فراینااد متفاااوت جسمانی
همچاون طنهاایی ناامالوبی  طواند من ر به نتایجبوند که ای  امر میمی

(. افرادی که دارای طوانمندی هی انی باا هستند  در کناار 15فرد بود )
هسااتند و های منفاای از موف یااک بیشااتری برخااوردار نماادن بااا ط ربااه
دهناد طری را در ارطباط با محایط و دیااران نشاان میسازگاری مناسب

باود کاه یبا طوجه به ن ایص بناختی و عا فی  چنای  فارو م   (.18)
مک مثل افسردگی  اااراب و های سالطواند با باخصناگویی خل ی می

خشم  پرخاباری و با مشکالت جسمانی و پزبکی باه  اور خااص از 
(. برخی ماالعاه هاا 19تالات جنسی راباه دابته بابد )جمله درد و اخ

نیز به بررسی ارطباط بی  ناگویی هی انی و وجود مشکالت بی  بختی 
و  20اناد )اند و راباه مثبک ای  دو سازه را با یکدیار طییید کردهپرداخته

21 .) 
ورود به دانشااه طغییر مهمای در زنادگی نوجواناان اساک. باا ورود باه 

و ای اد طغییر در برایط قبلی زندگی فرد  سازگاری فرد باه هام   دانشااه
 هاای خااصریزد و فرد باید برای سازگاری با محیط جدیاد و ویژگیمی

نن طالش کند. در نتی ه  بررسی سازگاری اجتماعی دانش ویان به ویژه 
ز اهمیاک طواناد ادانش ویان ساک  در خوابااه و عوامل ماؤرر بارنن می

باماری در حاوزه مساائل طردیاد عوامال بیردار باباد. بیای برخوویژه
هر طواند سازگاری افراد را طحک طیریر قرار دهد  انسانی وجود دارد که می

  از ای  عوامل یا به طنهایی یا با طرکیبی ازچند عامل دیار در قالاب کدا
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نظیار ایا    هی ان  خودنگاهی و   هویکمتغیرهای روانشناختی همچون  
طواند با سازگاری اجتماعی نوجوانان و جواناان دارای ارطبااط می  عوامل 

با طوجه به اینکه به ختوص در ساازه هویاک اخالقای باا معنادار بابد.  
مختلف و به طباع های  سازگاری اجتماعی و در کنار نن طبیی  ن   سازه

بناساایی و گاردد  لاذا های هی انی نیز خأل پژوهشی احساس میسازه
لذا هدف از ماالعه حاار  طعیی  بابد.  روابط حائز اهمیک میکشف ای   

 اجتماعی  سازگاری  در  هی انی  ناگویی  و  اخالقی  هویک  هایمؤلفه  ن  
 . بود ساک  دختر ن ویادانش در
 

 روش 
ماالعه حاار  طوصیفی و از  نوع همبستای بود. جامعه نمااری ماالعاه  

دانشااه بیراز بود. طعداد نمونه ای  کلیه دانش ویان دختر ساک  خوابااه 
ها در سال طحتیلی نفر از دانش ویان دختر ساک  خوابااه  243ماالعه   
طوجاه باه میازان ط ریبای ح ام   اببود. ای  طعداد ح م نمونه     96-97

میانای    بد.  در نظر گرفته  براساس فرمول کوکران   معه مورد ماالعهجا
 238باود.  4/19(  3/1کننده )ک)انحراف معیار( سانی دانشا ویان بارک

طعااداد ( نفار از ایا  دانشا ویان م ارد و ب یاه متیهال بودناد. 2/98%)
هاای دختاران باود  اهخوابااه در محو ه خوابا  14های موجود   خوابااه
های دختاران ساک  در همه خوابااهکنندگان در پژوه  از افراد  برکک

گیری دردساترس  وناهزیرم موعه دانشااه بیراز بودند که باه بایوه نم
دند. به منظور رعایک مالحظات اخالقی  در ای  ماالعه کلیاه بانتخاب  
از ننان راایک  کنندگان ا العاطی درباره ماالعه دریافک کردند وبرکک

باد کاه طماا  برکک در ماالعه اخذ بد.  ای  ا مینان باه افاراد داده  
خواهناد تفاده ا العات محرمانه هستند و صرفا برای امور پژوهشای اسا

بد. همچنی   به منظور رعایک حریم ختوصای  ناا  و ناا  خاانوادگی 
امل های مورد استفاده در ماالعه  بکنندگان ربک ناردید. م یاسبرکک

و پرسشانامه  یاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا م م یاس هویک اخالقی  
 ناگویی هی انی طورنتو بود. 

نیمار  ساازگاری کاه ایا  نزماون   م یاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا:
گیرد  دارای دو مؤلفه عمده ساازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه می
ایا  ماالعاه  ف اط بخا  باباد. در  خویشت  و سازگاری اجتماعی می

باباد ماورد ناوع بلی/خیار می مااده از  90سازگاری اجتماعی که دارای  
زیر م یاس اسک   6استفاده قرار گرفک. ای  بخ  از نزمون  خود دارای  

. گارای  ااد 3های اجتماعی  . مهارت2های اجتماعی  . قالب1بامل:  
در وابط اجتماعی. . ر6. روابط نموزبی و 5. روابط خانوادگی   4اجتماعی   

نزماون باه صاورت  یایدرختوص روا ینزمون  گزارب  یدفترچه راهنما
باده اساک کاه ساؤاات نزماون   انیوجود ندارد و ف ط ب  یروش ط رب

 بیاار زیاو واکن  دان  نموزان و ن  رانیبراساس قضاوت معلمان  مد
نزماون باه  یدرونا یانتخاب بده اسک. هماهنا 1 یین اه ا  یهمبستا

خارده   یباراون بارا-رم یروش اساپ  بااکاردن نزماون    ماهیدون  لهیوس
گازارش باده اساک کاه  90/0طا  87/0از    یاجتماع  یسازگار  ینزمونها
 یمناساب  یاز انس ا  درون  اسیرم یدهد طما  سؤنات ب  ز  ینشان م 

ااریب نلفاای کرونباا  بارای کال ای در ایران   در ماالعه.  برخوردارند

دهنده پایاایی مالاوب ایا  مار نشاانبود که ای  ا  98/0نزمون برابر با  
 (.22)بابد  نزمون می

م یااس اهمیاک بارای   م یاس اهمیک برای خویشت  هویاک اخالقای:
دهی اساک. ایا  م یااس خویشت  هویک اخالقی  م یاسی خود گزارش

سااازی )میزاناای کااه صاافات اخالقاای در دارای دو زیرم یاااس درونی
)میزانی کاه هار نزماودنی   سازیخودپنداره فرد مرکزیک یافته( و نمادی

دهاد( اساک. در ابتادا از افاراد هویک اخالقی را در  ااهرش نشاان می
بود طا به صفات اخالقی که در باای پرسشنامه نوبته بده ه میخواست

 10ک  و... . ساپس  طوجه کنند. صفاطی چون مهرباان  عاادل  زحماک
یزانای کاه باود طاا م ها پرسایده میسؤال درباره ای  صفات از نزمودنی

دهی در م یاسی دابت  ای  صفات برای فرد مهم اسک طعیی  بود. پاسخ
لف( طا هفک )کامالً مواف ( در هار یاک از ده ساؤال از یک )کامالً مخا

گذاری سؤاات چهار و هفک به صورت واروناه اسک و نمرهگسترده بده
 پرسشانامه از یایباه منظاور روا ران یادر ا یدر پژوهشاگیرد.  ان ا  می

اساتفاده   ماکسیبا چرخ  وار  یاصل  یعوامل به روش مؤلفه ها  لیطحل
بارطلک  کیکرو  بیو ار  79/0برابر    KMO  بیبده اسک که م دار ار

 کیاساؤاات و کفا  یریانموناه گ  کیااز کفا  یبود کاه حااک  588برابر  
باا بررسای   نیازدر ایاران     پرسشنامه داباته اساک.  یهمبستا  سیماطر

ی یایی ایا  م یااس از  ریا  همساانی درونااعتباریابی ای  م یاس  پا
ساازی: )درونی  ( و بازنزماایی77/0ساازی:  و نمادی  77/0سازی:  )درونی
 (.12( را مالوب گزارش کردند )364/0سازی:   نمادی505/0

یاک م یااس نااگویی هی اانی طورنتاو     م یاس ناگویی هی انی طورنتو:
 بناسااایی در یسؤالی اسک و سه زیر م یاس بامل دبااوار 20نزمون  

احساساات )پانج مااده( و  طوصایف در احساساات )هفک ماده(  دبواری
ای از طفکر عینی )هشک ماده( دارد که در یک  یف لیکرت پانج درجاه

در نمره یک )کامالً مخالف( طا نمره پنج )کاامالً موافا ( طنظایم بادند. 
ی و ااریب نلفاا اساکبررسی بدهب روایی و پایایی ای  نزمون    ایران 

بناسااایی   دبااواری در  برای کل م یاس و سه زیرم یااس  کرونبا  را
باه طرطیاب   دباواری درطوصایف احساساات و طفکارعینای  احساساات 

به دسک نورد که حااکی از پایاایی مالاوب  72/0و    75/0   82/0   85/0
 ران یادر ا  ینزماون در پژوهشا   یاهمزماان ا  یایروا  ای  نزمون اسک.
هاوش  یهاااسینزماون و م   یهاااسیرم یز   یبا  یبرحسب همبستا

و ماورد  یبررسا یروانشناخت یو درماندگ  یروانشناخت  یستیبهز   ی انیه
ذکر  یهابا نزمون یهمبستا بیارا بیقرار گرفته اسک که به طرط  دییطی

نیز  نتایج طحلیل عاملی طیییدی  بوده اسک.  44/0و    -78/0   -80/0بده   
طوصایف احساسات  دباواری در  دباواری در بناسایی    وجود سه عامل

 م یااس ناااگویی هی اانی  درنسخۀ فارسایاحساسات و طفکر عینی را  
 (.23طیییدکرد ) 20  -طورنتو

 از اساتفاده با SPSS-19داده ها پس از جمع نوری  در نر  افزار نماری 
 باه رگرسایون طحلیل و پیرسون همبستای  نماری  نزمون  و  طوصیفی  نمار
   .بد  طحلیل و گا  ط زیه به گا  بیوه
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 هایافته
 (انحاراف معیاار) یافته های طوصیفی بامل میاانای  1 بماره  در جدول
ه ئااراهای نن ساازگاری اجتمااعی و مؤلفاه ی مربوط به م یاسنمره ها

 .بده اسک

مقیاس  ( نمره های  انحراف معیار) میانگین  :1جدول 

 های آن سازگاری اجتماعی و مؤلفه
 ف معیار(میانگین )انحرا متغیرها 
 9/1 ± 6/10 های اجتماعیقالب

 5/1 ± 2/10 های اجتماعیمهارت

 2/2 ± 2/10 گرای  اد اجتماعی

 4/2± 8/9 روابط خانوادگی 

 4/1± 6/9 روابط نموزبی

 8/1± 2/10 روابط اجتماعی

 2/5± 1/58 سازگاری اجتماعی)نمره کل(

 
یاانای  ساازگاری اسک  م بدههماناونه که در جدول یک نیز نشان داده

 یهاقالب  زیرم یاساسک. میانای     2/5با انحراف معیار    1/58اجتماعی  
بیشتری  میانای  را در ای    9/1بود که با انحراف معیار    6/10  ی اجتماع

ااد    یگرای   اجتماع  یهامهارتی   اجتماع  روابط  ها دابک.زیرم یاس
هاای رم یاسی  نیاز کاه زینموزبا  رواباط  و  یخانوادگ  روابطی   تماعاج
براساس بیشتری  میزان میاانای   ازگاری اجتماعی هستند  به طرطیب  س
 اسک. 6/9(4/1)  8/9(4/2)  2/10(2/2)   2/10(5/1)  2/10(8/1)

به منظور بررسی راباه سازگاری اجتماعی باا متغیار هویاک اخالقای و 
  از نزمون اریب همبستای پیرساون هاهای ننمؤلفهناگویی هی انی و  

همبساتای ساازگاری    نتاایج ااریب2اده بد. در جادول باماره استف
 به طفکیک ارائه بده اسک. هاهای ننو مؤلفه ای  دو متغیراجتماعی با 

 

ماتریس ضریب همبستگی سازگاری اجتماعی و  :  2جدول 

 های آنهویت اخالقی و مؤلفه 
 سازگاری متغیرها

 اجتماعی 

P 

 <001/0 382/0 بعد نمادی سازی

 <001/0 434/0 نی سازیبعد درو

 <001/0 416/0  هویک اخالقی )نمره کل(

 
میزان همبستای نمره کال متغیار هویاک    2های جدول  براساس یافته

همچینی  سازگاری اجتمااعی اسک     41/0اخالقی با سازگاری اجتماعی  
های هویک اخالقای رابااه معناادار و مسات یمی دارد با کلیه زیرم یاس

(P<0/001)  .زان همبساتای نماره کال متغیار نااگویی    میهمچنی
جتماعی با کلیاه اسک و سازگاری ا -43/0هی انی با سازگاری اجتماعی 

هااای ناااگویی هی ااانی راباااه معنااادار و معکااوس دارد زیرم یاس
(P<0/001 .) 

ماتریس ضریب همبستگی سازگاری اجتماعی با  :  3جدول 

 های آن ناگویی هیجانی و مؤلفه 
 P اعیی اجتمسازگار متغیرها

 <001/0 -40/0 احساساات بناساایی در دباواری

 <001/0 -42/0 احساسات طوصیف در دبواری

 <001/0 -38/0 طفکر عینی

 <01/0 -43/0 ناگویی هی انی )نمره کل(

 
  یایدر طع  یب یپ یرهایاز متغ کین   هر    یدر ادامه به منظور بررس

نن در  جید کاه نتاااده بااساتف ونیرگرسا بیمالک از نزمون ار  ریمتغ
 نمده اسک. 3 بماره جدول
 

بینی  های تحلیل رگرسیون در پیششاخص  : 4جدول 

سازگاری اجتماعی براساس هویت اخالقی و ناگویی  

 هیجانی 

های شااااااخص

 آماری
2R 

 ضریب 

رگرساااااااایون 

 استاندارد
t P 

 000/0 14/6 16/0 17/0 هویک اخالقی

 000/0 -29/6 18/0 18/0 ناگویی هی انی

 
از واریاانس   173/0دهد هویک اخالقای  نشان می  4هماناور که جدول  

و همچنای    کنادبینای میپی سازگاری اجتماعی را در جمعیک نموناه  
کند. عالوه بارای  از واریانس نن را طبیی  می 189/0ناگویی هی انی نیز 

دهد که هر دو مؤلفه هویک اخالقی و ناگویی ستون اریب بتا نشان می
بابند بینی سازگاری اجتماعی میی  به  ور معناداری قادر به پی هی ان

(P<0/001.) 
 

   بحث

ساازگاری اجتمااعی باا هار دو بعاد هویاک ماالعه نشان داد که  نتایج  
بینای اخالقی ارطبااط مسات یمی دارد و هویاک اخالقای قاادر باه پی 

 های ننبابد.  همچنی  ناگویی هی انی و مؤلفاهسازگاری اجتماعی می
نشان  ونیرگرس  لیطحل  جینتانیز با سازگاری اجتماعی راباه منفی دارند.  

 ینایب یقاادر باه پ هویک اخالقی و نااگویی هی اانی  ریداد که دو متغ
 .بابندیم  سازگاری اجتماعی

باماری در حاوزه مساائل انساانی وجاود دارد کاه طردید عوامال بیبی
  اما هویک و ابعاد مختلف طواند سازگاری افراد را طحک طیریر قرار دهدمی

نوجاوانی و جاوانی  بیشاتری  ای بختی  در دوران  نن  به عنوان سازه
(. یکی از ابعادی که به طازگی در حوزه طح ی ات 24پذیرد )طغییرات را می

طواند به اسک  هویک اخالقی اسک که میهویک مورد پژوه  قرار گرفته
رهای فرد را برانایختاه و عنوان یک سیستم خودطنظیمی برای فرد  رفتا
ت یم در ارطبااط باا ساازگاری هدایک کند. هرچند ای  مؤلفه  به  ور مس

های مرباوط باه اسک  اما نتایج بررسیاجتماعی مورد نزمون قرار نارفته
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-25باباد )یابی با سازگاری مؤیدیافته های ای  ماالعه میحیاه هویک
26-27.) 

طوان گفک که ورود به دانشااه  طغییر در طبیی  یافته اول ای  ماالعه  می
ک. با ورود به دانشااه  سازگاری قبلی فارد مهمی در زندگی نوجوانان اس

ریازد. عوامال متعاددی در به دلیل طغییرات به وجود نماده  باه هام می
سازگاری موف یک نمیز فرد با محیط دانشااه طیریر گذار هستند. اما کسب 

صلی در ای  دوره سانی اساک کاه باا و طحکیم هویک  یکی از مسائل ا
نمیز یتی افراد  در سازگاری موف یاکای اد طفاوت در ابعاد فردی و بخت

کناد. یکای از ها  ن   مهمی را ایفاا میدانش ویان و عملکرد بهینه نن
های جدید در حوزه روانشناسی هویک  هویک اخالقی اسک. هویک سازه

باود و افاراد را باامل می  هاا و اصاولاخالقی در واقع نااه باه ارزش
دهاد. ی اخالقی را نشان میهاای اسک که طعهد به اصول و ارزشسازه

طوان به عناوان سیساتمی خاودطنظیمی در فارد در واقع ای  سازه را می
درنظر گرفک که براساس ای  سیستم  رفتاار فارد برانایختاه و هادایک 

قای در افاراد گردد. ماالعات نشان داده اند که طحریاک هویاک اخالمی
رساانی( ر کمک لبی اخالقای )ناوعی اهماال دطواند از نرار معافیاکمی

(. 7های اخالقی  نوعی هی ان منفی ای اد کند )بکاهد و در برابر طخای
بنابرای   پایبندی به اصول اخالقای کاه در درون هویاک اخالقای فارد 

پایبندی اسک  او را به سوی  بکل گرفته و به بکل خودپنداره او درنمده
کشااند و میاساک  هایی که در ذه  خود طرسیم کردهبه اهداف و نرمان

ها و ساازد  طاا علای روام وجاود کاساتیبدی  طرطیب  فرد را متعهد می
مشکالطی که پیرامون  وجود دارد  بتواند رابک قد  بابد و با ساازگاری 

 که در نن قرار گرفته  به اهداف  دسک یابد.   با محیای
نااگویی های دار مؤلفاهیار ایا  ماالعاه   بیاانار ارطبااط معناییافته د

از واریانس ساازگاری  18/0هی انی با سازگاری اجتماعی بود. همچنی   
طنظایم  هی اان و نحاوه  کارد.اعی را نااگویی هی اانی طبیای  میاجتم

طااریر زیاادی   هی انات در افراد نیز به عنوان یکی از پدیده های طحولی
 ماالعه های دیااری نیاز باه ارطبااط بای دارد.    اری افرادبر نحوه سازگ

اند و راباه مثبک ناگویی هی انی و وجود مشکالت بی  بختی پرداخته
بادی  طرطیاب (. 29-28-20)اناد ای  دو سازه را با یکادیار طیییاد کرده

طوانمنادی هی اانی  روبارو کند.  های پیشی  حمایک میماالعه  از یافته
طر کرده و سا  سالمک روانای های زندگی را نسان بدن افراد با چال

بخشاد. افارادی کاه دارای طوانمنادی هی اانی بااا ا را بهباود میهنن
های منفی از موف یک بیشاتری برخاوردار هستند  در کنار نمدن با ط ربه

طری را در ارطباط باا محایط و دیااران نشاان هستند و سازگاری مناسب
ن و طالش برای یافت  الاوی پاسخ مناسب بناخک هی ا(.  20دهند )می
گاردد طاا فارد در الااوی هی انات در ارطبا ات بی  فردی  باعث میبا  

یابد و بااا یااک سیسااتم روابااط باای  فااردی خااود بااه سااازگاری دسااک
طواند به رفتار و عملکرد فرد جهک دهد. ایا  امار سابب خودطنظیمی می

اند با سهولک بیشاتری باه گردد که با طسلط بر برایط درگیر  فرد بتومی
حال دساک یاباد و درنتی اه باه طری  راهت  صاحی کنترل اوااع و یاف

های مرطبط باا سازگاری بهتری با محیط برسد. سازگاری هی انی و سازه
کند و به عنوان حل مؤررطری را برای مشکالت عملی طضمی  مینن  راه

دیاار  باه  های هی انی باا اباخاصیک وسیله خودکنترلی در موقعیک
 کند.یرفتار و واکن  مناسب فرد  کمک م 

 یهمبستا کیماالعه ماه   یا  یهاکیمحدود قابل ذکر اسک که از جمله
. ساازدیرا دباوار م  یعلا یریگ اهیکاه نت  باود  ماالعهبودن    یو م اع
  یبناابرا  باود.  رازیدانشااه با  انیدانش و  ماالعه صرفا  نمونه    یهمچن

 ااریاز دهمچنای    نماود. اط یاهاا احتگروه ریابه س  جینتا  میدر طعم  دیبا
و   یبا یپ ریادو متغ یطوان باه بررسا یم  زیپژوه  ن  یها  کیمحدود

ابااره  یاجتمااع یمؤرر بار ساازگار یرهایمتغ  ریگرفت  ن   سا  دهیناد
 کرد.
هویاک اخالقای و نااگویی هی اانی در ساازگاری اسااس کاه     یابر ا

 ینایب یقادرت پ   اباااهدختار سااک  در خو  انیدر دانشا و   اجتماعی
بررسای به منظاور   ینط  اتیدر طح   بودیم   شنهادیپ  دابتند   یداریمعن

ایا  دو متغیار بار ساازگاری اجتمااعی  از و کااربردی    عملیارربخشی  
 دانش ویان دختر اساتفاده  درای مبتنی بر ای  دو سازه  های مداخله رح
 .ر گیردقرا مورد بررسی و نتایج نن با رویکرد نزمایشی بود
 

 گیرینتیجه
ای اساک کاه طوانمنادی در نن ماالعه نشان داد هویاک اخالقای ساازه

اجتمااعی بهتار در دانشا ویان دختار سااک  در طواند به ساازگاری  می
خوابااه من ر بود. همچنی   نمره پایی  در سازه ناگویی هی انی باعث 

وامل مارطبط د. بنابرای   از عبوافزای  سازگاری اجتماعی ای  افراد می
ای با سازگاری اجتماعی دانش ویان  هویاک اخالقای باه عناوان ساازه

 ابعاد منفی نن اسک. همسو و نیز ناگویی هی انی در 
 

 مالحظات اخالقی
کنندگان به منظور رعایک مالحظات اخالقی  در ای  ماالعه کلیه برکک

 از نناان رااایک بارکک در  ا العاطی درباره ماالعه دریافاک کردناد و
باد کاه طماا  ا العاات ماالعه اخذ بد.  ای  ا مینان باه افاراد داده  

خواهناد باد. پژوهشای اساتفاده  محرمانه هستند و صارفا بارای اماور  
همچنی   باه منظاور رعایاک حاریم ختوصای  ناا  و ناا  خاانوادگی 

گوناه   چیدارند که ه  یا هار م   سندگانینو  .کنندگان ربک ناردیدبرکک

 .م اله وجود ندارد  ید در ادر مور یطعارو منافع
 

 سپاسگزاری
پژوهشای متاوب نباوده و باه نامه یا  رح  ای  ماالعه برگرفته از پایان

از طمااامی نویسااندگان م الااه   اسااک.صااورت مساات ل ان ااا  گرفته
  کنندگانی که در ان ا  ای  ماالعاه  مح  ای  را یااری رسااندندبرکک

 کمال طشکر و قدردانی را دارند.
 

 هنام واژه
 Social adjustment.1 سازگاری اجتماعی 

 Gender role.2 ن   جنسیتی 

 Worry.3 نارانی 
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 Emotional instability.4 ناپایداری هی انی 

 mental problems.5 مشکالت روانی 

 Identity.6 هویک 

 Self-regulating systems.7 های خودطنظیمی سیستم 

 Moral identity.8 هویک اخالقی 

 Well-being.9 بهزیستی 

 Emotional capacity.10  رفیک هی انی 

 Alexithymia.11 هی انی ناگویی 

 Recognition.12 بازبناسی 

 Detection.13 نبکارسازی 

 Emotion regulation.14 دهی هی انات نظم 

 Somatization.15 سازی جسمانی 

 Externalization.16 ریزی برون
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