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چكیده

هدف پژوهش حاضر بررس��ي رابطه استرس ادراك شده ،سخت رويي و شادكامي با ميزان سازگاري اجتماعي
در دانشجويان زن دانشگاه پيام نور بود .روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه آماري در اين پژوهش
كليه دانش��جويان زن دانشگاه پيام نور در س��ال تحصیلی 1396 -97بودند .نمونه اين پژوهش  300شامل نفر بود
که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استرس ادراك
شده کوهن و همکاران ( ،)1983سخترويي اهواز ( ،)1377شادكامي آرگایل و لو ( )1989و پرسشنامه سازگاري
اجتماعي بل ( )1961بود .داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتد .نتايج نشان داد كه استرسادراك شده با ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان زن رابطه منفي و معني
دار دارد و س��خت رويي و شادکامی با سازگاري اجتماعي دانشجويان زن رابطه مثبت معني دار دارد.)P>0/05(.
نتایج حاکی از آن بود که متغير شادكامي با ضريب بتای  0/30و متغير سخت رويي با ضريب بتای  ،0/25به طور
مثبت و معنی دار و متغير استرس ادراك شده با ضريب بتای 0/21به طور منفي و معنی دار پیش بینی کننده های
سازگاري اجتماعي در دانشجويان بودند.
واژه های کلیدی :استرس ادراك شده ،سخت رويي ،شادكامي  ،سازگاري اجتماعي
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مقدمه
انس��ان موجودی اس��ت اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای وی تقریبا غیر ممکن است.
تربیت اجتماعی مطلوب ،روابط انسانی با دیگران و توانایی سازگاری با محیط ،مهمترین عوامل احساس
ش��ادکامی هستند (الیوت ،1999 ،ترجمه ش��کرکن .)1391 ،معیار اندازهگیری رشد اجتماعی هرکس،
میزان س��ازگاری او با دیگران است .این دیگران شامل همه میباش��د .دوستان ،همکاران ،افراد خانواده
و بس��تگان گرفته تا همس��ایه ها و حتی کس��انی که برای اولین بار انسان با آنها برخورد میکند .رشد
اجتماعی نه تنها در س��ازگاری با اطرافیانی که هم اکنون انس��ان با آنها س��روکار دارد موثر است ،بلکه
بعدها درمیزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی آنها حتی پس از فراغت از کار تاثیر دارد (اسماعیلی،
 .)1393انس��ان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگیهای زندگی با چالشهای بی ش��ماری روبروست .صرف
نظر از مشکالت جاری ،دگرگونیهای پیدرپی و تغییر در الگوهای زندگی ،تغییر در انتظارات اجتماع از
فرد تا تغییر در ارزشها ،باورها و فرهنگها به گونهای اس��ت که میتواند بطور مس��تقیم یا غیر مستقیم
تواناییهای سازشی فرد را تحت تاثیر قرار دهد (بهرامی.)1392 ،
مفهوم سازگاری اجتماعی 1از اوایل قرن نوزدهم در نظریهی تحول گرایی جای مهمی پیدا میکند .از
نظر المارک هر موجود زنده خود را با محیط خارج سازگار میکند .سازگاری فردی و اجتماعی به عنوان
مهم ترین مش��خصه های سالمت روان از مباحث عمده ای اس��ت که روانشناسان و جامعه شناسان در
دهههای اخیر توجه خاصی به آن مبذول داشته اند(قاضی .)1388 ،سازگاري اجتماعي شامل سازگاري
فرد با محيط اجتماعي خود اس��ـت كه اين س��ازگاري ممكن است با تغيير دادن خود و يـا محـيط بـه
دس��ـت آيـد (زاهد ،رجبی و امیدی. )1391 ،یکی از عواملی که بر س��ازگاری افراد تاثیرگذار میباشد ،
اس��ترس ادراک شده 2توس��ط فرد است .استرس ادراك شده یکی از عمده ترین مشکالت جامعه بشری
اس��ت و تعداد زیادی از انس��انها با آن دست به گریبان هستند .به نظر میرسد استرس جزء ضروری و
نتیجه اجتناب ناپذیر تعامل انس��ان با محیط اس��ت .استرس واکنشهای فیزیکی ،ذهنی و عاطفی را در
ب��ر میگیرد که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد ،تجربه میش��وند .تغییرات میتوانند بزرگ یا
کوچک باش��ند .پاسخ افراد به تغییرات زندگی متفاوت است .استرس مثبت میتواند یک انگیزشدهنده
باش��د در حالی که اس��ترس منفی میتواند در زمانی که این تغییرات و نیازها ،فرد را شکست میدهند،
ایجاد شود .استرس ادارک شده حالت یا فرایندی روان شناختی است که طی آن فرد بهزیستی جسمی
و روانش��ناختی خ��ود را تهدی��د آمیز ادراک میکند .به عبارت دیگر اس��ترس ادارک ش��ده تواناییها و
اطمینان خاطر ادارک ش��ده فرد در مواجهه با درخواس��تهای محیطی اس��ت (دهقان نیری.)1392 ،
ویه و ش��ا )2003(3به رابطه بین استرس ادراک ش��ده در دانشجویان و بروز احساسات منفی واضطراب
و افس��ردگی اش��اره میکنند .بیتر و همکاران )2015(4بیان میکنند استرسهایی که با تحصیل ارتباط
دارند نس��بت به اس��ترسهای مرتبط با روابط عاطفی و س�لامتی بر سطوح اس��ترس دانشجویان تاثیر
بیشتری میگذارند .عوامل گسترده بسیاری بر سازگاری اجتماعی تاثیرگذار هستند که مطالعه و بررسی
همه عوامل در یک پژوهش میسر نمیباشد اما از این میان میتوان به سازه روان شناختی مهمی مانند
1. Social adjaustmen
2. Percived Stress
3. Wei & Sha
4. Beiter et al

مجله روان شناسی اجتماعی

85

سخترويي 1اشاره نمود .سخترويي یک ویژگی شخصیتی است که از ترکیب باورهای شخص در مورد
خویش��تن و جهان تشکیل شده است و دارای س��ه مؤلفه تعهد ،کنترل و مبارزه جویی است .سرسختی
روانشناختی زاینده ای دانشی است که بر مبنای آن شخص به منابع بیشتری برای پاسخگویی به عوامل
تنش زا دسترسی پیدا می کند .سرسختی روانشناختی باعث پرورش دیدی خوشبینانه نسبت به عوامل
تنش زا میش��ود .به عبارت دیگر صفت مبارزه جویی ،ش��خص سخترو را قادر میسازد تا حتی حوادث
ناخوش��ایند را بر حس��ب امکانی برای یادگیری در نظر بگیرد ،نه تهدیدی برای ایمنی (شولتز و شولتز ،
2003؛ ترجمه سيدمحمدي.)1391،
2
یکی از مس��ائل مهم و تأثیر گذار در زندگی و ویژگی های ش��خصیتی افراد ،شادکامی است .برخی از
روان شناسان معتقدند روابط مثبت و سازنده با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصیتی ،دوست
داش��تن دیگران و زندگی از اجزای مولفههای ش��ادکامی و نش��اط هستند .روانشناس��انی مانند آرگایل
شادي را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،عدم وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی میدانند .مطالعات
و پژوهش های روان شناسان در سالهای اخیر ،نشان میدهد که اگر مردم عوامل شادی بخش (مانند
همس��ر ،دوست خوب ،ش��غل مناس��ب ،برنامه تفریحی ،معنویت و مانند آن) را تجربه کنند و دراختیار
داشته باشند ،رضایتمندی و درجه شادکامی آنان افزایش مییابد (آرگایل.)2011،3
محمدیون( )1395در پژوهش��ی رابطه ش��ادكامي با س��ازگاری اجتماعي را در دانش��جویان شاهد با
دانش��جویان غیرش��اهد در دانش��گاه دولتی گرگان مورد مقایس��ه قرار داد .نتایج بدست آمده نشان داد
که بین ش��ادكامي با س��ازگاری اجتماعي در هر دو گروه رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .ميكائيلي
منيع ،فتحي ،شهودي وزندي ( )1394روابط بين اميد ،خودكارآمدي ،انگيزش و تنش گرها با سازگاري
تحصيلي را در دانش��جويان كارشناس��ي دانشگاه اروميه مورد بررس��ي قرار دادند .نتايج حاكي از آن بود
كه خودكارآمدي ،انگيزش ،اميد ،تنش��گرهاي تحصيلي و سازگاري تحصيلي ،روابط معناداري با يكديگر
دارند .نتایج نشان داد كه اميد تحصيلي و تنشگرهاي تحصيلي مي توانند در افزايش ارتباط خودكارآمدي
تحصيلي و سازگاري تحصيلي نقش ميانجي را ايفا كنند ،اما نقش ميانجي آن ها در ارتباط بين انگيزش
و س��ازگاري تحصيلي تاييد نش��د .قاطعی ( )1393در مطالعه ای به بررس��ی رابطه میان ش��ادكامي با
س��ازگاری اجتماعی در200نفر از دانشجویان دانش��گاه علم و صنعت اراک پرداخت .نتایج نشان داد که
بین ش��ادكامي با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .سليمان فر و شعباني ()1392
به بررس��ي رابطه بین سخت رويي و انگیزه پیش��رفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال
اول دانشگاه شهید چمران اهواز پرداختند نتایج نشان داد که وزن ترکیبی سخت رويي و انگیزه پیشرفت
 37درصد از واریانس س��ازگاری تحصیلی را تبیین میکند .بهادري خراس��اني ،هاش��مي نصرت عابد و
ماش��ين چي عباسي ( )1391به بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سازگاري اجتماعي با شادكامي
در دانشجويان پرداختند و نشان دادند كه شادكامي با ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي ،تجربه پذيري،
همس��ازي و وظيفه شناس��ي رابطه مثبت و معنادار و با ويژگي ش��خصيتي روان نژندگرايي رابطه منفي
معنادار دارد .همچنين بين ش��ادكامي با سازگاري اجتماعي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .از سويي
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغير ويژگي هاي شخصيتي و سازگاري اجتماعي قادرندشادكامي
1. Hardiness
2. happiness
3. Argyle
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را به طور معني داري در دانشجويان پيش بيني كنند .براون )2016( 1در پژوهشی نقش سخترويي در
ارتباط با سازگاری اجتماعی را در دانشجویان دانشگاه ملبورن استرالیا مورد بررسی قرار داد .نتایج حاکی
از این بود که دانشجویانی که سازگاری اجتماعی باالتری داشتند ،از سخت رويي بیشتری نیز برخوردار
بودند.چو چنگ آی )2015( 2رابطه ش��ادكامي با س��ازگاری اجتماعی در بین پرستاران نواحی روستایی
تایوان را مورد بررس��ی قرار دادند .نتایج نش��ان داد که بین شادكامي با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت
معن��ی داری وج��ود دارد.چنگ و فارنام )٢٠1۴( 3در مطالعه ای بر روی دانش��جویان و فارغ التحصیالن
دانش��گاه «یوناتیدکینگ دام» رابطه خود پنداره و ش��ادکامی را مورد بررس��ی قرار دادند و دریافتند که
بی��ن خود پنداره و ش��ادکامی رابطه مثبت و معنی داری وج��ود دارد .نتیجه پژوهش فورنهام)٢٠1٣( 4
نش��ان داد که  ۶عامل زیر بنایی ش��امل :قدرت ذهنی و صفات شخصیتی امتیازات شخصی ،پیشرفت و
5
آزادی در زندگی و کار و حمایت اجتماعی از دالیل مهم ش��ادکامی و رضایتمندی هستند .شلن برگ
( )2012در پژوهش خود تحت عنوان روان شناسی مثبت ،خوشبینی و موفقیت نشان داد افراد موفق از
اعتماد بنفس باالیی برخوردار بوده و خوش بین هستند و درمواجهه با افراد پیرامون خود از مهارت های
ارتباطی مناسب استفاده میکنند .دينو و كوپر )2010(6در فرا تحليل ويژگي هاي شخصيتي افراد دارای
شادكامی باال دريافتند كه ابعاد برونگرايي و روان رنجوري ،قوي ترين پيش بيني كننده هاي شادكامي
در بين عوامل پنج گانه ش��خصيت اس��ت و دو بعد شخصيتي برون گرايي و روان رنجوري ،به ترتيب به
صورت مثبت و منفي با احساس شادكامي افراد مرتبط است .داینر ،لوکاس و هلیول )2009(7دریافتند
ک��ه خوش بینی با مقیاس های ش��ادمانی مانند رضایت از زندگی ،عاطف��ه مثبت و عاطفه منفی ،رابطه
دارد .مکگیل  )2009(8در پژوهش خود دریافت که هنگام وجود احس��اس ناراحتی و فقدان شادمانی،
عزت نفس افراد کاهش می یابد ،به عبارتی دیگر ،بین شادمانی و عزت نفس ارتباط متقابل وجود دارد.
نظر به بررسی پیشینه های موجود و با توجه به اهمیت سازگاری اجتماعی درسالمت روان ،موفقیت
تحصیلی و روابط اجتماعی دانش��جویان ،پژوهش جامعی که بتواند رابطه اس��ترس ادراك ش��ده ،سخت
رويي و ش��ادكامي با ميزان س��ازگاري اجتماعي در دانشجويان را به طور همزمان مورد بررسی قرار دهد
یافت نش��د .از سویی دانش��جویان با ورود به محیط آموزشی دانشگاه با تغییرات جدیدی روبرو میشوند
که س��ازگاری اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ،پس شناس��ایی عوامل موثر بر آن از اهمیت به
س��زائی برخوردار خواهد بود .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررس��ی رابطه استرس ادراك شده ،سخت
رويي و شادكامي با ميزان سازگاري اجتماعي در دانشجويان زن دانشگاه پيام نورمی باشد.
روش پژوهش
روش پژوهش مقطعی از نوع همبس��تگی بود .جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان زن دانشگاه
پيام نور در س��ال تحصیلی 1396-1397بودند که تعداد آنها  1400نفر می باش��د .نمونه اين پژوهش
1. Brown
2. Cho Cheng Ie
3. Cheng and Farnam
4. Fornham
5. Shelenberg
6. De Neve& Cooper
7. Daynr, Lucas & Helliwell
8. McGill
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 300شامل نفر بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند .پس از کسب مجوزهای الزم
از دانش��گاه و هماهنگی با مس��ئولین آموزش و مشخص ش��دن اعضای نمونه ،توضیحات الزم در مورد
نحوه تکمیل پرسشنامه ارائه گردید و پرسشنامه ها توزیع شد و بعد از  30دقیقه جمع آوری گردید .از
آزمودنیها خواسته شد اگر در تکمیل پرسشنامه ها با ابهامی مواجه شدند از پژوهشگر بخواهند توضیح
بیشتری بدهد .در خاتمه از همکاری آزمودنی ها تقدیر و تشکر به عمل آمد .در اين پژوهش برای جمع
آوری دادهها از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
 )1پرسش�نامه استرس ادراک ش�ده :اين پرسشنامه توسط کوهن و همکاران سال ( )1983ساخته شده
اس��ت و شامل  14سوال است .سوالهاي  13-10-9-7-6-5-4برعكس نمره گذاري ميشوند( .هيچ=،5
تا حدي= ،3خيلي زياد = ،1خيلي كم= ،4نسبتاً=  )2و مجموع آنها جمع نمرات ساير سوالهاي مقياس به
حساب ميآيد ،بنابراين حداقل نمره استرس ادراك شده برابر  14و حداكثر آن  70ميباشد .در پژوهش
بهروزی ،شهنی ییالق و پورسید (  )1391پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف به
ترتیب  0/73و 0/74به دست آمد .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه ياد شده نيز از روش
آلفاي كرونباخ استفاده شــد كه براي كل پرسشنـامه برابر با 0/83به دست آمد.
 )2پرسش�نامهي سرسختي روان ش�ناختي اهواز ( :)1377این پرسش��نامه یک ابزار خود گزارشی مداد-
کاغذی اس��ت که دارای  27ماده می باش��د .این پرسش��نامه توس��ط نجاریان ،کیامرثی و مهرابی زاده
هنرمند س��اخته شده است .در س��ال  1377بر روی یک نمونه  523نفری از دانششجویان دانشگاه آزاد
اس�لامی اهواز اعتبار یابی ش��د ،که سرسختی را مورد سنجش قرار می دهد .این آزمون یک نمره کل از
سرس��ختی افراد می دهد و فاقد مولفه های تعهد ،کنترل و مبارزه جويي اس��ت .شیوه نمره گذاری این
پرسش��نامه  27ماده ای به این صورت اس��ت که آزمودنی ها به یکی از چه��ار گزینه ی هرگز ،بندرت،
گاهی اوقات و اغلب اوقات پاس��خ گفته و بر اس��اس مقادیر  3 ،2 ،1 ،0نمره گذاری می ش��ود .بجز ماده
های  6 ،7 ،10 ،13 ،17 ،21که در این پرسش��نامه نش��ان دهنده سرسختی روان شناختی باال در افراد
است .نجاریان و همکاران برای سنجش پایایی مقیاس از دو روش باز آزمایی و همسانی درونی استفاده
کرده اند .ضریب همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد با فاصله زمانی  6هفته در نمونه  119نفری برای
آزمودنیهای دختر و پس��ر به ترتیب  0/84و  0/85گزارش ش��د و در روش همس��انی درونی پرسشنامه
سرس��ختی روان ش��ناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل آزمودنیها  0/76بدست
آمد که کامال ضریب قابل قبولی می باش��د .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه ياد شده نيز
از روش آلفاي كرونباخ استفاده شــد كه براي كل پرسشنـامه برابر با  0/85به دست آمد.
 )3پرسش�نامه ش�ادکامی :آزمون ش��ادکامی آکس��فورد در سال  1989توس��ط آرگایل و لو تهیه شده
اس��ت 29 .ماده چهار گزینه ای دارد که از  0تا  3نمره گذاری میش��ود .بدین ترتیب باالترین نمره 87
که بیانگر باالترین حد ش��ادکامی ب��وده و کمترین نمره این مقیاس صفر اس��ت که موید ناراضی بودن
از زندگی و افس��ردگی فرد اس��ت .فرم اصلی این آزمون تک مقیاس اس��ت اما نتایج بررس��ی علی پور و
آگاه هریس ( )1386مبنی بر وجود پنج عامل در این پرسش��نامه اس��ت که ش��امل :رضایت از زندگی،
حرمت خود ،بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطر ،خلق مثبت میباشد .این پرسشنامه توسط هیلز 1وآرگایل
( )2001تجدید نظر شده و سازه های روان شناختی مربوط به عالقهی اجتماعی ،برون گرایی ،مهربانی،
موافقت ،ش��وخ طبعی احساس هدف مندی ،خود بسندگی ،حرمت خود ،پذیرش خود ،سالمت جسمی،
خود مختاری ،مکان کنترل و احساس زیبای شناختی را ارزیابی میکند .هیلز و آرگایل ( )2001اعتبار
1. Hills & Argyle
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پرسش��نامه را  0/91و همبس��تگی درونی آن را بین  0/4تا  0/65گزارش کردهاند .همبس��تگی مثبت و
باالی این پرسش��نامه با آزمونهای دیگر نش��ان دهنده اعتبار این پرسشنامه است.پژوهشهای گوناگونی
حاکی از اعتبار باز آزمایی پرس��ش نامه در سطح قابل پذیرش هستند برای مثال در برخی از بررسی ها
اعتبار باز آزمایی  0/81پس از چهار ماه 0/67 ،پس از پنج ماه و  0/53پس از ش��ش ماه گزارش ش��ده
است(علی پور و نور باال .)1387 ،همچنین علی پور و آگاه هریس ( )1386اعتبار  0/91را گزارش کردند.
آرگای��ل و همکاران ضری��ب آلفای  0/90را با  347آزمودنی و فارنهام و برونیک ( )1990آلفای  0/87را
با  110آزمودنی به دس��ت آوردند .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسش��نامه ياد شده نيز از روش
آلفاي كرونباخ استفاده شــد كه براي كل پرسشنـامه برابر با  0/81به دست آمد.
 )4پرسشنامه سازگاري اجتماعي بل :پرسشنامه سازگاری در سال  ۱۹۶۱توسط پروفسور بل تدوین شد.
وی در زمینه س��ازگاری ،دو پرسش��نامه ارائه کرده اس��ت که یکی مربوط به دانشآموزان و دانشجویان
و دیگری برای بزرگساالن اس��ت که از یکصد و ش��صت عبارت تشکیل ش��ده است که پنج سطح اندازه
گیری جداگانه س��ازگاری ش��خصی و اجتماعی را در بر میگیرد که عبارتند از)۱ :س��ازگاری در خانه،
)۲س��ازگاری تندرستی)۳ ،سازگاری اجتماعی)۴ ،س��ازگاری عاطفی)۵ ،سازگاری شغلی .برای سنجش
س��ازگاری اجتماعی از خرده مقیاس  32گویهای س��ازگاری اجتماعی بل که توسط نقشبندی ()1380
برای جامعه ایرانی هنجاریابی ش��ده اس��ت ،اس��تفاده گردید .در این پرسش��نامه آزمودنیها به صورت
بلی و خیر به س��ؤاالت پاس��خ میدهند و براي هر س��ؤال یک نمره منظور شده است .افرادي که در این
پرسشنامه نمره باالتر از  13/76بدست آورند ،از سازگاري اجتماعی خوبی برخوردارند و برعکس .آزمون
به صورت گروهی هم قابل اجراس��ت و محدودیت زمانی ندارد .ترخان و احمدی الشکی( )1393پایایی
این پرسش��نامه را بر اس��اس آلفای کرونباخ 0/ 86گزارش کرده اند .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي
پرسش��نامه ياد ش��ده نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده ش��ــد كه براي كل پرسشنـامه برابر با ،0/81
كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه سازگاری اجتماعی میباشد .در پژوهش حاضر داده های
گردآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند شاخصهای آماري ميانگين و انحراف استاندارد
و در بخش اس��تنباطی از روش ضریب همبس��تگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه استفاده شده
است .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه بیست و سوم استفاده گردید.
يافته های پژوهش
در پژوهش حاضر  300نفر از دانشجویان زن دانشگاه پیام نور حضور داشتند .در جدول  1ميانگين و
انحراف معيار استرس ادراك شده ،سخت رويي و شادكامي و سازگاري اجتماعي ارائه شده است.
جدول .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
متغير
استرس ادراك شده
شادكامي
سخت رویی
سازگاري اجتماعي

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

26/10

6/62

300

79/63

13/35

300

42/63

7/96

300

56/83

10/32

300
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همان طور كه در جدول  1مش��اهده ميش��ود ،میانگین و انحراف معیار متغير استرس ادراك شده به
ي برابر با  79/63و  ،13/35میانگین
ترتی��ب  26/10و ،6/62میانگین و انحراف معیار متغير س��خت روي 
و انحراف معیار متغير ش��ادكامي 42/63و  7/96و میانگین و انحراف معیار متغير س��ازگاري اجتماعي
 56/83و  10/32ميباشد.
جدول  .2ماتریس ضرايب همبستگي ساده متغیرهای پژوهش با سازگاري اجتماعي
متغير مالك
سازگاري اجتماعي

ضريب همبستگي
()r

سطح معني داري
()p

تعدادنمونه
()n

شاخص آماری
متغير پيش بين
استرس ادراك شده

-0/36

0/0001

300

سخت رویی

0/39

0/0001

300

شادکامی

0/44

0/0001

300

همان طوري كه در جدول 2مالحظه می شود بين استرس ادراك شده با سازگاري اجتماعي دانشجويان
رابطه منفي و معني داري وجود دارد ( p>0/0001و  .)r =-0/36بين سخت رويي با سازگاري اجتماعي
دانش��جويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ( p>0/0001و  .)r =0/39همچنین بين ش��ادكامي
با سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت و معني داري به دست آمد p>0/0001( .و .)r =0/44
جدول  .3ضرايب همبستگي چندگانه متغيرهای پيش بين (استرس ادراك شده ،سخت رويي و
شادكامي) با سازگاري اجتماعي دانشجويان با روش ورود همزمان و مرحله ای
روش متغيرهاي پيش بين
»ورود«

استرس ادراك شده
سخت رويي

R

R2

F

p

-0/21

-4/019

0/021

0/30

8/01

0/0001

5/66

0/0001

0/49

0/24

14/51

0/0001

0/44

0/20

34/34

0/001

0/44

 -3استرس ادراك شده 0/59

0/35

44/36

0/0001

 1ـ شادكامي

»مرحله ای«

β

t

0/25

شادكامي

 2ـ سخت رويي

0/49

0/24

38/39

0/0001

=p

0/31
0/22
0/29
0/26

-0/24

6/89

7/70
3/69

0/0001
0/0001
0/0001

3/51

0/0001

-4/27

0/002

4/55

0/0001

همان طوری كه در جدول  3مشاهده می شود ،رگرسيون پيش بينی سازگاري اجتماعي در دانشجويان
از روی متغيرهاي اس��ترس ادراك ش��ده ،سخت رويي و ش��ادكامي معنی دار می باشد ( p>0/0001و
 .)F=14/51متغير شادكامي با ضريب بتای  ،0/30متغير سخت رويي با ضريب بتای  ،0/25مي تواند به
طور مثبت و معنی دار و متغير استرس ادراك شده با ضريب بتای  0/21می تواند به طور منفي و معنی
دار س��ازگاري اجتماعي در دانش��جويان را پيش بينی کنند .همچنين ،مقدار  R2نشان می دهد  %24از
واريانس سازگاري اجتماعي در دانشجويان توسط متغيرهای ياد شده تبيين می شود.
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بحث ونتیجه گیری
سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش عالی است و نقش حیاتی در تعامالت اجتماعی
دانشجویان ایفا میکند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس ادراك شده ،سخت رويي
و شادكامي با ميزان سازگاري اجتماعي در دانشجويان زن دانشگاه پيام نور انجام شد.
نتایج نش��ان داد بين استرس ادراك شده با سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه منفي و معني داري
وجود دارد .به عبارت ديگر ،هرچه اس��ترس ادراك ش��ده دانش��جويان كمتر باشد از سازگاري اجتماعي
باالت��ري برخوردار خواهند بود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش زکی()1389همس��و و هماهنگ مي
باش��د .اس��ترس جزء ضروری و نتیجه اجتناب ناپذیر تعامل انس��ان با محیط است .استرس واکنشهای
فیزیکی ،ذهنی و عاطفی را در بر می گیرد که در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی فرد ،تجربه می شوند.
تغییرات می توانند بزرگ یا کوچک باشند .پاسخ افراد به تغییرات زندگی متفاوت است .استرس مثبت
می تواند یک انگیزش دهنده باش��د در حالی که اس��ترس منفی می تواند در زمانی که این تغییرات و
نیازها ،فرد را شکست می دهند ،ایجاد شود .استرس ادارک شده حالت یا فرایندی روان شناختی است
که طی آن فرد بهزیس��تی جس��می و روانش��ناختی خود را تهدید آمیز ادراک می کند .به عبارت دیگر
اس��ترس ادارک ش��ده تواناییها و اطمینان خاطر ادراک شده فرد در مواجهه با درخواست های محیطی
اس��ت (دهقان نیری .)1392 ،اش��تغال ذهنی فرد با چنین احساس��ات و افکاری احتماال سطح عملکرد
بهینه او را پایین می آورد و احتمال آسیب پذیری و ابتال به اختالالت رفتاری و هیجانی را افزایش می
دهد .س��ازگاری یعنی هر نوع تالش س��الم یا ناسالم ،هشیار یا ناهشیار برای جلوگیری یا از بین بردن یا
ضعیف کردن استرس زاها یا تحمل اثرات آنها به طوری که حداقل آسیب رسانی را داشته باشند (شولتز
و شولتز 1981 ،؛ ترجمه سید محمدی .)1391 ،اصوال رفتار ناسازگارانه زمانی از طرف فرد نشان داده
میش��ود که فرد موقعیت موجود را به عنوان تهدیدي براي سالمتی خود قلمداد کند( خوش روش ،پور
محسن و خیاط .)1394،با درک نقش استرس ادراک شده بر سازگاری اجتماعی می توان مهارتهایی به
افراد آموزش داد تا از کاهش سازگاری آنها در نتیجه استرس پیشگیری نمود.
نتایج نشان داد بين سخت رويي با ميزان سازگاري اجتماعي در دانشجويان رابطه مثبت و معني داري
وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه ميزان سخت رويي دانشجويان بيشتر باشد به همان اندازه سازگاري
اجتماعي آنان نيز باالتر خواهد بود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش��هاي حس��ن نژاد ،هداوندخانی و
خانجانی ( )1392همس��و و هماهنگ مي باش��د .سخت رويي نه فقط در سالمت جسمانی و روانی بلکه
در ابعاد دیگري از قبیل انگیزش  ،یادگیري  ،پیامدهاي یادگیري و برنامه ریزي هاي آموزشی تاثیرگذار
اس��ت .از طرف دیگر چن ()2006معتقد اس��ت که سخت رويي میتواند به عنوان یک عامل کلی جهت
مقابله با پیامدهاي نامطلوب بهداش��تی مورد اس��تفاده قرار گیرد .در همی��ن رابطه نتایج مطالعه موري
( )2009نیز حاکی از این اس��ت که افراد داراي س��طوح پایین س��خت رويي براي ابتال به ویژگی هاي
ش��خصیتی ناسالم و آش��فتگیهاي روانی تمایل بیشتري دارند .در رابطه با تأثیر سرسختی بر سازگاري،
بـه نظر میرس��د که افراد سرس��خت از راهکارهاي بهینـه مقابلـه با آس��یبها و فشارهاي روانی آگاهی
دارند و در مواجهـه بـا موقعیتهاي مختلف اجتمـاعی ،احس��ـاس توانـایی و تعهـد بیش��تري میکنند.
آنها مطمئن هستند که بـا اتخـاذ روشهای مناسب و بهرهگیري از روابط و حمایتهاي اجتماعی ،قادر به
مبارزه و رفع موانع مختلف زندگی مـیباشـند  .ایـن افراد ،تغییرات گوناگون زندگی را که بـه سـازگاري
مجـدد نیاز دارد فرصتی براي یادگیري و رش��د بیش��تر میداننـد نـه تهدیدي براي امنیت و آس��ایش
خود(آقاجانی ،تیز دست و میرهاشمی.)1395،
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همچین نتایج نشان داد که بين شادكامي با ميزان سازگاري اجتماعي در دانشجويان رابطه مثبت معني
داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه ميزان ش��ادكامي دانش��جويان بيشتر باشد سازگاري اجتماعي
آنان نيز بيشتر خواهد بود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي محمدیون( ، )1395درودیان(،)1388
براون ( )2012و چو ،چنگ آی و همکاران ( )2015همس��و و هماهنگ اس��ت .اجتماعی شدن جریانی
است که درآن هنجارها ،مهارتها ،انگیزه ها و رفتارهای فرد شکل میگیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او
در جامعه مناسب شناخته شود .این جریان از لحظه تولد فرد آغاز میشود و اجتماعی شدن یک سیستم
دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است ،به همین جهت هم تاثیرات فرهنگی و هم الگوهای رشد فرد
باید به طورهمزمان مدنظر قرار داده ش��ود .افرادی که س��ازگارند دارای ویژگی های گوناگونی میباشند،
از جمله واقع بین هس��تند ،برای خودش��ان ارزش و احترام قائلند و به عبارتی دارای عزت نفس هستند،
توانایی کنترل رفتار خود را دارند و این احس��اس انگیزه افراد در برقراری روابط محبت آمیز با دیگران
اس��ت .احس��اس امنیت و عزت نفس از مهم ترین نشانه های افراد سازگار میباشد .افراد سازگار معموال
به نوعی با شرایط موجود وفق می یابند و شادی ونشاط بیشتری نسبت به سایر افراد دارند زیرا انعطاف
پذیری آنها برای انطباق باالس��ت و زندگی ش��ادتری دارند .بالندگی ،سرزندگی و نشاط روانی انسان به
دلیل تأثیر قابل مالحظه ای که تمامی جنبه های ش��خصیتی انس��ان و چگونگی بروز و ظهور رفتارهای
مختلف او دارد ،همواره مورد توجه پژوهش��گران بوده است .از عهد باستان به احساسات مثبت انسان از
جمله ش��ادکامی توجه شده اس��ت .تعریف های مختلفی از مفهوم شادکامی از سوی روان شناسان ارائه
ش��ده اس��ت .احساس ش��ادی تنها با عدم حضور هیجانات و حاالت منفی به دست نمی آید ،بلکه الزمه
وجود احساس شادکامی ،شرایط و حاالت مثبت و رضايتمندی از زندگی با خود و دیگران است.
همچنین نتايج نش��ان داد رگرسيون پيش بينی سازگاري اجتماعي در دانشجويان از روی متغيرهاي
استرس ادراك شده ،سخت رويي و شادكامي معنی دار می باشد .متغير شادكامي با ضريب بتای ،0/30
متغير س��خت رويي با ضريب بتای  ،0/25مي تواند به طور مثبت و معنی دار و متغير اس��ترس ادراك
شده با ضريب بتای  0/21می تواند به طور منفي و معنی دار سازگاري اجتماعي در دانشجويان را پيش
بينی کنند .نتایج حاصل از این فرضیه با یافتههای محمدیون( ،)1395درودیان(، ،)1388چو ،چنگ آی
و همکاران ( )2015و براون ( )2012همسو می باشد.
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سالمت روانی از مباحثی است که توجه بسیاری از جامعه
شناس��ان ،روان شناس��ان و بخصوص مربیان را به خود جلب کرده است .رشد اجتماعی مهمترین جنبه
وجود هر شخصی محسوب میشود و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی فرد ،سازگاری او با دیگران است.
رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که شخص با آنها در ارتباط است موثر است ،بلکه بعد
ها در موقعیت شغلی و تحصیلی او نیز تاثیر دارد .سازگاری اجتماعی فرایند پیوسته ای است که در آن
تجربیات اجتماعی ش��خصی باعث ایجاد نیازهای روانی میگردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارتهایی
را فراهم میسازد که از آن طریق می توان به ارضاء نیازها پرداخت .از سوی دیگر فردي كه از سازگاری
اجتماعی مطلوبی برخوردار است ،ميتواند ارتباط نزديك با ديگران برقرار كند ،خودش را از سو استفاده
ديگران دور نگه دارد و دامنهي وس��يعي از نيازها و افكار مثبت و منفي را ابراز نمايد ،بيآنكه احس��اس
گناه و اضطراب كند و يا به حقوق ديگران لطمه بزند .سخت رویی نقطهي مقابل ابراز نكردن خود ،ابراز
وجود و در نتيجه احس��اس كنترل و كارآمدي است و عملكرد شايسته نه تنها مستلزم داشتن مهارتها
اس��ت ،بلكه به قابليت تبديل كردن اين مهارتها به عملكرد ثمربخش ،مخصوصا در ش��رايط س��خت و
دشوار هم نياز دارد .افراد با سخت رويي پایین،بیشتر تحت تأثیر اثرات منفی استرس هستند .شواهد و

مجله روان شناسی اجتماعی

92

س��وابق پژوهشی نیز نشان می دهد که سخت رويي می تواند سنجش قابل پیش بینی از سالمت روانی
به حس��اب آيد .عوامل ش��خصیتی دیگری وجود دارد که برخی از محققان در زمینه سالمتی و بیماری
به آنها توجه کرده اند .برای مثال جانس��ون و ساراس��ون ( )1979بر عامل کنترل ،نقطه مقابل ناتوانی
تأکید کرده اند ،در واقع این س��ازه نیز مؤلفه ای از س��خت رويي اس��ت و ارتباط میان آن با دو مؤلفه
ی مبارزه جویی و تعهد گواه این امر اس��ت(احمدوند .)1391،عوامل تنش زا مانع پاس��خگویی صحیح
به برانگیختگی ها ش��ده باعث پیدایش عالئم عاطفی ،رفتاری یا جس��مانی م��ی گردند .این عوامل می
تواند مش��کالت خانوادگی ،شغلی و جز آن باش��د که منجر به آسیب های قابل مالحظه در کارکردهای
اجتماعی ،عاطفی ،ش��غلی ،خانوادگی ،جس��مانی و جز آن میگردند ،بنابراین زمانی که عامل یا عوامل
تنش زا برداشته شوند مشکل ناسازگاری نیز مرتفع میگردد.
از محدودیت های این پژوهش می توان به محدود بودن نتایج به دانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک
اشاره کرد ،بنابراین در تعمیم یافته ها باید جانب احتیاط رعایت شود .در این پژوهش فقط از پرسشنامه
جهت جمع آوری اطالعات اس��تفاده شده است .همچنین عدم همکاری برخی دانشجویان هنگام پاسخ
به پرسشنامه ها را می توان از محدویت های دیگر این پژوهش ذکر کرد .پیشنهاد می شود در پژوهش
ه��ای آین��ده این پژوهش بر روی دانش��جویان مرد نیز انجام ش��ود و نتایج آن ب��ا پژوهش حاضر مورد
مقایسه قرارگیرد .با توجه به اهمیت سازگاری اجتماعی و تاثیر آن بر موفقیت دانشجویان ،مراکز مشاوره
دانشجویی کارگاههایی جهت افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان برگزار نمایند.
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The relationship between perceived stress,
hardiness and happiness with social adjustment on
female students of Payamnoor University
S. Shahriari
M. Talebzadehshoshtari
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived stress, hardiness
and happiness with social adjustment among female students of Payam Noor University of
Baghmalek. The present study was correlational. In this research, the statistical population
consisted all female students of Payam-e-Noor University of Baghmaolek in the academic year of
1396-97. They were about 1400 people. The sample of this study consisted of 300 students who
were selected on the basis of simple random sampling method. The instruments were Percived
Stress Questionnaire of Cohen et al (1983), hardiness of Ahvaz (1377), Happiness of Argyle & Lu
(1989), and Social Adjustment Questionnaire Bell (1961). Data analysis was performed via using
Pearson’s simple correlation coefficient and multiple regression.The results showed that was a
negative and significant relationship between perceived stress whit social adjustment in students
and positive and significant relationship between hardiness and happiness with social adjustment
in students.(P<0.05). Happiness variable with beta coefficient of 0.21, hardiness variable with beta
coefficient of 0.25 can be positive and significant and the perceived stress with beta coefficient of
0.21 negatively and significantly can predict social adjustment of students.
Keywords: Perceived Stress, Hardiness, Happiness and Social Adjustment.
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