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واحد ، دانشجوي دكتري مديريت آموزشي، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمي، 1
 .مهاباد، ايرانمهاباد، 

 .يار دانشگاه اروميه، اروميه، ايران افشار كبيري، استاد
 

 94/09/19تاريخ پذيرش:    94/02/11تاريخ وصول:

 

 چكيده

سرمايه فرهنگي) با سازگاري اجتماعي است. روش  -سرمايه خانوادگي (سرمايه اجتماعيهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه دينداري و 
پژوهش به لحاظ هدف كاربردي، به لحاظ شيوه گردآوري اطالعات پيمايشي است. براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 

. ابزارهاي پژوهش دش نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اروميه انتخاب 380كه  تحقيق شامل دانشجويان دانشگاه اروميه بود جامعه آماري اين
شامل پرسشنامه دينداري براساس مدل گالرك و استارك؛ پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا (بخش سازگاري اجتماعي) و پرسشنامه سرمايه خانوادگي 

هاي اصلي، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام و  با مولفهاست. استفاده از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، تحليل عاملي 
/.)، در 56. نتايج نشان داد كه تمامي ابعاد دينداري با سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار دارند (شدمستقل تجزيه و تحليل   tآزمون

) و در 18/0رمايه فرهنگي و اجتماعي) در برخي از ابعاد رابطه معنادار وجود دارد (عاطفي، ابعاد سرمايه خانوادگي (سو كه بين ابعاد دينداري  حالي
چنين رابطه بين سرمايه خانوادگي و سازگاري اجتماعي مثبت و معنادار است. نتايج تحليل  %). هم8(پيامدي،  ديگر ابعاد رابطه معنادار مشاهده نشد

توانند سازگاري  ي اعتقادي و پيامدي از ابعاد دينداري و سرمايه فرهنگي از ابعاد سرمايه خانوادگي ميرگرسيون گام به گام نشان داد كه متغيرها
هاي جنسيتي  حاكي از آن است كه در اين زمينه سازگاري اجتماعي، تفاوت t بيني كنند. نتايج آزمون اجتماعي دانشجويان را به شكل معناداري پيش

توان نتيجه گرفت كه اعمال و باورهاي مذهبي و سرمايه خانوادگي در سازگاري اجتماعي افراد نقش  راين ميمعناداري مشاهده نشده است. بناب
 موثري دارد.

 
 سازگاري اجتماعي، دينداري، سرمايه خانوادگي، دانشجويان: يكليدهاي واژه
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 مقدمه
تأثيرگذاري تقيدات ديني بر تمامي امور انساني، به ويژه امروزه بيش از هر زمان ديگر نيازمند تفكر و انديشه در باب 

كند و ها و قواعد اجتماعي پشتيباني ميدين در ابعاد فردي و اجتماعي، از ارزش. مسائل اجتماعي، عاطفي و رواني هستيم
از . جامعه استجهت دهنده و مظهر قدرت جامعه و انسان، بسترساز ارتباطات انساني و موجب ثبات، استمرار و همبستگي 

بخشد، هاي ثابت اخالقي قداست ميبه ارزش ،دهدآفريند و هنجارها را شكل ميها را ميسوي ديگر دين باورها و ارزش
دين كاركردهاي . گيرد و راهنماي مؤثري براي هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت استزندگي انسان از آن معني مي

. بخشدآورد و آن را تحكيم ميدين براي جامعه معنايي از اجتماع و اجماع را به وجود مي .مختلفي براي جامعه و فرد دارد
 ). 1390تنهايي،(كند ن پيشنهاد مياهايي را براي انسجام دوباره متخلف رفتارهاي ضداجتماعي را منع و راه

با فائق آمدن بر تمايالت دهد تا  دين اصل وحدت بخش و زمينه مشتركي را فراهم ساخته و به انسان اجازه مي
بناي نظم اجتماعي  دين در واقع سنگ .ندها عمل ك فراتر از اين خودخواهي اش و به خاطر عشق به همنوعانشان خودخواهانه

گذارد و  هاي زندگي روزمره تأثير مي هاي فردي و بسياري از زمينهبر گزينش .هاي اجتماعي است و منبعي براي ارزش
هايي همچون امروزه پديده. شودلّي روح جمعي و عامل همبستگي و يكپارچگي جامعه محسوب ميهمچنين به عنوان تج

صنعتي شدن، تغييرات در خانواده، شهرنشيني و مهاجرت از روستا، توسعه ابزار و وسايل ارتباط جمعي، آموزش و پرورش 
اند و ر دينداري نسل جديد به وجود آوردهها و روابط سنتي را مورد پرسش قرار داده و تغييراتي را دارزش ،گسترده

هاي ديني جوانان به بررسي پيامدهاي اين تغييرات و ارائه پژوهشگران ناگزيرند عالوه بر بررسي عوامل مؤثر بر تغيير ارزش
 ).1387صالحي اميري، ( راهكارهايي براي غلبه بر آن از سوي ديگر بپردازند

هاي اخالقي، رسومات، مشاركت در جامعه ديني براي اعتقاد  ا شامل ارزشاي از باوره دين مجموعه سازمان يافته
هاي  باورهاي مذهبي شيوة مؤثري براي مقابله با مصائب، تجارب دردناك و نشانه. برتر است يتر به خدا يا قدرت راسخ

اورهاي مذهبي اعضاي ب. گذارد ها بر چگونگي روابط انساني اثر مي همچنين در زمان مشكالت و ناراحتي. بيماري است
تواند بر شيوه ارتباط آنها با يكديگر و حفظ جايگاه و مرزهايي كه بين اعضاي خانواده وجود دارد تأثير زيادي  خانواده، مي
ايمان به خدا  . سزايي در استحكام خانواده دارد اين باورند كه وجود عقايد مذهبي تأثير به اغلب پژوهشگران بر . داشته باشد
شود كه فرد انسجام و آرامش  به خدا موجب مينداشتن ايمان . شود كه نگرش فرد به كل هستي هدفدار باشد موجب مي

منجزي و همكاران، (شود  هاي بسياري در زندگي خانوادگي مي همين امر موجب ضعف و منشأ اختالف. نداشته باشد
افراد از خانواده گام به . اي است اهميت و جايگاه ويژهتربيتي و اجتماعي داراي  از سوي ديگر خانواده از لحاظ ).  1391

كه نهاد خانواده، مولد نيروي انساني و معبر ساير  از آنجايي. يابد نهند و جامعه از تشكيل افراد هستي قوام مي عرصه هستي مي
جاري جامعه، در گرو شرايط بهنجاري و نابهن. رود شمار مي هاي اصلي هر جامعه به هاي اجتماعي است، از اركان و نهاد نهاد

گذار  خانواده اولين پايه. آيد هاي اجتماعي فارغ از تأثير خانواده پديد نمي يك از آسيب  هيچ. ها است خانواده عمومي 
اخالق . مشي آينده فرد دارد ها و معيارهاي فكري است كه نقش مهمي در تعيين سرنوشت و سبك و خط شخصيت، ارزش

واكنش كودك به محيط خود بالطبع تحت تاثير موازين اجتماعي  .تا حد بسياري در گرو آن استو سالمت اجتماعي فرد 
 ). 1364شعاري نژاد، ( اي است كه در ميان آنها بزرگ شده استو فرهنگي خانواده

و  هاتحت تأثير فرهنگ ديني جامعه خود هستند، فرهنگي كه مورد احترام خانواده سوييامروزه جوانان ايراني از 
و ) داخلي و خارجي(هاي جمعي ي ديگر متأثر از نهاد خانواده، نهادهاي آموزشي، رسانهسوو از  ،اجتماعات محلي است
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بررسي تغييرات ايجاد شده در ميزان و نوع دينداري و نقش ). 1385سراج زاده، ( عناصر ساختي دنياي مدرن هستند
هاي اجرا شده در حوزه اجتماعي هاي برنامهها و كاستيتواند موفقيتها در تربيت اجتماعي و سازگاري جوانان مي خانواده

تغييرات گسترده در حوزه فناوري اطالعاتي  با وجود. كارگزاران اجتماعي را به ما نشان دهد ويساز شدن و انتقال فرهنگ 
. دكرتوان كنترل اجتماعي يا به قول دوركيم، انسجام و وحدت اجتماعي را تقويت و ارتباطي، به واسطه دين و خانواده مي

كند و اين افراد جامعه هستند كه القائات دهي به تصورات ديني اعضاي خود نقش كليدي ايفا ميترديد جامعه در شكلبي
موقعيت  احراز دليل به شجويان نيزدان). 1386 مقدم، جاللي(دهند پذيرند و به آن شكل مطلوب خود را ميجامعه را مي

 صحيح معناي به آنان تربيت كنند؛ بنابراين، ايفا را الگو نقش توانندمي و برخوردارند خوبي مقبوليت از اجتماعي، خاص
هاي فراواني است كه ها و تواناييساز قابليتدانشگاه، زمينه ةمحيط متفاوت و برجست .است اهميت حائز جامعه، براي كلمه

محض  ةپذيرند ،دهد اما دانشجويان در مقابل اين همه تازگيافكار و عقايد جديدي قرار مي ،دانشجويان را در معرض آراء
هاي هاي رفتاري و فعاليترفتار آنها همواره متأثر از الگوهاي رفتاري است كه ناشي از كنش متقابل با الگوها و مدل. نيستند

طلبي و نوفهمي از الگوخواهي، الگويابي، نوگرايي، تنوع. اندسه و اجتماع اخذ كردهمذهبي آنهاست كه در خانواده، مدر
صفات دانشجويان است كه گاه متوجه مباني ارزشي و باورهاي ديني شده، ذهن جستجوگر آنها را به دنبال زالل ناب 

انديشي فعال در اين قشر  و شفاف و هم از اين رو هميشه نوعي عالقه به نقد و انتقاد و گفتگوهاي آزاد. دهدحقايق سوق مي
 ). 1384حسين پور، ( دهدهاي آنان را جهت مي امواج متالطم احساسات و بينش ووجود دارد 

 
 مباني نظري

آيد كه ابعاد  پيچيده به شمار مي به همين دليل جرياني. ارتباطي ميان فرد و جامعه است ةفرايند دو جانباجتماعي شدن 
برقراري ارتباط با ساير افراد و سازگاري اجتماعي، از  ها ي اجتماعي، چگونگي كسب مهارت. داردو جوانب گوناگوني 

خواهند و آنچه  سازگاري فرايندي است در حال رشد و پويا كه شامل توازن بين آنچه افراد مي. اين ابعاد هستند ةجمل
از اين رو، سازگاري و .  دهيم دهد پاسخ مي ن روي مييك از ما به محيط و تغييراتي كه در آ هر. پذيرد است شان مي جامعه

روزمره آدميان بر محور همين د زنده ضرورتي حياتي است و تالش براي هر موجو هماهنگ شدن با خود و محيط پيرامون
زندگي محيط در را ازهاي متنوع و گاه متعارض خود كوشد تا ني هر انساني آگاهانه يا ناخودآگاه مي. زند سازگاري دور مي

 ).1360والي پور، (برآورده كند، سازگاري او الجرم سازگاري اجتماعي است 
 بيشتركه مورد اتفاق نظر وجود ندارد ، تعريفي استاي  از آنجايي كه سازگاري اجتماعي مفهوم عام و گسترده

سازگاري اجتماعي را : توان به تعاريف زير اشاره كرد ترين تعاريف سازگاري اجتماعي مي اما از عمده. محققان باشد
مهارت اجتماعي عبارت است از توانايي ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمينه  ؛دانندمترادف با مهارت اجتماعي مي

اي دو جانبه  ها بايد داراي بهره اين مهارت. اجتماعي خاص، به طريق خاص كه در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد
در واقع سازگاري و مهارت . ين حال كه براي شخص مفيد است براي ديگران نيز سودمند باشدبه عبارتي درع. باشد

بيني كنند، رفتار خود را كنترل كنند  د تا رفتار ديگران را درك و پيشساز دانند كه افراد را قادر مي ياجتماعي را فرايندي م
1Fديويدتيلور، لتيا و ( نندكو تعامالت اجتماعي خود را تنظيم 

 ).1996 ،2اسالموسكي و دان :2002 ،1
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2. Slomoski & Dunn 
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 هاي مختلف تربيتي، روان ها و ديدگاه عوامل مختلفي در سازگاري شخصي و اجتماعي افراد نقش دارند كه نظريه
 -محيطي ژنتيكي و -توان چهار عامل پزشكي، تربيتي، ارثي به طور كلي مي. اند كيد كردهأشناختي بر آنها ت شناختي و جامعه

 ). 1381عسگري، ( ر بروز سازگاري افراد معرفي كرداجتماعي را  د
هاي نظري و تجربي زيادي صورت گرفته است اما  هر چند براي شناسايي عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي تالش

ه ها در سازگاري شخصي و اجتماعي در اقشار خاص جامعه و ب ها كمتر متوجه شناسايي نقش نظام باورها و ارزش اين تالش
ويژه دانشجوياني كه در سازگاري هاي تحصيلي به اين در حالي است كه ناسازگاري در محيط است.دانشجويان بوده  ويژه

شود كه با مشكالت مختلفي مانند افت تحصيلي و پيشرفت پايين، ترك  با دانشگاه مشكل داشته باشند نه تنها موجب مي
چيكرينگ و ( و درگيري با قانون دست به گريبان باشندتحصيل، افسردگي، اضطراب، انزواجويي، سوء مصرف مواد 

2Fشلوسبرگ

شود و نوعي نگراني، ناپايداري  بلكه موجب دگرگوني روحيه آنان مي) 2006، 2؛ كياروچي و اسكات1995، 1
را  شناختي و اجتماعي آنها كند و سازگاري روان رواني را براي آنها ايجاد مي -عصبي اي مشكالت هيجاني و حتي گاه پاره

 ).1375؛ قهاري، 1369روشن، ( اندازد شديدا به مخاطره مي
سازگاري اجتماعي ساختار خانوادگي و چگونگي ارتباط اعضاي خانواده در  ه ويژهدر زمينه نقش عوامل خانوادگي ب

كودكان  اي حمايت والدين از بيان عواطف توسط در مطالعه) 1993(برونستين و همكاران . ده استشا رجتحقيقات زيادي ا
ن دريافتند كه آنا. ردندكشناختي و عملكرد تحصيلي آنان بررسي  خود را در ارتباط با سازگاري اجتماعي، سازگاري روان

شناختي، سازگاري و افت  درون خانواده از سوي والدين مانند سدي در برابر ابتال به مشكالت روانحاالت عاطفي مثبت 
 . كرد تحصيلي عمل مي

د و با شودريافتند كه چنانچه كودك در منزل از نظر عاطفي تامين ن) 1996، به نقل از هولين 1995(كالك و كالك 
هاي شخصي و اجتماعي در دوره نوجواني و  والدين ارتباط مثبت عاطفي نداشته باشد، احتمال بروز نابهنجاري و ناسازگاري

 . جواني در او افزايش خواهد يافت
بيني كننده و  داخلي و خارجي حاكي از آن است كه باورهاي ديني از جمله عوامل پيشهاي  از طرفي نتايج پژوهش

 .مرتبط با سازگاري اجتماعي دانشجويان است
دهد اعمال و باورهاي مذهبي، روابط خانوادگي موزون و  مدل علي را ارائه كرده است كه نشان مي) 1998(توماس

د و سازگاري و سالمت شخصي و اجتماعي هدمي با خانواده را افزايش مندي مرتبط  د، رضايتنكمي هماهنگ را تسهيل 
 .دهد را افزايش مي

دانشجوي دختر و پسر بيانگر آن است كه بين تعهد ديني،  443درمورد ) 2001(نتايج پژوهش شلودرمن و همكاران 
داري وجود دارد، به  ثبت و معنيشناختي و اجتماعي دانشجويان رابطه م دينداري دروني و اعمال مذهبي با سازگاري روان

 . هاي سازگاري اجتماعي در اين دانشجويان هستند بيني كننده طوري كه دينداري دروني و تعهد ديني از جمله بهترين پيش
عنوان اعتقادات ديني و مذهبي در دانشجويان دانشگاه و رابطه آن با سازگاري  بادر پژوهشي ) 1991(ريچاردز 

شناختي آنان دريافت كه بين دينداري دروني با سازگاري هيجاني و اجتماعي و سالمت  سالمت روانهيجاني، اجتماعي و 
گيري مذهبي دروني،  به اين معنا كه افراد داراي جهت. اي مثبت و معنادار وجود داشت شناختي اين دانشجويان رابطه روان

                                                      
1. Chikering & Schlossberg 
2. Chiarrochi & Scotte 



 فرهنگي) با سازگاري اجتماعي (مطالعة موردي ... -رابطة دينداري و سرماية خانوادگي (سرماية اجتماعي           1394پاييز 

51 

هاي فرااجتماعي و سازگاري  مت رواني باال و نگرشافسردگي، اضطراب، شرمندگي و احساس گناه پايين و بهزيستي و سال
 .نددارخوبي 

هاي فرا  با مروري بر ادبيات پژوهش دريافتند كه دينداري به نحو مثبتي با رفتارها و ارزش)  2010(دوناهو و بنسون 
ر رفتارهاي منفي و سازش اي از درگير شدن نوجوانان د اين امر به طور بالقوه .داردمثبت اجتماعي نوجوانان و جوانان رابطه 

كند و از اين طريق سازگاري  اي چون بزهكاري، مصرف مواد و الكل و برقراري روابط نامشروع جنسي پيشگيري مي نايافته
 .كند اجتماعي آنان را تسهيل مي

تند و اقتصادي پايين پرداخ -نفر از دانشجويان متعلق به جايگاه اجتماعي 182، به مطالعه )2003(وايوگن و روش 
 .داري دارد هاي مذهبي با سازگاري شخصي و اجتماعي رابطه مثبت و معنا مشاهده كردند مقابله

اجتماعي نوجوانان دبيرستاني دريافت  –هاي فردي  با بررسي رابطه گرايش به دينداري و ويژگي) 1382(گودرزي 
آموزاني كه  به عبارت ديگر دانش. جود داشتآموزان رابطه منفي و معناداري و كه بين دينداري و پرخاشگري  اين دانش

هاي دينداري دريافت كردند، پرخاشگري كمتر و سازگاري اجتماعي باالتري را نسبت به  باالتري را در اندازه ه هاينمر
 . هاي دينداري دريافت كردند، نشان دادند پاييني در اندازه ه هايآموزاني كه نمر دانش

آموزان نشان دادكه بين اعتقادات  ثير نگرش مذهبي بر سازگاري فردي اجتماعي دانش، در بررسي تأ)1379(سهرابيان 
بيانگر  ،)1997(نتايج بررسي لوئينگ  .آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد مذهبي و سازگاري فردي اجتماعي دانش

، در بررسي )1376(آخوندي  .ر نيستاين است كه در سازگاري اجتماعي و كل تفاوت بين دو جنس نمونه مورد نظر معنادا
 هم. و تفاوت بين آنها معنادار نيست استهم نزديك ه سازگاري اجتماعي دختران و پسران ب ه هايكند كه نمر مطرح مي

آموزان دختر و پسر از لحاظ سازگاري اجتماعي و  دهد كه بين دانش ، نشان مي)1381(افشار نياكان  چنين نتايج بررسي
 . دار است دار نيست ولي از نظر سازگاري عاطفي و هيجاني بين آنها تفاوت معني اوت معنيسازگاري كل تف

رفتاري در  -درماني مبتني بر رويكرد شناختي   اي به بررسي اثربخشي خانواده ، در مطالعه)1385(فرد و پرند  خداياري
ايجاد، تداوم و در نتيجه، درمان  خانواده در  اين پژوهش، بيانگر نقش نتايج . درمان هراس اجتماعي نوجوانان پرداختند

درماني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري، عملكرد خانواده و فرزندان  همچنين در نتيجه خانواده. هراس اجتماعي است
 .رفتاري است -دهنده كارايي خانواده درماني مبتني بر رويكرد شناختي  نتايج نشان. افزايش يافته است

آموزان  اجتماعي كالس با ناسازگاري دانش -، به بررسي عملكرد خانواده و جو رواني)1387(ن رجبي و همكارا
اجتماعي كالس با ناسازگاري  -ها نشان داد كه عملكرد خانواده و جو رواني يافته. دبيرستاني شهرستان مالير پرداختند

كه سبك رفتاري مستبدانه با بروز افسردگي، در نتايج پژوهشي آمده است . ردداري دا آموزان رابطه منفي معني دانش
كفايت اجتماعي، پيشرفت تحصيلي ضعيف، رفتارهاي بزهكارانه، مصرف مواد مخدر و اختالل سلوك  نداشتناضطراب، 
 . رابطه دارد

شناختي مبتني بر روايات  هاي روان ، در پژوهشي به بررسي ميزان اثربخشي آموزش)1388(مقدم  فقيهي و رفيعي
شناختي، مبتني بر روايات  هاي روان اين پژوهش نشان داد كه آموزش نتايج . در رضايت زناشويي زوجين پرداختند  اسالمي

 . مندي زناشويي آنها مؤثر بوده است در بهبود روابط همسران و در نتيجه، رضايت اسالمي 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  ، در پژوهشي به بررسي رابطه نگرش ديني و سالمت رواني)1388(توان و همكاران 

 . دار وجود دارد اين پژوهش نشان داد كه بين نگرش ديني و سالمت رواني رابطه مثبت معني نتايج . اراك پرداختند
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گيري ديني بر سالمت روان دانشجويان دانشگاه  ، به بررسي اثرات دينداري و جهت)1388(رياحي و همكاران 
گيري  ، و جهت)دارابه شكل مستقيم و معن(گيري ديني دروني  ين پژوهش نشان داد كه جهتا نتايج . مازندران پرداختند

بر ميزان سالمت روان ) بيني تأثير بر حمايت اجتماعي و خوش بابه شكل غيرمستقيم (ديني بيروني و ميزان دينداري 
 . دانشجويان تأثير داشته است

نتايج . ير ميزان دينداري بر رضايت از زندگي زناشويي پرداختند،در پژوهشي به بررسي تأث)1388(حاتمي و همكاران 
 . داري وجود دارد دهد كه بين ابعاد و اشكال مختلف دينداري و رضايت از زندگي رابطه مثبت و معني اين پژوهش نشان مي 

ت قرآن بر افزايش آيا  نگري با تأكيد بر ، نيز در پژوهشي به بررسي اثربخشي آموزش مثبت)1389(عبادي و همكاران 
  نگري با تأكيد بر اين است كه مثبت اين پژوهش، بيانگر  هاي حاصل از  يافته. اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز پرداختند

 .آيات قرآن كريم بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز مؤثر بوده است
مندي زندگي  بر رضايت شناختي با رويكرد اسالمي ، در پژوهشي اثربخشي آموزش )1389(عادل و همكاران 

بر رضايت از زندگي دانشجويان  نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش شناختي با رويكرد اسالمي . دانشجويان پرداختند
 .آزمون مؤثر بود در مرحله پس

يني، بر فعاليت بدني سالمندان هاي د ، در پژوهشي به بررسي تأثير آموزش مبتني بر آموزه)1389(اسحاقي و همكاران 
هاي محتواي ديني، در مقايسه با آموزش رايج يا بدون  اين پژوهش نشان داد كه آموزش مبتني بر آموزه نتايج . پرداختند

 .داري در سطح فعاليت بدني سالمندان نداشت محتواي ديني تفاوت معني
نتايج بيانگر . گرش مذهبي بر بهبود رضايت زناشويي پرداختندو ن ، به بررسي اثر ارتباط اسالمي )1390(منجزي و همكاران 

 .آزمون و پيگيري مؤثر بوده است ها در پس هاي مذهبي بر رضايت زناشويي زوج و نگرش اين است كه ارتباط اسالمي  
اين  نتايج . محور بر افسردگي زنان مطلقه پرداختند ، در پژوهشي به بررسي اثربخشي رفتار مذهب)1390(حميد و همكاران 
 .محور موجب كاهش افسردگي در زنان مطلقه شده است شناختي رفتاري مذهب اين است كه درمان پژوهش حاكي از 

و سرمايه ) اعتقادي، عاطفي، پيامدي و مناسكي(هاي دينداري  از اين رو هدف پژوهش حاضر نخست بررسي رابطه مولفه
تعيين رابطه عوامل خانوادگي و . اين دو متغيير در دانشجويان استخانوادگي با سازگاري اجتماعي و سپس مطالعه 

كاركرد كنترل اجتماعي، به اين معنا كه ) 1: تواند از دو جهت هدفي ارزشمند باشد دينداري با سازگاري اجتماعي مي
عنا كه مذهب و كاركرد تسهيل اجتماعي به اين م) 2دهد و  دينداري و اعمال مذهبي رفتارهاي ضداجتماعي را كاهش مي

 ).1990توماس و كارور، (كند  بخش را ترويج داده و تسهيل مي دينداري روابط اجتماعي رضايت
 :تحقيق عبارتند از هاي هاي خانوادگي و دينداري با سازگاري اجتماعي سؤال لذا به منظور بررسي رابطه مؤلفه

 ابطه وجود دارد؟ هاي دينداري و سازگاري اجتماعي دانشجويان ر آيا بين مؤلفه) 1
 هاي دينداري و سرمايه خانوادگي دانشجويان رابطه وجود دارد؟ آيا بين مؤلفه) 2
 آيا بين سرمايه خانوادگي و سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد؟) 3
 قدر است؟بيني سازگاري دانشجويان چ  هاي دينداري و سرمايه خانوادگي در پيش سهم هريك از مولفه) 4
 داري وجود دارد؟ آيا بين دانشجويان دختر و پسر از نظر ميزان سازگاري اجتماعي تفاوت معني) 5
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 پژوهش روش
ر اين نوع تحقيق رابطه ميان د. است) رگرسيون(بين  همبستگي و از نوع پيش -هاي توصيفي پژوهش حاضر از نوع طرح

 ).1392 حجازي،سرمد، بازرگان و ( دشو رها براساس هدف تحقيق تحليل ميمتغي
دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي دانشكده  همةجامعه آماري اين پژوهش را : جامعه و نمونه آماري

نفر است كه با توجه به ميزان  3650ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه تشكيل دادند كه تعداد كل دانشجويان برابر با 
نفر  380وكرانروش پژوهش كه توصيفي از نوع همبستگي است، از ميان آنان برآورد حجم آماري براساس فرمول ك

 .اند گيري تصادفي ساده انتخاب شده براساس روش نمونه
 : ها و روايي و پايايي آنها ابزار گردآوري داده

 كهكند  گيري مي اين آزمون نيمرخ سازگاري فردي و اجتماعي فرد را اندازه: پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا) الف
اين آزمون داراي دو . كردندبراي اولين بار منتشر ) 1381خداياري فرد و همكاران، ( 1993ثورپ، كالرك و تيگز در سال 

 شدهاستفاده  "تماعيسازگاري اج"در اين پژوهش فقط بخش. آزمون عمده سازگاري خويشتن و سازگاري اجتماعي است
هاي اجتماعي، گرايش ضد  هاي اجتماعي، مهارت قالب: اين بخش از آزمون داراي شش مقياس است كه عبارتند از. است

 ششسؤال بوده كه همساني دروني  91كل آزمون داراي . اجتماعي، روابط خانوادگي، روابط مدرسه و روابط اجتماعي
صورت بلي و خير ه گزارش شده است و ب درصد 95ضريب آلفاي كرونباخ برابر با  خرده مقياس آن با استفاده از محاسبه

خداياري فرد و همكاران براي دانشجويان شاهد و غيرشاهد هنجاريابي  رااين آزمون  1386در سال . شود گذاري مي نمره
ت. نتايج اين تحليل عاملي شدرسي هاي اصلي بر . روايي سازگاري اجتماعي با استفاده از روش تحليل عاملي با مولفهكردند

هاي  عامل قالب كند. از واريانس كل آزمون را تبيين مي درصد 68 در مجموععامل است كه  ششنشان دهنده وجود 
 3/5، روابط خانوادگي درصد 75/5هاي ضد اجتماعي  ، گرايشدرصد 5/63هاي اجتماعي  ، مهارتدرصد 6/44 اجتماعي

اند. پايايي آن با استفاده از  % از واريانس كل آزمون را تبيين كرده2و روابط اجتماعي  درصد 4، روابط آموزشي درصد
دست آمده است كه نشان دهنده همساني دروني مناسب اين آزمون ه ب درصد 98ضريب آلفاي كرونباخ براي كل آزمون 

 الو بقيه سؤسنجيد  تماعي را ميكه سازگاري اجانتخاب شد سوال مرتبط  30سوال؛ 91در پژوهش حاضر از مجموع . است
براي اين پرسشنامه به دست  69/0ضريب قابليت اعتماد با استفاده از روش آلفاي كرونباخ . غير مرتبط حذف شدند هاي

 .آمده است
گالك و استارك براي سنجيدن  رانامه  اين پرسش: نامه دينداري براساس مدل گالرك و استارك پرسش) ب
براي استاندارد كردن در كشورهاي مختلف ). 1965گالك و استارك، (د نها و باورهاي ديني و دينداري ساخت نگرش

و با دين اسالم ) 1377طالبان، (ده شاروپا، آمريكا، آفريقا و آسيا و بر روي پيروان اديان مسيحيت، يهوديت و اسالم اجرا 
 ).1374سراج زاده، (هم انطباق يافته است 

پرسشنامه حاضر يك سنجه پنج بعدي است كه شامل ابعاد پنجگانه اعتقادي، عاطفي، پيامدي، مناسكي و فكري به 
كه هر گويه پنج درجه ارزشي  استگيري مورد استفاده در اين سنجش، ليكرت  مقياس اندازه .پردازد سنجش دينداري مي

حاصل . استمتغير  0-4هاي هر گويه بين  گيرد و ارزش را در بر مي» كامالً موافق، موافق، بينابين، مخالف و كامالً مخالف«
در تعيين ميزان . نوسان دارد 0-104دهد كه بين  جمع عددي ارزش هر يك از گويه ها در كل نمرة آزمودني را نشان مي

 50دهد و  ين، ميزان دينداري قوي و ضعيف را نشان مييدرصد باال و پا 25شود كه نمرات  دينداري سه طبقه فرض مي
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 26-78بيانگر دينداري ضعيف، نمرات  0-26 ه هايلذا نمر. استدرصد نمرات بين دو كرانه نشانگر دينداري متوسط 
 در مطالعات مختلف برميزان اعتبار اين پرسشنامه . استمبين دينداري باال  78-104هاي  بيانگر دينداري متوسط و اندازه

در آخرين اجراي اين آزمون بر . استده كه حاكي از اعتبار باالي آن در ابعاد مختلف هاي متفاوت تعيين ش روي نمونه
بررسي ضريب قابليت اعتماد از روش  برايدر پژوهش حاضر . بوده است 83/0نامه  روي دانشجويان آلفاي كلي پرسش

براي  84/0براي بعد مناسكي و  81/0براي اعتقادي،  73/0براي بعد عاطفي،  72/0آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقادير 
 .بعد پيامدي به دست آمد

سنجش ميزان  به منظور ،نامه مدون در زمينه سرمايه خانوادگي پرسش نبودبه دليل : خانوادگي ةنامه سرماي پرسش) ج
ابتدا با . اي براي رسيدن به اين مقصود تهيه گرديد نامه ثير عوامل خانوادگي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان پرسشأت

هاي فرهنگي  تر از همه با در نظر گرفتن جنبه و مهم انادتاس هايها و پيشنهاد اي همه جانبه در منابع مربوطه و راهنمايي مطالعه
 گذاري شدند نمره)) 1(و هرگز ) 5(هميشه (اي  درجه 5ا بر اساس طيف ليكرت ه السؤ ل تدوين شد وسوا 50ايران حدود 

نفر از  10در اين مرحله از : روايي محتوايي ةمرحل .1: در سه مرحله حذف و اصالح شدند ها پس از تحليل اوليه سوال
روايي  ةمرحل .2. دسوال حذف ش 19درصد از آنها،  80اساتيد و صاحب نظران در اين زمينه نظر خواهي شد و براساس نظر 

سوال كه بار  13هاي اصلي و چرخش از نوع واريماكس صورت گرفت و  در اين مرحله تحليل عاملي به روش مولفه: سازه
گذاري  پس از تحليل عاملي براي هر بعد براساس پيشينه نام .3). 2011كالين، (داشتند حذف شدند  35/0عاملي كمتر از 

ناسب صورت گرفت، به اين صورت كه عامل اول به عنوان سرمايه فرهنگي و عامل دوم به صورت سرمايه اجتماعي م
يافت حذف  سوال كه با حذف آنها همساني دروني افزايش مي پنجچنين در مرحله پايايي سنجي نيز  هم. تعريف شدند

بررسي پايايي آزمون براي  برايهش مقادير آلفاي كرونباخ سوال براي تحليل باقي ماند، كه در اين پژو 13در نهايت . شدند
نتايج تحليل عاملي  1در جدول  .گزارش شد 77/0به دست آمد و براي كل آزمون  71/0و براي عامل دوم  75/0عامل اول 

 . با چرخش واريماكس و بارهاي عاملي گزارش شده است
 

 سوالِ سرمايه خانوادگي 13بارهاي عاملي براي : نتايج تحليل عاملي با چرخش واريماكس و 1جدول 

 (سرمايه اجتماعي) 2عامل  (سرمايه فرهنگي) 1عامل 

 بارعاملي ها سوال بارعاملي ها سوال

1 63/0 8 64/0 
2 70/0 9 49/0 
3 62/0 10 58/0 
4 62/0 11 77/0 
5 67/0 12 75/0 
6 65/0 13 48/0 
7 44/0   
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بوده و براي تحليل مناسب  35/0سوال باقي مانده باالتر از  13دهد كه مقادير بارهاي عاملي  نشان مي 1نتايج جدول 
و  KMOمقادير ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده براي هر عامل و نيز مقادير شاخص  2در ادامه در جدول . ندهست

 . بارتلت گزارش شده است
 

 و بارتلت KMOريانس تبيين شده براي هر عامل و مقادير شاخص هاي : مقادير ارزش ويژه و درصد وا2جدول 

 (سرمايه اجتماعي) 2عامل  (سرمايه فرهنگي) 1عامل  آماره

 84/1 61/3 ارزش ويژه
 17/14 77/27 درصد واريانس تبيين شده

 94/41 77/27 درصد تراكمي واريانس

 KMO 79/0شاخص 
 24/1088 بارتلت

 001/0 داري سطح معني
 

ند هستتر از يك  بزرگ 84/1و عامل دوم با ارزش ويژه  61/3با ارزش ويژه  1دهد، كه عامل  نشان مي 2نتايج جدول 
از داري آماره بارتلت نشان  و نيز معني 70/0با مقدار باالتر از  KMOها دارد، همچنين شاخص  ييد عاملأكه نشان از ت
 77/27بيني  دهد كه عامل اول قادر به پيش همچنين نشان مي 2جدول . هاي استنباطي را دارد تحليل برايها  كفايت داده

 .است درصد از واريانس اين متغير 17/14بيني  درصد از متغير سرمايه خانوادگي و عامل دوم نيز قادر به پيش

 
 ها يافتهبحث و 

هاي توصيفي  شاخص 4ها و در جدول  هاي جمعيت شناسي آزمودني هاي مربوط به شاخص نتايج يافته 3در جدول 
 .متغيرهاي پژوهش گزارش شده است

 
 )=380nرهاي پژوهش (: شاخص هاي توصيفي متغي3جدول 

 كشيدگي چولگي انحراف استاندارد ميانگين متغييرها

 -10/1 -47/0 43/9 76/33 سازگاري
 88/1 -57/0 27/4 82/27 بعد اعتقادي
 09/1 03/1 20/5 14/26 بعد عاطفي
 -02/1 21/1 10/5 18/22 بعد پيامدي

 -32/0 -01/0 06/7 89/22 بعد مناسكي
 48/1 -70/0 09/4 56/30 سرمايه فرهنگي

 07/1 97/0 96/4 87/22 سرمايه اجتماعي
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هاي چولگي و  ها و شاخص نشان از پراكندگي مناسب داده 3هاي ميانگين و انحراف استاندارد در جدول  شاخص
 .ها دارد نشان از توزيع نرمال داده) ±96/1مابين (كشيدگي 

 
 )=380nهاي جمعيت شناختي نمونه تحقيق ( : شاخص4جدول 

 درصد فراواني مقوله متغير

 جنسيت
 7/48 185 پسر

 3/51 195 دختر

 سن
 

 2/44 168 20تا  15

 3/51 195 25تا  21

 5/4 17 به باال 26

 در آمد خانواده

 8/16 64 هزار تومان 500تا  100

 1/37 141 ميليون 1تا  501

 1/36 137 ميليون 500ميليون تا ا و  1

 0/10 38 ميليون به باال 500و  1

 تعداد فرزندان

1 47 4/12 

2 73 2/19 

3 149 2/39 

4 111 2/29 

 تحصيالت پدر

 3/81 309 كمترديپلم و 

 5/15 59 فوق ديپلم و ليسانس

 2/3 12 ليسانس به باال

 تحصيالت مادر

 1/92 350 ديپلم و كمتر

 3/6 24 فوق ديپلم و ليسانس
 6/1 6 ليسانس به باال

 
 هاي دينداري و سازگاري دانشجويان رابطه وجود دارد؟ آيا بين مولفه: 1سوال 
 .گزارش شده است 5گويي به اين سوال از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول  پاسخ براي
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 داري و سازگاري در بين دانشجويان : ماتريس همبستگي بين ابعاد دين5جدول 

 5 4 3 2 1 متغيير شماره
     1 اعتقادي 1
    1 56/0** عاطفي 2
   1 30/0** 23/0** پيامدي 3
  1 28/0** 42/0** 54/0** مناسكي 4
 1 08/0 18/0** 21/0** 24/0** سازگاري 5

**p<0.01 
 

از . دار وجود دارد معني ةو مثبت رابط 01/0دهد بين تمامي ابعاد دينداري و سازگاري در سطح  نشان مي 5نتايج جدول 
. استدار  معني 01/0و در سطح  56/0باشد كه با ضريب  نظر شدت بيشترين رابطه بين بعد عاطفي دينداري و سازگاري مي

دار مثبتي  معني ةتوان گفت كه تمامي ابعاد دينداري با سازگاري در بين دانشجويان رابط مي 1از اين رو در پاسخ به سوال 
 . دارند

 
 دينداري و سرمايه خانوادگي دانشجويان رابطه وجود دارد؟ هاي آيا بين مولفه:  2ال ؤس

 .گزارش شده است 6ال از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول ؤگويي به اين س براي پاسخ
 

 : ماتريس همبستگي بين ابعاد دين داري و سرمايه خانوادگي در بين دانشجويان6جدول 

 6 5 4 3 2 1 يرمتغ شماره
      1 اعتقادي 1
     1 56/0** عاطفي 2
    1 30/0** 23/0** پيامدي 3
   1 27/0** 42/0** 54/0** مناسكي 4
  1 08/0 17/0** 18/0** 09/0 سرمايه فرهنگي 5
 1 27/0** 25/0** 08/0 19/0** 12/0* سرمايه اجتماعي 6

**p<0.01, *p<0.05 
 

به صورت مثبت در ) 17/0(و با بعد پيامدي ) 18/0(دهد كه بين سرمايه فرهنگي با بعد عاطفي  نشان مي 6نتايج جدول 
) 08/0(و بعد مناسكي ) 09/0(داري وجود دارد، در حالي كه بين سرمايه فرهنگي و بعد اعتقادي  معني ةرابط 01/0سطح 
و بين سرمايه اجتماعي  05/0در سطح ) 12/0(بعد اعتقادي اجتماعي و  ةهمچنين بين سرماي. داري وجود ندارد ي معني رابطه

بين  ةدر حالي كه رابط. داري وجود دارد مثبت معني ةرابط 01/0در سطح ) 25/0(و بعد مناسكي ) 19/0(و بعد عاطفي 
 توان گفت كه بين دينداري و  مي 2ال  ه گويي به س در اين صورت در پاسخ. دار نيست اجتماعي و بعد پيامدي معني ةسرماي
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 .داري وجود دارد معني ةخانوادگي در برخي از ابعاد رابط ةسرماي
 

 آيا بين سرمايه خانوادگي و سازگاري دانشجويان رابطه وجود دارد؟: 3ال ؤس
 .تگزارش شده اس 7گويي به اين سوال از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن در جدول  براي پاسخ

 
 : ماتريس همبستگي بين سازگاري و سرمايه خانوادگي در بين دانشجويان7جدول 

 3 2 1 رمتغي شماره
   1 سرمايه فرهنگي 1
  1 27/0** سرمايه اجتماعي 2
 1 11/0* 16/0** سازگاري 3

**p<0.01, *p<0.05 
 

داري  مثبت معني ةرابط 01/0و در سطح  27/0دهد بين سازگاري و سرمايه فرهنگي با ضريب  نشان مي 7نتايج جدول 
 .دار است مثبت و معني 05/0در سطح  11/0اجتماعي نيز با ضريب  ةبين سازگاري و سرماي ةهمچنين رابط. وجود دارد

 
 بيني سازگاري دانشجويان به چه مقدار است؟ هاي دينداري و سرمايه خانوادگي در پيش لفهؤسهم هر يك از م: 4ال ؤس

در اين تحليل متغير بعد اعتقادي دينداري در گام . ال از روش رگرسيون گام به گام استفاده شدؤي به اين سگوي براي پاسخ
اين سه . اول وارد تحليل شد، در گام دوم متغير سرمايه فرهنگي و در گام سوم متغير بعد پيامدي دينداري وارد تحليل شدند

داري خود را حفظ نكردند از تحليل  با اين حال چون ساير متغيرها معنيداري خود را در سه گام حفظ كرده ولي  متغير معني
نتايج تحليل رگرسيون گام به گام سازگاري از روي متغيرهاي دينداري و سرمايه خانوادگي  8در جدول . حذف شدند

 .گزارش شده است
 

 رمايه خانوادگي: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام سازگاري از روي متغيرهاي دينداري و س8جدول 

 R R2 R2∆ F β S.S M.M Df Sig متغير گام
 001/0 1،378 509/1977 509/1977 20/0 56/23 06/0 06/0 24/0 بعد اعتقادي 1
 001/0 1،377 464/1297 927/2594 12/0 72/15 02/0 08/0 28/0 سرمايه فرهنگي 2
 001/0 1،376 674/996 022/2990 11/0 20/12 01/0 09/0 30/0 بعد پيامدي 3
 

، استرات سازگاري يدرصد از تغي 6بيني  دهد كه متغير اعتقادي از ابعاد دينداري قادر به پيش نشان مي 8نتايج جدول 
درصد از واريانس متغير  9بيني  درصد و متغير پيامدي از ابعاد دينداري قادر به پيش 8بيني  متغير سرمايه فرهنگي قادر به پيش

بيني سازگاري از  كه نشان از قابليت پيش است دار معني 001/0در هر سه متغير در سطح  F ةهمچنين آمار. استسازگاري 
 بعد اعتقادي با سازگاري  ةثير مربوط به رابطأدهد بيشترين ضريب ت چنين ضرايب بتا نشان مي هم. روي اين سه متغير دارد
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 .است) 20/0(
 

 داري وجود دارد؟ از نظر ميزان سازگاري تفاوت معنيآيا بين دانشجويان دختر و پسر : 5ال ؤس
 . گزارش شده است 9براي آزمون اين فرضيه از روش آزمون تي مستقل استفاده شد كه نتايج آن در ادامه و در جدول 

هاي دو گروه دانشجويان دختر و پسر در متغير سازگاري، نشان داد كه  بررسي همگني واريانس براينتايج آزمون لوين 
ها  با فرض برابري واريانس tبنابراين نتايج آزمون  >08/1f=  ،30/0.(p( استواريانس اين متغير در هر دو گروه يكسان 

 .اند ارائه شده 9در جدول 
 

 مقايسه ميانگين دو گروه دانشجويان دختر و پسر در متغير سازگاري براي )t( تي : نتايج آزمون9جدول 

 t d.f p ميانگين ها تفاوت S.D ميانگين تعداد گروه
 44/0 77 -76/0 -74/0 75/9 36/33 185 پسران

     13/9 10/34 194 دختران
 

،  =-76/0(سازگاري بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد  ه هايبين ميانگين نمر 9با توجه به جدول 
44/0.(p< 

 
 گيري بحث و نتيجه

با ) اجتماعي -سرمايه فرهنگي( هاي دينداري و سرمايه خانوادگي لفهؤرابطه مهدف اصلي پژوهش حاضر بررسي 
هاي دينداري، سرمايه خانوادگي و  لفهؤبر اين اساس م. سازگاري اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه اروميه است

ها بيانگر  سي آزمودنيهاي جمعيت شنا هاي توصيفي شاخص يافته .و نتايج زير به دست آمد شدسازگاري اجتماعي بررسي 
 . ها نرمال است ها مناسب و توزيع داده آن بود كه پراكندگي داده

هاي تحليلي نشان داد كه بين تمامي ابعاد دينداري با سازگاري اجتماعي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود  يافته
 ؛ توماس)1995(؛ دوناهو و بنسون )1991( دز؛ ريچار)2001( هاي پژوهش شلودرمن و همكاران اين نتايج با يافته. دارد

داد كه دينداري با قابليت  هاي فوق نشان مي هاي پژوهش يافته. استهمسو) 1379(؛ سهرابيان)1382(؛ گودرزي)1998(
 .هاي سازگاري اجتماعي در دانشجويان است بيني كننده سازگاري در اجتماع ارتباط دارد و از جمله بهترين پيش

  و سرمايه) ابعاد اعتقادي؛ عاطفي؛ پيامدي؛ مناسكي( هاي دينداري لفهؤيلي در خصوص روابط بين مهاي تحل يافته
هاي دينداري و سرمايه خانوادگي در برخي از  لفهؤد كه بين مآشكار كر) سرمايه اجتماعي -سرمايه فرهنگي(خانوادگي 

رابطه معنادار وجود ندارد؛ اين رابطه در ابعاد عاطفي و كه در ابعاد ديگر  ابعاد رابطه معنادار مثبت وجود دارد در حالي
كه در ابعاد اعتقادي و مناسكي رابطه معناداري وجود  در حالي است پيامدي دينداري با سرمايه فرهنگي مثبت و معنادار

 .ندارد
كه بين  ر حاليهمچنين بين سرمايه اجتماعي و ابعاد اعتقادي، عاطفي و مناسكي رابطه مثبت معنادار وجود دارد د

با توجه به اينكه در پژوهش حاضر سعي بر آن بوده كه دو متغير . سرمايه اجتماعي و بعد پيامدي رابطه معناداري وجود ندارد
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د، در شوزمان در ارتباط با سازگاري اجتماعي دانشجويان بررسي  طور همه مالك دينداري و سرمايه خانوادگي را ب
توماس . استكه با نتايج پژوهش حاضر همسو استناد كرد ) 1998(ن به نتايج پژوهش توماس توا خصوص تبيين اين يافته مي

دهد اعمال و باورهاي مذهبي، روابط خانوادگي موزون و هماهنگ را تسهيل  مدل علي را ارائه كرده است كه نشان مي
 . دهد اجتماعي را افزايش مي كرده ، رضايتمندي مرتبط با خانواده را افزايش داده و سازگاري و سالمت شخصي و

ها در مورد رابطه بين سرمايه خانوادگي و سازگاري اجتماعي دانشجويان نشان داد كه اين رابطه مثبت و معنادار  يافته
كه در ارتباط با نقش عوامل استناد كرد هاي پيشين  هاي پژوهش توان به مجموع يافته درخصوص تبيين اين يافته مي. است

؛ )1993( هاي برونستين و همكاران نتايج به دست آمده با پژوهش. اند سازگاري اجتماعي به انجام رسيدهخانوادگي در 
دهد كه بين  هاي پيشين نشان مي طور كلي نتايج پژوهش حاضر و پژوهشه ب. همخواني دارد) 1995(كالك  و كالك 

 . ثر استؤشخصي و اجتماعي افراد معوامل و سازگاري اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد و در سازگاري 
هاي رگرسيون گام به گام سازگاري براساس متغيرهاي دينداري و سرمايه خانوادگي نشان داد كه متغيرهاي  يافته

نتايج . بيني كنند توانند سازگاري اجتماعي دانشجويان را پيش اعتقادي و پيامدي از ابعاد دينداري و متغير سرمايه فرهنگي مي
؛ )1995(؛ دوناهو و بنسون)2003( هاي وايوگن و روش هاي پيشين از جمله پژوهش ضر با نتايج مجموع پژوهشپژوهش حا

بيني  اين پژوهشگران مشاهده كردند كه دينداري و سرمايه خانوادگي قابليت پيش. همسويي دارد) 1379( سهرابيان
سنجش دينداري، سرمايه خانوادگي  به منظوروهش حاضر با توجه به اينكه در پژ. سازگاري اجتماعي در دانشجويان را دارد

دهي استفاده شده است، قضاوت قطعي در اين زمينه نيازمند  و سازگاري اجتماعي از پرسشنامه و روش خود گزارش
 .هاي بيشتري است پژوهش

داد كه جنس نشان ) دختر و پسر(يافته هاي تحليلي پژوهش مبني بر متفاوت بودن سازگاري اجتماعي براساس جنس
بنابراين بين دانشجويان دختر و پسر از نظر ميزان . يعني دختر و پسر در سازگاري اجتماعي دانشجويان اثر معناداري ندارد

؛ )1381(؛ افشار نياكان)1376( هاي پژوهش آخوندي اين يافته با يافته. سازگاري اجتماعي تفاوت معناداري وجود ندارد
هاي جنسيتي دانشجويان با  گونه رابطه معناداري در زمينه تفاوت ن پژوهشگران دريافتند هيچاي. استهمسو ) 1997( لوئينگ

 . سازگاري اجتماعي آنان وجود ندارد
 

 عمناب
 فارسي
، آموزان شهر تهران بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادارك شده با سازگاري اجتماعي دانش. )1376( .آخوندي، ا •

 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 
هاي ديني بر فعاليت بدني سالمندان،  ا؛ سهرابي، آ، تأثير آموزش مبتني بر آموزه ر؛ محموديان، س اسحاقي، س •

 .1288-1281)، 10(5 ،)ويژه نامه توسعه آموزش( مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
آموزان دختر و پسر  بررسي و مقايسه سازگاري عاطفي، اجتماعي، آموزشي در دانش .)1381( .افشارنياكان، ص •

  .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراهاي رياضي، تجربي و انساني رشته
 .331-340)، 2(18، روانشناسان ايراني ةفصلنامتمدني، م، رابطه نگرش ديني و همسازي اجتماعي دانشجويان،  •
 .بهمن برنا :، تهرانجامعه شناسي ديني در شرق باستان .)1390( .تنهايي، ح •
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رابطة نگرش ديني و سالمت رواني دانشجويان دانشگاه ). 1388(توان، ب؛ جهاني، ف؛ سراجي، م؛ محمدبيگي، ا،  •
 .34-27)، 13( 4، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك مجله علمي علوم پزشكي اراك، 

  .نشر مركز :تهران  ،درآمدي بر جامعه شناسي دين؛ )1386. (جاللي مقدم، م •
بررسي تأثير ميزان دينداري بر رضايت از زندگي زناشويي، ). 1388( .ب؛ اكبري؛ ع ر؛ حبي، م حاتمي، ح •

 .22-13)، 1(1، شناسي نظامي روان
بررسي برخي الگوهاي رفتاري و مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بهبهان در دوران ). 1384(حسين پور، م،  •

 .330-313)، 9(28، فصلنامه دانشگاه اسالميتحصيل، 
رفتاري  –درماني شناختي  بررسي اثربخشي روان). 1390(حميد، ن؛ بشليده،ك؛ عيدي بايگي، م؛ دهقاني زاده، ز،  •

 .64-54 )، 1( 1، درماني خانواده ، مشاوره و روانمطلقهمحور بر افسردگي زنان  مذهب
عوامل مرتبط با  .)1381( .خداياري فرد، م؛ نصفت، م؛ غباري بناب، ب؛ شكوهي يكتا، م؛ به پروژه، ا •

، گزارش نهايي طرح پژوهشي زير نظر بنياد سازگاري اجتماعي فرزندان جانباز و غيرجانباز شهر تهران
 قالب اسالمي.ضعفان و جانبازان انمست

درماني بر رويكرد شناختي رفتاري در درمان هراس اجتماعي   تأثير خانواده). 1381(، پرند، افرد، م؛  خداياري •
 .143-123 ،)72(36،  تربيتي دانشگاه تهران شناسي و علوم روان، )مطالعه موردي(نوجوانان 

اجتماعي كالس با  -بررسي رابطه عملكرد خانواده و جو رواني ).1387. (رجبي، غ؛ چهاردولي، ح؛ عطاري، ي •
 .128-113)، 14(2و  1 ،شناسي تربيتي و روان علومآموزان دبيرستاني شهرستان مالير،  ناسازگاري دانش

اي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در دانشجويان شاهد و  بررسي مقايسه. )1369(ر،  روشن، •
شناسي، دانشگاه تربيت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان. شهر تهران هاي غيرشاهد در سطح دانشگاه

  .مدرس، دانشكده انساني
گيري ديني بر سالمت روان  بررسي اثرات دينداري و جهت). 1388(ر،  ؛ عليوردي نيا، ا؛ بني اسدي، م  رياحي، م •

 .90-51)، 5(2، مشهدفصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي دانشجويان دانشگاه مازندران، 
 .، چاپ دوم، طرح نو، تهرانهاي دين و مدرنيته چالش .)1385( .ح سراج زاده، س •
مؤسسه انتشارات : تهران، هاي تحقيق در علوم رفتاري روش .)1392( .ع؛ حجازي، ا ،سرمد، ز؛ بازرگان •

  .آگاه
، آموزان اجتماعي دانشثير نگرش مذهبي بر سازگاري فردي و أبررسي ت .)1379(سهرابيان، ط،  •

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران پايان
-145، 68، شناسي علوم انساني مجله روشمبناي ساخت مدل براي سنجش دينداري،  .)1390( .ر شجاعي زند، ع •

168 . 
  .انتشارات اميركبير: تهران، فرهنگ علوم رفتاري .)1365( .ا شعاري نژاد، ع •
، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، پيشگفتار، مسائل اجتماعي دين در ايران .)1387( .ر .اميري، س صالحي •

 .7ص 
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مندي زندگي  بر رضايت اثربخشي آموزش شناختي با رويكرد اسالمي ). 1389(ب؛ عابدي، ا،  عادل، ز؛ كجباف، م •
 .57-43، )4 (7 ،شناسي مطالعات اسالم و رواندانشجويان، 

آيات  نگري با تأكيد بر  بررسي اثربخشي آموزش مثبت). 1389(عبادي، ن؛ سوداني، م؛ فقيهي، ع؛ حسين پور، م،  •
 .84-37، )4(10 ،شناسي هاي نو در روان يافتهقرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز، 

اجتماعي،  -وضعيت روانيثير آن بر أبررسي ازدواج مجدد همسران شهدا و ت ).1381( .عسگري، ا •
، طرح پژوهشي با همكاري دفتر تحقيق و پژوهش )اراك( سازگاري و مشكالت تحصيلي فرزندان شاهد

 سالمي، اداره تحقيقات و مطالعات.بنياد شهيد انقالب ا
ي شناختي مبتني بر روايات اسالم هاي روان بررسي ميزان اثربخشي آموزش). 1388( .مقدم، ف ن؛ رفيعي فقيهي، ع •

 .104-89)، 2(3، شناسي و دين رواندر رضايت زناشويي زوجين،  
اي ميزان شيوع اختالالت رفتاري و ايذايي و كمبود توجه،  بررسي مقايسه. )1375(قهاري، ش،  •

افسردگي و اضطراب فراگير در كودكان شاهد، محروم از پدر، جانباز و داراي پدر شهر 
 شناسي دانشگاه علوم پزشكي ايران،  نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روان ، پايانچالوس

هاي فردي و اجتماعي  بررسي رابطه بين گرايش به دينداري و ويژگي. )1382(گودرزي، ع ا،  •
، اداره كل بنياد شهيد انقالب اسالمي استان همدان، اداره آموزان متوسطه شاهد در استان همدان دانش

 و تحقيق،  كل پژوهش
بر  شناختي رفتاري با رويكرد اسالمي  مجاهد، ع؛ كالنتري، م؛ مولوي، ح؛ طاهرنشاط دوست، ح، مقايسة تأثير درمان •

 .291-282)، 11(4 ،اصول بهداشت روانيسالمت روان همسران شهدا، 
هبي بر بهبود رضايت هاي مذ و نگرش بررسي اثر ارتباط اسالمي ). 1391(منجزي، ف؛ شفيع آبادي، ع؛ سوداني، م،  •

 .37-30)، 1(28 تحقيقات علوم رفتاري،زناشويي، 
نامه كارشناسي  ، پايانسنجي مقياس بررسي روان: عوامل مؤثر بر كارآيي خانواده .)1374(نجاريان، ف،  •

  .، واحد رودهن شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي ارشد، روان
 وحيد.: تهران روان شناسي سازگاري،؛ )1360(والي پور، ا،  •
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