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Abstract 
Introduction: adjustment and its related 
concepts is one of the most important subjects 
in psychology. The influence of the concept of 
adjustment in psychology is to the extent that 
it is difficult to separate it from others such as 
personality. So the present study was searched 
to study the kind of relations between the 
psychological traits and the levels of adjustment  
in adolescents.
Methods: the levels of adjustment were predicted 
by psychological traits based on the correlation 
and regression model. Our sample consisted 
of 456 available students from the entire male 
last degree high school student of number 3 in 
area of Tehran. We utilized logistic regression 
for prediction and factor analysis and stepwise 
omission methods for factor reduction and obtain 
an optimum combination of psychological traits 
with the least number of traits and the best power 
of prediction.
Results: between the various combinations of 
the psychological traits there was a combination 
containing five traits with the same prediction 
power as the main eighteen traits included:  
Femininity, Communality, Flexibility, Dominance 
and Socialization.
Conclusion: adjustment -as mentioned on 
Allport’s rater than other definitions- can 
considered as a part of personality, or the result 
of a special relation between some of those 
factors. Based on the nature of the five combined 
factors, we have to consider some related 
behaviors especially the sexual and interpersonal 
developmental stages to improve the adjustment 
levels of adolescents.
Keyword: Adjustment, Personality Factors, 
Psychological Traits, Prediction.         

چكيده
ــت كه  ــازگارى و عوامل مرتبط با آن از موضوعات مهمى اس مقدمه: س
ــود. گستره مفهوم  ــى به آن پرداخته مى ش در حوزه هاى مختلف روانشناس
سازگارى تا جايى است كه گاهى تعيين حدود و نوع رابطه آن با مفاهيمى 
ــاس پژوهش حاضر برآن  ــخصيت با ابهام همراه است. بر اين اس نظير ش
ــخصيت و سازگارى  ــت تا نوع و ميزان ارتباط ميان هريك از عوامل ش اس

نوجوانان را مورد بررسى قرار دهد.
ــتفاده از مدل  ــازگارى با اس ــطوح مختلف س ــن پژوهش س روش: در اي
ــيون بر اساس ويژگيهاى روانشناختى مورد پيش بينى  همبستگى و رگرس
ــت. تعداد 456 دانش آموز در دسترس از ميان دانش آموزان  قرار گرفته اس
ــرانه منطقه 3 تهران به پرسشنامه ويژگيهاى  پايه سوم دبيرستان هاى پس
ــنامه سازگارى دانش آموزان پاسخ دادند. از  روانشناختى كاليفرنيا و پرسش
ــازگاري بر اساس  ــتيك براى پيش بينى سطوح س ــيون لجس مدل رگرس
ــدل حذف گام به  ــدل تحليل عاملى  و م ــناختي و از م ــاي روانش ويژگيه
گام براى كاهش تعداد عوامل پيش بينى كننده و استخراج كمترين تركيب 

عاملى با بيشترين توان پيش بينى استفاده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده از ميان هجده ويژگى روانشناختى يك 
تركيب پنج عاملى شامل هويت جنسى، اشتراك، انعطاف پذيرى،اجتماعى 
شدن و سلطه گرى در مقايسه با ساير تركيب ها بيشترين توان را در پيش 

بينى سطوح سازگارى نشان داد.
ــازگاري را  نتيجه گيرى: با توجه به ماهيت مجموعه پنج عاملى فوق، س
مي توان بعنوان بخشي از تعريف شخصيت و يا محصول ارتباط ويژه ميان 
برخي از عوامل آن در نظر گرفت و نيز بر اساس مجموعه رفتارهاى مرتبط 
ــد براى افزايش سطح سازگارى نوجوانان الزم  با عوامل فوق بنظر مى رس
ــنى و جنسيت نوجوانان و نيز نوع ارتباط آنها با گروه  ــت تا به شرايط س اس

همساالن بيشتر از هر عامل ديگر توجه شود.
واژه هاى كليدي: ويژگيهاى روانشناختى، عوامل شخصيت، سازگارى، 

پيش بيني. 
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مقدمه
امروزه پژوهشگران در تعريف موضوعات مورد پژوهش تالش 
ــا نوين را ارائه  ــه اى از تعاريف از قديم ت ــد تا مجموع مى كنن
ــازگارى از اين  ــخصيت و س نمايند. تعريف مفاهيمى چون ش
منظر براى پژوهشگرانى كه در حوزه هاى مختلف روانشناسى 
ــت. آلپورت در اين باره به  ــنا و تكرارى اس مطالعه مى كنند آش
ــت [1]. در  جمع آوري و ذكر پنجاه تعريف متفاوت پرداخته اس
ــخصيت چند نكته مهم قابل  ــده براى ش تعاريف نوين ارائه ش
ــته به پويايى و روابط غير  ــتر از گذش ــت: توجه بيش توجه اس
ــتر به برخى  ــخصيت [2]، توجه بيش خطى در ابعاد و عوامل ش
ــخصيت نظير دوجانبه نگرى مورد استفاده در  از ويژگيهاى ش
ــتر از گذشته به مفهوم  مدل ريد و ميلر[3] و باالخره توجه بيش
ــده با هدف رفع بخشى از  ــازگارى. هر يك از نكات ياد ش س
ــخصيت مطرح شده است. براى  ابهامات موجود در تعريف ش
مثال توجه بيشتر به مفهوم سازگارى با هدف پاسخ به مسائل 
ــخصيت  ــده در مورد برخى از ويژگيهاى متناقض ش مطرح ش
ــر ثبات و پايدارى و در عين حال تغيير پذيرى و غير قابل  نظي

پيش بينى بودن رفتارهاى انسان بوده است [4]. 
ــروف رجوع به تعاريف  ــم مع اما اگر بخواهيم همچنان به رس
ــندورف [5] باور  ــايد آنگونه كه آس ــيم ش ــته پايبند باش گذش
ــخصيت ارائه  ــبتر از آنچه آلپورت براي ش دارد، تعريفى مناس
ــت نيابيم. بر اين اساس شخصيت به عنوان سازماني  داده اس
ــمي و رواني افراد در  نظر گرفته شده  پويا از ويژگي هاي جس
است كه تعيين كننده نحوه سازگاري اختصاصي آنها با محيط 
مي باشد[6]. در اين تعريف، عالوه بر پويايى سازمان شخصيت 
ــرد و محيط نيز  ــازگارى ف ــه فيزيكى و روانى، به س و دو جنب
ــت كه مفهوم سازگارى  ــت. نكته مهم آن اس ــده اس توجه ش
ــل تعديل كننده  ــى اگر به عنوان يك عام ــن تعريف حت در اي
ــاوت روانى-فيزيكى و محيط ايفاى نقش  بين ويژگيهاى متف
نمايد، هنوز وجوه تمايز آن با شخصيت  آشكار نيست. بنابراين 
نمى توان گفت سازگارى بخشى از شخصيت، هدف شخصيت 
ــخصيت در يك نظام پويا  ــول فعاليت برخى از ابعاد ش ، محص
ــازگارى در حوزه شخصيت از چند  ــت.  س و يا چيز ديگرى اس
ــى است. در يك نگاه فراگير سازگارى معادل  منظر قابل بررس

سازش تلقى مى شود و گاهى آنقدر گسترش مى يابد كه گويي 
ــت. سازش در  ــناختى اس آغاز و انجام تمام موضوعات روانش
ــناختى محصول درون سازي و برون سازي و معادل  حوزه ش
ــوم در تبيين هاى نوين از  ــود  [7]. اين مفه هوش تلقى مي ش
ــاى مرحله اي و  ــه عنوان هدف اصلى انتقال ه نظريه پياژه ب
ــناخته مي شود  [8]. در  هماهنگي مجموعه اي از پارامتر ها ش
ــيك تا مدل هاي  حوزه عاطفي نيز از روان تحليل گري كالس
ــت[9]. در حوزه آسيب شناسي بسياري  نوين قابل ردگيري اس
ــد و نيز به عنوان هدف  ــش مي ده از اختالالت رواني را پوش

اقدامات درماني معرفي مي شود.  
ــه اى ديگر از تعاريف ارائه شده براي  ــي مقايس در يك بررس
ــزان توجه به هر يك از  ــوان آنها را از نظر مي ــخصيت مي ت ش
جوانب زيست شناختي، فيزيولوژيك، عاطفي و هيجاني طبقه 
ــه كمتر آنها به  ــن تعاريف توج ــترك اي بندي نمود. وجه مش
ــرايطي  ــت. اين در ش جوانب اجتماعى و روابط بين فردى اس
ــو با آن-  ــعه فنآورى -و همس ــت كه بويژه امروزه  با توس اس
گسترش روابط اجتماعي و آنگونه كه اسكات[10] از مطالعات 
ــعه نتيجه گيري  ــع در حال توس ــن فرهنگي خود در جوام بي
ــان نظام هاي مختلف، متنوع و يا  ــازگاري مي مي كند نياز به س
متقابل اجتماعى بيشتر احساس مي شود.در باره اهميت روابط 
بين فردي و اجتماعي به عنوان يكي از اصلي ترين جنبه هاي 
ــخصيت همين كافي است كه مي دانيم اصطالح شخصيت،  ش
ــت و اين وظيفه  ــش اجتماعي افراد بوده اس ــاي نق وام دار ايف
ــده بود. در ديدگاه هاي معروف از  ــونا واگذار ش در ابتدا به پرس
ــخصيت، كمتر از سازگاري  صفات، ويژگيها، ابعاد و عوامل ش
ــخصيت ياد شده است و براي مثال در  به عنوان يك عامل ش
پيوستارهاي ارائه شده مانند برونگردي/درونگردي و يا سلطه 
ــتاري با عنوان سازگاري/ناسازگاري  گري/سلطه جويي  پيوس

ارائه نشده است. 
ــازگاري  ــط برش ميان دو مفهوم س ــيم يك خ بهر حال ترس
ــد. حوزه هاي مشترك ميان  ــخصيت مشكل بنظر مي رس و ش
ــي از تعاريف ارائه  ــت كه در برخ ــن مفاهيم به گونه اي اس اي
ــده است.  ــده براي هر يك از آنها از ديگري بهره گرفته ش ش
ــه مي تواند نوعي ارائه خدمات ويژه و متقابل  ماهيت اين رابط
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به يكديگر[ 11 ] و يا شكلي از توسعه از طريق يكديگر [12]  
تلقي شود.  

ــوان عامل مهم در كاهش  ــازگاري را به عن الزاروس [13] س
ــي و بيروني رفتار آدمي  ــات رايج ميان حوزه هاي درون تعارض
ــه عنوان يك ويژگي  ــازگاري را مي توان ب معرفي مي كند. س
ــي از چند ويژگي  ــول تركيب ــا معادل و محص ــخصيتي و ي ش
ــي و نظاير آن در نظر  ــخصيتي و عوامل اجتماعي، خانوادگ ش
ــان كننده نوع  ــاي اندكي وجود دارد كه بي ــت. پژوهش ه گرف
ــراد و يك يا چند  ــازگاري اف ــطوح س خاصي از رابطه ميان س
ــتند. كاشاني و همكاران او [14] نشان  ويژگي شخصيتي هس
ــداره خوب، والدين  ــازگار داراي خود پن دادند كه نوجوانان س
ــتند.  ــي و نظام هاى حمايت اجتماعى رضايت بخش هس حام
ــى و نظاير آن قبل از آن  ــر حال عوامل اجتماعى، خانوادگ به
كه تعيين كننده سطوح سازگاري افراد باشند در شكل گيري، 

تحول و استقرار شخصيت تاثير گذار هستند.     
سيگواردسون و همكاران او [15] چنين نتيجه گيري كردند كه 
ــيب و وابستگي رفتار  ويژگيهايي نظير نوجويي، اجتناب از آس
ــد پيش بيني كننده هاي  ــراد به پاداش هاي بيروني مي توانن اف
ــازگاري فردي و اجتماعي افراد در  ــطوح س ــبي براي س مناس
سال هاي بعد باشند. تركيب هاي عاملي ديگر نيز مورد بررسي 

قرار گرفته اند [17و16].
ــد كه سازگاري  ــت چنين به نظر مي رس با توجه به آنچه گذش
ــاير ويژگيهاي  ــتر از س ــخصيتي بيش با يك يا چند ويژگي ش
ــخصيتي در ارتباط است. فرضيه ديگر آن است كه ويژگيها  ش
ــازگاري در دوره نوجواني بيشتر  ي شخصيتي تامين كننده س
ــاير دوره ها با شرايط جنسيتي و سني نوجوانان در ارتباط  از س
ــت. اين پژوهش بر آن است تا از طريق پيش بيني سطوح  اس
ــاس تركيب هاي مختلف از عوامل   ــازگاري نوجوانان بر اس س
ــخصيت، جايگاه سازگاري را در ميان ابعاد متنوع شخصيت  ش
ــك از عوامل  ــزان ارتباط ميان هري ــد و نوع و مي ــن نماي معي

شخصيت و سازگارى نوجوانان را مورد بررسى قرار دهد. 

روش
ــطوح مختلف سازگارى با استفاده از مدل   در اين پژوهش س

ــتگى و بر اساس عوامل شخصيت مورد پيش بينى قرار  همبس
ــان هجده ويژگي  ــاس ابتدا رابطه مي ــت. براين اس گرفته اس
روانشناختي و پنج سطح سازگاري با استفاده از مدل رگرسيون 
ــتيابي به مجموعه اي از  ــده است. سپس براي دس بررسي ش
ــازگاري  ــترين ارتباط را با س ــناختي كه بيش ويژگيهاي روانش
ــان مي دهند -به عنوان هدف اصلي پژوهش حاضر- و نيز  نش
ــي نقش حضور همزمان اين ويژگيها در پيش  به منظور بررس
بيني سطوح سازگاري، تعداد عوامل پيش بيني كننده با استفاده 
ــل عوامل و حذف گام به گام كاهش يافتند.  از دو روش تحلي
براين اساس امكان بررسي مقايسه اي توان پيش بيني سطوح 
ــاس تعداد كمتري از ويژگي هاي روانشناختي  سازگاري بر اس
فراهم گرديد. با توجه به تعداد عوامل پيش بيني كننده (هجده 
ويژگي روانشناختي) تعداد 456 دانش آموز در دسترس از ميان 
ــوم دبيرستان هاى پسرانه منطقه 3 تهران  دانش آموزان پايه س
ــناختى كاليفرنيا و  ــخ به پرسشنامه ويژگيهاى روانش براي پاس

پرسشنامه سازگارى دانش آموزان انتخاب شدند.
كاليفرنيـا  روانشـناختى  ويژگيهـاى  پرسشـنامه 
(CPI ): با توجه به ماهيت، ساختار و گستره متغيرهاي مورد 

مطالعه از  CPI [18] براي اندازه گيري ويژگيهاى روانشناختى 
ــنامه 480 ماده دارد و هجده ويژگي  ــتفاده شد. اين پرسش اس
ــناختي را اندازه گيري مي كند. ابتدا تمام مواد پرسشنامه  روانش
ــط دو كارشناس ارشد روانشناسي به فارسي ترجمه  CPI توس

شد. سپس فرم ترجمه شده توسط يك مترجم مسلط به زبان 
ــي برگردانده شد. فرم نهايي اين آزمون  پس از اجراي  انگليس
ــتفاده در پژوهش  ــي بر روي 38 دانش آموز براي اس آزمايش
ــد. همانگونه كه گاف [18]   ــط نگارنده تهيه گردي حاضر توس
اشاره كرده است بيشتر پرسشنامه هاي اندازه گيري شخصيت 
ــيب شناسي و  ــكي، آس ــتفاده در زمينه هاي روانپزش براي اس
ــغلي طراحي شده اند و  ــي باليني و يا گزينشهاي ش روانشناس
ــخصيت پرداخته اند. به نظر  كمتر به جوانب مثبت و جذاب ش
ــنامه بويژه براي بررسي آندسته از ويژگيهاي  گاف اين پرسش
شخصيتي كه در زندگي اجتماعي و تعامالت بين فردي بيشتر 
ــتند و نيز در اندازه گيري انواع رفتارهاي اجتماعي و  مؤثر هس
 CPI ــت. در راهنماي فرم اصلي ــيار مناسب اس بزه كارانه بس
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ــخصيتي براي دانش  ــر يك از ويژگيهاي ش ضريب اعتبار ه
ــر دبيرستاني با روش اجراي مجدد با فاصله زماني  آموزان پس
ــاله از0/38 براي مقياس اشتراك  (Cm.) تا 0/75 براي  يكس
ــتن دارى (.Sc) گزارش شده است [18]. در در  مقياس خويش
اين تحقيق هفتاد پاسخ نامه (15%)  بصورت تصادفي بمنظور 
اعتبار يابي انتخاب شدند و ميزان همگوني دروني براي تمامي 
ــناختي به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار  ويژگيهاي روانش
گرفت. ضرايب اعتبار محاسبه شده براي هر يك از ويژگيهاي 

روانشناختي در جدول شماره 1 آمده است.

پرسشـنامه سـازگارى دانش آموزان(AISS): اين 
پرسشنامه 60 سؤال دارد و سه حوزه اصلي سازگاري عاطفي، 
ــي (هر يك 20 سوال) را مورد اندازه گيري  اجتماعي و آموزش
قرار مي دهد. ميزان روايي در فرم اصلي اين پرسشنامه از طريق 

همبسته كردن نمرات كل آن با درجه بندي د اده هاي مربوط 
ــطح سازگاري توسط متخصصين  به 60 دانش آموز در پنج س
به ميزان0/51 گزارش شده است. ضريب اعتبار در فرم اصلي 
ــازگاري با روش آزمون- آزمون  ــنامه براي نمره كل س پرسش
ــده به ترتيب  ــدد 0/93 و براي هريك از حوزه هاي ياد ش مج
ــده است [19]. دراين تحقيق  0/96، 0/90، و 0/93 گزارش ش
ــراي هفتاد آزمودني (%15)  ضريب اعتبار دروني (همگوني) ب
ــده بودند 0/91 مي باشد. در  كه به صورت تصادفي انتخاب ش
ــازگاري مورد توجه بوده است و هر  اين پژوهش نمره كل  س

ــه نمره كل آنها با جدول  يك از دانش آموزان از طريق مقايس
نرم ارايه شده در راهنماي فرم فارسي اين پرسشنامه در يكي 
از پنج گروه سازگاري (از كامال سازگار تا كامال ناسازگار) قرار 

گرفتند. 

جدول 1: شاخص هاى توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و همبستگى با نمره كل سازگاري (ضرايب بتا) 
براي ويژگيهاى هجده گانه روانشناختى

ضرايب بتاضرايب اعتبارانحراف معيارميانگين    ويژگيهاي روانشناختي   شاخص ها
(Fe.) 0/70***0.118-46.0915.85زنانگى 
(Fx.) 0/68***47.9913.790.064انعطاف پذيرى 
(Cm.) 0/60***33.0214.540.077اشتراك 
(To.) 40.0812.060.0060/81مداراى اجتماعى 
(Re.) 0.0170/73-41.2912.17مسئوليت پذيرى اجتماعى  
(Sc.) 0.0180/82-44.6112.40خويشتن دارى 
(So.) 0/74**43.5914.090.038اجتماعى شدن 
(Do.) 0/72***45.3014.190.042سلطه گرى 
(Sy.) 0.0070/77-42.2711.15مردم آميزى 
(Sa.) 47.4913.260.0060/75پذيرش خود 
(Sp.) 0/69*0.019-48.6113.03حضور اجتماعى 
(Ac.) 0/74*0.017-37.7913.50پيشرفت از طريق همخوانى 
(Ie.) 0/74***36.4314.570.055كارآمدى ذهنى 
(Wb.) 0/48**38.6511.700.043احساس سالمت 
(Cs.) 0/74**0.024-41.5013.84استعداد براى پايگاه اجتماعى 
(Py.) 41.8910.140.0110/70استعداد روانشناختى 
(Ai.) 44.7313.990.0020/68پيشرفت از طريق عدم وابستگى  
(Gi.) 45.7711.340.0040/78وانمود خوب 

 *     α< 0.05  **   α< 0.01  *** α< 0.001
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ــان ويژگي هاي هجده  ــن ميزان و جهت ارتباط مي براي تعيي
ــطوح  پنج گانه سازگاري از  ــناختي و هر يك از س گانه روانش
ــتگي استفاده شد. همچنين نظر به هدف پژوهش  مدل همبس
ــاي مختلف از  ــزان ارتباط تركيب ه ــور ارزيابي مي ــه منظ و ب
ويژگيهاي روانشناختي با سطوح سازگاري، توان اين تركيب ها 
در پيش بيني سطوح سازگاري مورد ارزيابي قرار گرفت. مدل 
ــتيك با توجه به نوع مقياس استفاده شده در  ــيون لجس رگرس
اندازه گيري متغير ها براي پيش بينى مورد استفاده قرار گرفت. 
از مدل تحليل عاملى نيز براى كاهش تعداد عوامل پيش بينى 
ــترين توان  ــتخراج كمترين تركيب عاملى با بيش ــده و اس كنن
پيش بينى استفاده شد. استفاده از اين مدل براي كاهش تعداد 
عوامل شخصيت و دستيابي به تركيب بهينه اي از ويژگيهاي 
روانشناختي كه بيشترين ارتباط را با سازگاري نشان مي دهند 
ــاس نوع  ــت كه مدل تحليل عاملي بر اس از آن جهت بوده اس
ــده و بدون در نظر  ــان هجده عامل پيش بيني كنن ارتباط مي
ــته بندي عوامل  ــونده اقدام به دس گرفتن متغير پيش بيني ش
ــيون بر اساس ميزان اين ارتباط و به  مي نمايد، اما مدل رگرس

صورت گام به گام عوامل كمتر مرتبط را حذف مي كند. 
ــتفاده براي پيش بيني  ــي تركيب هاي عاملي مورد اس در تمام
ــه به صورت  ــراي 350 آزمودني ك ــيون ب ــدا معادله رگرس ابت
ــتخراج  ــده بودند اس تصادفي از ميان 456 آزمودني انتخاب ش
ــك از تركيب هاي عاملي در پيش  ــپس توان هر ي گرديد و س
ــه شد. انتخاب  بيني 106 آزمودني باقيمانده با يكديگر مقايس
تصادفي  آزمودنيها در طول پژوهش فقط براي يك بار صورت 
ــه ها  گرفت زيرا الزم بود تا موقعيت آزمودني ها در تمام مقايس

ثابت باشد.

يافته ها 
ــاخصهاي توصيفي و همبستگي براي هر يك از ويژگيهاي  ش
ــترين و كمترين  ــت. بيش ــدول 1 آمده اس ــناختي در ج روانش
ــي حضور اجتماعى  ــت به ويژگ ــن به ترتيب متعلق اس ميانگي
ــدف پژوهش  ــه به ه ــا توج ــتراك (.Cm). ب (.Sp) و اش

بمنظور بررسي ميزان رابطه هر يك از ويژگيهاي روانشناختي 
ــيون لجستيك  ــازگاري نوجوانان، معادله رگرس ــطوح س با س

ــاس هجده ويژگي  ــازگاري بر اس ــطوح س براي پيش بيني س
ــناختي براي 456 آزمودني استخراج گرديد. ضرايب بتا  روانش
ــدت و جهت اين رابطه و سطح  ــاخص ارزيابي ش به عنوان ش

معني دار بودن آنها در جدول 1 آمده است. 
همانگونه كه در جدول 1 مشاهده مي شود رفتارهاي وابسته به 
نقش هاي جنسيتي بيشترين همبستگي را با سطوح سازگاري 
نشان داده اند ( β = 118/0). با توجه به اينكه اين مجموعه از 
رفتارها با ويژگي زنانگي  (.Fe) اندازه گيري شده است، جهت 
ــتگي آن با سطوح سازگاري دانش آموزان  معكوس در همبس

پسر معقول و قابل انتظار است.
ــه مجموعه اي از  ــتيابي ب ــداد عوامل با هدف دس ــش تع كاه
ــطوح  ــترين ارتباط را با س ــناختي كه بيش ــاي روانش ويژگيه
ــازگاري دارند صورت گرفت. نتايج تحليل عاملي نشان داد  س
چهار دسته از عوامل مرتبه دوم كه هر يك از دو تا چهار ويژگي 
را پوشش مي دهند قابل تمايز هستند. همچنين همانگونه كه 
ــود پنج ويژگي شخصيتي  ــماره 2 مشاهده مي ش در جدول ش
ــتعداد براى پايگاه اجتماعى،  ــالمت، اس ــاس س ــامل احس ش
ــناختى، وانمود خوب و پيشرفت از طريق عدم  ــتعداد روانش اس
ــتقل عمل مي كنند. معادله رگرسيون  ــتگى  بصورت مس وابس
ــتقل  ــته دوم ونيز پنج ويژگي مس ــراي هريك از عوامل دس ب
ــاس داده هاي 350 آزمودني استخراج و سطوح  ياد شده براس
سازگاري 106 آزمودني باقيمانده مورد پيش بيني قرار گرفت. 
همانگونه كه در جدول شماره 2 مشاهده مي شود، نسبت پيش 
ــت بر اساس 4 ويژگي دسته اول بيشتر از ساير  بيني هاي درس

تركيب هاي پيش بيني كننده مي باشد.
ــر يك از  ــان ه ــتگي مي ــزان همبس ــاس مي ــن براس همچني
ويژگي هاي شخصيتي با سطوح سازگاري و با استفاده از مدل 
ــي با كمترين ميزان بتا و  ــيون به ترتيب ويژگيهاي روان رگرس
ــال معني دار بودن آنها  يك به يك حذف گرديدند و در  احتم
ــت  پايان تعداد هفت ويژگي –كه ما آنها را هفت ويژگي نخس
ــترين ضرايب بتا باقي ماندند. اين ويژگي ها  ناميده ايم- با بيش
ــتراك  ــى (.Fe)، انعطاف پذيرى (.Fx)، اش ــد از: زنانگ عبارتن
ــلطه گرى (.Do)، احساس  (.Cm)، كارآمدى ذهنى (.Ie) س
سالمت (.Wb) و استعداد براى پايگاه اجتماعى (.Cs). براين 
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اساس سهم معني داري براي يازده عامل ديگر در پيش بيني 
مشاهده نشد.

ــد كاهش تعداد ويژگيهاي پيش بيني كننده از آن جهت  فرآين
با استفاده از دو مدل تحليل عاملي و حذف گام به گام صورت 
گرفت كه مدل نخست بر اساس روابط موجود ميان داده هاي 
مربوط به ويژگي هاي روانشناختي و بدون توجه به رابطه آنها 
ــته بندي ويژگيهاي  ــونده اقدام به دس ــا متغير پيش بيني ش ب
ــاب ويژگيهاي  ــه انتخ ــي ك ــد، در حال ــناختي مي نماي روانش
ــه آنها با  ــاس ميزان رابط ــدل ديگر بر اس ــناختي در م روانش
ــونده صورت مي گيرد. در پايان ويژگيهاي  متغير پيش بيني ش
ــته هاي اصلي بدست آمده  ــناختي مشترك در ميان دس روانش
ــت حاصل از مدل  ــدل تحليل عاملي و هفت عامل نخس از م
رگرسيون بهمراه هريك از ويژگيهاي روانشناختي غيرمشترك 
ــيون داده شد.  به عنوان عوامل پيش بيني كننده به مدل رگرس

ــناختي –كه ما آن  ــه يك تركيب با پنج ويژگي روانش در نتيج
را پنج عامل تركيبي ناميده ايم - با بيشترين توان پيش بيني 

بدست آمد.  
ــيون براي هريك از تركيب هاي بدست آمده بر  معادله رگرس
ــراي پيش بيني  ــوط به 350 آزمودني ب ــاس داده هاي مرب اس
ــتخراج و توان هريك از اين تركيب ها  ــازگاري اس ــطوح س س
ــش بيني 106 آزمودني باقيمانده مورد آزمون قرارگرفت.   در پي
ــه اي توان  ــي مقايس ــت. در بررس نتايج در جدول 3 آمده اس
ــناختي در پيش  ــت آمده از ويژگيهاي روانش تركيب هاي بدس
ــد. با  ــتفاده ش ــازگاري از آزمون مك نمار اس ــطوح س بيني س
ــي دار ميان  ــي حاضر عدم تفاوت معن ــه به طرح پژوهش توج
توان پيش بيني هريك از تركيب هاي عاملي پيش بيني كننده 
ــان آنها  ــان دهنده توان يكس با تركيب هجده عاملي اوليه نش
ــان داد اگر چه نسبت پيش  ــد. نتايج نش در پيش بيني مي باش

جدول 2: نتايج تحليل عاملي و استخراج چهار دسته عامل مرتبه دوم و پنج ويژگي مستقل 
نسبت موفقيت آنها در پيش بيني سطوح سازگاري

رديف
دسته بندى
ويژگي هاي روانشناختيعوامل

نسبت پيش بينى هاى 
درست سطوح سازگاري

1
4 عامل

(دسته اول)

(Fe.) زنانگى 

57%
2(Fx.) انعطاف پذيرى 
3(Cm.) اشتراك 
4(To.) مداراى اجتماعى 
5

4 عامل
(دسته دوم)

(Re.) مسئوليت پذيرى اجتماعى  

26%
6(Sc.) خويشتن دارى 
7(So.) اجتماعى شدن 
8(Do.) سلطه گرى 
3عامل9

(دسته سوم)
(Sy.) مردم آميزى 

35% 10(Sa.) پذيرش خود 
11(Sp.) حضور اجتماعى 
2 عامل12

(دسته چهارم)
(Ac.) پيشرفت از طريق همخوانى 

35% 13(Ie.) كارآمدى ذهنى 
14

5عامل باقيمانده 
(منفرد)

(Wb.) احساس سالمت 

53%

15(Cs.) استعداد براى پايگاه اجتماعى 
16(Py.) استعداد روانشناختى 
17(Ai.) پيشرفت از طريق عدم وابستگى  
18(Gi.) وانمود خوب 
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ــاس هفت عامل به دست آمده از مدل  بيني هاي موفق بر اس
حذف گام به گام (0.64) به ميزان مجموعه عوامل به دست 
آمده از مدل تحليـل عاملي (0.65) و نيــز معـادل هجـده 
ــوان پيش بيني پنج  ــد، اما ت ــل اوليـه (0.66) مي باش عــام
ــده  ــتر از دو تركيب عاملي ياد ش عامل تركيبي (0.70) بيش
ــد  ــادل هجده عامل اوليه مي باش ــل مع (α<0.01) و حداق

ــبت پيش بيني هاي  ــه نس (α<0.05). ماتريس نتايج مقايس

درست تمامي تركيب هاي عاملي در جدول 4 آمده است.  

بحث و نتيجه گيرى
ــطوح  ــي س ــن پژوهش بمنظور بررس ــدف اي ــه به ه ــا توج ب
ــازگاري نوجوانان از منظر ويژگيهاي روانشناختي و عوامل  س
ــن دو مفهوم مهم  ــز تعيين نوع رابطه ميان اي ــخصيت و ني ش
ــتگي ميان هريك از ويژگيهاي هجده  ــي، همبس در روانشناس
گانه روانشناختي و سطوح پنجگانه سازگاري مورد مطالعه قرار 
ــان داد سطوح سازگاري در نوجوانان بيشتر با  گرفت. نتايج نش
آن دسته از ويژگي هاي رواني در ارتباط است كه تامين كننده 

 ،(Wb.)احساس سالمت عمومي ،(Fe.) ــيتي نقش هاي جنس
 (Do.) روابط بين فردي ،(Cs..Ie&) ــردي توانمندي هاي ف
 (Fx.) ــن روابط ــاف پذيري در اي ــي (.Cm) و انعط و اجتماع
ــتند. برافراشتگي در مقياس .Fe در ارزيابي افراد ناسازگار  هس
با استفاده از فرم اوليه CPI توسط گاف [20] نيز گزارش شده 
ــت، اما نتايج پژوهش حاضر بويژه با تاكيد استوارت[21] بر  اس
ــرفت از طريق  ــرات مربوط به مقياس هاي پيش ــاال بودن نم ب
ــه دسته بندي  ــد. درمقايس ــو نمي باش همخوانى (Ac.) همس
ــتفاده از مدل تحليل عاملي در  ــناختي با اس ويژگيهاي روانش
ــته بندي مفهومي گاف[18] شباهت هايي  اين پژوهش با دس
ــاهده مي شود، اما با دسته بندي آماري او [22و16] تفاوت  مش
ــن،  ــد محصول متغير هايي نظير س ــن تفاوت مي توان دارد. اي
جنسيت و شغل آزمودني ها در اين پژوهش باشد. بررسي نتايج 
ــتفاده از مدل تحليل عاملي بمنظور دست يابي به مجموعه  اس
اي از ويژگيهاي روانشناختي كه بيشترين ارتباط را با سازگاري 
ــته هاي عاملي  ــان داد كه توان تمامي دس نوجوانان دارند، نش
ــر از تركيب  ــازگاري كمت ــطوح س مرتبه دوم در پيش بيني س

جدول 3: نسبت پيش بيني هاي درست و شاخص كاپا براي تركيب هاي مختلف
 از ويژگيهاي روانشناختي در پيش بيني سطوح سازگاري

شاخص ها              
عوامل پيش بينى كننده

نسبت 
كاپا*پيش بينى هاى درست

180.660.575 عامل شخصيت

4 عامل مرتبه دوم 
0.590.467(ستخراج شده از تحليل عوامل)

5 ويژگي مستقل
---**0.53(استخراج شده از تحليل عوامل)

4 عامل مرتبه دوم و 5 ويژگي مستقل
0.650.564( استخراج شده از تحليل عوامل)

7 عامل نخست
0.640.550( استخراج شده از مدل حذف گام به گام)

5 عامل تركيبى ازمدلهاي تحليل عاملي 
(.Fe. Cm. So. Do. Fx) 0.700.622و حذف گام به گام

ــبت موفقيت مدل رگرسيون در پيش بيني سطوح  ــطح بوده و نس ــونده داراي پنج س * با توجه به اينكه متغير پيش بيني ش
مختلف سازگاري ممكن است يكسان نباشد، شاخص كاپا نشان دهنده متوسط نسبت پيش بينى هاى درست مي باشد
** به دليل شكست مدل رگرسيون در پيش بيني برخي از سطوح سازگاري، محاسبه مقدار كاپا امكان پذير نمي باشد
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ــوان هفت ويژگي به  ــت در حالي كه ت اوليه هجده عاملي اس
دست آمده از مدل حذف گام به گام معادل هجده عامل اوليه 
ــتفاده از مدل حذف گام به گام در چنين  ــد. بنابر اين اس ميباش
ــب تر به نظر مي رسد. بهره گيري از نتايج  پژوهش هايي مناس
ــناختي را  ــت تركيبي از پنج ويژگي روانش دو مدل فوق توانس
ــازگاري  ــطوح س ــايي كند كه توان آن در پيش بيني س شناس
ــهاي انجام گرفته در  ــت. پژوهش معادل هجده عامل اوليه اس
ــتر به  ــازگاري بيش ــناختي مرتبط با س مورد ويژگيهاي روانش
ــداره"  در كنار  ــر "خود پن ــخصيتي نظي ــا و عوامل ش ويژگيه
ــي از قبيل حمايت خانواده [14]، "نو جويي" در كنار  متغير هاي
روابط بين فردي[15]، "كنترل خود" در كنار مسائل عاطفي و 
ــرايط   هيجاني آزمودني ها[23]، و "انعطاف پذيري" در كنار ش
تربيتي و آموزشي گذشته افراد [16] و نظاير آن پرداخته اند و 
ــينه پژوهشي در مورد رابطه ويژگيهاي  بصورت مشخص پيش

ــازگاري نوجوانان  ــخصيتي با س ــا عوامل ش ــناختي و ي روانش
مشاهده نمي شود. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد اگر چه 
برخي از ويژگيهاي روانشناختي مانند كارآمدى ذهنى (.Ie) و 
ــالمت (.Wb) بصورت انفرادي همبستگي قابل  ــاس س احس
توجهي با سطوح سازگاري دارند اما اين ويژگيها در كنار ساير 
ويژگيهاي روانشناختي نقش مؤثري در سازگاري نوجوانان ايفا 
نمي كنند. اين در حالي است كه عواملي نظير اجتماعى شدن 
ــاير ويژگيهاي روانشناختي بيشتر به افزايش  (.So) در كنار س

توان پيش بيني مدل كمك مي كنند. 
ــاس يافته هاي اين پژوهش چنين نتيجه گيري مي شود  بر اس
ــازگاري قبل از آنكه مفهومي معادل و يا كامال مستقل  كه س
ــتر مي تواند بعنوان بخشي از مجموعه  ــخصيت باشد بيش از ش
ــخصيتي و مرتبط با  ــناختي و يا عوامل ش ــاي روانش ويژگي ه
ــرا تركيبي از  ــود، زي ــي آنها در نظر گرفته ش ــرد تركيب عملك

جدول 4 :  ماتريس نتايج آزمون مك نمار براى مقايسه توان تركيب هاى مختلف
از ويژگي هاي روان شناختي در پيش بينى سازگارى
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4 عامل مرتبه دوم 
4.217(ستخراج شده از تحليل عوامل)

5 ويژگي مستقل
6.8423.463(استخراج شده از تحليل عوامل)

4 عامل مرتبه دوم و 5 ويژگي مستقل
0.0672.9074.505*( استخراج شده از تحليل عوامل)

7 عامل نخست
0.053*0.2863.6475.750*( استخراج شده از مدل حذف گام به گام)

5 عامل تركيبى ازمدلهاي تحليل عاملي 
(.Fe. Cm. So. Do. Fx) 0.3163.000*1.1432.7973.253*و حذف گام به گام

  *  Z< 1.96
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ــتر از ساير ويژگيها با  ــناختي  بيش برخي از ويژگي هاي روانش
ــازگاري در ارتباط هستند. با توجه به توانمندي هاي  سطوح س
ــش عوامل و با  ــتفاده براي كاه ــي دو مدل مورد اس اختصاص
ــده  ــت آمده از بكارگيري مدل هاي ياد ش ــه نتايج بدس مقايس
ــي مرتبه دوم به  ــته هاي عامل ــوان گفت هيچ يك ازدس مي ت
ــذف گام به گام  ــت آمده از مدل ح ــزان ويژگي هاي به دس مي
ــطوح سازگاري موفق نبوده اند. اين در حالي  در پيش بيني س
است كه توان ويژگي هاي به دست آمده از مدل حذف گام به 
ــطوح سازگاري معادل توان هجده عامل  گام در پيش بيني س

اوليه مي باشد.
همچنين با توجه به رفتارهاي مرتبط با ويژگيهاي روانشناختي 
ــازگاري  ــطوح س فوق مي توان نتيجه گرفت كه در ارزيابي س
نوجوانان بيشتر از هرچيز الزم است تا به آندسته از ويژگيهاي 
ــاي مرتبط با نقش هاي  ــناختي كه تامين كننده رفتاره روانش
ــيتي، شرايط سني و روابط بين فردي هستند بيشتر توجه  جنس
ــنهاد مي گردد تا در برنامه ريزيها و تصميم  شود. بنابراين پيش
ــي، اصالحي و درماني   ــي، تربيت گيرها و كليه اقدامات آموزش
ــطح سازگاري نوجوانان بطور همزمان به اين  براي افزايش س
مجموعه ويژگيها و رفتارها و عوامل مؤثر در شكل گيري و يا 

تقويت آنها  توجه شود.
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