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 دهیچک
 يو اجتماع یفرد یبا سازگار یو خودکارامد يجانیه تیرابطه خالق يحاضر با هدف بررس پژوهش

حاضر از  قینجام شده است. روش تحقا تهران قاتیعلوم تحقواحد  يدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو
 يدانشگاه آزاد اسالم يکارشناس انیدانشجو  هیکل نیمنظور از ب نیاست.. به ا يهمبستگ قاتینوع تحق

نفر به صورت در دسترس  290به حجم  ای نمونه 95-94 يلیدر سال تحصعلوم تحقیقات تهران واحد 
( ،  پرسشنامه 1994) لیآور يجانیه تیخالق یداده ها از پرسشنامه ها یگردآور یانتخاب شدند.برا

بل  ياجتماع ی( و پرسشنامه  سازگار1375،  یاریشرر و آدامز )به نقل از بخت يعموم یکارآمدخود
نشان  رسونیپ يهمبستگ بیو ضر ونیپژوهش با استفاده از رگرس نیا جی( استفاده شد. نتا1961)

رابطه مثبت  انیدانشجو يو اجتماع یفرد یبا سازگار یو خودکارآمد يجانیه تیخالق نیداد که  ب
 (p<0.001)وجود دارد یو معنادار

 

 يو اجتماع یفرد یسازگار ،یخودکارآمد ،يجانیه تیخالق :دواژهیکل
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 مقدمه
افراد در مواجهه با شرایط جدید و تغییراتي که در زندگي آنان روی مي دهد ، با دامنه ای از چالش 

آنان را تحت تاثیر قرار مي دهد . ورود به ها رو به رو مي شوند که نحوه سازگاری و خودکارآمدی 
دانشگاه با دامنه ای از منابع فشارزای تحصیلي ، مالي ، ارتباطي ، اجتماعي ، دوری از خانواده و ... 

( و دانشجویان در ارتباط با این شرایط ممکن است دچار 2003،  1همراه است )ماتسوماتو و لیروکس
ناسازگاری هایي شده و درقبال این عوامل فشارزا ، گستره ای از ناکامي ها ، تعارض ها ، فشار ها ، 

واکنش های جسماني و روانشناختي را نشان مي دهد ) شکری ، کدیور ، زین آبادی ، گراوند ، 
(.. پژوهشگران بر این باورند که در سالهای اول ورود به دانشگاه خودکارآمدی و خالقیت هیجاني 1388

است و شاید بتوان ناکامي های طول تحصیل را با این موضوع مرتبط  از اهمیت خاصي برخوردار
دانست. همچنین در بررسي توانایي سازگاری بهتر با شرایط ، استفاده به موقع از هیجانات و خالقیت 

 اجتماعي دانسته اند. –هیجاني را مهترین عوامل سازگاری فردی 

ایي و اجتماعي شاخه ای از علوم انساني و علمي نسبتاً جوان است که بعد از پید-فردیسازگاری 
رشد سازگاری عمومي و جامعه شناسي به عنوان دانشي نو مطرح شده و این سازگاری اجتماعي از 
راه رسیده و نو پا مي تواند دیواری سخت از سازگاری و جامعه شناسي باشد که به مطالعه فرد ) 

 به نوابستگیهاشا خاطر به افراد زیرا پردازد مي اجتماعي محیط در(  …رشها ، باورها ، رفتارها و نگ
ر نیز ارد از آنها متاثر مي شود و بر آنها اثد که اجتماعي مختلف های گروه با پیوندهایشان و جامعه

ده استفا مي گذارد از این رو سازگاری اجتماعي مي تواند در جنبه های گوناگون زندگي اجتماعي مورد
 (.1388)عبدلي و همکاران،گیرد

در تعیین چگونگي ارتباط میان عوامل انگیزشي و شاختي با سازگاری ، رویکردهای شناختي 
اجتماعي که  تعیین کننده های عمل را از لحاظ شناختي و انگیزشي بررسي مي کنند ، بسیار مورد 

(. خالقیت هیجاني ، خودکارآمدی از 1391توجه قرار گرفته اند )لواساني ، حجازی ، خضری آذر ،
خودکارآمدی شالوده ی پرورش سایر مهارتهای مدیریتي است. در حقیقت جمله این عوامل هستند. .

توانیم دیگران را یک تناقض جالب در رفتار انسان وجود دارد و آن این که با شناخت خویش مي
تر موفقیت انسان در دستیابي به زندگي بهتوانیم خود را بشناسیم. بشناسیم و با شناخت دیگران مي

فردی و اجتماعي و عملکرد مطلوب سازماني، به شناخت و برداشت او از چگونگي نقاط ضعف و قوت 
 . (1381توانایي ها و قابلیت های مدیریتي او بستگي دارد)الواني، 

                                                           
1 Matsumoto and Leroux  
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 قضاوت .است خودکارآمدی تأثیرگذار، های مؤلفه مهمترین از یکي محیط، و شخص بین تعامل در

 سلسله یک از است عبارت خودکارآمدی « اجرای و سازماندهي برای هایشان توانایي مورد در افراد

 1؛ به نقل از پنتریچ و گروت1986)بندورا ،  شده تعیین عملکردهای انواع به رسیدن برای کارها
 اشاره مطلوب، رفتارهای انجام در اعتماد به نفس نقش به بندورا اجتماعي شناخت نظریه (. در1990،

 با دارند پاییني خودکارآمدی که افرادی .داند مي رفتار تغییر برای را پیشنیازی خودکارآمدی و شده

؛ 2005، 2دهند )بندورا تغییر است، شده عادت برایشان که را رفتاری مي کنند کمتری سعي احتمال
 مورد توانایي در فرد هر اعتقاد به کارآمدی،خود (. باورهای3،2010؛ کویین ، جانیتا و النور1990بندورا،

 مي ها اشاره هدف پیگیری و خاص های فعالیت انجام هنگام به موردنظر نتایج تولید برای خود های

 (.4،2009؛ نقل از میلر1977کند)بندورا،
( با مطالعه طولي و کنترل شده ای که انجام 1986) 6(؛ شانک و کوکس1996) 5شانک و پاچارس

دادند همگي به این نتیجه رسیدند که نه تنها دانشجویان بلکه تمامي افراد درهمه مقاطع زندگي 
خویش زماني که با محیط خود سازگارتر بودند از خودکارآمدی سازشي بیشتری هم برخوردار بودند. 

د ، چگونگي رویارویي با مسائل ، خالقیت هیجاني ، تصمیم باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افرا
(. چیمرز ، هیو گارسیا 2003،  7گیری ، مقابله با استرس و افسردگي تاثیر مي گذراند )بندورا و لوک

( در مطالعه طولي خود که در مورد خودکارآمدی و عملکرد و سازگاری دانشجویان سال اول 2001)8
رسیدند که بین خودکارآمدی و سازگاری دانش آموزان ارتباط معنادار وجود انجام دادند به این نتیجه 

( در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه خودکارآمدی ، حمایت اجتماعي با 2012) 9دارد. یوسلیزا
نفر از دانشجو از  185سازگاری دانشجویان دانشگاه بین المللي مالزی انجام داد نمونه ای شامل 

یه به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند که یافته ها نشان داد خودکارآمدی کشورهای مختلف همسا
باعث افزایش سازگاری دانشجویان مي شود.بنابراین با توجه به موارد بیان شده این سوال اساسي 
مطرح مي شود: آیا رابطه معناداری  بین خالقیت هیجاني و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعي 

 جود دارد؟و تهران قاتیعلوم تحقان دانشگاه آزاد اسالمي واحد در دانشجوی

                                                           
1 Pintrich, P. R. and De Groot, E. V 

2 Bandura, 

3 Queenie, M., H., K., Janita, P., C., C., Eleanor, A., H. 

4 Miller, S. M. 

5 Schunk & Pajares 

6 Schunk & cox 

7 Locke 

8 Chemers & Garcia 

9 Yusliza 
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 شناسیروش 
دانشجویان . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بودروش این پژوهش، توصیفي از نوع همبستگي 

 3500که تعداد  94-95در سال تحصیلي  علوم تحقیقات تهرانواحد کارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي 
نفر در نظر  290نفر که به علت احتمال ریزش  278نمونه مطابق با جدول مورگان،حجم . ندبود نفر

تمامي صورت که استفاده شد. بدین در دسترس یریگبرای انتخاب نمونه از روش نمونه. دشگرفته 
دانشجویان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد که حاضر به همکاری بودند به عنوان نمونه در دسترس 

نند. در این پژوهش جهت کپژوهش را تکمیل  یهاها خواسته شد پرسشنامهاز آنو انتخاب شدند 
 پرسشنامه استفاده شد.  3آوری اطالعات از جمع

نامه را جهت ارائه پایاني جانیه تیپرسشنامه خالق( در ایاالت متحده 1989کارول توماس )
( 1984قیت هیجاني آوریل )تحصیلي خود برای دریافت درجه کارشناسي ارشد براساس نظریه خال
( طي چندین 1999تا  1991طراحي و رواسازی نمود. سپس این مقیاس توسط آوریل و همکاران )

مرحله اجرا، بازنگری و تحلیل عاملي شد که نهایتاً در آخرین تحقیق آنان در جامعه ایاالت متحده از 
مورد  20یت فرعي، کارایي، و های سه گانه اصلي و یک موقعمورد به سنجش موقعیت 30مورد،  50

گیرد. این مقیاس، یک مقیاس مداد کاغذی است که در یک مقیاس موقعیت های خنثي را در نظر مي
، از کامالً مخالف تا کامالً موافق درجه بندی شده است و میزان موافقت  1درجه ای لیکرت 5پاسخي 

« اعتماد»، «آمادگي»، «نوگرایي»نه های سه گاآزمودني در زمینه مطابقت رفتارش، را در موقعیت
 دهد.در ابزار رفتارهای هیجاني نشان مي

( برای بررسي خودکارامدی عمومي دارای 1982) 2مقیاس خودکارامدی عمومي شرر و مادوکس
میل به گسترش  -2میل به آغاز گری رفتار  -1گویه است. این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل  17

مقاومت در رویارویي با موانع را اندازه گیری مي کند و به صورت  -3تالش برای کامل کردن تکلیف 
 17( مقیاس 1983( و شرز و آدامز)1982ز و دیگران )( نمره گذاری مي شود. شر 5الي  1لیکرتي )

یک مجموعه کلي از انتظاراتي که افراد به موقعیت های جدید  "سوالي عمومي را برای اندازه گیری 
توسعه دادند. این مقیاس  اکثرا برای  اندازه گیری خودکارامدی عمومي مورد استفاده قرار  "مي برند

 گرفته است. 

                                                           
1 Lykert  

2 Shrr & Maddox 



تهران قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یو اجتماع یفرد یبا سازگار یو خودکارامد یجانیه تیرابطه خالق  

19 
 

توسط پروفسور بل تدوین شد. وی در زمینه سازگاری، دو  1961در سال  پرسشنامه سازگاری
 آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگساالنپرسشنامه ارائه کرده است که یکي مربوط به دانش

است که از یکصد و شصت عبارت تشکیل شده است. این فرم پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری 
(سازگاری تندرستي، 2(سازگاری در خانه، 1گیرد که عبارتند از:  بر مي شخصي و اجتماعي را در

سازگاری شغلي. فرم حاضر فقط بخش سازگاری ( 5(سازگاری عاطفي، 4(سازگاری اجتماعي، 3
 .اجتماعي را شامل مي شود

 
 یافته ها

ت علوم تحقیقا دانشجویان کارشناسي دانشگاه آزاد واحدنفر از  290نمونه پژوهش حاضر را 
 1دول ج.شدارائه 1های توصیفي متغیرهای پژوهشي در جدول . شاخصنددادتشکیل  تهران

 های توصیفي متغیرهای پژوهششاخص
                                  

 ماهیت
 متغیرها

 عنوان وضعیت

 شاخص

 میانگین
SD انحراف

 استاندارد

 خالقیت هیجاني

 76/3 38/11 آمادگي

 49/6 31/29 نوگرایي

 96/5 06/20 کارایي

 29/11 21/26 اصالت

 92/8 93/51 خودکارآمدی
 32/4 66/18 سازگاری اجتماعي

 
آمادگي ، نوگرایي ،کارآیي و اصالت به ترتیب دهد که میانگین نشان مي 1شده در جدول نتایج درج

اجتماعي و خودکارآمدی مي باشد. همچنین برای متغیر سازگاری  21/26و  06/20،  31/29،  38/11
نشان  ياجتماع یبا سازگار يجانیه تیو خالق یخودکارآمد نیبنتایج  مي باشد. 93/51و  66/18
بین پیش یرهایبیني )مدل دوم( مقدار ضریب همبستگي چندگانه متغکه در بهترین مدل پیش داد
بین متوسط بین متغیرهای پیشدهنده رابطه در حد بوده که نشان 43/0برابر با  سازگاری اجتماعيبا 

بوده و بیانگر این مطلب  18/0. مقدار ضریب تعیین برابر با بود( سازگاری اجتماعيو متغیر مالک )
. درمجموع بودبین مربوط متغیرهای پیش سازگاری اجتماعيدرصد از تغییرات  17که  بود

X
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متغیرها را نشان داد که  دار بودن رگرسیون و رابطه خطي بینهای تحلیل واریانس، معنيشاخص
ي اجتماع یو سازگار يجانیه تیخالق نیبنتایج د.رآن را تأیید ک P=01/0تر از سطح معناداری کوچک

تر در سطح کوچکرابطه مثبت و معناداری  سازگاری اجتماعيو  خالقیت هیجانيمیان نشان داد که 
خالقیت د. بدین معني که شدر پژوهش حاضر تأیید  دوم. بر این اساس فرضیه شتوجود دا 05/0از 

 سازگاری اجتماعي،  خالقیت هیجانيو با افزایش نمرات  شترابطه دا سازگاری اجتماعيو  هیجاني
میان ي نشان داد که اجتماع یو سازگار یخودکارآمد نیبنتایج بین  .یافتنیز افزایش  دانشجویان

. شتوجود دا 01/0تر از در سطح کوچک بت و معناداریرابطه مث سازگاری اجتماعيو  خودکارآمدی
سازگاری و  خودکارآمدید. بدین معني که شدر پژوهش حاضر تأیید  سومبر این اساس فرضیه 

نیز افزایش  دانشجویان سازگاری اجتماعي،  خودکارآمدید و با افزایش نمرات شتنرابطه دا اجتماعي
 .یافت
 

 بحث و نتیجه گیری
 نشان 2 جدولنتایج  ياجتماع یبا سازگار يجانیه تیو خالق یخودکارآمد نیب رابطه در پاسخ به

بین پیش یرهایبیني )مدل دوم( مقدار ضریب همبستگي چندگانه متغد که در بهترین مدل پیشدا
بین و متغیر دهنده رابطه در حد متوسط بین متغیرهای پیشبوده که نشان 43/0برابر با  سازگاریبا 

درصد از  17که  بودبوده و بیانگر این مطلب  17/0. مقدار ضریب تعیین برابر با بود( سازگاریمالک )
های تحلیل . درمجموع شاخصبودبین مربوط به متغیرهای پیش سازگاری فردی اجتماعيتغییرات 

که سطح معناداری  بطه خطي بین متغیرها را نشان داددار بودن رگرسیون و راواریانس، معني
خالقیت ، سازگاری اجتماعيبیني برای که در بهترین مدل پیش دکرآن را تأیید  P=01/0تر از کوچک
 خالقیت هیجانيد. بودنبیني متغیر مالک قادر به پیش (= 20/0) خودکارآمدی( و = 33/0) هیجاني

وجود  بنابراین فرضیه اصلي مبني بر،  بود دارا سازگاری اجتماعيبیني بیشترین سهم را در پیش
 شد.یید تأخالقیت هیجاني و خودکارآمدی با سازگاری فردی اجتماعي رابطه بین 

 ینداد که ب نشان 3نتایج جدول ي اجتماع یو سازگار يجانیه تیخالق نیبرابطه  به در پاسخ
از  ترکوچکدر سطح  رابطه آماری مثبت و معناداری اجتماعي-سازگاری فردیو  خالقیت هیجاني

 اجتماعي-سازگاری فردیو  خالقیت هیجاني؛ بنابراین فرضیه مبني بر وجود رابطه شتوجود دا 05/0
موجب تمرکز باال در این افراد سازگاری فردی اجتماعي در افراد دارای خالقیت هیجاني  دش ییدتأ

تعریف   د. این افراد موقعیت های مبهم ودوگانه را به عنوان یک رویداد معموليش  ومانع تنش شد
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 و ضمن مبارزه با شرایط تنش زا و موقعیت های مبهم آنها را حل کرده واز این طریق برد کردن
 ند. تجربیات مثبت زندگي خود افزود

 ینداد که ب نشان 4نتایج جدول  ياجتماع یو سازگار یخودکارآمد نیبرابطه  به در پاسخ
 05/0از  ترکوچکدر سطح  رابطه آماری مثبت و معناداری اجتماعي-سازگاری فردیو  خودکارآمدی

 ییدتأ اجتماعي-سازگاری فردیو  خودکارآمدیمبني بر وجود رابطه  ؛ بنابراین فرضیه شتوجود دا
 د.ش
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional 

creativity and self-efficacy with individual and social adjustment of students of 

Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch. The method of this 

research is correlational research. For this purpose, among all undergraduate 

students of Islamic Azad University, Research Branch of Tehran in the academic 

year of 1995-94, a sample of 290 people was selected as available. To collect 

data, a questionnaire April's Emotional Creativity (1994), Sherer and Adams 

General Self-Efficacy Inventory (Bakhtiari, 1996) and Bell's Social Adjustment 

Inventory (1961). The results of this study, using regression and Pearson 

correlation coefficient, showed a positive and significant correlation between 

emotional creativity and self-efficacy with the individual and social adjustment 

of students (p <0.001) 
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