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بینی با سـازگاري اجتمـاعی   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خود میان :مقدمه

دانشجوي  308در این مطالعه از نوع همبستگی  :روش. دانشجویان انجام شده است

از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور، ) مرد 150زن و  158به تفکیک ( دانشگاه پیام نور

ي افسـانه  هـا  پرسشـنامه ي در دسترس انتخاب شدند و ا طبقهگیري به روش نمونه 

  پرسشـنامه بینی و براي سنجش خود میان) 1967(پردازي پردازي شخصی و خیال

بدست آمـده بـا اسـتفاده از     هاي هداد. را تکمیل کردند) 1939(سازگاري اجتماعی 

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري گام به گام مورد تجزیه و تحلیل

نشان داد که میـان افسـانه پـردازي شخصـی و      ها دادهتحلیل : ها یافته. قرار گرفت

اما بـین  . داري وجود داردرابطه مثبت و معنا >01/0pسازگاري اجتماعی در سطح 

داري وجود ندارد، عالوه بر این پژوهش پردازي و سازگاري اجتماعی رابطه معناخیال

درصـد از واریـانس سـازگاري     9/8میـزان   پردازي شخصی بهنشان داد که افسانه

نتایج این پژوهش دانشجویان از راه  بر اساس :گیرينتیجه. کند یماجتماعی را تبیین 

  .کنند یمبینانه، سازگاري اجتماعی خود را حفظ ي خود میانهايپردازافسانه

 

  .دانشجویان سازگاري اجتماعی،   بینی،خود میان: واژگان کلیدي

  

Abstract   
 
Introduction: The purpose of this research was investigating 

the relationship between egocentrism and social adjustment 

among students. Method: For this purpose, 308 students (158 

women and 150 men) of Payame Noor university were sampled 

by available categorized sampling. They were asked to complete 

Social Adjustment Questionnaire (1939) as well as Personal 

Fable and Imaginary Audience Questionnaire (1967) in order to 

evaluate their egocentrism. Then, the achieved data was 

analyzed by Pierson's conjunction coefficient and step by step 

multivariable regression. Findings: The results indicated that 

there is a meaningful and positive relationship between personal 

fable and social adjustment in p<0.01, but there is not a 

meaningful relationship between imaginary audience and social 

adjustment. Moreover, this research showed that personal fable 

can anticipate 8.9 percent of social adjustment variance. 

Conclusion: According to the results of this research, students 

will construct their selves by egocentrism personal fable and 

social adjustment. 
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  مقدمه
 راست و در نتیجه تحت تـأثی  انسان محصول اجتماع

در . داردخـود قـرار     جامعـه  يهـا  فرهنـگ و  ها نظام
چنین شرایطی است کـه بایـد نیازهـاي خـود را بـر      

خـود را حفـظ کنـد،     ش و تعادلآورده سازد و آرام
ابعـاد  . این انسان باید بـا اجتمـاع سـازگار شـود    بنابر

ــامل  ــازگاري ش ــازگاري : س ــمانیس ــی،   ،جس روان
سـازگاري   هـا  آناجتماعی و اخالقی است که رأس 

ایـن   بـر  1ي اجتمـاعی سـازگار . اجتماعی قـرار دارد 
فرد با  يها خواستهو  یازهانضرورت متکی است که 
  ،کننـد  یمـ آن زندگی  رد که منافع و خواسته گروهی

کان از برخورد و هماهنگ و متعادل شود و تا حد ام
کاك مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی اصط

  ).1373اسالمی نسب، ( جلوگیري شود
  نشـانه  ینتـر  مهـم سازگاري اجتماعی به عنوان 

اخیـر   يهـا  دههمت روان از مباحثی است که در سال
و بـه   شناسـان  روان، نشناسـا  جامعهیاري از ستوجه ب

منینگـر و  (ویژه مربیان را به خود جلب کرده اسـت  
  .)1381ترجمه نظیري،  ؛ 2همکاران
 يمشـاهده کـرد رفتـار    توان یمکه  ینجاستدر ا

چنین طبیعی در هر وجدانی لنگر انداخته است، کـه  
یـک نـوع    بـه کمـک   غیر ممکن است یکباره بتـوان 

ن رهــایی ی، از قیــد آارتجــال تمــایالتتبـدیل کلــی  
چه این رفتار در هر مرتبه به مناسبت پیروزي  ؛یافت

ایـن  . کنـد  یمهماهنگی از نو بروز  ینهزمجدیدي در 
مسـتلزم  » مـا «و » من«نسبت به  يآزاد ساختن ضرور

و اخالقی فراوان است و  مساعی و مجاهدات فکري
از مـوارد بـه اعمـال     اي هدر پارثابت و حتی   ارادهبه 

در چنین شرایطی چـه کسـی   . ستقهرمانی نیازمند ا
                                                             

1. Social Adgustment  
2. Meninger et al. 

سایل اجتمـاعی مسـلط   مدعی باشد که بر م تواند یم
بینـی  خـود میـان   ملی، بینیود میاناست، وقتی که خ

 نژادي و دیگر اشـکال متعـدد   بینیمیان ی، خودتطبقا
بر روح ما یک و  فرمانرواستو بیش بر ذهن ما  کم

نقطـه نظـر    ي سادهردیف اشتباهاتی را که از خطاي 
را  هـا  آن  همـه و  شود یم يبند طبقهی تا دروغ شخص

 کند یمتحمیل  گردند یمی ناش از فشار و اجبار گروه
  ).1375 دادستان،منصور و ترجمه  ؛پیاژه(

بینی را بـه  مفهوم خود میان 1922پیاژه در سال 
تفکـري   يهـا  حالـت عنوان یک سـطح میـانی بـین    

ی و به طور اساس 30پیاژه تا اواسط دهه . معرفی کرد
رائه داده بینی که خود امفهوم خود میان  دربارهبنیادي 

 .)2011 ،3لرنیگ و مـولر کسـی (بود تجدید نظر کـرد  
مرحلـه عملیـات   (نتزاعـی  ا  دورهطبق نظـر پیـاژه در   

جدیـدي کـه تحـت تـأثیر فـراهم        هبا گستر) صوري
، پیونـدد  یم وقوعشدن فکر صوري در جهان فرد به 

ایـن  . گـردد  یمـ تجلی  بینیمیان خود شکل سومی از
ر نوجـوانی مشـاهده   بینی کـه د شکل عالی خود میان

ناپــذیر ورود نوجــوان در زنــدگی  نتیجــه گــردد یمــ
چون، نوجـوان فقـط در   . است االنسبزرگاجتماعی 

خــویش بــا محــیط » مــن«  ســازش دادنجســتجوي 
اجتماعی نیست بلکه به همان اندازه مایل به سـازش  

  به عبـارت دیگـر،  . دادن محیط به من خویشتن است
نوجوان وقتی سعی در اندیشیدن به محیطی دارد کـه  

خود در  به فعالیت آینده  ر آن وارد شود،د خواهد یم
و  اندیشـد  یمـ اجتماعی و وسایل تغییر آن نیز  یئته

نسبی بین نقطـه نظـر   از اینجاست که یک عدم تمایز 
 اختن یـک برنامـه  فردي که خواهان س خود به منزله

                                                             
3. Kesselring & Muller 
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و نقطه نظـر گروهـی کـه در آن قـرار      زندگی است
منصور و ( وجود داردشود،  و باید دگرگون گیرد یم

  ).1390دادستان،
اســت کــه خــود  معتقــد) 2007( 1هــاکنبري

بینی پیاژه خودپسندي یـا خـود   بینی در نظریهمیان
بینی فقدان توانایی در میان لذا خود ؛شود ینممعنا 

معنـا  دیدگاه شخصـی دیگـر    ن وقایع ازنظر گرفت
) 1386ترجمـه فروغـان،   ؛ 1992(رایـس  . شود یم

فردي  انداز چشمدر اتخاذ  ناتوانی بینی راخود میان
  .داند یمدیگر و تجسم نقطه نظر او 

 بینیدو اصطالح را درباره خود میان 2الکایند
توصـیفی بـراي    :کشـد  یمـ به تصویر  اندر نوجوان

فکر و  یل و گرایش نوجوان به توجه خاص بهتما
ـ  ) لـف ا .خود یتذهن یعنـی عـدم   : 3ردازيخیـال پ

داف فکر که قائل شدن میان اه توانایی براي تمایز
دیگران ذهنشان مشغول  فکر کنید شود یمموجب 

شماست، چرا که ذهن شما نیز مشـغول خودتـان   
یعنـی توانـایی   : 4پردازي شخصیافسانه) ب. است

ه نسـبت بـه   کـ جدید براي فکر کردن به افکـاري  
 کنـد  یمـ نوعی کشش و جذبه ایجاد  افکار دیگران

که یقیناً با افکار دیگران تفاوت دارد و در نتیجه به 
فرد منحصر بـه   که گردد یمبروز این عقیده منجر 

ـ ( ناپذیر استفرد و آسیب خـود   .)1996، 5یجرین
مراحل رشد شـناختی پیـاژه     ادامهبینی الکایند میان

  ).2000، 6برگر( است

                                                             
1. Hockenbury 
2. Elkind 
3. Imarginary Audience 
4. Personal Fable 
5. Greene 
6. Berger 

و  پـردازي د که خیالادعا کر) 1967( الکایند
 12تــا  11شخصــی حــدود ســن  پــردازيافســانه

البته به میزان رشد بستگی . سالگی باید ظاهر شود
سالگی باید کـاهش پیـدا    17یا  16دارد و تا سن 

ت تشخیص دهیم که رشـد شـناختی   مهم اس. کند
تجربـه   افتـد  ینمـ از تعامل اجتماعی اتفاق  جداي

ا تسـهیل  اجتماعی در هر سـنی، رشـد شـناختی ر   
در واقع برقراري ارتباط متقابل اجتمـاعی  . کند یم

میختـه  در حـال رشـد درهـم آ    یبا توانایی شناخت
و به از بین رفتن این شکل از خـود میـان    شود یم

 گـــردد یمـــبینـــی مربـــوط بـــه رشـــد منجـــر 
ادرل و کــو يهــا گفتــهبــر طبــق . )1996جرینــی،(

ادعاي  ها یبررسآزمایشات و ) 1993( 7همکارانش
پـردازي  افسانه ارتباط با در) 1967( یندادعاي الکا

پردازي را حمایت نکردند و بیـان  شخصی و خیال
و  باشـد  ینمداشتند که این ویژگی خاص نوجوان 

از . باشـند  یمـ نیز ایـن ویژگـی را دارا    ساالنگبزر
 انبینی نوجوانخود میان )2000(سوي دیگر برگر 

از  نتایج نشان داد که. مقایسه کرد ساالنگبزررا با 
میــان نوجوانــان و  یبینـی تفــاوت نظـر خــود میــان 

و بیان داشـت   ردوجود ندا) 19تا  30( بزرگساالن
پردازي به دوران پردازي شخصی و خیالکه افسانه

  .شود ینمنوجوانی محدود و محصور 
در تحقیقـی  ) 1976( 8همچنین اسکالتزوهایر

 هـاي  نگـر نمـره  ند کـه بـاز خـورد ژرف   دنشان دا
بینی فضایی را در افراد مسـن  میان به خود مربوط

 9سـار ی و کـی ایپالي، موریـودج . دهد یمافزایش 
آن انجــام دادنــد کــه نتــایج  یپژوهشـ  در )2004(

                                                             
7. Quadrel et al. 
8. Schultz & Hoyer 
9. Epley, Morewedge & Keysar 
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نسبت به کودکان اطالعات را  ترها بزرگنشان داد 
بلکـه  . کننـد  ینمکمتري پردازش  بینیبا خود میان

توضـیح و تفسـیر خـود     توانند یمبهتر  ترها بزرگ
  .نانه اولیه را اصالح کنندبیمیان

) 1969( هلــدریــاژه و ایــناز ســوي دیگــر پ
مرکـزي فراینـد    نقطـه «کـه   کنند یمد کماکان تأکی

دنیاي اشتغال یا آغاز ورود به  ،زداییبینیخود میان
نوجوان، هنگامی به . جدي است يا حرفهآموزش 
انجـام شـغلی    کـه تعهـد   شود یمتبدیل  بزرگسال

ین زمان است که نوجـوان از  ا. پذیرد یمواقعی را 
گـرا تبـدیل   به فـردي عمـل   گرا آرمانطلبی اصالح

پیاژه براي کار نوجوان در جامعه اهمیتی  .»شود یم
رشد انسـان    کنندهویژه قائل است و آن را تسهیل 

سبب  تواند یمکاري   تجربهعالوه بر این، . داند یم
شایسـته   اجتمـاعی  رشد درك اجتمـاعی و رفتـار  

  ).1386 ترجمه فروغان،؛ 1992 س،رای( .شود
با توجه به مطالب فـوق ایـن سـؤال مطـرح     

با تـأخیر اسـتقالل مـالی و اجتمـاعی     : که شود یم
بینـی چـه پیامـدهایی در    دانشجویان ما، خود میان

  خواهد داشت؟ ها آنسازگاري اجتماعی   ینهزم
با توجه به مطالب فوق و این کـه پژوهشـی   

سـازگاري  با رتباط آن در زمینه خود میان بینی و ا
نشـده   انجام در داخل و خارج از کشور اجتماعی

خـود    رابطـه  هدف پژوهش حاضر، تعیـین . است
  .بینی با سازگاري اجتماعی دانشجویان استمیان

  
  روش

 غیر آزمایشـی یـا   يها طرحپژوهش حاضر از نوع 
گی و از طـرح همبسـت   تـر  یقدقتوصیفی و به طور 

بازرگان و   سرمد،(ت اس) رگرسیون(بین نوع پیش

شرایطی  مخصوصاً دراین روش  .)1382 حجازي،
ــد اســ ــدف آن کشــف  مفی ــه ه ــین   رابطــهت ک ب

تحقیقاتی انجـام   ها آنیرهایی باشد که در مورد متغ
جامعه پژوهش حاضر ). 1389  دالور،(نشده است 

در سـال   را دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم
 2500دختر و  7500که شامل  1391ـ92تحصیلی 

اي بـه حجـم   و نمونه دادند یمپسر بودند، تشکیل 
در یــک  )پســر 150دختــر و  158(دانشــجو  308

با رشته تحصیلی علـوم  سال  25تا  18دامنه سنی 
بـه    1390 و 1389 ،1388  ورودي 3و از  انسانی

خـاب و  انت  در دسـترس،  ايگیري طبقهشیوه نمونه
و سـازگاري   پردازيصی، خیالپردازي شخافسانه

در تجزیه . رسی قرار گرفتمورد بر ها آناجتماعی 
. استفاده شد SPSSافزار اطالعات از نرم و تحلیل

از آمار توصیفی براي تعیـین میـانگین و انحـراف    
، بـراي  اسـتنباطی ، و در روش آمـار  هـا  نمرهمعیار 

 بـا  بینـی بررسی ارتباط بین متغیرهاي خـود میـان  
همبستگی پیرسـون  از ضریب  سازگاري اجتماعی

بـر اسـاس   اجتمـاعی   يبینی سـازگار و براي پیش
ز رگرسیون گـام بـه گـام    پردازي شخصی اافسانه

  .استفاده شد
داراي  بینیخود میان  پرسشنامه :پژوهش ابزار

       پـــردازي شخصـــی و  دو پرسشـــنامه افســـانه 
      پرسشــنامه. باشــد یمــپــردازي جدیــد  خیــال
است که تصـورات   پردازي شخصی مقیاسیافسانه

فرد را در این زمینه که احساسات و تجربیـات او  
سـاس  کامالً منحصر به فرد است تا حـدي کـه اح  

به بروز احسـاس   يا اندازهمنحصر به فرد بودن تا 
. سـنجد  یم، انجامد یمناپذیري آسیب وناپذیري فنا

که نظر فرد را  باشد یمسؤال  46این مقیاس شامل 
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، ماي مخـالف ، تـا انـدازه  مالفکامالً مخ(شماره  5با 
) کـامالً مـوافقم  موافقم و  يا اندازهنظري ندارم، تا 

 5تـا   1اي از نمـره  ها آنکه براي  کند یممشخص 
البته بعضی از سؤاالت به صـورت   ؛گیرد یمتعلق 

ایـن پرسشـنامه    .شـوند  یمـ معکوس نمره گذاري 
یـاس یکتـایی، همـه تـوانی و     داراي سه خـرده مق 

 1الپســلی و همکــاران. باشـد  یمــپــذیري ناآسـیب 
ضـریب آلفـاي کرونبــاخ را بـراي خــرده    ) 1996(

و براي خـرده مقیـاس همـه     70/0مقیاس یکتایی 
ناپـذیري  و براي خرده مقیاس آسـیب  79/0توانی 

  .اند گزارش کرده 73/0
پــردازي شخصــی توســط پرسشــنامه افســانه 

اعتبـار   بهترجمه و براي محاس) 1391(بافرانی پور
جهـت  . جو اجرا شـد دانش  300بر روي و روایی 

-هیجـان  بررسی روایی همزمـان از دو پرسشـنامه  

نتایج . استفاده شدخواهی زاکرمن و افسردگی بک 
تـوانی  یکتایی، همه هاي یاسمقرده نشان داد که خ

ـ افسانه  ناپذیري وو آسیب  ا ضـرایب پردازي کل ب
 27/0و  29/0، 16/0، 16/0همبستگی بـه ترتیـب   

خواهی ارتباط مثبت و با هیجان >01/0pدر سطح 
ــدمعنــ ــین خــر. اداري دارن      هــاي یــاسمقده همچن
پـردازي کـل   افسانه و يناپذیرآسیب  توانی وهمه

 و -34/0 ، -26/0با ضرایب همبستگی به ترتیـب  
ــاط  >01/0pدر ســطح  -28/0 ــا افســردگی ارتب ب

ــی و ــا منفـ ــدمعنـ ــون  .داري دارنـ ــار آزمـ         اعتبـ
با اسـتفاده از روش آلفـاي    یشخصزي پرداافسانه

که نشـان   بدست آمده است 78/0کرونباخ برابر با 
  .معتبر بودن این آزمون است  دهنده

                                                             
1. Lapsley et al. 

مقیاسی است   پردازي جدید،خیال  پرسشنامه
که عدم توانایی فرد را براي تمایز قائل شدن میان 

فرد فکر کنـد کـه    شود یماهداف فکر که موجب 
ایـن  . سـنجد  یمـ اوست، نشان مشغول دیگران ذه

که نظر فرد را بـا   باشد یمسؤال  38یاس شامل مق
اوقات و بیشـتر  هرگز، به ندرت، گاهی (شماره  4

از  يا نمـره  ها آنکه براي  کند یممشخص ) اوقات
  .گیرد یمتعلق  4تا  1

ــاران   ــلی و همک ــژوهش ) 1989(الپس در پ
خود ضریب آلفاي کرونبـاخ بدسـت آمـده بـراي     

ــال ــاس خی ــرمقی ــد را پ ــزارش  93/0دازي جدی گ
) 1391(این پرسشنامه توسط پوربـافرانی   .اند کرده

بـر روي   و روایـی  ترجمه و براي محاسبه اعتبـار 
جهـت بررسـی روایــی   . جو اجـرا شــد دانشـ  300

و  خواهی زاکـرمن همزمان از دو پرسشنامه هیجان
نتـایج نشـان داد کـه    . افسردگی بک اسـتفاده شـد  

در سـطح   14/0تگی پردازي با ضریب همبسخیال
01/0p<  ــان ــا هیج ــت و   ب ــاط مثب ــواهی ارتب      خ

پـردازي جدیـد بـا    همچنین خیـال . داري داردمعنا
در سـطح   21/0افسردگی بـا ضـریب همبسـتگی    

01/0p< اعتبار آزمون . دار داردارتباط مثبت و معنا
پـردازي جدیـد بـا اسـتفاده از روش آلفـاي      خیال

دو فاده از روش و بـا اسـت   86/0کرونباخ برابر بـا  
  .است هبه دست آمد 75/0کردن گاتمن  یمهن

زیر مقیـاس  (کالیفرنیا  تیپرسشنامه شخصی
شخصی کالیفرنیا   پرسشنامه ):سازگاري اجتماعی

)CTP(2 1939در سال  3را تورپ، کالرك و تیکز 
بـه نقـل از   (تشـر کردنـد   براي اولین بـار من  1939

 1953و در سال ) 1381 خدایاري فرد و همکاران،
                                                             

2. California Test Personality 
3. Thorpe, Clark & Tiegs  
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به نقل از صـدیقی،  (ظر قرار گرفت مورد تجدید ن
 يهـا  سـازش این آزمـون بـراي سـنجش    ). 1380

مختلف زندگی تهیه شده است و بـر ایـن اسـاس    
 سـازگاري و سـازگاري شخصـی   داراي دو قطب 

 90است که هر یک بـه طـور جداگانـه     اجتماعی
ــؤال دو  ــهگزس ــازگاري   .دارد اي ین ــنامه س پرسش

ختصاصی مربوط به زیـر  ا  نمره 6اجتماعی داراي 
 يهـا  مهـارت اجتمـاعی،   يهـا  قالـب  هـاي  یاسمق

روابط خانوادگی،   اجتماعی، عالیق ضد اجتماعی،
اي و روابط اجتماعی اسـت و یـک   روابط مدرسه

  نمـره کلی به عنوان سازگاري اجتماعی از  ي نمره
 90گـویی بـه   خپاس. آید یمبه دست  ها یاسمقزیر 

ی به صورت بلی و سؤال آزمون سازگاري اجتماع
خیر است که بر اساس کلید تصـحیح آزمـون هـر    

صحیح امتیاز یک  يها پاسخشش خرده مقیاس به 
. گیـرد  یمـ غلـط امتیـاز صـفر تعلـق      يها پاسخو 

آزمون با روش دو نیمه کـردن و  نی هماهنگی درو
ــراون   ــپیرمن ب ــا روش اس ــرده ب ــونخ ــا آزم  يه

  گزارش شده  90/0تا  87/0سازگاري اجتماعی از 

  تمام سؤاالت ششم زیر  دهد یماست که نشان 
. درونـی مناسـبی برخوردارنـد    مقیاس از انسجام

در  یفرنیـا کالهماهنگی درونـی آزمـون شخصـیت    
ــژوهش خــدایا ــرد پ ــتفاده از ) 1385(ري ف ــا اس ب

باخ مورد بررسی قـرار  نبه ضریب آلفاي کرومحاس
بـه دسـت آمـد، کـه نشـان       98/0گرفته و برابر با 

  .درونی مناسب این آزمون است انیسدهنده هم
  

  ها یافته
کنندگان بـین  نه سنی شرکتدر پژوهش حاضر دام

ــا  18 ــود  25ت ــال ب ــه ،س ــراد   3/51 ک ــد اف   درص
افراد از  .درصد مرد بودند 7/48کننده زن و شرکت
درصـد   3/15درصد مجـرد و   7/84 ،کنندهشرکت
درصد  2/19و بیکار درصد این افراد  8/80 ،متاهل

 این افراد درصد 3/32 همچنین. غل بودندشا ها آن
درصد  7/38و  89درصد ورودي  29، 88 ورودي

ــد 90ورودي  ــالوه. بودن ــه ع ــته تحصــیلی  ،ب رش
.علـوم انسـانی بـود    ،کنندگان این پژوهششرکت

  
  

  .)=308n(پردازي و سازگاري اجتماعی پردازي شخصی، خیالمیانگین و انحراف معیار مربوط به نمرات افسانه .1 جدول

  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  20/17  62/142  پردازيافسانه

  78/14  58/92  پردازيخیال

  05/10  24/56  سازگاري اجتماعی

  

، شـود  یممشاهده  1که در جدول  طور همان
، 62/142پـردازي شخصـی   میانگین نمرات افسانه

 24/56اجتماعی  يو سازگار 58/92پردازي خیال
  .باشد یم
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پردازي با هاي آن و خیالپردازي شخصی و مؤلفهخالصه نتایج ضریب همبستگی پیرسون مربوط به رابطه افسانه. 2جدول 
  .هاي آنسازگاري اجتماعی و مؤلفه

  سازگاري اجتماعی
  افسانه

  يزپرداپردازي و خیال 

 يها قالب
  اجتماعی

هاي  مهارت
  اجتماعی

گرایش ضد 
  اجتماعی

روابط 
  خانوادگی

ط رواب
  آموزشی

روابط 
  اجتماعی

 يسازگار
  اجتماعی کل

  -05/0  -06/0  -05/0  -09/0  -06/0  04/0  -02/0  یکتایی
  34/0**  08/0  26/0**  31/0**  16/0**  35/0** 13/0*   توانیهمه
  34/0**  20/0**  22/0**  26/0**  19/0**  35/0**  09/0  ناپذیريآسیب
  29/0**  10/0  20/0**  23/0**  14/0*  34/0**  12/0*  پردازي کلافسانه
  -05/0  -07/0  -04/0  -09/0  -17/0**  19/0**  -02/0  پردازي کلخیال

   308n=،01/0P<**   ،05 /0P<* 

 شود یمنیز مشاهده  2همان گونه که در جدول 
پردازي شخصی با توانی افسانهبین خرده مقیاس همه

رابطــه  ) =01/0P< ،34/0r(ســازگاري اجتمــاعی  
بـین خـرده مقیـاس    . وجود دارد داريو معنا مستقیم
پردازي شـخص بـا سـازگاري    ناپذیري افسانهآسیب

   و  رابطــه مســـتقیم ) =01/0P< ،34/0r(اجتمــاعی  
پردازي شخصـی بـا   بین افسانه. داري وجود داردمعنا

رابطـه  ) =01/0P< ،29/0r( سازگاري اجتمـاعی بـا  
پردازي بـا  میان خیال. و معناداري وجود دارد مستقیم
.معنـاداري وجـود نـدارد    تماعی رابطـه ي اجسازگار

  

  .سازگاري اجتماعی با کل پردازي شخصیگرسیون گام به گام افسانهرنتایج  .3جدول 

  مدل
یر متغ
  بینپیش

  
  ها شاخص

SS dF MS F P R  R2 
R2  اصالح

 شده

  1گام 
افسانه 
  پردازي

رگرسیون 
  باقیمانده

082/2762  
138/28252  

1  
306  

082/2762  
327/92  

916/29  0001/0  298/0  089/0  089/0  

  
 شود یممشاهده  3گونه که در جدول همان

 1که در گام  دهد یملیل واریانس نشان نتایج تح
پردازي شخصی در ارتباط با هیر افسانبینی متغپیش
. ر مالك سازگاري اجتماعی معنادار استمتغی

)0001/0p<  916/29وF= (9/8پردازي افسانه 
 ان سازگاري اجتماعی را تبییند از میزدرص

  ). =089/0R2( کند یم

  

  .با سازگاري اجتماعی کل پردازي شخصیضرایب رگرسیون گام به گام افسانه. 4جدول 
    

  
  

  معنادار سطح  t  ضریب بتا  خطاي معیار  Bضریب  یرمتغ
  0001/0  733/5    103/5  255/29  ثابت

  0001/0  923/5  319/0  032/0  187/0  پردازيافسانه
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 کنـیم  یمـ مشاهده  4گونه که در جدول همان

ــرمتغ ــانه  ی ــین افس ــیش ب ــا  پ ــی ب ــردازي شخص پ
)0001/0P<  92/5وt= ( ــر ــأثیر بیشــتري ب  يروت

مـالك سـازگاري اجتمـاعی دارد و مطـابق      یرمتغ
)319/0Beta= ( در افزایش یک انحراف استاندارد

انحــراف اســتاندارد  319/0پــردازي افســانه رمتغیـ 
مـالك سـازگاري اجتمـاعی     یـر در متغافزایش را 

  .کند یمبینی پیش
  =187/0Yپردازيمقیاس افسانه+  255/29

  

  .پردازي شخصی با سازگاري اجتماعیهاي افسانه نتایج رگرسیون گام به گام مؤلفه .5جدول 

  مدل
  متغیر 

  بینیپیش
  

  ها شاخص

Ss  Df Ms F  p  R  2R  
2R 

  اصالح

  1گام 
ناپذیري آسیب

  pfاز 
گرسیون ر

  باقیمانده
006/3640  
215/27374 

1  
306 

006/3640  
458/89 

689/40 0001/0 343/0 117/0 114/0 

  pfتوانی از همه  2گام 
رگرسیون 
  باقیمانده

884/2213  
337/25467  

3  
304  

961/1848  
774/83  

071/22  0001/0  423/0  179/0  171/0  

 pfیکتایی از   3گام 
رگرسیون 
  باقیمانده

454/6703  
767/24310  

4  
303  

863/1675  
234/80  887/20  0001/0  465/0  216/0  206/0  

  

شـود   مشاهده می 5همان گونه که در جدول 
در  PFناپـذیري از  بینی خرده مقیاس آسـیب پیش

ارتباط با متغیر مالك سازگاري اجتماعی معنـادار  
طـور  و همـین  )F=689/40و  P >0001/0(است 
بــا  PFز بینــی خــرده مقیـاس همــه تــوانی ا پـیش 

)0001/0< P  071/22و=F (  ــاس ــرده مقیـ و خـ
ــایی از  در  )F=887/20و  PF )0001/0< Pیکتــ

ارتباط با متغیر مالك سازگاري اجتماعی معنـادار  
، PFناپذیري از مقیـاس  خرده مقیاس آسیب. است

درصد از واریانس متغیـر مـالك سـازگاري     4/11
خـرده   ،طـور همـین . کند بینی میاجتماعی را پیش

و خرده مقیاس یکتایی از  PFتوانی از اس همهمقی
PF  درصـــد از  5/3درصـــد و  2/2بـــه ترتیـــب

. کنـد  بینی میواریانس سازگاري اجتماعی را پیش
ناپـذیري  خـرده مقیـاس آسـیب    ،به عبارت دیگـر 

بـین  ترین پیش پردازي شخصی قويمقیاس افسانه
ــی   ــاعی م ــازگاري اجتم ــالك س ــر م ــد متغی .باش

  

  .هاي افسانه پردازي شخصی با سازگاري اجتماعی مؤلفه گامرسیون گام به ضرایب رگ .6جدول 
  سطح معناداري  t  ضریب بتا  معیار خطا  Bضریب   متغیر
  0001/0  096/9    650/4  293/42  ثابت

  PF  424/0  086/0  317/0  920/4  0001/0آسیب ناپذیري از 
  PF  306/0  077/0  251/0  954/3  0001/0همه توانی از 

  PF  296/0  083/0  194/0-  571/3-  0001/0 یکتایی از
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شود  مشاهده می 6گونه که در جدول همان
ناپـذیري،  هاي آسـیب  ضریب تأثیر خرده مقیاس

پـردازي شخصـی بـه    توانی و یکتایی افسانههمه
ــب   )B=- 296/0و  B ،306/0=B=424/0(ترتیـ

پـــردازي شخصـــی بنـــابراین افســـانه. اســـت
   را  هـــا آندانشـــجویان، ســـازگاري اجتمـــاعی 

  .کند بینی میپیش
توانی از همه - PF 296/0یکتایی از +293/42

PF 306/0 +  
  PF 424/0=Yناپذیري از آسیب 

  

  بحث گیري و نتیجه
دهد که رابطه میان  نتایج تحقیق حاضر نشان می

ــردازي شخصــی و مؤلفــهافســانه ــا  پ هــاي آن ب
ســازگاري اجتمــاعی دانشــجویان در ســطح    

01/0P< نتایج حـاکی از آن بـود   . تمعنادار اس
پـردازي  که بین مؤلفه همه توانی مقیاس افسـانه 

شخصی با سازگاري اجتماعی همبستگی مثبـت  
یعنی با افزایش میـزان   ؛و معناداري وجود دارد

توانی دانشجویان میزان سازگاري اجتماعی همه
  بـین مؤلفـه   ،طـور همـین . یابد افزایش می ها آن

پردازي شخصی بـا  هناپذیري مقیاس افسانآسیب
سازگاري اجتماعی همبستگی مثبت و معناداري 

ــود دارد ــزان    ؛وجـ ــزایش میـ ــا افـ ــی بـ          یعنـ
ناپــذیري دانشــجویان میــزان ســازگاري آســیب

 ،عالوه بـر ایـن  . یابد افزایش می ها آناجتماعی 
ــانه ــان افس ــازگاري  می ــا س ــی ب ــردازي شخص پ

اجتماعی همبستگی مثبـت و معنـاداري وجـود    
پــردازي ســانهیعنــی بــا افــزایش میــزان افدارد، 

دانشجویان میزان سـازگاري اجتمـاعی   شخصی 

پـردازي بـا   میـان خیـال  . یابـد  افزایش مـی  ها آن
  .سازگاري اجتماعی ارتباط معناداري یافت نشد

بینـی سـازگاري   در ارتباط با بررسی پـیش 
پـردازي شخصـی و   اجتماعی بر اسـاس افسـانه  

سیون گام به گـام  هاي آن نیز، تحلیل رگر مؤلفه
ــردازي شخصــی نشــان داد، افســانه ــه طــورپ  ب

بینـی میـزان سـازگاري    معناداري قادر بـه پـیش  
ــت  ــجویان اسـ ــاعی دانشـ ــی . اجتمـ در بررسـ

هـاي   از مؤلفـه  یـک هر اي که بر روي  هنجداگا
ناپـذیري، همـه   شخصـی آسـیب  پـردازي  افسانه

توانی و یکتایی انجام شد، این نتیجه بـه دسـت   
بینـی میـزان   ناپذیري در پیشسیبآمد که توان آ

بـه  . سازگاري اجتماعی دانشجویان بیشتر است
ناپـذیري  این معنـی کـه افـزایش میـزان آسـیب     

دانشـــجویان، افـــزایش ســـازگاري اجتمـــاعی 
  .کند بینی میدانشجویان را پیش

ــجویان از راه    ــه دانش ــان داد ک ــایج نش نت
بینانـه سـازگاري   خـود میـان   هاي يپرداز افسانه

توانی افکار همه. کنند خود را حفظ می اجتماعی
ناپـذیري فـرد باعـث سـازگاري او بـا      و آسیب

 1ین نتیجه با تحقیـق بلـوس  که ا. شود محیط می
بلوس در تحقیق خـود   .باشد همسو می) 1962(

پـردازي  به این نتیجه دسـت یافـت کـه افسـانه    
شخصی، کمک به نوجوان براي دستیابی به تفرد 

همچنین با . د استگیري یک خود جدیو شکل
همسـو  ) 2011( 2تحقیق ساویسکی و همکـاران 

آنان در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه      . باشد می
دست یافتند که افراد در ارتباط بـا افـراد آشـنا    
نسبت به افراد غریبه بیشتر به برداشـت و دیـد   

                                                             
1.  Blos 
2. Savitsky et al. 
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تـر عمـل    بینانـه کنند و خود میان خود توجه می
ـ  . کنند می ه بیشـتر بـه   و در ارتباط با افـراد غریب

برداشت و دید فرد مقابل توجه دارند و کمتر از 
  .کنند بینانه استفاده میافکار خود میان

در تحقیــق کروگــر و    ،از ســوي دیگــر  
نتایج نشان داد که وقتی افراد ) 2008( 1همکاران

کنند به لحاظ خود  خود را با دیگران مقایسه می
هاي خود بیشـتر   ها و موفقیت بینی به قوتمیان

از نقاط قوت و موفقیـت گـروه مقایسـه توجـه     
کنند و به همین دلیل اعتماد بـه نفـس آنـان     می

در پژوهشی که توسط کارپنـدال   .شود بیشتر می
انجام شد، نتـایج نشـان داد   ) 2011( 2و راسینی

بینـی بـا رشـد اجتمـاعی، معنـا و      که خود میان
   .است مفهوم زبان در ارتباط

گفـت کـه    تـوان  در تبیین ایـن نتـایج مـی   
ــرداز افســانهدانشــجویان از راه  ــاي يپ ــود  ه   خ

بینانه خـود، سـازگاري اجتمـاعی خـود را     میان
از آنجا که طبق نظر پیاژه، او تنها . کنند حفظ می

زدایی را آغاز کـار بـه معنـاي    بینیراه خود میان
واقعی آن و ورود بـه دنیـاي اشـتغال یـا آغـاز      

سـت  و معتقـد ا داند  اي جدي می آموزش حرفه
شود  تبدیل می بزرگسالکه نوجوان، هنگامی به 

در این . پذیرد که تعهد انجام شغلی واقعی را می
 گرا آرمانزمان است که نوجوان از اصالح طلبی 

 ؛1992یس، را( شود گرا تبدیل می به فردي عمل
نوجوانان مـا بـا ورود     .)1386ترجمه فروغان، 

شغلی گونه تعهد بدون داشتن هیچ ها دانشگاهبه 
ولیت اجتماعی به تکامل رشـد شـناختی   ؤو مس

 یابند و باعث تداوم نقایص رشد خود دست نمی

                                                             
1. Kruger et al. 
2. Carpendal & Racine 

شـود کـه    می یبزرگسالشناختی از نوجوانی به 
مطمئناً نقصان در رشد شناختی باعث تسري به 

فـرد   ،بنـابراین . رشد اجتماعی نیز خواهـد شـد  
سازگاري الزم براي زندگی در محیط اجتماعی 

بینانه خـود بدسـت   افکار خود میان را از طریق
  .آورد می

پژوهشـی حاضـر    هـاي  یتمحدودیکی از 
ان یاین است که جامعه آمـاري شـامل دانشـجو   

تـوان آن   و نمی دانشگاه پیام نور استان قم بوده
لـذا پیشـنهاد    ؛را به کل دانشـجویان تعمـیم داد  

بعــدي بــا جامعــه  يهـا  پــژوهشکــه  شــود یمـ 
  .انجام گردد تري یعوس

این تحقیـق  گیري شیوه نمونه ه بر آن،عالو
لـذا پیشـنهاد   . اي در دسترس بود به روش طبقه

شود کـه پژوهشـگران بـا انتخـاب تصـادفی       می
  .نمونه به نتایج قابل اعتمادتري دست یابند

پیاژه ایـن    شود مطابق با نظریه پیشنهاد می
زدایـی در  بینـی دانشمند مستعد، براي خود میان

ولین ؤم اساسی از طـرف مسـ  افراد دانشجو اقدا
صورت گیرد که عالوه بر تحصیل جوانان ما در 

اي  بـه کـار دانشـجویی و یـا حرفـه      ،ها دانشگاه
ــود    ــیلی خ ــته تحص ــا رش ــاط ب خــاص در ارتب

ولیت اجتماعی و تعهد ؤبپردازند، تا با قبول مس
رسیده و بـه رسـش    یبزرگسالشغلی زودتر به 

ولین ؤبه مسـ  ،از سوي دیگر. شناختی نائل آیند
آموزش و پرورش، متخصصان تعلیم و تربیت و 

هـاي   شـود کـه برنامـه    هـا پیشـنهاد مـی    خانواده
ر تفک گونه ینااي را جهت کاهش  آموزشی ویژه

میــان نا دادن فرزنــدان بــه ســوي تفکــرو سـوق 
  .واگرایانه اقدام نمایند

150 



 
 

  1393زمستان  )ویژه نامه(پژوهشی شناخت اجتماعی  دوفصلنامه علمی ـ

 
  

 

  منابع 
 .»شناسی سازگاري روان«. )1373( .نسب، عاسالمی ـ

  .g نیادنشر ب: تهران

ترجمه  . سپرد ره می کجاتربیت به ). 1375. (پیاژه، ژـ 
انتشـارات  : تهـران . د منصور و پریرخ دادسـتان ومحم

  .دانشگاه تهران

بینی بـا  رابطه خود میان«). 1391. (پوربافرانی، سـ  
 .»سازگاري اجتماعی و سـالمت روانـی دانشـجویان   

 .هراندانشگاه پیام نور ت. نامه کارشناسی ارشدپایان

بررسی عوامل مؤثر بر «). 1385. (خدایاري فرد، مـ  
 .»سازگاري اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شـاهد 

دانشـگاه  . طرح پژوهشی بنیاد شهید انقالب اسـالمی 
 .تهران

ترجمه مهشـید  . »رشد انسان«). 1386. (رایس، فـ  
  .انتشارات ارجمند: تهران. فروغان 

  

  ی نظري و عملی پژوهش مبان«). 1389( .دالور، عـ   
  .رشد: تهران. »در علوم انسانی و اجتماعی

). 1382. (ا حجـازي،  و .بازرگـان، ع  ؛.سرمد، ز ـ 
ــاري  روش« ــق در علــوم رفت  :تهــران. »هــاي تحقی

  .انتشارات آگاه

بررسـی میـزان اثربخشـی    «). 1380. (صدیقی، ك ـ 
آموزش شناختی رفتاري عزت نفـس بـر سـازگاري    

هـاي   یۀ سوم دبیرسـتان زان پسر پاآمواجتماعی دانش
 .مشـاوره  هنامه کارشناسی ارشد رشـت  پایان .»نیشابور

 .شناسی و علوم تربیتی اصفهانانشکدة رواند

). 1390. (و دادستان، پ. ـ  منصور، م
هاي تحولی از روان  نظام: 2شناسی ژنتیک  روان«

. »هاي عینی شناسی و نظام گري تا رفتار تحلیل
  .رشد: تهران

 رشـد . )1381(. آ وایتـزمن، . ج مایر، .و منینگر، ـ 
. نظیـري  سـیما  ترجمـه . روانی بهداشت و شخصیت

 .مربیان و اولیاء انجمن انتشارات: تهران

- Berger, F. (2000). “Adolescent egocentrism: 
a comparison among adolescents and adults”. 
journal of adolescence. 23. 343-354. 

- Blos, P. (1962). On adolescence. Glencoe, 
IL: Free press. (29) 327-345.  

- Carpendale, J.I.M. and Racine, T.P. 
(2011). “Inersubjectivity and egocentrism: 
insights from the relational perspectives of 
piaget mead and Wittgenstein new ideas in 
psychology”. (29). 346-354. 

- Elkind, D. (1967). “Egocentrism in 
adolescence”. Child development. 38, 1025-
1034. 

- Epley, N.; morewedge, C.K. and Keysar. 
B. (2004). “Perspective taking in children 
and adults: equivalent egocentrism but 
differential correction”. Journal of 
experimental social psychology. (40) 760-
768. 

- Greene, K. (1996). The utility of 
understanding adolescent egocentrism in 
designing health promotion messages. 
Carolina University. 

- Hockenbury and Hockenbury. (2007). 
Discovering psychology. senobar book. 

- Kesselring, T.I. and Muller, U. (2011). 
“The concept of egocentrism in the 

151 



 
 

 بینی با سازگاري اجتماعی دانشجویانبررسی رابطه خود میان: و همکاران سمیه پوربافرانی

  

 

context of piaget's theory”. New ideas in 
psychology. (29) 327-345. 

- Kruger, J.; windschitl, P.D.; Burrus, J.; 
Fessel, F. and Chambers, J.R. (2008). 
“The rational side of egocentrism in social 
comparisons”. Journal of experimental 
social psychology. (44) 220-232. 

- Lapsley, D.K.; Fitzgerald, D.P.; Rice, 
K.G and Jackson, S. (1989). “Separation- 
individuation and the (new look) at the 
imaginary audience and personal Fable: A 
test of an integrative model”. Journal of 
Adolescent Research. 4, 483-505. 

- Lapsley, D.K.; Flannery, D.J.; 
Gotlschlich, H. and Raney, M. (1996). 
Sources of risk and resilience in 
adolescent mental health, poster session 
presented at the sixth biennial meeting of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the society for research on adolescence. 
Boston. MA. 

- Quadrel, M.j.; fischoff, B. and Davis, W. 
(1993). “Adolescent (in) vulnerability”, 
American psychologist. 48 (February). 
102-116. 

- Savitsky, K.; Keysar, B.; Epley, N.; 
Carter, T. and Swanson, A. (2011). “The 
Closeness – communication bias: increased 
among friends versus strangers”. Journal 
of experimental social psychology. (47) 
269-273. 

- Schultz, N.R. and Hoyer, W.J. (1976). 
“Feedback effects on spatial egocentrism 
in old age. Oxford journal life sciences 
medicine”. journal of gerontology, volume 
31 issue1. 72-75. 

152 


