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 چکیده 

، با کاربری باال، پایین و 2دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سازگاری اجتماعیاین پژوهش بررسی و مقایسه  از انجام هدف

جامعه آماری آن  مقایسه ای و–تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی  های مجازی اجتماعی شهر فارسان بود. روشمتوسط شبکه 

نفر ،  1721وزان می باشد )کل دانش آم 93-94سال تحصیلی  ، شهر فارسان در2شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

حجم نمونه برابر با  ،920دانش آموز دختر( که براساس محاسبات جدول مورگان برای جامعه آماری  920دانش آموز پسر و  801

نفرکفایت می کند. که به صورت تصادفی منظم ، ازبین لیست اسامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر فارسان نمونه مورد  276

، و پرسشنامه محقق ساخته کاربری شبکه های مجازی اجتماعی سازگاری بلهای ابزارهای پژوهش پرسشنامهنظر انتخاب گردید. 

 .تفاوت وجود دارد.  نییباال، متوسط و پا  ی، با کاربر2دختران مقطع متوسطه    یاجتماع   یسازگار  نیببودند. تحلیل یافته ها نشان داد  

 فارسان سازگاری ،مجازی اجتماعی،های ،  شبکه سازگاری اجتماعی ها:کلیدواژه

 مقدمه:

 نماید شرایط اجتماعی برطرف نمودن نیازهای خود با اجتماع ارتباط برقرار می انسان موجودی اجتماعی است و برای بر

خوی   ساختن خلق و ای درنوع رفتارهای انسان تاثیر زیادی دارد. اگر چه شرایط محیطی به مقدار قابل مالحظه تکوین شخصیت و

گسترش   باشد.ارتباطی او با دیگران می  محیط تربیتی و  می کند گذاری  پایه   موثری که شخصیت را  است، ولی عامل بسیار  آدمی موثر

های الکترونیکی برنامه اقسام لوازم و ار شدن انواع ودعرصه الکترونیک و رایانه در چند دهه گذشته، موجب پدی های نوین درفناوری

ها پیشرفت  است که این تحوالت و  ای در جهان شده است. انکارناپذیرهای رایانهبازی  جمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و  ای ازرایانه  و

 
 
 ایران –واحد شهرکرد –ی فارسانی دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اودنویسنده مسئول :الهام د 1

 دکترای روانشناسی عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد.. 2
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های نوین غافل ماند  های ناشی از این فناوریتوان از آسیب تر نموده است، اما درآن سوی سکه نمیزندگی بشر را چندین برابر آسان 

 .(1392پور، )ابراهیم

 لهیکه فرد به وس ییهاواکنش گرمجموعهی. به عبارت د یاجتماع  طیعبارت است از تعامل شخص با مح یاجتماع  یسازگار

 یکهسازگار  نیا  ایپاسخ دهد .    دیجد  یابا تجربه  ینیمع  طیموزون به شرا  یا، تابتواند به گونه  دهدیم  رییرفتار خود را تغ  ایآنها ساخت  

 ( 1379.)وطن خواه، دهدینشان م طیفرد و مح نیط را در تعامل بیجنبه برخورد و سازش با مح

شهری امروز که والدین فرصت  دنیای ماشینی و هر گونه پیشرفت در جامعه در گرو تعالی وپیشرفت جوانان جامعه است در

خانواده ها، والدین ساده ترین راه به دلیل تک فرزندی بودن تعدادی از   از طرف دیگر  چندانی برای صرف وقت با فرزندانشان ندارند و

 را برای سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب می نمایند، بدین صورت که ابزار هایی همچون تلفن همراه، لپ تاپ، رایانه شخصی و

نها از نظر اتاق خود به کار با آنها مشغول شود، حال آن که فرزند ت در اختیار فرزند دلبندشان قرار می دهند تا او اینترنت را در

می برد، ولی در عمل از طریق این وسایل به ویژه اینترنت به دنیایی به مراتب بزرگ تر از محیط   محیط امن خانه به سر  فیزیکی در

 (. 1392ها آگاه نیستند )ابراهیم پور، مادران از وجود آن  با چیزهایی مواجه می شود که بسیاری از پدران و نهد و پیرامونش قدم می

آموزش مهارت های اجتماعی الزم به  نوجوانان و صحیح  تربیت، اجتماعی کردن ز اهداف عالیه نظام رسمی تعلیم ویکی ا

معرض تاثیرپذیری  مهارت های الزم مجهز شوند. شخصیت دانش آموزان در علوم و آنها می باشد، الزم است که دانش آموزان با

 های مجازی اجتماعی درشناخت نحوه اطالع رسانی شبکه  این رو باشد، ازدیگران می های برقراری ارتباط باراه ازمحیط اجتماع و

پاالیش نشدن پیام هایی که فضاهای مجازی   شود. فقدان نظارت وضروری پنداشته می  تحوالت جهانی، امری الزم و  حوادث و  رابطه با

نه فضاهارا برای قشری که آینده ساز کشور است دوچندان به اجتماع بویژه دانش آموزان منتقل می کند خطرات استفاده از این گو

  .کندمی

 شرح:

 :یسازگار  فیتعر1

 یرا بهنجار تلق تیاز شخص ییها یژگیمورد توجه قرار داده اندوو طیفردرا دربرابر مح یشناسان،سازگار روان

  ی در صلح وصفا زندگ گرانیبا د یعنیسازگار سازد،  شیخو رامونیکنند تا خودرا باجهان پ یکرده اندکه به فرد کمک م 

 وهمکاران(.   ی،ترجمه براهن1370لگارد، یوه  نسونیخود به دست آورد.)اتک  یبرا  یگاهیکند،وجا
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خود ونحوه عملکرد درنقش  یاز نقش ها تیگران،رضایازتعامل فرد باد یانعکاس یاجتماع یسازگار انیم  نیدرا

 ( 1975،   زمنیوانتظارات خانواده قرار دارد )و ،فرهنگیقبل  تیشخص  ریتحت تاث  ادیهاست.که به احتمال ز

 یبه شمار م  دهیچیپ یانیجر لیدل نیفرد وجامعه است.به هم انیم  یدوجانبه ارتباط ندیفرا کیشدن  یاجتماع

 یافراد وساز گار ریارتباط با سا یبرقرار ی،چگونگ یاجتماع یدارد.کسب مهارت ها ی.که ابعاد وجوانب گوناگوندیآ

 شده است.  یادیف زیتعار یاجتماع  یابعاد هستند.از ساز گار  نیجمله ا  ،ازیاجتماع

دانند.از  یم  یاجتماع یرا مترادف با مهارت ها یاجتماع ی(سازگار1381، ینی،نقل از عابد1988وگورا ) یاسلب

 قی، به طر یخاص اجتماع نهیدر زم  گرانیارتباط متقابل با د جادیا ییعبارت است از توانا یمهارت اجتماعنظر آن ها 

 ( 1996ودان)  یکه اسالموسک  یخاص که درعرف جامعه  قابل قبول وارزشمند باشد.درحال

 ینیب شیرا درک وپ گرانیسازد تارفتار د یدانند که افرادرا قادر م  یم  یندیرا فرا یومهرت اجتماع یسازگار  

 .ندینما  میخودراتنظ  یکنند،رفتار خودرا کنترل کنندوتعامالت اجتماع

که توان غلبه بر آنها موجود نباشد،سد شوند    یموانع  ای  ریموانع عبور ناپذ  لهیبه وس  یانسان  یقو  یها  زهیانگ  هرگاه

 یرشد وتعال  یوحت  یتعارض به نفع سالمت روان  نیکه ا  میهست  ییاتخاذ روش ها  ازمندین  جهیدهد ودر نت  یم   ی،تعارض رو

 نامند.  یم   یرا سازگار  یعمل  یروش ها  نیجهت دهد.ا  رییوتغ  ابدیخاتمه  

دهد   ی،وجوددارد وبه اوامکان م   یاجتماع  طیمح  ژهیاو،به و  طیفرد ومح  انیاست که م   یرابطه ا  یسازگار  منظوراز

 خودرا ارضا کند. یکمبود وفرارو  یها  زهیتاانگ

 زهیاش رابطه سالم برقرارکرده وانگ یاجتماع طیخود ومح انیبهره مند است که بتواند م  یاز سازگار یزمان فرد

 ..میکن  یدادم صورت اورا ناسازگار قلم نیرایخودراارضا کند درغ  یها

 باشند:  یم  لیبه شرح ذ  یارائه شده از سازگار فیتعار
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فرد نسبت به خود سازگار است  کی مییگو یکه م  ی،مثل وقت طینسبت به مح یوفق دادن مشخص ای قیتطب- 1

 (1353،یباشد.)ساعتچ  یکه به آن تعلق دارد ،سازگار م   یادرگروهی

به برطرف کردن آن  ییها تیشروع شده وانسان پس از انجام فعال یاجیراکه با بوجود آمدن احت یاناتیجر- 2

 (1367نامند.)پورمقدس،   یکند،سازگار  یاقدام م   اجاتیاحت

بردن مانع   نیازب  یکنند،اگر برا  یخود به مانع برخورد م   اجاتیاحت  نیتام   ادریشوند    یکه دچار تضاد م   یافراد- 3

بخش خواهد  جهیآنها مثبت ون یها تیصورت فعال نیدرا ندیورفع تضاد عاقالنه رفتار کنند واز طرق مختلف اقدام نما

 (169،ص1369  یعتمداری.)شرندیگو  یها سازگار  تیگونه فعال  نیبه ا  ندیاقدام نما  یبود واگردرمقابل موانع ،به طور کاف

 یدست دهد وبرا  یبه و  یندیدچار اختالل شود که حالت ناخوشا  یفرد به گونه ا  یوروان  یهرگاه تعادل جسم- 7

 یسازوکارها یریاسلوب به کارگ نیباشد درا یخارج یها تیوحما یدرون یروهاین یریبه کارگ ازمندیتوازن ن جادیا

 (1373نسب،   یسالم است.)ا  وستهیبه وقوع پ  یارسازگ  ندیفرا  ندیموفق شود ومسئله را به نفع خود حل کند،گو  دیجد

 یعوامل موثر برسازگار  -2-2-2

،روان   یتیمختلف ترب  یها  دگاهیها ود  هیافراد نقش دارند که نظر  یواجتماع  یشخص  یدرساز گار  یمتعدد  عوامل

 یکل شرفتیوپ یراروش حل مشکل درجهت رشد ،تعال یانداگر سازگار دکردهیبرآن ها تاک یوجامعه شناخت یشناخت

 یخود الگوها یزندگ نیشیپ یسال ها یمتزلزل هستند ودر ط یها تیشخص یکه دارا ی،افراد میکن یانسان معن

 .رندیگ  شیدرپ  یقادر نخواهند بود که راه ترق  زین  ندیرابه کار نبسته اند درآ  ییایدرخشان وپو

 است: ریبه قرار ز  یافراد وشکل سازگار  تیشخص  نیموثر دررابطه ب عوامل

کاهش تنش،توجه به  ای شیبه افزا تیاهم ، یانسان اریاناهشی اریبر بخش هوش دیآنها نسبت به زمان،تاک دگاهید

 افراد ونحوه اقدام افراد سازگار منش .  زشیانگ   گران، ینسبت به د  تیوهدف ها،احساس مسوول  تینقش کار ،فعال
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را  نیمع یوهدف ها تیدانند.آنها حرفه وفعال یروح وجان م  قلیرا ص تیسالم وسازگار کاروفعال یها تیشخص

تعادل   یحت  میتوان  یندارد واساسابدون هدف نم  یبدون هدف معن  یدانند.زندگ  یانداختن خون دربدن م   انیبه جر  قیطر

 گران یسازگار خودرادر قبال د یها انسان.هدف،منسجم کننده جسم،روان واخالق انسان است.میراحفظ کن یبدن

 دارند.  زیران  گران یدرد  تیدانند ومتقابال انتظار احساس مسئول  یمسئول م 

 یهستند که درجهت رشد وتحقق خود ورشد وتعال یواال مقام  یانسان ها قتیدرحق یسازگاران واقع نیبنابرا

 دارند.  یشدن برترها وفروتر ها گام برم   کسانیجامعه و

خودرا بشناسد  یتیشخص اتیابتدا خصوص دیخواهد درجامعه سازگار باشد با یانسان م  یتذکراست که وق قابل

 کرده بعدبا او ارتباط برقرار کند  ییشناسا  زیطرف مقابل ران  یتیشخص  اتیسپس وارد اجتماع شودآن گاه خصوص

 یم  میررا به شش دسته عمده تقس یاجتماع یجامع عوامل موثر درسازگار ی( درمرور2000وهمکاران ) واتایا

 عوامل عبارتند از   نیشده اند،ا  میتقس  یتر  یبه عوامل جزئ  زیاز آن ها ن کیکنند که هر  

 یندهای،فرایروان یاز خواب وخستگ تینادرست،محروم  هیاز نقص عضو،تغذ یناش یجسمان تی(محروم الف

 یمغز یها  بیزا وآس  بیآس  یعاطف

،از هم  یعیطب  یای،بال ،جنگیکاریب  رینظ  یومهم اجتماع  عیسر  راتییتغ  رینظیطیمح  ی،اجتماع  ی(عوامل روانب

 ادیکانون خانواده،فقر واعت  یدگیپاش

 تیکودک،طرد کردن فرزندان ،حما- ،فقدان رابطه والد ینادرست خانوادگ یالگوها رینظ یتی(عوامل تربج

 از حد کودک،کمبود ارتباط  شیب  ی،خودمختاریعاطف  یها  تی،محروم یافراط

 هیاول یروان بیوآس یاجتماع ده،ضدیهم پاش ت،ازیکفا یب یناسازگار از جمله خانواده ها ی(ساختارخانوادگد

 بخصوص مادر  نیوالد یوروان  یوعدم ثبات عاطف
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 یها یدگیچیوپ یلیوتحص یشغل یناسالم ،تقاضاها یمانند رقابت ها یصنعت دیجد یاززندگ یناش ی(فشارهاه

 د یجد  یزندگ

فراهم   یاجتماع  یناساز گار  یرابرا  نهیکه زم   یارث  یوعاطف  ی،روان  یاختالالت جسم  رینظ  یوارث  یکی(عوامل ژنتو

 کنند.    یم 

است.انسان ها اگر به ظاهر  یاتیضرورت ح کیهرموجود زنده  یخودبرا رامونیپ طیشدن باخود ومح سازگار

وسازش امکان  دیآ یبدست م  رترید یسازگار یدارند ول یروز مصرف م  یسازگارشدن درط یتمام تالش خودرا برا

است.سازگارشدن گاه آگاهانه است  ادنگام نه یسازگار قیقابل قبول ،خوددرطر یقیبه طر ازهاین یاست.ارضا رتریپذ

 ناخود آگاهانه.  یوزمان

 زیاون یمنحصر به فرداست ،روش سازگار یوجود نداردچون هرانسان موجود یآرمان یسازگار یبرا ییارهایمع

 ازهاین  کنیارند،لیدهدبس  یسازگار شدن سوق م  یکه انسان رابه سو  یروهایباشد ن  یمنحصر به فرد ومخصوص خودش م 

 قرار دارند.  تیل اهمدردرجه او

  یرادرجهت منف  یانسان  یها  یوجود دارد که خالف آن عمل کردن ،انرژ  یاجتماع  یسازگار  یبرا  ییاستانداردها

 یمتناسب بافرهنگ،آداب ،اعتقادات،روش ها وانتظارات وخواسته ها وآرمان ها دیسازد.سازش با یسوق داده ونابود م 

 نیرایبه طور منظم به کارگرفته شوند.درغ دیبا یاست که م  یمراحل ودرجات یهرجامعه خاص باشد سازگار شدن دارا

 خواهد شد.  یروان  یختگیصورت فرد دچاراز هم گس

وجهت  تینها یجهت آن مثبت ب کینشان داد که  فیط کیتوان به شکل  یمطلوب ونامطلوب را م  یسازگار

 ..ردیگ  یدوحد قرار م   نیا  انیاست وحد واسط درم   تینها  یب  یآن منف  گرید

وشکست به طور  یناکام  میکه عال ی.به نحودینما"خوب بودن"مطلوب آن گونه است که فرد احساس  یسازگار

 ازوجود اورخت بربندد.  یکل

 به خداوند وخالق است.  شتریهرچه ب  یکینزد  یمذهب  دگاهیدرد  یآرمان  یسازگار
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وبرخوردها   یبه نحوه رفتار اجتماع ینمود اشارات کایسالم درآمر تیشخص یکه بررو یمطالعات انی.مازلو درب

ما دراجتماع آن گونه که  یها ی:آزمودندیگو یدارد.او م  گرانیبه ظاهر سالم خود باد یینمونه ها یفرد نیوارتباطات ب

رغم تحمل   یکوشند عل  یراستا افراد به ظاهرسالم م  نیااست رفتار خواهند کرد.در  یهر فرد  ستهیکنند شا  یاحساس م 

 گرانیجهت الزم است که د نیازا ی.سازگاررندیبه دل نگ یاز آنها رنجش گرانیرنج چنان همرنگ با جامعه باشند که د

کمبود   یها  زهیورفع انگ  یرارادیبودن ودرجهت اعمال غ  یعامه پسند همان عام   یازگارخاطر نشوند.س  دهینگران ورنج

وجلو   یوتعال  شرفتیپ  یبرا  یراه  یسازگار بود.سازگار  دیبا  یومعنو  یمنافع ماد  فتادنیبه خطر ن  یکردن است.برا  حرکت

 یازهایون  میاقدام وسپس احسا س سالمت کن  یوخودساز  یبه خودشناس  میتوان  ی/ان م   قیرفتن وبهتر شدن است.وازطر

 .مییخود راپاسخ گو  یمعنو

وجود دارند  یکه موثردر روند سازگار زیوابسته به آن ن یرهایکه درهر انسان وجوددارد ،متغ یتعداد عوامل به

 زین یگرید دگاهیدرد یرونیوبعد ب یشود.بعد درون یم  لیشوند.انسان از دوبعد تشک یم جادیگونه ا امدیوبه شکل پ

انسان  یروانشناس دگاهی.دردیواخالق یمعنو یروان دوبع یوجسم یوانیوح یشود،بعد ماد یم  لیانسان از دوبعد تشک

دارد   یایکه دردون خود دن ی.انسانیوبعد اجتماع ی،بعدروان یوبدن یوجسم  یاتیشود،بعد ح یم  لیاز سه بعد تشک

انسان   کیبه وسعت    یجهان  یعنیکند    یم   یقابل لمس زندگ  ریموارد غ  یوقابل لمس ودر بعض  یواقع  یایخوددر درون دن

 با هم درارتباط باشند. ایدودن  نیکه ا  رسدیبه نظر م    یعیطب  نیقرار دارد.بنابرا  یخاک  یایدن  نیادردرون  

  ر یعوامل به موارد ز  نیخالصه شدن هرچه بهتر ا  یبرا  یافراد نقش دارند ول  یاجتماع  یدرسازگار  یاریبس  عوامل

 شود:  یاشاره م 

 هوش  - 2-2-2-1

 یسالمت روان- 2-2-2-2

 یوروان  یجسم  یماریب- 2-2-2-3

 یواجتماع یاقتصاد  تیوضع - 2-2-2-4
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 فرهنگ- 2-2-2-5

 خانواده- 2-2-2-6

 فرد  تیشخص- 2-2-2-7

 یودرجات عال التیتحص  زانیم    - 2-2-2-8

 یزندگ  یفردبرا  زهیانگ- 2-2-2-9

 درخانه ومدرسه  یتیترب  یروشها- 2-2-2-10

 افکار واحساسات افراد درمورد مسائل مختلف  .- 2-2-2-11

 یاجتماع یدررابطه با سازگار  ییها  هیونظر دگاههاید  2-2-3

 :یشیروان پو  هینظر2-2-3-1

 یالگو کی نیهمچن یو اریاروناهشیهش مهیار،نیوجود دارد:هش هیبرآن است که درذهن سه ناح دیفرو یالگو

سه  یدارا تیباوربود که شخص نیمکان نگار ذهن است.اوبرا یالگو نیبوجود آوردکه مکمل ا تیاز شخص یساختار

 یکیزیف یها تیسه جزئ کل نیکنند.ا یانسان باهم تعامل م  یاز رفتارها یعیوس جادمجموعهیا یمولفه است که برا

مولفه ها بن،من  نیروند.ا یبه شمار م تیسه جنبه ازعملکرد شخص یخالصه برا یبلکه برچسب ها ستندیدربدن ن

 یم   یرویپ  تیشودواز اصل واقع  یم   داریازبن،پد  تایکند.من نها  یم   یرویشوند.نهاد)بن(از اصل لذت پ  یم   دهیوفرامن نام 

کند چه  یم  نییمولفه است که تع نیواجتماع است.هم نیوالد ی،تجسم ارزش ها تیشخص فهمول نیکند.فرامن سوم 

سرچشمه   نیمعتقداست که فرامن از ئالد  دیلذت.فرو  یتکامل است تادرپ  یشتردرپیغلط است.وب  زیدرست وچه چ  زیچ

سه  ی.فرامن داراودش یم  دهینام  یدرون فکن9و)جامعه بزرگ تر نیوالد یارزش ها رشیپذ ایجذب  ندی.فراردیگ یم 

کوشد  یکند کامال منع کند.دوم م  یکوشد هرنوع تکانش بن راکه جامعه محکوم م  یاست اول م  وستهینقش به هم پ
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کند فردرابه  یم  ی.سوم،سعیعمل کندتابامالحظات عقل یگرفتن مالحظات اخالق شتربادرنظریمنرا مجبور سازد که ب

 (1375ر، ی  ی.)کارور وشکند  تی،کالم وعمل هدا شهیسمت کمال مطلق دراند

 یسازگار  جهی(نتی)بامنش روان آزردگیروان آزردگ  اتی،خصوصیگر  لیازراه روان تحل  یمنش شناس  یکل  هیبرپا

ونسبتا  یسازگارشده اجتماع یها تیفیبه ک ییبدویل یاست.اگرکشاننده ها یاجتماع تیباواقع زیغرا یرکافیغ

منش  نیوتفاوت ب صیآورد.درهرحالت تشخ انیآزرده سخن به م  رروانیتوان ازمنش غ یحالت دهند،م  رییدارتغیپا

 یاجتماع یکمبود سازگار زانیبه م  یاست.ودر درجه اول بستگ ریبهنجار )متعادل(وروان آزرده کامال متغ

 (1361دارد.)فروم، 

 دیفروستند،نویاز تفکراو موافق ن یخاص یهستند،اما با جنبه ها دیفرو رویپ یکه به طور کل یپردازان هینظر

 بوده اند  دیفرو  یاساس  دینظر دراغلب عقا  دیتجد  یشوند چون درپ  یم   دهینام   دیجد انیگرا  لیروان تحل  ای  انیگرا

 کسونیار هی. نظرابدییرشد م  یمراحل یهر فرد، ط تیاعتقاد داشت که شخص دیهمانند فرو زین کسونیار

 .پردازدیدر تمام طول عمر م   یتجربه اجتماع  ریتاث  حیبه تشر  د،یفرو  یجنس- یمراحل روان  هیبرخالف نظر

پیاژه که بر رشد شناختی تأکید دارد , اریکسون بر ابعاد عاطفی و اجتماعی رشد تکیه میکند . شاید  برخالف

بتوان نظریه ی پیاژه در رشد شناختی و نظریه ی اریکسون در رشد عاطفی و اجتماعی را مکمل یکدیگر دانست , زیرا 

یک جنبه ی مهم از ابعاد روان شناسی را مورد دقت و بررسی قرار داده اند . خود اریکسون نیز در یکی    هریک از آن ها

از مصاحبه هایش , یافته های خویش را با تحقیقات پیاژه مربوط کرده و گفته است )) گویی آنان یک فرش را از دو سوی 

با  کسونش تحلیل روانی تأکید داشته , اما دیدگاه اریمختلف می بافته اند (( . هرچند اریکسون مانند فروید به رو

دیدگاه فروید تفاوت های بسیار دارد و نظریه ی تحلیل روانی اریکسون فاصله ی زیادی با مکتب روانکاوی فروید دارد  

. 

ها و نوشته های اریکسون , تحلیل روانی را گسترش داد و آن را با زمینه های مهم دیگر مانند مردم  پژوهش

ناسی فرهنگی و روانشناسی و رشد کودک و مطالعه تاریخی انسان و ادبیات و هنر در هم آمیخته است . نوشته های ش



10 

 

است که درباره ی کودکان , نوجوانان و بزرگساالنی که   یاریکسون مانند روانکاوان , همراه با توصیف و تبیین های مورد

رت گرفته است , اریکسون معتقد است که ))من(( عالوه بر نقش دارای مسائل و مشکالت عاطفی و روانی داشتند , صو

از  را(( دارد , دارای یک عملکرد شناختی ارثی است . به این علت اریکسون 2(( و ))من برتر1واسطه ای که بین )) نهاد

تباط متقابل بین جمله ی ))روانشناسان من (( به حساب می آورند . به نظر او هر پدیده ی روانی را باید در سایه ی ار

 عوامل زیستی و معیارهای روانی و اجتماعی , حتی تجربه های شخصی مورد مطالعه قرار داد .

محور نظریه ی ))رشد من(( در انسان مطابق نظریه ی اریکسون این است که رشد و تکامل هر فرد یک رشته    

حاکم بر این جریان اپی ژنتیک نام دارد ؛   مراحل مشخص و جهان شمول دارد که درتمام افراد بشر موجود است . اصل

 او رشد می کند . دادهاییعنی نخست شخصیت انسان , براساس مراحل از پیش تعیین شده واستع

وی این بود که مراحل رشد بوسیله ی عوامل ارثی تعیین می شود پسوند اپی به معنی بستگی است؛رشد    منظور

د رشد , در آمادگی انسان برای تحریک به طرف محرکها , بروز آگاهی و به عوامل ژنتیکی بستگی دارد . این استعدا

اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی طوری ساخته  دومارتباط متقابل با عوامل وسیع و مختلف اجتماعی ظاهر می شود ؛ 

ی به وجود آمدن شده است که بتواند این ظرفیتها و گرایش های بالقوه را شکوفا و محافظت کند و شرایط ممکن را برا

مراحل رشد , تسریع کند. به نظر اریکسون , انسان در هر یک از مراحل رشد با یک بحران روانی اجتماعی روبروست . 

چون حل کردن این بحران ها اساس نظریه ی اریکسون را تشکیل می دهد . درصورتی که فرد , این بحران ها را حل 

ل بزرگتر روانی درگیر شود و سالمت روانی خود را تأمین کند و در غیر اینصورت کند , این امکان را می یابد که با مسائ

 سالمت روانی او به خطر می افتد .

از بحران یک نقطه ی عطف در مرحله ای از زندگی است؛ یعنی یک دوره ی مهم از زندگی که هم دشوار  منظور

ی که در هریک از مراحل رشد فرد پیش می آید , یک است و هم امکان غلبه کردن بر آن وجود دارد. این بحران روان

دو نوع از تجربه های روانی متضاد , دوره ی  خاطرجزء مثبت و یک جزء منفی دارد . مثالً آسایش خاطر و عدم آسایش 

شیرخوارگی کودک است . همچنین در هریک از مراحل رشد , دو نیروی متضاد وجود دارد که یکی انسان را پیش میبرد 

یگری او را عقب می راند , نیروی پیش برنده در واقع انگیزه ی رشدی است که شامل نیاز درونی انسان برای زندگی و د



11 

 

آوردن تعادل و توازن می شود . اما نیروی عقب برنده در جهت عکس انگیزه ی زندگی عمل می کند ویرانگر  بدستو 

 نسان فعالند.است . این دو نیرو در تمام مراحل رشد و در طول زندگی ا

   

 -1ساخت: یوارد م  دیرا بر فرو یاساس یرو او نقدها نیکامال متفاوت بود و از ا دیآدلر و فرو ینظر یها دگاهید

داشته است. آدلر   دیتأک  یجنس  زیاز حد بر غرا  شیغافل بوده است و ب  یاز نقش عوامل اجتماع  دیآدلر معتقد بود که فرو

شود. او   یم   نییتع  یاجتماع  یروهاین  لهیبلکه به وس  یشناخت  ستیز  یروهاین  لهیداشت که رفتار انسان نه به وس  دهیعق

 میتوان یم  گرانینسبت به د شیو نگرش ها یشخص یروابط اجتماع یرا تنها با بررس تیاظهار داشت که ما شخص

با  یهمکار یبرا یتوان آن را به عنوان استعداد مادرزاد یکه م  ،یعالقه اجتماع نیکرد که ا شنهادی. آدلر پمیبشناس

 یاجتماع تیموقع نیکند. نخست یرشد م  یکرد در کودک فیتعر یو اجتماع یشخص یبه هدفها دنی جهت رس گرانید

کودک، عالقه کودک   یتیشود. و به واسطه مهارت ترب  یروز تولد آغاز م   یکودک، ارتباطش با مادر است که از ابتدا  کی

کند در   تیو تعاون ترب   یعالقه را در جهت همکار  نیا  گونهشود. هر گاه مادر بداند که چ  یم   دایپ  گریت به شخص دنسب

، 1930متمرکز خواهد شد )آدلر،    یکودک در جهت احساس اجتماع  یو اکتساب  یمادر نوزاد  یها  تیظرف  هیآن صورت، کل

 (.329، ص1380و نقد آن،    یروانشناس  یبه نقل از مکتب ها

 یدر حال نیکرد و ا یم میجداگانه تقس یرا به بخش ها تیشخص دیبود که فرو نیا دیآدلر بر فرو گرینقد د - 2

 است.  یکپارچگیوحد و    یاست و دارا  گانهی  ت،یآدلر شخص دیاست که از د

 کیداشت که  دهیانسان باشد. او در مقابل عق زشیانگ هیپا ،یجنس التیبود که تما نیمخالف ا داًیآدلر شد - 3

 نیبود، آدلر در ابتدا ا نیخودش چن یکننده رفتار است. چنانکه آشکارا در زندگ نییتع یرویحقارت  ن یاحساس کل

از  شیب دیاست، با تأک ینقص عضو ارث کی یدارا هک یداد. کودک یبدن ربط م  وبیمع یاحساس حقارت را به قسمتها

با تالش فراوان بر لکنت زبانش  نیکند نقص را جبران کند. به عنوان مثال، دموست یم  یاندازه بر کارکرد ناقص آن سع

ضعف خود را جبران کند   ادیز  نیدارد ممکن است با تمر  فیضع  یکه بدن  یکودک  نیشد. همچن  یفائق آمد و سخنور بزرگ

 .دیدر آ  یشکارصورت ورز  هو ب
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  که یگرفته است. در حال دهیانسان ناد ییایو پو تیرا در رشد شخص ندهینقش آ دیآدلر معتقد بود که فرو - 4

بود. او معتقد بود   ندهیآ  یآدلر به سو  یریداد جهت گ  یقرار م   دیگذشته را به عنوان عامل مؤثر در رفتار مورد تأک  دیفرو

 ینیب شیپ ای ندهیآ یهدفها یمؤثر باشد. تالش برا اریبس انانس یتواند در رفتار کنون یم  ندهیاهداف آ یکوشش برا

که با تر از لعن  یگذارد. به عنوان مثال کس ریدهد و بر آن تأث رییتواند رفتار زمان حال ما را تغ یم  ندهیآ یدادهایرو

را در  یکودک ننقش دورا چگاهیکند. البته آدلر ه یانتظار رفتار م  نیبرد، مطابق هم یجاوادنة پس از مرگ به سر م

احساس حقارت که منشأ   حیدانست. او در توض  یمؤثر م   اریدر رفتار انسان بس  زیرا ن  ندهینکرد اما آ  یانسان نف  تیشخص

را در همه انسانها به وجود   یاحساس حقارت کل  کیاندام کودک    یو کوچک  یدرماندگ:  دیگو  یداند م   یم   زشیانگ  یاصل

 مهم است.  اریت بسیدر رشد شخص  یکودک  نیآورد بنابرا  یم 

نپرداخته   دیآنچنان که با  یاریبه هش  دیاست. به نظر او فرو  یاریمربوط به هش  دیازجمله اشکاالت آدلر بر فرو  - 5

را مورد   یاریآدلر هش  کهیرفتار توجه داشت در حال  اریناهش  یکننده ها  نییبه تع  دیآن غافل بوده. فرو  تیاست و از اهم

خود  هینظر حیخود آگاه است. او در توض یها زهیدانست که از انگ یم  اریهوش یداد. او انسان را موجود یقرار م  دیتأک

. میکن نییخود تع یرا مطابق سبک زندگ تمانیکه شخص می: ما استعداد آن را داردیگو یقدرت خالق خود م  رامونیپ

 تیخصدر ساختن ش  ارانهیما هش یعنیقدرت خالق    گریانسان است. به عبارت د  یقدرت خالق نشانگر اصل فعال هست

مشارکت  مایسرنوشت خود مستق نییکه در تعرا دارند  نیا یی. در واقع اشخاص توانامیو سرنوشت مان دست اندر کار

 کند.  نییمنفعالنه منتظر بمانند تا تجارب گذشته، سرنوشت شان را تع نکهیکنند نه ا

سازد و   یخود را م  تیشخص ارانهیشود که اوالً آدلر معتقد است انسان هش یاستنباط م  نیگفته ها چن نیا از

 بود.  ییجبر گرا  یبه نوع  لیکرد و متما  یم   دیتأک  اریکه بر جنبه ناهش  دیدارد. بر خالف فرو  اریانسان اخت  اً یثان

در دوران   یدارد که: احساس حقارت حت یم  انیاحساس حقارت ب حیدر ضمن توض یگرید یدر جا نیهمچن

 در صدد برطرف کردن آن است.  ارانهیدارد و هش  یاست و کودک از آن آگاه  ارانهیهش  یکودک

. او معتقد بود افراد یدانست نه کسب لذت جنس یم  ییجو یهدف مهم انسان را برتر گرید یآدلر در نقد - 6

مختلف   یرا به صورت ها  ییجو  یبرتر  یکنند. ما تالش برا  یگوناگون استفاده م   یهدف ها از رفتارها  نیبه ا  دنیرس  یبرا
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. که آدلر آن را »سبک میده یدر خود پرورش م  سخپا یخود را برا یشخص وهیما شاز  کیو هر  میساز یجلوه گر م 

.  میکن  یخود را جبران م   یالیخ  ای  یآنها حقارت واقع  لهیاست که به وس  ییشامل رفتارها  ی. سبک زندگ دینام   یم   «یزندگ

 شیاست که به افزا نیمانند ورزش و تمر ییها تیشامل فعال یدارد سبک زندگ یکه ضعف بدن یدر مورد مثال کودک

با دقت داشت که اواًل هدف  دیپس با رد،یگ یدر کودک شکل م  یسبک زندگ نیشود. ا یم  یاو منته یبدن یرومندین

 یم   ارانهیخود را هش  یفرد، سبک زندگ  اً ی. و ثانیو فائق آمدن بر احساس حقارت است نه کسب لذت جنس  ییجو  یبرتر

 یکیشود بلکه به عنوان  یسائق غالب مطرح نم کیبه عنوان  تیجنس دگاه،ید نی. »به عالوه از اارانهینه ناهش ندیآفر

 یو اجتماع  یفرد  یها  شرفتیو سبب همه پ  یذات  یامر  ، یبرتر  یشود.« کوشش برا  یم   یتلق  یدر جهت برتر  لیاز وسا

 (.328و نقد آن، ص  یاست )مکاتب روانشناس

داد. به  یارائه م  یدیجد یرهایکرد انتقاد داشت و تفس یها م  دهیدرباره پد دیکه فرو ییها ریآدلر به تفس - 7

بر  یبزرگ را احتماال به عنوان دفاع ی»روزولت« بر شدت عمل و انجام کارها دیتأک دیفرو روانیپ کهیطور مثال در حال

احساس حقارت مربوط به  هیعل یدفاع یها زمیاز مکان یا انهآورند، آدلر آن را نش یبه حساب م  یاضطراب اختگ هیعل

زن را  کی دیشد اریبس یو همفکرانش ممکن است پرخاشگر دیکه فرو یدرحال ایداند.  یم  یدوران کودک یضعف ها

 شطرد نق ای لیاعتراض به احل انگریرا ب یکار و روانشیمرد( بدانند، آدلر و پ ی)آلت تناسل لیبه احل ینشانه غبطة و

 (. 171، ص1381  ور، یکد  نیترجمه پرو  ن،یآورند )ِپرو  یه همراه با ضعف و احساس حقارت است به حساب م زمانه ک  یقالب

 نهیزم  یتولد بوده است. او در بررس بیبه آن توجه نداشته است، ترت دیکه به نظر آدلر فرو ینکات گریاز د - 8

تجارب   ، یتولد قائل است. به اعتقاد و بیو ترت تیشخص نیارتباط ب یبرا یفراوان تیّاهم مارانشیب یدوران کودک یها

آنها  یآت یها تیشخص یعامل در شکل بخش نیو ا داشتتفاوت خواهد  گریکدیتولد با  بیکودکان به ترت یاجتماع

امر تا تولد فرزند دوم   نیتوجه برخوردار است و ا  نیشتریکند. به عنوان مثال فرزند نخست خانواده از ب  یم   جادیتفاوت ا

در  تیاحساس عدم امن لیدر فرزند نخست، به دل نکهیا جهی. نتابدی یکه به منزله خلع توجه کامل از اوست ادامه م 

 تکاران،یآدلر اغلب جنا انیبود( به ب نیفرزند نخست دیشود ) فرو یم  داریپد گرانیخصومت نسبت به د یخانواده نوع

رسد که  یم  جهینت نیخود به ا یفرزندان نخست خانواده بوده اند. او در ضمن پژوهش هاها از  یروان نژندان و الکل

اش را بر فرزند   یکوشد تا تفّوق و برتر یو حسود است و مدام م  رّدجاه طلب، متم یفرزند دوم خانواده به طور افراط
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با فرزند نخست و فرزند آخر خانواده سازگارتر و بهنجار تر  سهیوجود آدلر او را در مقا نینخست به اثبات برساند. با ا

 خواهد بود.  نیوالد  یبرا  یمشکل رفتار کیدارد که فرزند آخر، اغلب لوس بار آمده و    یو اظهار م   ابدی  یم 

را به عنوان  شیکارها ی. ودید میتعل نیدر برل دیفرو رویحقوق زن، به عنوان روان کاو پ هیطرفدار اول ، یهورنا

 کند..  یم   فیو نه مخالف با او توص  دیاصالح کننده و بسط دهنده نظام فرو

داشت، و  یدوست م  شتریکرد و برادر بزرگترش را ب ینداشت. مادرش او را طرد م  یفیاصال تعر یهورنا یکودک

 نیآورد. ا یو خصومت به وجود م  یارزش یب دیکرد، و در او احساس شد یم  ریتحق وستهیو هوش او را پ افهیپدرش ق

 یاز نفوذ تجارب شخص  یگرینمونه د نیداد، و ا  شدر او پرور  دینام   «یرا که بعدها »اضطراب اساس  یزیفقدان محبت چ

 (...نینو  یروانشناس خی، به نقل از تار1978  نز، یدهد )راب  یرا نشان م   تیدر باره شخص  دگاهشیپرداز بر د  هینظر

 هی. »هر چند آنچه را که پارفتیاو را پذ  یدانست و چند تا از اصول اصل  یم   دیابتدا خود را به عنوان شاگرد فرو  او

رهنمون شد    ییشناخت بهتر مرا به جهت ها  یمن برا  ی... که جستجوافتمیدانستم حفظ کردم، در  یم   دیفرو  میتعال  یها

 (.نینو  یروانشناس  خیبه نقل از تار  13ص، 1945  ، یمتفاوت بود«)هورنا دیفرو  یها  هیکه با نظر

که در چارچوب   دشیعقا یمتفاوت است که به ندرت باز شناس دیبا فرو یاز نظام او به اندازه ا ییاما، بخشها  

 .دینما  یقرار گرفته اند دشوار م   دیافکار فرو

کرد متأثر شده  یدر آن کار م  یاز نفوذ روح زمان که و دیفرو یاساس یاز فرضها یمعتقد بود که بعض یهورنا

 ریینظام خود را آغاز کرد، زمان به شدت تغ  نیتدو  یکه هورنا  ی. هنگام 1940... و  193دهه    یدر سالها  نکهیا  گریبود، و د

 دیو نقش دو جنس تجد ینگرش ها نسبت به رفتار جنس درتفاوت داشت و  یو فرهنگ یبود.آداب و رسوم فکر افتهی

 نداشت.  یبا روح زمان سازگار گرید  دیفرو  یها  هیاست، نظر  یهینظر شده بود. بد

 یمتفاوت بود. هورنا  زیتفاوت داشت، بلکه مکان آنان ن  دیکرد با زمان فرو  یدر آن کار م   یکه هورنا  یتنها زمان  نه

داشت. به عالوه  یجنس لیمعروف خود را نسبت به مسا یکرد، که  نگرش ها نیمتحده تدو االتیرا در ا شیها هینظر
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 یاتوان به حساب نفوذه یآنها را تنها م یاش نبودند، و تفاوتها یقبل ییاروپا مارانیاو همانند ب ییکایامر مارانیب

 کرد.  یادعا م   دیآن چنان که فرو  ، یشناخت  ستیگذاشت، و نه عوامل ز  یاجتماع

 روش پژوهش، جامعه ونمونه:

 مقایسه ای است.  –نوع علی  از حاضر توصیفی و پژوهشروش 

می باشد 93-94سال تحصیلی    ، شهر فارسان در2مقطع متوسطه    جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر

 نفر که از این تعداد 1721 اساس آخرین آمار گزارش شده از مدیریت آموزش وپرورش شهرستان فارسان آمار کل دانش آموزان بر

، حجم نمونه 920اساس محاسبات جدول مورگان برای جامعه آماری  دانش آموز دختر می باشد. بر 920دانش آموز پسر و 801

مدارس دخترانه شهر لیست اسامی دانش آموزان بین  ، ازمنظم)سیستماتیک(تصادفی  نفرکفایت می کند. که به صورت 276برابر با 

 فارسان نمونه مورد نظر انتخاب گردید.

 :هاابزارگردآوری داده

بیان پایایی وروایی به  ذیل  که در نامه محقق ساخته استفاده شده پرسش ، وسازگاری بلهای نامهاین تحقیق از پرسش در

 آنها پرداخته می شود:هرکدام از 

 

 :سازگاری بلنامه  پرسش  وروایی  پایایی 

توسط بل تدوین گردید.اودرزمینه سازگاری دوپرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به  1961این پرسشنامه درسال 

گیرد که عبارتند از:سازگاری دانشجویان ودانش آموزان است ودیگری مربوط به بزرگساالن.هرفرم پنج بعد سازگاری را دربر می 

درخانه،سازگاری بهداشتی،سازگاری اجتماعی،سازگاری عاطفی،سازگاری شغلی.اعتبار هریک از ابعاد مذکور،امکان مقایسه افراد 

رابایکدیگر ممکن می سازد.نمره کل به دست آمده را می توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد.دراین پزوهش 

سشنامه مربوط به سازگاری اجتماعی استفاده شده است.که درآن نمره باال نشانگر دوری وکناره گیری ازتماس های اجتماعی ازپر

 وتسلیم دربرابر آن معرفی می شودوافرادی که نمره کم احراز کرده اند درتماس اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.

 اعتبار وروایی پرسشنامه: 3-4-2-1
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(ضرایب اعتبار رابرای خرده مقیاس های سازگاری درخانه،سازگاری بهداشتی،سازگاری اجتماعی،سازگاری 1962بل)

%گزارش کرده است.همچنین این آزمون روایی 94%،و85%،91%،88%،81%،91عاطفی،سازگاری شغلی وبرای کل آزمون به ترتیب 

 (1962ا آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است بل)باالیی در تشخیص گروه های بهنجار از نوروتیک وهمبستگی ب

نفر به صورت تصادفی اجرا شداعتبار این  200(بعداز ترجمه و ویرایش برروی 1371این پرسشنامه توسط بهرامی احسان )

ی سوال که تامین کننده تمام بخش های قابل محاسبه ازقبیل ساز گاری کل ،سازگار 80آزمون با روش آلفای کرونباخ براساس 

درخانه ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری عاطفی وسازگاری شغلی بود محاسبه گردید وضریب آلفای آن معادل 

 بدست آمد.89%

نفراز دانشجویان شاغل به تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد مشهد   15( برروی  1374درپژوهش دیگر که توسط عبدی فرد)

 %بدست آمد88باروش ضریب آلفای کرونباخسوالی  80صورت گرفت اعتبار آزمون 

روایی پرسشنامه از دوطریق بدست آمده است: اول اینکه سوال های هریک از بخش های پرسشنامه، درمحدوده ای انتخاب 

د %درصد باالیی وپایینی درتوزیع نمرات بزرگساالن مشهود باشد ،لذل دراین فرم پرسشنامه تنها موار50شدند که اختالف آنها ،بین 

ی ذکرشده اند که تمایز سریع بین دوگروه کامال متفاوت رانشان می دهد.دوم اینکه ،پرسشنامه درنتیجه تالش های متخصصین 

 بسیار ضعیف ساز گاری داشتند وهمچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند دربین آنها تمایز ایجادکند.

 شیوه نمره گذاری وتفسیر نمرات: 3-4-2-2

ربوط به ابعاد مختلف ساز گاری به صورت پراکنده درپرسشنامه منظور شده اند وهرسوال باانتخاب یکی از سه .سوال های م

گزینه بلی،خیر یا نمی دانم)؟(پاسخ داده می شود نمره گذاری هر سوال طبق جدول هنجار شده صورت می گیرد.دراین آمون تنها 

ول هنجار شده ،به گزینه انتخابی عدد صفریا یک تعلق می گیرد.نمره سازگاری پاسخ بلی یاخیر ،امتیاز دریافت می کنند.براساس جد

فرد،برابر با مجموع امتیاز هایی است که ازتمام سوال ها بدست آمده است.عالوه برنمره کل می توان نمره های سازگاری فردرا درهریک 

د که نشان دهنده میزان سازگاری فرد درآن بعد می از ابعاد ساز گاری درخانه ،بهداشتی ،اجتماعی،عاطفی وشغلی محاسبه نمو

باشد.الزم به ذکراست که نمرات درهر بعد به دوقسمت نمرات مربوط به نمونه های زن ونمرات مربوط به نمونه های مرد تقسیم می 

 شود.سطح نمرات این دوگروه تا حدی باهم تفاوت دارد
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 نحوه نمره گذاری پرسشنامه ساز گاری بل

 ده مقیاس هاخر سوال ها

1-11-16-22-25-31-40-51-55-

67-71-75-81-85-91-96-101-111-

116-121-127-131-137-142-147-

151-157 

 سازگاری درخانه بلی

 خیر  -7-35-46-62-106

3-6-13-19-24-27-33-38-42-

48-53-57-61-66-73-78-84-88-93-

97-103-108-113-117-122-126-133-

136-141-146-152-156 

 سازگاری بهداشتی بلی

 خیر  ..…

4-15-17-21-29-32-50-52-59-

72-77-87-99-107-119-124-132-

138-144-154 

 سازگاری اجتماعی بلی

8-37-44-63-68-83-94-102-

114-128-148-158 

 خیر 

2-10-14-18-23-28-34-39-43-

47-54-58-65-70-74-79-82-90-92-

 سازگاری عاطفی بلی
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100-105-109-112-120-123-130-

134-140-143-150-153-160 

 خیر  .…

5-9-20-30-36-41-45-49-76-

80-89-98-104-110-115-129-135-

139-145-149-155-159 

 سازگاری شغلی بلی

12-26-56-60-64-69-86-95-

118-125 

 خیر 

 اعتبار وروایی پرسشنامه محقق ساخته: 

 (استفاده شد.1996درطراحی سواالت این پرسشنامه )پرسشنامه محقق ساخته( از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ) 

جهت بررسی روایی پرسشنامه ساخته شده، از  نظرات استاد راهنما، استاد مشاور و چند استاد از گروه علوم تربیتی و جامعه 

طراحی شده و اهداف تحقیق در اختیار ارزیابان قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات  شناسی استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه

 آنها، تغییرات الزم از نظر محتوایی و صوری در پرسشنامه لحاظ شد.

می باشد.  7/0( باالتر از 759/0نتایج حاصل از بررسی الفای کرنباخ درتحقیق حاضر نشان داد که میزان ضریب پایایی )

 باشد.بزار محقق ساخته میزان کاربری از شبکه های اجتماعی از پایایی قابل قبولی برخوردار میبنابراین، ا

 

 

 یافته های پژوهش:

 ال،متوسط وپایین تفاوت وجود دارد.، با کاربری با2بین سازگاری اجتماعی دختران مقطع متوسطه  فرضیه:   
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روش تجزیه وتحلیل داده ها:    

درپژوهش حاضر تجزیه وتحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس      دردوسطح آمارتوصیفی )فراوانی ،درصد،میانگین 

می و...( انجام می شود. وسپس به بررسی ومقایسه متغیرها پرداخته  مستقل   تی  وانحراف معیار( و استنباطی)تحلیل واریانس و  

 شود.

 

 :پیشنهادات کاربردی

به مسووالن و مدیران ادارات  و صاحبنظران پیشنهاد می شود که امکانات الزم را جهت برگزاری کارگاه های آموزشی  -1

 .فراهم نمایند درزمینه های مختلف  افرادباال رفتن میزان آگاهی افراد جهت شکوفا شدن استعدادهای برای 

آمده مبتنی بر اینکه کاربری باال و متوسط در شبکه های مجازی می تواند در تغییر نگرش با توجه به نتایج به دست  -2

افراد نسبت به شخصیت دیگران موثر باشد بنابراین به مسووالن و دست اندر کاران ادارات مختلف، پیشنهاد می شود 

 دازند. های جمعی به فرهنگ سازی این شبکه های مجازی بپردر این راستا از طریق رسانه 

 فهرست منابع فارسی
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 .4روانشناسی،سال پانزدهم،شماره 

، پایان نامه کارشناسی بررسی عوامل موثر برسازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد وغیر شاهد(. 1385خدایاری فرد، م. ) -11
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