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پيش بيني سازگاري  حمايت اجتماعي ادراك شده درهاي  لفهؤتعيين سهم م
  1389مقطع دبيرستان شهر جوانرود سال  آموزان دختر اجتماعي دانش

  **شيرين احمدنيادكتر  ،صباح رستمي

  چكيده:
حمايت اجتمـاعي ادراك شـده در پـيش بينـي سـازگاري اجتمـاعي دانـش        هاي  لفهؤپژوهش حاضر با عنوان تعيين سهم مهدف 

 هـاي حمايـت اجتمـاعي ادراك شـده     لفـه ؤتعيـين سـهم م   89-90آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر جوانرود در سال تحصيلي 
شـده از  ك (حمايت اجتماعي ادراك شـده از خـانواده، حمايـت اجتمـاعي ادراك شـده از دوسـتان، حمايـت اجتمـاعي ادرا        

اجتماعي والدين در پيش بينـي   -، حمايت اجتماعي به طور كلي) و پايگاه اقتصادي همكالسيها، عقيده راجع به حمايت اجتماعي
بـود. جامعـه آمـاري پـژوهش را      89-90سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر جوانرود در سال تحصـيلي  

 89-90جر، نيايش، زينبيه، عفت، فرزانگان) شهر جـوانرود كـه در سـال تحصـيلي     ها (تزكيه، يدانش آموزان دختر دبيرستانها ةكلي
ـ نحجم نمونه و ). براي انتخاب حجم نمونه از جداول منتشر شده استفاده  N= 1750داد ( مي مشغول به تحصيل بودند تشكيل  اييه

از روش نمونه گيري متناسب با حجم نمونـه   ها دستيابي به نمونهد. همچنين براي تعيين سهم هر يك از مدارس و تعيين شنفر  333
حمايت اجتمـاعي ادراك شـده جمـع آوري و بـراي      ةشخصيتي كاليفرنيا و پرسشنام ةاستفاده شد. اطالعات با استفاده از پرسشنام

ودارهـا و آمارهـاي اسـتنباطي،    حاصل با استفاده از آمارهاي توصيفي، جداول فراواني و نمهاي  پژوهش، دادههاي  ارزيابي يافته
  تجريه و تحليل شد.   spssتحليل رگرسيون چند متغيره به كمك نرم افزار آماري 

  نشان داد كه:   ها نتايج حاصل از تحليل داده
  بين حمايت اجتماعي ادراك شده از خانواده با سازگاري اجتماعي همبستگي معنادار وجود دارد.   - 1
  طور كلي با سازگاري اجتماعي همبستگي معنادار وجود دارد.  بين حمايت اجتماعي به  - 2
  بين حمايت اجتماعي ادراك شده از همكالسيها با سازگاري اجتماعي همبستگي معنادار وجود دارد. - 3
  اجتماعي والدين با سازگاري اجتماعي همبستگي معنادار وجود دارد. -بين پايگاه اقتصادي  - 4

اك شده از خانواده بيشترين سهم و حمايت اجتماعي ادراك شده از دوستان كمترين سـهم را در  همچنين حمايت اجتماعي ادر
  پيش بيني سازگاري اجتماعي نشان دادند . 

  ها كليد واژه
  حمايت اجتماعي ادراك شده، سازگاري اجتماعي، دانش آموزان، پايگاه اقتصادي اجتماعي  
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  مقدمه 
سالمتی افـراد اسـت.    ،شود تا امروز به آن اهمیت زیادي داده شده و می گذشتهیکی از مسائلی که از 

تن و عمـر  در طول اعصار و قرون گذشته بشر همیشه در تالش بوده است تا راهی براي سـالم زیسـ  
به موازات این هدف پیشرفتهاي پزشکی زیادي نیز حاصل شده است. ولی  وطوالنی داشتن پیدا کند 

تواند انسانها را به سمت سالمت کامل یـا الاقـل نسـبی     رسد صرف پیشرفت پزشکی نمی به نظر می
عامـل   ،توانیم بگوییم اهمیت آن دست کمی از پیشرفتهاي پزشـکی نـدارد   سوق دهد و عاملی که می

ـ اجتماعی است. عوامل اجتماعی نقش مهمی در ایجاد، حفظ یا از میان رفـتن سـالمت انسـان دار    د. ن
بلکـه   ،را افـزایش دهـد    ایجاد بیمـاري و معلولیـت  است کن ممهاي اجتماعی نه تنها شرایط و موقعیت

خطـرات  ن تـری  ند. مهمکظ پیشگیري از بیماري و حفظ سالمت ترسیم به لحاتواند افق خاصی را  می
هاي ناسالم زنـدگی و   از شیوه اي در نتیجۀ مجموعه مطرح براي سالمت و رفاه و آسایش فرد معموالً

  .)1379 (محسنی، شود رفتار خطرآفرین ایجاد می
هاي برد و در ضـمن کنشـ   تماعی به سر میاي از روابط متقابل اج انسان در هنگام تولد در میان شبکه

تـی اجتمـاعی   ، هئیکنـد  میراث جامعه را به خود جذب می ،دهد روي می متقابلی که میان او و دیگران
بـه فراخـور تغییـر آنهـا      ،کنـد  در سراسر عمر با حمایت این شبکه روابط متقابل زیسـت مـی   ،یابد می

شناسـان و   شناسان و روان گیرد. اکنون بیشتر زیست ه از جامعه سرمشق میرشود و هموا دگرگون می
ـ   انسـانی را نمـی   ةکه شخصیت پیچیداند  هشناسان دریافت  جامعه معـدودي غریـزه   بـه  اسـتناد   اتـوان ب
بینی کرد و براي شناخت شخصیت هر کسی باید عوامـل گونـاگون زنـدگی مخصوصـاٌ محـیط       پیش

  ).1380، 1کوف (اگ برن و نیم اجتماعی او را مورد مطالعه قرار داد
هـاي مقابلـه و حمایتهـاي اجتمـاعی موجـود      پذیري هر کس در برابر فشار روانی متأثر از مهارت آسیب
دهـد. بـه طـور مثـال      پذیري احتمال پاسخ غیر انطباقی به فشـار روانـی را افـزایش مـی     . آسیباست

اند  ن محیط محرومای کهی نکنند در مقایسه با همساال کودکانی که در محیط پر مهر و محبت رشد می
هـایی   کند. ویژگـی  تر بروز میکما هي نیز در آناختالالت رفتار . معموالًکمتر در معرض آسیب هستند

فشـار  احسـاس  ها، امیدها) بر میزان  ، مهارتها ، ترسهاي زندگی دارند (انتظارات که افراد در موقعیت
گذارد. تجربه و موفقیت در مقابله با موقعیتهاي مشابه، اعتماد بـه   مقابله با آن تأثیر می تروانی و نسب

ن (انسجام خود را از دست ندادن) به عوض از پا افتـادن در رویـارویی بـا    نفس، توانایی خونسرد ماند
ها از رشـد شخصـیت ناشـی     دارد. این ویژگی و پاسخ آنرد واقعی موقعیتها ومشکل همبستگی به برآ

  ).1378 ،2شوند که در حقیقت تحت تأثیر روابط اجتماعی است (ساراسون و ساراسون می
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بگذرند، افراد نیز حمایت اجتماعی موجود کند که از مانع  کمک میطور که یک پل به مسافران  همان
هـاي متفـاوتی از پشـتیبانی را فـراهم      هـاي مختلـف شـکل    سازند. گروه با ارزشی براي ما فراهم می

بخـش   امور دلخواه و بازخورد اطمینـان دستیابی به ، مسائل ها، توجیه اما براي تحمل هیجان ،آورند می
آوریـم. شـواهد    دوستان، خویشاوندان و آشنایان روي می ۀها به شبک بیشتر وقت ان،ایم در مورد ارزش

ها و شبکه اجتماعی ما را از فشـار روانـی و اثـرات بعـدي آنهـا حفـظ        گروهکه د نده موجود نشان می
معمـوالٌ فشـار روانـی     ،افرادي که از حمایت دیگران برخوردارنـد  ،بررسی نشان داد 17 ۀکند. نتیج می

اسـاس ایـن   کنـد. بر  را تأییـد مـی   1گیري ضربه ۀکنند. شواهد نیز فرضی در زندگی حس می کمتري را
در مواقع بروز فشار روانی افرادي که به یک گروه پشتیبان تعلق دارند در مقایسه بـا کسـانی    ،فرضیه

مشکالت روانـی و جسـمی کمتـري را     ،کنند هاي خود دریافت نمی که هیچ حمایت اجتماعی از گروه
وه، ناآرامی، تردیـد بـه خـود کـه بـا      اند هاي دردناك کنند. حمایت اجتماعی ما را در هیجان می تجربه

  ).2،1380کند (دانلسون ر. فورسایت تنهایی همراهند، محافظت می
تري  هاي پیچیده یابد و به تدریج شکل همراه با تحوالت رشدي نیاز به حمایت اجتماعی نیز تحول می

شاید یکـی   .دهد اي از زندگی این نیاز اهمیت خود را از دست نمی هیچ برههولی در  ،گیرد به خود می
هاي  تر شدن نیاز به حمایت اجتماعی، مقتضیات رشدي فرد و گسترش شبکه هاي مهم پیچیده از علت

نیـز   هـاي اجتمـاعی مختلـف    ارتبـاط بـا شـبکه    زیرا همراه با تغییرات رشدي نحوة اجتماعی او باشد.
از روابـط   آنچه مهم است ضرورت وجود این جنبه ،رغم این تغییراتشود. به  یدستخوش دگرگونی م

توانـد بـه عنـوان سـپري در مقابـل حـوادث و رویـدادهاي         در همه حال می اجتماعی است که تقریباً
  ).1380، زاده پیامدهاي ناگوار مصون دارد (امان ازفشارآور عمل کند و شخص را 

روزمرة همـۀ  رود. تالش  موجودي یک ضرورت حیاتی به شمار میسازگاري با خود و محیط براي هر 
شناسان نیز به طور معمول سـازگاري بـا    زند. روان بر محور همین سازگاري دور می آدمیان نیز عموماً

اند که به فرد کمـک   هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند و ویژگی مورد توجه قرار دادهرا محیط 
ا جهان پیرامون سازگار سازد، یعنـی بـا دیگـران در صـلح و صـفا زنـدگی کنـد و        کنند تا خود را ب می

  ).  188: 1378جایگاهی در جامعه براي خود به دست آورد (اتکینسون و همکاران، 
از  سرشـار بیند که  ها ، انسان خود را در شرایطی می در این بازي سازگاري و رفع نیاز و تحقق خواسته

ها، معیارها و آداب و رسوم اجتماعی است. آدمی باید خود را بـا ایـن    و نهی ها، امر مقررات، محدودیت
هـاي آدمـی ناشـی از     هـا و شکسـت   شرایط سازگار کند. بدین ترتیب نه تنها موانع، مشکالت، ناکامی

هاي وي نیز رنگ اجتمـاعی بـه    ها و هدف بلکه نیازها، آرمان ،اوضاع و احوال محیط اجتماعی او است
رو مفهـوم   کند. از ایـن  شود که در آن زندگی می ساخته و پرداخته فرهنگ و محیطی می خود گرفته و
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آدمی براي ارضاي نیازهاي اولیه زیستی، خـود   زیرا. 1سازگاري از نظر انسان یعنی سازگاري اجتماعی
بینـد. مقـررات، توقعـات، معتقـدات،      هاست روبرو مـی  را با وضع اجتماعی و شرایطی که ساخته انسان

گاه او را در راه  ها، موانع و عوامل و واقعیاتی از این نوع، هیچ ها، کارشکنی ها، همکاري ها، رقابت زشار
  ). 12: 1368، پور هایش  تنها نخواهند گذاشت (والی تأمین خواسته

  بیان مسأله 
د را در زاي زندگی، نوجوان باید یاد بگیرد که جاي خو تغییرات سریع اجتماعی و وقایع تنیدگی طندر ب

خود را با مدرسه، محل کار، اجتماع،  ،اجتماع پیدا کند، با همساالن روابط همکارانه و کاري برقرار کند
 ةهمساالن، خانواده و مقامات مسئول سازگار کند. نوجوان باید بر اجـراي بسـیاري از اعمـال پیچیـد    

، یابـد (ماسـن و همکـاران    کند تسلط میآماده فردي و بین فردي حیات که وي را براي زندگی آینده 
1370 :548.(  

اي باشد و ابعادي چون خانواده، مدرسه، شغل و ازدواج  تواند واجد طیف گسترده سازگاري اجتماعی می
را در بر گیرد. به عبارت دیگر سازگاري اجتماعی از دیدگاه برخـی از پژوهشـگران بـا عـواملی چـون      

قومیت  واجتماعی خانواده  -، موقعیت اقتصادي )1992، 2)، تحصیالت (رید78: 1372، هوش (گاالکر
  ) ارتباط دارد. 1991، 5چینگ ؛1990، 4لئونارد ؛1991، 3(واتسون
آموز نتواند خود را با شرایط محیطی سازگار کند. از آنجا  شود که دانش سازش زمانی مطرح می مشکل

مـدام در   ،دد سازگاري اسـت که انسان در برخورد با محیط و مناسبات اجتماعی و اقتصادي خود، درص
حال تغییر و پویندگی است. نوجوانان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این فراگیـران کـه عـالوه بـر     

سـازگاري بـا    ايبه یادگیري و کسب معلومات بـر  ،تعامل با محیط از طریق آموزش و پرورش رسمی
مواجـه   یـک مشـکل عـاطفی   ا بپردازند ممکن است  هاي مختلف انسانی خود می محیط و رشد جنبه
آمـوز آشـفته و پریشـان قـادر نیسـت       دانـش به تأخیر بیندازد. یک ا را هیادگیري آنشوند و همین امر 

ذهنش را متوجه تکالیف مدرسه کند، زیرا الزمه یادگیري، رغبت و انگیزه است. نگرانـی و اضـطراب   
موز در رفع این بحران کمک شود. آ شود. باید به دانش آموز با احساس شکست در کار تشدید می دانش

نظر از جنبه انسانی دوستی آن، چنین کمکی از تلف شدن کوششهاي تحصـیلی جلـوگیري    زیرا صرف
  ). 1370، (مهرآرا کند می

شناسـان و  یـري اسـت کـه همیشـه مـورد توجـه روان       جستجوي حس تعلق و حمایت اجتماعی متغ
گیري  ، احساس تنهایی و کنارهقطع تعلقات اجتماعی) بر اثرات 1366( 6شناسان بوده است. فروم جامعه
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دانسـت.   اجتماعی را معلول آن مـی  -هاي روانی ورزید و بسیاري از نابسامانی اجتماعی بسیار تأکید می
هاي آدمی مجال بـروز   پذیرد و استعدادها و توانایی گفت چون در جوامع آزادي مثبت تحقق نمی او می
شود که با تحقق فردیت در چارچوب عشق و کار  به اتخاذ تدابیري میاحساس تنهایی منجر  ،یابد نمی

با اتخاذ این تدابیر آدمی به دنبال منابع حمایتی است تا بتوانـد بـا ایجـاد ارتبـاط و      .مولد مغایرت دارد
هستی کسی یا جایی هست که او  ةکه در دایردهد  شرورپهمراه شدن با آنها این احساس را در خود 

مانعی براي بروز احساس تنهایی اجتماعی  اًلبا. ایجاد رابطه با دیگران غحمایتی خود بگیردچتر را زیر 
هاي خود  ها و نگرش ارتباط با دیگران توانایی در فرایندپردازان معتقدند که افراد  است. برخی از نظریه

 ممکـن اسـت بـر    دریافت حمایت اجتماعیند همچنین توسعه رابطه با دیگران و کن ارزیابی قرار میرا 
  ).  1381، کاهش اجتناب منجر شود (لطفی

شود. براساس این  ها ناشی می رفتار ناسازگارانه از ناتوانی در مقابله موثر با تنیدگی 1از دیدگاه اجتماعی
در نظام حمایت اجتماعی فـرد  از وجود نقص ی شرفتار ناسازگارانه اجتماعی حداقل تا حدي نا ،دیدگاه
ل همسر، والدین، خواهران و برادران، وابسـتگان، دوسـتان، معلمـان، مشـاوران و     . این نظام شاماست

: 1375، هاي اجتماعی و نهادهاي دولتـی اسـت (ساراسـون و ساراسـون     طور سازمان دیگران و همین
197 - 196 .(  

  ال اصلیؤس
وزان را آمـ ادراك شده سـازگاري اجتمـاعی دانـش     هاي حمایت اجتماعی توانیم براساس مولفه آیا می 

  بینی کنیم؟   پیش
  االت فرعی ؤس

اجتمـاعی دانـش   توانیم براساس حمایت اجتماعی ادراك شـده از طـرف دوسـتان سـازگاري      ـ آیا می
  بینی کنیم؟  آموزان را پیش

توانیم براسـاس حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده از سـوي همکالسـیها سـازگاري اجتمـاعی          ـ آیا می
  بینی کنیم؟  آموزان را پیش دانش

آموزان دانش  توانیم براساس حمایت اجتماعی ادراك شده از طرف خانواده سازگاري اجتماعی ـ آیا می
  بینی کنیم؟   را پیش
آمـوزان را  دانـش   توانیم براساس عقیده حمایت اجتمـاعی ادراك شـده سـازگاري اجتمـاعی     ـ آیا می

  بینی کنیم؟   پیش
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آمـوزان را  اجتماعی دانش  به طور کلی سازگاريتوانیم براساس حمایت اجتماعی ادراك شده  ـ آیا می
  بینی کنیم ؟   پیش

توانیم براساس پایگاه اقتصادي اجتماعی والدین (سطح تحصـیالت، شـغل و میـزان درآمـد)      ـ آیا می
  بینی کنیم ؟  آموزان را پیش سازگاري اجتماعی دانش

  مبانی نظري 
  دیدگاه اجتماعی 

شود. در این دیدگاه رفتار  ناتوانی در مقابله با فشار روانی ناشی می از دیدگاه اجتماعی رفتار ناسازگار از
بلکـه حـداقل تـا     ،شود غیرانطباقی به مثابه بیماري یا مشکلی که فقط در فرد وجود دارد انگاشته نمی

. ایـن نظـام شـامل همسـر، والـدین،      تلقی شودنقصی در نظام حمایت اجتماعی  ناشی از وجودحدي 
طـور   و وابستگان، دوستان، معلمان، همکاران، علمـاي دینـی و دیگـران و همـین     خواهران و برادران

زنـدگی یـا    شناسان اجتماعی منکر نقـش پیشـینۀ   نهاي اجتماعی و نهادهاي دولتی است. روا سازمان
نـین  بـه تنهـایی چ   گویند ایـن عوامـل لزومـاً    ، بلکه میساخت ژنتیکی در ایجاد رفتار ناسازگار نیستند

د. ممکن است به دالیـل زیـادي دچـار تـوهم شـو      کنند. مثالً بیمار اسکیزوفرنی جاد نمیرفتاري را ای
این دالیل هستند. با این  ةزا یا روابط اجتماعی نامعمول از زمر آسیب عوامل بیوشیمیایی، تجارب اولیۀ

ازه اند انبه هم نیززا یا از هم پاشیدن نظام حمایت اجتماعی  ي بسیار تنشهامانند رویداد عواملی ،همه
باید تالش کرد تـا  رویکرد اجتماعی  براساستوانند در ایجاد رفتار اسکیزوفرنی نقش داشته باشند.  می

رفتـار   ،آمیـز  با اقدامات پیشگیرانه از راه مداخلـه در زنـدگی افـراد پـیش از وقـوع رویـدادهاي فاجعـه       
شـوند از جملـه    ص را شامل میهاي خا اي از برنامه غیرانطباقی  را کاهش دهد. چنین اقداماتی گستره

تـأمین  هاي حمایت متقابل براي افراد تـازه جـدا شـده، طـالق گرفتـه یـا بیـوه شـده،          برنامهاجراي 
هاي تـک والـدي و ایجـاد     خانه ابجاد ،دبستانی براي کودکان طبقه کم درآمد هاي تقویتی پیش برنامه

(ساراسـون و   نیاز به مساعدت دارند ر حل مشکالت زندگیی که بمراکز نگهداري روزانه از افراد مسن
  ).  1985، ساراسون

  دیدگاه پدیدارشناختی 
کننـد. سـطحی کـه     تري پیدا می در سلسله مراتب نیازهاي مزلو، نیازها به تدریج خصوصیات اجتماعی

از انـد   د، به نیازهاي محبت و تعلق موسوم است. اینها عبارتنی قرار دارایم در باالي نیازهايبالفاصله 
از به مصاحبت، مهر، و پذیرش دیگران (مشابه نیاز به توجه مثبـت کـه راجـرز آن را فـرض کـرده      نی

  ). 107: 1367، د (مزلونشو می تأمینر تعامل با افراد دیگر دن نیاز ای است).
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گیري، تأیید و قبول ضمنی یعنی ارضـاي   اطمینان، حمایت، آسانبر درمانی  دارد که روان مزلو بیان می
. به همین دلیـل اسـت   تأکید داردنی، محبت، احترام، ارزش و غیره ایم زهاي شدید مراجع بهنهایی نیا

متفاوت فکر  اي کنند، به گونه اي متفاوت درك می آمیز به گونه درمانی موفقیت روان ۀکه افراد در نتیج
کنـد. از ایـن    هایشان همچون عواطفشان تغییر می گیرند. انگیزه اي متفاوت یاد می کنند، و به گونه می

هـم در   نیـز، هاي)  ها (شخصیت شود. منش د و نگرش آنها به جامعه دگرگون میافراطریق روابط بین 
کنـد و   یابد. حتی شواهدي در دست است که سیماي آنها نیز تغییر مـی  سطح و هم در عمق تغییر می

  ).  321: 1367(مزلو،  یابد می افزایششان  سالمت جسمی
گوید: اعتقاد صریح ما باید بر این باشـد   درمانی می تکیه بر عناصر اساسی روان ) با 322: 1367مزلو (

هر فردي که مهربان، مفید، نجیب و از لحاظ  رمانگر غیررسمی استدیک ، بالقوه یکه هر انسان خوب
  آید.  عامل ایجاد سالمت روانی به شمار می ،گرم و صمیمی باشد گرا، خون روانی مردم

  دیدگاه شناختی 
) بر ایـن باورنـد کـه تنیـدگی بـه      1984شناختی، برخی از پژوهشگران (الزاروس فولکمن،  ۀر نظرید

د که فـرد بـراي   کنن به دو راهبرد اشاره می این پژوهشگران دارد.شناخت فرد از خود و محیط بستگی 
. بـه  مـدار  مـدار و راهبردهـاي هیجـان   برد. راهبردهاي مشکل  می آنها را به کار کاهش اثرات تنیدگی

. حمایـت  ر برمـی گیـرد  د ارمدار  مدار و هیجانوجود دارد که هر دو کنش مشکل  عالوه راهبردهایی
  ).  1984اجتماعی یکی از این راهبردهاست (فلمینگ و باوم، 

  چارچوب نظري
و دادیـم  مقدماتی انجام گرفته  اي مطالعه یمیان حمایت اجتماعی و سالمت روان براي آگاهی از رابطۀ

موضـوع مـورد بررسـی را مطـرح کـردیم.       ةان مختلف دربارمتفکرهاي  نظرات و دیدگاهن، براساس آ
-اساس و زیر بناي فرضیات و متغیرهاي مورد بررسی ما را تشکیل مـی  ها ن نظرات و مدلای برخی از

  د.کربنابراین به طور خالصه به برخی از آنها اشاره خواهیم  .دهند
است که براي ارضاي نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند.  تشکیل شده يه افرادمجموعجامعه از 

هاي اولیه) کمـک انسـانها بـه یکـدیگر      منظور از روابط اجتماعی (حداقل در بدو پیدایش اقوام و گروه
، نیاز است و روابط اجتماعی وسـیله،   نیاز است. به این ترتیب در این تعریف هدف انسان يبراي ارضا

) یکـی از نیازهـاي   1970بنـدي مـازلو (   ر بررسی نیازها دیدیم که بر اساس دسـته د ،اما از طرف دیگر
اساسی و فطري انسانها نیاز به روابط اجتماعی و محبت بود. به این ترتیب روابط اجتماعی هـم یـک   

یکی از نکات جالب در نظام آفـرینش  ۀ ارضاي نیازهاي دیگر. نیاز فطري و لذا هدف است و هم وسیل
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نهاده است. بـه طـوري    ها نسانزندگی اجتماعی و تشکیل جامعه را در فطرت ا از بهین است کههمین 
  ).1380که انسان بدون این روابط اجتماعی قادر به زیستن نیست (به نقل از رفیع پور، 

 ،شـود. در ایـن دیـدگاه    رفتار ناسازگار از ناتوانی در مقابله با فشار روانی ناشی مـی  ،از دیدگاه اجتماعی
شود، بلکه حداقل  ر غیرانطباقی به مثابه بیماري یا مشکلی که فقط در فرد وجود دارد انگاشته نمیرفتا

. این نظام شـامل همسـر،   ه استدش یتلقنقصی در نظام حمایت اجتماعی فرد  ناشی از وجودتا حدي 
ن و همـین  والدین، خواهران و برادران و وابستگان، دوستان، معلمان، همکاران، علماي دینی و دیگرا

زنـدگی   ۀشناسان اجتماعی منکر نقش پیشـین  روان اجتماعی و نهادهاي دولتی است.هاي  طور سازمان
گویند این عوامل لزومـا بـه تنهـایی چنـین      بلکه می ،یا ساخت ژنتیکی در ایجاد رفتار ناسازگار نیستند

تـازه   شناختی جامعه هاي فقعی بر سالمتی افراد، اکنند تحلیل تأثیر حمایت اجتما ایجاد نمیرا رفتاري 
گشاید. یک قرن پیش به اثبات رسید اشخاص مجرد، بیـوه یـا مطلقـه     تري را پیش روي محققان می

ا تحقیقات تجربی در این مورد جز در سـال  بیشتر از افراد متأهل دچار ناخوشی می 1970هـاي  شوند ام 
وارد شخصـی را  ن ترتیـب کـه   ای به مطرح شد "هاي اجتماعی شبکه"مسئله با تحلیل  گسترش نیافت.

د. شو معطوف می "حمایت اجتماعی"افراد شبکه در نتیجۀ ورود فرد به تدریج به امر  .کنند ها می شبکه
هاي اطالعاتی، معمولی و عاطفی نیز دریغ  ولی از حمایت ،کنند ها گاهی از فرد حمایت مالی می شبکه
گیـري   ازهاند کند. ارتري به سالمتی فرد کمک میعاطفی به طور آشک ۀدر این میان پشتوان .ورزند نمی

اي است. با وجود این مطالعات مختلفی بـا   این حمایت اجتماعی (منبع، انواع و کیفیت آن) کار پیچیده
نـد نشـان داد   بودزیر نظر  طوالنیکه سالیان  يهاي فوق العاده زیاد و با شرکت انبوهی از افراد نمونه

در کالیفرنیـا در   1مـثالً آالمـدا کنتـی    .ي مختلف سـالمتی تـأثیر دارد  ها که حمایت اجتماعی بر جنبه
منبع حمایتی ازدواج، پنج فراوانی  ،هاي قلبی ـ عروقی دچار شده بودند  اشخاصی که به بیماري مطالعه

گیري کرد و نشان داد که در شرایط  ازهاند هاي دیگر را خانواده، دوستان، فرایض دینی و تعلق به گروه
هـاي بعـد از    در طول سـال  ،کردند هاي اجتماعی استفاده می شابه، اشخاصی که از پشتوانهجسمانی م

انـد   د اکثر محققانی که در این زمینه کار کـرده ندبوخطر مرگ در معرض قلبی نصف دیگران  ارضۀع
را دارد (آدام، درمـان  زا حکـم   هـاي اسـترس   حمایت اجتماعی بـراي فـرد در برابـر وضـعیت     ،دمعتقدن
  .)1376ک، ترجمۀ لورانس و دنیا کتبی، هرتسلی

در  بـر تعریف مربوط بـه لنیـدزي اسـت کـه     ترین  همچنین در بحث مربوط به حمایت اجتماعی رایج
و کید دارد أکنند ت می دسترس بودن و کیفیت روابط با افرادي که منابع حمایتی را در مواقع نیاز فراهم

شـود   می کنند که موجب می ن و...، خدماتی عینی فراهممعتقد است که اقوام، خانواده، دوستان، آشنایا
دوست داشته شدن، عزت نفس و ارزشمندبودن کند و خود را جزیـی از  مورد توجه بودن، فرد احساس 
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ـ  یحمایت اجتماعی براي هرفرد ارتبـاط امنـ  گوید،  می و. اشبکه ارتباطی بداند آورد کـه  وجـود مـی  ه ب
است و نیازهاي افراد از طریق منابعی که جامعه در آن صلی اهاي  احساس محبت و نزدیکی از ویژگی

از ابـزاري،  انـد   دارنـد کـه عبـارت    یمتفـاوت هـاي   ن منابع شـکل ای .شود می مینأگذارد ت می اختیارشان
که دارند از منابع حمـایتی بـراي    اطالعاتی و عاطفی. افراد بر اساس روابط اجتماعی و نوع پیوندهایی

باشـد  تـر   ازه روابـط اجتمـاعی گسـترده   اند که هر طوريه کنند ب می استفاده برطرف کردن نیازهایشان
  د.شو می منابع حمایتی بیشتر همیزان دسترسی ب

سـازگاري  کـه بـر تـأثیر حمایـت اجتمـاعی بـر        هستندیی ها دیدگاهها و نظریهما هاي  مبناي فرضیه
شامل خانواده، دوسـتان و سـایر    حمایت اجتماعی ها دیدگاهها و نظریهن ای طبق .کید دارندتأ اجتماعی
  . دهند می را ارتقاءافراد  سازگاري اجتماعیشود که سطح  می ییها حمایت

  روش پژوهش 
گـردآوري و تنظـیم و تحلیـل    هـاي   ت که یکی از روشاس هدشا راین پژوهش به روش  توصیفی اج

دن شـرایط یـا   هایی است که هدف آنها توصیف کر هاست. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش داده
  هاي مورد بررسی است.  پدیده

 ور از روش همبسـتگی بـراي مطالعـۀ   رابطه بین چند متغیر است. بدین منظـ  ، مطالعۀهدف پژوهشگر
  شود.  متغیرهاي تحقیق استفاده می

د. شـو  میان متغیرهـا براسـاس هـدف تحقیـق تحلیـل مـی       ۀبه عبارت دیگر در این نوع تحقیق رابط
توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف) مطالعـه همبسـتگی دو    تحقیقات همبستگی را می

  ب) تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس.  همتغیر

  آماري  ۀجامع
  ). N=  1750دهند ( تشکیل می  آموزان دختر مقطع دبیرستان جامعۀ آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش

  آماري ۀنمون
جر، نیایش، زینبیه، عفـت، فرزانگـان)   ها تزکیه،(هاي  دبیرستانن دانش آموزان دختر نمونه آماري از بی

  شده است. بتخانمشغول تحصیل بودند ا 1389 - 90شهر جوانرود که در سال تحصیلی 

  گیري  نمونه و روش نمونه
اي اسـت کـه حجـم نمونـه را      هاي منتشـر شـده   یک روش براي تعیین حجم نمونه استفاده از جدول

پژوهش حاضـر از جـدول شـماره     ۀدهند. حجم نمون هاي معین ارائه می اساس یک مجموعه مالكبر
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% 10،%5% ، 3نمونه را براي سطوح دقت  ، استخراج شده است که حجم)186: 1388، (میرزایی 2-9
)، N=1750با توجه به حجم جامعه آماري ( در نتیجه .دهد نشان می p=05/0% و 95با سطح اطمینان 

هـاي   دن سهم هر مدرسه و دسـتیابی بـه نمونـه   کرنفر برآورد شد و براي مشخص  333ونه حجم نم
  روش نمونه گیري متناسب با حجم نمونه استفاده شده است.از پژوهش 

  ها : ساختار جامعه و نمونه1جدول شماره 

  نمونه  آموزان تعداد دانش  نام دبیرستان  ردیف
  38  203  تزکیه  1
  61  319  هاجر  2
  66  348  نیایش   3
  61  320  زینبیه  4
  66  350  عفت   5
  40  210  فرزانگان  6

  333  1750  جمع کل

   ها ادهدآوري  روش جمع
از روش میـدانی اسـتفاده شـد.    پرسشـنامه بـود،   هـاي پـژوهش    آوري داده جمـع نکه بزار ای با توجه به

ري بیشـتر  توضیحی کوتـاه بـراي جلـب همکـا     بیانپژوهشگر پس از معرفی خود و پژوهش مزبور و 
هاي الزم را انجـام داد. بـراي ایـن کـار هـر دو       راهنمایی ،ها پر کردن پرسشنامه ةآموزان و نحو دانش

بـدون حضـور   و در موقعیت کالسـی  آزمون شخصیتی کالیفرنیا و حمایت اجتماعی به صورت گروهی 
هـا در اختیـار    هاالت همراه با پاسـخنام ؤاجرا شد. سپس س ها براي آزمودنیمعلمان و ناظران آموزشی 

د. سـعی شـد بـراي    هسـتن دقیقه قابل اجرا  40تا  30آموزان قرار گرفت. هر دو آزمون در مدت  دانش
آموزان، با توافـق و   ها مبنی بر اتالف وقت درسی دانش هاي مدیران و دبیران دبیرستان کاهش نگرانی

جـرا شـود. بـراي بررسـی     ها در کـالس ا  همکاري معلمان در ساعتی مناسب در ایام هفته، پرسشنامه
  ها، مقاالت، اینترنت) استفاده شده است.  نامه ها، پایان اي (کتاب پژوهش از روش کتابخانه ۀپیشین

  ابزار گردآوري اطالعات و اعتبار و روایی ابزارها 
ز دو ا جـه ینت راسـت. د این تحقیـق حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده و سـازگاري اجتمـاعی        و متغیرد

آزمـون  از و  یـت اجتمـاعی ادراك شـده   دارد فلمینگ و همکاران بـراي بررسـی حما  استنان ۀپرسشنام
  د.  استفاده ششخصیتی کالیفرنیا براي بررسی سازگاري اجتماعی 
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  پرسشنامه سازگاري اجتماعی 
 نجیدهسـ  کل افراد در آزمون شخصیتی کالیفرنیـا  ةنمربراساس در پژوهش حاضر سازگاري اجتماعی 

هـاي اجتمـاعی،    از: قالـب انـد   کل است که عبارت شش سطح و یک نمرةمل این آزمون شا شود. می
عی، هـر  اي، روابـط اجتمـا   هاي اجتماعی، عالئق ضد اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه مهارت

  . سؤال است 15سطح داراي 

  سازگاري اجتماعی  ۀروایی و اعتبار پرسشنام
هـاي روانـی بیـان     گیـري  ازهانـد  ۀنیا در کتاب سالنامآزمون شخصیتی کالیفر ةشافر در بحث خود دربار

نفـري بـا    712تا  237هاي  ، ضرایب پایایی آزمون که در گروهۀ مطالعات انجام شدهکند که بر پای می
براون به دست آمده، براي مقیـاس سـازگاري شخصـی در     -استفاده از فرمول تصحیح شده اسپیرمن

است. این ضرایب  908/0تا  867/0ي اجتماعی در حدود و براي مقیاس سازگار904/0تا 888/0حدود 
تـا  918/0در دامنـۀ  و براي نمره کل آزمـون   78/0تا  60/0 ۀهاس فرعی آزمون در دامن براي مقیاس

بخش  سوال براي هر بخش) مقادیر آن رضایت 15ها ( الؤقرار دارد که با توجه به مقدار کم س 932/0
  رسد.  به نظر می

نفـري از   35روي یـک گـروه   ) 1371براسـاس مطالعـۀ خجسـته مهـر (    آزمـون  ضرایب پایایی ایـن  
ـ 800/0آموزان عادي محاسبه شده، براي مقیاس سازگاري شخصـی  دانش راي مقیـاس سـازگاري   و ب

روي ) 1372مسـعودي نـژاد (  اساس مطالعـه  . همچنین ضرایب پایایی آزمون براست788/0اجتماعی 
  ). 1376نقل از آخوندي (به  است 864/0در حدود یک گروه تیزهوش 

  حمایت اجتماعی  ۀپرسشنام
نمره هر فرد در آزمون حمایت اجتمـاعی ادراك  براساس در این پژوهش حمایت اجتماعی ادراك شده 

  . ؤال در این زمینه استس 25که داراي  شود می سنجیده) 1982و همکاران،  شده (فلمینگ

  حمایت اجتماعی  ۀروایی و اعتبار پرسشنام
ا استفاده از روش اجراي مجـدد  ) ضریب پایایی فرم کوتاه این مقیاس را ب1982و همکاران (فلمینگ 

) بـا اسـتفاده از تحلیـل عامـل روایـی مقیـاس حمایـت        1987اند. دان و همکـاران (  برآورد کرده 7/0
هاي ادراك شده به طور کلی، خـانواده و دوسـتان بـه ترتیـب      اجتماعی را براي هر یک از زیر مقیاس

اي تحـت عنـوان بررسـی عملـی      ) در مطالعه1375جانی (اند. سیوار به دست آورده 91/0و87/0، 73/0
یب رضـ  ،بودن، پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ، باوم، گیسـریل و گچـل  
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 ، از طریـق آلفـاي  1و  0گـذاري   ع دبیرستانی با نمرهآموزان مقط همگونی این آزمون را در میان دانش
  .کرد آوردرب 816/0کرونباخ برایر 

روایی هر دو مقیاس حمایت اجتماعی و آزمون شخصیتی کالیفرنیا بیشتر متکـی بـه روایـی محتـوا و     
آنهاست. با آنکـه در دسـتورالعمل آزمـون شخصـیتی کالیفرنیـا بحـث روشـن و         ۀروش ساخت و تهی

بـه دسـت آمـده    آن شواهد بسیاري هاي  الؤس ةواضحی از ضریب روایی آزمون به میان نیامده، دربار
، . ماننـد قضـاوت معلمـان   گیـري اسـت   ازهانـد  مـورد  ۀارتباط آزمون بـا خصیصـ   ةدهند  که نشان است

  هاي معلمان و   آموزان و ارزیابی هاي دانش آموزان، هماهنگی بین پاسخ هاي دانش واکنش
  ).1376، زآخونديبه نقل ا،1960هاي آزمون (بورو، الؤاي س رشته ضریب همبستگی دو ۀمحاسب

   ها ادهدروش تجزیه و تحلیل 
هاي توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) استفاده شـده اسـت. از    هاي پژوهش از آماره براي توصیف داده

اسـت بـراي    ،اي در سـطح سـنجش فاصـله     )ۀبین (مستقل) و متغیر مالك (وابست آنجا که متغیر پیش
د متغیره و آماره اتا استفاده شده اسـت. در پـژوهش   هاي پژوهش از روش رگرسیون چن آزمون فرضیه

بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (مالك) با توجه به تغییـرات   حاضر چون هدف پژوهشگر پیش
  شود.  بین) است، از تحلیل رگرسیون استفاده می (پیش متغیرهاي مستقل

بینی یک یا چند متغیر مالك  پیش شود، هدف معموالً سیون استفاده میدر تحقیقاتی که از تحلیل رگر
 ،بین بینی یک متغیر مالك از چند متغیر پیش پیش ،بین است. چنانچه هدف از یک یا چند متغیر پیش

بینی همزمان چنـد متغیـر    شود. در صورتی که هدف، پیش باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می
از مدل رگرسـیون چنـدمتغیري اسـتفاده     ،ها باشداي از آن بین یا زیر مجموعه مالك از چند متغیر پیش

بین است که تغییر مالك را  هدف پیدا کردن متغیرهاي پیش ،شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه می
  ).  93: 1383، کند (سرمد و همکاران بینی می چه به تنهایی و چه به طور مشترك پیش

  تحقیقهاي  یافته
عی ادراك شـده (حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده از خـانواده،      متغیر حمایت اجتمـا هاي  براساس مولفه

حمایت اجتماعی ادراك شده از دوستان، حمایت اجتماعی ادراك شده از همکالسیها، عقیده راجع بـه  
اجتمـاعی والـدین    -پایگاه اقتصـادي  هاي  حمایت اجتماعی، حمایت اجتماعی به طور کلی) و شاخص

ن سازگاري اجتماعی را پیش بینی کرد، با توجه بـه تعـداد و   توا می (درآمد تحصیالت و شغل والدین)
از روش تحلیل رگرسیون توام و آماره اتا استفاده شد. براساس مدل  ،نوع متغیرهاي پیش بین جنسیت

هاي پیش بین (مستقل) در پیش بینی متغیـر  یی و تعیین سهم هریک از متغیرشناسا ايرگرسیون، بر
ل سهم سایر متغیرها، ترکیب خطی متغیرهاي پیش بـین بـراي پـیش    مالك (وابسته)، همراه با کنتر
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هـاي   لفـه سبات آماري مربوط بـه هـر یـک از مؤ   رود. شرح تفصیلی محا می بینی متغیر وابسته به کار
اجتماعی  به طور جداگانـه در جـداول    -پایگاه اقتصادي هاي  حمایت اجتماعی ادراك شده و شاخص

  ه است.آمدزیر 

اساس بر م براي پیش بینی سازگاري اجتماعی دانش آموزانأالصه تحلیل رگرسیون توخ: 2جدول شماره 
  اجتماعی والدین -پایگاه اقتصادي هاي  حمایت اجتماعی ادراك شده و شاخصهاي  لفهؤم

     ها پیش بینی کننده
ضرایب 

 استاندارد
 نشده

متغیر وابسته: 
سازگاري 
  اجتماعی

ضرایب استاندارد 
 شده

  
f 

  
t 

    
Sig  

  000/0    280/22  816/12∗∗  -  071/53  د ثابتعد
  840/0    - 202/0    - 011/0  - 095/0  حمایت اجتماعی ادراك شده از دوستان 
  000/0    519/7    388/0  566/1  حمایت اجتماعی ادراك شده از خانواده 
  047/0    996/1    102/0  743/0  حمایت اجتماعی ادراك شده از همکالسیها

  به طور کلیحمایت اجتماعی ادراك شده 
عقیده راجع به حمایت اجتماعی ادراك 

  شده 
  میزان درآمد 

713/0 -  
196/0-  
187/0  

120/0 -  
024/0 -  
036/0  

  
  
  

333/2 -  
463/0-  
711/0  

  020/0  
644/0  
477/0  

∗∗816/12 =F  2=  176/0؛R 2=191/0تعدیل شده ؛R 437/0؛=R  
مـدل بـه دسـت آمـده از تحلیـل      تـرین   شود، طبق مناسـب  می دول باال مشاهدههمان طور که در ج
درصـد از واریـانس    1/19 ) بدین معنی است که تقریبـاً 191/0مشاهده شده (2Rرگرسیون توام مقدار

درصـد از  1/19کننـد. بـه عبـارت دیگـر،      مـی  متغیرهاي پیش بین تبیـین را متغیر سازگاري اجتماعی 
مشاهده شده  Rمقدار  د.کنناین متغیرها توجیه  ده در متغیر سازگاري اجتماعی راکندگی مشاهده شپرا
تواند براي پیش بینی  می ) نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر به خوبی437/0(

ر داادرصـد معنـ   95) در سـطح اطمینـان   816/12محاسبه شده ( Fاستفاده شود. عالوه بر این، نسبت 
توان نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مـورد مطالعـه و متغیـر سـازگاري اجتمـاعی       می است. بنابراین،
تـوان قضـاوت    می و سطوح معنی داري tدار وجود دارد. با این حال، با مراجعه به آماره اهمبستگی معن

دار نشـد و  امعنـ لفه عقیده راجع به حمایت اجتماعی ادراك شـده  ؤتنها م ،ها لفهؤکرد که از بین همه م
، حمایت اجتماعی بـه طـور   ها حمایت اجتماعی ادراك شده از خانواده، دوستان، همکالسیهاي  لفهؤم

  کلی و شاخص میزان درآمد والدین با متغیر سازگاري اجتماعی همبستگی معنادار دارند.
 ،شـاخص ثیر متغیرهاي مورد نظـر را بـدون در نظـر گـرفتن     أبراساس میزان بتاي محاسبه شده که ت

بـاالترین سـهم را در    388/0کند، حمایت اجتماعی از طرف خانواده با میـزان بتـاي   می اولویت بندي www.SID.ir
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، حمایـت  -120/0به طور کلی با میزان بتـاي  سازگاري داشته و بعد از آن به ترتیب حمایت اجتماعی 
، عقیده راجـع  036/0، درآمد با میزان بتاي 102/0با میزان بتاي  ها همکالسی اجتماعی ادراك شده از

و حمایت اجتماعی ادراك شده از دوستان با میـزان بتـاي    -024/0به حمایت اجتماعی با میزان بتاي 
  . اند قرار گرفته - 011/0

  شغل والدین 
ـ   (اتـا) اسـتفاده شـده اسـت.     Etaمادر) از آمارة  -(پدر براي سنجش متغیر شغل والدین ه بـه  ن آمـار ای

    ن آماره بین صفر و یک است.ای مقدار -پردازد می قل بر متغیر وابستهبینی تأثیرات متغیر مست پیش

  ( اتا) Etaآمارة سنجش متغیر شغل والدین ( پدر و مادر ) با استفاده از : 3جدول شماره 

  سازگاري اجتماعی
  شغل والدین

  Eta میزان آمارة

  280/0  شغل مادر
  310/0  شغل پدر
  333  تعداد کل

ر د) سازگاري اجتماعی( ) براي متغیر وابستهدانش آموزان(شغل والدین  ر مستقلبینی متغی قدرت پیش
دست آمـده  ه ب 310/0و براي شغل پدر،  280/0، براي شغل مادر، انش آموزان دخترنفر از د 333 نیب

میـزان  با پاسخگویان داري میان شغلِ والدینِ ارابطۀ معنکه د نده می نشان است. اعداد به دست آمده
میـزان سـازگاري   آنان وجود دارد. قدرت پیش بینی و تأثیر شغل والـدین بـر روي    ري اجتماعیسازگا

و شغل پدر در حـد متوسـط    در مورد شغل مادر دست آمدهه ، با توجه به اعداد بپاسخگویان اجتماعی
  .است

  تحصیالت والدین 
 ه بـه ن آمـار ای اده شده است.(اتا) استف Etaمادر) از آمارة  -(پدر والدین تحصیالتبراي سنجش متغیر 

   ن آماره بین صفر و یک است.ای مقدار -پردازد می پیش بینی تأثیرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته

  ( اتا) Etaآمارة سنجش متغیر تحصیالت والدین ( پدر و مادر ) با استفاده از : 4جدول شماره 

  سازگاري اجتماعی
  والدین تحصیالت

  Eta میزان آمارة

  370/0  مادر التتحصی
  361/0  پدر تحصیالت
www.SID.ir  333  تعداد کل
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سـازگاري  ( ) بـراي متغیـر وابسـته   دانـش آمـوزان  والدین  تحصیالت( قدرت پیش بینی متغیر مستقل
 361/0و براي شـغل پـدر،    370/0، براي شغل مادر، دانش آموزان دخترنفر از  333 در بین) اجتماعی

والـدینِ   تحصـیالت داري میـان  ارابطۀ معنـ که د نده می بدست آمده است. اعداد به دست آمده نشان
والـدین   تحصـیالت آنان وجود دارد. قدرت پیش بینی و تأثیر  میزان سازگاري اجتماعیبا پاسخگویان 

و شـغل   در مورد شغل مـادر  دست آمدهه ، با توجه به اعداد بپاسخگویان میزان سازگاري اجتماعیبر 
  .استپدر در حد متوسط 

  نتیجه گیري
حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده و پایگـاه     هـاي   لفهؤتعیین سهم مف تحقیق حاضر که اهدابا توجه به 
است، با اسـتفاده از مـدل    اجتماعی والدین در پیش بینی سازگاري اجتماعی دانش آموزان -اقتصادي

 اجتمـاعی   حمایـت هاي  لفهؤماز طریق  سازگاري اجتماعیبینی  آماري رگرسیون چند متغیري به پیش
هـاي تحقیـق    بر فرضیهمجدد و با تأکید شد پرداخته اجتماعی والدین  -ادراك شده و پایگاه اقتصادي

  م.یپرداز می ها یافتهبه شرح 
  : از ندعبارت بودپژوهش هاي  فرضیه

فرضیه اول: سازگاري اجتماعی براساس حمایت اجتماعی ادراك شده از طرف دوستان قابـل پـیش    •
  بینی است.  

: سازگاري اجتماعی براساس حمایت اجتماعی ادراك شده از طرف خانواده قابـل پـیش   فرضیه دوم •
  بینی است.  

قابـل   هـا  فرضیه سوم: سازگاري اجتماعی براساس حمایت اجتماعی ادراك شده از طرف همکالسی •
  پیش بینی است. 

ابـل پـیش   فرضیه چهارم: سازگاري اجتماعی براساس حمایت اجتماعی ادراك شده به طـور کلـی ق   •
  بینی است.  

فرضیه پنجم: سازگاري اجتماعی براساس عقیده راجع به حمایت حمایت اجتماعی ادراك شده قابل  •
  پیش بینی است. 

اجتمـاعی والـدین                   -پایگـاه اقتصـادي  هـاي   فرضیه ششم: سـازگاري اجتمـاعی براسـاس شـاخص     •
مد، شغل پدر و شغل مادر) قابـل پـیش بینـی    (سطح تحصیالت پدر، سطح تحصیالت مادر، میزان درآ

  است.  
مشاهده شده بدین معنـی   2Rمدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون توام مقدارترین  برطبق مناسب
 متغیرهـاي پـیش بـین تبیـین     رادرصد از واریانس متغیر سـازگاري اجتمـاعی   191/0 است که تقریباً
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ایـن  را درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر سـازگاري اجتمـاعی   1/19د. به عبارت دیگر، کنن می
مشاهده شده  نیز نشان دهنده آن بـود کـه مـدل رگرسـیون خطـی       Rمقدار  د.کنن می متغیرها توجیه

محاسبه شده در سطح  Fتواند براي پیش بینی استفاده شود. عالوه بر این، نسبت  می حاضر به خوبی 
توان نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مورد مطالعه و متغیر  می دار بود. بنابراین،ادرصد معن 95اطمینان 

و سـطوح معنـی    tسازگاري اجتماعی همبستگی معنی دار وجود دارد. با این حال، با مراجعه به آمـاره  
لفه عقیده راجع به حمایت اجتماعی ادراك ؤتنها م ها لفهؤتوان قضاوت کرد که از بین همه م می داري

، هـا  ، دوستان، همکالسـی انوادهحمایت اجتماعی ادراك شده از طرف خهاي  لفهؤدار نشد و ماده معنش
حمایت اجتماعی به طور کلی و شاخص میزان درآمد والدین با متغیر سـازگاري اجتمـاعی همبسـتگی    

  معنادار دارند.
لـدین در پـیش   متغیرهاي شغل و تحصـیالت وا میزان تأثیر همچنین اعداد به دست آمده از سنجش 

دار میـان  ابینی سازگاري اجتماعی دانش آموزان بـا اسـتفاده از آمـاره اتـا نشـان دهنـده رابطـه معنـ        
تحصیالت و شغل والدین با میزان سازگاري اجتماعی دانش آموزان است . قدرت پیش بینـی و تـاثیر   

و مـادر در حـد    تحصیالت و شغل والدین بر روي میزان سازگاري اجتماعی پاسخگویان در مورد پـدر 
  .استمتوسط 

  پیشنهادات پژوهش
  پیشنهادات کاربردي

هاي اجتماعی باعث افزایش کارایی درون فردي و کاهش انـزواي   . با توجه به اینکه آموزش مهارت1
در گروه هاي اجتماعی  آموزش مهارت اجرايشود  به پژوهشگران آینده پیشنهاد می ،شود اجتماعی می

  .تأثیر آن بپردازدبررسی ه را آزمایش کنند و سپس ب
هنگام اعمال حمایت اجتماعی باید به مسئله  است. از آنجا که حمایت اجتماعی داراي انواع متفاوتی 2

مثالً محبت کردن یا نیاز دارد، حمایت خاصی  بهزیرا گاهی فرد داراي مشکل، فقط  ،فردي توجه شود
بنابراین با توجه به مسائل افـراد   .دنحل کرد که نیاز مالی دارا کسی  شکلم دتوان حمایت عاطفی نمی

  باید از آنها حمایت شود.
 اي در سـنین نوجـوانی اسـت، بایـد دورة نوجـوانی را دوره     . از آنجا که شروع اکثر اختالالت روانـی  3

ند وجه کنها توصیه شود در رفتار با نوجوان به شخصیت او ت به حساب آورد و به خانوادهمتمایز و مهم 
  مقابل او. ار نوجوان باشند نه درو در کن
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  پیشنهادات پژوهشی
هاي آینده به رابطۀ بین حمایت اجتماعی با سازگاري اجتمـاعی بـین    شود در پژوهش پیشنهاد می -1

  دو جنس  پرداخته شود.
شود پژوهشگران آینده بـراي   پیشنهاد می استپژوهش حاضر مربوط به دختران مقطع دبیرستان  -2

  د به سایر مقاطع تحصیلی نیز بپردازند.انتخاب نمونۀ خو
 میتعمـ  با اطمینان بیشتررا نتایج  وانتبا شود تا رجاتر  اي بزرگ شود پژوهش در جامعه پیشنهاد می -3
  .ادد
گیـري شخصـیت کـودك پیشـنهاد      با توجه به اهمیت روابط عاطفی والدین بـا کـودك در شـکل    -4

هـاي   عی خانوادگی توجه داشته باشـند و در پـژوهش  شود پژوهشگران آینده به شبکه روابط اجتما می
  اي را در نوع شخصیت نوجوان بررسی نمایند. هاي گسترده و هسته خود مفهوم خانواده
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