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مقدمه
امروزهاستفادهازموسیقیوبرنامههایتنظیمشدهموسیقیاییبرایتوانبخشی

بیمارانجسمیوروانیامریبدیهیوموردتاییدمتخصصاندرمانیاستوبه

علتنگرشعلمیوروشمندبهموسیقیدردرمانامراض،موسیقیدرمانی

بهعنوانرشتهایمستقلموردتوجهقرارگرفتهودرحکمروشیمکملبرای

تجویز استفاده ازآن تعریفشدهاستکهمنظور درمانهایرایجپزشکی

شدهازتحریکاتموسیقیایییافعالیتهایآنبرایکاهشناتوانیوبیماریو

تغییرحالتناسازگارازطریقتوانبخشی،توقفودرمانعلئمبیماریاست.

و درد تخفیف در نحوةعملکردآن استکه پروسهای درمانی موسیقی

اضطرابمحلبحثومطالعهاست.بهعبارتدیگرازموسیقیدرمانیبرای

بازیافت،نگهداریوتقویتسلمتجسمیوروحیوعاطفیاستفادهمیشود.

باتوجهبهاینکهپردازشموسیقیدرمغزدرمنطقیمتفاوتازمناطقدیگر

درادراكسایراصواتازجملهگفتارصورتمیپذیرد،امروزهازموسیقی

و بهرشددقتشنیداری نیزکمک و توانبخشیذهنیوجسمی در درمانی

بهبودتوجهوتمرکزودرنهایترشدمهارتهایگفتاریاستفادهمیشود.

با موسیقی اینجا در و کلی طور به هنر که است این گذاری تاثیر علت

توجهبهبارعاطفیآنبهعنواننوعیوسیلهتخلیهروانیبهکاربردهمیشودو

افرادیکهدچارتنشوفشارروانیهستندبابرونفکنیفشارهاوهیجاناتاز

طریقموسیقی،بهحدمطلوبهیجانوآرامشدستمییابند.

موسیقینوعیمحركاحساسیقویوتجربهایچندحسیاست.تحریک

شنواییازطریقاصواتیکهشنیدهمیشود،تحریکلمسیازطریقارتعاشاتی

کهقابلاحساسهستندونیزتحریکبیناییتوسطاجرایزندهآن.همچنین
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موسیقیبهعنوانانتقالدهندهاطلعات،انتقالدهندهتقویتکنندههاوزمینهای

براییادگیریوانعکاسمهارتهانیزمیتواندمورداستفادهقرارگیرد.

تجدید، شامل درمانی اهداف برای موسیقی از استفاده درمانی موسیقی

ایجادوتقویتسلمتبدنیوروانیاست.مهمترینویژگیارتباطموسیقی،

باشد. جنبهغیرکلمیآناستکهمیتوانددردرماناهمیتاساسیداشته

موسیقیواسطهباارزشیبرایایجادارتباطمجددباواقعیتدرموردافرادی

بیماراناسکیزوفرنی. استکهازواقعیتواجتماعبریدهاند،مانند

بنابرتحقیقاتجدید،موسیقیدرمانیمیتواندبعضیازعلئماسکیزوفرنی

راتخفیفدادهوبهبودبخشد.اسکیزوفرنییکبیماریمغزی،مزمن،شدید

وناتوانکنندهاستوبیمارانبراییافتنکلماتیکهبتواندموقعیتدرونیشان

راتوصیفکندبامشکلمواجهمیشوند،امابااتکاءبهمهارتدرمانگراین

تازه، بیان شیوه موسیقی، تاثیرات طریق از که میشود فراهم برایشان امکان

سودمند،خلقانهونشاطآوریراتجربهکنند.

موسیقیدرمانیبرایبیماراناسکیزوفرنیباعثکاهشتشنجعضلنی،کاهش

اضطرابودلواپسی،ایجادرابطهوبهبودرابطهافزایشانگیزه،بهبودتصورازخودو

اعتمادبهنفس،افزایشتکلموبهبودانجامکارگروهیمیشود.

بهعبارتدیگر،بهطورکلی،باتوجهبهاهمیتموسیقیدرمانیدربهبودعلئم

اسکیزوفرنییکیازروشهاییکهمیتوانبهعنواندرمانتکمیلیوکمکیدر

کاهشوبهبودعلئمبیماراناسکیزوفرنیابهکاربرد،موسیقیدرمانیاست.

گروهمولفین
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تعریف رفتار 

بهمنظوربررسیموضوعرفتارهایسازشیابتداشایستهاستتعریفیازرفتار

ارائهشود.کیز۱وهافلینگ۲»۱۹۹۰«معتقدند»رفتارشاملکلیهفعالیتهایانسان

قابلمشاهدهاست«ودرجایدیگرمیافزایند افراد بهوسیلهسایر استکه

»رفتارهاییکهدرافرادمشهوداست،درحقیقتکوششیاستکهدرجهت

تطابقانجاممیدهند.«

موری۳وزنتر۴»۲۰۰۴«نیزبرایناعتقادندکه»رفتارهابراساساهدافیکه

مهمترینآنبرآوردننیازفردمیباشداستوارندوبرایاینکهفردبهشیوهایسالم

وبهنجارمسیرتکاملرابپیماید،لزماستنیازهایروانی،فیزیکیواجتماعی

اورادرحدمعمولبرآوردهشودودرحقیقترفتارعکسالعملقابلمشاهده

نسبتبهتحریفاتمحیطیونیازهامیباشدومشکلترفتاریاساساًمربوط

بهناکامیورفعنیازاست«.

گوناگونی علت »به میافزاید رفتار توصیف در نیز »۱۳87« نژاد نوابی  

وگستردگیدرپاسخهایهرفرداساساًارائهتوصیفکاملیازرفتارفردغیر

ممکناست،زیراهرفردیدرمواجههباموقعیتهایمختلفصدهاهزارنوعپاسخ

ارائهمیدهدکهناشیازیادگیریهایگذشته،سلمتجسموروان،فشارکارو

مسئولیتهاوزماندردسترسو....است.«بهبیاندیگرتوصیفمعنیدار»رفتار،

Keys۱-
Hofing۲-
Murry۳-

Zentener۴-
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عبارتستازپاسخهاییکهناهمانندیفردرامنعکسمیکندورابطهمعنیدار

وارزشمندیباالگوهایکلیسازگاریاودارد«.ازنظرروانشناسانعملکرد،

را او الگوهای مرز و کلید که است فرد در هماهنگ و مداوم نگرشهای

تشکیلمیدهدوهدفازمطالعهشخصیتنیزدرحقیقتتوصیفیکعمل

منفردویایکاندیشهنادرنیست،بلکهپیبردنبهرفتاروخصوصیاتیاست

کهکیفیاتمعنیداروهمگنیرادرفردمنعکسمیسازد.»داس،۱۹۹۴«پیش

فرضهایعمومیرفتارراکهدراغلبتئوریهایرفتاریموردبررسیقرار

میگیرندچنینخلصهکردهاست:

۱-رفتارمشخصهاصلیتمامموجوداتزندهاست.

۲-رفتارازطریقیادگیریقابلتغییراست.

۳-اگرچهاختللتوآسیبهایرشدیوجسمیدررفتاردخالتدارد،ولی

شکلگیریرفتاربیشترازطریقیادگیریصورتمیگیرد.

۴-تغییردررفتارازطریقتغییردرمحیطصورتمیگیرد.

رفتاربراساسشرایطمحیطیشکلمییابدوتطابقلزمرابهدستمیآورد.

۵-یکارتباطمستدلبینرفتارووقایعمحیطیوجوددارد.

تعاریف رفتار سازشی

گروهیازمتخصصاندرحوزهرفتارپسازکشمکشهایطولنیبرسر

مسألهتعریفرفتارسازشیبهسرپرستیمؤسسهملیبهداشتروانی،تعریفی

راارایهنمودهاند.رفتارسازشیدراصلناظراستبهشیوهایکهفردازعهده
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مسائلبرمیآیدوازاینروآسیبدیدگیرفتارسازشیازعهدهبرآمدن

ناکاملویاناموفقفرددللتمیکند.مفهومازعهدهبرآمدن۱توسطسهجنبه

عمدهارائهمیگردد.»کالین۲،۱۹۹8«

۱(کارکردمستقل۳:تواناییفرددرانجامآندستهازفعالیتهاومهارتهایی

استکهتوسطجامعهوطبقانتظاراتیکهازسناوانتظارمیرودگفتهمیشود.

۲(مسئولیتشخصی۴:خواستفرددرانجامآندستهازتکالیفشخصی

کهقادربهانجامآناستوتواناییاوجهتقبولمسئولیتفردیدرقبالرفتار

شخصیخودمیباشد.

عنوان به مسئولیت قبول جهت در فرد توانایی اجتماعی۵: مسئولیت ۳( 

بلوغجسمانیوخلقیت اجتماعی، ازگروهکهدرسطحسازگاری عضوی

۱۳۹۰«. »طاهری، میگردد. منعکس اجتماعی مثبت

انجمنآمریکایینارساییهایذهنی،رفتارسازشیراچنینتعریفکردهاست:

بامقتضیاتطبیعیواجتماعی،رفتار "برکارآمدیفرددرکنارآمدن 
۲۰۰۴«. ذهنی، نارساییهای آمریکایی »انجمن میشود" گفته سازشی

بعدی از را هرکدامسازگاری روانشناسان و روانی بهداشت متخصصان

از: انسانعبارتاند موردبررسیقرارمیدهند.چهارمدلبررسیسازگاری

Coping۱-
Kagia۲-

IndePendedFunctionlty۳-
۴-sibilityResponPersonal

SocialResponsibinty۵-
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تحققخود. و اجتماعی یادگیری، پزشکی، مدلهای

مدلپزشکیسازگاریوعدمسازگاریرادرمسائلپزشکیمیداند.به

بیانیهمانطورکهبیماریآنفولوانزاعلتوعلئمیداردویاعلمتترساز

بلندینیزعلتیمانندتعارضاتحلنشدهدرکودکییاتجاربدورانبزرگسالی

دارد.ایندرحالیستکهطرفدارانمدلیادگیری،سازگاریرامجموعهایاز

رفتارهایآموختهشدهایمیدانند.ازسوییمعتقدانمدلاجتماعییاگروهی

تأثیرشرایطومحیطهایمختلف»مانندخانواده،مدرسهو....«رابرسازگاری

موثرمیدانند،همچنینپیروانمدلتحققخود،مهمترینجنبهعملکردانسان

راتمایلدرجهتشکوفاییوتحققاستعدادهایخودتعریفمیکنند.

بنابراینرفتارسازشیبهمیزانیتعریفشدهکهفردبدانوسیلهبامعیارهای

استقللشخصیومسئولیتهایاجتماعیکهازسنوگروهفرهنگیاوانتظار

در نیز سازشی رفتار در نقص که حالیست در این میگردد. مواجه میرود

سنینمختلفرخمیدهد.بهطورمثالدردورانخردسالیواوایلکودکی

مهارتهایحسیحرکتیوارتباطیونیزاجتماعیشدنبراثررشدگسترش

و نقص کننده مساعد مهارتها این کسب در تأخیری گونه هر که مییابد

نارساییدررفتارسازشیاست.

منظور به لزوم مورد مهارتهای نیز نوجوانی اوایل و دردورانکودکی

سازگاریغالباًباتکیهبرمدلهاییادگیریانجاممیشود.هرچندکهتمامی

آنهامهارتهایتحصیلینیستند،بلکهدرایندورهازرشدبرمهارتهاییکه
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لزمهارتباطبامحیطمیباشندمانندمفاهیمزبان،پول،رفتارهایخودراهبرو

حساسیتهایاجتماعیتأکیدمیشود»جوادیان،۱۳8۹«.

کارکردهای و اجتماعی مسئولیتهای نیز،  بزرگسالی و بلوغ دوران در

شغلیدارایاهمیتمیباشندوتنهاعملکردومسئولیتهایافرادبزرگسالبر

اساسمیزانتواناییفرددرحفظاستقللخوددرجامعهتعریفمیشودوتنها

کسانیبهعنوانسازشنایافتهطبقهبندیمیشوندکهدررفتارسازشیخودبا

محیطاجتماعینقصداشتهباشد»ماهر،۱۳87«.

ازسوییممکناستیکفرددریکمقیاسرفتارسازشیاستانداردکه

ازویبهعملمیآیدنمرهپایینیکسبنمایدویاممکناستدچاراختللی

روانپزشکیباشد،لیکندرعینحالمیتواندازمهارتهایسازشیمناسبی

نیزبرخوردارباشد.بیشکتأکیدیکهدرتعریفAAMDبررفتارسازشی

شده،ناشیازگزارشیاستکهدرسال۱۹۹7ازطرف"کمیتهنقایصعقلی

ایالتمتحدهامریکا"منتشرشدهاست.

در خویش روزانه فعالیت ساعت  8 طی در که افرادی گزارش، بنابراین

محیطهایاجتماعیتلقیمیشوند،امارفتارشاندر۱8ساعتدیگرکهدرخارج

ازمحیطهایاجتماعیبهسرمیبرندممکناستطبیعیباشدوبادیگرانبه

خوبیسازگارباشند،رفتارسازشیماورایسازگاریبامحیطمیباشد.ازسویی

مهارتهایسازشیباتوجهبهسنوموقعیتافرادمتفاوتمیباشد.بهطورمثال

یکنوجوانکهدرشهرزندگیمیکندنیازمندایناستکهرفتارعاقلنهای
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درخیابانداشتهباشدامایکنوجوانروستاییبهمهارتهایدیگرینیازمند

است»کافمن۲۰۰6«.

نسبتدادنمرضیبهرفتارهاییکفردمنوطبهایناستکهویدررفتار

ترکیبی ایندرحالیستکهرفتارسازشی باشد. سازشیخویشدچارنقص

تواناییها از وسیعی طیف از تابعی  خود که است رفتار متعدد جنبههای از

وناتواناییهایرفتاریوروانیاست.بیشکرفتارهاییکهتحتعناوین

همگی است شده بندی طبقه حرکتی و اجتماعی انگیزشی، هوشی،خلقی،

درسازگاریفردبامحیطموثرند.همچنیننتایجبسیاریازپژوهشهاتاکید

»کافمن است همبسته رفتارسازشی باسطح عملکردهوشی دارندکهسطح

۲۰۰6«.همانندبسیاریازاختللتروانیرفتارسازشینیزبرحسبمیزان

آسیبواردهطبقهبندیشدهاست.باوجودابزاردقیقبرایاندازهگیریرفتار

سازشیقادرخواهیمبودتاتوضیحدقیقتریازهنجارهایبهدستدهیم،و

میتوانستیمحدبالیآنهامنهایدوانحرافمعیارازمیانگینجمعیتفرض

کنیم.بنابراینبرایبررسیرفتارسازشی،عملکردهایویرابهطورمکررو

طولیودرفواصلمعینموردسنجشقرارمیدهیم.

و اثرآموزش، در فرد رفتارسازشی داردکه امکانوجود این هرچند 

که درصورتی شود.  همراه نوساناتی با محیطی فاحش تغییرات با همراه یا

که میدهد امکان او به باشد فرد تواناییهای با متناسب محیطی تقاضاهای

جنبه قسمت این در تأمل قابل نکته کند. عمل رفتاری سطح بالترین در
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فرد یک آنچه که طوری به است، سازشی رفتار فعالیتهای طبیعتگرایانه

انجاممیدهدتاحدیمنوطبهفرصتهایموجوددرمحیطوتاحدیمنوط

اوست. خود مهارتهای رشد به

  سیری بر رفتار سازشی 

اصطلح»بلوغاجتماعی«بهدورهرنسانسوحوالیسالهایدههآخر۱8۰۰

ارتباط »رفتارسازشی« واژه تاریخچه با  ایناصطلح تاریخچه و برمیگردد

نزدیکیداردومیتوانگفتکهداراییکتاریخچهمشتركمیباشد.درآن

زمانقانونگذاریهایمربوطبهافرادمعلولبهکوششدرفهمروابطبینافراد

بیماروسایرافرادعادیمنجرشد.فهماینرابطهمستلزمتعیینمیزانکفایتها

ومهارتهایاجتماعیاینگونهافرادبود.رفتارسازشیسازهواحدینیست

بلکهمجموعهایازویژگیهایمختلفرادربرمیگیرد»گرشام۱وکرشین

با خورد بر در مؤثر غیر نسبتاً پاسخهای از طیفی را سازگاری ۱۹۹6«. بام۲،

مشکلتزندگیروزانهمیباشد.

یکمفهومبسیارنزدیکبامفهومرفتارسازشیعبارتاستازمفهومبلوغ

اجتماعی،بلوغاجتماعییکپدیدهرشداستکهباافزایشسنافزایشمییابد.این

مفهومبرتواناییفرددرمواجههبامحیطاجتماعیدرحالگسترشدللتمیکند.

مفهومبلوغناظرمیباشدبرافزایشسن.جهتگیریرشدیناظراستبراینکهمواد

Grosha۱-
Kivshenbam۲-
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براساسسطحسنیمرتبشدهوبراینمونهگیریپاسخهاییکهازنظراجتماعی

سازشیمیباشدوهمچنینکودکانهمانسطحسنیاستانتخابمیشود.

درمقابلجهتگیریبهسویرفتارسازشی،شاملمهارتهاومسئولیتهای

متعدددراینحوزهمیباشدوبهیکمقیاسازنوعمقیاسهایسیاههنیازداردو

اینآزمونهاشبیهمقیاسهایفرعیمیباشد،هرچنددرایننمونهمقیاسهایفرعی

بیشتررفتارهایروزمرهرااندازهگیریمیکندتاپاسخبهمحركهایجدیدرا.

ماهربهنقلازرابینسونمینویسد:مقیاسبلوغاجتماعیوایلندیکمقیاس

معروفمیباشدکهیکمقیاسسنیاستکهدرسطحسنیتنهاشاملچند

موادمیباشد.اینآزمونمانندآزمونبینهبررویجمعیتیمیزانشدهکهاز

نظرجغرافیاییپرتوسوگیرانهبودهاست،امانکتهبسیارمهمدراینزمینهاین

استکهنمونههایآنبهنمونههایافرادبهنجارنزدیکبودندباآزمونهایی

هماننداینآزمونمیتوانسنعقلیوهوشیراهمبدستآورد.

سال در AAMD پیشنهاد به بار سازشی،اولین رفتار در نارسایی و نقص

۱۹۵۹عنوانشدزیراتوجهبهنمراتسنییعنیIQبهعنوانمدركبنیادیبرای

تشخیصکمتوانذهنیازاهمیتزیادیبرخورداربودهپسازآندرسال۱۹6۱

"هربارت"یکمقیاسمربوطبهسازگاریراعنوانکرد.امادرحالحاضر

سنجشرفتارسازشیهنوزمهارتتکنیکیسنجشیهوشرابهدستنداده

است.اینواقعیتداردکهبسیاریازافرادجوانترکوششمیکنندتاافرادیرا

غیرسازشیبنامندکهتنهابراساسارزیابیهوشیIQپایینیدارند.دربعضی
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مواردIQ اندازهگیریشده،تنهایکمعیاربودهوهوشپایینبهخودیخودیک

معیارمهمبرایتشخیصیانامیدنیکفردبهعنوانعقبماندهذهنیاست،اما

معیاررفتارسازشینیزاهمیتیبرابربرایارزیابیعملکرددارد.افرادیکهازنظر

عملکردهوشیعقبماندهاندامادررفتارسازشی،عقبماندگیندارند،نبایدبه

عنوانعقبماندهذهنیطبقهبندیشوند»احدینبیجمال،۱۳8۳«.

  نكاتی در مورد رفتار سازگارانه

ذهنی ماندگی عقب درباره قضاوت محور هوشی آزمونهای پیدایش با

نمرههایبدستآمدهازآزمونهایهوشیبود.وپسازافزایشنارضایتی،

اینموارد بداند. AAMDتصمیمگرفتکهعملکردسازگارانهراهمدخیل

حولمحورفعالیتهایروزانهوتواناییبرایروبروشدنباتقاضاهایمحیط

موقعیتهای در را مختلف رفتارهای بایست امرمی این برای و میزد دور

آزمونهای  از ترکیبی که میکند توصیه AAMD کرد. مشاهده گوناگون

هوشی،مشاهداتبالینیوتماممنابعموجوداطلعاتیدربارهرفتارروزانهفرد

عملکرد ارزیابی برای ابزارهایی ساخت حاضر حال در شود. گرفته کار به

سازگارانهباشدتبهپیشمیرودودراینراستابررسینشاندادهاستکه

ابزارهاموجودمیباشند. درحالحاضربیشاز۱۰۰نمونهازاین

مربوط میگیرد انجام فرد مراقبان با که بهمصاحبههایی ابزارها این اکثر

میباشدواینمقیاسهاهیچگاهدرحدآزمونهایهوشیپیشنرفتهاست.

اختلل به مبتل بیمار، افراد عملکرد اساس بر سازگارانه رفتار مقیاس
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عاطفی،ناتواندریادگیریوافرادعادیهنجاریابیشدهاست.اینمقیاسها

گسترهیرفتارهایزیادیرادربرمیگیرندکههمبرایتشخیصوهمبرای

درمانبهکاربردهمیشود.

معیارسازشاجتماعیرامیتوانبهشرحزیربیانکرد»شعارینژاد،۱۳88«.

۱-عملکردآشکار:فردطبقمعیارهایموردانتظارگروهرفتارمیکند.

۲-سازشباگروههایمختلف.

۳-گرایشهایاجتماعی:فردمیتواندنسبتبههمکاریونقشهایخود

درگروهتمایلمثبتنشاندهد.

۴-رضایتخاطرشخصی:لزمهاجتماعیشدنایناستکهازتماسهای

معقولبادیگرانخوشحالشودوازایفاینقشخوددرگروهلذتببرد.

۵-ارتباطبادیگران:فرددررفتاراجتماعیخودنسبتبهدیگرانبیشاز

حدواکنشنشانمیدهد.

سازگاریشخصیواجتماعییکیازویژگیهایافرادیاستکهمیتوانند

اجتماعی سازگاری از رهبران نهایت در بگیرند. عهده بر را دیگران رهبری

وشخصیبهتریبرخوردارندچراکهاعتمادبهنفسقویدارندوبهراحتی

میتوانندبامردمتشریکمساعیکنند.

دوران درسازگاری تأثیرخوشبختی )هاویگهرست،۲۰۰۰(چگونگی

بیانکرد: بزرگسالیراچنین

افرادخوشبختمعمولًسالموفعالند.
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افرادخوشبختانرژیخودرادرفعالیتهایهدفدارصرفمیکنند.

افرادخوشبختانرژیخودرادرفعالیتهایحرفهایصرفمیکنند.

افرادخوشبختامیدواروبشاشهستند.

خوشبختیانگیزششخصیرابرایکارکردنبیشترمیکند.

ویژگی های افراد سازگار

برایشناختمناسبسازگاریبایدویژگیهایافرادسازگاررابشناسیم

سازگاریوضوح مفهوم سازگار، فرد یاخصایص نشانه شناخت ازطریق و

مییابد.بسیاریازروانشناسانویژگیهایزیررانمودارسازگاریوبهزیستی

میدانند. عاطفی

۱-کارآوریادراك:افرادسازگاردرتفسیروقایعنسبتبهتواناییهایخود

واقعبینهستند،آنانواقعاًادراكنادرستیازگفتاروکرداردیگرانوتواناییهای

خودندارند.بدینمعنیکهخودراهمیشهبیشتریاکمترازآنچههستندیاتوانایی

بهعبارتدیگرشخصسازگار  دارندارزیابینمیکنند)اریکسون،۱۳8۳(.

اجتماعی شناختی مهارتهای است. برخوردار کافی شناختی مهارتهای از

مانندتواناییتوجهبهدیدگاهدیگران،کهبهکودکاناینتواناییرامیدهدتابا

دیگرانبهخوبیکنارآینددرسازگاریاجتماعیمهماست.

جرجاسپیراكدرمرکزبهداشتروانیفیلدلفیاچنینمطرحکردهاندکه:

بسیاریازمشکلتمربوطبهناسازگاریرفتاریکهافرادباآنروبهروهستند

احتمالًتاحدودینتیجهکمبودمهارتهایشناختیدرحلمسائلبینفردی
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است.بهاینمعنیکهافرادیکهپرخاشگرتریاتکانشیهستندویاازدیگران

ترسبسیاریدارند،ممکناستفاقدمهارتهایاساسیدرادراكدیگرانو

کنارآمدندرروابطبینفردیباشند.اینمحققدریکبرنامهآموزشیبهمدت

۲سالبهآموزشمهارتهایشناختیدردورانپیشازمدرسهپرداختهوبر

اساسدیدگاهمعلمانسازگاریرفتاریافرادرادرجهبندیکردهاست.یافتههای

اینتحقیقایننکتهراتأکیدکردهاستکهمهارتهایشناختیافرادرادربهبود

روابطاجتماعیکمکمیکند)یاسایی،۱۳۹۰(.

۲-عزتنفس:افرادسازگاربرایخویشاحترامقایلهستندوخودرابا

ارزشوموردقبولاطرافیانمیدانندوبدیندلیلدرروابطاجتماعیمتکیبه

خودهستند.آنهابهراحتیمیتوانندروابطنزدیکورضایتبخشیباافراد

دیگربرقرارنمایند.

کوپراسمیتدرمطالعهایکهدرارتباطباعزتنفسوتأثیرآندررفتار

و ارزش خود به نسبت که کودکانی رسید نتیجه این به داد انجام کودکان

اعتباربیشتریاحساسمیکننددررابطهبادیگرانموفقترواستقللاجتماعی

وقدرتابتکاربیشتریداشتندوبهآسانیدوستمییافتند)عظیمی،۱۳8۳(.

میتوانند که دارند اطمینان سازگار افراد خود: رفتار کنترل توانایی  ۳-

رفتارخودراکنترلکنندوایناحساستواناییدرکنترلخود،انگیزهافراددر

برقراریروابطمحبتآمیزبادیگراناست.

۴-تواناییتحملومقابلهناکامی:فردسازگاردروضعیتهایتعارضیا
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درمواقعناکامیقادربهشناختوپذیرشوتصمیمگیریمناسبخواهدبود،

بههمیندلیلفردسازگاربااشتیاقبهحلوفصلمشکلتخودمیپردازدو

ازپذیرفتنمسئولیتواهمهندارد.

۵-انعطافپذیری:فردسازگارمیتواندخودراباموقعیتهایمختلفو

گاهمتناقضوفقدهدواینبهعلّتتواناییتغییردررفتارخود،انعطافپذیری

برایانطباقاست.

احساس بهخود نسبت دیگران ازجانب سازگار فرد امنیت: احساس 6-

خطروتهدیدنمیکند.ونسبتبهدیگرانبدبیننیستوبهدیگراناعتقاد

امنیتوعزتنفساز ارتباطمیباشند،احساس به بههمیندلیلقادر دارد.

مهمتریننشانههایافرادسازگارمیباشدکهپایههایروانیسازگاریاجتماعی

محسوبمیشوندکهبسیاریازخصوصیاتافرادسازگارازآنهاسرچشمه

میگیرندویانتایجایندوویژگیاست.

تحلیلی از فرآیند سازگاری

یا و مرحله چند در میتوان روانی تحلیل یک در را سازگاری فرآیند

قدمتوصیفکردکهدراینفرآیندمرحلهاولبااحساسیکنیازوانگیزه

شروعمیشوددرمرحلهنهاییباارضاءنیازوتخفیفانگیزهمذکوربهپایان

میرسد.مراحلوجنبههایگوناگونفرآیندیکسازگاریسادهبهصورت

میباشد: ذیل

یاهدفهای بههدف انگیزهدرجهترسیدن اثریک در فرد رفتار ۱-
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میشود. انگیخته بر معین

۲-رفتارمذکوربرایرسیدنبههدفباموانعوتعارضاتبرخوردمیکند.

۳-بنابراینفردرفتارخودراتغییرمیدهدوعملیاتتازهایرابرایرسیدن

بههدفموردآزمایشقرارمیدهد.

۴-سپسیکیازآنرفتارهابرمانعفائقآمدهوفردرابههدفمیرساند.

۵-بهاینترتیبمراحلاصلیفرآیندسازگاریمعمولیعبارتاستاز

وجودیکانگیزهکهباعثحرکتمیشود،پیدایشنوعیمانعومشکلکه

فردراازرسیدنبههدفبازمیداد،لذادراواحساسناکامیبهوجودآورده

وبرخوردبامشکلواحساسناکامیباعثمیشودرفتارخودراتغییرداده

یاتعدیلنمایدتابالخرهبهیکراهحلبرسدوبهخواستخوددستیابد.

اماهمیشهایناحتمالوجودداردکهمانعازسرراهبرداشتهنشودومشکلبه

صورتغیرقابلحلیباقیبماند.

برخورد از اجتناب به میل داردکه مسألهوجود این امکان 6-همچنین

بامانعاحساسناکامیآنچنانقویباشدکهفردراازتعقیبهدفاصلی

نماید. منحرف

به فرد آن جز و بهداشتی اجتماعی،عاطفی، مانند سازگاری نوع هر در

اعمالیمتوسلمیشودکهبهاصطلحبهنفعاوباشدوویرابههدفشنزدیک

اعمال و عادات باشد لزم گاه هر و ببرد، بین از را او ناراحتی و نماید تر

دلخواه مورد نتیجه به اینکه تا دهد تطبیق موجود شرایط با را خود گذشته


