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تاریخ دریافت ،53/13/11 :تاریخ پذیرش51/17/1 :

چکیده
عزتنفس ،که یکی از مؤلفههای شخصیت رشدیافته و پایدار است ،در بسیاری از
گفتمانها ازجمله توسعه و سیاست اجتماعی اهمیت محوری دارد .مقالۀ حاضر با هدف
بررسی چگونگی و میزان عزتنفس در میان جوانان و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن،
همچون اختالالت اجتماعی و حمایت اجتماعی ،در نظر دارد به تبیین چرایی و
چگونگی شکل گیری این مؤلفۀ مهم شخصیتی بپردازد .چارچوب نظری پژوهش بیان
میکند وجود انواع اختالالت اجتماعی در جامعه ،روابط عاطفی و حمایتی میان افراد را
کاهش میدهد و ازاینطریق بر عزتنفس جوانان اثر میگذارد .بهعبارت دیگر ،انواع
اختالالت اجتماعی بر روابط عاطفی بین افراد در حوزههای مختلف اجتماعی ،اعم از
خانوادگی ،دوستی و خویشاوندی تأثیر مینهد و موجب عدم حمایت افراد از یکدیگر
میشود .دریافتنکردن حمایتهای اجتماعی در نظام شخصیت اختالل ایجاد میکند و
از عزتنفس افراد میکاهد .این مقاله با استفاده از روش پیمایش فرضیۀ فوق را به
آزمون میگذارد.
نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهد که متغیرهای نامبرده ،یعنی حمایت و
اختالل اجتماعی ،با عزتنفس جوانان رابطۀ معناداری دارد .بدینمعنیکه هرچه میزان
حمایت دریافتی افراد بیشتر باشد ،عزتنفس آنها افزایش مییابد و با باالرفتن میزان
اختالالت اجتماعی عزتنفس جوانان کمتر میشود .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان
________________________________________________________
 .دانشیار دانشگاه الزهراء
 .کارشناسارشد رشتۀ پژوهش اجتماعی
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میدهد  3411از واریانس عزتنفس را متغیرهای اختالل و حمایت اجتماعی تبیین و
پیشبینی می کند .تحلیل آماری لیزرل نیز مدل تحقیق را تأیید میکند و نشان
میدهد این مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی :حمایت اجتماعی ،عزتنفس ،اختالل اجتماعی ،نظم ،روابط عاطفی و
گرم ،شخصیت.

طرح و بیان مسئله
ارزیابی مثبت خویش یا عزتنفس اثرات انکارناپذیری در ویژگیهای شخصیتی افراد ،ازجمله
مسئولیتپذیری ،استقالل ،قدرت تحمل ،افسردگی و اضطراب دارد .عزتنفس ،که یکی از
مؤلفههای مهم و اثرگذار در ایجاد شخصیت پیشرفته است ،در وضعیت خاص اجتماعی و
فرهنگی حاصل میشود و پیامدهای انکارناپذیری در زندگی افراد دارد .مفهوم حمایت اجتماعی
نیز در صورت وجود نظم در جامعه امکان بروز مییابد و درنهایت عزتنفس افراد را ارتقا
میدهد .عدم اختالالت اجتماعی و وجود نظم در جامعه بستری مناسب برای شکلگیری انواع
حمایتهای اجتماعی فراهم میآورد .نتیجۀ دریافت حمایتهای اجتماعی احساس اطمینان،
اعتماد ،وابستگی ،ارزشمندی و مسئولیتپذیری در افراد جذبکنندۀ آن است.
گرچه رابطۀ بین عزتنفس و پیامدهای مثبت آن در پژوهشهای متعددی تأیید شده است،
پارهای بررسیهای داخلی نشان میدهد عزتنفس در بین دانشآموزان و دانشجویان یا
بهعبارتی دیگر جوانان ایرانی در اندازۀ نازلی قرار دارد (عرب.)1323 ،
این وضعیت لزوم توجه به عوامل مرتبط و ایجادکنندۀ این ویژگی را ضروری میسازد و
ازآنجاکه عزتنفس خصوصاً در تعامالت اجتماعی و در تصوری پدیدار میشود که شخص دربارۀ
برداشت دیگران از خودش دارد ،تبیین اجتماعی آن حائز اهمیت است.
شخصیت فرد در مقام کنشگر اجتماعی همواره تحتتأثیر نیروها و عوامل بیرونی قرار دارد.
حمایت اجتماعی با ایجاد تصور و احساس تعلق ،پذیرفته و تأییدشدن یکی از این نیروهاست.
این حمایت برای افراد حلقهای امن از احساسات و تصورات مثبت ایجاد میکند و موجب
برداشت مثبت از خود ،پذیرش خویشتن ،احساس عشق و ارزشمندی میشود و فرصت رشد،
شکوفایی و بروز خالقیت را فراهم میآورد .ارزیابی مثبت از خویش ،مسئولیتپذیری ،استقالل
و قدرت تحمل ناکامیها را افزایش میدهد و عاملی مهم در ایجاد عزتنفس است .نظم
اجتماعی زمینه و گسترۀ مناسبی را برای کسب انواع گوناگون حمایتهای اجتماعی ازسوی
کنشگران و جامعه فراهم میسازد .بدینگونه که افراد براساس نحوۀ پیوندشان با جامعه ،در
ارزشها و هنجارها و روابط و منابع باارزش دریافتی ،امکان کسب حمایتهای الزم را نیز از
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جامعه به دست میآورند و با اکتساب این حمایتها تصورشان را از خود شکل میدهند.
برایناساس ،هرچه میزان حمایت جامعه و اطرافیان بیشتر باشد ،احساس ارزشمندی و تصور
مثبت از خویشتن نیز افزایش مییابد.
با توجه به نقش مهم عزتنفس در نظام شخصیت پیشرفته ،که از شروط الزم و مهم توسعۀ
هر جامعه محسوب میگردد ،اهمیت شناخت پیشبینیکنندههای آن ،ازجمله نظم/اختالالت
اجتماعی ،انواع حمایت های اجتماعی و رابطۀ این دو مفهوم با یکدیگر آشکار میشود .تبیین
این موضوع خصوصاً دربارۀ جوانان که بخش بزرگی از جمعیت کشورند و سنگبنای زندگی
آیندۀ خود و جامعه قلمداد میشوند اهمیت بیشتری دارد .بدینترتیب و با عنایت به اهمیت
موضوع ،هدف اصلی مقاله یافتن پاسخ برای این سؤال است که چگونه احساس ارزشمندی یا
عزتنفس در افراد شکل میگیرد و نقش نظم/اختالالت اجتماعی و حمایتهای دریافتی در
ایجاد عزتنفس جوانان به چه اندازه است؟
مرور نظری
در این پژوهش از نظریههای گوناگونی برای تبیین مسئلۀ تحقیق و رابطۀ بین اختالالت و
حمایتهای اجتماعی و عزتنفس استفاده کردهایم ،اما نظریۀ پشتیبان آن را عمدتاً نظریۀ
اختالل اجتماعی چلبی تشکیل میدهد .برایناساس ،میتوان شکلگیری عزتنفس را در
جوانان ،در ارتباط با اجتماع عام ،با نظم بیشتر و اختالالت اجتماعی کمتر توضیح داد.
شخصیت نظام تمایالت فرد است .تمایالت نیازهای هنجاریشدهای هستند که فرد طی
فرآیند جامعهپذیری در برخورد با نظامهای اثباتی (طبیعی) ،اجتماعی و فرهنگی درونی میکند
و بهتدریج تمایالت گوناگون و درعینحال مرتبط را کسب مینماید و ازاینطریق حائز شخصیت
میشود .بنابر نظر اتمونچ ،افراد بر اثر درونیکردن محیطهای اجتماعی مختلف و نوع روابطی
که در این محیطها داشتهاند نظامهای شخصیتی متفاوتی را میآزمایند .بنابراین ،نوع رابطه و
منابعی که در این روابط مبادله میشود از اهمیت زیادی برخوردار است (چلبی 772 :1328 ،به
نقل از مونچ.)1522 ،
مونچ فرایند شکلگیری تمایالت شخصیت پیشرفته را حاوی دو مرحله میداند که هر
مرحله از سه فاز تشکیل شده است .در مرحلۀ اول ،تمایالت اساسی (مانند انطباق با محیط،
میل به پیوند عاطفی) شکل مییابند و در مرحلۀ دوم ،درنتیجۀ نفوذ متقابل تمایالت اساسی،
تمایالت اشتقاقی (مانند اخالق مسئولیت) حاصل میشود .مسئولیت شخصی یا اخالق
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مسئولیت نمایندۀ عالیترین تمایل شخصیتی است که میتواند در فراگرد رشد شخصیت به
دست آید (چلبی 733 :1328 ،به نقل از مونچ.)1522 ،
در مرحلۀ اول رشد شخصیت ،تمام تمایالت اساسی ازطریق ارتباط متقابل نیازهای ارگانیک
با محیطهای اثباتی ،اجتماعی و فرهنگی به وجود میآیند (همان) .مرحلۀ دوم شخصیت،
مرحلۀ شکلگیری تمایالتی همانند خردورزی ،کوشش برای موفقیت ،وابستگی عاطفی تعمیم
یافته و ...است که متناظر با برخی ابعاد عزتنفس است.
بهعبارت دیگر ،فرد درباب نیازهای ارگانیک خود و محیطهای اجتماعی و فرهنگی مختلف
همانند خانواده ،گروههای دوستی ،همکاران و ...گرایشها و امیالی کسب میکند و به نظام
شخصیتی خود شکل میبخشد .این مسئله از آنجا دربارۀ جوانان حائز اهمیت میگردد که
جوانان بنابر اقتضای سن خود هنوز بسیاری از محیطهای اجتماعی ،فرهنگی و اثباتی را تجربه
و درونی نکردهاند و به نسبت سایر اقشار (مثالً میانساالن) شناسایی موانع آتی در محیطهای
گوناگون که در شکلگیری شخصیت پیشرفتۀ این قشر محدودیت ایجاد میکند و نیز چگونگی
ایجاد این موانع برای کاهش اختالالت شخصیتی ،مهمتر ،مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود.
با توجه به مطالبی که گفته شد مشخص میگردد که چگونگی رشد عزتنفس بستگی به
کموکیف انسجام ساختاری جامعه دارد .یعنی جامعهای که در آن نظم اجتماعی برقرار است
کمتر در حوزههای مختلف خود دچار اختالل میشود .این وضع نه تنها به رشد شخصیت و
عزتنفس افراد منجر میشود بلکه بر حمایت اجتماعی که میان کنشگران ردوبدل میگردد نیز
اثرگذار خواهد بود.
این قسمت از تئوری با نظریات دورکیم همسو و همگام است .طبق نظر دورکیم ،انسجام
اجتماعی دو عنصر اساسی دارد .1 :حمایت اجتماعی  .7کنترل اجتماعی .حمایت اجتماعی با
فراهمکردن پیوندهای اجتماعی افراد را به اهداف مشترک دلبسته میکند و به موضوعات
اجتماعی عالقهمند میسازد .از دیدگاه دورکیم هنگامیکه رابطۀ فرد با جامعه ضعیف یا قطع
میشود ،به عبارت دیگر فرد منزوی میشود ،انتقال پیوستۀ ایدهها و احساسات صورت
نمیگیرد .در این حالت است که فرد تحت حمایت قرار نمیگیرد و هیچ کنترلی بر او اعمال
نمیشود ،فرد هیچ تعهدی به اهداف و ارزشهای جامعه ازجمله کمک به دیگران ،مساعدت و
یاری همنوع ،برقراری روابط عاطفی و ...احساس نمیکند .انزوای اخالقی و عدم دریافت حمایت
نیز ناامیدی ،بیهدفی ،احساس بیمعنایی ،غم ،اندوه ،نداشتن احساس ارزشمندی و افسردگی را
به دنبال میآورد (دورکیم .)1322 ،از نظر کولی ،عوامل و نیروهای اجتماعی حرمت خود را
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تعیین میکنند و فرد خود و ارزش خود را در آیینۀ عقاید و بازخوردهای دیگران مییابد .تحول
حرمت خود یا همان عزتنفس در حوزههای مختلف بهنحوی فوقالعاده باتوجه به میزان حمایت
اجتماعی خانواده ،همساالن و سایر اشخاص مهم در زندگی فرق میکند (بولوگنینی و همکاران،
.)1558
کوپراسمیت نیز چهار عامل را در ایجاد عزتنفس مهم و مؤثر میداند که مهمترین آنها
میزان احترام ،پذیرش و عالقه یا بهعبارتی میزان حمایتی است که فرد دریافت میکند
(گلرضایی.)1325 ،
چلبی نیز عوامل زیر را در ایجاد نظام شخصیت و عزتنفس (که مؤلفهای از نظام شخصیت
است) مؤثر میداند:
 .1محیطهای اثباتی ،اجتماعی و فرهنگی بیشتر و متنوعتری درونی شوند تا رشد شخصیت
امکانپذیر شود.
 .7امکان تحرک فردی در ابعاد آموزشی ،اقامتی ،شغلی ،موضعی و رابطهای میسر باشد.
 .3فرصتهای فردی در ابعاد آموزشی ،شغلی ،سیاحتی ،گروهی و مادی برای رشد
شخصیت فراهم باشد.
 .1جامعۀ کل از نوع اجتماع عام باشد ،بهطوریکه در آن میزان اختالالت نمادی ،هنجاری،
رابطهای و توزیعی کم باشد و درحال کاهش باشد (چلبی.)735 :1328 ،
درگیری در محیطهای مختلف و بهرهمندی از مواهب گوناگون طبیعی ،عاطفی ،مادی و
اجتماعی دریافت انواع حمایت را از این محیطها امکانپذیر میسازد .یعنی به هر میزان که فرد
در محیطهای مختلف طبیعی ،اجتماعی (خانواده ،مدرسه و )...و فرهنگی حضور داشته باشد ،از
حمایتها و مواهب بیشتری بهرهمند خواهد شد و ازاینطریق تمایالت شخصیتی او امکان ظهور
مییابند و عزتنفس او ارتقا مییابد .نکته اینجاست که وجود اعتدال در ارائۀ حمایتها برای
رشد برابر و یکسان همۀ ابعاد عزتنفس ضروری و الزم است.
اجتماع عام درنظر چلبی اجتماعی است که در آن اختالالت اجتماعی کم یا درحال کاهش
باشد .این مفهوم درتقابل با مفهوم نظم قرار میگیرد (چلبی.)85 :1328 ،
نظم اجتماعی یا همبستگی هنجاری از مفاهیم کلیدی نظریات پارسونز است که در
کنشهای انسانی و ازطریق ضمانت اجرایی بیرونی و درونیکردن ارزشها و هنجارها حفظ
میشود و تداوم مییابد (توسلی .)1385 ،شاید بتوان گفت ازنظر پارسونز نظام اجتماعی جدید
چیزی جز اجتماع جامعهای یا اجتماع عام نیست (چلبی 31 :1328 ،به نقل از پارسونز و
دیگران.)1585 ،
2

مجلۀ مطالعات اجتماعي ایران ،دورۀ هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان 2932

چلبی نیز با الهام از نظریات پارسونز و تعیین چهار مجموعۀ تأثیرگذار (آرمانها یا ارزشها،
هنجارها ،روابط و تعامالت اجتماعی ،فرصتها و منابع) نظم اجتماعی را اینگونه تعریف
میکند:
نظم اجتماعی ترکیب و نفوذ متقابل مشبک آرمانی ،هنجاری ،تعاملی و فرصتی است .به
بیان دیگر نظم اجتماعی نتیجۀ نفوذ متقابل مجموعههای مشترک آرمانیـ هنجاری با
شبکههای فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است (چلبی .)38 :1328 ،به بیان دیگر،
ارزشها ،هنجارها ،تعامالت و فرصتها از مؤلفههای برپایی نظم در جامعه محسوب میشود و
در صورت فقدان آنها جامعه شاهد انواع اختالل و بینظمی در عرصههای مختلف خواهد بود.
چلبی فقدان نظم را اختالل اجتماعی مینامد و چهار بعد برای آن درنظر میگیرد و ازآنجاکه،
همانند پارسونز ،اهمیت خاص و ویژهای برای هنجارها و ارزشهای اجتماعی قائل میشود،
اولین بعد اختالل اجتماعی را اختالل هنجاری مینامد:
اختالل هنجاری
منظور از اختالل هنجاری در اینجا تقریباً همان چیزی است که دورکیم "آنومی اجتماعی"
مینامد (چلبی .)132 :1328 ،زمانیکه در جامعه به علت کاهش تعامالت اجتماعی ،کاهش
حجم اجتماعی (اندازۀ جمعیت) یا هر علت دیگر اختالل هنجاری رخ دهد ،احساس فشار و
اجبار اجتماعی بر افراد کاهش مییابد .در این وضعیت احساس تعهد و علقۀ عاطفی و اجتماعی
مشترک افراد به یکدیگر کم میشود و میزان حمایتی هم که افراد از یکدیگر میکنند تقلیل
خواهد یافت.
اختالل نمادی
یکی از مقتضیات اساسی نظم جامعهای وحدت نمادی است .مراد از اختالل نمادی ضعف در
احساسات ،پنداشتها ،رموز و اصول مشترک است .به عبارت دیگر ،اختالل نمادی چیزی جز
نارسایی در سمبولیسم اظهاری و سمبولیسم شناختی مشترک در سطح جامعه نیست (چلبی،
 .)135 :1328بدینترتیب اختالل نمادی عبارت است از کمبود یا کاهش و ضعف در سنن،
اعتقادات و باورها ی مشترکی که باید در جامعه وجود داشته باشد تا افراد را بههم پیوند دهد و
از حمایت یکدیگر برخوردار سازد.
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اختالل توزیعي
سومین نوع اختالل اجتماعی اختالل توزیعی یا همان انواع نابرابری در جامعه است (چلبی،
 .)123 :1328در ادامۀ بحث اختالل توزیعی ،چهار نوع نابرابری را نام میبرد که شامل نابرابری
موضعی ،نابرابری بیرونی ،نابرابری بخشی و نابرابری فضایی میشود .اختالل توزیعی به چند
شکل میتواند حمایت اجتماعی را تحتتأثیر قرار دهد :در کلیترین شکل افرادی که در
جایگاههای باالی اجتماعی و اقتصادیاند ،چون به تمام منابع ارزشمند دسترسی دارند ،هیچ
نیازی به برقراری رابطه با افرادی نمیبینند که در جایگاههای پایینتر قرار دارند و هیچ حمایتی
هم به آنها ارائه نمیدهند و بنابر تعبیر نظریۀ حصار اجتماعی وبر ،با انحصاریکردن منابع و
اوضاع برای گروه خود مانع برخورداری طبقات پایین از منابع میشوند .ازطرفیدیگر ،افراد و
طبقات پایین تالش میکنند با دست اندازی به امتیازات انحصاری بر منابع خود بیفزایند .این
وضع به جوّی در جامعه دامن میزند که همدلیها و مبادالت گرم و علقهها و تعهدات مشترک
و بهعبارتی مبادلۀ انواع حمایت را کاهش میدهد و ازاینطریق عزتنفس افراد را تحتتأثیر قرار
میدهد .درحالت دیگر ،افرادی که احساس میکنند همواره در معرض نابرابری هستند و در حق
آنها اجحاف شده و در جایگاه شایستۀ خویش قرار نگرفتهاند ،دیگر هیچ تعهد و علقهای به
دیگر افراد جامعه احساس نمی کنند؛ بدین ترتیب مبادالت و تعامالت مثبت و ارزنده در
جامعه کاهش می یابد و به دنبال آن میزان حمایتی که افراد از دیگران دریافت می کنند نیز
کم خواهد شد.
اختالل رابطهای
مراد از اختالل رابطهای پایینبودن میزان  .1چگالی روابط اجتماعی  .7قرینگی روابط اجتماعی
 .3تعدد روابط اجتماعی  .1شدت روابط اجتماعی و  .5تنوع گرهها و موجودیتها در روابط
اجتماعی است .میزان چگالی روابط اجتماعی نسبت روابط موجود بین جمعیت کنشگران (اعم
از فردی و جمعی) به روابط ممکن آنهاست .نسبت روابط دوجانبۀ موجود بین کنشگران در
جامعه به روابط یکجانبۀ آنها را میزان قرینگی روابط درنظر میگیرند .مراد از تعدد روابط
میزان وجود ابعاد چهارگانۀ روابط اجتماعی یعنی روابط سیاسی ،عاطفی ،فرهنگی و اقتصادی و
میزان زیرمجموعههای هریک از آنها در شبکۀ روابط اجتماعی است .منظور از شدت روابط
اجتماعی فراوانی روابط اجتماعی بین کنشگران در جامعه است .مثالً تعداد مالقاتی که بین دو
خانواده صورت میگیرد فراوانی روابط دوستی دو خانواده محسوب میشود .آخرین عاملی که
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باید برای آن تعریفی ارائه داد ،میزان تنوع گره ها و موجودیت در شبکۀ روابط اجتماعی
است .همان طور که از نام آن مستفاد میشود ،این عامل ناظر به پراکنش نوع گره ها به ویژه
پراکنش نوع هویت های جمعی (مثل سازمانها و گروه ها) در شبکۀ روابط اجتماعی است
(چلبی.)112 :1328 ،
ازسوی دیگر ،الزمۀ دریافت انواع حمایتها و بهرهمندی از منابع ارزشمند برقراری روابط و
تعامالت بهویژه روابط عاطفی و گرم است و وجود اختالل رابطهای مانع دریافت منابع و
حمایتها میشود .درحالت نظم و فقدان اختالل در سطح خرد و در شبکههای فردی ،درکنار
گسترش رفتارهای ایثارگرانه و دگرخواهانه ،هرگاه فرد به کمک و حمایت اطرافیانش نیاز داشته
باشد ،با پاسخ مثبت آنها مواجه میشود .این مسئله موجب افزایش قدر و قیمت و ارزش و
حرمت فرد نزد خودش میشود و بهگونهای به ارزیابی مثبت از خود میانجامد .با توجه به
نظرات کولی ،که عزتنفس را محصول عوامل اجتماعی میداند که ازطریق انعکاس نظرات
"افراد مهم" شکل میگیرد ،شخصی که دیگران محترم میشمارند ،عزتنفس باالیی خواهد
داشت و شخصی که احترام کمی از دیگران دریافت میکند سطح عزتنفس پایینی خواهد
داشت (پرتو عینالدین .)1322 ،پژوهشگران تحلیل شبکه نیز همواره سن ،جنس ،وضع تأهل
و ...را عاملی مهم در دریافت انواع حمایتها در شبکههای اجتماعی دانسته و بر آن تأکید
ورزیدهاند (لین.)7333 ،
با وجود اختالل اجتماعی ،از میزان روابط گرم و دگرخواهانه در جامعه کاسته میشود و
تعهدات اجتماعی ،همدلی و علقۀ عاطفی مشترک رو به نقصان میگذارد .نتیجۀ این امر کاهش
واقعی یا احساس فقدان دریافت حمایت اجتماعی ازسوی کنشگران است که بر احساس
خودارزشمندی افراد اثر میگذارد .ازسویی دیگر ،اختالل اجتماعی شخصیت و عزتنفس افراد را
نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد .بدینگونه که درحالت بینظمی یا اختالل ،قابلیت
یادگیری فرد کاهش مییابد ،از ظرفیت اجرایی او به طور مؤثر استفاده نمیشود و ذخیرۀ
نمادی شخص منحصربهفرد و محدود باقی میماند .درهمینحال ،نقشههای شناختی فرد اصالح
و تعمیم نمیپذیرند و به تبع آن قدرت کنترل و انطباق با محیط و اوضاع از دست میرود،
اقطاب مختلف تنظیم کنش بهدرستی عمل نمیکنند و نفوذ نیازهای ارگانیک در محیطهای
گوناگون بهخوبی اتفاق نمیافتد و بهعالوه تفکیک و انسجام در نظام شخصیت افراد صورت
نمیگیرد؛ درنتیجه نظام تمایالت فرد بهطور کامل شکل نمیپذیرد (چلبی.)713 :1328 ،
درصورت وجود اختالل هنجاری ،نمادی و توزیعی در سطح کالن ،در سطح خرد نیز روابط
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عاطفی و گرم و احساس تعلق و وابستگی به دیگران با مشکل مواجه میشود و متعاقب آن
واقعیت یا ادراک انتقال و دریافت حمایتهای اجتماعی کاهش مییابد .درمقابل و درحالت
برقراری نظم اجتماعی ،ارتباطات و تعامالت گرم ،عاطفی ،مسئوالنه و متعهدانه با جامعه،
خانواده ،خویشان ،دوستان و نزدیکان ،نه تنها انتقال و دریافت انواع حمایتها را برای همۀ
کنشگران اجتماعی تسهیل میکند ،بلکه احساس و ادراک مثبت از خود و خودارزشمندی را در
جوانان تقویت میکند و از این طریق به شکلگیری شخصیتی پیشرفته کمک میرساند.
با مرور نظریههای موجود و تحقیقات تجربی میتوان ادعا کرد ،عالوهبر متغیرهای نامبرده،
متغیرهای زمینه ای مانند سن ،جنس ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان دریافت حمایتهای
اجتماعی واقعی یا ادراکشده و عزتنفس کنشگران اجتماعی اثرگذار است .به بیانی دیگر ،افراد
براساس جنسیت ،سن و سطح پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،میزان متفاوتی از نظم/اختالل
اجتماعی ،حمایت اجتماعی و عزتنفس را ادراک میکنند .بهاینصورت که برقراری نظم
اجتماعی منجربه گسترش روابط عاطفی ،دگرخواهانه و نوعدوستانه درمیان کنشگران اجتماعی
میشود و بر میزان دریافت حمایت اجتماعی آنها میافزاید.
ازسوی دیگر ،حمایت اجتماعی از مؤلفههای اثرگذار و تعیینکننده بر شخصیت و عزتنفس
افراد است و با باالرفتن میزان حمایت اجتماعی دریافتی (واقعی یا ادراکشده) و برای جوانان
در وهلۀ اول د ریافت حمایت از اعضای خانواده و نزدیکان ،میزان احساس ارزشمندی ارتقا
خواهد یافت و جوان تصویر مطلوبتری از خود ترسیم خواهد کرد .درنظر پژوهشگران
اجتماعی ،عالوهبر متغیرهای اجتماعی ،بعضی متغیرهای زمینهای و پیشینهای نیز بر میزان
عزتنفس افراد مؤثرند.
کوپر اسم یت در نظریات خود ،که حاصل تحقیقات گوناگون اوست ،بر اهمیت و نقش پایگاه
اجتماعی در عزتنفس افراد تأکید کرده است .عالوهبراین ،محققانی نیز که اقوام و نژادهای
مختلف را مطالعه کردهاند ،میزانهای متفاوتی از عزتنفس برای این گروهها گزارش کردهاند
(پرتو عینالدین1322 ،؛ گلرضایی1325 ،؛ واترز و مور.)7337 ،
پرتو عینالدین ( )1322در رسالهاش با عنوان «رابطۀ حمایت اجتماعی ادراکشده ،حرمت
خود (عزتنفس) و افسردگی در دانشآموزان دورۀ متوسطۀ شهر تهران» 378 ،نفر از
دانشآموزان شاغل به تحصیل در پایههای اول ،دوم و سوم دبیرستانهای دولتی شهر تهران را
با استفاده از روش تصادفی چندمرحلهای انتخاب و سه مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده،
حرمت خود و افسردگی را بهصورت گروهی دربارۀ آنها اجرا کرد .نتایج این تحقیق حاکی است
حمایت اجتماعی و سن با عزتنفس و عزتنفس با افسردگی رابطۀ معنیداری دارد.
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گلرضایی ( )1325در رسالۀ خود برای آزمون این فرضیه که پیشینۀ اقتصادیـ اجتماعی،
حمایت اجتماعی و عزتنفس با افسردگی رابطۀ معنیداری دارند 775 ،دانشجوی شاغل به
تحصیل در دانشگاه تهران را با روش نمونهگیری چندمرحلهای از میان  73خوابگاه دانشجویی
انتخاب کرده و از آزمودنیها خواسته است به سؤاالت پرسشنامۀ افسردگی بک ،مقیاس حمایت
اجتماعی ،مقیاس عزتنفس و سؤاالت حوادث زندگی و پیشینۀ اقتصادیـ اجتماعی پاسخ
دهند .نتایج نشان داده است که رابطۀ بین دو متغیر حمایت اجتماعی و عزتنفس با افسردگی
و رابطۀ حمایت اجتماعی و عزتنفس معنادار است و درمقابل رابطهای بین پیشینۀ اقتصادیـ
اجتماعی با افسردگی وجود ندارد.
واترز و مور ( )7337نیز در پژوهشی که با هدف سنجش رابطۀ سه فاکتور (محرومیت
مادی ،نقشهای مختلف و حمایت اجتماعی) با عزتنفس بیکاران انجام دادند به نتایج مهمی
رسیدند .جمعیت نمونۀ این مطالعه را  731نفر از زنان و مردانی تشکیل دادند که بهتازگی به
استخدام مرکزی دولتی در استرالیا درآمده بودند15 .درصد واریانس و تغییرات عزتنفس
پاسخگویان را این متغیرها توضیح دادند .ارقام نشان داد محرومیت مادی در هردو جنس زن و
مرد با عزتنفس رابطۀ منفی دارد .زنانی نیز که همزمان عهدهدار نقشهای بیشتری بودند،
عزتنفس باالتری داشتند .ازطرف دیگر ،این پژوهش نشان داد در هردو جنس ،میزان باالی
حمایت اجتماعی با عزتنفس رابطۀ مثبتی دارد که بهویژه دربارۀ زنان صادق بوده است.
براساس مباحث مذکور ،نمودار زیر مدل نظری تحقیق را به نمایش میگذارد:
حمایت اجتماعی

عزتنفس

نظم /اختالل اجتماعی

فرضیات پژوهش
براساس مدل ،فرضیۀ اصلی پژوهش بیان میکند که اختالالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن
(نمادی ،هنجاری ،توزیعی و رابطهای) حمایتهای اجتماعی واقعی و ادراکشده را در
محیطهای مختلف خدشهدار میسازد که این خود بر عزتنفس جوانان اثرگذار است؛ در
اینصورت مقاله به دنبال بررسی تجربی و آزمون روابط زیر است:
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 .1رابطۀ بین انواع اختالالت اجتماعی و عزتنفس جوانان :اختالل اجتماعی در ابعاد
نمادی و هنجاری (تضاد هنجاری و ناپایداری هنجاری) ،توزیعی و رابطهای بر میزان عزتنفس
جوانان اثرگذار است.
 .7رابطۀ بین انواع حمایتهای اجتماعی و عزتنفس جوانان :حمایتهای اجتماعی واقعی
و ادراکشده ،یعنی حمایتهای اجتماعی بهصورت عینی و ذهنی عزتنفس جوانان را متأثر
میسازد.
 .3رابطۀ بین اختالالت اجتماعی ،حمایت اجتماعی و عزتنفس جوانان :اختالالت اجتماعی
در همۀ ابعاد ازطریق میانجیگری حمایتهای اجتماعی واقعی و درکشده سبب تغییر میزان
عزتنفس جوانان میشود.
در کنار بررسی تجربی مدل مذکور ،ازآنجاکه براساس تحقیقات پیشین جنس ،وضعیت
تأهل ،قومیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تغییر میزان دریافت واقعی و ادراکشدۀ
حمایتهای اجتماعی و عزتنفس پاسخگویان نقش دارد ،رابطۀ متغیرها نیز با اختالل اجتماعی،
حمایت اجتماعی و عزتنفس بررسی میشود.
روش تحقیق
روش این پژوهش پیمایش ،واحد تحلیل فرد و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که با
استفاده از مصاحبۀ حضوری برای پرکردن آن اقدام شد.
جمعیت آماری تحقیق را جوانان 75-12سالۀ شهر تهران تشکیل میدهند .جمعیت نمونۀ
این تحقیق  322نفر است که حجم آن بهوسیلۀ فرمول کوکران تعیین شد و با استفاده از شیوۀ
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین سه منطقۀ  8 ،3و  12انتخاب شدند .توزیع جمعیت
نمونه باتوجه به حجم جمعیت در مناطق مختلف به این صورت بود 131 :نفر در منطقۀ ،3
 177نفر در منطقۀ  8و  131نفر در منطقۀ  .12بدینگونه که پس از تقسیم نقشۀ شهر تهران
به شمال ،مرکز و جنوب ،از هر قسمت به تصادف یک منطقه و از هرمنطقه یک بلوک و از
هربلوک یک خانواده و از هر خانواده یک پاسخگو که واجد شرایط بود انتخاب شد و (با استفاده
از جدول) با او مصاحبه به عمل آمد.
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تعاریف نظری و عملي متغیرها
الف) تعاریف نظری
.2اختالل اجتماعي :هرگونه بینظمیو اختالل در مجموعههای مشترک آرمانی ،هنجاری و
شبکههای فرصتی و تعاملی کنشگران است .این اختالل شامل چهار بعد اساسی نمادی،
هنجاری ،رابطهای و توزیعی میشود.
 1-1اختالل نمادی :ضعف در احساسات ،پنداشتها ،رموز و اصول مشترک است.
 7-1اختالل هنجاری :تقریباً همان چیزی است که دورکیم "آنومی اجتماعی" مینامد
(چلبی .)132 :1328 ،هرگاه شیرازۀ تنظیمهای اجتماعی ازهم گسیخته شوند ،نفوذ
نظارتکنندۀ جامعه بر گرایشهای فردی دیگر کارآییاش را از دست خواهد داد و افراد جامعه
بهحال خودشان واگذار خواهند شد .دورکیم چنین وضعی را آنومی یا بیهنجاری مینامد .این
اصطالح به بیضابطگی نسبی در کل جامعه یا برخی گروههای آن راجع است .در این موقعیت
آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشترک تنظیم نمیشوند و درنتیجه افراد بدون راهنمای
اخالقی میمانند و هرکس صرفاً هدفهای شخصیاش را دنبال میکند.
 1-7-1تضاد هنجاری :به وضعیتی اطالق میشود که برای بعضی امور اجتماعی دو هنجار
یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد.
 7-7-1ناپایداری هنجاری :منظور از ناپایداری هنجاری تناقض منطقی بین دو یا چند
هنجار در یک نظام هنجاری است.
 3-1اختالل رابطهای :پایینبودن میزان  .1چگالی روابط اجتماعی  .7قرینگی روابط
اجتماعی  .3تعدد روابط اجتماعی  .1شدت روابط اجتماعی و  .5تنوع گرهها و موجودیتها در
روابط اجتماعی است (چلبی.)112 :1328 ،
 3-1-1اختالل رابطهای عینی :هرگونه اختالل و بینظمی است که در واقعیت در رابطۀ فرد
با دیگران و اطرافیانش حاصل میشود.
 3-7-1اختالل رابطهای ذهنی :بینظمی و اخالل در تصورات و ادراکات ذهنی شخص
درخصوص روابط خود و سایر افراد با دیگران است.
 1-1اختالل توزیعی :نابرابری و احساس آن در توزیع منابع ارزشمند جامعه است.
 .2حمایت اجتماعي :کمکی دوجانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود ،پذیرش
خویشتن ،احساس عشق و ارزشمندی میشود .به عبارت دیگر ،به احساس باارزش و
محترم بودن و مورد محبت قرارگرفتن اشاره دارد .این حمایت از منابع مختلف اجتماعی مانند
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خانواده و هرگروه دیگر اجتماعی کسب شده است که فرد بدان وابسته است و میتواند در
اشکال دریافت حمایت برای ارزیابی موقعیتهای مختلف ،استراتژی مقابله با فشارهای اجتماعی
و عاطفی ظاهر گردد .نتیجۀ این حمایت اهدای فرصت خودشکوفایی ،رشد شخصیتی و
عزتنفس به فرد خواهد بود (سرلک1321 ،؛ گورانگ7338 ،؛ ام .دی یاسین و همکاران،
.)7331
 1-7حمایت اجتماعی واقعی :نوع و فراوانی تعامالت حمایتی خاص است (لین )7333 ،که
فرد در روابط اجتماعی درقالب کمکهای ابزاری ،عاطفی و اطالعاتی دریافت میکند.
 7-7حمایت اجتماعی ادراکشده :ادراکات مبتنی بر وجود حمایت ،ارزیابی ،کفایت و
کیفیت حمایت ،در هنگام نیاز به کمکهای ابزاری ،عاطفی و اطالعاتی است (همان).
.9عزتنفس :ارزشیابی فرد یا قضاوت شخص دربارۀ ارزش خود است (گلرضایی.)1325 ،
عزتنفس در ابعاد زیر تعریف میشود (فینی:)1521 ،
1-3عزتنفس کلی یا عمومی :ارزیابی کلی خود و میزان رضایت از خود است.
 7-3عزتنفس فیزیکی (جسمانی) :ارزیابی فرد از جذابیت فیزیکی و جسمانی خود است.
 3-3عزتنفس اجتماعی :درک و برداشت از دیگران و روابط با آنهاست.
 1-3عزتنفس عقالنی یا ذهنی :درک تواناییهای ذهنی فرد و پتانسیل او برای موفقیت است.
تعاریف عملیاتي متغیرها
عزتنفس :عزتنفس با ابعاد چهارگانۀ عزتنفس عمومی ،فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی یا عقالنی
سنجیده شده است .برای سنجش این مفهوم درمجموع از  35گویه استفاده شد که براساس
طیف مجموع نمرات لیکرت از "خیلیزیاد" تا "اصالً" را دربرمیگیرد .کمترین و بیشترین
امتیازی که افراد میتوانستند در این زمینه کسب کنند به ترتیب صفر و  125است که 83
امتیاز آن به عزتنفس عمومی 15 ،امتیاز به عزتنفس فیزیکی 15 ،امتیاز به عزتنفس
اجتماعی و  55امتیاز هم به عزتنفس عقالنی یا ذهنی مربوط میشود (گلرضایی1325 ،؛
فینی.)1521 ،
حمایت اجتماعی نیز به حمایت ادراکشده و واقعی تقسیم میشود که هرکدام از این ابعاد
نیز زیرمجموعههایی شامل حمایت عاطفی ،اطالعاتی ،مشورتی ،مصاحبتی ،خدماتی و مالی
دارد .برای سنجش هریک از ابعاد حمایت ادراکشده و واقعی نیز از  2گویه استفاده شد که
براساس طیف لیکرت از "هرگز" تا "همیشه" تنظیم شده بود .هرچه نمرۀ افراد به  13نزدیک
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شود ،میزان حمایت دریافتی آنها بیشتر است .کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به این بخش
نیز به ترتیب  5و  13است (قدسی.)1327 ،
اختالل اجتماعی با چهار بعد نمادی ،هنجاری ،توزیعی و رابطهای سنجیده شده که
محققساخته است .بنا به تعریف ،برای اختالل رابطهای دو بخش عینی و ذهنی درنظر گرفته
شد .برای سنجش اختالل نمادی  2گویه ،اختالل هنجاری  5گویه ،اختالل توزیعی  8گویه
استفاده شد .اختالل رابطهای عینی براساس میزان برقراری رابطه با افرادی مثل پدر ،مادر،
خواهر ،دوستان ،همسر و ...در طول هفته (تعیین دامنۀ روابط) ،و میزان احساس صمیمیت با
هریک از آنها سنجیده شد .اختالل رابطهای ذهنی نیز با  1گویه آزموده شد .کمترین و بیشترین
نمرهای که افراد در اختالل نمادی میتوانستند به دست آورند  2و  ،13در اختالل هنجاری  5و
 ،75در اختالل توزیعی  8و  33و در اختالل رابطهای به ترتیب  8و  132بوده است.
از میان متغیرهای زمینه ای ،رابطۀ جنسیت ،وضعیت تأهل ،قومیت و پایگاه اقتصادی و
اجتماعی پاسخگویان با متغیرهای اصلی تحقیق بررسی شد .جنسیت ،قومیت و وضعیت تأهل
جمعیت نمونه با سؤال مستقیم از پاسخگویان معلوم گردید .بهمنظور ایجاد شاخص پایگاه
اقتصادی اجتماعی ،برای افراد مجرد تحصیالت پدر ومادر ،شغل آنها ،میزان درآمد و منطقۀ
محل سکونت و برای پاسخگویان متأهل شغل خود و همسر ،تحصیالت خود و همسر ،میزان
درآمد و منطقۀ محل سکونت به پنج دسته از بسیارباال تا خیلیپایین تقسیم شد که سپس با
یکدیگر ترکیب شدند و درنهایت شاخص مذکور را بهوجود آوردند.
ازآنجاکه شاخصهای تعریفشده برای جمعیت نمونه در این تحقیق محدودۀ نوسان متفاوتی
داشتند ،بهمنظور مقایسۀ آسانتر میزان متوسط همگی در بازهای دهقسمتی تعریف شدند.
تعیین اعتبار و پایایي
اعتبار ابزار سنجش ازطریق مشورت و اتفاقنظر استادان و متخصصان دربارۀ شاخصهای تحقیق
حاصل شد .برای تعیین میزان پایایی این پژوهش از آمارۀ آلفای کرونباخ استفاده کردیم که
میزان آن در جدول 1آمده است:
جدول  .2پایایي شاخصها
نام متغیر

میزان آلفا

نام متغیر

میزان آلفا

حمایت اجتماعی

3/22

اختالل رابطهای

3/82

اختالل هنجاری

3/28

اختالل توزیعی

3/22

اختالل نمادی

3/22

عزتنفس

3/22
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یافتههای پژوهش
قبل از توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق الزم است تصویری از وضعیت جمعیت نمونه
ارائه دهیم:
همانگونه که پیشتر نیز گفتیم ،جمعیت نمونۀ این تحقیق  322نفر از جوانان 75-12سالۀ
شهر تهران بودند که  55درصد زن و  15درصد را مردان تشکیل دادهاند .میانگین سنی
جمعیت  73/28سال است 88 .درصد افراد مجرد 72 ،درصد متأهل و  341درصد مطلقهاند یا
همسرشان فوت شده است .میزان تحصیالت  2/5درصد از پاسخگویان زیردیپلم 35/1 ،درصد
دیپلم 11/1 ،درصد فوقدیپلم 37/5 ،درصد لیسانس و  8درصد فوقلیسانس یا باالتر بوده است.
 13درصد از پاسخگویان شاغل 13/2 ،درصد بیکار 5/2 ،درصد خانهدار 72/1 ،درصد دانشجو،
 13/3درصد دانشجو و شاغل و  7درصد نیز بیکار دارای درآمد بودند .قومیت  15/7از
پاسخگویان فارس و  38/1درصد ترک بود و  11/1درصد نیز به سایر قومیتها (مثل کرد ،لر،
گیلک) تعلق داشتهاند.
جدول .2توصیف آماری یافتههای تحقیق (تعداد = )987
متغیر

حمایت اجتماعی

ادراکشده

واقعی
حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی

اختالل اجتماعی

اختالل نمادی

اختالل هنجاری

اختالل رابطهای

اختالل توزیعی

عزتنفس

عمومی

فیزیکی
عزتنفس

اجتماعی
عزتنفس

عقالنی
عزتنفس

عزتنفس

میانگین

845

845

845

141

345

1

145

143

541

542

842

542

545

از مهمترین یافتههای توصیفی پژوهش حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که در بازهای
دهقسمتی ،عزتنفس جمعیت نمونه کمی بیش از متوسط ،اختالالت اجتماعی کمی کمتر از
متوسط و میزان برخورداری جوانان از حمایت اطرافیان (خانواده ،دوستان ،همسایگان) بیش از
دو مقولۀ دیگر است .به عبارت دیگر ،گرچه پاسخگویان اختالل اجتماعی کمتر از حد متوسطی
دارند و عزتنفس آنها متوسط است ،از حمایت زیاد اطرافیان برخوردارند.
ب) یافتههای تحلیلي
ازجمله یافتههای تحلیلی میتوان به روابط معنادار میان متغیرهای موجود (حمایت اجتماعی،
اختالل اجتماعی و عزت نفس) و تأیید بخش اعظم فرضیات اشاره کرد .در ابتدا رابطۀ اختالل
اجتماعی با حمایت اجتماعی در نظر گرفته شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
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جدول  .9نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین ابعاد اختالل اجتماعي با ابعاد حمایت اجتماعي
اختالل
اختالل
اختالل
اختال ل
اختالل اجتماعي
توزیعي
رابطهای
هنجاری
نمادی
حمایت اجتماعي

اختالل
اجتماعي

حمایت اجتماعي واقعي
سطح معناداری

-**6229
62666

– 6268
622

** - 6242
6266

**- 6293
6266

**- 6247
6266

حمایت اجتماعي ادراکشده
سطح معناداری

-**6227
6266

**- 6229
62667

** - 6296
6266

**- 6292
6266

**- 6297
6266

حمایت اجتماعي کل
سطح معناداری

**- 6229
6266

– 6267
622

** - 6242
6266

**- 6293
6266

**– 6247
6266

همانگونه که جدول  3نشان میدهد ،تقریباً تمام ابعاد اختالل اجتماعی با حمایت
اجتماعی رابطۀ معناداری دارند .فقط اختالل هنجاری با حمایت اجتماعی واقعی و حمایت کل
رابطه ندارد .از دادهها میتوان نتیجه گرفت که میزانهای باالتر و بیشتر اختالالت اجتماعی ،از
هرنوع ،حمایت اجتماعی دریافتی را کاهش میدهد .ازآنجاکه نظم و انسجام اجتماعی عاملی
مهم در دریافت حمایتهای اجتماعی واقعی و درکشده هستند این روابط معنادارند .جوانان با
درک و احساس پیوند و پیوستگی با اصول و رموز و ارزشها و هنجارهای اجتماعی و عدم
برداشت تضاد و تناقض و ناپایداری در هنجارها ،درکنار برداشت برابری نسبی اجتماعی و عدم
تبعیض در توزیع منابع باارزش در زمینههای اجتماعی مختلف و با ایجاد روابط بههنگام و
مناسب عاطفی و صمیمی با دیگران و جامعه ،در جذب حمایتهای اجتماعی واقعی و ادراکی
موفقترند .در این میان سهم اختالل رابطهای در دریافت حمایت واقعی و اختالل توزیعی در
دریافت حمایت درک شده بیشتر از بقیه است .درواقع ،گذرگاه اصلی جذب و دریافت
حمایت های اجتماعی روابط اجتماعی مناسب است و عدم تبعیض و احساس برابری در توزیع
منابع باارزش اجتماعی ،برداشت و درک ایشان را از دریافت آن سهولت میبخشد.
جدول .4نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین حمایت اجتماعي و ابعاد عزتنفس
عزت نفس

عزتنفس

عزتنفس

عزتنفس

عزتنفس

عزتنفس

عمومي

فیزیکي

اجتماعي

عقالني

کل

حمایت اجتماعي واقعي

**3411
3433

**3472
3433

**3411
3433

**3472
3433

**3418
3433

حمایت اجتماعي ادراک شده

**3438
3433

**3477
3433

**3413
3433

**3431
3433

**3411
3433

حمایت اجتماعي کل

**3418
3433

**3475
3433

**3412
3433

**3437
3433

**3457
3433

حمایت اجتماعي
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میکنید ،رابطۀ تمام ابعاد عزتنفس با حمایت اجتماعی
معنادار است .دریافت حمایت دیگران سبب احساس ارزشمندی در جوانان میشود .ازآنجاکه
بخش مهمی از تصورات انسانها از خود حاصل برداشت و درک آنها از تصوری است که
دیگران از آنها دارند ،حمایتهای عاطفی و صمیمانۀ دیگران برداشتی مثبت برای آنها ایجاد و
خودارزشمندی را تقویت میکند .حاصل همۀ این موارد افزایش عزتنفس جوانان است .در انتها
به بیان نتایج آزمون سنجش رابطۀ اختالل اجتماعی با عزتنفس میپردازیم:
جدول  .5نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین اختالل اجتماعي و عزتنفس
اختالل اجتماعي
عزتنفس
عزتنفس
سطح معناداری

اختالل نمادی

اختال ل هنجاری

اختالل رابطهای

اختالل توزیعي

اختالل اجتماعي

**- 3411
3433

**- 3471
3433

**- 3472
3433

**- 3413
3433

**- 3415
3433

نتیجۀ بررسی آماری فرض وجود رابطه میان اختالل اجتماعی و عزتنفس این رابطه را
تأیید میکند .فقدان نظم در سطح کالن اجتماعی در تعامالت بینفردی و شخصیت افراد
اختالالت اساسی به وجود می آورد .بنابر نظریۀ مبنای تحقیق ،درصورت وجود اختالل هنجاری،
نمادی ،توزیعی و رابطهای ،فرد محیطهای گوناگون اجتماعی را بهدرستی درونی نمیکند،
اقطاب کنش بهخوبی تنظیم نمیشود و شخصیت پیشرفته شکل نخواهد گرفت .باتوجه به اینکه
عزتنفس یکی از مؤلفههای مهم شخصیت پیشرفته محسوب میشود ،میتوان پیشبینی کرد
که درصورت وجود اختالل اجتماعی ،سازوکارهای عملکننده اثری کاهنده بر عزتنفس جوانان
دارد و از شکلگیری آن جلوگیری بهعمل خواهد آورد .دادههای تحقیق نشان میدهد رابطۀ
تمام ابعاد اختالل اجتماعی با عزتنفس معنادار است.
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جدول  .0نتایج آزمون تحلیل رگرسیون خطي و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر عزتنفس
روش ورود متغیرها :گام به گام

2

ضریب همبستگي چندگانه

3485

ضریب تعیین

11.3

ضریب تعیین تعدیل یافته

2

13.3

متغیرهای مستقل

بي

مقدار ثابت

171415

بتا

معناداری
34333

-

متغیر حمایت اجتماعي

3481

3435

34333

متغیر اختالل اجتماعي

-3431

-3435

34333

از میان متغیرهای زمینهای ،وضعیت تأهل و قومیت با عزتنفس رابطه دارند .عزتنفس
متأهالنی که هنوز زندگی زناشویی را شروع نکردهاند از مجردان و متأهالن و افراد بیوه بیشتر
است و قوم فارس از بقیۀ اقوام عزتنفس باالتری دارد .جنسیت تنها با اختالل اجتماعی رابطه
دارد و مردان بیش از زنان اختالل اجتماعی دارند .پاسخگویان با پایگاه اقتصادی اجتماعی
باالتر ،درحالیکه حمایت اجتماعی بیشتری دریافت میکنند ،اختالالت نمادی و ضعف بیشتری
در اصول و رموز مشترک زندگی جمعی دارند .نتایج تحلیل رگرسیون  3411از واریانس متغیر
وابسته (عزتنفس) توسط متغیرهای مستقل (حمایت ادراکشده ،حمایت واقعی ،اختالل
نمادی ،اختالل هنجاری ،اختالل رابطهای ،اختالل توزیعی) را پیشبینی میکند .در انتها
شاخصهای نیکویی برازش مدل تحقیق که با استفاده از نرمافزار نرمافزار لیزرل  3245حاصل
آمد حکایت از برازش نسبتاً خوب مدل نظری این تحقیق دارد.

________________________________________________________
1. Stepwise
2. R2 Adjested
3. Lisrel 8.5
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مدل لیزرل :عوامل تأثیرگذار بر عزتنفس

ارزیابي برازندگي مدل
برازندگی مدل ازطریق شاخصهای متعددی سنجیده میشود:
 .1مجذور کای ( :) 7این آماره زمانی که حجم نمونه برابر  25تا  733باشد ،برای برازندگی
معقول است .اما برای مدلهای با نمونۀ بزرگتر ،مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری
معنادار است .عالوهبراین ،مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگیهای موجود در مدل است.
هرچه این همبستگیها زیادتر باشد ،برازش ضعیفتر است .کالین نیز معتقد است اگر حجم
نمونهها بزرگ باشد ،آزمون مجذور کای بهآسانی به سطح معناداری میرسد و بنابراین مدل رد
میشود و اگر حجم نمونهها کم باشد ،این امکان وجود دارد که مدلهایی پذیرفته شوند که
درواقع کامالً با دادهها مغایرند .این شاخصها شدیداً تحت تأثیر حجم نمونه است و بهکارگیری
این روش و شاخص چندان قابل اطمینان نیست (کالین1323 ،؛ کالنتری.)133 :1322 ،
 .7معیار تعیین برازش کل مدل ) (RMSERریشۀ میانگین مجذورخطای برآورد است.
این شاخص برای مدلهای خوب و عالی مقادیر کمی دارد .میزان این شاخص برای مدل تحقیق
برابر با  3435است.
 .3شاخص نیکویی برازش یا برازش تطبیقی ) (GFIهرچه به یک نزدیکتر باشد برازش
مدل بهتر است (چلبی723 :1325 ،؛ کالنتری .)713 :1322 ،در مدل حاضر مقدار شاخص
نیکویی برازش  3457است ،که باتوجه به اندازۀ آن میتوان گفت مدل از برازش تقریباً خوبی
برخوردار است .مقدار شاخص برازش تعدیلشده ( )AGFIنیز  3. 28است.
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 .1ریشۀ میانگین مجذور ماندهها ) (RMRکه باید تا حد امکان کوچک باشد (طالبان،
 )78 :1323برای مدل تحقیق حاضر برابر با  3438است .بنابراین ،شاخصهای مختلف نیکویی
برازش نشاندهندۀ برازش دادههای تحقیق با مدل آن است (جدول .)2
جدول .8شاخصهای نیکویي برازش مدل تحقیق
3453

ریشه میانگین مجذور خطای برآورد
7

3457

شاخص نیکویی برازش

3428

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

3483

1

ریشه دوم میانگین مجذورات

3

1

نتیجهگیری
با مروری اجمالی بر مباحث این نوشتار میتوان اظهار کرد عزتنفس ،که یکی از مؤلفههای
ایجاد شخصیت پیشرفته و به معنای ارزیابی مثبت از خویشتن است ،حاصل دخالت و نقش
عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل دریافت انواع حمایتها از اطرافیان ،بهویژه اعضای
خانواده ،دوستان و نزدیکان است .با توجه به این مطلب که بخش اعظم تصور فرد دربارۀ خود
براساس نظر «دیگران و افراد مهم» شکل میگیرد ،درصورت حمایت ،پشتیبانی و عنایت
دیگران ،فرد احساس ارزشمندی و عزتنفس خواهد کرد .وجود همبستگی شدید و قوی بین
این دو متغیر حکایت از صحت این رابطه و وجود ترتّب تجربی میان شاخص حمایت اجتماعی و
اجزای آن با عزتنفس دارد.
ازسوی دیگر ،حمایت اجتماعی و برخورداری از پشتیبانی اطرافیان منوط به وجود
نظم/اختالل در روابط اجتماعی است که مستقیم یا ازطریق حمایتهای دریافتی بر عزتنفس
افراد اثرگذار است .زمانیکه در روابط و تعامالت فردی بینظمی و اغتشاش به وجود میآید ،فرد
نه تنها از همراهی واقعی و عینی دیگران محروم میشود ،بلکه این عدم همراهی بهشدت
واقعیت و احساس دریافت حمایت را تحتالشعاع قرار میدهد .ازآنجاکه ارزیابی مثبت از خود،
از تعامالت اجتماعی و تصور دیگران از خود حاصل میشود ،اختالل در این تعامل نظر افراد را
به خود تحتتأثیر قرار میدهد .بنابر تعریف ،عنصر اساسی در برقراری ارتباط و تعامالت
________________________________________________________
1. RMSEA - Root mean Square Error of Approximation
2. GFI - Goodness of Fit Index
3. AGFI - Adjusted Goodness of Fit Index
4. RMR - Root Mean Square Residual
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اجتماعی ،نمادها و هنجارهای مشترک است که درصورت ایجاد بینظمی و اختالل در آن
ارتباطات اجتماعی دچار مشکل میشود و انتقال و دادوستد منابع بالقوه بهراحتی صورت نمی-
پذیرد .درنتیجه افراد از دریافت حمایتهای اجتماعی محروم میشوند .ازطرفی ،بینظمی در
ارتباطات اجتماعی و آشفتگی در نمادها ،قواعد رفتاری و توزیع منابع باارزش نیز مستقیماً
شخصیت و عزتنفس افراد را جریحهدار میکند و موجب احساس بیارزشی میشود .نتایج
تحقیق حاضر نیز وجود همبستگی زیاد را در روابط مذکور تأیید میکند .اختالل ،بینظمی و
عدم حمایت اجتماعی بر عزتنفس جوانان اثری کاهنده داشته است .عزتنفس پاسخگویان این
تحقیق تاحدود زیادی باتوجه به درک آنها از پیوستگی با اصول ارزشی و قواعد هنجاری
جامعه به همراه احساس ب رابری نسبی در دسترسی به منابع باارزش و روابط مطلوب اجتماعی
تفاوت میکرد .به نظر می رسد جذب نسبی این گروه در اجتماعات و محیطهای پیرامونی،
پنداشت آنها را از دریافت حمایتهای گوناگون تقویت کرده و سبب احساس خودارزشمندی و
عزتنفس شده است که به همین دلیل ضرورت دارد خانوادهها و مسئوالن اجتماعی به آن
اهمیت دهند.
دراینمیان ،نقش متغیرهای زمینهای مثل جنس ،قومیت و پایگاه اجتماعی در شکلگیری و
تأثیر انواع اختالالت اجتماعی و حمایتهای دریافتی و حتی عزتنفس افراد انکارناپذیر است.
وضعیت تأهل و قومیت عزتنفس افراد را ارتقا میبخشد .متأهالنی که هنوز زندگی مشترک را
شروع نکردهاند و افراد متعلق به قوم فارس عزتنفس بیشتری دارند .اگرچه عزتنفس زنان و
مردان با یکدیگر دارای تفاوت معناداری نیست و هردو جنس به یک میزان از حمایتهای
اجتماعی بهره میبرند ،مردان بیش از زنان از اختالت اجتماعی رنج میبرند .پایگاه اقتصادیـ
اجتماعی نیز تنها با دریافت حمایتهای اجتماعی و در میان انواع اختالل با اختالل نمادی
رابطه دارد .بهعبارت دیگر ،افراد متعلق به پایگاه اقتصادیـ اجتماعی باالتر از حمایتهای
اجتماعی بهرۀ بیشتری میبرند و کمتر با ارزشها و اصول و رموز عمومی و جمعی موافقت
دارند .فرضیات این تحقیق که خود نتیجۀ برداشت از نظریۀ مبنای تحقیق و تحقیقات تجربی
پیشین است ،حاکی از پذیرش و تأیید روابط مذکور است .نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیون در
میان پاسخگویان حاکی از تأثیر منفی اختالالت اجتماعی و اثر مثبت حمایت اجتماعی بر عزتنفس
جوانان است .ازآنجاکه تحقیق حاضر دارای ساختار تئوریک و مدل نظری ازقبل تعیینشده بوده
است ،اعتبار سازهای و نیکویی برازش مدل نظری آن ازطریق الگوسازی معادالت ساختاری بررسی
شد و نتایج حاکی از برازش مناسب مدل نظری مبنای این تحقیق است.
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پیوست
گویههای متغیر اختالل اجتماعي
(سؤاالت  341تا  345اختالل نمادی 3413 ،تا  3411اختالل هنجاری 3418 ،تا 3473اختالل
توزیعی و بقیۀ سؤاالت اختالل رابطهای را میسنجند).
گویهها
گزینه های پاسخ :کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم
 341من در زندگیام به حالل و حرام خیلی اعتقاد دارم.
 347در انجام کارهایم سعی میکنم رضایت خداوند را درنظر بگیرم.
 343به نظرم در اوضاع اقتصادی امروز ،دیگر جایی برای رعایت حالل و حرام نیست و آدم باید به فکر سود و زیانش باشد.
 341به نظرم این روزها ارزش ندارد که آدم خودش را به خاطر کمک به همنوعانش به دردسر بیندازد.
 345ایرانی در هر کجای دنیا که هست باید زبان فارسی را بداند.
 348به نظرم طرز پوشش و لباسهای ایرانی هیچ جذابیتی ندارد.
 342به نظر من مهماننوازی یکی از جنبههای مثبت و برجستۀ فرهنگ ایرانیان است.
 342به نظر من احترام به بزرگترها ،آنطور که قدیمها معمول بوده االن الزم نیست و آدم باید در زندگی راه خودش را برود.
 345سنت برای دوران قدیم بوده و اآلن خیلی الزم نیست که به سنن و آداب و رسوم گذشته پایبند باشیم.
 3413من هنوز نمیدانم که بهتر است آدم خودش همسر آیندهاش را انتخاب کند یا به همان شیوۀ سنتی ازدواج کند.
 3411خودم هم نمیدانم که در زندگی شخصی باید تصمیمات مهم زندگی را خودم بگیرم یا نظرخانواده ارجحیت داشته باشد.
 3417همیشه در مورد نحوۀ لباسپوشیدن دچار شک و تردیدم .نمیدانم باحجاب بودن بهتر است یا بدحجاب بودن.
 3413در شرایط فعلی جامعه ما آدم نمی داند که نقش واقعی زن این است که در بیرون از خانه هم کار کند یا مثل قدیم فقط
به خانهداری و تربیت فرزندان بپردازد.
 3411من همیشه در مورد نحوۀ آرایش و پوشش بین آنچه که دین میگوید و آنچه که مُد روز است دچار مشکل هستم و
نمیدانم کدام را انتخاب کنم.
 3415من فکر میکنم در جامعه ما برای پیشرفت فردی ،اصل و نسب خانوادگی تعیین کننده است نه تالش و کوشش شخص.
 3418در جامعه ما مهم نیست که در چه خانوادهای به دنیا آمدهای ،چون با سعی و تالش فردی میتوانی به جایگاه مناسب
خود برسی.
 3412در جامعه ما این خانواده و اصل و نسب و ثروت پدرومادر است که حرف اول را برای پیشرفت آدم میزند.
 3412من از خانواده و شرایط زندگیام کامالً راضیام.
 3415احساس میکنم در حقم اجحاف شده است و در جایگاه اجتماعی و اقتصادی شایسته خودم قرار نگرفتهام.
 3473احساس میکنم در مقایسه با همسنوسالهایم در وضعیت بدی زندگی میکنم و از هیچ امکاناتی برخوردار نیستم.
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آزمون رابطۀ اختالل اجتماعي ،حمایت اجتماعي و عزتنفس جوانان

اختالل رابطهای
 3471در طول یک هفته با کدامیک از افراد ذکرشده ارتباط دارید؟ (تعداد رابطه) انتخاب بیش
از یک گزینه هم مجاز است.
 -1پدر □  -7مادر□  -3خواهر□  -1برادر□  -5همسر □ -8سایر خویشاوندان □ -2
دوستان□  -2همسایگان □
 3477در طول یک هفته به طور متوسط به چه میزان با هریک از این افراد ارتباط دارید؟
 .1پدر .7 ،مادر .3 ،خواهر .1 ،برادر .5 ،همسر .8 ،سایر خویشاوندان .2 ،دوستان .2 ،همسایگان
گزینه های پاسخ :خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم ،اصال

 3473با هریک از این افراد به چه میزان احساس صمیمیت و نزدیکی میکنید؟
 .1پدر .7 ،مادر .3 ،خواهر .1 ،برادر .5 ،همسر .8 ،سایر خویشاوندان .2 ،دوستان .2 ،همسایگان
گزینههای پاسخ :خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم ،اصال

 3471به چه میزان با هریک از عبارتهای زیر موافق هستید؟
3475
گویهها
گزینه های پاسخ :کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم
 347141در این دوره و زمانه دیگر نمیشود به کسی (حتی اطرافیان) اعتماد کرد.
 347147به نظرم امروزه مردم قبل از برقراری رابطه با کسی اول حساب سود و زیان اقتصادی آن را میکنند.
 347143در این دوره و زمانه رابطهها کم شده و همه خیلی کم با والدین و فامیل خودشان رفتوآمد دارند.
 347141به نظر من رابطههای دورههای قدیم چیز دیگری بود و مردم با هم خیلی صمیمیتر از اآلن بودند.
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