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 بسمه تعالی

 :عنوان مقاله  

نگهداري سازمان ز در نوجوانان ساكن در مراكرابطه ي خودكارآمدي و حمايت اجتماعی ادراك شده با احساس تنهايی 

 بهزيستی و مقايسه آن با نوجوانان عادي

 ثريا نظري

 مشاوره و راهنماييکارشناس ارشد

 

 :یدهچک
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی و حمايت اجتماعي ادارک شده با احساس تنهايي در نوجوانان ساکن در مراکز  

جامعه آماری .  روش پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي بود. نگهداری سازمان بهزيستي و مقايسه آن با نوجوانان عادی انجام گرفت

دختر و پسر ساکن مراکز شبانه روزی بهزيستي ودانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در ( سال 91-91)نوجوانان  پژوهش حاضر را کلیه

نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه 91نفراز نوجوانان مراکز و93نمونه مورد بررسي شامل. تشکیل دادند 9911-19سال تحصیلي 

با استفاده از پرسشنامه های احساس تنهايي، خودکارآمدی و چند بعدی حمايت . ای انتخاب شدندند مرحلهگیری تصادفي خوشه چ

ها از ضريب همبستگي پیرسون، رگرسیون برای تجزيه و تحلیل داده. اجتماعي ادراک شده اطالعات و داده های مورد نیاز جمع آوری شد

نتايج نشان داد که بین خودکارآمدی و احساس . برای گروهای مستقل استفاده شد  tو آزمون( مانووا)، تحلیل واريانس چند متغیری

و (حمايت خانواده،دوستان و اطرافیان) منفيِ معناداری وجود دارد و بین حمايت اجتماعي ادارک شده کل و ابعاد آن تنهايي همبستگي

درصد واريانس مربوط به  919/1داد که خودکارآمدی توانست نتايج رگرسیون نشان . معناداری وجود ندارد احساس تنهايي، همبستگي

نشان داد که بین خودکارآمدی در  نوجوانان عادی و نوجوانان ساکن ( مانووا)تحلیل واريانس چند متغیری. احساس تنهايي را تبیین کند

حمايت خانواده، دوستان و )شده و ابعاد آن در مراکز  نگهداری سازمان بهزيستي تفاوت معناداری وجود دارد و در حمايت اجتماعي ادارک

نیز نشان داد که بین دو گروه درمتغیر احساس  t يافته های حاصل از آزمون . بین آن دو گروه تفاوت  معناداری وجود ندارد، (اطرافیان

ايش احساس تنهايي و کاهش بنابراين نتايج نشان مي دهد که کاهش متغیر خودکارآمدی باعث افز تنهايي تفاوت معناداری وجود ندارد

 . احساس تنهايي باعث افزايش خودکارآمدی در نوجوانان مراکز شبانه روزی بهزيستي و نوجوانان عادی مي شود

 خود کارآمدی، حمايت اجتماعي ادارک شده، احساس تنهايي :هاي كلیديواژه
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 :مقدمه 

حمايت اجتماعي به يک .يکي از ويژگي های روان شناختي که در دوره نوجواني از اهمیت زيادی برخوردار است، حمايت اجتماعي است

حمايت برای هر فرد يک رابطه است و . احساس ذهني تعلق داشتن، پذيرش شدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن اطالق میگردد

دو جانبه کمک يکي از ويژگي های اصلي آن است حمايت اجتماعي يک نزد احساس صمیمیت و تااطمینان بخشي را بوجود مي آورد 

از فرد، پذيرش خود و احساس عشق و ارزشمندی مي گردد تمام اين ها بهفرد فرصت خودشکوفايي و مثبت است که موجب خلق تصور 

اين حمايت  چونزيادی کاهش خواهد يافت میزان اعي به رشد را مي دهد چنانچه فرد از حمايت اجتماعي برخوردار باشد اضطراب اجتم

 . به عنوان سپری محافظ برای او عمل میکند

در اين زمینه پژوهش های متعددی انجام گرفته است که حاکي از آن است که هرچه میزان حمايت اجتماعي افزايش يابد سطح سالمتي 

در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که سطوح باالتر (. 1ـ5)ترز و همکارانالندمن و پی(. 9931قدسي، )نیز افزايش مي يابد و بالعکس

و تصور مي شود که حمايت اجتماعي به عنوان سپری ضربه گیر در حمايت اجتماعي با سطوح پائین تر افسردگي و اضطراب مرتبط است 

ايت اجتماعي باالتر با افسردگي کمتر در بین برخي مطالعه در میان نمونه های خاص، رابطه حمهمچنین مقابل استرس عمل مي کند 

محمد اسماعیل رياحي ، ) را تايید کرده اند ( 9939پازنده و همکاران،) و زنان باردار ( 9939ابراهیمي و همکاران، )جانبازان قطع نخاعي

 (.9931...اکبر علي ورای نیا و

بوجود مي آيد، موجب کاهش تصور مثبت فرد از خود و  ديگران  اعيامن که در پرتو حمايت اجتماز طرف ديگر عدم حمايت و نبود رابطه 

پژوهش های انجام شده حاکي از ارتباط معنادار بین سطوح باالی اضطراب با میزان . نیز موجب زمینه بروز اضطراب اجتماعي مي شود

 (.1ـ1، هوگز و ديگران، 1ـ5الندمن پیترزو همکاران، )پايین حمايت اجتماعي مي باشد 

.  يکي ديگر از ويژگیهای روانشناختي که به نظر مي رسد حمايت اجتماعي در آن تاثیر مي گذارد احساس خودکارآمدی است

 ن مي توانمعبارت ديگر يعني باور به اينکه م خودکارآمدی به اعتقادات فرد مبني بر توانايي انجام تکالیف در شرايط خاص اشاره دارد به

اين فرض مبتني است که باور افراد در مورد توانايي ها و استعدادهايشان اثرات مطلوبي بر اعمال آنها داره و نظريه خودکارآمدی بر ( 1)

 (.9)مهمترين عامل تعیین کننده رفتار است

طبق . خودکارآمدی بر انتخاب رفتار، تالش و پشتکار و پیگیری افراد موثر است و نحوه مواجهه با موانع و چالش ها را تعیین مي کند

پژوهش های متعددی نشان داده . سالمت رواني ، سالمت جسماني داردنظريه بندورا، خودکارآمدی نقش مهمي در سازگاری روانشناختي 

شواهد (. 5،9ـ91)اند خانواده ومحیط اجتماعي نقش مهمي در پرورش استعدادها و سالمت داشته و باور به خودکارآمدی را ارتقا مي بخشد

ايت اجتماعي بويژه خانواده در تحول احساس خودکارآمدی مهم است افرادی که از حمايت و ترغیب اجتماعي غني نشان داده که حم

در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند ( 9933)ررستمي و همکارانوبرخوردارند، احساس خودکارآمدی باالتری نشان داده اند همچنین پ

 .ابطه مستقیم و معني داری داردکه خودکارآمدی با حمايت اجتماعي ادراک شده ر

ني از اهمیت بااليي برخوردارند به اين به طور کلي حمايت اجتماعي و خودکارآمدی در تمام دوره های سني مهم هستند اما در دوره نوجوا

آيد همچنین  دلیل که در اين دوره بسیای از تصمیم های بنیادی برای فرد رخ مي دهد و نقش های جديد اجتماعي برای فرد پیش مي

خود ادغام با نگرش های و قواعد اجتماعي فرهنگي را .مي دهدتشکیل در اين دوره فرد الگوهای واکنشي متقابل اجتماعي پايدار ديگران 

و در صورت مثبت نوجوان (. 9911گرد،نبیابا). نظم مي دهددر مي آورد که بتواند به کمک آنها به رفتار خود به صورتي مي کند و آن را 

بین نوجوانان عادی که حساس کارايي خواهد کرد بنابرين با توجه اين موارد، پژوهش حاضر سعي در پاسخگويي به اين سوال است که آيا ا

و خودکارآمدی تفاوتي  ادراک شده با خانواده اصلي خود زندگي میکنند و نوجوانان ساکن در مراکز بهزيستي از نظر حمايت اجتماعي

 وجود دارد يا نه؟

 :ش تحقیقرو
خودکارآمدی و ) یرابطه بین متغیرهاش پژوهاين  از آنجايي که در. روش پژوهش حاضرغیر آزمايشي و از نوع همبستگي است

هدف تحقیق همبستگي مطالعه حدود تغییرات يک يا چند  مطالعه قرار گرفته استمورد ( حمايت اجتماعي ادارک شده با احساس تنهايي
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 (.9939دالور، ) يا چند متغیر ديگر است متغیر با حدود تغییرات يک

 :جامعه آماري
آموزش و پرورش شهر ( سال 91-91)دانش آموزان  نوجوانو ی نوجوانان دختر و پسر ساکن مراکز شبانه روزی شهر اردبیل کلیه

 . دهند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل مي 9911-19اردبیل در سال تحصیلي 

 :نمونهگیري و حجم  روش نمونه
دختر و پسر ساکن مراکز شبانه روزی در شهر اردبیل به روش نمونه گیريتصادفیسادهانتخاب ( سال 91-91)نفر از نوجوانان  93

ای به روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای چند مرحله 9911-19عادی که در سال تحصیلي ( سال 91-91)نفر از نوجوان 93شدندو 

 .فتندانتخاب و مورد آزمون قرار گر

 :ابزار گردآوري اطالعات
 93شامل  ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، مقیاس احساس تنهايي دهشیری ،برجعلي ،شیخي و حبیبي که

گويه  91و دارای ( 9131)مقیاس خودکارآمدی شرر و مادوکس،   ای خیلي زياد تا خیلي کم استسؤال با مقیاس لیکرت پنج درجه

که سه جنبه از رفتار شامل میل به آغاز گری رفتار، میل به گسترش تالش برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در رويارويي با است 

مقیاس چند بعدی حمايت اجتماعي ادراک و . گرددامتیازی لیکرت نمره گذاری مي 1کند و به شیوه موانع را اندازه گیری مي

9شدهزيمت وفارلي
MSPSS(9133)  کامالً مخالفم»ای لیکرت از نمره يک برای گزينه 1ويه دارد که هر گويه در مقیاس گ 91که »

 . مي باشد. تا  نمره هفت برای کامالً موافقم قرار دارد

 : و پايايی ابزار  وايیر
به روش آلفای تنهايي  پايايي مقیاس  احساس رفتواز طريق تحلیل عاملي اکتشافي مورد تأيید قرار گ  احساس تنهايي روايي سازه  مقیاس

 9-9نتايج تحلیل عاملي در جدول  و 13/1به روش آلفای کرونباخ (9131)،پايايي مقیاس  خودکارآمدی شرر و مادوکس35/1 1کرونباخ

و برای هر يک از 31/1در پژوهش حاضر، پايايي مقیاس  چند بعدی حمايت اجتماعي ادراک شده به روش آلفای کرونباخ . آمده است

 .   ه است، بدست آمد31/1، و 53/1،  11/1های ادارک حمايت اجتماعي از طرف خانواده، دوستان و افراد خاص به ترتیبیاسخرده مق

 :ها روش تجزيه و تحلیل داده
...( استانداردمانند جدول توزيع فراواني، نمودارها، درصد، میانگین، انحراف )های آمار توصیفي در تجزيه و تحلیل داده ها از شاخص

پس از جمع آوری اطالعات، رابطه همبستگي متغیرهای پژوهش برای سؤال اول پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي . استفاده شد

برای پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش حاضر و تعیین میزان تبیین پذيری احساس تنهايي ازروی . ، مورد بررسي قرارگرفت9پیرسون

و برای تعیین تفاوت نوجوانان ساکن در 1اجتماعي ادارک شده و خودکارآمدی، با رعايت پیش فرض ها از رگرسیون مؤلفه های حمايت 

استفاده شد؛  5(مانووا)مراکز  نگهداری سازمان بهزيستي و نوجوانان عادی در سؤال چهارم پژوهش حاضر از تحلیل واريانس چند متغیره

و چند متغیر وابسته ( نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزيستي)و گروه شبه خانواده (  ليزندگي با خانواده اص)چون دو گروه عادی

برای بررسي سؤال  (. 9935هومن، )مانووا برای متغیرهای وابسته چندگانه آزمون دقیقي است( خودکارآمدی و ابعاد حمايت اجتماعي)

 .ه استداستفاده ش 3گروههای مستقل  tپنجم پژوهش حاضر از آزمون 

 

 

 ويژيهای جمعیت شناختي افراد به تفکیک جنسیت: 9جدول 

                                                           
1
-Zimet& Farley 

2
-Cronbach's Alpha 

3
- Pearson correlation coefficient 

4
- regression 

5
-Manova 

6
-T-test 
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 درصد فراواني جنسیت گروه

 9/15 91 دختر عادی

 1/13 11 پسر

ساکن در 

 بهزيستي

 9/15 91 دختر

 1/15 91 پسر

درصد  1/13( زندگي با خانواده)از افراد مورد مطالعه را دختران عادی ( نفر 91)درصد 9/15مشاهده مي شود  9همانطور که در جدول 

 1/19را دختران ساکن در بهزيستي و ( نفر 91)درصد  9/15تشکیل مي دهد و ( زندگي با خانواده اصلي ) را پسران عادی(  نفر 11)

 .را پسران ساکن در بهزيستي تشکیل مي دهند( نفر 91)درصد 

 :روی دو متغیر وابسته اجرا شد (manova)تحلیل واريانس چند متغییری بین آزمودني های دوگروهي

. متغیر مستقل گروه نوجوانان عادی و نوجوانان ساکن در مراکز سازمان بهزيستي بود. شده و خود کارآمدیادراک شده حمايت اجتماعي 

لي آماری برقرار نشان داد که مفروضه های اص(برای مثال نرمال بودن، همساني ماتريس های واريانس، کوواريانس)ارزيابي ويژگي داده ها 

بر ترکیب خطي متغیر وابسته معني دار گروه نشان داد که اثر ( 9جدول )المبدا ويلکزاست و لذا مي توان اين تحلیل را انجام داد شاخص 

تک متغیری در مورد هر متغیر anovaآماره های (. 119/1 = ، المبدا ويلکزf=و ( 1و31= ) 19/319و  p( 119/1و اتا  = 195/1)است

نشان مي دهد که گروه به صورت  9جدول . ن شودوابسته به صورت جداگانه اجرا شد تا منبع معني داری آماری اثر چندمتغیری تعیی

اثر کرده بر روی متغیر حمايت اجتماعي به لحاظ (.  p ،13/99( =11/9 )f(= 11/1)، اتا= 993/1) معناداری روی خودکارآمدی تاثیر دارد

 (. p  ،91/1( =11/9)f>15/1)آماری معنادار نیست 

 

 

 

 

 

 تحلیل واريانس چند متغیری درمورد خود کارآمدی و حمايت اجتماعي. 1جدول 

 چند متغیری                                                   تک متغیری

F            df                               حمايت اجتماعي          خود کارآمدی 

 13/99                     91/1                              19/319        9برای گروه                       fنسبت 

MSE                                                                                        15/91                  91/9131 

 P</19بدست آمده است                            ويلکز ند متغیری از مالک چ Fنسبت های : توجه

.a  31/1=درجه آزادی چند متغیری 
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b . 11/9=درجه آزادی تک متغیری 

 میانگین و انحراف استاندارد و نمره های مقیاس های حمايت اجتماعي شده و خودکارآمدی به عنوان تابعي از گروه. 9جدول 

 حمايت اجتماعي                                                خودکارآمدی                                          

             M  SDM  SD 

 گروه 

 91/99             31/91                                   95/91           59/55                           عادی

 31/1              51/15                                   11/91             15/51ساکن بهزيستي               

همانطور که مالحظه مي شود میانگین . میانگین و انحراف استانداردهای دو گروه وابسته برای هر يک از دو گروه درصد نان داده شده است

( SD ،59/55 =M=95/91) در مقايسه با گروه عادی( SD  ،15/51=M=11/91)در متغیر حمايت اجتماعي نمره گروه ساکن بهزيستي 

( SD  ،31/91=M=91/99)نمره های گروه عادی در مقايسه با میانگین (  SD ،51/15=M=31/1)کمتر است و در متغیر خودکارآمدی 

 .باالتر است

 :بحث و نتیجه گیری

مقايسه ای حمايت اجتماعي ادراک شده و خودکارآمدی در بین نوجوانان ساکن در مرکز نگهداری سازمان پژوهش حاضر با هدف بررسي 

نتايج اين پژوهش حاکي از آن بود که عضويت گروهي در خودکارآمدی تاثیر دارد به عبارت ديگر . بهزيستي و نوجوانان عادی انجام گرفت

عني داری وجود دارد بدين معني که گروه نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی در بین عضويت گروهي و خودکارآمدی از لحاظ رابطه م

 .میزان خودکارآمدی دارای وضعیت بهتری نسبت به گروه نوجوانان عادی هستند

 و رحیم( 9933)؛ طهماسیان، اناری و صدق پور( 9939)؛ شلمزازی و همکاران ( 9111)نتايج اين پژوهش همسو با نتايج پژوهش های

المت جسماني، تصمیم گیری، اد، چگونگي رويارويي با مشکالت، سباورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افر. مي باشد( 9933)زاده، و اناری 

ويکي از ويژگي های اصلي خودکارآمدی باورهای فرد است که طي آن ( 1ـ9بندورا و حاکي، )مقابله با استرس و افسردگي تاثیر مي گذارد

های زندگي خود کنترل داشته باشد، باور فرد در باره کنترل داشتن شرايط زندگي و نیز درباره  که مي تواند بر پیامدفرد باور دارد 

، کتل 9111بندورا، )توانايیهای خود برای انجام دادن اعمال خاص باعث افزايش انگیزه و در نهايت کوشش برای انجام آن عمل خواهد شد

 (.9933از،

برشمرد مدارس و مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بي ... ارآمدی مي توان خانواده، مدارس، مراکز نگهداری ومله منابع خودکاز ج

در تبین اين (. 1ـ9ويلنت، )د نربسرپرست از طريق رشد توانايیهای شناختي و مهات های حل مسئله مي توانند خودکارآمدی افراد را باال ب

در مراکز نگهداری، بخاطر اينکه اکثر کارهای خويشان مي دهند و مسئولیت کارها را نیز برعهده مي فرضیه مي توان گفت نوجوانان ساکن 

ه گیرند، اين باعث مي شود که آنها از استقالل بیشتر و توانايي تحريکي بیشتر بر شرايط و نهايتا اعتماد به نفس بااليي برخوردار شوند ک

 .گذارد اين موارد در خودکارآمدی تاثیر بیشتری مي

با اين وجود هرچند اين تفاوت از نظر .همچنین نتايج نشان داد که بین دو گروه از نظر حمايت اجتماعي ادراک شده تفاوتي وجود ندارد

ادراک شده در آماری معني دار نیست ولي بررسي میانگین نمرات دو گروه نشان داد که گروه نوجوانان عادی از نظر حمايت اجتماعي 

حمايت اجتماعي يک احساس ذهني تعلق داشتن، پذيرش شدن، مورد عشق و محبت قرار گرفتن اطالق . روه ديگر قرار دارندوضعیت به گ

حمايت برای هر فرد يک رابط امن و اطمینان بخش را بوجود مي آورد احساس صمیمیت و ترکیبي از ويژگي های اصلي آن . میگیرد

از جمله شرط های اساسي حمايت اجتماعي وابستگي و انسجام اجتماعي است؛ بدين (. 9933، نقل از ،9111)براساس تئوری وايس. است
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عدم  در صورت.معني که روابط اجتماعي بر دلبستگي مشترک متکي باشد، زمینه افزايش حمايت اجتماعي افراد فراهم مي گردد

 . برخورداری از حمايت اجتماعي، افراد دچار مشکالت روحي ورواني خواهد شد

جمله مواردی که باعث مي شود نوجوانان از حمايت اجتماعي ضعیفي برخوردار باشند را مي توان زندگي در محیط های شبانه روزی  از

نوجوانان مراکز شبانه روزی سطح بااليي از را تجربه مي نمايند که خود عاملي . نام برد و اين محیط ها در شخصیت آنها تاثیر مي گذارد

نقل از صفر ؛ 9111الير بیتز، )ردگي آنها و حمايت اجتماعي ودر نتیجه در افزايش احساس تنهايي مي باشددر افزايش شدت افس

نقل از  1ـ5؛ کالتسي و همکاران،9939،رضايي، 9931نتايج اين پژوهش به صورت غیرمستقیم همسو با نتايج غالمپور، (. 9935پور،

 .مي باشد( 9935صفارپور،

 نتیجه گیری

تايج تحقیق حاکي از آن بود که چنانچه نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزيستي از حمايت اجتماعي خوبي برخوردار به طور کلي، ن

اين پژوهش با . باشند احساس خودکارآمدی بااليي را تجربه خواهند کرد و به صورت مستقیم بر عملکرد روزانه آنها تاثیر خواهد گذاشت

جمله اينکه در اين پژوهش فقط از نوجوانان استفاده شد لذا در تعمیم يافته ها به ساير قشر ها کرد و نیز محدوديت هايي همراه بود از 

پیشنهاد مي شود اين پژوهش در ساير قشرها و در ساير مراکز از جمله . نمونه مورد بررسي يکي ديگر از محدوديت های پژوهش بود

 .سالمندان و مراکز کودکان بي سرپرست اجرا شود
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