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چکیده
مقدمه :پژوهشهای گ،شته نشان میدهد ،حمایت اجتماعی به کاهش فشار روانشناختی
در دورههای بحران کمک میکند و سالمت روان افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .تابآوری
نیز ظرفیت افراد برای سالم ماندن ،مقاومت و تحمل در شرایط سـخت و پـر خطـر اسـت.
بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و رشد اجتماعی با تـابآوری
در دانشجویان بود.
روش :جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقـاطع
سهگانه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سـال
 7360تشکیل دادند .نمونه پژوهش شامل  319نفر با روش نمونه گیری تصـادفی خوشـه
ای بود .افراد مورد پژوهش مقیاسچند بعدی حمایت اجتمـاعی (زیمیـت ،دالـم ،زمیـت و
فارلی  ،)7661مقیاس رشد اجتماعی واینلند (ادگـار )7603 ،و مقیـاس تـابآوری کـانر و
دیویدسون ( )9999را تکمیل نمودند.
یافتهها :نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی مشاهده شده بین رشـد اجتمـاعی و
حمایت اجتماعی با تابآوری دانشجویان در سطح معنـاداری  p>9/97و بـا درجـه آزادی
 311معنادار است .همچنـین نتـایج نشـان داد کـه حمایـت اجتمـاعی و رشـد اجتمـاعی
میتوانند  9/97از واریانس تاب آوری را در دانشجویان پیش بینی کنند.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر بیانکننده اهمیت افزایش تاب آوری دانشجویان بـا
بهبود در میزان حمایت اجتماعی و سطح رشد اجتماعی است .میتوان از این یافتهها برای
تدوین برنامههایی جهت افزایش تابآوری دانشجویان استفاده کرد.
واژههای کلیدی :رشد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،تابآوری ،دانشجویان.
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The relationship between social development and social
support with students’ resilience
1

Zahra Paknahad *
2
Mohammadebrahim Maddahi
Abstract
Introduction: Past research has shown that social support helps reduce
psychological stress during periods of crisis and affects people's mental
health. Resilience is also the ability of people to stay healthy, with
resistance and tolerance in difficult and high-risk conditions. The purpose
of this study was to investigate the relationship between social support
and social development with resilience in students of Islamic Azad
University of Roudehen Branch.
Method: The statistical population of the study consisted of all female
and male students who studied at the undergraduate, graduate, and
postgraduate level of the Islamic Azad University of Roudhan Branch in
1395. The research sample consisted of 380 students of Islamic Azad
University, Roodehen Branch. The Participants completed the Scale of
Multidimensional Social Support Questionnaire (Zimit, Dahlem, Ziemet,
and Farley 1998), Social Development Scale of Weinland (Edgar, 1953),
and Researcher's Scale of Conner and Davidson (2000).
Findings: Findings showed that the observed correlation coefficient
between social development and social support with students’ resilience
was significant at the level of 0/0001 with a degree of freedom of 378
times. It indicates that the more social support students receive, the more
their social growth increases. There It indicates that a significant
relationship between resilience and social support, in other words, the
more social support students receive, the more their resilience increases.
Conclusion: Findings of the research indicate that increasing the
resilience of students with the improvement in social support and social
development level is important, we can use the findings to formulate
programs to increase student resilience.
Keywords: Social Development, social support, Resilience, Students.
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مقدمه
امروزه تنيدگي به بخ مهم و اجتنابناپذير از زنهدگي اجتماعي تبدي شده (رنجبر نوشهري و همكهاران،
 )1331و استفاده از مهار هاي اجتماعي و بهبود سطح رشد اجتماعي الزمة مراودههاي اجتمهاعي روزمهره
است .كاستي در مهار هاي اجتماعي و پايين ماندن سطح رشد اجتماعي به بروز مشكالتي همچون طهرد
گروه و از دست دادن فرصتهاي مطلوب رشد و پيشرفتِ همگام با همساالن ميانجامد (كهريمزاده سهور
شجاني .)1331 ،حمايت اجتماعي 1مفهومي چند بعدي است ،برخهي آن را منبعهي فهراهم شهده از سهوي
ديگران و نيز امكاني براي مقابله با تنيدگي يا مبادلة منابع تعريف كردهاند (شولتز و شوارتزر .)7002 ،7شهي
ن و لي )7011( 3حمايت اجتماعي را ابزاري مناس و تقريباً در دسترس در برنامههاي مداخلههاي در نظهر
ميگيرند كه براي افزاي سطح رفاه بخصوص رفاه رواني طراحي ميشود .بنابراين حمايت اجتمهاعي بهه
عنوان سپري در برابر آشفتگيهاي زندگي در دنياي پيچيده عم ميكند؛ حمايت اجتماعي به ما امنيهت و
اعتماد ميدهد و موج كاه فشارهاي روان شناختي در دورههاي بحران ،بخصوص براي افرادي كههه
در مقابه فشارههاي شكننده قرار دارند و بهويژه جوانان در دوره بحههران بلههوغ ،مههيشهود .عههالوه بهر
مهزاياي رواني  -اجتماعي كه حمايت اجتماعي براي فردِ تحهتِ فشهار فهراهم مهيآورد ،مهيتوانهد ميهزان
بيماريهاي جسمي را كاه داده و شرايط بازگشت فرد به زندگي معمول را نيهز فهراهم سهازد (قمهري و
همكارن.)1333،
تاب آوري نيز همچون حمايت اجتماعي موج كاه فشارهاي روانشناختي مي شود .به نظهر
بندورا )7002( 2تابآوري از جمله سهازهههايي اسهت كهه جايگهاه ويهژهاي در حهوزه پهژوه ههاي
روان شناختي ،به ويژه در عرصهي روانشناسي خانواده ،روانشناسي تحول و بهداشهت روانهي يافتهه
است .تابآوري ظرفيت افراد براي سالم ماندن و مقاومت و تحم در شرايط سخت و پرخطر اسهت
كه فهرد نه تنها بر آن شرايط دشوار فا ق ميشود بلكه طي آن و با وجهود آن قويتر نيز مهيگهردد.
اين فرايند خود به خود ايجاد نميشوند مگر اينكه فرد در موقعيت دشوار و ناخوشايندي قرار گيرد تها
براي رهايي از آن يا صدمه پذيري كمتر ،حهداكثر تهالش را بهراي كشهف و بههرهگيهري از عوامه
محافظتكننده در درون و بيرون خود كه همواره به صور بالقوه وجود دارد ،بكار گيرد( .گهارمزي و
ماستن .)1330 ،5فريبر و جيمدال ،روزنواي  ،مرتينوسن ،اسالكسهن و فالتهن )7009( 9بهر ايهن
باورند كه تابآوري ظرفيت و توانمندي افراد را بهراي تغييهر ،صهرفنظهر از خطرههاي تهديدكننهده
افزاي ميدهد .دينر ،لوكاس ،شيماك و هلوي  )7003( 2نيز بر اين باورند ،وقتي كسي با تنيهدگي و
موقعيتي تهديدكننده مواجه ميشود ،احساس درماندگي ميكند و به رفتارههاي نابهنجهاري همچهون
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پرخاشگري دست ميزند .چنانچه اين شيوه رفتاري براي مد طوالني دوام آورد ،سالمت جسهماني
و رواني به خطر ميافتد و به كاه سالمت عمومي در ابعاد مختلف زندگي منجهر مهيشهود .لهي،
سادوم و زامورسكي )7013( 1و تول ،سانگ و جردنز )7013( 7در بررسهي اثربخشهي تهابآوري بهر
سالمت رواني كودكان و نوجوانان نشان دادند ،كودكان و نوجواناني كه در موقعيت اضطرابزا ،تاب-
آوري باالتري داشتند در مقايسه با كودكان و نوجوانان با تابآوري پايينتهر ،بهه علهت نشهان دادن
رفتارهاي متناس با موقعيت و تعادل روانشناختي بيشتر ،واجد سالمت رواني باالتري بودند .پيشينه
مطالعاتي اين سودمندي را در خصوص بهره گيري از حمايت اجتماعي نيز تا يد مي كنند .به عنهوان
مثال كاالگان و موريسي )1333( 3نتيجه گرفت كه با افزاي ميزان حمايت اجتماعي از ميزان مر
و مير بيماران كاسته شده و بروز ناخوشيهاي جسمي و رواني در افراد كمتر ميشهود .اسهترازدنيز و
بروم )7002( 2نيز حمايت اجتم اعي را بطور طبيعهي سهودمند دانسهتند و بيهان كردنهد كهه حمايهت
اجتماعي موج سالمت روان افراد ميشود .آنان در بررسهي خهود دو نهوع حمايهت ،تحهت عنهوان
همدلي و همراهي و مفهوم سازي مشرو (موقت) را معرفي كردهاند .الزاروس )1333( 5و بسهياري
از پژوهشگران نظير ويكتور )1399( 9معتقدند افرادي كه عضوي از يه شهبكه اجتمهاعي گسهترده
هستند ،آسي كمتري از رويدادهاي فشارآور دارند .همچنين نتيجه پژوه شيشههگهر و همكهاران
( )1337ارتبا معنيداري بين حمايت اجتماعي و اسهترس بها كيفيهت زنهدگي نشهان داد .پهژوه
حيدرزاده ،قهرمانيان ،حقيقت و يوسفي( )1399نيهز نشهان داد كهه بهين كيفيهت زنهدگي و حمايهت
اجتماعي رابطه مستقيم و معنيدار وجود داشت.
از طرفي نتايج پژوه هاي اسميت و يانگ )7002 (2نيز حاكي از آن است كهه حمايهت اجتمهاعي از
جمله عوام پي بينيكننده و مرتبط با رشد اجتماعي افراد بخصهوص جوانهان بهه شهمار مهيآيهد .نتهايج
پژوه ها نشان داده است كه بين حمايت اجتمهاعي بها رشهد اجتمهاعي و روانشهناختي رابطهة مثبهت و
معناداري وجود دارد .گلدشتاين )1323( 9مهار ههاي مربهو بهه رشهد اجتمهاعي را شهام مههار ههاي
برقراري ارتبا  ،مهار هاي مربو به احساسا و عواطف ،مهار هاي مربو بهه پرخاشهگري ،مههار -
هاي مربو به استرس و مهار هاي طرحريزي ميداند .همچنين ميتوان مهار ههاي مهذكور را شهام
مهار هاي كالمي و غيركالمي ،داد و ستد ،تعارفا اجتماعي ،شناسهايي حقهوق سهايرين ،رفتهار قاطعانهه
تعريف و قدرداني از خود و ديگران ،تقاضا و رد تقاضاي غيرمنطقي ،انتقاد و انتقادپذيري ،مههار پرسهيدن
سؤاال خصوصي ،كنترل خشم ،كنار آمدن با تحقير ،پرخاشگري و ابهراز وجهود دانسهت (فتحهي.)1329 ،
Lee, Sudom & Zamorski
Tol, Song & Jordans
Callaghan, Morrissey
Strazdins, Broom
Lazarus
Ganster & victor
Smith & Young
Goldstein
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مطالعا پيشين نشان داده است كه بين رشد اجتماعي و عوامه محيطهي -اجتمهاعي همچهون حمايهت
شدن از طرف خانواده ،دوستان ،همساالن و نزديكان رابطه وجود دارد .حمايهت شهدن باعهث خوشهحالي،
سالمت رواني و رشد اجتماعي افراد ميشود همچنين روحيهة همهدلي و مههار ههاي جامعهه پسهندي را
افزاي ميدهد و از اعمالي مث بزهكاري و رفتار ضداجتماعي ممانعت مهيكنهد (تومهاس .)7003 ،1رشهد
اجتماعي مفهومي وسيع ،انعطافپذير و بسته به جهتگيري و تفكر شام هر وضهعيتي مهيشهود (پهاوار،7
 .)7012به عبارتي رشد اجتماعي يعني رشد از جميع جها  ،خواه ممكن باشد يا نباشد؛ بنهابراين بهه معنهي
رشد كردن ،پي رفتن ،بالغ شدن گام به گام يا مرحله به مرحله در راههي متحدالشهك و همهه جانبهه در
همة جنبهها و ابعاد اجتماعي است (پاوار.)9 : 7012 ،
در همه جوامع براي تأمين سالمت افراد و شادماني و حداكثر رشد اجتماعي و پويا نمودن جامعه
تالشهاي زيادي انجام گرفته است ،بنابراين كشف عوام مختلف مهؤثر بهر رشهد اجتمهاعي داراي
اهميت است .هرچند كه براي شناسايي عوام مرتبط با رشد اجتماعي تالشهاي نظري و تجههربي
زيادي صور گرفته است؛ اين تالشها كمتر متوجه شناسايي نق نظام باورها ،ارزشهها ،سهنن و
آداب و رسوم و نگرشهاي افراد در رشد اجتماعي آنان بوده اسهت (گيتهانژالي و شهرما .)7002، 3بها
مروري بر ادبيا پژوه  ،تاكنون تعداد محدودي از پژوه هاي داخلي ،بهه مطالعهة ارتبها ميهان
متغيرهاي حمايت اجتماعي و رشد اجتماعي با تاب آوري دانشجويان پرداختهاند؛ لذا در اين پهژوه
حمايت اجتماعي و رشد اجتماعي بعنوان عوام مؤثر بر تاب آوري مورد بررسي قرار خواههد گرفهت.
در صور رابطه و نق موثربين متغيرهاي مورد پژوه آنگاه ميتهوان بهراي ارتقهاي هركهدام از
ديگري استفاده كرد و مسئوالن ميتوانند با عنايت بهه چنهين دسهتاوردهايي برنامههههاي عملهي را
تدارك ببينند و به پيشبرد اهداف آموزشهي ،ارتقهاي سهالمت روان افهراد بخصهوص قشهر جهوان و
دانشجويان و در نهايت جامعه ،كم رسانند؛ كه آن منجر به ساخت جامعهاي سالم خواهد شد .لهذا
پژوه حاضر قصد دارد كه رابطه بين حمايت اجتماعي ،رشد اجتماعي و تابآوري را مورد بررسهي
قرار دهد و عوام مؤثر در ميزان تابآوري و رشد اجتماعي افراد را شناسايي نمايد.
روش
طرح پژوهش :با توجه به بررسي رابطة بين متغيرها ،طهرح پهژوه
همبستگي است.
آزمودنی ها :جامعه آماري ،شام كليه دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصي در مقاطع سهه-
گانه كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن در سال  1335بودنهد.
با توجه به هدف و تعداد متغيرها تعداد  390نفر ( 193دختر با ميهانگين سهني  75/2و  131پسهر بها
از نهوع توصهيفي بهه روش
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ميانگين سني  )72/7با روش نمونهگيري تصادفي خوشههاي مرحلههاي انتخهاب شهدند .بهه منظهور
رعايت اصول اخالقي ،اجراي پرس نامه با آگاهي و موافقت هر مشاركتكننده اجرا شد.
ابزار
در اين پژوه از سه ابزار استاندارد استفاده شده است كه عبارتند از:
7
الف) پرسشنامه چند بعدي حمایتت اجتمتاعی( 1زیمیتت ،دالتم ،زمیتت و فتارلی
 :)6661اين پرسشنامه به منظور اندازه گيري حمايت اجتماعي ادراكي ساخته شهده اسهت ،بها سهه
خرده مقياس خانواده (گويه هاي  ، )11 ، 9 ،2 ،3دوستان (گويههههاي  )17 ،3 ،2 ،9و ديگهران مههم
(گويههاي  )10 ،5 ،7 ،1كه مجموعهاً دوازده گويهه دارد .نمهرهگهذاري براسهاس مقيهاس ليكهر 2
درجه اي ( 1به شد مخالفم تا  2به شد موافقم) انجام مي شود .مشاركتكننده گزينه متناسه بها
احساس خود به ميزان حمايت اجتماعي را انتخهاب مهيكننهد .زيميهت و همكهاران ( ،)1399اعتبهار
پرس نامه را خوب گزارش مي كنند .در ايران نيز شكري و همكاران ( )1335نشان دادند كه ساختار
سه عاملي اين مقياس برازش قاب قبولي با دادهها دارد و با آزمون آلفهاي كرونبهاخ ابعهاد سههگانهه
خههانواده ،دوسههتان و ديگههران مهههم بههه ترتي ه  0/92 ،0/95و  0/93اسههت.همچنههين مههرادي،
حاجييخچالي و همكاران ( )1332طي مطالعه اي اعتبار پرس نامهه را بها ضهري آلفها  0/52و بها
روش تنصيف  0/93گزارش كردند.
ب) مقیاس رشد اجتماعی واینلند (ادگار :)6691 ،ايهن مقيهاس بهراي ارزيهابي رشهد
اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از مقياسهاي تحولي است كهه ميهزان توانهايي فهرد در
برآوردن نيازهاي عملي و قبول مسئوليت را اندازهگيري مي كند .اين مقياس دوره سني تولد تا باالتر
از  75سالگي را دربرميگيرد .تا  17سالگي براي هر سال ،داراي سؤالهاي مجهزا اسهت ولهي از 17
سالگي به بعد ،بين  17تا  15سالگي 19 ،تا  70سالگي 70 ،تا  75و باالتر داراي سؤالهاي مشترك
است .با اين حال معلوم شده است كهه كارآمهدي آن در سهنين پهايين ،بيشهتر اسهت .در ههر مهاده
اطالعا مورد نياز نه از طريهق موقعيهتههاي آزمهون بلكهه از راه مصهاحبه بها والهدين و شهخ
مشاركتكننده به دست ميآيد.
اساس مقياس بر اين عام استوار است كه فرد در زندگي روزمره توانايي انجام چه كارههايي را
در حد عاد و به طور معمول دارد .گويهها به هشت طبقه خودياري عمومي ،ارتبا زباني ،اشهتغال،
خودفرماني ،خودياري در لباس پوشيدن ،خودياري در غذا خوردن ،و اجتماعي شهدن در جابههجهايي،
تقسيم شده است .با توجه به نمرههاي شخ در مقياس ميتوان سن اجتماعي را محاسبه كرد .در
نمرهگذاري عالمت (*) نشانه آن است كه آزمودني عم مورد نظر را با موفقيت انجهام مهيداده يها
1 Social support
2 Zimet, Dahlem, Zimet & Farley
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ميدهد و ي نمره مثبت ميگيرد .عالمت ( )-نشانه آن است كه وي عم مورد نظهر را نتوانسهته
است انجام دهد و نمرهاي نميگيهرد .اعتبهار و روايهي مقيهاس واينلنهد  0/37گهزارش شهده اسهت
(الريجاني 1390 ،به نق از زادشير ،استكي و امهاميپهور .)1399 ،زادشهير و همكهاران ( )1399نيهز
اعتبار دروني آزمون را به روش همسهاني درونهي از طريهق ضهري آلفهاي كرونبهاخ  0/99گهزارش
كردهاند.
ج) مقیاس تاب آوري كانر و دیویدسون ( :)2111مقياس مورد استفادهي اين پژوه
از مقياس اصلي استخراج شده است (كمبپ  ،كوهن و استين .)7009 ،1بهه طهوري كهه از ميهان 75
گويه  10مورد انتخاب و مواد مقياس جديد تابآوري را تشكي داده است .كمبپ  ،كهوهن و اسهتين
( )7002روايي پرس نامه را خوب توصيف ميكنند.
گويه ها در مقياس پنجدرجه اي ليكر (صفر = هرگز تا  = 2تقريباً هميشه) نمرهگذاري مي شود.
حداق نمرهي تابآوري آزمودني در اين مقياس صفر و حداكثر صد است .اين مقياس ابعاد مختلهف
تابآوري همچون حس توانايي فردي ،مقاومت در برابر تاثيرا منفي ،پذيرش مثبهت تغييهر ،حهس
حمايت و امنيت اجتماعي و معنويت را به روش ح مسئله ارزيابي مي كند .محمدي ( )1392اعتبهار
مقياس را با آلفاي كرونباخ  0/92گزارش كرده است .همچنين در پژوه حاضر به منظهور بررسهي
پايايي مقياس ،از ضري آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضري  0/97به دست آمد.
یافتهها
جدول شماره  ،1ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي گروهها را در سه متغير حمايت اجتماعي ،رشد
اجتماعي و تابآوري ،نشان ميدهد.

جدول -0شاخصهای توصیفی آزمودنیها به تفکیک جنس و مقطع تحصیلی
دختر
11/55
10/3

پسر
17/09
11/23

انحراف استاندارد
پسر
دختر
3/52
3/39
3/97
3/27

ميانگين

آماره

دكتري
ليسانس

11/55
17/51

10/33
17/32

3/25
3/21

3/51
3/91

فوقليسانس
دكتري

11/3
13/02

17/52
17/7

3/91
2/17

3/92
3/53

ليسانس

10/19

10/32

2/77

2/2

فوقليسانس

10/79

11

2/7

3/93

متغير
حمايت خانواده

حمايت دوستان

حمايت ديگران

ليسانس
فوقليسانس

1 Campbell- sills, Cohen, Stein
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دختر
11/32

پسر
10/09

انحراف استاندارد
پسر
دختر
3/92
2/02

ميانگين

آماره

ليسانس
فوقليسانس

35/93
33/95

39/57
39/57

11/55
10/3

10/93
11/33

دكتري
ليسانس
فوقليسانس
دكتري

39/11
2/91
2/99
2/22

33/79
2/92
9/77
9/13

10/33
7/02
7/73
7/73

3/72
7/02
7/05
7/01

ليسانس
فوقليسانس
دكتري

52/52
52/35
92/77

59/73
52/03
52/99

70/02
71/32
19/17

70/02
70/29
19/75

متغير
دكتري
حمايت اجتماعي

رشد اجتماعي

تابآوري

براي پاس به اين پرس

كه :آيا بين رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي با تابآوري رابطه وجود

دارد؟ ابتدا از روش ضري همبستگي پيرسون و بعد از تحلي رگرسيون استفاده شد .نتايج در جدول
زير خالصه شده است.
جدول  -2خالصه آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه بین تابآوری ،حمایت اجتماعی و رشد اجتماعی
متغیرها
 .1تابآوري
 .7حمايت اجتماعي
 .3رشد اجتماعي

میانگین

انحرافاستاندارد

6
هههه
**0/90
**0/23

2

1

**0/55

ههه
P<0/0001

مطابق با نتايج مندرج در جدول شماره  ،7ميهزان ضهري همبسهتگي مشهاهده شهده در سهطح
معناداري  0/0001و با درجه آزادي  ،329برابر با معنادار است .به عبارتي ،با  %33اطمينان ميتهوان
گفت بين تابآوري با حمايت اجتماعي و رشد اجتمهاعي و همچنهين بهين دو متغيهر اخيهر از لحهاظ
آماري رابطه معناداري وجود دارد ،بدين صور كه افزاي تاب آوري دانشجويان با بهبود در ميهزان
حمايت اجتماعي و سطح رشد اجتماعي افزاي مييابد .افزون براين هر چه دانشهجويان از حمايهت
اجتماعي بيشتري برخوردار باشند ،رشد اجتماعي باالتري نيز خواهند داشت.
براي بررسي وجود همخطي چندگانه بين متغيرهاي پي بين ،به شاخ هاي وضعيت و عامه
تورم واريانس توجه شده است .با توجه به نتايج حاص از پژوه  ،مقادير شاخ وضعيت كمتهر از
 10و عام تورم واريانس كمتر از  7است كه مقادير بسيار مناسبي است؛ در نتيجه بين متغيرها هم-
خطي چندگانه وجود ندارد و پي فر برقرار است.
رابطه خطي بين متغيرها از طريق نمودارهاي پراكن بين متغيرها ،بررسهي شهد و نمودارههاي
پراكن به تفكي متغيرهاي پي بين در مقاب متغيرهاي وابسته همراه با خهط رگرسهيون ترسهيم
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گرديد .با توجه به نمودارهاي پراكن
روابط خطي در بين متغيرهاي پژوه

و خط رگرسيون در ماتريس نمودارها ،مشاهده ميگهردد كهه
برقرار است.

نمودار  -0ماتریس پراکنش متغیرهای تحقیق به همراه خط رگرسیون

براي بررسي مفروضههاي رگرسيون از نمودار پراكن

احتمال تجمعهي مقهادير مهورد انتظهار و

مشاهده شده براي متغير مالك (تابآوري) استفاده شد .همانگونه كه در نمودار شهماره  7مشهاهده
ميشود پسماندها داراي توزيع نرمال هستند و نقا در اطراف قطر اصلي قرار گرفتههانهد و نمهودار
پراكن

احتمال تجمعي در مجموع داراي شي  25درجه است.

57

رابطهرشداجتماعیوحمایتاجتماعیباتابآوریدردانشجویان 

نمودار  -2پراکنش احتمال تجمعی مقادیر مورد انتظار در مقابل مقادیر مشاهده شده

از جمله مفروضههاي مهم در تحلي رگرسيون چندمتغيري ،عدم همبستگي پسماندهاست؛ كه
براي بررسي اين مفروضه آماره دوربين -واتسون ،محاسبه گرديد و معادل  1/932به دست آمد كهه
حاكي از عدم همبستگي بين مقادير پسماندهاست.
بعد از رعايت پي فر ها از روش تحلي رگرسيون استفاده با كم نرم افزار  SPSSگرديهد
كه خالصه نتايج در جداول زير ارا ه مي گردد.
جدول -3نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری
R
0/193

مجذور  Rاصالح شده
0/012

مجذور R
0/075

خطاي استاندارد برآورده
7/13

چنانكه جدول  3نشان ميدهد ،نمره همبستگي رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي با تهابآوري
 0/193معنيدار است؛ به بيان ديگر بين رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي با تابآوري رابطه معنادار
وجود دارد و با افزاي

در نمره رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي ،نمره تابآوري نيز افزاي

در نهايت با توجه به اطالعا جدول  ،3فر

افزاي

تابآوري از طريق رشد اجتمهاعي و حمايهت

اجتماعي با تحلي واريانس (آنوا) با  F=3/739در سطح  p=0/015تأييد شد.
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جدول -4تحلیل واریانس برای خطی بودن روابط بین متغیرهای مورد مطالعه
مجموع مجذورات

درجه آزادي

25/227
1519/312
2233/379

7
322
323

رگرسيون
باقيمانده
ك

میانگین مجذورات

F

سطح

12/352
2/910

3/739

معناداري
0/015

نتايج به دست آمده در مورد رابطه بين حمايت اجتماعي و رشد اجتماعي با تابآوري دانشجويان
كه در جدول  2آمده است نشان مي دهد ،متغيهر رشهد اجتمهاعي و حمايهت اجتمهاعي در ارتبها بها
تابآوري دانشجويان داراي ضري معنيدار ميباشد.
جدول -5ضرایب مربوط به رابطه بین رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تابآوری دانشجویان
ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده

t

سطح

B
13/291

خطاي استاندارد
0/339

بتا
----

13/201

رشد اجتماعی

0/010

0/003

0/172

7/379

0/003

حمایت اجتماعی

0/013

0/002

0/132

7/220

0/012

مقدار ثابت

معناداري
0/000

به منظور آزمون فرضيه مبتني بر تفاو معنادار حمايت اجتماعي و رشد اجتماعي بها تهابآوريِ
دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف ،از تحلي واريانس ي راهه استفاده شد و خالصه آن در جدول
 9نشان داده شده است.
جدول -6نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت مقاطع تحصیلی در سه متغیر پژوهش
شاخص منبع تغییرات
حمايت اجتماعي
بينگروهي
درونگروهي
مجموع
رشد اجتماعي
بين گروهي
درونگروهي
مجموع
تابآوري
بين گروهي
درونگروهي
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور
میانگین

F

سطح
معناداري

7/939
1999/293
1993/359

7
322
323

1/235
2/27

0/375

0/273

237/222
157333/302
157227/992

7
322
323

719/393
202/095

0/539

0/599

193/972
22977/233
22337/379

7
322
323

92/312
119/933

0/212

0/23
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مطابق نتايج جدول  ،9تفاو رشد اجتمهاعي دانشهجويان مقهاطع مختلهف بها  ،0/375حمايهت
اجتماعي با  0/539و تابآوري با  0/212معنادار نيست و در نتيجه فرضهيه پهژوه رد مهيشهود و
ميتوان گفت :رشد اجتماعي ،حمايت اجتماعي و تابآوري دانشجويان مقاطع مختلهف تحصهيلي از
لحاظ آماري تفاو معنادار ندارد.
نتايج رگرسيون گام بهگام در جدول زير خالصه شده است .خروجي حاص  ،شام  7گام بود.

جدول شماره  -7ضرایب استاندارد ،مجذور همبستگی چندمتغیری و تغییرات آن در مدل رگرسیون گامبهگام
گام

متغيرهاي پي بين

beta

1

حمايت اجتماعي

0/901

حمايت اجتماعي

0/237

رشد اجتماعي

0/753

7

t
0/391

0/39

0/212

0/21

F

متغير مالك :تابآوري

با توجه به يافتههاي جدول فوق ،مشاهده ميگردد كه در گام اول ،حمايت اجتماعي داراي ضهري
پي بيني معنادار است ،بهگونهاي كه مقدار  tمشاهده شده ( )12/97از مقهدار بحرانهي آن در سهطح
 )7/52( 0/01بزرگتر است .در نتيجه در اين گام هر ي انحراف معيار تغيير در حمايت اجتماعي ،بها
 0/9افزاي انحراف معيار در تابآوري ،همايند است .توان پي بيني گام اول در حهدود  39درصهد
).

است (
در گام دوم ضراي بتا ،براي حمايت اجتمهاعي (
(

) و رشهد اجتمهاعي

) معنادار است .با توجه بهه مقهادير ضهري بتها بهراي حمايهت اجتمهاعي

( )0/237و رشد اجتماعي ( )0/753مشاهده ميگردد كه هر ي انحراف تغييهر در ايهن متغيرهها بهه
ترتي  0/237و  0/753انحراف تغيير در تابآوري ايجاد ميكنهد .در ايهن مهدل تهوان پهي بينهي
) .در اين مدل نيز بها تههوجه
حمايت اجتماعي حدود  21درصد افزاي يافهته است (
به ضراي بتا مشاهده ميگردد كه حمايت اجتماعي پي بينيكننده قويتر و مناس تري براي تاب-
آوري دانشجويان است.
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بحث و نتیجهگیري
در مقاله حاضر ،رابطه بين رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي با تاب آوري دانشجويان دختر و
پسر شاغ به تحصي در مقا طع سه گانه كارشناس ي  ،كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه آزاد
اسالم ي واحد رودهن بررسي شد و سهم هري از عوام رشد اجتماعي و حمايت اجتمهاعي
بر تاب آوري دانشجويان ،مطالعه و تعيين شد .نتايج حاص از تجزيه و تحلي داده ها ،بيان -
كننده اين است كه ميزان ضري

همبستگي مشاهده شهده بهين رشهد اجتمهاعي و حمايهت

اجتماعي با تاب آوري دانشجويان در سطح معناداري  0/0001و با درجه آزادي  329برابر بها
معنادار است .به عبارتي ،با  % 33اطمينان مي توان گفت بين تاب آوري با حمايت اجتماعي و
رشد اجتماعي و همچنين بين دو متغير اخير از لحاظ آمهاري ،رابطهه معنهاداري وجهود دارد،
بدين صور كه افزاي تاب آوري دانشجويان با بهبود در ميزان حمايت اجتماعي و سطح رشد
اجتماعي افزاي مي يابد .افهزون بهراين هرچهه دا نشهجويان از حمايهت اجتمهاعي بيشهتري
برخوردار باشند ،رشد اجتماعي باالتري نيز خواهند داشت .يافتههاي مطالعه حاكي از آن است
كه بين رشد اجتماعي و حمايت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد يعنهي اينكهه هرچقهدر
حمايت اجتماعي دانشجويان بيشتر تأمين شود به همان نسبت رشد اجتم اعي آن ها افهزاي
مي يابد .بين تابآوري و حمايت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد يعنهي اينكهه هرچقهدر
حمايت اجتماعي دانشجويان بيشتر تأمين شود به همان نسبت تابآوري آن ها افزاي مي -
يابد.
1

نتايج بدست آمده با پژوه هاي زير همسو و هم جهت است؛ نتايج پهژوه تومهاس
( ) 7003حاكي از آن است كه حمايت اجتماعي از جمله عوام پي بيني كننده و مهرتبط بها
رشد اجتماعي افراد ،بخصوص نوجوانان و جوانان ،به شمار مي آيد .نتايج تحقيهق حاضهر بها
نتايج درتهون ،شهري و سيرسهي ،) 1332( 7راف و سهينگر ) 7000( 3نيهز همسهو مهي باشهد.

سينگر ) 7000(2در مطالعا تي در خصوص مقايسه رشد اجتماعي دان آموزان مشاركت كننهده
در فعاليت هاي مدرسه با گروه غير مشاركت كننده به اين نتيجهه رسهيدند كهه فعاليهتههاي
ورزشي و گروهي ،باعث افزاي مهار هاي اجتماعي از جمله مسئوليت پذيري ،رشد مهار -
هاي ح مسئله ،بهبود روابط بين فردي ،تصميم گي ري و رشد اجتماعي در دان آموزان مي -
شوند .همچنين جديدترين مطالعا در اين زمينه از نتهايج پهژوه حاضهر از جملهه مهو و

1 Thomas
2 Dreton, Sheri
3 Ryff & Singer
4 Singer
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همكههاران ( ،) 7012بيههرو و همكههاران (  ،)7015بارسههالتا و همكههاران (  ،) 7017گودينههگ و
همكاران ( ،)7011سي يز و ساوي ( ،) 7010مبني بر ارتبا حمايت اجتماعي و تاب آوري نيز
حمايت مي كنند.
در تبيين نتايج مي توان گفت حمايت اجتماعي با واكسينه كردن فرد عليه تجربه كردن
فشارزاها قب از اينكه رخ دهند ،فشار رواني را كاه مي دههد .تهاب آوري نيهز بهه واسهطه
كاه هيجان هاي منفي و افزاي سالمت روان ،رضايت بيشتر از زندگي را در پي دارد و به
عنوان منبعي براي تسهي غلبه بر مصا  ،مشكال  ،مقاومت در برابهر اسهترس و از بهين
بردن اثرا رواني آنها تعريف شده است .يافته هاي اين پژوه همگام با ديگر پژوه هها
گوياي اين است كه افه راد داراي تاب آوري باال ،در شرايط استرس زا و موقعيت هاي نهاگوار،
1
سالم ت روانشناختي خود را حفظ مي نمايند و داراي سازگاري روانشناختي هستند .الزاروس
( ) 1333و بسياري از پژوهشگران معتقدند افرادي كه عضوي از ي شبكه اجتماعي گسترده
7

هستند  ،آسي كمتري از رويدادهاي فشارآور دارند  .در پژوهشي كه توسط اسميت و يانهگ
( ) 7002انجام گرفت مشخ شد ،در بين زنان و افرادي كه حوادث آسي زا را تجربه كرده -
اند  ،آن دسته از افرادي كه از حمايت اجتماعي برخوردار بوده اند  ،نمهره كمتهري در حهوادث
آسي زا كس نموده اند  .همچنين بندورا ) 7002 ( 3معتقد است تاب آوري ،ظرفيت افراد براي
سالم ماندن ،مقاومت و تحم در شرايط سخت و پرخطر است كه فهرد نه تنها بر آن شرايط
دشوار فا ق مهي شود بلكه طي آن و با وجود آن قوي تر نيز مي گردد  .اين فرايند خود به خود
ايجاد نمي شود مگر اينكه فرد در موقعيت دشوار و ناخوشايندي قرار گيرد تا براي رههايي از
آن يا صدمه پذيري كمتر ،حداكثر تالش را براي كشف و بهره گيري از عوام محافظتكننده
( فردي و محيطي) در درون و بيرون خودكه همواره به صور بالقوه وجود دارد ،بكار گيرد.
با توجه به نتايج تحقيق ،حمايت اجتماعي مي تواند بر روي رشد اجتماعي تهأثير داشهته
باشد .در نتيجه بايد تالش شود تا امكانا الزم بهراي افزاي حمايت اجتماعي و تاب آوري
چه توسط خانواده ها و چه توسط جامعه براي جوانان فراهم شود و از سوي ديگر فرصت هاي
شغلي مناس براي جوانان ايجاد شود تا جوانان با توجه به استعدادها و مههار ههاي خهود
بتوانند به رشد اجتماعي و موقعيت هاي شغلي خوب دست يابند .جامعه بايد تهالش كنهد تها
منابع حمايتي مناس را نيز به جوانان معرفي نمايد تا احساس نواميدي در آنها از بين برود و

1 Lazarus
2 Smith, Young
3 Bandura

62

هایروانشناسیاجتماعی،شمارهیبیستوهفتم،پاییز6931


پژوهش

به رضايتمندي بيشتري برسند و در نتيجه ،همه اينها منجر به رشهد اجتمهاعي و شهكوفايي
استعدادهاي آنها خواهد شد.
پژوه حاضر پيشنهاد ميكند برنامه هاي ترويجي و آموزشي در ابعاد گوناگوني همچون
مديريت خانه و خانواده ،مهار هاي زندگ ي  ،مباحث تربيتي و رفتاري فرزندان لحاظ شود تا
حماي ت اجتماع ي در جوانان افزاي يابد و به تبع آن گامي مثبت به سمت افزاي تاب آوري
و ارتقاي سالمت روان برداشته شود.
منابع
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