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 چکیده
های شخصیت رشدیافته و پایدار است، در بسیاری از  نفس، که یکی از مؤلفه عزت

ها ازجمله توسعه و سیاست اجتماعی اهمیت محوری دارد. مقالۀ حاضر با هدف  گفتمان

وامل تأثیرگذار بر آن، نفس در میان جوانان و برخی ع بررسی چگونگی و میزان عزت

همچون اختالالت اجتماعی و حمایت اجتماعی، در نظر دارد به تبیین چرایی و 

گیری این مؤلفۀ مهم شخصیتی بپردازد. چارچوب نظری پژوهش بیان  چگونگی شکل

کند وجود انواع اختالالت اجتماعی در جامعه، روابط عاطفی و حمایتی میان افراد را  می

عبارت دیگر، انواع  گذارد. به نفس جوانان اثر می طریق بر عزت ایندهد و از کاهش می

های مختلف اجتماعی، اعم از  اختالالت اجتماعی بر روابط عاطفی بین افراد در حوزه

نهد و موجب عدم حمایت افراد از یکدیگر  خانوادگی، دوستی و خویشاوندی تأثیر می

کند و  ام شخصیت اختالل ایجاد میهای اجتماعی در نظ نکردن حمایت شود. دریافت می

کاهد. این مقاله با استفاده از روش پیمایش فرضیۀ فوق را به  نفس افراد می از عزت

 گذارد. آزمون می

برده، یعنی حمایت و  دهد که متغیرهای نام های آماری نشان می نتایج تحلیل

که هرچه میزان  یمعن نفس جوانان رابطۀ معناداری دارد. بدین اختالل اجتماعی، با عزت

یابد و با باالرفتن میزان  ها افزایش می نفس آن حمایت دریافتی افراد بیشتر باشد، عزت

شود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان  نفس جوانان کمتر می اختالالت اجتماعی عزت
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maazade@yahoo.com. دانشیار دانشگاه الزهراء

 maryamebadi29@yahoo.comارشد رشتۀ پژوهش اجتماعی       . کارشناس

mailto:maazade@yahoo.com


  2932، تابستان 2 ۀشمار ،مهفت دورۀ ایران،ي اجتماع مطالعات مجلۀ

1 

 

نفس را متغیرهای اختالل و حمایت اجتماعی تبیین و  از واریانس عزت 3411دهد  می

کند و نشان  کند. تحلیل آماری لیزرل نیز مدل تحقیق را تأیید می بینی می پیش

 دهد این مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. می

نفس، اختالل اجتماعی، نظم، روابط عاطفی و  حمایت اجتماعی، عزتواژگان کلیدی: 

 گرم، شخصیت. 

 طرح و بیان مسئله

اد، ازجمله فرهای شخصیتی ا پذیری در ویژگیاثرات انکارنا نفس یا عزت ارزیابی مثبت خویش

نفس، که یکی از  دارد. عزتافسردگی و اضطراب  ،قدرت تحمل ،استقالل ،پذیری مسئولیت

های مهم و اثرگذار در ایجاد شخصیت پیشرفته است، در وضعیت خاص اجتماعی و  مؤلفه

مفهوم حمایت اجتماعی شود و پیامدهای انکارناپذیری در زندگی افراد دارد.  فرهنگی حاصل می

نفس افراد را ارتقا  یابد و درنهایت عزت نیز در صورت وجود نظم در جامعه امکان بروز می

گیری انواع  دهد. عدم اختالالت اجتماعی و وجود نظم در جامعه بستری مناسب برای شکل می

ینان، های اجتماعی احساس اطم آورد. نتیجۀ دریافت حمایت های اجتماعی فراهم می حمایت

 کنندۀ آن است. پذیری در افراد جذب اعتماد، وابستگی، ارزشمندی و مسئولیت

های متعددی تأیید شده است،  نفس و پیامدهای مثبت آن در پژوهش گرچه رابطۀ بین عزت

آموزان و دانشجویان یا  نفس در بین دانش دهد عزت های داخلی نشان می ای بررسی پاره

 (.1323نی در اندازۀ نازلی قرار دارد )عرب، عبارتی دیگر جوانان ایرا به

سازد و  این وضعیت لزوم توجه به عوامل مرتبط و ایجادکنندۀ این ویژگی را ضروری می

شود که شخص دربارۀ  نفس خصوصاً در تعامالت اجتماعی و در تصوری پدیدار می ازآنجاکه عزت

 است. برداشت دیگران از خودش دارد، تبیین اجتماعی آن حائز اهمیت

دارد. قرار  بیرونیعوامل  تأثیر نیروها و همواره تحتاجتماعی  کنشگر در مقامفرد شخصیت 

 .تأییدشدن یکی از این نیروهاستو  هپذیرفت احساس تعلق،با ایجاد تصور و  حمایت اجتماعی

موجب کند و  از احساسات و تصورات مثبت ایجاد می امنای  افراد حلقهبرای  این حمایت

رشد، فرصت شود و  می ارزشمندی احساس عشق و پذیرش خویشتن، خود، ثبت ازمبرداشت 

پذیری، استقالل  ارزیابی مثبت از خویش، مسئولیت .آورد شکوفایی و بروز خالقیت را فراهم می

نفس است. نظم  دهد و عاملی مهم در ایجاد عزت ها را افزایش می و قدرت تحمل ناکامی

های اجتماعی ازسوی  را برای کسب انواع گوناگون حمایت اجتماعی زمینه و گسترۀ مناسبی

گونه که افراد براساس نحوۀ پیوندشان با جامعه، در  سازد. بدین کنشگران و جامعه فراهم می

های الزم را نیز از  ها و هنجارها و روابط و منابع باارزش دریافتی، امکان کسب حمایت ارزش



 نفس جوانان عي، حمایت اجتماعي و عزتآزمون رابطۀ اختالل اجتما

5 

 

دهند.  ها تصورشان را از خود شکل می ن حمایتآورند و با اکتساب ای جامعه به دست می

جامعه و اطرافیان بیشتر باشد، احساس ارزشمندی و تصور   اساس، هرچه میزان حمایت براین

 یابد. مثبت از خویشتن نیز افزایش می

نفس در نظام شخصیت پیشرفته، که از شروط الزم و مهم توسعۀ  با توجه به نقش مهم عزت

های آن، ازجمله نظم/اختالالت  کننده بینی دد، اهمیت شناخت پیشگر هر جامعه محسوب می

شود. تبیین  های اجتماعی و رابطۀ این دو مفهوم با یکدیگر آشکار می اجتماعی، انواع حمایت

بنای زندگی  این موضوع خصوصاً دربارۀ جوانان که بخش بزرگی از جمعیت کشورند و سنگ

ترتیب و با عنایت به اهمیت  یت بیشتری دارد. بدینشوند اهم آیندۀ خود و جامعه قلمداد می

موضوع، هدف اصلی مقاله یافتن پاسخ برای این سؤال است که چگونه احساس ارزشمندی یا 

های دریافتی در  گیرد و نقش نظم/اختالالت اجتماعی و حمایت نفس در افراد شکل می عزت

 نفس جوانان به چه اندازه است؟  ایجاد عزت

 

 مرور نظری

و رابطۀ بین اختالالت و  برای تبیین مسئلۀ تحقیقهای گوناگونی  از نظریه ر این پژوهشد

ایم، اما نظریۀ پشتیبان آن را عمدتاً نظریۀ  نفس استفاده کرده های اجتماعی و عزت حمایت

نفس را در  گیری عزت توان شکل اساس، می دهد. براین اختالل اجتماعی چلبی تشکیل می

 ط با اجتماع عام، با نظم بیشتر و اختالالت اجتماعی کمتر توضیح داد.جوانان، در ارتبا

طی فرد ای هستند که  شده تمایالت نیازهای هنجاری شخصیت نظام تمایالت فرد است.

کند  اجتماعی و فرهنگی درونی می های اثباتی )طبیعی(، پذیری در برخورد با نظام فرآیند جامعه

طریق حائز شخصیت  نماید و ازاین حال مرتبط را کسب می رعینتدریج تمایالت گوناگون و د و به

 های اجتماعی مختلف و نوع روابطی کردن محیط افراد بر اثر درونی. بنابر نظر اتمونچ، شود می

نوع رابطه و بنابراین،  ند.آزمای میهای شخصیتی متفاوتی را  اند نظام داشتهها  که در این محیط

به  772: 1328)چلبی،  است برخوردار زیادید از اهمیت شو دله میمنابعی که در این روابط مبا

 (.1522نقل از مونچ، 

داند که هر گیری تمایالت شخصیت پیشرفته را حاوی دو مرحله می شکلمونچ فرایند 

)مانند انطباق با محیط،  تمایالت اساسی ،اول ۀدر مرحل است.شده مرحله از سه فاز تشکیل 

، نفوذ متقابل تمایالت اساسی ۀنتیجرد ،دوم ۀمرحل یابند و درکل میش میل به پیوند عاطفی(

مسئولیت شخصی یا اخالق شود.  حاصل می)مانند اخالق مسئولیت( تمایالت اشتقاقی 
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تواند در فراگرد رشد شخصیت به  ترین تمایل شخصیتی است که می عالی ندۀمسئولیت نمای

 (.1522به نقل از مونچ،  733: 1328)چلبی،  دست آید

تمام تمایالت اساسی ازطریق ارتباط متقابل نیازهای ارگانیک  ،اول رشد شخصیت ۀدر مرحل

، مرحلۀ دوم شخصیتهمان(. ) آیند اجتماعی و فرهنگی به وجود می، های اثباتی با محیط

وابستگی عاطفی تعمیم  کوشش برای موفقیت،، گیری تمایالتی همانند خردورزی مرحلۀ شکل

 .استنفس  که متناظر با برخی ابعاد عزت یافته و... است

های اجتماعی و فرهنگی مختلف  محیطعبارت دیگر، فرد درباب نیازهای ارگانیک خود و  به

کند و به نظام  ها و امیالی کسب می گرایشهمکاران و... ، های دوستی گروه، همانند خانواده

گردد که  حائز اهمیت می بخشد. این مسئله از آنجا دربارۀ جوانان شخصیتی خود شکل می

های اجتماعی، فرهنگی و اثباتی را تجربه  جوانان بنابر اقتضای سن خود هنوز بسیاری از محیط

های  ساالن( شناسایی موانع آتی در محیط اند و به نسبت سایر اقشار )مثالً میان و درونی نکرده

کند و نیز چگونگی  یگیری شخصیت پیشرفتۀ این قشر محدودیت ایجاد م گوناگون که در شکل

 تر، مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود. ایجاد این موانع برای کاهش اختالالت شخصیتی، مهم

نفس بستگی به  چگونگی رشد عزت گردد که گفته شد مشخص میلبی که امط بهبا توجه 

نظم اجتماعی برقرار است ای که در آن  یعنی جامعه وکیف انسجام ساختاری جامعه دارد. کم

نه تنها به رشد شخصیت و  شود. این وضع های مختلف خود دچار اختالل می ر در حوزهکمت

 گردد نیز شود بلکه بر حمایت اجتماعی که میان کنشگران ردوبدل می نفس افراد منجر می عزت

 بود. اثرگذار خواهد

انسجام ، طبق نظر دورکیماین قسمت از تئوری با نظریات دورکیم همسو و همگام است. 

حمایت اجتماعی با  کنترل اجتماعی.. 7حمایت اجتماعی  .1 :داردماعی دو عنصر اساسی اجت

و به موضوعات  کند می ف مشترک دلبستهاهدابه  را اجتماعی افراد پیوندهایکردن  فراهم

فرد با جامعه ضعیف یا قطع  ۀکه رابط از دیدگاه دورکیم هنگامیسازد.  مند می اجتماعی عالقه

ها و احساسات صورت  انتقال پیوستۀ ایده ،شود ت دیگر فرد منزوی میبه عبار ،شود می

کنترلی بر او اعمال  گیرد و هیچ حمایت قرار نمیتحت در این حالت است که فرد  .گیرد نمی

مساعدت و ، کمک به دیگرانهای جامعه ازجمله  فرد هیچ تعهدی به اهداف و ارزش، شود نمی

و عدم دریافت حمایت  انزوای اخالقی کند. احساس نمی... و برقراری روابط عاطفی نوع، یاری هم

افسردگی را  نداشتن احساس ارزشمندی و اندوه، غم، ی،یمعنا احساس بی هدفی، بی ناامیدی، نیز

حرمت خود را عوامل و نیروهای اجتماعی  ،نظر کولی از(. 1322آورد )دورکیم،  می به دنبال
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تحول  .دیاب عقاید و بازخوردهای دیگران می ۀرا در آییند و فرد خود و ارزش خود کنن تعیین می

میزان حمایت  باتوجه به العاده نحوی فوق بههای مختلف  نفس در حوزه حرمت خود یا همان عزت

 ،بولوگنینی و همکارانکند ) در زندگی فرق می ساالن و سایر اشخاص مهم هم ،اجتماعی خانواده

1558). 

ها  ترین آن داند که مهم نفس مهم و مؤثر می ر ایجاد عزتکوپراسمیت نیز چهار عامل را د

 کند فرد دریافت می ی است کهمیزان حمایتعبارتی  یا به  و عالقه پذیرش، یزان احترامم

 (.1325رضایی،  )گل

ای از نظام شخصیت  نفس )که مؤلفه چلبی نیز عوامل زیر را در ایجاد نظام شخصیت و عزت

 داند: است( مؤثر می

رشد شخصیت  تا تری درونی شوند اجتماعی و فرهنگی بیشتر و متنوع، های اثباتی محیط .1

 شود. پذیر  امکان

 ای میسر باشد. رابطهو  موضعی، شغلی، اقامتیآموزشی، ابعاد  تحرک فردی در. امکان 7

برای رشد گروهی و مادی ، سیاحتی، شغلی، های فردی در ابعاد آموزشی فرصت .3

 شخصیت فراهم باشد.

، هنجاری، آن میزان اختالالت نمادی که در طوری به ،کل از نوع اجتماع عام باشد ۀجامع .1

 .(735: 1328چلبی، ) باشد و درحال کاهش باشد کمای و توزیعی  رابطه

و  مادی عاطفی، مندی از مواهب گوناگون طبیعی، بهره های مختلف و محیط درگیری در

یعنی به هر میزان که فرد  .سازد پذیر می امکان ها ن محیطاز ای را  دریافت انواع حمایت اجتماعی

از  ،داشته باشد فرهنگی حضورو  مدرسه و...( اجتماعی )خانواده،، های مختلف طبیعی محیط در

ظهور امکان طریق تمایالت شخصیتی او  و ازاین مند خواهد شد بهره یمواهب بیشتر ها و حمایت

ها برای  حمایتر ارائۀ وجود اعتدال دکه  سته اینجا. نکتدیاب ارتقا میاو نفس  یابند و عزت می

 .استنفس ضروری و الزم  یکسان همۀ ابعاد عزت رشد برابر و

اجتماع عام درنظر چلبی اجتماعی است که در آن اختالالت اجتماعی کم یا درحال کاهش 

 (.85: 1328گیرد )چلبی،  باشد. این مفهوم درتقابل با مفهوم نظم قرار می

اجتماعی یا همبستگی هنجاری از مفاهیم کلیدی نظریات پارسونز است که در  نظم

ها و هنجارها حفظ  کردن ارزش های انسانی و ازطریق ضمانت اجرایی بیرونی و درونی کنش

(. شاید بتوان گفت ازنظر پارسونز نظام اجتماعی جدید 1385یابد )توسلی،  شود و تداوم می می

به نقل از پارسونز و  31: 1328یا اجتماع عام نیست )چلبی، ای چیزی جز اجتماع جامعه

 (.1585دیگران، 
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ها،  ها یا ارزش چلبی نیز با الهام از نظریات پارسونز و تعیین چهار مجموعۀ تأثیرگذار )آرمان

گونه تعریف  ها و منابع( نظم اجتماعی را این هنجارها، روابط و تعامالت اجتماعی، فرصت

 کند: می

عی ترکیب و نفوذ متقابل مشبک آرمانی، هنجاری، تعاملی و فرصتی است. به نظم اجتما

ـ هنجاری با  های مشترک آرمانی بیان دیگر نظم اجتماعی نتیجۀ نفوذ متقابل مجموعه

(. به بیان دیگر، 38: 1328های فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است )چلبی،  شبکه

شود و  های برپایی نظم در جامعه محسوب می ها از مؤلفه ها، هنجارها، تعامالت و فرصت ارزش

های مختلف خواهد بود.  نظمی در عرصه ها جامعه شاهد انواع اختالل و بی در صورت فقدان آن

گیرد و ازآنجاکه،  نامد و چهار بعد برای آن درنظر می چلبی فقدان نظم را اختالل اجتماعی می

شود،  های اجتماعی قائل می برای هنجارها و ارزشای  همانند پارسونز، اهمیت خاص و ویژه

 نامد:  اولین بعد اختالل اجتماعی را اختالل هنجاری می

 

 اختالل هنجاری

 "اجتماعی  آنومی"همان چیزی است که دورکیم  تقریباًدر اینجا  منظور از اختالل هنجاری

کاهش  ت اجتماعی،جامعه به علت کاهش تعامال که در زمانی(. 132: 1328)چلبی،  نامد می

احساس فشار و ، حجم اجتماعی )اندازۀ جمعیت( یا هر علت دیگر اختالل هنجاری رخ دهد

علقۀ عاطفی و اجتماعی  و در این وضعیت احساس تعهد یابد. افراد کاهش می براجبار اجتماعی 

لیل تق کنند می یکدیگرکه افراد از هم و میزان حمایتی  شود می کدیگر کمه یمشترک افراد ب

 خواهد یافت.

 

 اختالل نمادی

مراد از اختالل نمادی ضعف در . ای وحدت نمادی است یکی از مقتضیات اساسی نظم جامعه

اختالل نمادی چیزی جز  ،به عبارت دیگر رموز و اصول مشترک است. ها، پنداشت احساسات،

)چلبی،  سمبولیسم اظهاری و سمبولیسم شناختی مشترک در سطح جامعه نیست نارسایی در

 ،کاهش و ضعف در سننعبارت است از کمبود یا اختالل نمادی ترتیب  (. بدین135: 1328

هم پیوند دهد و  ی مشترکی که باید در جامعه وجود داشته باشد تا افراد را بهباورهاو  اعتقادات

 .از حمایت یکدیگر برخوردار سازد



 نفس جوانان عي، حمایت اجتماعي و عزتآزمون رابطۀ اختالل اجتما

5 

 

 اختالل توزیعي

، چلبی) جامعه است در  همان انواع نابرابری ی یااختالل توزیع سومین نوع اختالل اجتماعی

برد که شامل نابرابری  بحث اختالل توزیعی، چهار نوع نابرابری را نام می ۀدر ادام (.123: 1328

به چند توزیعی اختالل شود.  می نابرابری فضاییو  نابرابری بخشی، نابرابری بیرونی، موضعی

در ترین شکل افرادی که  یر قرار دهد: در کلیتأث تواند حمایت اجتماعی را تحت شکل می

هیچ ، چون به تمام منابع ارزشمند دسترسی دارند ،دان های باالی اجتماعی و اقتصادیجایگاه

و هیچ حمایتی  دتر قرار دارن های پایینکه در جایگاهبینند  نمینیازی به برقراری رابطه با افرادی 

کردن منابع و  با انحصاری حصار اجتماعی وبر، نظریۀبیر تع ردهند و بناب ها ارائه نمی به آنهم 

افراد و دیگر،  ازطرفی شوند. میاز منابع طبقات پایین  برخورداریمانع  اوضاع برای گروه خود

اندازی به امتیازات انحصاری بر منابع خود بیفزایند. این  ا دستکنند ب طبقات پایین تالش می

ها و تعهدات مشترک  ها و مبادالت گرم و علقه همدلی که زند وضع به جوّی در جامعه دامن می

تأثیر قرار  نفس افراد را تحت عزتطریق  و ازایندهد  می را کاهش  انواع حمایتمبادلۀ  عبارتی و به

حق  و در ند همواره در معرض نابرابری هستندنک افرادی که احساس می ،درحالت دیگر دهد. می

ای به  علقهو دیگر هیچ تعهد  اند، ایستۀ خویش قرار نگرفتهحاف شده و در جایگاه شجها ا آن

در مبادالت و تعامالت مثبت و ارزنده  ترتیب کنند؛ بدین احساس نمی افراد جامعه ردیگ

کنند نیز  میزان حمایتی که افراد از دیگران دریافت میدنبال آن  و به بدیا می کاهش جامعه 

 .شد کم خواهد

 

 ایاختالل رابطه

قرینگی روابط اجتماعی  .7چگالی روابط اجتماعی  .1بودن میزان  ای پاییناختالل رابطه مراد از

ها در روابط  ها و موجودیت تنوع گره .5شدت روابط اجتماعی و  .1تعدد روابط اجتماعی  .3

اجتماعی است. میزان چگالی روابط اجتماعی نسبت روابط موجود بین جمعیت کنشگران )اعم 

 موجود بین کنشگران در ۀروابط دوجانب تنسب هاست. به روابط ممکن آن (از فردی و جمعی

مراد از تعدد روابط  .گیرند درنظر میمیزان قرینگی روابط را ها  آن ۀجانب جامعه به روابط یک

روابط اجتماعی یعنی روابط سیاسی، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی و  ۀمیزان وجود ابعاد چهارگان

منظور از شدت روابط  ها در شبکۀ روابط اجتماعی است. هریک از آنهای  میزان زیرمجموعه

تعداد مالقاتی که بین دو  مثالً .اجتماعی فراوانی روابط اجتماعی بین کنشگران در جامعه است

آخرین عاملی که  شود. خانواده محسوب می گیرد فراوانی روابط دوستی دوخانواده صورت می
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ها و موجودیت در شبکۀ روابط اجتماعی  میزان تنوع گره ،دداباید برای آن تعریفی ارائه 

ویژه  ها به این عامل ناظر به پراکنش نوع گره ،شود طور که از نام آن مستفاد می همان است.

 روابط اجتماعی است ۀدر شبک ها( گروهو  هاهای جمعی )مثل سازمان پراکنش نوع هویت

 .(112: 1328 )چلبی،

مندی از منابع ارزشمند برقراری روابط و  ها و بهره ت انواع حمایتازسوی دیگر، الزمۀ دریاف

ای مانع دریافت منابع و ویژه روابط عاطفی و گرم است و وجود اختالل رابطه تعامالت به

ی، درکنار های فرد شبکهدر اختالل در سطح خرد و  نظم و فقداندرحالت  شود. ها می حمایت

داشته نیاز هرگاه فرد به کمک و حمایت اطرافیانش  ،واهانهگسترش رفتارهای ایثارگرانه و دگرخ

ارزش و قیمت و قدر و  این مسئله موجب افزایش. دشو مواجه میها  آنبا پاسخ مثبت  باشد،

انجامد. با توجه به  می مثبت از خودبه ارزیابی ای  گونه د و بهوش می فرد نزد خودشحرمت 

انعکاس نظرات ازطریق داند که  اجتماعی مینفس را محصول عوامل  عزتنظرات کولی، که 

نفس باالیی خواهد  عزت، دنراشم میشخصی که دیگران محترم ، گیرد شکل می "افراد مهم"

پایینی خواهد  نفس کند سطح عزت از دیگران دریافت می  داشت و شخصی که احترام کمی

، جنس، وضع تأهل (. پژوهشگران تحلیل شبکه نیز همواره سن1322 الدین، )پرتو عینداشت 

های اجتماعی دانسته و بر آن تأکید ها در شبکهو... را عاملی مهم در دریافت انواع حمایت

 (.7333اند )لین،  ورزیده

شود و  میکاسته در جامعه از میزان روابط گرم و دگرخواهانه  ،اختالل اجتماعی با وجود

گذارد. نتیجۀ این امر کاهش می تعهدات اجتماعی، همدلی و علقۀ عاطفی مشترک رو به نقصان

واقعی یا احساس فقدان دریافت حمایت اجتماعی ازسوی کنشگران است که بر احساس 

نفس افراد را  اختالل اجتماعی شخصیت و عزت ،ازسویی دیگرگذارد. خودارزشمندی افراد اثر می

قابلیت ، ختاللیا ا  نظمی گونه که درحالت بی بدین دهد.تحت تأثیر قرار می نیز مستقیماً

 ۀشود و ذخیر ثر استفاده نمیؤبه طور م ی اواز ظرفیت اجرای یابد،یادگیری فرد کاهش می

های شناختی فرد اصالح  نقشهحال،  درهمین .دمانفرد و محدود باقی می نمادی شخص منحصربه

 د،رومیاز دست و اوضاع محیط  با قدرت کنترل و انطباقآن پذیرند و به تبع  و تعمیم نمی

های محیط درکنند و نفوذ نیازهای ارگانیک درستی عمل نمی اقطاب مختلف تنظیم کنش به

 عالوه تفکیک و انسجام در نظام شخصیت افراد صورت افتد و به خوبی اتفاق نمی گوناگون به

(. 713: 1328)چلبی،  پذیرد طور کامل شکل نمی درنتیجه نظام تمایالت فرد به ؛گیرد نمی

اختالل هنجاری، نمادی و توزیعی در سطح کالن، در سطح خرد نیز روابط درصورت وجود 
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شود و متعاقب آن  عاطفی و گرم و احساس تعلق و وابستگی به دیگران با مشکل مواجه می

یابد. درمقابل و درحالت  های اجتماعی کاهش می واقعیت یا ادراک انتقال و دریافت حمایت

عامالت گرم، عاطفی، مسئوالنه و متعهدانه با جامعه، برقراری نظم اجتماعی، ارتباطات و ت

ها را برای همۀ خانواده، خویشان، دوستان و نزدیکان، نه تنها انتقال و دریافت انواع حمایت

کند، بلکه احساس و ادراک مثبت از خود و خودارزشمندی را در کنشگران اجتماعی تسهیل می

 رساند.گیری شخصیتی پیشرفته کمک می لطریق به شک  این کند و از جوانان تقویت می

برده،  بر متغیرهای نام توان ادعا کرد، عالوههای موجود و تحقیقات تجربی می با مرور نظریه

های  ای مانند سن، جنس، پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان دریافت حمایتهای زمینه متغیر

ماعی اثرگذار است. به بیانی دیگر، افراد نفس کنشگران اجت شده و عزت اجتماعی واقعی یا ادراک

اجتماعی، میزان متفاوتی از نظم/اختالل  -براساس جنسیت، سن و سطح پایگاه اقتصادی

صورت که برقراری نظم  این کنند. بهنفس را ادراک می اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت

ان کنشگران اجتماعی دوستانه درمی اجتماعی منجربه گسترش روابط عاطفی، دگرخواهانه و نوع

 افزاید.ها می اجتماعی آن  شود و بر میزان دریافت حمایت می

نفس  کننده بر شخصیت و عزت های اثرگذار و تعیین ازسوی دیگر، حمایت اجتماعی از مؤلفه

شده( و برای جوانان  افراد است و با باالرفتن میزان حمایت اجتماعی دریافتی )واقعی یا ادراک

ریافت حمایت از اعضای خانواده و نزدیکان، میزان احساس ارزشمندی ارتقا در وهلۀ اول د

تری از خود ترسیم خواهد کرد. درنظر پژوهشگران  خواهد یافت و جوان تصویر مطلوب

ای نیز بر میزان  ای و پیشینه های زمینه بر متغیرهای اجتماعی، بعضی متغیر اجتماعی، عالوه

 نفس افراد مؤثرند. عزت

یت در نظریات خود، که حاصل تحقیقات گوناگون اوست، بر اهمیت و نقش پایگاه کوپر اسم

براین، محققانی نیز که اقوام و نژادهای  نفس افراد تأکید کرده است. عالوه اجتماعی در عزت

اند  ها گزارش کردهنفس برای این گروه های متفاوتی از عزتاند، میزانمختلف را مطالعه کرده

 (.7337؛ واترز و مور، 1325رضایی،  ؛ گل1322ن، الدی )پرتو عین

حرمت  شده، حمایت اجتماعی ادراک ۀرابط»اش با عنوان  ( در رساله1322الدین ) پرتو عین

نفر از  378، «شهر تهران ۀآموزان دورۀ متوسط دانش و افسردگی در نفس( خود )عزت

را  های دولتی شهر تهران ستانسوم دبیر و دوم های اول،آموزان شاغل به تحصیل در پایه دانش

 شده، ای انتخاب و سه مقیاس حمایت اجتماعی ادراکاستفاده از روش تصادفی چندمرحلهبا 

 حاکی استنتایج این تحقیق  .کردها اجرا  آن دربارۀصورت گروهی  بهرا حرمت خود و افسردگی 

 ری دارد.دانفس با افسردگی رابطۀ معنی نفس و عزت سن با عزت حمایت اجتماعی و
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 اجتماعی،ـ  اقتصادی ۀکه پیشین هبرای آزمون این فرضی( در رسالۀ خود 1325رضایی ) گل

شاغل به  یدانشجو 775 ،داری دارند معنیرابطۀ با افسردگی  نفس عزت حمایت اجتماعی و

خوابگاه دانشجویی  73 میان ای ازگیری چندمرحله با روش نمونهرا تحصیل در دانشگاه تهران 

مقیاس حمایت  افسردگی بک، ۀنام االت پرسشؤبه سخواسته است ها آزمودنیکرده و از  انتخاب

 اجتماعی پاسخ ـ اقتصادی ۀاالت حوادث زندگی و پیشینؤنفس و س مقیاس عزت اجتماعی،

نفس با افسردگی  عزت متغیر حمایت اجتماعی و بین دو ۀرابطنشان داده است که  نتایج .دهند

 ـ پیشینۀ اقتصادی ای بین درمقابل رابطه ومعنادار است نفس  ی و عزتحمایت اجتماع ۀو رابط

 وجود ندارد. اجتماعی با افسردگی

سه فاکتور )محرومیت  ۀسنجش رابط( نیز در پژوهشی که با هدف 7337مور ) واترز و  

انجام دادند به نتایج مهمی  اننفس بیکار های مختلف و حمایت اجتماعی( با عزت نقش مادی،

به تازگی  که به تشکیل دادند مردانی نفر از زنان و 731 را این مطالعهند. جمعیت نمونۀ رسید

 نفس واریانس و تغییرات عزت درصد15 .بودنددرآمده دولتی در استرالیا  یمرکز استخدام

 هردو جنس زن و محرومیت مادی در داد ارقام نشان .نداین متغیرها توضیح داد را پاسخگویان

های بیشتری بودند،  دار نقش زمان عهده همکه نیز دارد. زنانی رابطۀ منفی نفس  عزت مرد با

میزان باالی  ،در هردو جنسنشان داد این پژوهش ازطرف دیگر،  .ی داشتندنفس باالتر عزت

صادق بوده است. زنان  بارۀویژه در که بهمثبتی دارد  ۀنفس رابط حمایت اجتماعی با عزت

 گذارد: دار زیر مدل نظری تحقیق را به نمایش میبراساس مباحث مذکور، نمو

 

 

 

 

 

 فرضیات پژوهش

کند که اختالالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن  براساس مدل، فرضیۀ اصلی پژوهش بیان می

شده را در  های اجتماعی واقعی و ادراک ای( حمایت )نمادی، هنجاری، توزیعی و رابطه

 نفس جوانان اثرگذار است؛ در این خود بر عزتسازد که  دار می های مختلف خدشه محیط

 صورت مقاله به دنبال بررسی تجربی و آزمون روابط زیر است: این

نفس عزت نظم/ اختالل اجتماعی  

 حمایت   اجتماعی
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نفس جوانان: اختالل اجتماعی در ابعاد  رابطۀ بین انواع اختالالت اجتماعی و عزت .1

نفس  ای بر میزان عزت نمادی و هنجاری )تضاد هنجاری و ناپایداری هنجاری(، توزیعی و رابطه

 جوانان اثرگذار است.

های اجتماعی واقعی  نفس جوانان: حمایت های اجتماعی و عزت رابطۀ بین انواع حمایت .7

نفس جوانان را متأثر  صورت عینی و ذهنی عزت های اجتماعی به شده، یعنی حمایت و ادراک

 سازد. می

ت اجتماعی نفس جوانان: اختالال رابطۀ بین اختالالت اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت .3

شده سبب تغییر میزان  های اجتماعی واقعی و درک گری حمایت در همۀ ابعاد ازطریق میانجی

 شود. نفس جوانان می عزت

در کنار بررسی تجربی مدل مذکور، ازآنجاکه براساس تحقیقات پیشین جنس، وضعیت 

شدۀ  دراکتأهل، قومیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تغییر میزان دریافت واقعی و ا

ها نیز با اختالل اجتماعی،  نفس پاسخگویان نقش دارد، رابطۀ متغیر های اجتماعی و عزت حمایت

 شود. نفس بررسی می حمایت اجتماعی و عزت

 

 روش تحقیق

نامه است که با  روش این پژوهش پیمایش، واحد تحلیل فرد و ابزار گردآوری اطالعات پرسش

 کردن آن اقدام شد.استفاده از مصاحبۀ حضوری برای پر

دهند. جمعیت نمونۀ  سالۀ شهر تهران تشکیل می75-12جمعیت آماری تحقیق را جوانان 

وسیلۀ فرمول کوکران تعیین شد و با استفاده از شیوۀ  نفر است که حجم آن به 322این تحقیق 

عیت توزیع جم .انتخاب شدند 12و  8، 3ای از  بین سه منطقۀ  ای چندمرحله گیری خوشه نمونه

، 3نفر در منطقۀ  131نمونه باتوجه به حجم جمعیت در مناطق مختلف به این صورت بود: 

نقشۀ شهر تهران   گونه که پس از تقسیم . بدین12نفر در منطقۀ  131و  8نفر در منطقۀ  177

به شمال، مرکز و جنوب، از هر قسمت به تصادف یک منطقه و از هرمنطقه یک بلوک و از 

خانواده یک پاسخگو که واجد شرایط بود انتخاب شد و )با استفاده  اده و از هرهربلوک یک خانو

 از جدول( با او مصاحبه به عمل آمد. 
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 تعاریف نظری و عملي متغیرها

 الف( تعاریف نظری

 هنجاری و، های مشترک آرمانیو اختالل در مجموعه نظمی هرگونه بی :اختالل اجتماعي.2

، نمادی این اختالل شامل چهار بعد اساسی ت.اسکنشگران های فرصتی و تعاملی  شبکه

 شود.یمتوزیعی و ای  رابطه، هنجاری

 رموز و اصول مشترک است.، ها پنداشت، احساسات اختالل نمادی: ضعف در 1-1

 نامد می "اجتماعی  آنومی"همان چیزی است که دورکیم  اختالل هنجاری: تقریباً 1-7

نفوذ  ،های اجتماعی ازهم گسیخته شوند یمهرگاه شیرازۀ تنظ .(132: 1328 )چلبی،

و افراد جامعه  اش را از دست خواهد داد های فردی دیگر کارآیی کنندۀ جامعه بر گرایش نظارت

این  نامد. هنجاری می یا بی  دورکیم چنین وضعی را آنومی خواهند شد. حال خودشان واگذار به

در این موقعیت  های آن راجع است. هبرخی گرو ه یاضابطگی نسبی در کل جامع اصطالح به بی

درنتیجه افراد بدون راهنمای  شوند و آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشترک تنظیم نمی

 کند. اش را دنبال می های شخصی هدف صرفاًو هرکس  مانند اخالقی می

شود که برای بعضی امور اجتماعی دو هنجار  به وضعیتی اطالق می تضاد هنجاری: 1-7-1

 مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. ویا د

ناپایداری هنجاری: منظور از ناپایداری هنجاری تناقض منطقی بین دو یا چند  1-7-7

 هنجار در یک نظام هنجاری است.

قرینگی روابط  .7چگالی روابط اجتماعی  .1بودن میزان  ای: پایین ختالل رابطها 1-3

ها در  ها و موجودیت تنوع گره .5اجتماعی و  شدت روابط .1تعدد روابط اجتماعی  .3اجتماعی 

 (.112: 1328)چلبی،  روابط اجتماعی است

است که در واقعیت در رابطۀ فرد  نظمی  ای عینی: هرگونه اختالل و بیاختالل رابطه 1-1-3

 شود. با دیگران و اطرافیانش حاصل می

راکات ذهنی شخص و اخالل در تصورات و اد نظمی  ای ذهنی: بیاختالل رابطه 1-7-3

 درخصوص روابط خود و سایر افراد با دیگران است.

 اختالل توزیعی: نابرابری و احساس آن در توزیع منابع ارزشمند جامعه است. 1-1

پذیرش  که موجب خلق تصور مثبت از خود،است دوجانبه  یکمک :حمایت اجتماعي. 2

به احساس باارزش و . به عبارت دیگر، دشو احساس عشق و ارزشمندی می خویشتن،

بودن و مورد محبت قرارگرفتن اشاره دارد. این حمایت از منابع مختلف اجتماعی مانند  محترم
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تواند در  خانواده و هرگروه دیگر اجتماعی کسب شده است که فرد بدان وابسته است و می

ی اجتماعی های مختلف، استراتژی مقابله با فشارها اشکال دریافت حمایت برای ارزیابی موقعیت

شخصیتی و  رشد ،فرصت خودشکوفاییو عاطفی ظاهر گردد. نتیجۀ این حمایت اهدای 

؛ ام. دی یاسین و همکاران، 7338؛ گورانگ، 1321سرلک، )نفس به فرد خواهد بود  عزت

7331.) 

( که 7333لین، حمایت اجتماعی واقعی: نوع و فراوانی تعامالت حمایتی خاص است ) 7-1

 کند.اطالعاتی دریافت می های ابزاری، عاطفی و تماعی درقالب کمکفرد در روابط اج

 کفایت و ارزیابی، حمایت، وجودشده: ادراکات مبتنی بر  حمایت اجتماعی ادراک 7-7

 .)همان(است  های ابزاری، عاطفی و اطالعاتی کمک ، در هنگام نیاز بهکیفیت حمایت

. (1325رضایی،  )گلاست رزش خود ا بارۀیا قضاوت شخص در ارزشیابی فرد نفس: .عزت9

 (:1521شود )فینی،  نفس در ابعاد زیر تعریف می عزت

 ارزیابی کلی خود و میزان رضایت از خود است. نفس کلی یا عمومی: عزت3-1

 ت.نفس فیزیکی )جسمانی(: ارزیابی فرد از جذابیت فیزیکی و جسمانی خود اس عزت 3-7

 هاست. ز دیگران و روابط با آننفس اجتماعی: درک و برداشت ا عزت 3-3

 برای موفقیت است. های ذهنی فرد و پتانسیل او نفس عقالنی یا ذهنی: درک توانایی عزت 3-1

 

 تعاریف عملیاتي متغیرها

نفس عمومی، فیزیکی، اجتماعی و ذهنی یا عقالنی  نفس با ابعاد چهارگانۀ عزت نفس: عزت عزت

گویه استفاده شد که براساس  35رمجموع از سنجیده شده است. برای سنجش این مفهوم د

گیرد. کمترین و بیشترین  را دربرمی "اصالً"تا  "زیاد خیلی"طیف مجموع نمرات لیکرت از 

 83است که  125توانستند در این زمینه کسب کنند به ترتیب صفر و  امتیازی که افراد می

نفس  امتیاز به عزت 15 نفس فیزیکی، امتیاز به عزت 15نفس عمومی،  امتیاز آن به عزت

؛ 1325رضایی،  شود )گل نفس عقالنی یا ذهنی مربوط می امتیاز هم به عزت 55اجتماعی و 

 (.1521فینی، 

شود که هرکدام از این ابعاد  شده و واقعی تقسیم می حمایت اجتماعی نیز به حمایت ادراک

ی، خدماتی و مالی هایی شامل حمایت عاطفی، اطالعاتی، مشورتی، مصاحبت نیز زیرمجموعه

گویه استفاده شد که  2شده و واقعی نیز از  دارد. برای سنجش هریک از ابعاد حمایت ادراک

نزدیک  13تنظیم شده بود. هرچه نمرۀ افراد به  "همیشه"تا  "هرگز"براساس طیف لیکرت از 
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ین بخش ها بیشتر است. کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به ا شود، میزان حمایت دریافتی آن

 (.1327است )قدسی،  13و  5نیز به ترتیب 

ای سنجیده شده که   اختالل اجتماعی با چهار بعد نمادی، هنجاری، توزیعی و رابطه

ای دو بخش عینی و ذهنی درنظر گرفته  ساخته است. بنا به تعریف، برای اختالل رابطه محقق

گویه  8ه، اختالل توزیعی گوی 5گویه، اختالل هنجاری  2شد. برای سنجش اختالل نمادی 

، مادر، مثل پدر افرادیبرقراری رابطه با ای عینی براساس میزان  استفاده شد. اختالل رابطه

میزان احساس صمیمیت با ، و روابط( ۀ)تعیین دامندر طول هفته  همسر و... دوستان، خواهر،

ه شد. کمترین و بیشترین گویه آزمود 1ای ذهنی نیز با ها سنجیده شد. اختالل رابطه آنهریک از 

و  5، در اختالل هنجاری 13و  2توانستند به دست آورند  ای که افراد در اختالل نمادی می نمره

  بوده است. 132و  8ای به ترتیب  و در اختالل رابطه 33و  8، در اختالل توزیعی 75

تصادی و ای، رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت و پایگاه اق از میان متغیرهای زمینه

های اصلی تحقیق بررسی شد. جنسیت، قومیت و وضعیت تأهل  اجتماعی پاسخگویان با متغیر

منظور ایجاد شاخص پایگاه  جمعیت نمونه با سؤال مستقیم از پاسخگویان معلوم گردید. به

میزان درآمد و منطقۀ  ها، شغل آن تحصیالت پدر ومادر، ، برای افراد مجرداقتصادی اجتماعی

میزان  تحصیالت خود و همسر،، شغل خود و همسرمتأهل  نت و برای پاسخگویانمحل سکو

پایین تقسیم شد که سپس با  به پنج دسته از بسیارباال تا خیلی درآمد و منطقۀ محل سکونت

 وجود آوردند. یکدیگر ترکیب شدند و درنهایت شاخص مذکور را به

این تحقیق محدودۀ نوسان متفاوتی شده برای جمعیت نمونه در  های تعریف ازآنجاکه شاخص

 قسمتی تعریف شدند. ای ده تر میزان متوسط همگی در بازه منظور مقایسۀ آسان داشتند، به

 

 تعیین اعتبار و پایایي

ی تحقیق هاشاخص بارۀن دراو متخصص اندتااسنظر  طریق مشورت و اتفاقاعتبار ابزار سنجش از

استفاده کردیم که  ی کرونباخژوهش از آمارۀ آلفااین پ برای تعیین میزان پایاییحاصل شد. 

 آمده است: 1میزان آن در جدول
 ها . پایایي شاخص2جدول 

 میزان آلفا نام متغیر میزان آلفا نام متغیر

 82/3 ای اختالل رابطه 22/3 حمایت اجتماعی

 22/3 اختالل توزیعی 28/3 اختالل هنجاری

 22/3 نفس عزت 22/3 اختالل نمادی
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 های پژوهش یافته

قبل از توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق الزم است تصویری از وضعیت جمعیت نمونه 

 ارائه دهیم:

سالۀ 75-12نفر از جوانان  322گونه که پیشتر نیز گفتیم، جمعیت نمونۀ این تحقیق  همان

سنی میانگین اند.  ان تشکیل دادهمرد رادرصد  15درصد زن و  55شهر تهران بودند که 

اند یا  درصد مطلقه 341و  درصد متأهل 72درصد افراد مجرد،  88است.  سال 28/73جمعیت 

درصد  1/35درصد از پاسخگویان زیردیپلم،  5/2میزان تحصیالت  .همسرشان فوت شده است

بوده است.  لیسانس یا باالتر درصد فوق 8درصد لیسانس و  5/37، دیپلم درصد فوق 1/11 ،دیپلم

 درصد دانشجو، 1/72 ،دار درصد خانه 2/5، درصد بیکار 2/13 پاسخگویان شاغل،درصد از  13

از  7/15. قومیت بودند ددارای درآمبیکار درصد نیز  7درصد دانشجو و شاغل و  3/13

)مثل کرد، لر، ها  نیز به سایر قومیتدرصد  1/11و  بوددرصد ترک  1/38و  فارسپاسخگویان 

 اند. تعلق داشتهگیلک( 
 (987)تعداد =  های تحقیق توصیف آماری یافته .2جدول
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ای  توان به این نکته اشاره کرد که در بازه های توصیفی پژوهش حاضر میترین یافته از مهم

کمتر از  بیش از متوسط، اختالالت اجتماعی کمی  نفس جمعیت نمونه کمی  عزت قسمتی، ده

طرافیان )خانواده، دوستان، همسایگان( بیش از متوسط و میزان برخورداری جوانان از حمایت ا

عبارت دیگر، گرچه پاسخگویان اختالل اجتماعی کمتر از حد متوسطی  دو مقولۀ دیگر است. به

 ها متوسط است، از حمایت زیاد اطرافیان برخوردارند. نفس آن دارند و عزت

 

 های تحلیلي ب( یافته

عنادار میان متغیرهای موجود )حمایت اجتماعی، توان به روابط م های تحلیلی می ازجمله یافته

نفس( و تأیید بخش اعظم فرضیات اشاره کرد. در ابتدا رابطۀ اختالل  اختالل اجتماعی و عزت

 اجتماعی با حمایت اجتماعی در نظر گرفته شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
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 حمایت اجتماعيابعاد  تماعي بااختالل اجابعاد نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین . 9جدول 

 اختالل اجتماعي
 حمایت اجتماعي

اختال ل 
 نمادی

اختالل 
 هنجاری

اختالل 
 ای رابطه

اختالل 
 توزیعي

اختالل 
 اجتماعي

 حمایت اجتماعي واقعي
 سطح معناداری

6229**- 
62666 

6268 – 
622 

6242 - ** 
6266 

6293 -** 
6266 

6247 -** 
6266 

 هشد حمایت اجتماعي ادراک
 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 

 

ا حمایت ابعاد اختالل اجتماعی ب دهد، تقریباً تمام  نشان می 3گونه که جدول  همان
اجتماعی رابطۀ معناداری دارند. فقط اختالل هنجاری با حمایت اجتماعی واقعی و حمایت کل 

های باالتر و بیشتر اختالالت اجتماعی، از  توان نتیجه گرفت که میزان ها می رابطه ندارد. از داده
عاملی  دهد. ازآنجاکه نظم و انسجام اجتماعی هرنوع، حمایت اجتماعی دریافتی را کاهش می

شده هستند این روابط معنادارند. جوانان با  های اجتماعی واقعی و درک مهم در دریافت حمایت
ها و هنجارهای اجتماعی و عدم درک و احساس پیوند و پیوستگی با اصول و رموز و ارزش

برداشت تضاد و تناقض و ناپایداری در هنجارها، درکنار برداشت برابری نسبی اجتماعی و عدم 
هنگام و  های اجتماعی مختلف و با ایجاد روابط بهعیض در توزیع منابع باارزش در زمینهتب

های اجتماعی واقعی و ادراکی  با دیگران و جامعه، در جذب حمایت مناسب عاطفی و صمیمی 
ای در دریافت حمایت واقعی و اختالل توزیعی در  ترند. در این میان سهم اختالل رابطه موفق

شده بیشتر از بقیه است. درواقع، گذرگاه اصلی جذب و دریافت  ت درکدریافت حمای
های اجتماعی روابط اجتماعی مناسب است و عدم تبعیض و احساس برابری در توزیع  حمایت

 بخشد.  منابع باارزش اجتماعی، برداشت و درک ایشان را از دریافت آن سهولت می
 

 نفس عزتابعاد  ت اجتماعي ونتایج آزمون همبستگي پیرسون بین حمای. 4جدول

 نفس عزت

 حمایت اجتماعي

عزت نفس 

  عمومي

نفس  عزت

 فیزیکي

نفس  عزت

 اجتماعي

نفس  عزت

 عقالني

نفس  عزت

 کل

 حمایت اجتماعي واقعي

 سطح معناداری

3411** 

3433 

3472** 

3433 

3411** 

3433 

3472** 

3433 

3418** 

3433 

 حمایت اجتماعي ادراک شده

 سطح معناداری

3438** 

3433 

3477** 

3433 

3413** 

3433 

3431** 

3433 

3411** 

3433 

 حمایت اجتماعي کل

 سطح معناداری

3418** 

3433 

3475** 

3433 

3412** 

3433 

3437** 

3433 

3457** 

3433 
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نفس با حمایت اجتماعی  ابعاد عزت کنید، رابطۀ تمام  مشاهده می 1گونه که در جدول  همان

شود. ازآنجاکه دیگران سبب احساس ارزشمندی در جوانان میمعنادار است. دریافت حمایت 

ها از تصوری است که  ها از خود حاصل برداشت و درک آن از تصورات انسان بخش مهمی 

ها ایجاد و  های عاطفی و صمیمانۀ دیگران برداشتی مثبت برای آنها دارند، حمایت دیگران از آن

نفس جوانان است. در انتها  ین موارد افزایش عزتکند. حاصل همۀ ا خودارزشمندی را تقویت می

 پردازیم: نفس می به بیان نتایج آزمون سنجش رابطۀ اختالل اجتماعی با عزت
 

 نفس نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین اختالل اجتماعي و عزت. 5جدول 

 اختالل اجتماعي

         نفس عزت
 اختالل اجتماعي تالل توزیعياخ ای اختالل رابطه اختال ل هنجاری اختالل نمادی

 نفس عزت

 سطح معناداری

3411 -** 

3433 

3471 -** 

3433 

3472 -** 

3433 

3413 -** 

3433 

3415 -** 

3433 

                             

نفس این رابطه را  نتیجۀ بررسی آماری فرض وجود رابطه میان اختالل اجتماعی و عزت

فردی و شخصیت افراد  کالن اجتماعی در تعامالت بینکند. فقدان نظم در سطح  تأیید می

آورد. بنابر نظریۀ مبنای تحقیق، درصورت وجود اختالل هنجاری،  اختالالت اساسی به وجود می

کند،  درستی درونی نمی های گوناگون اجتماعی را به ای، فرد محیط نمادی، توزیعی و رابطه

رفته شکل نخواهد گرفت. باتوجه به اینکه شود و شخصیت پیش خوبی تنظیم نمی اقطاب کنش به

بینی کرد  توان پیش شود، می های مهم شخصیت پیشرفته محسوب می نفس یکی از مؤلفه عزت

نفس جوانان  کننده اثری کاهنده بر عزت عمل  که درصورت وجود اختالل اجتماعی، سازوکارهای

دهد رابطۀ  تحقیق نشان می های عمل خواهد آورد. داده گیری آن جلوگیری به دارد و از شکل

 نفس معنادار است. تمام ابعاد اختالل اجتماعی با عزت
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 نفس خطي و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر عزتنتایج آزمون تحلیل رگرسیون . 0جدول 

 2روش ورود متغیرها: گام به گام

 ضریب همبستگي چندگانه 3485

 ضریب تعیین 3.11

 2عدیل یافتهضریب تعیین ت 3.13

 متغیرهای مستقل بي بتا معناداری

 مقدار ثابت 171415 - 34333

 متغیر حمایت اجتماعي 3481 3435 34333

 متغیر اختالل اجتماعي -3431 -3435 34333

 

نفس  نفس رابطه دارند. عزت ای، وضعیت تأهل و قومیت با عزتاز میان متغیرهای زمینه

اند از مجردان و متأهالن و افراد بیوه بیشتر یی را شروع نکردهمتأهالنی که هنوز زندگی زناشو

نفس باالتری دارد. جنسیت تنها با اختالل اجتماعی رابطه  است و قوم فارس از بقیۀ اقوام عزت

دارد و مردان بیش از زنان اختالل اجتماعی دارند. پاسخگویان با پایگاه اقتصادی اجتماعی 

کنند، اختالالت نمادی و ضعف بیشتری  ماعی بیشتری دریافت میکه حمایت اجت باالتر، درحالی

از واریانس متغیر  3411در اصول و رموز مشترک زندگی جمعی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون 

شده، حمایت واقعی، اختالل  نفس( توسط متغیرهای مستقل )حمایت ادراک وابسته )عزت

کند. در انتها  بینی می ل توزیعی( را پیشای، اختال نمادی، اختالل هنجاری، اختالل رابطه

حاصل  2453افزار لیزرل  افزار نرم های نیکویی برازش مدل تحقیق که با استفاده از نرمشاخص

 آمد حکایت از برازش نسبتاً خوب مدل نظری این تحقیق دارد.

________________________________________________________ 
1. Stepwise 

2. R2 Adjested 

3. Lisrel 8.5 
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 نفس مدل لیزرل: عوامل تأثیرگذار بر عزت

  

                                         

                                       

    

                                                                                                

 

 

 

 ارزیابي برازندگي مدل

 شود: های متعددی سنجیده می برازندگی مدل ازطریق شاخص

باشد، برای برازندگی  733تا  25ه حجم نمونه برابر (: این آماره زمانی ک7. مجذور کای )1

تر، مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری  های با نمونۀ بزرگ معقول است. اما برای مدل

های موجود در مدل است.  براین، مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی معنادار است. عالوه

تر است. کالین نیز معتقد است اگر حجم  فها زیادتر باشد، برازش ضعی هرچه این همبستگی

رسد و بنابراین مدل رد آسانی به سطح معناداری می ها بزرگ باشد، آزمون مجذور کای به نمونه

هایی پذیرفته شوند که  ها کم باشد، این امکان وجود دارد که مدلشود و اگر حجم نمونهمی

کارگیری  داً تحت تأثیر حجم نمونه است و بهها شدیها مغایرند. این شاخصدرواقع کامالً با داده

 (.133: 1322؛ کالنتری، 1323این روش و شاخص چندان قابل اطمینان نیست )کالین، 

ریشۀ میانگین مجذورخطای برآورد است.  (RMSER). معیار تعیین برازش کل مدل 7

مدل تحقیق های خوب و عالی مقادیر کمی دارد. میزان این شاخص برای  این شاخص برای مدل

 است. 3435برابر با 

تر باشد برازش  هرچه به یک نزدیک (GFI). شاخص نیکویی برازش یا برازش تطبیقی 3

(. در مدل حاضر مقدار شاخص 713: 1322؛ کالنتری، 723: 1325مدل بهتر است )چلبی، 

خوبی  توان گفت مدل از برازش تقریباًاست، که باتوجه به اندازۀ آن می 3457نیکویی برازش 

 است. 3. 28( نیز AGFIشده ) برخوردار است. مقدار شاخص برازش تعدیل
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که باید تا حد امکان کوچک باشد )طالبان،  (RMR)ها  . ریشۀ میانگین مجذور مانده1

های مختلف نیکویی است. بنابراین، شاخص 3438( برای مدل تحقیق حاضر برابر با 78: 1323

 (.2ی تحقیق با مدل آن است )جدول هادهندۀ برازش داده برازش نشان
 های نیکویي برازش مدل تحقیق . شاخص8جدول

 1ریشه میانگین مجذور خطای برآورد 3453

 7شاخص نیکویی برازش 3457

 3شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 3428

 1ریشه دوم میانگین مجذورات 3483

 

 گیری نتیجه

های نفس، که یکی از مؤلفه اظهار کرد عزت توانبا مروری اجمالی بر مباحث این نوشتار می

ایجاد شخصیت پیشرفته و به معنای ارزیابی مثبت از خویشتن است، حاصل دخالت و نقش 

ویژه اعضای  ها از اطرافیان، بهعوامل مختلفی است که یکی از این عوامل دریافت انواع حمایت

بخش اعظم تصور فرد دربارۀ خود خانواده، دوستان و نزدیکان است. با توجه به این مطلب که 

گیرد، درصورت حمایت، پشتیبانی و عنایت شکل می« دیگران و افراد مهم»براساس نظر 

نفس خواهد کرد. وجود همبستگی شدید و قوی بین  دیگران، فرد احساس ارزشمندی و عزت

اعی و این دو متغیر حکایت از صحت این رابطه و وجود ترتّب تجربی میان شاخص حمایت اجتم

 نفس دارد. اجزای آن با عزت

ازسوی دیگر، حمایت اجتماعی و برخورداری از پشتیبانی اطرافیان منوط به وجود 

نفس  های دریافتی بر عزتنظم/اختالل در روابط اجتماعی است که مستقیم یا ازطریق حمایت

آید، فرد ه وجود میو اغتشاش ب نظمی  که در روابط و تعامالت فردی بی افراد اثرگذار است. زمانی

شدت  شود، بلکه این عدم همراهی بهنه تنها از همراهی واقعی و عینی دیگران محروم می

دهد. ازآنجاکه ارزیابی مثبت از خود، الشعاع قرار می واقعیت و احساس دریافت حمایت را تحت

نظر افراد را شود، اختالل در این تعامل از تعامالت اجتماعی و تصور دیگران از خود حاصل می

دهد. بنابر تعریف، عنصر اساسی در برقراری ارتباط و تعامالت تأثیر قرار می به خود تحت

________________________________________________________ 
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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و اختالل در آن  نظمی اجتماعی، نمادها و هنجارهای مشترک است که درصورت ایجاد بی

-راحتی صورت نمی شود و انتقال و دادوستد منابع بالقوه به ارتباطات اجتماعی دچار مشکل می

در  نظمی  شوند. ازطرفی، بیهای اجتماعی محروم میپذیرد. درنتیجه افراد از دریافت حمایت

ارتباطات اجتماعی و آشفتگی در نمادها، قواعد رفتاری و توزیع منابع باارزش نیز مستقیماً 

شود. نتایج ارزشی می کند و موجب احساس بیدار می نفس افراد را جریحه شخصیت و عزت

و   نظمی کند. اختالل، بینیز وجود همبستگی زیاد را در روابط مذکور تأیید می تحقیق حاضر

نفس پاسخگویان این  نفس جوانان اثری کاهنده داشته است. عزت عدم حمایت اجتماعی بر عزت

ها از پیوستگی با اصول ارزشی و قواعد هنجاری  تحقیق تاحدود زیادی باتوجه به درک آن

رابری نسبی در دسترسی به منابع باارزش و روابط مطلوب اجتماعی جامعه به همراه احساس ب

های پیرامونی،  رسد جذب نسبی این گروه در اجتماعات و محیط کرد. به نظر می تفاوت می

های گوناگون تقویت کرده و سبب احساس خودارزشمندی و  ها را از دریافت حمایت پنداشت آن

ها و مسئوالن اجتماعی به آن  دارد خانواده نفس شده است که به همین دلیل ضرورت عزت

 اهمیت دهند.

گیری و ای مثل جنس، قومیت و پایگاه اجتماعی در شکلمیان، نقش متغیرهای زمینه دراین

نفس افراد انکارناپذیر است.  های دریافتی و حتی عزت تأثیر انواع اختالالت اجتماعی و حمایت

بخشد. متأهالنی که هنوز زندگی مشترک را رتقا مینفس افراد را ا وضعیت تأهل و قومیت عزت

نفس زنان و  نفس بیشتری دارند. اگرچه عزت اند و افراد متعلق به قوم فارس عزتشروع نکرده

های  مردان با یکدیگر دارای تفاوت معناداری نیست و هردو جنس به یک میزان از حمایت

ـ  برند. پایگاه اقتصادیت اجتماعی رنج میبرند، مردان بیش از زنان از اختالاجتماعی بهره می

های اجتماعی و در میان انواع اختالل با اختالل نمادی اجتماعی نیز تنها با دریافت حمایت

های ـ اجتماعی باالتر از حمایت عبارت دیگر، افراد متعلق به پایگاه اقتصادی رابطه دارد. به

و جمعی موافقت   و اصول و رموز عمومی ها برند و کمتر با ارزش اجتماعی بهرۀ بیشتری می

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 

نفس  مثبت حمایت اجتماعی بر عزتمیان پاسخگویان حاکی از تأثیر منفی اختالالت اجتماعی و اثر 

شده بوده  جوانان است. ازآنجاکه تحقیق حاضر دارای ساختار تئوریک و مدل نظری ازقبل تعیین

ای و نیکویی برازش مدل نظری آن ازطریق الگوسازی معادالت ساختاری بررسی است، اعتبار سازه

 ست.شد و نتایج حاکی از برازش مناسب مدل نظری مبنای این تحقیق ا
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 پیوست

 های متغیر اختالل اجتماعي گویه

اختالل  3473تا 3418اختالل هنجاری،  3411تا  3413اختالل نمادی،  345تا  341سؤاالت )

 سنجند(. ای را می توزیعی و بقیۀ سؤاالت اختالل رابطه
 ها گویه

 کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کامالً موافقمگزینه های پاسخ: 

 ام به حالل و حرام خیلی اعتقاد دارم. من در زندگی 341

 بگیرم. کنم رضایت خداوند را درنظر در انجام کارهایم سعی می 347

 زیانش باشد. الل و حرام نیست و آدم باید به فکر سود وبه نظرم در اوضاع اقتصادی امروز، دیگر جایی برای رعایت ح 343

 به نظرم این روزها ارزش ندارد که آدم خودش را به خاطر کمک به همنوعانش به دردسر بیندازد. 341

 ایرانی در هر کجای دنیا که هست باید زبان فارسی را بداند. 345

 ندارد.های ایرانی هیچ جذابیتی  لباس به نظرم طرز پوشش و 348

 فرهنگ ایرانیان است. ۀهای مثبت و برجست نوازی یکی از جنبه به نظر من مهمان 342

 ها معمول بوده االن الزم نیست و آدم باید در زندگی راه خودش را برود. طور که قدیم ترها، آن به نظر من احترام به بزرگ 342

 به سنن و آداب و رسوم گذشته پایبند باشیم. سنت برای دوران قدیم بوده و اآلن خیلی الزم نیست که 345

 سنتی ازدواج کند. ۀاش را انتخاب کند یا به همان شیو دانم که بهتر است آدم خودش همسر آینده من هنوز نمی 3413

 باشد. خودم بگیرم یا نظرخانواده ارجحیت داشته زندگی شخصی باید تصمیمات مهم زندگی را دانم که در خودم هم نمی 3411

 .دانم باحجاب بودن بهتر است یا بدحجاب بودن پوشیدن دچار شک و تردیدم. نمی لباس ۀهمیشه در مورد نحو 3417

داند که نقش واقعی زن این است که در بیرون از خانه هم کار کند یا مثل قدیم فقط  آدم نمی در شرایط فعلی جامعه ما 3413

 داری و تربیت فرزندان بپردازد. به خانه

گوید و آنچه که مُد روز است دچار مشکل هستم و  آرایش و پوشش بین آنچه که دین می ۀمن همیشه در مورد نحو 3411

 خاب کنم.تدانم کدام را ان نمی

 کنم در جامعه ما برای پیشرفت فردی، اصل و نسب خانوادگی تعیین کننده است نه تالش و کوشش شخص. من فکر می 3415

توانی به جایگاه مناسب  ای، چون با سعی و تالش فردی می ای به دنیا آمده چه خانواده نیست که در در جامعه ما مهم 3418

 خود برسی.

 زند. رف اول را برای پیشرفت آدم میحاست که  نسب و ثروت پدرومادر این خانواده و اصل و در جامعه ما 3412

 ام. ام کامالً راضی من از خانواده و شرایط زندگی 3412

 ام. کنم در حقم اجحاف شده است و در جایگاه اجتماعی و اقتصادی شایسته خودم قرار نگرفته احساس می 3415

 کنم و از هیچ امکاناتی برخوردار نیستم. هایم در وضعیت بدی زندگی می وسال سن کنم در مقایسه با هم احساس می 3473
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 ایاختالل رابطه

انتخاب بیش  )تعداد رابطه( ارتباط دارید؟افراد ذکرشده  یک از کدامدر طول یک هفته با  3471

 .از یک گزینه هم مجاز است

 -2  □سایر خویشاوندان  -8□همسر   -5  □برادر -1  □خواهر -3  □مادر -7 □پدر  -1 

    □همسایگان  -2  □دوستان

 ؟ریددابا هریک از این افراد ارتباط به چه میزان هفته به طور متوسط یک  در طول 3477
 . همسایگان2، . دوستان2، . سایر خویشاوندان8. همسر، 5، . برادر1، . خواهر3، . مادر7، . پدر1

 اصال، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیادگزینه های پاسخ: 

 ؟کنید می به چه میزان احساس صمیمیت و نزدیکی با هریک از این افراد 3473
 . همسایگان2، . دوستان2، . سایر خویشاوندان8. همسر، 5، . برادر1، . خواهر3، . مادر7، . پدر1

 اصال، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیادهای پاسخ: گزینه

 های زیر موافق هستید؟ به چه میزان با هریک از عبارت 3471

3475  
 ها گویه

 کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کامالً موافقمگزینه های پاسخ: 

 شود به کسی )حتی اطرافیان( اعتماد کرد. در این دوره و زمانه دیگر نمی 347141 

 کنند. به نظرم امروزه مردم قبل از برقراری رابطه با کسی اول حساب سود و زیان اقتصادی آن را می 347147

 مد دارند.وآ ها کم شده و همه خیلی کم با والدین و فامیل خودشان رفت در این دوره و زمانه رابطه 347143

 تر از اآلن بودند. های قدیم چیز دیگری بود و مردم با هم خیلی صمیمی های دوره به نظر من رابطه 347141

 


