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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی انجام گرفته است. 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع متوسطه 
شهر اراک بود که 430 دانش آموز دختر و پسر بود به عنوان نمونه ی پژوهش به روش نمونه گیري خوشه ای 
انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه ی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و 
همکاران  و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ضریب 
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده 
و خودکارآمدی ارتباط معنی داری وجود دارد.  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت ادراک شده از 
سوی خانواده پیش بینی کننده ی خودکارآمدی است. با توجه به ارتباط منابع گوناگون حمایت اجتماعی 
ادراک شده با خودکارآمدی در نوجوانان، تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی مناسب در راستای افزایش 

حمایت و ارتقای خودکارآمدی در حوزه ی خانواده و مدرسه مفید و موثر است.
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مقدمه
برای اولین بار کوب1)1976( حمایت اجتماعی را به عنوان آگاهی تعریف کرد که به واسطه ی 
آن فرد باور می کند که مراقبت شده و دوست داشته می شود، دارای ارزش، اعتبار و احترام است، 
و متعلق به شبکه ای از ارتباطات و تعهدات دوسویه می باشد. دیگر محققان حمایت اجتماعی را 
تبادالت بین فردی می دانند که شامل عاطفه، تأیید و تصدیق، مساعدت و یاری، تشویق و اعتبار دادن 
به احساسات است)ابی2، 1993(. حمایت اجتماعی به عنوان شبکه ی حمایتی به سیستمی با دامنه ی 
بزرگ تا کوچک از افراد اشاره دارد که زمان نیاز به کمک، قابل دسترس باشند. حمایت اجتماعی 
به صورت حمایت دریافتی و ادراک شده مفهوم سازی می شود. حمایت اجتماعی دریافتی، اعمالی 
را در بر می گیرد که به وسیله ی اعضای شبکه ی اجتماعی انجام می شود تا به فردی که نیاز دارد، 
کمک شود. حمایت اجتماعی ادراک شده، مفهومی است  که به ارزیابی های ذهنی افراددرباره ی 
روابط و رفتارهای حمایتی اشاره دارد )ساراسون، ساراسون و پیرس1990،3(. تعاریف متعدد درباره 
ی حمایت اجتماعی نشان می دهد که این مفهوم دارای انواع ابزاری، هیجانی، اطالعاتی و ملموس 

است )شربورن و استوارت4، 1991؛ فولکمن و الزاروس5، 1985(.
در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه پیامدهای روانی – اجتماعی حمایت اجتماعی انجام 
شده است. پژوهشها نشان داده اند که حمایت اجتماعی مطلوب می تواند احساس تنهایی را کاهش 
داده )پاموکیو و میدان2010،6( و موجب رضایت از زندگی شوند )قائدی و یعقوبی، 1387(. با 
افزایش حمایت اجتماعی پاسخ به استرس در افراد کاهش یافته )همتی راد و سپاه منصور، 1387( 
و سالمت روان فرد بهبود می یابد )تجلی، صبحی، و قنبرپناه، 2010؛ وارن، استین و گرال2007،7(. 
مطالعات نشان داده اند که شبکه ی ارتباطات و حمایت اجتماعی عامل مهمی برای تجربه های 
مثبت و پاداشیمحسوب می شود که در نهایت به احساس خودارزشمندی و عزت نفس افراد منجر 

می گردد )ایکیز و ساکار8، 2010(. 
یکی از شناخته شده ترین مدلهای حمایت اجتماعی ادراک شده، نوع چند بعدی است که توسط 
زیمت، داهلم، زیمت، و فارلی9)1988( مطرح شده است و شامل حمایت ادراک شده از سوی 
خانواده، دوستان و افراد مهم )نظیر معلمان و همکالسی ها( می باشد. نظریه ی حمایت اجتماعی 
درباره ی منابع متفاوتی که بر ارتباطات و شبکه های اجتماعی افراد تأثیر مثبت یا منفی می گذارند 
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باون2)2000(  و  ریچمن  روزنفلد،  سیمان2000،1(.  و  بریست  گالس،  )برکمن،  می کند  بحث 
معتقدند دانش آموزانی که والدین، دوستان و معلمان خود را حمایت کننده ادراک می کنند، در 
مدرسه رفتارهای مثبت بیشتری دارند. اگرچه به نظر می رسد حمایت ادراک شده از سوی معلم 
شرط الزم برای پیامدهای تحصیلی مثبت است اما شرط کافی نیست. بنابراین پیامدهای رفتاری مثبت 
هنگامی افزایش می یابند که حمایت از سوی معلمان به همراه حمایت از سوی والدین و دوستان 
ادراک شود. این پژوهشگران دریافتند که بیشترین پیامدهای حمایت اجتماعی ادراک شده برای 
دانش آموزان افزایش میزان رضایت از مدرسه و باورهای خودکارآمدی است. خودکارآمدی باور 
افراد درباره تواناییهایشان است که سطوح معینی از عملکرد رامشخص می کند و بر اتفاقات موثر 
در زندگی تأثیر می گذارد. باورهای خودکارآمدی تعیین می کنند که افراد چگونه احساس کنند، 
فکر کنند و انگیزه های الزم برای رفتار را پیدا کنند )بندورا3، 1994(. نتایج پژوهشی درباره ی اثر 
حمایت اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی نشان می دهد که حمایت اجتماعی از طریق تشویق ها 
و تنبیه ها در هنگام انجام فعالیتها بر خودکارآمدی تحصیلی اثر می گذارد. پسخوراند دریافت شده 
انجام فعالیتهای  افراد از نظر دیگران درباره میزان توانایی خود برای  از دیگران و میزان اطمینان 
تحصیلی، می تواند بر باور آنها درباره ی تواناییهایشان اثر گذاشته و خودکارآمدی تحصیلی آنان 
ابراهیمی کوهبنانی  سیوندانی،   .)1388 سنگری،  و  شهرآرای  فرزاد،  )فوالدوند،  دهد  افزایش  را 
یعنی  یخودکارآمدی  مولفه  دو  با  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت  دریافتند   )2013( وحیدی  و 
خودتنظیمی و امتحان دادن مرتبط است. به عبارتی هر اندازه دانش آموزان از سوی والدین، معلمان 
و همکالسیهای خود حمایت بیشتری را ادراک کنند، توانایی آنان در خودتنظیمی و امتحان دادن 
افزایش می یابد. پژوهشها در زمینه نقش حمایت اجتماعی در خودکارآمدی مربوط به استفاده از 
کامپیوتر نشان داده اندحمایت اجتماعی ادراک شده از سوی والدین و همساالن با خودکارآمدی 
در کاربرد کامپیوتر مرتبط است. حمایت والدین مهمترین عامل در خودکارآمدی کار با کامپیوتر 
انتظارات والدین و تشویق آنان، مهمترین پیش بین خودکارآمدی در این زمینه است. به  است. 
عبارت دیگر آنچه والدین درباره ی تواناییها و فعالیتهای فرزندانشان به آنها منتقل می کنند، بر 
باورهای آنان در باره ی یادگیری تأثیر بیشتری می گذارد، تا آنچه فرزندان واقعاً انجام می دهند یا 
قادر به انجام آن هستند )وکیری و کروناکی4، 2008(. همچنین نتایج پژوهشها نشان داده اند حمایت 
هیجانی و ملموس خانواده نقش اساسی در یادگیری الکترونیکی فرزندان از طریق خودکارآمدی 

آنان در کاربرد اینترنت دارد )چیو2010،5(. 
در دوران نوجوانی نگرانیهای اساسی درباره ی ظرفیتهای خود تنظیمی و توانایی برای کنترل آنچه 
در خانه، مدرسه و در میان همساالن اتفاق می افتد برای نوجوانان به وجود می آید. این امر سبب 
1. Berkman, Glass, Brisette &Seeman
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می شود که آنان در باورهای خودکارآمدی خود تجدید نظر کنند )وینو، سانیتنلو، پاستور و پرکینز1، 
2007(. بنابراین اگر محیط شرایطی را فراهم کند که از باورهای خودکارآمدی مثبت نوجوانان 
حمایت شود، عملکرد آنان در حوزه های مختلف بهینه و سازش یافته می شود )بندورا،1997(. 
از آنجا که کنشهای نوجوانان می تواند تحت تاثیر منابع مختلف حمایت اجتماعی نظیر خانواده، 
همساالن و سایر افراد )به ویژه معلمان( و تأثیرات آنان بر خودکارآمدی باشد، پژوهش حاضر به 

بررسی فرضیه های زیر پرداخته است:
ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی در دانش آموزان رابطه معنی داری  بین 

وجود دارد.ابعاد حمایت اجتماعی پیش بینی کننده ی خودکارآمدی در دانش آموزان هستند.

روش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفي-همبستگي است. نمونه ي پژوهش شامل 430 دانش آموز دختر و 

پسر مقطع متوسطه ی شهر اراک بود که به روش نمونه گیري خوشه ای انتخاب شدند.
به منظور جمع آوري اطالعات از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و 

همکاران )1988(و مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران )1982( استفاده گردید.
)MSPSS(2مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی )الف

منظور  به  ای است که  ابزار 12 گویه  بعدی یک  ادراک شده چند  اجتماعی  مقیاس حمایت 
ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط 
زیمت و همکاران )1988( تهیه شده است. این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ی 
تا کاماًل موافقم  فرد را در هر یک از سه حیطه ی مذکور در طیف 7 گزینه اي کامال ًمخالفم 
می سنجد. برای به دست آوردن نمره ی کل این مقیاس، نمره ی همه ی گویه ها با هم جمع شده 
و بر تعداد آنها )12( تقسیم می شود. نمره ی هر زیر مقیاس نیز از حاصل جمع نمرات گویه های 
مربوط به آن تقسیم بر تعداد گویه های آن زیر مقیاس )4( به دست می آید. روایی و پایایی این 
مقیاس توسط زیمت و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است. رستمی و همکاران )1389( 
ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی را بین 0/76 تا 0/89 به دست آورده اند. 
سلیمی، جوکار و نیک پور )1388(پایایی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برای سه 
بعد حمایت اجتماعی دریافت شده از سوي خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب0/86، 

0/86و0/82گزارش کرده اند.
)GSES(3مقیاس خودکارآمدی عمومی )ب

این مقیاس توسط شرر4 و همکاران در 1982 ساخته شده است و دارای 23 ماده است. از این 23 ماده ، 

1. Vieno, Santinello, Pastore, & Perkins
2. Multiple Scale of Social Support
3. General Self – Efficacy Scale
4. Sherer
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17 ماده آن اختصاص به خودکار آمدی عمومی دارد و 6 ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی 
در موقعیتهای اجتماعی است. در این پژوهش از مقیاس 17 ماده ای خودکار آمدی شرر استفاده شده 

است. شرر و همکاران )1982(ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را 0/86گزارش داده اند. 

یافته های پژوهش
دانش  در  و خودکارآمدی  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت  معیار  انحراف  و  1میانگین  جدول 

آموزان را نشان می دهد.

جدول 2 ضرایب همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد آن با خودکارآمدی در دانش 
آموزان را نشان می دهد.

و  شده  ادراک  اجتماعی  حمایت  بین  دار  معنی  مثبت  رابطه  بیانگر   2 جدول  داده های 
 ،p>0/01( خودکارآمدی  و  خانواده  حمایت  بین  همچنین  خودکارآمدی)r=0/11،p>0/05(است. 
r=0/28(، حمایت دوستان و خودکارآمدی)r=0/13،p> 0/01( و حمایت سایر افراد و خودکارآمدی 

)r=0/15،p>0/01( رابطه مثبت معنی داري وجود دارد.
بینی خودکارآمدی تحلیل  ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش  به منظور تعیین سهم 

رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول3 گزارش شده است.

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
4/811/10حمایت اجتماعی ادراک شده

5/341/41حمایت خانواده
4/271/53حمایت دوستان

4/831/55حمایت سایر افراد
58/457/52خودکارآمدی

جدول1. میانگین و انحراف معیار حمایت اجتماعی ادراک شده 
و ابعاد آن با خودکارآمدی در دانش آموزان 

12345متغیرها
1حمایت اجتماعی ادراک شده

1** 0/72حمایت خانواده
1** 0/19** 0/68حمایت دوستان

1** 0/29** 0/43** 0/79حمایت سایر افراد
1** 0/15** 0/13** 0/28* 0/11خودکارآمدی

جدول2. ضرایب همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد آن 
با خودکارآمدی در دانش آموزان

 ** p>0/01     * p >0/05  
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همانگونه که جدول 3 نشان می دهد از بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت خانواده تنها 
متغیر پیش بینی کننده ی خودکارآمدی است که 8/3% پراکندگی خودکارآمدی را تبیین می کند.

بحث و نتیجه گیری
خودکارآمدی دستاوردهای بشری و بهزیستی فردی را به روشهای متعدد افزایش می دهد و با 
عوامل بسیاری مرتبط است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی 
ادراک شده با خودکارآمدی انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حمایت اجتماعی 
ادراک شده و خودکارآمدی در دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد. این یافته با نتایج 
پژوهشهای آدلر – کونستانتینسکیو، بسو و نگوان1)2013(، رستمی و همکاران )1389(، فوالدوند و 
همکاران)1388(، وینو و همکاران )2007(، کارادماس2)2006( و بروورز، ایورس و تامیک3)2001( 
همخوانی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر هر چه فرد حمایت بیشتری از سوی خانواده، 
این  با  بیشتری خواهد داشت. همسو  احساس خودکارآمدی  ادراک کند،  افراد  و سایر  دوستان 
یافته لوندبرگ، مک اینتایر و کریسمن4)2008( دریافتند اولین حمایت اجتماعی از سوی خانواده 
دریافت می شود. با ورود به جامعه ی بزرگتر حمایت اجتماعی از سوی منابع دیگری نظیر دوستان 
و سایر افراد نیز می تواند تأمین شود. به اعتقاد آنان فایده ی اولیه ی حمایت اجتماعی نقشی است که 
در افزایش خودکارآمدی فرد ایفا می کند. چیو )2010( معتقد است خانواده می تواند به دو روش 
از اعضای خود حمیات کند. یکی اینکه اطالعات و امکانات الزم را برای اعضای خود فراهم سازد 
و دیگری اینکه هیجانات موجود را به اشتراک گذارد.حمایت هیجانی به عنوان هسته ی حمایتی 
برای رشد و پیشبرد هر فعالیتی در نظر گرفته می شود)تویتز5، 1982(. بیشتر دانش آموزان به دنبال 
حمایت هیجانی هستند )لودنبرگ و همکاران، 2008(. والدینی که مسوول رفتار فرزندان خود 
هستند می توانند با فراهم کردن محیطی غنی شده، فرصتهایی برای رشد احساس خودکارآمدی 
آنان فراهم می کنند )بندورا،1994(.کودکان در روابط با همساالن نیز اطالعات و دانش خود را 
درباره ی تواناییهایشان گسترش می دهند. عالوه بر این همساالن مقایسه های آگاهی بخش بسیاری 
برای ارزیابی و تأیید خودکارآمدی فرد فراهم می کنند. الگوبرداری مهارتهای شناختی همساالن، 

1.  Adler Constantinescu, Becu, & Negovan
2. Karademas
3. Brouwers, Evers, &Tomic
4. Lundberg, McIntire, &Creasman
5. Thoits

سطح معنی داریتغییراتR2R2تعدیل شدهBβtRR2متغیر پیش بین
0/001<1/520/286/200/280/0830/080/083حمایت خانواده

0/001<50/3137/18مقدار ثابت

جدول3. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام  ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده
 بر اساس خودکارآمدی در دانش آموزان
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مقایسه ی اجتماعی با عملکردهای آنان، افزایش انگیزشی از طریق اهداف و محرکهای مثبت و 
تفسیرهای معلمان از موفقیتها و شکستهای دانش آموزان به شیوه هایی که توانایی آنان به طور مطلوب 
یا نامطلوب انعکاس یابد، بر ارزیابیهای آنان از کارآمدیشان تأثیر می گذارد )بندورا،1994(. بیشتر 
دانش آموزان حمایت کافی را از افراد مهم دریافت می کنند. آنان می خواهند دیگران به آنچه یاد 
می گیرند و به جزییات تجارب آموزشی شان توجه کنند. بنابراین هنگامی که خانواده و دوستان 
صمیمی آنان هیچ عالقه ای به درک تجربیات آموزشیشان نشان ندهند، انگیزه و اراده ی خود را در 

این زمینه از دست می دهند )لوندبرگ و همکاران ، 2008(.
همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده 
پیش بینی کننده ی خودکارآمدی است. نتایج پژوهشهای پیشین )چیو،2010؛ نوتا، فراری، اسکات، 
سولبرگ و سورسی1 2007؛ لوندبرگ، مک اینتایر و کریسمن، 2008( این یافته را تأیید می کنند. 
نتایج پژوهش رستمی و همکاران )1389( حاکی از آن است که حمایت خانواده بیشترین میزان 
همبستگی را با خودکارآمدی دارد و پیش بینی کننده ی خودکارآمدی است. به اعتقاد آنان احساس 
ناکارآمدی در فرزندان در صورتی شکل می گیرد که فقدان گرمی هیجانی و عدم پذیرش از سوی 
والدین فضای ناامنی را برای آنان ایجاد کند، به طوری که فرزندان احساس کنند برای تغییر این 
وضعیت قادر نیستند کاری انجام دهند. چیو )2010( نیز معتقد است حمایت هیجانی خانواده نقش 
مهمتری نسبت به حمایت ملموس خانواده در ارتباط با خودکارآمدی فرزندان دارد. به اعتقاد شن 
)2011( رفتار والدین تأثیر مثبتی بر خودکارآمدی نوجوانان دارد. هرچه والدین حمایت کننده تر 
باشند، استدالل، نظارت و کمک بیشتری را در تعامالت خود با فرزندانشان به کار برده، مقتدر بوده 
و کمتر تنبیه کننده هستند. هنگامی که نوجوانان والدین خود را حمایت کننده ادراک می کنند، 
بیشتر احتمال دارد که استدالل والدین خود را بپذیرند. حتی ممکن است جنبه ی هیجانی و عاطفی 
حمایت والدین از جنبه ی منطقی استدالل آنان در تأثیر بر نوجوانان پیشی گیرد.حمایت هیجانی 
خانواده در تأثیر بر خودکارآمدی نقش مهمتری نسبت به حمایت ملموس دارد )چیو، 2010(. از این 
رو با شکل گیری باورهای خودکارآمدی در فرزندان، آنان با سطح اطمینان باال به تواناییهای خود، 
تکالیف دشوار را بیشتر به عنوان چالشهایی که باید آنها را مهار کنند در نظر می گیرند تا تهدیدهایی 

که باید از آنها اجتناب کنند، بنابراین به آنها نزدیک می شوند )بندورا،1994(. 
خودکارآمدی در نوجوانان باعث می شود آنان توجه بیشتری به فرصتهای محیطی داشته و در 
پیگیری اهداف فردی انگیزه ی بیشتری برای بهره گیری از این فرصتها داشته باشند. آنان اهداف 
چالش انگیز را برای خود تنظیم کرده و تعهدات قوی برای خود ایجاد می کنند و در صورت 
شکست، تالشهایشان را تشدید کرده و ادامه می دهند )وینو و همکاران، 2007(. با توجه به اهمیت 
خودکارآمدی در نوجوانان و بر اساس یافته های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین حمایت اجتماعی 
ادراک شده و خودکارآمدی و نقش حمایت خانواده، شناسایی منابع مختلف حمایتی و عملکرد 

1. Nota, Ferrari, Scott, Solberg, & Soresi
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آنان برای نوجوانان اهمیت ویژه ای می یابد. این یافته ها می تواند برای مشاوران حوزه ی خانه و 
مدرسه مفید واقع شود. نوجوانانی که مایلند افرادی که با آنان در ارتباط بوده و با آنها تعامل دارند 
تالشهای آنها را درک کرده و مورد حمایت قرار دهند، ممکن است مهارت الزم برای درخواست 
این حمایت را نداشته باشند. از سوی دیگر خانواده و سایر افراد ممکن است بخواهند حمایت الزم 
را برای نوجوانان فراهم کنند، اما اطالعات کافی از نوع حمایت مورد نیاز آنان ندارند. از این رو 
برای مشخص شدن انتظارات حمایتی نوجوانان از خانواده، دوستان و سایر افراد مهم در زندگی 
برنامه های آموزشی مورد نیاز است. این برنامه ها می توانند به گونه ای تنظیم شوند که به نوجوانان 

آموزش دهند چگونه درخواستهای حمایتی مورد نیاز خود را مطرح نمایند. 
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