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 چکیده

هاایی همواوج جنتا ت، ارا ا  رتماعی بر خودبااوری، ااار ر مت  وهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجپژ     

اولد و سطح احص لات کارمنداج شهر ساری انجام شد. طار  پژوهشای ان ناوم همگتاتسی اسات. جامااه امااری ایا  

هاای نش و پارورش و شارکتپژوهش را مرداج و نناج کارمند ارگاج هاای متتلاا اعام ان شاهرداری، باناو، اماو

های کرونایی و ش فتی شادج ارگااج خصوصی که به صورت اصادفی انتتاب شدند اشک ل دادند. براساس محدودیت

 پرسشانامه ان ااادادی باودج نااص  اساس نفر انتتاب شدند که بر 611نفر  050های دولتی بر اساس جدول مورگاج ان 

شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در ایا  پاژوهش پرسشانامه  انتتاب نمونه عنواج نفر مرد( به 10نفر نج و  50نفر) 660ها، 

( باود. در احل ال داده ان همگتاتسی و 0001( و پرسشنامه خاود بااوری  ا  و یانا )6311حمایت اجتماعی ف ل پس )

نواده و ساایر استفاده شد. نتایج حاصل ان ای  پاژوهش نشااج داد کاه حمایات اجتماعی)خاا spssرگرس وج با نرم افزار 

های جنت ت )ننااج(، احصا لات )ل تاانس( رداری داشته است. همون   در مت   افراد( با خود باوری رابطه مثگت و مانی

 و راگه اولد )فرننداج دوم( با خود باوری افراد رابطه مثگت و مانی داری داشته است.

 .ارا   اولداحص لات، جنت ت، حمایت اجتماعی، خود باوری،  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 اناج فرهن  و سلامت ان مردم مشترك به حس ای اندانه اا ای جاماه هر در سلامت     

شود.  می دریافت ها و راه های متفاوایش وه به متتلا هایگروه و جاماه در و اشاره دارد

 و دارند دوست را فرد دیسراج که به ای  منظور است 6اجتماعی حمایت ان مقصود و هدف

پ وستسی  شگکۀ ان جزئی را او و حرمت و ارج صائلند او برای هتتند، مواظ  و مراصگش

را می اواج  اجتماعی عگارت حمایت.(6930 )سواری، می دانند اجتماعی ااهدات و عاطفی

 ارج مورد شدج، مراصگت شدج، داشته دوست ان فرد اجربه یا ادراك اینسونه مارفی کرد:

دیسراج مورد اشویق  سوی ان ها شایتتسی و ها در برابراوانمندی هو نمانی ک گرفت ، صرار

 به شدج و مورد پذیرفته و پاداش صرار می گ رند وای  در فرد ایجاد اقویت و ن رو می شود

پژوهشسراج بر ای  باورند که حمایت  .باشد می اجتماعی شگکه یو ان بتشی عنواج

ند، افراد را در مقابله با مشکلات پ و ده و اجتماعی در نندگی هر فرد مانند سپر عمل می ک

ستت نندگی یاری می دهد، و در بالندگی شتص ت و سلامت جتمانی و روانی انها اار ر 

صابل ملاحظه ای خواهد داشت . افرادی که پ وستسی اجتماعی گتترده ای دارند و با اصوام 

انی ب شتری برخوردار و دوستاج رابطه صم م تری برصرار می کنند ان سلامت جتمی و رو

دوست داشته می  او که ای  ان فرد یو اجربه یا ادراك مارف؛ اجتماعی هتتند. حمایت

 شگکه یو ان بتشی را او و دهند، می بهاء ارج و او به کنند، می مراصگت او ان شود،

 ان متفاوای انوام به اجتماعی حمایت .اورند می شمار به ااهدات و ها متاعدت با اجتماعی

 دیسراج جان  ان که م شود اطلاق اطلاعاای و عملکردی عاطفی، حمایت صگ ل ان مایت هاح

 جاماه و گروه ها دیسر، افراد طرف ان صابل پذیرش حمایت، ان نوم ای . م سردد دریافت

                                                           
1. Social support 
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 شکل و نوم دو به اجتماعی حمایت. (6931 گلتتانه، و موسوی است)رستمی، بزرگتر

 ادراك شده، اجتماعی حمایت که می گ رد صرار اوجه مورد ادراك شده و شده دریافت

مورد ن ان عنواج  و ضروری مواصع در حمایت ها بودج دسترس در ان فرد بررسی و ارنیابی

 مورد فرد اوسط کت  شده م زاج و مقدار حمایت شده، دریافت حمایت ولی می شود،

 نندگی در فرد ت کهاس متأله گویای ای  اجتماعی حمایت .(0060 ،6است)گولات اأک د

 خود، خانواده اطرف اج متاعدت و یاری و فکری هم ان مشکلات نماج دشواری ها و و خود

 احتاس انها با بتواند ان کمو انها بهره مند شود و همون   و شود فایده مند... و دوستاج و

 استفاده مورد انمفاه م وس ای ای ط ا برای اجتماعی حمایت. و سودمندی کند نزدیکی

 اطلاعاای، ابزاری، عاطفی، )مانند همپوشانی دارند یکدیسر با ااحدی که گ رد می صرار

 پنجسانه ابااد در را اجتماعی حمایت (6319)0وارنیابی(. ساراسوج، لوی  و باشام پشت گانی

 ان یاری خواست  در لانم مهارت داشت : عاطفی حمایت (6: مورد بررسی صرار دادند

 به دسترسی مراد: های اجتماعی شگکه حمایت( 0. هالات و ستتیدر نماج مشک  دیسراج

 دیسراج که باور ای : ارنشمندی خود حمایت( 9 است. اجتماعی های شگکه در عضویت

 با و می اواند است ارنشمند فردی او که بفهمانند وی به روانی هایفشار یا هادشواری در

 حمایت( 1فایق اید.  ها و مشکلات الش  بر خود ویژه هایم زاج اوانایی گ ری کار به

 شود. می اطلاق ها دشواری و ها ستتی در خدماای و مالی منابع به داشت  دسترسی: ابزاری

 به موصا ت درك برای را خود ن ان مورد اطلاعات هدف ای  است که: اطلاعاای حمایت( 5

 یو در او. ده استب اج کر را ل ندنی اجتماعی حمایت ان ااریا متداولتری  .اورد دست

 را حمایتی منابع که کند می اشاره افرادی با رابطه و بودج دسترس و در ک ف ت بر ااریا

                                                           
1. Gulact 
2- sarason,  levine  & basham 



 1041 بهار ،11 شماره ،نجمپ سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /20

 

.... و واشنایاج دوستاج، خانواده، اصوام، است بر ای  باور و کنند می فراهم ن ان مواصع در

 عزت شدج، داشته دوست احتاس موج  برای فرد مه ا می کنند که را ع نی خدماای

 می اراگاطی ی شگکه ان جزئی را خود او طریق ای  به و شود می فرد و خود باوری سنف

امنی و  اراگاط فرد هر برای اجتماعی حمایت که به ای  نکته اشاره دارد همون   ل ندن.داند

 ها و شاخصه های ویژگی ان نزدیکی و محگت احتاس که کند می ایجاد را اطم ناج بتشی

 در جاماه حفظ می شود که منابای طریق ان افراد ن انهای. است اراگاط ای  اصلی

بنا و  عاطفی و ابزاری، اطلاعاای متتلا های شکل به منابع ای  صرار می دهد و اخت ارشاج

  ان دارند که پ وستسی نوم و اجتماعی روابط پایه و اساس بر افراد. پایه ریزی شده است

 کنند.  می ان ای  منابع استفاده انهایشاجن  رفع برای حمایتی برخوردارند و ای  منابع

سای  به اوجه با نماج کنونی در بویژه است، بت ار مهمی اساسا متئله خودباوری متاله      

 جهاج مردم افکار انحراف و کژ شدج در مادی های صدرت و مکاا  جانگه و کوشش همه

 خود ان گونه ای د ار به در عصر حاضر انتاج اینکه و خود سود و منفات به رس دج برای

 باد در مطل  خودباوری به پرداخت  به فراموشی سپرده، را حق قی خود و شده ب سانسی

 باد؛  هار دارای را خودباوری 6311 سال در کوپر. حائز اهم ت است بت ار عملی و نظری

 مهارت و رفتار دانش، ان ارک گی شایتتسی؛. دانتت فض لت و صدرت شایتتسی، اهم ت،

 می افراد به را وظایا ارربتش اجرای ظرف ت و اوانایی که ضمنی و صریح های

 ارجمه ن ز خودکارامدی به که خودباوری مفهوم طورکلی (. به0009دهد)وفایی و س دی، 

 اشاره وظایا و کارها موفق ت ام ز انجام برای خود اوانای های به فرد باور به است، شده

 سال در را خودباوری مفهوم که برجتته روانشناس6ورابند (. الگرت0061، 6م کند)کاندم ر

                                                           
1- Kandemir 
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 سانوکار مهمتری  مح ط، در اأر رگذاری برای خودباوری که بود ماتقد داد، ارائه 6311

 اررهای ان جلوگ ری و مطلوب اررهای اول د و ایجاد به باور بدوج و است روانشناختی

 مهمتر عمل خود ان عمل به باور یانی دارند؛ کردج عمل برای کمی انس زه افراد نامطلوب،

 به که است کتی خودباوری ان برخوردار شت  (.0063 ،0سولئا و است)ماریکاا و

 موضوم، ای . است متکی انها به و دارد اگاهی خود شایتتسی های و استادادها ها،اوانایی

 کار، و خرسندی در  موفق ت که است رضایت بتش و شاد نندگی یو اساسی مشتصه

(. 6935دهد)خدایی مجد، می صرار اأر ر در را خلاصانه فاال ت های و خانوادگی نندگی

 بر را خود  سونه کنند، سونه افراد احتاس)فکر(می که ای  به کارامدی خود باورهای

 باورهای که اندداده نشاج هاگذارد. پژوهش می ارر کنند،می رفتار  سونه انس زند ومی

 که افرادی و گذاردمی ارر یادگ ری، راهگردهای کاربرد بر ثگتم طور با اوانایی با مربوط

 است، حاکم انها بر اردیدی خود که انهایی با نت  دارند بالایی خودکارامدی

 به خودباوری که انجا (. ان6100برند)متتارخاج،  می بکار را ب شتری یادگ ری راهگردهای

 خودباوری است ممک  شت  یو است، مربوط خاص کار یو ام زموفق ت دادج انجام

 خودباوری کارها، ان دیسر باضی دربارة و باشد داشته کارها برخی دادج انجام برای بالایی

 در ب شتری خودباوری است ممک  حتابداری بتش مدیر یو مثال برای. باشد داشته پای نی

 در وی خودباوری باشد، داشته حتابداری مدیریت مانند خود اکم لی کارهای دادج انجام

ماادل و  نفس عزت و خودباوری باشد. گر ه پای نی سطح در کارکناج عملکرد متائل حل

در واصع  خودباوری. هتتند متمایز یکدیسر ان دو ای  واصع در شود،مترادف گرفته می

 و خویشت  ان فرد که برداشتی نساه و یانی کند؛می خویشت  ان فرد که وصفی است

                                                                                                                                         
1- Bandura 
2- Maricuțoiu & Sulea 
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. دارد صرار پنداری خود واصای، خود برابر (. در6915ر محمدیاج، دارد )یا خود هایاوانایی

 ان که است خویشت  به نتگت مگنا بدوج و واصای غ ر یپنداره ان ایمجموعه خودپنداری

 ب سانسی و منفصل شدج خود به گونه نساه ای . باشدمی دور به انتاج وجودی هایواصا ت

 ب سانسی خود و فراموشی خود واصای، رغ  خود در حق قت و است خویشت  حق قت ان

های جنت ت، ارا   اولد و سطح متئله پژوهش حاضر ای  است، ایا مولفه .کنندمی ااگ ر

 احص لات حمایت اجتماعی با خودباوری کارمنداج شهر ساری رابطه دارد؟ 

 

 روش پژوهش

   حمایت پژوهش حاضر، اوص فی ان نوم همگتتسی است که با هدف اا    رابطه ب     

اجتماعی با خودباوری مردم شهر ساری انجام گرفته است. جاماه اماری پژوهش حاضر را 

با استفاده ان نمونه گ ری اصادفی مرداج و نناج ارگاج های متتلا اعم ان شهرداری، 

امونش و پرورش، بانو و شرکت های خصوصی اشک ل داده اند. اا    حجم نمونه 

یی و ش فتی شدج ارگاج های دولتی در مجموم بر اساس براساس محدودیت های کرونا

 برای بودج داوطل  ملاك اساس نفر انتتاب شدند که بر 611نفر  050جدول مورگاج ان 

ارس ان بهداشتی  و اطم ناج عدم رضایت، عدم برای خروج ملاك و پژوهش در شرکت

 10نفر نج و  50نفر) 660ها،  پرسشنامه ان اادادی بودج ناص  همون   نگودج پرسشنامه ها و

 گردید. احل ل وارد اناج های پرسشنامه و شده انتتاب نمونه عنواج نفر مرد( به
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 ابزار پژوهش

 پرسشنامه حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی که به یو مانی عگارت است ان اراگاط با دیسراج؛ خواه منتوب   یا دوستاج،      

افزاید و ها برای انمودج اجارب جدید میایتتسیعاملی است که وجود اج به اطم ناج و خودش

شود. ان حمایت اجتماعی ای ان اراگاطات موج  اراقاء رفاصت و همکاری میبه عنواج شگکه 

اااریا متتلفی به عمل امده است. حمایت اجتماعی به مراصگت، محگت، عزّت، اتلی و کمکی 

کنند. همون   حمایت اجتماعی شامل منابع یها به فرد عرضه مشودکه سایرافراد یا گروهاطلاق می

شاج را بهگود بگتشند. اگر ه ابزارهای اجتماعی است که افراد اماده دریافت اج هتتند اا روابط

( که SS-Aبت اری برای سنجش حمایت اجتماعی وجود دارد اما پرسشنامه حمایت اجتماعی )

ادوی  شده است  6311ت در سال اوسط واکس، ف ل پس، هالی، اامپتوج، ویل امز و استوار

مشهوراری  ابزار در ای  نم نه است. ای  پرسشنامه در ایراج به پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس 

(SS-A .ن ز ماروف است. ای  پرسشنامه بر پایه نظریه کوب درباره حمایت اجتماعی صرار دارد )

و اوجه اعضای خانواده، کوب حمایت اجتماعی را به م زاج برخورداری ان محگت، متاعدت 

 09( دارای SS-Aدوستاج و سایر افراد ااریا کرده است. پرسشنامه حمایت اجتماعی ف ل پس )

شود. ای  پرسشنامه سه ح طه حمایت اجتماعی را گذاری میسوال است که به دو صورت نمره

راد ان محگت و سؤال دارد که برخورداری اف 09سنجد: خانواده،دوستاج و سایری . ای  مق اس می

 1ده اوجه اعضای خانواده، دوستاج و سایر افراد را مورد سنجش صرار می دهد. خرده مق اس خانوا

( دارد و بق ه 09،63،61،65،60،1،6سؤال ) 1خرده مق اس دوستاج ( 00،61،69،66،3،1،1،0سؤال )

ن کد صفر سؤالات هم مربوط به حمایت سایرافراد است. برای س تتم نمره گذاری سؤالات ا

( به جواب بلی نمره 9،60،69،06،00سؤال ) 5ویو استفاده خواه م کرد. به ای  ارا   که در 
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صفر و به جواب خ ر نمره یو داده ایم.در بق ه سؤالات به جواب بلی نمره یو و جواب خ ر 

نمره صفر االق می گ رد. و بدی  ارا   حداصل نمره یو فرد صفر و حداکثر نمره ای که یو 

خواهد بود. م زاج برخورداری افراد ان حمایت  09د می اواند ان ای  مق اس دریافت کند فر

اجتماعی را ن ز به دو دسته حمایت اجتماعی پای   و بالا اقت م کرده ایم. پایایی ای  پرسشنامه را 

بدست اورده است. در پژوهش  11/0( در پژوهش خود با استقاده ان الفای کرونگاخ 6911راضی)

ای  پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی با استفاده ان روش الفای کرونگاخ و انص ا محاسگه ضر

می باشد. برای اا    اعتگار پرسشنامه یاد شده نمره اج را با نمره  16/0و  15/0گردید که به ارا   

ه همگتته نمودیم و مشت  گردید که رابطه مثگت مانی داری ب   انها مشاهد پرسشنامه شادکامی

 می شود که ب انسر برخورداری پرسشنامه حمایت اجتماعی ان اعتگار لانم می باشد.
 

 پرسشنامه خودباوری

 ییبه سزا ر افراد در طول دوره بلوغ اار یمهم که در سلامت شناخت یان عوامل روانشناخت یکی     

 ت نجام موفقو ا یم خود انظ لیدر ااد یمهم ار نقش بت ی. خودباورباشدیم یدارد، خودباور

 ایکنترل وظا یبرا یو ییو به عنواج منگع باور فرد در اوانا دینمایم فایا ی الش یکارها ز ام

باور انجام  گردد،یباندورا بر م یسانخاص که به مفهوم ی. خود باورشودیمحتوب م ستت

ر خاص د فه بر وظ یاست. باندورا ماتقد بود که خودباور یاتصص ایدر وظا ز ام ت موفق

عام به باور  یاست. در مقابل خودباور نه وابتته به نم یژگیو ویخاص دلالت دارد و  ت موصا

احقق خود   یمتتلا اشاره دارد. در ا یهات کارها در موصا ز ام ت موفق جامفرد در مورد ان

 یا هیگو 1اواج ان پرسشنامه  یم یخوبارو یابیعام مدنظر صرار گرفته است. به منظور ارن یباور

 5)کاملًا متالفم( اا  6ان  کرت ل ا نامه بر اساس طپرسش  ی( استفاده کرد. ا0001) ان ی   و 

پرسشنامه   یا یکرونگاخ برا یالفا  یاطلاعات مربوط به ضر شده است. یانده ( امتفقم)کاملاً موا



 27/  بررسی رابطه )جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات( حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری  

 ایان پا یبوده است که حاک 06119( مقدار 6911پور و همکاراج ) یمربوط به صل یدر مطالاه داخل

 بودج ابزار پژوهش است.
  

 هایافته

 بتش در. است شده ارایه بتش دو در ها داده احل ل ان حاصل های یافته صتمت ای  در     

 همگتتسی ضرای  دوم بتش در و پژوهش مت  رهای به مربوط اوص فی های شاخ  اول

 .اند شده ارایه رگرس وج احل ل و

 های تحقیقرمتغی شاخص های توصیفی مربوط به -1جدول

 ) ( SDانحراف استاندارد (         M) میانگین        درصد        فراوانی                                   ها                        یر متغ

 -                             -              55/0             10جنت ت              مرد                     

 -                                               -                       15/0                      50                  نج                                                    

 -                             -             3/0                60دیپلم                      احص لات     

 -                             -           61/0                00فوق دیپلم                                             

 -                             -           11/0                59ل تانس                                               

 -                                                  -                  05/0                            01             فوق ل تانس                                       

 -                              -            91/0                16ارا   اولد       فرنند اول              

 -                              -            00/0                00فرنند دوم                                            

 -                              -            06/0                09فرنند سوم                                           

 -                                                   -                    00/0                           01            فرنند اخر                                         

 11/1                           91             -                   -س                                                     

 11/9                          9/99            -                    -خود باوری                                          

 61/6                         11/1            -        -       خانواده              حمایت اجتماعی   

 11/6                        50/5           -        -                     دوستاج                               

 11/6                                             10/1                     -               -                              ایر افراد       س                               

درصد ) 50و نج  10فراوانی جنت ت، مرد مشاهده می شود 6هماج طور که در جدول      

و  59، ل تانس 00، فوق دیپلم 60(، فراوانی احص لات دیپلم 15/0و  55/0اج به ارا   
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فراوانی ارا   اولد فرنند (،  05/0، 11/0، 61/0، 3/0درصد اج به ارا   ) 01فوق ل تانس 

، 00/0، 91/0به ارا   درصد اج ) 01، فرنند  هارم 09فرنند سوم  ،00، فرنند دوم 16اول 

ست. در خود ( حاصل شده ا11/1)انحراف استاندارد  91( و م انس   س   00/0، 06/0

، 11/1ماعی خانواده ( و م ااس   حمایت اجت11/9انحراف استاندارد ) 9/99باوری م انس   

 ( به دست امده است.11/6، 11/6، 61/6انحراف استاندارد به ارا   ) 10/1، 50/5
 

 فرضیه کلی:

 ب   حمایت اجتماعی و خود باوری کارمنداج شهر ساری رابطه مانادار وجود دارد.     

برای برسی رابطه ب   حمایت اجتماعی و خودباوری کارمنداج شهر ساری ان ضری  

 نشاج داده شده است 0تفاده شد که نتایج اج در صال  جدول همگتتسی پ رسوج اس

 همبستگی درونی حمایت اجتماعی و خودباوری کارمندان شهر ساری -2جدول

 حمایت اجتماعی         خود باوری                       

                 6حمایت اجتماعی                  

        6                      091/0خود باوری                      *

 05/0*مانی داری در سطح   06/0**مانی داری در سطح                                               

 حمایت اجتماعی با خود باوری رابطه مثگت ومانی دار داشته 0طگق یافته های جدول      

 .(P≤0/05)است

 فرضیه های جزئی:

ایت اجتماعی)خانواده، دوستاج و سایر افراد( و خود باوری کارمنداج ب   باد های حم -1

 شهر ساری رابطه مانادار وجود دارد.

برای برسی رابطه ب   حمایت اجتماعی و خودباوری کارمنداج شهر ساری ان ضری       

 نشاج داده شده است.  9همگتتسی پ رسوج استفاده شد که نتایج اج در صال  جدول 
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 ستگی درونی حمایت اجتماعی و خودباوری کارمندان شهر ساریهمب -7جدول

 حمایت دوستاج           حمایت سایر افراد            خود باوری         خانوادهحمایت                                 

                 6حمایت خانواده                     

        6                      101/0حمایت دوستاج                **

 6            150/0**               515/0حمایت سایر افراد             **

 6                         061/0*          669/0              011/0**              خود باوری       

 05/0*مانی داری در سطح   06/0**مانی داری در سطح 

حمایت خانواده با خود باوری رابطه مثگت ومانی دار داشته است  9یافته های جدول  طگق

(P≤0/01) حمایت دوستاج با با خود باوری رابطه مانی دار نداشته است. حمایت سایر .

 .(P≤0/05)است افراد با خود باوری رابطه مثگت و مانی دار داشته

 د شهر ساری رابطه مانادار وجود دارد.ب   حمایت اجتماعی و خود باوری نناج کارمن -2

برای برسی رابطه ب   حمایت اجتماعی و خودباوری نناج کارمند شهر ساری ان ضری  

 نشاج داده شده است. 1همگتتسی پ رسوج استفاده شد که نتایج اج در صال  جدول 

 همبستگی درونی حمایت اجتماعی و خودباوری زنان کارمند شهر ساری -0جدول

 حمایت اجتماعی         خود باوری               

                    6حمایت اجتماعی                                  

 مرد                                

 6                   619/0خود باوری                                      

     6       حمایت اجتماعی                         

 نج

 6                   061/0خود باوری               *                    

 05/0*مانی داری در سطح   06/0**مانی داری در سطح                                      
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حمایت اجتماعی با خود باوری در نناج رابطه مثگت ومانی دار داشته  1طگق یافته های جدول 

 و حمایت اجتماعی با خود باوری در مرداج رابطه مانا دار نداشته است. (P≤0/05)است 

ب   حمایت اجتماعی و خود باوری در سطح احص لات)دیپلم، فوق دیپلم، ل تانس،  -7

برای برسی رابطه ب   حمایت  شهر ساری رابطه مانادار وجود دارد.فوق ل تانس( کارمنداج 

اجتماعی و خودباوری در سطح احص لات)دیپلم، فوق دیپلم، ل تانس، فوق ل تانس( 

کارمنداج شهر ساری ان ضری  همگتتسی پ رسوج استفاده شد که نتایج اج در صال  جدول 

 نشاج داده شده است. 5

اجتماعی و خودباوری در سطح تحصیلات کارمندان  همبستگی درونی حمایت -7جدول

 شهر ساری

 حمایت اجتماعی         خود باوری                                                    

                    6حمایت اجتماعی                                           

 دیپلم                                 

 6                   101/0خود باوری                                               

     6حمایت اجتماعی                                          

 فوق دیپلم

 6                   630/0خود باوری                                              

                    6حمایت اجتماعی                                          

 ل تانس                                

 6                933/0خود باوری                **                            

     6حمایت اجتماعی                                         

 فوق ل تانس  

 6                 -009/0خود باوری                                            

 05/0*مانی داری در سطح   06/0**مانی داری در سطح                                      
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حمایت اجتماعی با خود باوری در سطح دیپلم، فوق دیپلم و فوق  5طگق یافته های جدول 

است. حمایت اجتماعی با خود باوری در سطح ل تانس  ل تانس رابطه مانی دار نداشته

 .(P≤0/01)رابطه مثگت ومانی دار داشته است

ب   حمایت اجتماعی و خود باوری در ارا   اولد )فرنند اول، فرنند دوم، فرنند  -0

 سوم، فرنند  هارم( کارمنداج شهر ساری رابطه مانادار وجود دارد.

ی و خودباوری در ارا   اولد )فرنند اول، فرنند برای برسی رابطه ب   حمایت اجتماع

دوم، فرنند سوم، فرنند  هارم( کارمنداج شهر ساری ان ضری  همگتتسی پ رسوج استفاده 

 نشاج داده شده است. 1شد که نتایج اج در صال  جدول 

 همبستگی درونی حمایت اجتماعی و خودباوری در ترتیب تولد کارمندان شهر ساری -1جدول

 حمایت اجتماعی         خود باوری                                                    

                    6حمایت اجتماعی                                           

 فرنند اول                                 

 6                   013/0خود باوری                                               

     6حمایت اجتماعی                                          

 فرنند دوم

 6                  550/0خود باوری                **                            

                    6حمایت اجتماعی                                          

 د سوم                                فرنن

 6                    610/0خود باوری                                             

     6حمایت اجتماعی                                         

 فرنند اخر  

 6                   011/0خود باوری                                            

 05/0*مانی داری در سطح   06/0**مانی داری در سطح                                      
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فرنند اول، فرنند سوم، فرنند حمایت اجتماعی با خود باوری در  1طگق یافته های جدول 

طه رابطه مانی دار نداشته است. حمایت اجتماعی با خود باوری در فرنند دوم راب هارم( 

 .(P≤0/01)مثگت ومانی دار داشته است

 . نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی خود باوری توسط حمایت های اجتماعی2جدول شماره 

         B         Beta           T               Pر پ ش ب                مت          Rر ملاك                   گام ها         مت  

 00/0      595/61           -        111/01ی  رابت        ضر    091/0         6                                     

 069/0       501/0        091/0          010/0       حمایت اجتماعی                                                                   

 00/0     990/69          -      111/01  رابت         ضری    011/0       6                                     

 005/0       136/0        011/0       119/0مایت خانواده          خود باوری                                                  ح

 00/0       161/61         -         160/03ضری  رابت              061/0           6                                     

 009/0        960/0           061/0        511/0حمایت سایر افراد                                                                      

س وج به ش وه گام به گام، در یو گام حمایت در رگر 1بر اساس نتایج جدول      

اجتماعی پ ش ب نی کننده خود باوری بوده است. ضری  همگتتسی  ندگانه ب   حمایت 

بدست امده و مجذور ضری  همگتتسی  ندگانه نشاج داده  091/0اجتماعی با خود باوری 

همون   در  درصد ان ا   رات خود باوری مربوط به حمایت اجتماعی بوده است. 1/5که 

رگرس وج به ش وه گام به گام، در یو گام حمایت خانواده پ ش ب نی کننده خود باوری 

بدست  011/0بوده است. ضری  همگتتسی  ندگانه ب   حمایت خانواده با خود باوری 

درصد ان ا   رات خود باوری  0/1امده و مجذور ضری  همگتتسی  ندگانه نشاج داده که 

واده بوده است و در رگر س وج به ش وه گام به گام، در یو گام مربوط به حمایت خان

حمایت سایر افراد پ ش ب نی کننده خود باوری بوده است. ضری  همگتتسی  ندگانه ب   
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بدست امده و مجذور ضری  همگتتسی  ندگانه  061/0حمایت سایر افراد با خود باوری 

 وط به حمایت سایر افراد بوده است. درصد ان ا   رات خود باوری مرب 1/1نشاج داده که 

 

 بحث و نتیجه گیری

ای  پژوهش با هدف اا    رابطه ب   حمایت اجتماعی و خودباوری کارمنداج شهر      

ب   حمایت اجتماعی با خودباوری همگتتسی ساری انجام گرفته است. نتایج نشاج داد که 

جتماعی طی یو گام پ ش ب نی مثگت و مانی دار وجود دارد. در نتایج احل ل، حمایت ا

 بودج دار مانی که است دیسری احق قات با همتو نتایج کننده خودباوری می باشد. ای 

 حمایت بنا برای  دهند می نشاج را نفس و خودباوری عزت و اجتماعی حمایت انوام

 عزت کننده اته ل عنواج به که باشدمی اجتماعی روانشناسی عامل یو عنواج به اجتماعی

 و اجتماعی حمایت ب   رابطه متاددی احق قات در و شود می شناخته باوری خود و فسن

 (،6336است، ان جمله احق قات ساراسوج) گرفته صرار اای د مورد خودباوری نفس و عزت

(، که 6311(، کوه  و هابرم )6311(، وینسوج و کتلر)6911(، ح دری)6910پور شافای)

و رابطه ب   حمایت اجتماعی و خود باوری و عزت نفس  با ای  نت جه گ ری همتواج بوده

 را مورد اای د صرار داده اند. 

ب   حمایت خانواده ان نیر مولفه های حمایت اجتماعی با خودباوری نتایج نشاج داد که      

همگتتسی مثگت و مانی دار وجود دارد. در نتایج احل ل، حمایت خانواده طی یو گام پ ش 

باوری می باشد. در اگ    ای  نت جه می اواج ای  طور استنگاط کرد که هر  ه ب نی کننده خود

 با نت جه حمایت ان جان  خانواده ب شتر باشد فرد به خودباوری ب شتری دست پ دا می کند. ای 

 به که( 6911)فراهانی و( 6919)عل پور ،(6311)پ رسوج ،(6311)کاپلاج و هاا زم  های یافته
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 های راه ان یکی را خانواده حمایت و برده پی عزت نفس و خانواده اجتماعی حمایت ب   رابطه

 است.  همتواج اند یافته افراد در بالا نفس عزت و خودباوری پ شگ نی

نتایج نشاج داد که ب   حمایت سایر افراد ان نیر مولفه های حمایت اجتماعی با      

نتایج احل ل، حمایت سایر افراد  خودباوری همگتتسی مثگت و مانی دار وجود دارد. در

جاماه طی یو گام پ ش ب نی کننده خودباوری می باشد. ای  نت جه با نتایج احق ق س ت و 

(، و 6910(، نظریه س تتم های حمایتی و اابع بردبار)6339(، ال  و ایوانز)0001کل نتوج)

با اوجه به  ( همتو بوده است، ای  محققاج در احق قات خود6911(، نوری)6911باصری)

نقش س تتم های حمایتی در جاماه و عزت نفس و خودباوری نت جه گ ری کرده اند هر 

 قدر در جاماه س تتم های حمایتی صوی ار باشند در جهت کمو رساندج به افراد 

 حمایت های ب شتری ارائه دهند بر م زاج خودباوری ن ز اار ر مثگت بجا می گذارند. 

های جنت ت، احص لات و ریت اجتماعی با خود باوری در مت    حمانتایج نشاج داد ب      

راگه اولد به ارا   نناج، احص لات ل تانس و فرننداج دوم همگتتسی مثگت و مانی دار 

 وجود دارد. 

 خویشت  به و داشته باور را خود که مادری و ای  گونه  می اواج استنگاط کرد که همتر     

 موفق ن ز پروری فرنند در باور خود نناج کند، شاد را خانواده  طمح می اواند بورند، عشق

 یو عنواج به خانواده بنابرای  کنند، می ارب ت و اوانمندار شادار و فرنندانی کرده عمل ار

 نناج مورد در موضوم ای  که دارد ن ان ن ز انهایی به اعضا امامی مطلوب کارکرد به س تتم

 سلامت و شادابی. یابد می  نداج دو اهم تی خانواده در و موررار مهم نقش به اوجه با

 اندانه به نج  نانوه و دارد خانواده اعضای همه بر متتق می اار ر نج روحی و جتمی

 ایجاد خانواده اعضای امام در را شادی ای  اواند می باشد باور خود و سالم شاد، کافی
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 اراگاط وی با خانواده اعضای همه که است فردی خانواده مادر ها، خانواده اکثر کند، در

 ای  ان نگاید اما است، ب شتر خانواده اعضای کل بر نناج اار ر بنابرای  دارند، بهتری و ب شتر

 اج دنگال به و نج نشاط عامل هم نج به مرد محگت و مرد و نج روابط که شد غافل نکته

 .بود خواهد خانواده اعضای نشاط

 ممک . است ناپذیر انکار نندگی در دانشساهی احص لات یژهو به و احص لات اهم ت     

. اورد نمی شتص ت و شاور لزوما احص لات که باش د داشته اعتقاد باور ای  به شما است

 اجتماعی وجهه ی کننده اا    و شتص ت ان هایی بتش ی دهنده اشک ل احص لات اما

 های و مهارت ها اوانایی افزایش موج  اواند می نیاد اگاهی و بالا احص لات. است افراد

 افزایش باعث اواند می بالابگرد، افراد در را احل ل اجزیه و درك صدرت و شود متئله حل

 در ب شتری اجتماعی انادی ان دارند بالااری احص لات که افرادی. گردد باوری خود سطح

 اگاهی کرده احص ل والدی . کنندمی دریافت ن ز ب شتری احترام و برخوردارند جاماه

 احویل ن ز ای کرده احص ل فرننداج مامولا و دارند خود فرننداج ارب ت مورد در ب شتری

  .دهند می جاماه

 ان را خود نندگی سگو که اار ری .است کودکی در مهمی اجتماعی اار ر اولد، ارا       

 خانه یو در و دارند یکتانی والدی  برادرها -خواهر  اینکه با .اوریم می بوجود اج

 داشت  صرار و بودج کو کتر یا بزرگتر. ندارند همانندی های مح ط ولی کنند، می نندگی

 به که اورد می بوجود را متفاوای کودکی شرایط والدی ، متتلا های نسرش مارض در

 احتاس اول فرننداج که را عزلی احتاس دوم فرننداج. کند می کمو شتص ت اا   

 فرنند های ش وه و ها نسرش نماج ای  در والدی  مامولا .شد نتواهند کردند، متحمل

 رفتار مورد در ندارد، والدی  را اول فرنند اانگی دوم فرنند .اند داده ا   ر را خود پروری
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 می رس دگی دوم فرنند به ب شتری ارامش با و هتتند مضطرب و نسراج کمتر خودشاج

 منگع یا السو، اهدید عنواج به بزرگتر فرنند رفتار ان مشقی سر هم شه دوم فرنند. کنند

 مورد در وانها کند برانس تته را او اواند می اول فرنند با رصابت. دارد اخت ار در رصابت

 درجایساه فرننداج دوم. هتتند طل  جاه و جو رصابت احتمالا و ارند ب   خوش اینده

 . کنند می اقت م دیسر فرنند اب را اوجه ایند، می دن ا به که ای لحظه ان .دارند صرار متفاوای

 در عموما و شرکت دارند متابقه در انسار که کنند می رفتار طوری مامولا دوم فرننداج

 احت دوم فرنند گویی که رسد می نظر به .روند می پ ش کامل سرعت با اوصات امام

 دو   ب جویانه رصابت الاش ای . دارد صرار بزرگتر خواهر و برادر ان گرفت  سگقت امونش

 پ دا برای را مهارای دوم فرنند .گذارد می اار ر انها بادی نندگی روند بر اول فرنند

 موفق ت کردج کت  با کند می سای و دهد می پرورش اول فرنند در ضاا نقاط کردج

 اگر. انس زد بر را امونگاراج و والدی  است، احت   ن افته دست انها به اول فرنند که هایی

 دیسر های اوانایی دادج پرورش با دیسری باشد، استاداد با خاصی نم نه رد انها ان یکی

 و خلاق همون   است اول فرنند متضاد مامولا دوم فرنند. کند می الاش اوجه جل  برای

 . است گر جتتجو

به طور کلی حمایت های اجتماعی که در خانواده هر فردی انجام می گ رد می اواند بر      

اار ر متتق می داشته باشد. برای اار ر پذیری حمایت اجتماعی در هر سطح اینده فرننداج 

احص لاای،  جنت تی و راگه فرنندی، امونش هایی به هر یو ان والدی  برای گتترش اج 

در خانواده و پرورش خوباوری و عزت نفس در فرننداج اوص ه می شود اا دیسر  در ه چ 

 فرننداج رو به رو نگاش م.خانواده ای با افاوت های  شمس ر ب   
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در پژوهش حاضر به دل ل محدودیت های بهداشتی ویروس کرونا، اضطراب و استرس      

شرکت کنندگاج در نحوه اکم ل پرسشنامه ها دخ ل بوده است و ن ز به دل ل محدودیت 

های کرونایی، روابط اجتماعی با دوستاج محدود شده و اار ر اج بر خود باوری نادیده 

ته شده است. همون   پ شنهاد می شود که اگاهی و امونش های ب شتری به والدی   گرف

نتگت به حمایت های خانوادگی و جدی گرفت  خودباوری اناج در خانواده داده شود و 

علاوه بر اج ان روش های مشاهده متتق م برای اار ر پذیری حمایت اجتماعی بر خود 

 ود. باوری در پژوهش های بادی استفاده ش

 

 ملاحظات اخلاقی:

در ای  پژوهش با اوجه به همزماج شدج با محدودیت های کرونایی علاوه بر رعایت      

امامی پرواکل های بهداشتی، اوض حات کامل و واضحی برای شرکت کنندگاج در پاسخ 

دادج به پرسشنامه ها و همون   اطم ناج ان محرمانه بودج اطلاعات در پاستسویی به اج ها 

 ه شرکت کنندگاج داده شد.ب

 

 سپاس گذاری:

ساری، بانو صرض الحتنه رسالت، انمایشساه  0ان امونش و پرورش ناح ه      

ساری و همون   شرکت خصوصی ام ر پتش م ه   6پااوب ولوژی دانش، شهرداری منطقه 

 بت ار سپاس گذار و صدرداج هتت م که با ما در شرایط محدودیت های کرونایی و همون  

 ش فتی بودج مراکز دولتی همکاری و همراهی کردند. 
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 مشارکت نویسندگان:

سای بر اج بوده است که مشارکت در ای  امر پژوهشی اا حد امکاج برصرار باشد و هر یو      

 ان نویتندگاج اکم ل کننده نواص  یکدیسر باشند. نویتندگاج ای  پژوهش عگاراند ان: 

ل و افت ر داده ها، باننویتی و اصلا ، ویراستاری و نهایی ام ررضا خرم رون، کار احل -6

 سانی بر عهده داشته است

فاطمه ذوالفقاری، کار گرداوری داده ها، وارد کردج داده ها در نرم افزار احل ل اماری -0

spss .و همون   مشارکت در دیسر بتش های پژوهش را عهده دار بوده است 

 تعارض منافع:

ر ه چ ااارض منافای وجود ندارد و امامی مطال  جمع اوری شده در پژوهش حاض     

همراه با ذکر منگع بوده و سرصت ادبی نسرفته و همون   پژوهش حاضر به ه چ مجله 

 دیسری ارسال نشده است.
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