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تبیین احساس خودشکوفایی دانشجویان بر اساس حمایت اجتماعی 
ادراک شده و سرمایه اجتماعی

مقدمه: مدیریت جهادی ویژگیهای اثباتی دارد و می توان برای آن مرزهای 
معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد. 
جامعه  است.  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  حاضر  پژوهش  روش  روش: 
پژوهش شامل تمامی آزادگان تحت پوشش مؤسسه بنیاد شهید شهر تهران 
از آزادگان به صورتی  نفر  است. روش نمونه گیری، خوشه ای بوده و 284 
تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات در 
توسط  آن  اعتبار  كه  استفاده شد  پرسشنامه محقق ساخته  از  پژوهش حاضر 
متخصصان تأیید شد و پایایی آن 0/934 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از 
 SPSS روشهای آماری همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای

و LISREL استفاده شد.
مشكالت  رفع  هدف  با  جهادی  طرحهای  در  آزادگان  حضور  یافته ها: 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی به ترتیب 0/30، 0/38، 
در طرحهای  آزادگان  مدل حضور  ترسیم  برای  دارد.  رابطه   0/21 و   0/27
جهادی و تأثیر آن بر هر یك از ابعاد فوق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است 
كه بر اساس آن می توان بیان كرد كه حضور آزادگان در طرحهای جهادی 

درزمینه های رفع مشكالت ابعاد مذكور، تأثیرگذار بوده است.
بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بین حضور آزادگان در طرحهای 
جهادی و رفع مشكالت اقتصادی شامل مصرف گرایی، اشرافی گری، سستی، 
تنبلی، بی حالی و انحراف از مسیر آرمان گرایی ایمانی، ارتباط وجود دارد. یافته 
آزادگان در طرحهای جهادی و رفع  بین حضور  دیگر پژوهش نشان داد كه 
با در  انجام آن  به كار و سرعت  مشكالت فرهنگی رابطه وجود دارد. توجه 
نظر گرفتن شرایط و نیازها جامعه از اهداف مدیر جهادی است. همچنین نتایج 
پژوهش حاضر نشان داد كه بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع 
مشكالت اجتماعی شامل ارتقاء كرامت انسانها و ارائه خدمات متناسب با شأن و 
منزلت آنها رابطه وجود دارد. یكی دیگر از یافته ها، حضور آزادگان در طرحهای 
جهادی و رفع مشكالت بهداشت و درمان بوده است. آزادگانی هستند كه با ادامه 
تحصیل، پزشك یا داروساز شده و با ارتباط نزدیك با بیمار و تلفیق دانش نو با 
دانش بومی در قالب طرحهای جهادی به ویژه در مناطق كمتر برخوردار و نیازمند 

به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی، حضور پیدا كرده اند. 
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Introduction:  The purpose of this study was to explain 
sense of self-actualization among Student by perceived 
social support and social capital.
Method: In a Descriptive-correlational study, from 
among all students of various schools of Azerbaijan sha-
hid madani University, in 2018-2019, 361 students (211 
girls and 150 boys) were selected using multistage clus-
ter sampling method and using the margin of error Co-
chran. The participants completed the Multidimensional 
Scale of Perceived Social Support, Ahwaz Self – Actu-
alization Inventory and Social capital Inventory. Data 
analysis was performed using the Pearson correlation 
coefficient and multiple regression analysis (stepwise).
Findings: The results showed that there is a positive and 
significant relationship between perceived social support 
components with Sense of self-actualization. Also, there 
was a positive and significant relationship between the 
components of social capital with Sense of self-actual-
ization. Also, Stepwise regression results showed that 
from components of perceived social support, important 
person and friend were able to predict Sense of self-ac-
tualization. These results also indicated that from com-
ponents of social capital, Social solidarity and collective 
identity were able to predict Sense of self-actualization.
Discussion: Considering the positive relationship between 
perceived social support and social capital with Sense of 
self-actualization among students and predicting Sense 
of self-actualization.based on these variables, it can be 
concluded that perceived social support and social capi-
tal variables are important factors in explaining students’ 
Sense of self-actualization.
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Expended Abstract
Introduction: The sense of self-actualization, which is at the highest level in the 
range of Maslow’s needs, implies the flourishing of the talents and potential of 
human beings. The development of self-actualization has positive effects on in-
dividuals, especially students. Students with high self-actualization have a high 
degree of mental health, academic achievement and high. Life satisfaction; there-
fore, it is important to recognize the factors affecting self-actualization in students. 
Perceived Social support is one of the factors that appears to be related to sense of 
self-actualization on students. Perceived social support is a kind of mental judg-
ment in which one thinks that his family and friends will help him when faced with 
tensions and accidents. The sources of support make the person feel caring, lov-
ing, self-esteeming and worthwhile, and can successfully deal with stress factors 
by being part of a broad network of communication. But in addition to perceived 
social support, another factor that may be associated with self-actualization is so-
cial capital. This concept refers to the links and connections among the members 
of a network as a valuable resource, which creates norms and mutual trust that 
accomplish the goals of the members, and with known sociological variables such 
as trust, awareness, concern about others and public issues, Participation in public 
affairs, solidarity and group solidarity, and collaboration. Given that students are 
one of the main pillars of human resources in any country and play an important 
role in the transformation, progress and excellence of any society, the need for self-
fulfillment and therefore a healthy personality as well as understanding the factors 
associated with self-fulfillment becomes more apparent; Therefore, the realization 
of a sense of self-fulfillment requires the support that students receive from society 
and the environment to form their personality system. On the other hand, as the 
dimensions of social capital expand among students, it stimulates their efforts to 
comprehensively develop the value system and thus their self-realization; There-
fore, knowing the amount of support that students receive from the environment 
and society, knowing the amount of social capital and knowing how they relate 
to each other for any kind of planning in the areas of mental, social and cultural 
health to help students achieve self-fulfillment or self-fulfillment, Seems neces-
sary. Given the importance of perceived social support and social capital variables, 
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the purpose of this study was to explain Sense of self-actualization among Student 
by perceived social support and social capital.
Method: In a Descriptive-correlational study, from among all students of various 
schools of Azerbaijan Shahid Madani University, in 2018-2019, 361 students (211 
girls and 150 boys) were selected using multistage cluster sampling method and 
using the margin of error Cochran. The participants completed the Multidimen-
sional Scale of Perceived Social Support, Ahwaz Self – Actualization Inventory 
and Social capital Inventory. In this study, multi-stage sampling method was used. 
In this way, among the different faculties of Shahid Madani University of Azer-
baijan, the Faculty of Educational Sciences and Psychology, the Faculty of Litera-
ture, the Faculty of Agriculture and the Faculty of Basic Sciences were randomly 
selected. Then, a class was selected as a sample from each faculty for each degree 
(bachelor, master and doctorate). Before distributing the questionnaires, in order 
to attract the cooperation of the students of these classes, they were first provided 
with the necessary explanations about the purpose and importance of the research 
and were asked to answer all the questions of the questionnaire carefully. Then 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Ahwaz Self – Actualization 
Inventory and Social capital Inventory were distributed among them. In order to 
analyze the data, to express descriptive indicators of mean and standard deviation 
and due to the distance between variables to express correlation and the share of 
each predictor variable in predicting the criterion of inferential statistics, includ-
ing Pearson correlation coefficient and regression analysis SPSS.ver18 software 
was used.
Findings: In this study, 48.5% of the subjects were male and 51.5% of the sub-
jects were female; also, the highest frequency of the age range is related to the age 
range of 18-20 years and the lowest frequency of the age range is related to the 
age range of 27-29 years. The results showed that there is a positive and significant 
relationship between perceived social support components (friends, family and 
person) with Sense of self-actualization. Also, there was a positive and signifi-
cant relationship between the components of social capital (trust, networks and 
common norms, mutual cooperation and cooperation, empathy of understanding 
and mutual respect, co-operation and voluntary participation, collective identity) 
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with Sense of self-actualization. The positive relationship between perceived so-
cial support and social capital with self-actualization means that with increased 
perceived social support and social capital, self-actualization increases in students, 
and vice versa. Also, Stepwise regression results showed that from components of 
perceived social support, important person and friend were able to predict Sense 
of self-actualization. These results also indicated that from components of social 
capital, Social solidarity and collective identity were able to predict Sense of self-
actualization. The results also showed that there was no significant difference 
based on gender and age ranges between the subjects.
Discussion: Considering the positive relationship between perceived social sup-
port and social capital with Sense of self-actualization among students and pre-
dicting Sense of self-actualization.based on these variables, it can be concluded 
that perceived social support and social capital variables are important factors in 
explaining students’ Sense of self-actualization. In line with the results of previ-
ous researches, it can be concluded that families and friends are important sources 
of social support for students, and the quality and quantity of social relationships, 
social ties or social capital determines the growth and prosperity of students. So 
neglecting these factors can cost a lot of money for the higher education system. 
Therefore, by designing practical policies to increase the perceived social protec-
tion level, as well as expanding social capital, establishing interpersonal and group 
relationships, self-awareness and conflict resolution can be significantly affected 
by the costs and educational costs of the education system it’s great. Therefore, 
paying more attention to these variables and raising them among students and 
other groups is essential.  Despite the useful educational implications that can be 
deduced from the results of this study; like other studies, there are some limita-
tions. One of these limitations is that the present study was conducted only among 
students of a university and care should be taken in generalizing the results to 
other individuals and age groups. Therefore, it is suggested that in future research, 
different age groups be studied and the results be compared with the present study.
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مقدمه
توجه به انسان و ارزش و مقام او در جهان هستی، از دیرباز موردتوجه بشر بوده است. 
هر چند گرایش به انسان در برخی از دوره ها افول كرده است؛ اما بااین حال در سالهای اخیر، 

توجه روان شناسان انسان گرا به رویكردهای انسانی و انسان سالم بیشتر شده است )داف1 و 
همكاران، 2016(. آبراهام مازلو2 یكی از روان شناسان انسان گراست. او معتقد است، مكاتب 
قبلی روان شناسی به جنبه های مثبت، خالق و متعالی انسان، توجه كافی نداشته و بیشتر ابعاد 
تاریك و منفی روان انسان را بررسی كرده اند. از نظر مازلو، زمانی می توان زندگی بشر را 
به درستی بشناسیم كه از واالترین آرزوهایش آگاه شویم. او انسان كامل را »انسان خواستار 

تحقق« یا »انسان خود شكوفا« می داند )بیتل3 و همكاران، 2015(.
بر اساس نظریه مازلو، خودشكوفایی گرایش انسان برای شكوفا شدن آن چیزی است كه 
بالقوه در وی وجود دارد. این گرایش به تكوین تدریجی آنچه ویژگی فردی شخص ایجاب 
می كند و شدن هر آنچه شخص شایستگی شدنش را دارد، تعبیر میشود )كنریچ4، 2017(. 
بر اساس نظریه خودشكوفایی، فرد با خودشكوفایی باال، دارای آزادی اندیشه است و بدون 
آنكه به كالس و درس و كتاب نیاز داشته باشد، می تواند از هركس و هر موقعیتی نكات 
جدید و مثبت یاد بگیرد. چنین فردی اهداف مشخصی دارد و برای شناخت و رسیدن به آنها 
تالش می كند و ظرفیت زیادی برای پذیرش تجربه های جدید دارد، در مقابل فشار روانی، 
به جای سركوب عواطف مانند یك حفاظ در مقابل تأثیرات مخرب این فشارها عمل می كند 
ناكافی  از طرفی، تحصیالت   .2018 . )كامپتون5، 2018(  بر می دارد  و در جهت رشد گام 
اقتصادی  و شرایط  والدین  و سخت گیری  آسان گیری  نامناسب،  پروری  فرزند  روشهای  و 
1. Duff
2. Abraham Maslow
3. Beitel
4. Kenrick
5. Compton
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نامناسب می توانند از خودشكوفایی جلوگیری كنند و مانعی بر سر راه آن باشند )گرودوستوا1 
و همكاران، 2019(.

از سوی دیگر، عوامل حمایتی اجتماعی نیز می توانند بر خودشكوفایی تأثیرگذار باشند، 
زیرا انسان موجودی اجتماعی است كه با جامعه و افراد آن ارتباط متقابل دارد، همواره از 
محیط اطراف خود تأثیر می پذیرد و در طول زندگی نیازمند كمك و حمایت افرادی است 
كه در مراحل سخت و دشوار زندگی و حتی در دوران خوشی و شادمانی او را همراهی و 
حمایت كنند )لین2 و همكاران، 2013(. در همین راستا، مازلو حمایت اجتماعی را یك نیاز 
اساسی برای رشد هر فردی می داند )فینی و كالینز3، 2015(؛ زیرا حمایت اجتماعی، موجب 
خلق تصور مثبت از خود، پذیرش خود، امیدواری، احساس عشق و رضایت مندی می شود و 
می تواند یكی از عوامل مؤثر در احساس رشد و خودشكوفایی فرد باشد )ایوم4 و همكاران، 
كه  است  اطالعاتی  و  ابزاری  عاطفی،  همراهی  و  كمك  شامل  اجتماعی،  حمایت   .)2013
توسط دیگران تعیین می شود؛ اما نظریه پردازان حمایت اجتماعی معتقدند تمام روابطی كه 
اجتماعی،  ارتباط  به بیان دیگر،  نمی شوند.  محسوب  اجتماعی  حمایت  دارد،  دیگران  با  فرد 
منابع حمایت اجتماعی نیست؛ مگر اینكه فرد آن را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب 
برای رفع نیاز خود ادراک كند؛ بنابراین، نه خود حمایت، بلكه ادراک فرد از حمایت است 
كه اهمیت دارد )روگر5 و همكاران، 2016(. منظور از حمایت اجتماعی ادراک شده6، نوعی 
قضاوت ذهنی است كه بر اساس آن، فرد تصور می كند كه در هنگام روبرو شدن با تنیدگیها 
و حوادث زندگی، خانواده و دوستانش به او كمك خواهند كرد )گلوزا و پیولین7، 2017(. 
1. Grudistova
2. Lin
3. Feeney & Collins
4. Eom
5. Rueger
6. Perceived Social Support
7. Glozah & Pevalin
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داشته شدن، عزت نفس  دوست  مراقبت،  احساس  فرد  كه  می شوند  موجب  منابع حمایتی، 
برابر  در  ارتباطی  وسیع  شبكه  از  بخشی  در  داشتن  قرار  با  بتواند  و  كند  بودن  ارزشمند  و 
عوامل تنیدگی به خوبی مقابله كند )رید1 و همكاران، 2016(.  به طوركلی، حمایت اجتماعی 
روانی و  بر وضعیت جسمی،  كه  نامیده شده  »رضایتمندی«  با اصطالح  معادل  ادراک شده، 
رضایت از زندگی و جنبه های مختلف كیفیت زندگی افراد تأثیرات زیادی دارد و به عنوان 
یك عامل تعدیل كننده مؤثر در سازگاری با شرایط استرس زای زندگی شناخته شده است كه 
درنهایت منجر به احساس خودشكوفایی می شود )لی2 و همكاران، 2014(. در این راستا، 
نتایج پژوهش نجفی و باصری )2018( نشان داد كه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و امید 
به زندگی، خودشكوفایی و امید به زندگی و خودشكوفایی و حمایت اجتماعی ادراک شده 
سالمندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پژوهش سومرلین3 )1997(، نشان 
داد كه بین خودشكوفایی و رضایت از زندگی گروهی از زنان و مردان همبستگی مثبت و 
معنی دار وجود دارد. پژوهش فرنچ و جوزف4 )1999(، بیان كننده این بود كه خودشكوفایی 
با شادكامی و هدفمندی زندگی همبستگی مثبت دارد. فورد و پروسیدانو5 )1990(، نیز در 
پژوهشی دریافتند كه خودشكوفایی به طور مثبت با حمایتهای اجتماعی ادراک شده در ارتباط 
است. پژوهش پور شیخعلی و علوی )2015( نشان داد كه بین روابط عاطفی در میان خانواده 
و  مثبت  همبستگی  متوسطه،  مقطع  در  كرمان  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  و خودشكوفایی 

معنادار وجود دارد. 
درنتیجه  و  امنیت  احساس  با  می تواند  كه  است  دیگری  متغیر  اجتماعی6،  سرمایه 

1. Reid
2. Lee
3. Sumerlin
4. French & Joseph
5. Ford & Procidano
6. Social Captial
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خودشكوفایی در ارتباط باشد )زنجانی و فقیهی فرهمند، 2013(. مفهوم سرمایه را می توان 
برای اولین بار در یادداشتهای ماركس1 و در مفاهیمی چون ارزش افزوده پیدا كرد. در طول 
سالیان متمادی مفهوم سرمایه و متغیرهای مرتبط با آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته 

است؛ به نحوی كه امروزه، نقش سرمایه و انواع آن در آموزش نیز به كار برده شده است )دی2 
و همكاران، 2017(. 

سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر، بسیار مطرح شده و به دلیل داشتن ویژگیهای متمایز 
نسبت به سایر سرمایه ها، موردتوجه صاحبنظران قرار گرفته است )پورتز 3، 2014(. سرمایه 
اجتماعی به ارتباطات و پیوندهای میان افراد یك گروه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد كه 
با ایجاد قوانین و اعتماد بینابین موجب تحقق اهداف اعضای گروه می شود و با متغیرهای 
شناخته شده جامعه شناسی هم چون اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی، 
مشاركت در مسائل عمومی، انسجام و همبستگی گروهی و همكاری، ارتباط دارد )آلوارز4 و 
همكاران، 2017(. بر اساس تعریف بوردیو5 سرمایه اجتماعی، عبارت است از مجموع منابع 
فیزیكی یا غیرفیزیكی در دسترس فرد یا گروهی كه دارای شبكه نسبتًا بادوامی از ارتباطات 
نهادینه شده هستند. به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی برای بوردیو، آن بستر فرهنگی ناشی از 
همكاران،  و  الیسون6  از  نقل  )به  می شود  و صورت بندی  سازمان یافته  اجتماعی،  كنش های 

.)2014
به طوركلی، سرمایه اجتماعی در همه جا حاضر است؛ چه در رفتار با نزدیكان و دوستان 
در خانه، مدرسه و دانشگاه و چه در رفتار با مردم جامعه و این سرمایه نیازمند خودباوری 

1. Marx
2. De Zúñiga
3.Portes
4. Alvare
5. Bourdieu
6.Ellison
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و تحقق خویشتن است )سیگرت و كارپیانو 1، 2017(. به طوری كه دی- كلرک2 )2008( در 
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی رابطه 
مثبت و معنادار وجود دارد كه منجر به احساس خودشكوفایی می شود. نتایج پژوهش كوپر3 

ارتباط  باهم  اجتماعی و سرمایه روان شناختی  این است كه سرمایه  از  نیز حاكی   ،)2005(
دارند، به طوری كه فقدان یا ضعیف بودن سرمایه اجتماعی به انزوای فرد و فردگرایی منفی 
منتهی شده و درنهایت احساس خودشكوفایی فرد تضعیف می شود. بهادری خسروشاهی، 
هاشمی نصرت آباد و باباپور خیرالدین )2015(، با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهزیستی 
روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز به این نتیجه رسیدند، افرادی كه سرمایه اجتماعی 
مطلوب تری داشته باشند، از بهزیستی روان شناختی باالتر و درنتیجه از احساس خودشكوفایی 
نشان   )2013( فرهمند  فقیهی  و  زنجانی  مطالعه  نتایج  هم چنین،  برخوردارند.  نیز  باالتری 
احساس  به  رسیدن  كه الزمه  دارد  مثبت  رابطه  ایمنی  احساس  با  اجتماعی  كه سرمایه  داد 

خودشكوفایی است.
با توجه به اینكه دانشجویان یكی از اركان اصلی نیروهای انسانی هر كشور محسوب 
بررسی  لزوم  دارند،  تعالی هر جامعه ای  و  پیشرفت  در تحول،  به سزایی  نقش  و  می شوند 
خودشكوفایی و درنتیجه شخصیت سالم و هم چنین، شناخت عوامل مرتبط با خودشكوفایی 
بیش ازپیش آشكار می شود؛ بنابراین، تحقق احساس خودشكوفایی، نیازمند حمایتی است كه 
دانشجویان از جامعه و محیط اطراف كسب می كنند تا نظام شخصیتی آنها شكل بگیرد. از 
طرفی، وقتی ابعاد سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان گسترش می یابد، تالش آنها را برای 
توسعه همه جانبه نظام ارزشی و درنتیجه تحقق خویشتن برمی انگیزاند؛ بنابراین، آگاهی از 
میزان سرمایه  از  اطالع  می كنند،  دریافت  و جامعه  محیط  از  دانشجویان  كه  میزان حمایتی 
1. Saegert & Carpiano
2. De Klerk
3. Cooper
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اجتماعی و دانستن نوع ارتباط آنها با یكدیگر برای هر نوع برنامه ریزی در حوزه های سالمت 
روانی، اجتماعی و فرهنگی به منظور كمك به دانشجویان در زمینه تحقق خویشتن یا احساس 
خودشكوفایی، الزم و ضروری به نظر می رسد. لذا با توجه به این كه پژوهشهای اندكی نقش 

خودشكوفایی  احساس  با  ارتباط  در  را  اجتماعی  سرمایه  و  ادراک شده  اجتماعی  حمایت 
بررسی كرده اند، كاربستهای این پژوهش در عرصه های فرهنگی- اجتماعی و سالمت روانی، 
اهمیت دوچندان اجرای این پژوهش را تضمین می كند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف 
تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی در تبیین احساس خودشكوفایی 

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام گرفت.

روش
روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی 

بود. جامعه آماری پژوهش، شامل كلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
)در سه دوره كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری( بود كه در سال تحصیلی -98 1397 
مشغول به تحصیل بودند. از بین این دانشجویان 361 دانشجو )211 دختر و 150 پسر( با 
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول كوكران انتخاب 

شدند.
ابزار سنجش: شامل سه پرسشنامه بود:

-1 پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چندبعدی1: این پرسشنامه توسط زیمت، داهلم، 

زمیت و فارلی2 در سال 1988 برای سنجش ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده، طراحی شد. 
این پرسشنامه شامل 12 سؤال است كه خرده مقیاس خانواده شامل سؤاالت 3، 4، 8 و 11؛ 
خرده مقیاس دوستان شامل سؤاالت 6، 7، 9 و 12؛ خرده مقیاس شخص مهم شامل سؤاالت 
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support
2.Zimet
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1، 2، 5 و 10 است. پاسخ سؤاالت پرسشنامه به صورت لیكرت 7 گزینه ای كاماًل مخالفم تا 
كاماًل موافقم از 1 تا 7 نمره گذاری می شود. نمره كل مقیاس از جمع نمرات سؤاالت به دست 
می آید. حداقل نمره آزمودنیها 12 و حداكثر آن 84 خواهد بود. كسب نمره باال نشان دهنده 

میان  معناداری  مثبت  رابطه   2007 سال  در  افشاری  است.  اجتماعی  حمایت  باالی  ادراک 
نمرات این مقیاس و خرده مقیاسهای آن با رضایت از زندگی به دست آورد كه نشان دهنده 
روایی همگرا و واگرای این مقیاس است. در نمونه موردبررسی، همسانی درونی از طریق 
آلفای كرونباخ برای خرده مقیاسهای خانواده، دوستان و شخص مهم به ترتیب 0/90، 0/92 
و 0/87 محاسبه شد )به نقل از كرمانی، 2008(. در پژوهش حاضر، میزان پایایی كل مقیاس 

با روش آلفای كرونباخ 0/93 به دست آمد.
-2 پرسشنامه سرمایه اجتماعی1: این پرسشنامه توسط صیادی در سال 2010 برای سنجش 

سرمایه اجتماعی با زیر مؤلفه های اعتماد، شبكه ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همكاری 
متقابل، انسجام و همبستگی جمعی، همدلی درک و احترام متقابل و همیاری و مشاركت 
داوطلبانه، هویت جمعی ساخته شد. این پرسشنامه دارای 31 گویه است كه به صورت لیكرت 
5 گزینه ای كاماًل مخالفم تا كاماًل موافقم از 1 تا 5 نمره گذاری می شود. برای سنجش روایی 
پرسشنامه نیز از روایی صوری استفاده  شده است. بدین صورت كه برای هركدام از گویه های 
پرسشنامه و برای هر طیف، سؤالی كلی درباره همان طیف مطرح شد تا پاسخگویان برحسب 
موافقت یا مخالفت با آن گویه، نمره ای را انتخاب كنند. ازآنجاكه این نمره به صورت فاصله ای 
وارد شده است، همبستگی آن با گویه های هر طیف محاسبه شد كه برای سرمایه اجتماعی 
0/75 همبستگی معنادار گزارش شد. برای بررسی پایایی این پرسشنامه نیز از روش آلفای 
پور  فتاح  مرندی،  پور  )فتاح  است  شده  گزارش   0/90 آن  مقدار  كه  شد  استفاده  كرونباخ 
مرندی، محرم زاده و سید عامری، 2014(. در پژوهش حاضر، پایایی كل مقیاس با استفاده از 

1. Social capital Inventory
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روش آلفای كرونباخ 0/90 به دست آمد.
-3 مقیاس خودشکوفایی اهواز )ASAI(1: مبنای فرم نهایی پرسشنامه خودشكوفایی كه 

پرسشنامه 50  زاده هنرمند در سال 2001 ساخته است،  مهرابی  نجاریان و  اسماعیل خانی، 
ماده ای خودشكوفایی لستر است. این مقیاس دارای 25 گویه و تك بعدی است. نمرات هر 
تا  از 1  اوقات  اوقات و اغلب  به ندرت، گاهی  لیكرت 4 گزینه ای هرگز،  گویه به صورت 
4 ارزش گذاری می شود. نمره كل مقیاس از مجموع گویه ها به دست می آید. حداقل نمره 
آزمودنیها 25 و حداكثر آن 100 خواهد بود. نمره بین 25 تا 42 نشان دهنده خودشكوفایی 
 62 از  باالتر  نمره  و  متوسط  خودشكوفایی  نشان دهنده   62 تا   42 بین  نمره  فرد،  ضعیف 
استادان متخصص  را  مقیاس  این  اعتبار صوری  است.  فرد  قوی  نشان دهنده خودشكوفایی 
دانشگاه شهید چمران اهواز تأیید كردند و ضریب پایایی آن توسط اسماعیل خانی با روش 
آلفای كرونباخ معادل 0/92 و با روش تنصیف معادل 0/90 به دست آمده است )اسماعیل خانی 
و همكاران، 2001(. در پژوهش حاضر، پایایی كل مقیاس با استفاده از روش آلفای كرونباخ 

0/87 به دست آمد.
روش اجرا و تحلیل: در این پژوهش از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد. به این 

صورت كه از بین دانشكده های مختلف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت تصادفی، 
دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشكده ادبیات، دانشكده كشاورزی و دانشكده علوم پایه 
برگزیده شدند. سپس از هر دانشكده برای هر مقطع تحصیلی )كارشناسی، كارشناسی ارشد و 
دكتری( یك كالس به عنوان نمونه انتخاب شد. قبل از توزیع پرسشنامه ها، برای جلب همكاری 
دانشجویان این كالسها، ابتدا توضیحات الزم در مورد هدف و اهمیت پژوهش به آنها ارائه شد 
و از آنها خواسته شد به تمام سؤاالت پرسشنامه با دقت پاسخ دهند. سپس پرسشنامه حمایت 
اجتماعی ادراک شده چندبعدی، پرسشنامه سرمایه اجتماعی و مقیاس خودشكوفایی بین آنها 

1. Ahwaz Self – Actualization Inventory
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توزیع شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، برای بیان شاخصهای توصیفی از میانگین و انحراف 
از  بیان همبستگی و میزان سهم هر یك  به دلیل فاصله ای بودن متغیرها جهت  استاندارد و 
متغیرهای پیش بین در پیش بینی متغیر مالک از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی 

پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS.ver18 به كار گرفته شد.

یافته ها
در جدول )1( اطالعات جمعیت شناختی )جنسیت و سن( آزمودنیها ارائه شده است.

جدول )1( اطالعات جمعیت شناختی )جنسیت و سن(
%fمتغیر

جنسیت
17548/5مرد
18651/5زن
100%361كل

دامنه سنی

18-2017047/1
21-2312334/1
23-265515/2
27-29133/6

100%361كل

بر اساس نتایج جدول )1(، 48/5 درصد از آزمودنیها مرد و 51/5 درصد از آزمودنیها زن 
بوده اند؛ همچنین بیشترین فراوانی دامنه سنی مربوط به دامنه سنی 18-20 سال و كمترین 

فراوانی دامنه سنی مربوط به سن 27-29 سال است.
در جدول )2(، میانگین و انحراف معیار مؤلفه های متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده 
به عنوان  خودشكوفایی  احساس  متغیر  و  پیش بین  متغیرهای  به عنوان  اجتماعی  سرمایه  و 
اجتماعی  حمایت  مؤلفه های  بین  پیرسون  همبستگی  ضرایب  هم چنین  و  مالک  متغیرهای 
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ادراک شده و سرمایه اجتماعی با متغیر احساس خودشكوفایی ارائه شده است.
جدول )2( میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون مؤلفه های حمایت اجتماعی 

ادراک شده، سرمایه اجتماعی و احساس خودشکوفایی
خودشکوفاییMSDمتغیرها

0/38 **17/084/68دوستان
0/35 **19/834/74خانواده

0/39 **17/945/57شخص مهم
0/25 **15/563/52اعتماد

0/38 **13/503/32هنجارهای مشترک
0/36 **9/532/87تعاون و همكاری
0/46 **13/423/31همبستگی جمعی
0/42 **18/935/05همدلی و همیاری

0/45 **10/193/23هویت جمعی
75/4810/63خودشكوفایی

ادراک شده  اجتماعی  مؤلفه های حمایت  بین  داد كه  نشان  <p داده های جدول )2(   0/01 **

)دوستان، خانواده و شخص مهم( با احساس خودشكوفایی رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین، 
بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی )اعتماد، شبكه ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همكاری 
با  داوطلبانه، هویت جمعی(  متقابل و همیاری و مشاركت  احترام  و  متقابل، همدلی درک 

احساس خودشكوفایی نیز رابطه مثبت مشاهده شد.
برای تعیین نقش مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی در احساس 
از  استفاده  از  قبل  اما  شد؛  استفاده  گام به گام  شیوه  به  چندگانه  رگرسیون  از  خودشكوفایی 
رگرسیون گام به گام، در تمام معادالت ابتدا پیش فرضهای استفاده از مدل رگرسیون از طریق 
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با دو شاخص  آزمون دوربین- واتسون )D-W(، برای استقالل خطاها و آزمون هم خطی 
آزمونهای  نتایج  گرفت.  قرار  موردبررسی   VIF یا  واریانس  تورم  عامل  و  تحمل  ضریب 

دوربین- واتسون و شاخصهای هم خطی در جدول )3( آمده است.

جدول )3( مقادیر آزمون دوربین- واتسون، شاخص ضریب تحمل و عامل تورم واریانس برای 

استقالل خطاها و زمینه هم خطی

منبع پیش بینیمتغیر مالک
آزمون دوربین 

واتسون
شاخص ضریب 

تحمل
VIF شاخص

خودشكوفایی

شخص مهم
1/881/001/00دوستان

انسجام و همبستگی جمعی
1/781/001/00هویت جمعی

با توجه به داده های جدول )3(، می توان گفت كه مقادیر عددی آزمون دوربین- واتسون، 
است و شاخصهای هم خطی ضرایب  موردبررسی  متغیرهای  برای  استقالل خطاها  بیانگر 
تحمل و VIF نشان داد كه بین متغیرهای پیش بین هم خطی وجود نداشت و نتایج حاصل از 

مدل رگرسیون قابل اتكا است.
سایر مشخصه های رگرسیون پیش بینی احساس خودشكوفایی بر اساس حمایت اجتماعی 
بر  احساس خودشكوفایی  پیش بینی  برای  كه  است؛  شده  ارائه   )4( در جدول  ادراک شده، 
استفاده  گام به گام  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  روش  از  ادراک شده  اجتماعی  حمایت  اساس 
 P>0/1 و P>0/05 شد. مالكهای ورود و خروج برای متغیرهای پیش بین به مدل به ترتیب
تعریف شد. طبق این روش، مؤلفه شخص مهم در گام اول و مؤلفه دوستان در گام دوم 
وارد مدل رگرسیون شدند و مؤلفه خانواده به دلیل رعایت نشدن این مالكها وارد مدل نشد.
جدول )4( مشخصه های آماری رگرسیون گام به گام حمایت اجتماعی ادراک شده بر احساس 
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خودشکوفایی )361 نفر(

متغیر گاممتغیر مالک
RR2DfFBBetaTپیش بین

خودشكوفایی
شخص اول

2/97***35/830/460/24***)359 و 1(0/390/15مهم

2/87***22/700/540/23***)359 و 1(0/430/18دوستاندوم

 p> 0/001 ***

نتایج جدول )4( نشان داد كه مؤلفه شخص مهم در گام اول، احساس خودشكوفایی را با 
تبیین 0/15 درصد واریانس پیش بینی كرد. مؤلفه دوستان نیز در گام دوم با تبیین 0/18 درصد 

واریانس، احساس خودشكوفایی را پیش بینی كرد.
احساس  بر  اجتماعی  سرمایه  گام به گام  رگرسیون  آماری  مشخصه های   ،)5( در جدول 
خودشكوفایی ارائه شده است. مالكهای ورود و خروج برای متغیرهای پیش بین به مدل به 
ترتیب P>0/05 و P>0/1 تعریف شد. طبق این روش، مؤلفه همبستگی جمعی در گام اول 
و مؤلفه هویت جمعی در گام دوم وارد مدل شد و مؤلفه های اعتماد، شبكه ها و هنجارهای 
مشاركت  و  همیاری  و  متقابل  احترام  و  درک  همدلی  متقابل،  همكاری  و  تعاون  مشترک، 

داوطلبانه به دلیل رعایت نشدن این مالكها وارد مدل نشدند.
جدول )5( مشخصه های آماری رگرسیون گام به گام سرمایه اجتماعی بر احساس خودشکوفایی 

)361 نفر(
RR2DfFBBetaTمتغیر پیش بینگاممتغیر مالک

همبستگی اولخودشكوفایی
4/65-***0/32-1/04-55/31***)359 و1(0/460/21جمعی

4/23-***0/29-0/97-38/99***)359 و1(0/270/28هویت جمعیدوم
p> 0/001 ***
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نتایج جدول )5( نشان داد كه مؤلفه همبستگی جمعی در گام اول، احساس خودشكوفایی 
را با تبیین 0/21 درصد واریانس پیش بینی كرد. هم چنین، مؤلفه هویت جمعی در گام دوم، 

احساس خودشكوفایی را با تبیین 0/28 درصد واریانس پیش بینی نمود.

در جدول )6( نیز نتایج تحلیل واریانس یك راهه جهت مقایسه میزان خودشكوفایی بر 
اساس جنسیت و دامنه های سنی ارائه شده است.

 جدول )6( نتایج تحلیل واریانس یك راهه جهت مقایسه میزان خودشكوفایی بر اساس جنسیت و
دامنه های سنی

SSdfMSFpمنبعM + SDگروه بندی

جنسیت
بین 46/97+74/11مرد

317/161317/16گروهی
2/820/09

درون 34/12+76/9زن
40371/55359112/45گروهی

دامنه 
سنی

20-
1875/10+65/51

بین 
195/20365/06گروهی

0/570/63

23-
2175/10+80/71

26-
2373/11+72/28

درون 
40493/52357113/42گروهی

29-
2776/8+30/78

و  جنسیت  اساس  بر  معنی داری  تفاوت  هیچ گونه   ،)6( جدول  در  مندرج  نتایج  اساس  بر 
.)P>0/05( دامنه های سنی در بین آزمودنیهای پژوهش وجود ندارد
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بحث
اجتماعی  ادراک شده و سرمایه  اجتماعی  نقش حمایت  تعیین  با هدف  پژوهش حاضر 
انجام گرفت.  آذربایجان  مدنی  دانشگاه شهید  دانشجویان  احساس خودشكوفایی  تبیین  در 

نتایج پژوهش، نشان داد كه مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده شامل دوستان، خانواده 
و شخص مهم با احساس خودشكوفایی رابطه مثبت دارند. مؤلفه های سرمایه اجتماعی نیز 
شامل اعتماد، شبكه ها و هنجارهای مشترک، تعامل و همكاری متقابل، انسجام و همبستگی 
با  هویت جمعی  داوطلبانه،  مشاركت  و  همیاری  و  متقابل  احترام  و  درک  همدلی  جمعی، 
اجتماعی  گام به گام حمایت  نتایج رگرسیون  دارند.  مثبت  رابطه  نیز  احساس خودشكوفایی 
ادراک شده بر احساس خودشكوفایی نشان داد كه مؤلفه های شخص مهم و دوستان، احساس 
بر  اجتماعی  سرمایه  گام به گام  رگرسیون  نتایج  هم چنین،  می كنند.  تبیین  را  خودشكوفایی 
احساس خودشكوفایی نشان داد كه مؤلفه های همبستگی جمعی و هویت جمعی، احساس 
سرمایه  و  ادراک شده  اجتماعی  حمایت  مؤلفه های  سایر  می كنند.  تبیین  را  خودشكوفایی 

اجتماعی به دلیل ناچیز بودن قدرت پیش بینی وارد مدل رگرسیون نشدند.
یافته های فوق با نتایج پژوهشهای پور شیخعلی و علوی )2015( مبنی بر ارتباط روابط 
عاطفی خانواده و خودشكوفایی، دی- كلرک )2008( مبنی بر رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه 
روان شناختی، كوپر )2005( مبنی بر ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی، فرنچ و 
جوزف )1999( مبنی بر ارتباط بین خودشكوفایی با شادكامی و هدفمندی زندگی، سومرلین 
)1997( مبنی بر ارتباط خودشكوفایی و رضایت از زندگی، فورد و پروسیدانو )1990(، مبنی 
بر ارتباط خودشكوفایی با حمایتهای اجتماعی ادراک شده، بهادری خسروشاهی و همكاران 
)2015(، مبنی بر رابطه سرمایه اجتماعی و بهزیستی روان شناختی و زنجانی و فقیهی فرهمند 

)2013(، مبنی بر رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت و خودشكوفایی هم خوانی دارد.
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به  استناد  با  خودشكوفایی  احساس  در  ادراک شده  اجتماعی  حمایت  نقش  تبیین  در 
پژوهشهای قبلی می توان به نظریه حمایت اجتماعی  ساراسون، ساراسون و پیرس1 )1990(  
اشاره كرد كه ادراک فرد از در دسترس بودن حمایت دیگران را نشان می دهد و پنج بعد 

ابزاری، حمایت اطالعاتی و حمایت  ارزشمندی، حمایت  حمایت عاطفی، حمایت خود- 
شبكه اجتماعی را در برمی گیرد كه فرد در صورت داشتن روابط اجتماعی در سطوح مختلف 
منابع ساختاری حمایت اجتماعی مانند پیوند قوی، شبكه های اجتماعی و عضویت گروهی 
در طول  نظریه،  این  اساس  بر  برخوردار شود.  و حمایتها  مساعدتها  این  انواع  از  می تواند 
به تدریج،  و  می یابد  تحول  نیز  حمایت  به  نیاز  رشدی،  تحوالت  با  همراه  انسان،  زندگی 
شكلهای پیچیده تری به خود می گیرد؛ ولی در هیچ برهه ای از زندگی این نیاز، اهمیت خود را 
از دست نمی دهد. یكی از علتهای پیچیده تر شدن نیاز به حمایت اجتماعی، مقتضیات رشدی 
فرد و گسترش شبكه های اجتماعی او است. بر مبنای نظریه نیازهای انسانی مازلو، به رغم 
این تغییرات، آنچه مهم است، ضرورت وجود این جنبه از روابط اجتماعی است كه نیازهای 
اجتماعی احساس تعلق به دیگران، نیاز به احترام و نیاز به تحقق خویشتن یا خودشكوفایی 
را در چارچوب حمایت اجتماعی قابل بررسی می كند )ایوم و همكاران، 2013(. تحقیقات 
كند،  دریافت  ذكرشده  منابع  از  را  بیشتری  اجتماعی  حمایت  فرد  هراندازه  می دهد،  نشان 
می تواند با پرورش و به كارگیری استعدادها و قابلیتهای بالقوه خود با عوامل تنش زای زندگی 
هم چنین    .)2015 كالینز،  و  )فینی  می كند  كمك  تحقق خویشتن  به  امر  این  و  كند  مقابله 
پژوهشهای متعددی ثابت كرده اند، حمایت اجتماعی از جانب دوستان، خانواده و سایر افراد 
به كاهش انزوا و كاهش فشار روانی منجر شده و در فرد احساس عزت نفس و ارزشمندی 
ایجاد می كند. بنابراین، چنین فردی، یك انسان خودشكوفاست كه كنش وری زندگی وی در 
حد كمال و زندگی او بیش از یك فرد معمولی تحقق یافته و غنی  شده است )گرودوستوا و 

1. Sarason, Sarason, & Pierce
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همكاران، 2019(.
هم چنین، در تبیین نقش سرمایه اجتماعی در احساس خودشكوفایی می توان به نظریه 
بوردیو اشاره كرد كه سرمایه اجتماعی را به عنوان شبكه ای از روابط مطرح می كند كه نه یك 

ودیعه طبیعی یا یك ودیعه اجتماعی، بلكه محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، 
آگاهانه یا ناآگاهانه است كه به دنبال تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی است، مستقیمًا در 
و  الیسون   ( كرد  باید تالش  آن  برای كسب  و  هستند  قابل استفاده  بلندمدت  یا  كوتاه مدت 
متقابلی كه  دارد، روابط  انسانها تمركز  میان  بر روابط  اجتماعی،  همكاران، 2014(. سرمایه 
به طوركلی،  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  آنها  نگرش  و  دارد  جریان  انسانها،  عمر  طول  در 
سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است كه مستلزم پیوندهای 
شبكه ای مثبت و مبتنی بر اعتماد است و موجب ارتقای همكاری اعضای آن می شود. این 
اعضاء در روابط میان فردی خود خالق هستند، همدلی و همدردی را برای هم دیگر نشان 
می دهند، با دیگران احساس خویشاوندی كرده، آنها را درک می كنند، دوست دارند و به آنها 
كمك می كنند؛ كه این ویژگیها مبتنی بر نظریه مازلو درباره جایگاه احساس خودشكوفایی 
در سلسله مراتب نیازها است )آلوارز و همكاران، 2017(. بر این اساس، پژوهشهای متعددی 
نشان داده اند كه باال بودن میزان سرمایه اجتماعی، به دنبال خود افزایش سطح سالمت فردی 
و عمومی، امید به زندگی، رضایت مندی بیشتر از زندگی، بهبود روابط میان فردی، بهزیستی 
روانی و درنتیجه تحقق احساس خودشكوفایی را به همراه داشته است )گلوزا و همكاران، 
2017(.  بنابراین، محیط اجتماعی كه فرد در آن قرار دارد و درون آن به تعامل می پردازد، 
با بهزیستی روان شناختی رابطه تنگاتنگی دارد. افرادی كه روابط گسترده ای با دیگران دارند، 
گسترده تری  اجتماعی  منابع  به  و  هستند  درگیر  اجتماعی  شبكه های  در  گسترده ای  به طور 
دسترسی دارند، ازنظر سالمتی و بهزیستی روان شناختی و احساس خودشكوفایی در سطح 

مطلوب تری قرار دارند )روگر و همكاران، 2016(.
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هستند  كشور  انسانی  سرمایه های  به عنوان  دانشجویان  كه  كرد  بیان  می توان  درمجموع 
بر عهده دارند، كم توجهی  مهمی  نقش  پیشرفت و سازندگی كشور  در  اینكه  به  توجه  با  و 
قشر  این  روان شناختی  نیازهای  ارضای  و  در رشد شخصیت  مؤثر  عوامل  به  بی توجهی  یا 

می تواند تأثیرات منفی فراوانی در سالمت روانی و سایر جنبه های زندگی شان داشته باشد؛ 
بنابراین، با تمركز و توجه بیشتر بر میزان حمایتهای اجتماعی دریافتی و سرمایه اجتماعی 
یافته های  براین،  عالوه  كرد.  كمك  آنها  در  سالم  شخصیت  رشد  به  می توان  دانشجویان، 
پژوهش حاضر، می تواند منافع زیادی برای نظام آموزش عالی داشته باشد، زیرا خانواده و 
دوستان به عنوان منابع مهم حمایت اجتماعی برای دانشجویان هستند و از طرفی، كیفیت و 
كمیت روابط اجتماعی، پیوندهای اجتماعی و یا سرمایه اجتماعی تعیین كننده فرصتهای آنان 
در زمینه های گوناگون خواهد بود. لذا، غفلت از این عوامل می تواند هزینه های مالی زیادی 
افزایش  عملی جهت  سیاستهای  طراحی  با  بنابراین،  باشد؛  داشته  عالی  آموزش  نظام  برای 
میزان حمایتهای اجتماعی ادراک شده و هم چنین گسترش سرمایه اجتماعی، برقراری روابط 
بین فردی و گروهی، خودآگاهی و حل تعارض به طور قابل توجهی می توان از عوارض و 
هزینه های آموزشی و عالی نظام آموزش عالی كاست. باوجود تلویحات آموزشی و تربیتی 
مفیدی كه از نتایج این پژوهش استنباط می شود؛ هم چون سایر پژوهشها محدودیتهایی نیز 
در آن قابل مشاهده است. ازجمله این محدودیتها این است كه پژوهش حاضر فقط در بین 
دانشجویان یك دانشگاه انجام گرفت و در تعمیم نتایج آن به سایر افراد و گروههای سنی باید 
احتیاط كرد. لذا پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی، گروههای مختلف سنی نیز موردمطالعه 

قرار گیرند و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود.
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تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مسئوالن و دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان كه با حمایتهای خود 

زمینه انجام این پژوهش را ممكن ساختند كمال تشكر و قدردانی را داریم.
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