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Abstract
Aim: This study evaluates the impact of social network
and social support on mental health. Clearly, mental
health is affected by body health, anxiety levels, and
depression and social function. Method: In this research,
various theories (Vol man, Fisher, Turner ...) have been
evaluated about the social network, social support and
mental health. The statistical population consisted of male
and female students of Tehran university and data
collection was done by using a questionnaire, 370 students
were selected by random sampling method. Data analysis
was done using SPSS software. Pearson correlation
coefficient and multivariate regression were used to
interpret and analyze the data. Results: The results of the
study indicate that there is a meaningful relationship
between the social network and social support with mental
health dimensions.Conclusion: That is, the greater the
social networking and social support of the individual, the
same as his mental health increases.
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چکیده

   

رب یعامتجا تیامح

و یعامتجا

 این پژوهش به میزان اثرگذاری ش هکب:هدف

 سالمت روان م
   مسج تمال،  واضح اس ناور تمالس هک ت     مت ثأ ررر از س.یپردازد
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    دانشجویان دخت گشناد یسانشراک عطقم رسپ و ر ا آ عمج و هدوب نارهت ه و یر

    یباشد که با روش نمونه گی دادعت یفداصت یر
 اطالعات با استفاده از پرسشنامه م
 تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرم اف از ررر. نفر از دانشجویان انتخاب شدهاند370
اس پی اس اس انجام گرفته و برای تفسیر و تحلیل دادهها از آزمونها ای ض بیر
 نتایج مطالعه: یافتهها.همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید
     

حاکی از آن است که بین شب هک اجتم اب یعامتجا تیامح و یعا تمالس داعبا

 یعنی هر چق هکبش هنماد رد: نتیجه گیری.روانی رابطه معنی داری برقرار است
یرود به همان میزان سالمت روان او نیز
 اجتماعی و حمایت اجتماعی فرد باالتر م
.افزایش پیدا خواهد داشت
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مقدمه
ایران از جمله کشورهایی است که ساختار جمعیتی جوانی دارد .بخش مهم و اثرگذار گروه سنی جوان ،دانشجویان هستند که از اقشار
برگزیده جامعه محسوب میشوند .دانشجویان پس از ورود به دانشگاه ب یدج طیحم ا دی بور  رو      م ممیش نو ددد که طیحم و یگدنز اب     
  

اجتماعی قبلی آنها متفاوت است .لذا محیط جدید مشکالتی را برای آنها بوجود میآورد .شرایط نامساعد خوابگاه ،احس ،تبرغ سا
مشکالت تحصیلی ،رقابتهای فشرده دوران دانشجویی نداشتن تفریح و سرگرمی ،ن زا دعب بسانم لغش نتفای زا ینارگن و یتحارا       
اتمام تحصیل ،مشکالت ادامه تحص  ...و لی  یتحاران هب التبا ضرعم رد ار نایوجشناد ر ناو ی بارطضا هلمج زا سفا و ر رارق یگد      
میدهند .بنابراین ضرورت دارد بحث س رارق تیولوا رد رشق نیا یناور تمال

     

،یزیربت( دوش هداد           .) 85موض ضضوع س یناور تمال   

دانشجویان مسئلهای است حیاتی که امروزه چالشهای اساسی را برانگیخته است .وقوع بیم لاح رد نایوجشناد نایم رد یناور یرا

    

طهای دانشگاه به حساب میآید.
یباشد .این مسئله دغد هغ ای مهم برای سیاستگذاران حوزه فرهنگی و آموزشی محی 
افزایش م 
اهميت سالمت رواني به حدي است که سازمان بهداشت جهاني از سال  ١٩٩٢به اين سو ،روز  ١٠اکتبر را روز جهاني س يناور تمال   
نامگذاري کرده است( .فدراسيون جهاني سالمت روان .) ٢٠12 ،این سازمان ،سالمت روان را جدای از بیماری روانی بیان میکند و آن
سهای معمولی زندگی غلبه نماید و
را به عنوان حالتی از بهزیستی که فرد براساس آن میتواند تواناییهایش را تشخیص دهد ،بر استر 
به صورت مفید و ثمربخش کار کند و در جامعه خود سهم داشته باشد ،تعریف میکند (لکچر و شارما.) 2012 ،
مطالعات متعددی در کشورهای مختلف جهان برای شناسایی عوامل مؤثر بر سالمت روان دانش ،یل ،یاک( تسا هدش ماجنا نایوج

    

ژیائو ،ناکائو و پارک .) 2009 ،بر اساس این مطالعات ،عوامل مؤثر بر سالمت روان شامل ویژگیییهاییی جمعی ،نس :لثم ؛یتخانش ت     
جنس ،سابقۀ تحصیلی ،سالهای تحصیلی ،شخصیت ،تنهایی و محیط خانه است (لکچر و شارما.) 2012 ،
امروزه سالمتي به عنوان مفهومي متأثر از مجموعة پیچیدهای از عوامل زيستي ،رواني ،اجتماعي ،و  ...در نظر گرفته میشود که ديگر
تنها دغد ةغ دست اندر كاران علوم پزش يك نيست ،بل هك تمامي دانشمندان علوم رفتاری و اجتم متجا ناسانشناور هژيو هب ،يعا ا و یع    
جامعه شناسان به بررسي آن میپردازند .جامعه شناسان بر اين باورند هك سالمتی و بيماری روانی ،صرف ًاًا واقعياتی زيس و یتخانش ت

اي    

روانشناختی نيستند ،بل هك به طور همزمان ،دارای ابعاد و ماهيت اجتماعی نيز میباشند .عوامل اجتماعی ،همانگونه هك م ممیتواننددد نقش
مهمی در ا جي اد ،حفظ ،و ارتقاء سالمتی ايفا نمايند؛ در بروز ،شيوع ،وتداوم بيماری نيز دارای سهمی اساسیاند .به ديگر سخن ،گرچه
ترديدی نيست هك افراد در ميزان آسیب پ يذ ری نسبت به بیماریهای روانی با كي ديگر تفاوتهای زيستی و فردی دارند ،اما مسئله اين
است هك ميزان اين تفاوتها تحت تأثير موقعيت اجتماعی و حتی مهمتر از آن ،برداشتی هك افراد از آن موقعيت دارن رتشيب بتارم هب د     
یشود (كوكرين.) 376 1،
م 
یکی از مهمترین عواملی که شناخت آن میتواند در ارتقاء کیفیت سالمت روانی دانشجویان نقش تعیین کنندهههای داش هت ریغتم دشاب    
شب هک و روابط اجتماعی به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی است .این مفهوم اخیر ًاًا مورد توجه محققان حوزه سالمت قرار گرفته و
باعث گسترش هرچه بيشتر مطالعات مربوط به اهميت تأثير م يح ط اجتماعي بر س تمال

شدهههانددد (ک نمکرب و يچاوا  ٢٠٠٠ ،،، ،،؛ مانت و رنا

لينچ ٢٠٠٢ ،؛ ابرين و همکاران ٢٠٠٣ ،؛ پيرس و ديوي -اس ميت ٢٠٠٣ ،؛ سامپس نو  ٢٠٠٣ ،،؛ تانس  واش ،لات و ،گنيلراد      ٢٠٠٤؛ فاض و یل
همکاران 1392 ،؛ بری و ولش  ، 2010فونگ ساوان و همکاران  .) 2006شواهد تجربی نشان میدهند نرخ مرگ و مير در ميان افرادي با
شب هک های اجتماعي قوي ،نصف يا كي

سوم افراد با پيوندهاي اجتم عض يعا ي  و هداز نیسح( تسا ف ه ،ناراکم        .) 10 :1 39 1رز ن زي

نشان داد سرما ةي اجتماعي در فراهم آوردن حمایتهای عاطفي و رواني در ارتقاء سالمت رواني افراد موثرن ،زر( د

 .) 2000گرانوو رت
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بر شب هک ها و پيوندهاي اجتماعي هك سطح دسترسي افراد به منابع اقتصادي و اجتماعي را ارتقا م ممیدهنددد تأ رش( دراد ديك ي ناث نايف ي    ،
)8 : 1380
در نظریه شب هک موضوع اصلی ،روابط است و واحد تشکیل دهنده ساخت جامعه ،شب هک های تعاملی هستند .ساخت اجتماعی به عن ناو
یک شب هک  ،از اعضای شب هک و مجموعهای از پیوندها که افراد ،کنشگران یا گروهها را به  مه م لصت     م ممیس زا ددد ،تش .تسا هدش لیک   
اعضای شب هک میتوانند افراد ،گروهها ،نهادها ،موجودیتهای حق ای و یقو    س امزا نننها ا و  ...باش ،نملو( دن     .) 988 1دانش مولع نادنم   
رفتاری و اجتماعی ،مفهوم شب هك اجتماعي را به عنوان استعارهای براي توصيف مجموعهء پيچيدهء روابط بين اف راك هب دار     م ممیبرنددد.
مسأله اصلي در ديدگاه شب هك  ،روابط است؛ واحد تش يك ل دهندهء ساخت جامعه نيز شب هک های تعاملي هستند و جامعه زيچ ي زا رتشيب    
افراد و روابط اجتماعي نيست (کامران و ارشادی .) 388 1 ،لذا نقطۀ تمرکز دیدگاه ش هکب

هک تسا نیا

هب یاج رب دیکات و هجوت          

کنشگران و ویژگیهای فردیشان به عنوان واحد تحلیل ،به س خا ت هجوت نارگشنک نیا نیب طباور را      م ممیکنددد( .کارتوس ،ی
باستانی .) 2001 ،تحلیل گران شب هک  ،میزان حمایت اجتماعی یک شب هک اجتماعی را تابعی از ترکیب و س خا ت نآ را

 2004؛

م ممیداننددد (ولم و ن

فرانک.) 2001 ،
از این دیدگاه شب هک های اجتماعي ،نوعي سرما هي اجتماعي براي افراد فراهم میآورند و در واقع در اين شب هک ها ا از حما و دامتعا ،تي
روابط عاطفي با ساير افراد برخوردار میشوند .طرفداران نظریهی شب هك بر اين باورند هك وجود شب هک های اجتماعي به صورت ح يليا
در مقابل عوامل فشارزاي دروني عمل میکنند ،به نحوي هك با فراهم آوردن حمايتهاي عاطفي ،دوستیها و فرصتهایی ب لامعا يار   
اجتماعي معني دار در قالب سرما هي اجتماعي ،اث هم رايسب ر م رثؤم و  ي ب  ر زفا و دارفا سفن تزع  ا اب هلباقم ناوت شي م و تالكش        
یها دارد و در نهايت به احساس سالمت رواني منجر میشود (کارولین.) 08 1 -1901 : 2000 ،
افسردگ 
در شب هک وقتی از روابط صحبت میشود ،معمو ًالًال بر پیوندها تاکید میشود؛ چون رواب دنویپ هب جتنم ط      م ممیگ در ددد و م ممیتوانددد ان عاو
متفاوتی را شامل شود .پیوندهای گوناگون ،حمایتهای اجتماعی متنوعی را برای اعضای شب هک فراهم میسازند .به اب رگید ترابع    
تهای مختلف دست مییابند( .خلیلی)311 : 1394 ،
تنوع روابط ،افراد به طیف وسیعی از حمای 
نظریه شب هک امکان تفکیک تحلیلی بین ساخت پیوندها (سایز ،تراکم ،ترکیب) ،خصوصیات تعاملی (شیوهی تماس ،فراوانی تماسسس) و
خصوصیات کارکردي (حمایتی ابزاري ،عاطفی ،اطالعاتی) را فراهم میکند .اف ار ددد حمایتتتهاییی متن اضعا زا ار یعو ي دوخ هکبش      
دریافت میکنند .براي مثال ،خویشاوندان (دور و نزدیک) ،دوستان ،همسایگان ،گروهها و انجمنها منابع مهمی میباشند که میتوانددد
در صورت نیاز به آنها مراجعه کرد .پیوندهای گوناگون ،حمایتهای متنوعی را براي اعضاي شب هک فراهم میسازند و به عبارت دیگر
یس نزا ددد ت ییاناوت ا   
با تنوع روابط ،افراد به طیف وسیعی از حمایتهای مختلف دست مییابند .حمایتهای اجتماعی افراد را ق ردا م مم 
رویارویی با مشکالت روزمره بحرانهای زندگی را داشته باشند .منبع حمایت و این هک چه نوع پیون یاهد ی ف ار یتیامح عون هچ  را مه      
تهای فراهم شده ،بیشتر ت وصخ ریثأت تح ص ات دنتسه طباور تای        ویژگیییهاییی
میکنند از اهمیت بسزایی برخوردارند .انواع حمای 
فردي ،به عبارت دیگر ،ویژگیهای شب هک مهمتر از ویژگیهای فردي میباشند .بر این اساس ان ،هکبش هزاد

ارت ،بیکرت کککک کککککم و دیگر

خصوصیات شب هک در ابعاد ساختی و تعاملی بر میزان و نوع حمایت دریافتی تأثیر میگذارد (باستانی و دیگري.) 67 - 69 : 386 1،
مطالعات انجام شده پیرامون حمایتهای اجتماعی موجود در شب هک های اجتماعی ب زکرمت بلطم نیا ر      داشت هههانددد که هکبش هچره
شخصی وسیعتر و متنوعتر باشد فرد قدرت مقابله با مشکالت را بیشتر داشته و کمتر در مقابل مش تالک

ریذپ بیسآ ،نملو( .تسا      

 .) 21 :9991ترنر در این راستا مطرح میکند که نظام پیوند اجتماعی به طور مس  یهاگآ و قیالع رب میقت ا دارف       تأثثیر م ممیگ راذ ددد .در
جوامعی که بنا به دالیل مختلف روابط و پیوندهای اجتماعی در سطح مطلوبی قرار ندارند و افراد از تعامالت اجتماعی عقالیی اجتناب
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یکنند ،شکل گیری و رشد سرمایه اجتماعی به کندی صورت میگیرد و در نتی هج در این گونه جوامع پدیده فردگرایی خودخواهانه
م 
رشد میکند و متعاقب آن همبستگی اجتماعی کاهش مییابد .ک دارفا )یعامتجا هیامرس( یعامتجا تالیامت حطس شها راچد ار         
یکند و احساس انزوا و احساس تنهایی در سطح جامعه گسترش مییابد (ترنر.) 629 -916 : 2003 ،
انزوای اجتماعی م 
در میان نظریههای جامعه شناسی ،نظریه انسجام اجتماعی دورکیم بیش از دیگ تیمها هب نار    

تأثثیر پیون اهد ییی اجتم تیعضو رب یعا    

انومیک و آسیبی افراد پرداخته است .طبق نظر او ،انسجام اجتماعی دو عنصر اساس دراد ی  .1::حمایتتت اجتم یعا

. 2کنت .یعامتجا لر

حمایت اجتماعی با فراهم کردن پیوندهای اجتماعی افراد را به اهداف مشترک دلبسته میکند و به  یعامتجا تاعوضوم ع دنم هقال     
میسازد .از دیدگاه دورکیم هنگامی که رابطۀ فرد با جامعه ضعیف یا قطع میشود ،به عبارت دیگر فرد منزوی میشود ،انتقال پیوس ۀت
ایدهها و احساسات صورت نمیگیرد .در این حالت است که فرد تحت حمایت قرار نمیگیرد و هیچ کنترلی ب لامعا وا ر    نم ممیشوددد،
فرد هیچ تعهدی به اهداف و ارزشهای جامعه از جمله کمک به دیگ و تدعاسم ،نار

ووووووو وووووووو

ارقرب ،عونمه یرای ر  ی ر ع طباو ا یفط

احساس نمیکند .انزوای اخالقی و عدم دریافت حمایت نیز ناامیدی ،بی ه مغ ،ییانعم یب ساسحا ،یفد  ،ن ،هودنا د ساسحا نتشا

...

      

ارزشمندی و افسردگی را به دنبال میآورد )دورکیم.) 378 1،
یکی دیگر از عوامل مؤثر در سالمت روانی افراد متغیر حمایت اجتماعی است .حمایت اجتماعی یکی از منابع مهم برای حفاظت است
که به دریافت ادراک آرامش ،مراقبت ،عزت یا کمک به افراد یا گروه اشاره دارد( .رجبی و همکاران ) 1394 ،اگرچه در نظری ههههاییی
شب هک به مفهوم حمایت به عنوان یک متغیر واسط اشاره شده است اما بسیاری از متفکران علوم رفتاری با طرح نظریه حمایت اجتماعی
به طور مستقیم به این مفهوم پرداختهاند .اهمیت حمایت اجتماعی تا بدان جاست که یافتههای بین فرهنگی ( )5991لین نشان م ممیدهددد
که منبع اصلی شادابی در آمریکا و اروپا به جای درآمد ،حمای یالاک هک دندقتعم و تسا یعامتجا ت

قر ا هب دراد دوجو یتب نام        

همیاری .لین نشان میدهد که همیاری و مصاحبت (نمادهای حمایت اجتماعی) ،سهم بیشتری در مقایسه با درآمد در خوشبختی اف دار
دارد( .لین.) 104 : 2000 ،
کاالگان و موریسی در مروری انتقادی بر تحقیقات حوزه سالمت و حمایت اجتماعی نشان دادند که حمایت اجتماعی میتواند نقش
مهمی در حفظ سالمتی افراد و کاهش آثار منفی فشارهاي فراوان ناشی از م یم شیازفا اب روطنیمه .دشاب هتشاد هعماج و طیح زان
حمایت اجتماعی از میزان مرگ و میر بیماران کاسته شده و بروز ناخوشیهای جس رتمک دارفا رد یناور و یم م دوش ی

      

و ناگالاک(     

موریسی .)3991 ،لي و همكارانش در تحقيقي با عنوان "حمايت اجتماعي به عنوان سپر استرسهای فرهنگ پ يذ ري» به مطالعه هطبار
حمایتهای اجتماعي و سالمت روان دانشجويان كره در  2004پرداختند .آنها به اين نت هجي رسيدند هك حمايت اجتماعي رابطه مثبتي
با سالمت روان دانشجويان دارد و دانشجوياني هك داراي سطح با ييال از حمایتتتهاییی اجتم دنتسه يعا  ،،، ،،فش و يناور ياهرا

سرتسا    

فرهنگ پ يذ ري كمتري دارند( .لي و همكاران .)414-993 : 2004 ،تامپسون و همكارانش نيز نشان دادند حمايت اجتماعي و پيوندهاي
مشترك همانند هويت فرهنگي ،زبان و عاليق مشترك در سازگاري و سالمت رواني نقش مهمي دارند (تامپسون و همكاران.) 2002 ،
مفهوم حمایت اجتماعی اشاره بر دسترس قرار داشتن مجموعهای از منابع و روابطی میکند که این منابع در مواقع ل یوس زا دیاب موز    
فرد ،خانواده یا جامعه فراهم شده باشد تا شهروندان از شادابی اجتماعی برخوردار باشند .دوستان ،آشنایان ،خانواده ،م و یرهش نارید
دولتمردان با ایجاد مجموعهای از خدمات عینی و اطالعاتی میتوانند به ش نیا .دننک کمک دارفا یعامتجا یبادا تامدخ

نم و ا عب

      

شها ا و
موجب میشود که فرد احساس مراقبت ،دوست داشتن ،عزت نفس و ارزشمند بودن خود را با خود احساس کند که نیا    ارز 
احساسها از طریق ارتباط با شب هک های اجتماعی در سطح جامعه و خانواده که افراد دارند ،شکل میگیرد .به نظر آمس تیامح گنارت   
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اجتماعی یعنی احساس تعلق داشتن ،پذیرفته شدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن؛ به ای ره یارب قیرط ن

    

درف نما طابترا کی    

یآورد که احساس محبت و نزدیکی از ویژگیهای اصلی این روابط است (آرمسترانگ.) 87 : 1372 ،
م 
حمایت اجتماعی ،میزان برخورداری از محبت ،همراهی و توجه اعضای و ناتسود ،هداوناخ

رفا ریاس ا یخرب .تسا هدش فیرعت د

حمایت اجتماعی را واقعیتی اجتماعی و برخی دیگ درف کاردا زا یشان ار نآ ر     م ممیداننددد( .علیپ ،رو

     

 ) 134 : 1385حمای یعامتجا ت   

شکلهای مختلفی دارد مانند حمایتهای اطالعاتی ،مبادلهای ،عاطفی ،ابزاری ،مادی و اجتماعی (فرالن نندر .) 76 : 2003 ،حمایتتتهاییی
اجتماعی از نظر ولمن انواع متفاوتی دارند که عبارت است از :حمایت مصاحبتی ،حمایت عاطفی ،حمای ،یلام تیامح ،یتامدخ ت     
حمایت اطالعاتی و حمایت مشورتی (ولمن .)012 :2991 ،فیشر نیز بر سه نوع حمایت تاکید م ممیکنددد که تیامح :زا تسا ترابع     
مشورتی ،حمایت مصاحبتی و حمایت عملی (فیشر.) 28 1 : 1982 ،
در کل محققان و نظریه پردازان حمایت اجتماعی براي تبیین چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی ب زا یناور یتمالس ر ود فتسا لدم ا هد      
میکنند :مدل تأثیر مستقیم (کلی) و مدل تأثیر غیرمستقیم یا فرضیهی حائل در برابر استرس .مدل تأثیر غیرمستقیم یا ضربه گی ناونع ر   
میکند که حمایت اجتماعی عمدت ًاًا هنگامی که سطح استرس باالست ،بر سالمت روانی مؤثر است ،طبق این مدل ،حمای یعامتجا ت   
افراد را در مقابل اثرات بیماري زاي رویدادهایی که فشار روانی را تشدید میکنند ،حفظ میکند (علی پور 1385 ،؛ صادقی و دیگران،
 378 1؛ شوارتز و دیگران .) 2003 ،بر پایه مدل تأثیر مستقیم ،حمایت اجتماعی صرف نظر از ای سا تحت درف هک ن ت دشاب سر

یا ،هن        

اثرهاي سومندي بر سالمتی دارد (علی پور 1385 ،؛ شوارتز و دیگران 2003 ،؛ میازاکی و همکاران )5 200 ،و نداشتن حمای یعامتجا ت   
داراي پیامدهاي منفی بر سالمتی افراد است .فرضیهی اصلی این مدل عنوان میکند که هر چه حمایت اجتم هب دشاب رتشیب درف یعا
همان میزان وی از سالمتی بیشتري برخوردار خواهد بود .در نتی هج سالمتی فرد مت ادروخرب نازیم زا رثأ ر و ي ی زا

  

جا تیامح تما یع      

است (حسین زاده و همکاران) 1391:7 ،

رو ش

مدل تحلیل پژوهش :تأثیر مستقیم و غیر مستقیم شبکه بر سالمت روانی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است .بن هک ،هعلاطم عوضوم ترورض هب ا زا زاین دروم تاعالطا یروآ عمج مزلتسم            
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران بود از روش پیمایش و تکنیک توزیع پرشسنامه در بین پاسخگویان اس ،دش هدافت    (که رد
آن از گروه معینی از افراد خواسته شد به تعدادی پرسش مشخص که برای همه یکس نهد خساپ دوب نا د      ).س الاؤ تتت پرسش همان دروم   
استفاده ش لما

س الاؤ تتت پرسش همان جا تیامح هدش درادناتسا تما تمالس و یع

یتالاوس ،یناور و یعامتجا هکبش شجنس یارب

        

پرسشهایی برای سنجش ویژگیهای اقتصادی اجتماعی پاسخگویان بود که با استفاده از نرم افزار آماری  spssمورد تجزیه و تحلیل
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قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران تشکیل دادند که ب زا هدافتسا ا   
فرمول كوكران  370نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی برگزیده شدند .برای نمونه گی یا رد یر نن ننن
پژوهش از تمام دانشکدههای دانشگاه تهران به تناسب حجم نمونه و نسبت زنان و مردان (  60درصد زن ،نا

 40درص هنومن )نادرم د   

گیری به عمل آمده است.
ابزار
الف) مقیاس شب هک اجتماعی :شب هک اجتماعی تارهای در هم تنیدهای از روابط اجتماعیاند که افراد را احاطه کردهاند .برکمن همچنین
ویژگیهای این روابط را به عنوان «روابط میان کنشگران در درون یک سیستم» تعریف میکنددد( .ب نمکر  ) 2000:848 ، ،ب شجنس یار   
عملیاتی شب هک اجتماعی از مقیاس محقق ساختهای استفاده گردید که روابط اف ناگیاسمه ،هداوناخ حطس هس رد ار دار        -بس و ناگت
دوستان اندازه گیری میکند .از مجموع نمرات این معرفها نمره کل ش هکب

حطس رد یعامتجا     رتب هههای محاس هب و هدیدرگ ا سپ ز   

استاندارد کردن نمرات ،شب هک اجتماعی در سطح فاصلهای مورد سنجش قرار گرفته است .مقدار آلفای کرونباخ ای اب ربارب سایقم ن    
 0/ 83است.
ب) مقیاس حمایت اجتماعی :حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت ،همراهی و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد
اطالق میشود( .سارافینو ، 2002 ،به نقل از علی پور  ) 1385به منظور سنجش این مفهوم از مقیاس حمایت اجتماعی واک و سپیلیف ،س
همکاران ( ) 986 1استفاده شده است .این آزمون براساس ساختار نظری مبتنی بر دیدگاه کوب از حمایت اجتماعی تهیه شده است .در
اين تحقيق ،مقدار ضريب آلفاي كرونباخ  0/ 764محاسبه شده است.
ج) مقیاس سالمت رواني :بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني ،سالمت رواني در مفهوم كلي بهداشت ،توانا يي كامل براي ايفاي
نقشهاي اجتماعي رواني و جسمي تعريف شده است .سالمت روان قابليت ارتب زوم طا و و ن

اب گنهامه

دي حالصا و رییغت ،نارگ      

م يح ط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايالت شخصي به طور منطقي ،عادالنه و مناسب میباشد( .سازمان بهداشت جهاني)5991 ،
به منظور بررسی سالمت روانی دانشجویان از پرسش همان ومع تمالس م ییی یییی گل  گربد ( (  ) 1972اس تمالس همانشسرپ .تسا هدش هدافت      
عمومی یک پرسشنامه سرندی 2مبتنی بر روش خود گزارش دهی است .سؤا تال اين آزمون براي يررسي وضعيت پاس گخ ووو در ط لو
كي

ماه گذشته است .اين آزمون چهار زیر مقياس زير را در برمي گيرد :عالیم جسمانی ،ا کراک رد لالتخ ر ،یعامتجا د     اض و بارط

افسردگی .در اين پژوهش ،مقدار ضريب آلفاي كرونباخ  0/ 30 9محاسبه شده است.
یافتهها

ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی :از مجموع  370دانشجوی مورد بررسی  60درصد را زنان و  40درصد را م لیکشت نادر    دادهانددد .از

نظر وضعيت تأهل  94 /3درصد دانشجویان مجرد 3/8 ،درصد آنها متأهل و  1/9درص اهنآ د    مطلق هههانددد .توزی نایوجشناد یناوارف ع    
برحسب رشته تحصیلی نشان میدهد که  36 /4درصد دانشجویان در رشتههای گروه علوم انسانی 2/53 ،درصد آنها در رشتههای علوم
پایه 20 ،درصد آنها در رشتههای فنی و  8/4درصد آنها در رشت هههها ای هن هب لوغشم یرامعم و ر لیصحت       ب دو هههانددد .توزی یناوارف ع   
دانشجویان برحسب قوميت نشان میدهد که از مجموع  370دانشجوی مورد بررسی 50 /3،درصد دانشجویان فارس 22 /4 ،درصد آنها
تها ا
ترک 8/6 ،درصد آنها کرد 5/9 ،درصد آنها لر و  3درصد آنها عرب بودهاند .همچنین  7/9درصد دانشجویان متعلق به سایر قومی 
بوده و  1/9درصد آنها قوميت خود را مشخص نكردهاند.
1-Screening questionnaire
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب وسعت شبکه اجتماعی
شب هک اجتماعی

درصد

فراوانی

وسیع ()72-81

19

5/1

متوسط () 17 -9

612

58 /4

محدود ()8-0

135

36 /5

جمع

370

100

توصيف شب هک اجتماعی :برای سنجش شب هک اجتماعی دانشجویان از سه شاخص استفاده شده است )1 :میزان روابط با افراد خانواده )2
میزان ارتباط با همسایگان و بستگان  )3میزان ارتباط با دوستان .به عبارت دیگر نمره شب هک اجتماعی از مجموع نمرات این سه شاخص
محاسبه گردیده است .میانگین نمرات شب هک اجتماعی  11/4و میانه آن  12میباشد .همچنین دامنه نمرات  22 -4بوده است.
جدول شماره یک توزیع فراوانی دانشجویان را برحسب وسعت شب هک اجتماعی نشان میدهد .از مجموع  370دانشجوی مورد مطالع ،ه
شب هک اجتماعی  5/1درصد دانشجویان وسیع 58 /4 ،درصد متوسط و  36 /5درصد محدود بوده است.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب میزان حمایت اجتماعی
میزان حمایت اجتماعی

فراوانی

درصد

باال ( ) 23 - 19

53

9/5

متوسط ( )81- 10

260

70 /2

پایین ()9-0

75

20 /3

جمع

370

100

توصیف حمایت اجتماعی :مقیاس حمایت اجتماعی میزان حمایت افراد را بر حسب سه خرده مقیاس خانواده ،دوستان و سایرین مورد
سنجش قرار میدهد .میانگین نمرات حمایت اجتماعی  14 / 58و میانه آن  15میباشد .همچنین دامنه نمرات  23 -5بوده اس .ت

لودج   

شماره دو توزیع فراوانی دانشجویان را برحسب میزان حمایت اجتماعی نشان میدهد .از مجموع  370دانشجوی مورد مطالعه ،حمایت
اجتماعی  9/5درصد دانشجویان در سطح باال 70 /2 ،درصد در سطح متوسط و  20 /3درصد در سطح پایین بوده اس .ت

ب ههههه ط یلک رو   

یتوان گفت اکثریت دانشجویان از حمایت اجتماعی در سطح متوسطی برخواردار بودند.
م 
جدول شماره  :3آمارههای توصیفی عالئم جسمانی
ابعاد سالمت روانی
عالئم جسمانی
اختالل در کارکرد اجتماعی
اضطراب

میانگین

ان فارح     

چولگی

میانه

نما

11/25

4/ 33

0/ 003

12

12

9/ 77

4/ 47

0/092

9

12 /2

معیار

5

0

21

5

0

81

11

0

21

0

21
14

84

0/611

11/ 50

افسردگی

13 / 97

5/ 28

0-/ 72 5

14

14

مقیاس کل سالمت روانی

48 / 97

15 / 49

0/113

46

42

توصیف سالمت روانی و ابعاد آن :برای سنجش سالمت روانی دانشجویان از مقی سا

حداقل

حداکثر

 28س یناور تمالس یلاو     گل  گربد ( (

)GHQ

استفاده شده است .این آزمون شامل چهار خرده مقیاس عالیم جسمانی ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،اضطراب و افسردگی میباشددد.
آمارههای توصیفی این خرده مقیاسها در جدول شماره سه آمده است .میانگین نمرات سالمت روانی  48 / 97و میانه آن  46م ممیباشددد.
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همچنین دامنه نمرات  84 - 14بوده است .توزیع فراوانی این متغیر نسبت به توزیع نرمال ،به مق راد  0/113چ و دراد تبثم یگلو نازیم    
کشیدگی آن  -0/117است.
جدول شماره  :4توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب میزان سالمت روانی
میزان سالمت روانی

درصد

فراوانی

باال ( ) 84 - 65

73

19 /7

متوسط ( ) 64 - 34

233

63 /0

پایین () 33 -0

64

17 /3

جمع

370

100

جدول شماره  4توزیع فراوانی دانشجویان را برحسب میزان سالمت روانی نشان میدهد .از مجموع  370دانشجوی مورد مطالعه ،میزان
سالمت روانی  19 /7درصد دانشجویان در سطح باال 63 ،درصد در سطح متوسط و  17 /3درصد در سطح پایین بوده است.
جدول شماره  :5ضرایب همبستگی بین شبکه اجتماعی با سالمت روانی و ابعاد آن
نمره کل

ابعاد سالمت روانی
افسردگی

س تمال      

اضطراب

روانی

اختالل در ک درکرا

متغیر مستقل
عالئم جسمانی

اجتماعی

0/ 48

0/ 32

0/ 33

0/ 65

0/90

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 07

370

370

370

370

370

همبستگی

sig

ش هکب       

تعداد

اجتماعی

آزمون فرضیه اول :بین شب هک اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول شماره  5مقادیر ضریب همبستگی بین شب هک اجتماعی با سالمت روانی و ابعاد آن در بین دانش ناشن ار نایوج    م ممیدهددد .ش هکب
اجتماعی با کلیه ابعاد سالمت دارای رابطه معنی داری است اما بیش ار یگتسبمه رادقم نیرت

متجا هکبش ا ب یع ا لالتخا  درکراک رد

       

اجتماعی دارد  .r =0/ 65مقدار ضریب همبستگی بین شب هک اجتماعی و نمره کل سالمت روانی برابر با  r =0/ 48است .تغییرات این دو
متغیر به اندازه متوسط با یکدیگر هم راستا است ،یعنی افزایش شب هک روابط اجتماعی به میزان زیادی با افزایش س هارمه یناور تمال    
است.
جدول شماره  :6ضرایب همبستگی بین حمایت اجتماعی با سالمت روانی و ابعاد آن
نمره کل
سالمت

ابعاد سالمت روانی
افسردگی

اضطراب

روانی

متغیر مستقل
اختالل در کارکرد

عالئم جسمانی

اجتماعی

0/18

0/ 65

0/ 66

0/ 73

0/44

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

0/ 00

370

369

370

370

370

همبستگی

sig

حمایت      

تعداد

اجتماعی

آزمون فرضیه دوم :بین حمایت اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول شماره  6مقادیر ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی ب عبا و یناور تمالس ا ا نیب رد نآ د ناشن ار نایوگخساپ       م ممیدهددد.
حمایت اجتماعی با کلیه ابعاد سالمت دارای رابطه معنی داری است اما بیشترین مقدار همبس اب یعامتجا تیامح ار یگت رد لالتخا   

  

کارکرد اجتماعی  r =0/ 73دارد .در مرتبه بعد اضطراب و افسردگی باالترین همبستگی را با حمایت اجتماعی دارند (به ترتیب  0/ 66و

25

تحلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شبکه اجتماعی ...

 .)0/ 65مقدار ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی و نمره کل سالمت روانی برابر با  ،r =0/18یعنی هرچه میزان حمای یعامتجا ت   
باال رود ،سالمت روانی نیز افزایش مییابد.
جدول شماره  :7ضرایب رگرسیونی شبکه و حمایت در پیش بینی سالمت روانی
B

متغیر مستقل
constant

6/53

Std.Error

Beta

1/ 66

sig

t

3/8

شب هک اجتماعی

- 0/ 32

0/ 14

- 0/90

حمایت اجتماعی

3/ 17

0/ 14

0/ 87

0/ 00

- 2/ 32

0/ 02

21 / 93

0/ 00

تبیین رابطه همزمان شب هک و حمایت اجتماعی با سالمت روانی
با توجه به مدل تحلیلی تحقیق در این قسمت سعی در مقایسه تأثیر مستقیم و غی تمالس رب یعامتجا هکبش میقتسم ر

یناور

.میراد

      

جدول شماره  7خروجی رگرسیون چند متغیره بین شب هک و حمای ناشن ار یناور تمالس اب یعامتجا ت       م ممیدهددد .اگرچه بیرض   
همبستگی ساده بین شب هک اجتماعی و سالمت روانی برابر با  0/ 48است ام گر لیلحت رد ا ر نویس ی ریغتم دنچ  ههههه هههههه به  ضحم و ندش درا    
همزمان شب هک به همراه حمایت اجتماعی این مقدار به  -0/90کاهش مییابد.
آزمون فرضیه سوم :به نظر میرسد شب هک اجتماعی از طریق حمایت اجتماعی تأثیر غیر مستقیم معنی داری بر سالمت روانی دارد.
نمودار مسیر زیر نشان دهنده آن است که شب هک اجتماعی به طور مستقیم تأثیر منفی (و ناچیزی) بر سالمت روانی دارد ( )- 0/09اما با
وارد کردن حمایت در مدل و محاسبه تأثیر غیر مستقیم شب هک از طریق حمایت بر سالمت ،نحوه تأثیر متغی هکبش ر

یناور تمالس رب      

بطور مشخصتر نمایان میگردد ،به نحوی که میزان تأثیر غیر مستقیم برابر با  0/ 56بدست م ممیآیددد .به هکبش ینامز رگید نایب    
اجتماعی در سالمت روانی مؤثر است که حمایت اجتماعی به دنبال داشته باشد.

تأثیر مستقیم شبکه اجتماعی بر سالمت روانی = - 0/ 09
تأثیر غیرمستقیم شبکه اجتماعی بر سالمت روانی = ( 0/ 56 = )0/ 87 × 0/ 65

بحث و نتیجه گیری

کل تأثیر شبکه اجتماعی بر سالمت روانی = 0/ 47 = - 0/ 09 + 0/ 56

سالمت و بهداشت روانی دانشجویان مسئلهای حیاتی است که یکی از دغد هغ های مس یگنهرف و ییوجشناد روما نیلوئ      دانش اگ هههها ا
محسوب میشود ،چرا که دانشجویان از تأثیر گذار ترین اقشار هر جامعه به شمار میآیند که در صورتی ایف  یخیرات شقن رگا خ دو     
خواهند بود که از سالمت روانی کامل بر .دنشاب رادروخ

شها ا و فش  هارمه يددعتم ياهرا ا هب هك تس
زن اب ييوجشناد يگد     تنش ش

صورتهای مختلف سالمت روانی – اجتماعي دانشجويان را تهديد میکنددد .اف ةرود رد دار لیصحت ی رد یهاگشناد 

  

راشف ضرعم       و

آسیب پذیری بیشتری قراردارند؛ به واسطۀ حضور عوامل بیشمار همچون دوری از خانواده ،زندگی در خوابگاه دانش یوج ی هب دورو ،
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مجموعۀ بزرگتر و پر تنش ،سازگاری با فرهنگ و افراد مختلف ،مشکالت اقتصادی و نداشتن درآمد کافی ،نوع فعالیت و نقشی که
انجام میدهند و همچنین انتظارات متعددی که دیگران از آنها دارند و مسئولیتی که این افراد برای خود قائل هستند .نيازهاي س تمال
جوانان و مخصوص ًاًا دانشجویان در بستر تحو تال اجتماعي در سطح جهاني و ملي گوياي کاستیهای چندي است .چرا که غا رد لب   
پژوهشهای حوزه سالمت ،به ابعاد جسماني و فيز يكي سالمت بيشتر توجه شده و ابعاد رواني و اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته
است .دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی با نقد این گفتمان زیستی – پزشکی توجهات را به ارتباطات و شیوههای زندگي مرسوم بين

انسانها جلب کردند چرا که معتقدند زندگي سالمتر ،محصول تعامل اجتماعي بين فردي و م يح ط اجتماعي -اقتص ةدننك هطاحا يدا   
افراد است( .سرگین و الیتون)594 : 2000 ،

پژوهش حاضر با علم به اهمیت متغیرهای روانی – اجتماعی در حوزه سالمت روانی به رب ر یس    تأثثیر ش هکب

رب یعامتجا تیامح و    

سالمت روانی در بین دانشجویان دانشگاه تهران پرداخته است .مطالعات انجام شده پیرامون حمایتهای اجتماعی موجود در شب هک های
اجتماعی بر این مطلب تمرکز داشتهاند که هرچه شب هک شخصی وسیعتر و متنوعتر باشد فرد قدرت مقابله با مشکالت را بیشتر داش هت و
کمتر در مقابل مشکالت آسیب پذیر است( .ولمن .) 21 :9991 ،در شب هک وقتی از روابط صحبت میشوددد ،معمو ًالًالًالًال ب دیکات اهدنویپ ر    
میشود؛ چون روابط منتج به پیوند میگردد و میتواند ان ،نوگانوگ یاهدنویپ .دوش لماش ار یتوافتم عاو        حمایتتتهاییی اجتم یعا
متنوعی را برای اعضای شب هک فراهم میسازند .به عبارت دیگر با تنوع روابط ،افراد به طی عیسو ف ی زا     حمایتتتهاییی مختل تسد ف   
ییابند.
م 
روش تحقیق در مطالعه حاضر پیمایش و تکنیک جمع آوری دادهها پرسشنامه میباشد .جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان
دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران هستند که با استفاده از فرمول كوكران  370نفر از آنها به عنوان نمونه یقحت یرامآ ق هب    
روش نمونه گیری احتمالی برگزیده شدند.
نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که از مجموع  370دانشجوی مورد مطالعه ،ش هکب

یعامتجا     5/1درص رد نایوجشناد د   

حد وسیع 58 /4 ،درصد متوسط و  36 /5درصد در حد محدود بوده است .توزیع متغیر حمایت اجتماعی نشان میدهد که  9/5درصد
دانشجویان در سطح باال 70 /2 ،درصد در سطح متوسط و  20 /3درصد در سطح پایین بوده است .به طور کلی میتوان گف تیرثکا ت   
دانشجویان مورد مطالعه ،میزان سالمت روانی  19 /7درصد دانشجویان در سطح ب ،الا

 63درص و طسوتم حطس رد د

 17 /3درص رد د

سطح پایین بوده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از آن است که شب هک اجتم عبا هیلک اب یعا ا ینعم هطبار یاراد تمالس د ما .تسا یراد ا    

    

بیشترین مقدار همبستگی را حمایت اجتماعی ب خا ا ت دراد یعامتجا درکراک رد لال       ،r = 0/ 65مق ب یگتسبمه بیرض راد ی هکبش ن    
اجتماعی و نمره کل سالمت روانی برابر با  r = 0/ 48است یعنی هرچه دامنه شب هک اجتماعی پیرامون افراد باال رود ،س زین یناور تمال    
ییابد.
افزایش م 
این یافته با تحقیقات خیراهلل پور (  ) 1383و کامران و ارشادی (  ) 1393تریبا همسو است .خیراهلل پ  رو ( (  ) 1383تأثثیر عوام و یعامتجا ل
سرمایه اجتماعی بر سالمت روانی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی را مورد بررسی قرار داد .یافتههای بررسی او نشان میدهد که نیب   
شرایط اقتصادی و اجتماعی و عناصر سرمایه اجتماعی با سالمت روانی رابطه وجود دارد.
کامران و ارشادی (  ) 1393به بررسی تاثیرات روابط اجتماعی که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی شب هک نام برده م ممیشوددد ،ب تمالس ر   
روان (جسمانی ،اضطراب ،کارکرد ،افسردگی) پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهددد که دور رتالاب یعامتجا هیامرس هچره
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سالمت روانی بیشتر افزایش پیدا میکند .در این حالت زنان انواع زنانهتر حمایت اجتماعی (عاطفی) و مردان انواع مردان هههتررر حمایت
شهای افراد در م رب هکبش یاضعا درو تمالس      
(مالی ،عملی ،اطالع رسانی) را فراهم میکنند .از طرفی دیگر نحوه ادراکات و نگر 
روان آنان مؤثر بوده است.
نتی هج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان میدهد که حمایت اجتماعی با کلیه ابعاد سالمت دارای رابطه معنی داری است .ام نیرتشیب ا   
مقدار همبستگی را حمایت اجتماعی با ا کراک رد لالتخ ر یعامتجا د    

 r = 0/ 73دارد .در مرتبه نیرتالاب یگدرسفا و بارطضا دعب      

همبستگی را با حمایت اجتماعی دارند (به ترتیب  0/ 66و  .)0/ 65مقدار ضریب همبستگی بین حمایت اجتم تمالس لک هرمن و یعا     
روانی برابر با  ،r = 0/418یعنی هرچه میزان حمایت اجتماعی باال رود ،سالمت روانی نیز افزایش مییابد.
این یافته با تحقیقات محققان دیگر کام ًالًال همسو است .فوجیتا و کانائوکا (  ) 2003و استیوارت و سولدو (  ) 2011دریافتن تیامح هک د    
ِن منحصر به فرِدِد سالمت روان است؛ از این رو حمای  یارب یعامتجا ت ا رف ا یلیخ د      
اجتماعی منجر به سالمت روان میشود و پیش بی ِن
مهم است و کمبود آن با بسیاری از مشکالت روانشناختی؛ مثل افسردگی ،تنهایی و اضطراب رابطه دارد( .اس ،نیک

( .) 2003رجبییی و

علیبازی) زائو (  ) 2006لئو و جیا (  ) 2008نیز دریافتند که ب نعم یگتسبمه ناور تمالس و یعامتجا تیامح نی ی .دراد دوجو یراد

    

طهماسبی پور و طاهری (  ) 2012نشان دادند که دانشجویان با حمایت اجتماعی باال از سالمت روان باالتری برخوردارند.
یهای عمدهای اس هک ت
برخورداری از حمایت اجتماعی جهت تعمیق روابط و کاستن از نگرانیها نیز از جمله استراتژ 

م ممیتوانددد در

بهبود سطح سالمت روان در دوران پراسترس دانشجویی کمک کننده باشد.
توجه به تمام ابعاد وجودی انسان (به ویژه دانشجویان به عنوان یک قشر تاثیرگذار) به منظور بهبود و ارتقاء س هب تیمها ،ناور تمال   
مقوله حمایت اجتماعی میباشد .منظور از حمایت اجتماعی کمک یا حمایتی است که از جانب اعضای شب هک های اجتماعی برای فرد
فراهم میشود .از ویژگیهای تعلق به شب هک ارتباطی ،داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر اس انع زا هک ت صص ص صصصصر حمای یعامتجا ت   
یگردد.
محسوب م 
اگرچه ضریب همبستگی ساده بین شب هک اجتماعی و سالمت روانی برابر با  0/ 48است اما در تحلیل رگرسیونی چند متغی ضحم هب هر    

وارد شدن همزمان شب هک به همراه حمایت اجتماعی این مقدار به  – 0/90کاهش مییابد .به بیان دیگر نوعی همبستگی مستقیم ک ککاذب
بین شب هک و سالمت روانی وجود دارد .اجرای تحلیل مسیر نشان میدهد که شب هک ها از طریق کارکرد حمایتی غیر مستقیم ب تمالس ر   

روانی تأثیر معنی دار قابل توجهی میگذارند.
اگرچه شب هک های اجتماعی مساوی حمایتهای اجتماعی نیستند ،اما یکی از کارکردهای مهم شب هک های اجتماعی ،حمای یعامتجا ت   
است .شب هک های فردی در مقابل بحرانهای زندگی از افراد حمایت میکننددد .اف دار کم کککها ا و حمایتتتهاییی متن یاضعا زا ار یعو   
یکنند .مطالعات گسترده در مورد حمایت اجتماعی نشان داده است که به ط ادنواشیوخ صخشم رو ن ،ناتسود      ،
شب هک شان دریافت م 
همسایگان و همکاران به عنوان منبع مهمی میباشند که میتوان در صورت نیاز به کمک

آنها ا مراجعه ،نوگانوگ یاهدنویپ .درک     

حمایتهای اجتماعی مختلفی را برای اعضای شب هک فراهم میسازند .به نظر ولمن ،منبع حمایت و این هک چه نوع پیون یاهد ی عون هچ     ،
یکنند از اهمیت بسزایی برخوردار است( .ولمن .)012: 2991,
حمایتی را فراهم م 
لذا با توجه به اهمیت نتایج بدست آمده در مورد سالمت روانی دانشجویان ،بهتر است در تحیقات آتی عالوه بر تحلیل شب هک اجتماعی
افراد؛ کمیت روابط ،کیفیت تعامالت و کنشها و مکانیزم تأثیر آن بر حمایت اجتماعی و سالمت روانی مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان
به طور همه جانبه تری به بررسی این موضوع پرداخت .از آنجایی که پیشگیری مقدم بر درمان است ،توجه به این نکته ض ترور
که برنامه ریزیهای صحیحی برای تأمین سالمت روان روص تدم زارد رد نایوجشناد ی تتتتتتتتت گی مادقا و در ا  شزومآ تهج رد یت و   

دراد
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ارتقای مهارتهای زندگی ،ارتباطی ،مطالعه ،مدیریت زمان ،برنامه ریزی ،مواجهه با استرس و اضطراب و  ..به طور گسترده انجام شود
و برنامههای آموزشی بیشتری در سطح مدارس ،دانشگاهها و رسانههای جمعی بویژه تلویزی هب لئاسم رد ویدار و نو ددد دددداش و یناور ت
راهکارهای عملی مقابله با افسردگی و استرس به اجرا درآید تا سطح آگاهی عمومی دانشجویان و بطور عام افراد جامعه در خص صو
مسائل مربوط به سالمت روان افزایش یابد.
منابع
آرمسترانگ ،دیوید ،) 1387 ( .جامعه شناسی پزشکی .ترجمة محمد توکل ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،مرکز تحقیقات اخالق
و حقوق پزشکی.
باستاني ،سوسن ،صال يح ه کي و يي  ،مريم ( .) 386 1سرما هي اجتماعي شب هک و جنسيت :بررسي ویژگیییهاییی س خا ت و يلماعت ،ي

متجا هکبش يدرکراک ا نانز يع و     

مردان در تهران ،نامه علوم اجتماعي ،شماره  ، 63 - 95صص30 ،

حسین زاده ،علی حسین ،بهرامی نژاد ،زهرا ،فروتن کیا ،شهروز ،)1 39 1( ،بررسی تأثیر حمایت اجتماعی – عاطفی و پیوند قوی بر سالمت عم هعلاطم دروم( یمو   
دانش آموزان پسر دبیرستانهای شبانه روزی منطقه سردشت دزفول) ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی ،سال ششم ،شماره  ، 17تابستان .صص . 164 -341
دورکیم ،امیل ( ،) 378 1خودکشی ،ترجمۀ نادر ساالر زاده امیری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی
رجبی ،غالمرضا ،علیبازی ،هوشنگ ،جمالی ،اصغر ،عباسی ،قدرت اهلل ،) 1394 ( ،بررسی رابطه عزت نف اب یعامتجا تیامح و س ناور تمالس

نایوجشناد رد       

دانشگاه شهید چمران اهواز ،مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ، 21بهار و تابستان.
رحمانی خلیلی ،احسان ،) 1394 ( ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری ،مجله و گنهرف تاعلاطم
ارتباطات ،سال شانزدهم ،شماره  ، 32زمستان.
سارافینو ،ادوارد .پ .) 1387 (.روانشناسی سالمت ،ترجمه :گروهی از مترجمان؛ زیر نظر الهه میرزایی ،چاپ دوم ،تهران :رشد.
شريفيان ثاني ،مریم (  ،) 1384مجموعه مقالههای سمپوزیوم سرما هي اجتماعي و رفاه اجتماعي ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخش .ي
صادقی ،محمدرضا ،کاستنگه ،سوزان ،رجعی ،مریم ،) 378 1( .تأثیر وضعیت فشار روانی و حمایت اجتماعی درک شده از سوی من تیامح عبا ی  و فلتخم 

ااا اااان هزاد

شب هک اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ،فصلنامه پرستاری ایران ،شماره  ، 22صص .8 – 81
صهای ایمنی بدن در افراد سالم :بررسی م لد
علیپور ،احمد .) 1385 ( ،ارتباط حمایت اجتماعی با شاخ 

تأثثیر کل .ی

ر و یکشزپناور هلجم و ا ینیلاب یسانشنا ی نار       

(اندیشه و رفتار) ،تابستان ،شماره ( ، 12پیاپی  ،) 45صص . 139 – 134
فاضلی ،محمد ،جنادله ،علی ،طالبیان ،امیر .) 1392 ( ،پارادوکس ایسترلین در سالمت روان :مطالعۀ تأثیر رفاه مادی و سرمایۀ اجتماعی ب همانلصف ،یناور تمالس ر    
مسائل اجتماعی ایران ،سال چهارم ،شمارۀ  ،1تابستان ،صص . 187 -212
کامران ،فریدون ،ارشادی ،خدی هج  ،) 388 1( ،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شب هک و سالمت روان ،فصلنامه پژوهش اجتم ،موس هرامش ،ناتسبات ،مود لاس ،یعا      
ص . 29
كوكرين ،ريموند (  )1 376مباني اجتماعي بيماريهاي روانـي ،ترجم هـ بهمـن نجاريان ،چاپ اول ،تهران :انتشارات رشد.
محسنی تبریزی ،علیرضا ،راضی ،اشرف ،) 386 1( ،رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران ،فصلنامه مطالع تا
زمستان  ، 386 1شماره  10و  .11صص  83تا . 96
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