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149-174صفحات / 91بهار/ پنجمشماره / سال دوم/ فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

مندي از سالمت ههاي سرمایه اجتماعی و میزان بهرتأملی بر پیوند معنایی مؤلفه
*اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد

1محمد حسن شربتیان

:چکیده
در . روداي به شمار میترین  معیارهاي رفاه اجتماعی هر جامعهسالمت اجتماعی از اساسی

هدف بررسی ارتباط . عی با  بهداشت روانی، فردي و اجتماعی مرتبط استواقع سالمت اجتما
این پژوهش از نوع پیمایش .باشدیزان سالمت اجتماعی دانشجویان میبین سرمایه اجتماعی و م

مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد در سال  
گیري روش نمونهباشد که از نفر می375حجم نمونه این پژوهش .انجام شد1389-90تحصیلی

شده، اطالعات پاسخگویان در مورد رابطه تبیینی موضوع مورد پژوهش مورد بنديتصادفی طبقه
در ) (Spssافزار داده و اطالعات آماري پاسخگویان با استفاده از نرم. استهآوري قرار گرفتجمع

تست آزمون پارامترها یکطرفه و ضریب هاي تیبا تأکید بر آزموناجتماعیحوزه مطالعات علوم
- آمده حاکی از آن است که تمامی ابعاد  سرمایهنتایج بدست. اندههمبستگی پیرسون تحلیل شد

اي وضعیت تأهل، اجتماعی با سالمت اجتماعی رابطه معناداري دارند و از بین متغیرهاي زمینه
59آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که نتایج بدست. طه داردجنسیت با سالمت اجتماعی راب

دو متغیر اعتماد و مشارکت اجتماعی تبیین هدرصد از تغییرات واریانس سالمت اجتماعی بوسیل
باشد، بنابراین براي افزایش یکی از عوامل اصلی ایجاد سالمت اجتماعی، اعتماد می. شودمی

م است تا اعتماد آنان نسبت به سایر افراد جامعه و نهادهاي اجتماعی در بین جوانان الزسالمت
ها در جهت تحقق اهداف جمعی فعالیت و سازماننولیؤدر واقع اگر مس. اجتماعی افزایش یابد

شوند و تداوم مشروعیت، همراه با مقبولیت، رضایت و کنند باعث تداوم مشروعیت خود می
شود  فردي باعث میاجتماعی در روابط فردي و بینلوب ایجاد تعامالت مط.اعتماد خواهد بود

- دستیابی به این هدف مستلزم کسب مهارت. هاي مختلفی را دریافت و ادراك نمایدفرد حمایت
ها را در بین هاي تخصصی این مهارتتوان با ایجاد کارگروههاي مختلف زندگی است که می

.دانشجویان تقویت کرد
.مشارکت اجتماعیسرمایه اجتماعی،ایت اجتماعی، سالمت اجتماعی،اعتماد، حم:کلید واژه

12/2/91:تاریخ پذیرش8/11/90: تاریخ وصول*
sharbatriyan@pnu.ac.irت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورأعضو هی-1
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مقدمه و طرح مسأله- 1
امروزه از مهترین مفاهیمی هستند که در چند 2و رابطه آن با سرمایه اجتماعی1سالمت اجتماعی

. ردقرار داریزي رفاه اجتماعی شناسی و برنامهدهه اخیر مورد توجه پژوهشگران مطالعات جامعه
اي به حس اي تا اندازهفرهنگهاست و تعریف آن در هر جامعهيهموضوعی مطرح در هم3سالمت

ولی معموالً  هر .)1384،244سجادي و  همکاران، (گرددمشترك مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز می
رشد و تعالی جامعه در گاه از آن سخنی به میان آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده، در حالی که 

سازمان جهانی بهداشت در تعریفی . گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است
- نه صرفاً فقدان بیماري، تعریف میسالمت را به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، 

Worldکند Health Organizalion,1979) .(تماعی در کنار سالمت جسمانی و بنابراین سالمت اج
در واقع زمانی شخص را واجد ؛ باشددهنده سالمت عمومی جامعه میروانی یکی از سه ارکان تشکیل

هاي اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ها و نقششمریم که بتواند فعالیتسالمت اجتماعی بر می
فدایی مهربانی، ( نمایدد، اتصال و ارتباط بر قرارظهور دهد و با جامعه و هنجارهاي اجتماعی احساس پیون

1386،8(.
شود که در صورت تحقق آن ت روانی، فردي و اجتماعی گفته میسالمت اجتماعی به نوعی بهداش

در واقع . جامعه شاداب و سالمت خواهد بودشهروندان داراي انگیزه و روحیه شاد بوده و در نهایت،
هاي فردي از یک سو و محیط اجتماعی و اقتصادي اجتماعی بین انتخابزندگی سالم محصول تعامل 

دار مثبت و سالمت اجتماعی را ارزیابی رفتارهاي معنی4گلداسمیت.کننده افراد از سوي دیگر استاحاطه
- جامعههاي سالمت هر ترین شاخصکند و آن را یکی از اساسیمنفی فرد در ارتباط با دیگران تعریف می

,Larson)که منجربه کارایی فرد در جامعه  خواهد شدنمایدفی میمعراي 1993, داشتن .(285
تفکرات اجتماعی صحیح و برخورداري فرد از ذهنیت مثبت نسبت به جامعه براي داشتن زندگی اجتماعی 

. شودیدر جامعه نمکه متأسفانه توجه کافی به آنبهتر، اولین و مهمترین مرحله از سالمت اجتماعی  است
تواند با خود براي میهایی که این جنبه از زندگیبنابراین با توجه به ماهیت اجتماعی زندگی بشر و چالش

- روانهاي عینی، عاطفی،هاي اجتماعی سالمت در کنار جنبهتوان از توجه به جنبهفرد به وجود آورد، نمی
ماعی مطرح در حوزه زندگی انسان در اجتاز سوي دیگر مفهوم سرمایه.شناختی و معنوي آن غافل شد

هاي اجتماعی و فرهنگی ریشه داونیده است و این مفهوم با هر چند دهه اخیر در تمام مسائل و پدیده
تواند پیوندي معنادار داشته باشد و اخیراً به عنوان یک عامل اجتماعی مؤثر بر سالمت موضوع اجتماعی می

1-Social Wellbeing
2-Social Capital
3-Health
4-Goldsmith
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اي خاص بنابراین سرمایه اجتماعی در حوزه سالمت مشخصه. عمومی و اجتماعی جامعه اثرگذار است
ه براي حل مشکالت گروهی یا دارد که به  توانمندي اجتماعی، سازماندهی جمعی، مشارکت داوطلبان

بر این اساس در شرایطی که سرمایه اجتماعی، یعنی توانایی استفاده . کنددر حد اکثریت  اشاره میعمومی 
منابع براي اهداف عمومی وجود نداشته باشد، بعید است که فقط سرمایه مالی و جمعی توام با همکاري از

).10، 1384تاجبخش،(افزایش سرمایه انسانی بتواند نتایج مثبتی را بدنبال داشته باشد
,cook(اعتماد اجتماعی به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی ساز ، از عواملی است که زمینه)2001

اي هاهمیت اعتماد در روابط و پیوندهاي اجتماعی به گون. میان اعضاي جامعه استمشارکت و همکاري 
را یکی از مهمترین عناصر اساسی سرمایه اجتماعی زندگی  انسانی تا به امروز توان این پدیده است که می

اهش دهد؛ در حالی که کتلقی نمود که زمینه همکاري و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش می
همواره نوعی ترس از برقراري رابطه و احساس ناامنی بین گردداعتماد اجتماعی در جامعه موجب می

گردد که در این اعضاء بوجود آید که مانع از تداوم و تقویت رابطه و کاهش همکاري و تعامالت می
ماعی است در جامعه هاي اجتطلبی که منشاء بسیاري از انحرافات و نابسامانیصورت فردگرایی و منفعت

هاي فردي تحت تأثیر کیفیت از آنجایی که شخصیت). 42-1387،43باستانی و  همکاران ، (یابدرواج می
ابع فردي را براي هاي اجتماعی ممکن است منفقدان حمایتگیرند،قرار میو کمیت روابط میان فردي 

هایی را که فرد از وانی منجر  کند؛ زیرا حمایتها تقلیل دهد و احتماالً به اختالالت فرامقابله با چالش
به  . دهندتأثیر قرار میکند مستقیماً سالمت  اجتماعی او را تحتجامعه دریافت میخانواده، دوستان و یا

اجتماعی در پژوهش سالمت اجتماعی یک مفهوم کلیدي اجتماعی و مشارکتله حمایتأاعتبار این مس
.گرددتلقی می

هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را ها سازمان، دانشگاهاز طرفی دیگر
- در توسعه جوامع بشري را تشکیل میاین دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی مؤثر ؛ کنندجذب می
-رزشسابقه است، افزایش تنوع در اهاي فنی و اجتماعی بیز آنجا که نسل جدید شاهد دگرگونیدهند و ا

گرایی در شیوه زندگی و فشار هاي مختلف اجتماعی همراه با فرایند افزیش کثرتها در عرصهها و نگرش
تر است و از کنندههاي خاص خود، شدیدتر و گاهی نگرانفردگرایی در مورد دانشجویان به علت ویژگی
، لذا برخورداري اعضاي جامعه تواند به حیات خود ادامه دهدآنجا که جامعه بدون داشتن افرادي سالم نمی

هاي با دیگران در محیططخصوصاً دانشجویان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتبا
توان از نقش پدیده سالمت اجتماعی و میزان  ارتباطی که این کنند، میمختلف نقش مهمی را بازي می

د و زمینه را براي تبادالت اجتماعی، فرهنگی و عاطفی به هاي سرمایه اجتماعی در جامعه دارپدیده با مؤلفه
بنابراین میزان سالمت اجتماعی . شده بهره بردریزيکند، به صورت مستمر و برنامهصورت کافی فراهم می

کننده سالمت عمومی و و میزان سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل اجتماعی تعیین) متغیر وابسته(
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تواند در این مقاله پژوهشی به عنوان موضوع اصلی مورد توجه قراراحثی هستند که میاجتماعی افراد از مب
هاي اساسی این دو مفهوم وجود دارد؟ و با توجه به  پیوند معنایی که اي بین مؤلفهگیرد که چگونه رابطه

براي بسترسازي و ر جامعهتوان دکارها و پیشنهاداتی را میبین این دو مفهوم اجتماعی وجود دارد، چه راه
کردن آن بیان کرد؟نهادینه

تک آحاد جامعه از ابعاد تکانسان سالم محور توسعه است و در سایه سالمت پایدار و همه جانبه،
بر این اساس توسعه وان در جاده پیشرفت و توسعه قدم گذاشت، تمی جسمانی، روانی و اجتماعی

قرن بیستم به این سمت تا به امروز بوده 80يهتوسعه از دهانسانی از مهمترین پارامترهاي مطالعات
.است

اي نقش بارزي در توسعه پایدار آن جامعه هاي انسانی هر جامعهبعنوان سرمایهنسل جوان و نوجوان
دارند، در بین آنها دانشجویان به لحاظ برخورداري از توانمندي فنی و تخصصی در کنار پویایی جوانی و 

- گروهنتریپویااياي بر آینده جامعه داشته باشند، زیرا در هر جامعهکنندهرژي فراوان، قادرند تأثیر تعیینان
دهند؛ و سالمت این تشکیل میکرده جوان و دانشجویان در حال تحصیلهاي آن را  قشر هاي تحصیل

ر مهم در این جریان کسب عنص. قشر تا حد زیادي الزمه سالمت بسیاري از آحاد جامعه را در بر دارد
بینانه از خود و دیگري و عوامل محیطی  است؛ و این امر ضرورت سالمت اجتماعی را براي شناخت واقع

کند؛ زیرا اي از جمله ایران در حال پیشرفت ایجاب میتمام اقشار جامعه از جمله نسل جوان در هر جامعه
اد در روابط اجتماعی و در گذاري افرمایهسالمت اجتماعی به نوعی، کارایی فردي است و به سر

.کندگرفتن منابع موجود در این روابط در سطح جامعه و کسب بازده کمک میاختیار
شود و آنان از طرفی تجهیز دانشجویان به سالمت اجتماعی باعث ایمنی آنها در برابر مشکالت می

خانواده و جامعه آنان را هایی که ناوري، با شیوهی و رو به تکامل فتوانند با شرایط متغیر زندگبه راحتی می
بنابراین افزایش سالمت اجتماعی باعث . داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشندمثبت می

توان حساسیت و نگرانی همچنین با حصول نتایج این پژوهش می. شودهاي اجتماعی میکاهش آسیب
هاي توانند گامهاي ذیربط میها و ارگانماعی جوانان بیشتر کرد و سازمانوالن را در قبال سالمت اجتؤمس

- به عملکرد بهتر فرد در جامعه میمؤثري در جهت حفظ و ارتقاي سالمت اجتماعی که در نهایت منجر
شود بردارند و به مداخالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مناسب دست زنند، تا در سایه سالمت 

هاي رفتاري بهبود افته و روابط در لواي تصحیح شیوهو مشکالت اجتماعی کاهش یاهرياجتماعی ناهنجا
. یابد

اجتماعی اجتماعی با میزان سالمتهاي سرمایهپیوند معنایی مؤلفههدف عمده این پژوهش
دوین ها، تریزيباشد و ارائه راهکار ها و برنامهاز منظر علمی میدانشجویان د انشگاه مورد تحقیق 
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اجتماعی از بعد کاربردي این بردن میزان سالمتجهت ایجاد شرایط مناسب براي باالهاي اجتماعی سیاست
.باشدپژوهش می

ادبیات پژوهش- 2
ی با تأکید بر رهیافت اي به بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعدر مقاله) 1388(سام آرام 

دهد که رابطه مستقیمی بین افزایش ناامنی این پژوهش نشان  میهايیافته. پردازدمحور میپلیس جامعه
داشت اجتماعی همچنین شاخص سهم. امعه وجود دارداجتماعی و کاهش میزان سالمت اجتماعی در ج

محور یعنی مترین عوامل تحقق هدف پلیس جامعهاز ابعاد سالمت اجتماعی است که از مهیکی
. نظمی در اجتماع استبه رفع و حل مشکالت افزایش جرم و بیتوانمندسازي اجتماع به منظور کمک 

اي با افراد داراي سالمت اجتماعی باال به دلیل محور در جامعهاین امکان تحقق اهداف پلیس جامعهبنابر
).1388سام آرام،( سهولت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی بیشتر است

هاي سالمت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت(ناممقاله پژوهشی بهدر ) 1385(نیاگرمارودي و وحدانی
تحلیلی به صورت مقطعی به منظور -اي توصیفیمطالعهبه در فصلنامه پایش) آموزاناجتماعی دانش

آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان هاي اجتماعی دانشبررسی میزان مهارت
با انجام ) نسخه والدین(Gresham&Elliottاند و با استفاده از ابزار استاندارد پرداختهشهرستان کرج 

آموزان به سؤاالتنفر از والدین دانش1544در مجموع.شنامه و مصاحبه عمیق صورت گرفتپرس
نفر از 1410هاي اجتماعی در مورد اجتماعی فرزندانشان پاسخ داده و امتیاز مهارتپرسشنامه مهارت

بوده و بیشترین ) انحراف معیار+_=3/1(سال 7/15آموزان میانگین سنی دانش. ن آنها بدست آمدفرزندا
=_+8/27(8/52میانگین امتیاز مهارت اجتماعی . ها در مقطع دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتندآن

هاي از مهارتامتی50آموزان در هر دو جنس، مساوي و زیر صدك درصد دانش65بوده و ) انحراف معیار
هاي اجتماعی با جنس و پایه در بررسی روابط تحلیلی، میانگین امتیاز مهارت. اجتماعی قرار داشتند
همچنین عملکرد تحصیلی ). 04/0و002/0به ترتیب P.Value(دار را نشان دادتحصیلی ارتباط معنی

ی ارتباط معناداري را بدست هاي اجتماعبا صدك امتیاز مهارت)غیبت از مدرسه و معدل(آموزان دانش
- با توجه به نتایج بدست).1385،147گرمارودي و وحدانی،) (02/0و001/0به ترتیب P.Value(آورد

آموزان از سطح مطلوبی برخوردار نبوده و باید از طریق بازنگري در هاي اجتماعی دانشمده میزان مهارتآ
.هاي اجتماعی آنان را ارتقاء دادمدرسه مهارتهاي آموزشی و تربیتی در سطح خانواده و برنامه

رابطه بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روانی دانشجویان (يههمچنین مطالع
ها یافته. ودسري و همکاران انجام شدپور رتوسط عباس بخشی) 1381-1382جدیدالورودي دانشگاه تهران

. کندبینی میاجتماعی به شکل معناداري سالمت روانی را پیشه رضایت از زندگی و حمایتکنشان داد 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

شماره پنجم/دومسال /مطالعات جوانانشناسیجامعهفصلنامه154

همچنین تأهل به شکل معناداري با بهداشت روانی باالتر، رضایت از زندگی و  احساس حمایت اجتماعی 
و پور رودسريبخشی(باشندپذیري دانشجویان غیربومی باالتر میطور کلی آسیبهب. بیشتر، همبسته بود

).1384همکاران، 
دانشجویان شاهد مشغول به تحصیل در مقطع اجتماعیبه سنجش میزان سالمت) 1387(گنگرلو

- میشاهدزان سالمت اجتماعی دانشجویان غیرکارشناسی در دانشگاه عالمه طباطبایی و مقایسه آن با می
فاوت شاهد تغیربین میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد ونتایج این پژوهش نشان داد که. پردازد

در گروه دانشجویان شاهد دانشجویانی که از سالمت اجتماعی باالیی برخوردار . معناداري وجود ندارد
بودن خود را پنهان نمایند و در مقابل دانشجویانی با سالمت دارودند کمتر تمایل داشتند تا سهمیهب

اند نگران بوده و تمایل دانشگاه شدهند که آنها با سهمیه شهدا وارد ناجتماعی پایین از اینکه سایر افراد بدا
طور کلی دانشجویان شاهد زن از سالمت اجتماعی ههل و بأهمچنین دانشجویان مت. کاري داشتندبه مخفی

).1387نگرلو، گ(باالتري نسبت به سایرین برخودار بودند
- اعی ادراكه بین ابعاد حمایت اجتمبررسی رابطپژوهشی با عنوان1386قائدي و یعقوبی در سال 

ها یافته. انجام دادندشده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی
هاي بهتري براي رضایتمندي از کنندهبینیشده پیشاجتماعی ادراكوجوه مختلف حمایتنشان دادند که

شناختی و اجتماعی در دختران ستی روانزندگی و باالنس عاطفی در دختران نسبت به پسران هستند و بهزی
- یله حمایت اجتماعی از دوستان پیشبیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از خانواده و در پسران بیشتر به وس

شده از فرد خاص و از افراد گروه در دانشکده اثري بر روي ابعاد همچنین حمایت ادراك. شودبینی می
).1387قوبی، قائدي و یع(مختلف بهزیستی فرد ندارد

در پژوهشی با عنوان بررسی سالمت اجتماعی دانشجویان به بررسی ) 1386(تبار و دیگران عبداهللا
بخشی و ارتباط آن با متغییرهاي دموگرافیک سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان

ارشد دانشجویان مقطع کارشناسینتایج نشان دادند میانگین سالمت اجتماعی در.اجتماعی آنان پرداختند
همچنین بین متغییر سالمت اجتماعی با .باشدمی)  42/66(جویان مقطع کارشناسی بیشتر از دانش) 22/72(

تبار و عبداهللا(ها و وضعیت اشتغال ارتباط معناداري وجود داشتأهل، عضویت در انجمنمتغیر وضعیت ت
).1387دیگران، 

قاله پژوهشی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت مادران نشان دادند که دادي و همکاران در مخواجه
دادي و دیگران،خواجه(سرمایه اجتماعی با هر دو بعد سالمت جسمی و روانی رابطه معناداري دارد

1387  .(
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اي با عنوان نظم اجتماعی و سالمت روانی با رویکردي به سالمت در مقاله) 2007( 1بالنکو و دیاز
هاي اجتماعی با جنبهتا ارتباط بین ابعاد سالمت اجتماعی را بعنوان شاخص نظمسعی کردندتماعیاج

-شده، محرومیت، میزان آنومی و کنشزان افسردگی، عزت نفس، سالمت دركدیگري از سالمت مثل می
& Blanco(، احساسات مثبت و منفی و رضایت را مورد بررسی قرار دهندي متقابل اجتماعیها

Dize,2007, 64-71.(
در پژوهشی سعی کردند تا به ارزیابی ارتباط بین مشارکت )2007(و همکارانش2کیکوگنانی

ثیر این دو متغیر بر أاجتماعی، درك از اجتماع در میان جوانان دانشجو ایتالیایی، آمریکایی و ایرانی و ت
cicognani(سالمت اجتماعی بپردازند & etal. 2007, 97-110.(

دانشجوي دانشگاه 151اي توصیفی را با عنوان سالمت اجتماعی روي مطالعه1998الروچ در سال 
در بوستون ماساچوست انجام داد،  هدف مطالعه تعیین ارتباط بین وضعیت سالمت اجتماعی، جنسیت، 

دهنده ارتقاءبط در سالمت با سبک زندگی مرتهاي اصلی مرتبط و غیرکنندهمتوسط نمره تحصیلی و تعیین
پذیري درولیتؤداري در ابعاد تغذیه، روابط بین فردي، مسزنان دانشجو به نحو معنی.سالمت آنها بود

مامورت و همکاران،(ي سالمت رفتار بهتري از مردان داشتنددهندهمقابل سالمت و سبک زندگی ارتقاء
1387 ،39.(

مبانی نظري- 3
که ؛ یکی واحد تحلیلسب دو عامل مورد بحث قرار دهیمرحتوانیم سالمت را بطورکلی ما میهب

هایی که شخص به آنها ترکیبی از جنبهو دومبطور کلی جامعه باشدتواند شخص، خانواده، اجتماع ومی
این دو عامل . یا احساسیروانی، جسمانی وکند؛ یعنی فضایی، محیطی، اقتصادي، اجتماعی،توجه  می

نظرگرفته شوندور از یک نمودار براي داشتن انواع گوناگونی از سالمت درتوانند به عنوان دو محمی
)sarah parry,1987,70 .(به صورت یک هدف جهانی ها از یک مفهوم انفرادي،سالمت در طول سده

ف سالمت وجود دارد که تعریعموماً دو رویکرد متفاوت در. و در برگیرنده کیفیت زندگی در آمده است
هاي مختلف مقولهاین رویکرد با حضور وعدم حضور بیماري در: رویکرد بیماري محور) 1عبارتند از

Blanco(جسمانی و روانی محدود شده است  & Diaz,2007, از این منظر سالمتی حالتی است ).61
در این دیدگاه نقش . سالمت هدف نهایی پزشکی بودکه عالیم بیماري در فرد وجود نداشته باشد و 

همچنین این الگو در حل . شودعی و روانشناختی نادیده گرفته میمحیطی، اجتماکننده زیستیینعوامل تع
سجادي و (نارسا بوده است... هاي روانی ول اساسی بهداشتی انسان از جمله اعتیاد، بیماريئبسیاري از مسا

1-Blanco & Diaz
2-Cicognani



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

شماره پنجم/دومسال /مطالعات جوانانشناسیجامعهفصلنامه156

ت برخورداري از محور که در آن سالمت را به عنوان حالرویکرد سالمتی.)1384،247صدرالسادات،
شود که درجات عالی طبق نظریه سالمتی، فردي سالم فرض می. کننددرجه باالیی از بهزیستی تعریف می

Blanco(هاي سالمت را دارا باشدشاخص & Diaz,2007, که داوانی و همکاران عقیده دارند ).63
- خوب را منعکس میداشتن یک زندگیم باأبودن توسالمت حقیقی، فرایند نیرومندشدن و قادر

نگر قرار دارد به استعدادها و شناسان مثبتي رواناین رویکرد، که در حیطه).22، 1382کرتیس،(کند
و هدف نهایی خود را کندها توجه میتاللها و اخجاي پرداختن به ناهنجاريه هاي انسان بتوانمندي

). 1386،4جوکار ،(ی انسان را به دنبال دارندداند که بهزیستی و شادکامهایی میها و شیوهشناسایی سازه
هاي مثبتی از شخصیت سالم و مازلو، فرانکل و یونگ برداشتشناسان بزرگی مانند جیمز، راجرز،روان
، ریف )2000(اي چون سلیگمن در بطن این جنبش پژوهشگران برجسته. اندوري مثبت به دست دادهکنش

هاي مثبت بشر و مفهوم بهزیستی در تعریف گرفتن جنبهوم در نظربر لز) 1998(و کییز) 1998(و سینگر
).37، 1385لو و همکاران، جوشن(اندکید کردهأسالمت ت

شناسی است هاي کالسیک جامعهر نظریهسالمت اجتماعی یا حداقل فقدان آن یک نگرانی مهم د
.هنجاري و بیگانگی اجتماعی داردشناسی مربوط به نااز نظر تجربی این موضوع ریشه در ادبیات جامعه«

است از جمله مزایاي بالقوه زندگی عمومی، یکپارچگی و همبستگی اجتماعی است یعنی دورکیم معتقد
این مزایاي زندگی . و وابستگی، درك آگاهی مشترك و داشتن سرنوشت جمعییک احساس تعلق

). keyse,1998,122(تماعی است اجتماعی یک اساس و بنیان براي تعریف جهانی و کلی از سالمت اج
ی است که و نابسامانی در سیستم هنجاري و آنومی از مباحث اخص1چگونگی انفصال فرد از نظم جمعی

را به مفهوم 2هنجارياو بی. مرتن مورد  توجه قرار گرفته استدورکیم) هنجاريبی(در تئوري نابسامانی 
تماعی و انتظارات جمعی و آنچه که جامعه به عنوان فقدان اجتماع بین فرد و جامعه درباره اهداف اج

: دهددورکیم دو نوع آنومی را تشخیص می. بردالگوهاي رفتار براي اعضا خود متصور شده است بکار می
نوعی احساس فردي از 3آنومی در سطح فردي یا آنومیا. یکی در سطح فردي و دیگري در سطح اجتماعی 

-ات فرد نسبت به خود وي سنجیده میفکري است که در آن احساسهنجاري است و نشانگر حالتیبی
قدرتی هنجاري، پوچی و بیچنین حالتی همراه با اختالالتی در درون فرد بوده و او نوعی احساس بی. شود

هنجاري جمعی است که در آن ، نشانگر نوعی اختالل و بی4آنومی در سطح اجتماعی.کندرا تجربه می
زمانی که توازن اجتماعی وجود ندارد، فرد . شودوجه به سیستم اجتماعی سنجیده میاحساسات فرد با ت

فاقد وسیله الزم جهت تنظیم رفتار خود و تطبیق آن با معیارهاي اجتماعی مقرر و نیز فاقد احساس 

1-Collective Order
2-Anomie
3-Anomia
4-Social Anomie
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توان گفت عوامل اجتماعی یکسانی برهر دو نوع جا میدر این. حمایت جمعی و پشتیبانی اجتماعی است
راد بیمار در جامعه خود به کند و وفور افسامانی مؤثرند، یعنی جامعه بیمار، تولید افراد بیمار میناب

هیرشی در تئوري پیوند اجتماعی و تاثیرش بر ).91-1383،93پناه، یزدان(شودشدن جامعه منتهی میبیمار
و مرتون در بحث ) 1381،198آرون،(، مارکس در تئوري از خودبیگانگی)1387،117نیا،علیوردي(آنومی
جتماعی را عدم حضور عوامل امت محور، سال، براساس رویکرد بیماري)22-1378،23پور،رفیع(آنومی

.انددر فرد دانسته) آنومی(هنجاريجتماعی مانند از خودبیگانگی و بیاضد
مت محور یک چارچوب مفهومی و نظري براي سالو کییز با توجه به رویکرد سالمتالرسون

سالمت اجتماعی ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده، ) 1993(1از نظر الرسون. انداجتماعی ارائه داده
ها و احساسات، هاي درونی فرد نسبت به محركهاي اجتماعی است و در واقع شامل پاسخدیگران و گروه

و محیط اجتماعی استفرد از زندگیتفکرات ورفتارهایی است که نشانگر رضایت یا عدم رضایت 
)Larson,1993,285.(

طبق نظر کییز حلقه مفقوده در .گیردت میأنششناختیو روانشناختیاز یک اصل جامعهکییزکار 
تاریخچه مطالعات مربوط به سالمت و خصوصاً سالمت ذهن پاسخ به این سؤال است که آیا ممکن است 

سالمت . ارزیابی کرداجتماعیهاي معیارتوجه به افراد را بدون شخصیعملکرد کیفیت زندگی و
- اجتماعیزندگییک شخص در ردهند چقدنشان میدر مجموعترکیبی از چند عامل است که اجتماعی

Keyse(داردخوبیعملکردو شهروند همکار،همسایهاش مثالً بعنوان  & Shapiro,2004, کییز ).5
شرایطرا ارزیابیاجتماعیسالمت ترتیببدیندارد واعیاجتمبنیانیک اساس و2بهزیستیمعتقد است 

خوب در زندگی اجتماعیعملکردو) Challaghan,2008,2(کندتعریف میفرد در جامعه عملکردو 
همچنین وي معتقد .گیردرا در بر میاجتماعیهاي چالشاست وروانیو جسمیاز سالمت بیشچیزي 

جایگاه اجتماعی و در جامعهپذیري ولیتؤپسند و مسهاي اجتماعفتاربین سالمت اجتماعی با رکه است
روي سالمت اجتماعی در پژوهشیبیات داز نظر کییز هیچ ا).1388،12سام آرام،(وجود داردمثبتیرابطه 

اجتماعی افراد از دهد که سالمتلذا وي در یک تحلیل عاملی گسترده پیشنهاد می؛بعد فردي وجود ندارد
:تشکیل شده استزیر زء جپنج

هاي روابط متقابلش در جامعه و گروهفرد از کیفیتارزیابیمعنیبه :اجتماعییکپارچگی–1- 3
اجتماعیبنابراین یکپارچگیکنند که بخشی از جامعه هستند، افراد سالم احساس میاست،اجتماعی

اجتماعیهايبه جامعه و گروهوارندوجه مشترکی ددیگران با کننداي است که مردم احساس میگستره

1- Larson
2-Well-being
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گیردمیقرارمارکسطبقاتیآگاهیو 1سیمناجتماعیانزوايو بیگانگیمفهوم در برابر این . تعلق دارند
)keyse,1998,122. (

کسانی که سطح . ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود استبیانگر: اجتماعیسهم داشت-2- 3
، اعتقاد دارند که عضو مهمی در اجتماع هستند و چیزهاي ارزشمندي ا هستندطلوبی از این بعد را دارم

دهنده آن است که چگونه و تا چه حد مردم احساس داشت اجتماعی نشانسهم. براي ارائه به دیگران دارند
دهند براي جامعه مهم و ارزشمند است و به عنوان کمک اجتماعید که آنچه آنها در جهان انجام میکننمی

Keyes)شودتلقی می & Shapiro,2004,5).

افرادي که داراي این بعد . هاي دیگران استتفسیر فرد از جامعه و ویژگی:پذیرش اجتماعی-3- 3
کنند و دیگران را اي از افراد مختلف درك میالمت اجتماعی هستند، اجتماع را به صورت مجموعه/از س

پذیرد و به دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و ي که دارند، میاهاي مثبت و منفیها و جنبهبا همه نقض
.مهربان، اعتماد و اطمینان دارند

افرادي که . بینی استپیشمنطقی و قابل اعتقاد به اینکه اجتماع قابل فهم،:پیوستگی اجتماعی-4- 3
، بلکه همچنین راجع به آنچه کننداند نه تنها درباره نوع جهانی که در آن زندگی میاز نظر اجتماعی سالم

این مفهوم در . کنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستنددهد عالقمند بوده و احساس میاطرافشان رخ می
، سازمان دهی و اداره دنیاي حقیقت درکی که فرد نسبت به کیفیتمعنایی در زندگی است و در مقابل بی

.اجتماعی اطراف خود دارد

ها و مسیر تکامل جامعه و باور به اینکه عبارت است از ارزیابی پتانسیل:ماعیشکوفایی اجت-5- 3
این افراد به . اي براي تحول مثبت داردهاي بالقوهاجتماع در حال یک تکامل تدریجی است و توانمندي

هستند و مند هایی براي رشد اجتماعی بهرهآینده جامعه امیدوارند و معتقدند که خود و دیگران از پتانسیل
.تواند براي آنها و دیگران بهتر شودجهان می

پس از بررسی و توصیف مفهوم سالمت اجتماعی به بررسی و تعریف سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به
میالدي بطور جدي وارد 1970مفهوم سرمایه اجتماعی از دهه : پردازیمعنوان متغیر دیگر تحقیق حاضر می

سرمایه اجتماعی در درون یک فرد یا یک سازمان اجتماعی . و اقتصادي گردیدمباحث علوم اجتماعی 

1- Seeman
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1جیمز کلمن). 228، 1385قاسمی و دیگران،(وجود ندارد بلکه در فضاي ارتباطی بین افراد وجود دارد

-سرمایه اجتماعی هنگامی ایجاد میبه نظر او. سرمایه اجتماعی را به وسیله کارکردش تعریف نموده است
بنابراین سرمایه اجتماعی عبارت . اي تغییر یابد که کنش را آسان سازدکه روابط میان اشخاص به شیوهشود

2زدیدگاه پیر بوردیوا). 176، 1385سعادت، (است از قدرت و توانایی مردم براي برقراري ارتباط با هم

بکه بادوامی از روابط نهادي سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت ش
3از نظر پاکسون). Fild,2003,15(باشدتر عضویت در یک گروه میشده بین افراد و به عبارت ساده

روابط عینی میان افراد و پیوندهاي ذهنی بین همان افراد از : باشدسرمایه اجتماعی داراي دو بعد اصلی می
کید أگیرد که کلمن بر آن توابط بین افراد را در بر میاین تعریف از سرمایه اجتماعی هم ر. سوي دیگر

,Paxton,2002(نموده بود و هم اینکه این روابط باید مبتنی بر اعتماد و مثبت باشد همچنین ). 256
هنجارها و نظیر اعتماد،سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی،اعتقاد دارد که4رابرت پوتنام

چلبی و  همکاران،(انند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشندتوهاست که میشبکه
هاي توان به عنوان شاخصکه از مجموع تعاریف و نظریات ذکرشده میبه طور کلی عناصري ). 1384،5

و ) شناختیسرمایه اجتماعی(هاي اجتماعیاعتماد و حمایتسرمایه اجتماعی استخراج کرد شامل
. باشدمی) سرمایه اجتماعی ساختاري(ي اجتماعیهامشارکت

دارنده در زمره یه اجتماعی و به مثابه عاملی نگههاي سرمااعتماد به عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه
این . اي ایجاد، تقویت و منتشر شودهاي اجتماعی هر جامعهایی است که باید در قشرها و گروههارزش

بسیاري . ها و نشانگرهاي مؤثر سالمت و بهزیستی اجتماعی استرین شاخصمتغییر همچنین یکی از مهمت
باشد، اعتماد از فیلسوفان اجتماعی نظیر هیس و توکویل معتقدند که اعتماد، پایه اساسی نظم اجتماعی می

ایده اساسی این است که اعتماد افراد به . دهدهاي اجتماعی را کاهش و  انسجام را افزایش میتنش
تواند اثرات هاي اجتماعی سودمند میگیري شبکهر و اعتماد آنها به نهادهاي اجتماعی همراه با شکلیکدیگ

سه ). 4-1388،5پور،شارع(مثبتی بر سالمت جسمی و روانی افراد و همچنین بر کارایی نظام داشته باشد
اجتماعی یا ، اعتماد 5د آشنااعتماد بین فردي یا اعتماد به افرا: قابل شناسایی و بررسی استدنوع اعتما

.7ها و نهادهااعتماد مدنی یا اعتماد به سازمان،6یافتهاعتماد تعمیم

1-Coleman
2-Bourdieu
3-Paxton
4-Putnam
5-Interpersonal Trust
6-Social trust
7-Civitrust
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- از طریق مشارکت این مفهوم را میکردن در جامعهمعتقدند شرکت) 2000(1فلورین و واندرمن
نیز 2گامسون.دهنده سالمت و بهزیستی افراد استافراد براي زندگی آرمان دارند و نشانرساند که 
-دهندهگیرد و نشانهاي اجتماعی، رشد هویت شخصی را در بر میکند که مشارکت در جنبشاستدالل می

مشارکت در جامعه به جوانان )1999(و همکاران3طبق نظر هوگی. ي فرصتی براي درك خود است
مختلف اجتماعی اي هفرصت بسط روابط اجتماعی با افرادي غیر از خانواده و همساالن را در موقعیت

کند تا یک درك درست نسبت به خود و دیگران پیدا کنند و از این طریق دهد و به آنها کمک میمی
,Cicognani,etal,2007(هویت اجتماعی خود را تقویت نمایند 99-100 .(

وهایی است که از خانواده، دوستان کند شامل حمایتهر ارتباطی که فرد در زندگی خود برقرار می
اند مطالعات نشان داده. دهندتأثیر قرار میکند و همه اینها مستقیماً سالمت او را تحتیا جامعه دریافت می

Herzog et)که مشارکت اجتماعی پایین و فقدان حمایت اجتماعی اثرات منفی روي سالمت افراد دارد 
at.2002, 606) .

هاي داند که پیوندهاي عاطفی، کمکدي میحمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فر)1981(هاووس 
) 1981(شافر، کوین و الزاروسگیرندظر و ارزیابی دیگران را در بر مینثر ابزاري، ارائه اطالعات، اظهارمو

هاي فرد از ها یا ارزیابیداند از ارزشیابیهم با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت می
). 1384،136رستگار خالد، (گوي تعامالتی براي وي سودمند استتعامل یا الاینکه تا چه حد یک

هافرضیه- 4
.رسد بین جنسیت و میزان سالمت اجتماعی رابطه معناداري وجود داردبه نظر می-
.هل دانشجو و میزان سالمت اجتماعی او رابطه معناداري وجود داردتأرسد بین وضعیت به نظر می-

.رسد بین مقطع تحصیلی و میزان سالمت اجتماعی دانشجویان رابطه معناداري وجود داردمیبه نظر-
رسد بین میزان سرمایه جتماعی دانشجویان و میزان سالمت اجتماعی رابطه معناداري به نظر می-

.وجود دارد
ابطه معناداري وجود رسد بین میزان اعتماد دانشجویان و میزان سالمت اجتماعی آنان ربه نظر می-
.دارد
شده دانشجویان و میزان سالمت اجتماعی رابطه معناداري رسد بین میزان حمایت ادراكبه نظر می-

وجود

1-Florin , wandersman
2-Gamson
3-Hughey
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رسد بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان و میزان سالمت اجتماعی آنان رابطه معناداري به نظر می-
.وجود دارد

مفاهیم- 5
سالمت اجتماعی-1- 5

به socialاست، این واژه از دو کلمه social wellbeingواژه سالمت اجتماعی برگردان کلمه 
ناظر به شادي و رضایت است که بیشترزندگی خوب داشتن است به معنیwellbeingمعنی اجتماع و 

هاي خاین واژه در واقع شامل پاس). Shapiro.etl.2007,5(کید دارد أو بر مفاهیم مثبت از سالمت ت
که هم چگونگی احساس مردم را در ) 173، 1387تبار،عبداهللا(باشدمی)رفتار،حساس، تفکرا(درونی فرد 

سالمت اجتماعی به ) 1998(کییز ). Huppert et al,2006,2(ي عملکرد آنها را گیرد و هم نحوهمیبر
مت اجتماعی در این مفهوم سال. کندعنوان گزارش شخصی فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران تعریف می

دار، قابل فهم، داراي نیروي بالقوه براي رشد و ز اجتماع به صورت یک مجموعه معنییعنی درك فرد ا
. شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند

وجهی کییز در واقع مدل چند. کندسالمت مطرح میگرفتن الگويبعاد سالمت اجتماعی را با در نظرکییز ا
ا در عملکرد اجتماعیشان معلوم شود که میزان کارکرد بهینه افراد رسالمت اجتماعی شامل پنج جنبه میاز

:این پنج عنصر عبارتند از. کندمی
.ارزیابی فرد از کیفیت روابطش در جامعه: 1یکپارچگی اجتماعی-
. بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است: 2داشت اجتماعیسهم-
بیانگر درك فرد از خصوصیات و صفات افراد جامعه به عنوان یک کلیت : 3پذیرش اجتماعی-

. است
.هاي آن استبیانگر ارزیابی فرد از مسیر حرکت جامعه و پتانسیل: 4شکوفایی اجتماعی-
بندي و طرز کار جهان اجتماعی انبیانگر فهم فرد از کیفیت، سازم: 5پیوستگی اجتماعی-

,keyse,2002(است 31-32 .(
اعتماد -5-2

از نظر شخصیت، جایگاه نقش (ز شناخت و اطمینان نسبت به غیر اي ااعتماد عبارت است از درجه
تواند این غیر می. ساز روابط متقابل اجتماعی آسانتر، سریعتر و هدفمندتر استکه زمینه) و غیرهاجتماعی

1- Social Integration
2- Social Contribution
3- Social Acceptance
4-Social Actualization
5- Social Coherence
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داند که شامل بعدي میاعتماد را مفهومی دوملینجر. فرد، ساختار، نهاد و یا حتی یک امر انتزاعی باشدیک 
گفتار طرف مقابل هاي طرف مقابل از یک سو و یکرنگی و صمیمیت در داشتن به مقاصد و انگیزهاطمینان

عنوان اطمینان از د را بهگیدنز اعتما). 1388،163محسنی تبریزي و شیرعلی، (از سوي دیگر است
-اي توصیف میگی یک شخص و یا صحت عبارت و گفتهپذیري اشخاص یا اتکاء بر کیفیت یا ویژاعتماد

). 1377،37گیدنز (باشدکند و معتقد است که این تعریف نقطه شروع مناسبی در تعریف این مفهوم می
اعتماد - 1: است که بر سه نوع استهمچنین اعتماد به منزله داشتن حسن ظن به دیگران در روابط بینابین

). 1384،102زاهدي و  همکاران (اعتماد نهادي-3یافته اعتماد اجتماعی یا تعمیم-2بین فردي

بین فردياعتماد-2-1- 5
شود که تحت عناوین گوناگون اعتماد شامل اعتماد به افراد خانواده، خویشان، دوستان و همکاران می

.شوداد شخصی نامیده میگرایانه و اعتمخاص

اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته-2-2- 5
.شودیا افراد کمتر آشناي اجتماعی میاعتماد به بیگانگان

اعتماد نهادي-2-3- 5
،1387زاهدي اصل، (شودها در حوزه حکومت را شامل میروهها و نهادها و گاعتماد به سازمان

115 .(

شدهحمایت اجتماعی ادراك-4- 5
داند که از طریق آن حرمت ذات فرد در حمایت اجتماعی را یک فعالیت اجتماعی می)1986(هلر

عاطفی، (کندهایی که از دیگران دریافت میشده و فرد از طریق کمکیک رابطه بین شخصی تقویت
). 1384،137رستگار خالد، (شوددر برابر فشار روانی محافظت می) شناختی، ابزاري

. اسون معتقد است که حمایت عبارت است از ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگرانسار
از نظر وي روابط در صورتی منبعی براي حمایت اجتماعی هستند که فرد آنها را به عنوان منبعی در 

). 1387،70قائدي و یعقوبی، ( مناسب براي رفع نیاز خود درك کنددسترس یا 
اجتماعیمشارکت -5-5

انه، اي دانست که افراد جامعه بصورت آگاهیافتهفرایند سازمانتوان مشارکت اجتماعی را می
-شدن در منابع قدرت مییمهاي معین و مشخص که منجر به سهداشتن هدفداوطلبانه و جمعی با در نظر
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هاي محلی ها، سازمانهها، گرونمود این مشارکت وجود نهادهاي مشارکتی چون انجمن. گردد تعریف کرد
ت اجتماعی، مشارکت افراد بعبارت دیگر  مشارک). 15-1380،16ازکیا و همکاران، (دولتی هستندو غیر

-دهی و گروهيأهاي سیاسی، رهاي فعال ناوابسته به سازمانهایی خارج از خانواده و همه گروهدر گروه
). 1382،171پناه، یزدان(هاي فشار است

روش تحقیق - 6
ت، تا بتوان با استفاده از هاي تحقیق نیاز اسهر تحقیق یا پژوهش به یکی از روشبراي انجام 

- آمده، با استفاده از شیوههاي بدستورد نظر دست یافت و از طریق دادههاي مهاي خاصی به دادهتکنیک
آن، روش تحقیق از نوع در این تحقیق براساس موضوع و اهداف .هاي آماري به نتایج اصلی دست یافت

حضوري و تها نیز به صورپرسشنامه. باشدپیمایش و تکنیک گردآوري اطالعات مورد نیاز پرسشنامه می
. با مراجعه به دانشجویان هر دانشگاه تکمیل گردیده است

د ز مشهجامعه مورد بررسی در این تحقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه  پیام نور مرک
بر اساس آمار منتشره از واحد آمار این دانشگاه تعداد کل دانشجویان . باشدمی1389-90در سال تحصیلی 

- هنر مشغول به تحصیل میهاي علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و نفر است که در  رشته15579
.نفر مرد هستند6228زن و 9369از  این تعداد . باشند

د که ما با چه دقت و تعداد افرادي که ما باید با آنها محاسبه کنیم بستگی به آن دارحجم نمونه یا
هر چه این دقت و اطمینان . دهیمممیأخواهیم نتایج تحقیق را از نمونه به کل جامعه آماري تاطمینانی می

نمونه در پژوهش میزان حجم). 1374،372پور، رفیع(باالتر باشد نیاز به حجم نمونه بیشتري خواهد بود 
محقق پس از برآورد حجم نمونه آماري، . باشدنفر می375حاضر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده، 

گیري را انجام دهد در این تحقیق از هاي مختلفی عمل نمونهتواند از روشمتناسب با هدف تحقیق می
اسب با حجم جمعیت هر یک از  متنبطوریکه طبقاتی . اي استفاده شده استگیري چند طبقهروش نمونه

.ها انتخاب و به تفکیک جنسیت و رشته و سپس به صورت تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدندرشته
مطالعات تکنیک گردآوري اطالعات مورد نیاز پرسشنامه بود که بر مبناي چارچوب نظري تحقیق،

مراجعه به دانشجویان و طی محاسبه با آنها ها به صورت حضوري و باپرسشنامه. پیشین طراحی شده بود
اي ضمن آنکه براي تدوین مبانی نظري آن از روش کتابخانه. در هر دانشکده تکمیل گردیده است

.بهره گرفته شده است) اسنادي(
هاي مختلفی شیوه. شده پژوهشگر با دنیاي واقعی اشاره داردآوريهاي جمعمطابقت دادهاعتبار به

براي تهیه ... . ش میزان اعتبار پرسشنامه وجود دارد از جمله اعتبار صوري، محتوایی، سازه وبراي سنج
روایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه اعتبار تنظیم و در اختیار تعدادي از صاحبنظران قرار گرفت و پس از 
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ر وابسته، از همچنین براي سنجش روایی متغی.  استخراج نظرات ایشان پرسشنامه، اصالح نهایی گردید
گیري و چارچوب کلی نظري اعتبار سازه با رابطه برقرارکردن بین وسیله اندازه. اعتبار سازه استفاده شد

یه به کار گرفته شده را هاي نظرفرضو پیشگیري مفاهیم جهت تعیین این نکته که تا چه حد وسیله اندازه
براي kmoشود که ضریب مالحظه میبر اساس اطالعات جدول زیر. کند، سروکار داردمنعکس می

همچنین . باشداست  که حاکی از کفایت نمونه می898/0گانه سالمت اجتماعی برابر با 32هاي سؤال
ها بر اساس بارهاي عاملی به دهد تفکیک عاملن میدار است که نشامعنی01/0مقدار بارتلت درسطح 

.نداردپوشانی وجود درستی اجرا شده و بین عامل ها هم
و آزمون بارتلتKMOمقدار :1جدول 
kmo(898/0(اولکین-مقدار کایزرمایر

611/4418بارتلت
496درجه آزادي

000/0سطح معناداري
ها  به صورت جداگانه آلفاي کرانباخ محاسبه گردید که نتایج پایایی هر یک از مقیاسنبراي تعیی

،66/0: ، مشارکت اجتماعی86/0: ، اعتماد85/0:یه اجتماعیسرما،90/0:عبارتند از  سالمت اجتماعی
. 88/0: شدهحمایت اجتماعی ادراك

متغیر وابسته این تحقیق سالمت اجتماعی است که براساس تئوري کییز پنج بعد یکپارچگی 
-ی و پیوستگی اجتماعی را در بر میشکوفایی اجتماع،داشت اجتماعی، سهمپذیرش اجتماعیاجتماعی،

اي که توسط کییز در سال گویه33در اینجا میزان سالمت اجتماعی دانشجویان به وسیله مقیاس . ردگی
سرمایه اجتماعی نیز به عنوان . اي لیکرت ارزیابی شدگزینه5طراحی شده است در قالب طیف 1998

اختی شامل انواع بعد شناولمهمترین متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که براي سنجش آن در دو بعد 
،شده از سوي خانوادهیافته و اعتماد نهادي و حمایت اجتماعی ادراكاعتماد تعمیماعتماد شخصی،: اعتماد

. استهکید شدأهاي اجتماعی تبعد ساختاري شامل مشارکتدومدوستان و دیگران و  
spssافزار یله نرمهاي پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به وسیافته مورد 14

، تحلیل واریانس T-testهاي ها از آزمونتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با توجه به سطح سنجش متغیر
همچنین براي بررسی تأثیر همزمان ابعاد . ، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد)Anowa(طرفهیک

.ستفاده گردیدسرمایه اجتماعی بر سالمت اجتماعی از معادالت رگرسیونی ا

هاي پژوهش یافته- 7
درصد از 2/51شده و در ابتدا پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد کهبراساس نتایج محاسبه

هل بوده و میانگین أدرصد مت3/20درصد آنها مجرد،7/79. درصد پسر هستند8/48پاسخگویان دختر و 
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درصد  5/39ررسی بومی شهر مشهد و درصد دانشجویان مورد ب5/60حدود . سال است22سنی آنها 
.اندغیر شاغل) درصد83(درصد پاسخگویان شاغل و بقیه17حدود . اندریشه استانی داشته

- که با توجه به دامنه نمرات بدستباشدمی28/99میانگین سالمت اجتماعی دانشجویان بطور کلی
دهد گانه سالمت اجتماعی نشان مید پنجبررسی هر یک از ابعا. باشددر حد متوسط می) 54تا142(آمده 

در حد متوسط بوده و میزان پذیرش اجتماعی ) 9تا35(که میانگین یکپارچگی اجتماعی در دامنه نمره 
، در حالی که میزان )7تا 30تدامنه نمرا،3/17میانگین(باشددانشجویان اندکی کمتر از حد متوسط می

میزان شکوفایی اجتماعی نیز ). 7تا 30دامنه نمرات،1/22گینمیان(داشت اجتماعی در حد زیاد است سهم
شود، به همین ندکی بیش از حد متوسط ارزیابی میا) 7تا34(و دامنه نمرات9/20با توجه به میانگین 

در حد متوسط 7تا 22ي و دامنه4/14ترتیب پیوستگی اجتماعی دانشجویان نیز با در نظرگرفتن میانگین 
. بدست آمده است

) 148تا 57(است که با توجه به دامنه نمرات 61/105میانگین سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
اعتماد اجتماعی و میانگین اعتماد بین فردي،. باشدسرمایه اجتماعی دانشجویان متوسط رو به باال می

توان گفت طوري که می؛ ب1/21،7/9، 17اعتماد نهادي به ترتیب در بین دانشجویان عبارت است از 
تر از حد اعتماد بین فردي و اجتماعی دانشجویان در حد متوسط به باال است ولی اعتماد نهادي آنها پایین

است که با توجه به دامنه نمرات بیش 8/47متوسط قرار دارد میانگین اعتماد بطور کلی در بین دانشجویان 
.شوداز حد متوسط ارزیابی می

درصد 7/47در حد متوسط و زیاد بوده، بطوري که نشده اکثر دانشجویای ادراكحمایت اجتماع
میانگین مشارکت .درصد از حمایت اجتماعی زیادي برخوردارند9/43آنها از حمایت اجتماعی متوسط و 

-30:دامنه(بودن میزان مشارکت اجتماعی استپایینيهدهندبدست آمد که نشان9/14دانشجویان اجتماعی 
درصد مشارکت 5/7درصد متوسط و 31درصد از دانشجویان مشارکت اجتماعی کم، 5/61بطوریکه ) 8

. اجتماعی زیادي دارند
ایه اجتماعی و ها و به منظور تبیین رابطه بین سالمت اجتماعی و سرمدر ادامه تجزیه و تحلیل داده

دهد نشان می2نگونه که جدول شماره هما: هاي آماري مختلف بدین شرح استفاده شدابعاد آن از آزمون
استفاده شد که طبق آن فرض وجود رابطه Tدر بررسی رابطه جنسیت با میزان سالمت اجتماعی از آزمون 

داشت اجتماعی اما در بین ابعاد سالمت اجتماعی بعد سهم. یید نگردیدأمعنادار بین این دو متغیر ت
)003/0=sig(شکوفایی اجتماعی ،)01/0=sig (عد پیوستگی اجتماعیو ب)01/0=sig ( با جنسیت رابطه

. معناداري داشتند
سهم داشت اجتماعی و پیوستگی اجتماعی دتوان گفت در بعآمده میبطوریکه طبق میانگین بدست

دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از میانگین باالتري برخوردارند، ولی در بعد شکوفایی اجتماعی 
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دهد که اختالف ها نشان میهمچنین یافته.باشددختر بیشتر از دانشجویان پسر مینشجویانمیانگین دا
بطوریکه ). sig=03/0(هل وجود داردمت اجتماعی دانشجویان مجرد و متأمعناداري بین میانگین سال

در 8/102(هل از سالمت اجتماعی بیشتري در مقایسه با دانشجویان  مجرد برخوردارندأدانشجویان مت
همچنین بعد شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی نیز با وضعیت تأهل رابطه معناداري ). 3/98مقایسه با 

در 1/17(و پذیرش اجتماعی) 4/22در برابر 5/20(اجتماعیهل شکوفاییأبعبارتی دانشجویان مت. دارند
.باالتري نسبت به دانشجویان مجرد دارند) 1/18برابر 

)جنسیت،وضعیت تاهل(ت میانگین سالمت اجتماعی برحسب متغیر هاي زمینه اي آزمون تفاو:2جدول 
دارياسطح معنtمقدارمیانگینتعدادجنسیت

سالمت اجتماعی
پسر
دختر

178
188

99.76
98.81

0.55158/0

اجتماعیسهم داشت
پسر
دختر

182
192

22.71
21.56

2.99003/0

شکوفایی اجتماعی
پسر
دختر

180
190

20.15
21.74

2.429 -01/0

پیوستگی اجتماعی
پسر
دختر

182
192

14.77
14.12

2.38901/0

دارياسطح معنtمقدارمیانگینتعدادوضعیت تاهل

سالمت اجتماعی
مجرد
متاهل

290
76

98.35
102.8

2.108 -03/0

پذیرش اجتماعی
مجرد
متاهل

298
76

17.14
18.18

1.976 -04/0

عیشکوفایی اجتما
مجرد
متاهل

294
76

20.59
22.43

2.263 -02/0

براي تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل اعتماد، مشارکت اجتماعی و حمایت 
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید بطوري که ) متغیر وابسته(اجتماعی با میزان سالمت اجتماعی 

- نتایج بدست. بطه معناداري داشتندبا میزان سالمت اجتماعی راsig=000/0در سطح اهمه این متغیر ه
اي که با افزایش سرمایه باشد به گونهي همبستگی مثبت این متغیرها با متغیر وابسته میآمده نشان دهنده

توان شاهد افزایش میزان سالمت اجتماعی ارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی میاجتماعی، اعتماد، مش
.به شرح زیر بوددانشجویان 
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)375: تعداد(رابطه بین متغیر هاي مستقل و وابسته: 3جدول 
جهتمیزان همبستگیسطح معناداريمتغیر وابستهمتغیر مستقل

مثبت000/066/0سالمت اجتماعیسرمایه اجتماعی
مثبت000/051/0سالمت اجتماعیاعتماد

مثبت000/035/0سالمت اجتماعیمشارکت اجتماعی
مثبت000/034/0سالمت اجتماعیحمایت اجتماعی

و ) سالمت اجتماعی(هدادن ارتباط همزمان همه متغیرهاي مستقل با متغیر وابستدر ادامه و براي نشان
ویژگی روش مذکور این . استفاده شد1متغیره به روش قدم به قدم رگرسیون چندتحلیل روابط بین آنها از 

مهمترین عامل وارد معادله شده و به عنوان عاملی که ،با مقایسه تمام متغیر هاي مستقلاست که در آغاز
شود تا هاي دیگر تکرار میاین روند در گام. بیشترین قدرت تبین متغیر وابسته دارد در نظر گرفته می شود

م خط نبودن جهت ه. وقتی که هیچ متغیر مستقلی توانایی ورود به معادله رگرسیون را نداشته باشد
این میزان براي همه متغیر هاي مستقل این تحقیق . هاي مستقل آماره تولرانس مورد توجه قرار گرفتمتغیر

همانطورکه جدول ). هر چه میزان تولرانس بیشتر باشد هم خطی کمتري وجود دارد(باشدمی7/0باالتر از  
رح زیر متغیر وابسته را یون دو متغیربه ششده به معادله رگرسدهد از میان متغیر هاي واردزیر نشان می

بیشترین رابطه را ) 606/0(اولین متغیر میزان اعتماد است که بر اساس ضریب بتا بدست آمده. کنندتبیین می
ي این متغیر، با یک واحد تغییر در میزان براساس بتا محاسبه شده. با میزان سالمت اجتماعی داشته است

بعد از آن متغیر مشارکت اجتماعی . آیدر میزان سالمت اجتماعی بدست میدرصد تغییر د6/60اعتماد 
ضریب همبستگی سالمت اجتماعی با این . کنددرصد تغییرات سالمت اجتماعی را تبیین می12است که 

له متغیرهایی که وارد معامله در واقع بوسی. است59/0و ضریب تعیین 77/0دو متغیرمستقل بطور همزمان 
درصد از تغییرات حاصل در 59بدین معنی که . درصد واریانس متغیر وابسته تبیین شده است59اندشده

. شودتوسط متغیرهاي میزان اعتماد و مشارکت اجتماعی تفسیر می) سالمت اجتماعی(متغیر وابسته
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون براي پیش بینی سالمت اجتماعی:4جدول

BetaTSigعنوان متغیر

606/0189/14000/0میزان اعتماد
118/0150/3000/0مشارکت اجتماعی

590/0=Adjusted R square594/0 =R squar771/0=R

توان به شرح زیر متغیره در تحقیق حاضر را میشده معادله رگرسیونی چندقادیر بتا محاسبهبراساس م
:ترسیم کرد

1- Stepwise
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)118/0(مشارکت اجتماعی) + 606/0(میزان اعتماد= میزان سالمت اجتماعی 

گیرينتیجه- 8
داشت خص شد بعد پیوستگی اجتماعی، سهمبا بررسی رابطه بین جنسیت و سالمت اجتماعی مش

اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري دارد؛ بطوریکه میانگین 
شاید بتوان دلیل این . داشت اجتماعی بیشتر از دختران استمرات پسران در پیوستگی اجتماعی و سهمن

ود پسران بدون شان نسبت به زنان دانست که سبب میهاي اجتماعی مردبودن محدودیتامر را کمتر
یشرفت آن هاي مختلف حضور داشته باشند و در نتیجه خود را عضو مهمی در جامعه و پدغدغه در عرصه

از طرفی میزان شکوفایی اجتماعی دانشجویان دختران بیشتر از پسران است، بدین معنی که دختران . بدانند
.هستندربه آینده و تکامل جامعه امیدوارت

دهد که دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد از سالمت اجتماعی باالتري ها نشان مییافته
حتی . تأهل و سالمت روانی در مطالعات بسیاري مورد تایید قرار گرفته استرابطه بین . برخوردارند

Shapiro(اندپردازان سالمت اجتماعی نیز بر این رابطه تأکید کردهنظریه & Keyes,2007,
Keyes,2004,1998Keyes .(هل و سالمت اجتماعی أکنگرلو نیز در تحقیق خود ارتباط معنادار بین ت

و ایجاد رسد زندگی مشترك با برآوردن بسیاري از نیاز ها بنابراین به نظر می.)1387رلو،کنگ(نشان داده بود
تماعی و در نتیجه اي پایدار از روابط باعث نگرش مثبت فرد نسبت به امور اجروحیه تعهد و ایجاد شبکه

شدن و فافضاي آموزشی عرصه را براي شکوکلی جو وبطور. شودرفتن میزان سالمت اجتماعی میباال
سازد و اقتصادي و فرهنگی در دانشجویان باز می،هاي مختلف اجتماعیکردن استعدادها در گرایشرشد

-مت روانی و اجتماعی را تقویت میدهد و به دنبال آن سالنیروي سازندگی و ابداع را در آنها پرورش می
.کند

براساس شود واجتماعی مطرح میهمچنین سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل مؤثر بر سالمت
مدل رگرسیون ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان سالمت اجتماعی 

توان گفت که اگر افراد به هر دلیلی ها با چارچوب نظري تحقیق میدر انطباق یافته. انشجویان دارندد
گونه هاي اجتماعی سرباز خواهند زد و هیچو فعالیتاعتماد خود را از دست بدهند از مشارکت در امور

توانند نسبت به جامعه ماند بنابراین در چنین شرایطی افراد نمیپیوند محکمی بین فرد و اجتماع برقرار نمی
هاي اجتماعی گر کنشهمچنین پاتنام از اعتماد به عنوان  تسهیل. و اجتماع خود نگرش مثبتی داشته باشند

در تحقیقات )  1380،75پاتنام،(کندکه به عنوان مکانیسم کنترل اجتماعی در جامعه عمل میکند یاد می
رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد با سالمت ) 1384(، بهزاد )1387(، محمدتقی ایمان )1383(پورخیراهللا

ها خصوصاً سازمانبنابراین اعتماد افراد یک جامعه با یکدیگر و نهادها و.روانی نیز معنا دار گزارش شد
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ها باعث کارایی و پویایی آنها و ها و انجمنگیرنده و مشارکت آنها در تشکیل گروهنهادهاي تصمیم
زیرا همان طور که فلورین و . گردددر قبال فرد و جامعه میلیت آنهاوهمچنین احساس مسؤ

فردي باعث رسیدن به کنند مشارکت اجتماعی عالوه بر رشدمطرح می)1991(، هوگی)2000(واندرمن
و شود و بنابراین فرد احساس پیوند بیشتري با جامعه، دیگرانهویت مشترك جمعی و اجتماعی می

ها میل به تعلق و ارتباط با دیگران، عزت نفس، کمال و خود شکوفایی را زیرا این مشارکت. اجتماع دارد
فراد در جامعه مشارکت دارند در واقع آنان به هالبواکس زمانی که ا«ي هنمایند و به گفتتا حدي ارضاء می

).76، 1382توسلی، (نظم مستقر در جامعه باور دارند
هاي اجتماعی و عدم اعتماد مانع جذب نداشتن در فعالیتمشارکتتوان نتیجه گرفتبطور کلی می

شترکی بین کند که هیچ فصل مگردد، در این صورت فرد احساس میهاي اجتماعی میفرد در چارچوب
-تفاوت و بیها و هنجارهاي اجتماعی بیاش وجود ندارد و نسبت به ارزشهاي فردي و اجتماعیارزش

کند که سرنوشت اجتماع به نیروها یا ، بنابراین احساس می)کاهش یکپارچگی اجتماعی(شوداعتماد می
اي در مسیر ماع توان بالقوهدهنده اجتماع و براي اجتساختارهاي خارجی مربوط است نه به اجزاي تشکیل

کند که جامعه آنقدر ، با این تفکر شخص احساس می)کاهش شکوفایی اجتماعی(ل نیستئتکاملی خود قا
و بنابراین ) کاهش پیوستگی اجتماعی(بینی کردتوان آن را فهمید و آینده را پیشپیچیده است که نمی

.)کاهش پذیرش اجتماعی(دهدمعه از دست میو حتی افراد آن جانگرش مثبت خود را نسبت به اجتماع
کند که دهد و احساس میهاي  فوق در فرد ایجاد شد فرد کارآیی خود را از دست میوقتی که نگرش

و در نهایت ) داشت اجتماعیکاهش سهم(تواند داشته باشدنقش مهمی در پیشرفت  و آینده جامعه نمی
اجتماعی و آن تعارض شخصیت، اختالل در رفتارهاي يهیابد و نتیجسالمت اجتماعی فرد کاهش می

بنابراین سالمت اجتماعی عامل مهمی در .شودمی...هاي اجتماعی، بزهکاري وگسترش فساد و ناهنجاري
. کندهاي نامطلوب میپذیرش هنجارهاي اجتماعی است که فرد را قادر به تعادل مثبت و اجتناب از پاسخ

هاي زندگی اجتماعی روبرو شوند و با آنها توانند با چالشعی برخوردارند میافرادي که از سالمت اجتما
.مقابله نمایند و عملکرد بهتري در جامعه داشته باشند

هاي اصلی آنها تاحدي ؤال باز، دغدغهآمده از دانشجویان پاسخگو در یک سسنجی به عملطبق نظر
ازدواج -3اشتغال و درآمد باال -2وحی و روانی داشتن آرامش ر-1:مشخص شد که اهم موارد عبارتند از

-6) هاخصوصاً در محیط خوابگاه(شدن امکانات علمی و آموزشی در سطح باالفراهم-5مسکن -4
حتی در (هایی براي اشتغالکردن زمینهبنابراین فراهم. هاي دینیباورسازي مناسب فرهنگی  و تقویت بستر

تواند جوانان را به اهداف و نیاز هایشان نزدیک نماید و فرهنگی میارتقاي علمی ازدواج،،)کنار تحصیل
مین گردد و در کنار آن شاهد افزایش سالمت اجتماعی دانشجویان و أتا از این طریق رضایتمندي آنها ت

.بطور کلی جوانان باشیم
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راهکارها- 9
د که موجبات افزایش کارهایی بوبا توجه به اهمیت سالمت اجتماعی در جامعه باید در جستجوي راه

براي افزایش سالمت اجتماعی در جامعه نمونه با توجه به چارچوب نظري تحقیق و نتایج . آن فراهم آید
: گرددحاصله پیشنهادهاي زیر ارائه می

بسترسازي در حوزه ارتقاء اعتماد پایدار در میان نسل جوان و نوجوان نسبت به زندگی اجتماعی،  
.و جامعه
زي حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش در راستاي تقویت اعتماد اجتماعی مستمر ریبرنامه.1

.و پایدار در بین نسل جوان و نوجوان
هاي مختلف مشارکت پایدار در هاي اجتماعی و فرهنگی در حوزه تقویت عرصهتدوین سیاست.2

هاي سیاسی در الشدولتی، بدون ترس و واهمه از چهاي دولتی و غیربین نسل جوان از سوي دستگاه
.جامعه

اتخاذ تدابیر اجتماعی، اقتصادي، سیاسی در حوزه تقویت رضایت از زندگی و ارتقاء کیفیت .3
.زندگی تمام اقشار جامعه به خصوص در میان نسل جوان و نوجوان

ماعی اجتيسازي پایدار فرهنگی در حوزه تقویت باورهاي معنوي جهت نظارت بر رفتارهابستر.4
. در بین تمام اقشار جامعه به خصوص در میان نسل جوانزا رفتارهاي آسیبو پیشگیري از

ریزي پایدار جهت برقراري عدالت آموزشی و خدمات دانشگاهی و براي نسل جوان در برنامه.5
.تمام نقاط جامعه

تدوین راهکارهاي آموزشی، فرهنگی و اجتماعی براي تقویت تعامالت اجتماعی مطلوب در .6
.امعه در تمام سطوح، به خصوص در میان نسل جوانمیان اقشار ج

مندي ش، بکارگیري و بهرهرامعه براي پروهاي مختلف جریزي هاي پایدار در تمام عرصهبرنامه.7
.هاي نسل جوان و نوجوانها، توانمندياز استعدادها، خالقیت

پایدار از نسل هاي اجتماعیها جهت حمایتفرهنگی و آموزشی در حوزه خانوادهاتخاذ تدابیر .8
.جوان و نوجوان

نی در حوزه یادگیري مستقیم و هاي آموزشی، فرهنگی، معنوي و رواریزيتدوین برنامه.9
.مستقیم در  میان نسل جوان از سوي نهادهاي آموزشی، دولتی، حکومتی و مردم نهادغیر

عه از سوي هاي جامرسانی شفاف جهت افزایش اعتماد پایدار در تمام عرصهسازي اطالعبستر.10
.ریزان دولتی، غیر دولتی و حکومتیمدیران، برنامه
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هاي دولتی و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوي دستگاه... ریزي فرهنگی، آموزشی، وبرنامه.11
پذیري روح جمعی و تقویت همبستگی اجتماعی افراد جامعه به سازي و جامعهغیردولتی جهت نهادینه

.خصوص در میان نسل جوان
مندي از دوین راهبردها و راهکارهاي اجتماعی، روانشناختی براي اقشار جامعه جهت بهرهت.12

.آسایش روانی و رفاه اجتماعی
هاي اقتصادي، اجتماعی از سوي نهادهاي حکومتی، دولتی و مردم نهاد جهت تدوین سیاست.13

....)اشتغال، مسکن، آموزش پایدار، ازدواج و(رفع دغدغه هاي نسل جوان

منابع ت فهرس
ترجمه باقر پرهام، انتشارات ،شناسیمراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه، 1381، ریمونآرون،.1

.فرهنگی، تهران-علمی
بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی، 1380غالمرضا،مصطفی و غفاري،ازکیا،.2

. 18شماره نامه علوم اجتماعی،،روستایی کاشان
مجله ، شخصیسرمایه اجتماعی شبکه و روابط متقابل بین، 1387دیگران،سوسن وباستانی،.3

.61شماره،16سالدانشکده ادبیات و علوم انسانی،
بررسی رابطه میان رضایت از ، 1384احمد،حمید و عابدیان،پیروي،، عباسپور رودسري،بخشی.4

سال ول بهداشت روانی،فصلنامه اص، زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان
.27- 28شماره هفتم،
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رابطه سرمایه ،1387، ودلو، مسعاشکان، شریفیان ثانی، مریم، شیانی، ملیحه، کریمدادي،خواجه.11
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