
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 

 

بروز اختالل افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد با ادراک شده بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی  

 

 دانشیار جامعه شناسی پزشكی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن - دکتر ابراهیم مسعودنیا

 شناسیسیمین ترکی، کارشناس ارشد جامعه

 

 چكیده

شناسی افسردگی، بسيار پيچيده است. سبب .است یدانشجويهاي در جامعه معاصر و نيز در جمعيتروانی  مشكالتترين  افسردگی، يكی از شايع: مقدمه

رابطه  تعيينمطالعه حاضر، با هدف . يكی از متغيرهاي اثرگذار بر افسردگی كه اخيرا مورد توجه محققان قرار گرفته است، حمايت اجتماعی ادراك شده است

 .ه استدراك شده با بروز اختالل افسردگی در بين دانشجويان دانشگاه يزد انجام شدبين حمايت اجتماعی ا

 741مرد و  721نفر از دانشجويان ) 052، از طرح پيمايشی و به صورت مقطعی انجام شد. داده هاي اين مطالعهقالب يك پژوهش حاضر، در روش بررسی: 

 .آوري شدانتخاب شده بودند جمعاي طبقه گيريزن(، كه با استفاده از روش نمونه

همچنين همبستگی منفی معناداري  وجود داشت.( P  > 27/2همبستگی منفی معناداري بين حمايت اجتماعی ادراك شده كلی با افسردگی )  :یافته ها

حمايت ادراك شده از سوي خانواده  ) ؛  (P  > 27/2حمايت اجتماعی ادراك شده از سوي دوستان )  بين مؤلفه هاي حمايت اجتماعی ادراك شده، يعنی

27/2 <  P حمايت ادراك شده از سوي ديگران مهم( و  (27/2 <  P .وجود داشت )يز نشان داد كه متغير حمايت تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبی ن

 .نموده استرا تبيين  افسردگیواريانس متغير  درصد از  9/0  اجتماعی

حمايت  با توجه به اينكه در ميان دانشجويان وجود داشت. افسردگی عالئمبروز  وشده ادراكميزان حمايت اجتماعی رابطه معكوسی بين : نتیجه گیری

اقدامات  به منظور پيشگيري از بروز اختالل افسردگی در دانشجويان بنابراين ،در بروز يا تشديد افسردگی دارد هاجتماعی ادراك شده، نقش تعديل كنند

  حمايت اجتماعی ضروري به نظر می رسد. تقويتاز طريق  مداخله اي

 .، دانشجويان يزدحمايت اجتماعی ادراك شده، افسردگی کلیدی: واژگان
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Relationship between Perceived Social Support and Incidence of Depressive Disorder Among Students Of 

Yazd University 

 

 

Abstract  

Objective : Depression, one of the most common psychological problems in contemporary society and  the 

population students. cause of depression is very complex. One of the parameters affecting the attention of 

researchers has recently depression, social support perceived. This Research Was Conducted to Investigate the 

Relationships between  the Perceived Social Support and  its Components with the Occurance of  Depression  

among the  Students  of Yazd University. 
Methodology: The Carried out Study Was a Kind of Correlational and Cross- Sectional Research.To This and 052 

tudents  of Yazd University Who Were Studying along with The Process of Data Collection Participated in This 

Study.  

Results:There Was  a Meaningful  Negative Correlation between  Perceived Social Support and Depression and 

also, Meaningful Negative Correlation between the Components of the Perceived Social Support of the Friends of 

the family (P< 27/2  ) and of the Important Persons(P< 27/2 ) . The Analysis of Multiple Regression Demonstrat    

found also the Significant Negative Ced That theVariables of The Social   Perceived Social Support   0/9 Percent of 

The variance of  Depression among The Students. 

Conclusion:: The inverse relationship between levels of perceived social support and symptoms of depression 

among students, there  Considering the perceived social support, moderating role in the onset or exacerbation of 

depression, the depression in order to prevent students from intervention measures to strengthen social protection 

seems necessary.  

 

 

Keyword: Perceived Social Support, Depression ,The Students of  Yazd University. 

 

 

 

 مقدمه

تا سال  ،(WHOسازمان جهانی بهداشت )بينی طبق پيشترين بيماري روانی قرن حاضر است. اختالل افسردگی، شايعترين اختالل خلقی و عاطفی و بزرگ

ميليون نفر در جهان به  452در حال حاضر در حدود  .(7) بيماري ايسكميك قلبی، دومين علت ناتوانی در جهان خواهد بود پس ازافسردگی،  ،0202

افراد، يكی از معضالت روانی  ترين مشكالت و شايع افسردگی، به عنوان متداولتريناجتماعی مبتال هستند.  -اختالالت روانی يا عصبی يا مشكالت روانی 

ميزان شيوع افسردگی در ميليون نفر حداقل يك دوره افسردگی را تجربه می نمايند.  02تا  72ساالنه حدود  ،در سراسر دنيا(. 0) جوامع معاصر می باشد

به بيان ساده تر  (.4درصدگزارش شده است) 9/10درصد تا 54/72ز (، و در جمعيت دانشجويی ا1درصد )11درصد تا  0/4ايران، در جمعيت عمومی، از 

خلقی محدود به زمان و مكان خاصی نيست زيستی در برابر فشارها و استرسهاي زندگی است. چنين حالت واكنشی و اختالل  -افسردگی يك واكنش روانی 

افسردگی يك اختالل خلقی است كه خود را با عالئمی نظير خلق پايين، از دست دادن  .(5)مكان و براي هر شخصی پديد آيد و و می تواند در هر زمان

كندي سايكوموتور، احساس گناه و ناتوانی در تمركز و افكار مربوط به مرگ  حساس پوچی،ااحساس لذت و عالقه، كاهش وزن، بی خوابی، احساس خستگی، 
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متعددي است. يكی از متغيرهايی كه در سالهاي اخير توجه محققان را به خود جلب كرده است، . بروز و شيوع افسردگی، معلول عوامل (1نشان می دهد)

ن، مورد نارسايی در حمايت اجتماعی، چه بصورت ادراك شده و چه بصورت محقق است. حمايت اجتماعی بنا به تعريف، به احساس تعلق داشتن، پذيرفته شد

د و براي هر فرد، يك رابطه امن به وجود می آورد كه از ويژگی هاي اساسی اين رابطه، احساس امنيت، عالقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطالق می شو

( 7991دانند. ساراسون )(. برخی از محققان، حمايت اجتماعی را واقعيتی اجتماعی و برخی ديگر آن را ناشی از ادراك فرد می1صميميت و نزديكی است)

داند كه هر دو  را در بر می گيرد. در واقع، حمايت اجتماعی تبادالت بين فردي در ميان اعضاي شبكه اجتماعی بعدي میحمايت اجتماعی را مفهومی چند 

و  است كه به صورت روابط دوسويه و غير رسمی معموالً خود به خودي و سودمند می باشد و داراي دو حيطه عملكردي )حمايت اجتماعی ادراك شده(

(. حمايت هاي اجتماعی 0ه اجتماعی( است. حمايت اجتماعی ادراك شده؛ نظر افراد در مورد حمايت ارائه شده را منعكس می كند )ساختاري ) اندازه شبك

حمايت (. 9حاصل از سرپرستان، دوستان، همكاران و وابستگان می تواند بسياري از عالئم روان شناختی از قبيل افسردگی و اضطراب را تخفيف دهد )

هاي اجتماعی، حمايت از مؤلفه هايی است كه می تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم موجب ارتقاء سالمت روانی افراد و جوامع شود. اجتماعی يكی

د كه حمايت نشواهد نشان می ده مهمترين ويژگی است كه در رابطه با خنثی سازي تأثيرات نامطلوب و فشارهاي روانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

حمايت هاي  نارسايی .(72) كند. و تأثيرات منفی ناشی از بيماري هاي روانی را كاهش می دهدهمی در حفظ سالمتی افراد بازي میاعی نقش  ماجتم

دچار در ايجاد افسردگی اهميت زيادي دارد. به اين معنی كه هر قدر افراد از حمايت اجتماعی قوي تري برخوردار باشند، كم تر ادراك شده  اجتماعی 

چندين بررسی، وجود رابطه ميان پژوهش ها نشان داده اند كه حمايت اجتماعی نقش واسطه اي بر فرايند فشار روانی دارد.  برخی از افسردگی می شوند.

ی ممكن است بين استرس و بر اين باورند كه حمايت اجتماع ،(0220حمايت اجتماعی و سالمت روانی را مورد تأييد قرار داده اند. پيستولكا، راهان و پارك )

اي در مريلند، وضعيت استرس، حمايت اجتماعی و افسردگی را در افراد افسردگی مانند يك سپر محافظ عمل كند. آنها در پژوهشی بر روي مهاجرين كره

براين  (7900)گانستر و ويكتور .(77) دساله مورد بررسی قرار دارند و دريافتند كه استرس و حمايت اجتماعی رابطه معنی داري با افسردگی دارن 09-12

حمايت اجتماعی با كاهش افسردگی و ديگر مشكالت روانشناختی رابطه دارد  (.70) باورند كه وجود حمايت اجتماعی تأثير مستقيمی بر سالمت روانی دارد

شخصيتی، رويدادهاي استرس زا و حمايت اجتماعی در افراد ( در پژوهش خود با عنوان بررسی ابعاد 7107بخشانی) .(7905، كسلر و مك لود،7901بليزر،)

رس هاي كلی، افسرده: آزمون مدل شناختی افسردگی به اين نتايج دست يافت كه نمره حمايت اجتماعی افراد افسرده كمتر از افراد غير بيمار و ميزان است

( در مطالعه اي كه بر 7107مفتاحی ) (74) ان بيشتر از افراد غير بيمار بوداسترس هاي مرتبط با پيشرفت و استرس هاي مرتبط با قلمرو بين فردي در آن

(. 75دارد )روي دانشجويان كارشناسی دانشگاه رودهن انجام داد به اين نتيجه دست يافت كه بين حمايت اجتماعی و افسردگی رابطه معكوس و منفی  وجود 

دست يافت كه پيشينه اجتماعی ، اقتصادي ، حمايت ( در مطالعه اي كه بر روي دانشجويان دانشگاه تهران انجام داد به اين نتيجه 7115گل رضايی )

 (.71اجتماعی  و عزت نفس با افسردگی رابطه معنی داري دارند )

( در پژوهش خود با  عنوان رابطه بين حمايت اجتماعی و افسردگی به اين نتيجه دست يافت كه از بين سه منبع ساختاري حمايت 7100قدسی )

ی رابطه معنی دار ندارد. اما بر عكس ، دو منبع ساختاري شبكه و پيوند قوي با افسردگی رابطه معكوس و معنی اجتماعی، عضويت گروهی با افسردگ

 (.71) دار دارند. به عالوه تمامی شش حمايت كاركردي با افسردگی داراي رابطه معكوس و معنی دار هستند
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 روش بررسی

در دانشگاه يزد جمع  7109و فروردين  7100 انجام شد. داده هاي اين مطالعه در ماههاي اسفنداين پژوهش در قالب طرح پيمايشی و به صورت مقطعی 

با استفاده از  تحصيل داشتند.كه در زمان جمع آوري داده ها در دانشگاه يزد اشتغال به  ندشامل كليه دانشجويانی بود آزمودنی هاي اين مطالعه، .آوري شدند

براي سنجش حمايت اجتماعی ادراك شده، از مقياس   نفر انتخاب شدند. 052 ،نفر 12فرمول اصالح شده كاكران و پس از انجام يك پيش آزمون بر روي 

آيتم است  70اين پرسشنامه، مركب از  استفاده گرديد. ((71)به نقل از مسعودنيا )0222ميشل و زيمت،  –چند بعدي حمايت اجتماعی ادراك شده )كانتی 

 4ماده( و حمايت ادراك شده از سوي دوستان ) 4ماده(، حمايت ادراك شده از سوي ديگران مهم ) 4كه سه مؤلفه: حمايت ادراك شده از سوي خانواده )

استفاده  نوجوانانتماعی، از مقياس مراقبت خانوادگی سازندگان مقياس، براي ارزيابی اعتبار مميز خرده مقياس هاي حمايت اج .كندمی ارزيابیماده( را 

مقياس مراقبت خانوادگی نوجوانان، به ترتيب،  اهاي حمايت خانوادگی، حمايت از سوي ديگران مهم و حمايت دوستان را بكردند. آنها همبستگی ميان مولفه

، به ترتيب برابر با  با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مقياس حمايت اجتماعی را محاسبه كردند. آنها، هماهنگی درونی ماده هاي 40/2 ،و11/2، 11/2 برابر با

( به فارسی برگردانده شد. در مطالعه 71مسعودنيا ) مقياس حمايت اجتماعی ادراك شده در ايران نخستين بار توسط .محاسبه كردند 97/2و  09/2،  97/2

د از: حمايت از سوي دوستان، حمايت بودن عامل شناخته شدند. اين عوامل عبارت 1ماده اين مقياس،  70 وي، با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلی بر روي

درصد، عامل دوم )حمايت اجتماعی  111/11از سوي خانواده و حمايت از سوي ديگران مهم. كه عامل اول )حمايت اجتماعی ادراك شده از سوي دوستان( ،

درصد از واريانس حمايت  250/70درصد و عامل سوم )حمايت اجتماعی ادراك شده از سوي ديگران مهم (،   910/70ادراك شده از سوي خانواده(، 

محاسبه  01/2و  07/2،  10/2اجتماعی ادراك شده را تبيين كردند. ضرايب هماهنگی درونی مقياس، با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، به ترتيب برابر  با 

 برابر باپايايی درونی مقياس حمايت اجتماعی ادراك شده با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، در مطالعه حاضر،  خوبی قرار داشتند. ه در دامنه يگرديدند، ك

ز و براي خرده مقياسهاي حمايت اجتماعی ادراك شده از سوي دوستان، حمايت اجتماعی ادراك شده از سوي خانواده، حمايت اجتماعی ادراك شده ا 05/2

همچنين براي سنجش افسردگی  معنادار هستند. 25/2بوده است. اين مقادير در سطح آلفاي  15/2و 10/2،  10/2ديگران مهم، به ترتيب برابر با سوي 

رون آزمون افسردگی بك يكی از متداول ترين مقياس هاي اندازه گيري افسردگی است كه توسط آاستفاده شده است.  (7911) دانشجويان، از پرسشنامه بك

اين  و داراي دو فرم بلند و كوتاه مدت است كه در مطالعه حاضر از فرم كوتاه مدت استفاده گرديد. (70) منتشر شد 7917بك و همكارانش در سال 

پرسشنامه درجات افسردگی در در سؤالی است كه براي ارزيابی ميزان افسردگی افراد )هيچ ـ وخيم( به كار می رود.  71پرسشنامه يك مقياس خودسنج 

پايايی و روايی آزمون افسردگی بك در موارد متعددي گزارش شده است. بك، استر و گاربين  ( عبارتند از هيچ، خفيف، متوسط، و وخيم.7911اصلی بك )

اس نوع جامعه آماري بين مارنات پايايی بازآزمايی آزمون افسردگی بك را بر اس –گروث  (.79يافته اند) 10/2تا  11/2همسانی درونی اين مقياس را بين 

(. در ايران ضريب آلفاي 7991گزارش شده است) بك، 91/2پايايی مقياس افسردگی بك، با روش دونيمه كردن، برابر با   (.02) يافته است 01/2تا  40/2

به دست امد كه درر  01/2باز آزمايی  و ضريب پايايی آزمون در 10/2با ضريب  ( برابر7111توسط ساردويی) حاصل براي سنجش همسانی درونی اين مقياس،

 .(00) گزارش شده است 11/2و روايی آن  91/2پايايی پرسش نامه افسردگی بك،  (7107نريمانی و روشن)  (07) معنادار بود 27/2سطح 
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شده و بروز عالئم حمايت اجتماعی ادراك ، رابطهضريب همبستگی پيرسونمورد تحليل قرار گرفتند. با استفاده از  SPSS  اده ها با استفاده از نرم افزارد

در تبيين  حمايت اجتماعیتبيين سهم متغير پيش بين به منظور  گانه سلسله مراتبیچندهمچنين از تحليل رگرسيون  افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند.

 استفاده گرديد. افسردگیواريانس 

 نتایج

درصد  0/40 درصد پاسخگويان اين پژوهش زن و 0/51 مورد بررسی قرار گرفتند. يزددانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه از نفر  052

 ،از لحاظ وضعيت تأهل قرار داشتند كه بيشترين گروه سنی تحقيق بودند. 70-00درصد پاسخگويان در گروه سنی  0/15 پاسخگويان مرد بوده اند.

درصد از  72از لحاظ سابقه افسردگی،  .درصد از آنان بی همسر در اثر فوت يا طالق بودند 0/2درصد متأهل و  74 ،درصد از پاسخگويان مجرد 0/05

درصد از پاسخگويان سابقه  0/72 ،از لحاظ سابقه افسردگی در خانواده درصد سابقه افسردگی نداشته اند. 92پاسخگويان سابقه افسردگی داشته و 

 اسخگويان سابقه افسردگی در خانواده نداشته اند .درصد از پ 0/90افسردگی در خانواده داشته اند و 

 

 

 

 

 

 

 

 افسردگی با  آن های مؤلفه و  شده ادراک اجتماعی حمایت همبستگی ماتریس: 1جدول

 

 

 

 

 

 

 5 4 3 2 1 متغیرها

     222/7 افسردگی

    222/7 -071/2** حمايت اجتماعی ادراك شده كلی

   222/7 001/2** -025/2** حمايت ادراك شده  از سوي دوستان

  222/7 190/2** 971/2** -791/2** حمايت ادراك شده از سوي خانواده

حمايت  ادراك شده از سوي ديگران 

 مهم

**701/2- **921/2 **107/2 **021/2 222/7 
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پيرسون استفاده شد. نتايج در مرتبه صفر  از همبستگی  ،بروز اختالل افسردگیمؤلفه هاي آن با  و ادراك شده رابطه بين حمايت اجتماعیبراي آزمون  

با ارتباط با رابطه بين حمايت اجتماعی ادراك شده كلی با افسردگی نشان داد كه همبستگی منفی معناداري بين حمايت اجتماعی ادراك شده كلی 

 مقدار افسردگی، با توجه به

  (27/2 <  P  071/2؛-  =r ) وجود داشت. در خصوص رابطه بين مؤلفه هاي حمايت اجتماعی ادراك شده و 

حمايت ادراك شده از سوي  ؛(r= -025/2 ؛ P  > 27/2معناداري بين حمايت ادراك شده از سوي دوستان با افسردگی  )  معكوس افسردگی، همبستگی

  وجود داشت.( r=  -701/2؛   P  > 27/2) از سوي ديگران مهم با افسردگی  حمايت ادراك شدهو  ( ؛r=  -791/2؛  P  > 27/2) با افسردگی خانواده

 : رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی افسردگی در دانشجویان2جدول

27 /2  **P<25/2 P<* 

 R0= 2/ 250جمعيت شناختی( كه در مرحله اول وارد مدل شدند با مقدار ) -نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي دسته اول )اجتماعی

Adj  25/2؛  P< 200/1  f=) 0/5  شد. اين مؤلفه درصد از واريانس افسردگی را تبيين نمايند. در مرحله دوم متغير حمايت اجتماعی ادراك شده وارد مدل

 درصد از واريانس متغير افسردكی را تبيين نمود. 9/0( =P<  014/1  f  25/2؛  R0 Adj=  209/2با مقدار)

 بحث

نتايج اين مطالعه  مطالعه حاضر، با هدف تعيين رابطه بين حمايت اجتماعی ادراك شده با بروز اختالل افسردگی در بين دانشجويان دانشگاه يزد انجام شد.

اين نتايج، با يافته هاي پژوهش  .نشان داد( P  > 27/2معناداري بين حمايت اجتماعی ادراك شده كلی با افسردگی، با توجه به مقدار  )  همبستگی منفی

پيستولكا، راهان و پارك  يافته هاي؛ دگی هاي پيشين همخوانی دارد. نتايج اين مطالعه درباره رابطه بين حمايت اجتماعی ادراك شده با بروز اختالل افسر

بررسی ها نشان داده اند كه  را تأييد كرده است. (7100قدسی ) ، (7107مفتاحی )،  (7101تجريشی و ديگران)،  (7107) بخشانی و ديگران،  (0220)

ی كنند. افرادي كه داراي حمايت اجتماعی باال و كشمكش هاي ميان فردي كمتري هستند در رويارويی با رويدادهاي فشارزاي زندگی، بيشتر ايستادگی م

سطح  β T متغير مرحله

 معناداري

∆ 𝑅0 ∆ 𝑅0 
 تنظيم شده

F 

 تغيير يافته
سطح 

 معناداري

 011/0 020/3 039/0 050/0 040/0 996/1 -133/0 جنس 1

 026/0 -241/2 -149/0 سابقه افسردگی

سابقه افسردگی 

 در خانواده

133/0 905/1 040/0 

حمایت اجتماعی  2

 ادراک شده

101/0 002/2 006/0 029/0 065/0 004/3 001/0 
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اي صورت گرفته نشان داده اند كه بين حمايت نتايج پژوهش ه گی روانی را نشان می دهند.يا آشفت مقابله ي مؤثري داشته و نشانه هاي كمتري از افسردگی

 ی مفهومی استاجتماعی و سالمتی ارتباط معناداري وجود دارد. افرادي كه حمايت اجتماعی باالتري دارند از سالمت بهتري نيز برخوردارند. حمايت اجتماع

(.  در ارتباط با چگونگی 01سودمندي اين تمايز را نشان داده است )كه داراي دو شكل حمايت عاطفی و حمايت ابزاري است . فعاليتهاي پژوهشی مختلف 

حمايت  (7992 ،راتوس)يك تبيين معتقد است كه  اثرگذاري حمايت اجتماعی ادراك شده بر بروز اختالل افسردگی تبيين هاي متعددي وجود دارد.

. توجه عاطفی: شامل گوش دادن به مشكالت افراد و ابراز احساسات همدلی، 7:اجتماعی اثرات نامطلوب فشار روانی را از پنج طريق تعديل و تضعيف می كند

. اطالعات: ارائه راهنمايی و توصيه جهت افزايش 1؛ . ياري رساندن: يعنی ارائه حمايت و ياري كه به رفتار انطباقی می انجامد0؛ مراقبت، فهم و قوت قلب دادن

. جامعه پذيري: دريافت حمايت 5 ؛ وه پسخوراند از سوي ديگران در زمينه كيفيت عملكرد منجر به تصحيح عملكرد. ارزيابی: ارائ4 ؛توانايی مقابله اي  افراد

 .(74) اجتماعی معموالً به واسطه جامعه پذيري بوجود می آيد در نتيجه اثرات سودمندي به دنبال دارد

: حمايت اجتماعی تعهدات متقابلی را به وجود می آورد و حالتی را ايجاد می كند معتقدند كهاست. آنها ( 0222كوبرزانسكی، بركمن و سيم )تبيين دوم از آن 

ارتباط  تقويت سالمت روانی و كاهش افسردگیكه در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت نفس و احساس ارزشمند بودن داشته و اينها با 

افرادي كه داراي حمايت اجتماعی باال و كشمكش هاي ميان گويد كه اي تأكيد دارد. اين تبيين میمقابلهتبيين سوم، بر راهبردهاي (. 04مستقيم دارند )

ي مؤثرتري داشته و نشانه هاي كمتري از افسردگی يا كنند، مقابلهفردي كمتري هستند در رويارويی با رويدادهاي فشارزاي زندگی، بيشتر ايستادگی می

 هند آشفتگی روانی را نشان می د

(، بر 0220زا تأكيد دارند. براي مثال، پيستولكا، راهان و پارك )تبيين ديگر، بر نقش حائل و حفاظت كننده حمايت اجتماعی در برخورد با رويدادهاي استرس

سردگی و ديگر مشكالت حمايت اجتماعی با كاهش افاين باورند كه حمايت اجتماعی ممكن است بين استرس و افسردگی مانند يك سپر محافظ عمل كند. 

به طور كلی بر پايه يافته هاي پژوهش حاضر رابطه بين حمايت اجتماعی و افسردگی می توان گفت تمركز بر حمايت اجتماعی  (.05روانشناختی رابطه دارد )

نواده، دوستان و همسايگان( و مربوط ممكن است در زمينه پيشگيري از اختالل هاي افسردگی سودمند باشد. در اين زمينه فعال كردن نظام حمايتی )خا

اين مهم را می  كردن افراد با گروههاي اجتماعی و گروههايی كه داراي مشكل مشابه هستند، می توانند موجب افزايش رفتارهاي حمايت گر اجتماعی شود.

اده ها ي آنها انجام داد. توان از طريق ارائه برنامه ها و كارگاه هاي  آموزشی و در قالب برنامه هاي مراكز مشاوره روانی به طور همگانی براي دانشجويان و خانو

ايت اجتماعی نقش مهمتري داشته باشد، الزم از آن جايی كه حمايت اجتماعی جنبه هاي مختلفی دارد و ممكن است براي افراد متفاوت نوع خاصی از حم

از محدوديتهاي اين تحقيق می توان به عدم همكاري برخی از دانشجويان براي است در پژوهش هاي آينده ابعاد مختلف حمايت اجتماعی لحاظ شوند. 

  وقت گير بودن تكميل آن اشاره نمود. می توان به سخت و ، با وجود مزاياي خاص آن ها تكميل پرسشنامه ها و همچنين در مورد پرسشنامه

 نتیجه گیری:

شواهد  رد.بطور خالصه، يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد كه همبستگی منفی معناداري بين حمايت اجتماعی ادراك شده با بروز اختالل افسردگی وجود دا

 و تأثيرات منفی ناشی از بيماري هاي روانی را كاهش می دهد.  دمهمی در حفظ سالمتی افراد بازي می كن شان می دهد كه حمايت اجتماعی نقشن
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 سپاسگزاری 

 .نويسندگان از كليه دانشجويان دانشگاه يزد كه همكاري صميمانه اي در جمع آوري داده هاي تحقيق داشتند كمال تشكر و سپاسگزاري را دارند
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