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Abstract
The purpose of this study was to determine the
mediating role of perceived social support in the
effect interpersonal forgiveness on social health .
The research method is descriptive method of
correlation type. The statistical population of this
study consisted of all male and female students of
Payame Noor University of Talesh in the second
half of the academic year of 2016- 2017. Among
them, based on Morgan's sample size table, a
sample of 327 Students were selected by random
sampling method and Completed Keyes Social
health questionnair (2004), Zimet et al perceived
social support scale (1988), and Ehteshamzadeh
et al interpersonal forgiveness scale (2010). Data
were analyzed by using descriptive Indicators,
and path analysis method. The results showed
that the perceived support from the others,
friends' support and family support were directly
effect on the social health of the students,
respectively(P<0/01). Realistic understanding has
the most indirect effect on social health (P<0/05),
and after that, suffering control variable was
effective on social health of students (P<0/01).
Based on the findings of the research, it can be
concluded that social support and forgiveness
play a role in the social health of students.
Keywords: social support, interpersonal forgiveness,
social health, students.

چکیده
این پژوهش بژ شژ ت یینژنن ژ هاسژه ای حم یژ اتممژ
ادراکش ه در یأثنر بخشودگ بننفردی بر سالم اتمم ا ج م
گردی ژ رهش پژژوهش ح ژژر یو ژژنن اه ژژوی شم ژژم بژژود
ت میة آم ری این پوهش ش مل شمة دا شجوی ن دخمر ه پ ر م هژ
ک رشن س دا ش ه پن م ور مرکژ یژ کژ در نم ژ م دهم سژ م
 بژود کژ اه منژ ن،  مشغوم ب یحصنل مژ ب شژن5961-69 یحصنل
 مو ژ ای شژ مل، بر اس س ت هم ییننن حجم مو مورگژ ن، آنش
 دا شژژجو بژژ رهش مو ژژ گنژژری یصژژ دف ا مخژژ ن شژژ ه923
 م ن س حم ی اتممژ،)2002( پرسشن م سالم اتمم کنن
) ه م نژژ س بخشژژودگ5611( ادراکشژژ ه هیمژژ ه شمرژژ ران
) را یرمنل مود ژ دادهشژ5916( بننفردی احمش مهاده ه شمر ران
ب اسژمن ده اه شژ خ شژ ی یو ژنن ه رهششژ ی آمژ ری ه رهش
م یج ش ن داد ک ب یرینب ممغنر حم ی
یحلنل م نر یحلنل ش
 حم یژ دهسژم ن ه حم یژ خژ واده،ادراکش ه اه سوی دی ران
)P<0/01( یأثنر م م نم بژر سژالم اتممژ دا شژجوی ن داشژمن
درک هاق بنن دارای بنشمرین اثر غنرم م نم بر سژالم اتممژ
 پژژا اه آن ممغنژژر کنمژژرم ر جژژ بژژر سژژالم،)P<0/05( بژژوده
) بژر اسژ س ی فمژ شژ یP<0/01( اتمم دا شژجوی ن مژرثر اسژ
پوهش م یوان منج گرف ک حم یژ اتممژ ه بخشژودگ
دار
در سالم اتمم دا شجوی ن
، بخشژودگ بژنن فژردی،  حم ی اتمم:واژه های کلیدی
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مقدمه
سالمت فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و جامعه نقشیی
تعیینکننده در سالمت افراد ایفا مییکنید .وضیعیت سیالمت

عدالت و انصاف نادیده گرفته میشود ،افراد احساس میکنند
که در این رابطه مربون و متضررند ،درنتیته برا گرفتن حا
ود از شیوهها مخرب استفاده مینماینید .ایین شییوههیا
مخرب به شکی رفتارها بدبینانیه ،دشیمنی ،شین شیدید،

تکتک افراد جامعه بیه شییوههیا گونیاگون بیر سیالمت و
هییا اقتصییاد و
عواط ی آنهییا و همچنییین بییر شییا

گسستگیها هیتانی و آسی

اجتماعی جامعیه تیثییر دارد .ازایینرو تیثمین سیالمت افیراد

بروز میکنید رزارع و عبدالیهزاده .)1891 ،افیراد کیه نمیره

جامعه ،به صوص سالمت اجتماعی آنها حائز اهمیت است

باالیی در بخشودگی بینفرد داشته باشند کمتیر نشیانههیا

که امروزه بر آن بسیار تثکید میشود .سالمت اجتماعی یکیی

درماندگی روانشنا تی را نشان میدهند راورکاد و فرهیان ،

از ابعاد سیالمت اسیت کیه نقیم مدمیی در تعامیی زنیدگی
اجتماعی هر انسان دارد و گسیترش آن در جامعیه مییتوانید

 .)2002وریینگتون و همکاران مدلی نظر ارائه کردهانید کیه
در آن عدم بخشودگی دیگران ییک عامیی تینمزا همیراه بیا

اسباب توسیعه اجتمیاعی را فیراهن کنید روزارد بدداشیت،

هیتاناد منفی و بخشودگی بهعنوان ییک مدیارد مقابلیها

درمییان و آمییوزش پزشییکی .)1835 ،سییالمت اجتمییاعی بییه

هیتانمیدار محسیوب مییشیود کیه بیا تیثییر مسیتقین رو
فرایندها فیزیولوژیکی و تثییر غیرمستقین از طرییا ارتقیا

رساندن و آزردن سیایر افیراد

2

چگییونگی وضییعیت ارتبییاب فییرد بییا دیگییران در جامعییه
رجامعه پذیر فرد) اشاره دارد .سالمت اجتمیاعی ابعیاد از

عوامی تثییرگذار در سالمتی مثی حماییت اجتمیاعی ،کیفییت

سالمت است که مربوب بیه ارتبیاب فیرد بیا افیراد دیگیر ییا

در پیامدها سالمتی نقم دارد رصفار نیا،

جامعها که در آن زندگی میکند است .کیییز 1ر )2002ییک

ارتباب و مذه

محمد و افشار .)1895 ،بخشودگی بینفرد نیز با رضایت

مدل  5بعد درباره سالمت اجتماعی مطرح کرده و سیالمت

از زندگی مرتبط است رآیتن 8و فرهان .)2012 ،وب ،هیر،،

اجتماعی را دربرگیرنده عیواملی چیون شیکوفایی اجتمیاعی،
انطبییاا اجتمییاعی ،انسییتام اجتمییاعی ،پییذیرش اجتمییاعی و

اجتماعی ادراکشده ،رفتارها بدداشتی و عملکرد بینفیرد

مشارکت اجتماعی می داند .برکمن معتقد اسیت تیثییر شیبکه

را بر رابطه بخشودگی بینفرد و سیالمت معنیادار گیزارش

اجتماعی بر سالمت فیرد عبیارد اسیت از پیرورش روحییه

کردند .گرین ،دکارویی و سداوا ر ،)2012ارتباب بخشیودگی
با سالمت را معنادار گزارش کردنید و در ایین رابطیه نقیم

ویسر و وربر 2در پژوهشی ر ،)2018نقم واسطها حماییت

5

مشارکت و درگیر اجتماعی فرد در فرایندها اجتمیاعی و
این مشارکت و درگیر اجتماعی از عملکرد پیوندها بالقوه

میانتی حمایت اجتماعی ،عاطفیه مثبیت و منفیی و اسیترس

در فعالیتها زندگی ناشی میشود .عالوه بر این مشیارکت

معنادار بود.

در درون شییبکه ،فرصییتهییایی بییرا رفاقییت ،مصییاحبت و

متریر تثییرگیذار دیگیر بیر سیالمت اجتمیاعی ،حماییت

معاشرد فراهن میکند که این رفتارها ،نگرش هیا و پیونیدها

اجتمییاعی ادراکشییده اسییت .مفدییوم حمایییت اجتمییاعی

نیز به زندگی فرد معنا میبخشد و این امر در سالمت روانیی
او تییثییر بسییزایی دارد ر یرالییهپییور .)1838 ،یکییی از متریییر

ادراک شده نیز بهصورد ارزییابی شینا تی فیرد از محییط و
روابطم با دیگران تعری

تثییرگذار بر سالمت اجتماعی ،بخشودگی بینفرد است کیه

اجتماعی ادراکشده بر این امر اذعان دارند که تمیام روابطیی

عبارد است از ویژگی که در آن ،شخصی که در روابط بیین

که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیشیوند.
بهبیاندیگر ،روابط ،منبع حمایت اجتماعی نیستند مگیر آنکیه

شده است .نظریهپردازان حماییت

فرد  ،مورد آزار یا آسیی قیرار گرفتیه اسیت ،طیا فیرد
اطی را میبخشد راحتشام زاده ،احد  ،عنیایتی و حییدر ،

فرد آن ها را بهعنوان منبعی در دسترس یا مناس

 .)1839بخشودگی تالشیی بیرا حفیش عشیا و اعتمیاد در

نیاز ود ادراک کند .شواهد در دست است مبنی بیر اینکیه

روابط و پایان دادن به سوگیر ها آسی زا است .زمانی کیه

و بدموقع اسیت

در روابط مییان افیراد ،بهوییژه اعضا

یانیواده و زوجیین،

گاهی کمکهایی که به فرد میشود نامناس

بیرا رفیع

یا اینکه الف میی ود فیرد است ،لذا نیه یود حمیایت،

 .1 2. Orcutt & Ferhanاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام نور استان گیالن است.
4. Webb, Hirsch, Visser & Brewer

3. Ayten
5. Green , Decourville & Sadava
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بلکه بیشتر ادراک فرد از حمایت است که مدن است رقاعد

سالمت اجتماعی بهنوعی بدداشت فرد و جمعیی اسیت

و یعقوبی .)1837،در حمایت اجتماعی دریافیتشیده ،مییزان

که در صورد تحقا آن افراد دارا انگیزه و روحیه شیاد بیوده

شده توسط فرد میورد تثکیید اسیت و در

و درندایت ،جامعیه شیاداب و سیالمت واهید بیود .درواقیع

حمایت اجتماعی ادراکشده ،ارزیابیها فرد از در دسیترس

زندگی سالن در بین اعضا

انواده محصول تعامی اجتمیاعی

بودن حماییتهیا در مواقیع ضیرور و میورد نییاز بررسیی

و مدارد ها اجتماعی افراد است .اهمیت سیالمت اجتمیاعی

میشود رگالکت .)2010 ،1عالوه بر ایین ،حماییت اجتمیاعی

در حد است که اشخاص بر وردار از سالمت اجتمیاعی ،بیا

حمایت ها کس

به عنوان یک ابزار مناس

و تقریباً در دسیترس میی توانید در

موفقیت بیشتر میتوانند با مشکالد ناشی از ایفا نقمها

برنامه ها مدا له ا که برا افزایم سطح رفیاه بخصیوص

اصلی اجتمیاعی کنیار بیاینید .آنیان در یانوادههیایی زنیدگی

رفاه روانی طراحی می شوند ،کاربردها زیاد داشیته باشید

میکنند که یباد و انستام بیشتر دارند و احتمیاالً مییتواننید

رنبو  ،علی پور ،حتاز  ،ربانی و راشد  .)1898 ،از سویی

در فعالیتها جمعی بیشتر مشارکت کنند و احتماالً سازگار

در دوران دانشتویی مشکالد فراوانی در زندگی شخصیی و

بیشتر با هنتارها جامعه دارند که این مسئله میتواند نقیم

اجتماعی هر فیرد ایتیاد مییشیود کیه حماییت اجتمیاعی

مدمی در پیشگیر از انحرافاد ،ودکشی ،گرایم به مصرف

میتواند یکی از ابزارها مقابلها در این موقعیتهیا باشید.

د انیاد ،فرار از انیه ،افیت تحصییلی و سیایر آسیی هیا

حمایت اجتماعی بهعنوان قو تیرین و نیرومنیدترین عوامیی

اجتماعی بهویژه در قشر دانشتو داشته باشد .باال بودن سالمت

رویارویی موفقیتآمییز و آسیان در زمیان درگییر افیراد بیا

اجتماعی دانشتویان میتواند باع

سازگار آنها بیا شیرایط

بیمار ها و شرایط تنم زا شنا ته شده و تحمی مشکالد را

متریر زندگی اجتماعی شده و زمینه تحقا زندگی پویا و سیالن

برا افراد تسدیی میکند و از طریا ایفیا نقیم واسیطها

در جامعه را فراهن کند .بهطورکلی با توجیه بیه اهمییت سیازه

میان عوامی تینمزا زنیدگی و بیروز مشیکالد جسیمی و

سالمت اجتماعی در قشر دانشتو و نیز اهمیت نقم متریرها

کیاهم تینم

بخشودگی و حمایت اجتماعی در این متریر و نیز به دلیی ی

تتربه شده ،افزایم میزان بقا و بدبود وضعیتها بدداشیتی

پژوهشی در صیوص سیازه سیالمت اجتمیاعی و متریرهیا

و در پایان بدبود کیفییت زنیدگی افیراد مییشیود رحییدر ،

پیمبین آن در کشور ،پژوهم حاضر بیا هیدف تعییین نقیم

سلحشوریان ،رفیعی ،حسیینی .)1837،حماییت اجتمیاعی بیا

واسطها متریر حمایت اجتماعی ادراکشیده در ارتبیاب مییان

سالمت مرتبط بوده و دارا پیامدها مثبتی بر سالمت است

بخشودگی بیین فیرد بیا سیالمت اجتمیاعی انتیام گردیید.

رقاسمی پور و جدانبخم گنته1839 ،؛ رایت .)2012 ،2لیا و

یافتهها پژوهم حاضر در صوص تعیینکنندهها سیالمت

ما 8در پژوهشی ر ،)2012در صوص ارتبیاب بیین حماییت

اجتمییاعی بییرا متخصصییان حییوزه سییالمت ،روان شناسییان

اجتمییاعی ادراکشییده ،بدزیسییتی روانشیینا تی و رفتارهییا

اجتماعی و جامعهشناسانی که در جدت ارتقا سطح سیالمت

پر طر را مورد بررسی قرار دادنید و بیه ایین نتیتیه دسیت

اجتماعی افراد فعالیت دارند کاربرد واهد داشت .فرضیههیا

یافتنید کیه حماییت اجتمیاعی ادراکشیده ارتبیاب بدزیسیتی

پژوهم عبارد بودند از:

روانی و همچنین تقویت شنا ت افراد باعی

روانشنا تی با رفتارها پر طر را تعدیی مییکنید .بیهطیور
ا تصاصییی ،حمایییت از سییو

ییانواده و دوسییتان ،ارتبییاب

 .1حمایت اجتمیاعی ادراکشیده بیر سیالمت اجتمیاعی
دانشتویان تثییر مستقین دارد.

رضایت از زندگی و امیدوار را با رفتارها پر طر تعیدیی

 .2حمایییت ادراکشییده از سییو

کرد .ژو 2ر )2015نیز نقیم واسیطه ا حماییت اجتمیاعی و

اجتماعی دانشتویان تثییر مستقین دارد.

تعادل عیاطفی را در رابطیه مییان بخشیودگی بیا رضیایت از
زندگی معنادار گزارش کرد.

ییانواده بییر سییالمت

 .8حمایییت ادراکشییده از سییو دوسییتان بییر سییالمت
اجتماعی دانشتویان تثییر مستقین دارد.

2. Wright
4. Zhu

1. Gulact
3. Lia & Ma

 / 77دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

 .2حمایت ادراکشده از سو دیگر افراد مدن بر سالمت

میکند .این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجیها لیکرد از

اجتماعی دانشتویان تثییر مستقین دارد.

کامالً مخالفن ر )1تا کامالٌ موافقن ر )5نمرهگیذار مییشیود.

 .5بخشودگی بین فرد بر سالمت اجتماعی دانشیتویان
تثییر غیرمستقین دارد.

نمره بند سؤاالد  19 ،13 ،17 ،12 ،15 ،12 ،18 ،2 ،5 ،8و
 20بییهصییورد معکییوس اسییت .سییؤاالد  2-1مربییوب بییه

 .2ارتباب متدد و کنترل انتقامجویی بر سالمت اجتماعی

شکوفایی اجتماعی 7-5 ،مربوب به همبسیتگی اجتمیاعی-3 ،
 10مربوب به انستام اجتماعی 15-11 ،مربیوب بیه پیذیرش

دانشتویان تثییر غیرمستقین دارد.
 .7کنترل رنتم بر سالمت اجتمیاعی دانشیتویان تیثییر
غیرمستقین دارد.

اجتماعی و  20-12مربوب به مشیارکت اجتمیاعی مییباشید.
باباییپور و همکاران ضری

 .3درک واقعبینانه بر سالمت اجتماعی دانشیتویان تیثییر
غیرمستقین دارد.

همسانی درونی مقیاس را 0/73

و برا مؤلفیههیا از  0/70تیا  0/77گیزارش کردنید .رواییی
محتوایی مقیاس در پژوهم باباپور و همکاران ر )1833مورد
تثیید بود و ضری

آلفا کرونباخ مقیاس  0/73به دست آمد.

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونهه :روش اجیرا ایین

در پژوهم حاضر ضری آلفیا کرونبیاخ مقییاس  0/32بیه
دست آمد .نمونها از سیؤاالد ایین مقییاس عبیاردانید از:

پژوهم ،توصیفی است و طرح پژوهم ،همبسیتگی از نیوع
تحلیی مسیر است؛ زیرا در این پژوهم روابط مییان متریرهیا

جامعه دائماً در حال ترییر است ،جامعه مکانی مفیید و پربیار
برا افراد است.

قیرار گرفتیه اسیت .جامعیه

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده :7مقییاس حماییت

آمار این پژوهم شامی کلیه دانشتویان د تر و پسر مقطع

اجتماعی ادراکشده توسط زیمت و همکاران در سیال 1933

کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تیالم کیه در نیمسیال دوم
سال تحصیلی  1895-92مشرول به تحصیی میباشند ،بود که

طراحی شده است و مشتمی بر  12ماده برا سینتم مییزان
حمایتاجتماعی ادراک شده از سیه منبیع یانواده ،دوسیتان و

بر اساس آمارها دریافتی حتن آن ها بالغ بیر حیدود 2100

دیگر افراد مدن است که بر اساس یک مقییاس  5نقطیه ا از

دانشتوست که از میان آن ها ،بر اساس جدول تعییین حتین

«کامالً مخال » تا «کامالً موافا» پاسخ داده می شود .سیؤاالد
 3 ،2 ،8و  11مربوب به حمایت اجتماعی ادراکشده از سو

نمونهگیر تصادفی انتخاب شدند .حدود  22درصد از افیراد
نمونه پژوهم را دانشتویان د تر و  82درصد را دانشتویان

انواده ،سؤاالد  9 ،2،7و  12مربوب بیه حماییت اجتمیاعی
ادراکشده از سو دوستان و سؤاالد  5 ،2 ،1و  10مربیوب

پسر تشکیی میدادند .میانگین سین دانشیتویان  22/79سیال

به حمایت اجتماعی ادراکشده از سیو دیگیران مییباشید.

ر )SD=8/23بود که در دامنه سنی  13تا  83سال قرار داشتند.

آلفا کرونباخ مقیاس کلی 0/39 ،گزارش شده است رزیمیت

بیشیتر دانشییتویان ر 21درصید) دارا وضییعیت اقتصییاد -
اجتماعی متوسط بودند.

و همکاران .)1933 ،مقیدار آلفیا کرونبیاخ ایین مقییاس در

در قال

مدل علی میورد بحی

نمونییه مورگییان ،نمونییها شییامی  827دانشییتو بییه روش

پژوهم اسد

متره ر 0/37،)1890گزارش شیده اسیت .در

پژوهم حاضر ضری

آلفا کرونباخ کی مقیاس برابیر 0/39

ابزارهای سنجش
پرسشنامة سالمت اجتماعی  :مقیاس سالمت اجتماعی کیییز

و نیز سه بعد حمایت اجتماعی از سو یانواده ،دوسیتان و
افراد مدن زندگی به ترتی  0/31 ،0/75 ،0/38به دست آمید.

یک مقیاس  20سؤالی است که در سال  2002طراحیی شیده

نمونها از سؤاالد این مقیاس عبیارد انید از :فیرد اصیی

اسییت و سییالمت اجتمییاعی را در ابعییاد مختل ی رسییالمت
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،همبستگی اجتمیاعی ،انسیتام

وجود دارد که در هنگام نیاز به او دسترسی داشته باشن ،فیرد

1

اجتماعی ،پذیرش اجتمیاعی و مشارکت اجتمیاعی) ارزییابی
2. perceived social support scale

اصی وجود دارد که می توانن شاد ها و غن هاین را با او در
میان بگذارم.
1. Social health questionnair
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مقیاس بخشودگی بین فردی : 1ایین مقییاس در سیال

ا تیار دانشتویان قرار گرفت .از آزمودنیها قبالً واسته شد

 1839توسط احتشام زاده و همکاران طراحی شیده اسیت.

با صداقت به سؤاالد پاسخ دهند .اجرا بیهصیورد گروهیی

این مقییاس شیامی  25سیؤال اسیت .نمیره گیذار بیرا

بوده و جدت پاسخگویی به سؤاالد محدودیت زمانی وجود

سؤاالد  22 ،28 ،22 ،21 ،20 ،19و  25بر اساس مقییاس

نداشییت .معیارهییا ورود بییه پییژوهم عبییارد اسییت از

ر )1تا کامالً موافا ر)2

دانشتو مقطع کارشناسی بودن ،دامنه سنی  13تیا  20سیال

 2گزینه ا لیکرد از کامالً مخال

بوده و برا سایر سؤاالد به صورد معکوس نمره گیذار

رمرحله جوانی) ،عدم سابقه ا تالالد روانیی ،عیدم مصیرف

می شود  .این مقیاس شامی  8مؤلفیه اسیت 12 .سیؤال اول

داروها روانپزشکی .دانشتویانی که سابقه ا تالالد روانی

مربیوب بیه عامیی ارتبیاب متیدد و کنتیرل انتقیام جیویی،

داشتند و نیز دانشتویانی که مقیاسهیا را بیهصیورد نیاق

سییؤاالد  18تییا  13مربییوب بییه عامییی کنتییرل رنتییم و

تکمیی کرده بودند از پژوهم حذف شیدند .جدیت بررسیی

سؤاالد  19تا  25مربوب به درک واقع بینانه میی باشید .در

ویژگییهیا جمعییتشیینا تی و آمیار توصییفی ،بیا کمییک

پژوهم احتشیام زاده و همکیاران ر )1839ضیری
کرونباخ کی مقیاس  0/3و ضری

آلفیا

بازآزمایی مقیاس 0/71

به دست آمد .در پیژوهم احتشیام زاده و همکیاران بیرا

نرمافزار  ،SPSS20شیا

میانگین و انحراف معیار استفاده گردید .برا تتزییهوتحلییی
داده ها آمار به منظور بررسی فرضیه ها پژوهم از روش

سیینتم روایییی مقیییاس ،از اجییرا همزمییان آن بییا

آمییار ضییری

ییرده مقیییاس بخشییودگی در ییانواده اصییلی ،عامییی

استفاده شد.

توافا پذیر

هیا توصییفی فراوانیی ،درصید،

همبسییتگی پیرسییون و روش تحلیییی مسیییر

پرسشنامة پین عیاملی شخصییت و مقییاس

پر اشگر اهواز استفاده گردید که روایی قابی قبول بیود.

یافتههای پژوهش
بهمنظور تعیین روابط مستقین و غیرمستقین متریرها پیمبین

مقیییاس  0/35و بییرا عامییی ارتبییاب متییدد و کنتییرل

رحمایت ادراکشده از سو

انواده ،حماییت ادراکشیده از

انتقام جویی  ، 0/73کنترل رنتم  0/38و درک واقیع بینانیه

سو دوستان ،حمایت ادراکشده از سیو دیگیران ،ارتبیاب

 0/32بیه دسیت آمید .نمونیه ا از سیؤاالد ایین مقییاس

متدد و کنترل انتقامجویی ،کنترل رنتم ،درک واقعبینانه) با

عبارد اند از :هیر بیار کسیی را کیه در حقین بید کیرده

متریر مالک رسالمت اجتماعی) ،جدت آزمون روابط مسیتقین

می بینن ،آتم شن درونن شعله ور می شود ،هنوز هن وقتی

و غیرمستقین و محاسبة ایراد کی متریرها پیمبین با متریر

رفتار بد دوستی را که به من ظلن کرده به اطر میی آورم،

مالک ،از روش تحلیی مسیر استفاده گردیید .ایین تحلییی از

به شدد شمگین می شوم.

طریا نرمافزار  SPSSو با بهکارگیر رگرسیون چندگانیه بیه

در پژ وهم حاضر نیز ضری

همسانی درونیی نمیره کیی

روش همزمان صورد گرفت .ضرای

مستقین و غیرمسیتقین

با هدف به دست آوردن ایراد کی و نیز ترسین میدل ارتبیاب

روش اجرا
روش اجرا بدینصورد بود کیه بعید از انتخیاب تصیادفی و

متریرها پیمبین بیا مترییر میالک رسیالمت اجتمیاعی) در

مراجعه به کالسها و ارائه توضیحاد مقدماتی در صیوص

جدول شماره  1ارائه گردید .همچنین ،نمیودار میدل مقیادیر

مشارکت آزمودنیها و اطمینان بخشی

رضرای ) مسیر مستقین و غیرمستقین اسیتاندارد شیدة روابیط

هدف پژوهم و جل

به آنها مبنی بر محرمانه مانیدن اطالعیاد ،پرسشینامههیا در

میان متریرها در نمودار  2ترسین گردید.

1. interpersonal forgiveness scale
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جدول  .1نتایج روابط مستقیم و غیرمستقیم و كل متغیرهای پیشبین و مالک
ضرایب

تأثیر

Sig

متغیرها
انواده بر سالمت اجتماعی

0/12

مستقین

0/001

حمایت ادراکشده از سو دوستان بر سالمت اجتماعی

0/80

مستقین

0/001

حمایت ادراکشده از سو دیگران بر سالمت اجتماعی

0/23

مستقین

0/001

کنترل رنتم بر سالمت اجتماعی

0/10

غیرمستقین

0/001

درک واقعبینانه بر سالمت اجتماعی

0/85

غیرمستقین

0/001

کنترل رنتم بر حمایت ادراکشده از سو دیگران

-0/15

مستقین

0/02

درک واقعبینانه بر حمایت ادراکشده از سو دیگران

-0/52

مستقین

0/001

حمایت ادراکشده از سو

استانداردشده Beta

0/12

حمایت ادراک شده از
سوی خانواده

كنترل رنجش

-0/15
حمایت ادراک شده از

سالمت اجتماعی

سوی دیگران

0/23

-0/52
درک واقعبینانه
حمایت ادراک شده از

0/80

سوی دوستان

نمودار  .7مدل مقادیر مسیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک

نتای جدول شماره 1و نمودار  2در پاسخ به فرضیههیا

پییژوهم ،ضییرای مسیییر غیرمسییتقین استانداردشییده ،بییین
متریرها پیمبین کنترل رنتم ر )β=0/10 ،p>0/01و درک

مسیر مستقین

واقییعبینانییه ر )β=0/85 ،p>0/01بییا متریییر مییالک سییالمت

استانداردشده ،بیین متریرهیا پییمبیین حماییت اجتمیاعی

اجتماعی معنادار است و این متریرها بهصورد غیرمستقین بر

ییانواده ر ،)β=0/12 ،p>0/01حمایییت

سییالمت اجتمییاعی تییثییر دارنیید امییا بییا حمایییت اجتمییاعی

اجتماعی ادراک شده از سو دوسیتان ر )β=0/80 ،p>0/01و
حمایییت اجتمییاعی ادراکشییده از سییو دیگییران ر،p>0/01

ادراکشییده از سییو دیگییران رابطییه مسییتقین دارنیید .لییذا
فرضیه ها هفتن و هشتن پیژوهم تثییید شیدند .نمیره کیی

 ،)β=0/23با متریر مالک سالمت اجتمیاعی معنیادار اسیت و

بخشودگی بین فرد و بعد ارتباب متدد و کنترل انتقامجویی

این متریرها بهصورد مسیتقین بیا سیالمت اجتمیاعی رابطیه

در مدل حذف شده است و بر سالمت اجتماعی تثییر ندارد.

دارند .لذا فرضیهها دو ،سه و چدار تثیید میشود امیا نمیره
کی حمایت اجتماعی در مدل حذف شده است و بر سیالمت

درمتموع نتای ایراد مسیتقین و غیرمسیتقین متریرهیا
پیمبیین رحماییت ادراک شیده از سیو یانواده ،حماییت

اجتماعی تثییر ندارد .در صوص فرضیهها پن الی هشیتن

ادراکشده از سیو دوسیتان ،حماییت ادراکشیده از سیو

پژوهم اول تا چدارم نشان میدهد که ضرای
ادراکشییده از سییو
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دیگران ،کنترل رنتم ،درک واقیع بینانیه) ،بیر مترییر میالک

به طر افتادن سالمتی فرد کاهم مییابد رهمتی و همکاران،

رسییالمت اجتمییاعی) نشییان مییی-دهیید کییه متریییر حمایییت

 .)1891حمایت اجتماعی برا مواضع سالمت بسیار حییاتی

ادراکشده از سو دیگران با ضیری مسییر  0/23بیشیترین
تثییر کی را بر سالمت اجتماعی دانشتویان داشته و بنیابراین

است رویلییامز  .)2007 ،حماییت اجتمیاعی بیه عنیوان ییک
محافش بر حواد ،تنیدگیزا زندگی عمیی مییکنید ،چیون

مدن ترین عامی در تبیین تریییراد مترییر میالک بیه حسیاب

تعلیا همیراه اسیت ،اطالعیاد

1

کیفیت عاطفی آنکه با حی

می آید .همچنین متریرها درک واقعبینانه بیا ضیری

مسییر

مییورد نیییاز را بییرا کییاهم نتییای زیییانبییار جسییمی یییا

 ،0/85حمایت ادراکشده از سو دوستان بیا ضیری

مسییر

روانشیینا تی در برابییر حییواد ،زنییدگی فییراهن میییکنیید.

 ،0/80حمایت ادراکشده از سو

انواده بیا ضیری

مسییر

ارتباطاد نزدیک و حماییت اجتمیاعی کیه توسیط یانواده،

 0/12و کنتیرل رنتیم بیا ضیری

مسییر  ،0/10بیه ترتیی

دوستان ،همکاران و جامعه فراهن می شود ،ارتبیاب مثبتیی بیا

بیشترین تثییراد بعد را بر سیالمت اجتمیاعی دانشیتویان

بدبود عملکرد در محیط کار ،مقابله بدتر با مشکالد زنیدگی،

داشتهاند.

سازگار عمومی ،کاهم درماندگی و بدزیسیتی جسیمانی و
2

روانشنا تی دارد رچنتی ،روس ،ایگلند  .)2007 ،اگر فیرد از
حمایت اجتماعی بیشتر بر وردار اسیت ،تعامیی بیا شیبکه

بحث و نتیجهگیری
پییژوهم حاضییر بییا هییدف تعیییین نقییم واسییطها متریییر

اجتماعی افزایم یافته و ایر منفی رویدادها زندگی کیاهم

حمایتاجتماعی ادراکشده در تثییر بخشودگی بینفیرد بیر

می یابد .افزون بر آن پیوندها گستردهتر اجتمیاعی در بسیتر

سالمت اجتماعی انتام گردید .نتای پیژوهم نشیان داد کیه

حمایت اجتمیاعی افیزایم میییابید ربخشیایی و همکیاران،

فرضیه ها پژوهم در صوص تثییر حمایت ادراکشیده از

 .)1832بر اساس بررسییهیا انتیام شیده ،در نمونیههیا

سو دیگران ،حمایت ادراکشده از سو دوستان و حمایت
ادراکشده از سو انواده بر سالمت اجتمیاعی دانشیتویان

دانشتویی نیز ،حمایت اجتماعی کن بهویژه از جان
و دوستان رابطه معنادار با نشانه ها

جامعیه

ستگی و درمانیدگی

مثبییت و معنییادار اسییت کییه اییین نتیتییه همسییو بییا نتییای

در دانشییتویان دارد رپییولمن ،بورکییول و نیکییولز.)2010،8

پژوهمها پیشین رقاسمیپور و جدانبخم1839 ،؛ همتی و

دانشتویان مقاطع کارشناسی چیالمهیا زییاد را در طیی
انتقال از دبیرستان به دانشگاه تتربیه واهنید کیرد ردیسی ،

همکییاران1891 ،؛ آزاد و آزاد1890 ،؛ نبییو و همکییاران،
1898؛ وب و همکییاران2018 ،؛ گییرین و همکییاران)2012 ،

هارلوف کمپ بیی ،داگیان  ،2000 ،جانسیون ،بتییا و هیان ،

میباشد .در تبییین ایین یافتیه بایید اذعیان کیرد کیه وجیود

 .)2003به اطر استرسی که این گروه از دانشتویان تتربیه

حمایت ها اجتمیاعی بیهصیورد سیرر در مقابیی عوامیی

میکنند و برا ادراک و کنترل این استرس ،حمایت اجتماعی

فشارزا درونی عمی کرده و توانایی مقابلیه بیا مشیکالد را

از جان

جامعه ،یانواده بیهوییژه دوسیتان مدینتیرین نیوع

افزایم داده و به احساس سیالمت روانیی منتیر میی گیردد.
حمایت اجتماعی فراهن شده توسط دیگران بیا تیثمین منیابع

حمایت اجتماعی واهد بود .حمایت اجتماعی عالوه بیر آن

اجتماعی برا افراد در بر ورد با فشارها

روانیی ،سیالمت

روان را تضمین میکننید ،منتیر بیه افیزایم مشیارکتهیا

5

2

تعدداد متقیابلی را بیه وجیود میی آورد کیه در آن شیخ
احساس دوست داشته شدن ،مراقبت ،عزد نف

و ارزشیمند

بودن داشته و اینها با نتای سیالمتی ارتبیاب مسیتقیمی دارد
رنبو و همکاران .)1898 ،بهطورکلی میتوان نتیتیه گرفیت

اجتماعی شده و دلبستگی اجتماعی و روابیط پاییدار و گیرم
میان افراد را افزایم می دهد .دورکین بر این بیاور اسیت کیه

کییه نبییود حمایییتهییا اجتمییاعی ،مییانع جییذب فییرد در

مشارکت در امور گروه و یا جامعه می تواند منتر به افیزایم

چارچوب هیا اجتمیاعی میی گیردد ،در ایین صیورد فیرد

احساس تعلا بیه گیروه و جامعیه شیود و هرچیه احسیاس

احساس میکند که هی فصی مشترکی بین ارزشها فیرد

نزدیکی و پیوند فرد با گروهم قو تر باشد ،احتمال انیزوا و

و اجتماعیاش وجود ندارد و بنابراین نگیرش مثبت یود را

2. Chantelle, Ross & Egeland
4. Disch, Harlow, Campbell & Dougan

1. Williams
3. Polman, Borkoles & Nicholls
5. Johnson, Batia & Haun
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نسبت به اجتماع و حتی افراد آن جامعیه از دسیت مییدهید،

ایتاد کند ،موج

سالمتی و بدزیستی است .درک واقعبینانیه

بازدار از پاسخ ها نا وشایند در رابطیه بیا دیگیران

وقتیکه نگرشها فوا در فرد ایتاد شد فرد کارایی ود را

باع

از دست می دهید و احسیاس مییکنید کیه نقیم مدمیی در
پیشرفت و آینده جامعه نمی توانید داشیته باشید و درنداییت

همچون شن و صومت شده و سالمت جسمانی و روانیی
را ارتقا میبخشد .افراد که درک واقعبینانهتر دارند ،بدتیر

سالمت اجتماعی فرد کیاهم میییابید و نتیتیه آن تعیار

میتوانند هیتاناد منفی ود را تنظین دهند امیا افیراد کیه

شخصیت ،ا تالل در رفتارها اجتماعی و گسترش فسیاد و

درک همدالنه ندارند ضمن تتربه هیتانها منفی بیشتر ،در

ناهنتار ها اجتماعی ،بزهکار و جز آن مییشیود رنییک

برقرار ارتباب متدد با فرد طاکار ناتوان میشوند.

و تاول 1ر)2015

پژوهمها نشان داده است که گذشت نسبت بیه دیگیران

اذعان می دارند که تعلا پذیر به شبکه دوستان و در ارتبیاب

مدن ترین ارزش ا القی است که کاهم قابیی توجیه اییراد

انتقیال ارزش هیا و

مییشیود.

ورز و یزدان پناه .)1892 ،نوالن ،هندریک
بودن با گروه ها مختل

دوسیتی باعی

احساساد منفی نظیر ناراحتی یا رنتم را موج

مالک هایی برا زندگی می شود که این ارزش هیا میی تواننید

افراد که بخشیودگی بیاالتر دارنید شیادتر و سیالن تیر از

انرژ اولیه برا فرد را جدت اقدام و شکی دادن یک رفتیار
برانگیزند .همچنین ،بیودن در گیروه هیا دوسیتی و روابیط

افراد هستند که در دل ود کینه نگه میدارنید رصیدوقی و
حسامپیور .)1892 ،کنتیرل رنتیم باعی افیزایم حماییت

مختلفی که کیفیت روابط نیز در آن ها بیاال و مطلیوب اسیت

اجتماعی و باال بردن احساس نزدیکی بیه دیگیران مییشیود

شکیگیر الگوها رفتار در افیراد مییگیردد .ا یذ

رسامراز و همکاران .)2012 ،ویژگیی هیا کنتیرل رنتیم و

باع

احترام ،محبت و دوستی از دیگران باع

درک واقعبینانه زمینیهسیاز توانیایی همیدلی و صیمیمیت بیا

باال رفتن عزدنف

میشوند تا فیرد بیا

و امید می شود که این متریرها تفکر مثبت و سازنده را در فرد

دیگران در روابط بینفرد است و باع

تقویت مینماید که پایه اولیه سالمت روانی در فرد است.

احساساد دردناک ناشی از طاها دیگران سیازش یافتیه و

همچنین ،نتای فرضیه ها پژوهم در صیوص تیثییر

از احساساد منفی رها شوند رصدوقی و حسامپیور.)1892 ،

غیرمسییتقین درک واقییعبینانییه و کنتییرل رنتییم بییر سییالمت

افراد با این ویژگیها ،به روش درک همدالنه و واقعبینانه ،در

اجتماعی بهواسیطة حماییت اجتمیاعی ادراکشیده از سیو
دیگران مثبت و معنادار بود کیه ایین یافتیه همسیو بیا نتیای

زمان کوتاهتر به رنتمهیا و هیتیانهیا منفیی ناشیی از
بیعدالتی و بی انصافی دیگران پایان میدهند .آنیان از طرییا

پژوهم صیدوقی و حسیامپیور ر ،)1892گیرین و همکیاران

ایتاد رابطه متدد با فرد طاکار ،فرصت جبران اشتباه را بیه

ر ،)2012سییامراز ،ییلییدیرین ،تاپکییاگلو ،نالبنییت و سیییزیر

او می دهند و رابطه صمیمانه بین آنها دوباره برقرار میشیود

2

ر ،)2012وب و همکاران ر )2018و ژو ر )2015میباشید .در

2

رلی و اشتون .)2002 ،

تبیین این یافته می توان اذعیان کیرد کیه گذشیت نسیبت بیه

در صوص نتای پژوهم مبنی بر عدم تثیید فرضیهها

دیگران از طریا جدتدهی متدد افکار ،هیتانیاد و اعمیال

اول ،پنتن و ششن که ناهمسو با نتای پژوهمها صیدوقی

افزایم بدزیستی روان شنا تی میشیود.

و حسامپور ر ،)1892گیرین و همکیاران ر ،)2012سیامراز و

این سوگیر اطالعاتی مثبت ،برانگیزنده رفتارها اجتمیاعی

همکاران ر )2012است که در صوص تبییین ایین یافتیههیا

است که از بروز پاسخها ویرانگر در روابط جلوگیر کرده
و درواقع افکار ،احساساد و رفتار مثبت در برابر دیگیران را

میتوان به تفاودها فرهنگیی ،متفیاود بیودن نمونیههیا
مورد بررسی در این پژوهمهیا و نییز تفیاود در ابزارهیا

ترغی

اندازهگیر اشاره کرد.

نثی یا مثبت باع

میی کنید رووریینگتیون .)2007 ،8درک واقیعبینانیه و

کنترل رنتم باع

شنود از زندگی ،تتربه هیتیانهیا

محدودیتها پیژوهم حاضیر عبیارد بودنید از عیدم

مثبت و درندایت سازگار روانشنا تی میشود و بیه دلییی

بررسی تثییر متریرها در دانشتویان د تر و پسیر بیهصیورد

آنکه به فیرد کمک میکند تیا روابطی ییابت و حمیایتکننده

متزا به دلیی یکسان نبودن تعیداد آنها .همچنیین ،پیژوهم

2. Sapmaz, Yıldırım, Topçuoglu, Nalbant & Sızır
4. Lee & Ashton

1. Nolan, Hendricks & Towell
3. Worthington
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حاضر بر رو دانشتویان دانشگاه پیام نور انتام گردیید،
لذا در تعمین یافته ها به دیگر گیروه هیا محیدودیت وجیود
دارد .لذا پیشنداد می شود در پژوهم ها مشابه آتیی ایین
موارد مدنظر قرار گییرد .بیر اسیاس یافتیه هیا پیژوهم
پیشنداد می شود که در صیوص ارتقیا سیطح سیالمت
اجتمییاعی دانشییتویان ،دوره هییا آموزشییی در صییوص
اهمیت بخشودگی و حمایت اجتماعی و پیامیدها مثبیت
هر یک از آن ها بر سالمت افراد برگیزار گیردد .همچنیین
پیشنداد می شود در صوص عوامی میؤیر بیر بیاال رفیتن
سطح بخشودگی ها در افراد که منتر به بدبود روابیط بیین
فرد شده و سالمت اجتماعی را ارتقا می بخشد دوره ها
آموزشی برگزار گردد .حمایت اجتماعی نیز به عنوان ییک
ابزار مناس و تقریباً در دسترس می تواند در برنامیه هیا

یرالهپور ،ا .ر .)1838بررسی عوامی اجتمیاعی میؤیر بیر سیالمت
روانی با تثکید بر سرمایه اجتماعی .پایاننامه کارشناسی ارشید
دانشکده ادبیاد و علوم انسانی ،گروه آموزشی جامعهشناسیی،
دانشگاه شدید بدشتی.

زارع ،ح؛ عبدالییهزاده ،ح .ر .)1891مقیییاسهییا انییدازهگیییر در
روانشناسی شنا تی ،تدران ،نشر آییژ.
صییدوقی ،م؛ حسییامپییور ،ف .ر .)1892پیییمبینییی بدزیسییتی
روانشنا تی دانشیتویان دانشیگاه علیوم پزشیکی کاشیان بیر
اساس مؤلفه ها بخشیودگی .مرکیز تحقیقیاد مراقبیت هیا
پرستار دانشگاه علوم پزشکی ایران.10-1 ،110 ،80 ،
صفار نیا ،م؛ محمد  ،ن؛ افشیار ،ح .ر .)1895نقیم بخشیودگی
بین فرد در تیابآور و شیدد درد بیمیاران مبیتال بیه درد
مزمن .متله اصول بدداشت روانی13 ،ر.219-212 ،)2

مدا له ا که برا افزایم سطح سالمت بخصوص سالمت

طییاهر رامییه ،ز؛ شییریفیفییرد ،ف؛ علیییزاده ،م؛ وحیییدابی ،و؛
میرحسیییینی ،ح؛ امیییید  ،ر .ر .)1895بررسیییی همبسیییتگی
مؤلفههیا بدزیسیتی معنیو  -میذهبی بیا سیالمت روان در
دانشتویان .متله دانشگاه علوم پزشکی قن.109-102 ،2 ،10،

افیزایم

قاسمی پیور ،م؛ جدیانبخم گنتیه ،س .ر .)1839رابطیه حماییت
اجتماعی و سالمت روان در دانشتویان شدرستان رمآباد ردر

اجتماعی طراحی می شوند  ،مدنظر قرار گیرد .مدن تر آنکیه
با برگزار کارگاه ها آموزشی در صوص ارتقا سطح
سالمت اجتماعی در دانشتویان می تیوان باعی
سازگار با نقم ها اجتماعی مختلی

و حتیی احتمیال

موفقیت شرلی آن ها در آینده شد.
منابع
آزاد  ،س؛ آزاد ،ح .ر .)1890بررسییی رابطییه حمایییت اجتمییاعی،
تییابآور و سییالمت روانییی دانشییتویان شییاهد و ایثییارگر
دانشگاهها شدر ایالم .ط جانباز8 .ر.53-23 ،)2
احتشییام زاده ،؛ احیید  ،ح؛ عنییایتی ،م؛ حیییدر  ،ع .ر.)1839
سا ت و اعتباریابی مقیاسیی بیرا سینتم بخشیودگی بیین
فرد  .اندیشه و رفتار ،دوره  ،12شماره  2ر.255-228 ،)28

اسد متره ،س .ر .)1890مقایسه استرس ادراکشده ،کانون کنترل
سالمت و حمایت اجتماعی ادراک شیده در دانشیتویان بیا و
بدون تیپ شخصیتی  .Dپایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز.
بخشایی ،ن ،بیرشک ،ب ،عاط وحیید ،م ،بیوالدر  ،ج .ر.)1832
ارتباب حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادها استرسزا
زندگی با افسردگی .فصلنامه اندیشه و رفتار.55-29 ،2 ،9 ،
حیدر  ،س؛ سلحشیوریان ،ا؛ رفیعیی ،ف؛ حسیینی ،ف .ر.)1837
ارتباب حمایت اجتماعی درک شده و اندازه شبکه اجتماعی بیا

ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتال به سیرطان .فصیلنامه علمیی
پژوهشی فیض12 ،ر.22-15 ،)2

سال  .)1833متله علمی پژوهشی یافته12،ر.22-57 ،)1
قاع ید  ،غ ،یعقییوبی ،ح .ر .)1837بررسییی رابط یة بییین ابعییاد
حمایییت اجتمییاعی ادراک شییده و ابعییاد بدزیسییتی در
دانشتویان د تر و پسر .متلیه ارمریان دانیم ،دوره ،18
شماره 2رشماره پیدرپی .)50
باباپور یرالدین ،ج؛ طوسیی ،فدیمیه؛ حکمتیی ،ع .ر .)1833بررسیی
عوامی جمعیت شنا تی در سالمت اجتماعی دانشتویان دانشگاه
تبریز ،فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز2 ،ر.19-1،)12
نبو  ،س؛ علیرور ،ف؛ حتاز  ،ع؛ ربانی ،ا؛ راشید  ،و .ر.)1898
بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روان در سیالمندان.
متلییة دانشییکده پزشییکی دانشییگاه علییوم پزشییکی مشییدد،
57ر.322-321،)7
نیک ورز ،ب؛ یزدان پناه ،ل .ر .)1892رابطیة عوامیی اجتمیاعی بیا
سالمت اجتماعی دانشیتویان دانشیگاه شیدید بیاهنر کرمیان.
جامعهشناسی کاربرد 26 ،ر.112-99 ،)8
وزارد بدداشییت ،درمییان و آمییوزش پزشییکی .ر .)1835عوامییی
اجتماعی مؤیر بر سالمت ،معاونت سالمت ،دبیر انیه عوامیی
اجتماعی مؤیر بر سالمت.
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