بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان دانشجویان آزاد اسلامی مرودشت
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چکیده

نوع پژوهشهای همبستگی و رگرسیون بود .جامعه پژوهشی عبارت بود از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت که از بین
آنها بهصورت نمونهگیری در دسترس  051نفر انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش مورداستفاده در این تحقیق عبارت بودند از
پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن ،کیفیت روابط پیرس و همکاران و سلامت عمومی گلدبرگ .بعد از آمادهسازی ،پرسشنامهها در
اختیار دانشجویان موردنظر قرار گرفت و از آنها خواسته شد به سؤالات پرسشنامه پاسخ دهند .در این پژوهش  55نفر دانشجوی
مذکر و  55دانشجوی مؤنث به پرسشنامهها پاسخ دادند .بعد از اتمام پاسخگویی به سؤالات ،پرسشنامهها جمعآوری و جهت انجام
تحلیل وارد نرمافزار  spssشدند .یافتهها نشان داد بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان و کیفیت روابط و سلامت
روانی دانشجویان رابطه همبستگی مثبت و معنادار است و این دو متغیر به میزان  01درصد از واریانس نمره سلامت روانی در
دانشجویان را بهصورت معناداری پیش بینیمیکند .در پایان ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که شبکه اجتماعات انسانی و روابط
باکیفیت دوستی فرد با خانواده و دوستان میتواند به وجود آورنده شرایط روانی و روحی مناسبی در فرد باشد که این شرایط سلامت
روانی افراد را تضمین میکنند.
کلیدواژهها :کیفیت روابط ،حمایت اجتماعی ،سلامت روانی ،دانشجویان.
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این پژوهش باهدف بررسی رابطه کیفیت روابط و حمایت اجتماعی با سلامت روانی در دانشجویان انجام گرفت .این پژوهش از

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان

بزرگپوری

مقدمه
دست یافتن بهسلامت روانی یکی از اهداف بزرگ تمام جوامع بشری است .بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامت روان
عبارت از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی ،بهطور
منطقی ،عادلانه و مناسب هست (حسنزاده و همکاران .)0855 ،دانشجویان جدیدالورود از دو جهت در معرض فشارهای روانی

از سد کنکور متحمل میشوند و از سوی دیگر در برابر یک محیط جدید قرار میگیرند که با تغییر در انتظارات و شبکه روابط آنان
همراه است .در برخی پژوهشها سلامت روان دانشجویان جدیدالورود موردبررسی قرارگرفته است .در مطالعهای بر روی دانشجویان
سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 25/81 ،درصد از آنان واجد ملاکهای اختلالهای خلقی ،انطباقی ،اضطرابی ،شخصیت و
خوردن بودند (پرویزی فرد و همکاران  .)0851 ،در پژوهش دیگری مشخص شد که  02/0درصد از دانشجویان جدیدالورود دارای
درجاتی از افسردگی هستند (غباریبناب ،و همکاران  .)0855رستمی و بحرینیان ( )0850نیز دریافتند که  05/8درصد از دانشجویان
ورودی جدید مشکوک به اختلالات روانی هستند .پژوهشگران عوامل بسیاری را معرفی کردهاند که میتوانند بر سلامت روان
دانشجویان اثرگذار باشند .برای مثال عقاید دینی و سبکهای مقابله ،دسترسی به محافظتهای اجتماعی ،مؤسسات فرهنگی و
رسانههای مرتبط با موضوعات دینی (کونو و همکاران )2105 ،و میزان معنویتگرایی (براون و همکاران )2108 ،با سلامت روان
دانشجویان مرتبط هستند .اما بهغیراز عوامل فوق ،عوامل دیگری نیز وجود دارند که ممکن است بر سلامت روان دانشجویان اثرگذار
باشند که ازجمله آنها میتوان به سبکهای دلبستگی و کمالگرایی اشاره کرد.
جامعه شنناسنان بر این باورند که سنلامتی و بیماری روانی ،صنرفاق واقعیاتی زیسنتشناختی و یا روانشناختی نیستند ،بلکه بهطور
همزمان ،دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز میباشننند .عوامل اجتماعی ،همانگونه که میتوانند نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و ارتقاء
سلامتی ایفا نمایند .در بروز ،شیوع و تداوم بیماری نیز دارای سهمی اساسی هستند؛ بهعبارتدیگر ،هرچند شکی نیست که افراد در
میزان آسننیبپذیری نسننبت به بیماریهای روانی با یکدیگر تفاوتهای زیسننتی و فردی دارند ،اما مسننهله این اسننت که میزان این
تفاوتها تحت تأثیر موقعیت اجتماعی و حتی مهمتر از آن ،برداشنتی که افراد از آن موقعیت دارند بهمراتب بیشتر میشود (اُالف و
همکاران .)2108 ،ازاینرو توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سننلامت روان اهمیت بسننیار مییابد که یکی از مهمترین این عوامل،
میزان حمایت اجتماعی ادارک و یا دریافت شنده توسنط افراد میباشند .پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که هرچه میزان حمایت
اجتماعی افزایش یابد ،سننطس سننلامتی نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .از این نگاه ،داشننتن سننلامتی مشننروط به داشننتن حمایت
اجتماعی اسنت (قدسی .)0852 ،حمایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص موردتوجه دیگران است و برای او اهمیت قائلاند
و اینکه او به یک شنبکه اجتماعی متعلق اسنت (به نقل از نولان و همکاران .)2105 ،در تحقیقات گذشنته مشنخصشده است که
کیفیت روابط یک سننازه سننطس بالا و متشننکل از چندین بعد متمایز ،ولی به هم مرتبط اسننت .در بحث از کیفیت روابط معمولاق بر
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قرار دارند که میتواند بر سلامت روان این گروه تأثیرگذار باشد .از یکسو آنان دشواریهای زیادی را در ورود به دانشگاه و گذشتن

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان

بزرگپوری

اهمیت اعتماد ،رضایتمندی و تعهد تأکید میشود (دورچ و همکاران .)0995 ،کیفیت روابط ازاینرو بسیار اهمیت دارد که میتواند
بر سننلامت جسننمی و روانشننناختی اثرگذار باشنند (چاندولاو همکاران .)2111 ،بسننیاری اوقات دیدهشننده اسننت ،هرچند حمایت
اجتمناعی برای فرد وجود دارد ،امنا کیفینت روابطی کنه وی در این حمناینت اجتمناعی درینافت میکند کیفیت مطلوب را ندارد
(هومباردوس ،مندیتا و همکاران .)2108 ،ازاینرو ،با توجه به موارد مطرحشنده در این پژوهش ،هدف بررسنی این سؤال است که

روش پژوهش
این پژوهش ،از نوع پژوهشهای همبسننتگی و پیشبینی بود .جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از دانشننجویان دانشننگاه آزاد
اسلامی واحد مرودشت که از بین آنها بهصورت نمونهگیری در دسترس  051نفر انتخاب گردید .درنهایت در این پژوهش  55نفر
دانشننجوی مذکر و  55نفر دانشننجوی مؤنث شننرکت نمودند .روا انجام این پژوهش بدین شننکل بود که ابتدا پرسننشنننامههای
موردنظر به تعداد نمونه انتخابشنده آماده گردید ،سنسس با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،پرسشنامههای در بین
دانشننجویان توزیع شنند .در حین پاسننخگویی دانشننجویان به سننؤالات پرسننشنننامه ،سننعی گردید بهتمامی سننؤالات آنها که حین
پاسنخگویی با آنها مواجه میشدند پاسخ داده شود .بعد از اتمام پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ،هریک از آنها کدگذاری شد و
برای ورود به نرمافزار و تجزیهوتحلیلهای بعدی جمعآوری گردیدند.
ابزار پژوهش
پرسششنامه سشلام

مومم  :این پرسنشنامه در سنال  0912توسنط گلدبرگ ساخته شد (مولینا و همکاران .)2115 ،نسخه 25

مادهای ( )GHQ-28بهوسنیله گلدبرگ و هیلیر در سننال  0919سناخته شند (مولینا و همکاران .)2115 ،این پرسننشنامه به شننیوه
لیکرت که دارای چهار گزینه اسنت نمرهگذاری میشنود .در مطالعهای بر روی  51بیمار روانپزشنکی و  51فرد بهنجار همتاسازی
شده ضریب روایی ملاکی  ،1/15ضریب پایایی تنصیف  1/91و آلفای کرونباخ  1/91به دست آمد (رضایی و همکاران.)0859 ،
پرسشنشمامه کیتی

رواب  :پرسشنامه کیفیت روابط ( )QRIدر سال  0990توسط پیرس و همکاران ساخته شد تا کیفیت روابط با

افراد مهم زندگی را ارزیابی کند .این پرسنشنامه دارای  25سؤال است و به شیوه لیکرت از  0تا  0نمرهگذاری میشود QRI .دارای
سننه زیر مقیاس اسننت که حمایت اجتماعی ادراکشننده ( 1آیتم) ،تعارضهای بین فردی ( 02آیتم) و عمق روابط ( 5آیتم) را
میسننجد .همچنین فرد در هر آیتم میتواند کیفیت روابط را با والدین ،دوستان و همسر خودارزیابی کند ،اما چون اکثر افراد گروه
نمونه پژوهش حاضنر را افراد مجرد تشنکیل میدادند کیفیت روابط با همسنر ارزیابی نشد .ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس
حمایت اجتماعی ،عمق روابط و تعارضهای بین فردی به ترتیب  1/55 ،1/58و  1/55گزاراشنننده اسنننت (پیرس و همکاران،
.)0990
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آیا حمایت اجتماعی باکیفیت روابط بالا میتواند سلامت روانی دانشجویان را پیشبینی نماید؟

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان

مقیاس حوای

بزرگپوری

اجتوام ( :1)MOS-SSSدر سال  0990توسط شربورن و استوارت بساخته شد .این مقیاس که میزان حمایت

اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را میسنجد ،شامل  09ماده حمایت عملکردی است که  0بعد از حمایت اجتماعی را اندازه
میگیرد که عبارتاند از :حمایت ملموس ،حمایت هیجانی /حمایت اطلاعاتی ،مهربانی و تعامل اجتماعی مثبت .شربورن و استوارت
( )0990با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی وجود ابعاد پنجگانه در این آزمون را تائید نمودند .همچنین برای بررسی پایایی این آزمون

حمایت ملموس  ،1/92تعامل اجتماعی مثبت  ،1/90مهربانی  1/90و مقیاس کل  1/91به دست آمد .در ایران این پرسشنامه در
پژوهش جهانبخشیان و زندی پور ( )0891مورداستفاده قرار گرفت.
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و از تحلیل رگرسیون نیز بهعنوان تحلیل اصلی دادهها
استفاده گردید.
یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از همبستگی و رگرسیون استفاده شد .نتایج همبستگی در جدول شماره  0و نتایج رگرسیون
در جدول شماره  2آمده است.
رواب و حوای

جدول  .1هوبستگ پیرسمن برای بررس ارتباط بین ابعاد کیتی

اجتوام با سلام

سلام
حوای
کیتی

روان

روان

اجتوام

R
1/002

p-value
1/105

رواب

1/285

1/110

همانطور که از جدول فوق قابلمشاهده است ،بین حمایت اجتماعی ( )r=1/002و کیفیت روابط ( )r=1/285با سلامت روانی رابطه
همبستگی معناداری وجود دارد (P<1/105؛ .)P>1/110
جدول  .2تحلیل رگرسیمن چمدمتغیری به سبک ورود برای پیشبیم سلام

متغیرهای پیشبین
مقدار ثاب
حوای
کیتی

اجتوام
رواب

روان از طریق حوای

اجتوام و کیتی

Beta

T

P

0/88

1/05

8/18

1/118

08/81

1/110

B

SE

29/55

22/00

1/00

1/00

1/00

0/15

1/150

1/500

رواب

تمجهADJ.R2 = 0/60 R2 = 0/61R= 0/46 :

. Medical Outcomes Study-Social Support Survey
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره یازدهم ،شهریورماه 6931

1

18

Downloaded from ijndibs.com at 8:43 +0330 on Friday October 19th 2018

از روا آلفای کرونباخ استفاده کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی /اطلاعاتی ،1/95

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روان

بزرگپوری

همانگونه که از جدول تحلیل رگرسیون فوق مشخص میگردد ،دو متغیر حمایت اجتماعی و کیفیت روابط جمعاق  1/01از واریانس
سلامت روانی را پیشبینی میکند که این پیشبینی ازلحاظ آماری معنیدار میباشد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت روابط با سلامت روانی دانشجویان انجام شد .بدین منظور 051

پرسشنامه موردبررسی قرار گرفتند و نتایج در بخش یافتههای به دست آمد .نتایج نشان داد که بین کیفیت روابط و حمایت اجتماعی
با سلامت روانی دانشجویان ارتباط وجود دارد و این دو متغیر میتوانند  01درصد از واریانس سلامت روانی را پیشبینی کنند .این
یافته با نتایج پژوهشهای آزاد ( ،)0851بخشی پور و همکاران ( ،)0850ریاحی و همکاران ( ،)0859نبوی و همکاران (،)0890
همتی و رحیمی ( )0892هومباردوس ن مندیتا و همکاران ( )2108و نولان و همکاران ( )2105همسو و هماهنگ میباشد .برای
مثال نولان و همکاران ( )2105در تبیین این یافته پژوهشی اذعان میدارند که تعلق پذیری به شبکه دوستان و در ارتباط بودن با
گروههای مختلف دوستی باعث انتقال ارزاها و ملاکهایی برای زندگی میشود که این ارزاها میتوانند انرژی اولیه برای فرد را
جهت اقدام و شکل دادن یک رفتار برانگیزند .همچنین ،بودن در گروههای دوستی و روابط مختلفی که کیفیت روابط نیز در آنها
بالا و مطلوب است باعث شکلگیری الگوهای رفتاری در افراد میگردد .اخذ احترام و ارزا ،محبت و دوستی از دیگران باعث بالا
رفتن عزتنفس و امید میشود که این متغیرها تفکر مثبت و سازنده را در فرد تقویت مینماید که پایه اولیه سلامت روانی در فرد
میباشد.
ممابع


آزاد ،حسین ( .)0851مقابله با استرس و درد ،اندیشه و رفتار ،شماره .80



بحرینیان ،عبدالحمید؛ رستمی ،رضا ( .)0850بررسی شیوع اختلالات روانی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان
جدیدالورود دانشگاه تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.



بخشیپور رودسری ،عباس و دیگران ( .)0850بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان
در داشجویان ،فصلنامه اصول بهداشت روانی 21( 1 ،و .)25



پرویزی فرد ،علیاکبر؛ بیرشک ،بهروز؛ عاطف وحید ،محمدکاظم؛ شاکری ،جلال ( .)0851بررسی همبودی اختلالهای
خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان و افراد بهنجار ،مجله روانسزشکی و روانشناسی بالینی ایران.)2( 1 ،



جهان بخشیان ،نیره؛ زندیپور ،طیبه ( .)0891بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با
بیماران ام اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران .مطالعات روانشناختی.)2( 1 ،

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره یازدهم ،شهریورماه 6931
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.)2( 05 ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند
 سوالی25  نقطه برا بالینی و ویژگیهای روانسنجی نسخه، بررسی ساختار عاملی.)0859(  سجاد و دیگران،رضایی
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.)15( 20 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان،پرسشنامه سلامت عمومی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک
 رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در.)0890(  عباس؛ حبیبی عسگرآباد؛ مجتبی، باقر؛ متولیپور،غباریبناب



.)2( 8 ، فصلنامه روانشناسی کاربردی.دانشجویان دانشگاه تهران
 پایان نامه دکتری رشته جامعه، بررسی جامعهشناسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی.)0852(  علیمحمد،قدسی



. دانشگاه تربیت مدرس،شناسی
 بررسی رابطه حمایت اجتماعی و.)0898(  وحید، الهام؛ راشدی، علی؛ ربانی، فردین؛ حجازی، سیدحمید؛ علیسور،نبوی



.سلامت روان در سالمندان
 مطالعات علوم اجتماعی. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی.)0898(  اباذر، رضا؛ رحیمی علیآباد،همتی



.)1( 51 . مجله دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پاییز،)02( 01  سال،ایران
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between quality of relationships and social support
with mental health in students. This research is a correlation and regression research. The research
population consisted of students from Marvdasht Islamic Azad University, among whom 150 were selected
as convenience sampling. The research tools used in this research were Sherbourne Social Support, Pierce
and Associates Quality of Relationship and Goldberg General Health questionnaires. After the preparation,
questionnaires were provided to the students and they were asked to answer the questionnaire questions. In
this study, 65 male and 85 female students responded to the questionnaires. After completion of answering
the questions, the questionnaires were collected and entered into the SPSS software for analysis. Findings
showed that there is a positive and significant relationship between social support and mental health of
students and the quality of mental health and quality of relationships of students; and these two variables
significantly predict 40% of the variance in mental health score in students. In the end, it can be concluded
that the network of human communities and the relationships with the quality of friendship of a person with
family and friends can create psychological and mental conditions in a person that ensures the mental health
of individuals.

Keywords: Relationship Quality, Social Support, Mental Health, Students
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