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Introduction: Some social factors can act as a protective shield against mental health

problems. The aim of this study was to determine the relationship between social health
and mental health problems in students.
Materials and Methods: This study is a descriptive-correlation method and a fundamental

goal. The statistical population of this study consisted of students-teachers of Farhangian
University of Khorasan Razavi Province (Iran) from which 747 people were selected as
available as a sample group in two campuses for girls and boys and then for two tests.
General Health (GHQ-28) and Keys Social Health Scale (1998) responded.
Results: The results of multiple regression analysis in a simultaneous manner showed that

the variables of social integration (T = -71.31, β = -0.271), social acceptance (T = 5.428,
-0.190) β) and social participation (T = -5.831, β = -0.206) significantly predict mental
health problems and these variables together explain 26% of the variance of mental health
problems.
Conclusion: Social health can be considered as an intervention in the treatment of mental

health problems in addition to focusing on interpersonal factors and thus promote mental
health.
Keywords: Social Health, Mental Health, Social Integration, Social Acceptance, Social

Participation.

I

t is difficult to define mental health and mental disease accurately. Mental health problems are often
evaluated based on psychological distress criteria, which include the symptoms of anxiety,
depression, and stress, as well as physical complaints. In Iran, according to the Mental Health Office
of the Ministry of Health, about 23% of the country’s 14-65-year-old population (12 to 15 million
people) suffer from some mental disorders. Mental health problems have many adverse effects on
physical and mental well-being and cause a variety of financial and social consequences. Among the
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groups that experience a lot of stress are students who are prone to stress, anxiety and psychological
problems for various reasons.
Among the causes or predictors of mental health problems in student-teachers are issues such as
excessive job-related bureaucracy, prolonged work sessions, extended information resources, and
repetitive structural changes. Some psychological variables such as attachment styles, coping
mechanisms, and social factors can act as protective shields against mental health problems. Although
some studies have emphasized on the importance of social parameters such as relationships with friends
and neighbors and social isolation in the development of mental health problems, the impacts of
different dimensions of social health on mental health problems have not been clearly addressed.
Therefore, the aim of the present research was to determine the relationship between social health and
mental health problems in the student-teachers studying at Farhangian University, Khorasan Razavi
(Iran) province.
Materials and Methods
The present research was a cross-sectional and causal-comparative study. The statistical population of
the present study consisted of all the student-teachers studying at Mashhad Farhangian University (n =
2500) in 2020. The accessible sampling method was used to recruit participants, and according to the
correlational design of the study, 747 student-teachers (323 males and 424 females) were selected from
the two campuses (i.e., girls and boys) of the university in Mashhad city. The subjects were analyzed
using the General Health Scale (GHQ-28) and Keyes Social Health Scale (1998), which were provided
to them by the online questionnaire link (in the context of Porsline).
Descriptive statistics, including mean, standard deviation, skewness, and elongation were used for
presenting the data. After checking the data for normality assumptions, linearity, uniform dispersion,
independence of errors, and multiple alignments, univariate regression and stepwise multivariate
regression were used for data analysis.
Results
The sample population in this study (n = 747) consisted of 323 men and 424 women, of whom 606 were
single, and 141 were married. The age range of the participants was from 18 to 22 years (20.10 ± 2.03).
Three independent regression models were used to assess the share of the variables of social
actualization, social coherence, social integration, social acceptance, and social contribution in
explaining the variance of mental health problems and their components. In the first regression model,
predictor variables entered into the regression equation separately; in the second model, all predictor
variables entered into the regression equation simultaneously, and in the third model, all predictor
variables entered into the regression equation simultaneously with demographic variables. The results
showed a linear relationship between all social health components and mental health problems. Also,
the variables of social integration, social acceptance, social contribution, and gender significantly
predicted mental health problems, physical symptoms, anxiety symptoms, social dysfunction, and
depression symptoms. In this regard, with an increase in social integration, social acceptance, and social
contribution, the rates of mental health problems, physical symptoms, anxiety symptoms, social
dysfunction, and depression symptoms decreased. Regarding gender, according to the coding (i.e., 1 to
designate male and 2 to designate female), mental health problems, physical symptoms, and anxiety
symptoms were more common in women than in men.
Conclusion
The present study showed that the variables of social integration, social acceptance, and social
contribution had a significant role in explaining mental health problems and were inversely associated
with these problems. Accordingly, the enhancement of social integration, social acceptance, and social
contribution could diminish the rate of mental health problems.
In the present study, regarding the independent role of predictors, the variables of social integration and
social contribution had the greatest role in explaining mental health problems. Therefore, it is
recommended that, besides emphasizing the role of inter-individual and even intra-individual factors,
pay more attention to social factors such as social integration and social contribution and using social
components as a protective way in therapeutic plans.
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مقدمه :برخی عوامل اج ماعی میتوانند بهعنوان یک سمم ر مفافی ی در برابر مشممسالم سممالمت روان عمل کنند .هدف پژوهش
حاضر تعیین رابطهی سالمت اج ماعی با مشسالم سالمت روان در دانشجویان بود.
مواد و روشها :این مطالعه از حیث روش توصممیفی-همبس م گی و ازلفاظ هدف بنیادی میباشممد .جامعهی آماری این پژوهش را
دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان اس ان خراسان رضوی (ایران) تشسیل میدادند که از میان آنها  747نفر بهصورم در دس رس
در دو پردیس دخ ران و پسممران بهعنوان گروه نمونه ان خابشممده و س م س به دو آزمون سممالمت عمومی ( )GHQ-28و مقیاس
سالمت اج ماعی کییز ( )1998پاسخ دادند.
نتایج :ن ایج تفلیل رگرسممیون دندگانه به شممیوهی همزمان نشممان داد که م ریرهای یس اردگی اج ماعی (=-0/271،T=-7/311
 ،)βپذیرش اج ماعی ( )β =-0/190،T=-5/428و مشمممارکت اج ماعی ( )β =-0/206،T=-5/831بهطور معناداری ،مشمممسالم
سالمت روان را پیشبینی کرده و این م ریرها مجموعاً  26درصد از واریانس مشسالم سالمت روان را تبیین میکنند.
نتیجه گیری :سممالمت اج ماعی میتواند بهعنوان یک مداخله در درمان مشممسالم سممالمت روان عالوه بر تمرکز بر عوامل درون
فردی موردتوجه قرارگرف ه و از این طریق موجب ارتقای سالمت روان شود.
کلمات کلیدی :سالمت اج ماعی ،سالمت روان ،یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی ،مشارکت اج ماعی.
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مقدمه
تعریف دقیق سممالمت روان و بیماری روانی دشمموار اسممت .افرادی که
میتوانند نقش خود را در جامعه ای فا کنند و رف ار آن ها مناسمممب و
سازگار است ،سالم قلمداد می شوند .برعسس ،کسانی که قادر به انجام
نقشها و انجام مسئولیتها نیس ند یا رف ار آنها نامناسب است ،بیمار
تلقی میشمموند .فرهنگ هر جامعه بهشممدم بر ارزشها و اع قادام آن
تأثیر میگذارد و این بهنوبه خود ،بر دگونگی تعریف سالمت و بیماری
توسمممن آن جامعه تأثیر می گذارد [ .]1اصمممطالی دیگری که پیوند
نزدیسی با سالمت و بیماری روانی دارد ،م شسالم سالمت روان ا ست.
مشمممسالم سمممالمت روان در جامعه عمومی اغلب از طریق معیارهای
ناراح ی روان شناخ ی ارزیابی می شود که عالئم ا ضطراب ،اف سردگی،
اس رس و شسایام جسمی را شامل میشود .دنین عالئمی در جمعیت
عمومی شایع است و تقریباً  %20افراد پریشانی روانی م وسن تا شدید
را گزارش میکنند [ .]2سمممازمان ملل اعالم میکند که میلیونها نفر
در سرا سر جهان دارای م شسالم سالمت روان ه س ند و از هر  4نفر،
یک نفر در طول عمر خود این مشسالم را تجربه میکند [ .]3بر طبق
اطالعام موسسه ملی بیماریهای مرتبن با سالمت روان در آمریسا در
سال  ،2019حدود  %20/6از افراد بزرگ سال (بی ش ر از  18سال) در
امریسا از یک بیماری روانی قابلتشمممخین رنج میبرند [ .]4در ایران
نیز بر طبق آمار دف ر سممالمت روان وزارم بهداشممت ،درمان و آموزش
پزشممسی ،حدود  %23از جمعیت کشممور بین مفدوده سممنی  14تا 65
سال ( 12تا  15میلیون نفر) ،بهنوعی ددار اخ الالم روانی ه س ند و
حدود  60در صد مردم دارای اف سردگی ،ا ضطراب ،و سواس و یسی از
اخ الالم روانی هسممم ند که اطالعی ندارند و نمیدان ند که بیماری
دارند و باید خود را درمان کنند .مطالعام در دنیا نیز نشمممان میدهد
که در کشورهای با درآمد م وسن 75 ،درصد افراد دارای اخ الل روانی
مانند اف سردگی و ا ضطراب ،از خدمام درمانی ا س فاده نمیکنند .این
میزان یک رقم جهانی ا ست و در ایران نیز بین  66تا  75در صد افراد
دارای اخ الل روانی برای درمان به روانپزشمممسان ،روانشمممناسمممان و
م خصصان سالمت روان مراجعه نمیکنند [.]5
مشممسالم سممالمت روان پیامدهای نامطلوب زیادی را برای افراد ایجاد
میکنند که این پیامدها هم شمممامل سمممالمت جسمممم و روان و هم
پیامدهای مالی و اج ماعی ا ست .اوتو-میر و همساران ( ]6[ )2019در
پژوهشی نشان دادند که مشسالم سالمت روان در صورم مزمن شدن
میتوانند موجب سممرکوب سممیسم م ایمنی و بیماریهای مرتبن با آن
شمموند .مشممسالم سممالمت روان همینین میتوانند بهعنوان یک عامل
برانگیزان و در ادامه تداومبخش برای رف ارهای مصمممرف مواد و بهطور
ویژه سیگار ک شیدن قلمداد شوند [ .]7در همینجا الزم به ذکر ا ست
که نباید پیامدهای منفی مشسالم سالمت روان را منفصر بر مشسالم
مزمن دانست ،برخی پژوهشها نشان دادهاند که ح ی برخی م شسالم
سممالمت روان حاد و گذرا که ناشممی از یک رخداد معین هسمم ند نیز
میتوانند موجب پیامدهای منفی ازجمله دمانس نیز شممموند [ .]8این
مشمسالم همینین میتوانند موجب طوالنی شمدن دوران بسم ری در
بیمار س ان بعد از جراحیهای ج سمانی ازجمله لگن و مف صل شوند
[ .]9باوجود بیان این پیامدها اما نباید ت صور کرد که این م شسالم در
تمام افراد یسسان میباشند ،بهطوریکه برخی پژوهشگران نشان دادند

که این مشسالم سالمت روان در کشورهای دارای درآمد پایین [،]10
افراد بیسار ،افراد دارای عدم اطمینان شمممرلی و افراد دارای اشممم رال
موقت بیشمم ر اسممت [ .]11یسی از گروههایی که میزان قابلتوجهی از
ف شار را تجربه میکنند ،دان شجو معلمان ه س ند .این گروه از افراد به
دالیل مخ لفی م س عد دا ش ن سطوی باالیی از ا س رس ،ا ضطراب و
م شسالم سالمت روان ه س ند [ .]12پژوهشها ن شان دادهاند که در
ک شور انگلیس ،میزان غیبت معلمین به دلیل م شسالم سالمت روان،
از  213هزار روز در سمممال  2004به  312هزار روز در سمممال 2017
رسممیده اسممت [ .]13در پژوهشممی که به دنبال تعیین پراسم رسترین
مشمماغل بود ،نشممان داده شممد که معلمی و تدریس یسی از سممه شممرل
دارای باالترین میزان اس رس و فشار است [.]14
در بررسممی عوامل ایجادکننده یا پیشبین مشممسالم سممالمت روان در
دانشجو معلمان ،مواردی همانند جزئیام زیاد شرلی ،بروکراسی مفرط
مربوط با شممرل ،جلسممام کاری طوالنی و منابع اطالعاتی گسمم رده و
ترییرام سممریع سمماخ اری مشممخن میشممود [ .]15جرمانو و برنال
( ،)2020خودکن رلی و دیدگاه زمانی مثبت به گذشمم ه ،حال و آینده
را پیشممبینیکنندهی سممالمت روان دانسمم ند [ .]16همینین برخی
م ریرهای روان شناخ یتر مانند سبکهای دلبس گی و مسانیسمهای
دفاعی [ ]17و عوامل اج ماعی نیز عالوه بر موارد ذکرشممده ،میتوانند
بهعنوان یک س ر مفافی ی در برابر مشسالم سالمت روان عمل کنند
و موجب کا س ن از آثار منفی سایر عوامل بر آن شوند [ .]19 ,18در
همین راس ا دولئونگ و همساران ( )2020سرمایه اج ماعی را بهعنوان
یک عامل مث بت مرتبن با سمممالمت روان [ ،]20فوربس و همساران
( )2020ح ما یت اج ماعی را بهعنوان ت عد یلکن نده راب طهی بین
فرای ند های تداومبخش مشمممسالم سمممال مت روان نام برد ند .این
پژوهشمممگران نشمممان دادهاند که حمایت اج ماعی کم منجر به ارتباط
شمممدیدتر بین اج ناب هیجانی و مشمممسالم سمممالمت روان ازجمله
افسمممردگی میشمممود و از طرف دیگر حمایت اج ماعی باالتر منجر به
تضممعیف ارتباط بین این دو م ریر میشممود [ .]21باوجوداینسه برخی
پژوهش ها اهم یت عوا مل اج ماعی ازجم له روابن با دوسممم ان و
هم سایهها [ ]2و انزوای اج ماعی [ ]22را در م شسالم سالمت روان
نشممان دادهاند اما هنوز بهطور مشممخصممی به ابعاد مخ لف سممالمت
اج ماعی که در مشممسالم سممالمت روان نقش دارند ،پرداخ ه نشممده
است ،ازاینرو هدف پژوهش حاضر تعیین رابطهی سالمت اج ماعی با
م شسالم سالمت روان در دان شجو معلمان دان شگاه فرهنگیان ا س ان
خراسان رضوی میباشد.

روش کار
پژوهش حاضممر با توجه به عدم دسممتکاری م ریرها و از منیر گردآوری
دادهها به طریهای همبسمم گی و از نوع مقطعی و علی -مقایسممهای تعلق
دارد .جامعهی آماری پژوهش حاضممر را کلیهی دانشممجو معلمان دانشممگاه
فرهنگ یان در سمممال  99تشمممس یل داد ند .برای ان خاب نمو نه از روش
نمونهبرداری در دسممم رس اسممم فاده گردید و با توجه به طری تفقیق
همبسممم گی  747نفر از دانشمممجو معلمان ( 323مرد و  424زن) در دو
پردیس دخ ران و پسممران شممهر مشممهد بهعنوان نمونه ان خاب شممدند و با
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ا س فاده از مقیاس سالمت عمومی ( ]23[ )GHQ-28و مقیاس سالمت
اج ماعی کییز ( ]24[ )1998مورد ارزیابی قرار گرف ند.
مقیاس سالمت عمومی :فرم  28سؤالی پر س شنامه سالمت عمومی
گلدبرگ و هیلر ( )1979که با اسمم فاده از سممؤالهای مرتبن با عالئم
جسممممانی و عالئم روانپزشمممسی به بررسمممی وضمممعیت روانی فرد در
یکماهه اخیر میپردازد .از دهار خرده آزمون تشسیل شده که هرکدام
از آنها دارای هفت سؤال میباشد .سؤال یک تا هفت مربوط به خرده
آزمون ن شانههای ج سمانی ،سؤال ه شت تا  14مربوط به خرده آزمون
اضممطراب و بیخوابی ،سممؤال  15تا  21مربوط به خرده آزمون اخ الل
در کارکرد اج ماعی و سمممؤال  22تا  28مربوط به خرده آزمون
اف سردگی میبا شد .م شخ صام روان سنجی ن سخهی فار سی این ابزار
توسمممن تقوی ( )1380موردبررسمممی قرار گرفت [ .]25ازنیر پایایی،
دارای ویژگیهای روان سنجی خوبی بود و پایایی باز آزمایی آن برابر با
 0/70و پایایی همسممانی درونی آن به شممیوهی آلفای کرونباخ برابر با
 0/90به دسمممت آ مد .روایی این مق یاس نیز با روش تفل یل عاملی
اک شممافی با درخش واریماکس نشممان داد که این دهار عامل بیش از
 50درصد واریانس کل را تبیین میکنند.
مقیاس سالمت اج ماعی :پر س شنامه کییز ( )1998شامل  15گویه
است که ادراک فرد را نسبت به مفین اج ماعی سنجیده و شامل پنج
خرده مق یاس یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی ،مشمممار کت
اج ماعی ،شسوفایی اج ماعی و پیو س گی اج ماعی ا ست و نمره باالتر
ن شانگر سالمت اج ماعی بی ش ر ا ست .نمرهگذاری این پر س شنامه ،به
روش لیسرم پنجدرجهای و گویههای دو ،هفت ،هشمت 13 ،10 ،و 15
به صورم منفی نمرهگذاری می شوند که اع بار آن را به روش همسانی
درونی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/78به دست آمد .مشخصام
ن سخهی فار سی این مقیاس تو سن ها شمی و همساران (]26[ )1393
ارزیابی شد .پایایی آن با ا س فاده از شاخن آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس برابر با  0/81و برای خردهمولفهها بین  0/34تا  0/63به د ست
آمد .روایی این مقیاس نیز در پژوهش هاشمممی و همساران نشممان داد
که سمماخ ار پنج عاملی مقیاس حاضممر  59/7درصممد واریانس کل را
تبیین میکند و این ساخ ار با دادههای تجربی برازش منا سبی دارد و
حاکی از روایی سازه مناسب این مقیاس بود.
الزم به ذکر ا ست که در پژوهش حا ضر برای تجزیهوتفلیل آماری دادهها
از شاخنهای آمار توصیفی میانگین ،انفراف اس اندارد ،کجی و کشیدگی

و پس از بررسمممی مفروضمممام آزمونهای آماری نرمال بودن ،خطی بودن،
یسسمممانی پراکندگی ،اسممم قالل خطا ها و هم خطی دندگانه از تفلیل
رگرسیون تک م ریری و دندگانه به شیوهی همزمان اس فاده شد.

یافتهها
پژوهش حا ضر بهمنیور تعیین رابطهی سالمت اج ماعی با م شسالم
سالمت روان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اس ان خراسان رضوی
بود که در آن  747نفر شمممرکت داشممم ند .نمونهی این پژوهش ازنیر
جن سیت شامل  323مرد و  424زن میبا شد که ازنیر و ضعیت تأهل
 606نفر مجرد و  141نفر م أ هل می باشممم ند .دام نهی سمممنی
شمممر کتکن ند گان بین  18تا  22سمممال بود که م یانگین و انفراف
اسممم ا ندارد سمممن آن ها برابر با  20/10±2/03بود .در جدول 1
شاخنهای توصیفی م ریرهای پژوهش ارائهشده است.
پیش از تفلیل دادهها مفروضممههای همبسمم گی و رگرسممیون ازجمله
شممناسممایی و حذف دادههای پرم از طریق نمودار باکس و فاصمملهی
ما هاالنوبیس ،خطی بودن راب طه و یسسممممانی پراک ندگی حول خن
رگرسیون از طریق نمودار مقادیر باقیمانده و پیشبینیشده رگرسیون،
اسمم قالل خطاها از طریق آمارهی دوربین-واتسممون که برابر با 1/854
بود ،نرمال بودن و عدم هم خطی برر سی شد که مقادیر بهد ستآمده
برای دولگی و کشمممیدگی م ریرها حاکی از تفقق پیشفرض نرمال
بودن دارد .برای بررسممی مفروضممهی عدم هم خطی از آمارههای عامل
تورم واریانس VIFو شاخن تفمل اس فاده شد که با توجه به اینسه
هیچیک از مقادیر مربوط به شاخن تفمل کم ر از  0/01و هیچیک از
مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس بیشمم ر از  10نمیباشممد ،بر این
ا ساس میتوان ن سبت به مفرو ضه عدم هم خطی نیز اطمینان حا صل
کرد .برای بررسی سهم م ریرهای شسوفایی اج ماعی ،پیوند اج ماعی،
یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و م شارکت اج ماعی در تبیین
واریانس مشسالم سالمت روان و مؤلفههای آن از سه مدل رگرسیون
جداگانه اسمم فاده شممد .در مدل رگرسممیون یک ،م ریرهای پیشبین
به صورم جداگانه وارد معادلهی رگر سیون شدند ،در مدل دو ،همهی
م ریرهای پیشبین بهصورم همزمان وارد معادلهی رگرسیون شدند و
در مدل سممممه ،ه مهی م ریر های پیشبین به همراه م ریر های
دموگرافیک وارد معادلهی رگرسیون شدند.

جدو  :1شاخنهای توصیفی میانگین ،انفراف اس اندارد ،کمینه و بیشینه م ریرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

کمیهه

بیشینه

مشکالت سالمت روان

24/35

13/60

0

70

نشانههای جسمانی

5/59

4/21

0

21

نشانههای اضطراب

6/37

5/24

0

21

اختال در کارکرد اجتماعی

8/00

3/50

0

21

نشانههای افسردگی

4/42

4/67

0

20

شکوفایی اجتماعی

10/14

1/64

4

16

پیوند اجتماعی

8/80

1/43

3

15

یکپارچگی اجتماعی

10/65

2/04

3

15

پذیرش اجتماعی

14/12

1/89

9

21

مشارکت اجتماعی

17/38

2/32

9

24

متغیر
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تصویر  :1نمودار پراکنش برای تعیین خطی بودن رابطهی مؤلفههای سالمت اج ماعی و مشسالم سالمت روان
جدو  :2ن ایج مدلهای رگرسیون م ریرهای پیشبین بهصورم جداگانه (مدل  ،)1بهصورم همزمان (مدل  )2و به همراه م ریرهای دموگرافیک ( )3در
پیشبینی مشسالم سالمت روان
مد

1

2

3

متغیرهای پیشبین

β
***0/116
***-0/166
***-0/431
***-0/348
***-0/359
0/037
-0/014
**-0/271
***-0/190
***-0/206
0/037
-0/013
***-0/278
***-0/186
***-0/202
***0/122
0/039

t
3/014
-4/499
-12/352
-10/183
-10/666
0/894
-0/39
-6/616
-5/614
-6/209
0/92
-0/393
-6/842
-5/558
-6/135
4/212
1/073

وضعیت تأهل

-0/018

-0/961

شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
جنسیت
سن

R2
0/013
0/028
0/181
0/121
0/129

0/263

0/278

P >0/001، P >0/01، P >0/05
*
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همانطور که جدول  4نشممان میدهد ،م ریرهای پیشبین یس اردگی
اج ماعی ،پذیرش اج ماعی ،مشمممارکت اج ماعی و جنسمممیت بهطور
معناداری ،نشممانههای اضممطراب را پیشبینی میکنند بهگونهای که با
افزایش یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی،
میزان ن شانههای ا ضطراب کاهش مییابند .در رابطه با جن سیت نیز با
توجه به نوع کدگذاری م ریر جنسممیت ،میتوان بیان کرد نشممانههای
اضطراب در زنان بیش ر از مردان میباشد.
همانطور که جدول  5نشممان میدهد ،م ریرهای پیشبین یس اردگی
اج ماعی ،پذیرش و مشمممارکت اج ماعی بهطور معناداری ،اخ الل در
کارکرد اج ماعی را پیشبینی میکن ند بهگو نهای که با افزایش
یس اردگی اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی میزان اخ الل در کارکرد
اج ماعی کاهش مییابند.
همانطور که جدول  6نشممان میدهد ،م ریرهای پیشبین یس اردگی
اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی بهطور معناداری،
نشمممانههای افسمممردگی را پیشبینی میکنند بهگونهای که با افزایش
یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی ،میزان
نشانههای افسردگی کاهش مییابند.

همانطور که در تصمممویر  1مشممماهده میشمممود بین تمام مؤلفههای
سالمت اج ماعی با مشسالم سالمت روان رابطهی خطی وجود دارد.
همانطور که جدول  2نشممان میدهد ،م ریرهای پیشبین یس اردگی
اج ماعی ،پذیرش اج ماعی ،مشمممارکت اج ماعی و جنسمممیت بهطور
معناداری ،مشسالم سالمت روان را پیشبینی میکنند بهگونهای که با
افزایش یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی،
میزان مشسالم سالمت روان کاهش مییابند .در رابطه با جنسیت نیز
با توجه به نوع کدگذاری م ریر جنسمممیت یک برای مردان و دو برای
زنان ،میتوان بیان کرد مشسالم سالمت روان در زنان بیش ر از مردان
میباشد.
همانطور که جدول  3نشممان میدهد ،م ریرهای پیشبین یس اردگی
اج ماعی ،پذیرش اج ماعی ،مشمممارکت اج ماعی و جنسمممیت بهطور
معناداری ،نشممانههای جسمممانی را پیشبینی میکنند بهگونهای که با
افزایش یس اردگی اج ماعی ،پذیرش اج ماعی و مشمممارکت اج ماعی،
میزان ن شانههای ج سمانی کاهش مییابند .در رابطه با جن سیت نیز با
توجه به نوع کدگذاری م ریر جنسممیت ،میتوان بیان کرد نشممانههای
جسمانی در زنان بیش ر از مردان میباشد.

جدو  :3ن ایج مدلهای رگرسیون م ریرهای پیشبین بهصورم جداگانه (مدل  ،)1بهصورم همزمان (مدل  )2و به همراه م ریرهای دموگرافیک ()3
در پیشبینی نشانههای جسمانی
مد

1

2

3

متغیرهای پیشبین
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی

β
0/056
*-0/075
***-0/227
***-0/234
***-0/226
0/013
0/012
**-0/110
***-0/157
***-0/151
0/007

t
1/425
-2/023
-6/043
-6/686
-6/548
0/226
0/325
-2/276
-4/23
-4/177
0/087

پیوند اج ماعی

0/021

0/531

یس اردگی اج ماعی

**-0/126

-2/713

پذیرش اج ماعی

***-0/146

-4/04

مشارکت اج ماعی

***-0/147

-4/142

جنسیت

***0/174

5/265

سن

0/037

0/951

وضعیت تأهل

0/060

1/308

R2
0/003
0/006
0/052
0/055
0/051

0/096

0/136

P >0/001،** P >0/01،* P >0/05
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جدو  :4ن ایج مدلهای رگرسیون م ریرهای پیشبین بهصورم جداگانه (مدل  ،)1بهصورم همزمان (مدل  )2و به همراه م ریرهای دموگرافیک ()3
در پیشبینی نشانههای اضطراب
مد

1

2

3

متغیرهای پیشبین

β
0/073
-0/070
***-0/297
***-0/273
***-0/223
0/035
0/038
**-0/189
***-0/175
**-0/115
0/034
0/039
**-0/198
***-0/171
***-0/112
***0/137
0/035

t
1/885
-1/923
-8/195
-7/918
-6/503
0/823
0/99
-4/302
-4/834
-3/356
0/822
1/028
-4/538
-4/757
-3/268
4/238
0/916

وضعیت تأهل

0/009

-0/553

شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
جنسیت
سن

R2
0/005
0/005
0/088
0/074
0/050

0/130

0/149

P >0/001،** P >0/01،* P >0/05
***
P >0/001،** P >0/01،* P >0/05
***

جدو  :5ن ایج مدلهای رگرسیون م ریرهای پیشبین بهصورم جداگانه (مدل  ،)1بهصورم همزمان (مدل  )2و به همراه م ریرهای دموگرافیک ()3
در پیشبینی اخ الل در کارکرد اج ماعی
مد

1

2

3

متغیرهای پیشبین

β
***0/124
***-0/194
***-0/365
***-0/225
***-0/358
0/028
-0/061
***-0/230
-0/070
**-0/238
0/028
0/063
***-0/232
-0/068
***-0/235
0/015
0/044

t
3/288
-5/345
-10/423
-6/470
-10/710
0/636
-1/725
-5/624
-2/12
-6/826
0/669
-1/777
-5/634
-2/076
-6/742
0/741
1/214

وضعیت تأهل

-0/030

-1/093

شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
جنسیت
سن

R2
0/015
0/037
0/133
0/051
0/128

0/200

0/203

P >0/001،** P >0/01،* P >0/05
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جدو  :6ن ایج مدلهای رگرسیون م ریرهای پیشبین بهصورم جداگانه (مدل  ،)1بهصورم همزمان (مدل  )2و به همراه م ریرهای دموگرافیک ( )3در
پیشبینی نشانههای افسردگی
مدل

1

2

3

شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
شسوفایی اج ماعی
پیوند اج ماعی
یس اردگی اج ماعی
پذیرش اج ماعی
مشارکت اج ماعی
جنسیت
سن

β
**0/115
***-0/192
***-0/443
***-0/328
***-0/319
0/039
-0/046
***-0/304
***-0/164
***-0/152
0/043
-0/050
***-0/301
***-0/268
***-0/151
0/034
0/007

t
3/082
-5/239
-12/911
-9/502
-9/416
1/027
-1/295
-7/532
-4/803
-4/671
1/178
-1/449
-7/421
-4/918
-4/617
1/540
0/114

وضعیت تأهل

*-0/062

-2/190

م ریرهای پیشبین

R2
0/013
0/037
0/197
0/108
0/102

0/250

0/254

P >0/001،** P >0/01،* P >0/05

بحث
در پژوهش حاضمممر که باهدف تعیین رابطهی سمممالمت اج ماعی با
مشممسالم سممالمت روان دانشممجو معلمان دانشممگاه فرهنگیان اس م ان
خراسان رضوی بود نشان داده شد که م ریرهای یس اردگی اج ماعی،
پذیرش اج ماعی و مشمممار کت اج ماعی نقش معنیداری در تبیین
م شسالم سالمت روان دا ش ند و نوع ارتباط شان با آن بهطور معسوس
بود ،بهگونهای که با افزایش م ریرهای یس اردگی اج ماعی ،پذیرش
اج ماعی و م شارکت اج ماعی ،میزان م شسالم سالمت روان کاهش
مییافت .در راس ای این پژوهش جوکال و همساران [ ]2در تفقیقی به
بررسممی ارتباط پذیرش اج ماعی با پریشممانی روانی پرداخ ند و ن ایج
مطالعه نشممان داد که پذیرش اج ماعی و مقبولیت از طرف دوسمم ان،
همسمممایگان و افراد منطقه ارتباط معسوس با پریشمممانی روانی دارد و
پذیرش اج ماعی ارتباط مثب ی با سمممالمت روان دارد که این ن ایج با
ن ایج پژوهش حاضممر همراسمم ا اسممت .همینین در پژوهش لگاس و
همساران [ ]18که همرا س ا با ن ایج پژوهش حا ضر ا ست ،ن شان داده
شمممد که مؤل فه های پذیرش اج ماعی ،خودشمممسو فایی اج ماعی،
یس اردگی اج ماعی ،مشممارکت اج ماعی و انسممجام اج ماعی با عالئم
اضطراب و افسردگی دارای رابطهی معسوس و معنیدار هس ند و الب ه
مشخن شد که میزان روابن مؤلفههای سالمت اج ماعی با افسردگی
نیرومندتر از رابطهی آن ها با اضمممطراب بود .در این زمینه والسر []19
در پژوهش خود دریافت پیوند اج ماعی و پذیرش اج ماعی از عوامل
تعیینکننده سالمت اج ماعی و روانی ه س ند .همانطور که م شاهده
میشممود ن ایج پژوهش حاضممر همسممو با این مطالعه اسممت .ن ایج این
پژوهش هم سو با یاف ههای را س ادو-لونگ و همساران [ ]20ا ست .در

***

این پژوهش نشممان داده شممد حمایت اج ماعی و انسممجام اج ماعی و
مشارکت اج ماعی با سالمت روان رابطه مس قیم و مثبت دارد.
در تبیین ارتباط بین یس اردگی اج ماعی با مشممسالم سممالمت روان
میتوان از نیریهی کییز ( ]24[ )1998درزمینه ی سممالمت اج ماعی
ا س فاده کرد .او بیان میکند افرادی که ان سجام اج ماعی باالیی دارند
درواقع از حیث روانشناخ ی بامعنا و منسجم هس ند و هنگام مواجهه
با رویدادهای غیرقابلپیشبینی سممعی میکنند معنایی برای آن بیابند
و سازمان روانی آنها ددار فروپا شی نمی شود .به بیان کییز ()1998
افراد دارای حس انسممم جام اج ماعی ،ر خداد های جام عه را بهعنوان
مواردی قابلدرک و عقالنی میبینند و در برابر دشممواریهای مفیطی
مخ لف ،مع نای اج ماعی خود را حفظ میکن ند و این مورد مو جب
می شود که کم ر ددار اضطراب ،افسردگی و مشسالم جسمانی آنها
میشوند و ح ی در صورم مواجهه با آن به ر خود را مدیریت میکنند
و از سبکهای مقابلهای کارآمدتری اس فاده میکنند [.]24
در تبیین ارتباط بین مشممارکت اج ماعی و مشممسالم سممالمت روان
می توان از ن ممایج فوربس و همسمماران [ ]21اسممم فمماده نمود .این
پژوهشممگران نشممان دادند که م ریرهای مربوط بهسممالمت اج ماعی
بهعنوان یک عا مل بین فردی میتوا ند تأثیر م ریر های درون فردی
ازجمله اج ناب هیجانی و سبکهای مقابلهای ناکارآمد را بر م شسالم
سمممالمت روان کاهش دهد .درواقع مشمممارکت اج ماعی را میتوان
بهعنوان یک سممبک مقابلهای سممازش یاف ه تلقی کرد که مانع اج ناب
فرد از مفینهای ایجادکنندهی تقویت و افزایشدهندهی سالمت روان
میشود.
در تبیین ارتباط بین پذیرش اج ماعی و م شسالم سالمت روان اب دا
با ید ماه یت پذیرش اج ماعی را درک کرد .کییز ( )1998پذیرش
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اج ماعی را نسمممخه اج ماعی پذیرش خود میداند و بیان میکند که
پذیرش اج ماعی ،درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیام سایر افراد
اسممت .پذیرش اج ماعی شممامل اع ماد به خوب بودن ذاتی دیگران و
نگاه مثبت به ماهیت ان سانها ا ست و این باعث می شود ،فرد در کنار
سایر اع ضای جامعه اح ساس راح ی کند [ .]24از این منیر شباهت
زیادی بین دیدگاه مب نی بر سمممالمت اج ماعی [ ]18و دیدگاه های
شناخ ی در مورد مشسالم سالمت روان و بهطور ویژه افسردگی وجود
دارد که در آنها به سممهگانهای منفی اشمماره میشممود که فرد دیدگاه
منفی را به خود ،دیگران و آینده دارد .پذیرش اج ماعی موجب مثبت
شدن دیدگاه فرد به دیگران می شود و از این طریق موجب پی شگیری
از مشسالم سالمت روان میشود.
در تبیین ارتباط معنیدار و مسمم قیم شممسوفایی اج ماعی با سممالمت
روان ،در اب دا باید مالحیام روش شناخ ی را مدنیر قرارداد .ازآنجاکه
تنها در تفلیلهای رگر سیون تکمفوری ارتباط شسوفایی اج ماعی با
م شسالم سالمت روان معنیدار شده و در زمان ورود سایر م ریرهای
پیشبین در مدل رگر سیون این م ریر از معنیداری ساقن شده بود،
میتوان بیان نمود که اثر خود شممسوفایی در رقابت با سممایر م ریرهای
پیشبین موجود در مدل ،دیگر معنیدار نیسممت و این م ریر واریانس
منفصممربهفردی را به خود اخ صممان نداده اسممت و اثر اولیه آن در اثر
سایر م ریرهای پیشبین منفل شده ا ست؛ اما رویهمرف ه ازآنجاکه
شمممسو فایی اج ماعی در نیر کییز ( )1998بهعنوان ارز یابی فرد از
پ انسممیل و روند سممیر جامعه تعریف میشممود و بر پ انسممیل جامعه
بهعنوان مسانی برای ایجاد ترییرام مثبت تأکید می شود ،ممسن ا ست
این تأکید و این باور در مورد جامعه در مواردی تائید نشممود و اح ما ًال
موجب درماندگی فرد شممود و از این طریق منجر به افزایش مشممسالم
سالمت روان گردد.

نتیجهگیری
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