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 چکیده

 این . گذردنمی شناسیجامعه ادبیات به اجتماعی بهزیستی مفهوم ورود از زیادی مدت

 مطالعنه ای  هدف. دارد اشاره دیگران با او روابط کیفیت و جامعه در فرد عملکرد به مفهوم

 کنه است عواملی شناسایی و مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان اجتماعی بهزیستی بررسی

 آن طبنق کنه اسنت شنده اسنتفاده کینز نظنری مند  از تحقیق ای  در. گذارند ثیرأت آن بر

 اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام) بعد پنج دارای اجتماعی بهزیستی

 تمنام را تحقینق این  آمناری ۀجامعن. باشدمی( اجتماعی شکوفایی و اجتماعی داشت سهم

 بنا کنه انندداده تشکیل 1931-1931 تحصیلی ا س در مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان

 شنده انتخاب نفر 973 حجم به اینمونه هاآن میان از ای،طبقه گیرینمونه روش از استفاده

 ،(1331) کیز اجتماعی بهزیستی مقیاس از آن در که است نامهپرسش کاررفته،به ابزار. است

 اطلاعنات فنرم و اجتمناعی حماینت مقیناس ،(1331) هینوبنر زنندگی از رضنایت مقیاس

 هنل،أت وضنعیت سن ، نظینر متغیرهایی که دهدمی نشان نتایج. است شده استفاده ایزمینه

 بهزیسنتی بنر اجتمناعی حماینت و زندگی از رضایت دانشجویی، هایانجم  در عضویت

 مشناهده ایرابطنه اجتماعی بهزیستی و جنسیت بی  اما ؛گذارند ثیرأت دانشجویان اجتماعی

 .نشد

   .دانشجویان اجتماعی، حمایت زندگی، از رضایت اجتماعی، بهزیستی: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 بنه ایجامعنه هنر بقنای و است متعاد  ۀجامع یک اصلی هایبنیان از یکی افراد سلامت

 افراد زندگی کیفیت بر مستقیم صورته ب سلامت،. دارد بستگی جامعه آن ۀدهندتشکیل افراد

 و داشنته قنرار عالمان توجه مورد سلامتی موضوع دیرباز از خاطر همی  به و است ثیرگذارأت

 شنده انجنام افنراد رواننی سنلامت ،همچنی  و جسمی سلامت مورد در نیز زیادی تحقیقات

 شنودمنی محسوب سلامت پراهمیت ابعاد از یکی که 1اجتماعی بهزیستی ،میان ای  در. است

 .اندپرداخته آن بررسی به کمتر نامحقق و است شده مواجه غفلت با نوعیبه

 را آن اسنت، داده ارائنه سلامت از 1391 سا  در که تعریفی در 2جهانی بهداشت سازمان

 و اجتماعی و روانی جسمی، کامل رفاه از است عبارت سلامت: »است کرده تعریف گونهای 

 کامل بهزیستی از تیحال را سلامت تعریف، ای  با سازمان ای . «نبودن معلو  یا بیمار فقط نه

 هنایجنبنه از یکنی عننوان به را اجتماعی بهزیستی و کرد تعریف اجتماعی و ذهنی جسمی،

 ؛شنودنمنی تلقنی سنلامتی بیمارنبودن، صرف تنها ،اساس ای  بر. برد نام فرد عمومی سلامت

 در بتواننند رواننی و جسنمی سنلامت داشنت  بنر علاوه که شوندمی تلقی سالم افرادی بلکه

 کیفینت قبینل از عنواملی جناای  در، واقع در. کنند برقرار را مناسبی روابط دیگران با معهجا

 اجتمناعی، داشنت سنهم مقندار اجتمناعی، هنایحماینت کیفینت و سنط  اجتماعی، روابط

 آینا که دشو مشخص تا گیردمی قرار بررسی مورد افراد اجتماعی پذیرش اجتماعی، مشارکت

 .خیر یا هستند سالم زنی اجتماعی لحاظ از افراد

 و اجتمناع در عملکردش چگونگی از فرد شناخت و ارزیابی معنای به اجتماعی بهزیستی

 مطالعنات( 2119) 9کیز. است( اجتماعی هایگروه و نزدیکان) دیگر افراد با روابطش کیفیت

                                                           
1. Social Well-being 

2. World Health Organization (WHO) 

3  . Keyes 
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 متسنلا بر دیگران، با افراد روابط کیفیت و کمیت که است کرده اثبات را موضوع ای  متعدد

 .است ثیرگذارأت هاآن روانی و جسمی

 و ثرؤمن انجنام تواننایی از است عبارت سلامت، ابعاد از یکی عنوان به اجتماعی بهزیستی

 ابعناد اجتمناعی، عوامنل از برخی ،دیگران به رساندنآسیب بدون اجتماعی هاینقش کارآمد

 پنذیرش اجتماعی، چگیپاریک: از نداعبارت که دهندمی شکل را اجتماعی بهزیستی مختلف

 .اجتماعی انسجام و اجتماعی شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی،

 نحنو بنه نتواننند کنه شنودمنی باعث جامعه افراد در اجتماعی بهزیستی میزان بودنپایی 

 ندشنومی اجتماعی انزوای نوعی دچار خاطر همی  به و کنند برقرار ارتباط دیگران با مناسب

 شنکوفایی اجتمناعی، انسنجام اجتمناعی، مشنارکت کناهش بنرای است عاملی خود ای  که

 رنن کم جامعه ۀآیند به نسبت افراد امید صورت ای  در. غیره و اجتماعی پذیرش اجتماعی،

 احسنناس از اینن  رو، و پندارننندمننی ننناچیز جامعننه پیشننرفت در را خننود نقننش و شننودمننی

 .(1911 آرام، سام) دهندمی دست از را خود اجتماعی کارآمدی و پذیریولیتؤمس

 رگنذاریثأت اجتمناعی بهزیستی روی چند، عواملی که دهدمی نشان شدهانجام هایپژوهش

 سن ، تحصنیلات، سط  اجتماعی،-اقتصادی وضعیت: از نداعبارت هاآن از برخی که هستند

 زاینندگی، هنایمقیناس ،همچننی  و هنلأت وضنعیت و اجتماعی هایحمایت دریافت میزان

 کینز ؛1331 کیز،) غیره و پسندجامعه رفتار مدنی، تعهد ملالت، شادکامی، زندگی، از رضایت

 .(2119 ،2شاپیرو و کیز ؛2119 ،1ریف و

 رویکنرد بنا روان سنلامت و اجتماعی نظم بی  ارتباط بررسی در( 2117) 9دیاز و 9بلانکو

افنراد  یننیبشمثبت، تجارب خوب و خو تصویر که رسیدند نتیجه ای  به اجتماعی بهزیستی

 و کینز ،ی شود. همچنیم هاآن یستیو بهز یاز زندگ یتاعتماد به نفس، رضا یشموجب افزا

                                                           
1  . Ryff 

2. Shapiro 

3  . Blanco 

4. Diaz 
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نابرابر ابعناد  یعبه توز آمریکا در اجتماعی بهزیستی شناختیآسیب بررسی در( 2119) شاپیرو

 د. بردن یپ یتهل و جنسأت یتبا وضع یاجتماع یستیبهز ۀو رابط یکاییانآمر ی در ب یستیبهز

 بنرای ؛اسنت پذیرفتنه صنورت موضوع ای  قلمرو شناسایی برای هاییتلاش نیز ایران در

 سنلامت در کننندهتعینی  عوامنل نقنش بررسنی در( 1911) باباپور، طوسی و حکمتنی مثا 

و  یاجتماع ییمختلف در شکوفا یهارشته ی ب تفاوت به تبریز، دانشگاه دانشجویان اجتماعی

 ،ی بردند. همچنن یپ یبا سلامت اجتماع یاجتماع-یاقتصاد یگاهو پا یتقوم ی عدم ارتباط ب

 بررسنی» عننوان بنا( 1917)صنالحی  و فنروزان کمنا ، محققی کلدی، تبار،عبدالله پژوهش

و  یتجنسن یلی،هل، مقطع تحصنأت یتوضع ی ب ۀرابط ییدأت به «دانشجویان اجتماعی سلامت

 سنلامت ۀرابط بررسی به نیز( 1911) آرام سام. دشمنجر  یاشتغا  با سلامت اجتماع یتوضع

 سنلامت جامعنه، در امنیت افزایش با که گرفت نتیجه و پرداخت اجتماعی امنیت و اجتماعی

 .یابدمی افزایش نیز اجتماعی

 و کننند برقنرار ارتبناط دیگنرینک با تنش، بدون و راحتیبه بتوانند جامعه در افراد وقتی

 این  و رسنید خواهنند خنود اهداف به ترراحت دارند، نگه پایدار اطرافیان با را خود روابط

 هنایمهارت داشت  ،میان ای  در. است ثیرگذارأت نیز هاآن سلامت هایجنبه دیگر بر موضوع

 هسنتند رفتارهایی اجتماعی هایمهارت. کندمی افراد روابط کیفیت به شایانی کمک اجتماعی

 سنلامت گنربینان و کنندمنیقنادر  نامطلوب هایپاسخ از اجتناب و ثرؤم تعامل به را فرد که

 هنامهنارت ای  .(199 ، ص.1911 نیا،وحدانی و گرمارودی) هستند افراد اجتماعی و رفتاری

 در شندنقندمپنیش نظینر رفتارهنایی شنامل و داشته اجتماعی و فرهنگی بسترهای در ریشه

 .است دیگران به کمک برای پیشنهاد و دنکر کمک تقاضای جدید، روابط برقراری

 باشند اجتمناعی هایمهارت ۀتوسع باید آموزشی اهداف تری مهم از یکی رسدمی نظر به

 اثرگنذار جواننان تحصیلی موفقیت ،همچنی  و اجتماعی و فردی سلامت بر هامهارت ای  که

 خیل آموزشی، نهاد یک عنوان به دانشگاه .(199 ، ص.1911 نیا،وحدانی و گرمارودی) است

 در کنه هستند مهمی اقشار از یکی دانشجویان. است داده جای خود در را جوانان از عظیمی
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 ءجنز که جهت ای  از دانشجویان، لئمسا به توجه. داشت خواهند سزاییهب ثیرأت کشور آینده

 شکوفایی و رشد در هاآن اساسی نقش خاطره ب همچنی  و آیندمی حساب به جوان جمعیت

 در احتمالاً و شوندمی محسوب کشور ۀآیند نامتخصص گروه  ای. است اهمیت دارای کشور،

 بنه - هناآن برخورداری بنابرای ، .داد خواهند قرار تربیت و تعلیم مورد را زیادی افراد آینده

 بهزیسنتی از -شنوندمنی محسنوب الگنو ننوعیبه که جامعه آگاه و کردهتحصیل قشر عنوان

 دهشن باعنث عوامنل ای . باشدمی مهم بسیار افراد رسای با هاآن روابط کیفیت نیز و اجتماعی

 عنواملی همچننی  و دانشجویان اجتماعی بهزیستی میزان بررسی درصدد تحقیق ای  تا است

 .برآید هستند، ثیرگذارأت آن بر که

 نظری مبانی. 2

 بنه سنسس و پرداختنه تحقینق اصنلی مفهنوم دو منورد در توضنی  به ابتدا بخش ای  در

 .شد خواهد اشاره اجتماعی بهزیستی مورد در نظریاتی

   1بهزیستی. 1. 2

 و 2گرایاننهلنذت دیندگاه: دارد وجود هم با مرتبط اما جدا سنت دو بهزیستی، تعریف در

 .9گرایانهفضیلت دیدگاه

 در. شنودمی گرفته نظر در خوشی و رفاه عنوان به بهزیستی گرایانه،لذت دیدگاه براساس

 کی) دانندمی فرد بالقوه هایاستعداد شکوفایی را بهزیستی گرا،فضیلت دیدگاه محققان مقابل،

 .(3 ، ص.2113 رابرت،

 مرتبط و فاعلی شادکامی با برابر بهزیستی که است آن گرالذت شناسانروان غالب دیدگاه

 را بهزیسنتی از برداشنتی چننی  تنوانمنی. اسنت ناخشننودی ۀتجرب مقابل در لذت ۀتجرب با

 فقندان یا وجود گربیان هاینشانه از تعدادی شامل هیجانی بهزیستی. نامید 9هیجانی بهزیستی

                                                           
1. Well-being 

2. Hedonism 

3. Eudemonism 

4  . Emotional Well-being 
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 مقیناس سنه طریق از توانمی را هیجانی بهزیستی. است زندگی به نسبت مثبت هایاحساس

 ماننند) منفنی عواطنف فقندان ،(سنرحالی و شنادی مانند) مثبت عواطف وجود ۀیافتساخت

 دیندگاه این  امنا ؛(2119 کینز،) سننجید زنندگی، از منندیرضنایت و (ناامیدی و اضطراب

 و لنذت حداکثررسناندنبنه بنا برابنر بهزیسنتی، مفهنوم از هاآن تلقی که داشت نیز مخالفانی

 .دانستندمی فضیلت با مترادف را بهزیستی هاآن بلکه ؛نبود درد رساندنحداقلبه

 همواره لذت، ایجاد رغمبه امیا ، ارضای که باورند ای  بر گراییفضیلت بر مبتنی نظریات

. باشند لنذت ۀتجربن معنای به صرفاً تواندنمی بهزیستی نتیجه، در و ندارد پی در را بهزیستی

 رینف. پذیرنندمنی دیندگاه این  برای را 1«شناختیروان بهزیستی» عنوان محققان از گروهی

 هنایجنبنه از عضیب که دارد عقیده او. است بهزیستی گرایفضیلت ۀجنب نامعتقد از( 1313)

 و اسنت بسنیار تلناش و مندیقانون متضم  فردی، هایهدف تحقق مانند بهینه، ورزیکنش

 را بهزیستی ،بنابرای . باشد مدتکوتاه شادکامی با کامل تعارض در است ممک  حتی امر ای 

 بهزیسنتی ،عنوض در .دانسنت درد مقابنل در لنذت بیشنتر ۀتجربن معاد  نگرانه،ساده نباید،

 و رستمی لو، جوش ) است فرد واقعی ۀبالقو نیروهای تحقق و کما  برای تلاش ۀدربرگیرند

 .(1911 ،آبادی نصرت

 :است شده اشاره مذکور سنت دو تفاوت به خلاصه طور به زیر جدو  در
 

 بهزیستی تعریف در رویکردها -1 جدول
 اصلی ۀگزار رویکرد عنوان

 شادکامی و تلذ کسب گرایانهلذت هیجانی بهزیستی

 کما  تحقق و استعدادها شکوفایی گرایانهفضیلت شناختیروان بهزیستی

 

 در بهزیسنتی هنایجنبنه تمنام کنه فهمیند تنوانمنی ذکرشده، سنت دو در ملأت اندکی با

 علناوه کنه شودمی یادآور( 1331) کیز خاطر همی  به. است نشده داده پوشش هاآن تعاریف

                                                           
1  . Psychological Well-being 
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 روزمنره زندگی در افراد زیرا ؛کرد توجه نیز بهزیستی عمومی ۀنبج به باید خصوصی ۀجنب بر

. شنوندمنی روهروب اجتماعی هایچالش با مدام و اندشده احاطه اجتماعی ساختارهای توسط

 . کشید پیش را «اجتماعی بهزیستی» مفهوم او خاطر همی  به

 اجتماعی بهزیستی. 2. 2

 و کنرد تنرگسترده اندکی را سلامت عریفت جهانی، بهداشت سازمان قبل، ۀده پنج حدود

 ،ترتینب ین ه اب. برد نام افراد کلی سلامت ابعاد از یکی عنوان به اجتماعی بهزیستی از آن در

 هناآن بلکه ؛نیست هاآن سلامت ملاک افراد، بیمارنبودن صرف که دش تصری  تعریف ای  در

 بنه مربنوط امنر ای  که یازمندندن نیز اجتماعی بهزیستی به روانی، و جسمی سلامت بر علاوه

 .است جامعه در اطرافیانشان با هاآن ارتباط ۀنحو

 چگنونگی ،خنود اجتمناعی روابنط از افراد ارزیابی عنوان به تواندمی اجتماعی بهزیستی

 دشنو تعرینف اجتماع و اجتماعی نهادهای با هاآن تعامل چگونگی و هاآن به دیگران واکنش

 در) عمنومی اساسناً ۀپدیند یک گربیان اجتماعی بهزیستی .(991 .، ص2111 شاپیرو، و کیز)

 جوامع و اجتماعی ساختارهای د  در بشر که اجتماعی تکالیف بر که است( خصوصی مقابل

 (.1،2119ماجیارمو و کیز) شودمی متمرکز ،است مواجه هاآن با

 بهزیسنتی رایبن نظنری و مفهنومی ارچوبهنچ یک که است پردازانینظریه جمله از کیز

. گینردمی تأنش شناختیروان و شناختیجامعه اصل یک از کیز کار. است داده ارائه اجتماعی

 دهنندمنی نشنان مجمنوع در کنه اسنت عامل چند از ترکیبی اجتماعی بهزیستی ،وی نظر از

 ،شنهروند و همکنار همسنایه، عننوانه بن مثلناً ؛اشاجتمناعی زندگی در شخص یک قدرهچ

 ین ه ابن و دارد اجتمناعی بنینان و اساس یک بهزیستی است معتقد کیز. دارد خوبی عملکرد

 .کندمی تعریف جامعه در فرد عملکرد و شرایط ارزیابی را اجتماعی بهزیستی ترتیب

 تحلینل از اسنتفاده با امریکا، در نفری 2117 و 979 ۀنمون دو روی بر مطالعه دو طی کیز

. داد قنرار ییندأت منورد تجربنی نظنر از را خود ۀنامشپرس در کاررفتهبه بعدی 1 مد  عاملی،

                                                           
1  . Magyar-moe 
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 شنده تشنکیل بعند 1 از اجتماعی بهزیستی او دیدگاه از .(99 ، ص.1917 غنایی، و حیدری)

 :از نداعبارت که است

 هنایگنروه و جامعنه بنا روابطشنان کیفینت از افنراد ارزیابی: 1اجتماعی پارچگییک -1

 و اجتمناع بنه بیشنتری تعلق احساس دارند، را بعد ی ا از بالاتری سط  که افرادی اجتماعی

 برابنر در مفهنوم این . دارند ۀ خودجامع با مشترکاتی کنندمی احساس و کنندمی ۀ خودجامع

 ، ص.1331 کینز،) گیردمی قرار مارکس طبقاتی آگاهی و 2سیم  اجتماعی انزوای و بیگانگی

122). 

 عننوان بنه جامعه افراد صفات و هاصیتخصو از فرد درک گربیان: 9اجتماعی پذیرش -2

 بشنر ذات بنه مثبتنی دید باشند، دارا را بعد ای  از مطلوبی سط  که افرادی. است کلیت یک

 ، ص.1331 کینز،) باشنند خنوب قادرند مردم معتقدند و کنندمی اعتماد دیگر افراد به دارند،

129). 

 کنه افنرادی .است خود جتماعیا ارزش از فرد ارزیابی گربیان: 9اجتماعی داشتسهم -9

 چیزهنای و هسنتند جامعه در مهمی عضو که معتقدند هستند، دارا را بعد ای  از بالایی سط 

 کنه اسنت آن ۀدهنندنشان اجتماعی بهزیستی بعد ای . دارند دیگران به ارائه برای ارزشمندی

 و مهنم جامعه رایب ،دهندمی انجام هاآن چهآن که کنندمی احساس مردم حد چه تا و چگونه

 .(1 ، ص.2119 شاپیرو، و کیز) شودمی تلقی مفید اجتماعی، لحاظ از و است ارزشمند

 بنه ؛اسنت جامعنه حرکت سیر خط و هاپتانسیل ارزیابی گربیان: 1اجتماعی شکوفایی -9

 طرینق از کنه دارد توانشنی و اسنت تحو  حا  در جامعه کندمی احساس فرد که معنی ای 

 این  از مطلنوبی سنط  که افرادی. است شکوفاشدن حا  در اجتماعی هادهاین و شهروندان

                                                           
1. Social Integration 

2. Seeman 

3  . Social acceptance 

4  . Social Contribution 

5. Social Actualization 
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 در جهنان معتقدنند و امیدوارترند جامعه ۀآیند و کنونی وضعیت به نسبت باشند، دارا را بعد

 .است افراد ۀهم برای بهتر مکانی به شدنتبدیل حا 

. اسنت بینیپیش قابل و منطقی فهم، قابل اجتماع کهای  به اعتقاد: 1اجتماعی پیوستگی -1

 بلکه ؛کنندمی زندگی آن در که جهانی نوع ۀدربار تنها نه ،اندسالم اجتماعی نظر از که افرادی

 وقنایع فهنم بنه قادر کنندمی احساس و بوده مندهعلاق ،دهدمی رخ اطرافشان چهآن به نسبت

 فرد که درکی ،حقیقت در و است زندگی در معناییبی مقابل در مفهوم ای . هستند اطرافشان

 شناپیرو، و کینز) دارد خنود اطنراف اجتمناعی دنینای ۀادار و دهنیسازمان کیفیت، به نسبت

 (.7 ، ص.2119

 نظریناتی عمنده به موضوع، قلمرو ترشدنروش  و گرفتهصورت تعاریف به توجه با حا 

 :شودمی پرداخته ،است دهش مطرح حوزه ای  در که

 اجتمناعی روابنط ۀشنبک در افراد رفاه و شرایط صورت به را اجتماعی بهزیستی لایکوک

 اجتماعی ۀشبک ثیرأت که است معتقد نیز برکم . کندمی تعریف ملت و اجتماع خانواده، شامل

 در فنرد اجتمناعی درگینری و مشنارکت ۀروحین پنرورش از اسنت عبنارت فنرد سلامت بر

 هناینقنش در مشنارکت دوسنتان، بنا خنود فراغت اوقات کردنسسری اجتماعی، یندهایآفر

 از کنه گنروه همنراه بنه کنردنتفنری  و منذهبی هنایفعالینت به گرایش شغلی، و اجتماعی

 طریننق از ،بنننابرای  .(1919 پننور،خیرالننه. )باشننندمننی اجتمنناعی درگیننری بننارز هنناینمونننه

 در تنا شنودمنی فنراهم فنرد برای اجتماعی هایشبکه در عضویت ۀواسط به که هاییفرصت

 کنه شنودمنی خلق فرد برای مختلفی اجتماعی هاینقش کند، مشارکت اجتماعی یرویدادها

 . دشومی وی اجتماعی بهزیستی افزایش باعث امر ای 

 افنراد بنا روابطنش کیفیت از فرد گزارش عنوان به را اجتماعی بهزیستی (1331) لارسون

 معتقند و کنندمی تعریف ،هاستآن از عضوی وی که( اجتماعی هایگروه و نزدیکان) دیگر

 هنایپاسنخ شنامل و سننجدمنی را فرد سلامت از بخشی اجتماعی بهزیستی مقیاس که است

                                                           
1  . Social coherence 
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 زندگی از فرد رضایت فقدان یا رضایت گرنشان که است( رفتار تفکر، احساس،) فرد درونی

 .(1911 آرام، سام از نقل به) است خود اجتماعی محیط و

 عملکنرد و زنندگی کیفینت اسنت معتقند تمناعی،اج بهزیستی پردازاننظریه دیگر از کیز

 در خنوب عملکرد و کرد ارزیابی اجتماعی معیارهای به توجه بدون تواننمی را فرد شخصی

 هنایچنالش و تکنالیف و اسنت رواننی و عناطفی جسنمی، سنلامت از بیش چیزی زندگی

 بنه را اجتماعی بهزیستی مفهوم وی .(1913 آرام، سام و افجه) گیردمی بر در نیز را اجتماعی

 بهزیسنتی بنی  قنوی ۀرابط به و کندمی بیان اجتماع برابر در عملکردش از فرد ارزیابی معنی

 پنی در وی. اسنت کنرده اشناره اجتمناعی ناهنجناری و اجتمناعی ازخودبیگانگی اجتماعی،

: دانندمنی بعند پننج دارای را اجتمناعی بهزیستی است، داده انجام زمینه ای  در که تحقیقاتی

 انسنجام و اجتماعی شکوفایی اجتماعی، داشتسهم اجتماعی، پذیرش اجتماعی، پارچگییک

 .اجتماعی

 پنذیر،بیننیپنیش را خنود اطنراف دنینای دارند،ی اجتماع بهزیستی که افرادی کیز نظر از

 ینک از بخشنی عنوان به را خودشان هاآن. بینندمی پیشرفت هایپتانسیل از سرشار و بامعنی

 برای گروه در مشارکتشان که کنندمی احساس و پذیرندمی را دیگران بینند،می رتبزرگ گروه

 که افرادی او ۀعقید به .(199 ، ص.2211 ،2ریف و 1اشموتکی  و کیز) است ارزشمند دیگران

 اجتمناعی داشنتسنهم و انسنجام احسناس درگیرنند، هاۀ آنجامع اجتماعی هایفعالیت در

 اسنت معتقد همچنی  وی. دارند نیستند، درگیر هافعالیت ای  در که کسانی به نسبت بیشتری

 اجتمناعی بهزیسنتی د،نباشن داشته بالاتری امنیت احساس و اعتماد جامعه افراد که میزانی به

  .(2119 کیز،) ند داشتخواه بیشتری

. اسنت اجتمناعی حماینت افراد، کلی سلامت هایکنندهبینیپیش از یکی است معتقد کیز

 در کنهای  به فرد اطمینان سط  و محیطش از فرد شناختی ارزیابی روی بر تماعیاج حمایت

                                                           
1  . Shmotkin 

2  . Ryff 
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 یکی .(1331 ،1تریسی) است متمرکز بود، خواهد دسترس در حمایت و کمک لزوم، صورت

 سنلامت بنر اجتماعی حمایت ثیرأت ،همچنی  .است روان سلامت ،اجتماعی حمایت تبعات از

 ؛1311 ،2ویلنز و کنوه ) اسنت گرفتنه قنرار ییندأت مورد بهزیستی از برخورداری و جسمی

 .(1337 ،9گاتلیب و رابرت

 9دایننر. ماسنت توجنه منورد تحقینق این  در کنه است دیگری متغیر زندگی، از رضایت

 خنود زندگی کیفیت افراد آن در که دانندمی داوری یندآفر یک را زندگی از رضایت( 1311)

 رضنایت خنود زندگی از که افرادی. کنندمی یابیارز خود فردمنحصربه هایملاک براساس را

 سنط  و کننندمنی تجربنه را خوشنی و لذت شادی، چونهم زیادی مثبت احساسات دارند،

 نیز دیگر هایپژوهش. دارند را افسردگی و تنهایی اندوه، غم، مثل ؛منفی احساسات از پایینی

 ؛1339 نتو،) باشندمی نهاییت احساس و زندگی از رضایت بی  منفی ۀرابط وجود دهندۀنشان

 بهزیسنتی کنه هسنتند مذکور منفی احساسات همی  که رسدمی نظر به .(2111 ،1باروز و نتو

 .دهندمی قرار تهدید معرض در را اجتماعی

 که اندرسیده نتیجه ای  به اند،داده انجام زمینه ای  در که تحقیقاتی با (1331ریف ) و کیز

 گزارش را بالاتری اجتماعی بهزیستی شود،می بیشتر هاآن صیلاتتح میزان و افراد س  هرچه

 بیشتری اجتماعی حمایت از و دارند بالاتری زندگی از رضایت که افرادی ،همچنی  .کنندمی

 وضننعیت اسننت معتقنند وی .داشننت خواهننند را بالنناتری اجتمنناعی بهزیسننتی برخوردارننند،

 .شودمی لامتیس ابعاد تمامی کاهش سبب پایی  اجتماعی-اقتصادی

 بهزیسنتی مفهوم هایشاخص ۀارائ و تعریف الگوی عنوان به کیز ۀنظری از تحقیق ای  در

 پذیرش اجتماعی، انسجام) اجتماعی بهزیستی ابعاد که معنی ی ه اب ؛شودمی استفاده اجتماعی

                                                           
1  . Tracy 

2. Kohn and Wills 

3  . Robert and Gotlib 

4  . Diener 

5  . Neto and Barros 
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 مند  از استفاده با ،(اجتماعی پیوستگی و اجتماعی شکوفایی اجتماعی، داشتسهم اجتماعی،

 .شودمی بررسی کیز نظری

 سن ، نظینر متغیرهنایی کنه دش مشخص موضوع نظری ۀپیشین و ادبیات مرور به توجه با

 اجتمناعی، پنذیریولیتؤمس شادکامی، زندگی، از رضایت تحصیلات، هل،أت وضعیت جنس،

 زایندگی و مدنی تعهد اجتماعی، اعتماد امنیت، اجتماعی،-اقتصادی پایگاه اجتماعی، حمایت

 به شدهطرح نظریات ۀسای در و عوامل ای  به توجه با حا . ثیرگذارندأت اجتماعی بهزیستی بر

 .پرداخت خواهیم نظری مد  تدوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق نظری مدل -1 شکل

 

 : کرد بندیصورت را زیر هایفرضیه توانمی نظری، مد  ۀپای بر حا 

 .است شجودان دختران از بیشتر دانشجو پسران اجتماعی بهزیستی .1

 .رودمی بالاتر دانشجویان اجتماعی بهزیستی س ، افزایش با .2

 حمایت اجتماعی

 

 

 

 رضایت از زندگی

بهزیستی 

 اجتماعی

 

 متغیرهای

ایزمینه  

 )سن، جنس،

، هلأوضعیت ت

عضویت در 

ها(انجمن  
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 .است مجرد دانشجویان از بیشتر هل،أمت دانشجویان اجتماعی بهزیستی .9

 دانشنجویانی به نسبت دارند، عضویت دانشجویی هایانجم  در که دانشجویانی .9

 .داشت خواهند بالاتری اجتماعی بهزیستی ندارند، عضویت که

 بالناتری اجتمناعی بهزیسنتی باشند، بیشتر زندگی از دانشجویان یترضا هرچه .1

 .داشت خواهند

 بهزیسنتی باشنند، برخنوردار بیشنتری اجتمناعی حماینت از دانشنجویان هرچه .1

 .داشت خواهند بالاتری اجتماعی

 تحقیق روش. 3

 اطلاعات بودندردست ،همچنی  و تحقیق ای  آماری ۀجامع حجم بودنبزرگ به عنایت با

 ای  آماری ۀجامع. مکنی استفاده زمینه ای  در پیمایش روش از تا دیدیم مناسب آن، به وطمرب

 مشغو  1931-1931 تحصیلی سا  در که مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان ۀکلی را تحقیق

 انجام زمان در فردوسی، دانشگاه آمار مرکز اطلاعات طبق. اندداده تشکیل اند،بوده تحصیل به

. انندبنوده تحصنیل بنه مشغو  دانشگاه ای  در دانشکده 11 در دانشجو 13119 پژوهش، ای 

 =n) فرمو  ای  در است؛ شده استفاده 1کوکران گیرینمونه فرمو  از نمونه حجم تعیی  برای

 ینانسو وار (d=0.05) مطلنوب اطمیننان سنط ، (t=1.96) اطمیننان حندود با( 

(s=0.25)، روش از هنانموننه کردنمشخص برای .است آمده دسته ب نفر 973 نمونه حجم 

 طبقنات تحصنیلی، ۀرشنت و جنسنیت ،اساس ای  بر. است شده استفاده 2ایطبقه گیرینمونه

 تحصنیلی، ۀرشنت بنه توجنه با و دانشکده 11 میان از ،ترتیب ی ه اب. اندداده تشکیل را اصلی

 تصنادفی گیرینمونه یندآفر نشکده،دا هر در تحصیل به مشغو  دانشجویان تعداد و جنسیت

 .است پذیرفته انجام

                                                           
1. Cochran 

2  . Stratified sampling 
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 شنده تشکیل زیر هایمقیاس از که باشدمی نامهپرسش تحقیق، ای  در استفاده مورد ابزار

 :است

 مد  عاملی، تحلیل از استفاده با و دش طراحی «کیز» توسط که اجتماعی بهزیستی مقیاس 

 مقیناس این . داد قنرار ییندأت منورد تجربنی لحاظ از را نامهپرسش ای  در کاررفتهبه بعدی1

 داشتسهم به مربوط گویه 9 اجتماعی، پارچگییک به مربوط گویه 9: است گویه 11 حاوی

 پیوسنتگی عامنل بنه مربنوط گویه 9 اجتماعی، شکوفایی عامل به مختص گویه 9 اجتماعی،

 (. 2119 ،شاپیرو و کیز) است اجتماعی پذیرش به مربوط نیز گویه 9 و اجتماعی

 از رضنایت سننجش بنرای 1331 سنا  در هینوبنر توسنط کنه زندگی از رضایت مقیاس

 زنندگی از رضنایت میزان که است گویه 7 بر مشتمل ،است شده طراحی دانشجویان زندگی

 .دهدمی قرار سنجش مورد را دانشجویان

 شنده طراحی نامحقق خود توسط که شده تشکیل گویه 7 از نیز اجتماعی حمایت مقیاس

 مقطنع هنل،أت وضنعیت جنس، س ، ۀزمین در الاتیؤس شامل نیز ایزمینه اطلاعات فرم. است

 .است سکونت وضعیت و شغل تحصیلی،

 ضنریب این  مقندار که است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی، سنجش برای

 یناسمق بنرای و 79/1 زنندگی از رضنایت مقیناس ،79/1 اجتمناعی بهزیسنتی مقیاس برای

 شنایان. اسنت ابزار مناسب پایایی دهندۀنشان که است آمده سته دب 11/1 اجتماعی حمایت

-جوش  تحقیق در اجتماعی بهزیستی مقیاس برای کرونباخ آلفای ضریب مقدار که است ذکر

ه بن 19/1( 1917) غننایی و حیندری تحقینق در و 11/1( 1911) آبنادینصرت ورستمی  ،لو

 .است آمده دست

. اسنت شده استفاده 1عاملی تحلیل از اجتماعی، بهزیستی مقیاس ۀساز روایی ررسیب برای

 روی بنر درستیهب ها،مقیاسخرده به مربوط هایگویه آیا که بدانیم خواهیممی تحلیل ای  در

                                                           
1. Factor Analysis 
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 براسناس ینابیعامل روش از اکتشافی، عاملی تحلیل انجام برای. نه یا اندشده 1بار خود عامل

 وضعیت بررسی برای بارتلت آزمون. شد استفاده( متعامد) واریماکس رخشچ و اصلی محور

(. 913/1212و  ›sig 111/1) نندارد مشنکلی مناتریس این  کنه داد نشان بستگیهم ماتریس

 نشنان پژوهش بسندگی و کفایت ۀدرج بررسی برای 2اولکی  -مایر -کایزر مقیاس ،همچنی 

 بنه مربنوط گوینه 11 مینان از(. 791/1) تاسن مطلنوبی کفاینت دارای حاضنر ۀنمون که داد

 ،1 ،2) اجتمناعی، پیوسنتگی مقیاسخرده به مربوط( 12 ،1 ،1) هایگویه اجتماعی، بهزیستی

( 11 ،7 ،9) اجتمناعی، پنذیرش به مربوط( 19 ،11 ،9) اجتماعی، پارچگییک به مربوط( 11

 نتنایج. باشنندمنی اعیاجتم شکوفایی به مربوط( 19 ،3 ،1) و اجتماعی داشتسهم به مربوط

 شندهطراحنی مقیناس با هماهن  اجتماعی، بهزیستی به مربوط مقیاسخرده پنج که داد نشان

 وضنعیت (2) جندو . انندشده بار خود عامل روی بر درستیبه هاگویه و هستند کیز توسط

 .دهدمی نشان عامل هر در را هاگویه
 

 اجتماعی زیستیبه مقیاس هایگویه عاملی تحلیل نتایج -2 جدول

 ها عامل

 

 الاتؤس

1 2 3 4 5 

 اجتماعی پذیرش
 داشتسهم

 اجتماعی
 اجتماعی شکوفایی

 پارچگییک

 اجتماعی

 پیوستگی

 اجتماعی

1 19/1 133/1 112/1 11/1- 202/0 

2 132/1 211/1 177/1- 473/0 171/1- 

9 740/0 173/1- 111/1- 131/1 17/1- 

9 121/1- 676/0 111/1- 21/1 113/1 

1 111/1 322/0 531/0 173/1- 111/1- 

1 131/1 119/1- 303/0 555/0 119/1 

7 111/1 640/0 192/1 191/1 111/1- 

1 119/1 111/1 119/1 191/1 725/0 

                                                           
1  . Load 

2. KMO 
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 2ادامه جدول 

 ها عامل

 سؤالات

1 2 3 4 5 

 اجتماعی پذیرش
 داشتسهم

 اجتماعی
 اجتماعی شکوفایی

 پارچگییک

 اجتماعی

 پیوستگی

 ماعیاجت

3 111/1 111/1 256/0 111/1- 131/1 

11 354/0 193/1 911/1 211/1 191/1- 

11 111/1 192/1 191/1 640/0 111/1- 

12 291/1 171/1- 325/0 365/0 352/0 

19 133/1 129/1 245/0 121/1 119/1 

19 450/0 193/1 211/1 354/0 191/1- 

11 111/1 774/0 217/1 171/1- 112/1- 

 .اندشده رن پر 9/1 از بیش عاملی ایباره* 
 

 هایافته. 4

 هاداده توصیف. 1. 4  

 و پسنران را نفنر 171 گنو،پاسنخ 973 بی  از. است سا  7/22 گویانپاسخ یسنّ میانگی 

 هناآن از نفنر 11 و مجرد گویانپاسخ از نفر 239. اندداده تشکیل دانشجو دختران را نفر 219

 نفنر، 219 ،کردنندمنی تحصنیل کارشناسنی مقطنع در کنه گویانیخپاس تعداد. هستند هلأمت

 گوینان،پاسخ از نفر 217 سکونت مکان. اندبوده نفر 19 دکتری، و نفر 122 ارشد، کارشناسی

 از نفنر 199 اسنت؛ بنوده دیگنر مکنانی نینز نفنر 21 و والندی  کننار در نفنر 192 خوابگاه،

. انندنداشنته عضنویت نیز نفر 292 و اندهداشت عضویت دانشجویی هایانجم  در دانشجویان

 . است شده داده نشان اطلاعات ای  (9) جدو  در
 

 ایزمینه متغیرهای توصیف -3 جدول
 درصد تعداد ایزمینه متغیرهای

 3/13 71 سا  11-21 س  هایگروه
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 3ادامه جدول 
 درصد تعداد ایزمینه متغیرهای

 س  هایگروه
 1/11 221 سا  29-21

 9/21 11 بالا به سا  21

 جنسیت
 1/91 171 مرد

 1/19 219 زن

 تأهل وضعیت
 9/77 239 مجرد

 1/22 11 متاهل

 تحصیلی مقطع

 1/19 219 کارشناسی

 9/92 122 ارشد کارشناسی

 3/19 19 دکتری

 سکونت مکان

 2/17 217 خوابگاه

 9/97 192 (منز ) والدی  کنار در

 2/1 21 سایر

 هایجم ان در عضویت

 دانشجویی

 7/99 199 بلی

 9/11 292 خیر

 

 اجتمناعی، پنذیرش اجتمناعی، پنارچگیینک) بعند پنج شامل اجتماعی بهزیستی مقیاس

 بنا و ا ؤسن 11 در کنه است( اجتماعی داشتسهم و اجتماعی شکوفایی اجتماعی، پیوستگی

 مقیناس ای  در الاتؤس به گوییپاسخ با افراد که اینمره. است شده سنجیده ایدرجه7 طیف

 این  در. هاسنتآن اجتمناعی بهزیسنتی میزان ۀکنندتعیی  که است 111 تا 11 بی  گیرند،می

 گرفنت نتیجه توانمی ،دیگر عبارت به ؛است 7/11 اجتماعی بهزیستی نمرات میانگی  تحقیق

 .است متوسط بالای فردوسی، دانشگاه دانشجویان اجتماعی بهزیستی میزان که

 جنسنیت تفکینک بنه اجتماعی بهزیستی ۀگانجپن ابعاد در را گویانپاسخ ۀنمر زیر جدو 

 .دهدمی نشان
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 اجتماعی بهزیستی ابعاد -4 جدول
 معیار انحراف میانگین تعداد ابعاد

 اجتماعی پیوستگی
 11/9 19/19 171 مرد

 11/9 91/19 219 زن

 اجتماعی پارچگییک
 12/9 97/19 171 مرد

 23/9 11/19 219 زن

 اجتماعی پذیرش
 12/9 19/11 171 مرد

 21/9 11/11 219 زن

 اجتماعی داشتسهم
 11/9 93/19 171 مرد

 11/9 17/19 219 زن

 اجتماعی شکوفایی
 11/9 11/12 171 مرد

 29/9 11/19 219 زن
 

 در را نمره بالاتری  گویانپاسخ. است 21 تا 9 از بالا، جدو  ابعاد از یک هر نمرات ۀدامن

 بعد در نیز را نمره کمتری  و اندکرده کسب اجتماعی داشتسهم و اجتماعی پارچگییک بعد

 و دارد وجود معنادار تفاوت جنس دو بی  اجتماعی شکوفایی بعد در فقط. اجتماعی پذیرش

 .شودنمی مشاهده معناداری تفاوت گروه دو بی  ابعاد، ۀبقی در

 طینف با که ندهست گویه 7 دارای ،«اجتماعی حمایت» و «زندگی از رضایت» شاخص دو

 حسنب بنر شناخص، دو این  در گویانپاسخ که نمراتی. اندشده سنجش لیکرت ایگزینه 1

 از رضنایت مینزان ۀدهنندنشنان کنه است 91 تا 1 بی  کنند،می کسب الاتؤس به گوییپاسخ

 ،«زنندگی از رضنایت» شاخص نمرات میانگی . است هاآن اجتماعی حمایت میزان و زندگی

 بالنای رقمی عدد، هردو که است 3/21 ،«اجتماعی حمایت» شاخص نمرات میانگی  و 1/29

 .است پاسخگویان بی  در شاخص دو ای  میزان مطلوبیت دهندۀنشان و باشدمی متوسط

 هاهفرضی آزمون. 2. 4

 مشناهده کنه طنورهمنان. دهندمنی نشنان را تحقیق هایهفرضی آزمون ۀنتیج (1) جدو 

 س . شودمی رد ما ۀفرضی بنابرای ، .ندارد اجتماعی بهزیستی بر ثیریأت هیچ جنسیت ،شودمی
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 علنت، همی  به و است تحقی فرضیه برخلاف ای  اما ؛هستند معنادار و منفی ثیرأت دارای نیز

 بهزیسنتی دانشنجویان، سن  بالارفت  با تحقیق، ای  هاییافته طبق. شودمی رد نیز فرضیه ای 

 متغینر این  کنه دهندمنی نشان نتایج هل،أت وضعیت مورد در. یابدمی کاهش هاآن عیاجتما

 هل،أمت دانشجویان که صورت ای  به است؛ اجتماعی بهزیستی بر مثبت و معنادار ثیرأت دارای

 دانشنجویی هنایانجمن  در کنه دانشنجویانی ،همچننی . دارنند بالناتری اجتماعی بهزیستی

 ثیرأتن دارای نینز متغینر این  و اندکرده گزارش را بالاتری ماعیاجت بهزیستی دارند، عضویت

 ضنریب دارای ترتینب بنه نیز اجتماعی حمایت و زندگی از رضایت متغیر دو. است معنادار

 ،دیگنر عبنارت بنه ؛باشنندمی =111/1sig یو معنارا β= 919/1و  β= 919/1 رگرسیون

 .دارنند بالاتری اجتماعی بهزیستی د،باشن داشته زندگی از بیشتری رضایت دانشجویان هرچه

 اجتماعی بهزیستی باشند، برخوردار بیشتری اجتماعی حمایت از هاآن که میزانی به ،همچنی 

 .داشت خواهند بالاتری
 

 رگرسیون تحلیل از استفاده با هاهفرضی آزمون -5 جدول
 فرضیه آزمون ۀنتیج B Beta T Sig مستقل متغیر وابسته متغیر

 بهزیستی

 جتماعیا

 رد 911/1 111/1 199/1 113/1 جنسیت

 ییدأت 111/1 911/9 171/1 717/1 هلأت وضعیت

 ییدأت 111/1 211/9 171/1 179/1 هاانجم  در عضویت

 رد 111/1 -117/9 -139/1 -113/1 س 

 ییدأت 111/1 733/7 919/1 191/1 زندگی از رضایت

 ییدأت 111/1 199/1 919/1 119/1 اجتماعی حمایت
 

 رگرسیون تحلیل. 3. 4

 ۀهمن جمعنی تنأثیر سننجش جهنت گاننهچنند رگرسیون تحلیل از استفاده با و ادامه در

 1 گنام بنه گنام روش بنه رگرسیون از( اجتماعی بهزیستی) وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

                                                           
1. stepwise  
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 مسنتقل، متغیرهنای تمنام ۀمقایسن بنا آغناز در کنه اسنت ای  روش ای  ویژگی. شد استفاده

 وابسنته متغینر تبنی  قندرت بیشنتری  که عاملی عنوان به و شده معادله وارد عامل تری همم

 متغیر هیچ که وقتی تا شودمی تکرار بعدی هایگام در روند ای . شودمی گرفته نظر در ،دارد

 سن ، متغینر سنه کنه دهندمی نشان رگرسیون تحلیل نتایج. یابد راه معادله به نتواند مستقلی

 دانشنجویان اجتمناعی بهزیسنتی بنر زمنانهم طور به اجتماعی حمایت و زندگی از رضایت

 طنور بنه اجتمناعی بهزیسنتی بنر ثرؤمن عوامل چندگانه بستگیهم ضریب. هستند ثیرگذارأت

 ین ه ابن. اسنت 21/1 با برابر شدهاصلاح تعیی  ضریب و 21/1 تعیی  ضریب ،11/1 زمانهم

 از رضنایت سن ، متغینر سنه توسط اجتماعی ستیبهزی در حاصل تغییرات درصد 21 ترتیب

 .دهدمی نشان را رگرسیون تحلیل نتایج (1) جدو . شودمی تبیی  اجتماعی حمایت و زندگی
 

 بهزیستی بر ثرؤم عوامل رگرسیون تحلیل -6 جدول
  B Beta T  Sig متغیر

 111/1 -129/9 -113/1 -771/1 س 

 111/1 111/1 219/1 193/1 زندگی از رضایت

 111/1 999/1 911/1 712/1 اجتماعی حمایت

R= .514 

R square= .264 

Adjusted R square= .258 

Std. Error the Estimate= 9.34 

 

 :است صورت ای  به رگرسیون خط ۀمعادل بنابرای 

  = 97/93Y - (-113/1) س +  (219/1) یاز زندگ یترضا ( +911/1) اجتماعی حمایت

 واحند 113/1 شنود، اضافه دانشجویان س  به واحد یک اگر که گویدمی ما به معادله ای 

 هناآن زنندگی از رضایت به واحد یک اگر ،همچنی  .شودمی کم هاآن اجتماعی بهزیستی از

 یک اگر بالاخره و شودمی بیشتر هاآن اجتماعی بهزیستی واحد، 219/1 ۀانداز به شود، اضافه

 هناآن اجتمناعی بهزیسنتی واحند 911/1 شود، افزوده دانشجویان اجتماعی حمایت به واحد

 .یابدمی ارتقا
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 گیرینتیجه و بحث. 5

 فردوسنی دانشنگاه دانشنجویان اجتماعی بهزیستی میزان بررسی حاضر پژوهش از هدف

 زنندگی از رضایت ای،زمینه متغیرهای چونهم عواملی ثیرأت کردنمشخص همچنی  و مشهد

 بنه سننجش، بنرای دانشنجویان از نفنر 973 منظنور ی ه اب. است آن بر اجتماعی حمایت و

 دانشنجویان را درصند 71 دختنران، را درصد 19 حدود میان، ای  از. شدند انتخاب تصادف

. انندداده تشنکیل ارشد کارشناسی را درصد 92 و کارشناسی دانشجویان را درصد 19 مجرد،

 .است 7/22 نیز گویانپاسخ یسنّ میانگی 

 در فردوسنی دانشنگاه دانشنجویان که دهدمی نشان( اجتماعی) بهزیستی نمرات میانگی 

 اجتمناعی، بهزیسنتی ۀگاننپننج ابعناد مینان از. دارنند قنرار مناسنبی وضنعیت در منورد ای 

 در کمنی اختلناف بنا آن از پس و اجتماعی پارچگییک بعد در را نمره بیشتری  گویانپاسخ

ه بن اجتمناعی پنذیرش بعد در نیز را نمره تری کم و اندکرده کسب اجتماعی داشتسهم بعد

 جامعه با روابطشان کیفیت از افراد ارزیابی گربیان اجتماعی پارچگییک بعد. اندآورده دست

 وجنود به بودنقائل و جامعه به افراد تعلق احساس ۀدهندنشان بعد ای  مقدار بالابودن است؛

 از افراد ارزیابی گربیان اجتماعی داشتسهم ،همچنی  .است جامعه و خودشان بی  مشترکاتی

 عضنو معتقدنند دارنند، را بعند این  از بالایی سط  که افرادی و است خود اجتماعی ارزش

 از کنه انندداده تشنکیل یدانشنجویان را تحقینق ای  هاینمونه چون. هستند جامعه از مهمی

 جامعنه در را خنود وجنود کنه اسنت طبیعنی هسنتند، جامعه دارآینده و کردهتحصیل اقشار

 و خصوصنیات از افراد درک معنای به اجتماعی پذیرش بعد ،دیگر طرف از. دانندمی باارزش

 دهندمنی نشان تحقیق ای  در اجتماعی بهزیستی بعد ای  بالانبودن. است جامعه افراد صفات

 دهنندۀنشنان ،دیگنر عبارت به و ندارند جامعه افراد به نسبت مثبتی کاملاً دید دانشجویان که

 .است جامعه افراد سایر به نسبت اعتماد میزان بودنپایی 

 بلکنه ؛یابندنمنی افنزایش اجتمناعی بهزیسنتی تنهنا ننه س  افزایش با که داد نشان نتایج

 کینز ۀیافتن برخلاف مورد ای . است مخالف تحقیق ۀفرضی با ای  که یابدمی کاهش بالعکس،
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 و سن  ۀرابط که کندمی بیان( 1331) کیز. است قمواف( 1331) ریف و کیز ۀیافت با و( 1331)

 هنایجنبنه یسننّ هایتفاوت و خوردگیسا . است مانده باقی مبهم هنوز اجتماعی بهزیستی

 اندداده نشان مطالعات از برخی کهای  با. نیست پایدار ثیرشانأت که شوندمی شامل را متعددی

 یابندمنی کناهش( شخصنی کنتنر  مثنل) خودپنداره هایویژگی از برخی س  افزایش با که

 سن ، افزایش با که دهدمی نشان نیز دیگری مطالعات اما ؛(کیز از نقل به 1331 میروفسکی،)

 بیشنتر رواننی بهزیسنتی سنطوح از برخنی ،همچننی  و زندگی از رضایت و شادمانی میزان

 این  ۀیافتن هبن توجه با .(کیز از نقل به 1331 کییز، و ریف ؛1331 ریف، و هیدریچ) شودمی

 و ازدواج ۀزمینن در هناییچنالش بنا سن ، افنزایش با دانشجویان که رسدمی نظر به تحقیق،

 کناهش موجنب امنر این  کنه شنوندمنی مواجه غیره و تحصیل ۀادام شغل، خانواده، تشکیل

 . شودمی هاآن بهزیستی

 این . اردنند وجنود ایرابطنه اجتماعی بهزیستی و جنسیت بی  که داد نشان تحقیق نتایج

 و( 1917) صنالحی و فنروزان کمنا ، محققنی کلندی،، تبار عبدالله هاییافته خلاف بر یافته

 در کنهای  به توجه با. باشدمی( 1911) هاشمیان و( 1911) همکاران و باباپور ۀیافت با سوهم

 ،دیگنر طرف از و هستند درگیر جامعه اجتماعی هایفعالیت در زنان از بیش مردان ما ۀجامع

 مثنل) خلقنی اختلالناتدچنار  زننان و اسنت منردان از بیشنتر معمولناً زنان منفی هیجانات

 ،عابندیان احمند وپینروی  رودسنری، پوربخشی) هستند مردان به نسبت بیشتری( افسردگی

 امنا ؛باشند بیشنتر پسنران اجتمناعی بهزیسنتی کنه رسیدمی نظر به ،(1911 شریعتی، ؛1919

 دو هر که اندداده تشکیل دانشجویان را تحقیق ای  هاینمونه کهای  به توجه با. نبود گونهای 

 تفناوت وجنود عندم هسنتند، جامعنه در فعنا  اقشار ءجز گروه، ای  در پسر و دختر جنس

 در کنه حنالی در ،رسندمنی نظنر بنه منطقنی حدودی تا هاآن اجتماعی بهزیستی در معنادار

 بهزیسنتی مینزان اسنت ممکن  کارکردها و اهنقش در تفاوت علت به غیردانشجو هایگروه

 .باشد متفاوت اجتماعی
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 بیشنتری اجتمناعی بهزیسنتی از متأهنل افنراد کنه بنود این  تحقینق هناییافتنه دیگر از

 مطابق( 1917) همکاران و تبار عبدالله و( 2119 ،2112) کیز هاییافته با ای  که برخوردارند

 جسنمانی و اجتمناعی عناطفی، هایحمایت از دنکرازدواج با افراد که رسدمی نظر به. است

 محبنت عاطفی، امنیت احساس ایجاد به همسر با صمیمانه ۀرابط ۀتجرب و ندشومی برخوردار

 هوینت اسنتحکام و پذیریولیتؤمس حس ایجاد ،همچنی  و مخالف جنس توسط پذیرش و

 .دشومی اجتماعی بهزیستی افزایش موجب که انجامدمی اجتماعی و فردی

 عضنویت دانشنجویی هنایانجم  در که دانشجویانی که دهدمی نشان تحقیق دیگر ۀافتی

ه یافتن ای . دارند بیشتری اجتماعی بهزیستی ندارند، عضویت که دانشجویانی به نسبت ،دارند

 امنور در بیشنتر افنراد ههرچن اسنت معتقد کیز. است( 1917) همکاران و تبارعبدالله ۀیافت با

 عضنویت با نیز دانشجویان ،داشت خواهند بالاتری اجتماعی بهزیستی د،شون درگیر اجتماعی

 خواهنند ناولؤمسن و دانشجویان سایر با بیشتر تعامل به دانشجویی، هایگروه و هاانجم  در

 احتنرام، بنه نیناز مثنل) را خود اجتماعی-روانی نیازهای از بسیاری طریق ای  از و پرداخت

 بهزیسنتی افنزایش موجبات طریق ای  از و کنندمی ارضا( غیره و شکوفایی خود نفس، عزت

 .آورندمی فراهم را خود اجتماعی

 بهزیستی و دانشجویان زندگی از رضایت بی  مثبت بستگیهم تحقیق نتایج از دیگر یکی

 داشنتند، بیشنتری زنندگی از رضنایت کنه دانشنجویانی دیگر عبارت به بود؛ هاآن اجتماعی

 کنه انندداده نشنان متعنددی مطالعنات. بودند کرده گزارش نیز را یبالاتر اجتماعی بهزیستی

 پناوت،) اسنت رواننی و عمنومی سلامت قوی هایکنندهبینیپیش از یکی زندگی از رضایت

 ؛2119 ملتبنی، ؛1331 دیننر، و منایرز ؛2111 هونکانه، کویاما ؛1331 کارنیو ، ؛1331 ؛1339

 کنه افنرادی رسندمنی نظنر بنه( 1919 ،مکارانو ه رودسری پوربخشی از نقل به 1331آدلر،

 اطنراف رویندادهای از و دارند نیز بیشتری مثبت هیجانات دارند، زندگی از بیشتری رضایت

 جامعه افراد به نسبت دارند، امور به نسبت تریبینانهخوش دید دارند؛ تریمثبت ارزیابی خود

 .امیدوارند نیز جامعه شکوفایی به و ندهست هاآن با ایگسترده تعاملاتدارای  و دارند اعتماد
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 .شند مشناهده مثبتی بستگیهم نیز اجتماعی بهزیستی و اجتماعی حمایت بی  ،نهایت در

 باشنند، بالناتری اجتمناعی حماینت دارای قندرههرچن دانشجویان که دهدمی نشان یافته ای 

 حماینت حاضر، ۀلعمطا در مستقل متغیر تری قوی. داشت خواهند بالاتری اجتماعی بهزیستی

. کنندمی تبیی  را اجتماعی بهزیستی واریانس از درصد 17 حدود تنهاییبه که است اجتماعی

 جسنمی، سنلامت بنر اجتمناعی حماینت از برخنورداری که اندداده نشان متعددی مطالعات

 نیکولناس، ؛2119 وولنی، ؛1331 بنرکم ،) اسنت ثیرگنذارأت افراد امیدواری و روانی سلامت

 اجتمناعی حماینت .(1919 ،و همکاران رودسری پوربخشی از نقل به 1331 کوترونا، ؛2119

 را ارزشمندبودن و شدن واقع محبت مورد احساس خود، پذیرش و مثبت تصور خلق موجب

 بهزیسنتی مفهنوم نظر مد که چیزی همان) اجتماع در فرد عملکرد بر همه که دهدمی فرد به

 .است ثیرگذارأت( است اجتماعی

 پراهمینت ابعناد از اجتمناعی بهزیسنتی شد، بحث حاضر ۀمقال در که طورهمان ،ابرای بن

 قشنر در خصنوصبنه. است نگرفته قرار توجه مورد شایسته قدر به کنون تا که است سلامت

 لهأمسن این  بنه توجنه لزوم شوند،می محسوب کشور سازانآینده و جوانانء جز که دانشجو

 ثیرگنذارتری أت عنوان به اجتماعی حمایت که دش مشخص پژوهش ای  در. شودمی احساس

 لزوم بنابرای ، .کند ایفا دانشجویان اجتماعی بهزیستی بهبود در سزاییهب نقش تواندمی متغیر،

 از توانندمی دانشگاه ،همچنی . سدرمی نظر به ضروری مهم، ای  به دانشگاه و خانواده توجه

 هاآن تعامل برای مناسب هایمحیط کردنفراهم و یگردیک با دانشجویان ارتباط تسهیل طرق

 اجتمناعی بهزیسنتی افنزایش بنرای را زمیننه ،(دانشنجویی گونناگون هایانجم  ایجاد مثل)

 .آورد فراهم دانشجویان

 



 66                                آن بر مؤثر عوامل و دانشجویان اجتماعي بهزیستي                          دومشمارة 

 

 نامهکتاب

)منورد  شنغلی رضنایت مینزان بنر اجتماعی سلامت میزان تأثیر(. 1913. )م آرام، سام و ا.ع.  فجه،ا .1

 .1-91(، 9) ،اجتماعی توسعۀ و رفاه ریزیبرنامه(. خودرو ایران لیزین  شرکت کارکنان: مطالعه

 در کننندهتعینی  عوامنل نقنش بررسنی(. 1911) ع. حکمتنی، و ف. طوسی، ج.، خیرالدی ، باباپور .2

 .1-13(، 11) 9 ،تبریز دانشگاه شناسیروان. تبریز دانشگاه دانشجویان اجتماعی سلامت

 و زنندگی از رضایت میان رابطۀ بررسی(. 1919. )ا عابدیان، و ح. پیروی، ع.، رودسری، پوربخشی .9

 .191-112(، 21) 7 ،روانی بهداشت اصو . دانشجویان در روان سلامت با اجتماعی حمایت

. جامع بهزیستی مقیاس عاملی ساختار بررسی(. 1911. )م آبادی،نصرت و ر. رستمی، م.، لو،جوش  .9

 .91-12(، 3) 9 ،ایرانی شناسانروان

 در اجتمناعی بهزیسنتی بیننیپیش(، 1911. )غ. ر کندوان، جعفری و م. آبادی،نصرت م.، لو،جوش  .1

 .11-72(، 21) 1 ،شناختیروان علوم. خود حرمت و شخصیت بزرگ عامل پنج هاییافته پرتو

 2 ،رفتنار و اندیشنه. اجتماعی بهزیستی نامۀپرسش هنجاریابی(. 1917. )ز غنایی، و غ. ح. حیدری، .1

(7 ،)91-91. 

 پلنیس رهیافنت بنر تأکیند اجتماعی امنیت با اجتماعی سلامت رابطۀ بررسی(. 1911. )ع آرام، سام .7

 .3-91 ،(1) 1 ،اجتماعی انتظام. محور جامعه

 سنلامت بررسنی(. 1917. )م صنالحی، و آ. فنروزان، ح.، کمنا ، محققی ه.، کلدی، ع.، تبار،عبدالله .1

 .171-131 ،(91 و 91) ،اجتماعی رفاه .دانشجویان اجتماعی

 اجتمناعی هنایمهنارت مینزان بررسنی اجتماعی، سلامت(، 1911. )م نیا،وحدانی و غ. گرمارودی، .3

 .191-197(، 2) ،پایش آموزان،دانش
10. Blanko, A., & Dario, D. (2007). Social order and mental health: A social well-

being approach. Psychology in Spain, 11(1), 61-71. 

11. Cicognani, E., Claudia, P., Keyes, K., Joshanloo, M., Rostami, R., 

&Nosratabadi, M. (2008). Social participation, sense of community and social 

well-being: A study on American, Italian and Iranian university students. 

Social Indicator Research, 89 (3), 97–112.  
12. Cohn, S., &Wills, T. (1985). Stress, social support, and the buffering 

hypothesis. Psychological Bulletin, 98 (1),310-317. 



 چهاردهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                سال                           61

 

13. Diener, E., Emmons, R., A., Larsen, R., &Griffin, S. (1985). The satisfaction 

with life scale. Journal of Personality Assessment, 49 (5), 71-75. 

14. Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(3), 121-

140. 

15. Keyes, C. (2002). The mental health continuum: From languishing 

toflourishing in life. Journal of Health and SocialResearch, 43 (4), 207-222. 

16. Keyes, C. L. M., & Magyar-Moe, J. L. (2003). The measurement and utility of 

adult subjective well-being. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive 

psychological assessment: A handbook of models and measures (pp. 411-425) 

17. Keyes, C. Shmotkin, D., &Ryff, C. (2002). Optimizing well- being:The 

empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82 (2), 1007-1022. 

18. Keyes, C., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A 

descriptive epidemiology.Chicago: University of Chicago Press. 

19. Key-Robert, M. (2009). The impact of a positive social media intervention on 

social well-being (Unpublished doctoral dissertation). University of Kansas, 

USA. 

20. Neto, F., & Barros, J. (2000). Psychological concomitants of loneliness among 

student of Cape Verde and Portugal.Journal of Psychology, 134 (3), 503-514. 

21. Pavot, W., &Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life 

scale.Psychological Assessment, 5 (3), 164-171. 

22. Roberts, J. E., & Gotlib, I. H. (1997). Social support and personality in 

depression. In Sourcebook of social support and personality (pp. 187-214). 

Springer, Boston, MA. 

23. Shapiro, A., & Keyes, C. L. M. (2008). Marital status and social well-being: 

Are the married always better off?. Social Indicators Research, 88(2), 329-

346.. 

24. Tracy, E. M. (1990). Identifying social support resources of at- risk families. 

Social Work, 35(3),252-258 

25. World health report (2002). Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, 

World Health Organization. 

 


