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حمایت اجتماعی در دانشجویان  کند. ایت اجتماعی را پیش بینی مینمرات حم

 17این متغیر حدود شود.  پیش بینی می خارجی به وسیله متغیر فقدان احساس لذت

نتایج تحلیل . کند درصد از پراکندگی نمرات حمایت اجتماعی را پیش بینی می

خلق و که نشانگان رگرسیون در خصوص ابعاد حمایت اجتماعی نشان داد 

پیش بینی  در دانشجویان ایرانی به وسیله متغیر حمایت عاطفی مساله مداراضطراب 

 ندگی نمرات نشانگان خلق و اضطرابدرصد از پراک13این متغیر حدود . .شود می

نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص ابعاد حمایت اجتماعی  و کند را پیش بینی می

به وسیله  ر دانشجویان خارجی صرفاًد ه نشانگان خلق و اضطرابمبین آن است ک

درصد از  19. این متغیر حدود .شود پیش بینی می متغیر حمایت عاطفی روزانه

  کند. را پیش بینی می ندگی نمرات نشانگان خلق و اضطرابپراک

هر چه رسد که  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می :گیري بحث و نتیجه

باشد احتمال دارد  بیشتر عی ادراك شده و مطلوبحمایت اجتمابرخورداري فرد از 

 کسب کند ی عمومی و متغیر فقدان احساس لذتي در افسردگکه نمره کمتر

و حمایت عاطفی  ي فرد از حمایت عاطفی مساله مداربرخوردارهر چه  همچنین

ي در نشانگان خلق و اضطراب کسب باشد احتمال دارد که نمره کمتر روزانه بیشتر

  کند. 

حمایت اجتماعی در تعامالت، حمایت اجتماعی مطلوب،  کلیدي:ان گواژ

  .افسردگی عمومی، برانگیختگی اضطراب، فقدان احساس لذت 

  

  

  مقدمه

اي از  حمایت اجتماعی شکل بنیادین و اساسی مراوده انسانی است که بین افراد در درون شبکه

. بیشتر )1386، افشاريود (ش وزمره و اضطراري مبادله میر  روابط و وقایع زندگی عادي،

تعاریف اولیه از حمایت اجتماعی ریشه در درك افراد از محبوبیت و مورد توجه و احترام 
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حمایت را به عنوان احساس فرد از تعلق داشتن، محبوب یا مورد « )1973بودنشان دارد. موس (

تعریف  »نجام دهدتوان ا قبول واقع شدن، مورد نیاز بودن، به خاطر خودش و براي آنچه که می

) تبادل منابع بین 1984). حمایت اجتماعی به نظر برانول و شوماکر (1380(احمدي،  کرده است

باشد و به منظور افزایش خیر و  حداقل دو فرد است که یکی از آنها دریافت کننده آن می

حمایت  ي مختلفی پیرامونها نظریه).1381، پذیرد (بهمنی سعادت فرد دریافت کننده انجام می

تأکید بر پیوندهاي اولیه فرد با اعضاي خانواده دارد  ها نظریهاجتماعی مطرح شده است برخی از 

هاي روزانه فرد با اعضاي شبکه ارتباط  بر گستره تماس ها نظریه) و برخی 1982(مندرسون 

واده و هایی نیز به هر دو جنبه (پیوندهاي اولیه با اعضاي خان کند و تئوري اجتماعی اشاره می

هاي  ها به بررسی مکانیزم اند و در نهایت بعضی تئوري رابطه با اعضاي شبکه اجتماعی) پرداخته

  پردازند.  حمایت اجتماعی می

کند که حمایت اجتماعی ترکیبی از سه عنصر عاطفه، تصدیق  ) بیان می1985( ویلزکهن و 

رفتار و بازخوردهاي مناسب و یاري است، عاطفه شامل ابراز عشق و محبت، تصدیق، آگاهی از 

. و یاري دادن در انجام کارها) استو یاري شامل مساعدت مستقیم (مانند پول قرض دادن 

حمایت اجتماعی تبادل منابع حداقل بین دو فرد است که یکی از آنها دریافت کننده آن است 

 و شوماکر، پذیرد (برانول که به منظور افزایش خیر و سعادت فرد دریافت کننده انجام می

هاي تعلق به شبکه ارتباطی، داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر است که  ). از ویژگی1984

  ).1976گردد (کوب،  از عناصر حمایت اجتماعی محسوب می

حمایت اجتماعی دو مفهوم از حمایت اجتماعی   ) در بررسی1988) و کومینز (1986بررا (

) ادراك حمایت، منظور از دریافت 2) دریافت حمایت 1 اند که عبارت است از: را مطرح کرده

هاي هیجانی آشکار همچون کمک و مساعدت عینی  حمایت میزان برخورداري فرد از حمایت

گیري تعداد حامیان و میزان دسترسی  توان آن را با اندازه از سوي خانواده و دوستان است که می

ن کرد. منظور از حمایت ادراك شده، ادراك و برخورداري فرد از انواع حمایت اجتماعی تعیی

قابلیت دسترسی و کفایت انواع مختلف حمایت است، اغلب حمایت ادراك شده را معادل 
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اي تجربی  دانند. براساس یافته رضایتمندي و داشتن حمایت اجتماعی توأم با عواطف مثبت می

تحول از طریق ایجاد عواطف مبتنی بر تئوري دو عاملی، حمایت اجتماعی تنها در رفع نیاز به 

)، اجتماعی بودن مستقیماً همراه با عواطف مثبت است 1965( نمثبت مؤثر است. به نظر بردبور

دهد که هر دو نوع  ها نشان می شناسی مرضی همراه است. پژوهش و عواطف منفی نیز با نشانه

م در زنان مطلقه و ه اك شده هم در زنان متأهل آنیشنسلحمایت اجتماعی دریافت شده و ادر

  ).1381 ،بطه معکوس دارد( به نقل از بهمنیویکلوس با افسردگی را

) معتقد است که حمایت اجتماعی اثرات نامطلوب فشار روانی را از پنج 1900راتوس (

: شامل گوش دادن به مشکالت افراد و ابراز توجه عاطفی -1 کند: طریف تعدیل و تضعیف می

 یاري رسانی: یعنی ارائه حمایت و یاري - 2 ؛هم و قوت قلب دادناحساسات، همدلی، مراقبت، ف

: ارائه راهنمایی و توصیه جهت افزایش توانایی اطالعات - 3انجامد؛  که به رفتار انطباقی می

: ارئه پسخوراند از سوي دیگران در زمینه کیفیت عملکرد منجر به ارزیابی -4اي افراد؛  مقابله

به واسطه جامعه پذیري  ري: دریافت حمایت اجتماعی معموالًجامعه پذی -5؛ تصحیح عملکرد

ها به طور ثابت بر نقش  پژوهش. آورد به وجود می آید در نتیجه اثرات سودمندي به دنبال می

، به نقل 1982(فلمینگ و همکاران ،  اند کید داشتهأتعدیل کننده حمایت اجتماعی بر استرس ت

آمدن بر ) نشان دادند که حمایت اجتماعی موجب فائق 2005( ). دیلی و آندرز1386از پیروي ،

شود. زوجینی که از حمایت اجتماعی برخوردارند رضایت  مشکالت زندگی زناشویی می

(همان منبع).  آیند هاي زندگی بهتر فائق می باالتري از زندگی زناشویی دارند و بر بحران

یک تعدیل کننده تجربه عی به مثابه ) اشاره کردند که حمایت اجتما2005ایتروپی و همکاران (

خوردار کنند وفتی از حمایت اجتماعی بر . افرادي که فقدان را تجربه میکند سوگ عمل می

. گیرد جربه سوگ با سهولت بهتري صورت میآیند و بهبودي از ت باشند بهتر با آن کنار می

گذارد  اداري میمعن تأثیردگی پس از سوگ همچنین حمایت اجتماعی در کاهش عالئم افسر

  (همان منبع).
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اول ادبیات پژوهشی در زمینه حمایت اجتماعی را می توان به دو دسته تقسیم کرد : 

هاي حمایتی در محیط است . دوم مطالعاتی که به سازه حمایت  مطالعاتی که متمرکز بر سیستم

عی شخصی حمایت اجتمااجتماعی تصوري توجه دارند یعنی بنا به تصور شخصی چه میزان از 

) بر نقش حمایت 1985، 1983. در مجموع تحقیقات (ساراسون و همکاران برخوردار است

هاي انجام گرفته بر روي دانشجویان ایرانی  ی واقعی و تصوري تاکید داشته اند. پژوهشاجتماع

) نیز نشانگر این 1383، و مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 1382(بخشی پور رود سري 

که دانشجویانی که از حمایت اجتماعی باالتري برخوردارند داراي سالمت عمومی  بوده

هاي فوق  . به طور کلی بر اساس پژوهشاند و نیز رضایت از زندگی داشته بیشتري بوده

دانشجویان بومی از حمایت اجتماعی باالتري نسبت به دانشجویان غیر بومی برخوردار بوده اند. 

بت به پسرهاي دانشجو بهره مندند (به نقل از ت اجتماعی بهتري نسهمچنین دختران از حمای

  .)1386، پیروي

) حمایت اجتماعی را به عنوان تعلق 1976) بر مبناي نظر کوب(1993برم و همکاران (

ادراك شده به یک شبکه ارتباط اجتماعی تعریف کرده است. مروري بر پیشینه پژوهشی این 

فرادي ایت اجتماعی داراي فواید روانشناختی و جسمانی براي اسازد که حم نکته را برجسته می

شوند. حمایت اجتماعی  اجتماعی مواجه می -زاي جسمی و روانیاست که با رویدادهاي فشار

به عنوان عاملی در جهت کاهش درماندگی روانشناختی به هنگام تجربه رویداد فشارزا شناخته 

ی افراد آسیب پذیر (از قبیل افراد مسن، افرادي شده و ممکن است به ویژه در کاهش درماندگ

ر ناپذیر زندگی) سودمند وافع اند، قربانیان حوادث شدید و مها از همسر خود جدا شده که اخیراً

ي یا تسریع بهبود پس از . افزون بر این حمایت اجتماعی در کاهش احتمال ابتال به بیمارشود

دهد. همچنین  هاي شدید را کاهش می بیماري ثر است و خطر مرگ و میر ناشی ازبیماري مؤ

کنند کمتر است (به  میزان مرگ ومیر در افرادي که حمایت اجتماعی کمی و کیفی دریافت می

  ).1386، نقل از پور محمدرضاي تجریشی



 
 

40          
  92پاییز ، 15، شماره چهارمسال  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درمانی

. بر فرایند فشار روانی دارد اي اند که حمایت اجتماعی نقش واسطه ها نشان داده پژوهش

، کمتر از آثار بیماري ناشی از داغدیدگی کنند میاعی بیشتري دریافت افرادي که حمایت اجتم

. به مهمی برخوردار باشد تأثیرستا از رسد که حمایت اجتماعی در این را برند. به نظر می رنج می

ین حمایت و در ابراز احساسات خودکارآمدي طور کلی مردها در پیدا کردن منابع جایگز

اج بر سالمت مثبت ازدو تأثیررتباط با شواهدي است که بیانگر . این مطلب در اکمتري دارند

 هل منبع مطمئنی براي حمایت اجتماعی مردهاأ، احتماال به این دلیل که تباشد میروانی مردان 

هاي متعددي ارتباط معکوس بین حمایت اجتماعی و  هشپژو. کند ها فراهم می در مقایسه با زن

هاي  کلی افرادي که قادر به حفظ شبکه . به طوراند کردهه افسردگی را خاطر نشان ابتال ب

ارتباطی خود در خالل زندگی باشند احساسی از مهار شخصی و اعتماد به نفس در آنها شکل 

، تنهایی و جدایی از دوستان و انوادگیهاي خ که به نوبه خود امکان تحمل مشاجره دگیر می

دگی را در سنین ، افسران این احساس و اطمینانلی که فقدخویشاوندان را فراهم می سازد در خا

  ).کند (همان منبع بعدي پیش بینی می

مفهوم حمایت اجتماعی ادراك شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و 

. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراك شده بر این امر اذعان نگرد میروابطش با دیگران 

شوند. به بیان  ه فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیدارند که تمام روابطی ک

دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آن که فرد آنها را به عنوان منبعی در دسترس یا 

مناسب براي رفع نیاز خود ادراك کند. شواهدي در دست است مبنی بر اینکه گاهی 

موقع است یا اینکه خالف میل خود فرد است، لذا  شود نامناسب و بد هایی که به فرد می کمک

هاي حمایت  نه خود حمایت که بیشتر ادراك فرد از حمایت است که مهم است. مقیاس

اجتماعی ادراك شده نیز بر روي ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه 

ند. یکی از تبعات در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود متمرکز هست

. رابطه حمایت اجتماعی و سالمت ادراك شده مطلوب سالمت روان است حمایت اجتماعی

. تحقیقات بسیاري نشان از آن دارند که اي مورد بررسی قرار گرفته است هروان به طور گسترد
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برخورداري از حمایت اجتماعی مطلوب قرد را به سالمت جسمی و بهزیستی روانی هدایت 

) به منظور بررسی ارتباط استرس و 2004. کیم و شین ()1387د (به نقل از قائدي ، کن می

کارخانه صنعتی مورد بررسی فرار دادند.  14هل کارگر را در أزن مت 331حمایت اجتماعی، 

نی ، خانواده و حمایت اجتماعی رابطه معناداري با پیش بی، کارشخص ۀمقول 4آنها دریافتند که 

اند که  ) نیز گزارش کرده2004. دي النگ و همکاران (راد داشته استسالمت در این اف

هاي سازماندهی شده و حمایت از افراد در محیط کاري ممکن است اثرات منفی  فعالیت

د. در پژوهشی که توسط و موجب افزایش سالمت در آنان گرداسترسورها را کاهش داده 

هاي شخصیتی به خصوص ارتباط  ) صورت گرفت نقش ویژگی2005دلنگیس و هالتزمن (

. و کاهش استرس نشان داده شده است سخت رویی و حمایت اجتماعی در سازگاري با محیط

استرازدینز و بروم حمایت را به طور طبیعی سودمند دانستند و بیان کردند که  2008در سال 

ایت . آنان در بررسی خود دو نوع حمعی موجب سالمت روان افراد می شودحمایت اجتما

اند. از نظر آنها  موقت) را معرفی کردهی و همراهی و مفهوم سازي مشروط (تحت عنوان همدم

نوع اول حمایت یعنی نگهداري و مراقبت از افراد ، به وجود آوردن احساس شاد و ایجاد تعلق ، 

ه سازگارس افراد با کند که ب شود و شرایطی ایجاد می موجب کاهش نشانه هاي افسردگی می

) طی بررسی نقش دلبستگی و حمایت اجتماعی 2008. دیتزن و همکاران (کمک شود سترس

جهه با هل را که قبل از مواأمرد مت 63هاي اجتماعی،  هاي روانی به استرس در پاسخ

، بررسی کردند. گرفتند انشان مورد حمایت قرار میتوسط همسر استرسورهاي روانی اجتماعی

دهد که دلبستگی باال همراه با حمایت اجتماعی با کاهش  یهاي این پژوهشگران نشان م یافته

زیاد سطح کورتیزول خون و نیز کاهش میزان اضطراب همراه است. در حالی که دلبستگی به 

دیگر که توسط آهرن و همکاران  ۀي بر کاهش میزان کورتیزول ندارد. در مطالعتأثیرتنهایی 

و افرادي که حوادث آسیب زا را تجربه کرده  ) انجام گرفت، معلوم شد که در بین زنان2004(

 PTSDرادي که از حمایت اجتماعی برخوردار بودند نمره کمتري در میزان فبودند آن دسته از ا

) طی ارزیابی حمایت اجتماعی و استرس با 2008. کینگ یه و همکاران (کنند میکسب 
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ند که حمایت اجتماعی نقش هاي اضطراب و افسردگی در بیماران دیالیزي ، گزارش کرد نشانه

  ) . 1387، دهد (به نقل از همتی راد زا را کاهش می عوامل استرس

اهش استرس و ، کمهم حمایت اجتماعی در سالمت روانبر همین اساس با توجه به نقش 

و ادراك شده در در پژوهش حاضر نقش حمایت اجتماعی مطلوب  اختالالت روانشناختی

ی و ایرانی مورد بررسی قرار طراب در بین دانشجویان خارجنشانگان خلق و اضپیش بینی 

  .گرفت

  :اند هاي زیر تدوین شده و بدین ترتیب فرضیه

 بین مطلوب و شده ادراك اجتماعی حمایت میزان لحاظ از معناداري تفاوت -1

 ارجی وجود دارد .خ و ایرانی دانشجویان

طراب، افسردگی و تفاوت معناداري از لحاظ میزان نشانگان خلق و اضطراب (اض -2

 .شجویان ایرانی و خارجی وجود داردفقدان احساس لذت )در بین دان

تواند نشانگان خلق و اضطراب  میمتغیر حمایت اجتماعی ادراك شده و مطلوب  -3

 .ینی کند، افسردگی و فقدان احساس لذت) را در دانشجویان ایرانی پیش ب(اضطراب

تواند نشانگان خلق و اضطراب  یممتغیر حمایت اجتماعی ادراك شده و مطلوب  -4

 .در دانشجویان خارجی پیش بینی کنداضطراب، افسردگی و فقدان احساس لذت) را (

، مدار لهأحمایت عاطفی روزانه، حمایت عاطفی مس( هاي حمایت اجتماعی لفهؤم -5

از طریق  مدار) لهأهاي روزانه مفید و حمایت مس ، حمایتبرخورداري از مصاحبت اجتماعی

 .شجویان ایرانی قابل پیش بینی استخلق و اضطراب در دان نشانگان

مدار،  لهأ، حمایت عاطفی مسروزانهحمایت عاطفی ( هاي حمایت اجتماعی لفهؤم -6

از طریق  مدار) لهأهاي روزانه مفید و حمایت مس برخورداري از مصاحبت اجتماعی، حمایت

  ست.نشانگان خلق و اضطراب در دانشجویان خارجی قابل پیش بینی ا
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  تحقیق روش

جامعه مورد بررسی در این پژوهش را کلیه دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه عالمه 

، تشکیل در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند1390 - 91 طباطبایی که در سال تحصیلی

جامعه  گیري تصادفی از کل نمونه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از روش نمونه .دادند

نفر از دانشجویان این  139. نمونه آماري این تحقیق شامل ري در دسترس انتخاب شدآما

ان خارجی تشکیل ینفر آن را دانشجو 59نفر آن را دانشجویان ایرانی و  80دانشگاه است که 

، مدیریت و قوق، روانشناسی، زبان و ادبیاتدانشکده ح 5گروه نمونه از بین دانشجویان  دادند .

 65نفر ( 90درصد) را مردان و 35( نفر 49انتخاب شدند که از بین گروه نمونه علوم اجتماعی

درصد) را  42نفر ( 59درصد) دانشجویان ایرانی و 58نفر ( 80دادند، درصد) را زنان تشکیل می

در مقطع  )درصد 40نفر ( 56 درصد) در مقطع کارشناسی، 58( نفر 80دانشجویان خارجی،

  .کردند در مقطع دکتري تحصیل می رصد)د 2نفر ( 3کارشناسی ارشد و

 در یک جلسه پاسخ دادند. افراد به پرسشنامه هاي مورد نظر ها، کلیه پس از انتخاب نمونه

هاي مخدوش  ها مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا پرسشنامه براي دقت نظر بیشتر، پرسشنامه

پرسشنامه در  139ایت هاي مخدوش در نه شناسایی و حذف گردد. با کنار گذاشتن پرسشنامه

 ها مورد استفاده قرار گرفت.  تحلیل داده

و حمایت اجتماعی SSQT(1در این پژوهش از پرسشنامه حمایت اجتماعی در تعامالت، (

گیري  )جهت اندازهMASQو پرسشنامه نشانگان خلق و اضطراب SSQS(2 )مطلوب، (

  هاي مورد نظر استفاده شد.متغیر
  

 در تعامالت و حمایت اجتماعی مطلوبعی پرسشنامه حمایت اجتما -1

)استفاده شد. 1996جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی داگالس، (

و حمایت اجتماعی  )SSQTاین پرسشنامه شامل دو بخش حمایت اجتماعی در تعامالت، (

                                                
1. Social Support Questionnaire for Transactions 
2. Social Support Questionnaire for Satisfaction 
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امه باید سوال  و پنج خرده آزمون است. در اد 23. هر بخش شامل باشد می )SSQSمطلوب، (

و حمایت اجتماعی مطلوب به  افزود که نمره گذاري  بخش حمایت اجتماعی  در تعامالت 

است. هر  1،2،3،4و اغلب اوقات) یا  صورت چهار درجه (به ندرت یا هرگز، گاهگاهی، مرتباً

بخش شامل پنج خرده آزمون حمایت عاطفی روزانه، حمایت عاطفی مساله مدار ، سنجش 

هاي روزانه مفید و سنجش حمایت مساله  صاحبت اجتماعی، سنجش حمایتبرخورداري از م

گزارش  80/0مدار است. پایایی مقیاس حمایت اجتماعی در تعامالت به وسیله آلفاي کرونباخ 

. الزم به ذکر است که در این پژوهش پایایی این مقیاس از طریق )1996(داگالس،  شده است

مچنین پایایی مقیاس حمایت اجتماعی مطلوب به وسیله به دست آمد. ه 90/0آلفاي کرونباخ 

) .در این پژوهش پایایی این مقیاس 1996گزارش شده است (داگالس ،  60/0آلفاي کرونباخ 

  به دست آمد.89/0از طریق آلفاي کرونباخ 
  

  MASQ(1پرسشنامه نشانگان خلق و اضطراب ( -2

ال ؤس 26تهیه شده است و داراي  1995واتسون درسال  این پرسشنامه توسط کالرك و دي.

 برانگیختگی اضطراب )GDاست. این پرسشنامه داراي سه خرده آزمون افسردگی عمومی، (

)AA) و فقدان احساس لذت (AD .گز، خیلی هراي ( این پرسشنامه به صورت پنج درجه) است

نامه ین پرسشدر این پژوهش پایایی اکم گاهی اوقات، خیلی زیاد و همیشه) سازمان یافته است. 

  به دست آمد . 86/0از طریق روش آلفاي کرونباخ 

  

  ها یافته

سیون چند متغیره استفاده شده تحلیل رگر و مستقل Tها از آزمون هاي آماري  جهت تحلیل داده

  .اند ارائه شده 1ش در جدول شماره هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوه یافته. در ابتدا است

  

                                                
1. Mood and Anxiety Symptom Questionnaire 
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  هاي اعمال شده در پژوهش) متغیرصیفی (مرکزي و پراکندگیهاي تو شاخص .1جدول 

اضطراب  افسردگی عمومی

 برانگیخته

فقدان احساس 

 لذت

حمایت اجتماعی 

  ادراك شده

حمایت اجتماعی 

 مطلوب

  متغیر

  

 شاخص آماري

 تعداد 139 139 139 139 139

 میانگین 58/56 46/60 43/21 47/18 67/18

انحراف  11/10 643/10 851/4 191/6 046/5

 استاندارد

  واریانس 21/102 29/113 53/23 33/38 46/25

  

هاي مطرح شده مورد بررسی قرار  هاي حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب فرضیه یافته

  گیرند. می

 و ایرانی دانشجویان بین مطلوب و شده ادراك اجتماعی حمایت میزان لحاظ از -1

 ارجی تفاوت معناداري وجود دارد.خ

  

 حمایت اجتماعیدریافت  میزانتفاوت  معناداري براي بررسی مستقل tآزمون .2جدول 

  ایرانی و خارجی در بین دانشجویان مطلوب و ادراك شده

تفاوت   سطح معناداري  T df  میانگین  ملیت  متغیر

  ها میانگین

حمایت 

اجتماعی 

  مطلوب

    67/56  ایرانی

48/1  

  

137  

  

.141  

  

  11/55  خارجی  55/2

حمایت 

ماعی اجت

  ادراك شده

    43/60  ایرانی

03.-  

  

137  

  

.96  

  

  50/60  خارجی  -.07

 

دهد که میان دو  مستقل را نشان می  tها به کمک آزمون مقایسه میانگین 2جدول شماره 

و مطلوب تفاوت  ر میزان حمایت اجتماعی ادراك شدهگروه دانشجویان خارجی و ایرانی د
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  ) .p>0.05معناداري وجود ندارد (

خارجی تفاوت  شانگان خلق و اضطراب در بین دانشجویان ایرانی ون میزان لحاظ از -2

 .معناداري وجود دارد

  

 در بین دانشجویان تفاوت نشانگان خلق و اضطراب معناداري براي بررسی مستقل t آزمون .3جدول 

  ایرانی و خارجی

سطح   T df  میانگین  ملیت  متغیر

  معناداري

تفاوت 

  ها میانگین

احساس فقدان 

  لذت

  .00318  .997  137  - .004  4375/21  ایرانی

  4407/21  خارجی

اضطراب 

  برانگیخته

  -17754/17  .269  137  - 109/1  9750/17  ایرانی

  1525/19  خارجی

افسردگی 

  عمومی

  - .44470  .609  137  - .512  4875/18  ایرانی

  9322/18  خارجی

  

مستقل را نشان می دهد که میان دو   tمک آزمونها به ک مقایسه میانگین 3جدول شماره 

گروه دانشجویان خارجی و ایرانی در میزان نشانگان خلق و اضطراب ( فقدان احساس لذت ، 

). با توجه به p>0.05( اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) تفاوت معناداري وجود ندارد

شتري در نمرات نشانگان خلق و میانگین نمرات به دست آمده دانشجویان خارجی میانگین بی

اند اما این تفاوت در بین دو گروه معنادار  اضطراب نسبت به دانشجویان ایرانی کسب کرده

  نیست .

تواند نشانگان خلق و اضطراب  و مطلوب می شده ادراك اجتماعی حمایت متغیر -3

 .(اضطراب، افسردگی و فقدان احساس لذت) را در دانشجویان ایرانی پیش بینی کند
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 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیر حمایت اجتماعی در دانشجویان ایرانی .4جدول 

  مرحله ي اول  پیش بینی کننده

 سطح معنی داري tمقدار  βضریب 

 

  افسردگی عمومی

 فقدان احساس لذت

  اضطراب برانگیخته شده

618/0 -  984/2 -  004/0  

133/0 -  100/1 -  275/0  

171/0 -  343/1 - 183/0  

  R(  32/0ضریب همبستگی چند متغیري(

 R2(  10/0ضریب تعیین چند متغیري(

  F 905/8مقدار 

  004/0  سطح معنی داري

  

براي بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده و مطلوب و نشانگان خلق و 

ه اضطراب در دانشجویان ایرانی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. حمایت اجتماعی ب

ان احساس لذت، اضطراب فقدو سه بعد نشانگان خلق و اضطراب (عنوان متغیر مالك 

) به عنوان متغیرهاي پیش بین وارد معادله رگرسیون شدند . نتایج برانگیخته، افسردگی عمومی

نشان داده شده که مبین آن است حمایت اجتماعی در  4حاصل از تحلیل در جدول شماره 

شود  ) پیش بینی میβ = - 618/0به وسیله متغیر افسردگی عمومی ( دانشجویان ایرانی صرفاً

)004/0 p< 905/8 و F=( درصد از پراکندگی نمرات حمایت اجتماعی را  10. این متغیر حدود

حمایت برخورداري فرد از دهد که هر چه  می . این یافته نشان)R2 =102/0کند ( پیش بینی می

ي در افسردگی عمومی باشد احتمال دارد که نمره کمتر بیشتر اجتماعی ادراك شده و مطلوب

  .کسب کند

 اضطراب و خلق نشانگان تواند می مطلوب و شده ادراك اجتماعی حمایت متغیر -4

 .کند بینی پیش خارجی دانشجویان در را) لذت احساس فقدان و افسردگی اضطراب،(
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 انشجویان خارجیتحلیل رگرسیون گام به گام متغیر حمایت اجتماعی در د .5جدول 

  اول ۀمرحل  پیش بینی کننده

  سطح معنی داري tمقدار   βضریب 

  فقدان احساس لذت

  افسردگی عمومی

  اضطراب برانگیخته شده

915/0 -  464/3 -  001/0  

094/0 -  621/0 -  537/0  

171/0 -  343/1 -   180/0  

  R(  417/0ضریب همبستگی چند متغیري(

  R2(  174/0ضریب تعیین چند متغیري(

  F 997/11مقدار 

  001/0  سطح معنی داري

 

براي بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده و مطلوب و نشانگان خلق و 

اضطراب در دانشجویان خارجی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. حمایت اجتماعی 

ضطراب به عنوان متغیر مالك و سه بعد نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، ا

. نتایج یش بین وارد معادله رگرسیون شدندهاي پ، افسردگی عمومی) به عنوان متغیربرانگیخته

نشان داده شده که مبین آن است حمایت اجتماعی در  5حاصل از تحلیل در جدول شماره 

شود  ) پیش بینی میβ = -915/0( به وسیله متغیر فقدان احساس لذت دانشجویان خارجی صرفاً

)001/0 p< 997/11 و= F(ایت اجتماعی درصد از پراکندگی نمرات حم 17 . این متغیر حدود

برخورداري فرد از  که هرچهدهد  شان می. این نتیجه ن)R2 =174/0(کند  را پیش بینی می

طلوب بیشتر باشد احتمال دارد که نمره کمتري در متغیر حمایت اجتماعی ادراك شده و م

   .کسب کند فقدان احساس لذت

ر، مدا لهأ، حمایت عاطفی مسحمایت عاطفی روزانه( هاي حمایت اجتماعی لفهؤم -5

از طریق  هاي روزانه مفید و حمایت مساله مدار) ، حمایتبرخورداري از مصاحبت اجتماعی

 .شجویان ایرانی قابل پیش بینی استنشانگان خلق و اضطراب در دان
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  لق و اضطراب دانشجویان ایرانیتحلیل رگرسیون گام به گام متغیر نشانگان خ .6جدول 

  مرحله ي اول  پیش بینی کننده

  سطح معنی داري tمقدار   βضریب 

  حمایت عاطفی مساله مدار

  حمایت عاطفی روزانه

  برخورداري از مصاحبت اجتماعی

  حمایت هاي روزانه مفید

  حمایت مساله مدار

381/1 -  418/3 -  001/0  

182/0 -  251/1 - 215/0 

191/0 -  537/1 - 128/0 

036/0 314/0 754/0 

046/0 -  411/0 - 682/0  

  R(  361/0ضریب همبستگی چند متغیري(

  R2(  130/0ضریب تعیین چند متغیري(

  F  681/11مقدار 

  001/0  سطح معنی داري

  

حمایت هاي حمایت اجتماعی ( لفهؤبراي بررسی رابطه بین نشانگان خلق و اضطراب با م

هاي  ، حمایتساله مدار، برخورداري از مصاحبت اجتماعیروزانه، حمایت عاطفی معاطفی 

تفاده در دانشجویان ایرانی از تحلیل رگرسیون گام به گام اسله مدار) أروزانه مفید و حمایت مس

به عنوان  به عنوان متغیر مالك و پنج بعد حمایت اجتماعی شد. نشانگان خلق و اضطراب

نشان  6د. نتایج حاصل از تحلیل در جدول شماره هاي پیش بین وارد معادله رگرسیون شدنمتغیر

به  در دانشجویان ایرانی صرفاً خلق و اضطرابداده شده است که مبین آن است که نشانگان 

 و >p 001/0شود ( ) پیش بینی میβ= -381/1له مدار (أوسیله متغیر حمایت عاطفی مس

68/11=Fق و اضطراب را پیش ان خلدرصد از پراکندگی نمرات نشانگ 13 ). این متغیر حدود

ي فرد از حمایت برخوردار ند که هر چهها نشان از آن دار . این یافته)R2= 13/0(کند  بینی می

نشانگان خلق و اضطراب کسب  ي درباشد احتمال دارد که نمره کمتر بیشتر عاطفی مساله مدار

  کند.
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ر، ه مدا، حمایت عاطفی مسالحمایت عاطفی روزانههاي حمایت اجتماعی( لفهؤم -6

از طریق  هاي روزانه مفید و حمایت مساله مدار) ، حمایتبرخورداري از مصاحبت اجتماعی

 نشانگان خلق و اضطراب در دانشجویان خارجی قابل پیش بینی است .

  

 خارجی تحلیل رگرسیون گام به گام متغیر نشانگان خلق و اضطراب دانشجویان .7جدول 

  مرحله ي اول  پیش بینی کننده

  سطح معنی داري tمقدار   βب ضری

  حمایت عاطفی روزانه

  حمایت عاطفی مساله مدار

  برخورداري از مصاحبت اجتماعی

  حمایت هاي روزانه مفید

  حمایت مساله مدار

865/1 -  715/3 -  000/0  

086/0  607/0 -  546/0 

163/0 -  320/1 - 192/0 

054/0 - 422/0 - 675/0 

110/ -  741/0 - 462/0  

  R(  44/0چند متغیري(ضریب همبستگی 

  R2(  195/0ضریب تعیین چند متغیري(

  F  80/13مقدار 

  000/0  سطح معنی داري

  

حمایت هاي حمایت اجتماعی ( براي بررسی رابطه بین نشانگان خلق و اضطراب با مولفه

هاي  ، حمایتمدار، برخورداري از مصاحبت اجتماعی روزانه، حمایت عاطفی مسألهعاطفی 

در دانشجویان خارجی از تحلیل رگرسیون گام به گام له مدار) أحمایت مس روزانه مفید و

به  یر مالك و پنج بعد حمایت اجتماعیبه عنوان متغ . نشانگان خلق و اضطراباستفاده شد

. نتایج حاصل از تحلیل در جدول شماره یش بین وارد معادله رگرسیون شدندعنوان متغیرهاي پ

آن است که نشانگان خلق و اضطراب  در دانشجویان خارجی  نشان داده شده است که مبین 7

و  >p 000/0شود ( ) پیش بینی میβ = - 86/1سیله متغیر حمایت عاطفی روزانه (صرفا به و

80/13 =F(دگی نمرات نشانگان خلق و اضطراب را پیش درصد از پراکن 19 . این متغیر حدود

برخورداري فرد از حمایت  آن دارند که هر چه ها نشان از . این یافته)R2 = 19/0(کند  بینی می
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ر نشانگان خلق و اضطراب کسب ي دباشد احتمال دارد که  نمره کمتر بیشترعاطفی روزانه 

  . کند

  

  بحث و نتیجه گیري

حمایت اجتماعی ادراك شده و حمایت نقش در این مطالعه سعی بر آن بوده است که 

دانشجویان ایرانی و خارجی مورد بررسی و  ننشانگان خلق و اضطراب بیاجتماعی مطلوب در

دهد که بین میزان حمایت  هاي پژوهش حاضر نشان می نخستین یافته. رار گیردقایسه قم

ارجی تفاوت معناداري وجود اجتماعی ادراك شده و مطلوب در بین دانشجویان ایرانی و خ

یرانی و خارجی از لحاظ ها نشان دادند که بین دانشجویان ا . همچنین یافته)<05/0p( ندارد

برخورداري از نشانگان خلق و اضطراب (افسردگی عمومی، فقدان احساس لذت و اضطراب 

  .)<05/0p(برانگیخته) نیز تفاوت معناداري وجود ندارد 

از سوي دیگر یافته ها نشان دادند که در دانشجویان ایرانی افسردگی عمومی از طریق 

درصد واریانس حمایت  10تواند  نی است و این متغیر میمتغیر حمایت اجتماعی قابل پیش بی

اجتماعی را پیش بینی کند و در دانشجویان خارجی فقدان احساس لذت از طریق متغیر حمایت 

حمایت  درصد از واریانش متغیر 17اجتماعی قابل پیش بینی است و این متغیر نیز می تواند 

با بسیاري از تحقیقات صورت گرفته در این نتایج به دست آمده  اجتماعی را پیش بینی کند.

) دریافت که 1986) براساس تحقیق میزلیر و همکارانش (1984نیومن ( .باشد میزمینه همسو 

حمایت  حمایت اجتماعی اثرات مستقیمی بر افسردگی و اضطراب و شکایات جسمانی دارد،

مت روانی و جسمانی زا در تقویت سال رغم مواجه نشدن با یک موقعیت استرس اجتماعی علی

نقش مستقیمی دارد. این امر دالیلی دارد. اوالً حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی مهمی را در بر 

دهد. افرادي که دوستان صمیمی در زندگی دارند رضایت  گیرد و انزوا را کاهش می می

اگر از  ،کنند. این نوع حمایت خاطرشان از زندگی خیلی باالست. آنها احساس ارزشمندي می

هایی صورت گیرد که شروط فامیل را براي مورد  جانب دوستان و همسایگان، اعضاي گروه
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تر است. ثانیاً، حضور فردي مهربان و آشنا همه منابع مهم  محبت قرار گرقتن ندارند، ارزشمند

کند.  نظیر محبت، اطالعات، انتقال، کمک غذایی، حمایت مالی و توجه به سالمتی را فراهم می

). افزایش طول عمر و حمایت اجتماعی نیز 1380، به نقل از احمدي، 1984استیفر و برنشتاین، (

) انجام 1979ایی که وایترز و فیشر ( از مواردي که مورد بررسی قرار گرفته شده و در مطالعه

اند، حمایت اجتماعی را به عنوان درمان و روش درمانی قرار داده و حمایت اجتماعی به  داده

ان یک روش مناسب درمانی مورد تأیید واقع شد و فقدان روابط اجتماعی منجر به حاالت عنو

شود. از طرف دیگر افزایش روابط اجتماعی به  شناختی مانند افسردگی و اضطراب می روان

ایی که شخص ادراك کند که مورد حمایت واقع شده است، در مقاومت در برابر انواع  گونه

ات تأثیرخصوص در برابر عفونت. عالوه بر این وجود سیستم حمایتی بیماري مؤثر است، به 

ي خطرناك و شان نظیر بیمار کاهد و فرد را از بعضی پیامدهاي منفی زاها را می استرس

  ).1380، به نقل از احمدي 1991(مورل و نوریس،  کند افسردگی حفاظت می

بین  حمایت اجتماعی درهاي  مؤلفههمچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین 

را پیش  تواند نشانگان خلق و اضطراب لفه حمایت عاطفی مساله مدار میدانشجویان ایرانی مؤ

درصد از نشانگان خلق و اضطراب را در بین دانشجویان  6تواند حدود  بینی کند، این متغیر می

تواند  انه میحمایت عاطفی روزین در بین دانشجویان خارجی متغیر پیش بینی نماید، همچن

 19تواند حدود  . این متغیر نیز میدر بین دانشجویان پیش بینی نمایدنشانگان خلق و اضطراب را 

. این درصد از واریانس نشانگان خلق و اضطراب را در بین دانشجویان خارجی پیش بینی نماید

  .باشد میهاي زیادي در این زمینه همسو  یافته نیز با پژوهش

) معتقدند افرادي که 1998) گانسر و ویکتور (1976گران نظیر کیل (بسیار ي از پژوهش

. در این رابطه ند آسیب کمتري از رویدادهاي فشارآور دارندعضوي از یک شبکه گسترده هست

هاي گسترده  ی و طبیعی موجود از قبیل خانوادههاي حمایت عقیده بر این است که نظام عموماً

ودند. که این ش اي توان بخشی می هاي مقابلهسهیل راهبردهاي کار و اجتماعات موجب ت گروه

  ) همسو است.  2005) و پژوهش تویمن و همکاران (2008هاي النسکی ( ها با یافته یافته
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و آشکار حمایت اجتماعی ادراك شده بر سالمتی  تأثیر هاي انجام شده اکثر پژوهش

ي ها اعظم این تالش . بخش)2003کورنمان و همکاران اند ( آسایش روانی تأیید نموده

هاي  نهتر حمایت اجاماعی خطر ابتال به نشا اند که سطح پایین پژوهشی بر این فرض متمرکز شده

که ) با انجام یک فراتحلیل به این نتیجه رسید 1992. هندرسون ( دهد افسردگی را افزایش می

اعی و افسردگی در هاي متفاوت براي سنجش میزان حمایت اجتم گیري مفیاسعلی رغم به کار

تمام پژوهش هاي انجام شده نتایج ثابتی راجع به اثرات مثبت حمایت اجتماعی در کاهش به 

دهد که  ها نشان می ). نتایج پژوهش1999 ،ترنر و ترنرالي به افسردگی مشاهده شده است (ابت

ور تر افسردگی و اضطراب مرتبط ایت و تص سطوح باالتر حمایت اجتماعی با سطوح پایین

الندمن کند ( گیر در مقابل استرس عمل می شود که حمایت اجتماعی به عنوان سپري ضربه می

اري حمایت اجتماعی . همچنین بین میزان افسردگی با منابع ساخت)2005، پیترز و همکاران

، اندازه شبکه و پیوند قوي) رابطه معناداري وجود داشته و میزان افسردگی در عضویت گروهی(

). 1382ر بوده است (قدسی، هلین کمتأهاي بزرگتر و در بین مت تر شبکه کوچک يها گروه

بین سطوح باالي اضطراب با  هاي انجام شده همچنین حاکی از ارتباط معنادار پژوهش

، هوگز و دیگران 2005(الندمن پیترز و همکاران،  باشد میتر حمایت اجتماعی  هاي پایین میزان

2004. (  

ساختار  تأثیر) در خصوص بررسی 1388و همکاران (توسط مرادي  گر کهدر پژوهشی دی

خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان صورت گرفته نیز مشخص شده است که 

ت دوستان و فرد خاص در کلیه منابع مربوط به حمایت اجتماعی مانند حمایت خانوادگی، حمای

همچنین در پژوهش دارد. ت معناداري وجود کشی کننده و اقدام نکرده تفاوبین دو گروه خود

) در خصوص روابط ساختاري بین حمایت اجتماعی و امیدواري 1389خداپناهی و همکاران (

در بیماران مبتال به سرطان صورت گرفته مشخص شده است که بین حمایت اجتماعی و 

امیدواري افزایش . یعنی با افزایش حمایت اجتماعی ري رابطه ساختاري مثبت وجود داردامیدوا

اند که حمایت عاطفی، حمایت اطالعاتی،  هاي حمایت اجتماعی نشان داده یابد و مولفه می
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 . دارند تأثیرحمایت ابزاري و جستجوي حمایت به طور غیر مستقیم بر امیدواري 

) نیز در خصوص بررسی رابطه میان 1382هاي بخشی پور رود سري و همکاران ( یافته

و حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان مشخص کرده است که رضایت از زندگی 

کند.  رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداري سالمت روانی را پیش بینی می

همچنین در این پژوهش مشخص شده که رابطه معنی داري بین رضایت از زندگی و حمایت 

و این سه متغیر در دانشجویانی که نزد والدین  نشجویان وجود دارداجتماعی با سالمت روانی دا

رسد که با توجه به نتیجه  . به نظر میایشان دسترسی دارند باالتر است یا به کنند میخود زندگی 

همچنین در این تحقیق مشخص . بومی باالتر استپژوهش آسیب پذیري دانشجویان غیر این

تر باشد رضایت باالتر از  کاو نزدیشده است که هر چه محل تحصیل دانشجو به محل سکونت 

ود. همچنین ش تري مشاهده می ، احساس حمایت اجتماعی بیشتر و سالمت روانی مناسبزندگی

در خصوص سالمت روانی و حمایت  )1389( ) و ریاحی1386، پیرويدر پژوهشی که توسط (

ت یبتی بین سالمت روان و حمااجتماعی صورت گرفته مشخص شده است که همبستگی مث

اجتماعی وجود دارد و در مقایسه دانشجویان بومی و غیر بومی، دانشجویان بومی در مقایسه با 

رسد دوري از  ایت اجتماعی باالتري برخوردارند. به نظر میدانشجویان غیربومی از میانگین حم

خانواده در دانشجویان غیر بومی حمایت اجتماعی را کاهش داده و کم شدن حمایت اجتماعی 

  . روانی در دانشجویان خواهد گردید ب کاهش سالمتموج

) در خصوص ارتباط بین 1386از سوي دیگر در پژوهش پور محمدرضا تجریشی (

رفتاري، حمایت اجتماعی و افسردگی مشخص شده است که بین حمایت  -هاي مغزي سیستم

افزایش میزان  اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معناداري وجود دارد و بیان گر آن است که با

دهد که شبکه گسترده  یابد. و نشان می حمایت اجتماعی گرایش به افسردگی کاهش می

هاي  هاي اجتماعی و متعاقب آن حمایت اجتماعی عامل مهمی براي فراهم شدن تجربه ارتباط

، در نتیجه افزایش احساس خود ارزشمندي رود دهنده براي افراد به شمار میمثبت و پاداش 

  . روانشناختی را در پی خواهد داشت کاهش احتمال ابتال به اختالالت افراد و
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) در خصوص رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در 1387همچنین پژوهش همتی راد (

هاي تهران که مشخص کرده حمایت اجتماعی بر کاهش میزان استرس در  دانشجویان دانشگاه

) در خصوص ارتباط حمایت 1382ان، مؤثر است و پژوهش (بخشایی و همکاردانشجویان 

 اجتماعی ادراك شده و رویدادهاي استرس زاي زندگی با افسردگی که نشان داده بین

 ، همبستگی مثبت و بین حمایت اجتماعی ادراك شده ورویدادهاي منفی زندگی و افسردگی

که حمایت رسد  ، وبا توجه به نتیجه این تحقیق به نظر میافسردگی همبستگی منفی وجود دارد

هاي افسردگی  کند و از بروز نشانه اجتماعی هنگام بروز استرس مانند یک سپر محافظ عمل می

کننده نتایج به دست أییدهمه ت کند پیشگیري و یا شدت نشانه هاي روانشناختی را تعدیل می

  .باشد میآمده در این پژوهش 

تمرکز بر حمایت اجتماعی توان گفت که  هاي پژوهش حاضر می به طور کلی بر پایه یافته

. با توجه به شرایط زندگی اختالالت روانشناختی سودمند باشدممکن است در پیشگیري از 

شور بیگانه و ، بودن در کو علی الخصوص دانشجویان خارجی (دوري از خانواده دانشجویان

ی با آنها اروی، چگونگی رویتوان با شناسایی منابع استرس می ) در این زمینهکمبود منابع حمایتی

اي و پیوستن به  هاي مقابله ، هم چنین آموزش به افراد در زمینه مهارترا به افراد آموزش داد

منابع حمایتی ممکن است توانایی آنها را در دست یابی به منابع اجتماعی مورد نیاز براي حفظ 

 .ایش دهدز رویدادهاي استرس زا افزهاي ناشی ا سالمت روانی و مقاومت در برابر آسیب

هاي اجتماعی  ) و مربوط کردن افراد با گروههمچنین فعال کردن نظام حمایتی (خانواده، دوستان

گر  ش رفتارهاي حمایتتواند موجب افزای یی که داراي مشکل مشابه هستند میها و گروه

  . اجتماعی شود
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موزان دوره متوسطه و رابطه بررسی وضعیت خودپنداره در دانش آ). 1380(. ، علی اصغراحمدي

. شوراي تحقیقات اداره آن با حمایت اجتماعی ادراك شده در مدرسه. پژوهشکده تعلیم وتربیت

  هاي تهران . کل آموزش پرورش شهرستان

سی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده، عزت نفس و عوامل ربر .)1386( .، سمانهافشاري

 عالمه طباطبایی . . کارشناسی ارشد .دانشگاهنشجویانشخصیتی با رضایت مندي از زندگی دا

ارتباط حمایت اجتماعی ادراك شده و رویدادهاي  ).1382.(بخشایی، نور محمد و همکاران 

 . 2، شماره مجله اندیشه و رفتار، سال نهم .زاي زندگی با افسردگی استرس

ضایت از زندگی و حمایت بررسی رابطه میان ر .)1382( .، عباس و همکارانر رود سريبخشی پو

. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان

 . 28و27

. هاي اجتماعی در فرسودگی شغلی مدیران شهرستان رامهرمز نقش حمایت ).1380-81(.بهمنی، لیال

 . دانشگاه عالمه طباطبایی.ان نامه کارشناسی ارشدپای

هاي  ارتباط بین سیستم .)1386(ه ، میر زمانی بافقی ، سید محمود.تجریشی، معصومپور محمدرضا 

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال  .رفتاري ، حمایت اجتماعی و افسردگی –مغزي 

 .26هفتم، شماره 

، هاي رواندرمانی ، تازهسالمت روانی و حمایت اجتماعی ).1386. (عابدیان، احمد پیروي، حمید؛

 .44و43ال دوازدهم ، شماره س

روابط ساختاري بین حمایت اجتماعی و امیدواري  .)1389( .، و همکاران، محمد کریمخدا پناهی

 . 3. مجله روانشناسی ، سال چهاردهم، شماره در بیماران مبتال به سرطان

 .وانبررسی رابطه بین حمایت اجتناعی و سالمت ر .)1389( .ریاحی ، محمد اسماعیل و همکاران

 . 39پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم ، شماره  –فصلنامه علمی 

بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراك شده ) . 1387( .یعقوبی، حمیدقائدي، غالمحسین؛ 

 . 2. شماره 13مجله ارمغان دانش ، دوره .  ....و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و
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ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در  تأثیربررسی . )1388. (و همکارانرضا  مرادي، علی

 . 20. فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره خودکشی دانشجویان

رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در  .)1387( .، مژگان؛ سپاه منصور، گیتیهمتی راد

  . 7ماره ، ش.فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره دوم هاي تهران دانشجویان دانشگاه
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