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 چکیده
 در و اسههت ایجامعه هر اجتماعی رفاه معیارهای تریناسههاسههی از اجتماعی سههالمت: مقدمه
 زندگی هب نگریستن خوب و بهزیستن نوعی به و است مؤثر ایجامعه هر زندگی کیفیت ارتقای

 هایسههرمایه رابطه بررسههی هدف با حاضههر پژوهش. کندمی فراهم فرد برای را جمعی حیات و
 امانج اجتماعی حمایت میانجی متغیر به توجه با اجتماعی سههالمت با اجتماعی و روانشهناختی 

 .  است شده
 دانشههجویان کلیه شههامل آماری جامعه و همبسههتگی نوع از توصههیفی تحقیق روش: روش

 آنها میان از که بودند 7369-61 تحصههیلی سههال در ورزنه و آباد حسههن نور پیام هایدانشههگاه
 اهداده. شدند تحلیل وارد و انتخاب دردسترس گیرینمونه روش به نفر 709 حجم به اینمونه

 اونیکس و بولن اجتماعی سرمایه ،(9991) لوتانز روانشناختی سرمایه هایپرسهشنامه  طریق از
 سههالمت اسههتاندارد پرسههشههنامه و( 7619) فیلییس اجتماعی حمایت پرسههشههنامه ،(9990)

 تحلیل روش از متغیرها بین روابط ارزیابی منظور به. گردید آوری جمع( 9994) کیز اجتماعی
 .  شد استفاده ساختاری معاد ت در مسیر
 به اعیاجتم سرمایه مسیرهای ضرایب تنها که داد نشان مسیر تحلیل از حاصل نتایج: هاتافته
 به اجتماعی حمایت مسههیر و اجتماعی سههالمت به روانشههناختی سههرمایه اجتماعی، حمایت
 حمایت متغیر که داد نشان نتایج همچنین. (Ρ<90/9) است معنادار و مثبت اجتماعی سالمت
 جتماعیا سرمایه و روانشناختی سرمایه بین رابطه در گرمیانجی نقش است نتوانسته اجتماعی

 .  (Ρ>90/9)نماید ایفا اجتماعی سالمت با
 هداشههت تریمطلوب اجتماعی حمایت و روانشههناختی سههرمایه که دانشههجویانی: گیرینتیجه
 .  بود خواهند برخوردار مناسبی اجتماعی سالمت از باشند

 سالمت اجتماعی، حمایت اجتماعی، هایسهرمایه  روانشهناختی،  هایسهرمایه : کلیدی کلما 
 اجتماعی
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Abstract  
Introduction: Social health is one of the most basic measures of 
social well-being in any society and it is effective in improving the 
quality of life of every society and in a way provides for the well-
being and well-being of one's life and collective life. The purpose 
of this study was to investigate the relationship between 
psychological and social capital and social health concerning the 
mediator variable of social support . 
Method: The method of research was descriptive – correlational 
and the statistical population included all students of Payame 
Noor University of Hassanabad and Varzane in the academic year 
of 2017-18, that among the samples, 150 students are entered to 
the analysis by available sampling procedures. The data are 
collected by psychological capital questionnaires Luthans (2007), 

Bullen & Onyx social capital scale (2005), Phillips social support 

questionnaire (1986), and Keyes Social well–being questionnaire 
(2004). the path analysis method was used to evaluate the 
relationships between variables . 
Results: The results of path analysis showed that only coefficients of 
social capital paths to social support, psychological capital to social 
health and social support path to social health were positive and 
significant (P <0. 05). The results also showed that the social support 
variable could not mediate the relationship between psychological 
capital and social capital with social health (P>0. 05) . 
Conclusion: Students with better psychological capital and better 
social support will enjoy better social health . 
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 مقدمه
 از گاه هر اما. است بوده مطرح متمادی اعصار و قرون در و بشر پیدایش بدو از 1ساالمت  موضاوع 

 به سالمت ابعاد سایر به کمتر و گرفته قرار مدنظر آن جسمي بعد عموماً آمده، میان به ساخني  آن
 از یکي سالمت جهاني، بهداشت ساازمان  دیدگاه از. اسات  شاده  توجه ان اجتماعي بعد تصاوص 

 سااالمت تامین برای اساااساي  منابع به باید هاانسااان همه نتیجه در و اسات  انسااني  عمده حقوق
 جوانان، سالمت و بهداشات  موضاوع . (1392 مروتي، و فتحي مروتي،) باشاند  داشاته  دساترساي  
. است شهری جدید یجامعه گساتر   و مدرنیته نتیجه نیز آن و جواني دوره آمدن پدید محصاول 

 موميع افکار به پرتطر رفتارهای بر تمرکز با جوانان بهداشتي رفتارهای و سالمت موضوع چند هر
 ترعمومي مبحث از جزیي شااد،مي مربوط سااالمت به که رفتاری هر تقریباً بعدها اما یافت، راه

 . (1392 جمالي، بني) شد جوانان سالمت
 که است جدیدی نسبتاً مفاهیم جمله از اتیر دهه دو طي 6اجتماعي ساالمت  مبحث رو این از
 نیامده وجود به آن هایشاااتص و محورها ابعاد، ها،مؤلفه بر شاامول جهان و کامل اجماع هنوز
 جهان و ایران در اجتماعي سااالمت به زیاد اقبال دنیل از یکي مفهومي جذابیت بر عالوه. اساات
 ابزار و شاتص تواندمي که دهدمي ارایه جامعه اجتماعي شارایط  از بندیجمع نوعي که اسات  این

 توسعه زانریبرنامه و اجتماعي مسایل شناسان آسیب کاربردی، شناسان جامعه برای توبي تحلیلي
 نظر در اجتماعي و فردی رواني، بهداشت نوعي به اجتماعي سالمت واقع در. (1393 توکل،)  باشد
 نزم اجتماعي سااالمت از که افرادی. (1392 حکمي، و فرد تاقاني کعبه،) اساات شااده گرفته

 فتارهایر و قلمرو از فراتر ابعادی که انحراف از پیشگیری در مهمي نقش توانندمي باشند برتوردار
 از یکي را اجتماعي سالمت هایشاتص 3گلداسمیت. (1382 نبي، محمد) باشد داشاته  دارد، فردی

 ارزیابي را اجتماعي سااالمت و کندمي معرفي کشااوری هر سااالمت هایشاااتص تریناساااسااي
 اولیایي طهراني، حائری،) نمایدمي تعریف دیگران با ارتباط در فرد منفي و مثبت دارمعني رفتارهای

 اجتماعي حمایت و اعتماد شامل اجتماعي ساالمت  هایشااتص  همچنین. (1394 نجات، و منش
 نبی و گروهي بین تعامالت با که گیردمي بر در را اجتماعي و رواني هایساارمایه جز دو که اساات
 ،4مولیاني و سااادیرا تریونو، بروری ماهفود،) کند جلوگیری اجتماعي هایآساایب از تواندمي فردی
 و هافعالیت بتواند که شاامریممي بر اجتماعي سااالمت واجد را شااخص زماني واقع در. (6019
 اجتماعي هنجارهای و جامعه با و دهد ظهور و بروز متعارف حد در را تود اجتماعي هاینقش

 و رفتار حرکات، اصاالي موتور که آنجا از( 1382 مهرباني، فدایي) نماید اتصااال و پیوند احسااا 
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 هایپدیده و مسااایل آن به اتکا با تواندمي انسااان و ماساات تفکر کیفي، جهت در ما هاینگر 
 حیحص اجتماعي تفکرات داشتن دهد، جهت تود عملکرد به و کند تحلیل و تجزیه را تود پیرامون

 و اولین بهتر، اجتماعي زندگي داشااتن برای جامعه به نساابت مثبت ذهنیت از فرد برتورداری و
 اجتماعي ماهیت به توجه با بنابراین ؛(1388 آرام،سام) اسات  اجتماعي ساالمت  از مرحله ترینمهم

 هایجنبه به توجه از تواننمي آورد، وجود به تواندمي امر این که هایيچالش و بشااار زندگي
 . شد غافل آن شناتتيروان و عاطفي عیني، هایجنبه کنار در سالمت اجتماعي
 را جوان جمعیت از توجهي قابل تعداد سال هر که هساتند  هایيساازمان  هادانشاگاه  طرفي، از
 و دهندمي پرور  را اشخاص این عملي و علمي هایتوانمندی معیني زمان طي و کنندمي جذب

 جهیزت بنابراین. گذارندمي تروسیع جامعه اتتیار در را متخصص و دیده آموز  نیروهای نهایت در
 راحتي به آنان و شااودمي مشااکالت برابر در آنها ایمني ساابب اجتماعي سااالمت به دانشااجویان

 داشته جامعه رد مفید نقشي و یابند انطباق فناوری، تکامل به رو و زندگي متغیر شرایط با توانندمي
 . باشند

 رفتهگ قرار بررسااي مورد مختلفي هایدیدگاه از سااالمت کنار در که اساات متغیرهایي از یکي
 بطمرت بهتر سالمتي پیامدهای با تواندمي بان اجتماعي سرمایه. باشد مي 1اجتماعي سرمایه اسات 
 و قدرت از عبارتست اجتماعي سرمایه ˛رو این از. (6019 ،6اسپیني و باستیني کالز، احسان،) باشاد 
 همچنین. (1392 محمدی، و مخلوق آقایوسفي، سایمي، ) هم با ارتباط برقراری برای مردم توانایي

 طریق از توانندمي افراد که شااده تعریف اتالقي و ابزاری منابع عنوان به اجتماعي یساارمایه

 این حقیقت. (6012 ،3کاواشي و نواک) باشاند  داشاته  دساترساي   آن به تود اجتماعي هایشابکه 
 رد شدن درگیر و شخصي منافع از کردن نظر صرف برای جامعه یک افراد رواني آمادگي از مفهوم
 که باورند این بر( 6019) 4تور  و نرا مورنو،( 1390 سااتوده، و گنجي) آیدمي پدید جمعي عمل
 رد عضویت و اجتماعي روابط گیریشکل اساا   و اجتماعي سارمایه  هایمولفه از اجتماعي روابط
 و اسااتر  با آمدن کنار در شااخص توانایي درک برای تال  در( 6018) 2گراهام. اساات اجتماع
 پرس اجتماعي، حمایت از ایشبکه ویژه به موجود بیروني حمایت منبع، سه به دشاوار  هایموقعیت

 بقط. نمایدمي اشاره شاخصیتي  عوامل و آموز  هو ، منبع و فردی منابع اساتر   برابر در بال
 بهزیسااتي در بانتری نمرات به جوانان در اجتماعي ساارمایه بانتر سااطوح( 6019) 2بي پژوهش

 ياجتماع ساارمایه و اجتماعي سااالمت بین معنادار رابطه بیانگر که انجامدمي آنان شااناتتي روان
 . است
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 و فرد توسعه و عملکرد بهبود بازتورد، مثبت، نگر  عنوان به تواندمي 1روانشاناتتي  سارمایه 
 دیدهگر مطرح حاضر پژوهش در بررسي مورد دیگر متغیر عنوان به که شود تعریف سازمان و گروه
 دورا. باشدمي مثبت روانشناسي پایه بر آموزشي رفتار و سازماني رفتار حوزه در مفهوم این که است،

 و ماعياجت تنبلي کاهش در حیاتي مهم نقش روانشناتتي سرمایه که نمودند بیان( 6012) 6ازیم و
. باشدمي دارا را آموزشي هایسازمان تااااصاوص  به هاساازمان  کارایي و اثربخشاي  به دساتیابي 
 از که ستا زندگي به نسبت پذیرانعطاف و گراواقع رویکرد و مثبت روانشناتتي حالت یک سارمایه 
 بعنوان آنها از هرکدام و شودمي تشکیل 2تودکارآمدی و 2آوری تاب ،4بیني تو  ،3امید چهارسازه

 مفهوم: روانشناتتي سرمایه اصطالح واقع در. شودمي نظرگرفته در مثبت روانشناتتي ظرفیت یک

 و دارد اشاره( تودممکن) "بشوید تواهیدمي کسي چه" و( تودواقعي)  هساتید  کساي  چه " که این

 "شناسممي را کسااني  چه" اجتماعي سارمایه  و "دانممي چیزی چه "انسااني  سارمایه  ورای چیزی
 والس این درجستجوی تا کشاندمي چالش به را افراد روانشناتتي سارمایه  دیگر، ساخن  به. اسات 
 موفقیت و هاهدف به دستیابي نزمه که بهتر تودآگاهي به نتیجه در و هستند کسي چه که برآیند
 . (7،6010پیژن و نیمنیچت آوی، نورمان،) . یابند دست است

 ابل،متق موفقیت احساا   نوع پایه بر که مثبت انگیزشااي حالت یک را امید( 6006) 8اسانایدر 
 به دسااتیابي) راساا  عزم و اراده شااامل که اهداف تحقق جهت در ریزیبرنامه و هدفمند انرژی
. دکنمي تعریف است( اهداف به دساتیابي  برای شاده  ریزیبرنامه مسایر ) حرکت مسایر  و( اهداف
 تخصاصي  هشایو  یک با که اسات  مثبت نتایج از یافته تعمیم انتظار نوعي بر مشاتمل  بیني تو 
 و رانگیزب چالش بیروني، حالت یک عنوان به را نامالیمات افراد آن از استفاده با که شودمي ترکیب
 تبیین را منفي و مثبت علي اسااناد بینيتو  همچنین. (6017 ،9گایلي و پروساات) بینندمي گذرا
 ظرفیت از اساات عبارت آوریتاب. (6007 ،10همکاران و لوتانز)  دارند مثبت نتیجه انتظار و کندمي

 بتوانند بهتر ات کندمي کمک کارکنان به شکست و تضاد حالت از برگشتن برای مثبت روانشاناتتي 
 از افراد که اطمیناني تودکارآمدی. (6012 همکاران، و پروساات) نمایند مقابله ناامني تهدیدهای با

. (6007 همکاران، و لوتانز) کندمي اشاااره دارند تاص تکلیف یک انجام برای تود هایتوانایي
 ساااازماندهي جهت در توانایي به اعتقاد را تودکارآمدی( 6017) همکاران و تاهیرام همچنین
 و وتزپ. نمایندمي تعریف مطلوب عملکرد حفظ برای نیاز مورد هایفعالیت اجرای و آمیز موفقیت
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 توبي ایمقابله منابع کارآمد و آور تاب بین، تو  امیدوار، افراد نمودند، بیان( 6060)1 کساایدی
 ستر ا شرایط با دارند، زیادی روانشناتتي سرمایه که دانشجویاني و دارند زااستر  شارایط  برای

 . یابدمي افزایش آنها اجتماعي و رواني بهزیستي و کنندمي مقابله بهتر دانشگاهي
 حمایت. نندک کسب فراواني تحصیلي و شغلي موفقیت توانندمي متفاوت هایتوانمندی با افراد
 و روانشااناتتي هایتوانمندی زیرا اساات اسااتر  برابر در موثر عوامل ترینمهم از یکي اجتماعي

 وداهتان یکي دارد منبع دو اجتماعي حمایت. کندمي فراهم استر  با آمدن کنار برای را افراد مادی
 حمایت که اساات مذهبي هایگروه مثل اساات آن عضااو فرد که اجتماعي گروه اعضااای یکي و

 و بالنگر) شودمي فراهم دوستان و تانواده جانب از غیررسامي  حمایت و هاارگان جانب از رسامي 
 از شااده فراهم منبعي را آن برتي اساات، بعدی چند مفهومي اجتماعي حمایت (6012 ،6همکاران

 ،3شوارتزر و ولتزش) اندکرده تعریف منابع مبادل  یا تنیدگي با مقابله برای امکاني نیز و دیگران سوی
 هایبرنامه در دستر  در تقریباً و مناسب ابزاری را اجتماعي حمایت( 6011) 4لي و شاین . (6007
. دشاو مي طراحي رواني رفاه بخصاوص  رفاه ساطح  افزایش برای که گیرندمي نظر در هایيمداتله
 عمل هپیچید دنیای در زندگي هایآشاافتگي برابر در سااپری عنوان به اجتماعي حمایت بنابراین

 هایدوره در شناتتي روان فشارهای کاهش موج و دهدمي اعتماد و امنیت ما به نهایت در کند؛مي
 و جوانان ویژه به و دارند قرار شااکننده فشااارهای مقابه در که افرادی برای بخصااوص بحران،

 . شودمي دانشجویان

 یبرا. است شده انجام اجتماعي سالمت بر موثر عوامل باب در شماریبي هایپژوهش تاکنون
 هسرمای ابعاد تمامي با اجتماعي سالمت بین که دریافتند( 1392) صابوری  و باباپور زاد، زماني مثال

 بین از که است این گویای چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج و دارد وجود دارمعني رابطه روانشناتتي
. دارد رابطه اجتماعي سالمت با امیدواری و تودکارآمدی بعد دو شاناتتي،  روان سارمایه  بعد چهار

 و روانشناتتي سرمایه که دادند نشان پژوهشاي  در( 1391) باباپور و آباد نصارت  هاشامي  بهادری،
 و روانشناتتي سرمایه ساویي،  از. دارد داریمعني و مثبت رابطه اجتماعي سارمایه  با آن هایمولفه
 هزار. نندک بینيپیش داریمعني طور به را روانشااناتتي بهزیسااتي تغییرات قادرند آن هایمولفه
 اجتماعي سااالمت و اجتماعي ساارمایه گانههشاات ابعاد بین که دریافتند( 1391) مهری و جریبي
 و (r=46/0) اجتماعي سالمت با اجتماعي سرمایه بین معناداری ابطهر و دارد وجود معناداری رابطه

 رابطه عنوان با پژوهشي در( 1390) رفیعي و موسوی امیني،. دارد وجود (r=27/0) رواني ساالمت 
 با اجتماعي سالمت تغییرات درصد 30 که دریافتند ایران در اجتماعي سالمت با اجتماعي سارمایه 
 پژوهشي در (1392) بهرامي و سوداگر شنا ،حق .اسات  توضایح  قابل اجتماعي سارمایه  تغییرات

                                                           
1 . Poots, Cassidy 

2. Bélanger 

3 . Schulz, & Schwarzer 

4 . Shin& Lee 
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 اسا  رب روانشاناتتي  درماندگي بیني پیش در میانجیگری نقش شاده  ادراک حمایت که دریافتند
( 1397) زارعي و رزمجوئي. داشاات را تانساامي به مبتال کودکان مادران ایمقابله هایساابک
 تکیفی با شااده ادراک اجتماعي حمایت یتانواده بعد و شااده ادراک سااازماني حمایت که دریافتند
 که داد نشان( 6012) 1همکاران و پیترز لندمن. دارد رابطه روانشناتتي توانمندسازی و کاریزندگي
 شودمي ورتص و است مرتبط اضطراب، و افسردگي ترپایین سطوح با اجتماعي حمایت بانتر سطوح

 و کارادیما . کندمي عمل اسااتر  مقابل در گیرضااربه سااپری عنوان به اجتماعي، حمایت که
 با مقایسه در برتوردارند اجتماعي حمایت از که افرادی داد نشان تود مطالعه در( 2017) 6روساي 
 رواني مشااکالت در و دارند بهتری رواني سااالمت نیسااتند، برتوردار موقعیت این از که افرادی

 عنوان به اجتماعي حمایت نمودند بیان پژوهشااي در( 6011) لي و شااین. یابندمي بهبود سااریعتر
 کاهش موج نهایت در کند؛مي عمل پیچیده دنیای در زندگي هایآشااافتگي برابر در ساااپری

 اسااا  بر آنجاکه از. نماید مي فراهم را زندگي بحران هایدوره در شااناتتي روان فشااارهای
 ررسيب به ایران، در تاکنون پژوهشاي  هیچ موجود، علمي معتبر منابع در گرفته انجامهای جساتجو 
 ینا در دانش تال  وجود لذا نگردید، یافت باشد، پرداتته سالمت بر متغیرها این مجموعه همزمان
 حاضر پژوهش هدف اسا  این بر. کندمي آشکار پیش از بیش را پژوهش انجام و ضرورت زمینه،

ای هساارمایه رابطه در تواندمي اجتماعي حمایت متغیر آیا که اساات سااوانت این به پاسااخگویي
 نماید؟ ایفا را میانجي متغیر یک نقش اجتماعي سالمت با اجتماعي و روانشناتتي

 

 پژوهش روش
 در هک ورزنه و آباد حساان نور پیام دانشااگاه دانشااجویان کلیه از عبارتند پژوهش این آماری جامعه
 فرمول از نمونه حجم برآورد منظور به. باشندمي تحصایل  به مشاغول  1397-92 تحصایلي  ساال 

 مطالعات در آنان پیشنهادی فرمول اسا  بر. شاد  اساتفاده ( 6007) 3فیدل و تاباتنیک پیشانهادی 
 این در. شودمي استفاده نمونه حجم حداقل تعیین جهت، N ≥ 50 + 8M فرمول از همبستگي

 وجود مستقل متغیر 16 مطالعه این در. است مستقل متغیرهای تعداد M و نمونه حجم N فرمول
 و انتخاب دردسااتر  گیرینمونه رو  به دانشااجو 120 نمونه، حجم از اطمینان برای اما دارد

 برابر ژوهشپ در کننده شرکت دانشجویان سن میانگین. شد تحلیل فرایند وارد آنان هایپرسشنامه
 با برابر) درصد 20 و( نفر 20 با برابر) پسران را دانشجویان درصد 40 همچنین. باشاد مي 22/61 با

 زا توصاایفي سااطح در داده؛ تحلیل و تجزیه جهت همچنین. نداداده تشااکیل دتتران را( نفر 90
 تگيهمبس ضریب هایآزمون از نیز استنباطي سطح در و پراکندگي و مرکزی گرایش هایشاتص

                                                           
1. Landman-Peeters  

2. Karademas & Roussi 

3. Tabachnick & Fidell 
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 AMOS و SPSS افزار نرم دو از اسااتفاده با ساااتتاری معادنت در مساایر تحلیل و پیرسااون
 . شد انجام 66 نسخه
 

 پژوهش ابزارهای

 از روانشناتتي سرمایه سانجش  جهت: 1لوتانز روانششناختی  سشرمایه  پرسشششنامه  ( الف

 که استاندارشده مقادیر از مقیا  این. شد استفاده( 6007) لوتانز روانشناتتي سرمایه پرساشانامه  

 سنجند،مي را توشبیني و آوریتاب امیدواری، تودکارآمدی، که ساتتارهایي برای وسیعي طور به
. است شاده  تایید نیز هامقیا  ترده این پایایي و اعتبار قابلیت و اسات  گرفته قرار اساتفاده  مورد
 هر به آزمودني و است گویه 6 شامل مقیا  ترده هر که است سوال 24 شامل پرسشنامه این

 برای. دهدمي پاساا  لیکرت (2=مًوافقم کامال تا 1=مًخالفم کامال) ایدرجه 6 مقیا  در گویه

 مي بدست جداگانه صورت به مقیا  ترده هر نمره ابتدا روانشناتتي سرمایه نمره آوردن بدسات 
 تحلیل نتایج. شودمي محسوب روانشناتتي سارمایه  کل نمره عنوان به آنها مجموع ساپس  و آید

 آزمون سازندگان نظر مورد هایسازه و عوامل دارای آزمون این که بود این از حاکي تأییدی عاملي
 آزمون این دو تي نسبت. کردند تایید را آزمون ساازه  روایي عاملي تحلیل نتایج حقیقت در. اسات 
 هستند 08/0 و 97/0 ترتیب به مدل این در RMSEAو CFI هایآماره و اسات  2/64 با برابر
 آباد، نصرت پژوهش در. (6007 ،6آولیو و لوتانز) است عاملي 4 مدل کامل براز  دهنده نشاان  که

 به 0/85 کرونباخ آلفای اسا  بر پرسشنامه این پایایي میزان ،(1393) تساروشاهي  و تیرالدین

 . آمد دست

 توسط اجتماعي سرمایه مقیا : 8اونیکس و بولن اجتماعی سرمایه پرسششنامه ( ب

 حیطه هشت شامل پرسشنامه ینا. باشد مي 32 دارای و شد ساتته 6002 ساال  در انیکس و بولن
 در کترمشا: از تندرعبا عوامل. ستا مشخصي تناسو دارای ردمو هر که ،باشدمي عامل یاا 
 و نستادو با اجتماعي روابط ال،سو 2 شامل نهمسایگا با طتباار ال،سو 7 شااامل محلي تجتماعاا

 شامل اجتماع متن در بودن فعال سوال، 3 شامل شغلي و کاری هایزمینه ال،سو 3 شامل بستگان
 سااوال، 6 شااامل فرهنگي مدارای سااوال، 2 شااامل اجتماعي امنیت و اعتماد احسااا  سااوال، 8

 تناسو. ميباشد سوال 3 شاامل  ریکا تتباطاار ال،سو 6 شامل ندگيز بودن مفید و ارزشامندی 
 نمره حداکثر که باشدمي 4 تا 1 بین گرفته تعلق هنمر و دهبو گزینه رچها دارای ،نامهااااپرسش ینا

 ربانت اجتماعي سرمایه ینشانه بیشاتر  ینمره که باشاد مي 32 با برابر نمره حداقل و 144 با برابر
 آلفای ضااریب و مطلوب را پرسااشاانامه محتوایي روایي تود پژوهش در( 1394) زکي. باشاادمي

                                                           
1. Psychological Capital Questionnaires Luthans 

2. Avolio 

3. Social Capital Questioner Bullen & Onyx 
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 گزار  84/0 و 86/0 با برابر ترتیب به پایه علوم و انساني علوم رشته دانشجویان بین در کرونباخ
 . است کرده

 ون،تامپس مالي ˛فیلیپس واکس، توسط پرسشنامه این: 1اجتماعی حمایت پرسشنامه( ج

 ارزیابي منظور به و اجتماعي حمایت از گوپ تعریف مبنای بر 1982 سااال در ،6اساتوارت  و ویلیامز
 ساتته افراد سایر و دوستان تانواده، اعضای توجه و مسااعدت  محبت، از برتورداری میزان از فرد
 دوستان حمایت ،(8) تانواده حمایت مقیا  ترده سه که است ماده 63 دارای پرسشنامه این. شاد 

 چهار مقیا  اسااا  بر پرسااشاانامه سااوانت. ساانجد مي را( ماده 8) دیگران حمایت و( ماده 7)
 برای مقیا  این. اندشااده بندیدرجه( 4) موافقم کامالً تا( 1) مخالفم کامالً از لیکرتي ایدرجه
 قرار استفاده مورد( 1380 قوام، ابراهیمي از نقل به ،1371) قوام ابراهیمي توسط ایران در بار اولین
 روایي و پایایي و کرد اجرا ایراني آموز دانش 600 و دانشجو 100 روی بر را پژوهشي وی. گرفت

 نمونه در و 90/0 مقیا  کل در دانشااجویي نمونه در پایایي ضااریب. کرد محاساابه را ابزار این
 . آورد دست به 70/0 آموزیدانش

 سال در کییز را اجتماعي سالمت نامهپرسش: 8کییز اجتماعی سالمت پرسشششنامه  ( د

 عوامل تحلیل از استفاده با وی. کرد طراحي اجتماعي، سالمت از تود نظری مدل اسا  بر 6004
 که داد قرار تایید مورد تااااجربي نظر از را تود نامهپرسااش در رفته کار به بعدی 2 مدل تاییدی
 در. است اجتماعي همبساتگي  و مشاارکت  شاکوفایي،  پذیر ، اجتماعي، انساجام  عامل 2 شاامل 
 عاملي ساتتار بررساي  عنوان با ایمطالعه در( 1382) رساتمي  و آبادی نصارت  لو، جوشان  ایران،
 عاملي تحلیل از استفاده با را کییز جامع سالمت نامهپرسش اعتبار و روایي ،جامع ساالمت  مقیا 

 هایداده ینتبی از براز  بهترین عاملي پنج مدل که داد نشان و نمود استاندارد تاییدی و اکتشافي
های مولفه دروني همساني پژوهشي در( 1394) پور عیدی و زردشتیان فرزی، همچنین. است حاضر

 ،79/0 با برابر انسجام ،80/0 با برابر شکوفایي مقیا  در را کرونباخ آلفای از استفاده با پرساشنامه 
 . است شده گزار  76/0 با برابر مشارکت و 78/0 با برابر پذیر  ،72/0 با برابر یکپارچگي

 

 هایافته
 و توصاایفي آمار از اطالعات تحلیل تجزیه برای ها،داده آوریجمع از پس حاضاار، پژوهش در

 را پژوهش متغیرهای برای همبستگي ضرایب و توصایفي  آماره 1 جدول. شاد  اساتفاده  اساتنباطي 
 . دهدمي نشان
 

 

                                                           
1. Social Health Questionnaire keys 

2. Phillips, Vaux, Holly, Thomson, Williams & Stewart 

3. Keyes Social well–being 
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 پژوهش متغیرهای همبستگی ضرایب ماتریس و توصیفی آماره. 0 جدول
 M SD 1 1 8 1 6 5 1 3 متغیرها

        1 01/4 64/61 تودکارآمدی. 1

       1 12/0 23/4 44/61 امیدواری. 6

      1 **36/0 **46/0 16/4 38/61  آوری تاب. 3

     1 **62/0 **68/0 **32/0 11/4 28/19 بیني تو . 4

-سرمایه. 2

 روانشناتتي
86/86 14/13 24/0** 22/0** 23/0** 22/0** 1    

 سرمایه. 2
 اجتماعي

80/33 42/2 017/0 36/0-
** 

02/0- 60/0* 10/0 1   

 حمایت. 7
 اجتماعي

66/48 07/11 082/0 04/0- 047/0 12/0* 64/0** 12/0* 1  

 سالمت. 8
 اجتماعي

88/78 18/64 083/0 11/0 12/0* 19/0* 69/0 18/0* 62/0** 1 

02/0P< *01/0P<** 

 
 ساارمایه متغیرهای در دانشااجویان نمرات میانگین که دهدمي نشااان 1 جدول که همانطور
 ،47/83 با برابر ترتیب به اجتماعي سااالمت و اجتماعي حمایت اجتماعي، ساارمایه روانشااناتتي،

 با ياجتماع سالمت بین که داد نشان همبستگي ضرایب نتایج. باشاد مي 88/87 و 22/48 ،80/33
 اجتماعي ساارمایه ،(69/0) رواشااناتتي ساارمایه ،(19/0) بیني تو  ،(12/0) آوری تاب متغیرهای

 نتایج همچنین. (Ρ<02/0) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه( 62/0) اجتماعي حمایت و( 18/0)
 سرمایه و( 64/0) روانشاناتتي  سارمایه  ،(12/0) بیني تو  با اجتماعي حمایت بین که داد نشاان 

 پژوهش پیشاانهادی مدل ادامه در. (Ρ<02/0) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه( 12/0) اجتماعي
 هب اجتماعي حمایت مسااتقل، متغیر نقش در اجتماعي ساارمایه و روانشااناتتي ساارمایه آن در که

 نهمچنی اند،شااده آورده وابسااته متغیر نقش در اجتماعي سااالمت متغیر و میانجي متغیر عنوان
 . است شده آورده e نماد با تطا مقادیر و هاپیکان بانی در رگرسیوني ضرایب
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 و روانشناختی سرمایه رابطه در اجتماعی حمایت میانجی نقش یشده برازش مدل. 0شکل

 اجتماعی سالمت با اجتماعی
 

 پژوهش الگوی به مربوط برازش هایشاخص. 2 جدول
 مدل وضعیت  شده محاسبه مقدار قبول قابل مقدار برازش هایشاخص

 مطلوب 12/6 2 از کمتر (CMIN/df) شده بهنجار دوتي

 مطلوب NFI> 90/0 92/0  (GFI) براز  نیکویي

 مطلوب RFI> 90/0 90/0  (AGFI) شده اصالح براز 

 مطلوب IFI> 90/0 84/0 (IFI)افزایشي براز 

 مطلوب CFI> 90/0 86/0 (CFI)تطبیقي براز 

 < RMSEA (RMSEA) برآورد تطای مربعات میانگین دوم ریش 
10/0 

 مطلوب 0/089

 
. اساات 2 از کمتر و 18/6 با برابر شااده بهنجار دوی تي که دهد مي نشااان 6 جدول نتایج
 راز ب شده، اصالح براز  نیکویي براز ، نیکویي هایشاتص در شده محاسبه مقادیر همچنین

 و ددار قرار مطلوب حد در برآورد تطای مربعات میانگین دوم ریشاا  و تطبیقي براز  افزایشااي،
 در شده دارداستان غیرمستقیم و مستقیم کل، اثر ضرایب ادامه در. نمایندمي تایید را پژوهش الگوی
 . است شده آورده 3 جدول
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 پژوهش مدل در مسیر مستقیم غیر و مستقیم کل، اثر ضرایب. 3جدول
 مستقیم غیر اثر مستقیم اثر کل اثر مسیر

 --- 44/0 44/0 روانشناتتي سرمایه <--آوریتاب 

 --- 46/0 46/0 روانشناتتي سرمایه <--امید 

 --- 22/0 22/0 روانشناتتي سرمایه <--بیني تو  

 --- 49/0 49/0 روانشناتتي سرمایه <--تودکارآمدی 

 --- 12/0 12/0 اجتماعي حمایت <-- روانشناتتي سرمایه 

 --- 12/0 12/0 اجتماعي حمایت <--اجتماعي سرمایه 

 031/0 63/0 17/0 اجتماعي سالمت <--روانشناتتي سرمایه 

 036/0 14/0 17/0 اجتماعي سالمت <-- اجتماعي سرمایه 

 --- 60/0 60/0 اجتماعي سالمت <-- اجتماعي حمایت 

 
 تحمای به اجتماعي سرمایه مسیرهای دهدمي نشان مساتقیم  اساتاندارد  ضارایب  که همانطور

 حمایت مساایر و 63/0 با برابر اجتماعي سااالمت به روانشااناتتي ساارمایه ،12/0 با برابر اجتماعي
. است معنادار 02/0 سطح در ضرایب این که 60/0 با برابر ضریب با اجتماعي سالمت به اجتماعي

 سرمایه و( 12/0 با برابر ضاریب ) اجتماعي حمایت به روانشاناتتي  سارمایه  مسایرهای  کهحالي در

 داد نشان نتایج. (Ρ>02/0) است معنادار غیر( 14/0 با برابر ضریب) اجتماعي ساالمت  به اجتماعي
 به اجتماعي سالمت به اجتماعي سرمایه و روانشناتتي سرمایه مساتقیم  غیر مسایرهای  ساهم  که

 متغیر که معنا بدین. باشد نمي معنادار 02/0 سطح در که باشد مي 036/0 و 031/0 با برابر ترتیب
 رمایهساا و روانشااناتتي ساارمایه بین رابطه در گر میانجي نقش اساات نتوانسااته اجتماعي حمایت

 . نماید ایفا اجتماعي سالمت با اجتماعي

 

 گیرینتیجه و بحث
 به وجهت با اجتماعي سالمت با اجتماعي و روانشناتتي هایسرمایه رابطه بررسي به حاضر پژوهش
 سالمت نبی که داد نشان همبستگي ضارایب  نتایج. اسات  پرداتته اجتماعي حمایت میانجي متغیر

 ساارمایه رواشااناتتي، ساارمایه هایمولفه عنوان به بیني تو  آوری،تاب متغیرهای با اجتماعي

 حاصاال نتایج همچنین. (Ρ<02/0) دارد وجود معناداری و مثبت رابطه اجتماعي حمایت و اجتماعي
 ایهسرم اجتماعي، حمایت به اجتماعي سارمایه  مساتقیم  مسایرهای  که داد نشاان  مسایر  تحلیل از

 ینا. است معنادار اجتماعي سالمت به اجتماعي حمایت مسیر و اجتماعي ساالمت  به روانشاناتتي 
 و جریبي هزار و( 1391) همکاران و بهادری ،(1392) همکاران و زادزماني هاییافته با هایافته

 روساااي و کارادیما  و( 1397) زارعي و رزمجوئي ،(1390) همکاران و امیني ،(1391) مهری
 اتتيشاان روان یساارمایه که گفت توانمي یافته این احتمالي تبیین در. باشاادمي همسااو( 6017)
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 هب رسیدن برای هدف داشاتن  تود، شاخصاي   درک بر مبتني و بوده هاانساان  زندگي مثبت جنبه
 روانشناتتي سرمایه. (6009 ،1همکاران و اوی) شودمي تعریف مشکالت برابر در پایداری و موفقیت

 کردن بالدن در پشتکار داشتن موفقیت، بااااه دساتیابي  برای هایشتوانایي به فرد باور صاورت  به
 نسب، دیانت) شده تعریف مشاکالت  کردن تحمل و تود یدرباره مثبت اسانادهای  ایجاد اهداف،
 تو ) آینده در و حال زمان در موفقیت مورد در مثبت اسنادی ایجاد با و( 1393 بتولي، و جاویدی

 فاهدا به رساایدن مساایرهای دادن تغییر لزوم هنگام به و اهداف به رساایدن در پافشاااری ،(بیني
 اول جای به بازگشت و( آوری تاب) کردن تاحمل ،هاسختي و مشکالت با مواجهه هنگام و ،(امید)

 طشرای هایسختي و مشکالت تحمل امر این که شودمي مشخص موفقیت بااااه دساتیابي  برای
 سااالمت از که افرادی بنابراین. انجامدمي اجتماعي سااالمت به و آسااان را اجتماعي آور اسااتر 
 در جویاندانش دیگر تبییني در. دارند نیز بانتری اجتماعي مشاارکت  برتوردارند، بانتری اجتماعي
 از دیگر مختلف عوامل و فرهنگي قومي تضااااد تحصااایلي، هایدوره هایتنیدگي با برتورد
 و عارضت حل هایمهارت داشتن با توانندمي افراد اینکه بر دال نگرمثبت روانشاناتتي  هایویژگي
 آورند دستب را بیشتری موفقیت و کرده عبور زندگي تحصیلي، موانع این از مناسب رواني شارایط 

 هایشاتص از یکي روانشناتتي سرمایه زیرا. (1397 صبوری، باباپور، زاد، زماني) گردندمي مندبهره
 به دستیابي ایبر هایشتوانایي به فرد باور قبیل از هایيویژگي با که بوده گرایيمثبت شناسيروان

 ردنک تحمل و تود درباره مثبت اسنادهای ایجاد اهداف، کردن دنبال در پشتکار داشاتن  موفقیت،
 با نزدیک اجتماعي روابط برقراری همچنین. (6004 یوسااف، و لوتانز) شااودمي تعریف مشااکالت
 به دتوانمي کنند،مي پشااتیباني و حمایت او از و هسااتند فرد اعتماد مورد که کساااني و همکاران
 و اجتماعي حمایت که افرادی. شااود منجر آن پیآمدهای با مقابله کم دساات یا اسااتر  کاهش
 از. یرندگمي قرار. . . و افسردگي بیماری معرض در بیشتر دارند، دیگران به نسابت  کمتری عاطفي
 هزار. گردد جسامي  و رواني ساالمت  ضاعف  به منجر تواندمي نامناساب  ولي نزدیک روابط طرفي
 مالي حمایت فرد از گاه آشنایان یا دوستان گسترده شبکه که باورند براین( 1391) مهری و جریبي

 وانهپشاات میان این در. ورزندنمي دریغ نیز او عاطفي و معمولي اطالعاتي حمایت از ولي کنند،مي
 دهب عامل اجتماعي، پیوندهای و روابط. کندمي کمک فرد سااالمتي به آشااکارتری طور به عاطفي
 دیگر ارکن در امنیت احسا  با جوانان آن نتیجه در که باشند،مي افراد بین در عاطفي هایبساتان 
 یگرد نگاهي در. یابدمي ارتقا  شاناجتماعي سالمت طریق این از و کنندمي زندگي جامعه اعضای
 شاارایط اندازه و عمومي ساایاساات فرهنگ، قبیل از پایین سااطوح در ساااتتاری اجتماعي شاارایط
 مشااخص را( دیگران با تما  فراواني) اجتماعي هایشاابکه ماهیت و شااکل اجتماعي، تغییرات

 ثیرتا اجتماعي، حمایت شااامل پایین سااطوح در روانشااناتتي هایمکانیساام فرصاات این. کندمي
 ،6گروزن ون بس) کندمي فراهم را مادی منابع به دساترسي  و اجتماعي( تعهد) درگیری اجتماعي،

                                                           
1 .Avey et al 

2 . Bas van Groezen 
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 ردگي،افس از جلوگیری) عاطفي حمایت مساتقیم  تاثیر تحت تواندمي ساالمت  نمونه برای. (6009
 بهبود نه،پیشگیرا اطالعات به دساترساي   قابلیت غیرمساتقیم  همچنین بلکه( ناتوشاي  و اساتر  

 ماعياجت هایتما  طریق از گذشااته این از. باشااد توب کننده مراقبت یافتن چگونگي و یافتن
 بویژه رتاثی این و دهند قرار تاثیر تحت را دیگران رفتارهای و هانگر  توانندمي( دانشجویان) افراد
 سرمایه نداشت با فردی نهایت در. باشد بیشاتر  یکدیگر به افراد اعتماد که بود تواهد ترقوی زماني

 و باشد اعتماد آن در که ایجامعه سویي از. یابد دست سالمتي به بتواند بهتر احتمانً بان اجتماعي
 که دارد وجود آن در وفاق و همدلي و همبستگي نوعي قاعدتاً باشاد  بان اجتماعي سارمایه  ساطح 
 . باشد داشته وجود سالمت منابع توزیع در عدالت هم و آرامش شودمي موجب

 رابطه رد گرمیانجي نقش است نتوانساته  اجتماعي حمایت متغیر که داد نشاان  نتایج همچنین
 ستقیمم طور به تنها و نماید ایفا اجتماعي سالمت با اجتماعي سرمایه و روانشاناتتي  سارمایه  بین
 هاییافته اب منطبق دقیقاً که پژوهشي چه اگر. گذارد تاثیر دانشجویان اجتماعي سالمت بر تواندمي

 همسو (1392) همکاران و شنا حق هاییافته با هایافته این اما نشد یافت باشاد  حاضار  پژوهش
 فهمول در هسااتند بانیي اجتماعي سااالمت دارای که دانشااجویاني که رساادمي نظر به .باشاادنمي

 ادافر از ایمجموعه صااورت به را اجتماع افراد این که کنندمي کسااب بانیي نمرات نیز پذیر 
 این. ددارن اطمینان و اعتماد مهربان، و ظرفیت با افراد عنوان به دیگران به و کنندمي درک مختلف

 ذیر پ. کنندمي راحتي احسااا  دیگران با و دارند انسااان ماهیت به نساابت مطلوبي دیدگاه افراد
 توبي احسا  و مثبت نگر  فرد تود؛ پذیر  در. است تود، پذیر  اجتماعي مصداق اجتماعي

 هایجنبه یهمه دارد، که هایيناتوانایي و هاضعف وجود با و دارد ا گذشته زندگي و تود مورد در
 هایجنبه و هانقص یهمه با را آن مردم و اجتماع فرد، اجتماعي، پذیر  در. پذیردمي را تود

 و تانواده ،دوستان با قادرند توبي به افراد از دسته این بنابراین. پذیردمي و دارد باور منفي و مثبت
 از منبع سه نای اجتماعي حمایت توانندمي و نمایند برقرار تنگاتنگي و نزدیک ارتباط نزدیکان سایر

 اتتار،س که هستند مفاهیمي اجتماعي هایشبکه و اجتماعي سرمایه. نمایند جلب تود به را حمایت
 مایتح مبادله و اجتماعي هایشاابکه افزایش. کنندمي توصایف  را اجتماعي روابط کارکرد و فرایند

 نظر به کلي طور به. باشد مشکالت حل برای جامعه منابع قابلیت افزایش باعث تواندمي اجتماعي
 محیط با فرد اجتماعي یا سااازگاری به منجر اجتماعي و روانشااناتتي هایساارمایه که رساادمي
 دانشااجویان روی بر حاضاار تحقیق که اساات آن حاضاار ژوهشپ هایمحدودیت از یکي. گرددمي

 حتیاطا با آموزاندانش یا و بزرگسانن مانند سني هایگروه ساایر  به آن نتایج تعمیم و شاد  انجام
 تصادیاق و جغرافیایي وضعیت و جنس سن، جمله از دیگری متغیرهای این، بر عالوه. گیرد صورت

 در. نشد بررسي حاضار  تحقیق در که دارد وجود اجتماعي ساالمت  و اجتماعي حمایت با رابطه در
 باید گاهدانش که شودمي پیشنهاد آموزشي نظام مسئونن به بررسي مورد متغیرهای بهبود راساتای 

 نشااگاه،دا اجتماعي محیط بهبود و بیندیشااد کندمي ایجاد که اجتماعي زیساات محیط کیفیت به
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 هایجنبه از و نمایند بودن ارز  با احسااا  افراد تا کرد تواهد کمک جامعه و کار هایمحل
 هاینظام طریق از ساااالمت ارتقای به توجه همچنین. گیرند قرار حمایت مورد زندگي متعدد

 -دوستي و آموزشي علمي، اجتماعي هایشابکه  ایجاد و گروهي هایآموز  و تربیتي و آموزشاي 
 . است اجتماعي سرمایه افزایش هایراه دیگر از تفریحي
 

  منابع
نشریه (. نقش حمایت اجتماعي در حفظ سالمت جسماني و رواني. 1380) ، صغریقوامابراهیمي -

 .49–46 :(11) 1، تربیت
رابطه سرمایه اجتماعي با سالمت  (.1390سن )ح ،رفیعي یر طاهر،م ،موسوی صطفي،م، امیني -

 .668 - 603(: 46) 11، رفاه اجتماعي. اجتماعي در ایران
مطالعات . هابررسي وضعیت و چالش بهداشت و سالمت جوانان؛ (.1392، محسن )بني جمالي -

 .24-33، 31راهبردی ورز  و نوجوانان، 
(. رابطه 1393)، ججلیل باباپور تیرالدین ورج وت ،هاشمي نصرت آباد جعفر؛ ،تسروشاهيبهادری  -

ه شناتت فصلنام سرمایه اجتماعي با بهزیستي روان شناتتي در دانشجویان دانشگاه تبریز. دو
 .24-44 ،(6)3 ،اجتماعي

ها در مطالعات جهاني و ایراني. (. سالمت اجتماعي: ابعاد، محورها، شاتص1393توکل، محمد ) -
 13-112(.14)4فصلنامه اتالق زیستي. 

بررسي ساتتار عاملي مقیا  (. 1382رضا ) ،رستميمسعود؛  ،نصرت آبادیمحسن؛  ،وشن لوج -

  . 21 - 32: (9) 3، روانشناسي تحولي )روانشناسان ایراني(  . بهزیستي جامع

عوامل  (.1394) سحرناز ،نجات و رضایعل ،منش یيایاول ی؛هاد ي،طهران ؛میمر دهیس ی،حائر -
مؤثر بر سالمت اجتماعي کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکي. فصلنامه 

 318-311(:4)3آموز  بهداشت و ارتقا  سالمت. ؛

(. نقش میانجیگری حمایت ادراک شده 1392)ریم م ،بهرامي یدا وش ،سوداگر ریم؛م، حق شنا  -
در پیش بیني درماندگي روانشناتتي بر اسا  کنترل هیجاني و سبک های مقابله ای در مادران 

 .117-96 ،(63)2 ،کودکان مبتال به تانسمي. فصلنامه روانشناسي سالمت
طه گری استر  نقش واس (.1393سین )ح، بقولي جت اهلل وح ،جاویدی دینه؛م ،دیانت نسب -

ان های روها و مدلشغلي در رابطه بین سرمایه روانشناتتي با عملکرد شغلي کارکنان رو 
 .84-71(:12) 4، شناتتي

(. نقش میانجي توانمندسازی روانشناتتي در رابطه 1397)ضا ر ،زارعيپروین و  ،رزمجوئي -
زندگي کاری. فصلنامه حمایت سازماني ادراک شده و حمایت اجتماعي ادراک شده با کیفیت 

 .82-71 ،(33)9 ،های روانشناتتيها و مدلرو 
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بررسي سرمایه اجتماعي زنان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن )مورد  (.1394، محمدعلي)زکي -
 (: 30) 9 ،تربیتي زنان و تانواده فصلنامه فرهنگي. دانشجویان دتتر دانشگاه پیام نور اصفهان(

24-78. 
رابطه سرمایه روانشناتتي و سالمت  (.1392، حسن )صبوری ، جلیل واباپوربنسرین؛ زماني زاد،  -

 .63-16(: 4) 3، فصلنامه روانشناسي، علوم تربیتي و علوم اجتماعي. اجتماعي دانشجویان
(. رابطه ساارمایه روانشااناتتي و 1397زماني زاد، نساارین؛ باباپور، جلیل و صاابوری، حساان )  -

 لومع و اجتماعي علوم روانشناسي، تخصاصي  علمي فصالنامه  ساالمت اجتماعي دانشاجویان.  
 .27-28(:1)6˛تربیتي

(. بررسي رابطه سالمت اجتماعي با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه 1388سام آرا، عزت اهلل ) -
 .9-69(:1)1پژوهشي انتظام اجتماعي. -محور. فصلنامه علمي

(. نقش سرمایه 1392مهدیه )سیمي، زهرا؛ آقا یوسفي، علیرضا؛ مخلوق، محسن و محمدی،  -
بیني نگر  به بزهکاری فزرندان. اجتماعي و شاتص های سالمت اجتماعي تانواده در پیش

 32-63(: 62)7پژوهش های روانشناسي اجتماعي. 
رسانه و سالمت اجتماعي. نشریه پژوهش و  ˛(. شهرنشیني1382مهدی ) ˛فدایي مهرباني -

 .82-27(.149)4سنجش. 
های (. تبیین نقش میزان فعالیت1394) امرانک ،عیدی پور یرین وش، زردشتیان، حامد؛ فرزی -

(, 1)7های شهر کرمانشاه. نشریه مدیریت ورزشي, بدني در سالمت اجتماعي دانشجویان دانشگاه
17-30. 

های (. رابطه سالمت اجتماعي با ارز 1392کعبه، نسرین؛ تاقاني فرد، میترا و حکمي، محمد ) -
پذیری جنسیتي در دانشجویان زن و مرد. فصلنامه رایي و جمع گرایي و جامعهفرهنگي فردگ

 .140-118(، 62)7های روان شناسي اجتماعي. پژوهش
ی اجتماعي های دینداری و سرمایههی گون. رابطه (1390)  میناستوده،  حمد و هالليگنجي، م -

شناسي کاربردی دانشگاه  نظری و تجربي در بین مردم شهرستان کاشان(. جامعه )رویکردی
 .160-92.( 6) 66اصفهان، 

سالمت اجتماعي با محور قرار دادن (آن  سالمت اجتماعي و قلمرو(. 1382مریم )محمدنبي،  -
 .موسسه تحقیقات بهبود زندگي زنان (.فرد در جامعه

 -رابطه بین سطح پایگاه اقتصادی(. 1392ادر )مروتي، ننصور و فتحي، م سرین؛مرتوی، ن -
-129، 38. مطالعات راهبردی ورز  و نوجوانان، عي و سالمت اجتماعي جوانان شهر قروهاجتما
184. 
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رابطه سرمایه . (1393) ي، جعفرتسروشاهبهادری  ، جلیل ونیرالدیتباباپور  تورج؛ نصرت آباد، -
انشناسي . مجله علوم تربیي و رواجتماعي با بهزیستي روان شناتتي در دانشجویان دانشگاه تبریز

 .24-44(:6)3شناتت اجتماعي(. ) 
(. نقش 1391) جعفر ،بهادری تسروشاهي و جلیل ،باباپورتیرالدین ؛تورج ،هاشمي نصرت آباد -

سرمایه روان شناتتي در بهزیستي رواني با توجه به اثرات تعدیلي سرمایه اجتماعي. پژوهش 
 .163-144(: 1)4های روانشناسي اجتماعي . 

تحلیل رابط  سرمایه اجتماعي و سالمت رواني و (. 1391هزارجریبي، جعفر و مهری، اسداهلل ) -
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