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چکیده
مق مه :مفهوم سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعطاد جسطمی و روانطی سطالمت،
مورد توجه قرار گرفته است .ارتقان سالمت اجتماعی در برگیرندهی زمینههای اقطدام اجتمطاعی
برای توسعه سطح سالمت است؛ لذا هد پژوهش حاضر بررسی رابططه تطابآوری و حمایطت
اجتماعی با سالمت اجتماعی با نقش تعدیلی خوددلسوزی در دانشطجویان دانشطگاه پیطام نطور
واحد تهران جنوب بود.
ر ش :طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بطود .جامعطه آمطاری پطژوهش شطامل
کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب در سال تحصیلی  1399-1400بطود کطه
بر اساس جدول مورگان  364نفر با روش نمونهگیری خوشهای بطا خوشطهبنطدی دانشطگاه بطر
اساس رشته و سپس انتخاب رشته بطهصطورت تصطادفی انتخطاب شطدند و بطه پرسشطنامههای
سالمت اجتماعی کیز و شاپیرو ( ،)2004مقیاس خوددلسوزی نف ( ،)2003پرسشطنامه تطاب-
آوری کانر و دیویدسون ( )2003و پرسشنامه حمایطت اجتمطاعی زیمطت و همکطاران ()1998
مورد نمر به صورت آنالین پاسخ دادند.
یافتهها :تحلیطل رگرسطیون چندگانطه نشطان داد ،مفلفطهی تطابآوری  34درصطد و حمایطت
اجتماعی  27درصد از واریانس سالمت اجتماعی را پیشبینی میکند .همچنطین تطابآوری و
حمایت اجتماعی به صورت غیرمستقیم و بطا نقطش تعطدیلی خوددلسطوزی بطهترتیطب  24و 4
درصد از واریانس سالمت اجتماعی را پیشبینی مطیکننطد .خوددلسطوزی نیطز بطه میطزان 39
درصد در تبیین سالمت اجتماعی به صورت مثبت تأثیر دارد.
نتیاهگیری :سطالمت اجتمطاعی را میتطوان از طریطت عطواملی ماننطد تطابآوری و حمایطت
اجتماعی افزایش داد و در این بین هر قدر میزان خوددلسطوزی افطراد بیشطتر باشطد ،ایطن امطر
میتواند ،مناسبتر انجام پذیرد.
کلما کلی ی :تابآوری ،حمایت اجتماعی ،سالمت اجتماعی ،خوددلسوزی
 .1کارشناسي ارشد روانشناسي ،گروه روانشناسي  ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران
 2استادیار گروه روان شناسي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئولRezagolpour@pnu.ac.ir :
*این مقاله مستخرا از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور مي باشد.
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The Relationship between Resilience and Social Support
with Social Health in Students: The Moderating role of
Self-compassion
Somayeh Ghonche1*
Reza Golpour2
Original Article

Abstract
Introduction:The concept of social health is a concept that has
been considered along with the physical and mental dimensions
of health. Promoting social health includes areas of social action
to develop the level of health. Therefore, the aim of this study
was to investigate the relationship between resilience and social
support with social health with the moderating role of selfcompassion in students of Payame Noor University, South
Tehran Branch.
Method: The design of the present study was descriptive and
correlational. The statistical population of the study was all
students of Payame Noor University, South Tehran Branch in the
academic year 2016-2017. And responded online to the Keys and
Shapiro (2004) Social Health Questionnaire, the Neff SelfCompassion Scale (2003), the Connor & Davidson (2003)
Resilience Questionnaire, and the Zimet et al.'s Social Support
Questionnaire (1988).
Results: multiple regression analysis showed that the resilience
component predicts 34% and social support 27% of the variance
of social health. Also, resilience and social support indirectly and
with their modulating role, compassion predicts 24% and 4% of
the variance of social health, respectively. Self-compassion also
has a 39% positive effect on explaining social health.
Conclusion: Social health can be enhanced through factors such
as resilience and social support, and in the meantime, the more
self-compassion people have, the more desirable it can be.
Keywords: resilience, social support, social health, selfcompassion
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مقدمه
سالمت1

در طول سده ها از ی مفهوم انفرادی به ی هد جهاني مبدل گشتته و تحقتق آن
منوط به تثمین سطح مناسبي از کیفیت زندگي شده است (بالنکتو و دیتاز .)2017 ،2فقتدان یتا
نقصان سالمت اعاای ی جامعه ،از دیدگاه اجتماعي سبب ناتواني افراد در ایفای نقتشهتای
اج تماعي ،اختالل در نام اجتماعي و نتاتواني جامعته در دستتیابي بته ستطح معینتي متيشتود
(شربتیان .)1397 ،سالمت اجتماعي از اساسي ترین معیارهای رفاه اجتماعي هر جامعهای است و
در ارتقای کیفیت زندگي هر جامعه ای مؤثر است و به نتوعي بهزیستتن و ختوب نگریستتن بته
زندگي و معیشت جمع ي را برای فرد فراهم ميکند (قرباني ،جهاني زاده ،میربد و امیدی.)1399 ،
مفهوم سالمت اجتماعي ، 3به عنوان توانایي فرد در برقراری روابط معنادار با افراد دیگر و تعامج
به روش های سالم و مثبت تعری ميشود (استالم .)2019 ،4نحتوه برقتراری ارتبتاط بتا افتراد
پیرامون خود ،تطبیق با موقعیت های مختل اجتماعي و احساس تعلقخاطر ،همته بته ستالمت
اجتماعي فرد کم مي کند .همچنین سالمت اجتماعي بته عنتوان یکتي از مؤلفتههتای مهتم
سالمت نقش مهمي در حصول اطمینان از پویایي و کارآیي هر جامعه ایفتا متيکنتد و یکتي از
معیارهای ارزیابي سالمت در جوامع مختل به حساب ميآید (ووگتت و داروس .)2017 ،5ایتن
ویژگي اجتماعي در واقع مستلزم مشارکت اجتماعي ،زندگي سازگار با افراد دیگر ،ایجتاد روابتط
مثبت با سایر افراد جامعه و داشتن روابط سالم است (بوس ،بلومج ،نیپس و بارنیگوسن.)2017 ،6
با این حال عوامج مختلفي وجود دارد که با س المت اجتماعي افراد مرتبط بوده و ميتواند آن را
پیشبیني کند.
7
از جمله عوامج مرتبط با سالمت اجتماعي دانشجویان ميتوان به تتابآوری اشتاره کترد.
راتر ( 1987؛ به نقج از سپهوند و بیا  )1400 ،تاب آوری را مکانیزمي حمایتکننده تعری کرده
است که پاسخ فرد به موقعیت پرمخاطره را تعدیج ميکند .در واقع تابآوری ،ویژگي شخصیتي
است که شامج منابع دروني یا صفا توسعه یافته توسط ی فرد برای زنده مانتدن در شترایط
دشوار زندگي است و نشان ميدهد فرد چه میزان مي تواند بتا تغییتر شترایط مقابلته کنتد و در
برخورد با مسائج راه کارهای خالقانه و جدید ارائه دهد(پنا ،جونز ،اورانجي ،سیمیئو و متارکوئیز8،
 .)2018مطالعا تحلیج عاملي چندی برای بررسي رابطه بین تتاب آوری و پیامتدهای ستالمت
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روان (آویال ،لوچتي و لوچتي ) 2017 ،1و شناسایي عوامتج تعدیج کننتده (هتو ،ژانتگ و وانتگ،2
 ) 2015انجام شده و مشخص شده است که تابآوری روانشتناختي قویتاً بتا ستطو آشتفتگي
روان شناختي (ریس ،برین ،کوساک و هگني )2015 ،3مرتبط است.
ه و ،زایئو ،پنگ ،کانگ و هي )2019( 4نیز به ایتن نتیجته رستیدند کته بتین تتابآوری و
سالمت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان کبد رابطه مثبت معناداری وجود دارد .به عبارتي مي-
توان گفت ،تاب آوری یکي از مهار های تفکر است که به توانایيهای فردی برای انطبتاق بتا
محیط جدید ،بکارگیری و تغییر استراتژیها ،چالش ها و راهکارها اشاره دارد (کوی  ،بوی ،رین
و کام فانگسو.)2013 ،5
از دیگر عوامج مرتبط با سالمت اجتماعي افراد ،میزان حمایت اجتماعي ادراک شده 6آنها
است .حمایت اجتماعي 7را ميتوان بهعنوان مجموعهی گستترده ای از عوامتج حمتایتي (بترای
مثال ،احساس تعلق داشتن ،مورد عشق و عالقه قرار گرفتن) که به روابط اجتماعي با دیگتران
منجر ميشود ،تعری نمود (وانگ ،من ،لیولد-ایوانس ،ما و جانسون .)2018 ،8به عبارتي دیگر،
حمایت اجتماعي ،اشاره به سیستم حمایتي دارد که فرد کمت هتای عتاطفي ،متالي ،اجتمتاعي
و شناختي را از محیط اطرا خود دریافت ميکند (کوماگیز و ساهین .)2017 ،9حمایت اجتماعي
به کاهش فشار روان شناختي در دورههای بحران کم مي کند و سالمت روان افتراد را تحتت
تثثیر قرار ميدهد( پاک نهتاد و متداحي .) 1396 ،مطالعتا نشتان داده هرچته میتزان حمایتت
اجتماعي بیشتر باشد افراد از لحاظ سالمت روان وضعیت بهتری دارند(ابراهیمي پرگو ،عابتدی و
عریاي؛  1392و علیپور ،صحرائیان ،علي اکبری و حاجي آقابابایي1390 ،؛ و حبیباللهي ،بنتي
جمالي ،س وداکر و صبحي قراملکي .)1397 ،گیلمور ،ماچین ،برونلو و جفرایس )2020( 10نیتز در
پژوهشي به بررسي رابطه حمایت اجتماعي و سالمت اجتماعي افراد پرداختند ؛ نتتایی نشتان داد
که رابطه معناداری بین حمایت اجتماعي و سالمت اجتماعي افراد وجود دارد .افراد بهترهمنتد از
حمایت اجتما عي در مقایسه با افراد بيب هره ،از نار سالمتي در شرایط مناسبتری قرار ميگیرند
و با بات رفتن آن ،میزان سالمت رواني نیز افزایش و ابتال به نشانهها و اختالت بالیني جتدی،
کاهش ميیابد (میشرا 2020 ،؛ به نقج از امیدیان ،اسماعیجپتور اشتکفتکي .)1399 ،در تحقیتق
جمالي  ،نوروزی و طهماسبي ( ) 1393دانشجویان برخوردار از حمایت اجتمتاعي بتات ،در نشتان
1. Ávila, Lucchetti & Lucchetti
2. Hu, Zhang & Wang
3. Rees, Breen, Cusack & Hegney
4. Hu, Xiao, Peng, Kuang & He
5. Kwek, Bui, Rynne & Kam Fung So
6. Perceived Social Support
7. social support
8. Wang, Mann, Lloyd-Evans, Ma & Johnson
6. Kumcagiz & Sahin
10. Gilmour, Machin, Brownlow & Jeffries
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دادن شایستگي های تحصیلي و اجتماعي موفق ترند و در نهایت از سالمت روان بهتری سود مي
برند .درنتیجه سالمت رواني دانشجویان بتا افتزایش ادراک آنتان از میتزان حمایتت اجتمتاعي،
وضعیت مطلوبتری پیدا مي کند و با کاهش منابع حمایتي ،سالمت روان آنهتا بته خطتر متي-
افتد(اباذری ،لکزایي ،جهاني ،منصوری و صبوری؛ .)1394
متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت ،خود دلسوزی بود .خوددلستوزی،
شامج در ارتباط بودن با درد و رنی خود به جای اجتناب و یا قطع ارتباط با آن ،ایجاد تمایج بته
رفع آن رنی و مهرباني کردن با خود است و قااو های یرواقعي نسبت به درد ،بتيکفتایتي و
شکستها را شامج ميگردد(پایرس  ،تکردا و باتردین .)2018 ،1خود دلسوزی ،توجه به خود بتا
همان مهرباني ،نگراني و حمایتي که نسبت به ی دوست خوب نشان ميدهیم ،است .هنگتام
مواجهه با کشمکش های زندگي و یا مقابله با اشتباها و نقصها ،خود دلسوزی به جای قااو
نابجا با مهرباني به این عوامج پاسخ مي دهد ،به رسمیت شناختن این ناتکاملي بخشي از تجربه
مشترک انساني است(ن و گرمر .)2017 ،2بنابراین خودد لسوزی شتامج احستاس تجربته رنتی
همراه با تمایج عمیق برای از بین بردن آن رنی متيباشتد(گوئرتز  ،کلتنتر و ستیمون تورنتاس،3
 .)2010ن ( )2003خود دلسوزی را به سه عامج خودمهرباني ،اشتتراکا انستاني و ذهنآگتاهي
تفکی کرده است .اصج خودمهرباني ، 4اشاره به تمایج به حمایت و دلسوزی نسبت به خودمان
به هنگام نقص های شخصي به جای قااو کردن خود دارد؛ اشتراکا انساني ،5بدین معناست
که رنی های شخصي خود را به عنوان تجارب مشترک انساني در نار بگیریم و تشخیص دهیم
که عوامج خارجي همچون پیشینه ی والدین ممکتن استت بتر رفتارهتای متا تثثیرگتذار باشتد.
همچنین با پذیرش اینکه رنیها و دشواری ها تنها به من محدود نیستند و نميتواننتد بتر تمتام
شرایط زندگي کنترل داشته باشند ،افراد شکستها و نقصهای خود را راحت تر پذیرفته و آنها
را منحصر به خود نميدانند؛ و ذهنآگاهي ،6به معنای آگاه بودن از تجارب زمان حال به صور
واضح و متعادل است(لوپز ،ساندرمن و شروورز.)2016 ،7
به طور کلي ،خود دلسوزی سبب مي شود افراد هر یت از سیستتم های منفتي را بته ختوبي
مدیریت کرده و مهار های خود را برای مقابله بتا مستائج و ستازگاری بیشتتر توستعه بخشتد.
خوددلسوزی با کاهش افکار منفي و تقویت افکار مثبتت نقتش مهمتي در پتیشبینتي ستالمت
اجتماعي دارد .موریس  ،اوتگارد و میسترز )2019(8در این زمینه بیان داشتند که رابطته مثبتت و
1. Pires, Lacerda & Balardin
2 . Neff & Germer
3. Goetz, Keltner & Simon-Thomas
4. Self-sacrifice
5. human Subscriptions
6. mindfulness
7. Lopez, Sanderman & Schroevers
8. Muris, Otgaar & Meesters
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معنتتاداری بتتین خوددلستتوزی و ستتالمت اجتمتتاعي نوجوانتتان وجتتود دارد .نتتتایی تحقیتتق
سایروس )2019(1نیز بیانگر رابطه معنادار بین خوددلسوزی و سالمت اجتماعي افراد بود .در این
زمینه ،رابطه بین تاب آوری ،حمایت اجتماعي و خود دلسوزی با سالمت اجتماعي در پژوهشهای
رایت ،)2016(2م کری ،پالمر و چیمیج )2016(3تثیید شده است .با توجه به مطالب گفته شتده
با اینکه ارتباط سالمت اجتماعي و عوامج مرتبط با آن در پژوهش های دیگری مورد بررسي قرار
گرفته است اما ر وابط مطر شده از طریق متغیر میانجي از اهدا اصلي این پتژوهش بتود تتا
مشخص شود بین تابآوری و حمایت اجتماعي با سالمت اجتماعي با نقش تعدیلي خوددلسوزی
رابطه معنا دار وجود دارد .در واقع بر اساس خأل موجود در پژوهشهتا ،پتژوهش حاضتر در پتي
تعیین رابطه ستالمت اجتمتاعي بتر مبنتای تتابآوری و حمایتت اجتمتاعي بتا نقتش تعتدیلي
خوددلسوز ی است .مدل این پژوهش در شکج  1نشان داده شده است.

روش
مطالعة حاضر بر مبنای طر همبستتگي استت و از مطالعته پتیش بینتي استتفاده شتد .از بتین
دانشجویان مشغول به تحصیج دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب در ستال تحصتیلي -1400
 1399به تعداد  6850نفر  ،بر اساس جدول مورگان تعداد  364نفر به روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند و مورد ارزیابي قرار گرفتند .معیارهای ورود عبار بود از )1 :دانشتجوی در حتال
تحصیج باشند )2 ،مایج به شرکت در پژوهش باشند؛ و  )3هیچگونه بیماری یا معلولیت شناخته-
شده و ناتوانکنندهای در سابقه آنها گزارش نشده باشتد .معیارهتای ختروا هتم ایتن بتود کته
پرسشنامههای تکمیجشده ناقص باشد یا معیارهای ورود ذکر شده در متورد آنهتا صتدق نکنتد.
برای رعایت اصول اخالقي در این مطالعه ،ضمن بیان هد کلي پژوهش و آزادی مشارکت در
آن ،به آزمودنيها از لحاظ محرمانه ماندن اطالعا نیتز اطمینتان داده شتد تتا حتداقج اصتول
اخالقي اجرای پژوهش نیز در نار گرفته شود .نتایی این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-
 23جهت تجزیه و تحلیج اطالعا و جهت آزمتون متدل از نترم افتزار  AMOS-21استتفاده
گردید .به طوری که در ب خش توصیفي ،فراواني ،درصد ،میانگین و انحرا معیار یافتهها نمایش
1. Sirois
2. Wright
3. McCray, Palmer & Chmiel
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داده شد و در سطح استنباطي ،ابتدا جهت بررسي پیش فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهشي از
آزمون کلموگر  -اسمیرنو و آماره مردیا بر اساس فاصله ماهاتنابیس استفاده گردیتد ،ستپس
فرضیه های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیج مسیر و با استفاده از نرمافزار AMOS-21
مورد تحلیج قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
الف) مقیاس سالمت اجتماعی :این پرسشنامه توسط کییز و شاپیرو( )2004بر استاس متدل
ناری او از سازه بهزیستي اجتماعي طراحي شده است که معموتً به عنتوان مقیاستي عمتومي در
روانشناسي سالمت اجتماعي جهت تعیین میزان بهزیستي اجتماعي بهکار ميرود .فرم کوتاه ایتن
پرسشنامه شامج  20سؤال است و  5زیر مقیاس (شکوفایي اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،انسجام
اجتماعي ،پذیرش اجتماعي و مشارکت اجتماعي) را سنجش ميکند(ریموند و کار؛2004بته نقتج از
صمدی و دلیر )1399 ،پرسشنامه سالمت اجتماعي بهصور مقیاس لیکر  5درجتهای (از خیلتي
کم 1 :و خیلي زیاد )5 :پاسخ داده ميشتود .ستؤات ( 19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،7 ،6 ،5 ،3و )20
بهصور معکوس نمرهگذاری ميشود و دامنه نمرا از  20تا  100است .فرزی ،زردشتیان وعیدی
پور(1394؛ به نقج از علي اکبتری دهکتردی و دهختدایي )1399 ،در پژوهشتي همستاني درونتي
مؤلفههای پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبا را در مقیاس شکوفایي برابر  ،0/80انسجام برابر با
 ،0/79یکپارچگي برابر با  ،0/75پتذیرش برابتر بتا  0/78و مشتارکت برابتر  0/72گتزارش دادنتد.
شربتیان( )1397در بررسي پایتایي و روایتي پرسشتنامه ستالمت اجتمتاعي ،بتر روی دانشتجویان
دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،میزان آلفای کرونبا در متغیر ستالمت اجتمتاعي را برابتر  0/90بته
دست آورد .جوشن لو ،نصر آبادی و رستمي(1385؛ به نقج از قرباني ،جهانيزاده ،میربد و امیدی،
 )1399مطالعهای با عنوان بررسي ساختار عاملي مقیاس سالمت جامع ،روایي و اعتبتار پرسشتنامه
سالمت جامع کییز را با استفاده از تحلیج عاملي اکتشافي و تثییدی استاندارد نمود و نشان داد کته
مدل پنی عاملي بهترین برازش از تبیین دادههای حاضر است .رستمي و همکتاران ضتریب آلفتای
کرونبا پژوهش را بین  0/76تا  0/89گزارش نموده بودند .در پژوهش حاضر نیز آلفتای کرونبتا
 0/74بهدست آمد.
ب) مقیاس خوددلسوزی :این پرسشنامه توسط ن ( )2003تنایم گردیده استت و دارای
 26سؤال ميباشد که بهصور مقیاس لیکر  5درجهای (از تقریباً هرگز 1 :تا تقریباً همیشته)5 :
پاسخ داده ميشود .این مقیاس سه مؤلفه دو قطبي را در قالتب  6خترده مقیتاس :خودمهربتاني در
مقابج خودقااوتي (معکوس) ،حس اشتراکا انساني در مقابج انتزوا (معکتوس) و (توجتهآگاهي)
ذهنآگاهي در مقابج بیشهمانندسازی (معکوس) اندازهگیری مينمایتد .ستؤات (،8 ،6 ،4 ،2 ،1
 24 ،21 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11و  )25بهصور معکوس نمرهگذاری ميشوند ..دامنته نمترا ایتن
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مقیاس بین  26تا  130است .ن ( )2003ضرایب پایایي شش خرده مقیاس را  0/85گزارش کترده
است و ضریب پایتایي کتج آزمتون از طریتق بازآزمتایي  0/93گتزارش شتده استت .در پتژوهش
میکائیلي ،آقاجاني ،فایاي ،رحمتي و سوری ( )1398برای بررسي پایایي این ابتزار ضتریب آلفتای
کرونبا برای کج مقیاس 0/88به دست آمد که بیانگر پایتایي مطلتوب پرسشتنامه استت و بترای
روایي این ابزار ی سؤال که معر کج سؤات است با نمره کج آزمون استفاده گردید ،که مقدار
آن  0/69بهدست آمد .در پژوهشي دیگر تحت عنوان ویژگيهتای مقیتاس خوددلستوزی در بتین
دانشجویان ،ضرایب پایایي شش خرده مقیاس را  0/89گزارش شد و تحلیج عتاملي ایتن ابتزار بتا
استفاده از روش تحلیج مؤلفههای اصلي و چرخش واریماکس در مجموع  75/11درصتد واریتانس
کج مقیاس را تبیین کرد(کرد .)1395 ،در مطالعه خسروی ،صادقي و یابنده ( )1392بر نمونهای به
حجم  619دانشجو ،عالوه بر تثیید ساختار عاملي مقیاس در نمونه ایرانتي ،آلفتای کرونبتا خترده
مقیاسها به ترتیب برای مهرباني با خود( ،)0/81قااو در مورد خود ( ،)0/79احساس مشتترکا
انستتاني ( ،)0/84انتتزوا ( ،)0/85ذهنآگتتاهي ( ،)0/80فتتزونهمانندستتازی ( )0/83و نمتتره کتتج
خوددلسوزی ( )0/76به دست آمد .در بررسي پژوهش حاضر آلفای کرونبا  0/78بهدست آمد.
ج) پرسشنامه تاب آوری :پرسشنامه حاضر توستط کتانر و دیویدستون ( )2003طراحتي
گردیتتد .ایتتن پرسشتتنامه  25گویتته دارد و در مقیتتاس لیکتتر بتتین صتتفر (هرگتتز) و ( 5همیشتته)
نمرهگذاری ميشود .دامنه نمره کلي آن بین  0تا  100است و هرچه نمره فرد بیشتر باشد ،بیتانگر
تابآوری بیشتر است.این مقیاس در ایران توسط محمدی ( )1384هنجاریابي شده استت .دارای 5
عامج است.مادههای زیرمقیاس تصور از شایستگي فردی10 ،11 ،12 ،16 ،17 ،23 ،24 ،25 :؛ زیر
مقیاس اعتماد به رایز فردی تحمج عاطفه منفي6 ،7 ،14 ،15 ،18 ،19 ،20 :؛ زیر مقیاس پذیرش
مثبت تغییر و روابط ایمن1 ،2 ،4 ،5 ،8 :؛ زیر مقیاس کنترل  13 ،21 ،22و زیتر مقیتاس تتثثیرا
معنوی 3 ،9 :است .پرسشنامه تاب آوری اگرچه سطو مختل تابآوری را ميستنجد ،ولتي یت
نمره کج دارد .این پرسشنامه با ثبا دروني  0/89روایي قابج قبتولي را نشتان داده استت .نقطته
برش آزمون  75است .در پژوهشي که توستط ستاماني جوکتار و صتحراگرد در بتین دانشتجویان
صور گرفت پایایي آن را  0/93گزارش نمودند و روایي (به روش تحلیج عامج و روایي همگترا و
واگرا) توسط سازندگان آزمون در گروههای مختلت عتادی و در خطتر احتراز گردیتد (ستاماني و
همکاران  .(2006نتایی مطالعه مقدماتي مربوط به ویژگيهای روانسنجي ایتن مقیتاس ،پایتایي و
روایي آن را تثیید نموده است (کانر و دیویدستون .)2003 ،علتي پتور ( )1394بتا استتفاده از روش
آلفای کرونبا  ،ضریب همساني آن را  0/89به دست آورد .در پتژوهش محمتدی )  )1384پایتایي
پرسشنامه از روش آلفای کرونبا  0/93به دستت آمتده استت .در پتژوهش حاضتر میتزان آلفتای
کرونبا  0/88بهدست آمد.
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د) پرسشنامه حمایت اجتماعی :این پرسشنامه توسط زیمت و همکاران )1988( 1تهیته
شد .این ابزار  12گویه را شامج است که هر گویه در مقیاس  5گزینهای لیکر از نمره " 1بترای
کامالً مخالفم تا  5برای کامالً موافقم" قرار دارد .این مقیاس در ایران توسط اسدی مجره (1390؛
به نقج از محمودپور ،دهقانپور ،ایجادی و یوسفي )1399 ،ترجمه شتده استت .تمتامي گویتهها بته
صور مستقیم نمرهگذاری ميشوند و پرسشنامه ی نمره کج کسب ميشود .دامنه نمترا بتین
 12تا  60است.نمرة کج مقیاس از جمع نمرا سؤات به دست ميآید .کسب نمرة بتات نشتان-
دهنده ادراک باتی حمایت اجتماعي است .در پژوهش زیمت و همکاران ( )1988پایتایي مقیتاس
چند بُعدی حمایت اجتماعي ادراک شده به روش ضریب آلفای کرونبا برای کج مقیتاس  0/88و
برای خرده مقیاس های ،دیگران مهم ،خانواده و دوستان به ترتیتب  0/87 ،0/91و  0/85گتزارش
شده است .همچنین پایایي این مقیاس به روش بازآزمایي برای کج مقیتاس  0/85و بترای خترده
مقیاسهای دیگران مهم ،خانواده و دوستان به ترتیب  0/85 ،0/72و  0/75گتزارش شتده استت.
مؤلفان این ابزار و محققان بسیاری (از جمله ادواردز )2004 ،2از پایایي و روایي این ابتزار حمایتت
کردهاند .همچنین در پژوهش سلیمي ،جوکار و نی پور ( )1388به مناور تعیین پایایي پرسشنامه
از روش آلفای کرونبا استفاده شد که برای سه بُعتد ادراک حمایتت اجتمتاعي از طتر ختانواده،
دوستان و افرد مهم زندگي  0/86 ،0/89و  0/82گزارش شده استت .افشتاری (1386؛ بته نقتج از
زماني زارچي ،صیادی و صفرپور )1399 ،رابطه مثبت و معناداری میان نمرا این مقیاس و خترده
مقیاسهای آن با رضایت از زندگي بهدست آورد که نشاندهنده قابلیت اعتمتاد همگترا و واگترای
این مقیاس است .در پژوهش حاضر آلفای کرونبا  0/87بهدست آمد.
یافتهها
یافتههای توصیفي نشان داد گروه بررسي شده از نار سني  23/4افراد بین  20تا  30ستال41/5 ،
درصد بین  30تا  40سال 26/9 ،درصد بین  40تا  50سال و  6/6درصد افتراد  50ستال و بیشتتر
بود .تزم به ذکر است  1/6درصد افراد به این سؤال پاسخ ندادند .از نار سطح تحصیال نیز 3/8
درصد افراد دیپلم 2/5 ،درصد افراد فوق دیپلم 42/6 ،درصد لیسانس 49/5 ،درصد فوق لیستانس و
 1/4درصد دکتری بودند 0/3 .درصد افراد نیز به این سؤال پاسخ ندادند .از نار وضعیت تثهج هم،
 32/1درصد افراد مجرد و  66/5درصد متثهج بودند 1/4 .درصد افتراد نیتز بته ایتن ستؤال پاستخ
ندادند .در ادامه و در جدول ( )1شاخصهای توصیفي متغیرهای مورد پژوهش گزارش شده است.
جدول  .1آمار توصیفی نمرات متغیرهای مورد پژوهش
منب متغیر
سالمت اجتماعي

تعداد
364

کمترین
44

بیشترین
89

میانگین
67/79

انحراف استاندارد
8/83

1. Questionnaire of social support of Zimet et al
2. Edwards
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خوددلسوزی
تاب آوری
حمایت اجتماعي

364
364
364

42
60
13

80/76
94/82
39/84

118
121
60

14/19
12/94
9/89

با توجه جدول  ،1میانگین و انحرا معیار برای سالمت اجتماعي برابتر بتا (،)67/79 ± 8/83
برای خوددلسوزی ( ،)80/76 ±14/19برای تابآوری ( )94/82 ±12/94و برای حمایت اجتمتاعي
( )39/84 ±9/89محاسبه شده است .در ادامه بته بررستي هتد پتژوهش از طریتق آزمونهتای
استنباطي پرداخته ميشود .در ابتدا به بررسي پیشفرضهای این آزمون اشاره ميشود.
جدول  . 2نرمالیتی چندمتغیری بر اساس فاصله میهاالنوبیس و توزیع مردیا
منب متغیر

کمترین

بیشترین

چولگی

حمایت اجتماعي
تاب آوری
خوددلسوزی
سالمت اجتماعي
آماره مردیا

13
60
42
44
-

60
121
118
89
-

-0/089
-0/600
-0/344
-0/077
-

حاااااد
بحرانی
-0/690
-1/676
-1/678
-0/603
-

کشیدگی
-0/460
0/046
-0/207
-0/200
1/646

حاااااد
بحرانی
-1/792
0/179
-0/806
-0/779
2/266

با توجه به میزان قدرمطلق حد بحراني آماره مردیا از حد بحراني  2/56پایینتر است ،بنابراین
توزیع چندمتغیری بر اساس آماره مردیا با اطمینان  95درصد تثیید متيشتود ( .)p=0/05همینطتور
آماره مردیا تمام متغیرهای مورد مطالعه کمتر از مقدار  1/96محاسبه شده استت .بنتابراین توزیتع
چندمتغیری بر اساس آماره مردیا در گروه آزمایش با اطمینان  99درصد تثیید ميشتود (.)p=0/01
همینطور نمودار پراکندگي نیز حاکي از نرمال بودن دادهها دارد .در جدول ( )3همبستگي پیرستون
بین متغیرهای وابسته پژوهش گزارش شده است .همانطور که مشاهده ميشتود ،بتین تتابآوری،
حمایت اجتماعي و خوددلسوزی با سالمت اجتماعي رابطه مثبت و معنادار وجتود دارد .همبستتگي
سایر مؤلفهها با یکدیگر نیز در جدول ( )3گزارش شده است.
جدول  . 3آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای وابسته پژوهش
منبع متغیر
سالمت اجتماعي
حمایت اجتماعي
تابآوری

ضریب همبستگي
سطح معناداری
ضریب همبستگي
سطح معناداری
ضریب همبستگي
سطح معناداری

خوددلسوزی
**0/523
0/001
**0/307
0/001
**0/659
0/001

تابآوری
**0/429
0/001
**0/330
0/001
-

حمایت اجتماعي
**0/378
0/001
-

کلیه متغیرهتای پتیشبتین در متدل در ناتر گرفتته شتده یعنتي تتابآوری ،حمایتت اجتمتاعي و
خوددلسوزی در مجموع توانایي پیشبیني  )p > 0/05( 0/33از واریتانس متغیتر متالک یعنتي ستالمت
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اجتماعي را داشتهاست .همچنتین متغیرهتای پتیشبتین یعنتي تتابآوری و حمایتت اجتمتاعي توانتایي
پیشبیني  )p > 0/01( 0/44از واریانس متغیر میانجي یعني خوددلسوزی را داشته است که این ضترایب
هردو مثبت و مستقیم هستند .در ادامه به بررسي و ایجاد مدل بین متغیرها اشاره ميشود.
جدول  .4خالصه ضرایب کل و غیر مستقیم مدل اصالح شده تابآوری و حمایت اجتماعی با
سالمت اجتماعی با نقش تعدیلی خوددلسوزی در دانشجویان
مسیر

اثر کل

حااااااادود

اثاااار غیاااار

حااااادود

استاندارد

مستقیم

استاندارد
 95درصد

 95درصد

غیراستاندارد
**0/233
*0/237
0/067
**0/202
**0/242

استاندارد
**0/341
*0/265
0/098

0/290
0/499

*0/226

0/005

0/169

-

**0/389

پایین
0/281
0/186

0/333

*0/035

*0/039
-

0/151

0/421

**0/166

**0/243

0/181
0/011
-

0/295

باال

غیر استاندارد

استاندارد

پایین

باال
0/322

مستقیم خوددلسوزی بر
سالمت اجتماعي

0/076

مستقیم حمایت اجتماعي بر
سالمت اجتماعي

-

مستقیم تابآوری بر سالمت
اجتماعي

-

حمایت اجتماعي بر سالمت
اجتماعي

-

تابآوری بر سالمت اجتماعي

نتایی حاصج از برآورد مدل پژوهش نشان داد تابآوری به صور کج (یعني تثثیر مستتقیم و
یرمستقیم) و در حالت استاندارد به میزان  0/34واحد ( )< p0/01و حمایت اجتماعي  0/27واحتد
( )< p0/05در تبیین واریانس متغیر مالک یعني سالمت اجتماعي تثثیر مثبت دارد .همچنین نتایی
برآورد استاندارد نشان داد تابآوری به صور یرمستقیم و در حالتت استتاندارد بته میتزان 0/24
واحد ( )< p0/01و حمایت اجتماعي  0/04واحد در تبیین واریتانس متغیتر متالک یعنتي ستالمت
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اجتماعي به صور مثبت تثثیر دارد .بر این اساس بین تابآوری و حمایتت اجتمتاعي بتا ستالمت
اجتماعي با نقش تعدیلي خوددلسوزی در دانشجویان رابطه وجتود دارد ( .)< p0/05تتابآوری بتر
سالمت اجتماعي اثر یرمستقیم و کج دارد ( )< p0/01اما تتابآوری بتر ستالمت اجتمتاعي اثتر
مستقیم ندارد و حمایت اجتماعي بر سالمت اجتماعي اثر یرمستقیم ،اثر مستتقیم و اثتر کتج دارد
( .)< p0/05در ادامه به بررسي نوع و نحوه رابطه بین متغیرهای وابسته پرداخته ميشود.
جدول  .5خالصه ضرایب مستقیم متغیرهای مورد بررسی
حدود استاندارد 95

بتا

درصد

مسیر مستقیم
غیر
استاندارد

تابآوری بر سالمت اجتماعي
حمایت اجتماعي بر سالمت
اجتماعي
خوددلسوزی بر سالمت
اجتماعي

استاندارد

حد
پایین

حد باال

انحراف
استاندا
رد

نسبت
بحرانی
غیر
استاندارد

0/067

0/098

0/005

0/169

0/040

1/690

**0/202

*0/226

0/151

0/290

0/041

4/933

**0/242

**0/389

0/295

0/499

0/036

6/760

نتایی حاصج از برآورد مدل پژوهش نشان ميدهتد کته تتابآوری در تبیتین واریتانس متغیتر
مالک یعني سالمت اجتماعي تثثیر مستقیم ندارد .همچنین حمایت اجتماعي در حالت استاندارد به
میزان  0/23واحد در تبیین واریانس متغیر متالک یعنتي ستالمت اجتمتاعي بته صتور مثبتت و
مستقیم تثثیر دارد ( .)< p0/05همینطور خوددلسوزی در حالت استاندارد به میتزان  0/39واحتد در
تبیین واریانس متغیر مالک یعني سالمت اجتماعي به صور مثبت و مستقیم تثثیر دارند (< 0/01
 .)pدر نتیجه مدل به دست آمده از قرار زیر است.

نمودار  .1مدل استاندارد رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی با سالمت اجتماعی با نقش تعدیلی
خوددلسوزی در دانشجویان
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بحث و نتیجهگیری
هد پژوهش حاضر بررسي رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعي با سالمت اجتمتاعي بتا نقتش
تعدیلي خود دلسوزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب بود .نتایی نشان داد کته
تابآوری  34درصد و حمایت اجتماعي  27درصد از واریانس ستالمت اجتمتاعي را بته صتور
مثبت پیشبیني کرد .تابآوری بتا ستالمت اجتمتاعي رابطتهی مستتقیم نتدارد امتا بهصتور
یرمستقیم و با نقش تعدیلي خوددلسوزی  24درصد از واریانس سالمت اجتماعي را پیشبینتي
کرد .حمایت اجتماعي با تبیین  23درصدی ،اثر مستقیم و به صور یرمستقیم با نقش تعدیلي
خوددلسوزی  4درصد در تبیین واریتانس ستالمت اجتمتاعي بته صتور مثبتت تتثثیر داشتت.
خوددلسوزی نیز  39درصد از واریانس سالمت اجتماعي را پیشبیني کرد.
نتایی به دست آمده با پژوهشهای گیلمور ،ماچین ،برونلتو و جفترایس ()2020؛ متوریس و
همکاران ( ،)2019سایروس ( ،)2019رایت ( ،)2016م کری ،پتالمر و چیمیتج ()2016؛ وطتن
دوستتت ،باقری تان و شتتکری ( ، )1398ابتتاذری و همکتتاران ()1394؛ ابراهیمتتيپرگتتو ،عابتتدی و
عریاي( )1392همسو است.
در تبیین نتایی آمده بهدست مي توان گفت با توجه به اینکه حمایت اجتماعي مجموعهای از
رفتارهای عمومي و اختصاصي است ،سبب تعدیج فشتارهای روانتي وارده بتر فترد متيشتود و
تحقیقا نشان داده است ،این مقوله بر ستالمت روانتي ،اجتمتاعي و جستمي افتراد اثتر متي-
گذارد(شاهیني و ثناگو .)1392 ،حمایت اجتماعي مي تواند به عنتوان یت حمایتت متمرکتز بتر
مسئله (دریافت اطالعا ملموس که به حج مسئله کمت متيکنتد) و تمرکتز احساستا  ،بتر
استراتژی مقابلهای (تنایم پاسخ های عاطفي ناشي از رویدادهای استرس زا) عمج کند(بانگرتر،1
 ) 2014و نقش بسزایي در سالمت اجتماعي افراد داشته باشد  .حمایت اجتماعي مانند ی ضربه
گیر در مقابج استرس عمج مي نماید و به عنوان ی منبع محافاتي در نار گرفته مي شود کته
مردم را قادر به مقابله با استرس ،اضطراب و افسردگي مي کند و موجب تعتادل احساستي متي-
شود(جوادی علمي و اسدزاده .)1399 ،وقتي افراد ميدانند از طر اجتماع خود حمایت ميشوند،
احساس خشنودی بیشتری دارند .بدیهي است که همه انسانها در هنگام مشکال به حمایتت
اطرافیان و دوستان خود نیاز دارند تا احساس امنیت کنند؛ در واقع حمایت اجتماعي با واکستینه
کردن افراد علیه تجربهی فشارزاها قبج از اینکه ر دهند ،فشار رواني را کاهش و ستازگاری را
افزایش ميدهد .دریافت میزان حمایت اجتماعي ادراک شتده بته عنتوان یت منبتع مقابلتهای
قدرتمند بیروني محسوب ميگردد که نقشي مؤثر بر سالمت روانتي داشتته و موجتب افتزایش
سازگاری این افراد مي شود(صدری دمیرچي ،فیاضي و محمدی؛  .)1395سالمت اجتماعي ،افراد
را در سه قسمت سالمت عمومي ،بیماری های رواني و بهزیستي تحت تثثیر قرار ميدهتد و بته
1. Bangerter
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راحتي سالمت رواني و فیزیکي افراد را بهبود بخشیده ،افسردگي ،اضطراب و احساس تنهایي را
کاهش داده و از این طریق سالمت اجتماعي افراد را تقویت نماید(گیلمور و همکاران.)2020 ،1
همچنین دانشجویان دارای تابآوری نیز برای مقابله با استرسورهایي که دائمتاً در اجتمتاع
دارای تغییر هستند بهتر از دیگر افراد عمج متي کننتد و در مقابتج پتذیرش تجربیتا جدیتد و
نیازهای در حال تغییر آماده هستند(کوهن .)2017 ،2هو ،زایئو ،پنگ ،کانتگ و هتي )2018( 3در
پژوهشي بر روی  289نفر نشان دادند بین تابآوری و سالمت اجتماعي رابطه مثبت معنتاداری
وجود دارد .نتایی تحلیجهای میانجي نیز نشان داد وجود تابآوری در افتراد ،منجتر بته کتاهش
اضطراب و افسردگي آنها در مواجه با مشکال شده و از این طریق میتزان ستالمت اجتمتاعي
آنها را افزایش ميدهد.
در تبیین نقش تعدیلي خوددلسوزی در رابطه بین حمایت اجتماعي و تاب آوری با ستالمت
اجتماعي بایستس عنوان نمود هیو انساني در گذر زندگي از آسیبپذیری رواني مصونیت ندارد.
عوامج استرسزای شدید که معموتً یر قابج پیشبینياند تهدیدکننده سالمت رواني ميباشند
و انسانها در شرایط استرسزای مشابه واکنش یکساني نشان نميدهند که یکي از دتیج ایتن
واکنش های متفاو مفهوم خوددلسوزی است .این مؤلفه توجه به خود یا همان مهرباني ،نگراني
و حمایتي که نسبت به ی دوست خوب نشان ميدهیم ،است .هنگام مواجهه بتا چتالشهتای
زندگي و یا مقابله با اشتباها و نقصها ،خود دلسوزی به جای قااو نابجا با مهرباني به ایتن
عوامج پاسخ ميدهد(ن و گرمر .)2017 ،4خوددلسوزی در افراد با تقویت خودمهرباني ،انسانیت
مشترک ،هوشیاری و کاهش خودقااوتي و انزوای بیش از حد متيتوانتد ستالمت اجتمتاعي را
افزایش دهد(موریس و همکاران .)2019( 5بستیاری از انستانهتا کته در معترض آستیب قترار
گرفتهاند مي توانند به سالمت از آن بگذرند و حتي به سالمت اجتمتاعي بتیش از پتیش دستت
یابند .بر این اساس خوددلسوزی ی کم دوجانبه است که موجب خلق تصور مثبت از ختود،
پذیرش خود ،امیدواری ،احساس عشق و رضایتمندی ميگردد .همچنتین مي تتوان گفتت کته
مؤلفهی مهرباني با خود موجب مي شود که فرد در مواجهه بتا مشتکال اجتمتاعي یتر قابتج
اجتناب زندگي اجتماعي که ميتواند سالمت اجتماعي را کاهش دهد به جای قااو نسبت به
خود  ،خودانتقادی ،احساس شرم و یا احستاس گنتاه ستعي کنتد ختود را تستلي دهتد .بنتابراین
خودد لسوزی شامج احساس تجربه رنی همراه با تمایج عمیق برای از بین بردن آن رنی ميباشد
(گوئرتز  ،کلتنر و سیمون تورناس.)2010 ،6
1. Gilmour, Machin, Brownlow & Jeffries
2 . Cohen
3. Hu, Xiao, Peng, Kuang & He
4 . Neff & Germer
5. Muris, Otgaar & Meesters
6. Goetz, Keltner & Simon-Thomas
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همچنتین خود دلستوزی بته افتتراد کمت خواهتد کترد کتته ختود را جتدای از دیگتتران ،و
مشکالتشان را فراتر از دیگران در نار نگیرند .به رسم یت شناختن اشتراکا انساني معنای خود
بودن را اصال ميکند .هنگامي که ما خود را برای ناکافي بودن خود محکوم ميکنتیم ،فترض
ميکنیم که در واقع ی نهاد جداگانه و به وضو محدود به نام «من» وجود دارد که ميتوانتد
به خاطر ناکاميهای مشخص ،متهم شود  .ما همیشه در لحاه م وجود هستیم و طی وسیعي از
پاسخ های رفتاری ما توسط پیشینه فردی ما شکج ميگیرد(ن و گرمر .)2017 ،اگتر رنتیهتای
شخصي خود را به عنوان تجارب مشترک انساني در نار بگیریم و تشخیص دهیم کته عوامتج
خارجي همچون پیشینه ی والدین ممکن است بر رفتارهای ما تثثیرگذار باشد .با پتذیرش اینکته
رنیها و دشواری ها تنها به من محدود نیستند و نمي توانند بر تمام شرایط زندگي کنترل داشتته
باشند ،افراد شکستها و نقصهای خود را راحت تر پذیرفته و آن ها را منحصتر بته ختود نمتي-
دانند(لوپز ،ساندرمن و شروورز .)2016 ،1فرد خودمهربان ،درحالیکه حمایت و درک بهتری نسبت
به خود پیدا خواهد کرد ،گفتگوهتای درونتي او بته جتای خشتن و تنبیتهوار بتودن ،ملمتوس و
دلگرمکننده است .این بدان معنا است که به جای اینکه به طور مداوم خود برای کامتج نبتودن
مجازا کند ،با مهرباني ميپذیرد که مي تواند بهترین کار را انجام دهد(ن و گرمر .)2017 ،در
مجموع خوددلسوزی در هنگام در نارگرفتن ناتوانيهای شخصي ،اشتباها و شکستها ،و نیز
در مواجهه با شرایط دردناک زندگي که خارا از کنترل فرد است؛ مي تواند موجبا سالمت افراد
را فراهم سازد(کاستا و پینتو گویا .)2011 ،2فرد خوددلسوز با مالیمتت ،ختود را بترای تغییترا
زندگي ترعیب نموده و الگوهای مار و نامطلوب خود را اصال مينمایتد ،بته گونتهای کته از
تجربه هیجانا آزاردهنده و نامطلوب جلوگیری نميشود ،بلکه تالش ميشود تا احساستا بته
صورتي مهربانانه مورد پذیرش واقع شوند .لذا به علت دیدگاه حمایتي که این افتراد نستبت بته
خود دارند ،این افراد درد و نقص کمتری را نسبت به سایرین تجربه مينماید کته باعتث کمتتر
شدن احساس افسردگي ،اضطراب و همچنین افزایش رضایت آنها از زندگي ميشود(میکائیلي و
هدایت)1399 ،
هر پژوهشي طبیعتاً دارای محدودیت هایي است .از جمله محتدودیت های پتژوهش حاضتر
مي توان به ع دم امکان کنترل کامج سطح اقتصادی -اجتماعي آزمودنيها ،محدود بودن جامعه
آماری به دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب که باعث کاهش تعمیمپتذیری نتتایی
مي شود ،اشاره کرد .بر این اساس به پژوهشگران آینده پیشنهاد مي شود که در پژوهشهای آتي
تفاو های فردی آزمودنيها بهخصوص تفاو های مربوط به سطح اقتصادی-اجتماعي ،محیط
تربیتي و اجتماعي و متغیرهای دیگری که بر روی وضعیت سالمت اجتماعي نمونه مؤثر هستند
1. Lopez, Sanderman & Schroevers
2. Costa & Pinto-Gouveia
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مورد بررسي و کنترل قرار گیرد .همینطور چنین پژوهشتي در جوامتع دیگتر بتا شترایط ستني،
اجتماعي و تحصیلي دیگر نیز مورد بررسي قرار گیرد .همچنین از مصاحبه و مشاهده نیز در کنار
پرسشنامه استفاده شود .بنابراین نتایی بهدست آمتده را متي تتوان در راستتای بهبتود الگوهتای
درماني و آموزشي ،به مناور بهبود سالمت اجتماعي در ستنین مختلت خصوصتا دانشتجویان،
توسط درمانگران و مشاوران و مراکز مشاوره دانشگ اهي مورد استفاده قرار داد .همچنین پیشنهاد
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برگزار گردد.
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رساندند ،سپاسگزاری ميشود.
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بهداشتي درماني شهید صدوقي یزد .مجله آموزش در علوم پزشکي.577.-567 ،)9(13 .
 جوادی علمي,لیال و اسدزاده ،حستن ( .)1399تتدریس تحتول آفترین ،حمایتت اجتمتاعي بتامیانجیگیری نقش سرزندگي تحصیلي مدل یابي روابط ساختاری اشتیاق تحصیلي بتر استاس
کم طلبي تحصیلي .پژوهشهای روانشناسي اجتماعي122-101 ،)37( 10 .
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