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 چکیده  

آموزان زیستی اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در دانشهم ۀژوهش حاضر، بررسی رابطهدف پ

 زنددیی  محصدول  زیسدتی هدم باشدد   می 9911-19دانشگاهی شهر تبریز در سال تحصیلی پیش ۀدختر دور

 شدامل  و اسدت  زیستی حالتی ذهنی و رفتدار  هم  بردبه شدت باال می را جامعه یک کارآیی و است اجتماعی

 و هدا ایدئولوژ  ها،ارزش ها،هدف ابعاد، در هایشانتفاوت وجود با دیگر یروه موجودیت شناختن رسمیت به

 عدد   دیگر، یروه اعضا  به دادنشخصیت دیگران، به یذاردنارزش و شناختن رسمیت به با دیگر ها حوزه

-متغیرها  مختلفی بر هدم   است دیگران با رقابت و مراوده همکار ، برا  آمادیی و خود یروه انگار برتر 

اجتمداعی و روابدط    ۀحمایدت اجتمداعی، سدرمای   یذارند و در این پژوهش متغیرهدا   زیستی اجتماعی اثر می

خانوادیی متغیرها  مستقل مورد مطالعه هستند  مطالعه از نوع پیمایشی بوده و اطالعات مورد نیاز با اسدتفاده  

آمدوزان دختدر مقطدع    داندش  ۀآمدار  تحقیدق، کلید    ۀر  شده است  جامعد آوساخته جمعمحقق ۀناماز پرسش

نفدر  از طریدق    951 ۀهدا یدک نموند   باشد که از میدان آن نفر( می 6655دانشگاهی شهر تبریز )پیش ،متوسطه

ا  انتخدا  و مدورد بررسدی قدرار یرفتده اسدت  نتداید نشدان داد میدانگین          خوشده  ۀفرمول کوکران و به شیو

زیسدتی اجتمداعی بدا    متغیدر هدم   ۀرابطد  ،همچندین  ( بوده که باالتر از متوسط است 7/57) یزیستی اجتماعهم

( مسدتقیم، معندادار و متبدت    991/1) خانوادیی ۀ( و رابط961/1) (، حمایت اجتماعی916/1) اجتماعی ۀسرمای

نددیی  آمدوزان براسداخ خاسدتگاه ز   داندش  ۀشدد زیستی اجتمداعی مشداهده  اما تفاوت میانگین هم؛ بوده است

   والدینشان معنادار نبوده است 

 اجتماعی، روابط خانوادیی ۀزیستی اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایهم :هاکلیدواژه
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ها برا  بهتر زیستن بوده و زندیی اجتماعی و فرهنگی جوامع یار  و تالش انسانتمدن بشر حاصل هم

یر  محصول زندیی اجتمداعی افدراد و   زیستی و یار شده است  این هم یار  و مساعدت بنابراساخ هم

ندوع  دلدی بدا هدم   یار  و هدم سو  همه ها  اجتماعی است و بشر را برا  غلبه بر مشکالت زندیی بیروه

دوسدتی و  یار  در طول تاریخ به صورت اجتماعی و فرد  در جوامع وجود داشته و نوعدهد  همسوق می

آید که خود باعد  افدزایش   انسانی به حسا  می ۀبنا  جامعبه عنوان اصلی اخالقی سنگنوع کمک به هم

یی یک جامعه را باال ببرد )شارع آتواند به نحو قابل توجهی کارخود می ۀشود و این به نوباعتماد متقابل می

 ( 51، ص  9966پور ،آزاد ارمکی و عسکر ، 

اندد کده هدم در داخدل و هدم در خدارس خدود سدخت بده          امل رسیدها  از تکدر عصر ما جوامع متمدن به مرحله

اندد و  رفتار  است که اعضا  یک جامعده در آن شدریک   ،زیستی حالتی ذهنی و در عین حالیرایند  همزیستی میهم

هدا  آمیز با آنها  مسالمترا به شیوه وجودحقوق یروه دیگر را به عنوان شریک مشروع و برابر که بایستی اختالفات م

زیستی شامل بده رسدمیت شدناختن موجودیدت یدروه دیگدر بدا        هم ،به عبارت دیگر؛ شناسندبه رسمیت می ،حل کرد

هدا  دیگدر بدا بده رسدمیت شدناختن و       هدا و حدوزه  هدا، ایددئولوژ   هدا، ارزش ، هددف ابعادهایشان در وجود تفاوت

انگدار  یدروه خدود و آمدادیی بدرا       دادن به اعضا  یدروه دیگدر، عدد  برتدر     یذاردن به دیگران، شخصیتارزش

زیسدتی یدامی مقددماتی در مسدیر تحقدق سدازش،       همکار ، مراوده و رقابت با دیگران است  در جوامع امروز  هدم 

 انسجا  اجتماعی، آشتی و عدالت در اجتماع است 

بسط و یسترش همزیستی اجتماعی به نوبه خود باع  افزایش همکار ، مشدارکت اجتمداعی، کداهش    

شود  هر قدر در جامعه شبکه روابط اجتماعی بده سدو  سدازیار  و    رزشی و توزیعی در جامعه میتضاد ا

وفاق سوق داده شود به همان نسبت محرومیت اجتماعی، یاخ اجتماعی، خودکشی و مانند آنها در جامعده  

را تحدت  یابد  عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار  با همزیستی اجتمداعی در ارتبداب بدوده و آن    کاهش می

زیستی اجتمداعی خاسدتگاه اجتمداعی خدانواده     ثیریذار بر همأترین عوامل تدهند  یکی از مهمثیر قرار میأت

ی ا  افراد مهاجر را از فرهنگ کلّ( مهاجرت و سکونت در مناطق حاشیه9111شاو و مکی ) ۀاست  به عقید

افراد مهداجر   ،بنابراین  ار خودشان نیستدهد که در اختیهایی قرار میثیر جریانأجامعه جدا کرده و تحت ت

شوند  تحقیقات بیشتر  نشان داده است که مهاجرت در شهرها  بزرگ زیستی بیماریونه میدچار یک هم

یزینندد و چنددیونگی   جدا سدکونت مدی   هدا  یوندایون در آن  سریع اتفاق افتاده، افراد از نژادها و قومیدت 
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سازمانی اجتماعی و اخدتالل  ( که این موجب بی61ص   9969ز، شود )ممتافرهنگی در این مناطق دیده می

 شود زیستی میدر هم

 ۀزیسدتی اجتمداعی اسدت  بده اعتقداد بوردیدو سدرمای       ثر بر همؤاجتماعی یکی دیگر از عوامل م ۀسرمای

 ،)شارع پور باشداجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصاد  و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی می

مددارا نسدبت بده      اجتماعی یکی از عواملی است که باع  ارتقدا  ۀپاتنا  سرمای باور (  به161، ص  9961

ثیر هنجارهدا  موجدود در ایدن    أها  اجتماعی مختلف تحت تیرفتن در شبکهشود  افراد با قراردیگران می

یونده  تر  نسبت به ایدن یانهها  مختلف برخورد کرده و نگرش مداراجوها با اقوا ، مذاهب و اندیشهشبکه

 دهند ها نشان میتفاوت

ثیر دارد  حمایدت  أحمایت اجتماعی از دیگر عواملی است که بر سازیار  و بهبود روابدط اجتمداعی تد   

ها بده فدرد عرضده    شود که سایر افراد یا یروهی و کمکی اطالق میتسلّ محبت، عزت، اجتماعی به مراقبت،

با بررسی نقش حمایت اجتماعی در سدازیار  داندش آمدوزان بده ایدن       کنند  خوش کنش و همکارانشمی

)خوش کدنش، اسدد ،    نتیجه رسیدند که اثر حمایت اجتماعی بر سازیار  اجتماعی معنادار و متبت است

 ( 9961 شیرعلی پور و کشاورز افشار،

آمدوزان  دانش زیستی اجتماعیثر  در تقویت همؤتوانند نقش منهادها  آموزشی و از جمله مدارخ می

یندد  أکده مدرسده بده عندوان نهداد رسدمی تعلدیم و تربیدت نقدش مهمدی در فر           یید جدا داشته باشند  از آن

رود انتظدار مدی     از ایدن رو، ها  اجتماعی متناسب بدا جامعده دارد  کردن ارزششدن فرد و نهادینهاجتماعی

در جامعه همت یمارد و همیشده او  مدرسه و نظا  آموزش رسمی تعلیم به وابستگی عاطفی فرد به دیگران 

، ص  9976مخاطب قرار دهدد )چلبدی،    ،ا  استکه همان اجتماع جامعه« ما»ترین را به عنوان عضو بزرگ

زیسدتی اجتمداعی در بدین دختدران     شود بده موضدوع هدم   حاضر تالش می ۀ(  با این توصیف، در مقال911

ثر بر آن پرداخته شود  بدا توجده   ؤوامل اجتماعی مپیش دانشگاهی شهر تبریز و برخی از ع ۀآموز دوردانش

آموزان مورد مطالعه در چه حدد   زیستی اجتماعی دانشاالت اساسی این است که همؤبه این توضیحات س

زیسدتی اجتمداعی   اجتماعی به چه نحو  اسدت؟ و آیدا هدم    ۀاست؟ ارتباب آن با دو متغیر حمایت و سرمای

 استگاه زندیی والدینشان متفاوت است؟آموزان مورد مطالعه براساخ خدانش

 پیشینۀ تحقیق .2 

نظیدر   ؛دانندد کنش اجتماعی در بین آدمیان میزیستی را نوعی برهمرابرت پارک و بریس هم :زیستیهم

زیستی به طور مستقیم از طریق شود  همها دیده میچه در بین اعضا  یک اجتماع ییاه یا در بین مورچهآن
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کند  در بین آدمیان این شکل از ارتباب با هنجارها  فرهنگی همدراه  محیطشان عمل می موجودات با ۀرابط

هدا  انسدانی بدا    بدرد کده یدروه   کدار مدی  ه زیستی را برا  توصیف ایدن واقعیدت بد   است  لویس ویرث هم

فیزیکی نزدیکی زندیی کنند و در عین حال قلمروها  اجتمداعی   ۀتوانند در فاصلها  ناهمگون میفرهنگ

 ( 11، ص  9975)یولد و کولب،  ختص به خود را حفظ کنندم

یونانی در معنا  زندیی مشترک، شرکت  ۀزیستی اجتماعی مبتنی بر تعادل، از ریشآلن بیرو هم ۀبه عقید

ا  است که از طریق آن دو واحدد متفداوت بده جهدت زنددیی مشدترک       و تجارت یرفته شده است، پدیده

زیستی تعاونی را در بحد   هم ۀپردازند  از دیدیاه اجتماعی یاه واژر میدیگمتقابل به کمک و حمایت یک

 ۀبه این قرار چدون سداکنان حدوز    ؛ییرندشناسی جا  میمحیط ۀبرند که در محدودهایی به کار میاز پدیده

اند( به مختلف در یسترش وسایل محدود معاش )که همگی به آن وابسته ها روشمشخص جغرافیایی به 

و  هابرند، وضع و شرایط آنزیستی اجتماعی مبتنی بر تعاون به سر میرسانند، در حال همر مدد میدیگیک

همگدی در راه دفداع از خدود در برابدر تهدیددها و مواندع        هادیگرند، آنکارکردهایشان متمایز و مکمل یک

 ،اهی نداشته باشدند جریان آن آی ۀکنند، در جهت یذران حیات مشترک حتی ایر از نحومحیط همکار  می

 ( 61، ص  9961خیزند )بیرو، دیگر برمیبه کمک و حمایت از یک

زیستی یک مفهو  کلی بوده و از ابعاد مختلفی تعریف شده اسدت  یدادییر  بده رسدمیت شدناختن      هم

بخشدیدن بده   احتدرا  متقابدل و توافدق بدرا  سدامان      ،تعامل با تعهد به تحمل ،هادیگران و زندیی با تفاوت

اما داللت به یکی  ؛رودکار میه زیستی در معنا  کلی بیرچه مفهو  هم ،تالفات بدون توسل به خشونتاخ

ترکیبدی   ا  کدامالا ترین برداشت از آن، تصدور جامعده  آلها دارد  ایدهها  موجود در روابط انساناز ویژیی

کنندد   دیگدر زنددیی مدی   ها  مختلف قومی، نژاد  یا مذهبی در هماهنگی و سازش بدا یدک  است که یروه

دیگدر، بدا هدم    هایی بدون تدالش بدرا  حدذف یدک    ترین برداشت این است که اعضا  چنین یروهسطحی

زیستی با اصطالحات دیگر  نیز قرابت دارد و در برخی متون به عنوان هم معنی آن و یدا  زندیی کنند  هم

 ( 99، ص  9965ت )یشتاسبی، آورده شده اس ،زیستی دارندهایی که نزدیکی مفهومی با همواژه

هایی است کده مطلدو ،   ها  عاطفی و شناختمنظور از سازیار ، رفتارها، واکنش: سازگاری اجتماعی

شدود کده دارا    سخن سازیار به فدرد  اطدالق مدی    ۀشوند  در فرهنگ فشردانطباقی، متر یا سالم تلقی می

، ص  9961و شدرایط جدیدد اسدت )اندور ،      کار  با دیگران یا تطابق بدا محدیط  یرایش به همراهی و هم

ا  است که فرد را قدادر  شدهها  اجتماعی و رفتارها  انطباقی یادیرفته(  سازیار  اجتماعی مهارت9119
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از رفتارهدا    ،ها  متبت بروز دهد و همچندین سازد تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته و از خود پاسخمی

 ( 17، ص  9961نامتناسب اجتنا  کند )صادقی، 

پذیر  است که از طریق آن فرد با هنجارهدا  جامعده آشدنا    شدن هنجارها جامعهها  درونییکی از راه

ا  کده  آورد تا بتواند متناسب با هنجارها  یروه و جامعهمیاجرا در ۀآموزد و به مرحلها را میشود، آنمی

هنجارها  یروهی، وظدایف یروهدی را پذیرفتده و     نواشدن بازندیی کند و بر اثر هم ،برددر آن به سر می

نوایی شدخص  ین سبب دارا  رفتار  است که مورد پسند یروه است  همه اکار  را شناخته و بها  همراه

ندوایی عمقدی    ندوایی سدطحی و هدم   دو جنبه دارد؛ هم ،پذیر  استجامعه نتیجۀبا هنجارها  اجتماعی که 

ولدی   ؛ارد که فقط محض حفظ ظداهر در رعایدت هنجارهدا بکوشدد    دنوایی سطحی شخص را بر آن میهم

هدا  کدردن آن نوایی عمقی آن است که فرد هنجارها  اجتماعی را به صورت باطنی بپذیرد و بده دروندی  هم

نوایی عمقی فدرد بدا اشدکال مواجده     ل است، همدر حال تغییر و تحوّ اما در جوامع کنونی که دائماا ؛بپردازد

یابد که خود را بده  کند و فرد کمتر فرصت میسرعت تغییر میا و هنجارها  فرهنگی بههاست؛ زیرا ارزش

فدرد در جریدان هنجارپدذیر  بدا هنجارهدا        ،عالوه بدر آن  ؛طور عمقی با هنجارها  فرهنگی سازیار کند

فدرد   ،شدود، در نتیجده  رو مدی هبرو ،متضاد و متناقض و نامناسبی که با مقتضیات اجتماعی سازیار  ندارند

زیرا از یک طرف فرهندگ   ؛شودداند کدا  هنجار را بپذیرد  از این جهت دچار تعارض و سریردانی مینمی

بیند زند که پا  بند باشد و از طرف دیگر میدارد و نهیب میجامعه او را از پذیرش چیزها  جدید باز می

مقتضیات زمانی سازیار  و توافدق   ها و هنجارها  اجتماعی موجود باکه برخی از آدا  و رسو  و ارزش

هدا   هدا، ناسدازیار   ین جهت در بسیار  موارد میدان نسدل  ه اندارد و کارکرد خود را از دست داده اند  ب

ییرد )قرایی مقد ، آید و یگانگی اجتماعی در معرض خطر قرار میوجود میه روانی، اجتماعی و اخالقی ب

 ( 55، ص  9961

ثیر أخ آن سازیار  اجتماعی یک مفهو  نسبی است و تحدت تد  أار  و در رباید به یاد داشت که سازی

رفتدار آدمدی تحدت     ،کند، از سو  دیگدر دیگر فرق می ۀا  به جامعها و اعتقادات مختلف از جامعهفرهنگ

سداالن و سدایر عوامدل اجتمداعی قدرار دارد و      ثیر عوامل مختلفی از جمله خدانواده، مدرسده، یدروه هدم    أت

رسد که بین او و این عوامل تعادل و تعامل مناسبی صورت پدذیرد   در صورتی به کمال میشخصیت انسان 

هدا  تربیتدی، عوامدل    چون شیوهییر  سازیار  اجتماعی عواملی همبسیار  از محققان در شکل ۀبه عقید

شناسایی پرورش موثر است و وساالن، خانواده و آموزشها و اعتقادات حاکم، یروه همآموزشگاهی، ارزش
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ثر واقدع  ؤتواندد بسدیار مد   سازیار  اجتماعی در محیط مدرسه می ۀآموزان در زمینمسایل و مشکالت دانش

 شود 

شناسی دریافتن این حقیقت است کده تعدادل طبیعدی    شناسی کار جامعهبو  ظریاهاز ن :شناسیدیدگاه بوم

زیسدتی،  کنندد، هدم  ز آن استفاده مدی شناسان اشود  از جمله مفاهیم اصلی که بو چگونه در محیط حفظ می

پدردازان مهدم ایدن    که از نظریه 1و مکی9شاو ۀرقابت، هجو ، تعادل طبیعی و انطباق با محیط است  به عقید

مهداجرت و ایجداد منداطقی     ۀنشدها  کنترلدیدیاه هستند، مشکالت اجتماعی شهر شیکایو به علت الگوه

  کنداند و همانند ییاهی که در خاک رشد میجامعه جدا افتادهاست که در این مناطق اهالی از فرهنگ کلی 

هایی قرار دارند کده در اختیدار   ثیر جریانأاند و تحت تاجبار در کنار هم قرار یرفتهاین مناطق هم بهان ساکن

هدا  فرهنگدی   زیستی بیماریونه هستند در این مناطق یرایشاهالی دچار یک هم ،بنابراین  خودشان نیست

شکنی هستند  در معرض یادییر  الگوها  موافقِ قانون به طور  که افراد مرتباا ؛استقرار یافته است خاصی

باشد که فقر و در نتیجه میل این مناطق عد  حضور معیارها  فرهنگی مناسب می ۀلأبه نظر شاو و مکی مس

 ( 61، ص  9969ها  آن است )ممتاز، به انحراف از نشانه

کنند و دوست دارند احساخ کنند کده ایدن   در محیط فیزیکی بسیار متنوعی زندیی میها در واقع انسان

ها رسو ، دهند و برا  انسانها حس کنترل بر محیط را افزایش میها است  فرهنگها تحت کنترل آنمحیط

-رضایت دهند تا نسبت به خودشان احساخها اجازه میکنند که به آنها و هنجارهایی را فراهم میاسطوره

یویند که در یذشته چده چیزهدایی   ها نه تنها به مرد  میسازد و سنتبخشی داشته باشند  فرهنگ سنت می

ثر افتد، بدرا  انسدان آسدان    ؤبلکه انتخا  رفتارهایی را که ممکن است در زمان حال نیز م ؛ثر بوده استؤم

 ،هدا اسدتفاده کندیم   نفرهندگ از آ  ۀکنند  بعضی از عناصر فرهنگی که ممکن است در زمان تفکدر دربدار  می

ها  تربیت ها  اقتصاد ، خصوصیات تعامل اجتماعی، روشند از  الگوها  پوشیدن لباخ، فعالیتاعبارت

 ( 9969ها  تعلیم و تربیت نوجوانان و غیره )تریاندیس، کودکان، روش

همراه ارتباطات فدامیلی و   داند کهاجتماعی را مجموعه منابعی می ۀکلمن سرمای :اجتماعی ۀسرمای ۀنظری

شدود  ایدن   ه یا فرد جوان مفید واقع میاجتماعی و ادراکی بچّ ۀسسات اجتماعی جامعه است و در توسعؤم

ا  بده  العداده ها و جوانان مزیت فدوق انسانی بچه ۀسرمای ۀمنابع برا  افراد مختلف یکسان نبوده و در توسع

اجتماعی پلی است بدین رفتدار فدرد  و     ۀلمن از سرمای(  تعریف ک911، ص  9111آید )کلمن، حسا  می

امدا وجدود آن    ؛اجتماعی را نوعی دارایی برا  فرد در نظدر یرفتده اسدت    ۀو  سرمای ،جمعی  به طور حتم

                                                           
1 Shaw  

2 Mckay 
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آیند یدا خیدر از   کار میه که این منابع در زمان الز  بآمدن منابع ساختار  اجتماعی است  اینمنوب به پدید

بستگی دارد  یکی وجود احترا  به تعهدات و دیگر  سطح اعتماد در جامعه کده هدر   نظر کلمن به دو چیز 

هدا   وفور اقتصاد  در جامعه، تفاوت ۀچون درجتغییراتی هم ؛اندر از تغییرات در ساختار اجتماعیأثّدو مت

ت هدا  اجتمداعی و پشدتیبانی ارتباطدا    سدازیار  شدبکه   ۀیرفتن از دیگران، درجفرهنگی در دادن و کمک

 ( 911، ص  9111اجتماعی )کلمن، 

داندد  نخسدت روابدط اجتمداعی کده افدراد را قدادر بده         اجتماعی را دارا  دو عنصر مدی  ۀبوردیو سرمای

هایند و دو  مقدار و کیفیت مندابعی  هایش صاحب آنیروهیعنی هم ؛کند که دیگرانیابی به منابعی میدست

کندد تدا بده مندابعی مانندد      امکدان را بدرا  فدرد فدراهم مدی      اجتماعی این ۀآورد  سرمایکه فرد به دست می

 اجتمداعی عبدارت   ۀاصلی سدرمای  ۀها  اقتصاد  و آموزشی دست یابد  از نظر پاتنا  ایداطالعالت، فرصت

هدا   اجتماعی آن دسته از ویژیدی  ۀاز نظر و  سرمای« ها و هنجارها  مرتبط با عمل متقابلشبکه»ست از ا

ند اها عبارتکند  این ویژییه هماهنگی و همکار  برا  سود متقابل را تسهیل میسازمان اجتماعی است ک

 ۀ(  در کداربرد سدرمای  916، ص  9111)کلمدن،   متقابدل و اعتمداد اجتمداعی    ۀها، هنجارها  معاملاز  شبکه

 مجموعه منابعی مد نظر است که در ذات روابط خانوادیی و در سازمان اجتماعی جامعده وجدود   ،اجتماعی

دارد و برا  رشد شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است  این منابع برا  افراد مختلف متفداوت  

 (  97، 9961انسانی شان باشد )فیلد،  ۀتواند مزیت مهمی برا  افراد در رشد سرمایاست و می

 ،وده و در نهایتثر بؤها  سازمان ماجتماعی برآیند  است از روابطی که در کاهش انواع هزینه ۀسرمای

ست از انسدجا  اجتمداعی، بسدط    امهم آن عبارت ۀلفؤشود  سه مها رهنمون میور  سازمانبه افزایش بهره

پایددار   ۀیر جامعه به سو  بالندیی و توسعو هدایت ۀکنندمشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی که تقویت

 شود یزیکی، انسانی و فرهنگی جامعه حاصل میها  فاست  در واقع سرمایه اجتماعی از تعامل بین سرمایه

حمایت اجتماعی به میزان برخدوردار  از محبدت، همراهدی و توجده اعضدا        :حمایت اجتماعی ۀنظری

خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است  برخی حمایت اجتمداعی را واقعیتدی اجتمداعی و برخدی     

داند ( حمایت اجتماعی را مفهومی چندبعد  می9166) اراسوندانند  سدیگر آن را ناشی از ادراک افراد می

زیسدتی  یندد هدم  آ(  یکی از منابعی که بده وقدوع فر  911، ص  9966ییرد )علی پور، که هر دو را در بر می

ی و کمکدی اطدالق   ت، تسلّبه مراقبت، محبت، عزّ  حمایت اجتماعی حمایت اجتماعی است ،کندکمک می

حمایت اجتماعی شامل  ،(  همچنین9961کنند )سارافینو، ها به فرد عرضه مییروه شود که سایر افراد یامی
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دریافت آن هستند تا روابطشان را بهبود بخشند )الورا، یدرا  و ندوامی،    ۀمنابع اجتماعی است که افراد آماد

1117 ) 

هدا از  هندگ ثیر حوادث نامطلو  زندیی را کاهش دهد  فرأتواند تحمایت اجتماعی عاملی است که می

شوند و یا به کمک دیگران مشکالت خود را حل رو میهتنهایی با مشکالت خود روبنظر میزانی که مرد  به

ییدرد، تصدمیمات   یرا مشورت به طور یسدترده صدورت مدی   ها  جمعکنند، متفاوت هستند  در فرهنگمی

در  ،مده اسدت  بندابراین   ه ۀولیت ایدن تصدمیمات بدر عهدد    ؤشود و مسد فکر  اتخاذ میاغلب از طریق هم

یدرا کده   هدا  جمدع  ها  فردیرا، شکست در کار اغلب فشار بیشتر  به دنبدال دارد تدا در فرهندگ   فرهنگ

دهد حمایدت اجتمداعی   ها نشان می(  پژوهش65، ص  9969، شکست بین یروه مشترک است )تریاندیس

ویز آکنند و این یک دستما کمک میور که افراد  وجود دارند که در موقع نیاز به ست از این تصّا عبارت

هایی که حمایت متقابل اجتماعی وجود دارد، افراد آن کمتر بده  قو  برا  غلبه بر استرخ است  در فرهنگ

 ،هدا ت ایدن اسدت کده در ایدن فرهندگ     ند  شداید علّد  شومبتال می ،شودهایی که به بیمار  منجر میاسترخ

هدا  فردیدرا هسدتند، در معدرض     افدراد  کده در فرهندگ    تر اسدت  آوردن حمایت اجتماعی آساندستهب

فلمینگ و باو  کده    آیندکه به خاطر احساخ تنهایی و عد  حمایت جمع به وجود می هستندهایی استرخ

ها  بیشتر  هستند از باشند، معتقدند افراد  که دارا  حمایتپردازان مطرح حمایت اجتماعی میاز نظریه

ها  دوستی ها  مختلف اجتماعی از جمله شبکهدارند  درییر  افراد در شبکهکیفیت زندیی بهتر  برخور

که افراد با جذ  بیشتر در این  طور ه ند، بکو خانوادیی و ارتباطات همسایگی منابع حمایتی را فراهم می

ایدن  ر از ثّأشدوند  طبدق مطالعدات متد    کیفیت زندیی بهتر  برخوردار می به دنبال آن،ها از حمایت و شبکه

از سدالمت رواندی بهتدر      اندد و عمددتاا  ها  حمایتی قرار دارند، کمتر افسدرده دیدیاه، افراد  که در شبکه

ها  حمایتی برخوردارند )علی پور، سدجاد ، سدتاره فدروزان و بیگلریدان،     نسبت به افراد فاقد چنین شبکه

 شود آمیز میزیستی مسالمتهم رسانی وروابط حمایتی و امداد  (، همین امر باع  ارتقا917، ص  9966

کردن کند تا از طریق فراهمحمایت اجتماعی کاپالن، حمایت اجتماعی به افراد کمک می ۀبراساخ نظری

حمایت  ،تعاملی با سایرین(، توانایی تسلط بر محیط خویش را دارا شوند  در واقع ۀبازخوردهایی )در رابط

کند و نوعی پتانسدیل حمدایتی اسدت کده     ی کمک شایانی میاجتماعی به افراد در جهت رفع مشکالت روان

(  جدان  9971کند )خدمتگزار خوشدل، ها فراهم میها و دانشها، آموزشنیرو  الز  را برا  کسب مهارت

حمایت اجتماعی این است که در صورت وجود آن، استعدادها  فرد  شدکوفا شدده و زمینده     ۀکال  نظری
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توان به فراخور موضوع خانواده، دوستان، ها  حمایتی را مید  شبکهشوده میزیستی بهتر آمابرا  بروز هم

 ها در نظر یرفت ها  مدرسه و مانند آناطرافیان، یروه

 مرور تحقیقات داخلی و خارجی. 9

اجتماعی با مددارا در بدین دانشدجویان     ۀسرمای ۀشارع پور ،آزاد ارمکی و عسکر  در تحقیقی با عنوان بررسی رابط

 ۀرهدا  سدرمای  ها  علو  اجتماعی دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی به این نتیجه دست یافتند کده از میدان متغیّ  نشکدهدا

اجتمداعی انحصدار  و    ۀها  غیررسمی سیاسی و سدرمای ا  سن، شبکهرها  زمینهاجتماعی )بعد اعتماد نهاد ( و متغیّ

 ( 9966، و همکاران )شارع پورباشند ها  مدارا میکنندهترین تبیینارتباطی مهم

ثیر نیازها  بنیادین و حمایت اجتماعی در سازیار  أت ۀبراساخ فرضی( 9961)خوش کنش و همکاران 

طار  استان قزوین به ایدن نتیجده رسدیدند کده اثدر مسدتقیم حمایدت         ۀمنطق ۀآموزان متوسطاجتماعی دانش

عوامدل   ۀدر تحقیقی به بررسی رابط( 9911)آذین و موسو    اجتماعی بر سازیار  اجتماعی معنادار است

شدهر پرداختندد  نتداید تحقیدق      شهرستان فریدون ۀآموزان متوسطآموزشگاهی بر سازیار  اجتماعی دانش

 ۀرابط ،دهد که بین عملکرد دبیران، امکانات آموزشگاه و سبک مدیریت با سازیار  اجتماعیها نشان میآن

معندادار    ۀرابطد  ،ولی بین وضعیت فیزیکی آموزشگاه و سدازیار  اجتمداعی   ؛اردمتبت معنادار  وجود د

  وجود ندارد

ثیر چگونگی روابط والدین بر سازیار  اجتماعی أبررسی ت»خود با عنوان  ۀدر مطالع (9971) رستگاران

ادیی و به ایدن نتیجده رسدید کده بدین عوامدل خدانو        «سو  راهنمایی دخترانه شهر همدان ۀآموزان پایدانش

معندادار  وجدود دارد؛ یعندی چگدونگی روابدط والددین در        ۀرابط ،سازیار  اجتماعی فرزندان در مدرسه

آمددوزانی کدده در مدرسدده از سددازیار  اجتمدداعی مطلددوبی ثر اسددت  دانددشؤمدد هدداسددازیار  اجتمدداعی آن

ن ناسدازیار دارا   آمدوزا کده داندش   در حدالی  ،برخوردارند، دارا  والدینی با روابط مبتنی بر تفاهم هسدتند 

   مند نیستندوالدینی هستند که از روابط صحیح و براساخ تفاهم بهره

( نشدان داده اسدت کده    1111) ( و وایدت، هاسدتینگز  1119) لیندانن  و نتاید تحقیقات سدالووینا، ایتالیندا  

تغییدرات  ثیر أمیلر و سیرز در تحقیقدی بده بررسدی تد      ا  معنادار دارندحمایت اجتماعی و سازیار  رابطه

ها  ثانویه بوده ها در این تحقیق، دادهاند  روش آنها  مدارا  اجتماعی پرداختهمحیطی بر استمرار نگرش

فوق از شش پیمایش اجتماعی عمومی که به صورت مقطعدی بدین    ۀبه این معنا که برا  بررسی رابط ؛است

استفاده از تحلیل ریرسدیون بده ایدن نتیجده     ها با اند  آنانجا  شده بود، استفاده کرده 9177-9171ها  سال
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 ها  مدارا  اجتمداعی دارندد  ثیر معنادار  رو  شاخصأها  قبل از بلوغ و اوایل بلوغ ترسیدند که محیط

 ( 9961 ،و همکاران)شارع پور 

میان یادییر  مشارکتی، دریافت حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی پرداختده   ۀیایس به بررسی رابط

دهد که یادییر  مشدارکتی بدا میدزان حمایدت تحصدیلی و شخصدی       ها  و  نشان میبررسی است  نتاید

اما ارتباطی به احسداخ بیدزار  از مدرسده     ؛بستگی متبتی داردساالن همشده از جانب معلمان و همدریافت

 ( 1111)یایس، ندارد

قوق یروه دیگر را به اند و حرفتار  است که اعضا  یک جامعه در آن شریک -زیستی حالتی ذهنیهم

بده   ،ها حل کردآمیز با آنها  مسالمترا به شیوه موجودعنوان شریک مشروع و برابر که بایستی اختالفات 

خود باعد  افدزایش همکدار ، مشدارکت      ۀزیستی اجتماعی به نوبشناسند  بسط و یسترش همرسمیت می

دلیدل تندوع جوامدع، پیچیددیی ارتباطدات      ه شود  بد اجتماعی، کاهش تضاد ارزشی و توزیعی در جامعه می

قدرار یرفتده   و مورد توجه خداص   است ترضرور   زیستی اجتماعی امروزه از هر زمان دیگرموضوع هم

 است 

رها  یوندایونی بدر توسدعه و افدزایش     شود که متغیّبا مرور نظریات و تحقیقات این حوزه مشخص می

آزاد  کید دارد و شارع پور شارع پدور، أاجتماعی ت ۀقش سرمایکه پاتنا  بر نچنان ،زیستی اجتماعی موثرندهم

هدا  مددارا و   کنندده تدرین تبیدین  اجتمداعی از مهدم   ۀسدرمای کده  ارمکی و عسکر  در تحقیقی نشان دادندد  

( و 1111) ( وایت، هاستینگز1111) (، یایس9961) چون سارافینوزیستی است  اندیشمندان مختلفی همهم

زیسدتی اجتمداعی را   هدم  ۀکنندد قیقاتشان نقش حمایت اجتماعی به عنوان تبیین( در تح9961) خوش کنش

ویدژه  هثر بر رفتدار افدراد بد   ؤرها  مپذیر ، نقش والدین و فضا  خانواده از دیگر متغیّاند  جامعهنشان داده

لددین  ثیر روابط واأخود ت ۀزیستی است  رستگاران در مطالعکودکان و نوجوانان در موضوع سازیار  و هم

زیستی بیشدتر  تر در همو دریافت روابط خانوادیی مناسباآموزان را نشان داد  بر سازیار  اجتماعی دانش

 اش اثر متبت داشته است مورد مطالعه ۀنمون

با در نظر داشتن چارچو  نظر  و تجربی تحقیق سه متغیر مستقل سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی 

رابطه آنها با متغیر وابسته تحقیق یعنی همزیستی اجتماعی مورد آزمون قرار و روابط خانوادیی استخراس و 

 یرفت 
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 مدل تحقیق. 4 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 های تحقیقفرضیه. 5 

 دهد آموزان را افزایش میزیستی اجتماعی دانشاجتماعی بیشتر هم ۀسرمای -9

 شود آموزان بیشتر میزیستی اجتماعی دانشبا افزایش حمایت اجتماعی هم -1

 دهد آموزان را افزایش میزیستی اجتماعی دانشتر، همروابط خانوادیی مطلو  -9
 

 روش تحقیق. 6 

هدا   به این معنی که توزیدع ویژیدی   ؛روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایشی است

ه اسدت  از لحدا    بدین رویددادها بدود    ۀنظر بوده و هدف تبیین وضعیت موجود و شناسایی رابط آمار  مدّ

 ۀداندش کداربرد  در زمیند    ۀکه هددف توسدع  منظور این ؛هدف تحقیق، روش تحقیق از نوع کاربرد  است

ا  یرفتن معیار زمدان، مطالعده  نظرزیستی اجتماعی بوده است  تحقیق حاضر از نوع پهنانگر بوده و با درهم

 مقطعی است 

اعی به معنا  هماهنگی و تعاون دو یا چندد موجدود   زیستی اجتمهم :تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پردازند و تعامل مطلدو  اجتمداعی را   دیگر میا به تکمیل یکهآن ،دیگر استها( با یکزنده )افراد و یروه

(  در محدیط  716، ص  9976نهند )سداروخانی،  زیستی بنا میبا انطباق متقابل و پیاپی در جهت استمرار هم

داشدتن در  یذاردن به دیگران، قدردانی از دیگران، صداقتدبانه با دیگران، احترا ؤه و ممدرسه رفتار دوستان

ها، کمک به دیگران شنود در مواجهوروش یفتبردن کاربهبرابر دیگران، مواظب رفتار و یفتار خود بودن، 

ترها  کدالخ و  واردها، رعایت حال ضعیفرفتار  با تازهداشت، رعایت قوانین مدرسه، خوشبدون چشم

هدا  تحمدل و خدودکنترلی،    ( مهارت961، ص  1115،  ، پرالتا و سانچزها )فونتهکالسیدفاع از حقوق هم

 حمایت اجتماعی زیستی اجتماعیهم

 روابط خانوادگی

 اجتماعی ۀسرمای



 سيزدهمسال                              مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                             542

( از 91، ص  1111 رویدی ) میندو،  ر انتقداد  و یشداده  دلی، تفکّد حساسیت و توجه به نیازها  دیگران، هم

 اند زیستی اجتماعی در نظر یرفته شدهها  همجمله شاخص

 ۀاجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بدالفعلی اسدت کده نتیجد     ۀاز نظر بوردیو سرمای اجتماعی: ۀسرمای

شده و شناخت متقابل بین افراد یا به عبارت دیگر عضویت بادوامی از روابط کمابیش نهادینه ۀمالکیت شبک

اد، همکدار  و  چدون اعتمد  مفاهیمی هم ۀ(  این مفهو  دربردارند916ص   9961 در یروه است )تاجبخش،

یابی به هدفی کده بدر مبندا     به نحو  که یروه را به سمت دست ؛روابط متقابل بین اعضا  یک یروه بوده

 کند ها و معیار راید در جامعه متبت تلقی شود، هدایت میارزش

ها  دوستی و خدانوادیی  ها  مختلف اجتماعی از جمله شبکهدرییر  افراد در شبکه حمایت اجتماعی:

کیفیدت زنددیی    به دنبال آن،تباطات همسایگی بوده که افراد با جذ  بیشتر در این شبکه از حمایت و و ار

(  در این مطالعه حمایت اجتماعی شامل مراقبدت،  96، ص  9966شوند )آقا محمدیان، بهتر  برخوردار می

 کنند ها به فرد عرضه میی و کمکی است که سایر افراد و یروهمحبت، تسلّ

در این پژوهش منظور از روابط خانوادیی میزان صمیمیت، چگونگی روابط بین اعضا  خانوادگی:روابط 

عاطفی خانواده، حفظ جایگاه و احترا  هدر یدک از اعضدا  خدانواده، مشدارکت در مددیریت امدور         و جوّ

 ها طرح و مورد سنجش قرار یرفت یویه ،باشد و بر این اساخخانواده می

)ارجداع   9ییدر ، از اعتبدار صدور    انددازه ۀ برا  ارزیابی اعتبار وسیل :اندازه گیری ۀاعتبار و پایایی وسیل

شناسدی و دبیدران علدو  اجتمداعی( و بدرا  بررسدی پایدایی        جامعه تادانشده به برخی اسها  طراحییویه

هدا در  د  مقدار ضرایب حاکی از پایدار  درونی یویهشها  مذکور، از ضریب آلفا  کرونباخ استفاده یویه

 قابل قبول است  حدّ
 

 متغیرها به مربوط هایگویه پایایی تحلیل نتایج -0 جدول

 هاگویه پایایی ضریب هاگویه تعداد متغیر

 71/1 11 اجتماعی زیستیهم

 71/1 91 اجتماعی حمایت

 65/1 91 خانوادگی روابط

 51/1 96 اجتماعی ۀسرمای

 

                                                           
1 Face Validity  
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دانشدگاهی شدهر تبریدز بده     آموزان دختر مقطع پیشدانش ۀیلّآمار  پژوهش ک ۀجامع :گیرییند نمونهآفر

ا  ییدر  خوشده  نمونده  ۀنفر براساخ فرمول کوکران و به شدیو  951که از این تعداد  است نفر 6655تعداد 

پدرورش  وآمدوزش  ۀیانشده پاسخ یفتند  نواحی پندها  طراحینامها  انتخا  شده و به پرسشمرحلهچند

( برا  6و  9، 9ها  ناحیه )ناحیه سهها اند که از میان آن  مورد استفاده را تشکیل دادههاشهر تبریز خوشه

هدا  تحصدیلی بده    بررسی انتخا  شدند  در هر ناحیه با توجه به جمعیت دانش آموز  هر یدک از رشدته  

نفدر و   916ریاضدی   ۀنفدر، رشدت   966تجربی  ۀنفر، رشت 71علو  انسانی  ۀد  رشتشها انتخا  تناسب نمونه

شده با توجه به جهت آور ها  جمعها  مورد نظر، دادهنامهنفر  بعد از تکمیل تعداد پرسش 96هنر  ۀرشت

مدورد   SPSSافدزار  بعد از ویرایش از طریق ندر   ،د و در نهایتشاالت، کدیذار  شده و وارد کامپیوتر ؤس

 تحلیل قرار یرفتند وتجزیه

 های تحقیقیافته .7

 7/91علدو  انسدانی،    ۀدرصد در رشدت  7/11ریاضی،  ۀآموزان در رشتدرصد دانش 1/91ها براساخ یافته

 7/17هنر مشغول تحصیل بوده اندد  از نظدر محدل سدکونت      ۀدرصد در رشت 6/6تجربی و  ۀدرصد در رشت

-  داندش مشخص شد میانگین معدل کتبی سال سوّ ،اند  همچنیندرصد روستایی بوده 9/1درصد شهر  و 

زیسدتی  ، میانگین متغیدر هدم  (1)براساخ نتاید جدول  بوده است  99/1با انحراف استاندارد  66/95 آموزان

آمدوزان بداالتر از متوسدط    زیستی اکتدر داندش  ین معنی که میزان همه اب است؛ 76/57آموزان اجتماعی دانش

 ۀ، متغیدر سدرمای   96/71ر حمایت اجتمداعی  ( بوده است  این میانگین برا  متغی9ّ)وسط طیف مورد استفاده

 بوده است  15/69ر روابط خانوادیی و متغیّ 51/51اجتماعی 
 

 تحقیق اصلی متغیّرهای توصیفی هایآماره -2 جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 16/15 76/6 16/91 76/57 زیستی اجتماعیهم

 911 1 17/91 96/71 حمایت اجتماعی

 911 1 17/91 51/51 اجتماعی ۀسرمای

 911 11/91 11/99 15/69 روابط خانوادگی
 

 

 

                                                           
  است شده محاسبه صد تا صفر مبنا  بر نمرات 9
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 هاآزمون فرضیه

بستگی پیرسون استفاده شد  نتداید نشدان داد   اساسی تحقیق از آزمون ضریب هم ۀبرا  آزمون سه فرضی

( بدا  991/1( و روابط خانوادیی )916/1اجتماعی ) ۀ(، سرمای961/1هر سه متغیر مستقل حمایت اجتماعی )

ر دو متغیّد  ۀاما در این میدان شددت رابطد    ؛اندمعنادار و متبت داشته ۀرابط ،زیستی اجتماعیهم ۀر وابستغیّمت

 ر روابط خانوادیی بوده است  اجتماعی بیش از متغیّ ۀحمایت اجتماعی و سرمای
 

 تحقیق مستقل متغیّرهای و اجتماعی زیستیهم بین بستگیهم ضرایب -9 جدول

 روابط خانوادگی ایه اجتماعیسرم حمایت اجتماعی 

عی
ما

جت
ی ا

ست
مزی

ه
 

961/1r= 

111/1P= 

951N= 

916/1r= 

111/1P= 

951N= 

991/1r= 

199/1P= 

951N= 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع. 8

ر هاسدت  بداالترین مفهدو  آن تصدوّ    یر شدت و ضعف در روابط انسدان ی نشانزیستی در معنایی کلّهم

-کنند و پاییندیگر زندیی میراد مختلف که در هماهنگی و سازش با یکترکیبی از اف ا  است کامالاجامعه

دیگدر، بدا هدم زنددیی     شود این است که چنین افراد  بدون طدرد یدک  ترین مفهومی که از آن برداشت می

ها  تربیتی، حمایت اجتماعی، چون خانواده، شیوه ؛رها  مختلفیبسیار  از محققان متغیّ ۀکنند  به عقیدمی

بسدتگی بدین   هدم  ۀدر این پژوهش نتیج رند ثّؤزیستی اجتماعی مییر  هماجتماعی و غیره در شکل ۀسرمای

 ۀرفدتن سدرمای  یعنی با باال ؛آموزان معنادار و مستقیم بوده استزیستی اجتماعی دانشاجتماعی و هم ۀسرمای

سو با دیدیاه افراد  چون هم این یافته  یابدآموزان نیز افزایش میزیستی اجتماعی دانشاجتماعی میزان هم

باشد که بده بررسدی   ( می9966)و همکاران شارع پور  تحقیق ۀسو با نتیجهمبوردیو و یاتنا  و تا حد  غیر

ها  علو  اجتماعی دانشگاه تهران و عالمه طباطبدایی  اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده ۀسرمای

اجتماعی، اعتماد اجتماعی با تما   ۀرها  سرمایدهد که از میان متغیّمی ها نشانپرداخته بود  نتاید تحقیق آن

 معکوخ و معنادار داشته است  ۀابعاد با مدارا رابط

کده بتوانندد بده     آموزان افزایش یابد، به طدور  اجتماعی دانش ۀهر قدر میزان سرمای ،براساخ این یافته

هند که مورد اعتمداد اطرافیدان هسدتند، بده همدان میدزان       دوستان، خانواده و اطرافیان اعتماد کنند و نشان د

دهندد و در  زیستی بیشتر  در محیط مدرسده از خدود نشدان مدی    ها بیشتر شده و هممشارکت اجتماعی آن

 کنترل رفتارها  خود تالش بیشتر  خواهند داشت 
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حمایت اجتماعی کند، حمایت اجتماعی است، زیستی بیشتر فرد کمک مییکی دیگر از منابعی که به هم

توانند در موقع نیداز بده مدا    دریافت این احساخ است که همواره افراد  در دسترخ ما وجود دارند که می

دار و آمدوزان در ایدن پدژوهش معندی    زیستی اجتماعی داندش بین حمایت اجتماعی و هم ۀکمک کنند  رابط

ایتالیندا   و (، مطالعدات سدالوویتا  9961) و همکداران تحقیق خوش کنش ۀمستقیم بوده است  این یافته با نتیج

اندد بدین   باشد کده نشدان داده  خوان می( هم1117( و سسیال و بلگریور )1111(، وایت و هاستینگز )1119)

کده اشخاصدی کده     طدور  ه بد  ؛مستقیم، متبت و معنادار  وجود دارد ۀزیستی و حمایت اجتماعی رابطهم

سازیار  بهتر  داشته و در مواقع لدزو    ۀته باشند، روحیر حمایت اجتماعی دیگران را داشاحساخ و تصوّ

سداز  والددین و   تالش در جهت آیداه  ،دهند  بر این اساخزیستی اجتماعی خوبی نیز از خود نشان میهم

ر و در نتیجده  تواند در ایجاد و تقویت حمایدت ایدن احسداخ و تصدوّ    میمدارخ در این خصوص   اولیا

 ر خواهد بود ثؤزیستی اجتماعی متقویت هم

ها  تحقیق بود کده طبدق   زیستی اجتماعی از دیگر فرضیهبستگی بین روابط خانوادیی و همبررسی هم

    این یافته با تحقیق رستگاران تدا حددّ  استر معنادار و مستقیم بین این دو متغیّ ۀرابط ،آمدهدستهنتاید ب

  سدوّ  ۀآمدوزان پاید  یار  اجتمداعی داندش  ثیر چگونگی روابط والدین در سداز أسو است که به بررسی تهم

راهنمایی شهر همدان پرداخته و به این نتیجه رسید که چگدونگی روابدط والددین در سدازیار  اجتمداعی      

آمدوزانی کده در مدرسده از سدازیار  اجتمداعی مطلدوبی       ثر اسدت و داندش  ؤدر مدرسده مد   هدا فرزندان آن

آمدوزان  این در حالی است کده والددین داندش     هم هستندبرخوردارند، دارا  والدینی با روابط مبتنی بر تفا

 مند نیستند ناسازیار از روابط صحیح و مبتنی بر تفاهم بهره

زیسدتی اجتمداعی   ییر  هدم یر اهمیت نهاد خانواده و روابط خانوادیی در شکلخوبی نشاناین یافته به

محبت و توجه )نه افدراب و تفدریط( را    ۀکنند و طریقباشد  والدینی که از فرزند خود حمایت منطقی میمی

 ،تواند در تما  مراحدل داند که میدهند، چنین فرزند  میبودن را میدانند و به فرزند خود احساخ مهممی

 ،دیگدران  ۀآموزد که در مدواقعی بایدد بده خداطر خواسدت     کند و احساخ تنهایی نکند و می تکیهخانواده به 

خدانواده در فدرد شدکل     ۀواسدط ه هدایی کده بد   چنین ویژیدی اشد  اینرغم میل خود در جمع سازیار بعلی

زیستی اجتماعی بهتر  با دیگران داشته باشدد و  شود فرد همباع  می ،وقتی به اجتماع انتقال یابد ،ییردمی

ایر عکس موارد باال در خانواده حاکم باشد، محبت به کودک مشروب به این و آن باشد، هر کس بده فکدر   

بداز  را یداد یرفتده و    چنین کودکدانی لدد  این  ها  فرد زوریو در خانواده انجا  شودخواسته خود باشد و
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چندین کودکدانی    ،دیگران برایشان مهم نیست ۀکوشند در هر شرایطی حرف خود را پیش ببرند و خواستمی

 ند بود زیستی اجتماعی مطلوبی نخواهدادن همدر نوجوانی نیز قادر به نشان ،با این روابط آشفته

جامعده بدا توجده بده      کدلّ  ،آموزان در مدارخ و در نهایدت زیستی اجتماعی دانشبرا  ارتقا  سطح هم

ها  جمعی و مدارخ شود از طریق رسانهزیستی اجتماعی افراد پیشنهاد میاهمیت روابط خانوادیی در هم

شدده و بروشدورهایی جهدت     آمدوزان تهیده  ا  در همین زمینه برا  والدین داندش ها  آموزشی ویژهبرنامه

 آموزان قرار ییرد ها در اختیار دانشآیاهی خانواده  ارتقا

هدا  آموزان، تشدویق آن توانند با تروید و آموزش روابط دوستانه در بین دانشمدارخ می ،از طرف دیگر

و همددلی را در مددارخ افدزایش دهندد      ل درسدی، حدسّ  ئدیگر در حل مسابه احترا  متقابل، کمک به یک

ها را در برقرار  ارتباب صحیح، کنتدرل هیجاندات و تعصدبات خدویش، آیداهی از حقدوق،       ها  آنتوانایی

 ،ها  میان افراد را باال ببرند و به این وسدیله ها و تفاوتها  خود، درک شباهتها و ضعفها، قوتارزش

ها  فدرد  در بدین   د تفاوتبه خاطر وجو ،همچنین نند کزیستی را در جامعه فراهم هم تقویت حسّ ۀزمین

توانند مان آن میخانوادیی و غیره، مدرسه و معلّ ۀها  هوشی، شخصیتی، زمینچون ویژییآموزان همدانش

آمدوزان را  که روابط درون و برون یروهدی داندش  ها  تدریس مشارکتی ضمن اینبا ایجاد و تقویت روش

 ند کنتجربه  زیستن را عمالاهمدیگر و باها  تحمل یکها مهارتشوند آنباع  می ،ارتقا دهند

 نامهکتاب
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