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 چکیده:
شناختی  هدف این مقاله بررسی رابطه گرایش به جهانی شدن با سالمت روان

ز و جامعه مخاطره است. نظریه جهانی ک، مبناي نظري  شدن گیدن آمیز اولریش ب
آماري در این پژوهش، تعداد  این پژوهش می شجوي در د 16409باشند. جامعه  ان

ستند که با روش طبقه شگاه شهید چمران اهواز ه اي متناسب با  حال تحصیل دان
سی و  شکده و مقطع تحصیلی) و با توجه به جدول کرج سیت، دان حجم (جن

شتر این تعداد  به  377مورگان، تعداد  راي اطمینان بی  400نفر انتخاب گردید و ب
زار جمع دارد شده است. ها، پ آوري داده نفر افزایش یافت. اب ستان شنامه ا رس

رم هاي جمع داده ستفاده از ن د و از  SPSSافزار  آوري شده با ا تجزیه و تحلیل شدن
ستفاده گردید. یافته ستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره ا هاي  ضریب همب

ست که بین گرایش به جهانی عی و اقتصادي با  پژوهش، حاکی از آن ا شدن اجتما
شناختی دان ستقیم و معنادار و بین گرایش به سالمت روان شجویان، رابطه م

آنان، رابطه معکوس و  جهانی شناختی  شدن سیاسی و فرهنگی با سالمت روان
ه معادله رگرسیونی، فقط دو متغیر گرایش به  معنادار وجود دارد و با توجه ب

ع  جهانی عی و فرهنگی در مجمو شناختی  111/0شدن اجتما از واریانس سالمت روان
شناختی با سالمت  کنند. در پی بررسی متغیرهاي جمعیت یین میرا تب

شناختی عی نیز دریافته شد که میان درآمد و  روان ـ اجتما گاه ذهنی اقتصادي  پای
ستقیم و معنادار وجود دارد با ک رابطه م شناختی ی همچنین دریافته ؛ سالمت روان

غ شناختی در بین زنان و مردان و شا گین سالمت روان لین و بیکاران شد که میان
شان نمی معناداريتفاوت  -دارد؛ اما بین مجردین و متأهلین تفاوت معناداري را ن

 دهد.
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 مسأله یانب و دمهمق
اي دیالکتیکی دانست که در چارچوب آن رویدادهاي توان پدیدهشدن را میجهانی

گذارد. این یک نقطه از زمین، تأثیرهایی حتّی متضاد در جوامعی بسیار دوردست می
ي روابط شدن نه تنها عرصهدیالکتیک، همان دیالکتیک امر محلی و جهانی است. جهانی

ي دهد؛ بلکه گسترهفراتر از آن گسترش می ي زمین و حتیاجتماعی را در سرتاسر کره
 :Golmohammadi, 2002( کندتر میتأثیرپذیري اجتماعی را هم به همان اندازه فراخ

51.( 
   اظهار  Allen & Massey طور کهاي چندبعدي است. همانشدن، پدیدهجهانی

ت، تجارت و شدن ارتباطاهاي بسیاري وجود دارند؛ شامل جهانیشدندارند؛ جهانیمی
شدن تولید، به نظر هاي فراملی براي جهانیفرهنگ و در سطح اقتصادي، اعمال شرکت

ما در جهانی شناسانی چون گیدنز، بنا به نظر جامعه ).Miles, 2013: 97( آینداساسی می
شناسی این است که تحلیل ي جامعهبریم و وظیفهبا تحوالت بسیار شگرف به سر می

اگر  ).Giddens, 2001: 61( زبور چه تأثیري بر زندگی امروز ما دارندنماید؛ تحوالت م
     ي کنیم؛ این امر تا حد زیادي نتیجهزندگی می» یک جهان«ي ما در امروز همه

ترین شدن از جمله مهمهاي ارتباطی است. مسلماً فرایندهاي جهانیشدن رسانهجهانی
دهند. بسیاري از مسایل بنیادي ونی رخ میهاي اجتماعی هستند که در زمان کندگرگونی

ي جهانی بیش اند؛ لزوماً بردي جهانی دارند. جامعهکه زندگی انسانی را امروز احاطه کرده
 شودشدن شناخته میاز پیش متقابًال وابسته شده است؛ فرایندي که به عنوان جهانی

)Giddens, 1997: 582-588.( 
ریسک و اطالع از آن و تفطن مردم تحصیل ترین شاخص جوامع مدرن، وفور مهم

ي پست مدرن یا ختم مدرنیته نیست و کرده و داراي سطحی از رفاه است. این دوران، دوره
این دوران را عصر  Beck Ulrich تواند تداوم مدرنیته و تعمیق آن به شمار آید.می

Reflexive انسان در این شرایط انجامد و ها میتر شدن فردیت انسانخواند که به ژرفمی
شود؛ هایی که با آن مواجه میمجبور است؛ خود براي خویشتن، مسیر زندگی و ریسک

برد که عبارت تصمیم بگیرد. این روند راه به تحولی بنیادین و عمیق در اجتماع بشري می
گیري کنی و برافتادن اشکال سابق انسجام و پیوستگی اجتماعی و شکلاست از ریشه

صور جدید پیوستگی و انسجام اجتماعی که در این فاصله، طبعاً دورانی از اشکال و 
 ).Ghasemi, 2009: 43( آشفتگی و بالتکلیفی وجود خواهد داشت
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شود هاي مهم محسوب میبر این اساس، سالمت روانی افراد جامعه از جمله دغدغه
الي خود و جامعه که در صورت نبود آن، افراد جامعه نخواهند توانست براي رشد و اعت

هاي پیشرفته، تبلیغات شدن ارتباطات، فناوريروند جهانی«تالش کنند؛ از سوي دیگر
تر تر و بیشو ... روز به روز بیش )Miles, 2013: 97( »تجاري، اقتصاد، سیاست، فرهنگ

توانند مخرب یا مفید گذارد و این تأثیرات میشود و بر دیگر جوامع و افراد تأثیر میمی
چه بیش از هر چیز دیگر در این پژوهش اهمیت دارد؛ اشند؛ به همین دالیل است که آنب

هاي سبک شدن بر سالمت روانشناختی به عنوان یکی از مؤلفهتأثیر گرایش به جهانی
 .زندگی سالمت محور است

ترین فعالیت رایج» سازمان ملی جوانان«ي ملّیِ انجام شده در ي مطالعهبر پایه
نوجوانان و جوانان، تماشاي تلویزیون، گوش دادن به موسیقی، معاشرت با دوستان، فراغتی 
دهد که ها نشان میکتاب، روزنامه و مجله و تماشاي ماهواره بوده است. این یافته يمطالعه

 ).Kayhan, 2012: 119( ي فراغت، بیش از مصرف فعاالنه آن استمصرف منفعالنه
)، 1392( )، یوسفی و محمدخانی1393( همکاران هاي فالحیان وهمچنین پژوهش

نشان داد که برخی از مشکالت روانشناختی مانند اضطراب،  ،)1390( احمدي و همکاران
شود. با توجه به آنچه بیان شد به پرخاشگري، سردرگمی و ... در بین دانشجویان دیده می

ارتباط با گرایش ان، بیرسد؛ بروز برخی از مشکالت روانشناختی در بین دانشجوینظر می
ترین سؤال این تحقیق این است که چه شدن نباشد. بر این اساس، اصلیآنان به جهانی

 شدن و سالمت روانشناختی دانشجویان وجود دارد؟اي میان گرایش به جهانیرابطه
 

 پیشینه پژوهش
 تحقیقات داخلی الف)

شدن بر جهانی ند کهدریافتپژوهش پیمایشی در یک  ،)1395باقري و همکاران (
شدن از قبیل میزان هاي جهانیو اغلب مؤلفهاست آموزان مؤثر ي دانشتغییر الگوي تغذیه

گروه همساالن با تغییر الگوي تغذیه و  اي، مدگراییاستفاده از اینترنت، تبلیغات رسانه
  ).Bagheri & et. al., 2016: 59( دي معناداري دارنرابطه

شدن بر سالمت افراد جامعه با بررسی اثر جهانیبه )، 1394ن (حضار مقدم و همکارا
-2009ي زمانی کشوري از کشورهاي در حال توسعه در دوره 144 ياستفاده از یک نمونه

 پنجاز سه متغیر نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ مرگ و میر زیر اند. آنان پرداخته 1970
هاي سالمت و از سه متغیر وان شاخصعنسال و متوسط امید به زندگی در بدو تولد به
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 هايعنوان شاخصشدن سیاسی بهشدن اجتماعی و جهانیشدن اقتصادي، جهانیجهانی
هاي سالمت شدن منجر به بهبود شاخصکردند و دریافتند که جهانیشدن استفاده جهانی

ایر شدن، تأثیر بیشتري نسبت به سي اجتماعی جهانیگردد که در این میان، مؤلفهمی
  ).Hozzar Moghaddam & et. al., 2015: 199( ها داردمؤلفه

پیرامون  ،بررسی متون پژوهشی در جهان و ایران)، نیز به 1393منتظري و همکاران (
نتایج این پردازند. میمیالدي  2012شدن و سالمت روان از آغاز تا پایان سال جهانی

داري و ن و گاه سوار بر موج سرمایهشدن به انحاء گوناگوجهانی د کهبررسی نشان دا
 ثیرات غالباًأثر نموده و بر اساس اسناد موجود، این تأها را متاستعمار، سالمت روان انسان

ثیرات منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در شیوع أاین ت يمنفی بوده است. نتیجه
گمی در هویت مصادیقی از اختالل در سالمت روان همچون افسردگی، اضطراب، سردر

 ).Montazeri & et. al., 2014: 235( ثر بوده استؤافراد، خودکشی و غیره م
شدن و بحران هویت جوانان ین جهانی)، دریافتند که ب1390( نوابخش و نیکوکار

عنوان یکی از بخش بهمستقیم و قوي وجود دارد و کاهش اهمیت عناصر هویت يرابطه
ان هویت جوانان تأثیرگذار است. همچنین فرهنگ شدن نیز بر بحرپیامدهاي جهانی

 ،شدنجهانی يگرایی از نوع غربی و استفاده از محصوالت تولیدي غرب در دورهمصرف
شدن و عدم با بحران هویت جوانان دارد و بین آگاهی در باب جهانی یمستقیم يرابطه

عنوان یکی رهنگ بهشدن فوجود دارد. بین جهانی یمستقیم يبحران هویت جوانان رابطه
وجود دارد. همچنین در  یمعکوس يشدن و بحران هویت جوانان رابطههاي جهانیاز شاخه

هاي جمعی و بحران هویت جوانان نیز به اثبات این تحقیق عدم وجود رابطه بین رسانه
 ).Navabakhsh & Nikookar, 2011: 89( رسید

 
 ب) تحقیقات خارجی

Kooienga and Carrier (2015) ) پرستار ي نقشبه رابطه )،2015کوینگا و کریر 
کنند و اشاره می جهانی یک استانداردو  هاي بهداشتی اولیهي  مراقبتارائه در متخصص

ي ارائه در متخصص پرستار شدن، نقشتحت تأثیر جهانیکنند که چنین بیان می
هاي ضروري تمراقبو پرداختن به  است، دگرگون شده هاي بهداشتی اولیه مراقبت

 ).Kooienga & Carrier, 2015: 804( در سراسر جهان برآورده نشده است بهداشتی
بین  کشور در حال توسعه، 70هاي پنلبا استفاده از داده)، 2015ولندر و همکاران (

کودکان را توضیح  و سالمت، دموکراسی شدنجهانی بین ي رابطه 2009و  1970هاي سال
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را کاهش  مرگ و میر نوزادان شدن،که جهانی دهدآنان نشان می نتایج تحقیق .دهندمی
ان را بهبود کودک سالمتطور کلی پیامدهاي و بهدموکراسی را در کشورها  سطح دهد ومی
در  .است رابطه اي درمتغیر واسطه ترینمهم تغذیه، همچنین آنان دریافتند که .بخشدمی

کشورهاي  سالمت کودکان درم در بهتر شدن ه همراه با و دموکراسی شدنجهانی نتیجه،
 ).Welander & et. al., 2015: 52( مؤثرند در حال توسعه
ي شدن، چگونگی تبدیل شدن فزایندهجهانیکند که بیان می)، 2015البونته (

گیرد که د و نتیجه میدهپیوستگی و وابستگی ملت، مردم، و اقتصاد را توضیح می
هزینه و حقوق بشر، به دانش جدید سالمت، فناوري سالمت کم شدن از طریق انتشار جهانی

با این حال، بسیاري از خطرات بهداشتی را نیز به ولی  بهبود سالمت کمک کرده است
  ).Labonte, 2015: 198( ارمغان آورده است

هاي علم بهداشت محیط زیست در پس از پیشرفتکند که )، بیان می2011نولتون (
اند که به چه میزان، سالمت بشر به ع رو به رشد، درك کردهقرن بیستم، جوام

هاي محلی و جهانی بستگی دارد. هاي طبیعی، متعادل و غیر آلوده در مقیاس اکوسیستم
ها، جریان رو به رشد کاالها، شدن، اتصال درونی اقتصاد ملتکند که جهانیوي بیان می

 المللی افزایش داده استهاي بینگذاري، جمعیت و آلودگی را در سراسر مرزسرمایه
)Knowlton, 2011: 995.(  
 

 مبانی نظري پژوهش
 شدنهاي جهانینظریه -

ي هایی چون طرح نظریهشدن را باید در زمینهبه لحاظ نظري خاستگاه جهانی
»Mcluhan-Marshal « ي جهانی و فشرده شدن جهان در در خصوص دهکده 1960در

  ي همگرایی مانند پردازان نظریهنظریه يو نیز در اندیشه» اتاکتشافات در ارتباط« کتاب
»Kerr« ،»Dunlo « و»Harbison «جستجو نمود )Ghaffari & Ebrahimi Loya, 

2005: 251-252.( 
Saint, Simon, Henri ساز و ي عملکرد نیروهایی جهانیعقیده داشت که به واسطه

اي شوند و جامعهبیش از پیش تضعیف می فرهنگی ـ آفرین، حد و مرزهاي سیاسیهمگونی
جهانی شکل خواهد گرفت. دو نیرو یا عاملی که از دیدگاه سن سیمون در فرایند 

، شاگرد سن Cont-Augustاالجتماع است. شدن و علمشدن مؤثرند، صنعتی جهانی
ام مند بود؛ همگونی و همبستگی فزاینده و سرانجسیمون، که به فرایند پیشرفت بشر عالقه
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دانست. می» مراحل سه گانه«ي جهانی را در گرو پشت سر گذاشتن گیري یک جامعهشکل
ي ي خداشناسی و مرحلهي جوامع سرانجام از مرحلهکنت بر این باور بود که همه

ي اثباتی خواهند رسید. در سومین مرحله، کل نوع کنند و به مرحلهمابعدالطبیعی عبور می
 ).Golmohammadi, 2002: 32( خواهد بود بشر، واحد اجتماعی اصلی

گیري جامعه شدن و شکلي جهانیدر حالی که سن سیمون و اگوست کنت ریشه
 Durkheim-Emileکردند؛ جهانی را در علم و صنعت و تحول ذهنی بشر جستجو می

سیاسی و  ـ ي فروپاشی مرزهاي فرهنگیساز و تسهیل کنندهاي اجتماعی را زمینهپدیده
شناسی دورکیم، فروپاشی نظم اجتماعی سنتی اساس جامعه دانست. بری جهانی میهمگون

آید. ي فرایند نوسازي، گامی مهم در راستاي افزایش همگونی جهان به شمار میبه واسطه
هایی استثنایی قایل بود، نوسازي که براي جوامع اروپایی و تمدن غربی ویژگیوبر هم با آن

ي دانست. این تأثیر در درجهشدن میر مهم در فرایند جهانیو تجدد را عواملی بسیا
برخالف  Weber-Maxپذیر است اما از دیدگاه ي گسترش عقالنیت امکاننخست به واسطه

داري ذاتاً نظامی مایل به تعمیق درونی اقتصادي پیشین، نظام سرمایه ـ هاي اجتماعینظام
ظر پس از این که شکل گرفت؛ رشد و ن و گسترش بیرونی است. بنابراین، نظام مورد

هایی چه این رشد و گسترش با فراز و نشیب و نوسان کند. گرگسترش خود را آغاز می
ي موانع و مرزهاي طبیعی، سیاسی و شود و دیر یا زود همههمراه است ولی متوقف نمی

همزمان  شدن، فرایندي است که تقریباًتوان گفت: جهانینوردد؛ پس میفرهنگی را در می
داري در منطق داري آغاز شده است و گسترش یابندگی نظام سرمایهگیري سرمایهبا شکل

-Englesداري است که مارکس و انباشت، نهفته است. با توجه به این ویژگی سرمایه
Friedrich اندسازي جهان دانستهنظام مورد نظر را متولی یکپارچه )Golmohammadi, 

2002: 33-35.( 
گیري نظام شدن است؛ فرایند شکلکه در رأس مخالفان جهانی Wallerstain ظراز ن

ي شانزدهم میالدي آغاز شده و اکنون به اوج خود رسیده است. نظام جهانی جهانی از سده
ها و کارآمدي خود حاوي تضادهایی است که در نهایت به داري به رغم تمام تواناییسرمایه

شود؛ تضادهاي آن تر جهانی میهر چه این نظام بیش فروپاشی آن منجر خواهد شد.
از  ).Nademi, 2009: 146( تر خواهد شد و رو به زوال خواهد رفتتر و عمیقگسترده

ها است ي فرهنگ غرب بر دیگر فرهنگشدن فرهنگی به معناي سیطرهدیدگاه وي جهانی
کردن او معتقدند: غربیکه به دوگانگی فرهنگی در جنوب منجر خواهد شد. منتقدانی چون 

ي شدن باشد؛ زیرا غرب، خود از مشکالت عدیدهتواند آخرین و بهترین پاسخ به جهانینمی
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روست. از نظر هاي بسیاري در این زمینه روبهبرد و با چالشاجتماعی و فرهنگی رنج می
در حال سازي منجر به ادغام فرهنگی جوامع شدن فرهنگ، جهانیبدبینان به فرایند جهانی

هاي زبانی، ها خواهد شد که با توجه به تفاوتي الگوهاي فرهنگی آنتوسعه و استحاله
دینی و قومی در این جوامع و برتري الگوهاي اقتصادي و فرهنگ غالب غرب بر خرده 

ي بسیاري از کشورهاي جهان هاي کشورهاي چندقومیتی ممکن است به تجزیهفرهنگ
 ).Babran, 2002: 134( سوم منجر شود
Giddens شدن معتقد است که ما در جهانی با عنوان یکی از موافقان جهانیبه

بریم و در حال حاضر سه نوع تحول در دنیاي جدید در تحوالت بسیار شگرف به سر می
شدن که به معناي وابستگی تأثیر جهانی -1حال رخ دادن است. این تحوالت عبارتند از: 

ازپیش تنگاتنگی با رویدادهایی دارد که ندگی ما ارتباط بیشمتقابل و فزاینده است. ز
  شدن بر همه جا تأثیردهند. جهانیکیلومترها دورتر و حتی در آن سوي جهان، رخ می

توان در نقش هاي آن را میگذارد، حتی بر فقیرترین کشورهاي جهان که بارزترین جلوهمی
ي ارتباطات یست؛ بلکه بر گسترش فزایندهشدن فقط اقتصادي نبازارهاي مالی دید. جهانی

تر فرهنگی و سیاسی نیز داللت دارد. وي معتقد است که پس از پارچگی افزونو نیز بر یک
توانیم در یک چشم به هم ها، ما میاي به رایانهانقالب ارتباطات و اتصال تکنولوژي ماهواره

ارتباط برقرار کنیم که این ارتباط اي از جهان زدن، در هر زمان و با هر کسی در هر نقطه
شدن، دومین تأثیر عظیم جهانی -2دهد. هاي زندگی ما را تغییر میآنی، بسیاري از جنبه

هاي کار و زندگی عبارت است از تحوالت تکنولوژیک. تکنولوژي اطالعات، بسیاري از شیوه
بارت است از اینکه شدن، عسومین تأثیر عظیم بنیادین جهانی -3ما را تغییر داده است. 

تر با آینده قرین است. در مقایسه با گذشته، ساختار زندگی ما نه با گذشته، بلکه بیش
     تري براي ما و به ویژه در کشورهاي صنعتی ایفا ها، نقش کمها، رسوم و سنتعادت

اي از انتقال در شدن را مجموعهگیدنز، جهانی ).Giddens, 2001: 61-62( کنندمی
داند. وي بر این باور است که به ها با یکدیگر میي زندگی، عواطف و روابط انسانهحوز

ي عمل گیرد، وضعیت عاطفی و احساسی ما در حوزههمان میزان که انتقال صورت می
شدن، روابط عاطفی افراد و زندگی شخصی آنها و کند. لذا موضوع جهانیزندگی تغییر می

که به سراسر جهان کشیده شده است؛ نه این که صرفاً یک اي است روابط محلی و منطقه
توان تشدید روابط شدن را میجهانی«نویسد:ي اقتصادي باشد. او در جاي دیگري میمسئله

هاي مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند اجتماعی دانست؛ همان روابطی که موقعیت
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یگري که کیلومترها با آن فاصله دهد که هر رویداد محلی، تحت تأثیر رویدادهاي دمی
  ).Soroush & Hosseini, 2013: 54( گیرد و برعکسدارد؛ شکل می

هاي جهانی و ها را از راه رسانهروند بازاندیشی سنت 1هاي تخصصیگسترش نظام
ي جوامع تسریع کرده است و به تدریج جامعه را به وسایل سریع حمل و نقل در همه

تري از مردم در شرایطی زندگی کند. هر روز تعداد بیشمی ي پساسنتی تبدیلجامعه
هاي اساسی زندگی روزمره را جنبه» از جا کنده شده«کنند که در آن نهادهاي جدید و  می

ي ي اجتماعی نه تنها حق دارد که دربارهبخشند. در چنین شرایطی بازیگر عرصهانتظام می
گیري کند؛ بلکه در بسیاري از موارد ناچار یمي زندگی تصمهر چیز، از شکل درمان تا شیوه

دهد که را نشان می» شدنجهانی«و ناگزیر از انتخاب است. این معنا از نظر گیدنز 
ها در دنیاي ي انساناي از فرایندهاست که بخواهیم یا نخواهیم در واقع، بر همهمجموعه

نی است و چه در فالن روستاي گذارد و تأثیر آن در زندگی روزمره، انکارناشدجدید اثر می
توان تشدید در روابط اجتماعی تعریف کرد؛ شدن را میافغانستان و چه در نیویورك، جهانی

دهد که هر رویداد هاي مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند میهمان روابطی که موقعیت
گیرند و بر ل میمحلی تحت تأثیر رویدادهاي دیگري که کیلومترها با آن فاصله دارند؛ شک

  ).Soroush & Hosseini, 2013: 62( عکس
 
 روانی هاي سالمتنظریه -

از دیدگاه مکتب روانکاوي سالمت روان به معناي سازگاري فرد با  دیدگاه روانکاوي:
تر مردم به درجات بیش Freudها و فشارهاي جامعه است. به باور خود و با خواسته

سالمت روانی یک آرمان است نه یک هنجار آماري و نژند هستند و گوناگون، روان
هاي خاصی براي سالمت روانی ضرورت دارد. نخستین ویژگی آن، خودآگاهی است؛  ویژگی

یعنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود؛ بایستی به خودآگاهی 
ی منطقی از برسد. به نظر فروید، خودآگاهی عنصر اصلی سالمت روانی است. او یگانگ

 .Kimiaei & et( داندهاي عمومی را معیار نهایی سالمت روان میها و اشتیاقمنديعالقه
al., 2011: 4.( 

نوسازي روانی یا تجدد روان، مفهومی است که به فرایندهاي تغییر  دیدگاه نوسازي:
هاي شخصیتی و سالمت روانی اطالق هاي شناختی، ویژگیها، سبکدر سطوح ارزش

1 expert systems  
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ي شروع نوسازي را در انسان و نظام شخصیتی و پردازان، نقطهشود. این دسته از نظریه می
هاي نوسازي شدن انسان، سایر جنبه بینند و معتقدند که با تحقق نوسازي و نوروانی او می

ترین کنند. از معروفیعنی نوسازي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی او ظهور می
است. از نظر وي تغییر اندیشه و نظر نو از منبعی نو منتشر  Rogersزي، پردازان نوسانظریه

یابد و قبول یک اندیشه به معناي تصمیم به تحقق بخشیدن کامل آن است. از و اشاعه می
دهد که عبارتند از: آگاهی، عالقه، ارزشیابی، دیدگاه وي یک اندیشه در پنج مرحله رخ می

پذیرند؛ هریک ي نوي را مییدگاه راجرز کسانی که اندیشهآزمایش و قبول آن اندیشه. از د
  ).Ahmadi & et. al., 2011: 18( انداز مراحل فوق را پشت سر نهاده

رفتارگرایان، سالمت را به معناي وجود رفتار سازگارانه و عدم  دیدگاه رفتارگرایی:
که فرد را به اهدافش  دانند. رفتار سازگارانه، رفتاري استرفتار ناسازگارانه در فرد می

 Skinnerبرساند و رفتار ناسازگارانه رفتاري است که فرد را از رسیدن به اهدافش باز دارد. 
بر این باور است که سالمت روانی و انسان سالم، معادل با رفتار منطبق بر قوانین و ضوابط 

اصالح رفتار، براي شود؛ از راه شیوه رو میجامعه است و چنین انسانی، وقتی با مشکل روبه
دهد که به جوید و این کار را تا وقتی ادامه میبهبودي رفتار خود و اطرافیان استفاده می

سطح هنجار مورد پذیرش برسد. [بنابراین] انسان سالم، کسی است که تأییدات اجتماعی 
 Kimiaei( کندتري را به خاطر رفتارهاي مناسبش از محیط و اطرافیان دریافت میبیش

& et. al., 2011: 5.( 
گرایی معتقد است که سالمت روانی یعنی ارضاي دیدگاه انسان گرایی:دیدگاه انسان

پردازان مشهور از نظریه Maslowنیازهاي سطوح پایین و رسیدن به سطح خودشکوفایی. 
ي او سالمت روانی عبارت است از: حالت کسی که از نظر نیازهاي گرا است. به عقیدهانسان

قدر ارضا شده است که براي خودشکوفایی انگیزه داشته باشد. هر عاملی که این یادي، آنبن
 نیرو را به حرکت در آورد؛ فرد را در جهت سالمت روانی و خلق نیاز هاي باال هدایت خواهد

گرایی بر این باورند که پردازان مکتب انساننظریه ).Ahmadi & et. al., 2011: 19کرد (
ناي رشد، شکوفایی و تحقق استعدادها و نیروهاي درونی انسان است. از سالمت به مع
پردازان این مکتب، انسان سالم، کسی است که استعدادهاي خود را شکوفا دیدگاه نظریه

آل برسد. مازلو بر این باور است که افراد برخوردار از سازد و به کمال مطلوب و ایدهمی
اند و اختالل روانشناختی ندارند. ادراك افراد آورده کردهسالمت، نیازهاي سطوح پایین را بر
کنند؛ این افراد، ها جهان را به صورت عینی ادراك میسالم از واقعیت صحیح است؛ آن

خودانگیخته، سالم و طبیعی هستند؛ عواطف خود را صادقانه و بدون رنجش دیگران نشان 
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ب اعتال و احساس قدرت و قاطعیت دهند. تجارب عارفانه دارند و همین تجارب، موجمی
نیز بر این باور است که انسان داراي سالمت، کسی است که عمیقاً  Fromm شود.ها میآن

ورزد. آفرینشگر است و قدرت تعقّل را در خودش کامًال پرورانده است و خودش و عشق می
ن در پیوند کند؛ احساس درست و پایدار دارد؛ با جهاجهان را به شکل عمیقی ادراك می

 .Kimyayi & et( است و در آن ریشه و رسالت دارد و حاکم بر سرنوشت خویش است
al., 2011: 4.( 

 
 پژوهش چارچوب نظري

 ي شدن آنتونی گیدنز و جامعهجهانی ي مبناي چارچوب نظري این پژوهش، نظریه
انسانی با  کنشگر«کند که ریتزر به نقل از گیدنز بیان میآمیز اولریش بک است. مخاطره

ها و وجود استعداد بازاندیشی، موجود صرفاً خودآگاهی نیست؛ بلکه جریان جاري فعالیت
  ).Ritzer, 2004: 601( کندشرایط را بازتاب می

دارد که هاي اجتماعی در امتداد زمان و مکان بیان میگیدنز با اشاره به گسترش نظام
هاي چندملیتی ها و حکومتیر سازمانگگسترش یافتن زمان و مکان و تأثیرگذاري چشم

 به هاي چهرهي مردم و تماسبر زندگی مردم و همزمان با آن، محدود شدن زندگی روزمره
ي افراد به وجود ي آنان در چارچوب اجتماعات محلی، تنشی بین این دو تجربهچهره

یده است؛ نام» ناامنی هستی شناختی«  آورد و پیامد این تنش، چیزي است که گیدنز می
هاي مؤثر بر یعنی شرایطی که در آن، مردم درك محدود و تسلط اندکی بر شرایط و فرایند

  ).Siddiq Sarvestani & Nimrozi, 2010: 202( زندگی خود دارند
شدن ي مورد نظر گیدنز در جهانیترین مفهوم و پدیدهترین و بنیاديمدرنیته، اصلی

اي هویت و زندگی اجتماعی انسان و پیدا دین و پایهاز دیدگاه گیدنز تحول بنیا« است.
ي مدرنیته است. به نظر وي، مدرنیته شدن ابعاد جهانی براي زندگانی بشر، محصول پدیده

چه  شدن و زندگی صنعتی و گسترش نهادهاي امروزي است. گرچیزي فراتر از صنعتی
درنیته به معنی تغییر نقش و عبارت دیگر مگیرد. بهها را نیز در بر میي این پدیدههمه

 ).Salimi, 2007: 244-245( جایگاه فضا و زمان در زندگانی بشر است
شدن از نظر گیدنز چهار بعد اصلی دارد که در واقع همان ابعاد نهادي جهانی

اند. در واقع این اند که گسترش جهانی یافته و ساختارهاي جهانی نو، پیدا کرده مدرنیته
ها در پایان قرن طور معمول بر زندگی انسانند که بهشدن هستهانیها، آثار جخصلت
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و  1ها را مشاهده کرد. تحول در سطح زندگی روزمرهگذارند و می توان آنبیستم تأثیر می
  ).Salimi, 2007: 256-264( شدن استهاي فردي یکی از آثار جهانیهویت

داند. به نظر وي از آمیز میرهي مخاطي جهانی را یک جامعهاولریش بک نیز جامعه
ایم. فردگرایی اواخر قرن بیستم، فردیت تعمیق یافته است و از ساختار به عاملیت رسیده

ها را وادار شود؛ بلکه آني افراد ناشی نمییک وضعیت اجتماعی است که از انتخاب آزادانه
ها و ید مطابق اولویتهاي خود را بسازند. این خودسازي اجباري بانامهکند تا زندگیمی

 آمیز فقط به بیم و خطرهاي محیطي مخاطرهمراحل مختلف زندگی اتفاق افتد. جامعه
ي کاملی از تغییرات شود؛ بلکه شامل مجموعهزیستی و سالمت و بهداشت محدود نمی

-Ahmadi & Dehghani, 2015: 107( مرتبط به هم در زندگی اجتماعی معاصر است
108.( 

شدن یک فرایند دیالکتیکی غیرخطی است که در آن جهانی و جهانی از نظرِ بک،
شده و متقابالً به هم عنوان اصول ترکیبهاي فرهنگی، بلکه بهمحلی، نه به عنوان قطب

داند و شدن میمستقیم صنعتی ي پیچیده وجود دارند. بک، خطرات نوگرایی را نتیجه
ترین ن دو برابر است. او نوگرایی را اصلیشدمعتقد است که شدت خطر در ارتباط با جهانی

هاي ي کشورها و طبقههاي امروز بر همهداند. از نظر بک مخاطرهکننده مینیروي جهانی
گذارند. این مخاطره، نه فقط پیامدهاي مشخص، بلکه پیامدهاي جهانی اجتماعی تأثیر می

یی که به سالمتی انسان و هاهاي مخاطره مثل مخاطرهرا به دنبال دارد. بسیاري از شکل
 ,Ahmadi & Dehghani( نوردندشوند؛ مرزهاي ملی را در میمحیط زیست مربوط می

2015: 113-114.( 
آمیز شدن و تأثیرات مخاطرهي جهانیبا توجه به نظرات گیدنز و اولریش بک درباره

ي سالمت روانی هاي فردي و با توجه به دیدگاه نوسازي و نظرات راجرز دربارهآن بر زندگی
شدن قرار دارند؛ آنان پس توان گفت: هر یک از کنشگران اجتماعی، تحت تأثیر جهانیمی

هاي نو از ها و اندیشهاز طی مراحلی که راجرز بدانها اشاره کرده است؛ نسبت به پدیده
یابند و در نهایت براي پذیرش یا شدن، آگاهی میجمله پیامدهاي مثبت و منفی جهانی

گیرند و یدین ترتیب، سالمت روانی آنان تحت تأثیر قرار ها تصمیم میپذیرش آنعدم 
هاي عنوان یک منبع ساختاري و کالنِ تغییرات، بر اندیشهشدن بهگیرد. بنابراین جهانی می

گذارد و سالمت روانی آنان را افزایش یا کنشگران اجتماعی از جمله دانشجویان تأثیر می
 دهد.کاهش می

1 level of everyday life 
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 فهومی پژوهشمدل م
توان یک مدل مفهومی براي تحقیق شده، میبا توجه به مبانی و چهارچوب نظري ارائه

 پیش رو، به شکل ذیل ارائه داد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 
Figure 1: Conceptual Model of Research 

 
 هاي پژوهشفرضیه
معناداري  ي هسالمت روانشناختی، رابطشدن اجتماعی و بین گرایش به جهانی -1

 وجود دارد.
معناداري  ي هشدن سیاسی و سالمت روانشناختی، رابطبین گرایش به جهانی -2

 وجود دارد.
معناداري  ي هشدن اقتصادي و سالمت روانشناختی، رابطبین گرایش به جهانی -3

 وجود دارد.
معناداري  ي هختی، رابطشدن فرهنگی و سالمت روانشنابین گرایش به جهانی -4

 وجود دارد.
 معناداري وجود دارد. ي هبین درآمد و سالمت روانشناختی، رابطۀ -5
معناداري  ي هاجتماعی و سالمت روانشناختی، رابط ـ بین پایگاه ذهنی اقتصادي -6

 وجود دارد.
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 داري وجود دارد.بین سالمت روانشناختی مردان و زنان، تفاوت معنا -7
 داري وجود دارد.ت روانشناختی بیکاران و شاغلین، تفاوت معنابین سالم -8
 داري وجود دارد.بین سالمت روانشناختی مجردین و متأهلین، تفاوت معنا -9

 
 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

شدن موجب شده است که جهانی شدن اجتماعی:تعریف مفهومی گرایش به جهانی
هاي تر کنشسی متحول شود. بیشي انسان به طور اسانوع، شرایط و سطح زندگی روزمره

ها و آداب و رسوم ي سنتی در قالب خانواده، سنتاجتماعی و رفتارهاي بشر در جامعه
 که شده پدیدار ،جدید شرایط در ابعادي ،شدنجهانی شرایط دراما  گرفتمحلی صورت می

ي و هویت زنان در جامعه طور مثال: زندگی؛ بهاست داده تغییر را روزمره زندگی سطح
جدید دچار دگرگونی اساسی گردیده است. در اثر دیالکیتک موجود بین امور محلی و 

هاي گیرند که زندگی روزمره و سنتهاي جدیدي شکل میجهانی، روابط اجتماعی و هویت
» خود«دهند. این امر به شکل گرفتن معناي جدیدي از اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

انجامد. این خود جدید، محصول تعامل بین فرایندهاي جهانی و محلی افراد بشر می براي
که گرایش اجتماعی افراد جامعه را نسبت به  )Salimi, 2007: 264-265( است

 دهد.شدن شکل می جهانی
شدن گرایش به جهانی ي مؤلفه :شدن اجتماعیگرایش به جهانیتعریف عملیاتی 

 به منظور عملیاتیاست. )، اقتباس شده1392( افکن و همکارانبذر ي از مقاله اجتماعی
اي لیکرت از گویه با طیف پنج گزینه 6شدن اجتماعی، از کردن مفهوم گرایش به جهانی

 )، موافقم5( ) یا کامالً موافقم1( خیلی کم ) و2( )، کم3( )، متوسط4( )، زیاد5( خیلی زیاد
استفاده شده است. براي تعیین  )1مالً مخالفم () و کا2( )، مخالفم3( )، نظري ندارم4(

هاي اصلی بهره گرفته شده است. روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه
به دست آمد. در این پژوهش هر  76/0ضریب آلفاي کرونباخ  ي پایایی این مؤلفه با محاسبه

ي نشانه 6ي به دست آورد. نمره را 30تا  6اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهپاسخگو می
 ).Bazrafkan & et. al., 2013( ي گرایش قوي استنشانه 30گرایش ضعیف و نمره 

شدن سه شاخص مهم سیاسی جهانی شدن سیاسی:تعریف مفهومی گرایش به جهانی
خواه و اقتدارگراي سیاسی، گرایش به دموکراسی و هاي تمامیتعبارتند از: سقوط نظام
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). Pyshgahi Fard, 2001: 169( سیاسی و احترام به حقوق بشر )1ورالیسم(پل تکثر
در سطح روابط میان ملل و اقوام، ارتقاي دموکراسی و رشد  2ي جهان وطنیترویج اندیشه

مند و رقابتی، فرهنگ سیاسی در سطح جهان، تبدیل اقتدار سنتی جوامع به قدرت نظام
ي مدنی، تحول در شد آگاهی در قالب جامعه، تقویت و ر3رشد و گسترش حقوق شهروندي

تکثرگرا  4گیري ایستارهايي نگرش به حیات سیاسی، شکلهاي سیاسی، تغییر شیوهبینش
هاي ها، تبادل اطالعات، عقاید، افکار و ارزشها و دولتاقتدارگرا در روابط ملت و ضد

نتخاب در قالب المللی و نهادمند شدن تکثر و آزادي اسیاسی در سطح کالن و بین
شدن در ي مدنی، بخش قابل توجهی از تأثیرات جهانیي سیاسی و جامعههاي توسعه مدل

 ).Mirmohammadi, 2002: 65-66( باشدي سیاسی در سطح جهانی میعرضه
شدن گرایش به جهانی ي مؤلفه :شدن سیاسیگرایش به جهانیتعریف عملیاتی 

 به منظور عملیاتی)، اقتباس شده است. 1392( بذرافکن و همکاران ي از مقاله سیاسی
اي لیکرت به گویه با طیف پنج گزینه 4شدن سیاسی، از کردن مفهوم گرایش به جهانی

) یا 1( ) و کامالً مخالفم2( )، مخالفم3( )، نظري ندارم4( )، موافقم5( صورت کامالً موافقم
) استفاده شده است. 1( و هرگز) 2( ندرت  )، به3( )، گاهی اوقات4( )، معموال5ً( همیشه

هاي اصلی بهره گرفته براي تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه
به دست آمد. در این  74/0شده است. پایایی این مؤلفه با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 

ي آورد. نمره را به دست 20تا  4اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهپژوهش هر پاسخگو می
 ,.Bazrafkan & et. al( ي گرایش قوي استنشانه 20 ي ي گرایش ضعیف و نمرهنشانه 4

2013.( 
شدن بیش از هر در تعریف جهانی شدن اقتصادي:تعریف مفهومی گرایش به جهانی

شدن ي اقتصادي آن غلبه دارد. در واقع بخش اقتصادي متأثر از جهانیچیز، مفهوم و جنبه
هاي  طور کلی شاخصداند. بههاي ملی، مستقل میرسد که خود را از دولتاي میهبه مرحل
تر از رشد اقتصاد . افزایش تجارت جهانی با نرخ رشد سریع1شدن اقتصاد عبارتند از: جهانی
. 4؛ المللیهاي بینگیري نظام. شکل3 ؛المللی سرمایهگیري جریان بین. شدت2؛ جهانی

ملیتی به  هاي چند. روند تغییر ماهیت شرکت5؛ WTO5ی همچون ایجاد نهادهاي جهان

1 pluralism 
2 cosmopolitism 
3 citizenship 
4 attitude 
5 world trand organization 
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آنچه از مفهوم گرایش اقتصادي مدنظر  ).Tusi, 2009: 19-21( ملیتیهاي جهانشرکت
است؛ عبارت از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به موضوع 

 شدن اقتصاد است. جهانی
شدن گرایش به جهانی يمؤلفه :قتصاديشدن اگرایش به جهانیتعریف عملیاتی 

 به منظور عملیاتی اقتباس شده است. ،)1392( بذرافکن و همکاران ياز مقاله اقتصادي
اي لیکرت به گویه با طیف پنج گزینه 5شدن اقتصادي، از کردن مفهوم گرایش به جهانی

) یا 1( کامالً مخالفم) و 2( )، مخالفم3( )، نظري ندارم4( )، موافقم5( صورت کامالً موافقم
) استفاده شده است. 1( ) و هرگز2( )، به ندرت3( )، گاهی اوقات4( )، معموال5ً( همیشه

هاي اصلی بهره گرفته براي تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه
مد. در این به دست آ 73/0ضریب آلفاي کرونباخ  ياست. پایایی این مؤلفه با محاسبهشده 

ي را به دست آورد. نمره 25تا  5اي بین توانست؛ از این مؤلفه، نمرهپژوهش هر پاسخگو می
 ,.Bazrafkan & et. al( ي گرایش قوي استنشانه 25 يي گرایش ضعیف و نمرهنشانه 5

2013.( 
شدن فرهنگ را برخی جهانی شدن فرهنگی:تعریف مفهومی گرایش به جهانی

عنوان دانند و از آن بهوق بشر غربی میکراسی غربی به تدریج و یا حقشدن دمو جهانی
ي فرهنگ نظران مانند والرشتاین واژهکنند. برخی دیگر از صاحبدموکراتیزه شدن یاد می
کند و معتقد داري یاد میهاي فکري و ایدئولوژیگ نظام سرمایهجهانی را به معناي پایه

 :Arbabi, 2010( هاي خود فایق آیدتواند بر بحراناست با کمک آن، نظام جهانی می
39 .( 

آید؛ عبارت از یک روش شدن فرهنگی به ذهن میچه از مفهوم گرایش به جهانیآن
 شدن فرهنگ است.نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به موضوع جهانی

شدن یگرایش به جهان ي مؤلفه :شدن فرهنگیگرایش به جهانیتعریف عملیاتی 
 به منظور عملیاتی اقتباس شده است. ،)1392( بذرافکن و همکاران ي از مقاله فرهنگی

اي لیکرت به گویه با طیف پنج گزینه 4شدن فرهنگی، از کردن مفهوم گرایش به جهانی
) یا 1( ) و کامالً مخالفم2( )، مخالفم3( )، نظري ندارم4( )، موافقم5( صورت کامالً موافقم

) استفاده شده است. 1( ) و هرگز2( )، به ندرت3( )، گاهی اوقات4( معموالً )،5( همیشه
هاي اصلی بهره گرفته براي تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه

به دست آمد. در این  67/0ضریب آلفاي کرونباخ  ي شده است. پایایی این مؤلفه با محاسبه
ي آورد. نمرهرا به دست  20تا  4اي بین نمره از این مؤلفه، توانست؛پژوهش هر پاسخگو می
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 .Bazrafkan & et( ي گرایش قوي استنشانه ،20 ي ي گرایش ضعیف و نمرهنشانه ،4
al., 2013.( 

سازمان جهانی سالمت، سالمت روانی را بخش  تعریف مفهومی سالمت روانشناختی:
ریزي در جهت بهبود آن را مؤثر و مهداند که برناي سالمت میبسیار مهمی در حیطه

داند. سالمت روانی از دیدگاه این سازمان عبارت است از: حالتی از سالمتی که ضروري می
هاي خود را بشناسد؛ با فشارهاي طبیعی زندگی مقابله کند؛ براي جامعه در آن فرد توانایی

این اساس، سالمت روانی گیري و مشارکت جمعی باشد. بر مثمر ثمر باشد و قادر به تصمیم
 ).Ahmadi & et. al., 2011: 11( مبناي رفاه و سالمتی براي افراد و جامعه است
 ي مؤلفه 10سالمت روانشناختی یکی از  تعریف عملیاتی سالمت روانشناختی:

ساختند.  1391زندگی است که لعلی، عابدي و کجباف آن را در سال  سبک ي نامهپرسش
نفر متخصص دادند که پس از  10نامه را به ایی محتوایی، این پرسشها براي تعیین روآن

ها، روایی محتوایی حاصل شد. به منظور اعمال نظر در خصوص حذف، اضافه و اصالح گویه
بررسی پایایی پرسشنامه از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شده است. این 

)، معموالً 5( اي به صورت همیشهگزینه 5گویه است که با طیف لیکرت  7مؤلفه شامل 
 شوند. لعلی و همکارانگذاري می) نمره1( ) و هرگز2( )، به ندرت3( )، گاهی اوقات4(
و آلفاي  62/0، ضریب همبستگی آن را 94/0)، ضریب بازآزمایی این مؤلفه را 1391(

یار پاسخگویان برآورد نمودند. در این پژوهش نیز پرسشنامه در اخت 88/0کرونباخ آن را 
نامه عالمت زد که پس از بررسی پایایی، قرار گرفت و هر پاسخگو نظر خود را در پرسش

سالمت  ي تواند از مؤلفهبه دست آمد. هر پاسخگو می 78/0ضریب آلفاي کرونباخ 
نشانه سالمت روانشناختی پایین و  7 ي دریافت کند. نمره 35تا  7اي بین روانشناختی نمره

  ).Laali & et. al., 2012( نشانه سالمت روانشناختی باال است 35 ي نمره
 
 شناسی پژوهشروش

هاي روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی است و براي گردآوري داده
ي آماري این پژوهش، تمام پیمایش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه

-94هواز در نیمسال اول سال تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه شهید چمران ا
ریزي آموزشی دانشگاه شهید اساس اعالم دفتر برنامه ها برباشند که آمار آنمی 1393

اي گیري طبقهگیري در این پژوهش، نمونهروش نمونه باشد.نفر می 16409 چمران اهواز
جم نمونه، متناسب با حجم (جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) است. به منظور تعیین ح
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با توجه به خطاي  Kerjcie & Morganهاي متعددي پیشنهاد شده است. روش
ي مجذور کاي (خی دو) براي % همبسته با آماره95و سطح اطمینان  05/0گیري  نمونه

 کنند:آزادي فرمول زیر را پیشنهاد می ي یک درجه
 

 
 

اند. بر اساس جدول هارائه کرد Nو جدولی را بر اساس این فرمول و مقادیر مختلف 
 اندنفري را پیشنهاد کرده 377ي نفر، نمونه 000/20ي آماري مذکور براي جامعه

)Hassanzadeh, 2013: 132-133.(  با توجه به آمار دانشجویان در حال تحصیل در
نفر است؛  16409دانشگاه شهید چمران اهواز که  1393-94نیمسال اول سال تحصیلی 

نفر  400شود که براي اطمینان بیشتر این نمونه به ري پیشنهاد مینف 377ي یک نمونه
 افزایش یافت.

 
 هاي پژوهشیافته

آماره ف)   هاي توصیفیال
نفر از  224توان گفت که با یک نگاه کلی به ترکیب جمعیتی حجم نمونه می

؛ دهند%) را پسران تشکیل می44 نفر (معادل 176%) را دختران و 56 پاسخگویان (معادل
درصد در  25درصد در مقطع کارشناسی،  7/64درصد در مقطع کاردانی،  3/0از این تعداد 

کنند. میانگین سنی درصد در مقطع دکتري تحصیل می 10مقطع کارشناسی ارشد و 
 ي سال است. و نحوه 41ترین سن سال و بیش18، کمترین سن 48/23پاسخگویان 

 قابل مشاهده است. 1وابسته نیز در جدول  پاسخگویی پاسخگویان به متغیرهاي مستقل و
 
 
 
 
 
 
 



 58 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 هاي توصیفی متغیرهاي مستقل و وابستهآماره: 1جدول 
Table 1: Descriptive Statistics of Independent and Dependent Variables 

 میانگین بیشینه کمینه دامنه تعداد متغیر
Variable Number Amplitude Minimum Minimum Mean 

ایش به جهانی شدن گر
 23/47 30/00 11/00 19/00 377 اجتماعی

 گرایش به جهانی شدن
 11/19 20/00 4/00 16/00 377 سیاسی

گرایش به جهانی شدن 
 17/72 25/00 8/00 17/00 377 اقتصادي

 گرایش به جهانی شدن
 11/22 20/00 4/00 16/00 377 فرهنگی

 27/24 35/00 12/00 23/00 377 سالمت روانشناختی
 

ستنباطیآمارهب)   هاي ا
شدن و همبستگی بین ابعاد گرایش به جهانی ي هدر این بخش به منظور بررسی رابط
اجتماعی با سالمت روانشناختی از آزمون ضریب  ـ همچنین درآمد و پایگاه ذهنی اقتصادي

ه روابط میان متغیرهاي مستقل و وابست ي همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه
 قابل مشاهده است.  2دول در ج

 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون: 2جدول 
Table 2: Pearson Correlation Coefficient Results 

ضریب همبستگی  نام متغیر
 نتیجه آزمون سطح معناداري پیرسون

Variables Pearson Sig<0/05 Test Result 
شدن اجتماعی و سالمت گرایش به جهانی

 تأیید 0/000 **0/246 روانشناختی

و سالمت  سیاسی شدنگرایش به جهانی
 تأیید 0/038 *0/107- روانشناختی

شدن اقتصادي و سالمت گرایش به جهانی
 تأیید 0/002 **0/160 روانشناختی

و سالمت  فرهنگی شدنگرایش به جهانی
 تأیید 0/009 **0/135- روانشناختی

 تأیید 0/035 *0/093 درآمد و سالمت روانشناختی
پایگاه ذهنی اجتماعی ـ اقتصادي و سالمت 

 تأیید 0/001 **0/161 روانشناختی

01/0 <p **  05/0 <p  * 
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معناداري میان  يتوان نتیجه گرفت که رابطهمی Sig=000/0 و 2 با توجه جدول -
درصد وجود  99در سطح اطمینان شدن اجتماعی و سالمت روانشناختی گرایش به جهانی

توان نتیجه گرفت می  r=246/0شود و با توجه به دین ترتیب این فرضیه تأیید میدارد. ب
 شدن اجتماعی و سالمت روانشناختیگرایش به جهانیکه جهت و شدت رابطه بین 

سالمت ، شدن اجتماعیگرایش به جهانیاست؛ بدین معنی که با افزایش  مستقیم و ضعیف
 یابد.دانشجویان افزایش می روانشناختی

توان نتیجه گرفت که رابطه معناداري میان می = 038/0Sigو  2با توجه به جدول  -
درصد وجود  95در سطح اطمینان شدن سیاسی و سالمت روانشناختی گرایش به جهانی

توان نتیجه می = r -107/0شود و با توجه به دارد و بدین ترتیب این فرضیه نیز تأیید می
شدن سیاسی و سالمت روانشناختی گرایش به جهانین گرفت که جهت و شدت رابطه بی

، سالمت شدن سیاسیگرایش به جهانیمعکوس و ضعیف است؛ بدین معنی که با افزایش 
 یابد.روانشناختی دانشجویان کاهش می

معناداري  يتوان نتیجه گرفت که رابطهمی Sig =002/0و  2با توجه به جدول  -
درصد  99در سطح اطمینان ي و سالمت روانشناختی شدن اقتصادگرایش به جهانیمیان 

توان می  r=160/0شود و با توجه به تأیید می نیز وجود دارد و بدین ترتیب این فرضیه
 شدن اقتصادي و سالمتگرایش به جهانینتیجه گرفت که جهت و شدت رابطه بین 

، اقتصادي شدنگرایش به جهانیمستقیم و ضعیف است؛ یعنی با افزایش روانشناختی 
 یابد.، افزایش میسالمت روانشناختی دانشجویان

معناداري  يتوان نتیجه گرفت که رابطهمی Sig = 009/0و  2با توجه به جدول  -
درصد  99در سطح اطمینان شدن فرهنگی و سالمت روانشناختی گرایش به جهانیمیان 

توان می  r=-135/0 جه بهشود و با تووجود دارد. بدین ترتیب این فرضیه نیز تأیید می
 شدن فرهنگی و سالمت روانشناختیگرایش به جهانیگفت که جهت و شدت رابطه بین 

شدن فرهنگی، سالمت گرایش به جهانیمستقیم و ضعیف است؛ بدین معنی که با افزایش 
 یابد.کاهش می روانشناختی دانشجویان

بین درآمد و سالمت  ت کهتوان نتیجه گرفمی Sig =035/0 و 2با توجه به جدول  -
و با درصد وجود دارد  95معناداري در سطح اطمینان  يروانشناختی دانشجویان رابطه

توان گفت که جهت و شدت این رابطه مستقیم و ضعیف است؛ می  r=093/0 توجه به
 یابد.بدین معنی که با افزایش درآمد، سالمت روانشناختی دانشجویان افزایش می
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بین پایگاه ذهنی  توان نتیجه گرفت کهمی Sig =001/0و 2جدول با توجه به  -
معناداري در سطح  ياجتماعی و سالمت روانشناختی دانشجویان رابطه ـ اقتصادي
توان گفت که جهت و شدت این می r =161/0به  و با توجهدرصد وجود دارد  99اطمینان 

 ـ پایگاه ذهنی اقتصادين رابطه مستقیم و ضعیف است؛ بدین معنی که با باالتر رفت
 یابد.سالمت روانشناختی دانشجویان افزایش میاجتماعی 

مرد) و  و به منظور بررسی تفاوت میانگین سالمت روانشناختی، بین دو گروه (زن
دو گروه مستقل استفاده شد که نتایج آن به  tآزمون متأهل) از  و بیکار) و (مجرد و (شاغل

 .می باشد 3شرح جدول 
 

 دو گروه مستقل tآزمون : 3جدول 
Table 3: T-Test of Two Independent Groups 

 T يآماره هامیانگین رتبه عنوان متغیرها
سطح 

 معناداري

Variables Title Average 
Ratings Statisticst Sig<0/05 

 جنسیت و سالمت روانشناختی
 27/7048 زن

2/144 0/033 
 26/6766 مرد

 المت روانشناختیوضعیت اشتغال و س
 27/0816 بیکار

-2/094 0/043 
 28/9412 شاغل

 وضعیت تأهل و سالمت روانشناختی
 ۰۹۷۹/۲۷ مجرد

-1/788 0/080 
 ۴۸۷۲/۲۸ متأهل

 
سالمت روانشناختی در میان زنان با مقدار  يمیانگین نمره 3 با توجه به جدول -

 ناختی در میان مردان با مقدارسالمت روانش يبیشتر از میانگین نمره )7048/27(
توان نتیجه گرفت که سالمت روانشناختی می Sig=  033/0) است و با توجه به 6766/26(

 دهد.میان دو گروه زن و مرد تفاوت معناداري را نشان می
سالمت روانشناختی در میان دانشجویان شاغل ي میانگین نمره 3 با توجه به جدول -

شتر از میانگین سالمت روانشناختی در میان دانشجویان بیکار با بی )9412/28( با مقدار
توان نتیجه گرفت که سالمت می Sig =043/0 است و با توجه به )0816/27مقدار (

 دهد.روانشناختی در میان دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار تفاوت معناداري را نشان می
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نشناختی در میان دانشجویان سالمت روا يمیانگین نمره 3 با توجه به جدول -
بیشتر از میانگین سالمت روانشناختی در میان دانشجویان  )4872/28( متأهل با مقدار
توان نتیجه گرفت که این می Sig= 080/0است اما با توجه به  )0979/27مجرد با مقدار (

 تفاوت میانگین معنادار نیست.
 

 نتایج تحلیل رگرسیونی
یرهاي مستقل با سالمت روانشناختی، به منظور برآورد متغ يپس از بررسی رابطه

کنندگی همزمان متغیرهاي مستقل بر سالمت روانشناختی، از رگرسیون چند میزان تبیین
جوییم که مفروضات آن از قبیل نرمال بودن توزیع و استقالل خطاها از متغیره بهره می

براي سب تشخیص داده شد و یکدیگر و نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، بررسی و منا
گیریم ي رگرسیون چند متغیره، از جدول خروجی آزمون رگرسیون بهره میتعیین معادله

 .قابل مشاهده است 4که نتایج آن در جدول 
 

 مدل خالصه شده :4جدول 
Table 4: Summary Model 

 واتسون -آزمون دوربین برآورد خطاي استاندارد R2 ضریب همبستگی
The correlation 

coefficient R2 Standard error 
estimation Durbin-Watson Test 

0/346 0/111 4/38940 1/930 
 

 ANOVA تحلیل واریانس :5جدول 
Table 5: ANOVA Analysis of Variance 

 
 

 درجه آزادي مجموع مربعات مدل
میانگین 
 سطح معناداري F مربعات

Model Sum of 
squares 

Degrees 
of 

freedom 
Average of 

squares F Sig <0/05 

 244/329 4 977/314 رگرسیون

 19/267 372 7167/248 باقی مانده 0/000 12/681
  376 8144/562 کل
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 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده :6جدول 
Table 6: Standardized and Non-Standardized Coefficients 

 سطح معناداري B Beta t مدل
Model B Beta t Sig <0/05 

 0/000 13/661  21/300 مقدار ثابت
 0/000 4/682 0/270 0/327 شدن اجتماعیگرایش به جهانی
 0/147 1/454- 0/093- 0/124- شدن سیاسیگرایش به جهانی
 0/141 1/473 0/085 0/099 شدن اقتصاديگرایش به جهانی
 0/046 2/004- 0/127- 0/186- شدن فرهنگیگرایش به جهانی

 
 خطی بین حداقل یکی از متغیرهاي مستقل و يرابطه Sig= 000/0 با توجه به

 ي. از بین متغیرهاي مستقل وارد شده در معادلهشودمی تأییدسالمت روانشناختی 
شدن اجتماعی و گرایش به متغیرهاي گرایش به جهانی يرگرسیون، فقط رابطه

 ضریب تعیینبه با توجه نشناختی معنادار است و شدن فرهنگی با سالمت روا جهانی
0111/0 = R2 از واریانس سالمت روانشناختی را  111/0در مجموع این دو متغیر به میزان

توان گفت که بیشترین می Beta يضریب استاندارد شده با توجه به وکنند تبیین می
؛ یعنی به ازاي است 270/0با بتاي  شدن اجتماعیگرایش به جهانیمربوط به متغیر  ،تأثیر

سالمت روانشناختی  270/0به میزان  شدن اجتماعیگرایش به جهانییک واحد تغییر در 
گرایش به  کند و پس از آن بیشترین تأثیر مربوط به متغیردانشجویان تغییر می

است که به ازاي یک واحد تغییر در متغیر مذکور، سالمت  شدن فرهنگی جهانی
 ي توان معادلهتغییر خواهد کرد و در مجموع می -127/0جویان به میزان روانشناختی دانش

 :رگرسیونی را به صورت زیر ارائه داد
 

300/21 = سالمت روانشناختی  + ( 327/0 شدن اجتماعیگرایش به جهانی (  + ( گرایش به  ( 186/0-
شدن فرهنگیجهانی  

 

 گیرينتیجهبحث و 
شدن با سالمت ش به ابعاد جهانیگرای ي این پژوهش با هدف بررسی رابطه

روانشناختی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. با آزمون 
شدن و سالمت روانشناختی به اثبات رسید. آزمون فرضیات و ابعاد جهانی يفرضیات، رابطه

دهد که گرایش به ضریب همبستگی میان متغیرهاي مستقل و وابسته نشان می
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مستقیم و مثبت اما  ي شدن اجتماعی و اقتصادي با سالمت روانشناختی، رابطه هانیج
معکوس و منفی  ي شدن سیاسی و فرهنگی با سالمت روانشناختی، رابطهگرایش به جهانی

شدن اجتماعی و اقتصادي، سالمت دارند؛ بدین معنی که با افزایش گرایش به جهانی
ابد و بالعکس با کاهش گرایش به این دو متغیر، یروانشناختی دانشجویان افزایش می
شدن یابد. از سوي دیگر با افزایش گرایش به جهانیسالمت روانشناختی آنان کاهش می

یابد و بالعکس با کاهش سیاسی و فرهنگی، سالمت روانشناختی دانشجویان کاهش می
 یابد.گرایش به این دو متغیر، سالمت روانشناختی آنان افزایش می

شناختی، دریافته شد که جنسیت، وضعیت اشتغال، ر بررسی متغیرهاي جمعیتد
 ي اجتماعی با سالمت روانشناختی دانشجویان رابطه ـ درآمد و پایگاه ذهنی اقتصادي

دهند؛ بدین صورت که میانگین سالمت روانشناختی در بین زنان و معناداري را نشان می
داري، این تفاوت میانگین، و با توجه به سطح معنیشاغلین بیشتر از مردان و بیکاران است 

اجتماعی نیز با  ـ درآمد و پایگاه ذهنی اقتصادي ي دار است. از سوي دیگر رابطهمعنی
سالمت روانشناختی دانشجویان مستقیم و مثبت ارزیابی شد؛ بدین صورت که با افزایش 

سالمت روانشناختی  اجتماعی، ـ درآمد و باالتر رفتن سطح پایگاه ذهنی اقتصادي
یابد؛ دانشجویان، افزایش و با کاهش این دو متغیر، سالمت روانشناختی آنان نیز کاهش می

سالمت روانشناختی  ياما در مورد وضعیت تأهل، علیرغم باالتر بودن میانگین نمره
 دار نیست.متأهلین نسبت به مجردین، این تفاوت میانگین، معنی

نظري و تجربی نیز، قابل اثبات است.  ياستفاده از پیشینههاي این پژوهش با یافته
ها، کند. در واقع این خصلتهایی را ذکر میشدن خصوصیات و خصلتگیدنز براي جهانی

توان آنها گذارند و میها تأثیر میطور معمول بر زندگی انسانشدن هستند که بهآثار جهانی
شدن هاي فردي یکی از آثار جهانیو هویت 1هرا مشاهده کرد. تحول در سطح زندگی روزمر

ها انسان يشدن موجب شده است که نوع، شرایط و سطح زندگی روزمرهاست. جهانی
شدن، ابعادي در شرایط جدید، پدیدار شده طور اساسی متحول شود. در شرایط جهانی به

توجه به مدل با  ).Salimi, 2007: 256-264( که سطح زندگی روزمره را تغییر داده است
گیدنز را از سطح زندگی  يتوان این نظریهمی )،Wallace, 1974:18( علمی والتر واالس

هاي سالمت از جمله سالمت روانشناختی، تعمیم داد و هاي فردي به مؤلفهروزمره و هویت
شدن و ابعاد آن، بر سالمت روانشناختی کنشگران چنین بیان کرد که گرایش به جهانی

 گذارد.از جمله دانشجویان تأثیر می اجتماعی و

1 level of everyday life 
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 ،)Welander & et. al., 2015( هاي این پژوهش با نتایج تحقیقاتیافته
)Labonte, 2015) ،(Hozzar Moghaddam & et. al., 2015(، )Montazeri & et. 

al., 2014) و (Navabakhsh & Nikookar, 2011(  همخوانی دارد. عالوه بر این، نتایج
 Yousefi( شناختی و سالمت روانشناختی نیز با نتایج تحقیقاتغیرهاي جمعیتبررسی مت

& Mohammadkhani, 2013) ،(Ahmadi & et. al., 2011) ،(Mokhtaripour et 
al, 2007) و (Moradi & et. al., 2007 (.همخوانی دارد 

مانند شدن، ورود عوامل غیر بومی به درون مرزهاي بومی، ملی و محلی است و جهانی
شدن از ایی دیگر، پیامدهایی مثبت و منفی دارد. روشن است که روند جهانیهر پدیده

یافته و پیرامونی است و در این ي غربی به کشورهاي کمتر توسعهیافتهکشورهاي توسعه
برخی پا « گیرند. حتیروند، کشورهاي جهان سومی تحت تأثیر کشورهاي قدرتمند قرار می

» دانندشدن میشدن و آمریکاییشدن را غربیگذارند و جهانیمیرا از این فراتر 
)Golmohammadi, 2002: 20 .( با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی کشورهاي

یافته، از جمله ایران، برتري اقتصادي و اجتماعی جهان غرب، جزء آمال و کمتر توسعه
ت؛ از طرفی دیگر تضاد سیاسی آرزوهاي اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان شده اس

و فرهنگی کشومان، ایران، با جهان غرب، موجب شده است تا یک دیدگاه منفی نسبت به 
شدن سیاسی و فرهنگی در اذهان اقشار جامعه از جمله ها و فرهنگ غربی و جهانیسیاست

تصادي شدن اجتماعی و اقتوان گفت که گرایش به جهانیدانشجویان پدید آید. بنابراین می
بر سالمت روانشناختی دانشجویان اثرات مثبت و مطلوبی بر جاي گذاشته است اما گرایش 

شدن فرهنگی و سیاسی بر سالمت روانشناختی آنان، اثرات منفی و نامطلوبی به جهانی
آمیز مخاطره يدوگانه، یادآور نظرات اولریش بک در باب جامعه يداشته است. این نتیجه

ریسک، زمانی است که انسان سود و زیان احتمالی « اولریش بک يقیدهجهانی است. به ع
کند. در هر ریسکی میزانی از عدم سنجد و گزینه مطلوبش را انتخاب مییک امر را می

دهی به گیري و نظمقطعیت و احتمال نهفته است و از این رو ربط مستقیمی به تصمیم
 ,Ghasemi( »اي در اصل جهانی استآینده دارد. به نظر وي، جامعه ریسک، جامعه

توان نتیجه گرفت که گرایش به وضعیت برتر اقتصادي و بدین ترتیب می). 29-39 :2009
شدن اقتصادي و اجتماعی، سالمت اجتماعی جهان غرب و در نتیجه گرایش به جهانی

برد و از سوي دیگر گرایش به فرهنگ و روانی و آرامش خاطر دانشجویان را باال می
ها و شدن سیاسی و فرهنگی که در تضاد با سیاستهاي جهان غرب و جهانی یاستس

 گردد.فرهنگ ایرانی است؛ موجب کاهش سالمت روانی و آرامش خاطر دانشجویان می
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مندي از اثرات مطلوب شود که مسئوالن امر براي بهرهبنابراین پیشنهاد می
و همچنین جلوگیري از اثرات نامطلوب  اي غیر قابل اجتناب است ــ که پدیده شدن جهانی

ترین مسئله، تقویت رسد؛ ضروريهاي الزم را به عمل آورند. به نظر میریزيآن، برنامه
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و همچنین آگاهی بخشیدن به بنیان

بخش اهیهاي آگترین سازمانجوانان و به خصوص دانشجویان در این زمینه است. مهم
تر، صدا و ها مهمي آنهاي همگانی و از همهیعنی آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه

بخشی توانند با تولید محتواي آموزشی و فرهنگی مناسب به آگاهیسیما است که می
 بپردازند و تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان و دانشجویان را مخاطب قرار دهند.
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Abstract: 
 

The aim of this article is survey tendency to globalization on mental 
health. Theoretical basis of this article is the Giddens structure theory and 
risky society Ulrich Beck.The population in this article are 16409 students 
studying in the Shahid Chamran University that was selected 377 person 
with the method stratified sampling proportional with size (gender, college 
and education) and according to table Krejcie and Morgan and to ensure that 
number rose to 400. In order to collect data is standardized questionnaires. 
Collected data were analyzed using the software SPSS and was used from 
Pearson's correlation coefficient and multivariate regression. Research 
findings argues that seen the significant positive correlation between social 
and economic trend of globalization with students' mental health and there is 
a significant inverse relationship between political and cultural trend of 
globalization with students'mental health. According to the regression 
equation only two variables social and cultural trend of globalization 
explained 0.111 of mental health variance. In a survey of demographic 
variables with students' mental was found that there is a significant positive 
correlation among income and socio-economic base with mental health. 
Also found that there is a significant difference average mental health in 
between men and women and workers and the unemployed but does not 
show a significant difference between singles and married. 
Key Concepts: Tendency to Social Globalization, Tendency to Political 
Globalization, Tendency to Economic Globalization, Tendency to Cultural 
Globalization, Mental Health 
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