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 چکیده

 نقش سودمندي، اجتماعي، ارتباطات و تعامالت خود، درباره افراد که است تصوري ،اجتماعي سالمت
 اقشار از یکي بعنوان جانبازان اجتماعي سالمت میان، این در دارند. اجتماع در بودن مثبت و اجتماعي
 پژوهش اصلي هدف باشد.مي سالمت شناسيجامعه حوزه در توجه قابل مسایل از یکي جامعه، اجتماعي

 اجتماعي سالمت با خودکارآمدي احساس و شده ادراک اجتماعي حمایت شناختيجامعه تحلیل حاضر،
 به يشرق جانیآذربا استان جانبازان آماري، جامعه بود. شرقي آذربایجان استان اسالمي انقالب جانبازان

 اساس بر شدند. انتخاب سیستماتیک تصادفي گیريونهمن شیوه به جانباز 194 و بود 14341 تعداد
 بود. درصد 8/11 شده ادراک ياجتماع تیحما و درصد 44/45 آنها اجتماعي سالمت میانگین ها،یافته

 ياجتماع تیحما و يخودکارآمد احساس متغیرهاي نیب که داد نشان متغیره چند رگرسیون آزمون نتیجه
 ،رشیپذ هايمولفه و آنان ياجتماع سالمت نیزام با يشرق جانیآذربا استان جانبازان شده ادراک

 سالمت بین داد نشان هایافته همچنین .دارد وجود مثبت و معنادار رابطه یيودشکوفاخ و مشارکت
 تفاوت اما نداشت، وجود معنادار رابطه جنگ در جانبازان حضور مدت سن، ي،جانباز درصد و ياجتماع

 داراي جانبازان بطوریکه داشت وجود آنها سواد برحسب جانبازان ياجتماع سالمت بین معناداري
 داشتند. را هاگروه سایر با میانگین تفاوت بیشترین دیپلم، از ترپایین تحصیالت

 انقالب جانبازان خودکارآمدي، احساس ،اجتماعي متسال شده، ادراک اجتماعي حمایت کلیدي: واژگان
 شرقي آذربایجان استان اسالمي
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  مقدمه

 از استفاده با آن به بخشیدن بهبود و خود زندگي کنترل براي اجتماعات و افراد قابلیت ،سالمت
 فرهنگ، به توجه با اجتماعي و محیطي هايحمایت فردي، آوريتاب تقویت از اعم راهبردهایي

 و اجتماعي مشارکت اجتماعي، عدالت برابري، غیررسمي، شدن اجتماعي یافته، سازمان تعامالت
 زیستي، ابعاد در سالمت پرورش و رواني هايبیماري کاهش .است فردي شرافت به احترام
 افزایش را است الزم اجتماعي هاينقش قبول براي که را هایيویژگي ،معنوي و اجتماعي رواني،

 به شود،مي محسوب هاانسان تکامل و ارتقاء در مؤثر عوامل مهمترین از یکي سالمت دهد.مي
 همکاران، و )قادري نیست پوشیده کسي بر انسان شکوفایي و رشد در آن اهمیت که طوري
 جامعه آن اجتماعي سالمت مختلف، جوامع سالمتي ارزیابي محورهاي از یکي (.947 :7393
 که آنجا از کند.مي ایفا جامعه هر کارآمدي و پویایي در مهمي نقش اجتماعي سالمت است.

 ،دارد اجتماعي و خانوادگي فردي، هايزمینه تمام کارکرد در ايعمده نقش اجتماعي سالمت
 برخي با آن رابطه بررسي و افراد اجتماعي سالمت تأمین در جامع ریزيبرنامه است بدیهي

 که خودکارآمدي رسد.مي نظر به ضروري کارآمدي احساس و اجتماعي حمایت جمله از متغیرها
 حیاتي و اساسي بخش گیرد،مي قرار بررسي مورد روانشناختي سرمایه ابعاد از یکي عنوان به

 کارها انجام در خود هايتوانائي به فرد باور به خودکارآمدي .دهدمي تشکیل را خود سیستم
 الگوهاي انگیختگي سطح رفتار، تغییر توانایي مختلف(، امور اجرا و مدیریت سازماندهي، )همچون

 مفهوم (.784 :7388 همکاران، و طرقبه )کریمي شودمي مربوط احساسي هايواکنش و فکري
 یک عنوان به و باشندمي افراد زندگي مختلف هايحوزه بر مثبت اثرات داراي خودکارآمدي

 سالمت با مرتبط دیگر متغیر .دارد کاربرد اجتماعي و رواني هايناراحتي درمان در مهم مکانیسم
 و هامحبت درک معناي به اجتماعي حمایت است. شده ادراک اجتماعي حمایت اجتماعي،

 در بویژه و نیاز مورد شرایط در اعتماد قابل يهشبک یک از برخورداري و دیگران هايحمایت
 باشد، بیشتر دیگران سوي از شده ادارک اجتماعي حمایت میزان هرچقدر باشد.مي بحراني شرایط

 سالمت به مربوط بحث شوند.مي برخوردار بیشتري اجتماعي سالمت از افراد میزان همان به
 گرفته قرار 7جهاني بهداشت سازمان جمله از جهاني هايسازمان توجه مورد همچنین جامعه افراد
 اجتماعي ریزانبرنامه توجه است. داده قرار تأثیر تحت را کنشگران زندگي رواني لحاظ به و است

 سیاست باشد. داشته جامعه افراد سالمت آوردن فراهم در اساسي نقش تواندمي موارد این به
 زندگي کیفیت و ارتقا به موجود امکانات و ابزار اساس بر بتوانند بایستي ریزانبرنامه و گذاران

 و یکپارچگي نوعي و بپوشاند عمل جامه جانبازان بویژه آنان سالمت و جامعه مختلف قشرهاي
 (.1 :1111 ،1رندون کوبو) آورند وجود به جامعه در فعال تعادل

                                                           
1. World Health Organization (WHO) 

2. Cobo-Rendón 
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 اما باشند،مي اجتماعي سالمت از برخورداري مستلزم جامعه اقشار تمامي که است بدیهي

 هايچالش و خاص وضعیت و شرایط به بنا تحمیلي جنگ از ناشي دیدگان آسیب و جانبازان

 اندام دو هر قطع ریه، و چشم شیمیایي نخاعي، يهضایع روان، و اعصاب مشکالت) مختلف

 بطوریکه بگیرد. صورت جامعه سطح در افراد این به مضاعفي توجه است الزم دارند، که (تحتاني

 در تواندمي جانبازان روانشناختي سرمایه تقویت همچنین و اجتماعي حمایت هايکانال تقویت

 مذکور مباحث به توجه با بنابراین، باشد. داشته زیادي تاثیر آنها اجتماعي سالمت درصد رفتن باال

 قشر یک عنوان به يشرق جانیبارآذ استان جانبازان ياجتماع سالمت مساله که است ضروري

 تئوریک خالء ،پژوهش این انجام هايضرورت از گیرد. قرار شناختيجامعه بررسي مورد مهم

 هايواقعیت کردن تئوریزه به نیاز و شناختيجامعه بعد از استان و ایران در علمي منابع در موجود

 ياجتماع سالمت رابطه شناختيجامعه تحلیل حاضر، پژوهش اصلي هدف .باشدمي آن به مربوط

 به نظر باشد.مي يشرق جانیبارآذ استان جانبازان در خودکارآمدي احساس و ياجتماع حمایت با

 این به پاسخگویي صدد در حاضر تحقیق ،يشرق جانیبارآذ استان جانبازان ویژه اهمیت و جایگاه

 و مستقل( )متغیرهاي خودکارآمدي احساس ،ياجتماع حمایت متغیرهاي بین آیا که است سؤال

 دارد؟ وجود رابطه يشرق جانیبارآذ استان در جانبازان وابسته( )متغیر ياجتماع سالمت میزان

  نظري چارچوب

 یا و شناختي زیست واقعیاتي صرفاً رواني، بیماري و سالمتي که باورند این بر شناسانجامعه

 بطور باشند.مي نیز اجتماعي ماهیت و ابعاد داراي زمان، هم طور به بلکه نیستند، روانشناختي

 است شناختي سبب رویکرد شناختيجامعه جنبة از گرفته بر پژوهش، این نظري چارچوب کلي،

 شوند.مي ناشي اجتماعي ساختار در افراد هايموقعیت از رواني، حاالت و هانشانه است، معتقد که

 هاينقش از هایيجنبه ،زندگي حاد حوادث ،مزمن فشارهاي شناختي سبب نقش بر رویکرد این

 هنگام به اجتماعي حمایت میزان و نقش فشار یا نقش گرانباري نقش، تعارض نظیر اجتماعي

 متفاوت هايمیزان بررسي دنبال به ،شناختيجامعه مطالعات دارد. تأکید زاتنش عوامل با درگیري

 )طبقه متفاوت اجتماعي هايگروه یا مناطق( شهرها، ،هاملت) هامکان میان در رواني اختالل

 را رواني هايبیماري هاينشانه خاص، افراد چرا که این تا ،هستند سن( و جنسیت اجتماعي،

 .کنندمي تجربه

  یاجتماع سالمت

 ،ناتواني یا بیماري فقدان فقط نه و اجتماعي و رواني جسمي، کامل رفاه از است عبارت سالمت

 ياجتماع سالمت باشند. داشته قرار کامل سالمت در نیز رواني و اجتماعي نظر از باید افراد یعني
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 شده فیتعر ياجتماع هايگروه و گرانید خانواده، با خود روابط تیفیک از فرد درک عنوان به

 يخشنود و تیرضا نشانگر که سنجدمي را فرد سالمت از يبخش ياجتماع سالمت اسیمق است.

 فرد ينرود هايپاسخ شامل واقع در و است ياجتماع طیمح و يزندگ از فرد تیرضا عدم ای

 تفکرات (.783 :7995 ،7)الرسن است او يرامونیپ طیمح به نسبت رفتار( و تفکر احساس،)

 اجتماعي زندگي داشتن براي جامعه به نسبت مثبت ذهنیت از فرد برخورداري و صحیح اجتماعي

 معناي به سالمتي کنار در ،واقع در است. اجتماعي سالمت از مرحلهترین مهم و اولین بهتر،

 داراي که است ارتباطي کار و ساز عنوان به اجتماعي سالمت نیازمند جامعه آن، پزشکي

 اجتماعي، مشارکت یا داشت سهم اجتماعي، پذیرش اجتماعي، یکپارچگي جمله از هایيویژگي

 نوعي به سالمت نظام و مردم شودمي باعث که باشدمي اجتماعي انسجام و اجتماعي شکوفایي

  (.711 :7391 همکاران، و )امیدي بخورند پیوند یکدیگر با

 کیفیت و سالمت يارتقا و حفظ تأمین، کشور هر در سالمت نظام مهم هايهدف از یکي

 امکانات سازي مهیا امر این تحقق براي است. جانباز و معلول افراد بویژه جامعه افراد تمام زندگي

 از زندگي مراحل کلیه در آنان اجتماعي و رواني جسمي، سالمت تأمین جهت مناسب تسهیالت و

 جسمي ابعاد آن در که است مفهومي اجتماعي، سالمت مفهوم رود.مي شمار به اولیه حقوق جمله

 مورد فرد دادن قرار محور با آن اجتماعي جنبه و است گرفته قرار توجه مورد سالمت رواني و

 و اجتماعي عملکرد اجتماعي، هايمهارت سطوح شامل اجتماعي سالمت گیرد.مي قرار بررسي

 شرایط بر و آیدمي حساب به بزرگ جامعه از عضوي عنوان به خود از کس هر شناخت توانایي

 سالمت واقع در شود.مي توجه اجتماعي شبکه با رابطه در شخصي رفاه و اجتماعي و اقتصادي

  است. محیط و فرد میان سازگاري و شخصي تعادل و اجتماعي ارتباطات شبکه رابطه اجتماعي

  یاجتماع تیحما

 کی عنوان به اواخر نیا تا ،شودمي شناخته زین ياجتماع تیامن عنوان به که ياجتماع تیحما

 است بعدي چند مفهومي اجتماعي حمایت .بود نگرفته قرار یيشناسا مورد ياجتماع توسعه ملاع

 شده فراهم منبع یک عنوان به را آن توانمي مثال، براي است. شده تعریف مختلف طرق به که

 نمود. تعریف منابع از ايمبادله یک یا استرس، با مقابله براي امکاناتي عنوان به دیگران، توسط

 احترام، مراقبت، همراهي، محبت، از برخورداري میزان را اجتماعي حمایت پژوهشگران، از برخي

 خانواده، اعضاي نظیر دیگر هايگروه یا افراد سوي از فرد توسط شده دریافت کمک و توجه،

 برخي و اجتماعي واقعیتي را اجتماعي حمایت برخي، اند.کرده تعریف مهم دیگران و دوستان

                                                           
1. Larson 
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 مفهومي را اجتماعي حمایت (7988) 7ساراسون دانند.مي فرد تصور و ادراک از ناشي را آن دیگر،

 گفت بتوان شاید مجموع، در گیرد.مي بر در را تصوري و واقعي بعد دو هر که داندمي بعدي چند

 او براي دیگران و است دیگران توجه مورد شخص که احساس این یعني اجتماعي حمایت که

 (.4 :7389 همکاران، و )ریاحي است متعلق اجتماعي شبکة یک به او که این و قائلند ارزش

 مورد متعدد تحقیقات در و شده معرفي انپژوهشگر توسط که اجتماعي حمایت انواعترین رایج

  باشد.مي اطالعاتي و ابزاري عاطفي، حمایت مقوله سه شامل اند،گرفته قرار استفاده

 تکیه براي فردي داشتن دسترس در معناي به اجتماعي حمایت :عاطفی اجتماعی حمایت

 يهبردارند در عاطفي اجتماعي حمایت است. نیاز هنگام به وي، به داشتن اعتماد و کردن

 تواندمي حمایت از نوع این است. شخص یک به نسبت عالقه و توجه و مراقبت همدلي، احساس

 داشتن قرار محبت مورد و داشتن تعلق اطمینان، آسایش، و راحتي احساس داشتن به را شخص

  نماید. مجهز تنش و فشار هنگام به

 توسط شده دریافت واقعي و عیني مادي، هايکمک به ابزاري حمایت :ابزاري اجتماعی حمایت

 يهروزان نیازهاي تا کندمي کمک افراد به حمایت نوع این شود.مي اطالق دیگران سوي از فرد یک

 کردن کمک پول، دادن قرض نظیر عیني و مادي هايکمک از عنصري شامل و کند تامین را خود

  است. کردن رانندگي و رفتن حمام کردن، حرکت و جابجایي خانه، نظافت در

 با اجتماعي هايتعامل طریق از ضروري اطالعات آوردن بدست :اطالعاتی اجتماعی حمایت

 دادن شامل اطالعاتي، حمایت دیگر، عبارتي به اند.کرده تعریف اطالعاتي حمایت را دیگران

 باشدمي عملکردش چگونگي به راجع فرد یک به بازخوردها یا پیشنهادات، ها،گیريجهت توصیه،

  (.89 )همان،

 مهیب همانند درآمد حفظ يدولت هايبرنامه با يمحدود ارتباط اجتماعي حمایت نیا از شیپ

 کندمي مشخص را مصرف از ينوع که بود نیا بر اعتقاد و داشت ياجتماع هايکمک و ياجتماع

 ندیفرا ریدرگ را آنان آنکه بدون رساندمي ازمندین افراد به را منابع که است يرفاه يکردیرو و

 رشد به رو مشارکت قیطر از ياجتماع توسعه در ياجتماع تیحما اندنگنج .دینما توسعه

 هايشرکت يحت و يالمللنیب کنندگان کمک ،يمحل جامعه هايگروه ،يردولتیغ هايسازمان

 ياستراتژ کی عنوان به ياجتماع تیحما اتخاذ است. افتهی رونق طهیح این در موجود يتجار

 يبرخ و باشدمي فقر کاهش در آن نقش بارزتر قیتصد خاطر به نیهمچن ياجتماع توسعه

 درآمد شیافزا منظور به را ياجتماع تیحما نوآورانه هايبرنامه ریاخ هايسال در هادولت

                                                           
1. Sarason 
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 ،فقر کاهش در مهم نقش يفایا بر عالوه ياجتماع تیحما اند.کرده يمعرف دستیته يخانوارها

 هاياستیس رایز شودمي گرفته نظر در ياجتماع توسعه ياستراتژ کی عنوان به نیهمچن

 کی عنوان به را کارکردها و مشارکت و سازدمي مرتبط گریکدی به را ياجتماع و ياقتصاد

 هايسازمان و يمردم هايانجمن ،يردولتیغ هايسازمان دهد.مي شیافزا ياجتماع يگذارهیسرما

 مختص ياجتماع تیحما که را دهیعق نیا و دارند مشارکت ياجتماع تیحما در زین يالمللنیب

  اند.کرده رنگ کم شیپ از شیب را است دولت

 اجتماعی مديآخودکار

 است گرفته شکل 7باندورا آلبرت به متعلق اجتماعي شناختيِ ينظریه حول خودکارآمدي مفهوم

 تاکید شخصیت رشد در متقابل جبرگرایي و اجتماعي تجربه دیداري، یادگیريِ نقش بر آن در که

 .دهدمي تشکیل را نظام - خود سیستم حیاتي و اساسي اجزاي از یکي خودکارآمدي .شودمي

 اجرا و مدیریت سازماندهي، )همچون کارها انجام در او هايتوانائي به فرد باور به خودکارآمدي

 احساسي هايواکنش و فکري الگوهاي انگیختگي سطح رفتار، تغییر توانایي مختلف(، امور

 آمديخودکار که است باور این بر باندورا (.784 :7388 همکاران، و طرقبه )کریمي شودمي مربوط

 آدمي رفتار بر مستقیم بصورت تنها نه چون کند،مي بازي يفرد عملکردهاي در مهمي نقش

 هايفرصت و آرزوها اهداف، همچون هایيکننده تعیین تأثیر طریق از بلکه گذارد،مي تأثیر

 نوع بر آمديخودکار باورهاي دهد.مي قرار تأثیر تحت را آدمي رفتار ،اجتماعي محیط در مختلف

 شرایط در راداف گذارند.مي تأثیر کامالً نامنظم( یا منظم بدبینانه، یا بینانه)خوش افراد نگرش

 شایستگي و صالحیت به بستگي خود این که باشندمي پائیني یا باال آمديخودکار داراي مختلف

 راحتي به جدید هايموقعیت و شرایط در هستند، باالیي آمديخودکار داراي که افرادي دارد. افراد

 احتمال که باورند این بر چون کنند،مي پافشاري خود کارهاي در و شوندمي ظاهر اطمینان با و

 احساس پائین، آمديخودکار حس داراي افراد که است حالي در این دارد، وجود آنها موفقیت

 ،واقع در آورند.مي عمل به ممانعت چالشي هر از لذا و خورندمي شکست که کنندمي

 و مناسب واکنش و درست تصمیمات اخذ یادگیري، تفکر، در فرد اعتماد معناي به آمديارخودک

 احساسات، تفکر، يهنحو بر خودکارآمدي که است باور این بر باندورا .باشدمي تغییرات به مؤثر

 سانيان مختلف عملکردهاي با را خودکارآمدي تئوري وي گذارد.مي تأثیر فرد حرکات و رفتارها

                                                           
1. Bandura 
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 ذهني، پیشرفت مادري، و پدر نقش ایفاي در مهمي نقش کارآمديخود گویدمي و دانسته مرتبط

  (.15 :1114 ،7)فیلیپس کندمي بازي جمعي و فردي اجتماعي هايسیستم و سالمتي شغلي،

 تحقیق پیشینه

 اما است نگرفته انجام تحقیقي تاکنون ،مطالعه مورد موضوع مورد در که ادد نشان هابررسي

 :باشندمي زیر شرح به موضوع با مرتبط تحقیقات برخي

 ياجتماع تیحما ادراک هايمولفه رابطه» عنوان با تحقیقي (7395) همکاران و حاتمیان

 پرستاران میان در گردانروان مواد مصرف به شیگرا با (مهم افراد گرید و دوستان خانواده،)

 جینتا د.باشمي يهمبستگ نوع از يفیتوص تحقیق این دادند. انجام «کرمانشاه شهر هايمارستانیب

 ۀنمر با ياجتماع تیحما ادراک هايمولفه نیب يمعنادار ةرابط که داد نشان پژوهش هايافتهی

 اجتماعي حمایت ارتباط تبیین به يپژوهش در (7394) همکاران و نصیري داشت. وجود يکل

 خانوار سرپرست زنان میان در شده ادراک استرس میانجي نقش با زندگي کیفیت با شده ادراک

 در پژوهش، شده بازنگري نهایي الگوي در که داد نشان آمده بدست نتایج .پرداختند سنندج شهر

 زندگي( کیفیت ابعاد )و مهم افراد و خانواده ،شده ادراک اجتماعي حمایت ابعاد بین رابطه میان

 زندگي کیفیت و خانواده حمایت بین رابطه تنها استرس کاهش ،روان و جسم سمت به معطوف

 در (7393) الدینصالح و اصل زاهدي .کندمي گريمیانجي را رواني و جسمي سمت به معطوف

 روان و اعصاب جانبازان همسران ياجتماع سالمت زانیم و ياجتماع تیحما» عنوان با تحقیقي

 بیشتري اجتماعي حمایت از جانبازان همسران هرچه که رسیدند یافته این به «تهران شهر

 کسب منبع مهمترین خانواده، برخوردارند. نیز باالتري اجتماعي سالمت از باشند، برخوردار

 در (7389) همکاران و رستمي شوند.مي محسوب جانبازان همسران نظر از اجتماعي حمایت

 در شده ادراک اجتماعي حمایت و هیجاني هوش با خودکارآمدي رابطه» عنوان با تحقیقي

 و هیجاني هوش هايمؤلفه کلیه با خودکارآمدي که ندداد نشان «تهران دانشگاه دانشجویان

 به اجتماعي حمایت و هیجاني هوش دارد. دارمعني و مستقیم رابطه شده ادراک اجتماعي حمایت

 مشترک همبستگي و کردند تبیین را خودکارآمدي واریانس از درصد 74 و درصد 13 حدود ترتیب

 هايمؤلفه بین از بود. 31/1 برابر خودکارآمدي با اجتماعي حمایت و هیجاني هوش هايمؤلفه

 را خودکارآمدي واریانس از درصد 41 حدود تنهایي به توانست هیجاني ادراک هیجاني، هوش

 واریانس از درصد 74 هم روي دوستان و خانواده حمایت اجتماعي، حمایت هايمؤلفه کند. تبیین

 خودکارآمدي با را همبستگي ضریب باالترین خانواده حمایت و کردند تبیین را خودکارآمدي

                                                           
1. Philips  
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 و هیجاني هوش هايمؤلفه بین رابطه اجتماعي، حمایت هايمؤلفه اثر کنترل با داشت.

 هايمؤلفه بین ايرابطه دیگر هیجاني، ادراک کنترل از پس ماند.دار معني همچنان خودکارآمدي

 بین از که بود آن مبین هایافته .نشد مشاهده خودکارآمدي با شده ادراک اجتماعي حمایت

 و دارد خودکارآمدي پراکندگي تبیین در مهمتري نقش هیجاني ادراک هیجاني، هوش هايمؤلفه

 (7388) آرام سام دارند. متقابل ودار معني رابطه اجتماعي حمایت و هیجاني هوش خودکارآمدي،

 پلیس رهیافت بر تأکید با اجتماعي امنیت و اجتماعي سالمت رابطه بررسي به ايمطالعه در

 افزایش بین مستقیمي رابطه که است داده نشان پژوهش این هايیافته پردازد.مي محور جامعه

 (7381) یعقوبي و قائدي دارد. وجود جامعه در اجتماعي سالمت میزان کاهش و اجتماعي ناامني

 در بهزیستي ابعاد و شده ادراک اجتماعي حمایت ابعاد بین رابطه بررسي عنوان با پژوهشي

 که دادند نشان هایافته دادند. انجام طباطبایي عالمه و تهران دانشگاه پسر و دختر دانشجویان

 از منديرضایت براي بهتري هايکننده بینيپیش شده ادراک اجتماعي حمایت مختلف وجوه

 اجتماعي و شناختيروان بهزیستي و هستند پسران به نسبت دختران در عاطفي باالنس و زندگي

 حمایت وسیله به بیشتر پسران ودر خانواده از اجتماعي حمایت وسیله به بیشتر دختران در

 گروه افراد از و خاص فرد از شده ادراک حمایت همچنین شود.مي بینيپیش دوستان از اجتماعي

 همکاران و رودسري پوربخشي .ندارد فرد بهزیستي مختلف ابعاد روي بر اثري دانشکده در

 رواني سالمت با اجتماعي حمایت و زندگي از رضایت بین رابطه بررسي به ايمطالعه در (7384)

 به اجتماعي حمایت و زندگي از رضایت که دادند نشان و پرداخته تهران دانشگاه دانشجویان

 بهداشت با معناداري شکل به تأهل همچنین کند.مي بینيپیش را رواني سالمت معناداري شکل

 کلي بطور و بود همبسته بیشتر، اجتماعي حمایت احساس و زندگي از رضایت باالتر، رواني

 .بود باالتر غیربومي دانشجویان پذیريآسیب

 حمایت نقش بررسي عنوان تحت را خود مطالعه (7387) همکارانش و يشلمزار يمعتمد

 در سالمندان بین در تنهایي احساس و عمومي سالمت زندگي از يمندرضایت در اجتماعي

 آیا که بودند پرسش این به دادن پاسخ پي در خود مطالعه در آنها اند.داده انجام شهرکرد

 برخوردارند، يبیشتر عمومي سالمت از هستند برخوردار يبیشتر اجتماعي حمایتاز که سالمنداني

 هايیافته کنند؟مي يکمتر تنهایي احساس همچنین و داشته زندگي از يتربیش يرضایتمند

 نشان بود آمده دست به چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگي ضریب از استفاده با که آزمون

 يرضایتمند و عمومي سالمت و تنهایي احساس بر يمعنادار تاثیر اجتماعي حمایت اوال که داد

 داشته يابزار حمایت به نسبت يتراهمیت با نقش عاطفي حمایت ثانیا دارد. زندگي از سالمندان

 که حالي در است. داشته يبیشتر نمود مردان به نسبت زنان میان در ویژه به نقش این و است

 يبرا تنهایي احساس و عمومي سالمت زندگي، از يرضایتمند با يابزار حمایت همبستگي میزان
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 رابطه که داد نشان رگرسیون تحلیل و واریانس تحلیل به مربوط نتایج است. نبودهدار معني زنان

 بین پژوهش این در .است بوده برخوردار يمعنادار سطح از اجتماعي حمایت با عمومي سالمت

 بین اما .است بوده برخوردار يمعنادار سطح از رابطه نیز عمومي سالمت و عاطفي حمایت

 (7318) همکارانش و صادقي. شودنمي مشاهده يمعنادار رابطه عمومي سالمت و يابزار حمایت

 کانادایي سالمندان افسردگي در اجتماعي حمایت و رواني فشار وضعیت تاثیر عنوان با تحقیقي در

 داد نشان آمده دست به نتایج .پرداختند سالمندان سالمت يرو بر اجتماعي روابط نقش بررسي به

 هنگام در این، بر عالوه .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه افسردگي و رواني فشار وضعیت بین که

 طور به خانواده حمایت از يرضایتمند و اعم طور به اجتماعي حمایت به دسترسي رواني فشار

 اوال که داد نشان پیرسون همبستگي ضرایب دارد. معکوس و معنادار رابطه افسردگي با اخص

 هايهمبستگي حمایت این از يرضایتمند نیز و اجتماعي حمایت به دسترسي مختلف منابع بین

 از کلي يرضایتمند نیز و اجتماعي حمایت به کلي دسترسي بین ثانیا دارد. وجود يقو و مثبت

 اما مستقیم تاثیر اجتماعي حمایت از يرضایتمند ثالثا دارد. وجود معنادار رابطه اجتماعي حمایت

 از يرضایتمند با ارتباط در نیز معنادار نحو به البته موضوع این که دارد افسردگي بر معکوس

 و اجتماعي حمایت به دسترسي بین رابطه که داد نشان همچنین نتایج است. خانواده حمایت

 نوع از رواني فشار وضعیت و اجتماعي حمایت از يرضایتمند بین نیز و رواني فشار وضعیت

 نشان را همبستگي این همتایان و خانواده اجتماعي حمایت منبع دو است. معکوس اما مستقیم

 نقش اجتماعي، حمایت از يرضایتمند که دادمي نشان وضوح به که نتایج چنینهم دهد.مي

  است. مستقیم تاثیر يالگو از منتج ارتباط این که دارد افسردگي از يپیشگیر در اصلي

 سالمت از بخشي اجتماعي سالمت که مساله این بر تاکید با (1117) همکاران و پورحسن

 در را تحقیقي بگذارد، تاثیر او اجتماعي هاينقش و هافعالیت بر تواندمي که است شخص یک

 سالمت بین که دهدمي نشان تحقیق این از آمده بدست هايیافته دادند. انجام یاسوج شهر

  دارد. وجود داري معني رابطه دوستان خانواده، سوي از شده ادراک اجتماعي حمایت و اجتماعي

 کیفیت و شده ادراک اجتماعي حمایت عنوان تحت را ايمقاله (1111) 7آروخیم و چارلز

 به بازنشستگان اکثر که است این از حاکي هایافته دادند. انجام بازنشستگان میان در را زندگي

 در و شده درک اجتماعي حمایت از باالیي سطح از و کنندمي زندگي خود خانواده با مشترک طور

 حمایت که دهدمي نشان هایافته همچنین هستند. برخوردار باالتري زندگي کیفیت نتیجه

  دارد. معناداري ارتباط آنها جسمي و روحي سالمت با سالمندان از اجتماعي

                                                           
1. Charles& Arockiam 
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 بر آن تاثیر و شده ادراک اجتماعي حمایت متغیر بررسي به (1111) همکاران و رندون کوبو

 گذشت با دانشجویان شده ادراک اجتماعي حمایت پرداختند. شیلي دانشجویان رواني سالمت

 دانشجویان روان سالمت و بهزیستي نمرات در داريمعني تفاوت آماري نظر از .نکرد تغییر زمان

 سالمت و شده ادارک اجتماعي حمایت بررسي به (1174) 7سگرین و آدامسیزک شد. مشاهده

 افراد که داد نشان نتایج پرداختند. متاهل و مجرد لهستاني جوان بزرگساالن بین در اجتماعي

 بین تفاوتي هیچ همچنین .هستند برخوردار متاهل افراد به نسبت کمتري رواني سالمت از مجرد

 ،اجتماعي عملکرد اختالل ،خوابيبي و اضطراب ،جسمي عالئم با رابطه در متاهل و مجرد افراد

 عنوان با ايمقاله در (1111) 1دیاز و بالنکو نشد. دیده روان سالمت مشکالت و شدید افسردگي

 ابعاد بین ارتباط تا کردند سعي اجتماعي سالمت به رویکردي با رواني سالمت و اجتماعي نظم

 میزان مثل سالمت از دیگري هايجنبه با اجتماعي نظم شاخص عنوان به را اجتماعي سالمت

 اجتماعي، متقابل هايکنش و آنومي میزان محرومیت، شده، درک سالمت نفس،عزت افسردگي،

 . دهند قرار بررسي مورد را رضایت و منفي و مثبت احساسات

  هافرضیه

 با يشرق جانیبارآذ استان جانبازان شده ادراک اجتماعي حمایت و خودکارآمدي احساس بین -7
  دارد. وجود رابطه آنان اجتماعي سالمت میزان

 آنان اجتماعي سالمت میزان و يشرق جانیبارآذ استان جانبازان خودکارآمدي احساس بین -1

 دارد. وجود رابطه

 ياجتماع سالمت میزان و يشرق جانیآذربا استان جانبازان شده ادراک ياجتماع تیحما نیب -3

 دارد. وجود رابطه آنان

 است. متفاوت آنها سواد برحسب يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت زانیم -4

  متغیرها تعریف

 مالک( یا وابسته )متغیر اجتماعی سالمت

 شان،اجتماعي ارتباطات و تعامالت خودشان، درباره افراد که تصوري» به سالمت از بعد این

 سالمت (.71 :1113 )لیچ، است مربوط دارند، اجتماع در بودن مثبت و اجتماعي نقش سودمندي،

                                                           
1. Adamczyk & Segrin 

2. Blanco & Dize 
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 است، اجتماعي هاينقش ایفاي توانایي معني به که باشدمي سالمتي مفهوم از ايمولفه اجتماعي

 . باشد کار در دیگري به رساندن آسیب قصد ذهني یا عیني طور به کهاین بدون

  عملیاتی تعریف

  کند.مي کسب کییز اجتماعي سالمت ايگویه سه و سي نامهپرسش در فرد که است اينمره

 اجتماعی همبستگی

 است. جامعه با فرد رابطه کیفیت ارزیابي معناي به اجتماعي همبستگي مفهومی: تعریف

 مشترک وجوه دیگران با حد آن تا فرد کندمي احساس فرد که است کمیتي اجتماعي یکپارچگي

 . (4 :1114 ،7شاپیرو و )کییز دارد

 هايگویه و کییز اجتماعي سالمت پرسشنامه از استفاده با اجتماعي انسجام :عملیاتی تعریف

  شد: سنجیده زیر

  هستم. جامعه نام به ايمجموعه به متعلق کنممي فکر من -7

  هستم. اجتماعم از مهمي بخش که کنممي فکر من -1

  کردند.مي توجه من به افراد سایر داشتم، گفتن براي ايایده یا خواسته اگر کنممي فکر من -3

  است. من راحتي و آرامش منبع من جامعه -4

  گرفت.نمي جدي مرا جامعه داشتم گفتن براي ايایده یا خواسته اگر کنممي فکر من -4

  قائلند. ارزش شخص یک عنوان به من براي اجتماع افراد سایر -5

 . کنممي نزدیکي احساس اجتماعم افراد سایر به نسبت من -1

 اجتماعی مشارکت

 این فرد. یک اجتماعي هايارزیابي یعني اجتماعي )مشارکت( داشت سهم :مفهومی تعریف

 همراه به ارزشي خود با و است جامعه از حیاتي عضو یک فرد که است استوار باور این بر شاخص

  (.711 :7391 همکاران، و )امیدي کندمي تزریق جهان به را آن که دارد

 هايگویه و کییز اجتماعي سالمت پرسشنامه از استفاده با اجتماعي مشارکت عملیاتی: تعریف

 شد: سنجیده زیر

  کنم. عرضه دنیا به ارزشمندي کار توانممي کنممي فکر من -7

                                                           
1. Keyes & Shapiro 
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  ندارد. جامعه براي ايارزنده نتیجه هیچ من روزانه هايفعالیت -1

  کنم. عرضه امجامعه به مهمي چیز تا ندارم را الزم توان و زمان من -3

  ندارد. جامعه براي مهمي نتیجه کارمن کنممي فکر من -4

  ندارم. اجتماع در شدن سهیم براي ارزشمندي محصول من -4

 .اندشده متقلب بیشتر روزها این مردم من نظر به -5

 اجتماعی پذیرش

 و دیگران هايویژگي و جامعه از فرد تفسیر معناي به اجتماعي پذیرش :مفهومی تعریف

 یافته تعمیم يهمقول یک نوانع به دیگر مردم کیفیت و شخصیت طریق از اجتماعي زیربناي

  (.711 :7391 همکاران، و )امیدي است

 و کییز اجتماعي سالمت پرسشنامه از استفاده با اجتماعي پذیرش متغیر :عملیاتی تعریف

 شد: سنجیده زیر هايگویه

  گذارد.مي اثر اجتماعم افراد سایر روي من رفتار -7

  هستند. اعتماد قابل دیگر افراد کنممي فکر من -1

  مهربانند. مردم من نظر به -3

  خودمحورند. مردم من نظر به -4

  نیستند. اعتماد قابل مردم که کنممي احساس من -4

  کنند.مي زندگي خودشان براي فقط مردم که کنممي فکر من -5

 . دهندمي اهمیت دیگر افراد مشکالت به مردم کنممي فکر من -1

 اجتماعی انطباق

 برگیرنده در بعد این است. اجتماعي دنیاي عملیات و سازمان کیفیت، درک :مفهومی تعریف

 کنندمي زندگي آن در که دنیایي اندیشهدر تنها نه سالم افراد است. دنیا درباره دانش به عالقه

 . (1 :1114 شاپیرو، و )کییز گذردمي چه اطرافشان در که بفهمند کنندمي سعي بلکه هستند،

 زیر هايگویه و کییز اجتماعي سالمت پرسشنامه از استفاده با اجتماعي انطباق عملیاتی: تعریف

 شد: سنجیده

  است. پیچیده خیلي من براي دنیا -7
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 دهدمي رخ اطرافشان دنیاي پیرامون آنچه توانندمي که هستند افرادي تنها محققین -1

  نمایند. درک

  آمد. خواهد پیش چه دنیا در که بفهمم توانمنمي من -3

  آورم.درنمي سر آنها از من که هستند بیگانه و عجیب آنقدر هافرهنگ اغلب -4

  دارد. کردن درک ارزش کنیممي زندگي آن در که دنیایي من نظر به -4

  .است سختي کار افتاد خواهد اتفاق آینده اجتماع در آنچه بینيپیش من نظر به -5

 اجتماعی شکوفایی

 این است. اجتماع سیر خط و پتانسیل ارزیابي معناي به اجتماعي شکوفایي :مفهومی تعریف

 دارد اجتماعي نهادهاي و شهروندان طریق از را رسیدن فعل به قوه از پتانسیل جامعه که احساس

  (.7998 )کییز،

 هايگویه و کییز اجتماعي سالمت پرسشنامه از استفاده با اجتماعي شکوفایي عملیاتی: تعریف

 شد: سنجیده زیر

  است. من پیشرفت مانع اجتماع که معتقدم من -7

  کند.نمي تغییر من هايخواسته تحقق جهت در اجتماع که معتقدم من -1

  باشند. موثر من زندگي در دولت و قانون نظیر اجتماعي تشکیالت که کنمنمي فکر من -3

  بینم.مي دائمي تحول یک صورت به را اجتماع من -4

  است. آن افراد براي مفید و پربار مکاني جامعه من نظر به -4

  ندارد. مفهومي اجتماعي پیشرفت من نظر به -5

  .باشدمي بهتري مکان داراي فرد هر براي دنیا من نظر به -1

  شده ادراک یاجتماع حمایت

 که است دیگراني با ارتباط کیفیت و قابلیت شده ادراک اجتماعي حمایت :مفهومی تعریف

 .(14: 7315 فتحي،( کنندمي فراهم نیاز هنگام در را منابعي
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 منظور به که دارد گویه دوازده ،بعدي چند شده ادراک اجتماعي حمایت مقیاس :عملیاتی تعریف

 توسط زندگي در مهم افراد و دوستان خانواده، منبع سه از شده ادراک اجتماعي حمایت ارزیابي

 فرد يهشد ادراک اجتماعي حمایت میزان مقیاس این است. شده تهیه (7988) همکاران و زیمت

 با هاموافقم کامالً تا مًخالفم کامال اي گزینه هفت طیف در مذکور يهحیط سه از یک هر در را

 تا 1/15 بین را اجتماعي حمایت هايمقیاس خرده کرونباخ آلفاي ضریب رستمي سنجد.مي هم

  اند.آورده دست به 1/89

 خودکارآمدي احساس

 انجام توانایي که خصوص این در ،فرد باور از است عبارت خودکارآمدي :مفهومی تعریف

 نقاط از خاصي مجموعه گذاريارزش معني به ذاتي هايتوانایي به باور .خیر یا دارد را تکالیف

 استفاده مسیر در که است موانعي بر غلبه براي پشتکار و عزم شامل همچنان است. شناختي قوت

 خودکارآمدي که افرادي ویژگي .گیرندمي قرار اهداف، به رسیدن براي ذاتي، هايتوانایي آن از

 :دارند باالیي

 بینندمي مهارت کسب براي تمریني چشم به را برانگیز چالش مسائل و مشکالت. 

 کنندمي پیدا بیشتري يعالقه کنندمي شرکت هاآن در که هایي فعالیت به. 

 کنندمي شناسيوظیفه و تعهد احساس خود هايفعالیت و هامندي عالقه برابر در. 

 و )کییز گذارندمي سر پشت را آنها زود خیلي و کند نمي دلسردشان هاشکست و موانع 

 .(9 :1114 شاپیرو،

 (.7981) شد استفاده شرر خودکارآمدي مقیاس از خودکارآمدي سنجش براي :عملیاتی تعریف

 خود پرسشنامه گذاري نمره است. گویه 71 داراي همکاران و شرر عمومي خودکارآمدي مقیاس

 و 84 پرسشنامه این امتیاز بیشترین رفت.گ انجام ايدرجه 4 مقیاس یک اساس بر کارآمدي

 صورت به 75 ،74 ،71 ،77 ،1 ،4 ،4 ،1 سوال گذارينمره .باشدمي 71 آن امتیاز کمترین

 گزارش 85/1 پرسشنامه این کرونباخ آلفاي میزان همکاران و شرر پژوهش در .باشدمي معکوس

 شد. تعیین صوري اعتبار اساس بر نیز، گیري اندازه ابزارهاي اعتبار است. شده

  شناسی روش

 شامل تحقیق، آماري جامعه باشد.مي کاربردي هدف نظر از و بوده پیمایشي حاضر تحقیق روش

 باشد.مي 14341 ،7411 سال مستند آمار اساس بر که باشدمي يشرق جانیآذربا استان جانبازان

 گیريونهمن شیوه به جانباز 194 تعداد و شد استفاده مورگان جدول از نمونه حجم انتخاب براي
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 به است. بوده استاندارد پرسشنامه هاداده آوريجمع ابزار. شدند انتخاب سیستماتیک تصادفي

 مورد هايآزمون شد. استفاده SPSS 21 افزارنرم از شده آوريجمع هايداده تحلیل منظور

 و توصیفي بخش دو در و شده انتخاب متغیرها سطوح با متناسب هاداده سنجش براي استفاده

  گرفتند. قرار بررسي مورد استنباطي

 تحقیق هايیافته

 آنهاترین مسن و 41 نمونهترین جوان بود. سال 44 سني نظر از تحقیق هاينمونه سني میانگین

 داشتند. را فراواني باالترین دیپلم سطح در تحصیلي نظر از تحقیق هاينمونه بودند. ساله 13

 درصد کمترین بود. درصد 11 ي،جانباز درصد نظر از تحقیق هاينمونه میانگین ،اطالعات طبق

 به را ماه 75 میانگین جبهه در حضور سابقه نظر از بود. درصد 11 بیشترین و درصد 4 يجانباز

 وضعیت نظر از تحقیق هاينمونه است. بوده ماه 11 حضور مدت رینتبیش و آوردند دست

 اجتماعي سالمت میزان کمترین آوردند. دست به را درصد 4/45 میانگین اجتماعي سالمت

 يخودکارآمد احساس وضعیت نظر از .است بوده درصد 8/84 میزان باالترین و درصد 15/37

 و درصد4/11 يخودکارآمد احساس میزان کمترین آوردند. دست به را درصد 1/55 میانگین

 ادراک ياجتماع تیحما وضعیت نظر از تحقیق هاينمونه است. بوده درصد 711 میزان باالترین

 1/5 شده ادراک ياجتماع تیحما میزان کمترین آوردند. دست به را درصد 8/11 میانگین شده

  است. بوده درصد 711 میزان باالترین و درصد

 یشرق جانیآذربا استان جانبازان شده ادراک یاجتماع تیحما نیب اول: فرضیه

 دارد. وجود رابطه آنان یاجتماع سالمت نیانگیم با

 نیانگیم با يشرق جانیآذربا استان جانبازان شده ادراک ياجتماع تیحما نیب رابطه آزمون جهت

 ،7 جدول اطالعات به توجه با گردید. استفاده پیرسون همبستگي آزمون از آنان ياجتماع سالمت

 ياجتماع تیحما بین بنابراین آمد. دست به 38/1 همبستگي ضریب با 111/1 معناداري سطح

 دارد وجود مثبت و معنادار رابطه يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت و شده ادراک

 یابد.مي افزایش نیز جانبازان ياجتماع سالمت ،شده ادراک ياجتماع تیحما افزایش با و

 با شده ادراک یاجتماع تیحما رابطه معناداري سطح و پیرسون همبستگی ضریب :1شماره  جدول

 یاجتماع سالمت

 شده ادراک یاجتماع تیحما متغیر
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 ياجتماع سالمت

 381/1 همبستگي ضریب

 111/1 معناداري سطح

 194 پاسخگویان تعداد

 با یشرق جانیآذربا استان جانبازان يخودکارآمد احساس نیب دوم: فرضیه

 دارد. وجود رابطه آنان یاجتماع سالمت نیزام

 سالمت نیزام با يشرق جانیآذربا استان جانبازان يخودکارآمد احساس نیب رابطه آزمون جهت

 سطح .1 جدول اطالعات به توجه با گردید. استفاده پیرسون همبستگي آزمون از آنان ياجتماع

 با يخودکارآمد احساس بین بنابراین آمد. دست به 35/1 همبستگي ضریب با 111/1 معناداري

 با و دارد وجود مثبت و معنادار رابطه يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت نیانگیم

 یابد.مي افزایش نیز آنان ياجتماع سالمت نیزام ،جانبازان در يخودکارآمد احساس افزایش

 با يخودکارآمد احساس رابطه معناداري سطح و پیرسون همبستگی ضریب :2شماره  جدول

 یاجتماع سالمت نیانگیم

 يخودکارآمد متغیر

 ياجتماع سالمت

 35/1 همبستگي ضریب

 111/1 معناداري سطح

 194 پاسخگویان تعداد

 جانبازان شده ادراک یاجتماع تیحما و يخودکارآمد احساس نیب سوم: فرضیه

 دارد. وجود رابطه آنان یاجتماع سالمت نیانگیم با یشرق جانیآذربا استان

 جانبازان شده ادراک ياجتماع تیحما و يخودکارآمد احساس متغیرهاي رابطه تعیین جهت

 چند رگرسیون آزمون از آن هايمولفه و ياجتماع سالمت نیزام با يشرق جانیآذربا استان

 ،مدل خطاهاي بین که است این رگرسیون هايفرض پیش از یکي شد. استفاده متغیره

 بوسیله خطاها استقالل ارزیابي باشند(. داشته استقالل خطاها) باشد نداشته وجود همبستگي

 است این نشانگر و باشدمي 145/1 با برابر شاخص این که داد نشان 7واتسون -دوربین آزمون

 نشان تولرانس یا تحمّل آماره باشند.مي هم از مستقل رگرسیوني مدل براي هاباقیمانده که

 433/1 بین آمده بدست تولرانس مقدار دهدمي نشان نیز مستقل متغیرهاي بین خطّي هم دهنده

                                                           
1. Durbin-Watson 
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- هم میزان گفت توانمي لذا است. 371/1 تا 419/7 بین نیز VIF مقدار و شده محاسبه 1/1 تا

 سطح آمده، بدست اطالعات به توجه با .نیست کننده نگران مستقل متغیرهاي بین خطّي

 ياجتماع سالمت نیانگیم با يخودکارآمد احساس بین که دهدمي نشان 111/1 معناداري

 احساس افزایش با و دارد وجود مثبت و معنادار رابطه يشرق جانیآذربا استان جانبازان

 انسجام مولفه و یابد.مي افزایش نیز آنان ياجتماع سالمت نیزام ،جانبازان در يخودکارآمد

 دارد. مثبت و معنادار رابطه شده ادراک ياجتماع تیحما با فقط اجتماعي

 اجتماعی سالمت با مستقل هايمتغیر رابطه :3شماره  جدول

 B Beta T Sig 

 شده ادراک اجتماعي حمایت

 يخودکارآمد احساس

78/1 

79/1 

31/1 

18/1 

17/5 

31/4 
111/1 

 اجماعی پذیرش با مستقل هايمتغیر رابطه :4شماره  جدول

 B Beta T Sig 

  يخودکارآمد احساس

 شده ادراک اجتماعي حمایت

35/1 

13/1 

34/1 

15/1 

53/5 

95/4 
111/1 

 اجتماعی مشارکت با مستقل هايمتغیر رابطه :5شماره  جدول

 B Beta T Sig 

  يخودکارآمد احساس

 شده ادراک اجتماعي حمایت

44/1 

14/1 

41/1 

13/1 

78/8 

45/1 
111/1 

 اجتماعی انسجام با مستقل هايمتغیر رابطه :6شماره  جدول

 B Beta T Sig 

 111/1 15/3 17/1 71/1 شده ادراک اجتماعي حمایت

 اجتماعی خودشکوفایی با مستقل هايمتغیر رابطه :7شماره  جدول

 B Beta T Sig 

 111/1 18/4 13/1 17/1 شده ادراک اجتماعي حمایت
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 17/1 77/1 71/1 يخودکارآمد احساس

 برحسب یشرق جانیآذربا استان جانبازان یاجتماع سالمت زانیم چهارم: فرضیه

 است. متفاوت آنها سواد

 از ،آنها سواد برحسب يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت یزانم آزمون جهت

 بین معناداري تفاوت ،113/1 معناداري سطح به توجه با گردید. استفاده واریانس تحلیل آزمون

  دارد. وجود آنها سواد برحسب يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت نیانگیم

 تحصیالت سطح برحسب اجتماعی سالمت واریانس آنالیز آزمون :8شماره  جدول

 معناداري سطح Fمقدار مجذورات میانگین آزادي درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع
 1 534/113 هاگروه بین

871/535 
948/718 

 188 139/37381 هاگروه درون 113/1 844/4

 191 513/31543 کل

 تحصیالت سطح حسب بر اجتماعی سالمت توصیفی هايآماره :9شماره  جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین تحصیالت سطح

 دیپلم زیر

 دیپلم

 دانشگاهي

38/43 

95/41 

58/41 

187/8 

751/71 

319/71 

54/34 

15/37 

5/34 

19/84 

48/81 

84/84 

 هايتحلیل و تجزیه در معناداري هايتفاوت پیگیري براي F آزمون معناداري به توجه با

 تحصیالت داراي جانبازان که داد نشان نتایج گردید. استفاده LSD تعقیبي آزمون از چندگروهي،

 دارند. هاگروه سایر با را میانگین تفاوت بیشترین دیپلم زیر

 LSD آزمون :11شماره  جدول

 تحصیالت سطح

ید ریز
لم

پ
 

ید
لم

پ
اه 

شگ
دان

 ی

 * *  دیپلم زیر

 -  * دیپلم

  گیرينتیجه و بحث
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 و ياجتماع حمایت با ياجتماع سالمت رابطه شناختيجامعه تحلیل حاضر پژوهش اصلي هدف

 نیب که داد نشان آمده بدست نتایج بود. يشرق جانیبارآذ استان جانبازان خودکارآمدي احساس

 نیزام با يشرق جانیآذربا استان جانبازان شده ادراک ياجتماع تیحما و يخودکارآمد احساس

 وجود مثبت و معنادار رابطه یيودشکوفاخ و مشارکت ،رشیپذ هايمولفه و آنان ياجتماع سالمت

 داشت. مثبت و معنادار رابطه شده ادراک ياجتماع تیحما با اجتماعي انسجام مولفه فقط و دارد

 سواد برحسب يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع سالمت بین معناداري تفاوت همچنین

 با را میانگین تفاوت بیشترین دیپلم زیر تحصیالت داراي جانبازان که اي بگونه داشت، وجود آنها

 حمایت با ياجتماع سالمت بین رابطة تأیید حاضر، پژوهش نتیجة مهمترین داشتند. هاگروه سایر

 طرح نظري مباني نیز و پژوهشي پیشینة با که بود جانبازان خودکارآمدي احساس و ياجتماع

 ادبیات اساس بر .باشدمي همسو اجتماعي سالمت با آن ارتباط و اجتماعي حمایت به راجع شده

 حمایت بین يهرابط مورد در آنها هايمدل و 7ولز و کوهن هايدیدگاه به توانمي موجود، نظري

 حمایت که دارند تاکید آنها .کرد اشاره اجتماعي سالمت مشخصا و سالمت انواع و اجتماعي

 بخشد بهبود توجهي قابل میزان به را آنها سالمتي وضعیت تواندمي افراد از اجتماعي

 رندون کوبو ،(1117) همکاران و پور حسن تحقیق نتایج (.74 :1171 همکاران، و 1)امیرسرداري

 از حاکي نیز (1171) همکاران و امیرسرداري و (1174) سگرین و آدامسیزک (،1111) همکاران و

 همسو حاضر تحقیق نتایج با که اشدبمي شده ادراک حمایت و اجتماعي سالمت بین همبستگي

 به نیز آنها اجتماعي سالمت افراد، از اجتماعي حمایت میزان افزایش با که معنا این به باشند.مي

 که اندداده نشان خود تحقیق در نیز (7389همکاران) و رستمي همچنین،. یابدمي افزایش مراتب

 از درصد 74 حدود و دارددار معني و مستقیم رابطه شده، ادراک اجتماعي حمایت با خودکارآمدي

 سطح یابد، افزایش اجتماعي حمایت میزان چه هر لذا است. هکرد تبیین را خودکارآمدي واریانس

 اجتماعي حمایت داشتن به مشروط ،سالمتي داشتن بنابرین، کند.مي پیدا افزایش نیز سالمتي

 گفت باید بندورا جمله از اجتماعي سالمت پردازاننظریه نظر اساس بر و یافته این تبیین در .است

ترین مهم و دارد آنها اعمال بر مطلوبي اثرات آنها استعدادهاي و هاتوانایي مورد در افراد باور

 اهداف پیگیري و پشتکار و تالش رفتار، انتخاب بر خودکارآمدي، .است رفتار کننده تعیین عامل

 خودکارآمدي بندورا، نظریه طبق .کندمي تعیین را هاچالش و موانع با مواجهه نحوه و است مؤثر

 معیارهاي اندازه چه تا اینکه .دارد رفتار تغییر راهبردهاي نیز و جسماني سالمت در مهمي نقش

 احساس که افرادي .کندمي تعیین را ما خودکارآمدي احساس کنیم، برآورد درست را خود رفتار

 زندگي رویدادهاي توانندنمي و هستند درمانده که کنندمي احساس دارند، پاییني خودکارآمدي

                                                           
1. Cohen&Wales 

2. Amirsardari 
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 اجتماعي حمایت اصل بر تکیه با جامعه در افراد اجتماعي سالمت رفتن باال .کنند کنترل را خود

 نماید.مي فراهم جامعه در را افراد رضایتمندي موجبات باال خودکارامدي همچنین و شده ادراک

 از وي يخشنود و تیرضا نشانگر فرد ياجتماع سالمت گوید،مي (7995) الرسن که همانگونه

 نسبت او رفتار و تفکر احساس، همچون يدورن هايپاسخ شامل و است ياجتماع طیمح و يزندگ

 حوزۀ مجریان و گذاران سیاست که گفت توانمي مجموع، در .است خود يرامونیپ طیمح به

 میزان افزایش به که بپردازند ايعملي هايسیاست طراحي سمت به باید ،اجتماعي سالمت

 همچنین، گردد. منجر اجتماعي سالمت ارتقاء به نتیجه در و شده ادراک اجتماعي حمایت

 منابع به تا گردد مبذول جانبازان بین در سالمت موضوع به ویژه توجه تا است ضروري

 .نماید کمک آنان اجتماعي سالمت ارتقاء یا و بهبود به بتواند که گردند مجهز ارزشمندي

  کاربردي پیشنهادات

  شوند:مي ارائه کاربردي پیشنهادات عنوان به زیر موارد تحقیق هايیافته با متناسب

 سالمت و شده ادراک ياجتماع تیحما متغیرهاي بین معنادار و مثبت همبستگي به توجه با

 هايریزيبرنامه و هاگذاريسیاست در شودمي پیشنهاد ي،شرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع

 تقویت مرتبط هايسازمان و نهادها سوي از اجتماعي حمایت بعد جامعه، از قشر این با مرتبط

 و جسمي شرایط با متناسب و الزم هايحمایت و امکانات از آنها برخورداري يهزمین تا شود

 نیازمند هرکدام اطالعاتي عاطفي، ابعاد در اجتماعي حمایت گردد. تامین آنها روحي

 سالمت موجبات نهایت در امر این به مضاعف توجه باشد.مي جامعه در الزم هايزیرساخت

  نماید.مي فراهم جامعه در را آنها مندي رضایت و جانبازان اجتماعي

 سالمت با يخودکارآمد احساس بین مثبت و معنادار رابطه از حاکي هایافته همچنین

 و روانشناختي سرمایه تقویت براي تالش. است يشرق جانیآذربا استان جانبازان ياجتماع

 حضور از گیريبهره با جانبازان در توانمندي احساس و خودکارآمدي احساس مشخصا

 در و اجتماعي سالمت میزان افزایش به تواندمي زمینه این در مجرب متخصصان و روانشناسان

 و افزایي توان هايکارگاه برگزاري بکند. کمک جامعه در افراد این حضور شدن رنگ پر نهایت

 تواندمي آنها خود همچنین و جانبازان هايخانواده براي ذیربط نهادهاي سوي از توانمندسازي

 . باشد داشته مسیر این در بسزایي نقش

 پاسخگویان اجتماعي سالمت و تحصیالت سطح بین که دهندمي نشان تحقیق هايیافته

 يهزمین توانمي جانبازان، اجتماعي سالمت بردن باال منظور به دارد. وجود معنادار همبستگي

 مختلف سطوح در ویژه تسهیالت ارائه با مختلف آموزشي مراکز در را جانبازان تحصیل يهادام
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 برداشتن با تحصیلي باالي مقاطع در تحصیل يهادام به جانبازان تشویق آورد. فراهم آموزشي

 تاثیرگذار مولفه این به دستیابي در تواندمي نیز آموزشي هايمحیط در فیزیکي و محیطي موانع

 باشد. بوده
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 منابع

 افزایش در اجتماعي سالمت بر تحلیلي .(7391) علي فر،هاشمیان ،منصور حقیقیان، مصطفي؛ امیدي،

 ،فرهنگي و اجتماعي يهتوسع مطالعات فصلنامه اصفهان(، استان مطالعه: )مورد زندگي از رضایت

  .717-794 صص: تابستان، ،7 شماره ،1 دوره

 زندگي از رضایت میان رابطه بررسي .(7384) احمد عابدیان، و حمید پیروي، ،عباس رودسري، پوربخشي

 هفتم، سال ،رواني بهداشت اصول فصلنامه دانشجویان، در روان سالمت با اجتماعي حمایت و

  .744-741صص: ،11-18 شماره

 ياجتماع تیحما ادراک هايمولفه رابطه .(7395) يمومن ،خدامراد ،يکرم ،ریجهانگ ؛مانیپ ،انیحاتم

 پرستاران در گردان روان مواد مصرف به شیگرا با مهم( افراد گرید و دوستان )خانواده،

 ،زمستان ،سالمت يارتقا و بهداشت آموزش يپژوهش يعلم ةفصلنام ،کرمانشاه شهر هايمارستانیب

  .351-313صص:

 و دیسع زردخانه، ياکبر ي؛محمدعل بشارت، ؛نیغالمحس ،يقائد ؛جهیخد ،يمحمد شاه ؛رضا ،يرستم

 شده ادراک ياجتماع تیحما و يجانیه هوش با يخودکارآمد رابطه .(7389) مسعود يآباد نصرت

  .45-44صص: ،3 شماره ،75 دوره ،دانش افق فصلنامه ،تهران دانشگاه انیدانشجو در

 حمایت بین يهرابط بررسي .(7389) زینب سیده پورحسین، اکبر؛ نیا،وردي علي اسماعیل؛ محمد ریاحي،

  .717-84 صص: ،39 شماره ،71 سال ،اجتماعي رفاه پژوهشي علمي فصلنامه روان، سالمت و اجتماعي

 همسران ياجتماع سالمت زانیم و ياجتماع تیحما .(7393) صالح ،نیالدصالح ،محمد ،اصليزاهد

 صص: ،7 شماره ،دوره ،ياجتماع يمددکار پژوهشنامه فصلنامه ،تهران شهر روان و اعصاب جانبازان

144-111 . 

 محور، جامعه پلیس رهیافت بر تأکید با اجتماعي سالمت رابطه بررسي .(7388) اهللعزت آرام،سام

  .19-9 صص: ،7 شماره اول، سال ،اجتماعي انتظام پژوهشي علمي فصلنامه

 اجتماعي حمایت و رواني فشار وضعیت تاثیر .(7318) مریم رجوعي ،سوزان ،کاستنگه ؛محمدرضا صادقي،

  .4-8 :صص ،1 و 3 شماره 4 دوره ،روانشناختي هايپژوهش نشریه سالمندان، افسردگي در

 .(7381) مسعود؛ صالحي، امنه؛ فروزان ستاره، حسین؛ کمال محققي، علیرضا؛ کلدي، ؛هادي تبار، عبداهلل

  .717-791صص: ،37 و 31 شماره ،اجتماعي رفاه فصلنامه دانشجویان، اجتماعي سالمت بررسي

 مدل تاثیر بررسي سالم: افراد در بدن ایمني هايشاخص با اجتماعي حمایت ارتباط .(7383) احمد علیپور،

  .734-739صص: ،74 شماره چهارم، سال ،شناسيروان مجله کلي،

 بدین  رابطده  تعیدین  (.7388) جعفدر.  محمددي،  مرجان. قهرمان، عادل رضا. شجیع، الهام. طرقبه، کریمي

 پداییز،  ،1 شدماره  ،ورزشدي  مدیریت نشریه .دانشجویان در تمریني رفتار تغییر مراحل و خودکارآمدي

 .783-111 صص
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 حمایت سنجش براي اجتماعی حمایت مقیاس یابی اعتبار و ساخت (.7315) بهروز فتحي،

 بین رابطه در A شخصیتی تیپ و اجتماعی حمایت کننده تعدیل نقش بررسی و اجتماعی

 پسر دانشجویان در وافسردگی اضطراب تحصیلی، عملکرد با دانشجویی فشارزاي عوامل

 چمران. دانشگاه روانشناسي و تربیتي علوم دانشکده روانشناسي ارشد کارشناسي نامهپایان ،اهواز چمران

 عوامل و روان سالمت بررسي .(7393) الهام فگوري، مرتضي؛ نصیري، فاطمه؛ حرداني، مصعب؛ قادري،

 علوم دانشگاه مجله ،7391 سال در جیرفت شهر عالي اموزش مراکز دانشجویان در آن با مرتبط
  .949-951 صص: ،73 دوره ،رفسنجان پزشکي

 ابعاد و شده ادراک اجتماعي حمایت ابعاد بین رابطه .(7381) حمید یعقوبي، و غالمحسین قائدي،

 .35-14صص: ،1 شماره ،73 دوره ،دانش ارمغان مجله ،دانشجویان اجتماعي بهزیستي

 نامهپایان ،افسردگی و اجتماعی حمایت بین رابطه شناختیجامعه بررسی .(7381) محمد علي قدسي،

 .مدرس تربیت دانشگاه شناسي،جامعه رشته دکتري

 حمایت نقش بررسي(. 7387) علیرضا کیامنش، جواد؛ فالح، پرویز؛ اژهاي، عبداله؛ شلمزاري، معتمدي

 از باالتر سالمندان بین در تنهایي احساس و عمومي سالمت زندگي، از مندي رضایت در اجتماعي

 .78- 11 صص ،11 شماره ،شناسي روان مجله ،شهرکرد سال 51

 با شده ادراک ياجتماع تیحما ارتباط نییتب .(7394) يعبدالملک شوبو ،يبن کیول فخرالسادات يرینص

 جامعه سنندج، شهر خانوار سرپرست زنان در شده ادراک استرس يانجیم نقش با يزندگ تیفیک
  .99- 775 :صص زمستان، ،4 شماره ،( 45)پیاپي شماره هفتم، و بیست سال ،کاربردي شناسي

 ،راهروي فرحناز ترجمة ،مسلم حقایق ،سالمت اجتماعی هايکننده تعیین (.7383) ریچارد ینسون،لکوی
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