بررسی تاثير حمایت اجتماعی بر سالمت عمومی سالمندان
سيد عبدالحسين نبوی،1دكتر كریم رضادوست،2زهرا بهرامی نژاد
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چکيده :اين مقاله به بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي سالمندان شهر دزفول ميپردازد .برای رسيدن
به اهداف پژوهش از نظريههای تئوری شبکه ،نظريه انسجام اجتماعي دوركهايم و مدل تاثير مستقيم در قالب مدل
بركمن -سيم استفاده شد .اين تحقيق با روش پيمايشي و با كمك ابزار پرسشنامه در بين افراد  60سال و باالتر شهر
دزفول در بهار  87صورت گرفته است .روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای بوده و اطالعات به صورت مراجعه به
درب منازل افراد جمع آوری شد.نتايج رابطه مستقيم و مثبت بين حمايت اجتماعي و سالمت عمومي را نشان داد .نتايج
حاصل از رگرسيون چند متغيره نيز نشان دهنده اين است كه متغيرهای شبکه اجتماع شخصي ،حمايت عاطفي و پيوند
قوی در بين متغيرهای ششگانه حمايت اجتماعي دارای باالترين تاثير بوده و  36درصد از واريانس مربوط به سالمت
عمومي بهعنوان متغير وابسته را پيشبيني نموده اند.
مفاهيم كليدی :حمايت اجتماعي  ،سالمندان ،سالمت عمومي.

مقدمه
افراد سالمند از نظر وضعيت سالمتي همواره جزء افراد آسيب پذير جامعه بودهاند .از سوی ديگر افراد با
ورود به دوران سالمندی با كاهش روابط اجتماعي مواجه ميشوند .اين دو موضوع يعني سالمت و كاهش
روابط اجتماعي را اپيدمولوژيستها مورد مطالعه قرار دادند .اين پژوهشگران با ارائه نظريه حمايت
اجتماعي به بررسي تاثير روابط اجتماعي بر سالمت افراد ميپردازند .نتيجه مطالعات آنها نشان داد كه
بين داشتن روابط اجتماعي و نداشتن آن تفاوت زيادی وجود دارد .مطالعه بركمن و سيم ( )1979به-
عنوان مطالعهای كه سر آغازی برای مطالعات جديد پس از مطالعه كالسيك دوركهايم در مورد پديده
خودكشي در حوزه تحقيقات اجتماعي -پزشکي بود ،نشان داد كه در ايالت آالمادا كاليفرنيا سالمنداني كه
دارای روابط قویتری با اعضای شبکه اجتماع شخصي خود بودند در دوران  9سال مطالعه ،با وجود
داشتن عارضه قلبي ،يك سوم كمتر از ديگر افراد در معرض عوامل خطرزا كه منجر به سکته قلبي ميشد،
قرار داشتند .در اغلب كشورهايي كه با پديده سالمندی مواجه شده اند با الگو قرار دادن اين بررسي،
مطالعات گستردهای در اين زمينه انجام دادهاند .اين مطالعات ،پيوندهای پيچيده و مبهم بين ويژگيهای
اجتماعي فرد و وضع سالمتي او را به شکل يك جريان تحقيقي تازه در آورد كه به گفته مارک رنو
( )1994شناخت توصيفي رابطهها را ديگر كافي نميدانست و سعي داشت با دقت بيشتر راههايي را
بپيمايد كه نشان دهد امر اجتماعي با امر زيستي دستبهدست هم ميدهند و بيماری را بهوجود ميآورند
(آدام و كلودين .)70 :1385،مطالعه پيشرو نيز يکي از مطالعاتي است كه با الگو قرار دادن مطالعات
قبلي به بررسي تاثير حمايت اجتماعي در سالمت عمومي سالمندان  60ساله و باالتر شهر دزفول
.1دانشيار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .2استاديار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .2كارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي
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ميپردازد .ضمن اينكه با توجه به فقر مطالعاتي در ايران ميتواند يك پژوهش پيشگام در اين عرصه نيز
باشد .از سوی ديگر ميتوان گفت توانمندسازی سالمندان از نظر سالمت عمومي ميتواند پيامدهای مثبت
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي برای جامعه داشته باشد و وضعيتي را برای پيران ما ايجاد نمايد كه
متخصصان امر سالمندی از آن بهعنوان "سالمندی مثبت" ياد ميكنند.

پيشينه تجربی تحقيق
در خصوص رابطه بين حمايت اجتماعي و سالمت عمومي در جهان و ايران مطالعاتي صورت گرفته است
كه در بخش زير به برخي از اين مطالعات ميپردازيم:
در ايران معتمدی شلمزاری و همکارانش ( )1381مطالعه خود را تحت عنوان" بررسي نقش حمايت
اجتماعي در رضايت مندی از زندگي سالمت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان" در شهركرد
انجام داده اند .آنها در مطالعه خود در پي پاسخ دادن به اين پرسش بودند كه آيا سالمنداني كه از
حمايت اجتماعي بيشتری برخوردار هستند از سالمت عمومي بيشتری برخوردارند ،رضايتمندی بيش-
تری از زندگي داشته و همچنين احساس تنهايي كمتری ميكنند؟ يافته های آزمون كه با استفاده از
ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه بهدست آمده بود نشان ميداد كه اوال حمايت اجتماعي
تاثير معناداری بر احساس تنهايي و سالمت عمومي و رضايتمندی سالمندان از زندگي دارد .ثانيا حمايت
عاطفي نقش بااهميتتری نسبت به حمايت ابزاری داشته است و اين نقش به ويژه در ميان زنان نسبت
به مردان نمود بيشتری داشته است .در حالي كه ميزان همبستگي حمايت ابزاری با رضايتمندی از
زندگي ،سالمت عمومي و احساس تنهايي برای زنان معنيدار نبوده است .نتايج مربوط به تحليل واريانس
و تحليل رگرسيون نشان داد كه رابطه سالمت عمومي با حمايت اجتماعي ازسطح معناداری برخوردار
بوده است ( .)P= <0/0در اين پژوهش بين حمايت عاطفي و سالمت عمومي نيز رابطه از سطح معناداری
برخورداربوده است ( .(r =./342اما بين حمايت ابزاری و سالمت عمومي رابطه معناداری مشاهده نمي-
شود ( معتمدی شلمزاری و ديگران.)1381 ،
صادقي و همکارانش ( )1378در تحقيقي با عنوان"تاثير وضعيت فشار رواني و حمايت اجتماعي در
افسردگي سالمندان كانادايي" به بررسي نقش روابط اجتماعي بر روی سالمت سالمندان پرداختند.
آزمودنيها با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي از فهرست افراد سه سرای سالمندان در شهر وليفيلد
در ايالت كبك و تعدادی از طريق فهرست مراجعات فردی انتخاب شدند.اين پژوهش دو فرضيه را مورد
آزمون قرار داد :اگر سالمندان از حمايت اجتماعي برخوردار نبوده و يا از حمايت اجتماعي در دسترس
خود رضايتمندی نداشته باشند ،عاليم افسردگي در آنها ظاهر خواهد شد .اگر حمايت اجتماعي از
سالمندان افزايش يابد ،فشار رواني كاهش مييابد و برعکس اگر حمايت اجتماعي از سالمندان كاهش
يابد ،فشار رواني افزايش مييابد .نتايج بهدست آمده نشان ميداد كه بين وضعيت فشار رواني و افسردگي
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .)P<./.1عالوه بر اين ،در هنگام فشار رواني دسترسي به حمايت
اجتماعي بهطور اعم ( )P<./.1و رضايتمندی از حمايت خانواده بهطور اخص ( )P<./.1با افسردگي
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رابطه معنادار و معکوس دارد .ضرايب همبستگي پيرسون نشان ميداد كه اوال بين منابع مختلف
دسترسي به حمايت اجتماعي و نيز رضايتمندی از اين حمايت همبستگيهای مثبت و قوی وجود دارد.
ثانيا نتايج نشان ميداد كه بين دسترسي كلي به حمايت اجتماعي و نيز رضايتمندی كلي از حمايت
اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد .ثالثا رضايتمندی از حمايت اجتماعي تاثير مستقيم اما معکوس بر
افسردگي دارد ( P<./.1و )r= -./27كه اين موضوع البته به نحو معنادار ( P<./ 5و  (r= -./23نيز در
ارتباط با رضايتمندی از حمايت خانواده است .نتايج همچنين نشان ميداد كه رابطه بين دسترسي به
حمايت اجتماعي و وضعيت فشار رواني ( P<./ 1و (r .29و نيز بين رضايتمندی از حمايت اجتماعي و
وضعيت فشار رواني ( P<./..1و (r = -./.36از نوع مستقيم اما معکوس است .دو منبع حمايت اجتماعي
خانواده ( P<./ 5و  (r= ./25و همتايان ( P<./ 5و (r = -./30اين همبستگي را نشان ميدهد .هم-
چنين نتايج كه به وضوح نشان ميداد كه رضايتمندی از حمايت اجتماعي ،نقش اصلي در پيشگيری از
افسردگي دارد كه اين ارتباط منتج از الگوی تاثير مستقيم است .نکته مهم در اين پژوهش اين بود كه از
آنجا كه بيش از نيمي از آزمودنيها متاهل بودند ،حضور همين نوع از منبع حمايت بر ميزان رضايت-
مندی ازحمايت اجتماعي موثر بود (صادقي و ديگران.)1378،
"شبکههای اجتماعي ،مقاومت ميزبان و مرگ و مير"عنوان پژوهشي است كه توسظ بركمن و
سيم( )1979در آالمادای كاليفرنيا 1در يك دوره  9ساله انجام شد .اين پژوهش در مورد افرادی كه دچار
بيماریهای قلبي و عروقي بودند ،فراواني پنج منبع حمايتي (ازدواج ،خانواده ،دوستان ،فرايض ديني و
تعلق به گروه های ديگر) را مورد بررسي قرار داد و نشان داد كه در شرايط جسماني مشابه ،اشخاصي كه
از پشتوانههای اجتماعي برخوردار بودند در طول سالهای بعد از يك عارضه قلبي ،تهديد خطر مرگ در
آنان به نصف ديگران تقليل مييافت و افرادی كه كمترين ارتباطات اجتماعي را داشتند ،مرگ و مير
ناشي از كم خوني عضالني قلب دو تا سه برابر بيشتر از افرادی بود كه بيشترين روابط را دارا بودند
.همين تحقيق نشان داد كه جدايي و شکست در ارتباطات اجتماعي در اين  9سال بين افراد مزبور
ريسكپذيری مرگ و مير ناشي از كم خوني عضالني قلب را افزايش داده است (شوارتزر و
ديگران.)2003،
بری و همکارانش( )2006تحقيقي را با عنوان "حمايت اجتماعي و تغيير در سالمتي مرتبط با كيفيت
زندگي  6ماه پس از عمل پيوند مجرای فرعي شريان اكليلي قلب" بر روی بيماران قلبي در آمريکا انجام
دادند .در اين پژوهش دو بعد حمايت اجتماعي ،يعني ،حمايت ابزاری و حمايت عاطفي در نظر گرفته شد.
مدل پژوهش بری و همکارانش مدل حائل (فرضيه تاثير غير مستقيم) است و فرضيه آنها عبارت بود از
اينكه سطوح بااليي از هر دو نوع حمايت عاطفي و ابزاری تغييرات مثبتي را در بيماران از نظر جسمي و
روحي پيش بيني ميكند .نتايج آزمونها نشان داد كه حمايت عاطفي دريافتي برای مردان در سطح
 .1به دليل دردسترس نبودن اصل مقاله ،نتايج اين پژوهش از ديگر منابع شوارتزر وديگران )2003(،آورده شده است .اين پژوهش به دليل اهميت داشتتن بته عنتوان
نقطه شروع تحقيقات نوين در رابطه بين روابط اجتماعي وسالمت به عنوان "پژوهش كالسيك " از آن ياد مي شود.و اغلب درتمام پتژوهشهتای مترتبط از آن يتاد
ميشود .چنانچه مدل كار اكثريت پژوهش ها ،مدل بکارگرفته درهمين پژوهش ميباشد.
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( )p=./0001و برای افراد متاهل در سطح ( )p=./0002معنادار بود .بهعالوه ،عملکرد فيزيکي با
حمايت عاطفي رابطه ای در سطح ( )p</.0001داشته است .حمايت ابزاری برای مردان در سطح
معناداری ( )p=./002و اين معناداری برای افراد متاهل در سطح ( )p=./0001بود .رابطه بين حمايت
ابزاری و عملکرد فيزيکي نيز در سطح معناداری )  )p=./ 002و سالمت رواني در سطح ( )p=./006بود
(بری و ديگران.)2006 ،
"شبکههای اجتماعي و سالمتي خود ارزيابي شده افراد باالی  65سال در جامعه دو زبانه فرانسوی كانادا
" نيز عنوان تحقيقي است كه زونزونگيو و همکاران( )2004انجام دادند .متغيرهای اين پژوهش
پيوستگي اجتماعي ،شبکه اجتماعي (دوستان ،خانواده و فرزندان) و حمايت اجتماعي بود .نتايج تحليل
رگرسيون چند متغيره نشان داد كه بين وضعيت سالمتي و شبکههای اجتماعي همبستگي وجود دارد و
وضعيت سالمتي خودارزيابي شده زماني كه افراد سطوح بااليي از انسجام اجتماعي و شبکه قوی از
دوستان را دارا بودند بهتر گزارش شد .بهعالوه ،بين شبکههای خانواده و فرزندان همبستگي مثبتي با
وضعيت خوب سالمتي وجود داشت .بنابراين وجود شبکههای حمايت اجتماعي بهتر از سوی فرزندان با
سالمتي بهتر همبستگي دارد ( زونزونگيو و ديگران.)2004 ،
چنانكه از تحقيقات مورد بحث برميآيد ،موضوع حمايت اجتماعي و تاثير آن بر سالمت در بعد وسيعي
در تمامي جوامع مورد پژوهش مشاهده شده است .همه تحقيقات مورد مطالعه از تاثير مثبت حمايت
اجتماعي بر سالمت افراد سالمند حکايت دارد .همچنين اين تحقيقات تاييد ميكنند كه حمايت
اجتماعي در بعد ساختاری و عملکردی خود با سالمت رابطه مثبت دارد .اما آنچه اكثر اين تحقيقات از
آن غافل شدهاند بررسي همزمان اين دو بعد است .بهگونه ای كه گاه تنها به بررسي مثال حمايت عاطفي
بهعنوان يکي از متغيرهای بعد كاركردی حمايت اجتماعي اكتفا شده است .به همين دليل تحقيق پيشرو
عالوه بر استفاده از تحقيقات موجود و طراحي فرضيه های خود بر اساس رويکردهای نظری آنان ،سعي
كرده است مدل خود را بهگونه ای از كار بركمن – سيم( )1979اخذ نمايد كه دو بعد ساختاری و
كاركردی حمايت اجتماعي بهكار گرفته شوند و رابطه آنها در كليت خود با سالمت عمومي مورد
سنجش واقع شود تا عالوه بر نگاه به پيشينه نظری و تجربي تحقيقات موجود ،راهگشای تحقيقات پيشرو
نيز باشد.

مبانی نظری تحقيق
سالمت از نظر متخصصان تنها يك امر زيستي – پزشکي نيست و عوامل گوناگوني بر آن تاثير دارند و
تعامل بين اين عوامل تعيين كننده وضعيت سالمت افراد خواهد بود .يکي از اساسيترين اين عوامل،
عوامل اجتماعي است كه با وضعيت سالمت افراد و به ويژه افراد سالمند ارتباطي تنگاتنگ دارد .با قرار
داشتن افراد سالمند در معرض آسيبهای جدی در ارتباط با وضعيت سالمتيشان بين داشتن و نداشتن
روابط اجتماعي تفاوت عمده وجود دارد و اين موضوع عاملي تعيين كننده است .فکر تاثير عوامل
اجتماعي بر سالمت انسان ،فکری قديمي است .از قرن  19ميالدی ،متخصصان بهداشت كم و زيادی
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ميزان مرگ ومير گروههای اجتماعي را نشان داده اند و در پي براهيني برای تحليل اجتماعي آن بودند.
توجه به شرايط محيط زندگي و آنچه كه در اجتماع ميگذشت (فقر ،آب آلوده ،خطرات حرفه ای )...با
كشفيات پاستور كمتر شده بود .نظريه "سببشناسي ويژه" پاستور كه علت هر بيماری را نتيجه عمل
يك ميکروب ميدانست توجه به داليل اجتماعي را منحرف ميكرد (آدام و كلودين ،همان  .)68:بعد از
پاستور و تئوری ميکروارگانيسم او ،اپيدمولوژيستها 1با اين استدالل كه ميکروارگانيسم برای فعال شدن
نياز به محيط مناسب و ميزبان مناسب دارند ،الگوی تحليل خود را از بيماری به عامل ،ميزبان و محيط
ارائه نمودند (پوررضا و خبيری نعمتي .)1385 ،اما امروزه تحليل بيماریها به اين سه عامل محدود نمي-
شود و شبکه وسيعي از عوامل اجتماعي تحت عنوان "تعيين كننده های اجتماعي سالمت" يا عوامل موثر
بر سالمت درگستره و كيفيت سالمت و بيماری بعد پررنگتری پيدا كرده است .اين نگرش به بيماری و
سالمت در دورهای ظهور كرده است كه صاحبنظران علوم سالمت از آن بهعنوان دوره "انتقال
اپيدمولوژيك "2ياد ميكنند .بيماریهای مسلط در اين دوره ،درمان دارويي و جراحي صرف ندارند و
بيماریهای مزمني هستند كه پيشگيری و درمان نهايي آنها به متغيرهای متعدد رفتاری ،اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي وابسته است .بسياری از بيماریهای اين دوره با بيماریهای سالمندان انطباق دارند
(پوررضا و خبيری نعمتي .)1385 ،جامعهشناسان پزشکي و سالمتي در تحليل پديده مذكور ،نظريه
حمايت اجتماعي را ارائه كردهاند .اين نظريه ،از نظريه مشهور دوركهايم گرفته شده است .بنا بر نظريه
دوركهايم ،هرچه احساس نزديکي و پيوند فرد با گروهش ( برای مثال خانواده ) قویترباشد ،احتمال به-
خطر افتادن سالمتي فرد كاهش مييابد و بر عکس حتي ممکن است در چنين شرايطي فرد سالمت خود
را بهخاطر ديگران بهخطر اندازد .بركمن و سيم ( )1979بركمن ( )1984و سيم ( )1979بهعنوان
نظريهپردازان ايده تاثير حمايت اجتماعي بر سالمتي بر اين نظر هستند كه هرچه يگانگي فرد با
اطرافيانش بيشتر باشد ،حمايت اجتماعي بيشتری از او صورت ميگيرد و بههمين دليل فرد كمتر در
معرض بيماری قرار ميگيرد .اين انديشمندان بر شاخصهايي مانند ازدواج ،تعداد تماسهای فرد با
ديگران ( تماسهای حضوری تا تماسهای تلفني و پستي) ،كيفيت تماسهای مورد بحث و ميزان
دينداری فرد تاكيد دارند .اندازه گيری همين متغيرها تحت عنوان شاخص اندازهگيری شبکه بركمن-
سيم مشهور شد و پژوهشگران زيادی در پژوهشهای خود از آن استفاده كردند؛ آنها استدالل ميكنند
كه هرچه شبکه اجتماعي فرد بهتر باشد ،او كمتر در معرض بيماری قرار ميگيرد(بركمن وسيم 1979،؛
بركمن  1984،؛ سيم 1979،؛به نقل از عباداللهي .)1381،همچنين نوع ادراک فرد از تماسها و
ارتباطاتش با ديگران اهميت خاصي در احساس او نسبت به خود و سالمتي اش دارد .اين پژوهشگران
3
برای تبيين چگونگي تاثير حمايت اجتماعي بر سالمت از دو مدل استفاده ميكنند .مدل تاثير مستقيم
(كلي) و مدل تاثير غير مستقيم يا فرضيه حائل 4در برابر استرس .بر پايه مدل تاثير مستقيم ،حمايت
اجتماعي صرفنظر از اين كه فرد تحت استرس باشد يا نه ،اثرات سودمندی بر سالمتي دارد (علي-
پور1383،؛ شواتزر و ديگران2003،؛ ميازاكي و ديگران )2005 ،و نداشتن حمايت اجتماعي دارای
1

.Epidemioogists
.Transition Epidemioogic
3
. Direct effect model or Main effect model
4
.Undirect effect model or Buffering hypothesis
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پيامدهای منفي بر سالمتي افراد است .فرضيه اصلي اين مدل عنوان ميكند كه هرچه حمايت اجتماعي
فرد بيشتر باشد به همان ميزان وی از سالمتي بيشتری برخوردار خواهد بود ،در نتيجه سالمتي و
تندرستي فرد متاثر از ميزان برخورداری وی از حمايت اجتماعي است (فلمينگ و بوم؛ 1987به نقل از
قدسي  .)146،مدل تاثير غيرمستقيم يا ضربهگير نيز عنوان ميكند حمايت اجتماعي عمدتا هنگامي كه
سطح استرس باالست بر سالمت رواني موثر است .طبق اين مدل ،حمايت اجتماعي ،افراد را در مقابل
اثرات بيماریزای رويدادهايي كه فشار رواني را تشديد ميكنند حفظ ميكند (علي پور1383،؛ صادقي و
ديگران 1378 ،؛ شوارتزر و ديگران .)2003،دو مدل تاثير مستقيم و تاثير غير مستقيم بر پايه مطالعه
دوركهايم در مورد خودكشي و نظريه های انسجام اجتماعي او و نيز تئوری شبکه اجتماعي شکل گرفته
اند.
از نظر دوركهايم مشکل اصلي جوامع جديد رابطه فرد با جامعه است ،مشکلي كه به از هم پاشيدگي
اجتماعي و ضعف پيوندهايي برميگردد كه فرد را با جامعه مربوط ميكند .از پيامدهای سست شدن رابطه
فرد با جامعه قضيه خودكشي است .از نظر دوركهايم تفاوتهای حاصل در ميزان خودكشي با ميزان
انسجام اجتماعي منطبق است .ميزانهای باالی خودكشي در ميان گروه هايي يافت ميشود كه از نظر
اجتماعي منزوی اند و بر عکس ،ميزانهای پايين خودكشي بيانگر گروههايي از افراد است كه پيوندهای
قوی اجتماعي دارند .قضيه اصلي كه دوركهايم در ارتباط با دو نوع كلي خودكشي مطرح ميكند عبارت
است از ميزان خودكشي به نسبت معکوس با درجه همبستگي گروه های اجتماعي كه فرد جزئي از آن
است تغيير ميكند ( چلبي .)67:1385 ،لذا هرچه افراد از گروه های اجتماعي جدا شوند و پيوندها يا
مشاركتشان در آنها كم و ضعيف شود امکان وقوع خودكشي در بين اين افراد بيشتر ميشود .بهعبارتي
شدت و ضعف انسجام اجتماعي (ميزان مشاركت در اجتماعات ) و تنظيم اجتماعي ( ميزان فشار ،كنترل
و هدايت شوندگي اجتماعات بر فرد) بر نحوه خودكشي اثر ميگذارد .مطالعات زيادی ميزان انسجام
اجتماعي با تصور خودكشي در افراد را در چارچوب تئوری دوركهايم مورد بررسي قرار داده اند .در اين
مطالعات انسجام اجتماعي ميزاني گرفته ميشود كه افراد به خانواده و اجتماع پيوند دارند و به آنها
نزديك هستند .در اين گونه مطالعات اين ميزان از پيوند و نزديکي بهعنوان حمايت اجتماعي بهحساب
ميآيد .يافتههای مطالعات ياد شده نشان ميدهد كه هرچه افراد از خانواده و اجتماع حمايت اجتماعي
بيشتری دريافت كرده باشند ،تصور خودكشي كمتری را تجربه ميكنند (لين و پيك1999،؛ بركمن،
 ،1995به نقل از دئو و همکاران1999،؛ بركمن و ديگران .)2000،بهعالوه در اين پژوهشها ،انسجام
اجتماعي به ساختار و كميت روابط اجتماعي مانند اندازه و تراكم شبکهها و فراواني تعامل توجه دارد.
تئوری انسجام اجتماعي دوركهايم با شکلگيری تئوریهايي كه ميزان جايگيری در ساختارهای اجتماع را
با مزايای حمايتي آنها در ارتباط قرارميدهند دنبال شده است .تئوری شبکه 1از اين نوع تئوریها است.
تفاوت اصلي تئوری دوركهايم با تئوری شبکه در واحد تحليل آنهاست .در تئوری دوركهايم تحليل در
سطح كالن است و با ميزانهای اجتماعي مشخص ميشود ولي در تئوری شبکه توجه معطوف به روابط
اجتماعي ،پيوندهای اجتماعي و شبکه پيوندهاست .در اين تئوری به جای پرداختن به جامعه و
. Network theory
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ساختارهای آن بهصورت يك كل انتزاعي به عرصههای چندگانه اجتماعي كه افراد در آن درگير هستند،
پرداخته ميشود .افراد با مشاركت در اين عرصههای چندگانه به جامعه وصل ميشوند ( چلبي ،همان).
در واقع بخشهای انتزاعي جامعه – مذهب ،خانواده ،اقتصاد -عرصه های عملکرد شبکه های شخصي
هستند .شبکه های اجتماعي موضوعي اساسي برای انسجام و حمايت اجتماعي هستند زيرا شبکه های
اجتماعي تعدادی از مردم يا امکان ايجاد حمايت از افراد پيرامون هستند .پسکوسوليدو و جورجيانا (
 )1989نظريه خودكشي دوركهايم را براساس نظريه تحليل شبکه تحت عنوان "نظريه خودكشي شبکه"
تدوين كرده اند .آنها مينويسند كه نظريه شبکه امکان تفکيك تحليلي بين ساخت پيوندها وكاركردهای
آنها را فراهم ميكند .يك كاركرد بالقوه شبکههای اجتماعي انسجام يا استعداد فراهم كردن حمايت
عاطفي و اجتماعي است (چلبي ،همان .)68:تئوری شبکه با نشان دادن حوزه ها و عرصه های درگيری
متعدد اجتماعي بين جايگيری افراد در آنها (جايگيری ساختاری) و كاركردهايي كه اين نوع جايگيریها
دارند تفاوت قائل ميشود بهنحوی كه به لحاظ تحليلي امکان تمايز بين ساختار پيوندهای حاصل از اين
عرصه ها و كاركردشان را ميدهد .از ميان نظريه های توضيح داده شده دربخش نظريه ها برای پژوهش
حاضر از دو نظريه انسجام اجتماعي و شبکه اجتماعي در قالب مدل بركمن و سيم ( )1979و بركمن و
ديگران ( )2000با توجه مدل تاثير مستقيم برای بررسي تاثيرحمايت اجتماعي بر سالمت عمومي
استفاده شده است .دو نظريه ياد شده چگونگي درگيری افراد در اجتماعات و شبکههای اجتماع شخصي
را توضيح ميدهند .افراد جزئي از جامعه هستند كه از تماس با ديگران تشکيل شده است اين ارتباطات و
تماسها محيط ساختاری را تشکيل ميدهند و شبکه شخصي افراد را ميسازند كه منجر به فراهم نمودن
ميشوند .شبکه های شخصي تركيبي از همه آنها (ديگران) با يك
حمايت كاركردی برای افراد
شخص (خود) است كه در مركز روابط قرار دارد .يك قسمت مهم از اين شبکه شخصي شامل ديگراني
است كه حمايت اجتماعي را به وجود ميآورند و حمايت اجتماعي نيز با استرس ،رفاه رواني و عاطفي،
رفاه جسماني ،سالمتي و طول عمر افراد رابطه دارد (توئيس 1982،1983،1985،آبس،1982،1
ساراسون و ساراسون1985 ،؛ هاوس و ديگران ،1988 ،لين و انسل1989،2؛ وييل و بويمن 1992،3به
نقل از آگنيسنس و ديگران .)2006،محققان همچنين دريافتند كه حمايت اجتماعي و شبکههای
شخصي دركل با متغيرهای ديگری مانند ويژگيهای شخصي (ساراسون و ديگران1983،؛ به نقل از
آگنيسنس )2006،و روش زندگي و اجتماع (آگنيسنس )2006،ارتباط دارد .اين حمايت بهطور
مستقيم و غيرمستقيم بسته بهوجود يا عدم وجود وضعيت استرسي در افراد بر سالمت آنها تاثير مي-
گذارد كه بهدليل آنكه فرض بنيادی پژوهش ما بر اين است كه حمايت اجتماعي بهطور مستقيم بر
سالمت عمومي افراد تاثير ميگذارد از مدل تاثير مستقيم استفاده ميشود.

.Abbs
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فرضيههای تحقيق
در پژوهش حاضر حمايت اجتماعي دارای دو دسته عناصر ساختاری(عضويت در اجتماعات ،شبکه های
اجتماع شخصي و پيوندهای قوی) و عناصر كاركردی(حمايت ابزاری ،حمايت اطالعاتي و حمايت عاطفي)
است و مدل تحليلي نيز بر همين اساس ترسيم شده است .بر اساس نظريه شبکه فرض بر اين است كه
عناصر ساختاری بهعنوان بستر ايجاد عناصر كاركردی حمايت اجتماعي عمل ميكنند و بر اين اساس
فرضيات زير تدوين شده است:
 -1بين عضويت گروهي و ابعاد كاركردی حمايت اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد ؛ يعني هرچه
ميزان عضويت افراد در گروه های اجتماعي باالتر باشد افراد حمايت باالتری را در بعد كاركردی دريافت
مي كنند .
 -2بين شبکه اجتماع شخصي و ابعاد كاركردی حمايت اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد .يعني
هرچه فرد از شبکه اجتماع شخصي با ميزان تراكم باالتری برخوردار باشد حمايت باالتری را در بعد
كاركردی از اين شبکه دريافت مي كنند .
 -3بين داشتن پيوند قوی و ابعاد كاركردی حمايت اجتماعي رابطه مستقيم وجود دارد .يعني هرچه
فرد از پيوند قوی تری با اعضای شبکه اجتماعي خود برخوردار باشد؛ حمايت باالتری را در بعد كاركردی
از اين شبکه دريافت مي كند.
براساس نظريه انسجام اجتماعي دوركهايم در مورد خودكشي ميان ساختار حمايت اجتماعي و سالمت
رابطه وجود دارد و نظريه شبکه نيز عنوان ميكند هرچه فرد روابط قویتری با افراد شبکه اجتماعي خود
داشته باشد از سالمت بهتری برخوردار خواهد بود؛ بر اين اساس فرضيات زير طراحي شده است:
 -4بين عضويت گروهي و سالمت عمومي فرد رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني هرچه ميزان عضويت
افراد در گروه های اجتماعي باالتر باشد افراد از سالمت عمومي بهتری برخوردار هستند .
 -5بين شبکه اجتماع شخصي و سالمت عمومي رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني هرچه فرد شبکه
اجتماع شخصي با ميزان تراكم باالتری را داشته باشد از سالمت عمومي بهتری برخوردار هستند .
 -6بين داشتن پيوند قوی با اعضای شبکه اجتماع شخصي و سالمت عمومي افراد رابطه مستقيم وجود
دارد؛ يعني هرچه فرد از پيوند قویتری با اعضای شبکه اجتماعي اش برخوردار باشد؛ از سالمت عمومي
بهتری برخوردار هستند .
از سوی ديگر بر اساس مفروضات نظريه های ياد شده هرچه فرد از شبکه اجتماعي خود حمايت كاركردی
( حمايت ابزاری ،عاطفي و اطالعاتي) بيشتری دريافت كند در وضعيت سالمت بهتری بسر خواهد برد .در
پژوهش حاضر فرضيههای هفتم تا نهم اين مدعا را به آزمون ميبرند:
 -7بين حمايت ابزاری و سالمت عمومي رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني هرچه فرد حمايت ابزاری
بيشتری دريافت نمايد از سالمت عمومي بهتری برخوردار خواهد بود.
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 -8بين حمايت عاطفي و سالمت عمومي رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني هرچه فرد حمايت عاطفي
بيشتری دريافت نمايد از سالمت عمومي بهتری برخوردار خواهد بود.
 -9بين حمايت اطالعاتي و سالمت عمومي رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني هرچه فرد حمايت اطالعاتي
بيشتری دريافت نمايد از سالمت عمومي بهتری برخوردار خواهد بود.
با توجه به مباحث نظری ارائه شده در باال و فرضيات مطرح شده مدل تحليلي تحقيق در زير رسم شده
است:
ابعاد ساختاری

ابعادكاركردی

عضويت گروهي

حمايت ابزاری

شبکهاجتماع شخصي

پيوند قوی

حمايت اطالعاتي

سالمت
عمومي

حمايت عاطفي

روششناسی پژوهش
اين تحقيق كمي و از نوع تحقيقات پيمايشي است كه در سال  1387خورشيدی در شهر دزفول صورت
گرفته است .هدف اصلي تحقيق شناخت تاثير حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي سالمندان است وبرای
گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جمعيت آماری كليه افراد  60سال و باالتر شهر
دزفول را شامل بود .بر طبق آمار بدست آمده از سوی مركز آمار ايران جمعيت شهر دزفول در
سرشماری آبان ماه سال  1385خورشيدی " " 507،228نفر مي باشد و با توجه به همين داده ها سي
امين شهر پر جمعيت كشور به شمار ميآيد كه از اين ميزان تعداد "716،17نفر معادل  7/75درصد را
افراد  60سال و باالتر تشکيل ميدهند .از كل جمعيت سالمند تعداد" "9691نفر آن ها معادل "54/70
"درصد را مردان و " "8025نفر معادل  45/30درصد را زنان تشکيل ميدهند .در پژوهش حاضر روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحله ای است .در اين روش انتخاب خوشهها به اهداف پژوهش و منابع در
دسترس برای مطالعه بستگي دارد .ميتوان خانوادهها ،بلوکها ،مدارس ،بخشها و شهرها را بهعنوان
9

خوشهها در نظر گرفت .در اين پژوهش بلوکها بر اساس نقشه شهری بهعنوان خوشه در نظر گرفته شده
است .در روش نمونهگيری خوشهای ابتدا خوشهها ،را گزينش ميكنيم و سپس واحدهای نمونهگيری را
از بين خوشهها ،گزينش ميكنيم .بسته به موضوع پژوهش ،همه واحدهای نمونهگيری داخل خوشهها را
ميتوان برای نمونه گزينش كرد يا از بين خوشهها بهصورت تصادفي يا با استفاده از فرايند نمونهگيری
طبقهبندی شده گزينش نمود (فرانکفورد – ناچمياس .)271 :1381 ،در پژوهش حاضر در مرحله اول
انتخاب بر اين اساس آغار ميشد كه پرسشگر بهضلع جنوبي بلوک مراجعه و اولين خانه را انتخاب و در
صورت وجود سالمند پرسشنامه پر ميشد .انتخاب پاسخگويان بعدی با معيار قرار دادن خانه اول و با
فاصله  3يا  4خانه (بر حسب حجم و تعداد خانه) از يكديگر صورت ميپذيرفت .زماني كه بعضي افراد به
علت كهولت سن ،بيماری ،عدم تمايل شخصي يا خانوادگي و يا هر دليل ديگر حاضر به همکاری نمي-
شدند افرادی از همان بلوک جاگزين ميشد .پرسشنامه برای تمامي افراد خوانده شد و پرسشگر آن را
پر ميكرد.برای تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران ،استفاده شده است كه با جايگزين نمودن اعداد در
فرمول ياد شده ،جمعيت نمونه مطالعه حاضر  300نفر تعيين شد.
روایی و پایایی متغيرهای تحقيق
با توجه به اهميت حصول اطمينان از وسيله جمعآوری اطالعات كه در اين تحقيق پرسشنامه ميباشد ،از
«روايي محتوا»ی پرسشنامه اطمينان حاصل شده است .روايي محتوا بدين معناست كه ابزار اندازهگيری،
كليه خصوصيات مفهومي را كه شما ميخواهيد اندازه بگيريد ،در بر دارد (فرانکفورد؛ ناچمياس،همان:
 .)236در اين تحقيق ،برای حصول روايي قابل قبول ،طي جلسات متعدد با كمك استاد راهنما به انتخاب
معتبرترين شاخصهای گردآوری شده از بين شاخصهای موجود در پرسشنامههای آزمون شده قبلي،
اقدام نموديم.جهت اطمينان بيشتر،اين شاخص ها در اختيار داوران صاحبنظر قرار گرفت كه پس ازتاييد
اعتبار محتوايي آنها بکار گرفته شدند.
بهطوركلي ،منظور از پايايي ،حصول نتايج مشابه در تکرار اعمال قبلي است (ساروخاني.)146 :1380،
برای تعيين پايايي ابزارهای اندازه گيری ،بهترين روش بهدست آوردن آن ،آلفای كرانباخ ميباشد .اين
روش برای محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيری خصوصاً پرسشنامه مورد استفاده قرار ميگيرد.اين
ضريب از عموميترين ضرايبي است كه توسط پژوهشگران علوم اجتماعي برای سنجش پايايي ابزارهای
مختلف جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد (قاسمي .)157 :1384،در اين تحقيق نيز ،برای اين
منظور از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است و پس از تهيه و تدوين شاخصها و طراحي صورت
اوليه پرسشنامه ،مطالعهای مقدماتي انجام گرفت كه هدف آن تعيين ميزان پايايي پرسشنامه تحقيق
بود .اين مطالعه مقدماتي روی يك نمونه  30نفری از سالمندان شهر دزفول به اجرا در آمد و بعد از
استخراج ،نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آنها در درنرم افزار spss -11 / 5؛ آلفای
كرونباخ برای متغير حمايت اجتماعي ( )./91و برای متغير سالمت عمومي ( )./90به دست آمد.
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در قسمت تفسير يافته ها عالوه بر آمار توصيفي از آمار استنباطي نيز استفاده شده است كه در اين
قسمت برای بهدست آوردن رابطه بين متغيرها از آزمونهای همبستگي پيرسون T- Test ،و تحليل
رگرسيوني سو جسته ايم.

تعریف مفاهيم و عملياتی كردن متغيرها
در اين مطالعه متغير حمايت اجتماعي بهعنوان متغير مستقل و سالمت عمومي بهعنوان متغير وابسته
مورد بررسي قرار گرفته است.
حمایت اجتماعی  :لينزی ( )1988حمايت اجتماعي ،را قابليت و كيفيت ارتباط با ديگراني كه
منابعي را در هنگام نياز فراهم ميكنند ،تعريف كرده است( .به نقل از فتحي .)25:1376 ،در نظر نيز
سارافينو ( )2000نيز حمايت اجتماعي به ميزان برخورداری از محبت ،همراهي و توجه اعضای خانواده،
دوستان و ساير افراد تعريف شده است ( به نقل از عليپور .)1383 :لوچر ( )2005حمايت اجتماعي را
پيوند افراد با يکديگر و فراواني تماس با ديگران ميداند .موالسيوتيس و همکاران ( )1997حمايت
اجتماعي را بهعنوان مبادله بين حداقل دو فرد به منظور ارتقا سالمتي گيرنده حمايت تعريف ميكنند؛ از
نظر آنها حمايت اجتماعي را ميتوان به لحاظ ساختاری (وضع تاهل ،اندازه شبکه حمايتي و فراواني
تعامالت اجتماعي ) و يا به لحاظ كاركردی (ارائه حمايت عاطفي ،عيني و اطالعاتي ) در نظر گرفت .كوب
( )1976حمايت اجتماعي را مجموعه اطالعاتي تعريف ميكند كه شخص را به اين اعتقاد ميرساند كه
در يك شبکه ارتباطي مورد توجه و عالقه ديگران است و از سوی آنها با ارزش و محترم شمرده ميشود
و در نتيجه چنين باوری اين احساس به فرد دست ميدهد كه به آن شبکه ارتباطي متعلق است .هاوس
( )1981نيز حمايت اجتماعي را نوعي مبادله بين فردی ميداند كه پيوندهای عاطفي ،كمكهای مؤثر
ابزاری ،ارائه اطالعات و اظهار نظر و ارزيابي ديگران را در برميگيرد .شافر ،كوبن و الزروس ( )1981با
تاكيد بر ادراكات ذهني فرد ،حمايت اجتماعي را عبارت از ارزشيابيهای او از اينكه تا چه حد يك تعامل
يا الگوی تعامالت يا روابط برای وی سودمند است ،ميدانند .هلر ( )1986نيز اين مفهوم را فعاليتي
اجتماعي ميداند كه از طريق آن حرمت ذات فرد در يك رابطه بين شخصي تقويت شده و فرد از طريق
كمكهايي كه از ديگران دريافت ميكند (عاطفي ،شناختي و ابزاری) در برابر فشار رواني محافظت مي-
شود ( به نقل از رستگار خالد .)136-137 :1384 ،از نظر تويتس ( )1985نيز حمايت اجتماعي اساسا
اشاره دارد به تماسهای اجتماعي با ديگران كه موجب مبادله حمايت عاطفي _ رواني ،اطالعاتي و ابزاری
ميشود .بنابراين حمايت اجتماعي توضيحي چند بعدی دارد (هاوس1981،؛ توئيس1982،؛ وان
درپل1993،؛ به نقل از آگنيسيس .)2006 ،در يك جمعبندی حمايت اجتماعي در اين پژوهش مطابق
با همه تعاريفي كه به نقل از پژوهشگران مختلف از اين مفهوم داده اند و در تعريف هاوس و كان
( )1985به سادهترين صورت بيان شده است ،مورد توجه است .در اين تعريف "حمايت اجتماعي به
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كمکي كه ديگران مهم فراهم ميآورند" گفته ميشود .در اين پژوهش حمايت اجتماعي همچنين دارای
دو بعد ساختاری و كاركردی در نظر گرفته شده است.
بعد ساختاری حمایت اجتماعی :مفهوم حمايت اجتماعي ساختاری معموال به جنبههای عيني
حمايت اشاره دارد و بهعنوان وجود ارتباطات اساسي و اوليه تعريف ميگردد (بركمن 1985 ،به نقل از
گانستر و ويکتور .)1988 ،وضعيت زناشويي ،عضويت در سازمانها ،نقشها ،دلبستگيها و ساير ويژگي
های شبکه ارتباطي مانند تعداد افراد و همخواني پيوندها از نشانههای حمايت اجتماعي ساختاری
هستند(بركمن و هال به نقل از گانستر و ويکتور. )1988 ،ابعاد ساختاری حمايت اجتماعي بر اساس مدل
بركمن سه بعد عضويت در اجتماعات ،1شبکه اجتماع شخصي و پيوند قوی را در برميگيرد.
عضويت در اجتماعات به بررسي عضويت افراد در انجمنها و گروههای داوطلبانه ميپردازد و شاخص
اندازهگيری اين متغير در مدل بركمن بر همين اساس است .در مطالعه حاضر نيز متغير عضويت در
اجتماعات با تعداد عضويتهايي كه فرد در گروههای اجتماعي مانند دستههای مذهبي ،انجمن مرتبط با
شغل و كار مثل انجمن صنفي و حرفه ،گروه مدني ،گروه محله ،گروه هم سابقه و گروه فاميلي دارد ،كه با
 6گويه سنجش ميشود .نمره اين متغير از جمع تعداد عضويتهای فرد بهدست ميآيد.
 گروه مرتبط با مسجد يا دسته های مذهبي مثل هيئت امنای مسجد ،هيئتهای مذهبي وگروه و قرائت قرآن. انجمن مرتبط با شغل وكار مثل انجمن صنفي و حرفه (مثل كانون بازنشستگان ).  -گروه مدني مثل انجمن اولياءومربيان (برای افراد دارای فرزند زير  18سال) .گروه خيريه يا گروه امدادی. گروه محله مثل گروههای دوستي در محله. گروه هم سابقه مثل افراد هم مدرسه ای ،هم دانشگاهي يا هم سربازی. گروه فاميلي مثل افراد فاميلي كه به شکل يك گروه بهطور مداوم ،و مشترک مهماني ميدهند ،مسافرت ميروندو سايرفعاليتهای مشترک انجام ميدهند.

شبکههای اجتماع شخصي تركيب ،ساختار و محتوای پيوند با دوستان ،خويشاوندان ،همسايگان و
آشنايان را در هر كجا كه باشند در نظر ميگيرد (ولمن و گوليا .)1999 ،اندازه (تعداد افراد شبکه) ،تراكم
(نشان دهنده نسبت روابط موجود به روابط ممکن شخص با ديگران است) ،محدوديت (درجهای از
تعريفي كه پايهای است برای ساختار هر گروه مانند گروه كاری ،خويشاوندی و همسايگي ،).همانندی
(وجود افرادی در شبکه كه به هم شبيه هستند) ،چندگانگي پيوندها (وجود تعدادی از انواع مراوده يا
حمايت جاری در ميان مجموعه پيوندها كه هم سطح يا متقابل هستند) ،تداوم (مدت زماني كه افراد
همديگر را ميشناسند ).و عمل متقابل (وجود مبادله يا مراوده ميان افراد) شاخص هايي هستند كه در
مدل بركمن برای سنجش شبکه اجتماعي مي توان بکار برد ،اما در عمل اغلب محققان دو شاخص اندازه
و تراكم شبکه را مورد استفاده قرار مي دهند (بركمن و همکاران ؛ .)2000پاسخگويان در پژوهش
هيرسچ )1979،1980(2با عنوان رابطه بين شبکه رسمي (تراكم بهعنوان شاخص) و نتايج سالمتي (در
بعد سالمت رواني) ،ديگران مهم يعني آنهايي كه هر دو هفته يكبار با آنها در ارتباط بودند تا بيست
1

. Communities
.Hirsch

2
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نفر را ليست كردند و در آن به خويشاوندان و دوستانشان اشاره كردند .تراكم همچنين از تقسيم تعداد
پيوندهای فعال در ميان افراد شبکه بر پيوندهای بالقوه بهدست ميآيد ( به نقل از بركمن و ديگران،
همان) .در پژوهش حاضر از ميان شاخصهای سنجش شبکه اجتماع شخصي از شاخص تراكم شبکه
استفاده ميشود .نمره تراكم شبکه اجتماع شخصي بر اساس فرمول زير بهدست ميآيد:
پيوندهای موجود  /پيوندهای فعال = تراكم شبکه  .دامنه تغيير نمره در اين فرمول بين صفر تا يك است.
افراد با باالترين ميزان تراكم شبکهای نمره يك و افراد دارای پايينترين ميزان تراكم شبکهای  ،نمره

صفر دريافت ميكنند.
 دركل  ،چند نفراز خويشاوندان (خودتان و همسرتان ) وجود دارد كه شما با آنها رابطه نزديك داريد؟ (پيوندموجود)
 چه تعداد از اين خويشاوندان را در كمتراز يكماه يكبارمي بينيد يا تماس تلفني داريد؟ (پيوند فعال) در كل چند دوست نزديك داريد؟ (پيوند موجود) چه تعداد از اين دوستان را در كمتر از يكماه يكبار ميبينيد يا تماس تلفني داريد؟ (پيوند فعال) در كل با چند نفر از افراد انجمن يا گروههايي كه عضو آن هستيد ارتباط داريد؟ (پيوند موجود) -چه تعداد ازاين افراد را دركمتر از يكماه يكبار مي بينيد يا تماس تلفني داريد؟ (پيوند فعال)

پيوند قوی :پيوند قوی سومين بعد از ابعاد ساختاری حمايت اجتماعي و يکي از مهمترين مفاهيم
تحليل در شبکه اجتماع شخصي است .از نظر مفهومي به ميزان شدتي كه در ارتباط فرد با ديگران مهم
وجود دارد ،گفته ميشود .ميزان شدت را محققان با توجه به چهار شاخص نزديکي ،دوام و فراواني،
وسعت و اعتماد متقابل كه از ويژگي های يك پيوند قوی هستند ،تعريف ميكنند (گرانووتر 1974،به
نقل از پتروسي 1و ديگران .)2006 ،در تحقيقات برای سنجش مفهوم پيوند قوی ميتوان تركيبي از
چهار شاخص ياد شده و يا بعضي از آن ها و يا به تنهايي از يکي از آنها استفاده كرد.در پژوهش حاضر
برای سنجش اين مفهوم از شاخص فراواني تماس در قالب  7گويه استفاده شده است كه نمره آن از جمع
تعداد تماسهای ماهانه فرد با ديگران مهم بهدست ميآيد.

-

درطي يك ماه چند بار با دخترتان تماس داريد؟ (تماس رودررو يا تلفني)

 درطي يك ماه چند بار با پسرتان تماس داريد؟ (تماس رودررو يا تلفني) درطي يك ماه چند بار با خواهرتان تماس داريد؟ (تماس رودررو يا تلفني) درطي يك ماه چند بار با برادرتان تماس داريد؟ (تماس رودررو يا تلفني) درطي يك ماه چند بار با خويشاوندتان تماس داريد؟ (تماس رودررو يا تلفني) درطي يك ماه چند بار با دوست تان تماس داريد؟(تماس رودررو يا تلفني) -درطي يك ماه چند بار باعضو هم انجمني يا همگروهيتان تماس داريد؟(تماس رودررو يا تلفني)

بعد كاركردی حمایت اجتماعی  :حمايت اجتماعي كاركردی 2جنبه كيفي ارتباطات اجتماعي را
مورد توجه قرار ميدهد.اغلب پژوهشگران برای حمايت اجتماعي كاركردی سه بعد ابزاری ،عاطفي و
اطالعاتي در نظر گرفتهاند (لوچر و ديگران2005 ،؛ ويس1974 ،به نقل از بركمن .)2000 ،در پژوهش
.Petrczi
.Funactional social support
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حاضر نيز با استفاده از نظريات ياد شده ،سه بعد عملکردی (كاركردی) حمايت اجتماعي شامل حمايت
ابزاری ،حمايت اطالعاتي و حمايت عاطفي مالک عمل قرار گرفته و مورد سنجش واقع ميشوند.
حمایت اجتماعی عاطفی عبارت است از دسترسي فرد به حمايت رواني زماني كه بدان نياز دارد
(صادقي و همکاران ،)2000،مانند دريافت اطمينان خاطر (شوارتزر و ديگران ،)2003،ايجاد نوعي رابطه
صميمي همراه با محبت ( معتمدی شلمزاری و همکاران ،)1381،دوست داشتن و مراقبت كردن (بركمن
و همکاران .)2000،در مطالعه پيشرو برای سنجش حمايت عاطفي از سه گويه استفاده شده است.
 زماني كه نياز به ابراز عشق و محبت داشتيد ،كسي به شما اين احساس را ابراز نموده است؟ زماني كه نياز به يك هم صحبت داشتيد ،كسي با شما هم صحبت ميشد؟ -زماني كه درمورد مسائل شخصيتان نگراني و دلواپسي داشتيد آيا كسي به شما دلداری ميداد؟

حمایت اجتماعی ابزاری عبارت است از دسترسي به منابع مالي و خدماتي (صادقي و همکاران)2000،
زماني كه فرد بدانها نياز دارد ،همچنين به دريافت كمك مالي و كاری از ديگران گفته ميشود (هاوس،
 1981به نقل از بركمن و ديگران .)2000،در مطالعه پيشرو برای سنجش حمايت ابزاری از سه گويه
استفاده شده است.
 زماني كه درانجام كارهای منزل (تعمير وسايل كوچك ،غذا درست كردن) نياز به كمك داشتيد ،كسي وجود داشت كه بهشما كمك كند؟
 زماني كه بيمار بوديد يا وقت الزم را نداشتيد كسي بود كه خريد وسايل مورد نياز يا پرداخت فيشهای (آب ،برق ،تلفن،گاز) يا كارهايي مانند اينها را برای شما انجام دهد؟
 زماني كه توانايي مالي نداشتيد كسي وجود داشت كه نيازهای مالي شما را رفع نمايد؟ (قرض بدهد يا بدون توقعبازگشت كمکش ،كمك كند يا مثال بهجای شما چك بدهد يا ضامن شود)؟

حمایت اجتماعی اطالعاتی عبارت است از دسترسي به اطالعات زماني كه فرد به آنها نياز دارد
(صادقي و همکاران ،)2000،مانند دريافت مشاوره و راهنمايي (شوارتزر و ديگران .)2003،برای سنجش
حمايت اطالعاتي از دو گويه استفاده شده است.
 زماني كه به يك پزشك خوب نياز داشتيد يا برای يك امر شغلي يا خانوادگي نياز به راهنمايي داشتيد كسي به شماكمك كرده است ؟
-زماني كه در وضعيت بحراني گرفتار ميشديد كسي وجود داشت كه برای تصميمگيری به شما كمك كند؟

نمره هريك از اين سه نوع حمايت كاركردی از جمع حمايت دريافتي از پنج منبع حمايتي (همسر،
فرزندان همخانه ،فرزندان جدا از محل زندگي ،دوستان و خويشاوندان ) بهدست ميآيد.
سالمت عمومی( متغير وابسته) :بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني ،سالمت عمومي 1به
برخورداری از رفاه كامل جسمي ،روحي ،معنوی  ،رضايتمندی اجتماعي و نه تنها نبودن نقص عضو يا
بيماری گفته ميشود (.)WHO

.Public health
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شيوه عملياتی نمودن سالمت عمومی
همانگونه كه در تعريف مفهومي سالمت عمومي در باال آمده است ،سالمت عمومي دارای سه بعد است كه
در پژوهش حاضر نيز اين سه بعد تحت عنوان عملکرد جسماني ،عملکرد رواني -ذهني (اضطراب،
افسردگي) و عملکرد اجتماعي عملياتي ميشود و برای سنجش آن از فرم  28سوالي نسخه دانشگاه علوم
بهزيستي و توان بخشي تهران استفاده شده است .پرسشنامه سالمت عمومي ( )G.H.Qآزموني است با
ماهيت چندگانه و خود اجرا كه بهمنظور بررسي اختالالت غير روان گسسته كه در وضعيتهای مختلف
جامعه يافت ميشود ،طراحي شده است .اين پرسشنامه ممکن است برای نوجوانان و بزرگساالن در هر
سني و بهمنظور كشف ناتواني در عملکردهای بهنجار و وجود حوادث آشفته كننده در زندگي استفاده
شود .اين آزمون جنبه تشخيصي ندارد و تنها ميتوان برای سرند كردن افراد در شرايط حاد استفاده نمود.
پرسشنامه سالمت عمومي اولين بار توسط گلدبرگ ( )1972تنظيم شد (تقوی .)1382 ،پرسشنامه
اصلي دارای  60سوال است .اما فرمهای كوتاه شده  30سوالي 28 ،سوالي و 12سوالي در مطالعات
مختلف استفاده شده است .پرسشنامه با سوالهای مربوط به عاليم جسماني شروع ميشود و در ادامه
سوالهايي كه بيشتر عاليم روانپزشکي را مطرح ميكنند ارايه ميشود .محققان دانشگاه علوم بهزيستي
و توانبخشي با توجه به پژوهش خود در شهر تهران نتيجه گرفتند كه نوع ايراني فرم  28سوالي G.H.Q
از پايايي و روايي مناسبي برای مطالعات غربالگری و باليني بهويژه در مناطق شهری برخوردار است
(ملکوتي و همکاران ،همان) و ما نيز در تحقيق خود برای به سنجش بردن مفهوم سالمت عمومي از اين
نسخه سود جسته ايم .تمام گويههای پرسشنامه دارای چهار گزينه هستند و در پژوهش حاضر از روش
نمرهگذاری ( )3،2،1،0استفاده شده و لذا دريافت نمره باالتر بيانگر سالمت عمومي بهتر فرد است.
بعد روانی و ذهنی (افسردگی و اضطراب)  :سالمت رواني و ذهني به توانايي پاسخگويي به تجربيات
گوناگون با انعطاف پذيری و داشتن هدف مشخص و بهعبارتي يعني توانايي فکر كردن بهطور شفاف گفته
ميشود (كرد زنگنه ،همان) .برای سنجش اين بعد از سالمت عمومي  18گويه ( 8پرسش در خصوص
افسردگي 10 ،گويه در خصوص اضطراب) گويه بهكار گرفته شده است.
گویه های سنجش اضطراب:

-

از يك ماه گذشته تا به امروز درمورد سالمتي خود چه احساس داشتهايد؟

 آيا از يك ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگراني دچار بيخوابي شده باشيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروزشبها وسط خواب بيدار ميشويد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروزاحساس كردهايد كه دايما تحت فشار هستيد ؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز عصباني و بد خلق شدهايد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كنندهای هراسان يا وحشتزده شدهايد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كردهايد كه در تمام مدت عصباني هستيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه برای انجام كارهايتان بيش از حد معمول وقت صرف نماييد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز اين فکر به ذهنتان رسيده كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد؟ -آيا از يك ماه گذشته تا به امروز توانايي تصميم گيری درباره مسائل را داشته ايد؟

گویه های سنجش افسردگی:
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 آيا از يك ماه گذشته تا به امروزاحساس ضعف و سستي كرده ايد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروزاحساس كردهايد كه بيمار هستيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز فکركردهايد كه شخص بيارزشي هستيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروزاحساس كردهايد كه زندگي كامال نا اميد كننده است؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروزاحساس كردهايد كه زندگي ارزش زنده بودن را ندارد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فکر كردهايد كه ممکن است دست به خودكشي بزنيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كردهايد كه چون اعصابتان خراب است نميتوانيد كاری انجام دهيد؟ -آيا از يك ماه گذشته تا به امروز به اين نتيجه رسيدهايد كه كاش مرده بوديد و كال از شر زندگي خالص ميشديد؟

بعد عملکرد جسمانی  :بعد جسماني موثر بودن و كارايي بدن انسان را در نظر دارد؛ بهعبارت ديگر
ثبات فيزيکي كه به معنای عملکرد كامل بدن است (كرد زنگنه .)20،1385:برای سنجش اين بعد از
سالمت عمومي 6پرسش بهكار گرفته شده است.
 آيا از يك ماه گذشته تا به امروز متوجه شدهايد كه انجام هر كاری از توانايي شما خارج است؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز توانستهايد خودتان را سرگرم و مشغول نگه داريد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز بهطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را بهخوبي انجام ميدهيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهايتان احساس رضايت ميكنيد؟ آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كردهايد كه نقش مفيدی در انجام كارها به عهده داريد؟ -آيا از يك ماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليتهای روزمره زندگي لذت ببريد؟

بعد اجتماعی :بعد اجتماعي سالمت عمومي به هماهنگي و كنش متقابل بين فرد با افراد ديگر
وجهاني كه در آن زندگي ميكند ،توجه دارد (كرد زنگنه ،همان ) .برای سنجش اين بعد از سالمت
عمومي  4پرسش بهكار گرفته شده است .
 آيا از يك ماه گذشته تا كنون احساس كردهايد به داروی تقويتي نياز داريد؟آيا از يك ماه گذشته تا كنون احساس سردرد داشته ايد؟آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كردهايد كه سرتان را محکم با چيزی مثل دستمال بستهايد يا اين كه فشاری بهسرتان وارد ميشود؟
-آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كردهايد كه بعضي وقتها بدنتان داغ يا سرد ميشود؟

متغيرهای جمعيت شناختی
در پژوهش حاضر سن ،وضعيت تاهل ،جنسيت و پايگاه اجتماعي بهعنوان متغيرهای جمعيت شناختي
مورد سنجش قرار گرفته اند .پايگاه اجتماعي به موقعيت و اعتبار فرد در جامعه ،با توجه به موقعيت مالي
و موقعيت اجتماعي وی گفته ميشود .از نظر آلن بيرو نيز جايي كه يك فرد خاص در نظامي مخصوص و
در زماني معين اشغال ميكند ،پايگاه او در برابر اين نظام خوانده ميشود (بيرو )381 :1375 ،در اين
پژوهش پايگاه اجتماعي فرد در دو بعد ذهني و عيني مورد سنجش قرار گرفته است.بعد عيني پايگاه
اجتماعي وضعيت موجود و واقعي فرد را ميسنجد .در مطالعه پيشرو برای سنجش پايگاه اجتماعي
شاخص ميزان تحصيالت ،ميزان درآمد ،وضعيت مسکن ،وضعيت اشتغال و نوع شغل مورد پرسش قرار
گرفته است .برای به دست آوردن نمره پايگاه اجتماعي به هر يك از پرسشها (ميزان تحصيالت ،وضعيت
شغلي ،عنوان دقيق شغل  ،درآمد خانواده و وضعيت مسکن) يك نمره جداگانه داده شد و از جمع اين
نمرهها ،نمره پايگاه در بعد عيني بهدست آمد.بعد ذهني موقعيت اجتماعي فرد با توجه به تصوير ذهني
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است كه از خود دارد .در مطالعاتي كه پايگاه اجتماعي را در كار خود مورد استفاده قرار داده اند برای
سنجش بعد ذهني 1آن به يك پرسش اكتفا كرده اند .اين پژوهشگران از افراد مورد مطالعه خود
پرسيدهاند" اگر مردم را به سه طبقه اقتصادی "باال"" ،متوسط" و "پايين" تقسيم بندی كنيم ،شما خود
را در كدام گروه قرار ميدهيد" .به نظر ميرسد پرسش مذكور از عمق كافي برای سنجش مفهوم مورد
نظر برخوردار نيست .با توجه به اين واقعيت در مطالعه حاضر سعي شد از پرسشهايي كه با عمق بيشتر
تصور فرد از وضعيت خودش را ميسنجد اين بعد عملياتي شود:

-

فکر ميكنيد در آمد شما به چه ميزان برای هزينه زندگيتان كفايت ميكند؟

 اگر شما مالك مسکن هستيد ،قيمت مسکن خود را چگونه ارزشگذاری ميكنيد؟ اگر با سواد هستيد ،فکر ميكنيد مردم جامعه سطح تحصيالت شما را چگونه ارزشگذاری ميكند؟ اگر شما شاغل هستيد ،فکر ميكنيد جامعه فعاليت شغلي شما را چگونه ارزشگذاری ميكند؟ -اگر شما مالك مسکن نيستيد ،توانايي مالي خود را برای خريد مسکن در چه حد ميدانيد؟

یافته های تحقيق
يافته های توصيفي
در اين تحقيق ،ميانگين سني افراد  72.5سال ،حداقل سن  60و حداكثر آن  86است 47.33 .درصد
زن و  52.66درصد نيز مرد بوده اند .از نظر ميزان تحصيالت  48درصد بيسواد6.3 ،درصد در حد
خواندن و نوشتن22،درصد ابتدايي7 ،درصد راهنمايي 13 ،درصد ديپلم2.3 ،درصد فوق ديپلم و 1.3
درصد نيز مدرک ليسانس و باالترداشتند .از نظر وضعيت تاهل  30درصد بيوه (بدون همسر) و  70درصد
متاهل( دارای همسر) بودند.بيش ترين فراواني از نظر جنسيتي در گروه بيوه شده ها مربوط به زنان مي
شدكه علت تفاوت به احتمال به شانس باالتر مردان برای ازدواج مجدد برميگشت .از نظر اشتغال 46
درصد بيكار32 ،درصد شاغل16.3 ،درصد بازنشسته و 5.7درصد نيز ازكارافتاده هستند .از نظر وضعيت
درآمد ميانگين درآمد افراد  417.404هزار تومان ميباشد .درآمد مردان عمدتا از حقوق بازنشستگي،
مستمری ،سود پسانداز ،اشتغال كنوني -عمدتا شغل آزاد -و زنان اغلب از حقوق بازنشستگي و مستمری
شوهرانشان بهدست ميآمد.
يافته ها براساس وضعيت پاسخگويان از نظر سالمت عمومي نشان ميداد كه ميانگين سالمت عمومي
 ،59.97918انحراف استاندارد14.9791و واريانس آن  224.3759ميباشد .حداقل نمره صفر و
حداكثر نمره  84بوده است .يافته ها همچنين نشان داد كه ميانگين سالمت عمومي برای مردان
 62.9012و برای زنان  56.3507است.

 .2به دليل اينكه بعد ذهني در مطالعات اندكي مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است  ،به نظر ميرسيد در اينجا نياز به توضيح بيشتری وجود داشت .بعد
ذهني در مطالعه حاضر توسط آقای دكتر سيد عبدالحسين نبوی عملياتي شده است.
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توزيع فراواني افراد براساس وضعيت سالمت عمومي

آزمون فرضيه های تحقيق
جدول ( )1نتايج همبستگي پيرسون بين متغيرهای «عضويت در اجتماعات » شبکه اجتماع شخصي و
پيوند قوی بهعنوان سه بعد ساختاری حمايت اجتماعي با حمايت كاركردی را نشان ميدهد با توجه به
اين جدول بين دو متغير عضويت در اجتماعات و حمايت كاركردی رابطه معنيداری وجود ندارد .ضريب
همبستگي بهدست آمده(  )0/108و سطح معنيداری آن ( )0 /161است كه نشان دهنده عدم رابطه
بين اين دو متغير ميباشد و لذا اين فرضيه رد ميشود .در خصوص رابطه بين شبکه اجتماع شخصي و
حمايت كاركردی با توجه به ضريب همبستگي بهدست آمده ( )./29و سطح معناداری بين اين دو متغير
( )0/000نتايج حاكي از اين است كه بين دو متغير رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و فرضيه مذكور
تاييد ميشود .بررسي جدول ياد شده همچنين نشان ميدهد كه بين متغير پيوند قوی و حمايت
كاركردی با توجه به ضريب همبستگي( )0 /385و سطح معناداری (  ) 0/000رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد و فرضيه ياد شده تاييد ميشود.
جدول ( :)1نتايج همبستگي پيرسون بين متغيرهای « عضويت دراجتماعات ،شبکه اجتماع شخصي و پيوند قوی » با «حمايت
كاركردی»

نام متغير
عضويت در اجتماعات

همبستگي پيرسون
. /008

سطح معني داری
0/161

شبکه اجتماع شخصي

0 /289

0/000

پيوند قوی

0 / 385

0/000

جدول شماره ( )2نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سه متغير «عضويت در اجتماعات ،شبکه
اجتماع شخصي و پيوند قوی » با سالمت عمومي را نشان ميدهد .پيشفرض اوليه ما اين بود كه افرادی
در اجتماعات (گروه ها و انجمنهای داوطلبانه مانند گروه های دوستي و فاميلي ،خيريه ) عضويت داشته
دارند به احتمال از سالمت عمومي باالتری نسبت به افرادی كه هيچگونه عضويت يا عضويت پايين داشته-
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اند ،برخوردار هستند؛ اما ،نتايج نشان داد كه ضريب همبستگي بين اين دو متغير ( )0/001و سطح
معناداری آن (  ) 0 /856است و اين نتايج نشان دهنده آن بود كه اين فرضيه رد ميشود .در خصوص
رابطه مابين شبکه اجتماع شخصي و سالمت عمومي نيز پيشفرض اوليه ما اين بود كه افرادی كه دارای
تراكم باالتری در شبکه اجتماع شخصي خود هستند به احتمال از سالمت عمومي باالتری نسبت به
افرادی كه فاقد اين تراكم شبکه ای هستند ،برخوردار خواهند بود .نتايج ضريب همبستگي(  )0/364و
سطح معناداری(  )0/000بهدست آمده برای رابطه بين دو متغير نشان داد كه اين نتايج نشان دهنده
وجود رابطه مستقيم ومثبت بين دو متغير است و تاييد كننده فرضيه تحقيق است .همچنين برای رابطه
بين متغير پيوند قوی و سالمت عمومي ما اين پيشفرض اوليه را مطرح كرديم كه افراد دارای پيوند
قویتر با افراد شبکه اجتماع شخصي خود به احتمال دارای سالمت عمومي باالتری نسبت به افراد فاقد
(
چنين پيوندی ميباشند .نتايج آزمون ضريب همبستگي را در سطح(  )0 /483با سطح معناداری
 )0 /000را نشان ميداد كه اين موضوع پيشفرض اوليه مطالعه را مورد تاييد قرار داده و تاكيد ميكند
كه متغير پيوند قوی با سالمت عمومي دارای رابطه مستقيم و مثبت است.
جدول ( :)2همبستگي بين متغيرهای متغيرهای «عضويت در اجتماعات ،شبکه اجتماع شخصي و پيوند قوی » با «سالمت عمومي »

نام متغير

همبستگي پيرسون

سطح معني داری

عضويت دراجتماعات

0 /001

0/856

شبکه اجتماع شخصي

0/364

0/000

پيوند قوی

0/483

0/000

جدول شماره ( )3نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون را در خصوص رابطه بين حمايت ابزاری،
عاطفي و اطالعاتي با سالمت عمومي نشان ميدهد .ضريب همبستگي به دست آمده برای حمايت ابزاری
و سالمت عمومي مقدار ( ) 0/179با سطح معناداری ( )0/002است .نتايج به دست آمده بيانگر آن است
بين دو متغير حمايت ابزاری و سالمت عمومي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنين ضريب بهدست
آمده برای ارتباط ميان حمايت اطالعاتي با سالمت عمومي مقدار (  )0/278با سطح معناداری ( )0/000
را نشان ميدهد .نتايج به دست آمده بيانگر آن است بين دو متغير حمايت اطالعاتي و سالمت عمومي
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .ضريب همبستگي بهدست آمده برای ارتباط مابين حمايت عاطفي با
سالمت عمومي نيز مقدار (  )0/446و سطح معناداری(  )0/000را نشان ميدهد .نتايج بهدست آمده
بيانگر آن است بين دو متغير حمايت عاطفي و سالمت عمومي رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد.
جدول ( :)3همبستگي بين متغيرهای « حمايت كاركردی » و «سالمت عمومي »

نام متغير

همبستگي پيرسون

سطح معني داری

حمايت ابزاری

0/179

0/002

حمايت اطالعاتي

0/278

0/000

حمايت عاطفي

0/446

0/000
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آزمون متغير وابسته (سالمت عمومی) با متغيرهای جمعيت شناختی (سن – تاهل)
 ارتباط بين جنس و سالمت عمومیاز آنجا كه متغير جنس اسمي و متغير سالمت عمومي به صورت فاصلهای ميباشد ،مناسبترين آزمون
برای بررسي رابطه ميان اين دو متغير آزمون T -Testبا دو نمونه مستقل ميباشد .لذا در اين پژوهش
نيز برای بررسي تفاوت ميانگين زنان و مردان در برخورداری از سالمت عمومي  ،از آزمون  Tمستقل
استفاده نموديم .همانگونه كه در جدول شماره ( )4نيز مشاهده ميشود Tبهدستآمده در واريانسهای
برابر،

T= 2/839

محاسبه گرديده است .و از آن جائي كه سطح معنيداری به دست آمده با سطح

معنيداری مورد نظر )α =0/05( ،برابر است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه يافته های پژوهش حاضر،
بين متغير جنس و سالمت عمومي رابطه معنيدار و مثبت را نشان ميدهند.
جدول ( :)4نتايج آزمون ،Tرابطه بين متغير وضعيت جنس با متغير سالمت عمومي

جنس

فراواني

ميانگين

انحراف
معيار

زن

142

56.3507

4/378

مرد

158

62.9012

5/475

Tمقدار
2/839

سطح معناداری
0/005

رابطه بين وضعيت تاهل با سالمت عمومی
با توجه به اينکه پاسخگويان در دو طبقة مجرد و متأهل طبقه بندی شده اند و اين متغير يك
متغيراسمي مقوله ای است و متغير سالمت عمومي به صورت فاصلهای سنجيده شده است  ،بهترين
شاخص آماری برای آزمون اين فرضيه ،مقايسة ميانگينهای اين دو متغير و آزمون  tمي باشد .همانگونه
كه در جدول شماره ( )5نيز مشاهده ميشود مقدار  Tبهدستآمده در واريانسهای برابر،

T= 2 /307

محاسبه گرديده است و از آن جائي كه سطح معنيداری  Tاز سطح معنيداری مورد نظر)α =0/05( ،
كمتر است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه يافته های پژوهش حاضر ،بين متغير وضعيت تاهل و
سالمت عمومي رابطه معنيدار و مثبت را نشان ميدهند.
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جدول ( :)5نتايج آزمون ،Tرابطه بين متغير تاهل با متغير سالمت عمومي

وضعيت
تاهل

فراواني

دارای
همسر

210

بدون همسر

90

ميانگين

انحراف
معيار

63.2476

4/478

52.0488

3/234

Tمقدار

2/307

سطح معناداری

0/000

جدول ( )6نشان دهنده رابطه بين پايگاه اجتماعي در دو بعد عيني و ذهني با سالمت عمومي است .برای
سنجش رابطه بين متغير در هر دو بعد با سالمت عمومي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده كرديم .در
بعد عيني ضريب همبستگي به دست آمده( )0/316با سطح معناداری ( )0/000است .در بعد ذهني نيز
ضريب همبستگي بهدست آمده ( )0/365با سطح معناداری (  )0/000است.بنابراين براساس سطح
معناداری به دست آمده فرضيه صفر به معنای عدم رابطه بين متغير پايگاه اجتماعي در دو بعد عيني و
ذهني آن با سالمت عمومي رد مي شود و فرضيه محقق يعني فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بين اين
دو متغير تاييد مي شود.
جدول( :)6نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهای «طبقه اجتماعي عيني و ذهني » و «سالمت عمومي »

نام متغير
پايگاه اجتماعي -اقتصادی عيني
پايگاه اجتماعي -اقتصادی ذهني

همبستگي پيرسون

سطح معني داری

0/316
0/365

0/000
0/000

ضرايب همبستگي تفکيکي بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته
برای روشن شدن اين نکته كه آيا در روابط ديده شده ميان متغيرهای مستقل و متغير وابسته ،همان
روابط مورد نظر است ،الزم است تا جهت خالص سازی رابطه يك متغير مستقل و متغير وابسته ديگر
متغيرهای مستقل ثابت نگه داشته شدند و از آنجايي كه اين تحقيق از نوع تحقيقهای بعد از واقعه (
شبه آزمايشي ) است ،از كنترل آماری استفاده ميشود .ضريب همبستگي تفکيکي بين متغير عضويت در
اجتماعات و سالمت عمومي از  r=0/011با كنترل دو بعد ديگر ابعاد ساختار حمايت اجتماعي يعني
شبکه اجتماعي شخصي و پيوند قوی به  r=0/023با سطح معني داری 0/968رسيد .بنابراين ضريب
همبستگي پيرسون ،زماني كه اثر متغيرهای مستقل ديگر بر روی عضويت در اجتماعات كنترل ميشود،
همچنان معني دار نميباشد.
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همبستگي تفکيکي بين متغير شبکه اجتماع شخصي و سالمت عمومي از  r= 0/364با كنترل متغير
عضويت در اجتماعات و پيوند قوی به  r= 0/250با سطح معني داری  0/000رسيد .هنگامي هر يك از
اين دو متغير را جداگانه كنترل بگيريم؛ با كنترل متغير عضويت در اجتماعات تغييری در ضريب
همبستگي بين شبکه اجتماع شخصي و سالمت عمومي ديده نميشود؛ اما هنگامي كه پيوند قوی را
كنترل بگيريم ضريب همبستگي به  r= 0/250با سطح معني داری  0/000ميرسد كه نشان دهنده
حضور موثر متغير پيوند قوی در رابطه بين دو متغير شبکه اجتماع شخصي با سالمت عمومي است.
همبستگي تفکيکي بين متغير پيوند قوی و سالمت عمومي از r= 0/488با كنترل دو متغير عضويت در
اجتماعات و شبکه اجتماع شخصي به 0/421با سطح معني داری  0/000ميرسد .اين بدان معني است،
كه رابطه متغير پيوند قوی و سالمت عمومي با كنترل دو متغير ديگر در ميزان همبستگي آن با سالمت
عمومي تغيير اندكي( 0.6واحد) ايجاد شده و در همان سطح معني داری  0/000باقي ميماند.
همبستگي تفکيکي بين متغير حمايت ابزاری و سالمت عمومي از  r=0/179با كنترل دو حمايت عاطفي
و حمايت اطالعاتي به  r=0/029با سطح معني داری  0/629ميرسد .اين بدان معني است ،كه رابطه
متغير حمايت ابزاری با سالمت عمومي زماني كه دو متغير حمايت عاطفي و حمايت اطالعاتي كنترل
ميشوند معني دار نيست .در اين ميان حمايت عاطفي بيشترين تاثير را دارد؛ به طوری كه با كنترل اين
متغير به تنهايي ضريب همبستگي بين حمايت ابزاری و سالمت از  0/179به 0/056با سطح معني داری
 0/334ميرسد؛ اما با كنترل حمايت اطالعاتي به تنهايي كاهش اندكي داشته و به  0/121با سطح معني
داری  0/037ميرسد و رابطه دو متغير حمايت ابزاری و سالمت عمومي همچنان معني دار باقي ميماند.
همبستگي تفکيکي بين متغير حمايت اطالعاتي و سالمت عمومي از r=0/278با كنترل دو متغير حمايت
عاطفي و حمايت اطالعاتي به  r=0/106با سطح معني داری  0/080تقليل مييابد؛ اين بدان معني
است ،كه رابطه متغير حمايت اطالعاتي با سالمت عمومي زماني كه دو متغير حمايت عاطفي و حمايت
اطالعاتي كنترل ميشوند معنيدار نيست .در اينجا نيز حمايت عاطفي بيشترين تاثير را دارد؛ بهطوری
كه با كنترل اين متغير به تنهايي ضريب همبستگي از  0/278به 0/112با سطح معنيداری  0/053مي-
رسد اما كنترل حمايت ابزاری به تنهايي به  0/221با سطح معني داری  0/000تقليل مييابد.
همبستگي تفکيکي بين متغير حمايت عاطفي و سالمت عمومي از 0/446با كنترل دو حمايت اجتماعي
ابزاری و حمايت اطالعاتي به 0/431با سطح معنيداری  0/000تقليل مييابد؛ اين بدان معني است ،كه
رابطه متغير حمايت اجتماعي عاطفي با كنترل دو متغير حمايت ابزاری و حمايت اطالعاتي عالوه بر آنكه
در سطح معني داری 0/000باقي ميماند ،تنها 0/015واحد تغيير ميكند.

یافته ها و تحليل های رگرسيون چند متغيره
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در آزمون رگرسيون چند متغيره جهت پيش بيني تاثير حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي سالمندان،
متغيرهايي ششگانه حمايت اجتماعي به عنوان متغير مستقل و سالمت عمومي بهعنوان متغير وابسته به
روش گام به گام وارد معادله شدند .بهطور كلي از شش متغير فقط سه متغير وارد معادل ،و بقيه از معادله
حذف شدند .متغيرها طي سه مرحله وارد معادله شدند .همانطور كه جدول ( )7نشان ميدهد ،اولين
متغيری كه وارد معادله شده ،حمايت عاطفي است .در مرحله دوم ،پيوند قوی و در مرحله سوم شبکه
اجتماع شخصي وارد معادله شده است.
بررسي نتايج بهدست آمده ،در مرحله سوم جدول بيانگر آن است كه معادله پيش بيني ميزان تاثير
حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي ميتواند 0/360از واريانس مربوط به سالمت عمومي را پيش بيني
نمايد كه اين مطلب را  R2در مرحله سوم به ما نشان ميدهد .مقدار Rيا همبستگي بين مقاديری كه
بهوسيله معادله پيش بيني ميشود0/ 59،است.بهعبارت ديگر0/ 59،مقاديری كه پيش بيني ميشود با
مقادير واقعي يکسان هستند.
جدول ( : )7نتايج حاصله از رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان تاثير حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي به روش گام به گام

مرحله

متغير وارد شده

R

2R

مقدار افزوده شده
به R2

كميت

سطح
داری

اول

حمايت عاطفي

0/488

0/239

-

93.36

0/000

دوم

پيوند قوی

0/ 574

0/329

./09

72.90

0/000

سوم

شبکه اجتماع شخصي

0/ 597

0/360

./04

54.65

0/000

معني

بحث و نتيجه گيری
هدف اين پژوهش بررسي و شناخت نقش حمايت اجتماعي بر سالمت عمومي سالمندان بر اساس نظريه-
های انسجام اجتماعي و تئوری شبکه و نيز مدل تاثير مستقيم در چارچوب مدل بركمن -سيم بود .نتايج
به دست آمده نشان داد كه حمايت اجتماعي نقش مستقيم و مثبتي بر ميزان برخورداری از سالمت
عمومي افرا د سالمند داشته است .افرادی كه از نظر بار تراكمي در شبکه اجتماع شخصي خود در سطح
باالتری بودند از سالمت عمومي باالتری برخوردار بودند .همچنين افرادی كه از فراواني تماس باالتری با
اعضاء شبکه اجتماع شخصي خود داشتند از سالمت عمومي باالتری نسبت به افراد با فراواني تماس كمتر،
برخوردار بودند .اما ،فرضيه ارتباط ميان عضويت در اجتماعات با سالمت عمومي تاييد نشد .اين فرضيه
گرچه از مهمترين فرضيههای مطرح شده در مدل بركمن – سيم و نيز تحقيقات خارج از ايران است اما؛
بهنظر ميرسد تاييد نشدن آن در مطالعه حاضر امری منطقي بهنظر ميرسد؛ زيرا جامعه مورد مطالعه از
نظر شکلگيری انجمنهای داوطلبانه در سطح پاييني قرار دارد و انجمنهای تشکيل شده به صنفهای
محدود شغلي با وظايف خاص در حيطه كاری محدود ميشود.
در خصوص رابطه بين حمايت ابزاری ،عاطفي و اطالعاتي -بهعنوان عوامل كاركردی حمايت اجتماعي -با
سالمت عمومي ،نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين اين متغيرها با سالمت عمومي رابطه
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معنادار و مثبت وجود دارد .در اين ميان حمايت عاطفي ضريب همبستگي قویتری را نسبت به دو متغير
حمايت ابزاری و عاطفي نشان ميداد و اين امر تاييد كننده نتايج ارائه شده در پيشينه تجربي است.
نتايج تحقيق همچنين نشان ميداد كه بين مردان و زنان به لحاظ دريافت حمايت اجتماعي تفاوت وجود
دارد و مردان حمايت اجتماعي بيشتری را نسبت به زنان از شبکه اجتماع شخصي خود دريافت ميكنند،
همچنين مردان در مقايسه با زنان ميزان باالتری از حمايت عاطفي را از همسرشان دريافت ميكنند.
عالوه بر اين مردان نسبت به زنان با افراد شبکه اجتماع شخصي ارتباط قویتری نيز دارند .عالوه بر
جنسيت ،وضعيت تاهل نيز در ميزان برخورداری از حمايت اجتماعي تاثيرگذار بوده است .متاهلين نسبت
به غير متاهلين حمايت اجتماعي بيشتری را دريافت ميكنند و نسبت به آنان پيوند قویتری را نيز با
اعضای شبکه اجتماع شخصي خود دارند.در همين راستا نتايج نشان داد كه مردان متاهل نسبت به زنان
متاهل حمايت اجتماعي باالتری از همسرانشان دريافت كرده اند.
آزمون تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهای حمايت عاطفي ،پيوند قوی و شبکه اجتماع
شخصي به ترتيب بيشترين تاثير را بر سالمت عمومي سالمندان داشتهاند و اين سه متغير  36درصد از
تغييرات مربوط به سالمت عمومي افراد سالمند را تبيين ميكنند.
پيشنهادهای تحقيق
با توجه به يافتههای اين پژوهش برای برخورداری افراد سالمند از وضعيت سالمت عمومي مطلوب مهم-
ترين پيشنهادها عبارتند از:
آگاه سازی خانوادهها و ديگر افراد درگير در شبکه اجتماع شخصي افراد سالمند به لزوم داشتن پيوندهای
عاطفي قویتر با سالمندان .آگاه سازی افراد سالمند به لزوم تشکيل انجمنها و موسسات داوطلبانه كه
بتواند نيازهای عاطفي و ديگر نيازهای آنان را برآورده نمايد .آگاه سازی نهادها و موسسات متولي امور
سالمندان مانند كمسيون جمعيت سالمت و سالمندی وزارت بهداشت ،آموزش و درمان پزشکي ،كانون-
های بازنشستگي و  ...به توجه بيشتر به نيازهای اجتماعي افراد سالمند جهت باال بردن سالمت عمومي
سالمندان و توانمند سازی سالمندان در جهت داشتن دوران سالمندی پربار و مثبت.آگاه سازی نهادهای
تحقيقاتي جهت تحقيق در زمينه سالمندی و لزوم توجه آن به انجام پژوهشهايي با محوريت روابط
اجتماعي .
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