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 چکیده

شمار  نظام آموزش و پرورش یكي از اركان توسعه اجتماعي در جامعه به

آن،  یهاکنندهنییسالمت عمومي در جمعیت عمومي و تع پایشاز طرفی  .رودیم

 .یشگیري و ارتقاي سالمت ضروري استپ یهابراي توسعه و همچنین برنامه

، سالمت تعیین میزان حمایت اجتماعیهدف از این تحقیق بررسی و  رونیازا

اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در بین کارمندان زن و مرد آموزش پرورش 

شهرستان اسالم آباد غرب و مقایسه این متغیرها در بین این دو گروه افراد 

قلمرو مکانی شهرستان اسالم و  1397-98این پژوهش در بازه زمانی می باشد. 

در این  نفر می باشد. 384حجم نمونه مورد بررسی  .انجام شد آباد غرب

شربورن و  تحقیق جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی

از آمدی اجتماعی، رخودکا یجهت بررساستفاده شده است.  (MOS-SSS) استوارت

و برای متغیر سالمت  (2000) و بتز تیاسم یاجتماع یخودکارآمد اسیمق

 یهاافتهیبهره گرفته شد.  (2004اجتماعی از پرسشنامه سالمت اجتماعی کینز )

جز کارمندان زن و مرد به انیپژوهش نشان داد که م یهاداده لیحاصل از تحل

 tمقدار آماره  .وجود ندارد یداریتفاوت معن ،یاجتماع تیحما ریدر متغ

 توانیمدرصد  95لذا با اطمینان  به دست آمد و 154/2مربوط به این متغیر 

نتیجه گرفت که بین کارکنان زن و مرد از نظر حمایت اجتماعی به گونه 

( تفاوت وجود دارد و کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن p<05/0ی )داریمعن

 از حمایت اجتماعی باالتری برخوردار هستند.

 حمایت اجتماعی، سالمت اجتماعی، خودکارآمدیات کلیدی: کلم

 

 

 



 مقدمه

 یدگیها، کارکنان در معرض تنشدن سازمان تردهیچیامروزه با گسترش و پ

سالمت، مفهومي است که  (.1397و همکاران،  یکرم سیقرار دارند )و یشتریب

گیری اندازه طول عمر بشر دارد. از زمان پیدایش انسان و شکلقدمتي به

اند و در هر برهه از بشري مفاهیم بیماري و سالمت نیز با او بودهجوامع 

زمان تعریف خاصي از سالمت ارائه شده است. در واقع تندرستي چه به صورت 

آید. جمعي و چه به صورت فردي یکي از مسائل مهم حیات انسان به شمار می

ن تبیین از دوران ما قبل تاریخ تاکنون بشر به منظور حصول سالمت و همچنی

های دراز انسان به دنبال عوامل مؤثر بر علت بیماري تالش کرده است. مدت

شد که در این میان های متعددي پیش کشیده میگشت و گه گاه نظریهسالمت می

های انساني را به خشم خدا و حلول روح اعتقادات ماورایي، که بیماری

 هایدمیکه اپ ی، به طورمودنیتر مداد از دیگر عوامل پر رنگشیطان نسبت می

سالمت ممکن است به عنوان  شد.می تلقی تا هزاران سال، مکافات تبهکاري بشر

فقدان بیماري، داشتن توانایي استقامت و کیفیت زندگي باال تعریف شود. 

رویکرد  عموماً دو رویکرد متفاوت در تعریف سالمت وجود دارد که عبارتند از

با حضور و عدم  رویکرد بیماري محوربیماری محور و رویکرد سالمت محور. 

مختلف جسماني و رواني محدوده شده است  یهاحضور بیماري در مقوله

(. از این منظر، سالمتي حالتي است که عالئم بیماري در فرد 1391)شربتیان، 

در این دیدگاه نقش . باشدیوجود نداشته باشد و سالمت، هدف نهایي پزشکي م

 شودیمنادیده گرفته  یشناختو روان جتماعيا ،یطیمحستیز کنندهنییعوامل تع

در نظر گرفته شده  گرید ریمتغ یاجتماع تیحما .(1384 ،همکاران)سجادي و 

و  تیاست که موجب احساس امن یعامل یاجتماع تی. حماباشدیم قیتحق نیدر ا

فرد فراهم  یرا برا ییایو امکان رشد و پو گرددیدر فرد م یخود ارزشمند

هر فرد مانند  یدر زندگ یاجتماع تیکه حما تقدند. پژوهشگران معکندیم

. کندیم یاری یو افراد را در مقابله با مشکالت زندگ کندیسپر عمل م

دارد.  ییبسزا ریافراد تأث یو روان یو سالمت جسمان تیدر رشد شخص نیهمچن

دارند و با دوستان و اقوام  یاگسترده یاجتماع یوندهایکه پ یافراد

و  لگاردیبرخوردارند )ه یشتریب یاز سالمت روان ارندد یشتریارتباط ب

 تینشانگر آن است که حما یتجرب یهابر پژوهش ی(. مرور1983همکاران، 

سالمت روان  تیزا در تقواسترس تیموقع کیمواجه نشدن با  رغمیعل ،یاجتماع



 ،یاجتماع تیدارد. اواًل حما یلیامر دال نیدارد. ا یمیو جسم نقش مستق

 ی. افراددهدیم و انزوا را کاهش ردیگیرا در بر م یمهم یتماعروابط اج

دارند و  شانیاز زندگ یشتریب تیدارند، رضا یدر زندگ یمیصم یکه دوستان

مهربان و آشنا هم منابع مهم  یحضور فرد اً ی. ثانکنندیم یاحساس ارزشمند

 وجهو ت یمال تیحما ،ییمحبت، اطالعات، مشورت، انتقال، کمک غذا رینظ

 ،ی، به نقل از احمد1984ن،ی)استفان و برنشتا آوردیرا فراهم م یسالمتبه

متغیر خودکارآمدی نیز از جمله دیگر متغیرهای تاثیرگذار بر سالمت  (.1380

است  شانیهاییخودكارآمدي باور افراد درباره تواناروان افراد می باشد. 

و بر اتفاقات مؤثر در زندگي  کندیكه سطوح معیني از عملكرد را مشخص م

از  ی(. خودکارآمد1392، نریماني و وحیدي، 1994)بندورا  گذاردیتأثیر م

فرد با  رودیاست که در صورت باال بودن آن، احتمال م یجمله عوامل فرد

د و شرایط موجود از به وجود آمده از عملکرد خو یتوجه به احساس درون

(. 1396 ،یدزرن یو پور سلطان یببرد )آقاخان بابائ یشتریخود لذت ب تیفعال

سالمت  ،یشناختخودكارآمدي نقش مهمي در سازگاري روان Bandura، یهیطبق نظر

 (.1997رواني و جسماني و نیز راهبردهاي تغییر رفتار دارد )باندورا، 

آن، براي توسعه  یهاکنندهنییسالمت عمومي در جمعیت عمومي و تع پایشلذا 

و  ریرمایپیشگیري و ارتقاي سالمت ضروري است )ک یهاو همچنین برنامه

ارزیابي و پیمایش سطح سالمت جسمي، رواني و  رو،نی(. ازا2007همکاران، 

. مایدبه هدف یادشده كمك شایان توجهي ن تواندیاجتماعي افراد جامعه م

و همکاران،  ریمحوري كیفیت زندگي است )بوو یکنندهنییسالمت روان، تع

در تضمین پویایي و كارآمدي هر جامعه ایفا  یانقش برجسته گمانی( و ب2004

نظام آموزش و پرورش یكي از از طرفی  .(2015و همکاران،  دشی)بشل کندیم

از اهداف بسیار  . یكـيرودیشمار م اركان توسعه اجتماعي در جامعه به

سالمت  ها بـراجتماعي است. این مهارت یهامهم نظام آموزشي، توسعه مهارت

. درنهایت، با افزایش میزان سـالمت گذاردیاجتماعي افراد تأثیر م

اجتماعي  یه، میزان سرماکردهلیخصوص قشر تحصجامعه، به اجتمـاعي افـراد

و  ترعیتوسعه، سر دستیابي به اهداف و ابدییدر جامعه افزایش م

و  شوندیپرورش محسوب م . معلمان ركن اصـلي آمـوزش وشودیم رتریپذامکان

آنان براي آنكه  .کنندیكشور ایفـا م یندهنقش بسیار مهمي در تربیت نسل آ

 یهاو مهارت هاییدرستي ایفا كنند، باید از توانا بتوانند نقش خود را به

آموزان را بر  اصلي آموزش و پرورش دانشبرخوردار باشند؛ زیرا بار  الزم



 یهایی. معلمي كه از تواناکنندیرا براي زندگي آماده م و آنان کشندیدوش م

ها، نامالیمات و... مشكالت، کشمکش باالیي براي رویـارویي بـا مـسائل،

آموزان باشد  دانش الگـویي مطلـوب بـراي تواندیبرخوردار باشـد، م

سالمت  ژهیوبنابراین توجه به سالمت این قشر فرهیختـه، به(. 1379ورزلي، )

مهمي بر سالمت جامعه خواهد گذاشت. این در حالي  ها، تأثیراجتماعي آن

ها در این زمینه، اندك و ناكافي است. به همین دلیل، با كه پژوهش اسـت

و شناسایي  کارمندان آموزش و پرورشاجتماعي در بین  سنجش میـزان سـالمت

كاربردي در  راهكارهـا و پیـشنهادهاي توانیوامل مرتبط با آن، مع

 كالن را به منظور ارتقاء سالمت اجتمـاعي یهایگذاراستیو س هایزیربرنامه

لذا با توجه به اهمیت این موضوع در نظام آموزش و  آنان ارائه داد.

المت ، ستعیین میزان حمایت اجتماعیپرورش، هدف از این تحقیق بررسی و 

اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در بین کارمندان زن و مرد آموزش پرورش 

شهرستان اسالم آباد غرب و مقایسه این متغیرها در بین این دو گروه افراد 

مطالعات داخلی و خارجی مختلفی در این زمینه انجام شده است  می باشد.

که هرکدام از یک جنبه و بعد به بررسی این موضوع پرداخته اند. که می 

( 1398و همکاران ) دهیآورتوان از بین آن ها به مطالعات زیر اشاره کرد. 

 نیب یبخشودگ یرادراک شده در تأث یاجتماع تیحما یانقش واسطه یبه بررس

نشان داد که به  جیپرداختند. نتا انیدر دانشجو یبر سالمت اجتماع یفرد

 تیدوستان و حما تیحما گران،ید یشده از سوادراک تیحما ریمتغ بیترت

درک  .(P<0/01) داشتند انیدانشجو یعبر سالمت اجتما میمستق ریخانواده تأث

، (P<0/05) بوده یبر سالمت اجتماع میرمستقیاثر غ نیشتریب یدارا نانهیبواقع

 .(P<0/01) مؤثر است انیدانشجو یکنترل رنجش بر سالمت اجتماع ریپس از آن متغ

 یو بخشودگ یاجتماع تیگرفت که حما جهینت توانیپژوهش م یهاافتهیبر اساس 

( در 1396و همکاران ) ینبو صادق .نقش دارند انیدانشجو یدر سالمت اجتماع

 یرهایسالمت روان معلمان بر اساس متغ ینیبشیو پ یخود به بررس قیتحق

به منظور ارائه  یشغل تیرضا یگریانجیبا م ،یو خودکارآمد ییزناشو تیرضا

مدل پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد كه متغیر رضایت شغلي به عنوان 

رابطه بین متغیرهاي خودكارآمدي، حمایـت  تواندیمتغیر میـانجي نم

اجتماعي و رضایت زناشویي را با سالمت روان  -اجتمـاعي، وضـعیت اقتـصادي

نماید. بـا توجـه بـه رابطـه معنادار و مستقیم بین متغیرهاي  یگریانجیم

گفت  توانیخودكارآمدي، رضایت زناشویي و وضعیت مـسكن بـا سالمت روان م



خودكارآمـدي بـه سـالمت روان، رضایت زناشویي به  یركـه مـدل در سـه مـس

سـالمت روان و وضـعیت مـسكن بـه سـالمت روان بـرازش دارد. بنابراین 

كه متغیرهاي خودكارآمدي، رضایت زناشویي و وضـعیت  شودینتیجه گرفته م

درصـد( 23سـهمي ) توانندیمسكن اثر مستقیمي بر روي سـالمت روان دارنـد و م

و همکاران  آراگائو .نمایند ینیبشیسالمت روان را تبیین و پ انسریاز وا

 یاختالالت روان ،یجسم یهایماریب نیارتباط ب لیوتحلهیتجز ی( به بررس2018)

امکانات مراقبت  هیخدمات اول مارانیاز شبکه ب یبانیپشت یمشترک و اجتماع

 یمطالعه مقطع کی قیو سائو پائولو از طر رویودوژانیر یدر شهرها

و  یاجتماع تیحما انی( به روابط م2017و همکاران ) براجسا .پرداختند

 جیپرداختند. نتا یسال کرواسبزرگ تیاز جمع یخوشبخت بودن در طول زندگ

ارتباط  قیدر نظر گرفته شده در تحق ینشان داد که در هر سه گروه سن

مورد بررسی در این متغیرهای  .بود یبا هر دو شاخص سالمت ذهن یداریمعن

تحقیق همانطور که گفته شد شامل سالمت اجتماعی، حمایت اجتماعی و 

 ق،یتحق نیدر ا یاجتماع تیاز حما منظور خودکارآمدی اجتماعی می باشد.

شربورن و  یاجتماع تیاست که فرد آزمون شونده در آزمون حما یانمره

 ق،یتحق نیدر ا یاجتماعاز سالمت  منظور .کندیم افتی، در(MOS-SSS) استوارت

 .کندیم افتیدر ،یاست که فرد آزمون شونده در آزمون سالمت اجتماع یانمره

است که فرد آزمون  یانمره ق،یتحق نیدر ا یاجتماع یاز خودکارآمد منظور

 .کندیم افتی( ، در2000و بتز ) تیاسم یاجتماع یشونده در آزمون خودکارآمد

عملکرد اجتماعي و  های اجتماعي،اجتماعي سالمت شامل سطوح مهارت بعد

تر است. در از جامعه بزرگ عضوي عنوان شناخت هر شخص از خود به يیتوانا

ارتباط شخص در شبکه روابط اجتماعي توجه  نحوه سنجش سالمت اجتماعي، به

غرب و  قلمرو مکانی شهرستان اسالم آباد (.2011بروان و همکاران، شود )می

این پژوهش در همچنین  باشد.کلیه کارمندان آموزش و پروش این شهرستان می

 شود.انجام می 1397-98بازه زمانی 

 

 روش تحقیق

صفت  کیبا حوادث که حداقل  ایاز افراد، اش یجامعه عبارت است از گروه

جامعه عبارت است از  گرید یبه عبارت ایمشترک داشته باشند  یژگیو ای



ها پژوهش را به آن یهاافتهی میمند هستکه عالقه یفرض ای یواقع یهمه اعضا

 هیکل در این تحقیق جامعه مورد مطالعه (.1370)دالور،  میده میتعم

 .باشندینفر م 1811آباد غرب شامل کارمندان آموزش و پروش شهرستان اسالم

و اهداف پژوهش به تحقیق حاضر از نوع کمی و با توجه به موضوع همچنین 

روش در تحقیقات پیمایشی  نیترجیرا. ردیپذیمانجام روش علی و همبستگی 

های پیمایشی با استفاده از تکنیک استفاده از فن پرسشنامه است. پژوهش

ی آورجمعای از یک جامعه آماری خاص پرسشنامه اطالعات مورد نظر را از نمونه

مورگان  ولجامعه مورد نظر و بر اساس جدحجم نمونه با توجه به کنند. می

. اما باشدیآباد غرب منفر از کارمندان آموزش و پرورش شهرستان اسالم 316

دهندگان پرسشنامه توسط پاسخ 384ها تعداد آزمون جهیاز نت نانیاطم یبرا

 هدفمند و در دسترس  یریگبه صورت نمونه یریگروش نمونه. دیگرد لیتکم

ی تصادفی احتمال ریگنمونه. در شوندیمورت تصادفی انتخاب و به ص .باشدیم

انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان و معلوم است و هیچ عاملی جز 

شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه وجود ندارد. یعنی 

ی تصادفی، انتخاب افراد نمونه، مستقل از یکدیگر صورت ریگنمونهدر 

نتایج  توانیمنمونه انتخاب شده به این شیوه معرف جامعه است و  .ردیگیم

که پیشتر  طورهمان(. 1370)دالور، حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم داد 

ی تصادفی ساده ریگنمونهی به صورت ریگنمونهگفته شد در این تحقیق روش 

 مربوط اطالعات گردآوری در این تحقیق در خصوصالزم به ذکر است که  باشد.می

 آوریجمع جهت و ایکتابخانه هایروش از پژوهش پیشینه و موضوع ادبیات به

با توزیع پرسشنامه و حضور  از پژوهش هایفرضیه رد یا تأیید برای اطالعات

 این پژوهش دردر نهایت  شده است.  استفاده میدانی محقق در محل روش

با  آمار توصیفی و استنباطی پرسشنامه در دو بخش از آمدهبه دست  اطالعات

 گرفتند. قرار تحلیل و پردازش مورد SPSSWin16افزار نرم استفاده از

 در این تحقیق جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی

 یاجتماع تیپرسشنامه حمااستفاده شده است.  (MOS-SSS) شربورن و استوارت

توسط شربورن و استوارت به منظور  1991 در سال (MOS-SSS) شربورن و استوارت

 یهاساخته شد و پس از آن در پژوهش یپزشک یامدهایپ مطالعه استفاده در

 افتیدر یاجتماع تیحما زانیکه م اسیمق نی. ادیاز آن استفاده گرد گرید

بعد 4است که   یعملکرد تیماده حما19شامل   سنجد،یرا م یشده توسط آزمودن



ملموس،  تیاند از: حماکه عبارت ردیگیم را اندازه یاجتماع تیاز حما

 .مثبت یو تعامل اجتماع یمهربان ،یاطالعات تیحما /یجانیه تیحما

قرار  شهیتا هم وقتچیاز ه یانهیگز5  کرتیل فیط کی یپرسشنامه بر رو نیا

( 1390) پوریو زند انیپرسشنامه در پژوهش جهان بخش نیا رانیا در. دارد

پرسشنامه را مورد  نیا ییمحتوا ییها رواآن. قرار گرفت مورد استفاده

به  94/0را با روش آلفاي کرنباخ  اسیمق نیا یاییقرار دادند و پا دیتائ

 دست آوردند.

و  تیاسم یاجتماع یخودکارآمد اسیاز مقآمدی اجتماعی، رخودکا یجهت بررس

که  است شده لیتشک هیگو 25ابزار از   نیبهره گرفته شد. ا( 2000) بتز

 فیط کیگوناگون در  یاجتماع یهاتیاعتماد فرد به خودش را در موقع زانیم

)اصالً به خودم اعتماد  کیاز  ها هیگو و پاسخ به ردیگیاندازه م یادرجهپنج

از  یکی. مثالً رندیگیندارم( تا پنج )کامالً به خودم اعتماد دارم( نمره م

که در خصوص  یافراد نیدر ب دمیعقا انیب»است:  شکل نیبد هاتیموقع نیا

پژوهش  البته الزم به ذکر است که در« .کنندیام بحث مموضوع مورد عالقه

مربوط  ها هیگو نی. ادیحذف گرد یعدم تطابق فرهنگ لیبه دل هیحاضر سه گو

 رونیرقص بودند. ازا یمهمان به گذاشتن قرار با جنس مقابل و شرکت در

و  تیاسم .باشد 110و حداکثر آن   22 اسیمق نیدر ا تواندیحداقل نمره م

 90) یکارشناس یدانشجو 354ی ابزار را با اجرا بر رو ییایپا( 2000)بتز 

 94/0کرونباخ( برابر با  ی)آلفای درون یدختر( به روش همسان 264پسر و  

 86/0اند ) گزارش نموده 82/0 یابا فاصله سه هفته ییو به روش بازآزما

توسط  زیابزار ن نیسازه ا ییروا .(دخترانی برا 80/0پسران و  یبرا

اعتماد  یهااسیبا مق یهمبستگ قیسازندگان آن به روش همگرا و واگرا از طر

 نییپژوهش حاضر جهت تع در .است دهیمطلوب گزارش گرد ییکمرو و یاجتماع

. مالک استخراج دیاستفاده گرد یاصل یهاعامل به روش مؤلفه لیاز تحل ییروا

 هاافتهیبود.  یاسکر یمنحن بیو ش کیاز  باالتر ژهیعوامل، ارزش و

 و آزمون بارتلت 91/0 برابر KMO  بود. مقدار یعامل کل کیدهنده وجود نشان

 هیگو بینشان داد که ضرا یعامل لیتحل جیبود. نتا p 07/5601<001/0) برابر

 یعامل لیتحل جهینتزیر  در نوسان بوده است. جدول 80/0تا  49/0از  ها

کرونباخ  یاز آلفا زین ییای. جهت سنجش پادهدیرا نشان م اسیمق نیا



 ییایو پا ییروا انگریب جیآمد. نتا دست به 94/0و مقدار  دیاستفاده گرد

 .باشندیم اسیمطلوب مق

 

 نتایج تحلیل عامل مقیاس خودکارآمدی اجتماعی: 1جدول 

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه

1 77/0 12 70/0 

2 65/0 13 61/0 

3 68/0 14 58/0 

4 49/0 15 55/0 

5 62/0 16 74/0 

6 67/0 17 66/0 

7 69/0 18 74/0 

8 69/0 19 80/0 

9 75/0 20 79/0 

10 72/0 21 67/0 

11 63/0 22 76/0 

 42/10 ارزش ویژه

 39/47 سهم واریانس

 39/47 کل واریانس تبیین شده

 

زیر  5سوال بوده و  20( شامل 2004پرسشنامه سالمت اجتماعی کینز ) همچنین

. توسط آقای کینز در بنیاد علمی مک دهدیممقیاس را مورد بررسی قرار 

ساخته شده است و در چندین دوره  2004آرتور ایاالت متحده امریکا در سال 

مطالعاتی روایی و پایایی آن مورد آزمون واقع شده است. پژوهشگران 

معتقدند سالمتی دارای ابعاد مختلف جسمانی، روانی، هیجانی، عقالنی، معنوی 

ی از وجوه مشترک، دارای مندبهرهفاهیم ضمن و اجتماعی است که این م

)ویسینگ و  رندیپذیمی متفاوت نیز بوده و از عوامل متعددی تاثیر هاجنبه

انجام  کرتیل یادرجه5  فیپرسشنامه بر اساس ط نیا یگذارنمره (.2000فوری، 

 یسالمت اجتماع زانیم انگریب هیگو 20 نینمره مجموع ا رونیازا. شده است

 .باشدیم 100 پرسشنامه برابر با نیکه نمره کل ا. واهد بودافراد خ

 

 یافته ها



 نیاست. ا یشناختجامعه قاتیدر تحق یاز مسائل اصل یکی میسنجش مفاه

و تدارک  فیکردن تعار یاتیاصالحات شروع شده به عمل فیاز تعر ندیفرآ

 اندیبعدکیگاه  قیتحق می. مفاهشودیم یمفهوم منته راتییسنجش تغ یابزارها

 کیتفک اابعاد ر نیچندگانه ا ای گانهی. الزم است معرف یو گاه چند بعد

 (.1339 کر،ی)ب دیآ دیکامل مفهوم پد طهیسنجش ح یبرا یکرد تا ابزار موثر

پرداخته  قیتحق یرهایمتغ یفیآمار توص یابتدا به بررسدر این پژوهش 

و در . شودیگزارش م یآمار یهاداده عی. سپس آزمون نرمال بودن توزشودیم

نتایج  .ردیگیقرار م یپژوهش مورد بررس یهاهیآزمون ابعاد فرضنهایت 

باشند. درصد زن می 56درصد پاسخگویان مرد و  43 تحقیق نشان داد که

ی آماری مورد بررسی شود، در نمونه( مشاهده می2طور که در جدول )همان

ی که بیش از نیمی اگونهبهباشد، فراوانی افراد از لحاظ جنسیت متفاوت می

 دهند.از افراد مورد مطالعه را زنان تشکیل می

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت: 2جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 56/0 216 زن

 43/0 168 مرد

 100 384 کل

 

درصد افراد مورد مطالعه در  54 نشان داد وضعیت افراد از لحاظ سنبررسی 

درصد در طبقه  21سال( و  40تا  30درصد در ) 25سال(،  30تا  20طبقه سنی )

دهد که نمونه ( نشان می3های جدول )به باال( قرار داشتند. داده 40سنی  )

 باشند.سال می 19/31آماری مورد مطالعه دارای میانگین سنی 

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن )سال( :3 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

30-20 210 54/0 54/0 

40-31 95 25/0 79/0 

 100 21/0 79 40باالی 

 - 100 384 کل

انحراف معیار =  19/31میانگین =  

64/6 

      53بیشینه = 

 20کمینه = 

 29نما =  



 

درصد پاسخگویان  69دهد که یمتوصیف متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان 

درصد  30از میزان سالمت اجتماعی باالیی برخوردار هستند. از سوی دیگر 

پاسخگویان از میزان سالمت اجتماعی پایینی برخوردارند، گفتنی است برای 

مورد  اسیمق ریز 5 در غالبسوال بوده  20سنجش سالمت اجتماعی کارکنان، 

 100یشترین نمره بو  20گرفت. به طوری که کمترین نمره  قرار یبررس

به دست آمد.  77باشد. در تحقیق حاضر نیز نمره سالمت اجتماعی کارکنان یم

به دست آمده  56همچنین در این تحقیق نمره متغیر حمایت اجتماعی کارکنان 

کارکنان در سطح متوسطی است که حاکی از آن است که میزان حمایت اجتماعی 

است که   یعملکرد تیماده حما19شامل  قرار داشته است. این پرسشنامه 

که فرد  یانمره نیباالتر . ردیگیم را اندازه یاجتماع تیبعد از حما4

 است. 19نمره  نیترنییو پا 95 دینما افتیپرسشنامه در نیدر ا تواندیم

به دست آمد که این متغیر نیز در سطح  65نمره میزان خودکارآمدی کارکنان 

 نیدر ا تواندیممتوسطی قرار داشته است. نمره حداقل برای این متغیر 

جدول زیر جهت شناسایی وضعیت توزیع  .باشد 110و حداکثر آن   22 اسیمق

 -در این جدول ما با استفاده از آزمون کلموگرف .ها طراحی شده استداده

شود کنیم در این جدول مشاهده میها را شناسایی میهاسمیرنف توزیع داد

درصد بیشتر است. لذا برای  5ها از داری این آزمون برای متغیرسطح معنی

 شود.از آمار پارامتریک استفاده میها یهآزمون فرض

 های پژوهشهای آماری متغیربررسی وضعیت توزیع داده: 4جدول 

 

P≤0/05 

 

اسمیرنف-مقدار کلموگرف متغیر داریسطح معنی   

24/1 خودکارآمدی اجتماعی  321/0  

29/1 حمایت اجتماعی  142/0  

13/1 سالمت اجتماعی  110/0  



را برای متغیر سالمت اجتماعی نشان  tجدول زیر نتایج حاصل از آزمون 

در مقدار میانگین و انحراف استاندارد  شودیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیم

 ی وجود ندارد.داریمعناین متغیر در بین دو گروه نمونه زن و مرد تفاوت 

برای مقایسه میزان خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، سالمت  tنتایج آزمون : 5جدول 

 اجتماعی در بین معلمان زن و مرد

انحراف  میانگین جنسیت متغیر

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 میانگین

T  درجه

 آزادی

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

سالمت 

 اجتماعی

 838/0 906/0 445 205/0 286/0 49/4 86/75 زن

     306/0 32/4 96/75 مرد

 

را برای متغیر خودکارآمدی اجتماعی  t( نتایج حاصل از آزمون 6جدول )

در مقدار میانگین و انحراف  شودیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیمنشان 

استاندارد متغیر خودکارآمدی اجتماعی در بین دو گروه نمونه کارکنان زن 

 ی وجود ندارد.داریمعنو مرد تفاوت 

برای مقایسه میزان خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، سالمت  tنتایج آزمون : 6جدول 

 اجتماعی در بین معلمان زن و مرد

 متغیر
جنسی

 ت

میانگی

 ن

انحراف 

استاندار

 د

خطای 

استاندار

د 

 میانگین

T 

درجه 

آزاد

 ی

تفاوت 

میانگی

 ن

سطح 

معنادار

 ی

خودکارآمد

 ی

 464/0 30/7 87/65 زن
71/

1 
445 09/1 117/0  

     014/0 40/7 78/64 مرد

 

در مقدار میانگین و انحراف  شودیمکه در جدول زیر مشاهده  طورهمان

استاندارد متغیر حمایت اجتماعی در بین دو گروه نمونه کارکنان زن و 

( t=154/2مربوطه ) tی وجود دارد. زیرا با توجه به آماره داریمعنمرد تفاوت 

نتیجه گرفت که بین  توانیمدرصد  95؛ لذا با اطمینان شودیمفرض صفر رد 

( p<05/0ی )داریمعنمایت اجتماعی به گونه کارکنان زن و مرد از نظر ح



تفاوت وجود دارد و کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن از حمایت اجتماعی 

 باالتری برخوردار هستند.

برای مقایسه میزان خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، سالمت  tنتایج آزمون : 7جدول 

 اجتماعی در بین معلمان زن و مرد

 میانگین جنسیت متغیر
انحراف 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 میانگین

T 
درجه 

 آزادی

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

حمایت 

 اجتماعی

 *032/0 046/0 445 154/2 145/0 28/2 66/46 زن

     180/0 55/2 71/47 مرد

 

 بحث و نتیجه گیری

امروزه سالمت اجتماعي، به عنوان یكي از ابعاد سالمت، در كنـار سـالمت 

كـه  یاگونهیافته است؛ به یاو رواني و معنوي نقش و اهمیت گسترده جـسمي

جسمي و رواني نیست، بلكه  یهایماریدیگـر، سـالمتي فقـط عاري بودن از ب

از اجتماع  ويچگونگي عملكرد انسان در روابط اجتماعي و چگونگي تفكر 

نیز به عنوان معیارهاي ارزیـابي سـالمت فـرد در سطح كالن جامعه به شمار 

خصوص موجود، به یهای(. در كشور ما بـا وجـود کاست1388)سام آرام،  رودیم

مناسبي برداشـته شده  یهادر مناطق محروم، براي سالمت جسمي افراد گام

كشور محسوس است، بي توجهي بـه  یهااست؛ اما آنچه نبود آن در تمام عرصه

نهاد آموزش و پرورش  یدر جوامع انسان ابعـاد رواني و اجتماعي سالمت است.

 ،یعوامل رشد اجتماع نیترنهاد از مهم نیبرخوردار است. ا یاژهیو تیاز اهم

 یدهو سامان یاست و عامل رشد آگاه یادر هر جامعه یتیو ترب یاقتصاد

رشد و توسعه جوامع همانا نظام آموزش و پرورش است.  یبرا یانسان یروین

وجود دارند که در شکل،  یعوامل متعدد یهر کشور رشدر نظام آموزش و پرو

نهاد  کیآموزش و پرورش مؤثر هستند. آموزش و پرورش  تیفیاهداف و ک

 طیبه وجود آمده و متأثر از مح یو گروه یجمع یاست که از زندگ یاجتماع

است )عالقه بند،  یاجتماع دهیپد کیآموزش و پرورش  نیبنابرااست.  یاجتماع

در سطح  میسازمان عظ کینظام آموزش و پرورش به عنوان  یبه طور کل (.1374

 نیتراز مهم یکیها با آموزش و پرورش انسان میارتباط مستق لیکشور به دل

و  درزادگانی)ح رودیبه شمار م یدر جوامع بشر داریتوسعه پا یهاحوزه



پژوهش نشان داد که  یهاداده لیحاصل از تحل یهاافتهی (.1393همکاران، 

 یداریتفاوت معن ،یاجتماع تیحما ریجز در متغکارمندان زن و مرد به انیم

اجتماعي است كه به  یهااز تبادل یاسازه اجتماعي، حمایت. وجود ندارد

محترم و با  ان،دیگر عنوان اطالعات یك فرد در زمینه این كه مورد توجه

 ردیگیبخشي از یك شبكه ارتباطي باشد مد نظر قرار م نیچنارزش باشد و هم

استنباط كرد حمایت  توانیگونه كه مهمان(. 1393رستگار و مرداني، (

حمایت دریافت شده از طرف دوستان، خانواده،  ازی ااجتماعي طیف گسترده

. همیشه محیط اجتماعي شودیم مدرسه، محیط زندگي، اجتماع و ... را شامل

محیط  این نقش تأثیرگذار، اصلي و بسیار مهم بر زندگي افراد داشته است،

و سطح رفاه زندگي  کندیافراد را برآورده م یهااجتماعي است كه خواسته

. حمایت اجتماعي بر این امر تأكید دارد كه دهدیرا افزایش م اعضا تکتک

ن احساس را داشته باشد كه تنها نیست و ای داشت وقتي كسي نیاز به كمك

 (.1392 و سهرابي، احمدي پرپوچي،) کنندیكساني او را حمایت و یاري م

است که به اشکال و طرق  یچند بعد یمفهوم یاجتماع تیحما یطور کل به

منبع فراهم  کیآن را به عنوان  توانیمثال م یشده است. برا فیمختلف تعر

 کی ایمقابله با استرس  یبرا یبه عنوان امکانات گرانیشده توسط د

 یماعاجت یتیرا واقع یاجتماع تیحما ینمود. برخ فیاز منابع تعر یامبادله

گفت  توانی. در مجموع مدانندیاز ادراک و تصور فرد م یآن را ناش یو برخ

 گرانیاست و د گرانیاحساس که شخص مورد توجه د نیا یعنی یاجتماع تیحما

نتایج پژوهش  متعلق است. یشبکه اجتماع کیاند و به او ارزش قائل یبرا

ی این پژوهش هایبررسیید شد. لذا تأنشان داد که هر سه فرضیه مورد بررسی 

حاکی از آن بود که میزان خودکارآمدی و سالمت اجتماعی افراد در حد مطلوب 

است. به و میزان حمایت اجتماعی افراد مورد بررسی در حد متوسط بوده 

ی مهم در این مطالعه حمایت اجتماعی به هاهیماطور کلی یکی از درون 

تا کارکنان در  کندیمعنوان فرایندی رشد دهنده بود. حمایت اجتماعی کمک 

مسیر رسیدن به استقالل و خودباوری که از اهداف شغلی است حرکت کنند. 

آمد  به دست حمایت اجتماعی در این پژوهش در حد متوسطی کهییازآنجا

در راستای افزایش حمایت اجتماعی کارمندان آموزش و پرورش  شودیمپیشنهاد 

غرب گام برداشته شود. بالخص حمایت اجتماعی زنان بیشتر  آباداسالمشهرستان 

ی ابرنامههای یتاولواز مردان باید مورد توجه قرار گیرد. و در دستور کار 



، هاییتوانازیرا حمایت باعث تکامل و سیاسی آموزش و پرورش قرار گیرد. 

ی کارمندان برای هاتیظرفو ارتقای  نفساعتمادبهتوسعه صالحیت، افزایش 

پیامدهای مثبت فراوانی برای آموزش و پرورش  تواندیمو  شودیمکار موثر 

ی فردی و سازمانی هاتیحماداشته باشد. بسیاری از محققین معتقدند که باید 

آموزش و پرورش فراهم شود. چنین  النیالتحصفارغتازه در شروع کار برای 

و ادغام او به عنوان عضو  آموختهدانشبه گذر موفق تازه  تواندیمحمایتی 

کاری در سیستم بینجامد. بر اساس نتایج به دست آمده از این  گروهموثر 

پژوهش و با استفاده از نظر متخصصین در جهت رفع موانع و عوامل بازدارنده 

ی آموزشی برای هاکالسارائه حمایت اجتماعی گام برداشته شود. برگزاری 

مدیران و کارکنان به منظور ارائه راهکارهایی برای افزایش حمایت 

باشد. در نهایت با عنایت به  کنندهکمک تواندیمماعی در این راستا اجت

و مجریان حوزه سالمت  گذاراناستیستا  گرددیمنتایج تحقیق، پیشنهاد 

ی هااستیسدر میان کارکنان آموزش و پرورش، به طراحی  ژهیوبهاجتماعی 

کاهش ی بپردازند که به افزایش میزان سالمت اجتماعی و در نتیجه ایعمل

فشارهای روانی و ارتقا سالمت روان منجر گردد. همچنین ضروری است تا 

توجهی ویژه به موضوع سالمت اجتماعی در بین زنان و دختران و افراد 

مبذول گردد تا به منابع ارزشمندي نظیر؛  ترنییپا طبقـات اجتمـاعي

به  زندگي مجهز گردند كه بتواندی هانفس، دانش و آگاهي، و مهارتعزت

برای روشن  رسدیم. به نظر بهبود و یا ارتقاء سالمت روان آنان كمك نماید

شدن جزئیات این مفهوم در زمینه اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آموزش و 

ی بیشتری است. لذا با توجه به این هایبررسپرورش در کشور ما نیاز به 

دانش و تجربیات است و تا زمانی که  ریناپذانیپاکه تحلیل مفهوم فرایندی 

. بنابراین شودیمدر دسترس هستند، توسعه بیشتر مفهوم یک نیاز محسوب 

ی بیشتر درباره این مفهوم هایبررسی این مطالعه تنها آغازی برای هاافتهی

 .شودیماست؛ لذا تحقیقات بیشتر در خصوص ابعاد مختلف این مفهوم توصیه 
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