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 چکیده

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

یافته است. نظام آموزش  یاجـسمي و رواني و معنوي نقش و اهمیت گسترده

. یكـي از رودیو پرورش یكي از اركان توسعه اجتماعي در جامعه به شمار م

. لذا هدف تاجتماعي اس یهااهداف بسیار مهم نظام آموزشي، توسعه مهارت

با  یاعو سالمت اجتم یاجتماع تیحما نیرابطه ب یمطالعه بررس نیاز ا

کارکنان آموزش و پروش شهرستان  نیدر ب یاجتماع یخودکارآمد یگریانجیم

 یو قلمرو مکان 1397-98 یپژوهش در بازه زمان نی. اباشدیاسالم آباد غرب م

 ینفر م 384 یشهرستان اسالم آباد غرب انجام شد. حجم نمونه مورد بررس

شربورن و استوارت،  یاجتماع تیمنظور از سه پرسشنامه حما نیا یباشد. برا

 ی( و پرسشنامه سالمت اجتماع2000و بتز ) تیاسم یاجتماع یخودکارآمد اسیمق

 یخودکارآمد رینشان داد که متغ قیتحق جی. نتادی( استفاده گرد2004) نزیک

دارد و با  یاجتماع تیو حما یبا سالمت اجتماع یداریرابطه معن یاجتماع

 نیرابطه ب تواندیبرازش، م یکل یهاشاخصو  t مقدار ر،یمس بیتوجه به ضر

 .کند یگریانجیرا م یسالمت اجتماع و یاجتماع تیحما

 ات کلیدی: حمایت اجتماعی، سالمت اجتماعی، خودکارآمدیکلم

 

 

 



 مقدمه

 ،یزندگ یهاوهیش یدستخوش دگرگون ت،یاز تمام دوران بشر شیب ستمیقرن ب

شدن و گسترش  یو مسائل اقتصادي بوده است. تالش براي صنعت یروابط اجتمـاع

 نینو یهاوهیش یکه الزمه آن قبول یازهیمکان یو زنـدگ ینیشهرنشـ عیسر

سالمت  نـهیمبر سالمت انسان گذاشته و در ز یاست، اثر معکوس یسبک زندگ

ها سالمت روان افراد جامعـه از آن یکیرا مشخص کرده است که  گريیابعاد د

 شمندانیاز اند اريیموضوع توجه بس نی(. ا1388 ،یاسـت )کـامران و ارشاد

 یشناسو جامعه یاجتماع یمطالعـات زنـان، روانشناس ،یشناسجامعه یهاحوزه

 یجمله سازمان بهداشـت جهان از ،یالمللنیاز نهادهاي ب اريیو بس یپزشک

را به خود معطوف ساخته است. محور توسعه پایدار، انسان سالم است و 

جوامع امروزي خواستار ایجاد بـستر مناسـب براي تولید و شتاب الزم براي 

بدیهي اسـت بررسي و تبیین  رونیرسیدن به توسعه همه جانبه هستند؛ از ا

و فعـاالن  بر سالمت از وظایف محققان ذاراجتماعي تأثیرگ یهاتمام مؤلفه

عرصه سالمت است. بازخورد این مطالعـات، بـه صـورت اطالعـات علمـي و 

در خصوص مسئله مهم توسعه  یگذاراستیكالن براي س گذاراناستیعملـي، بـه س

محور توسعه براي سالمت ارزش . رویكردهاي انسانکندیپایـدار كـشورها كمك م

ها، مت نباشد، افراد، خانوادهو اعتقـاد دارنـد تـا سال اندفراوان قائل

بـه اهـداف اجتماعي و اقتصادي  افتنیبـه دست  توانندیها نمجوامع و ملت

انسان در بستر  یهاامیدي داشته باشند. سالمت، بنیادي است كه تمام کوشش

 جامعـهو در صورت وجود سالمت در سطحي پذیرفتني، افـراد  ردیگیآن شكل م

 (.1382گر منابع حیـات بهـره گیرنـد )بابـایي، قادر خواهند بود از دی

 شیسال پ 40است که حدود  یبلکه مفهوم ست،ین یدیجد یواژه یسالمت اجتماع

سالمت مورد توجه قرار گرفته است. داواني  یو روان یدر کنار ابعاد جسم

و همکاران، عقیده دارند که سالمت حقیقي، فرآیند نیرومند شدن و قادر 

(. مفهوم 1390)صبوري،  کندیبودن توأم با داشتن یک زندگي خوب را منعکس م

دارد و بعضًا افراد  یارتباط تنگاتنگ یبا مفهوم سالمت روان یسالمت اجتماع

که  یزمان دیاما شا برندیبکار م گریکدی یدانسته و به جا یکیدو را  نیا

که هر دو کلمه  یو مفهوم یهرچند معن افتیدر میخواه میبشو ترقیدق یکم

لذا  باشدینوع بشر م یبرا همآنمبحث سالمت و  کنندیمتبادر م یدر ذهن آدم

 نیتریهیبد دی. شامیقائل شو زییدو واژه تم نیا نیشد ب ترقیدق دیبا



در نظر گرفت  یو سالمت روان یمفهوم سالمت اجتماع یکه بتوان برا یتفاوت

و  باشدیمطرح م یدر سطح خرد و فرد یمفهوم سطح باشد. مفهوم سالمت روان

آن را به جامعه  توانیو نم دینمایم نییتب یکارکرد افراد را در سطح فرد

 یدر سطح کالن با نظارت بر رفتار انسان ینسبت داد اما مبحث سالمت اجتماع

 .شودیمطرح م یو اجتماع یگروه ،یسالمت در سطوح فرد یهاتمیآ یریگو اندازه

 یرفتارهاى معنادار مثبت و منف یابیارز»را  یگلد اسمیت سالمت اجتماع

 نیتریاز اساس یکیو آن را  دینمایم فیتعر «گرانیفرد در ارتباط با د

که به کارا بودن فرد در جامعه  کند؛یم یسالمت هر کشورى معرف یهاشاخص

 یهاروش بهتک افراد جامعه (. وضعیت سالمت تک2008 ت،ی)اسم گرددیمنجر م

اقتصادي و  یهاها و همچنین شاخصو عواطف آن گرانیگوناگون بر سالمت د

هم تکلیف تأمین سالمت افراد جامعه  رو،نی. ازاگذاردیاجتماعي جامعه اثر م

فرد  ی. در حقیقت، زماندیآیهمگاني به شمار م یافهیدولت است و هم وظ

خود را  یاجتماع یهاو نقش هاتیاست که بتواند فعال یداراى سالمت اجتماع

ارتباط برقرار  یدر حد متعارف بروز دهد و با جامعه و هنجارهاى اجتماع

 ریبر سالمت روان افراد تأث یبدون شک عوامل متعدد (.2002کند )هواس، 

به افراد کمک  یاجتماع تیو حما یهمچون خودکارآمد یعوامل گذارند،یم

 یروان بیو آس ندیایزا و اضطراب زا کنار باسترس طیتا با شرا کنندیم

 یخودکارآمد یکه باورها دهدیها نشان م. پژوهشندیرا تجربه نما یکمتر

 یکه دارا ی. افراددهندیقرار م ریرا تحت تأث یشخص یرکردهااز کا یاریبس

را مورد توجه قرار  یاگسترده یهستند امکانات شغل یباالتر یسطح خودکارآمد

خود  یبرا یتریعال یدارند، اهداف شخص یشتریب یشغل تیو موفق دهندیم

برخوردار هستند. احساس  یو از سالمت روان بهتر ندینمایانتخاب م

داده و  شیانجام کارها را افزا ییباال، سالمت روان و توانا یارآمدخودک

 2002)پاجارز و شانک،  دینمایتر ممقام یشغل یهاافراد را در برابر استرس

مسلمًا نتایج حاصل  نی(. همچن1386قوام،  یمیو ابراه یعیسم ریبه نقل از م

ان سالمت میز یيمنجر به شناسا تواندیهاي مشابه ماز این تحقیق و پژوهش

شود، تا  یاجتماع تیاجتماعي کارکنان آموزش و پرورش و ارتباط آن با حما

ها را ارتقا داد. چراکه روابط مناسب بتوان میزان سالمت اجتماعي آن

از پیشرفت و تکامل، یک امر  یااجتماعي و سالمت اجتماعي باال در هر دوره

و روابط صحیح و قابل  جتماعيضروري است و در صورت کاهش یا فقدان سالمت ا

مطالعات متعددی در این  .شودیاجتماعي زیادي م یهابیاعتماد، منجر به آس



زمینه انجام شده است که می توان از بین آن ها به موارد زیر اشاره کرد. 

در  یاعتماد سازمان ریتأث یساختار ی( الگو1397و همکاران ) یکرم سیو

 یمعلمان را مورد بررس یجمع یخودکار آمد یگریانجیبا م یشخص یخودکار آمد

معلمان از  یشخص یمدل خودکارآمد نیپژوهش با هدف تدو نیقرار دادند. ا

داد  نشان جیآنان انجام شد. نتا یجمع یو خودکارآمد یاعتماد سازمان یرو

مثبت  یآنان، همبستگ یشخص یاعتماد معلمان و خودکارآمد یهامؤلفه نیکه ب

 یاجتماع تیحما ی( رابطه1396و همکاران ) یقاسم وجود دارد. یداریو معن

قرار  یرا مورد بررس یاز زندگ تیبا سطح سالمت روان و رضا یو خودکارآمد

دادند. نتایج نشان داد كه خودكارآمدي در رابطه بین حمایت اجتماعي و 

نقش  نینشهیرضایت از زندگي و همچنین سالمت روان، در ساكنان محالت حاش

میانجي دارد. ا توجه به تأیید نقش میانجي خودكارآمدي در رابطه بین 

نتیجه  توانیحمایت اجتماعي و رضایت از زندگي و همچنین سالمت روان، م

منجر به افزایش رضایت از زندگي  تواندیگرفت كه حمایت اجتماعي زماني م

اگائو و آر رواني شود كه میزان خودكارآمدي باال باشد. یهابیو كاهش آس

 ،یجسم یهایماریب نیارتباط ب لیوتحلهیتجز ی( به بررس2018همکاران )

 هیخدمات اول مارانیاز شبکه ب یبانیپشت یمشترک و اجتماع یاختالالت روان

 کی قیو سائو پائولو از طر رویودوژانیر یامکانات مراقبت در شهرها

 تیحما انی( به روابط م2017و همکاران ) براجسا .پرداختند یمطالعه مقطع

پرداختند.  یسال کرواسبزرگ تیاز جمع یو خوشبخت بودن در طول زندگ یاجتماع

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

 یو ما در پژوهش ایل .بود یبا هر دو شاخص سالمت ذهن یداریارتباط معن

 یستیادارک شده، بهز یاجتماع تیحما نی(، در خصوص ارتباط ب2016)

 جهینت نیقرار دادند و به ا یپرخطر را مورد بررس یو رفتارها یشناختروان

با  یشناختروان یستیادراک شده ارتباط بهز یاجتماع تیکه حما افتندیدست 

خانواده  یاز سو تیحما یختصاص. به طور اکندیم لیپرخطر را تعد یرفتارها

پرخطر  یرا با رفتارها یدواریو ام یاز زندگ تیو دوستان ارتباط رضا

رابطه  یپژوهش حاضر بررس یبر اساس آنچه گفته شد مسئله اصل کرد. لیتعد

 یاجتماع یخودکارآمد یگریانجیبا م یو سالمت اجتماع یاجتماع تیحما نیب

 نی. در واقع در اباشدیآباد غرب موپرورش شهرستان اسالمدر کارکنان آموزش

 یجتماعبا سالمت ا یچه ارتباط یاجتماع تیکه حما میهست نیبه دنبال ا قیتحق

در کارکنان چه  یاجتماع یخودکارآمد ریمتغ نیب نیکارکنان دارد و در ا



 یاجتماع تیحما نی"رابطه ب قیتحق نیا ی. لذا سوال اصلکندیم فایرا ا ینقش

" مطرح ست؟یچ یاجتماع یخودکارآمد ریمتغ یگریانجیبا م یو سالمت اجتماع

 شود. یم

 روش تحقیق

 سبب به که است متدولوژیك مهم مباحث از یكي تحقیق در هاصحبت از روش

 قرون و اعصار طي در علوم شدن شاخهشاخه و هادانش شدن متكثر و متعدد

 آغاز در هاروش این از برخي. اندنموده طي را نشیبي و پرفراز مسیر

زمان متحول و  طول در كه اندبوده ايكتابخانه اسناد و سنتي هايشیوه

در قرون پانزدهم و شانزدهم  ژهویبه نوین هايروش سپس و اندمنظور گشته

ها بر همراه با تحوالت دنیاي پوزیتیویسم پیدا شدند كه مبناي كار آن

 یبررس ی(. پژوهش علم1383 ،یبیآزمایش و تجربه بنا شده است )حب

است  یعیطب هايدهیو انتقادي در مورد پد یکنترل شده، تجرب افته،ینظام

 تیهدا هیو فرض هینظر قیاز طر هادهیپد نیا نیب یآن روابط احتمال یکه ط

کارمندان  هیکل در این تحقیق جامعه مورد مطالعه (.1388 ،یزیشوند )عزیم

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

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

روش در تحقیقات پیمایشی استفاده  نیترجیرا. ردیپذیمو همبستگی انجام 

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

کنند. ی میآورجمعای از یک جامعه آماری خاص اطالعات مورد نظر را از نمونه

نفر  316مورگان  ولحجم نمونه با توجه به جامعه مورد نظر و بر اساس جد

 ی. اما براباشدیآباد غرب مپرورش شهرستان اسالم از کارمندان آموزش و

 لیدهندگان تکمپرسشنامه توسط پاسخ 384ها تعداد آزمون جهیاز نت نانیاطم

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

ی تصادفی احتمال انتخاب ریگنمونه. در شوندیمو به صورت تصادفی 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 در 

. ردیگیمی تصادفی، انتخاب افراد نمونه، مستقل از یکدیگر صورت ریگنمونه

نتایج حاصل از  توانیمه است و نمونه انتخاب شده به این شیوه معرف جامع

که پیشتر گفته شد  طورهمان(. 1370)دالور، نمونه را به جامعه تعمیم داد 

 باشد.ی تصادفی ساده میریگنمونهی به صورت ریگنمونهدر این تحقیق روش 



 به مربوط اطالعات گردآوری در این تحقیق در خصوصالزم به ذکر است که 

 آوریجمع جهت و ایکتابخانه هایروش از پژوهش پیشینه و موضوع ادبیات

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

 گرفتند. قرار تحلیل و پردازش مورد SPSSWin16افزار نرم استفاده از

 یسالمت اجتماع ،یاجتماع تیپژوهش شامل حما نیدر ا یمورد بررس یرهایمتغ

تعاریف مفهومی  .باشدیکارکنان آموزش و پرورش م یاجتماع یو خودکارآمد

 ی،اجتماع سالمت متغیرهای استفاده شده در مدل این تحقیق به شرح زیر است.

عبارت است از چگونگي ارزیابي فرد از عملکردش در برابر اجتماع. فرد 

سالم، ازنظر اجتماعي، اجتماع را به صورت یک مجموعه معنادار، قابل فهم 

که به جامعه تعلق  کندیو بالقوه براي رشد و شکوفایي دانسته و احساس م

)سام آرام،  آن سهیم است فتو در پیشر شودیدارد، از طرف جامعه پذیرفته م

 یو خود ارزشمند تیاست که موجب احساس امن یعامل ی،اجتماع تیحما .(1388

 .کندیفرد فراهم م یرا برا ییایو امکان رشد و پو گرددیدر فرد م

است كه سطوح معیني از  شانیهاییباور افراد درباره توانا ی،خودکارآمد

 گذاردیو بر اتفاقات مؤثر در زندگي تأثیر م کندیعملكرد را مشخص م

همچنین تعاریف عملیاتی این  .(1392، نریماني و وحیدي، 1994)بندورا 

 ق،یتحق نیدر ا یاجتماع تیاز حما منظور به صورت زیر می باشد.متغیرها 

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

 ق،یتحق نیدر ا یاز سالمت اجتماع منظور .کندیم افتیدر، (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

 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. مورد استفاده قرار گرفت

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 قیآن به روش همگرا و واگرا از طر سازندگان

 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

 یاز آلفا زین ییایدر نوسان بوده است. جهت سنجش پا 80/0تا  49/0از  ها

 ییروا انگریب جیآمد. نتا دست به 94/0و مقدار  دیکرونباخ استفاده گرد

 .باشندیم اسیمطلوب مق ییایو پا



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

مدل  .باشدیم 100 پرسشنامه برابر با نیکه نمره کل ا. افراد خواهد بود

 :باشدیممفهومی از روابط بین متغیرهای پژوهش همانند شکل زیر 

 

 

 

 

 پژوهش رهايیمتغ نیاز روابط ب یمدل مفهوم: 1نمودار 

 یافته ها

شود. سپس یممتغیرهای تحقیق پرداخته در ابتدا به بررسی آمار توصیفی 

تحلیل رگرسیون سپس شود. یمی گزارش آمار یهاداده عیآزمون نرمال بودن توز

همچنین ضریب رگرسیون استاندارد شده برای هر یک از متغیرها شود. یمانجام 

درصد  18گردید، ( مشخص 1های جدول )با استناد به داده آید.یمبه دست 

درصد دارای تحصیالت  56افراد مورد مطالعه دارای تحصیالت کاردانی و 

 باشند.درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر می 26کارشناسی، 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیالت :1جدول 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 کاردانی

 کارشناسی

72 

213 

18/0 

56/0 

 26/0 99 کارشناسی ارشد و باالتر

 100 384 کل

خودکارآمدی  حمایت اجتماعی

 اجتماعی

 سالمت اجتماعی



 

در این جدول  .ها طراحی شده استجدول زیر جهت شناسایی وضعیت توزیع داده

ها را شناسایی هاسمیرنف توزیع داد -ما با استفاده از آزمون کلموگرف

ها داری این آزمون برای متغیرشود سطح معنیکنیم در این جدول مشاهده میمی

از آمار پارامتریک ها یهدرصد بیشتر است. لذا برای آزمون فرض 5از 

 شود.استفاده می

 

 

 

 های پژوهشهای آماری متغیربررسی وضعیت توزیع داده :2جدول 

 

P≤0/05 

 

ضریب رگرسیون استاندارد شده  شودیم( مشاهده 3که در جدول ) طورهمان

( نشان t=81/7آن متغیر ) t( با توجه به آماره β=345/0متغیر پیش بین )

 یاگونهبهسالمت اجتماعی را  تواندیمکه متغیر حمایت اجتماعی  دهدیم

ی کند. لذا بین متغیر نیبشیپ( در بین کارمندان تبیین و p<001/0معنادار )

حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. و در 

شود. همچنین ضریب رگرسیون یمنتیجه فرضیه اصلی اول تحقیق مورد قبول واقع 

 tبا توجه به آماره ( β=137/0استاندارد شده متغیر خودکارآمدی اجتماعی )

سالمت اجتماعی را  تواندیمکه این متغیر  دهدیم(، نشان t=09/3آن متغیر )

درصد تغییرات مربوط  99( تبیین و با اطمینان p<002/0ی معنادار )اگونهبه

ی کند. لذا نیبشیپبه سالمت اجتماعی را در بین کارمندان آموزش و پرورش 

اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین متغیر خودکارآمدی و سالمت 

 شود.یمیید تأدر نتیجه فرضیه اصلی دوم تحقیق نیز 

اسمیرنف-مقدار کلموگرف متغیر داریسطح معنی   

24/1 خودکارآمدی اجتماعی  321/0  

29/1 حمایت اجتماعی  142/0  

13/1 سالمت اجتماعی  110/0  



مقادیر تحلیل رگرسیون برای متغیرهای حمایت اجتماعی، سالمت اجتماعی و  :3جدول 

 خودکارآمدی اجتماعی در بین کارکنان آموزش و پرورش

 R B β E.DTS T P متغیر پیش بین متغیر وابسته

 001/0** 81/7 087/0 345/0 681/0 366/0 حمایت اجتماعی سالمت اجتماعی

 002/0** 09/3 266/0 137/0 823/0 189/0 خودکارآمدی 

 

متغیرهای حمایت اجتماعی و  شودیم( مشاهده 4که در جدول ) طورهمان

ی برازش هاشاخصخودکارآمدی، با سالمت اجتماعی رابطه مثبت دارند. بر اساس 

 هادادهاین مدل از برازش خوبی در  رسدیمبه دست آمده از مدل به نظر 

، AGFI ،93/0=GFI ،61/0-=NNFI ،33/0=NFI ،34/0=RMSEA=56/0برخوردار است. )

 =نسبت خی دو به درجه آزادی(. 52/28

مشاهده شده مدل  یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیانحراف استاندارد و ماتر ن،یانگیم :4جدول 

 اجتماعی سالمت

 M DS R1 R2 R3 متغیرهای مشاهده شده

   1 52/14 55/19 سالمت اجتماعی

  1 366/0 36/7 38/65 حمایت اجتماعی

 1 151/0 189/0 40/2 68/16 خودکارآمدی

 

 یاجتماع یخودکارآمد ریمتغ شودیمشاهده م 2و  1که در نمودار  یطورهمان

دارد و با توجه به  یاجتماع تیو حما یبا سالمت اجتماع یداریرابطه معن

رابطه بین حمایت  تواندیمی کلی برازش، هاشاخص و tمقدار  ر،یمس بیضر

ی کند. لذا مدل مفهومی سالمت اجتماعی گریانجیماجتماعی و سالمت اجتماعی را 

 نیهمچنیید شد. تأبه دلیل اینکه از برازش قابل قبولی برخوردار بود، 

مسیر مستقیم حمایت اجتماعی به سالمت اجتماعی با توجه به ضریب مسیر و 

و مستقیم  داریمعنآماری معنادار است. با توجه به رابطه  لحاظبه  tمقدار 

گفت که  توانیممتغیرهای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با سالمت اجتماعی، 

یت اجتماعی به مدل در سه مسیر حمایت اجتماعی به سالمت اجتماعی، حما

 توانیمخودکارآمدی و خودکارآمدی به سالمت اجتماعی برازش دارد. بنابراین 

مستقیمی بر سالمت اجتماعی  اثرنتیجه گرفت که متغیر حمایت اجتماعی هم 

ی با سالمت میرمستقیغرابطه  تواندیمدارد و هم به واسطه خودکارآمدی 



درصد از واریانس سالمت  15 میرمستقیغاجتماعی داشته باشد که در رابطه 

 . کندیمی نیبشیپاجتماعی کارکنان را تبیین و 

 

 

 

 

 

تحلیل مسیر رابطه بین متغیرهای حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی  Tمقادیر  :1نمودار 

 ی خودکارآمدیگریانجیمبا 

 

 

 

 

 

 

مسیر رابطه بین متغیرهای حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی با  بیضرامقادیر  :2نمودار 

 ی خودکارآمدیگریانجیم

 بحث و نتیجه گیری

 شکیاست و ب یانسان یرویبه اهداف هر سازمان، ن لیعامل در ن نیترمهم

دارد. سازمان  یآن بستگ یانسان یرویهر سازمان به ن شرفتیو پ تیموفق

پر  یآن اغلب افراد یانسان یرویاست که ن ییهاآموزش و پرورش از سازمان

استعداد و مهارت خود  ،یکار طیتالش و معتقدند و در صورت مساعد بودن شرا

 آورندیآن را به حرکت در م یهابه خدمت خواهند گرفت و چرخ شتریرا ب

 یکیبه عنوان  یسالمت اجتماعدر این میان  (.1391)احمدنژاد و همکاران، 

 یاگسترده تینقش و اهم یو معنو یو روان یابعاد سالمت درکنار سالمت جسم از

و  یجسم یهایماریب بودن از یفقط عار یسالمت گریکه د یاگونهاست به افتهی

 حمایت اجتماعی

 اجتماعی سالمت

 خودکارآمدی

81/7  

22/3  

09/3  
92/14  

 حمایت اجتماعی

 اجتماعی سالمت

 خودکارآمدی

34/0  

15/0  

15/0  
85/0  



تفکر  یو چگونگ یعملکرد انسان در روابط اجتماع یبلکه چگونگ ستین یروان

سالمت فرد درسطح کالن جامعه  یابیارز یارهایبه عنوان مع زیاجتماع ن از یو

 خصوص قشرافراد جامعه به یسالمت اجتماع شیافزا با .رودیبه شمار م

به  یابیو دست ابدییم شیجامعه افزا در یاجتماع هیسرما زانیم کردهلیتحص

 نیبه سالمت ا توجه نیبنابرا .شودیم رتریپذو امکان ترعیاهداف توسعه سر

پژوهش  نیا در .باشدیماز ضروریات  یسالمت اجتماع ژهیوبه ختهیفره قشر

 یخودکارآمد یگریانجیبا م یو سالمت اجتماع یاجتماع تیحما نیرابطه ب

شد.  یآباد غرب بررسدر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اسالم یاجتماع

عوامل  نیتریو اصل نیتراز مهم یکیبه عنوان  یخودکارآمد یامروزه باورها

 یاند که باورها. محققان نشان دادهشودیمحسوب م یانسان یدر رفتارها

عاطفه، تفکر و عملکرد فرد  زش،یانگ کنندهنییتع نیترمهم یخودکارآمد

پرکاربرد در  میاز مفاه یکی یخودکارآمد .(1389 ن،یو آر ینی)عابد باشدیم

 یشد. و یبندورا معرف لهیبار به وس نیاست که نخست یعلوم انسان قاتیتحق

به  دنیدر رس اشییشخص در مورد توانا کیرا به صورت "باور  یخودکارآمد

نشان  جینتا (.1387و همکاران،  یرازیزاده ش مینمود )کر فیخاص" تعر یهدف

و  یبا سالمت اجتماع یداریرابطه معن یاجتماع یخودکارآمد ریداد که متغ

 یکل یهاو شاخص t مقدار ر،یمس بیدارد و با توجه به ضر یاجتماع تیحما

 یگریانجیرا م یو سالمت اجتماع یاجتماع تیحما نیرابطه ب تواندیبرازش، م

 یاز برازش قابل قبول نکهیا لیبه دل یسالمت اجتماع یکند. لذا مدل مفهوم

به سالمت  یاجتماع تیحما میمستق ریمس نیشد. همچن ییدبرخوردار بود، تأ

معنادار است. با  یبه لحاظ آمار t و مقدار ریمس بیربا توجه به ض یاجتماع

 یو خودکارآمد یعاجتما تیحما یرهایمتغ میو مستق داریتوجه به رابطه معن

به سالمت  یاجتماع تیحما ریگفت که مدل در سه مس توانیم ،یبا سالمت اجتماع

 یبه سالمت اجتماع یو خودکارآمد یبه خودکارآمد یاجتماع تیحما ،یاجتماع

هم  یاجتماع تیحما ریگرفت که متغ جهینت توانیم نیدارد. بنابرا رازشب

 تواندیم یدارد و هم به واسطه خودکارآمد یبر سالمت اجتماع یمیاثر مستق

پژوهشگران  یبرخ. داشته باشد یبا سالمت اجتماع یمیرمستقیرابطه غ

خود به  یهاپژوهش ی( در ط1388 ،ی؛ ملک محمد2002 س،ی؛ مور1999)بندورا، 

مثبت و  یهمبستگ یبا خودکارآمد یکه سالمت اجتماع انددهیرس جهینت نیا

نشان  زی( ن2000استفان ) نگویوکاچیس یپژوهش یهاافتهیدارد.  یداریمعن

 نی. اشودیمنجر م یاجتماعبه بهبود سالمت  یخودکارآمد شیداد که افزا



آن  قیاز طر توانیکه م ییهاکه از جمله روش کنندیم شنهادیپژوهشگران پ

 یایاجتماع طیو فراهم نمودن مح یخودکارآمد شیبه افراد کمک کرد، افزا

 یبا سالمت اجتماع یادیارتباط ز یاجتماع تیکند. حما تیها حمااست که از آن

(، 2003) لیکاستنر، کورنمان و اون یهاپژوهش جیکه نتا یدارد، به طور

( و 1386قوام ) یمیو ابراه یعیسم ری(، م1387و همکاران ) یاحیر یلیاسماع

. شودیافراد م یاعسالمت اجتم یموجب ارتقا دهدی( نشان م1391) یگیرزابیم

(، 2014و همکاران ) یپژوهش بورل یهاافتهیپژوهش با  یهاافتهی نیهمچن

 میاثر مستق یاجتماع یهاتیاند، حما( که نشان داده1394) یو چراغ یمراد

پژوهش پاجارز  جیدارد. به عالوه با نتا یدارد، همخوان یبر سالمت اجتماع

 ی( که نشان دادند احساس خودکارآمد2015) یمی(، ومگ، هال و رح2002و شانک )

داده و افارد را در  شیانجام کارها را افزا ییباال، سالمت روان و توانا

در  با .دارد یو همخوان ی، هماهنگکندیتر ممقاوم یشغل یهابرابر استرس

 یااز مجموعه دهیچیپ یامتأثر از مجموعه یبه عنوان مفهوم ینظر گرفتن سالمت

 یو اقتصاد یطیو مح یو مذهب یفرهنگ ،یاجتماع یروان ،یستیاز عوامل ز

 ست،ین یاندرکاران علوم پزشکدغدغه دست گرید یاذعان داشت که سالمت دیبا

جامعه شناسان و  ژهیوبه یاندرکاران علوم اجتماعدست یبلکه تمام

رند که باو نیجامعه شناسان بر ا گردندیمند معالقه یروانشناسان به بررس

 یروانشناخت ایو  یشناختستیز یاتیصرفًا واقع یروان یماریو ب یسالمت

 باشندیم زین یاجتماع تیابعاد و ماه یزمان دارابلکه به طور هم ستندین

 نیترکه مهم ابدییم یاریسب تیموثر بر سالمت اهم یتوجه به عوامل اجتماع

 .باشدیشده توسط افراد م افتیدر یاجتماع تیحما زانیعوامل م نیا

به طور کلی با توجه به مباحث مطرح شده و یافته های این پژوهش 

 پیشنهادهای زیر مطرح می شود:

 و این حمایت  کند تیحما ی که از افرادایاجتماع طیفراهم نمودن مح

 .سبب افزایش خودکارآمدی آن ها شود

  توجه ویژه به حمایت اجتماعی زنان نسبت به مردان و در دستور کار

 ی و سیاسی آموزش و پرورشابرنامههای یتاولوقرار گرفتن 

  ی فردی و سازمانی در شروع کار برای تازه هاتیحمافراهم کردن

 آموزش و پرورش النیالتحصفارغ



  ارائه  ی آموزشی برای مدیران و کارکنان به منظورهاکالسبرگزاری

 راهکارهایی برای افزایش حمایت اجتماعی

  تا  گرددیمدر نهایت با عنایت به نتایج تحقیق، پیشنهاد

در میان کارکنان  ژهیوبهو مجریان حوزه سالمت اجتماعی  گذاراناستیس

ی بپردازند که به افزایش ایعملی هااستیسآموزش و پرورش، به طراحی 

کاهش فشارهای روانی و ارتقا سالمت  میزان سالمت اجتماعی و در نتیجه

 روان منجر گردد.
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