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چکیده
شود سیستم بیماري ایدز که بواسطه ورود ویروس اچ آي وي به بدن وارد می

هاي آسیب، پاي با تضعیف سالمت بدنی فردایمنی بدن را نشانه گرفته و هم
از طرف . سازدجدي به روابط اجتماعی و مشارکت وي در اجتماع وارد می

دیگر منظور از سالمت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی 
هاي نزدیکان و گروه، عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افرد دیگر

هدف اصلی مقاله بررسی عوامل . هاستکه وي عضوي از آناست اجتماعی 
ایدز تحت پوشش دو / ويآيمؤثر بر سالمت اجتماعی در افراد مبتال به اچ

در این تحقیق تمرکز بر رابطه ابعاد حمایت . سسه کاهش آسیب استؤم

.این مقاله با حمایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است-1
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مورد بر سالمت اجتماعی افراد ) در دو بعد ساختاري و کارکردي(اجتماعی
.استبررسی

روش تحقیق در این پژوهش کمی است و ذیل مطالعات مقطعی قرار 
ابزار گردآوري داده نیز پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی و . گیردمی

گیري مورد استفاده در این هروش نمون. پرسشنامه سالمت اجتماعی است
ز از اي که اطالعات مورد نیاشماري است به گونهتحقیق به صورت تمام

ایدز مراجعه کننده به دو موسسه کاهش آسیب / اچ آي ويافراد دارايیتمام
که حاضر شدند در این پژوهش شرکت کنند و همچنین سایر بیمارانی که به 

جمع ، نوعی با این افراد در ارتباط بوده و به روش گلوله برفی شناسایی شدند
یدز در این تحقیق ا/اچ آي ويدارايفرد 134در نهایت. آوري گردید

.شرکت داشتند
دهد که هر سه بعد حمایت ساختارينتایج به دست آمده نشان می

و دو ) شبکه اجتماعی شخصی و داشتن پیوند قوي، عضویت در اجتماعات(
با سالمت ) حمایت ابزاري و حمایت عاطفی(بعد از حمایت کارکردي

حمایت اطالعاتی بود که تنها . داشتنداجتماعی این بیماران رابطه معناداري
از سه متغیر دیگر .سالمت اجتماعی این افراد نداشتمعناداري بااي رابطه

سالمت اجتماعیمعناداري باهاي ارتباطی و باورهاي مذهبی رابطه مهارت
ایدز داشتند و بین پایگاه اقتصادي اجتماعی و سالمت / اچ آي ويدارايافراد 

.طه معناداریبه دست نیامداجتماعی افراد مورد پژوهش راب
ایدز/ اچ آي وي، حمایت اجتماعی، سالمت اجتماعی:ي کلیديهاواژه

مقدمه و بیان مسئله
95بیش از . امروزه جوامع انسانی مختلف با بیماري ایدز دست به گریبانند

، گلیکن(کنندایدز در کشورهاي در حال توسعه زندگی میافراد داراي درصد از 
کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست و تعداد قابل توجهی از شهروندان ؛)371:1392
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درمان و ، وزارت بهداشت(نفر هستند28000ایرانی که طبق اظهارات رسمی بیش از 
پس از جذام این بار نام ایدز بود .به این بیماري مبتال هستند) 1393، آموزش پزشکی

اي اخالقی به آن جان ورهطاما در اصل اسشدکه در قالب اصطالحات پزشکی تبیین می
ناگهان ترسی نو به نام ایدز در هیئتی موهوم ظاهر شد تا نهایت وحشت را در . دادمی

درد نامشخصی که قدرت نابود . میان مردم از تصور دردي جسمی و اخالقی ایجاد کند
یر پس تصو. کردن و توانایی وحشت آفرینی آن به طرزي گنگ درهم آمیخته بود

نامتمایزي از فساد بر ذهن مردم حاکم شد که تباهی اخالقی و پوسیدگی جسم را به 
کننده ترین ایدز شاید بدنام/ اچ آي وي). فوکو به نقل از بهروان(ساختذهن متبادر می

عقاید زننده راجع به ایدز محصول تاثیرات متعدد . وضعیت پزشکی در جهان باشد
یت به عفونت اچ آي وي توسط خود فرد و باور به اجتماعی از جمله اسناد مسئول

).23-18: 2007، سیمباي(باشد، آلوده هستند،که افراد مبتالاین
سب و چبریدتشدویجادپندارها به ایبرخ، یدزاهمه گیر شدن جهانیدر ابتدا 

به یدزا: توان به موارد زیر اشاره کردیماین تصورات از جملهدامن زدیمارانبینطرد ا
به مثابه یدزا، )ویرانگرتباهی و مرگینماشبه مثابه یدزاز ایريارائه تصو(مثابه مرگ

در ارتباط با افراد (جرمیکبه مثابه یدزا، )یاخالقیرغيرفتارهایلبه دل(عقوبت
وشرور، اهریمنیافراديکه در آن افراد مبتال (به مثابه ترسیدزا، )مجرم و گناهکار

تلقی"خوديغیر"بیماريعنوانبهایدزبیماريیتاًنهاو) رسندیمر به نظترسناك
دانیل (کندیمتهدیدراجامعهازخاصیيهابخشبهمربوطافرادتنهاکهشدیم

.)208: 1393، به نقل از پروین و اسالمیان، 1991
به واسطه، این بیماري نوپدید که نباید آن را صرفاً یک مشکل بهداشتی دانست

اقتصادي و روانی تبدیل شده و به ، ماهیت خاص خود به صورت یک معضل اجتماعی
ها بر کلیه جوانب زندگی ترین خطرهاي تهدیدکننده سالمتی انسانمثابه یکی از اساسی

).20: 1393، به نقل از اسالمیان، 2005، ماندل و همکاران(گذاردافراد تأثیر می



در روابط اجتماعی با ، شانعد از افشاي بیماريبایدز/ آي وي افراد داراي اچ
شوند و تجربه روزمره برچسب خوردن و طرد اجتماعی مشکالت بی شماري مواجه می

انجام شده در سراسر جهان نشان یقاتتحق.باشدهاي زیسته این افراد میاز تجربه
عمول استمایدز/ آي وي اچداراي نسبت به افراد اي هخصمانیدگاهکه ددهدیم
.)4:1390، همکارانبهروان و (

اي که در ارتباط با بیماري کنند مسئله عمدهاظهار می) 2012(کار و کراملینگ
هاست که به انحاي ها از سوي اجتماع و تبعیض علیه آنطرد شدن آن، ایدز وجود دارد

سالمت ویروس اچ آي وي را که در ارتباط مستقیم باافراد دارايمختلف تکامل فکري 
فشارهاي اقتصادي ناشی وتغییرات شغلی. دهدروان است تحت الشعاع خود قرار می

توان بر از پیامدهاي این بیماري می.تواند برخی از مشکالت این افراد باشداز درمان می
. اشاره نمود، ابعاد اجتماعی و مشکالتی که این بیماران در روابط خود در اجتماع دارند

، ایدز و افراد داراي ایدزدیدگاه منفی حاکم بر جامعه نسبت به ، ی فراوانموانع اجتماع
این ویروس را با مشکالت افراد دارايتبعیض و انگ همه و همه ، برچسب منفی

ها را نیز همانند جسمشان سازد و روان آناي در زندگی اجتماعی روبرو میعدیده
بیماري ایدز مسیر زندگی فرد ). 2004،آراند و نارنجو(سازدگیرد و آزرده میهدف می

افزایش احساس آسیب پذیري و افکار ، را تغییر داده و باعث کاهش اعتماد به نفس
).48: 1388، اولیوا و همکاران از حیدري و جعفري(شودآشفته در بیماران مبتال می

در . ها استاز طرف دیگر سالمت موضوع مورد توجه در بسیاري از فرهنگ
. مفهوم خاصی از سالمتی دارد، به عنوان بخشی از فرهنگ خود، اير جامعهواقع ه

ها و غفلت از بررسی پزشکی نوین غالباً متهم به اشتغال بیش از حد به مطالعه بیماري
به . مانددانش ما درباره سالمتی همچنان سطحی می، شود و به دنبال اینسالمتی می

ن کننده و مخصوصاً عوامل اجتماعی آن پرداخته که کمتر تاکنون به عوامل تعییطوري 
مرادي به نقل از (گیري سالمتی وجود نداردشده است و هیچ معیار منفردي براي اندازه

).57: 1389، رحیمی
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که اطمینان دارند معناي آن را ی است که بیشتر افراد با آنیهاسالمت از واژه
هاي هاي گوناگون تعریفرو در دورهاز این . یابندتعریفش را دشوار می، دانندمی

تعریف سازمان ، تعریفی که بیش از همه پذیرفته شده. متفاوتی از سالمت شده است
، است که سالمت را عبارت از رفاه کامل جسمی) 1948در سال (بهداشت جهانی

، این تعریف سه بعد جسمی. داندمی، و نه فقط بیمار یا معلول نبودن، روانی و اجتماعی
بعد اجتماعی سالمت شامل سطوح .گیردانی و اجتماعی را براي سالمت در نظر میرو

عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان ، هاي اجتماعیمهارت
اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با سالمت. تر استعضوي از جامعه بزرگ

اشاره دارد و بر ابعادي از سالمت تاکید وي 1دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیري
کند مربوط استاي که در آن زندگی میدارد که به ارتباط فرد با افراد دیگر یا جامعه

).1996، 2الرسون(
روانشناختی و ، با توجه به گستره بیماري و پیامدهاي عمیقی که بر ابعاد جسمی

توان ایدز نمیافراد داراي مت گذارد براي بررسی وضعیت سالاجتماعی افراد مبتال می
تنها به بعد جسمی بیماري بسنده کرد و الزم است تحقیقات زیادي در تمام ابعاد 

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی وضعیت بنابراین. ایدز انجام شوددارايسالمتی افراد 
ه که نگااین. ایدز و عوامل مؤثر بر آن است/اچ آي ويدارايسالمت اجتماعی افراد 

به کیفیت روابطشان و دیدگاهی که نسبت به پیشرفت و شکوفایی جامعه ،افراداین 
دارند چگونه است؟
ایدز / اچ اي ويدارايتواند تأثیر مثبتی بر سالمت افراد اي میعوامل عدیده

حمایت اجتماعی مفهومی . داشته باشد یکی از این عوامل مهم حمایت اجتماعی است
دهند در ان کمکی که دیگران در شرایط دشوار به فرد ارائه میاست که عموماً به عنو

1. socialization

2. Larson



اي در زمان ترین نیروي مقابلهحمایت اجتماعی مهم). 2007، تیلور(شودنظر گرفته می
شود که تحمل مشکالت را هاي مزمن و شرایط تنش زا شناخته میدرگیري با بیماري

ان مولسیتس به نقل از حیدري و چ(گرداندتر میبراي افراد دریافت کننده آن آسان
اي میان عوامل تنش زا و حمایت اجتماعی از طریق ایفاي نقش واسطه). 48، جعفري

افزایش ، باعث کاهش تنش، بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین تقویت افراد
به نقل از حیدري و ، سرز و همکاران(شودها میتحمل افراد و بهبود کیفیت زندگی آن

).48، جعفري
تحقیق حاضر به دنبال بررسی سالمت اجتماعی به عنوان بازتابی از کیفیت روابط 

/ اچ آي ويداراياجتماع در میان افراد در نهایتآشنایان و ، دوستان، فرد با خانواده
هاي اخالقی که این بیماري چه ذکر شد بواسطه اسطورهروابطی که بنابر آن. ایدز است

توان شدت آسیب دیده است و با رجوع به پیشینه تحقیقاتی میبه، را در برگرفته است
دیده و مخدوش ها و مشکالت این افراد به روابط آسیبترین دغدغهدریافت که مهم

همچنین به عنوان یک سؤال اساسی . شودانگ و تبعیض مربوط می، ناشی از تجربه طرد
در دو بعد ساختاري و (رابطه حمایت اجتماعی به عنوان نقطه مقابل طرد و تبعیض

.گیردبر سالمت اجتماعی این افراد مورد بررسی قرار می) کارکردي

پیشینه تحقیق
، تحقیقات انجام شده بر روي موضوع سالمت اجتماعیاز در این بخش به برخی 

اشاره آنافراد داراي ایدز و / حمایت اجتماعی و ابعاد اجتماعی بیماري اچ آي وي
.خواهیم کرد
ـ سالمت اجتماعیالف 

عنوان بررسی میزان سالمت اجتماعی بابا انجام پژوهشی 1387حسینی در سال 
طباطبائی،و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 

هاي میزان مهارت، هاي اجتماعیمیزان مهارت، تأثیر چهار متغیر پایگاه اجتماعی
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چگونگی گذران اوقات فراغت را بر سالمت اجتماعی و هبیباورهاي مذ، ارتباطی
پژوهش نشان داد که بیشترین سطح فراوانی میزان این هاي یافته.دانشجویان سنجید

همچنین بین پایگاه اجتماعی . باشدن در سطح متوسط میاسالمت اجتماعی دانشجوی
.ابطه وجود داردمیزان سالمت اجتماعی دانشجویان رواقتصادي پاسخگویان با سطح 

).4: 1387حسینی، (
بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی مؤثر بر "عنوان باپور جاوي تحقیقی را تقی

در قالب پایان نامه انجام "اجتماعی شهرکردسالمت اجتماعی کارکنان سازمان تأمین
هدف از این پژوهش سنجش میزان سالمت اجتماعی کارمندان مشغول به کار در . داد

در استان چهارمحال و بختیاري و تأثیر عوامل ) بخش درمان(ن تأمین اجتماعیسازما
جمعیت نمونه تمامبراي این منظور . ها بوداقتصادي اجتماعی بر سالمت اجتماعی آن

. نفر بودند بصورت تمام شماري مورد پژوهش قرار گرفتند200مورد نظر که حدود 
وضعیت تأهل و تحصیالت، ان متغیرهاي سنرابطه معناداري میکه دهد نتایج نشان می

با سالمت اجتماعی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرکرد وجود دارد این درحالی 
محل زندگی و سمت شغلی با ، بود که رابطه معناداري میان متغیرهایی نظیر جنسیت

.)3: 1390پور جاوي، تقی(سالمت اجتماعی جمعیت نمونه مشاهده نشد

اجتماعیب ـ حمایت
عنوان با در تحقیقی 1381عبداهللا معتمدي شلمزاري و همکارانش در سال 

سالمت عمومی و احساس ، بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندي از زندگی"
نفر از سالمندان ساکن شهرکرد را مورد 200"سال60تنهایی در بین سالمندان باالتر از 

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نتایج بدست آمده. نددبررسی قرار دا
سالمت عمومی ، معناداري بر رضایتمندي از زندگیرثیأحمایت اجتماعی تداد کهنشان 

ر بیشتر و به عبارتی یو احساس تنهایی سالمندان دارد و در ثانی حمایت عاطفی تأث
-115: 1381، مکارانمعتمدي شلمزاري و ه(رابطه معنادارتري با متغیرهاي مزبور دارد



133.(
داراي اچ آي وي مثبت و رد ف147مسعودي و فرهادي در تحقیقی که بر روي 

ایدز انجام دادند به بررسی میزان حمایت اجتماعی خانواده از این بیماران در شهرستان 
از حمایت %56دهد که حدود یمهاي این پژوهش نشان یافته. پرداختندآبادخرم

بیشتر از متأهلمیزان حمایت اجتماعی افراد . خانواده برخوردارنداجتماعی ضعیف 
اختالف معناداري میان استفاده از کاندوم در بیماران متاهلی که از . بیماران مجرد بود

که اي هبه گون، شودیممیزان حمایت اجتماعی متفاوتی برخوردار هستند مشاهده 
روابط جنسی خود بیشتر از کاندوم درداراي حمایت اجتماعی بیشترمتأهلبیماران 
بیمارانی که از حمایت اجتماعی که ها حاکی از آن است همچنین یافته. کنندیماستفاده 

به دیگران منتقل کنند اهایی که امکان دارد ویروس ریتموقعباالتري برخوردارند در 
در این اداريکنند به نحوي که اختالف معنیمبیشتر این نکته را به فرد مقابل گوشزد 

).47-43: 1384مسعودي و فرهادي، (مورد مشاهده شد

ایدز/ ج ـ اچ آي وي
تجربه «در تحقیقی کیفی تحت عنوان ) 1393(ستار پروین و ایوب اسالمیان 

به این نتبجه رسیدند که این زنان در » زیسته زنان مبتال به اچ آي وي از روابط اجتماعی
رد مواجه اند که در در هفت میدان اجتماعی رخ می روابط اجتماعی خود با تجربه ط

هاي دهد که شامل ایدز هراسی، طرد از روابط اجتماعی، طرد اقتصادي، طرد از شبکه
پروین و اسالمیان، (حمایتی، طرد نمادین، طرد از حوزه درمان و طرد فضایی می شود 

1393 :207.(
چهارپرستار 180رويبرهمکارانشومحمديضیغمیکه توسط یقیتحقدر

شد؛انجاممقطعیتوصیفیروشبادانشگاه تهرانوبهشتیشهیدبیمارستان دانشگاه
در حد یزآمیضدرصد پرستاران وجود اقدامات تبع5/54کهدهدینشان متحقیقیجنتا

یضپرستاران در رابطه با تبعیدگاهنمره د. کردندییدرا تأیدزادارايافراد يبرایمتوسط
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، یدزادارايافراد به ینگرش اجتناب، یدزانتقال ايهااز راهیگاهآمعناداري بااط ارتب
نمرهمیانگیندريمعنادارآماريتفاوت. یدز داشتبه ایشغليترس از خطر ابتال

وجود داشتیالتبخش و سطح تحص، جنسیضدر رابطه با تبعپرستاراندیدگاه
).41-28: 1390، ضیغمی و همکاران(

"بیماروپزشکابطهرشدناستیگماتیزه"عنوانباتحقیقیآئیننیکوتوکل

انجامخمینیامامبیمارستانعفونیبخشومشاورهمرکزدرمطالعهاین. دادندانجام
برايکهگرفتهانجاممصاحبهتکنیکازاستفادهباهادادهآوريجمع. استگرفته

پزشکانبامصاحبهبرايوعمیقحبهمصاازمثبتويآياچبیمارانبامصاحبه
ازبیمارانبیشتر.استگردیدهاستفادهیافتهساختنیمهمصاحبهازعفونیمتخصص

بهنابرابردسترسیازوندردکاظهار ناراحتی پزشکانآمیزتبعیضونادرستبرخورد
).43-11: 1391، توکل و نیک آئین(کردندمیرنجشابرازپزشکیخدمات

ت نظريادبیا
هاي مربوط به سالمت اجتماعیالف ـ نظریه

از نظر تجربی مفهوم سالمت اجتماعی ریشه در ادبیات جامعه شناسی مربوط به 
سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد . ناهنجاري و بیگانگی اجتماعی دارد
هر نوع قطع نظر دورکیماز. پذیري وي اشاره داردبا دیگران در جامعه یا همان جامعه

، هاي اجتماعی جذب نگردنداي که افراد در چارچوبارتباط بین فرد وجامعه به گونه
در چنین حالتی یک . باشداي آنومیک و مساعد براي رشد انحرافات اجتماعی میزمینه

.دهدهاي فردي را در مقابل حیات اجتماعی قرار مینوع فرد گرایی افراطی خواسته
).22-20: 1391، به نقل از آدینان، 71:1382، توسلی(

سالمت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد از کیفیت ) 2004(الرسونکییز و
هاست اجتماعی که وي عضوي از آنيهانزدیکان و گروه، روابطش با افراد دیگر



و معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد را کندیتعریف م
که نشانگر رضایت یا ) تفکر و رفتار، احساس(درونی فرديهاخو شامل پاسسنجدیم

زییبر طبق نظر ک.باشدیفقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعیش هستند م
تشخیص این مطلب ، آنچه که در ادبیات سالمت اجتماعی مفقود شده است) 1998(

را در است که اشخاص ممکن است کیفیت زندگی خود و کارکردهاي شخصی خود
کییز معتقد است که سالمت اجتماعی شامل . اجتماعی ارزیابی کننديهابرابر مالك

که چگونه و در چه دهندیعناصر متعددي است که این عناصر در کنار یکدیگر نشان م
، مثالً به عنوان همسایه. کنندیخوب عمل م، افراد در زندگی اجتماعی خود، يادرجه

,Keyes(همکار و همشهري ١٩٨٨: ٢٥.(
بدون توجه به معیارهاي اجتماعی توانیزندگی و عملکرد شخصی فرد را نم

ی بیش از سالمت روانی است و تکالیف مفهومعملکرد خوب در زندگی . ارزیابی کرد
عملکرد یزمان، فرد سالم از نظر اجتماعی. ردیگیاجتماعی را نیز در نظر ميهاو چالش

ورت یک مجموعه معنادار و قابل فهم و بالقوه براي رشد خوب دارد که اجتماع را به ص
اجتماعی خود است و خود را يهاو شکوفایی بداند و احساس کند که متعلق به گروه

,Keyes(در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند ٢٠٠٤: ٩.(
الیکوك سالمت اجتماعی را به صورت شرایط و رفاه افراد در شبکه روابط 

معتقد است 1همچنین برکمن. کنداجتماع و ملت تعریف می، نوادهاجتماعی شامل خا
پرورش روحیه مشارکت و :تأثیر شبکه اجتماعی بر سالمت فرد عبارت است از

مشارکت و درگیري اجتماعی از . درگیري اجتماعی فرد در فرآیندهاي اجتماعی
دن اوقات خود سپري کر.شودهاي زندگی ناشی میعملکرد پیوندهاي بالقوه در فعالیت

، ي اجتماعی و شغلیهانقشمشارکت در ، حضور در کارکردهاي اجتماعی، با دوستان
هاي بارز درگیري از نمونه،هاي مذهبی و تفریح کردن به همراه گروهگرایش به فعالیت

1. Berkman
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هاي هایی که بواسطه عضویت در شبکهبنابراین از طریق فرصت. باشنداجتماعی می
هاي شبکه، شود تا در رویدادهاي اجتماعی مشارکت کنداهم میاجتماعی براي فرد فر

خانوادگی و ، ي اجتماعی شغلیهانقشي اجتماعی معناداریاز قبیل هانقشاجتماعی 
. دهندکنند و از این طریق سالمت روانی فرد را نیز ارتقاء میوالدینی را تعریف می

مصاحبت و ، راي رفاقتهایی را بفرصت، مشارکت در درون شبکه،عالوه بر این
ها و پیوندها به زندگی فرد معنی کند که این رفتارها و نگرشمعاشرت فراهم می

به نقل از ، برکمن(گذاردتأثیر بسزایی میفردد و این امر در سالمتی روانی نبخشمی
کند که سالمت اجتماعی قسمتی از سالمت الرسون بیان می). 43:1383، خیراهللا پور

این سالمت فردي میزان واکنش درونی افراد است که به صورت فردي است و
شان نشان داده رضایت یا عدم رضایت از محیط اجتماعی، رفتار، افکار، احساسات

).148:1996، الرسون(شودمی
پنج بعد سالمت اجتماعی خود را تحت تأثیر مدل سالمت 1998کییز در سال 

وي مفهوم سالمت اجتماعی را به . فاده استپیشنهاد کرد که در سطوح فردي قابل است
معنی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمتی 

ابعاد پنج گانه سالمت اجتماعی که توسط کییز ). 74:1383، فارسی نژاد(.کندمطرح می
انسجام ، یجتماعشامل شکوفایی اکه دهدمیمطرح گردیده زیربناي متغیر ما را تشکیل 

کییز در .باشدمیپذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، اجتماعی
روانی و ، یک تحلیل عامل گسترده نشان داد که بهداشت روانی داراي ابعاد هیجانی

هاي نظري از سالمت اجتماعی یک مدل پنج اجتماعی است و با توجه به مفهوم پردازي
فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد ، طبق این ابعاد. ئه دادبعدي قابل سنجش ارا

هایی قابل فهم و داراي پتانسیل، خوبی دارد که اجتماع را بصورت یک مجموعه معنادار
هاي اجتماعی تعلق به خود احساس کند که تعلق به گروه. براي رشد و شکوفایی بداند

محتواي مقیاس سالمت . انداست و خود را در اجتماع و پیشرفت آن شریک بد
این مقیاس جدید . اجتماعی وي طیف مثبتی از ارزیابی فرد از تجاربش در جامعه است



و سطح اجتماعی) مثل پرخاشگري(هاي سالمت اجتماعی در سطح بین فرديبا مقیاس
).2004، کییز(تفاوت دارد) مثل فقر و جایگاه اجتماعی(

اعیهاي مربوط به حمایت اجتمب ـ نظریه
رویاروییشود که در هنگام میگفتهحمایت اجتماعی به کمک یا مساعدتی 

:1386، تاسیگ(گذارندفشار و مشکالت زندگی در اختیار فرد می، شخص با استرس
در شرایطی به . تواند به اشکال مختلفی صورت گیرداین مساعدت و حمایت می). 70

حترام و در شرایطی به شکل ابزاري و شکل عاطفی و هیجانی از طریق ابراز عالقه و ا
انجام ، نفوذ و اطالعات براي فرد، هاي ملموس مانند پولاز طریق فراهم کردن کمک

از نظر ساراسون حمایت اجتماعی ادراك فرد است از این که مورد محبت و . پذیردمی
، دبراي دیگران ارزش دارد و افرادي که در کنار او حضور دارن، عالقه دیگران است

).1383:24، دوران(هاي فردي هستندآماده مساعدت به وي در موقعیت
درباره حمایـت اجتمـاعی تعـاریف متعـددي مطـرح شـده اسـت کـه بـه برخـی           

:ها اشاره خواهد شداز آن
ــه بــین فــردي مــی ) 1981(هــاوس دانــد کــه حمایــت اجتمــاعی را نــوعی مبادل

ــاطفی یپ ــدهاي ع ــک، ون ــزاري کم ــؤثر اب ــاي م ــه اط، ه ــر و  ارائ ــار نظ ــات و اظه الع
.گیردارزیابی دیگران را در بر می

ــا تاکیــد بــر ادراکــات ذهنــی) 1981(1شــفر ــا ، ب حمایــت اجتمــاع را متــرادف ب
یــک تعامــل یــا الگــوي ،کــه آیـا و بــه راســتی تــا چــه حـد  هــاي فــرد از ایــنارزیـابی 

شـفر و همکـاران بـه نقـل از    (دانـد ، مـی تعامالت یا ارتباط بـراي وي سـودمند اسـت   
).162: 1381، رستگار خالد

1. Scheafer
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کـــه مـــورد حمایـــت اجتمـــاعی را ادراك فـــرد از ایـــن) 1987(1ساراســـون
عالقـه و ارزشـمندي بـراي دیگـري اسـت و بـه حضـور افـرادي کـه آمـادگی           ، محبت

کنــدتعریــف مــی، ي دارنــدورهــاي فــهمیــاري و مســاعدت بــه فــرد را در موقعیــت
).31: 1375، لیوارجانی(

: اند ازگذارند که عبارتشش نوع حمایت صحه میو همکارانش بر2ولمن
ها انواع آن. اطالعاتی و مشورتی، مالی، عملی و خدماتی، عاطفی، حمایت مصاحبتی

هاي انواع حمایت. اندهاي شبکه بررسی کردهها را در ارتباط با ویژگیمختلف حمایت
.اي شبکهفراهم شده با خصوصیات روابط بیشتر مرتبطند تا خصوصیات خود اعض

تراکم و دیگر خصوصیات شبکه ارتباطی در ابعاد ساختی و ، ترکیب، اندازه شبکه
).25-24: 1999، ولمن(تعاملی در میزان و نوع حمایت تأثیر گذار است
شامل ، هاي اجتماعی با نتایج سالمتیبه طور کلی حمایت اجتماعی و شبکه

ان و همچنین احتمال کمتر سرط، بیماري قلبی عروقی، احتمال کمتر وضعیت مرضی
:معتقدند) 1999(آنجرو و همکاران. کاهش کنشی در ارتباط است

این نقش شامل دسترسی مثبت به اطالعات درباره سالمتی و خدمات مراقبت "
گیري از مراقبت سالمتی و تدارك تشویق به بهره، تشویق رفتارهاي سالم، سالمت

).133-115: 1381، شلمزاريبه نقل از معتمدي ("هاي محسوس استکمک
حمایت اجتماعی را به دو نوع کارکردي و ساختاري تقسیم 3گانستر و ویکتور

حمایت اجتماعی ساختاري در برگیرنده امور عینی و بویژه روابط اجتماعی . کنندمی
کند و به همین یی است که او ایفا میهانقشرسمی و غیر رسمی فرد با دیگران و تعداد 

ایت ساختاري ناظر بر شبکه روابط اجتماعی فرد با دیگران بویژه تعداد افرادي حم، دلیل

1. Sarason

2. wellman

3. Ganster and victor



اي از افراد را نوع و میزان ارتباطاتی است که مجموعه، است که با فرد در تعامل هستند
، این بعد از حمایت سه بعد شبکه اجتماعی.زنددر یک شبکه معین به هم پیوند می

منظور از حمایت . گیرداجتماعات را در بر میپیوند قوي با شبکه و عضویت در 
کند و تا حد زیادي به اجتماعی کارکردي بعد کیفی روابط است که فرد برقرار می

شود؛ اهمیت این بعد حمایت از ها و خصایص روابط اجتماعی مربوط میویژگی
انی تواند براي فرد در برخورد با فشارهاي روروست که روابط مذکور تا چه حد میآن

به همین اعتبار این نوع حمایت بر . و اجتماعی نقش محافظ و تعدیل کننده داشته باشد
شود و چند شکل آثار و نتایجی که از روابط و تعامالت اجتماعی براي فرد حاصل می

شفر (حمایت عاطفی و حمایت ابزاري، اند از حمایت اطالعاتیعمده دارد که عبارت
).163: 1381، خالد رستگاربه نقل از

هاي تحقیقفرضیه
دارايبین ابعاد حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی افراد که رسد به نظر می. 1

.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ اچ آي وي
بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و سالمت اجتماعی افراد که رسد به نظر می. 2

.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ اچ آي ويداراي
اچ آي دارايبین باورهاي مذهبی و سالمت اجتماعی افراد که رسد به نظر می. 3

.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ وي
اچ دارايهاي ارتباطی و سالمت اجتماعی افراد بین مهارتکه رسد به نظر می. 4
.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ آي وي
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روش تحقیق
ازپس، پژوهشنیادر. شودیاز طریق پیمایش انجام مواست روش این تحقیق کمی 

برواستخراجپرسشنامهازاطالعات، هاپاسخینیبازبوکنترلوهاپرسشنامهيگردآور
تمامگاهآنوشدهدرج،يکدگذاريهابرگهدرشدهنییتعشیپازيکدهايمبنا
.ردیگانجامالزميآمارمحاسباتتامیکنیمواردspssطیمحدررا هاداده

جامعه آماري
جامعه آماري این ،ایدز تحت پوشش دو موسسه کاهش آسیب/ اچ آي ويافراد داراي 

.شوندتحقیق را شامل می
آماري و روش نمونه گیرينمونه

ایدز مراجعه کننده به دو / اچ آي ويدارايجامعه آماري پژوهش حاضر افراد 
اي این مؤسسات هاي حمایتی و مشاورهامههستند که از برنآسیب موسسه کاهش 

هستند که به نحوي از انحا با داراي این ویروسکنند و نیز سایر افراد استفاده می
با روش نمونه گیري گلوله کهبیماران تحت حمایت این مؤسسات در ارتباط بودند 

) يسرشمار(گیري تمام شماريدر این پژوهش از روش نمونه. نددشبرفی شناسایی 
گیري شرکت کنندگان نیز با استفاده از روش نمونهنفر از41همچنین .استفاد شده است

ها گلوله برفی و با معرفی جامعه آماري اصلی شناسایی شده و اطالعات مد نظر از آن
نفر به دلیل عدم تمایل به شرکت در فرایند تحقیق از 12، در پایان. آوري گردیدجمع

نمونه آماري مورد تحقیق . نفر تشکیل دادند134تحقیق خارج شدند و نمونه تحقیق را 
.زن تشکیل شده است51مرد و 83از 



هاي پژوهشیافته
هاي توصیفیالف ـ یافته

پایگاه اجتماعی اقتصادي افراد گروه نمونه-1جدول 
فراوانی تجمعی درصديدرصدفراوانیتصادي اجتماعیسطح اق

%67.2%9067.2خیلی پایین
%86.6%2619.4پایین

%94%107.5متوسط
%100%86باال

نفر سطح 90که دهد یمبررسی موقعیت اجتماعی افراد گروه نمونه نشان 
10، پایین دارندنفر سطح اقتصادي اجتماعی26، اجتماعی اقتصادي خیلی پایین دارند

نفر داراي سطح اجتماعی اقتصادي باال 8نفر سطح اجتماعی اقتصادي متوسط دارند و 
.هستند

شاخص توصیفی ابعاد حمایت اجتماعی در افراد گروه نمونه-2جدول 
ابعاد حمایت 

اجتماعی
میانگینتعدا

انحراف 
معیار

زیرمقیاس 
اصلی

میانگین
انحراف 

معیار
13411.602.84پیوند قوي

حمایت 
ساختاري

19.985.55 1341.671.91شبکه اجتماعی
1346.711.37عضویت اجتماعی
1340.580.68حمایت عاطفی

حمایت 
کارکردي

1.595.60 1340.690.83حمایت ابزاري
1340.320.57حمایت اطالعاتی

حمایت 
اجتماعی کل

21.5715.94
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شبکه ، ن نمره بعد حمایت ساختاري که مجموع نمرات پیوند قويمیانگی
است و میانگین نمره حمایت کارکردي که 19.98اجتماعی و عضویت اجتماعی است 

است و 1.59حمایت ابزاري و حمایت اطالعاتی است برابر ، مجموع حمایت عاطفی
.است21.57نمره کل حمایت اجتماعی 

سالمت اجتماعی در افراد گروه نمونهشاخص توصیفی ابعاد -3جدول 
انحراف معیارمیانگینتعدادابعاد سالمت اجتماعی

13413.293.59شکوفایی اجتماعی
13411.603.34همبستگی اجتماعی
13413.903.59انسجام اجتماعی
1348.963.34پذیرش اجتماعی
1349.033.06مشارکت اجتماعی

13456.7912.76سالمت اجتماعی کل

11.60یاجتماعمیانگین همبستگی ، است13.29یاجتماعمیانگین شکوفایی 
میانگین ، است8.96میانگین پذیرش اجتماعی ، است13.90یاجتماعانسجام ، است

.است56.79است و میانگین سالمت اجتماعی کل 9.03یاجتماعمشارکت 

در افراد گروه نمونهدزای/ نحوه ابتالء به بیماري اچ آي وي-4جدول 

جنسیت
ي ابتال به ویروس ایدزهاراه

کل تزریق 
مواد

رابطه جنسی خارج 
از چارچوب

رابطه جنسی 
سایر خالکوبیبا همسر

هاراه
4814314584مرد
93315250زن



هاي تحلیلیب ـ یافته
مت اجتماعی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی با سالکه رسد یمبه نظر :1فرضیه 

.معناداري وجود دارد
همبستگی ابعاد حمایت اجتماعی با سالمت اجتماعی-5جدول 

شکوفایی 
اجتماعی

همبستگی 
اجتماعی

انسجام 
اجتماعی

پذیرش 
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

سالمت 
اجتماعی

**0.48*0.19*0.18*0.30**0.47**0.55پیوند قوي

**0.58**0.24**0.30**0.33**0.52**0.65شبکه اجتماعی

**0.080.37**0.30**0.25**0.30**0.37دراجتماعاتعضویت

**0.070.140.34**0.23**0.34**0.41حمایت عاطفی

*0.040.070.160.17*0.18*0.18حمایت ابزاري

0.110.0020.010.020.070.06حمایت اطالعاتی
**0.53*0.18**0.25**0.32**0.50**0.60حمایت ساختاري

**0.57*0.23*0.34*0.35**0.49**0.61حمایت کارکردي

**0.60**0.24**0.30**0.36**0.55**0.67حمایت اجتماعی کل

P<٠.٠٥* , P<٠.٠١**

یاجتماعهمبستگی ، )0.55(یاجتماعپیوند قوي حمایت اجتماعی با شکوفایی 
یاجتماعمشارکت ، )0.18(یاجتماعپذیرش ، )0.30(یتماعاجانسجام ، )0.47(
.داردمعنادارارتباط ) 0.48(یاجتماعسالمت ، )0.19(

، )0.52(یاجتماعهمبستگی ، )0.65(یاجتماعشبکه اجتماعی با ابعاد شکوفایی 
و ) 0.24(یاجتماعمشارکت ، )0.30(یاجتماعپذیرش ، )0.33(یاجتماعانسجام 
.داردمعنادارارتباط ) 0.58(یاجتماعسالمت 
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، )0.37(یاجتماععضویت در اجتماعات حمایت اجتماعی با ابعاد شکوفایی 
و ) 0.30(یاجتماعپذیرش ، )0.25(یاجتماعانسجام ، )0.30(یاجتماعهمبستگی 

.داردمعنادارارتباط ) 0.37(یاجتماعسالمت 
یاجتماعهمبستگی ، )0.41(یاجتماعحمایت اجتماعی عاطفی با ابعاد شکوفایی 

.داردمعنادارارتباط ) 0.34(یاجتماعو سالمت ) 0.23(یاجتماعانسجام ، )0.34(
یاجتماعهمبستگی ، )0.18(یاجتماعحمایت اجتماعی ابزاري با ابعاد شکوفایی 

.داردمعنادارارتباط ) 0.17(یاجتماعو سالمت ) 0.18(
معنادارالمت اجتماعی ارتباط حمایت اجتماعی اطالعاتی با هیچ کدام از ابعاد س

.ندارد
توان گفت حمایت ساختاري که خود متشکل از سه بعد یمتر یکلبه صورت 

شبکه اجتماعی و پیوند قوي با شبکه است با ابعاد شکوفایی ، عضویت در اجتماعات
پذیرش ، )0.32(یاجتماعانسجام ، )0.50(یاجتماعهمبستگی ، )0.60(یاجتماع
) 0.53(یاجتماعو نمره کل سالمت ) 0.18(یاجتماعمشارکت ،)0.25(یاجتماع
.داردمعنادارارتباط 

حاکی از آن است که حمایت کارکردي که 8همچنین ارقام مندرج در جدول 
، )0.61(یاجتماعاطالعاتی و عاطفی است با ابعاد شکوفایی ، شامل حمایت ابزاري

، )0.34(یاجتماعپذیرش ، )0.35(یاجتماعانسجام ، )0.49(یاجتماعهمبستگی 
.داردمعنادارارتباط ) 0.57(یاجتماعو نمره کل سالمت ) 0.23(یاجتماعمشارکت 

یاجتماعهمبستگی ، )0.67(یاجتماعحمایت اجتماعی کل با ابعاد شکوفایی 
) 0.24(یاجتماعمشارکت ، )0.30(یاجتماعپذیرش ، )0.36(یاجتماعانسجام ، )0.55(

.داردمعنادارارتباط ) 0.60(یاجتماعو نمره کل سالمت 

اچ افراد دارايبین پایگاه اجتماعی اقتصادي و میزان سالمت اجتماعی :2فرضیه 
.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ آي وي



و (باالیه فرضي افراد گروه نمونه براي آزمون افاصلهبا توجه به توزیع نرمال نمره 
.مبستگی پیرسون استفاده شداز آزمون ه) نیز دو فرضیه بعدي

ي ارتباطی با هامهارتباورهاي مذهبی و ، همبستگی پایگاه اجتماعی اقتصادي-6جدول 
سالمت اجتماعی

پایگاه 
اجتماعی

باورهاي 
مذهبی

ي هامهارت
ارتباطی

شکوفایی 
اجتماعی

همبستگی 
اجتماعی

انسجام 
اجتماعی

پذیرش 
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

شکوفایی . 1
تماعیاج

0.150.33*0.57**1

همبستگی . 2
اجتماعی

0.20*0.30*0.61**0.78*1

انسجام . 3
اجتماعی

0.110.42**0.59**0.53*0.62*1

پذیرش . 4
اجتماعی

0.060.22*0.17*0.160.090.131

مشارکت . 5
اجتماعی

0.160.28**0.43**0.41*0.51*0.26*0.0071

المت س. 6
اجتماعی

0.160.46**0.70**0.83**0.87*0.78**0.36*0.60**

دهد که پایگاه اجتماعی ـ یمنتایج همبستگی پیرسون نشان 6با توجه به جدول 
دارد ولی با نمره کل معنادارارتباط ) 0.20(یاجتماعاقتصادي تنها با بعد همبستگی 

.نداردمعنادارسالمت اجتماعی ارتباط 

افـراد  ي ارتباطی و میزان سالمت اجتماعی هامهارترسد بین یمبه نظر :3یه فرض
.ایدز رابطه معناداري وجود دارد/ اچ آي ويداراي
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ي هامهارتدهد که یمنتایج همبستگی پیرسون نشان 6ارقام مندرج در جدول 
انسجام، )0.61(یاجتماعهمبستگی ، )0.57(یاجتماعارتباطی با ابعاد شکوفایی 

و نمره کل ) 0.43(یاجتماعمشارکت ، )0.17(یاجتماعپذیرش ، )0.59(یاجتماع
.داردمعنادارارتباط ) 0.70(یاجتماعسالمت 

ي ارتباطیهامهارترگرسیون خطی ساده براي پیش بینی سالمت اجتماعی توسط -7جدول 

متغیر پیش بین
همبستگی 

کل
ضریب 
تعیین

مجموع 
FβSigمجذورات

0.700.4910622.02126.750.700.000رتباطیمهارت ا

% 0.49ي ارتباطی هامهارتدهد که یمنتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان 
R٢(کندیمواریانس سالمت اجتماعی را تبیین  = و با افزایش یک انحراف معیار ) 0.49

).β=0.70(کندیمانحراف معیار سالمت اجتماعی افزایش پیدا 0.70مهارت ارتباطی 



/ اچ آي ويافراد داراي بین باورهاي مذهبی و میزان سالمت اجتماعی :4فرضیه 
.ایدز رابطه معناداري وجود دارد

دهد که باورهاي یمنتایج همبستگی پیرسون نشان 9با توجه به اعداد جدول 
انسجام ، )0.30(یاجتماعهمبستگی ، )0.33(یاجتماعمذهبی با ابعاد شکوفایی 

و نمره کل ) 0.22(یاجتماعمشارکت ، )0.22(یاجتماعپذیرش ، )0.42(یماعاجت
.داردمعنادارارتباط ) 0.26(یاجتماعسالمت 

رگرسیون خطی ساده براي پیش بینی سالمت اجتماعی توسط باورهاي مذهبی-8جدول 

متغیر پیش بین
همبستگی 

کل
ضریب 
تعیین

مجموع 
FΒSigمجذورات

0.460.214585.9735.400.460.000باورهاي مذهبی

% 0.21دهد که باورهاي مذهبی یمنتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان 
R2(کندیمواریانس سالمت اجتماعی را تبیین  = و با افزایش یک انحراف معیار ) 0.21

).β=0.46(کندیمانحراف معیار سالمت اجتماعی افزایش پیدا 0.46باورهاي مذهبی 
.استفاده شد22ي آزمون مدل تجربی مورد مطالعه از آزمون ایموس نسخه برا
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مدل معادالت ساختاري براي تبیین سالمت اجتماعی-1شکل

دهد که باورهاي مذهبی در این مدل به عنوانآزمون مدل مورد نظر نشان می
. استهاي ارتباطی در نظر گرفته شدهمتغیر مستقل براي حمایت اجتماعی و مهارت

) β=0.27(هاي اجتماعی برابر باضریب رگرسیونی باورهاي مذهبی در تأثیر بر حمایت
انحراف معیار 0.27، است بنابراین با افزایش یک انحراف معیار باورهاي مذهبی

ضریب رگرسیونی باورهاي مذهبی در تأثیر بر . یابدحمایت اجتماعی افزایش می
بنابراین با افزایش یک انحراف معیار باورهاي ) β=0.39(هاي ارتباطی برابر بامهارت



با افزایش یک انحراف . یابدهاي ارتباطی افزایش میانحراف معیار مهارت0.39، مذهبی
انحراف معیار حمایت اجتمماعی افزایش پیدا 0.41هاي ارتباطی به اندازه معیار مهارت

).β=0.41(کندمی
بینی است براي پیش) β=0.43(ونیهاي ارتباطی داراي ضریب رگرسیمهارت

انحراف معیار 0.43سالمت اجتماعی؛ با افزایش یک انحراف معیار مهارت اجتماعی 
) β=0.54(حمایت اجتماعی نیز با توان باالیی. یابدسالمت اجتماعی افزایش می

تواند سالمت اجتماعی را پیش بینی نماید و با افزایش یک انحراف معیار حمایت می
.یابدمعیار افزایش میانحراف0.54عی به اندازه اجتما

متغیر حمایت اجتماعی هم نقش مستقل براي سالمت اجتماعی دارد و هم نقش 
هاي ارتباطی هم به صورت متغیر مهارت. متغیر وابسته براي متغیر باورهاي مذهبی

حمایت گذارد هم بصورت غیر مستقیم با تأثیر بر مستقیم بر سالمت اجتماعی اثر می
متغیر باورهاي مذهبی با تأثیر بر حمایت . گذارداجتماعی بر سالمت اجتماعی اثر می

هاي ارتباطی به صورت غیرمستقیم بر سالمت اجتماعی اثر اجتماعی و مهارت
.گذاردمی

گیريبحث و نتیجه
اچ آي ويافراد دارايرو با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی تحقیق پیش

در این پژوهش که بر روي بیماران مراجعه کننده به دو . یدز صورت گرفته استا/ 
انجام گرفت رابطه حمایت اجتماعی در دو بعد ساختاري و آسیبموسسه کاهش

کارکردي به عنوان متغیر مستقل اصلی بر روي سالمت اجتماعی مورد بررسی قرار 
.گرفت

میزان حمایت اجتماعی که د دهیمنتایج تحقیق خداپناهی و همکارانش نشان 
1.6و 1.04، 1.98سرطان به ترتیب درگیرابزاري و اطالعاتی از بیماران ، عاطفی

باشد که در مقایسه با یم4.6هاي کارکردي این افراد باشد که جمعاً نمره حمایتیم
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. ستیباً نزدیک به سه برابر اتقربسیار باالتر و ،بدست آمده در این تحقیق1.60میانگین 
پور، پیروي و من جمله پژوهش بخشیي دیگرهاپژوهشمقایسه آمارها و نتایج 

ي اجتماعی حاکی هاگروهانجام شده بر روي سایر اقشار و ) 152-145: 1384(عابدیان 
.اچ آي وي استدارايافراد از پایین بودن نمره حمایت اجتماعی دریافت شده توسط 

دهد نمره سالمت یمیان نشان بررسی وضعیت سالمت اجتماعی پاسخگو
است و با 56.79باشد که در پژوهش پیش رو یم165–33اجتماعی در یک طیف 

مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی دو بعد . این توصیف در سطح پایینی قرار دارد
اچ آي وي شرکت کننده در این پژوهش در داراياز سالمت اجتماعی است که افراد 

بر مؤثرطرد و تبعیض به عنوان فاکتورهاي اساسی . اندآوردهیینی بدست امتیاز پاهاآن
شودیمیی داخل و خارج از کشور دیده هاپژوهشگونه که در پیشینه این افراد همان

هستند و بخش })2012(، کار و کراملینگ )1391(، توکل )1390(نظیر ضیغمی {
تواند بر یمهمین تجربه . استحاکی از آن،ایدزدارايافراد اساسی تجربه زیسته 

نگرش این بیماران در وهله اول نسبت به جامعه و در گام دوم نسبت به خود و 
یر منفی برجاي گذاشته و خود را نه به عنوان عضوي از جامعه بلکه تأثشانخودپنداره

.در حاشیه جامعه بپندارند
در این نندهکشرکتاچ آي وي دارايمقایسه وضعیت سالمت اجتماعی افراد 

و اقشار جامعه وضعیت سالمت اجتماعی این گروه را بیشتر  هاگروهتحقیق با سایر 
در آن به مقایسه میزان سالمت )80-60: 1387(در تحقیقی که کنگرلو. سازدیمروشن 

میزان که اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد پرداخت نتایج حاکی از آن است 
و در دانشجویان غیر شاهد برابر است 109ن برابر است با سالمت اجتماعی دانشجویا

56اچ آي وي دارايافراد رو میانگین سالمت اجتماعی ؛ حال در تحقیق پیش111با 
ساله 15-18حتی این میزان در مقایسه با میانگین سالمت اجتماعی نوجوانان . است

یابی با سالمت ویتروزي شهر تهران که رحیمی به رابطه سبک هساکن مراکز شبانه
که میانگین سالمت اجتماعی در اي هاست به گونتراجتماعی پرداخت نیز بسیار پایین



/ هنجاري و سردرگم، ها به ترتیب اطالعات مداریابی آننوجوانانی که سبک هویت
سالمت )70-65: 1391(آدینان. است97و 108، 103اجتنابی است به ترتیب 

.بدست آورد66آسایشگاه کهریزك را اجتماعی سالمندان ساکن
تمام ابعاد ساختاري حمایت که شامل عضویت که نتایج تحقیق حاکی از آن است 

باشد رابطه معناداري با سالمت شبکه اجتماعی و پیوند قوي با شبکه می، در اجتماعات
وهاروههر اندازه افراد در گکه دهد این رابطه به ما نشان می. اجتماعی این افراد دارد

تري براي خود ایجاد شبکه اجتماعی قوي، هاي بیشتري عضویت داشته باشندانجمن
گروه دوستان ، ها که شامل خانوادهها و شبکهها با اعضاي این گروهکنند و رابطه آنمی

ها ارتقا سالمت اجتماعی آن،تر باشدقويهرچه شود؛ هاي غیر خویشاوندي میو گروه
آینده آن و نقش خود ، ها نسبت به وضعیت جامعهت دیگر دیدگاه آنبه عبار. یابدمی

.تر خواهد بودبیندر این جامعه خوش
و عاطفی به عنوان دو بعد از حمایت ) مالی(از طرف دیگر حمایت ابزاري

دسترسی ،منظور از حمایت عاطفی. با سالمت اجتماعی داردکارکردي رابطه معناداري
به طور کلی این نوع حمایت . که به آن نیاز دارداست زمانی درفرد به حمایت روانی 

میلر به نقل از (استي مقابله با فشار و خستگی اربدر جهت قوت قلب دادن به فرد 
بدون قید و شرط است که ۀتوجه و به عبارتی عالق، همدلیپس). 1381:82بهمنی 
از جامعه گریزان ،پژوهشویروس اچ آي وي که بنابر استناد به پیشینه دارايافراد 

امیدوار نموده و کیفیت ،را نسبت به جامعههاآنگرداند و یبرمهستند را به دل اجتماع 
تواند این پیام را به یمحمایت مالی نیز . کنندیمروابط خود با اجتماع را مثبت ارزیابی 
چون عضوي از راهاآناحترام قائل بوده و هاآناین افراد بدهد که هنوز جامعه براي 

.داند و در موقع تنگنا از وي دستگیري خواهد کردیمخود 
با سالمت اجتماعی ارتباط 0.58ي اجتماع شخصی با ضریب همبستگی هاشبکه

ساختار و محتواي پیوند با ، ي اجتماع شخصی ترکیبهاشبکهمنظور از . دندارمعنادار
یردگیمکجا که باشند در نظر همسایگان و آشنایان را در هر، خویشاوندان، دوستان
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نتایج این پژوهش با پژوهشی که توسط نبوي و ). 125-100: 1999، ولمن و گولیا(
یر حمایت اجتماعی بر روي سالمت عمومی سالمندان ساکن تأثبر )1388(همکارانش

)133-111: 1391(پژوهش زائري لطف و امانیان. شهر تهران اجرا شده همخوانی دارد
.کندیمیید تأي را ارابطهنیز چنین 

پیوند قوي به عنوان یکی از انواع حمایت اجتماعی ساختاري با سالمت اجتماعی 
در ارتباط هستند از جمله هاآنهر اندازه این افراد با دیگرانی که با . داردمعنادارارتباط 

شند بر تک تري داشته بايقوپیوند ... همسایگان و آشنایان و ، دوستان، اعضاي خانواده
.به طور کلی افزوده خواهد شدشانتک ابعاد سالمت اجتماعی

عضویت در . داردمعنادارعضویت در اجتماعات با سالمت اجتماعی ارتباط 
ي سالمت اجتماعی ارزیابی فرد از کیفیت هامولفهین ترمهماجتماعات به عنوان یکی از 

، د با عضویت در اجتماعات صنفیافرا. دهدیمیر قرار تأثزندگی خود را به شدت تحت 
خود را بخشی از ، کنندیمي و نظیر آن به جامعه خود احساس تعلق امحلهمذهبی و 

جامعه دانسته و این حضور و عضویت در اجتماعات احساس پذیرش از جانب دیگران 
.آوردیمرا با خود براي فرد به ارمغان 

این رابطه مثبت . داردمعنادارحمایت اجتماعی عاطفی با سالمت اجتماعی ارتباط
یر حمایت تأثتوان با پژوهش معتمدي شلمزاري و همکارانش که بر روي یمرا 

انجام شده مقایسه نمود؛ در اجتماعی بر سالمت عمومی و احساس تنهایی سالمندان
احساس تنهایی و ارتقاي کاهش بر،پژوهش مزبور حمایت عاطفی بر خالف حمایت

: 1391(که سفیري و قرآنییدر پژوهش. بوده استمؤثرندانسالمت عمومی سالم
انجام دادند حمایت عاطفی با رضایت از زندگی خانوادگی باالترین همبستگی )51-76

. را داشت
حمایت ابزاري با . حمایت ابزاري با دو بعد سالمت اجتماعی رابطه معناداري دارد

حمایت ابزاري همانگونه که گفته . داردمعنادارارتباط سالمت اجتماعی کلی این افراد



شد در پژوهش معتمدي شلمزاري بر احساس تنهایی زنان سالمند نیز تاثیري نداشت اما 
.بودمؤثربر سالمت عمومی و احساس تنهایی سالمندان مرد 

. نداردمعنادارحمایت اطالعاتی با هیچ کدام از ابعاد سالمت اجتماعی ارتباط 
) 110-75اسالمیان، (با نتیجه پژوهش برنز و همکارانش رویشپنتایج پژوهش 

حمایت اطالعاتی در مقابله با بیماري سرطان خبر مؤثرهمخوانی نداشت که از نقش 
همچنین نتایج پژوهش خداپناهی و همکارانش نیز برخالف پژوهش حاضر . دادیم

گزارش را طان سرمبتالرابطه مثبت و معناداریمیان این حمایت با سالمت در افراد
ارائه اطالعات واقعی و که دهد یمنتیجه پژوهش خداپناهی و همکارانش نشان . دهدیم

هاي تواند به اثربخشی فعالیتیممشاوره از جانب کادر درمان و روانشناسی ، درست
.درمانی کمک کند

/ اچ آي ويداراي افراد ها با سالمت اجتماعیاز میان سه متغیر دیگر که رابطه آن
معناداري باي ارتباطی رابطه هامهارتایدز بررسی شد متغیرهاي باورهاي مذهبی و 

دادند ولی بین پایگاه اجتماعی اقتصادي و سالمت یمسالمت اجتماعی را نشان 
.به دست نیامداي هاجتماعی چنین رابط

منابع
بر سالمتمؤثربررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي، )1391(.مرضیه، آدینان-

پایان نامه کارشناسی ارشد، اجتماعی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزك
.طباطبائیدانشگاه عالمه ، رشته مددکاري اجتماعی

: ، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سالمت اجتماعی)1393. (اسالمیان، ایوب-
، رشته مددکاري پایان نامه کارشناسی ارشدایدز، / ويآيافراد مبتال به اچ

.یئاعی دانشگاه عالمه طباطبااجتم
بررسی ، )1384. (بخشی پور رودسري، عباس؛ پیروي، حمید؛ عابدیان، احمد-

رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان در 
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، شماره بیست وهفتم و بیست و فصلنامه اصول بهداشت روانی، دانشجویان
.هشتم

اياچبیمارانبهزنیفرآیند برچسبسیبرر، )1390(.ین و همکارانحسبهروان-
.3شماره ، دوازدهمدوره، ایرانشناسیجامعهمجله، آنایدز و پیامدهاي/ وي

تجربه زیسته زنان مبتال به اچ آي وي از ، )1393(.ایوب، ستار؛ اسالمیان، پروین-
.2شماره ، 12دوره ، مجله زن در توسعه و سیاست، روابط اجتماعی

جامعه شناسی ، )1386(.سري، جانت و سوبدي، یکلومارك؛ م، تاسیگ-
.انتشارات سمت، چاپ اول، احمد عبداللهی:ترجمه، هاي روانییماريب

بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی مؤثر بر سالمت ، )1390(.پور جاويتقی-
پایان نامه کار شناسی ارشد، اجتماعی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرکرد

.طباطبائیدانشگاه عالمه ، یزي و رفاه اجتماعیرشته برنامه ر
استیگماتیزه شدن رابطه پزشک ـ بیمار و ، )1391(.دیباآئیننیکومحمد، توکل-

، دومسال، زیستیاخالقفصلنامه، ایدز/ درمان در افراد مبتال به اچ آي وي
. پنجمشماره

بر آن مؤثروامل بررسی میزان سالمت اجتماعی و ع، )1387(.سیده فاطمه، حسینی-
نامه پایان . تهرانطباطبائیدر دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 

.کارشناسی ارشد
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روانی با تأکید ، )1383(.اکبر، پورخیراهللا-

نامه پایان، مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی: بر سرمایه اجتماعی
.جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتیارشناسی ارشدک

یابی و سالمت اجتماعی در هاي هویترابطه سبک). 1389(.حسین، رحیمی-
پایان نامه ، روزي شهر تهرانساله ساکن مراکز شبانه15-18نوجوانان 

.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، رشته مددکاري اجتماعیکارشناسی ارشد



ي شغلی ـ خانوادگی و هانقشسنجش تعارض ، )1381(.میرا، رستگار خالد-
ي زوجین هر دو شاغل هاخانوادهمطالعه موردي : بر آنمؤثرعوامل اجتماعی 

.دانشگاه تربیت مدرس، جامعه شناسیپایان نامه دکتراي، تهران
پیشنهاد براي حل مسئله اعتیاد به مواد مخدر با اتکا بر ، )1383(.بهزاد، دوران-

.فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ارتباطات کامپیوتر واسطشبکه 
سید علی احمدي و :ترجمه، روان شناسی سالمت، )1384(.ادوارد، سارافینو-

.انتشارت رشد، چاپ اول، همکاران
درمانیتبعیضبهپرستاراندیدگاه، )1390(.همکارانوشراره، محمديضیغمی-

، تهرانپزشکیعلومدانشگاهپرستاريمراقبتاتتحقیقمرکزنشریه، ایدز
.71شماره، 24دوره ، یرانايپرستاریهنشر

ی علعباس:ترجمه، 21مددکاري اجتماعی در قرن ، )1392(.موري، گلیکن-
. انتشارات جامعه شناسان: تهران، یزدانی و الهام محمدي

ی و هنجاریابی مقیاس اعتبار روای، بررسی عملی بودن، )1375(.شعله، لیوار جانی-
گیبریل و گاچل در میان دانش آموزان مقطع ، باوم، حمات اجتماعی فلمینگ

دانشگاه عالمه ، یشناسروانرشته پایان نامه کارشناسی ارشد، دبیرستانی
.طباطبائی

میزان حمایت اجتماعی خانواده از افراد ، )1384(.علی، مژگان؛ فرهادي، مسعودي-
دانشگاه فصلنامه علمی پژوهشی یافته، یان به ایدزاچ آي وي مثبت و مبتال

.،26مسلسل ، شماره سه و چهارم، علوم پزشکی لرستان
.علیرضا، پرویز؛ کیامنش، جواد؛ آزاد فالح، يااژهعبداهللا؛ ، معتمدي شلمزاري-

سالمت ، بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندي از زندگی، )1381(
مجله ، سال60ن سالمندان باالتر از عمومی و احساس تنهایی در بی

.22شماره ، روانشناسی
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، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت )1389. (نبوي، سیدعبدالحسین و همکاران- 
.4، دوره دهم، شماره مجله انجمن جامعه شناسی ایرانعمومی سالمندان، 

ع وضعیت فعلی و علل شیو). 1393(.درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت-
.هایماريبگزارش مرکز مدیریت و مبارزه با ، ایدز در ایران
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