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  چکیده

 وضعیت حمایت اجتماعی بیماران مبتال به دیابت به بررسیپژوهش حاضر 
 یک پژوهش این .پرداخته استشهر یزد و رابطه آن با سرمایه اجتماعی 

 دیابتی بیمار 245 روي بر مقطعی شیوه به که است تحلیلی -توصیفی مطالعه
 نمونه. ه استشد تحقیقات درمانی دیابت یزد انجام به مرکز کننده مراجعه
 انتخاب این مرکز به کننده مراجعه بیماران میان از تصادفی روش به پژوهش

شده  آوري اطالعات پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراك ابزار جمع .شدند
و سرمایه اجتماعی محقق ) 1988(زیمت و همکاران ) MSPSS(چندبعدي 

 هاي آزمون کمک با  و20 نسخه SPSSافزار  نرموسیله   بهها داده. است ساخته
 ضریب ،tآزمون (آماري  يها آزمون و فراوانی توزیع جدول توصیفی، آمار

ها نشان داد میانگین حمایت  یافته.  شدندوتحلیل تجزیه) پیرسون همبستگی
حد متوسط است اجتماعی در بین بیماران مبتال به دیابت در شهر یزد باالتر از 
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ضریب همبستگی . استو میانگین شاخص سرمایه اجتماعی در حد متوسط 
: پیرسون میزان حمایت اجتماعی و ابعاد سرمایه اجتماعی عبارت است از

، شبکه اجتماعی )r = 184/0(، هنجار اجتماعی )r = 218/0(اعتماد اجتماعی 
)277/0 = r ( دهد که بین  شان مینتایج ن .بودندکه به لحاظ آماري معنادار

دار و مستقیمی  میزان حمایت اجتماعی و ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه معنی
  .یابد وجود دارد و با افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی افزایش می

 اعتماد اجتماعی، اجتماعی، حمایت اجتماعی، یه سرما:کلیدي هاي واژه
  دیابت
  

  بیان مسئله
 رنج  دیابت میلیون نفر در دنیا از بیماري171جود، حدود بر اساس آخرین آمار مو

 میلیون نفر 4جمعیت؛ یعنی حدود % 6شیوع این بیماري در ایران، حدود . برند می
در این میان، انسان در مقابل حوادث و ). 744: 1393امامی پور،  (شده است تخمین زده

حمایت بنابراین . گران دارداتفاقات مانند بیماري و مشکالت نیاز به کمک و حمایت دی
پیوندهاي گوناگون، .  طوالنی و سالم مؤثر است بهتر،اجتماعی در داشتن زندگی

حمایت اجتماعی . سازند هاي اجتماعی متفاوتی را براي اعضاي شبکه فراهم می حمایت
و میزان آن تابع روابط اجتماعی است که فرد در قالب پیوند با دیگران یا عضویت در 

. کند جامعه است بستري که این روابط را براي فرد فراهم می.  و اجتماعات داردها گروه
قاسمی (تواند داشته باشد  گیري روابطی است که فرد می ساز و بستر شکل جامعه زمینه

کند که صرف داشتن حمایت   عنوان میینگمستقیم فلم مدل تأثیر). 48: 1391پور، 
 عکس نداشتن یا فقدان حمایت اجتماعی دارايبر  متی مفید است والاجتماعی براي س

متی متأثر از میزان داشتن حمایت اجتماعی الرو س ازاین. متی استالتأثیرات منفی بر س
گیري حمایت اجتماعی عنوان  ضربهیر غیرمستقیم مدل تأث ).1385شریفیان، ( است

مت روانی ال است بر ساالکه سطح استرس ب   حمایت اجتماعی عمدتاً هنگامی کهکند می
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بلکه آید،  حساب نمی زا به  ضرورتاً استرس  فقدان حمایت در این مدل،. گذارد تأثیر می
سی، قد( یابد پریشانی روانی افزایش می   و حمایت کم، آسیب واالشرایط استرس بدر 

 ممتازترین و ترین معروف یکی از عنوان به اجتماعی همچنین، حمایت). 1382
: 1392کاظمی،  شعاع(است  رسیده ثبت به ناامیدي و ا تنهاییب آمدن کنار هاي طریقه

36.( 

هاي حمایت اجتماعی متعدد و بسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی و  منابع و شیوه
در برخی شرایط خاص مانند بیماري یا اتفاقات . اقتصادي هر جامعه مختلف است

آنچه از  دلیلین به هم. شود ناخوشایند اهمیت حمایت اجتماعی بیشتر احساس می
 از نوع و میزان  و یا افراد در معرض آسیبدیدگاه پژوهش مهم است ادراك بیماران
بدیهی است که برداشت فرد از این نوع . کنند حمایتی است که از دیگران دریافت می

تواند با تسکین آالم جسمانی و اصالح  می) اعم از فکري، عاطفی و رفتاري(ها  کمک
گرشی و یا عاطفی او منجر به بهبود شرایط زندگی فرد بیمار گردد مشکالت شناختی، ن

و توان شخص را در مقابله با حوادث و ) 372: 1385جعفري زاده و همکاران، (
  .ها افزایش دهد بیماري

هاي مزمن در افرادي که از بسیاري  طورکلی سازگاري و مقابله با بیماري امروزه به
پذیري، توانایی حل مشکل، امید، شهامت، روحیه  عطافکننده مانند ان از عوامل تسهیل

جلیلیان، (افتد  طور سریع اتفاق می معنوي و حمایت اجتماعی برخوردار هستند به
 ، درمانیيها هاي علم پزشکی و شیوه از طرفی اگرچه امروزه با پیشرفت). 532: 1392

، یوه زندگیشغییر کنند ولی با ت زمان کوتاه درمان می از امراض را در مدت بسیاري
در حال . هاي مزمن مانند دیابت تغییریافته است ها به سمت بیماري الگوي بیماري

با توجه به رشد . صورت اپیدمی درآمده است حاضر، دیابت در بیشتر کشورها به
موقع و مراقبت صحیح بر پایه آموزش  چشمگیر این بیماري در کشورها، با شناسایی به

: 1393امامی پور،  (توان از عوارض آن جلوگیري کرد ی آن، میبیماران و خودمراقبت
 معضالت مبتالیان به دیابت است که ینتر  هزینه باالي دارو همواره یکی از بزرگ).743
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پس در این موقعیت بیماران نیاز به . آیند بعضی از بیماران از عهده پرداخت آن برنمی
 هاي گوناگون راه اجتماعی به یتاحم. کمک و حمایت از سوي افراد و جامعه دارند

 و  زادهیدرح (تواند در بیماران مبتال به دیابت کارآمد باشد می...)  ویمالی، عاطف(
ترین عواملی که با بهبود  هاي پیشین از مهم بر اساس پژوهش ).25: 1388همکاران، 

ی و پیوند یه اجتماعسرما کلی، ارتباط دارد، باید به صورت بهها  بیماري و سالمت انسان
) 1395سعیدي و عاشوري،(شده اشاره نمود  افراد با همدیگر و حمایت اجتماعی ادراك

اي از مفاهیم چون اعتماد، هنجارها و   مجموعه،اجتماعیه  سرمایکه طبق تعریف پاتنام،
 یک اجتماع شده و در نهایت ه که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینباشد ها می شبکه

 یعنی داشتن ).260: 1390افشانی و همکاران، (ان را تأمین خواهد کرد منافع متقابل آن
تواند  ارتباط و مشارکت در زندگی اجتماعی عالوه بر تأمین منافع و تسهیل روابط، می

د را براي فرد به همراه شو  جسم و روح میسالمت بهیک حس اعتماد و آنچه منجر 
  .داشته باشد

انسانی در زمان بیماري اهمیت دارد، حمایت آنچه در میان روابط و اجتماعات 
توان   می کلمنگفتهتوانند داشته باشند، طبق  اجتماعی است که افراد از همدیگر می

 شکلی مهم از سرمایه اجتماعی ،اي عنوان یک پدیده رابطه گفت حمایت اجتماعی به
ایت ارتباطات و حم. ی بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی فرد داردیها است و داللت

باشد و سرمایه اجتماعی نیز خود عامل   سرمایه اجتماعی فرد میکننده یتاجتماعی تقو
 به ،حمایت در زمان نیازرسمی عواملی مانند رفاه، فراوانی و منابع . باشد حمایت می

 باعث استهالك و عدم تجدید سرمایه اجتماعی ،علت کاستن وابستگی افراد به یکدیگر
یشتر از یکدیگر درخواست کمک کنند، مقدار سرمایه اجتماعی د و هرچه افراد بنشو می

 نیاز داشته باشند یکدیگرشود بیشتر خواهد بود و هرچه افراد کمتر به  که ایجاد می
تدریج  ظ نشوند بهفیعنی اگر روابط اجتماعی ح. شود سرمایه اجتماعی کمتري ایجاد می

بع روابط اجتماعی با گذشت زمان رود و انتظارات، تعهدات، هنجارها و بالط از بین می
اي که ازنظر ذخیره سرمایه  و جامعه). Coleman, 1998: 103(شود  ضعیف و ناپدید می
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تواند با تأمین حمایت اجتماعی بیشتر براي اعضاي خود، سطح  اجتماعی غنی است می
وثوقی و (باالتري از دستاوردهاي بهداشتی و سالمتی را براي افراد فراهم آورد 

  ).250: 1392اران، همک
 ی اجتماعيها  موجود در شبکهی اجتماعيها تی حمارامونیشده پ  انجاممطالعات

تر باشد فرد  تر و متنوع عی وسیاند که هر چه شبکه شخص  مطلب تمرکز داشتهنیبر ا
 است ریذپ سیب داشته و کمتر در مقابل مشکالت آشتریشکالت را ب مقدرت مقابله با

)Wellman, 1999: 21( .و اجتماعی هسرمای که است معتقد تنامااز سوي دیگر، پ 
 يها کمک اي گونه به اجتماعی يها شبکه)  الف:دارند ارتباط هم با دلیل به چهار سالمتی

 ،ها شبکه)  ب،شوند  میاضطراب سبب کاهش دهند که قرار می افراد در اختیار را مادي
 خدمات توانند  میبهترها  شبکه)  ج،کنند  میتقویت را بهداشت و سالمتی معیارهاي
 شدن تر فعال سبب اجتماعی فعالیت و تکامل)  د،کنند تقاضا را تري مناسب بهداشتی

 فضاهاي که است این بر فرض ).Putnam, 2000: 37(شود   میبدن دفاعی سیستم
 واسطه حمایت اجتماعی، هستند به و اعتماد مشارکت انواع از برخی داراي که اجتماعی
درواقع، سرمایه اجتماعی ). 622: همان(کنند   میتسهیل یا و ایجاد را مناسب بهداشت

نفس و احترام متقابل سالمتی افراد را  تواند با تأمین حمایت اجتماعی و نیز عزت می
  .)Kawachi & Berkman, 2000 (کندتقویت 

هاي  آسیب(هایی که مسائل و مشکالت خاص خود را دارد  یکی از بیماري
بیماري دیابت است که به دلیل همین ...) هاي سنگین و  وحی و هزینهجسمی و ر

یابد تا از منظر اجتماعی و جداي از مسائل پزشکی، به ارتباط  مسائل ضرورت می
شده در بین بیماران مبتال به این مورد خاص  یه اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراكسرما

عنوان یک عامل اجتماعی  ه اجتماعی به بنابراین با توجه به اهمیت سرمای.پرداخته شود
ها و افزایش میزان سالمت و از   بر بهبود بیماريآنمؤثر بر حمایت اجتماعی و تأثیر 

طرفی نرخ باالي بیماري دیابت در شهر یزد و مسائل و مشکالت خاص این بیماري و 
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ت  اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و حمایمسئلهبیماران، 
  .شهر یزد استدر اجتماعی در بین بیماران مبتال به دیابت 

  
  پیشینه پژوهش

تواند بر درك و برداشت  یق می تحقیشینهپسنده و خوانندگان از ی اطالع نوکه  آنجایی از
 ییز جهت آشناین مطالعه نیدر اق اثرگذار باشد، یم تحقیبهتر آنان از موضوع و مفاه

با موضوع قات که ی از تحقيتعدادبه  مورد مطالعهع موضوع م و ابعاد متنویبا مفاه بهتر 
  .شود ی ماشاره ،هستندما مرتبط 

بررسی علل و عوامل مؤثر بر دریافت «در تحقیقی با عنوان ) 1385(ایمانی 
اجتماعی و انواع  به تعیین حمایت» )روابط فردي(اجتماعی از شبکه شخصی  حمایت

نتایج مطالعه نشان داد که . ایت پرداخته استآن و علل و عوامل مؤثر بر دریافت حم
 بین پیوندهاي زنان و مردان وجود دارد و اعضاي شبکه زنان حمایت ها تفاوتبرخی 

 اعضاي شبکه مردان حمایت اطالعاتی ، اماکنند عاطفی و خدماتی بیشتري را فراهم می
شبکه خود کنند و زنان حمایت بیشتري را نسبت به مردان از  و مادي را فراهم می

عالوه بر جنسیت متغیرهاي دیگري نیز بر دریافت حمایت تأثیر . کنند دریافت می
اند و  گذارند و افرادي که تحصیالت باالتري دارند حمایت کمتري را دریافت کرده می

 ،خصوصیات دموگرافیکی پیوندها، جنسیت، سن، سطح تحصیالت و وضعیت تأهل
که داراي خصوصیات  افراد مضطرب و کسانی. رندداري بر تأمین حمایت دا معنی تأثیر

پذیري هستند حمایت بیشتري را  مند به معاشرت باشند و عالقه مثبت شخصیتی می
تر و اعتماد باال و سرمایه اجتماعی  هاي بزرگ اند و افرادي که داراي شبکه دریافت کرده

  .اند باال بودند حمایت بیشتري کسب کرده
 بر اجتماعی حمایت تأثیر بررسی که به تحقیقی در) 1385(همکاران  و عریضی

 در را داري تفاوت معنی بودند پرداخته ورزشی فعالیت در زنان مشارکت
 از آمده بعمل حمایت اجتماعی نوع به توجه با ورزشی يها فعالیت در کنندگان مشارکت
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 ده،ذکرش تحقیق همچنین در. کردند عنوان ورزشی يها فعالیت در مشارکت براي زنان
 و سودمندي دوست بهترین کردن ورزش خانواده، اعضاي کردن ورزش متغیرهاي

  .نشان دادند ورزشی يها فعالیت در زنان مشارکت میزان با داري معنی ارتباط ورزش
 و اجتماعی سرمایه میزان تأثیر بررسی«در تحقیقی با عنوان ) 1389(کاظمی نسب 

به این » ) شهر تهران15 و 2مناطق (واده خان در زنان علیه بر خشونت اجتماعی حمایت
 صورت به زنان هیعل خشونت و یاجتماع هیسرما نیب يدار یمعن رابطهنتیجه رسیدند که 

 زنان هیعل خشونت و یاجتماع تیحما. دارد وجود فی ضعیهمبستگ با و معکوس
 اثر که است آن يایگو جینتا نیا که هستند  باالیهمبستگ با و معکوس رابطه يدارا

 طور به ریتأث نیشتریب و کم بوده زنان هیعل خشونت بر یاجتماع هیسرما میمستق
 یاجتماع هین سرمایهمچن. است گرفته صورت یاجتماع تیحما ریمس از و میرمستقیغ
 نی همچن.هستند متوسط یهمبستگ با و میمستق رابطه يدارا یاجتماع تیحما و
 يرهایمتغ برحسب ه زنانیعل نتخشو و یاجتماع تیحما ،سرمایه اجتماعی نیانگیم

 نشان از خود را يدار یمعن تفاوت یشغل تیوضع  والتیتحص سطح درآمد، سن،
  .دادند

 عوامل و یاجتماع تیر حمایتأث« با عنوان یقیدر تحق) 1389( و همکاران يقائد
زنان شهر : يمطالعه مورد (ی ورزشيها فعالیتدر  زنان مشارکت بر یشناخت تیجمع
زنان  مشارکت بر یشناخت تیجمع عوامل و یاجتماع تیر حمای تأثیبررسبه » )المرد

 تیحما نیبکه ج مطالعه نشان داد ینتا. اند پرداخته یورزش يها فعالیت در ،جنوب
 وجود يدار یمعن  ارتباطیورزش يها فعالیت در المرد شهر زنان مشارکت و یاجتماع

شتر از زنان با ی ب،باال و متوسط یاجتماع تیحما با زنان یورزش مشارکت زانیم. رددا
 عوامل از و دوستان خانواده یاجتماع تیحما و التیتحص. ن بودیی پایاجتماع تیحما
   .بود زنان یورزش مشارکت بر تأثیرگذار مهم

 ،یاجتماع هیسرما ارتباط« با عنوان؛ یز در پژوهشین) 1395 (عاشوري و يدیسع
 یپژوه مورد (روانسالمت  با یسازمان يشهروند رفتار و شده ادراك یاجتماع تیحما
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 سرمایهن یدند که بیجه رسین نتیبه ا» )تهران شرق جنوب یانتظام يروین کارکنان
 ،ی و سالمت روانی سازماني، رفتار شهروندشده  ادراك یت اجتماعی، حمایاجتماع

 شده ادراك یت اجتماعی، حمایه اجتماعیش سرمای با افزایعنی. رابطه معنادار وجود دارد
  .ابدی یش می افزای انتظاميروی کارکنان نیزان سالمت روانی، میو رفتار سازمان

؛ يها توان به پژوهش ین موضوع میرامون ای پشده انجامقات یر تحقین از سایهمچن
 درك یت اجتماعی و حمای عموميارتباط خودکارآمد«؛ )1392(ان و همکاران یلیجل

 همکاران و ی، وثوق»یک مطالعه مقطعی: یوقعر-یماران قلبی بیت زندگیفیشده با ک
 تیحما و ی اجتماعیشاداب ،یاجتماع سرمایه یجمع راتیتأث یبررس«؛ )1392(

 تیحما نیب رابطه«) 1392( و همکاران ی، شعاع کاظم»یاجتماع سالمت بر یاجتماع
 ، شاره و»سرطان پستان مارانیب يبهبود ریس در يا مقابله يها سبک و خانواده یاجتماع

 تیحما اساس بر دو نوع ابتید مارانیب یزندگ تیفیک ینیب شیپ«) 1391(همکاران 
 راهبردهاي و اجتماعی حمایت«) 1391 (همکاران و زاده حسن، »شده  ادراك یاجتماع
ن موضوع ی مرتبط با ايها ر پژوهشی و سا»دو نوع دیابت به مبتال بیماران در اي مقابله

  .اشاره نمود
 ورسمی غیر ورسمی  هاي شبکه در افراد مشارکت که داد اننش نیز) ) 2000رز

 مردم عاطفی سالمت با داري معنی طور به اعتماد و یت اجتماعی حمااز برخورداري
 اجتماعی یگانگی و اجتماعی هسرمای که داد گزارش در روسیهاو . است مرتبط روسیه

 .هستند مؤثر روانی سالمت در

رابطه بین سرمایه «  مقاله خود با عنوانرد) 2011( و همکاران کارمولیال
 نشان دادند که پایین »ي مناسب دوران بارداريها مراقبتاجتماعی، حمایت اجتماعی و 

 ،بودن سطح سرمایه اجتماعی با خطر حاملگی و الگوي مراقبت نامناسب دوران بارداري

                                                
1. Rose 
2. Carmo leal 
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وامل اجتماعی همچنین، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی با ع. ردداري دارابطه معنی
  .ردداري داي مناسب دوران بارداري، رابطه معنیها مراقبتمرتبط با 

بررسی نقش جنسیت در «در مقاله خود با عنوان ) 2013(و همکاران  چیمایتلی
مت فردي الارتباط بین سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و امنیت اقتصادي با میزان س

توجهی  طور قابل اند که به نشان داده» یروتسالخوردگان در یکی از جوامع محروم ب
 از ،گزارش کنند  مت فردي کمتري را نسبت به مردانالسکه زنان بیشتر احتمال دارد 
 قابل  مت فردي زنان و مردان ارتباطالهاي سرمایه اجتماعی با س سوي دیگر شاخص

مردان بین زنان برخالف  این در حالی است که حمایت اجتماعی ،اي داشت مالحظه 
مت فردي الصادي نیز با سقتامنیت ا. داد را نشان می مت فرديالرابطه قوي با میزان س

در کل نتیجه حاکی از آن بود که بین . تري نسبت به زنان داشته است  قوي مردان ارتباط
                                                                  .ي وجود داردقومت فردي زنان رابطه الس  حمایت اجتماعی و نرخ

  
  مبانی نظري

  سرمایه اجتماعی
توجه در حوزه علوم اجتماعی است  در مورد سرمایه اجتماعی که از مفاهیم جالب

پردازان در حوزه سرمایه  طورکلی اکثریت نظریه به. شده است تعاریف متعددي ارائه
اعتماد و سطوح : اند ملهنظر دارند که از آن ج اجتماعی در مورد چندین شاخص اتفاق

، احساس دلبستگی، احساس هویت، افزایش )عام، بنیادي و بیناشخصی(مختلف آن 
هاي فردي براي کنش، ارتباطات آزاد و مشارکتی، تعهدات و انتظارات، هنجارها  توانایی

هاي اجرایی مؤثر، ظرفیت بالقوه اطالعات، پیوندهاي اجتماعی، توسعه  و ضمانت
 ).207: 1390هامانه،  ذاکري.... (عی و هاي اجتما شبکه

                                                
1. Chemaitelly   
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. وسیله بوردیو صورت پذیرفته است نخستین تحلیل منظم از سرمایه اجتماعی به
هایی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را در گفتمان  ترین تحلیل این تحلیل از قوي

سرمایه اجتماعی از نظر ). Portes, 1998: 4(شناسی معاصر وارد کرده است  جامعه
اي از منابع بالفعل یا بالقوه است که با مالکیت یک شبکه  ردیو عبارت از مجموعهبو

 از آشنایی و شناخت متقابل و دوجانبه پیوندیافته ،شده  وبیش نهادینه بادوام از روابط کم
دیگر عضویت در یک گروه هر یک از اعضایش را از پشتیبانی سرمایه  عبارت به. است

صالحیتی که آنان را سزاوار اعتبار به معناي مختلف کلمه سازد؛  جمعی برخوردار می
عنوان  توان به به اعتقاد لین نیز سرمایه اجتماعی را می). Bourdieu, 1986: 248(کند  می

گذاري و استفاده از منابع نهفته در دل روابط اجتماعی براي نیل به منافع مورد  سرمایه
دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه  عبارت  به).Lin, 2000: 786 (انتظار تعریف نمود

هاي اجتماعی است که موجب ارتقاي سطح همکاري  هنجارهاي موجود در سیستم
هاي تبادالت و ارتباطات  اعضاي آن جامعه شده است و موجب پایین آمدن سطح هزینه

 سرمایه اجتماعی کلیت روابط اجتماعی در درون ).Fukuyama, 1995: 5(گردد  می
ون وجود سازمان است که سطوحی از اعتماد الزم است تا بافت اجتماعی سازمان یا بد

عنوان منبعی تعریف  برخی از محققان نیز این عبارت را به. سازمان را حفظ نماید
ها  ها و یا سازمان ، شبکهها گروهواسطه ارتباط با دیگر اعضاء در  کنند که کنشگران به می
عنوان  کلمن بر سودمندي سرمایه اجتماعی بهو ) Smith, 2005: 4(آورند  دست می به

به نظر کلمن عواملی چون . ورزد همکاري، روابط دوجانبه و توسعه اجتماعی تأکید می
کمک، ایدئولوژي اطالعات و هنجارها به ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی کمک 

ته سرمایه پاتنام نیز سرمایه اجتماعی را به چهار دس ).Coleman, 1990: 307(نمایند  می
 و گسسته و نگر بروننگر و  ، متراکم و غیرمتراکم، درونرسمی و غیررسمی اجتماعی 

کند و اعتقاد دارد که این انواع مختلف سرمایه اجتماعی داراي  پیوسته تقسیم می
  ).2002پاتنام، (فرد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند  تمایزات منحصربه
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  حمایت اجتماعی
 مورد توجه 1980 هده از که است موضوعاتی از ییک اجتماعی نیز حمایت

 از یکی شبکه اعضاي بین اجتماعی حمایت تدارك. است قرارگرفته شبکه تحلیلگران
 اجتماعی حمایت هدربار گسترده مطالعات .است هاي اجتماعی شبکه مهم کارکردهاي

 منابع همکاران همسایگان و ، دوستان،)دور و نزدیک(خویشاوندان  که است داده نشان
 متنوعی هاي حمایت افراد. ها مراجعه کرد به آن نیاز صورت در توان می که هستند مهمی

 سازد می قادر را افراد ،اجتماعی هاي حمایت. کنند می دریافت خود هشبک اعضاي از را
خوبی  باشند و به داشته را هاي زندگی بحران و روزمره مشکالت با رویارویی توانایی تا

 منظر دو این از و بوده دادوستد یک مثابه به اجتماعی حمایت. ي کنندها را سپر آن
  ).68: 1386باستانی، (شده  فراهم حمایت و شده دریافت حمایت: دارد گیري جهت

عنوان یکی از اثرات و کارکردهاي روابط اجتماعی و  حمایت اجتماعی به
فی زندگی قلمداد هاي ارضاکننده هیجانی و عاط جمله جنبه هاي اجتماعی، از شبکه

هاي مادي، طرح یا  حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطالعات، کمک. شود می
مند است یا ارزشمند  ها عالقه توصیه سالمتی، حمایت عاطفی از دیگرانی که فرد به آن

 همسر، بستگان، :مانندروند  شوند و بخشی از شبکه اجتماعی به شمار می تلقی می
ترین تعریف از  لنیدزي رایج ).1999تیلور، (ي اجتماعی با کلیسا ها  تماسیزدوستان و ن

 او در این تعریف بر کیفیت و در دسترس بودن ؛حمایت اجتماعی را ارائه داده است
کنند و معتقد  هم میاکند که منابع حمایتی را در مواقع نیاز فر روابط با افرادي تأکید می

کنند که موجب  خدماتی عینی را فراهم می.. .است اقوام، خانواده، دوستان، آشنایان و
شود و به این طریق او  نفس و ارزشمند بودن فرد می احساس دوست داشته شدن، عزت
کند که حمایت اجتماعی براي فرد  لیدز بیان می. داند خود را جزئی از شبکه ارتباطی می

 اصلی این هاي کند که احساس محبت و نزدیکی از ویژگی ارتباط امنی را ایجاد می
  ).68: 1387بهمنی، (ارتباط است 
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عد  را با توجه به سه بیت اجتماعینیز حما) ) 1986از جانب دیگر فلمینگ و بوم
 سه بعد کمک یت اجتماعیحما، نگ و بومیفلماز نظر . کنند دهنده آن تعریف می تشکیل

زاري داللت بر حمایت عینی یا اب. گیرد عینی یا ابزاري، اطالعاتی و عاطفی را در برمی
شود که نزدیک و  این نوع کمک از افرادي کسب می. موجود بودن حمایت فیزیکی دارد

این . حمایت اطالعاتی شامل کمک به فهم یک مسئله و مشکل است. صمیمی هستند
تواند در برابر مسائل شخصی و محیطی  نوع حمایت داللت بر اطالعاتی دارد که فرد می

یت عاطفی به منابع مرتبط با داشتن کسانی داللت دارد که براي حما. از آن استفاده کند
افرادي که داراي . ها رجوع کند تواند به آن دلداري، تسلی و احساس اطمینان، فرد می

کنند دیگرانی را دارند که هنگام برخورد با  اند نوعاً احساس می منابع عاطفی کافی
  .ها مراجعه کنند توانند به آن مشکالت می

  :دانند و ویلز نیز حمایت اجتماعی را چهار نوع میکهن 
 فرد محترمانه مورد پذیرش دیگران است و به او و تجاربش :حمایت عزتمند -1

  .نهند احترام می
فرد در اثر ارتباط با دیگران آگاهی و دانش بیشتري کسب : حمایت اطالعاتی -2

  .کند می
ا فرد مشهود است و  بکامالًمحبت و همدردي دیگران : حمایت عاطفی -3

  .کند احساس همتایی می
ي مالی، عملی، منابع مادي، امکانات و ها کمکتهیه و تدارك : حمایت ابزاري -4

  ).1393 و صالح،  اصليزاهد(خدمات مورد نیاز فرد است 
 براي تبیین و توضیح چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمتی دو مجموع در

دل تأثیر مستقیم یا تأثیر کلی حمایت اجتماعی و مدل  م؛ي مطرح گردیده استنظرمدل 
  .گیر حمایت اجتماعی تأثیر غیرمستقیم و ضربه

                                                
1. Felming And Baum 
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 صرف داشتن حمایت اجتماعی معتقد استثیر مستقیم حمایت اجتماعی أمدل ت
ثیرات أبراي سالمتی مفید است و برعکس نداشتن یا فقدان حمایت اجتماعی داراي ت

ره اصلی این مدل هر چه حمایت اجتماعی فرد بیشتر طبق گزا. منفی بر سالمتی است
رو سالمتی متأثر از میزان داشتن  ازاین. باشد او از سالمتی بیشتري برخوردار است

 مستقیم، سالمتی تابعی از حمایت اجتماعی است یر در مدل تأث،حمایت اجتماعی است
انی و جسمانی که افراد اگر داراي حمایت اجتماعی باشند از سالمت رو  نحوي  به

 .برخوردارند

و  مفید افرادي براي صرفاً گیر است که ضربه فرضیه یا غیرمستقیم مدل دیگر، تأثیر
 اجتماعی  در این حال حمایت.دارنـد قرار استرس و روانی فشار تحت که مؤثر است

 کننده تعدیل نقـش و کـرده عمـل اسـترس، از ناشـی ضربات مقابل در سپري همانند
 حمایت گیري ضربه مدل دیگر، تعبیري به. کند می بازي را زا استرس حوادث یمنف آثار

 بـاال اسـترس سـطح که هنگامی اجتماعی، عمدتاً  حمایت کهکند می عنوان اجتماعی،
زا  ضـرورتاً استرس مدل، این در حمایت فقدان .گذارد می روانی تأثیر سالمت بر است

 پریـشانی و آسـیب کـم، حمایـت و بـاال استرس شرایط بنابراین در آید، نمی حساب به
  ).Sarafino, 1998(یابد  می افزایش روانـی

  
  چارچوب نظري

براي آگاهی از رابطه میان سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی مطالعات مقدماتی 
هاي اندیشمندان گوناگون درباره موضوع مورد بررسی   و نظریات و دیدگاهگرفته انجام

یم برخی از این نظریات زیربناي فرضیات و متغیرهاي مورد بررسی ما را را مطرح کرد
  . اشاره خواهیم نمودها آن خالصه به برخی از طور به بنابراین ،دهند تشکیل می

 ،يا ده رابطهیک پدیعنوان   بهیت اجتماعیتوان گفت حما یبنا بر نظر کلمن م
 فرد جتماعی اسرمایهر یل ذخای بر کیها  است و داللتیه اجتماعی مهم از سرمایشکل
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ز خود ی نجتماعی اسرمایهباشد و  ی فرد مجتماعی اسرمایهکننده  تیارتباطات تقو. دارد
در مطالعه خود  برکمن و کاواچی). 491: 1377کلمن، (ت است یعامل تقویت حما

نشان دادند که سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد روابط اجتماعی صمیمانه و ارتباطات 
 شبکه حمایتی و عاطفی منسجم و پویایی از دوستان و آشنایان براي ،عی هدفمنداجتما

 عالوه بر این .بیمار فراهم آورده و بدین طریق آثار سودمندي بر سالمتی بیماران دارد
کنند که از طریق آن سرمایه اجتماعی بر سالمتی اثر  هایی یاد می ها از مکانیسم آن
مایه اجتماعی با تقویت انتشار سریع اطالعات نخست در سطح ملی سر. گذارد می

مرتبط با سالمت و نیز افزایش احتمال پذیرش هنجارهاي رفتار سالم و نیز اعمال کنترل 
 بر حمایت اطالعاتی و شناختی بیماران مبتال به دیابت تأثیر ،و نظارت بر رفتار زیانمند

دوم سرمایه اجتماعی . دشو ها می گذاشته است و از این طریق موجب بهبود وضعیت آن
 بر سالمتی بیماران مبتال ،تواند از راه افزایش فرصت دستیابی به خدمات و تسهیالت می

  .)Berkman et al, 2000(به دیابت اثر بگذارد 
 سرمایه اجتماعی از طریق فراهم آوردن شبکه روابط اجتماعی منسجم و پایدار 

 ،یاطالعات يها تیحما  شده ویاجتماع یکپارچگی ت ویمیصم تعلق، جادیا موجب
 مهم يکارکردها از یکی زیرا ؛دهد  را در بین بیماران افزایش میيابزار و یعاطف
، ییکوی هیصالح(زندگی است  يها بحران مقابل  حمایت افراد دریاجتماع يها شبکه
باشد که در صورت   بیماري می،هاي زندگی و یکی از این بحران) 49: 1384

 و روزمره مشکالت با رویارویی توانایی ،ز نوعی حمایت اجتماعیبرخورداري فرد ا
باستانی و (کند  ها را سپري می خوبی آن خواهد داشت و به را هاي زندگی بحران

عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی  از طرف دیگر اعتماد به). 68: 1386همکاران، 
ر از امکانات و تجهیزات شالوده زندگی اجتماعی است که در بسیاري از اوقات بهت

اما . نماید پزشکی عمل کرده و موجبات ارتقاي سالمت افراد جامعه را فراهم می
ها است که سالمت جسمانی  ها و نابسامانی عتمادي سرچشمه بسیاري از گرفتاريا بی

 در واقع نوعی تأثیر متقابل میان اعتماد اجتماعی و سالمت وجود ؛کند افراد را تهدید می
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اي که اعتماد هست نوعی همبستگی، همدلی، وفاق و ارتباط وجود دارد   در جامعه.دارد
که این همدلی موجب افزایش آرامش و حمایت اجتماعی دریافتی در بین بیماران شده 

همچنین الزم به ). 1394افشانی و همکاران، (گردد  و در نهایت باعث بهبود بیماران می
 رابطه دارد ها آن حمایت اجتماعی بااحساسدیابتی ذکر است که کنترل قند خون افراد 

صورت مستقیم و  گیرد به و این احساس حمایت که از سرمایه اجتماعی نشأت می
بنابراین حمایت  )Brody et al, 2008(غیرمستقیم با کنترل قند خون مرتبط است 

راقبتی و تواند به سازگاري بهتر بیماران دیابتی، افزایش رفتارهاي خودم اجتماعی می
 .)Van Dam et al, 2005(گیري مبتنی بر اطالعات کمک کند  تصمیم

ي همیاري و مشارکت در ها گروهسرمایه اجتماعی از طریق ایجاد مشارکت در 
تواند بسیاري از عالئم  کارهاي جمعی موجب تقویت حمایت اجتماعی افراد شده و می

، پیشرفت میزان ناتوانی ناشی از  از قبیل افسردگی و اضطراب را سبک کندشناختی روان
بیماري را کاهش دهد و موجب بهبود روحیه و افزایش سازگاري بیماران مبتال به 

بنابراین یکی از ). 31: 1393؛ حسینی، 384: 1388غفاري و همکاران، (دیابت گردد 
 سرمایه اجتماعی و بیماران مبتال به دیابتهاي مهم و مؤثر در تحلیل وضعیت  مؤلفه
 زیرا در صورت فقدان برخورداري بیماران از سرمایه اجتماعی ،یت اجتماعی استحما

 از یکی از منابع مهم و اثرگذار بر بیماري و سالمت یعنی حمایت ،غنی و منسجم
گردند و همین  محروم می...) حمایت اطاعاتی، شناختی، دوستان، خانواده و(اجتماعی 

 ها آنت خود و افزایش انزواي اجتماعی امر موجب کاهش سازگاري بیماران با وضعی
شده و فرایند بهبودي، خود مراقبتی و درمان بیماران مبتال به دیابت را دچار مشکل 

اي از منابع و روابطی  حمایت اجتماعی اشاره بر دسترس قرار داشتن مجموعه. کند می
د نشده باش  فراهمکند که این منابع در موقع لزوم باید از سوي فرد، خانواده یا جامعه  می

اي از  دوستان، آشنایان و خانواده با ایجاد مجموعه. تا مردم از سالمتی برخوردار باشند
این خدمات و منابع . سالمتی افراد کمک کنند توانند به  شناختی می وخدمات اطالعاتی

شود که فرد احساس مراقبت، دوست داشتن و ارزشمند بودن کند که این  یمموجب 
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ساس از طریق ارتباط با سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و خانواده که ارزش و اح
 بنابراین سرمایه اجتماعی با ایجاد نوعی شبکه روابط امن و .گیرد افراد دارند شکل می

هنجارمند موجب احساس محبت و نزدیکی در افراد شده و از این طریق افراد احساس 
سازد تا   افراد جامعه را قادر می این حمایت اجتماعی.کنند یمحمایت اجتماعی 

و  جمله بیماري را داشته باشند ها از توانمندي رویارویی با مشکالت زندگی و بحران
توان گفت سرمایه   بنابراین می،)1392رحمانی خلیلی، (خوبی آن را سپري کنند  به

  زیرا؛شود اجتماعی از طریق حمایت اجتماعی موجب افزایش سالمتی بیماران می
آمیز و  اي براي رویارویی موفقیت ترین نیروهاي مقابله  قويعنوان بهیت اجتماعی حما

 است و تحمل مشکالت را براي شده شناختهشان با بیماري  آسان افراد در زمان درگیري
  .کند آنان آسان می

  
  فرضیات پژوهش

  یه اصلیفرض
 زدی شهر در ابتید به مبتال مارانیب یاجتماع تیحما و یاجتماع هیسرما نیب
  .دارد وجود رابطه

  ی فرعيها هیفرض
 رابطه زدی شهر در ابتید به مبتال مارانی بیت اجتماعی و حمایاعتماد اجتماعن یب
  .دارد وجود
 رابطه زدی شهر در ابتید به مبتال مارانی بیت اجتماعی و حمای اجتماعن هنجاریب
  .دارد وجود
 رابطه زدی شهر در ابتید به مبتال مارانی بیت اجتماعی و حمایاجتماعن شبکه یب
  .دارد وجود
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   پژوهشروش
 رویکرد اساس بر حاضر  تحقیق.استتحلیلی  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی

 نوع از تبیینی و توصیفی هاي زمره پژوهش در و است کاربردي و یکم هاي تحقیق
یابت جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به د. دارد قرار پیمایش
 نفر 25000ها  کننده به مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد بودند که تعداد کل آن مراجعه

گیري   نفر تعیین و با روش نمونه245بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 
آوري اطالعات پرسشنامه حمایت اجتماعی  ابزار جمع. تصادفی ساده انتخاب گردیدند

:  عبارتی که از سه منبع12 ي استابزاراست که ) MSPSS(شده چندبعدي  ادراك
.  بودشده یهته) 1988( و همکاران زیمتخانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط 

ضریب آلفاي کل آزمون . پایایی این مقیاس از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است
 قرار دارد 95/0 تا 90/0اي از  هاي آن در دامنه  و ضریب آلفاي زیر مقیاس91/0برابر با 

 موافقم کامالًو ) 1امتیاز ( مخالفم کامالً هدر این پرسشنامه به گزین). 1389ساعتچی، (
حداقل و حداکثر امتیازات این مقیاس به لحاظ نظري به ترتیب . گیرد تعلق می) 7امتیاز (

  .است 48 و میانگین آن 84 و 12
عد اعتماد پاسخگویان، این متغیر در سه بمنظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی  به

سنجیده شد )  بعد3شامل (، هنجار اجتماعی و شبکه اجتماعی ) بعد4شامل (اجتماعی 
و افشانی ها قبالً توسط  این گویه. استعد  گویه براي هر سه ب34که جمعاً شامل 

 ي لحاظ نظراس بهین مقیازات ایحداقل و حداکثر امت. شده است  استفاده) 2012(دیگران 
 در این تحقیق، از اعتبار محتوایی استفاده .است 102 آنن یانگی و م170 و 34ب یبه ترت

سنجند،  هایی که متغیرهاي تحقیق را می به همین منظور، اوالً سعی شد گویه. شده است 
اند انتخاب   مجرب، استفاده و اجرا شدهانداهاي تحقیقات پیشین که زیر نظر است از گویه
ها براي متغیرهاي جدید از نظرات محققین و  منظور انتخاب بهترین گویه  و بهگردند

شده را به    تدوینهبار دیگر پرسشنام سپس در نهایت، یک.  دیگر استفاده شوداداناست
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ها براي تصحیح پرسشنامه کمک گرفته   و متخصصان نشان داده و از نظرات آنتاداناس
براي . ق از نوعی اعتبار محتوایی برخوردار استبدین ترتیب پرسشنامه این تحقی. شد

هاي آزمون مقدماتی  آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر، با استفاده از داده
 میزان آلفاي کرونباخ براي SPSSافزار  و به کمک کامپیوتر و نرم) آزمون پیش(

به ) اعیحمایت اجتماعی و سرمایه اجتم(شده بودند  صورت سازه تهیه ی که بهیمتغیرها
  آوري هاي جمع آوري اطالعات، داده بعد از جمع . محاسبه گردید84/0 و 79/0ترتیب 

لیل  تحAmos  وSPSSافزارهاي  شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم
شده است و در  گزارش) درصد(صورت فراوانی  در ادامه نتایج مطالعه ابتدا به. گردید

لیلی چون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاري هاي تح نهایت آزمون
 .مورد بررسی قرار گرفتند

  
  ي پژوهشها یافته

 نفر بیماران مبتال به دیابت 245توان گفت از بین  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می
را )  درصد49(جمعیت نمونه را زنان و )  درصد51(مرکز تحقیقات درمانی شهر یزد، 

آنان مجرد )  درصد7/34(پاسخگویان متأهل و )  درصد4/60. (دهند  میمردان تشکیل
 8/49( سال بود و در بین بیماران 40عالوه بر این حداکثر سال ابتال به دیابت . بودند
اي از  تاکنون داراي هیچ عارضه)  درصد2/50(آنان داراي عوارض دیابت و ) درصد

گردد، حمایت اجتماعی مشتمل بر سه   مشاهده می1که در جدول  چنان. دیابت نبودند
باشد که امتیاز نظري، میانگین نظري، حداقل نمره، حداکثر نمره، میانگین نمونه  عد میب

  .و انحراف معیار آن به تفکیک ابعاد آورده شده است
 و کمترین 50/63 یمیانگین شاخص کلی حمایت اجتماعکه دهد  ها نشان می یافته

طورکلی میانگین حمایت اجتماعی در  بنابراین به. باشد  می84 و 18و بیشترین مقدار آن 
مورد  در. است) 48(بین بیماران مبتال به دیابت در شهر یزد باالتر از حد متوسط 



   
  
  
  

 59  ...    سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی در بین  رابطه 

باشد که این  می) 93/100(شاخص سرمایه اجتماعی نیز میانگین پاسخگویان معادل 
  .دگرد می  یابیارز) 102(شاخص نیز نزدیک به متوسط 

  
  قتحقی اصلی متغیرهايهاي توصیفی  هآمار -1 جدول

  امتیاز   متغیر
  نظري

  میانگین 
  نظري

  حداقل 
  نمره

  حداکثر 
  نمره

  میانگین 
  نمونه

  انحراف 
 معیار

  197/5  95/22  28  4  16  4-28  حمایت خانواده

  009/6  77/18  28  4  16  4-28  حمایت دوستان

  157/6  78/21  28  4  16  4-28  حمایت افراد مهم

  641/12  50/63  84  18  48  12-84  )کل(اجتماعی حمایت 

  832/6  02/32  51  16  36  12-60  اعتماد اجتماعی

  202/6  69/29  43  16  27  9-45  هنجار اجتماعی

  099/7  21/39  57  20  39  13-65  شبکه اجتماعی

  530/16  93/100  143  60  102  34-170  )کل(سرمایه اجتماعی 

  
عی و ابعاد آن داراي رابطه مستقیم و ، حمایت اجتما2بر اساس اطالعات جدول 

بین حمایت خانواده با ). P <01/0(داري با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن است  معنی
داري  رابطه مستقیم و معنی) P <01/0(و شبکه اجتماعی ) P <05/0(سرمایه اجتماعی 

ی رابطه  بین حمایت خانواده با اعتماد اجتماعی و هنجار اجتماعحالی که  دروجود دارد
حمایت دوستان نیز با همه ابعاد سرمایه اجتماعی ). P< 05/0(داري وجود ندارد  معنی

حمایت افراد مهم نیز داراي رابطه ). P <001/0 (استداري  داراي رابطه معنی
 با اعتماد حالی کهدر) P <05/0 (استداري با سرمایه اجتماعی و شبکه اجتماعی  معنی

  ).P< 05/0 (باشد میداري ن داراي رابطه معنیاجتماعی و هنجار اجتماعی 
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   ماتریس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با حمایت اجتماعی و ابعاد آن-2جدول 
حمایت   متغیر

  اجتماعی
حمایت 
  خانواده

حمایت افراد   حمایت دوستان
  مهم

  132/0*  326/0***  143/0*  278/0***  سرمایه اجتماعی
  057/0  317/0***  097/0  218/0**  اعتماد اجتماعی
  112/0  212/0**  070/0  184/0**  هنجار اجتماعی
  156/0*  269/0***  178/0**  277/0***  شبکه اجتماعی

دار  معنی*   01/0دار در سطح کمتر از  معنی**   001/0دار در سطح کمتر از  معنی*** 
  05/0در سطح کمتر از 

 
یانگین میزان حمایت اجتماعی و ابعاد  مستقل براي مقایسه میت  خروجی آزمون-3جدول 

  آن در بین زنان و مردان

 

  میانگین  ها گروه  متغیر
انحراف 
 معیار

درجه 
 آزادي

t داري معنی سطح  

  387/12  88/62  مرد
  حمایت اجتماعی

  901/12  10/64  زن
243  750/0  454/0  

  052/5  59/22  مرد
  حمایت خانواده

  331/5  30/23  زن
243  061/1  290/0  

  723/5  39/19  مرد
  حمایت دوستان

  231/6  18/18  زن
243  588/1-  114/0  

  060/6  90/20  مرد
  حمایت افراد مهم

  155/6  62/22  زن
243  208/2  028/0  
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طور   که میانگین حمایت افراد مهم در بین زنان بهدهد ی نشان م3هاي جدول  یافته
داري بین حمایت  ولی تفاوت معنی). P <05/0(معناداري بیشتر از مردان شده است 

 <05/0(اجتماعی، حمایت خانواده و حمایت دوستان بین زنان و مردان وجود ندارد 
P.(  
  

  الگوسازي معادالت ساختاري
 مؤلفه سازه مکنون ینتر شود شبکه اجتماعی مهم  مالحظه می1طور که در نمودار  همان

فه سازه مکنون حمایت اجتماعی ترین مؤل  مهم،سرمایه اجتماعی و حمایت افراد مهم
داري بر حمایت اجتماعی در افراد  همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و معنی. است

  . دیابتی دارد

  
  یت اجتماعی و حمایه اجتماعی رابطه سرما-1نمودار 

  
 و GFI ،AGFI ،NFI ،IFIهاي  این پژوهش براي ارزیابی مدل از مشخصهدر 

CFIبا توجه به خروجی .شده است   استفاده Amos شده، میزان    ارائه4 که در جدول
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، 926/0، 904/0، 963/0 نیز به ترتیب برابر IFI و GFI ،AGFI ،CFI ،NFIهاي  مؤلفه
 بیشتر شده است نشانگر این 9/0ها از   است که چون همه شاخص927/0 و 902/0

  . است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است
  

  برازش مدلییکوی نياه  شاخص-4جدول 

  GFI  AGFI  CFI  NFI  IFI شاخص

  927/0  902/0  926/0  904/0  963/0  مقدار

  
  گیري بحث و نتیجه

. کنند یمیر شرایط اجتماعی تغییر پیدا تأثهایی هستند که تحت  یدهپدسالمتی و بیماري 
بندي سازمان بهداشت جهانی یکی از ابعاد سالمت، سالمت اجتماعی  طبق تقسیم

ها با همدیگر بوده است و بیشتر  شد که مرتبط با امور اجتماعی و ارتباطات انسانبا می
به ابعاد اجتماعی سالمت و تأمین آن در پرتو مشارکت و انسجام و اعتماد اجتماعی 

باشد که  هاي انسانی می یه اجتماعی یکی از ابعاد سرمایهسرمااز طرفی نیز . پردازد می
 ارزشمند مانند صداقت و همدردي و دلسوزي و دوستی و و ذخایر اي از منابع مجموعه

. شود یمواسطه حمایت اجتماعی موجب بهبود سالمت  را در خود دارد که به... 
توان دو متغیر سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی را تأثیرگذار در سالمت  یمرو،  ازاین

  .روانی و اجتماعی دانست
یه سرما بین رابطهوهش حاضر بررسی طور که در مقدمه ذکر شد هدف پژ همان

. استاجتماعی و حمایت اجتماعی در میان بیماران مبتال به دیابت در شهر یزد 
یه سرماکه، میان  دهد می نشان صورت کلی حاضر به پژوهش از آمده دست به هاي یافته

داري وجود   مستقیم و معنیرابطه ،اجتماعی و ابعاد آن با حمایت اجتماعی و ابعادش
همخوانی دارد که معتقد است حمایت ) 1377( این موضوع با نظریه کلمن .اردد
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 نیز خود عامل سرمایه اجتماعی فرد است و سرمایه اجتماعیکننده  اجتماعی تقویت
بین حمایت خانواده با سرمایه اجتماعی و شبکه همچنین . تأثیرگذار بر حمایت است

 بین حمایت خانواده با حالی که  دردوجود دارداري  اجتماعی رابطه مستقیم و معنی
این نتیجه . وجود ندارداي  هنجار اجتماعی رابطهحمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی و 

عنوان یکی از  کند که بر مبناي آن خانواده به یمیید تأرا ) 1987( راند و نظر ایسرایل
 یهسرمایشه ر ي اجتماعی مهم، بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است و درواقع،ها شبکه

افزون بر این، حمایت خانواده . گردد برمی اجتماعی هاي شبکه و ارتباطات به اجتماعی،
  . فرد داردسرمایه اجتماعیی بر کل ذخایر یها داللت) 1377(بنا به نظر کلمن 

داري   حمایت دوستان نیز با همه ابعاد سرمایه اجتماعی داراي رابطه معنی
داري با سرمایه اجتماعی و شبکه  نیز داراي رابطه معنیحمایت افراد مهم . باشد می

باشد که نزدیکی و صمیمیت  در واقع، این امر نمایانگر این مطلب می. باشد میاجتماعی 
 اجتماعی شبکه با یکدیگر، باعث ایجاد یک ها آنهاي رو در روي  افراد و ارتباط

به عبارتی بین . گردد ی مییه اجتماعسرماشود که منجر به افزایش حمایت و  حمایتی می
داري وجود داشته   اجتماعی و حمایت اجتماعی بیماران مبتال به دیابت رابطه معنیشبکه
عنوان  است که دوستان را به) 1377(ییدکننده نظر کلمن تأاین موضوع در واقع . است

او طور که  همان. داند یکی از ابعاد حمایت اجتماعی با سرمایه اجتماعی در ارتباط می
 سرمایه اجتماعیمعتقد است هرچه افراد بیشتر از یکدیگر درخواست کمک کنند، مقدار 

یکدیگر نیاز داشته باشند به شود بیشتر خواهد بود و هرچه افراد کمتر  که ایجاد می
  .شود  کمتري ایجاد میسرمایه اجتماعی

ژوهش شوند، نتایج پ طور که خانواده از منابع مهم حمایت فرد محسوب می همان
بین حمایت خانواده با سرمایه اجتماعی و شبکه اجتماعی رابطه مستقیم  که نیز نشان داد

 هاي کننده یلترین تسه عنوان یکی از مهم حمایت اجتماعی به. داري وجود دارد و معنی
اي  ترین و نیرومندترین نیروي مقابله عنوان قوي به و باشد  میمورد توجهرفتار بهداشتی 

زا و تحمل  آمیز و آسان فرد در زمان درگیري با شرایط تنش  موفقیتبراي مواجهه
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نیز ) 2013(همکاران هاي چیمایتلی و  یافته. باشد ها می براي مقابله با بیماريمشکالت 
 نیز در پژوهش خویش به این نتیجه رسیدند ها آنچنانکه . نماید این نتیجه را تأیید می
ایمانی همچنین .  در میان زنان داردمخصوصاًمت  قوي با سالرابطهکه حمایت اجتماعی 

 بین پیوندهاي زنان و مردان وجود ها تفاوت در مطالعه خود نشان داد که برخی )1385(
کنند و  دارد و اعضاي شبکه زنان حمایت عاطفی و خدماتی بیشتري را فراهم می

نند و زنان ک اعضاي شبکه مردان از طرف دیگر حمایت اطالعاتی و مادي را فراهم می
افراد مضطرب و . کنند حمایت بیشتري را نسبت به مردان از شبکه خود دریافت می

 یريمند به معاشرت پذ باشند و عالقه  که داراي خصوصیات مثبت شخصیتی مییکسان
  .اند هستند حمایت بیشتري را دریافت کرده

تماعی و ابعاد یه اجسرمانتایج حاصل از ارتباط بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن با 
یعنی با افزایش حمایت اجتماعی . دار است  مستقیم و معنیرابطهآن، نشانگر یک 

طور که گفته شد این نتیجه نظر کلمن  همان. یابد یه اجتماعی نیز افزایش میسرما
 هسرمای یید کرده است و همچنین مطابق است با این دیدگاه که حضورتأرا ) 1377(

 مالی، حمایت فرد از که آورد می پدید فرد براي اعیاجتم حمایت نوعی اجتماعی
 آشکارتري طور به  عاطفیهپشتوان میان این در. کند یمعاطفی  و عملی اطالعاتی،

حمایت دیگر،  عبارتی به). 1385هرتسلینگ،  و آدام(کند  می کمک فرد سالمتی به
ست و اي شکلی مهم از سرمایه اجتماعی ا عنوان یک پدیده رابطه اجتماعی به

ارتباطات و حمایت اجتماعی . ی بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی فرد داردیها داللت
 خود عامل حمایت ،باشد و سرمایه اجتماعی نیز کننده سرمایه اجتماعی فرد می تقویت

 به علت ،حمایت در زمان نیازرسمی عواملی مانند رفاه، فراوانی و منابع . باشد می
 باعث استهالك و عدم تجدید سرمایه اجتماعی ،یگرکاستن وابستگی افراد به یکد

شود و هرچه افراد بیشتر از یکدیگر درخواست کمک کنند، مقدار سرمایه اجتماعی  می
شود بیشتر خواهد بود و هرچه افراد کمتر به یکدیگر نیاز داشته باشند  که ایجاد می

  .شود سرمایه اجتماعی کمتري ایجاد می
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اعی افزایش پیدا کند حمایت اجتماعی نیز افزایش هر چه سرمایه اجتمهمچنین 
تر و اعتماد باال و سرمایه اجتماعی باال  هاي بزرگ افرادي که داراي شبکه. کند پیدا می

) 2010 (کاظمی نسباین نتیجه با یافته پژوهش . کنند هستند حمایت بیشتري کسب می
دار  تقیم و معنییه اجتماعی رابطه مسسرما بین حمایت و حالی کهدر. همسو است

تواند  این می. اي وجود ندارد وجود دارد، بین حمایت و اعتماد و هنجار اجتماعی رابطه
 و اند شده دچار اختالل در نگرش ،به این دلیل باشد که افراد دیابتی به دلیل بیماري

ریشه و خاستگاه اصلی اعتماد در نگرش مثبت و معنادار افراد به یکدیگر نهفته چون 
  وشود ي مثبت و معنادار افراد به یکدیگر سبب ثبات در روابط میها نگرش  واست

کند و اعتماد سبب تقویت و نهادینه شدن  ثبات در روابط، اعتماد را تولید و حفظ می
میزان توانایی و قدرت خود ، براي افزایش اعتماد باید ها آن، شود ي مشترك میها ارزش

هرچه . هندثبت و معنادار نسبت به یکدیگر افزایش دي مها نگرشرا در ایجاد رفتارها و 
ها و  ي مختلف بیشتر باشد و هرچه کمکها گروهمیزان ارتباط فرد با افراد جامعه در 

هاي دریافتی از اعضا بیشتر شود و فرد از طریق این پیوندها بتواند به  حمایت
... ملی وهاي اطالعاتی، اقتصادي و مالی، عاطفی، دوستی، مشورتی و ع حمایت

در . یابد اش به آن افراد افزایش می دسترسی یابد، به همان نسبت اعتماد بین شخصی
 گیري شکل با  همراه اجتماعییهجزئی اصلی از سرماعنوان  به ،یاعتماد اجتماعواقع، 
 و افراد روانی و جسمی سالمت بر مثبتی اثرات تواند می ،سودمند هاي اجتماعی شبکه

  ).4-5: 1388، شارع پور(باشد  داشته ظامن بر کارایی همچنین
پرسشگر، پاسخگو، ابزار (خاص هرحال، هر پژوهش به دلیل شرایط  به

ناخواه داراي  گیرد، خواه  آماري که انجام میجامعه مکانی و ، زمانیمنطقهو ) گیري اندازه
توان به تکمیل پرسشنامه و  ي پژوهش میها محدودیتباشد که از  یی میها محدودیت

نگري  یشتنخوودگزارش دهی بیماران اشاره نمود که ممکن است بسیاري از بیماران خ
هاي  همچنین تعداد زیاد گویه. ها پاسخ نداده باشند  مسئولیت به گویهاکامل نداشته و ب

شدند،   زیاد خسته میسؤاالتدهی به  پرسشنامه و وضعیت بیماران نیز که از پاسخ
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محدودیت دیگر که . یگر این مطالعه محسوب گرددي دها محدودیتتواند یکی از  می
  توان روابط کشف ینمباشد که  توان به آن اشاره کرد استفاده از روش همبستگی می می

عنوان روابط علی فرض کرد و ممکن است این روابط ناشی از سایر عوامل  شده را به
سرمایه اجتماعی بر افزون بر این، تأثیرگذاري دو متغیر حمایت اجتماعی و . بوده باشد

تواند در تحقیقات آینده  یممتغیر سالمت اجتماعی در این مقاله بررسی نشده است و 
گردد که ارتباط سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی  همچنین، پیشنهاد می. بررسی شود

هاي متفاوت دیگر نیز در شهر یزد و حتی سایر شهرها  در بین سایر بیماران با بیماري
  .هاي آن با این پژوهش مقایسه گردد د و نتایج و یافتهانجام شو
  

  پیشنهادها
 نهادهاي آموزشی  ارائه داد؛هایی طبق نتایج تحقیق پیشنهادتوان  یمدر آخر 

خصوص  هاي جمعی به  آموزش روابط سهل و آسان و رسانه با) ها مدارس و دانشگاه(
ي متنوع و برجسته ساختن ها با تولید و پخش برنامه سازان جامعه  در مقام فرهنگ

 زیرا افزایش سازي در میان افراد به وجود آورند، یک شبکه ،مزایاي این نوع روابط
افزایش   باعث ،خصوصاً بیماران دیابتی افراد و در) شبکه اجتماعی(روابط اجتماعی 

مسئوالن و که گردد  از طرفی دیگر، پیشنهاد می. شود حمایت اجتماعی می
هاي   با برگزاري کارگاه،تبط با بخش سالمت و تندرستی در جامعهاندرکاران مر دست

 در رابطه با افراد داراي اختالل مخصوصاًیه اجتماعی و حمایت اجتماعی سرماارتقاي 
 موردي زیر يها یشنهادپهمچنین .  کمک کنندها آندیابت، به روند تسریع درمان 

آن بر سالمت و تندرستی افراد تواند در افزایش میزان سرمایه اجتماعی و تأثیر  می
   باشد؛مؤثرجامعه 
 عنوان  بیماري بهخصوصاًآموزش حمایت افراد از همدیگر در مواقع حساس و . 1

 مختلف تحصیلی يها دوره در زندگی يها مهارت دروس مجموع از درس یک
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 برنامه در را درس این وپرورش آموزش نمسئوالکه  شود  میاست و پیشنهاد پذیر امکان
  .دهند قرار تحصیلی مختلف يها سی دورهدر

 از کمک به همدیگر و حمایت هم نوعان زمینه در فرهنگی محصوالت تولید. 2
براي کودکان ... و کارتونی يها اي، فیلم یانه رايها بازي داستان، و شعر يها کتاب قبیل
یه یرمستقیم افزایش سرماغصورت  حمایت از همدیگر و به فرهنگ گسترش در تواند می

  .باشدکننده   کمکاجتماعی از سنین کودکی
هاي جمعی در  و توجه به نقش صداوسیما و رسانه ها هدفمند کردن برنامه. 3

 در مواقع خصوصاًرساندن به همدیگر  گسترش و ترویج فرهنگ حمایت و یاري
  حساس و بیماري

یق تبلیغ و ترویج مؤثر بودن حمایت از همدیگر در سالمت جسم و روح و تلف. 4
 -ي مختلف  قشرهادر بهتر شدن پذیرش آن از سويآن آثار دنیایی آن با آثار اخروي 

  .تواند مؤثر باشد  می– گردد  شهر یزد از شهرهاي مذهبی محسوب میاین کهبا توجه به 
هاي حمایتی که با بودجه دولتی یا مؤسسات و افراد خیر اداره  تأسیس انجمن. 5

بضاعت در جهت تأمین دارو و  ند به افراد دیابتی بیتوان ها می این انجمن. دنگرد 
هاي  برخورداري از خدمات درمانی کمک نمایند و با برگزاري جلسات و همایش

باعث باال بردن سطح آگاهی و آشنا کردن افراد دیابتی با افراد همدرد توانند  میهمگانی 
هاي  مؤثر برنامهنقش بسیار مؤثري در دنبال کردن توانند  میخودشان شوند و نیز 

  .شته باشنددرمانی از سوي بیماران دا
ها و  انجام کارهاي مکمل مانند، نظرسنجی از بیماران دیابتی در رابطه با خواسته. 6

  .یازهاي آن در شهر یزدن
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