نیازهای واقعی و عاطفی افراد کمک کننده است .تعلق به شبکه

تعیین کننده های اجتماعی سالمت

انواع حمایت اجتماعی به  4نوع اصلی تقسیم بندی می شوند:
2

سالمت در محل زندگی ،خانه ،مدرسه ،محل کار ،همسایگی و

اجتماعی و الزامات متقابل آن و برخورداری از حمایت اجتماعی

 .1حمایت عاطفی  :فرد از ن ر عاطفی مورد محبت و توجه

اجتماعی که افراد در آن هستند ،شکل می گیرد .تعیین کننننده

موجب می شود تا افراد احساس ارزشمند بودن ،عشق ،محبت،

دیگران قرار می گیرد.

های اجتماعی سالمت ،شرایط محیطی و اجتماعی اسنت کنه

توجه و احترام نمایند که این امر تاثیر حفاظتی قوی بر سالمتی

 .2حمایت مادی :3به تهیه و تدارک کمک های مالی و خدمات

دارد .منابع حمایت اجتماعی دارای طیف گسترده ای می باشند

مورد نیاز فرد اطالق می شود.

که برحسب اهمیت ودرجه نزدیکی اولویت بندی می شوند .این

 .3حمایت اطالعاتی :4فرد در اثر ارتباط با دیگران اطالعات

موقعیت های متفاوت افراد در نردبان منابع و قندرت اسنت.

طیف گسترده شامل تمام افرادی است که فرد را به گونه ای می

بیشتری در پیرامون یک موضوع کسب کرده و آگاهی او بیشتر

براساس شواهد بیشترین بار بیماری ها و قسنمنت اعن نم

پذیرند و برای رفع مشکالتش وی را یاری رسانده و مورد

نابرابری سالمت در دنیا ناشی از عوامل اجتماعی می باشد .در

می شود.

حمایت قرار می دهند .دوستان ،خویشاوندان ،همسایگان،

افراد در آن رشد کرده ،زندگی و کار می کنند و نقش تنعنینینن
کننده ای در وضعیت سالمت ،کارکردها و پیامدهای کنینفنینت
زندگی آن ها دارد .عوامل اجتماعی تاثیرگذار در واقع بیناننگنر

اهداف توسعه سالمت پایدار ،1تاثیر شرایط اجتماعی بر سالمت
به رسمیت شناخته شده است .به گونه ای که چارچنو

اینن

اهداف نشان می دهد که در بسیاری از کشورها بدون کناهنش

معلمین ،همکاران و سایرین در این طیف گسترده قرار دارند.

 .4حمایت ارزیابی کننده :کسب اطالعاتی خاص که بر آن
اساس فرد از دیگران باز خورد دریافت کرده و بتواند خود را
مورد ارزیابی قرار دهد.

فقر ،برقراری امنیت غذایی ،امکان تحصیالت ،توانمنند سنازی

حمایت اجتماعی

زنان و اصالح شرایط زندگی در نواحی فقیر نشین و پرجمعنینت

بر دردسترس بودن و کیفیت ارتباط با افرادی که در

همه روابط منابع حمایت اجتماعی نیستند ،مگر آنکه فرد آنها را

دست یابی به اهداف سالمت مقدور نمی باشند و لنذا بندون

مواقع مورد نیاز منابع حمایتی را فراهم می کنند،

بعنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود درک کند.

پیشرفت و ترقی در عرصه سالمت ،دست یابی به سایر اهنداف
توسعه سالمت پایدار غیرممکن خواهد شد.

انواع حمایت اجتماعی به دو صورت ارزیابی می شوند:
• حمایت دریافت شده ()Received support
میزان برخورداری فرد از حمایت های آشکار هم چون کمک و
مساعدت عینی از سوی خانواده و دوستان است که می توان آن را با
اندازه گیری تعداد حامیان و میزان دسترسی و برخورداری فرد از

حمایت اجتماعی

انواع حمایت اجتماعی تعیین کرد.

یکی از عوامل اجتماعی مهمی که نقش تعیین کننده ای در

• حمایت درک شده ()Perceived support

سالمت افراد دارد ،حمایت اجتماعی است .براساس مدل

ادراک قابلیت دسترسی و کفایت انواع مختلف حمایت می باشد.

سازمان جهانی بهداشت ،حمایت اجتماعی یکی از تعیین

اغلب حمایت درک شده را معادل رضایتمندی و حمایت اجتماعی

کننده های اجتماعی واسطه ای است که در جهت تحقق

توام با احساسات مثبت می دانند.

1- Sustainable Health Development

حمایت اجتماعی و سالمت:
در طول دهه های اخیر توجه به نقش حمایت اجتماعی در
سالمت روانی ،جسمی و بهزیستی افراد رو به افزایش است.
مطالعات بسیاری نشان داده اند که افرادی که همسر ،دوست
و اعضای خانواده ای دارند که منابع
مادی ،ابزاری ،اطالعاتی و عاطفی
مورد نیاز شان را برآورده می کنند،
نسبت به کسانی که روابط اجتماعی
حمایت کننده کمتری دارند ،از
سالمت بهتری برخوردارند.

2-Emotional support
3 -Aid support

4-Informational support

مدل ضربه گیر ()Buffering

سنجش حمایت اجتماعی:

براساس مدل ضربه گیر ،حمایت اجتماعی در بهزیستی و

مفهوم حمایت اجتماعی اغلب براساس کمیت و کیفنینت روابنط و

سالمتی افراد در شرایط استرس زا موثر است .بدین صورت که

پیوندهای اجتماعی فرد با اعضای شبکه اجتنمناعنی اش ( روابنط

حمایت اجتماعی از افراد در مقابل اثرات بیماری زای ناشی از

خانوادگی ،دوستان ،عضویت در سازمانها و غیره) سنجیده می شود.

حوادث و شرایط استرس زا محاف ت می کند.

مبنای اندازه گیری های حمایت اجتماعی اغلب حول محور سنجش

نب
دااگشنه علوم بهزيستي وتوا خشي

انواع حمایت اجتماعی می باشد .ورای این محوریت اندازه گیری ها
اغلب با همدیگر تفاوت دارند ولی تاکنون روش ها بر حسب اهمنینت
رتبه بندی نشده اند .یکی از مهمترین تفاوت بین ابزارهنای انندازه
گیری ،تفاوت بر مبنای ارزیابی حمایت درک شده در مقابل حماینت
دریافت شده است.
در این مدل محاف ت از طریق دو مکانیسم انجام می شود:

آیتم های سوال در پرسش نامه حمایت درک شده ،بیشتر به

• ارزیابی شناختی:

سنجش شرایط حمایت فرضی بر اساس درک فرد گرایش دارند.

زمانی که فردباموقعیت استرس زا مواجه می شود ،مثالً بحران

مثالً » :اگر شما نیاز به کمک داشته باشید ،آیا کسی هست که بتواند به شما وام

مالی ،اگرازحمایت اجتماعی باالیی برخورددارباشدفشار روانی و

(قرض) کوچکی بدهد و شما را در حل مشکلتان یاری کند؟« در حالیکه

استرس های ناشی از مشکل مالی تعدیل شده ونسبت به کسی که

حمایت دریافت شده اغلب به تبادالت رفتاری که در طول یک

ازحمایت کمتری برخوردار است موقعیت را کمتر استرس زا تلقی می

دوره های زمانی مشخص (مانند هفته گذشته ،ماه گذشته )... ،اتفاق

کندچون احساس می کند با توجه به این حمایت ها می تواند

افتاده است ،مربوط می شود .مثالً » :در هفته گذشته کسی به شما پول

ازعهده مشکالت برآید.

قرض داده است؟ یا کسی درباره مشکالتتان با شما صحبت کرده است؟«

• تعدیل واکنش در برابر موقعیت استرس زا:
افرادی که ازحمایت اجتماعی برخوردار هستند ممکن است به
واسطه روابط اجتماعی حمایتی خود ،بتوانند بهتر و سریع تر راه حل
تهران -اوین-بلوار دانشجو-انتهای خیابان کودکیار

مناسبی برای مشکل یافته و متقاعد شوند که این مشکل خیلی هم
بزرگ نیست و فرد می تواند از عهده حل آن بر آید ،لذا تاثیرات
منفی استرس بر روی آن ها کمتر است.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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