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Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), is one of the acute and chronic disorder in
war veterans, which ,affects the mental health of their wives in addition to causing
problems in their lives. The main goal of this study was to evaluate the relationship
between perceived social support with secondary stress and mental health of wives
of psychiatric veterans, who refer to Tehran Sadr psychiatric Hospital. The statistical
samples of this study were 190 wives of psychiatric veterans who referred to Tehran
Sadr psychiatric clinic and randomly selected from these population samples in
2020. Data were collected using three standard questionnaires of Perceived Social
Support (Zimet et al, 1988), Secondary Stress (Motta et al, 1997), and general health
Questionnaires-28 (Goldberg and Hillier, 1979). Pearson correlation and
multivariate regression were used to test the hypotheses. The multivariate regression
analysis revealed that perceived social support was able to predict secondary stress
and mental health of statistical samples and also alone predict 33.3% of the changes
in secondary stress and 35.8% of the changes in secondary stress and mental health.
Therefore, it can be said that perceived social support is a significant predictor of
secondary stress and mental health of spouses of psychiatric veterans, and provides
psychological support services to this vulnerable group can play an important role in
ensuring their mental health.
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رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس ثانویه و سالمت روانی

ایران.
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کلیدواژهها :حمایت اجتماعی ادراکشده ،استرس ثانویه ،سالمت روانی ،همسران جانبازان اعصاب و روان.
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اختالل استرس پس از ضربه ،یکی از مشکالت حاد و مزمن اختالالت روانی جانبازان جنگ تحمیلی
بهشمار میرود که عالوه بر ایجاد چالش در زندگی آنها ،میتواند بر سالمت روانی همسران آنها نیز تأثیر
بگذارد .هدف این مطالعه ،بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس ثانویه و سالمت روانی در
همسران جانبازان اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکی صدر تهران بود .نمونه آماری پژوهش 192 ،نفر از
همسران جانبازان اعصاب و روان مراجعهکننده به بیمارستان روانپزشکی صدر تهران در سال  1399تشکیل
دادند که به صورت نمونهگیری تصادفی سیستماتیک از بین این جامعه آماری انتخاب شدند .ابزار مورد
استفاده ،پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده (زیمت ،داهلم ،زیمت و فارلی ،)1988 ،پرسشنامه استرس
ثانویه (موتا ،ژوسف ،رز ،سوزی و لیدرمن )1997 ،و پرسشنامه  28سوالی سالمت عمومی (گلدبرگ و
هیلیر )1979 ،بود .برای آزمون فرضیهها ،از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد حمایت اجتماعی ادراکشده ،قادر به پیشبینی استرس ثانویه و سالمت
روانی در افراد مورد مطالعه بوده و بهتنهایی توانسته است  33/3درصد از تغییرات استرس ثانویه و 35 /8
درصد از تغییرات استرس ثانویه و سالمت روانی را پیشبینی کند .لذا میتوان گفت ،حمایت اجتماعی
ادراکشده ،پیشبینی کننده معنیداری برای استرس ثانویه و سالمت روانی همسران جانبازان اعصاب و
روان بوده و ارائه خدمات حمایت روانی به این گروه آسیبپذیر میتواند نقش بسزایی در تأمین سالمت
روانی آنها داشته باشد.
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مقدمه
جنگ بهعنوان عامل استرسزای آسیبزا ،باعث گردیثده تثا رزمنثدگان و بازمانثدگان ،دچار
آسیبهای جسمی و روانی مثثزمن و حثثاد شثثده و اخثثتالل در عملکثثرد اجتماعی ،شغلی یا رفتاری
آنها و همسرانشان بهوجود آید (قدم پور ،حیدریانی و برزگر بفرویی .)1398 ،یکی از آسیبهای
روانی وارده ،ابتال به اختالل اسثترس پثس از ضثربه 1اسثت کثه مثیتوانثد پیامثدهای آزاردهنثده و
بلندمدت برای فرد آسیبدیده و افراد خانواده آنها داشته باشد (کثاممی ،بنثی جمثالی ،احثدی و
فرخی .)1391 ،اختالل استرس پس از ضربه ،سندرمی است که پس از مشاهده ،تجربثه مسثتقیم یثا
غیرمستقیم یک عامل استرسزای شدید روی میدهد که می توانثد بثه مثرگ واقعثی یثا تهدیثد بثه
مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود .بیمار نسبت به این تجربهها احساس ترس و درماندگی
میکند ،اغلب دچار تحریکپثذیری مسثتمر شثده تثال مثیکنثد از یثادآوری رویثداد و سثانحه
اجتناب نماید (گنجی.)1397 ،
یکی از شرایطی که میتواند فشار فزایندهای را بر افراد وارد آورد ،موقعیتی است کثه یثی آن
یکی از افراد خانواده دچار بیماری روانی است و بر اثر آن بیمار و اعضای خثانواده او بثه درجثات
متفاوت دچار بحران میشثوند (مثارتنز و ادینگتثون .)2019 ،2همسثران جانبثازان اعصثاب و روان،
غالباً بهدلیل تحریکپذیری مستمر همسران خود در یول زندگی دچثار مشثکالت زیثادی در بیثان
احساسات و برقراری ارتبایات اجتماعی مثیشثوند (حجتثی ،سثاربانی و علثی محمثدزاده.)1396 ،
وجود استرس زیاد و عدم دریافت حمایت اجتماعی و اقتصادی ،موجثب مثیشثود تثا تثابآوری،
کیفیت و رضایت از زندگی و عملکرد اجتماعی و خانوادگی در آنها کاهش یابد و دچار از خود
بیگثثانگی ،افسثثردگی و اسثثترس ثانویثثه 3گردنثثد (فرانسسیسثثکویک ،اسثثتوانوویس ،ژلوسثثیک،
روگانوویک و گورکوویس2007 ، 4؛ دبیر ،کیمبرل ،مایر ،گولیور و موریست.)2014 ،5
اصطالح استرس ثانویه ،اولین بار توسط استام )1999( 6برای بیان نشانههای آسیب بین کارکنان
مراکز مشاورهای که ارتباط نزدیک با افراد مبتال به اختالل استرس پس از ضربه داشتند به کار برده
شد ،لیکن امروزه در مورد ایرافیان و نزدیکان این بیماران نیز بهکار برده میشود .در واقع اسثتام از
استرس ثانویه ،بهعنوان استرس ناشی از ارائه کمک ،تمایل به کمک و واکنش هیجانی حمایثت از
)1. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD
2. Martenes & Addington
3. Secondary Stress
4. Franciskovic, Stevanovic, Jelusic, Roganovic & Grkovic
5. DeBeer, Kimbrel, Meyer, Gulliver & Morissette
6. Stamm
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یک فرد آسیب دیده یاد میکند (کالریک ،فرانسیسکویک ،ابردالج ،پتریک ،بریتویک و زوکو،1
 .)2012تأثیر عالئم استرس ثانویه در فرد موجب میگردد تا در روابط اعضثای خثانواده و پویثایی
نظام خانواده اختالل ایجاد شود و بهعنوان یک عامل استرسزای مزمن برای همسر جانبازان ،منشاء
مشکالت زیادی در خانواده گردد .شدت عالئم فرد مبتال به اختالل استرس پس از ضربه میتوانثد
باع ایجاد نشانههای ضربه در شریک زندگی شود و عالئمی مانند افسردگی ،اضطراب و انزوا را
در وی ایجاد کند (هنری ،اسمیت ،ارکولتا ،ساندرز ،گثاف ،ریزبیثک 2و دیگثران .)2011 ،آسثیب
ثانویه ،بهعنوان یک سندرم دارای عالئمی شبیه عالئم اختالل استرس پس از ضثربه 3شثامل تجربثه
مجدد رویداد ،برانگیختگی و اجتناب میباشد ،لیکن فثرد آسثیبدیثده مسثتقیماً رویثداد را تجربثه
نکرده است (فیگلی و کیسر .)2012 ،4بنابراین میتوان گفت خانوادههای جانبازان اعصاب و روان
بهخصوص همسران آن ها در مقایسه با دیگران ،بیشتر در معرض استرس ثانویه قثرار دارنثد ،و بایثد
مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند با دستیابی به سالمت روانی ،5عملکرد مناسبتری در خثانواده و
جامعه داشته باشند (اسکافی نوغانی ،نایقیان ،شیرینزاده دستگردی ،محمدزاده و نجفی.)1394 ،
سالمت روانی ،بهنظر گلدبرگ ( ،)1972قابلیت ارتباط هماهنگ بثا دیگثران ،اصثالح و تغییثر
محیط فردی و اجتماعی ،حل تضادها بهیور مؤثر و مناسثب اسثت .نبثود سثالمت روانثی ،موجثب

میشود تا روابط انسان ها با یکدیگر نامناسب و احساسات ،هیجانات و افکار دچار آشفتگی گردد،
این شرایط موجب بروز بیماریهای روانتنی ،اضطراب ،افسردگی و اختالل در عملکرد اجتمثاعی
میشود (نورباال ،فقیه زاده ،کمثالی ،بثاقری یثزدی ،حثاجبی ،موسثوی و دیگثران .)2017 ،بنثابراین
سالمت روانی ،نقش بسزایی در ایجاد رفتارهای سازگارانه ،و رویارویی مؤثر افثراد بثا مشثکالت و
چالشهای زندگی دارد که با تأمین حمایت اجتماعی ادراکشثده ،6ایثن اثثرات افثزایش مثییابثد
(کهن ،اندروود ،گاتلیب و بنجامین.)2000 ،7
حمایت اجتماعی ادراکشده ،عاملی است که تأثیرات زیادی بر وضعیت جسمی و روانی افراد
آسیب دیده از شرایط آسیبزا دارد و بهعنوان یک عامل تعدیلکننده مؤثر در مقابله با این شرایط
عمل میکند (تجلی ،صبحی و قنبرپناه .)2010 ،اینگونه حمایتها از یثرف دوسثتان ،خثانواده و
سایرین ،زمینهساز سالمت روانی ،بهزیستی روانشناختی وکاهش فشار روانی در افرادآسیب دیثده
1. Klaric, Franciskovic, Obrdalj, Petric, Britvic & Zovko
2. Henry, Smith, Archuleta, Sanders, Goff, Reisbig
)3. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD
4. Figley & Kiser
5. Mental Health
6. Perceived Social Support
7. Cohen, Underwood, Gottlieb & Benjamin
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شده و تعلق خایر و پذیر کمک از یرف دیگران را موجب میگثردد (دلیثر و قاسثمی1398 ،؛
سیف زاده .)1395 ،حمایت اجتماعی ادراکشده با سالمت روانی ،رابطه معنیدار داشته و افثرادی
که از حمایت اجتماعی ادراکشده بثاالتری برخوردارنثد وضثعیت سثالمت روانثی بهتثری دارنثد
(جوکیک ،مارجا ،پوزگاین و تاالپکو .)2020 ،1همچنین حمایت اجتماعی ادراکشده بثا اسثترس
ثانویه رابطه معنیدار داشته و میتواند سطح استرس ثانویه را در ارائهدهندگان خدمات کاهش دهد
و موجب سالمت روانی افراد مبتال به استرس ثانویه گردد (رز ،استکت ،امرت-آرونسثون ،بثراون،
موروف و دوئه.)2020 ، 2
جانبازان جنگ تحمیلی ،از جمله گثروههثای آسثیبپثذیر هسثتند کثه از عالئثم حثاد و مثزمن
اختالالت روانی ،رفتار تهاجمی ،تعارض و در بعضی موارد از عالئم اختالالت شدید روانثی رنثج
میبرند که تا سالیان دراز ممکن است در آنها تداوم داشته باشد .نه تنها افرادی که مستقیماً درگیثر
جنگ بودهاند بلکه خانواده آنها نیز در دوران جنگ و بعد از آن بهدلیل آثثار روانثی و اجتمثاعی
حضور جانباز در جبهههای جنگ ،آسیبپذیر بوده و به نظر میرسد با برگشت جانباز به خثانواده،
همسران و فرزندان آنها نیز تحت تأثیر پیامدهای جنگ قرار داشته باشند (هبر.)2009 ،3
یکی از مشکالت روانی جانبازان و بازماندگان ناشی از جنگ ،اخثتالل اسثترس پثس از ضثربه
است که پس از مواجهه و رویارویی با یک حادثه و رویداد تهدیدکننده ،با عالئم روانثی همچثون
تجربه مجدد و کابوس شبانه ،اجتناب و تحریکپذیری مستمر همراه بثا کثاهش آسثتانه تحمثل در
فرد همراه میگردد (حاجیعابد ،باقری و اصغرنژاد .)1390 ،پیامثدها و عثوارض جسثمی و روانثی
ناشی از جنگ میتواند حتی در دوران جنگ و سالها بعد از آن در بازمانثدگان و ایرافیثان آنهثا
وجود داشتهباشد .از این رو توجه به سالمت جسمی و روانی رزمندگان و جانبازان و خانواده آنهثا
بهویژه همسر جانباز از اهمیت باالیی برخوردار است .بیتوجهی به سالمت روانی آنهثا مثیتوانثد
آرامش و ثبات روانی در حوزههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد را در خانواده و جامعه
تحت تأثیر قرار دهد (زاهدی اصل و صالح .)1393 ،خانواده و همسران جانبثازان اعصثاب و روان،
از احساس انزوا ،تنهایی ،از خود بیگانگی ،عزت نفس پایین ،درماندگی ،احساس گنثاه ،افسثردگی
و سایر مشکالت روانی رنج میبرند (دبیر و دیگران .)2014 ،از یرفی دیگر زنثدگی بثا یثک فثرد
جانباز بهعنوان همسر سبب میشود به مرور زمان فرآیندهای روانشناختی آنها دچار آسیب شثود
و آنها دچار استرس ثانویه شوند (مظفری.)1397 ،
1. Jukic, Marija, Pozgain & Talapko
2. Ross, Steketee, Emmert-Aronson, Brown, Muroff & DeVoe
3. Heber
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مرور بررسیها داللت براین دارند که بیش از سیدرصثد همسثران جانبثازان مبثتال بثه اخثتالل
استرس پس ضربه ،از معیارهای استرس ثانویه رنج میبرند (فرانسیسکویک و دیگثران .)2007 ،در
مطالعه دیگری که بر روی همسران جانباز اعصاب و روان انجام گرفت نشثانداد زنثدگی یثوالنی
مدت با فردی که دچار اختالل استرس پس از ضربه است ،میتواند بیش از نیمی از آنها را از نظر
روانی آسیبپذیر نموده استرس ثانویه را در آنها بهوجثود آورد (دژکثام و امثین الرعایثا 1382 ،و
دبیر و دیگران .)2014 ،تأثیر عالئم ایجاد شده موجب مثیگثردد تثا در روابثط اعضثای خثانواده و
پویایی نظام خانواده اخثتالل ایجثاد شثده و بثهعنثوان یثک عامثل اسثترسزای مثزمن بثرای همسثر
جانبازان ،منشاء مشکالت زیادی در خانواده شود (هنری و دیگران.)2011 ،
تجربه سه سال کار در بیمارسثتان روانپزشثکی صثدر بثا جانبثازان اعصثاب و روان و همچنثین
گو دادن به مشکالت خانواده آنها بهویژه همسران آنها ،محقثق را بثرآن داشثت تثا بثا مطالعثه
شرایط روانی زندگی آنها گام مؤثر ی را در ارائه خدمات بهداشت روانی بثردارم .در مصثاحبه بثا
جانبازان اعصثاب و روان و همچنثین خثانواده آنهثا مشثخگ گردیثد همسثران آنهثا از کمتثرین
حمایت اجتماعی برخوردارند و از لحاظ سالمت روانی نیز از استرس و پیامثدهای مراقبثت از ایثن
جانبازان رنج میبرند و هیچگونه حمایت روانی و اجتمثاعی در ایثن رابطثه دریافثت نمثیکننثد .از
اینرو سعی گردید با مرور پیشینه مطالعاتی و پژوهش در رابطه بثا وضثعیت روانثی و اجتمثاعی ایثن
همسران ،ایالعات مؤثری را در اختیار مسئولین قرار دهد تا با برنامهریثزیهثای اساسثی گثامهثای
مؤثری در جهت ارتقای سالمت روانی آن ها برداشته شود .با توجه به عدم دستیابی به مطالعهای که
رابطه بین حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس ثانویه و سالمت روانی همسران جانبازان اعصاب
و روان و با توجه به اهمیت توجه به این گروه آسثیبپثذیر ،ایثن پثژوهش درصثدد فثراهم نمثودن
ایالعات پیرامون شرایط روانی و اجتماعی آنها بوده تا بتثوان بثا برنامثهریثزیهثای اصثولی ،گثام
مؤثر ی را در جهت بهبود شرایط جسمی ،روانی و همچنثین ارتقثاء عملکثرد جانبثازان ،همسثران و
اعضای خانواده آن ها برداشت و موجبات افزایش عملکثرد روانثی و اجتمثاعی را در آنهثا فثراهم
آورد.

روش
این پژوهش از نظر هثدف ،بنیثادی و از نظثر شثیوه جمثعآوری ایالعثات ،توصثیفی و از نثوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه همسران جانبازان اعصاب و روان تشکیلدادنثد
که از فروردین  1399تا پایان اسفند  1399به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان روانپزشکی صدر
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مراجعه نموده بودند .براساس آمار واحد پذیر بیمارستان ،در یول سال  ،1399حدود  615نفر از
این جانبازان جهت درمان مراجعه داشتهاند .نمونه آماری این پژوهش را  210نفر از همسران جانباز
مراجعثثهکننثثده بثثه درمانگثثاه اعصثثاب و روان بیمارسثثتان روانپزشثثکی صثثدر کثثه بثهیثثور تصثثادفی
سیستماتیک از جامعه آم اری انتخاب شدند تشکیل دادنثد .ایثن تعثداد نمونثه بثا اسثتفاده از فرمثول
کوکران (محمثدداوودی و حجتثی ،)1395 ،و بثا درنظثر گثرفتن  p=q=0/50 ،n=615و d=0/05
بهدست آمد .رو نمونهگیری از روی لیست موجود در واحد پذیر بیمارسثتان ،بثدین صثورت
بود که از تقسیم  615بر تعداد نمونه یعنی  ،210عدد  3بهعنوان فاصثله نمونثهگیثری بثهدسثتآمثد.
سپس از عدد  1تا ( 3فاصله نمونهگیری) عدد تصادفی  2بهعنوان اولین آزمثودنی تعیثین گردیثد و
بدنبال آن به عدد  ،3فاصله نمونهگیری اضافه شد ،درنتیجه نفر پنجم لیست بهعنوان دومین نمونه ،به
عدد  ،5فاصله نمونهگیری یعنی  3اضافه گردید تا آزمودنی سوم ،نفر  9از روی لیست انتخاب شد.
این عمل آنقدر ادامه یافت تا لیست  210نفر از این جانبازان بهدست آمد .از مجموع  210نفر نمونه
آماری 7 ،نفر بهدلیل عدم همکاری و  11نفر بهدلیل ناقگ بودن ایالعات ثبثت شثده ،از مجموعثه
آزمودنیها حذف گردیدنثد ،درنتیجثه ایالعثات مربثوط بثه  192نفثر وارد کثامپیوتر گردیثد و بثا
استفاده از نرمافزار کامپیوتری  SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .برای دسترسثی
به گروه نمونه (همسر جانبازان اعصاب و روان) ،از شماره تلفن موجود در پرونده جانبازان استفاده
گردی د و ضمن تماس تلفنی ،با معرفی و بیان هدف اصلی پژوهش ،کسب موافقت و رضایت آنها
بهدست آمد .تأکید گردید که کلیه ایالعات پرسشنامهها محرمانه خواهدماند و نام و نام خانوادگی
آنها ثبت نخواهد شد .با توجه به شرایط بیماری کووید ،19-سؤاالت از یریق تلفثن بثرای نمونثه
آماری خوانده شد و پاسخها ثبت گردید .پرسشگری از  10اسفند  1399آغاز و تا دهم اردیبهشت
ماه  1400ادامه یافت .ابزار گثردآوری ایالعثات ایثن پثژوهش ،سثه پرسشثنامة حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده ،استرس ثانویه و پرسشنامه  28سوالی سالمت عمومی بود.
 )1پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده :به منظور بررسی حمایت اجتمثاعی ادراکشثده ،از
پرسشنامه زیمت ،داهلثم ،زیمثت و فثارلی،1کثه در سثال  1988سثاخته شثده اسثتفاده گردیثد .ایثن
پرسشنامه ابزاری است چند بعدی ،که دارای  12سوال بوده و سه خرده مقیاس حمایت اجتماعی از
یرف دوستان ،خانواده و افراد مهم دیگر زندگی را دربر میگیرد .سؤاالت پرسشنامه لیکرتی پثنج
گزینهای شامل کامال مخالفم (1نمره) ،مخالفم (2نمره) ،نظری نثدارم (3نمثره) ،مثوافقم (4نمثره) و
کامال مثوافقم ( 5نمثره) مثیباشثد .سثؤاالت  8 ،4 ،3و  11پرسشثنامه ،حمایثت اجتمثاعی از سثوی
1. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley
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خثثانواده؛ سثثؤاالت  9 ،7 ،6و  12حمایثثت اجتمثثاعی از سثثوی دوسثثتان ،و سثثؤاالت  5 ،2 ،1و 10
حمایت اجتماعی از سوی افراد مهم دیگر را میسنجد و نمره کل مقیاس از جمع نمثرات افثراد در
 12سوال پرسشنامه بهدست میآید .حداقل نمره ممکن  12و حداکثر  60میباشد (حاتمیان ،کرمی
و مومنی .)1396 ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبثا در نمونثههثای غیربثالینی ،بثین
 0/81تا  0/98و در نمونههای بالینی  0/92تا  0/94بوده و روایثی پرسشثنامه بثرای کثل پرسشثنامه و
خرده مقیاسهای آن  0/93تثا  0/98گثزار شثده اسثت (زیمثت و دیگثران .)1988 ،روایثی ایثن
پرسشنامه ،در بررسی انجام گرفتثه توسثط ادواردز )2004( 1کثه بثا اسثتفاده از ضثرایب همبسثتگی
پیرسون بین نمره کل و خرده مقیاسهای پرسشنامه انجام گرفته بین  0/89تا  0/93بثوده اسثت .کثه
نشاندهنده روایی مطلوب پرسشنامه میباشد .پایایی مقیاس در مطالعه سلیمی ،جوکار و نیثک پثور
( )1388که با استفاده از ضریب آلفای کرونبثا انجثام گرفثت بثرای سثه بعثد حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده از سوی خانواده ،دوستان و افراد مهم زنثدگی بثه ترتیثب 0/86 ،0/86و  0/82گثزار
شده است.
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه در این مطالعه ،از آلفای کرونبا استفاده گردیثد .نتثایج نشثان
داد میزان آلفای کرونبا برای کل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراکشده برابثر  ،0/861از سثوی
خانواده  ،0/817از سوی دوستان  0/751و از سثوی افثراد مهثم زنثدگی  0/694اسثت .در راسثتای
تعیین میزان روایی پرسشنامه ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .روایی محتوای سواالت این
پرسشنامه توسط اساتید روانسنجی و استاد راهنمای پایاننامه مورد تأیید قرار گرفت .روایثی سثازه
این پرسشنامه از یریق محاسبه همبستگی پیرسون بین نمره خرده مقیاسهای پرسشنامه با یکدیگر و
با نمره کل آن ،بهدست آمد .نتایج این مطالعه نشان داد دامنثه ضثرایب همبسثتگی دو متغیثری بثین
مؤلفه های تشکیل دهنده این پرسشنامه بین  0/603تا  0/883قرار دارد که از لحاظ آماری در سطح
 p<0/01معنیدار بود .لذا میتوان گفت ایثن پرسشثنامه ،ابثزاری مناسثب جهثت سثنجش حمایثت
اجتماعی ادراکشده در جامعه آماری بهشمار میرود.
 )2پرسشنامه استرس ثانویه :در این مطالعه از پرسشنامه استرس ثانویه تدوینیافتثه توسثط موتثا،

ژوسف ،رز ،سوزی و لیدرمن ،2که در سال  1997ساخته شده استفاده گردید .این پرسشنامه حاوی
 17سؤال بوده که با الگوگیری از آزمون خستگی ناشی از غمخواری فیگلی و بر اساس مالکهای
اختالل استرس پس از ضربه در چهارمین یبقثهبنثدی اخثتالالت روانپزشثکی تثدوین یافتثه اسثت.
سؤاالت پرسشنامه لیکرتی بوده و در مقیاس پثنج درجثهای از هرگثز ( 1نمثره) ،بنثدرت ( 2نمثره)،
1. Edwards
2. Motta, Joseph, Rose, Suozzi & Leiderman
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بعضی اوقات ( 3نمره) ،اغلب اوقات ( 4نمره) و همیشه ( 5نمره) نمرهگذاری میگردد .نمثره کلثی
بهدست آمده از پرسشنامه نشاندهنده وضعیت استرس آسیب ثانویثه در فثرد بثهشثمار مثیرود کثه
حداقل نمره ممکن  18و حداکثر  90میباشد .اعتبار و روایثی پرسشثنامه ،نشثان داد ایثن مقیثاس از
همسانی درونی خوبی برخوردار بوده (بین  0/75تثا  )0/88و اعتبثار بازآزمثایی آن  0/87مثیباشثد.
ضریب همبستگی نمرات حاصل از این مقیاس با مقیثاس افسثردگی بثک برابثر  0/64بثوده کثه در
سطح  p<0/05معنی دار بوده است (موتا و دیگران .)1997 ،میزان آلفای کرونبا بهدستآمده در
این پژوهش ،برای پرسشنامه استرس ثانویه  0/918بوده کثه نشثاندهنثده پایثایی مناسثب پرسشثنامه
است.
1
 )3پرسشنامه  28سوالی سالمت عمومی :این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلیثر در سثال 1979
ساخته شده و ابزاری است با ماهیت چندگانه و خود اجرا که قابلیت اجرا در سطح جامعثه ،مراکثز
درمثثانی و موقعی ثتهثثای مختلثثف دیگثثر را دارد و دربرگیرنثثده  4خثثرده مقیثاس جسثثمانیسثثازی،
اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در کثارکرد اجتمثاعی و افسثردگی مثیباشثد .سثؤاالت  1تثا 7
مربوط به مقیاس جسمانیسازی ،از سؤال  8الی  14مربوط به مقیاس اضطراب ،از سؤال  15الی 21
مربوط به مقیاس اختالل در عملکرد اجتماعی و از سؤال  22الثی  28مربثوط بثه مقیثاس افسثردگی
میباشد (گلدبرگ و هیلیر .)1979 ،سؤاالت بهصورت لیکرتی از خیثر ( 0نمثره) ،کمثی (1نمثره)،
زیاد (2نمره) و خیلی زیاد ( 3نمره) نمرهگذاری شده و نمره کل از مجموع نمرات  28سوال و نمره
هر مقیاس با جمع نمره سواالت آن مقیاس بهدست میآید .بنابراین نمره کل افراد بین  0تا  84متغیر
خواهد بود .بر اساس شیوه نمرهگذاری لیکرتی ،فردی که نمره کل پرسشنامه وی  22و کمتر گردد
نشانه سالمت روانی و نمره  23نمره و بثاالتر ،بثهعنثوان فثرد مشثکوک بثه اخثتالل روانثی قلمثداد
می گردد .مطالعات انجام شده درخصوص روایی و پایایی پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان و
ایران ،نشان دهنده پایایی و روایی مطلوب و مناسب پرسشنامه است (نورباال و دیگران.)2017 ،
برای تعیین پایایی پرسشنامه  28سوالی سالمت عمومی در این مطالعه از آلفای کرونبا استفاده
گردید .نتایج تحلیل آماری نشان داد آلفای کرونبا برای نمره کل پرسشنامه برابر  ،0/935مقیثاس
جسمانیسازی  ،0/857اضطراب  ،0/902عملکرد اجتماعی  0/672و برای مقیاس افسردگی 0/898
است .برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی محتوا و سازه استفاده شد .بررسثی محتثوایی سثواالت
توسط استاد راهنمای پایان نامه و همچنین روایی سازه از یریق محاسبه همبستگی پیرسون بین نمره
خرده مقیاسهای پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل آن ،بهدست آمد .نتایج مطالعه نشثان داد دامنثه
1. Goldberg & Hillier
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ضرایب همبستگی دو متغیری بین مؤلفههای تشکیلدهنده پرسشنامه بین  0/431تا  0/926قرار دارد
و همه ضرایب محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح  0/01خطا با عدد صفر تفاوت معنیدار دارد،
لذا میتوان گفت این پرسشنامه و هریک از مؤلفههای مورد سنجش در آن ،پیشبینیکننده مناسبی
برای سنجش سالمت روانی در جامعه آماری مورد مطالعه است.

یافتهها
ایالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار ،کجی و کشیدگی نمرات افثراد مثورد مطالعثه در
متغیر حمایت اجتماعی ادراکشده ،استرس ثانویه و سالمت روانی در جدول ،1آورده شده است.
جدول .1میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی نمره حمایت اجتماعی ادراکشده ،استرس ثانویه و
سالمت روانی
میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

متغیرها

33/547

11/064

-0/047

-0/955

از سوی خانواده

10/490

4/253

0/235

-0/986

از سوی دوستان

11/635

4/241

-0/115

-1/045

از سوی سایر افراد

11/422

4/213

-0/239

-0/967

نمره کل استرس ثانویه

48/448

16/613

0/058

-0/929

نمره کل سالمت روانی

32/188

15/266

0/663

-0/812

جسمانی سازی

8/594

4/593

0/664

-0/530

اضطراب

8/771

5/102

0/597

-0/591

عملکرد اجتماعی

9/333

3/194

0/537

0/467

افسردگی

5/537

5/023

0/861

-0/120

نمره کل حمایت اجتماعی ادراکشده
خرده مقیاسهای
حمایت اجتماعی
ادراکشده

خرده مقیاسهای
سالمت روانی

براساس مندرجات جدول  1چون مقدار کجی و کشثیدگی بثهدسثت آمثده از توزیثع فراوانثی
نمرات افراد در کلیه متغیرهای مورد مطالعه در بازه ( )-2 ،2قرار دارد ،نشاندهنثده ایثن اسثت کثه
توزیع نمرات در کلیه متغیرهای مورد مطالعه و مؤلفههای آن متقارن میباشد .بررسی مفروضههثای
نرمال بودن دادهها ،با استفاده از آزمون گولموگروف -اسمیرنوف ،در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات آزمودنیها
متغیرها

آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

حمایت اجتماعی ادراکشده

0/981

192

0/847
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آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

متغیرها
استرس ثانویه

0/959

192

0/292

سالمت روانی

0/933

192

0/061

براساس یافتههای جدول  ،2چون سطح معنی داری بهدسثت آمثده از آزمثون گولمثوگروف-
اسمیرنوف بر روی هر سه متغیر مورد مطالعه ،بیشتر از  0/05بثود ،لثذا مثیتثوان گفثت توزیثع ایثن
متغیرها در حد نرمال است .لذا میتوان گفت واریانس نمرات افراد در متغیرهثای مثورد مطالعثه از
تجانس الزم جهت آزمون فرضیهها برخوردار است .ایالعات مربوط به بررسی رابطه بین حمایثت
اجتماعی ادراکشده ،با استرس ثانویه و سالمت روانی در جدول  3ارائه گردیده است.
جدول  .3همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی ادراکشده
با استرس ثانویه و سالمت روانی در آزمودنیها
ضریب همبستگی

درجه آزادی

سطح معنی داری

متغیرها
حمایت اجتماعی ادراکشده و استرس ثانویه

-0/577

192

P< 0/001

حمایت اجتماعی ادراکشده و سالمت روانی

-0/298

192

P< 0/001

همانطور که یافتههای جدول  ،3نشان میدهد ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتمثاعی
ادراکشده و استرس ثانویه ( ،)r= -0/577بوده و نشان میدهد بین حمایت اجتماعی ادراکشثده
و استرس ثانویه ارتبثاط منفثی معنثیدار در سثطح  P< 0/001وجثود دارد .همچنثین بثین حمایثت
اجتماعی ادراکشده و سالمت روانی ( ،)r= -0/298بوده و نشثان مثیدهثد بثین دو متغیثر ارتبثاط
منفی معنیدار در سثطح  P< 0/001وجثود دارد .بثدین معنثی کثه نمثره بثاالی حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده با نمره پایین در پرسشنامه سالمت عمومی همثراه اسثت و داللثت بثراین دارد هثر چثه
حمایت اجتماعی ،بیشتر؛ سالمت روانی مناسبتر و استرس ثانویه کمتری دارد .ایالعات مربوط به
رگرسیون چند متغیره به شیوه ورود ،بین تمامی مؤلفههای حمایت اجتماعی ادراکشثده (از سثوی
خانواده ،از سوی دوستان و از سوی سایر افراد) و استرس ثانویه همسران جانبازان اعصثاب و روان
در جدول  4آورده شده است.
نتایج جدول  ،4نشاندهنده این است که از بثین مؤلفثههثای حمایثت اجتمثاعی ،فقثط حمایثت
اجتماعی ادراکشده از سوی خانواده ،پیشبینیکننده معنیداری برای استرس ثانویثه در همسثران
جانبازان اعصاب و روان بهشمار میرود 39/6 .درصد از واریانس استرس ثانویه توسثط سثه خثرده
مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده (یعنی حمایت اجتمثاعی از یثرف خثانواده ،دوسثتان و سثایر
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افراد) پیشبینی می شود .همچنین با افثزایش یثک انحثراف اسثتاندارد در نمثره حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده از سوی خانواده ،نمره استرس ثانویه  0/53انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
جدول .4نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه ورود برای پیشبینی استرس ثانویه از طریق مؤلفههای
حمایت اجتماعی
مدل

R

1

0/629

R square
0/396
B

متغیرهای پیش بین
مقدار ثابت

Adjusted R square

خطای استاندارد برآورد

0/386
خطای استاندارد

13/061
F =41/048, P= 0/000
t

بتا

سطح معنیداری

20/973

3/030

-

6/923

0/000

حمایت اجتماعی از سوی خانواده
حمایت اجتماعی از سوی دوستان

2/071
0/631

0/320
0/325

0/530
0/161

6/468
1/938

0/000
0/054

حمایت اجتماعی از سوی سایر افراد

-0/140

0/300

0/035

0/466

0/642

ایالعات مربوط به رگرسیون چنثد متغیثره بثه شثیوه ورود بثین مؤلفثههثای حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده (از سوی خانواده ،دوستان و سایر افراد) و سالمت روانی همسران جانبثازان اعصثاب و
روان در جدول  5آورده شده است.
جدول .5نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه ورود برای پیشبینی سالمت روانی از طریق مؤلفههای
حمایت اجتماعی
مدل
1

R
0/314

R square

Adjusted R square

0/098

خطای استاندارد برآورد
14/611
F =6/838, P= 0/000

0/084

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

17/891

3/041

-

حمایت اجتماعی از سوی خانواده
حمایت اجتماعی از سوی دوستان

0/062
0/349

0/359
0/365

0/017
0/097

0/172
0/955

0/839

0/333

0/232

2/495

متغیرهای پیش بین

حمایت اجتماعی از سوی سایر افراد

t

بتا

سطح معنیداری

5/261

0/000
0/864
0/341
0/013

نتایج جدول  5نشاندهنده آن است که از بین مؤلفههای حمایت اجتمثاعی ادراکشثده ،فقثط
حمایت اجتماعی از سوی سایر افراد ،پثیشبینثیکننثده معنثیداری بثرای سثالمت روانثی همسثران
جانبازان اعصاب و روان بهشمار میرود .حدود  10درصد از واریانس سثالمت روانثی توسثط سثه
خرده مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده (یعنی حمایت اجتمثاعی از یثرف خثانواده ،دوسثتان و
سایر افراد مهم زندگی) پیشبینی میشود .همچنثین بثا افثزایش یثک انحثراف اسثتاندارد در نمثره
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حمایت اجتماعی ادراکشده از سوی سایر افراد ،نمره سالمت روانثی  0/23/2انحثراف اسثتاندارد
افزایش خواهد یافت .جدول  ،6نتثایج مربثوط بثه تحلیثل رگرسثیون مؤلفثههثای اسثترس ثانویثه و
سالمت روانی با حمایت اجتماعی ادراکشده همسران جانبازان اعصاب و روان به رو گامبهگام
را نشان میدهد.
جدول .6تحلیل رگرسیون چندمتغیره حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس ثانویه وسالمت روانی بروش
گام به گام
شاخص آماری
متغیر پیش بین/
مالک

MR

حمایت اجتماعی
ادراکشده /استرس

0/577

همبستگی
چندگانه

ضریب تعیین
RS

ثانویه و سالمت
روانی

احتمال P

1

2

B= 0/384

0/333

ثانویه
حمایت اجتماعی
ادراکشده /استرس

نسبت F

ضرایب رگرسیون  Bو β

مقدار ثابت a

F= 94/982

β= 0/577

P< 0/000

t= 9/746

-

14/919

p= 0/000

0/598

0/358

B= 0/345

B= 0/368

F=52/619

β= 0/517

β= 0/167

P< 0/000

t= 8/286

t= 2/678

p= 0/000

p= 0/008

14/813

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به رو گامبهگام (جدول  ،)6نشان داد که حمایت اجتماعی
ادراکشده ،قابلیت پیش بینی متغیرهای استرس ثانویه و سالمت روانی را دارد .ضثریب همبسثتگی
چندگانه ترکیب خطی برای متغیر استرس ثانویه  MR=0/577و ضریب  RS=0/333بوده و بثرای
ترکیب دو متغیر استرس ثانویه و سالمت روانی MR=0/598 ،و ضریب  RS=0/358بهدست آمده
که درسطح  p<0/001معنیدار میباشد .بر اساس نتایج رگرسیون خطی ،متغیثر حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده ،بهتنهایی میتواند  33/3درصثد از کثل تغییثرات اسثترس ثانویثه و  35 /8درصثد کثل
تغییرات استرس ثانویه و سالمت روانی را پیشبینی کند.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس ثانویه و سالمت
روانی در همسران جانبازان اعصاب و روان مراجعهکننده به بیمارستان روانپزشکی صدر تهران بود.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراکشده و استرس ثانویثه رابطثه منفثی
معنیدار وجود دارد .بدین معنی که نمره باالی حمایت اجتماعی ادراکشده ،با نمره پایین استرس
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ثانویه همراه بوده و برعکس نمره پایین حمایت اجتماعی ادراکشده با نمره بثاالی اسثترس ثانویثه
مطابقت داشته است .ایثن یافتثه بثا نتیجثه بررسثی اسثکافی نوغثانی و دیگثران ( )1394و موسثویان
خراسانی ،وقار سیدین ،زارعثی و شثفیعی ( )1398همخثوانی دارد ،کثه نشثان دادنثد بثین حمایثت
اجتمثثاعی ادراکشثثده و اسثثترس ثانویثثه ،ارتبثثاط منفثثی معن ثیدار وجثثود دارد .مظفثثری ( )1397و
فرانسیسکویک و دیگران ( ،)2007در بررسیهثای خثود دریافتنثد همسران افثراد جانبثاز ،بثهدلیثل
رویارویی با عوارض ناشی از معلولیتهای جسمی و روانی به جامانده در جانبازان ،دچثار اسثترس
ثانویه گردیده ،استرسی که عملکرد جسمی ،روانی و اجتماعی آنها را کاهش مثیدهثد ،درنتیجثه
وجود حمایت اجتماعی میتواند آسیبپذیری روانی را در شرایط استرسزا کاهش دهد .نتایج این
بررسی همچنین نشان داد که مؤلفههای حمایثت اجتمثاعی ادراکشثده ،قثادر بثه پثیشبینثی 39/6
درصد از واریانس استرس ثانویه در افراد مورد مطالعه بوده و از بین مؤلفههثای حمایثت اجتمثاعی
ادراکشده ،فقط حمایت اجتماعی از سوی خانواده ،پیشبینیکننده معنیداری برای استرس ثانویه
در همسران جانبازان اعصاب و روان بهشمار میرود .منابع حمایتی هثر فثرد در زنثدگی ،مثیتوانثد
فشار روانی و استرس را در آنها کاهش دهد ،و توانایی برخورد با چالشها و استرسهای زندگی
را افزایش دهد (مائیریان2016 ،1؛ فرایدلنثدر ،ریثد ،شثوپاک و کریبثی .)2007 ،2بثهنظثر مثیرسثد
حمایثثت اجتمثثاعی ادراکشثثده ،یثثک عامثثل تعثثدیلکننثثده مثثؤثر در مواجهثثه و مقابلثثه بثثا شثثرایط
استرسزای زندگی بوده و میتواند با کاهش استرس ،مرفیت تثابآوری را در همسثران جانبثازان
اعصاب و روان افزایش دهد.
یافتههای این پژوهش نشان داد بین حمایت اجتمثاعی ادراکشثده و سثالمت روانثی همسثران
جانبازان اعصاب و روان رابطه منفی معنیدار وجود دارد .این یافته با نتایج بررسیهای انجام گرفته
توسط عبداهللزاده رافی ،حسن زاده ،احمدی ،یاهری و حسثینی ( )1391و دلیثر و قاسثمی ()1398
همخوانی دارد .آن ها در بررسی خود بثدین نتیجثه رسثیدند بثین حمایثت اجتمثاعی ادراکشثده و
سالمت روانی افراد ارتباط معنیدار وجود دارد ،افرادی که از حمایت اجتمثاعی بثاال برخوردارنثد
سالمت روانی مناسبتری در مقایسه با افراد فاقد حمایت اجتماعی دارند .حمایت اجتماعی ،یکثی
از عوامل بسیار مهم در تأمین سالمت روانی بهشمار میرود و ارتباط معنیداری بین سثطوح پثایین
حمایت اجتماعی و بروز بیماریهای روانی همچون اضطراب و افسردگی وجثود دارد .نتثایج ایثن
مطالعه همچنین داللت براین دارد که حمایت اجتماعی ادراکشده ،حدود  10درصد از واریثانس
سالمت روانی را پیشبینی میکند و از بین مؤلفههای حمایثت اجتمثاعی ،فقثط حمایثت اجتمثاعی
1. Mairean
2. Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie
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ادراکشده از سوی سایر افراد ،پیشبینیکننده معنیداری برای سالمت روانثی همسثران جانبثازان
اعصاب و روان می باشد که با نتایج چنگ ،لی ،لو ،سوننشتاین ،کاالمار و ژجیب هثوی 1و دیگثران
( )2014و روسان ،گودوین و استانسفلد )2012( 2همخوانی دارد ،لیکن با نتثایج بررسثی آسثایش،
حسام ،قربانی ،شریعتی و نصیری ( )1390که حمایت اجتماعی از سوی خانواده را پیشبینثیکننثده
تغییرات سالمت روانی دانستهاند همخوانی ندارد .بهنظر میرسثد دلیثل تفثاوت در نتیجثه بثهدسثت
آمده می تواند ناشی از جامعه آماری و ابزار متفاوت مورد استفاده باشد .بثهنظثر مثیرسثد حمایثت
اجتماعی ادراکشده ،نقش تسهیلکننده در تأمین سطح سالمت روانی افراد داشته و با بهثرهگیثری
از حمایت افراد مهم زندگی میتوان موجبات ارتقای سالمت روانی و اجتماعی را فراهم آورد.
نتایج این بررسی نشان داد حمایت اجتمثاعی ادراکشثده ،پثیشبینثیکننثده معنثیداری بثرای
استرس ثانویه و سالمت روانی در همسران جانبازان اعصاب و روان اسثت کثه نتثایج بررسثیهثای
سیفزاده ( ،)1395موسویان خراسانی و دیگران ( )1398و جوکیثک و دیگثران ( )2020را مثورد
تایید قرار میدهد .هنری و دیگران ( )2011در بررسی خود دریافتنثد تثأثیر عالئثم ایجثاد شثده در
همسران جانبازان ،موجب میگردد تا آنها در روابط خانوادگی و اجتماعی خود دچثار آشثفتگی
گردند و سالمت روان آنهثا بثهخطثر افتثد .بثهنظثر فریدلنثدر و دیگثران ( ،)2007وجثود حمایثت
اجتماعی ادراکشده میتواند عالوه بر باال بردن توان فثرد در مقابلثه مثؤثر بثا شثرایط اسثترسزای
زندگی ،کیفیت زندگی آنها را در خانواده و جامعه افزایش دهد .بهنظر میرسد حمایت اجتماعی
ادراکشده ،نقش مؤثری در کاهش آسیب روانی و اجتماعی داشته و کارآیی افراد در تابآوری
و بهبود کیفیت زندگی آن ها افزایش دهد و موجبات کاهش استرس ثانویه ،اضطراب و افسثردگی
در همسران جانبازان اعصاب و روان گردد.
یافتههای این پژوهش نشان داد  53/6درصد همسران جانبثازان اعصثاب و روان ،مشثکوک بثه
اختالل روانی هستند ،که با نتثایج بثهدسثت آمثده توسثط دژکثام و امثین الرعایثا ( )1382و دبیثر و
دیگران ( ) 2014همخوانی دارد ،لیکن با نتایج بررسی فرانسیسکویک و دیگران ( )2007همخثوانی
ندارد .مقایسه یافتههای این بررسی با نتایج بررسیهای کشوری سالمت روانی در ایران (حدود 25
درصد) نشان می دهد که همسران جانبازان اعصاب و روان نسبت به افراد جامعثه از آسثیبپثذیری
باالتری برخوردارند (نوربثاال و دیگثران .)2017 ،آنچثه موجثب آسثیبپثذیری خثانواده جانبثازان
اعصاب و روان (خصوصا همسران جانبازان) ،میگردد زندگی با جانبازی است که دچثار اخثتالل
استرس پس از ضربه است و از تحریکپذیری مستمر رنج میبرد .در نتیجثه دچثار عالئثم اسثترس
1. Cheng, Li, Lou, Sonenstein, Kalamar, Jejeebhoy
2. Rothon, Goodwin & Stansfeld
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ثانویه گردیده ،تابآوری و آستانه تحمل در آنها کاهش مییابد و این مشکالت منجر به بیماری
روانی در آنها میگردد (خدابخشی کثوالیی و نجمثیصثادق1398 ،؛ تجلثی ،صثبحی و قنبرپنثاه،
 .)2010شدت عالئم فرد مبتال به اختالل استرس پثس از ضثربه مثیتوانثد باعث ایجثاد نشثانههثای
استرس ثانویه در شریک زندگی آنها شده و افسردگی و اضطراب را در آنها ایجاد نماید (هنری
و دیگران .)2011 ،بهنظر میرسد استرس روانی ناشی از مراقبت یوالنی مدت این افراد از جانبازان
اعصاب و روان ،ناتوانی در مقابله مؤثر با چالشهثای زنثدگی و مشثکالت اقتصثادی و خثانوادگی
نقثثش مثثؤثری در آسثثیبپثثذیری همسثثران جانبثثازان اعصثثاب و روان داشثثته و آنهثثا را نیازمنثثد
تعدیلکننده مؤثر مقابله با شرایط استرسزای زنثدگی یعنثی حمایثت اجتمثاعی از سثوی خثانواده،
دوستان و سایر افراد نموده است.
از محدودیت های این پژوهش ،محدودیت مربوط به نمونثه آمثاری بثود ،کثه همگثی از شثهر
تهران و مراجعین به مرکز روانپزشکی صدر بودند ،لذا بایثد در تعمثیم نتثایج بثه گثروههثای دیگثر
جانباز احتیاط الزم بهعمل آید .محدودیت دیگر تحقیق استفاده از پرسشنامههثای خودسثنجی بثود
که بهدلیل وجود بیماری کرونا ،امکان بررسی کامل به صثورت حضثوری میسثر نشثد ،لثذا بخثش
عمدهای از پرسشنامهها از یریق آنالین یا بهوسیله تماس تلفنی با افثراد مثورد مطالعثه تکمیثل شثد.
بهمنظور تقویت دا نش و ارتقای سالمت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان ،پیشنهاد مثیشثود
محققثثین بعثثدی ،پثثژوهش را بثثر روی همسثثران جانبثثازان اعصثثاب و روان دیگثثر مراکثثز ،همسثثران
جانبازان شیمیایی ،اسرا و شهدا انجام داده تثا بثا دسثتیابی بثه ایثن نتثایج بتثوان ایالعثات بنیثادی و
پژوهشی پیرامون متغیرهای مطالعه را تقویت نمود ،همچنین با گستر و تقویت مراکثز مشثاوره و
خدمات جامع سالمت روانی ،امکان دسترسی جانبازان و همسران آنها به خدمات حمایثت روانثی
و اجتماعی این مراکز مهیا گردد.

تعارض منافع
پژوهشگر در یول فرایند مطالعه تعارض منافعی را گزار

ننموده است.

سپاسگزاری
بدین وسیله از همه اساتید ،مدیران و کارکنان درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان روانپزشثکی
صدر تهران و خانواده جانبازان اعصاب و روان شرکتکننده در این مطالعثه تشثکر و سپاسثگزاری
میگردد.

 |60روانشناسی نظامی ،سال | 12شماره | 47پاییز 1400

منابع
آسایش ،حمید؛ حسام ،مسلم؛ قربانی ،مصطفی؛ شریعتی ،علیرضا و نصیری ،حسین .)1390( .ارتباط حمایت
اجتماعی ادراکشده  ،سالمت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای دولتی
شهرگرگان .مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی.34-41 :)1( 8 ،
اسكافی نوغانی ،مریم؛ ناطقیان ،سمانه؛ شیرینزاده دستگردی ،صمد؛ محمدزاده ،علی و نجفی ،محمود.)1394( .
ارتباط اختالل استرس پس از ضربه با حمایت اجتماعی ،كیفیت زندگی و شادمانی ذهنی در همسران
جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه .طب جانباز.23-17 :)1(8 ،
حاتمیان ،پیمان؛ كرمی ،جهانگیر و مومنی ،خدامراد .)1396( .رابطه مؤلفههای ادراک حمایت اجتماعی (خانواده،
دوستان و دیگر افراد مهم) با گرایش به مصرف مواد روان گردان در پرستاران بیمارستانهای شهر كرمانشاه.
فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت.373-368 :)4(5 ،
حاجیعابد ،محمدرضا؛ باقری ،فریبرز و اصغرنژاد ،علی اصغر .)1390( .مقایسه شاخص نگرش به زندگی در بین
جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه با و بدون سابقه سوء مصرف مواد در بیمارستان شهید رجایی
اصفهان .طب جانباز.17-10 :)2(5 ،
حجتی ،حمید؛ ساربانی ،اعظم و علی محمدزاده ،خلیل .)1396( .ارتباط تجارب معنوی روزانه با استرس
ادراکشده در همسران جانبازان استرس پس از سانحه جنگی .مجله طب نظامی.142-135 :)2(19 ،
خدابخشیكوالیی ،آناهیتا و نجمیصادق ،سما .)1398( .زندگی با پدر جانباز :واكاوی نیازهای روان شناختی و
عاطفی دخترانِ جانبازان (رویكردی پدیدارشناسانه) .مجله طب نظامی.489-479 :)5(21 ،
دژكام ،محمود و امینالرعایا ،آزیتا .)1382( .مقایسه نسبت سالمت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان
تهرانی مراجعه كننده به بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهرانی مراجعه كننده به بیمارستان
امام حسین .اولین همایش علمی جانباز و خانواده ،تهران.
دلیر ،مجتبی و قاسمی ،ناهید .)1398( .نقش حمایت اجتماعی و هیجانخواهی در تابآوری امدادگران جمعیت
هالل احمر .فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.19-34 ،33 ،
زاهدیاصل ،محمد و صالح الدین ،صالح .)1393( .بررسی حمایت اجتماعی و میزان سالمت اجتماعی همسران
جانبازان اعصاب و روان شهر تهران .مجله پژوهشنامه مددکاری اجتماعی.207-244 :1 ،
سلیمی ،ع ،.جوكار ،ب ،.و نیکپور ،ر .)1388( .بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در
استفاده از اینترنت .مطالعه روانشناختی81-102 ،3(5) ،

سیف زاده ،علی .)1395( .رابطه بین حمایت اجتماعی ادراکشده و سالمت در سالمندی .نشریه سالمند شناسی،
.40-47 :)1(1
عبداهلل زاده رافی ،مهدی؛ حسن زاده ،مریم؛ احمدی ،شكوفه؛ طاهری ،محمد و حسینی ،محمدعلی.)1391( .

رابطه بین حمایت اجتماعی با افسردگی و اضطراب در سه ماهه سوم بارداری .مجله ایرانی پژوهش
پرستاری.10-1 :)26( 7 ،

61| مریم سعادتنژاد و همکاران
 اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود كیفیت زندگی.)1398( . مهدی، لیال و برزگربفرویی، عزت اهلل؛ حیدریانی،قدمپور
.31-22 :)1(21 ، مجله طب نظامی. تابآوری و رضایت زناشویی همسران جانبازان،بر بهزیستی ذهنی
 بررسی اثربخشی.)1391( . نورعلی، حسن و فرخی، شكوه السادات؛ احدی، آمنه سادات؛ بنیجمالی،كاظمی
 رفتاری دركاهش عالیم اختالل استرس پس از ضربه ثانویه ومشكالت-آموزش راهبردهای شناختی
:)2(22 ، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی. مزمنPTSD روانشناختی همسران جانبازان مبتال به
.129-122
. انتشارات ساواالن: تهران.DSM-V  راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی.)1397( . مهدی،گنجی
 آوای: تهران، چاپ اول. آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری.)1395( . فائزه، امیرحسین و حجتی،محمدداودی
.نور
 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برتاب آوری و كنترل هیجانی همسران.)1397( . و،مظفری
.66-61 :)2(11 ، طب جانباز.جانباز اعصاب و روان
 ارتباط.)1398( . فرزانه، بهاره و شفیعی، سیدابوالفضل؛ زارعی، سیدحسین؛ وقارسیدین،موسویان خراسانی

 فصلنامه.حمایت اجتماعی ادراکشده با استرس آسیبزای ثانویه و استرس ادراکشده در پرستاران
.80-69 :)2(5 ، مامایی و پیراپزشکی،پرستاری

References
Cheng Y, Li X, Lou C, Sonenstein FL, Kalamar A, Jejeebhoy S & et al. (2014). The
association between social support and mental health among vulnerable adolescents in
five cities: findings from the study of well-being adolescents in vulnerable environments.
J Adolesc Health;55: 31-S38. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.08.020.
Cohen SH, Underwood L, Gottlieb G, & Benjamin H. (2000). Social Support Measurement in
an Intervention: A Guide for health and social scientists, Oxford University Press.
DeBeer BB, Kimbrel NA, Meyer EC, Gulliver SB, & Morissette SB. (2014). Combined
PTSD and depressive symptoms interact with post-deployment social support to predict
suicidal ideation in Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom veterans.
Psychiatry Research; 216(3): 357-362.
doi: 10.1016/j.psychres.2014.02.010.
Edwards LM. (2004). Measuring Perceived Social Support in Mexican American Youth:
Psychometric Properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support
Hispanic. Journal of Behavioral Sciences, 26 (2): 187-94.
Figley CR, Kiser LJ. (2012). Helping Traumatized Families. New York, NY: Routledge.
Franciskovic T, Stevanovic A, Jelusic I, Roganovic B, Klaric M, Grkovic J. (2007).
Secondary traumatization of wives of war veterans with posttraumatic stress disorder.
Croat Med J; 48(2): 177–184. [PMID]
Friedlander LJ, Reid GJ, Shupak N, & Cribbie R. (2007). Social support, self- esteem, and
stress as predictors of Adjustment in university students among first-year undergraduates.
Journal of College Student Development; 48(3):259-74.
Goldberg DP, Hillier VF. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire.
Psychol med; 9(1):139-45. doi: 10.1017/s700021644.
Heber E. (2009). Comprehensive Psychiatric Nursing. Mosby, London.
Henry SB, Smith DB, Archuleta KL, Sanders E, Goff BS, Reisbig JAM & et al. (2011).
Trauma and couples: Mechanisms in dyadic functioning. J Marital Fam Ther; 37(3):31932.
doi: 10.1111/j.1752-0606.2010.00203.

1400  |پاییز47  |شماره12  سال،| روانشناسی نظامی62
Jukic M, Marija AL, Pozgain I, & Talapko J. (2020). The Role of Perceived Social Support in
Assessing Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health-Related Quality of Life in
Veterans. Healthcare; 8(4): 396. doi:10.3390/healthcare8040396.
Klaric M, Franciskovic T, Obrdalj EC, Petric D, Britvic D, & Zovko N. (2012). Psychiatric
and health impact of primary & secondary trauma -tization in wives of veterans with posttraumatic stress disorder. Psychiatr Danub; 24(3): 280-6. [PMID]
Măirean C. (2016). Secondary traumatic stress and post traumatic growth: Social support as a
moderator. The Social Science J.;53 (1): 14-21.
Martens L & Addington J. (2019). The psychological wellbeing of family members of
individuals with schizophrenia. Epidemiology Psychiatric Soc;36(3): 128-30. doi:
10.1007/s001270050301.
Motta RW, Joseph JM, Rose RD, Suozzi JM, & Leiderman LJ. (1997). Secondary trauma:
Assessing inter‐ generational transmission of war experiences with a modified Stoop
procedure. Journal of Clinical Psychology; 53(8): 895-903.
doi: 10.1002/(sici)1097-4679(199712)53
Noorbala AA, Faghihzadeh S, Kamali K, Bagheri-Yazdi SA, Hajebi A, Mousavi MT & et al.
(2017). Mental health survey of the adult population of Iran in. Arch Iran Medicine;
20(3): 128 –134. [PMID]
Ross AM, Steketee G, Emmert-Aronson BO, Brown TA, Muroff J, & DeVoe ER. (2020).
Stress-buffering versus support erosion: Comparison of causal models of the relationship
between social support and psychological distress in military spouses. American Journal
of Orthopsychiatry; 90(3): 361-373. doi/10.1037/ort0000438
Rothon C, Goodwin L & Stansfeld S. (2012). Family social support, community social capital
and adolescents mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England.
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol; 47 (5): 697-709.
doi: 10.1007/s00127-011-0391
Tajalli P, Sobhi A, & Ganbaripanahah A. (2010). The relationship between daily hassles and
social support on mental health of university students. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 5: 99–103.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.058
Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, & Farley GK. (1988). The Multidimensional Scale of
Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment; 52(1):30-41.
https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2

