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Aims This study investigated the effect of perceived social support on the happiness of the 
wives of Zanjan physical veterans.
Instruments & Methods This is a descriptive correlational study. 188 wives of physical 
veterans with a percentage of 40% and above were selected by simple random sampling. 
Data were collected through Oxford and Zimet questionnaires and analyzed by multivariate 
regression in SPSS 25 software.
Findings The age group of 45 to 54 years, with 60.6%, had the highest frequency. 55.9% 
of veterans’ wives’ happiness level was high, 41% moderate, and 3.2% low. Among the 
happiness components, the lowest mean was related to the aesthetic (1.85) and the highest 
to self-efficacy (2.27). 78.72% of veterans’ wives reported high perceived social support, 
15.50% moderate, and 5.85% low. The highest averages were obtained from family (4.02), 
community (3.92), and friends (2.91), respectively. There was a significant relationship 
between the components of happiness and perceived social support (p<0.05). The results 
showed that the correlation coefficient of social support components with happiness 
(MR=0.443 and RS=0.96) was significant (p<0.00), and 19.6% of the variance of happiness 
is explained by the dimensions of perceived social support Among the three types of social 
support, only family support was predictive of happiness (p<0.00).
Conclusion Family support plays a major role in the happiness of physical veterans’ wives.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Shams N.1 MSc,
Payami Bousari M.*1 PhD,
Heyadari Some A.2 MSc,
Fallah R.3 PhD

 Keywords  Social Support; Happiness; Wives; Families of Veterans 

*Correspondence
Address: School of Nursing and Mid-
wifery, Centeral Capmus of  Zanjan 
University of Medical Sciences, Dr 
Sobouti (Gavazang) Blvd., Zanjan, 
Iran. Postal Code: 4513956113.
Phone: +98 (24) 33148318
Fax: +98 (24) 33148319
mitra_payami@yahoo.com

1Department of Nursing Health, 
School of Nursing and Midwifery, 
Zanjan University of Medical Sci-
ences, Zanjan, Iran
2Janbazan Medical and Engineering 
Research Center (JMERC), Tehran, 
Iran
3Department of Biological Statistics 
and Epidemiology, School of Medi-
cine, Zanjan University of Medical 
Sciences, Zanjan, Iran

Article History
Received: March 09, 2020    
Accepted: May 14, 2020
ePublished: June 17, 2020

How to cite this article
Shams N, Payami Bousari M, Hey-
adari Some A, Fallah R. Effect 
of Perceived Social Support 
Components on Happiness of Phy-
sical Veterans’ Wives in Zanjan, Ir-
an. Iranian Journal of War & Public 
Health. 2020;12(2):101-107.

ISSN: 2008-2630  Iranian Journal of War & Public Health 
2020;12(2):101-107. DOI: 10.29252/ijwph.12.2.101

Effect of Perceived Social Support Components on Happiness of 
Physical Veterans’ Wives in Zanjan, Iran

http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=57&sid=1&slc_lang=en 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17188116/
https://www.researchgate.net/publication/6758506_Sociodemographic_factors_and_their_influence_on_anxiety_and_depression_in_patients_after_limb_amputation_Polish
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1023513218433
http://ijwph.ir/browse.php?a_id=85&sid=1&slc_lang=en
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/840522
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=567059
https://www.civilica.com/Paper-MPPE01-MPPE01_342=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://ijwph.ir/browse.php?a_id=162&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://wisebrain.org/papers/PosAffectHealth.pdf
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=265847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4394986/
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1075.8674&rep=rep1&type=pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21129078/ 
https://eprints.arums.ac.ir/10451/1/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.pdf 
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=235&sid=1&slc_lang=en
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=266947 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010440X07001265
http://jdmd.tums.ac.ir/index.php/jdmd/article/view/292
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14638451/ 
http://tmuj.iautmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-155-49&slc_lang=en&sid=1&sw=PTSD 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20135678/
https://www.magiran.com/paper/1341450?lang=en
http://ijis.ir/article-1-47-en.html
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1777&sid=1&slc_lang=en 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=169581
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/03465580e431238594ede3af58013339
http://mcs.ajaums.ac.ir/browse.php?a_id=98&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://ijwph.ir/browse.php?a_id=362&sid=1&slc_lang=en
https://www.civilica.com/Paper-HMODIR02-HMODIR02_020=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://militarymedj.ir/browse.php?a_id=1511&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-008-9104-7
https://civilica.com/doc/661161/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e5ed9be2bd0966c2377ace6b70fad94e
http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=683&sid=1&slc_lang=en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27500983/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22897099/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012944
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68018454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68066067


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران شمس نینسر ۱۰۲

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱۲دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

 رب شدهدرک یاجتماع تیحما هایمؤلفه تاثیر
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 MSc سشم نینسر

 نجان،ز  زنجان، یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار  دانشکده ،یپرستار  گروه

 رانیا

 PhD *یبوسار  یامیپ ترایم

 نجان،ز  زنجان، یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار  دانشکده ،یپرستار  گروه

 رانیا

 MSc صومعه حیدری علیرضا

 رانیجانبازان، تهران، ا یو علوم پزشک یمهندس قاتیمرکز تحق

 PhD فالح رمضان

 زنجان، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،یولوژ یدمیاپ و یستیز آمار گروه

 رانیا زنجان،

 
 دهیچک

 شادمانی بر شدهدرک اجتماعی حمایت تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش هدف:

 .شد انجام زنجان جسمی جانبازان همسران

 از نفر ۱۸۸ است. همبستگی-توصیفی از نوع حاضر پژوهش :هاروش و ابزار

 انتخاب ساده یتصادف یر یگنمونه روشبه %۴۰ یباال جسمی جانباز همسران

 در ونیرگرس با و آوریجمع متیز و آکسفورد نامهپرسش طریق از هاداده .شدند

SPSS 25 ندشد تحلیل. 

 یشادمان داشت. را فراوانی نیشتریب ،%۶/۶۰ با سال ۵۴ تا ۴۵ سنی رده ها:یافته

 ابعاد در .بود کم %۲/۳ و متوسط %۴۱ خوب، خیلی سطح در همسران ۹/۵۵%

 بیشترین و )۸۵/۱( یشناخت زیبایی عدبُ  به مربوط میانگین کمترین شادمانی

 اجتماعی حمایت همسران %۷۲/۷۸ .بود )۲۷/۲( خودکارآمدی عدبُ  به مربوط

 بیشترین کردند. برآورد کم %۸۵/۵ و متوسط %۵۰/۱۵ زیاد، را خود شدهادراک

 شده اخذ )۹۱/۲( دوستان و )۹۲/۳( جامعه ،)۰۲/۴( خانواده از ترتیب به میانگین

 شد مشاهده دارمعنی رابطه یاجتماع تیحما با شادمانی هایمؤلفه بین بود.

)۰۵/۰p<.( با یاجتماع تحمای هایمولفه همبستگی بیضر که داد نشان جینتا 

 سطح در كه است =۱۹۶/۰RS برابر نییتع بیضر و =۴۴۳/۰MR برابر شادمانی،

۰۰۱/۰p< اجتماعی حمایت ابعاد توسط شادمانی انسیوار %۶/۱۹ و است دارمعنی 

 تحمای فقط ،یاجتماع تیحما گانهسه انواع انیم از .است شده نییتب شدهدرک

 آن نییبشیپ در نقشی رهایمتغ ریسا و است شادمانی كنندهنییبشیپ خانواده

 .)≥۰۰۰/۰p( كنندینم فایا

 شیافزا به منجرشده در همسران جانبازان درک یاجتماع تیحما گیری:نتیجه

 .شودیمآنها  یشادمان

 انجانباز  خانواده ،همسران شادمانی، ،اجتماعی حمایت ها:کلیدواژه

 
 ۱۹/۱۲/۸۱۳۹ افت:یدر خیتار

 ۲۵/۲۰/۹۱۳۹ رش:یپذ خیتار
 mitra_payami@yahoo.com مسئول: سندهینو*

 

 مقدمه

 آنها هایخانواده و رزمندگان کشورها، برای ناگواری پیامدهای جنگ

 جنگ از ناشی هایسترسا به توانبه همراه دارد که از آن جمله می

 بر آن عمیق اثرات و جانبازان روان و روح جسم، بر آن مخرب آثار و

 ادهخانو یها، عملکرد و کیفیت زندگی اعضاسیستم خانواده، نقش

 ریسا مانند جانبازان در جسمی مشکل و عضو قطع .]1[کرد اشاره

 را افراد نیا یزندگ مختلف یهاجنبه تواندیم مزمن یهایمار یب

 نفساعتمادبه یواضح طور به است ممکن و دهد قرار تاثیر تحت

 یمنف طور به را خود بدن از شانیا ریتصو داده، کاهش را افراد نیا

به  لیتما و کند تیتقو را شانیا یر یپذبیآس احساس دهد، رییتغ

 ار  یخودکش افکار و ینیبال یافسردگ زانیم ای مواد مصرفسوء

 و جسمی ایهناتوانی دارای جانبازان اکثریت. ]3 ,2[دده شیافزا

 اللاخت افسردگی، اضطراب، نظیر شناختیروان اختالالت و حرکتی

 و فردی بین تیحساس ،ذیریپتحریک خواب، اختالل بدنی،

 افراد ردیگ به نسبت آنها رسدمی نظر به .هستند خانوادگی مشکالت

 رد ادیزی مشکالت با و برخوردارند تریپایین زندگی کیفیت از

 بر که هستند روهروب سالمت و فرهنگی اجتماعی،ای هعرصه

 یهیبد ،گرید یسو از. ]4[گذاردمی تاثیر جامعه و آنها هایخانواده

 تیوضع از را خانواده تواندیم پدر، یجسم سالمت عدم که است

 ابربر  در را فرزندان و اعضا یر یپذبیآس و سازد خارج شیخو یعیطب

 تأمین است معتقد سالس. ]5[دهد شیافزا یروان یهایمار یب

ر ساس فشااح به منجر خانواده اعضای توسط مزمن بیمار از مراقبت

 ث کاهش کیفیت زندگیباع خود که شودو سختی برای مراقبین می

 .]4[دشوو شادمانی می

 ن،یتكو راه در را خود یسالمت كه شودیم اطالق یكس به جانباز

 انیك و یاسالم انقالب یدستاوردها حفظ و دفاع ،ییشكوفا

 اب مقابله كشور، یارض تیتمام و استقالل ران،یا یاسالم یجمهور 

 دست از اشرار و ضدانقالب عوامل و دشمن تجاوزات و داتیتهد

 به .]6[شود دچار یروان ای یجسم یهانقص و اختالالت به و داده

معموال  ،انجانباز  روانی و جسمی مشکالت با آمدنکنار  معمول طور

جانبازان از نظر بهداشت  همسران بنابراین است؛ انشانهمسر  عهده بر

 حسابدر معرض خطر جامعه به یهاتوانند در شمار گروهروانی می

 نشاط، میزان دهد کهمی نشان همکاران و کاکانیا پژوهش .]7[آیند

زنان عادی  از جانبازان همسران اجتماعی عملکرد عاطفی، سالمت

 یافسردگ بر یمیمستق تاثیر یجانباز  عهیضا واست  ترپایین

 اساسی کنرُ  عنوان به زنان آنکه به توجه با .]8[دارد آنها همسران

 و شوندمی محسوب جامعه و خانواده نظام تعالی و آرامش تعادل،

 سالمت خانواده، در جانبازان همسران محوری نقش به توجه با

 از یکی شادمانی .]9[است اهمیت زیحا افراد این شادمانی و معنوی

 امنیت، سالمت، وضعیت با مستقیم ارتباط که است عواملی

 ندگیز  و بیشتر مشارکت و مطلوب کار میزان تر،راحت گیریتصمیم

 برتر هدف ،زندگی از رضایت و شادمانی تجربه .]10[دارد رضایتمندانه

 رد مانعی اغلب ناخوشایندی و غم احساس و رودمی شماربه زندگی

 .]11[شودمی شمرده فرد وظایف انجام راه

 دهدمی نشان گرامثبت شناسیروان هحوز  در شدهانجام یهاهشپژو

 و یفرد سطح در انسان یزندگ اهداف ترینیعال از ییک یشادکام

 بر مؤثر عوامل و منابع حال، این با ؛است جوامع همه در یاجتماع

 تحلیل در پردازاننظریه .]12[است متفاوت مختلف جوامع در آن

 اشاره اجتماعی و شناختی هیجانی، جزء سه به شادمانی مفهوم

 و شاد خلقی، نظر از شادکام فرد که "هیجانی جزء" ؛اندنموده
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 شادکام فرد شودمی باعث که "شناختی جزء" ؛است خوشحال

 ارقر  تفسیر و تعبیر مورد کرده، پردازش خاصی روشبه را عاتالاط

 دشومی وی در بینیخوش و شادی احساس باعث نهایت، در که دهد

 دیگران با خوبی اجتماعی روابط از شادکام فرد که اجتماعی جزء و

 .]13[کند دریافت اجتماعی حمایت آنها از تواندمی و است برخوردار

 جزء با ارتباط در مولفه ترینمهم عنوان به ،اجتماعی حمایت

 و شپذیر ،تعلق ردمو در هنیذ سحساا نوعی ،شادمانی اجتماعی

 جتماعیا حمایت .]14[ستا زنیا ردمو یطاشر در یر یا یافتدر

 .]15[هدد یشافزا ادفرا در را نفس تعز و نفسبهدعتماا ندامیتو

 از یکمتر یهانهنشا هستند باال جتماعیا حمایت یدارا که یادفرا

 حمایت عبارتی به .]16[هنددمی ننشا را نیروا شفتگیآ یا گیدفسرا

 رابرب در را فرد تواندمی و کندمی عمل گیرضربه یک مثل اجتماعی

 حمایت" صورت دو به اجتماعی حمایت .]17[کند حمایت فشارها

 و "(Received Social Support) شدهدریافت اجتماعی

 قرار مطالعه مورد "(Perceived Social Support) شدهدرک"

 هایحمایت میزان شده،دریافت اجتماعی حمایت در گیرد.می

 اجتماعی حمایت در و است تأکید مورد فرد توسط شدهکسب

 مواقع در هاحمایت بودندردسترس از فرد هایارزیابی شده،درک

 هشدکدر  جتماعیا حمایت .]18[شودمی بررسی نیاز مورد و ضروری

 ،باشد مؤثر هانآ یر گازسا یهارفتار یتقاار در ندامیتو رانبیما در

 منابع از و ایدنم همافر نناآ یابر را متناسبی محیطی یحمایتها

 .]19[دشومی دریافت دوستان و خانواده همسر، نظیر یدمتعد

 اب فرد که روابطی تمامی که باورند این بر حوزه این پردازاننظریه

 آن فرد اینکه مگر شودنمی محسوب اجتماعی حمایت دارد دیگران

 نیازهایش رفع برای مناسب و دردسترس منبع یک عنوان به را

 بر نیز شدهدرک اجتماعی حمایت هایمقیاس .]20[کند ارزیابی

 رد اینکه به فرد اطمینان سطح و محیطش از فرد شناختی ارزیابی

 متمرکز ،بود خواهد دسترس در حمایت و کمک لزوم صورت

 نشان ۲۰۱۲ سال در همکاران و کاظمی پژوهش نتایج .]18[هستند

 اجتماعی هایحمایت کمبود و اجتماعی عملکرد در نقص که داد

 همچنین .]21[است جانباز همسران مشکالت ترینمهم از یکی

 یدارا که یافراد که داد نشان ۲۰۱۰ سال در شده انجام مطالعه

 فشارآور یرخدادها با ییارویرو در هستند باال یاجتماع یهاتیحما

 تگیآشف دچار کمتر و کنندیم مقاومت و یستادگیا شتریب یزندگ

که  داد نشان الدینصالح پژوهش نتایج .]22[شوندمی روانی

 و یدرمان میت یدیکل افراد یسو از یاجتماع یهاتیحما

 کاهش احترام، شیافزا موجب تواندیم یاجتماع یهاسازمان

 و رنج تحمل و جانبازان همسران در بهتر یخودسازگار  و سرزنش

 .]23[دشو انآن یزندگ در تنش

 مانیشاد بسزای تاثیر و جانبازان همسران پذیریآسیب به توجه با

 کاهش در اجتماعی حمایت نقش و خانواده سالمت در همسران

 شادمانی میزان بودنمتفاوت دیگر سوی از و ]23 ,22[روانی آشفتگی

 همسران شادمانی وضعیت ارزیابی ،مختلف مناطق و جوامع در

 ضروریست. آنان شدهادراک اجتماعی حمایت با آن ارتباط و جانباز

 نجانبازا همسران شادمانی وضعیت بر تاکید با یامطالعه که آنجا از

 ینا الذ ،ستا نشده یافت ننجاز و ایران در جسمی معلولیت با

 حمایت با شادمانی وضعیت بین رابطه تعیین هدف با پژوهش

 انجام زنجان شهر جسمی جانبازان همسران در شدهدرک اجتماعی

 .شد

 
 هاو روش ابزار
 آماری جامعه .است همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش این

 بود زنجان شهر %۴۰ باالی جانبازان همسران تمامی شامل پژوهش

 نفر ۴۰۰ برابر ۱۳۹۸ سال در زنجان شهید بنیاد اداره آمار بر اساس که

 ساده یتصادف یر یگنمونه روش از هانمونه انتخاب برای بودند.

 وشد  هیته یر یگنمونه چارچوب ابتدا که صورت نیبد شد. استفاده

 ]24[یبابانظر  پژوهش جینتا درآمده دستبه رابطه اساس بر سپس

 ،۲۴/۰ برابر یاجتماع تیحما و یشادمان نیب یهمبستگ بی(ضر

 ۱۸۸ الزم نمونه تعداد )%۹۰ مطالعه توان و %۵ یدار یمعن سطح

 و ابانتخ شدههیته ستیل از تصادفی صورت به و شد نییتع مورد

 معیارهای ورود شدند. وارد مطالعه نیا در پژوهش نمونه عنوان به

 یزندگ ،زنجان شهرستان محدوده در سکونت شامل بررسی مورد افراد

 فاقد باالتر و %۴۰ جسمی یتمعلول با جانباز همسر عنوان به

 از درصد تعیین نامهیینآ اساس بر روان و اعصاب مجروحیت

 رد شرکت به تمایل و ایثارگران امور و شهید بنیاد کارافتادگی

 بود. عدم تمایل برای ادامه همکاریخروج  اریمع .بود پژوهش

 نامهپرسش ۳ شامل که بود نامهپرسش ها،داده وریآگرد ابزار

 رایدا که( آکسفورد شادمانی نامهپرسش شناختی،جمعیت اطالعات

امال از ک ترتیب به که تاس لیکرت مقیاس در ایگزینه۴ پرسش ۲۹

 و ]25[)شودمی اریگذنمره ۳ تا صفر از کامال موافق تامخالف 

 و دارد هیگو ۱۲ که زیمت شدهدرک اجتماعی حمایت نامهپرسش

 کامال" یبرا یک نمره از یانهیگز۵ اسیمق کی در را خود نظر پاسخگو

 با تینها در که کندیم مشخص "موافقم کامال" یبرا ۵ تا "مخالفم

 (نمره ندارم ینظر  )،یک (نمره مخالف و مخالف کامال فیط ادغام

 .]26[یردگمی تعلق )۳ (نمره موافق و موافق کامال فیط نیهمچن )،۲

 حمایت گویه)، ۴( یاجتماع حمایت عدبُ  ۳ دارای نامهپرسش این

 پایایی برای .است گویه) ۴( خانواده حمایت و گویه) ۴( دوستان

 یعزتو ،نمونه ادفرا بین فیدتصا رطو به نامهپرسش ۳۰ ابتدا هاار بزا

 خنباوکر یلفاآ لفرمو از دهستفاا با و شد یآور جمع تکمیل از پس و

 ۹۰۱/۰ اجتماعی حمایت و ۹۴۸/۰ شادمانی نامهسشپر پایایی ضریب

 نورباالو  پوریعلنامه آکسفورد توسط پرسش رانیدر ا .شد آوردبر

 دهیرس دییبه تا یرانیجامعه ا یآن برا ییایو پا ییترجمه و روا

فهرست با نمره کل  نیگزاره ا ۲۹ها تمام . طبق مطالعات آن[25]است

ر با کل فهرست براب یکرونباخ برا یداشت. آلفا ییباال یهمبستگ

مطالعه از نسخه  نیدر اهمچنین  محاسبه شده است. ۹۱/۰

در مطالعه  دییمورد تا ییکه با روا متینامه زشده پرسشترجمه

 بکار رفته، استفاده شد. [26]و همکاران یمیسل
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 پژوهشی معاونت از نامهمعرفی و مجوز کسب از پس ،اجرا مرحله در

 آوریجمع به اقدام زنجان شهر ایثارگران امور و شهید بنیاد و دانشگاه

 رانایثارگ امور و شهید بنیاد هماهنگی با منظور بدین شد. اطالعات

 زنجان شهر %۴۰ باالی جسمی جانبازان همسران از زنجان شهرستان

 همزمان د.آمعملبه دعوت آموزشی برنامه و مطالعه در شرکت برای

 ناجانباز  همسران برای شهید بنیاد طریق از که آموزشی برنامه با

 ینب گیرینمونه چارچوب طبق هانامهپرسش ،بود شده داده ترتیب

 دفه توضیح از بعد ،بودند شده انتخاب نمونه عنوان به که افرادی

 آوریجمع تکمیل از پس و توزیع هانمونه رضایت کسب و مطالعه

 تکمیل دهیخودگزارش شکل به را هانامهپرسش سواد با افراد شد.

 حققم توسط شدهدادهآموزش پرسشگر از سوادکم افراد برای نمودند.

 در نانآ اسامی که افرادی برای شد. استفاده نامهپرسش تکمیل برای

 لفنیت هماهنگی با بودند نکرده شرکت برنامه این در ولی بود لیست

 از تمایل صورت در یا منازل درب به پرسشگر حضوری مراجعه طی

 شد. تکمیل نامهپرسش تلفنی تماس طریق

 از همچنین شد. استفاده SPSS 25 افزارنرم از هاداده تحلیل برای

 در و شد دهستفاا د،بو صدهادر و نیاوافر شامل که توصیفی آمار

 ابتدا متغیرها یگیرازهندا سطح به توجه با مطالعه ستنباطیا بخش

 یعزتو دنبولنرما سیربر یابر هاداده کشیدگی و چولگی نموآز از

 د.ش استفاده رگرسیون آزمون از سپس و هاداده
 

 هایافته

 با سال ۵۴ تا ۴۵ یهایآزمودن سنی نظر از کنندهشرکت نفر ۱۸۸ از

 حدود با سال ۳۴ تا ۲۵ یهایآزمودن و یفراوان نیشتریب ،۶/۶۰%

 نس میانگین. بودند داده اختصاص خود به را یفراوان نیكمتر ۵/۰%

 ۲۵ آنها سن حداقل ،۲۴/۵۲±۷۱/۴ سیبرر  مورد انجانباز  همسران

 ان،جانباز  همسراناز   %۹/۸۹ .استسال  ۶۷ هاآن حداکثر و سال

 تحصیالت دارای آنها از %۱/۱۰ و دیپلم زیر و دیپلم تحصیالت

 شاغل نفر ۱۲ )،%۹/۸۹( دارخانه همسران از نفر ۱۶۹ بودند. دانشگاهی

 بودند. بازنشسته )%۷/۳( نفر ۷ تعداد و )۴/۶%(

 میانگین و ۷۴/۵۸±۷۰/۱۴ انجانباز  همسران شادمانی میانگین

 بود ۳۸/۴۳±۱۶/۱۰ انجانباز  همسران شدهدرک اجتماعی حمایت

 .)۱ جدول(
 

شده در همسران سطوح و درصد شادمانی و حمایت اجتماعی درک) ۱ جدول

 انجانباز 

 درصد فراوانی سطوح
   شادمانی

 ۲/۳ ۶ )۰-۲۸( کم
 ۰/۴۱ ۷۷ )۲۹-۵۷( قابل قبول

 ۹/۵۵ ۱۰۵ )۵۸-۸۷( خیلی خوب
 ۱۰۰ ۱۸۸ کل

   شدهحمایت اجتماعی درک

 ۹/۵ ۱۱ )۰-۲۴( کم

 ۴/۱۵ ۲۹ )۲۵-۳۶( متوسط
 ۷/۸۷ ۱۴۴ )و باالتر ۳۷( زیاد
 ۱۰۰ ۱۸۸ کل

 

 متوسط و مثبت رابطه بیانگر پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج

 بود جانباز همسران شدهدرک اجتماعی حمایت و شادمانی بین

)۰۱/۰p< ۴۱/۰؛=r.( 
 از ادهاستف با و چندگانه ونیرگرس لیتحل از حاصل جینتا اساس بر

 ابعاد یخط بیترك یبرا چندگانه یهمبستگ بیضر ورود، روش

 برابر شادمانی، با شدهدرک یاجتماع تحمای یهامولفه

۴۴۳/۰=MR ۱۹۶/۰ برابر نییتع بیضر و=RS سطح در كه است 

۰۰۱/۰p< آمده،دستهب نییتع بیضر به توجه با .است داریمعن 

 توسط شادمانی ریمتغ انسیوار %۶/۱۹ حدود كه است شده مشخص

 (حمایت شدهدرک اجتماعی حمایت ابعاد نیبشیپ یهاریمتغ

 است. شده نییتب خانواده) حمایت و دوستان حمایت اجتماعی،

 وطمرب یامرحله روش با چندگانه ونیرگرس لیتحل از حاصل جینتا

 انجانباز  همسران شادمانی و شدهدرک اجتماعی حمایت ابعاد به

 حمایت ،شدهدرک یاجتماع تیحما نواعا نبی از که داد نشان

 یرهایمتغ عنوان به ،خانواده و دوستان ،جامعه سوی از شدهدرک

 هخانواد حمایت متغیر فقط ،انجانباز  همسران شادمانی نیبشیپ

 ینیبشیپ در ینقش رهایمتغ ریسا و است شادمانی كنندهینیبشیپ

 یطخ بیترك یبرا چندگانه یهمبستگ بیضر .كنندینم فایا آن

 سطح در كه است RS=۱۸۸/۰ و MR=۴۳۴/۰ با برابر نیبشیپ ریمتغ

۰۰۰/۰=p است دارمعنی. 
 

 بحث

 همسران %۹/۵۵ شادمانیکه  دهدمی نشان پژوهش هاییافته

 سطح در آنها %۲/۳ تنها و ددار  قرار خوب یلیخ سطح در انجانباز 

 قابل یشادمان سطح در زین آنها %۴۱ حدود و دارند قرار کم یشادمان

 هک شاهیوخسر قهرمانی پژوهش نتایج با یافتهاین  .هستند قبول

 است کرده گزارش پایین سطح در %۹/۸۳ میزان با را شادمانی

 به تواندمی پژوهشگر زعم به مغایرت این علت .]27[دارد مغایرت

 در پژوهش جامعه شود. مربوط مطالعه محیط و جامعه تفاوت

 ددادنمی تشکیل تهران شهر جوانان را قهرمانی خسروشاهی  مطالعه

 متفاوت جانباز همسران با تاهل و جنسی سنی شرایط لحاظ از که

 .بودند

 اجتماعی تیحما سطحکه  داد نشان حاضر پژوهش هاییافته

 زین %۵۰/۱۵ حدود و ادیز حد در جانباز همسران %۷۲/۷۸ شدهدرک

 قهرمانی پژوهش نتایج نتیجه با یافته این .بود متوسط حد در

 اجتماعی حمایت قهرمانی مطالعه در .]27[نیست همسو شاهیوخسر

 نظر به است. شده گزارش زیاد بررسی مورد افراد %۵/۴۹ شدهدرک

 و حجتی .باشد مربوط بررسی مورد جوامع تفاوت به رسدمی

 همسران حمایت میزان خود مطالعه در همکاران و حصال و همکاران

 نتیجه با باز که ]29 ,28[اندکرده گزارش %۱۱/۲۷ و ۱۹/۲۵ ترتیب به را

 غییرت و متفاوت ابزار ی،سن تیمحدود نیست. یکسان حاضر پژوهش

 یافته این مغایرت دالیل از تواندمی زمان طول در اجتماعی شرایط

 باشد.

 شدهدرک حمایت و شادمانی بینکه  ددا ننشا مطالعه ینا نتایج

 و نیام ینیحس .)r=۴۱/۰ ( دارد وجود داریمعن و مثبت ارتباط
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 به بودند داده انجام تهران شهر زنان روی که ایمطالعه در همکاران

 یزن یشادمان ،یاجتماع تیحما شیافزا با که رسیدند نتیجه این

 گاهیپا یتعامل یبررس در ینوغان یاسکاف .]30[ابدییم شیافزا

 یامشادک و یزندگ تیفیک بر یاجتماع تیحما و یاجتماع-یاقتصاد

 یاجتماع تیحما که رسید نتیجه این به جانبازان همسران

 یزندگ تیفیک و یشادکام در یمهم نقش همسران، شدهادراک

 .]31[کندیم فایا جانبازان همسران

 ریمتغ انسیوار %۶/۱۹ حدودداد که  نشان هایافته همچنین

 اجتماعی حمایت ابعاد نیبشیپ یرهایمتغ توسط شادمانی

 خانواده حمایت و دوستان حمایت ،جامعه حمایت یعنی شدهدرک

 اتر تاثی گفت توانیم افتهی نیا نییتب در است. شده نییتب

 اشند.ب ندیفرآ نیچند جهینت است ممكن ،یاجتماع تیحما یحفاظت

 و یسالمت درباره اطالعات به مثبت یدسترس شامل نقش نیا

 به قیتشو سالم، یرفتارها قیتشو ،یسالمت یمراقبت خدمات

 محسوس یهاکكم کتدار  و یسالمت یبرا مراقبت از یر یگبهره

 و فرزندان و همسر شامل خانواده یاعضا همراه به یزندگ است.

 خانواده یاعضا از فرد که یعاطف و یماد یهاتیحما و توجهات

 شدن،داشتهدوست احساس شخص در تواندیم کند،یم افتیدر

 هب منجر خود نیا که کند جادیا ارزشمندبودن و نفس عزت مراقبت،

 ادهخانو یعضاا و انندوخویشا .شودیم آنها در سالم و شاد یزندگ

 .کنندمی عمل دفر یابر حمایت منبع ینترمهم انعنو به ارههمو

 فیانشاطرا و نستادو اده،خانو فطر از حمایت به نسبت دفر مانیکهز

 گفته به بنا و کنندمی تجربه را یکمتر سسترا سطح ،باشد وارمیدا

 انمیز مانیدشا در ثرؤم ملاعو ترینمهم از یکی ،شفرین و ننلسو

 یشافزا او مانیدشا انمیز آن سطح کاهش با که ستا ادفرا سسترا

 یهالفهوم از جتماعیا حمایت ،یگرد یسو از .]32[کندمی اپید

 انمیز فتنرباال با و ستا ادفرا شخصیت بر هکنندتعیین و ارثرگذا

 سحساا انمیز ،)هشدکادرا یا قعیوا( یافتیدر جتماعیا حمایت

 ترسیم دخو از یتربمطلو تصویر دفر و یافت هداخو تقاار یشمندارز

 در ضایتر و مانیدشا یشافزا ضعیتو ینا کلی نتیجه د،کر هداخو

 .]33[ستا ندگیز

 یاجتماع تیحما یهالفهوم که دهدیم نشان پژوهش نیا افتهی

 نیا هجینت ،هستند یشادكام یبرا یكنندگینیبشیپ قدرت یدارا

 تیماح کنندگیبینیشیپ قدرت که ییهاپژوهش با یپژوهش افتهی

 دییتأ را روان سالمت و مثبت عواطف ،یشادكام یبرا یاجتماع

  .] ,34 ,31 ,3530[است همخوان اند،كرده

 بین یدار معنی بطهرا که داد نشان )۲۰۱۳( نیواشیر مطالعه نتایج

 با )مانیزسا و عاطفی و یار بز(ا جتماعیا حمایت یهالفهوم

 در همکاران و گزادهیب یخسرویک .]34[دارد وجود جتماعیا کامیدشا

 ،جتماعیا حمایت یهالفهوم بین ازکه  کنندیم بیان خود مطالعه

 دارمعنی و مثبت رتصو به را کامیدشا نستادو و ادهخانو حمایت

 تحت یامطالعه ۲۰۱۶ سال در جو و جان .]35[کندمی پیشبینی

ام انج یجنوب کره پرستاران انیم در یشادمان بر ثروم عوامل عنوان

 و یقدردان و تشکر ت،یحما نیب که رسیدند نتیجه این بهدادند و 

  فیونتز همچنین .]36[دارد وجود یقو مثبت رابطه یشادمان با محبت

 بهترین که کنندمی بیان خود یهاپژوهش دنبال به رانهمکا و

 حمایت و ادهخانو از عاطفی حمایت ،یدشا یهاهکنند پیشبینی

 .]37[نددبو یضایتمندر و بومی ینجمنهاا و جمعیتها از یار بزا

 حمایت میرمستقیغ و مستقیم تاثیر از حاکی قفو اردمو تمامی

 .هستند شادمانی بر شدهدرک اجتماعی

 و شدهادراک اجتماعی حمایت حاضر پژوهش درها: محدودیت

 ارزیابی باالتر و %۴۰ جسمی جانباز همسران شادمانی با آن ارتباط

 اب جانبازان یهاگروه سایر به تعمیم قابل آن جینتا لذا است شده

  نیست. ترپایین درصد

 به ابتال سابقه نظر از پژوهش این هاینمونهپیشنهادات: 

 دنشدن ارزیابی اخیر ناگوار وقایع یا افسردگی و روحی یهایمار یب

همچنین  گیرند. قرار توجه مورد بعدی تحقیقات در است الزم که

بر استفاده از  دیتأک به منظورآتی  یهاییزربرنامه تا شودیم توصیه

افزایش سطح شادمانی همسران جانباز  راستایپتانسیل خانواده در 

 صورت گیرد.
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