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ABSTRACT
Objectives We aimed to investigate the relationship between social support and life satisfaction with

happiness among home- dwelling older adults in Shiraz.

Methods & Materials In this descriptive study, 379 old adults who were selected using purposive sam-
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pling were enrolled. They completed Philips Social support instrument, dinner life satisfaction, and Joseph & Lewis Happiness and Depression Scales.
Results Results showed that there was positive significant relationship between social support and life
satisfaction with happiness. Among the domains of social support, friends and family support predicted
happiness positively. Moreover, life satisfaction predicted happiness positively.
Conclusion High social support and life satisfaction among the elderly can increase happiness among
these people. Also, the amount of support which the elderly receive from the family and friends, as well
as the rate of their satisfaction is the predictors of the rate of happiness.
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 -1گروه روانشناسی سالمت ،دانشکده روانشناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 -2گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 -3گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت01 :دی 1393
تاریخ پذیرش 18 :فروردین 1394

اهداف هدف از این پژوهش بررسی رابطهی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن منازل شخصی شهر
شیراز بود.

مواد و روشها نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیهی سالمندان زن و مرد ساکن در خانههای
شخصی شهر شیراز بود .با روش نمونهگیری در دسترس ،نمونهای با حجم  379نفر انتخاب شد .دادهها از طریق پرسشنامههای حمایت
اجتماعی فیلیپس ،رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و لوئیس جمعآوری شد.

کلیدواژهها:

حمایت اجتماعی،
رضایت از زندگی،
شادکامی ،سالمند

یافته ها نتایج تحلیل دادهها ،همبستگی مثبت و معنادار بین مولفههای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی را نشان
داد .از بین مولفههای حمایت اجتماعی ،حمایت خانواده و دوستان و همچنین رضایت از زندگی ،شادکامی را به صورت مثبت
و معنیدار پیشبینی کرد.

نتیجهگیری باال بودن حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در سالمندان میتواند باعث افزایش شادکامی در این افراد شود .میزان
حمایتهایی که سالمندان از خانواده و دوستان خود دریافت میکنند و همچنین میزان رضایت از زندگی ،می تواند میزان شادکامی آن
ها را پیشبینی کند.

مقدمه
سالمندی از پدیدههای غیر قابل اجتناب دوران زندگی انسان
است که نحوه برخورد با آن از اهمیت خاصی برخوردار است .در
نيمه سال  10 ،2004درصد از جمعيت جهان يعني  606ميليون
نفر ،در سن  60سالگي يا باالتر بودند [ .]1پيشبيني ميشود تا
سال  2025اين رقم از مرز يك ميليارد و صد ميليون نفر تجاوز
نمايد [ .]2جمعيت سالمندان در ايران در سال  ،1386چهار
ميليون و پانصد و شصت و دو هزار نفر گزارش شده است که
حدود  5/6درصد از جمعيت ايران را تشكيل ميدهد.
عوامل زیادی بر کیفیت زندگی سالمندان اثر ميگذارد که
از این بین میتوان حمايت اجتماعی و رضایت از زندگی را نام
برد .حمايت اجتماعي رفتارهاي ارتقاء سالمت را تسهيل کرده و
بازخورد ارائه داده و فعاليتهايي را که منتهي به اهداف شخصي
ميشود را تشويق ميکند [ .]3حمايت اجتماعي ،به مجموعه

خدماتي اطالق می شود که به نيازهاي رواني ،اجتماعي و
عملکردي رسيدگي ميکنند و به دو دسته رسمي و غير رسمي
طبقهبندي ميشود  .حمايت اجتماعي رسمی معموال در ارتباط با
برآوردن نيازهاي افرادي است که به کمک ديگران وابسته هستند
[ .]4حمايت اجتماعي غير رسمي به طور سنتي به حمايت از
یشود و عامل مهمي در
طرف خانواده ،دوستان و آشنايان گفته م 
پيري موفقيت آميز است [ .]5حمايت اجتماعي تأثير معناداري
بر احساس تنهايي ،سالمت عمومي و رضايتمندي سالمندان از
زندگي دارد [. ]6
دیگر متغیری که نقش مهمی در سالمت روانی سالمندان بازی
میکند ،رضایت از زندگی است .رضایت از زندگی به ارزیابی ذهنی
شخص از این که تا چه اندازه نیازها ،اهداف و آرزوهایش به تحقق
پیوسته است ،باز میگردد .افرادی که از زندگی خود راضیتر
هستند ،سالمت جسمی و روانی بیشتری را تجربه میکنند
[ .]7اخالق خوب ،احساس سالمتي و رضايت از زندگي موجب

* نویسنده مسئول:
دکتر زهره کیخسروی بیگ زاده
نشانی :کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،دانشکده روانشناسی ،گروه روانشناسی سالمت.
تلفن+98 )912( 8703219 :
پست الکترونیکیzkeykhosravi@yahoo.com :

173

تابستان  .1394دوره  .10شماره 2

ميشود كه كيفيت و معناي زندگي را مثبت ارزيابي كنيم .عدم
رضايت از زندگي با وضعيت سالمتي ضعيفتر ،عاليم افسردگي،
مشكالت شخصيتي ،رفتارهاي نامناسب بهداشتي و وضعيت
ضعيف اجتماعي همبسته است [ .]8 ،9کاهش خود مراقبتی در
سالمندان با رضایت از زندگی پایین ،رابطه نزدیک دارد .کاهش
خود مراقبتی با عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی ،روانی،
فیزیکی ،اجتماعی و تعامل این عوامل با هم تعیین میشود [.]10
نتایج تحقیق کوهن و همکاران نشان داد که بین هیجانات مثبت
و افزایش رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد؛ هیجانات
مثبت منابع پایدار شادی را ایجاد کنند و افزایش رضایت از
زندگی در مردم شاد ،نه به خاطر داشتن احساس بهتر بلکه به
خاطر گسترش ابتکارات برای زندگی بهتر است [.]11
پژوهشهایی نیز نقش مهم رضایت از زندگی در شادکامی و
رابطه مثبت بین آنها را نشان میدهد [.]7،12،13،14،15،16،17
حمایتهای اجتماعی و مرتفع کردن نیازهای عاطفی ،روحی و
روانی و شناسایی عواملی که به بهبود شرایط زندگی سالمندان
کمک کند ،همگی باعث ایجاد شادی و طراوت در زندگی
سالمندان میشوند [ .]18شادکامی مفهوم گستردهای است و
شامل دو مولفه عاطفی و شناختی است .مولفه عاطفی به معنای
لذت (توازن بین عاطفه خوشایند و ناخوشایند) و مولفه شناختی
همان سالمت ذهنی است .عوامل متعددی با شادکامی در سنین
مختلف در ارتباط هستند که از جمله این عوامل حمايت اجتماعي
و رضایت از زندگی است .برخی تحقیقات نشان میدهند که
رابطه مثبت و معنادار بین حمایت اجتماعی با شادکامی وجود
دارد [.]19 ،20،21
برخی تحقيقات ،رابطه بين حمايت اجتماعي و رضايت از زندگي
با شادکامي در سالمندان را مثبت و معنيدار مطرح میکنند [.]7
ویدو بیان میکند وقتی سالمندان فعالیتهای اجتماعی ،شناختی
و خانگی پرزحمت را با فعالیتهای آرامش بخش ترکیب کنند،
شادکامی افزایش مییابد و همچنین مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی نقش میانجی در ایجاد رابطه مستقیم بین برون گرایی
و شادکامی بازی میکند [.]22
در دهههاي اخير و به خصوص بعد از دهه  1990يكي از
شاخصها و معيارهاي قابل سنجش ،معتبر و باارزش براي تعيين
نيازها و ارتقای سطح سالمتي ،بهداشتي ،اجتماعي ،رفاهي و
توانبخشي تمام اقشار جامعه خصوصا سالمندان ،ارزيابي میزان
رضايت از زندگي آنها است .با بررسي رابطه حمايت اجتماعي و
رضايت از زندگي با شادكامي سالمندان ،میتوان با سياستگذاري
و بسترسازي فرهنگي گامهاي موثري جهت بهبود سطح كيفي
زندگي سالمندان برداشت.

روش مطالعه
نوع پژوهش حاضر کاربردی و روش تحقیق همبستگی
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است .جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان زن و مرد باالی
 65سال ساکن منازل شخصی شهر شیراز بود .طبق سرشماری
سال  94178 ،1385نفر سالمند در شهر شیراز وجود داشت.
بر اساس جدول مورگان ،تعداد  379نفر از سالمندان ،حجم
نمونه ما را تشکیل دادند .از این تعداد  200نفر مرد و 179
نفر زن بودند .روش نمونهگیری به دلیل عدم دسترسی آسان
به سالمندان ،نمونهگیری در دسترس است؛ نمونه ها از منازل و
اماکن عمومی انتخاب شدند .برای بررسی متغیر حمایت اجتماعی
از مقياس سنجش حمايت اجتماعي فیلیپس 1استفاده شد .این
مقیاس داراي  23ماده است كه سه حيطه خانواده ،دوستان و
سايرين را در بر ميگيرد .خرده مقياس خانواده شامل  8ماده،
خرده مقياس دوستان  7ماده و خرده مقياس سايرين داراي
 8ماده است .سیستم نمرهگذاری این پرسشنامه  1و  0است.
حداقل نمره  0و حداکثر  23است.
در تحقيق پاشا و همكاران كه بر روي نمونهاي از سالمندان
اهوازي انجام شد ،پايايي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي
كرونباخ و تصنيف به ترتيب برابر با  0/84و  0/82است كه حاكي
از پايايي مطلوب پرسشنامه حمايت اجتماعي است [ .]23اما
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی مقیاس حمایت اجتماعی و
مولفههای آن ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای
کرونباخ برای متغیر حمایت اجتماعی و مولفههای دوستان،
خانواده و سایرین به ترتیب برابر با  0/67 ،0/69 ،0/82و 0/68
بود .روایی مقیاس حمایت اجتماعی از طریق محاسبه ضریب
همبستگی پیرسون بین نمره کل حمایت اجتماعی و مولفههای
دوستان ،خانواده و سایرین به دست آمد .ضرایب به دست آمده
برای همبستگی نمره کل حمایت اجتماعی با مولفههای دوستان
برابر با  ،0/77خانواده برابر با 0/79و سایرین برابر با  0/82است.
همچنین ضرایب همبستگی بین مولفههای خانواده با دوستان
برابر با  ،0/36خانواده با سایرین برابر با  0/43و سایرین با دوستان
برابر با  0/55است.
برای بررسی میزان رضایت از زندگی از مقياس رضايت
از زندگي داينر )SWLS( 2که یک مقياس پنج گویهای جهت
سنجش میزان رضایت کلی از زندگی است ،استفاده شد [.]24
داينر و همكارانش ،روايي (به شيوه همگرا و افتراقي) و پايايي
(آلفاي كرونباخ برابر  0/87و ضريب همبستگي بازازمايي پس از
دوماه اجرا  )0/82مطلوبي براي اين مقياس گزارش كردهاند .در
این مقیاس در برابر هر گویه ،طیف لیکرت هفت نمرهای و هر
ال مخالفم) تا ( 7كام ً
گویه از ( 1كام ً
ال موافقم) نمرهگذاري ميشود.
اين مقياس براي استفاده در ايران مورد انطباق قرار گرفته است
و شواهد روايي و پايايي آن مطلوب گزارش شده است [ .]25در
تحقيقي که بر روي سالمندان انجام شد ،ضريب آلفاي كرونباخ
1. Social Support Instrument
)2. Satisfaction With Life Scale (SWLS
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شادكامي از تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفههای اصلی
با چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد .ضریب KMO
محاسبه شده برابر با  0/89و آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح
 0/0001معنی دار بود .نتایج بیانگر وجود دو عامل کلی تحت
عناوين شادكامي و افسردگي بود که در مجموع  45درصد
واریانس کل مقیاس را تبیین میکردند .برای تعیین پایایی
پرسشنامه شادکامی و افسردگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که این ضریب برای متغیر افسردگی  0/90و برای متغیر
شادکامی  0/88محاسبه شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون کولموگرف-اسمیرونوف استفاده شد.

معادل  0/84و روایی آن به شیوه تحلیل عاملی محاسبه شده
است که نتایج حاکی از وجود یک عامل کلی در مقیاس است که
میتوانست بیش از 0/54واریانس را تبیین نماید [.]6
در این پژوهش به منظور بررسی روایی مقیاس رضایت از
زندگی از تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفههای اصلی با
چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد .ضریب KMO
محاسبه شده برابر با  0/78و آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح
 0/0001معنیدار بود .نتایج بیانگر وجود یک عامل کلی تحت
عنوان رضایت از زندگی بود که  54/86درصد واریانس کل
مقیاس را تبیین میکرد .برای تعیین پایایی مقیاس رضایت از
زندگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر
 0/76محاسبه شد .برای بررسی میزان شادکامی از پرسشنامه
شادكامي-افسردگي )DHS( 3ژوزف و لويس که شامل  25گويه
است ،استفاده شد 12 .گوي ه این پرسشنامه به ارزيابي شادكامي
و  13گويه آن نیز به ارزيابي افسردگي ميپردازد [.]26

یافتهها
در این بررسی تعداد  379نفر سالمند شیرازی که تعداد مردان
 200نفر ( 53درصد) و تعداد زنان  179نفر (47درصد) بود،
مورد مطالعه قرار گرفتند .از جدول شماره  1چنین بر میآید که
میانگین رضایت از زندگی و شادکامی در مردان بیشتر از زنان و
میانگین حمایت اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است.

به گويهها بر اساس يك مقياس  4درجهاي ليكرت كه به صورت
هرگز ( ،)0به ندرت ( ،)1برخي اوقات ( )2و هميشه ( )3هستند،
جواب داده میشود .در تحقيقی كه بر روي گروهي از زنان شاغل
فرهنگي انجام شد ،براي خرده مقياس شادكامي ضريب آلفاي
 0/87و براي مقياس افسردگي  0/90به دست آمد .براي بررسي
روايي اين مقياس هم از تحليل عامل به روش مؤلفههاي اصلي
با چرخش واريماكس استفاده شد [ .]27شاخص  KMOبرابر
با  0/91و ضريب كرويت بارتلت برابر  4489بود كه در سطح
 0/0001معنادار بود كه نشاندهنده كفايت نمونهگيري گزينهها
و ماتريس همبستگي آنها بود .نتايج تحليل عامل نشان داد كه
در مقياس دو عامل اصلي وجود دارد كه هر دو بر روي هم 0/45
از واريانس را تبيين ميكنند.

فرضیه اول

بین مؤلفههای حمایت اجتماعی و شادکامی در سالمندان،
رابطه معنیداری وجود دارد.
به منظور بررسی فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود بین
مولفههای حمایت اجتماعی با شادکامی همبستگی مثبت و
معنیدار وجود دارد ( .)P<0/01این امر بدان معنی است که
افزایش حمایت از سوی خانواده ،دوستان و دیگران با افزایش
شادکامی همراه است.

در این پژوهش به منظور بررسی روایی مقیاس افسردگي و

فرضیه دوم

بین رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان رابطه

)3. Depression – Happiness Scale (DHS

جدول .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش.
مردان n=200

متغيرها

زنان n=179

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

23/59

6/44

22/32

6/03

22/94

6/33

دوستان

5/41

1/6

5/46

1/6

5/44

1/6

خانواده

6/38

2/1

6/15

2/1

6/26

2/1

سایرین

5/86

1/9

6/51

2/1

6/18

2

27/9

6/46

24/69

7/11

26/35

6/98

رضايت از زندگی
حمایت
اجتماعی

کل n=379

شادکامی
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جدول .2نتایج همبستگی متغیرهای حمایت اجتماعی و شادکامی.

P<0/01

خانواده

متغیرها

دوستان

خانواده

**0/36

دیگران

**0/55

**0/43

شادکامی

0/40

0/45

**

شادکامی

دیگران

0/36

**

**

**

جدول .3نتایج همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و شادکامی.

P<0/01

متغیرها

رضایت از زندگی

شادکامی

**0/60

شادکامی

**

معنیداری وجود دارد.
به منظور بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد.
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که بین متغیر رضایت
از زندگی با شادکامی ،همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد
( .)P<0/01این بدین معنی است که افزایش میزان رضایت از
زندگی با افزایش شادکامی همراه است.
فرضیه سوم

مولفههای حمایت اجتماعی دارای قدرت پیشبینیکنندگی
شادکامی هستند .به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون
چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد .جدول شماره  4بیانگر آن
است که حمایت دوستان و حمایت خانواده به صورت مثبت و
معنادار پیشبینی کنندههای شادکامی هستند و حمایت سایرین
قدرت پیشبینیکنندگی معناداری برای شادکامی ندارد.
فرضیه چهارم

رضایت از زندگی دارای قدرت پیشبینی کنندگی شادکامی
است .به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی
استفاده شد .جدول شماره  5بیانگر آن است که رضایت از زندگی
به صورت مثبت و معنادار ،پیشبینی کننده شادکامی است.

بحث
پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه حمایت اجتماعی و
رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان صورت گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد که بین مولفههای حمایت اجتماعی و شادکامی
در سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این یافته با
پژوهشهایي که رابطه مثبت حمايت اجتماعي با شادكامي و
عواطف مثبت را تأييد كردهاند همخوانی دارد [ .]19،20،21در
تبیین این یافته ،میتوان گفت که حمايت اجتماعی در صورتي
باعث افزايش سالمتي ميشود كه حسي از صميميت را ايجاد كند.
تأثيرات حفاظتي حمايت اجتماعي ،ممكن است نتيج ه چندين
فرآيند باشند .اين نقش شامل دسترسي مثبت به اطالعات درباره
سالمتي و خدمات مراقبتي سالمتي ،تشويق رفتارهاي سالم،
تشويق به بهرهگيري از مراقبت براي سالمتي و تدارك كمكهاي

جدول .4نتایج رگرسیون شادکامی از روی مولفههای متغیر حمایت اجتماعی.
متغیر پیشبین

R²

R

دوستان
خانواده

0/52

0/27

سایرین

B

β

t

P

1/02

0/24

4/51

0/0001

1/07

0/33

6/63

0/0001

0/32

0/084

1/52

N.S

جدول .5نتایج پیشبینی شادکامی از روی متغیر رضایت از زندگی.
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متغیر پیشبین

R

R²

B

β

t

P

رضایت از زندگی

0/60

0/36

0/67

0/60

14/63

0/0001

رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن منازل شخصی شهر شیراز

محسوس است .زندگی به همراه اعضای خانواده شامل همسر و
فرزندان و توجهات و حمایتهای مادی و عاطفی که فرد سالمند
از اعضای خانواده دریافت میکند ،میتواند در شخص احساس
دوست داشته شدن ،مراقبت ،عزت نفس و ارزشمند بودن ایجاد
کند که این خود منجر به زندگی شاد و سالم در افراد سالمند
میشود.
دیگر یافته این پژوهش بیانگر این بود که بين رضایت از زندگي
با شادكامی در سالمندان رابطه معنادار وجود دارد .این یافته
پژوهش با يافتههایی كه رابطه رضايت از زندگي با شادكامي و
سالمت روان را تأييد كردهاند همسو است [ .]7،11،12،13در
تبيين اين يافتههاي پژوهشي ،ميتوان گفت كه هنگامي يك
فرد سالمند احساس ميكند كه از يك زندگي معنادار برخوردار
است ،احساسی از كارآمدي و به نتیجه نشستن تالشهایش در
زندگی خواهد داشت و در نتیجه حس مثبت خود ارزشمندي
دارد كه اين خود نتیجه توجه و احترامی است که فرد سالمند
از جانب اعضای خانواده ،دوستان و جامعه دریافت میکند.
همچنین با توجه به این که این گروه از سالمندان ساکن منازل
شخصی هستند ،احتماال از لحاظ شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
جسمی وضعیت مطلوبی دارند که هم ه این شرایط میتواند امکان
بیشتری برای لذت بردن از زندگی و شاد زندگی کردن را برای
فرد فراهم کنند.
همچنین یافته دیگر این پژوهش ،نشان میدهد که مؤلفههاي
حمايت اجتماعي داراي قدرت پيشبيني كنندگي برای شادكامي
هستند .نتیجه این یافته پژوهشی با پژوهشهایی [ ]20که قدرت
پيشبينيكنندگي حمايت اجتماعي براي شادكامي ،عواطف
مثبت و سالمت روان را تأييد كردهاند ،همخوان است .در تبيين
این یافته میتوان گفت كه خويشاوندان و غيرخويشاوندان كنش
متفاوتي را در زندگي سالمندان اعمال ميكنند؛ اعضاي خانواده
همواره به عنوان مهمترين منبع حمايت ابزاري (مثل دادن پول،
هدايا ،خدمات) ظاهر ميشوند .در حالي كه دوستان كمتر چنين
حمايتي را فراهم ميسازند .در مقابل ،حمايت عاطفي هم از
اعضای خانواده و هم از دوستان بروز ميكند.
دوستان افراد مسن در قياس با فرزندان يا ديگر خويشاوندان،
بيشتر در فعاليتهاي اجتماعي با آنها همراهي دارند .اعضاي
خانواده نسبت به دوستان ،كنترل اجتماعي بيشتري اعمال
ميكنند و وقتي كه سالمند نيازي داشته باشند از اعضاي خانواده،
انتظار حمايت اجتماعي دارند .در تبيين قدرت حمايت اجتماعي
ي شادكامي ،بايد گفت كه حمايت اجتماعي باعث
در پيشبين 
افزايش اعتماد به نفس ،خود ابرازي و عزتنفس در فرد شده و در
رسيدن فرد به اهدافش كمك كرده و باعث رضايت فرد از زندگي
و همچنين بهبود سالمت روان در فرد ميشود.
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ي كنندگي شادكامي است .اين يافت ه با
داراي قدرت پيشبين 
يافتههاي تحقیقات دیگر همخواني دارد [ .]7، 11، 12 ،13در
تبيين اين يافته پژوهشي ،بايد گفت كه رضايت كلي سالمندان از
زندگي به معناي ارزيابي شناختي و آگاهانه افراد از كيفيت زندگي
خود به مثابهي يك كل واحد است كه اساس آن بر معيارهاي
شخصي سالمندان استوار است [ .]28هیجان مثبت ،رضایت از
زندگی و هدفمند بودن زندگی از شروط الزم برای رسیدن به
شادی است .افراد سالمند شاد ،دنیا را مکانی امنتر مییابند،
آسانتر تصمیم میگیرند ،امید به زندگی بیشتری داشته و در
نتیجه دوران کهنسالی خود را با رضایت بیشتری سپری میکنند
با توجه به اهمیت سالمندان در جامعه ایرانی ،پیشنهاد میشود
که تحقیقات وسیعتری در زمین ه رضایت از زندگی و شادکامی در
سالمندان فعال و غیرفعال و مقایس ه حمایت اجتماعی و رضایت
از زندگی و شادکامی در طبقات مختلف اجتماع و محیطهای
شهری و روستایی انجام گیرد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ناتوانی بعضی از
سالمندان در پر کردن پرسشنامه به دلیل مشکالت جسمی و
دیداری و نیز قابل کنترل نبودن تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی
سالمندان اشاره کرد.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به یافتهها ،باال بودن حمایت اجتماعی و رضایت از
زندگی در سالمندان ،میتواند باعث افزایش شادکامی در این افراد
شود .میزان حمایتهایی که افراد از خانواده و دوستان دریافت
میکنند و همچنین میزان رضایتی که افراد از زندگی خود دارند،
پیشبینیکننده میزان شادکامی آنها است .با توجه به نتایج
این تحقیق ،جامعه باید حداکثر حمایتهای عاطفی و ابزاری
را از سالمندان به عمل آورد .بایستی شرایطی فراهم شود که
این گروه تا حد امکان در منازل شخصی و در کنار دیگر افراد
خانواده ،زندگی سرشار از محبتی را داشته باشند تا بهتر بتوانند بر
دغدغههای پیری فائق آیند.
تشکر و قدردانی

از کلیه سالمندان محترمی که در انجام این پژوهش نهایت
همکاری را با محقق داشتند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم.

دیگر یافته این پژوهش حاکی از این است که رضايت از زندگي
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