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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-
pling were enrolled. They completed Philips Social support instrument, dinner life satisfaction, and Jo-
seph & 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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اهداف هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن منازل شخصی شهر 
شیراز بود.

مواد و روش ها نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه ی سالمندان زن و مرد ساکن در خانه های 
شخصی شهر شیراز بود. با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای با حجم 379 نفر انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه های حمایت 

اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و لوئیس جمع آوری شد.
یافته ها نتایج تحلیل داده ها، همبستگی مثبت و معنادار بین مولفه های حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی را نشان 
داد. از بین مولفه های حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان و همچنین رضایت از زندگی، شادکامی را به صورت مثبت 

و معنی دار پیش بینی کرد. 
نتیجه گیری باال بودن حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در سالمندان می تواند باعث افزایش شادکامی در این افراد شود. میزان 
حمایت هایی که سالمندان از خانواده و دوستان خود دریافت می کنند و همچنین میزان رضایت از زندگی،  می تواند میزان شادکامی آن 

ها را پیش بینی کند.
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 مقدمه

سالمندی از پدیده های غیر قابل اجتناب دوران زندگی انسان 
است که نحوه برخورد با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در 
نیمه سال 2004، 10 درصد از جمعیت جهان یعني 606 میلیون 
نفر، در سن 60 سالگي یا باالتر بودند ]1[. پیش بیني مي شود تا 
سال 2025 این رقم از مرز یک میلیارد و صد میلیون نفر تجاوز 
ایران در سال 1386، چهار  نماید ]2[. جمعیت سالمندان در 
میلیون و پانصد و شصت و دو هزار نفر گزارش شده است که 

حدود 5/6 درصد از جمعیت ایران را تشکیل مي دهد.

اثر مي گذارد که  بر کیفیت زندگی سالمندان  عوامل زیادی 
از این بین می توان حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی را نام 
برد. حمایت اجتماعي رفتارهاي ارتقاء سالمت را تسهیل کرده و 
بازخورد ارائه داده و فعالیت هایي را که منتهي به اهداف شخصي 
مي شود را تشویق مي کند ]3[. حمایت اجتماعي، به مجموعه 

و  اجتماعي  رواني،  نیازهاي  به  که  شود  می  اطالق  خدماتي 
عملکردي رسیدگي مي کنند و به دو دسته رسمي و غیر رسمي 
طبقه بندي مي شود . حمایت اجتماعي رسمی معموال در ارتباط با 
برآوردن نیازهاي افرادي است که به کمک دیگران وابسته هستند 
]4[. حمایت اجتماعي غیر رسمي به طور سنتي به حمایت از 
طرف خانواده، دوستان و آشنایان گفته می  شود و عامل مهمي در 
پیري موفقیت آمیز است ]5[. حمایت اجتماعي تأثیر معناداري 
بر احساس تنهایي، سالمت عمومي و رضایتمندي سالمندان از 

زندگي دارد ]6[ .

دیگر متغیری که نقش مهمی در سالمت روانی سالمندان بازی 
می کند، 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 می گردد. افرادی که از زندگی خود راضی تر 
می کنند  تجربه  را  بیشتری  روانی  و  جسمی  سالمت  هستند، 
]7[. اخالق خوب، احساس سالمتي و رضایت از زندگي موجب 
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مي شود که کیفیت و معناي زندگي را مثبت ارزیابي کنیم. عدم 
رضایت از زندگي با وضعیت سالمتي ضعیف تر، عالیم افسردگي، 
وضعیت  بهداشتي و  نامناسب  رفتارهاي  شخصیتي،  مشکالت 
ضعیف اجتماعي همبسته است ]9، 8[. کاهش 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 می شود ]10[. 
نتایج تحقیق کوهن و همکاران نشان داد که بین هیجانات مثبت 
و افزایش رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد؛ هیجانات 
از  رضایت  افزایش  و  کنند  ایجاد  را  شادی  پایدار  منابع  مثبت 
زندگی در مردم شاد، نه به خاطر داشتن احساس بهتر بلکه به 

خاطر گسترش ابتکارات برای زندگی بهتر است ]11[. 

پژوهش هایی نیز نقش مهم رضایت از زندگی در شادکامی و 
رابطه مثبت بین آن ها را نشان می دهد ]7،12،13،14،15،16،17[. 
حمایت های اجتماعی و مرتفع کردن نیازهای عاطفی، روحی و 
روانی و شناسایی عواملی که به بهبود شرایط زندگی سالمندان 
زندگی  در  طراوت  و  شادی  ایجاد  باعث  همگی  کند،  کمک 
سالمندان می شوند ]18[. شادکامی مفهوم گسترده ای 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 حمایت اجتماعي 
از زندگی است. برخی تحقیقات نشان می دهند که  و رضایت 
رابطه مثبت و معنادار بین حمایت اجتماعی با شادکامی وجود 

دارد ]20،21، 19[.

برخی تحقیقات، رابطه بین حمایت اجتماعي و رضایت از زندگي 
با شادکامي در سالمندان را مثبت و معني دار مطرح می کنند ]7[. 
ویدو بیان می کند وقتی سالمندان فعالیت های اجتماعی، شناختی 
و خانگی پرزحمت را با فعالیت های آرامش بخش ترکیب کنند، 
شادکامی افزایش می یابد و همچنین مشارکت در فعالیت های 
اجتماعی نقش میانجی در ایجاد رابطه مستقیم بین برون گرایی 

و شادکامی بازی می کند ]22[.

از  یکي  از دهه 1990  بعد  به خصوص  و  اخیر  در دهه هاي 
شاخص ها و معیارهاي قابل سنجش، معتبر و باارزش براي تعیین 
رفاهي و  اجتماعي،  بهداشتي،  ارتقای سطح سالمتي،  و  نیازها 
توانبخشي تمام اقشار جامعه خصوصا سالمندان، ارزیابي میزان 
رضایت از زندگي آن ها است. با بررسي رابطه حمایت اجتماعي و 
رضایت از زندگي با شادکامي سالمندان، می توان با سیاست گذاري 
و بسترسازي فرهنگي گام هاي موثري جهت بهبود سطح کیفي 

زندگي سالمندان برداشت. 

روش مطالعه

همبستگی  تحقیق  روش  و  کاربردی  حاضر  پژوهش  نوع 

است. جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان زن و مرد باالی 
65 سال ساکن منازل شخصی شهر شیراز بود. طبق سرشماری 
سال 1385، 94178 نفر سالمند در شهر شیراز وجود داشت.  
سالمندان، حجم  از  نفر  تعداد 379  مورگان،  اساس جدول  بر 
و 179  مرد  نفر  تعداد 200  این  از  دادند.  را تشکیل  ما  نمونه 
نفر زن بودند. روش نمونه گیری به دلیل عدم دسترسی آسان 
به سالمندان، نمونه گیری در دسترس است؛ نمونه ها از منازل و 
اماکن عمومی انتخاب شدند. برای بررسی متغیر حمایت اجتماعی 
از مقیاس سنجش حمایت اجتماعي فیلیپس1 استفاده شد. این 
مقیاس داراي 23 ماده است که سه حیطه خانواده، دوستان و 
سایرین را در بر مي گیرد. خرده مقیاس خانواده شامل 8 ماده، 
داراي  مقیاس سایرین  و خرده  ماده  مقیاس دوستان 7  خرده 
8 ماده است. سیستم نمره گذاری این پرسش نامه 1 و 0 است. 

حداقل نمره 0 و حداکثر 23 است. 

در تحقیق پاشا و همکاران که بر روي نمونه اي از سالمندان 
اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي 
کرونباخ و تصنیف به ترتیب برابر با 0/84 و 0/82 است که حاکي 
از پایایي مطلوب پرسش نامه حمایت اجتماعي است ]23[. اما 
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی مقیاس حمایت اجتماعی و 
مولفه های آن، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای 
دوستان،  مولفه های  و  اجتماعی  حمایت  متغیر  برای  کرونباخ 
خانواده و سایرین به ترتیب برابر با 0/82، 0/69، 0/67 و 0/68 
بود. روایی مقیاس حمایت اجتماعی از طریق محاسبه ضریب 
همبستگی پیرسون بین نمره کل حمایت اجتماعی و مولفه های 
دوستان، خانواده و سایرین به دست آمد .ضرایب به دست آمده 
برای همبستگی نمره کل حمایت اجتماعی با مولفه های دوستان 
برابر با 0/77، خانواده برابر با 0/79و سایرین برابر با 0/82 است. 
همچنین ضرایب همبستگی بین مولفه های خانواده با دوستان 
برابر با 0/36، خانواده با سایرین برابر با 0/43 و سایرین با دوستان 

برابر با 0/55 است. 

رضایت  مقیاس  از  زندگی  از  رضایت  میزان  بررسی  برای 
از زندگي داینرSWLS( 2( که یک مقیاس پنج گویه ای جهت 
سنجش میزان رضایت کلی از زندگی است، استفاده شد ]24[. 
داینر و همکارانش، روایي )به شیوه همگرا و افتراقي( و پایایي 
)آلفاي کرونباخ برابر 0/87 و ضریب همبستگي بازازمایي پس از 
دوماه اجرا 0/82( مطلوبي براي این مقیاس گزارش کرده اند. در 
این مقیاس در برابر هر گویه، طیف لیکرت هفت نمره ای و هر 
گویه از 1 )کاماًل مخالفم( تا 7 )کاماًل موافقم( نمره گذاري مي شود. 
این مقیاس براي استفاده در ایران مورد انطباق قرار گرفته است 
و شواهد روایي و پایایي آن مطلوب گزارش شده است ]25[. در 
تحقیقي که بر روي سالمندان انجام شد، ضریب آلفاي کرونباخ 

1. Social Support Instrument
2. Satisfaction With Life Scale (SWLS)
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معادل 0/84 و روایی آن به شیوه تحلیل عاملی محاسبه شده 
است که نتایج حاکی از وجود یک عامل کلی در مقیاس است که 

می توانست بیش از 0/54واریانس را تبیین نماید ]6[. 

از  رضایت  مقیاس  روایی  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  در 
زندگی از تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی با 
 KMO چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد. ضریب
محاسبه شده برابر با 0/78 و آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 
0/0001 معنی دار بود. نتایج بیانگر وجود یک عامل کلی تحت 
کل  واریانس  درصد   54/86 که  بود  زندگی  از  رضایت  عنوان 
مقیاس را تبیین می کرد. برای تعیین پایایی مقیاس رضایت از 
زندگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر 
0/76 محاسبه شد. برای بررسی میزان شادکامی از پرسش نامه 
شادکامي-افسردگيDHS( 3( ژوزف و لویس که شامل 25 گویه 
است، استفاده شد. 12 گویه  این پرسش نامه به ارزیابي شادکامي 

و 13 گویه آن نیز به ارزیابي افسردگي مي پردازد ]26[. 

به گویه ها بر اساس یک مقیاس 4 درجه اي لیکرت که به صورت 
هرگز )0(، به ندرت )1(، برخي اوقات )2( و همیشه )3(  هستند، 
جواب داده می شود. در تحقیقی که بر روي گروهي از زنان شاغل 
فرهنگي انجام شد، براي خرده مقیاس شادکامي ضریب آلفاي 
0/87 و براي مقیاس افسردگي 0/90 به دست آمد. براي بررسي 
روایي این مقیاس هم از تحلیل عامل به روش مؤلفه هاي اصلي 
با چرخش واریماکس استفاده شد ]27[. شاخص KMO برابر 
با 0/91 و ضریب کرویت بارتلت برابر 4489 بود که در سطح 
0/0001 معنادار بود که نشان دهنده کفایت نمونه گیري گزینه ها 
و ماتریس همبستگي آن ها بود. نتایج تحلیل عامل نشان داد که 
در مقیاس دو عامل اصلي وجود دارد که هر دو بر روي هم 0/45 

از واریانس را تبیین مي کنند. 

در این پژوهش به منظور بررسی روایی مقیاس افسردگي و 

3. Depression – Happiness Scale (DHS) 

شادکامي از تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی 
  KMO با چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شد. ضریب
محاسبه شده برابر با 0/89 و آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 
0/0001 معنی دار بود. نتایج بیانگر وجود دو عامل کلی تحت 
درصد   45 مجموع  در  که  بود  افسردگي  و  شادکامي  عناوین 
پایایی  تعیین  برای  می کردند.  تبیین  را  مقیاس  کل  واریانس 
پرسش نامه شادکامی و افسردگی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
شد که این ضریب برای متغیر افسردگی 0/90 و برای متغیر 
توزیع  بودن  نرمال  بررسی  شادکامی 0/88 محاسبه شد. برای 

داده ها از آزمون کولموگرف-اسمیرونوف استفاده شد.

یافته ها 

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

میانگین حمایت اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است.

فرضیه اول 

بین مؤلفه های حمایت اجتماعی و شادکامی در سالمندان، 
رابطه معنی داری وجود دارد. 

به منظور بررسی فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

بین  می شود  مشاهده   2 شماره  جدول  در  که  همان طور 
و  مثبت  همبستگی  شادکامی  با  اجتماعی  حمایت  مولفه های 
بدان معنی است که  امر  این   .)P<0/01( دارد معنی دار وجود 
افزایش حمایت از سوی خانواده، دوستان و دیگران با افزایش 

شادکامی همراه است.

فرضیه دوم

رابطه  سالمندان  در  شادکامی  با  زندگی  از  رضایت  بین 

جدول1. یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش.

متغیرها
n=200 مردانn=179 زنانn=379 کل

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

23/596/4422/326/0322/946/33رضایت از زندگی

حمایت 
اجتماعی

5/411/65/461/65/441/6دوستان

6/382/16/152/16/262/1خانواده

5/861/96/512/16/182سایرین

27/96/4624/697/1126/356/98شادکامی
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معنی داری وجود دارد. 

به منظور بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده شد.

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد که بین متغیر رضایت 
از زندگی با شادکامی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد 
)P<0/01(. این بدین معنی است که افزایش میزان رضایت از 

زندگی با افزایش شادکامی همراه است.

فرضیه سوم

مولفه های حمایت اجتماعی دارای قدرت پیش بینی کنندگی 
شادکامی هستند. به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون 
چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. جدول شماره 4 بیانگر آن 
است که حمایت دوستان و حمایت خانواده به صورت مثبت و 
معنادار پیش بینی کننده های شادکامی هستند و حمایت سایرین 

قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای شادکامی ندارد.

فرضیه چهارم

رضایت از زندگی دارای قدرت پیش بینی کنندگی شادکامی 
است. به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی 
استفاده شد. جدول شماره 5 بیانگر آن است که رضایت از زندگی 

به صورت مثبت و معنادار، پیش بینی کننده  شادکامی است.

بحث 

اجتماعی و  مطالعه رابطه حمایت  هدف  با  حاضر  پژوهش 
رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان صورت گرفت. نتایج 
پژوهش نشان داد که بین مولفه های حمایت اجتماعی و شادکامی 
در سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این یافته با 
پژوهش هایي که رابطه مثبت حمایت اجتماعي با شادکامي و 
عواطف مثبت را تأیید کرده اند همخوانی دارد ]19،20،21[. در 
تبیین این یافته، می توان گفت که حمایت اجتماعی در صورتي 
باعث افزایش سالمتي مي شود که حسي از صمیمیت را ایجاد کند. 
تأثیرات حفاظتي حمایت اجتماعي، ممکن است نتیجه  چندین 
فرآیند باشند. این نقش شامل دسترسي مثبت به اطالعات درباره 
رفتارهاي سالم،  مراقبتي سالمتي، تشویق  سالمتي و خدمات 
تشویق به بهره گیري از مراقبت براي سالمتي و تدارک کمک هاي 

جدول2. نتایج همبستگی متغیرهای حمایت اجتماعی و شادکامی.

شادکامیدیگرانخانوادهدوستانمتغیرها

**0/36خانواده

**0/43**0/55دیگران

**0/36**0/45**0/40شادکامی

** P<0/01

جدول3. نتایج همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و شادکامی.

شادکامیرضایت از زندگیمتغیرها

**0/60شادکامی

** P<0/01

جدول4. نتایج رگرسیون شادکامی از روی مولفه های متغیر حمایت اجتماعی.

RR²BβtPمتغیر پیش بین

دوستان
0/520/27

1/020/244/510/0001
1/070/336/630/0001خانواده
0/320/0841/52N.Sسایرین

جدول5. نتایج پیش بینی شادکامی از روی متغیر رضایت از زندگی.

RR²BβtPمتغیر پیش بین

0/600/360/670/6014/630/0001رضایت از زندگی
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محسوس است. زندگی به همراه اعضای خانواده شامل همسر و 
فرزندان و توجهات و حمایت های مادی و عاطفی که فرد سالمند 
از اعضای خانواده دریافت می کند، می تواند 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 

می شود.

دیگر یافته این پژوهش بیانگر این بود که بین رضایت از زندگي 
یافته  این  رابطه معنادار وجود دارد.  با شادکامی در سالمندان 
پژوهش با یافته هایی که رابطه رضایت از زندگي با شادکامي و 
سالمت روان را تأیید کرده اند همسو است ]7،11،12،13[. در 
تبیین این یافته هاي پژوهشي، مي توان گفت که هنگامي یک 
فرد سالمند احساس مي کند که از یک زندگي معنادار برخوردار 
است، احساسی از کارآمدي و به نتیجه نشستن تالش هایش در 
زندگی خواهد داشت و در نتیجه حس مثبت خود ارزشمندي 
دارد که این خود نتیجه توجه و احترامی است که فرد سالمند 
می کند.  دریافت  جامعه  و  دوستان  خانواده،  اعضای  جانب  از 
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 همه  این شرایط می تواند امکان 
بیشتری برای لذت بردن از زندگی و شاد زندگی کردن را برای 

فرد فراهم کنند. 

همچنین یافته دیگر این پژوهش، نشان می دهد که مؤلفه هاي 
حمایت اجتماعي داراي قدرت پیش بیني کنندگي برای شادکامي 
هستند. نتیجه این یافته پژوهشی با پژوهش هایی ]20[ که قدرت 
عواطف  شادکامي،  براي  اجتماعي  حمایت  پیش بیني کنندگي 
مثبت و سالمت روان را تأیید کرده اند، همخوان است. در تبیین 
این یافته می توان گفت که خویشاوندان و غیرخویشاوندان کنش 
متفاوتي را در زندگي سالمندان اعمال مي کنند؛ اعضاي خانواده 
همواره به عنوان مهمترین منبع حمایت ابزاري )مثل دادن پول، 
هدایا، خدمات( ظاهر مي شوند. در حالي که دوستان کمتر چنین 
از  عاطفي هم  مقابل، حمایت  در  فراهم مي سازند.  را  حمایتي 

اعضای خانواده و هم از دوستان بروز مي کند. 

دوستان افراد مسن در قیاس با فرزندان یا دیگر خویشاوندان، 
بیشتر در فعالیت هاي اجتماعي با آن ها همراهي دارند. اعضاي 
اعمال  بیشتري  اجتماعي  کنترل  دوستان،  به  نسبت  خانواده 
مي کنند و وقتي که سالمند نیازي داشته باشند از اعضاي خانواده، 
انتظار حمایت اجتماعي دارند. در تبیین قدرت حمایت اجتماعي 
در پیش بیني  شادکامي، باید گفت که حمایت اجتماعي باعث 
افزایش اعتماد به نفس، خود ابرازي و عزت نفس در فرد شده و در 
رسیدن فرد به اهدافش کمک کرده و باعث رضایت فرد از زندگي 

و همچنین بهبود سالمت روان در فرد مي شود.

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

با  یافته   این  است.  پیش بیني  کنندگي شادکامي  قدرت  داراي 
یافته هاي تحقیقات دیگر همخواني دارد ]13، 12 ،11 ،7[. در 
تبیین این یافته پژوهشي، باید گفت که رضایت کلي سالمندان از 
زندگي به معناي ارزیابي شناختي و آگاهانه افراد از کیفیت زندگي 
خود به مثابه ي یک کل واحد است که اساس آن بر معیارهاي 
شخصي سالمندان استوار است ]28[. هیجان مثبت، رضایت از 
زندگی و هدفمند بودن زندگی از شروط الزم برای رسیدن به 
افراد سالمند شاد، دنیا را مکانی امن تر می یابند،  شادی است. 
آسان تر تصمیم می گیرند، امید به زندگی بیشتری داشته و در 
نتیجه دوران کهنسالی خود را با رضایت بیشتری سپری می کنند

با توجه به اهمیت سالمندان در جامعه ایرانی، پیشنهاد می شود 
که تحقیقات وسیع تری در زمینه  رضایت از زندگی و شادکامی در 
سالمندان فعال و غیرفعال و مقایسه  حمایت اجتماعی و رضایت 
از زندگی و شادکامی در طبقات مختلف اجتماع و محیط های 

شهری و روستایی انجام گیرد. 

از  بعضی  ناتوانی  به  می توان  پژوهش  این  محدودیت های  از 
سالمندان در پر کردن پرسش نامه به دلیل مشکالت جسمی و 
دیداری و نیز قابل کنترل نبودن تفاوت های اجتماعی و اقتصادی 

سالمندان اشاره کرد. 

نتیجه گیری نهایی

با توجه به یافته ها، باال بودن حمایت اجتماعی و رضایت از 
زندگی در سالمندان، می تواند باعث افزایش شادکامی در این افراد 
شود. میزان حمایت هایی که افراد از خانواده و دوستان دریافت 
می کنند و همچنین میزان رضایتی که افراد از زندگی خود دارند، 
پیش بینی کننده میزان شادکامی آن ها است. با توجه به نتایج 
ابزاری  این تحقیق، جامعه باید حداکثر حمایت های عاطفی و 
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 

دغدغه های 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.

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



178

تابستان 1394. دوره 10. شماره 2

References

[1] Lee DTF. Quality long term care for older people: A com-
mentary. Journal of Advanced Nursing. 2005; 52(6):618-9. doi:
10.1111/j.1365-2648.2005.03629.x 

[2] Mohtasham Amiri Z, Farazmand E, Hossien Toloei M. [Causes
of patients’ hospitalization in Guilan University hospitals (Per-
sian)]. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2002;
11(42):28-32.

[3] Kwong EW, Kwan AY. Stress management methods of the
community- Dwelling elderly in Hong Kong: Implications for
tailoring a stress reduction program. Geriatiric Nursing. 2004;
25(2):102-6. doi: 10.1016/j.gerinurse.2004.02.007 

[4] Miller CA. Nursing for wellness in older adults theory and prac-
tice. Philadelphia: Lippincott Williams & wilkins; 2004.

[5] Gallangher LP, Truglio-Londrigan M. Community support:
Older adult’s perceptions. Journal of Clinical Nursing Research.
2004; 13(1):3-23. doi: 10.1177/1054773803259466 

[6] Motamedi Shalamzari A, Ezhehei J, Azad Fallah P, Kiyamanesh 
AR. [The role of social support on life satisfaction, general well-
being and sense of loneliness among the elderly (Persian)]. Jour-
nal of Psychology. 2002; 6(22):115-33.

[7] Meyers DG, Diener ED. Who is happy? Psychological Science.
1995; 6(1):10-19. doi: 10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x

[8] Adler MG, Fagley NS. Appreciation: Individual difference in
finding value and meaning as a unique predict in finding value 
and meaning as a unique predictor of subjective well being.
Journal of Personality. 2005; 73(1):79-114. doi: 10.1111/j.1467-
6494.2004.00305.x 

[9] Swami V, Chamorro-premuzic T, Sinniah D, Maniam T, Kannan 
k, Stanistreet D, et al. General health mediates the relationship
between loneliness life satisfaction and depression: A study with 
Malaysian medical student. Social Psychiatry and Psychiatric Epi-
demiology. 2007; 42(2):161-6. doi: 10.1007/s00127-006-0140-5 

[10] Borg CH, Hallberg IR, Blomqvist K. Life satisfaction among
older adults (+65) with reduced self-care capacity: The relation-
ship to social, health and financial aspects. Journal of clinical
Nursing. 2006; 15(5):607-18. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01375.x 

[11] Cohen MA, Fredrickson BL, Brown SL, Mikels JA, Conway
AM. Positive emotions increase life satisfaction by building re-
silience. American Psychological Association. 2009; 9(3):361-8.
doi:  10.1037/a0015952

[12] Singh K, Shalimi DJ. Positive and negative affect, and grit as
predictors of happiness and life satisfaction. Journal of the Indian
Academy of Applied Psychology. 2008; 34:40-5.

[13] Maltaby J, Day L, Mccutcheon LE, Gillett R, Houran J, Ashe
DD. Personality and coping: A context for examining celebrity
worship and mental health. British Journal of Psychology. 2004;
95(4):411-28. doi: 10.1348/0007126042369794 

[14] Lee SB. P02-243 life satisfaction, depression and for Korean el-
derly people. European Psychiatry. 2011; 26(1):839. doi: 10.1016/
s0924-9338(11)72544-5 

[15] Bourne PA. Happiness in older adulthood: Wellbeing, health
& life satisfaction. Kingston, Jamaica: Socio-Medical Research In-
stitute; 2011. 

[16] Ryu HS, Chang SO, Song JA, Oh Y. Effect of domain-specific 
life satisfaction on depressive symptoms in late adulthood and
old age: Results of a cross-sectional descriptive survey. Ar-
chives of Psychiatric Nursing. 2013; 27(2):101-7. doi: 10.1016/j.
apnu.2012.07.003 

[17] Gwozdz W, Sousa-Poza A. Aging, health and life satisfaction
of the oldest old: An analysis for Germany. Social Indicators Re-
search. 2009; 97(3):397-417. doi: 10.1007/s11205-009-9508-8 

[18] Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and
a proposal for a national index. American Psychologist. 2000;
55(1):34-43. doi: 10.1037/0003-066x.55.1.34 

[19] Bozo O, Toksabay NE, Kürüm O. Activites of daily living,
depression, and social support among elderly Turkish peo-
ple. Journal of Psychology. 2009; 143(2):193-205. doi: 10.3200/
JRLP.143.2.193-206.

[20] Lu L. Social support, reciprocity, and well-being. The
Journal of Social Psychology. 1997; 137(5):618-28. doi:
10.1080/00224549709595483 

[21] Pimental AF, Afonso RM, Pereira H. Depression and social
Support in old age. Psicologia, Saude & Doencas. 2012; 13(2):311-
27. doi: 10.15309/12psd130211

[22] Oerlemans WG, Bakker AB, Veenhoven R. Finding the key to
happy Aging: A day reconstruction study of happiness. Journal of
Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences. 
2011; 66(6):665-74. doi: 10.1093/geronb/gbr040.

[23] Pasha GhR, Safar Zadeh S, Mashak R. [General health and
social support in two groups of elders living in nursing homes
and with families (Persian)]. Journal of Family Research. 2007;
3(9):503-18.

[24] Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction
with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985; 49(1):71-5. 
doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13 

[25] Khayer M, Samani S. [Comparison of social–mental health, life-
satisfaction–mental health and cooperation between, employed
and household mothers in Shiraz; Report project research (Per-
sian)]. Shiraz: Association of Research Statistics & Information
Technology; 2004. 

[26] Joseph S, Lewis CA. The Depression–Happiness Scale: Re-
liability and validity of a bipolar self-report scale. Journal of
Clinical Psychology. 1998; 54(4):537-44. doi: 10.1002/(sici)1097-
4679(199806)54:4<537::aid-jclp15>3.3.co;2-5 

[27] Nasiri HA, Joukar B. [The relationship between life’s mean-
ingfulness, hope, happiness, life satisfaction and depression in a
group of employed women (Persian)]. Woman in Development
& Politics (Women’s Research). 2008; 6(2):157-76.

[28] Gilman R, Ashby JS, Sverko D, Florell D, Varjas K. The relation-
ship between perfectionism and multidimensional life satisfac-
tion among creation and American youth. Personality and Indi-
vidual Differences. 2005; 39(1):155-66.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03629.x
https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2004.02.007
https://doi.org/10.1177/1054773803259466
https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00305.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00305.x
https://doi.org/10.1007/s00127-006-0140-5
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01375.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conway%20AM%5Bauth%5D
http://dx.doi.org/10.1037%2Fa0015952
https://doi.org/10.1348/0007126042369794
https://doi.org/10.1016/s0924-9338%2811%2972544-5
https://doi.org/10.1016/s0924-9338%2811%2972544-5
http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417(12)00130-6/abstract
http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417(12)00130-6/abstract
http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417(12)00130-6/abstract
https://doi.org/10.1016/j.apnu.2012.07.003
https://doi.org/10.1016/j.apnu.2012.07.003
https://doi.org/10.1007/s11205-009-9508-8
https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozo%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19306681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toksabay%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19306681
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BCr%C3%BCm%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19306681
https://doi.org/10.1080/00224549709595483
https://doi.org/10.15309/12psd130211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oerlemans%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21724970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakker%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21724970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veenhoven%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21724970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diener%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16367493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emmons%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16367493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16367493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16367493
https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
https://doi.org/10.1002/%28sici%291097-4679%28199806%2954:4%3C537::aid-jclp15%3E3.3.co;2-5
https://doi.org/10.1002/%28sici%291097-4679%28199806%2954:4%3C537::aid-jclp15%3E3.3.co;2-5


179

تابستان 1394. دوره 10. شماره 2


	8.(172-179)



