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Objectives The present study aimed to examine the life meaningfulness among the elderly people liv-
ing in nursing homes of Isfahan, Iran based on their perceived social support from 3 sources of family, 
friends, and significant others. 
Methods & Materials  In this research, a total of 120 older people (68 men and 52 women) were selected 
from the nursing homes of Isfahan through convenience sampling method, and their data were analyzed 
using Zimet et al. perceived social support and the life meaningfulness questionnaires (1988).  
Results The results of stepwise and multiple regression analyses showed that 28.2% of individual differ-
ences regarding the life meaningfulness in the elderly people were related to the personal differences 
in their perceived social support (from family, friends, and significant others), in which the family and 
other significant persons had the most prominent effect on explaining the changes and in predicting the 
meaningfulness of life among the elderly. This correlation was statistically significant (P=0.001). Based 
on analysis of variance, the explained regression model is also significant and linear because the value 
of F test for determining the effect of independent variables on life meaningfulness of the older people 
equals 15.353, which is significant (P=0.001). The significance of regression coefficients shows that the 
family significantly predicts the life meaningfulness of the elderly people. This means that 19.8% of vari-
ance is common between family and life meaningfulness of older people. This figure increases to 27.1% 
by adding significant others to the equation. 
Conclusion The results showed that the older people who receive stronger social support also have sig-
nificantly stronger feelings of meaning in their lives. Today with regard to social changes and busy life 
of children and accordingly their low relation with old parents, it is anticipated that the low perceived 
support from the family of the older people (which is the most important predicting factor of life mean-
ingfulness among other factors of perceived social support) will affect the meaningfulness of their lives. 
Considering what older people told in their interviews with regard to the role of the family on promoting 
the quality of life among them and reaching a joyful experience of life meaningfulness, it is expected that 
by increasing the quality and quantity of relationship of the family members with older people, their 
needed support could be provided. Considering the effectiveness of perceived social support of older 
people on their life meaningfulness, this study generally showed that a higher attention to components 
of perceived social support is felt among this vulnerable group of older people. 
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اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی معناداری زندگی در بین سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر اصفهان براساس میزان حمایت 
اجتماعی ادراک شده آنان از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی شان بود. 

مواد و روش ها در این پژوهش، تعداد 120 نفر )68 نفر مرد و 52 نفر زن( از سالمندان زن و مرد ساکن آسایشگاه های شهر اصفهان 
از طریق نمونه گیري دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های معناداری زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و 

همکاران )1988(، مورد بررسی قرار گرفتند. 
یافته ها نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام و چندمتغیری داده ها نشان داد که 28/2 درصد تفاوت هاي فردي در معناداري زندگي سالمندان 
به تفاوت هاي فردي در مؤلفه هاي حمایت اجتماعي ادراک شده )خانواده، دوستان و افراد مهم( بین آنها مربوط است که به ترتیب عامل 
خانواده و افراد مهم، بیشترین تأثیر معنادار را در تبیین تغییرات و پیش بیني معناداري زندگي سالمندان داشته اند. این همبستگي از نظر 
آماري معني دار است )P=0/001(. همچنین مدل رگرسیوني تبیین شده نیز براساس آزمون تحلیل واریانس انجام شده، خطي و معنادار 
است؛ زیرا مقدار آزمون F براي تعیین معني داري اثر متغیرهاي مستقل بر معناداري زندگي سالمندان 15/353 با سطح معني داري 
P=0/001 است. معني داری ضرایب رگرسیون نشان مي دهد خانواده به طورمعني داري، معناداري زندگي سالمندان را پیش بیني مي کند؛ 
یعني 19/8 درصد واریانس بین خانواده و معناداري زندگي سالمندان مشترک است که با اضافه شدن مؤلفه افراد مهم، شدت رابطه به 

27/1 درصد افزایش مي یابد.
نتیجه گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، سالمندانی که در سطح قوی تری از حمایت اجتماعی قرار دارند، احساس معنا در 
زندگی آنها نیز به طورمعناداری بیشتر است. امروزه با توجه به دگرگونی های اجتماعی و ازدیاد مشغله فرزندان و کاهش ارتباط آن ها با 
والدین سالمند، پیش بینی می شود که کاهش حمایت درک شده از طرف خانواده توسط سالمندان -که مهم ترین مؤلفه پیش بینی کننده 
معناداری زندگی از میان دیگر مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده است-، میزان معناداری زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه 
به گفته های سالمندان در مصاحبه های انجام شده با آنان، نقش کل اعضای خانواده در افزایش کیفیت زندگی سالمندان و دستیابی به 
تجربه لذت بخش از مؤلفه های معناداری زندگی محسوب می شود. ازاین رو، انتظار می رود با افزایش کیفیت و کمیت ارتباط اعضای خانواده 
با سالمندان، بتوان حمایت موردنیاز آنان را از طریق خانواده تأمین کرد. این مطالعه نشان داد درمجموع با توجه به تأثیرگذاری حمایت 
اجتماعی ادراک شده سالمندان در معناداری زندگی آنان، توجه بیشتر به مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در قشر آسیب پذیر 

سالمند احساس می شود.
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مقدمه

امروزه، سالمندی1 از پدیده های مطرح سال های اخیر در عرصه 
بهداشت و سالمت جهانی محسوب می شود؛ زیرا به سبب افزایش 
امیدبه زندگی و مسائل بهداشتی براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 

1. Ageing 

جمعیت  این گروه افزایش یافته است. براساس برآوردهای انجام شده، 
افراد 65 ساله و  تعداد  به  به طورمتوسط  ساالنه حدود 2/5 درصد 
بیشتر افزوده می شود. با وجود رشد جمعیت سالمندان هنوز درباره 
نیازهای ایشان تمرکز کافی نشده است؛ بنابراین، تأمین بهداشت روانی 
و جسمانی سالمندان به عنوان یک گروه آسیب پذیر جامعه، توجه 

ویژه ای را می طلبد ]1[.
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جمعیت  درصدی   224 رشد  گویای  به عمل آمده  برآوردهای 
سالمندان جهان تا سال 2025 است، درحالی که در همین فاصله 
زمانی انتظار می رود جمعیت کل جهان 102 درصد افزایش نشان دهد 
]2[. اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده، گسترش مراقبت های 
بهداشتی اولیه، بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و درنهایت، پیدایش 
فناوری های جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، موجب 
افزایش جمعیت افراد باالی 60 سال شده است که براساس تعریف 

سازمان جهانی بهداشت، سالمند نامیده می شوند ]3[.

در سال 1386، جمعیت سالمندان ایران 4562000 نفر گزارش 
شده است که این میزان حدود 5/6 درصد از جمعیت ایران را تشکیل 
می دهد. اگر این افراد در کنار خانواده خود زندگی کنند، از طول 
عمر و عزت نفس بیشتری برخوردار می شوند. این در حالی است که 
درحال حاضر جمعیت سالمند جامعه دچار مشکالت متعدد اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی هستند ]4[.

درصد ناتوانی سالمندان، با افزایش سن رشد می یابد، به طوری که 
انواع  از نظر جسمی شکننده هستند و  سالمندان باالی 75 سال 
مختلفی از ناتوانی های جسمی-روانی را تجربه می کنند. آنها نمی توانند 
به طور مستقل زندگی کنند و به مراقبت جامع و مستمر نیاز دارند. این 
گروه از سالمندان نیازهای مراقبتی خود را از طریق خانواده ها تأمین 

می کنند ]5[.

با توجه به تحقیقات گذشته، تفاوت های قابل توجهی بین تجربه ارائه 
مراقبت زنان و مردان در پذیرش و انجام مراقبت خانوادگی وجود دارد. 
این بررسی ها نشان می دهند که بخش اعظم مراقبین را زنان )به ترتیب 
دختران و همسران فرزندان پسر( تشکیل می دهند ]6[. در کشور ما، 
با بروز تغییرات اجتماعی و دگرگونی های سنتی مانند افزایش تعداد 
زنان شاغل در خارج از منزل، هسته ای شدن خانواده ها، کوچک شدن 
منازل، افزایش آمار طالق و شهرنشینی، مشکالت سالمندان افزایش و 
در مقابل مراقبت خانوادگی از آنان کاهش یافته است ]7[. درعین حال، 
به دلیل آنکه در فرایند سالمندی، سیستم های مختلف بدن تحلیل 
سالمندان  می یابد،  کاهش  انسان  توانایی های  عمل  در  و  می رود 
دچار افزایش ناتوانی، کاهش استقالل و افزایش وابستگی به دیگران 

می شوند ]8[. 

مطالعات نشان می دهند که سه عامل اساسی وضعیت سالمتی، 
فرد  فعالیت های  بر سطح  اجتماعی  اقتصادی و حمایت  وضعیت 
سالمند تأثیر می گذارد ]9[. حمایت اجتماعی2 عبارت است از منابعی 
که به وسیله شبکه ای از افراد و گروه های اجتماعی فراهم می شود. از 
نظر روان شناختی، حمایت اجتماعی ممکن است بسیارسودمند باشد؛ 
زیرا روی ارزیابی ذهنی عوامل فشار، انتخاب شیوه های مؤثر سازگاری، 
احساس عزت نفس و افزایش مهارت های فردی تأثیر می گذارد ]10[.

2. Social protection 

حمایت اجتماعی ادراک شده3 بر وضعیت جسمی، روانی، رضایت 
از زندگی و جنبه های مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد 
]12و11[ و به عنوان یک عامل تعدیل کننده مؤثر در مقابله و سازگاری 
با شرایط استرس زای زندگی شناخته شده است ]13[. مفهوم حمایت 
اجتماعی ادراک شده به حمایت از دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از 
روابطش اشاره دارد. نظریه پردازان این حوزه بر این باورند تمام روابطی 
که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شود، مگر اینکه 
فرد آنها را به عنوان یک منبع دردسترس و مناسب برای رفع نیازهایش 
ارزیابی کند ]10[. مقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده نیز بر 
ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در 
صورت لزوم کمک و حمایت دردسترس خواهد بود، متمرکز هستند 

 .]14[

حمایت اجتماعی غیررسمی عامل مهمی در سالمندی موفقیت آمیز 
از طرف خانواده،  به عنوان حمایت  به طورسنتی  این حمایت  است. 
دوستان و آشنایان در نظر گرفته شده است ]16و15[. طی پژوهشی 
با عنوان »تجارب سالمندان از حمایت اجتماعی در سرای سالمندان« 
با روش پدیدارشناسی به همراه مصاحبه های عمیق در طی دوره های 
9 ماه، به سه عنصر مهم از دیدگاه سالمندان برخوردند که عبارت از 
کارکنان، دیگر مقیمان و خانواده بوده است. این سه گروه اهمیت 
بسزایی در زندگی سالمند دارند و شبکه حمایت اجتماعی را برای 
سالمندان فراهم می کنند. در مطالعه النگالند و همکارانش مشخص 
شد کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شده با افزایش احساس همبستگی 

بین افراد، سبب بهبود سالمت روانی آنها را بهبود می بخشد ]17[. 

از طرفي پژوهشگران متعددي نشان داده اند که معناي زندگي4 
یا جستجو براي معناي زندگي با سالمت رواني5، رضایت از زندگي6، 
بهزیستي ذهني7 و امید8 در افراد مختلف اعم از جوان، بزرگسال و 
سالمند رابطه معناداري دارد؛ یعني با افزایش معناداري، شاهد افزایش 
سالمت رواني و امید و کاهش نشانه هاي بیماری و اختالالت رواني 

هستیم ]18[.

از معنا در زندگي تعاریف متعدد و متفاوتي ارائه شده است که 
فراهم  مقاله خویش  در  را  آنها  از  تعدادي  و همکاران  ملک افضلی 
آورده اند، اما با وجود تنوع تعاریف در این زمینه بین روان شناسان توافق 
وجود دارد که معناداربودن زندگي یک سازه  روان شناختي تأثیرگذار 
است که هم باید موردتوجه مربیان و درمانگران و هم پژوهشگران و 

نظریه پردازان قرار گیرد ]19[.

3. Perceived social support 
4. Meaning of life  
5. Mental health 
6. Life satisfaction
7. Well-being 
8. Hope
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بود  معتقد  و  داشت  باور  زندگي  در  افراد  معناجویي  بر  فرانکل 
رفتار انسانی ما نه بر پایه لذت گرایي نظریه فروید و نه بر پایه نظریه 
قدرت طلبي آدلر است، بلکه انسان ها در زندگي به دنبال معنا و مفهومي 
براي زندگي خود هستند ]20[. اگر فردي نتواند معنایي در زندگي 
خود بیابد، احساس پوچي به او دست مي دهد و از زندگي ناامید 
مي شود و مالل و خستگي از زندگي تمام وجودش را فرامي گیرد؛ 
بنابراین، فرانکل بهزیستي را در پیداکردن معنا و مفهوم در زندگي 

مي داند.

بهداشت روانی و اجتماعی از مهم ترین مسائل جمعیت سالمندان 
محسوب می شود و نکته قابل توجه این است که سالمندان به دلیل 
با  تطابق  لزوم  و  جدید  زندگی  تحمل  محیط،  و  جامعه  از  دوری 
فشارهای ناشی از مشکالت مختلف در معرض اختالالت روان شناختی 
مانند افسردگی، شکایات جسمانی، کاهش عملکرد اجتماعی و بروز 
بروز  موجب  می تواند  خود  این  که  دارند  قرار  شدید  اضطراب های 
تنش های فردی و اجتماعی و مشکالت ارتباطی در محیط زندگی 

آنها شود ]21[. 

با توجه به آنچه درباره مشکالت سالمندان و نیازهای آنها گفته شد، 
از چالش های مهم فراروی سالمندان در دنیای امروز، فقدان معنا در 
زندگی و نبود حمایت های اجتماعی الزم است. بنابراین، بسیار اهمیت 
بر  دارد که پیش بینی کننده ها، هم بسته ها، متغیرها و عوامل مؤثر 
حمایت اجتماعی و معنا در زندگی سالمندان شناسایی،  اندازه گیری و 
کنترل شوند تا در نتیجه به افزایش معنا در زندگی سالمندان کمک و 

بر احساس مثبت آنها از زندگی افزوده شود.

اما  شده،  انجام  حوزه ها  این  در  پژوهش هایی  تاکنون  ایران  در 
پژوهشی که احساس معنا را در بین سالمندان از نظر میزان حمایت 
اجتماعی ادراک شده بررسی کند، گزارش نشده است. بنابراین، هدف 
از پژوهش حاضر بررسی معناداری زندگی براساس میزان حمایت 
اجتماعی ادراک شده در بین سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر 

اصفهان از سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی شان بود.

روش مطالعه

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری 
آن را کلیه سالمندان زن و مرد 60 سال به باالی ساکن آسایشگاه های 
شهر اصفهان در سال 1393 تشکیل می داد. بر این اساس، تعداد 120 
نفر از میان سالمندان زن و مرد )68 نفر مرد و 52 نفر زن( ساکن 
آسایشگاه های شهر اصفهان از طریق نمونه گیري دردسترس انتخاب 
شدند. سالمندانی که خود قادر به خواندن پرسش ها بودند، پرسشنامه ها 
خواندن  سواد  که  سالمندانی  برای  اما  کردند،  تکمیل  خودشان  را 
نداشتند، پرسشنامه ها در اختیار یکی از اعضای خانواده شان قرار داده 
شد و توضیحات الزم درباره نحوه پرکردن پرسشنامه به آنها ارائه شد. 
معیار ورود سالمندان ساکن آسایشگاه ها به روند پژوهش عبارت بود از: 
داشتن سن باالی 60 سال و داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش. 

ابزارهای پژوهش

1. پرسشنامه احساس معنابخش بودن زندگي

این پرسشنامه توسط صالحی ]22[ با استخراج از نظریات ویکتور 
فرانکل -که وجود معنا را در زندگي نشان می دهد-، تنظیم و ساخته 
شده است. این آزمون 50 سؤال درباره وجود معنا در زندگی را شامل 
می شود. هر سؤال 7 نمره به خود مي گیرد و آزمودني با توجه به میزان 
تأیید یا رّد هر سؤال، از 7-1 به سؤاالت نمره مي دهد. نمره 1 نشانه 
فقدان توافق کامل با سؤال و نمره 7 نشانه توافق کامل با متن است. 
دامنه سنی برای اجرای این پرسشنامه از نوجوانی تا سالمندی است. 
الزم به ذکر است که تعدادي از سؤاالت به طورمعکوس نمره گذاري 
صوری  اعتبار  روش  پرسشنامه،  اعتبار  بررسی  به منظور  مي شوند. 
به کاررفت که ضریب پایایي آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ، 

0/91 گزارش شده است ]23[.

 9)MSPSS( 2. پرسشنامه حمایت اجتماعي ادراک شده چندبُعدي

مقیاس حمایت اجتماعي ادراک شده چندبُعدي، ابزاري 12 گویه ای 
است که به منظور ارزیابي حمایت اجتماعي ادراک شده از سه منبع 
خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگي توسط زیمت و همکاران تهیه 
شده است ]24[. این مقیاس، میزان حمایت اجتماعی ادراک شده فرد 
را در هریک از سه حیطه مذکور در طیف 7 گزینه ای کامالً مخالفم 
تا کامالً موافقم می سنجد )1= کامالً مخالفم، 2= مخالفم، 3= تقریباً 
مخالفم، 4= نظری ندارم، 5= تقریباً موافقم، 6=موافقم و 7= کاماًل 

موافقم(.

برای به دست آوردن نمره کل این مقیاس، نمره همه گویه ها با هم 
جمع و بر تعداد آنها تقسیم می شود. نمره هر زیرمقیاس نیز با تقسیم 
حاصل جمع نمرات گویه های مربوطه بر تعداد گویه های آن زیرمقیاس 
به دست می آید. روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت و همکاران با 
استفاده از آلفاي کرونباخ، 90-86 درصد برای خرده مقیاس های این 

ابزار و 86 درصد برای کل ابزار گزارش شده است.

در ایران نیز اعتبار و روایی این مقیاس توسط سالمی و نیکپور 
روی 436 دانشجو )225 دختر و 211 پسر( از دانشگاه های علوم 
انسانی، علوم پزشکی و فنی-مهندسی دانشگاه های شیراز بررسی شد 
که حکایت از اعتبار و روایی مناسب قابل توجه پرسشنامه داشت ]25[. 
نتایج نشان داد که هریک سه عامل دارای چهار گویه بود و مقدار 
 )P>0/0001( 2485/89 برابر 0/87 و ضریب بارتلت KMO ضریب
ارزیابی شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای سه بُعد حمایت 
اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی را 

به ترتیب 0/86، 0/86 و 0/82 نشان داد.

 ،SPSS داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 16 نرم افزار

9. Multiple Scale of social support
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تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند )جدول شماره 4(.

یافته ها

فرضیه پژوهش حاضر بر آن بود که بین معناداري زندگي سالمندان 
چندگانه  رابطه  ادراک شده  اجتماعي  حمایت  مؤلفه های  براساس 

وجود دارد و همبستگي بین مؤلفه هاي حمایت اجتماعي ادراک شده 
)خانواده، دوستان و افراد مهم( از یک سو و متغیر معناداري زندگي 
سالمندان از سوی دیگر R=0/531 محاسبه شده است. این همبستگي 
را همبستگي چندگانه مي نامند که عبارت است از همبستگي بین 
چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته. اگر این ضریب به توان دو 
برسد، نتیجه 0/282 می شود که نشان مي دهد 28/2 درصد واریانس 

جدول 1. توزیع فراوانی و متغیرهای جمعیت شناختی.

درصد فراوانیفراوانیمشخصات جمعیت شناختی

جنسیت
6856مرد

5244زن

میزان تحصیالت

119/16بی سواد

2420ابتدایی

3125/83راهنمایی

4537/5دیپلم

97/5لیسانس و باالتر از لیسانس

وضعیت تأهل

86/6مجرد

4638/33متأهل

5949/16بیوه

75/83مطلقه

جدول 2. تحلیل رگرسیون گام به گام )همبستگي چندگانه(.

معني داريخطاي استاندارد برآوردمجذور همبستگيهمبستگي چندگانه

0/5310/28222/90/001**

جدول 3. تحلیل رگرسیون چندمتغیري )گام به گام(.

معني داريدرجه آزادي 2درجه آزادي F1سهم خالصمجذور ضریب رگرسیونضریب رگرسیونمدل

**0/4450/1980/19229/43911190/001خانواده

**0/5210/2710/25911/75511180/001افراد مهم

جدول 4. ضرایب خام و استاندارد در تحلیل رگرسیون چندمتغیري.

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

Tمعني داري
Bبتاخطاي انحراف معیار

**14/8280/001-142/7849/629ثابت

**7/9871/9090/3494/1830/001خانواده

**6/4921/8930/2863/4290/001افراد مهم
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یا تفاوت هاي فردي در معناداري زندگي سالمندان مربوط به واریانس 
ادراک شده  اجتماعي  حمایت  مؤلفه هاي  در  فردي  تفاوت هاي  یا 

)خانواده، دوستان و افراد مهم( است.

این همبستگي از نظر آماري معني دار است )P=0/001(. همچنین 
الگوی رگرسیوني تبیین شده براساس آزمون تحلیل واریانس انجام شده 
خطي و معنادار است؛ زیرا مقدار آزمون F براي تعیین معني داري اثر 
متغیرهاي مستقل بر معناداري زندگي سالمندان با سطح معني داري 
P=0/001 با 15/353 برابر است. براساس جدول شماره 1، یافته های 
نشان می دهدکه گروه مردان شامل 56 درصد  جمعیت شناختی 
)68 نفر(، به لحاظ وضعیت تأهل نیز افراد بیوه شامل 16/49 درصد 
)59 نفر( و همچنین از نظر سطح تحصیالت نیز دیپلم، 5/37 درصد 

)45نفر(، سهم اصلی شرکت کنندگان در این پژوهش بوده است.

سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که »کدام یک از مؤلفه های 
حمایت اجتماعی ادراک شده، توانایی بیشتری در پیش بینی میزان 
که  مي دهد  نشان  نتایج  این  دارند؟«.  سالمندان  زندگی  معناداری 
در مرحله اول، مؤلفه خانواده و در مرحله دوم مؤلفه افراد مهم وارد 
معادله و دیگر مؤلفه ها از معادله حذف شده است. معني داری ضرایب 
معناداري  معني داري،  به طور  خانواده  که  مي دهد  نشان  رگرسیون 
زندگي سالمندان را پیش بیني مي کند. چنانچه جدول شماره 2 نشان 
می دهد، در مرحله اول وقتي خانواده وارد معادله مي شود، مجذور 
همبستگي آن 0/198 است؛ یعني 19/8 درصد واریانس بین خانواده 
و معناداري زندگي سالمندان مشترک است. با اضافه شدن مؤلفه افراد 

مهم شدت رابطه به 27/1 درصد افزایش مي یابد. 

درمجموع، براساس اطالعات جدول شماره 3 و با توجه به ضرایب 
بتاهاي استانداردشده مالحظه مي شود که به ترتیب عامل خانواده و 
افراد مهم بیشترین تأثیر معنادار را در تبیین تغییرات و پیش بیني 

معناداري زندگي سالمندان داشته اند. 

142/784+ )افراد مهم( 0/286+ )خانواده( 0/349 =معناداري زندگي سالمندان

بحث

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سالمندانی که در سطح 
از حمایت اجتماعی قرار دارند، احساس معنا در زندگی  قوی تری 
آنها به طور معناداری بیشتر است. به عبارتی احساس معنا در زندگی، 
با سطوح حمایت اجتماعی ادراک شده قوی ارتباط معنادار دارد و 
به گونه ای، بخش مهمی از تفاوت های فردی در معناداربودن زندگی 
سالمندان، مربوط به تفاوت های فردی در میزان حمایت اجتماعی 
ادراک شده توسط آنان است. این یافته ها با نتایج پژوهش های باباپور و 
همکاران ]2[ و ساالروند ]16[ که حمایت اجتماعي را بر ابعاد مختلف 

سالمت سالمندان مؤثر دانسته اند، همسو و هماهنگ است 

دیگر یافته پژوهش حاضر این بود که از میان سه مؤلفه خانواده، 
افراد مهم و دوستان به ترتیب خانواده بیشترین و دوستان کمترین سهم 

پیش بینی را در معناداری زندگی سالمندان داشته اند که با پژوهش 
دشمن گیر و همکاران ]26[ همسو است. نتایج مطالعه تسنگ و وانگ 
]27[ و راشدی و همکاران ]28[ نشان داد که حمایت اجتماعی از 
سوی اعضای خانواده و تعداد دفعات تعامل با خانواده، بیشترین اثر را 
در رضایت از زندگی و امید به زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان 
داشته که این یافته با یافته پژوهش حاضر نیز همخوان است. بنابراین 
امروزه با توجه به دگرگونی های اجتماعی و مشغله فراوان فرزندان 
و کاهش ارتباط آنها با والدین سالمند، پیش بینی می شود کاهش 
حمایت درک شده از طرف خانواده توسط سالمندان )که مهم ترین 
مؤلفه های  دیگر  میان  از  زندگی  معناداری  پیش بینی کننده  مؤلفه 
حمایت اجتماعی ادراک شده است(، میزان معناداری زندگی آنان را 

تحت تأثیر قرار دهد.

براساس اظهارات سالمندان در مصاحبه های شان، نقش کل اعضای 
خانواده در افزایش کیفیت زندگی سالمندان و دستیابی به تجربه 
لذت بخش از مؤلفه های معناداری زندگی محسوب می شود ]29[. 
انتظار می رود با افزایش کیفیت و کّمّیت ارتباط اعضای خانواده با 
سالمندان، بتوان حمایت موردنیاز آنان را از طریق خانواده تأمین نمود 
که این امر مستلزم آگاهی و درک کافی اعضای خانواده از شرایط 

جسمانی و روانی سالمندان است.

 به نظر می رسد عرصه فرهنگ و رسانه می تواند نقش بسزایی در 
زمینه افزایش این آگاهی داشته باشد. ازطرف دیگر، هرچند مؤلفه 
دوستان در میزان حمایت اجتماعی ادراک شده سالمندان کمترین 
نقش را ایفا می کند، اما می توان به منظور افزایش میزان این حمایت 
نیز راهبردهایی پیشنهاد نمود. برای مثال، در تحقیق باباپور و همکاران 
]2[، حمایت اجتماعی درک شده کسانی که در انجمن های فرهنگی، 
ادبی و... عضویت داشته اند، از کسانی که در این انجمن ها عضویت 

نداشتند بیشتر بوده است.

از بین مؤلفه های حمایت اجتماعی، تنها حمایت اجتماعی درک شده 
از طرف دوستان با عضویت در انجمن ها ارتباط معنی دار داشته است 
که عضویت در تشکل ها و انجمن های مختلف می تواند زمینه را برای 
ایجاد ارتباط دوستانه فراهم نماید و سبب شود تا سالمندان درک 
بیشتری از نقش حمایت کنندگی دوستی های به وجودآمده داشته 

باشند.

مطالعات گاالگر و تروگلیو-الندریگان ]15[ هم نشان داده است 
سالمندانی که به شبکه های اجتماعی فعال متصل می شوند و حمایت 
اجتماعی غیررسمی را دریافت می کنند، از سالمت ذهنی و جسمی 
بهتری نسبت به کسانی که کمتر با دیگران در ارتباطند، برخوردارند. 
عالوه براین، حمایت اجتماعی غیررسمی عامل مهمی در سالمندی 
موفقیت آمیز به شمار می رود که این حمایت به طورسنتی به  عنوان 
حمایت از طرف خانواده، دوستان و آشنایان در نظر گرفته شده است.

آنجر و همکاران معتقدند که تأثیرات حمایت اجتماعی در دو جنس 
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متفاوت معنا می یابد و تفاوت های جنسیتی در شبکه های اجتماعی 
می تواند دو وضعیت مختلف را برای تأثیرات حمایت اجتماعی بر 
این راستا  امیدبه زندگی سالمندان پیش بینی کند و در  سالمت و 
برآورد می شود که حمایت اجتماعی برای زنان تأثیرات قوی تری دارد 
]30[. نتایج پژوهش حاضر تفاوت معناداری را میان حمایت اجتماعی 
و میزان معناداری به زندگی در میان مردان و زنان سالمند نشان نداد. 
شاید معنادارنبودن این تفاوت به دلیل سکونت سالمندان شرکت کننده 

در این پژوهش در آسایشگاه باشد.

نتیجه گیری نهایی

این مطالعه نشان داد درمجموع، با توجه به تأثیرگذاری حمایت 
توجه  آنان،  زندگی  معناداری  در  سالمندان  ادراک شده  اجتماعی 
بیشتر به مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در قشر آسیب پذیر 
سالمند احساس می شود. از محدودیت های مطالعه حاضر، حجم پایین 
نمونه های موردمطالعه است؛ بنابراین، در این زمینه باید مطالعاتی 
بیشتری  افراد سالمند  تعداد  بررسی  با  و  جامع در سطح وسیع تر 
طراحی شود. عالوه برآن، پیشنهاد می شود به منظور شناسایی دیگر 

عوامل تأثیرگذار بر معناداری زندگی این گروه مطالعاتی انجام شود.

شرکت در فعالیت های جمعی می تواند کارکرد های مثبت فراوانی 
داشته باشد؛ از جمله  اینکه باعث افزایش احساس معنا در زندگی 
و حمایت اجتماعی آنان می شود و به سالمندان در ارضای نیازهای 
عاطفی-اجتماعی برای دوست داشته شدن و موردپذیرش بودن کمک 
جمعی  فعالیت های  تقویت  به  می شود  پیشنهاد  ازاین رو،  می کند. 
به عنوان یک عامل پیشگیری کننده در کاهش مشکالت سالمندان 
توجه بسیاری شود. اندیشیدن تمهیدات الزم در  این راستا می تواند 
بر بهبود وضعیت روان شناختی و  افزایش معنا در زندگی سالمندان 

بسیار مؤثر باشد.

تشکر و قدردانی

درپایان، از همکاری کارکنان آسایشگاه ها و تمامی سالمندانی که 
در این پژوهش شرکت داشتند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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