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بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی از طرف )خانواده، دوستان و سایرین( بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانواده های  

 شهرستان آمل 

 3سیدمحمد سیدمیرزایی ،  *2علیرضا کلدی ، 1مهدی فضلی 

 چکیده 

آگاهی در مورد عواملی که بر کیفیت زندگی در سنین سالمندی تاثیر می گذارند، همزمان با مسن شدن جمعیت از   مقدمه: 

اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و می تواند کمک بزرگی در ارتقاء کیفیت زندگی این قشر محسوب گردد. یکی از این عوامل  

تعیین وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به بررسی نقش حمایت اجتماعی    حمایت اجتماعی است. این مطالعه بر آن است تا ضمن

 از طرف خانواده، دوستان و سایرین در این زمینه بپردازد.

سال تحت   60این مطالعه یک پژوهش مقطعی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سالمندان باالی روش پژوهش:  

بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای   1396هرستان آمل در سال  پوشش شبکه بهداشت ساکن در خانواده های ش

سالمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها    450چند مرحله ای و به شکل تصادفی صورت گرفت و از میان آن ها تعداد  

. جهت تجزیه و تحلیل داده  و حمایت اجتماعی فیلیپس بود  (SF-36) در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه های کیفیت زندگی  

 ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد. 

درصد سالمندان   54( در حد مطلوب می باشد. نزدیک به  07/52میانگین کیفیت زندگی سالمندان در شهرستان آمل )یافته ها:  

افراد   (P<  001/0)رخوردارند. بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی این شهرستان از حمایت اجتماعی در حد زیاد ب

 مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت.

سالمندان دارای سطوح باالتر حمایت اجتماعی از کیفیت زندگی بهتری نسبت به سایر سالمندان برخوردار ند،    نتیجه گیری: 

 لذا حمایت اجتماعی باید به عنوان یک عامل اثر گذار بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه قرار گیرد.     

 کیفیت زندگی   خانواده، سالمندان، حمایت اجتماعی،کلید واژه:  

  1398/ 23/11تاریخ پذیرش نهایی:                          23/3/1398تاریخ دریافت:    
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سالمندی فرایندی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را در می گیرد. در واقع یک سیر طبیعی است که در آن       

  65یا    60سان آغاز دوران پیری و سالخوردگی را سنین  (. جمعیت شنا1تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ می دهد )

از اواخر قرن بیستم پیشرفت دانش پزشکی، کنترل بیماری های عفونی، خدمات بهداشتی و    (. 2سالگی محسوب می کنند )

جمعیت    فناوری های درمانی و تشخیصی، بهبود تغذیه و تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی، افزایش امید به زندگی و

میلیارد نفر   2به رقم    2050(. سازمان ملل پیش بینی می کند که آمار سالمندی تا سال  3سالمندان را به دنبال داشته است )

نفر جمعیت    79926270، از 1395(. در ایران نیز بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  4خواهد رسید )

گردد جمعیت سالمند ایران بینی میساله و باالتر تشکیل می دهند.  پیش 60را افراد  درصد (  3/9نفر )  7414091کل کشور، 

 (.  5درصد خواهد رسید )  23میلیون نفر و نسبت آن به کل جمعیت به حدود  26به بیش از  2050تا سال 

سال های اخیر زندگی کردن با  هر چند مساله اصلی و عمده بهداشت در قرن گذشته، فقط در زنده ماندن بود؛ این امر، در        

(. امروزه در نتیجه افزایش طول عمر افراد، عالقه بین المللی به بهبود کیفیت زندگی در سالمندان ایجاد  6کیفیت برتر است )

از این رو، بررسی کیفیت زندگی سالمندان به یک ضرورت تبدیل شده است. نظریات متفاوتی در مورد کیفیت زندگی وجود  شده است.  

ارد. بعضی از محققین معتقدند تنها در صورتی که تواما چندین بعد از سالمتی سنجیده شود می توان آن را کیفیت زندگی نامید.  د 

عده ای نیز بر این باورند که یک تعریف واحد که در تمام مراحل یک بیماری یا در جوامع مختلف کاربرد داشته باشد برای این مفهوم  

ب نظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی، حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر  وجود ندارد.  اغلب صاح 

که سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، وضعیت محققان کیفیت زندگی را به عنوان مفهوم چند بعدی    همچنین بسیاری از می گیرد.  

کیفیت   1بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (. 7نمایند ) گیرد، توصیف می برمی رضایت ازکنترل و درمان بیماری را در  و    عملکردی 

زندگی می آن  ارزشی که در  نظر فرهنگ، سیستم  از  زندگی  از موقعیت خود در  افراد  انتظارات،  زندگی، درک  اهداف،  کنند، 

   (. 8هایشان است )استانداردها و اولویت 

مرحله اول نیاز به اطالعات جامع در مورد کیفیت زندگی آن ها می باشد و این    جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان در    

آگاهی در مورد عواملی که بر کیفیت زندگی در سنین (. از طرفی  9مقوله از طریق سنجش کیفیت زندگی آنان ممکن می گردد )

تواند کمک بزرگی در ارتقاء کیفیت زندگی این قشر محسوب باشد که میگذارند، از اهمیت واالیی برخوردار می سالمندی تاثیر می

با استفاده از پرسشنامه نفر از سالمندان شهرستان آمل    450در مطالعه فضلی و همکاران بر روی کیفیت زندگی  (.  10گردد )

عه بابک و همکاران  در مطال(.  11مردان نسبت به زنان از نمره کبفیت زندگی باالتری برخوردار بودند )،  SF-36کیفیت زندگی  

، کیفیت زندگی نمونه  SF-36نفر از سالمندان شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی    637بر روی کیفیت زندگی  

ها در حد متوسط به دست آمد و بهترین نمره مربوط به  کارکرد اجتماعی و سالمت روانی و بدترین نمره مربوط به ایفای نقش  

نفر از سالمندان   350(. در حالی که در مطالعه زحمتکشان و همکاران بر روی  کیفیت زندگی  12می بود )جسمی و سالمت عمو

می    50، میانگین نمره کیفیت زندگی افراد تحت مطالعه کمتر از  SF-36شهر بوشهر با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی  

همیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد و در سال های اخیر توجه یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی که به ا   (.13باشد )

حمایت اجتماعی نقش مهمی در حفظ و سالمتی افراد ایفا     فزاینده ای را به خود جلب کرده است، حمایت اجتماعی می باشد.

 
1. World Health Organization (WHO) 
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ارد. همچنین، این می کند و در کاهش آثار منفی استرس هایی که به میزان باال از محیط و جامعه تحمیل می شود، نقش د

عامل بر کیفیت زندگی اثر مستقیمی خواهد داشت و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی 

   (.14و جسمانی کاهش می دهد )

شامل  (. حمایت اجتماعی  15وارد علوم اجتماعی و روانشناسی شد ) 1970اصطالح حمایت اجتماعی به صورت نخصصی از دهه  

ابزاری و اطالعاتی که توسط دیگران تامین می شود تعریف شده است ) از پژوهش گران،  16مساعدت های عاطفی،  (. برخی 

حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد 

( حمایت اجتماعی  1976) bbCo 1کوب(.17دوستان، و دیگران مهم تعریف کرده اند )یا گروه های دیگر نظیر اعضای خانواده، 

را به عنوان اطالعاتی می داند که افراد را به باور کردن این مطلب می رساند که آن ها مورد عالقه اطرافیان بوده، دوست داشتنی،  

(.  18اعضا خانواده، دوستان و سایر افراد برخوردارند )قابل احترام و ارزشمند هستند و همچنین از محبت، مساعدت و توجه  

منابع ارائه دهنده حمایت های اجتماعی می تواند شامل منابع حمایت های اجتماعی غیررسمی و منابع حمایت اجتماعی رسمی 

ساالن، دوستان،  باشد. در منابع حمایت اجتماعی غیررسمی، حمایت های اجتماعی گسترده هستند و از منابعی چون خانواده، هم

خویشاوندان و همکاران دریافت می شوند. اما منابع حمایت اجتماعی رسمی شامل برخی موسسات، منابع رسمی یا ارگان هایی  

می شود که شخص معموال به طور ارادی و از طریق عضویت گروهی به آن ها تعلق دارد. انواع بیمه ها و ضمانت های رسمی از 

(. افراد جامعه برای دست یافتن  19ی توانند در زمان های بحرانی، فرد را از اضطراب محافظت کنند )جمله منابعی هستند که م

به کیفیت زندگی و بر طرف کردن مسایل خود به ویژه در دوران پیری و سالخوردگی، به حمایت های رسمی و غیررسمی از 

 (. 20سوی دولت و نهادهای اجتماعی و اطرافیان نیاز دارند )

که    2مدل اثر سپر مانند   -1رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان، به دو مدل می توان استناد کرد:    در مورد     

اعتقاد دارد حمایت اجتماعی افراد را از تاثیرات منفی استرس محافظت می کند. این مدل اشاره می کند که حمایت اجتماعی  

است که اعالم می     3مدل تاثیر کلی -2ت، چرا که مانع از نفوذ استرس بر فرد می شود.  تنها برای افراد تحت استرس سودمند اس

فیزیکی آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ نه رابطه ای سپر مانند، به این معنا که   -کند که بین حمایت اجتماعی و پیامدهای روانی 

باعث می شود تا فرد از تجارب منفی پرهیز کند از این حمایت اجتماعی صرف نظر از اینکه فرد تحت تاثیر استرس باشد یا نه  

( دارد  بر سالمتی  اثرات سودمندی  زندگی  21رو  ارتقای کیفیت  و  اجتماعی  رابطه حمایت  تبیین  به  تواند  می  (. هر دو مدل 

( این زمینه دارد  عمومیت، کارایی بیشتری در  به لحاظ  به نظر می رسد مدل دوم  اما  ا22سالمندان کمک کند،  و    4وناالن(. 

سالمند ترکیه ای، در یافتند که حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه مثبتی دارد    917همکاران در تحقیق خود بر روی  

نفر از سالمندان مناطق ده گانه تبریز با استفاده از پرسشنامه  350مطالعه آقایاری هیر و همکاران بر روی کیفیت زندگی  (.23)

اکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد و حمایت ، حSF-36کیفیت زندگی  

اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در ارتقا کیفیت زندگی سالمندان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار  

نفر از سالمندان آذرشهر انجام شد بیانگر آن است که   312(. در حالی که در مطالعه سیف زاده که بر روی  سالمت  24است )

 
  1. Cobb 

1. Model Buffering 

2. Model Main Effects 
3. Unalan 
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سالمندان دارای سطوح باالتر حمایت اجتماعی از سالمت روانی و اجتماعی بهتری نسبت به سایر سالمندان برخوردارند ولی  

 (.  25حمایت اجتماعی تاثیری در سالمت جسمانی سالمندان ندارد )

الش برانگیزی است و باید با دقت و تامل بیشتری ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار  کیفیت زندگی سالمندان امر مهم و چ     

اما آنچه که در پژوهش های قبلی به آن کمتر توجه شده است رابطه انواع حمایت های اجتماعی به تفکیک حمایت از طرف  داد.  

وهش عالوه بر بررسی چگونگی کیفیت زندگی و ابعاد  خانواده، دوستان و دیگران، بر کیفیت زندگی سالمندان است که در این پژ

مختلف آن در بین سالمندان به چگونگی برخورداری سالمندان از انواع حمایت اجتماعی )حمایت از طرف خانواده، دوستان و  

در این است    دیگران( و تاثیر حمایت اجتماعی و انواع آن بر کیفیت زندگی سالمندان پرداخته شده است. لذا سوال اصلی پژوهش 

با انجام این تحقیق و شناخت از میزان     کیفیت زندگی سالمندان تاٍثیر گذار می باشد؟   برکه آیا حمایت اجتماعی و انواع آن  

کیفیت زندگی سالمندان؛ امکان برنامه ریزی برای افزایش حمایت اجتماعی سالمندان به  بر    و انواع آن  نقش حمایت اجتماعی 

 کیفیت زندگی و تامین سالمت آن ها فراهم می گردد.منظور افزایش 

 

 پژوهش: روش  

سال تحت پوشش مراکز   60این مطالعه، یک پژوهش مقطعی است. جامعه آماری در این پژوهش زنان و مردان سالمند باالی        

. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری ند بود  1396در سال    درمانی ساکن در خانواده های شهرستان آمل  -بهداشتی

برآورد گردید. با این حال، جهت افزایش اعتبار داده های گردآوری شده و کاهش خطای نمونه گیری، تعداد   380کوکران، برابر 

وش نمونه گیری نفر از سالمندان به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردیدند. به علت گستردگی جامعه مورد مطالعه از ر  450

درمانی در مناطق شهری، خوشه ها شامل ده مرکز    -مرکز بهداشتی  18از میان  خوشه ای استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا  

   -4دو مرکز در شمال شرقی  -3دو مرکز در ناحیه شمال غربی    -2دو مرکز واقع در ناحیه مرکزی    -1درمانی به شرح:    –بهداشتی  

دو مرکز در جنوب غربی شهر آمل به تصادف انتخاب و در مناطق روستایی شهرستان آمل بر   -5و  دو مرکز در جنوب شرقی  

اساس تقسیمات کشوری این شهرستان که دارای پنج بخش )مرکزی، دشت سر، دابو دشت، امام زاده عبداهلل و بخش الریجان(  

انی؛ و از هر مرکز  یک خانه بهداشت روستایی را درمانی می باشد از هربخش دو مرکز بهداشتی و درم  -مرکز بهداشتی    28و  

نفر   24618درمانی که  -نفر جمعیت سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی  42599سپس از بین    بصورت تصادفی انتخاب کرده و

نفر از مراکز    250نفر تحت پوشش مراکز روستایی بودند به نسبت جمعیت تحت پوشش،  17981تحت پوشش مراکز شهری و 

نفر از خانه های بهداشت روستایی با احتساب جنس و گروه های سنی، به روش تصادفی انتخاب شدند. شرایط    200و  شهری  

کیفیت زندگی از پرسشنامه  های مربوط به  آوری دادهبرای جمع   شرکت در پژوهش برای نمونه ها، تمایل جهت ورود به مطالعه بود.

-پرسشگران که بهورزان مراکز بهداشتیشد.    استفاده   ( SS-A)  اجتماعی فیلیپسحمایت  و پرسشنامه    SF-36کیفیت زندگی  

رمانی و خانه های بهداشت محل پژوهش بودند در یک جلسه توجیهی با موضوع، هدف و اهمیت تحقیق و شرایط شرکت  د

شد. تکمیل پرسشنامه در کنندگان در پژوهش آشنا شدند و به آنها آموزش های الزم در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه ها داده  

بهداشتی انتخاب شده در نمونه، به صورت -مراکز  از سالمندان  بهورزان  با دعوت  پژوهش  درمانی و خانه های بهداشت محل 

 حضوری انجام گردید. 
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ارائه شده است ودر    1990در سال   SF-36کیفیت زندگی  نسخه نهایی پرسشنامه     :SF-136پرسشنامه کیفیت زندگی      

حال حاضر به علت کوتاهی و جامع بودن از پر کاربردترین ابزارهای اندازه گیری وضعیت سالمت و کیفیت زندگی در دنیا است  

(. این پرسشنامه از هشت زیر مقیاس تشکیل شده است که چهار زیر مقیاس این پرسشنامه سالمت جسمانی و چهار زیر  26)

گیری ابعاد مختلف وضعیت سالمتی به  نند. نمره کل کیفیت زندگی نیز از متوسطکگیری میمقیاس آن سالمت روانی را اندازه

شود و سپس  جمع زده می آید. برای به دست آوردن نمره هشت زیر مقیاس نمره سواالت مربوط به هر زیر مقیاس  دست می

توان باشد در نظر بگیریم میر میرا که مربوط به پرسشنامه حاض   100چنانچه معیار صفر تا    گردد. تقسیم برتعداد سواالت می 

را به عنوان شاخص هنجار جامعه و شاخص قابل قبول و منصفانه برای وضعیت کیفیت زندگی   10با انحراف معیار  50میانگین 

روایی و پایایی این پرسشنامه را برای سالمندان ایرانی به روش  2006اسحاقی و همکاران در سال  (.27سالمندان در نظرگرفت)

(. در مطالعه حاضر پایایی پرسشنامه فوق به  11درصد گزارش نمودند )  70درصد و ضریب آلفای کرونباخ    70ات درونی باالی  ثب

 برآورد شد.   95/0روش آلفای کرونباخ 

     ( فیلیپس  اجتماعی  هلی،    :A-SS)2پرسشنامه حمایت  فیلیپس،  واکس،  توسط  اجتماعی  حمایت  ارزیابی  پرسشنامه 

(. ساختار نظری این مقیاس بر حمایت اجتماعی استوار است؛ و حمایت 28( تهیه شده است )1986)  3تامسون، ویلیامز و استوارت 

اجتماعی را می توان میزان برخوداری از محبت و مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف نمود. این مقیاس  

سوال به خرده    8سوال این مقیاس،    23خانواده، دوستان و سایرین را در بر می گیرد.  از  ماده است که سه بخش    23دارای  

سوال به خرده مقیاس سایرین اختصاص یلفته است. نحوه نمره گزاری   8سوال به خرده مقیاس دوستان و    7مقیاس خانواده،  

دریافت می کرد و در برخی گویه ها نمره گزاری   4  و کامال موافق نمره  1نیز بدین شکل بود که هر گویه از کامال مخالف نمره  

بر عکس بود. در این مقیاس با افزایش نمره افراد، نمره آن ها در عامل کلی حمایت اجتماعی افزایش نشان می دهد. عالوه بر  

به دست می آید.  این، از حاصل جمع نمره افراد در سواالت هر مقیاس، نمره کلی افراد در هر یک از زیر مقیاس های سه گانه  

  57بیانگر حمایت اجتماعی پایین، امتیازات بین    56تا    39می باشد. امتیازات بین    92تا    23دامنه نمرات حاصل از این مقیاس،   

دارای حمایت اجتماعی باال در نظر گرفته شد. این آزمون   92تا    75نشان دهنده حمایت اجتماعی متوسط و امتیازات بین    74تا  

آزمودنی اجرا نموده است. او آلفای کرونباخ این مقیاس را    300به فارسی ترجمه کرده و روی    1370قوام در سال  را ابراهیمی  

شاخص های مرکزی و پراکندگی،  و    SPSS-24اطالعات با استفاده از نرم افزار  (.  29گزارش نمود )  81/0و پایایی آن را    90/0

 معنی دار در نظر گرفته شد.     p<05/0تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مورد 

 

 

 

 
1. Short Form Survey Instrument (SF-36) 

1. Social Support Appraisals (SS-A) 

2. Vaux, Philips, Holly, Thompson, Williams & Stewart 
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 : یافته ها

 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی با وضعیت حمایت اجتماعی سالمندان شرکت کننده در مطالعه –1جدول شماره 

 Table 1 - Description of demographic characteristics with the status of social support of the 

elderly participating in the study 

 درصد   تعداد  حمایت اجتماعی      متغیرها 

 5/2     6      کم               مرد  جنس

    

     36/ 4     88     متوسط                 

     2/61     148     زیاد                 

 9/2     6      کم               زن   

 9/51     108     متوسط                 

 2/45     94     زیاد                 

 2/2     7      کم              دارای همسر  وضعیت تاهل

 8/37     122     متوسط                 

 60/ 1     194     زیاد                 

    5      کم               بی همسر   

9/3 

 3/58     74     متوسط                 

 8/37     48     زیاد                 

 0/4     10      کم               شهر محل سکونت

 2/43     108     متوسط                 

 8/52     132     زیاد                 

 0/1     2      کم               روستا  

 0/44     88     متوسط                 

 0/55     110     زیاد                 

 

، مردان سالمند نسبت به زنان، افراد دارای همسر نسبت به سالمندان بی همسر و  سالمندان 1بر اساس نتایج جدول شماره      

 برخوردار بودند. روستایی نسبت به شهرنشینان از حمایت اجتماعی بیشتری 
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 نفر از سالمندان شرکت کننده در مطالعه  450توصیف نمرات کل و ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی   - 2جدول شماره 

Table 2 - Description of total scores and eight dimensions of quality of life of 450 elderly 

participants in the study 

 انحراف معیار(  ±نمره )میانگین         ابعاد                                                             

 02/55±1/31 ⎈عملکرد جسمی

اختالف نقش بخاطر سالمت 

 ⎈جسمی

1/43±78/45 

اختالف نقش بخاطر سالمت 

 ⎈⎈هیجانی

4/44±79/41 

 28/50±7/20 ⎈⎈انرژی / خستگی

 21/63±1/19 ⎈⎈هیجانیبهزیستی  

 97/59±1/27 ⎈⎈کارکرد اجتماعی

 68/56±3/28 ⎈درد 

 ⎈سالمت عمومی

 مجموع ابعاد جسمانی 

 مجموع ابعاد روانشناختی

 کل                                                                              

6/21±15/45 

4/26±87/50 

1/21±46/54 

7/22±07/52 

 زیر مقیاس سالمت جسمی ⎈                           

 زیر مقیاس سالمت روانی  ⎈⎈                           

ترین آن، به بعد اختالف نقش  در این مطالعه، باالترین میانگین نمره مربوط به زیر مقیاس بهزیستی هیجانی بوده و پایین     

بخاطر سالمت هیجانی اختصاص یافته است. میانگین نمره مجموع اجزاء بعد روانشناختی از میانگین نمره مجموع اجزاء بعد  

 (. 2بود )جدول شماره  07/52±7/22میانگین نمره کلی ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی باشد. جسمانی باالتر می
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 و ابعاد آنتوصیف و مقایسه نمره کلی کیفیت زندگی سالمندان با حمایت اجتماعی  –3جدول شماره 

Table 3 - Description and comparison of the overall quality of life of the elderly with social 

support and its dimensions 

 نمره کلی کیفیت زندگی               سطوح                          فراوانی                  حمایت اجتماعی و ابعاد آن

    F sig 
 (انحراف معیار ±)میانگین                     

  b2/57±7/30  4  کم  حمایت اجتماعی از طرف خانواده

ab6/43±18/43  371/8  76  متوسط     

 000/0 

 a1/95±23/53  373  زیاد    

 b9/31±23/43  27  کم  حمایت اجتماعی از طرف دوستان

ab6/85±20/49  043/6  230  متوسط     

 000/0 

 a4/94±24/55  193  زیاد    

 b2/14±21 /37  21  کم  حمایت اجتماعی از طرف سایرین

a8/01±21/50  494/8  222  متوسط     

 000/0 

 a0/79±23/55  207  زیاد    

 b4/01±16/32  12  کم   حمایت اجتماعی )کلی( 

                    a1/06±21/48  196  متوسط     

   a2/31±23/56  242  زیاد    000/0       547/12

 

نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که بین کیفیت زندگی سالمندان بر حسب سه سطح برخورداری از حمایت اجتماعی        

( و با افزایش سطوح حمایت sig=000/0و ابعاد آن )حمایت از  طرف خانواده، دوستان و سایرین( تفاوت معنی داری وجود دارد )

ان نیز افزوده شده و کیفیت زندگی سالمندان با حمایت اجتماعی بیشتر از سایر افراد  اجتماعی، بر میزان کیفیت زندگی سالمند

محل تفاوت را نشان نمی دهد. لذا برای پیدا کردن محل تفاوت از آزمون دانکن استفاده شده است.    Fبهتر می باشد. اما خروجی  

و دوستان در سطح کم و متوسط حمایت می شوند    نتایج نشان می دهد که بین کیفیت زندگی سالمندانی که از طرف خانواده

تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مقابل کیفیت زندگی سالمندانی که از طرف خانواده و دوستان در سطح کم و زیاد حمایت  

تفاوت  می شوند تفاوت معنی داری وجود دارد. بین کیفیت زندگی سالمندانی که از طرف سایرین در کم و باال حمایت می شوند  

معنی داری وجود ندارد. همچنین بین کیفیت زندگی سالمندانی که از حمایت اجتماعی در سطح متوسط و زیاد برخوردارند 

 تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
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توصیف و مقایسه نمره زیر مقیاس های )سالمت جسمی و روانی( کیفیت زندگی سالمندان با حمایت   –4جدول شماره 

 اجتماعی

Table 4 - Description and comparison of sub-scores (physical and mental health) quality of 

life of the elderly with social support 

             F           نمره زیر مقیاس ها ی کیفیت زندگی فروانی          حمایت اجتماعی          کیفیت زندگی 

sig                                                    (انحراف معیار±)میانگین            

  b7/39±15/33   12              کم  مجموع ابعاد جسمانی 

               

          a0/05±19/50           209/17                                        196متوسط                       

000/0 

   a6/08±21/59   242             زیاد   

    

            b6/29±18/31   12            کم  مجموع ابعاد روانشناختی

            

            a2/05±25/47   196            متوسط    

523/8              000/0 

         a8/94±26/54 242زیاد                                                                                

 

ه سطح نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که بین زیر مقیاس های )جسمانی و روانی(کیفیت زندگی سالمندان و س          

( و با افزایش سطوح حمایت اجتماعی، بر میزان sig=000/0برخورداری  از حمایت اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد )

محل تفاوت را نشان نمی دهد. لذا برای پیدا   Fابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی سالمندان نیز افزوده می شود. اما خروجی 

استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین زیر مقیاس )سالمت جسمی و روانی(کیفیت   کردن محل تفاوت از آزمون دانکن

 زندگی سالمندان و حمایت اجتماعی در سطوح متوسط و زیاد تفاوت معنی داری وجود ندارد.  

 : بحث و نتیجه گیری

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و سایرین بر کیفیت زندگی ساکن در خانواده       

و در محدوده    07/52انجام شده است.  یافته های توصیفی نشان داد که میانگین نمره کلی وضعیت کیفیت زندگی در این تحقیق  

قرار دارد. بهترین وضعیت مربوط به بهزیستی هیجانی و بدترین وضعیت مربوط   100ا  قابل قبول متوسطی در یک مقیاس صفر ت

نفر از سالمندان   637در مطالعه بابک و همکاران که بر روی کیفیت زندگی  به اختالف نقش بخاطر سالمت هیجانی بوده است.  

و این در    (.12)ا در حد متوسط به دست آمد  هانجام گرفت، کیفیت زندگی نمونه SF-36شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه 
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نفر از سالمندان شهر بوشهر با استفاده از پرسشنامه   350حالی است که در مطالعه زحمتکشان و همکاران بر روی کیفیت زندگی  

SF-36  ،مکان انجام مطالعه تواند مربوط به  که این تفاوت، می(.13)باشد  می  50تر از  ها کممیانگین نمره کیفیت زندگی نمونه

 .  باشد

در مطالعه ایزدی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر سالمندان شرکت کننده از حمایت اجتماعی باالیی برخوردار هستند.       

نفر از سالمندان تحت پوشش مراکز توان بخشی روزانه در استان   281و همکاران که جهت بررسی وضعیت حمایت اجتماعی  

ها در حد باالتر از متوسط  انجام گرفت، حمایت اجتماعی نمونه  حمایت اجتماعی محقق ساختها استفاده از پرسشنامه  مازندران  ب 

نفر از سالمندان شهر تبریزبا   350و این در حالی است که در مطالعه زحمتکشان و همکاران بر روی حمایت اجتماعی    (.30)بود  

که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی از سه    (Mspssادراک شده چند بعدی )  مقیاس حمایت اجتماعیاستفاده از پرسشنامه  

باشد  ها در سطح متوسط میمیانگین نمره حمایت اجتماعی نمونه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی تهیه شده است 

ز سوی اعضای خانواده در مقایسه با دوستان  (. یکی از نتایج قابل توجه تحقیق، دریافت مقادیر باالتری از حمایت اجتماعی ا24)

نفر از سالمندان در شهر تهران با   580و سایرین است. مطالعه امامی نایینی و همکاران بر روی حمایت اجتماعی ادراک شده  

نسبت استفاده از مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده انجام گرفت، میانگین حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده  

افراد خاص( بیشتر است ) از مهم ترین منابع حمایت اجتماعی  5به دو بعد دیگر )دوستان و  (. حمایت از طرف خانواده یکی 

درصد از سالمندان در حد زیاد از حمایت خانواده برخوردارند که این   83سالمندان در شهرستان آمل است به طوری که تقریبا  

طرف دوستان و سایرین می باشد. به نظر می رسد فضای صمیمی خانواده در جامعه مورد بررسی میزان تقریبا دو برابر حمایت از  

 بخصوص در مناطق روستایی هنوز هم منبع ارزشمندی برای حمایت اجتماعی محسوب می گردد. 

یت زندگی سالمندان نتایج حاکی از آن است که حمایت های اجتماعی می تواند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیف     

در نظر گرفته شود. افرادی که از نظر حمایت اجتماعی در سطح باالتری بودند از کیفیت زندگی باالتری برخوردار بودند. یافته  

های تحقیق حاضر نشان داد که سالمت روانی و سالمت جسمانی سالمندان با افزایش تصور آنان از میزان حمایت های دریافتی  

ه، دوستان و سایرین وضعیت مطلوب تری پیدا می کند و با کاهش منابع حمایتی، سالمت روان و سالمت جسم  از سوی خانواد

آن ها به خطر می افتد. حمایت اجتماعی باعث می شود فرد به لحاظ روانی احساس بهتری داشته باشد و حتی آالم جسمانی را 

ت خود به دست آورد. این یافته ها تایید کننده نظر فلمینگ و  بهتر تحمل نماید و درک مثبت تری از کیفیت زندگی و سالم

از نظریه پردازان مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی است. ایشان بر این ایده تاکید می ورزند که بین حمایت اجتماعی و    1باوم 

یز این رابطه به دست آمده (. همچنین در مطالعات مشابه  ن31کیفیت زندگی و سالمت، یک رابطه مستقیم خطی وجود دارد )

مطالعه باباپور و همکاران  جهت بررسی حمایت اجتماعی و احساس رضایت مندی که (. بر اساس  32،33،  22،  21،  9،  1است )

، دریافت حمایت  فیلیپس انجام گرفتنفر از سالمندان ساکن در آسایشگاه های شهر تهران  با استفاده از پرسشنامه    150بر روی  

طرف خانواده، دوستان و آشنایان می تواند میزان رضایت مندی از زندگی در میان سالمندان ساکن آسایشگاه را    اجتماعی از

هم نشان داده است که سالمندانی که به شبکه های اجتماعی فعال متصل   2در مطالعات گلنگهر و الندریگان (. 34ارتقاء بخشد )

می شوند و حمایت اجتماعی غیر رسمی را دریافت می کنند،  سالمت ذهنی و جسمی بهتری نسبت به آنهایی که کمتر با  

آمیز به شمار می  دیگران در ارتباط هستند، دارند و همچنین حمایت اجتماعی غیررسمی عامل مهمی در سالمندی موفقیت  

 
1. Fleming & Baum 

2. Gallangher & londrigan  



                                                         56- 70ص   1398فصلنامه خانواده و بهداشت دوره نهم، شماره چهارم، زمستان 

Quarterly of Family and Health, vol9, Issue 4, winter 2020, ISSN: 2322-3065 
 فضلی

  
 

11 
 

(. بر اساس  35رود که این حمایت به طور سنتی به عنوان حمایت از طرف خانواده، دوستان و آشنایان در نظر گرفته شده است )

، انسان ها به تعلق داشتن و پذیرفته شدن از سوی اطرفیان احتیاج دارند. افراد همچنین نیاز دارند که دیگران آن 1نظریه مازلو 

داشته باشند و در نبود چنین پذیرفته شدنی احتمال دارد که در معرض احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی یا    ها را دوست

 (. 36افسردگی و دیگر مشکالت عاطفی قرار گیرند )

از جمله مهم ترین محدودیت های این تحقیق ویژگی های خاص جامعه آماری بوده بدین معنی که سالمندان به دلیل       

کی خاص ناشی از پدیده پیری، مانند کم شنوایی، کم توانی جسمانی، کم حوصلگی و خستگی زودهنگام، پرسشگران  شرایط فیزی

را در گردآوری اطالعات با مشکالتی روبرو می کردند و برای کسب اطالعات در برخی موارد زمان زیادی صرف مصاحبه می  

می باشد. بنابراین تعمیم آن به سالمندان سایر شهرستان ها و  گردید. پژوهش حاضر فقط محدود به سالمندان شهرستان آمل  

پیشنهاد می شود پژوهش هایی مشابه با این طرح پژوهشی در سایر شهرستان ها و نقاط    جوامع دیگر با مشکل مواجه است.

با متغیرهای دیگری ما را  پیشنهاد می گردد کیفیت زندگی سالمندان  نیز صورت گیرد و همچنین  نند مشارکت  دیگر کشور 

اقتصادی، ورزش، عوامل جمعیت شناختی و نظایر آن، مورد سنجش و آزمون  -اجتماعی، امیدواری به زندگی، پایگاه اجتماعی 

قرار گیرد. با توجه به نتیجه پژوهش  حاضر، کیفیت زندگی سالمندان در شهرستان آمل اندکی بیشتر از حد متوسط بود، لذا  

ندگی مطلوب بسیار ضروری است تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی مناسبی برای این گروه  شناخت عوامل مرتبط با کیفیت ز 

سنی انجام داد. از سوی دیگر، همانگونه که در نتایج تحقیق مشاهده شد بیشترین بار حمایتی از سالمندان به عهده خانواده  

ی شود به گونه ای برنامه ریزی شود که سایر اعضای  است. با توجه به پیچیدگی های جامعه امروز و سبک زندگی نوین توصیه م

شبکه اجتماعی خصوصا سازمان های حمایتی و سازمان های مردم نهاد، بخشی از وظیفه حمایت را در کنار خانواده به عهده  

آنها انتظار  از  می توان  بگیرند. با آگاهی دادن به خانواده ها در درجه اول و سپس به سایر اعضای شبکه اجتماعی سالمندان  

در آخر به این نکته اشاره می کنم که یافته    بتوانند گامی مهم در راه سالمت و زندگی با کیفیت تر سالمندان بردارند.که داشت 

های این پژوهش برای برنامه ریزان بهداشتی قابل استفاده است. همچنین ممکن است برای آموزش دانشجویان و اهداف پژوهشی  

 مفید باشد. 

 : سپاسگزاری

وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این مطالعه از رساله دکتری تخصصی استخراج شده است. بدین     

های بهداشت منتخب و کلیه سالمندان شرکت کننده در مطالعه  مرکز بهداشت شهرستان آمل، پرسنل مراکز بهداشتی و خانه 

در      IR MAZUMS. REC.96.d101با کد اخالق  گردد. این طرح نمودند، تقدیر و تشکر می که در اجرای این مطالعه یاری

 اخالق دانشگاه علوم پزشکی مازندران تائید شده است.   کمیته 

 

 

 
3. Maslow 
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