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چکيده
زمينه :فشارهای ناﺷی از دگرگونیهای جسمی ،روانی و اجتماعی نقشی عمده ای در بوجود آمدن
افسردگی و کاهش ﺷادی در سالمندان دارند .حمایت اجتماعی ادراک ﺷده و نگرش مذهبی از
مﻌیارهایی است که بر رﺿایت از زندگی آنان ﺗاثیر می گذارد .بنابراین این پژوهش به منظور بررسی
ﺗاثیر حمایت اجتماعی و نگرش مذهبی بر رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن انجام ﺷده
است.
روش ها :این مﻄالﻌه ﺗوصیفی -ﺗحلیلی بر روی  105نفر از سالمندان ﺷهرستان بروجن انجام گردید.
ابﺰار جمع آوری داده پرسشنامه ای متشکل از  3متﻐیر حمایت اجتماعی ،نگرش مذهبی و رﺿایت از
زندگ ی سالمند بود که بر گرفته از پرسشنامه حمایت اجتماعی کنتی میچل ( ،)2000پرسشنامه نگرش
مذهبی گلریﺰ و براهنیو پرسشنامه رﺿایت از زندگی دینر ،امونس ،الرسن و گریفین بود .پایایی آن با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/33به دست آمد و دادهها با استفاده از آمار ﺗوصیفی ،ﺗحلیل
همبستگی پیرسون و ﺗحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام مورد ﺗحلیل قرار گرفت.
یافته ها :یافتهها نشان داد که میانگین رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن  22/46است.
حمایت اجتماعی به طور مﻌناداری ،بر رﺿایت از زندگی در سالمندان ﺷهرستان بروجن ﺗاثیر می
گذارد ( )P<0/001و افﺰودن متﻐیر نگرش مذهبی ،رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن را
افﺰایش میدهد (.)P<0/001
نتيجه گيری :با ﺗوجه به نیازی که سالمندان به حمایت اطرافیان دارند ،ﺗاثیر حمایت اجتماعی و
نگرش مذهبی بر میﺰان رﺿایت از زندگی آنها موثر است و این عوامل به افﺰایش رﺿایتمندی از
زندگی آنان کمک میکند.
کليد واژه ها :رﺿایت از زندگی ،حمایت اجتماعی ،نگرش مذهبی ،سالمندان

فﻌالیتهای مذهبی است  .5اعتقاد دینی و مذهب به انسان آرامش

مقدمه:
سالمندی دوران پختگی ،ورزیدگی و زمان احساس بینیازی

میدهد ،امنیت فرد را ﺗضمین میکند ،خألهای اخﻼقی ،عاطفی و

است و فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن و

مﻌنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه محکمی

مرحلهای موثر و گرانقدر در زندگی است .1رﺿایت از زندگی

برای انسان در برابر مشکﻼت و محرومیتهای زندگی ایجاد

متﻐیری رایﺞ در مﻄالﻌات آماری و ﺷاخﺺﺗﻌیینکننده میﺰان

میکند .6باورهای مذهبی ،ﺗوسط متﻐیرهای روانشناختی ،قابل

سﻼمتی افراد میباﺷد .2ابﻌاد رﺿایت از زندگی ﺷامل ﺗفریح،

پیشبینی است .از طرفی ،اعتقاد به خدا به انسان قدرت میدهد و

ازدواج ،کار ،استانداردهای زندگی ،رفاقتها ،خود ،خانواده،

انسان درک می کند در مقابل مشکﻼت ،ﺗنها نیست .این نوع

ارﺗباطها و سﻼمت جسمانی میگردند  .3نگرش دینی به عنوان

باورها به انسان کنترل درونی میدهد .دین یک پدیده گسترده

یک نگرش ،آن گونه که مﻄرح ﺷده است نیﺰ بر رفتار فرد،

بادوام و ﺗاثیرگذار است و ﺗﻌیینکننده ﺷیوه پاسخدهی افراد به

ﺗاثیرگذار است  .4روش مقابله مذهبی ،متکی بر باورها و

ﺗجارب زندگی است .دخالت دادن دین در ﺗصمیمها و انتخابها،
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رﺿایت از زندگی را ﺗحت ﺗاثیر قرار میدهد .4رﺿایت از زندگی

با ﺷرایط استرسزای زندگی ﺷناخته ﺷده است  .14محققان

با عواملی همچون دینداری ،ﺗنش ﺷﻐلی ،خودکارآمدی،

مﻌتقدند که میﺰان درگیری یا جدایی سالمند ،از فﻌالیتهای

مثبتنگری ،امید ﺷﻐلی ،وﺿﻌیت سﻼمتی  ،3ﺷادکامی ،افسردگی

اجتماعی به زندگی گذﺷته ،موقﻌیت اجتماعی -اقتصادی و

 ،9اﺿﻄراب ،بیخوابی ،انجام مناسک مذهبی ،دوستی و بندگی

سﻼمتی سالمند مربوط است ﺗا فرآیند اجتناب ناپذیر پیری.آنان

خدا ،ﺗﻌامل اجتماعی ،عوامل ﺷخصیتی ،درآمد ،طبقه اجتماعی،

مﻌتقدند حمایت اجتماعی را می ﺗوان به عنوان ﺷبکهای از

مرﺗبط است.ایمان مذهبی موجب افﺰایش

ارﺗباطات ﺗوصیف کرده که رفاقت و همکاری را فراهم میآورد

رﺿایت از زندگی فرد میﺷود .پژوهشها در قلمرو رابﻄه بین

و ﺷامل کمک به فرد بهمنظور فهم و مقابله بهتر رویداد استرس

مذهب و رﺿایت از زندگی عمدﺗاً به این نتیجه رسیدهاند که بین

زا ،حمایت ابﺰاری به مﻌنای کمک مالی یا کاالیی و حمایت

رﺿایت از زندگی و مذهب رابﻄه مثبت وجود دارد .پژوهش

اطﻼعاﺗی ،به عنوان اطﻼعاﺗی که در زمینه رویداد استرس زا به فرد

هانگ و گیاناکپولس در مورد عوامل مؤثر بر رﺿایت از زندگی

داده میﺷود و حمایت عاطفی که به منﺰله اطمینان بخشی و یا

نشان داد که براساس ﺗحلیل رگرسیون گام به گام ،اطمینان به

دلگرمی دادن به فرد در ﺷرایط استرس زا می باﺷد  .13دریافت

خویشتن ،افسردگی ،خشم ،مرکﺰ کنترل و دینداری %26/3 ،کل

بازخورد مناسب و حمایت گرانه از محیط ،احسـاس ﺷایستگی را

واریانس رﺿایت از زندگی را ﺗبیین میکنند .نتو نیﺰ بیان میدارد

ارﺗقاء می بخشد و ﺗحول گرایشهای فﻄری و خود نظم جویی را

که سﻼمت ،روابط اجتماعی ،مرکﺰ کنترل ،داﺷتن مسکن خوب

ﺗسهیل می نماید  .19محیط های کنترل کننده و فاقد روابط صمیمی

و باورهای مذهبی %36 ،واریانس رﺿایت از زندگی را ﺗبیین

مانع رﺷد ﻇرفیـت هـای درونی و احساس ﺷایستگی می گردند.20

میکنند .11ساعد و روﺷن ( )1334رابﻄه بین مﻌنویت و سﻼمت

ﺷواهد چشمگیری وجود دارد که نشان می دهد حمایت اجتماعی

روان را با دخالت مکانیﺰمهایی ،مانند سبکهای مقابلهای ،مکان

نقش مهمی در سﻼمت افراد یک جامﻌه ایفا می کند و انﺰوای

کنترل ،حمایت اجتماعی و ﺷبکههای اجتماعی ،مکانیﺰمهای

اجتماعی به بیماری منجر می ﺷود.22،21

خوشبینی و ﺗأهل
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فیﺰیولوژیکی و در نهایت ،محیط و مﻌماری بناها نشان دادهاند که

نقش ﺷبکه ها و حمایت های اجتماعی بر کاهش میﺰان

این مکانیﺰمها ممکن است با عوامل فردی ،مانند وﺿﻌیت قبلی

مرگ و میر سالمندان در مﻄالﻌات مختلف به اثبات رسیده است

سﻼمت روان فرد ،سن و زمینه فرهنگی او به خوبی در ارﺗباط

 .23،24،25،26،24بنابراین با ﺗوجه به افﺰایش چشمگیر ﺷمار سالمندان

باﺷد .12آدلر و فاگلی ( )2005در طی ﺗحقیقات خود بیان میدارند

در جمﻌیت و با ﺗوجه به فرهنگ جامﻌهی ما و نقش سالمندان در

که رﺿایت از زندگی متأثر از خودآگاهی ،خوشبینی و

خانوادهها و نیﺰ این نکته که فشارهای ناﺷی از دگرگونیهای

مﻌنویتگرایی فرد است  .13کوهن و همکاران ( )2005نیﺰ

جسمی ،روانی و اجتماعی نقشی عمده در بوجود آمدن افسردگی

دریافتند که مذهب از طریق ﺗأثیر بر اعتقاد به زندگی پس از مرگ

و کاهش ﺷادی این قشر آسیب پذیر دارد این مﻄالﻌه به بررسی

و کاهش اﺿﻄراب مرگ ،بر رﺿایت از زندگی به طور غیر

ﺗاثیر متﻐیرهای حمایت اجتماعی و نگرش مذهبی بررﺿایت از

مستقیم اثر میگذارد .14نتایﺞ ﺗحقیقات نشان داده است که سن،

زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن پرداخته است.

جنسیت و رﺿایت از زندگی با قلمروهای مختلف ﺷﻐلی ،ﺗحصیلی

مواد و روش ها:

و سﻼمت جسمانی و روانی رابﻄه مﻌناداری دارند  .15بالﻌکس عدم

در این مﻄالﻌه ﺗوصیفی – ﺗحلیلی که به صورت مقﻄﻌی انجام

رﺿایت از زندگی با سﻄوح پایین سﻼمت ،نشانههای افسردگی،

ﺷده است جامﻌه پژوهش کلیه سالمندان ساکن ﺷهرستان بروجن

مشکﻼت ﺷخصیتی و رفتارهای نامناسب بهداﺷتی رابﻄه دارد .16

در بهار سال  1392بودند که  105نفر از آنان برای حجم نمونه به

حمایت اجتماعی ادراک ﺷده بر وﺿﻌیت جسمی ،روانی ،رﺿایت

صورت سرﺷماری ﺗصادفی انتخاب ﺷدند .ابﺰار جمع آوری داده

از زندگی و جنبههای مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی

پرسشنامه ای متشکل از  3متﻐییر حمایت اجتماعی ،نگرش مذهبی

دارد و به عنوان یک عامل ﺗﻌدیل کننده مؤثر در مقابله و سازگاری

و رﺿایت از زندگی سالمند بود .پرسشنامه سنجش میﺰان حمایت
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اجتماعی ادراک ﺷده ،پرسشنامه  Canty-Mitchellبود که

وارد نرم افﺰار  SPSSنسخه  14گردید و با استفاده از روش های

ﺷامل  12گویه است که سه مولفه حمایت ادراک ﺷده از سوی

آمار ﺗوصیفی و استنباطی و ﺗحلیل رگرسیون گام به گام بررسی و

خانواده ( 4سوال) ،حمایت ادراک ﺷده از سوی دوستان ( 4سوال)

ﺗحلیل گردید.

و حمایت ادراک ﺷده از سوی افراد مهم زندگی( 4سوال) را

یافته ها:

مورد ارزیابی قرار داد .میﺰان پایایی این مقیاس را با استفاده از

یافته ها نشان داد که میانگین رﺿایت از زندگی آزمودنیهای

روش آلفای کرونباخ به ﺗرﺗیب مولفه های فوق  0/39 ،0/91و

ﺷاغل ( )25/09بیشتر از رﺿایت از زندگی آزمودنیهایی است

 0/91بدست آورده است .مسﻌودنیا ( )1390با استفاده از ﺗحلیل

که بیکار بودهاند ( .)22/31میانگین رﺿایت از زندگی

عامل روایی سازه این مقیاس را بدست آورده و با استفاده از آلفای

آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت فوق دیپلم ( )24/6بیشتر از

کرونباخ میﺰان پایایی این مقیاس ها به ﺗرﺗیب عوامل فوق ،0/43

آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت ابتدایی ،راهنمایی ،متوسﻄه و

 0/31و  0/34گﺰارش نموده است .در ﺗحقیق حاﺿر نیﺰ میﺰان

کارﺷناسی و باالﺗر است .میانگین رﺿایت از زندگی افراد مجرد

پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/33

( ) 14/5از میانگین رﺿایت از زندگی افراد متاهل و بیوه کمتر

بدست آمد.سواالت این پرسشنامه بر اساس طیف  6درجه ای

است .میانگین رﺿایت از زندگی زنان ( )22/23و مردان ()22/64

لیکرت از کامﻼ موافقم ﺗا کامﻼ مخالفم نمره گذاری ﺷد.

ﺗفاوت چندانی با یکدیگر ندارد .میانگین حمایت اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی ﺗوسط گلریﺰ و براهنی ()1353

آزمودنیهای ﺷاغل( )56/09بیشتر از حمایت اجتماعی

ساخته ﺷده و دارای  25سوال و هر کدام دارای پنﺞ گﺰینه براساس

آزمودنیهایی است که بیکار بودهاند ( .)51/64میانگین حمایت

مقیاس لیکرت از کامﻼ مخالفـم ﺗا کامﻼ موافقم می باﺷـد.

اجتماعی آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت متوسﻄه ( )54/64بیشتر

سواالت پرسشنـامه از صفر ﺗا  4نمره گذاری ﺷده اند و نمـره کل

از آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت ابتدایی ،راهنمایی  ،فوق دیپلم

آن  100می باﺷد .دسته بندی نمرات از صفر ﺗا  100براساس چهار

و کارﺷناسی و باالﺗر است .میانگین حمایت اجتماعی افراد متاهل

مقیاس به ﺗرﺗیب عالی ،خوب ،متوسط و ﺿﻌیف که به صورت

( )53/35از میانگین حمایت اجتماعی افراد مجرد و بیوه ( 41/5و

( )100-46به عنوان نگرش مذهبی عالی )45-51( ،خوب-26( ،

 )43/31بیشتر است .میانگین حمایت اجتماعی زنان ( )51/4و

 )50نگرش مذهبی متوسط و ( 25به پایین) نگرش مذهبی ﺿﻌیف

مردان ( )52/9ﺗفاوت چندانی با یکدیگر ندارد .میانگین نگرش

طبقه بندی ﺷده است .این پرسشنامه ﺗوسط نوری و بوالهری

مذهبی آزمودنیهای ﺷاغل ( )46/63بیشتر از نگرش مذهبی

( )1346مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و پایایی آن از روش

آزمودنیهایی است که بیکار بودهاند ( .)43/65میانگین نگرش

اسپیرمن -براون  0/63و اعتبار آن نیﺰ  0/243بدست آمد .در

مذهبی آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت فوق دیپلم ( )51بیشتر از

ﺗحقیق حاﺿر نیﺰ با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایائی این پرسشنامه

آزمودنیهای دارای ﺗحصیﻼت ابتدایی ،راهنمایی ،متوسﻄه و

مورد بررسی قرار گرفت که برابر با  0/36بود.

کارﺷناسی و باالﺗر است .میانگین نگرش مذهبی افراد مجرد
( )50/25از میانگین نگرش مذهبی افراد متاهل و بیوه ( 43/54و

بـرای سنجش رﺿـایت از زنـدگی از مقیـاس
خـودگـﺰارش دهـی رﺿـایت از زنـدگـی Satisfaction
)(SWLS

Scale

Life

with

 )44/02بیشتر است .میانگین نگرش مذهبی زنان ( )45/19از

ﺗوسط Diener,

نگرش مذهبی مردان ( )42/19بیشتر است (جدول.)1

 )1935( Emmons, Larsen and Griffinاستفاده ﺷد.

نتایﺞ این جدول همچنین نشان میدهد که باالﺗرین

این پرسشنامه از  5سؤال ،که مولفه ﺷناختی بهﺰیستی روانشناختی

نمره کسب ﺷده در پرسشنامه رﺿایت از زندگی  36و پایینﺗرین

را اندازه گیری می کند ﺗشکیل ﺷده است .سواالت این پرسشنامه

نمره کسب ﺷده در این پرسشنامه  5بوده است .بنابراین در پاسخ

به صورت  4گﺰینه ای لیکرت از کامﻼ موافقم= 4ﺗا کامﻼ

به سؤال پژوهش میﺗوان گفت میانگین نمرات رﺿایت از زندگی

مخالفم= 1ﺗنظیم یافته اند .داده ها بﻌد از استخراج جهت ﺗحلیل

سالمندان ﺷهرستان بروجن  22/46است .میانگین نمرات نگرش
49

مذهبی آزمودنیها  43/3و انحراف استاندارد آن  12/99است.

از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن را افﺰایش دهد

نتایﺞ این جدول همچنین نشان میدهد که باالﺗرین نمره کسب

( .)P<0/001افﺰودن متﻐیر نگرش مذهبی به متﻐیر حمایت

ﺷده در پرسشنامه نگرش مذهبی 43 ،و پایینﺗرین نمره کسب ﺷده

اجتماعی میﺗواند قدرت پیشبینی رﺿایت از زندگی سالمندان

در این پرسشنامه  12بوده است.میانگین نمرات حمایت اجتماعی

ﺷهرستان بروجن را افﺰایشدهد .حمایت ادراک ﺷده از خانواده

آزمودنیها  51/9و انحراف استاندارد آن  13/23است .نتایﺞ این

با میﺰان رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن رابﻄه دارد.

جدول همچنین نشان میدهد که باالﺗرین نمره کسب ﺷده در

رابﻄه بین حمایت ادراک ﺷده از خانواده و رﺿایت از زندگی

پرسشنامه حمایت اجتماعی کنتی میچل و همکاران  42و

سالمندان ﺷهرستان بروجن مﻌنادار است (،)r=0/446 ,P<0/01

پایینﺗرین نمره کسب ﺷده در این پرسشنامه  12بوده است.

حمایت ادراک ﺷده از دوستان با میﺰان رﺿایت از زندگی

در زیرمقیاسهای حمایت اجتماعی نیﺰ ،میانگین

سالمندان ﺷهرستان بروجن رابﻄه دارد .رابﻄه بین حمایت ادراک

حمایت ادراک ﺷده از خانواده  19/33انحراف استاندارد آن

ﺷده از دوستان و رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن

 ،3/39میانگین حمایت ادراک ﺷده از دوستان  14/2و انحراف

مﻌنادار است ( .)r=0/434 ,P<0/01حمایت ادراک ﺷده از

استاندارد آن  4/44و میانگین حمایت ادراک ﺷده از دیگران

دیگران با میﺰان رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن

 13/5و انحراف استاندارد آن  4/35میباﺷد (جدول.)3

رابﻄه دارد .رابﻄه بین حمایت ادراک ﺷده از دیگران و رﺿایت
از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن مﻌنادار است (,P<0/01

متﻐیر حمایت اجتماعی وارد مﻌادله ﺗحلیل رگرسیون

( .)r=0/434جدول.)3

چندگانه گام به گام ﺷده است و ﺗوانسته به طور مﻌناداری رﺿایت

جدول  .1ﺷاخﺺهای آمار ﺗوصیفی نمرات آزمودنیها در مقیاسهای رﺿایت از زندگی ،حمایت اجتماعی ،سﻄوح نگرش مذهبی بر حسب سﻄوح مختلف وﺿﻌیت
اﺷتﻐال ،سﻄح ﺗحصیﻼت و وﺿﻌیت ﺗاهل و جنسیت
رضایت از زندگی

حمایت اجتماعی

نگرش مذهبی

ميانگين و انحراف معيار

ميانگين و انحراف معيار

ميانگين وانحراف معيار

وضعيت

بیکار

22/31±4/25

51/64±13/45

43/65±13/23

اشتغال

ﺷاغل

25/09±6/52

56/09±4/32

46/63±5/14

ابتدایی

23/12±6/9

50/39±13/19

43/5±14/04

راهنمایی

23/92±4/1

54/69±14/62

35/34±15/35

متوسﻄه

23/24±6/69

54/64±11/12

43/33±12/65

فوق دیپلم

24/6±5/94

50/3±9/52

کارﺷناسی و باالﺗر

22/62±4/35

53/34±10/64

45/25±12/61

مجرد

14/5±4

41/5±13/22

50/25±15/19

متاهل

22/62±6/31

53/35±11/91

43/54±11/49

بیوه

22/35±3/41

43/31±15/99

44/02±16/49

زن

22/23±4/43

51/04±13/26

45/19±13/21

مرد

22/64±6/56

52/9±13/19

42/19±12/62

سطح تحصيالت

وضعيت تاهل

جنسيت

50

51±2/91

جدول  .2ﺷاخﺺهای آمار ﺗوصیفی نمرات رﺿایت از زندگی ،حمایت اجتماعی ونگرش مذهبی سالمندان ﺷهرستان بروجن
شاخصهای آماری

بيشينه

کمينه

ميانگين و انحراف معيار

رﺿایت از زندگی

22/46±4/23

36

5

حمایت اجتماعی

51/9±13/23

42

12

نگرش مذهبی

43/3±12/99

43

12

متغير وابسته

جدول  .3ﺷاخﺺهای آمار ﺗوصیفی نمرات حمایت اجتماعی سالمندان ﺷهرستان بروجن
شاخصهای آماری

ميانگين و انحراف معيار

بيشينه

کمينه

حمایت اجتماعی

51/9±13/23

42

12

حمایت اجتماعی ادراک ﺷده از خانواده

19/33±3/99

25

5

حمایت اجتماعی ادراک ﺷده از دوستان

14/2±4/44

24

5

حمایت اجتماعی ادراک ﺷده از دیگران

13/5±4/35

24

5

متغير مستقل

جدول  .4ماﺗریس همبستگی درونی بین حمایت اجتماعی ،نگرش مذهبی و رﺿایت از زندگی در سالمندان ﺷهرستان بروجن

متغير

رضایت از

حمایت

زندگی

اجتماعی

1

**0/449

رﺿایت از زندگی
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی ادراک ﺷده
از خانواده
حمایت اجتماعی ادراک ﺷده
از دوستان
حمایت اجتماعی ادراک ﺷده
از دیگران
نگرش مذهبی

**

0/449

1

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی

ادراک شده از

ادراک شده از

ادراک شده از

خانواده

دوستان

دیگران

**0/446

**

**

**

0/193

0/434

0/434

*

نگرش مذهبی
*

0/152

**

0/034

0/165

0/21

**0/446

**0/264

1

**0/632

**0/694

**0/193

**0/434

**0/264

**0/632

1

**0/664

0/034

**0/434

**0/136

**0/694

**0/664

1

*0/165

*0/152

**0/21

**0/193

0/034

*0/165

1
**0/195

*P<0/05

**P<0/001
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بحث:

خانواده و رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن مﻌنادار

یافته های این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی به طور

است ( .)r=0/446 ,P<0/01یافتههای این ﺗحقیق با یافتههای

مﻌناداری بر رﺿایت از زندگی سالمندان ﺗاثیر می گذارد و افﺰودن

حسام و همکاران  ،30بیکزاده  ،31ون رﺷید و همکاران  ،29سک

متﻐیر نحوه نگرش مذهبی به حمایت اجتماعی ،رﺿایت از زندگی

و سیسﻼک  34همخوان میباﺷد .در ﺗبیین نتایﺞ میﺗوان گفت که

سالمندان را افﺰایش میدهد.یافته های این ﺗحقیق در مورد ﺗوان

خانواده از عناصر مهم زندگی افراد به ﺷمار میرود .هرچه میﺰان

حمایت اجتماعی و ﺗاثیر آن بر رﺿایت از زندگی با یافته های

حمایت اجتماعی ادراک ﺷده از سوی خانواده ﺗوسط افراد سالمند

سنر ،23ون رﺷید ،محمد ساهاری نورالدین ،آزورا و ایژیری ،29

بیشتر باﺷد ،سﻄح سﻼمت و رﺿایت از زندگی نیﺰ در آنها باالﺗر

نورینی 30و حسینی و همکاران  ،31بخشی پور و همکاران ،32

است ،حمایت از سوی خانواده نیﺰ به افراد ،اطمینان به خود بیشتری

مﻌتمدی و همکاران  ،33سک و سیسﻼک  ،34که نشان داده اند بین

ایجاد مینماید ،به افراد در حل بهتر و سریعﺗر مشکﻼت یاری

رﺿایت از زندگی و حمایت اجتماعی رابﻄه مﻌناداری وجود

میرساند و خودپنداره را ﺗقویت مینماید .به ویژه در دوران

دارد ،همسو بوده است.

سالمندی ،وجود خانواده حمایتگر ،قوت قلب خوبی است چرا که

همان گونه که ریان و دسی 35نیﺰ نشان داد دریافت

افراد برای خود پناهگاه محکمی احساس میکنند و در ﺿمن

بازخورد مناسب و حمایت گرانه از محیط ،احسـاس ﺷایستگی را

احساس ﺗنهایی نمیکنند .به همین دلیل ،سﻄح رﺿایتمندی از

ارﺗقاء می بخشد و ﺗحول گرایشهای فﻄری و خود نظم جویی را

زندگی نیﺰ افﺰایش مییابد.حمایت ادراک ﺷده از دوستان با میﺰان

ﺗسهیل می نماید .ﺗحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از

رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن رابﻄه دارد.نتایﺞ

عوامل موثر در بهبود رﺿایت از زندگی سالمندان ،حمایت

نشان میدهد که رابﻄه بین حمایت ادراک ﺷده از دوستان و

اجتماعی است .در ﺗبیین این قسمت از نتایﺞ ﺗحقیق می ﺗوان گفت

رﺿایت از زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن مﻌنادار است

که سالمندان به ﺷدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند .افت

(.)r=0/434 ,P<0/01یافتههای این ﺗحقیق با یافتههای سک و

جسمانی ،حساسیت باال ،کاهش امید به زندگی ،داﺷتن مشکل در

سیسﻼک  ،34ون رﺷیدو همکاران

امرار مﻌاش برای برخی سالمندان ،پراکنده ﺷدن فرزندان به واسﻄه

یافتههای حسام و همکاران  30که در آن بین حمایت ادراک از

ازدواج ،مرگ نﺰدیکان از جمله عواملی هستند که بیانگر نیاز

دوستان و رﺿایت از زندگی رابﻄه مﻌنادار بدست نیامد ،ناهمسو

ﺷدید سالمندان به حمایت است .لذا کسب حمایت در این زمینه

بوده است ،حمایت ادراک ﺷده از دیگران با میﺰان رﺿایت از

ها امید به زندگی را در آنها افﺰایش داده و سﻄح رﺿایتمندی را

زندگی سالمندان ﺷهرستان بروجن رابﻄه دارد.

در آنها افﺰایش می دهد .نقش ﺷبکه ها و حمایتهای اجتماعی بر

نتيجه گيری:

کاهش میﺰان مرگ و میر سالمندان در مﻄالﻌات مختلف ﺗایید ﺷده

در نهایت هر چه میﺰان حمایت اجتماعی ادراک ﺷده از سوی

است  .36،34ازسوی دیگر ،ﺗﻐییرات اجتماعی حاصل از گسترش

خانواده ﺗوسط افراد سالمند بیشتر باﺷد ،سﻄح سﻼمت و رﺿایت

فرهنگ ﺷهرنشینی و ﺗﻐییرات خانواده های گسترده به هسته ای

از زندگی نیﺰ در آنها باالﺗر است ،حمایت از سوی خانواده نیﺰ به

باعث سست ﺷدن ﺷبکه های سنتی حمایت اجتماعی از سالمندان

افراد اطمینان به خود بیشتری ایجاد مینماید ،به افراد در حل بهتر

به ویژه خانواده ﺷده است  .33با ﺗوجه به نیازی که سالمندان به

و سریعﺗر مشکﻼت یاری میرساند و خودپنداره را ﺗقویت

حمایت دیگران دارند ،ﺗاثیر حمایت اجتماعی بر میﺰان رﺿایت از

مینماید .در دوران سالمندی ،وجود خانواده حمایتگر ،قوت قلب

زندگی آنها موثر است .یافتهها در این پژوهش با یافتههای رایا و

خوبی است چرا که افراد برای خود پناهگاه محکمی احساس

همکاران ،35فیوری و همکاران  ،39آدلر و فالگی  ،40و خدایاری

میکنند و در ﺿمن احساس ﺗنهایی نمیکنند .به همین دلیل ،سﻄح

مبنی بر وجود رابﻄه بین نگرش مذهبی و

رﺿایتمندی از زندگی نیﺰ افﺰایش مییابد .از آنجایی که در دوران

رﺿایت از زندگی مﻐایر است .رابﻄه بین حمایت ادراک ﺷده از

سالمندی ،سﻄح حساسیت افراد به واسﻄه نیاز به ﺗوجهی که آنها

فرد و همکارانش

41

52

29

همخوان میباﺷد ولی با

این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی از دانشگاه آزاد اسﻼمی

، لذا کسب حمایت از سوی دیگران،پیدا میکنند افﺰایش مییابد

واحد علوم و ﺗحقیقات اصفهان دانشکده علوم ﺗربیتی در مقﻄع

 به افراد احساس،که عمدﺗا افراد مهم زندگی او به ﺷمار میروند

کارﺷناسی ارﺷد در رﺷته روانشناسی گرایش عمومی است که

ارزﺷمندی و مورد ﺗوجه قرار گرفتن میدهد و بهبود خود پنداره

الزم است از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش مارا یاری

.را به همراه دارد

.رساندند کمال ﺗشکر و قدردانی را بنمایم

: تشکر و قدردانی
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Abstract
Background: The pressures resulting from physical, mental and social
fluctuations play a significant role in causing depression and
decreasing the happiness in the elderly. The perceived social support
and religious beliefs are among some parameters which influence their
life satisfaction. Taking this into account, this study intends to examine
the effect of social support and religious attitudes on the life
satisfaction in the elderly living in the town of Borujen.
Method: This study which is descriptive-analytical in nature was
conducted on 105 of the elderly living in the town of Borujen. Data
were gathered by using a questionnaire consisting of 3 variables i.e.
social support, religious beliefs and the level of life satisfaction
developed based on the following three questionnaires: CantyMitchell's Social Support Questionnaire (2000), Golriz and Brahnew's
religious belief questionnaire and Dinner, Emmons, Larsen and
Griffin's questionnaire for life satisfaction. The reliabilty of the
developed questionnaire was found to be 0.83% using Cronbach
coefficient α. The gathered data were analyzed using descriptive
statistics, Pearson correlation analysis and step-by-step multiple
regression analysis.
Method: Based on the findings of the study, the mean score for the
level of life satisfaction among the elderly living in the town of Borujen
was found to be 22.46. There was a statistically significant relationship
between the social support and the level of life satisfaction in the
elderly (P<0.001). The addition of the religious belief variable was
accompanied by an increase in the social support and the level of life
satisfaction in the elderly living in the town of Borujen (P<0.001).
Conclusion: Given the need of the elderly to the social support from
their surrounding people, it can be inferred that the social support and
religious belief play a significant role in their level of life satisfaction
promoting their life satisfaction.
Keywords: Life Satisfaction, Social Support, Leisure Time, Religious
Belief, Elderly
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