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Abstract
Introduction: The increase in the number of elderly people has led to new issues such as social 
protection related to them. Because the disabilities of elderly people become more common with age 
and their dependencies sometimes become inevitable. In this situation, the role of social support in 
maintaining and improving the health of the elderly becomes important.
Methods: The present study is a cross-sectional descriptive-analytical study. The sampling method 
was based on a multi-stage method. In the first stage, comprehensive urban health service centers 
were considered as sampling clusters. Then, 3 centers (clusters) with the largest population were 
selected. In the second stage, in each center, by easy sampling method, the elderly were selected 
and entered into the study considering the inclusion criteria. Data were collected using the General 
Health Questionnaire (GHQ) and the Family Scale Social Support Questionnaire. Data analysis was 
performed with SPSS 21.
Results: The mean general health score of the elderly was05/13± 28/30 .The results of test analysis 
showed the relationship between social support and general health(rho=-0.32 , p<0.001)  as well as 
subscales of depression, physical symptoms and symptoms of anxiety and sleep disorders(p<0.001), 
which indicates a correlation between social support and general health of the elderly.
Conclusions: Considering the significant relationship between social support and general health 
of the elderly,It is necessary to pay special attention to this issue in the policies and plans of the 
responsible organization and consider the necessary measures to improve and enhance social support 
for the elderly.
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چکیده
ــا آنهــا شــده اســت. از آنجــا کــه         ــاط ب ــه موضوعــات جدیــدی مثــل حامیــت اجتامعــی در ارتب مقدمــه: افزایــش شــامر ســاملندان موجــب توجــه ب

ناتوانایــی هــای دوره ســاملندی بــا افزایــش ســن شــایعرت مــی شــود و وابســتگی گاه اجتنــاب ناپذیــر مــی گــردد. در ایــن رشایــط نقش حامیــت اجتامعی 

در حفــظ و بهبــود ســامت ســاملندن پررنــگ مــی گــردد. 

روش کار: مطالعــه حــارض از نــوع توصیفــی تحلیلــی مقطعــی مــی باشــد. روش منونــه گیــری مبتنــی بــر روش چنــد مرحلــه ای بــود. در مرحلــه اول 

مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری بــه عنــوان خوشــه هــای منونــه گیــری در نظــر گرفتــه شــد. ســپس 3 مرکز )خوشــه( کــه بیشــرتین جمعیت تحت 

پوشــش را داشــتند انتخــاب شــدند. در مرحلــه دوم در هــر مرکــز بــه شــیوه منونــه گیــری آســان، ســاملندان انتخــاب و بــا در نظر گرفــن معیارهــای ورود، 

وارد مطالعــه شــدند.  گــردآوری اطاعــات بوســیله پرسشــنامه ســامت عمومــی )GHQ( و پرسشــنامه حامیــت اجتامعــی مقیــاس خانــواده انجام شــد. 

آنالیــز داده هــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 21 انجــام شــد. 

یافتــه هــا: میانگیــن منــره ســامت عمومــی ســاملندان 13/05± 30/28 بــود. نتایــج تحلیــل آزمــون هــا ارتبــاط بیــن حامیــت اجتامعی و ســامت عمومی 

و همچنیــن زیــر مقیــاس هــای افرسدگــی، عایــم جســامنی و عایــم اضطــراب و اختــال خــواب را نشــان داد کــه حاکــی از وجــود همبســتگی بیــن 

حامیــت اجتامعــی بــا ســامت عمومــی ســاملند مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: نظــر بــه وجــود رابطــه معنــادار بیــن حامیــت اجتامعــی و ســامت عمومــی ســاملندان، رضوری اســت کــه در سیاســت گــذاری هــا و 

برنامــه ریــزی هــای ســازمان هــای متولــی، بــه ایــن امــر توجــه ویــژه ای شــود و تدابیــر الزم بــرای بهبــود و ارتقــای حامیــت اجتامعــی از ســاملندان 

اندیشــیده شــود. 

کلیدواژه ها: حامیت اجتامعی، سامت عمومی، ساملند.

مقدمه
ــاملند  ــی آن س ــه ط ــت ک ــر اس ــی ب ــی از زندگ ــاملندی دوران حساس س

ــای  ــه بیامری ه ــا ب ــش ابت ــر افزای ــوه ای نظی ــدات بالق ــرض تهدی در مع

مزمــن، تنهایــی و انــزوا و عــدم حامیــت اجتامعــی قــرار می گیــرد و در 

مــوارد زیــادی اســتقال فــردی شــخص نیــز تهدیــد می شــود )1(. از نظــر 

ســنی نقطــه برشــی یکســانی جهــت تعریــف و تعییــن ســن ســاملندی 

وجــود نــدارد. ســازمان بهداشــت جهانــی ســن 60 ســالگی را بــرای 

تعریــف ســاملندی در نظــر گرفتــه اســت. در کشــورهای توســعه یافتــه 

ســن 65 ســالگی و در کشــور مــا ایــران ســن 60 ســالگی، کــه در آن فــرد 

رشایــط دریافــت حقــوق بازنشســتگی را پیــدا می کنــد، بــه عنــوان رشوع 

ســاملندی در نظــر می گیرنــد )2(. هــر ســاله بــه طــور متوســط 1/7 درصد 

بــه جمعیــت جهــان افــزوده مــی شــود، ایــن افزایــش بــرای جمعیــت 65 

ســال و باالتــر بــه میــزان 2/5 درصــد اســت )3(. کــه ایــن خــود ماحصــل 

پیرفــت دانــش پزشــکی، کاهــش ســطح بــاروری، تحــوالت اقتصــادی- 

اجتامعــی و بهبــود رشایــط بهداشــتی، تغدیــه و افزایــش میــزان امیــد بــه 

زندگــی در جوامــع اســت )4(. جمعیــت ســاملندان 60 ســاله و بیشــرت در 

جهــان حــدود 600 میلیــون نفــر اســت، کــه ایــن آمــار  تــا ســال 2025 دو 

برابــر می شــود و تــا ســال 2050بــه دو میلیــارد نفــر خواهــد رســید )5(. 
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بــر اســاس رسشــامری عمومــی ســال 1390، در ایــران جمعیــت ســاملندان 

بیشــرت از 60 ســال حــدود 8/23 درصــد جمعیــت کل کشــور بــوده اســت 

کــه ایــن میــزان در ســال 1395 طبــق آخریــن آمــار رســمی، حــدود 9/3 

ــا  ــت ت ــن جمعی ــود ای ــی می ش ــش بین ــت، پی ــده اس ــزارش ش ــد گ درص

ســال 2050 بــه بیــش از 25 میلیــون نفــر، حــدود 21/7 درصــد، جمعیــت 

برســد کــه رونــدی رسیع تــر از گروه هــای جمعیتــی دیگــر خواهــد 

ــن  ــان دهنده ای ــران نش ــور ای ــاری کش ــای آم ــاخص ه ــت )5،6(. ش داش

اســت کــه رونــد پیــر شــدن جمعیــت در کشــور ایــران نیــز اغــاز شــده 

اســت )7(. باوجــود اینکــه ســاملندی می توانــد موفقیــت بهداشــتی بــرای 

ــرای  ــب ب ــزی مناس ــود برنامه ری ــا نب ــود، ام ــوب ش ــه محس ــک جامع ی

پیشــگیری از مشــکات پیــش روی ســاملندان، بــه ایجــاد چالشــی بــزرگ 

در جامعــه منجــر خواهــد شــد )8(. اولیــن گام بــرای برنامه ریزی مناســب 

جهــت ارتقــای ســامت، شناســایی عوامــل موثــر بــر ســامت ســاملندان 

ــی  ــی ســامت روان ــی جهــت پیش بین ــه ی مدل ــا ارائ ــوان ب ــا بت اســت، ت

و جســمی آنــان و  همچنیــن شناســایی ســاملندان در معــرض آســیب، از 

آســیب پذیر شــدن ســاملندان پیشــگیری کــرد )9(. همزمــان بــا ســاملندی 

جمعیــت، نیازهــای اختصاصــی ســاملندان، اعــم از پزشــکی، روانشــناختی 

ــاملندان در  ــت س ــش جمعی ــد )10(. افزای ــش می یاب ــی افزای و توانبخش

ــش در  ــزوم پژوه ــرح و ل ــاملند را مط ــر س ــت ق ــران، اهمی ــان و ای جه

ــی کــه در  ــه خصــوص اینکــه، تحقیقات ــه را نشــان می دهــد ب ــن زمین ای

زمینــه ســاملندی در ایــران انجــام شــده براســاس ویژگی هــای فرهنگــی و 

بوم شــناختی، منــی باشــد و ســاملندی غالبــا در مفهــوم ســامت فیزیکــی 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــا وجــود تغییــرات هــرم جمعیتــی 

ــاز ســاملند، متمرکــز نشــده اســت )10،  ــر رویتاممــی ابعــاد نی کشــور، ب

11(. از جملــه مســائلی کــه در ســنین ســاملندی بــر زندگــی افــراد ســاملند 

تأثیــر گــذار اســت، میــزان حامیــت خانــواده یــا دوســتان از آنهــا اســت، 

ــا  ــاج از آنه ــا در مواقــع رضوری و احتی ــه دیگــران دارد ت ــاز ب ســاملند نی

یــاری بخواهــد. ایــن حامیــت از طــرف اعضــای خانــواده بیشــرتین تاثیــر 

را بــر کیفیــت زندگــی و رضایــت از زندگــی ســاملندان دارد )9(. حامیــت 

اجتامعــی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد چهارگانــه ســامت نقش  بســزایی در 

کیفیــت زندگــی افــراد ســاملند دارد و بــه اهمیــت بعــد اجتامعــی انســان 

اشــاره دارد )11(. ایــن در حالیســت کــه در شــکل خانواده هــای امــروزی 

فرزنــدان اغلــب خــود را ملــزم بــه بــرآوردن نیازهــای والدیــن پیرشــان بــه 

لحــاظ حامیــت مالــی، خدمــات بهداشــتی یــا مســکن منی داننــد و ایــن 

ــه گاه ســاملندان هســتند« درحــال  ــن تکی ــدان بهرتی ــه » فرزن ــاد ک اعتق

کمرنــگ شــدن اســت )9(. مطالعــات نشــان می دهــد حامیــت اجتامعــی 

، تأثیــر مثبتــی بــر ارتقــای ســامت جســمی افــراد دارد )12(. نتایــج یــک 

مطالعــه آینده گــر بــا دوره ده ســاله در هلنــد نشــان داد کــه برخــورداری 

از حامیــت اجتامعــی و چگونگــی آن بــر ســامت جســم، روان و ســبک 

زندگــی ســامل افــراد تاثیرگــذار اســت )13(. منظــور از حامیــت اجتامعــی 

ــا حامیتــی اســت کــه از جانــب اعضــای شــبکه های اجتامعــی  کمــک ی

نســبت بــه فــرد فراهــم می شــود. منابــع حامیتــی موجــب می شــود تــا 

ــت از  ــودن، رضای ــه ب ــورد عاق ــت، عــزت نفــس، م ــرد احســاس مراقب ف

ــت  ــزان حامی ــودن داشــته باشــد )14(. هرچــه می زندگــی و ارزشــمند ب

اجتامعــی افزایــش یابــد، ســطوح ســامتی نیــز افزایــش پیــدا می کنــد و 

بالعکــس. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده حامیــت اجتامعــی نقــش 

بســیار مهمــی در ســامت افــراد جامعــه دارد و نبــود آن ممکــن اســت 

ــزوای اجتامعــی و حتــی مــرگ منجــر شــود )15( روابــط و  ــروز ان ــه ب ب

پیوندهــای اجتامعــی عامــل ارتباطــات عاطفــی بیــن افــراد بــوده و باعث 

ــان در  ــامت آن ــق س ــن طری ــود و از ای ــرت می ش ــت بیش ــاس امنی احس

ــا در  ــاله مخصوص ــن مس ــد، ای ــاء می یاب ــی ارتق ــمی و روان ــاد جس ابع

ســاملندان کــه دارای رشایــط جســمی و روانــی خــاص هســتند از اهمیــت 

ــر  ــیاری ب ــات بس ــتا مطالع ــن راس ــت )4(. در ای ــوردار اس ــرتی برخ بیش

ــر ســامت ســاملندان اشــاره دارد.  ــت اجتامعــی ب ــر مســتقیم حامی تاثی

مطالعــه ای بــا هــدف بررســی حامیــت اجتامعــی بــر ســامت ســاملندان 

هفــت کشــور اروپایــی نشــان داد کــه ســطح بــاالی حامیــت اجتامعــی 

یــک عامــل محافظــت کننــده در برابــر آســیب پذیــری ســاملندان و بهبود 

ســامت جســم و روان آنــان اســت )18(. حــال آنکــه مطالعــه ی انجــام 

شــده بــر روی ســاملندان ســاکن شــهر گنابــاد در ســال 1394 نشــان داد 

ــد و  کــه اکــر ســاملندان از حامیــت اجتامعــی متوســط برخــوردار بودن

ــده و  ــی ادراک ش ــت اجتامع ــن حامی ــی داری بی ــت و معن ــاط مثب ارتب

رضایــت از زندگــی ســاملندان مــورد مطالعــه مشــاهده شــد )19(. نتایــج 

ــز  ــدان نی ــاملندان هم ــه در رسای س ــک مطالع ــاهدات ی ــازی مش مدلس

ــورت  ــه ص ــی ی ــت اجتامع ــر حامی ــه متغی ــود ک ــب ب ــن مطل ــد ای مؤی

معنــی داری و بــا باالتریــن رضیــب، تغییــرات ســامت عمومــی ســاملندان 

را پیش بینــی می کنــد )9(. از آنجایــی کــه کشــورمان تجربــه ســاملندی را 

آغــاز کــرده، پرداخــن بــه نیازهــای اجتامعــی و شــبکه ارتباطــی ســاملندان 

حائــز اهمیــت بــوده و مــی توانــد اثــرات مســتقیمی بــر روی ســامت 

آنهــا داشــته باشــد )20(. از ســوی دیگــر هامنگونــه کــه در مقالــه 

ــی  ــط اجتامع ــه رواب ــان داده ک ــدد نش ــات متع ــد، تحقیق ــاره ش فوقاش

خــوب باعــث ارتقــاء ســامت فــرد شــده و فقــدان آن وضعیــت ســامت 

فــرد را بــه صــورت معنــی داری تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد )21(. لــذا 

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی ارتبــاط حامیــت اجتامعــی و ســامت 

عمومــی ســاملندان شــهر خــاش کــه تاکنــون مطالعــه ای در ایــن زمینه در 

جامعــه مــورد پژوهــش انجــام نشــده، صــورت پذیرفــت.

 روش کار
ــه ی  ــود. جامع ــی ب ــی- مقطع ــی- تحلیل ــوع توصیف ــه از ن ــن مطالع ای
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ــهر  ــال 1398 در ش ــه در س ــت ک ــاملندانی اس ــه ی س ــامل کلی ــاری ش آم

خــاش زندگــی مــی کردنــد. بــرای محاســبه حجــم منونــه، از رابطــه زیــر 

 )β( و  نــوع دوم )α( اســتفاده شــد کــه در آن مقــدار خطــای نــوع اول

ــا  ــه ترتیــب 0/05 و 0/2 و مقــدار  r )رضیــب همبســتگی پیرســون( ب ب

توجــه بــه مطالعــه مشــابه )20( 0.39 در نظــر گرفتــه شــد. در نهایــت 

حجــم منونــه بــا در نظــر گرفــن اثــر طــرح 1.3 حــدود 300 نفــر تعییــن 

شــد.

 
روش منونــه گیــری مبتنــی بــر روش چند مرحلــه ای بــود. در مرحله اول 

مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری بــه عنــوان خوشــه هــای منونــه 

ــز )خوشــه(که بیشــرتین  ــه شــد. ســپس ســه مرک ــری در نظــر گرفت گی

جمعیــت تحــت پوشــش را داشــتند انتخــاب شــدند. در مرحلــه دوم در 

هــر مرکــز بــه شــیوه منونــه گیــری در دســرتس ســاملندان انتخــاب و بــا 

در نظــر گرفــن معیارهــای ورود، وارد مطالعــه می شــدند.

ــت  ــن تابعی ــاملندان شاملداش ــرای س ــه ب ــه مطالع ــای ورود ب معیاره

ــت  ــال، رضای ــن 60 س ــل س ــاش، حداق ــهر خ ــی ش ــل زندگ ــی، مح ایران

آگاهانــه جهــت رشکــت در مطالعــه، توانایــی درک زبــان و گفتــار 

ــامنی و  ــاظ جس ــه لح ــئواالت ب ــه س ــخگویی ب ــی پاس ــی و توانای فارس

ــئواالت  ــل س ــرای تکمی ــاملند ب ــل س ــدم متای ــن ع ــود همچنی ــی ب روان

ــد. ــه ش ــر گرفت ــروج در نظ ــار خ ــوان معی ــه عن ــنامه  ب پرسش

ابــزار مطالعــه جهــت جمــع آوری داده هــا، پرســش نامه  ای ســه بخشــی 

متشــکل از »ســؤاالت دموگرافیــک، پرســش نامه ســامت عمومــی 

ــود  ــواده« ب ــاس خان ــی  مقی ــت اجتامع ــش نامه حامی )GHQ( و پرس

ــل،  ــت تأه ــیت، وضعی ــن، جنس ــامل س ــک ش ــؤاالت دموگرافی ــه س ک

ــو  ــه ای ــامری زمین ــتغال، بی ــت اش ــت، وضعی ــات، قومی ــطح تحصی س

ــد.  ــتی بودن ــت همزیس وضعی

ــر  ــرگ و هیل ــئوالی گلدب ــی )GHQ( 28 س پرسشــنامه ســامت عموم

)1979( اســت کــه دارای 4 زیــر مقیــاس و هــر زیــر مقیــاس 7 ســئوال 

ــامنی، 8  ــم جس ــاس عائ ــر مقی ــه زی ــوط ب ــا 7 مرب ــئواالت 1ت دارد. س

تــا 14 زیــر مقیــاس عائــم اضطــراب و اختــال خــواب، 15نــا 21 زیــر 

ــه افرسدگــی اســت. ــوط ب ــا 28 مرب ــاس کارکــرد اجتامعــی و 22 ت مقی

ســئواالت پرسشــنامه از طیــف لیکــرت 4 درجــه ای برخــوردار هســتند 

ــر  ــا ســه اســت و کســب منــره باالت ــر ت ــن صف کــه منــره گــذاری آن بی

ــرش  ــه ب ــت. نقط ــی اس ــامت عموم ــودن س ــم ب ــده ی ک ــان دهن نش

پرسشــنامه ســامت عمومــی امتیــاز 23 اســت کــه بــر اســاس آن 

ســاملندان بــه دو دســته ی ســامل )امتیــاز کمــرت از 23( و مشــکوک بــه 

اختــاالت روانــی )امتیــاز 24 و باالتــر( طبقــه بنــدی شــدند )21، 22(. 

روائــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در مطالعــه نائینیــان و همــکاران در 

ــد شــده اســت )23(. ــران بررســی و تایی ای

مــری  توســط  خانــواده،  مقیــاس  اجتامعــی  حامیــت  پرسشــنامه 

ــت )24(.  ــده اس ــه ش ــال 1983 ارائ ــر در س ــت هل ــیدانو و کنی پروس

ــم  ــر و منی دان ــه، خی ــه هــای بل ــا گزین ــزار شــامل 20  ســئوال ب ــن اب ای

اســت. دامنــه منــره کل ســئواالت بیــن صفــر تــا 40 اســت و منــره باالتــر 

بــه منزلــه حامیــت اجتامعــی بیشــرت از نظــر پاســخ دهنــدگان اســت.

ــب  ــان و رضی ــا اســتفاده از روش همزم ــزار ب ــن اب ــی ای ــی و پایائ روائ

آلفــای کرونبــاخ 0/9 بررســی و تاییــد شــده اســت )25(. پــس از کســب 

مجوزهــای الزم و هامهنگــی بــا مســئولین ذی ربــط، محقــق بــه مراکــز 

جامــع ســامت منتخــب مراجعــه و از ســاملندانی کــه رشایــط ورود بــه 

ــه عمــل  ــد جهــت رشکــت در پژوهــش دعــوت ب مطالعــه را دارا بودن

ــاده  ــان س ــه زب ــگر ب ــنامه، پژوهش ــل پرسش ــل از تکمی ــی آورد. قب م

ضمــن معرفــی خــود،  اهــداف پژوهــش را بــرای ســاملند توضیحــو بــه 

ســاملندان عزیــز ایــن اطمینــان را مــی داد کــه اطاعــات کامــا محرمانــه 

و بــدون ذکــر نــام ثبــت خواهــد شــد پــس از آن و در صــورت متایــل 

بــه رشکــت در مطالعــه، فــرم رضایــت نامــه کتبــی توســط ایشــان امضــا 

می شد.ســاملندانی کــه متایــل داشــتند پرسشــنامه هــا را بــه روش خــود 

ــرار  ــان ق ــار آن ــا در اختی ــنامه ه ــد پرسش ــل کنن ــی تکمی ــزارش ده گ

ــدن  ــگام خوان ــی هن ــرای نداشــن خطاهــای بینائ ــه ب مــی گرفــت. البت

ســئواالت، پرسشــنامه خوانــا و بــا انــدازه فونــت بــزرگ طراحــی شــده 

بــود. ســاملندانی کــه بــه علــل مختلــف ماننــد بــی ســوادی یــا ناتوانــی، 

ــه  ــه روش مصاحب ــئواالت ب ــد، س ــنامه نبودن ــل پرسش ــه تکمی ــادر ب ق

تکمیــل شــد. بعــد از جمــع آوری اطاعــات، از نرم افــزار SPSS نســخه 

version 21, IBM Corporation, Armonk, NY( 21( بــرای 

ــاهدات  ــع مش ــودن توزی ــال ب ــد. نرم ــتفاده ش ــاهدات اس ــز مش آنالی

کمــی بــا اســتفاده از آزمــون کوملوگروف-اســمیرنوف انجــام شــد. 

ــل مشــاهدات از آزمــون همبســتگی اســپیرمن،  ــه و تحلی جهــت تجزی

ــو و آزمــون کروســکال- والیــس اســتفاده شــد.  ــی ی آزمــون مــن- ویتن

همچنیــن P> 0/05 بــه عنــوان ســطح معنــی داری در نظــر گرفتــه شــد.

طــرح پژوهــي حــارض در دانشــگاه علــوم پزشــي زاهــدان بــرريس و بــا 

شناســه اخــاق IR.ZAUMS.REC.1399.300 مصــوب گرديد.

یافته ها
ــر  ــه 139 نف ــتند ک ــت داش ــاملند رشک ــر س ــارض 300 نف ــه ح در مطالع
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ــن  ــد. میانگی ــرد بودن ــد( م ــر )53/7 درص ــد( زن و 161 نف )46/3 درص

ــا حداقــل ســن 60 و حداکــر 79 ســال  ســن ســاملندان 5/82±67/99 ب

مشــاهده شــد کــه از ایــن بیــن 181 نفــر )60/3 درصــد( بــا همــرس، 69 

ــا یکــی از اقــوام  ــا فرزنــد، 10 نفــر )3/3 درصــد( ب نفــر )23 درصــد( ب

ــد  ــی می کردن ــی زندگ ــه تنهای ــد( ب ــر)13/3 درص ــتان و 40 نف ــا دوس ی

)جــدول 1(.

)n=300( جدول 1: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک ساملندان مطالعه

درصدتعدادسطوح متغیرمتغیر

جنسیت
13946/3زن 

16153/7مرد

قومیت

22575بلوچ 

5117فارس

248سایر اقوام)کرد، لرو...(

وضعیت تأهل

19966/3متأهل

8528/3همسر فوت شده

165/3جدا شده

سطح تحصیالت

10234بی سواد

10535ابتدایی)خواندن و نوشتن(

4916/3دیپلم

4414/7دانشگاهی

وضعیت اشتغال

15351بیکار

8528/3آزاد

6220/7بازنشسته

بیماری زمینه ای
17759دارد)بیماری قلبی، فشار خون، دیابت و...(

12341ندارد

وضعیت همزیستی

18160/3زندگی با همسر

6923زندگی با فرزند

103/3زندگی با اقوام یا دوستان

4013/3تنها

ســاملندان  منــره کل ســامت عمومــی  میانگیــن  یافته هــا  براســاس 

13/05±30/28 بــود کــه بیشــرتین منــره در بیــن زیــر مقیاس هــا، مربــوط 

بــه زیــر مقیــاس عائــم جســامنی بــا میانگیــن4/22±9/7 بــود )جــدول2( 

همچنیــن بــا در نظــر گرفــن نقطــه بــرش 23 مربــوط بــه منــرات ســامت 

ــد  ــامل و 30/3 درص ــاملندان س ــد س ــد 69/7 درص ــخص ش ــی، مش عموم

ــه  ــای مطالع ــن یافته ه ــد. همچنی ــی بودن ــاالت روان ــه اخت ــکوک ب مش

نشــان داد میانگیــن منــره حامیــت اجتامعــی ســاملندان 7/98±27/74 بــا 

ــدول 2(. ــد )ج ــر 40 می باش ــر و حداک ــل صف حداق

جدول2: میانگین و انحراف معیار نمره سالمت عمومی و حمایت اجتماعی در سالمندان

انحراف معیارمیانگینمتغیر

ابعاد سالمت عمومی

عالئم جسمانی
عالئم اضطراب و اختالل خواب

کارکرد اجتماعی
افسردگی

9/71
8/82
7/33
4/53

4/22
4/64
4/59
4/42

30/3813/05نمره کل سالمت عمومی
27/747/98حمایت اجتماعی مقیاس خانواده
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یافتــه هــا نشــان داد، هرچنــد میانگیــن منــره کل ســامت عمومــی در 

ــاف مشــاهده  ــا اخت ســاملندان زن، بیشــرت از ســاملندان مــرد اســت ام

ــود  ــی دار نب ــو،  معن ــی ی ــن - ویتن ــون م ــتفاده از آزم ــا اس ــده، ب ش

)p=0.15(. منــره کل ســامت عمومــی در ســاملندان بــا بیــامری زمینــه 

ــه ای، مشــاهده شــد کــه  ــامری زمین ــدون بی ای، بیشــرت از ســاملندان ب

ــن  ــود )p>0.001(. همچنی ــی دار ب ــاری معن ــر آم ــاوت از نظ ــن تف ای

ــاهده  ــاوت مش ــه تف ــان داد ک ــس نش ــکال- والی ــون کروس ــج آزم نتای

شــده بــرای منــره کل ســامت عمومــی، بــر اســاس متغیرهــای قومیــت، 

ــت  ــی دار اس ــاملندان معن ــتی س ــت همزیس ــل و وضعی ــت تأه وضعی

)p>0.05( )جــدل3(.

در مطالعــه حــارض، میــزان حامیــت اجتامعــی در ســاملندان مــرد بیشــرت 

از ســاملندان زن مشــاهده شــد کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــی 

دار بــود )p=0.02(. میــزان حامیــت اجتامعــی در ســاملندان بــا قومیــت 

ــر  ــاوت از نظ ــن تف ــه ای ــد ک ــزارش ش ــوام گ ــایر اق ــرت از س ــارس بیش ف

آمــاری معنــی دار بــود )p=0.04(. تفــاوت مشــاهده شــده بــرای میــزان  

ــت  ــات، وضعی ــطح تحصی ــای س ــاس متغیره ــی براس ــت اجتامع حامی

تأهــل، اشــتغال و وضعیــت همزیســتی بــر اســاس آزمــون کروســکال – 

والیــس نیــز معنــی دار بــود )p>0.05( )جــدول3(.

جدول3: مقایسه منره سامت عمومی و حامیت اجتامعی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

میانگین± انحراف معیار متغیر
سالمت عمومی

سطح
معنی داری

میانگین± انحراف معیار
حمایت اجتماعی

سطح
معنی داری

زن جنسیت
مرد

31/46±11/99
29/44±13/880/1526/68±8/01

28/64±7/880/02*

قومیت
بلوچ
فارس

سایر اقوام )کرد، لر و...(

30/32±13/45
28/41±12/65
35/08±8/61

0/01**
28/06±8/34
27/64±7/02
24/91±5/87

0/04**

سطح تحصیالت

بی سواد
ابتدایی )خواندن ونوشتن(

دیپلم
دانشگاهی

31/47±13/39
31/78±13/39
27/06±14/49
28/20±12/11

0/06

26/53±9/07
26/85±7/70
30/65±6/60
29/38±6/33

0/01**

تأهل
متأهل

همسر فوت شده
جدا شده

29/01±12/89
33/09±13/00
33/00±13/53

0/04**
28/79±7/79
25/60±8/38
25/87±5/60

0/003**

وضعیت اشتغال
بیکار
آزاد

بازنشسته

31/98±12/84
27/74±14/88
30/04±10/17

0/09
26/12±8/44
29/32±7/27
29/53±7/01

0/004**

بیماری
 زمینه ای

دارد
ندارد

زندگی با همسر

27/36±13/11
34/71±11/73
28/66±12/71

*P<0.001
28/46±7/49
26/68±8/58
29/14±7/72

0/23

وضعیت همزیستی
زندگی با فرزند

زندگی با اقوام یا دوستان
تنها

31/88±13/16
34/50±7/36
34/52±14/37

0/039**
26/34±7/34
28/80±7/16
23/43±8/79

**P<0.001

*آزمون من ویتنی – یو در سطح 0/05 معنی دار است.

**آزمون کروسکال – والیس در سطح 0/05 معنی دار است.

ــی و  ــت اجتامع ــن حامی ــد بی ــی ده ــان م ــدول 4( نش ــات )ج مندرج

ســامت عمومــی ســاملندان، ارتبــاط معکــوس و معنــی دار وجــود دارد 

)rho=-0.32 , p>0.001( همچنیــن بررســی ارتبــاط بیــن حامیــت 

ــن  ــه  بی ــان داد ک ــی نش ــامت عموم ــای س ــی و زیرمقیاس ه اجتامع

ــم جســامنی  ــاس هــای افرسدگــی، عای ــر مقی حامیــت اجتامعــی و زی

ــود دارد  ــی دار وج ــاط معن ــواب ارتب ــال خ ــراب و اخت ــم اضط و عای

)p>0.001( کــه از ایــن بیــن شــدت ارتبــاط بیــن حامیــت اجتامعــی و 

rho=-( زیــر مقیــاس افرسدگــی باالتــر از ســایر زیــر مقیــاس هــا بــود

0.33( )جــدول4(.
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جدول4: ماتریس رضیب همبستگی اسپیرمن )rho( بین ابعاد سامت عمومی و حامیت اجتامعی ساملندان

حمایت اجتماعیسالمت عمومیافسردگیکارکرد اجتماعیعالیم اضطراب و اختالل خوابعالیم جسمانیمتغیر

1عالیم جسمانی
عالیم اضطراب و 

اختالل خواب
rho=0.56
*P<0.0011

rho=0.34کارکرد اجتماعی
*P<0.001

rho=0.40
*P<0.0011

rho=0.30افسردگی
*P<0.001

rho=0.33
*P<0.001

rho=0.08
P=0.121

rho=0.77سالمت عمومی
*P<0.001

rho= 0.81
*P<0.001

rho=0.62
*P<0.001

rho=0.57
*P<0.0011

rho=-0.28حمایت اجتماعی
*P<0.001

rho=-0.25
*P<0.001

rho=-0.10
P=0.08

rho=-0.33
*P<0.001

rho=-0.32
*P<0.0011

*ضریب همبستگی در سطح 0/05 معنی دار است.

بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رابطــه حامیــت اجتامعــی بــا ســامت 

عمومــی ســاملندان شــهر خــاش انجــام شــده اســت. بــر اســاس فــرض 

ایــن پژوهــش، بیــن حامیــت اجتامعــی و ســامت عمومــی ســاملندان 

رابطــه معکــوس و معنــی داری وجــود دارد. مطالعه رياحــي و همکاران 

ــاط معنــي داري  نشــان داد، حاميــت اجتامعــي و ابعــاد آن داراي ارتب

ــا ســامت رواين در ســاملندان اســت )26(، پــور رشیفــی و همــکاران  ب

نیــز در مطالعــه خــود بیــان کردنــد کــه رابطــه معنــی داری بیــن 

حامیــت اجتامعــی و ســامت عمومــی ســاملندان وجــود دارد و حامیــت 

اجتامعــی نقــش عمــده ای در ســامت عمومــی ســاملندان دارد )27(. 

ــی  ــه ســامت عموم ــه خــود  نشــان داد ک ــز در مطالع ســيف زاده نی

ســاملنداين کــه از حاميــت اجتامعــي زيــادي برخــوردار هســتند، بيــش 

از ســایر ســاملندان اســت )28(. در  تبيــن يافتــه هــاي حــارض مــي تــوان 

گفــت حاميــت اجتامعــي ازيــک ســو، ملزومــات عاطفــي و احســايس 

بــراي بهزيســتي را فراهــم مــي ســازد و از ســوي ديگــر، امکانــات 

ــن،  ــد. بنابراي ــا را فراهــم مــي کن ــرتل آنه ــا تنيدگــي هــا و کن ــه ب مقابل

دارد.  عمومــی  ســامت  ابعــاد  قويبــا  ارتبــاط  اجتامعــي  حاميــت 

ــح از رويدادهــاي  ــا افزايــش درک صحي همچنــن حاميــت اجتامعــي ب

ــايش  ــوارض ن ــته و ع ــار رواين گش ــر فش ــش تأث ــث کاه ــرتس زا، باع اس

از يــک تجربــه ناخوشــايند را بــه حداقــل مــي رســاند و عــاوه بــر آن 

تعهــدات متقابــي را بــه وجــود مــي آورد کــه در آن شــخص احســاس 

دوســت داشــته شــدن، مراقبــت، عــزت نفــس و ارزشــمند بــودن داشــته 

ــن  ــتقيمي دارد )30(. همچنی ــاط مس ــامتي ارتب ــج س ــا نتاي ــا ب و اينه

مقايســه وضعيــت ســامت زنــان و مــردان نشــان داد کــه در مطالعــه 

حــارض، ميانگــن کل ســامت عمومــی زنــان ســاملند باالتــر از  مــردان 

ســاملند بــود کــه لــزوم توجــه بيشــرت بــه زنــان جامعــه در ايــن دوران 

بــه خصــوص فراهــم كــردن امكانــات و تســهيات بيشــرت را مــي تــوان 

متذکــر شــد. در بــرريس رابطــه بــن متغــر جنســيت و ســامت عمومــی 

ســاملندان هیــچ تفــاوت معنــی داری بیــن دو جنــس مشــاهده نشــد، 

 )31( Kuhirunyaratn کــه  نتایــج ایــن مطالعــه بــا نتایــج  مطالعــه

و امــان زاده و همــکاران همســو اســت )32(. امــا برخــي  از مطالعــات، 

ميانگــن کل ســامت عمومــي مــردان را باالتــر از زنــان گــزارش کردنــد 

ــده   ــر ش ــات ذک ــج مطالع ــا نتای ــارض ب ــه ح ــج مطالع )33 ، 30(. نتای

ــن  ــه ای ــل ماحظ ــه قاب ــت. نکت ــی نداش ــرات همخوان ــن  من در میانگی

اســت کــه نتایــج گوناگونــی در رابطــه بــا تفــاوت جنســيتي در ســامت 

ــل  ــي از عل ــايد يک ــه ش ــت. ک ــده اس ــزارش ش ــاملندان، گ ــی س عموم

ــت.در تبين  ــف اس ــع مختل ــود در جوام ــي موج ــاي فرهنگ آن، تفاوته

اينيافته ميتوان گفت علل بيولوژيکي شناختي، بروز برخي افرسدگي 

دلیــل  به  رواين  اختاالت  برخي  بروز  زنانه،  دليل هورمونهاي  به  ها 

بلوغجسمي و جنيس، پاينتر بودن سن بلوغ، بارداري ،زاميانو شردهي 

مردان  از  زنانبيش  باعث ميشود  بيشرت  اسرتس  تجربه  مجموع  در  و 

ــن نشــان  ــق هــم چنی ــج تحقی انواع اختاالت رواين را تجربه کنند. نتای

مــی داد کــه بیــن مــردان و زنــان بــه لحــاظ دریافــت حامیــت اجتامعی 

تفــاوت وجــود دارد و مــردان حامیــت اجتامعــی بیــش تــری را نســبت 

ــه  ــد، ک ــی کنن ــت م ــامع شــخصی خــود دریاف ــان از شــبکه اجت ــه زن ب

نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات نبــوی )34(، باوزیــن )30( و ســیف 

زاده و همــکاران همســو اســت )28( هــم چنیــن وضعیــت تاهل نیــز 

تاثیر  سالخوردگی  سنین  در  خصوص  به  میر  و  مرگ  و  سامت  روي 

ساملندانــی  کـه  مـیدهـد  نشـان  پژوهش  یافتههاي   .)29( میگذارد. 

کــه همــرس خــود را از دســت داده انــد سـامت عمومــی کمــرتی 

ــد. شاید  ــد دارن ــه ساملندانی که از همرسشــان جــدا شــده ان نســبت ب

از دست دادن همرس، یعنی فردي که یک عمـر شـریک زندگی انسان 

بوده است، در عدم سازگاري سـالخوردگان مـوثرتر از متام عوامل دیگر 

باشد. مطالعات نشان داده اند کهحتی اگر فـردي همرسش را دوست 

زیرا  است،  در حکـم رضبهروانی  باشد، مرگ همرسبـراي وي  نداشته 

از  را  خود  همرسبودن  نقـش  داده،  دسـت  از  همرس  فرد  بافاصله 
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در  را  هم صحبتخود  و  همـدم  راز،  محرم  دیگر  او  میدهد.  دست 

از روانشناسان  بـه نظر برخی  تنها مـیشـود.  کنار خویش منیبیند و 

سالخوردگانی که همرسخود را از دستداده اند، بیشرت گرفتار اختاالت 

روانی و جسامنی میشوند. )35(. نتایــج مطالعــه حــارض نشــان داد 

سـاملندانی که در کنارخانوادههاي خود زندگی میکننـد، نســبت بــه 

ــرت و  ــی به ــامت عموم ــد از س ــی کنن ــی م ــا زندگ ــه تنه ــاملندانی ک س

نیــز در  حامیــت اجتامعــی باالتــری برخوردارنــد. مختاري )1388( 

ــی  ــی م ــواده زندگ ــا خان ــه ب ــه ســاملندانی ک مطالعه خود نشـان داد ک

کننــد بـه دلیـل وجود شبکههاي اجتامعی غنـیتـر و حفـظ ارتباطــات 

ــه  ــی ک اجتامعی احساس رضـایتمندي بیشـرتي در مقایسـه بـا ساملندان

تنهــا زندگــی میکنند، دارنــد )36(. یافتههاي مطالعه حارضبه این دلیل 

میتواند باشد که خانواده مهمترین منبع حامیتی و روابط بین فردي 

است که میتواند با ارائه حامیت کافی موجب کنرتل و کاهش اسرتس 

و اضطراب در ساملندان شـود. همچنـین وجـود اطرافیان میتواند بـا 

گردد  زندگی  از  رضایت  احساس  باعـث  امنیـت  و  صـمیمیت  ایجـاد 

حاميت  بن  معناداري  رابطه  که  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج   .)37(

اجتامعي و سامت عمومــیساملندان وجود دارد.لذا رضوري است که 

در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي سازمان هاي متويل به اين امر 

توجه ویژه ای شود و تدابر الزم براي بهبود و ارتقاي حاميت اجتامعي 

انديشيده شود.  از ساملندان 

References
1. Sharghi A, SalehiKousalari F. Relationship 

Between Cognitive Factors and Social 
Indicators in Designing the Healing Spaces 
for Old-Age People. Salmand: Iranian 
Journal of Ageing. 2017; 12 (3): 346-359. 
https://doi.org/10.21859/sija.12.3.346

2. Sahebdel H, khoshkonesh A, pourebrahim 
T. Effects of Group Reality Therapy on the 
Mental Health of Elderly Residing at Iran’s 
ShahidHasheminejad Nursing Home. Salmand: 
Iranian Journal of Ageing. 2012; 7 (1) :16-24.

3. S K, R M, F A. The effect of activity and 
spiritual health based self-care program on 
hypertension among the Kahrizak elderly people 
in the Alborz province .joge. 2018; 3 (1) :27-34. 
https://doi.org/10.29252/joge.3.1.27

4. Shoja M, Rimaz SH, Asadi-Lari M, 
Seyedabbasbagheriyazdi, govhariMRMental 
health of older people and social capital. Journal 
of the Iranian Institute for Health Sciences 
Research.2013;12(4):345-353.

5. Ahmadi A, Sahaf R, Rashedi V, Akbari KamraniAA, 
Shati M, Delbari A. Relationship Between Oral 
Health and Demographic Characteristics in 
Retired Elderly People in Iran. Salmand: Iranian 
Journal of Ageing. 2019; 13 (4) :452-463. 
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.4.452

6. Moatamedy A, Borjali A, Sadeqpur M. 
Prediction of Psychological Well-Being of 
the Elderly Based on the Power of Stress 
Management and Social Support. Salmand: 
Iranian Journal of Ageing. 2018; 13 (1) :98-109. 
https://doi.org/10.21859/sija.13.1.98

7. Poordad S, Momeni K, karami J. Death Anxiety 
and Its Relationship With Social Support and 
Gratitude in Older Adults. Salmand: Iranian 
Journal of Ageing. 2019; 14 (1) :26-39

8. Papi S, Karimi Z, GhaedAminiHarooni G, 
Nazarpour A, Shahry P. Determining the 

Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors 
Among Elderly Residents of Nursing Homes 
of Ahvaz City in 2017 . Salmand: Iranian 
Journal of Ageing. 2019; 13 (5) :576-587 
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-
Issue.576

9. Poorsharifi H, FarahmandSabet M. The 
Relationship Between Social Support and Sleep 
Quality with General Health in Residing Nursing 
House Elderly. Journal of Aging Psychology. 
2015;1(1):31-39.

10. Zamani N. The Relationship between 
General Health and Cognitive Status in 
the Elderly of Hamadan in 2019. Journal 
of Gerontology(joge). 2019; 3 (3): 20-28. 
https://doi.org/10.29252/joge.3.4.3

11. Goudarz M, Foroughan M, Makarem A, Rashedi 
V. Relationship Between Social Support and 
Subjective Well-Being in Older Adults. Salmand: 
Iranian Journal of Ageing. 2015; 10 (3) :110-119

12. Molnar DS, Sadava SW, Flett GL, Colautti 
J. Perfectionism and health: A mediational 
analysis of the roles of stress, social 
support and health-related behaviours.
Psychol Health.2012: 27(7); 846-864. 
https://doi.org/10.1080/08870446.2011.630466

13. Croezen SI,1 H Susan J Picavet,2 
AnnemienHaveman-Nies ,corresponding 
author1,3 WM Monique Verschuren, 
CPGM de Groot LI, van’t Veer1 
P.BMC Public Health. 2012,12:65, 
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-65

14. Latifi Z, Kiani M, Yousefi Z. The Structural 
Equation Modeling of the Older People’s Life 
Expectancy Based On the Anxiety Sensitivity, 
Social Support, and Pain Perception .Salmand: 
Iranian Journal of Ageing. 2019; 14 (2) :188-199

15. Emaminaeini M, Bakhtiyari M, Hatami H, 
Khodakarim S, Sahaf R. [Depression and 
Perceived Social Support in the Elderly 

https://doi.org/10.21859/sija.12.3.346
https://doi.org/10.29252/joge.3.1.27
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.4.452
https://doi.org/10.21859/sija.13.1.98
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-Issue.576
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-Issue.576
https://doi.org/10.29252/joge.3.4.3
https://doi.org/10.1080/08870446.2011.630466
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-65


نشریه پژوهش پرستاری، دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

72

(Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2017; 
12(2):192-207. https://doi.org/10.21859/sija-
1202192

16. Stephens Ch, Alpass F, Towers A, Stevenson B.The 
Effects of Types of Social Networks,erceived 
Social Support, and Loneliness on the  Health of 
Older People: Accounting for the Social Context.
Journal of Aging and Health.2011;23(6):887-911. 
https://doi.org/10.1177/0898264311400189

17. Sadegh Moghaddam L, DelshadNovbaghi 
A, Farhadi A, Nazari SH, Eshghizadeh M, 
ChopanVafa F, NiaziIvari M. Life Satisfaction in 
older adults: Role of Perceived Social Support. 
Journal of Sabzevar University of Medical 
Sciences.2016;22(6):1043-1051.

18. Seyfzadeh A. The relationship between perceived 
social support and health in the elderly adults 
Case study: Azarshahr. joge. 2016; 1 (1) :40-47 
https://doi.org/10.18869/acadpub.joge.1.1.56

19. Izadirad H, Niknami S, Zareban I, Hidarnia A. 
Effects of Social Support and Self-Efficacy on 
Maternal Prenatal Cares Among the First-Time 
Pregnant Women, Iranshahr, Iran. J Fam Reprod 
Health 2017; 11(2): 67-73.

20. Hosseini M , DakhtehHrooniM,Yaghma
eifF,Alavimajd H. Correlation between 
social support and elderly health in selected 
areas of Tehran.Advances in nursing and 
midwifery.2011;21(73):25-30

21. ghanbarimoghadam a, mohammadishahbolaghi 
f, dalvandi a, hoseinzade s. relationship between 
lifestyle and general health among elderly people 
in tehran. salmand: iranian journal of ageing. 
2015; 10 (3) :90-99

22. FardiNejadZ,AhadiH.The relationship of 
general health and perceived social support with 
life satisfaction in elderly people.Journur of 
behavioral scienes.2013;5(15):87-10.

23. Naeinian M R, nikazin A, Shairi M R. Factor 
structure, Validity, and Reliability of General 
Health Questionnaire (GHQ-28) in Iranian 
Adolescents. CPAP. 2014; 2 (10) :159-172.

24. Procidano M. E. Heller K. Measures of perceived 
social support from friends and from family: 
Three validation studies, American Journal 
of Community Psychology 1983; 11: 1-24 
https://doi.org/10.1007/BF00898416

25. Fardin M A, Shirazi M. Comparing Social 
Support in Adolescents Interested in Different 
Types of Computer Games. Iran J Health 
Educ Health Promot. 2016; 4 (1) :65-73 
https://doi.org/10.18869/acadpub.ihepsaj.4.1.65

26. Riahi ME, Aliverdinia A, Pourhossein Z. 

Relationship between social support and mental 
health. SocWelfare Quarterly 2011;10(39):85-
121

27. Poorsharifi, H., FarahmandSabet, M. The 
Relationship Between Social Support and Sleep 
Quality with General Health in Residing Nursing 
House Elderly. Aging Psychology, 2015; 1(1): 
31-39.

28. Seyfzadeh A. The relationship between perceived 
social support and health in the elderly adults 
Case study: Azarshahr. joge. 2016; 1 (1) :40-47 
https://doi.org/10.18869/acadpub.joge.1.1.56

29. seyfzadeh A. Investigating the Elders› Social 
Health and Its Related Factors: a Case Study of 
Azarshahr City. jgn. 2015; 1 (4) :95-106.

30. bavazin F, Sepahvandi M A. THE STUDY 
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
SOCIAL SUPPORT AND SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
AMONG ELDERLY PEOPLE IN CITY OF 
KHORRAMABAD IN 2017. Nurs Midwifery J. 
2018; 15 (12) :931-938.

31. kuhirunyaratn P, Pongpanich S, SomrongthongR, 
Love EJ, Chapman RS. Social support among 
elderly in Khon Kean Province, Thailand. 
Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007; 
38(5): 936-46

32. amanzadeh V, Heidarzadeh M, Ashvandi KH, 
Lak Dizji S. The relationship between perceived 
social supportand quality of life of Diabetic 
patients. Med J Tabriz Univ Med Sci 2007; 
29(1): 49-54.

33. Khalesi M. A comparative study of life quality of 
unemployed highly educated and non-educated 
women in Qom.(Dissertation). Tehran, Iran: 
University of Social Welfare and Rehabilitation 
Sciences; 2008.

34. Nabavi, S., Karim-dost, R., Bahraninejad, Z. The 
effect of social support on general health. Iranian 
Journal of Sociology, 2010; 10(4): 1-27.

35. Mirzaee M. [Population and development, with 
an emphasis on Iran]. Tehran Population Studies 
and Research in Asia and the Pacific. 2005; 50 
(Persian)

36. Mokhtari F, GhasemiN.Comparison of 
Elderlys”Quality of life and mental health 
living in nursing homes and members of 
retiered club of Shiraz city.Iranian journal of 
ageing.2010;5(18):53- 63. [Persian]

37. hojjati H, Koochaki G, Sanagoo A. The 
Relationship between Loneliness and Life 
Satisfaction of the Elderly in Gorgan and Gonbad 
Cities. J Res Dev NursMidw. 2012; 9 (1) :61-68.

https://doi.org/10.21859/sija-1202192
https://doi.org/10.21859/sija-1202192
https://doi.org/10.1177/0898264311400189
https://doi.org/10.18869/acadpub.joge.1.1.56
https://doi.org/10.1007/BF00898416
https://doi.org/10.18869/acadpub.ihepsaj.4.1.65
https://doi.org/10.18869/acadpub.joge.1.1.56

