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Social Support 

 

Type Of Social Support  

 

Sources Of Social Support    



 

 حمایت اجتماعی
 

   اجتواعی رٍابظ ضکلْای هْوتزیي 

    فزٌّگ ٍ ضخصیت ، جٌس با هتفاٍت 

   جسوی،رٍاًی سالهت بز سَدهٌذ تاثیز 

    ّا بحزاى بزابز در هحافظت 



 

 تعاریف حمایت اجتماعی
 

 احساس آراهص عاعفی با هطارکت در فعالیتْای اجتواعی  ( 1974):کاپالن

 باٍر ضخص در هَرد عطق ٍ عالقِ ٍ تاییذ ٍ ارسش دیگزاى قزار گزفتي( 1976):کًب

احساس دٍست داضتي ضخص تَسظ دیگزاى ٍ دریافت کوک در صَرت :سارسًن

 لشٍم

 درک ضخص اس دستزس بَدى حذاقل یکی اس افزاد در هَقع ضزٍری (1990):کاتريوا



 

Type 0f Social Support 

 

  Emotional 

  Material 

  Structural 

  Functional 



 تعاریف

 

 ایجاد حس صویویت، اًتقال احساسات ، دٍست داضتي ٍ ًگزاى بَدى: حمایت عاطفی

 کوک بِ فزد در راستای بزآٍرد کزدى احتیاجات ٍ ًیاسهٌذیْا: حمایت مادی

 اضارُ بِ جٌبِ عیٌی حوایت ٍ ارتباعات اجتواعی اصلی ٍ اٍلیِ: حمایت ساختاری

صویویت در ارتباعات ،هیشاى  )اضارُ بِ جٌبِ کیفی ارتباعات : حمایت کارکردی

 .....(دستزسی بِ حوایت ٍ 
 



Sources 0f Social Support 

  Informal 

 Family  

 Friend 

 Neighbors 

  Formal 

 Government 

 Society 



 

 ( InFormal)مىاتع حمایت اجتماعی غیررسمی 

 

عاهل هْن در سالوٌذی هَفقیت آهیش 

بِ عَر سٌتی اس عزف خاًَادُ ،دٍستاى ٍ آضٌایاى 

 ّای ارتقا دٌّذُ سالهتتار فدر رتسْیل 

کاّص حَادث تٌص سای سًذگی 

کوزًگ ضذى بِ علت ظَْر خاًَادُ ّستِ ای 
 



 

 
هْوتزیي عاهل بزقزاری ارتباط هحبت آهیش ٍ  خاًَادُ

 پطتیباًی اجتواعی ٍ حوایت عاعفی است



 ًتایج هغالعات

تزک یا عزد ٍالذیي ایجاد ًااهٌی ٍ اضغزاب ٍ حس حقارت در سالوٌذاى 

اعضاء خاًَادُ بِ عٌَاى تاهیي کٌٌذگاى اصلی حوایت اجتواعی 

ّوسز ٍ بعذ اس آى دختزاى بخص  اصلی حوایت عاعفی 

  barryًتایج هغالعِ  

قزار گزفتي درک اس حوایت اجتواعی سالوٌذاى در حذ هتَسظ 

کوتز بَدى هیاًگیي درک اس حوایت اجتواعی سًاى ًسبت بِ هزداى 

 ًتایج هغالعِ هٌتظزی

  افشایص کیفیت سًذگی ٍ سالهتی  با درگیزی افزاد در ضبکِ ّای اجتواعی 

کاّص افسزدگی ٍ هطکالت رٍاًی با درگیزی افزاد در ضبکِ ّای اجتواعی 



 ( Formal)منابع حمایت اجتماعی رسمی 

 

 سازمانها و نهاد های حمایتی سالمندان در ایران

 

(ره)کمیته امداد امام خمینی 

سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور 

وزارت بهداشت و درمان 

سازمان بهزیستی کشور 

آسایشگاه خیریه کهریزک 

انجمن آلزایمر ایران 

مرکز مراقبت بلند مدت بیماران روانی 

دبیرخانه شورای ملی سالمندان 

مرکز تحقیقات سالمندی 



 کمیتٍ امداد امام خمیىی

 

     عزح ضْیذ رجایی 

 سال بِ باال جاهعِ رٍستایی ٍ عطایز  60سالوٌذاى 

دریافت هاّاًِ هستوزی بصَرت ًقذ یا کاال 

   اهَر بیوِ ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی اقطار ًیاسهٌذ 

 ِ(پشضک خاًَادُ)تحت عٌَاى عزح بیوِ درهاى هبٌی ب 

 

 

بغَر کلی سالوٌذاى تحت پَضص کویتِ اس ًظز هسکي کوک ّای حوایتی ، بْذاضتی ٍدرهاًی ،اردٍ  
 هَرد حوایت قزار هیگیزًذ....ّای تٌذرستی ، سیارتی ٍ 



 سازمان تامیه اجتماعی ي صىديق تاز وشستگی کشًر

 

حَسُ خذهات تخصصی 

حَسُ خذهات فزٌّگی اجتواعی 

 

 

 قاًَى جذیذ هستوزی بگیزاى باسًطستگی

 سال بزای سًاى 55سال توام بزای هزداى ٍ 60سي قاًًَی باسًطستگی 

 بزای سًاى 45بزای هزداى ٍ  50سال توام سابقِ پزداخت حق بیوِ ٍ حذاقل سي  30یا 

 سال سابقِ کار 20حذاقل 



 وزارت بهداشت و درمان

 :حوزه بهداشت ودرمان

 برنامه های ادغام یافته سالمند 

 شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه سالم

 :حوزه آموزش

 ارتقا سالمتراه اندازی رشته های مختلف تخصصی سالمندی برای افزایش 



 سازمان بهزیستی کشور

 

 

 

مهمترین نهادهای حمایتی دولتی 

 حمایت و توانبخشی سالمندان 

طرح های در دست اجرا مثل کهریزک و طرح بنیاد فرزانگان 

مدیریت این بنیاد به شکل مردمی 



 آسایشگاٌ خیریٍ کُریسک

 

تاهیي هٌابع هالی ایي هَسسِ اس عزیق کوک ّای ًقذی ٍ غیز ًقذی خیزیي 

ارائِ خذهات رایگاى بِ سالوٌذاى ًیاسهٌذ 

 بی بضاعتی ٍ عذم اهکاى هالی:ضزایظ پذیزش 

 

 :خدمات ایه مرکس

ًگْذاری ٍ هزاقبت 

هزاقبت در هٌشل 

ًِهزاقبت رٍسا 

  خذهات تفزیحی 

بزگشاری هزاسن ٍ جطي 

 



 اوجمه آلسایمر ایران
 

اٍلیي تطکل غیز دٍلتی 

  آهَسضی 

درهاًی 

هزاقبتی ٍ تَاًبخطی 



 مرکس تلىد مدت تیماران رياوی
 

  ضباًِ رٍسی 

60 سال بِ باال 

داضتي حذاقل یک اختالل رٍاًپشضکی 

هلشم بِ پزداخت ّشیٌِ ًیستٌذ 



 دتیرخاوٍ شًرای ملی سالمىدان

 

 www.SNCE.irٍب سایت دبیزخاًِ ضَرای هلی سالوٌذاى بِ آدرس 

 

 

 سالوٌذی تحقیقات هزاکش

سالوٌذاى سالهت تحقیقات هزکش 

سالوٌذاى رٍاًی اجتواعی هسائل تحقیقات هزکش 

  

 

 

http://www.snce.ir/


 مطالعات اوجام شدٌ

 

ّوکاراىٍ  3 ٍ اسوزگلیا  ٍ ّوکاراى 2 تَتًَکَ  1 پژٍّص لیتَیي ٍ الًذا 

Shapiro   ٍحذاًی ًیا ٍ ّوکاراى 

 هغالعِ تسٌگ ٍ ٍاًگ  ٍ راضذی ٍ ّوکاراى  

َالًذریگاى-هغالعات گاالگز ٍ تزٍگلی 



 

اجتماعی ترای سالمىدان در شاپه ي سًئد ي الگًی سیاست َای 
 نایرامىاسة ترای سالمىدان 

 
 

   تر وگُداری سالمىدان در مىسل تا حد ممكه تاکید 
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