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 شبكهاز سالمندان با استفاده از رويكرد مطالعه نقش خانواده در حمايت 

٠Fسوسن باستاني

1 

١Fفاطمه رهنماي

2 

 چكيده

شده،  سبك زندگي و كيفيت آن در طول چند دهه اخير انجام  ساختارهاي  تغييرات مهمي كه در

ائل چالش برانگيز با مس دورهموجب باال رفتن اميد به زندگي و سالمندي طوالني شده است. اما اين 

نيز  و اجتماعي سكونت، عوامل به مربوط عوامل سالمت، اقتصادي، و مالي بسياري مانند عوامل

شغلي همراه شده است. افراد در اين دوره احساس مي كنند كه دير يا زود مرگ فرا خواهد  عوامل

همراه با آشيانه خالي، رسيد. وابستگي جسماني ونهادي در اين دوران عادي است و اين دوره را بايد 

بازنشستگي و ضعف جسماني و رواني تجربه كنند. در واقع مي توان گفت سالمند در اين دوران 

 بسيار نيازمند حمايت شدن است.

 پرداختهاز تحليل شبكه با استفاده مطالعه حمايت اجتماعي در بين سالمندان  بهتحقيق حاضر 

 و ترسيم شده است، روابط سالمندان و كيفيت از كميت است. يعني در ابتدا تصوير تقريباً جامعي

از حمايت اجتماعي دريافت روي مسئله  ،پس از رسيدن به يك نماي كلي از شبكه اجتماعي سالمند

  تمركز شد.اعضاي شبكه 

و  8، 3و  1نفر از افراد شصت ساله و بيشتر در مناطق  123بررسي نتايج اين تحقيق كه بر روي 

بيشتر روابط و رفت و ران به روش پيمايش به انجام رسيده است، نشان مي دهد ته 18و  17، 12

كمك به سالمند  آمدهاي سالمندان با فرزندانشان است، و فرزندان به همراه همسر منابع اصلي براي

 و نقش ساير گروهها حتي برادر و خواهر نيز در اين باره بسيار محدود است.  و حمايت از وي هستند

 سالمندي، شبكه اجتماعي، حمايت اجتماعي.: هكليدواژ

                                                 
 sbastani@alzahra.ac.irنشيار گروه علوم اجتماعي، دانشگاه الزهرا دا  1
 پژوهشگری، دانشگاه الزهراكارشناس ارشد   2
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 مقدمه

سبك زندگي و كيفيت آن در طول چند دهه اخير، موجب باال رفتن اميد   ساختارهاي  تغييرات در

 تغييرات حاصل كه است زيستي فرايندي منديزايش تعداد سالمندان شده است. سا لو اف به زندگي

 هم توان كهاست  "مرگ برنامه ريزي شده سلول زنده" بازگشت قابل غير و پيشرونده خودبخودي،

  دهد. مي كاهش اي مالحظه قابل نحو به را هم توان جسمي و روحي

٢Fفيليپس و همكارانش

 سه وجه مشخصه پيري را چنين بيان مي كنند: 3

 تغييرات بيولوژيك در فرد ظاهر مي شود. پيري بيولوژيك كه در نتيجه باال رفتن سن، -1

 ولوژِيك كه با گذشت سن ظرفيت سازشي تطابق با محيط تغيير مي كند.پيري سايك -2

پيري اجتماعي كه با گذشت سن، نقش فـرد در خـانواده، محـل كـار، اجتمـاع و نيـز عاليـق و         -3

 .)1386(به نقل از ذكريايي:  فعاليتهاي فرد تغيير پيدا مي كند

 دهـد،  مـي  رخ انسـان  زنـدگي  از دوره ايـن  در كـه  ايي طبيعي و بيولوژيكي تغييرات همگام بااما  

 آن با پذيري تطبيق كه اند مواجه اجتماعي و فردي زندگي ساختار در اساسي تغييرات با سالمندان

دوران  "مـي نويسـد:    )1382( كلـدي   نيسـت.  سـاده  سالمند و نيز اطرافيـان وي  فرد براي چندان

 فقدان درآمد، شدن ري مانند كمبا مسائل چالش برانگيز بسيا آخرين فصل زندگيسالمندي، اين 

 و اجباري بازنشستگي و تنهايي كاهش ارتباطات ناشي از آن، دوستان و برادر خواهر، همسر، مرگ يا

كاري همراه شده است. افراد در اين دوره احساس مي كنند كه ديـر يـا زود    موقعيت دادن دست از

وستانشان تغيير كرده است، وابستگي مرگ فرا خواهد رسيد. شبكه اجتماعيشان با مرگ بستگان و د

جسماني ونهادي در اين دوران عادي است و اين دوره را بايد همراه با آشيانه خـالي، بازنشسـتگي و   

  "ضعف جسماني و رواني تجربه كند.

بنابراين فرد در اين دوره از زندگي به طور مداوم با مشكالت روزافزون و جديدتري مواجه مي شـود  

ناييش به لحاظ بدني، رواني و اجتماعي براي مقابله بـا ايـن مشـكالت همـواره رو بـه      در حاليكه توا

                                                 
3 Philips et al. 
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. سالمند در امور مختلـف از  كاهش است. در اينجاست كه نقش گروههاي حمايتي پررنگتر مي شود

انجام كارهاي روزانه گرفته تا معاشرت، مسائل مالي نياز به حمايت اطرافيانش دارد. اين وضعيت در 

 .چون بيماري ها شديد تر هم مي شودمواقعي 

٣Fمحققان روانشناسي اجتماعي از عبارت حمايت اجتماعي 70از دهه 

براي اشاره به پيوندهاي   4

را به  "حمايت اجتماعي"تز  اجتماعي در زمينه بهداشت و رفاه استفاده كرده اند. محققان اخيراً

ن فرد مفهوم سازي كرده اند؛ كه به عنوان يك منبع كلي و در دسترس از شبكه دوستان و آشنايا

فرد در مواجهه با مشكالت روزانه يا بحران هاي جدي تر كمك مي كند، و به اين نتيجه رسيده اند 

منجر به افزايش سالمت ، شادي و طول عمر مي شود.  "حمايت اجتماعي"كه ميزان بيشتر 

ايت اجتماعي متمركز شده ين حمهمچنين محققاني روي تركيب شبكه اجتماعي و نقش آن در تام

۴Fاين محققان معتقدند كه صرف حضور يك پيوند اند؛

بين دو شخص، وجود حمايت را تضمين نمي  5

كند. از آن گذشته ، پيوندهاي متفاوت درون يك گروه انواع متفاوتي از حمايت را موجب مي شود، 

و مي  ،به يك يا دو فرد باشدو اين يعني يك فرد براي دريافت انواع كمك ها نمي تواند صرفاً متكي 

تامين همه حمايت هاي مورد نيازش د تا از با افراد بسيار گوناگوني حفظ كن را بايست ارتباطاتش

 د. مطمئن باش

اين پژوهشگران حمايت را هم نه فقط بده بستاني بين دو فرد، بلكه به عنوان جريان پيچيده اي از 

زي كرده اند. با در نظر گرفتن شبكه به عنوان يك كل منابع، بين گستره وسيعي از كنشگران مدلسا

يا يك يا دو نوع ارتباط متمركز شويم)  ۵F6واحد و پيچيده (به جاي اين كه فقط روي جفت ها

تحليلگران مي توانند چگونگي ساختار شبكه و بخش هاي سازنده آن را كشف كنند. آنها فهميده اند 

 ش از شمار افراد در شبكه شخصي توجه كنند. بايد به چيزهايي بي "حمايت"كه براي فهم 

                                                 
4 Social Support 

5 tie 
6 dyads 
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ان از ميزان و نوع حمايت دريـافتي سـالمند  مطالعة  شبكه به از رويكرد تحليلبا استفاده اين مقاله  

 .اعضاي شبكه هايشان پرداخته است

 

 مباني نظري

تك  يژگيبه عنوان و -بدون توجه به طبيعت پيوندهاي بين فردي -را يت اجتماعيمحققان حما

كنند نشان دهند كه صرف وجود  يكرده اند. آنها تالش م يمفهوم ساز ،و گسترده ارتباطات يبعد

محققان طي مثال  يبرا ند.يكند تا از عهده مشكالت روزانه شان برآ يوندها به افراد كمك مين پيا

 يوندهايكه پ يانيپاسخگو دنديا فهميفرنين شهروندان آالمدا و كاليل بزرگ بناپك مطالعه ي

(به نقل از والكر:  در دورانهاي خاصي احتمال مرگ بيشتري داشتندداشتند  تريكم ياجتماع

1994(  . 

ست و در عوض ين يكپارچه هر ارتباطي يژگيو يت اجتماعينشان داده اند كه حما يمحققان متعدد

 ينوع شناسچ استاندارد يهر چند ه شود. يت را موجب مياز حما ي، انواع متفاوتانواع متفاوت ارتباط

 ين كمك هايل داده بيتحل يك هاير تكنيو سا يل عامليمحققان با استفاده از تحل اما وجود ندارد،

 ز قائل شده اند.يو رفاقت تما يو دوست ،اطالعات ،(پول ، كاال و خدمات) يماد ي، كمك هايعاطف

ر محتمل و يار غيبس ،اورديت را به عمل بياز شبكه شخص بتواند هر چهار نوع حما ين كه هر فرديا

كنند، اما  ين مياز كمك ها را تام يعين و فرزندان بزرگ تر دامنه وسيد. والدينما يد ميبع

را  يماد يكمك ها احتمال داردشتر يمشان) بينيب يم شبكه كه دائماً يگان (و آن اعضايهمسا

 يورك اهالين يعه بك مطاليموثرند. در  يت عاطفين حمايشتر از مردان در تاميزنان ب ،ن كننديتام

۶Fشرقي

 شتر افراد شبكهيب ،شده بررسيت ينوع حما 18دند كه از ي، ولمن و همكارانش فهمدر كانادا 7

 يا كمك هاين افراد يا ي. به طور كلتامين كنندت را يك تا سه نوع حماياز  مي توانند فرد فقط

كه خدمات  يگر كسانيرا (و نه هر دو).  از طرف د يس دهيا سرويشوند و  يرا موجب م يعاطف

                                                 
7 East York 
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را  يعاطف يا مزمن) كمك هايحاد  هنگام بروز يپزشك يمراقبت هامثل كنند ( يه ميارا يمهم تر

ارائه مي دهند، ) ي، بچه داري(مثال خانه دار جزئي تريكه خدمات  ياما كسان كنند. ين ميهم تام

متفاوت  هم مختلف ت در جوامعيحما طبيعت .در ارائه كمكهاي عاطفي هم نقش چنداني ندارند

 ه است.يطلبانه و دوسو يشتر به سمت مبادالت برابريت ها بيحما يدر جوامع ما بعد صنعت است؛

 ياساس يازهايدر ن يچرا كه آنها كمبود شود، يعرضه م يخانوادگ يازهايابتدا در ن يتين حمايچن

ر يت ها و ساي، فوريكمك در مشكالت عاطف يبرا تياز حما ين جوامعيشان ندارند. مردم چن

ق يدر جوامع جهان سوم كمك ها اغلب نابرابر و از طراما  كنند. ياستفاده م يجد يبحران ها

كمك  ياز فرد برايرند و نيفق ين مللياست. چرا كه چن  ٧F8يحام _جع يا مروالد  _ارتباطات فرزند 

و ... ردن كار دا كيدر پكمك  بلكه يخانوادگ ينه فقط كمك ها و كمك ها بقاست،ه يشتر بر پايب

 .)1992(ولمن:  مي باشد

شوند،  يرا موجب م يت اجتماعياز حما ي، انواع متفاوتمتفاوت يفرد يوندهايپاما اين نكته كه 

و  رفتهكپارچه و واحد در نظر نگي يرا به عنوان ساخت يت اجتماعيگر حمايسبب شد محققان د

  كنند. بررسيت يان حمين ارتباطات را در تامير ايها و تاث يژگيو  ،تعداد

 

 ت پيوندقو

 يوندهاي. پهمبستگي بسيار قوي با يكديگر دارندت يوند و حمايند كه قدرت په اديمحققان فهم

  :كنند يمرتبط را اعمال م يژگيسه و يقو

وند به طور دلخواه و يدر پ . بنابراينمانه و خاص استين كه ارتباط صميبر ا يمبن يحس .1

٨Fمصاحب و رفيقكشان يلند كه با شريو ما ،شود يم يه گذاريسرما ياراد

 باشند. 9

 گوناگون هستند. ينه هاياد در زميعالقه مند به تعامالت ز .2

                                                 
8 Patron-Client 

9 companionship 
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تش يكنند حما يم يسعو كرده  يهمدرد يشناسند با و يكشان را ميشر يازهاين يوقت .3

گر را خارج از يو همد ،دارند يقو يوندهايكه پ ميسر است يافراد يبرا ن ويژگي هايكنند. ا

 .دارند يهمدردبا ديگري  و ،كنند يت ميود حمايزامات و قال

ت ي، حماوندهاين پيمانه تري، صميميصم ين رفقايند كه به اخاطرنشان كرد يمطالعات متعدد

 ييوندهاي(پ يقو يوندهاينشان داده اند كه پ) 1990( يلكنند. ولمن و ورس يرا اعمال م يشتريب

 يباشند) خدمات و كمك ها يمختلف م ينه هاير زمدشده ، داوطلبانه و گسترده مانهيكه صم

٩Fها يشود. از آن گذشته دوست يفعال موجب م يوندهاير پيرا نسبت به سا يشتريب يعاطف

و  10

١٠Fرفاقت

 شود.  يموجب مهم را  يتر يقو يها 11

 

 خويشاوندي در برابر دوستي

 را كه برخي از انواع ييوندهاياز پ يميشبكه ها و ن از اعضاء يمين باًيگان تقريدوستان و همسا

و ده يارتباطات درهم تن ،شاوندانيگر خوياز طرف د .رديگ يشود در بر م يت را موجب ميحما

... و ت ها يج منابع در فوريو بس ياجتماع يدادهايهماهنگ كردن رو يدارند كه برا يمتراكم

) فرد متصل ينون(كا يگان مركزيبه دوستان و همسا شاوندانيكه خو يزمان يو حت مناسب تر است،

تر  مناسبماريمراقبت از اقوام ب يبرا شاوندانيخو شود. يشتر ميب يليشان خ يين توانايشوند ا يم

 .).2001(باستاني،   مرجح ترندمار ين بيمراقبت از والد يهستند و بچه ها اغلب برا

 مثال يبرا ؛دسه كرده انيرا مقا شاوندانيتوسط دوستان و انواع متفاوت خو تيحما ،مطالعات يبرخ

١١Fيكروهان و انتونچ

 مي شوند يناراض ير حاميشتر از دوستان غي) نشان داده اند كه افراد ب1989( 12

مطالعات متعدد نشان داده اند  .شتر دارند)يدوستان بازت را ي(انتظار حما ير حاميغ شاوندانيتا خو

 همچنين ند.ترگر تيحما ، برادر و خواهر و فرزندان بزرگ ترنيوالديعني  كينزد شاوندانيكه خو

                                                 
10 friendship 

11 Companionship 
12 Crohan  & Antonucci  
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 يمدريافت كه  يتيزان حمايت و ميفيدر ك شاوندانيد كه دوستان و خونكن يان مين مطالعات بيا

 ، متفاوتند. كنند

سه نوع متفاوت ارتباط  ،يسلسله مراتب يز خوشه ايبا استفاده از آنالشرقي  يوركاي در مطالعه 

وند يسه پ نيزو گسترده  وندانشايو خو يخواهر -در ، برافرزند بالغ -والد كه عبارتند از را  يشيخو

فعال و  يوندهايبالغ از تمام پ فرزند -ارتباط والد  .را شناسايي كرد و همكاران يگي، همسايدوست

ن يا شود. يرا موجب م يو عاطف يماد يت هاياز حما ييسطح باال و انه تر استيحام يميصم

توانند به  يفرزند م -فعال) والد  يف (وليضع يحت يدهاونيتگرانه است كه پيحما يوندها به قدريپ

 تگر باشند.يحما دوستان يميصم يوندهاياندازه پ

برادر و البته انه است. يفرزند حام -ار كمتر از والد يخواهر بس -روابط برادر  شرقي يورك يان اهاليم

مبادله ي ضعيف دارند نسبت به خواهر و برادرهايي كه پيوندهارا  يشتريت بيحما يميخواهران صم

 يتياز حما يميفقط حدود ن ،با فرد دارند ييايكه ارتباط پو ييآنها يحت دور شاوندانيكنند. خو يم

آنها به ندرت در مشكالت حاد و مزمن  ،شوند يكنند را موجب م ين ميك تامينزد شاوندانيكه خو

 و در مواقعي چون پيدا كردن كار مفيدند. مي آيندبه كار  روزانهو 

ن يرا تام يو احساس يابزار يت هايتوانند حما ين و فرزندان بالغ كمتر ميدوستان نسبت به والد

 يشيخو يوندهايكه پ ياز افراد يليرا موجب شوند. از آن گذشته خ توانند رفاقت يشتر ميكنند و ب

ت يمااز ح يعيشان فرد عمل كرده و گستره وسيدارند كه مثل خو يا يميندارند دوستان صم يفعال

 يو كمك ها يعاد يرفاقت ها يبرا ييك منبع ابتدايگان يگر همسايكنند. از طرف د ين ميرا تام

 ك فنجان شكر و ...)ين يا منزل ، تامياز بچه ها  يهستند (نگهدار ييجز يماد
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 مجاورت و تماس 

 يرامونيپط يدهد كه فراتر از مح ياجازه م يد به ارتباطات امروزيستم حمل و نقل جدياگرچه س

١٢Fن حال نقش مجاورتيف شوند اما با ايتعر

 25تا  10از  است. نوعاً يباق يشخص يدر شبكه ها 13

١٣Fيمحل ،فعال يوندهايدرصد پ

و ...  هامناطق بزرگ تر و كالن شهر دراگر افراد  يهستند ، حت 14

ردن گانشان را حداقل در حد صحبت كين از همسايك دوجيها حدود  ييكايشتر آمري. بزندگي كنند

 يوندهايباشند. اكثر پ يميشان صم يكيا فقط با يچكدام شان يگرچه ممكن است با ه ،شناسند يم

فراتر از همسايگي  شرقي يوركدر  هاونديحدود سه چهارم پمثال  است. يگيفعال فراتر از همسا

ه اند. ب يكمتر محل يميصم يوندهاياست. پ يليما 100ك پنجم آنها خارج از شعاع يو حدود است 

ن يبا ا ماندگارترند. يدر فواصل طوالن يدوست يوندهاينسبت به پ اونديشيخو يوندهايپ يطور كل

١۴Fتزان ارتباطات رو در رو و قوين مين مطالعه بيوجود در ا

 يد. حتمشاهده نش يپيوند ارتباط 15

و  مثل همكاران ؛داشتند با هم يفيضع يوندهايبودند كه پدر ارتباط  يشتر با كسانيان بيپاسخگو

ت با قو يبه طور معنادار -ارانه تر از ارتباط رو در رو استار مختيكه بس - يتماس تلفن .گانيهمسا

ت ها را يچندان هم حما يدر پ يپ ي. گرچه ارتباط تلفن)2001(باستاني،  دارد يوند همبستگيپ

بكه را ش يكند كه اعضا يعمل م يزور اجتماعيك كاتاليكند. در عوض تلفن به عنوان  ين نميتام

 دارد. يمرتبط با هم نگه م

را به  يشتريانه بيد ارتباطات حاميبا يدر پ يپ ياز آنست كه تماس ها يها حاك يتئور يبعض

د مستقل از آن يبابا قدرت ارتباط  يرات ارتباط با توجه به عدم همبستگيدنبال داشته باشد.  تاث

١۵Fتماس) 1950و  1961( نزباشد. گرچه بر اساس نظر هوم

 يرا موجب م يانه و قويباطات حامارت 16

 يد مييرا تا نزر هم نظر هوميست با هم همبسته باشند. مطالعات اخيبا ين دو مين رو ايشود و از ا

ازها و به دست آوردن يان گذاشتن نيرا در درم يتوسط تلفن نقش مهم يدر پ يپ يتماس ها كنند؛

                                                 
13 proximity 

14 Local 
15 Strength 

16 contact 
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اغلب با همكاران و  - يقو ياوندهيپبا  يدر پ يپ يرو در رو يتماس ها كند. يفا ميت ايحما

ن يبا تام يهر چند ارتباط ،شود يكاال و خدمات را موجب م يت هاين حمايتام -كيگان نزديهمسا

ف يضع يوندهايبا پ يدر پ يتماس پ از سوي ديگرندارد.  ياقتصاد يو كمك ها يعاطف يازهاين

  ست.ين يتيچ نوع حماين كننده هيتام

تماس ها  يو هم به فراوان يكين كاال و خدمات كوچك هم به نزديتام ش تر گفته شديچنان كه پ

١۶Fدر دسترس بودن ط است.وبمر

با  ين افراديب يحت -كند  يت ها را آسان مين نوع حمايمبادله ا 17

 يمهم ندارد. افراد شبكه م يت هايبا حما يارتباط يكيزين وجود تماس فيبا ا -فيضع يوندهايپ

 فراهم كنند. يو اقتصاد يت عاطفيز حمايراه دور ن ر اعضا ازيسا يتوانند برا

٠Bروش پژوهش 

سال به باالي عضو خانواده،   60اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده است. جامعه آماري افراد 

گانه شهر تهران مي باشند. براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  22ساكن در مناطق 

% جمعيت تهران را شامل مي 70/8نفر بوده است كه   276,679تعداد سالمندان تهراني  1385

گانه تهران به سه خوشه باال، متوسط و پايين 22شده است (مركز آمار ايران). در اين تحقيق مناطق 

تقسيم شده و سپس از هر خوشه، دو منطقه به صورت تصادفي انتخاب شده است كه شامل مناطق 

نفر به  123از خوشه پايين مي باشد، و تعداد  18و 17و  از خوشه وسط 12و  8از خوشه باال،  3و 1

 روش طبقه بندي خوشه اي از خوشه هاي ذكر شده انتخاب شده اند.

ب منزل ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از طريق مصاحبه و با مراجعه به در 

 .افراد تكميل شد

                                                 
17 access 
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١B يافته هاي پژوهش 

٢Bسيماي پاسخگويان 

تا  60درصد مرد هستند كه در دامنه سني  48درصد زن و  52معه آماري مورد مطالعه كل جااز 

درصد افراد مورد مطالعه  9/69سال است.  9/67سال قرار دارند. ميانگين سن پاسخگويان  92

درصد از پاسخگويان هم سوادي در  34درصد از پاسخگويان بيسوادند. حدود  5/19متاهل هستند. 

 5/6درصد پاسخگويان از مزاياي بازنشستگي بهره مندند، كه البته  2/38د. حد ابتدايي دارن

درصدشان پس از بازنشستي مجدداً مشغول به كار شده اند. تعداد فرزندان پاسخگويان بين صفر تا 

درصد پاسخگويان حداقل يك  3/94مي باشد.  61/4ده در نوسان بوده و ميانگين تعداد فرزندان 

درصد در منزل يكي  5/6درصد از پاسخگويان در منزل خودشان،   7/70دارند. فرزند ساكن تهران 

درصد از پاسخگويان سرپرست  4/66از فرزندانشان و يك زن با برادرزاده اش زندگي مي كند. 

درصد پاسخگويان نيز  6/6درصد پاسخگويان همسر سرپرست خانواده اند و  2/26خانواده، 

درصد پاسخگويان حداقل يك منبع درآمد براي  86عالم نمودند. فرزندشان را سرپرست خانواده ا

درصدشان هم به  2/3درصدشان به فرزندانشان وابسته اند و نهايتاً  6/10گذران زندگي دارند، 

درصد از پاسخگويان بين سيصد تا پانصد هزار  1/36سازمانهاي حمايتي وابسته اند. درامد خانوار 

درصد هم درآمدي  6/15از يك ميليون تومان را گزارش كرده اند، درصدشان باالتر  5/29تومان، 

 كمتر از سيصد هزار تومان دارند.

 

 شبكه روابط سالمندان

به تفكيك شيوه  -پاسخگويانفراواني تماس براي مطالعه شبكه اجتماعي سالمندان، ابتدا از 

فراواني تماسهاي رودررو  2و  1 جداولبا اعضاي شبكه يشان پرسيده شد.  -تماس(رودررو و تلفني)

 و تلفني پاسخگويان را به تفكيك نسبت اطرافيان نشان مي دهد:
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درصد آنان چند بار در هفته فرزندانشان را مي  78سالمندان بيشترين رابطه را با فرزندانشان دارند. 

فر درصدشان هم حداقل هفته اي يكبار فرزندانشان را مي بينند. يك مورد رابطه ص 4/15بينند و 

ساله اي است كه فرزندي ندارد و با برادر زاده اش زندگي مي  90گزارش شده مربوط به زن بيوه 

رابطه ديداري در حد بسيار كم هم گزارش كرده اند كه در هر سه مورد تمام  درصد هم 3/3كند. 

 فرزندانشان در خارج از كشور زندگي مي كنند.

 با اطرافيان رابطه رودررو توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب ميزان: 1جدول

 نسبت

 ميزان ارتباط رودررو

در 
ر 

 با
ند

چ

ته
هف

 

ي 
 ا

ته
هف

بار
يك

  
ي

اه
م

2-3 

 بار

ك 
 ي

ي
اه

م  بار

كم
ي 

خيل
ن  

شت
دا

ن

طه
راب

 

سخ
 پا

ي
ب

 

 6/1 8/0 4/2 8/0 8/0 4/15 0/78 فرزندان

 3/3 5/6 0/39 4/2 3/3 6/10 6/10 خواهر

 3/7 1/4 8/35 3/7 7/5 9/4 8/9 برادر

 8/26 9/30 4/11 3/3 3/7 7/5 وندانخويشا
8/

13 

دوستان/هم

 كاران
1/21 ¼ 1/4 4/2 2/12 2/51 9/4 

 6/1 8/39 1/8 8/0 4/2 7/5 5/41 همسايگان
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 با اطرافيان توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رابطه تلفني :2جدول 

 نسبت

 

 ميزان ارتباط تلفني

 

ار 
 ب

ند
چ

ته
هف

در 
 

 

ي 
 ا

ته
هف

بار
يك

 

 

اه
م

-2ي 

3 
 بار

  

ك 
ي ي

اه
م  بار

كم
ي 

خيل
 

ط  
تبا

ار

سخ 
 پا

ي
ب

 

 0 0/13 9/4 6/1 8/0 8/13 9/65 فرزندان

 6/1 2/12 6/10 4/15 4/2 0/13 3/20 خواهر

 3/7 6/14 4/15 4/11 7/5 1/8 0/13 برادر

 4/15 9/30 6/23 6/10 7/5 9/8 3/7 خويشاوندان

 3/16 8/52 8/9 3/3 8/0 7/5 6/10 دوستان/همكاران

 4/15 5/67 ¼ 8/0 6/1 4/2 1/8 همسايگان

 

سالمندان بيشترين رابطه تلفني را نيز با فرزندانشان دارند. هر چند ظاهراً رابطه سالمندان با 

درصد سالمندان چند بار در هفته با  9/65فرزندانشان بيشتر به صورت ديداري است تا تلفني. 

درصدشان هم حداقل هفته اي يكبار با فرزندانشان  8/13فرزندانشان تلفني صحبت مي كنند. 

درصدشان  3/7درصد سالمندي كه ارتباط تلفني با فرزند خود ندارند،  20مكالمه تلفني دارند. اما از 

درصدشان هم در منزل تلفن ندارند.  6/1 .با خودشان زندگي مي كنندتمام فرزندانشان مجرد بوده و 

شان به صورت تلفني ارتباط ندارند. نكته قابل ذكر اينكه تمام درصد سالمندان  با فرزندان 13

مواردي كه رابطه ديداري كمي با فرزندان خود دارند، اين ارتباط را به صورت تلفني براي حداقل 

پاسخگو، هيچ سالمندي گزارش نشد كه با تمام  123يكبار در هفته حفظ نموده اند. در كل در بين 
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اشد و سالمندان صاحب فرزند با تمام و يا برخي از فرزندانشان به صورت فرزندان خود قطع رابطه ب

 رودررو و يا تلفني در ارتباطند.

درصد  4/24رابطه كم سالمندان با خواهرها و برادرهايشان مي باشد.  ئز اهميتاما نكته حا

كه فوت شده اند)، برادر ندارند (يعني يا از اول نداشتند و يا اينيا  در حال حاضرخواهر و پاسخگويان

درصد سالمندان  28درصد پاسخگويان نه خواهر دارند و نه برادر. اما گذشته از آن  6/14همچنين 

به خاطر مشكالت خانوادگي و اصوال اختالفات قبلي با خواهر/ برادر خود يا رابطه ندارند و يا رابطه 

ري و ... را دليل اندك بودن درصدشان هم داليلي چون مريضي، دو 1/8شان بسيار كم است. البته 

 4/20درصد پاسخگويان خواهر خود را و  7/24فراواني تماس با خواهر و برادرشان مي دانند. تنها 

درصد   5/6درصد برادر خود را حداقل دو و يا سه بار در ماه مي بينند. در اين بين گذشته از 

كه اصال با برادر خود رابطه ندارند  درصدي 1/4پاسخگوياني كه اظهار داشته اند اصال با خواهر و 

 -در حد چند بار در سال و يا تنها در مواقع لزوم -درصدشان هم رابطه اي بسار كمرنگ  38حدود 

با برادر و خواهر خود دارند. ارتباط تلفني سالمندان با خواهر و برادر خود نيز چندان بيش از ارتباط 

درصدشان هم  8/26حداقل ماهي دو سه بار با خواهر و لمندان  درصد سا 7/35رو در رو نمي باشد. 

برادر  و درصد پاسخگويان هيچ ارتباط تلفني با خواهر 13با برادرشان ارتباط تلفني دارند. حدود 

 دارند. در مقايسه خود ندارند و به همين ميزان هم ارتباط بسيار كم تلفني  با خواهر و برادر خود

درصدشان با برادر خود هم به  8/13درصد پاسخگويان با خواهر و  5/19و، ارتباط تلفني و رودر ر

درصد از پاسخگوياني كه ارتباط  2/16صورت رودررو و هم به صورت تلفني در ارتباط هستند. 

رودرروي كمي با خواهر خود دارند، ارتباط تلفني خود را با آنها در حد حداقل چند بار در ماه حفظ 

درصد پاسخگويان چه  10كاهش مي يابد.   4/11صد براي ارتباط با برادر به نموده اند. اين در

درصد پاسخگويان با  4رودررو و چه ارتباط تلفني بسيار كمي با خواهر و برادر خود دارند. نهايتاً 

 ندارند. -چه رودررو و چه تلفني –خواهر و برادر خود هيچ رابطه اي
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صد سالمندان خويشاوندان خود را حداقل يكبار در ماه مي در 7/27نيز  در ارتباط با خويشاوندان

خود يا رابطه ندارند و يا رابطه اي بسيار محدود در  سالمندان با خويشاوندان 3/72اين يعني بينند و 

شان به صورت داننوحد نوروز و يا مجالس ختم و عروسي دارند. فراواني رابطه سالمندان با خويشا

درصدشان حداقل يكبار در ماه با  9/30ارتباط رودررو نمي باشد و  تلفني نيز چندان بيش از 

خويشان خود تلفني صحبت مي كنند. بنابراين بيش از دو سوم پاسخگويان  با خويشان خود حتي 

 به صورت تلفني رابطه پررنگي ندارند.

رابطه داشته درصد سالمندان بيان داشته اند كه دوستي ندارند كه بخواهند با وي  5/45در حاليكه 

درصدشان هم دوستان و يا همكاران خود را حداقل يكبار در ماه مي بينند و اين  7/31باشند،  

سالمندان بيش از رابطه با خويشاوندان  يعني فراواني رابطه ديداري با دوستان و همكاران در بين

روست تا تلفني. چرا رابطه سالمندان با دوستان و همكارانشان بيشتر به صورت ديداري و رودراست. 

درصدشان بيان داشته اند كه حداقل به طور ماهانه يكبار با دوستانشان از طريق تلفن  4/20كه تنها 

در بين سالمندان بيش از  و، فراواني رابطه تلفني با خويشاونداندر ارتباطند. برعكس روابط رودرر

 رابطه با دوستان و همكاران است.

دان بيان داشته اند كه هيچكدام از همسايگانشان را نمي شناسند، درصد سالمن 2/20در حاليكه 

درصدشان هم حداقل ماهي يكبار همسايگانشان را مي بينند. البته ديدن همسايه ها به دليل  4/50

هم باشد كه به سالم و احوالپرسي ختم مي  "اتفاقي"نزديكي مكاني در بسياري از موارد مي تواند 

درصدشان  9/8مندان پرسيده شد روابطشان با همسايگان در چه حد است كه گردد. بنابراين از سال

اگر نياز به "درصدشان بيان داشته اند كه  3/29با همسايگانشان دارند.  "رفت و آمد خانوادگي"

 "محدود به برنامه ها و مجالس"درصدشان رابطه را  5/20، "كمك و كاري باشد در كنار هم هستيم

 9/17با همسايگانشان رابطه دارند و نهايتاً  "در حد سالم و عليك"د هم درص 6/23مي دانند، 

با همسايگانشان ندارند. رابطه تلفني سالمندان با   "هيچ ارتباطي"درصد هم بيان داشته اند كه 
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سالمندان حداقل ماهي يكبار با همسايگانشان تلفني  9/12همسايگانشان بسيار اندك است و تنها 

 صحبت مي كنند.

ر اين بين هيچ سالمندي گزارش نشد كه در طي هفته هيچ رابطه اي با ديگران نداشته باشد(يعني د

 9/17تمام سالمندان در طي هفته حداقل يك ارتباط ديداري با يكي از اطرافيانشان دارند). اما 

ند و يا درصد سالمندان در كل سال غير از فرزندانشان با كس ديگري يا رابطه ديداري و رودررو ندار

اين رابطه بسيار كم و محدود است. همين مطلب مي تواند نقش بسيار پررنگ فرزندان در دوران 

سالمندي والدينشان را نشان دهد. فرزنداني كه اگر نبودند احتمال حضور آنان در خانه سالمندان 

١٧Fبسيار افزايش مي يافت

18 . 

د؟ آيا شان رضايت دارنزان رابطه با اطرافيانچقدر از اين ميدر ادامه از سالمندان پاسخگو پرسيده شد 

ار رابطه بيشتري با اطرافيانشان ست يا اينكه خواستطه در حد دلخواه و مطلوبشان ااين ميزان راب

 د؟ هستن

درصد پاسخگويان از ميزان روابط خود با فرزندانشان در حد بسيار زياد و زياد رضايت دارند.  2/73

ن رابطه اي كه با فرزندانشان دارند در حد كم و متوسط راضي درصدشان هم از ميزا 1/26اما 

هستند و ترجيح مي دهند رفت و آمدشان با فرزندانشان بيش از ميزان فعلي باشد. همچنين 

 40سالمندان از كمي رابطه خود با خواهر/ برادرشان چندان راضي به نظر نمي رسند، چرا كه تنها 

درصدشان از ميزان رابطه اي كه با برادرشان دارند در حد  32و درصدشان از ميزان رابطه با خواهر 

درصدشان خواهان رابطه بيشتري با برادر و  65بسيار زياد و زيادي ابراز رضايت نموده اند و بيش از 

درصد پاسخگويان از ميزان رابطه اي كه با خويشاوندان خود دارند در حد  8/65خواهر خود هستند. 

 ).3ان هم در حد كم و بسيار كمي از آن راضي هستند (جدول درصدش 2/12متوسط و 

 

 

                                                 
 ) نداشتن فرزند يكي از عوامل تعيين كننده ورود سالمندان به سراي سالمندي در ايران است.1386بر اساس يافته هاي ذكريايي( 18
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ميزان رضايت سالمندان از كميت روابط با توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب : 3جدول 

 اطرافيان

 كم متوسط زياد بسيار زياد نسبت
بسيار 

 كم

 0 3/3 8/22 1/43 1/30 فرزندان

 ½ 9/26 2/31 6/23 2/16 خواهر

 5/7 1/16 4/34 0/29 9/12 برادر

 6/1 6/10 8/65 0/13 1/8 خويشان

 4/2 8/4 4/11 3/29 5/6 دوستان/همكاران

 4/2 7/5 7/57 2/25 1/8 همسايگان

 

درصد سالمندان از ميزان رابطه خود با دوستان و همكارانشان در حد زياد و بسيار زيادي  8/35

ن هم كمتر از آن گزارش شد. درصدشا 2/7درصدشان متوسط و  4/11راضي هستند، ميزان رضايت 

درصد پاسخگويان از ميزان رابطه خود با همسايگانشان در حد متوسطي راضي  7/57در حاليكه 

كمتر از  متوسط از ميزان رابطه خود با همسايگانشان ابراز   1/8بيش از متوسط و  3/33هستند، 

 رضايت نموده اند.

رضايت از كيفيت روابط پرسيده شد، اينكه چقدر پس از سوال از رضايت از كميت روابط، از ميزان 

از نوع رابطه خود با اطرافيان راضي هستند و آيا آن احترام، صداقت و صميميتي كه خواهان آن 

 ).4ابطشان دارند يا خير (جدول هستند را در رو

 2/85ند و سالمندان رابطه خود با فرزندانشان را بيش از رابطه با سايرين صميمانه و صادقانه مي دان

 5درصدشان از نوع رابطه اي كه با فرزندانشان دارند در حد بسيار زياد و زياد رضايت دارند و البته 
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درصدشان از ميزان احترام، صداقت و صميميتي كه در رابطه با فرزندان خود دارند، راضي نيستند. 

را محترمانه،  درصدشان رابطه با همسرشان 9/77پاسخگويي كه داراي همسر هستند،  86از 

صميمانه و صادقانه مي شناسند و از با هم بودنشان در حد بسيار زياد و زياد راضي هستند، البته 

درصدشان هم چنين نظري ندارند و از نوع رابطه خود با همسرشان در حد كم و بسيار كم  4/4

اضي بوده و معتقدند درصد سالمندان از نوع رابطه خود با برادر و يا خواهرشان ر 52رضايت دارند. 

درصد سالمندان از نوع روابط خود با خواهر و  18اين روابط به اندازه كافي دوستانه است و بالعكس 

درصد سالمندان معتقدند رابطه اي كه با دوست،  45يا برادرشان راضي نيستند. در حاليكه بيش از 

س اين دارند. هم نظري عك درصدشان 29قانه است، همكار و همسايه خود دارند صميمانه و صاد

درصد سالمندان از كيفيت روابط خود با همسايگانشان در حد بسيار ياد و زيادي راضي  5/45نهايتاً 

درصدشان هم در حد كم و بسيار كمي  31درصدشان رضايتي متوسط دارند و  6/23هستند، 

 روابطشان با همسايگان را مطلوب ارزيابي مي نمايند.

 

ميزان رضايت سالمندان از كيفيت روابط با بي پاسخگويان بر حسب توزيع نس: 4جدول 

 اطرافيان

 نسبت

 ميزان رضايت

بسيار 

 زياد
 كم متوسط زياد

بسيار 

 كم

 3/3 1/1 4/17 9/27 0/50 همسر

 7/1 3/3 8/9 2/35 0/50 فرزندان

 5/7 7/9 0/29 4/34 2/17 خواهر

 7/10 6/8 0/28 2/31 5/21 برادر
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 8/13 9/17 8/35 4/24 1/8 خويشاوندان

 5/15 4/13 7/23 9/30 5/16 دوستان/همكاران

 9/17 0/13 6/23 5/32 13 همسايگان

 

٣Bحمايت اجتماعي 

جهت بررسي حمايت هاي اجتماعي از سالمندان در خصوص دريافت كمك در امور روزانه كه به 

دريافت حمايت در هنگام  تنهايي قادر به انجام آن نيستند، دريافت حمايت در هنگام نياز مالي،

بيماري و نهايتاً دريافت حمايت در هنگام تنهايي و دلتنگي كه فرد سالمند نياز به يك مصاحب و 

 همنشين را در خود احساس مي نمايد، سوال شد. 

داشتن كمك در امور روزانه براي سالمنداني كه از سالمت مناسبي بهره مند نيستند بسيار ضروري 

دان به كمك در امور روزمره شامل مواردي چون نياز به كمك در حركت كردن، است. نياز سالمن

نياز به كمك در استحمام، نياز به كمك در كارهاي روزانه منزل از قبيل پخت و پز و نظافت منزل، 

نياز به كمك در خريد كردن و نهايتاً نياز به كمك در بيرون رفتن (دكتر، منزل اقوام و ...) است كه 

يك مورد سوال واقع شدند. همچنين از پاسخگوياني كه در اين امور اعالم نياز به كمك به تفك

 نمودند پرسيده شد كه از چه كساني و به چه ميزان اين كمك دريافت مي گردد.
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پاسخگويان بر حسب ميزان نياز به كمك جهت انجام امور روزانه و نسبي : توزيع 5جدول 

 افراد حمايت كننده

نياز 

به 

 حمايت

 فرد حمايت كننده ميزان نياز به كمك

اد
 زي

يار
س

ب
 

اد
زي

ط 
وس

مت
 

صالً كم
ا

سر 
هم

ان 
ند

رز
ف

در 
برا

ر/
واه

خ
 

ان
ش

وي
خ

ان 
ست

دو
ان 

يگ
سا

هم
س 

چك
هي

 

 حركت
 2 0 0 0 0 12 5 105 10 3 3 2 تعداد

 0/11 0 0 0 0 7/66 8/27 4/85 0/8 4/2 4/2 6/1 درصد

 استحمام
 1 0 1 0 0 10 4 108 8 3 2 2 تعداد

 8/5 0 9/5 0 0 8/58 5/23 8/87 4/6 4/2 6/1 6/1 درصد

كارهاي 

 روزانه

 0 0 2 0 2 36 10 75 15 12 14 7 تعداد

 0 0 0/4 0 0/4 0/72 0/20 0/61 2/12 8/9 4/11 6/5 درصد

 خريد
 5 5 1 0 2 43 17 59 16 18 16 14 تعداد

 1/7 1/7 4/1 0 9/2 4/61 3/24 0/48 0/13 6/14 0/13 4/11 درصد

 بيرون 

 رفتن

 2 0 0 0 1 45 15 65 9 19 13 17 تعداد

 2/3 0 0 0 6/1 8/73 6/24 8/52 2/7 4/15 6/10 8/13 درصد

 
، همسر و فرزندان تقريباً تنها منابع حمايتي سالمندان براي انجام كارهاي 5اس نتايج جدول بر اس

 60مندان بيشترين سهم را دارند و در بيش از روزانه هستند. فرزندان در تامين نيازهاي روزانه سال

درصد مواقع آنان هستند كه از والدين خود حمايت مي كنند. همسر دومين منبع تامين كننده 

حمايت در اينگونه موارد است و خويشاوندان در اين بين هيچ سهمي ندارند. همسايگان تنها در 

 مندان نقش حمايتي ايفا نموده اند. درصد سال 1/7خريد كردن آن هم به ميزان كم و براي 

تعداد منابع حمايتي و اينكه سالمند از چند منبع مي تواند حمايتهاي مورد نياز خود را تامين نمايد 

درصد سالمندي كه نياز  6/14نيز مسئله حايز اهميتي است؛ در نياز به كمك براي حركت كردن از 

سر و هم فرزندانش بهره مند است در حاليكه دو به كمك دارند، تنها يك سالمند هم از حمايت هم
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سالمند هم كسي را ندارند كه به آنان كمك كند. در نياز به كمك براي استحمام نيزدر حاليكه دو 

سالمند هيچ كسي را نداشتند كه بهشان كمك كند، سالمندي هم كه از بيش از يك منبع حمايتي 

راي انجام امور روزمره نيز تنها دو سالمند بودند كه بهره مند باشد، گزارش نشد. در نياز به كمك ب

هم از حمايت همسر و هم فرزندان براي انجام امور روزانه برخوردارند. در اينجا سالمندي كه از 

حمايت اطرافيان كامالً بي بهره باشد گزارش نشد و پاسخگويان براي انجام امور روزانه خود در 

را دارند كه كمكشان كند. به دليل ورود همسايگان به عنوان صورت نياز به كمك، حداقل يك نفر 

درصد پاسخگويان دو منبع حمايتي براي دريافت كمك را  1/14عامل كمك براي خريد سالمندان، 

درصد سالمندان نيازمند كمك به  6/8گزارش كردند و در مورد دريافت كمك براي بيرون رفتن نيز 

مورد تركيب همسر/ فرزند منبع  5سترسي داشتند كه در هر دو منبع حمايتي براي دريافت كمك د

 حمايتي سالمند را تشكيل مي داد. 

هر چند تمام سالمندان به دريافت كمك در انجام امور روزانه نياز ندارند. اما نياز به يك تكيه گاه 

د. ابتدا از مالي، نياز به پرستار و نياز به يك همصحبت براي تمام پاسخگويان ضروري به نظر مي رس

ي مي توانند سالمند پرسيده شد در هنگام نياز در هر يك از موارد فوق الذكر روي كمك چه كس

حساب كنند. بر اساس نتايج فرزندان سالمندان بزرگترين حامي آنها در زمان نياز مي باشند  و 

درصد  0/30شت كه )، البته بايد اين نكته را هم در نظر دا6همسر در مرتبه بعدي قرار دارد (جدول 

سالمندان ما داراي همسر نيستند و به دليل از دست دادن همسر خود نمي توانند از حمايت وي 

بهره مند شوند. نقش خواهر/ برادر، خويشان و دوستان در تامين حمايت اجتماعي براي سالمند 

 "گزينه  بسيار كم رنگ است. نكته حائز اهميت ديگر، درصد قابل توجه پاسخگوياني است كه

را انتخاب كرده اند. اينكه فرد احساس كند در زمان نياز هيچ كسي را ندارد كه بتواند بر  "هيچكس

 او تكيه كند حتي در زمان بي نيازي نيز بار سنگيني بر دوش سالمند است. 
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 منابع حمايتي سالمند در زمان لزوم :6جدول 

 نوع نياز 

 نسبت

 

نياز 

 مالي

بيماري و نياز به 

 راقبتم

دلتنگي و نياز به هم 

 صحبت

 درصد درصد درصد

 6/27 7/31 8/26 همسر

 0/39 8/48 0/35 فرزندان

 9/8 9/4 7/5 خواهر/ برادر

 4/2 6/1 8/0 خويشان

 5/6 4/2 3/3 دوستان/ همكاران

 0 0 0 همسايگان

 8/13 8/9 8/26 هيچكس

 6/1 8/0 6/1 بي پاسخ

 

درصد مواقع) و نيازشان به يك  4/89مان بيماري بيش از همه (در نياز سالمندان به پرستار در ز

 درصد مواقع) مطرح شده است. 6/71حمايتگر مالي كمتر از همه(در 

اما با توجه به اينكه وقتي از سالمندان پرسيده مي شد در موقع نياز، روي كمك چه كساني مي 

د. بنابراين براي به دست آوردن ميزان توانند حساب كنند، آنها تنها به يك مورد اشاره مي نمودن

هر يك دقيق تر منابع حمايتي در دسترس سالمندان از آنان در خصوص ميزان حمايت دريافتي از 
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پاسخها اهميت نقش همسر و فرزندان در تامين حمايتهاي مورد نياز  از اطرافيان سوال شد.

يك حامي مالي خوب گزارش  درصد پاسخگويان همسر 3/26سالمندان  را نشان مي دهد. براي 

درصد پاسخگويان نيز ابراز داشته اند كه اگر نياز به كمك مالي پيدا كنند،  5/40شده است، اما 

درصد پاسخگويي كه داراي  4/24همسرشان نمي تواند كمكي برايشان باشد. به اين ميزان بايد 

 مالي همسر خود محرومند.درصد سالمندان از حمايت  60همسر نيستند را نيز افزود. بنابراين 

 از اطرافيانش انسالمند ميزان حمايت اجتماعي دريافتي :7جدول 

 نسبت حمايت كننده
 همسايگان دوستان/همكاران خويشاوندان خواهر/برادر فرزندان همسر

 درصد درصد درصد درصد درصد درصد

 حمايت مالي

 8/0 8/0 8/0 7/6 1/13 7/15 بسيارزياد

 4/2 3/3 4/2 8/4 5/20 6/10 زياد

 3/3 7/5 3/3 6/7 2/12 8/0 متوسط

 5/6 9/8 1/8 4/11 9 4/6 كم

خيلي 

 كم
1/34 2/40 68 5/80 6/75 8/83 

 3/3 7/5 9/4 9/1 5/2 4/2 بي پاسخ

پرستاري و 

 مراقبت

 8/0 4/2 8/0 3/7 23 8/26 بسيارزياد

 1/4 8/0 9/4 3/7 32 1/17 زياد

 4/2 3/3 1/8 8/9 8/14 8/4 متوسط

 6/10 3/7 9/4 6/5 7/10 2/3 كم

خيلي 

 كم
7/15 6/15 5/54 3/77 3/81 5/80 
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 6/1 9/4 1/4 8/0 8/0 4/2 بي پاسخ

مصاحبت و 

 همنشيني

 3/3 1/4 4/2 4/12 2/26 4/24 بسيارزياد

 3/3 3/7 3/3 5/9 1/31 6/10 زياد

 6/10 3/7 2/12 3/13 1/13 6/10 متوسط

 4/11 1/8 3/7 4/11 9 9/8 كم

خيلي 

 كم
0/13 4/16 4/52 8/70 3/68 1/69 

 4/2 9/4 ¼ 1 8/0 4/2 بي پاسخ

 

درصد از پاسخگويان يك حامي و پرستار خوب در هنگام بيماري پاسخگوي  44همچنين همسرانِ 

درصدشان بيان داشته اند كه نمي توانند روي كمك همسرشان در  19سالمند گزارش شدند. اما 

درصد پاسخگويان نيز همسري ندارند كه بخواهد  4/24ي حساب كنند و البته باز هم چنين مواقع

درصد پاسخگويان همسر خود را يك مصاحب و همنشين خوب ميشناسند  35كمكشان كند. نهايتاً 

درصد  22و مي دانند كه هر گاه نياز به يك همصحبت داشتند، همسرشان كنارشان است. اما براي 

درصدشان هم كه همسري ندارند كه از  4/24ن مصاحب خوبي نيست و پاسخگويان همسرشا

 همصحبتي با وي بهره مند شوند.

درصدشان  2/12درصد پاسخگويان فرزندان يك حامي مالي خوب گزارش شده اند، اما  6/33براي 

درصدشان كمتر از آن مي توانند روي كمك مالي فرزندانشان در زمان نياز  2/49در حد متوسط و 

درصد پاسخگويان يك حامي و پرستار خوب در هنگام بيماري  55اب كنند. همچنين فرزندان حس

درصدشان بيان داشته اند كه به ميزان متوسط مي توانند روي  8/14پاسخگوي سالمند هستند. اما 

درصدشان هم در حد كم و خيلي كمي از  3/26كمك فرزندانشان در چنين مواقعي حساب كنند و 

درصد پاسخگويان فرزندان  3/57دانشان در چنين مواقعي بهره مند مي شوند. نهايتاً حمايت فرزن
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خود را يك مصاحب و همنشين خوب مي شناسند و مي دانند كه هر گاه نياز به يك همصحبت 

درصد پاسخگويان اگر دلتنگ شوند و نياز به مصاحبت  1/13داشتند، آنها كنارشان هستند. اما 

درصدشان در حد كم و خيلي كمي مي توانند روي فرزندانشان  4/25متوسط و داشته باشند در حد 

 حساب كنند.

، دوستان و مورد نياز سالمندان بيش از خويشاونداننقش خواهر/ برادر در تامين حمايتهاي 

 10همسايگان گزارش شده است، در حاليكه گروههاي نامبرده در تامين انواع خدمات براي كمتر از 

، دوستان درصد پاسخگويان از حمايت خويشاوندان 90ويان ما ايفاي نقش نموده اند و درصد پاسخگ

و همسايگان در زمينه هاي مختلف محرومند، خواهر و برادر بيش از همه به عنوان يك مصاحب و 

درصدشان و نهايتاً تكيه گاه مالي براي  6/14درصد پاسخگويان، پرستار براي  22همنشين براي 

درصد سالمندان از دريافت  80اسخگويان ايفاي نقش نموده اند. يعني باز هم قريب درصد پ 5/11

 حمايت از جانب برادر و خواهر خود محرومند.

 

 نتيجه گيري 

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه همسر و فرزندان تقريباً تنها منابع حمايتي سالمندان براي انجام 

بوده اند. فرزندان در تامين براي دكتر و...، استحمام و ...)  (خريد كردن، بيرون رفتنكارهاي روزانه 

درصد مواقع آنان هستند كه از  60نيازهاي روزانه سالمندان بيشترين سهم را داشته و در بيش از 

همسر در بين سالمنداني كه همسرانشان در قيد حيات هستند، والدين خود حمايت مي كنند. 

 محسوب مي شود. ين كننده حمايت دومين منبع تام

 1/7درصد اندكي از سالمندان (. ديگر سهمي در تامين حمايت هاي روزانه ندارند خويشاوندان

 آن هم به ميزان كم برخورداند. در خريد  درصد) از حمايت همسايگان
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در مورد امور كلي تري چون دريافت حمايت هنگام نياز مالي، نياز به پرستاري، و نياز به مصاحبت و 

فرزندان و همسران به ترتيب مهمترين منبع حمايتي سالمندان محسوب مي ني نيز باز هم همنشي

 .استبسيار كم رنگ  )و دوستان شوند و نقش ساير اعضاء شبكه (خواهر/ برادر، خويشاوندان

در مجموع، زندگي سالمندان در اطراف شبكه خويشاوندان نزديك آنان متمركز است. در بين 

هم اين فرزندان و همسران هستند كه نقش حمايتي را براي سالمندان ايفا مي خويشاوندان نزديك 

كنند. دريافت حمايت از فرزندان قابل اتكا و پايدار است و سالمندان در تمام شرايط مي توانند به 

كمك مي كند و امكان  آنان به تقويت روابط فرزندانشانبا  تماس سالمندانآنان وابسته باشند. 

با توجه به نيازهاي پزشكي و خدماتي مورد نياز اما  ت در زمان نياز را افزايش مي دهد.يدريافت حما

الزم است در سياستگذاري ها  كافي نيست و  سالمندان، حمايت دريافتي از خانواده به تنهايي

حمايت سازمانهاي رسمي و نهاد هاي غير رسمي از سالمندان از طريق حمايت از خانواده مدنظر 

  يرد.قرار گ
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