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 چکیده
ماننـد،   می ای رایج در بیشتر روستاهای ایران است که در مورد تأثیر آن بر کسانی که در روستا باقی مهاجرت پدیده

کمتر تحقیق شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتمـایی سـالمندان روسـتایی    

های مناطق روستایی این منطقه، برخی یا تمام فرزندان مهاجرت  پردازد. در اغلب خانواده در شهرستان بردسکن می

روستایی دارای حداقل یک فرزند زنـده ماـاح س سـاختمند     سالمند 957اند. برای رسیدن به هدف تحقیق، با  کرده

سـاخته بـود کـه در تن ـی  آن از      صـورت پیمایشـی و بـا اتکـا بـر پرسشـنامس محقـق        انجام شـد. روش تحقیـق بـه   

ای و ترکی ـی از   گیـری نندمرحلـه   گویان بـه شـیون نمونـه    های استاندارد و معمول بهره گرفته شد. پاسخ پرسشنامه

روستا انتخاب شدند. نتایج نشـان دادنـد کـه مهـاجرت      3گیری تاادفی ساده از  ای و نمونه خوشهگیری  روش نمونه

فرزندان اثری منفی بر حمایت یاطفی و حمایت ابزاری والدین سالمند دارد، در یین حال، والدین از حمایت مـادی  

های خـود   دن ال ج ران کاستی یشتر بهرسد فرزندان مهاجر با حمایت مادی ب ن ر می برند. به فرزندان مهاجر بهره می

حمایـت   های مختلف طور کلی بررسی اثر مهاجرت فرزندان بر جن ه به. هستند اجتمایی حمایت دیگر های در جن ه

های متفاوتی دارد و والـدین سـالمند از مهـاجرت فرزنـدان      اجتمایی والدین سالمند نشان داد که این تأثیرات جن ه

 شوند. مند می خود ه  متضرر و ه  بهره
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وطرحمسئلهمقدمه

دلیل اهمیـت نن   های دیگر بررسی شده که به سالمندان بیش از گروهحمایت اجتماعی در مورد 

های زندگی ننـان   در سنین پیری است. نقش حمایت اجتماعی از سالمندان در بسیاری از جنبه

اثبـات شـده اسـت. یـ ثیر حمایـت اجتمـاعی بـر سـ مت          شناخته شده و در مطالعات گوناگون 

سـردگی و ااـطرا ، احسـاو خودارزشـی و     فیزیکی و جسـمی، راـایت از زنـدگی، کـاهش اف    

نفس، کاهش احساو ینهایی و انـزوا، کیفیـت زنـدگی و معموعـچ نناـه سـال وردگی        اعتمادبه

(. عوامـل  Keating & Philips, 2008, 5اثبـات رسـیده اسـت      شـود، بـه   نمیز نامیده می موفقیت

واده کام ً برجسته م تلفی در حمایت اجتماعی از سالمندان دخیل هستند اما نقش اعضای خان

دهنـد و   فرد است. بیشترین حمایت اجتماعی سالمندان را اعضای خانواده انعام مـی  و منحصربه

یوانـد یـ ثیر زیـادی بـر حمایـت       هر عاملی که دسترسی سالمندان به خانواده را یغییر دهد مـی 

 ثیرگـاار باشـد   رسد مهاجرت فرزندان یکی از این عوامـل ی  نظر می اجتماعی ننها داشته باشد. به

کند. مهـاجرت فرزنـدان    که سطح حمایت اجتماعی از والدین سالمند را دست وش یغییرایی می 

همـراه   یغییرایی را در ساختار و کارکرد خانواده ازجمله حمایت اجتماعی از اعضـای سـالمند بـه   

لمند های ی ثیر مهاجرت فرزندان بر حمایـت اجتمـاعی والـدین سـا     دارد. شناخت میزان و جنبه

نیازمنــد بررســی و مطالعــچ بیشــتری اســت و منــار  روســتایی در ایــن زمینــه بــرای مطالعــه 

یرند. روستاهای شهرستان بردسکن  در استان خراسـان راـوی( ـ هماـون بسـیاری از       مناسب

انـد. براسـاو نمارهـای موجـود،      روستاهای کشورـ مهاجرفرستی شدیدی را پشت سـر گااشـته  

نفـر کـاهش یافتـه     0333( حـدود  5035-03سال   5اکور ری جمعیت روستایی شهرستان م

نفر(. سهم جمعیت سالمند از کل جمعیت در همان منار  اندکی  03480به  43404است  از 

و  0/50حدود دوبرابر نواحی شهری نن بوده اسـت  در روسـتاها    5003کاهش داشته و در سال 

های سنی  داد زیادی از جمعیت گروهدرصد(. چنین یصویری نشان از مهاجرت یع 0/8در شهرها 

یر از روستاهای شهرستان دارد. بیشتر این مهاجران، فرزنـدان سـالمندانی هسـتند کـه در      جوان

هـای   اند. ی ثیر مهاجرت فرزندان بر سـالمندان روسـتایی در بسـیاری از ب ـش     روستا باقی مانده
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ردن ب شی از خأل موجـود در  دنبال پرک درستی شناخته نشده و پژوهش حاار به زندگی ننان به

زمینچ حمایت اجتماعی سالمندان است. مسئلچ اساسی یحقی  این است که مهـاجرت فرزنـدان   

چه پیامدهایی بر حمایت اجتماعی در سه جنبچ مورد نظر این مقاله ـ حمایت عارفی، حمایـت   

 ـ از والدین سالمند ساکن در منار  روستایی دارد.  ابزاری و حمایت مادی

 

هاينظريوتجربينهزمي

اند و برخی رویکردهای نظری  ها با یکدیگر متفاوت سالمندان در منار  م تلف از بسیاری جنبه

اند. از نظر ننهـا بـا    ها پرداخته شناسی انتقادی به این یفاوت شناسی انسانی و پیری ازجمله محیط

انـد،   مات رسـمی مواجـه  های روستایی با مهاجرفرستی جوانان و نبود خـد  یوجه به اینکه محیط

یوانـد   های اجتماعی غیررسمی بین سالمندان نقـا  روسـتایی و شـهری مـی     نقش مؤثر حمایت

شناسـی انسـانی، اسـتد ل     (. با یوجه به مفرواات محـیط Coward et al., 1993متفاوت باشد  

ایندها رور کامل واعیت سالمندان روستایی را درک کرد بدون اینکه فر یوان به شود که نمی می

دیـدگاه   های مربو  به ننها را در نظر گرفت. یمرکز اصـلی  های سال وردگان را با محیط و یعامل

شـده و   مفاهیم سنتی سال وردگی است کـه خـرد درک   5شناسی انتقادی بر ساختارزدایی پیری

در  (.  وزKeating & Philips, 2008, 5کشـاند    های مرسوم را به چالش مـی  رویکردها و یحلیل

شـان در حاشـیه قـرار دهنـد،      یوانند افراد را بـا افـزایش سـن    مورد اینکه چگونه فضا و مکان می

کننـد، افـراد مسـن سـرمایچ      که جوانان روستا را یرک مـی  صحبت کرده است. از نظر وی، زمانی

(. Laws, 1997شـوند    واقع می 0دهند و غالباً بیشتر مورد یبعیض اجتماعی مهمی را از دست می

های زندگی ازجمله حمایـت   رویکردهای ماکور، واعیت سالمندان در بسیاری از جنبه براساو

 یواند متفاوت باشد. اجتماعی ازسوی فرزندان در منار  شهری و روستایی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Deconstruction  

2. Discrimination  
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های اخیر بـرای یوصـیف سـاختارها و عملکردهـای حمـایتی       واژة حمایت اجتماعی در دهه

عنـوان   ( حمایـت اجتمـاعی را بـه   5031ندلمـن   کار رفته است. نلبـرت و   شبکچ خویشاوندی به

کننـد کـه باعـ      کننـدگانی یعریـف مـی    گان و ارائه کنند اریبارات زبانی و غیرزبانی بین دریافت

کاهش ناارمینانی از شرایط، خود، دیگران یا روابط با ننها و افزایش احسـاو کنتـرل فـردی در    

(. گویلیـب حمایـت اجتمـاعی را    Mattson & Gibb Hall, 2011, 182شـود    یعربچ زندگی مـی 

شمارد که انطباق، کرامت، یعل  و رقابـت را از رریـ  یبـاد ت     فرایندی یعاملی در روابطی برمی

ب شـد. نکتـچ مشـترک یعـاریف      شـناختی بهبـود مـی    شدة منابع فیزیکـی و روان  واقعی یا فراهم

 است. کنندة حمایت  کننده و دریافت شده، فرایند یعاملی بین حمایت ارائه

ای از نظـر جغرافیـایی از    با یوجه به اینکـه خـانوادة هسـته    مهاجرتوحمايتاجتماعي:

هـا بـرای اهـدا  و حمایـت      هـا و احتمـال   یر خود جدا شده، فرصت اعضای خویشاوندی گسترده

متقابل کاهش یافته است. در چنین شرایطی سالمندان چه انت ابی خواهند داشت؟ در پاسخ به 

فـر    5مرایبـی  نام مدل جبرانی سلسـله  مدل مطرح شده است. مدل ن ست، بهاین پرسش، دو 

کننـد. بـا    مرایـب انت ـا  مـی    شان را براساو نوعی سلسله کند که سالمندان منابع حمایتی  می

شـود    های اجتماعی افـراد سـالمند بـرای سـه نیـاز اساسـی ارائـه مـی         یوجه به این مدل، شبکه

زمـان بـا ننکـه     دگی روزمره، و کمک در مواقـع بحرانـی. هـم   های زن همنشینی، کمک در فعالیت

مرایبی  روند، حمایت اجتماعی سالمندان نشکارا با یرجیحات سلسله ها از دست می اعضای شبکه

رسد و درنهایـت   ها می شود و به دوستان و همسایه شود که با خویشاوندان شروع می مش ص می

عنوان  (. سالمندان، خویشاوندان را به005، 0330گردد  سگرین،  های رسمی ختم می به سازمان

 گیرند. یرین منبع حمایت در نظر می مطلو 

شود که بر ماهیت امر  وظیفـه(   ( نامیده می5013 لیتواک،  0مدل دیگر، مدل وظایف خاص

، 5031کند  کوششی،  کننده ی کید می های حمایت  های عناصر گوناگون و ساختار گروه و ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. hierarchical compensatory model 

2. task-specific model 
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شود که وظـایف متفـاوت مسـتلزم منـابع متفـاوت حمـایتی اسـت          ن مدل فر  می(. در ای40

هایی که نیازمند نزدیکی منابع حمایتی است ـ مثل ننهـایی کـه حالـت اورژانسـی دارندــ        پاسخ

هـای اجتمـاعی و اوقـات فراغـت اغلـب       شود، فعالیـت  دست همسایگان انعام می بیش از همه به

گـااری   ای از خدمات حمایتی که نیازمند سـرمایه  ایرد، دستهپ وسیلچ گروه هما ن صورت می به

دسـت   شوندــ عمـدیاً بـه    زیاد، وقت و انرژی است ـ مثل ننهایی که به مراقبت فردی مریبط مـی  

یرین رابطه را با سالمند دارنـد  معمـو ً همسـر یـا فرزنـد( انعـام        کسانی که بیشترین و نزدیک

هـای   کننـدگان حمایـت   فـردی بـرای ارائـه    هـای  قبـت که دفعات و شدت مرا شوند. درصوریی می

شوند. نهادهـا   یه میکار گر  ای ]پرستاری[ در خانه به  فرسا شود، خدمات حرفه غیررسمی راقت

گیرند. در مدل لیتواک به اهمیت مهاجرت یوجه شـده و کـانتور نن را     در نخرین مرحله قرار می

یـرین منبـع کمـک در انعـام امـور اولیـچ        بعنوان مناسـ  دهد  نظام خانوادگی به چنین شرح می

که با درنظرگرفتن پراکندگی  شود، درحالی خانواده که مستلزم صمیمیت است در نظر گرفته می

کنند صرفاً بـرای حمایـت در امـوری کـه      شان زندگی می جغرافیایی، فرزندانی که دور از والدین

 (.40، 5031مستلزم نزدیکی مکانی نیستند، مناسب خواهند بود  کوششی، 

بنابراین، مهاجرت گستردة اعضای خانوار، نزدیکی و احتمال دسترسی بـه فرزنـدان را بـرای    

کـم   فرزنـدان ارزشـمند اسـت  دسـت     ـ  بودن والدین که نزدیک سالمندان مشکل ساخته، درحالی

برای والدین( و با یوجه به رفتار حمایتی و دیگـر اشـکال یمـاو نتـایم مهمـی دارد. نزدیکـی و       

کنـد.   ویژه فرزندان، میزان و نوع حمایت اجتماعی از سالمندان را یعیـین مـی   حضور همراهان به

کننده بـا سـالمند    برخی از انواع حمایت از سالمندان ینها زمانی ممکن است که اعضای مراقبت

شـود   قدری نزدیک باشند که ارائچ این کمـک ممکـن شـود. اغلـب فـر  مـی       همراه باشند یا به

گونـه   کنند ولی همان کنند همدیگر را حمایت می سالمندانی که با یکدیگر زندگی می فرزندان و

دهنـد، ننهـا    اقامتگـاه نشـان مـی    ( دربـارة حمایـت فرزنـدان غیـرهم    5001  5که نایویداد و کروز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Natividad and Cruz 
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اند که سـطح    برخی نشان دادهکنند.  یعهدشان را یاحدودی درمورد والدین سالمندشان حفظ می

تماعی، یابع نزدیکی مکانی نیست. ممکن است فرزندانی که نزدیـک والـدین   یماو و حمایت اج

کنند کمتر از فرزندانی که دوریرند ولی منابع اقتصادی بیشـتری در اختیـار دارنـد و     زندگی می

ونقل ]یا اریباری[ پیشرفته بیشتر سود ببرند، از والدین خـود حمایـت    یوانند از وسایل حمل می

 (. Crimmins & Ingegneri, 1990, 4مؤثر داشته باشند  

شود. فر   با یوجه به نناه مطرح شد، مدل یحلیلی پژوهش در اینعا ارائه میمدلمفهومي:

اصلی نن است که مهاجرفرستی فرزندان  غالباً بزرگسال(، بر مبادلچ حمایتی بین فرزندان مهاجر و 

شود. یبـاد ت   لدین سالمند مش ص میگاارد و اثر نن بر حمایت اجتماعی وا والدین ننها ی ثیر می

ها فواید و دستاوردهایی برای سالمندان دارند و از جهـایی دیگـر منعـر بـه      حمایتی از برخی جنبه

برخی از عوامل مؤثر بر یباد ت حمایت اجتمـاعی،   شوند. ها برای سالمند می دادن مضرات و ازدست

هـای فرزنـدان قـرار     گر یحت یـ ثیر ویژگـی  شود و برخی دی به موقعیت والدین و دیگران مربو  می

کنند و از رریـ    صورت متغیرهای کنترل در رابطچ ماکور عمل می ها یا عوامل به دارند. این ویژگی

 اند.   شود ـ یحقیقات یعربی هم این مواوع را نشان داده ننها رابطه یشدید یا یضعیف می

 

 

 

 

 . مدل تحلیلی تأثیر مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتماعی والدین سالمند روستایی1شکل 

مهاجرت 
فرزندان به 
 خارج 

 متغیرهای کنترل
 هل، وضعیت سواد، سن و جنس(أسالمتی، وضع درآمدی، وضعیت توالدین )وضعیت 

 هل، وضع درآمدی، وضع سواد، جنسیت(أوضع توضعیت فرزندان )

 حمایت )با فرزندان( ةمبادل

 دستاوردها برای والدین

 (مادی، خدماتی، اجتماعی)

 ها برای والدین دادنازدست

 (مادی، خدماتی، اجتماعی)

 ثیرات خالصأت

بر حمایت 

اجتماعی والدین 

 سالمند
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روشتحقيق
هـا بـا    شمار نورد. داده های پیمایشی یا میدانی به یوان جزو روش روش کلی پژوهش حاار را می

انـد.   دسـت نمـده   هـای سـاختمند بـه    مصـاحبه صـورت   استفاده از پرسشنامه رراحی شـده و بـه  

های اسـتاندارد در زمینـچ حمایـت     پرسشنامچ یحقی  با یوجه به رویکردهای نظری و پرسشنامه

دانسـت، یهیـه شـدند. در ینظـیم      هـایی کـه پژوهشـگر ننهـا را  زم مـی      اجتماعی و نیز پرسش

سشـنامچ حمایـت   پرسشنامه از چندین پرسشنامچ رایـم در مـورد حمایـت اجتمـاعی شـامل پر     

FSSQاجتمــاعی دوک دربــارة حمایــت اجتمــاعی کــارکردی  
5  )Landernan et al., 1989 ،)

(، و مقیاو حمایـت اجتمـاعی بـرلین    5030پرسشنامچ حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران  

ها استفاده شد. ع وه بر اینهـا، از برخـی    عنوان مبنای رراحی سؤال ( به0350 شواریزر و شولز، 

( بهـره گرفتـه شـد.    0335( و نـودل و سـینگتناای    5031ویـژه کوششـی     لعات دیگر بـه مطا

هـای مربـو  بـه     فر  ها و بررسی پیش ها، با یوجه به ماهیت داده منظور یعزیه و یحلیل داده به

هـای م تلـف یحلیـل دو و چنـدمتغیره اسـتفاده شـد. در ایـن زمینـه، از بررسـی           ننها از روش

افـزاری   ها و رگرسیون چندمتغیره در بستچ نرم ، نزمون مقایسچ میانگینهای دومتغیره همبستگی

 ( بهره گرفته شد.  SPSSبرای علوم اجتماعی  

محل زندگی کنـونی  متغیر مهاجرت فرزندان با پرسشی دربارة  تعاريفعملياتيمتغيرها:

شـدند. در   عنوان مهاجر در نظر گرفتـه  فرزند مش ص شد و فرزندان ساکن در خارج از روستا به

مورد حمایت اجتماعی، سه جنبچ حمایت بررسی شد. حمایـت عـارفی بـا سـه پرسـش دربـارة       

کردن به مشک ت، هواداری و یوجه به سالمند، و اظهار محبت و مشورت در  رویی و گوش گشاده

امور م تلف  حمایت مادی با دو پرسش در زمینچ کمک نقدی یا پولی، و کمک کا یی یا هدیه  

کـردن محـیط خانـه یـا یعمیـرات نن،       ت ابزاری با سه پرسش در مورد کمـک در مریـب  و حمای

. 0مراقبت و پرستاری در موارد اروری، و همراهی برای کارهای خارج از روسـتا ارزیـابی شـدند   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire 

سالمندان  ی مناسبهنگام مااح ه با زبان ها پرسششود. این  می ها پرداخته پرسشدر اینجا فقط به محتوای . 0

 . ندپرسیده شده بود



 ... مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتماعی اتتأثیر                                          حسین محمودیان و حسین ضرغامی

08 

هـای هـر    موقع ارائه شده بودند. معمـوع نمـره   از خیلی زیاد یا هیچ ای گزینه5صورت  ها به پاسخ

سـاخت.   میزان حمایت اجتماعی وی از سالمند را در نن جنبه مش ص مـی  فرزند در هر جنبه،

 برای برنورد کل حمایت، از میانگین حمایت ننها در هر بعد استفاده شد.  

شده مورد نزمون قـرار گرفـت و    پیش از اجرای نهایی، پرسشنامچ رراحی آزمونمقدماتي:

های مربو  به  ه، نزمون پایایی پرسشپرسشنام 01نوری  های  زم انعام شد. پس از جمع یعدیل

درصـد   10حمایت اجتماعی با استفاده از نزمون نلفای کرونباخ انعام شد و نلفای مربو  به نن 

 ها بود.   و گویای حد مورد قبول سازگاری درونی گویه

سال ساکن در نقـا  روسـتایی شهرسـتان بردسـکن،      83یمامی افراد با ی جامعةآماري:

هزار نفـر  5، نزدیک به 5003دادند که رب  سرشماری سال  حقی  را یشکیل میجامعچ نماری ی

منظور برنورد حعم نمونه از فرمول کـوکران اسـتفاده شـد و     بودند. به زن(  0435مرد و  0030 

گویـان   دست نمد، کـه بـا یوجـه بـه همگنـی بـا ی پاسـخ        نفر به 051برنورد اولیچ حعم نمونه، 

 نفر در نظر گرفته شود.  013یصمیم گرفته شد نمونچ نهایی  همه، راایتب ش بود. بااین

هـایی   ای نام نهـاد. نمونـه   گیری را باید روش چندمرحله روش کلی نمونه گيري:روشنمونه

شـوند، یقریبـاً    ای وسیع و با پراکندگی زیاد گرفته می ای در جامعه های مصاحبه که برای بررسی

(. روسـتاهای  38، 5083اند  مـوزر و کـالتون،      شدهای انت ا همیشه براساو روش چندمرحله

موجود در سه ب ش شهرستان درون هر ب ش یقریباً بیشترین مشابهت را با یکدیگر دارند و بـا  

های دیگر یفاوت نسبتاً بیشتری دارند. با یوجه به نشنایی نویسندگان این مقاله  روستاهای ب ش

بندی موجـود راـایتب ش بـود.     براساو یقسیم با منطقه و صحبت با مطلعان، یفکیک روستاها

ابتدا یصمیم گرفته شد از هر سه منطقه در نمونچ نهایی روستایی وجود داشته باشـد. سـ س در   

بندی دیگری صورت گرفت کـه اسـاو نن، یعـداد جمعیـت هـر روسـتا بـود.         هر منطقه یقسیم

ربـ  نن یفکیـک    یـرین م کـی بـود کـه     براساو مطالعات موجود، یعداد جمعیت در دسترو

 533پایر بود. در هر منطقه، روستاها در سه دسته روسـتاهای زیـر    روستاها را از یکدیگر امکان

نفر یقسیم شدند و از هـر   533نفر و روستاهای با جمعیت بیش از  533یا  533نفر، روستاهای 
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روسـتا قـرار    0کشی انت ا  شد. به این یرییب، در نمونچ نهایی  صورت قرعه دسته، یک روستا به

 داشت. 

شـیوة یصـادفی و براسـاو     گویان به عنوان گام نهایی، پاسخ شدن نام روستاها و به با مش ص

یری را در  ار عات کامل 5های بهداشت روستایی انت ا  شدند. جدول  فهرست موجود در خانه

ربـ   شدن روستاهای نمونـه و یعـداد سـالمندان نن،     دهد. پس از مش ص این زمینه نشان می

کـه در   ای گونـه  قاعدة مرسوم از روش نامتناسب با حعـم بـرای یوزیـع نمونـه اسـتفاده شـد  بـه       

یـک   روستاهای با یعداد سالمندان کمتر، نسبت حعم نمونچ بیشتری در نظر گرفته شد. در هیچ

 درصد حعم جمعیت سالمند نن نشد.  53از روستاهای مورد مطالعه، حعم نمونه کمتر از 



 1131ای آن، سرشماری شبکة بهداشت سال  های نمونه تاهای منتخب و ویژگی. روس1جدول 

کلجمعيتنامروستانامبخش
تعدادسال06تعدادافرادباالي

پرسشنامه مجموعزنانمردان

کوه ایه و 

 مرکزی

 00 43 08 54 85 نهوبم

 01 15 40 00 055 خمی

 13 503 550 35 340 کبودان

 صحرا و درونه

 50 55 1 3 50 خنعری

 54 53 3 53 00 باقریه

 58 530 58 50 5140 درونه

 جلگه و شهرنباد

 50 50 1 50 508 نباد عبدل

 48 13 08 40 508 نبادک علی

 10 530 03 00 0305 نباد رکن

 051 101 035 050 5110 روستا 0 معموع
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هايافته

در پژوهش حاار، از معموع سـالمندان  اجتماعينمونه:-هايجمعيتيواقتصاديويژگي

های نمـاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و       نفر برای انعام بررسی 051مورد مصاحبه، پاس نامچ 

دلیل مشک یی که داشتند از رونـد یحلیـل حـا  شـدند. یوزیـع       ها به یعداد کمی از پرسشنامه

مشـاهده   0جـدول   شـده براسـاو واـعیت ی هـل ننهـا در      نمونچ یحقی  در روستاهای مطالعـه 

اندازه است و زنان فقط سه نفر بیشـتر   شود. یعداد مردان و زنان نمونچ این مطالعه، یقریباً هم می

درصد نمونه در هنگـام مصـاحبه دارای همسـر     84اند. از نظر واعیت ی هل، نزدیک به  از مردان

این گـروه را بـه خـود     درصد 30گان بسیار بیشتر بود و نزدیک به  بودند. سهم زنان از یعداد بیو

داد. واعیت مـاکور در روسـتاها یفـاوت زیـادی دارد و در برخـی روسـتاها سـهم         اختصاص می

(. میـانگین سـن افـراد نمونـه     0گان بیش از سالمندان دارای همسـر اسـت  ن.ک. جـدول     بیوه

 یر بودند  میانگین سن مردان حدود سال مسن 5/0سال بود و مردان نزدیک به  3/15درمعموع 

درصد( فاقـد سـواد خوانـدن و نوشـتن بودنـد و       4/88سال(. بیشتر سالمندان   8/13و زنان  10

نفر از افراد، سوادی در حد خواندن و نوشتن داشـتند.   534سهم زنان بسیار بیش از مردان بود. 

نفر اع م کردنـد کـه سرپرسـت خـانوار ننهـا فاقـد شـغل و         500فرد پاس گو،  015از معموع 

 544شـود. شـغل سرپرسـت     درصد نمونه را شامل می 54مش ص است، که بیش از درنمدزایی 

نفر بازنشسـته،   5های دیگری داشتند   درصد( کشاورزی یا دامداری بود و بقیه شغل 0/43نفر  

 های متفاویی داشتند(. نفر شغل 1نفر بنایی یا کارگری ساختمانی، و  3

گویان، میانگین درنمـدی کـل نمونـه     رات پاسخاز نظر سطح درنمدی خانواده، با ایکا بر اظها

هـزار  533شود که براساو جنسیت، یفاوت زیادی درحـدود   هزار یومان برنورد می435درحدود 

شود. اگرچه بیشترین سالمندان واـعیت   هزار یومان( دیده می 053و زنان  450یومان  مردان 

دهد کـه   ، میانگین درنمد نشان میمیلیون یومان اع م کردند 5هزار یا 533شان را بین  درنمدی

هـزار یومـان درنمـد    033درصـد زیـر    43هزار یومان و حدود 533درصد کمتر از  13نزدیک به 

دارند که نشان از گسترش فقر بین سالمندان دارد.
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 . توزیع نمونه در روستاهای منتخب برحسب وضعیت زناشویی2جدول 

قه
نط
م



نام

روستا
 جنسيت

 وضعيتتأهل

قه مجموع
نط
م

تا
س
رو
م
نا



 جنسيت

 وضعيتتأهل

داراي مجموع

 همسر

فوت

 همسر

داراي

 همسر

فوت

 همسر

ی
کز
مر
 و 
یه
ه ا
کو

 

 نهوبم

 50 0 0 مرد
اد
رنب
شه
 و 
گه
جل

 

 نباد رکن

 40 8 08 مرد

 05 50 50 زن 51 54 0 زن

 10 53 55 هر دو جنس 00 51 50 هر دو جنس

 کبودان

 08 4 00 مرد
عبدل 

 نباد

 1 3 1 مرد

 5 0 0 زن 40 08 8 زن

 50 0 0 هر دو جنس 13 43 03 هر دو جنس

 خمی

 54 0 55 مرد
علی 

 نبادک

 05 0 00 مرد

 05 1 54 زن 00 50 55 زن

 48 53 08 هر دو جنس 01 55 00 هر دو جنس

نه
رو
 د
ا و
حر
ص

 

 باقریه

 1 3 1 مرد

 معموع

 511 00 555 مرد

 533 535 10 زن 1 5 0 زن

 051 501 003 هر دو جنس 54 5 0 هر دو جنس

 خنعری

       1 3 1 مرد

       5 0 0 زن

       50 0 53 هر دو جنس

 درونه

       01 0 04 مرد

       00 58 50 زن

       58 50 01 هر دو جنس
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فرزند داشتند که متوسط یعداد فرزنـدان   0514شده درمعموع  نمونچ مطالعه تعدادفرزند:

واعیت سـالمندان   0نفر بود و نشان از باروری با ی ننها در گاشته دارد. شکل  30/8زندة ننها 

فرزند زنده بیشـترین   8و  5دهد که در نن سالمندان دارای  را از نظر یعداد فرزند زنده نشان می

روشنی بیـانگر   فرزند قرار دارند. این نمار به 3و  1و پس از نن   اند اختصاص دادهسهم را به خود 

 پتانسیل با ی شبکچ خانوادگی بین سالمندان روستایی است. 

 

 

 . نمودار توزیع نمونه براساس تعداد فرزندان زنده )درصد(2شکل 



گرچه اندازة شبکچ خـانوادگی سـالمندان مـورد مطالعـه در حـد       وضعيتاقامتفرزندان:

با یی است، دسترسی به فرزندان عمدیاً با یوجه به واعیت اقامتی و میزان نزدیکی مکانی ننـان  

شود. به همین دلیل باید واعیت فرزندان را از نظر محل اقامتی بررسی کرد. با یوجه  یعریف می

یهیه شد، که در نن دو متغیر مهم دیگر نیز همراه واـعیت   4 شده، جدول های گردنوری به داده

یری ارائه شود. بیشتر سالمندان  اندکی بیش از  اقامت کل فرزندان ذکر گردید یا ار عات دقی 

دوسوم کل نمونه(، جزو نن دسته از والدینی هستند که هم فرزندانی ساکن در روسـتای محـل   

رج از روستا دارند. کمتـرین درصـد سـالمندان ننهـایی     زندگی خود و هم فرزندانی ساکن در خا

اند و همه در همان روستا اقامت دارند. جالب  شان مهاجرت نکرده یک از فرزندان هستند که هیچ
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درصد در روستای محل زندگی سالمند اقامـت دارنـد و بیشترشـان     0/45اینکه از کل فرزندان، 

درصد کـل فرزنـدان    03درصد  نزدیک به  0/00د اند. از کل فرزندان، حدو خارج از روستا ساکن

کیلومتر اقامت دارند کـه امکـان دسترسـی بـه ننهـا       03مهاجر( در فاصلچ نزدیک یعنی کمتر از 

 بیشتر است. 

 

 . توزیع نمونه براساس جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت اقامت فرزندان )درصد(۴جدول 

 وضعتأهل جنسيت
مجموعخارجازروستاوضعيتاقامتتمامفرزنداندر

 تعداد درصداقامتتمامفرزنداناقامتبرخيفرزندانکدامازفرزنداناقامتهيچ

 مرد

 555 8/31 0/55 5/83 0/55 دارای همسر

 00 4/50 4 3/8 1/5 همسر  فوت همسر( بی

 511 533 0/50 0/81 8/50 معموع

 زن

 10 8/43 0/3 4/00 0/0 دارای همسر

 531 4/50 0/53 4/00 1/5  فوت همسر(همسر  بی

 533 533 0/01 0/83 0/0 معموع

 معموع

 003 0/80 50 3/44 1 دارای همسر

 500 5/08 0/55 0/00 1/5 همسر  فوت همسر( یب

 051 533 0/00 5/83 1/3 معموع



پرسشنامچ یحقی  در دو قسـمت جداگانـه یهیـه شـده بـود، ب شـی از       تحليلدومتغيره:

فرزنـد ننهـا بـود کـه از      0514سـالمند و ب شـی دیگـر مربـو  بـه       051ها مربو  بـه   پرسش

منظـور انعـام یحلیـل دومتغیـره، متغیرهـای       شان پرسیده شده بودند. در این قمست، به والدین

های خـود ننهـا اسـت راج شـد،      سالمند از داده مربو  به فرزندان و متغیرهای مربو  به والدین

، انعام نشدای  رو یعداد افراد در این دو حالت متفاوت است. اگرچه با هیچ فرزندی مصاحبه ازاین

دسـت نمـد و در پرسشـنامه جداگانـه      یک فرزندان ننها ار عایی به اما از سالمندان در مورد یک

های چندمتغیرة مربـو  بـه والـدین     ان در یحلیلثبت شد. برای ننکه متغیرهای مربو  به فرزند
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گنعانده شود، باید مش ص گردد که چگونه ار عات فرزندان هر سالمند به یـک عـدد یبـدیل    

ها براساو یک معیـار،   داده 5ساختن های م تلف برای متراکم شوند. پس از بررسی و انعام روش

ای متغیـر   ز نسبت یا درصد یوزیع مقولـه استفاده از میانگین در مورد برخی متغیرها و استفاده ا

شمار نمد. استفاده از همبستگی دومتغیره براسـاو   در برخی متغیرهای دیگر، بهترین انت ا  به

هـای م تلـف    دهد. در مورد جنبه نشان می 5این دو معموعه داده، مواوع ماکور را در جدول 

ت از درصـد فرزنـدان مقـیم در    حمایت اجتماعی از میانگین استفاده شد و در مورد محـل اقامـ  

شود که  مشاهده می 5عنوان مقادیر متناظر متغیرهای مریبط. با این یوایح، در جدول  روستا به

روابط بین این متغیرها در سطح یغییریافته، یفاوت چنـدانی بـا روابـط در سـطح فـردی نـدارد.       

شـود،   کونت دیده مـی بیشترین یفاوت مقادیر همبستگی در رابطچ بین حمایت ابزاری و محل س

گویان با واعیت فـردی فرزنـدان، کـاهش دارد،     درصد در واعیت مربو  به پاسخ 54که حدود 

هرچند در معناداری رابطه یفاویی ایعاد نشده است. رابطچ بقیچ متغیرها نیز یقریباً ماننـد رابطـچ   

 شده در سطح متغیرهای فردی است.  مشاهده

پـردازیم. محـل زنـدگی     به بررسی روابـط دومتغیـره مـی   با درنظرگرفتن این یوایح، اکنون 

درصـد ارمینـان( دارد.    00فرزندان با هر سه جنبچ حمایت اجتماعی رابطچ معناداری  در سطح 

شود. ن ست ننکه محل زندگی بـا حمایـت مـالی     چند نکتچ درخور یوجه در این روابط دیده می

مهاجر بیشتر باشند، حمایت مالی ننهـا از  والدین سالمند رابطچ مثبت دارد یعنی هرچه فرزندان 

شود. درمقابل، انواع دیگـر حمایـت اجتمـاعی یحـت یـ ثیر مثبـت        والدین سالمند هم بیشتر می

اقامتگاهی با فرزنـدان  یـا یحـت یـ ثیر منفـی مهـاجرت فرزنـدان( قـرار دارد. نکتـچ جالـب،            هم

اسـت. همبسـتگی اـعیف     همبستگی پایین مهاجرت فرزندان با حمایت عارفی والدین سالمند

معنـای کمـک عـارفی     یواند نشانچ نن باشد که وجود فرزندانی نزدیک لزوماً به این دو متغیر می

جز با حمایت مالی، با سه متغیر دیگـر جـدول    بیشتر به والدین سالمند نیست. حمایت ابزاری به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aggregate  
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بـر خانـه، یعمیـر    دهد. حمایت ابزاری اموری چون یمیزکردن دورو همبستگی با یی را نشان می

شـود   دیدة منزل مسکونی، کمک هنگام بیماری و چنین مواردی را شامل می های نسیب قسمت

هـایی بـه     نوعی نیازمند اریبا  رودرروی حامی با فرد نیازمند کمک است. چنـین حمایـت   که به

یی ها در ایـن زمینـه در سـطح بـا      همین دلیل همبستگی روابط عارفی و نزدیک نیاز دارند، به

 دست نمدند. به



 شدة سطح والدین های متراکم های سطح فرزندان و داده . همبستگی دومتغیره براساس داده۵جدول 

 
هايدرسطحفردي)فرزندان(روابطباتوجهبهداده

 محل زندگی حمایت عارفی حمایت ابزاری حمایت مالی

  حمایت مالی  میانگین(
**311/3 **043/3 **003/3 

  040/3** ابزاری  میانگین(حمایت 
**504/3 **455/3- 

  550/3** 040/3** حمایت عارفی  میانگین(
**505/3- 

  -545/3** -053/3** 043/3** محل زندگی  درصد فرزندان مهاجر(

 هايتغييريافتهدرسطحسالمندانروابطباتوجهبهداده

  نزمون دودامنه(  35/3معناداری در سطح  **        35/3معناداری در سطح *

 

ع وه بر محل سکونت فرزندان، متغیرهای دیگری هـم   روابطمتغيرهادرسطحفرزندان:

یوانند با انواع حمایت، رابطه یا همبستگی داشته باشند. از بین متغیرهای م تلف مـریبط بـا    می

ع حمایت همبستگی داشته باشند مد رسید ممکن است با انوا نظر می فرزندان، پنم ویژگی که به

ارائه شد. متغیـر   8نظر قرار گرفت و نتایم همبستگی گشتاوری یا همبستگی پیرسون در جدول 

رور مسـتقیم در همبسـتگی مـورد اسـتفاده قـرار       برای مردان و زنان به 0و  5جنس با کدهای 

ن در واعیت بیـوه یـا   نفر از فرزندا 00گرفت. درخصوص واع ی هل با یوجه به اینکه درمعموع 

مطلقه قرار داشتند، در دستچ معردها قرار گرفتند و متغیر دووجهـی ایعـاد شـد. سـن، متغیـر      

رود. واـع سـواد و درنمـد اگرچـه متغیـر یرییبـی        کار می صورت مستقیم به ای است و به فاصله
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نظر گرفـت  ای در صورت فاصله یوان ننها را به هستند چون یعدا ربقات ننها هفت مورد است، می

ای هـم اسـتفاده    ای را برای ننها محاسبه کرد، البته اگـر از همبسـتگی ریبـه    و همبستگی فاصله

 کردند.   شد نتایم یغییر چندانی نمی می

شده، رابطچ بین واعیت درنمد فرزندان با حمایت مـالی مهـم و بـیش از     بین روابط مشاهده

د که فرزندان بـا واـعیت مـالی بهتـر از     شو های یحقی  مش ص می بقیه است. با یوجه به یافته

بودن( بر انواع حمایت  کنند. ی ثیر جنس فرزند  زن والدین سالمندشان حمایت مالی بیشتری می

اجتماعی منفی و بر یعامل اجتماعی خنثی است. نکتچ مهم، اثر منفی جنس فرزنـد بـر حمایـت    

های م تلف نن فقط با حمایـت   عارفی والدین سالمند است. رابطچ سن با متغیر وابسته و جنبه

اهمیت است.  مالی همبستگی زیادی دارد و همبستگی نن با دیگر متغیرهای وابسته، ناچیز و کم

واعیت ی هل فرزند رابطچ مثبتی با حمایـت ابـزاری از والـدین سـالمند دارد و فرزنـدان معـرد       

تظـار اسـت. بیشـتر    کننـد کـه ربیعـی و مـورد ان     حمایت ابزاری بیشتری از والدین سالمند می

کنند و در مواقع نیـاز، کمـک و حمایـت ابـزاری      نکرده با والدین خود زندگی می فرزندان ازدواج

رود. درمقابل، حمایت مالی فرزنـدان مت هـل بـیش از فرزنـدان معـرد       بیشتری از ننها انتظار می

ری شان بهتر است. درخصوص حمایت عارفی نیـز همبسـتگی معنـادا    است، چون واعیت مالی

یرین اریبـا  معنـادار دیـده     شود. در روابط بین سطح سواد و انواع حمایت، اعیف مشاهده نمی

 شود.   می

نکتچ جالب درخصوص رابطچ سطح سواد با حمایت عارفی والدین سالمند این اسـت کـه بـا    

یابـد. احتمـا ً فرزنـدان دارای سـطح      افزایش سطح سواد، سطح حمایت عارفی نیز افزایش مـی 

فر  که از نیاز عارفی والدین بیشتر خبر دارند، امکان اریبا  مـؤثریر و    یر، با این پیشسواد با

یوانـد نـوعی سـوگیری در     نورند. همانـین مـی   کارنمدیر با والدین را در زمینچ عارفی پدید می

گویـان یحـت    ارزیابی والدین از این نوع حمایت شکل گرفته باشد و احتمال اینکه ارزیابی پاسـخ 

ر سواد فرزندان خود قرار گرفته باشد وجود دارد. اینکه حمایت مالی فرزندان بـا یحصـی ت   ی ثی

 گردد.   یر است، به واعیت درنمدی و شغلی ننها برمی بیشتر، بیش از فرزندان با یحصی ت پایین
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 های مختلف حمایت اجتماعی با متغیرهای مربوط به فرزندان . همبستگی بین جنبه۶جدول 

وضعدرآمدوضعسوادوضعيتتأهلسن سجن متغير

 004/3** 300/3** 315/3** 535/3** -583/3** حمایت مالی

 308/3 381/3** -505/3** -350/3** -581/3** حمایت ابزاری

 550/3** 510/3** -303/3 -351/3** -515/3** حمایت عارفی

  نزمون دودامنه(    35/3معناداری در سطح  **        35/3معناداری در سطح *

 

رب  مدل مفهومی یحقی ، حمایت اجتماعی  روابطدومتغيرهدرسطحوالدينسالمند:

یوانند ی ثیرات مهمـی در   های والدین هم می های فرزندان نیست و ویژگی صرفاً وابسته به ویژگی

هـای   برای سنعش اریبا  بـین جنبـه   این زمینه داشته باشند. همانند روابط قبلی، در اینعا نیز

ای مـریبط بـا والـدین سـالمند، از اـریب       گوناگون حمایت اجتماعی و دیگر متغیرهـای فاصـله  

 (.  1همبستگی پیرسون استفاده شد  جدول 

های فرزندان اریبا  معناداری دارد و  جز با حمایت مالی، با دیگر حمایت سن سالمندان به

یابـد.   مایت عارفی و حمایت ابـزاری فرزنـدان کـاهش مـی    با افزایش سن سالمندان، سطح ح

هـای مریبـچ صـفر هسـتند، یعنـی       شده در ایـن قسـمت، همبسـتگی    های محاسبه همبستگی

شده باشد یا اثر یعاملی ننهـا   های بین دو متغیر بدون ننکه اثر سایر متغیرها کنترل همبستگی

بودن رابطچ اولیه مش ص شود و  ذ از بین رفته باشد. ممکن است با کنترل سایر متغیرها، کا

از بین برود یا یغییری نکند یا حتی افزایش یابد. واع سـ متی بـا حمایـت مـالی و حمایـت      

یرند، نیاز مالی کمتری دارند  رسد سالمندانی که سالم نظر می ابزاری همبستگی منفی دارد. به

همین صورت است. درواقع، شان بهتر است. واع درنمدی سالمندان نیز به  و یوانایی اقتصادی

افراد دارای س متی و درنمد بیشتر نیاز کمتری به حمایت مـالی و حمایـت ابـزاری فرزنـدان     

(. حمایت عارفی نیز اریبا  معناداری با واع س متی و درنمد سـالمند  1خود دارند  جدول 

ندارد. 
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 به والدین سالمند های مختلف حمایت اجتماعی با متغیرهای مربوط . همبستگی جنبه۷جدول 

 
وضعيتسوادوضعدرآمدوضعيتسالمتيوضعيتتأهلسن جنس

 -530/3 -005/3** -043/3** 003/3** 383/3 030/3** حمایت مالی

 -355/3 315/3 -580/3** -351/3 -503/3* 505/3* حمایت ابزاری

 500/3* 300/3 -31/3 305/3 -545/3** 503/3** حمایت عارفی

 

منظور کنترل بیشترین متغیرها  استفاده از رگرسیون چندمتغیره بهتحليلچندمتغيره:

در روابط ننها با متغیرهای وابسته، رایـم و مناسـب اسـت. انعـام رگرسـیون چنـدمتغیره بـه        

گام بیش از بقیه مورد اقبال و اسـتفاده   به چندین روش ممکن است که در بین ننها روش گام

کار گرفته شده اسـت. متغیـر وابسـته در ایـن مطالعـه، انـواع حمایـت         به است و در اینعا نیز

اجتماعی اسـت کـه بـرای هـر کـدام انعـام رگرسـیونی جداگانـه  زم اسـت و نتـایم نن در           

هـا در نـوع    ربط نمده است. یوایح و یفسیر جـداول ماننـد یکـدیگر و یفـاوت     های ذی جدول

ن ستین جدول نتایم بیشتر یوایح داده شده و متغیرها و میزان اثرگااری ننهاست. در اینعا 

 اند.  ها م تصر شرح داده شده بقیچ جدول

ن ستین متغیری که بیشـترین همبسـتگی را بـا حمایـت ابـزاری دارد،       حمايتابزاري:

همـین دلیـل در مـدل اول وارد شـده اسـت. واـعیت درنمـدی         مهاجرت فرزندان است و بـه 

ایت ابزاری از والدین سالمند دارد  بـا ورود ایـن متغیـر،    فرزندان نیز اثر درخور یوجهی بر حم

رود. ایـن   واحد با  مـی  5یابد و اریب بتای نن بیش از  اهمیت مهاجرت فرزندان افزایش می

بدان معناست که اگر واعیت مالی فرزندان یکسان باشد، اثر مهاجرت ننها بر حمایت ابـزاری  

فی است و با مهاجرت فرزندان، حمایت ابزاری ننان صورت من شود. این اثر به والدین بیشتر می

وارد شد، واعیت س مت خـود سـالمند    0یابد. متغیر بعدی که در مدل  از والدین کاهش می

است که ی ثیر منفی دارد و هرچه س متی سالمند بیشتر باشد حمایت ابـزاری از وی کـاهش   

شت. یفسیر ارایب دیگر نیـز ماننـد   یابد چراکه نیاز چندانی به این نوع حمایت ن واهد دا می

 همین مورد است.
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 . نتایج تحلیل چندمتغیره )رگرسیون( مربوط به حمایت ابزاری۸جدول 

مدل
193450

Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.
 333/3 -058/3 333/3 -010/3 333/3 -015/3 333/3 -033/3 333/3 -058/3 333/3 -035/3 مهاجرت فرزندان

واع درنمد 

 فرزندان
  008/3 333/3 000/3 333/3 000/3 333/3 034/3 333/3 051/3 333/3 

واع س مت 

 سالمند
    034/3- 333/3 005/3- 333/3 044/3- 333/3 035/3- 333/3 

نسبت فرزندان 

 مت هل
      500/3- 335/3 510/3- 330/3 513/3- 330/3 

فرزندان نسبت 

 پسر
        501/3 335/3 508/3 335/3 

 338/3 -543/3           سن سالمند

نزمون معناداری 

 Fمدل 
410/04 333/3 358/03 333/3 331/05 333/3 834/00 333/3 501/03 333/3 433/53 333/3 

همبستگی 

 Rچندگانچ 
035/3 010/3 403/3 453/3 411/3 405/3 

 R2 305/3 544/3 535/3 053/3 003/3 045/3اریب یعیین 

اریب یعیین 

 شده یعدیل
333/3 500/3 511/3 033/3 051/3 000/3 

 

یـوان بـه ارزیـابی ی ثیرگـااری      است که با یوجه به ارایب بتا مـی  8مدل نهایی همان مدل 

خالص هر متغیر بر حمایت ابزاری پرداخت. در اینعا نیز نقش مهاجرت فرزندان بیش از بقیـه و  

پس از نن، واعیت درنمد فرزندان و واعیت س مت سالمند قرار دارد. در مـدل نهـایی، حـدود    

شـود  بـا    وسیلچ شش متغیر واردشده در معادله یبیین می غییرات متغیر وابسته بهدرصد از ی 05

وسیلچ متغیرهای دیگری که در مـدل وارد   یوجه به اریب یعیین( و ب ش وسیعی از یغییرات به

 گردد.   اند، یبیین می نشده

یـرین عنصـر    حمایت مالی فرزندان از والدین به چند عامل بستگی دارد. مهم حمايتمالي:
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دهد که سالمندان بیوه، یا حـد زیـادی از حمایـت مـالی      واعیت ی هل سالمند است و نشان می

 شوند.  فرزندان برخوردار می



 نتایج تحلیل چندمتغیره )رگرسیون( مربوط به حمایت مالی .3جدول 

مدل
19345

Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.
 335/3 535/3 333/3 050/3 333/3 003/3 333/3 000/3 333/3 000/3 واع ی هل

 333/3 538/3 333/3 530/3 333/3 050/3 333/3 050/3   میانگین واع درنمد فرزندان

 335/3 -545/3 330/3 -550/3 335/3 -583/3     واعیت س مت سالمند

 331/3 503/3 334/3 543/3       مهاجرت فرزندان

 303/3 -555/3         درنمد سالمند

 F 00/45 333/3 03/03 333/3 88/04 333/3 35/05 333/3 04/51 333/3نزمون معناداری مدل 

 R 000/3 003/3 405/3 444/3 458/3اریب همبستگی چندگانچ 

 R2 530/3 550/3 511/3 501/3 033/3 اریب یعیین

 501/3 533/3 513/3 541/3 538/3 شده اریب یعیین یعدیل

 

این متغیر اگرچه اهمیت بسیاری دارد اما در مدل نهایی، سهم واعیت درنمدی فرزندان در 

عباریی دیگر، این دو متغیر، بیشـترین سـهم یبیـین     حمایت مالی از والدین اثر بیشتری دارد. به

عنوان متغیری مهم در اینعـا نیـز اثرگـاار اسـت، امـا       فرزندان بهمدل را برعهده دارند. مهاجرت 

شود که اثر مهاجرت  سهم نن کمتر از برخی متغیرهای دیگر است. در مطالعچ حاار مشاهده می

فرزندان بر حمایت مالی مثبت است و مهاجرت فرزندان باع  افزایش حمایـت مـالی از والـدین    

وسیلچ عواملی خارج از  یادی از یغییرات حمایت مالی بهشود. در این مدل نیز ب ش ز سالمند می

شود. این متغیرها یبیین می

همانند موارد قبلی است و نیازی به یوایح بیشتر  53یفسیر نتایم جدول  حمايتعاطفي:

 ندارد.  
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 نتایج تحلیل چندمتغیره )رگرسیون( مربوط به حمایت عاطفی .11جدول 

مدل
19345

Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.Beta Sig.
 333/3 053/3 333/3 034/3 333/3 005/3 333/3 000/3 333/3 051/3 واعیت سواد فرزندان

 333/3 015/3 333/3 055/3 333/3 081/3 333/3 050/3   میانگین واع درنمد فرزندان

 333/3 -053/3 333/3 -003/3 333/3 -031/3     مهاجرت فرزندان

 333/3 -503/3 335/3 -580/3       واعیت س مت سالمند

 353/3 501/3         سن سالمند

 F 455/04 333/3 030/00 333/3 355/03 333/3 100/53 333/3 510/58 333/3نزمون معناداری مدل 

اریب همبستگی چندگانه 
R 

051/3 001/3 000/3 404/3 440/3 

 R2 388/3 550/3 554/3 533/3 505/3اریب یعیین 

 534/3 513/3 541/3 533/3 380/3 شده اریب یعیین یعدیل

 

در اینعا نیز در نهایت ارایب بتای پنم متغیر، معنادار هستند که مهاجرت فرزندان یکـی از  

یـرین   دهد. مهم ننهاست. مهاجرت فرزندان سطح حمایت عارفی از والدین سالمند را کاهش می

شدة حمایـت عـارفی،    درنمد فرزندان است. مقدار یغییرات یبیینمتغیر در مدل نهایی، واعیت 

دهد کـه حمایـت عـارفی از والـدین      های دیگر حمایت اجتماعی کمتر است و نشان می از جنبه

 شده هستند. سالمند به عوامل دیگری بستگی دارد که خارج از متغیرهای مطالعه



گيريبحثونتيجه

است. سال وردگی فشـرده بـا شـماری از     5سال وردگی فشردهکشور ما در حال یعربچ یک دورة 

یر حمایت سالمندان را یضعیف یا یهدید کند، همـراه   یواند سازوکارهای وسیع هایی که می چالش

دلیـل کـاهش بـاروری، مهـاجرت شـدید       روابط سنتی خانواده بـه  0است. ابتدا، شالودة اجتماعی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compressed Aging 

2. Social Fabric 
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نسـلی   های اجتماعی بین مؤثر بر برقراری یماو ها و هنعارهای شهری و یغییر در ارزش -روستا

رور  کند. در بسیاری از کشورهای با درنمد پایین، به کننده از سالمندان نغاز به یغییر می حمایت

همـراه فقـر    کلی نقش دولت و ب ش عمومی اعیف است یا اص ً وجود ندارد. ایـن واـعیت بـه   

هـای امنیـت    د کـه بـرای گسـترش شـبکه    کنـ  گسترده و نابرابری شدید، شرایطی را ایعـاد مـی  

(. در چنین شرایطی، نقـش  3، 0330سالمندان حتی در سطح حداقلی، نامطلو  است  پالونی، 

هـا از رـر     شـک ایـن نـوع حمایـت     شود. بی یر می های غیررسمی از سالمندان برجسته حمایت

ای در شـبکچ   رود. فرزنـدان نقـش برجسـته    اعضای خانواده بیش از هر نهاد دیگـری انتظـار مـی   

 13انـد کـه بـیش از      حمایت غیررسمی از والدین سالمند دارند. برخی پژوهشگران برنورد کـرده 

کنند، از رر  منابع غیررسمی و اغلب از رر  همسـر   درصد حمایتی که سالمندان دریافت می

کننـد،   شان بوده است. در منار  روستایی که ب ش زیادی از فرزنـدان مهـاجرت مـی    و فرزندان

گیـرد. نزدیکـی و حضـور     حمایت اجتماعی از والدین سالمند یحت ی ثیر این مواـوع قـرار مـی   

کنـد. مطالعـچ    ویژه فرزندان، میزان و نوع حمایت اجتماعی از سالمندان را یعیین می همراهان به

 دهد.   حاار این مواوع را نشان می

گـاارد، امـا نـوع     مـی مهاجرت فرزندان بر انـواع حمایـت اجتمـاعی والـدین سـالمند یـ ثیر       

ی ثیرگااری متفاوت است. سالمندان از مهاجرت فرزندان خود در زمینچ حمایت ابزاری و عارفی 

شـود. ینهـا یـ ثیر مثبـت مهـاجرت       ها ی ثیر منفی وارد مـی  بینند و بر این نوع حمایت نسیب می

ن، مشـ ص  شـود. در فیلی ـی   شان است که سبب افزایش نن می فرزندان بر حمایت مالی والدین

شده اسـت کـه یبـادل پویـایی از حمایـت پـولی و غیرپـولی بـین والـدین سـالمند و فرزنـدان            

(. مطالعچ حاار نیز به نتایم مشابهی رسـید  55، 0330اقامتگاه وجود دارد  سازمان ملل،  غیرهم

 رسـد  نظر می و نشان از جریان اقتصادی از سمت فرزندان به والدین سالمند در روستاها دارد. به

هـای   دنبال جبران اعف خـود در دیگـر جنبـه    های مالی به که فرزندان مهاجر از رری  حمایت

 حمایت از والدین هستند.   

داشـتن یـ ثیر    اثر مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتماعی والدین سالمند با کنترل و ثابت نگه
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رور مستقل یـ ثیر   دهد که محل اقامت فرزندان به ها همانان باقی است و نشان می سایر ویژگی

اهمیت نیستند. در پژوهش حاار، دو دسته ویژگی شـامل   های دیگر بی دارد، با این حال ویژگی

هـای فـردی    های فرزندان مورد یوجه قرار گرفـت. بـین ویژگـی    های فرد سالمند و ویژگی ویژگی

ه ویژه واعیت س متی و واعیت درنمد برجسته و درخور یوج سالمند، نقش چند خصوصیت به

ها، اهمیـت و ی ثیرگـااری حمایـت اجتمـاعی فرزنـدان را       یر در این ویژگی بود. واعیت مناسب

هـای   همین شکل باید یفسیر کـرد. بـین ویژگـی    داد. داشتن همسر را به رور جدی کاهش می به

فرزندان، نقش واعیت درنمدی و واعیت سواد ننها برجسته بود. البته در هر دو دستچ مـاکور،  

 مهم دیگری نیز هستند که در متن مقاله به ننها اشاره شد.های  ویژگی

دهند کـه بـا یوجـه بـه رونـد مهاجرفرسـتی بـا ی فرزنـدان،          نتایم پژوهش حاار نشان می

انـد. اگـر ایـن واـعیت بـا نبـود        بهره شان بی های اجتماعی فرزندان بسیاری از والدین از حمایت

ـ اثـر مهـاجرت فرزنـدان یشـدید      گونـه اسـت   نهمسر همراه شود ـ که برای بسیاری از زنان ایـ  

همراه دارد. احسـاو ینهـایی، افسـردگی، و یشـدید      شود و پیامدهای ناگواری را برای ننها به می

یوان بـرای برخـی از سـالمندان     های جسمی فقط ب شی از این مشک ت هستند که می بیماری

ی بایـد ایـن مواـوع را در نظـر     ویژه مسئو ن بهداشـت  روستایی برشمرد. نهادهای حمایتی و به

روزمـره و   زنـدگی  امـور  در سـالمندان  بیشـتر  هرچـه  درگیرکـردن  برای را هایی بگیرند و برنامه

یدارک بیننـد. ایعـاد بسـترهایی بـرای برقـراری یعامـل        متناسب یفریحی و نموزشی های برنامه

ایـن   بدون شک در های نوین اریباری هرچه بیشتر والدین و فرزندان اروری است. گسترش شیوه

کننده باشد و این امر به یوجه و خ قیت فرزندان نیـز بسـتگی دارد. نمـوزش     یواند کمک مسیر می

   ای را در بسیاری از کشورها گشوده است. های یازه گیری از این وسایل روزنه والدین برای بهره

دیگـر واـعیت    نید که مهاجرت فرزندان  بـه زبـانی   درمعموع، از نتایم مطالعه چنین برمی

اقامتی ننها( برای والدین پیامدهای بسـیاری دارد کـه فقـط یـک جنبـچ نن حمایـت اجتمـاعی        

هـای دیگـر زنـدگی سـالمندان ـ مـث ً بـر         بایست در مورد پیامدهای نن بر جنبـه  ننهاست و می

 زاده و جاراللهی ـ یحقیقات بیشتری انعام شود. پهلوان واعیت روحی و روانی یا شیوع افسردگی
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شـهر  اسـتان    ( در بررسی خـود در روسـتاهای دهسـتان دشـت در شهرسـتان مشـکین      5003 

یـوان   اردبیل( به اهمیت حضور فرزندان در س مت روان سالمندان دست یافتند. همانـین مـی  

های دیگری چون همسران یا فرزندان مهاجرانی کـه در روسـتا    درخصوص پیامدهای نن بر گروه

شان در روستا  ت. پژوهش حاار برای نن دسته از مهاجرانی که والدیناند به یحقی  پرداخ مانده

شـان از والـدین    هـای  کند که سطح یماو و نوع حمایـت  اند اثبات می یا جای دیگری باقی مانده

بسیار بااهمیت است. بسیاری از فرزندان ممکن است درگیر زندگی خود باشند و به این مواـوع  

ویـژه فرزنـدان مهـاجر بایـد بداننـد کـه        رده باشند. فرزندان، بـه یوجهی نداشته یا از نن غفلت ک

شـان دارد و ایـن    حمایت اجتماعی ننان اهمیت بسـیاری در کیفیـت زنـدگی والـدین روسـتایی     

 حمایت صرفاً از منظر مالی و پولی نیست.

 

 منابع
روان سالالمندان  بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سالممت   ،4932زاده، فرهاد و جاراللهی، یـذرا،   پهلوان
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