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عوامل تعیینکنندهی انتقاالت بین نسلی والدین سالمند و فرزندان بزرگسال در
شهر تهران

1

تاریخ دریافت1371/12/22:

تاریخ پذیرش1379/61/12 :

چکیده
انتقاالت بین نسلی خصوصی به عنوان جزئی از روابط بین نسلی به مبادالت مالی و غیرمالی بین
نسلهای مختلف در خانواده گفته میشود .انتقاالت مالی به عنوان جبرانکنندهی کسری چرخهی عمر در
سنین باال و پایین و عامل مهمی در تأمین نیازهای اعضای خانواده در این مراحل از چرخهی عمر تلقی
میشود .هدف از این مطالعه ،شناخت ترکیب انتقاالت بین نسلی ،عوامل تعیینکنندهی این انتقاالت و درک
پیچیدگیهای آن در مناطق  22گانهی شهر تهران است .دادههای مورد نیاز از طریق پیمایش نمونهی 186
نفری از سرپرستان خانوار  05ساله و بیشتر شهر تهران در تابستان سال  6931جمعآوری شده است .نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که در سطح زوجهای والدین  -فرزندان ،والدین ،به هر فرزند ،ماهیانه
 1505هزار ریال پرداخت و  6185هزار ریال دریافت کرده است .الگوی سنی انتقاالت نشان میدهد که
انتقاالت پرداختی والدین با افزایش سن آنها کاهش و انتقاالت دریافتشدهی آنها افزایش مییابد .نتایج
تحلیلهای آماری نشان میدهد که سطح درآمد والدین ،مهمترین عامل در تبیین انتقاالت بوده و میزان منابع
و نیازها و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی طرفین انتقاالت نیز عوامل مهمی در تبیین اینگونه
انتقاالت بوده است .نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که انگیزههای انتقاالت بین والدین و فرزندان با
مدلهای همنوعدوستانه سازگارتر است.
واژههای کلیدی :انتقاالت خصوصی؛ والدین سالخورده؛ فرزندان بزرگسال؛ الگوی انتقاالت؛ هم-
نوعدوستی.

 6این مطالعه با حمایت مالی مؤسسهی راهبردهای بازنشستگی صبا انجام شده است.
 2استادیار گروه جمعیتشناسی ،دانشکدهی علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران(،نویسندهی مسئول)،

kooshesh@ut.ac.ir

 9دانشجوی دکتری جمعیتشناسی ،دانشکدهی علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران،

ali.hesari@ut.ac.ir

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 9:07 +0430 on Tuesday April 13th 2021

مجید کوششی ،2علی حصاری

3

.......................72فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هفتم ،شمارهی ،2پاییز79

مقدمه
انتقاالت بین نسلی 6جزئی جدانشدنی از روابط و پیوندهای بین نسلی و عبارت است از
مبادلهی انواع گوناگونی از منابع شامل حمایتهای مالی ،عاطفی و عملی و به اشتراکگذاشتن
دانش و مهارتها میان نسلهای مختلف در خانواده(هاگستاد 2و هرلوفسون2550 ،9؛ لی 4و
خصوصی 7تقسیمبندی و انتقاالت خصوصی را تحت عنوان بازتخصیص منابع و داراییها از
یک گروه سنی به گروه سنی دیگر تعریف کردهاند که از نظر کاردیا 8و ان جی،)2559( 3
آتیاس-دانفوت 65و همکاران ( ،)2550لی و میسن ( ،)2566کاراگیاناکی )2566( 66و آلبوکرکی

62

( )2564به صورت انتقاالت مالی ،69زمان 64و فضا(60همسکنایی) انجام میشود .انتقاالت مالی نیز
یا به صورت مبادالت مالی بین اعضای زندهی خانواده یا به صورت ارث مبادله میشود(کوهلی،61
 .)6333انتقاالت خصوصی به دو شکل مبادله بین اعضای زندهی خانواده 67و ارث 68صورت
میگیرد(کوهلی.)6333 ،
بر اساس روششناسی حسابهای ملی انتقاالت ،رفتار اقتصادی افراد در طول چرخهی عمر
اقتصادی متفاوت است و میزان درآمد ناشی از کار افراد در سنین اولیه و دوران سالخوردگی
پایینتر از مصرف آنهاست که از آن تحت عنوان کسری چرخهی عمر یاد میشود .کسری
چرخهی عمر از طریق پسانداز ،بازتخصیص مبتنی بر داراییها و انتقاالت تأمین میشود و در نبود
انتقاالت عمومی ،کمبود داراییها و پسانداز انتقاالت خصوصی ،مهمترین منبع برای جبران کسری
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چرخهی عمر است؛ بنابراین آنچنان که لی و میسن( )2566نیز تأکید میکنند ،انتقاالت بین نسلی
تأثیر زیادی بر سطح رفاه نسلها ،عدالت در توزیع منابع و نابرابری دارد و در زمان محدودیت
اعتبارات ،فقدان بخش عمومی و داراییهای اندک افراد و نسلها ،این انتقاالت خصوصی است که
آنها را قادر به مصرفی بیش از درآمدشان میسازد .آلبوکرکی ( )2564معتقد است که انتقاالت بین
نسلها برای مقابله با بحرانها ،گذارها و حتی نیازهای بلندمدت و منابع بالقوهی مهمی برای
افزایش رفاه خانوادهها هستند.
کاراگیاناکی( )2566در مجموع ،انتقاالت بیننسلی را از چند جنبه دارای اهمیت میداند .اول
این که انتقاالت بین اعضای خانواده میتواند منابع را بین آنها بازتوزیع کنند؛ عالوه بر این
انتقاالت مالی والدین میتواند تأثیرگذاری سیاستهای بازتوزیع منابع را توسط حکومت تحت
تأثیر قرار دهد و در نهایت انتقاالت خانوادگی ،تعیینکنندهای مهم برای رفتار پسانداز افراد و
محرکی برای انباشت ثروت و میزانهای پسانداز در سطح ملی هستند .از نظر لی( ،)2562انتقاالت
بین نسلی یک موضوع اساسی در اقتصاد جمعیت است .خالص انتقاالت والدین به فرزندان ،متناظر
با هزینههای خصوصی فرزندان است و میتواند برای سرمایهگذاری بر سرمایهی انسانی
فرزندان(سالمت و آموزش) استفاده شود که با بهرهوری ،رفاه و رشد اقتصادی ارتباط پیدا میکند.
بر اساس دادههای حسابهای ملی انتقاالت ،کل انتقاالت دریافتشده در سال  2555برابر با 04
درصد و مجموع انتقاالت خصوصی دریافتشده 96 ،درصد تولید ناخالص داخلی بوده است(لی و
میسن )2566 ،که اهمیت موضوع انتقاالت بین نسلی را برجسته میسازد.
از سویی دیگر تغییرات جمعیتی ،بازماندگی باالی والدین و فرزندان با یکدیگر و تغییرات
اشکال و کارکردهای خانواده ،منجر به افزایش تعداد خانوادههای سه یا چهار نسلی شده است؛
زمینهها و فرصتهای بیشتری برای تعامل و حمایت به وجود آورده و تأثیر متقابل بین نسلها را
افزایش داده است(بنگستون2556 ،6؛ هاگستاد و هرلوفسون2550 ،؛ بیانچی 2و همکاران2557 ،؛
دایکسترا2565 ،9؛ دایکسترا و همکاران .)2569 ،در مورد جامعهی ایران نیز آزاد ارمکی( 6930و
 )6939چنین عنوان میکند که روابط بین نسلی با وجود تضاد نسلی بین والدین و فرزندان
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همچنان پابرجاست و نسلهای والدین سالخورده و فرزندان جوان و بزرگسال از یکدیگر
حمایت میکنند.
با توجه به موارد ذکرشده میتوان گفت که در جامعهی ایران نسل فرزندان بزرگسال به دلیل
انتقاالت عمومی پایین ،بیکاری باال و هزینههای باالی گذارهایی مانند تحصیالت عالی ،ازدواج،
والدین سال مند نیز به دلیل کاهش درآمد ناشی از کار در این دوران و انتقاالت عمومی ناچیزی که
دریافت میکنند ،باید مورد حمایت فرزندان بزرگسال خود قرار گیرند که در صورت عدم
برآوردهشدن نیازهای مالی ،هر دو نسل والدین سالخورده و فرزندان بزرگسال با فقر ،کاهش
مصرف و پیامدهای اجتماعی مرتبط با آن درگیر خواهند بود .بنابراین با وجود محدودیت داده و
مطالعات اکتشافی در این مورد ،پاسخگویی به سؤاالتی در مورد ترکیب و الگوی انتقاالت بین
فرزندان و والدین ،تعیینکنندهها و انگیزهی مسلط در انتقاالت بین والدین و فرزندان برای دستیابی
به تصویری از انتقاالت بین والدین سالخورده و فرزندان ضروری است.
پیشینهی پژوهش
مطالعات مرتبط با انتقاالت بین نسلی ،عموماً انگیزههای همنوعدوستی و مبادله یا ترکیبی از این
دو را به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتقاالت بین نسلی معرفی کردهاند(کاکس 6و رنک،2
6332؛ کاکس و همکاران6331 ،؛ لیتوین 9و همکاران2558 ،؛ مورازیا2564a ،4؛ نورتون 0و
همکاران ،2569 ،کوهلی و کیونموند2559 ،1؛ آلبرتینی 7و رادل2562 ،8؛ کوهلی.)6333 ،
انگیزههای همنوعدوستانه بر مطلوبیت انتقالدهنده ،ابعاد مختلف همبستگی بین نسلی یا تعهد و
مسئولیت بین نسلی تأکید میکنند و انگیزههای مرتبط با مبادله ،بر جبران متقابل ویژگی بیمهای و
سرمایهگذاری انتقاالت متمرکز شدهاند .برخی مؤلفین بر این عقیدهاند که همنوعدوستی تنها زمانی
مؤثر است که کمکها واقعاً مورد نیاز باشند و انتقاالت مالی رو به پایین به دلیل نیاز بیشتر
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تحریک میشود(آلبرتینی و رادل .)2562 ،از نظر کوهلی( )6333عمل انتقال در خانواده توسط
همنوعدوستی اعضای خانواده شکل میگیرد و توسط انگیزهی مبادله یا جبران تکمیل میشود.
کاکس و همکاران( ،)6331کوهلی( ،)6333میسن( ،)2556کوهلی و کیونموند(،)2559
آتیاس-دانفوت و همکاران( ،)2550کلوگه ،)2553(6آلبرتینی و همکاران( ،)2557لیتوین و
نشان دادند در جوامع پیشرفته ،الگوی انتقاالت خصوصی در جهت رو به پایین و از والدین
سالمند به فرزندان بوده است .در این خصوص کاکس و رنک( )6332معتقدند که انتقاالت بین
نسلی در طول چرخهی عمر عموماً از افراد میانسال به جوانان و سالمندان جریان دارد.
آتیاس-دانفوت و همکاران( )2550دریافتند که احتمال انجام انتقاالت مالی بین نسلی در خانواده با
افزایش سن کاهش مییابد .آلبرتینی و همکاران( )2557نیز به این نتیجه رسیدند که والدین بیشتر
احتمال دارد که حمایت مالی به فرزندان انجام دهند تا دریافتکننده باشند و مورازیا( )2564aو
( )2564bنشان داد خالص انتقاالت مالی با وجود این که با افزایش سن کاهش مییابد ،از والدین
به فرزندان جریان دارد.
کوهلی( ،)6333کوهلی و کیونموند( ،)2559کوهلی و آلبرتینی( ،)2551آلبرتینی و
همکاران( ،)2557لیتوین و همکاران( ،)2558کلوگه( ،)2553لی( )2562و فوت و کلوگه()2560
نشان دادند که سیستم رفاه کشورها و مزایای فراهمشده توسط دولت ،خانوادهها را قادر به حمایت
و انتقاالت بیننسلی میکند و تفاوت کشورها در سطح و نوع انتقاالت را متأثر از سیستم رفاه
کشورها میدانند .ولی شنک و همکاران( )2565معتقدند انتقاالت نه بر اساس سیستم رفاه کشورها،
بلکه بر اساس سطح ثروت خانوادهها متفاوت است .این مطالعات بر همنوعدوستی والدین به
عنوان تبیینکنندهی انتقاالت تأکید میکنند.
مرور آثار موجود در مورد انتقاالت بین نسلی همچنین نشان داد که منابع و نیازهای طرفین
عوامل کلیدی در مدلهای همنوعدوستانه هستند و درآمد و ثروت دریافتکنندگان و
پرداختکنندگان تعیینکنندهی منابع و نیازهای دو طرف و عوامل مهمی در هدایت جریان انتقاالت
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بین نسلها هستند .زمانی که درآمد و ثروت فرد در خانواده افزایش پیدا میکند ،انتقاالت به
اعضای کمتر برخوردار ،افزایش مییابد .در این مورد میتوان به مطالعات بکر ،)6386( 6آگری 2و
همکاران( ،)6338کوهلی( ،)6333آلبوکرکی ( ،)2564بیانچی و همکاران( ،)2557آلبرتینی و
رادل( ،)2569شنک و همکاران( ،)2565کوهلی و کیونموند( ،)2559لئوپولد و اشنایدر(،)2565
لیتوین و همکاران( ،)2558آلبرتینی و همکاران( )2557و کاراگیاناکی( )2566اشاره کرد.
توبیو )2562( 0نشان داد آن چه انتقال داده میشود ،میتواند به عنوان نوعی سیستم تأمین
اجتماعی خصوصی در نظر گرفته شود که در آن افراد برای برداشت در زمان نیاز پسانداز میکنند.
مورازیا( )2564bتبیینهای مبتنی بر جبران متقابل را به عنوان جایگزین اصلی همنوعدوستی یا
تبیین نیازمحور انتقاالت معرفی کرده است و شنک و همکاران( )2565معتقدند عالوه بر
همنوعدوستی والدین عامل دیگری که مهمترین سهم را در تبیین انتقاالت بیننسلی دارد ،انتظار
جبران انتقاالت در آینده است .نتایج مطالعهی کاکس و رنک( )6332کاکس و همکاران(،)6330
کاکس و همکاران( )6331و آلتونجی 1و همکاران( )6337انگیزهی همنوعدوستانه در انجام
انتقاالت را مورد تردید قرار دادند و نشان دادند که الگوی تجربی انتقاالت بین نسلی به دلیل
رابطهی مثبت مقدار انتقاالت بین افراد خانواده با درآمد افراد ،با ایدهی مبادله سازگارتر است تا
همنوعدوستی .کاراگیاناکی( ،)2566آروندل 7و میسن ،)2552( 8لئوپولد و اشنایدر( )2565و آگری
و همکاران( )6338نیز در کنار همنوعدوستی بر انگیزهی جبران و مبادله تأکید میکنند .آروندل و
میسن( )2556و مورازیا( )2564bجبران غیرمستقیم را مبادله در بین چند نسل(سه یا بیشتر)
میداند که مستلزم برخی سطوح همنوعدوستی برای تداوم ارزشهای مبادله بین نسلها است.
سیلورستین 3و همکاران( )2552نیز با تأکید بر همبستگی بین نسلی ،بر نقش جبران بهتعویقافتاده
در انجام انتقاالت و بازپرداخت انتقاالت گذشتهی والدین به فرزندان تأکید کردند.
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چارچوب نظری پژوهش
دانشمندان علوم اجتماعی مجموعهی متنوعی از گونهشناسی انگیزههای انتقاالت بین نسلی را
با هدف درک تفاوتهای انتقاالت بین نسلی توسعه دادهاند .انگیزههای همنوعدوستی 6و مبادله 2یا
جبران متقابل 9دو رهیافت نظری مسلط در تبیین رفتار و انگیزهی زمینهای انتقاالت بین نسلها در
آلبرتینی و رادل2562 ،؛ کاراگیاناکی2566 ،؛ بیانچی و همکاران2557 ،؛ آگری و همکاران6338 ،؛
آلتونجی و همکاران6337 ،؛ کاکس و همکاران6331 ،؛ کاکس و یاکوبسن 6330 ،0و کاکس و
رنک .)6332 ،کوهلی( )6333ایدهی مبادله یا جبران متقابل را تکمیلکنندهی مفهوم نظری
همنوعدوستی معرفی کرده است .البته در تمامی نظریات مطرحشده در مورد انتقاالت بین نسلی و
مبتنی بر حسابهای ملی ،انتقاالت نیازها و منابع قابل انتقال و نیازهای افراد در مراحل مختلف
چرخهی عمر اقتصادی ،تعیینکنندههای اصلی انتقاالت هستند .منابع قابل انتقال پرداختکنندگان
که با میزان دارایی و درآمد افراد مرتبط است ،عاملی تعیینکننده در جریان انتقاالت بین نسلهای
مختلف قلمداد میشود و انگیزههای انتقاالت به عنوان تشدیدکنندهی این نوع انتقاالت ،مطرح
هستند.
در نظریهی همنوعدوستی ،انتقاالت از طریق حس وظیفه یا تعهد اخالقی نسبت به
فراهمساختن کمک به افراد دیگر و متعاقباً به واسطهی خیرخواهی انتقالدهنده نسبت به
دریافتکننده تحریک میشوند (آلبرتینی و رادل .)658 :2562 ،از نظر بکر ( )6374در مدل
همنوعدوستی ،مهمترین پیشبینیکننده این است که انتقاالت ،رابطهی منفی با درآمد
دریافتکنندگان و رابطهی مثبتی با درآمد پرداختکنندگان دارد .بنابراین فرزندان فقیرتر که دارای
منابع کمتری هستند ،از والدین خود انتقاالت بیشتری نسبت به فرزندان دارای درآمد و رفاه باالتر
دریافت خواهند کرد .در این مدل خانواده از طریق والدین سطح مصرف اعضا را به عنوان تابعی از
درآمد کل خانواده تعیین میکند .در مورد انتقاالت رو به باال در نظریههای همنوع دوستانه،
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درون خانوادهها هستند(شولز 4و همکاران2564 ،؛ مورازیا2564b ،؛ نورتون و همکاران2569 ،؛
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فرزندان به دلیل این که مراقب رفاه والدین خود هستند ،انتقاالت مالی برای آنها انجام میدهند
(مارتین 6و پرستون.)695 :6334 ،2
شوق به بخشیدن 9یا همنوعدوستی ناخالص 4نیز که توسط آندرونی )6335(0مطرح شده است،
مدل دیگر مرتبط با همنوعدوستی است .این مدل عالوه بر رفاه فرزندان ،انجام انتقاالت برای
بخشش 1افزایش مییابد(لئوپولد و اشنایدر7 :2565 ،؛ کوهلی و کیونموند2559 ،؛ مارتین و
پرستون .)6334 ،در این مدل رفتار افراد برخی اوقات از طریق میل به کسب پرستیژ ،احترام ،رفتار
دوستانهی دیگران و سایر انگیزههای روانشناختی برانگیخته میشود.
در مدلهای مبادله که از نظریهی انتخاب عقالنی منشعب شده ،عموماً افراد ،درگیر کنشهایی
میشوند که پاداشهای شخصی را به حداکثر و هزینههای شخصی را به حداقل برساند (بکر،
 .)6374نظریهی مبادله به دو گروه عمدهی مبادلهی اجتماعی و مبادلهی اقتصادی تقسیم میشود.
مبادلهی اقتصادی از دیدگاه محدود به مسئله مینگرد و شکلی از پرداخت برای خدمات است که
متضمن انتقاالت همارزش و همزمان متقابل برای طرفهای انتقاالت است .مبادلهی اجتماعی از
دیدگاه گستردهتری به انتقاالت مینگرد و به بازپرداختی که بدون توجه به ارزش متناسب ،میتواند
با تأخیر زمانی رخ دهد و به طرف سوم منتقل شود گفته میشود(مورازیا 2564b ،؛ توبیو.)2562 ،
جبران متقابل به عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با مبادلهی اجتماعی در بین نسلهای خانواده،
نشانگر تعهدی برای حمایت و مراقبت از کودکان و سالمندان با انتظار مورد مراقبت قرارگرفتن
در دوران سالخوردگی است(توبیو804 :2562 ،؛ کوهلی .)82 :6333 ،از نظر آروندل و میسن
( )2552جبران متقابل ،محصول تعهد درونی به پرداخت ،دریافت و بازپرداخت است که از طریق
هنجارهای اجتماعی ،گروهی و فردی یا فشار اجتماعی برانگیخته میشوند و از این جهت متفاوت
از مبادلهی مبتنی بر بازار است .در جبران متقابل ،والدین ،تأمین مالی تحصیل فرزندان یا وعدهی
ارث را با حمایتشدن توسط فرزندان در دوران سالخوردگی مبادله میکنند .آروندل و
میسن( )2552جبران غیر مستقیم را جایگزینی برای مدلهای همنوعدوستی و مبادله پیشنهاد
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والدین را دارای ارزش ذاتی میداند و از طریق میل شدید انتقالدهندگان به بخشیدن یا همان لذت
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میدهند .این نظریه به عنوان شکلی از نظریهی عمومی جبران متقابل مطرح میشود که با در
نظرگرفتن چهار نسل (سه نسل بزرگسال) و یک چرخهی عمر چهاردورهای در خانواده (کودکی،
سالخوردگی ،اوایل دورهی فعالیت و دورهی تکامل فعالیت) که ویژگیهای انتقاالت در آنها
متفاوتاند ،عملیاتی میشود.
بنگستون و رابرت 6است(بنگستون و رابرت6336 ،؛ بنگستون و اویاما2557 ،2؛ نواک 9و استینباخ،4
 )9 :2553که در آن انتقاالت به عنوان نماد نزدیکی و صمیمیت بین اعضای خانواده و ابزاری برای
پیوند بین نسلها عمل میکند(کالرک 0و کنی .)2565 ،1ابعاد همبستگی بین نسلی بنگستون در دو
حوزهی همبستگی بین نسلی پنهان و آشکار قرار میگیرد .عوامل شناختی  -عاطفی مانند احساس
تعهد هنجاری ،نزدیکی عاطفی و توافق در ارزشها ،معرف همبستگی بیننسلی پنهان است که
تمایل اعضای خانواده به نزدیک شدن به هم را افزایش میدهد .همبستگی آشکار ،معرف جنبههای
کارکردی زندگی خانوادگی مانند مبادلهی عواطف و حمایتهای ابزاری و مادی است(سیلورستین
و همکاران2551 ،؛ سیلورستین و بنگستون.)6337 ،
فرضیات این مطالعه با توجه به مطالعات پیشین ،مفاهیم و نظریههای مطرحشده به شرح ذیل
خواهد بود:
 بین سطح منابع قابلانتقال(درآمد و دارایی) پرداختکنندگان انتقاالت و میزان انتقاالتپرداختشده رابطهی مثبت برقرار است .هرچه میزان درآمد باالتر باشد ،انتقاالت بیشتری انجام
خواهد شد.
 بین سطح نیازهای دریافتکنندگان و میزان انتقاالت دریافتشده ،رابطهی معنیداری وجوددارد و مقدار انتقاالت در نتیجهی افزایش نیازهای دریافتکنندگان افزایش مییابد.
 فرزندان غیرهمسکنا با والدین ،انتقاالت کمتری از والدین دریافت و انتقاالت بیشتریپرداخت میکنند.
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از جمله دیگر نظریههای مطرحشده در مورد روابط بیننسلی ،نظریهی همبستگی بین نسلی
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 انتقاالت عمومی از یک سو انتقاالت والدین به فرزندان را افزایش میدهد و از سویی دیگرانتقاالت دریافتشده را از فرزندان کاهش میدهد.
 انتقاالت بین نسلی بر اساس ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی مانند سن ،جنسیت،تعداد فرزند ،سطح تحصیالت و وضع فعالیت متغیر است.

روش پژوهش
روش مطالعهی حاضر پیمایشی از نوع میدانی است و خانوارهای دارای سرپرست  05ساله و
بیشتر ساکن شهر تهران که دارای فرزند  68ساله و بیشتر هستند ،جامعهی آماری این تحقیق را
تشکیل میدهند .در سرشماری سال  6935تعداد کل خانوارهای دارای سرپرست  05ساله و
بیشتر شهر تهران برابر با  706696خانوار بوده است .مبتنی بر تعداد خانوارهای دارای سرپرست
 05ساله و بیشتر مناطق  22گانهی شهر تهران ،تعداد نمونهی برآوردشده برابر با  980خانوار
است .بر اساس نمونهگیری از حوزهها و بلوکهای آماری شهر تهران 69 ،منطقه و  28بلوک به
صورت تصادفی در نمونه قرارگرفتهاند و تعداد نمونه در هر منطقه بر اساس سهم هر منطقه
مشخص شده است .روش نمونهگیری در این مطالعه روش خوشهای چندمرحلهای مبتنی بر سهم
است .برای افزایش فراوانی در سلولهای جداول آماری ،باالبردن دقت مطالعه و دستیابی به نتایج
معتبرتر ،سعی شده است به صورت متناسب و سهمیهای تعداد بیشتری پرسشنامه از هر حوزه و
بلوک آماری تکمیل شود که در مجموع پرسشنامههای تکمیلشدهی درست را به  186پرسشنامه
رسانده است.
واحد مطالعهی سرپرستان خانوار  05ساله و بیشتر و فرزندان بزرگسال  68ساله و بیشتر
آنان است و اطالعات موردنیاز از والدین(سرپرست خانوار) جمعآوری شده است .برای
جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه استفاده شده است و مبنای اندازهگیری
انتقاالت ،پرسشهایی است که در فرم اندازهگیری هزینه  -درآمد خانوار به کار رفتهاند و در موارد
خاص مانند روابط بین نسلی از پرسشنامههای استاندارد و با رعایت فرآیندهای اندازهگیری
استفاده شده است .پرسشنامهی مورد نظر از نظر شاخصهای اعتبار و روایی مورد آزمون قرار
گرفت و پس از تأیید و بهدستآمدن نتایج مناسب ،مورد استفاده قرار گرفته است.
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 -انتقاالت بین والدین و فرزندان با انگیزهی همنوعدوستی سازگارتر از انگیزهی جبران است.
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مهمترین متغیرهای اندازهگیریشده که برای والدین و فرزندان به طور جداگانه مورد سنجش
قرارگرفتهاند ،عبارتاند از :میزان انتقاالت والدین و فرزندان به یکدیگر ،ویژگیهای اقتصادی،
اجتم اعی و جمعیتی از قبیل سن ،جنسیت ،وضع تأهل ،سطح تحصیالت ،وضع فعالیت ،ترتیبات
زندگی ،میزان درآمد ،سطح دارایی و ...و همچنین شاخصهای مرتبط با انگیزههای زمینهای

یافتههای پژوهش
یافتههای مطالعه مشتمل بر الگوی سنی و میزان انتقاالت و عوامل مؤثر بر انتقاالت بین والدین
و فرزندان در سطح زوجهای والدین و فرزندان است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از مجموع
 186پاسخگوی نمونه 36/1 ،درصد در  62ماه گذشته انتقاالتی به فرزندان خود انجام دادهاند و
 08/1درصد انتقاالتی از فرزندان خود دریافت کردهاند .در مورد انتقاالت مالی بین زوجهای
والدین  -فرزندان نیز  78/4درصد والدین و  03/6درصد فرزندان انتقاالتی به فرزندان و والدین
خود انجام دادهاند .مبادلهی منابع مالی بین پاسخگویان و فرزندان(جدول  )6نشان میدهد که
انتقاالت پرداختشدهی والدین به فرزندان 78 ،درصد کل انتقاالت بین والدین و فرزندان است و
 22درصد مبادالت مالی بین والدین و فرزندان را انتقاالت پرداختشدهی فرزندان به والدین
تشکیل میدهد .بر اساس اطالعات جمعآوریشده ،انتقاالت پرداختی والدین به فرزندان بیشتر از
دریافتی آنهاست و با افزایش سن پاسخگویان کاهش یافته است .حجم انتقاالت پرداختی والدین
در گروههای سنی 75ساله و بیشتر به کمترین مقدار خود رسیده است.
سرانهی انتقاالت والدین به فرزندان حاکی از این است که میانگین انتقاالت پرداختی هر
سرپرست خانوار به فرزندان خود ،ماهیانه  6.916هزار تومان بوده است که با افزایش سن والدین
از مبلغ  6.418هزار تومان در گروه سنی  05-04به  462هزار تومان در گروه سنی  85ساله و
بیشتر کاهش یافته است .مالحظه میشود که والدین تا واپسین سالهای عمر ،انتقاالتی به فرزندان
انجام میدهند ،ولی خالص این انتقاالت در سالهای پایانی منفی است و والدین به طور خالص
دریافتکننده هستند .الگوی سنی انتقاالت دریافتشده نشان میدهد که از مجموع  207.915هزار
تومان انتقاالت دریافتشده ،بیشترین مبلغ توسط والدین گروه سنی  10-13ساله دریافت شده
است؛ ولی نگاهی به سرانهی انتقاالت دریافتشده توسط والدین نشان میدهد که انتقاالت
دریافتشده توسط والدین با افزایش سن کاهش یافته است و از  261هزار تومان در گروه سنی
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 05-04ساله به  360هزار تومان در گروه سنی  85ساله و بیشتر رسیده است .در مجموع الگوی
سنی ،انتقاالت پرداختی والدین به گونهای است که با افزایش سن آنها کاهش مییابد و انتقاالت
دریافتشده با افزایش سن والدین افزایش مییابد .میانگین انتقاالت پرداختشدهی والدین 6.916
هزار تومان و انتقاالت دریافتشدهی آنها از فرزندان  978هزار تومان بوده است.

والدین(هزار تومان)
نوع انتقاالت
گروه سنی والدین

والدین از فرزندان

والدین به فرزندان
مبلغ انتقاالت

میانگین

مبلغ انتقاالت

میانگین

05-04

785/287

418/6

235/42

261

00-03

875/217

034/6

365/40

279

15-14

405/254

165/6

905/48

986

10-13

255/626

504/6

115/75

164

75-74

005/23

187

305/27

105

70-73

305/65

071

955/65

042

85+

905/0

462

355/66

360

جمع

605/327

916/6

915/207

978

جدول( )2مبادالت مالی بین والدین و تکتک فرزندان و هر یک از فرزندان به والدین را به
تفکیک گروه سنی والدین نشان میدهد .هر یک از والدین با فرزند یک زوج تشکیل میدهند و
والدینی که بیش از یک فرزند  68ساله و بیشتر داشتهاند ،به تعداد فرزندان زوج تشکیل میدهند.
سرانهی انتقاالت والدین به هر فرزند در جامعهی مورد مطالعه برابر با  150هزار تومان برای هر
فرزند بوده است .سرانهی انتقاالت پرداختشده به هر فرزند در گروه سنی  05-04ساله رقمی
برابر با  801هزار تومان بوده است که با افزایش سن پاسخگویان کاهش مییابد و به  666هزار
تومان در گروه سنی  85ساله و بیشتر میرسد .اطالعات جمعآوریشده همچنین نشان میدهد که
سرانهی انتقاالت دریافتشده از هر فرزند در جامعهی آماری برابر با  618هزار تومان بوده است.
میانگین انتقاالت دریافتشده توسط والدین از هر فرزند با افزایش سن پاسخگویان افزایش یافته
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است و از  621هزار تومان در گروه سنی  05-04ساله به  248هزار تومان در گروه سنی  85ساله
و بیشتر رسیده است.
جدول شمارهی دو– انتقاالت بین زوج والدین – فرزندان به تفکیک گروه سنی والدین در سطح زوجها(هزار
نوع انتقاالت
گروه سنی

والدین به فرزند

فرزند به والدین

مبلغ انتقاالت

میانگین

مبلغ انتقاالت

میانگین

05-04

785/287

801

235/42

621

00-03

875/217

853

365/40

693

15-14

405/254

175

905/48

603

10-13

255/626

987

115/75

221

75-74

005/23

263

305/27

257

70-73

305/65

676

955/65

616

85+

905/0

666

355/66

248

جمع

605/327

150

915/207

618

ماتریس خالص انتقاالت والدین به فرزندان(جدول  9و نمودار  )6که از تفاضل ماتریس
انتقاالت والدین به فرزندان و انتقاالت فرزندان به والدین حاصل شده است ،نشان میدهد که
والدین به طور خالص  497هزار تومان صرف انتقاالت به فرزندان میکنند .ماتریس بهدستآمده
نشان میدهد که بین گروههای سنی مختلف والدین و فرزندان ،بیشترین خالص انتقاالت بین
والدین و فرزندان از والدین گروه سنی  15-14ساله به فرزندان گروه سنی  68-63ساله جریان
دارد ( 6.977تومان) .سرانهی انتقاالت والدین به فرزندان تا گروه سنی  95-94سالهی فرزندان به
نفع فرزندان است و از این گروه سنی به بعد ،این والدین هستند که به صورت خالص
دریافتکنندهی انتقاالت هستند .گروههای سنی  68-63ساله 25-24 ،ساله 20-23 ،ساله95-94 ،
و  90-93ساله به طور خالص  962 ،199 ،898 ،340و  92هزار تومان از والدین خود دریافت
کردهاند و گروههای سنی  45-44ساله و  40ساله و بیشتر به طور خالص  39و  11هزار تومان به
والدین خود پرداخت کردهاند.
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در نمودار( )6در نقاط آبی ،والدین به طور خالص پرداختکننده ،در نقاط سبز ،والدین
دریافتکننده هستند و نقاط پررنگتر نشانگر حجم بیشتر انتقاالت است .الگوی سنی خالص
انتقاالت بین والدین و فرزندان نشان میدهد که به طور کلی والدین تا سنین باال پرداختکنندهی
انتقاالت به فرزندان هستند و فرزندان در سنین  90ساله و بیشتر حمایتهای مالی بیشتری از
مورد حمایت فرزندان مسنتر قرار گرفتهاند.
جدول شمارهی سه -ماتریس خالص سرانهی انتقاالت بین والدین و فرزندان(هزار تومان)
گروه سنی فرزندان

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45+

میانگین

26-29

-322

-807

-202

265

5

5

5

-796

22-27

-315

-866

-115

-07

613

5

5

-176

16-19

-6/977

-899

-840

-914

-269

642

205

-062

12-17

5

-2/555

-123

-915

-76

633

-08

-616

96-99

5

-920

-188

-008

223

-62

95

-62

92-97

5

5

5

-155

14

-14

71

-65

96+

5

-920

5

-655

-99

96

295

691

میانگین

-945

-838

-632

-962

-92

39

11

-497

گروه سنی والدین
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والدین میکنند .والدین فارغ از این که در چه سنی باشند از فرزندان جوانتر حمایت کردهاند و
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مبلغ انتقاالت

نمودار شمارهی یک -خالص سرانهی انتقاالت بین والدین و فرزندان برحسب سن(هزار تومان)

عوامل تعیینکنندهی انتقاالت بین والدین و کل فرزندان
برای بررسی روابط بین متغیرها ،شناخت عوامل تعیینکنندهی انتقاالت بین والدین و فرزندان و
آزمون فرضیههای تحقیق ،از مدلهای رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است .با توجه به ماهیت
و اهداف مطالعه ،باید مدلهای جداگانهای برای انتقاالت والدین به فرزندان و انتقاالت فرزندان به
والدین در سطح زوج والدین  -فرزند برآورد نماییم.
جدول( )4ضرایب رگرسیونی عوامل مؤثر بر انتقاالت والدین به فرزندان را نشان میدهد .با
توجه به اهمیت باالی میزان درآمد والدین در انتقاالت پرداختشده به فرزندان ،در مدل یک،
درآمد والدین به عنوان متغیر مستقل و انتقاالت والدین به فرزندان به عنوان متغیر تابع وارد مدل
شده است .ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  5/468است که نشان میدهد نزدیک به  42درصد از
تغییرات میزان انتقاالت والدین به فرزندان توسط متغیر میزان درآمد زوج والدین تبیین میشود .در
این مدل یک واحد افزایش در میزان درآمد والدین به میزان انتقاالت والدین را به فرزندان به میزان
 5/38واحد افزایش میدهد.
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در مدل دوم ،متغیرهای جنسیت سرپرست ،سن سرپرست ،سطح تحصیالت سرپرست ،سطح
دارایی خانوار ،شاغلبودن سرپرست و تعداد فرزندان وارد مدل شدهاند و ضریب تعیین تعدیلشده
را به  5/057افزایش دادهاند .ضریب تعیین در مدل دوم با ورود متغیرهای مستقل که بیشتر مرتبط
با منابع قابل انتقال والدین یا سرپرست خانوار است ،به میزان  3/2درصد افزایش یافته است.
قابلانتقال والدین را افزایش میدهند .این مدل نشان میدهد سرپرستان خانوار مرد،
تحصیلکردهترها ،ثروتمندترها و شاغالن ،انتقاالت بیشتری به فرزندان انجام دادهاند و با افزایش
سن و تعداد فرزندان انتقاالت به فرزندان کاهش مییابد.
در مدل سوم ،متغیرهای مرتبط با ویژگیهای فرزندان شامل :سن فرزند ،جنسیت فرزند،
شاغلبودن فرزند ،در حال تحصیلبودن فرزند و همسکنایی فرزند با والدین وارد معادله شدند و
نشان دادند که ضریب تعیین به میزان  5/657افزایش یافت و به  5/169رسید .بنابراین بیش از 16
درصد ،تغییرات انتقاالت والدین به فرزندان از طریق مجموعهی متغیرهای واردشده به مدل برآورد
شده است.
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جدول شمارهی چهار -مدل رگرسیونی عوامل تعیینکنندهی انتقاالت والدین به فرزندان
ضرایب
متغیرها

ضرایب غیراستاندارد
B

 1مدل

Std. Error

مقدار ثابت

-1/096

0/128

لگاریتم درآمد

0/981

0/033

 2مدل

Beta

0/647

= Std. Error of the Estimate

-8/54

0/000

-1/348

-0/844

29/37

0/000

0/915

1/046

Adjusted R Square = 5/468

مقدار ثابت

0/349

0/194

لگاریتم درآمد

0/632

0/048

0/417

جنسیت سرپرست

0/123

0/029

0/098

4/28

سن سرپرست

-0/004

0/002

-0/067

-2/11

0/035

0/021

0/007

0/076

55/9

0/003

سطح تحصیالت
سرپرست
دارایی
سطح
خانوار
شاغلبودن
سرپرست
تعداد فرزندان
مقدار ثابت

R Square = 5/468

1/80

0/072

-0/031

0/729

13/10

0/000

0/538

0/727

0/000

0/067

0/180

-0/008

0/000

0/007

/035

0/063

0/013

0/141

4/87

0/000

0/038

0/089

0/084

0/029

0/085

2/91

0/004

0/028

0/141

-0/112

0/017

-0/180

-6/51

0/000

-0/145

-0/078

5/922 R Square change = 5/532

 3مدل

کمترین

بیشترین

= R Square = 5/065 Adjusted R Square = 5/057 Std. Error of the Estimate

-0/263

0/179

لگاریتم درآمد

0/692

0/044

0/456

-1/47

0/143

-0/614

0/089

15/85

0/000

0/606

0/777

جنسیت سرپرست

0/066

0/027

0/052

72/4

0/014

سن سرپرست

0/004

0/002

0/060

0/013

0/118

01/6

0/100

-0/001

0/008

0/007

0/006

0/027

31/1

0/236

-0/005

0/020

0/041

0/012

0/092

3/51

0/000

0/018

0/064

0/068

0/026

0/069

02/6

0/008

0/018

0/119

-0/095

0/016

-0/154

8-6/0

0/000

-0/126

-0/064

سن فرزند

0/006

0/002

0/116

2/61

0/009

0/002

0/011

جنسیت فرزند

0/044

0/019

0/048

2/33

0/020

0/007

0/081

-0/338

0/024

-0/367

-13/99

0/000

-0/385

-0/291

سطح تحصیالت
سرپرست
دارایی
سطح
خانوار
شاغلبودن
سرپرست
تعداد فرزند

شاغلبودن فرزند
درحال تحصیل-
بودن فرزند
همسکنایی فرزند
با والدین

-0/395

0/039

-0/279

-10/10

0/000

-0/472

-0/319

0/123

0/026

0/133

24/7

0/000

0/072

0/174

R Square change = 5/657

5/281

= R Square = 5/167 Adjusted R Square = 5/169 Std. Error of the Estimate
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5/905 R Square change =5/468

ضرایب
استاندارد

t

Sig.

سطح اعتماد %72

B
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ادامه جدول ( )0میزان تأثیر تعیینکنندههای جریان انتقاالت را از فرزندان به والدین نشان
میدهد .جدول مشتمل بر دو مدل مجزا است .ضریب تعیین برآوردشده در مدل یک که شامل
متغیرهای فرزندان است ،نشان میدهد نزدیک به  20درصد از تغییرات متغیر انتقاالت فرزندان به
والدین توسط سطح درآمد فرزندان ،سن ،جنسیت ،همسکنایی و اشتغال فرزند تبیین شده است.
در مدل دوم ،متغیرهای مرتبط با ویژگیها و نیازهای والدین که شامل متغیرهای سن ،جنسیت،
سطح تحصیالت ،درآمد و بازنشستهبودن سرپرست است ،به مدل یک افزوده شدهاند .با ورود این
متغیرها ،ضریب تعیین به مقدار  5/516واحد افزایش یافته است و ضریب تعیین تعدیلشده به
بیش از  95درصد رسیده است .به طور خالصه میتوان گفت منابع و درآمد فرزندان که متأثر از
اشتغال ،سن ،جنسیت و همسکنایی فرزندان با والدین است و نیازهای والدین که با سن ،جنسیت،
تحصیالت ،درآمد و بازنشستهبودن سرپرست مرتبط است ،تعیینکنندههای انتقاالت فرزندان به
والدین است .همچنین رابطهی مثبت بین انتقاالت فرزندان به والدین و درآمد والدین و فرزندان
میتواند نشاندهندهی انتقاالت فرزندان به والدین با انگیزهی جبران انتقاالت پیشین والدین به
فرزندان باشد .والدین دارای درآمد باالتر ،انتقاالت بیشتری نیز دریافت میکنند که نشان میدهد
نیاز والدین تأثیر کمتری دارد و فرزندان برای جبران حمایتهای والدین خود از آنها حمایت
میکنند .بنابراین انگیزهی مسلط در انتقاالت والدین به فرزندان ،همنوعدوستی والدین نسبت به
فرزندان است و در انتقاالت فرزندان به والدین انگیزهی جبران تأثیر بیشتری دارد.
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درآمد فرزندان بیشترین تأثیر را بر انتقاالت پرداختشدهی فرزندان بر والدین دارد.
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جدول شمارهی پنج -مدل رگرسیونی عوامل تعیینکنندهی انتقاالت فرزندان به والدین
ضرایب
متغیرها

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب
استاندارد

t

Sig.

مدل 1

32/985

0/000

1/902

2/143

8/255

0/000

0/078

0/126

0/376

-0/002

0/004

-0/044

0/047

0/105

0/215

B

Std. Error

مقدار ثابت

2/023

0/061

سطح درآمد
فرزند

0/102

0/012

0/439

سن فرزند

0/001

0/001

0/040

0/887

جنسیت فرزند

0/001

0/023

0/002

0/052

0/959

همسکنایی

0/160

0/028

0/251

5/724

0/000

شاغلبودن
فرزند

0/044

0/042

1/042

0/298

-0/039

0/126

R Square = 0/25 Adjusted R Square =0/245 Std. Error of the Estimate =0/269 R Square change =0/25

مقدار ثابت
سطح درآمد
فرزند

1/552

0/184

0/079

0/013

0/342

سن فرزند

0/007

0/002

0/214

8/444

0/000

1/192

1/913

6/196

0/000

0/054

0/104

3/135

0/002

0/003

0/011

مدل 2

جنسیت فرزند

0/021

0/023

0/034

0/934

0/351

-0/023

0/065

همسکنایی

0/184

0/028

0/289

6/685

0/000

0/130

0/238

0/062

0/042

0/081

1/476

0/140

-0/020

0/143

-0/166

0/027

-0/225

-6/229

0/000

-0/218

-0/114

سن سرپرست

-0/005

0/002

-0/123

-2/011

0/045

-0/009

0/000

شاغلبودن
فرزند
جنسیت
سرپرست
سطح تحصیل
سرپرست

0/020

0/008

0/099

2/513

0/012

0/004

0/035

درآمد والدین

0/169

0/038

0/175

4/456

0/000

0/094

0/243

بازنشستهبودن
سرپرست

0/123

0/027

0/179

4/533

0/000

0/070

0/177

R Square = 0/311 Adjusted R Square =0/301 Std. Error of the Estimate =0/259 R Square change =0/061

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که  78/4درصد از فرزندان مورد حمایت مالی والدین قرار
گرفتهاند و حدود  02درصد از آنها به والدین خود کمک مالی کردهاند .همچنین  78درصد منابع
مالی مبادلهشده بین والدین و فرزندان ،مربوط به انتقاالت پرداختشدهی والدین به فرزندان و 22
درصد مربوط به انتقاالت پرداختشدهی فرزندان به والدین بوده است .هر فرزند به طور متوسط
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ماهیانه  150هزار تومان از والدین خود دریافت و  618هزار تومان پرداخت کرده است .الگوی
سنی انتقاالت نشان میدهد انتقاالت پرداختشدهی والدین با افزایش سن والدین کاهش و
انتقاالت دریافتشده افزایش مییابد .سرانهی انتقاالت بین خانوار والدین و فرزندان نشان میدهد
هر یک از والدین ،ماهیانه  999هزار تومان صرف انتقاالت به خانوار هر یک از فرزندان خود
روابط بین عوامل تأثیرگذار بر انتقاالت والدین به فرزندان و بالعکس نشان میدهد میزان درآمد
که معرف منابع قابل انتقال والدین و فرزندان است ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر حجم انتقاالت بین
والدین و فرزندان است .درآمد والدین تحت تأثیر جنسیت ،سن ،سطح دارایی ،اشتغال و سطح
تحصیالت است و تعداد فرزندان به دلیل این که والدین باید منابع خود را بین تعداد فرزندان
بیشتر تقسیم کنند ،منابع والدین را کاهش میدهد .این متغیرها به عنوان تعیینکنندههای میزان
درآمد و منابع قابل انتقال والدین ،با میزان انتقاالت والدین به فرزندان رابطهی معنیداری دارند .با
توجه به روابط موجود ،میتوان گفت که فرضیهی رابطهی بین سطح درآمد و منابع
پرداختکنندگان انتقاالت و میزان انتقاالت والدین به فرزندان تأیید میشود.
نتایج مطالعه همچنین نشان داد که رابطهی معنیداری بین سن ،جنسیت ،اشتغال ،در حال
تحصیلبودن و همسکنایی فرزندان و انتقاالت فرزندان به والدین وجود دارد .فرزندان سنین باالتر
به دلیل این که باید هزینههای زندگی مستقل خود را تأمین کنند ،غیر شاغلها به دلیل عدم
دسترسی به درآمد و کسانی که در حال تحصیل نیستند ،به دلیل الزام به تأمین هزینههای خانوار
تحت سرپرستی خود ،نیاز بیشتری دارند و انتقاالت بیشتری از والدین خود دریافت کردهاند.
بنابراین شواهد نشان میدهد که رابطهی معنیداری بین نیازهای فرزندان و میزان انتقاالت
دریافتشدهی فرزندان از والدین قابل مشاهده است .فرزندان پسر به دلیل ویژگیهای فرهنگی
حاکم بر جامعه و به این دلیل که پس از جدایی از والدین نیز برخی نیازهایشان توسط والدین
تأمین میشود ،انتقاالت بیشتری از والدین خود دریافت میکنند .فرزندان همسکنا نیز به دلیل
اشتغال و درآمد پایینتر ،نیازهای بیشتر و همبستگی بین نسلی باالتر انتقاالت بیشتری دریافت
میکنند و فرض رابطهی بین همسکنایی و میزان انتقاالت دریافتشده تأیید میشود.
روابط بین متغیرها در مدل انتقاالت فرزندان به والدین نشان میدهد که بین درآمد یا
منابع قابل انتقال فرزندان و انتقاالت فرزندان به والدین ،رابطهی معنیداری وجود دارد .هرچه
درآمد فرزندان که در ارتباط با سن و اشتغال و جنسیت آنهاست بیشتر باشد ،انتقاالت به والدین
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نیز افزایش مییابد .هرچند که این متغیرها بهطور مستقیم رابطهی معنیداری با میزان انتقاالت
فرزندان ندارد ولی دارای واریانس مشترک با میزان درآمد فرزندان هستند .فرزندان همسکنا
انتقاالت بیشتری به والدین انجام دادهاند که نشانگر منابع قابل انتقال بیشتر فرزندان شاغل
همسکنا و تمایل آنها به جبران همسکنایی با والدین در سنین باالتر والدین و فرزندان از طریق
رابطهی بین ویژگیهای والدین و انتقاالت دریافتشده از فرزندان نشان میدهد که زنان
سرپرست خانوار جوانترها ،تحصیلکردهترها ،پردرآمدها و بازنشستهها انتقاالت بیشتری دریافت
کردهاند .جنسیت سرپرست خانوار و بازنشستهبودن والدین ،نیازهای آنها را نشان میدهد و
جوانتربودن ،تحصیلکردهتربودن و پردرآمدبودن به این دلیل میزان انتقاالت فرزندان را افزایش
میدهد که فرزندان انتقاالت را با انگیزههای جبرانی و با انتظار دریافت ارث در آینده انجام
میدهند .والدین جوانتر ،تحصیلکردهتر و پردرآمد نیازهای کمتری دارند؛ لذا انتظار نمیرود که
نیازهای آنها برانگیزانندهی انتقاالت باشد.
یافتههای تحقیق در مورد رابطهی بین جنسیت و انتقاالت نشان داد که مردان ،بیشتر از زنان به
فرزندان پسر خود کمک میکنند؛ ولی جنسیت فرزندان رابطهی مستقیم معنیداری با انتقاالت
ندارد و از طریق افزایش درآمد و منابع بر انتقاالت به فرزندان تأثیر داشته است؛ همچنین
سرپرستان زن ،انتقاالت بیشتری دریافت میکنند .البته جنسیت بهخودیخود نمیتواند بر انتقاالت
تأثیرگذار باشد و به واسطهی ویژگیهای فرهنگی مرتبط با نابرابری جنسیتی و تأثیر آن بر منابع
قابل انتقال و درآمد اهمیت پیدا میکند .جمعبندی رابطهی بین سن و حجم انتقاالت نشان میدهد
که والدین سنین باالتر به دلیل منابع و درآمد محدودتر انتقاالت کمتری پرداخت کردهاند و در
سنین باالتر به دلیل نیاز بیشتر ،انتقاالت بیشتری نیز دریافت کردهاند .سن فرزندان نیز عامل
مهمی در تبیین و پیشبینی میزان انتقاالت فرزندان به والدین بوده است .با افزایش سن فرزندان ،به
دلیل اشتغال ،درآمد و منابع بیشتر فرزندان و سن و نیاز بیشتر والدین ،انتقاالت پرداختشدهی
آنها به والدین افزایش مییابد؛ ولی والدین جوانتر که دارای اشتغال بیشتر و درآمد باالتری
هستند ،انتقاالت بیشتری نیز دریافت کردهاند که نشان میدهد نیازهای آنها در این مورد تأثیری
نداشته است و انگیزهی جبران انتقاالت در میان است.
رابطهی بین سطح تحصیالت و میزان انتقاالت بین والدین و فرزندان نشان میدهد والدینی که
دارای تحصیالت باالتری هستند ،انتقاالت بیشتری به فرزندان انجام میدهند و انتقاالت بیشتری
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نیز دریافت میکنند .والدین دارای تحصیالت باالتر ،دارای منابع بیشتری هستند ،به دلیل اهمیت
بیشتر سرمایهی انسانی فرزندان ،سرمایهگذاری بیشتری روی آنها انجام میدهند و احتماالً به این
دلیل که در گذشته سرمایهگذاری بیشتری روی فرزندان خود انجام دادهاند ،انتقاالت بیشتری نیز
از آنها دریافت میکنند .رابطهی معنیدار بین سطح تحصیالت فرزندان و انتقاالت فرزندان به
تحصیلکردهتر برای جبران هزینههایی که والدین صرف تحصیالت آنها کردهاند ،کمکهای
بیشتری به والدین انجام میدهند.
در حال تحصیلبودن فرزندان ،میزان انتقاالت والدین به فرزندان را کاهش داده است که نشان
میدهد فرزندان در حال تحصیل در مقایسه با فرزندانی که دورهی تحصیل را طی کردهاند و در
مراحل دیگری از چرخهی عمر هستند ،انتقاالت و حمایتهای بیشتری از والدین دریافت
میکنند .به نظر میرسد که هزینههای صرفشده برای اشتغال و سایر نیازهای فرزندان بعد از
فراغت از تحصیل ،خیلی باالتر از هزینههای فرزندان در حال تحصیل است و این امر باعث ایجاد
رابطهی منفی بین در حال تحصیلبودن فرزندان و میزان انتقاالت دریافتشده از والدین شده است.
این نیازها میتواند در مورد فرزندان غیرهمسکنا که درگیر با تأمین هزینههای بیشتری هستند،
پررنگتر باشد.
رابطهی بین بازنشستهبودن(انتقاالت عمومی) و میزان انتقاالت فرزندان به والدین نشان میدهد
که با توجه به ضعف نظام بازنشستگی و پایینبودن میزان درآمد بازنشستگی در ایران ،بازنشستگان
برای تأمین هزینههای زندگی انتقاالت بیشتری از فرزندان دریافت میکنند .این یافته ،فرضیهی
افزایش میزان انتقاالت دریافتشدهی والدین بازنشسته را به دلیل ضعف انتقاالت عمومی و
مستمری بازنشستگی تأیید میکند.
از لحاظ انگیزهی انجام انتقاالت ،در انتقاالت والدین به فرزندان ،همنوعدوستی ،انگیزهی مسلط
است که از طریق همنوعدوستی والدین و احساس وظیفه و تعهد هنجاری تقویت میشود؛ ولی
انگیزهی انجام انتقاالت در انتقاالت فرزندان به والدین اندکی متفاوتتر است .در انتقاالت فرزندان
به والدین برخی سطوح انگیزههای جبرانی نیز قابل مشاهده است .بنابراین از جبران انتقاالت در
کنار همنوعدوستی فرزندان میتوان به عنوان انگیزهی تکمیلی انجام انتقاالت از فرزندان به والدین
یاد کرد .در مجموع فرزندان به نوعی برای جبران انتقاالت والدین به آنها کمک میکنند و خود را
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متعهد به رفع نیازهای والدین خود میدانند؛ ولی والدین در هر شرایطی از فرزندان خود حمایت و
به آنها کمک میکنند.
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