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الف

چکیده
انتقــاالت بیننســلی بهعنــوان مؤلفــهای مهــم در روابــط بیننســلی ،تحــت عنــوان
بازتوزیــع منابــع بیــن اعضــای خانــواده از یــک گــروه ســنی بــه گــروه ســنی دیگــر تعریــف
شــده اســت .در زمــان کمبــود منابــع ،دارایــی انــدک و نبــود حمایتهــای عمومــی،

انتقــاالت خصوصــی تنهــا عاملــی اســت کــه نس ـلهای مختلــف را قــادر بــه مصرفــی

بیــش از درآمدشــان میســازد .در ایــران نیــز ســالخوردگان بــه دلیــل درآمــد پاییــن و
ناکارآمــدی سیســتم تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد نسـلهای جوانتــر هســتند و فرزنــدان بــه

دلیــل هزینههــای بــاالی ســرمایه انســانی ،میــزان بیــکاری بــاال و در گذارهایــی ماننــد

تــرک خانــواده وابســته بــه حمایــت والدیــن میشــوند؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه کمبــود

حمایتهــای عمومــی ،انتقــاالت بیننســلی عاملــی مهــم در بــرآورده شــدن نیازهــای
افــراد در دوران ســالخوردگی و فرزنــدان در دوره جوانــی و اوان بزرگســالی اســت.

ایــن مطالعــه از نــوع پیمایــش اســت ،حجــم نمونـه تحقیــق شــامل  681نفر سرپرســت

خانــوار  50ســاله و بیشــتر مناطــق  22گان ـ ه شــهر تهــران اســت کــه دارای فرزنــد 18

ســاله و بیشــتر بودهانــد و بــه روش خوش ـهای چنــد مرحل ـهای انتخــاب شــدهاند .نتایــج

تحقیــق نشــان میدهــد:

● ●در ســطح زوجهــای والدیــن -فرزنــد  78.4درصــد والدیــن حداقــل بــه یکــی از
فرزنــدان خــود انتقــاالت مالــی انجــام دادهانــد و  51.9درصــد آنهــا حداقــل از
یکــی از فرزنــدان انتقــاالت دریافــت کردهانــد.

● ●والدیــن بــه هــر فرزنــد  605هــزار تومــان پرداخــت میکننــد و از هــر فرزنــد
 168هــزار تومــان دریافــت میکننــد.

● ●نمایــ ه ســنی انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان نشــان میدهــد کــه انتقــاالت

پرداختــی والدیــن بــا افزایــش ســن کاهــش و انتقــاالت دریافتــی افزایــش مییابــد.

● ●بهطــور خالــص والدیــن در ســنین بــاالی ســالخوردگی ( 75ســاله و بیشــتر) و
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فرزنــدان در ســنین پایینتــر دریافتکننــد ه انتقــاالت هســتند.
نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد که

● ●ســطح درآمــد ،نیازهــا و منابــع والدیــن و فرزنــدان مهمتریــن عوامــل در تبییــن
میــزان انتقــاالت بیــن آنهــا بــوده اســت .والدیــن دارای درآمــد ،دارایــی و

تحصیــات بیشــتر ،والدیــن جوانتــر ،شــاغالن و کســانی کــه دارای فرزنــدان

بیشــتری هســتند ،انتقــاالت بیشــتری بــه فرزنــدان انجــام میدهنــد .فرزنــدان در

ل تحصیــل ،جوانتــر ،غیــر شــاغالن ،فرزنــدان پســر و همســکنا انتقــاالت
حــا 
بیشــتری دریافــت کردهانــد.

● ●فرزنــدان شــاغل ،دارای درآمــد باالتــر ،پســرها و همســکناها انتقــاالت بیشــتری
بــه والدیــن انجــام دادهانــد و والدینــی کــه دارای درآمــد بیشــتر هســتند،

تحصیــات باالتــری دارنــد ،فرزنــدان بیشــتری دارنــد ،زنــان سرپرســت خانــوار،
غیــر شــاغلها و بازنشســتهها انتقــاالت بیشــتری از فرزنــدان دریافــت میکننــد.

● ●رابطــ ه منفــی بیــن حجــم انتقــاالت دریافــت شــده توســط ســالخوردگان و
انتقــاالت عمومــی اســت کــه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــه دلیــل عــدم
کفایــت مســتمری بازنشســتگی خانوادههــا تــا حــدودی جایگزیــن سیســتم

تأمیــن اجتماعــی هســتند و فرزنــدان نقــش پررنگــی در بــرآورده کــردن نیازهــای
ســالخوردگان دارنــد.

● ●یافتههــای نظــری تحقیــق نشــان میدهــد انگیزههــای زمینــهای انتقــاالت
والدیــن بــا مدلهــای همنوعدوســتانه کــه در آن رابطــ ه مثبــت بیــن درآمــد و

میــزان انتقــاالت پرداختــی و رابطـ ه منفــی بیــن درآمــد و میــزان انتقــاالت دریافتی

حاکــم اســت ،ســازگارتر اســت .والدیــن بیشــتر بــه دلیــل همبســتگی بیننســلی،
احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری و مطلوبیــت مصــرف فرزنــدان خــود بــه آنهــا
کمــک میکننــد و ایــن رونــد بعــد از جدایــی فرزنــدان از خانــواده نیــز ادامــه دارد.

چکیده  /پ

● ●از ســویی دیگــر انتظــار جبــران انتقــاالت در انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان
جایــگاه قدرتمنــدی نــدارد و کســانی کــه از فرزنــدان انتظــار حمایــت دارنــد،

انتقــاالت کمتــری بــه آنهــا انجــام میدهنــد .در انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن
انگیزههــای جبرانــی قویتــر اســت و فرزنــدان بــا انگیــز ه جبــران حمایتهــای

والدیــن در گذشــته یــا دریافــت ارث در آینــده بیشــتر بــه والدینــی کمــک مالــی

میکننــد کــه دارای درآمــد و داراییهــای بیشــتری هســتند.

1

مقدمه و طرح مسئله
انتقــاالت بیننســلی جزئــی جدانشــدنی از روابــط بیننســلی اســت کــه بــه تعامــل بیــن
نس��لهای مختل��ف در خانوــاده دالل��ت دارد .شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه انتقــاالت

بیننســلی در طــول زمــان و همــگام بــا تحــوالت اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی دچــار

تغیی��رات اساســی ش��دهاس��ت .در جوام�عـ پیش��ین انتقــال موقعیــت و ســرمایه مــادی در

داخــل خانــواده رخمــیداده ،فرصتهــا و موقعیتهــای زندگــی بهطــور مســتقیم از
طریــق وابســتگی بــه موقعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی خانــواده بــه ارث میرســیدهاســت

و در فراین��د انتقاــل موقعیـ�ت و س��رمایه ،فرزنــدان خــود را متعهــد بــه حمایــت از والدیــن
در دوران س��الخوردگی میدانستــند .بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت خانــواده و توســعه
سیســتمهای بازنشســتگی تصــور بــر ایــن بــوده کــه روابــط بیــن نس ـلهای والدیــن و

فرزنــدان کاهــش یابــد و کارکــرد حمایتــی خانوادههــا کمرنگتــر شــود ولــی تجــارب

کشــورها نشــان میدهــد کــه پیوندهــا و حمایتهــای بیننســلی والدیــن و فرزنــدان در
مراحــل مختلــف چرخـه عمــر بــا تغییراتــی بــه قــوت خــود باقــی اســت .از یکســو والدیــن

ســرمایهگذاری گســتردهای بــر ســرمایه انســانی فرزنــدان انجــام میدهنــد و حتــی در
ســنین باالتــر کــه فرزنــدان بــا گذارهــای مهــم و هزینهبــری ماننــد ازدواج ،فرزنــدآوری،

اشــتغال ،خریــد منــزل و ســایر ملزومــات زندگــی مواجــه هســتند ،موردحمایــت والدیــن
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قــرار میگیرنــد و والدیــن نیــز بــا توجــه بــه افزایــش طــول عمــر در زمــان بیمــاری و
ســالخوردگی موردحمایــت فرزنــدان قــرار میگیرنــد.

روششناس��ی حسـ�ابهای مل��ی انتق��االت نشــان میدهــد رفتــار اقتصــادی افــراد در

طــول چرخـه عمــر اقتصــادی متفــاوت اســت .درآمــد ناشــی از کار افــراد در ســنین اولیــه

و دوران ســالخوردگی پاییــن اســت کــه از آن تحــت عنــوان کســری چرخ ـه عمــر یــاد
میشــود .کســری چرخ ـ ه عمــر از طریــق پسانــداز ،بازتخصیــص مبتنــی بــر داراییهــا

و انتقــاالت تأمیــن میشــود کــه انتقــاالت خصوصــی نیــز منبــع مهمــی بــرای جبــران
کســری چرخ��ه عم��ر اســت .لــی و میســن ( )2011معتقدنــد در زمــان محدودیــت اعتبارات،
فقــدان یــا ضعــف بخــش عمومــی و داراییهــای انــدک ،ایــن انتقــاالت خصوصــی اســت

کــه افــراد و نس ـلها را قــادر بــه مصرفــی بیشــتر از درآمدشــان میســازد.

از جنبــ ه انتقــاالت روبــه بــاال ســالخوردگان دارای نیازهــا و هزینههــا ،بهویــژه

هزینههــای بهداشــتی بــاال و ســطح درآمــد و دارایــی پایینــی هســتند ،انتقــاالت عمومــی

و بهویــژه مســتمری بازنشســتگی ناچیــزی دریافــت میکننــد کــه منجــر بــه نیازمنــدی

در دوران ســالخوردگی میشــود .بخشــی از ایــن نیازهــا از طریــق انتقــاالت فرزنــدان

جبــران میشــود .از جنبــه انتقــاالت رو بــه پاییــن نیــز فرزنــدان بزرگســال بــه دلیــل
ضعــف و عــدم کارایــی انتقــاالت عمومــی ،میــزان بــاالی بیــکاری و درآمدهــای پاییــن بــه

دلیــل مشــکالت بــازار کار ،افزایــش ســن ازدواج ،افزایــش طــاق و افزایــش هزینههــای
آمــوزش ،ســامت و اوقــات فراغــت و  ...بــا نیازهــای بــرآورده نشــده زیــادی مواجــه

هســتند و نیازهــای آنهــا از طریــق انتقــاالت بیننســلی از والدیــن تأمیــن میشــود.

در مجمــوع میتــوان گفــت کــه بســیاری از ســالخوردگان و فرزنــدان بزرگســال

بــه دلیــل انتقــاالت عمومــی پاییــن (عــدم کارایــی دولــت و بخــش عمومــی در تأمیــن

نیازهــای ســالخوردگان و فرزنــدان بزرگســال) ،میــزان بیــکاری بــاال ،نیازهــای بــاالی
مرتبــط بــا ســرمایه انســانی و نیازهــای نوظهــور دیگــری ماننــد گــذران اوقــات فراغــت،
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هزینههــای ارتباطــات و ســایر هزینههــای مرتبــط بــا زندگــی مــدرن نمیتواننــد بــه
نیازهــای خــود پاســخ دهنــد و وابســته بــه انتقــاالت بیننســلی هســتند .مســئله مهــم
ایــن اســت کــه عــدم توانایــی نســلها بــرای حمایــت از همدیگــر منجــر بــه عــدم

بــرآورده شــدن نیازهــای ایــن نس ـلها و پیامدهــای منفــی مرتبــط بــا آن خواهــد شــد.
ازجملــه ایــن پیامدهــای منفــی میتــوان بــه کاهــش مصــرف نســلهای مختلــف،

تضعیــف کیفیــت زندگــی ســالخوردگان و فرزنــدان ،ســرمایه انســانی پاییــن والدیــن و
فرزنــدان ،عــدم تمایــل فرزنــدان بزرگســال بــه ازدواج و فرزنــدآوری ،عــدم رضایــت
از زندگــی و برخــی تضادهــای نســلی بیــن والدیــن ســالخورده و فرزنــدان بزرگســال و

فقــر اشــاره کــرد.

باــ توج��ه ب�هـ م��وارد پیشگفتــه ســؤاالت ایــن مطالعــه در حوزههــای کمیــت ،ترکیــب

و الگــوی انتقــاالت و عوامــل تعیینکننــده ایــن انتقــاالت قابــل طــرح اســت:

 -ترکیــب و الگــوی انتقــاالت بیننســلی والدیــن و فرزنــدان بزرگســال آنهــا در

شــهر تهــران چگون ـه اســت؟ آیــا ایــن انتقــاالت هماننــد کشــورهای توســعهیافته از
والدیــن ســالمند بــه فرزنــدان بزرگســال جریــان دارد یــا الگــوی دیگــری برقــرار
اســت؟

 -ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی تــا چــه انــدازه در دریافــت و پرداخــت

انتقــاالت تعیینکننــده هســتند؟

 -آیــا میــزان انتقــاالت عمومــی دریافــت شــده بهویــژه مســتمری بازنشســتگی توســط

ســالخوردگان تأثیــری در پرداخــت و دریافــت حمایتهــای مالــی مؤثــر اســت؟
 -انگیزه زمینهای مسلط در انتقاالت بین والدین و فرزندان چیست؟

مبانی نظری
مــرور مبانــی نظــری مطالعــه نشــان میدهــد کــه جریــان انتقــاالت بیننســلی عاملــی
مهــم در انتقــال جمعیتــی بــوده اســت .کالــدول نشــان داد هزینههــای ســامت و ســرمایه
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انســانی فرزنــدان عقالنیــت اقتصــادی داشــتن فرزنــدان بیشــتر را بــه چالــش کشــیده
اســت و بــه نظــر او کارکــرد تأمیــن اجتماعــی و بیم ـهای فرزنــدان از بیــن رفتــه اســت.

ولــی بــا وجــود اینکــه نقــش مراقبــت و حمایــت از ســالخوردگان در جوامــع توســعهیافته
بــه بخــش عمومــی منتقلشــده ،بــه نظــر میرســد در جوامــع درحالتوســعه کارکــرد
حمایتــی خانــواده و فرزنــدان هنــوز از بیــن نرفتــه اســت و ایــن حمایتهــای فرزنــدان از

والدیــن بــا توجــه بــه افزایــش امیــد زندگــی بــه ســنین باالتــر منتقلشــده اســت.

در نظری ـه همنوعدوســتی مطلوبیــت مصــرف اعضــای خانــواده و ســطح رفــاه نســبی

آنهــا باعــث میشــود کــه انتقــاالت از اعضــای برخــوردار بــه اعضــای کمتــر برخــوردار

جری��ان داشــته باش��د و س��طح نیازه��ا و منابـ�ع در اختیــار انتقالدهندههــا و تعهــد نســلی
آنهــا در ایــن زمینــه تعیینکننــده اســت.

در نظریــ ه مبادلــه ،منابــع و حمایتهــا بیــن اعضــای خانــواده بــا هــدف دریافــت

چیــزی در مقاب��ل آنه��ا جریــان مییابــد و منافــع فــردی در ایــن نــوع انتقــاالت از

اهمی��ت زی��ادی برخـ�وردار اس��ت .جبـ�ران متقاب��ل بهعنــوان مفهــوم اجتماعــی مبادلــه در
نظــر گرفتهشــده اســت .بــر اســاس ایــن مفهــوم انتقــاالت در مقابــل دریافــت چیــزی در
مقابــل آن انجــام میشــود ولــی ایــن دریافــت متقابــل میتوانــد بــا تأخیــر زمانــی یــا

بــه اشــکال مختلــف انتقــاالت روی دهــد .مبتنــی بــر ایــن ایــده ،والدیــن از فرزنــدان خــود

حمایــت میکننــد تــا در زمــان پیــری موردحمایــت قــرار گیرنــد و حمایتهــای آنهــا
بازگردانــده شــود و فرزنــدان بــرای جبــران انتقــاالت پیشــین از والدیــن یــا بــرای دریافــت
ارث بیشــتر در آینــده از آنهــا حمایــت مالــی و ابــزاری میکننــد .از ایــن مفهــوم تحــت

عنــوان جبــران بــه تعویــق افتــاده نیــز یادشــده و ســازگار بــا کارکــرد ســرمایهگذاری و
بیم ـهای انتقــاالت اســت کــه نشــان میدهــد والدیــن بــا ایــن هــدف از فرزنــدان خــود
حمایــت میکننــد کــه ایــن انتقــاالت در آینــده و هنــگام نیــاز بازگردانــده شــود.

جبــران غیرمســتقیم دیگــر مفهــوم نظــری مرتبــط بــا ایــده مبادلــه اســت کــه جریــان
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انتقــاالت بیــن چنــد نســل را در نظــر میگیــرد .ایــن مفهــوم تأکیــد میکنــد کــه اعضــای
جوانتــر خانــواده از ســالخوردگان و والدیــن خــود حمایــت میکننــد و انتظــار دارنــد
تــا نس ـلهای بعــد نیــز از آنــان حمایــت کننــد ،لــذا والدینــی کــه روی فرزنــدان خــود
ســرمایهگذاری میکننــد ،درواقــع پرداختهــا و ســرمایهگذاری پیشــینیان یــا والدیــن

خــود را بازمیگرداننــد .تأثیــرات نمایشــی نیــز ایــد ه مرتبــط بــا جبــران غیرمســتقیم اســت

کــه بــر اســاس آن فرزنــدان میانســال بــا حمایــت از والدیــن ســالخورده میخواهنــد

انتقــاالت پیشــین آنهــا را بازپرداخــت کننــد و بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه آنهــا هــم
بایــد از والدیــن خــود در آینــده حمایــت کننــد.

مــرور مبانــی نظــری مطالعــه همچنیــن نشــان میدهــد کــه انتقــاالت همنوعدوســتانه

و جبرانــی متأثــر از همبســتگی بیننســلی اســت و هرچــه همبســتگی بیننســلی بیــن
طرفیــن بیشــتر باشــد ،انتقــاالت همنوعدوســتانه و جبرانــی بیشــتری نیــز انجــام خواهــد

شــد .همبســتگی بیننســلی از طریــق افزایــش تعهــد نســلی هــم باعــث افزایــش انتقــاالت
میشــود و هــم انتقــاالت همنوعدوســتانه و احتمــال جبــران انتقــاالت را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .بنگســتون ( )2006انتقــاالت بیننســلی را متأثــر از همبســتگی هنجــاری،

عاطفــی ،اعتقــادی و ســاختاری میدانــد.

بهطــور خالصــه مطالعــ ه حاضــر مبتنــی بــر ایــن مفهــوم اســت کــه حمایتهــای

والدیــن و فرزن��دان از همدیگـ�ر و انتقـ�االت متقاب��ل بــا انگیــز ه همنوعدوســتی والدیــن و

فرزنــدان نســبت بــه همدیگــر انجــام میشــود و از طریــق تعهــد بیننســلی والدیــن و
فرزنــدان و همبســتگی بیــن نسـلهای والدیــن و فرزنــدان تکمیــل میشــود .همنوعدوســتی
والدیــن و فرزنــدان متأثــر از نیازهــا و منابــع و همچنیــن ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی

طرفیــن انتقــاالت و احســاس تعهــد و همبســتگی بیــن والدین و فرزندان اســت کــه انتقاالت
عمومــی در ایــن بیــن نقــش پررنگــی ایفــا میکنــد .انگیــز ه جبــران نیــز بهعنــوان انگیــزه

تکمیلکننــد ه انتقــاالت همنوعدوســتانه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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پیشین ه تحقیق
بهطــور خالصــه نتایــج مطالعــات انجامشــده نشــان میدهــد کــه میــزان منابــع
قابلانتقــال پرداختکننــدگان و ســطح نیازهــای دریافتکننــدگان انتقــاالت کــه عمدتــ ًا

بــا میــزان درآمــد مرتبــط اســت ،مهمتریــن عوامــل انتقــاالت بیننســلی هســتند .در ایــن
میــان انتقــاالت عمومــی کــه شــامل کمکهــای عمومــی و مســتمری بازنشســتگی اســت

نقــش تعیینکننــدهای در انتقــاالت بیننســلی دارد و در کشــورهای توســعهیافته کــه

دارای رژیــم رفــاه قدرتمنــدی هســتند ،انتقــاالت عمومــی جایگزیــن انتقــاالت خصوصــی
شــده اســت و ســالخوردگان را قــادر بــه مصــرف بیشــتر و حمایت از فرزندان ســاخته اســت.

در ایــن شــرایط والدیــن نیــازی بــه حمایتهــای فرزنــدان ندارنــد و در ســنین خیلــی بــاال
نیــز جهــت انتقــاالت از والدیــن بــه فرزنــدان اســت .همچنیــن انتقــاالت عمومــی باالیــی
کــه صــرف ســرمایه انســانی فرزنــدان میشــود ،باعــث شــده اســت کــه خانوادههــا

هزینههــای زیــادی صــرف ایــن مــوارد نکننــد و ایــن عامــل بــر ســطح مصــرف و پسانداز
خانوادههــا تأثیرگــذار اســت .در کنــار ایــن عوامــل ،عواملــی از قبیــل ثــروت خانوادههــا،

انتقــاالت عمومــی دریافتشــده توســط خانوادههــا و برخــی ویژگیهــای اقتصــادی و
اجتماعــی ماننــد وضــع فعالیــت ،وضــع تأهــل ،جنســیت ،ســن ،ســطح ســامت و نظایــر

آن کــه بــا منابــع قابلانتقــال انتقالدهنــدگان نیــز مرتبطانــد تأثیــر تعیینکننــدهای

بــر انتقــاالت دارنــد .در طــرف دریافتکننــدگان انتقــاالت نیــز عوامــل تعیینکننــده
نیازهــای دریافتکننــدگان کــه بــا متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز مرتبطانــد در
میــزان انتقــاالت دریافتشــده مؤثــر واقــع میشــود .در مــورد انگیــز ه انجــام انتقــاالت نیــز
انگیزههــای همنوعدوســتی و مبادلــه انگیزههــای مســلط انتقــاالت معرفــی شــدهاند کــه

متأثــر از همبســتگی بیننســلی و احســاس تعهــد و وظیفـ ه هنجــاری هســتند و بهعنــوان
انگیزههــای زمینــهای ،انتقــاالت بیننســلی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد.
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چارچوب نظری و مدل تحلیل
بــا توجــه بــه مفاهیــم نظــری و مطالعــات انجامشــده و ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی
ت و دریافتکننــدگان
و فرهنگــی جامع ـ ه موردمطالعــه ،نیازهــا و منابــع قابلانتقــال پرداخ ـ 

انتقــاالت بهعنــوان متغیرهــای محــوری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در مــدل تحلیلــی
شــکل ( )1عوامــل تأثیرگــذار بــر انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان ،منابــع قابلانتقــال
کــه عمدتــ ًا میــزان درآمــد پرداختکنندههاســت ،تحــت تأثیــر داراییهــا ،اشــتغال ،ســن،

جنســیت و ســطح تحصیــات پرداختکنندههــا متغیــر اســت و انتقــاالت پرداختکننــدگان
را تبییــن میکنــد .تعــداد فرزنــدان بیشــتر نیــز عاملــی اســت کــه منابــع والدیــن را تح ـت
فشــار قــرار میدهــد و والدیــن بایــد منابــع قابلانتقــال را بیــن فرزنــدان تقســیم کننــد کــه

میتوانــد منجــر بــه کاهــش انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان شــود .از ســویی دیگــر نیازهــای
مرتبــط بــا دریافتکننــدگان ،متأثــر از ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی از
قبیــل درآمــد  ،دارایــی و اشــتغال یــا اشــتغال بــا درآمــد پاییــن ،جنســیت ،ســن ،در حــال

تحصیــل بــودن (بــرای فرزنــدان) و ســطح ســامت والدیــن اســت.

مــرور مطالعــات پیشــین نشــان داد کــه انتقــاالت عمومــی بــه دلیــل اینکــه بــا

منابــع و نیازهــای دریافــت و پرداختکننــدگان انتقــاالت مرتبــط اســت ،عامــل مهمــی

در انتقــاالت بیننســلی والدیــن و فرزنــدان اســت و رابطــه مثبتــی بیــن سیســتم رفــاه
کشــورها و انتقــاالت برقــرار اســت .در مطالعــ ه حاضــر نیــز بازنشســته بــودن والدیــن

بهعنــوان متغیــری کــه انتقــاالت عمومــی را نشــان میدهــد ،عامــل مهمــی در انتقــاالت

بیــن والدیــن و فرزنــدان اســت .انتقــاالت عمومــی از یکســو بــه دلیــل دریافتــی ناچیــز
بازنشســتگان ،منابــع قابلانتقــال والدیــن ســالخورده و انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان را

کاهــش میدهــد و از ســوی دیگــر والدیــن بازنشســته بــه دلیــل ضعــف سیســتم تأمیــن
اجتماعــی ،مســتمری ناچیــزی دریافــت میکننــد و نیــاز بــه انتقــاالت و حمایــت فرزنــدان

خــود دارنــد .ازای ـنرو رابط ـه منفــی بیــن بازنشســته بــودن والدیــن و میــزان انتقــاالت
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پرداختشــده بــه فرزنــدان و رابطــه مثبــت بیــن بازنشســته بــودن و میــزان انتقــاالت
دریافتشــده از فرزنــدان قابلتصــور اســت.

در مــورد انگیزههــای زمینــهای انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان ،مــدل

همنوعدوســتی بهعنــوان مــدل اساســی و انگیــز ه جبــران نیــز بهعنــوان تکمیلکننــده

انتقــاالت همنوعدوســتانه در نظــر گرفتــه شــده اســت .همبســتگی بیننســلی نیــز از
یکســو همنوعدوســتی والدیــن را افزایــش میدهــد و از ســویی دیگــر احتمــال جبــران
انتقــاالت را افزایــش میدهــد .ازایــنرو ،انگیزههــای همنوعدوســتی و انتظــار جبــران
متأثــر از همبســتگی بیننســلی اســت کــه خــو ِد همبســتگی بیننســلی نیــز تحــت تأثیــر

همبســتگی هنجــاری ،همبســتگی اعتقــادی و همبســتگی عاطفــی قــرار دارد.

درمجمــوع همنوعدوســتی والدیــن ،انتظــار جبــران انتقــاالت ،همبســتگی بیننســلی و

احســاس تعهــد ،انگیزههــای زمینـهای انتقــاالت هســتند کــه در شــرایط در دســترس بــودن

منابــع قابلانتقــال ،منجــر بــه تشــدید یــا تضعیــف انتقــاالت میشــوند .منابــع قابلانتقــال

پرداختکننــدگان در مدلهــای همنوعدوســتانه و جبرانــی بهطــور مســتقیم انتقــاالت را
تعییــن میکنــد و متغیرهــای بالفصــل انتقــاالت بیننســلی اســت .تــا زمانــی کــه منابــع
قابلانتقــال موجــود نباشــد ،فــارغ از اینکــه انگیزههــای قدرتمنــدی بــرای انتقــاالت

وجــود داشــته باشــد ،انتقاالتــی صــورت نمیگیــرد .میــزان منابــع قابلانتقــال ،بهطــور
مســتقیم انتقــاالت را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد و در مدلهــای همنوعدوســتانه و

جبرانــی رابطـ ه مثبتــی بیــن ایــن متغیــر و میــزان انتقــاالت برقــرار اســت .در مــورد نیازهــای
دریافتکننــدگان در انتقــاالت همنوعدوســتانه ،رابطــ ه منفــی بیــن ایــن متغیــر و میــزان
انتقــاالت وجــود دارد .ولــی در مدلهــای جبرانــی ،رابط ـ ه بیــن نیازهــا و حجــم انتقــاالت
میتوانــد مثبــت باشــد و انتقالدهنــدگان بــا وجــود بینیــازی دریافتکننــدگان ،انتقاالتــی
بــه آنهــا انجــام دهنــد .ایــن نــوع انتقــاالت میتوانــد در جبــران انتقــاالت دریافتشــده در
گذشــته باشــد یــا بــا هــدف جبــران در آینــده انجــام شــود.
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شکل  1-مدل تحلیلی عوامل تأثیرگذار بر انتقاالت بین والدین و فرزندان

فرضیههای تحقیق
فرضیــات ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین ،مفاهیــم و نظریههــای مطرحشــده

بــه شــرح ذیــل خواهــد بود:

● ●بیــن ســطح منابــع قابلانتقــال (درآمــد) پرداختکننــدگان انتقــاالت و میــزان
انتقــاالت پرداختشــده رابطـه مثبــت برقــرار اســت .هرچــه میــزان درآمــد باالتــر
باشــد ،انتقــاالت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.

● ●بیــن ســطح نیازهــای دریافتکننــدگان و میــزان انتقــاالت دریافتشــده
رابطــه معنــیداری وجــود دارد و مقــدار انتقــاالت درنتیجــه افزایــش نیازهــای
دریافتکننــدگان ،افزایــش مییابــد.

● ●فرزنــدان غیرهمســکنا بــا والدیــن ،انتقــاالت کمتــری دریافــت و انتقــاالت
بیشــتری پرداخــت میکننــد.

ـی مناســب (مســتمری بازنشســتگی) از یکســو انتقــاالت والدیــن
● ●انتقــاالت عمومـ ِ
بــه فرزنــدان را افزایــش میدهــد و از ســویی دیگــر انتقــاالت دریافتشــده از
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فرزنــدان را کاهــش میدهــد.

● ●همنوعدوســتی ،احســاس تعهــد و همبســتگی بیننســلی والدیــن نســبت بــه
فرزنــدان ،میــزان انتقــاالت والدیــن را افزایــش میدهــد.

● ●انتظــار جبــران انتقــاالت بهعنــوان انگیــزه زمینـهای انتقــاالت ،میــزان انتقــاالت
والدیــن را افزایــش میدهــد.

داده و روش تحقیق
ایــن مطالعــه از نــوع پیمایشــی میدانــی اســت و خانوارهــای دارای سرپرســت  50ســاله و

بیشــتر کــه دارای فرزنــد  18ســاله و بیشــتر و ســاکن شــهر تهــران هســتند ،جامعـ ه آمــاری
ایــن تحقیــق را تشــکیل میدهنــد.

بــر اســاس اطالعــات سرشــماری ســال  1390تعــداد خانــوار دارای سرپرســت 50

ســاله و بیشــتر مناطــق 22گانـه شــهر تهــران برابــر بــا  751,131خانــوار و تعــداد نمونـه
بــرآورد شــده مبتنــی بــر آن برابــر بــا  384خانــوار اســت .بــر اســاس نمونهگیــری از
حوزههــا و بلوکهــای آمــاری شــهر تهــران 13 ،منطقــه در نمونــه قرارگرفتهانــد و ســهم

هــر منطقــه بــر اســاس ســهم خانوارهــا دارای سرپرســت  50ســاله و بیشــتر از کل مناطــق
نمون��ه مشخصش��ده اسـ�ت .برــای افزایشــ فراوانــی در ســلولهای جــداول آمــاری ،بــاال
بــردن دقــت احتمالــی و دســتیابی بــه برآوردهــای معتبرتــر ســعی شــده اســت بهصــورت
متناســب و ســهمیهای تعــداد بیشــتری پرسشــنامه از هــر حــوزه و بلــوک آمــاری تکمیــل

شــود کــه درمجمــوع پرسشــنامههای تکمیلشــده را بــه  681پرسشــنامه رســانده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه رابط ـ ه بیــن زوجهــای والدین-فرزنــد در ایــن مطالعــه مــورد نظــر

بــوده اســت ،اطالعــات  1532زوج اســتخراج و مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت.

روش نمونهگیــری در ایــن مطالعــه روش خوش ـهای چندمرحل ـهای مبتنــی بــر ســهم

بــوده اســت و پــس از مشــخص شــدن خوش ـههای نمونــه ،نقش ـه حوزههــا و بلوکهــای

نمونــه (خوش ـهها) از مرکــز آمــار ایــران دریافــت و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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مبنــای اندازهگیــری انتقــاالت پرســشهایی اســت کــه در فــرم اندازهگیــری هزینــه و

درآمــد خانــوار ،مرکــز آمــار ایــران بارهــا آزمــون شــده و در مــوارد خــاص ماننــد روابــط
بیننســلی از پرســشنامههای اســتاندارد و بــا رعایــت فرایندهــای اندازهگیــری اســتفاده

شــده اســت.

یافتههای تحقیق
یافتههــای مطالعــه در دو بخــش توصیــف دادههــا و عوامــل تعیینکننــد ه انتقــاالت

ارائــه شــده اســت .در بخــش آمارهــای توصیفــی مهمتریــن نتایــج تحقیــق در خصــوص

میــزان هزینههــا و درآمــد خانــوار و الگــو و ترکیــب انتقــاالت ارائــه شــده اســت و در
بخــش آمارههــای اســتنباطی بــه شــناخت عوامــل تعیینکننــد ه انتقــاالت بیــن والدیــن

و فرزنــدان پرداختــه شــده اســت.

یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه از  681نفــر سرپرســت خانــوار موردمطالعــه

 69.2درصــد شــاغل بودهانــد 4.7 ،درصــد از والدیــن دارای درآمــد بــدون کار 7 ،درصــد

خان ـهدار و نزدیــک بــه  19.1درصــد بازنشســته بودهانــد .در مــورد بازنشســتگان بــه ایــن
نکتــه بایــد اشــاره شــود کــه درمجمــوع  47درصــد سرپرســتان خانــوار ( 320نفر) مســتمری
بازنشســتگی دریافــت میکننــد ولــی در حقیقــت فقــط  41درصــد دریافتکننــدگان

مســتمری ( 130نفــر) بازنشســته واقعــی هســتند 75 .درصــد از  190نفــر مســتمریبگیر

دوبــاره وارد بــازار کار شــدهاند و  25درصــد ( 46نفــر) زنانــی هســتند کــه همســر خــود
را ازدس��تدادهاند .سرپرســتان خانــوار مســتمریبگیری کــه شــاغل هســتند اغلــب بــه

دلیــل اینکــه سیســتم بازنشســتگی کشــور مشــوق بازنشســتگی زودهنــگام اســت،
بازنشســته میشــوند و بعــد از برقــراری مســتمری بازنشســتگی و دریافــت پاداشهــای

مربوطــه دوبــاره وارد بــازار کار میشــوند

توزیــع میــزان درآمــد و هزینههــای خانــوار (جــدول و نمــودار  )1کــه بــر اســاس ســر

فصلهــای اندازهگیــری شــده در طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار مــورد ســنجش قرارگرفتــه
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اســت نشــان میدهــد کــه میانگیــن کل درآمــد ماهیانـ ه خانوارهــای نمونــه کــه شــامل درآمــد
ناشــی از کار ،درآمــد مبتنــی بــر دارایــی و مســتمری بازنشســتگی و ســایر درآمدهــا و یارانــه

اســت ،برابــر بــا شــش میلیــون و  104هــزار تومــان بــوده اســت .کمتریــن درآمــد خانوارها یک

میلیــون تومــان و بیشــترین درآمــد  49میلیــون تومــان گزارششــده اســت .توزیع پاســخگویان
بــه تفکیــک گروههــای ســنی نشــان میدهــد کــه درآمــد آنهــا بــا افزایــش ســن کاهــش
مییابــد و بیشــترین درآمــد مربــوط بــه گــروه ســنی  55-59ســاله اســت .میانگیــن درآمدهای
ناشــی از کار سرپرســت برابــر بــا چهــار میلیــون و  144هــزار تومــان بــوده اســت کــه بــا

افزایــش ســن کاهــش مییابــد .بیشــترین درآمــد ناشــی از کار در گــروه ســنی  55-59ســاله
رخ داده اســت .میانگیــن درآمدهــای مبتنــی بــر داراییهــای خانــوار برابــر بــا یــک میلیــون و

 959هــزار تومــان بــوده اســت کــه بــا افزایــش ســن سرپرســتان خانــوار افزایــش مییابــد.

درآمــد ناشــی از حقــوق بازنشســتگی و یارانــه برابــر بــا  1020هــزار تومــان اســت که بیشــترین
مقــدار آن در ســنین  70-74ســالگی مشــاهده میشــود.

ســتون هزینههــای خانــوار نشــان میدهــد کــه میانگیــن هزینههــای خانــوار برابــر

بــا چهــار میلیــون و  139هــزار تومــان در مــاه و میانگیــن هزینههــای ســامت خانــوار
برابــر بــا  498هــزار تومــان اســت .الگــوی ســنی هزینههــای خانــوار حاکــی از ایــن اســت
کــه کل هزینههــا بــا افزایــش ســن والدیــن کاهــش مییابــد .برخــاف کل هزینههــا،

هزینههــای ســامت بــا افزایــش ســن سرپرســتان خانــوار افزایــش یافتــه اســت.

مقایسـ ه هزینــه و درآمــد بهدســت آمــده از ایــن مطالعــه بــا نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد

خانــوار در ســال  1395حاکــی اســت کــه میانگیــن درآمــد ماهیان ه خانوارهــای دارای سرپرســت

 50ســاله و بیشــتر نقــاط شــهری شهرســتان تهــران بــا حجــم نمونـ ه  530خانــوار برابــر بــا

چهــار میلیــون و  629هــزار تومــان بــوده اســت .بــا در نظــر گرفتــن  10درصــد افزایــش

ســاالنه ،میــزان درآمــد ماهیانـ ه خانوارهــای شــهری شهرســتان تهــران بــه مبلــغ پنــج میلیون

و  92هــزار تومــان در ســال  1396خواهــد رســید .نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار حاکــی
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از ایــن واقعیــت اســت کــه میانگیــن درآمــد خانوارهــای دارای سرپرســت  50ســاله و بیشــتر که

جامع ـ ه آمــاری ایــن مطالعــه را تشــکیل میدهــد ،باالتــر از کل خانوارهــا اســت .بــاال بــودن

درآمــد خانوارهــای دارای سرپرســت  50ســاله و بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت کــه سرپرســتان

خانــوار در گروههــای ســنی  50ســاله و بیشــتر در ســنین پیــش از ســالخوردگی بــه دلیــل

ســابقه و تجربـ ه کاری باالتــر در دوران اوج درآمــد ناشــی از کار قــرار دارنــد.

همچنیــن نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار ســال  1395نشــان میدهــد در

شــهر تهــران میانگیــن مســتمری ماهیان ـه بازنشســتگان برابــر بــا یــک میلیــون و 965

هــزار تومــان بــوده اســت .نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان میدهــد میانگیــن مســتمری
بازنشســتگان در ســال  1396برابــر بــا دو میلیــون و  131هــزار تومــان بــوده اســت کــه

اگــر افزایــش مســتمری  1396تــا  1395را نیــز در نظــر بگیریــم ایــن دو رقــم بــه هــم

نزدیکتــر خواهنــد بــود .همچنیــن کســانی کــه مســتمری بازنشســتگی دریافــت میکننــد

و شــاغل هســتند ،یــک میلیــون و  847هــزار تومــان مســتمری دریافــت میکننــد کــه
بــا توجــه بــه پایینتــر بــودن آن نســبت بــه کل مســتمریها (دو میلیــون و  131هــزار
تومــان) بــه نظــر میرســد کــه مســتمری بازنشســتگی عامــل مهمــی در بازگشــت بــه

کار و حضــور در بــازار کار اســت و کســانی کــه دارای مســتمری بازنشســتگی پایینتــری
هســتند در بــازار کار حضــور دارنــد و بــا حضــور در بــازار کار بــه دنبــال ترمیــم درآمدهــای

خــود هســتند .میانگیــن مســتمری پرداختشــده توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه بازنشســتگان در ســال  1395بــه ترتیــب یــک میلیــون

و  320هــزار تومــان و یــک میلیــون و  800هــزار تومــان بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه
ســطوح باالتــر درآمــد و ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی در شــهر تهــران بــه نظــر

میرســد نتایــج ایــن مطالعــه مطابــق رونــد موجــود در جامعــه باشــد.

نتیجــه مهــم دیگــری ایــن اســت کــه در گروههــای ســنی  60-64ســاله و باالتــر

کســری چرخ ـ ه عمــر کــه از پیشــی گرفتــن هزینههــا بــر درآمــد ناشــی از کار حاصــل
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میشــود ،ظهــور و بــروز میکنــد .در گروههــای ســنی  50-54و  55-59ســاله درآمــد

ناشــی از کار بیشــتر از هزینههــای خانــوار اســت و شــکاف بیــن درآمــد ناشــی از کار و
هزینههــای خانــوار کــه در گــروه ســنی  60-64ســالگی آغــاز میشــود تــا آخریــن گــروه

ســنی والدیــن ادامــه دارد و در ایــن ســنین والدیــن بــرای تأمیــن نیازهــا و هزینههــای

خــود وابســته بــه منابــع دیگــری غیــر از درآمــد ناشــی از کار هســتند کــه شــامل انتقــاالت

و بازتوزیــع مبتنــی بــر داراییهــا اســت .در بســیاری از کشــورهای دارای حســابهای
ملــی انتقــاالت نیــز خانوارهــا در گروههــای ســنی  60ســاله و باالتــر بــا کســری چرخ ـه

عمــر مواجــه هســتند.

جدول  1-توزیع درآمد و هزینه ماهیان ه خانوار به تفکیک گروههای سنی سرپرست در سال 1396
(هزار تومان)
کل
درآمد

درآمد مبتنی
بر دارایی و
سایر

درآمد
ناشی
از کار

هزینههای
خانوار

میانگین
هزینه
سالمت

مستمری
بازنشستگی
و یارانه

درآمد و هزینه

50-54

۶۴۹۳

۱۴۶۳

۵۰۳۰

۴۴۸۸

۳۵۲

۳۴۱

55-59

۷۸۶۵

۱۸۶۰

۶۰۰۵

۵۰۰۳

۳۹۹

۴۷۰

60-64

۶۳۳۹

۱۸۸۹

۴۴۵۰

۴۴۹۸

۵۶۶

۱۷۵۱

65-69

۴۲۷۲

۲۳۲۳

۱۹۵۰

۳۰۷۷

۶۷۷

۱۷۲۷

70-74

۳۷۰۲

۳۱۸۱

۵۲۱

۲۵۱۳

۸۴۷

۲۰۱۰

75-79

۳۳۲۶

۲۸۵۳

۴۷۴

۲۲۰۳

۴۴۰

۱۶۰۹

80+

۳۳۸۵

۲۸۵۴

۵۳۱

۱۸۳۱

۶۸۱

۸۵۳

میانگین تمام
سنین

۶۱۰۴

۱۹۵۹

۴۱۴۴

۴۱۳۹

۴۹۸

۱۰۲۰

گروه سنی
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نمایـ ه ســنی درآمدهــای ناشــی از کار ،درآمــد مبتنــی بــر داراییهــا و انتقــاالت

و کمکهــای عمومــی یــا مســتمری بازنشســتگی و یارانــه (نمــودار  )1نشــان
میدهــد کــه درآمــد ناشــی از کار سرپرســتان خانــوار بــا افزایــش ســن کاهــش
یافتــه اســت و در گروههــای ســنی بــاالی  70ســال بــه کمتریــن مقــدار رســیده

اســت ولــی مطابــق انتظــار ،میــزان درآمدهــای مبتنــی بــر دارایــی و مســتمری

بازنشســتگی و یارانــه بــا افزایــش ســن والدیــن افزایــش یافتــه اســت .درآمــد
حاصــل از مســتمری بازنشســتگی و یارانــه در ســنین  80ســاله و بیشــتر کاهــش

یافتــه اســت کــه میتوانــد بــا پوشــش کــم بیمههــای بازنشســتگی در ایــن ســنین
مرتبــط باشــد .درآمــد حاصــل از مســتمری بازنشســتگی و یارانــه در گــروه ســنی

 80ســاله و بیشــتر بــه ســطح درآمــد ناشــی از کار رســیده اســت کــه نشــاندهنده
عدمحمایــت عمومــی از ســالخوردگان در ســنین پایانــی عمرشــان اســت .ایــن

نقــص در ســنین پایانــی بایــد از طریــق انتقــاالت خصوصــی و بازتوزیــع مبتنــی
بــر داراییهــا جبــران شــود و در شــرایط محدودیــت داراییهــای ســالخوردگان،

انتقــاالت خصوصــی تنهــا منبــع تأمیــن نیازهــای ســالخوردگان در ایــن ســنین

خواهــد بــود؛ بنابرایــن میتــوان گفــت ســالخوردگان در ســنین پایانــی عمــر خــود

وابســته بــه انتقــاالت خانــواده و بهویــژه فرزنــدان هســتند.
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نمودار  1-الگوی سنی درآمد ماهیان ه ناشی از کار ،دارایی و انتقاالت به تفکیک گروه سنی والدین
در سال ( 1396هزار تومان)

ترکیب و الگوی انتقاالت بین والدین و فرزندان
نتایــج بهدســتآمده در مــورد دریافــت و پرداخــت انتقــاالت توســط سرپرســت خانــوار

نشــان میدهــد کــه از مجمــوع  1532زوج والدین-فرزنــد بررسیشــده ،والدیــن در 12

مــاه گذشــته  78.4درصــد کل فرزنــدان انتقــاالت مالــی انجــام دادهانــد .الگــوی ســنی
بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه نســبت والدینــی کــه انتقاالتــی بــه فرزنــدان خــود
انجــام دادهانــد بــا افزایــش ســن والدیــن کاهــش یافتــه اســت کــه میتوانــد بــا میــزان

درآمــد ناشــی از کار والدیــن و دریافت مســتمری بازنشســتگی مرتبط باشــد .در مــورد انجام
انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن 51.9 ،درصــد فرزنــدان در  12مــاه گذشــته از والدیــن خــود

حمایــت مالــی کردهانــد کــه بــا افزایــش ســن والدیــن ،نســبت فرزندانــی کــه انتقاالتــی
بــه آنهــا انجــام دادهانــد نیــز افزایــش یافتــه اســت .بــه نظــر میرســد انتقــاالت بیــن
زوجهــای والدین-فرزنــدان بــا منابــع قابلانتقــال و نیازهــای آنهــا در ســنین مختلــف در

ارتبــاط اســت .والدیــن ســنین باالتــر دارای نیازهــای بیشــتر و درآمــد یــا منابــع کمتــری

الگوها و عوامل تعیینکننده انتقاالت بین نسلهای والدین سالمند و فرزندان بزرگسال در شهر تهران 17 /

هســتند کــه منجــر بــه دریافــت انتقــاالت بیشــتر میشــود و فرزنــدان ســنین بــاال دارای
منابــع قابلانتقــال بیشــتر و نیازهــای کمتــری هســتند کــه منجــر بــه کمکهــای مالــی

بیشــتر بــه والدیــن میشــود کــه آنهــا هــم در ســنین باالتــری قــرار دارنــد.

ســهم انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان بــه تفکیــک گــروه ســنی والدیــن نشــان

میدهــد در گــروه ســنی  50-54ســاله نزدیــک بــه  87درصــد از کل مبــادالت مالــی

بیــن والدیــن و فرزنــدان را والدیــن پرداخــت کردهانــد و  13درصــد انتقــاالت مربــوط

بــه انتقــاالت فرزنــدان بــوده اســت .ایــن نســبت تــا ســن  70ســالگی والدیــن بــه نفــع
فرزنــدان اســت و از ایــن ســن بــه بعــد بــه نفــع والدیــن تغییــر کــرده اســت .ایــن نمــودار

نشــان میدهــد کــه والدیــن گروههــای ســنی پایینتــر پرداختکننــده انتقــاالت
هســتند و در گروههــای ســنی  80ســال و بیشــتر ،انتقــاالت دریافتشــده والدیــن بــه

پرداخــت آنهــا پیشــی میگیــرد.

نمــودار  2توزیــع درصــد انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان بــه تفکیــک نــوع انتقــاالت

را نشــان میدهــد .درمجمــوع بیــش از  23درصــد از انتقــاالت پرداختــی والدیــن مربــوط

بــه انتقــاالت مرتبــط بــا ســرمایه انســانی فرزنــدان و نزدیــک بــه  18درصــد مربــوط بــه

هزینههــای خــوراک و پوشــاک و مصــارف روزمــره فرزنــدان بــوده اســت .بعــد از ایــن دو
نــوع انتقــاالت ،هزینههــای حملونقــل ،خریــد اتومبیــل ،تلفــن همــراه ،رایانــه ،اینترنــت

و نظایــر آن قــرار دارد .نکتـه مهــم دیگــر در مــورد ســایر انتقــاالت اســت کــه در آن والدین

کمکهایــی بــه فرزنــدان میکننــد ولــی اینکــه بــرای چــه مصرفــی برســد ،بــا انتخــاب
و تشــخیص خــود فرزنــدان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد انتقــاالت فرزنــدان
بــه والدیــن ،بیشــترین درصــد انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن ،صــرف هزینههــای خــوراک

و پوشــاک و هزینههــای روزمــره و ســایر مــوارد بــه تشــخیص خــود والدیــن میشــود.
بــه نظــر میرســد نــوع انتقــاالت دریافتــی فرزنــدان متناســب بــا نیازهــای آنــان اســت .بــا

توجــه بــه نیازهــای متفــاوت فرزنــدان همســکنا و غیرهمســکنا ،نســبت انــواع انتقــاالت
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دریافتشــده فرزنــدان نیــز متفــاوت خواهــد بــود .نیازهــای فرزنــدان همســکنا بیشــتر
مرتبــط بــا ســرمایه انســانی آنهــا اســت و فرزنــدان غیرهمســکنا نیــاز بیشــتری بــه

مســکن و لــوازم منــزل دارنــد .در مــورد انتقــاالت دریافتــی والدیــن نیــز ایــن اولویتهــا
بهگون ـهای ،انتقــاالت فرزنــدان بــه آنهــا را هدایــت میکنــد .در انتقــاالت درونخانــوار،

بیشــترین درصــد انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان صــرف هزینههــای ســرمایه انســانی

فرزنــدان ،هزینههــای روزمــر ه خــوراک و پوشــاک و ســایر هزینههــا بــه تشــخیص

خــود فرزنــدان میشــود و در انتقــاالت بینخانــوار ،بیشــترین انتقــاالت بهمنظــور رفــع
نیازهــای مســکن فرزنــدان و هزینههــای حملونقــل ،خریــد اتومبیــل ،تلفــن همــراه،
رایانــه ،اینترنــت و نظایــر آن میشــود .همچنیــن  38درصــد انتقــاالت والدیــن بــه

فرزنــدان بــا تشــخیص خــود فرزنــدان صــرف هزینههایشــان میشــود .البتــه نــوع

انتقــاالت پرداختــی والدیــن بــه فرزنــدان همســکنا و غیرهمســکنا دارای تفاوتهایــی
اســت و نســبت باالتــری از انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان غیرهمســکنا صــرف مســکن

و لــوازم منــزل میشــود و فرزنــدان همســکنا بیشــتر انتقــاالت را صــرف هزینههــای

ســرمایه انســانی میکننــد .بــه نظــر میرســد ایــن الگــو بــا نیازهــای فرزنــدان همســکنا

و غیرهمســکنا مرتبــط اســت .همچنیــن نســبت ســایر کمکهــای والدیــن بــه فرزنــدان
کــه بــه تشــخیص خــود فرزنــدان هزینــه میشــود ،در انتقــاالت بینخانــوار بیشــتر اســت.

الگوها و عوامل تعیینکننده انتقاالت بین نسلهای والدین سالمند و فرزندان بزرگسال در شهر تهران 19 /

نمودار  2-توزیع درصد نوع انتقاالت درون و بینخانوار والدین به فرزندان در سال 1396

نتایــج مطالعــه در خصــوص میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان نشــان میدهــد کــه

ســران ه انتقــاالت پرداختــی والدیــن بــه هــر فرزنــد (جــدول  )2برابــر بــا  605هــزار تومــان بــوده
اســت .بدیــن معنــی کــه در جامعــ ه موردمطالعــه هــر فرزنــدی بهطــور متوســط در  12مــاه

گذشــته  605هــزار تومــان از والدیــن خــود کمکهــای مالــی دریافــت کــرده اســت .ســرانه
انتقــاالت پرداختشــده بــه هــر فرزنــد در گــروه ســنی  50-54ســاله رقمــی برابــر بــا  856هــزار
تومــان بــوده اســت کــه بــا افزایــش ســن والدیــن کاهــش مییابــد و بــه  111هــزار تومــان

در گــروه ســنی  80ســاله و بیشــتر میرســد .نتایــج همچنیــن نشــان میدهــد کــه ســرانه
انتقــاالت دریافتــی از هــر فرزنــد در  12مــاه گذشــته برابــر بــا  168هــزار تومــان بــوده اســت.
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میانگیــن انتقــاالت دریافتشــده توســط والدیــن از هــر فرزنــد بــا افزایــش ســن سرپرســتان

خانــوار افزایشیافتــه اســت و از  126هــزار تومــان در گــروه ســنی  50-54ســاله بــه  248هــزار

تومــان در گــروه ســنی  80ســاله و بیشــتر رســیده اســت .الگــوی ســنی ســران ه انتقــاالت بیــن
زوج والدین-فرزنــدان (نمــودار  )3نشــان میدهــد کــه انتقــاالت پرداختــی والدیــن بــا افزایــش

ســن آنهــا کاهــش مییابــد و انتقــاالت دریافتشــده افزایــش مییابــد .نکتـ ه بــارز در انتقــاالت
دریافتــی والدیــن افزایــش آن در ســنین بــاالی  80ســال اســت و همانگونــه کــه مشــاهده

میشــود ،در ســنین  70-79ســال انتقــاالت دریافــت و پرداختشــده برابــر اســت و از ایــن ســن
بــه بعــد انتقــاالت دریافتــی والدیــن بــه انتقــاالت پرداختشــده پیشــی گرفتــه اســت .میتــوان

گفــت ایــن الگــو متناســب بــا منابــع و نیازهــای والدیــن اســت .در ســنین بــاال منابــع قابلانتقال
کاهــش مییابــد و والدیــن بــه دلیــل هزینههــای بیشــتر و منابــع محــدود ،نیــاز بیشــتری بــه
انتقــاالت دارنــد و بــرای تأمیــن نیازهــا انتقــاالت بیشــتری دریافــت میکننــد.

جدول  2-انتقاالت والدین و فرزندان به تفکیک گروه سنی والدین در سال ( 1396هزار تومان)
نوع انتقاالت
گروه سنی

پرداختی والدین به فرزند
مبلغ
انتقاالت

تعداد
زوجها

۲۶۷۸۷۰

۳۳۱

50-54

۲۸۷۷۸۰

60-64

۲۰۴۴۵۰

55-59
65-69
70-74
75-79
80+

جمع

۱۲۱۲۰۰
۲۹۵۵۰
۱۰۹۵۰
۵۳۵۰

۹۲۷۱۵۰

۳۳۶
۳۰۵
۳۱۳
۱۳۵
۶۴
۴۸

۱۵۳۲

دریافتی والدین از فرزند

میانگین

مبلغ
انتقاالت

تعداد
زوجها

۸۰۹

۴۵۹۱۰

۳۳۱

۸۵۶

۴۲۲۹۰

۶۷۰

۴۸۳۵۰

۳۸۷
۲۱۹
۱۷۱
۱۱۱
۶۰۵

۷۰۶۶۰
۲۷۹۵۰
۱۰۳۰۰
۱۱۹۰۰

۲۵۷۳۶۰

۳۳۶
۳۰۵
۳۱۳

میانگین

۱۲۶
۱۳۹
۱۵۹
۲۲۶

۱۳۵

۲۰۷

۴۸

۲۴۸

۶۴

۱۵۳۲

۱۶۱
۱۶۸
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نمودار  3-الگوی سنی سران ه انتقاالت والدین و فرزند به تفکیک گروه سنی والدین در سال
( 1396هزار تومان)

جــدول  3انتقــاالت هــر فرزنــد بــه والدیــن را در گروههــای ســنی مختلــف فرزنــدان

نشــان میدهــد .بــر اســاس اظهــارات والدیــن هــر فرزنــد واقــع در گــروه ســنی 18-19

ســاله ماهیانــه  972هــزار تومــان انتقــاالت دریافــت میکنــد و بــا افزایــش ســن ،ایــن
رقــم کاهــش پیــدا میکنــد و بــه  204و  148هــزار تومــان در گروههــای ســنی 40-44

و  45ســاله و بیشــتر میرســد .ســران ه انتقــاالت پرداختشــده فرزنــدان بــه والدیــن
نیــز در گــروه ســنی  18-19ســاله برابــر بــا  28هــزار تومــان بــوده اســت کــه در گــروه
ســنی  25-29ســاله بــه  175هــزار تومــان رســیده و بــا افزایــش ســن فرزنــدان رو بــه
فزونــی میگــذارد و بــه  297هــزار تومــان در گــرو ه ســنی  40-44ســاله رســیده و در

گــروه ســنی  45ســاله و بیشــتر بــا کمــی کاهــش بــه  214هــزار تومــان رســیده اســت.
میانگیــن ســران ه انتقــاالت دریافتــی هــر فرزنــد از پــدر یــا مــادر ماهیانــه برابــر بــا 605

هــزار تومــان و میانگیــن انتقــاالت پرداختــی هــر فرزنــد بــه پــدر یــا مــادر  168هــزار
تومــان محاسبهشــده اســت.

انتقــاالت دریافــت و پرداختشــده فرزنــدان بــه والدیــن بــر اســاس گــروه ســنی
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فرزنــدان نشــان میدهــد کــه انتقــاالت دریافتشــده فرزنــدان بــا افزایــش ســن آنهــا

کاهــش مییابــد و انتقــاالت پرداختشــده آنهــا در ســنین باالتــر بیشــتر اســت .ایــن
الگــو متضــاد بــا الگــوی انتقــاالت دریافــت و پرداختشــده والدیــن اســت و انتقــاالت

پرداختشــد ه والدیــن بــا افزایــش ســن آنهــا کاهــش و انتقــاالت دریافتشــده افزایــش
مییابــد .بــه نظــر میرســد کــه الگــوی مشاهدهشــده بــرای فرزنــدان و والدیــن ســازگار

بــا نیازهــا و منابــع والدیــن و فرزنــدان اســت .فرزنــدان در ســنین باالتــر بــه دلیــل اشــتغال

بیشــتر و درآمــد باالتــر منابــع قابلانتقــال بیشــتری بــه دســت میآورنــد و درنتیجــه

انتقــاالت بیشــتری بــه والدیــن پرداخــت میکننــد و همچنیــن بــا افزایــش ســن فرزنــدان،
نیازهایشــان کاهــش پیــدا میکنــد و انتقــاالت کمتــری از والدیــن دریافــت میکننــد.
جدول  3-انتقاالت والدین و فرزند به تفکیک گروه سنی فرزندان در سال ( 1396هزار تومان)
دریافتی فرزندان از والدین

پرداختی فرزندان به والدین

مبلغ انتقاالت

میانگین

مبلغ انتقاالت

میانگین

18-19

۱۳۶۱۳۰

۹۷۲

۳۸۵۰

۲۸

20-24

۳۱۱۲۶۰

۹۴۰

۳۴۰۱۰

۱۰۳

25-29

۲۳۲۳۱۰

۸۰۷

۵۰۲۷۰

۱۷۵

30-34

۱۴۷۵۱۰

۴۹۳

۵۴۳۶۰

۱۸۲

35-39

۵۲۳۹۰

۲۵۹

۴۵۹۲۰

۲۲۷

40-44

۲۶۳۵۰

۲۰۴

۳۸۳۰۰

۲۹۷

45+

۲۱۲۰۰

۱۴۸

۳۰۶۵۰

۲۱۴

جمع

۹۲۷۱۵۰

۶۰۵

۲۵۷۳۶۰

۱۶۸

نوع انتقاالت
گروه سنی فرزندان
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ماتریــس خالــص ســرانه انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان (جــدول  )4کــه از تفاضــل

ماتریــس انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان و انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن حاصلشــده

اســت ،نشــان میدهــد کــه والدیــن بهطــور خالــص  437هــزار تومــان صــرف انتقــاالت

بــه فرزنــدان میکننــد .ماتریــس بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه بیــن گروههــای
ســنی مختلــف والدیــن و فرزنــدان ،بیشــترین خالــص انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان
از والدیــن گــروه ســنی  65-69ســاله بــه فرزنــدان گــروه ســنی  20-24ســاله جریــان دارد.

خالــص ســران ه انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان تــا گــروه ســنی  34-39ســاله فرزنــدان
بــه نفــع فرزنــدان اســت و از ایــن گــروه ســنی بــه بعــد ،والدیــن بهصــورت خالــص
ت هســتند .گروههــای ســنی  18-19ســاله 20-24 ،ســاله25-29 ،
دریافتکننــد ه انتقــاال 

ســاله 30-34 ،و  35-39ســاله بهطــور خالــص  312 ،633 ،838 ،945و  32هــزار تومــان
از والدیــن خــود دریافــت کردهانــد و گروههــای ســنی  40-44ســاله و  45ســاله و بیشــتر

بهطــور خالــص  93و  66هــزار تومــان بــه والدیــن خــود پرداخــت کردهانــد کــه رقــم

ناچیــزی اســت.

درمجمــوع والدیــن عمدتــ ًا تــا ســنین بــاال بهطــور خالــص پرداختکننــده منابــع

بــه فرزنــدان زیــر  35ســاله هســتند و خالــص انتقــاالت در ســنین خیلــی بــاالی والدیــن

و میانســالی فرزنــدان بــه نفــع والدیــن تغییــر میکنــد .در ســنین  70-79ســالگی
مبلــغ پرداختــی و دریافتــی والدیــن تقریبـ ًا مســاوی اســت و فقــط در ســنین  80و باالتــر
دریافتکننــده حمایتهــای مالــی فرزنــدان هســتند.
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جدول  -4ماتریس خالص سران ه انتقاالت بین والدین و فرزندان به تفکیک گروه سنی در سال 1396
(هزار تومان)
گروه سنی فرزندان
گروه سنی والدین

50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

جمع

45+ 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 18-19

-۹۲۲
-۹۶۰

-۱۳۷۷
۰
۰
۰
۰

-۹۴۵

-۸۵۷
-۸۱۱
-۸۳۳

-۲۰۰۰
-۳۲۵
۰

-۳۲۵
-۸۳۸

-۲۵۲
-۶۶۰
-۸۴۵
-۶۲۹
-۶۸۸
۰
۰

-۶۳۲

۲۱۰

-۵۷

-۳۶۴
-۳۶۰
-۵۵۸
-۶۰۰
-۱۰۰
-۳۱۲

۰

۱۶۹

-۲۱۳
-۷۱
۲۲۹
۶۴

-۳۳
-۳۲

۰
۰

۱۴۲
۱۹۹

-۱۲
-۶۴
۳۱
۹۳

۰
۰

جمع

-۷۳۱
-۶۷۱

-۵۱۲ ۲۵۰

-۱۶۱ -۵۸
۳۰
۷۶

۲۳۰
۶۶

-۱۲
-۱۰
۱۳۶

-۴۳۷

عوامل مؤثر بر انتقاالت بیننسلی
نتای�جـ مطالع��ات پیشیــن و چارچ��وب نظ��ری تحقی��ق نش��اندهنده رابط ـه بیــن انتقــاالت
بیننســلی و درآمــد و منابــع انتقالدهندههــا از یکســو و نیازهــای دریافتکننــدگان

از ســوی دیگــر اســت و در انتقــاالت همنوعدوســتانه نیازهــای دریافتکننــدگان از
طریــق انتقــاالت بیننســلی پاســخ داده میشــود .روابــط بیــن عوامــل تأثیرگــذار بــر

انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان و فرزنــدان بــه والدیــن در ایــن تحقیــق نیــز نشــان
میدهــد میــزان درآمــد ،دارایــی و اشــتغال کــه معــرف منابــع قابلانتقــال والدیــن

و فرزنــدان اســت ،مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر حجــم انتقــاالت بیــن والدیــن و
فرزنــدان هســتند .درآمــد والدیــن متأثــر از جنســیت ،ســن ،ســطح دارایــی ،اشــتغال و

ســطح تحصیــات اســت و تعــداد فرزنــدان بــه دلیــل اینکــه والدیــن بایــد منابــع خــود
را بیــن تعــداد فرزنــدان بیشــتر تقســیم کننــد ،منابــع والدیــن را کاهــش میدهــد .ایــن
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متغیرهــا بهعنــوان تعیینکنندههــای میــزان درآمــد و منابــع قابلانتقــال والدیــن رابطــه
معنـیداری بــا میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان دارنــد .بــا توجــه بــه روابــط موجــود،

میتــوان گفــت کــه فرضیــه رابطــ ه بیــن ســطح درآمــد و منابــع پرداختکننــدگان و
میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان تأییــد میشــود.

مدلهــای رگرســیونی بــرآورد شــده بــرای عوامــل تعیینکننــد ه انتقــاالت

پرداختش��ده والدی��ن ب��ه فرزنــدان هماننــد ســایر مطالعــات انجامشــده در ایــن حــوزه

نشــان میدهــد رابطــه معنــیداری بیــن ســن ،جنســیت ،اشــتغال ،در حــالتحصیــل
بــودن و همســکنایی فرزنــدان بــا والدیــن و انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن وجــود دارد.
فرزنــدان ســنین باالتــر بــه دلیــل اینکــه بایــد هزینههــای زندگــی مســتقل خــود را

تأمیــن کننــد ،غیــر شــاغلها بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه درآمــد و کســانی کــه در حــال

تحصیـل نیســتند بــه دلیــل الــزام بــه تأمیــن هزینههــای خانــوار تحــت سرپرســتی خــود،

نیــاز بیشــتری دارنــد و انتقــاالت بیشــتری از والدیــن خــود دریافــت کردهانــد ،بنابرایــن

میتــوان گفــت شــواهد حاکــی از رابط ـه معن ـیداری بیــن نیازهــای فرزنــدان و میــزان
انتقــاالتدریافتشــده فرزنــدان از والدیــن اســت .فرزنــدان پســر بــه دلیــل ویژگیهــای
فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه و بــه ایــن دلیــل کــه پــس از جدایــی از والدیــن نیــز برخــی
نیازهایشــان توســط والدیــن تأمیــن میشــود ،انتقــاالت بیشــتری از والدیــن خــود دریافــت

میکننــد .همچنیــن بــا وجــود اینکــه نســبت انتقــاالت بینخانــوار والدیــن و فرزنــدان

در ایــن مطالعــه بیشــتر از کشــورهای دارای حســابهای ملــی انتقــاالت اســت ،مبــادالت
مالــی بیــن فرزنــدان همســکنا و والدیــن بیشــتر از فرزنــدان غیرهمســکنا اســت .فرزنــدان

همســکنا انتقــاالت بیشــتری از والدیــن دریافــت میکننــد و از طــرف دیگــر انتقــاالت
بیشــتری نیــز بــه والدیــن انجــام میدهنــد .برخــی از فرزنــدان همســکنا بــه دلیــل

همبســتگی بیننســلی باالتــر بــا والدیــن و نیازهــای بیشــتر کــه ناشــی از درحالتحصیــل
بــودن ،اشــتغال و درآمــد پایینتــر آنهــا اســت ،انتقــاالت بیشــتری دریافــت میکننــد
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و برخــی از فرزنــدان همســکنایی کــه شــاغلاند بــه دلیــل تــوان مالــی و بــرای جبــران

همســکنایی بــا والدیــن انتقــاالت بیشــتری بــه آنهــا انجــام میدهنــد ،بنابرایــن رابط ـه
بیــن همســکنایی و میــزان انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان تأییــد میشــود.

بــا توجــه بــه اینکــه یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد بیــن متغیرهــای جنســیت

سرپرســت ،ســنسرپرســت ،ســطحتحصیــات سرپرســت ،ســطح دارایــی خانــوار ،شــاغل

بــودنسرپرســت ،تعــداد فرزنــدان ،ســنفرزنــد ،جنســیتفرزنــد ،شــاغلبــودنفرزنــد و
درحالتحصیــل بــودن فرزنــد و انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان رابطـه معنـیداری حاکــم
اســت ،شــواهد کافــی بــرای تأییــد فرضیـ ه افزایــش میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزندان،
متأثــر از ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و جمعیتــی والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد.

روابــط بیــن متغیرهــا در مــدل رگرســیونی انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن نشــان

میدهــد کــه بیــن درآمــد یــا منابــع قابلانتقــال فرزنــدان و انتقــاالت فرزنــدان بــه

والدیــن رابط ـه معن ـیداری وجــود دارد .هرچــه درآمــد فرزنــدان کــه در ارتبــاط بــا ســن

و اشــتغال و جنســیت آنهــا اســت بیشــتر باشــد ،انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن نیــز
افزایــش مییابــد .هرچنــد کــه ایــن متغیرهــا بهطــور مســتقیم رابطــه معنــیداری بــا

میــزان انتقــاالت فرزنــدان ندارنــد ولــی دارای واریانــس مشــترک بــا میــزان درآمــد
فرزنــدان هســتند .فرزنــدان همســکنا انتقــاالت بیشــتری بــه والدیــن انجــام دادهانــد کــه
نشــانگر منابــع قابلانتقــال بیشــتر فرزنــدان شــاغل و دارای درآمــد بــه دلیــل هزینههــای

کمتــر و تمایــل آنهــا بــه جبــران همســکنایی از طریــق انتقــاالت اســت .درمجمــوع
فرزنــدان همســکنا هــم انتقــاالت بیشــتری از والدیــن دریافــت میکننــد و هــم کمــک

بیشــتری بــه والدیــن انجــام میدهنــد .البتــه ایــن متغیــر را بایــد مرتبــط بــا ســن فرزنــدان

و سرپرســتان خانــوار کــه بــا منابــع و نیازهــای آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
دانســت .فرزنــدان همســکنای ســنین پایینتــر نیازهــای بیشــتری دارنــد (بهویــژه

نیازهــای مرتبــط بــا ســرمایه انســانی) و والدینشــان هــم در ســنین پایینتــری هســتند
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کــه منابــع بیشــتر و نیازهــای کمتــری دارنــد کــه نتیجـه آن انتقــاالت بیشــتر والدیــن بــه
فرزنــدان همســکنای نیازمنــد اســت ولــی رابطــ ه بیــن همســکنایی و انتقــاالت بیــن

والدیــن و فرزنــدان در ســنین باالتــر کــه فرزنــدان دارای نیازهــای کمتــری هســتند و وارد
بــازار کار شــدهاند بــه گونــه دیگــری رقــم میخــورد و فرزنــدان همســکنای ســنین

باالتــر کــه والدیــن آنهــا هــم در ســنین باالتــری هســتند ،انتقــاالت کمتــری از والدیــن
دریافــت میکننــد و بیشــتر بــه آنهــا کمــک میکننــد.

رابطــه بیــن ویژگیهــای والدیــن و انتقــاالت دریافتشــده از فرزنــدان نشــان

میدهــد کــه زنــان سرپرســت خانــوار ،والدیــن جوانتــر ،تحصیلکردهترهــا،
پردرآمدهــا و بازنشســتهها انتقــاالت بیشــتری دریافــت کردهانــد .جنســیت سرپرســت
خانــوار و بازنشســته بــودن والدیــن نیازهــای آنهــا را نشــان میدهــد و جوانتــر بــودن،

تحصیلکردهتــر بــودن و پردرآمــد بــودن بــه ایــن دلیــل میــزان انتقــاالت فرزنــدان را
افزایــش میدهــد کــه فرزنــدان انتقــاالت را بــا انگیزههــای جبرانــی و بــا انتظــار دریافــت
ارث در آینــده انجــام میدهنــد .والدیــن جوانتــر ،تحصیلکردهتــر و پردرآمــد نیازهــای

کمتــری دارنــد ،لــذا انتظــار نمـیرود کــه نیازهــای آنهــا برانگیزاننــده انتقــاالت دریافتــی
باشــد.

یافتههــای تحقیــق در مــورد رابطـه بیــن جنســیت و انتقــاالت نشــان داد کــه مــردان

بیشــتر از زنــان بــه فرزنــدان پســر خــود کمــک میکننــد ولــی جنســیت فرزنــدان رابطـه
مســتقیم معنـیداری بــا انتقــاالت نــدارد و از طریــق افزایــش درآمــد و منابــع بــر انتقــاالت

بــه فرزنــدان تأثیــر داشــته اســت .همچنیــن سرپرســتان زن انتقــاالت بیشــتری دریافــت

میکننــد ولــی ایــن مســئله بایــد یــادآوری شــود کــه جنســیت بهواســطه ویژگیهــای
فرهنگــی مرتبــط بــا نابرابــری جنســیتی و تأثیــر آن بــر منابــع قابلانتقــال و درآمــد

اهمیــت پیــدا میکنــد.

رابط ـ ه بیــن ســن و حجــم انتقــاالت نیــز نشــان میدهــد کــه والدیــن ســنین باالتــر
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بــه دلیــل منابــع و درآمــد محدودتــر ،انتقــاالت کمتــری پرداخــت کردهانــد و در ســنین
باالتــر بــه دلیــل نیــاز بیشــتر ،انتقــاالت بیشــتری نیــز دریافــت کردهانــد .ســن فرزنــدان
نیــز عامــل مهمــی در تبییــن و پیشبینــی میــزان انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن بــوده

اســت .فرزنــدان ســنین باالتــر کــه دارای اشــتغال ،درآمــد و منابــع بیشــتری هســتند

انتقــاالت بیشــتری بــه والدیــن انجــام دادهانــد .از ســویی دیگــر والدیــن جوانتــر کــه
دارای اشــتغال و درآمــد باالتــری هســتند ،انتقــاالت بیشــتری نیــز دریافــت کردهانــد کــه
نشــان میدهــد نیــاز آنهــا اهمیــت کمتــری داشــته و انگیــز ه جبــران انتقــاالت در بیــن

اســت.

نتایــج بهدسـتآمده در مــورد رابطـ ه بیــن ســطح تحصیــات و میــزان انتقــاالت بیــن

والدیــن و فرزنــدان نشــان میدهــد والدینــی کــه دارای تحصیــات باالتــری هســتند،

انتقــاالت بیشــتری بــه فرزنــدان انجــام میدهنــد و انتقــاالت بیشــتری نیــز دریافــت
میکننــد .والدیــن دارای تحصیــات باالتــر ،دارای منابــع بیشــتری هســتند ،بــه دلیــل

اهمیــت بیشــتر ســرمایه انســانی فرزنــدان ســرمایهگذاری بیشــتری روی فرزنــدان انجــام
میدهنــد و احتمــا ًال بــه ایــن دلیــل کــه در گذشــته ســرمایهگذاری بیشــتری روی
فرزنــدان خــود انجــام دادهانــد ،انتقــاالت بیشــتری نیــز از آنهــا دریافــت میکننــد .از

منظــر دیگــر فرزنــدان والدیــن تحصیلکردهتــر از طریــق ســرمایهگذاری بیشــتر روی
فرزنــدان ســرمایه انســانی آنهــا را نیــز افزایــش میدهنــد و اگــر ســرمایه انســانی باالتــر

را مرتبــط بــا درآمــد باالتــر مفــروض بگیریــم ،درآمــد بیشــتر فرزنــدان انتقــاالت آنهــا
بــه والدیــن را افزایــش خواهــد داد .رابطــه معنــیدار بیــن ســطح تحصیــات فرزنــدان

و انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن منعکسکننــد ه انگیــزه جبــران در انتقــاالت فرزنــدان

بــه والدیــن اســت و فرزنــدان تحصیلکردهتــر بــرای جبــران هزینههایــی کــه والدیــن

صــرف تحصیــات آنهــا کردهانــد کمکهــای بیشــتری بــه والدیــن انجــام میدهنــد.
نتایــج بهدس ـتآمده در مــورد رابط ـ ه بیــن ســطح تحصیــات و میــزان انتقــاالت والدیــن
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و فرزنــدان نتایــج مطالعــات ســایر محققــان ازجملــه آلبرتینــی و همــکاران ( ،)2007مورازیــا
( ،)2013کاراگیاناکــی ( )2011و شــولز و همــکاران ( )2014را مــورد تأییــد قــرار میدهــد.

در حــال تحصیــل بــودن فرزنــدان ،میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان را کاهــش

داده اســت کــه نشــان میدهــد فرزنــدان در حــال تحصیــل در مقایســه بــا فرزندانــی کــه
دور ه تحصیــل را طــی کردهانــد و در مراحــل دیگــری از چرخ ـه عمــر هســتند ،انتقــاالت

و حمایتهــای بیشــتری از والدیــن دریافــت میکننــد .بــه نظــر میرســد کــه بــه دلیــل

ضعــف انتقــاالت عمومــی و بیــکاری فرزنــدان هزینههــای صــرف شــده بــرای اشــتغال و
ســایر نیازهــای فرزنــدان بعــد از فراغــت از تحصیــل خیلــی باالتــر از هزینههــای فرزنــدان

در حــال تحصیــل اســت و ایــن امــر باعــث ایجــاد رابطـ ه منفــی بیــن در حــال تحصیــل
بــودن فرزنــدان و میــزان انتقــاالت از والدیــن شــده اســت .همبســتگی معنـیدار بیــن ســن

و رتبـه فرزنــدان و انتقــاالت والدیــن بــه آنهــا نیــز ایــن رابطــه را تأییــد میکنــد.

تعــداد فرزنــدان عامــل مهمــی در انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان اســت .در ســطح

خانــوار والدیــن دارای فرزنــدان بیشــتر انتقــاالت بیشــتری نیــز پرداخــت و دریافــت

میکننــد .والدیــن بهنوعــی مجبــور بــه تقســیم منابــع موجــود بیــن فرزنــدان خــود
هســتند .درمجمــوع والدیــن دارای فرزنــدان بیشــتر انتقــاالت بیشــتری بــه فرزنــدان انجــام

دادهانــد و تعــداد فرزنــدان بیشــتر بــه معنــی انتقــاالت و هزینههــای بیشــتر بــرای والدیــن
اســت ولــی در ســطح زوجهــای والدین-فرزنــدان تعــداد بیشــتر خواهــر و بــرادر بــه معنــی

دریافــت انتقــاالت کمتــر توســط فرزنــدان اســت .ایــن نتایــج گواهــی بــر تأییــد فرضی ـه

رابطـ�ه بی��ن تع�دـاد فرزن�دـان و حجــم انتقــاالت بینــ والدی�نـ و فرزنــدان استــ .نتایــج
بهدســتآمده در مــورد تعــداد فرزنــدان هماهنــگ بــا نتایــج کاکــس و رنــک ( )1992و

کوهلــی ( )1999اســت کــه اثبــات کردنــد تعــداد فرزنــدان رابطــه معکــوس بــا انتقــاالت
والدیــن بــه فرزنــدان در ســطح زوجهــا دارد .امــری ( )2013نشــان داد کــه بــا فــرض

تســاوی بیــن فرزنــدان ،اگــر تعــداد فرزنــدان در خانــواده افزایــش یابــد ،مقــدار منابــع
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توســط فرزنــد کمتــر از خانــوادهای خواهــد بــود کــه فرزنــدان کمتــری دارد و فرزنــدان

بزرگتــر در اولویــت احتمــال ســرمایهگذاری مالــی و عاطفــی هســتند.

در مــورد رابطـه بیــن انتقــاالت عمومــی (مســتمری بازنشســتگی) و میــزان انتقــاالت

فرزنــدان بــه والدیــن میتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه ضعــف نظــام بازنشســتگی ازنظــر

ســطح پوشــش و پاییــن بــودن میــزان درآمــد بازنشســتگی در ایــران ،ســالخوردگان
بازنشســته بــرای تأمیــن هزینههــای زندگــی متکــی بــه فرزنــدان هســتند و انتقــاالت

بیشــتری از فرزنــدان دریافــت میکننــد ایــن در حالــی اســت کــه انتقــاالت عمومــی
یــا درآمدهــای بــاالی بازنشســتگان در کشــورهای توســعهیافته ســالخوردگان را قــادر

بــه انجــام انتقــاالت بــه فرزنــدان ســاخته اســت .ایــن یافتــه ،فرضی ـه افزایــش میــزان

انتقــاالت دریافتشــده والدیــن بازنشســته بــه دلیــل ضعــف انتقــاالت عمومــی و مســتمری
بازنشســتگی را تأییــد میکنــد.

روابــط بیــن متغیرهــا در مــورد انگیــزه انجــام انتقــاالت نشــان میدهــد کــه انتقــاالت

والدیــن بــه فرزنــدان بــا انگیــز ه همنوعدوســتی والدیــن نســبت بــه فرزنــدان انجــام

میشــود و همبســتگی بیننســلی و احســاس وظیفــه و تعهــد بیننســلی نیــز در ایــن
مــورد تأثیرگــذار اســت .نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه فرضیـه رابطـ ه بیــن همبســتگی

بیننســلی ،احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری و همنوعدوســتی والدیــن و انتقــاالت

والدیــن بــه فرزنــدان رابط ـه معن ـیداری قابلمشــاهده اســت ولــی رابط ـ ه بیــن انتظــار
جبــران و انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان معنـیدار نیســت ،بنابرایــن در انتقــاالت والدیــن
بــه فرزنــدان همنوعدوســتی انگیــزه مســلط اســت کــه از طریــق همنوعدوســتی والدیــن

و احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری تقویــت میشــود .انتقــاالت همنوعدوســتان ه والدیــن

بــه فرزنــدان از رابطـه مثبــت بیــن درآمــد والدیــن و رابطـه منفــی بیــن درآمــد فرزنــدان بــا
انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان نیــز قابــل اســتنباط اســت .درواقــع والدیــن در هر شــرایطی

خــود را ملــزم بــه حمایــت از فرزنــدان خــود میداننــد ،ولــی انگیــزه انجــام انتقــاالت در
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انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن اندکــی متفاوتتــر از انگیــزه انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان
اســت .بــا توجــه بــه روابــط بیــن متغیرهــا ،برخــی ســطوح انگیزههــای جبرانــی نیــز در

انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن قابلمشــاهده اســت و درواقــع فرزنــدان بــه والدینــی

کــه نیازهــای کمتــری دارنــد کمکهــای بیشــتری کردهانــد کــه میتوانــد حاکــی از
انگیزههــای جبــران انتقــاالت پیشــین والدیــن و انتظــار دریافــت ارث در آینــده باشــد.
رابطـ ه مثبــت بیــن انتقــاالت و درآمــد دریافتکننــده انتقــاالت در انتقــاالت فرزنــدان بــه

والدیــن نیــز میتوانــد نشــاندهنده انگیزههــای جبرانــی در ایــن نــوع انتقــاالت باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده میتــوان از جبــران انتقــاالت در کنــار همنوعدوســتی
فرزنــدان نســبت بــه والدیــن بهعنــوان انگیــز ه تکمیلــی انجــام انتقــاالت از فرزنــدان

بــه والدیــن یادکــرد .درمجمــوع فرزنــدان بهنوعــی بــرای جبــران انتقــاالت والدیــن بــه

آنه��ا کم��ک میکنن��د و خ��ود را متعه��د ب��ه رف��ع نیازه��ای والدی��ن خ��ود میدانن��د،

ولــی والدیــن در هــر شــرایطی از فرزنــدان خــود حمایــت میکننــد و بــه آنهــا کمــک
میکننــد .در مــورد فــروض مرتبــط بــا انگیزههــای زمینــهای انتقــاالت والدیــن بــه

فرزنــدان ،فرضیههــای افزایــش میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان ،تحــت تأثیــر

همبســتگی بیننســلی والدیــن بــا فرزنــدان ،احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری والدیــن
نســبت بــه فرزنــدان و همنوعدوســتی والدیــن نســبت بــه فرزنــدان مــورد تأییــد قــرار

میگیــرد و فرضیــه افزایــش انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان درنتیجــه افزایــش انتظــار

جبــران انتقــاالت والدیــن توســط فرزنــدان تأییــد نمیشــود.
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پیشنهادهای سیاستی
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده در ایــن مطالعــه پیشــنهادهای سیاســتی مرتبــط بــا
انتقــاالت بیننســلی والدیــن ســالمند و فرزنــدان بزرگســال را میتــوان در چنــد حــوزه

والدیــن و فرزنــدان مطــرح کــرد.

نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه الگــوی انتقــاالت بهگون ـهای اســت کــه ســالخوردگان

ســنین بــاالی  75ســال ،دریافتکننــده صــرف انتقــاالت هســتند .بــا توجــه بــه درآمدهــای
پایینتــر (بهویــژه درآمدهــای ناشــی از کار در ســنین  70ســاله و بیشــتر) و نیازهــای

بیشــتر ســالخوردگان (بهویــژه هزینههــای ســامت در ســنین بــاال) ،خالــص انتقــاالت

در ایــن ســنین بــه نفــع آنــان اســت .درآمــد پاییــن ســالخوردگان و وابســتگی آنهــا
بــه انتقــاالت باعــث میشــود کــه ســطح مصــرف ســالخوردگان کاهــش یابــد ،لــذا
برنامهریــزی بــرای بهبــود معیشــت ســالخوردگان و ســطح مصــرف آنهــا از طریــق
انتقــاالت عمومــی از اولویتهــای سیاس ـتگذاری در هــر جامع ـهای اســت .بــا توجــه بــه

روندهــای جمعیتــی و چش ـمانداز ســاختار ســنی جمعیــت کشــور و عــدم وجــود برنامــه و
سیاســت مدونــی بــرای بهبــود ســطح زندگــی و مراقبــت از ســالخوردگان ،توجــه بــه ایــن
مســئله و تدویــن برنامههــای مناســب بیشازپیــش ضــرورت دارد.

نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه والدیــن بازنشســته دریافتکننــد ه انتقــاالت از

فرزنــدان خــود هســتند کــه نشــان میدهــد دریافــت مســتمری بازنشســتگی بــرای تأمیــن

نیازهــای والدیــن کافــی نیســت .بــه دلیــل ضعــف نظــام بازنشســتگی ازنظــر ســطح

پوشــش و پاییــن بــودن میــزان درآمــد بازنشســتگان در ایــران ســالخوردگان بازنشســته
بــرای تأمیــن هزینههــای زندگــی متکــی بــه فرزنــدان هســتند و انتقــاالت بیشــتری از
فرزنــدان دریافــت میکننــد .بــر اســاس گــزارش ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری کــه بیــش از  80درصــد بازنشســتگان کشــور را پوشــش میدهنــد

میانگیــن مســتمری پرداختشــده بــه بازنشســتگان در ســال  1395بــه ترتیــب  1320و
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 1800هــزار تومــان بــوده اســت کــه رقــم ناچیــزی اســت و کفــاف هزینههــای خانوارهــای
بازنشســتگان را نمیکنــد بنابرایــن بازنشســتگانی کــه دارای درآمد دیگری نیســتند ،وابســته
بــه انتقــاالت هســتند .بــر اســاس مطالعــات انجامشــده ،سیســتم رفــاه در کشــورهای

توســعهیافته (انتقــاالت عمومــی) ،بازنشســتگان را قــادر بــه انجــام انتقــاالت بــه فرزنــدان
میســازد ،ایــن در حالــی اســت کــه عکــس ایــن پدیــده را در جامعـه موردمطالعــه در ایــن

تحقیــق شــاهد هســتیم و دریافتکننــدگان انتقــاالت عمومــی بــه دلیــل ناچیــز بــودن
ایــن نــوع انتقــاالت ،دریافتکننــده انتقــاالت خصوصــی از فرزنــدان نیــز هســتند .بــا

توجــه بــه ضعــف سیســتمهای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در ایــران و چش ـمانداز ســاختار
ســنی جمعیــت کشــور ،بــه نظــر میرســد کــه ایجــاد تغییــرات متناســب بــا ســاختار ســنی
جمعیــت کشــور در نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بهمنظــور بهبــود رفــاه و موقعیــت
ســالخوردگان ضــروری اســت .اصــاح نظــام تأمیــن اجتماعــی ازای ـنرو ضــروری اســت

کــه ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی رایــج در ایــران بهشــدت متأثــر از ســاختار ســنی و
بحرانهــای اقتصــادی اســت ،بنابرایــن بــرای پیشــگیری از کاهــش مصــرف و کاهــش
رفــاه ســالخوردگان بایــد نظامــی ایجــاد شــود کــه در مواجهــه بــا تغییــرات ســاختار ســنی

جمعیــت آســیبپذیر نباشــد.

همانگونــه کــه نتایــج ایــن تحقیــق نیــز نشــان داد ،درآمــد و اشــتغال والدیــن عامــل

مهمــی در جریــان انتقــاالت از والدیــن بــه فرزنــدان اســت و تســهیل اشــتغال والدیــن،
بهویــژه در ســنین باالتــر بــرای ســالخوردگانی کــه تــوان کار کــردن دارنــد ،میتوانــد
بــه افزایــش درآمـد والدیــن و تأمیــن نیازهــای فرزنــدان از طریــق حمایــت والدیــن منجــر
شــود و از ســویی دیگــر ،نیــاز والدیــن بــه انتقــاالت فرزنــدان را کاهــش دهــد .همچنیــن
بــه دلیــل اینکــه انتقــاالت عمومــی بــرای تأمیــن هزینههــای ســرمایه انســانی فرزنــدان

ناچیــز اســت ،تســهیل اشــتغال والدیــن میتوانــد بهعنــوان عامــل مهمــی در کمــک
بــه ســرمایهگذاری والدیــن بــر فرزنــدان ایفــای نقــش کنــد .بــا توجــه بــه تجربــه
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کشــورهای پیشــرفته سیاســتهای ســالمندی فعــال در حــال حاضــر بهتریــن سیاســت

در کشــورهای دارای جمعیــت ســالخوره اســت و بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت ایــران رو
بــه ســالخوردگی اســت ،تــاش در جهــت ایجــاد زمینههــای الزم بــرای بهرهگیــری از
نیــروی کار ســالخوردگان بهتریــن گزین ـ ه ممکــن اســت.

نتایــج تحقیــق همچنیــن نشــان میدهــد کــه فرزنــدان نیازمندتــر کــه دارای منابــع

و اشــتغال پایینتــری هســتند ،انتقــاالت بیشــتری از والدیــن خــود دریافــت میکننــد.
بــر ایــن اســاس سیاس ـتگذاری در جهــت بهبــود اشــتغال و درآمــد فرزنــدان از یکســو

بــه توانمندتــر شــدن و کاهــش نیازهــای فرزنــدان میانجامــد و از ســویی دیگــر منجــر
بــه بهرهمنــد شــدن جامعــه از ســود جمعیتــی میشــود .توجــه بــه اشــتغال و درآمــد
فرزنــدان همچنیــن منابــع الزم بــرای حمایــت از والدیــن نیازمنــد را فراهــم میســازد و

باعــث انباشــت ســرمایه و پسانــداز میشــود کــه ســود دوم جمعیتــی را بــه دنبــال دارد

و درواقــع هــر دو نســل والدیــن ســالخورده و فرزنــدان از مزایــای آن بهرهمنــد خواهنــد
شــد.

انتقــاالت درون و بینخانــوار نشــان داد کــه نســبت انتقــاالت بینخانــوار در جامعــه

موردمطالعــه باالتــر از کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســع ه دارای حســابهای ملــی

انتقــاالت اســت .ایــن پدیــده بــه دلیــل نیازهــای متعــدد فرزنــدان دارای محــل ســکونت
مســتقل اســت کــه ایــن امــر نیــز خــود ناشــی از ضعــف و مشــکالت موجــود در بــازار

کار ،میــزان درآمــد پاییــن نســل فرزندانــی کــه بهطــور مســتقل زندگــی میکننــد،

هزینههــای بــاالی زندگــی مســتقل در شــهر تهــران و ضعــف انتقــاالت عمومــی و

حمایتهــای ناچیــز حاکمیــت از فرزنــدان غیرهمســکنا بــا والدیــن اســت .مجمــوع ایــن
عوامــل باعــث شــده اســت کــه فرزنــدان غیرهمســکنا بــا والدیــن ،انتقــاالت زیــادی از

والدیــن دریافــت کننــد و وابســته بــه حمایــت والدیــن باشــند .درنتیجــه فرزندانــی کــه

تصمیــم بــه زندگــی مســتقل میگیرنــد بایــد موردحمایــت بیشــتری قــرار گیرنــد کــه
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مهمتریــن حمایــت از آنهــا میتوانــد از طریــق برنامهریــزی و سیاســتگذاری در
حــوزه بــازار کار ،رفــاه ،توزیــع درآمــد و تأمیــن اعتبــار عملــی شــود.

بهطــور خالصــه میتــوان گفــت کــه مهمتریــن سیاس ـتگذاری حاکمیــت در حــوزه

مراقبــت از ســالمندان ،بــازار کار ،توزیــع درآمــد ،رفــاه اجتماعــی و تأمیــن اعتبــار مطــرح

اســت و در غیــر ایــن صــورت جامعــه بــا فقــر ســالمندان و مشــکالت و بحرانهــای

اجتماعــی و سیاســی مرتبــط بــا قشــرهای جــوان و میانســال مواجــه خواهــد بــود.

در مــورد انتقــاالت مرتبــط بــا ســرمایه انســانی فرزنــدان ،والدیــن هزینههــای زیــادی

صــرف آمــوزش و تحصیــات فرزنــدان میکننــد کــه مرتبــط بــا نظــام آمــوزش کشــور
اســت .در کشــورهای توســعهیافته هزینههــای آمــوزش و تحصیــات توســط دولتهــا

پرداخــت میشــود ولــی نظــام آمــوزش کشــور در شــرایطی قــرار دارد کــه هزینههــای
زیــادی را بــه خانوادههــا تحمیــل میکنــد و مســتلزم جریــان انتقــاالت مرتبــط بــا
آمــوزش از والدیــن بــه فرزنــدان اســت .اینگونــه از انتقــاالت میتوانــد رفــاه خانوادههــا

و والدیــن و انباشــت ســرمایه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و بهنوعــی دســتیابی بــه ســود

جمعیتــی دوم را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .در ایــن خصــوص منابعــی کــه صــرف هزینههای
مرتبــط بــا آمــوزش ،ســامت ،ازدواج ،مســکن و ...میشــود میتوانــد صــرف انباشــت

ســرمایه و رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور شــود .کاهــش هزینههــای ســرمایه انســانی
فرزنــدان همچنیــن میتوانــد منابــع الزم بــرای حمایــت والدیــن از فرزنــدان بیشــتر و

درنتیجــه افزایــش ســطح بــاروری را فراهــم ســازد.

