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الف

چکیده

ــوان  ــت عن ــلی، تح ــط بین نس ــم در رواب ــه ای مه ــوان مؤلف ــلی به عن ــاالت بین نس انتق
بازتوزیــع منابــع بیــن اعضــای خانــواده از یــک گــروه ســنی بــه گــروه ســنی دیگــر تعریــف 
ــی،  ــای عموم ــود حمایت ه ــدک و نب ــی ان ــع، دارای ــود مناب ــان کمب ــت. در زم ــده اس ش
ــی  ــه مصرف ــادر ب ــف را ق ــه نســل های مختل ــی اســت ک ــا عامل ــاالت خصوصــی تنه انتق
ــن و  ــد پایی ــل درآم ــه دلی ــالخوردگان ب ــز س ــران نی ــازد. در ای ــان می س ــش از درآمدش بی
ناکارآمــدی سیســتم تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد نســل های جوان تــر هســتند و فرزنــدان بــه 
ــاال و در گذارهایــی ماننــد  ــاالی ســرمایه  انســانی، میــزان بیــکاری ب دلیــل هزینه هــای ب
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــن ب ــن می شــوند؛ بنابرای ــت والدی ــه حمای ــواده وابســته ب ــرک خان ت
ــای  ــدن نیازه ــرآورده ش ــم در ب ــی مه ــلی عامل ــاالت بین نس ــی، انتق ــای عموم حمایت ه

ــت.  ــالی اس ــی و اوان بزرگ س ــدان در دوره  جوان ــالخوردگی و فرزن ــراد در دوران س اف
ایــن مطالعــه از نــوع پیمایــش اســت، حجــم نمونــه  تحقیــق شــامل 681 نفر سرپرســت 
ــد 18  ــه دارای فرزن ــران اســت ک ــه  شــهر ته ــوار 50 ســاله و بیشــتر مناطــق 22 گان خان
ــج  ــه ای انتخــاب شــده اند. نتای ــد مرحل ــه روش خوشــه ای چن ــد و ب ســاله و بیشــتر بوده ان

ــد: ــان می ده ــق نش تحقی
در ســطح زوج هــای والدیــن- فرزنــد 78.4 درصــد والدیــن حداقــل بــه یکــی از  ●

فرزنــدان خــود انتقــاالت مالــی انجــام داده انــد و 51.9 درصــد آن هــا حداقــل از 
ــد.  ــت کرده ان ــاالت دریاف ــدان انتق ــی از فرزن یک

ــد  ● ــر فرزن ــد و از ه ــان پرداخــت می کنن ــزار توم ــد 605 ه ــر فرزن ــه ه ــن ب والدی
ــد.  ــت می کنن ــان دریاف ــزار توم 168 ه

ــاالت  ● ــه انتق ــد ک ــدان نشــان می ده ــن و فرزن ــن والدی ــاالت بی ــه  ســنی انتق نمای
ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــاالت دریافت ــش ســن کاهــش و انتق ــا افزای ــن ب ــی والدی پرداخت

ــاله و بیشــتر( و  ● ــالخوردگی )75 س ــاالی س ــن در ســنین ب ــص والدی به طــور خال
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ــتند. ــاالت هس ــده  انتق ــر دریافت کنن ــنین پایین ت ــدان در س فرزن

نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد که 

ســطح درآمــد، نیازهــا و منابــع والدیــن و فرزنــدان مهم تریــن عوامــل در تبییــن  ●
ــی و  ــد، دارای ــن دارای درآم ــت. والدی ــوده اس ــا ب ــن آن ه ــاالت بی ــزان انتق می
ــدان  ــه دارای فرزن ــر، شــاغالن و کســانی ک ــن جوان ت ــالت بیشــتر، والدی تحصی
بیشــتری هســتند، انتقــاالت بیشــتری بــه فرزنــدان انجــام می دهنــد. فرزنــدان در 
ــدان پســر و هم ســکنا انتقــاالت  ــر شــاغالن، فرزن ــر، غی ــل، جوان ت حــال  تحصی

ــد.  ــت کرده ان ــتری دریاف بیش
فرزنــدان شــاغل، دارای درآمــد باالتــر، پســرها و هم ســکناها انتقــاالت بیشــتری  ●

بــه والدیــن انجــام داده انــد و والدینــی کــه دارای درآمــد بیشــتر هســتند، 
تحصیــالت باالتــری دارنــد، فرزنــدان بیشــتری دارنــد، زنــان سرپرســت خانــوار، 
ــد. ــت می کنن ــدان دریاف ــتری از فرزن ــاالت بیش ــته ها انتق ــاغل ها و بازنشس ــر ش غی

ــالخوردگان و  ● ــط س ــده توس ــت ش ــاالت دریاف ــم انتق ــن حج ــی بی ــه  منف رابط
انتقــاالت عمومــی اســت کــه حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــه دلیــل عــدم 
ــتم  ــن سیس ــدودی جایگزی ــا ح ــا ت ــتگی خانواده ه ــتمری بازنشس ــت مس کفای
تأمیــن اجتماعــی هســتند و فرزنــدان نقــش پررنگــی در بــرآورده کــردن نیازهــای 

ــد.  ســالخوردگان دارن
ــاالت  ● ــه ای انتق ــای زمین ــد انگیزه ه ــان می ده ــق نش ــری تحقی ــای نظ یافته ه

ــد و  ــن درآم ــت بی ــه  مثب ــه در آن رابط ــتانه ک ــای همنوع دوس ــا مدل ه ــن ب والدی
میــزان انتقــاالت پرداختــی و رابطــه  منفــی بیــن درآمــد و میــزان انتقــاالت دریافتی 
حاکــم اســت، ســازگارتر اســت. والدیــن بیشــتر بــه دلیــل همبســتگی بین نســلی، 
احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری و مطلوبیــت مصــرف فرزنــدان خــود بــه آن هــا 
ــواده نیــز ادامــه دارد. ــد بعــد از جدایــی فرزنــدان از خان کمــک می کننــد و ایــن رون
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ــدان  ● ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــاالت در انتق ــران انتق ــار جب ــر انتظ ــویی دیگ از س
ــد،  ــت دارن ــار حمای ــدان انتظ ــه از فرزن ــانی ک ــدارد و کس ــدی ن ــگاه قدرتمن جای
انتقــاالت کمتــری بــه آن هــا انجــام می دهنــد. در انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن 
ــا انگیــزه  جبــران حمایت هــای  انگیزه هــای جبرانــی قوی تــر اســت و فرزنــدان ب
والدیــن در گذشــته یــا دریافــت ارث در آینــده بیشــتر بــه والدینــی کمــک مالــی 

ــتند. ــتری هس ــای بیش ــد و دارایی ه ــه دارای درآم ــد ک می کنن
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ــه تعامــل بیــن  انتقــاالت بین نســلی جزئــی جدانشــدنی از روابــط بین نســلی اســت کــه ب
نســل های مختلــف در خانــواده داللــت دارد. شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه انتقــاالت 
بین نســلی در طــول زمــان و همــگام بــا تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی دچــار 
تغییــرات اساســی شــده  اســت. در جوامــع پیشــین انتقــال موقعیــت و ســرمایه مــادی در 
ــتقیم از  ــور مس ــی به ط ــای زندگ ــا و موقعیت ه ــی داده، فرصت ه ــواده رخ  م ــل خان داخ
ــه ارث می رســیده  اســت  ــواده ب ــه موقعیــت اقتصــادی، اجتماعــی خان طریــق وابســتگی ب
و در فراینــد انتقــال موقعیــت و ســرمایه، فرزنــدان خــود را متعهــد بــه حمایــت از والدیــن 
ــعه   ــواده و توس ــر و تحــوالت خان ــه تغیی ــه ب ــا توج ــتند. ب ــالخوردگی می دانس در دوران س
ــن و  ــن نســل های والدی ــط بی ــه رواب ــوده ک ــن ب ــر ای سیســتم های بازنشســتگی تصــور ب
ــارب  ــی تج ــود ول ــر ش ــا کم رنگ ت ــی خانواده ه ــرد حمایت ــد و کارک ــش یاب ــدان کاه فرزن
ــدان در  ــن و فرزن کشــورها نشــان می دهــد کــه پیوندهــا و حمایت هــای بین نســلی والدی
مراحــل مختلــف چرخــه  عمــر بــا تغییراتــی بــه قــوت خــود باقــی اســت. از یک ســو والدیــن 
ــی در  ــد و حت ــام می دهن ــدان انج ــانی فرزن ــرمایه  انس ــر س ــترده ای ب ــرمایه گذاری گس س
ســنین باالتــر کــه فرزنــدان بــا گذارهــای مهــم و هزینه بــری ماننــد ازدواج، فرزنــدآوری، 
ــد منــزل و ســایر ملزومــات زندگــی مواجــه هســتند، موردحمایــت والدیــن  اشــتغال، خری
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ــان بیمــاری و  ــه افزایــش طــول عمــر در زم ــا توجــه ب ــز ب ــن نی ــد و والدی ــرار می گیرن ق
ــد. ــرار می گیرن ــدان ق ــت فرزن ــالخوردگی موردحمای س

روش شناســی حســاب های ملــی انتقــاالت نشــان می دهــد رفتــار اقتصــادی افــراد در 
طــول چرخــه  عمــر اقتصــادی متفــاوت اســت. درآمــد ناشــی از کار افــراد در ســنین اولیــه 
ــاد  ــوان کســری چرخــه  عمــر ی ــه از آن تحــت عن ــن اســت ک و دوران ســالخوردگی پایی
ــا  ــر دارایی ه ــی ب ــداز، بازتخصیــص مبتن ــق پس ان می شــود. کســری چرخــه  عمــر از طری
ــران  ــرای جب ــع مهمــی ب ــز منب ــاالت خصوصــی نی ــن می شــود کــه انتق ــاالت تأمی و انتق
کســری چرخــه  عمــر اســت. لــی و میســن )2011( معتقدنــد در زمــان محدودیــت اعتبارات، 
فقــدان یــا ضعــف بخــش عمومــی و دارایی هــای انــدک، ایــن انتقــاالت خصوصــی اســت 

ــه مصرفــی بیشــتر از درآمدشــان می ســازد. ــادر ب ــراد و نســل ها را ق کــه اف
از جنبــه  انتقــاالت رو  بــه بــاال ســالخوردگان دارای نیازهــا و هزینه هــا، به ویــژه 
هزینه هــای بهداشــتی بــاال و ســطح درآمــد و دارایــی پایینــی هســتند، انتقــاالت عمومــی 
ــه نیازمنــدی  ــد کــه منجــر ب ــزی دریافــت می کنن ــژه مســتمری بازنشســتگی ناچی و به وی
ــدان  ــاالت فرزن ــق انتق ــا از طری ــن نیازه ــی از ای ــود. بخش ــالخوردگی می ش در دوران س
ــل  ــه دلی ــال ب ــدان بزرگ س ــز فرزن ــن نی ــه پایی ــاالت رو ب ــه  انتق ــران می شــود. از جنب جب
ضعــف و عــدم کارایــی انتقــاالت عمومــی، میــزان بــاالی بیــکاری و درآمدهــای پاییــن بــه 
دلیــل مشــکالت بــازار کار، افزایــش ســن ازدواج، افزایــش طــالق و افزایــش هزینه هــای 
ــه  ــادی مواج ــده  زی ــرآورده نش ــای ب ــا نیازه ــت و ... ب ــات فراغ ــالمت و اوق ــوزش، س آم

ــود. ــن می ش ــن تأمی ــلی از والدی ــاالت بین نس ــق انتق ــا از طری ــای آن ه ــتند و نیازه هس
ــال  ــدان بزرگ س ــالخوردگان و فرزن ــیاری از س ــه بس ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم
ــت و بخــش عمومــی در تأمیــن  ــه دلیــل انتقــاالت عمومــی پاییــن )عــدم کارایــی دول ب
ــاالی  ــاال، نیازهــای ب ــکاری ب ــزان بی ــدان بزرگ ســال(، می نیازهــای ســالخوردگان و فرزن
مرتبــط بــا ســرمایه  انســانی و نیازهــای نوظهــور دیگــری ماننــد گــذران اوقــات فراغــت، 



الگوها و عوامل تعیین کننده  انتقاالت بین نسل های والدین سالمند و فرزندان بزرگ سال در شهر تهران  / 3

ــه  ــد ب ــدرن نمی توانن ــی م ــا زندگ ــط ب ــای مرتب ــایر هزینه ه ــات و س ــای ارتباط هزینه ه
ــم  ــاالت بین نســلی هســتند. مســئله  مه ــه انتق ــد و وابســته ب ــود پاســخ دهن ــای خ نیازه
ــدم  ــه ع ــر ب ــر منج ــت از همدیگ ــرای حمای ــل ها ب ــی نس ــدم توانای ــه ع ــت ک ــن اس ای
ــا آن خواهــد شــد.  ــط ب ــن نســل ها و پیامدهــای منفــی مرتب ــرآورده شــدن نیازهــای ای ب
ــف،  ــل های مختل ــرف نس ــش مص ــه کاه ــوان ب ــی می ت ــای منف ــن پیامده ــه  ای ازجمل
ــن و  ــن والدی ــانی پایی ــرمایه  انس ــدان، س ــالخوردگان و فرزن ــی س ــت زندگ ــف کیفی تضعی
ــت  ــدم رضای ــدآوری، ع ــه ازدواج و فرزن ــال ب ــدان بزرگ س ــل فرزن ــدم تمای ــدان، ع فرزن
ــدان بزرگ ســال و  از زندگــی و برخــی تضادهــای نســلی بیــن والدیــن ســالخورده و فرزن

فقــر اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه مــوارد پیش گفتــه ســؤاالت ایــن مطالعــه در حوزه هــای کمیــت، ترکیــب 

و الگــوی انتقــاالت و عوامــل تعیین کننــده  ایــن انتقــاالت قابــل طــرح اســت:
ــا در  ــال آن ه ــدان بزرگ س ــن و فرزن ــلی والدی ــاالت بین نس ــوی انتق ــب و الگ - ترکی
ــا ایــن انتقــاالت هماننــد کشــورهای توســعه یافته از  ــه  اســت؟ آی شــهر تهــران چگون
ــرار  ــری برق ــوی دیگ ــا الگ ــان دارد ی ــال جری ــدان بزرگ س ــه فرزن ــالمند ب ــن س والدی

اســت؟
- ویژگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی تــا چــه انــدازه در دریافــت و پرداخــت 

انتقــاالت تعیین کننــده هســتند؟
- آیــا میــزان انتقــاالت عمومــی دریافــت شــده به ویــژه مســتمری بازنشســتگی توســط 

ســالخوردگان تأثیــری در پرداخــت و دریافــت حمایت هــای مالــی مؤثــر اســت؟
- انگیزه  زمینه ای مسلط در انتقاالت بین والدین و فرزندان چیست؟

مبانی نظری

ــی  ــاالت بین نســلی عامل ــان انتق ــه نشــان می دهــد کــه جری ــی نظــری مطالع ــرور مبان م
مهــم در انتقــال جمعیتــی بــوده اســت. کالــدول نشــان داد هزینه هــای ســالمت و ســرمایه  
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ــیده  ــش کش ــه چال ــتر را ب ــدان بیش ــتن فرزن ــادی داش ــت اقتص ــدان عقالنی ــانی فرزن انس
ــه نظــر او کارکــرد تأمیــن اجتماعــی و بیمــه ای فرزنــدان از بیــن رفتــه اســت.  اســت و ب
ولــی بــا وجــود این کــه نقــش مراقبــت و حمایــت از ســالخوردگان در جوامــع توســعه یافته 
ــرد  ــعه کارک ــع درحال توس ــد در جوام ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــی منتقل ش ــش عموم ــه بخ ب
حمایتــی خانــواده و فرزنــدان هنــوز از بیــن نرفتــه اســت و ایــن حمایت هــای فرزنــدان از 

والدیــن بــا توجــه بــه افزایــش امیــد زندگــی بــه ســنین باالتــر منتقل شــده اســت.
در نظریــه  همنوع دوســتی مطلوبیــت مصــرف اعضــای خانــواده و ســطح رفــاه نســبی 
آن هــا باعــث می شــود کــه انتقــاالت از اعضــای برخــوردار بــه اعضــای کمتــر برخــوردار 
جریــان داشــته باشــد و ســطح نیازهــا و منابــع در اختیــار انتقال دهنده هــا و تعهــد نســلی 

ــده اســت.  ــه تعیین کنن ــن زمین ــا در ای آن ه
ــت  ــدف دریاف ــا ه ــواده ب ــای خان ــن اعض ــا بی ــع و حمایت ه ــه، مناب ــه  مبادل در نظری
ــاالت از  ــوع انتق ــن ن ــردی در ای ــع ف ــد و مناف ــان می یاب ــا جری ــل آن ه ــزی در مقاب چی
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. جبــران متقابــل به عنــوان مفهــوم اجتماعــی مبادلــه در 
نظــر گرفته شــده اســت. بــر اســاس ایــن مفهــوم انتقــاالت در مقابــل دریافــت چیــزی در 
ــا  ــی ی ــر زمان ــا تأخی ــد ب ــل می توان ــت متقاب ــن دریاف ــی ای ــود ول ــل آن انجــام می ش مقاب
بــه اشــکال مختلــف انتقــاالت روی دهــد. مبتنــی بــر ایــن ایــده، والدیــن از فرزنــدان خــود 
ــا  ــای آن ه ــد و حمایت ه ــرار گیرن ــت ق ــری موردحمای ــان پی ــا در زم ــد ت ــت می کنن حمای
بازگردانــده شــود و فرزنــدان بــرای جبــران انتقــاالت پیشــین از والدیــن یــا بــرای دریافــت 
ارث بیشــتر در آینــده از آن هــا حمایــت مالــی و ابــزاری می کننــد. از ایــن مفهــوم تحــت 
ــا کارکــرد ســرمایه گذاری و  ــز یادشــده و ســازگار ب ــاده نی ــق افت ــه تعوی ــران ب ــوان جب عن
ــدان خــود  ــا ایــن هــدف از فرزن بیمــه ای انتقــاالت اســت کــه نشــان می دهــد والدیــن ب

ــده شــود. ــاز بازگردان ــگام نی ــده و هن ــاالت در آین ــن انتق ــد کــه ای ــت می کنن حمای
جبــران غیرمســتقیم دیگــر مفهــوم نظــری مرتبــط بــا ایــده  مبادلــه اســت کــه جریــان 
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انتقــاالت بیــن چنــد نســل را در نظــر می گیــرد. ایــن مفهــوم تأکیــد می کنــد کــه اعضــای 
ــد  ــار دارن ــد و انتظ ــت می کنن ــود حمای ــن خ ــالخوردگان و والدی ــواده از س ــر خان جوان ت
ــدان خــود  ــه روی فرزن ــی ک ــذا والدین ــد، ل ــت کنن ــان حمای ــز از آن ــد نی ــا نســل های بع ت
ــن  ــا والدی ــینیان ی ــرمایه گذاری پیش ــا و س ــع پرداخت ه ــد، درواق ــرمایه گذاری می کنن س
خــود را بازمی گرداننــد. تأثیــرات نمایشــی نیــز ایــده  مرتبــط بــا جبــران غیرمســتقیم اســت 
ــد  ــالخورده می خواهن ــن س ــت از والدی ــا حمای ــال ب ــدان میان س ــاس آن فرزن ــر اس ــه ب ک
انتقــاالت پیشــین آن هــا را بازپرداخــت کننــد و بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد کــه آن هــا هــم 

بایــد از والدیــن خــود در آینــده حمایــت کننــد.
مــرور مبانــی نظــری مطالعــه همچنیــن نشــان می دهــد کــه انتقــاالت همنوع دوســتانه 
ــن  ــلی بی ــتگی بین نس ــه همبس ــت و هرچ ــلی اس ــتگی بین نس ــر از همبس ــی متأث و جبران
طرفیــن بیشــتر باشــد، انتقــاالت همنوع دوســتانه و جبرانــی بیشــتری نیــز انجــام خواهــد 
شــد. همبســتگی بین نســلی از طریــق افزایــش تعهــد نســلی هــم باعــث افزایــش انتقــاالت 
ــر  ــت تأثی ــاالت را تح ــران انتق ــال جب ــتانه و احتم ــاالت همنوع دوس ــم انتق ــود و ه می ش
قــرار می دهــد. بنگســتون )2006( انتقــاالت بین نســلی را متأثــر از همبســتگی هنجــاری، 

ــد. عاطفــی، اعتقــادی و ســاختاری می دان
ــای  ــه حمایت ه ــت ک ــوم اس ــن مفه ــر ای ــی ب ــر مبتن ــه  حاض ــه مطالع ــور خالص به ط
ــن و  ــتی والدی ــزه  همنوع دوس ــا انگی ــل ب ــاالت متقاب ــر و انتق ــدان از همدیگ ــن و فرزن والدی
ــن و  ــلی والدی ــد بین نس ــق تعه ــود و از طری ــام می ش ــر انج ــه همدیگ ــبت ب ــدان نس فرزن
فرزنــدان و همبســتگی بیــن نســل های والدیــن و فرزنــدان تکمیــل می شــود. همنوع دوســتی 
والدیــن و فرزنــدان متأثــر از نیازهــا و منابــع و همچنیــن ویژگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی 
طرفیــن انتقــاالت و احســاس تعهــد و همبســتگی بیــن والدین و فرزندان اســت کــه انتقاالت 
عمومــی در ایــن بیــن نقــش پررنگــی ایفــا می کنــد. انگیــزه  جبــران نیــز به عنــوان انگیــزه  

ــده اســت.  ــه ش ــتانه در نظــر گرفت ــاالت همنوع دوس ــده  انتق تکمیل کنن
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پیشینه  تحقیق

به طــور خالصــه نتایــج مطالعــات انجام شــده نشــان می دهــد کــه میــزان منابــع 
ــًا  ــه عمدت ــاالت ک ــدگان انتق ــای دریافت کنن ــدگان و ســطح نیازه ــال پرداخت کنن قابل انتق
بــا میــزان درآمــد مرتبــط اســت، مهم تریــن عوامــل انتقــاالت بین نســلی هســتند. در ایــن 
میــان انتقــاالت عمومــی کــه شــامل کمک هــای عمومــی و مســتمری بازنشســتگی اســت 
ــه  ــعه یافته ک ــورهای توس ــلی دارد و در کش ــاالت بین نس ــده ای در انتق ــش تعیین کنن نق
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 حمایت هــای فرزنــدان ندارنــد و در ســنین خیلــی بــاال 
نیــز جهــت انتقــاالت از والدیــن بــه فرزنــدان اســت. همچنیــن انتقــاالت عمومــی باالیــی 
ــا  ــه خانواده ه ــت ک ــده اس ــث ش ــود، باع ــدان می ش ــانی فرزن ــرمایه  انس ــرف س ــه ص ک
هزینه هــای زیــادی صــرف ایــن مــوارد نکننــد و ایــن عامــل بــر ســطح مصــرف و پس انداز 
ــروت خانواده هــا،  ــی از قبیــل ث ــار ایــن عوامــل، عوامل خانواده هــا تأثیرگــذار اســت. در کن
ــادی و  ــای اقتص ــی ویژ گی ه ــا و برخ ــط خانواده ه ــده توس ــی دریافت ش ــاالت عموم انتق
اجتماعــی ماننــد وضــع فعالیــت، وضــع تأهــل، جنســیت، ســن، ســطح ســالمت و نظایــر 
ــده ای  ــر تعیین کنن ــد تأثی ــز مرتبط ان ــدگان نی ــال انتقال دهن ــع قابل انتق ــا مناب ــه ب آن ک
ــده   ــل تعیین کنن ــز عوام ــاالت نی ــدگان انتق ــرف دریافت کنن ــد. در ط ــاالت دارن ــر انتق ب
ــد در  ــز مرتبط ان ــی نی ــای اقتصــادی و اجتماع ــا متغیره ــه ب ــدگان ک ــای دریافت کنن نیازه
میــزان انتقــاالت دریافت شــده مؤثــر واقــع می شــود. در مــورد انگیــزه  انجــام انتقــاالت نیــز 
ــه انگیزه هــای مســلط انتقــاالت معرفــی شــده اند کــه  انگیزه هــای همنوع دوســتی و مبادل
متأثــر از همبســتگی بین نســلی و احســاس تعهــد و وظیفــه  هنجــاری هســتند و به عنــوان 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــلی را تح ــاالت بین نس ــه ای، انتق ــای زمین انگیزه ه
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چارچوب نظری و مدل تحلیل

ــا توجــه بــه مفاهیــم نظــری و مطالعــات انجام شــده و ویژگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی  ب
و فرهنگــی جامعــه  موردمطالعــه،  نیازهــا و منابــع قابل انتقــال پرداخــت  و دریافت کننــدگان 
انتقــاالت به عنــوان متغیرهــای محــوری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در مــدل تحلیلــی 
ــال  ــع قابل انتق ــدان، مناب ــن و فرزن ــن والدی ــاالت بی ــر انتق ــذار ب ــل تأثیرگ ــکل )1( عوام ش
ــتغال، ســن،  ــا، اش ــر دارایی ه ــد پرداخت کننده هاســت، تحــت تأثی ــزان درآم ــاً می ــه عمدت ک
جنســیت و ســطح تحصیــالت پرداخت کننده هــا متغیــر اســت و انتقــاالت پرداخت کننــدگان 
را تبییــن می کنــد. تعــداد فرزنــدان بیشــتر نیــز عاملــی اســت کــه منابــع والدیــن را تحــت  
فشــار قــرار می دهــد و والدیــن بایــد منابــع قابل انتقــال را بیــن فرزنــدان تقســیم کننــد کــه 
می توانــد منجــر بــه کاهــش انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان شــود. از ســویی دیگــر نیازهــای 
ــی از  ــی و جمعیت ــادی، اجتماع ــای اقتص ــر از ویژگی ه ــدگان، متأث ــا دریافت کنن ــط ب مرتب
ــا درآمــد پاییــن، جنســیت، ســن، در حــال   ــا اشــتغال ب قبیــل درآمــد ، دارایــی و اشــتغال ی

تحصیــل بــودن )بــرای فرزنــدان( و ســطح ســالمت والدیــن اســت.
ــا  ــه ب ــل این ک ــه دلی ــی ب ــاالت عموم ــه انتق ــان داد ک ــین نش ــات پیش ــرور مطالع م
ــی  ــل مهم ــط اســت، عام ــاالت مرتب ــدگان انتق ــت و پرداخت کنن ــای دریاف ــع و نیازه مناب
ــاه  ــتم رف ــن سیس ــی بی ــه  مثبت ــدان اســت و رابط ــن و فرزن ــاالت بین نســلی والدی در انتق
ــن  ــودن والدی ــته ب ــز بازنشس ــر نی ــه  حاض ــت. در مطالع ــرار اس ــاالت برق ــورها و انتق کش
به عنــوان متغیــری کــه انتقــاالت عمومــی را نشــان می دهــد، عامــل مهمــی در انتقــاالت 
بیــن والدیــن و فرزنــدان اســت. انتقــاالت عمومــی از یک ســو بــه دلیــل دریافتــی ناچیــز 
ــدان را  ــه فرزن ــع قابل انتقــال والدیــن ســالخورده و انتقــاالت والدیــن ب بازنشســتگان، مناب
کاهــش می دهــد و از ســوی دیگــر والدیــن بازنشســته بــه دلیــل ضعــف سیســتم تأمیــن 
اجتماعــی، مســتمری ناچیــزی دریافــت می کننــد و نیــاز بــه انتقــاالت و حمایــت فرزنــدان 
ــاالت  ــزان انتق ــن و می ــودن والدی ــن بازنشســته ب ــی بی ــن رو رابطــه  منف ــد. ازای خــود دارن
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ــاالت  ــزان انتق ــودن و می ــته ب ــن بازنشس ــت بی ــه  مثب ــدان و رابط ــه فرزن ــده ب پرداخت ش
ــت. ــور اس ــدان قابل تص ــده از فرزن دریافت ش

مــدل  فرزنــدان،  و  والدیــن  بیــن  انتقــاالت  زمینــه ای  انگیزه هــای  مــورد  در 
ــده   ــوان تکمیل کنن ــز به عن ــران نی ــزه  جب ــی و انگی ــدل اساس ــوان م ــتی به عن همنوع دوس
ــز از  ــلی نی ــتگی بین نس ــت. همبس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتانه در نظ ــاالت همنوع دوس انتق
ــران  ــن را افزایــش می دهــد و از ســویی دیگــر احتمــال جب یک ســو همنوع دوســتی والدی
ــران  ــار جب ــتی و انتظ ــای همنوع دوس ــن رو، انگیزه ه ــد. ازای ــش می ده ــاالت را افزای انتق
متأثــر از همبســتگی بین نســلی اســت کــه خــوِد همبســتگی بین نســلی نیــز تحــت تأثیــر 

ــرار دارد. ــی ق ــتگی عاطف ــادی و همبس ــتگی اعتق ــاری، همبس ــتگی هنج همبس
درمجمــوع همنوع دوســتی والدیــن، انتظــار جبــران انتقــاالت، همبســتگی بین نســلی و 
احســاس تعهــد، انگیزه هــای زمینــه ای انتقــاالت هســتند کــه در شــرایط در دســترس بــودن 
منابــع قابل انتقــال، منجــر بــه تشــدید یــا تضعیــف انتقــاالت می شــوند. منابــع قابل انتقــال 
ــاالت را  ــتقیم انتق ــور مس ــی به ط ــتانه و جبران ــای همنوع دوس ــدگان در مدل ه پرداخت کنن
ــع  ــا زمانــی کــه مناب تعییــن می کنــد و متغیرهــای بالفصــل انتقــاالت بین نســلی اســت. ت
ــاالت  ــرای انتق ــدی ب ــای قدرتمن ــه انگیزه ه ــارغ از این ک ــد، ف ــود نباش ــال موج قابل انتق
ــور  ــال، به ط ــع قابل انتق ــزان مناب ــرد. می ــورت نمی گی ــی ص ــد، انتقاالت ــته باش ــود داش وج
مســتقیم انتقــاالت را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد و در مدل هــای همنوع دوســتانه و 
جبرانــی رابطــه  مثبتــی بیــن ایــن متغیــر و میــزان انتقــاالت برقــرار اســت. در مــورد نیازهــای 
ــزان  ــر و می ــن متغی ــن ای ــی بی ــه  منف ــتانه، رابط ــاالت همنوع دوس ــدگان در انتق دریافت کنن
ــی، رابطــه  بیــن نیازهــا و حجــم انتقــاالت  ــی در مدل هــای جبران انتقــاالت وجــود دارد. ول
ــی  ــازی دریافت کننــدگان، انتقاالت ــا وجــود بی نی ــد مثبــت باشــد و انتقال دهنــدگان ب می توان
بــه آن هــا انجــام دهنــد. ایــن نــوع انتقــاالت می توانــد در جبــران انتقــاالت دریافت شــده 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

فرضیه های تحقیق

فرضیــات ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین، مفاهیــم و نظریه هــای مطرح شــده 
بــه شــرح ذیــل خواهــد بود:

ــزان  ● ــاالت و می ــدگان انتق ــد( پرداخت کنن ــال )درآم ــع قابل انتق ــطح مناب ــن س بی
انتقــاالت پرداخت شــده رابطــه  مثبــت برقــرار اســت. هرچــه میــزان درآمــد باالتــر 

باشــد، انتقــاالت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.
انتقــاالت دریافت شــده  ● میــزان  نیازهــای دریافت کننــدگان و  بیــن ســطح 

ــای  ــش نیازه ــه  افزای ــاالت درنتیج ــدار انتق ــود دارد و مق ــی داری وج ــه  معن رابط
می یابــد. افزایــش  دریافت کننــدگان، 

ــاالت  ● ــت و انتق ــری دریاف ــاالت کمت ــن، انتق ــا والدی ــکنا ب ــدان غیرهم س فرزن
بیشــتری پرداخــت می کننــد.

انتقــاالت عمومــِی مناســب )مســتمری بازنشســتگی( از یک ســو انتقــاالت والدیــن  ●
ــده از  ــاالت دریافت ش ــر انتق ــویی دیگ ــد و از س ــش می ده ــدان را افزای ــه فرزن ب
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ــد. ــش می ده ــدان را کاه فرزن
ــه  ● ــبت ب ــن نس ــلی والدی ــتگی بین نس ــد و همبس ــاس تعه ــتی، احس همنوع دوس

ــد. ــش می ده ــن را افزای ــاالت والدی ــزان انتق ــدان، می فرزن
انتظــار جبــران انتقــاالت به عنــوان انگیــزه  زمینــه ای انتقــاالت، میــزان انتقــاالت  ●

ــش می دهــد. ــن را افزای والدی

داده و روش تحقیق

ایــن مطالعــه از نــوع پیمایشــی میدانــی اســت و خانوارهــای دارای سرپرســت 50 ســاله و 
بیشــتر کــه دارای فرزنــد 18 ســاله و بیشــتر و ســاکن شــهر تهــران هســتند، جامعــه  آمــاری 

ایــن تحقیــق را تشــکیل می دهنــد. 
ــت 50  ــوار دارای سرپرس ــداد خان ــال 1390 تع ــماری س ــات سرش ــاس اطالع ــر اس ب
ســاله و بیشــتر مناطــق 22 گانــه  شــهر تهــران برابــر بــا 751,131 خانــوار و تعــداد نمونــه  
ــری از  ــاس نمونه گی ــر اس ــت. ب ــوار اس ــا 384 خان ــر ب ــر آن براب ــی ب ــده  مبتن ــرآورد ش ب
حوزه هــا و بلوک هــای آمــاری شــهر تهــران، 13 منطقــه در نمونــه قرارگرفته انــد و ســهم 
هــر منطقــه بــر اســاس ســهم خانوارهــا دارای سرپرســت 50 ســاله و بیشــتر از کل مناطــق 
نمونــه مشخص شــده اســت. بــرای افزایــش فراوانــی در ســلول های جــداول آمــاری، بــاال 
بــردن دقــت احتمالــی و دســتیابی بــه برآوردهــای معتبرتــر ســعی شــده اســت به صــورت 
متناســب و ســهمیه ای تعــداد بیشــتری پرسشــنامه از هــر حــوزه و بلــوک آمــاری تکمیــل 
شــود کــه درمجمــوع پرسشــنامه های تکمیل شــده را بــه 681 پرسشــنامه رســانده اســت. 
ــا توجــه بــه این کــه رابطــه  بیــن زوج هــای والدین-فرزنــد در ایــن مطالعــه مــورد نظــر  ب

ــوده اســت، اطالعــات 1532 زوج اســتخراج و مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت.  ب
ــر ســهم  ــه ای مبتنــی ب روش نمونه گیــری در ایــن مطالعــه روش خوشــه ای چندمرحل
بــوده اســت و پــس از مشــخص شــدن خوشــه های نمونــه، نقشــه  حوزه هــا و بلوک  هــای 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــت و م ــران دریاف ــار ای ــز آم ــه )خوشــه ها( از مرک نمون
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ــه و  ــری هزین ــرم اندازه گی ــه در ف ــت ک ــش هایی اس ــاالت پرس ــری انتق ــای اندازه گی مبن
درآمــد خانــوار، مرکــز آمــار ایــران بارهــا آزمــون شــده و در مــوارد خــاص ماننــد روابــط 
ــتفاده  ــری اس ــای اندازه گی ــت فراینده ــا رعای ــتاندارد و ب بین نســلی از پرســش نامه های اس

 شــده اســت. 

یافته های تحقیق

ــاالت  ــده  انتق ــل تعیین کنن ــا و عوام ــف داده ه ــش توصی ــه در دو بخ ــای مطالع یافته ه
ارائــه شــده اســت. در بخــش آمارهــای توصیفــی مهمتریــن نتایــج تحقیــق در خصــوص 
ــت و در  ــده اس ــه ش ــاالت ارائ ــب انتق ــو و ترکی ــوار و الگ ــد خان ــا و درآم ــزان هزینه ه می
ــن  ــن والدی ــاالت بی ــده  انتق ــل تعیین کنن ــه شــناخت عوام بخــش آماره هــای اســتنباطی ب

ــه شــده اســت. ــدان پرداخت و فرزن
ــوار موردمطالعــه  یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه از 681 نفــر سرپرســت خان
ــدون کار، 7 درصــد  ــد ب ــن دارای درآم ــد، 4.7 درصــد از والدی ــاغل بوده ان 69.2 درصــد ش
خانــه دار و نزدیــک بــه 19.1 درصــد بازنشســته بوده انــد. در مــورد بازنشســتگان بــه ایــن 
نکتــه بایــد اشــاره شــود کــه درمجمــوع 47 درصــد سرپرســتان خانــوار )320 نفر( مســتمری 
ــدگان  ــد دریافت کنن ــط 41 درص ــت فق ــی در حقیق ــد ول ــت می کنن ــتگی دریاف بازنشس
ــر( بازنشســته  واقعــی هســتند. 75 درصــد از 190 نفــر مســتمری بگیر  مســتمری )130 نف
ــی هســتند کــه همســر خــود  ــر( زنان ــازار کار شــده اند و 25 درصــد )46 نف ــاره وارد ب دوب
ــه  ــب ب ــتند اغل ــاغل هس ــه ش ــتمری بگیری ک ــوار مس ــتان خان ــت داده اند. سرپرس را ازدس
ــت،  ــگام اس ــتگی زودهن ــوق بازنشس ــور مش ــتگی کش ــتم بازنشس ــه سیس ــل این ک دلی
ــای  ــت پاداش ه ــتگی و دریاف ــتمری بازنشس ــراری مس ــد از برق ــوند و بع ــته می ش بازنشس

ــوند ــازار کار می ش ــاره وارد ب ــه دوب مربوط
ــر اســاس ســر  ــه ب ــودار 1( ک ــدول و نم ــوار )ج ــای خان ــد و هزینه ه ــزان درآم ــع می توزی
ــه  ــوار مــورد ســنجش قرارگرفت ــه و درآمــد خان فصل هــای اندازه گیــری شــده در طــرح هزین
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اســت نشــان می دهــد کــه میانگیــن کل درآمــد ماهیانــه  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 104 هــزار تومــان بــوده اســت. کمتریــن درآمــد خانوارها یک 
میلیــون تومــان و بیشــترین درآمــد 49 میلیــون تومــان گزارش شــده اســت. توزیع پاســخگویان 
بــه تفکیــک گروه هــای ســنی نشــان می دهــد کــه درآمــد آن هــا بــا افزایــش ســن کاهــش 
می یابــد و بیشــترین درآمــد مربــوط بــه گــروه ســنی 59-55 ســاله اســت. میانگیــن درآمدهای 
ــا  ــه ب ــوده اســت ک ــان ب ــزار توم ــون و 144 ه ــار میلی ــا چه ــر ب ناشــی از کار سرپرســت براب
افزایــش ســن کاهــش می یابــد. بیشــترین درآمــد ناشــی از کار در گــروه ســنی 59-55 ســاله 
رخ داده اســت. میانگیــن درآمدهــای مبتنــی بــر دارایی هــای خانــوار برابــر بــا یــک میلیــون و 
ــا افزایــش ســن سرپرســتان خانــوار افزایــش می یابــد.  959 هــزار تومــان بــوده اســت کــه ب
درآمــد ناشــی از حقــوق بازنشســتگی و یارانــه برابــر بــا 1020 هــزار تومــان اســت که بیشــترین 

مقــدار آن در ســنین 74-70 ســالگی مشــاهده می شــود.
ــر  ــوار براب ــن هزینه هــای خان ــه میانگی ــوار نشــان می دهــد ک ســتون هزینه هــای خان
ــوار  ــن هزینه هــای ســالمت خان ــاه و میانگی ــان در م ــون و 139 هــزار توم ــا چهــار میلی ب
برابــر بــا 498 هــزار تومــان اســت. الگــوی ســنی هزینه هــای خانــوار حاکــی از ایــن اســت 
ــا،  ــد. برخــالف کل هزینه ه ــن کاهــش می یاب ــش ســن والدی ــا افزای ــا ب ــه کل هزینه ه ک

هزینه هــای ســالمت بــا افزایــش ســن سرپرســتان خانــوار افزایــش یافتــه اســت.
مقایســه  هزینــه و درآمــد به دســت آمــده از ایــن مطالعــه بــا نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد 
خانــوار در ســال 1395 حاکــی اســت کــه میانگیــن درآمــد ماهیانه  خانوارهــای دارای سرپرســت 
50 ســاله و بیشــتر نقــاط شــهری شهرســتان تهــران بــا حجــم نمونــه  530 خانــوار برابــر بــا 
ــش  ــد افزای ــن 10 درص ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــوده اس ــان ب ــزار توم ــون و 629 ه ــار میلی چه
ســاالنه، میــزان درآمــد ماهیانــه  خانوارهــای شــهری شهرســتان تهــران بــه مبلــغ پنــج میلیون 
و 92 هــزار تومــان در ســال 1396 خواهــد رســید. نتایــج طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار حاکــی 
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از ایــن واقعیــت اســت کــه میانگیــن درآمــد خانوارهــای دارای سرپرســت 50 ســاله و بیشــتر که 
جامعــه  آمــاری ایــن مطالعــه را تشــکیل می دهــد، باالتــر از کل خانوارهــا اســت. بــاال بــودن 
درآمــد خانوارهــای دارای سرپرســت 50 ســاله و بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت کــه سرپرســتان 
ــل  ــه دلی ــش از ســالخوردگی ب ــوار در گروه هــای ســنی 50 ســاله و بیشــتر در ســنین پی خان

ســابقه و تجربــه  کاری باالتــر در دوران اوج درآمــد ناشــی از کار قــرار دارنــد.
ــد در  ــان می ده ــال 1395 نش ــوار س ــد خان ــه و درآم ــرح هزین ــج ط ــن نتای همچنی
ــون و 965  ــا یــک میلی ــر ب ــه  بازنشســتگان براب ــن مســتمری ماهیان شــهر تهــران میانگی
ــتمری  ــن مس ــد میانگی ــان می ده ــر نش ــه حاض ــج مطالع ــت. نتای ــوده اس ــان ب ــزار توم ه
بازنشســتگان در ســال 1396 برابــر بــا دو میلیــون و 131 هــزار تومــان بــوده اســت کــه 
اگــر افزایــش مســتمری 1396 تــا 1395 را نیــز در نظــر بگیریــم ایــن دو رقــم بــه هــم 
نزدیک تــر خواهنــد بــود. همچنیــن کســانی کــه مســتمری بازنشســتگی دریافــت می کننــد 
ــد کــه  ــان مســتمری دریافــت می کنن ــون و 847 هــزار توم و شــاغل هســتند، یــک میلی
ــون و 131 هــزار  ــه کل مســتمری ها )دو میلی ــودن آن نســبت ب ــر ب ــه پایین ت ــا توجــه ب ب
ــه  ــه نظــر می رســد کــه مســتمری بازنشســتگی عامــل مهمــی در بازگشــت ب ــان( ب توم
کار و حضــور در بــازار کار اســت و کســانی کــه دارای مســتمری بازنشســتگی پایین تــری 
هســتند در بــازار کار حضــور دارنــد و بــا حضــور در بــازار کار بــه دنبــال ترمیــم درآمدهــای 
ــی و  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــط س ــده توس ــتمری پرداخت ش ــن مس ــتند. میانگی ــود هس خ
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه بازنشســتگان در ســال 1395 بــه ترتیــب یــک میلیــون 
و 320 هــزار تومــان  و یــک میلیــون و 800 هــزار تومــان بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــر  ــه نظ ــران ب ــهر ته ــی در ش ــادی، اجتماع ــای اقتص ــد و ویژگی ه ــر درآم ــطوح باالت س

ــه باشــد. ــد موجــود در جامع ــق رون ــن مطالعــه مطاب ــج ای می رســد نتای
ــر  ــاله و باالت ــنی 64-60 س ــای س ــه در گروه ه ــن اســت ک ــری ای ــم دیگ نتیجــه مه
ــد ناشــی از کار حاصــل  ــر درآم ــا ب ــن هزینه ه ــه از پیشــی گرفت ــر ک کســری چرخــه  عم
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ــد  ــاله درآم ــنی 54-50 و 59-55 س ــای س ــد. در گروه ه ــروز می کن ــور و ب ــود، ظه می ش
ــد ناشــی از کار و  ــن درآم ــوار اســت و شــکاف بی ــای خان ناشــی از کار بیشــتر از هزینه ه
هزینه هــای خانــوار کــه در گــروه ســنی 64-60 ســالگی آغــاز می شــود تــا آخریــن گــروه 
ــای  ــا و هزینه ه ــن نیازه ــرای تأمی ــن ب ــن ســنین والدی ــه دارد و در ای ــن ادام ســنی والدی
خــود وابســته بــه منابــع دیگــری غیــر از درآمــد ناشــی از کار هســتند کــه شــامل انتقــاالت 
ــاب های  ــورهای دارای حس ــیاری از کش ــت. در بس ــا اس ــر دارایی ه ــی ب ــع مبتن و بازتوزی
ملــی انتقــاالت نیــز خانوارهــا در گروه هــای ســنی 60 ســاله و باالتــر بــا کســری چرخــه  

عمــر مواجــه هســتند.

جدول -1 توزیع درآمد و هزینه  ماهیانه  خانوار به تفکیک گروه های سنی سرپرست در سال 1396 
)هزار تومان(

درآمد و هزینه

گروه سنی

کل
درآمد

درآمد مبتنی
 بر دارایی و 

سایر

درآمد 
ناشی
از کار

هزینه های 
خانوار

میانگین 
هزینه 

 سالمت

 مستمری 
بازنشستگی 

و یارانه

50-546493146350304488352341

55-597865186060055003399470

60-6463391889445044985661751

65-6942722323195030776771727

70-743702318152125138472010

75-793326285347422034401609

80+338528545311831681853

میانگین تمام 
سنین

61041959414441394981020
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نمایــه  ســنی درآمدهــای ناشــی از کار، درآمــد مبتنــی بــر دارایی هــا و انتقــاالت 
ــان  ــودار 1( نش ــه )نم ــتگی و یاران ــتمری بازنشس ــا مس ــی ی ــای عموم و کمک ه
ــا افزایــش ســن کاهــش  ــوار ب می دهــد کــه درآمــد ناشــی از کار سرپرســتان خان
یافتــه اســت و در گروه هــای ســنی بــاالی 70 ســال بــه کمتریــن مقــدار رســیده 
ــی و مســتمری  ــر دارای ــزان درآمدهــای مبتنــی ب ــق انتظــار، می ــی مطاب اســت ول
ــد  ــت. درآم ــه اس ــش یافت ــن افزای ــن والدی ــش س ــا افزای ــه ب ــتگی و یاران بازنشس
حاصــل از مســتمری بازنشســتگی و یارانــه در ســنین 80 ســاله و بیشــتر کاهــش 
یافتــه اســت کــه می توانــد بــا پوشــش کــم بیمه هــای بازنشســتگی در ایــن ســنین 
مرتبــط باشــد. درآمــد حاصــل از مســتمری بازنشســتگی و یارانــه در گــروه ســنی 
80 ســاله و بیشــتر بــه ســطح درآمــد ناشــی از کار رســیده اســت کــه نشــان دهنده  
ــن  ــت. ای ــان اس ــی عمرش ــنین پایان ــالخوردگان در س ــی از س ــت عموم عدم حمای
ــع مبتنــی  ــق انتقــاالت خصوصــی و بازتوزی ــد از طری ــی بای نقــص در ســنین پایان
ــای ســالخوردگان،  ــت دارایی ه ــران شــود و در شــرایط محدودی ــا جب ــر دارایی ه ب
ــن ســنین  ــای ســالخوردگان در ای ــن نیازه ــع تأمی ــا منب ــاالت خصوصــی تنه انتق
خواهــد بــود؛ بنابرایــن می تــوان گفــت ســالخوردگان در ســنین پایانــی عمــر خــود 

ــدان هســتند. ــژه فرزن ــواده و به وی ــه انتقــاالت خان وابســته ب
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نمودار -1 الگوی سنی درآمد ماهیانه  ناشی از کار، دارایی و انتقاالت به تفکیک گروه سنی والدین 
در سال 1396 )هزار تومان(

ترکیب و الگوی انتقاالت بین والدین و فرزندان

ــوار  ــت خان ــط سرپرس ــاالت توس ــت انتق ــت و پرداخ ــورد دریاف ــت آمده در م ــج به دس نتای
ــن در 12  ــده، والدی ــد بررسی ش ــوع 1532 زوج والدین-فرزن ــه از مجم ــد ک ــان می ده نش
ــد. الگــوی ســنی  ــی انجــام داده ان ــاالت مال ــدان انتق ــته 78.4 درصــد کل فرزن ــاه گذش م
ــود  ــدان خ ــه فرزن ــی ب ــه انتقاالت ــی ک ــبت والدین ــه نس ــد ک ــان می ده ــت آمده نش به دس
ــا میــزان  ــا افزایــش ســن والدیــن کاهــش یافتــه اســت کــه می توانــد ب انجــام داده انــد ب
درآمــد ناشــی از کار والدیــن و دریافت مســتمری بازنشســتگی مرتبط باشــد. در مــورد انجام 
انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن، 51.9 درصــد فرزنــدان در 12 مــاه گذشــته از والدیــن خــود 
حمایــت مالــی کرده انــد کــه بــا افزایــش ســن والدیــن، نســبت فرزندانــی کــه انتقاالتــی 
ــه نظــر می رســد انتقــاالت بیــن  ــه اســت. ب ــز افزایــش یافت ــد نی ــه آن هــا انجــام داده ان ب
زوج هــای والدین-فرزنــدان بــا منابــع قابل انتقــال و نیازهــای آن هــا در ســنین مختلــف در 
ارتبــاط اســت. والدیــن ســنین باالتــر دارای نیازهــای بیشــتر و درآمــد یــا منابــع کمتــری 
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هســتند کــه منجــر بــه دریافــت انتقــاالت بیشــتر می شــود و فرزنــدان ســنین بــاال دارای 
منابــع قابل انتقــال بیشــتر و نیازهــای کمتــری هســتند کــه منجــر بــه کمک هــای مالــی 

بیشــتر بــه والدیــن می شــود کــه آن هــا هــم در ســنین باالتــری قــرار دارنــد.
ــن نشــان  ــه تفکیــک گــروه ســنی والدی ــدان ب ــن و فرزن ــن والدی ــاالت بی ســهم انتق
ــی  ــادالت مال ــد از کل مب ــه 87 درص ــک ب ــاله نزدی ــنی 54-50 س ــروه س ــد در گ می ده
ــوط  ــاالت مرب ــد انتق ــد و 13 درص ــت کرده ان ــن پرداخ ــدان را والدی ــن و فرزن ــن والدی بی
بــه انتقــاالت فرزنــدان بــوده اســت. ایــن نســبت تــا ســن 70 ســالگی والدیــن بــه نفــع 
فرزنــدان اســت و از ایــن ســن بــه بعــد بــه نفــع والدیــن تغییــر کــرده اســت. ایــن نمــودار 
نشــان می دهــد کــه والدیــن گروه هــای ســنی پایین تــر پرداخت کننــده  انتقــاالت 
ــه  ــن ب ــده  والدی ــاالت دریافت ش ــتر، انتق ــال و بیش ــنی 80 س ــای س ــتند و در گروه ه هس

ــرد. ــی می گی ــا پیش ــت آن ه پرداخ
نمــودار 2 توزیــع درصــد انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان بــه تفکیــک نــوع انتقــاالت 
را نشــان می دهــد. درمجمــوع بیــش از 23 درصــد از انتقــاالت پرداختــی والدیــن مربــوط 
بــه انتقــاالت مرتبــط بــا ســرمایه  انســانی فرزنــدان و نزدیــک بــه 18 درصــد مربــوط بــه 
هزینه هــای خــوراک و پوشــاک و مصــارف روزمــره  فرزنــدان بــوده اســت. بعــد از ایــن دو 
ــه، اینترنــت  نــوع انتقــاالت، هزینه هــای حمل ونقــل، خریــد اتومبیــل، تلفــن همــراه، رایان
و نظایــر آن قــرار دارد. نکتــه  مهــم دیگــر در مــورد ســایر انتقــاالت اســت کــه در آن والدین 
کمک هایــی بــه فرزنــدان می کننــد ولــی این کــه 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 هزینه هــای خــوراک 
ــن می شــود.  ــه تشــخیص خــود والدی ــوارد ب ــره و ســایر م و پوشــاک و هزینه هــای روزم
بــه نظــر می رســد نــوع انتقــاالت دریافتــی فرزنــدان متناســب بــا نیازهــای آنــان اســت. بــا 
توجــه بــه نیازهــای متفــاوت فرزنــدان هم ســکنا و غیرهم ســکنا، نســبت انــواع انتقــاالت 
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ــتر  ــکنا بیش ــدان هم س ــای فرزن ــود. نیازه ــد ب ــاوت خواه ــز متف ــدان نی ــده  فرزن دریافت ش
ــه  ــتری ب ــاز بیش ــکنا نی ــدان غیرهم س ــت و فرزن ــا اس ــانی آن ه ــرمایه  انس ــا س ــط ب مرتب
مســکن و لــوازم منــزل دارنــد. در مــورد انتقــاالت دریافتــی والدیــن نیــز ایــن اولویت هــا 
ــوار،  ــد. در انتقــاالت درون خان ــه آن هــا را هدایــت می کن ــدان ب ــه ای، انتقــاالت فرزن به گون
ــانی  ــرمایه  انس ــای س ــرف هزینه ه ــدان ص ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــد انتق ــترین درص بیش
ــخیص  ــه تش ــا ب ــایر هزینه ه ــاک و س ــوراک و پوش ــره  خ ــای روزم ــدان، هزینه ه فرزن
ــع  ــور رف ــاالت به منظ ــترین انتق ــوار، بیش ــاالت بین خان ــود و در انتق ــدان می ش ــود فرزن خ
ــراه،  ــن هم ــل، تلف ــد اتومبی ــل، خری ــای حمل ونق ــدان و هزینه ه ــکن فرزن ــای مس نیازه
ــه  ــن ب ــاالت والدی ــد انتق ــن 38 درص ــود. همچنی ــر آن می ش ــت و نظای ــه، اینترن رایان
ــوع  ــه ن ــود. البت ــان می ش ــرف هزینه هایش ــدان ص ــود فرزن ــخیص خ ــا تش ــدان ب فرزن
ــی  ــکنا دارای تفاوت های ــکنا و غیرهم س ــدان هم س ــه فرزن ــن ب ــی والدی ــاالت پرداخت انتق
اســت و نســبت باالتــری از انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان غیرهم ســکنا صــرف مســکن 
ــای  ــرف هزینه ه ــاالت را ص ــتر انتق ــکنا بیش ــدان هم س ــود و فرزن ــزل می ش ــوازم من و ل
ســرمایه  انســانی می کننــد. بــه نظــر می رســد ایــن الگــو بــا نیازهــای فرزنــدان هم ســکنا 
و غیرهم ســکنا مرتبــط اســت. همچنیــن نســبت ســایر کمک هــای والدیــن بــه فرزنــدان 
کــه بــه تشــخیص خــود فرزنــدان هزینــه می شــود، در انتقــاالت بین خانــوار بیشــتر اســت.
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نمودار -2 توزیع درصد نوع انتقاالت درون و بین خانوار والدین به فرزندان در سال 1396

ــدان نشــان می دهــد کــه  ــه فرزن ــزان انتقــاالت والدیــن ب نتایــج مطالعــه در خصــوص می
ســرانه  انتقــاالت پرداختــی والدیــن بــه هــر فرزنــد )جــدول 2( برابــر بــا 605 هــزار تومــان بــوده 
ــاه  ــور متوســط در 12 م ــدی به ط ــر فرزن ــه ه ــه  موردمطالع ــه در جامع ــی ک ــن معن اســت. بدی
ــت کــرده اســت. ســرانه   ــی دریاف ــن خــود کمک هــای مال ــان از والدی گذشــته 605 هــزار توم
انتقــاالت پرداخت شــده بــه هــر فرزنــد در گــروه ســنی 54-50 ســاله رقمــی برابــر بــا 856 هــزار 
ــه 111 هــزار تومــان  ــد و ب ــا افزایــش ســن والدیــن کاهــش می یاب ــوده اســت کــه ب تومــان ب
ــرانه   ــه س ــد ک ــان می ده ــن نش ــج همچنی ــد. نتای ــتر می رس ــاله و بیش ــنی 80 س ــروه س در گ
انتقــاالت دریافتــی از هــر فرزنــد در 12 مــاه گذشــته برابــر بــا 168 هــزار تومــان بــوده اســت. 
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ــا افزایــش ســن سرپرســتان  ــد ب میانگیــن انتقــاالت دریافت شــده توســط والدیــن از هــر فرزن
خانــوار افزایش یافتــه اســت و از 126 هــزار تومــان در گــروه ســنی 54-50 ســاله بــه 248 هــزار 
تومــان در گــروه ســنی 80 ســاله و بیشــتر رســیده اســت. الگــوی ســنی ســرانه  انتقــاالت بیــن 
زوج والدین-فرزنــدان )نمــودار 3( نشــان می دهــد کــه انتقــاالت پرداختــی والدیــن بــا افزایــش 
ســن آن هــا کاهــش می یابــد و انتقــاالت دریافت شــده افزایــش می یابــد. نکتــه  بــارز در انتقــاالت 
ــه مشــاهده  ــه ک ــاالی 80 ســال اســت و همان گون ــش آن در ســنین ب ــن افزای ــی والدی دریافت
می شــود، در ســنین 79-70 ســال انتقــاالت دریافــت و پرداخت شــده برابــر اســت و از ایــن ســن 
بــه بعــد انتقــاالت دریافتــی والدیــن بــه انتقــاالت پرداخت شــده پیشــی گرفتــه اســت. می تــوان 
گفــت ایــن الگــو متناســب بــا منابــع و نیازهــای والدیــن اســت. در ســنین بــاال منابــع قابل انتقال 
کاهــش می یابــد و والدیــن بــه دلیــل هزینه هــای بیشــتر و منابــع محــدود، نیــاز بیشــتری بــه 

انتقــاالت دارنــد و بــرای تأمیــن نیازهــا انتقــاالت بیشــتری دریافــت می کننــد.

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

نوع انتقاالت

گروه سنی

دریافتی والدین از فرزندپرداختی والدین به فرزند

مبلغ 
انتقاالت

تعداد 
زوج ها

میانگین
مبلغ 

انتقاالت
تعداد 
زوج ها

میانگین

50-5428778033685642290336126
55-5926787033180945910331139
60-6420445030567048350305159
65-6912120031338770660313226
70-742955013521927950135207
75-7910950641711030064161
80+5350481111190048248
92715015326052573601532168جمع
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نمودار -3 الگوی سنی سرانه  انتقاالت والدین و فرزند به تفکیک گروه سنی والدین در سال 
1396 )هزار تومان(

جــدول 3 انتقــاالت هــر فرزنــد بــه والدیــن را در گروه هــای ســنی مختلــف فرزنــدان 
نشــان می دهــد. بــر اســاس اظهــارات والدیــن هــر فرزنــد واقــع در گــروه ســنی 18-19 
ــن  ــا افزایــش ســن، ای ــد و ب ــاالت دریافــت می کن ــان انتق ــه 972 هــزار توم ســاله ماهیان
ــه 204 و 148 هــزار تومــان در گروه هــای ســنی 40-44  رقــم کاهــش پیــدا می کنــد و ب
ــن  ــه والدی ــدان ب ــده  فرزن ــاالت پرداخت ش ــرانه  انتق ــد. س ــتر می رس ــاله و بیش و 45 س
نیــز در گــروه ســنی 19-18 ســاله برابــر بــا 28 هــزار تومــان بــوده اســت کــه در گــروه 
ــه  ــدان رو ب ــا افزایــش ســن فرزن ــه 175 هــزار تومــان رســیده و ب ســنی 29-25 ســاله ب
ــیده و در  ــاله رس ــنی 44-40 س ــروه  س ــان در گ ــزار توم ــه 297 ه ــذارد و ب ــی می گ فزون
گــروه ســنی 45 ســاله و بیشــتر بــا کمــی کاهــش بــه 214 هــزار تومــان رســیده اســت. 
ــا 605  ــر ب ــه براب ــا مــادر ماهیان ــد از پــدر ی میانگیــن ســرانه  انتقــاالت دریافتــی هــر فرزن
ــزار  ــادر 168 ه ــا م ــدر ی ــه پ ــد ب ــر فرزن ــی ه ــاالت پرداخت ــن انتق ــان و میانگی ــزار توم ه

ــت. ــده اس ــان محاسبه ش توم
ــنی  ــروه س ــاس گ ــر اس ــن ب ــه والدی ــدان ب ــده  فرزن ــت و پرداخت ش ــاالت دریاف انتق
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ــا افزایــش ســن آن هــا  ــدان ب ــاالت دریافت شــده  فرزن ــدان نشــان می دهــد کــه انتق فرزن
ــن  ــت. ای ــتر اس ــر بیش ــنین باالت ــا در س ــده  آن ه ــاالت پرداخت ش ــد و انتق کاهــش می یاب
ــاالت  ــت و انتق ــن اس ــده  والدی ــت و پرداخت ش ــاالت دریاف ــوی انتق ــا الگ ــاد ب ــو متض الگ
پرداخت شــده  والدیــن بــا افزایــش ســن آن هــا کاهــش و انتقــاالت دریافت شــده افزایــش 
می یابــد. بــه نظــر می رســد کــه الگــوی مشاهده شــده بــرای فرزنــدان و والدیــن ســازگار 
بــا نیازهــا و منابــع والدیــن و فرزنــدان اســت. فرزنــدان در ســنین باالتــر بــه دلیــل اشــتغال 
ــه  ــد و درنتیج ــت می آورن ــه دس ــتری ب ــال بیش ــع قابل انتق ــر مناب ــد باالت ــتر و درآم بیش
انتقــاالت بیشــتری بــه والدیــن پرداخــت می کننــد و همچنیــن بــا افزایــش ســن فرزنــدان، 

ــد. ــت می کنن ــن دریاف ــری از والدی ــاالت کمت ــد و انتق ــدا می کن نیازهایشــان کاهــش پی

جدول -3 انتقاالت والدین و فرزند به تفکیک گروه سنی فرزندان در سال 1396 )هزار تومان(

نوع انتقاالت

گروه سنی فرزندان

پرداختی فرزندان به والدیندریافتی فرزندان از والدین

میانگینمبلغ انتقاالتمیانگینمبلغ انتقاالت

18-19136130972385028

20-2431126094034010103

25-2923231080750270175

30-3414751049354360182

35-395239025945920227

40-442635020438300297

45+2120014830650214

927150605257360168جمع
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ماتریــس خالــص ســرانه  انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان )جــدول 4( کــه از تفاضــل 
ــن حاصل شــده  ــه والدی ــدان ب ــاالت فرزن ــدان و انتق ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــس انتق ماتری
اســت، نشــان می دهــد کــه والدیــن به طــور خالــص 437 هــزار تومــان صــرف انتقــاالت 
ــای  ــن گروه ه ــه بی ــد ک ــان می ده ــت آمده نش ــس به دس ــد. ماتری ــدان می کنن ــه فرزن ب
ســنی مختلــف والدیــن و فرزنــدان، بیشــترین خالــص انتقــاالت بیــن والدیــن و فرزنــدان 
از والدیــن گــروه ســنی 69-65 ســاله بــه فرزنــدان گــروه ســنی 24-20 ســاله جریــان دارد. 
ــدان  ــروه ســنی 39-34 ســاله  فرزن ــا گ ــدان ت ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــص ســرانه  انتق خال
ــص  ــورت خال ــن به ص ــد، والدی ــه بع ــنی ب ــروه س ــن گ ــت و از ای ــدان اس ــع فرزن ــه نف ب
ــاالت  هســتند. گروه هــای ســنی 19-18 ســاله، 24-20 ســاله، 25-29  ــده  انتق دریافت کنن
ســاله، 34-30 و 39-35 ســاله به طــور خالــص 945، 838، 633، 312 و 32 هــزار تومــان 
از والدیــن خــود دریافــت کرده انــد و گروه هــای ســنی 44-40 ســاله و 45 ســاله و بیشــتر 
ــم  ــه رق ــد ک ــت کرده ان ــود پرداخ ــن خ ــه والدی ــان ب ــزار توم ــص 93 و 66 ه ــور خال به ط

ناچیــزی اســت. 
ــع  ــده  مناب ــص پرداخت کنن ــور خال ــاال به ط ــنین ب ــا س ــًا ت ــن عمدت ــوع والدی درمجم
بــه فرزنــدان زیــر 35 ســاله هســتند و خالــص انتقــاالت در ســنین خیلــی بــاالی والدیــن 
ــالگی  ــنین 79-70 س ــد. در س ــر می کن ــن تغیی ــع والدی ــه نف ــدان ب ــالی فرزن و میان س
مبلــغ پرداختــی و دریافتــی والدیــن تقریبــًا مســاوی اســت و فقــط در ســنین 80 و باالتــر 

ــتند.   ــدان هس ــی فرزن ــای مال ــده  حمایت ه دریافت کنن
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جدول 4- ماتریس خالص سرانه  انتقاالت بین والدین و فرزندان به تفکیک گروه سنی در سال 1396 
)هزار تومان(

گروه سنی فرزندان

گروه سنی والدین
جمع+18-1920-2425-2930-3435-3940-4445

50-54-922-857-252210000-731

55-59-960-811-660-5716900-671

60-64-1377-833-845-364-213142250-512

65-690-2000-629-360-71199-58-161

70-740-325-688-558229-1230-12

75-79000-60064-6476-10

80+0-3250-100-3331230136

437-329366-312-632-838-945-جمع

عوامل مؤثر بر انتقاالت بین نسلی

نتایــج مطالعــات پیشــین و چارچــوب نظــری تحقیــق نشــان دهنده  رابطــه  بیــن انتقــاالت 
بین نســلی و درآمــد و منابــع انتقال دهنده هــا از یک ســو و نیازهــای دریافت کننــدگان 
از ســوی دیگــر اســت و در انتقــاالت همنوع دوســتانه نیازهــای دریافت کننــدگان از 
ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام ــط بی ــود. رواب ــخ داده می ش ــلی پاس ــاالت بین نس ــق انتق طری
ــان  ــز نش ــق نی ــن تحقی ــن در ای ــه والدی ــدان ب ــدان و فرزن ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی انتق
ــن  ــال والدی ــع قابل انتق ــرف مناب ــه مع ــتغال ک ــی و اش ــد، دارای ــزان درآم ــد می می ده
ــن و  ــن والدی ــاالت بی ــم انتق ــر حج ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام ــت، مهم تری ــدان اس و فرزن
ــتغال و  ــی، اش ــطح دارای ــن، س ــیت، س ــر از جنس ــن متأث ــد والدی ــتند. درآم ــدان هس فرزن
ســطح تحصیــالت اســت و تعــداد فرزنــدان بــه دلیــل این کــه والدیــن بایــد منابــع خــود 
ــن  ــن را کاهــش می دهــد. ای ــع والدی ــد، مناب ــدان بیشــتر تقســیم کنن ــداد فرزن ــن تع را بی
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ــن رابطــه   ــال والدی ــع قابل انتق ــد و مناب ــزان درآم ــای می ــوان تعیین کننده ه ــا به عن متغیره
معنــی داری بــا میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان دارنــد. بــا توجــه بــه روابــط موجــود، 
ــدگان و  ــع پرداخت کنن ــد و مناب ــطح درآم ــن س ــه  بی ــه  رابط ــه فرضی ــت ک ــوان گف می ت

ــود. ــد می ش ــدان تأیی ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــزان انتق می
انتقــاالت  تعیین کننــده   عوامــل  بــرای  شــده  بــرآورد  رگرســیونی  مدل هــای 
ــوزه  ــن ح ــده در ای ــات انجام ش ــایر مطالع ــد س ــدان همانن ــه فرزن ــن ب ــده  والدی پرداخت ش
ــل  ــال  تحصی ــتغال، در ح ــیت، اش ــن، جنس ــن س ــی داری بی ــه  معن ــد رابط ــان می ده نش
ــه والدیــن وجــود دارد.  ــدان ب ــا والدیــن و انتقــاالت فرزن ــدان ب بــودن و هم ســکنایی فرزن
ــود را  ــتقل خ ــی مس ــای زندگ ــد هزینه ه ــه بای ــل این ک ــه دلی ــر ب ــنین باالت ــدان س فرزن
تأمیــن کننــد، غیــر شــاغل ها بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه درآمــد و کســانی کــه در حــال 
تحصیــل  نیســتند بــه دلیــل الــزام بــه تأمیــن هزینه هــای خانــوار تحــت سرپرســتی خــود، 
ــن  ــد، بنابرای ــن خــود دریافــت کرده ان ــاالت بیشــتری از والدی ــد و انتق ــاز بیشــتری دارن نی
ــزان  ــدان و می ــن نیازهــای فرزن ــی داری بی ــوان گفــت شــواهد حاکــی از رابطــه  معن می ت
انتقــاالت  دریافت شــده  فرزنــدان از والدیــن اســت. فرزنــدان پســر بــه دلیــل ویژگی هــای 
فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه و بــه ایــن دلیــل کــه پــس از جدایــی از والدیــن نیــز برخــی 
نیازهایشــان توســط والدیــن تأمیــن می شــود، انتقــاالت بیشــتری از والدیــن خــود دریافــت 
ــدان  ــن و فرزن ــوار والدی ــاالت بین خان ــه نســبت انتق ــا وجــود این ک ــن ب ــد. همچنی می کنن
در ایــن مطالعــه بیشــتر از کشــورهای دارای حســاب های ملــی انتقــاالت اســت، مبــادالت 
مالــی بیــن فرزنــدان هم ســکنا و والدیــن بیشــتر از فرزنــدان غیرهم ســکنا اســت. فرزنــدان 
ــاالت  ــر انتق ــرف دیگ ــد و از ط ــت می کنن ــن دریاف ــتری از والدی ــاالت بیش ــکنا انتق هم س
ــل  ــه دلی ــکنا ب ــدان هم س ــی از فرزن ــد. برخ ــام می دهن ــن انج ــه والدی ــز ب ــتری نی بیش
همبســتگی بین نســلی باالتــر بــا والدیــن و نیازهــای بیشــتر کــه ناشــی از درحال تحصیــل 
ــد  ــت می کنن ــتری دریاف ــاالت بیش ــت، انتق ــا اس ــر آن ه ــد پایین ت ــتغال و درآم ــودن، اش ب
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ــرای جبــران  ــه دلیــل تــوان مالــی و ب ــدان هم ســکنایی کــه شــاغل اند ب و برخــی از فرزن
ــا والدیــن انتقــاالت بیشــتری بــه آن هــا انجــام می دهنــد، بنابرایــن رابطــه   هم ســکنایی ب

ــد می شــود. ــدان تأیی ــن و فرزن ــن والدی ــاالت بی ــزان انتق ــن هم ســکنایی و می بی
ــه این کــه یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد بیــن متغیرهــای جنســیت  ــا توجــه ب  ب
 سرپرســت، ســن  سرپرســت، ســطح  تحصیــالت سرپرســت، ســطح دارایــی خانــوار، شــاغل 
 بــودن  سرپرســت، تعــداد فرزنــدان، ســن  فرزنــد، جنســیت  فرزنــد، شــاغل  بــودن  فرزنــد و 
درحال تحصیــل بــودن فرزنــد و انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان رابطــه  معنــی داری حاکــم 
اســت، شــواهد کافــی بــرای تأییــد فرضیــه  افزایــش میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزندان، 

متأثــر از ویژگی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیتــی والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد.
ــان  ــن نش ــه والدی ــدان ب ــاالت فرزن ــیونی انتق ــدل رگرس ــا در م ــن متغیره ــط بی رواب
ــه  ــدان ب ــاالت فرزن ــدان و انتق ــال فرزن ــع قابل انتق ــا مناب ــد ی ــن درآم ــه بی ــد ک می ده
ــا ســن  ــدان کــه در ارتبــاط ب والدیــن رابطــه  معنــی داری وجــود دارد. هرچــه درآمــد فرزن
ــز  ــن نی ــه والدی ــدان ب ــاالت فرزن ــد، انتق ــتر باش ــت بیش ــا اس ــیت آن ه ــتغال و جنس و اش
ــا  ــی داری ب ــه  معن ــتقیم رابط ــور مس ــا به ط ــن متغیره ــه ای ــد ک ــد. هرچن ــش می یاب افزای
ــد  ــزان درآم ــا می ــترک ب ــس مش ــی دارای واریان ــد ول ــدان ندارن ــاالت فرزن ــزان انتق می
فرزنــدان هســتند. فرزنــدان هم ســکنا انتقــاالت بیشــتری بــه والدیــن انجــام داده انــد کــه 
نشــانگر منابــع قابل انتقــال بیشــتر فرزنــدان شــاغل و دارای درآمــد بــه دلیــل هزینه هــای 
ــوع  ــت. درمجم ــاالت اس ــق انتق ــکنایی از طری ــران هم س ــه جب ــا ب ــل آن ه ــر و تمای کمت
ــد و هــم کمــک  ــن دریافــت می کنن ــاالت بیشــتری از والدی ــدان هم  ســکنا هــم انتق فرزن
بیشــتری بــه والدیــن انجــام می دهنــد. البتــه ایــن متغیــر را بایــد مرتبــط بــا ســن فرزنــدان 
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــای آن ه ــع و نیازه ــا مناب ــه ب ــوار ک ــتان خان و سرپرس
دانســت. فرزنــدان هم ســکنای ســنین پایین تــر نیازهــای بیشــتری دارنــد )به ویــژه 
ــری هســتند  ــا ســرمایه  انســانی( و والدینشــان هــم در ســنین پایین ت ــط ب نیازهــای مرتب
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کــه منابــع بیشــتر و نیازهــای کمتــری دارنــد کــه نتیجــه  آن انتقــاالت بیشــتر والدیــن بــه 
ــن  ــاالت بی ــکنایی و انتق ــن هم س ــه  بی ــی رابط ــت ول ــد اس ــکنای نیازمن ــدان هم س فرزن
والدیــن و فرزنــدان در ســنین باالتــر کــه فرزنــدان دارای نیازهــای کمتــری هســتند و وارد 
ــنین  ــکنای س ــدان هم س ــورد و فرزن ــم می خ ــری رق ــه  دیگ ــه گون ــده اند ب ــازار کار ش ب
باالتــر کــه والدیــن آن هــا هــم در ســنین باالتــری هســتند، انتقــاالت کمتــری از والدیــن 

ــد. ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــتر ب ــد و بیش ــت می کنن دریاف
رابطــه  بیــن ویژگی هــای والدیــن و انتقــاالت دریافت شــده از فرزنــدان نشــان 
تحصیل کرده ترهــا،  جوان تــر،  والدیــن  خانــوار،  سرپرســت  زنــان  کــه   می دهــد 
ــت  ــیت سرپرس ــد. جنس ــت کرده ان ــتری دریاف ــاالت بیش ــته ها انتق ــا و بازنشس پردرآمده
خانــوار و بازنشســته بــودن والدیــن نیازهــای آن هــا را نشــان می دهــد و جوان تــر بــودن، 
ــدان را  ــاالت فرزن ــزان انتق ــل می ــن دلی ــه ای ــودن ب ــد ب ــودن و پردرآم ــر ب تحصیل کرده ت
افزایــش می دهــد کــه فرزنــدان انتقــاالت را بــا انگیزه هــای جبرانــی و بــا انتظــار دریافــت 
ــای  ــد نیازه ــر و پردرآم ــر، تحصیل کرده ت ــن جوان ت ــد. والدی ــام می دهن ــده انج ارث در آین
کمتــری دارنــد، لــذا انتظــار نمــی رود کــه نیازهــای آن هــا برانگیزاننــده  انتقــاالت دریافتــی 

باشــد.
یافته هــای تحقیــق در مــورد رابطــه  بیــن جنســیت و انتقــاالت نشــان داد کــه مــردان 
بیشــتر از زنــان بــه فرزنــدان پســر خــود کمــک می کننــد ولــی جنســیت فرزنــدان رابطــه  
مســتقیم معنــی داری بــا انتقــاالت نــدارد و از طریــق افزایــش درآمــد و منابــع بــر انتقــاالت 
بــه فرزنــدان تأثیــر داشــته اســت. همچنیــن سرپرســتان زن انتقــاالت بیشــتری دریافــت 
ــای  ــه جنســیت به واســطه  ویژگی ه ــادآوری شــود ک ــد ی ــن مســئله بای ــی ای ــد ول می کنن
ــد  ــال و درآم ــع قابل انتق ــر مناب ــر آن ب ــیتی و تأثی ــری جنس ــا نابراب ــط ب ــی مرتب فرهنگ

ــد. ــدا می کن ــت پی اهمی
رابطــه  بیــن ســن و حجــم انتقــاالت نیــز نشــان می دهــد کــه والدیــن ســنین باالتــر 
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ــد و در ســنین  ــری پرداخــت کرده ان ــاالت کمت ــر، انتق ــد محدودت ــع و درآم ــل مناب ــه دلی ب
باالتــر بــه دلیــل نیــاز بیشــتر، انتقــاالت بیشــتری نیــز دریافــت کرده انــد. ســن فرزنــدان 
ــوده  ــه والدیــن ب ــدان ب نیــز عامــل مهمــی در تبییــن و پیش بینــی میــزان انتقــاالت فرزن
ــتند  ــتری هس ــع بیش ــد و مناب ــتغال، درآم ــه دارای اش ــر ک ــنین باالت ــدان س ــت. فرزن اس
ــه  ــر ک ــن جوان ت ــر والدی ــویی دیگ ــد. از س ــن انجــام داده ان ــه والدی ــاالت بیشــتری ب انتق
دارای اشــتغال و درآمــد باالتــری هســتند، انتقــاالت بیشــتری نیــز دریافــت کرده انــد کــه 
نشــان می دهــد نیــاز آن هــا اهمیــت کمتــری داشــته و انگیــزه  جبــران انتقــاالت در بیــن 

اســت.
نتایــج به دســت آمده در مــورد رابطــه  بیــن ســطح تحصیــالت و میــزان انتقــاالت بیــن 
ــتند،  ــری هس ــالت باالت ــه دارای تحصی ــی ک ــد والدین ــان می ده ــدان نش ــن و فرزن والدی
ــت  ــز دریاف ــتری نی ــاالت بیش ــد و انتق ــام می دهن ــدان انج ــه فرزن ــتری ب ــاالت بیش انتق
ــل  ــه دلی ــتند، ب ــتری هس ــع بیش ــر، دارای مناب ــالت باالت ــن دارای تحصی ــد. والدی می کنن
اهمیــت بیشــتر ســرمایه  انســانی فرزنــدان ســرمایه گذاری بیشــتری روی فرزنــدان انجــام 
ــتری روی  ــرمایه گذاری بیش ــته س ــه در گذش ــل ک ــن دلی ــه ای ــااًل ب ــد و احتم می دهن
ــد. از  ــت می کنن ــا دریاف ــز از آن ه ــتری نی ــاالت بیش ــد، انتق ــام داده ان ــود انج ــدان خ فرزن
ــتر روی  ــرمایه گذاری بیش ــق س ــر از طری ــن تحصیل کرده ت ــدان والدی ــر فرزن ــر دیگ منظ
فرزنــدان ســرمایه  انســانی آن هــا را نیــز افزایــش می دهنــد و اگــر ســرمایه  انســانی باالتــر 
ــدان انتقــاالت آن هــا  ــر مفــروض بگیریــم، درآمــد بیشــتر فرزن ــا درآمــد باالت را مرتبــط ب
ــدان  ــالت فرزن ــن ســطح تحصی ــی دار بی ــد داد. رابطــه  معن ــش خواه ــن را افزای ــه والدی ب
ــدان  ــاالت فرزن ــران در انتق ــزه  جب ــده  انگی ــن منعکس کنن ــه والدی ــدان ب ــاالت فرزن و انتق
ــن  ــه والدی ــی ک ــران هزینه های ــرای جب ــر ب ــدان تحصیل کرده ت ــن اســت و فرزن ــه والدی ب
ــد.  ــن انجــام می دهن ــه والدی ــای بیشــتری ب ــد کمک ه ــا کرده ان ــالت آن ه صــرف تحصی
نتایــج به دســت آمده در مــورد رابطــه  بیــن ســطح تحصیــالت و میــزان انتقــاالت والدیــن 
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و فرزنــدان نتایــج مطالعــات ســایر محققــان ازجملــه آلبرتینــی و همــکاران )2007(، مورازیــا 
)2013(، کاراگیاناکــی )2011( و شــولز و همــکاران )2014( را مــورد تأییــد قــرار می دهــد.

در حــال تحصیــل بــودن فرزنــدان، میــزان انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان را کاهــش 
داده اســت کــه نشــان می دهــد فرزنــدان در حــال تحصیــل در مقایســه بــا فرزندانــی کــه 
دوره  تحصیــل را طــی کرده انــد و در مراحــل دیگــری از چرخــه  عمــر هســتند، انتقــاالت 
ــه دلیــل  ــه نظــر می رســد کــه ب و حمایت هــای بیشــتری از والدیــن دریافــت می کننــد. ب
ضعــف انتقــاالت عمومــی و بیــکاری فرزنــدان هزینه هــای صــرف شــده بــرای اشــتغال و 
ســایر نیازهــای فرزنــدان بعــد از فراغــت از تحصیــل خیلــی باالتــر از هزینه هــای فرزنــدان 
در حــال تحصیــل اســت و ایــن امــر باعــث ایجــاد رابطــه  منفــی بیــن در حــال تحصیــل 
بــودن فرزنــدان و میــزان انتقــاالت از والدیــن شــده اســت. همبســتگی معنــی دار بیــن ســن 

و رتبــه  فرزنــدان و انتقــاالت والدیــن بــه آن هــا نیــز ایــن رابطــه را تأییــد می کنــد.
ــدان اســت. در ســطح  ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــل مهمــی در انتق ــدان عام ــداد فرزن تع
ــت  ــت و دریاف ــز پرداخ ــتری نی ــاالت بیش ــتر انتق ــدان بیش ــن دارای فرزن ــوار والدی خان
ــود  ــدان خ ــن فرزن ــود بی ــع موج ــیم مناب ــه تقس ــور ب ــی مجب ــن به نوع ــد. والدی می کنن
هســتند. درمجمــوع والدیــن دارای فرزنــدان بیشــتر انتقــاالت بیشــتری بــه فرزنــدان انجــام 
داده انــد و تعــداد فرزنــدان بیشــتر بــه معنــی انتقــاالت و هزینه هــای بیشــتر بــرای والدیــن 
اســت ولــی در ســطح زوج هــای والدین-فرزنــدان تعــداد بیشــتر خواهــر و بــرادر بــه معنــی 
دریافــت انتقــاالت کمتــر توســط فرزنــدان اســت. ایــن نتایــج گواهــی بــر تأییــد فرضیــه  
ــج  ــدان اســت. نتای ــن و فرزن ــن والدی ــاالت بی ــدان و حجــم انتق ــداد فرزن ــن تع رابطــه  بی
ــک )1992( و  ــج کاکــس و رن ــا نتای ــگ ب ــدان هماهن ــداد فرزن ــورد تع به دســت آمده در م
کوهلــی )1999( اســت کــه اثبــات کردنــد تعــداد فرزنــدان رابطــه معکــوس بــا انتقــاالت 
ــرض  ــا ف ــه ب ــان داد ک ــری )2013( نش ــا دارد. ام ــطح زوج ه ــدان در س ــه فرزن ــن ب والدی
ــع  ــدار مناب ــد، مق ــش یاب ــواده افزای ــدان در خان ــداد فرزن ــر تع ــدان، اگ ــن فرزن ــاوی بی تس



30  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــدان  ــری دارد و فرزن ــدان کمت ــه فرزن ــود ک ــواده ای خواهــد ب ــر از خان ــد کمت توســط فرزن
ــتند. ــی هس ــی و عاطف ــرمایه گذاری مال ــال س ــت احتم ــر در اولوی بزرگ ت

در مــورد رابطــه  بیــن انتقــاالت عمومــی )مســتمری بازنشســتگی( و میــزان انتقــاالت 
فرزنــدان بــه والدیــن می تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه ضعــف نظــام بازنشســتگی ازنظــر 
ــالخوردگان  ــران، س ــتگی در ای ــد بازنشس ــزان درآم ــودن می ــن ب ــش و پایی ــطح پوش س
ــاالت  ــتند و انتق ــدان هس ــه فرزن ــی ب ــی متک ــای زندگ ــن هزینه ه ــرای تأمی ــته ب بازنشس
ــی  ــاالت عموم ــه انتق ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــت می کنن ــدان دریاف ــتری از فرزن بیش
ــادر  ــالخوردگان را ق ــعه یافته س ــورهای توس ــتگان در کش ــاالی بازنشس ــای ب ــا درآمده ی
ــزان  ــه  افزایــش می ــه، فرضی ــن یافت ــدان ســاخته اســت. ای ــه فرزن ــاالت ب ــه انجــام انتق ب
انتقــاالت دریافت شــده  والدیــن بازنشســته بــه دلیــل ضعــف انتقــاالت عمومــی و مســتمری 

ــد. ــد می کن ــتگی را تأیی بازنشس
روابــط بیــن متغیرهــا در مــورد انگیــزه  انجــام انتقــاالت نشــان می دهــد کــه انتقــاالت 
ــام  ــدان انج ــه فرزن ــبت ب ــن نس ــتی والدی ــزه  همنوع دوس ــا انگی ــدان ب ــه فرزن ــن ب والدی
ــن  ــز در ای ــلی نی ــد بین نس ــه و تعه ــاس وظیف ــلی و احس ــتگی بین نس ــود و همبس می ش
مــورد تأثیرگــذار اســت. نتایــج حاکــی از ایــن اســت کــه فرضیــه  رابطــه  بیــن همبســتگی 
ــاالت  ــن و انتق ــتی والدی ــاری و همنوع دوس ــد هنج ــه و تعه ــاس وظیف ــلی، احس بین نس
ــن انتظــار  ــی رابطــه  بی ــی داری قابل مشــاهده اســت ول ــدان رابطــه  معن ــه فرزن ــن ب والدی
جبــران و انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان معنــی دار نیســت، بنابرایــن در انتقــاالت والدیــن 
بــه فرزنــدان همنوع دوســتی انگیــزه  مســلط اســت کــه از طریــق همنوع دوســتی والدیــن 
و احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری تقویــت می شــود. انتقــاالت همنوع دوســتانه  والدیــن 
بــه فرزنــدان از رابطــه  مثبــت بیــن درآمــد والدیــن و رابطــه  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 می داننــد، ولــی انگیــزه  انجــام انتقــاالت در 
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انتقــاالت فرزنــدان بــه والدیــن اندکــی متفاوت تــر از انگیــزه  انتقــاالت والدیــن بــه فرزنــدان 
ــی نیــز در  ــط بیــن متغیرهــا، برخــی ســطوح انگیزه هــای جبران ــه رواب ــا توجــه ب اســت. ب
ــی  ــه والدین ــدان ب ــع فرزن ــت و درواق ــاهده اس ــن قابل مش ــه والدی ــدان ب ــاالت فرزن انتق
ــی از  ــد حاک ــه می توان ــد ک ــتری کرده ان ــای بیش ــد کمک ه ــری دارن ــای کمت ــه نیازه ک
ــد.  ــده باش ــت ارث در آین ــار دریاف ــن و انتظ ــین والدی ــاالت پیش ــران انتق ــای جب انگیزه ه
رابطــه  مثبــت بیــن انتقــاالت و درآمــد دریافت کننــده  انتقــاالت در انتقــاالت فرزنــدان بــه 
ــد.  ــاالت باش ــوع انتق ــن ن ــی در ای ــای جبران ــد نشــان دهنده  انگیزه ه ــز می توان ــن نی والدی
ــار همنوع دوســتی  ــران انتقــاالت در کن ــوان از جب ــج به دســت آمده می ت ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــدان  ــاالت از فرزن ــام انتق ــی انج ــزه  تکمیل ــوان انگی ــن به عن ــه والدی ــبت ب ــدان نس فرزن
ــه  ــن ب ــران انتقــاالت والدی ــرای جب ــدان به نوعــی ب ــن یادکــرد. درمجمــوع فرزن ــه والدی ب
ــد،  ــود می دانن ــن خ ــای والدی ــع نیازه ــه رف ــد ب ــود را متعه ــد و خ ــک می کنن ــا کم آن ه
ــه آن هــا کمــک  ــد و ب ــدان خــود حمایــت می کنن ــن در هــر شــرایطی از فرزن ــی والدی ول
ــه  ــن ب ــاالت والدی ــه ای انتق ــای زمین ــا انگیزه ه ــط ب ــروض مرتب ــورد ف ــد. در م می کنن
ــر  ــت تأثی ــدان، تح ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــزان انتق ــش می ــای افزای ــدان، فرضیه ه فرزن
همبســتگی بین نســلی والدیــن بــا فرزنــدان، احســاس وظیفــه و تعهــد هنجــاری والدیــن 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــدان م ــه فرزن ــن نســبت ب ــتی والدی ــدان و همنوع دوس ــه فرزن نســبت ب
ــار  ــش انتظ ــدان درنتیجــه  افزای ــه فرزن ــن ب ــاالت والدی ــش انتق ــه  افزای ــرد و فرضی می گی

ــد نمی شــود. ــدان تأیی ــن توســط فرزن ــاالت والدی ــران انتق جب
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پیشنهاد های سیاستی

ــا  ــط ب ــتی مرتب ــنهاد های سیاس ــه پیش ــن مطالع ــت آمده در ای ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــد حــوزه   ــوان در چن ــدان بزرگ ســال را می ت ــن ســالمند و فرزن ــاالت بین نســلی والدی انتق

والدیــن و فرزنــدان مطــرح کــرد.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه الگــوی انتقــاالت به گونــه ای اســت کــه ســالخوردگان 
ســنین بــاالی 75 ســال، دریافت کننــده  صــرف انتقــاالت هســتند. بــا توجــه بــه درآمدهــای 
ــای  ــتر( و نیازه ــاله و بیش ــنین 70 س ــی از کار در س ــای ناش ــژه درآمده ــر )به وی پایین ت
ــاالت  ــص انتق ــاال(، خال ــنین ب ــالمت در س ــای س ــژه هزینه ه ــالخوردگان )به وی ــتر س بیش
ــا  ــتگی آن ه ــالخوردگان و وابس ــن س ــد پایی ــت. درآم ــان اس ــع آن ــه نف ــنین ب ــن س در ای
ــذا  ــد، ل ــش یاب ــالخوردگان کاه ــرف س ــطح مص ــه س ــود ک ــث می ش ــاالت باع ــه انتق ب
ــق  ــا از طری ــرف آن ه ــطح مص ــالخوردگان و س ــت س ــود معیش ــرای بهب ــزی ب برنامه ری
انتقــاالت عمومــی از اولویت هــای سیاســت گذاری در هــر جامعــه ای اســت. بــا توجــه بــه 
روندهــای جمعیتــی و چشــم انداز ســاختار ســنی جمعیــت کشــور و عــدم وجــود برنامــه و 
سیاســت مدونــی بــرای بهبــود ســطح زندگــی و مراقبــت از ســالخوردگان، توجــه بــه ایــن 

ــرورت دارد. ــش ض ــب بیش ازپی ــای مناس ــن برنامه ه ــئله و تدوی مس
ــاالت از  ــده  انتق ــته دریافت کنن ــن بازنشس ــه والدی ــان داد ک ــق نش ــن تحقی ــج ای نتای
فرزنــدان خــود هســتند کــه نشــان می دهــد دریافــت مســتمری بازنشســتگی بــرای تأمیــن 
ــطح  ــر س ــتگی ازنظ ــام بازنشس ــف نظ ــل ضع ــه دلی ــت. ب ــی نیس ــن کاف ــای والدی نیازه
ــران ســالخوردگان بازنشســته  ــد بازنشســتگان در ای ــزان درآم ــودن می ــن ب پوشــش و پایی
ــاالت بیشــتری از  ــدان هســتند و انتق ــه فرزن ــن هزینه هــای زندگــی متکــی ب ــرای تأمی ب
ــدوق  ــن اجتماعــی و صن ــزارش ســازمان تأمی ــر اســاس گ ــد. ب ــت می کنن ــدان دریاف فرزن
بازنشســتگی کشــوری کــه بیــش از 80 درصــد بازنشســتگان کشــور را پوشــش می دهنــد 
ــب 1320 و  ــه ترتی ــه بازنشســتگان در ســال 1395 ب ــن مســتمری پرداخت شــده ب میانگی
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1800 هــزار تومــان بــوده اســت کــه رقــم ناچیــزی اســت و کفــاف هزینه هــای خانوارهــای 
بازنشســتگان را نمی کنــد بنابرایــن بازنشســتگانی کــه دارای درآمد دیگری نیســتند، وابســته 
ــورهای  ــاه در کش ــتم رف ــده، سیس ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ــتند. ب ــاالت هس ــه انتق ب
توســعه یافته )انتقــاالت عمومــی(، بازنشســتگان را قــادر بــه انجــام انتقــاالت بــه فرزنــدان 
می ســازد، ایــن در حالــی اســت کــه عکــس ایــن پدیــده را در جامعــه  موردمطالعــه در ایــن 
ــودن  ــز ب ــل ناچی ــه دلی ــی ب ــاالت عموم ــدگان انتق ــتیم و دریافت کنن ــاهد هس ــق ش تحقی
ــا  ــتند. ب ــز هس ــدان نی ــی از فرزن ــاالت خصوص ــده  انتق ــاالت، دریافت کنن ــوع انتق ــن ن ای
ــران و چشــم انداز ســاختار  ــاه و تأمیــن اجتماعــی در ای ــه ضعــف سیســتم های رف توجــه ب
ســنی جمعیــت کشــور، بــه نظــر می رســد کــه ایجــاد تغییــرات متناســب بــا ســاختار ســنی 
ــت  ــاه و موقعی ــود رف ــور بهب ــی به منظ ــن اجتماع ــاه و تأمی ــام رف ــور در نظ ــت کش جمعی
ســالخوردگان ضــروری اســت. اصــالح نظــام تأمیــن اجتماعــی ازایــن رو ضــروری اســت 
کــه ســاختار نظــام تأمیــن اجتماعــی رایــج در ایــران به شــدت متأثــر از ســاختار ســنی و 
ــرای پیشــگیری از کاهــش مصــرف و کاهــش  ــن ب بحران هــای اقتصــادی اســت، بنابرای
رفــاه ســالخوردگان بایــد نظامــی ایجــاد شــود کــه در مواجهــه بــا تغییــرات ســاختار ســنی 

ــد. ــیب پذیر نباش ــت آس جمعی
همان گونــه کــه نتایــج ایــن تحقیــق نیــز نشــان داد، درآمــد و اشــتغال والدیــن عامــل 
ــن،  ــدان اســت و تســهیل اشــتغال والدی ــه فرزن ــن ب ــان انتقــاالت از والدی مهمــی در جری
ــد  ــد، می توان ــردن دارن ــوان کار ک ــه ت ــالخوردگانی ک ــرای س ــر ب ــنین باالت ــژه در س به وی
بــه افزایــش درآمــد  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 این کــه انتقــاالت عمومــی بــرای تأمیــن هزینه هــای ســرمایه  انســانی فرزنــدان 
ــک  ــی در کم ــل مهم ــوان عام ــد به عن ــن می توان ــتغال والدی ــهیل اش ــت، تس ــز اس ناچی
ــه   ــه تجرب ــه ب ــا توج ــد. ب ــش کن ــای نق ــدان ایف ــر فرزن ــن ب ــرمایه گذاری والدی ــه س ب
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ــن سیاســت  ــال حاضــر بهتری ــال در ح ــالمندی فع کشــورهای پیشــرفته سیاســت های س
در کشــورهای دارای جمعیــت ســالخوره اســت و بــا توجــه بــه این کــه جمعیــت ایــران رو 
ــری از  ــرای بهره گی ــای الزم ب ــالش در جهــت ایجــاد زمینه ه ــالخوردگی اســت، ت ــه س ب

نیــروی کار ســالخوردگان بهتریــن گزینــه  ممکــن اســت.
ــع  ــر کــه دارای مناب ــدان نیازمندت نتایــج تحقیــق همچنیــن نشــان می دهــد کــه فرزن
ــد.  ــت می کنن ــود دریاف ــن خ ــتری از والدی ــاالت بیش ــتند، انتق ــری هس ــتغال پایین ت و اش
ــدان از یک ســو  ــر ایــن اســاس سیاســت گذاری در جهــت بهبــود اشــتغال و درآمــد فرزن ب
ــدان می انجامــد و از ســویی دیگــر منجــر  ــر شــدن و کاهــش نیازهــای فرزن ــه توانمندت ب
ــد  ــتغال و درآم ــه اش ــه ب ــود. توج ــی می ش ــود جمعیت ــه از س ــدن جامع ــد ش ــه بهره من ب
ــد را فراهــم می ســازد و  ــن نیازمن ــت از والدی ــرای حمای ــع الزم ب ــن مناب ــدان همچنی فرزن
ــه دنبــال دارد  ــداز می شــود کــه ســود دوم جمعیتــی را ب باعــث انباشــت ســرمایه و پس ان
ــد  ــد خواهن ــای آن بهره من ــدان از مزای ــن ســالخورده و فرزن ــع هــر دو نســل والدی و درواق

شــد.
ــه   ــوار در جامع ــاالت بین خان ــه نســبت انتق ــوار نشــان داد ک ــاالت درون و بین خان انتق
ــی  ــر از کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه  دارای حســاب های مل ــه باالت موردمطالع
انتقــاالت اســت. ایــن پدیــده بــه دلیــل نیازهــای متعــدد فرزنــدان دارای محــل ســکونت 
ــازار  ــز خــود ناشــی از ضعــف و مشــکالت موجــود در ب ــر نی ــن ام مســتقل اســت کــه ای
ــد،  ــی می کنن ــتقل زندگ ــور مس ــه به ط ــی ک ــل فرزندان ــن نس ــد پایی ــزان درآم کار، می
ــی و  ــاالت عموم ــف انتق ــران و ضع ــهر ته ــتقل در ش ــی مس ــاالی زندگ ــای ب هزینه ه
ــا والدیــن اســت. مجمــوع ایــن  حمایت هــای ناچیــز حاکمیــت از فرزنــدان غیرهم ســکنا ب
ــادی از  ــن، انتقــاالت زی ــا والدی ــدان غیرهم ســکنا ب عوامــل باعــث شــده اســت کــه فرزن
ــه  ــی ک ــن باشــند. درنتیجــه فرزندان ــت والدی ــه حمای ــد و وابســته ب ــت کنن ــن دریاف والدی
ــه  ــد ک ــرار گیرن ــتری ق ــت بیش ــد موردحمای ــد بای ــتقل می گیرن ــی مس ــه زندگ ــم ب تصمی
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مهم تریــن حمایــت از آن هــا می توانــد از طریــق برنامه ریــزی و سیاســت گذاری در 
ــار عملــی شــود. ــاه، توزیــع درآمــد و تأمیــن اعتب ــازار کار، رف حــوزه  ب

ــوان گفــت کــه مهم تریــن سیاســت گذاری حاکمیــت در حــوزه   به طــور خالصــه می ت
مراقبــت از ســالمندان، بــازار کار، توزیــع درآمــد، رفــاه اجتماعــی و تأمیــن اعتبــار مطــرح 
ــای  ــکالت و بحران ه ــالمندان و مش ــر س ــا فق ــه ب ــورت جامع ــن ص ــر ای ــت و در غی اس

ــود. ــا قشــرهای جــوان و میان ســال مواجــه خواهــد ب اجتماعــی و سیاســی مرتبــط ب
در مــورد انتقــاالت مرتبــط بــا ســرمایه انســانی فرزنــدان، والدیــن هزینه هــای زیــادی 
ــا نظــام آمــوزش کشــور  صــرف آمــوزش و تحصیــالت فرزنــدان می کننــد کــه مرتبــط ب
ــا  ــط دولت ه ــالت توس ــوزش و تحصی ــای آم ــعه یافته هزینه ه ــورهای توس ــت. در کش اس
ــای  ــه هزینه ه ــرار دارد ک ــرایطی ق ــوزش کشــور در ش ــام آم ــی نظ ــود ول پرداخــت می ش
ــا  ــط ب ــاالت مرتب ــان انتق ــتلزم جری ــد و مس ــل می کن ــا تحمی ــه خانواده ه ــادی را ب زی
ــد رفــاه خانواده هــا  ــه از انتقــاالت می توان ــدان اســت. این گون ــه فرزن آمــوزش از والدیــن ب
ــه ســود  ــرار دهــد و به نوعــی دســتیابی ب ــر ق ــن و انباشــت ســرمایه را تحــت تأثی و والدی
جمعیتــی دوم را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. در ایــن خصــوص منابعــی کــه صــرف هزینه های 
ــت  ــرف انباش ــد ص ــود می توان ــکن و... می ش ــالمت، ازدواج، مس ــوزش، س ــا آم ــط ب مرتب
ســرمایه و رشــد و توســعه  اقتصــادی کشــور شــود. کاهــش هزینه هــای ســرمایه  انســانی 
ــتر و  ــدان بیش ــن از فرزن ــت والدی ــرای حمای ــع الزم ب ــد مناب ــن می توان ــدان همچنی فرزن

درنتیجــه افزایــش ســطح بــاروری را فراهــم ســازد.




