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مقاله علمی پژوهشی

بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران
فاطمه

1

مدیری

(تاریخ دریافت 1399/3/24 :تاریخ پذیرش)1399/10/24 :

چکیده
با توجه به تغییرات اقت صادی-اجتماعی در دهههای اخیر و لزوم برر سی روابط بینن سلی ،این پژوهش
به بررسی ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از والدین مشتمل بر حمایت ابزاری ،حمایت عاطفی
و حمایت مالی پرداخته استتتت .جامعه آماری این پیمایش مقطعی ،زنان و مردان  18ستتتال و باالتر در
شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده دا شته و هم سکنا نبودهاند 1000 .نفر به شیوه خو شهای چند
مرحلهای از  30حوزه انتخاب شدهاند .یافتهها ن شان داد حمایت فرزندان بزرگ سال از والدین در ابعاد
مختلف یک سان نی ست؛ بهطوریکه حمایت عاطفی از والدین بی شتر و حمایت ابزاری و بهویژه حمایت
مالی کمتر گزارش شتتتد .عوامل اذرگذار بر حمایت فرزندان بزرگستتتال از والدین نیز در ابعاد مختلف
یکسان نبوده و متأذر از ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی ،منابع ،نیازها و بازدارندهها در فرزندان بزرگسال
و والدین استتتت .حمایت ابزاری از والدین متأذر از ستتتن والدین ،ترتیبات زندگی ،دینداری فرزندان
بزرگسال ،تعهد فرزندی و فاصله جغرافیایی است .حمایت عاطفی متأذر از دینداری فرزندان بزرگسال،
تعهد فرزندی ،ت ضاد میان والدین و ت ضاد با والدین ا ست .همچنین ،حمایت مالی متأذر از سن والدین،
رفاه فرزندان بزرگستتال ،تعهد فرزندی ،تضتتاد با والدین و فاصتتله جغرافیایی استتت .یافتهها تأییدکننده
نظریههای نوعدوستی ،همبستگی بیننسلی و اقتضایی است.
کلیدواژهها :حمایت از والدین ،حمایت عاطفی ،حمایت ابزاری ،حمایت مالی ،فرزندان بزرگسال.

 .1این مقاله مستتخر از طرح پژوهشتی با عنوان «بررستی روابط فرزندان بزرگستال با والدین :تماس ،حمایت و
تعهد» میباشد که در سال  1398با حمایت مالی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور انجام شده است.
 دانشیار جامعهشناسی ،گروه مطالعات خانواده ،مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور.
E-mail: fateme.modiri@psri.ac.ir
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مقدمه
بهدنبال تغییرات اقتصادی اجتماعی و فرایند مدرنیته ،مطالعه روابط بیننسلی ،بهطور سنتی از
دیدگاه کارکردگرایی مطرح شد و در آن دیدگاه استدالل بر این بود که مدرنیزاسیون موجب
تضعیف خانواده ،شده است .در سالهای اخیر ،بهدلیل سالخوردگی جمعیت و تغییرات
جمعیتشناختی ،مجدداً عالقه به مطالعه روابط بیننسلی افزایش یافته است .با افزایش امید
زندگی ،1زمان طوالنی روابط والدین و فرزندان برای هر دو نسل جایگاه خاصی یافته است.
افزایش طول عمر و کاهش مرگومیر ،در برخی جوامع تعادل نسبت سالمندان به جوانان را تحت
تأذیر قرار داده و تغییرات ،به سوی وارونه 2شدن هرم جمعیتی را نشان میدهد (هرلوفسن و
هاگستد .)2011 ،3محققین بهدنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که باتوجهبه تغییرات مذکور،
آیا فرزندان بزرگسال همچنان از والدین خود در ابعاد مختلف حمایت میکنند؟
بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین از ابعاد مختلف حائز اهمیت است .ازجمله
اینکه در سالهای اخیر اگر چه تغییرات در برخی حوزهها مانند ازدوا و باروری محرز شده،
اما روند دیگر جنبههای رفتاری مرتبط با خانواده مانند میزان حمایت فرزندان بزرگسال از والدین
مشخص نیست (گروندی و شلتون .)2001 ،4برایناساس ،برخی معتقدند افزایش تعداد خانواده-
های سه یا چهار نسلی ممکن است فرصتهای بیشتری برای تعامل و حمایت به وجود آورد
(داکسترا ،)2010 ،5اما باتوجهبه تغییراتی مانند افزایش امید زندگی ،کاهش تعداد فرزندان،
افزایش تحصیالت ،افزایش اشتغال زنان ،جدایی فیزیکی فرزندان بزرگسال از والدین ،دغدغههای
فراوانی نیز مبنی بر کاهش روابط بیننسلی وجود دارد (هارپر2003 ،6؛ پیکارد.)2002 ،7
از سوی دیگر در تأذیر تغییرات جمعیتی بر ساختار خانواده نتایج متفاوتی در تحقیقات دیده
میشود .برخی محققین معتقدند تغییرات جمعیتی با تغییراتی در ساختار و کارکرد خانواده همراه

1. Life Expectancy

 .2یک شکل خاص از هرم سنی ا ست که جمعیتهایی با سالخوردگی مفرط با آن مواجه ه ستند .سالخوردگی
مفرط پدیدهای است که در آن سهم جمعیت سالمند  65ساله و باالتر به بیش از  20درصد برسد.
3. Herlofson & Hagestad
4. Grundy & Shelton
5. Dykstra
6. Harper
7. Pickard
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است .بهعنوانِمثال ،بنگستون 1و همکارانش معتقدند افزایش طول عمر و کاهش مرگومیر موجب
شده ،یک نسل کامل به بسیاری از خانوادهها اضافه شود (بنگستون و رابرت1991 ،2؛ بنگستون
و همکاران )2003 ،که این افزایش نسلها به حمایت و مراقبت از افراد نیازمند خانواده کمک
میکند .برخی دیگر معتقدند در دهههای اخیر تغییراتی ایجاد شده که احتمال گسست و تضغیف
در روابط میان اعضای خانواده را تقویت کرده است .تنستد 3و همکارانش ( )1993معتقدند،
کاهش نرخ باروری به معنای تعداد فرزندان کمتری خواهد بود که از والدین سالمند خود حمایت
میکنند .همچنین تغییراتی مانند کاهش روابط اقتدارگرایانه میان والدین و فرزندان ،افزایش
فردگرایی ،کاهش تأذیر نهادهای مذهبی و دین بر ارکان زندگی اجتماعی نیز نشان از گسست
احتمالی در روابط خانوادگی است .اما متفاوت با یافتههای مذکور داکسترا و کامتر )2006( 4نشان
دادند که توصیف ساختار خانواده بهسادگی از طریق آمار جمعیتی امکانپذیر نیست و میبایست
به الگوی باروری و مرگومیر در نسلهای متعدد توجه شود .بهعنوانِمثال افزایش طول عمر
بهتنهایی ممکن است با احتمال باالی افزایش نسلها همراه باشد ،اما به تعویق افتادن والدگری
این احتمال را کاهش میدهد (داکسترا و کامتر .)2006 ،همچنین ،بهدلیل اذرگذاری زمینه فرهنگی
هر جامعه بر روابط میانفردی ،امکان استفاده از نتایج دیگرجوامع و سیاستگذاری بر مبنای آن
ناکارآمد خواهد بود و بنابراین ،مطالعات باید در متن هر جامعه انجام شود (داکسترا و کامتر،
.)2012
علیرغم تفاوتهای موجود در جوامع مختلف ،یافتههای مشابهی نیز مشاهده شده است.
بهعنوانِمثال ،مطالعات متعدد نشان دادهاند که با افزایش سن والدین ،کاهش سالمت والدین،
بهتنهایی زندگی کردن والدین ،دیندارتر بودن فرزندان بزرگسال ،تضاد کمتر میان والدین و تضاد
کمتر میان فر زندان بزرگسال و والدین ،حمایت فرزندان بزرگسال از والدین بیشتر بوده است
(فینگرمن 5و همکاران2010 ،؛ ایکینک 6و همکاران1999 ،؛ شکوهی1391 ،؛ حصاری1396 ،؛

1. Bengtson
2. Bengtson & Roberts
3. Tennstedt
4. Dykstra & Komter
5. Fingerman
6. Ikkink
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کالمین2014 ،1؛ فرهمند و همکاران2014 ،؛ کیلیان و گانونگ2002 ،2؛ آلن .)2002 ، 3همچنین
رابطه مثبت میان روابط خانوادگی بهینه و سالمت جسمی و روانی که در مطالعات متعدد گزارش
شده (اونایلی2010 ،4؛ لوین و کوری2010 ،5؛ گرین )1990 ،6نیاز به بررسی روابط میان فرزندان
بزرگسال و والدین را نشان میدهد.
در جامعه ما نیز در سالهای اخیر تغییرات جمعیتی و فرهنگی گستردهای ایجاد شده است.
افزایش امید زندگی ،کاهش مرگومیر ،افزایش سن ازدوا  ،فرزندآوری کمتر ،فرزندآوری در
سنین باالتر ،افزایش تمایل زنان به اشتغال ،افزایش نرخ طالق و ظهور عناصری از ارزشهای
پستمدرن در حوزه خانواده از تغییرات مذکور میباشد (آزادارمکی1395 ،؛ حصاری1396 ،؛
شکوهی1391 ،؛ فرهمند و همکاران2014 ،؛ کوششی1388 ،؛ مدیری و مهدوی .)1394 ،هر یک
از این تغییرات میتواند روابط بین فردی در خانواده را دستخوش تغییراتی نماید .از طرف دیگر،
برخی مطالعات بیننسلی نشان میدهد در جامعه ایران علیرغم وجود برخی تضادها ،روابط و
پیوندهای بیننسلی همچنان پدیدههایی مهم هستند و خانواده همچنان مرکز حمایت عاطفی تلقی
میشود (آزاد ارمکی )1395 ،و این درحالی است که بررسی روابط میان والدین و فرزندان
بزرگسال عمدتاً مغفول مانده است.
روابط بیننسلی زمانی اهمیت بیشتری مییابد که نسلهای مختلف برای تأمین منابع با کمبود
خدمات دولتی مواجه باشند .در کشور ما ضعف دولت رفاه برای رفع نیازهای گروههای سنی
مختلف بارز است .در چنین شرایطی انتقاالت خصوصی بخشی از ناکارآمدی دولت را جبران
میکند .این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که چشمانداز آینده ساختار سنی جمعیت
نیز در نظر گرفته شود .ساختار سنی جمعیت کشور در سرشماری سال  1395به گونهای بوده
که بیش از  41درصد جمعیت کشور در سنین میانسالی ( 30 - 59سال) بودهاند و در سالهای
نهچنداندور ،با انبوه جمعیت سالخورده که نیازهای ویژهای دارند ،درگیر خواهیم بود (حصاری،
 .)1396بنابراین ،تغییرات ایجاد شده در دهههای اخیر این سؤاالت را پیش میآورد که حمایت
1. Kalmijn
2. Killian & Ganong
3. Allen
4. Onayli
5. Levin & Currie
6. Green
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فرزندان بزرگسال از والدین به چه میزان است؟ آیا حمایت فرزندان بزرگسال از والدین در ابعاد
مختلف مشتمل بر حمایت ابزاری ،حمایت عاطفی و حمایت مالی یکسان است؟ آیا حمایت
فرزندان بزرگسال از پدر و مادر یکسان است یا تفاوتهایی وجود دارد؟ عوامل اذرگذار بر
حمایت فرزندان بزرگسال از والدین کدامند؟
چارچوب نظری
در روابط میان فرزندان بزرگسال با والدین تبیینهای نوعدوستی ،همبستگی نسلی و نظریه
اقتضایی کاربرد بیشتری دارد که به اختصار به بیان آنها پرداخته میشود.
نظریه نوعدوستی :انتقاالت نوعدوستانه از طریق حس وظیفه یا تعهد اخالقی نسبت به فراهم
ساختن کمک به افراد دیگر و به واسطه خیرخواهی انتقال دهنده نسبت به دریافت کننده تحریک
میشود .یک انتقال زمانی نوعدوستانه تلقی میشود که یک کنشگر خواهان از دست دادن رفاه
خود برای بهبود رفاه دیگران باشد (آلبرتینی و رادل .)108 : 2012 ،1این نظریه فرض میکند که
عواملی مانند عواطف ،وظایف اخالقی یا تعهدات ،اساس حمایت از دیگران هنگام نیازمندی
است .این احساسات و عواطف نوعدوستانه بدون اینکه بازپرداختی وجود داشته باشد فرزندان
را به مراقبت از والدین ناتوان ترغیب میکند (سیلورستین 2و همکاران.)3 : 2002 ،
همبستگی بیننسلی :3زمانی که توازن بین پرداختکننده و دریافتکننده تغییر میکند و
برخی بهوضوح بیش از دیگران و بیش از آنچه انتظار دارند در آینده دریافت کنند ،پرداخت
میکنند ،بحث همبستگی پیش میآید .ازجمله مهمترین نظریههای مطرح شده در مورد روابط
بیننسلی نظریه همبستگی بیننسلی بنگستون و رابرت ( )1991است که در آن ابعاد مختلف
رفتار ارتباطی و حمایتی درون خانواده و بین نسلها مورد بحث قرارگرفته است .در مدل
کالسیک همبستگی بیننسلی بر اهمیت ساختار تأکید شده و مؤلفه اصلی در همبستگی بیننسلی
ساختاری ،نزدیکی جغرافیایی میان والدین و فرزندان است .فرزندانی که در فاصله جغرافیایی
نزدیکتری با والدین خود زندگی میکنند ،تماسهای بیشتری با آنان خواهند داشت.
نظریه اقتضایی :4این نظریه در جامعهشناسی معتقد است که اعضای خانواده درصورت نیاز
1. Albertini & Radl
2. Silverstein
3. Solidarity
4. Contingency Theory
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کمک بیشتری دریافت میکنند .بر اساس این نظریه ،فرزندان بزرگسال به والدین نیازمند خود
کمک بیشتری میکنند (اگبین و داوی .)1998 ،1بنابراین ،با کمک این نظریه ،نیاز داشتن والدین
و ضروری بودن نیاز ،میتواند حمایت فرزندان بزرگسال از والدین را تبیین کند .افراد در مقایسه
با ضرورتی مانند هزینه برای اورژانس پزشکی کمتر به تأمین بودجه یک مورد لوکس ،مانند
تعطیالت تعهد دارند (درک 2و همکاران .)2018 ،بیکاری والدین ،برنامه کاری نامشخص والدین،
تکوالد بودن باعث حمایت بیشتر فرزندان بزرگساالن از والدین میشود (آکولینو،2006 ،3
فروستنبرگ .)2000 ،4این نظریه توضیح میدهد که اگر والدین بهتنهایی قادر به انجام کارهای
روزمره نباشند (اگبین و داوی ،)1998 ،5حمایت از ایشان افزایش مییابد.
پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در برخی کشورهای غربی نشان میدهد که حمایت عاطفی ،6ابزاری 7و
مالی 8فرزندان بزرگسال از والدین ،در مراحل مختلف با تغییراتی به قوت خود باقی است.
مطالعات آتیاز دانفت9و همکارانش ( )2005در فرانسه و کولی و کانموند )2001( 10در آلمان
ازجمله این مطالعات هستند .در آلمان حمایت عاطفی و حمایت ابزاری فرزندان و والدین اغلب
برابر بوده و گاهی این حمایتها از سوی فرزندان پیشی نیز گرفته است (شوارز11و همکاران،
 .)397 :2005فینگرمن 12و همکارانش ( )2012نیز نشان دادهاند در ارتباط والدین و فرزندان
حمایت عاطفی ،عملی و مالی به کرّات اتفاق میافتد .بنگستون و ایاما )2007( 13گزارش کردهاند،
به نظر نمیرسد که در آینده مناقشات نسلی مشخصی وجود داشته باشد و احتماالً همبستگی
نسلی و نوعدوستی در سطح باالیی باقی خواهد ماند .لی )1996( 14به این نتیجه دست یافته که
1. Eggebeen & Davey
2. Drake
3. Aquilino
4. Furstenberg
5. Eggebeen & Davey
6. Emotional
7. Instrumental
8. Financial
9. Attias-Donfut
10. Kohli & Künemund
11. Schwarz
12. Fingerman
13. Bengtson & Oyama
14. Lye
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فرزندان بزرگسال و والدین آنها ،روابط رضایتمند احساسی با هم دارند ،اما مبادله کمکهای
عملی و مالی غیرمعمول است.
کالمین ( )2014مینویسد :دختران بیش از پسران از والدین خود حمایت میکنند و اغلب
بهعنوان نگهبانان خویشاوندی 1نامیده میشوند .خانواده در زمان بحران ،یا زمانی که نیاز و مشکل
خاصی وجود دارد ،بهعنوان یک شبکه ایمنی عمل میکند .از آنجا که این نیازها و مشکالت در
دوره زندگی 2متفاوت هستند ،مبادله حمایت بهشدت وابسته به سن و عوامل دیگر مرتبط با دوره
زندگی است .ارتباط با مادر بیش از پدر است .فاصله جغرافیایی تأذیر مثبت قوی بر حمایت
دارد .هر چه تعداد خواهر و برادرها بیشتر باشد تماس هر فرزند با والدین کمتر میشود .زندگی
کردن والدین بهتنهایی و مشکالت سالمتی حمایت بیشتر فرزندان بزرگسال را بهدنبال دارد .تنها
استثنا این است که فرزندان حمایت مالی کمتری به والدین خود ارائه میدهند ،حتی وقتی والدین
فقیر باشند .کالمین و داکسترا )2006( 3و کالمین و ساراکنو )2008( 4نیز نشان دادند با افزایش
تعداد خواهر و برادرها ،یک فرزند معموالً کمتر والدین را میبیند و حمایت کمتری از والدین
خود دارد ،اما این به این معنا نیست که والدین در خانوادههای بزرگتر کمک یا دیدارکمتری
دریافت میکنند.
کیلیان و گانونگ ( )2002نشان دادند که میان حضور در کلیسا و روابط بیننسلی رابطه
مثبت وجود دارد و اعتقادات ایدئولوژیک پیشگوییکنندههای بهتری هستند.
فینگرمن و همکارانش ( )2010در مطالعه خود نتیجه گرفتند ،هر چه تعهد فرزندی در روابط
میان والدین و فرزندان بیشتر باشد ،میزان حمایت دریافتی والدین بیشتر است .مادران ،والدین
سالمند ،والدین نیازمند حمایت و والدین بدون همسر حمایت بیشتری دریافت میکنند.

آلن5

( )2002به همبستگی میان تضاد زناشویی والدین و روابط عاطفی فرزندان بزرگسال و والدین
پرداخته و برخی فرضیهها در مطالعه وی تأیید شده است.
در مطالعات داخلی ،کوششی ( )1388در پاسخ به این سؤال که به هنگام ضرورت چه کسی
سالمندان را یاری میکند؟ با استفاده از دادههای میدانی سالمندان  60سال و باالتر شهر تهران در
1. kinkeepers
2. life Course
3. Kalmijn & Dykstra
4. Kalmijn & Saraceno
5. Allen
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سال  1386نتیجه گرفته ،حمایت خانوادگی خصوصاً حمایت ابزاری از والدین سالمند خصوصاً
زنان ،تحت سیطره فرزندان قرار دارد و بهوسیله منابع دیگر قابل جبران نیست .و بهواسطه شمار
زیاد و ترکیب دو جنسی فرزندان ،اکثر والدین حداقل به یکی از فرزندان دسترسی دارند.
حصاری ( )1396به بررسی الگوها و عوامل تعیینکننده انتقاالت پولی بین والدین سالمند
و فرزندان بزرگسال در شهر تهران پرداخته است .نتایج تحقیق او نشان داده که  22درصد از کل
مبادالت مالی بین والدین و فرزندان مربوط به انتقاالت پرداختشده به والدین بوده و هر
سرپرست در  12ماه گذشته ،ماهیانه  378هزار تومان از فرزندان بزرگسال دریافت کرده است.
فرزندان شاغل ،دارای درآمد باالتر ،پسرها و همسکناها انتقاالت بیشتری به والدین انجام دادهاند
و والدینی که سن باالتری دارند ،دارای درآمد بیشتر هستند ،تحصیالت باالتری دارند ،فرزندان
بیشتری دارند ،زنان سرپرست خانوار ،غیر شاغلها و بازنشستهها انتقاالت بیشتری از فرزندان
دریافت میکنند.
فرهمند و همکارانش ( )2014به بررسی تأذیر مؤلفههای نوگرایی بر حمایت خویشاوندی
خانوادههای شهر یزد پرداختهاند .ایشان نشان دادند ،درآمد ،سن و جنس رابطه معناداری با
حمایت خویشاوندی دارند .فردگرایی ،سودگرایی و عرفی شدن ،رابطه معنادار و معکوسی با
حمایت خویشاوندی دارند .شکوهی ( )1391نیز در شهر شیراز نشان داده که زنان سالمند از
حمایت مالی و عاطفی بیشتری نسبت به مردان سالمند برخوردارند.
محمودیان و ضرغامی ( )1394در بررسی تأذیرات مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتماعی
والدین سالمند روستایی نتیجه گرفتهاند که فرزندان مهاجر با حمایت مادی بیشتر ،بهدنبال جبران
کاستیهای خود در جنبههای دیگر حمایت از والدین هستند و فرزندان با وضعیت مالی بهتر،
حمایت مالی بیشتری ،از والدین سالمندشان دارند .متغیرهای وضعیت سالمت ،وضعیت تأهل،
مهاجرت و درآمد سالمند از دیگر عوامل اذرگذار در حمایت مالی فرزندان بزرگسال از والدین
بوده است.
کریمی ( )1386در بررسی عوامل مؤذر بر حمایت بیننسلی نشان داده ،دختران بیش از
پسران از والدین خود فاصله جغرافیایی دارند و این امر منجر به کاهش میزان مشارکتشان در
حمایت از والدین میگردد و مادران بیش از پدران از حمایتهای فرزندان برخوردار میشوند
(خصوصاً در انواع مراقبتی و عاطفی).
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مرور مطالعات انجام شده نشان میدهد ،حمایت فرزندان بزرگسال از والدین متأذر از
نظریههای نوعدوستی ،همبستگی بیننسلی و اقتضایی است .این نظریهها نشان میدهند کارکرد
حمایتی فرزندان بزرگسال و والدین از بین نرفته است .برگرفته از نظریه نوعدوستی افزایش تعهد
فرزندی ،افزایش سن والدین ،کاهش سالمتی والدین ،بهتنهایی زندگی کردن والدین ،تفاوت رفاه
فرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .باتوجهبه نظریه همبستگی بین
نسلی ،نزدیکی جغرافیایی بر حمایت فرزندان بزرگسال از والدین اذرگذار است .برگرفته از نظریه
همبستگی بیننسلی رفاه فرزندان بزرگسال ،اشتغال فرزندان بزرگسال ،تعداد خواهر و برادران،
فاصله جغرافیایی از والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .بر اساس نظریه اقتضایی افزایش
سن والدین ،کاهش سالمتی والدین ،بهتنهایی زندگی کردن والدین ،تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال
با والد ین بر حمایت از والدین اذرگذار است .همچنین برگرفته از مطالعات پیشین جنسیت،
دینداری ،داشتن فرزندان وابسته ،تضاد زناشویی و تضاد با والدین بر حمایت از والدین اذرگذار
است و حمایت فرزندان بزرگسال از مادران بیش از پدران است .در مطالعات پیشین عمدتا به
بررسی حمایت از والدین سالمند پرداخته شده و ابعاد مختلف حمایت از والدین نیز مد نظر
نبوده ،ولیکن در این پژوهش به ابعاد مختلف حمایت از والدین مشتمل بر حمایت ابزاری،
حمایت عاطفی و حمایت مالی در گروههای سنی مختلف والدین خواهیم پرداخت.
بنابراین ،فرضیهها را میتوان در دو بخش ویژگیهای اقتصادی اجتماعی ،نیازها و موانع
والدین شامل تأذیر سن والدین ،ترتیبات زندگی والدین ،وضعیت سالمت والدین ،تضاد زناشویی
والدین و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی ،منابع و موانع فرزندان بزرگسال شامل تأذیر جنسیت،
اشتغال ،وضعیت رفاه ،تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال با والدین ،دینداری ،تضاد با والدین ،تعداد
خواهران و برادران ،داشتن فرزند وابسته ،تعهد فرزندی ،فاصله جغرافیایی مطرح کرد.
از طرف دیگر ،باید در نظر داشت ،از آنجا که نیازها ،منابع و موانع در ابعاد مختلف حمایت
از والدین متفاوت است ،بنابراین ،تأذیر فاکتورهای مذکور بر ابعاد مختلف حمایت از والدین
یکسان نبوده و نباید برای ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از والدین مدل واحدی فرض
کرد .بهعنوانِ مثال برخی از عوامل مانند تضاد زناشویی والدین احتماالً بر تمام ابعاد حمایت
فرزندان بزرگسال اذرگذار است ،اما میتوان فرض کرد که برخی مانند وضعیت سالمتی والدین
بر حمایت ابزاری اذر داشته و با حمایت عاطفی ارتباط چندانی نداشته باشد .همچنین تأذیر برخی
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فاکتورها مانند جنسیت بر ابعاد مختلف میتواند متفاوت باشد .بهعنوانِمثال ،باتوجهبه اینکه زنان
شاغل و دارای درآمد در جامعه ما درصد کمی را به خود اختصاص دادهاند و از طرفی زنان
بهعنوان نگهبانان خویشاوندی مطرح هستند ،میتوان فرض کرد که حمایت ابزاری و حمایت
عاطفی از والدین در زنان بیش از مردان و حمایت مالی از والدین در مردان بیش از زنان باشد.
باتوجهبه مطالب مذکور فرضیههای این پژوهش عبارتند از .1 :حمایت فرزندان بزرگسال از
مادران بیش از پدران است؛  .2سن والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر
چه سن والدین بیشتر باشد ،حمایت ابزاری و مالی فرزندان بزرگسال از والدین بیشتر خواهد
بود؛  .3سالمت والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه سالمت والدین
کمتر باشد ،حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال بیشتر خواهد بود؛  .4ترتیبات زندگی والدین بر
حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه فرزندان بزرگسال از والدین تنها حمایت ابزاری و
مالی بیشتر خواهند داشت؛  .5تضاد زناشویی والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است.
بهطوریکه هر چه تضاد زناشویی میان والدین کمتر باشد ،حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛
 .6جنسیت فرزندان بزرگسال بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه حمایت ابزاری و
عاطفی دختران از والدین بیش از پسران و حمایت مالی پسران از والدین بیش از دختران است؛
 .7اشتغال فرزندان بزرگسال بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه فرزندان بزرگسال
شاغل حمایت ابزاری کمتر و حمایت مالی بیشتر از والدین خود دارند؛  .8رفاه فرزندان بزرگسال
بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه رفاه فرزندان بزرگسال بیشتر باشد ،از
والدین خود حمایت مالی بیشتری دارند؛  .9تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت
از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه فرزندان بزرگسال ،مرفهتر از والدین باشند ،از والدین
خود حمایت مالی بیشتری دارند؛  .10تعداد خواهر و برادران فرزندان بزرگسال بر حمایت از
والدین اذرگذار است؛  .11داشتن فرزند وابسته بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه
افرادی که فرزند وابسته دارند حمایت ابزاری کمتری از والدین خود دارند؛  .12دینداری فرزندان
بزرگسال بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه فرزندان بزرگسال دیندارتر
باشند ،حمایت بیشتری از والدین دارند؛  .13تعهد فرزندان بزرگسال بر حمایت از والدین اذرگذار
است .بهطوریکه هر چه تعهد فرزندی بیشتر باشد ،حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛ .14
تضاد فرزندان بزرگسال با والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه تضاد
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میان والدین و فرزندان بزرگسال کمتر باشد ،حمایت از والدین بیشتر خواهد بود؛  .15فاصله
جغرافیایی فرزندان بزرگسال از والدین بر حمایت از والدین اذرگذار است .بهطوریکه هر چه
فاصله جغرافیایی کمتر باشد ،حمایت از والدین بیشتر خواهد بود.
روش تحقیق و دادهها
این مطالعه پیمایشی مقطعی ،توصیفی تبیینی با ابزار پرسشنامه در مقیاس لیکرت است .جامعه
آماری پژوهش افراد  18سال و باالتر در شهر تهران بر اساس اطالعات مرکز آمار در سال 1395
بوده و شرط ورود به این پیمایش ،داشتن حداقل یک والد زنده و همسکنا نبودن با والدین بوده
است .جمعیت تهران در سال  1395بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  8693706نفر بوده که
در  6845حوزه سکونت داشتهاند (مرکز آمار ایران .)1395 ،برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول
کوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه ( ،)p =0/5احتساب خطای
نمونهگیری حداکثر  5درصد (دواس )78 :1386 ،و دقت احتمالی  0/05استفاده شده است (بر
اساس فرمول کوکران  384نمونه) .با در نظر گرفتن اینکه فرمول کوکران فرمول نمونهگیری
تصادفی ساده است و با احتساب اذر طرح و ضریب تعدیل بیپاسخی و بودجه طرح ،حجم
نمونه  1000نفر در نظر گرفته شد.
شیوه نمونهگیری ،خوشهای چندمرحلهای ( 1)PPSبوده و بنابراین ،یافتههای تحقیق قابل
تعمیم به شهر تهران میباشد .در پی دستیابی به نمونه حتیالمقدور معرف ،باتوجهبه تفاوتهای
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی موجود بین مناطق شهر تهران ،نمونهها از  30حوزه انتخاب شدند.
نمونهگیری از درب منازل بوده و از هر خانوار یک فرد برای مصاحبه دعوت شدهاند.
پرسشنامههای با بیپاسخی باال و دادههای نامعتبر با مراجعه مجدد پرسشگران اصالح و در نهایت
 1000پرسشنامه در تحلیل نهایی به کار گرفته شدند .در این پژوهش از اعتبار صوری 2و اعتبار
سازه 3استفاده شده است .جهت کسب اعتبار صوری ،پرسشنامه تهیه شده توسط جمعی از
اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی ،اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران و دانشجویان دکتری مورد بازبینی قرار گرفته و پس از پیشآزمون و اعمال
1. Probability Proportional to Size
2. Face Validity
3. Costruct Validity
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اصالحات ،پرسشنامه نهایی تهیه شد و جهت کسب اعتبار سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده
شد .برای پایایی گویههای پرسشنامه از آلفای کرونباخ و در تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSو
از آزمونهای کندال ،فی ،وی کرامرز و رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده شده است .تعاریف
عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است:
حمایت فرزندان بزرگسال از والدین :برگرفته از مطالعات سیلورستین و همکاران (،)2002
کالمین و وریز ،)2009( 1بنگستون و ایاما ،)2007( 2داتلند ،هرلوفسن و لیما ،)2011( 3داتلند،
ونسترا و هرلوفسن ،)2012( 4حمایت 5فرزندان بزرگسال از والدین مشتمل بر حمایت ابزاری،
مالی و عاطفی به شرح زیر سنجیده شده است .حمایت ابزاری با سه گویه «در  12ماه گذشته به
چه میزان کارهای خانگی مانند شستن لباس ،نظافت خانه ،درست کردن غذا یا مراقبت شخصی
مانند حمام کردن یا لباس پوشیدن به پدر/مادر خود ارائه دادهاید؟» ؛ «در  12ماه گذشته چقدر
مراقبتهای شخصی از پدر/مادر خود داشتهاید؟»« ،در  12ماه گذشته چقدر در کنار پدر /مادر
خود بودهاید؟» ( 0تا  )6سنجیده شده است .حمایت مالی با گویه «در  12ماه گذشته به چه میزان
کمک مالی به پدر/مادر خود داشتهاید و یا به آنها هدیه دادهاید؟» ( 0تا  )6سنجیده شده است .و
برای تخمین میزان حمایت مالی از پاسخگویان سؤال شده که "در سال گذشته مبلغ حدودی
کمک مالی یا هدایایی که به پدر/مادر خود دادهاید ،چقدر بوده است؟» حمایت عاطفی با سه
گویه» در  12ماه گذشته صمیمیت شما با والدین به چه میزان بوده است؟»؛ «در  12ماه گذشته
به چه میزان وقتی والدین نیاز داشتهاند ،به حرفشان گوش دادهاید؟»« ،در  12ماه گذشته بهطورکلی
به چه میزان با والدین خود توافق و تفاهم داشتهاید؟» ( 0تا  )5سنجیده شده است .در تحلیل
عاملی گویههای متغیرهای حمایت ابزاری ،حمایت عاطفی و حمایت مالی ،هر یک بر یک عامل
قرار گرفته و از آنجا که توزیع نمونه در ابعاد مختلف نرمال نبوده و حالت زیگزاکی داشتند ،این
متغیرها در آزمون دو و چندمتغیره ،با استفاده از چارکبندی به سه گروه باال ،متوسط و پایین
طبقهبندی شدند .آلفای کرونباخ متغیر حمایت ابزاری  0/791و حمایت عاطفی  0/873بوده
است.
1. Kalmijn & Vries
2. Bengtson & Oyama
3. Daatland, Herlofson & Lima
4. Daatland, Veenstra & Herlofson
5. Support
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سن والدین :در سطح فاصلهای سنجیده شده و در آزمون دو و چندمتغیره به سه گروه زیر
 60سال 60 ،تا  75 ،75سال و باالتر طبقهبندی شده است.
ترتیبات زندگی والدین :با گویه «پدر /مادر شما با چه کسانی زندگی میکند؟» و پاسخهای
بهتنهایی ،با همسر ،با فرزندان مجرد ،با پسران متأهل ،با دختران متأهل ،با دیگر بستگان ،با
دوستان ،در خانه سالمندان ،در خانه خود با پرستار و سایر موارد سنجیده شده و در آزمون دو
و چندمتغیره به دو بخش زندگی بهتنهایی و سایر طبقهبندی شده است.
وضعیت اشتغال فرزندان بزرگسال :در آزمون دو و چندمتغیره به دو بخش شاغل و غیرشاغل
طبقهبندی شده است.
وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال :برگرفته از مطالعه لوین و کوری ( )2010از ترکیب سه
گویه «آیا در خانواده شما ماشین هست؟» (-0خیر-1 ،بله یک عدد-2 ،بله دو عدد و بیشتر)؛ «آیا
در خانه شما هر فرد برای خود اطاق خواب دارد؟» (-0خیر-1 ،بله)0؛ «معموالً هر سال چند بار
با خانواده به مسافرت میروید؟» (-0هیچ-1 ،یک بار-2 ،دوبار و بیشتر .)2ساخته شده است.
سپس به سه بخش طبقهبندی شدهاند (به اعداد  1و  2رفاه پایین 3 ،و  4رفاه متوسط و به پنج و
باالتر رفاه باال تعلق گرفته است) .آلفای کرونباخ متغیر وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال 0/632
بوده است.
تفاوت رفاه فرزندان بزرگسال و والدین :تفاضل وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال و والدین
به سه بخش رفاه بیشتر والدین ،رفاه برابر و رفاه بیشتر فرزندان تبدیل شده است.
تعداد خواهران و برادران فرزندان بزرگسال :تعداد خواهر و برادر فرد پاسخگو پرسیده شده
و در کدبندی دوتایی به صفر تا دو خواهر و برادر ،سه خواهر و برادر و یا بیشتر تبدیل شده
است.
داشتن فرزند وابسته :با گویه «آیا فرزند زیر  6سال دارید؟» سنجیده شده است.
فاصله جغرافیایی فرزندان بزرگسال از والدین با گویه «شما در چه فاصلهای از پدر/مادر
خود زندگی میکنید؟» و پاسخهای یک محله ،یک منطقه ،منطقه دیگر ،یک استان ،استان دیگر،
خار از کشور کمتر (از  1در یک محله تا  6خار از کشور) سنجیده شده است .در آزمون دو
و چندمتغیره به سه بخش در یک محله یا یک منطقه ،منطقه دیگر یا یک استان ،استان دیگر یا
خار از کشور طبقهبندی شده است.
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دینداری فرزندان بزرگسال :برگرفته از مطالعه هوبرو هوبر )2012( 1با پنچ گویه «بعد از
مرگ قیامت وجود دارد و به اعمال ما رسیدگی خواهد شد»« ،بدون اعتقادات دینی احساس
میکنم زندگیام پوچ و بیهدف است»« ،باید با قاطعیت با بدحجابی مبارزه کرد»« ،نمازهای
یومیه واجب خود را تا چه حد بهجا میآورید»« ،تا چه حد در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری
ها شرکت میکنید؟» سنجیده شده است .گویههای دینداری ،در تحلیل عاملی بر یک عامل قرار
گرفته و در آزمون دو و چندمتغیره به سه بخش پایین ،متوسط و باال طبقهبندی شده است .آلفای
کرونباخ متغیر دینداری  0/926بوده است.
وضعیت سالمت والدین :از خوداظهاری فرزندان بزرگسال با گویه «به نظر خودتان وضعیت
سالمت پدر/مادر شما در چه حدی است؟» (از  1خیلی بد تا  5خیلی خوب) استفاده شده است.
در آزمون دو و چندمتغیره به متغیر دو حالتی سالمت باال (خوب و خیلی خوب) و پایین (خیلی
بد ،بد ،متوسط) طبقهبندی شده است.
تضاد زناشویی :با دو گویه برگرفته از پیمایش نسلی و جنسیتی« 2والدین شما به چه میزان
با یکدیگر اختالف داشتند /دارند؟» و «والدین شما چقدر با هم قهر میکنند /میکردند یا همدیگر
را ترک میکنند /میکردند؟» در مقیاس لیکرت ( 0تا  )5سنجیده شده است .در تحلیل عاملی
گویههای تضاد زناشویی بر یک عامل قرار گرفته و در آزمون دو و چندمتغیره به سه بخش تضاد
زناشویی پایین ،متوسط و باال طبقهبندی شده است.
تعهد فرزندی :از ترکیب پنج گویه در مقیاس لیکرت ( 0تا « )5وقتی والدین مشکالت مالی
داشته باشند ،فرزندان باید کمکهای مالی برای آنها فراهم کنند»« ،فرزندان باید زندگی کاری
(شغلی) خود را با نیاز والدین تنظیم کنند»« ،وقتی والدین نیاز به مراقبت دارند ،فرزندان موظف
به مراقبت از والدین خود هستند»« ،در سالمندی والدین باید بتوانند با فرزندانشان زندگی کنند»،
«اگر فرزندان نزدیک والدین خود زندگی کنند باید الاقل هفتهای یک بار به دیدار ایشان بروند»؛
برگرفته از پیمایش خویشاوندی هلند3ساخته شده است .این گویهها در تحلیل عاملی بر یک
عامل قرار گرفته و در آزمون دو و چندمتغیره به سه بخش تعهد فرزندی پایین ،متوسط و باال
طبقهبندی شده است .آلفای کرونباخ متغیر تعهد فرزندی  0/741بوده است.
1. Huber
2. Generations & Gender Survey
3. Netherlands Kinship Panel Study

بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین ...

17

تضاد با والدین :برگرفته از مطالعه وان گالن 1و همکاران ( )2010برای بررسی تضاد سؤال
شده که «در سه ماه گذشته به چه میزان درگیری ،فشار و اختالف با پدر/مادر خود داشتهاید؟» و
پاسخگو با نمرات  0تا  5پاسخ داده است (اصالً ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد .خیلی زیاد) .در
آزمون دو و چندمتغیره به دو بخش تضاد پایین (اصالً ،کم ،خیلی کم) و تضاد باال (تا حدودی،
باال ،خیلی باال) طبقهبندی شده است.
یافتهها
توصیف نمونه :از  1000نمونه بهدستآمده این پژوهش  47/5درصد مرد و  52/5درصد زن
بودهاند 17/3 .درصد در دامنه سنی زیر  30سال 66/5 ،درصد  30تا  50سال و 16/1درصد
باالتر از  50سال بودهاند .میانگین سنی پاسخگویان  39/11سال و دامنه سنی پاسخگویان از 20
تا  78سال بوده است .به لحاظ وضعیت تحصیلی  0/7درصد از پاسخگویان بیسواد 2/1 ،درصد
تحصیالت نهضت سوادآموزی و ابتدایی 3 ،درصد راهنمایی 7/6 ،درصد تحصیالت متوسطه،
 26/5درصد پیشدانشگاهی و دیپلم 8/6 ،درصد فوق دیپلم 31/5 ،درصد لیسانس 16/1 ،درصد
فوق لیسانس 2/7 ،درصد دکتری عمومی 0/9 ،درصد دکتری تخصصی و  0/2درصد دارای
تحصیالت حوزوی بودند .بنابراین ،حدود یکچهارم پاسخگویان تحصیالت پیش دانشگاهی و
دیپلم و حدود یکسوم از ایشان تحصیالت لیسانس داشتند 55/8 .درصد از پاسخگویان شاغل
تمام وقت 7/4 ،درصد شاغل پاره وقت و  36/5درصد غیرشاغل بودهاند 78/5 .درصد از افراد
غیرشاغل خانهدار 0/8 ،درصد دانشجو 11/6 ،درصد بازنشسته 5 ،درصد بیکار 1/7 ،درصد دارای
درآمد بدون کار 2/5 ،درصد خانهدار و دانشجو بودهاند 22/8 .درصد بدون درآمد یا فقط یارانه
بگیر بودهاند 10/5 ،درصد دارای درآمد کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان 29/4 ،درصد
درآمد یک میلیون و پانصدهزار تومان تا سه میلیون تومان 19/2 ،درصد از سه میلیون تا
چهارمیلیون و پانصد هزار تومان 11/5 ،درصد از چهارمیلیون و پانصد هزار تومان تا شش میلیون
تومان و  6/6درصد درآمد باالتر از شش میلیون تومان را گزارش کردهاند .جدول  1شاخصهای
توصیفی متغیرها را نشان میدهد.

1. Van Gaalen
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جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

واریانس

انحراف معیار کمینه -بیشینه

حمایت ابزاری

5/42

15/13

3/89

18-0

حمایت مالی

0/93

0/88

0/94

6-0

حمایت فرزندان بزرگسال

حمایت عاطفی

10/72

12/04

3/47

15-0

از والدین

حمایت ابزاری

6/27

15/780

3/97

18-0

حمایت مالی

1/09

1/06

1/03

6-0

حمایت عاطفی

11/50

8/39

2/897

15-0

پدر

64/56

82/30

9/07

93-43

مادر

63/61

121/03

11/00

95-39

پدر

3/69

0/56

0/75

5-1

مادر

3/49

0/76

0/87

5-1

پدر

0/59

1/48

1/22

5-0

مادر

0/41

0/97

0/99

5-0

وضعیت رفاه فرزندان بزرگسال

2/50

1/95

1/40

5-0

دینداری فرزندان بزرگسال

11/08

65/11

8/07

25-0

تعداد خواهر و برادر

3/22

3/54

1/887

11-0

تضاد زناشویی

1/46

4/46

2/153

10-0

تعهد فرزندی

19/10

15/04

3/88

25-0

پدر

مادر

سن والدین

وضعیت سالمت والدین

تضاد با والدین

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین در
سطح گسترده و بیش از حمایت ابزاری و حمایت مالی گزارش شده است .در تمام ابعاد حمایت
از مادر بیش از پدر بوده است .سالمت والدین در سطح باال و سالمت مادران پایینتر از پدران
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گزارش شده است .تضاد زناشویی والدین در سطح پایین و تعهد فرزندی در سطح گستردهای
گزارش شده است .در جدول  2تفاوت میانگین حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر آورده
شده است.
جدول  :2تفاوت میانگین حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر
میانگین
حمایت ابزاری از

پدر

5/42

والدین

مادر

6/27

حمایت مالی از والدین

پدر

0/93

مادر

1/09

حمایت عاطفی از

پدر

10/72

والدین

مادر

11/50

تفاوت میانگین
-0/85
-0/16
-0/79

آزمون  tتک نمونهای
t= -5/88

N= 728

Sig=0/000

df=727

t= -4/61

N= 738

Sig=0/000

df=737

t= -6/15

N= 733

Sig=0/000

df=732

چنانکه در جدول فوق میبینیم میانگین ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و
مادر متفاوت بوده و این تفاوت در سطح معنادار است .بنابراین ،فرضیه  1مبنی بر حمایت
فرزندان بزرگسال از مادران بیش از پدران است ،در سطح معناداری پذیرفته میشود .بهدلیل
تفاوت معنادار حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر ،در توصیف و تحلیل دادهها ابعاد مختلف
حمایت از والدین به تفکیک پدر و مادر بیان خواهد شد .1حمایت فرزندان بزرگسال از والدین
در ابعاد حمایت ابزاری و حمایت مالی در جدول  3آورده شده است.

 .1الزم به توضیح است دادههای جدول  2در تمام خانوادهها اعم از تکوالد و هر دو والد است .آزمون این فرضیه
در خانواده های هر دو والد نیز نتایج تقریباً مشتتتابهی را نشتتتان میدهد .بهطوری که میانگین حمایت ابزاری از
پدر 5/5116و میانگین حمایت ابزاری از مادر  5/9139میبا شد که با هم تفاوت معنادار دارند ( p =0/010مقدار).
میانگین حمایت عاطفی از پدر  11/0476و میانگین حمایت عاطفی از مادر  11/6612میباشتتتد که با هم تفاوت
معنادار دارند ( p =0/000مقدار) .میانگین حمایت مالی از پدر 0/9574و میانگین حمایت مالی از مادر 0/9918
می با شد .حمایت مالی از مادر بیش از حمایت مالی از پدر ا ست اما این تفاوت در سطح معنادار نی ست (=0/367
 pمقدار).
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جدول  :3توزیع درصدی نمونه بر حسب گویههای حمایت ابزاری و حمایت مالی فرزندان
بزرگسال از والدین
کمتر از
اصالً چندین بار

گویه

در سال
چقدر در کارهای خانگی مان ند

چندین بار
در سال

حداقل حداقل
یکبار

یکبار

در ماه در هفته

چند بار
در هفته

روزانه

پدر

51/3

11/5

19/6

5/2

5/1

4/7

2/7

مادر

34/4

14/7

27/7

7/6

6/1

6/8

2/8

چقدر مراقبتهای شتتخصتتی از پدر

44/2

18/4

22/6

5/5

3

4/2

2/1

مادر

35/8

19/8

26

6/8

3/9

4/3

2/9

چقتتدر در کنتتار والتتدین خود پدر

4/8

6

36/7

19/6

17/3

9/8

5/9

مادر

2/5

4/9

34/7

19/1

20/1

12/9

5/9

جمع کل متغیر حمایت ابزاری از پدر

33/41

11/96

26/3

10/1

8/45

6/21

3/57

مادر

24/3

13/13

29/51

10/03 11/2

8/0

3/9

پدر

39/2

34/6

22/1

3

0/5

0/7

0

مادر

32/4

35/9

26

3/1

1/1

1/1

0/3

نظافت خانه و ...به والدین خود
کمک منظم ارائه دادهاید؟
والدین خود داشتهاید؟
بودهاید؟
والدین
به چه میزان کمتک مالی به
والدین خود داشتتتته و یا به آنها
هد یه دادها ید؟ (متغیر ح ما یت
مالی از والدین)
شاخصهای توصیفی حمایت

 = 0-15000000بیشینه  -کمینه

 =508712/87میانگین

مالی از والدین

 = 0-15000000بیشینه  -کمینه

 =670234/04میانگین

چنانکه جدول فوق نشان میدهد  18/23درصد پاسخگویان هفتهای یکبار یا بیشتر از پدر
خود و  21/93درصد از ایشان از مادر خود حمایت ابزاری دارند 10/1 .درصد از پدر خود و
 11/2درصد از مادر خود حداقل یکبار در ماه حمایت ابزاری دارند و  28/26درصد از ایشان
کمتر از یکبار در ماه از پدر خود و  42/64درصد از ایشان کمتر از یکبار در ماه از مادر خود
حمایت ابزاری دارند 33/41 .درصد از پاسخگویان از پدر خود و  24/33درصد از ایشان از مادر
خود هیچ حمایت ابزاری ندارند .همچنین  39/2درصد از پاسخگویان از پدر خود و  32/4درصد
از پاسخگویان از مادر خود هیچ حمایت مالی نمیکنند و تنها  4/2درصد از ایشان از پدر خود
و  5/6درصد از ایشان از مادر خود حداقل یکبار در ماه و بیشتر حمایت مالی میکنند .در سال
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گذشته فرزندان بزرگسال به پدر حدود  508هزار تومان و به مادر حدود  670هزار تومان در
سال کمک مالی کرده یا به ایشان هدیه دادهاند .حمایت عاطفی از والدین در جدول  4آورده شده
است.
جدول  :4توزیع درصدی نمونه بر حسب گویههای حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین
گویه
چقدر با والدینتان صمیمی بودهاید؟
وقتی والدینتان به شما نیاز داشتهاند
چقدر به حرفهایشان گوش دادهاید؟

اصالً خیلی کم
پدر

کم

تا حدودی

2/2

3/7

8/2

21/7

32/4

31/9

مادر 0/8

1/2

3/8

23

31/2

40

6

15

19/6

25/1

29/4

3/1

12/5

20/4

27/3

34/6

4

7/6

26/2

37/1

21/8

5/3

28/6

35/1

27/4

22/5

31/52

27/7

24

31/2

34

پدر

4/9

مادر 2/1

بهطورکلی به چه میزان با والدین خود

پدر

تفاهم و توافق داشتهاید؟

مادر 1/6

2/1

پدر 3/46

4/56

10/26

مادر 1/5

2/10

7/2

جمع کل متغیر حمایت عاطفی از والدین

زیاد خیلی زیاد

3/3

چنانکه جدول  4نشان میدهد  59/22درصد پاسخگویان از پدر خود و  65/2درصد از مادر
خود بیشتر از حد متوسط حمایت عاطفی دارند 22/15 .درصد از پدر خود و  24درصد از مادر
در سطح متوسط حمایت عاطفی دارند و  14/82درصد از ایشان کمتر از متوسط از پدر خود و
 9/3درصد از ایشان کمتر از متوسط از مادر خود حمایت عاطفی دارند و تنها  3/46درصد از
پاسخگویان از پدر خود و  1/5درصد از ایشان از مادر خود هیچ حمایت عاطفی ندارند .چنانکه
دیدیم حمایت عاطفی از والدین در سطح گسترده گزارش شده ،در حالی که حمایت ابزاری و
بهویژه حمایت مالی بسیار کمتر بوده است .الگوی روابط با پدر و مادر در تمام ابعاد مشابه
یکدیگر بوده و در همه ابعاد حمایت از مادر بیش از پدر گزارش شده است.
نتایج آزمونهای دومتغیره عوامل اذرگذار بر حمایت ابزاری ،عاطفی و مالی فرزندان بزرگسال
از والدین در جدول  5آورده شده است .چنانکه گفتیم متغیرهای وابسته در سطح سنجش ترتیبی
و متغیرهای مستقل در سطح سنجش ترتیبی یا اسمی بوده است .بنابراین ،در آزمون فرضیهها و
در تحلیلهای دومتغیره از آزمونهای تااو ،و وی کرامرز 1استفاده شده است.
1. Kendal, Phi & Cramer's V
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جدول  :5نتایج آزمونهای دومتغیره عوامل اثرگذار بر حمایت ابزاری ،عاطفی و مالی فرزندان
بزرگسال از والدین
حمایت ابزاری
پدر

سن پدر/مادر

0/101٭

مادر

0/092٭
0/114٭

حمایت عاطفی
پدر

مادر

حمایت مالی
پدر

0/107٭ 0/153٭

سالمت پدر/مادر

0/170٭

ترتیبات زندگی پدر/مادر

0/051

تضاد زناشویی

0/025

0/014

جنسیت فرزندان

0/083

0/098٭ 0/122٭ 0/128٭ 0/066

اشتغال فرزندان

0/502

0/204٭

0/072

مادر

0/104 0/043٭
0/259٭ 0/167٭ 0/120٭ *0/063
0/072

0/087 0/054٭

رفاه فرزندان

0/215٭ 0/228٭

تفاوت رفاه فرزندان و والدین

0/134٭ 0/168٭

تعداد خواهر و برادر فرزندان بزرگسال

0/024

0/059

داشتن فرزند وابسته

0/021

0/020

دینداری فرزندان

0/206٭

0/197٭ 0/177٭ 0/139 *0/174٭ 0/154٭

تعهد فرزندی

0/113٭

0/164٭ 0/370٭ 0/330٭ 0/194٭ 0/143٭

تضاد با پدر/مادر

0/248٭

0/116٭ 0/408٭ 0/223٭ 0/269٭ *0/159

فاصله جغرافیایی از پدر/مادر

0/442٭

0/043

0/032

0/452٭ 0/124٭ 0/072٭ 0/135٭ 0/112٭

چنانکه در جدول فوق میبینیم با افزایش سن والدین حمایت ابزاری و حمایت مالی در
سطح معناداری افزایش مییابد .بنابراین ،فرضیه  2مبنی بر رابطه سن والدین با حمایت ابزاری و
حمایت مالی از والدین پذیرفته میشود .از آنجا که در سنین سالمندی نیاز افراد به حمایت ابزاری
و مالی افزایش مییابد ،این یافته نشان میدهد در زمانی که والدین نیاز بیشتری داشته باشند
فرزندان بهطور معناداری حمایت ابزاری و حمایت مالی بیشتری از والدین خود دارند .سالمت
والدین با حمایت ابزاری رابطه معنادار داشته و بنابراین ،فرضیه  3مبنی بر رابطه سالمت والدین
با حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال پذیرفته شده است.
حمایت فرزندان بزرگسال با ترتیبات زندگی مادران در ابعاد حمایت ابزاری و حمایت مالی
رابطه معناداری داشته و بنابراین ،فرضیه  4رابطه ترتیبات زندگی مادر و حمایت فرزندان بزرگسال
از مادر در ابعاد مذکور پذیرفته میشود .مادرانی که تنها زندگی میکنند ،از حمایت ابزاری و
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حمایت مالی بیشتر فرزندان بزرگسال بهرهمند میشوند .والدینی که تضاد بیشتری با هم
داشتهاند/دارند ،کمت ر از دیگر افراد از فرزندان بزرگسال خود حمایت عاطفی و حمایت مالی
دریافت میکنند .بنابراین فرضیه  5مبنی بر رابطه میان تضاد زناشویی با حمایت از والدین در
بعد حمایت عاطفی و حمایت مالی پذیرفته میشود.
حمایت ابزاری فرزندان بزرگسال دختر از مادر در سطح معناداری بیش از فرزندان بزرگسال
پسر بوده است .حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال دختر از والدین بیش از فرزندان بزرگسال پسر
بوده است و جنسیت رابطه معناداری با حمایت مالی از والدین نداشته است .بنابراین ،فرضیه 6
مبنی بر رابطه جنسیت فرزندان بزرگسال با حمایت از والدین در بُعد حمایت ابزاری از مادر و
در بُعد حمایت عاطفی از والدین پذیرفته میشود.
افراد شاغل در سطح معناداری حمایت مالی بیشتری از مادر خود دارند .بنابراین ،فرضیه 7
مبنی بر رابطه میان اشتغال فرزندان بزرگسال با حمایت مالی فرزندان بزرگسال از مادر با در
سطح معناداری پذیرفته میشود.
افرادی که رفاه باالتری دارند و افرادی که رفاه ایشان از والدینشان بیشتر است بیش از دیگر
افراد از والدین خود حمایت مالی دارند .بنابراین ،فرضیه  8و  9مبنی بر رابطه میان رفاه فرزندان
بزرگسال و تفاوت رفاه با حمایت مالی از والدین در سطح معناداری پذیرفته میشود .تعداد
خواهر و برادر فرد پاسخگو رابطه معناداری با حمایت ابزاری و حمایت مالی از والدین ندارد و
بنابراین ،فرضیه  10پذیرفته نمی شود .همچنین افرادی که فرزند زیر شش سال دارند حمایت
ابزاری کمتری از والدین خود ندارند .بنابراین ،فرضیه  11نیز پذیرفته نمیشود.
هر چه دین داری فرزندان بزرگسال بیشتر باشد حمایت ایشان در ابعاد مختلف از والدین بیشتر
خواهد بود .بنابراین ،فرضیه  12مبنی بر رابطه دینداری فرزندان بزرگسال با حمایت ایشان از والدین
در تمام ابعاد پذیرفته میشود .یافتههای مشابه در تأذیر تعهد فرزندی ،تضاد با والدین و فاصله
جغرافیایی بر حمایت از والدین مشاهده شده و بنابراین ،فرضیههای  14 ،13و  15در تمام ابعاد
پذیرفته میشود .تحلیل چندمتغیره عوامل مؤذر بر حمایت از والدین در ابعاد حمایت ابزاری ،حمایت
عاطفی و حمایت مالی در جدول  6آورده شده است.1

 .1اعداد مندر در جدول ،مقادیر برآورد ( )Eatimateمیباشد.
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جدول  :6رگرسیون لجستیک ترتیبی متغیر حمایت از والدین با استفاده از متغیرهای پیشبین

سن پدر/مادر (مرجع :زیر  60سال
 75-60سال
 75سال و باالتر)
سالمت پدر/مادر (مرجع :باال)
ترتیبات زندگی پدر /مادر (مرجع:
بهتنهایی)
تضاد زناشویی والدین پایین
(مرجع :باال)
متوسط
جنسیت پاسخگو (مرجع:زن)
وضعیت اشتغال پاسخگو (مرجع :شاغل)
وضعیت رفاه فرزندان پایین
متوسط
(مرجع :باال)
والدین بیشتر
تفاوت رفاه (مرجع:
برابر
فرزندان بیشتر)
تعداد خواهر و برادر(سه و بیشتر)
داشتن فرزند وابسته (مرجع :دارد)
پایین
دینداری پاسخگو
متوسط
پایین
تعهد فرزندی پاسخگو
متوسط
تضاد با پدر/مادر (مرجع :باال)
یک محله یا
فاصله جغرافیایی
منطقه
(مرجع :استان یا کشور
منطقه دیگر یا
دیگر)
یک استان
Model Fitting
Information

Goodness
of fit

Chi-squer
df
Sig
Chi-squer

deviance

df
Sig

Pseudo R Square

Nagelkerke

حمایت ابزاری
مادر
پدر
-0/36 -0/37
*-0/48 *-0/54
0/01
0/39٭
-0/87 *-0/87٭

حمایت عاطفی
مادر
پدر

حمایت مالی
مادر
پدر
*-0/75 -0/48
-0/58 *-0/46٭
-0/50

-0/78

-0/13 -0/17
*0/35
0/29
-0/96٭ -0/70٭ -0/41٭
-0/48٭ -0/40٭ -0/17
-1/76 *-0/59 -0/10٭
-0/47٭ -0/52٭ -0/74٭

0/36
0/59٭
0/37
0/02
0/22 *-0/35
-0/26
-1/40٭
-0/77٭
0/01
0/17
-0/25

0/21
0/25
0/11
*-0/38
-1/47٭
-0/82٭
0/02
0/02
-0/02

-0/64٭ 0/02
-0/40٭ -0/33
-1/6٭ -0/63٭
-0/81٭ -0/22

*-0/34
-0/40٭
-0/58٭
-0/46٭

1/51٭
2/80٭

0/46
2/85٭

2/86٭
0/43٭

1/88٭
0/20

1/52٭
0/66٭

*0/90
0/59٭

0/81٭

0/78٭

-0/22

-0/16

0/17

0/15

1/47
0/33
-0/03
*-0/62

-0/07
-0/18
*0/32
-0/12

0/85٭
0/28
-0/24

149/14 203/61 268/280 340/44 285/71
19
10
10
17
17
0/000
0/000
0/000
0/000 0/000
1251/08 1023/97 361/24 1420/53 1113/78
1197
0/96
0/370

1459
0/93
0/363

382
0/77
0/350

1140
0/99
0/231

1247
0/46
0/214

146/01
19
0/000
163/26
1551
0/08
0/174
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چنانکه در جدول فوق میبینیم همه مدلهای مفروض عوامل اذرگذار بر حمایت فرزندان
بزرگسال از والدین ،در سطح معنادار قابل قبول هستند .این مدلها در ابعاد حمایت ابزاری و
حمایت عاطفی توانایی تبیین باالتری نسبت به حمایت مالی دارند .بیشترین توان تبیین مدل در
حمایت ابزاری از والدین است .بهطوریکه عوامل مذکور  37درصد از واریانس حمایت ابزاری
از پدر و  36/3درصد از حمایت ابزاری از مادر را تبیین میکنند .تحلیلهای چندمتغیره نشان
میدهد:
حمایت ابزاری از والدین در سطح معنادار متأذر از سن والدین ،ترتیبات زندگی ،فاصله
جغرافیایی ،دینداری فرزندان بزرگسال و تعهد فرزندی میباشد .حمایت ابزاری از پدر در سطح
معنادار متأذر از سالمت پدر ،وضعیت اشتغال پاسخگو ،تضاد فرزندان بزرگسال با پدر و حمایت
ابزاری مادر در سطح معنادار متأذر از جنسیت پاسخگویان و داشتن فرزند وابسته میباشد .حمایت
عاطفی از والدین در سطح معنادار متأذر از تضاد زناشویی والدین ،تضاد فرزندان بزرگسال با
والدین ،دینداری فرزندان بزرگسال و تعهد فرزندی میباشد .همچنین حمایت عاطفی از پدر
در سطح معنادار متأذر از فاصله جغرافیایی و حمایت عاطفی از مادر در سطح معنادار متأذر از
جنسیت فرزندان بزرگسال میباشد .حمایت مالی از پدر در سطح معنادار متأذر از سن والدین،
رفاه فرزندان بزرگسال ،تضاد فرزندان بزرگسال با والدین ،فاصله جغرافیایی و تعهد فرزندی
میباشد .همچنین حمایت مالی از مادر در سطح معنادار متأذر از دینداری فرزندان بزرگسال و
اشتغال فرزندان بزرگسال میباشد.
بحث و نتیجهگیری
با افزایش امید زندگی ،زمان طوالنی روابط والدین و فرزندان برای هر دو نسل جایگاه خاصی
یافته و محققین بهدنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستند که با تغییراتی مانند اشتغال زنان و
جدایی فیزیکی فرزندان بزرگسال از والدین ،آیا ایشان همچنان از والدین خود حمایت میکنند؟
و چه عواملی بر حمایت از والدین اذرگذار است؟ نتایج این پیمایش در شهر تهران نشان داده:
میانگین ابعاد مختلف حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر در سطح معناداری متفاوت
بوده است .الگوی روابط با پدر و مادر مشابه یکدیگر بوده و حمایت از مادر بیش از پدر گزارش
شده است .این یافته همراستا با مطالعات کریمی ( ،)1386کالمین ( ،)2014ایکینک ،وانتیلبرگ و
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نیپچیر ( )1999و شکوهی( )1391است.
حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال از والدین در سطح باال و حمایت ابزاری و بهویژه حمایت
مالی در سطح پایین گزارش شده است .همراستا با این یافته ،حمایت عاطفی در سطح باال در
مطالعات آتیاز دانفت و همکاران ( ،)2005کولی و کانموند ( )2001و فینگرمن و همکاران
( )2012و حمایت مالی و ابزاری پایینتر در مطالعات کالمین ( )2014و بنگستون و ایاما ()2007
گزارش شده است.
با افزایش سن والدین حمایت ابزاری و حمایت مالی در سطح معناداری افزایش مییابد.
این یافته همراستا با مطالعات فینگرمن و همکاران ( ،)2010ایکینک ،وانتیلبرگ و نیپچیر ()1999
و شکوهی ( )1391است .همچنین حمایت فرزندان بزرگسال با ترتیبات زندگی والدین در بُعد
حمایت ابزاری رابطه معناداری داشته است .این یافته همراستا با مطالعات کالمین (،)2014
ایکینک و همکاران ( )1999و حصاری ( )1396میباشد .یافتهها تأییدکننده نظریه اقتضایی است
که بیان می دارد ،جریان حمایت به سوی افراد کمتر برخوردار و نیازمند است .از آنجا که با
افزایش سن والدین و بهتنهایی زندگی کردن والدین ،نیاز ایشان افزایش مییابد ،بنابراین ،حمایت
بیشتری نیز دریافت میکنند.
بر اساس چارچوب نظری تحقیق ،عدم وجود منابع به حد کفایت ،با کاهش حمایت از
والدین ارتباط معنادار دارد و برایناساس ،تضاد زناشویی ،تضاد با والدین و کاهش دینداری
میتواند با کاهش حمایت ارتباط معناداری داشته باشد .یافتههای تحقیق نشان داد ،والدینی که
تضاد بیشتری با هم دارند ،حمایت عاطفی کمتری از فرزندان بزرگسال خود دریافت نمودهاند.
همچنین دیدیم که هر چه تضاد فرزندان بزرگسال با والدین بیشتر باشد ،والدین در ابعاد عاطفی
و مالی ،حمایت کمتری از فرزندان خود دارند .آلن ( )2002نیز بخشی از این یافته را در مطالعه
خود گزارش کرده است .از دیگر یافتههای مطالعه این بود که هر چه دینداری فرزندان بزرگسال
بیشتر باشد ،حمایت ایشان در ابعاد ابزاری و عاطفی از والدین بیشتر خواهد بود .این یافته
همراستا با نتایج مطالعه کیلیان و گانونگ ( )2002و فرهمند و همکاران ( )2014است.
افرادی که رفاه باالتری دارند ،بیش از دیگر افراد از والدین خود حمایت مالی دارند.
محمودیان و ضرغامی ( ،)1394حصاری ( ،)1396فرهمند و همکاران ( )2014نیز این یافته را
در مطالعات خود نشان دادند .این یافته تأییدکننده نظریه همبستگی بیننسلی است که بیان میکند،
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دسترسی به منابع حمایت ،اصل اساسی در مبادله منابع بین فرزندان و والدین میباشد.
هر چه تعهد فرزندان بزرگسال بیشتر باشد حمایت ایشان از والدین بیشتر خواهد بود .این
یافته همراستا با نتایج مطالعه ایکینک ،وانتیلبرگ و نیپچیر ( )1999و تأییدکننده نظریه نوعدوستی
است که در آن داشتن تعهد با افزایش حمایت همراه است.
هر چه فاصله جغرافیایی فرزندان کمتر باشد حمایت ایشان از والدین در ابعاد ابزاری و مالی
بیشتر خواهد بود .مطالعات بنگستون و رابرت ( ،)1991کالمین ( )2014و حصاری ( )1396نیز
این یافته را نشان دادهاند .باتوجهبه نظریه همبستگی بیننسلی ،نزدیکی جغرافیایی مؤلفهای اصلی
است و دسترسی به منابع حمایت ،اصل اساسی در مبادله منابع و حمایتها بین فرزندان و والدین
میباشد.
حمایت ابزاری و حمایت عاطفی فرزندان بزرگسال دختر از مادر در سطح معناداری بیش
از فرزندان بزرگسال پسر بوده است .کالمین ( ،)2014فرهمند و همکاران ( )2014نیز رابطه میان
حمایت از والدین و جنسیت فرزندان بزرگسال را نشان دادهاند.
افراد شاغل در سطح معناداری از مادر خود حمایت مالی بیشتری دارند .این یافته نیز همراستا
با مطالعه حصاری ( )1396بوده است.
تعداد خواهر و برادر با حمایت از والدین رابطه معناداری ندارد .مغایر با این یافته کالمین
( ،)2014کالمین و داکسترا ( ،)2006کالمین و ساراکنو ( )2008نشان دادهاند هر چه تعداد خواهر
و برادرها بیشتر باشد ارتباط کمتر برقرار میشود.
چنانکه گفتیم روابط والدین و فرزندان بزرگسال پیامدهای مثبت بسیار دارد .نتایج این مطالعه
نشان داد ،برای افزایش حمایت فرزندان بزرگسال از والدین الزم است نیازهای والدین کاهش
و توانایی فرزندان افزایش یابد .در این راستا آموزش و توانمندسازی نقش اساسی دارد و شامل
آموزش والدین و فرزندان بزرگسال میباشد .حفظ و ارتقا سالمت جسمی و روانی والدین
توسط افراد و متولیان سالمت میتواند در این زمینه راهگشا باشد .رسانهها و برگزاری دورههای
مهارت های ارتباطی نقش مؤذری در آموزش خواهند داشت .چنانکه مطالعات پیشین نیز نشان
داده (مدیری )1398 ،میانگین سالمت مادران کمتر از پدران بوده ،زندگی کردن بهتنهایی در
مادران بیشتر است و ایشان نیاز مالی و ابزاری بیشتری نسبت به پدران دارند .بنابراین،
توانمندسازی والدین بهویژه مادران در سنین پیش از سالمندی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد
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بود .چنانکه گفتیم فرزندان بزرگسال با درآمد باالتر ،حمایت مالی بیشتری از والدین دارند.
اشتغالزایی جوانان و فراهم کردن زمینه مناسب برای رفاه باالتر ایشان میتواند همبستگی
بیننسلی و حمایت از والدین را افزایش دهد .باتوجهبه امکانات حداقلی خانواده و تعهدات
حداکثری آن ،در جامعه ما ،لزوم وجود سیاستهای دوستدار خانواده در راستای افزایش
حمایت از والدین توصیه میشود .از یافتههای این مقاله تأذیر دینداری بر حمایت از والدین
بوده که باتوجهبه گرایشات مذهبی ایرانیان میتواند عامل مؤذری در همبستگی نسلهای آینده
باشد .شناخت این عامل اذرگذار توسط افراد میتواند انگیزهای برای تربیت مذهبی فرزندان آنها
نیز باشد .از یافتههای این پژوهش رابطه معنادار حمایت از والدین با تضاد زناشویی و تضاد با
والدین بوده است .برایناساس ،روابط مثبت زوجین در آینده حمایت بیشتر فرزندان را بهدنبال
خواهد داشت .همچنین والدین باید بکوشند تا با فرزندان خود روابط بهینهای داشته باشند تا از
فرزندان خود در سالمندی حمایت بیشتری دریافت کنند .برخورداری از مهارتهای ارتباطی
میتواند نقش مهمی در ایجاد این روابط نماید.
در این حوزه انجام مطالعات کیفی ،شناخت عوامل اذرگذار بر حمایت از والدین در گروههای
مختلف اجتماعی ،سنی ،تحصیلی ،درآمدی و بررسی تفاوتهای جنسیتی پیشنهاد میشود .انجام
این تحقیق در بین فرزندان بزرگسالی که با والدین خود همسکنا هستند و مقایسه آن نیز پیشنهاد
میشود.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این مورد اشاره کرد که در این تحقیق از هر خانواده
یک نفر به مصاحبه دعوت شده است ،اما میتوان در این خصوص به عدم گزارش یکسان توسط
والدین و فرزندان در حمایتهای ارائه شده (هریک از دید خود گزارش میدهند) اشاره کرد.
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Abstract
Given the socio-economic changes in recent decades and the need to examine
intergenerational relationships, this study examines the various dimensions of adult
children's support of parents, including instrumental support, emotional support and
financial support. The statistical population of this cross sectional survey was men and
women aged 18 years old and above in Tehran who had at least one living parent and
non-coresident. A thousand men and women were selected by multi-stage clustering
sampling from 30 districts. The findings have shown that adult children's support with
their parents was not the same in different dimensions, so as emotional support for
parents was greater than instrumental support, especially financial support. The
factors influencing adult children's support of their parents are not the same in
different dimensions and has been influenced by the socioeconomic characteristics,
resources, needs, and barriers in parents and adult children. Instrumental support
affected by parental age, living arrangements, adult children's religiosity, child
committment, geographical distance; emotional support affected by adult children's
religiosity, filial obligation, parental conflict, conflict with parents; financial support
affected by the age of the parents, the welfare of adult children, child commitment,
conflict with parents, geographical distance. These findings confirm the theories of
altruism, intergenerational and contingent solidarity.
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