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 سال و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران والدین از فرزندان بزرگ  بررسی حمایت

  

 مجید کوششی ،فاطمه مدیري

  

 )05/07/1400: ، تاریخ پذیرش26/03/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

و والدگري -فرزندي زمانجمعیتی منجر به افزایش مدت تغییرات اخیر هاي سالدر 

بررسی میزان  این مقالههدف است.  ها شده هاي عمودي بین نسلتر شدن پیوندپیچیده

در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جمعیت  سال بزرگ فرزندان از والدین حمایت

سال و باالتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و  18آماري پیمایش، افراد 

اي،  اي چندمرحله حوزه تهران به شیوه خوشه 30از نفري  1000اند. نمونه  سکنا نبوده هم

سال در سطح باالیی بوده و  حمایت والدین از فرزندان بزرگها نشان داده:  انتخاب شده و یافته

مندي به زندگی شخصی و  سان نیست. به طوري که پند و نصیحت، عالقه در ابعاد مختلف یک

تري گزارش  ایت مالی در سطح پایینحمایت عاطفی، در سطح باال و حمایت ابزاري و حم

استثناي حمایت مالی بیش از پدران بوده است. حمایت  شده و حمایت مادران در همه ابعاد به

سال، حمایت  والدین متاثر از سن والدین، تضاد زناشویی والدین، تضاد والدین و فرزندان بزرگ

هاي  ها تایید کننده تئوري هسال از والدین، و تعداد فرزندان بوده و یافت فرزندان بزرگ

 دوستی و اقتضایی است.  همبستگی بین نسلی، نوع
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  بزرگسال از والدین در شهر تهران است. 
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حمایت ابزاري، حمایت عاطفی، حمایت مالی، حمایت والدین، فرزندان  مفاهیم اصلی:

 بزرگسال

  

  مقدمه و بیان مسأله

افزایش امید زندگی، افزایش میانگین سن ازدواج، افزایش  از جملهتغییرات گسترده جمعیتی 

تر شدن پیوندهاي عمودي نسلی و پیچیدهالق و کاهش باروري منجر به تغییر ساختار روابط بینط

هاي بیشتري براي تعامل و فرصت ، از طرفیهاي سه یا چهار نسلیشده است. افزایش تعداد خانواده

ز جمله تغییراتی ا) و از طرف دیگر 2010،  1ها را به وجود آورده (داکستراتأثیر متقابل بین نسل

 که هاي فردگرایانه حادث شده  کمتر شدن روابط اقتدارطلبانه ، کاهش نفوذ مذهب و گسترش ارزش

روابط فرزندان و والدین علیرغم وجود بیمه احتمال کاهش روابط بین نسلی را مطرح ساخته است. 

 همگانی و دولت رفاه در بسیاري از کشورها مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است.

) نشان 1994( 2شود. ولف در تاثیر تغییرات جمعیتی بر ساختار خانواده، نتایج متفاوتی دیده می

داده که تغییرات جمعیتی در سطح کالن منجر به تغییرات در ساختار خانواده در سطح خرد شده و 

) نشان دادند که 2006( 3الگوي خویشاوندي دگرگون شده است. در حالی که داکسترا و کامتر

بایست به الگوي  سادگی از طریق آمار جمعیتی امکان پذیر نبوده و می وصیف ساختار خانواده بهت

هاي متعدد توجه شود. یکی از ابعاد روابط میان اعضاي خانواده، روابط  باروري و مرگ و میر در نسل

. از جمله باشد اي برخوردار می سال است که بررسی آن از اهمیت ویژه بین والدین و فرزندان بزرگ

و 4که رابطه سالمتی با حمایت والدین از فرزندان در مطالعات متعدد گزارش شده است (هاوس این

و  8؛ هوالهان2004و همکاران،  7؛ ویلز2000، 6؛ هلسن2009، 5؛ موآك و آگراول1988همکاران، 

ییرات همچنین تغ). 2010، 10؛ به نقل از نیدهم و آستین2009، 9؛ شیتز و مور1994همکاران، 

اي از افراد مسن، نیاز به اطالعات بیشتر در مورد هنجارهاي اجتماعی  سابقه جمعیتی مانند تعداد بی

نیز ایشان  افزایش تحصیالت زنان و اشتغالتر کرده است.  تعهدات والدین و فرزندان را برجسته

 
1 Dykstra  
2 Wolf 
3 Dykstra, Komter 
4 House 
5 Moak  & Agrawal 
6 Helsen 
7 Wills 
8 Holahan 
9 Sheets & Mohr 
10 Needham &  Austin 



  بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگسال و ...

79 

زایش میزان طالق شود. از طرفی اف موجب شده که تغییراتی در روابط بین والدین و فرزندان حادث 

سرپرست، ازدواج مجدد و  هاي تک سال را در خانواده نیاز به بررسی حمایت والدین از فرزندان بزرگ

هاي  علیرغم اینکه نظریهو کند.  سازد و ضرورت مطالعات اینچنینی را دو چندان می ناتنی مطرح می

گیرند، اما درك نظري  نظر میهاي مثبت و منفی پیوندهاي والدین و فرزندان را در  متعددي ویژگی

  ).2013و همکاران،  1ساالن وجود ندارد (فینگرمن جامعی از روابط بین والدین و فرزندان بزرگ

دهند که والدین حمایت باالیی از فرزندان  مطالعات متعدد در کشورهاي غربی نشان می

؛ 2001، 4ی و کنموند؛ کول2000، 3؛  آتیاز دانفوت و ولف1997، 2سال خود دارند (اسکلتا بزرگ

). و نقش حمایتی از فرزندان به 397: 2005و همکاران، 6شوارزبه نقل از  1995، 5اگبین و ویلهم

 و همکارانفینگرمن برند ( سال نیز از این خدمات بهره می کودکی تا بلوغ ختم نشده و فرزندان بزرگ

سالی جریان حمایت  ان بزرگهاي عمر، حتی در دور در بیشتر سال).  2013،  7؛ جانسون 2009، 

برخی ). 1990، 8والدین از فرزندان به ویژه در حمایت مالی بیشتر از عکس آن است (رسی و رسی

کنند  اند، از فرزندان خود حمایت می اند والدین معموالً بیش از حمایتی که دریافت کرده نشان داده

ه عنوان شخصیت حمایتی کلیدي سالی نیز، همچنان ب ) و در بزرگ2009(فینگرمن و همکاران، 

  ). 2013(جانسون  فرزندان محسوب می شوند

و  9ولنویدراز جمله  هاي زیادي مطرح شده است. در عوامل مرتبط با حمایت والدین نیز مولفه

هاي  ها در سال هاي آن ) به مقایسه تغییرات دفعات تماس بین افراد مسن و خانواده2002همکاران (

هاي مختلف را نشان داده که  ها افزایش ارتباط بین گروه هاي آن اند. یافته هپرداخت 1994و  1979

تواند با عوامل ساختاري، مانند کاهش بعد خانواده، افزایش نزدیکی جغرافیایی و بهبود وسایل  می

  ارتباطی توجیه شود. 

سال به  دان بزرگدر جامعه ایرانی، دانش ما از روابط خانوادگی به طور عام و روابط والدین و فرزن

حمایت والدین از فرزندان، اگرچه پدیده جدیدي طور خاص حتی در سطح توصیف اندك است. 

سابقه است. در جامعه سنتی ایرانی، فرزندان پسر، نیروي کار  نیست، اما در ابعاد کنونی احتماالً بی
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تعهدات بین نسلی را بردند، تمامی شدند، و وقتی قدرت و ثروت را به ارث میخانوادگی محسوب می

گرفتند. در جامعه جدید ایرانی، باروري پائین و سهولت مهاجرت، فراهمی و دسترسی به بر عهده می

گذاري انسانی در حال گسترش است. در این فرزندان را کاهش داده و تمایل والدین به سرمایه

ستگی) جریان انتقاالت را به شرایط تغییرات نهادي (از جمله روند رو به افزایش پوشش بیمه و بازنش

نفع فرزندان تغییر داده است. هرچند شواهد روشنی براي تردید در این فرض وجود دارد که پرورش 

)، 278- 279: 1397، 1گیرد (لی و میسنفرزندان به نیت دریافت حمایت در دوران پیري صورت می

هاي نظري، این ته باشد. استداللها کاهش یافبعید است نقش پررنگ فرزندان در برخی انواع حمایت

بخشد که در جوامع در حال گذار، حمایت والدین از فرزندان اگر نه بیشتر، دست گمان را قوت می

  ).2005، 2هاي فرزندان از والدین بااهمیت هستند (کالدولکم به همان اندازه حمایت

شود و استفاده از  باید در نظر داشت که مطالعات باید در متن هر جامعه انجام همچنین

به دالیلی از جمله اینکه در گذاري بر مبناي آن موثر نخواهد بود.  هاي دیگر جوامع و سیاست یافته

سال از اهمیت  کشور ما دولت رفاه، به معناي دقیق، وجود ندارد، روابط والدین و فرزندان بزرگ

نیاز به آگاهی به وضعیت  ضعف سیستم بیمه اجتماعی در جامعه ما،باشد.  بیشتري برخوردار می

  دهد.  هاي سیاستی الزم را نشان می موجود و مداخله

هاي آینده دچار دهد که ساختار سنی جمعیت در دههانداز جمعیت ایران نیز نشان میچشم

تغییرات اساسی خواهد شد و نسبت جمعیت سالمند کشور روبه فزونی خواهد گذاشت. بنابراین 

مطالعات در خصوص یت روزافزونی برخوردار خواهد بود. در جامعه ما بررسی روابط نسلی از اهم

فرزندان در سنین کودکی و نوجوانی و روابط بین والدین و فرزندان عمدتا در مورد والدین سالمند، 

اي که رابطه بین  هاي تربیتی والدین و رفتار فرزندان بوده و مطالعه با تمرکز بر رابطه میان روش

هایی از سال را نشان دهد، کمتر انجام شده است. مقاله حاضر، جنبه ان بزرگوالدین و فرزند

دهد و در جهت یافتن پاسخ به این پرسش است که نسلی را مورد بحث قرار می مناسبات بین

   سال به چه میزان و متاثر از چه عواملی است؟  حمایت والدین در ابعاد مختلف از فرزندان بزرگ

  

  پیشینه تحقیق

اند.  سال پرداخته از مطالعات پیشین به بررسی چگونگی حمایت والدین از فرزندان بزرگ بخشی

دهد والدین حمایت مالی، مراقبتی و عاطفی باالیی از  مطالعات متعدد در کشورهاي غربی نشان می

؛ کولی و 2000؛  آتیاز و ولف در فرانسه، 1997در اتریش،  3سال خود دارند (اسکلتا فرزندان بزرگ
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شوارزو همکاران، به نقل از 1995؛ اگبین و ویلهم در ایالت متحده امریکا، 2001در آلمان،  1کنموند

هاي عمر جریان حمایت والدین از فرزندان به ویژه در حمایت مالی،  در بیشتر سال )397: 2005

و همکاران  2داتلند). 1990سالی بیشتر از عکس آن است (رسی و رسی،  حتی در دوران بزرگ

  اند. نیز نتایج مشابه را گزارش کرده) 2005آتیاز و ولف () و 2011(

اجتماعی بر حمایت والدین از  - هاي اقتصادي بخش دیگري از مطالعات به بررسی تاثیر ویژگی

و  3)، هنرتا2015اند. به عنوان مثال فینگرمن و همکاران ( سال پرداخته فرزندان بزرگ

اند، والدین با موقعیت  ) نشان داده2005( 4نی و راس)، شو2013)، جانسون (2002همکاران(

سوتر، سیکریست سال خود حمایت مالی بیشتري دارند.  اجتماعی باالتر از فرزندان بزرگ -اقتصادي

کنند که منابع کمتري دارند،  مادران از فرزندانی بیشتر حمایت می) نشان دادند، 2007( 5و پیلمر

)، 2006( 6کنند. سوتر، پیلمر و سکریست ود بیشتر حمایت مینیاز بیشتري دارند و از مادران خ

سالی که  ) دریافتند که والدین بیشتر به فرزندان بزرگ2009)، فینگرمن و همکاران (2008(7بري

) در 2018و همکاران ( 8کنند. درك اند یا داراي مشکالت سالمتی هستند، کمک می ازدواج نکرده

وقتی فرزندان  سال خود همچنان مسئول هستند. بال فرزندان بزرگنویسند: والدین در ق استرالیا می

سال نیاز داشته باشند و وقتی کوچکتر باشند، کمک والدین با تأیید بیشتري انجام می شود.  بزرگ

فرزندان چهار برابر بیشتر از کسانی که در یک خانواده  ) نشان داده تک2013( 9هاي مقاله امري یافته

 10کنند، احتمال دریافت منابع مالی دارند. فینگرمن، سکریست و بردیت گی میبا چهار فرزند زند

سال را به سه بخش منابع والدین،  ) عوامل اثرگذار بر حمایت والدین از فرزندان بزرگ2012(

  اند.  بندي کرده نیازهاي فرزندان و زمینه خانوادگی طبقه

ل ارتباطی بر حمایت والدین از فرزندان بخشی از مطالعات نیز به تاثیر عوامل ساختاري و عوام

اند طالق والدین تاثیر منفی قوي بر روابط میان پدران و  اند. برخی نشان داده سال پرداخته بزرگ

کند  تر می سال دارد و سابقه طالق احساسات کمک به یکدیگر را در خانواده ضعیف فرزندان بزرگ

، 2007، 2گرف و فوکما ؛ 2001،  1دي و شلتون؛ گرون1990، 11؛ کنی و اولنبرگ1994(اکولینو ، 
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) نشان 2015(5کالمین). 1990؛ روسی و روسی،1988، 4؛ پوپن1997و همکاران ، 3؛ کلمن2004

کنند، پدرانی که ازدواج مجدد  داده، در مقایسه با پدران طالق گرفته که به تنهایی زندگی می

کنند. بنابراین طالق و ازدواج ها حمایت می از آن اند، با فرزندانشان ارتباط کمتري دارند و کمتر کرده

 6هاي متناقض با آن نیز مطرح است. ویکمنز و باول اما یافتهمجدد، اثرات منفی تجمعی دارند. 

 اند.  هاي مطلقه گزارش کرده تري در میان خانواده ) هنجارهاي فرزندي قوي2010(

) 1396حصاري ( سال اندك بوده است. زرگدر مطالعات داخلی بررسی رابطه والدین با فرزندان ب

ماه گذشته حداقل به یکی از فرزندان خود انتقاالت  12گویان در  درصد پاسخ 6/91نشان داده که 

تر، اند. والدین داراي درآمد، دارایی و تحصیالت بیشتر، والدین در سنین پایینمالی انجام داده

دهند. د، انتقاالت بیشتري به فرزندان انجام میشاغالن و کسانی که داراي فرزندان بیشتري هستن

سکناها انتقاالت بیشتري  ترها، غیر شاغالن، فرزندان پسر و هم فرزندان در حال تحصیل، جوان

هاي نوگرایی بر حمایت ) به بررسی تأثیر مؤلفه1393اند. فرهمند و همکاران (دریافت کرده

اند، فردگرایی، سودگرایی، و عرفی شدن،  ان دادهو نش هاي شهر یزد پرداختهخویشاوندي خانواده

  رابطه معنادار و معکوسی با حمایت خویشاوندي وجود دارد. 

  

  مبانی و چارچوب نظري

دوستی، همبستگی بین  هاي نوع سال عمدتا نظریه در تبیین روابط میان والدین و فرزندان بزرگ

  شوند.   وضیح داده مینسلی و اقتضایی کاربرد داشته که در ادامه به اختصار ت

دوستانه از طریق حس وظیفه یا تعهد اخالقی نسبت به فراهم  : انتقاالت نوع7دوستی نظریه نوع

شود که یک دوستانه تلقی می شود. یک انتقال زمانی نوعساختن کمک به افراد دیگر تحریک می

:  2012، 8(آلبرتینی و رادلگر خواهان از دست دادن رفاه خود براي بهبود رفاه دیگران باشد کنش

کند که اعضاي خانواده مجموعه منحصر به فردي از پیوندها را دارند که تأکید می 9). بکر108

که انتظار بازپرداختی از  دوستانه والدین، بدون این دهد. احساسات نوعها را شکل می تعامالت آن

                                                                                                                                         
1 Grundy & Shelton 
2 Graaf & Fokkema  
3 Coleman 
4 Popenoe 
5 Kalmijn  
6 Wijckmans & Bavel 
7 Alturism 
8 Albertini & Radl 
9 Becker  
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و همکاران  1(سیلورستینبخشد د میسوي فرزندان وجود داشته باشد، رفاه آینده فرزندان را بهبو

2002  :3 .( 

نسلی است و در نسلی تعیین کننده اساسی تعهد بین: همبستگی بین2نسلیهمبستگی بین

پیوندها از اهمیت غیر قابل انکاري برخوردار است. زمانی که توازن بین پرداخت و دریافت حمایت 

نتظار دارند در آینده دریافت کنند، کند و برخی به وضوح بیش از دیگران و بیش از آنچه ا تغییر می

نسلی، هاي روابط بینترین نظریه آید. از جمله مهم کنند، بحث همبستگی پیش می پرداخت می

است که در آن ابعاد مختلف رفتار ارتباطی و  )1991( 3نسلی بنگستون و رابرتزنظریه همبستگی بین

رسی به منابع  رسد دستمی نظره است. بهها مورد بحث قرارگرفت حمایتی درون خانواده و بین نسل

ها بین حمایت نسلی است، اصل اساسی در مبادله منابع وحمایت که مرتبط با همبستگی بین

  ). 1979، 4والدین و فرزندان باشد (کانتور

: این نظریه معتقد است که اعضاي خانواده در صورت نیاز، کمک بیشتري 5نظریه اقتضایی

، 6کنند (اگبین و داوي نابراین والدین به فرزندان نیازمند خود کمک بیشتري میکنند. و ب دریافت می

کار بودن والدین، و تک والد بودن باعث حمایت کمتر از فرزندان  ). ناتوان بودن والدین، بی1998

). تصمیمات حمایتی غالباً 8،2000، فروستنبرگ2006، 1994، 7شود (آکولینو ساالن می بزرگ

آموز و مجرد یازهاي روزمره فرزندان است. به عنوان مثال، والدین از فرزندان دانشکننده ن منعکس

، 2000کنند (فینگرمن،  ) و متاهل حمایت می2010آموز (فینگرمن و همکاران، بیش از غیر دانش

سال با تقاضاي شدید کار بیشتر از کودکان  ). همچنین به فرزندان بزرگ1990روسی و روسی، 

  ). 2002،  9کنند (کاسپر و بیانچی یخردسال کمک م

چنانکه گفتیم اگرچه مطالعات متعددي در دیگر کشورها صورت گرفته اما نتایج در کشورهاي 

سان نیست. مطالعات داخلی نیز اندك بوده و در ابعاد محدودي انجام شده است. در  مختلف یک

اي یافت نشد و  مختلف مطالعهسکنا در ابعاد  سال غیرهم خصوص حمایت والدین از فرزندان بزرگ

سکنا بپردازد. با  سال غیرهم این مقاله تالش دارد به ابعاد مختلف حمایت والدین از فرزندان بزرگ

رسد، عوامل مرتبط با  هاي مطرح شده و پیشینه تحقیق در جامعه ما نیز به نظر می توجه به تئوري

 
1 Silverstein 
2 Solidarity 
3 Bengtson & Roberts 
4 Cantor 
5 contingency theories 
6 Eggebeen & Davey 
7 Aquilino 
8 Furstenberg 
9 Casper & Bianchi 
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و تئوري اقتضایی  همبستگی نسلیدوستی،  هاي نوع سال با نظریه روابط والدین با فرزندان بزرگ

سن والدین، سالمت والدین، درآمد والدین)؛ هاي تاثیر منابع والدین ( بنابراین فرضیهسازگار باشد. 

هاي ساختاري و ارتباطی (تضاد با والدین، تضاد  سال (سن، درآمد) و ویژگی نیازهاي فرزندان بزرگ

ی، پدر و مادر ناتنی یا طالق والدین، حمایت از والدین، زناشویی والدین، وجود خواهر و برادر ناتن

تر، با درآمد و سالمت  به طوري که والدین جوانفاصله جغرافیایی، تعداد فرزندان) مفروض است. 

باالتر، با تضاد زناشویی کمتر، با تعداد فرزندان کمتر، با عدم سابقه طالق و یا والدین ناتنی، با عدم 

تر، با تضاد کمتر با  تر، با درآمد پایین سال خود که جوان از فرزندان بزرگوجود فرزندان ناتنی 

والدین، با حمایت بیشتر از والدین، با فاصله جغرافیایی کمتر، حمایت بیشتري دارند. همچنین در 

سال،  سال و والدین، تاهل فرزندان بزرگ این تحقیق متغیرهاي جنسیت، تحصیالت فرزندان بزرگ

شود. نمودار زیر مدل نظري تحقیق  سال کنترل می ی والدین و اشتغال فرزندان بزرگترتیبات زندگ

  دهد.  را نشان می

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  سال مدل نظري عوامل اثرگذار بر حمایت والدین از فرزندان بزرگ

 منابع والدین

سن والدین -  

درآمد -  

وضعیت سالمت -  

 

 نیازهاي فرزندان بزرگسال

سن -  

درآمد -  

 

حمایت والدین از 

فرزندان 

 بزرگسال 

ساختاري و هاي  ویژگی

 ارتباطی

تضاد با والدین -  

تضاد زناشویی والدین-  

وجود خواهر و برادر ناتنی -  

پدر و مادر ناتنی یا طالق والدین-  

حمایت دریافت شده -  

تعداد فرزندان -  

فاصله جغرافیایی -  
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  شناسی  روش

و شرط ورود به  1395سال و باالتر ساکن شهر تهران در سال  18جمعیت آماري پژوهش، افراد 

بر اساس نتایج  .سکنا نبودن با والدین بوده است حداقل یک والد زنده و همپیمایش، داشتن 

اند  حوزه سکونت داشته 6845نفر بوده که در  8693706، جمعیت تهران  1395سرشماري سال 

ه، ). با توجه به حجم باالي جمعیت آماري و محدودیت زمان و بودج1395(مرکز آمار ایران، 

اندازه نمونه با استفاده از فرمول اي معرف و متناسب با شرایط انجام شده است.  پژوهش، در نمونه

احتساب خطاي )، = 5/0pکوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهاي مورد مطالعه (

با در  .شده استمحاسبه  05/0و دقت احتمالی ) 78: 1386(دواس، درصد  5گیري حداکثر  نمونه

گیري تصادفی ساده بوده و با احتساب اثر طرح و  گرفتن اینکه فرمول کوکران فرمول نمونهنظر 

گیري،  شیوه نمونهنفر در نظر گرفته شد.  1000پاسخی و بودجه طرح، حجم نمونه  ضریب تعدیل بی

از تقسیم  اي معرف از این مناطق بوده و به منظور انتخاب نمونهPPS(  1( اي اي چند مرحله خوشه

حوزه فاصله انتخاب  30اند، بر  حوزه پراکنده 6845) که در 8693706معیت شهر تهران (ج

). سپس با 4183(حوزه شماره  دست آمد. اولین حوزه به شکل تصادفی انتخاب شد به 2/289790

ها در هر  هاي دیگر انتخاب شدند. با توجه به جمعیت هر حوزه، تعداد نمونه اضافه کردن فاصله،حوزه

گیري از درب منازل بوده و از هر خانوار تنها یک فرد براي مصاحبه انتخاب  حوزه مشخص شد. نمونه

استفاده کردیم. جهت کسب اعتبار صوري،  3و اعتبار سازه2شدند. در این پژوهش از اعتبار صوري

نامه تهیه شده توسط اساتید صاحب نظر و اعضاي هیئت علمی موسسه مورد بازبینی قرار  پرسش

نامه نهایی تهیه شد و جهت کسب اعتبار سازه از تحلیل عامل  گرفته و پس از آزمون اولیه، پرسش

نامه نیز در هر مورد به شرح زیر از آلفاي  هاي پرسش اکتشافی استفاده کردیم. براي پایایی گویه

  کرونباخ استفاده شده است. 

  

  تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن متغیرها

و همکاران  4کیمگویه برگرفته از مطالعه  5بعد با  5در  سال: رزندان بزرگحمایت والدین از ف

از به چه میزان ماه گذشته،  12در گویان سئوال شده که  سنجیده شده است. از پاسخ) 2015(

به زندگی شخصی، خدمات مراقبتی، حمایت عاطفی و  عالقهوالدین خود، پند و نصیحت، ابراز 

گویه  5اند. از ترکیب این گذاري شدهرتبه از صفر تا پنج نمره 6ها در سخپا اید؟ حمایت مالی داشته

 
1 Probability proportional to size  
2 Face Validity 
3 Construct Validity 
4  Kim 
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سال ساخته شده و در تحلیل رگرسیونی به سه بخش پایین،  متغیر حمایت والدین از فرزندان بزرگ

و براي  847/0هاي حمایت پدران اند. آلفاي کرونباخ براي معرف بندي شدهمتوسط و باال طبقه

  بوده است.  800/0حمایت مادران 

 "به طور متوسط درآمد ماهانه چقدر است؟"با پرسش  سال: درآمد والدین و فرزندان بزرگ

ها شامل درآمد ندارم یا فقط یارانه، کمتر از یک میلیون و پانصدهزار تومان، از سنجیده شده و پاسخ

از چهار میلیون و پانصد یک میلیون و پانصد تا سه میلیون، از سه میلیون تا چهار میلیون و پانصد، 

هاي دو و چند متغیره  سپس این گویه، در آزمونتا شش میلیون، باالتر از شش میلیون بوده است. 

  به سه گروه پایین، متوسط و باال تقسیم شده است. 

اي هاي سپري شده عمر است که در سطح فاصلهسال سال: سن والدین و سن فرزندان بزرگ

 60سال،  60هاي دو و چند متغیره سن والدین در سه گروه کمتر از  ونسنجیده شده است. در آزم

سال و  40تا  30سال،  30سال به کمتر از  سال و سن فرزندان بزرگ 75سال و بیشتر از  75تا 

 بندي شده است.  سال طبقه 40بیشتر از 

)، با این 2010( 1سال با والدین: برگرفته از مطالعه گالن، داکسترا و کامتر تضاد فرزندان بزرگ

عبارت طرح شده است که در سه ماه گذشته به چه میزان درگیري، فشار و اختالف با پدر/مادر خود 

هاي اصال، خیلی کم، کم، ترتیب براي پاسخبه 5تا  0گو وضعیت خود را با نمرات  اید؟ پاسخداشته

تغیره، متغیر تضاد با والدین در تحلیل دو و چند مبندي کرده است. متوسط، زیاد و خیلی زیاد درجه

  بندي شده است. دارد و تضاد ندارد، طبقه به دو بخش تضاد

کار  )؛ دو گویه به2007(  گرف و فوکما ) و 2002(2برگرفته از مطالعات آلن تضاد زناشویی والدین:

الدین و والدین شما به چه میزان با یکدیگر اختالف و درگیري داشتند/دارند؟رفته که عبارتند از: 

 5تا  0ها از  . پاسخکردند؟ کنند/ می کردند یا همدیگر را ترك می کنند/ می شما چقدر با هم قهر می

بوده است. در تحلیل دو و  834/0و در مادران  839/0نمره گذاري شدند. آلفاي کرونباخ در پدران 

  بندي شده است. هچند متغیره، متغیر تضاد با والدین به دو بخش تضاد دارد و تضاد ندارد، طبق

با یک پرسش سنجیده طالق والدین یا داشتن والدین ناتنی و داشتن خواهر و برادر ناتنی 

  اند. شده

با گویه به نظر خودتان وضعیت سالمت والدین/شما در چه حدي است؟  :وضعیت سالمت والدین

تیاز و ) و آ2008سالمتی خودگزارشی در مطالعات سارکسین و گرستل (سنجیده شده است. 

 
1 Gaalen, Dykstra, & Komter 
2 Allen 
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هاي دو و چند متغیره وضعیت سالمت  در تحلیل ) نیز به کار رفته است.2005دانفوت و همکاران (

  بندي شده است.  والدین به دو بخش پایین و باال طبقه

اي سنجیده شده است. در تحلیل دو و چند  تعداد فرزندان والدین در سطح فاصله تعداد فرزندان:

  بندي شده است.  فرزند طبقه 4فرزند و باالتر از  4و  3د، فرزن 2و  1متغیر به سه دسته 

سال از والدین: از ترکیب چهار گویه ساخته شده که عبارتند از: در سال  حمایت فرزندان بزرگ

هاي شخصی از  اید؟، چقدر مراقبت گذشته چقدر در کارهاي خانگی به والدین خود کمک کرده

اید؟، چقدر به ایشان هدیه داده یا کمک مالی  ایشان بودهاید؟، چقدر در کنار  والدین خود داشته

هاي  بوده است. در تحلیل 758/0و در مادران  752/0اید؟ آلفاي کرونباخ این متغیر در پدران  داشته

  بندي است.  دو و چند متغیره به سه بخش پایین، متوسط و باال طبقه

 "کنید؟ منزل والدین خود زندگی می اي از شما در چه فاصله"فاصله جغرافیایی: با یک پرسش 

در یک محله، یک منطقه،  هايترتیب براي پاسخبه 6تا  1نمرات  گویان وضعیت خود را با پاسخ

هاي دو و  اند. این متغیر، در تحلیل منطقه دیگر، یک استان، استان دیگر و خارج از کشور اعالم کرده

طقه دیگر یا یک استان، استان دیگر یا خارج از چند متغیره به سه گروه یک محله یا یک منطقه، من

  بندي شده است.  کشور طبقه

سال: با این پرسش که: تحصیالت شما/والدین شما به چه  تحصیالت والدین و فرزندان بزرگ

سواد، تحصیالت نهضت/ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دیپلم و  پاسخ شامل بی11میزان است؟ در 

ي عمومی، دکتراي تخصصی، تحصیالت  لیسانس، فوق لیسانس، دکترا دانشگاهی، فوق دیپلم، پیش

هاي دو و چند متغیره در والدین به  ها در تحلیل پاسخحوزوي (با تعیین سطح) سنجیده شده است. 

سال به سه  تر، دیپلم و پیش دانشگاهی، دانشگاهی و در فرزندان بزرگ سه سطح متوسطه و پایین

  بندي شده است. دیپلم و لیسانس، باالتر از لیسانس طبقهتر، فوق  سطح دیپلم و پایین

وضعیت ). 2008(1سارکسین و گرستل برگرفته از مطالعه سال: وضعیت اشتغال فرزندان بزرگ

غیر اشتغال با سه مقوله اشتغال کمتر از چهار روز در هفته، اشتغال چهار روز و بیشتر در هفته و 

کار، داراي درآمد بدون کار و سایر سنجیده  جو، بازنشسته، بیدار، دانش شاغل مشتمل بر افراد خانه

هاي دو و چند متغیره، وضعیت اشتغال به دو بخش شاغل و غیرشاغل تقسیم در تحلیلشده است. 

  شده است. 

هاي داراي سال با یک پرسش شامل مقوله تاهل فرزندان بزرگ سال: وضعیت تاهل فرزندان بزرگ

این متغیر  طالق، بدون همسر بر اثر فوت و ازدواج نکرده تعیین شده است.همسر، بدون همسر بر اثر 

  در آزمون دو و چند متغیره به دو گروه مجرد و متاهل تقسیم شده است.

 
1 Sarkisian & Gerstel  
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ترتیبات زندگی والدین: با دو گروه زندگی کردن والدین در کنار هم و سایر (به تنهایی، با 

تاهل، با دیگر بستگان، با دوستان، در خانه سالمندان، فرزندان مجرد، با پسران متاهل، با دختران م

  در خانه خود با پرستار) تعیین شده است. 

  

  هاي تحقیق یافته

 1گویان در جدول  هاي اقتصادي اجتماعی جمعیتی پاسخ ویژگیهاي جمعیت نمونه:  ویژگی

واد و حدود یک گویان باس درصد از پاسخ 99شود، حدود طور که مشاهده می همانآورده شده است. 

دانشگاهی و دیپلم و حدود یک سوم ایشان تحصیالت لیسانس  چهارم از افراد باسواد، تحصیالت پیش

سال  40گویان کمتر از  سال و بیش از سه پنجم از پاسخ 40اند. میانگین سن افراد کمتر از داشته

دار  صد از غیرشاغلین خانهدر 80اند. حدود  گویان شاغل بوده درصد از پاسخ 63اند. حدود سن داشته

  اند.  گویان درآمد باالتر از شش میلیون تومان داشته درصد از پاسخ 7بوده و تنها حدود 

 
  هاي اقتصادي اجتماعی جمعیتی هایویژگی گویان برحسب ویژگی توزیع پاسخ: 1جدول 

  تعداد  درصد معتبر  ویژگی

  475  5/47  مرد  جنس

5/52  زن  525 

  173  3/17  سال 30زیر   1سن

5/45  سال 40تا  30  454 

2/37  سال 40باالتر از   371 

 2 -  بدون پاسخ

  7  7/0  بیسواد  تحصیالت

1/2  نهضت/ابتدایی  21 

 30 3  راهنمایی

6/7  متوسطه  76 

5/26  دیپلم و پیش دانشگاهی  265 

6/8  فوق دیپلم  86 

5/31  لیسانس  315 

1/16  فوق لیسانس  161 

7/2  دکتراي عمومی  27 

9/0  دکتراي تخصصی  9 

2/0  تحصیالت حوزوي  2 

 
 سال بوده است. 78تا  20سال بوده و دامنه سنی پاسخگویان از 1/39گویان  میانگین سنی پاسخ 1
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  تعداد  درصد معتبر  ویژگی

 1 -  بدون پاسخ

 558 56  شاغل تمام وقت  وضعیت فعالیت

4/7  شاغل پاره وقت  74 

6/36  غیرشاغل  365 

 3 -  بدون پاسخ

5/78  دار خانه  غیرشاغل  285 

8/0  دانشجو  3 

6/11  بازنشسته  42 

 18 5  بیکار

داراي 

درآمد 

  کاربدون 

7/1  6 

دار و  خانه

  دانشجو

5/2  9 

 636 -  بدون پاسخ  

بدون درآمد یا فقط   درآمد

  یارانه

8/22  225 

کمتر از یک میلیون و 

  پانصد هزار تومان

5/10  104 

یک میلیون و از 

پانصدهزار تومان تا سه 

  میلیون تومان

4/29  290 

سه میلیون تا از 

چهارمیلیون و پانصد 

  هزار تومان

2/19  190 

چهارمیلیون و پانصد از 

هزار تومان تا شش 

  میلیون تومان

5/11  114 

6/6  میلیون تومان 6باالتر از   65 

 12 -  بدون پاسخ

  

  سال میزان و انواع حمایت والدین از فرزندان بزرگ

سال را نشان  ها و نمره شاخص کلی حمایت پدران و مادران از فرزندان بزرگتوزیع پاسخ 2جدول 
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سال در سطح  شود، حمایت والدین از فرزندان بزرگطور که در این جدول مشاهده میهماندهد.  می

درصد از مادران در  12/78درصد از پدران و  46/71نسبتا باالیی گزارش شده است. به طوري که 

ت کنند. حمایت عاطفی بیشترین و حمای سال خود حمایت می سطح متوسط و باالتر از فرزندان بزرگ

سال از پدران و مادران است. حمایت مالی پدران از  مالی کمترین حمایت دریافت شده فرزندان بزرگ

سال از مادران  سال بیش از مادران بوده و ابعاد دیگر حمایت دریافت شده فرزندان بزرگ فرزندان بزرگ

ناداري بیش از در سطح معناداري بیش از پدران بوده است. به طور کلی حمایت مادران در سطح مع

  پدران گزارش شده است.
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  سال گویان بر حسب حمایت والدین از فرزندان بزرگ : توزیع پاسخ2جدول 

 
1  Sign Test  

    مادر  پدر  

  1آزمون آماري عالمت  تعداد  زیاد  تاحدودي  کم  اصال  تعداد  زیاد  تاحدودي  کم  اصال

پند و نصیحت خوب از میزان 

  والدین 

9/3  4/17  4/33  3/45  738  2  9/10  9/27  2/59  900  Z= 325/8 -  

Sig= 000/0  

مندي به  زندگی  میزان عالقه

  تانشخصی

7/4  7/19  9/24  7/50  737  8/2  1/11  9/22  2/63  899  Z=  491/7 -  

Sig= 000/0  

میزان خدمات مراقبتی والدین از 

  شما 

5/9  4/27  7/29  4/33  738  9/8  9/20  32  2/38  898  Z= 548/5 -  

Sig= 000/0  

از میزان حمایت عاطفی والدین 

  شما 

3/4  8/12  28  9/54  741  3/2  6/6  23  1/68  898  Z= 206/8-  

Sig= 000/0  

=Z  899  9/25  2/30  7/29  2/14  260  5/30  5/26  30  13  حمایت مالی والدین از شما میزان  507/1 -  

Sig= 132/0  

حمایت والدین از فرزندان 

  سال بزرگ

08/7  46/

21  

5/28  96/

42  

8/642  04/6  84/15  2/27  92/

50  

8/898  Z= 118/8-  

Sig= 000/0  
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  سال کننده میزان و انواع حمایت والدین از فرزندان بزرگعوامل تعیین

گیري نهایی بر تحلیل چندگانه استوار خواهد شد، اما، ارزیابی روابط دومتغیري هرچند نتیجه

همبستگی دو متغیره و  3میزان حمایت و متغیرهاي مستقل خالی از فایده نیست. جدول شماره 

 دهد. ج آزمون این روابط را نشان مینتای

  هاي تحقیق : نتایج آزمون دو متغیره فرضیه3جدول 

 
 درصد 1

  پدر مادر

  پایین متوسط باال آزمون آماري پایین متوسط باال آزمون آماري

 -118/0تااو بی= 
 P 000/0مقدار= 

  -086/0تااوبی=  2/31 3/35 5/33
  P 014/0مقدار= 

  سن والدین  لسا 60کمتر از  9/331 8/24 3/41

  سال 75-60 6/33 6/38 8/27 6/30 8/42 6/26

  سال 75بیشتر از  9/42 6/30 5/26 5/47 1/36 5/16

  078/0تااو بی= 
 P 014/0مقدار= 

 017/0تااو بی=  7/34 4/38 8/26
  P 626/0مقدار= 

  درآمد والدین  میلیون 3کمتر از  5/35 6/31 9/32

  میلیون 5/4-3 9/35 6/38 5/25 8/25 9/41 3/32

  میلیون 5/4باالتر از  3/30 3/30 3/39 20 28 52

  169/0وي کرامرز= 
 P 000/0مقدار= 

  053/0وي کرامرز =  9/40 6/39 5/19
 P 357/0مقدار= 

  سالمت والدین  پایین   4/37 4/34 2/28

    باال 5/33 1/33 3/33 8/28 4/37 8/33

  101/0وي کرامرز= 

 P 010/0مقدار= 

  182/0وي کرامرز=  9/37 1/38 9/23

 P 000/0مقدار= 

  تضاد زناشویی  دارد 3/43 3/32 4/24

  ندارد 2/27 2/35 6/37 7/29 9/38 4/31

  -111/0تااوبی= 
 P 000/0مقدار= 

  -096/0تااوبی=  9/21 1/32 46
 P 006/0مقدار= 

  تعداد فرزندان  فرزند  2و  1 9/31 7/20 4/47

  فرزند  4و  3 33 7/38 3/28 1/34 7/41 2/24

  فرزند 4بیشتر از  1/39 6/33 3/27 8/37 2/37 9/24

  -099/0تااوبی= 
  P 001/0مقدار= 

  -014/0تااوبی=   32  4/31  6/36
  P 673/0مقدار= 

  سن فرزندان  سال  30کمتر از   7/33  1/30  2/36

  سال  40-30  7/36  6/32  7/30  9/30  2/39  9/29

  سال  40بیشتر از   2/31  7/39  1/29  38  4/41  6/20

  -050/0تااو بی= 
  P 091/0مقدار= 

  -092/0تااوبی=   9/31  1/39  29
  P 004/0مقدار= 

  درآمد فرزندان  میلیون 3کمتر از   33  3/31  8/35

  میلیون 3-5/4 36 7/36 3/27 3/33 1/35 5/31

  میلیون 5/4باالتر از  9/38 3/41 8/19 8/38 6/40 6/20

  205/0= تااوبی
 P 000/0مقدار= 

  273/0تااوبی=   52  9/32  1/15
 P 000/0مقدار= 

حمایت فرزندان   پایین  5/61  5/25  13
سال از  بزرگ

  والدین
  متوسط   8/24  2/41  34  2/29  4/40  3/30

  باال  7/24  4/33  8/41  8/24  9/40  3/34

  235/0وي کرامرز= 
 P 000/0مقدار= 

  378/0وي کرامرز=  9/30 7/39 4/29
 P 000/0مقدار= 

 تضاد با والدین دارد  4/85 11 7/3

 ندارد 5/28 3/36 2/35 9/75 2/17 9/6

  038/0وي کرامرز= 
 P 514/0مقدار= 

  175/0وي کرامرز=  4/39 9/37 7/22
 P 000/0مقدار= 

خواهر و برادر  دارد  6/63 6/23 7/12
  ندارد  5/32  6/34  9/32 3/33 6/38 1/28 ناتنی

  074/0کرامرز= وي 
 P 086/00مقدار= 

  251/0وي کرامرز=  8/48 6/32 6/18
 P 000/0مقدار= 

طالق والدین یا    دارد  6/74 6/18 8/6
  ندارد  2/31  1/35  7/33 8/32 39 2/28  والدین تاتنی

  -130/0تااوبی=
 P 000/0مقدار= 

  -148/0تااوبی=  24 2/38 8/37
 P 000/0مقدار= 

  حله یا منطقهیک م 5/25 1/34 4/40
منطقه دیگر یا  یک  3/33 2/35 5/31 3/36 8/40 9/22 فاصله جغرافیایی

 استان

استان دیگر یا خارج از  1/44 9/30 25 2/40 2/35 6/24
 کشور
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شود، با افزایش سن پدر و مادر، حمایت والدین از فرزندان مشاهده می 3طور که در جدول همان

ارزیابی همبستگی بین درآمد والدین و حمایت از یابد.  ري کاهش میسال در سطح معنادا بزرگ

دهد که تنها افزایش درآمد مادران است، که با حمایت از فرزندان، آن سال نشان می فرزندان بزرگ

سطح معناداري این رابطه فرض صفر بودن همبستگی را مورد هم نه چندان قوي، همبسته است. 

تر بین ت رابطه به لحاظ نظري مهم و معنادار است. همبستگی نسبتاً قويدهد، اما جهتردید قرار می

  شان از فرزندان اثر مستقیم دارد. سالمت مادران و حمایت آنان هم مانند درآمد، بر حمایت

دهد ولی عدم وجود صفت در دو ویژگی عدم وجود تضاد زناشویی، حمایت والدین را افزایش می

سال  تنها به افزایش حمایت پدران از از فرزندان بزرگ "طالق والدین" و دوم "فرزندان ناتنی"یکی 

سال مستقل  دهد که حمایت مادران از فرزندان بزرگشود. رابطه دو متغیر اخیر، نشان میمنجر می

از وجود فرزندان ناتنی و طالق بین پدر و مادر است، اما وجود مناسبات منفی زناشویی بین آنان بر 

  والدین اثر منفی دارد.حمایت هر دو 

سال  شان از فرزندان بزرگ اگرچه با ضریب همبستگی ضعیف، اما والدین با فرزند بیشتر، حمایت

سالی که در سن باالتر هستند، دور از انتظار  کمتر است. کاهش حمایت مادران از فرزندان بزرگ

است. در عوض فرزندان با  سال مستقل از سن فرزندان نیست. هرچند حمایت پدران از فرزندان بزرگ

حمایت در آن گروه از فرزندان که کنند. تر، حمایت بیشتري از پدر خود دریافت میدرآمد پائین

به طور داراي مناسبات حمایتی از والدین خود هستند، و تضادي با والدین خود ندارند، بیشتر است. 

هاي مهم در حمایت از فرزندان هکنندکلی صمیمیت و روابط مثبت بین والدین و فرزندان تعیین

حمایت اند و یا والدین ناتنی دارند،  شان از یکدیگر جدا شده سال هستند. افرادي که والدین بزرگ

کنند. هر چه فاصله جغرافیایی بیشتر باشد، حمایت والدین کاهش  میکمتري از پدران دریافت 

سال را نشان  یت والدین از فرزندان بزرگتحلیل چند متغیره عوامل اثرگذار بر حما 4یابد. جدول  می

  دهد.  می
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  1والدین از فرزندان بزرگسال  کننده حمایت: تحلیل رگرسیون ترتیبی عوامل تعیین4جدول 

  

 
 شد.با دهنده معنادار بودن میاست و ستاره نشانEstimate) اعداد درون جدول مقدار برآورد ( 1

حمایت مادر از 

  فرزندان بزرگسال

حمایت پدر از 

 فرزندان بزرگسال

  

  )75پدر/مادر(مرجع: باالتر از  سن  سال  60کمتر از  ٭442/0 ٭616/0

  سال  60 -75  308/0  ٭638/0

 درآمد  پدر/مادر (مرجع: باال) پایین  -196/0 -468/0

 متوسط ٭- 395/0 - 382/0

 سالمت  پدر/مادر (مرجع: باال) -136/0 *- 380/0

 تضاد زناشویی والدین(مرجع: باال) ٭347/0 ٭360/0

  فرزند) 4تعداد فرزندان (مرجع: بیشتر از   فرزند 2و  1  ٭603/0  ٭555/0

  فرزند 4و  3  152/0  -056/0

 40سال(مرجع: باالتر از  سن فرزندان بزرگ  سال  30کمتر از  ٭-367/0 - 088/0

  سال 30-40 ٭- 328/0 - 108/0  سال)

  سال (مرجع: باال) درآمدفرزندان بزرگ   پایین  ٭588/0 391/0

  متوسط  ٭422/0  421/0

والدین  سال از حمایت فرزندان بزرگ پایین  ٭- 835/0 ٭- 013/1

  متوسط  - 023/0  - 103/0 (مرجع: باال)

 تضاد با  پدر/مادر (مرجع: باال) ٭692/1 *873/1

 (مرجع: ندارد)خواهر و برادر ناتنی   -196/0  205/0

  (مرجع: دارد)طالق والدین یا والدین ناتنی   533/0  431/0

یا فاصله جغرافیایی(مرجع: استان دیگر    یک محله یا منطقه  179/0 291/0

  منطقه دیگر یا یک استان 118/0 - 085/0  خارج از کشور)

  سال (مرجع: زن) جنس  فرزندان بزرگ   - 127/0 *- 409/0

سال (مرجع:  تحصیالت فرزندان بزرگ  زیر فوق دیپلم - 139/0 069/0

  باالتر از  لیسانس)

    فوق دیپلم و لیسانس  - 187/0 173/0

  سال (مرجع: متاهل) گوضعیت تاهل فرزندان بزر  -164/0 - 321/0

سال  اشتغال فرزندان بزرگ   - 023/0 042/0

 (مرجع:غیرشاغل)

 تحصیالت پدر/مادر(مرجع: دانشگاهی) زیر دیپلم - 121/0 - 292/0

  دیپلم و پیش - 199/0 - 197/0
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هاي مناسبی بوده و  هاي رگرسیون ترتیبی،مدل دهد، مدل نشان می 4چنانکه جدول شماره 

متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتایج آزمون نکوئی برازش نیز نشان 

ها از برازش قابل قبولی برخوردار است. با افزایش سن والدین، با افزایش تضاد  ین مدلدهد ا می

سال با والدین، حمایت والدین از  زناشویی، با افزایش تعداد فرزندان، و با افزایش تضاد فرزندان بزرگ

سال  زرگبابد. عوامل اثرگذار بر حمایت پدران و مادران از فرزندان ب سال کاهش می فرزندان بزرگ

سال ایشان کمتر است،  هایی نیز دارند. پدرانی که درآمد باالتري دارند؛  درآمد فرزندان بزرگ تفاوت

سال خود، حمایت بیشتري دارند. مادرانی که سالمت باالتري  در سطح معناداري از فرزندان بزرگ

ادران در سطح سال خود، حمایت بیشتري دارند. م دارند؛ در سطح معناداري از فرزندان بزرگ

درصد از  8/31بین توانایی تبیین  معناداري از دختران خود حمایت بیشتري دارند. متغیرهاي پیش

سال  درصد از حمایت مادران از فرزندان بزرگ 22توانایی تبیین و سال  حمایت پدران از فرزندان بزرگ

  را دارا هستند.

  

  گیري بحث و نتیجه

ی به این سئواالت داشته که حمایت والدین از فرزندان گوی این تحقیق کوششی در جهت پاسخ

  ها نشان داده:  یافتهسال به چه میزان و متاثر از چه عواملی است؟  بزرگ

سال در سطح نسبتا وسیعی وجود دارد. این حمایت در ابعاد  حمایت والدین از فرزندان بزرگ -

مندي به زندگی شخصی و حمایت  طوري که پند و نصیحت، عالقه سان نبوده است. به مختلف یک

حمایت مادر از 

  فرزندان بزرگسال

حمایت پدر از 

 فرزندان بزرگسال

  

 مرجع: سایر)زندگی پدر/مادر با هم( 272/0 156/0

505/187  261/233  Chi-Square  Model Fitting Information  

  درجه آزادي 27 27

000/0 000/0 pمقدار 

657/1698  563/1351  ChiSquare  Pearson  Goodness of-
Fit 1617 1343 درجه آزادي 

077/0 429/0  Pمقدار 

265/1636  943/1290  ChiSquare 

Deviance 1617 1343 آزادي درجه 

363/0 843/0  Pمقدار 

220/0  318/0  Nagelkerke    Pseudo R Square  
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تر  عاطفی، در سطح باال گزارش شده، اما حمایت ابزاري و حمایت مالی در سطحی به مراتب پایین

 ؛1990مطالعات متعدد دیگر بوده است (رسی و رسی، گزارش شده است. این یافته همراستا با 

؛ کنی و اولنبرگ، 2018ن، ؛  درك و همکارا2012داکسترا و کامتر، ؛  2011داتلند و همکاران، 

  ). 1396حصاري، ؛ 1992

سان نبوده و حمایت مادران به طور  سال یک میزان حمایت پدران و مادران از فرزندان بزرگ -

بنابراین کلی و در همه ابعاد به استثناي حمایت مالی، در سطح معناداري بیش از پدران بوده است. 

داتلند، سال، جنسیت والدین است.  از فرزندان بزرگیکی از عوامل اثرگذار بر حمایت والدین 

) 2009فینگرمن، میلر، بردیت و زاریت ()، 2008( پرولکس و هلمز)، 2011هرلوفسن و لیما (

  اند.  هاي مشابهی را گزارش کرده یافته

یابد.  در سطح معناداري کاهش میسال  بزرگبا افزایش سن پدر و مادر، حمایت از فرزندان  -

ها کاهش نیافته ولیکن  ) نشان دادند که اهمیت خانواده2007و همکاران ( 1درپساین یافته  مشابه با

حصاري  .دهند والدین در مرحله آشیانه خالی زمان کمتري را به روابط بین نسلی اختصاص می

  یابد. ها کاهش می ) نیز نشان داده که انتقاالت پرداختی والدین با افزایش سن آن1396(

سال در سطح معناداري کاهش  یش تضاد زناشویی، حمایت والدین از فرزندان بزرگبا افزا -

سالی که با والدین خود تضاد بیشتري دارند، به طور معناداري از  یابد. همچنین فرزندان بزرگ می

  تر والدین برخوردار هستند.  حمایت پایین

هستند در سطح معناداري حمایت برخوردار  حمایت ارائه شده باالتريپدران و مادرانی که از  -

)، 2007همراستا با این یافته سوتر، سیکریست و پیلمر (سال خود دارند.  بیشتري از فرزندان بزرگ

) نیز روابط متقابل میان والدین و فرزندان 2012)،  جرتز و همکاران (1990رسی و رسی (

  اند.  سال را نشان داده بزرگ

سال در سطح معناداري کاهش  والدین از فرزندان بزرگبا افزایش تعداد فرزندان حمایت -

فرزندان چهار برابر بیشتر از کسانی  ) نیز نشان داده تک2013امري (یابد. همراستا با این یافته،  می

  کنند احتمال دریافت منابع مالی را دارند.  که در یک خانواده با چهار فرزند زندگی می

هایی نیز مشاهده  سال تفاوت و مادران از فرزندان بزرگ در عوامل اثرگذار بر حمایت پدران -

  که:  شود. از جمله این می

سال خود دارند.  پدران با درآمد باالتر، در سطح معناداري حمایت بیشتري از فرزندان بزرگ -

)، 2013)، جانسون (2002)، هنرتا و همکاران (2015فینگرمن و همکاران (همراستا با این یافته 

اند، والدین داراي درآمد و دارایی بیشتر،  ) نیز نشان داده1396حصاري () و  2005اس ( شونی و ر

 
1 Der Pas 
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) نشان 2006متفاوت با این یافته گروندي و هنرتا (دهند. انتقاالت بیشتري به فرزندان انجام می

د به تر ممکن است به دلیل تعداد فرزندان نیازمن پایین اجتماعی - با موقعیت اقتصادي دادند والدین

  حمایت، پشتیبانی بیشتري داشته باشند. 

سال خود با درآمد کمتر، حمایت بیشتري دارند.  پدران در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

اند، والدین  ) نیز نشان داده2008( )، و بري2018)، درك و همکاران (2009فینگرمن و همکاران (

 کنند. به فرزندان نیازمند خود کمک بیشتري می

سال خود با سن باالتر، حمایت بیشتري دارند.  پدران در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

تر حمایت بیشتري داشته باشند و این یافته، شاید به  فرض ما این بود که فرزندان در سنین پایین

مغایر  د.تر فرزندان، در سنیین باال مرتبط باشد و چرایی آن نیاز به تحقیقات بیشتري دار نیاز گسترده

سال،  نشان دادند وقتی فرزندان بزرگ) 1396حصاري () و 2018با این یافته درك و همکاران (

  کوچکتر باشند، کمک والدین بیشتر است. 

سال خود، حمایت  مادرانی که سالمت باالتري دارند؛ در سطح معناداري از فرزندان بزرگ -

  بیشتري دارند. 

سوتر، ران خود حمایت بیشتري دارند. همراستا با این یافته مادران در سطح معناداري از دخت -

  مادران از دختران حمایت بیشتري دارند. ) نیز نشان دادند که 2007سیکریست و پیلمر (

سالی نیز از سوي والدین خود به  که فرزندان در سنین بزرگتوان نتیجه گرفت،  به طور کلی می

سان نبوده و حمایت  سال در همه ابعاد یک رزندان بزرگشوند. حمایت والدین از ف خوبی حمایت می

تر حمایت والدین در این دو بعد  باشد. سطوح پایین تري می ابزاري و حمایت مالی در سطح پایین

هاي  سال یا به فقدان توانایی در والدین مرتبط است. دیگر یافته احتماال به عدم نیاز فرزندان بزرگ

کنند. به عنوان مثال هر چه سن والدین کمتر باشد، درآمد  تقویت می این پژوهش نیز این نتیجه را

سال کمتر باشد و تعداد  ایشان بیشتر باشد، سالمت والدین بیشتر باشد، درآمد فرزندان بزرگ

سال بیش از  یابد.  حمایت مادران از فرزندان بزرگ فرزندان کمتر باشد، حمایت ایشان افزایش می

مادران از دختران خود در سطح باالتري حمایت دارند. حمایت بیشتر مادران پدران بوده و به ویژه 

نیز به توانایی ایشان مرتبط است. به عنوان مثال در حمایت مالی که عمدتا زنان توانایی کمتري 

دارند، حمایت مادران کمتر از پدران است. در عین حال روابط متقابل میان والدین و فرزندان 

بوده و والدینی که حمایت بیشتري دریافت کنند، حمایت بیشتري نیز ارائه خواهند  سال برقرار بزرگ

سال را تحت تاثیر خود قرار میدهد و در  داد. ساختار خانواده نیز حمایت والدین از فرزندان بزرگ

یابد. به عنوان مثال در تضاد زناشویی یا تضاد  صورت شکننده بودن، حمایت والدین کاهش می

  باشد.  سال حمایت والدین کمتر می ا فرزندان بزرگوالدین ب

  شود.  هاي تحقیق پیشنهادهاي اجرایی و مطالعاتی به شرح زیر ارائه می بر اساس یافته
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سال در  هاي این تحقیق نشان داد حمایت والدین از فرزندان بزرگ یافته آموزش و افزایش آگاهی:- 

سال در سطح  گرایی در روابط والدین و فرزندان بزرگخورد. بنابراین فرد اي به چشم می سطح گسترده

سال  توان با عدم نیاز فرزندان بزرگ گسترده وجود ندارد. عدم گستردگی حمایت ابزاري را نیز می

تواند به عدم امکانات مالی والدین مرتبط باشد. بنابراین  تر بودن حمایت مالی نیز می توجیه نمود. پایین

سال در سطح قابل  آموزش داده شود که روابط میان والدین و فرزندان بزرگ در سطح کالن و خرد باید

تواند دغدغه  ها در آموزش این موارد سهم به سزایی دارند. آگاهی در این حوزه می قبولی است. رسانه

ریزان اجتماعی و عامه مردم را کاهش دهد و نشان دهنده این واقعیت است که نیازي به برخی  برنامه

سال و والدین نیست. از سوي دیگر تقویت امکانات اقتصادي والدین  ها در روابط فرزندان بزرگ مداخله

سال اثرگذار باشد و اگر قرار است مداخالت  تواند در افزایش حمایت والدین از فرزندان بزرگ می

  سیاستی ایجاد شود، افزایش رفاه اقتصادي افراد در اولویت است. 

سال از رابطه با مادران بیش از  دران است و رضایت فرزندان بزرگحمایت مادران بیش از پ-

تري برقرار  سال خود پیوندهاي قوي ). الزم است پدران با فرزندان بزرگ1399پدران است (مدیري، 

  کنند و عوامل موثر در تقویت این رابطه نیاز به شناسایی دارد. 

ند که روابط منفی میان والدین و روابط الزم است والدین و فرزندان آگاهی کافی داشته باش -

سال با کاهش حمایت رابطه مستقیم معنادار دارد و بیش از  منفی میان والدین و فرزندان بزرگ

سال هستند. والدین  ي حمایت والدین از فرزندان بزرگ اجتماعی تبیین کننده -متغیرهاي اقتصادي

به روابط میان ایشان با فرزندان تسري داشته و  باید آگاهی داشته باشند که روابط منفی میان ایشان

ها نیز باید ایفاي وظیفه نمایند. بررسی عوامل اثرگذار بر تضاد زناشویی و  در ایجاد این آگاهی رسانه

  سال الزم است شناسایی شده و در جهت کاهش آن اقدام شود. تضاد میان والدین و فرزندان بزرگ

رآمد باالتر و حمایت مادران با سالمت باالتر از فرزندان که دیدیم حمایت پدران با د چنان-

سزایی  سال بیشتر است. بنابراین توانمندسازي والدین به لحاظ اقتصادي و فیزیکی از اهمیت به بزرگ

تواند نشان دهنده این باشد که خود والدین از منابع  تر والدین می برخوردار است. حمایت مالی پایین

بنابراین ممکن است با باالتر رفتن قدرت اقتصادي والدین، حمایت از فرزندان مالی غنی نیستند و 

  سال تقویت شود.   بزرگ

هاي مهارت  ها، کالس در راستاي افزایش حمایت والدین عالوه بر حمایت اقتصادي از خانواده-

  شود.  دار خانواده پیشنهاد می ارتباطی و ایجاد قوانین حمایتی دوست

سکنا، و  سکنا و غیرهم اي میان حمایت والدین از فرزندان هم تی بررسی مقایسهدر حوزه مطالعا-

سال  هاي جنسیتی در حمایت والدین از فرزندان بزرگ سکنایی و علل آن، بررسی تفاوت شیوع هم

سان توسط والدین و فرزندان در حمایت ارائه  عدم گزارش یکبا توجه به احتمال شود.  پیشنهاد می
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) نیز 2008( 1دهند)، که مندمیکر و داکسترا شده (هریک از دید خود گزارش می شده و دریافت

  گو باشند.   هاي بعدي، فرزندان و والدین، پاسخ شود در پیمایش اند، پیشنهاد می گزارش کرده
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