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Abstract

Objective: This paper examines the family experiences of American elders. As life 
expectancy has increased, today, focusing on the family life of older Americans 
is a matter of change, not continuity. Although some of the linkages are obvious, 
such as the role of women as caregivers and the vulnerability of the elderly, the 
changes that have taken place are far more important.

The main reason for this is the longer life expectancy, and unlike other stages of 
life, this phenomenon did not exist for many previous generations; they died very 
soon, while most Americans today are in their seventies and eighties, with the 
family complications of the early years as well as issues with their children and 
grandchildren. 

On the other hand, one of the challenges of an aging population structure is how 
to care for the growing number of older people. This is true when one considers 
the costs of government programs to support the elderly, such as social security 
at the macro-level, and interpersonal care at the micro-level. In addition, the 
elderly population is increasingly diverse not only in terms of race but also in 
terms of relationship status and family functions. Most of them take care of their 
grandchildren temporarily, regularly, or permanently; and the growth of migration 
is enhancing the racial-ethnic diversity of the elderly population.

Keywords: Family, Senior Adults, The United States, Intergenerational Relations, 
Parents. 
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بررسی زندگی خانوادگی سالمندان در ایاالت متحده آمریکا  
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 چکیده
در این مقاله به زندگی خانوادگی سالمندان آمریکایی پرداخته می شود و تعریف سالمندی، زمینۀ 
جمعیت شناختی سالمندان، روابط زناشویی در میان سالمندان، پدربزرگ/مادربزرگ بودن، مسئلۀ 
مراقبت از نوه ها، تبادیت بین نسلی و پیچیدگی خانوارهای سالمند مورد بررسی قرار می گیرند. از 
آن جا که امید به زندگی نسبت به گذشته بیش تر شده است، تمرکز بر زندگی خانوادگی آمریکایی های 
از  نه مسئلۀ پیوستگی. گرچه برخی  به مسئلۀ دگرگونی است و  معطوف  امروزی عمدتاً  سالمند 
سالمندان  آسیب پذیری  و  مراقب  به عنوان  سالمند  زنان  نقش  مانند  هستند،  آشکار  پیوستگی ها 
فقیر، اما دگرگونی های ایجادشده به مراتب مهم تراند. امروزه بیشتر آمریکایی ها در دهه های هفتاد و 
هشتادسالگی زندگی شان قرار دارند و پیچیدگی های خانوادگی سال های اولیۀ زندگی و نیز مسائل 
مربوط به فرزندان و نوه های شان را به همراه دارند. از سوی دیگر، یکی از چالش های ساختار جمعیتی 
مسن این است که چه  کسانی از افراد سالخورده، که تعدادشان رو به افزایش است، مراقبت خواهند 
کرد. این امر زمانی اهمیت می یابد که فرد در سطح کالن، هزینه های برنامه های دولتی برای حمایت 
از سالمندان، مانند تأمین اجتماعی، و در سطح خرد، مراقبت های بین فردی را مد نظر قرار دهد. 
افزون براین، جمعیت سالمند نه تنها به لحاظ نژاد، بلکه از نظر وضعیت ارتباط و نقش های خانوادگی 
به طور فزاینده ای متنوع است. بیشتر سالمندان به طور موقت، منظم و یا دائم از نوه های شان مراقبت 

می کنند؛ و رشد مهاجرْت افزایش دهندۀ گوناگونی نژادی- قومی جمعیت سالمند است.

واژگان کلیدی: خانواده، سالمندان، ایایت متحده، روابط بین نسلی، والدین.
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  1. مقدمه
دانا یک مادربزرگ 48ساله است. او نقش خودا را به عنوان یک »هم بازی« توصیف می کند: »اصویً 
نوه ها اینجا می آیند و ما با هم بازی می کنیم و چیزی شبیه این... هرگز آنها را به قرار مالقات پزشک یا 
هر چیز دیگری نمی برم. تقریباً نقش یک هم بازی را دارم؛ ما فقط کارهای سرگرم کننده انجام می دهیم. 
کارتون های زیادی تماشا می کنیم« )هرینگتون مایر، 2014: 42-41(. مارتا، 54ساله، نیز خودا را 
چیزی شبیه همین توصیف می کند: »من فقط با آ نها بازی می کنم: نقش پرکنندۀ اوقات فراغت را بر 
عهده دارم. من فقط بازی می کنم و با آنها سرگرم می شوم« )ص 41(. پدربزرگ و مادربزرگ های دیگر، 
مانند دیِین 57ساله، نقش مهم تری در زندگی فرزندان و نوه هایشان بازی می کنند. او مادربزرگ بودن 
را به عنوان »بهترین کار در جهان« توصیف می کند )صفحه 1(، اما همچنین می گوید: »گاهی اوقات 
فقط یک روز استراحت می خواهم. دیروز خیلی دوست داشتم ُچرتی بزنم، ولی مجبور بودم از نوه ها 
مراقبت کنم و ظرف ها را بشویم« )ص 9(. دیِین دائماً از سوی دخترا برای کمک فراخوانده می شود، 
که معمویً مجبور به انجام آن است. او عاشق نوه هایش است و کمک به دخترا را باارزا می داند، اما 
او نیز خسته می شود و باید استراحت کند. ابهامی مشابه از سوی فرزندان بالغ و نوه هایی که از والدین 
سالخوردۀ خود مراقبت می کنند، بیان شده است. آنها والدین خود را دوست دارند و از اینکه می توانند 
از آنها مراقبت کنند خرسندند، اما این گونه مراقبت ها هزینه های قابل توجهی به همراه دارد، از جمله 

افسردگی، فشار مالی، و محدودیت های زمانی )سیلوراستاین و گیاروسو، 2010(.

تصور معمول از سالمندان در ایالت متحده میان پیر دلسوز و فرد ناتوان منزوی در نوسان است. گرچه 
هستند کسانی که در حد نهایی یکی از دو سوی این تصور قرار دارند، اما واقعیت این است که تصور 
بیشتر افراد در بینابین این دو است. بسیاری از آمریکایی های سالخورده روابط نزدیکی با فرزندان 
بالغ و نوه های خود دارند؛ اما تنش ها، تضادها، و بیگانگی های بین نسلی نیز در میان آنها شایع است. 
گرچه بیشتر مردان و زنان سالخوردۀ غیرمتأهل به تنهایی زندگی می کنند، آنها این شیوۀ زندگی را 
ترجیح می دهند. همان گونه که دی، یک زن 80ساله در نیویورک، گفت: »من دخترم را دوست دارم. 
می دانم که او نیز مرا دوست دارد، اما نمی توانم با او و شوهرا به خوبی کنار بیایم. هر دوی آنها مرا 
به مرز جنون می کشانند« )کلیننبرگ، 2012(. هنجارهای فردگرایانۀ آمریکایی به گونه ای هستند که 
سالمنداِن متولد آمریکا می خواهند تا حد امکان استقالل خود را حفظ کنند، تا زیر بار منت اعضای 

خانوادۀ خود نروند.

این مقاله تجارب خانوادگی سالمندان را بررسی می کند. امروزه سالمندان زندگی طوینی تر و سالم تری 
دارند و زندگی خانوادگی آنها به طور فزاینده ای پیچیده تر شده است. آسیب پذیری اقتصادی نسل های 
جوان تر به این معنی است که آ نها به حمایت والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان متکی اند و متقاباًل 
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فرزندان و نوه ها، با حمایتی به ارزا میلیاردها دیر، از خویشاوندان سالخوردۀ خود مراقبت می کنند. 
ازآنجا که امید به زندگی1 طوینی تر از آن است که تاکنون بوده، مسئلۀ تغییْر بیش از مسئلۀ تداوْم 

تجارب خانوادگی آمریکایی های سالمند را در عصر حاضر مشخص می کند.

  2. تعریف سالمندی
مانند گذار به بزرگسالی، گذار به سالمندی نیز پدیده ای دوپهلو2 است که با شاخص های سنی و رفتاری 
نشان داده می شود. یک شخص می تواند در 50سالگی به عضویت AARP )که قباًل به عنوان انجمن 
آمریکایی افراد بازنشسته شناخته می شد( دربیاید، یا در 55سالگی مشمول تخفیفات ویژۀ سنین 
بایتر گردد، و یا بسته به سن تولد، در سنین بین 65 و 67 سالگی مزایای کامل تأمین اجتماعی را 
دریافت کند. بازنشستگی، اغلب به عنوان یکی از نشانه های رفتاری سالمندی به کار می رود؛ اما در مورد 
یک پنجم آمریکایی های 65 سال و بایتر که هنوز جزو نیروی کار هستند، از جمله 11 درصد از افراد 
74 تا 79ساله چه می توان گفت؟ آیا آنها »سالمند« محسوب نمی شوند؟ یکی دیگر از نشانه های رایج 
سالمندی، »پدربزرگ یا مادربزرگ بودن3« است، اما در ایایت متحده سن متوسط برای پدربزرگ یا 
مادربزرگ شدن برای اولین بار، 49 سال برای زنان و 52 سال برای مردان است )لئوپولد و اسکوپک، 

2015(، که خیلی پایین تر از سنی است که برای سن پیری بیشتر مردم در نظر گرفته می شود.

مرکز پژوهشی پیو )2009( با انتخاب نمونه ای آماری از آمریکایی ها در سطح ملّی دربارۀ ادراک و 
تجربیات آنها از سالمندی سؤال کرد. با توجه  به نظر پاسخ دهندگان، متوسط سن افراد برای این که 
سالمند محسوب شوند 68 سال است، اما هنگامی که این ادراک را در بازه های مختلف سنی بسنجیم، 
همه چیز پیچیده تر می شود: پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال معتقدند سن پیری از 60 سالگی شروع 
از 65 سال سن  افرادی که بیش  را در 70 سالگی و  می شود، درحالی که میانساین آستانۀ پیری 
از پاسخ گویان در  این مرکز همچنین  از 74 سالگی شروع می شود.  دارند می گویند که سالمندی 
مورد شاخص های رفتاری سالمندی پرسید. از نظر بیشتر پاسخ دهندگان، فرد سالمند کسی است که 
نتواند به طور مستقل زندگی کند و یا قادر به رانندگی نباشد. حدود نیمی از آنها نیز کسی را سالمند 
می دانستند که نام های آشنا را فراموا کرده است یا در حال از دست دادن سالمتی اا باشد. به 
باور اقلیت قابل توجهی نیز عالئم پیری عبارت اند از: مشکالت کنترل ادرار، عدم فعالیت جنسی، یا 
بازنشستگی. به گفتۀ تعداد بسیار اندکی نیز داشتن نوه یا داشتن موهای سپید، یک شخص را پیر 

جلوه می دهد.

1.  Life Expectancy
2. Ambiguous
3. Grandparenthood
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اغلب محققان، سن 65 سال را برای تعریف آستانۀ سن سالمندی آمریکایی ها به کار می برند. بااین حال، 
تجارب افراد 65ساله اغلب کاماًل متفاوت از افراد 85ساله است، هرچند ما تمایل داریم آنها را نیز در 
همان دسته قرار دهیم. برخی از محققان سعی کرده اند با تقسیم افراد سالخورده به سه گروه این 
مشکل را حل کنند: سالمندان جوان1 )65 تا 74 سال(، سالمندان پیر2 )75 تا 84 سال( و سالمندان 
بسیار پیر3 )85 سال و بایتر(. تقریباً تجربۀ تمام رخدادهای دورۀ سالمندی، از وضعیت سالمت گرفته 
تا وضعیت بازنشستگی و تمهیدات زندگی، برای هرکدام از این سه گروه سنی متفاوت است؛ برای 
مثال، سالمنداِن جوان به احتمال بیشتری جزء نیروی کار هستند و میزان سالمت سالمندان بسیار پیر 
به احتمال قوی پایین تر است. بحث در مورد هر سه ردۀ سنی به عنوان یک گروه واحد و همگن دشوار 
است. اینکه شما چگونه سن را تقسیم بندی کنید مهم نیست، اما یک چیز روشن است: سالمندی 
برای دیگران است )مرکز پژوهشی پیو، 2009(. بیشتر افراد بایی 65 سال می گویند که آنها احساس 
پیری نمی کنند. حتی در میان افراد 75ساله و بایتر، تنها یک سوم آنها گفته اند احساس پیری می کنند. 

آشکارا،سن از نگاه مشاهده کننده تعریف می شود.

  3. زمینۀ جمعیت شناختی
برای فهم تجربیات خانوادگی آمریکایی های سالمند، ابتدا با دیدگاه کالن جمعیت سالخوردۀ ایایت 
متحده شروع می کنیم. شکل )1( نشان دهندۀ ساختار سنی و جنسی جمعیت ایایت متحده است که 
هرم جمعیتی نامیده می شود. در سمت چپ این شکل که داده های مربوط به سال 1900 را نشان 
می دهد، می توانید ببینید که چرا این ساختار را هرم جمعیتی می نامند: توزیع داده ها به صورت یک 
هرم است، با پایۀ گسترده ای متشکل از تعداد زیادی از افراد در سنین پایین تر و رأس باریک تر، که 
منعکس کنندۀ تعداد جمعیت کم تری در سنین بایتر است. در شرایط مرگ ومیر بای و باروری بای، 
مانند ایایت متحده در سال 1900، میزان هر گروه سنی، کوچک تر از گروه سنی زیر خود است. 
ساختار جمعیتی ایایت متحده در سال 2010 بسیار متفاوت به نظر می رسد. توزیع شکل، از پایین تا 
سنین بایتر، بیشتر شبیه به یک مستطیل است تا هرم، که نشان دهندۀ کاهش شدید مرگ ومیر در 
طی قرن بیستم است. بیشتر آمریکایی ها در حال ورود به دهه های 60، 70، و 80 سالگی خود هستند، 

و سن بیش از 60 هزار نفر نیز بایی 100 سال است.

1. The Young Old
2. The Old Old
3. The Oldest Old
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شکل 1. ساختار سنی و جنسی جمعیت ایاالت متحده در سال های 1۹00 و 2010
منبع: )ادارۀ آمار ایاالت متحده، 2004، 2011(.
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همان گونه که در هرم های جمعیتی مشاهده می کنید، تعداد جمعیت سالمند در طول زمان در حال 
افزایش بوده است. در سال 2013 بیش از 44,7 میلیون نفر با سن 65 سال و بیشتر از آن در ایایت 
متحده زندگی می کردند، یعنی 14 درصد کل جمعیت آن زمان، و بیش از سه برابر جمعیت سال 
1900. برآورد شده که در سال 2040 تعداد آمریکایی های 65ساله یا مسن تر، 82 میلیون نفر خواهد 
شد، یعنی بیش از یک پنجم کل جمعیت همان سال )ادارۀ سالمندی، 2014(. به طور متوسط، یک 
آمریکایی که تولد 65سالگی اا را جشن می گیرد، می تواند انتظار داشته باشد که 18 تا 20 سال دیگر 
عمر کند. عمر زنان طوینی تر از مردان است و در نتیجه، در هر گروه سنی بایی 65 سال، تعداد زنان 

نسبت به مردان بیشتر است.

بیشتر افراد مسن، به تنهایی یا با همسر خود زندگی می کنند )ادارۀ سالمندی، 2014(. در سال 2014، 
72 درصد مردان 65ساله و مسن تر با همسر خود زندگی می کردند، که این مقدار از سال 1960 به 
بعد تغییر چندانی نداشته است. آنچه دگرگون شده این است که مردان در حال حاضر، بیشتر به تنهایی 
)19 درصد( زندگی می کنند، و سهم دیگر ترتیبات زندگی، مانند زندگی با سایر بستگان، تنها 9 درصد 
است. ترتیبات زندگی زنان گوناگونی بیش تری دارد. در سال 2014، تقریباً نیمی از زنان )46 درصد( 
با همسر، 35 درصد به تنهایی، و 19 درصد باقی مانده نیز به شکل هایی دیگر زندگی می کردند. در سال 
1960، این درصدها به ترتیب 35 درصد، 23 درصد و 42 درصد بودند. این دگرگونی ها برای مردان 
و زنان منعکس کنندۀ انتظارات زندگی طوینی تر و پیشرفت های حوزۀ سالمت است که اجازه می دهد 
آمریکایی ها در سنین پیری مستقل باقی بمانند. در سال 2010، تنها 3,5 درصد از افراد 75 تا 84ساله 
در یک محیط سازمانی مانند خانۀ سالمندان یا مراکز مراقبتی زندگی می کردند، اگرچه این مقدار برای 

افراد 85ساله و مسن تر به 13درصد افزایش یافته بود )ادارۀ بودجه کنگره، 2013(.

یکی دیگر از دییل تنهازیستن بیشتر آمریکایی های سالمند این است که آنها می توانند از عهدۀ این 
کار برآیند. نرخ فقر برای افراد 65ساله و بایتر، 9,5 درصد است که 30 درصد کمتر از نرخ فقر افراد 
18 تا 64ساله و بیش از 50 درصد کمتر از نرخ فقر کودکان است؛ اما همیشه این گونه نیست. در 
سال 1959، آمریکایی های سالمند بایترین نرخ فقر را داشتند و بیش از یک سوم آنها زیر خط فقر 
بودند. دگرگونی ها در برنامه تأمین اجتماعی، که مزایایی چون تورم و ایجاد نظام بیمۀ درمانی در 
دهۀ 1960 را به همراه داشت، به کاهش فقر در میان آمریکایی های سالخورده کمک کرد. بااین حال، 
طبق شواهد موجود ممکن است این الگوها فراتر از نسل فعلی ادامه نیابند. اندکی از کارگران امروزی 
تحت پوشش کارفرمایان یا حقوق بازنشستگی قرار می گیرند؛ کاهش حقوق و دستمزد به این معناست 
که پس اندازکردن برای دورۀ بازنشستگی، با چالش های بیشتری روبه روست؛ و بودجۀ تأمین اجتماعی 

ممکن است نتواند خود را با تقاضا های روبه رشد همراه کند.
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هرچند امروزه سالمندان آمریکایی، به عنوان یک گروه، وضعیت بهتری نسبت به همتایان خود در 
مانند جمعیت جوان، سلسله مراتب های  ندارند.  برابری  آنها منفعت  اما همۀ  دارند،  50 سال پیش 
مثال،  برای  است؛  مالی  منابع  به  میزان دسترس پذیری سالمندان  نژادی، شکل دهندۀ  و  جنسیتی 
احتمال فقر زناِن سالمند در مقایسه با مردان سالمند 70 درصد بیشتر است )11,6 درصد در برابر 
6,8 درصد(. سالمندان رنگین پوست نیز نرخ فقر بایتری نسبت به سالمندان سفیدپوست دارند: 7 
درصد سفیدپوستان بایی 65 سال، درآمد زیر خط فقر دارند، که در مقایسه با 17 درصد آمریکایی های 
اسپانیایی ها درصد کمتری است.  آمریکایی های آسیایی تبار، و 20 درصد  آفریقایی تبار، 14 درصد 
مقیاس های دیگر فقر نیز تصویر پیچیده تری را ترسیم می کنند. با احتساب مواردی چون افزایش 
هزینه های پزشکی مرتبط با سالمندی و تفاوت های جغرافیایی هزینۀ زندگی، برای مقیاس های فقر، 
نرخ فقر سالمندان آمریکایی تا 15 درصد افزایش می یابد، که افزایش 50 درصدی را نسبت به مقیاس 
رسمی نشان می دهد. عالوه  بر این، 24 درصد سالمندان را می توان نزدیک به فقر در نظر گرفت، که 
درآمدشان نزدیک به خط فقر است، و نه زیر آن؛ این مقدار، عالوه بر 9,5 درصدی است که به طور 

رسمی به عنوان فقیر تعریف شده اند.

تغییر الگوهای مهاجرت نیز در حال شکل دادن به ترکیب نژادی-قومی جمعیت سالمند است. در سال 
2010، 12 درصد سالمندان 65 سال به بای متولد خارج از کشور بودند )ادارۀ منابع جمعیتی، 2013(. 
انتظار می رود تعداد جمعیت سالمند متولد خارج از کشور تا سال 2050 چهار برابر شود، یعنی چیزی 
بیش از 16 میلیون نفر. 38 درصد جمعیت سالمند متولدشده در خارج از کشور، اهل آمریکای یتین، 
29 درصد اهل آسیا، و 28 درصد اهل اروپا هستند. بیشتر این افراد، پیش از سال 1970 به ایایت 
متحده وارد شده اند و تنها 10 درصدشان کمتر از 10 سال است که در آمریکا ساکن اند. جمعیت 
سالمند متولد خارج از کشور، به احتمال زیاد در خانواده های چندنسلی زندگی می کنند، به ویژه کسانی 
که پس از سن 60 سالگی مهاجرت کرده اند. این دسته از افراد در مقایسه با همتایانشان که متولد 
آمریکا هستند، احتمایً با فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی بیش تری مواجه اند. با وجوداین، آنها نیز در 

حوزۀ سالمت مزیت هایی را نسبت به سالمندان متولد آمریکا دارند.

این دگرگونی های جمعیت شناختی سالمندان آمریکایی )یعنی زندگی طوینی تر، سالم تر، مستقل تر، و 
دسترسی نابرابر به منابع( زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار می دهند: زناشویی های مادام العمر، اکنون 
به جای 30 سال، 60 سال طول می کشند. والدینی که 20 سال را صرف پرورا کودکان خود می کنند، 
حداقل 20 سال بیشتر با فرزندان بزرگسالشان در ارتباط اند؛ پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بزرگ شدن 
نوه هایشان را می بینند و منابع مالی بین نسل ها به اشتراک گذاشته می شود. پیوندهای خانوادگی 
بین نسلی از بخش های اصلی زندگی خانوادگی هستند. باروری کمتر به معنی خواهر/برادرهای کمتر 
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است و مرگ ومیر پایین تر به این معناست که روابط نسلی عمودی -روابط میان کودکان، والدین، 
خانوادگی  زندگی  چندنسلی1،  گستردۀ  خانواده های  این  است.  مشهودتر  پدربزرگ/مادربزرگ ها-  و 

سالمندان را در سرتاسر دورۀ زندگی ساخت داده و تجارب خانوادگی آنها را شکل می بخشند.

»نسل کنونی سالمندان ]آمریکایی[، در مقایسه با نسل های پیشین، با سوابق خانوادگی و زناشویی 
زندگی  در  بیش تری  پیچیدگی های  و  ناهمگونی  کشف  حال  در  محققان  مواجه اند...  پیچیده تری 
پیامدهای مهمی برای سالمتی و رفاه فردی و  خانوادگی سالمندان آمریکایی هستند، که احتمایً 
همچنین، سیاست گذاری برای تغییر انواع حمایت های نهادی مورد نیاز سالمندان دارد« )مانینگ و 
براون، 2011: 193(. 72 درصد مردان و 46 درصد زنان 65 سال و مسن تر متأهل اند )نرخ مردان بایتر 
است، زیرا احتمال بیوه شدن زنان بیشتر است(. حدود یک چهارم سالمندان آمریکایی برای بار دوم 
یا چندم است که ازدواج کرده اند، و بقیه نیز ازدواج اولشان بوده است. حدود یک هفتم زنان سالمند 
و یک هشتم مردان سالمند طالق گرفته اند، و 4 درصد مردان و زنان بایی 65 سال هرگز ازدواج 
نکرده اند. عالوه  بر این، احتمال تأهل سالمندان سفیدپوست نسبت به سالمندان یتین تبار و آمریکایی-

آفریقایی بیشتر، و احتمال اینکه طالق گرفته باشند نیز کمتر است )مانینگ و براون، 2011(.

اگرچه ازدواج شایع ترین نوع رابطه برای سالمندان آمریکایی است، هم بالینی نیز در میان این گروه 
سنی در حال افزایش بوده و میزان آن بین سال های 2000 تا 2010 دو برابر شده است. سن 50 
درصد مردان هم بالین و 12 درصد زنان هم بالین 55 سال و بایتر است )ادارۀ آمار ایایت متحده، 
2013(. در حال حاضر، حدود 8 درصد افراد غیرمتأهل بین 50 تا 60ساله و 4 درصد افراد غیرمتأهل 
بین60 تا 70ساله زندگی هم بالینی دارند؛ این مقدار برای افراد 70 سال به بای به 1 درصد می رسد. 
70 درصد این هم بالین ها طالق گرفته، 18 درصد بیوه، و 11 درصد نیز هرگز ازدواج نکرده بودند )براون 

و همکاران، 2006(.

سالمندان به دییلی متفاوت از همتایان جوان ترشان به هم بالینی روی می آورند. هم بالینی پس از 
آن  برای  جایگزینی طوینی مدت  در عوض،  و  است  ازدواج  برای  پیش زمینه ای  به ندرت  50سالگی 
به شمار می رود )براون و همکاران، 2012؛ کینگ و اسکات، 2005(. هرچند هم بالین های جوان تر 
برای  این دو گروه  انگیزه های مالی  اما  از هزینه های زندگی مشترک بهره مند می شوند،  و مسن تر 
روی آوردن به هم بالینی متفاوت است. اغلب، انگیزۀ جوانان نداشتن منابع مالی برای ازدواج و انگیزۀ 
سالمندان حفظ منابع مالی موجودشان است. افرادی که بیوه یا طالق گرفته اند، در صورت ازدواج 
مجدد از مزایای تأمین اجتماعی یا مستمری همسر سابق خود محروم می شوند؛ هم بالینی به آنها 
اجازه می دهد تا هم چنان این کمک های مالی را دریافت کنند. هم بالینی از نظر مالی این مزیت را نیز 

1.  Bean Pole Families
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دارد که تضمین می کند دارایی ها، پس از مرگ سالمندان، به فرزندان و نوه های آنها انتقال یابد و نه 
اینکه همسر جدید آن را به ارث ببرد.

  4. پدربزرگ/ مادربزرگ بودن
گرچه پدربزرگ/مادربزرگ بودن چیز جدیدی نیست، اما شکل کنونی آن جدید است و به مرحله ای 
مجزا در دورۀ زندگی تبدیل شده است؛ یعنی نقشی بین نسلی که بخش مهمی از زندگی شخص 
ایفاکنندۀ آن را به خود اختصاص می دهد )لئوپولد و اسکوپک، 2015(. هنگامی که امید به زندگی 
کمتر بود، سال هایی که یک شخص در نقش پدربزرگ/ مادربزرگ ظاهر می شد نیز کمتر بود، و در 
زمان باروری بیشتر، این سال ها با نقش های والدینی فعال تداخل پیدا می کرد. والدین هنگامی که 
کوچک تر  فرزندان  بزرگ کردن  به  بودند،  خودشان  برای  فرزندآوری  حال  در  بزرگ ترشان  فرزندان 
خودشان می پرداختند. امروزه، بیشتر مردم تنها پس از این که فرزندان خود را بزرگ کردند صاحب نوه 
می شوند، و بزرگساینی که در دهۀ 50 زندگی خود پدربزرگ و مادربزرگ می شوند می توانند انتظار 

35 سال پدربزرگ و مادربزرگ بودن را داشته باشند )لئوپولد و اسکوپک، 2015(.

انجام شده دربارۀ نقش  از نخستین تحقیقات  اندرو چرلین و فرانک فورستنبرگ )1986( در یکی 
پدربزرگ/ مادربزرگ دریافتند که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به یکی از سه نوع نقش تن می دهند؛ 
پژوهش های  درصد(.   16( درگیر  نقش  یا  درصد(،   55( همدم  نقش  درصد(،   29( نقش جداشده1 
جدیدتر، با به کارگیری یک سنخ شناسی متفاوت، به نتایج مشابهی دست یافتند )مولر و همکاران، 
2002(. این نشان می دهد که نقش غالب دورۀ پدربزرگ/ مادربزرگ بودن در ایایت متحده نقش 
همدم است، یعنی کسی که وقتش را با نوه ها سهیم می شود، به آنها راهنمایی و مشاوره می دهد و 
معمویً از تأدیب و مسئولیت مالی، که مربوط به نقش والدین است، اجتناب می کند. با وجود این، نقش 
پدربزرگ/ مادربزرگ ثابت و بدون تغییر نیست؛ بلکه در طول زندگی تغییر کرده و می تواند متناسب 
با هر نوه به گونه ای متفاوت ایفا شود؛ برای مثال، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها اغلب با نوه های کوچک تر 
ارتباط برقرار می کنند تا با نوه های بزرگ تر )سیلوراستاین و مارنکو، 2001(، و نیز تعامل آنها با نوه هایی 

که در نزدیکی محل سکونت شان زندگی می کنند بیشتر است.

 

1 . remote
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پدربزرگ/ مادربزرگ ها، با طول عمر بیشتر و سالمت بهتر، در زندگي نوه ها نقش فعال تري بازي مي کنند.

والدین  زیرا  است،  والدین  به  وابسته  مختلفی  شیوه های  به  نوه ها  با  مادربزرگ ها  پدربزرگ/  روابط 
به عنوان یک پُل بین سالمندان و نسل های جوان عمل می کنند. وقتی رابطۀ پدربزرگ/ مادربزرگ ها با 
والدین پُرتنش باشد، رابطۀ آنها با نوه ها نیز غیرصمیمی تر خواهد بود. وضعیت رابطۀ والدین نیز روابط 
پدربزرگ/ مادربزرگ ها با نوه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در مواردی چون فرزندآوری غیرزناشویی یا 
طالق والدین روابط نوه ها با پدربزرگ و مادربزرگ پدری اغلب تضعیف می شود؛ درحالی که روابط با 
پدربزرگ و مادربزرگ مادری تقویت می شود. در نتیجه، در روابط با پدربزرگ و مادربزرگ در ایایت 
متحده آمریکا گرایشی مادر-کانونی1 وجود دارد )مولر و همکاران، 2002(؛ یعنی پیوند نزدیک تر نوه ها 

با پدربزرگ و مادربزرگ مادری.

 5. پدربزرگ/مادربزرگ ها به عنوان مراقبان
پدربزرگ/ مادربزرگ ها شبکۀ امنیتی مهمی برای خانواده هایی هستند که نیاز به مراقبت از کودکان 
دارند. آنها چه به عنوان پرستاران موقت کودکان و چه به عنوان مراقبان تمام وقت سهم بسزایی در رفاه 
فرزندان و خانواده دارند. حدود 10 درصد پدربزرگ/ مادربزرگ ها حداقل با یک نوه زندگی می کنند 
)الیس و سیمونس، 2014(، و 25 درصد دیگر نیز، به طور منظم، از بچه ها پرستاری و مراقبت می کنند 
)لو و همکاران، 2012(. بنابراین، پدربزرگ/ مادربزرگ ها مراقبان همیشگی خانواده ها هستند و این امر 

به ویژه در مورد مادربزرگ ها صدق می کند.

و  پدربزرگ ها  شامل  اول  نوع  کرد.  تقسیم  نوع  دو  به  می توان  را  مادربزرگ ها  پدربزرگ/  مراقبت 

1. A Matrifocal Tilt
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مادربزرگ هایی است که از نوه هایشان مراقبت می کنند؛ اما با آنها زندگی نمی کنند. والدین اغلب 
از  پرورا دهنده تر  و  قابل اعتمادتر  را  آن  زیرا  می دهند،  ترجیح  را  مادربزرگ  و  پدربزرگ  مراقبت 
محیط های رسمی مراقبت از کودکان می دانند. به عالوه، بسیاری از خانواده ها نمی توانند هزینه های 
و  باس  اسکات  متکی اند.  مادربزرگ ها  پدربزرگ/  به  بنابراین  بپردازند،  را  کودک  از  مراقبت  بایی 
فرانسیس کارو )1996( تخمین زدند که مراقبت پدربزرگ/ مادربزرگ ها باعث صرفه جویی ساینۀ 17 
تا 29 میلیارد دیری برای والدین در ایایت متحده می شود که این رقم در سال 2015 به 25 تا 43 

میلیارد دیر می رسد.

بیشتر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نقش مراقبت از نوه های خود را مثبت می بینند )هرینگتون مایر، 
2014(. این به آنها اجازه می دهد تا بخشی فعال از زندگی نوه هایشان باشند، و خوشحال اند از این که 
می توانند از فرزندان بزرگسال خود در مسئولیت های والدینی حمایت کنند. با این حال، پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها مالحظاتی نیز در مورد این مراقبت ها اظهار می کنند. بسیاری از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
که از نوه ها مراقبت می کنند هنوز شاغل اند، بنابراین مانند والدین با چالش های مشابهی در ایجاد 
تعادل بین شغل و مسئولیت های مراقبتی روبه رو هستند. این دوگانگی همچنین، در تحقیقاتی در 
مورد اینکه چگونه مراقبت از نوه ها بر رفاه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تأثیر می گذارد منعکس شده 
است )سیلوراستاین و جیاروسو، 2010(. مطالعات نشان می دهند که مراقبت از نوه ها رابطۀ مثبتی 
با سالمت جسمانی، سالمت روان، احساس کارآمدی و سرمایۀ اجتماعی دارد؛ اما همچنین می تواند 

منجر به نگرانی های مالی و احساس استرس و فشار مضاعف شود.

نوع دوم مراقبت پدربزرگ/ مادربزرگ ها به شکل هم سکنایی1 است، به این معنی که پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها در یک خانواده با نوه های خود زندگی می کنند. از سال 1970 درصد کودکانی که با 
پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می کنند از 3 درصد به بیش از 6 درصد افزایش یافته است )الیس و 
سیمونز، 2014(. اکثر این خانوار ها چندنسلی هستند، به این معنی که سه نسل -پدربزرگ/ مادربزرگ، 
والدین و نوه ها- با هم زندگی می کنند. دیگران در خانوار های نسل کاسته2 زندگی می کنند، یعنی در 
خانوارهایی که پدربزرگ/ مادربزرگ ها و نوه ها بدون حضور والدین با هم زندگی می کنند و پدربزرگ 
و مادربزرگ مراقبان اصلی نوه ها هستند. این زمانی رخ می دهد که والدین معمویً به دییل حبس، 
سوء مصرف مواد، مشکالت روحی و جسمی یا مرگ نمی توانند از کودکان مراقبت کنند. بنابراین، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که مراقبت تمام وقت را بر عهده می گیرند، در شرایط سختی که می تواند 
تأثیر منفی بر سالمت و رفاه آن ها بگذارد، این کار را انجام می دهند )هیوز، ویت، یپییر و لو، 2007(. 

1. co-residential
2. skipped generation households
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افزون بر این، 57 درصد از پدربزرگ/ مادربزرگ هایی که مراقب اند، شاغل نیز هستند )الیس و سیمونز، 
2014(، در نتیجه، آنها نیز با مسئلۀ تعادل بین کار و مسئولیت های مراقبت مواجه اند.

شکل 2، درصد کودکانی که با پدربزرگ 
و مادربزرگ زندگی می کنند را با توجه 
به حضور یا عدم حضور والدین و نژاد-
خانوارهای  می دهد.  نشان  آنها  قومیت 
آنها  در  که  خانوارهایی   - نسل کاسته 
بدون  و  مادربزرگ  و  پدربزرگ  با  نوه 
در  می کند-  زندگی  والد  یک  حضور 
درصد(   24( کودکان سفیدپوست  بین 
درصد(   28( سیاه پوست  کودکان  و 
نسبت  این  درحالی که  است؛  رایج تر 
درصد،   3 آسیایی تبار  کودکان  برای 
است.  درصد   12 یتین تبار  کودکان  و 
بیشتر کودکان آسیایی که با پدربزرگ و 
مادربزرگ ها زندگی می کنند، همچنین 
هستند؛  خود  والد  دو  هر  کنار  در 
کودکان  تعداد  بیش ترین  درحالی که 
سیاه پوست و یتین تبار با یک پدربزرگ 
یا مادربزرگ و مادرشان زندگی می کنند.

مراقبت از سوی پدربزرگ و مادربزرگ میان خانواده های بومی آمریکا نیز رایج است؛ میزان مراقبت 
و  پدربزرگ  از  بیشتر  برابر  سه  حدود  نوه هایشان  از  آمریکایی  بومی  مادربزرگ های  و  پدربزرگ 
مادربزرگ های جمعیت های دیگر است. این امر انعکاس دهندۀ اولویت و نیاز فرهنگی آنها است. آنها 
نمایند،  فراهم  را  قبیله ای  فرهنگ  و  زبان  سنت،  با  جوانان  پیوند  زمینه های  می توانند  آن جا که  از 
گرامی داشته می شوند. ویبل-اوریندو )2009(، پدربزرگ و مادربزرگ هایی را که چنین نقشی را ایفا 
می کنند، »نگهبانان فرهنگی« می نامد. هدف آنها از مراقبت از نوه هایشان کمک به آنها برای ارتباط 
برقرار کردن با تاریخ فرهنگی شان است. عالوه  بر این، نقش فرهنگی مواردی چون نرخ های بایی فقر، 

شش درصد کودکان با یک پدربزرگ و یا مادربزرگی زندگي مي کنند که 
مراقب اصلی آن ها است.
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شکل 2. درصد کودکانی که با پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می کنند، با توجه به حضور والدین و نژاد-قومیت

منبع: )الیس و سیمونس، 2014(.

از طرف  مراقبت  به  را  نیاز کودکان  آمریکایی،  بومی  مواد در جوامع  تک والدی بودن، و سوءمصرف 
پدربزرگ و مادربزرگ ها، به ویژه زمانی که والدین از عهدۀ این کار بر نمی آیند، افزایش می دهد.

  6. دوسوگرایی و همبستگی بین نسلی
اغلب پژوهش ها در مورد خانواده های سالمند آمریکایی، بر روابط بین نسلی، به ویژه روابط با فرزندان 
بالغ شان تمرکز کرده اند. برای درک این روابط دو مفهوم همبستگی بین نسلی1 و دوسوگرایی 
عاطفی بین نسلی2 مهم اند. همبستگی یعنی احساس انسجام در میان اعضای خانواده. دوسوگرایی 

1. intergenerational solidarity
2. intergenerational ambivalence
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ترکیبی از احساسات مثبت و منفی است که بسیاری از روابط بین نسلی را مشخص می کند. ما ممکن 
است نسبت به خانواده هایمان احساس نزدیکی کنیم، اما این امر وجود تنش ها و تضادهای ممکن را 

از بین نمی برد.

همبستگی بین فرزندان بالغ و والدینشان بایست. 80 درصد این فرزندان بالغ گفته اند که نسبت به 
والدین خود احساس نزدیکی می کنند )یوتون و همکاران، 1994( و به گفتۀ تقریباً همان درصد از 
والدین، آنها نیز چنین احساسی را نسبت به فرزندان بالغ خود دارند )اسوارتز، 2009(. عالوه  بر این، 
80 درصد والدین حداقل هفته ای یک بار با فرزند بالغ خود صحبت می کنند؛ در میان فرزندان بالغ 
نیز بیش از دو سوم آن ها با مادرشان و بیش از نیمی از آن ها با پدرشان حداقل یک بار در هفته 
صحبت می کنند )اسوارتز، 2009(. یک پنجم فرزندان بالغ هر روز با مادرشان گفت وگو دارند. ارتباط 
چهره به چهره نیز همیشگی است؛ 40 درصد فرزندان حداقل یک بار در هفته یک والد را می بینند 
)یوتون و همکاران، 1994(. بر اساس تحلیل اخیر نیویورک تایمز، میانگین فاصلۀ مکانی فرزندان بالغ 

از مادران خود 18 مایل است )بوی و میلر، 2015(.

به طور متوسط همبستگی بین نسلی بای است، اما این میانگین ها می توانند تغییرات قابل توجهی را 
پنهان سازند. مریل سیلوراستاین و ورن بنگستون )1997( با پژوهش دربارۀ ابعاد همبستگی -شامل 
نزدیکی جغرافیایی، تماس، صمیمیت عاطفی، ارزا های مشترک، و تبادل کمک های مالی و ابزاری- 
نوعی سنخ شناسی از روابط بین نسلی را بسط دادند. با تحلیل داده های پیمایش ملّی آنها دریافتند 
که پاسخ دهندگان، یعنی همۀ کسانی که حداقل یک والد زنده داشتند، در یکی از پنج سنخ زیر قرار 

می گرفتند: 

ابعاد  همۀ  در  را  همبستگی  از  باییی  سطوح  بالغ  فرزندان  که  جایی  تنگاتنگ1،  روابط   .1
گزارا دادند.

2. روابط معاشرتی2، که در آن فرزندان بالغ در نزدیکی والدین زندگی می کنند، دائم با آنها در 
تماس اند، از لحاظ عاطفی به والدین نزدیک اند، و عقاید و ارزا های مشابه با یکدیگر دارند، اما در 

کارهای یکدیگر دخالت نمی کنند.

3. روابط اجباری3، که در آن فرزندان بالغ در نزدیکی والدین زندگی می کنند، در تماس دائمی 
با آنها هستند، و به ندرت از یکدیگر درخواست کمک می کنند؛ اما با والدین خود )از لحاظ ارزشی( 

توافقی نداشته و از نظر عاطفی با آن ها فاصله دارند.

1. tight-knit relations
2. sociable relations
3. obligatory relations
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4. روابط صمیمی بافاصله1، که در آن فرزندان بالغ از لحاظ عاطفی به والدین خود نزدیک اند و 
در زمینۀ ارزا ها با آنها توافق دارند، اما در نزدیکی والدین زندگی نمی کنند، با آنها در تماس دائم 

نیستند، و یا تبادل ابزاری با آن ها ندارند.

5. روابط جداگانه2، که در آن فرزندان در هیچ یک از ابعاد تعاملی با والدین خود ندارند.

این سنخ شناسی، همبستگی و دوسوگرایی عاطفی را که تعیین کننده های روابط بین نسلی اند نمایان 
می سازد. در مورد نوع رابطه با مادران و پدران، بیشتر پاسخ دهندگان در سه سنخ میانی   قرار داشتند  
یعنی نه رابطۀ تنگاتنگ و نه رابطۀ جداگانه. برای مثال، 16 درصد از روابط اجباری بودند؛ یعنی 
کودکان در نزدیکی والدین زندگی می کردند و با آنها پیوسته در تماس بودند و اغلب حمایت عملی 
دریافت می کردند، اما از نظر عاطفی به آنها احساس نزدیکی نمی کردند و حس عمیقی نسبت به 
ارزا های مشترک شان نداشتند. نزدیکی جغرافیایی، تماس مکرر و حتی تبادل ابزاری و کمک مالی 
امکان تضاد بین نسلی خانواده را از بین نمی برد. در واقع، این ویژگی ها ممکن است عماًل تنش ها و 
دشواری ها را افزایش دهند )کالمیجن، 2014(. عالوه  بر این، میزان همبستگی روابط می تواند به این 
بستگی داشته باشد که از سوی چه  کسی بیان شده است؛ برای نمونه، والدین احتمال بیش تری دارد 
که بگویند »از لحاظ عاطفی به فرزندان بالغ خود احساس نزدیکی می کنند«، تا اینکه فرزندان چنین 

احساسی را نسبت به والدین شان ابراز کنند )اسوارتز، 2009(.

تحقیقی دیگر نشان داده است که چگونه الگوهای همبستگی براساس جنس، نژاد-قومیت، و طبقۀ 
میان  و  دختران  و  مادران  بین  در  می توان  را  بین نسلی  روابط  متفاوت اند. صمیمی ترین  اجتماعی 
آمریکایی های آفریقایی تبار و کسانی که درآمد پایین تری دارند، مشاهده کرد )سیلوراستاین و بنگستون، 
آمریکایی های  یافتند؛  را  مشابهی  الگوهای   )2012( جرستل  نائومی  و  سرکیسیان  ناتالیا   .)1997
یا در کنار  نزدیکی  احتمال بیش تری در  به  با سفیدپوستان،  آفریقایی تبار و یتینی ها، در مقایسه 
خویشاوندان خود زندگی می کنند، به طور مکرر با آن ها در تماس اند، و در کارهایی چون حمل ونقل، 
خانه داری و مراقبت از کودکان به یکدیگر کمک می رسانند. بااین حال، آن ها همچنین فهمیدند که 
سفیدپوستان بیش از آمریکایی های آفریقایی تبار و یتینی ها از لحاظ مالی یکدیگر را حمایت می کنند. 
این امر، عمدتاً نتیجۀ طبقۀ اجتماعی است. در واقع، حمایت مالی دوطرفۀ سفیدپوستان از یکدیگر، 
به این دلیل است که آن ها منابع در دسترس بیش تری برای به اشتراک گذاشتن دارند؛ عالوه  بر این، 
سفیدپوستان تمایل بیشتری دارند از مقادیر بایتری از هدایای مالی و قرض دریافتی از سوی والدین 

بهره مند شوند )اسوارتز، 2009(.

1. intimate but distant relations
2. detached relations
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  7. تبادالت بین نسلی
از بین ابعاد مختلف همبستگی بین نسلی، بُعد تبادل کمک ابزاری و حمایت مالی در میان نسل ها، 
که اغلب به عنوان همبستگی کارکردی شناخته می شود، از جمله مواردی است که بارها مطالعه 
شده است. مبادیت ابزاری شامل کمک هایی چون مراقبت از کودکان، خانه داری، تعمیرات خانگی، 
وظایف و مراقبت شخصی است. پشتیبانی مالی، عمدتاً به قرض ها یا هدایای مالِی موردی اشاره دارد 
)مانند کمک والدین به فرزندان برای خرید خانه(، اما می تواند شامل پشتیبانی مداوم نیز باشد )مثاًل 
در نظر گرفتن کمک ماهیانه برای بودجۀ تغذیه فرد(؛ اگرچه این نوع حمایت، به جز در اوایل دورۀ 
بزرگسالی، نسبتاً نادر است. هرچند مبادیت کارکردی، اغلب کمتر از مبادیت اجتماعی ـ عاطفی 
رخ می دهند، اما آنها غیرمعمول نیستند؛ والدین به طور متوسط چند بار در سال از فرزندان بالغ خود 
حمایت مالی می کنند )فینگرمن و همکاران، 2009(، و بیشتر سالمندان نیازمند از اعضای خانواده 
کمک دریافت می کنند. مرکز پژوهشی پیو )2009( دریافت که 58 درصد از بزرگساینی که سن 
والدین آن ها بایی 65 سال است، با کارهایی چون انجام کارهای خانه یا تعمیرات خانگی به پدر و 

مادر خود خدمت می کنند.

7-1. کمک والدین به فرزندان بزرگسال
یک فرض معمول در مورد تبادیت بین نسلی این است که فرزندان بالغ بیشتر ارائه دهندۀ کمک اند، 
بارها نشان داده اند که جریان کمک های  و  بارها  بااین حال، پژوهش ها  والدین دریافت کنندۀ آن.  و 
ابزاری و مالی از بای به پایین است، یعنی از والدین به فرزندان بزرگسال، و نه برعکس. و تنها زمانی 
که والدین به سن پیری می رسند و سالمتی آنها تحلیل می رود این جریان معکوس می شود )بیانچی 
و سلتزر، 2013(. نوع کمک والدین به فرزندان بالغ خود بستگی به نیازهای آنها دارد و از این رو، همۀ 
فرزندان به طور برابر کمک دریافت نمی کنند )فینگرمن و همکاران، 2009(. آ نها زمانی بیش ترین 
کمک را می گیرند که جوان، مجرد یا دارای مشکالت جسمی یا روحی اند. هنگامی که خود فرزنداِن 
بزرگسال فرزند دارند، والدین در مراقبت از کودکان و وظایف خانگی به آنها کمک می کنند. کمک 
ابزاری در میان افرادی که درآمد پایین تری دارند شایع تر است؛ درحالی که کمک های مالی در بین 
افراد پردرآمدتر بیشتر دیده می شود. درواقع، والدینی که از منابع بیش تری برخوردارند، بهتر می توانند 

این منابع را با فرزندان خود به اشتراک بگذارند )فینگرمن و همکاران، 2015(.

7-2. کمک فرزندان بزرگسال به والدین
تعداد  که  سالخورده،  افراد  از  چه کسانی  که  است  این  مسن  جمعیتی  ساختار  چالش های  از  یکی 
در سطح کالن  فرد  که  است  زمانی صحیح  امر  این  کرد.  خواهند  مراقبت  است،  روبه افزایش  آنها 
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هزینه های برنامه های دولتی برای حمایت از افراد سالخورده، مانند تأمین اجتماعی، و در سطح خرد، 
مراقبت های بین فردی را مد نظر قرار دهد. مراقبت از سالمندان این موارد را شامل می شود: »مراقبت 
شخصی، انجام کارهای روزمرۀ خانگی، تهیه غذا، خرید، مراقبت از امور مالی، هم نشینی با آنها، چکاپ 
منظم، تنظیم فعالیت ها و نظارت بر آنها، خدمات خارج از خانه، و رسیدگی به مراقبت های پزشکی« 
)سیلوراستاین و گیاروسو، 2010: 1047(. گرچه 80 درصد سالمندان متأهل این کمک ها را از سوی 
همسر خود دریافت می کنند؛ اما این تعداد، تنها حدود نیمی از جمعیت سالمندانی است که نیازمند 
کمک هستند. آنهایی که همسر ندارند، برای دریافت این مراقبت ها بسیار متکی به فرزندان بزرگسال 
خود هستند. بر اساس گزارا مرکز پژوهشی پیو، 23 درصد بزرگسایِن میانسال، مراقبت از یک والد 

مسن، یک عضو خانواده، یا دوست خود را بر عهده دارند )استپلر، 2015(.

زنان در مقایسه با مردان به احتمال بیشتر هم گیرنده و هم ارائه دهندۀ مراقبت بین نسلی هستند. 
مراقبت می پردازند  ارائۀ  به  پسران  از  بیشتر  و دختران  مراقبت اند،  گیرندۀ  پدران  از  بیشتر  مادران 
)سویتر و همکاران، 2011(. برای این امر دو دلیل وجود دارد؛ نخست، زنان نسبت به مردان زندگی 
طوینی تری دارند و معمویً بیش از شوهران خود عمر می کنند؛ شوهران تمایل دارند تا مراقبت های 
مورد نیاز خود را از همسران شان دریافت کنند، درحالی که اتکای بیوه زن ها به فرزندان خود است. 
دوم، مادرها نسبت به پدرها به فرزندانشان نزدیک ترند، به ویژه وقتی که والدین مجرد هستند. پدران 
با فرزندان بزرگسال خود دارند و همان گونه که با  غیرمتأهل و طالق گرفته روابط نزدیک کمتری 

جزئیات بیشتر بحث خواهیم کرد، به دلیل نداشتن یک مراقب خانوادگی آسیب پذیرند.

در چند دهۀ گذشته زمینۀ مراقبت از والدین سالمند تغییر کرده است. زندگی آمریکایی ها طوینی تر 
شده است، اما چون با محدودیت های کمتری مواجه اند و توانایی مراقبت از خود را دارند، در سنین 
پیری نیز از سالمت کافی برخوردارند. طبق گزارا دفتر آمار ایایت متحده، تنها 7 درصد افراد 65 
سال و بایتر در انجام کارهای اصلی خود مانند استحمام و نظافت نیاز به کمک دارند، و تنها 15 درصد 
در کارهای دیگری همچون خانه داری و خرید محتاج کمک اند )برالت، 2012(. سالمندان بسیار پیر، 

یعنی افراد 85ساله یا بیشتر، بایترین نیاز را به کمک دارند.

همان گونه که سالمندان با افزایش سن در انجام کارهای روزانه و شخصی خود نیاز به کمک پیدا 
می کنند، به همان نسبت نیز فرزندانی که به ارائۀ این کمک ها می پردازند با افزایش سن مواجه اند. 
از اعضای  از فرزندان خود و هم  نسل ساندویچی1 به بزرگسایِن میانسالی گفته می شود که هم 
مسن تر خانواده مراقبت می کنند. هرچند این اصطالح در اصل برای توصیف والدینی که بین نیازهای 
مراقبتی فرزندان جوان و والدین سالمند خود قرار گرفته اند ابداع شد، اما امروزه معنای وسیع تری دارد. 

1. Sandwich Generation



232

برخی از فرزندان بزرگسال زمانی که والدین شان نیاز به مراقبت دارند، در دهۀ 50 و 60 سالگی خود 
به سر می برند، لذا آنها سال های مراقبت از فرزندان جوان خود را پشت سر گذاشته اند. بااین حال، با 
طوینی ترشدن دورۀ گذار به بزرگسالی، بیشتر بزرگساین میانسال در حین کمک به فرزندان جوان خود 
از والدین سالمندشان نیز مراقبت می کنند و بزرگساینی دیگر بین تنگنای مراقبت از نوه ها و یک والد 
مسن گیر افتاده اند [اصطالحاً، ساندویچ شده اند]. اگر سن یک نسل را 25 سال فرض کنیم، یک فرد 
55 ساله می تواند هم زمان از یک والد 80ساله و یک نوۀ 5ساله از فرزند 30سالۀ خود مراقبت نماید. و 
نباید 5 میلیون نوۀ بالغی که از مراقبان پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند را فراموا کرد؛ این نوه ها 
هستند که به احتمال زیاد در تنگنای مراقبت از بستگان مسن تر و فرزندان جوان ترشان قرار گرفته اند.

7-3 . دوسوگرایی، فردگرایی و حمایت بین نسلی
چالش های ارائۀ مراقبت های ساندویچی، تنها مختص ایایت متحده نیست؛ اما به دلیل حمایت های 
بدون  هستیم.  متحده  ایایت  در  بدتری  وضعیت  شاهد  مراقبت ها،  نوع  این  از  اندک  عمومی 
کمک هزینه های مراقبت از کودکان، حداقل دستمزدهای کافی، مرخصی های تضمین شدۀ والدین، 
حقوق بازنشستگی کافی، و مراقبت های بهداشتی تضمین شده، مانند مراقبت از سالمندان آمریکایی 
در خانه های مسکونی، تنها می توان برای مشکالت جمعی به دنبال راه حل های فردی بود. این امر 
مسئولیت بیشتری را بر دوا همۀ نسل ها جهت مراقبت از یکدیگر قرار می دهد. گرچه بیشتر افراد 
حاضرند این مسئولیت را بپذیرند، اما این کار هزینه هایی در بردارد؛ به طوری که بار مالی، زمانی، و 

عاطفی اضافی را بر دوا افراد و خانواده ها می گذارد.

بیشتر آمریکایی ها بر این باورند که در حین ارزا قائل بودن برای استقالل و فردگرایی، نسبت به 
مراقبت از اعضای خانواده که به کمک نیاز دارند احساس وظیفه می کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد 
که حدود سه چهارم آمریکایی ها موافق اند که در صورت نیاز والدین به کمک مالی، فرزندان بزرگ تر 
باید از آنها حمایت کنند، و حدود نیمی از آنها نیز موافق اند که والدین باید از نظر مالی به فرزندان 
بالغ خود یاری برسانند )لی، 1996(. بااین حال، همان طور که دیان لی )1996( اشاره می کند، این نوع 

کمک ها احساس دوگانه ای را برمی انگیزاند: 

»از یک سو، هنجارهای احساس وظیفه حکم می کند که فرزندان بالغ و والدین باید در طول 
زندگی از یکدیگر حمایت و مراقبت کنند. از سوی دیگر، بر مبنای حکم هنجارهای استقالل، 
بزرگساین باید مسئولیت رفاه خود را بر عهده گیرند، خانواده های هسته ای باید استقاللشان را 
از شبکه های خویشاوندی گسترده حفظ کنند، و افراد خارج از حیطۀ خانواده، مانند بستگان 
باید به حریم خصوصی خانواده های هسته ای احترام بگذارند. روابط بین فرزندان بالغ و والدین 

آ نها نشان دهندۀ تعادلی ظریف بین دو هنجار یاد شده است« )ص 95(.
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بسیاری از خانواده ها با ارائه یا پذیرا کمک در صورت نیاز به این تعادل می رسند؛ اما در روایت های 
خود )که حاصل روحیۀ فردگرایی آنهاست(، از ارزا چنین حمایت هایی می کاهند؛ مثاًل، توماس 
شاپیرو )2004( در مطالعۀ خود دربارۀ شکاف ثروت بین سفیدپوستان و آمریکایی های آفریقایی تبار 
متوجه شد که پاسخ دهندگان سفیدپوستی که از والدینشان کمک قابل توجهی دریافت کرده بودند، 
مانند کمک هزینه برای خرید خانه یا شهریۀ تحصیل فرزند خود در مدرسه خصوصی، می گفتند رفاه 
مالی آنها عمدتاً نتیجۀ کار سخت و صرفه جویی خودشان بوده است. هنگامی که از یک زن و شوهری 
که در طول سال ها از سوی والدین خود بیش از 10 هزار دیر هدیۀ نقدی و نیز هدایایی دیگر دریافت 
کرده بودند، پرسیده شد چگونه توانسته اند این همه پول پس انداز کنند، پاسخ دادند: »ما برای به دست 
آوردن آن کار کردیم« )شاپیرو، 2004: 78(. بی شک آنها برای این پول به سختی تالا کرده اند، اما 
انباشت ثروت و  نادیده گرفت؛ کمک هایی که فرصت های  نمی توان کمک های مالی والدین شان را 
موفقیت تحصیلی را در اختیار خودشان و فرزندانشان قرار می دهد. هنجارهای آمریکایِی فردگرایی، 

بسیاری از این کمک های بین نسلی را پنهان می سازند.

  8. پیچیدگی خانواده ها و خانواده های سالمند
فرزندآوری  و  مجدد،  ازدواج  طالق،  شده اند.  پیچیده تر  خانواده  ساختار  همچون  بین نسلی  روابط 
غیرازدواجی، همگی چگونگی تجربۀ روابط والدین و فرزندان بالغ با یکدیگر را شکل می دهند؛ برای 
نمونه، خانواده های ترمیمی را در نظر بگیرید. به دلیل نهادینه سازی ناقص این نوع خانواده ها حدود 
و وضوح مسئولیت ها در روابط بین والدخوانده ها و فرزندخوانده ها در مقایسه با روابط بین والدین و 
ابهام بیشتری دارد. آیا فرزندخوانده ها موظف اند از والدخوانده های خود در  فرزندان بیولوژیک آنها 
سن پیری مراقبت کنند؟ آیا یک والدخوانده باید از فرزنِد فرزندخوانده اا مراقبت نماید؟ به طورکلی، 
پاسخ به این پرسش ها به کیفیت رابطه بستگی دارد: هرچه رابطه صمیمی تر باشد و والدخوانده حضور 
طوینی تری در خانواده داشته باشد، وجود تعهدات بین نسلی نیز بیشتر خواهد بود، به ویژه هنگامی که 
والدیِن بیولوژیک فرد هنوز زنده اند. به  عبارت  دیگر، هرچه بستگان غیرنسبی1 [یعنی والدخوانده ها و 
فرزندخوانده ها] بیشتر خود را به عنوان خانواده در نظر بگیرند، کمک های بین نسلی بیش تری نیز بین 

آنها مبادله می شود.

ازآنجاکه افزایش باروری غیرازدواجی پدیده ای نسبتاً جدید است، تحقیقات زیادی در مورد روابط 
نتایج تحقیقات  بااین حال،  نداریم.  نوه ها در دست  از فرزندان، والدین و  این گروه جدید  بین نسلی 
دربارۀ خانواده های طالق گرفته به وضوح نشان می دهند که به طور متوسط طالق، حمایت بین نسلی 

1. Stepkin
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میان فرزندان بالغ و والدینشان را کاهش می دهد. همان گونه که ترزا اسوارتز )2009( به طور مختصر 
بیان می کند: 

»بنابر گزارا والدین مطلقه، آنها تماس کمتر و روابطی با کیفیت پایین تر با فرزندان بالغ خود 
داشته و در بیشتر موارد دور از آنها زندگی می کنند... والدین طالق گرفته، کمک های مالی 
و ابزاری کمتری را به فرزندان بزرگسال خود می رسانند، درحالی که حمایت والدین متأهل 
از فرزندانشان همیشگی است؛ کمک پدراِن طالق گرفته به فرزندان بزرگسالشان 25 درصد 
کمتر از این نوع کمک ها از سوی پدران متأهل است، و همچنین کمک مادران طالق گرفته 
15 درصد کمتر از مادران متأهل است... طالق همچنین باورهای مربوط به مسئولیت های 

بین نسلی خانواده را تضعیف می کند« )ص 202(.

برخی از این تفاوت ها، مانند تفاوت ها در حمایت مالی، می تواند به دلیل پایین تربودن منابع مالی والدین 
طالق گرفته در مقایسه با والدین متأهل باشد؛ اما دلیل تفاوت های دیگر را می توان در کیفیت نسبتاً 

پایین روابط بین والدین طالق گرفته و فرزندان بالغ یافت.

اثرات طالق بر روابط بین نسلی در دورۀ بزرگسالی، به ویژه برای پدران، برجسته است. هرچند که 
مادران و پدران طالق گرفته سطوح پایینی از تماس و تبادل با فرزندان بالغ خود را گزارا داده اند، اما 
تأثیر آن بر پدران، به ویژه پدران غیرساکن در محل زندگی فرزند بسیار قوی تر است )اسوارتز، 2009(؛ 
برای نمونه، لین )2008( دریافت که فرزندان بالغ احتمال کمتری دارد که از پدران طالق گرفته، در 
مقایسه با مادران طالق گرفته، در دورۀ سالمندی شان حمایت کنند. با وجود این، پدرانی که در دوران 
جوانی به فرزندانی که سرپرستی شان را بر عهده ندارند نزدیک اند، در دورۀ بزرگسالی فرزندان نیز 
همچنان به آنها احساس نزدیکی می کنند )آکویلینو، 2006(. این امر نشان می دهد که روابط بین نسلی 
ناخوشایند از پیامدهای ذاتِی طالق نیست، بلکه بازتابی از تنش هایی اند که در خانواده های ناسازگار 
وجود دارند. خانواده هایی که می توانند این اختالف ها و تنش ها را پیش و پس از طالق به حداقل 
برسانند، به احتمال بیشتر در دوران بزرگسالی روابط نزدیک تری با هم خواهند داشت. احتمایً در مورد 

فرزندان متولدشده از والدین غیرمتأهلی که از هم جدا شده اند نیز الگوهایی مشابه این وجود دارند.
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  9. نتیجه گیری
تمرکز بر زندگی خانوادگی آمریکایی های سالمند امروزی بحثی در مورد دگرگونی است و نه پیوستگی. 
گرچه برخی از پیوستگی ها آشکار هستند، مانند نقش زنان سالمند به عنوان مراقب و آسیب پذیری 
سالمندان فقیر، اما دگرگونی های ایجادشده به مراتب مهم تراند. دلیل اصلی این امر امید به زندگی 
بیشتر است و برخالف دیگر مراحل زندگی این پدیده برای تعداد زیادی از نسل های قبلی وجود 
نداشت؛ آنها بسیار زود از دنیا می رفتند، اما امروزه، بیشتر آمریکایی ها در دهه های 70 و 80سالگی 
زندگیشان قرار دارند و پیچیدگی های خانوادگی سال های اولیۀ زندگی و نیز مسائل مربوط به فرزندان 
و نوه های شان را به همراه دارند. جمعیت سالمند، نه تنها به لحاظ نژاد، بلکه از نظر وضعیت ارتباط و 
نقش های خانوادگی به طور فزاینده ای متنوع است. سالمندان بیشتری زندگی هم بالینی دارند؛ بیشتر 
آنها به طور موقت، منظم، و یا دائم از نوه های شان مراقبت می کنند و مهاجرت به افزایش گوناگونی 

نژادی-قومی جمعیت سالمند دامن زنده است.
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