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پژوهــش حاضــر به مطالعه ارزش کودکان و رفتار باروری پرداخته اســت .دادههای تحقیق با اســتفاده
از روش پیمایــش و نمون ـهای شــامل  406نفــر از زنــان  49-15ســاله همســردار شــهر شــیراز جم ـعآوری
گردیده اســت .یافتههای تحقیق نشــان میدهند که عواملی چون سن ازدواج ،تحصیالت پاسخگو و
همســر رابطه معكوس با ارزش فرزند ،باروری واقعی و ایدهآل دارند .با افزایش عواملی مانند ســن زن،
مــدت ازدواج و اجتنــاب از تک فرزندی ،تعداد فرزنــد زنده بهدنیا آمده و تعداد مطلوب فرزند و ارزش
فرزنــد افزایــش مییابــد .ارزش فرزنــد در ابعاد اقتصــادی ،اجتماعی و مذهبی با بــاروری واقعی و ابعاد
اقتصــادی و مذهبــی با باروری ایدهآل رابطه معنیدار و مســتقیم دارند .تحلیل رگرســیون چندمتغیره
به تفكیك متغیرهای جمعیتی ،اجتماعی -اقتصادی و ارزش فرزند نشــان داده که متغیرهای مدت
ازدواج ،محل تولد ،سن ازدواج پاسخگو ،تحصیالت پاسخگو ،تمایل به ترکیب جنسی فرزندان ،فواید
اجتماعــی و اقتصــادی و هزینههای اجتماعی فرزند قادر به تبیین تغییرات باروری واقعی میباشــند.
نتایج تحلیل رگرســیون چندمتغیره بیانگر آن اســت كه مدت ازدواج ،اجتناب از تک فرزندی ،تمایل
به ترکیب جنسی فرزندان و فواید اقتصادی ،تغییرات باروری ایدهآل را تبیین میكنند.
واژگان کلیدی :باروری واقعی ،باروری ایدهآل ،ارزش فرزندان ،فواید ،هزینهها
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مقدمه و بیان مسأله
یهــای فردی درون این
بــرای بررســی ارزش و جایــگاه كودك در یك جامعه بایــد به خانوادهها و تصمیمگیر 
دنیای کوچک زناشــویی پیرامون داشــتن فرزند نگاهی ریش ـهای انداخت .ارزش كودكان از منظر والدین از
جهــت ابعــاد اجتماعی ،اقتصادی و روا نشــناختی ،قــدرت تغییر و تولید نیروی انســانی را در اجتماع رقم
میزنــد .همیــن امــر ارزش كــودكان را در دیدگاه والدیــن در ارتباط با تغییرات شــرایط ،بــا اهمیت میكند.
ً
مفهــوم ارزش كــودكان در چنــد ده ـ ه پیش بــه اجتماع علمــی معرفی گردیــد و اخیرا نیز بــه جهت اهمیت
تشــناختی سراســر دنیا به ویژه كاهش موالیــد و افزایش امید به زندگی ،اهمیت اساســی
تغییــرات جمعی 
یافته است (ترامسدورف و ناك.)2010 1
از نظــر فاوســت 2اصطــاح ارزش کودکان به فواید (اقتصادی و غیراقتصــادی) و هزینههای (اقتصادی
و غیراقتصــادی) ادراك شــده كــودكان از ســوی والدیــن اشــاره دارد .از نظر پــدر و مادر ،ارزش كــودكان توازن
خالص بین این دو نیروی مخالف است (آقاجانیان و رجبی .)1364
میــزان بــاروری در ایــران در ســه دهــه اخیر متغیــر بوده اســت .ایــران دوره كاهش باروری در ســالهای
قبــل از انقــاب تــا اید ههــای پروناتالیســتی 3ده ه اول بعــد از انقالب كه موجب مشــكالت و نارســاییهای
ً
فراوانی گردید و نهایتا كاهش تدریجی میزان باروری بعد از ده ه اول را تجربه كرده اســت (عباســی شــوازی،
مــک دونالــد و حسینیچاووشــی .)2009 4بــا توجه بــه جوانی جمعیت و انبــوه والدین جوان امروزی ناشــی
از افزایــش جمعیــت دهــه  60و جمعیــت زنــان واقع در ســنین بــاروری ،انگیز ههــای والدین برای داشــتن و
نداشــتن فرزند میتواند در رابطه با منابع و امكانات موجود بســیار تأثیرگذار باشــد .نحو ه ارزشگذاری فرزند
ناشــی از ســاخت جامعه ،خانواده و ویژگیهای روانی ،اجتماعی و شــرایط اقتصادی زوجین اســت که در
رابطه با میزان باروری ،قدرت تعیینكنندهای میتواند داشته باشد.
بنابرایــن توجــه بــه ارزش فرزنــدان و شــناخت عوامــل مؤثر بــر آن بــه جهــت تأثیرگــذاری در انگیزهها و
یهــای والدیــن برای فرزندآوری بســیار ضروری اســت .از آنجا که پیامدهــای تصمیمگیریهای
تصمیمگیر 
والدیــن در خصــوص بــاروری در جامعه نمــود پیدا میكنــد ،برنامهریزان و سیاس ـتگذاران كشــور میتوانند
یهــا بــرای جهتدهــی بــه میــزان رشــد جمعیــت و اجــرای موفقیتآمیــز سیاس ـتها و
از ایــن تصمیمگیر 
برنامههای کنترل موالید ،استفاده مطلوب نمایند.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،بررســی رابط ـ ه ارزش فرزند بــا رفتار بــاروری میباشــد .ارزش فرزنــد در دو
بخش فواید و هزینههای ناشــی از داشــتن فرزند ســنجیده شده اســت .در این تحقیق سعی بر آن است تا
1.Trommsdorff & Nauck
2. Fawcett
3. pronatalist
4. Abbasi Shavazi, McDonald & Hosseinichavoshi
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تأثیر ارزش فرزند بر رفتار باروری مشخص گردد.
مروری بر تحقیقات پیشین
در مطالعــه ای کــه قربانــی ( )1388در شــهر جهــرم انجــام داده ،بــه ایــن نتیجه دســت یافته کــه مهمترین
شهــای اقتصادی اســت .ارزش فرزند
شهــای نگرشــی و كماهمیتترین  ،ارز 
ارزش فرزنــد بــرای زوجیــن ارز 
و دالیــل فرزندخواهــی بیشــتر بــا ذوق و احساســات زوجیــن ارتبــاط پیدا كــرده و نخواســتن فرزنــد با دالیل
اقتصادی و اجتماعی تبیین شــده اســت .شــاید بتــوان نتیجه گرفت كه فرزندخواهی از دیــدگاه والدین در
فرآیند توسعه از سمت ارزشهای سنتی به سوی مدرنیته گرایش یافته است.
منصوریــان و خوشــنویس ( )1385بــه مطالعــه "ترجیحــات جنســی و گرایــش زنان همســردار بــه رفتار
بــاروری"  550زن همســردار ســاكن در شــهر تهــران پرداختهانــد .یافتهها نشــان میدهند كه متغیرهای ســن
و تحصیــات زن ،تعــداد كل فرزنــدان ،مــدت ازدواج ،تعــداد فرزنــدان دختــر و تركیــب جنســی فرزنــدان و
تعــداد فرزنــدان مطلــوب در تبییــن گرایش زنان بــه رفتار بــاروری ،نقش عمــدهای دارند .متغیرهــای ارزیابی
تركیب جنســی فرزندان بر مبنای ترجیحات جنســی ،ســالهای ازدواج و محل تولد همســر در مجموع در
پیشبینی گرایش زنان همسردار به رفتار باروری مشاركت دارند.
عباســی شــوازی و دیگــران ( )1383در تحقیقــی دربــار ه نگــرش زنــان در مــورد رفتــار بــاروری و ارزش
فرزنــدان در چهــار اســتان منتخــب نشــان میدهنــد كــه اكثر زنان بــه داشــتن دو فرزنــد گرایش دارنــد .زنان
شــهری کمتــر از زنان روســتایی به داشــتن بیش از ســه فرزند به عنوان تعــداد ایدهآل فرزند معتقــد بودهاند،
ً
امــا تقریبــا بــه یــك میــزان به ایــدهآل بــودن دو فرزند تمایل داشــتهاند .زنــان به هزین ههــای روحــی و روانی و
حتــی هزین ههــای فرصــت فرزنــد آگاهی داشــته و معتقدند كــه چنانچه تعــداد فرزند كمتر باشــد ،میتوانند
بــرای عالیــق خود و تربیت بهتر فرزندانشــان برنامهریــزی نمایند .زنان به صورت آگاهان هتــری در مورد تعداد
فرزنــد خــود تصمیــم میگیرند و دیدگاههای آنــان از نگرشها و خرده فرهنگهای ســنتی و قومی و محلی،
کمتر متأثر میگردد.
محمودیــان و پوررحیــم ( )1381در تحقیقــی تحت عنوان "ارزش فرزند از دیــدگاه زوجین جوان و رابطه
شگــذاری فرزند از دیدگاه مــرد و زن متفاوت اســت .توجه زنان به
آن بــا بــاروری" نشــان دادهانــد كه نحوه ارز 
تهــای از دســت رفته و فواید عاطفی ناشــی از داشــتن فرزند ،بیش از مــردان بوده و از
تهــا و فرص 
محدودی 
ب از تك فرزندی و ماندگاری فرزند حائز اهمیت است .با افزایش عواملی مانند سن ازدواج،
نظر آنان اجتنا 
میزان تحصیالت و درآمد خانواده ،فواید ناشــی از داشــتن فرزند كاهش مییابد .گرایش به تأمین رفاه مادی
و توجــه بــه كیفیــت زندگی فرزنــد ،هزینههای ناشــی از داشــتن فرزند را افزایــش میدهد .نحــوه ارزشگذاری
فرزند و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و روانی افراد با تعداد فرزندان مورد تقاضا ،رابطه معناداری دارند.
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شهــای مثبــت و منفی كــودكان برای
رئیســی ( )1376بــه مطالعــه "بررســی پدیــده فرزندخواهــی و ارز 
والدیــن" پرداختــه اســت .یافتهها نشــان داده كــه ارزشهای مثبت مانند عشــق و عالقه بــه فرزند ،افزایش
صمیمیــت بیــن زن و شــوهر و یــاور خواهــر و بــرادر بودن ،بهعنــوان مهمترین دالیــل محوریت فرزند ب هشــمار
میآیــد .متغیرهــای ســن ،جنــس ،تعــداد فرزنــد ،مــدت ازدواج ،بعــد مطلــوب خانــواده ،میــزان درآمــد و
تحصیالت ،هر یك با تمام یا برخی از جنبههای ارزش كودكان رابطه معناداری نشان دادهاند.
در مطالعــه آقاجانیــان و رجبــی ( )1364یافت ههــا نشــان دادهاند كه در جامعه شــهری ایــران بیفرزندی
بــه هیــچ عنــوان قابل قبول نیســت و حیــات روانی و تــداوم خانــواده به وجود فرزنــد بســتگی دارد .توجه به
دوران پیری و زمان بیوگی ،تعیینكننده نقش اقتصادی فرزندان در زندگی زنان شــهری اســت .در بین زنان
شــهری ،خانــواده بــزرگ مطلوبیت چندانی نــدارد .در جامعه روســتایی ،كودكان مطلوبیت بیشــتری دارند و
سطح باروری نسبت به قشرهای باسواد شهری باالتر است .با وجود جنبههای منفی فرزندان مانند زحمت
زیاد و مخارج روزانه ،جنبههای مثبت از دید والدین روستایی چنان قوی است كه كم فرزندی بیمعنی به
نظر میرسد .كودكان روستایی تنها عامل عشق ،محبت و رضایتمندی روانی نیستند ،بلكه عامل تأمین
اجتماعــی در دوران پیــری پــدر و مــادر هســتند و از ســنین پاییــن در اقتصــاد خانــواده نقش اساســی دارند.
مایــر 1و ترامســدورف ( )2010بــه بررســی ارزش فرزنــدان در نــزد جوانــان و تمایــل آ نهــا به داشــتن فرزند
پرداختهانــد .بــر اســاس یافت ههــای ایــن تحقیــق ،جوانان تمایــل به داشــتن دو بچــه دارنــد و ارزش روانی و
عاطفی فرزند را به عنوان مهمترین بعد ارزشی عنوان كردهاند.
دین و كاجیتسیباســی )2010( 2به بررســی تأثیر ارزش كودكان و جایگاه آن در خانواده در میان جوانان
آمریكایی و تركیهای ســاكن شــهر و روســتا پرداختهاند .یافتهها اهمیت بعد روا نشــناختی و حمایتی ارزش
كودكان را برای جوانان نشان میدهند .نتایج همچنین بیانگر اهمیت یكسان ارزش فرزند و بعد حمایتی
آ نهــا بــرای والدین و جوانان میباشــند .داشــتن یك فرزنــد برای قــوام ازدواج مقبولیت باالتــری را در میان
پاســخگویان روســتایی تركیهای نســبت به پاســخگویان شــهری نشــان میدهد .اهمیت بعد اقتصادی در
میان دانشــجویان روســتایی بیشتر از دانشجویان شــهری با دیدگاه والدینشان هماهنگ میباشد .یافتهها
همچنیــن نشــان میدهنــد كــه اهمیت بعــد اقتصــادی -حمایتــی فرزنــدان در آمریكا بــا تغییــری در زمینه
ترجیح دختران روبهرو است.
بولــر ،)2008( 3در تحقیقــی تحــت عنــوان "ارزش ســاختاری فرزنــدان و تأثیــر آن بر باروری خواســته در
نشــان هســتند و بــه توضیح
بلغارســتان" بیــان میكنــد كــه فرزنــدان بهبوددهنــده شــبكه اجتماعــی والدی 
1. Mayer
2. Dinn & kagitcibasi
3. Buhler
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شهــای فــردی بــرای داشــتن فرزنــد كمــك میكنند .تمایــل زنان بــه باروری ناشــی از امیــد و انتظاری
انگیز 
اســت كه یك بچه برای والدین خواهد آورد و مرتبط با توقعی اســت كه فرزند به عنوان حامی دوران پیری
فراهم میكند.
1
ایمان و ســروش ( )2007در بررســی نگرش خانوادههای ایرانی نســبت به ارزش فرزندان در شــهر شیراز
نشــان دادهانــد كــه كــودكان بــرای زنان نســبت بــه مــردان ارزشــمندتر هســتند .تجربــه ازدواج ،میــزان درآمد
خانــواده ،اعتقــادات مذهبــی و بعــد خانواده بــا برخی از ابعــاد ارزش فرزندان رابطــه معنــادار دارد و در این
میان متغیر اعتقادات مذهبی شــاخصتر میباشــد .نگرش نســبت به ارزش فرزندان از زمینههای ســنتی
خود دور شده است.
دییر )2007( 2به بررســی ارزش فرزندان در كشــورهای آفریقایی پرداخته اســت .یافتهها نشان میدهند
كــه دالیــل داشــتن فرزنــدان بــرای والدیــن ،شــادیآفرینی و رفــاه شــخصی میباشــد .فرزنــدان بــرای حفــظ
امنیــت پیونــد ازدواج و ایجــاد امنیــت اجتماعــی بــرای والدیــن در دوران پیری ضــروری هســتند .آنها به
عنــوان نیــروی كار و ایجــاد موقعیــت اجتماعی ،حفظ اصل و نســب و نــام ،وارث ثروت ،ارضــای نیازهای
عاطفی و احساسی و كاهش اضطراب و احساس پوچی در نظر گرفته میشوند.
ترامســدورف ،کیــم 3و نــاک ( )2005تحقیقــی تحت عنــوان "عوامل مؤثر بــر ارزش فرزنــدان و روابط بین
نســلی در دورههای تغییر اجتماعی" در كشــورهای آلمان ،فرانسه ،تركیه ،كره ،چین ،هند و آفریقای جنوبی
انجام دادهاند .یافتهها نشــان داده که در كره ،فواید روا نشــناختی مهمترین دلیل داشتن فرزند و فشارهای
مالی و شخصی مهمترین دلیل نداشتن بچه میباشد .در تركیه ،یافتهها بیانگر توجه به فرزندآوری بیشتر
اســت .در آفریقا ،مســائل اقتصادی به وفور یافت میشود .در فرانســه ،رابطه بین ارزش فرزندان ،ارزشهای
ن نسلی نشان داده كه تشابه زیادی بین جوانان و مادران هست.
خانوادگی و روابط بی 
4
كاجیتسیباســی و آتــاكا ( )2005در تحقیقــی پیرامــون "ارزش كــودكان و تغییــرات خانواده" در ســه دهه
پیاپی در تركیه به بررســی ارزش كودكان در میان ســه نســل از ســه قشــر اقتصادی -اجتماعی پرداختهاند.
یافتهها بیانگر افزایش شدید بعد روانشناختی ارزش فرزندان و به طور همزمان كاهش بعد اقتصادی ارزش
كودكان در سه ده ه اخیر میباشد .ترجیح جنسی دختر جایگزین ترجیح جنسی پسر شده است .تغییری
كه در نگرش مادران به داشتن فرزند و تعداد مطلوب فرزند نمود یافته ،منجر به نرخ پایین باروری میگردد.
رانــی ،بابو و ردی )2003( 5به بررســی "ارزش اقتصــادی فرزندان و باروری" در هند پرداختهاند ،یافتهها
Iman & Soroush
Dyer
Kim
Ataca
Rani, Babu & Reddy
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تشــناختی و روانی مرتبط اســت .در
نشــان داده كه ارزش فرزندان با عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،جمعی 
كشــورهای درحال توســعه شــبیه هند ،محركهای اقتصادی بر تصمیمگیری برای داشــتن فرزند زیاد ،تأثیر
میگذارند .ارزش اقتصادی فرزند تحت تأثیر دو عامل است ،فرزندان از طریق مشاركتشان در نیروی كار
و امنیت دوران پیری ،برای خانواده درآمد ایجاد میكنند.
مبانی نظری تحقیق
نظریــه ارزش كــودكان 1بــا مطــرح كــردن دو اصل كاهش عــدم اطمینان و افزایش انســجام زناشــویی ،معتقد
اســت كــه بچ ـهدار شــدن كــه از عالیــق اولیه افــراد اســت ،یكــی از منابع كاهــش عــدم اطمینــان و در كنار
منابع دیگری همچون مشــاغل دائمی میباشــد .بنابراین ،بیشــترین انگیزههای پدر و مادر شــدن در میان
كســانی وجود دارد كه به دالیل مختلفی با عدم اطمینان بیشــتری روبهرو میباشــند .اســتدالل این نظریه
پیرامــون ارزش كــودكان برای كاهــش عدم اطمینان تنها در مورد جوامع توســعهیافته كه كــودكان هزینههای
اقتصــادی عمــدهای بــر دوش والدیــن میگذارنــد ،بــه كار گرفتــه شــده اســت .امــا کاربــرد این اســتدالل در
جوامع كمتر توسعهیافته دشوار است (فریدمن.)1994 2
نظریه اقتصاد باروری 3توســط لیبنشــتاین 4در دهه  1960-70ارائه شــده اســت و در پی تبیین عوامل
تأثیرگذار بر تعداد مطلوب تولدها در هر خانواده میباشد .این نظریه بر این فرض استوار است كه منفعت
یشــود والدین تصمیــم بگیرند كه چه تعداد
یــا عــدم منفعت اقتصادی فرزندان عاملی اســت كه باعث م 
فرزنــد داشــته باشــند .ایــن تصمیم خود مبتنی بر محاســباتی اســت كــه بر تــوازن بیــن رضایتمندیها یا
فوایــد حاصــل از یــك تولــد اضافــی در مقابــل هزین ههــای مالی و روا نشــناختی ناشــی از آن متكی اســت.
ایــن دیــدگاه معتقــد اســت كه طــی فرآینــد توســعه و نوســازی ،درآمدها افزایــش و بــاروری كاهــش مییابد.
ســودمندیهای تولیدی و تأمین كودك اضافی كاهش یافته و هزینههای مســتقیم و غیرمســتقیم او افزایش
مییابد (لیبنشتاین .)1977
6
5
نظریه جریانات ثروت بین نسلی توسط كالدول در سال  1976مطرح شده است ،به نظر او در جوامع
بــدوی و ســنتی ،بــرای بچههایــی كه از نظر اقتصادی ســودمند هســتند ،محدودیت تعداد وجود نــدارد .در
یشــوند و
یشــان منبع حمایت و درآمد محســوب م 
چنیــن جوامعــی ،بچهها بــرای پدر و مادر در طول زندگ 
theory of the value of children
Freedman
economic theory of fertility
Leibenstien
intergenerational wealth flows theory
Caldwell
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بســیار بیشــتر از هزینههایشــان تولید میكنند .جریان ثروت از كودكان به پدر و مادر اســت ،اما فرآیند تجدد
در نهایــت خانواد ههــای گســترده و بــزرگ را به واحدهای هســتهای كوچكتری كه از نظر اقتصــادی و روحی
خودکفــا باشــند ،تقســیم میكنــد .در این صــورت ،بچهها بــرای پدر و مادر هزینه بیشــتری خواهند داشــت
تشــان از پــدر و مــادر كاهش خواهــد یافت و جریان ثــروت از والدین به فرزنــد تغییر مییابد.
و میــزان حمای 
زمانی كه پدر و مادر از درآمد خود برای فرزندان هزینه كنند ،از ارزش اقتصادی كودكان كاســته خواهد شــد.
ً
منطق اقتصادی حكم میكند كه اصال فرزندی نداشــته باشــند ،اما به دالیل گوناگون اجتماعی به بچهدار
شــدن ادامــه میدهنــد (ویكــس  .)1385بــه نظــر کالــدول ،در شــرایطی كــه فرزنــدان مهمترین منبــع امنیت
اقتصــادی هســتند ،بــاروری باال یكــی از ویژگیهای جامعه خواهد بــود .اما به محض این كــه جریان ثروت
برعكس شود و فرزندان به یك مانع اقتصادی تبدیل گردند ،باروری كاهش خواهد یافت.
تشــناس فرانســوی در ســالهای پایانــی قــرن نوزده ،اصلــی 2نو در مــورد جمعیت به
دومانــت 1جمعی 
نــام "مویینگــی اجتماعــی "3مطــرح کــرد .مویینگی اجتماعی بــه تمایل فرد بــرای ارتقای ســطح اجتماعی
خــود ،افزایــش فردیــت و ســرمایه فردی اطــاق میگردد .بدین معنــی که ارتقــا اجتماعی نیازمنــد فداکاری
(صرفنظــر از داشــتن فرزنــد بیشــتر) اســت (ویکــس  .)1999دومانــت معتقــد بــود كه داشــتن فرزنــد كمتر،
بهایی اســت كه زوجین برای پیشــرفت اجتماعی باید بپردازند .اســپنگلر ، 4نظر دومانت را چنین خالصه
كــرده اســت :بخــش اعظــم جمعیــت نه تنهــا بــرای پیشــرفت اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی
كوشــید ،بلكــه تمایلــی شــدید به پیشــرفت و ترســی فلجكننده از پســرفت را آزمــود .در نتیجــه ،از آنجا كه
بچهها موجب پسرفت فردی و خانوادگی میشدند ،تعدادشان محدود گردید (ویكس .)1385
در دیدگا ه روا نشــناختی ،5احساســات روانــی تعیینكننده ارزش فرزند هســتند .ارزشهای خاص در
شهــا میتوانند برخی جنبههای پدر و مادر شــدن
نیازهــای روا نشــناختی معینــی قرار گرفتهانــد كه این ارز 
6
را تكمیل كنند ،اگرچه ممكن اســت شــیوههای جایگزین دیگری وجود داشــته باشــد .هافمن نه مقوله را
بــرای ارزش روا نشــناختی فرزنــد برای والدین ارائه میدهــد :هویت اجتماعی ،كمال فردی و توســع ه خود،
اخالقیــات ،پیوندهــای گروه نخســتین ،عاطفــه و مهربانی ،انگیزش ،تازگی ،ســرگرمی و شــادی ،موفقیت و
دس ـتیابی شایســتگی ،آفرینندگی ،قدرت اعمال نفوذ ،مقایسه اجتماعی و رقابت و سودمندی اقتصادی
كودكان (هافمن .)1972
Dumont
principle
social capillarity
Spengler
psychological perspective
Hoffman
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چارچوب نظری تحقیق
در ایــن پژوهــش از دســتهبندی ارزش و هزینه كودكان فاوســت و مقولههای روا نشــناختی هافمن اســتفاده
شــده اســت فاوســت با توجه به مطالعات مقایس ـهای ،این دســتهبندی را ارئه كرده اســت .از نظر او ارزش
كــودكان دارای دو جنبه اساســی میباشــد :ارزشهای مثبت یا رضامندیهای اقتصــادی و غیراقتصادی،
شهــای منفــی یا هزینههای اقتصــادی و غیراقتصادی .از نظــر پدر و مادر "ارزش كــودكان" توازن خالص
ارز 
بیــن ایــن دو نیــروی مخالف اســت .البته در مطالعــه و تجزیه و تحلیل ایــن موضوع ،باید اجــزاء مثبت یا
رضامندیها و اجزاء منفی یا هزینهها را جداگانه مورد بررسی قرار داد( .فاوست .)1974
طبق این دســتهبندی ،ارزشهای مثبت از طریق رضامندیهای احساســی و روانی ،رضامندیهای
اقتصــادی و امنیــت (کار در خانــه ،نگهــداری در پیــری) ،كمال فردی و توســعه خود (پذیرفتن مســئولیت،
یادگیــری و تجربــه زندگــی از طریق بــزرگ کردن و پــرورش فرزند) ،همانندی بــا فرزندان (لذت بردن از رشــد
جسمی و فکری کودکان) و همبستگی و تداوم خانواده (کودکان به عنوان وسیله تحکیم روابط زن و شوهر
و تداوم ازدواج و نام خانوادگی) ســنجیده شــده اســت .در مقابل ،هزینهها با هزینههای روانی -احساســی
(نگرانــی درباره ســامتی ،رفتــار و پرورش کــودکان) ،هزینههای اقتصــادی (هزینه تحصیــل) ،محدودیتها
تهــای اجتماعــی)
تهــای شــركت در فعالی 
تهــای از دســت رفتــه و مســائل خانوادگــی (محدودی 
و فرص 
مورد ســنجش قرار گرفته اســت .دســتهبندی فاوســت ،مرجع این تحقیق در زمینه ارزش کودکان در ابعاد
اقتصادی ،روانی و اجتماعی میباشد.
بعــد مذهبــی ارزش کودکان برگرفته از دیدگاه روا نشــناختی هافمن اســت که اخالقیــات (مذهب) را
به عنوان یکی از مقولههای ارزش روانشناختی فرزند برای والدین مطرح کرده است.
در این تحقیق همچنین سعی شده تا رابطه میان تمایل مادران برای داشتن فرزند اضافی (اجتناب
از تــك فرزنــدی) و ترکیــب جنســی فرزنــدان (تمایــل بــه داشــتن فرزنــد از هــر دو جنــس) و گرایــش آ نهــا به
بــاروری بررســی گردد .از دســتهبندی فاوســت در زمینــه تمایل مادران به داشــتن فرزند اضافی (اســتحكام
روابــط همســران و  )...و ترکیــب جنســی فرزنــدان (با هــدف تجربه بزرگ کــردن و پرورش فرزندانــی از هر دو
جنس) استفاده شده است.
مدل تحقیق
مــدل تحقیــق بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای تأثیرگــذار بــر بــاروری (واقعــی و ایــدهال) و ارزش فرزنــدان ارائــه
یگــردد .بــا توجــه بــه مــدل تحقیــق ،ایــن پژوهــش درصــدد نشــان دادن رابطــه متغیرهــای جمعیتــی و
م 
اقتصــادی اجتماعــی بــا ارزش فرزنــد و بــاروری میباشــد .ضمن اینکه تــاش دارد تــا رابطــه ارزش فرزند و
باروری را مورد مطالعه قرار دهد.
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ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

 ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﺪت ازدواج -ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

 ﻓﻮاﻳﺪ -ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺎروري

 ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه -ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ

 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻫﻤﺴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪي -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮزﻧﺪان

روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا رویكرد كمی و با اســتفاده از روش پیمایشــی انجــام گرفته اســت .ابزار جم ـعآوری دادهها،
پرسشــنامه بــوده اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق را زنــان همســردار  15-49ســاله شــهر شــیراز تشــکیل
میدهند كه مطابق دادههای مركز آمار ایران و بر اساس سرشماری  ،1385معادل  329617نفر میباشند.
بــا توجــه به جامعه آماری ،حجم نمونه با اســتفاده از جدول لین در ســطح  95درصــد اطمینان 381 ،نفر
برآورد گردیده ،اما اطالعات  406نفر بهوســیله پرسشــنامه جمعآوری شــده است .این تحقیق با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی خوش ـهای چندمرحلهای متناســب با حجم و نمونهگیری تصادفی سیستماتیک
انجام شــده اســت .ابتدا با اســتفاده از چارچوب نمونهگیری (مناطق ،حوزهها) و تعیین فواصل نمونه ،در
هر یک از مناطق شهر شیراز چند حوزه به صورت سیستماتیک انتخاب شده است .سپس در هر حوزه،
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ خوشــه) انتخــاب گردیــده اســت .آنگاه در هر بلــوک ،تعدادی
روش چنــد بلــوک (هــر بلوک یک
بــا همیــن
ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
35/15
40ســت .با توجه به یكســان نبودن تعداد خانوار در مناطق ،ســهم
ـده ا
خانــوار ب 
ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ
هصــورت تصادفی انتخاب شـ/76
ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
20/77
خانوارهــای هــر منطقه در نمونه ،به تناســب تعــداد خانوارهای هر منطقه تعیین گردیده اســت .در نهایت،
ﻣﺪت ازدواج
14/35
خانوارهای12انتخاب شده ،مصاحبه بهعمل آمده است.
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮهمسردار  15-49ساله
ﺗﺤﺼﻴﻼت زنان
با
/29
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
12/82
 /16ت8عــداد فرزند زنــده بهدنیا آمــده (بــاروری واقعی) و تعــداد مطلوب
ﻓﺮزﻧﺪيـر وابســته ،بــاروری اســت که با
اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚمتغیـ
فرزند (باروری ایدهآل) ســنجیده شــده اســت .متغیرهای مســتقل شــامل متغیرهای جمعیتی و متغیرهای
اجتماعی -اقتصادی میباشــند .متغیرهای جمعیتی شــامل سن پاسخگو و سن همسر (تعداد سالهای
عمــر آ نهــا) ،ســن ازدواج پاســخگو و مــدت ازدواج که در ســطح ســنجش فاصل ـهای بودهانــد و محل تولد
(شــهر و روســتا) که در ســطح سنجش اســمی اســت .متغیرهای اجتماعی -اقتصادی شــامل تحصیالت

١
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پاسخگو و همسر) که در سطح سنجش فاصلهای
پاسخگو و تحصیالت همسر (تعداد سالهای تحصیل
 ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻫﻤﺴﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ خانهدار) سنجیده شده است .تمایل به تركیب
ازدواجشــاغل و
اسمی (
اســت .وضعیت اشــتغال كه به صورت -ﺳﻦ
ـتنازدواج
ﻣﺪت
فرزندانــی از هــر دو جنــس) که به صورت اســمی ســنجیده
جنســی فرزنــدان (تمایــل پاســخگو بــه -داشـ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
ـتن بیش از یک
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮههای (تمایل پاســخگو برای داشـ
ـتفاده از گوی
شــده اســت .اجتنــاب از تــک فرزندی بـ-ـا اسـ
ارزش ﻓﺮزﻧﺪ
همدمﻓﻮاﻳﺪفرزنــد اول) و به صورت
فرزنــد جهــت اســتحكام روابط زوجین و داشــتن فرزنــد دیگر به منظور یــار و -
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
فواید و هزینههای فرزند
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ارزش فرزند در دو -بعد
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيســطهای
فاصلهای مورد ســنجش قرار گرفته اســت .متغیر وا
اﻗﺘﺼﺎدي
و به وسیله  44گویه در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،روانی و مذهبی در قالب طیف لیکرت مورد سنجش
 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻫﻤﺴﺮاﺷﺘﻐﺎلهها بهدســت آمده اســت و نمره باالتر ،ارزش بیشــتر
وﺿﻌﻴﺖنمره گوی
قرار گرفته اســت .نمره ارزش فرزندان از -جمع
ﻓﺮزﻧﺪي 0/86است.
ارزشﺗﻚفرزند،
مقیاس
اﺟﺘﻨﺎب از
فرزند را نشان میدهد .ضریب آلفای -
 -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮزﻧﺪان

یافتهها
بــر اســاس یافت ههــای تحقیــق ،بیشــترین فراوانــی بــه زنانــی اختصــاص دارد کــه در گرو ههــای ســنی -30
 34ســال ( 24/6درصــد) و  29-25ســال ( 20درصــد) قــرار دارنــد .میانگیــن ســن زنــان و همســرا ن آنها،
بــه ترتیــب 35/15 ،ســال و  40/76ســال میباشــد 85/9 .درصــد از زنــان متولــد شــهر هســتند38/7 .
درصــد از پاســخگویان تحصیــات دیپلم و  28/3درصد آنها تحصیالت لیســانس و باالتــر دارند .از بین
همســران پاســخگویان 33/7 ،درصــد دارای مــدرک دیپلــم هســتند ،در حالــی کــه  33/8درصــد آ نهــا
مــدرک لیســانس و باالتــر دارند .در بین پاســخگویان ،گروه ســنی 24-20ســال با توزیــع  44/2درصد و گروه
ســنی  39-35ســال با توزیع یك درصد ،به ترتیب ،بیشــترین و کمترین توزیع گروه ســنی ازدواج را به خود
اختصاص میدهند .میانگین ســن ازدواج پاســخگویان  20/77ســال و میانگین مدت ازدواج14/35 ،
سال میباشد19/3 .درصد از پاسخگویان شاغل و  80/7درصد خانهدار هستند .میانگین نمره اجتناب
از تک فرزندی 8/16 ،میباشد .جدول  1میانگین متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین متغیرها

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻣﺪت ازدواج
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪي

35/15
40/76
20/77
14/35
12/29
12/82
8/16
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جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار گوی ههــای ارزش فرزنــد را نشــان میدهــد .بیشــترین میانگین به
گویههای»فرزند نعمت الهی اســت» با رقم « ،4/71والدین از تماشــای بزرگ شــدن فرزندان لذت میبرند»
با رقم  4/69و «پیشــرفت بچهها باعث ســربلندی و افتخار والدین اســت» با رقم  4/68اختصاص دارد.
کمتریــن مقادیــر میانگیــن  2/41و  ،2/56بــه ترتیــب ،متعلــق بــه گویههای «فرزنــدان باعث بر هــم خوردن
آرامش زن و شوهر میشوند» و» فرزند کمک خرج خانواده است» میباشند.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار گویههای ارزش فرزند
ﮔﻮﻳﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف

4/23

0/84

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن آراﻣﺶ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

2/25

1/15

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪارد اﺟﺎﻗﺶ ﻛﻮر اﺳﺖ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮﮔﺮمﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ رواﻧﻲ

ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﻮﻳﻪ

ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

3/50

1/32

3/81

1/22

2/75

1/37
0/89

3/65

1/07

ﻣﻌﻴﺎر

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي و اﻓﺘﺨﺎر واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ .

4/33

0/89

واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.

4/69

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ.

3/44

1/36

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

4/24

ارﺿﺎﻛﻨﻨﺪه ﻏﺮﻳﺰه ﭘﺪري و ﻣﺎدري ﻫﺴﺘﻨﺪ.

3/86

1/09

ﻓﺮزﻧﺪ در زﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ واﻟﺪﻳﻦ از آنﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

4/12

0/89

ﻋﺼﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ وﻗﺖ ﭘﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

3/61

4/12

0/97

ﻣﺨﺎرج ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ،ﭘﻮﺷﺎك و  ...ﻓﺮزﻧﺪان زﻳﺎد اﺳﺖ.

4/23

0/93

4/04

1/06

ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان زﻳﺎد اﺳﺖ.

4/25

0/92

در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺎل واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

3/15

1/20

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

3/80

3/86

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪون ﺑﭽﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

2/81

داﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﻃﻌﻨﻪ و ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

3/83

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

3/90

ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻴﺪواري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

آدم ﺑﺪون ﺑﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ.

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي واﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع را ﻛﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﻔﻆﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وارث ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﺎدر در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

3/86

0/61

ﻣﻌﻴﺎر

4/68

ﻣﻮﻧﺲ و ﻫﻤﺪم واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4/56

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف

1/15
1/35
1/20

1/07

0/96

3/14

1/27

3/82

1/02

2/78

1/19

4/34

0/82

2/97

1/25

4/37

3/96

4/06

0/87

ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

در ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ.

در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

رﻓﺎه ﻣﺎدي زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ.

1/09

ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ.

0/97

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺧﻴﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎرداري دﺧﺎﻟﺖ در ﻛﺎر ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوان دﻳﻦ و آﻳﻴﻦﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

0/60

0/59

3/49

1/15

2/56

1/11

4/06

3/55
3/16
3/60

1/18

0/97

1/07

1/07

1/27
1/31

4/71

0/50

4/02

1/07

2/81
3/19

1/41
1/33

رابطه متغیرهای جمعیتی و اجتماعی -اقتصادی با باروری و ارزش فرزندان
جــدول  3بیانگر آن اســت که همبســتگی مثبت و معن ـیداری ( )=0r/673بین ســن زن و تعداد فرزندان
زنده بهدنیا آمده وجود دارد .بین ســن همســر پاســخگو و تعداد فرزندان زنده بهدنیا آمده ،نیز همبســتگی
ً
یگــردد .بدیــن معنــی كه بــا افزایش ســن زن و همســر ،تعداد
معن ـیدار و نســبتا قــوی ( )0/652مشــاهده م 
یشــود .بیشــترین همبســتگی در مــورد مــدت ازدواج و باروری
فرزنــدان زنــده متولد شد هشــان هم بیشــتر م 
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مشــاهده میگردد .همبســتگی مثبت و قوی بین متغیرهای یادشــده بیانگر آن اســت که با افزایش مدت
ازدواج ،فرصت بچهدار شــدن افزایش مییابد .بین متغیرهای ســن پاسخگو ،سن همسر و مدت ازدواج با
تعداد مطلوب فرزند ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،اما این رابطه قوی نیست.
یافت ههــا نشــان میدهنــد کــه رابطه منفی و معنیداری بین ســن ازدواج پاســخگو با تعــداد فرزند زنده
بهدنیا آمده ،وجود دارد .زنانی که در ســنین باالتری ازدواج میکنند ،فرزند کمتری بهدنیا میآورند و تعداد
کمتــر فرزنــد را مطلــوب میداننــد ،ایــن تفکر در مــورد مردان قویتر اســت .ارزش كودكان با ســن پاســخگو،
ســن همســر و مدت ازدواج رابطه مثبت دارد .یعنی زنانی كه در ســنین باالتر هستند و یا مدت زیادتری از
یگــذرد ،برای فرزندان ارزش بیشــتری قائل شــدهاند .اما ســن ازدواج با متغیــر ارزش كودكان
ازدواج آ نهــا م 
رابطــه معكــوس دارد .زنانــی كــه در ســنین باالتــری ازدواج كردهانــد ،ارزش فرزنــد را كمتر ارزیابــی نمودهاند.
بهنظر میرسد برخورداری این زنان از فرصتهای اجتماعی دیگر ،بر این مسئله تأثیر داشته باشد.
اطالعــات جــدول  3همچنیــن نشــاندهنده همبســتگی منفــی بین تحصیــات و باروری میباشــد.
یعنی هر چه میزان تحصیالت باالتر باشد ،تعداد فرزند زنده بهدنیا آمده زنان کمتر است .بین متغیرهای
تحصیــات (زنــان و همســران) و باروری ،همبســتگی معنیداری وجــود دارد .متغیرهای یادشــده با تعداد
مطلوب فرزند نیز رابطه منفی نشان میدهند ،اما شدت همبستگی آنها چندان زیاد نیست .بین متغیر
اجتنــاب از تــک فرزنــدی و تعــداد فرزند زنــده بهدنیا آمده و تعداد مطلــوب فرزند ،رابطه مثبــت و معنیدار
وجــود دارد .بدیــن معنی که هر چه گرایش زنان به داشــتن بیش از یک فرزند بیشــتر باشــد ،تعداد فرزندان
متول دشــد ه آنها بیشــتر است و نگرش مثبتتری به تعداد بیشتر فرزند دارند .رابطه منفی بین تحصیالت
پاســخگو و همســر و ارزش فرزند بیانگر آن اســت که زنان و مردان باســوادتر ،ارزش کمتری برای فرزند قائل
هستند .زنانی که تک فرزندی را قبول ندارند ،نمره باالتری به ارزش فرزندان دادهاند.
جدول  .3همبستگی بین متغیرهای جمعیتی و اجتماعی -اقتصادی با باروری و ارزش فرزند
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺿﺮﻳﺐ

ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺳﻦ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﻦ ازدواج ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻣﺪت ازدواج
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪي

0/673
0/652
-0/538
0/800
-0/456
-0/239
0/193

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﻲداري
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
0/113
0/114
-0/108
0/142
-0/110
-0/050
0/375
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ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﻲداري
0/025
0/024
0/031
0/004
0/029
0/324
0/000

ارزش ﻓﺮزﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
0/122
0/094
-0/246
0/204
-0/310
-0/263
0/393

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﻲداري
0/035
0/105
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز
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جــدول  4آزمــون تفــاوت میانگیــن بــاروری و ارزش فرزنــد را بــر حســب محل تولد پاســخگویان نشــان
میدهد .یافتهها نشــان میدهند كه میانگین باروری در بین زنانی كه متولد روســتا بودهاند ،بیشتر از زنانی
اســت كــه در شــهر متولد شــدهاند و این تفاوت معنادار اســت .اما در مــورد تعداد مطلــوب فرزند بین زنان
متولد شــهر و روســتا ،تفاوت معناداری مشــاهده نمیگردد .این وضعیت در مورد ارزش فرزند مصداق دارد
و با وجود این كه میانگین نمره ارزش فرزند زنان روستایی بیشتر است ،اما این تفاوت معنادار نمیباشد.
جدول  .4آزمون تفاوت میانگین باروری و ارزش فرزند بر حسب محل تولد
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺤﻞ

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه

ﺷﻬﺮ
روﺳﺘﺎ

348
57

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ

ﺷﻬﺮ
روﺳﺘﺎ

341
56

2/15
2/21

ﺷﻬﺮ
روﺳﺘﺎ

255
40

171/83
177/48

ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

ﺗﻮﻟﺪ

اﻧﺤﺮاف

ﻣﻘﺪار
T

ﻣﻌﻨﻲداري

ﺳﻄﺢ

4/598

0/000
0/535
0/056

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
1/68
2/51

1/232
1/477
0/722
0/731

0/620

18/740
16/715

1/953

ﻣﻌﻴﺎر

جــدول  5بیا نگــر آن اســت کــه تفــاوت معن ـیداری بیــن تعــداد فرزند زنــده بهدنیــا آمده زنان شــاغل
و خان ـهدار وجــود دارد .باالتــر بــودن میانگین بــاروری زنان خان ـهدار ( 1/90فرزند) در مقایســه با زنان شــاغل
( 1/38فرزند) بیانگر آن اســت که زنان شــاغل به دلیل مســئولیتهای شغلی تمایل کمتری برای بچهدار
شــدن نشــان میدهند و فرزندان ارزش كمتری از نظر آنها دارند .زنان خانهدار در مقایســه با زنان شــاغل،
تعداد بیشتری فرزند ( )2/19را مطلوب میدانند.
جدول  .5آزمون تفاوت میانگین باروری و ارزش فرزند بر حسب وضعیت اشتغال
ﻣﺘﻐﻴﺮ

وﺿﻌﻴﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ
ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

اﺷﺘﻐﺎل

ﺗﻌﺪاد ٣ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر

ﺷﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﻪدار

78
327

1/38
1/90

1/187
1/304

ﺷﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﻪدار

60
236

168/15
173/73

22/881
17/134

ﺷﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﻪدار

77
320

35

2/01
2/19

0/73
0/71

ﻣﻘﺪار
T

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﻲداري

-3/164

0/002

-1/948

0/054

-2/095

0/037
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اطالعــات جــدول  6بیا نگــر آن اســت کــه بیــن بــاروری زنانی که تمایــل به داشــتن فرزندانــی از هر دو
یگــردد .زنانــی که
جنــس دارنــد و آنهایــی کــه چنیــن خواســتهای ندارنــد ،تفــاوت معنــاداری مشــاهده نم 
خواهان داشــتن فرزند پســر و دختر میباشــند ،بهطور متوســط 1/93 ،فرزنــد بهدنیا آوردهانــد .این رقم برای
ســایر زنان 1/71 ،فرزند میباشــد .بهنظر میرســد که مادران برای دس ـتیابی به شــمار مناســبی از فرزندان
پســر و دختــر ،بــه باروری مبــادرت میورزند .تعداد مطلوب فرزنــد از نظر زنانی که تمایل به ترکیب جنســی
فرزنــدان دارنــد ،بیشــتر از ســایر زنــان اســت .ارزش فرزند بیــن زنانی که تمایل به داشــتن فرزندانــی از هر دو
جنس دارند و آنهایی که چنین خواستهای ندارند ،تفاوت معناداری نشان نمیدهد.
جدول  .6آزمون تفاوت میانگین باروری و ارزش فرزند بر حسب تركیب جنسی فرزندان

ﻣﺘﻐﻴﺮ

اﻧﺤﺮاف

ﻣﻘﺪار
T

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﻲداري

1/650

0/100
0/000
0/926

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮزﻧﺪان

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه
ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ

161
243

1/93
1/71

1/363
1/254
0/77
0/64

4/96

ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ

175
122

172/57
172/77

19/090
17/760

0/009

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب
ﻓﺮزﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ

157
241

2/38
2/01

ﻣﻌﻴﺎر

ً
بــر اســاس جــدول  7بیــن ارزش فرزنــد و تعــداد فرزنــد زنــده بهدنیا آمــده ،همبســتگی مثبــت و کامال
معنــاداری وجــود دارد .اگــر چــه ایــن رابطــه مثبــت و معنــادار در مــورد فوایــد داشــتن فرزند مصــداق دارد و
زنانی که بر فایده بچه داشــتن تأکید میکنند ،باروری بیشــتری دارند ،اما هزینههای داشتن فرزند و باروری
شهــای اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و مذهبی داشــتن
رابطــه معنــاداری را نشــان نمیدهد .زنانی که بر ارز 
فرزند ،تأكید دارند ،تعداد بیشــتری فرزند بهدنیا آوردهاند و چهار بعد ارزش ،همبســتگی مثبتی را با باروری
نشــان میدهند .اما بین ارزش روانی و باروری رابطه معناداری مشــاهده نمیگردد .یافتهها نشــان میدهند
کــه بیــن فوایــد اجتماعی و اقتصادی و بــاروری رابطه مثبت و معنــادار وجود دارد ،اگر چــه فواید اجتماعی
ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه
همبســتگی بیشــتری را نشان میدهد .تمامی ابعاد هزینهها ،فاقد رابطه معنادار با باروری میباشند .ابعاد
ﺳﻄﺢ
ﺿﺮﻳﺐ
ﺳﻄﺢ
ﺿﺮﻳﺐ
اجتماعــی و روانــی ارزش فرزنــد بــا تعــداد مطلوب فرزند رابطــه معناداری ندارنــد .فواید اقتصــادی با تعداد
ﻣﻌﻨﻲداري
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻌﻨﻲداري
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
نشان میدهند.
ﻓﺮزﻧﺪفرزند رابطه معناداری
مطلوب
ارزش
0/209
0/000
0/165
0/005
ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ارزش رواﻧﻲ
ارزش ﻣﺬﻫﺒﻲ

0/168
0/143
0/096
0/138

ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0/235
0/250

ﻓﻮاﻳﺪ ﻓﺮزﻧﺪ

0/257

0/001
0/008
0/069
0/006
0/000

0/000
0/000
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0/164
0/040
0/067
0/227
0/156
0/155

0/090

0/002
0/468
0/210
0/000
0/006

0/003
0/096

ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز
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جدول  .7همبستگی بین ابعاد ارزش فرزند و باروری
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪه
ﺿﺮﻳﺐ

ﺳﻄﺢ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪ
ﺿﺮﻳﺐ

ﺳﻄﺢ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻣﻌﻨﻲداري

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻣﻌﻨﻲداري

ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ارزش رواﻧﻲ
ارزش ﻣﺬﻫﺒﻲ

0/168
0/143
0/096
0/138

0/001
0/008
0/069
0/006

ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻮاﻳﺪ رواﻧﻲ

0/235
0/250
-0/027

0/164
0/040
0/067
0/227
0/156
0/155

0/002
0/468
0/210
0/000

ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

ﻓﻮاﻳﺪ ﻓﺮزﻧﺪ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي رواﻧﻲ

0/209

0/257

-0/063
-0/096
-0/057
0/012

0/000

0/000

0/000
0/000
0/142

0/229
0/054
0/263
0/813

0/165

0/090

0/055

0/047
0/071
0/028
0/066

0/005

0/006

0/003
0/096
0/295

0/374
0/158
0/592
0/202

ن تعداد فرزند زنده بهدنیا آمده بر حســب متغیرهــای جمعیتی ،اجتماعی-
جــدول  8نمایا نگــر تبیی 
اقتصــادی و ارزش فرزنــد میباشــد كه با اســتفاده از روش رگرســیون گام به گام انجام گرفته اســت .در بین
متغیرهای جمعیتی ،مدت ازدواج با ضریب بتای  ،0/801بیشــترین قدرت تبیین را دارد و با تعداد فرزند
یگــذرد ،تعداد
زنــده بهدنیــا آمده رابطه مســتقیم نشــان میدهد .زنانــی که مدت زیادتــری از ازدواج آنها م 
واریانس متغیر وابسته را تببین میکند .در مرحله
بیشتری فرزند بهدنیا آوردهاند .این متغیر  64/1درصد از
٥
دوم و ســوم ،متغیرهای محل تولد و ســن ازدواج وارد مدل شــده و واریانس تبیین شــده را به  66/1درصد
افزایــش دادهانــد .از بیــن متغیرهــای اجتماعــی -اقتصــادی ،تحصیالت پاســخگو با ضریب بتــای معادل
 -0/456و تمایــل بــه تركیــب جنســی فرزندان بــا بتــای  0/119وارد معادله شــدهاند .زنانــی که تحصیالت
باالتــری دارنــد ،تعــداد كمتری فرزند بهدنیا آوردهاند .اما تمایل به تركیب جنســی فرزندان ،موجب شــده تا
زنــان بــه باروری بیشــتر مبــادرت ورزند .این دو متغیــر در مجموع  22/2درصــد از واریانس بــارروی واقعی را
تبییــن نمودهانــد .فواید اجتماعــی ،فواید اقتصادی و هزین ههــای اجتماعی ،از بین متغیرهــای ارزش فرزند
وارد مــدل شــدهاند .فوایــد اجتماعــی و اقتصادی با ضرایب بتای مثبت نشــان میدهند كــه هر چه فایده
اجتماعــی و اقتصــادی فرزندان از نظر زنان بیشــتر باشــد ،تعداد بیشــتری فرزند بهدنیا آوردهانــد .در مقابل،
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یشــود .متغیرهــای ارزش فرزند9/3 ،
بــاور بــه هزینــه اجتماعــی فرزند ،مانع از داشــتن تعداد زیادتــر فرزند م 
درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین كردهاند.
جدول  .8ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل (متغیرهای جمعیتی ،اجتماعی -اقتصادی و ارزش فرزند) بر باروری واقعی
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﻣﺮاﺣﻞ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

دوم

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
)ﺷﻬﺮ(

R

R2

Beta

B

ﻣﺪت ازدواج

0/801

0/641

0/801

0/110

ﺳﻮم

ﺳﻦ ازدواج

0/813

0/661

دوم

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮزﻧﺪان

0/471

0/222

دوم

ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

اول

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي

اول

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

اول

ﺳﻮم

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0/808

0/456

0/246

0/284

0/305

0/654

0/208

0/061

0/080

0/093

-0/114

-0/433

-0/108

-0/033

0/119

0/316

-0/456

0/246

0/158

-0/116

-0/159

0/045

0/045

ﻣﻘﺪار F

Sig F

258/410

0/000

57/485

0/000

10/531

0/000

-/037

جــدول  9متغیرهــای وارد شــده در معادلــه رگرســیون را جهــت تبیین بــاروری ایدهآل نشــان میدهد.
مدت ازدواج تنها متغیر جمعیتی است كه وارد مدل شده و  2/1درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین
كــرده اســت .از بیــن متغیرهای اجتماعــی -اقتصادی ،اجتنــاب از تك فرزندی با ضریب بتــای  0/375و
تركیــب جنســی با بتای  0/180وارد مدل شــدهاند .پاســخگویانی که بیش از یک فرزنــد میخواهند ،تعداد
بیشــتری فرزند را مطلوب دانســتهاند .به همین نحو ،زنانی که تمایل دارند فرزندانی از هر دو جنس داشــته
باشــند ،خواهان تعداد بیشــتری فرزند هستند .متغیرهای یادشــده 17/2 ،درصد از واریانس باروری ایدهآل
را توضیــح میدهنــد .فوایــد اقتصادی تنها متغیر ارزش فرزند اســت كه وارد مدل شــده و مقدار كمی (1/6
درصد) از واریانس را تبیین نموده است.
جدول  .9ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر حسب متغیرهای جمعیتی ،اجتماعی -اقتصادی و ارزش فرزند بر باروری ایدهآل
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ارزش ﻓﺮزﻧﺪ

ﻣﺮاﺣﻞ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

R

R2

Beta

B

ﻣﺪت ازدواج

0/144

0/021

0/144

0/011

اول

اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻚ
ﻓﺮزﻧﺪي

0/375

0/141

0/375

0/153

0/172

0/180

0/266

0/016

0/128

0/020

اول

ﻣﻘﺪار F
8/251

40/511

دوم

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮزﻧﺪان

٦

0/415

اول

ﻓﻮاﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

0/128
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4/875

Sig F
0/004

0/000

0/028
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بحث و نتیجهگیری
كــودكان موهبــت الهــی هســتند و تــداوم و بقــای جامعــه در گــرو پــرورش كودكان اســت و بــه همین جهت
یكــی از كاركردهــای مهــم خانواده تولیدمثــل و نگهداری از فرزندان اســت .اما این تنها دلیــل والدین برای
خواســتن فرزنــد نمیباشــد .برای آنها كودكان منبع شــادی ،لذت و محبت هســتند و میتواننــد در ابعاد
اجتماعی و اقتصادی ،فوایدی برای والدین داشــته باشــند .اما كودكان هزینه نیز دارند .اگر چه تعدادی از
تحقیقــات در مورد ارزش فرزندان (هزین ههــا و فایدهها) به اندازهگیری دقیق هزینهها و فایدههای اقتصادی
پرداختهانــد ،ایــن پژوهــش ،نگرش زنان را در مورد هزینهها و فایدههای فرزندان مــورد مطالعه قرار داده و به
بررسی رابطه ارزش فرزند و رفتار باروری پرداخته است.
از میان متغیرهای جمعیتی ،ســن پاســخگو و مدت ازدواج با باروری و ارزش فرزندان رابطه معنیدار
و مســتقیم دارنــد كــه با نتایج تحقیق رئیســی ( )1376مشــابه اســت .ســن همســر بــا بــاروری رابطه مثبت
و معن ـیدار دارد ،امــا بــا ارزش فرزنــد رابطــه معن ـیداری نشــان نمیدهد .ســن ازدواج زن با بــاروری و ارزش
فرزندان رابط ه معنیدار و معكوس دارند كه تأییدی بر تحقیق محمودیان و پوررحیم ( )1381میباشد.
از بیــن متغیرهــای اجتماعی -اقتصادی ،تحصیالت پاســخگو با بــاروری و ارزش فرزند رابطه منفی و
معن ـیدار دارد كــه همســو با نتایج تحقیق رئیســی ( )1376و محمودیــان و پوررحیم ( )1381میباشــد .اما
متغیــر تحصیالت همســر با متغیرهای یادشــده رابطــه منفی دارد و ایــن رابطه تنها در مورد بــاروری ایدهآل
معن ـیدار نیســت .گرایــش بــه اجتنــاب از تك فرزندی بــا بــاروری و ارزش فرزنــدان رابطه مثبــت و معنیدار
دارد .تمایــل بــه تركیــب جنســی فرزنــدان بــر رفتار بــاروری مؤثر میباشــد و با بــاروری هم در ســطح واقعی و
هــم در ســطح ایــدهآل رابطــه معن ـیدار دارد ،امــا بــا ارزش فرزنــد رابطــه معنیداری نشــان نمیدهــد .متغیر
ارزش فرزنــد بــه طــور كلی هم بــا تعداد فرزند زنده بهدنیا آمــده و هم با تعداد مطلوب فرزنــد رابط ه معنیدار
و مستقیم دارد.
در مــدل ارزیابــی بــاروری واقعــی ،متغیرهــای مــدت ازدواج ،محــل تولــد و ســن ازدواج (متغیرهــای
جمعیتی) ،تحصیالت پاســخگو و تمایل به تركیب جنســی فرزندان (متغیرهای اجتماعی -اقتصادی) و
فوایــد اجتماعــی ،فواید اقتصادی و هزینه های اجتماعی فرزند (متغیر ارزش فرزند) وارد معادله رگرســیونی
یگــذرد ،آنهایــی که تمایل بــه تركیب
بــاروری واقعــی شــدهاند .زنانــی كــه زمــان زیادتــری از ازدواج آنها م 
جنســی فرزنــدان نشــان دادهانــد و باور دارنــد كه فرزنــدان میتوانند فوایــد اجتماعی و اقتصــادی برای آنها
داشــته باشــند ،باروری بیشــتری را تجربه كردهاند .اما زنان متولد شــهر ،آنهایی كه در ســنین باالتر ازدواج
كردهانــد و یا تحصیالت بیشــتری داشــتهاند و بــر هزینههای اجتماعی فرزند تأكید دارنــد ،باروری كمتری را
نشان میدهند.
در مــدل ارزیابــی بــاروری ایــدهآل ،متغیرهای مــدت ازدواج ،اجتنــاب از تك فرزندی ،تركیب جنســی
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فرزندان و فواید اقتصادی وارد مدل شده و واریانس متغیر تعداد مطلوب فرزند را توضیح دادهاند.
در یــك نــگاه رونــدی ،مقایســه تحقیق حاضر بــا پژوهــش آقاجانیان و رجبــی ( )1364پیرامــون ارزش
كــودكان و رشــد خانــواده در شــهر ،فرصــت مناســبی را جهت مشــاهده تغییــرات در طول زمــان در جامعه
یســازد .در پژوهــش یادشــده ،در جامعــه شــهری بــی فرزنــدی بــه هیچ عنــوان قابل
مــورد مطالعــه فراهــم م 
قبــول نیســت ،چــون حیــات روانــی و تــداوم خانــواده به وجــود فرزنــد بســتگی دارد .انگیز ههــای اجتماعی
فرزنددار شــدن بســیار قوی بوده و مطلوبیت فرزند در ارتباط با تعداد آنها به هزینههای روانی و اقتصادی
یشــود .زنان شــهری بــه این هزین ههــا فكر میكنند و در بســیاری
تهــای پــرورش فرزنــد مربوط م 
و محدودی 
مــوارد كمیــت فرزندان تابع نظر فرد در مورد این هزینهها میباشــد ،بــه همین دلیل خانواده بزرگ مطلوبیت
چندانــی نــدارد .تحــوالت شــهری و محدودیتهای شــهری -صنعتی ،از قبیــل كمبود مســكن و باال بودن
یگــذارد و هزینههای اقتصــادی نقش عمــدهای در
هزین ههــای زندگــی بــر مطلوبیــت روانــی فرزنــدان تأثیــر م 
شهــای روانــی پیــدا كردهاند .در این تحقیق ،تعداد یك یا دو فرزند به عنوان تعداد مطلوب فرزند اظهار
ارز 
گردیده است .زیرا با افزایش تعداد فرزندان ،محدودیتهای اقتصادی مطرح میشوند.
آ نچــه در پژوهــش حاضــر بــه عنــوان نقط ـ ه مقابــل تحقیــق آقاجانیــان ( )1364نمــود پیــدا میكنــد،
اثرگــذاری فوایــد اقتصــادی كــودكان در باروری ایــدهآل میباشــد .زیرا تحقیق پیشــین بر هزین ههــای روانی و
اقتصادی مرتبط با مطلوبیت فرزند تأكید داشته است.
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