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چكيده
اين مقاله رابطهي بين ارزش فرزندان با ميزان باروري بين زنان شهر تهران را
بررسي ميكند .تعداد نمونه حدود  600نفر از زنان متأهل  21تا  50سالهي ساکن
مناطق  22گانه شهر تهران است 57/2 .درصد از افراد مطالعه شده را زنان خانهدار،
 30/3درصد را شاغلين در آموزش و پرورش و  12/5درصد را شاغلين در وزارت
بهداشت تشکيل دادهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه  35درصد از آنها يک فرزند
 35درصد دو فرزند و  15درصد سه فرزند دارند .از نظر تعداد فرزندان مطلوب،
 25درصد از زنان داشتن يک فرزند ،حدود  66درصد داشتن دو فرزند و حدود 9
درصد داشتن بيش از دو فرزند را مطلوب دانستهاند .براساس تحليل انجام شده،
هيچ تفاوتي بين گروههاي مختلف شغلي زنان و همچنين زنان غير شاغل دربارهي
ارزشگذاري فرزندان وجود ندارد .متغير سطح تحصيالت در هر دو گروه زنان
شاغل و خانهدار با مؤلفههاي فوايد اقتصادي فرزند و محدوديتها و فرصتهاي از
دست رفته رابطهي مستقيم دارد.
واژگان کليدي
ارزشهاي مثبت و منفي فرزندان ،تعداد فعلي و مطلوب فرزندان ،سطح باروري.

∗ -دکترای جمعیتشناسی و عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهای جمعيتی آسيا
و اقيانوسيه
∗∗ -كارشناس ارشد جمعیتشناسی
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 -1مقدمه و طرح مسئله

رفتارهاي باروري در هر جامعه متأثر از عوامل متعددي است .عوامل
اثرگذار در رفتارهاي باروري را ميتوان در دو سطح کالن و خرد بررسي كرد.
در سطح کالن يا عوامل زمينهاي ،به شناخت تأثير عوامل محيطي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي در رفتار باروري پرداخته ميشود ،در حاليکه در سطح
خرد ،تأثير عوامل ذهني  -رواني نظير انگيزهها ،آرزوها و گرايشهاي فردي در
رفتار باروري بررسي ميشود .عوامل ذهني و رواني تحت تأثير جامعهپذيري
و فرهنگپذيري است که خود منبعث از ساختارهاي فرهنگي  -اجتماعي
هر جامعه است ،زيرا يکي از وجوه اساسي فرهنگ ،نظام ارزشهايي است
که رفتارها و هنجارهاي افراد از جمله رفتارهاي خانوادگي را جهت ميدهد.
ارزشهاي خانوادگي متشکل مجموعهي پيچيدهاي از ارزشهاي در هم
متداخل از جمله از ارزشهاي ازدواج ،همسرداري ،فرزندآوري و  ...است.
در اين بين ،ارزشهاي فرزندآوري مقولهاي است که ميتواند نقش مهمي
در تغييرات سطوح باروري و به دنبال آن تغييرات رشد جمعيتي يک جامعه
ايفا کند .با شناخت ارزشها و ايدهآلهاي فرزندآوري ،ميتوان سياستها و
برنامههايي را به منظور تغيير شرايط فرهنگي ،بينشها و نگرشهاي اجتماعي
طراحي و بستر مناسبي براي تغيير رفتارهاي باروري افراد فراهم كرد.
ارزش فرزندان از جمله عوامل بالفصل باروري است که اثر مستقيم در
رفتارهاي باروري دارد .مفهوم ارزش فرزندان مجموعهي چيزهاي خوبي
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ارزش فرزندان به دو دسته ارزشهاي مثبت و منفي تقسيمبندي ميشوند.
ارزشهاي مثبت فرزندان شامل منافع عاطفي ،اقتصادي ،كسب هويت،
دستيابي به كمال و تداوم خانواده است و ارزشهاي منفي شامل هزينههاي
عاطفي ،اقتصادي ،خانوادگي ،جسماني و محدوديتها و فرصتهاي از دست
رفته است .ارزشهاي فرزندان ،بهعنوان مجموعهاي از متغيرهاي مستقل در
تعيين تعداد فرزندان و تصميمگيري والدين ،در اين باره نقش بسزايي دارند.
ارزشهاي فرزندان را ميتوان از بررسيهايي که از نگرشهاي مثبت و منفي
والدين نسبت به فرزندان دارند شناسايي و ارزيابي كرد.
ارزشهاي فرزندآوري مطابق تحوالت اقتصادي – اجتماعي هر جامعه
تغيير مييابد .ارتقاء مؤلفههاي توسعه از جمله گسترش شهرنشيني ،افزايش
سطح تحصيالت زنان و به دنبال آن اشتغال بيشتر آنها عالوه بر آنکه سن
ازدواج را افزايش داده ،ميل به فرزندآوري را در بين زنان ايراني کاهش
داده است؛ لذا در دو دههي گذشته سطح باروري روند کاهشي به خود
گرفته است .در اين خصوص ،به نظر ميرسد انگيزه براي شاغل شدن و
داشتن شغل سهم بيشتري را در تعيين سطح باروري ايفا ميکند .ميل به
تحرک اجتماعي بين زنان از جمله عناصر فرهنگي جامعهي جديد است که
رفتارهاي ازدواجي و فرزندآوري را به شدت متأثر كرده است .ميل به تحرک
اجتماعي در ذائقهي وصفناپذير زنان براي ادامهي تحصيل و شاغل شدن
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انعکاس عيني يافته است.
بيشتر مطالعات نشان ميدهند که بين اشتغال و تحصيالت زنان و باروري
رابطهاي معکوس وجود دارد ،اما در تحليلها ميتوان استنباط کرد كه الگوي
رابطه بين اشتغال و باروري ميتواند بر حسب منطقه و سطوح توسعه يافتگي
آن جامعه در طول زمان متفاوت باشد؛ براي مثال زنان با منزلت باالتر و
استقالل بيشتر ،معموالً سطح باروري پايينتري دارند (فروتن.)172 :1387

همانگونه که اشاره شد ،طي سه دههي گذشته ميزان باروري کل در
ايران ،کاهش مستمر و اساسي داشته است ،بهطوريکه ميزان باروري کل از
 6/9فرزند براي هر زن در سال  1363به 1/8فرزند براي هر مادر در سال
 1390کاهش يافت (مرکز آمار ايران  .)1390در استانهاي توسعهيافتهتر اين
کاهشها چشمگيرتر بوده است .بهطوريکه طبق تحقيقات انجام شده ،ميزان
باروري کل براي زنان شهر تهران در سال  1389به  1/4فرزند براي هر مادر
رسيده است ).(Erfani 2010
از آنجا كه شهر تهران بهعنوان پايتخت کشور ،در تعيين تغييرات
اجتماعي -فرهنگي نقطهي ثقل ملي است .بر اساس اصل همگرايي با مرکز،
ممکن است تغييرات بهوجود آمده در پايتخت به زودي به ساير نقاط کشور
نيز تسري يافته و باروري کمتر از جانشيني و پايين به رژيم ملي باروري
تبديل شود و از نظر دموگرافيگ ميتواند در بلند مدت با برخي از نتايج
منفي توأم شود.
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شغلي مختلف زنان در شهر تهران و شناخت ارزشهايي است که آنها را به
داشتن يا نداشتن فرزند ترغيب ميکند .از سوي ديگر ،درصدد پاسخگويي
به اين سؤال است كه چقدر ارزش فرزندان در بين خانوادههاي تهراني در
باروري واقعي و مطلوب (ايدهآل) زوجين اثر دارد؟ و آيا خانوادههاي ايراني
از لحاظ ارزشها و نگرشهاي فرزندزايي به مرحلهاي از تثبيت الگوي
مشخص بعد خانواده رسيدهاند يا خير؟ از اهداف ديگر اين مقاله ،شناسايي
رابطهي ويژگيهاي فردي (سن ،تحصيالت ،شغل) زنان مطالعه شده با
ارزش فرزندان و اثر آن در رفتار باروري است .همچنين از آنجا که بين
سطح باروري موجود و مطلوب زنان تهراني نوعي شکاف چشمگير ايجاد
شده است ،اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال است که اين شکاف
تا چه حد ناشي از تغيير مؤلفههاي ارزش فرزندان است ،آيا مؤلفههاي منفي
ارزش فرزندان بين زنان تهراني افزايش يافته است ،اگر پاسخ مثبت است،
اين مؤلفهها متأثر از چه عواملي بوده است؟
 -2مباني نظري و تجربي

هر يک از نظريهها از ديدگاه خاصي به موضوع باروري و تحوالت آن
نگريسته و آن را تحليل و تبيين ميکنند .بر اساس نظريهي انتقال جمعيتي
هر چقدر ميزان توسعهيافتگي در منطقه و کشوري باالتر باشد ،انتظار ميرود
ميزان باروري در آن کشور پايينتر باشد ) .(Notestein 1953:13-31نظريهي
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ديويس موضوع نوسـازي را عــامل مهمــي در انتقال باروري ميدانــد
) . (Davis 1963نظريههاي اقتصادي ،فرزندان را بهعنوان کااليي اقتصادي
ميدانند و معتقدند که رفتار باروري خانوادهها تابع قانون عرضه – تقاضا و
هزينه -فايدهي فرزندان است). (Easterlin 1969:1983
در بين نظريههاي اقتصادي ،نظريه ليبنشتاين 1بر اين فرض استوار است
كه منفعت يا عدم منفعت اقتصادي فرزندان عاملي است كه در تصميمگيري
والدين در مورد تعداد فرزندان تأثير ميگذارد (حسيني .)1381از اين رو،
ايجاد نوعي تعادل بين رضايتمندي اقتصادي و هزينههاي نگهداري فرزند،
زيربناي اصلي نگرش والدين در مورد تعداد فرزندان است .بر مبناي نظريهي
ديويس و بليک عوامل مؤثر در باروري به دو دستهي مستقيم (شامل سن
ازدواج ،درصد زنان ازدواج کرده ،فراواني و نسبت طالق ،بيوگي و ازدواج)
و غيرمستقيم (از جمله عوامل محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و بيولوژيکي)
تقسيم ميشوند (لوکاس و مير.)1384

روانشناسان نيز به ارزشهايي كه فرزندان براي والدين ايجاد ميكنند و
يا والدين ادراك مينمايند توجه كردهاند .لوئيز هافمن و مارتين هافمن 2يک
سيستم ارزشي متشکل از نه مقوله را بهوجود آوردهاند كه شامل هشت ارزش
غيراقتصادي (نظير کمال ،جاودانگي ،خوشحالي ،خالقيت) و يک سودمندي

1- Harvey Leibenstein
2- L. Hoffman and M. Haffman
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عمومي مثبت (يا منافع) داشتن فرزند مانند (فوائد عاطفي ،اقتصادي و ،)...
ارزشهاي عمومي منفي (يا هزينههاي) داشتن فرزند مانند(هزينههاي
عاطفي ،اقتصادي و  )...و ارزشهاي خانوادهي كوچك و بزرگ ميباشد .بر
اين اساس ،والدين روستايي بيشتر بر منافع اقتصادي و عملي فرزندان تأکيد
ميکنند ،در حاليکه والدين شهري به خصوص آنهايي که تحصيالت بااليي
دارند) بر جنبههاي احساسي و روانشناختي داشتن فرزند تأکيد دارند (همان).

کساني چون مک نيکل 1و گرين هال 2نيز معتقدند که در تبيين رفتارهاي
باروري بايد به مجموع عوامل نهادي که در شکلگيري رفتارهاي باروري
مؤثرند ،توجه نمود .تحليل نهادي باروري تمركز اصلي خود را بر برقراري
پيوند ميان بافت نهادي و رفتار باروري و به عبارت ديگر پيوند ميان سطوح
خرد و كالن رفتار باروري قرار ميدهد (خاني.)1387

از نظر مک نيکل ،رفتار باروري پيامد شرايط نهادي ،الگويهاي فرهنگي
و خصيصههاي فردي است كه محدودهي ادراكي را كه كنشگر در آن
تصميمگيري ميكند ،تحت تأثير قرار ميدهد .او نقش دولت را از راههايي
چون افزايش هزينههاي باروري ،ايجاد زمينههاي اجرايي و قانوني براي
جامعهي مدني ،فعاليت اقتصادي و زندگي خانوادگي ،افزايش هزينههاي

1- Geoffrey McNicoll
2-Susen Greenhalgh
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فرصت و ...بر رفتار باروري مهم ارزيابي ميكند (همان.)19:

گرين هال نيز با بسط ديدگاهي دربارهي باروري در چين ،فرض ميگيرد
كه باروري ،مجموعهاي از رفتارها يا استراتژيهايي است كه بهعنوان پيشرفت
در سلسله مراتب از حالت امنيت به تحرك در نظر گرفته ميشود (همان.)20:

پيرو تغييراتي که در کشورهاي پيشرفتهي صنعتي  -ب ه خصوص تضعيف
انتظارات و ارزشهاي جامعه و تقويت خواستهها و ارزشهاي فردي (به
خصوص تعويق ازدواج ،باال رفتن سن ازدواج و افزايش طالق) -اتفاق افتاد،
تغييراتي هم در نحوهي فرزندآوري بهوجود آمد (سرايي.)1387

کالدول در نظريهي جريان ثروت نسلي استدالل ميکند که در فرايند
توسعه ،انتقال ثروت از فرزندان به والدين برعکس ميشود .او مدعي است
ن کنندهي اصلي شروع کاهش باروري در
که آموزش عمومي بهعنوان تعيي 
کشورهاي در حال توسعه است .در جوامع توسعه نيافته والدين فرزندان
را نيروي کار ،اعتبار اجتماعي ،کمک در دوران پيري و  ...مي دانند ،اما
در جوامع توسعه يافته به سبب همگاني شدن آموزش و حضور زنان در
خارج از خانواده ،افزايش هزينههاي آموزشي و تربيتي فرزندان ،افزايش
اهميت سرمايهگذاري روي کيفيت زندگي فرزندان ،افزايش رفتارها و
نگرشهاي دنياگرايانه (سکوالريزم) و کاهش ارزش فرزندان (والدين براي
فرزندان سودآور هستند) ،به خصوص كاهش وابستگي والدين به فرزندان
در سنين پيري به سبب وجود مقررات تأمين اجتماعي و بيمهي بازنشستگي
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هافمن و همکاران پژوهش��ي درب��ارهي ارزش فرزن��دان در ميان والدين
آمريكايي كه در سنين باروري بودند انجام دادهاند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه
مدل هافمن -هافمن با برخي تغييرات ميتواند نتايج را تفس��ير كند .در ضمن
گروههايي با درآمد و تحصيالت كم ،زنان خانهدار و روستاييان به فرزند اهميت
بيش��تري ميدهند ) .(Hoffman, Thornton and Manis 1978:91-131بررس��ي
پوررحي��م نيز نش��ان ميدهد س��ن ازدواج با ارزش فرزن��د رابطهي معنادار
ت رفته مانند فرصت اشتغال ،درآمد،
دارد .محدوديت و فرصتهاي از دس�� 
تحصي�لات باالتر ،تفريحات و  ...به دليل داش��تن فرزند براي زنان بيش از
مردان است و ميزان تحصيالت در ارزشگذاري فرزند مؤثر بوده و با تعداد
مطلوب فرزندان رابطهي معکوس دارد (پوررحيم .)1380

عباسي شوازي و همکاران در استان يزد نتايجي بهدست آوردند که
تعداد مطلوب فرزندان زنان مطالعه شده نسبت به سالهاي گذشته به دو
فرزند کاهش يافته ،اما با اين حال خانوادهها اعتقادي به سياست تکفرزندي
نداشتند .در حال حاضر نگرش و رفتار باروري در همهي گروههاي سني
به هم نزديک شده است و تفاوت زيادي در بين زنان جواني که در آغاز
زندگي زناشويي قرار گرفتهاند با زناني که به پايان دورهي باروري نزديک
ميشوند وجود ندارد (عباسي شوازي و همكاران  .)169-203 :1381ايشان در
تحقيق ديگري به اين نتيجه رسيدهاند که زنان امروزه نسبت به هزينههاي
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روحي -رواني و حتي هزينههاي فرصت فرزند آگاهي داشته و معتقدند
چنانچه تعداد فرزند کمتر باشد ،ميتوانند براي عاليق خود و تربيت بهتر
فرزندانشان برنامهريزي كنند .از جمله مهمترين عواملي که در استقالل
تصميمگيريهاي زنان در خانواده مؤثر بوده اشتغال آنهاست (عباسي شوازي

و همكاران  .)99:1383کثيري در تحقيق خود مشاهده کرد که سطح تحصيالت
زوجين ،سن ازدواج ،اشتغال ،تعداد مطلوب فرزندان و طول مدت ازدواج
زنان در تعداد فرزندان تأثير ميگذارد (كثيري .)137-156 :1387

نتايج بررسي عرفاني نشان ميدهد که زنان بارور ساكن در شهر تهران در
طول سالهاي باروري  1/5فرزند به دنيا ميآورند و ميانگين سن باروري در
شهر تهران به  30سال رسيده است ) .(Erfani 2010نظريهها و مطالعاتي كه
در اين بخش به اجمال به آنها پرداخته شد ،هر كدام امكان بررسي وجهي
از موضوع پژوهش را فراهم ميكند؛ براي مثال ،در مدل اقتصادي فقط نقش
عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده است ،يا در مدل فرهنگي -اجتماعي
به عواملي چون سطح تحصيالت ،موقعيت شغلي ،ميزان درآمد ،ميزان
شهرنشيني ،گرايشها و طرز تلقي افراد جامعه و در تحليل نهادي به مجموع
عوامل نهادي که در شکلگيري رفتارهاي باروري مؤثرند ،توجه شده است.
با توجه به اينكه موضوع پژوهش دامنهي وسيعي دارد و نظريههاي موجود،
هر كدام به تنهايي قادر به تبيين کامل آن نيستند ،ناگزير تركيبي از نظريات
و ديدگاههاي مطرح شده بهعنوان چارچوب نظري پژوهش براي بررسي
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اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و عوامل رواني ،فرهنگي و اجتماعي مؤثر در
ارزش فرزند مطالعه و بررسي شده است.
مدل شماره  :1مدل تحليلي عوامل تعيين کننده ،ارزش فرزندان و فرزندآوري

رفتار باروری

عوامل بالفصل
(نگرشي)

نگرشها و ديدگاه ها

گرايش  /عدم گرايش
به فرزندآوری

ارسش فزسودان
ارسشَای مثثت
ارسشَای مىفی
تعداد مطلًب فزسودان
تمایل خاصی تٍ تعد خاوًادٌ
كيفيت سطح سودگی فزسودان
رياتط تيه فزسودان
آیىدٌ وگزی ي تمایل تٍ رفاٌ
مادی خاوًادٌ
ماودگاری فزسود
مذَة ي سىتَا
سزوًشتگزایی

عوامل زمينهای
متغيرهای فردی

سه سن
ميشان تحصيالت سن
يضعيت شغلی سن
تعداد تزادر ي خًاَز سن

متغيرهای جمعيت شناختي

سه در َىگام ايليه اسدياج
سن
سه در َىگام تًلد ايليه
فزسود
تعداد فزسودان فعلی

فرضيات پژوهش جامعهي بررسي شده ،به صورت زير در نظر گرفته
شده است:
 .1ارزش فرزندان در بين گروههاي شغلي زنان در شهر تهران متفاوت
است.
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 .2مؤلفههاي مربوط به ارزشهاي مثبت فرزندان در بين گروههاي شغلي
زنان در شهر تهران متفاوت است.
 .3مؤلفههاي مربوط به ارزشهاي منفي فرزندان در بين گروههاي شغلي
زنان در شهر تهران متفاوت است.
 .4بين مؤلفههاي (مثبت و منفي) ارزش فرزندان و تعداد مطلوب و فعلي
فرزندان رابطه وجود دارد.
 .5بين سطح تحصيالت بانوان و تعداد فرزندان والدين با تعداد مطلوب
و فعلي فرزندان رابطهي معکوس وجود دارد.
 .6بي��ن داليل مؤث��ر در تعيين تعداد فرزندان با تع��داد فعلي و مطلوب
فرزندان رابطه وجود دارد.
 -3روششناسي تحقيق

دادههاي مورد نياز با انجام مطالعهي ميداني ،مصاحبهي حضوري و
پرسشنامه از بين گروههاي شغلي مختلف زنان در شهر تهران در بهمن
سال  1389گردآوري شده است .روش گردآوري پيمايشي بوده است .در
پژوهش حاضر ،تعداد جامعهي آماري  21017نفر از کليهي زنان متأهل 21
تا  50ساله ساکن مناطق  22گانه شهر تهران مي باشد که از اين تعداد 12610
نفر زنان خانهدار 6810 ،نفر زنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش و
 1597نفر زنان شاغل در وزارت بهداشت هستند.
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 174نمونه از کارکنان شاغل در آموزش و پرورش و  72نمونه از کارکنان
شاغل در وزارت بهداشت و درمان گرفته شد .براي انتخاب نمونههاي زنان
خانهدار از شيوهي نمونهگيري خوشهاي سه مرحلهي استفاده شد .در مرحله
اول از بين مناطق  22گانهي شهر تهران سه منطقه به طور تصادفي (مناطق
 )11،5،7و در مرحلهي دوم از هر منطقه تعدادي بلوک به تصادف و در
مرحلهي سوم تعدادي از خانوارها به روش نمونهگيري سيستماتيک ،انتخاب
شدند و در صورت وجود زن خانهدار در واحد مسکوني انتخاب شده با
وي مصاحبه شد.
در بخش دوم جامعهي آماري يعني وزارت بهداشت و درمان ،با مراجعه
به سه بيمارستان آموزشي و درماني ،تعدادي از کارکنان بيمارستانها را که در
بخشهاي مختلف اشتغال داشتند را بر اساس شيوهي نمونهگيري در دسترس
(اتفاقي) بهعنوان عضوي از نمونه انتخاب شدند .براي انتخاب اعضاي نمونه
از شاغلين در آموزش و پرورش با مراجعه به پنج ادارهي آموزش و پرورش
در پنج ناحيهي شهر تهران و همچنين ده آموزشگاه مستقر در اين نواحي،
تعدادي از کارکنان زن متأهل شاغل در اين ادارات و آموزشگاهها بر حسب
تصادف و اتفاق انتخاب شدند .بعد از جمعآوري و کدگذاري پرسشنامهها،
دادهها وارد نرمافزار آماري  SPSSشد و با استفاده از فنون و روشهاي آماري
تجزيه و تحليل گرديد.
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 -4يافتههاي تحقيق

در اين تحقيق ،ميانگين سن بانوان  38/6سال بهدست آمده و  95درصد
آنها همسر داشتند .مدرك تحصيلي بيشتر بانوان ليسانس بوده و بسياري از
آنها در رشتههاي علوم انساني تحصيل كرده بودند .همچنين  57/2درصد
بانوان را خانهدارها 30/3 ،درصد را شاغلين در آموزش و پرورش و 12/5
درصد را شاغلين در وزارت بهداشت تشکيل دادهاند.
جدول شمارهي  1نشان ميدهد که  6/6درصد از خانوادههاي بررسي
شده بدون فرزند 35/7 ،درصد صاحب يک فرزند 35/3 ،درصد صاحب دو
فرزند و  15/1درصد صاحب سه فرزند بودند .به عبارت ديگر حدود 93
درصد خانوارهاي بررسي شده حداکثر سه فرزند داشته و حدود  7درصد
خانوادههاي بررسي شده به نسبت پرجمعيت هستند.
بررسي نگرش زنان در تعداد فرزندان مطلوب نشان ميدهد که1/3 ،
درصد از بانوان بررسي شده بيفرزندي 25 ،درصد يک فرزندي65/6 ،
درصد دو فرزندي 5/5 ،درصد سه فرزندي و  2/6درصد چهار فرزندي را
مطلوب دانستهاند .مقايسه درصدهاي دو فرزندي موجود و مطلوب نشان
ميدهد که بين آنها  30درصد اختالف وجود دارد ،اين بدين معناست که در
صورت مهيا شدن شرايط احتمال اينکه افراد تک فرزند به طرف دو فرزند
ميل کنند بسيار زياد است.
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تعداد فرزندان
واقعي

فراواني

درصد
فراواني معتبر

بدون فرزند

38

6/6

يک فرزند

205

35/7

دو فرزند

203

35/3

سه فرزند

87

15/1

چهار فرزند

25

4/3

پنج فرزند و بيشتر

17

2/9

مجموع

575

100

تعداد مطلوب
فرزندان
بدون فرزند
يک فرزند
دو فرزند
سه فرزند
چهار فرزند
پنج فرزند و
بيشتر
مجموع

فراواني

درصد
فراواني معتبر

7

1/3

137

25/0

359

65/6

30

5/5

14

2/6

-

-

547

100

نمودار  :1مقايسهي توزيع درصد فراواني تعداد واقعي و مطلوب فرزندان از ديد بانوان

107

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

جدول  :1توزيع فراواني تعداد واقعي و مطلوب فرزندان بانوان

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

جدول شمارهي  2نتايج آزمون فرضيهي ( )1را نشان ميدهد :ارزش
فرزندان بين گروههاي شغلي مختلف بانوان تهراني يكسان است .يعني آنها
بدون توجه به شغلشان بهطور يكسان فرزندان را ارزشگذاري ميكنند.
جدول  :2نتايج آزمون آناليز واريانس يک راهه در خصوص آزمون يکس�ان بودن ارزش
فرزندان بين بانوان
منبع تغييرات

آماره آزمونF

سطح معنيداري

ارزشهاي مثبت داشتن فرزند

2/445

/0880

ارزشهاي منفي داشتن فرزند

2/442

/0880

نتايج نشان ميدهد هيچ تفاوتي بين گروههاي مختلف زنان اعم از شاغل
و غير شاغل در ارزشگذاري فرزندان وجود ندارد .يعني زنان خانهدار و
شاغل (در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت) در مورد فرزندان ارزش
گذاري يكسان ميکنند .سؤالي که در ادامهي فرضيهي اساسي فرضيههاي 2
و  3مطرح ميشود اين است که آيا مؤلفههاي مربوط به ارزشهاي مثبت و
منفي داشتن فرزند ،بين گروههاي مختلف زنان برابر است يا خير؟
نتايج آزمون آناليز واريانس يک راهه در جدول شمارهي  3نشان ميدهد
که فوايد اقتصادي و فوايد عاطفي داشتن فرزند بين گروههاي مختلف زنان
متفاوت اس��ت ،ا ّما س��اير مؤلفههاي مربوط به ارزش مثبت داش��تن فرزند
(تکامل و توسعهي خود ،کسب هويت از فرزند ،پيوستگي و تداوم خانواده)
اهميت يکساني بين گروههاي مختلف بانوان دارد .همچنين تنها در مؤلفهي
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تفاوت وجود دارد ،ا ّما س��اير مؤلفههاي مربوط به ارزش منفي داشتن فرزند
(هزينههاي عاطفي ،هزينههاي اقتص��ادي ،هزينههاي خانوادگي ،هزينههاي
جسماني) اهميت يکساني بين گروههاي مختلف بانوان دارد.
جدول  :3آزمون يكسان بودن بين مؤلفههاي ارزشهاي مثبت و منفي فرزندان بين بانوان
مؤلفههاي
مثبت

فوايد
عاطفي

فوايد
اقتصادي

توسعه و
تکامل
خود

کسب
هويت

پيوستگي و تداوم
خانواده

آمارهي
آزمونF

3/382

4/558

1/337

0/297

0/703

سطح
معنيداري

/035

0/011

0/263

0/743

0/496

مؤلفههاي
منفي

هزينهي
عاطفي

هزينهي
اقتصادي

خانوادگي

هزينهي

هزينهي
جسماني

محدوديتها و
فرصتهاي از دست
رفته

آمارهي
آزمونF

1/585

2/023

2/589

1/372

3/282

سطح
معنيداري

0/206

0/133

0/076

0/255

0/038

يافتههاي پژوهش در جدول شمارهي  4نتايج آزمون فرضيهي ()4
را نشان ميدهد ،چنان که مالحظه ميشود تعداد فرزندان فعلي با فوايد
اقتصادي ،پيوستگي و تداوم خانواده و کل ارزشهاي مثبت فرزندان رابطه
دارد .همچنين تعداد مطلوب فرزندان بانوان با تمامي مؤلفههاي ارزش مثبت
فرزندان رابطه معنادار مثبت دارد و نيز تعداد فرزندان فعلي با هزينههاي
خانوادگي و محدوديتها و فرصتهاي از دست رفته رابطهي معنادار

109

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

محدوديته��ا و فرصته��اي از دس��ت رفته بين گروهه��اي مختلف زنان

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 58زمستان 1391

معکوسي دارد .ديگر اينكه تعداد مطلوب فرزندان بانوان با تمامي مؤلفههاي
ارزش منفي فرزندان رابطهي معنادار معکوس دارد.

جدول  :4ضريب همبستگي اسپيرمن بين ارزشهاي مثبت و منفي و تعداد فعلي و مطلوب
فرزندان
مؤلفههاي
مثبت

تعداد فعلي
فرزندان

تعداد مطلوب
فرزندان

مؤلفههاي
منفي

عاطفي

اقتصادي

تکامل خود

فرزندان

تعداد مطلوب

و تداوم

خانواده

مثبت

*0/057

**0/145

*0/069

*0/043

*0/093

*0/125

*0/133

*0/086

**0/140

**0/127

**0/120

**0/154

هزينهي

اقتصادي

هزينهي

خانوادگي

جسماني

عاطفي

تعداد فعلي

فرزندان

فوايد

فوايد

توسعه و

کسب

هويت

پيوستگي

کل

ارزشهاي

هزينهي

هزينهي

محدوديتها و
فرصتهاي از

کل ارزشهاي
منفي

دست رفته

*-0/035

*0/051

*-0/083

*-0/019

*-0/094

*0/065

**-0/217

**-0/279

**-0/228

**-0/239

**-0/163

**-0/262

*سطح معنيداري در سطح آلفا 0/05

**سطح معنيداري در سطح آلفا 0/01

نتايج آزمون فرضيهي  5در جدول شمارهي  5نشان ميدهد که بين سطح
تحصيالت بانوان با تعداد فرزندان فعلي و مطلوب آنها رابطهي معنادار و
معکوس وجود دارد .به عبارتي هر چه سطح تحصيالت آنها بيشتر باشد،
تعداد فعلي و مطلوب فرزندان آنها کمتر خواهد بود .بسياري از تحقيقات
اخير نشان دادهاند که يکي از تعيين کنندههاي اصلي سطح باروري سطح
تحصيالت است که اين پژوهش هم آن را تأييد ميکند .همچنين بين
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معناداري وجود دارد و بانواني که در خانوادههاي پراوالد به دنيا آمدهاند،
تمايل بيشتري به فرزندآوري نشان ميدهند و تعداد فرزندان فعلي آنها بيشتر
است ،ولي بانواني که در خانوادههاي کماوالد به دنيا آمدهاند ،تمايل کمتري
به فرزندآوري دارند ،يعني تعداد فرزندان فعلي آنها کمتر است.
جدول  :5نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن بين سطح تحصيالت و تعداد فرزندان والدين
با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان
متغير مستقل

سطح تحصيالت بانوان

تعداد فرزندان والدين

تعداد فعلي فرزندان

**-0/437

**0/292

تعداد مطلوب فرزندان

**-0/139

**0/216

متغير وابسته

*سطح معنيداري در سطح آلفا ** 0/05سطح معنيداري در سطح آلفا 0/01

ي  6مبني بر «بين داليل مؤثر در تعيين تعداد
به منظور آزمون فرضي ه 
فرزندان با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان رابطه وجود دارد» از آزمون ضريب
همبستگي اسپيرمن استفاده شد و نتايج در جدول شمارهي  6نشان ميدهد
که بين تعداد مطلوب فرزندان با کيفيت زندگي فرزندان و رفاه مادي و
آيندهنگري رابطهي معکوس و با ساير مؤلفهها رابطهي معنادار مثبت وجود
دارد .همچنين بين تعداد فعلي فرزندان با کيفيت زندگي فرزندان و رفاه مادي
و آيندهنگري رابطهي معکوس و با مذهب و سنن و سرنوشتگرايي رابطهي
معنادار مثبت وجود دارد.
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جدول  :6نتايج آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در خصوص رابطه بين تعداد فعلي و
مطلوب فرزندان با داليل داشتن فرزند
متغير

مستقل

متغير

وابسته

بعد

خانواده

کيفيت
زندگي

فرزندان

رفاه

روابط بين
فرزندان

مادي و

آيندهنگري

ماندگاري
فرزندان

مذهب
و سنت

س رنوشت
گرايي

تعداد
مطلوب
فرزندان

**0/122

**-0/207

**0/397

**-0/243

**0/164

**0/127

**0/114

تعداد فعلي
فرزندان

*0/000

*-0/093

*0/044

*-0/082

*0/056

*0/099

**0/110

*سطح معنيداري در سطح آلفا ** 0/05سطح معنيداري در سطح آلفا 0/01

سؤال مطرح در اين قسمت اين است که آيا بين سطح سن و تحصيالت
و سن ازدواج مادران (شاغل و خانهدار) با ارزشهاي مثبت و منفي داشتن
فرزند رابطهي معناداري وجود دارد؟ مقادير ضريب همبستگي سه مؤلفهي
مهم سن مادر ،سن ازدواج و سطح تحصيالت با ارزشهاي مثبت و منفي
فرزندان در جدول شمارهي  7نشان ميدهد که سطح تحصيالت در هر دو
گروه زنان شاغل و خانهدار با ارزشهاي مثبت فرزندان رابطهي معکوس
داشته ،اما با ارزشهاي منفي فرزندان رابطهي مثبت دارد .سن ازدواج زنان
خانهدار با كسب هويت رابطهي معکوس و با محدوديتها و فرصتهاي
از دست رفته رابطهي مستقيم دارد ،ولي سن ازدواج زنان شاغل فقط با
فوايد اقتصادي رابطهي غيرمستقيم دارد .در خصوص رابطهي سن مادران با
ارزشهاي مثبت و منفي فقط زنان شاغل با محدوديتها و فرصتهاي از
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جدول  :7نتايج آزمون ضريب همبستگي (اسپيرمن) ارزشهاي مثبت و منفي فرزندان با
سن ،سن ازدواج و تحصيالت
متغير مستقل

سن ازدواج

سطح تحصيالت

سن

خانه دار

زنان
شاغل

خانه
دار

شاغل

خانه دار

شاغل

فوايد عاطفي

-0/09

-0/06

-0/03

-0/07

-0/02

-0/10

فوايد اقتصادي

-0/07

-0/14

0/09

0/11

-0/22

-0/21

توسعه و تکامل خود

-0/07

0/03

-0/01

0/04

-0/01

0/04

کسب هويت

-0/12

0/01

-0/08

-0/01

-0/06

-0/01

پيوستگي و تداوم
خانواده

-0/07

0/07

-0/06

-0/02

-0/02

-0/05

کل ارزشهاي مثبت

-0/10

-0/05

0/00

0/01

-0/09

-0/09

هزينهي عاطفي

-0/04

-0/02

0/05

0/03

0/01

0/04

هزينهي اقتصادي

0/07

-0/05

0/02

0/08

0/03

0/03

هزينهي خانوادگي

0/07

0/05

-0/04

-0/05

0/08

0/06

هزينهي جسماني

0/05

0/04

-0/02

0/05

0/08

0/12

فرصتهاي از دست
رفته

0/14

0/03

-0/05

-0/13

0/12

0/18

کل ارزشهاي منفي

0/06

0/01

-0/01

-0/01

0/08

0/10

متغير وابسته
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دست رفته رابطهي معکوس دارد.
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری

اين مقاله به بررس��ي و تحليل رابطهي ارزش فرزندان و باروري در بين
زنان تهراني ميپردازد .مطالعات انجام ش��ده در ايران و کش��ورهاي مختلف
نش��ان ميدهند که ارزش فرزندان به زمينههاي اقتص��ادي  -اجتماعي زنان
بس��تگي دارد .ارزشه��اي فرزندآوري به عواملي چون نوع ش��غل ،س��طح
تحصي�لات ،پايگاه اجتماعي زنان ،نگرشها و اعتقادات ديني و ...بس��تگي
دارد.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که  25درصد از زنان ،الگوي
خانوادهي تک فرزند و نزديک به  66درصد الگوي خانوادهي دو فرزندي را
مطلوب دانستهاند ،يعني نزديک به  91درصد زنان دو و يک فرزند و فقط
 9درصد بيش از دو فرزند را مطلوب دانستهاند .اين امر نشانهاي از تثبيت
الگوي مشخصي از بعد خانوادههاي شهري را مشخص ميكند .يعني داشتن
دو فرزند از ايدهآلهاي خانوادههاي امروزي است که البته به سمت تک
فرزندي پيش ميرود.
نتايج آناليز واريانس ارزش فرزندان بر حسب گروههاي شغلي بانوان
نشان ميدهد که ارزش فرزندان بين گروههاي مختلف شغلي بانوان تهراني
يكسان است ،يعني آنها بدون توجه به شغلشان بهطور يكسان فرزندان را
ارزشگذاري ميكنند .همچنين ارزشهاي منفي فرزندان ،بيشتر در افرادي
ديده ميشود كه سطح تحصيالت باالتري دارند ،يعني زنان تحصيلکرده
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داشتن فرزند با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان مشخص شد که تعداد فعلي
و مطلوب فرزندان با کيفيت زندگي فرزندان و رفاه مادي و آيندهنگري
رابطهي معکوس دارد ،يعني هر چقدر خانوادهها به کيفيت زندگي ،رفاه
مادي و آينده فرزندان اهميت بيشتري ميدهند ،تمايل براي فرزندآوري در
آنها کاهش مييابد.
اين نتايج نشان ميدهد که با افزايش سطح تحصيالت بانوان ،تعداد فعلي
و مطلوب فرزندان آنها نيز کمتر ميشود .همچنين بانواني كه در خانوادههاي
پرجمعيتتر به دنيا آمدهاند ،به داشتن فرزندان بيشتري تمايل دارند .مقايسهي
زنان خانهدار و شاغل از نظر ارزشهاي مثبت و منفي داشتن فرزند نشان
ميدهد که سطح تحصيالت هر دو گروه با فوايد اقتصادي فرزندان رابطه
دارد ،ولي بين سن زنان شاغل و خانهدار با ارزشهاي مثبت داشتن فرزند
تفاوت معناداري مشاهده نشد .همچنين سطح تحصيالت هر دو گروه زنان
شاغل و خانهدار با محدوديتها و فرصتهاي از دست رفته رابطهي مستقيم
و ميزان سن زنان شاغل با محدوديتها و فرصتهاي از دست رفته رابطه
معکوسي به ميزان  0/13دارد .در ضمن سن ازدواج زنان خانهدار با كسب
هويت رابطهي معكوس و سن ازدواج زنان شاغل با فوايد اقتصادي رابطهي
معكوسي به ميزان  0/14دارد .سن ازدواج زنان خانهدار با محدوديتها و
فرصتهاي از دست رفته رابطهي معنادار دارد.
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نتايج بهدست آمده حاكي است ،هر چقدر ارزشهاي مثبت وجود فرزند
و نگرش مثبت به فرزند در خانواده بيشتر باشد ،تمايل به فرزندآوري نيز
بيشتر خواهد شد که خود تابعي از عوامل زمينهاي اجتماعي است .برعکس،
هر چقدر ارزشهاي منفي وجود فرزند و نگرشهاي منفي به فرزند در
خانواده بيشتر باشد ،تمايل به فرزندآوري نيز کمتر خواهد شد که اين
تمايالت نيز تابعي از عوامل اجتماعي است -که خود نيازمند پژوهشي ديگر
است؛ لذا ميتوان نتيجهگرفت که با تقويت ارزشهاي مثبت فرزندان و
تضعيف ارزشگذاري منفي فرزندان ميتوان تا حدود زيادي شکاف بين
فرزندان موجود و مطلوب را پر كرد.
راهکارهايي که به نظر ميرسد در اين باره مؤثر و مفيد باشند ،به شرح
ذيل است:
الف) تقويت ارزشهاي مثبت فرزندان از طريق برنامههاي فرهنگي،
آموزشي و رسانهاي؛
ب) توسعهي نگرش زنان در زمينهي نقش و کارکرد مثبت فرزندان
در توسعه ،تکامل و خودشکوفايي مادران ،کسب هويت جديد خانوادگي
و تقويت بنيان خانواده (از جمله ايفاي نقش مادري و تقويت عشق به
خانواده) ،پيوستگي و التزام به خانواده از طريق زايش و پرورش فرزندان در
محيط امن و گرم خانواده؛
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عاطفي ،اقتصادي ،جس��ماني و فرصتهاي از دس��ت رفته از طريق کاهش
تعارضات نقش��ي زنان (يعني کاهش تض��اد و تعارضات بين نقش مادري و
نقشهاي شغلي)؛
د) تقويت روحيهي همکاري و تعاون در بين مردان در محيط خانواده
و بهويژه همکاري جدي در تربيت و پرورش فرزندان جهت کاهش بار
وظايف و مسئوليتهاي مادران شاغل.
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ج) کاه��ش بار منفي ارزشهاي فرزندان ،یا به عبارتی کاهش هزينههاي
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