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چكیده
اين مقاله رابطه ي بين ارزش فرزندان با ميزان باروري بين زنان شهر تهران را 
بررسي مي كند. تعداد نمونه حدود 600 نفر از زنان متأهل 21 تا 50 ساله ي ساكن 
مناطق 22 گانه شهر تهران است. 57/2 درصد از افراد مطالعه شده را  زنان خانه دار ، 
30/3 درصد را شاغلين در آموزش و پرورش و 12/5 درصد را شاغلين در وزارت 
بهداشت تشكيل داده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 35 درصد از آنها يک فرزند  
35 درصد دو فرزند و 15 درصد سه فرزند دارند. از نظر تعداد فرزندان مطلوب، 
25 درصد از زنان داشتن يک فرزند، حدود 66 درصد داشتن دو فرزند و حدود 9 
درصد داشتن بيش از دو فرزند را مطلوب دانسته اند. براساس تحليل انجام شده، 
هيچ تفاوتي بين گروه هاي مختلف شغلي زنان و همچنين زنان غير شاغل درباره ي 
زنان  گروه  دو  هر  در  تحصيالت  متغير سطح  ندارد.  وجود  فرزندان  ارزش گذاري 
شاغل و خانه دار با مؤلفه هاي فوايد اقتصادي فرزند و محدوديت ها و فرصت هاي از 

دست رفته رابطه ي مستقيم دارد. 

واژگان کلیدي
ارزش هاي مثبت و منفي فرزندان، تعداد فعلي و مطلوب فرزندان، سطح باروري.

∗- دکترای جمعيت شناسی و عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهش های جمعيتی آسيا 
و اقيانوسيه

∗∗- کارشناس ارشد جمعيت شناسی
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1- مقدمه  و طرح مسئله

رفتارهاي باروري در هر جامعه متأثر از عوامل متعددي است. عوامل 

اثر گذار در رفتارهاي باروري را مي توان در دو سطح کالن و خرد بررسي کرد. 

در سطح کالن يا عوامل زمينه اي، به شناخت تأثير عوامل محيطي، اجتماعي، 

سياسي و فرهنگي در رفتار باروري پرداخته مي شود، در حالي که در سطح 

خرد، تأثير عوامل ذهني - رواني نظير انگيزه  ها، آرزوها و گرايش هاي فردي در 

رفتار باروري بررسي مي شود. عوامل ذهني و رواني تحت تأثير جامعه پذيري 

و فرهنگ پذيري است که خود منبعث از ساختارهاي فرهنگي - اجتماعي 

هر جامعه است، زيرا يکي از وجوه اساسي فرهنگ، نظام ارزش هايي است 

که رفتارها و هنجارهاي افراد از جمله رفتارهاي خانوادگي  را جهت مي دهد. 

ارزش هاي خانوادگي متشکل مجموعه ي پيچيده اي از ارزش هاي در هم 

متداخل از جمله از ارزش هاي ازدواج، همسرداري، فرزندآوري و ... است. 

در اين بين، ارزش هاي فرزندآوري مقوله اي است که مي تواند نقش مهمي 

در تغييرات سطوح باروري و به دنبال آن تغييرات رشد جمعيتي يک جامعه 

ايفا کند. با شناخت ارزش ها و ايده آل هاي فرزندآوري، مي توان سياست ها و 

برنامه هايي را به منظور تغيير شرايط فرهنگي، بينش ها و نگرش هاي اجتماعي 

طراحي و بستر مناسبي براي تغيير رفتارهاي باروري افراد فراهم کرد. 

ارزش فرزندان از جمله عوامل بالفصل باروري است که اثر مستقيم در 

رفتارهاي باروري دارد. مفهوم ارزش فرزندان مجموعه ي چيزهاي خوبي 
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هستند که والدين با داشتن فرزندان دريافت مي کنند )لوکاس و مير،1384: 94(. 

ارزش فرزندان به دو دسته ارزش هاي مثبت و منفي تقسيم بندي مي شوند. 

هويت،  کسب  اقتصادي،  عاطفي،  منافع  شامل  فرزندان  مثبت  ارزش هاي 

دستيابي به کمال و تداوم خانواده است و ارزش هاي منفي شامل هزينه هاي 

عاطفي، اقتصادي، خانوادگي، جسماني و محدوديت ها و فرصت هاي از دست 

رفته است. ارزش هاي فرزندان، به عنوان مجموعه اي از متغيرهاي مستقل در 

تعيين تعداد فرزندان و تصميم گيري والدين، در اين باره نقش بسزايي دارند. 

ارزش هاي فرزندان را مي توان از بررسي هايي که از نگرش هاي مثبت و منفي 

والدين نسبت به فرزندان دارند شناسايي و ارزيابي کرد. 

ارزش هاي فرزندآوري مطابق تحوالت اقتصادي – اجتماعي هر جامعه 

تغيير مي يابد. ارتقاء مؤلفه هاي توسعه از جمله گسترش شهرنشيني، افزايش 

سطح تحصيالت زنان و به دنبال آن اشتغال بيشتر آنها عالوه بر آنکه سن 

ايراني کاهش  زنان  بين  را در  فرزندآوري  به  ميل  داده،  افزايش  را  ازدواج 

به خود  باروري روند کاهشي  لذا در دو دهه ي گذشته سطح  داده است؛ 

گرفته است. در اين خصوص، به نظر مي رسد انگيزه براي شاغل شدن و 

ايفا مي کند. ميل به  داشتن شغل سهم بيشتري را در تعيين سطح باروري 

تحرک اجتماعي بين زنان از جمله عناصر فرهنگي جامعه ي جديد است که 

رفتارهاي ازدواجي و فرزندآوري را به شدت متأثر کرده است. ميل به تحرک 

اجتماعي در ذائقه ي وصف ناپذير زنان براي ادامه ي تحصيل و شاغل شدن 
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انعکاس عيني يافته است. 

بيشتر مطالعات نشان مي دهند که بين اشتغال و تحصيالت زنان و باروري 

رابطه اي معکوس وجود دارد، اما در تحليل ها مي توان استنباط کرد که الگوي 

رابطه بين اشتغال و باروري مي تواند 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 پايين تري دارند )فروتن1387: 172(.

همان گونه که اشاره شد، طي سه دهه ي گذشته ميزان باروري کل در 

ايران، کاهش مستمر و اساسي داشته است، به طوري که ميزان باروري کل از 

6/9 فرزند براي هر زن در سال 1363 به 1/8فرزند براي هر مادر در سال 

1390 کاهش يافت )مرکز آمار ايران 1390(. در استان هاي توسعه يافته تر اين 

کاهش ها چشم گير تر بوده است. به طوري که طبق تحقيقات انجام شده، ميزان 

باروري کل براي زنان شهر تهران در سال 1389 به 1/4 فرزند براي هر مادر 

 .(Erfani 2010) رسيده است

تغييرات  تعيين  در  کشور،  پايتخت  به عنوان  تهران  شهر  که  آنجا  از 

اجتماعي- فرهنگي نقطه ي ثقل ملي است. بر اساس اصل همگرايي با مرکز، 

ممکن است تغييرات به وجود 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 مي تواند در بلند مدت با برخي از نتايج 

منفي توأم شود.
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اين مقاله به دنبال مشخص کردن وضعيت ارزش فرزندان در بين گروه هاي 

شغلي مختلف زنان در شهر تهران و شناخت ارزش هايي است که آنها را به 

داشتن يا نداشتن فرزند ترغيب مي کند. از سوي ديگر، درصدد پاسخ گويي 

به اين سؤال است که چقدر ارزش فرزندان در بين خانواده هاي تهراني در 

باروري واقعي و مطلوب )ايده آل( زوجين اثر دارد؟ و آيا خانواده هاي ايراني 

الگوي  تثبيت  از  مرحله اي  به  فرزندزايي  نگرش هاي  و  ارزش ها  لحاظ  از 

مشخص بعد خانواده رسيده اند يا خير؟  از اهداف ديگر اين مقاله، شناسايي 

با  شده  مطالعه  زنان  شغل(  تحصيالت،  )سن،  فردي  ويژ گي هاي  رابطه ي 

اثر آن در رفتار باروري است. همچنين از آنجا که بين  ارزش فرزندان و 

سطح باروري موجود و مطلوب زنان تهراني نوعي شکاف چشم گير ايجاد 

شده است، اين مقاله درصدد پاسخ گويي به اين سؤال است که اين شکاف 

تا چه حد ناشي از تغيير مؤلفه هاي ارزش فرزندان است، آيا مؤلفه هاي منفي 

ارزش فرزندان بين زنان تهراني افزايش يافته است، اگر پاسخ مثبت است، 

اين مؤلفه ها متأثر از چه عواملي بوده است؟

2- مباني نظري و تجربي 

هر يک از نظريه ها از ديدگاه خاصي به موضوع باروري و تحوالت آن 

نگريسته و آن را تحليل و تبيين مي کنند. بر اساس نظريه ي انتقال جمعيتي 

هر چقدر ميزان توسعه يافتگي در منطقه و کشوري باالتر باشد، انتظار مي رود 

ميزان باروري در آن کشور پايين تر باشد (Notestein 1953:13-31). نظريه ي 
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ديويس موضوع نوسـازي را عــامل مهمــي در انتقال باروري مي دانــد 

اقتصادي  کااليي  به عنوان  را  فرزندان  اقتصادي،  نظريه هاي   . (Davis 1963)

مي دانند و معتقدند که رفتار باروري خانواده ها تابع قانون عرضه – تقاضا و 

 . (Easterlin 1969:1983)هزينه- فايده ي فرزندان است

در بين نظريه هاي اقتصادي، نظريه ليبنشتاين1 بر اين فرض استوار است 

که منفعت يا عدم منفعت اقتصادي فرزندان عاملي است که در تصميم گيري 

رو،  اين  از  )حسيني1381(.  مي گذارد  تأثير  فرزندان  تعداد  مورد  در  والدين 

ايجاد نوعي تعادل بين رضايت مندي اقتصادي و هزينه هاي نگهداري فرزند، 

زيربناي اصلي نگرش والدين در مورد تعداد فرزندان است. بر مبناي نظريه ي 

ديويس و بليک عوامل مؤثر در باروري به دو دسته ي مستقيم )شامل سن 

ازدواج، درصد زنان ازدواج کرده، فراواني و نسبت طالق، بيوگي و ازدواج( 

و غير مستقيم )از جمله عوامل محيطي، اقتصادي، اجتماعي و بيولوژيکي( 

تقسيم مي شوند )لوکاس و مير1384(.

روان شناسان نيز به ارزش هايي که فرزندان براي والدين ايجاد مي کنند و 

يا والدين ادراک مي نمايند توجه کرده اند. لوئيز هافمن و مارتين هافمن2 يک 

سيستم ارزشي متشکل از نه مقوله را به وجود آورده اند که شامل هشت ارزش 

غير اقتصادي )نظير کمال، جاودانگي، خوشحالي، خالقيت( و يک سودمندي 

1- Harvey Leibenstein
2- L. Hoffman and M. Haffman
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اقتصادي صرف مي شود )لوکاس و مير1384: 94(. اين نه مقوله شامل ارزش هاي 

عمومي مثبت )يا منافع( داشتن فرزند مانند )فوائد عاطفي، اقتصادي و ...(، 

مانند)هزينه هاي  فرزند  داشتن  هزينه هاي(  )يا  منفي  عمومي  ارزش هاي 

عاطفي، اقتصادي و ...( و ارزش هاي خانواده ي کوچک و بزرگ مي باشد. بر 

اين اساس، والدين روستايي بيشتر بر منافع اقتصادي و عملي فرزندان تأکيد 

مي کنند، در حالي که والدين شهري به خصوص آنهايي که تحصيالت بااليي 

دارند( بر جنبه هاي احساسي و روان شناختي داشتن فرزند تأکيد دارند )همان(.

 کساني چون مک نيکل1 و گرين هال2 نيز معتقدند که در تبيين رفتارهاي 

باروري بايد به مجموع عوامل نهادي که در شکل گيري رفتارهاي باروري 

مؤثرند، توجه نمود. تحليل نهادي باروري تمرکز اصلي خود را بر برقراري 

پيوند ميان بافت نهادي و رفتار باروري و به عبارت ديگر پيوند ميان سطوح 

خرد و کالن رفتار باروري قرار مي دهد )خاني1387(. 

از نظر مک نيکل، رفتار باروري پيامد شرايط نهادي، الگوي هاي فرهنگي 

آن  در  کنشگر  که  را  ادراکي  محدوده ي  که  است  فردي  خصيصه هاي  و 

تصميم گيري مي کند، تحت تأثير قرار مي دهد. او نقش دولت را از راه هايي 

براي  قانوني  و  اجرايي  زمينه هاي  ايجاد  باروري،  هزينه هاي  افزايش  چون 

افزايش هزينه هاي  اقتصادي و زندگي خانوادگي،  فعاليت  جامعه ي مدني، 

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

گرين هال نيز با بسط ديدگاهي درباره ي باروري در چين، فرض مي گيرد 

که باروري، مجموعه اي از رفتارها يا استراتژي هايي است که به عنوان پيشرفت 

در سلسله مراتب از حالت امنيت به تحرک در نظر گرفته مي شود )همان:20(. 

پيرو تغييراتي که در کشورهاي پيشرفته ي صنعتي - به  خصوص تضعيف 

انتظارات و ارزش هاي جامعه و تقويت خواسته ها و ارزش هاي فردي )به 

خصوص تعويق ازدواج، باال رفتن سن ازدواج و افزايش طالق(- اتفاق افتاد، 

تغييراتي هم در نحوه ي فرزندآوري به وجود آمد )سرايي1387(.

کالدول در نظريه ي جريان ثروت نسلي استدالل مي کند که در فرايند 

توسعه، انتقال ثروت از فرزندان به والدين برعکس مي شود. او مدعي است 

که آموزش عمومي به عنوان تعيين  کننده ي اصلي شروع کاهش باروري در 

کشورهاي در حال توسعه است. در جوامع توسعه نيافته والدين فرزندان 

اما  دانند،  ... مي  و  پيري  در دوران  اجتماعي، کمک  اعتبار  کار،  نيروي  را 

در جوامع توسعه يافته به سبب همگاني شدن آموزش و حضور زنان در 

افزايش  فرزندان،  تربيتي  و  آموزشي  هزينه هاي  افزايش  از خانواده،  خارج 

و  رفتارها  افزايش  فرزندان،  زندگي  کيفيت  روي  سرمايه گذاري  اهميت 

نگرش هاي دنياگرايانه )سکوالريزم( و کاهش ارزش فرزندان )والدين براي 

فرزندان سودآور هستند(، به خصوص کاهش وابستگي والدين به فرزندان 

در سنين پيري به سبب وجود مقررات تأمين اجتماعي و بيمه ي بازنشستگي 
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 .(Caldwell 1980: 5-30) فرزندآوري در خانواده ها رو به کاهش مي نهد

ــدان در ميان والدين  ــاره ي ارزش فرزن ــي درب هافمن و همکاران پژوهش

آمريکايي که در سنين باروري بودند انجام داده اند. نتايج اين تحقيق نشان داد که 

ــير کند. در ضمن  مدل هافمن- هافمن با برخي تغييرات مي تواند نتايج را تفس

گروه هايي با درآمد و تحصيالت کم، زنان خانه دار و روستاييان به فرزند اهميت 

ــي  ــتري مي دهند (Hoffman, Thornton and Manis 1978:91-131). بررس بيش

ــد رابطه ي معنا دار  ــن ازدواج با ارزش فرزن ــان مي دهد س ــم نيز نش پوررحي

ــت  رفته مانند فرصت اشتغال، درآمد،  دارد. محدوديت و فرصت هاي از دس

ــتن فرزند براي زنان بيش از  ــالت باالتر، تفريحات و ... به دليل داش تحصي

مردان است و ميزان تحصيالت در ارزش گذاري فرزند مؤثر بوده و با تعداد 

مطلوب فرزندان رابطه ي معکوس دارد )پوررحيم 1380(.

که  آوردند  به دست  نتايجي  يزد  استان  در  همکاران  و  شوازي  عباسي 

تعداد مطلوب فرزندان زنان مطالعه شده نسبت به سال هاي گذشته به دو 

فرزند کاهش يافته، اما با اين حال خانواده ها اعتقادي به سياست تک فرزندي 

نداشتند. در حال حاضر نگرش و رفتار باروري در همه ي گروه هاي سني 

به هم نزديک شده است و تفاوت زيادي در بين زنان جواني که در آغاز 

زندگي زناشويي قرار گرفته اند با زناني که به پايان دوره ي باروري نزديک 

در  ايشان  همکاران 1381: 169-203(.  و  شوازي  )عباسي  ندارد  وجود  مي شوند 

تحقيق ديگري به اين نتيجه رسيده اند که زنان امروزه نسبت به هزينه هاي 
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معتقدند  آگاهي داشته و  فرزند  رواني و حتي هزينه هاي فرصت  روحي- 

چنانچه تعداد فرزند کمتر باشد، مي توانند براي عاليق خود و تربيت بهتر 

استقالل  در  که  عواملي  مهم ترين  جمله  از  کنند.  برنامه ريزي  فرزندانشان 

تصميم گيري هاي زنان در خانواده مؤثر بوده اشتغال آنهاست )عباسي شوازي 

و همکاران 99:1383(. کثيري در تحقيق خود مشاهده کرد که سطح تحصيالت 

زوجين، سن ازدواج، اشتغال، تعداد مطلوب فرزندان و طول مدت ازدواج 

زنان در تعداد فرزندان تأثير مي گذارد )کثيري 1387: 137-156(. 

نتايج بررسي عرفاني نشان مي دهد که زنان بارور ساکن در شهر تهران در 

طول سال هاي باروري 1/5 فرزند به دنيا مي آورند و ميانگين سن باروري در 

شهر تهران به 30 سال رسيده است (Erfani 2010). نظريه ها و مطالعاتي که 

در اين بخش به اجمال به آنها پرداخته شد، هر کدام امکان بررسي وجهي 

از موضوع پژوهش را فراهم مي کند؛ براي مثال، در مدل اقتصادي فقط نقش 

عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده است، يا در مدل فرهنگي- اجتماعي 

ميزان  درآمد،  ميزان  شغلي،  موقعيت  تحصيالت،  سطح  چون  عواملي  به 

شهرنشيني، گرايش ها و طرز تلقي افراد جامعه و در تحليل نهادي به مجموع 

عوامل نهادي که در شکل گيري رفتارهاي باروري مؤثرند، توجه شده است. 

با توجه به اينکه موضوع پژوهش دامنه ي وسيعي دارد و نظريه هاي موجود، 

هر کدام به تنهايي قادر به تبيين کامل آن نيستند، ناگزير ترکيبي از نظريات 

و ديدگاه هاي مطرح شده به عنوان چارچوب نظري پژوهش براي بررسي 
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موضوع استفاده شده است. همان گونه که مدل پژوهش نشان مي دهد عوامل 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و عوامل رواني، فرهنگي و اجتماعي مؤثر در 

ارزش فرزند مطالعه و بررسي شده است.

مدل شماره 1: مدل تحلیلي عوامل تعیین کننده، ارزش فرزندان و فرزندآوري

فرضيات پژوهش جامعه ي بررسي شده، به صورت زير در نظر گرفته 

شده است:

1. ارزش فرزندان در بين گروه هاي شغلي زنان در شهر تهران متفاوت 

است.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدم گرايش / گرايش 
  زندآوریفربه 

 ها ها و ديدگاه    نگرش
ارسش فزسودان 

َای مثثت   ارسش        
َای مىفی  ارسش        

تعداد مطلًب فزسودان   
تمایل خاصی تٍ تعد خاوًادٌ        
ح سودگی فزسودان كيفيت سط       
رياتط تيه فزسودان        
آیىدٌ وگزی ي تمایل تٍ رفاٌ        

مادی خاوًادٌ 
ماودگاری فزسود        
َا   مذَة ي سىت       

گزایی   سزوًشت

متغيرهای جمعيت شناختي 
سه در َىگام ايليه اسدياج 

سن 
سه در َىگام تًلد ايليه 

فزسود 
تعداد فزسودان فعلی 

 متغيرهای فردی
سه سن 

ميشان تحصيالت سن 
يضعيت شغلی سن 

تعداد تزادر ي خًاَز سن 
 

ای عوامل زمينه عوامل بالفصل 
 (نگرشي)

 رفتار باروری
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2. مؤلفه هاي مربوط به ارزش هاي مثبت فرزندان در بين گروه هاي شغلي 

زنان در شهر تهران متفاوت است. 

3. مؤلفه هاي مربوط به ارزش هاي منفي فرزندان در بين گروه هاي شغلي 

زنان در شهر تهران متفاوت است.

4. بين مؤلفه هاي )مثبت و منفي( ارزش فرزندان و تعداد مطلوب و فعلي 

فرزندان رابطه وجود دارد. 

5. بين سطح تحصيالت بانوان و تعداد فرزندان والدين با تعداد مطلوب 

و فعلي فرزندان رابطه ي معکوس وجود دارد. 

ــداد فعلي و مطلوب  ــر در تعيين تعداد فرزندان با تع ــن داليل مؤث 6. بي

فرزندان رابطه وجود دارد. 

3- روش شناسي تحقیق

و  حضوري  مصاحبه ي  ميداني،  مطالعه ي  انجام  با  نياز  مورد  داده هاي 

پرسش نامه از بين گروه هاي شغلي مختلف زنان در شهر تهران در بهمن 

سال 1389 گردآوري شده است. روش گردآوري پيمايشي بوده است. در 

پژوهش حاضر، تعداد جامعه ي آماري 21017 نفر از کليه ي زنان متأهل 21 

تا 50 ساله ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشد که از اين تعداد 12610 

نفر زنان خانه دار، 6810 نفر زنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش و 

1597 نفر زنان شاغل در وزارت بهداشت هستند.
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حجم نمونه برابر 600 نفر مي باشد. تعداد 329 نمونه از زنان خانه دار، 

174 نمونه از کار کنان شاغل در آموزش و پرورش و 72 نمونه از کارکنان 

شاغل در وزارت بهداشت و درمان گرفته شد. براي انتخاب نمونه هاي زنان 

خانه دار از شيوه ي نمونه گيري خوشه اي سه مرحله ي استفاده شد. در مرحله 

اول از بين مناطق 22 گانه ي شهر تهران سه منطقه به طور تصادفي )مناطق 

11،5،7( و در مرحله ي دوم از هر منطقه تعدادي بلوک به تصادف و در 

مرحله ي سوم تعدادي از خانوارها به روش نمونه گيري سيستماتيک، انتخاب 

شدند و در صورت وجود زن خانه دار در واحد مسکوني انتخاب شده با 

وي مصاحبه شد. 

در بخش دوم جامعه ي آماري يعني وزارت بهداشت و درمان، با مراجعه 

به سه بيمارستان آموزشي و درماني، تعدادي از کارکنان بيمارستان ها را که در 

بخش هاي مختلف اشتغال داشتند را بر اساس شيوه ي نمونه گيري در دسترس 

)اتفاقي( به عنوان عضوي از نمونه انتخاب شدند. براي انتخاب اعضاي نمونه 

از شاغلين در آموزش و پرورش با مراجعه به پنج اداره ي آموزش و پرورش 

در پنج ناحيه ي شهر تهران و همچنين ده آموزشگاه مستقر در اين نواحي، 

تعدادي از کارکنان زن متأهل شاغل در اين ادارات و آموزشگاه ها بر حسب 

تصادف و اتفاق انتخاب شدند. بعد از جمع آوري و کدگذاري پرسش نامه ها، 

داده ها وارد نرم افزار آماري SPSS شد و با استفاده از فنون و روش هاي آماري 

تجزيه و تحليل گرديد. 
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4- یافته ها ي تحقیق

در اين تحقيق، ميانگين سن بانوان 38/6 سال به  دست آمده و 95 درصد 

آنها همسر داشتند. مدرک تحصيلي بيشتر بانوان ليسانس بوده و بسياري از 

آنها در رشته هاي علوم انساني تحصيل کرده بودند. همچنين 57/2 درصد 

بانوان را خانه دارها، 30/3 درصد را شاغلين در آموزش و پرورش و 12/5 

درصد را شاغلين در وزارت بهداشت تشکيل داده اند. 

جدول شماره ي 1 نشان مي دهد که 6/6 درصد از خانواده هاي بررسي 

شده بدون فرزند، 35/7 درصد صاحب يک فرزند، 35/3 درصد صاحب دو 

فرزند و 15/1 درصد صاحب سه فرزند بودند. به عبارت ديگر حدود 93 

درصد خانوارهاي بررسي شده حداکثر سه فرزند داشته و حدود 7 درصد 

خانواده هاي بررسي شده به نسبت پرجمعيت هستند. 

بررسي نگرش زنان در تعداد فرزندان مطلوب نشان مي دهد که، 1/3 

 65/6 فرزندي،  يک  درصد   25 بي فرزندي،  شده  بررسي  بانوان  از  درصد 

درصد دو فرزندي، 5/5 درصد سه فرزندي و 2/6 درصد چهار فرزندي را 

مطلوب دانسته اند. مقايسه درصدهاي دو فرزندي موجود و مطلوب نشان 

مي دهد که بين آنها 30 درصد 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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سا جدول 1: توزیع فراواني تعداد واقعي و مطلوب فرزندان بانوان

 تعداد فرزندان
 درصدفراوانيواقعي

فراواني معتبر
 تعداد مطلوب

 درصدفراواني فرزندان
فراواني معتبر

71/3بدون فرزند386/6بدون فرزند

13725/0یک فرزند20535/7یک فرزند

35965/6دو فرزند20335/3دو فرزند

305/5سه فرزند8715/1سه فرزند

142/6چهار فرزند254/3 چهار فرزند

172/9پنج فرزند و بیشتر
 پنج فرزند و

--بیشتر

547100مجموع575100مجموع

نمودار 1: مقايسه ي توزيع درصد فراواني تعداد واقعي و مطلوب فرزندان از ديد بانوان
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نتايج آزمون فرضيه ي )1( را نشان مي دهد: ارزش  جدول شماره ي 2 

فرزندان بين گروه هاي شغلي مختلف بانوان تهراني يکسان است. يعني آنها 

بدون توجه به شغل شان به طور يکسان فرزندان را ارزش گذاري مي کنند.

جدول 2: نتایج آزمون آنالیز واریانس یك راهه در خصوص آزمون یكسـان بودن ارزش 

فرزندان بین بانوان

سطح معني داريآماره آزمونFمنبع تغییرات

2/445/0880ارزش هاي مثبت داشتن فرزند

2/442/0880ارزش هاي منفي داشتن فرزند

نتايج نشان مي دهد هيچ تفاوتي بين گروه هاي مختلف زنان اعم از شاغل 

و غير شاغل در  ارزش گذاري فرزندان وجود ندارد. يعني زنان  خانه دار و 

شاغل )در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت( در مورد فرزندان ارزش 

گذاري يکسان مي کنند. سؤالي که در ادامه ي فرضيه ي اساسي فرضيه هاي 2 

و 3 مطرح مي شود اين است که آيا مؤلفه هاي مربوط به ارزش هاي مثبت و 

منفي داشتن فرزند، بين گروه هاي مختلف زنان برابر است يا خير؟  

نتايج آزمون آناليز واريانس يک راهه در جدول شماره ي 3 نشان مي دهد 

که فوايد اقتصادي و فوايد عاطفي داشتن فرزند بين گروه هاي مختلف زنان 

ــتن فرزند  ــاير مؤلفه هاي مربوط به ارزش مثبت داش ــت، اّما س متفاوت اس

)تکامل و توسعه ي خود، کسب هويت از فرزند، پيوستگي و تداوم خانواده( 

اهميت يکساني بين گروه هاي مختلف بانوان دارد. همچنين تنها در مؤلفه ي 
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ــاي مختلف زنان  ــت رفته بين گروه ه ــاي از دس ــا و فرصت ه محدوديت ه

ــاير مؤلفه هاي مربوط به ارزش منفي داشتن فرزند  تفاوت وجود دارد، اّما س

ــادي، هزينه هاي خانوادگي، هزينه هاي  )هزينه هاي عاطفي، هزينه هاي اقتص

جسماني( اهميت يکساني بين گروه هاي مختلف بانوان دارد. 
جدول 3: آزمون یكسان بودن بین مؤلفه هاي ارزش هاي مثبت و منفي فرزندان بین بانوان

 مؤلفه هاي
مثبت

 فواید
عاطفي

 فواید
اقتصادي

 توسعه و
 تكامل
خود

 کسب
هویت

 پیوستگي و تداوم
خانواده

آماره ي 
F3/3824/5581/3370/2970/703آزمون

سطح 
0350/0110/2630/7430/496/معني داري

مؤلفه هاي 
منفي

 هزینه ي
عاطفي

 هزینه ي
اقتصادي

 هزینه ي
خانوادگي

 هزینه ي
جسماني

 محدودیت ها و
 فرصت هاي از دست

رفته
آماره ي 
F1/5852/0232/5891/3723/282آزمون

سطح 
0/2060/1330/0760/2550/038معني داري

 )4( فرضيه ي  آزمون  نتايج   4 شماره ي  جدول  در  پژوهش  يافته هاي 

فوايد  با  فعلي  فرزندان  تعداد  که مالحظه مي شود  نشان مي دهد، چنان  را 

اقتصادي، پيوستگي و تداوم خانواده و کل ارزش هاي مثبت فرزندان رابطه 

دارد. همچنين تعداد مطلوب فرزندان بانوان با تمامي مؤلفه هاي ارزش مثبت 

با هزينه هاي  نيز تعداد فرزندان فعلي  فرزندان رابطه معنادار مثبت دارد و 

معنادار  رابطه ي  رفته  دست  از  فرصت هاي  و  محدوديت ها  و  خانوادگي 
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معکوسي دارد. ديگر اينکه تعداد مطلوب فرزندان بانوان با تمامي مؤلفه هاي 

ارزش منفي فرزندان رابطه ي معنادار معکوس دارد.
جدول 4: ضریب همبستگي اسپیرمن بین ارزش هاي مثبت و منفي و تعداد فعلي و مطلوب 

فرزندان

 مؤلفه هاي
مثبت

 فواید
عاطفي

 فواید
اقتصادي

 توسعه و
تكامل خود

 کسب
هویت

 پیوستگي
 و تداوم
خانواده

 کل
 ارزش هاي

مثبت

 تعداد فعلي
فرزندان

0/057*0/145**0/069*0/043*0/093*0/125*

 تعداد مطلوب
فرزندان

0/133*0/086*0/140**0/127**0/120**0/154**

 مؤلفه هاي
منفي

 هزینه ي
 عاطفي

 هزینه ي
اقتصادي

 هزینه ي
خانوادگي

 هزینه ي
جسماني

 محدودیت ها و
 فرصت هاي از

دست رفته

 کل ارزش هاي
منفي

 تعداد فعلي
فرزندان

-0/035*0/051*-0/083*-0/019*-0/094*0/065*

 تعداد مطلوب
فرزندان

-0/217**-0/279**-0/228**-0/239**-0/163**-0/262**

*سطح معني داري در سطح آلفا 0/05        **سطح معني داري در سطح آلفا 0/01

نتايج آزمون فرضيه ي 5 در جدول شماره ي 5 نشان مي دهد که بين سطح 

تحصيالت بانوان با تعداد فرزندان فعلي و مطلوب آنها رابطه ي 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 داده اند که يکي از تعيين کننده هاي اصلي سطح باروري سطح 

بين  همچنين  مي کند.  تأييد  را  آن  هم  پژوهش  اين  که  است  تحصيالت 
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معناداري وجود دارد و بانواني که در خانواده هاي پراوالد به دنيا آمده اند، 

تمايل بيشتري به فرزندآوري نشان مي دهند و تعداد فرزندان فعلي آنها بيشتر 

است، ولي بانواني که در خانواده هاي کم اوالد به دنيا آمده اند، تمايل کمتري 

به فرزندآوري دارند، يعني تعداد فرزندان فعلي آنها کمتر است. 

جدول 5: نتایج آزمون ضریب همبستگي اسپیرمن بین سطح تحصیالت و تعداد فرزندان والدین 

با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان

                   متغیر مستقل

متغیر وابسته
تعداد فرزندان والدینسطح تحصیالت بانوان

**0/292**0/437- تعداد فعلي فرزندان

**0/216**0/139- تعداد مطلوب فرزندان

*سطح معني داري در سطح آلفا 0/05    **سطح معني داري در سطح آلفا 0/01

به منظور آزمون فرضيه ي  6 مبني بر »بين داليل مؤثر در تعيين تعداد 

فرزندان با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان رابطه وجود دارد« از آزمون ضريب 

همبستگي اسپيرمن استفاده شد و نتايج در جدول شماره ي 6 نشان مي دهد 

و  مادي  رفاه  و  فرزندان  زندگي  کيفيت  با  فرزندان  مطلوب  تعداد  بين  که 

آينده نگري رابطه ي معکوس و با ساير مؤلفه ها رابطه ي معنادار مثبت وجود 

دارد. همچنين بين تعداد فعلي فرزندان با کيفيت زندگي فرزندان و رفاه مادي 

و آينده نگري رابطه ي معکوس و با مذهب و سنن و سرنوشت گرايي رابطه ي 

معنادار مثبت وجود دارد.
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جدول 6: نتایج آزمون ضریب همبستگي اسپیرمن در خصوص رابطه بین تعداد فعلي و سا

مطلوب فرزندان با دالیل داشتن فرزند 

 متغیر
مستقل

 متغیر
وابسته

 بعد
خانواده

 کیفیت
 زندگي
فرزندان

 روابط بین
فرزندان

 رفاه
 مادي و

آینده نگري

 ماندگاري
فرزندان

 مذهب
و سنت

 سرنوشت
گرایي

 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 معني داري در سطح آلفا 0/05    **سطح معني داري 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 خانه دار( با ارزش هاي مثبت و منفي داشتن 

فرزند رابطه ي معناداري وجود دارد؟ مقادير ضريب همبستگي سه مؤلفه ي 

مهم سن مادر، سن ازدواج و سطح تحصيالت با ارزش هاي مثبت و منفي 

فرزندان در جدول شماره ي 7 نشان مي دهد که سطح تحصيالت در هر دو 

گروه زنان شاغل و خانه دار با ارزش هاي مثبت فرزندان رابطه ي معکوس 

داشته، اما با ارزش هاي منفي فرزندان رابطه ي مثبت دارد. سن ازدواج زنان 

خانه دار با کسب هويت رابطه ي معکوس و با محدوديت ها و فرصت هاي 

با  فقط  زنان شاغل  ازدواج  دارد، ولي سن  رابطه ي مستقيم  رفته  از دست 

فوايد اقتصادي رابطه ي غير مستقيم دارد. در خصوص رابطه ي سن مادران با 

ارزش هاي مثبت و منفي فقط زنان شاغل با محدوديت ها و فرصت هاي از 



113

  تحليلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بين زنان تهرانی
13

91
ن 

ستا
زم

 / 
58

ره 
شما

 / 
هم

زد
پان

ل 
سا

دست رفته رابطه ي معکوس دارد. 
جدول 7: نتایج آزمون ضریب همبستگي )اسپیرمن( ارزش هاي مثبت و منفي فرزندان با 

سن، سن ازدواج و تحصیالت

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح تحصیالتسنسن ازدواج

زنان خانه دار
شاغل

خانه 
شاغلخانه دارشاغلدار

0/10-0/02-0/07-0/03-0/06-0/09-فواید عاطفي

0/21-0/22-0/140/090/11-0/07-فواید اقتصادي

0/010/04-0/010/04-0/070/03-توسعه و تکامل خود

0/01-0/06-0/01-0/08-0/120/01-کسب هویت

پیوستگي و تداوم 
0/05-0/02-0/02-0/06-0/070/07-خانواده

0/09-0/09-0/050/000/01-0/10-کل ارزش هاي مثبت

0/020/050/030/010/04-0/04-هزینه ي عاطفي

0/050/020/080/030/03-0/07هزینه ي اقتصادي

0/050/080/06-0/04-0/070/05هزینه ي خانوادگي

0/020/050/080/12-0/050/04هزینه ي جسماني

فرصت هاي از دست 
0/130/120/18-0/05-0/140/03رفته

0/010/080/10-0/01-0/060/01کل ارزش هاي منفي
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5- جمع بندی و نتیجه گیری

ــي و تحليل رابطه ي ارزش فرزندان و باروري در  بين  اين مقاله به بررس

ــورهاي مختلف  ــده در ايران و کش زنان تهراني مي پردازد. مطالعات انجام ش

ــادي - اجتماعي زنان  ــان مي دهند که ارزش فرزندان به زمينه هاي اقتص نش

ــطح  ــغل، س ــاي فرزندآوري به عواملي چون نوع ش ــتگي دارد. ارزش ه بس

ــتگي  ــالت، پايگاه اجتماعي زنان، نگرش ها و اعتقادات ديني و... بس تحصي

دارد.

الگوي  زنان،  از  درصد   25 که  مي دهد  نشان  پژوهش  اين  يافته هاي 

خانواده ي تک فرزند و نزديک به 66 درصد الگوي خانواده ي دو فرزندي را 

مطلوب دانسته اند، يعني نزديک به 91 درصد زنان دو و يک فرزند و فقط 

9 درصد بيش از دو فرزند را مطلوب دانسته اند. اين امر نشانه اي از تثبيت 

الگوي مشخصي از بعد خانواده هاي شهري را مشخص مي کند. يعني داشتن 

البته به سمت تک  دو فرزند از ايده آل هاي خانواده هاي امروزي است که 

فرزندي پيش مي رود. 

نتايج آناليز واريانس ارزش فرزندان بر حسب گروه هاي شغلي بانوان 

نشان مي دهد که ارزش فرزندان بين گروه هاي مختلف شغلي بانوان تهراني 

يکسان است، يعني آنها بدون توجه به شغل شان به طور يکسان فرزندان را 

ارزش گذاري مي کنند. همچنين ارزش هاي منفي فرزندان، بيشتر در افرادي 

ديده مي شود که سطح تحصيالت باالتري دارند، يعني زنان تحصيل کرده 
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مخالف تعداد زياد بچه در خانواده هستند. در بررسي وجود رابطه بين داليل 

داشتن فرزند  با تعداد فعلي و مطلوب فرزندان مشخص شد که تعداد فعلي 

آينده نگري  و  مادي  رفاه  و  فرزندان  زندگي  کيفيت  با  فرزندان  مطلوب  و 

رفاه  کيفيت زندگي،  به  يعني هر چقدر خانواده ها  دارد،  رابطه ي معکوس 

مادي و آينده فرزندان اهميت بيشتري مي دهند، تمايل براي فرزندآوري در 

آنها کاهش مي يابد. 

اين نتايج نشان مي دهد که با افزايش سطح تحصيالت بانوان، تعداد فعلي 

و مطلوب فرزندان آنها نيز کمتر مي شود. همچنين بانواني که در خانواده هاي 

پرجمعيت تر به دنيا آمده اند، به داشتن فرزندان بيشتري تمايل دارند. مقايسه ي 

زنان خانه دار و شاغل از نظر ارزش هاي مثبت و منفي داشتن فرزند نشان 

مي دهد که سطح تحصيالت هر دو گروه با فوايد اقتصادي فرزندان رابطه 

دارد، ولي بين سن زنان شاغل و خانه دار با ارزش هاي مثبت داشتن فرزند 

تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين سطح تحصيالت هر دو گروه زنان 

شاغل و خانه دار با محدوديت ها و فرصت هاي از دست رفته رابطه ي مستقيم 

و ميزان سن زنان شاغل با محدوديت ها و فرصت هاي از دست رفته رابطه 

معکوسي به ميزان 0/13 دارد. در ضمن سن ازدواج زنان خانه دار با کسب 

هويت رابطه ي معکوس و سن ازدواج زنان شاغل با فوايد اقتصادي رابطه ي 

معکوسي به ميزان 0/14 دارد. سن ازدواج زنان خانه دار با محدوديت ها و 

فرصت هاي از دست رفته رابطه ي معنادار دارد.
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نتايج به دست آمده حاکي است، هر چقدر ارزش هاي مثبت وجود فرزند 

و نگرش مثبت به فرزند در خانواده بيشتر باشد، تمايل به فرزندآوري نيز 

بيشتر خواهد شد که خود تابعي از عوامل زمينه اي اجتماعي است. برعکس، 

به فرزند در  هر چقدر ارزش هاي منفي وجود فرزند و نگرش هاي منفي 

اين  که  شد  خواهد  کمتر  نيز  فرزندآوري  به  تمايل  باشد،  بيشتر  خانواده 

تمايالت نيز تابعي از عوامل اجتماعي است- که خود نيازمند پژوهشي ديگر 

و  فرزندان  مثبت  ارزش هاي  تقويت  با  که  نتيجه گرفت  مي توان  لذا  است؛ 

تضعيف ارزش  گذاري منفي فرزندان مي توان تا حدود زيادي شکاف بين 

فرزندان موجود و مطلوب را پر کرد. 

راه کارهايي که به نظر مي رسد در اين باره مؤثر و مفيد باشند، به شرح 

ذيل است:

فرهنگي،  برنامه هاي  طريق  از  فرزندان  مثبت  ارزش هاي  تقويت  الف( 

آموزشي و رسانه اي؛

فرزندان  مثبت  کارکرد  و  نقش  زمينه ي  در  زنان  نگرش  توسعه ي  ب( 

در توسعه، تکامل و خودشکوفايي مادران، کسب هويت جديد خانوادگي 

به  عشق  تقويت  و  مادري  نقش  ايفاي  جمله  )از  خانواده  بنيان  تقويت  و 

خانواده(، پيوستگي و التزام به خانواده از طريق زايش و پرورش فرزندان در 

محيط امن و گرم خانواده؛
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ــش بار منفي ارزش هاي فرزندان، يا به عبارتی کاهش هزينه هاي  ج( کاه

ــت رفته از طريق کاهش  ــماني و فرصت هاي از دس عاطفي، اقتصادي، جس

ــاد و تعارضات بين نقش مادري و  ــي زنان )يعني کاهش تض تعارضات نقش

نقش هاي شغلي(؛

د( تقويت روحيه ي همکاري و تعاون در بين مردان در محيط خانواده 

بار  تربيت و پرورش فرزندان جهت کاهش  به ويژه همکاري جدي در  و 

وظايف و مسئوليت هاي مادران شاغل.
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منابع
آقاجانيان، اکبر. 1364، ارزش کودکان و رشد خانواده در شهر و روستا، شيراز، دانشگاه  ×

شيراز، بخش برنامه ريزي و جامعه شناسي.
پوررحيم، محمدرضا، ارزش فرزند از ديدگاه زوجين جوان و رابطه آن با باروري  ×

و تنظيم خانواده )مطالعه موردي شهرستان بهشهر(، )پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران )1380(.

توسلي، غالمعباس 1380. نظريه هاي جامعه شناسي، تهران، سمت.  ×
ــادي- اجتماعي و تنظيم  × ــي اقتص ــم 1381. درآمدي بر جمعيت شناس ــيني، حات حس

خانواده، همدان، دانشگاه بوعلي سينا.
ــاي قومي و مذهبي در  × ــر بر تفاوت باروري گروه ه ــعيد. عوامل نهادي مؤث خاني، س

ــکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران(  ــي ارشد، دانش ــتان قروه، )پايان نامه کارشناس شهرس
 .)1387(
زنجاني، حسن 1384. تحليل جمعيت شناختي، تهران، سمت. ×
سرايي، حسن. »گذار جمعيتي دوم با نيم نگاهي به ايران«، نامه انجمن جمعيت شناسي  ×

ايران، ش6، )1387(.
رفتارهاي  × مورد  در  زنان  ديدگاه  »بررسي  ديگران.  و  جالل  محمد  شوازي،  عباسي 

باروري در استان يزد با استفاده از روش هاي کيفي«، نامه علوم اجتماعي، ش 20، )1381(.
عباسي شوازي، محمد جالل، ميمنت حسيني چاووشي، و بيترو مک دونالد و بهرام  ×

دالور، 1383. بررسي تحوالت باروري در ايران، شواهدي از چهار استان منتخب، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تهران.

عباسي شوازي، محمد جالل و عسگري ندوشن، عباس، »تغييرات خانواده وکاهش  ×
باروري در ايران )مطالعه موردي استان يزد(«، نامه علوم اجتماعي، ش 25، )1384(.

عزيزخاني، عبداهلل، ارزش فرزند و بعد خانواده در روستا )مطالعه موردي شش روستا  ×
تهران(  دانشگاه  اجتماعي  دانشکده علوم  ارشد،  )پايان نامه کارشناسي  ابهر(،  در جنوب 
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فروتن، يعقوب. »رهيافتي جمعيت شناختي به اشتغال زنان: با مالحظاتي بر وضعيت  ×
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