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 چكیده

دلير    هاي مثبت و منفي فرزندان از منظرر والردین بره   شناخت ارزش. این مقاله، ارزش فرزندان را از دیدگاه زنان شهر شيراز بررسي كرده است

روش . كنرد مهمي در تغييرات سطوح باروري یک جامعه ایفا ميهاي والدین براي فرزندآوري دارد، نقش ها و انگيزهگيريتأثيري كه در تصميم

سرال  متأهر  سراكن شرهر شريراز       61-13نفرري از زنران    144اي  صورت پيمایشي است و اطالعات با استفاده از پرسشنامه از نمونره  تحقيق به

بنردي   هاي تحلي  عام  با مقوله عاملي منتج از آزمونبندي ارزش فرزندان با توجه به بارهاي  دهند مقوله ها نشان ميیافته. آوري شده است جمع

هاي اسرتنباطي   یافته. است 69 ±2/3هاي فرزندان در مقياس صفر تا صد برابر با  ميانگين نمرۀ ك  ارزش. فاوست از ارزش فرزندان منطبق است

رفته، تقویرت و توسرع  خرود،     هاي فرصت ازدستهاي ارزش فرزندان شام  ارزش اقتصادي، هزینه دهند حداق  یکي از مقوله مطالعه نشان مي

هاي تحصيالت، سن ازدواج، درآمد خانواده، مح  تولد، وضعيت اشتغال و سرن زنران   كسب هویت با فرزندان، تداوم خانواده با توجه به متغير

و توسرع  خرود و ترداوم خرانواده،      هاي منافع اقتصادي، منافع احساسي، تقویتهاي تحصيالت و سن ازدواج با ارزشبين متغير. متفاوت است

یابد، درک زنان از منافع اقتصادي داشتن فرزنرد  هرچه سن زن و شوهر افزایش مي(. ≥ 41/0P-value)دار و معکوسي وجود دارد  رابط  معني

د و كسب هویت با فرزنردان،  براي زناني كه درآمد خانوادگي بيشتري دارند، منافع اقتصادي، تداوم خانواده، توسعه و تقویت خو. شودبيشتر مي

هراي تحصريالت، سرن ازدواج، درآمرد خرانواده، محر  تولرد،        هاي ارزش فرزندان با توجه به متغيرر  حداق  یکي از مقوله. اهميت كمتري دارد

آن وجرود دارد   هاي ارزش فرزندان از مفهوم سنتيطور كلي، در جامع  مدرن امروزي، تغيير مقوله به. وضعيت اشتغال و سن زنان متفاوت است

كنرد كره ارضراكنندۀ    پندارند كه داشتن آن احساس مطلوبيت براي فررد ایاراد مري    شناختي مي و زنان، فرزند را كاالیي اجتماعي، فرهنگي، روان

 .هاي غيرمادي است و والدین حاضرند با وجود كاهش منافع عيني و كاركردي، داشتن فرزند را تاربه كنند ارزش

 فرزندان با تیهو كسب عاطفي، ارزش اقتصادي، تداوم خانواده، توسع  خود، -فرزندان، ارزش احساسي  ارزش: ها واژهکلید
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 و بیان مسأله مقدمه

جامعه، اهميت خاصي براي به دنياآوردن فرزنردان و پررورش   

هرایي برراي   هرا و تنبيره   به همين دلي  تشویق. ها قائ  است آن

ایرن، اهميرت زاد و ولرد     كند؛ با وجودتنظيم این امر ایااد مي

شرود؛ در سرطح خررد یعنري     تنها به سطح جامعره خرتم نمري   

. خانواده نيز داشتن فرزندان، اهميت اساسي براي والردین دارد 

طرور طبيعري در نهراد انسران      اگرچه تمای  به داشتن فرزند بره 

گذاشته شده است؛ عوام  زیادي در قصد والدین براي داشتن 

فرزنرد، بخررش طبيعري زنرردگي    داشررتن. فرزنرد مررؤثر هسرتند  

شرود و شرام  پررورش و تربيرت     بزرگسالي در نظر گرفته مي

گررفتن   ها و به عهرده  گذاشتن زندگي با آن فرزندان، به اشتراک

هاي فردي انگيزه. است ها مسئوليت براي خوشبختي و رفاه آن

داشتن فرزنرد در ارتبراب برا اهردان خرانوادگي، احساسري و       

فرهنگري،   –اي كره عوامر  اجتمراعي     هگونر  اجتماعي است، به

اي را براي داشرتن و نداشرتن   شرایط ساختاري و عوام  زمينه

ایررن عوامرر  بررا عقایررد و همچنررين . كننرردفرزنررد فررراهم مرري

هاي اجتماعي دربارۀ داشتن فرزنرد و تعرداد فرزنردان و     ارزش

ها و عقاید فرهنگي در ارتباب ها و هناارپذیرش فردي ارزش

در جامعرر  ایررران، (. Mayer & Trommsdorff, 2010)هسررتند 

شوند و حضور  طور سنتي، فرزندان، مواهب الهي قلمداد مي به

ها باید توضيح داده  ها عادي و انتظارداشتني است و نبود آن آن

هاي بدون  هایي چون زوجالمث  در فرهنگ ایراني، ضرب. شود

نردان،  دهنرد فرز  اند، نشران مري  فرزند شبيه درختان بدون ميوه

. مركز خانواده و سبب همبستگي درون ساختار خانواده هستند

صورت یک ارزش پذیرفته  دارشدن بهقابليت زوجين براي بچه

شده است و توانایي داشتن فرزند خيلري زود بعرد از ازدواج،   

طرور   به(. Aghajanian, 2008)ویژه براي زنان باید اثبات شود  به

اي خروبي هسرتند كره    كلي ارزش فرزنردان، ماموعر  چيزهر   

كننرد و ابعراد وسريع    والدین با داشرتن فرزنردان دریافرت مري    

تغييرر  (. 6921، 6لوكراس و ميرر  )اجتماعي، رواني و اقتصادي دارد 

گذاري والدین بر فرزندان، یکي از علر  تغييرر   در نحوۀ ارزش

                                                      
1 Lucas & Meyer 

 .باروري در سطح خرد است

ي، بريش از  تر يجمع هاي یيایپو فهم به عالقمند پژوهشگران

ارزش فرزنردان را از منظرر والردین مطالعره      سه دهه است كه

ساز  كنند، زمينه مي  ارزشي كه والدین از فرزندان درک. كنند مي

ارزش فرزنردان برراي   . زایري و براروري اسرت   هاي بچهانگيزه

كردن اهدان و انتظارات والدین دربارۀ فرزندان، روابرط   شفان

كننردۀ   عوامر  نمایران  اي از هاي بين نسلي و ماموعهو تفاوت

.& Dinn)جایگراه فرزنرد در خرانواده و جامعره اهميرت دارد      

Kagtcibasi, 2010 .)  بررر اسرراس مالحظررات پژوهشرري، ارزش

هراي   هاي بين فرهنگي را در تصرميم  روشني تفاوت فرزندان به

 (.Klein & Eckhard, 2007)دهرد  فردي رفتار باروري نشان مري 

أثرشردن از تغييررات جامعره و    دلي  مت مفهوم ارزش فرزندان به

فرهنگي، موضوعي است كه برر اسراس    –هاي اجتماعي زمينه

اي  هاي متنوع و گستردهنوع جامعه در حال تغيير است و پيامد

كنندۀ مستقيم انگيزۀ والدین براي داشتن  به همراه دارد و تعيين

دارشدن در نظر  تعداد خاص فرزند و تعيين و تنظيم زمان بچه

نتيارر  مالحظررات سررودگرایان  والرردین،   . شرروديگرفترره مرر 

 (.Kagitcibasi, 1982)ها است  سازي رفاه فردي آن بهينه

افزایش سریع ميزان باروري در ده  اول انقالب اسرالمي و  

كاهش تدریاي ميزان باروري بعد از ده  اول بعرد از انقرالب   

هرایي دربرارۀ   هراي اخيرر نگرانري    باعث شرده اسرت در سرال   

جمعيت ایران، در حرال حاضرر   . عيت ایااد شودروندهاي جم

با حام زیادي از زنان و مردان در سن باروري مواجره اسرت،   

هراي مثبرت و     پدران و مادراني كه شناسایي و ارزیابي نگررش 

بررسرري . هررا برره فرزنرردآوري، اهميررت اساسرري دارد منفرري آن

هاي والدین براي داشتن یا نداشتن فرزند كه خود تحت  انگيزه

اجتمراعي   -هاي رواني  ر ساخت جامعه، خانواده و ویژگيتأثي

زوجين و مسرائ  اقتصرادي، اجتمراعي و فرهنگري اسرت، در      

. هاي رشد جمعيت مفيد اسرت  دهي ميزان ریزي و جهت برنامه

اینکه چرا افراد، نگرش خاصي نسبت به توليرد مثر  و ارزش   

 هرا  شرود آن  هرایي باعرث مري    كنند، چه انگيزه فرزندان پيدا مي

تعداد خاصي فرزند را مطلوب بدانند، زنان، نگرش نسربت بره   

گيرري و   صورت عام  تأثيرگرذار در تصرميم   ارزش فرزندان به
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كننرد، اینکره    تمای  براي فرزند خواهي را چگونه ارزیابي مري 

اقتصادي و جمعيتي چگونه در نگرش زنران   -عوام  اجتماعي

انگيزۀ زنران  گذارد و چگونه  نسبت به ارزش فرزندان تأثير مي

شود، همرواره محر     براي فرزندخواهي با این عوام  تبيين مي

هراي مثبرت و    كوشد ارزش این پژوهش مي. پرسش بوده است

منفي فرزندان را در سطح خانواده بررسي كند؛ زیررا شرناخت   

هراي مختلفري كره والردین برراي خواسرتن یرا         دالی  و ارزش

گذاري  امر سياست نخواستن فرزند یا فرزندان بعدي دارند، در

 .شود جمعيت و خانواده استفاده مي

 

 پیشینۀ پژوهش

هاي داخلي اندكي دربارۀ ارزش فرزندان انارام شرده    پژوهش

در پژوهشي با عنروان تحليلري   ( 6936)مشفق و غریب . است

دهند هيچ تفراوتي   بر رابط  ارزش فرزندان و باروري نشان مي

غيرشراغ  دربرارۀ   هاي مختلف شغلي زنران و زنران    بين گروه

بيشرتر زنران، داشرتن دو    . گذاري فرزندان وجرود نردارد   ارزش

دانند و متغير سطح تحصيالت در هرر دو   فرزند را مطلوب مي

هاي فواید اقتصادي فرزند دار با مؤلفهگروه زنان شاغ  و خانه

رفتره، رابطر  مسرتقيم     هراي ازدسرت   ها و فرصت و محدودیت

كنرد كره برا     خرود بيران مري    در بررسري ( 6934)ترابري  . دارند

هررراي اجتمررراعي  هررراي توليررردي و نهررراد  گسرررترش روش

غيرخانوادگي، فایدۀ اقتصرادي كودكران و اتکراي والردین بره      

. فرزندان در روزهاي كهولت و گرفتراري كراهش یافتره اسرت    

اي، تفرراوت ارزش  در مطالعرره( 6922)شاهنوشرري و سررامي  

نتایج . اند هفرزندان را در مناطق شهري و روستایي بررسي كرد

دهنررد ارزش فرزنرردان در خانوارهرراي روسررتایي و  نشرران مرري

امنيتري و   -شهري یکسان نبوده و متغيرهراي ارزش اقتصرادي  

مالي فرزند، كسب هویت از فرزند، پيوستگي و تداوم خانواده، 

و ترجيحرات جنسري در تفراوت    ( خسرتگي )زحمات جسمي 

. اند ار بودهارزش فرزندان در مناطق شهري و روستایي تأثيرگذ

دهد نگرش اقتصرادي بره فرزنرد در برين      این مطالعه نشان مي

 .هاي روستایي تغيير پيدا كرده است خانوار

ي با عنوان بررسي عوام  مرؤثر   ا در مطالعه( 6922)قرباني  

گيرري   در ارزش فرزندان در فرایند فرزندآوري، چنرين نتياره  

عشرق و   ترین دالیر  خواسرتن فرزنرد بعردي،     كند كه مهم مي

آینررده و یررار و یرراور خررواهر و   عالقرره برره فرزنررد، افتخررار در

برادربودن و دالی  نخواستن فرزنرد بعردي از سروي والردین،     

. هاي سرنگين مرالي اسرت    نگراني دربارۀ تربيت فرزند و هزینه

تررین ارزش فرزنرد برراي     براي خواستن فرزنرد بعردي، مهرم   

هراي   ارزش  تررین،  اهميرت  هاي نگرشري و كرم   زوجين، ارزش

ارزش فرزند و دالی  فرزنردخواهي بيشرتر برا    . اقتصادي است

كنرد، در حرالي كره     ذوق و احساسات زوجين ارتباب پيدا مري 

نخواستن فرزند برا دالیر  اقتصرادي و اجتمراعي تبيرين شرده       

در مطالعر  خرود   ( 6921)ضريایي بيگردلي و همکراران    . است

كراالیي   دهنرد در جوامرع فقيرر و محرروم، فرزنردان،      نشان مي

آیند؛ زیرا با كار كودكان، بازده و سرود   اقتصادي به حساب مي

شود و فرزندان در هنگام پيرري و از   مدّنظر نصيب والدین مي

هرا كمرک    صرورت منرابع مرالي بره آن     كار افتادگي والدین بره 

ویرژه فرزنردان پسرر،     هراي فقيرر بره    فرزندان خرانواده . كنند مي

اجتمراعي والردین خرود بره     عصاي پيري یا به عبارتي، ترأمين  

 .آیند شمار مي

در پژوهشري دربرارۀ   ( 6929)عباس شروازي و همکراران    

نگرش زنان دربارۀ رفتار براروري و ارزش فرزنردان در چهرار    

دهند با افزایش سطح سواد، زنان بره نسربت    استان كشور نشان مي

بيشتري به داشتن تنها یک فرزند معتقرد بودنرد و بررعکن زنران     

بيشتر زنران  . بودن سه فرزند یا بيشتر اشاره كردند ه ایدئالسواد ب بي

دانسرتن   هاي زندگي براي مطلوب بر عام  اقتصادي افزایش هزینه

هراي روحري و    زنان امروز، به هزینه. اند تنها یک فرزند تأكيد كرده

هاي فرصتي فرزند آگراهي دارنرد و معتقدنرد     رواني و حتي هزینه

اشد، براي عالیق خرود و تربيرت بهترر    چنانچه تعداد فرزند كمتر ب

 .ریزي كنند توانند برنامه فرزندانشان مي

هاي داخلي، مطالعرات خرارجي وسريعي     برخالن پژوهش

 6كرالس و همکراران  . دربارۀ ارزش فرزندان اناام شده اسرت 

با مطالع  ارزش فرزندان در فلسرطين و تركيره نشران     (2007)

رزنردان برراي ایاراد    ها اهميت بيشتري برراي ف  دادند فلسطيني

                                                      
1 Klaus &Suckow 
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در هرر  . آسایش والدین و كسب احترام اجتماعي قائ  هسرتند 

هاي عاطفي و كسب لرذت   دو كشور، فرزندان براي تأمين نياز

در فلسرطين، ارزش فرزنردان، مسرتق  از شررایط     . اهميت دارند

 شود، در آناا باروري زیاد است؛ زیررا  خاص زندگي تعریف مي

هراي پرژوهش كلرين و     اساس یافته بر. شود گونه خواسته مي این

در بين زنران برا تحصريالت براالتر، درک ارزش      (2007)اكهارد 

غيرمررادي فرزنرردان اهميررت بيشررتري دارد و ارزش روانرري      

. كنرد  گيري براي تشکي  خانواده را ایاراد مري   والدشدن، تصميم

هاي مطلوب اقتصادي ماننرد امنيرت دوران پيرري     درمقاب ، جنبه

زنان داراي تحصيالت پایين، تمایر  بيشرتري   . كمتر اهميت دارد

دهنرد و درک ارزش غيرمرادي    براي تشکي  خانواده نشران مري  

 6هراي برولر   نتایج یافتره . ها اهميت كمتري دارد فرزندان براي آن

كننرد فرزنردان، بهبوددهنردۀ شربک  اجتمراعي       بيان مري  (2008)

انتظاري، تمایالت به باروري براي زنان با اميد و . والدین هستند

كه فرزند براي والدینش خواهد آورد و به توقعي مربروب اسرت   

 .كند عنوان حامي دوران پيري فراهم مي كه فرزند به

در پژوهشرري، ارزش فرزنرردان را  (2007) 8نرراک و كررالس

بعردي از   تحلي  در ساختاري سره . براي والدین بررسي كردند

انارام   ارزش كودكان همچون آسایش، نفوذ و اعتبار اجتماعي

دهنرد در كشرورهاي برا براروري براال و       ها نشان مي یافته. شد

هاي خویشاوندي مبتني بر تبار و ثروت كم، آسرایش و   سيستم

در حالي كه در كشورهاي با . اعتبار، بيشترین اهميت را داشتند

باروري پایين و ثروت زیاد و سيستم مطمئن دولتري، كمتررین   

در پرژوهش خرود بيران     (2004) 9برادبرري . اهميت را داشرت 

هاي مصرفي فرزندان بر منابع مالي والدین فشرار   كند هزینه مي

كردن فرزنردان از اسرتراحت    والدین براي بزرگ. كنند وارد مي

و  1سراكو . كاهنرد  شان تا حد زیرادي مري   خود و ساعات فردي

در پژوهشي، رابط  فرهنگري ارزش كودكران و    (2002)كالس 

ان را در شرش كشرور بررسري    فرزنرد -همچنين روابط والدین

دهند ارزش فرزندان از یکسو  ها نشان مي هاي آن یافته. اند كرده

                                                      
1 Buhler 
2 Nauck& Klaus 
3 Bradbury 
4 Suckow 

كنرد و از سروي    گيري براي داشتن فرزند را تعيين مري  تصميم

دیگر، خود به شررایط سراختار اجتمراعي و فرهنگري و منرابع      

تصميم براي . هاي بالقوۀ والدین وابسته است فردي و خصيصه

اي از شررایط   فرزنرد تحرت ترأثير ماموعره     داشتن یا نداشتن

ازجمله شررایط نهرادي خراص، سراختارهاي فرصرت، شربک        

 . هاي فردي والدین است اجتماعي و خویشاوندي و ویژگي

هاي كودكران   ها و هزینه ارزش (1987)و همکاران  1آرنولد

گر در برين شرش    اي از متغيرهاي مداخله صورت ماموعه را به

هراي   دهنرد تفراوت   هرا نشران مري    یافته. اند كشور مطالعه كرده

اجتماعي  -داري در ارزش كودكان در سه گروه اقتصادي معني

شام  طبق  متوسط شهري، طبق  پایين شهري و ساكنان مناطق 

ها برراي خواسرتن    ترین دلي  مهم. روستایي مشاهده شده است

 -فرزنررد در همرر  كشررورها و بررين همرر  طبقررات اقتصررادي  

والردین روسرتایي برر    . اطفي بوده اسرت هاي ع اجتماعي، لذت

. كردنرد  منافع اقتصادي و امنيتي دوران پيري فرزندان تأكيد مي

در هم  كشورها، نقش كودكران در اسرتحکام ازدواج و حفر     

 .نام و نسب، دالی  ارجمندي كودكان مطرح شده است

كنند كه كاهش براروري   بيان مي (1979) 7تارچي و بریانت

هرا و فوایرد    دلي  تغيير در هزینره  رزندان بهبا تغيير در ارزش ف

فرایندهاي توسرع  اقتصرادي و   . دهد اقتصادي فرزندان رخ مي

گذار جمعيتي، بخشي از فرایند كلي مدرنيزاسيون است كره در  

فراینردهایي كره برا    . تغيير سيستم ارزشي فرزندان مرؤثر اسرت  

زش یابند، اثرشان تنها در ار هاي فرصت، توسعه مي ها هزینه آن

كودكان نيست، بلکه رفاه و كيفيت زندگي را نيرز تحرت ترأثير    

در پژوهشي دربارۀ تأثير كودكران   (1973) 6گرنو. دهد قرار مي

كنرد كره    دار به این نکتره اشراره مري    در ارزش زمان زنان خانه

هراي مراقبرت و    شرده بایرد شرام  هزینره     هزین  زمان محاسربه 

رن رسريدگي بره   خدمات به فرزند و تمام زماني باشد كه صر 

افرزایش  . شرود  هاي بازار كرار مري   خانه و دورماندن از مهارت

ها دربارۀ  رفت  زنان در تصميم آن هزین  زمان یا فرصت ازدست

                                                      
5 Arnold 
6 Turchi & Bryant 
7 Gronau 
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 .گذارد تعداد فرزندان تأثير مي

 

 مالحظات نظری

هرا ارائره    كنرد كره آن   ارزش فرزندان به كاركردهایي اشاره مري 

كننرد و   لدینشان برآورده مري هایي كه براي وا دهند و یا نياز مي

(. Hoffman & Hoffman, 1973)هرا دارنرد    منافعي كره برراي آن  

 -ارزش فرزندان، مفهومي است كه مطابق تحروالت اقتصرادي  

طرور كلري،    یابرد و بره   اجتماعي و فرهنگي هر جامعه تغيير مي

ماموع  چيزهاي مثبت و منفي هستند كه والردین برا داشرتن    

هاي مثبت، منافع داشتن فرزند و  ارزش .كنند فرزند دریافت مي

این مفهوم . گيرند هاي فرزند را دربرمي هاي منفي، هزینه ارزش

. شرود  شناختي بررسري مري   در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و روان

نگرند  ها از دیدگاه خاصي به این موضوع مي هر كدام از نظریه

مانند تاربيات مختلف زندگي . كنند و آن را تحلي  و تبيين مي

برر  . شرود  داشتن فرزند بر اساس محاسبات عقالني انارام مري  

اساس نظریر  انتخراب عقالنري، افرراد، كنشرگران هدفمنردي       

سازي منافع خویش هستند و كنشي را  هستند كه به دنبال بهينه

.,Turner)كنند كره بهتررین نتياره را داشرته باشرد       انتخاب مي

ارائ  نظری  ارزش  با (1994)و همکاران  6فریدمن(. 304 :1998

كنند فرزنددارشدن از عالئق اولي  افراد اسرت   فرزندان بيان مي

و ارزش كودكان منتج از ظرفيتشان براي كاهش عدم اطمينران  

براي زنان و افزایش انسراام زناشرویي برراي زوجرين اسرت      

(Freedman et al., 1994.) 

در ویرایش جدید رهيافت ارزش فرزندان، این رهيافت برا  

یکرري شررده اسررت و فرزنرردان  8یرر  تررابع توليررد اجتمرراعينظر

و  9كردن بهزیستي فيزیکي صورت كاالهاي واسطه براي بهينه به

والدینشرران در توليررد اجتمرراعي مطرررح  1و احترررام اجتمرراعي

احترام اجتماعي، پاداشي اسرت كره فررد برا شررایط      . شوند مي

كنرد؛ ماننرد پایگراه و موقعيرت، عاطفره و       اجتماعي كسب مري 

                                                      
1 Fredman 
2 Social production function 
3 Physical well- being 
4 Social esteem 

منظور از بهزیستي فيزیکي، توانرایي  . اني و تأیيد اجتماعيمهرب

هردن از  . فرد براي بقاي فيزیکي و بهبود رفاه خرودش اسرت  

این ترالش، توضريح ارزش فرزنردان برراي توسرع  تئروریکي       

خاص براي این مسرأله اسرت كره فرزنردان چطرور و در چره       

شرایطي در تابع توليد اجتماعي براي ارتقاي احترام اجتمراعي  

 ,Nauck)شروند   اي مري  و رفاه مادي والدینشان كاالهاي واسطه

در كشرورهاي آفریقرایي    (2007) 1هاي دیير نتایج یافته(. 2005

آفرینري   دهند دالی  داشتن فرزند براي والدین، شرادي  نشان مي

فرزندان براي حف  امنيت پيونرد ازدواج  . و رفاه شخصي است

دوران پيرري، حفر     و ایااد امنيت اجتماعي براي والردین در 

برخري از اقتصراددانان   . اص  و نسب و نرام ضرروري هسرتند   

هرایي   گيري براي داشتن فرزند، نظریه دربارۀ باروري و تصميم

هاي اقتصاد باروري ایرن اسرت كره     اساس نظریه. اند ارائه داده

ها و فوایرد فرزنردآوري باعرث كراهش      تغيير توازن بين هزینه

و درنتياه كاهش باروري شده  درخواست والدین براي فرزند

در  (1978) 7اسررترلين(. Cleland & Wilson, 1987: 5)اسررت 

ها براي حف  تعرادل   كند زوج بيان مي 6نظری  اقتصاد نو خانوار

دلير    چنانچره بره  . كنند ميان عرضه و تقاضاي فرزند تالش مي

افزایش بقاي نروزادان و كودكران یرا افرزایش هزینره فرصرت       

ش از تقاضا شرود، در ایرن صرورت ممکرن     كودكان، عرضه بي

هررا ازجملرره  اسررت زوجررين بررر اسرراس برداشتشرران از هزینرره

. هاي مالي و اجتماعي سعي در تنظيم رفتار باروري كنند هزینه

این رهيافت را توسعه داد و كودكان را كاالهراي   (1960) 2بکر

ها به زمان و  در نظر گرفت كه والدین براي كسب آن 3مصرفي

گيرد  اي در نظر مي وي براي هر فرزند، فایده. دارندو پول نياز 

كنندۀ رابط  ميان تمای  زوجين برراي داشرتن فرزنرد و     كه بيان

هایي اسرت كره از نظرر پرول و زمران برا        هم  كاالها و فعاليت

؛ بره عبرارتي، تعرداد    (Weeks, 2011)كننرد   فرزنرد رقابرت مري   

نهان و در هاي پ فرزندان به درآمد در دسترس خانواده و قيمت

                                                      
5 Deyer 
6 Esterlin 
7 New home economic theory 
8 Becker 
9 Consumer goods
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هزینه فرصت توليد یا مصرن كاالهایي كره در اقتصراد   ) 6سای 

...( شوند؛ مث  بهداشت، آموزش و پررورش و  بازار معامله نمي

در ایرن  . تنها فرزندان؛ دیگر كاالها و خدمات وابسرته اسرت   نه

هاي فرصت داشتن فرزند، از تغييرات در ارزش  دیدگاه، هزینه

ارزش واقعري زمران والردین     اگرر . زمان والردین مترأثر اسرت   

برترر از ميرانگين كاالهراي     افزایش یابد و اگرر كودكران زمران   

مصرفي بادوام باشند، قيمت كودكان در ارتباب با سرایر كاالهرا   

عالوه برر ایرن، اگرر مراقبرت از كرودک      . افزایش خواهد یافت

برتر باشد و اگر ارزش زمران   براي مادران نسبت به پدران زمان

اب با زمران مرردان افرزایش یابرد، در آن صرورت      زنان در ارتب

برترر خواهنرد شرد و تعرداد مطلروب فرزنردان        كودكان، هزینه

 (. Nauck, 2005)یابد  كاهش مي

برر   (70-1960) 8ها و منافع فرزندان ليبنشرتاین  نظری  هزینه

این فرض استوار است كه منفعت یا ضرر اقتصرادي فرزنردان،   

دین تصميم بگيرند چه تعداد شود وال عاملي است كه باعث مي

ليبنشتاین فوایرد فرزنردان را   (. 6934حسيني،)فرزند داشته باشند 

منبرع لرذت برراي والردین     : فرزنرد : كند به سه دسته تقسيم مي

سودمندي )، نيروي كار قلمدادشدن فرزند (سودمندي مصرفي)

، تررأمين و نگهررداري والرردین در سررنين كهولررت یررا (توليرردي

ثرر  بيمرراري و یررا از كررار افتررادگي  هرراي دیگررري م وضررعيت

هاي فرزندان را شرام  دو نروع   وي هزینه(. سودمندي تأميني)

دانررد  هرراي مسررتقيم و غيرمسررتقيم یررا فرصررتي مرري    هزینرره

(Leibenestein, 1997 .)نشان  (2003)و همکاران  9بررسي راني

هراي  دهرد در كشرورهاي در حرال توسرعه، محررک      نشان مي

. گرذارد شتن فرزند تأثير مري گيري براي دااقتصادي در تصميم

مشراركت  : ارزش اقتصادي فرزند تحت تأثير دو عامر  اسرت  

فرزندان در نيروي كار براي كسرب درآمرد خرانواده و امنيرت     

هراي خراص در    ارزش 1از نظرر فاوسرت  . دوران پيري والدین

اند كه بره سراختارهاي    شناختي خاص قرار گرفته نيازهاي روان

                                                      
1 Shadow prices 
2 Leibenstien 
3 Rani 
4 Fawcet 

تنوعررات فرهنگرري و تغييرررات انررد، بررا  متصرر  شرردهاجتمرراعي 

هاي پدر و مادرشردن   كنندۀ برخي جنبه اجتماعي مرتبط و تکمي 

مفهوم ارزش فرزندان مبتني برر كراري   (. Fawcett, 1972)هستند 

-ها جنبه آن. اناام دادند (1973)است كه لوئيز و مارتين هافمن 

هاي بسريار مهمري برراي تولرد      كننده شناختي را تعيين هاي روان

ان در نظرر گرفتنرد و ارزش فرزنردان را در سرطح فرردي      فرزند

توانند  بررسي كردند؛ زیرا معتقد بودند تنها والدین هستند كه مي

 .(Nauck, 2005)انتخاب كنند آیا فرزند داشته باشند یا نه 

مقوله را براي ارزش فرزنردان   3 (1973)هافمن و هافمن  

خرود،   توسرع   -8 1بزرگسرالي و هویرت اجتمراعي،    -6شام  

: اخالقيرات  -9 7تر، جاودانگي، خوردن با موجودیتي بزرگ گره

مذهب، نروع دوسرتي، هناارهراي دربرارۀ تمرایالت جنسري،       

 2پيوندهاي گروه نخستين، عاطفه و مهربراني،  -1 6پرهيزكاري،

شایسررتگي،  -7 3انگيررزش، تررازگي، سرررگرمي،  -1 2مهربرراني،

مقایسر    -2 66قدرت، تأثيرپذیري، تأثيرگذاري، -6 64خالقيت،

-در نظرر مري   69سرودمندي اقتصرادي   -3و 68جتماعي، رقابتا

شردۀ مردل نظرري از     هاي فهرست ها عالوه بر ارزش آن. گيرند

دیگر عوام  مؤثر شام  منرابع جرایگزیني از ارزش فرزنردان،    

ها را نيرز ارائره    ها یا مشوق هاي فرزندان، موانع و محرک هزینه

وجره بره   فاوسرت برا ت  (. Hoffman & Hoffman, 1973)دهند  مي

بندي دیگري از ارزش عمومي مثبت  اي، دسته مطالعات مقایسه

هراي مربروب بره     وي مقولره . دهرد  و منفي فرزنردان ارائره مري   

مقول  منرافع احساسري    1هاي مثبت فرزندان را با عنوان  ارزش

خوشي و سرور در زندگي والدین، و موضوع عشق و محبت )

كمرک در  )ادي ، منافع و امنيرت اقتصر  (و همدمي براي والدین

داشتن در درآمد خانه، امنيت دوران پيري و  هاي خانه، سهم كار

                                                      
5
 Adult status & Social identity 

6
 Expansion of the self, Tie to a larger entity, Immortality 

7
 Morality: Religion, Altruism, Norms regarding sexuality, 

Virtue 
8
 Primary group ties, Affection 

9
 Stimulation, Novelty, Fun 

10
 Competence, Creativity 

11
 Power, Influence, Ability have an impact on things 

12
 Social comparison, Competition 

13
 Economic utility 
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كررردن  تاربرر  بررزرگ و تربيررت)، تقویررت و توسررع  خررود ...(

پذیري والدین، عضو كام  اجتمراع   فرزندان، افزایش مسئوليت

، كسب هویت با فرزندان (شدن زوجين با داشتن فرزند پذیرفته

دان، افتخاركردن به فضيلت و بردن از تماشاي رشد فرزن لذت)

فرزنردان فرجرام   )و پيوستگي و تداوم خانواده ( كمال فرزندان

طبيعي ازدواج، كمک بره تقویرت پيونرد ازدواج زن و شروهر،     

هاي منفي یرا   ارزش. بيان كرده است( دهندۀ نام خانوادگي ادامه

نگرانري  )هراي احساسري    مقول  هزینه 1ها را نيز با  همان هزینه

، هزینر  اقتصرادي   (المت فرزنردان، رفترار فرزنردان   دربارۀ سر 

، (هرراي پوشرراک، تحصرري  و دیگررر مخررارج فرزنرردان  هزینرره)

آزادي كمتر در )رفته  هاي فرصت ازدست ها و هزینه محدودیت

، مسرائ   (اي و عالیق شخصري  زندگي اجتماعي، زندگي حرفه

مشرراجرۀ زن و شرروهر بررر سررر تربيررت فرزنرردان، )خررانوادگي 

و زحمررات جسررمي  ( ابررط زن و شرروهرشرردن رو رنررگ كررم

...( خرروابي، خسررتگي و  شرردن كارهرراي خررانگي، كررم اضررافه)

 .(Fawceet, 1974)سنايده است 

 

 مالحظات روشی

. براي اناام این پژوهش از روش پيمایش استفاده شرده اسرت  

آوري اطالعرات   منظرور از ابرزار پرسشرنامه برراي جمرع      بدین

وهش را زنرران جامعرر  آمرراري ایررن پررژ. اسررتفاده شررده اسررت

دهنرد كره    سال  ساكن شهر شيراز تشکي  مي 61-13همسردار 

حام نمونه با اسرتفاده  . نفر است 983766ها برابر با  تعداد آن

برابر  41/4درصد و خطاي  31از جدول لين در سطح اطمينان 

برراي انتخراب نمونره از شريوۀ     . نفر برآورد شده است 926با 

صورت كه ابتردا   ه است، بدیناي استفاده شدگيري خوشه نمونه

موجرود  ( هرا  مناطق، حوزه)گيري با استفاده از چارچوب نمونه

حوزۀ موجرود درمامروع    117گان  شهر شيراز از  7از مناطق 

صرورت تصرادفي   حوزه؛ سپن در هر حوزه، خانوارها بره  66

 .آوري شدپرسشنامه جمع 144انتخاب و درنهایت 

ه ارزش فرزنردان  متغير وابست  پرژوهش، نگررش نسربت بر    

صرورت   هرا بره   پرسش. گویه است 16است كه شام  طيفي با 

هاي از كامالً مخالف ترا كرامالً موافرق     طيف ليکرت و با پاسخ

آلفاي كرونباخ براي طيف ارزش فرزنردان  . سناش شده است

ارزش فرزندان بر اساس چارچوب نظري فاوست . است 21/4

هاي احساسري،   زینههاي منافع احساسي، ه شام  مقوله (1974)

تداوم خانوادگي، كسب هویت با فرزنردان، تقویرت و توسرع     

هرا و  هاي اقتصادي، منرافع اقتصرادي، محردودیت    خود، هزینه

، 76/4ترتيرب   رفته با مقادیر آلفاي به هاي فرصت ازدستهزینه

 . است 12/4، 62/4، 21/4، 77/4، 77/4، 72/4، 79/4

دهنرده برا    اي تشرکي  هر  متغير كلي ارزش فرزندان و مقولره 

صرورت نمررات    هاي مختلف، بره  محاسب  بارهاي عاملي مقوله

استاندارد محاسبه شد؛ سپن نمرات استاندارد، به دامن  صفر تا 

هرا تقویرت    صد تبدی  شد تا فهم و قابليرت مقایسر  شراخص   

 644ميانگين كلي ارزش فرزنردان در مقيراس صرفر ترا     . شود

 . است 2/3با انحران معيار  7/69برابر با 

سرن  : هراي جمعيتري   متغيرهاي مستق  پژوهش شام  متغير

پاسخگو، سن همسر پاسرخگو، سرن ازدواج پاسرخگو و سرن     

ازدواج همسر پاسخگو، مردت ازدواج، محر  تولرد، براروري     

، نگرش نسبت بره تعرداد   (دنياآمده تعداد فرزند زندۀ به)واقعي 

سرب و  تعداد فرزندي كره زن برراي داشرتن منا   )ایدئال فرزند 

تحصيالت : اقتصادي -و متغيرهاي اجتماعي ( داند مطلوب مي

پاسخگو و تحصيالت همسر پاسخگو، وضعيت شغلي، درآمد 

در سه سطح باال، متوسرط،  )خانواده، طبق  اجتماعي خوداظهار 

 .است( پایين

 

 های پژوهش یافته

سرال بروده    61/91در این پژوهش، ميانگين سن پاسرخگویان  

ترتيرب   سرال بره   81 -83سال و  94-91ي هاي سن گروه. است
درصد بيشترین درصد فراوانري جمعيرت    84درصد و  7/81با 

 67/14ميانگين سني همسرران پاسرخگویان،   . گيرند را در برمي

ترتيرب برا رقرم     بره  14-11و  94-91هاي سني  است كه گروه

درصررد بيشررترین درصررد را برره خررود   7/81درصررد و  3/81

 66/84سن ازدواج در برين زنران    ميانگين. دهند اختصاص مي
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سال بيشرترین درصرد گرروه سرني      84-81سال و گروه سني 

درصرد از شروهران    6/16. درصرد اسرت   8/11ازدواج با رقم 

انرد و   سرال ازدواج كررده   81-83پاسخگویان در فاصل  سرني  

ميرانگين  . سرال اسرت   91/87هرا   ميانگين سن ازدواج ميان آن

از مامروع  . سرال اسرت   91/61مدت ازدواج جمعيت نمونره،  

درصرد را متولردان    27درصد متولد روستا و  61پاسخگویان، 

 9/63دار و درصرد از زنران خانره    6/24. دهندشهر تشکي  مي

درصرد پاسرخگویان، تحصريالت     6/14. درصد شاغ  هسرتند 

درصرد از آنران تحصريالت ليسرانن و      9/82دیپلم و كمتر و 

درصد، مردرک   6/18ان، از بين همسران پاسخگوی. باالتر دارند

درصد، مدرک ليسانن و باالتر  2/99تحصيلي دیپلم و كمتر و 

خرود را بره   ( درصد 9/38)بيشترین درصد پاسخگویان . دارند
ميانگين باروري واقعري  . دانندطبق  اجتماعي متوسط متعلق مي

 8درصررد از پاسررخگویان، داشررتن  7/73. فرزنررد اسررت 43/8

 . دانندفرزند را ایدئال مي

هاي اصلي، مقردار ارزش ویرژه،    ساختار مؤلفه 6در جدول 
. شده با هر مؤلفه نشران داده شرده اسرت    درصد واریانن تبيين
 شرده  استفاده ياصل يها لفهؤم  يتحل روشبراي این منظور از 

 رير متغ ابعراد  از کیر  هرر  يبررا  ياصل يها لفهؤم  يتحل .است
 انارام  مر  عا کیر  با تنها و جداگانه صورت هب فرزندان ارزش
 از اسرتفاده  ،حاضر  مطالع در پژوهشگر هدن ؛ زیرااست شده

 از کیر  هر ك  ۀنمر  محاسب يبرا مختلف يها هیگو يعامل بار
 جداگانره  صرورت  هب( مختلف يها لفهؤم) فرزندان ارزش ابعاد

 برا  ارتبراب  در هرا  لفهؤم از كدام هر اسيمق نیبنابرا ؛است بوده

 از كردام  هرر  در دهرد  اننشر  ترا  است شده گرفته نظر در صد
 ممکرن  اننیر وار از يسرهم  چره  موجرود  يهرا  هیگو ها، لفهؤم

 جمرع  نیبنرابرا  ؛كننرد  نييتب توانند يم را ياصل  لفؤم از( 644)

 بررا هلفررؤم هررر در آخررر سررتون در شررده نيرريتب يهررا اننیرروار
 در را صرد  از كسرر  كردام  هر و ارتباطي ندارد گرید يها لفهؤم

هرا   بنرابراین هرر كردام از مؤلفره     ؛دهنرد  يم نشان مربوب ريمتغ

انرد و تأكيرد اصرلي برر برار       صورت مازا مدّنظر قرار گرفته به

هراي   آمده از تحلير  مؤلفره   دست نتایج به. ها است عاملي گویه

از ارزش فرزنردان،   (1974)بندي فاوست  اصلي مطابق با دسته

تر از یک شام  منرافع احساسري،   عام  با ارزش ویژۀ بزرگ 2

اي احساسي، تداوم خانواده، كسب هویت با فرزنردان،  ه هزینه

هاي اقتصرادي، منرافع اقتصرادي،    تقویت و توسع  خود، هزینه

. رفته سراخته شردند   هاي فرصت ازدستها و هزینهمحدودیت
هاي فرزندان، مرونن و همردم   در عام  منافع احساسي، گویه

 و فرزنردان باعرث   762/4والدین هستند، با مقدار برار عراملي   

دهنردۀ   كره نشران   748/4شوند، با بار عراملي   نشاب زندگي مي
ارضاي عاطفي فرزندان براي والدین هستند، بيشرترین مقرادیر   

بار عاملي را براي ارزش منافع احساسي داشرتن فرزنرد نشران    

شروند زن و شروهر   هاي فرزنردان موجرب مري   گویه. دهند مي

ان برراي  ، فرزنرد 764/4كمتر به هم توجه كنند برا برار عراملي    

بيشرترین   711/4كنند با مقدار عراملي  والدین ایااد نگراني مي

. هرراي احساسرري نشرران دادنرردهمبسررتگي را بررا عامرر  هزینرره
بنرردي فاوسررت در ارزش عمررومي پيوسررتگي و تررداوم   دسررته

خانواده بر این نکته تأكيد دارد كه فرزندان به تقویت و پيونرد  

ازدواج هسرتند و   كنند، فرجام طبيعي ازدواج والدین كمک مي

در ایرن پرژوهش،   . دهنرد هاي خانواده را ادامه مري نام و سنت
از  دهند، عبارتنرد هایي كه بيشترین همبستگي را نشان ميگویه
ها تنها یادبود والدین هستند، وارث خانواده هستند، بردون  بچه

شود و زندگي مشرترک برا فرزنرد،    فرزند، خانواده تکمي  نمي
، 784/4، 778/4ترتيب  با مقادیر بار عاملي به بيشتر تداوم دارد،

تأیيدي بر تعریف فاوسرت از ارزش عمرومي    741/4و  769/4

عامرر  كسررب هویررت بررا . پيوسررتگي و تررداوم خررانواده اسررت

گوی   9فرزندان نيز مطابق تعریف فاوست از این ارزش شام  

پيشرفت و تربيت خوب فرزنردان باعرث سرربلندي و افتخرار     
شردن فرزنردان لرذت     الدین از تماشاي برزرگ والدین است، و

شروند برا   برند و باعث اميردواري والردین بره زنردگي مري     مي

همبسرتگي   761/4، و 624/4، 289/4ترتيرب   بارهاي عاملي به

 .خوبي را با این عام  نشان دادند

هاي فرزندان باعث عام  تقویت و توسع  خود شام  گویه

شروند  شوند، باعرث مري  افزایش اعتماد به نفن در والدین مي

والدین از طعنه و كنای  مردم در امان باشند، باعث زیادتر شدن 

برنرد،  پذیري والدین را باال مري  شوند، حن مسئوليتاقوام مي

ارضاكنندۀ غریزۀ پدر و مادري هستند كه همبستگي خروبي را  

دهند و مؤیرد تعریرف فاوسرت از ایرن ارزش مثبرت      نشان مي
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هراي  بندي فاوست، ارزش منفي هزینره  در دسته. فرزندان است

اقتصررادي فرزنرردان بررا مخررارج فرزنرردان در تغذیرره، پوشرراک، 

عامرر  در ایررن پررژوهش، . تعریررف شررده اسررت... آمرروزش و 

هراي  هایي كه به مخرارج و هزینره  هاي اقتصادي با گویه هزینه

كردن فرزنردان   فرزندان در تحصي ، پوشاک، تهي  غذا و بزرگ

، و 261/4، 231/4بررا بارهرراي عرراملي  و بيمارشرردن فرزنرردان

هراي فرزنردان در    گویره . با این تعریف منطبرق هسرتند   213/4

كننرد برا برار عراملي     ها مراقبت مري  زمان ناتواني والدین از آن

، عصاي والدین به وقت پيري هستند برا مقردار عراملي    696/4

كننرد برا برار عراملي     ، در ح  مشکالت خانه كمک مي661/4

ن مقادیر عاملي را در عام  منرافع اقتصرادي بره    بيشتری 641/4

هاي فرصت ها و هزینهعام  محدودیت. خود اختصاص دادند

هایي اشراره دارد كره والردین در زنردگي      رفته به فرصت ازدست

دارشردن از  اي و عالئرق شخصري بعرد از بچره    اجتماعي، حرفه

هاي فرزنردان،  این عام  در این پژوهش با گویه. دهنددست مي

رصت زنران را برراي حضرور در اجتماعرات مختلرف از برين       ف

شروند، رفراه   برند، مانع كاركردن مادر در خارج از خانره مري   مي

دهنرد و باعرث محدودشردن    مادي زن و شروهر را كراهش مري   

شوند، بيان شده است كه برا توجره بره    اوقات فراغت والدین مي

ي هرا شان، همبسرتگي خروبي را برا عامر  هزینره     بارهاي عاملي

هراي  هرا و برار  تعرداد عامر   . دهندرفته نشان مي فرصت ازدست

اند، با آنچره برر   گيري شدهها اندازهمتغيرهایي كه روي این عام 

 .رفت، انطباق دارداساس تئوري و مدل نظري فاوست انتظار مي

 

 های اصلیشده با روش مؤلفه بار عاملی، ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین -5جدول 
 درصد واریانس ارزش ویژه بار عاملی و مواد عوامل

 شده تبیین
 منافع احساسی

 .فرزندان مونن و همدم والدین هستند
 .شوند باعث نشاب زندگي مي 

 .كننده هستند سرگرم

 .نداشتن بچه شکست بزرگي است 

 .آدم بدون بچه تنهاست 

 .زندگي بدون بچه یکنواخت است
 .داشتن خواهر و برادر براي بچه خوب است

 
762/ 
748/ 
136/ 
136/ 
126/ 
161/ 
911/ 

18/8 
 
 

 
96/91 
 
 

 644 ماموع واریانن  66/4= كي ام او    -         446/4، معناداري كمتر از 876= آزمون بارتلت 
 هزینۀ احساسی

 . شوند زن و شوهر كمتر به هم توجه كنند موجب مي 
 .كنند الدین ایااد نگراني ميفرزندان براي و

 .والدین ممکن است بر سر تربيت فرزندان مشاجره كنند
 .شوندخوردن آرامش زن و شوهر مي باعث بر هم 

 
764/ 
711/ 
786/ 
788/ 

71/6 
 

92/16 
 

 644 ماموع واریانن 68/4= كي ام او    -         446/4، معناداري كمتر از 641= آزمون بارتلت 
 دهتداوم خانوا

 .ها تنها یادبود والدین هستندبچه
 .وارث خانواده هستند

 شودبدون فرزند خانواده تکمي  نمي 
 .زندگي مشترک با بچه بيشتر تداوم دارد

 .شوندباعث ادام  نس  مي 
 .باعث ایااد صميميت بيشتر بين زن و شوهر مي شوند

 .ازدواج براي داشتن بچه است

 
778/ 
784/ 
769/ 
741/ 
163/ 
186/ 
131/ 

17/8 
 

28/94 
 

 644 ماموع واریانن 69/4= كي ام او    -         446/4، معناداري كمتر از 917= آزمون بارتلت 



 

 

 6937پایيز  ،سوم شماره ،(76) پياپي شماره ،هشتم و بيست سال كاربردي، شناسي جامعه 64

 

 کسب هویت با فرزندان
 .ها باعث سربلندي و افتخار والدین استپيشرفت و تربيت خوب بچه 
 .برند شدن فرزندان لذت مي والدین از تماشاي بزرگ 
 شوندلدین به زندگي ميباعث اميدواري وا 

 
289/ 
624/ 
716/ 

64/6 
 

26/17 
 

 644 ماموع واریانن 71/4= كي ام او    -       446/4،   معناداري كمتر از 613= آزمون بارتلت 
 تقویت و توسعۀ خود

 .شوندباعث افزایش اعتماد به نفن در والدین مي 
 .شوند از طعنه و كنای  مردم در امان باشيم باعث مي 

 .باعث زیادتر شدن اقوام مي شوند
 .دهند پذیري والدین را افزایش مي حن مسئوليت

 .پدري و مادري هستند ارضاكنندۀ غریزه
 .كسي كه فرزند ندارد اجاقش كور است

 .داشتن فرزنداني از هر دو جنن خوب است

 
619/ 
773/ 
746/ 
133/ 
178/ 
168/ 
931/ 

18/8 
 

12/91 
 

 644 ماموع واریانن 67/4= كي ام او    -         446/4داري كمتر از ، معنا999= آزمون بارتلت 
 هزینۀ اقتصادی

 .مخارج تحصي  فرزندان زیاد است
 .كردن فرزندان زیاد است مخارج تهي  غذا، پوشاک و بزرگ 

 .بر استآفرین و هزینه ها مشک  بيمارشدن بچه

 
231/ 
261/ 
213/ 

941/8 
 

21/67 
 

 644 ماموع واریانن 69/4= كي ام او    -         446/4معناداري كمتر از    ،169= آزمون بارتلت 
 منافع اقتصادی

 .كنندها مراقبت مي فرزندان در زمان ناتواني والدین از آن
 .عصاي والدین به وقت پيري هستند 

 .كنند در ح  مشکالت خانه كمک مي
 .كنند در كارهاي خانه به زن و شوهر  كمک مي

 .كنند كار به والدین كمک مي در محيط 
 .ها كمک خرج خانواده هستندبچه 

 
696/ 
661/ 
641/ 
731 
761/ 
166/ 

27/8 
 

26/14 
 

 644 ماموع واریانن 28/4= كي ام او    -         446/4، ،  معناداري كمتر از 144= آزمون بارتلت 
 رفته های فرصت ازدستها و هزینهمحدودیت

 .برند ور در اجتماعات مختلف از بين ميفرصت زنان را براي حض 
 .شوندمانع كاركردن مادر در خارج از خانه مي

 .دهند رفاه مادي زن و شوهر را كاهش مي
 .شوند باعث محدود شدن اوقات فراغت والدین مي 

 
248/ 
649/ 
746/ 
118/ 

 

63/6 26/11 

 644 ماموع واریانن 76/4 =كي ام او    -     446/4، معناداري كمتر از 613= آزمون بارتلت 

 
هراي   همبستگي بين متغيرهاي مستق  با مقولره  8در جدول 

دهنررد نتررایج نشرران مرري. ارزش فرزنررد گررزارش شررده اسررت
داري برين سرن زن برا عوامر  منرافع       همبستگي مثبت و معني

 (=433/4r)و تقویررت و توسررع  خررود  (=616/4r)اقتصررادي 
قتصادي، همبسرتگي  بين سن شوهر و منافع ا. شودمشاهده مي

اگرچره ایرن رابطره    . وجرود دارد ( =686/4r)دار و مثبتي معني
تر به  ضعيف است؛ بدین معني است كه در زنان و مردان مسن

هاي سرن  بين متغير. شود منافع اقتصادي فرزند بيشتر توجه مي

ترتيرب   بره )ازدواج زن و سن ازدواج همسر با منافع اقتصرادي  
868/-r= ،624/-r=) 698)وم خرانواده  و تدا/- r=، 667/- r= 
درواقع براي افرادي كه . داري وجود داردرابط  منفي و معني( 

اند، منافع اقتصادي داشرتن فرزنرد و ارزش    دیرتر ازدواج كرده
دار و رابطر  معنري  . تر است رنگ فرزند براي تداوم خانواده كم

هرراي  بررين سررن ازدواج شرروهر و هزینرره (  =r/ 668) مثبررت
سن ازدواج پاسخگو با منافع احساسري،  . وجود دارداحساسي 

رابط  . دهد را نشان مي( =r -/668)دار و معکوسي رابط  معني
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دار بررين مرردت ازدواج و منررافع اقتصررادي    مثبررت و معنرري 
(867/4r=)  و تقویت و توسع  خود(669/4r=) دهد  نشان مي

هرا بيشرتر گذشرته اسرت و بره       هایي كره از ازدواج آن  در زوج
ترر هسرتند، مقولر  ارزش     هاي ازدواج قردیمي  رتي، از نس عبا

منافع اقتصادي فرزند و داشتن فرزند براي دستيابي به تقویرت  
مدت ازدواج با منافع احساسي . تر استو توسع  خود برجسته

(641/- r= )  و تداوم خرانواده(846/- r=)    رابطر  معکروس و
برا منرافع    بين تحصيالت پاسخگو. دهدداري را نشان ميمعني

منرافع اقتصرادي    ،(=r=  ،668/- r -/661ترتيرب   به)احساسي 

(992/- r=، 891/r= -)،    846)تقویت و توسرع  خرود /- r= ،

637/r= -)   و تررداوم خررانواده(828/- r=، 811/r=-)   رابطرر
دار و منفي وجود دارد؛ به عبارت دیگر، این نتياه نشران  معني
-كنرد، مقولره  ش پيدا ميها افزای دهد هرچه تحصيالت زوج مي

یابد؛ به عبرارت دیگرر،   هاي ارزش فرزندان اهميت كمتري مي
افراد تحصيلکرده نسبت بره افرراد برا تحصريالت پرایين و یرا       

 . سواد، ارزش كمتري براي فرزند قائ  هستند بي

دهندۀ همبستگي منفي برين  اطالعات جدول همچنين نشان
 -/661)ع اقتصرادي  ، مناف(=r -/668)درآمد با منافع احساسي 

r=)    تقویرت و توسرع  خرود ،(618/- r=)،    كسرب هویرت بررا

. هسررتند( =r -/661)و تررداوم خررانواده  (=r -/683)فرزنرردان 
همبستگي مثبت بين نگرش نسبت به تعداد ایردئال فرزنرد برا    

و تقویرررت و توسرررع  خرررود ( =616/0r)منرررافع اقتصرررادي 

(641/4r=) فرزنرد و   كند كره هرچره منرافع اقتصرادي    بيان مي
ترر باشرد،   داشتن فرزند براي تقویت و توسع  خرود بااهميرت  

منافع احساسري  . دانندزنان، تعداد فرزند بيشتري را مطلوب مي
را  (=r -/672)داشتن فرزند با تعداد ایدئال فرزند، رابط  منفي 

رابط  مثبت بين باروري واقعي و منافع اقتصادي . دهدنشان مي
(868/0r= )زناني كه براي منافع اقتصادي فرزند  دهدنشان مي

ارزش بيشتري قائ  هستند، تعداد فرزند زنردۀ متولدشدۀشران   
 .بيشتر است

 
 اقتصادی با عوامل ارزش فرزندان _های جمعیتی و اجتماعیهمبستگی بین متغیر -2جدول

 متغیر وابسته     
 

 متغیر مستقل

توسعۀ  تقویت و منافع اقتصادی هزینه احساسی منافع احساسی
 خود

کسب هویت باا  
 فرزندان

 تداوم خانواده

. . .... . .. . . .. ..... . ... . ....

 سن زن
 سن شوهر
 سن ازدواج

سرررررررن ازدواج 
 شوهر

 مدت ازدواج
 تحصيالت زن

تحصررررررريالت  
 شوهر

 درآمد خانواده 
تعرررداد ایررردئال  

 فرزند
 باروري واقعي

472/ 
476/- 

*668/- 
437/- 

*641/- 
**661/
- 
*668/- 
*668/- 

**672/
- 

414/- 

661/ 
626/ 
481/ 
411/ 
496/ 
444/ 
446/ 
446/ 
446/ 
916/ 

411/ 
423/
496/ 

*668/ 
461/ 
441/ 
419/ 
413/ 
412/ 
428/ 

963/ 
469/ 
116/ 
481/ 
639/ 
391/ 
963/ 
813/ 
818/ 
687/ 

**616/ 
*686/ 

**868/
- 
**624/
- 
**867/ 
**992/
- 
**891/
- 
**661/
- 
**616/ 
**868/ 

448/ 
466/ 
444/ 
444/ 
444/ 
444/ 
444/ 
446/ 
441/ 
444/ 

**433/ 
438/ 
426/- 
473/- 

*669/ 
**846/
- 
**637/
- 
*618/- 
*641/ 

472/ 

416/ 
471/ 
641/ 
673/ 
489/ 
444/ 
444/ 
449/ 
497/ 
841/ 

438/ 
489/ 
613/ 
437/- 
424/ 
436/- 
*667/
- 
*683/
- 

436/ 
416/ 

471/ 
439/ 
661/ 
411/ 
666/ 
416/ 
484/ 
468/ 
464/ 
327/ 

473/ 
472/ 

*698/- 
*667/- 

**846/
- 
**828/
- 
**811/
- 
*661/- 

472/ 
422/ 

677/ 
668/ 
442/ 
484/ 
444/ 
444/ 
444/ 
446/ 
662/ 
649/ 

 **P-Value  ≤ 46/4    * P-Value  ≤ 41/4  
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هاي ارزش فرزندان برحسب سرن ازدواج زن و  ميانگين متغير

هرچره سرن ازدواج زن و شروهر    . شوهر نشان داده شده است

رود، زنان به منرافع اقتصرادي فرزنردان كمترر توجره       باالتر مي

هراي  هاي پيشرفت و سالسن ازدواج متأثر از فرصت. كنند مي

شغلي و  شده براي كسب تحصي  و یا رسيدن به جایگاه صرن

به همين دلي  ازدواج در سنين براالتر بره   . اقتصادي بهتر است

ترر برراي داشرتن فرزنرد     معني وجود شرایط اقتصادي مطلوب

است؛ بنابراین ارزش منافع اقتصادي فرزند براي كساني كه در 

 . اند، كمتر اهميت داردسنين باالتر ازدواج كرده

یکرري از  تمایرر  برره داشررتن فرزنررد بررراي تررداوم خررانوده،

هراي   یافتره . هاي اساسي كاركرد خانواده در اجتماع است لفهمؤ

دهند درک زنان از ارزش كودكران برراي   این پژوهش نشان مي

درک . یابرد تداوم خانواده با افرزایش سرن ازدواج كراهش مري    

كره در سرنين    منافع احساسري داشرتن فرزنردان برراي زنراني،     

ي كره سرن ازدواج   انرد، نسربت بره زنران    تر ازدواج كررده  پایين

نگاهي به مقادیر بار عاملي كه ابتدا . باالتري دارند، بيشتر است

كند كه مفهوم عشرق  بيان شد، احتمال این فرضيه را تقویت مي

تر شرده  و عاطفه براي والدین در انتخاب داشتن فرزند پررنگ

ترین معنرا را   چنانچه در بعد نشاب و همدمي كه نزدیک. است

و  762/4حض دارد، باالترین مقردار عراملي   به منابع عاطفي م

ها، كه بيشتر جنب  احساسري   را در مقایسه با سایر مؤلفه 748/4

انرد؛ بنرابراین امکران    دهد، كسب كررده اجتماعي را نشان مي -

ورزي بدون داشرتن فرزنرد    هاي احساسي و عشقظهور نگرش

در سطح پایيني خواهد بود و داشتن فرزند، منبعي براي ترأمين  

با افرزایش سرن ازدواج شروهر،    . نيازهاي احساسي خواهد بود

 .شودهاي احساسي فرزندان بيشتر مينگراني زنان دربارۀ هزینه
 

 های ارزش فرزندان برحسب سن ازدواجمیانگین متغیر -3جدول 

 

 

میانگین منافع  گروه سنی

 اقتصادی

میانگین تداوم 

 خانواده

میانگین منافع 

 احساسی

های میانگین هزینه

 احساسی

 

 

 سن ازدواج زن

63- 61 

81- 84 

83- 81 

91- 94 

93- 91 

12/9 

86/9 

42/9 

63/9 

29/8 

26/9 

69/9 

79/9 

74/9 

91/9 

69/1 

46/1 

33/9 

36/9 

66/1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

سرررررن ازدواج 

 شوهر

63- 61 

81- 84 

83- 81 

91- 94 

93- 91 

11- 14 

13- 11 

69/9 

11/9 

96/9 

68/9 

94/9 

14/9 

78/8 

36/9 

26/9 

64/9 

66/9 

36/9 

77/9 

41/9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82/9 

81/9 

99/9 

17/9 

83/9 

17/9 

14/9 

 

هراي ارزش فرزنردان را بره همرراه     ميانگين متغير 1جدول 

تحصرريالت زنرران و شوهرانشرران و درآمررد خررانواده گررزارش  

بر اساس اطالعات جدول، براي زناني كه تحصريالت  . دهد مي
. نافع ارزش فرزندان، ميانگين كمترري دارد باالتر دارند، درک م

وجود رابط  معکوس، كه هرچه سطح تحصيالت زن و شوهر 

یابد، منافع ناشي از داشتن فرزنرد در سرطح منرافع    افزایش مي

اقتصررادي، تررداوم خررانواده، تقویررت و توسررع  خررود، منررافع  

دهرد  شود، نشان مري تر مياهميت احساسي و كسب هویت كم
یابرد، وابسرتگي   ت والردین افرزایش مري   هرچه سطح تحصيال

صورت عصاي وقرت پيرري و یرا كمرک      والدین به فرزندان به
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افزایش سطح تحصريالت  . شودرنگ مي بودن كم خرج خانواده

رابطر   . دهرد همسر، ابراز هویت زنان با فرزندان را كاهش مي

معکوس برين سرطح تحصريالت برا ارزش ترداوم خرانواده و       

از ترأثيري اسرت كره تحصريالت      تقویت و توسع  خود ناشي

هراي سرنتي   كرردن ارزش  رنگ بيشتر زنان و شوهرانشان در كم

خواستن فرزند براي ادام  نس ، این تصور كره بردون فرزنرد    )

بودن طعنره و كنایر  مرردم و یرا      شود، مهم خانواده تکمي  نمي

. كنرد ایاراد مري  ...( كسب اعتماد به نفن با داشرتن فرزنرد و   

ترر باشرد،   زنران و همسرانشران پرایين    هرچه سطح تحصيالت

بخشيدن بره پيونرد زن و    وابستگي زنان به فرزندان براي تداوم

یابي با پيشرفت فرزندان، تقویت و توسع  خرود   شوهر، هویت

هراي فرهنگري   نداشتن سرمایه دلي  در دست با داشتن فرزند به
هراي شرغلي بهترر و    تبع آن فرصت چون تحصيالت باالتر و به

هاي جردول هرچره   مطابق یافته. یابدكافي افزایش ميپيشرفت 
رود، مفهروم كراركردي ارزش   سطح درآمد خانواده براالتر مري  

فرزندان در ارتباب با تداوم خانواده، كسب هویت با فرزنردان،  
تقویت و توسع  خود، منافع اقتصادي و احساسي برراي مرادر   

بره  یابرد و ایرن را بایرد برا درنظرگررفتن دسترسري       كاهش مي
امکانات جایگزین براي توسعه و خودشکوفایي فرد خرارج از  

تا جایي كه با افرزایش  . هاي سنتي تفسير كرد و وابستگي پيوند

درآمد و امکان استفاده از امکانرات فرهنگري چرون مسرافرت،     

هاي فراخویشاوندي، والردین، تمایر    كسب مهارت، معاشرت

بررا  بيشررتري بررراي توسررع  خررود و كسررب اعتمرراد برره نفررن 

دهند ترا كسرب ایرن اعتمراد بره      خودشکوفایي فردي نشان مي

هراي متنروع    دلي  انتخاب گزینه این تاربه به. نفن با داشتن فرزند

در دسترس با افزایش درآمرد مفهروم داشرتن فرزنرد برراي نفرن       

ماندن از تنهایي و طعنره و   ورزي و نه در امان وجود فرزند و عشق

همچنرين  . كند اق را تقویت ميتماعي چون كوري اجهاي اجكنایه

با افزایش درآمد، مفهوم كراركردي منرافع اقتصرادي فرزنرد برراي      

بازد و با وجرود منرابع درآمردي مناسرب، ارزش      خانواده رنگ مي

بودن وي برراي دوران نراتواني و    نيروي یدي فرزند و كمک خرج
والردین برا امکران خریرد     . یابرد تأمين مرالي والردین كراهش مري    

یابنرد داشرتن   يشرفت براي خرود بيشرتر تمایر  مري    هاي پ فرصت
فرزند را نه براي كسب منافع اقتصادي و یا افتخراري كره از قبرال    

آورند، خواهان باشند؛ پيشرفت و تربيت خوب فرزند به دست مي
ارزش فرزنرد، تاربرر  والرردي محررض و لررذت از ایررن تاربرره را  

ادامر   جایگزین نگرش متداول اجتماعي كرده است كره فرزنرد را   
 .داندهویت فرد در اجتماع و تداوم خانواده مي

 

 های ارزش فرزندان برحسب تحصیالت و درآمد خانوادهمیانگین متغیر -9جدول 

میانگین منافع  

 اقتصادی

میانگین 

 تداوم خانواده

میانگین 

تقویت و 

 توسعۀ خود

میانگین منافع 

 احساسی

میانگین 

کسب هویت 

 با فرزندان

 

 زن تحصيالت

 زیر دیپلم

 دیپلم

 دانشگاهي

66/9 

93/9 

41/9 

48/1 

28/9 

11/9 

41/1 

34/9 

69/9 

63/1 

61/1 

31/9 

- 

- 

- 

 

 تحصيالت شوهر

 زیر دیپلم

 دیپلم

 دانشگاهي

19/9 

17/9 

61/9 

41/1 

62/9 

78/9 

47/1 

27/9 

66/9 

86/1 

64/1 

1 

74/1 

19/1 

19/1 

 

 درآمد خانواده

 244كمترررررر از 

 هزار تومان

ر هررزا 244بررين

ميليررون  8تومرران تررا 

 تومان

 8بررررررراالتر از 

 ميليون تومان

19/9 

66/9 

63/9 

21/9 

77/9 

11/9 

36/9 

26/9 

67/9 

69/1 

41/1 

27/9 

11/1 

17/1 

91/1 
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هاي ارزش  هاي آزمون تفاوت ميانگين مؤلفهیافته 1جدول 

هرا  یافتره . دهرد فرزند را برحسب مح  تولد پاسخگو نشان مي

انگين منافع اقتصادي فرزند در بين زناني كره  دهند مينشان مي

. انرد، بيشرتر از زنران متولرد شرهر اسرت      در روستا متولد شده

داري برين زنران متولرد شرهر و روسرتا      همچنين تفاوت معنري 

هراي تقویرت و توسرع  خرود و ترداوم خرانواده       دربارۀ عامر  

ميانگين نمرۀ عام  تقویت و توسرع  خرود و   . شودمشاهده مي

دلي  تقویت  فرزند به. نواده زنان روستایي بيشتر استتداوم خا

و توسع  خرود و ترداوم خرانواده، ارزش بيشرتري نرزد زنران       

 .روستایي دارد

 

 آزمون تفاوت میانگین عوامل ارزش فرزند برحسب محل تولد -1جدول

 سطح  Tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد محل تولد متغیر

 داریمعنی

 /446 834/9 /672 82/9 912 هرش منافع اقتصادي

 /619 71/9 17 روستا

 /484 996/8 /763 21/9 912 شهر تقویت و توسع  خود

 /172 41/1 16 روستا

 /496 677/8 /796 69/9 912 شهر تداوم خانواده

 /711 39/9 17 روستا

 

داري بررين منررافع دهررد تفرراوت معنري  نشرران مري  7جردول  

مقردار  . دار وجرود دارد نزد زنان شاغ  و خانه اقتصادي فرزند

بروده  ( 41/9)ميانگين منافع اقتصادي فرزند براي زنان شراغ   

ميانگين منافع احساسي . است( 14/9)دار كه كمتر از زنان خانه

بيشرتر از زنران شراغ     ( 68/1)دار فرزند نيز در بين زنان خانه

اي زنران  منافع اقتصادي و احساسري فرزنرد برر   . است( 36/9)

 .دار در مقایسه با زنان شاغ ، اهميت بيشتري داردخانه

 

 آزمون تفاوت میانگین عوامل ارزش فرزند برحسب وضعیت اشتغال -6جدول

وضعیت  متغیر

 اشتغال

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

مقدار 

T 

 سطح 

 داریمعنی

671/9 /276 41/9 62 شاغ  منافع اقتصادي

 -

444/ 

 /299 14/9 987 دارخانه

672/8 /126 /126 62 شاغ  منافع احساسي

- 

447/ 

 /749 /749 986 دارخانه

 

نتایج آزمرون مقایسر  ميرانگين عوامر  ارزش      6در جدول 

-یافته. فرزندان و طبق  اجتماعي خوداظهار گزارش شده است

درصرد اطمينران برين     31دهند در سرطح حرداق    ها نشان مي

و عامر   ( =sig/ 486)رفتره   رصرت ازدسرت  هاي فعام  هزینه

بررا طبقرر  اجتمرراعي كرره  (=sig/ 466)هرراي احساسرري هزینرره

داري وجرود  داند، رابط  معنرا پاسخگو، خود را متعلق به آن مي

هاي اقتصادي فرزنرد و طبقر  اجتمراعي    بين عام  هزینه. دارد

. وجررود دارد =sig)/ 444)داري پاسررخگو نيررز رابطرر  معنررا  
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هراي   شرود ميرانگين هزینره    جردول دیرده مري    همانطور كه در

هرراي  هرراي اقتصررادي و هزینرره رفترره، هزینرره فرصررت ازدسررت

احساسي، در طبقات باال، كمترین و در طبقات پایين، بيشترین 

 .است
 

 آزمون مقایسۀ میانگین عوامل ارزش فرزندان برحسب طبقۀ اجتماعی خوداظهار -7جدول 

هااای هزینااه هااا ومیااانگین محاادودیت طبقۀ خوداظهار

 رفته فرصت ازدست

هااای میااانگین هزینااه 

 احساسی

 های اقتصادیمیانگین هزینه

 18/9 99/9 3/8 باال

 62/1   94/9 36/8 متوسط

 7/1 3/9 7/9 پایين

 F 77/9 64/1 69/2مقدار 

 /444 /466 /486 سطح معناداري

 

 بحث و نتیجه

العره  این پژوهش، نگرش زنران را دربرارۀ ارزش فرزنردان مط   

هرراي ایاادشررده بررا روش تحليرر  طررور كلرري عامرر  برره. كرررد

از  (1974)بنردي فاوسرت    هاي اصلي، با توجه بره دسرته   مؤلفه

همچنرين رابطر  متغيرهرراي   . ارزش فرزنردان مطابقرت داشررت  

 -اي و اجتمراعي هاي زمينره ها با متغيرشده از این عام  ساخته

 .اقتصادي بررسي شد

هاي جمعيتي، سن زن، سرن  رهاي پژوهش، متغيمطابق یافته

شرروهر، سررن ازدواج، مرردت ازدواج، تعررداد ایرردئال فرزنررد و 

داري باروري واقعي همگي برا منرافع اقتصرادي، رابطر  معنري     

هراي مردت ازدواج، تعرداد ایردئال      با افزایش سن، سال. دارند

فرزند و باروري واقعي، ارزش منافع اقتصادي فرزندان بيشرتر  

و شروهر برا منرافع اقتصرادي داشرتن      سن ازدواج زن . شودمي

فرزندان، رابط  معکوس دارد؛ یعنري برا افرزایش سرن ازدواج،     

داشتن فرزند نره ابرزاري برراي منرافع بيشرتر اقتصرادي چرون        

گراه دوران پيرري یرا كمرک      افزایش نيروي كار خانواده یا تکيه

شوند؛ تمای  به داشتن فرزند در سرنين  خرج بودن خواسته مي

تررر و برره معنرري وجررود تررأمين مررالي مناسررب   ازدواج برراالتر

تر براي رشد بهتر فرزنردان اسرت كره باعرث كراهش      نگر آینده

این . شودارزش منافع اقتصادي و تکيه بر نيروي كار فرزند مي

یافته، كه زنان، كسب منافع احساسي بيشتر را در تعداد فرزنرد  

دانند، با نتيار  پرژوهش عباسري شروازي و     ایدئال كمتري مي

هرچرره سررن ازدواج زن و  . مطابقررت دارد( 6929)اران همکرر

شرروهر و مرردت ازدواج بيشررتر باشررد، ارزش فرزنررد بررراي    

كند و فرزند، جذابيت خرود  دادن خانواده كاهش پيدا مي تداوم

صرورت كراالیي برراي ادامر  نسر ، تکليرف شررعي یرا          را به

اي براي پيوند والدین به یکدیگر و ترداوم  اجتماعي و یا گزینه

با افزایش سرن ازدواج زن، ميرانگين   . دهدواده از دست ميخان

هرچره   نيهمچنر یابرد و  منافع احساسي براي زنان كاهش مري 

هاي احساسي ناشي سن ازدواج شوهرانشان بيشتر باشد، هزینه

 . شودمي شتريباز داشتن فرزند براي زنان 

هرایي  در این پژوهش، منرافع احساسري، متشرک  از مؤلفره    

هرراي عرراطفي سررنتي چررون  ر پيونرردین بررااسررت كرره بيشررتر

كنند كه  را ارزیابي مي... هاي همدمي، ابزار سرگرمي و شاخص

بخشي، پرهيز از تنهایي، یکنواختي و شکسرت در   محور نشاب

گرر  زندگي است؛ بنابراین تأخير در سن ازدواج، متغيري تبيين

شود كره   گيري عاطفي مدرن والدین قلمداد ميدر تفسير جهت

اج در سنين باال، ارزش فرزندان را در مفهومي فراترر از  با ازدو

ا ترأمين عراطفي و تنهرایي جسرتاو     هاي ابرراز خرود و یر   ابزار

با افزایش سن ازدواج، زنان، درک مفراهيمي از ابرراز   . كنند مي

دهنردۀ تمایر  والردین بره      یابند كه نشران عشق و عاطفه را مي

هراي بيرونري   ارزش صرن عاطفي توليد مث ، فراتر از كاركرد

برا  .  اسرت ... آن مانند پرهيز از تنهایي و شکست در زندگي و 

افزایش سن زن و مدت ازدواج، درک مادران از فرزندان خرود  
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تقویرت  )اي براي دستيابي به كمال در زندگي صورت وسيله به

منافع اقتصادي فرزند، افزایش . یابدافزایش مي( و توسع  خود

سرع  خرود در برين زنران متولرد      تداوم خانواده، تقویرت و تو 

 .روستا در مقایسه با زنان متولد شهر، اهميت بيشتري دارد

منافع )هاي مادي با افزایش تحصيالت زن و شوهر، ارزش 

منرافع احساسري، تقویرت و    )هاي غيرمادي و ارزش( اقتصادي

. شروند داشتن فرزنرد كمترر مري   ( توسع  خود و تداوم خانواده

تحصريالت كمترر، درک ارزش منرافع    اینکه در برين زنران برا    

هراي غيرمرادي فرزنردان، فراوانري بيشرتري       اقتصادي و ارزش

، كره زنران   (2007)هاي پژوهش كلرين و اكهرارد    دارد، با یافته

هاي مطلوب داراي تحصيالت باالتر، اهميت كمتري براي جنبه

قائ  هستند، مشرابهت  ( منافع اقتصادي داشتن فرزند)اقتصادي 

بارۀ جنب  غيرمادي ارزش فرزندان، در تقاب  با هرم  دارد؛ اما در

دار نيرز دربرارۀ ارزش    بين گروه زنان شاغ  و خانه. قرار دارند

دار در مقایسه برا زنران    زنان خانه. فرزندان، تفاوت وجود دارد

شرراغ ، ارزش بيشررتري بررراي منررافع احساسرري و اقتصررادي   

فرزندان  داري در ارزشهاي معنيتفاوت. فرزندان قائ  هستند

هاي احساسري و  رفته، هزینه هاي فرصت ازدستدر بعد هزینه

هاي اقتصادي در سه گروه طبق  اجتماعي باال، متوسط و هزینه

 .پایين وجود دارد

هاي توسعه و تقویت خود، كسرب  درآمد خانواده با ارزش 

هویت با فرزندان، ترداوم خرانواده و منرافع اقتصرادي، رابطر       

كره درآمرد خرانوادگي بيشرتري دارنرد،       زنراني . معکوس دارد

هررا اهميررت  هراي مررادي و غيرمررادي ذكرشرده بررراي آن  ارزش

كمتري دارد؛ زیرا با افزایش درآمرد، مفهروم كراركردي منرافع     

بازد و با وجود منرابع  اقتصادي فرزندان براي خانواده رنگ مي

بودن و ترأمين   درآمدي مناسب، ارزش فرزند براي كمک خرج

هراي   والدین متمول، فرصت. یابدلدین كاهش ميمالي آیندۀ وا

در دسررترس بيشررتري بررراي ابررراز خررود و كسررب هویررت از  

هراي هنرري   كاالهاي فرهنگي و سرگرمي چون كسب مهرارت 

خواهند داشت؛ درنتياه تمای  به ابراز خود در قالرب هویرت   

فرزندداري با افزایش كاالهاي جایگزین برراي كسرب هویرت    

هراي  برا امکران خریرد فرصرت    . ابرد یفردي مدرن كاهش مري 

یابند افتخرار را از  پيشرفت براي خود، والدین بيشتر تمای  مي

كسب مهارت و پيشرفت خود كسب كنند، نه اینکه این افتخار 

ایرن  . را از قبال پيشرفت و تربيت ایدئال فرزند به دست آورند

روزنه، دستاوردي در نگرش تربيتي والردین خواهرد برود كره     

هرراي عالیررق فضررا بررراي رشررد فرزنرردان در زمينرره تبررع آن برره

با افرزایش درآمرد، قردرت    . ها بيشتر مهيا شود خودخواست  آن

انتخاب فرد براي ابراز خود و كسرب هویرت و دسترسري بره     

منابع لذت نيز بيشتر خواهد شرد؛ بنرابراین قردرت ابرراز مرن      

دهد كه كسب هویت اصي  فرد، وي را به این نگرش سوق مي

اي عرراریتي چررون پيشرررفت فرزنرردان ممکررن اسررت در كاالهرر

طرور   بره . نابودكنندۀ آیندۀ فرزند در سای  توقعات والدین باشد

هراي  هاي كسب منزلت و اهرمكلي گفتني است هرچه فرصت

كسب قدرت چون كسب تحصريالت براالتر، جایگراه شرغلي     

تر افرزایش یابرد، تمایر  بره     تر و شرایط اقتصادي مطلوبامن

هاي فرامرادي و تاربر  والدشردن،     دلي  انگيزه بهداشتن فرزند 

هاي سنتي داشتن فرزند چون منافع اقتصادي، جایگزین ارزش

بررودن، ابررراز خررود بررا  ارزش تررداوم خررانواده، وارث خررانواده

دهنرد  شود؛ بنابراین والدین ترجيح ميمي... موفقيت فرزندان و

را با خودشکوفایي فردي، اعتماد بره نفرن و كمرال و توسرعه     

هراي  هرچه دسترسي زنان به امکانرات و سررمایه  . كسب كنند

فرهنگي بيشتر باشد، ارزش فرزنردان، اهميرت كمترري دارد و    

لذت داشتن فرزند و تارب  والدشدن، جایگزین منافع داشرتن  

فرزند براي كسرب هویرت، ترداوم خرانواده، منرافع اقتصرادي       

زي، گفتنري اسرت در جامعر  مردرن امررو     . شودمي... فرزند و

. هاي ارزش فرزندان با مفهوم سنتي آن تغيير كرده اسرت  مقوله

گيرند كه داشرتن آن   زنان، فرزند را كاالیي فرهنگي در نظر مي

كنندۀ غریزه پردر   كند و ارضااحساس لذت براي فرد ایااد مي

هاي سنگين، داشرتن  و مادري است و حاضرند با وجود هزینه

فع عيني و كراركردي چرون   فرزند را تاربه كنند، حتي اگر منا

برراي  ... امنيت دوران پيري، نيروي كرار، پيوسرتگي خرانواده و   

 .آنان در حد پایيني باشد
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 منابع

نام  تأخير ازدواج و كاهش  تأملي بر پایان»(. 6934. )ترابي، ن

و  18علوم اجتمراعي، ش   كتابنام  ،«باوري در ایران

 .32-644، ص 19

اجتمراعي و   -سري اقتصرادي  شنا جمعيت(. 6934. )حسيني، ح
 .دانشگاه بوعلي سينا: ، همدانتنظيم خانواده

بررسرري تفرراوت ارزش »(. 6922. )و سررامي، ا. شاهنوشرري، م

فرزنرردان در منرراطق شررهري و روسررتایي شهرسررتان 

 .61-37، ص 9، ش شناسي نشری  جامعه، «سميرم

. ب.و عليرزاده اقردم، م  . ، كالنترري، ص .ت.ضيایي بيگردلي، م 

رابط  بين ميزان براروري كر  برا توسرع      »(. 6921)

فصلنام  علمي پژوهشي رفاه ، «اقتصادي و اجتماعي

 .689-614، ص 86، ش اجتماعي

و . دونالرد،   ، مرک .چاوشري، م ، حسيني.ج.عباسي شوازي، م

تحرروالت برراروري در ایررران،   (. 6929. )دالور، ب
معاونرت   :، تهرران شواهدي از چهار استان منتخرب 

 . داشت، درمان و آموزش پزشکيسالمت وزارت به

بررسي عوام  مؤثر برر ارزش فرزنردان   »(. 6922. )قرباني، ش

، «شرهر جهررم  : در فرایند فرزندآوري، مورد مطالعره 

شناسي، دانشرگاه  ارشد جمعيتنام  كارشناسي  پایان
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