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 هاي جنسيتي در نگرش به فرزند بررسي تفاوت

  *2، ساجده مقدمي1خالدامير رستگار

 چكيده
برانگيـز تبـديل شـده     جمعيت جوامع به يكي از موضوعات چالش ،شد و پيرشدن جمعيت كشورهابا كاهش نرخ ر

فهـم  . اين موضوع بسياري از متفكران را به سمت درك عوامـل مـؤثر بـر كـاهش بـاروري سـوق داده اسـت       . است
 ،زنـان زيـرا  ، ر اثـر تغييـرات جهـاني اسـت    بچگونگي كاهش باروري مستلزم درك تغييرات خانواده و جايگاه زنان 

اين تغييرات بـر  . اند تغييرات بسياري را در موقعيت خود تجربه كرده ،عنوان يكي از اركان مهم خانواده و باروري به
هاي نگرش بـه فرزنـد در ميـان     سعي شده تفاوت ،در اين مقاله. اند تأثير نبوده نگرش زنان و مردان به فرزند نيز بي

دهـد كـه    هاي نهايي پژوهش نشان مـي  يافته. نامه بررسي شود اده از پرسشتهراني با استفة سال 49ـ15زوج  400
كوچك و بزرگ وجود  ةهاي خانواد هاي مثبت و منفي فرزند و ارزش ارزش ةتفاوت معناداري ميان زوجين در زمين

درآمد و  ،ينعالوه بر ا. اند نگرش به فرزند به همگرايي رسيده ةيد آن است كه زوجين در زمينؤاين موضوع م. ندارد
هاي كوچـك   سن نيز با ارزش، در ميان متغيرهاي تحقيق. معناداري دارند ةهاي مثبت رابط تحصيالت نيز با ارزش

  .فرزندآوري تأكيد دارد ةگيري كلي نيز بر پذيرش هنجارهاي ليبرال در زمين نتيجه. معناداري دارد ةخانواده رابط

  كليدواژگان
 .هاي منفي، نگرش به فرزند هاي مثبت، ارزش كوچك، ارزش ةارزش خانواد، بزرگ ةارزش خانواد
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  مقدمه و طرح مسئله
 ؛ميـزان بـاروري كـل در ايـران كاهشـي مسـتمر و اساسـي داشـته اسـت          ،طي سه دهة گذشته

فرزنـد بـراي هـر    8/1به  1363فرزند براي هر مادر در سال  9/6 كه ميزان باروري كل از طوري به
اين  ،تر يافته هاي توسعه در استان .)1390مركز آمار ايران (است كاهش يافته  1390زن در سال 

شده، ميزان باروري كـل بـراي    كه طبق تحقيقات انجام طوري به؛ ها چشمگيرتر بوده است كاهش
كـاهش   ].96، ص8[ رسـيده اسـت   1389 فرزند براي هر مادر در سـال  4/1زنان شهر تهران به 

ز كارشناسان را به سمت باروري و نگـرش بـه فرزنـد    نرخ رشد جمعيت در كشور توجه بسياري ا
، اما فهم تحوالت باروري و نگرش به فرزند مستلزم بررسي خانواده و تحوالت آن است. سوق داد

در كنار ارتباط تنگـاتنگي   ،هاي مهم محتواي نهادي هر جامعه يكي از مؤلفهمنزلة  خانواده بهزيرا 
تـرين واحـدي اسـت كـه در آن      جامعـه دارد، اصـلي  ساختمان اجتمـاعي هـر    يكه با ساير اجزا

گيرد و رفتارهاي باروري صورتي عملي  شود، اهداف باروري شكل مي تصميمات باروري اتخاذ مي
هـايي نظيـر توليـد،     خـانواده واحـد بنيـادين فعاليـت    ، هـا  عالوه بر اين. گيرد و واقعي به خود مي

هـاي اجتمـاعي    صلي و اساسي توليد ارزشهاي ا پذيري و يكي از كانون مصرف، آموزش و جامعه
شناسـان در تـالش بـراي درك     اند كه جمعيت ها سبب شده اين ويژگي ةمجموع. رود شمار مي به

سـازي   هاي خود را در سطح خانواده مدل و تحليل ها همشاهد ها و تغييرات باروري، عمدتاً تفاوت
ي و معلولي ديگـري  دنبال روابط علّ عالوه بر اين موارد، تغييرات جمعيتي به ].28، ص11[ كنند

طـوركلي تغييـرات    شدن، موج نـوگرايي و بـه   تغييرات اقتصادي، صنعتي. نيز صورت گرفته است
 ،همچنـين . انـد  رات چشمگيري بر وضعيت خانواده و موقعيت زنان برجاي گذاشتهتأثياجتماعي 

نظام ارزشي قشـرهاي  شهرنشيني و چند فرهنگي شدن جوامع تغييرات معناداري در هنجارها و 
يعني اقشار مختلف اجتماعي با تأسي از يكديگر به دنبـال جريـان   ؛ مختلف برجاي گذاشته است

اند كه از ديدگاه  شهرنشيني، تغييرات چشمگيري در موقعيت زنان و وضعيت خانواده ايجاد كرده
دريج بـه  تـ  د، بـه شـ اين حركت گرچه ابتدا در جوامع صنعتي آغـاز  . جمعيتي حائز اهميت است

شدن ايـن حركـت تسـريع شـده      امروز نيز به دنبال موج جهاني. جوامع غيرصنعتي راه پيدا كرد
ي و معلولي باعث تغيير نقش زنان در خانواده و همچنين تغيير تصـوير  اين تغيير روابط علّ. است

اده توان بيان داشت كه با تحول در نهاد خـانو  مي ،مجموع در ].88ـ87، ص9[ دشها  جمعيتي آن
اي، كـار   جديد و صنعتي و ظهور نظام توليد كارخانه ةو نهاد كار و جدايي اين دو از هم در جامع

نـوين و ضـرورت حضـور مـردان و      ةيافتن اين دو در جامع شدن و ارزش آزاد و عقاليي و عمومي
انتقـال   شـدن خـانواده و   زنان در خارج از خانـه بـه منظـور اشـتغال و كسـب درآمـد و كوچـك       

لويـت  وهاي اقتصادي، توليـدي، آموزشـي و تربيتـي آن بـه نهادهـاي ديگـر، اهميـت و ا       كاركرد
جديـد   ةاي در جامعـ  هاي حرفه لويت نقشوهاي خانوادگي قديم جاي خود را به اهميت و ا نقش
. گيـرد  داري فاصله مـي  امور خانه ةجهان زنان از ترادف با محدود، به اين ترتيب ].18، ص4[ داد
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مـد دوم  آل و ميزان باروري ممكن است مبهم باشد، اما از يك طرف وجـود در رابطة بين زن شاغ
دست كشـيدن   دليلقطع درآمد زن به (داشتن فرزند  ةده و هزينشبه تعالي آمال زوجين منجر 

وظـايف   دادن دادن كار در خارج از خانه با انجـام  دهد؛ از سوي ديگر، سازش را افزايش مي) از كار
بـا  ، در اين زمان ].199، ص6[ شود اد فرزندان وابسته به مادر دشوارتر ميمادري، با افزايش تعد

 ةوظيفـ » اي والدين حرفه«آيد كه در آن  هايي به وجود مي تقسيم» انقالب فراصنعتي«فراگيري 
بسياري از پدرها و مادرها با طيب خاطر مسئوليت خـود را  . گيرند عهده ميرپرورش كودكان را ب

مسـئوليتي يـا    البتـه نـه از روي بـي    ؛سپارند اي مي به والدين حرفه »ولوژيكيوالدين بي« منزلة به
، 1[تخصـص چنـين كـاري را ندارنـد      انـد  بلكه از ايـن جهـت كـه دريافتـه    ، به فرزند گيعالق بي
  ].345ـ344ص

اگـر ارزش  . كنوني ايراني دستخوش تغييرات اساسي شده است ةارزش فرزندان نيز در جامع
هاي سنتي در مـورد فرزنـد    ارزش ،هاي سنتي و ليبرال بررسي كنيم ارزش ةفرزند را در دو دست

. هـاي ليبرالـي جـايگزين شـده اسـت      ايراني تغيير كرده و با ارزش ةدر نگرش كنوني زنان جامع
هاي تولد و ازدواج، بـيش از دو دهـة گذشـته تغييـر      هاي باروري زنان، در گروه ها و رفتار نگرش

هـا، حتـي بـين     استان ةها و هم توجهي در گروه درخورطور  فرزندان به آل تعداد ايده. كرده است
اولويت براي دو فرزنـد در  . اند، كاهش يافته است تري كه باروري باالتري داشته هاي قديمي گروه
تعـداد فرزنـد    منزلة فرزندي به باالي تك ها، رواج نسبتاً در برخي استان. ها رايج است استان ةهم
شـده در   با توجه به واقعيات مطـرح  ].159، ص15[ بسيار جالب توجه است ها، جآل براي زو ايده
، نگرش به فرزند، بررسي نگرش زوجين به فرزند در جوامع كنوني امري بسيار مهم اسـت ة زمين
در ايـن  . باروري مستلزم ايجاد تغيير در نگرش زوجين به فرزند اسـت  ةايجاد تغيير در زمين زيرا

ها در جوامع كنوني و تحوالت اساسـي   ها و نگرش ارزشة ه به تغييرات گستردبين، ما نيز با توج
در ) زوجـين (در موقعيت زنان به دنبال بررسي اين موضوع هستيم كه آيـا بـين مـردان و زنـان     

فرزند  ةكنوني هنجارهاي سنتي در زمين ةنگرش به فرزند تفاوتي وجود دارد؟ آيا در جامع ةزمين
اي  متغيرهـاي زمينـه   ،در جامعـة كنـوني   رونـد؟  هاي ليبرال پـيش مـي  به سمت تغيير به هنجار

  همچون تحصيالت، سن، درآمد با نگرش به فرزند رابطة معناداري دارند؟

  مباني و چارچوب نظري
، ارزش فرزنـدان  ةنظريآوري  در اين تحقيق جهت بررسي نگرش به فرزند شده هاي استفاده نظريه
بهبود وضعيت و عوامل اجتماعي و اقتصادي است كـه در   ةتساوي حقوق جنسيتي و نظري ةنظري
ارزش فرزنـدان نـاگزيريم    ةبراي توضـيح بهتـر نظريـ   . دهيم اختصار توضيح مي هريك را به هادام

كنـد كـه    اقتصاد باروري استدالل مـي  ةنظري. اقتصاد باروري داشته باشيم ةمروري كوتاه بر نظري
 در. باشدي يك كودك بيش از منافع داشتن آن فرزند ها يابد كه هزينه باروري زماني كاهش مي
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اينكه آن كودك قادر باشـد در بـازار    ، برايشوند روي هر فرزند شرايط جديد، والدين مجبور مي
در نظريـة   1هاروي ليبنشـتاين  ].7ـ6، ص16[ گذاري كنند كار جديد رقابت كند، بيشتر سرمايه

گيـري   ينة فرزندان عواملي هستند كه بر تصميمكند كه منفعت و هز استدالل مياقتصاد باروري 
كننـد و بـه ارزيـابي     والدين سـبك سـنگين مـي    .گذارند والدين در مورد شمار فرزندان تأثير مي

هـا يـا مخـارج     چنانچه منافع داشتن بچه بيشتر از هزينـه  .پردازند ها و مخارج فرزندان مي هزينه
هـاي اقتصـادي    نظريـه برخالف اما  ].296ص ،2[ فرزندان باشد، نگرش والدين مثبت خواهد بود

بـر منـافعي    VOC(2(ارزش فرزنـدان   ةنظريتأكيد ، دنهاي فرزندان تأكيد دار بر هزينه كه سنتي
، 21[ است كـه فرزنـدان بـراي والدينشـان تحـت شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي متغيـر دارنـد          

رخورد با فرزنـدان تـأثير   بافت فرهنگي و اجتماعي بر باروري و طرز ب ،در اين صورت ].1794ص
دهنـد   ها براي والدين انجام مي هايي كه آن شود به عملكرد گذارد و ارزش فرزندان مربوط مي مي

كه فرزنـدان بـراي   را هايي  هافمن ارزش ].5، ص20[ كنند ها برآورده مي هايي كه براي آن يا نياز
بسـط و  ؛ و موقعيـت بزرگسـاالن  هويت اجتماعي  :كند مي اند در اين موارد مطرح قائل والدينشان

دوسـتي، رفتارهـاي    مـذهب، نـوع   ،اخـالق ؛ تـر، ابـديت   توسعة خود، عالقه به رابطه با نهاد بزرگ
عاليـق و روابـط   ؛ ، تقـوا بخشـي  هاي مربوط بـه جنسـيت، انگيـزه    يافته، هنجار عموميت ةپسنديد

يـابي،   و دسـت موفقيـت  ؛ انگيزش، نوظهوري و تازگي، خوشي و سـرگرمي ؛ گروهي اوليه، محبت
. اقتصـادي  ةبهر؛ رقابت اجتماعي، ةمقايسبر امور؛ قدرت، نفوذ، توانايي تأثير ؛ صالحيت، خالقيت
كنـوني ايرانـي دسـتخوش تغييـرات      ةكند كه ارزش فرزندان نيـز در جامعـ   عباسي نيز بيان مي
ي و هـاي سـنت   اگر گرايش به فرزندآوري و ارزش فرزند را در دو دسـته ارزش . اساسي شده است

ايرانـي   ةهاي سنتي در مورد فرزندآوري در نگرش كنوني زنان جامعـ  ارزش ،ليبرال بررسي كنيم
  :خالصه كرد ذيلتوان در موارد  هاي سنتي و ليبرال را مي ارزش .تغيير كرده است

  
 هاي سنتي و ليبرال فرزندآوري ارزش. 1جدول 

                                                        
1. H. Leibnestein 
2. The Value of Children (VOC) 

هاي سنتيارزش هاي ليبرال ارزش
مانعي براي عاليق والدين  داشتن فرزندان بسيار،ـ

 ؛است
اضطراب رواني براي  داشتن فرزندان بسيار،ـ 

 ؛كند والدين ايجاد مي
درستي فرزندان زياد را  توانند به والدين نميـ 

 ؛تربيت كنند
داشتن فرزندان زياد، فشار مالي بر والدين وارد ـ 

 .كنندمي

داشتهشانوالدين بايد فرزندان زيادي را براي سنين پيريـ 
 ؛باشند

 ؛داشتن فرزندان زياد درآمد خانواده را افزايش خواهد دادـ 
 ؛داري است داشتن فرزندان زياد كمك خوبي در خانهـ 
تأثير  ها را تحت داشتن فرزندان زياد سطح تحصيالت آنـ 

 ؛دهد قرار نمي
كه افراد درآمد بيشتري داشته باشند، فرزندان  درصورتيـ 

 ؛خواهند بيشتري مي
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ين در سرتاسر ايـران گسـترش دارد و   يهنجار باروري پاتصور كلي از اين نتايج اين است كه 
  ].155، ص16[ هر دو نسل جوان و قديم پذيرفته شده است از سوياين مورد 

تغييـر   ايـن نظريـه تأكيـد دارد كـه    . بهبود وضـعيت اسـت   ةنظري شده استفاده ةدومين نظري
بـه   .ته باشـد تواند تأثير چشمگيري بر ساختار سـني و جنسـي جمعيـت داشـ     يت زنان ميعموق

هـاي   وري سـال آفرزنـد  ةاز دور پـس هـا   د آنشـو  افزايش طول عمر زنان باعث مي ،عبارت ديگر
يابي بـه كـار، موقعيـت اجتمـاعي و      شانس دستهمچنين، . بيشتري شانس زندگي داشته باشند

. ودشـ  ها منجر مي نهايت به تغيير موقعيت آندرآورد كه  به همراه مي شانبراي نيز ها را ايننظاير 
ن ايها تحميل شود و  شود فشار كمتري جهت باروري باال بر آن افزايش طول عمر زنان باعث مي

زنـان وقـت كمتـري     شود نهايت باعث ميدرچنين جرياني . خود كاهش باروري را به دنبال دارد
كنند، كـه خـود    هاي بيشتري پيدا مي ها و شانس نتيجه فرصت صرف پرورش كودكان كنند و در

شهرنشيني نيـز فشـار بـاروري بـاال را     ، همچنين. شود ها منجر مي به تغيير موقعيت آن نهايتدر
يابي به كار و امور خـارج از خانـه را    شهرنشيني شانس بيشتري براي دست زيرا ،دهد كاهش مي

ايـن خـود   . دشـو  هـا مـي   آورد و باعث افزايش احتمالي استقالل مـالي آن  مي همراهبراي زنان به 
هـا و سـطوح بـاالتر     نهايت اينكه شهرنشيني ميزاندر .ادي بيشتري به همراه داردمطلوبيت اقتص

نهايـت بـه بهبـود     ورد؛ جريـاني كـه در  آ آموزش و پرورش و استقالل مالي بيشتر را به دنبال مـي 
  ].93ـ92، ص9[ دشو موقعيت زنان منجر مي

 وي. اسـت ) 2000( 1دونالـد  تساوي حقوق جنسـيتي مـك   ةنظريشده  استفاده ةسومين نظري
ي در كاهشـ  هـر يابـد و   كند باروري بدون تغيير جايگاه زن در خانواده كاهش نمـي  استدالل مي

باروري با تغييري در طبيعت رابطـة زن و شـوهر در خانـه مـرتبط اسـت؛ تغييـري كـه جايگـاه         
زنـان  . بخشـد  مـي  ويساالري بـه   جايگاه زن در جوامع سنتي و وابسته به پدربه باالتري نسبت 

هاي اجتمـاعي   زوجي از طريق تماس با ديگر زنان و با نهاد ةتوانند تساوي بيشتري را در رابط مي
هاي تنظـيم خـانواده و    هاي بهداشت و سالمت مدرن، برنامه مثل سيستم ،خانواده ةفراتر از چرخ

شـان بـه   انهم زنان و هـم شوهر  باالخره پيشرفت تحصيالت و دست آورند مدارس فرزندانشان به
هاي مدرن  يابي زنان به عقايد و نهاد اين مورد باعث دست. شود وي محرك ضروري تبديل مينير

 ،عـالوه بـر ايـن   . شود عنوان شريك به جاي وابسته و بنده مي و اعتماد در رابطه با شوهرانشان به
                                                        

1. McDonald 

؛يابدها افزايش مياستقالل زوجبا افزايش تعداد فرزندان،ـ 
 ؛كنترل تولد دخالتي در امور خداوند استـ 
والدين با داشتن فرزندان زياد پس از مرگ احساس زنده ـ 

 ؛كنند بودن مي
داشتن فرزندان زياد قدرت قومي و خانوادگي را افزايش ـ 

 .دهد مي

  هاي سنتي و ليبرال فرزندآوري ارزش. 1جدول  ةادام
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هـا   زيـرا آن ، تـر افـزايش يافتـه اسـت     هاي جوان نسبت به نسـل قـديمي   جايگاه و موقعيت زوج
انـد كـه    ها و عقايد جديدي دسـت يافتـه   وريااي هستند كه به فنّ كرده جوان و تحصيلهاي  زوج

شـدن خـانواده،    اي هـاي آن، هسـته   شهرنشيني و اغلب پيامد ،نهايتدر. كند آينده را مشخص مي
 كنـد  باالتري از تساوي حقوقي را در اين روابط تقويت مي ةهمگي درج، هاي جوان استقالل زوج

تـوان ناديـده    عوامل اجتماعي و اقتصـادي را نيـز نمـي    يادشده، هاي هبر نظري عالوه ].9، ص15[
؛ مـثالً،  انـد  تغييرات اقتصادي همچنين در منشأ موضوعات اجتمـاعي جديـد واقـع شـده    . گرفت

امني به وجود آورد كه مردم را به زنـدگي   ةهاي امنيت اجتماعي، شبك گسترش و بهبود سيستم
از درآمـد   والـدين را كـامالً   ايـن امـر  . خـاطرجمع كـرد  ، وبحتي تحـت شـرايط نـامطل   ، معقول

زندگي  ةو به مردم در روابط شخصي، سازماندهي زندگي و انتخاب شيو كردفرزندانشان مستقل 
. اي گسـترش يافـت   العـاده  سيستم آموزشي به طور فوق ،در اين زمان .دادي آزادي فردي بيشتر

هـاي   ت اقتصـادي، بـا وجـود اينكـه فرصـت     هـا و تحـوال   رسـد پيشـرفت   به نظر مـي  ،مجموع در
هاي محـروم را تحقـق    دهد و با وجود اينكه آزادي زنان و گروه شكوفايي افراد را افزايش مي خود
اند، پدر و مـادر شـدن را بـه     مطرح كرده) 1995(طور كه هوب كراف و كيرنان  بخشد، همان مي

بايـد   ذكرشـده، عالوه بر مـوارد   .پيشنهادي كمتر جذاب و ساده نسبت به قبل تبديل كرده است
 ةرابطـ  ويژگي گذار دوم، معمـوالً  منزلة شكوفايي، به اضافه كرد كه رشد فردگرايي و ميل به خود

بايـد  ، همچنـين . خانواده داشـته اسـت   ةمستقيمي بر اهداف باروري مردم و ميانگين انداز نسبتاً
 هـاي بـاال دارد   زندگي در سـن اميد به  فرض شود كه تأثير مستقيمي بر شانس حيات و خصوصاً

  ].18ـ17، ص18[
ارزش فرزنـدان   ةاساس نظري بر. است شده اشاره هاي هچارچوب نظري تحقيق تلفيقي از نظري

بلكه با در نظـر گـرفتن   ، هاي فرزند اساس هزينه تنها بر توان گفت در جوامع كنوني زوجين نه مي
. گيرنـد  فرزنـدآوري تصـميم مـي    ةزمينـ  هاي مرتبط با فرزند به صورت عقالني در منافع و ارزش

هاي اقتصـادي فرزنـد از اولويـت خـارج شـده و       ها و ارزش ارزش فرزندان، هزينه ةاساس نظري بر
عباسـي   ةبراسـاس نظريـ   ،به همـين تناسـب  . اند هاي فرزند در اولويت قرار گرفته منافع و ارزش

با اتكـا بـه   . ي سنتي شده استها فرزندآوري جايگزين ارزش ةهاي ليبرال در زمين ارزش ،شوازي
توان گفـت بـا تغييـرات اساسـي در      تساوي حقوق جنسيتي و بهبود وضعيت زنان مي هاي هنظري

جايگاه زنان در خانواده و جامعه، زنان به جايگاهي يكسان يا به صورت تقريبي يكسان با مـردان  
با مردان پيدا كرده و  نگرشي يكسان ،نتيجه در. رسيده و خواهان تساوي بيشتر در حقوق خودند
 ،نگـرش آنـان بـه فرزنـد نيـز     ، بر اين اسـاس . اند خواستار حقوق برابري با مردان در جامعه شده

ايـن  . نگـرش بـه فرزنـد رسـيده اسـت      ةتغيير كرده و به يك همگرايي در زمين ،همچون مردان
ويكردهـا  جهت هدايت نظري تحقيق انتخاب شده و ساير مراحل تحقيق براساس ايـن ر  ها هنظري

  .شوند پي گرفته مي
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  تجربي ةپيشين
رابطة بين ارزش فرزندان با ميزان باروري بين زنـان شـهر    در بررسي )1391(مشفق و همكاران 

هاي مختلف شغلي بانوان تهرانـي   حسب گروه اند كه ارزش فرزندان بر تهران به اين نتيجه رسيده
شود كـه سـطح تحصـيالت     مشاهده مي هاي منفي فرزندان بيشتر در افرادي ارزش .يكسان است
بانوان تعداد فعلي و مطلوب  دهد كه با افزايش سطح تحصيالت اين نتايج نشان مي .باالتري دارند
هاي  قدر ارزش مقاله حاكي از آن است كه هر ةآمد دست نتايج به. شود ها نيز كمتر مي فرزندان آن

آوري نيز بيشتر  تمايل به فرزند ،بيشتر باشدمثبت وجود فرزند و نگرش مثبت به فرزند در خانواده 
فرهنـگ و  «بـا عنـوان    پژوهشـي در  )1391(نتـايج تحقيـق حسـيني و همكـاران      .خواهد شـد 
هـاي   حاكي از آن است كه مشخصـه » بررسي تمايالت باروري زنان كرد شهر مهاباد، فرزندآوري
فرزندان، تقديرگرايي در  استقالل زنان، نگرش به ترجيح جنسي، نگرش نسبت به منافع( فرهنگي

بزرگ، نسبت فاميلي با  ةهاي خانواد پايبندي به ارزش نگرش نسبت به اشتغال زنان، رفتار باروري،
به  )1391(فر  تحقيق شفيعي .داري در تمايالت فرزندآوري زنان ندارداتأثير مستقل معن) همسر

بيانگر آن به فرزندآوري نسبت  1364ـ1358هاي  منظور بررسي نگرش دختران مجرد متولد سال
گـذاري   طـور متفـاوت فرزنـد را ارزش    ، دختـران و مادرانشـان بـه   شده مطالعه ةدر جامع است كه

. به فوايد ناشي از داشتن فرزند بيشتر از دختران استشده  مطالعه ةتوجه مادران جامع. ندكن مي
. بـه فرزنـدآوري باالسـت   اجتماعي بر نگـرش افـراد نسـبت    ـ  تأثير پايگاه اقتصادي ،عالوه بر اين

اين در حـالي  . ها نسبت به فرزندآوري مؤثر است گويان بر نگرش آن همچنين ميزان درآمد پاسخ
در ) 1390(رضـايي   .است كه تحصيالت بر نگرش افراد نسبت به فرزندآوري تأثير خاصي نـدارد 

كنـد كـه    مـي با روش كيفي تصـريح   »ين در استان كردستانيهاي فرزندآوري پا مطالعة زمينه«
گيرنده  تأثير منابع نهادي و توافقات كنشي شكل سو تحت يك كنش از يك منزلة فرزندآوري به كم

ذهنيتي غالب در جامعـه و تفاسـير و    تأثير نظام معنايي و بين هاست و از سوي ديگر تحت در آن
و همكاران در  سودربرگدر ميان تحقيقات خارجي نيز، . دها قرار دار هاي مرتبط با آن انديشي باز

كننـد كـه زنـان سـاكن در      اي با عنوان مقياس نگرش به باروري بيـان مـي   در مقاله 2013سال 
تعويق در فرزنددار . اندازند خير ميأشدن را به ت دار كشورهاي داراي منابع و ذخاير باال، اغلب فرزند

اشته باشـد و نيـز   را به دنبال د ،هر دو ،شدن ممكن است افزايش مخاطرات سالمتي مادر و بچه
بـاروري در   ةدر اين پژوهش، نگرش مردان و زنان دربار. نشدن منجر شود دار ممكن است به بچه

كـار، امتيـاز    نسبت به زنان بي ،زناني كه دانشجو بودند. است شدهمطالعه  مراحل مختلف زندگي
هـاي   تخت و شهرزناني كه در مناطق وابسته به پاي. بيشتري در اهميت باروري در آينده داشتند

شـهر در   ةهـاي متوسـط يـا حومـ     كردند امتياز باالتري از زنان ساكن در شـهر  بزرگ زندگي مي
سـال بـا    26ــ 25زنـان در گـروه سـني    . مانع و پاگير در حال حاضر داشتند منزلة فرزندآوري به

  ].1، ص23[دانستند  مانعي در حال حاضر مي منزلة بيشترين مقدار، فرزندآوري را به
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ها و آمال تصريح  ها و نگرش كاهش باروري، مقاصد، گرايشدر مقالة  )2007(و گري  ميشل
شـدن   كنند كه در ابتدا كاهش باروري را با علل ساختاري مثل اصالح كنترل باروري، جهاني مي

هـا و   اقتصادي، تغييرات در بازار كار، تغيير نقش مرد و زن و كـاهش حمايـت دولـت از خـانواده    
گـران اجتمـاعي اظهـار داشـتند كـه       محققـان و تحليـل   تـازگي  بهاما . دادند مي فرزندان توضيح

پيشـرفت شـغلي و    تر تغيير كند كه ايـن امـر   هاي سني جوان تواند با گروه هاي فردي مي اولويت
 )2001(ماكوتو آتو  ].10، ص17[گذارند  هاي باالتري را پيش روي تشكيل خانواده مي استاندارد
بـه ايـن پيشـنهاد     »تغيير ارزشـي  هاي هباروري بسيار كم در ژاپن و فرضي«ان اي با عنو در مقاله

توانـد بـا    اخيـر مـي   ةرسند كه افزايش سريع نسبت افراد هرگز ازدواج نكرده در ژاپن در دهـ  مي
تغييـر در   تغيير در سيسـتم ارزشـي راجـع بـه موقعيـت و نقـش خـانوادگي و اجتمـاعي زنـان،         

 ةر جنسي و بلكه تغيير به سمت فردگرايي سكوالر يا پايان جامعـ براب ةگذاري دربارة جامع ارزش
  ].3، ص20[فرزندمحور ارتباط يابد 

  ها فرضيه
 ؛هاي مثبت يا منافع فرزندان در ميان مردان و زنان متفاوت است ارزشـ 

 ؛هاي فرزندان در ميان مردان و زنان متفاوت است هاي منفي يا هزينه ارزش -
 ؛ر ميان مردان و زنان متفاوت استكوچك د ةهاي خانواد ارزش -
 ؛بزرگ در ميان مردان و زنان متفاوت است ةهاي خانواد ارزش -
 ؛معناداري وجود دارد ةبين تحصيالت و ابعاد ارزش فرزند رابط -
 ؛معناداري وجود داردة بين درآمد و ابعاد ارزش فرزند رابط -
 .معناداري وجود دارد ةبين سن و ابعاد ارزش فرزند رابط -

  ناسيش روش
اطالعات سازمان و درگـاه   كه بنابراند  شهر تهران ةسال 49ـ15جامعة آماري اين تحقيق زوجين 

 444ميليـون و   2نفر شـامل   355هزار و  607ميليون و  4 آماري ةملي آمار جمعيت اين جامع
هاي فضايي بين  براي درك ناهمگوني .مرد است 126هزار و  163ميليون و  2زن و  229هزار و 

اقتصـادي در   ـ اجتماعي و سياسـي ـ  فرهنگي ةبافت شهر تهران و فرايندهاي درهم ةگان 22اطق من
رفيعيـان بـا    شالي و ،در اين زمينه .اي استفاده شده است گيري خوشه اين تحقيق از روش نمونه

يافتگي و  شهر تهران را از نظر توسعه ةگان 22مراتبي، مناطق  بندي سلسله استفاده از روش خوشه
عـد خـانوار و درصـد    هاي جمعيتي شامل تراكم جمعيتي، ميزان رشد جمعيـت، ب  از نظر شاخص

، 4منـاطق  ( دوم ،)7، 6، 5، 3، 2، 1 منـاطق ( اول: سطح ساله به ترتيب در چهار 14ـ0جمعيت 
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 ةمنطقـ (چهـارم  و ) 20، 19، 18، 16، 15، 14، 10منـاطق  (، سوم )22، 21، 13، 12، 11، 9، 8
ـ  ].37، ص7[انـد   ردهبنـدي كـ   خوشـه ) 17 آمـاري تحقيـق حاضـر بـا توجـه بـه شــاخص        ةنمون

 384ابتدا حجم نمونه به تعداد . مرحله انجام شد 4شهر تهران در  ةگان 22يافتگي مناطق  توسعه
و  8، )يافتـه  توسـعه ( 2و  1 ،سپس از ميان مناطق تهران .با استفاده از فرمول كوكران تعيين شد

براســاس شــاخص  )نيافتــه توســعه( 17، )متوســط ةتوســع( 15و  14، )يافتــه توســعه نســبتاً( 4
تعدادي بلوك از هـر منطقـه بـه     ،در مراحل بعد. يافتگي به صورت تصادفي انتخاب شدند توسعه

 بـرداريِ  بلوك ساختماني براساس فهرست صورت تصادفي و تعدادي خانوار از بين خانوارهاي هر
از ) 49ــ 15زوجين ( واجد شرايط در خانوار افراد آخر هم ةدر مرحل. گرفته انتخاب شدند صورت

 .بلوك ساختماني انتخاب شدند خانوارهاي نمونة ساكن هر

 تعريف نظري و عملي متغيرها
منظور از نگرش به فرزنـدآوري، برداشـت ذهنـي و     ،در اين تحقيق :تعريف نظري متغير وابسته

ايـن ميـل و نيـاز    . نـان اسـت  آيل و نياز نگرش افراد در رابطه با ميزان توانايي فرزند در ارضاي م
 ].96، ص12[داشته باشد ... اجتماعي و ،هاي اقتصادي، رواني تواند جنبه افراد مي

نگرش به فرزنـدآوري از مقيـاس    ةبراي سنجش متغير وابست :تعريف عملياتي متغير وابسته
ثبـت و  هـاي م  شـاخص عمليـاتي ارزش فرزنـد شـامل ارزش    . ارزش فرزند استفاده خواهـد شـد  

هاي عمومي  ارزش. كوچك است ةهاي خانواد بزرگ و ارزش ةهاي خانواد ارزش، هاي منفي ارزش
تقويت خود،  منافع احساسي، منافع و امنيت اقتصادي،: ابعاد مثبت يا منافع فرزندان شامل خرده

هـاي   ارزشو كسب هويت با فرزندان، پيوسـتگي و تـداوم خـانواده     يابي به كمال، توسعه و دست
هاي اقتصادي،  هاي احساسي، هزينه هزينه: ابعاد هاي فرزندان شامل خرده عمومي منفي يا هزينه

و  هـاي خـانوادگي   زحمـات جسـمي، هزينـه   ، هاي فرصـت از دسـت رفتـه    ها و هزينه محدوديت
نهايت  و در روابط بين فرزندان، ترجيحات جنسي، بقاي فرزندان :بزرگ شامل ةهاي خانواد ارزش
نگـري هسـتند    تمايل به رفاه مـادي و آينـده  ، كيفيت فرزندان :كوچك شامل ةنوادهاي خا ارزش

 ].96، ص12[

 روايياعتبار و 
به ايـن  . نامه از اعتبار سازه و محتوا استفاده شده است براي بررسي اعتبار پرسش، در اين تحقيق

مشـابه انجـام   االتي كه در تحقيقـات  ؤها و س نامه سعي شد از گويه معنا كه براي طراحي پرسش
االت پـس  ؤسازي س بعد از نهايي، همچنين. شده و متناسب با موضوع تحقيق بوده، استفاده شود

ايشـان   آرايارائـه و بـا توجـه بـه      انادتنامه به اسـ  ها، پرسش و رفع نقايص آن pretest از آزمون
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اده شـد و  لفاي كرونبـاخ اسـتف  آبراي بررسي پايايي از روش  .تجديد نظري در سؤاالت انجام شد
طـور كـه در    همـان . دشـ براساس فرمول پيشنهادي آلفاي كرونباخ ميزان ضريب آلفـا محاسـبه   

؛ اگرچـه  دارنـد هـا ضـريب پايـايي قابـل قبـولي       مقيـاس  خـرده  ، همةكنيد مشاهده مي 2 جدول
هـا   مقيـاس  نسبت بـه سـاير خـرده    72/0بزرگ با ضريب پايايي  ةهاي خانواد مقياس ارزش خرده
  .بازهم در حد قابل قبولي است ،تر است پايين

  ضريب پايايي گويه. 2 جدول
 ضريب پاياييهامقياسخرده

 91/0منافع فرزندان
 92/0هاي فرزندانهزينه
 72/0بزرگةهاي خانوادارزش
 81/0كوچكةهاي خانوادارزش

  هاي توصيفي يافته
. سـال قـرار دارنـد    37تـا   26درصد از زنان در گـروه سـني    61درصد از مردان و  59 حدود :سن

درصـد در مقطـع    43حـدود   :تحصـيالت . نـد درصـد مرد  6/50درصد زن و  4/49 حدود :تجنسي
تـر از   درصد پـايين  4درصد فوق ليسانس،  5/19درصد ديپلم و فوق ديپلم،  30تحصيلي ليسانس، 

 حضـور  بين زنان و مردان نيز همين درصدها با انـدكي اخـتالف  . درصد دكتري هستند 3ديپلم، 
درصـد كمتـر از    19ميليـون،   4تا  2درصد  25ميليون،  2تا 1درصد بين  53 حدود :درآمد .دارند

  .ميليون و باالتر درآمد دارند 10درصد  5/0 و ميليون 10تا  4درصد  3يك ميليون، 

  توصيفي هاي جدول
  .شود ميحسب جنسيت به تفكيك بررسي  ابعاد ارزش فرزند بر ،در اين تحقيق

  
  حسب منافع عمومي بر شده توزيع جمعيت مشاهده .3جدول 

زنان مردان زوجين  جنسيت

فراواني درصد منافع عمومي فراواني درصد درصد فراواني
1/13 52 3/14 29 6/11 23 كم

منافع 
 عمومي

3/76 306 3/77 157 3/75 149 متوسط
7/10 43 4/8 17 1/13 26 زياد
0/100 401 0/100 203 0/100 198 جمع

  
هاي مثبت يا منافع فرزندان ميان مردان و زنان در حـد يكسـاني    ارزش ،هاي تحقيق براساس يافته

هاي مثبـت فرزنـد را در حـد متوسـطي      درصد مردان ارزش 77درصد زنان و  73كه  نحوي به ؛قرار دارد
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هـا   داننـد و آن  مـي مردان و زنان منافع احساسي فرزند را كم  همة ، منافع احساسي ةدر زمين. دانند مي
منـافع   ةدر زمينـ . كمتر اعتقاد دارند ،آورند به اينكه فرزندان براي والدين خوشي و سرور به ارمغان مي

درصـد   44كـه   حـالي  در ؛دانند درصد مردان منافع اقتصادي فرزند را در حد متوسطي مي 45 ،اقتصادي
درصد مـردان در حـد    42درصد زنان و  52 حدود .دانند زنان منافع اقتصادي فرزند را در حد زيادي مي

ايـن در حـالي اسـت    . ندا   يابي به كمال از طريق فرزندان قائل متوسطي به تقويت خود، توسعه و دست
درصد زنان در حد متوسطي اين احساس را دارنـد كـه از طريـق     47درصد مردان در حد كم و  52كه 

درصد زنان پيوسـتگي و تـداوم    52صد مردان و در 57 ،عالوه بر اين. كنند فرزندانشان هويت كسب مي
  .دانند خانواده از طريق فرزندان را در حد كمي مي

  
  بزرگ ةهاي خانواد حسب ارزش بر شده توزيع جمعيت مشاهده. 4جدول 

  
بـزرگ از نظـر مـردان     ةهـاي خـانواد   ارزش، كنيـد  مشـاهده مـي   4 طور كه در جـدول  همان

فرزنـدان زنـان    عد بقاياما در ب. در حد متوسطي قرار دارد) درصد 88(و از نظر زنان ) درصد 94(
درصد و مـردان   77زنان . درصد در حد متوسطي قرار دارند 54درصد در حد كم و مردان با  58با 

زنـان   ،عالوه بر ايـن . حد زيادي قبول دارنددر بزرگ را  ةدرصد روابط بين فرزندان در خانواد 71
  .درصد ترجيحات جنسي را در حد كمي قبول دارند 49درصد و مردان  42

  اي تحليليه يافته
 ةهـاي خـانواد   هاي مثبت و منفي و ارزش ارزش( براي بررسي تفاوت آماري ابعاد نگرش به فرزند

مستقل استفاده شد كه نتـايج آن بـه تفكيـك     ةدو نمون Tو جنسيت از آزمون  )بزرگ و كوچك
  :شود در ذيل بحث مي

  
  سيتحسب جن بر ابعاد ارزش فرزندمستقل  ةدو نمون Tنتايج آزمون  .5جدول 

 ابعاد ارزش فرزند بر حسب جنسيت تعداد ميانگين انحراف استاندارد انحراف معيار آزمون آماري

T= 99/1  

S= 55/0  

44/0 30/6 19/23 198 زنان 97/5 41/0 هاي مثبت ارزش 96/21 203 مردان
T= 54/1  

S= 67/0  

40/0 69/5 60/25 198 زنان 82/5 40/0 هاي منفي ارزش 71/24 203 مردان

زنان مردان زوجين  جنسيت

فراواني درصد بزرگ ةخانواد فراواني درصد درصد فراواني
2/4 17 4/6 13 0/2 4 كم

 ةخانواد
 بزرگ

3/91 366 2/88 179 4/94 187 متوسط
5/4 18 4/7 5.4 6/5 3.5 زياد
0/100 401 0/100 203 0/100 198 جمع
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 ابعاد ارزش فرزند بر حسب جنسيت تعداد ميانگين انحراف استاندارد انحراف معيار آزمون آماري

T= 68/0  

S= 60/0  

 مردان 203 74/6 45/2 172/0  كوچك ةارزش خانواد زنان 198 91/6 51/2 178/0

T= 49/0  
S= 154/0  

29/0 08/4 08/22 198 زنان 47/4 31/0  بزرگ ةارزش خانواد 01/22 203 مردان
  

بـا  ) 19/23برابـر بـا   (هاي مثبت يا منافع زنان  دهد ميزان ارزش هاي آماري نشان مي بررسي
 T ةن اسـت كـه آمـار   آآمده حـاكي از   دست هاي به يافته. چندان متفاوت نيست) 96/21(مردان 
پـس ايـن فرضـيه تأييـد     . مطلـوب نيسـت   =55/0S و سطح معنـاداري حاصـل   =99/1T برابر با
حسـب جنسـيت    هاي مثبت يا منافع فرزندان بـر  توان نتيجه گرفت ارزش مي ،بنابراين. دشو نمي ً

بـا مـردان   ) 60/25برابـر بـا   (هـاي فرزنـدان زنـان     هاي منفي يا هزينه ارزش .تيكسان اس تقريبا
و سطح معنـاداري حاصـل    =54/1Tبرابر با  Tة آمار براساس. متفاوت نيست چنداننيز ) 71/24(

67/0S= هـاي فرزنـدان    هاي منفي يا هزينه ارزشو  دشو اين فرضيه تأييد نمي توان گفت كه مي
 بر

ً
) 60/25برابـر بـا   (بين زنان نيز  كوچك ةهاي خانواد ارزش .كسان استي حسب جنسيت تقريبا

و سطح معنـاداري   =68/0Tبرابر با  T ةآمار با توجه به. متفاوت نيست چندان) 71/24(با مردان 
    بـر  كوچك ةهاي خانواد ارزش كه توان نتيجه گرفت مي =60/0S حاصل

ً
 حسـب جنسـيت تقريبـا

بـزرگ از   ةهـاي خـانواد   ارزشعالوه بر موارد يادشده،  .دشو اين فرضيه تأييد نميو  يكسان است
 T ةآمـار  با توجـه بـه  . ندمتفاوت نيستباهم  چندان) 01/22(با مردان ) 08/22برابر با (زنان  نظر

 ةهـاي خـانواد   ارزشتوان نتيجه گرفـت   مي =154/0S و سطح معناداري حاصل =49/0Tبرابر با 
 بر بزرگ

ً
  .دشو اين فرضيه تأييد نمي و تيكسان اس حسب جنسيت تقريبا
 ةرابطـ  =039/0Sهاي مثبـت يـا منـافع فرزنـدان بـا       ارزش فقط ،در ميان ابعاد ارزش فرزند

توان گفت كه با افـزايش سـطح    بودن اين رابطه مي با توجه به مثبت. معناداري با تحصيالت دارد
تصادي، تقويـت خـود،   هاي مثبت فرزند همچون منافع احساسي، منافع اق ارزش ،تحصيالت افراد
  .يابد يابي به كمال، كسب هويت با فرزند، پيوستگي و تداوم خانواده نيز افزايش مي توسعه و دست

پـس بـا   . معنـاداري دارد  ةهاي مثبت بـا درآمـد رابطـ    ارزش فقطدر ميان ابعاد ارزش فرزند 
006/0S= بـا توجـه بـه    . شـود  هاي مثبت فرزند مشاهده مـي  معناداري بين درآمد و ارزش ةرابط
هـاي مثبـت و منـافع     زشرا ،شـود  هرچه بر ميزان درآمد افراد افزوده مـي ، بودن اين رابطه مثبت

هرچه درآمد افراد كـاهش پيـدا   . طور بالعكس كند و همين ها بيشتر جلوه مي فرزندان در نظر آن
  .هاي مثبت فرزند در نظر آنان كمتر است ارزش ،كند مي

معنـاداري   ةرابطـ )  =00/0S(كوچك بـا سـن    ةهاي خانواد رزشا فقطبين ابعاد ارزش فرزند 
توان گفت كه با افزايش سن افراد توجه به كيفيت تربيـت   بودن رابطه مي با توجه به مثبت. دارد

  .يابد نگري در مورد فرزندان افزايش مي مين رفاه مادي و آيندهأو پرورش فرزندان و تمايل به ت

  سيتحسب جن بر ابعاد ارزش فرزندمستقل  ةدو نمون Tنتايج آزمون  .5جدول  ةادام
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  گيري نتيجه
 ةهاي جنسيتي در زمين به منظور بررسي تفاوت پژوهشاين  ،داي مقاله عنوان شدطور كه در ابت همان

هـاي   ارزش(نتايج تحقيق حاكي از آن است كـه ابعـاد ارزش فرزنـد    . نگرش به فرزند انجام شده است
. كلي تفاوت معناداري ندارنـد  صورت با جنسيت به) بزرگ و كوچك ةهاي خانواد مثبت و منفي و ارزش

شـده   توان گفت كه تغييرات ايجـاد  تساوي حقوق جنسيتي و بهبود وضعيت زنان مي ةنظريبا توجه به 
بهتر و در بعضي  هاي شغليِ در جايگاه زنان به حضور بيشتر زنان در جامعه، دسترسي زنان به موقعيت

. اسـت  در زنان منجر شده. ..يابي به مدارج تحصيلي باالتر و درآمد مستقل و مواقع برابر با مردان، دست
هاي تساوي حقوق را براي آنان  همة اين موارد زنان را در جايگاهي مساوي با مردان قرار داده و دغدغه

ايـن   ةنتيجـ . انـد  يابي به حقوق مساوي با مردان شده كه زنان خواستار دست نحوي به؛ زنده كرده است
نگرش به فرزند نيز از . استهايي يكسان در امور مختلف  تساوي در جايگاه زنان و مردان، ايجاد نگرش

امـا اگـر   . كنند زنان نيز همچون مردان به فرزند و فرزندآوري نگاه مي ،نتيجه در .نيست ااين امر مستثن
به نكات  ،ابعاد ارزش فرزند دقت كنيم هاي زنان و مردان در خرده تر به تفاوت يئبخواهيم به صورت جز

مردان و زنان منافع احساسي  همةمنافع احساسي،  ةنهاي تحقيق در زمي براساس يافته :رسيم ذيل مي
خوشي و سرور براي  ةبه اين معنا كه زنان و مردان به ميزان كمي فرزندان را ماي .دانند فرزند را كم مي

تواند داللتي بر اين امر باشد كه زوجـين در جوامـع    كاهش منافع احساسي فرزند مي. دانند والدين مي
؛ بدون اينكه مجبـور  دارندهايي غير از فرزند  ركردن اوقات فراغت جايگزينكنوني براي كسب لذت و پ

 ،منـافع اقتصـادي  ة در زمينـ  .فرزنـد باشـند   ةالعمـر در زمينـ   مادام يهاي گزاف و گاه به صرف هزينه
درصد زنـان منـافع    44كه  حالي در ؛دانند درصد مردان منافع اقتصادي فرزند را در حد متوسطي مي 45

امروز زنان بيشتر از مردان  ةتوان گفت در جامع مي ،نتيجه در. دانند ند را در حد زيادي مياقتصادي فرز
تواند ناشـي از جايگـاه كنـوني زنـان در      به منافع اقتصادي ناشي از فرزندان توجه دارند كه اين امر مي

ـ   52 حـدود  .اشتغال و كسب درآمد و توجه بيشتر زنان امـروزي بـه امـور مـادي باشـد      ان و درصـد زن
يـابي بـه كمـال از طريـق فرزنـدان       درصد مردان در حد متوسطي به تقويت خود، توسعه و دسـت  42
درصـد زنـان در حـد متوسـطي ايـن       47درصد مردان در حد كم و  52اين در حالي است كه . ندا قائل

از اين بدان معناست كه زنـان بيشـتر   . كنند احساس را دارند كه از طريق فرزندانشان هويت كسب مي
. يابنـد  كنند و به تقويت خود، توسعه و كمال دسـت مـي   مردان از طريق فرزندانشان هويت كسب مي

گيري هويت زنانه هنوز در گرو تربيـت و رشـد    يابي به كمال و شكل توان گفت كه دست مي ،نتيجه در
امـا  . رندنگ رشد يك كودك مي ةخود از دريچ ةكودك است و زنان در مقايسه با مردان بيشتر به توسع
 ،فرزنـدآوري  ةهاي ليبرال در زمينـ  اساس ارزش بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در زمان حاضر بر

خـود و كسـب هويـت از طريـق      ةهاي سنتي، افراد تمايل كمتري بـه تقويـت و توسـع    برخالف ارزش
توجـه بـه افـزايش     در زمان حاضر با ،كنند طور كه كراف و كيرنان نيز تأكيد مي فرزندان دارند و همان

هاي جـوان   شكوفايي، پدر و مادر شدن موضوع كمتر جذابي براي زوج فرديت و آزادي و تمايل به خود



  1395 بهار، 1، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   114

درصد زنان پيوسـتگي و تـداوم خـانواده از طريـق      52درصد مردان و  57 يادشده،عالوه بر موارد . است
تداوم زندگي و خانواده با فرزند  ةنها در زمي نگراني زوج ،براين اساس. دانند فرزندان را در حد كمي مي

انـد كـه    نگراني تبديل شده نوعي ها، فرزندان خود به با افزايش طالق در خانواده ، زيرايابد تسكين نمي
رسيدن زندگي  دار شدن را بايد تا به ثبات يند جدايي بچهافر ديدن كودكان در براي جلوگيري از آسيب

 ،داننـد  به حضور فرزند منوط نمي فقطشق و رضايت از زندگي را ها ع زوج ،نتيجه در. به تعويق انداخت
  .شود مين ميأهاي ديگري نيز ت ها عشق و رضايت از زندگي از راه بلكه از نظر آن

طـور   درصد به 85درصد و زنان  82هاي فرزندان در ميان مردان با هاي عمومي منفي يا هزينه ارزش
ايـن اخـتالف   ، ميان زنـان و مـردان اخـتالف وجـود دارد    گرچه در  .يكساني در حد متوسط قرار دارد

هـاي   هـاي احساسـي و نگرانـي    درصد مردان هزينـه  60درصد زنان و  57 حدود .قدر مشهود نيست آن
درصـد مـردان    83درصـد زنـان و    82هـاي اقتصـادي    در هزينه. دانند زياد مي ناشي از فرزند را در حد

هـا و   درصـد مـردان محـدوديت    44درصـد زنـان و    52امـا  . داننـد  هاي اقتصادي فرزند را كم مي هزينه
، عـد زحمـات جسـمي   در ب. داننـد  ناشـي از فرزنـد را در حـد متوسـطي مـي      ةرفت دست هاي از فرصت

كـه مواظبـت از فرزنـدان كـار زيـادي       ،درصد مردان در حد كمي به اين موضـوع  78درصد زنان و  54
هـاي فرزنـد در    درصد مردان هزينـه  45درصد زنان و 51اين در حالي است كه . طلبد، اعتقاد دارند مي

هـاي   توجه ايـن اسـت كـه هزينـه     درخور ةنكت .دانند هاي خانوادگي را در حد متوسطي مي بعد هزينه
ارزش فرزنـدان نيـز تأكيـد     ةطور كه نظري هاي اقتصادي پيشي گرفته است و همان احساسي از هزينه

هـاي   ها و فرصـت  محدوديت در زمينةاما . اند ا از دست دادههاي اقتصادي اولويت خود ر هزينه، كند مي
 ،بهبود وضعيت نيـز  ةهاي تساوي حقوق جنسيتي و نظري با توجه به نظريه، ناشي از فرزند ةرفت دست از
 ةرفتـ  دسـت  هـاي از  ها و فرصـت  د كه زنان در مقايسه با مردان محدوديتكرتوان مشاهده  خوبي مي به

 يهـا  داري فرزنـد، فرصـت   دار بودن امر تربيت و نگه زنان با عهده ، زيرادانند ميناشي از فرزند را بيشتر 
هـاي بيشـتري را نيـز متحمـل      دهند و محدوديت اشتغال و تحصيل از دست مي ةبيشتري را در زمين

درصد مردان در حد كمي به ايـن موضـوع كـه     78درصد زنان و  54 ،در بعد زحمات جسمي. شوند مي
هاي خانوادگي نيـز زنـان بيشـتر از     عد هزينهدر ب .طلبد، اعتقاد دارند ن كار زيادي ميمواظبت از فرزندا

مردان وجود فرزند را دليلي بر كاهش حضور خود در جامعه و كاهش تفريحـات و ايجـاد محـدوديت    
و  درصد در حد كـم  58عد بقاي فرزندان زنان با اما در ب .دانند انسان مي ةكارهايي مورد عالق ةدر زمين

توان گفت، در عصـر   بهبود وضعيت مي ةبا توجه به نظري. درصد در حد متوسط قرار دارند 54مردان با 
ن، اطمينـان  آ ةنتيجـ  اقشار بهبود نسبي پيدا كـرده و در  همةبلكه وضعيت ، تنها وضعيت زنان حاضر نه

بـا توجـه بـه    . شـده اسـت  ها از بقاي فرزندان بيشتر و نگراني آنان از بقاي فرزندان كمتر  خاطر خانواده
هـاي امنيـت اجتمـاعي،     توان متذكر شد كه گسترش و بهبود سيسـتم  عوامل اقتصادي و اجتماعي مي

خـاطرجمع   ،شـرايط نـامطلوب   درحتـي   ،امني را به وجود آورده كه مردم را به زندگي معقـول  ةشبك
زنـان  ، ضـمن  در .ته اسـت فرزندان كاهش ياف يبقا ةنگراني در زمين مطمئناً ،در اين شرايط. كرده است
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ايـن  . حد زيـادي قبـول دارنـد   در بزرگ را ة درصد روابط بين فرزندان در خانواد 71درصد و مردان  77
باتوجه به گسترش اسـتفاده از  . روابط اجتماعي فرزندان است ةنگراني زوجين در زمين ةدهند امر نشان

 ةهـا، زوجـين در زمينـ    ياري از خـانواده فرزندي در بسـ  هاي اجتماعي و تك ي و شبكها رايانههاي  بازي
درصـد   49درصـد و مـردان    42زنان  ،عالوه بر اين .كنند روابط اجتماعي فرزندان خود احساس نياز مي
انگر اين است كـه ترجيحـات جنسـي در ميـان     بينتايج . ترجيحات جنسي را در حد كمي قبول دارند

بر پذيرش هنجارهاي ليبرال در جامعه صـحه   زوجين بسيار كم شده است كه اين امر نيز به نوبة خود
بـودن   بودن و مشاركت پسران در اقتصاد خانواده، پشـتوانه  آور نان ةهاي سنتي به واسط ارزش. گذارد مي

نـث  ؤبراي فرزند پسر ارزش زيادي قائـل بودنـد و جـنس مـذكر را بـر م     ... پسران از لحاظ اجتماعي و
ني با پذيرش هنجارهاي ليبرال ترجيحات جنسـي را پـذيرا   اما زوجين در جوامع كنو. دادند ترجيح مي

شـده   كوچك در ميان مـردان و زنـان پذيرفتـه   ة هاي خانواد ارزش ،هاي تحقيق براساس يافته .نيستند
مـردان بـا   . كوچـك را در حـد كمـي قبـول دارنـد      ةهاي خـانواد  مردان و زنان ارزش ، زيرا همةنيست

و مـردان  ) درصـد  61( زنـان . ندان را در حد كمي قبول دارنـد درصد كيفيت فرز 50درصد و زنان با  53
 ،واقـع  در. نگري را در فرزنـدآوري در حـد كمـي قبـول دارنـد      تمايل به رفاه مادي و آينده) درصد 62(

مالي خانواده و پيشرفت در زندگي با وجود فرزنـدان زيـاد    ةزوجين بر اين مسئله تأكيد دارند كه آيند
  .دان زياد مانع از توجه به ساير فرزندان نيستندافتد و فرزن به خطر نمي

هاي منفـي فرزنـدان بيشـتر در افـرادي      كنند ارزش كه اعالم مي، برخالف مشفق و همكاران
كنـد   گيـري مـي   فـر كـه نتيجـه    شود كه سطح تحصيالت بـاالتري دارنـد و شـفيعي    مشاهده مي

نتايج تحقيق بيانگر اين اسـت   ،تحصيالت بر نگرش افراد نسبت به فرزندآوري تأثير خاصي ندارد
بـودن   معناداري وجود دارد و با توجه به مثبت ةهاي مثبت فرزند و تحصيالت رابط كه بين ارزش

عـالوه   .كننـد  تري به فرزند پيدا مي نگرش مثبت ،رود هرچه تحصيالت افراد باالتر مي ،اين رابطه
بـا   فقطاما سن . معناداري دارد ةابطهاي مثبت يا منافع فرزند ر بر تحصيالت، درآمد نيز با ارزش

درواقع هرچـه   ،بودن اين رابطه با توجه به مثبت. معناداري دارد ةكوچك رابط ةهاي خانواد ارزش
  .شود توجه به كيفيت فرزند، آينده و رفاه فرزند نيز بيشتر مي ،شود بر سن افراد افزوده مي
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