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تاريخ پذيرش1333/5/3 :

مقدمه :میزان باروري با عوامل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط است که شناسایی دقیق این عوامل ضرورت -
دارد .مفهوم "ارزش فرزندان" ،ماهیت و درجه ارزیابی والدین از فرزندانشان است که بر اهمیت ساختار اجتماعی
تأکید میکند .با مقایسه مطالعات انجام شده در بین نسلها و فرهنگهاي مختلف و کاهش نرخ رشد ساالنه جمعیت
در ایران و پیامد هاي آن ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ارزش فرزند با باروري زنان انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در سال  1332بر روي  512زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان
مشهد انجام شد .ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه اطالعات فردي و پرسشنامه ارزش فرزند ترومسدورف بود که شامل
چهار بُعد سودگرا -هنجاري ،عاطفی ،خانوادگی و امنیت دوران پیري بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
آماري ( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي کولموگروف -اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،آنالیز واریانس
و آزمون توکی انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :در مطالعه حاضر در بین ابعاد ارزش فرزند ،بُعد امنیت دوران پیري با میانگین  ،%13/15بیش ترین درجه
اهمیت را داشت و تنها بین بُعد خانوادگی و سن ،ارتباط معنیداري وجود داشت ( .)p=5/53همچنین بین ابعاد ارزش
فرزند و باروري ارتباط معنیداري مشاهده نشد (.)p<5/55
نتیجهگیری :مفهوم ارزش فرزند یک متغیر وابسته به فرهنگ است و رفتار باروري در زنان بیشتر از ساختار فردي،
اقتصادي و اجتماعی جمعیتی تأثیر میپذیرد.
کلمات کلیدی :ارزشهاي اجتماعی ،انتخاب رفتار ،زنان ،رشد جمعیت ،فرزند ،میزان باروري
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بر تصمیمگیري آنان براي بچاهدار شادن ماؤثر باشاد و
تعداد فرزندان آن ها را تعیین کند (.)3 ،8
هافمن ( )1395بر اسااس دادههااي تجربای 3 ،بُعاد از
ارزش فرزند را معرفای کارد ،اماا بعادها محققاان ایان
عوامل را در سه بُعد عاطفی -روانی (مانند داشتن کسی
که دوستش داشاته باشاد و از آن مراقبات کناد ،لاذت
بخش باودن مشااهده رشاد کودکاان و داشاتن رواباط
عاطفی با فرزندان) ،اقتصادي -سودگرا (مانند کمک باه
اقتصاد خانواده ،کمک در خانه و فاراهم کاردن امنیات
دوران پیري) و اجتمااعی -هنجااري (مانناد اداماه ناام
خانوادگی ،ارتقاء جایگااه والادین در باین خویشااوندان
نزدیک) دستهبندي کردند (.)15 ،9
تحلیاالهااایی کااه پااس از آن توسااط مااایر و همکاااران
( )2553صورت گرفت ،نشان داد کاه ابعااد اقتصاادي-
سودگرا و اجتماعی -هنجاري ارزش فرزند میتوانناد باا
یکدیگر ترکیب شده و باه صاورت یاک بُعاد منفارد باا
عنوان بُعد سودگرا -هنجاري گزارش شود (.)11
فرضیه عمده این است که همین بُعد سودگرا -هنجاري
ارزش فرزند در دیدگاه جامعه میتواناد باا بااروري بااال
مرتبط باشد ،زیرا نیازهاي اقتصادي به بهترین وجاه باا
تعداد بیشتري از فرزنادان تاأمین مای شاود ،اماا بُعاد
عاااطفی فرزنااد ارتباااط کمتااري بااا باااروري دارد زیاارا
نیازهاي عاطفی میتواند با حضور تنها یک یاا دو فرزناد
تأمین شوند .بر اساس این فرضیه ،بُعد عاطفی بیشتر در
فرهنگهاي مرفه که کودکاان در آن پرهزیناه هساتند
( )14-12و به امنیت دوران پیاري کماک نمایکنناد،
برجسته تر است که این مسأله باعث کاهش باروري می
شااود .امااا ارزش هاااي سااودگرا -هنجاااري در جوام ا
کشاورزي و فرهنگهایی که فرزندان با درآمد خانواده و
امنیت دوران پیري مرتبط هستند ،برجسته تر بوده کاه
باعث افزایش میزان باروري میشود ( .)13با این وجاود
بررسیها نشان میدهد کاه در بسایاري از فرهناگهاا،
میزان اهمیت بُعد عاطفی ارزش فرزند مستقل از توسعه
اقتصادي جامعه است (.)15
به دلیل تأثیر عوامل مختلف مانند صنعتی شدن ،مدرن
شدن و افزایش سطح درآمد بر ارزش فرزند ،اهمیت بُعد
سودگرا -هنجاري ارزش فرزند روز باه روز کااهش مای

مقدمه
 الهام فاضلی و همکاران

مطالعات نشاان دادهاناد کاه میازان بااروري باا عوامال
اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی مرتبط است؛ از ایان رو
شناسایی دقیق ایان عوامال ضارورت دارد ( .)1عوامال
فرهنگی -اجتماعی یاک جامعاه ،ارزشهاا و اعتقاادات
مشترک بین افراد آن جامعه هستند که زمیناه را باراي
داشتن یا نداشتن فرزناد فاراهم مایکنناد .اماا عوامال
فردي در درون یک جامعه متفاوتند و مشخص میکنند
که افراد چه انادازه باه ارزشهاا ،هنجارهاا و اعتقاادات
فرهنگی خود در زمینه رفتارهاي باروري پایبند هساتند
(.)2
ارزش فرزند میتواند به عنوان یک عامل واسط روحی -
روانی بین تغییارات ساازمانی در ساطوال کاالن (مانناد
مدرن شدن و صنعتی شدن) و میازان بااروري در نظار
گرفته شود ( .)3اینگونه فرض میشود که پدیادههاا در
سطح گروهی و ارزشهاي فردي و تصمیمگیري باروري
با یکدیگر مرتبط هساتند ( .)2در واقا مفهاوم "ارزش
فرزندان" ،یک مدل هزیناه -ساود اسات کاه باه درک
بیشتر تفاوت هاي بین فرهنگی در انگیزه باروري کمک
میکند و بر اهمیت ساختار اجتمااعی تأکیاد دارد (.)4
آرنولد و همکار ( )1395بیان میکنند کاه ارزش فرزناد
به ماهیت و درجه ارزیابی والدین از فرزندانشاان داللات
دارد و داشتن فرزناد ،یکای از ابعااد رفتارهااي بااروري
است ( .)5بر اساس نظر هافمن و همکار ( )1393ارزش
فرزند را نیازهایی که فرزندان براي والدین خاود تاأمین
میکنند و مزایایی که باراي والادین خاود فاراهم مای
سازند؛ بیان مینمایند (.)1
مطالعات اولیه ارزش فرزناد باه منظاور توضایح میازان
باالي باروري و ازدیاد جمعیت در بسیاري از کشاورهاي
جهان انجام گرفت ،اما امروزه این کاربرد برعکس شده و
در بسیاري از کشورهاي غربی براي توضیح میازان کام
باروري از آن استفاده میشود (.)9
برخی مطالعات ،ارزش فرزند 1را به عنوان تقویت انگیزه
باروري میدانند ( .)4در واق ارزشامند باودن فرزنادان
براي بزرگساالن ممکن است باعث تحریک آن ها باراي
بچه دار شدن شده و ممکن است به عناوان یاک عامال
Value of Children
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روش کار
این مطالعاه مقطعای در ساال  1332بار روي  512زن
مراجعه کننده به مراکز بهداشاتی -درماانی شهرساتان
مشهد انجام شد .نمونهگیري به روش چناد مرحلاه اي
انجام شد .چارچوب نمونهگیاري پاهوهش ،تماام مراکاز
بهداشتی درمانی شهر مشهد بود؛ به این صورت که ابتدا
مراکز بهداشتی -درماانی دولتای تحات پوشاش مراکاز
پنجگانه بهداشت سطح شهر مشهد (شماره 5 ،3 ،2 ،1
و ثامن) طبقه بندي شدند و آماري از ماراجعین تحات
پوشش هر مرکز به دست آمد ،سپس مراکاز بهداشاتی
درمانی تحت پوشش آن هاا لیسات شاده و باه عناوان
خوشه مدنظر قرار گرفتند .سپس در هر مرکز ،انتخااب
واحدهاي پهوهش به صاورت در دساترس و بار اسااس
معیارهاي نمونه گیري صورت گرفت.
معیارهاااي ورود بااه مطالعااه شااامل :ایراناای و مشااهدي
بودن ،داراي حداقل سواد خوانادن و نوشاتن ،مسالمان
بودن ،متأهل بودن و اینکه مادر بیولوژیک فرزندان خود
باشند .در ایان مطالعاه زناان بااردار و زناان باا ساابقه
ناباروري و زنان داراي فرزند ناهنجاار از مطالعاه خاار
شدند .بدین ترتیب  512زن از تمام مراکاز بهداشاتی-
درمانی پس از تکمیل فرم رضایت آگاهاناه وارد مطالعاه
شدند.
به منظور گردآوري داده ها ،از فرم مصاحبه استفاده شد
کااه در دو بخااش اطالعااات فااردي و پرسشاانامه ارزش
فرزنااد برگرفتااه از ترومساادورف ( )2552و داراي 29
قسمت بود که بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیکرت از
"اصالً مهم نیست" تا "بسیار مهم است" انادازه گیاري
میشد .باه گزیناه "اصاالً مهام نیسات" نماره  1و باه
"بسیار مهم است" نمره  5تعلق میگرفت.
در مطالعه حاضر ،بر اساس مطالعه مایر ( )2553دو بعد
اقتصادي -سودگرا و اجتماعی -هنجاري ارزش فرزند باا
یکدیگر ترکیب شده و باه صاورت یاک بُعاد منفارد باا
عنااوان بُعااد سااودگرا -هنجاااري گاازارش شااد و بااراي
دستیابی به نتایج دقیق تر ،دو بُعد امنیت دوران پیري و
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یابد .مادرن شادن همچناین مایتواناد باعاث کااهش
اهمیت بُعد عاطفی ارزش فرزند شاده و از ساوي دیگار
باعث ارضاء نیاز به وابساتگی و احسااس نزدیکای باین
زوجین شود (.)2
1
در ایران میزان باروري کلی از  9کودک در سال 1313
به فقط  2کودک در سال  1398و  1/3در ساال 1385
کاااهش یافتااه اساات ( .)19 ،11متوسااط رشااد ساااالنه
جمعیت در ایران از  3/25در ساال  1395باه  1/12در
سااال  1385و  1/3در سااال  1335رساایده اساات کااه
نشان میدهد نرخ رشد جمعیت در سالهااي اخیار در
ایران رو به کاهش است (.)18
کاهش باروري ،منجر به پیاري جمعیات مایشاود کاه
همااین اماار باعااث کاااهش نیااروي کااار و دشااواري در
برآوردن نیازهاي عرصه شاغلی آیناده مایشاود و پیار
شدن جمعیت نیز به معناي کاهش یافتن مالیاات پایاه
است که به دنبال آن ،حفظ سطح فعلی درآمد ،بهداشت
و سایر هزینه هاي اجتماعی باه مخااطره خواهاد افتااد
(.)4
دسته بندي ارزش فرزند براي والدین میتواند متناساب
با فرهناگ ماورد مطالعاه باشاد .مطالعاه شاهنوشای و
همکار ( )2553که با هادف تعیاین تفااوتهااي ارزش
فرزند در مناطق شاهري و روساتایی در سامیرم انجاام
شد ،نشان داد که ارزش فرزندان در خانوارهاي روستایی
و شهري یکسان نیست و متغیرهااي ارزش اقتصاادي -
امنیتی و مالی فرزند ،کسب هویت از فرزند ،پیوستگی و
تداوم خانواده ،زحمات جسمی (خساتگی) و ترجیحاات
جنسی بر تفااوت ارزش فرزنادان در منااطق شاهري و
روستایی تأثیرگذار است (.)13
بااا مقایسااه مطالعااات انجااام شااده در بااین نساالهااا و
فرهنگهاي مختلف مشخص شده اسات کاه مطالعاات
گستردهتري نیاز است تا ابعاد ارزش فرزند را در فرهنگ
هاي مختلف آنالیز کارده و ارتبااط آن را باا بااروري در
سطح فرهنگی بسنجند .از این رو مطالعه حاضر با هدف
تعیین ارتباط ساختار ارزش فرزناد باا بااروري در زناان
مراجعه کننده به مراکاز بهداشاتی درماانی شهرساتان
مشهد در سال  1332انجام شد تا بار اسااس آن بتاوان
Total Fertility Rate

برنامهریزي آموزشی مناساب در راساتاي ارتقااء رفتاار
باروري تدوین کرد.

استفاده شد .میزان  pکمتر از  5/55معنای دار در نظار
گرفته شد.
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بُعااد خااانوادگی بااه طااور جداگانااه مااورد بررساای قاارار
گرفتند .در نتیجه ارزش فرزناد در چهاار بُعاد عااطفی،
سااودگرا -هنجاااري ،خااانوادگی و امنیاات دوران پیااري
دسته بندي شد ( .)11نمره به دست آمده در هر بُعد بر
اساس میانگین تعیین شد و نمرات بااالتر ،نشاانه ارزش
فرزند بیشتر در بُعد مربوطه بود.
اعتبار پهوهش با استفاده از اعتبار محتوا و اعتماد علمی
آن به روش همسانی درونی و با محاسابه آلفاا کرونبااخ
 r=5/85تعیین شد.
دادهها پس از گردآوري با استفاده از نارم افازار آمااري
( SPSSنسخه  )11مورد تجزیه و تحلیل قارار گرفات.
در ابتاادا طبیعاای بااودن دادههااا بااه روش آزماااون
کولموگروف -اسمیرنوف سنجیده شد .جهات محاسابه
ارتباااط خطاای متغیرهااا از آزمااون ضااریب همبسااتگی
پیرسون و اسپیرمن و جهت مقایسه میاانگین متغیرهاا
بین گروه ها از آنالیز واریانس استفاده شاد .در ماواردي
که تفاوت بین گروه ها معنی دار شد ،باراي مقایساه دو
به دوي گروه ها از نظر میانگین متغیر از آزماون تاوکی

يافتهها
در این مطالعه  512زن مورد بررسی قارار گرفتناد کاه
محدوده سنی آن هاا  15-15ساال باا میاانگین سانی
 85±35/8سال بود .سطح تحصایالت  245نفار ()%49
از زنان مورد مطالعاه در حاد دبیرساتان باود و از نظار
شغل  334نفر ( )%99آن هاا خاناهدار بودناد .متوساط
تعداد فرزندان در افراد مورد مطالعه ( 1/1±1/53دختار
باااا میاااانگین  1/12±5/59و پسااار باااا میاااانگین
 )1/53±5/58بود.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد بین تحصیالت ،شاغل،
سطح درآمد ،سن ازدوا و شغل همسران زنان با تعاداد
فرزناادان آنااان ارتباااط معناایداري وجااود داشاات
( .)p>5/55در نتایج آماري این مطالعه ،بُعد خاانوادگی
با میاانگین  41/13±15/18درصاد کمتارین و امنیات
دوران پیاااري باااا میاااانگین  13/15±19/48درصاااد،
بیشترین بُعد ارزش فرزند را دارا بودند (جدول .)1

جدول  -1مقايسه درصد میانگین و انحراف معیار ابعاد ارزش فرزند در زنان مورد مطالعه
ابعاد ارزش فرزند

حداقل نمره کسب شده

حداکثر نمره کسب شده

انحراف معیار ±میانگین

خانوادگی

12

12

41/13±15/1

سودگرا -هنجاري

25

155

52/55±19/1

عاطفی

11

83

12/25±13/3

امنیت دوران پیري

25

155

13/15±19/4

هنجاري ( ،)p=5/18عاطفی ( )p=5/42و امنیت دوران
پیري ( )p=5/85ارتباط معنیداري وجود نداشت
(جدول .)2

در زنان مورد مطالعه از بین ابعاد ارزش فرزند ،تنها بین
بُعد خانوادگی با سن ارتباط معنیداري وجود داشت
()p=5/53؛ به گونه اي که با افزایش سن ،میانگین بُعد
خانوادگی افزایش یافت اما بین سن و ابعاد سودگرا-

جدول  -2مقايسه درصد میانگین ابعاد ارزش فرزند با سن در زنان مورد مطالعه
عاطفی

امنیت دوران پیري

سن

خانوادگی

سودگرا-هنجاري

> 13/3

45/55±8/85

15/13±13/13

11/39±12/35

91/31±11/81

25-23/3

42/13±15/21

52/19±19/42

13/24±12/31

13/99±19/11

35-33/3

45/59±15/99

51/13±19/31

15/89±13/59

18/89±11/82

45-43/3

43/33±12/25

55/45±25/52

12/35±11/59

91/25±21/41

<55

41/11±8/83

53/95±22/13

15/11±11/41

93/33±14/49
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بحث
مطالعه حاضر با هدف ارزیاابی سااختار ارزش فرزناد در
شهر مشهد و مقایسه آن در بین زنان سنین مختلاف و
بررسی ارتباط آن با باروري انجام شد .تجزیاه و تحلیال
اولیه دادهها در ایان مطالعاه نشاان داد کاه باین ابعااد
ارزش فرزند در زناان ،بُعاد امنیات دوران پیاري ،بایش
ترین درجه اهمیت را داشت و تنها بین بُعد خانوادگی با
سن ،ارتباط معنیداري وجود داشت .هم چنین در ایان
مطالعه بین تمام ابعاد ارزش فرزند و میزان باروري هیچ
ارتباط معنیداري مشاهده نشد.
در مطالعه حاضر بیش ترین میانگین نمره ارزش فرزناد
مربوط به بُعد امنیت دوران پیري بود اما در مطالعه مایر
و همکاااران ( )2553باایش تاارین میااانگین بااراي بُعااد
عاطفی به دست آمد ( .)11این یافته را میتوان اینگونه
توجیه کرد که شاید در ایران به دلیال عادم توجاه باه
افراد میانسال و نبود سازمان هاي حمایات کنناده (،)4
این دید سنتی به فرزند ،داراي بیشترین اهمیات باراي
زنان است که باعث شده امنیت دوران پیاري از دغدغاه
هاي زنان ایرانی باشد اما در فرهنگهاي توساعه یافتاه،
ارزش اقتصادي -سودگرا کم رنگ تر شده (،)14-12 ،3
زیرا فواید اقتصادي کمی از طریق فرزندان براي والادین
تأمین میشود و ارزش فرزند عاطفی میتواناد از دالیال
اولیه براي داشتن فرزند باشد (.)3
در مطالعه حاضر ارزش خانوادگی فرزناد در باین زناان
مسنتر نسبت باه زناان جاوانتار از اهمیات بیشاتري
برخوردار بود اما مایر و همکاران ( )2553نشاان دادناد
که در بین سه نسل یک خانواده ،نسال هااي مسانتار
نسبت به نسل هاي جوان تر به بُعد سنتی ارزش فرزناد
(اقتصادي و امنیت دوران پیري) بیشتر اهمیت میدهند
( )11که این نتایج باا نتاایج مطالعاه حاضار همخاوانی
نداشت که این تفاوت می تواناد ناشای از تفااوت هااي
فرهنگی -اجتماعی در بین دو جامعاه و نحاوه انتخااب
زنان مورد مطالعه باشد .در مطالعه مایر ،مقایساه ارزش
فرزند در افراد یک خانواده صورت گرفت و اعضااء یاک
خانواده با هم مقایسه شدند اما در مطالعه حاضار ،افاراد
جامعه به طور تصادفی انتخاب شدند .در مطالعه حاضار
ارزش خانوادگی فرزند از نسلهاي مسنتر به نسلهااي
12
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جوانتر کاهش یافت کاه احتماال دارد ناشای از تغییار
الگوي سنتی خانواده در ایران باه دلیال روناد تحاوالت
اقتصادي و اجتماعی در کشور و جایگاه اجتمااعی زناان
باشد.
در مطالعه حاضر بین ابعاد ارزش فرزند و میزان بااروري
ارتباطی مشاهده نشد که مشابه نتاایج مطالعاه کاالمن
( )2552در ترکیه باود کاه آن هاا نتیجاه گرفتناد اثار
ارزش فرزند بر قصد بااروري محادود اسات ( .)2نتاایج
مطالعااااه کاگتیباساااای ( ،)1382نااااوک ( )2559و
ترومسدورف ( )2553با نتایج مطالعه حاضر متفاوت بود
و بر اساس یافته هاي ایان مطالعاات ،باین ابعااد ارزش
فرزند و باروري ارتباط وجاود داشات ( )21 ،25 ،3کاه
این تفاوت احتمال دارد به دلیل تفاوت در جایگاه فرزند
براي زنان ایرانی و نشان دهنده ایان مساأله باشاد کاه
میزان باروري در ایران ممکن اسات تحات تاأثیر ساایر
عوامل اجتماعی و فرهنگی باشاد .در ایان راساتا نتاایج
مطالعه حاضر نشان داد که بین تحصیالت ،شغل ،سطح
درآمد ،سن ازدوا و شغل همسر با تعداد فرزند در زنان
ارتباط معنیداري وجاود دارد و بادین معنای کاه ایان
عوامل با رفتار فرزند آوري زنان مرتبط هستند کاه ایان
یافته با نتایج مطالعه شیري و همکار ( )2553و عباسی
( )2555در ایران همخوانی داشت (.)23 ،22
در مطالعاه حاضار اطالعااتی در زمیناه جایگااه زنااان در
شبکه اجتماعی ،میزان به رسمیت شناخته شدن زناان و
کیفیاات رابطااه زناشااویی و همچنااین تجااارب شااغلی و
فرصتهاي شغلی زنان در دسترس نبود کاه ایان عوامال
نیز ممکن است بر رفتارهاي باروري در زنان ماؤثر باشاد.
اهمیت این موضوع در سیاست گذاري هاي کشور و عدم
وجود مطالعه مشابه در سطح کشاور از نقااط قاوت ایان
مطالعه میباشد .از محدودیت هاي این مطالعه مای تاوان
به تفاوت در درک واحدهاي پاهوهش از ساؤاالت مطارال
شده اشاره کرد.
نتایج مطالعه حاضر داللت بر نگرانی زنان دربااره دوران
پیري خود بود که پیشنهاد میشود برناماه ریازي هااي
الزم در مورد دوران سالمندي در سیاست گذاري هااي
کشوري لحاظ شود .پیشنهاد میشود با توجه به کاهش
موالید در کشور ،در مطالعات آینده ساختار ارزش فرزند

به منظور بررسای عناصار مختلاف ماؤثر بار خاانواده و
باروري در ایران در بین گروههاي با ویهگیهاي متفاوت
. فرهنگی و قومی نیز سنجیده شود،مذهبی

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

مطالعه حاضر برگرفته از طرال پایاننامه تحقیقاتی مصوب
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرال32/9/14
 می باشد که با حمایت مالی معاونت پهوهشی325312
 بدین وسیله از همکاري و.آن دانشگاه انجام شد
 کارمندان مراکز بهداشت،مساعدت آن معاونت محترم
شهرستان مشهد و کلیه زنانی که در این طرال شرکت
.نمودند تشکر و قدردانی میشود

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد مفهوم ارزش فرزند
یک متغیر وابسته به فرهنگ است و تأثیر تفاوت هاي
 اجتماعی بر آن یک واقعیت اجتناب ناپذیر-فرهنگی
است در این راستا امنیت دوران پیري مهمترین بُعد
ارزش فرزند در زنان مورد پهوهش بود و فقط بُعد
خانوادگی ارزش فرزند در نسلهاي مختلف تفاوت
.داشت
همچنین در مطالعه حاضر بین ابعاد ارزش فرزند و
، شغل،باروري ارتباطی مشاهده نشد اما بین تحصیالت
 سن ازدوا در زنان و شغل همسر با،سطح درآمد
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