
  
  
  
  

تعداد فرزندان در خانواده و اثرگذاري آن بر کسب 
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  چکیده
شـود کـه بـه      هایی گفتـه مـی      انسانی به دانش، مهارت و دیگر توانایی        سرمایۀ  

تـر   اي که در سنین پایین سرمایه. شوند طح توسعه منجر میافزایش کیفیت و س  
ترین   خانواده مهم . هاي سنین باالتر دارد     تري در موفقیت    شود تأثیر قوي    کسب  

انـسانی در سـنین    گذاري در حوزة سرمایۀ  واحد تأثیرگذار در کسب و سرمایه   
 در .کنـد  هـا را نیـز تعیـین مـی     هـاي آینـدة آن      چنین موفقیت   پایین است و هم   

رفتن سطح سواد والـدین       هاي اخیر، خانوادة ایرانی با کاهش باروري، باال         سال
هاي پیمایش  با استفاده از داده. و سطح رو به باالیی از طالق مواجه بوده است  

، در این مقاله قصد بررسی 1388 و 1387هاي    شده در سال    گذران وقت انجام  
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 سالۀ خانوارهاي 19 تا 15رزندان انسانی ف اثر تعداد فرزندان در کسب سرمایۀ       
 سـاله   19 تا   15 فرزند   2183نمونۀ مورد بررسی شامل     . شهري ایران را داریم   

دهد که بین شمار فرزندان و کـسب        نتایج نشان می   .اند  است که ازدواج نکرده   
اي در کـسب سـرمایۀ    تفاوت گسترده. انسانی رابطۀ منفی برقرار است      سرمایۀ  

هـاي بـا سـه فرزنـد و      هاي با یک و دو فرزنـد و خـانواده   انسانی بین خانواده    
دهنـدة اثرگـذاري معنـادار        نتایج تحلیل چنـدمتغیره نـشان     . تر وجود دارد    بیش

انـسانی    جنسیت و سن فرزندان و سطح تحصیالت مادران در کسب سـرمایۀ             
. کننده هنوز اثر تعداد فرزندان پایدار است        با وجود این متغیرهاي کنترل    . است
هـاي   خـانواده (تواند نشان از پذیرش و تداوم تعداد کم فرزندان            نتیجه می این  

  .در آینده باشد) دو فرزندي
انـسانی،   انـسانی، کـسب سـرمایۀ        تعـداد فرزنـدان، سـرمایۀ        :مفاهیم کلیدي 

  جوانان، خانوادة ایرانی
  

   پژوهشمسئله
اند، نظـر   کسب کردهشناسان از اقتصاددانان کالسیک   که جامعهانسانی  سرمایۀ  در تئوري   

 انـسانی  سرمایۀ شود،  هایی که از جامعه آگاه و مطّلع می بر این است که امروزه، با بحث      
گذاري   لذا قبل از هر چیزي باید در این زمینه سرمایه         . ریشه و علت اصلی توسعه است     

  ).2011 1؛ هورومنیا،1975، 1964، 1962؛ بکر، 1961 و 1959شولتز، (کرد 
 در این تئوري به عنوان دانش، مهارت، توانایی و دیگر صفات داده      یانسان  سرمایۀ  
در ایـن  . هاي اقتصادي هستند تعریـف شـده اسـت    ها که مرتبط با فعالیت  شده به انسان  

بـه ویـژه   . شـود  آورد تاکید مـی  هایی که فرد به دست می ها و مهارت   دیدگاه بر فراگیري  
هاي کارآموزي  سمی و همچنین مهارتتأکید اصلی بر روي دو مفهوم آموزش و سواد ر

از آنجـایی کـه دوران کـودکی و نوجـوانی از     ). 1962؛ بکـر،   1961شـولتز،   (باشـد       می
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سـرمایۀ  ها هستند، لذا در تئوري  هاي مهم زندگی فرد در فراگیري و کسب مهارت       دوره
و هاي زندگی فـرد دانـسته شـده           نیز دوران جوانی و نوجوانی از مهمترین دوره        انسانی  

هایی قوي را  بینی شود پیش   هایی که در این دوران کسب می        نظر بر این است که ویژگی     
کـسانی کـه در ایـن دوران      . هایی که او در آینـده خواهـد داشـت، دارنـد             آورد  از دست 
هاي  ها و قابلیت کنند احتمال بیشتري دارد که توانمندي هاي بیشتري را کسب می  توانایی

لـذا ایـن موضـوع کـه چـه چیزهـایی       . ر آینده نـشان دهنـد   بهتري را در زندگی خود د     
کند و فهم اینکه چه چیزي مـانع    هاي افراد را در این مرحله از زندگی تعیین می           توانایی

هایی در زندگی فرد  هایی که در آینده به موفقیت و چه چیزي کمک به توسعه شایستگی     
از جمله عواملی که در . ر استاي برخوردا شوند در این تئوري از جایگاه ویژه منتهی می

 کودکـان مهـم   انـسانی  سرمایۀ گذاري در  کنندگی سرمایه   در تعیین  انسانی  سرمایۀ  تئوري  
همانگونه که گري بکـر از بنیانگـذاران        . هاي آن است    شود، خانواده و ویژگی     دانسته می 

اده بر مهارت تواند از تأثیر خانو  نمیانسانی سرمایۀ  هیچ بحثی در ": گوید این تئوري می
  ).1975بکر،  ("پوشی کند  هاي فرزندان چشم و دانش و ارزش

 مورد توجه است بحـث      انسانی  سرمایۀ  هاي خانواده که در تئوري        یکی از ویژگی  
اند در مـورد چگـونگی اینکـه رشـد      برخی محققان نوشته. تعداد فرزندان در خانه است  

از افزایش رفـاه و کیفیـت فرزنـدان         آوردهاي والدین و کاهش بعدِ خانوار حاکی          دست
؛  بکـر،  1990 3؛ بکر، مورفی و تامورا،    2009 2؛ یاکیتا، 2010 1فراري و زوآنا،  (بوده است   

؛ و چونـگ و   2005؛ بلیـک و دیگـران،       1992 5؛ هانیوشـک،  2010 4من،  سینیدال و وئس  

                                                
1. Giulia Ferrari & Gianpiero Dalla Zuanna 

2. Akira Yakita 

3. Gary S. Becker, Kevin M. Murphy & Robert Tamura 

4. Sascha O. Becker, Francesco Cinnirella & Ludger Woessmann 
5. Hanushek 
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،  و دیگـران   ؛ کـولی  1997 و بیـانچی و رابینـسون،        1388؛ فوالدیان،   2003  1آندرسون،
2007 .(  

. هاي اخیـر تغییـرات فراوانـی را متحمـل شـده اسـت               خانواده ایرانی نیز در سال    
ترین سطوح رسیده و بعدِ خانوار را به مقدار زیادي کـاهش داده   باروري در آن به پایین   

سواد و تحصیالت در بـین والـدین و بـه ویـژه زنـان        ). 2009عباسی و دیگران،    (است  
ه آن زنان وارد بازار کار شده و میزان فعالیت زنـان افـزایش   افزایش یافته است و به نوب     

؛ نتایج نشان از این اسـت   1385 و   1375مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري،      (یافته است   
 درصـد در سـال      42 بـه    1375 درصد در سـال      33که سهم زنان از تحصیالت عالی از        

 درصد در 14 به حدود 1375 درصد در سال 12اشتغال زنان نیز از     .  رسیده است  1385
 17 و همچنین سهم زنان داراي تحصیالت عالی از جمعیـت فعـال زنـان از     1385سال  

از سوي دیگر در کنـار  ).  رسیده است1385 درصد در سال 64 به 1375درصد در سال  
همه اینها استحکام خانواده کاهش یافته و نسبت طالق به ازدواج افـزایش یافتـه اسـت          

اي در کنار هـم و   همه این وقایع به گونه). 1387، زنجانی، 1391ران، محمودیان و دیگ (
هـا   اي در مورد فرزندانی که در این خانواده با این حال هنوز مطالعه. اند همزمان رخ داده  

دانیم که این تغییرات چه أثري        در حال پرورش است صورت نگرفته است و هنوز نمی         
  .هاي جدید خانواده داشته است را بر گذران وقت فرزندان در این گونه

هاي گـذران وقـت بـه بررسـی تـاثیر تـک               در مطالعات دیگري با استفاده از داده      
والـدینی، از طریـق      تـک .  فرزندان پرداخته شد   انسانی  سرمایۀ  والدینی و اشتغال مادر بر      

کاهش ارتباط والدین و فرزند، کاهش فرصت سرپرست خانوار در پـرداختن بـه امـور                
تواند اثر منفی را بر   هاي فرزندان، می    اهش سطح کنترل و نظارت او بر فعالیت       خانه و ک  

 و ترکاشوند، طباطبائیمحمودیان، قاضی ( فرزندان بر جاي بگذارد انسانی سرمایۀ کسب 
بررسی اشتغال مادر نیز نشان داد اشتغال و سواد مادر در تعامل با همـدیگر بـر          ). 1392

                                                
1. Sin Yi Cheung & Robert Andersen 

2. Rebekah Levine Coley 
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گذارند و مادران شاغل باسواد نیز هستند و در نتیجه سـواد           فرزند اثر می   انسانی  سرمایۀ  
سـرمایۀ  گـذاري در   مادر به او آگاهی داده و اشتغال او نیز منبع درآمدي را براي سرمایه       

محمودیـان و  (لذا اثـر اشـتغال بـه همـراه سـواد مثبـت بـود        . کند  فرزند مهیا می انسانی  
ثر تعـداد فرزنـدان در خـانواده بـر     در گزارش حاضر قصد بر برسی ا  ). 1393ترکاشوند  

باشـیم بـه    لذا سواالتی که در پی پاسخ بـه آنهـا مـی   . باشد   آنها می  انسانی  سرمایۀ  کسب  
  :صورت زیر هستند

 آنهـا  انـسانی  سرمایۀ تواند به عنوان مانعی براي کسب       آیا تعداد بیشتر فرزندان می    
  باشد؟

 در  انـسانی   سـرمایۀ   ي کسب   توان به عنوان حد مطلوب برا       چه تعداد فرزند را می    
  هاي ایران مشخّص کرد؟ خانواده

 شـان   انسانی  سرمایۀ  هاي فرزندان نیز در کنار تعداد آنها بر کسب            آیا سایر ویژگی  
 باشد؟ تاثّیرگذار می

  
  پژوهشپیشینه 

آوردهـاي   اکثر مطالعات موجود در این زمینه مبنی بر أثر منفـی بعـد خـانوار بـر دسـت       
 خود به بررسی أثر بعد خـانوار بـر    در مطالعه) 2010(فراري و زوآنا   . باشند  فرزندان می 

نتایج نشان داد که تک فرزند بودن       .  فرزندان در فرانسه و ایتالیا پرداختند      انسانی  سرمایۀ  
حتی با کنترل، جنس، شغل مادر، شغل پدر و سایر متغیرهاي زمینه اي، ارتباط معناداري 

نین در این مطالعه یافت شد که بعد خـانوار نیـز أثـر     همچ. با سطوح آموزشی بهتر دارد    
  . ها هستند معناداري دارد و کودکان آخر داراي شرایط بدتري نسبت به اولی

هـاي پیمـایش گـذران وقـت در بـین             با اسـتفاده از داده    ) 2009(وایت و دیگران    
 را بـا   ساله آمریکایی نشان دادنـد کـه انـدازه خـانواده رابطـه منفـی        17 تا   15نوجوانان  

چونـگ و آندرسـون     . هاي مطالعه و استفاده از کامپیوتر در بـین نوجوانـان دارد             فعالیت
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نیز با استفاده از مطالعه توسعه کودك ملی به بررسی رابطه بین ساختار خانواده     ) 2003(
نتایج آنها نشان داد که بعد خانوار رابطـه         . آوردهاي آموزشی کودکان پرداختند     و  دست  

آوردهاي آموزشی کودکان دارد که البته در سنین باالتر این رابطه ضـعیف        منفی با دست  
دیگر یافته آنها این بود که خانواده با حضور دو والدین امکان موفقیت بیشتري      . شود  می

  . را در آموزش فرزندان دارند
اي در بین کشورهاي مختلف به بررسی  با انجام یک بررسی مقایسه    ) 2007(یاکیتا  

 کمیت و کیفیت در باروري پرداخت و به این نتیجه رسید کـه هرچـه تعـداد          رابطه بین 
روزنزویگ . شود  کودکان میانسانی سرمایۀ گذاري بیشتري در     موالید کمتر باشد، سرمایه   

آوردهـاي   با استفاده از تئوري بکر به بررسی أثر منفی باروري بر دست) 1980(و ولپین  
هانیوشـک  . تند و نتایج معناداري را نـشان دادنـد        آموزشی فرزندان در هندوستان پرداخ    

 هاي بزرگتر، نمره کمتري در آزمون خوانـدن         نیز نشان داد که کودکان خانواده     ) 1992(
همچنین اینکه در مطالعه او رابطه معناداري بین رتبه موالید و نمره آزمون بـه            . گیرند  می

که او این را نیز ناشـی از  . ندآورد دست آمد و کودکان اول نمره باالتري را به دست می        
بعد خانوار دانست و اینکه کودکان اول فرصت بیـشتري را بـراي زنـدگی در خـانواده                 

هاي نروژ نتـایج منفـی و    نیز با استفاده از داده    ) 2005(بلیک و دیگران    . تر دارند   کوچک
بـا  ) 2006(دلپیانو . آوردهاي تحصیلی آنها یافتند معناداري را بین شمار فرزندان و دست  

 ایالت متحده به بررسی أثر بعـد خـانوار         1980اي سرشماري     هاي نمونه   استفاده از داده  
بر کیفیت فرزندان پرداخت و نشان داد که تولدهاي بیشتر منجر به کاهش احتمال اینکه         

نیـز  ) 1990(گري بکر و دیگران . شود تر به مدارس خصوصی راه یابند می  کودکان مسن 
 در بـین کـشورها دریافتنـد کـه در     انـسانی   سـرمایۀ   ن بعد خانوار و     در بررسی رابطه بی   

کشورهایی که باروري باال است و خانواده گسترده وجود دارد، سرمایه گذاري کمتـري          
نیز با استفاده ) 2010(ساسچا بکر و دیگران . گیرد  کودکان صورت میانسانی  سرمایۀ  در  

                                                
1. Reading 
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 بین کمیت  بررسی رابطه جایگزینی شهرستان در پروس به   334هاي سرشماري     از داده 
و کیفیت در باروري پرداختند و نشان دادند که با کاهش باروري بـه کیفیـت فرزنـدان                   

  .رود شود، و میزان تحصیالت باالتر می افزوده می
همانگونه که مشاهده شد همه مطالعات بر أثر منفی بعد خانوار در سرمایه گذاري       

) 1992(و هانیوشـک  ) 2010(البته فراري و زوآنا     . ارند کودکان نظر د   انسانی  سرمایۀ  در  
در مطالعات خود نظر به این داشتند که عـالوه بـر بعـد خـانوار، رتبـه موالیـد نیـز بـر                   

چـرا کـه   . باشـد  آوردهاي کودکان مؤثر است و داراي أثري منفی در این زمینه می       دست
جـداي از  . انـد  ی کـرده تر زندگ  کودکان اولی مدت زمانی بیشتري را در خانواده کوچک        

ــسون   ــانچی و رابین ــه بی ــا در مطالع ــه) 1997(اینه ــیچ رابط ــانوار و   ه ــد خ ــین بع اي ب
  .آوردهاي کودکان به دست نیامد دست

  
 مبانی نظري

  انسانی سرمایۀ 
براي اکثر افـراد سـرمایه بـه معنـی حـساب بـانکی، سـهام شـرکتی، زمـین و امـالك،                       

لی از سرمایه هستند چرا که به عنوان منبع درآمـد و         اینها اَشکا . باشد  می... آالت و   ماشین
پـذیر تنهـا شـکل سـرمایه          ولی این اَشکال لمـس    . شوند  دیگر چیزهاي مفید پنداشته می    

هـاي مراقبـت    هاي کارآموزي و هزینه کسب دانش، دوره آموزش کامپیوتر، دوره   . نیستند
اعث رشد درآمد و تندرسـتی  توانند سرمایه باشند، چرا که اینها نیز ب نیز می... پزشکی و  

لـذا اقتـصاددانان هزینـه کـردن در      . افزاینـد   فرد شده و به رفاه فردي در طی زندگی می         
گذاري  آموزش و پروش و کارآموزي و مراقبت پزشکی و امسال آن را به عنوان سرمایه          

 کـه  شـوند، چـرا    نامیده میانسانی سرمایۀ اینها ). 1975بکر، (دانند   میانسانی  سرمایۀ  در  
  ). 1962؛ بکر، 1961شولتز، (شان جدا باشند  توانند از دانش، مهارت و سالمت افراد نمی
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 به وسیله کـسانی  1960 بود که در دهه انسانی سرمایۀ  گذار نظریه     این مباحث پایه  
گیـرد،   ایـن نظریـه از عقایـد آدام اسـمیت نـشأت مـی      . چون شولتز و بکر توسعه یافت  

 کارگران را به عنوان یک منبع اصلی درآمد اشخاص مطرح           هنگامی که او بهبود مهارت    
از دیدگاه او افزایش مهارت، یکی از عوامل اساسی است که تفاوت دریـافتی و        . کند  می

با این حال، علی رغم این که عقاید اسمیت در بیش از دو       . دهد  وري را توضیح می     بهره
 در ایـن زمینـه انجـام شـد         بود که مطالعات تجربی    1930قرن پیش مطرح شد، تنها در       

  ). 3: 1379نادري، (
این زمانی بـود  .  وارد ادبیات اقتصاد شدانسانی سرمایۀ  مفهوم 1960در اوایل دهه  

هاي آموزشی را بـه   که شولتز در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد امریکا، هزینه     
تـاب خـود بـا عنـوان        بکر نیز در ک   . عنوان یک نوع سرمایه گذاري تعبیر و تحلیل نمود        

مضمون اصلی در ). 4: همان( را توسعه داد انسانی سرمایۀ ، نظریه تشکیل   انسانی  سرمایۀ  
 منجـر بـه افـزایش       انـسانی   سـرمایۀ   این نظریه این نکته است کـه سـرمایه گـذاري در             

که این افزایش ها نیز به افزایش دریافتی افراد . شود ور افراد می هاي مولد و بهره ضرفیت
بنابراین تفاوت بین دریافتی افراد بیشتر به دلیل تفـاوت در نیـروي کـار بـه          .  انجامد می

 از طریـق آمـوزش رسـمی، آمـوزش حـین کـار و               انسانی  سرمایۀ  معناي میزان انباشت    
  ). 1961شولتز، (یادگیري به هنگام کار است 
نـد؛  گیر  را برابـر بـا واژه سـرمایه فکـري مـی     انسانی سرمایۀ  در یک تعریف کلی     

بـه طـور سـنتی نیـز     ) 159: 2011هورومنیـا،  (دانشی که می تواند تبدیل به ارزش شود   
هـاي   هـا و انگیـزه   ها، دانـش، مهـارت   گذاري در توانایی    به عنوان سرمایه   انسانی  سرمایۀ  

). 2006 1انجمـن کـارآفرینی،   (شـود     وري انسانی تعریـف مـی       انسانی براي افزایش بهره   
 اینگونـه تعریـف    انسانی  سرمایۀ  فیزیکی و     يِ  قرار دادن سرمایه  کلمن نیز با در مقابل هم       

فیزیکی یک شکل فیزیکی دارد و به طور عمده در تولیـد اسـتفاده     يِ  می کند که؛ سرمایه   

                                                
1. The Institute for Entrepreneurship  
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هاي  شود به وسیله آندسته از خصیصه  نامرئی بوده و منعکس میانسانی سرمایۀ شود،    می
فراد را قادر به عمل کردن به صورت متفاوت هایی که ا ها و توانایی انسانی که در مهارت

در نظر بنیانگـذاران ایـن تئـوري نیـز      ) . 162: 2011هورومنیا، (شود  کنند، مجسم می  می
 انـسانی   سـرمایۀ   گـذاري در      مهمترین اَشکال سـرمایه     و کارآموزي  آموزش و پرورش  

  ).1959؛ شولتز، 1962بکر، (اند  شناخته شده
باشـد و      به لحاظ مفهومی پیچیده و گـسترده مـی         انسانی سرمایۀ  توان گفت که      می

این موضوع باعث شده است که در اکثر مطالعات، مفهـوم      . گیري آن سخت است     اندازه
 دو انـسانی  سرمایۀ با وجود اینکه در تئوري . گیري نشود  به درستی اندازهانسانی سرمایۀ  

باشـند ولـی در اکثـر          شامل کسب دانش و کسب مهارت می       انسانی  سرمایۀ  جزء اصلی   
 تنها محدود به دانش رسمی شده و متغیر تحصیالت باسـوادي  انسانی سرمایۀ مطالعات،  

هـا   دهد، این در حالی است که کسب سایر مهارت    سوادي افراد را مد نظر قرار می        یا بی 
بـراي مثـال    . ممکن است اهمیت بیشتري را نسبت به تحصیالت رسـمی داشـته باشـد             

هاي خارجـه و یـا        یق مجاري غیر دولتی و غیررسمی به یادگیري زبان        افرادي که از طر   
آورند و  هایی را به دست می پردازند نیز توانایی هاي دیگر می کامپیوتر و خیلی از مهارت  

 هـر دانـش و   انسانی سرمایۀ در واقع . توانند از آن به عنوان یک سرمایه استفاده کنند        می
شـود، و ایـن چیـزي     کند شامل می    تر و تولیدمندتر می     مهارتی که فرد را تواناتر و موفق      

پیمایش گذران وقت این . هاي پیشین توجه کمتري به آن شده است است که در بررسی   
در این پیمایش کلیه    . آورد که این نواقص را اندکی کاهش دهیم         فرصت را به وجود می    

 افراد را انسانی  سرمایۀ  توان کسب     گیرد و لذا می     هاي افراد مورد بررسی قرار می       فعالیت
  .گیري کرد به طور بهتري اندازه

                                                
1. Education  

2. Training  
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پیمایش گذران وقت در سطح کشوري انجام شده است و نمونه بسیار بزرگـی را          
شود که قابلیت تعمیم به کل کشور را دارد و قابلیت مقایسه اي را نیز به دست  شامل می

وقت افراد بوده است و هاي گذران  آوري داده از طرفی هدف این پیمایش جمع. دهد  می
هـاي    حساسیتی در پرسش سواالت وجود نداشته است و افراد صرفا انجام فعالیـت             لذا

  .اند خود را در طی روز گزارش کرده
 بـه  انـسانی  سـرمایۀ  هاي گذران وقت در بررسی دقیق تـر مفهـوم            قابلیتی که داده  

 داده را پـر کـرده و   تواند خال مطالعاتی در ایـن زمینـه ناشـی از نبـود     دهد می دست می 
همچنین اینکه در مطالعات اندك انجام شده، باز  هـم بـه دلیـل محـدودیت داده، ایـن                   

گیري دقیق تر و جامع  گیري نشده است و در این تحقیق با اندازه مفهوم به درستی اندازه
  .توان نتایج واقعی تري را به دست آورد تر این مفهوم می

  
  انسانی سرمایۀ تعداد فرزندان و کسب 

نظر بـه  ) 1991(بکر . توان به کارهاي بکر مرتبط دانست      بحث در این زمینه را می     
آوردها در بـین فرزنـدان،     در جهت برابري در دست      این دارد که به دلیل تمایل خانواده      

. شـود  افزایش شمار آنها باعث افزایش در قیمت جزئـی کیفیـت بـراي هـر فرزنـد مـی           
  ).2011رابن، (اند  ها را تایید کرده این صحبتبسیاري از کارهاي تجربی نیز 

 1970باشد، بلیک در  پردازان مرتبط در این زمینه جودیت بلیک می از دیگر تئوري
هـاي   سازي نظر بر افزایش موانع رویاروي افـرادي کـه در خـانواده    با طرح تئوري رقیق 

 غیرمادي خـانواده  بلیک معتقد بود، زمانی که منابع مادي و. یابند، داشت   بزرگ رشد می  
هاي بزرگتر احتمال بیشتري دارد کـه از   شود، کودکان بزرگ شده در خانواده      محدود می 

دسترسی کمتر به منابع رنج ببرند و اینکه تفـاوت تخـصیص منـابع بـه هـر کـودك بـر         
  . باشد آوردهاي آموزشی و شناختی آنها تاثیرگذار می دست

ــداعی ایــن صــحبت ــده تئــوري هــا  ت ــه هــاي اق کنن تــصادي و اجتمــاعی در زمین
سـرمایۀ  ها، کـسب     بنا بر این تئوري   . باشند   فرزندان می  انسانی  سرمایۀ  گذاري در     سرمایه
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هـا در خـانواده و بـا     گـذاري  این سـرمایه . گذاري دارد  در فرزندان نیاز به سرمایهانسانی  
هـایی را    در واقع والدین هدف   . گیرد  توجه به منابع اقتصادي و اجتماعی آن صورت می        

شان براي این اهداف در رابطه بـا         هاي  در رابطه با کیفیت فرزندان خود دارند و انتخاب        
هاومن و ولـف،  (باشد  هایی که براي آنها وجود دارد، می منابع در دسترس و محدودیت    

1995.(  
هـاي اقتـصادي و    هر چه که تعداد فرزنـدان بیـشتر باشـد، در چـارچوب تئـوري         

 نظر بلیک و بکر، ضرورتاً منابعی کـه بـراي هـر کـودك وجـود              اجتماعی و با توجه به    
البته این منـابع فقـط اقتـصادي نیـستند، بلکـه از لحـاظ           . یابد  خواهد داشت، کاهش می   

 آنها مـوثر    انسانی  سرمایۀ  تواند بر کسب      عاطفی و اجتماعی نیز تعداد بیشتر فرزندان می       
ست و والـدین وقـت کمتـري را بـراي     در خانواده بزرگتر، کارها و نیازها بیشتر ا . باشد

همچنین اینکه هر چه شمار فرزندان بیشتر باشـد، بـراي           . صرف کردن با فرزندان دارند    
تـر   والدین اختصاص زمان به هر کودك در جهت آموزش و کمک به تکـالیف، مـشکل          

هاي ذهنـی   شناسان اجتماعی معتقدند که کودکان اضافی انگیزه   که روان   چنان  هم. شود  می
تر، تعامل بیشتري را با والدین داشته و لذا تحـرك   کودکان کم . کنند  تر می   خانه را کم  در  

  ).1997بیانچی و جانسون (ذهنی بیشتري را نیز خواهند داشت 
اند و  با توجه به این موضوعات برخی محققان بحث رتبه موالید را نیز مطرح کرده

فرزند اول تعامل بیشتري را با     . باشند اینکه فرزندان اول و آخر شرایط بهتري را دارا می         
تـر زنـدگی کـرده     والدین خود داشته و مدت زمان بیشتري را در خانواده با فرزنـد کـم        

تـري را داشـته     از طرفی فرزندان آخر نیز احتمال بیشتري دارد که والـدین مـسن            . است
مچنـین  فرزندان آخـر ه   . باشند و لذا در موقعیت بهتري براي حمایت از فرزندان باشند          

  .مند شوند تر از خود بهره توانند از دانش فرزندان بزرگ می
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 روش پژوهش
 ها برگرفته از پیمایش گـذران       داده. باشد  روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیل ثانویه می       

 در نقـاط  1388 و   1387این پیمایش توسط مرکز آمـار ایـران در سـال            . باشند  وقت می 
 ساله و باالتر 15ت مورد پیمایش شامل کلیه افراد       جمعی. شهري کشور انجام شده است    

هاي روزانه افراد و  ها شامل کلیه فعالیت داده. اند ساکن در خانوارهاي شهري کشور بوده
جمعیت مورد . باشند همچنین متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی در سطح فرد و خانوار می     

رگز ازدواج نکـرده موجـود در    ساله ه19 تا 15 فرزند 2183بررسی در این مقاله شامل   
  .  باشد خانوارها که هر دو والدین آنها در خانه حضور داشتند می

) هرگـز ازدواج نکـرده  ( ساله مجرد 20 تا   15جامعه مورد نیاز تحقیق از بین افراد        
 15دالیل این انتخاب این است که پیمایش گذران وقت بر روي افراد . انتخاب گردیدند

ها نیز این است که   سال و مجرد20رفته است و دلیل انتخاب زیر   سال به باال صورت گ    
شوند و یا حداقل اینکـه حـضور    هاي خود جدا می معموالً در سنین باال افراد از خانواده   

 سال معموالً افراد به دانـشگاه وارد        20معموالً در سنین باالتر از      . کمتري در خانه دارند   
گذراننـد و لـذا کمتـر         بگاه و محیط دانشگاه مـی     شوند و بیشتر وقت خود را در خوا         می

انتخاب مجردین نیز به این دلیل است که . گیرند تحت تأثیر خانواده و محیط آن قرار می 
هاي خود جدا شده و کمتر متاثر از آن هستند و دیگـر اینکـه       افراد متاهل هم از خانواده    

 در آینده مفیـد  انسانی سرمایۀ هایی است که در کسب  هدف این گزارش بررسی فعالیت  
گذاري بر روي خود براي ساختن آینده  هستند و در واقع فرد مجرد هنوز در پی سرمایه     

است، در صورتی که فرد متاهل کمتر به فکر سرمایه گذاري است و بیشتر در فکر کـار           
 . هاي مزد محور است تا آموزش و کسب مهارت کردن و فعالیت

ندان، از طریق سؤال بعد خانوار و همچنین تعـداد        متغیر مستقل تحقیق، تعداد فرز    
 انـسانی   سرمایۀ  متغیر وابسته تحقیق، کسب     . آید  فرزندان حاضر در خانواده به دست می      

                                                
1. Time Use Survey 
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 در فرزنـدان  انـسانی  سرمایۀ متغیر وابسته اصلی این تحقیق  کسب . باشد در فرزندان می  
یمایش گذران وقـت، یکـی از   هاي ثبت شده از افراد در پ بندي فعالیت در طبقه. باشد  می

 مطالعـه  هـا،   کـالس  در حضور باشد که شامل؛ مطالعه،     طبقات تحت عنوان فراگیري می    
 زمینـه  در کـه  هـایی   فعالیـت  دور، سـایر   راه از تحـصیل  هاي  دوره با ارتباط در شخصی

 تحقیـق  ها،  درس کردن مرور خانه، گیرد، تکلیف   می انجام برنامه فوق و توأم هاي  برنامه
 و غیررسـمی  تحـصیالت  اضـافی،  عمومی، مطالعات  تحصیالت با مرتبط هاي  لیتفعا و

 توسـعه  زمینـه  در مطالعـه  و زمان فراغـت آمـوزش     طی در مختلف هاي  دوره گذراندن
با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و نشان دادن اینکه . باشد شغلی و غیره می هاي مهارت

بندي مقدار زمانی کـه افـراد بـر     ند، به جمعها قابلیت جمع پذیري با هم دار  این فعالیت 
هـاي مـرتبط بـا کـسب         پردازند، تحت عنوان فعالیـت      ها می   حسب دقیقه به این فعالیت    

هـاي   لذا در این بررسی مدت زمان پرداختن به کلیه فعالیت.  پرداخته شدانسانی  سرمایۀ  
  .فته شده است در نظر گرانسانی سرمایۀ مرتبط با فراگیري و آموزش به عنوان کسب 

.  
  ي پژوهشها یافته

ها   سالۀ مجرد داشتند و در آن20 تا 15نمونۀ مورد بررسی از بین خانوارهایی که فرزند         
نامۀ پیمایش گذران وقت را پر کـرده          هر دوي والدین در خانه حضور داشتند و پرسش        

 1166 نفـر انتخـاب شـدند کـه     2183هـا،   با اعمال ایـن محـدودیت  . بودند انتخاب شد 
هـاي   در خـانواده ) درصـد  40( نفـر  903.  نفرشـان دختـر بودنـد     1038نفرشان پـسر و     

نفـر   537فرزنـد،     هاي تک   در خانواده )  درصد 17( نفر   402کنند،    فرزندي زندگی می    دو
 4هـاي بـا    در خـانواده )  درصـد 10( نفر 209هاي با سه فرزند،       در خانواده )  درصد 25(

جدول (کنند  تر زندگی می  فرزند و بیش  5هاي با     ادهدر خانو )  درصد 3( نفر   72فرزند و   
1 .(  
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کننـد،   هـاي داراي یـک یـا دو فرزنـد زنـدگی مـی              زمانی که کودکان در خـانواده     
بـا اضـافه   ). 2 و 1جـداول  (کننـد   انسانی صرف می ترین زمان را در کسب سرمایۀ     بیش

انسانی کاسته  ۀ زمان پرداختن به کسب سرمای      شدت از میانگین مدت     شدن فرزند سوم به   
 دقیقـه بـراي   195هاي بـا دو فرزنـد، بـه      دقیقه براي فرزندان خانواده 238شود و از      می

به همین طریق با اضافه شدن فرزندان     . یابد  هاي با سه فرزند کاهش می       فرزندان خانواده 
یابد، بـه   انسانی فرزندان کاهش می چهارم و پنجم به خانواده، مقدار زمان کسب سرمایۀ    

هـاي داراي پـنج     دقیقـه و در خـانواده  168هاي با چهار فرزند به       ري که در خانواده   طو
  .رسد  دقیقه می96فرزند به 
  
انسانی فرزندان بر حسب تعداد  پرداختن به کسب سرمایۀ ) به دقیقه(زمان  مدت. 1جدول 

  فرزندان موجود در خانواده

 میانگین تعداد تعداد فرزندان در خانه
انحراف استاندارد 

)SD( 

خطاي استاندارد 
)SE( 

 11 226 237 312 یک

 7 211 238 867 دو

 9 212 195 498 سه

 14 209 168 294 چهار

 20 171 96 212 تر پنج فرزند و بیش

 5 215 216 2183 جمع

  
انـسانی فرزنـدان       از اثرگذاري قوي بعد خانوار بر کسب سـرمایۀ            نشان این نتایج 

آزمـون تفـاوت   .  نیز معنادار بودن این تأثیرات نشان داده شده اسـت     2در جدول   . ستا
انسانی در فرزندان بر    زمان کسب سرمایۀ      دهندة تفاوت مدت    شان ن )Fآزمون  (ها    میانگین

فرزند و دو فرزند زندگی   هاي تک   فرزندانی که در خانواده   . هاست  حسب بعد خانوار آن   
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هاي داراي سه، چهار، و پنج  عناداري از فرزندانی که در خانوادهکنند به مقدار کامالً م  می
  .پردازند انسانی می تري را به کسب سرمایۀ  زمان بیش کنند، مدت فرزند زندگی می

 
انسانی به وسیلۀ  شده در کسب سرمایۀ  آزمون تفاوت میانگین زمان کسب. 2جدول 

  دان موجود در خانهفرزندان بر حسب تعداد فرزن

 متغیر وابسته
طبقۀ 
 مرجع

طبقات 
 دیگر

تفاوت 
 ها میانگین

 
)se(  sig 

 931/0 12 -1 دو فرزند

سه 
 فرزند

42 14 002/0 

چهار 
 فرزند

70 18 000/0 

یک 
 فرزند

پنج 
 فرزند

141 27 000/0 

یک 
 فرزند

1 12 931/0 

سه 
 فرزند

43 12 000/0 

چهار 
 فرزند

71 16 000/0 

کسب سرمایۀ 
 انسانی فرزندان 

LSD 

 دو فرزند

پنج 
 فرزند

142 26 000/0 

F= 13.3            Sig<0.0001 
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هـاي تفـاوت میـانگین     تـوان در آزمـون    نیز این موضـوع را مـی  4 و 3در جداول   
و ) تـر از یـک فرزنـد     بـیش (فرزند    فرزند در مقابل چند     هاي تک   بین خانواده ) Tآزمون  (

هاي با بیش از دو فرزنـد   هاي داراي یک و دو فرزند در مقابل خانواده       نین خانواده چ  هم
  .مشاهده کرد

انـسانی    دقیقـه کـسب سـرمایۀ    30فرزنـد در حـدود       هاي تـک    زندگی در خانواده  
هاي بیش از یک فرزنـد   تري را براي فرزندان در مقایسه با فرزندانی که در خانواده        بیش

با تغییر از حالت یک و دو فرزندي به حالت سه فرزند و . ه داردرا کنند به هم زندگی می
شـود    انسانی فرزنـدان کاسـته مـی        تر، به طور متوسط یک ساعت از کسب سرمایۀ            بیش

  ).4 جدول(
  

انسانی فرزندان بر حسب  پرداختن به کسب سرمایۀ ) به دقیقه(زمان  مدت. 3جدول 
  د بودن خانوادهفرزند و چندفرزن تک

 تعداد فرزند
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف استاندارد 

)SD( 

خطاي استاندارد 
)SE( 

 11 227  240 312 یک فرزند

دو فرزند و 
 تر بیش

1871 211 212 5 

t= 3 , sig <0.001 
  

تر و  ن بر حسب کمانسانی فرزندا پرداختن به کسب سرمایۀ ) به دقیقه(زمان  مدت. 4جدول 
  تر از دو فرزند داشتن خانواده بیش

 تعداد فرزند
تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف استاندارد 

)SD( 

خطاي استاندارد 
)SE( 

 6 216 239 1179 یک و دو فرزند

 7 210 179 1004  تر از دو فرزند بیش
t= 6, sig<0.001  
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دانـست؛ بـر طبـق تئـوري     هـاي اقتـصادي       توان تأییدي بر تئوري     این نتایج را می   
چنین نظریات بکر، با افـزوده شـدن بـه تعـداد فرزنـدان، منـابع               سازي بلیک و هم     رقیق

البتـه  . انسانی فرزندان وجود خواهد داشـت       گذاري در سرمایۀ      محدودتري براي سرمایه  
در . توان به اثر اجتماعی افزوده شدن به تعداد موالیـد نیـز اشـاره کـرد       جداي از این می   

چنین  تر شود و هم تواند کم تر، سطح کنترل والدین بر فرزندان نیز می     هاي بزرگ   دهخانوا
تک فرزندان تعامل داشته باشـند و در امـور    تري را دارند تا با تک      زمان کم   والدین مدت 

  .ها کمک کنند آموزشی و تکالیف آن
م باید مراقب بود که ممکن است متغیرهاي دیگري نیز وجود داشته باشند کـه هـ           

تـر اثـر دارنـد،     انسانی فرزندان و هم بـر بعـد خـانواده کـم      گذاري بر سرمایۀ      بر سرمایه 
ترین ایـن متغیرهـا       از جمله مهم  . ها توجه شود    بنابراین، در بررسی این رابطه باید به آن       

ویـژه سـواد    سواد والدین به. توان به وضعیت اقتصادي و اجتماعی والدین اشاره کرد   می
گونـه کـه در    همـان . تواند در این رابطه مؤثر باشد    غیرهایی است که می   مادر از جمله مت   

گـذاري در     هاي پیشین مشاهده شد، سواد مادر اثر معنادار و مثبتـی را در سـرمایه                بحث
. تري نیز دارنـد  چنین معموالً مادران باسواد فرزندان کم      هم. انسانی فرزندان دارد    سرمایۀ  

تر به کیفیت فرزند از سوي والدین باسواد  ه توجه بیشگونه گفت ک توان این  در واقع می  
وضعیت اقتـصادي والـدین نیـز در تعـداد     . راه است با پایین گذاشتن بعد خانوار نیز هم 

ــدان و در ســرمایه ــی هــا در ســرمایۀ  گــذاري آن فرزن ــدان م ــسانی فرزن ــد نقــش  ان توان
قـت درآمـد خـانواده    جـایی کـه در پیمـایش گـذران و      از آن . اي داشته باشد    کننده  تعیین
مـزدي پـدر، بـه عنـوان یـک متغیـر         توان از متغیر میزان کار      گیري نشده است، می     اندازه

توانند در این رابطـه مهـم باشـند       دیگر متغیرهایی که می   . جایگزین در این زمینه استفاده کرد     
ري نیـز  هاي موالیـد بـاالت    تر رتبه   هاي بزرگ   در خانواده . رتبۀ موالید و جنسیت فرزندان است     

درسـتی   توان به گونه که ذکر شد در این گزارش رتبۀ موالید را نمی          وجود دارد، که البته همان    
اي اثـر آن را    رسد که بتوان با کنترل اثر سن فرزندان تا انـدازه            اما به نظر می   . گیري کرد   اندازه

سـرمایۀ  تر در اثرگذاري بعد خانوار بر کـسب           در ادامه براي روشنگري بیش    . در نظر گرفت  
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اي مانند سن و    انسانی فرزندان با استفاده از معادالت رگرسیونی به کنترل اثر متغیرهاي زمینه             
  .چنین سطح سواد والدین پرداخته شده است جنسیت فرزندان و هم

اي سـن و       در قالب چهار مدل رگرسیونی، اثرگذاري متغیرهاي زمینه        5در جدول   
زمان کـسب   ها بر رابطۀ تعداد فرزندان و مدت جنسیت فرزندان و سطح سواد مادران آن  

در مدل اول فقط متغیر تعداد فرزندان وارد شده . ها بررسی شده است انسانی آن   سرمایۀ  
انـسانی   گونه که در مبحث پیشین نیز نشان داده شـد، بـر کـسب سـرمایۀ            است و همان  

ن نیز بـه معـادالت    دوم متغیرهاي جنسیت و سن فرزندا  در مدل . فرزندان اثر منفی دارد   
سن و جنسیت فرزندان نیز تأثیرات معنـاداري را بـر کـسب سـرمایۀ      . افزوده شده است  

تـر اسـت و    انسانی فرزندان بیش تر، کسب سرمایۀ  انسانی فرزندان دارند؛ در سنین پایین   
انـسانی   هاي موالید باالتر، کسب سـرمایۀ       تواند نشان دهد که در رتبه       این تا حدودي می   

دهد که در بین دخترها، که  اثر جنسیت فرزندان نیز مثبت است و نشان می. ر استت بیش
انـسانی   انـد، کـسب سـرمایۀ         وارد مـدل شـده    ) در مقابل کد صفر براي پسران      (1با کد   
 بـا اسـتفاده از آزمـون    6تري در جدول  این اثرگذاري به صورت مشخص. تر است   بیش

شـود،   گونه کـه مـشاهده مـی    همان.  شده است نیز نشان داده) Tآزمون  (تفاوت میانگین   
تـر از     بـیش )  برابـر پـسرها    4/1در حـدود    ( دقیقه   75دخترها به طور متوسط در حدود       

  .پردازند انسانی می پسرها به کسب سرمایۀ 
با وجود این، وارد شدن هر دوي این متغیرها به مدل اثري را بر رابطۀ بعد خانوار  

در مـدل  . مانـد   ندارد و این رابطه هنوز معنادار باقی می انسانی فرزندان   و کسب سرمایۀ    
انـد، و در   مزدي او وارد معادله شـده  زمان کار راه مدت سوم، سطح تحصیالت پدر به هم  

طبق انتظـار اثـر سـواد    . مدل چهارم نیز سطح تحصیالت مادر به مدل اضافه شده است          
 باشد، میزان کـسب سـرمایۀ   مادر و پدر هر دو مثبت است و هر چه سواد والدین باالتر   

اي از  البته با وارد شدن این متغیر نیز هرچند تا انـدازه  . ها باالتر است    انسانی فرزندان آن    
شود، اما هنوز اثر      انسانی فرزندان کاسته می     معناداري رابطۀ بعد خانوار و کسب سرمایۀ        

  .آن معنادار باقی مانده است
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ندان حتی با کنترل متغیرهایی مانند جنسیت تر فرز   در واقع باید گفت که تعداد کم      
چنـین مقـدار کـارمزدي پدرشـان،      ها، و هم و سن فرزندان، سطح تحصیالت والدین آن      

  .ها دارد انسانی باالتر آن ارتباط معناداري را با کسب سرمایۀ 
  

 کنترل متغیرهاي انسانی فرزندان با اثرگذاري بعد خانوار بر کسب سرمایۀ . 5جدول 
  هاي مختلف رگرسیونی اي جنسیت و سن فرزندان و سطح سواد مادر در مدل زمینه

 4 3 2 1 مدل
 Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig 

 >01/0 -192/0 >001/0 -195/0 >001/0 -192/0 >001/0 -157/0 *تعداد فرزندان

 >001/0 137/0 >001/0 139/0 >001/0 149/0 **جنسیت فرزند

 >001/0 -255/0 >001/0 -254/0 >001/0 -234/0 سن فرزند

 21/0  030/0 12/0 032/0  ***کارمزدي پدر

 >001/0  92/0 >001/0 138/0  ****سطح تحصیالت پدر

****سطح تحصیالت مادر

 

 

 098/0  001/0<  
F 35 304 213 182 

Sig 001/0< 001/0< 001/0<  001/0< 

R 132/0 350/0 388/0 420/0 

زمان کار مزدي در  مدت*** ؛ 1، مؤنث 0مذکر ** تر؛   فرزند و بیش6 فرزند تا 1به صورت متغیر عددي از * 
، 4دانشگاهی  ، پیش3، دبیرستان 2، راهنمایی 1، ابتدایی 0سواد  بی(به صورت متغیر عددي  **** روز به دقیقه؛    

  . )7، کارشناسی ارشد و باالتر 6، کارشناسی 5فوق دیپلم 
  

انسانی فرزندان بر حسب  پرداختن به کسب سرمایۀ ) به دقیقه(زمان  مدت. 6جدول 
  ها جنسیت آن

 میانگین تعداد نمونه جنسیت فرزند
انحراف استاندارد 

)SD( 

خطاي استاندارد 
)SE( 

 6 208 185 1166 پسر

 7 218 258 1038 دختر
t= -8,      sig<0.001 
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 گیري نتیجه

انسانی فرزنـدان صـورت      تر مطالعاتی که در زمینۀ اثر بعد خانوار بر کسب سرمایۀ              بیش
؛ 2010فـراري و زوآنـا،      (انـد     دهندة اثرگذاري منفی در این زمینه بوده        گرفته است نشان  

؛ هانیوشـک،  2010من،  ؛ بکر، سینیدال و وئس    1990؛ بکر، مورفی و تامورا،      2009یاکیتا،  
  ).2003؛ چونگ و آندرسون، 2005یگران، ؛ بلیک و د1992

هاي بـا   خانواده. در گزارش حاضر نیز شواهدي در تأیید این مطالعات وجود دارد     
انسانی از سوي فرزندان را دارنـد و    یک و دو فرزند بهترین شرایط براي کسب سرمایۀ          

با توجه بـه  . شود انسانی فرزندان کاسته می با افزوده شدن به این تعداد از کسب سرمایۀ  
توان نظـر بـه ایـن داشـت کـه ضـرورتاً بـا              سازي بلیک می    نظریات بکر و تئوري رقیق    

هـا وجـود    تري در منابع خانواده براي آن      شدن به تعداد فرزندان، محدودیت بیش       افزوده
البتـه  . انسانی فرزندان اثر منفـی را خواهـد گذاشـت      بنابراین، بر سرمایۀ    . خواهد داشت 

زمـان خـود    را جبران کرد، بلکه بایـد بـه مـدت    ي نیستند که بتوان آن      منابع فقط اقتصاد  
که والـدین در روز       این. ها نیز توجه داشت     والدین براي پرورش فرزندان و کمک به آن       

وقت محدودي را براي گذراندن با فرزنـدان خـود دارنـد و ایـن وقـت در زمـانی کـه              
جـایی کـه ممکـن اسـت      از آن. ودشـ  ها محدودتر می  شوند، براي آن    تر می   فرزندان بیش 

تـري را   دهند، تعداد فرزندان کم تري می والدینی که به تربیت فرزندان خود اهمیت بیش      
نیز داشته باشند، بنابراین، به کنترل متغیرهایی مانند سطح تحـصیالت والـدین، اشـتغال              

نتـایج تحلیـل چنـدمتغیره    . پدر، سن و جنسیت فرزنـدان در ایـن رابطـه پرداختـه شـد          
تر بـه     فرزندان جوان . دهندة اثر معنادار سن و جنسیت فرزندان و سواد والدین بود            نشان

دختران نیـز  . انسانی درگیر بودند هاي مرتبط با کسب سرمایۀ     تري در فعالیت    مقدار بیش 
کردند، و سواد والدین نیز اثر مثبتی را  ها سپري می تري را در این فعالیت زمان بیش مدت

توان نشان داد که اثـر       با وجود به این نتایج می     . انسانی فرزندان داشت      بر کسب سرمایۀ  
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انـسانی   ها بـه کـسب سـرمایۀ     زمان پرداختن آن منفی تعداد فرزندان در خانواده بر مدت 
  .حتی با کنترل این متغیرها نیز پایدار است

تـر   هاي ذهنی در خانـه را کـم   شناسان اجتماعی کودکان اضافی انگیزه  به نظر روان  
نتایج نشان داد کـه دو  . تري را با والدین خود دارند تر تعامل بیش کنند، و کودکان کم  می

انسانی فرزنـدان   گذاري خانوار در سرمایۀ  فرزندي به عنوان یک حد مطلوب در سرمایه       
توان فرض کرد که والدین در روز به طور متوسط توان صرف وقت براي یک      می. است

دو فرزندي بودن خانوار باعث تعادل جنسیتی فرزنـدان در خانـه   . فرزند را داشته باشند  
بنـابراین، والـدین قابلیـت    . راه دارد است و نوعی رضایت خاطر را براي والدین به هـم      

  .تري در صرف توان مالی و ذهنی خود براي فرزندان خواهند داشت بیش
رل سـایر متغیرهـا،   انسانی، حتی با کنت پایداري اثر تعداد فرزندان بر کسب سرمایۀ     

در (توانـد نـشان از یـک نقطـۀ عطـف       می. 1: داري داشته باشد  هاي معنا تواند داللت  می
انسانی فرزندان بـه صـورت قابـل توجـه            باشد که در آن کسب سرمایۀ       ) شمار فرزندان 
هـاي بـا دو فرزنـد     انـسانی در خـانواده   سطح باالتر کسب سـرمایۀ  . شود  دچار تغییر می  

هـاي شـهري    آل باشد که با سبک زندگی خانواده ن از یک نوع خانوادة ایدهتواند نشا   می
راه خود داشته باشـد کـه ایـن       تواند این نکته را به هم       می. 2تر بوده است؛      ایران مناسب 

توانـد   مـی . 3آل براي افزایش رضایت والدین اسـت و   چنین مکانی ایده  نوع خانواده هم  
در مقابـل  ) خانوادة دو فرزنـدي (ایگزینی باروري نشان از پایداري و ترجیح به سطح ج  

  .تر در آینده باشد هرگونه ترس از باروري پایین
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