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 *ید مهربانیوح

 یع چرخاة زنادگ  ین وقاا تاری  مهام از  یکا ، یدر مورد تعداد فرزند مدنظر یریگمیتصم :مقدمه

ت ساالمت فرزنادان   یوضاع نها، از آ یکیدارد که  یرا در پ یخانوار است که آثار و عواقب مهم

برقارار   یاسالمت فرزندان رابطهان تعداد و یا مین است تا مشخص شود آیاست. هدف مطالعه ا
تواناد فاارغ از در نظار داشاتن     ین تعاداد فرزنادان نما   ییتع، مثبت بودن پاسخ درصورتاست؟ 

 باشد. نهات سالمت آیوضع

ن اسااس  یا دهد. بار ا یل مین مطالعه را تشکیدر ا مسئلهل یروش تحلی، اسی: استدالل قروش

 یک خانوادة ناوع یاز آن است( در  یصورتت فرزندان )که سالمت یفیت و کیموضوع رابطة کم
ه یبه بحث گذاشاته و ساپس رهنماود حاصال از آن در قالاب فرضا       ینظر یک الگویدر قالب 

شهر تهاران   ییة چهارم ابتدایآموز پادانش 1110مشتمل بر  ای نهنمو، ن منظوریا یبرا آزمون شد.
ت یرزنادان خاانواده بار وضاع    تعاداد ف  اثار انتخاب شده تاا   یتصادف طور بهبا مراجعه به مدارس 

 مبادرت شود.  یونیرد و به برآورد معادالت رگرسیقرار گ یمورد بررس نهاسالمت آ
متوسط کمتار   طور به نهاقد و وزن آ، شتر باشدیک خانواده بی: هرچه تعداد فرزندان در ها هافتی

 خواهد بود. 

ش یرساد کاه افازا   یما  نظر به نهاان تعداد فرزندان و سالمت آی: با توجه به وجود تبادل مبحث

برخوردار خواهد باود کاه باه شاکل ساطح       یدر کشور از آثار سوئ یبعد خانواده و رشد بارور

 نده بروز خواهد کرد.یکار آ یرویکودکان و ن یجسم یتر توانمندنییپا

 تیفیک، فرزندان، سالمت، تعداد فرزند: ها هواژ لیدک

 31/33/31پذیرش:تاریخ         78/33/37 تاریخ دریافت:

 <vmehrbani@ut.ac.ir>، دانشگاه تهران، دکتر اقتصاد *

فرزندان و شواهدی از وجود تبادل میان تعداد 
 سالمت آنها
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 مقدمه
ن یت شقوق و اشکال مختلف ایاهم، 1154ل دهة یدر اوا یانسان سرمایهة یبا ظهور نظر

را توانساتند باه مناابع    یا ش مورد توجه اقتصااددانان قارار گرفات ز   یش از پیب، هینوع سرما

ابند. هرچناد در  یکار دست  یروین یورسطح بهره یو ارتقا یگذارهیسرما یبرا یدتریجد

آموزش معطوف بود اما باه   یو توجهات به سو  گاههاشتر نیه بین نظریمطرح شدن ا یابتدا

ز مطمح نظر قرار گرفت کاه توساط   یسالمت ن یعنی یانسان سرمایهاز  یگریج شکل دیتدر

 یتخصصا  ن مقالاه ی( در اولا 1151) 1شاولتز  یعنا ی یانسان سرمایهپرداز و پدر مفهوم هینظر

 شده بود. ین رابطه به صراحت معرفینگاشته شده در ا

 یموضوعات اقتصاد باارور  که اینادامه داشت تا  یانسان سرمایهگسترش مفهوم و ابعاد 

ن حاوزه  یاز مسائل مهم مطرح شده در ا یکیافت که یراه  یبه متون اقتصاد 1134در دهة 

ن یا ا در کل اندازة خانواده. ایت فرزندان یو ارتباط آن با کم 1فرزندانت یفیعبارت بود از: ک

پاردازان قارار    هیا طور جداگانه موردبحث نظر ت فرزندان به چه معناست بهیفیموضوع که ک

کودکاان کاه وارد تاابع     یگیهاا ژیت اشاره دارد به ویفیک، (1188) 7گرفته است. از نظر بکر

درآماد و ثاروت   ، ساالمت ، آماوزش  وسایله  باه  یتجربطور  شوند و بهین میت والدیمطلوب

ر یمخارج دولات و ساا  ی، کیوراثت ژنتی، شانس شود. اگرچه خوشیم یریگفرزندان اندازه

( از 1113) 0نساون یکنناد. راب ین ما ییت کودکان را تعیفیز کیع خارج از کنترل خانواده نیوقا

، هیا است که تغذ یچندبعدک مفهوم یت کودک یفیآورد که کین میچن 6ن و سدکایقول رز

ن بهباود  یرد. همچنا یا گیره را دربار ما  یا و غ یبهداشت تهایمراقب، گسترش مهارت، آموزش

ک یا  یمصارف کناون   یناه رو یهز ؛تواند حاصل شاود یق میک کودک به چند طریت یفیک

د یا ( و تمهیانساان  هیدر سارما  یگذارهیا آموزش )سرمایدر سالمت  یگذارهیسرما، کودک

داند باا حاداکثر   یک فرد را معادل میت یفی( ک1110) 5گنویراث(. سیکودک )م یمصرف آت

                                                           
1. Schultz              2. quality of children             3. Becker 

4. Robinson             5. Razin and Sadka              6. Cigno 
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اش باه  یو تالش خود در طاول زنادگ   ین سعیتواند با بهتریک فرد میکه  ییمقدار کاالها

ن. در مجماوع آنچاه از   یافت شده از والاد یدر یمال یهازان کمکیدست آورد با توجه به م

در  ساالمت فرزندان که باه شاکل    یة انسانیت از: سرماعبارت اس، ت مدنظر قرار داردیفیک

 ت باالتر است.یفیتر معادل با کن فرزند سالمیبنابرا، افته استیتبلور  نهاآ

ان یا م 1قبل از آن و در ارتباط با کاالها بحث تباادل  سالها (1166) 1فریهرشل که درحالی

ا شد تا اقتصاددانان باا  ینه مهیزم، ده بودیان کشیة بنگاه به میت را در قالب نظریفیت و کیکم

ان یا راجع باه وجاود تباادل م   ی، و اقتصاد بارور یانسان سرمایهدگاه ین بحث با دیب ایترک

البتاه بکار   ، کنناد  یپردازهیو نظر یک خانواده اقدام به الگوسازیت فرزند در یفیت و کیکم

 عناوان  بهت توجه کرد و آن مقاله یفیبه موضوع ک یاش از باروریل اقتصادی( در تحل1154)

ن مقولاه  یا اختصااص باه ا   یطاور جاد   شود اما باه ینه محسوب مین زمین مطالعه در ایاول

 یل کارد ولا  یا را تحل یموضاوع باارور   یفیتوص صورت بهنداشت. بکر در آن مقاله عمدتاً 

 ت ارائه نکرد.یفیاز ک یکامل یالگو

ش ین است که چگونه با افازا یات فرزند یفیو مطرح شدن موضوع ک یریگاساس شکل

گاذارد بادون آنکاه    ینرخ زادوولد رو به کااهش ما  ی، درآمد جامعه در طول رونق اقتصاد

مهام در ماورد کااهش     یینهاای از تب یکا یشاود. درواقاع    یتلق 7پست یفرزند به مثابة کاال

کناد چراکاه ظااهراً    یما  تأکیاد ت یفیبر مهم بودن عامل ک یدر دوران رونق اقتصاد یبارور

ن یا ا کاه  درحاالی و درآمد دال بر پست بودن تعداد فرزناد اسات    یان باروریم یرابطة منف

ی فرزنادان  بارا  یکین نزدیچ جانشیموضوع با نظر بکر در تنافر قرار دارد چون به باور او ه

ش درآماد موجاب   ین استدالل کارد کاه افازا   یتوان چنی( و لذا نم1117وجود ندارد )بکر، 

                                                           
1. Hirshleifer 

به این معناست که با افزایش مقدار یک متغیر مقدار متغیر دیگر کاهش یابد. ( میان دو متغیر Trade-off. وجود تبادل )1

 گیرد.شود و جای آن را مییک عامل با بزرگ شدن خود منجر به تحلیل رفتن عامل دیگر می، به عبارت دیگر

 یابد.آن کاهش می( به کاالیی گویند که با افزایش درآمد فرد یا خانواده تقاضا برای inferior good. کاالی پست )7
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ش یشود. درواقع ادعا آن است که با افازا یر کاالها و خدمات میسان شدن فرزند با یگزیجا

رابطة درآمد و  یدر مطالعات تجرب که اینل یشود اما دلیاد میز زیفرزند ن یدرآمد تقاضا برا

ت فرزناد  یا فیک یاد درآمد تقاضا براین است که با ازدیظاهر شده ا یمنف صورت به یبارور

لاذا در مجماوع در   ، ت تباادل وجاود دارد  یا فیت و کیا کمان یا ابد و چون مییش میز افزاین

 (.1711)مهربانی،  تر استباالتر تعداد فرزندان کم یدرآمدها

ت فرزنادان باه اخاص    یفیت و کیان کمیوجود تبادل م ا عدمیت موضوع وجود یاما اهم

ن یا ا یاتیا ت حیسات؟ نقاش و حساسا   یت فرزناد باشاد در چ  یفیکه سالمت نماد ک یزمان

ک یا د یا تردید. با یا نماین تعداد فرزند رخ ما یین بر سر تعیزوج یسازمیموضوع در تصم

ل یا کاه تما  ین است که انسان در مورد تعداد فرزناد یوان ایزکنندة انسان از حیمتما یژگیو

کناد از  ین ما یای خود اوسات کاه تع   یادیار زیرد و تا حد بسیگیم تصمیمدارد داشته باشد 

 یزیا نه صارفاً غر ین زمیوان در ایح که درحالیبا چه تعداد عضو برخوردار باشد  یاخانواده

 نهاا نجاا ساالمت( آ  یت )در ایا فیان تعاداد فرزنادان و ک  یا ن اگر واقعاً میبنابرا، کندیرفتار م

 ار برجسته خواهد بود.ین ارتباط بسیت ایدر آن صورت اهم، برقرار باشد یارتباط

ن حاال دوساتدار   یسالم دارناد اماا در عا    یداشتن فرزندانل به یگمان تمام افراد تمایب

 کاه  ایان خواهند فرزناد داشاته باشاند و هام     یهم م یعنیز هستند. یفرزند از لحاظ تعداد ن

ت فرزند با کاهش یش کمیز باشد. حال اگر افزایسالم ن یا روانی یفرزندشان از لحاظ جسم

نجاسات کاه مساالة    یا، هماراه باشاد  ف وضع سالمت یتضع صورت به مثالً نهاآ یفیسطح ک

 یم هام بارا  ین تصام یا ین تعداد فرزند محل بحث بوده و خروجییبر سر تع یسازمیتصم

ن یا کاه ا  یتا یبناا باه اهم   سو یکن از یبنابرا، ساز خواهد شدخانواده و هم جامعه سرنوشت

ش یر که بیکشور در چند سال اخ یتیاست جمعیر سییرو تغیگر پید یموضوع دارد و از سو

اماد افازوده   یشود تا پین مطالعه تالش میدر ا، دارد تأکیدش تعداد فرزندان یش بر افزایاز پ

شود تاا در   یبررس نهات سالمت آیر وضعییت فرزندان در خانواده از لحاظ تغیشدن بر کم

پاساخ دادن   یرو در پا  شیق پیرو تحق نین امر راهگشا باشد. از ایمرتبط با ا گذاری سیاست
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ن معنا که یشان تبادل وجود دارد به اان تعداد فرزندان و سالمتیا میسؤال است که آن یبه ا

ن مقاله در یا یکند؟ چارچوب کلیتنزل م نهاش تعداد فرزندان سالمت آیافزا درصورتا یآ

 افته است.ین ین پرسش تدویروشن ساختن پاسخ ا یراستا

 ينة تجربیشیپ

ت فرزند انجام شده اسات  یفیت و کیرابطة کمراجع به موضوع  یادیبا آنکه مطالعات ز

اناد  ت قرار دادهیفیار کیکودکان را مع یلیو تحص یت و عملکرد آموزشیوضع نهاکه غالب آ

، 6؛ اساتفورد 1180، 0؛ گاومز 1181، 7کیا بل؛ 1184، 1نیگ و ولپی؛ روزنزو1138، 1یتر ی)د

؛ 1446، 1انیا ؛ ک1111، 8یو؛ گو و وان1111، 3؛ هانوشک1181، 5؛ بهرمن و همکاران1183

( امااا 1443، 11؛ پااارک و چونااگ1445، 11انویاادلپ-؛ کاساارس1446، 14نیگااوکس و مااائور

ک یا د یالبتاه شاا  ، در مورد سالمت کودکان ارائه شده است یار معدودیشواهد بس متأسفانه

 یساه باا عملکارد آموزشا    یسانجش وضاع ساالمت کودکاان در مقا     ین امر دشواریل ایدل

 یبار مبناا   مثالًل یت تحصیتوان براساس وضعیم یآموزش را به راحترا سطح یست؛ زنهاآ

 ن کار ساده نخواهد بود.  یدر مورد سالمت ا یکرد ول یریگاندازه یلیکارنامة تحص

کودکاان   یاشتغال مادران بر چاق اثر( در مطالعة 1441و همکاران ) 17گین حال فرتیبا ا

بار وزن   یاز لحااظ آماار   یمعنا یاماا با   یمنف اثرمشاهده کردند که تعداد فرزندان خانواده 

 یوپیا ات ییروساتا  یخانوارهاا  یکه رو یا( در مطالعه1445) 10نین کالیکودک دارد. همچن

ه فرزندان یت تغذیافت که اضافه شدن تعداد فرزندان موجب بدتر شدن وضعیانجام داد در

 دارد.یرا از رشد بازم نهاتر شده و آجوان

                                                           
1. De Tray          2. Rosenzweig and Wolpin           3. Blake 

4. Gomes          5. Stafford                      6. Behrman 

7. Hanushek         8. Guo and VanWey               9. Qian 

10. Goux and Maurin   11. Caceres-Delpiano               12. Park and Chung 

13. Fertig          14. Collin 



 65شماره، دهمپانز سال، پژوهشی رفاه اجتماعیا فصلنامة علمی  

 

145 

 یچارچوب نظر

مشاهده کارد   یتوان در متون اقتصادیت فرزندان را میفیت و کیل رابطة کمیتحل یمبنا

ن( یت خانواده )والدیمطلوب یسازنهیشیة اقتصاد خرد در قالب بیبا استفاده از نظر نهاکه در آ

ح یتوضا  نهاا ت آیا فیدر مورد تعداد فرزندان و ک یسازمیت بودجه تصمیبا توجه به محدود

ت کودک را باه شاکل   یفیت و کی( کم1137س )یلی( و و1137) سیشود. بکر و لوئیداده م

ت خانواده کردند و از آن موقاع باود کاه لحااظ کاردن      یدو آرگومان مجزا وارد تابع مطلوب

، 1ل داد )بکار و تاومز  یر مطالعاات بکار را تشاک   یناپذ ییجزء جدا یل باروریت در تحلیفیک

ر ارائاه  یا ز صاورت  بهت خانواده یمطلوبن اساس تابع ی(. بر ا1117، ؛ بکر1188، ؛ بکر1135

 شود.یم

(1)                                                            
از خاود داشاته    یا فرزنادان یا ل دارند تاا فرزناد   یدر مقدمه ذکر شد که افراد متأهل تما

ت یا مطلوبت وارد تاابع  یک عامل مؤثر بر مطلوبی عنوان به( Nرو تعداد فرزند ) نیباشند. از ا

از  یل باه برخاوردار  یا ن به تبع بحاث ارائاه شاده در ماورد تما    یخانواده شده است. همچن

( حضاور دارد کاه   1ت )یا ز در تاابع مطلوب یا ( نQت فرزند )یفیک، ت و سالمیفیفرزندان با ک

ر کاالهاا و  یانگر مقادار ساا  یا ز بیا ن Zر است. ین متغیاز هم یدرواقع سالمت فرزندان نماد

لحاظ    مت یبا ق یبیترک یک کاالی صورت بهکنند و ین مصرف میلداست که وا یخدمات

 شود.  یم

ن منظاور  یا یشود. برایل مید بودجة خانوار تکمیمسالة رفتار خانواده با وارد ساختن ق

نماد درآماد خاانواده در نظار گرفتاه      عنوان به Iت و یفیک واحد کینة ثابت یهز عنوان به   

 شود.یف میر تعریز صورت بهت بودجة خانواده یمحدودن وصف یشوند. با ایم

(1)                                                 
شاود و  یکاه صارف فرزنادان ما     هاایی  هنا یکال هز ، دهد که مجماوع ید نشان مین قیا

                                                           
1. Tomes 
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دجاه آن  د بویا ن قیا خاص ا یژگین با درآمد خانواده برابر است. ویوالد یمصرف ی ها هنیهز

ت )دو یا فیت و کیا کمی، نة رفتار فارد یاقتصاد خرد در زم یهابرخالف تمام تحلیلاست که 

ن امار  یا شاوند. ا ید بودجه ظاهر میدر ق مضرب صورت بهت( یمؤلفة موجود در تابع مطلوب

نباشاد.   ی( خطا 1ت )یا موجود در تابع مطلوب ید بودجه نسبت به کاالهایشود تا قیسبب م

 یل تقاضاا بارا  یا ار مهام در تحل یجة بسیک نتیفرزند  تیفیت و کیکم یبندفرمول گونه این

ت و یا کمی، لا ین چارچوب تحلیت است. در ایفیت و کیکم 1فرزند دارد و آن کنش متقابل

مات از  ین دو قیا ک از ایا  کاه هار   یژگین ویبرخوردارند با ا 1هیمت سایت هر دو از قیفیک

( 1ت )یا تاابع مطلوب  یحداکثرسااز جه با استفاده از ین نتیرد. ایپذیم تأثیرگر یر دیمقدار متغ

 شود.یح داده میل توضیط مرتبه اول ارائه شده در ذی( و در قالب شرا1د )ینسبت به ق

(7)                                               
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باا   یرابطاة مثبتا  (   ت فرزناد ) یا ة کمیمت ساا ین است که قین برهم کنش چنیوصف ا

 اثار ت فرزنادان  یا طاور مثبات از کم   ز باه یا ( ن  ت )یا فیة کیمت سایت فرزندان دارد و قیفیک

( رخ Nت فرزنادان ) یا در کم ییزاش برونیثابت باشند اما افزا Iو     ،  رد. به فرض یپذ یم

ت کااهش  یا فیک یاد شده و به تباع آن تقاضاا بارا   یت زیفیة کیمت ساین صورت قیدهد. در ا

ب که کااهش  ین ترتیافتد به ایرات اتفاق مییه دور دوم تغیوانفعال اول ن فعلیابد. پس از ای یم

د یا تعاداد فرزناد دوبااره رو باه تزا     یت منجار شاده و تقاضاا بارا    یمت کمیت به افت قیفیک

ت یا فیشود و باازهم ک یت میفیمت کیش قیر مجدداً موجب افزاین متغیش ایگذارد. اما افزا یم

ن یا حاصال شاود باا ا    یدیا کند تاا تعاادل جد  یدا میقدر ادامه پند آنین فرآیاابد. ییکاهش م

طاور   باه  نهاا ت آیا فیباوده اماا ک   یش از تعادل قبلید تعداد فرزندان بیتفاوت که در تعادل جد

                                                           
1. interaction 

2. shadow price 
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 .1توان نشان دادیز مین ینمودار صورت بهن تحوالت را یمتوسط کمتر از حالت قبل است. ا

 یب باا دو منحنا  یا شوند که باه ترت یمشاهده م CDو  ABد بودجة ی( دو ق1در شکل )

اسات   م شدهیترسای  گونه مماس هستند. شکل به 1Eو  4Eدر دو نقطة  1Uو  4U یتفاوت یب

ن صاورت  یا را در ایا د بودجه است زیدو ق یش از انحنایب یتفاوت یب یهایمنحن یکه انحنا

باشاد در آن   یتین وضعیچن ها عکسیمنحن یوجود دارد. اگر انحنا یحل داخل است که راه

اتفاق خواهاد افتااد کاه     ین حالت زمانیو ا 1وجود خواهد داشتای  شهحل گو صورت راه

 گر باشند.  یکدی یک برایار نزدین بسیت دو جانشیفیت و کیکم

م یبه خاط مساتق   یتفاوتیب یشتر باشد منحنیر بین دو متغیان ایم ینیهرچه درجة جانش

ن اسات کاه   یا ا، م شاکل باه آن توجاه شاده    یکه در ترس یگرید یژگیشود. ویتر مکینزد

 .7بودجه نسبت به مبدأ مختصات حالت تحدب دارند یهایمنحن

ت یا فیت و کیا از کم یبیاست و خانواده ترک ABخط بودجة  یو رو 4Eه در یتعادل اول

ل یا دل تواند باه یم مثالًتعداد فرزند )که  یزاش برونیکند. به دنبال افزایفرزند را انتخاب م

ت طباق  نهایا ت در یا فیمات ک یش قینشاده باشاد( و افازا    ریزی برنامهناخواسته و  یباردار

طاور مشاترک    به 1Eشود. تعادل یحاصل م 1Eکه مورد بحث قرار گرفت تعادل در  یلیتحل

ن معناست که سطح درآمد خاانواده همچناان   یقرار دارد و به ا CDو  ABخط بودجة  یرو

ت اسات  یا شاتر باه نفاع کم   یت بیا فیت و کیا ب کمیا ترک 1Eت یثابت است. اکنون در وضع

 ن مطلب صادق بود.یعکس ا 4Eدر تعادل  که درحالی

                                                           
 شود.ناچیز یا ثابت در نظر گرفته می Zمتغیر ، منظور ترسیم شکل . به1

 کند.خانواده از میان کمیت یا کیفیت یکی را انتخاب می، ایحل گوشه . در راه1

 اثبات شده است.. در پیوست این ویژگی 7
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 ت )سالمت( فرزندانیفیت و کیان کمی( تبادل م1شکل )

تواناد   کمیت و کیفیت وجود دارد و این تقابل می شود که تقابلی میانبنابراین مشاهده می

توضیح دهد که چرا کاهش قابل توجه باروری معموالً باا افازایش زیااد آماوزش، ساالمت و      

سایر معیارهای کیفیت فرزندان همراه است. به باور بکر این بر هام کانش همچناین توضایح     

(. در ایان  1188ر دارناد )بکار،   ای منفی با یکادیگ دهد که چرا غالباً کمیت و کیفیت رابطهمی

کیفیت و قیمت زمان، رابطة منفای درآماد و بااروری را تبیاین      -چارچوب نهایتاً تقابل کمیت

ومیار کودکاان اسات و ناه      کنند. به عبارت دیگر کاهش باروری نه مناتج از کااهش مارگ   می

ت )تعداد است بلکه هر دو نتیجة افزایش قیمت کمی ومیر ناشی از کاهش باروری کاهش مرگ

( چراکه با لحاظ کردن کمیات  1117فرزند( و بر هم کنش میان کمیت و کیفیت هستند )بکر، 

صورت ضارب در یکادیگر در قیاد بودجاة خاانواده، تغییارات تعاداد و کیفیات          و کیفیت به

اسات باعاث ایجااد     1فرزندان که حاصل تغییر درآمد یا هزینة زمان والادین باه اخاص ماادر    

 شود.ر هزینة نهایی کمیت و کیفیت فرزندان میزا دتغییرات درون

                                                           
 شود.عنوان عاملی مؤثر بر قیمت فرزند یاد می فرصت زمان والدین یا مادر به از هزینه، اقتصاد باروری منابع. در 1
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ک یا  صاورت  بهت در واقع یفیت و کیان کمیتقابل م سو یکاز آنجا که از ، ن وصفیبا ا

گار ساالمت   ید یکناد و از ساو  یت جلوه ما یفیت به سمت کیاز کم یرابطة علت و معلول

اسااس  ن یه بار هما  یآزماون فرضا   یاصال  یلذا الگاو ، ت استیفیاز شقوق ک یکیفرزندان 

ه یآزماون فرضا   منظاور  باه ماورد اساتفاده    یتجربا  ین معنا که الگاو یشود. به ایمشخص م

 ح خواهد شد.یست تصرنهااز تعداد آ یکه در آن سالمت فرزندان تابع یامعادله صورت به

  روش

 یریگ وة نمونهیحجم نمونه و شی، جامعه آمار، قیروش تحق -1

ارائاه  ، آن یبارا  یسااز میفرزناد و تصام   تیا فیت و کیا ق در رابطه با کمیبخش مهم تحق

تحقاق   منظور بهالگوست.  ینظر ینیبشیت با پیسة واقعیه و مقایو آزمون فرض یشواهد تجرب

 یعاد یشهر تهران که در مدارس دولت ییة چهارم ابتدایآموزان پااز دانشای  نهنمو، ن هدفیا

نتخااب چناد جنباه دارد: اوالً    ن ایا ل ایا شاود. دل یگرفتاه ما  کار  بهاند ل بودهیمشغول به تحص

ط یباه شارا   نهاآ ین صورت وابستگین باشند چون در ایین پایدر سن االمکان حتید یفرزندان با

ت یا توانناد واقع  یوسال بهتار ما   سن  ند. کودکان کما تهافیشتر است و هنوز استقالل نیخانواده ب

ل یا دل هماین  باه را منعکس سازند.  نهات آیفیموجود در مورد رابطة تعداد فرزندان خانواده و ک

 انتخاب شدند نه کودکان محصل در مقاطع باالتر. ییآموزان مقطع ابتدادانش

 1عمل شد. برای این منظور از مطالعة اسارائیل  1کوکرانبه روش ، تعیین حجم نمونه منظور به

ساطح  ( استفاده شد که برای مقادیر مختلف جامعة آماری و درجات دقات گونااگون در   1441)

% حجم نمونه را مشخص ساخته است. طبق گزارش او با درجة دقت )درجة خطاای  16اطمینان 

عضاو باه    144444عضاو و کمتار از    64444ای با حداقل و برای جامعه ±%7گیری( برابر  نمونه

 80635وپارورش شاهر تهاران     ادارة کل آماوزش جا که طبق اعالم از آن نمونه نیاز است. 1483

                                                           
1. Cochran 

2. Israel 
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آماوز از سراسار    داناش  1110رو تعاداد   از این، اند پایة چهارم ابتدایی ثبت نام کردهآموز در دانش

 پیمایش شد. نهاحجم نمونه انتخاب و با آ عنوان بهشهر تهران 

ق یا از طرشاان   های هن خانوادیآموزان و همچنسالمت دانش یژگیاطالعات مربوط به و

ب یا ن ترتین کار بدی. نحوة انجام اشده است یآورو با مراجعه به مدارس جمع نامه پرسش

و بادون   یطور تصادف وپرورش شهر تهران به آموزش 1گانةک از مناطق نوزدهیبود که در هر

  ها نامه پرسشک مدرسة دخترانه انتخاب شد و یک مدرسة پسرانه و ی یهرگونه مالحظة قبل

شان اطالعات درخواست نیآموزان قرار داده شد تا والدار دانشیمعلمان در اخت یبا همکار

 ند. یدرج نما نهاشده را در آ

ت کودکان مربوط یفیبه ک، ن مطالعهیمورد استفاده در ا یرهاین دسته متغتری مهماز  یکی

شود کاه  یت مشاهده میفیک-تینة تبادل کمیدر زم یاست. با مرور مطالعات در سطح جهان

 یژگا یا افراد تعلق دارد. ویآموزان دانش یت به جنبة آموزشیفیک یریگاندازه یارهایتمام مع

ار یا انجاام شاده در اساتفاده از مع    شهایاز پژوه یاریق حاضر با بسیزکنندة تحقیمتما کامالً

 ت کودکان است.یفیسنجش ک یسالمت برا

اسات   یمختلفا  های هپوشش دادن جنب، تیفیک یارهایبه مع یبخش در تنوع یزة اصلیانگ

اساتفادة محاض از    یهاا ن امر در ضاعف یل ایاند. دلمرتبط یانسان سرمایها یکه با سالمت 

از آموزش کودک ارائه داد تا نشان دهاد   یلی( تحل1183) 1ار آموزش نهفته است. بهرمنیمع

کند کاه باه طارز    ین ادعا میست. او همچنیت کودک نیفیک یبرا ین قویک جانشیآموزش 

ت کودک است بدان معنا کاه  یفید کیدة مهم در تولنهاک یشود آموزش یتصور م یاگسترده

ت کودک دارد اماا  یفیبا ک یادیار زیآموزش ارتباط بس، طیر شرایکسان بودن سای درصورت

سات. کودکاان هام در درون    یکساان ن یان کودکاان  یا ط در میر شارا یساا  یواقعا  یایدر دن

                                                           
به مدارس این دو ، 17و  14. به دلیل بروز برخی موانع مانند همکاری نکردن ادارات آموزش و پرورش دو منطقة 1

 آموزان این دو منطقه در نمونه قرار ندارند.ه نشد و لذا دانشمنطقه مراجع

2. Behrman 
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ره باا  یا ک و غیا ژنتتهاا،  از لحااظ موهب  یتفاوت قابل تاوجه   ها هن خانوادیو هم ب  ها هخانواد

باه آماوزش    یگاذار هیشاوند. اگار سارما   یوارد مدرساه ما   تهان تفاویگر دارند و با ایکدی

گااه ممکان   آن، ا را جباران کناد  یها و موجود تهاموهب گونه اینع یص داده شود تا توزیتخص

   (.1183ی کیفیت کودک نباشد )بهرمن، برا یخوب یلیندة خیاست که آموزش نما

  ها هسنج -2

ش یانساان را افازا   یمنادیها ق است که تمام اناواع توان ین تحقیبستة ار وایمتغ سالمت:

ز یشود. خدمات سالمت نیانسان در نظر گرفته م یاز اساسیک نی عنوان بهدهد و به حق  یم

دهاد   یش ما ینده افزایحاضر و هم در آ درحالرا هم  یت منابع انسانیفیک، همچون آموزش

ار یا ت فرزناد از مع یا فیک-تیا آزماون رابطاة کم   ن دری(. بناابرا 1111و همکاران،  1سیلی)گ

 متناساب باا  وزن ، 1سان  متناسب باا اند از: قد سالمت با سه شاخص استفاده شد که عبارت

 لوگرم به مجذور قد برحسب متر(.ی)نسبت وزن برحسب ک 0یو شاخص تودة بدن 7سن

اند کاه  دادهر نشان یاخ های هدر ده ینیو بال یاز مطالعات مربوط به حوزة درمان یاریبس

کننادة   ینا یبشیپا  یارهاا یمع ین و شاخص تودة بادن ین معیوزن در سن، نین معیقد در سن

 ی هاا  هجنبا  یقد و شاخص تودة بادن  .ر هستندیوم و مرگ یماریخطر ابتال به ب یبرا یمؤثر

ه یاز تغذ یک شاخص خالص و نه ناخالصیسنجند. قد یه و سالمت را میمختلف سوءتغذ

گر شاخص ید یکند. در سویه در گذشتة افراد را منعکس میاز تغذ یعنة تجمیشیاست و پ

 .(1113، 6)فوگلکند یه را منعکس میتغذ یت کنونیعمدتاً وضع یتودة بدن

اسات؛   یقاد در دوران بزرگساال   یبارا  یکنندة خاوب  ینیبشیپ یقد کودک تا چهارسالگ

  شیاز پا  صاورت  باه ن فرض را مطارح سااخته اسات کاه قاد بزرگسااالن       یکه اای  گونه به

کاار بزرگساال در    یرویا ت( نیا فی)ک یورشود و بهرهین مییتع یشده در دوران کودک نییتع

(. 1447کناد )شاولتز،   یدرست به همان شکل که آموزش عمل ما ، دهدیش مینده را افزایآ

                                                           
1. Gillis                  2. height for age         3. weight for age 

4. Body mass index (BMI)      5. Fogel 
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و ماردان   سااله  61تاا   04 یکند از مردان نروژیرا ارائه م ین شواهدی( همچن1113فوگل )

ان یا م که اینبر  یمبن، اندرفته نشدهیدر ارتش پذ یماریل بیکه به دل ییکایسالة آمر 01تا  17

 وجود دارد. یمزمن رابطة منف یماریزان ابتال به بیا میر یوم قد و خطر مرگ

بلندمادت   یاریا مع عناوان  باه سان را   متناسب باد بتوان شاخص قد یشا، ن اوصافیبا ا

سالمت  یمدت براار کوتاهیسن را مع متناسب باو وزن  یسالمت و شاخص تودة بدن یبرا

 ساله 14استفاده تمام مشاهدات مربوط به کودکان  در نظر گرفت. از آنجا که در نمونة مورد

 ت استفاده شد.یفیار کیمع عنوان به نهالذا صرفاً از قد و وزن آ، بود

بر سالمت کودک  یگذارتأثیرکه در  یرین متغتری مهمن و یاول تعداد فرزندان خانواده:

ه انتظاار  یتعداد کل فرزندان موجود در خانواده بود. براساس فرضا ، مورد توجه قرار گرفت

ر سطح ساالمت کودکاان باا افات مواجاه شاود. عالمات و        ین متغیش ایرفت که با افزایم

 سازد.یمشخص مه را یبر سر فرض یریگمیتصم، رین متغیب ایضر یآمار یمعنادار

ن یآماوزش والاد  ، تیا فیک -تیا ل تباادل کم یتحل یاقتصاد یدر الگون: یآموزش والد

ن به ینة زمان والدیاز هز یمت فرزند تابعیکه اشاره شد ق گونه همانرا یدارد؛ ز ینقش اساس

ن دارد. تصاور  یبه سطح آموزش والد یادیز یز وابستگیر نیاخص مادران است و عامل اخ

ز نسابت باه   ین ینگرش متفاوت، اندکه از لحاظ سطح آموزش با هم متفاوت ینیشود والدیم

 1یان و مهرباان ی( و احماد 1711) 1یت فرزناد داشاته باشاند. مهرباان    یا فیت و کیب کمیترک

جه دسات  ین نتیفرزند؛ به ا یو تقاضا برا ی( در برآورد خود از عوامل مؤثر بر بارور1711)

ت وجود داشاته  یفیت و کیان کمیم یارد. حال اگر تبادلد یمنف اثرن یافتند که آموزش والدی

 ت فرزند برخوردار باشد.یفیمثبت بر ک اثرن از یرود آموزش والدیانتظار م، باشد

 ساالهای  مجماوع تعاداد  ، کاودک  یفا ین ساطح ک یای ن در تعیت آموزش والدیبنابر اهم

ق یا تحق یونیرگرسا  ی مادلها در  یگار یر مستقل دیز متغیآموزان نآموزش پدر و مادر دانش

                                                           
1. Mehrbani 

2. Ahmadian and Mehrbani 
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طاور   باه  نهاک از آین و نه آموزش هریل استفاده از مجموع آموزش والدیک دلیبوده است. 

 ن است.یان آموزش زوجیم یحاصل از همبستگ یخطاز بروز هرگونه هم یریجلوگ، مجزا

 یتیت کودک اهمیفیت کین وضعییط مادر در تعیمشخصات و شرا سن و اشتغال مادر:

باه تفااوت    مسائله ت در مورد پدر وجود نادارد.  ین درجه از اهمیا که درحالیدارد؛  یاتیح

ن توساط ماادر   یا آوردن فرزند و پرورش او مربوط است. حمل جنا ین در به دنینقش زوج

و مراقبت از کاودک برعهادة ماادر     یز غالب نقش والدگریمان نیرد و پس از زایگیانجام م

زان از زماان  یا آورد و چه میا میند خود را به دنفرز ین موضوع که مادر در چه سنیاست. ا

زان یا شود تاا سان ماادر و م   یدهد موجب میموجود خود را به پرورش فرزند اختصاص م

ن در یز به مؤثر بودن زماان والاد  یت اشتغال مادر نیابد. اهمیت یاشتغال او در بازار کار اهم

ن باه اخاص   ی(. زمان والاد 1185، 1گردد )ولف و بهرمنیدر کودکان برم یگذارهیامر سرما

ن هرچاه  یبناابرا ، ا سالمت کودک داشاته باشاد  یت یفیکننده در ک نییتع یتواند نقشیمادر م

از  یزان کمتار یا م، را به فرزندش اختصااص دهاد   یزمان کمتر یت شغلیل فعالیمادر به دل

رفات اشاتغال   یرو انتظاار ما   نیشود. از ایگرفته مکار  بهت کودک یفید کیدة زمان در تولنها

ر یا ک متغیاشتغال مادر از  اثر یبررس منظور بهت فرزند داشته باشد. یفیبر ک یمنف اثرمادران 

 پرداخت استفاده شد.یزان اشتغال مادران برحسب تعداد ساعت کار در هفته میکه به ثبت م

ت کودکاان را  یا فیک یریپذاثراز  یگریتواند بخش دیز مین یتیجنس تهایتفاو: تیجنس

ت در ی( جنسا ی)تصانع  یر مجااز یا متغ، ن تفااوت یا در نظر گرفتن ا منظور بهح دهد. یتوض

آماوز  ب است کاه اگار داناش   یترت نیقرار گرفت که نحوة سنجش آن بد یونیرگرس ی مدلها

صافر  ، دختار باودن   درصورتشود و یر در نظر گرفته مین متغیا یک برایعدد ، پسر باشد

 شود.یداده م

ر یه باا شا  یا تغذ، وارد شد یونیکه در معادالت رگرس یگریعامل د :1ر مادریه با شیتغذ

                                                           
1. Wolfe and Behrman 

2. breastfeeding 
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ر ماادر سانجش   یه شدن کودک با شی( تغذههایمدت زمان )تعداد ما صورت بهمادر بود که 

ن یا ل ایا د دلین عامل موردتوجه قرار نگرفته است. شاا یا، افتهیشد. در تمام مطالعات انجام 

شاتر بار   یر ماادر ب یت باشاد؛ چارا کاه شا    یا فیار کیا مع عنوان بهاستفاده از آموزش ، اغماض

ر یه باا شا  یت تغذیاز اهم یان خالصهییو سالمت کودک مؤثر است. تب یجسمان یگیهاژیو

م یا را در رژ یة مهما یا تواناد منباع تغذ  یر مادر ما ین است که شیت فرزند چنیفیمادر در ک

لاذا  ، دکنا یبدن کودک ما  یستم دفاعیبه س یادین کمک زیکودک فراهم کند. همچن ییغذا

رسااند )هاافمن و   یما  یاریا کاودک   یسازد و به بقایرا افزون م یماریمقاومت در برابر ب

، ر ماادر یه باا شا  یا ت از تغذیا ن مطالعاات در حما یتراز جامع یکی عنوان به(. 1180، 1لمفر

دة یا چک 1444ش از ین محققان بی( اشاره کرد. ا1443) 1پ و همکارانیا یتوان به بررس یم

و مطالعه کردند.  یر مادر را بررسیه با شیافته در رابطه با تغذیانجام  شهایپژوهقات و یتحق

باه  ، ر مادریه با شیاز سابقة تغذ ین قرارند که برخورداریق از این تحقیا های هافتین تری مهم

، مفارط  یچااق ، ک و دویا ابات ناوع   یل دیا هاا و اخاتالالت از قب  یماریاز ب یاریکاهش بس

ان یا م یان مشخص شد که رابطاه یشود. همچنیره منجر مینوزاد و غ یسندروم مرگ ناگهان

 کودک وجود ندارد. یر مادر و عملکرد ادراکیه با شیتغذ

ط خاانواده باشاد و بار    یکنندة شرا توانست منعکسیر که میمتغ آخرین درآمد خانواده:

مثبت درآمد خاانواده   اثر یمختلف یدرآمد بود. در مطالعات نظر، بگذارد اثرت فرزندان یفیک

اناد.  ناه متفااوت  ین زمیا در ا یت فرزندان نشان داده شده است هرچند شواهد تجربیفیبر ک

ر درآمد خانواده که عباارت اسات از مجماوع    یمتغ یونیرگرس ی مدلهاکامل کردن  منظور به

ه مورد استفاده قارار گرفات. اماا از آنجاا کا     ، خانواده یر منابع درآمدیزن و سا، درآمد مرد

از ، آمد ین به وجود میر با آموزش والدین متغیارتباط ا علت ی بهخط ممکن است مشکل هم

 ن وارد معادالت شد.یر آموزش والدیر درآمد با حذف متغیرو متغ نیا

                                                           
1. Huffman and Lamphere 

2. Ip  
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  ها هل دادیتحل -3

 یونیبر روش برآورد معادالت رگرسا  یمبتن  ها هل دادیه و تحلیوة تجزیش، ن وصفیبا ا

، نیآماوزش والاد  ، مستقل مانند تعداد فرزنادان خاانواده   یرهایمتغ اثر، ن اساسیاست. بر ا

وابساته   یرهاا یه و درآماد خاانواده بار متغ   یا ت تغذیوضاع ، ت فرزناد یجنسا ، اشتغال مادر

ن زده شد. سپس با اتکاا باه   یتخم یونیرگرس ی مدلهاسالمت کودکان( در قالب  یارهای)مع

ه قضاوت شد. الزم به ذکر یدر مورد فرض ،ب به دست آمدهیضرا یآمار یعالمت و معنادار

وجاود   نهاا انس در آیا وار یهستند و مشاکل ناهمساان   یاز نوع مقطع  ها هاست که چون داد

استانداردشادة   های واریانسارها و کیاز انحراف مع یونیلذا در برآورد معادالت رگرس، دارد

 استفاده شده است.   1وست -ییویبه روش ن یسازگار با ناهمسان

 ها هافتی

 قیتحق یرهایف متغیتوص -1

( 1ق )اعم از وابسته و مساتقل( در جادول شاماره )   یتحق یرهایمتغ یفیاطالعات توص 

و  1781رهاا در اسافندماه   ین متغیا مربوط باه ا  های هداد یآورند جمعیارائه شده است. فرآ

 ت است.ی( قابل رؤ1نمونه در جدول ) یفیل شد. آمار توصیتکم 1714ن یفرورد

 رات سالمت کودکانییتغ ينیب شیمستقل در پ یرهاینقش متغ يبررس -2

تعاداد فرزنادان در    اثرج برآورد تابع سالمت و ینتای، ونیج معادالت رگرسیمطابق با نتا

 شود.   یت ارائه میفیک یارهایک معی( به تفک0( و )7)، (1جداول )

  

                                                           
1. Newey-West 
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 نهاآ های هشهر تهران و خانواد یية چهارم ابتدایآموزان پادانش يفی( آمار توص1جدول )

 M Md Max Min SD n ریمتغ
  آموزان:مشخصات دانش

 1161 11/8 14 80 76 3/76 لوگرم(یوزن )ک

 184 41/4 1 55/1 0/1 78/1 قد )متر(

 168 83/7 33/1 01 86/13 57/18 یشاخص تودة بدن

 1158 13/8 4 75 11 5/18 ر مادر )ماه(یه با شیتغذ

  :ها هخانوادمشخصات 

 1187 16/4 1 8 1 15/1 تعداد فرزند

 1141 46/0 4 11 11 6/11 آموزش پدر )سال(

 1133 33/7 4 11 11 1/11 آموزش مادر )سال(

اشتغال مادر )سااعت در  

 هفته(
41/8 4 31 4 65/13 1161 

 1153 13/6 4 74 4 68/1 اشتغال مادر )سال(

 1111 66/6 13 31 01 8/01 سن پدر

 1131 15/6 10 54 75 0/75 مادرسن 

هازار   14درآمد خانواده )

 ال(یر
5/311 644 6144 84 1/607 1408 
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 تعداد فرزندان بر قد کودک اثر( 2جدول )

  يونیرگرس ی مدلها  

 (4) (3) (2) (1) مستقل یرهایمتغ

 -445/4*** تعداد فرزندان خانواده

(51/1-) 

445/4- 

(6/1-) 

445/4- 

(0/1-) 

***441/4- 

(1/1-) 

 نیآموزش والد
 

*441/4 

(5/1) 

**441/4 

(0/1) 
 

 سن مادر
 

*441/4 

(5/7) 

*441/4 

(7/7) 

*441/4 

(1/7) 

 اشتغال مادر 

 )ساعت در هفته(
  

4441/4- 

(0/4-) 

4447/4- 

(1/1-) 

 تیجنس
  

448/4 

(1/1) 

448/4 

(1/1) 

 ر مادریه با شیتغذ
   

6-14×1/8 

(1/4) 

 درآمد خانواده
   

*6-14×8/1 

(7/7) 

 7/1* عدد ثابت

(0/131) 

*1/1 

(3/61) 

*1/1 

(7/61) 

*7/1 

(5/61) 

 
1
 

447/4 471/4 4741/4 405/4 
n 137 160 173 351 

 هستند. tب آمارة یضرا، اعداد داخل پرانتز نکته:

 % هستند.14% و *** معنادار در سطح 6** معنادار در سطح ، %1* معنادار در سطح احتمال 

روش حداقل مربعات معماولی. در هار    عبارت است از نهابرآورد در تمام رگرسیوروش 
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فقاط متغیار تعاداد فرزناد      نهاسه جدول چهار رگرسیون تخمین زده شده است که در اولین آ

متغیر مستقل قرار دارد. پس از آن دو متغیر آموزش والدین و سن مادر در رگرسایون   عنوان به

یات  نهاشاوند. در  نیز دو عامل اشتغال مادر و جنسیت افزوده می( اضافه شده و پس از آن 1)

( تغذیه با شیر مادر و درآمد خانواده نیاز باه مجموعاة متغیرهاای توضایحی      0در رگرسیون )

پیوندند. دلیل اتخاذ ایان روناد تادریجی در ورود متغیرهاای توضایحی بررسای ضارایب         می

 لی معنادارند.  طور ک به نهای مختلف است. تمام رگرسیو درحالتها

تعاداد   یمنفا  اثر، تین نکتة حائز اهمیار سالمت است. اولیقد کودکان مع، (1در جدول )

 اثار  یر از لحااظ آماار  یا ن متغیا ب ای( ضار 0( و )1ون )یفرزندان است که البته در دو رگرسا 

ت یا کم، ار قاد یا ن گفات کاه براسااس مع   یتوان چن یدهد. در مجموع میرا نشان نم یمعنادار

که  یابد قد کودکانیش یهر چه تعداد فرزندان افزا یعنیت کودک دارد. یفیبر ک یمنف اثرفرزند 

سان ماادر و   ، نیتر خواهاد باود. آماوزش والاد    طور متوسط کوتاه کنند بهیدر خانواده رشد م

، ر ماادر یه باا شا  یتغذ که درحالیمثبت و معنادار بر قد کودکان دارند  اثردرآمد خانواده هر سه 

ده و یا د ن آماوزش ین والاد یبناابرا ، دهناد یرا نشاان نما   یمعناادار  اثرشتغال مادر ت و ایجنس

آماوزش   اثرن مطلب که با یک بعد ایبرخوردار خواهند بود.  یپردرآمدتر از فرزندان بلندقدتر

ت یا فیک یشاتر متقاضا  ین باسوادتر بین ادعا که والدیبر ا است تأییدین ارتباط دارد مهر یوالد

ن از یز دال بار آن اسات کاه هرچاه والاد     یدرآمد ن اثر یعنیگر یت. بعد دیفرزند هستند تا کم

فرزنادان   یجسامان  یازهاا ین تاأمین  یز بارا ین یشتریب ییبرخوردار باشند توانا یشتریدرآمد ب

 ت بهتر سالمت فرزندان از لحاظ قد خواهد بود.یجة آن وضعیخود خواهند داشت که نت

تعداد فرزندان بر وزن کودک ارائه شاده اسات. در تماام چهاار      اثر( نتایج برآورد 7در جدول )

تار  منفی و معناداری دارد. یعنی هرچه خانواده پرجمعیات  اثرتعداد فرزندان ، رگرسیون برآورد شده

 یابد.  کیفیت کودکان از لحاظ وزن کاهش می، بوده و فرزندان بیشتری در آن حضور داشته باشد
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 ن بر وزن کودکتعداد فرزندا اثر( 3جدول )

  يونیرگرس ی مدلها  

 (4) (3) (2) (1) مستقل یرهایمتغ

 -81/4* تعداد فرزندان خانواده

(1/7-) 

**37/4- 

(6/1-) 

*81/4- 

(3/1-) 

**33/4- 

(0/1-) 

 458/4***  نیآموزش والد

(11/1) 

***457/4 

(30/1) 

 

 45/4  سن مادر

(0/1) 

45/4 

(1/1) 

461/4 

(1/4) 

 اشتغال مادر 

 )ساعت در هفته(

  **47/4- 

(1/1-) 

**470/4- 

(1/1-) 

 17/1*   تیجنس

(6/7) 

*40/1 

(7/7) 

 451/4***    ر مادریه با شیتغذ

(87/1) 

 441/4***    درآمد خانواده

(31/1) 

 0/73* عدد ثابت

(8/63) 

*7/77 

(43/18) 

*40/77 

(1/13) 

*5/71 

(7/15) 

 
1
 

441/4 410/4 471/4 473/4 

n 1101 1116 1148 140 

 هستند. tب آمارة یضرا، اعداد داخل پرانتز نکته:

 % هستند.14% و *** معنادار در سطح 6** معنادار در سطح ، %1معنادار در سطح احتمال  *
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 يتعداد فرزندان بر شاخص تودة بدن اثر( 4جدول )

  يونیرگرس ی مدلها  

 (4) (3) (2) (1) مستقل یرهایمتغ

 -18/4 خانوادهتعداد فرزندان 

(75/1-) 

43/4- 

(0/4-) 

17/4- 

(1/4-) 

41/4- 

(18/4-) 

 نیآموزش والد
 

4447/4 

(41/4) 

446/4- 

(7/4-) 
 

 سن مادر
 

**468/4- 

(41/1-) 

***46/4- 

(31/1-) 

***466/4- 

(81/1-) 

 اشتغال مادر 

 )ساعت در هفته(
  

41/4- 

(7/1-) 

448/4- 

(1/4-) 

 تیجنس
  

*88/4 

(1/7) 

*81/4 

(3/1) 

 ر مادریه با شیتغذ
   

**477/4 

(40/1) 

 درآمد خانواده
   

6-14×6/8- 

(7/4-) 

 41/11* جزء ثابت

(46/54) 

*8/14 

(1/11) 

*0/14 

(1/11) 

*3/11 

(3/11) 

 
1
 

441/4 445/4 411/4 410/4 
n 161 170 113 366 

 هستند. tب آمارة یضرا، اعداد داخل پرانتز نکته:

 % هستند.14% و *** معنادار در سطح 6** معنادار در سطح ، %1احتمال * معنادار در سطح 
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فرزندان ماادران شااغل از وزن    یعنیمشابه با تعداد فرزندان دارد  یاثرز یاشتغال مادر ن

مثبات و معناادار    یاثار ز یا نجا نین در ایبرخوردارند. درآمد خانواده و آموزش والد یکمتر

بر وزن متفاوت با قاد عمال    یگذاراثررها در یر متغیبر قد کودکان دارند اما سا تأثیرهمانند 

ر ماادر منجار باه وزن    یه با شا یتغذ که درحالیاست  اثر یکنند. سن مادر بر وزن کودک بیم

ساازد.  یر مادر را آشاکار ما  یه با شیت تغذیاز اهم یگریز جنبة دیافته نین یشود. ایشتر میب

در  یشترید آن است که پسران از وزن بیز مؤیت نیر جنسیب متغیضر مثبت و معنادار بودن

 سه با دختران برخوردارند. یمقا

ت کودک اساتفاده  یفیک یبرا یاار سالمت که از آن به مثابة سنجهین شاخص از معیآخر

ر وابساته  یا متغ عناوان  باه ( 0جدول ) نهایویاست که در رگرس یشاخص تودة بدن، شودیم

ون یک از چهاار رگرسا  یا ر تعداد فرزناد در هر یب متغیار گرفته است. ضرامورد استفاده قر

و معناادار بار شااخص     یمنف یاثرستند. سن مادر یدار نیمعن یبوده اما از لحاظ آمار یمنف

دهناد. باا   یمثبات را نشاان ما    اثرت یر مادر و جنسیه با شیمذکور دارد اما در مقابل آن تغذ

 یتواند بر شاخص تودة بادن  یتعداد فرزندان نم، ن جدولیارائه شده در ا های هافتیتوجه به 

 گذار باشد.اثر

 بحث 

 یاز لحااظ موجاود   نهاا ت آیا فیان تعداد فرزندان در خاانواده و ک یمسالة وجود تبادل م

ن تعاداد فرزنادان   یای بر سر تع یسازمیدر امر تصم یجد شهایاز چال یکی، یة انسانیسرما

 یارهاا یبعاد خاانواده بار مع    یمنفا  اثار شاود.  یکمتر به آن توجه من است که یتوسط زوج

ن یا ز بار ا یگر مطالعات انجام شده نین مطالعه است که دیافتة این تری ، مهمسالمت فرزندان

ش تعاداد  ین مطلب باشد که باا افازا  یه ایتواند توجیم یافته به خوبین یدارند. ا تأکیدافته ی

اباد  ییک از کودکان کاهش میافته به هر یص یتخص یاهیزان سرانة مخارج تغذیم، فرزندان

ش بعاد  ین موضاوع کاه افازا   یا از ا یخواهد بود. آگااه  یوزن قد و کم یامد آن کوتاهیکه پ
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در  یاتیا ح ینقشا ، کودکان لطمه بزند یتهایتواند به قابلیاد فرزندان میق ازدیخانواده از طر

 ده انگاشت.  ینادتوان آن را یخواهد داشت و نم یتیجمع ریزی برنامه

طلباد. اول  یاست مهم و مکمل را به تبع خود ما یدو سریزیها،  برنامهدر  نکتهن یلحاظ ا

ران یا توساعه مانناد ا   درحاال ک کشاور  یا ش نرخ زادوولد آن هم در یاهتمام به افزا که این

ت را یا ختة جمعیش افساار گسا  یاز افزا یریو جلوگ ید کنترل باروریمطلوب نبوده بلکه با

از مسائوالن   یر برخا ید تالش اخین اساس شایقرار داد. بر ا یتیجمع ریزی برنامه از یبخش

ناموجاه   ین راساتا امار  یا غاات در ا یو تبل یبه فرزندآور  ها هق خانوادیدر جهت تشو یدولت

رو اسات و امکاان دارد در    شیق پا یا ج تحقین مطلاب صارفاً برآماده از نتاا    یباشد هرچند ا

 درصاورت ن است که یاست دوم ایباطل شود. س یین ادعاینه چنین زمیگر در ایمطالعات د

در جهات بهباود    یاقادامات ، تیا ش رشاد جمع یبار لازوم افازا    تأکیدا یاست اول یاتخاذ س

بهداشات و   یمتاول  یدهاا نهاا ین یوالد یو توجه به وضع سالمت فرزندان از سو یدگیرس

تار شادن   تیا از پرجمع یناشا  یآسایبها رد تاا  یا ق مادارس صاورت گ  یاز طر مثالًسالمت 

 را کاهش دهد.  ها هخانواد

بر ساالمت   یمثبت اثرق نشان از آن دارد که درآمد خانواده ین تحقیا های هافتیاز آنجا که 

ش یو افازا  یرشاد اقتصااد  ، ش بعد خاانواده یافزا یک راهبرد مکمل برایلذا ، فرزندان دارد

باه   یناة نقاد  یهز د بتاوان گفات کاه پرداخات کماک     یالبتاه شاا  ، درآمد سرانة جامعه است

انجاماد و نقصاان ساالمت    یش درآمد خانواده ما یبه افزا یبابت هر تولد به نوع  ها هخانواد

ل یا د توجه داشت کاه باه دل  یاما با، کندیجبران م یت فرزند را تا حدیش کمیاز افزا یناش

مادت   یع و در طوالنیاس وسیک مقیتواند در ین روند نمیدولت ا یمحدود بودن منابع مال

 ابد.  یادامه 

ر یا جاا کاه متغ  اشتغال مادر بر وزن کودک است. از آن یمنف ، تأثیرقیج تحقیگر نتایاز د

 یمنفا  اثار  یلذا معنا، شده است یریگاندازه یاشتغال مادر براساس تعداد ساعات کار هفتگ

رون از یا را صارف کاار در ب   یشاتر ین است که هر چه مادر زمان بیر چنین متغیو معنادار ا



 65شماره، دهمپانز سال، پژوهشی رفاه اجتماعیا فصلنامة علمی  

 

110 

ه و رشاد  یا را به فرزندان خود و مساائل مرباوط باه تغذ    یبه تبع آن مدت کمتر، کندنزل م

بار   یل آنکه اشتغال مادران آثار سوئین به دلیدهد. همچنیاختصاص م نهاآ یکیزیف -یروان

 درصاورت ا یرد ید کاهش اشتغال زنان مورد توجه قرار گیا بایرو  نیا، سالمت کودکان دارد

ش یش از پا یاست تالش شود تا اشتغال زنان با امور پرورش فرزند با یسن یاز ا یرویعدم پ

ه ین توصا یدر منزل. البته ا یاز امور شغل یق انجام بخشیاز طر مثالًهمسو و هماهنگ شود 

گر محققان بعضاً مشاهده شده اسات کاه   یرا در مطالعات دیت داشته باشد زیتواند قطعینم

 یمعناادار  یمنفا  تاأثیر ت فرزند یفیا کیسالمت  یهااریاز مع یکم بر برخ اشتغال زنان دست

ت کنار زند که داشتن فرزناد  ین واقعیآن بود تا پرده از ا ین مقاله در پیندارد. در مجموع ا

طاور متوساط هماراه     از نوع کاهش سطح سالمت همة فرزندان خانواده به ای ینهشتر با هزیب

 ت کرد.ید حمایاست رشد موالیاز سمسئله، ن یتوان بدون توجه به ایجه نمیاست و در نت

 پیوست

، نااچیز یاا ثابات لحااظ شاده اسات       Zمتغیر  که اینبا توجه به اثبات تحدب منحني بودجه:  

از این معادله نسبت به    گیریم. حال اگر با توجه به ثابت بودن درآمد و را در نظر می       

Q عبارت زیر را خواهیم داشت، دیفرانسیل بگیریم: 

            ⁄      4 

 ⁄4     و اساتفاده از ایان نکتاه کاه      Qگیری مجدد از این عبارت نسبت به با دیفرانسیل

 آید:نتیجة زیر به دست می، است

       ⁄          ⁄      ( 
1
   

1
⁄ )  4 

 
1
   

1
⁄   1     ⁄     4 

 داللت بر محدب بودن منحنی بودجه دارد. Qنسبت به  Nبنابراین مثبت بودن مشتق دوم  -
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