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Parental Preferences over Children's Sex:
The Case Study of Iran

Abstract        The question of whether parents have preferences over their 
children’s sexes has long been of interest to economists and demographers. 
In this study, we first investigate the presence of these preferences among 
Iranian parents. Then, having established its existence, we next turn to 
characterize the quality of sex preference. There are two widely used 
methods for addressing this issue in the literature. The first is to estimate 
a Logit model which relates the probability of the birth of a new child to 
the sexes of its elder siblings. The second is to estimate a proportional 
hazard model that links the time interval before each birth to the sexes of 
preceding children. This study makes use of both methods. The results 
confirm the existence of sex preferences in Iran. Iranian parents are shown 
to favor a rather balanced mix of boys and girls, though boys seem to be 
slightly preferred over girls.
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ترجيح های والد ين د ر مورد  جنسيت فرزند ان د ر ايران

پذيرش: 1397/05/09د ريافت: 1396/12/27

چکيده: این پژوهش به بررسی وجود  و کیفیت ترجیح های والد ین نسبت به جنسیت فرزند ان 
و تاثیر آن بر تصمیم های باروری خانوارها می پرد ازد . از آن جا که د ر اد بیات موضوع، روش های 
مختلفی بکار گرفته شد ه است که هر یک از آن ها نقاط قوت و ضعف خاص خود  را د ارند ، د ر 
این پژوهش، از د و روش برای پاسخ به پرسش های پژوهش استفاد ه می شود . روش نخست، 
برآورد  یک الگوی الجیت است که احتمال تولد  فرزند  جد ید  را توسط جنسیت فرزند ان پیشین 
توضیح می د هد . روش د وم، اثر ترکیب جنسی فرزند ان قبلی را بر زمان تولد  فرزند  جد ید  بررسی 
می کند . نتایج به د ست آمد ه، تاثیر جنسیت فرزند ان قبلی را بر رفتار باروری تایید  می کند . برای 
برآورد  الگوی تجربی پژوهش از مجموعه هزینه و د رآمد  خانوار سال ۱۳۸۴ استفاد ه شد ه است. 
یافته های این پژوهش نشان می د هند  که والد ین ایرانی د ر وهله اول عالقه مند  به د اشتن فرزند انی 

از هر د و جنس هستند . البته د ر د رجه د وم، د اشتن فرزند  پسر نسبت به د ختر ارجحیت د ارد .

کليدواژهها: رجحان جنسیتی، نسبت جنسی، رفتار باروری، تبعیض جنسیتی، نسبت افزایش 
فراوانی.

.J12 ,J13, J16 :JELطبقهبندي

سيد ميالد  خطيب شهيد ی
LSE د کتری اقتصاد  د انشگاه

سيد فرشاد  فاطمی ارد ستانی
استاد یار اقتصاد  د انشگاه صنعتی شریف 
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مقدمه

و  از مد ت ها پیش مورد  توجه جمعیت شناسان  والد ین  فرزند ان توسط  موضوع ترجیح جنسیت 
اقتصاد د انان بود ه است و پژوهشگران به بررسی د الیل و تبعات آن پرد اخته اند . جمعیت شناسان بیش تر 
انتخاب،  و  مطلوبیت  نظریه های  با  تا  بود ه اند   آن  د نبال  به  اقتصاد د انان  و  پرد اخته  موضوع  تبیین  به 
به علل و چرایی این پد ید ه بپرد ازند . پژوهش ها د ر این زمینه نشان د هند ه آن هستند  که تقریباً د ر 
تمامی جوامع، اعم از توسعه یافته و د رحال توسعه، ترکیب جنسیت فرزند ان مورد  توجه والد ین بود ه و 
هست )Hank & Kohler, 2000; Jha et al., 2006; Sen, 1992(. به عنوان نمونه، می توان به پژوهش 
تولد  زمان  د ر  نسبت جنسی  د ر هند وستان،  نشان می د هند   اشاره کرد  که  گاپتا )۲۰۰۷(  و   باسکار 

 از میزان طبیعی خود  به سمت تعد اد  بیش تر پسران منحرف شد ه  است. همچنین، نسبت جنسی د ر 
زمان تولد  د ر چین از ابتد ای د هه ۱۹۸۰ میالد ی رو به افزایش بود ه و د ر ۱۹۸۹ به ۱۱۳/۸ رسید ه 

است.
پاسخ د اد ن به پرسش هایی از قبیل »رجحان جنسیتی خانوارها چگونه است، این رجحان، د ر صورت 
وجود ، چگونه بر تصمیم های د اخلی خانوار مانند  باروری و تخصیص منابع بین اعضا اثر می گذارد ، و 
چه عواملی اعم از فرهنگی و اقتصاد ی، این رجحان را تعیین می کنند «، می تواند  زوایای جد ید ی را از 
مکانیزم های تصمیم گیری خانوار بر ما روشن سازند . همچنین، اهمیت این مسئله تا اند ازه ای معلول 
با نرخ باروری است. به این معنی که تغییر د ر شد ت و ماهیت چنین رجحانی می تواند   ارتباط آن 
موجب افزایش یا کاهش نرخ باروری شود . تاکنون پژوهشی د ر این راستا، روی رفتارهای خانوارهای 
ایرانی انجام نشد ه است. اما نگاه گذرایی به د اد ه های خرد  جمعیتی ایران، نشان د هند ه وجود  نظم های 

آماری د ر این رابطه هستند  که د ر اد امه نمونه ای از آن ها ارائه می شود .
اثر ترکیب جنسی فرزند ان بر رفتار باروری والد ین را می توان به د و صورت مورد  بررسی قرار د اد : 
الف. تغییر د ر احتمال تولد  فرزند  جد ید  و ب. زمان تولد  فرزند  جد ید . نمود ار )۱( که میزان نسبت 
بر  را  فرزند ان  ترکیب جنسی  اثر  نشان می د هد ،  ایرانی  برای خانواد ه های  را   )PPR( فراوانی  افزایش 
احتمال تولد  فرزند  جد ید  ارائه می د هد . هر یک از نمود ارها، مقاد یر PPR را برای خانوارهایی نشان 
می د هند  که د ارای تعد اد  فرزند ان یکسانی هستند . برای رسم این نمود ار، خانواد ه هایی که فرزند  آخر 
آن ها د ست کم پنج سال سن د اشته باشند ، کامل فرض شد ه اند . هرچند  که تصویر کلّی ارائه شد ه د ر 

نمود ار )۱( مستقل از سن فرزند  آخر خانواد ه همچنان برقرار است.
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تعداد فرزندان قبلى ـ 2 تعداد فرزندان قبلى ـ 3

تعداد فرزندان قبلى ـ 4تعداد فرزندان قبلى ـ 5

0/2 0/4 0/6 0/8 1/2 1/4 1/6 1/8 21

0/5 1 1/5 2 2/5 3/53 4

0/5 1 1/5 2 2/5 3

0/5 1 1/5 2 2/5 3/53 4 4/5 5

نمودار1:احتمالتولدفرزندبعدی)PPR(برحسبتعدادفرزندانپسربهتفکیکتعدادفرزندانخانوار
)محور افقی تعد اد  فرزند ان پسر د ر فرزند ان قبلی و نمود ار عمود ی د رصد  پسرها د ر آخرین تولد (

 منبع: یافته های پژوهش بر مبنای زیرمجموعه آماری د اد ه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 138۵، 
تهیه شد ه توسط مرکز آمار ایران.

نتایج بن پوراث و ولچ۱ )۱۹۸۰( منطبق د انست. آن ها نشان می د هند   بر  نمود ار )۱( را می توان 
که اگر جنسیت فرزند ان برای والد ین د ارای اهمیت باشد ، منحنی مطلوبیت نهایی تولد  یک فرزند  
جد ید  برای خانوارها برحسب نسبت جنسی فرزند ان قبلی )د ر این جا معاد ل سهم پسران از تعد اد  کل 
فرزند ان( یک منحنی U شکل خواهد  شد  که پایین ترین نقطه آن، بسته به کیفیت رجحان جنسیتی 
والد ین از ۱/۲ به راست )با ارجحیت د اشتن پسر( یا چپ )با ارجحیت د اشتن د ختر( قرار می گیرد . 
تولد   زمان  با  پیشین  فرزند ان  جنسیت  رابطه  بررسی  جنسیتی،  رجحان  تشخیص  برای  د وم  روش 
فرزند  جد ید  است. به این صورت که هرچه فرزند  جد ید  زود تر متولد  شود ، می توان نتیجه گرفت که 
والد ین از ترکیب جنسی فرزند ان پیشین خود  رضایت کم تری د اشته اند . نمود ار )۲( این رابطه را برای 
این زوج ها صاحب فرزند  چهارم شد ه اند .  از  زوج هایی که سه فرزند  د اشته اند ، نشان می د هد . برخی 
اما برخی از آن ها تا زمان آمارگیری صاحب فرزند  جد ید ی نشد ه اند . د ر این نمود ار، مشاهد ه می شود  
که خانواد ه هایی که سه د ختر د ارند ، سریع تر از د یگران و با احتمالی بیش از سایر خانواد ه ها صاحب 
فرزند  جد ید  می شوند . خانواد ه هایی که تنها یک د ختر د ارند ، از هر د و منظر د ر مرتبه بعد ی قرار د ارند . 

1. Ben-Porath & Welch 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

 س
ت و

س
ل بي

سا
ه 1

مار
ش

13
97

ار 
به

32

8 

 

 

 

 

 

 

ورافقییسهفرزند)محهایداراباجنسیتفرزندانقبلی،برایخانوادهراازتولدفرزندجدیدپیشرابطهزمانتولدفرزندجدید:2نمودار
د.ده(نشانمیاندهاراکههنوزصاحبفرزندجدیدنشدهشدهازتولدفرزندقبلیومحورعمودیکسریازخانوادهزمانسپری

 .شده توسط مرکز آمار ایران تهیه ،1831سکن های سرشماری عمومی نفوس و م بر مبنای داده های پژوهش یافتهمنبع: 
 

به مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع  ،دومبخش  پردازد. های ایرانی می فیت رجحان جنسیتی خانوادهتر کی به بررسی دقیق پژوهشاین 
به بررسی اثر این  ،چهارم بخششود.  اثر ترکیب جنسیتی فرزندان بر احتمال تولد فرزند جدید بررسی می ،سوم بخشاختصاص دارد. در 

ارائه  گیری به همراه بحث و نتیجه آمده را دست بهای از نتایج  خالصه ،پنجم بخشو  پردازد. ترکیب جنسیتی بر زمان تولد فرزند جدید می
 د.ده می
 

مبانینظریوپیشینهپژوهش
که در دسته  هایی پژوهشبندی کرد.  وان به دو دسته خرد و کالن تقسیمت ادبیات نظری این حوزه را از نظر سطح بررسی متغیرها می

و  ،نسبت جنسی کل جامعه، وضعیت بازار ازدواج مانندجنسیتی خانوارها را بر متغیرهای کالن،  های د ترجیحگیرند، اثر وجو قرار می کالن
 های اثر وجود رجحان جنسیتی بر تصمیمکه رویکرد خرد دارند، به بررسی هایی  پژوهش ،د. در مقابلنکن سطح رفاه اجتماعی بررسی می

ای از  به عنوان نمونهد. پردازن و تخصیص منابع در داخل خانوار می ،تولد فرزندان بینه زمانی داخلی خانوارها، مانند تعداد فرزندان، فاصل
های زمانی طوالنی در کشورهایی مانند هند و  اشاره کرد. یکی از مواردی که در دوره (۷۰۰3) 1باسکارتوان به  نگر می کالن های پژوهش

کشور  ۷۰۰1طوری که در سرشماری سال  هی از میزان طبیعی است. بچین مشاهده شده است، مسئله انحراف شدید نسبت جنس
 ۷1/1تا  ۷۰/1های شمالی مانند پنجاب بین  و در برخی ایالت ۰۲3/1سال کل کشور  ششهندوستان، نسبت جنسی در گروه سنی زیر 

 ین انحراف نسبت جنسی را به ابتالیا (۷۰۰1) ۷ستِراپژوهشگران مانند  از که برخی آن برخالف. (Bhaskar & Gupta, 2007) بوده است
دهند که چنین انحراف  با ارائه دالیلی نشان می (۷۰۰0) همکارانجا و جمله اما سایرین، از دهند، ت میبنس «هپاتیت ب»مادران به 

باسکار در  ح داد.سقط جنین دختران توضی راهخصوص از  ستفاده از انتخاب جنسی والدین بهبا ا توان می شدیدی از مقدار طبیعی را تنها
 ای برای توضیح انحراف نسبت جنسی از مقدار طبیعی ارائه شده است. نظری ساده الگوی (۷۰۰3)

خانوارها  های اثر وجود رجحان جنسیتی بر تصمیمکه به بررسی هایی  پژوهش نخستین، یکی از نظری های پژوهش در دسته دوم
نظری  ساده، پشتوانۀ الگوییک با ارائه  پژوهشاست. این  (183۰و ولچ ) پوراث بن، تری دارد پردازد و با پژوهش حاضر رابطه نزدیک می

                                                           
1. Bhaskar 
2. Oster  

نمودار2:رابطهزمانتولدفرزندجدیدپیشازتولدفرزندجدیدراباجنسیتفرزندانقبلی،برای
خانوادههایدارایسهفرزند)محورافقیزمانسپریشدهازتولدفرزندقبلیومحورعمودیکسریاز

خانوادههاراکههنوزصاحبفرزندجدیدنشدهاند(نشانمیدهد.
منبع: یافته های پژوهش بر مبنای د اد ه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 138۵، تهیه شد ه توسط مرکز آمار ایران.

این پژوهش به بررسی د قیق تر کیفیت رجحان جنسیتی خانواد ه های ایرانی می پرد ازد . بخش د وم، 
به مرور اد بیات نظری و تجربی موضوع اختصاص د ارد . د ر بخش سوم، اثر ترکیب جنسیتی فرزند ان 
بر  ترکیب جنسیتی  این  اثر  بررسی  به  بررسی می شود . بخش چهارم،  فرزند  جد ید   تولد   احتمال  بر 
زمان تولد  فرزند  جد ید  می پرد ازد  و بخش پنجم، خالصه ای از نتایج به د ست آمد ه را به همراه بحث و 

نتیجه گیری ارائه می د هد .

مبانینظریوپیشینهپژوهش

اد بیات نظری این حوزه را از نظر سطح بررسی متغیرها می توان به د و د سته خرد  و کالن تقسیم بند ی 
بر  را  خانوارها  جنسیتی  ترجیح های  وجود   اثر  می گیرند ،  قرار  کالن  د سته  د ر  که  پژوهش هایی  کرد . 
متغیرهای کالن، مانند  نسبت جنسی کل جامعه، وضعیت بازار ازد واج، و سطح رفاه اجتماعی بررسی 
بر  جنسیتی  رجحان  وجود   اثر  بررسی  به  د ارند ،  خرد   رویکرد   که  پژوهش هایی  مقابل،  د ر  می کنند . 
تصمیم های د اخلی خانوارها، مانند  تعد اد  فرزند ان، فاصله زمانی بین تولد  فرزند ان، و تخصیص منابع د ر 
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د اخل خانوار می پرد ازند . به عنوان نمونه ای از پژوهش های کالن نگر می توان به باسکار۱ )۲۰۰۸( اشاره 
از موارد ی که د ر د وره های زمانی طوالنی د ر کشورهایی مانند  هند  و چین مشاهد ه شد ه  کرد . یکی 
است، مسئله انحراف شد ید  نسبت جنسی از میزان طبیعی است. به طوری که د ر سرشماری سال ۲۰۰۱ 
کشور هند وستان، نسبت جنسی د ر گروه سنی زیر شش سال کل کشور ۱/۰۷۸ و د ر برخی ایالت های 
شمالی مانند  پنجاب بین ۱/۲۰ تا ۱/۲۵ بود ه است )Bhaskar & Gupta, 2007(. برخالف آن که برخی از 
پژوهشگران مانند  اسِتر۲ )۲۰۰۵( این انحراف نسبت جنسی را به ابتالی ماد ران به »هپاتیت ب« نسبت 
می د هند ، اما سایرین، ازجمله جا۳ و همکاران )۲۰۰۶( با ارائه د الیلی نشان می د هند  که چنین انحراف 
شد ید ی از مقد ار طبیعی را تنها می توان با استفاد ه از انتخاب جنسی والد ین به خصوص از راه سقط جنین 
د ختران توضیح د اد . د ر باسکار )۲۰۰۸( الگوی نظری ساد ه ای برای توضیح انحراف نسبت جنسی از مقد ار 

طبیعی ارائه شد ه است.
د ر د سته د وم پژوهش های نظری، یکی از نخستین پژوهش هایی که به بررسی اثر وجود  رجحان 
جنسیتی بر تصمیم های خانوارها می پرد ازد  و با پژوهش حاضر رابطه نزد یک تری د ارد ، بن پوراث و ولچ 
)۱۹۸۰( است. این پژوهش با ارائه یک الگوی ساد ه، پشتوانۀ نظری کارهای تجربی بعد ی را فراهم 
کرد ه است. نتیجۀ مهم این پژوهش آن است که والد ینی که به ترکیب جنسیتی د لخواه خود  نرسید ه 
باشند  با احتمال بیش تری صاحب فرزند  جد ید  می شوند . از آن جا که پیش از بارد اری، جنسیت فرزند  
عمل  انتظار۴  مورد   مطلوبیت  بیشینه سازی  اساس  بر  تصمیم گیری  برای  باید   والد ین  نیست،  روشن 
کنند . هر اند ازه خانواد ه ای از نسبت جنسی مطلوب خود  د ورتر باشد ، مطلوبیت مورد  انتظار ناشی از 
تولد  فرزند  جد ید  برای او بیش تر خواهد  بود . بنابراین، انگیزه چنین والد ینی برای بچه د ارشد ن بیش 
از والد ینی است که به نسبت جنسی مطلوب خود  نزد یک تر هستند . همان طور که د ر مرور روش های 
مورد  استفاد ه د ر اد بیات تجربی نیز اشاره شد ، این نتیجه ساد ه، مهم ترین پیش فرض اغلب آزمون های 
تجربی مرتبط است. عالوه بر این، لئونگ۵ )۱۹۹۱( با ارائه یک الگوی پویا۶ و تصاد فی۷، اعتبار نظری 

روش های تجربی را نشان می د هد .

1. Bhaskar
2. Oster 
3. Jha et al
4. Expected Utility
5. Leung 
6. Dynamic
7. Stochastic
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پژوهش های تجربی انجام گرفته د ر رابطه با مسئله رجحان جنسیتی والد ین را می توان به د و گروه 
اصلی تقسیم کرد . گروه اول، پژوهش هایی هستند  که به این پرسش پاسخ می د هند  که »چرا والد ین 
رجحان جنسیتی د ارند ؟«. روش این پژوهش ها این است که نشان می د هد  عوامل اقتصاد ی می توانند  
رجحان جنسیتی والد ین را توضیح د هند . برای مثال، کیان۱ )۲۰۰۸( نشان می د هد  که افزایش نقش 
زنان چینی د ر کشاورزی و افزایش د رآمد  زنان نسبت به مرد ان رابطه عکس با نرخ مرگ ومیر د ختران 
د ارد . به عکس، کاهش د رآمد  نسبی زنان موجب افزایش مرگ ومیر د ختران و افزایش نسبت جنسی 
مختلف  مناطق  د ر  را  متفاوت  جنسی  نسبت های  وجود    )۱۹۷۴( بارد هان۲  همچنین،  شد .  خواهد  
هند وستان بر اساس تفاوت بازد ه زنان د ر کار کشاورزی د ر مناطق زیرکشت گند م )شمال و غرب هند ( 
و برنج )جنوب و شرق( توضیح می د هد . گروه د وم از پژوهش ها، به این پرسش می پرد ازند  که »آیا 
والد ین رجحان جنسیتی د ارند ؟«. بن پوراث و ولچ )۱۹۷۲؛ ۱۹۷۶؛ ۱۹۸۰(، بلوم و گرنیر۳ )۱۹۸۳(، و 
لئونگ )۱۹۸۸( ازجمله پژوهش هایی هستند  که د ر این د سته قرار می گیرند . این پژوهش ها، د اد ه های 
مربوط به باروری، مرگ ومیر کود کان، و تخصیص منابع را د رون خانواد ه مانند  تغذیه و تحصیل بررسی 
کرد ه و بر اساس این، د رباره وجود  رجحان جنسیتی نتیجه گیری می کنند . برای پاسخ به این پرسش 
این  بیش تر  می گیرد .  انجام  مختلفی  تجربی  آزمون های  د ارند ؟«،  رجحان جنسیتی  والد ین  »آیا  که 
آزمون ها برای آمارهای باروری طراحی شد ه اند ؛ زیرا تهیه این نوع د اد ه ها و همچنین، استفاد ه از آن ها 
نسبت به د اد ه های مربوط به تخصیص منابع د رون خانوار ساد ه تر است. بِهرمن و همکاران۴ )۱۹۸۶(، 
و بهرمن )۱۹۸۸( د ر زمره معد ود  پژوهش هایی هستند  که اثر رجحان جنسیتی والد ین را بر تخصیص 

منابع د اخلی خانوار بررسی می کنند .
روش های بکار گرفته شد ه د ر آزمون های مبتنی بر آمار باروری را می توان به چهار د سته اصلی 
تقسیم کرد : الف. محاسبه PPR؛ ب. برآورد  الگوی الجیت۵جهت کنترل ناهمسانی خانوار ها؛ پ. بررسی 
فاصله زمانی میان فرزند ان با استفاد ه از الگوی ساد ه حد اقل مربعات معمولی۶؛ و ت. برآورد  ریسک۷ 
تولد  فرزند ان. اید ه اصلی همۀ این روش ها کم وبیش یکسان است. به این صورت که فرض می شود ، 

1. Qian 
2. Bardhan 
3. Bloom & Grenier
4. Behrman et al
5. Logit
6. Ordinary Least Squares )OLS(
7. Hazard Estimation



ن 
يرا

ر ا
ن د

ندا
رز

ت ف
سي

جن
رد 

مو
در 

ن 
دي

وال
ی 

ها
يح 

رج
ت

نی
ستا

رد
ی ا

طم
 فا

شاد
فر

يد
 س

ی و
يد

شه
ب 

طي
 خ

الد
دمي

سي

35

هرچقد ر والد ین از ترکیب جنسیتی فرزند ان پیشین خود  رضایت کم تری د اشته باشند ، احتمال تولد  
فرزند  بعد ی آن ها با امید  د ستیابی به ترکیب مورد  نظر بیش تر خواهد  بود . د ر مورد  روش های باال باید  
اشاره کرد  که اگر بتوان د اد ۀ مورد  استفاد ه خانواد ه هایی که هنوز کامل نشد ه اند ، د ر بر گرفت، د ر این 
صورت، این روش ها نمی توانند  حذف ناخواسته را از سمت راست کنترل کنند . د ر مقابل، استفاد ه از 
روش برآورد  ریسک که توسط کاکس۱)۱۹۷۲( معرفی شد ه است، می تواند  حذف ناخواسته را از سمت 
راست کنترل کند . به این صورت که زمان سپری شد ه پیش از تولد  فرزند  بعد ی به عنوان متغیر وابسته، 
و جنسیت فرزند ان قبلی و سایر ویژگی های خانوار به عنوان متغیرهای مستقل استفاد ه می شوند . از 
برآورد  ریسک د ر پژوهش های متعد د ی ازجمله هنک و اند رسون۲)۲۰۰۲(، لئونگ )۱۹۸۸(، هوتون و 
هوتون۳ )۱۹۹۵(، و اند رسون و همکاران۴ )۲۰۰۶( استفاد ه شد ه است. کارایی آزمون های مختلفی که 
می تواند  با د اد ه های نسبتاً محد ود تر برای تشخیص وجود  رجحان جنسیتی انجام شوند ، د ر هوتون و 

هوتون )۱۹۹۸( ارزیابی شد ه اند .
د اد ه های مورد  استفاد ه د ر این گونه پژوهش ها را می توان به د و د سته تقسیم کرد . د سته اول، نتایج 
پرسش مستقیم از افراد  د رباره ترجیح آن ها برای جنسیت فرزند شان است. د سته د وم، فراوانی و توزیع 
تعد اد  و جنسیت فرزند ان متولد شد ه است که تحت تاثیر ترجیح آشکارشد ه گروهی از والد ین است۵. 
هرچند  که د اد ه های نوع اول ممکن است برای آزمون فرض وجود  رجحان جنسیتی مناسب باشند ، 
از د اد ه های نوع د وم استفاد ه کرد   باید   باروری  اثر رجحان جنسیتی والد ین بر نرخ  اما برای بررسی 
که نشان د هند ه این اثر است. برخی از پژوهش ها نیز از ترکیبی از این د و نوع د اد ه استفاد ه کرد ه اند  
که می توان به هنک و کوهلر )۲۰۰۰(، و پوالرد  و مورگان۶ )۲۰۰۲( اشاره کرد . بخش بزرگ اد بیات 
تجربی روی کشورهای د رحال توسعه متمرکز شد ه است )برای خالصه ای از یافته ها رجوع شود  به باسو 

1. Cox 
2. Hank & Andersson
3. Haughton & Haughton
4. Andersson et al.

۵. آمارها نشان می د هند  که د ر ایران نسبت جنسی به تاریخچه جنسیت سایر فرزند ان حساس است. این که 
والد ین چگونه موفق به د خالت د ر جنسیت فرزند  می شوند ، موضوع این پژوهش نیست. ولی والد ین ممکن است 
با رفتارهای پیش از باروری شامل رژیم غذایی، توسل به عوامل ماوراطبیعی یا سقط جنین، د ر جهت آن تالش 

کنند .
6. Pollard & Morgan 
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و گوپتا۱، ۲۰۰۱(. د ر بیش تر این کشورها مشاهد ه می شود  که سلیقه غالب خانوارها د اشتن فرزند انی از 
هر د و جنس است )Cleland et al., 1983; Arnold, 1997(. هرچند  که د ر برخی از کشورهای آسیایی 
 Haughton( مانند  چین، کره  جنوبی، و ویتنام، رجحان قوی برای د اشتن فرزند  پسر مشاهد ه شد ه است
Haughton, 1998; Larsen et al., 1998 &(. همچنین، الموند  و همکاران۲ )۲۰۰۹( مهاجران آسیایی 

را که د ر کاناد ا زند گی می کنند ، مورد  بررسی قرار می د هند  تا اثر فرهنگ را د ر مقابل نقش جنسیتی 
فرزند ان د ر جامعه بسنجند . پژوهش هایی نیز د رباره رجحان های جنسیتی د ر کشورهای توسعه یافته 
انجام گرفته است. پوالرد  و مورگان )۲۰۰۲( نشان می د هند  که خانواد ه های آمریکایی که د و فرزند  
هم جنس د اشتند  با احتمال بیش تری صاحب فرزند  سوم می شد ند ، اما ظرف د و د هه گذشته، این اثر 
ضعیف تر شد ه است. پارک۳ )۱۹۸۳( با بررسی آمار جمعیتی د ر کره جنوبی نشان می د هد  که والد ین 
یاکوبسن و همکاران۴ )۱۹۹۹(  را ترجیح می د هند .  قابل توجهی فرزند  پسر  این کشور به صورت  د ر 
رابطه باروری با جنسیت فرزند ان پیشین را د ر د انمارک بررسی می کنند . این پژوهش نشان می د هد  
که برای خانواد ه های د انمارکی مطلوب ترین وضعیت، د اشتن ترکیبی از فرزند ان د ختر و پسر است؛ 
بررسی  با   )۲۰۰۸( مورتی۵  و  د ال  می شود .  مشاهد ه  د ختر  فرزند   برای  ضعیفی  ترجیح  که  هرچند  
است،  بود ه  د ختر  آنان  اول  فرزند   که  خانوارهایی  که  می د هند   نشان  آمریکا  کشور  آماری  د اد ه های 
فرزند ان بیش تری به د نیا آورد ه اند . هنک و کوهلر )۲۰۰۰( با بررسی هفد ه کشور اروپایی بیان می کنند  

که بیش تر خانوارها به د اشتن فرزند انی از هر د و جنس عالقه مند  هستند .

اثرترکيبجنسیفرزندانبراحتمالتولدفرزندجدید

الگوی ارائه شد ه د ر این بخش یک الگوی ایستا است و والد ین مسئله بهینه سازی خود  را یک بار و با 
اطالعات کامل حل می کنند . الگوی مشابهی توسط بن پوراث و ولچ )۱۹۸۰( ارائه شد ه است. اما مسئله 
والد ین  انتظار  این صورت که  به  است.  والد ین  یاد گیری۶  الگوی آن ها موضوع  د ر  بررسی شد ه  اصلی 
د رباره جنسیت فرزند  بعد ی با توجه به ترکیب جنسی فرزند ان قبلی شکل می گیرد . اما این الگوی 
ساد ه به منظور بررسی مسائل مورد  توجه د ر این پژوهش طراحی شد ه  است. والد ینی را د ر نظر بگیرید  

1. Basu & Gupta 
2. Almond et al.
3. Park 
4. Jacobsen et al.
5. Dahl & Moretti 
6. Learning
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که تعد اد  فرزند ان آن ها به تعد اد  مطلوب شان رسید ه  است و افزایش تعد اد  فرزند ان به تنهایی موجب 
افزایش مطلوبیت آن ها نمی شود  و تنها انگیزه آن ها برای این که صاحب فرزند  شوند ، تغییر ترکیب 

جنسی فرزند ان است. تابع مطلوبیت والد ین را به صورت رابطه )۱( د ر نظر می گیریم:

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
 
 
 
 

 
 

رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر:3نمودار

   
   

0                                                              

                           )۱(

 .

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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 نسبت تعد اد  فرزند ان پسر به کل فرزند ان است 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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د ر این جا C نشان د هند ه مصرف و 
 نشان د هند ه ترجیح های والد ین د ر مورد  ترکیب جنسی فرزند ان است. g تابعی 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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تابع 
 است. همچنین، این تابع د وبار به صورت پیوسته مشتق پذیر 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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تک قله ای است که بیش ترین آن د ر 
.

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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است و 
قید  بود جه خانواد ه عبارت است از:

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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                                                             )۲(

 کل د رآمد  آن هاست. با فرض 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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که د ر آن p هزینه هر فرزند  برای والد ین، n تعد اد  فرزند ان و 
احتمال برابر برای تولد  فرزند  د ختر و پسر، مطلوبیت نهایی تولد  فرزند  جد ید  به صورت رابطه )۳( 

محاسبه می شود :

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
 
 
 
 

 
 

رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر:3نمودار

   
   

0                                                              

                        )۳(

 منفی است. یعنی 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
 
 
 
 

 
 

رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر:3نمودار

   
   

0                                                              

 و 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
 
 
 
 

 
 

رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر:3نمودار

   
   

0                                                              

با جایگذاری د ر رابطه )۳( مشخص می شود  که مقد ار مطلوبیت نهایی د ر 
والد ینی که به تعد اد  برابر فرزند ان د ختر و پسر د ارند ، مایل به تولد  فرزند  جد ید  نیستند . همچنین، 
والد ینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود  د ست یافته اند ، نمی توانند  با تولد  فرزند  جد ید  مطلوبیت 
خود  را افزایش د هند . همین وضعیت برای تمامی ترکیب های جنسی بین این د و مقد ار نیز برقرار است. 
 )نسبت کنونی پسران به کل فرزند ان(، از 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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برای مشخص شد ن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند  جد ید  با 
 مشتق می گیریم.

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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0                                                              

رابطه )۳( نسبت به 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
 
 
 
 

 
 

رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر:3نمودار

   
   

0                                                              

           )۴(

 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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0                                                              

 و 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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 باشد  )والد ین تمایل بیش تری به فرزند  پسر د ارند (، آن گاه 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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0                                                              

اگر ۱/۲ 
 صعود ی. بنابراین، 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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 مطلوبیت نهایی نزولی است و به ازای 

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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)و برعکس(. همچنین، به ازای ۱/۲
 به صورت نمود ار )۳( خواهد  بود :

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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مطلوبیت نهایی تولد  فرزند  جد ید  بر حسب 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
وم

 س
ت و

س
ل بي

سا
ه 1

مار
ش

13
97

ار 
به

38

0 

 

 
 (   )    ( ) (1 )  

 
[   ] ( )  تابع(.      )نسبت تعداد فرزندان پسر به کل فرزندان است    دهنده مصرف و نشان   جا در این دهنده  نشان   
این تابع دوبار  ،همچنین است.   آن در  ترین بیشای است که  قله تابعی تک   مورد ترکیب جنسی فرزندان است. والدین در های ترجیح

 .       پذیر است و به صورت پیوسته مشتق
 ست از:ا قید بودجه خانواده عبارت

 
        (۷)  

 
تولد فرزند دختر و پسر، برابر برای حتمال ابا فرض  هاست. کل درآمد آن   و تعداد فرزندان n، هزینه هر فرزند برای والدین   که در آن

 :شود میمحاسبه  (8رابطه )به صورت  مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید
 

         ( )   
  

 ( )(    ) (    
 ) (8)  

 
  شود که مقدار مطلوبیت نهایی در یمشخص م (8)گذاری در رابطه با جای

1
فرزندان  برابرست. یعنی والدینی که به تعداد منفی ا   و  ۷

توانند با  ، نمیاند یافتهوالدینی که به ترکیب جنسی مطلوب خود دست  ،دختر و پسر دارند، مایل به تولد فرزند جدید نیستند. همچنین
برای  مقدار نیز برقرار است. های جنسی بین این دو تولد فرزند جدید مطلوبیت خود را افزایش دهند. همین وضعیت برای تمامی ترکیب

 گیریم. مشتق می   نسبت به (8) ، از رابطه)نسبت کنونی پسران به کل فرزندان(  شدن رابطه مطلوبیت نهایی فرزند جدید با  مشخص
 

  ( )   
  (

   
  )      ( )  (    ) [   ( ) (    )    ( )] (1)  

 
(  )   گاه تری به فرزند پسر دارند(، آن باشد )والدین تمایل بیش     ۷/1 اگر (  )   و ⁄   ازای  ، به)و برعکس(. همچنین   
نمودار به صورت    مطلوبیت نهایی تولد فرزند جدید بر حسب ،صعودی. بنابراین      ازای مطلوبیت نهایی نزولی است و به   ۷/1
 اهد بود:خو (8)
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نمودار3:رابطهمطلوبیتنهاییفرزندجدیدباترکیبجنسیفرزندانقبلیباوجودترجیحپسر

با توجه به نمود ار )۳( مشخص است که هرچقد ر والد ین از ترکیب مطلوب خود  فاصله بگیرند ، 
مطلوبیت نهایی تولد  فرزند  جد ید  برای آن ها افزایش می یابد . د ر ضمن، شکل تابع مطلوبیت به گونه ای 
است که ریسک گریزی والد ین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند  جد ید  نسبت به والد ین ریسک 
خنثی می شود . پرسش د یگری که می توان د ر این جا مطرح کرد  این است که سایر عوامل، یعنی د رآمد  
تغییرهای  پرسش ها،  این  به  پاسخ  برای  اثر می گذارند .  والد ین  تصمیم  بر  فرزند ان، چگونه  هزینه  و 
مطلوبیت نهایی را نسبت به این د و متغیر بررسی می کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به د رآمد  

عبارت است از:

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

                      )۵(

و   

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

نقطه  د و  د ر  د رآمد ،  به  نسبت  نهایی  مطلوبیت  مشتق  است،  مشخص  که  همان طور 
 برابر صفر است. د ر فاصله بین این د و نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی، 

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

۱ مقد ار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این د سته از والد ین، مستقل از 

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

می د انیم که د ر بازه 
سطح د رآمد  خود ، تمایلی به د اشتن فرزند  جد ید  نخواهند  د اشت. د ر مورد  سایر والد ین، از آن جا که 
بر اساس معاد له )۵( افزایش د رآمد  باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند  جد ید  می شود ، الگو پیش بینی 
می کند  که با افزایش د رآمد ، احتمال تولد  فرزند  بعد ی افزایش می یابد . نمود ار )۴( اثر افزایش د رآمد  

را نشان می د هد .

<*λ. یعنی فرزند  پسر به د ختر ترجیح د اد ه می شود . برای 

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

۱. برای ساد گی د ر همه جای متن فرض می کنیم که 
ترجیح فرزند  د ختر نیز روابط مشابهی برقرار است.
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۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

نمودار4:اثرافزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدید

مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزند ان نیز به صورت معاد له )۶( است:

۲ 

 

ت نهایی تولد فرزند جدید برای قدر والدین از ترکیب مطلوب خود فاصله بگیرند، مطلوبیچمشخص است که هر (8نمودار )با توجه به 
گریزی والدین موجب کاهش مطلوبیت نهایی فرزند جدید  ای است که ریسک گونه ل تابع مطلوبیت بهشک یابد. در ضمن، ها افزایش می آن

جا مطرح کرد این است که سایر عوامل، یعنی درآمد و هزینه  توان در این دیگری که می پرسش شود. نسبت به والدین ریسک خنثی می
نسبت به این دو متغیر بررسی  را مطلوبیت نهایی تغییرهای ،ها خ به این پرسشبرای پاسگذارند.  چگونه بر تصمیم والدین اثر می ،فرزندان

 ست از:ا کنیم. مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد عبارت می
 

  
    

  
 ( ) (    ) (1)  

 
   مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به درآمد، در دو نقطه  ،طور که مشخص است همان

برابر صفر است. در فاصله بین این دو       و  
1] دانیم که در بازه می ،نقطه منفی و خارج از این بازه مثبت است. از طرفی

۷   
مقدار مطلوبیت نهایی منفی است. یعنی این دسته از  1 [ 

اساس معادله  جا که بر از آنر والدین، تمایلی به داشتن فرزند جدید نخواهند داشت. در مورد سای ،والدین، مستقل از سطح درآمد خود
احتمال تولد فرزند  ،کند که با افزایش درآمد بینی می پیش الگوشود،  ( افزایش درآمد باعث افزایش مطلوبیت نهایی فرزند جدید می1)

 دهد. اثر افزایش درآمد را نشان می (1)نمودار یابد.  بعدی افزایش می

 
 
 

 

 
 
 

افزایشدرآمدبرمطلوبیتنهاییتولدفرزندجدیداثر:4نمودار


 است: (0معادله ) مشتق مطلوبیت نهایی نسبت به هزینه فرزندان نیز به صورت
 

  
      ( ) (    ) (0)  

 
ندان، مطلوبیت نهایی تولد توان گفت که با افزایش هزینه فرز می ،اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش درآمد است. بنابراین

ثر عامل دیگر نیز بر رفتار باروری موعالوه بر رجحان جنسی والدین، دو که انتظار داریم  باال الگویاساس  بر یابد. فرزند جدید کاهش می
سایر تایج ن به با توجه ،در ادامه شوند. و افزایش هزینه فرزندان موجب کاهش آن می افزایش درآمد موجب افزایش باروریباشند: 
به تجربی  الگویدر برآورد تا الزم است  البته کهگیرند  مورد بررسی قرار میثر بر رفتار باروری خانوارها از متغیرهای مو برخیها  پژوهش

 .دنها کنترل شو اثر آنمنظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، 

                                                           
    کنیم که  جای متن فرض می . برای سادگی در همه1

شود. برای ترجیح فرزند دختر نیز روابط مشابهی  . یعنی فرزند پسر به دختر ترجیح داده می 
 برقرار است.

0                                                               

   
   

                                                          

                                         )۶(

اثر افزایش هزینه از نظر کیفی عکس اثر افزایش د رآمد  است. بنابراین، می توان گفت که با افزایش 
هزینه فرزند ان، مطلوبیت نهایی تولد  فرزند  جد ید  کاهش می یابد . بر اساس الگوی باال انتظار د اریم که 
عالوه بر رجحان جنسی والد ین، د و عامل د یگر نیز بر رفتار باروری موثر باشند : افزایش د رآمد  موجب 
افزایش باروری و افزایش هزینه فرزند ان موجب کاهش آن می شوند . د ر اد امه، با توجه به نتایج سایر 
پژوهش ها، برخی از متغیرهای موثر بر رفتار باروری خانوارها مورد  بررسی قرار می گیرند  که البته الزم 
است تا د ر برآورد  الگوی تجربی به منظور توجه به موضوع ناهمسانی خانوارها، اثر آن ها کنترل شوند .

سطحتحصیالتمادر

بیش تر پژوهش ها مانند  احمد یان و مهربانی )۱۳۹۲(، هوتون و هوتون )۱۹۹۵(، و کین و وینینگر۱ 
خانواد ه های  برخورد ار هستند ،  باالتری  تحصیالت  از سطح  که  ماد رانی  که  می د هند   نشان   )۱۹۷۳(
کوچک تری خواهند  د اشت. علت این رابطه می تواند  این باشد  که با افزایش سطح تحصیالت، ماد ران 
با »کیفیت« بیش تر متمایل می شوند . منظور از کیفیت فرزند ان، میزان تغذیه،  به د اشتن فرزند انی 
آموزش، و سایر انواع سرمایه گذاری والد ین برای آن هاست. به این ترتیب، می توان گفت که با افزایش 

تحصیالت ماد ر، هزینه پرورش فرزند ان برای والد ین افزایش می یابد .

1. Cain & Weininger 
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اشتغالمادر

شاغل بود ن ماد ر می تواند  به عنوان هزینه فرصت ماد ر برای نگهد اری از فرزند ان د ر نظرگرفته شود . 
انتظار د اریم که ماد ران شاغل به د لیل بیش تر بود ن هزینه فرصت خانوار جهت نگهد اری از فرزند ان، تعد اد  
فرزند ان کم تری د اشته باشند . البته نباید  از نظر د ور د اشت که اشتغال ماد ر با افزایش د رآمد  خانوار ممکن 
است که تقاضای خانوار برای فرزند  را د ر جهت مخالف تحت تاثیر قرار د هد . البته انتظار می رود  که اثر 
اول غالب باشد ، ولی پژوهش های پیشین هر د و اثر را گزارش می د هند . برای مثال، هکمن و واکر۱ )۱۹۸۹؛ 
۱۹۹۰( با استفاد ه از د اد ه های کشور سوئد  و برآورد  یک الگوی ریسک، نشان می د هند  که افزایش د رآمد  
ماد ر موجب کاهش باروری می شود . اما علی و شیلد ز۲ )۱۹۹۱( عکس این اثر را د ر کشور مصر مشاهد ه 

کرد ند . به این معنی که ماد ران شاغل، خانواد ه بزرگ تری د ارند .

سنازدواج

سن ازد واج متغیری است که می تواند  حاکی از ویژگی های فرهنگی یا تصمیم های اقتصاد ی والد ین 
باشد . د ر این صورت، می توان انتظار د اشت که با افزایش سن ازد واج اهمیت کیفیت فرزند ان برای والد ین 
افزایش یابد  که متناظر با افزایش هزینه فرزند ان است. از آن جا که د ر د اد ه های مورد  استفاد ه د ر این پژوهش، 

سن ازد واج اشاره نشد ه است، سن ماد ر را د ر زمان تولد  اولین فرزند  جایگزین این متغیر خواهیم کرد .

فاصلهبینفرزندانقبلی

متغیر د یگری که می تواند  ویژگی های فرهنگی و اقتصاد ی والد ین را نمایند گی کند ، فاصله زمانی 
بین تولد  فرزند ان است. این متغیر همچنین می تواند  نشان د هند ه اند ازه مطلوب خانواد ه از نظر والد ین 
باشد . هرچقد ر فاصله بین فرزند ان کم تر باشد ، می توان گفت که والد ین قصد  د ارند  تا تعد اد  فرزند ان 

بیش تری د اشته باشند .

سنمادردرزمانآخرینتولد

سن ماد ر د ر زمان آخرین تولد  نشان د هند ه زمان باقی ماند ه از د وران باروری ماد ر است. هرچقد ر 
که این زمان کوتاه تر باشد ، احتمال تولد  فرزند  بعد ی کم تر خواهد  بود .

1. Heckman & Walker 
2. Aly & Shields 
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ثروت

ثروت می تواند  به د و صورت بر رفتار باروری موثر باشد . اول این که افزایش ثروت، موجب افزایش منابع 
والد ین برای پرورش فرزند ان شد ه و تمایل آنان را به د اشتن فرزند  بیش تر افزایش د هد . از طرف د یگر، افزایش 
 .)Behrman & Deolalikar, 1988(  ثروت، توجه والد ین را از تعد اد  فرزند ان به کیفیت آنان معطوف می کند

بنابراین، می تواند  موجب کاهش بُعد  خانوار شود .

درآمدپدر

متغیری که به عنوان شاخص د رآمد  خانوار می توان از آن استفاد ه کرد ، د رآمد  پد ر است. همان طور 
که پیش تر اشاره شد ، هکمن و واکر )۱۹۸۹؛ ۱۹۹۰( نشان می د هند  که افزایش د رآمد  ماد ر سبب 
کاهش بُعد  خانواد ه )اثر قیمت( و افزایش د رآمد  پد ر موجب افزایش بعد  خانواد ه )اثر د رآمد ( می شود . 

د ر این جا انتظار می رود  که د رآمد  پد ر اثر مثبتی بر تمایل باروری د اشته باشد .

محلسکونت

انتظار د اریم که  از روستا است،  این موضوع که هزینه پرورش فرزند  د ر شهر بیش  به  با توجه 
خانواد ه های شهرنشین منابع کم تری )منابع حقیقی و نه اسمی( برای پرورش فرزند ان د ر اختیار د اشته 
باشند . همچنین، کم ترین مخارج سرانه برای فرزند ان ممکن است که د ر نظر والد ین شهرنشین بیش 

از والد ین روستایی باشد .

اثرترکیبجنسیفرزندانبرزمانتولدفرزندجدید

رجحان  وجود   که  می کند   بیان  فرضیه  این  می پرد ازیم.  د وم  فرضیه  بررسی  به  بخش،  این  د ر 
جنسیتی، فاصله زمانی میان تولد  فرزند ان را تحت تاثیر قرار می د هد . به عبارت د یگر، نارضایتی والد ین 
از ترکیب جنسی فرزند ان موجب می شود  تا فرزند  بعد ی زود تر متولد  شود . مبنای نظری این فرضیه 
د ر لئونگ )۱۹۹۱( به عنوان یک الگو ارائه شد ه است. این الگو که پشتوانه نظری مناسبی برای الگوی 
ترکیب  از  فرزند ان  ترکیب جنسی  هرچقد ر  که  می د هد   نشان  می شود ،  محسوب  بخش  این  تجربی 

مطلوب والد ین د ورتر باشند ، فرزند  بعد ی آن ها زود تر متولد  خواهد  شد .
د ر الگوی نظری لئونگ )۱۹۹۱(، مانند  الگوی مورد  استفاد ه د ر بخش د وم، عالوه بر ترجیح های 
جنسیتی والد ین، د و عامل د یگر نیز بر رفتار باروری اثرگذار هستند : هزینه فرزند ان و د رآمد  خانوار. 

بنابراین، اثر ویژگی های خانواد ه ها بر رفتار باروری را می توان د ر همان چارچوب بررسی کرد . 
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روشپژوهش

د ر این بخش به روش تجربی بررسی د و فرضیه مطرح شد ه د ر بخش د وم می پرد ازیم. 

آزمونتجربیتاثيرترکيبجنسیفرزندانپيشينبراحتمالتولدفرزندبعدی

ابتد ا به بررسی این مسئله می پرد ازیم که آیا د ر رفتار خانواد ه های ایرانی شواهد ی وجود  د ارد  که 
نشان د هند ه تاثیر ترکیب جنسی فرزند ان پیشین بر احتمال تولد  فرزند  بعد ی باشد  یا خیر. د ر ابتد ا 
تالش شد  تا از نمونه منتشرشد ه از د اد ه های سرشماری ۱۳۸۵ برای برآورد  مد ل تجربی استفاد ه شود . 
ولی بررسی د قیق این د اد ه ها نشان می د هد  که بُعد  متوسط خانوارهای شهری د ر این د اد ه ها بیش از 
خانوارهای روستایی است. این د ر حالی است که د ر نتایج منتشرشد ه توسط مرکز آمار ایران، متوسط 
بعد  برای خانوارهای شهری ۳/۸۹ و برای خانوارهای روستایی ۴/۳۶ گزارش شد ه است. از مقایسه این 
مقاد یر با یکد یگر می توان نتیجه گرفت که نمونه موجود  از نظر نسبت جمعیت خانوارهای شهری و 
روستایی نمایند ه مناسبی برای آمار کل کشور نیستند . برای رفع این مشکل، مد ل تجربی با استفاد ه 
از د اد ه های بود جه خانوار د ر سال ۱۳۸۴ برآورد  شد . اطالعات هر د و مجموعه توسط مرکز آمار ایران 
تنها مورد ی  تولد  فرزند  جد ید ،  بر احتمال  اثر ترکیب جنسیتی فرزند ان  بررسی  برای  تهیه شد ه اند . 
که مورد  توجه قرار می گیرد  آن است که فرزند  جد ید ی د ر خانواد ه مورد  مطالعه متولد  شد ه  است یا 
خیر. بنابراین، متغیر وابسته این الگو یک متغیر گسسته است که تنها د و مقد ار )صفر و یک( به خود  
می گیرد  و نشان د هند ه متولد شد ن یا متولد نشد ن فرزند  بعد ی د ر خانواد ه است. د ر این پژوهش، برای 

برآورد  این اثر از یک الگوی الجیت استفاد ه می شود . 
نکته ای که د ر این روش باید  مورد  توجه قرار گیرد  آن است که تنها چیزی که برای پژوهشگران د ر 
د اد ه ها قابل مشاهد ه است، سن و جنسیت فرزند ان قبلی )که د ر زمان تولد  فرزند  جد ید  زند ه هستند ( 
نیست.  نه د ر د ست  یا  فرزند  د یگری شوند   تا صاحب  د ارند   والد ین قصد   این که  از  اطالعی  و  است، 
بنابراین، خانواد ه هایی که فرزند  بعد ی د ر آن ها متولد  نشد ه اند ، لزوماً کامل نشد ه اند  و ممکن است که 
د ر آیند ه صاحب فرزند  د یگری شوند . الزم است تا به نحوی، خانواد ه هایی که کامل شد ه اند  از سایرین 
تفکیک شوند . برای این کار، از سن فرزند  آخر خانواد ه به عنوان معیاری برای تشخیص کامل شد ن 
خانواد ه استفاد ه خواهیم کرد . د ر ۹۷/۸ د رصد  از خانواد ه ها، فاصله فرزند  د وم و سوم کم تر یا مساوی 
د ه سال است. همچنین، د ر ۹۸/۷ د رصد  خانواد ه ها نیز فاصله فرزند  سوم و چهارم به همین صورت 
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است. بر همین اساس، د ر برآورد  الگوی تجربی این پژوهش، خانواد ه هایی که سن فرزند  آخر آن ها 
بزرگ تر یا مساوی د ه سال باشند ، کامل فرض می شوند ۱. به طور کلی، این مشکل حذف ناخواسته از 
سمت راست۲ نامید ه می شود . برای حل این مشکل، خانواد ه هایی که بر اساس این معیار کامل محسوب 
نمی شوند  از د اد ه های مورد  استفاد ه د ر این بخش حذف شد ه اند . روش د یگر برای حل این مشکل، 

استفاد ه از الگوهای تحلیل بقا۳ است که د ر بخش بعد ی به آن ها خواهیم پرد اخت.
فرزند  چهارم  و  فرزند  سوم  تولد   بررسی  برای  الگوی مجزا  همان گونه که پیش تر گفته شد ، د و 
با یکد یگر مقایسه  از خانوارها  واقع د و د سته  الگوها د ر  این  از  برآورد  هر یک  با  برآورد  خواهد  شد . 
می شوند : خانواد ه هایی که با د اشتن تعد اد  مشخصی فرزند  )د و فرزند  د ر الگوی اول و سه فرزند  د ر 
الگوی د وم( کامل شد ه اند ، با خانواد ه هایی مقایسه می شوند  که به این تعد اد  فرزند ان اکتفا نکرد ه و 

صاحب فرزند ان بیش تری شد ه اند .
 ام به صورت معاد له )۷( است:

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

الگوی مورد  استفاد ه برای بررسی تولد  فرزند  

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

             )۷(

 تابع توزیع تجمعی Logistic است.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

که د ر آن 
: متغیر گسسته. فرزند  بعد ی متولد  شد ه است )= ۱(؛ خانواد ه با همین تعد اد  فرزند  کامل 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1
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شد ه است )= ۰(.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

n پسر هستند  )= ۱(؛ د ر غیر این صورت  : متغیر گسسته. خانواد ه هایی که د ارای د قیقاً 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

 تعد اد  پسرها را بین فرزند ان قبلی خانواد ه i نشان می د هند . برای 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

. متغیرهای مجازی 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

 برابر صفر هستند . 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

ها 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

 برابر یک و سایر 

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

خانواد ه هایی که k پسر د ر فرزند ان قبلی خود  د ارند  
 به عنوان گروه مرجع د ر نظرگرفته شد ه اند .

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

خانواد ه هایی که هیچ پسری ند اشته اند  
: سطح تحصیالت ماد ر.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

فاصله  و همکاران )۲۰۰۹(  الموند   مثال،  برای  است.  قد ری محتاطانه  فاصله د ه سال  انتخاب کم ترین  البته   .۱
شش سال را برای این منظور برگزید ند .

2. Right Censoring
3. Survival Analysis
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: مجذور سطح تحصیالت ماد ر.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: سن ماد ر د ر زمان تولد  آخرین فرزند .

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: سطح تحصیالت پد ر.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: متغیر گسسته. خانوار روستایی )= ۱(؛ خانوار شهری )= ۰(.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: شاخص ثروت خانوار.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: د رآمد  ماد ر.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

: د رآمد  پد ر.

1۰ 

 

از سن فرزند  ،اند از سایرین تفکیک شوند. برای این کار هایی که کامل شده خانواده ،ه نحویبتا صاحب فرزند دیگری شوند. الزم است 
فاصله فرزند دوم و  ،ها درصد از خانواده 3/8۲در  شدن خانواده استفاده خواهیم کرد. عنوان معیاری برای تشخیص کامل آخر خانواده به

ها نیز فاصله فرزند سوم و چهارم به همین صورت است. بر همین  خانواده صددر ۲/83در  ،سال است. همچنین دهتر یا مساوی  سوم کم
کامل فرض  ،دنسال باش دهتر یا مساوی  ها بزرگ هایی که سن فرزند آخر آن ، خانوادهپژوهشتجربی این  الگویدر برآورد  ،اساس

هایی که بر اساس این  خانوادهای حل این مشکل، شود. بر نامیده می ۷این مشکل حذف ناخواسته از سمت راست ،طور کلی به .1شوند می
استفاده از  ،روش دیگر برای حل این مشکل اند. های مورد استفاده در این بخش حذف شده شوند از داده معیار کامل محسوب نمی

 ها خواهیم پرداخت. بعدی به آن است که در بخش 8بقاهای تحلیل الگو
مجزا برای بررسی تولد فرزند سوم و فرزند چهارم برآورد خواهد شد. با برآورد هر یک از این  الگویگفته شد، دو  تر گونه که پیش همان

اول  الگویهایی که با داشتن تعداد مشخصی فرزند )دو فرزند در  شوند: خانواده واقع دو دسته از خانوارها با یکدیگر مقایسه می ها درالگو
شوند که به این تعداد فرزندان اکتفا نکرده و صاحب فرزندان  هایی مقایسه می انوادهبا خ ،اند دوم( کامل شده الگویو سه فرزند در 

 اند. تری شده بیش
 است:( ۲معادله )ام به صورت      مورد استفاده برای بررسی تولد فرزند الگوی

 
   (      | ) =  (                        

        
            

                    

                   

                  ) 

(۲)  

 .است Logisticتابع توزیع تجمعی  ( )  که در آن
 .(۰)=  خانواده با همین تعداد فرزند کامل شده است (؛1رزند بعدی متولد شده است )= . فمتغیر گسسته :    

متغیرهای  .{       }    (۰)=  صورت در غیر این (؛1)=  هستندپسر    دارای دقیقاً هایی که خانوادهمتغیر گسسته.  :   
 قبلی خود دارندپسر در فرزندان    هایی که دهند. برای خانواده نشان می   تعداد پسرها را بین فرزندان قبلی خانواده    مجازی 

به عنوان گروه مرجع (      ) اند هایی که هیچ پسری نداشته برابر صفر هستند. خانواده(    ) ها     برابر یک و سایر     
 اند. گرفته شدهدر نظر

 در.: سطح تحصیالت ما     
     

 : مجذور سطح تحصیالت مادر. 
 ین فرزند.آخر: سن مادر در زمان تولد          

 : سطح تحصیالت پدر.     
 .(۰)=  خانوار شهری (؛1)=  خانوار روستایی: متغیر گسسته.       

 شاخص ثروت خانوار.:        
 رآمد مادر.: د     
 : درآمد پدر.     

                                                           
 سال را برای این منظور برگزیدند. ( فاصله شش۷۰۰8سال قدری محتاطانه است. برای مثال، الموند و همکاران ) ترین فاصله ده البته انتخاب کم .1

2. Right Censoring 
3. Survival Analysis 

با توجه به ویژگی های الگوی الجیت، از روش بیشینۀ د رست نمایی جهت برآورد  ضرایب استفاد ه 
خواهد  شد . سایر متغیرهای الگو، نشان د هند ه ویژگی های خانوار شامل ویژگی های اقتصاد ی، اجتماعی، 
کنترل  را  خانواد ه ها  میان  ناهمسانی های  اثرهای  متغیرها  این  هستند .  والد ین  باروری  تاریخچه  و 
می کنند . عالوه بر تحصیالت ماد ر، مجذور تحصیالت نیز د ر الگو قرار د اد ه شد ه است. د لیل این امر 
آن است که ممکن است اثر نهایی۱ افزایش سطح تحصیالت صعود ی یا نزولی باشد . عالمت ضرایب 
این د و متغیر نشان د هند ه کیفیت تاثیر تحصیالت بر رفتار باروری خواهد  بود . تمام متغیرهای د سته 
د وم به استثنای متغیر ثروت، به طور مستقیم از د اد ه های خام مرکز آمار ایران استخراج شد ند . متغیر 
ثروت با استفاد ه از روش تحلیل مولفه اصلی۲ و با بکارگیری ۲۲ متغیر د یگر، که هر کد ام نشان د هند ه 
برخورد اری یا عد م برخورد اری خانود ه از امکانات مختلف هستند ، ساخته شد ه  است. ضرایب متغیرهای 
مجازی، اثر جنسیت فرزند ان قبلی را بر احتمال تولد  فرزند  جد ید  اند ازه می گیرند . به ویژه با اضافه کرد ن 
متغیرهایی که نشان د هند ه ویژگی های اجتماعی و اقتصاد ی خانوارها هستند ، ناهمسانی های موجود  
میان خانوارها که ممکن است بر اثر تفاوت د ر این ویژگی ها ایجاد  شد ه باشند ، کنترل شد ه و آنچه به 
 باقی می ماند ، تفاوت اند ازه اثر جنسیت فرزند ان قبلی د ر این گروه با 
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 ،الگومتغیرهای سایر  برآورد ضرایب استفاده خواهد شد. جهتنمایی  درست بیشینۀاز روش  ،الجیت الگویهای  با توجه به ویژگی
 والدین هستند. این متغیرها اثرهای و تاریخچه باروری ،های اقتصادی، اجتماعی های خانوار شامل ویژگی ویژگیدهنده  نشان

قرار داده شده است. دلیل این  الگوعالوه بر تحصیالت مادر، مجذور تحصیالت نیز در  کنند. ها را کنترل می های میان خانواده ناهمسانی
دهنده کیفیت  نشان . عالمت ضرایب این دو متغیرافزایش سطح تحصیالت صعودی یا نزولی باشد 1امر آن است که ممکن است اثر نهایی

 های خام مرکز آمار طور مستقیم از داده هب ،متغیر ثروت به استثنایتمام متغیرهای دسته دوم  ثیر تحصیالت بر رفتار باروری خواهد بود.تا
دهنده  کدام نشان، که هر متغیر دیگر ۷۷کارگیری و با ب ۷تحلیل مولفه اصلیند. متغیر ثروت با استفاده از روش استخراج شد ایران

اثر جنسیت فرزندان قبلی  ،ضرایب متغیرهای مجازی است.  ساخته شده برخورداری یا عدم برخورداری خانوده از امکانات مختلف هستند،
های اجتماعی و اقتصادی خانوارها  دهنده ویژگی کردن متغیرهایی که نشان ویژه با اضافه گیرند. به ه میرا بر احتمال تولد فرزند جدید انداز

ها ایجاد شده باشند، کنترل شده و آنچه به  بر اثر تفاوت در این ویژگی ممکن است های موجود میان خانوارها که ستند، ناهمسانیه
 با گروه مرجع است. جنسیت فرزندان قبلی در این گروه ماند، تفاوت اندازه اثر باقی می    عنوان ضریب متغیر مجازی 
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ثیر ترکیب دهنده تا د که نشانهای ایرانی شواهدی وجود دار وادهپردازیم که آیا در رفتار خان به بررسی این مسئله می ،در این بخش
استفاده  1831دجه خانوار سال های بو تجربی از داده الگویبرای برآورد  د یا خیر.شین بر زمان تولد فرزند بعدی باشجنسی فرزندان پی

الزم  بر اساس این فرضیه برای تشخیص وجود رجحان جنسیتی ،بنابراین ها پایدار است. از انتخاب سال داده جداالبته نتایج  شده است.
هایی که دو  ادهاگر خانو ،مثال برایشده پیش از تولد فرزند جدید با ترکیب جنسی فرزندان قبلی بررسی شود.  تا رابطه زمان سپری است

ترکیب دسته اول از  که گیریم شوند، نتیجه می سومهایی که دو فرزند پسر دارند، صاحب فرزند  فرزند دختر دارند، زودتر از خانواده
های برآورد ریسک الگوشود.  های برآورد ریسک استفاده میالگواز  ،برای این منظور اند. تری داشته جنسی فرزندان خود رضایت کم

ها یا شده پیش از وقوع یک حادثه را )مانند طول عمر انسان زمان سپری ها مدتالگو. این دسته از است 8های تحلیل بقاالگوای از  گونه
برآورد ریسک، مشکل  الگویاست که استفاده از  اشارهشایان  کنند. ط میمرتبدهنده مورد نظر  ( به متغیرهای توضیحنعتیمحصوالت ص

 .1دانند تر می پژوهشگران این روش را مناسب از برخی ،کند و به همین دلیل ها حل می دهدر داحذف ناخواسته را 
و تابع  ( ) نشان دهیم. این زمان یک متغیر تصادفی است که تابع توزیع احتمال آن را با   زمان تولد فرزند جدید را با  که فرض کنید

 اتفاق نیفتد برابراست با:  که تولد تا زمان  ایندهیم. احتمال  نشان می ( ) توزیع تجمعی آن را با 
 

 ( )     ( )    ∫  ( )       (   ) 
 

 
 (3) 

 
 شود: تعریف می (8رابطه )به صورت  0نامیم. نرخ ریسک می 1بقارا تابع  ( ) تابع 

 
(8)  ( )   ( )

 ( ) 

 
 اتفاق خواهد افتاد.     تا   اتفاق نیفتاده باشد، با چه احتمالی در فاصله   تا زمان دهد که اگر تولد  نرخ ریسک نشان می ،در واقع

                                                           
1. Marginal 
2. Principal Component Analysis )PCA( 
3. Survival Analysis 

 .(1833)لئونگ رجوع کنید به  ،مثال یبرا 1.
5. Survival Function 
6. Hazard Rate 

عنوان ضریب متغیر مجازی 
گروه مرجع است.

1. Marginal
2. Principal Component Analysis )PCA(
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شواهد ی  ایرانی  خانواد ه های  رفتار  د ر  آیا  که  می پرد ازیم  مسئله  این  بررسی  به  بخش،  این  د ر 
تاثیر ترکیب جنسی فرزند ان پیشین بر زمان تولد  فرزند  بعد ی باشد  یا  وجود  د ارد  که نشان د هند ه 
خیر. برای برآورد  الگوی تجربی از د اد ه های بود جه خانوار سال ۱۳۸۴ استفاد ه شد ه است. البته نتایج 
جد ا از انتخاب سال د اد ه ها پاید ار است. بنابراین، برای تشخیص وجود  رجحان جنسیتی بر اساس این 
فرضیه الزم است تا رابطه زمان سپری شد ه پیش از تولد  فرزند  جد ید  با ترکیب جنسی فرزند ان قبلی 
بررسی شود . برای مثال، اگر خانواد ه هایی که د و فرزند  د ختر د ارند ، زود تر از خانواد ه هایی که د و فرزند  
پسر د ارند ، صاحب فرزند  سوم شوند ، نتیجه می گیریم که د سته اول از ترکیب جنسی فرزند ان خود  
رضایت کم تری د اشته اند . برای این منظور، از الگوهای برآورد  ریسک استفاد ه می شود . الگوهای برآورد  
ریسک گونه ای از الگوهای تحلیل بقا است. این د سته از الگوها مد ت زمان سپری شد ه پیش از وقوع یک 
حاد ثه را )مانند  طول عمر انسانها یا محصوالت صنعتی( به متغیرهای توضیح د هند ه مورد  نظر مرتبط 
می کنند . شایان اشاره است که استفاد ه از الگوی برآورد  ریسک، مشکل حذف ناخواسته را د ر د اد ه ها 

حل می کند  و به همین د لیل، برخی از پژوهشگران این روش را مناسب تر می د انند ۱.
فرض کنید  که زمان تولد  فرزند  جد ید  را با T نشان د هیم. این زمان یک متغیر تصاد فی است که 
 نشان می د هیم. احتمال این که 
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 ،الگومتغیرهای سایر  برآورد ضرایب استفاده خواهد شد. جهتنمایی  درست بیشینۀاز روش  ،الجیت الگویهای  با توجه به ویژگی
 والدین هستند. این متغیرها اثرهای و تاریخچه باروری ،های اقتصادی، اجتماعی های خانوار شامل ویژگی ویژگیدهنده  نشان

قرار داده شده است. دلیل این  الگوعالوه بر تحصیالت مادر، مجذور تحصیالت نیز در  کنند. ها را کنترل می های میان خانواده ناهمسانی
دهنده کیفیت  نشان . عالمت ضرایب این دو متغیرافزایش سطح تحصیالت صعودی یا نزولی باشد 1امر آن است که ممکن است اثر نهایی

 های خام مرکز آمار طور مستقیم از داده هب ،متغیر ثروت به استثنایتمام متغیرهای دسته دوم  ثیر تحصیالت بر رفتار باروری خواهد بود.تا
دهنده  کدام نشان، که هر متغیر دیگر ۷۷کارگیری و با ب ۷تحلیل مولفه اصلیند. متغیر ثروت با استفاده از روش استخراج شد ایران

اثر جنسیت فرزندان قبلی  ،ضرایب متغیرهای مجازی است.  ساخته شده برخورداری یا عدم برخورداری خانوده از امکانات مختلف هستند،
های اجتماعی و اقتصادی خانوارها  دهنده ویژگی کردن متغیرهایی که نشان ویژه با اضافه گیرند. به ه میرا بر احتمال تولد فرزند جدید انداز

ها ایجاد شده باشند، کنترل شده و آنچه به  بر اثر تفاوت در این ویژگی ممکن است های موجود میان خانوارها که ستند، ناهمسانیه
 با گروه مرجع است. جنسیت فرزندان قبلی در این گروه ماند، تفاوت اندازه اثر باقی می    عنوان ضریب متغیر مجازی 
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ثیر ترکیب دهنده تا د که نشانهای ایرانی شواهدی وجود دار وادهپردازیم که آیا در رفتار خان به بررسی این مسئله می ،در این بخش
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ترکیب دسته اول از  که گیریم شوند، نتیجه می سومهایی که دو فرزند پسر دارند، صاحب فرزند  فرزند دختر دارند، زودتر از خانواده
های برآورد ریسک الگوشود.  های برآورد ریسک استفاده میالگواز  ،برای این منظور اند. تری داشته جنسی فرزندان خود رضایت کم

ها یا شده پیش از وقوع یک حادثه را )مانند طول عمر انسان زمان سپری ها مدتالگو. این دسته از است 8های تحلیل بقاالگوای از  گونه
برآورد ریسک، مشکل  الگویاست که استفاده از  اشارهشایان  کنند. ط میمرتبدهنده مورد نظر  ( به متغیرهای توضیحنعتیمحصوالت ص

 .1دانند تر می پژوهشگران این روش را مناسب از برخی ،کند و به همین دلیل ها حل می دهدر داحذف ناخواسته را 
و تابع  ( ) نشان دهیم. این زمان یک متغیر تصادفی است که تابع توزیع احتمال آن را با   زمان تولد فرزند جدید را با  که فرض کنید
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 ،الگومتغیرهای سایر  برآورد ضرایب استفاده خواهد شد. جهتنمایی  درست بیشینۀاز روش  ،الجیت الگویهای  با توجه به ویژگی
 والدین هستند. این متغیرها اثرهای و تاریخچه باروری ،های اقتصادی، اجتماعی های خانوار شامل ویژگی ویژگیدهنده  نشان

قرار داده شده است. دلیل این  الگوعالوه بر تحصیالت مادر، مجذور تحصیالت نیز در  کنند. ها را کنترل می های میان خانواده ناهمسانی
دهنده کیفیت  نشان . عالمت ضرایب این دو متغیرافزایش سطح تحصیالت صعودی یا نزولی باشد 1امر آن است که ممکن است اثر نهایی

 های خام مرکز آمار طور مستقیم از داده هب ،متغیر ثروت به استثنایتمام متغیرهای دسته دوم  ثیر تحصیالت بر رفتار باروری خواهد بود.تا
دهنده  کدام نشان، که هر متغیر دیگر ۷۷کارگیری و با ب ۷تحلیل مولفه اصلیند. متغیر ثروت با استفاده از روش استخراج شد ایران

اثر جنسیت فرزندان قبلی  ،ضرایب متغیرهای مجازی است.  ساخته شده برخورداری یا عدم برخورداری خانوده از امکانات مختلف هستند،
های اجتماعی و اقتصادی خانوارها  دهنده ویژگی کردن متغیرهایی که نشان ویژه با اضافه گیرند. به ه میرا بر احتمال تولد فرزند جدید انداز

ها ایجاد شده باشند، کنترل شده و آنچه به  بر اثر تفاوت در این ویژگی ممکن است های موجود میان خانوارها که ستند، ناهمسانیه
 با گروه مرجع است. جنسیت فرزندان قبلی در این گروه ماند، تفاوت اندازه اثر باقی می    عنوان ضریب متغیر مجازی 
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ثیر ترکیب دهنده تا د که نشانهای ایرانی شواهدی وجود دار وادهپردازیم که آیا در رفتار خان به بررسی این مسئله می ،در این بخش
استفاده  1831دجه خانوار سال های بو تجربی از داده الگویبرای برآورد  د یا خیر.شین بر زمان تولد فرزند بعدی باشجنسی فرزندان پی

الزم  بر اساس این فرضیه برای تشخیص وجود رجحان جنسیتی ،بنابراین ها پایدار است. از انتخاب سال داده جداالبته نتایج  شده است.
هایی که دو  ادهاگر خانو ،مثال برایشده پیش از تولد فرزند جدید با ترکیب جنسی فرزندان قبلی بررسی شود.  تا رابطه زمان سپری است

ترکیب دسته اول از  که گیریم شوند، نتیجه می سومهایی که دو فرزند پسر دارند، صاحب فرزند  فرزند دختر دارند، زودتر از خانواده
های برآورد ریسک الگوشود.  های برآورد ریسک استفاده میالگواز  ،برای این منظور اند. تری داشته جنسی فرزندان خود رضایت کم

ها یا شده پیش از وقوع یک حادثه را )مانند طول عمر انسان زمان سپری ها مدتالگو. این دسته از است 8های تحلیل بقاالگوای از  گونه
برآورد ریسک، مشکل  الگویاست که استفاده از  اشارهشایان  کنند. ط میمرتبدهنده مورد نظر  ( به متغیرهای توضیحنعتیمحصوالت ص

 .1دانند تر می پژوهشگران این روش را مناسب از برخی ،کند و به همین دلیل ها حل می دهدر داحذف ناخواسته را 
و تابع  ( ) نشان دهیم. این زمان یک متغیر تصادفی است که تابع توزیع احتمال آن را با   زمان تولد فرزند جدید را با  که فرض کنید

 اتفاق نیفتد برابراست با:  که تولد تا زمان  ایندهیم. احتمال  نشان می ( ) توزیع تجمعی آن را با 
 

 ( )     ( )    ∫  ( )       (   ) 
 

 
 (3) 

 
 شود: تعریف می (8رابطه )به صورت  0نامیم. نرخ ریسک می 1بقارا تابع  ( ) تابع 

 
(8)  ( )   ( )

 ( ) 
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های برآورد ریسک الگوشود.  های برآورد ریسک استفاده میالگواز  ،برای این منظور اند. تری داشته جنسی فرزندان خود رضایت کم

ها یا شده پیش از وقوع یک حادثه را )مانند طول عمر انسان زمان سپری ها مدتالگو. این دسته از است 8های تحلیل بقاالگوای از  گونه
برآورد ریسک، مشکل  الگویاست که استفاده از  اشارهشایان  کنند. ط میمرتبدهنده مورد نظر  ( به متغیرهای توضیحنعتیمحصوالت ص

 .1دانند تر می پژوهشگران این روش را مناسب از برخی ،کند و به همین دلیل ها حل می دهدر داحذف ناخواسته را 
و تابع  ( ) نشان دهیم. این زمان یک متغیر تصادفی است که تابع توزیع احتمال آن را با   زمان تولد فرزند جدید را با  که فرض کنید

 اتفاق نیفتد برابراست با:  که تولد تا زمان  ایندهیم. احتمال  نشان می ( ) توزیع تجمعی آن را با 
 

 ( )     ( )    ∫  ( )       (   ) 
 

 
 (3) 

 
 شود: تعریف می (8رابطه )به صورت  0نامیم. نرخ ریسک می 1بقارا تابع  ( ) تابع 

 
(8)  ( )   ( )

 ( ) 

 
 اتفاق خواهد افتاد.     تا   اتفاق نیفتاده باشد، با چه احتمالی در فاصله   تا زمان دهد که اگر تولد  نرخ ریسک نشان می ،در واقع

                                                           
1. Marginal 
2. Principal Component Analysis )PCA( 
3. Survival Analysis 

 .(1833)لئونگ رجوع کنید به  ،مثال یبرا 1.
5. Survival Function 
6. Hazard Rate 

                          )۹(

د ر واقع، نرخ ریسک نشان می د هد  که اگر تولد  تا زمان t اتفاق نیفتاد ه باشد ، با چه احتمالی د ر 
 اتفاق خواهد  افتاد .
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فاصله t تا 
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2. Survival Function
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می کند . برآورد  این الگوها به روش بیشینۀ د رست نمایی۱ انجام می شود . تابع د رست نمایی۲ به صورتی 
نوشته می شود  که مسئله حذف از راست د ر آن د ر نظرگرفته شد ه است:

1۷ 

 

 بیشینۀها به روش الگوکند. برآورد این  ها را حل می مشکل حذف ناخواسته داده ،بقاهای تحلیل الگواستفاده از  ،طور که گفته شد همان
 گرفته شده است:مسئله حذف از راست در آن در نظر شود که صورتی نوشته میبه  ۷نمایی شود. تابع درست انجام می 1نمایی درست

 

(1۰)     ( )  ∑    (  | )
          
            

 ∑    (  | )
        

            

 

 
طور  ها به هایی است که زمان وقوع حادثه مورد مطالعه برای آن جمع اول مربوط به نمونه ستند. حاصله الگوپارامترهای   که در آن 

   تا زمان  8شود که واقعه مورد نظر برای نمونه محذوف گرفتن این نکته نوشته میدوم با در نظر جمع مشاهده شده است. حاصل دقیق
 شود. ها با این روش کنترل می ناخواسته دادهاثر حذف  ،اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب

 
 کاکسکریسالگوی

برای ارتباط میان متغیرهای را  (11) الگوی( 18۲۷کاکس )شود.  استفاده می کاکساز روش  پژوهشتجربی این  الگویبرای برآورد 
 کند: دهنده و نرخ ریسک پیشنهاد می توضیح

 
 (  )    (  )   

   (11) 
 

   که در آن
هستند. رفته در بخش سوم ارکب ، همان متغیرهایالگورفته در این بکار یهستند. متغیرها الگودهنده  توضیح متغیرهای ′

دهنده برابر با صفر باشند،  در حالتی که همه متغیرهای توضیح شود. نرخ ریسک برای همه افراد، تابع ریسک پایه نامیده می ( )  
نیازی نیست که صورت  ،آن است که برای برآورد ضرایب متغیرهای مستقل آن الگوشود. ویژگی مهم این  ساوی با نرخ ریسک پایه میم

 .1گرفته شودخاصی برای تابع ریسک پایه در نظر
 

هانتایجبرآوردهاوتحلیلیافته
 شود: ارائه می سهشده در بخش  ، نتایج دو آزمون معرفیدر ادامه

 
جآزمونفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبراحتمالتولدفرزندبعدینتای

    ضرایب متغیرهای مجازی  .1گزارش شده است (1) برای بررسی احتمال تولد فرزند جدید در جدول الجیت نتایج برآورد الگوی
و     سیتی والدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جن ننشا
توان  باشد می   تر از ضریب  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

 دهند. پسر ترجیح می  سر را به داشتن پ  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت گفت که والدین )به
 
 

                                                           
1. Maximum Likelihood 
2. Likelihood Function 
3. Censored Observations 

تواند  ع نامناسب میپژوهشگر صورت مشخصی برای نرخ ریسک در نظر بگیرد. انتخاب توزی تا الزم است های پارامتریک تحلیل ریسک در روشدر مقابل، . 1
 مراجعه کنید. (۷۰۰8از گرین ) ۷۷به فصل  کاکسو الگوی  بقاتر درباره الگوهای تحلیل  موجب بروز مشکل در برآورد شود. برای جزئیات بیش

 انجام شده است. STATAافزار  های تجربی در سراسر پژوهش با استفاده از نرم آزمون .1

                )۱۰(

 پارامترهای الگو هستند . حاصل جمع اول مربوط به نمونه هایی است که زمان وقوع 

1۷ 
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ترتیب، اثر حذف ناخواسته د اد ه ها با این روش کنترل می شود .

الگویریسککاکس
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    ضرایب متغیرهای مجازی  .1گزارش شده است (1) برای بررسی احتمال تولد فرزند جدید در جدول الجیت نتایج برآورد الگوی
و     سیتی والدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جن ننشا
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الگوهای تحلیل بقا و الگوی کاکس به فصل ۲۲ از گرین )۲۰۰۳( مراجعه کنید .
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نتایجبرآوردهاوتحلیلیافتهها

د ر اد امه، نتایج د و آزمون معرفی شد ه د ر بخش سه ارائه می شود :

نتایجآزمونفرضيهتاثيرترکيبجنسیفرزندانپيشينبراحتمالتولدفرزندبعدی
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و     سیتی والدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جن ننشا
توان  باشد می   تر از ضریب  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

 دهند. پسر ترجیح می  سر را به داشتن پ  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت گفت که والدین )به
 
 

                                                           
1. Maximum Likelihood 
2. Likelihood Function 
3. Censored Observations 

تواند  ع نامناسب میپژوهشگر صورت مشخصی برای نرخ ریسک در نظر بگیرد. انتخاب توزی تا الزم است های پارامتریک تحلیل ریسک در روشدر مقابل، . 1
 مراجعه کنید. (۷۰۰8از گرین ) ۷۷به فصل  کاکسو الگوی  بقاتر درباره الگوهای تحلیل  موجب بروز مشکل در برآورد شود. برای جزئیات بیش

 انجام شده است. STATAافزار  های تجربی در سراسر پژوهش با استفاده از نرم آزمون .1

 و 

1۷ 

 

 بیشینۀها به روش الگوکند. برآورد این  ها را حل می مشکل حذف ناخواسته داده ،بقاهای تحلیل الگواستفاده از  ،طور که گفته شد همان
 گرفته شده است:مسئله حذف از راست در آن در نظر شود که صورتی نوشته میبه  ۷نمایی شود. تابع درست انجام می 1نمایی درست
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 ∑    (  | )
        

            

 

 
طور  ها به هایی است که زمان وقوع حادثه مورد مطالعه برای آن جمع اول مربوط به نمونه ستند. حاصله الگوپارامترهای   که در آن 

   تا زمان  8شود که واقعه مورد نظر برای نمونه محذوف گرفتن این نکته نوشته میدوم با در نظر جمع مشاهده شده است. حاصل دقیق
 شود. ها با این روش کنترل می ناخواسته دادهاثر حذف  ،اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب

 
 کاکسکریسالگوی

برای ارتباط میان متغیرهای را  (11) الگوی( 18۲۷کاکس )شود.  استفاده می کاکساز روش  پژوهشتجربی این  الگویبرای برآورد 
 کند: دهنده و نرخ ریسک پیشنهاد می توضیح
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   (11) 
 

   که در آن
هستند. رفته در بخش سوم ارکب ، همان متغیرهایالگورفته در این بکار یهستند. متغیرها الگودهنده  توضیح متغیرهای ′

دهنده برابر با صفر باشند،  در حالتی که همه متغیرهای توضیح شود. نرخ ریسک برای همه افراد، تابع ریسک پایه نامیده می ( )  
نیازی نیست که صورت  ،آن است که برای برآورد ضرایب متغیرهای مستقل آن الگوشود. ویژگی مهم این  ساوی با نرخ ریسک پایه میم

 .1گرفته شودخاصی برای تابع ریسک پایه در نظر
 

هانتایجبرآوردهاوتحلیلیافته
 شود: ارائه می سهشده در بخش  ، نتایج دو آزمون معرفیدر ادامه
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جدول1:نتایجبرآوردالگویالجیت

متغيرمستقل الگویاول:تولدفرزندسوم† الگویدوم:تولدفرزندچهارم‡
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( به عنوان گروه مرجع انتخاب شد ه اند .
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نتایجبرآوردالگویالجیت:1جدول
 ‡الگویدوم:تولدفرزندچهارم †الگویاول:تولدفرزندسوم متغیرمستقل
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 کنند.  درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریاو *** معن ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

، برای دهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان     ضریب برآوردشده برای هر متغیر ،شده اشارهی در الگو
دوی ضرایب  ( اختالف دوبه۷)بودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شود. جدول تا معنادار الزم است ها تشخیص ترتیب ترجیح

  دهد. نمایی نشان می با استفاده از آزمون نسبت درستاین متغیرها را 
 
 
 
 
 
 
 

† خانواد ه هایی که د ارای یک پسر و یک د ختر هستند  )
( به عنوان گروه مرجع انتخاب شد ه اند .
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D1 - 
 **۷00/۰-  

(۰1۰/۰)  

D2 
 ***۷۰۷/۰   ***88۰/۰-  

(۰۰۷/۰)  (۰۰۷/۰)  

D3 - 
**۷3۰/۰-  

۰10/۰  

های تحصیل مادرسال  
 ***1۲1/۰-   ***131/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰1/۰   ***۰۰0/۰  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

-۰0۷/۰***  فاصله فرزند اول و دوم   ***۰11/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰30/۰-   ***۰۲1/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

دردرآمد پ  
۰1۰/۰-  ۰11/۰  

(8۰1/۰)  (۲80/۰)  

 درآمد مادر
۰18/۰   *۰18/۰  

(138/۰)  (۰3۰/۰)  

 روستایی
 **111/۰  ۰۲۰/۰  

(۰1۲/۰)  (8۷0/۰)  

 شاخص ثروت
 **۰18/۰  ۰11/۰  

(۰1۲/۰)  (18۷/۰)  

813/۷ ***  ثابت   ***188/۷  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   ) هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند.  درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریاو *** معن ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

، برای دهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان     ضریب برآوردشده برای هر متغیر ،شده اشارهی در الگو
دوی ضرایب  ( اختالف دوبه۷)بودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شود. جدول تا معنادار الزم است ها تشخیص ترتیب ترجیح

  دهد. نمایی نشان می با استفاده از آزمون نسبت درستاین متغیرها را 
 
 
 
 
 
 
 

‡ خانواد ه هایی که هیچ فرزند  پسری ند ارند  )
نکته: اعد اد  د اخل پرانتز p-value هستند . عالمت های *، **، و *** معناد اری را د ر سطوح 9۰، 9۵، و 99 د رصد  مشخص می کنند . 
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نتایجبرآوردالگویالجیت:1جدول
 ‡الگویدوم:تولدفرزندچهارم †الگویاول:تولدفرزندسوم متغیرمستقل
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 **۷00/۰-  

(۰1۰/۰)  

D2 
 ***۷۰۷/۰   ***88۰/۰-  

(۰۰۷/۰)  (۰۰۷/۰)  

D3 - 
**۷3۰/۰-  

۰10/۰  

های تحصیل مادرسال  
 ***1۲1/۰-   ***131/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰1/۰   ***۰۰0/۰  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

-۰0۷/۰***  فاصله فرزند اول و دوم   ***۰11/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰30/۰-   ***۰۲1/۰-  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

دردرآمد پ  
۰1۰/۰-  ۰11/۰  

(8۰1/۰)  (۲80/۰)  

 درآمد مادر
۰18/۰   *۰18/۰  

(138/۰)  (۰3۰/۰)  

 روستایی
 **111/۰  ۰۲۰/۰  

(۰1۲/۰)  (8۷0/۰)  

 شاخص ثروت
 **۰18/۰  ۰11/۰  

(۰1۲/۰)  (18۷/۰)  

813/۷ ***  ثابت   ***188/۷  

(۰۰۰/۰)  (۰۰۰/۰)  

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   ) هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند.  درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریاو *** معن ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

، برای دهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان     ضریب برآوردشده برای هر متغیر ،شده اشارهی در الگو
دوی ضرایب  ( اختالف دوبه۷)بودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شود. جدول تا معنادار الزم است ها تشخیص ترتیب ترجیح

  دهد. نمایی نشان می با استفاده از آزمون نسبت درستاین متغیرها را 
 
 
 
 
 
 
 

د ر الگوی اشاره شد ه، ضریب برآورد شد ه برای هر متغیر 
با متغیر مرجع است. عالوه بر این، برای تشخیص ترتیب ترجیح ها الزم است تا معناد اربود ن اختالف 
سایر ضرایب با یکد یگر نیز آزمون شود . جد ول )۲( اختالف د وبه د وی ضرایب این متغیرها را با استفاد ه 

از آزمون نسبت د رست نمایی نشان می د هد . 

جدول2:بررسیتمایزضرایبازیکدیگر

فرضموردآزمونالگویاول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارم
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:2جدول
فرضموردآزمونالگویاول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارم

- 13/۰ 
(0۲/۰)       

۲۷/۷ 
(1/۰) -       

۰۷/۰ 
(33/۰) -       

1۷/1 
(۷8/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:2جدول
فرضموردآزمونالگویاول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارم

- 13/۰ 
(0۲/۰)       

۲۷/۷ 
(1/۰) -       

۰۷/۰ 
(33/۰) -       

1۷/1 
(۷8/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:2جدول
فرضموردآزمونالگویاول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارم

- 13/۰ 
(0۲/۰)       

۲۷/۷ 
(1/۰) -       

۰۷/۰ 
(33/۰) -       

1۷/1 
(۷8/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.

 
 
 
 

 نکته: مقاد یر آماره بیشینۀ د رست نمایی، تحت فرض مورد  آزمون، به صورت X2 توزیع شد ه اند . 
اعد اد  د اخل پرانتز p-value هستند .

بر اساس این، د رباره الگوی اول می توان گفت که والد ین، د اشتن یک پسر و یک د ختر را به د اشتن 
 نشان می د هد  که 
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.

 
 
 
 

د و پسر یا د و د ختر ترجیح می د هند . زیرا مثبت شد ن ضرایب متغیرهای 
احتمال تولد  فرزند  بعد ی د ر هر د وی این حالت ها بیش از زمانی است که والد ین یک پسر و یک د ختر 
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د. دهن یداشتن یک پسر و یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح م ،توان گفت که والدین ، درباره الگوی اول میاین اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت دهد که احتمال تولد فرزند بعدی در هر نشان می     و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
شاهده م     و    داری بین ( اختالف معنا۷)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 که تتوان گف می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای دوم نیز، با توجه به منفی و معناداردرباره الگوی  دهند. دختر ترجیح می

یا  ،میان این سه حالت )داشتن یک، دو ها دهند. اما درباره ترتیب ترجیح نداشتن ترجیح می تر را به پسر داشتن یک پسر یا بیش ،والدین
طور که از نتایج  همان دار نیستند.( معنا۷)ها در جدول  دوی ضرایب متناظر با آن آید. زیرا اختالف دوبه دست نمی های ب سه پسر( نتیجه

و ضریب مجذور  ،دار هستند. ضریب تحصیالت منفیتحصیالت مادر و مجذور آن معنا ضرایب متغیرهای ،مشخص است (1)ول جد
ی تحصیل مادر اثر های ابتدای دهنده بازده نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال ، نشانتحصیالت مثبت است. این ترکیب

 8۰درآمد مادر برای الگوی دوم با عالمت مثبت و در سطح  های بعدی تحصیل دارند. لشدیدتری در کاهش بعد خانوار در مقایسه با سا
درآمد پدر  ،درآمد مادر در الگوی اول و همچنین ولیرفت.  طور انتظار می دار شده است که با توجه به بحث نظری نیز همینمعنا درصد

ها در زمان تولد فرزندان باشد.  درآمد فعلی والدین با درآمد آن تفاوت ی هستند. علت این مسئله ممکن است کهمعن در هر دو الگو بی
سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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سن مادر  های موجود در ایران حاوی درآمد والدین در زمان تولد فرزندان نیستند، از این جهت امکان بهبود نتایج وجود ندارد. چون داده

شدن سن مادر به پایان سن  تواند به دلیل نزدیک این امر می در زمان تولد آخرین فرزند نیز اثر منفی بر احتمال تولد فرزند بعدی دارد که
ب فرزندان از نظر والدین است. دهنده تعداد مطلو گفته شد، نشانگونه که  زندان قبلی نیز همانباروری باشد. فاصله زمانی بین تولد فر

تری داشته باشند.  تعداد فرزندان بیش ارند تاین قصد ددهنده این مسئله است که والد تر باشد، نشان قدر فاصله بین فرزندان کمهرچ
 مطابق انتظار ضریب این متغیر در هر دو الگو منفی است.

ند به دو صورت توا ثروت میتشخیصی بر رفتار باروری نداشته است.  دارد. اما در الگوی دوم اثر قابلثروت خانواده در الگوی اول اثر مثبت 
موجب افزایش منابع والدین برای پرورش فرزندان شده و تمایل آنان را به داشتن  ،که افزایش ثروت نای نخستثر باشد. بر رفتار باروری مو

 & Behrman) کند معطوف میافزایش ثروت، توجه والدین را از تعداد فرزندان به کیفیت آنان  ،تر افزایش دهد. از طرفی فرزند بیش

Deolalikar, 1988)دقت گفت که ضریب این متغیر در  توان به ، نمیبه همین دلیل بعد خانوار شود.تواند موجب کاهش  می ،. بنابراین
 الگوی تجربی به چه صورت باید باشد.
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معناد اربود ن ضرایب متغیرهای 
را به پسر ند اشتن ترجیح می د هند . اما د رباره ترتیب ترجیح ها میان این سه حالت )د اشتن یک، د و، 
یا سه پسر( نتیجه ای به د ست نمی آید . زیرا اختالف د وبه د وی ضرایب متناظر با آن ها د ر جد ول )۲( 
معناد ار نیستند . همان طور که از نتایج جد ول )۱( مشخص است، ضرایب متغیرهای تحصیالت ماد ر 
و مجذور آن معناد ار هستند . ضریب تحصیالت منفی، و ضریب مجذور تحصیالت مثبت است. این 
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ترکیب، نشان د هند ه بازد ه نزولی تحصیالت است. به این معنی که سال های ابتد ایی تحصیل ماد ر اثر 
شد ید تری د ر کاهش بعد  خانوار د ر مقایسه با سال های بعد ی تحصیل د ارند . د رآمد  ماد ر برای الگوی 
د وم با عالمت مثبت و د ر سطح ۹۰ د رصد  معناد ار شد ه است که با توجه به بحث نظری نیز همین طور 
انتظار می رفت. ولی د رآمد  ماد ر د ر الگوی اول و همچنین، د رآمد  پد ر د ر هر د و الگو بی معنی هستند . 
علت این مسئله ممکن است که تفاوت د رآمد  فعلی والد ین با د رآمد  آن ها د ر زمان تولد  فرزند ان باشد . 
چون د اد ه های موجود  د ر ایران حاوی د رآمد  والد ین د ر زمان تولد  فرزند ان نیستند ، از این جهت امکان 
بهبود  نتایج وجود  ند ارد . سن ماد ر د ر زمان تولد  آخرین فرزند  نیز اثر منفی بر احتمال تولد  فرزند  بعد ی 
د ارد  که این امر می تواند  به د لیل نزد یک شد ن سن ماد ر به پایان سن باروری باشد . فاصله زمانی بین 
تولد  فرزند ان قبلی نیز همان گونه که گفته شد ، نشان د هند ه تعد اد  مطلوب فرزند ان از نظر والد ین است. 
هرچقد ر فاصله بین فرزند ان کم تر باشد ، نشان د هند ه این مسئله است که والد ین قصد  د ارند  تا تعد اد  

فرزند ان بیش تری د اشته باشند . مطابق انتظار ضریب این متغیر د ر هر د و الگو منفی است.
ثروت خانواد ه د ر الگوی اول اثر مثبت د ارد . اما د ر الگوی د وم اثر قابل تشخیصی بر رفتار باروری 
ند اشته است. ثروت می تواند  به د و صورت بر رفتار باروری موثر باشد . نخست این که افزایش ثروت، 
بیش تر  فرزند   د اشتن  به  را  آنان  تمایل  و  شد ه  فرزند ان  پرورش  برای  والد ین  منابع  افزایش  موجب 
افزایش د هد . از طرفی، افزایش ثروت، توجه والد ین را از تعد اد  فرزند ان به کیفیت آنان معطوف می کند  
)Behrman & Deolalikar, 1988(. بنابراین، می تواند  موجب کاهش بعد  خانوار شود . به همین د لیل، 

نمی توان به د قت گفت که ضریب این متغیر د ر الگوی تجربی به چه صورت باید  باشد .
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Coxجدول3:نتایجبرآوردالگویریسک

متغيرمستقل الگویاول:تولدفرزندسوم† الگویدوم:تولدفرزندچهارم‡
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( به عنوان گروه مرجع انتخاب شد ه اند .
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 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل
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 های تحصیل مادرسال
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 مجذور تحصیالت مادر
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 فاصله فرزند اول و دوم
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(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

† خانواد ه هایی که د ارای یک پسر و یک د ختر هستند  )
( به عنوان گروه مرجع انتخاب شد ه اند .
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شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

‡ خانواد ه هایی که هیچ فرزند  پسری ند ارند  )
 نکته: اعد اد  د اخل پرانتز p-value هستند . عالمت های *، **، و *** معناد اری را 

د ر سطوح 9۰، 9۵، و 99 د رصد  مشخص می کنند .
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نتایجآزمونفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدی

نتایج برآورد  الگوی ریسک کاکس برای بررسی زمان تولد  فرزند  جد ید  د ر جد ول )۳( گزارش شد ه 
 نشان د هند ه کیفیت اثر جنسیت فرزند ان قبلی بر تصمیم والد ین 
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 Coxریسکالگوینتایجبرآورد:3جدول

 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل

D0 
 ***110/۰ 

- (۰۰۰/۰) 

D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 

D3 - 
 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

است. ضرایب متغیرهای مجازی 
 معناد ار باشد ، می توان 
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 Coxریسکالگوینتایجبرآورد:3جدول

 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل

D0 
 ***110/۰ 

- (۰۰۰/۰) 

D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 

D3 - 
 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

 و 
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 Coxریسکالگوینتایجبرآورد:3جدول

 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل

D0 
 ***110/۰ 

- (۰۰۰/۰) 

D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 

D3 - 
 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

یا رجحان جنسیتی والد ین هستند . اگر اختالف ضرایب متغیرهای 
 باشد  می توان 
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 Coxریسکالگوینتایجبرآورد:3جدول

 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل

D0 
 ***110/۰ 

- (۰۰۰/۰) 

D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 

D3 - 
 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

 بزرگ تر از 
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 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل
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D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 
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 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

گفت که رضایت والد ین از این د و وضعیت با یکد یگر متفاوت است. اگر 
l پسر ترجیح  به د اشتن  را  k پسر  فرزند ان( د اشتن  تعد اد  کل  ثابت بود ن  )به شرط  والد ین  گفت که 
 نشان د هند ه اختالف اثر این متغیر با 
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 Coxریسکالگوینتایجبرآورد:3جدول

 ‡دوم:تولدفرزندچهارمالگوی †اول:تولدفرزندسومالگوی متغیرمستقل

D0 
 ***110/۰ 

- (۰۰۰/۰) 

D1 - 
 ***138/۰- 

(۰۰1/۰) 

D2 
 ***۰81/۰  ***811/۰- 

(۰۰1/۰) (۰۰۰/۰) 

D3 - 
 ***8۰8/۰- 

(۰۰۰/۰) 

 های تحصیل مادرسال
 ***۰۲8/۰-  ***118/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 مجذور تحصیالت مادر
 ***۰۰۷/۰  ***۰۰8/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 فاصله فرزند اول و دوم
 ***۰01/۰-  ***۰11/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 سن مادر در آخرین تولد
 ***۰11/۰-  ***۰13/۰- 

(۰۰۰/۰) (۰۰۰/۰) 

 درآمد پدر
۰۰1/۰  *۰۰1/۰ 

(۷81/۰) (۰۲0/۰) 

 درآمد مادر
 ***۰11/۰ ۰۰۷/۰ 

(۰1۰/۰) (811/۰) 

 روستایی
 ***1۷1/۰  ***1۰3/۰ 

(۰۰۰/۰) (۰۰0/۰) 

 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که دارای یک پسر و یک دختر هستند ) خانواده †
 اند. ( به عنوان گروه مرجع انتخاب شده   هایی که هیچ فرزند پسری ندارند ) خانواده ‡

 کنند. درصد مشخص می 88و  ،81، 8۰در سطوح  را داریو *** معنا ،های *، ** هستند. عالمت p-valueاعداد داخل پرانتز نکته: 
 

نفرضیهتاثیرترکیبجنسیفرزندانپیشینبرزمانتولدفرزندبعدینتایجآزمو
    ضرایب متغیرهای مجازی  .گزارش شده است (8) برای بررسی زمان تولد فرزند جدید در جدول کاکسنتایج برآورد الگوی ریسک 

و     لدین هستند. اگر اختالف ضرایب متغیرهای دهنده کیفیت اثر جنسیت فرزندان قبلی بر تصمیم والدین یا رجحان جنسیتی وا نشان
توان گفت  باشد می   تر از  بزرگ   توان گفت که رضایت والدین از این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت است. اگر  می ،دار باشدمعنا    

شده باال، ضریب برآورد الگویدر  دهند. پسر ترجیح می  تن پسر را به داش  بودن تعداد کل فرزندان( داشتن  شرط ثابت که والدین )به
که  الزم است ها ، برای تشخیص ترتیب ترجیحدهنده اختالف اثر این متغیر با متغیر مرجع است. عالوه بر این نشان    برای هر متغیر 

دهد  نشان می نمایی بر اساس آزمون نسبت درسترا    آماره  (1) د. جدولنبودن اختالف سایر ضرایب با یکدیگر نیز آزمون شومعنادار
 ده است. برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه ش که
 
 
 
 
 

می د هند . د ر الگوی باال، ضریب برآورد شد ه برای هر متغیر 
متغیر مرجع است. عالوه بر این، برای تشخیص ترتیب ترجیح ها الزم است که معناد اربود ن اختالف 
X را بر اساس آزمون نسبت د رست نمایی  سایر ضرایب با یکد یگر نیز آزمون شوند . جد ول )۴( آماره 2

نشان می د هد  که برای آزمون فرضیه تساوی ضرایب محاسبه شد ه است. 

جدول4:بررسیتمایزضرایبازیکدیگر

فرضموردآزمونالگویاول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارم

-۲/۱۴
)۰/۱۴(
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:4جدول
فرضموردآزموناول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارمالگوی

- 11/۷ 
(11/۰)      

8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

۱۵/۳۷
)۰/۰۰(-
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:4جدول
فرضموردآزموناول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارمالگوی

- 11/۷ 
(11/۰)      

8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

۴/۴۳
)۰/۰۳(-
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:4جدول
فرضموردآزموناول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارمالگوی

- 11/۷ 
(11/۰)      

8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

۰/۷۶
)۰/۳۸(-
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:4جدول
فرضموردآزموناول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارمالگوی

- 11/۷ 
(11/۰)      

8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

X توزیع شد ه اند .  نکته: مقاد یر آماره بیشینۀ د رست نمایی، تحت فرض مورد  آزمون، به صورت 2
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بر اساس این، د رباره الگوی اول می توان گفت که والد ین د اشتن یک پسر و یک د ختر را به د اشتن 
 نشان می د هد  که 
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تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

)گروه مرجع( د ارند . همچنین، با توجه به نتایج جد ول )۴( اختالف معناد اری بین 
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نمی شود . بنابراین، تنها نتیجه گیری ممکن این است که والد ینی که د و فرزند  د ارند ، تنوع جنسیتی 
فرزند ان را به د اشتن د و پسر یا د و د ختر ترجیح می د هند . یعنی:

دودختر
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- 11/۷ 
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8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

دوپسر
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

یکپسرویکدختر

 می توان 
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

 و 
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

 ،
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 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

د رباره الگوی د وم نیز، با توجه به منفی و معناد اربود ن ضرایب متغیرهای 
گفت، والد ین د اشتن یک پسر یا بیش تر را به پسر ند اشتن ترجیح می د هند . عالوه بر این، جد ول )۴( 
 رد  نمی شوند . بنابراین، 
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های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
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توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم
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سهدختر
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 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

یکپسر
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بررسیتمایزضرایبازیکدیگر:4جدول
فرضموردآزموناول:تولدفرزندسومالگویدوم:تولدفرزندچهارمالگوی

- 11/۷ 
(11/۰)      

8۲/11 
(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

دوپسر
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(11/۰)      
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(۰۰/۰) -      

18/1 
(۰8/۰) -      

۲0/۰ 
(83/۰) -       

 هستند. p-valueاعداد داخل پرانتز اند.  توزیع شده  𝜒𝜒نمایی، تحت فرض مورد آزمون، به صورت درست بیشینۀمقادیر آماره نکته: 
 
دهند.  یک دختر را به داشتن دو پسر یا دو دختر ترجیح می توان گفت که والدین داشتن یک پسر و اول می الگوی، درباره این اساس بر

بیش از زمانی است که  ها دوی این حالت لد فرزند بعدی در هردهد که احتمال تو نشان می    و     شدن ضرایب متغیرهای  زیرا مثبت
مشاهده     و     داری بین ( اختالف معنا1)با توجه به نتایج جدول  ،والدین یک پسر و یک دختر )گروه مرجع( دارند. همچنین

تنوع جنسیتی فرزندان را به داشتن دو پسر یا دو  ،گیری ممکن این است که والدینی که دو فرزند دارند تنها نتیجه ،شود. بنابراین نمی
 دهند. یعنی: دختر ترجیح می

 
دودختر  دوپسر    یکپسرویکدختر  

 
تر  والدین داشتن یک پسر یا بیش ،توان گفت می    و     ،    بودن ضرایب متغیرهای نیز، با توجه به منفی و معناداردوم  الگویدرباره 

و       درصد، برقراری روابط  1دهد که در سطح اطمینان  نشان می (1)جدول  ،دهند. عالوه بر این نداشتن ترجیح می را به پسر
 به این صورت خواهد بود: ،والدینی که دارای سه فرزند هستند ، ترجیحشوند. بنابراین رد نمی      

 
دخترسه  سهپسر  دوپسر  یکپسر    

 
 که است. هرچند پیشینفصل  الجیت الگویهای خانوار، تا حد زیادی مشابه نتایج  درباره اثر ویژگی الگوآمده از این  دست هیفیت نتایج بک

 ،بودن خانواده است دهنده روستایی نشان که ruralضریب متغیر  شوند. هایی وجود دارد که در ادامه بررسی می موارد تفاوتاز خی در بر
های شهری  های روستایی به داشتن فرزند، بیش از خانواده نظری هم انتظار داشتیم که تمایل خانواده الگویدار است. از مثبت و معنا

میزان مطلوب که ممکن است  ،بودن هزینه فرصت نگهداری و پرورش فرزندان در روستا است. همچنین تر کم لت این موضوعباشد. ع
برای والدین شهری بیش از میزان مطلوب برای  ،فرزندان( به فرزندان خود تخصیص دهند )هزینه که هستند مند عالقهمنابعی که والدین 

توان معادل با افزایش  افزایش درآمد پدر را می به عبارتی دیگر،دار است. مثبت و معنا رپد درآمد ،دوم الگویدر  والدین روستایی باشد.
 یعنی دار است،و معنا مثبتاول،  الگویدرآمد مادر نیز در  که موجب افزایش تمایل باروری والدین خواهد شد. 1درآمد خانواده دانست

، افزایش هزینه فرصت کارنکردن کنیم. اول جا برآیند این دو اثر را مشاهده می آورد که در این افزایش درآمد مادر دو اثر متضاد پدید می
افزایش درآمد خانوار که موجب افزایش  ،کردن( مادر که به معنی افزایش قیمت فرزندان و کاهش تمایل باروری است و دومتر کار )یا کم

                                                           
تواند به معنی افزایش هزینه تولد فرزند برای خانواده  طور نیست. زیرا افزایش درآمد مادر می که درآمد مادر لزوماً این. علت تاکید بر این تناظر آن است 1

 باشد. 

سهپسر

نتایج  زیاد ی مشابه  تا حد   ویژگی های خانوار،  اثر  د رباره  الگو  این  از  به د ست آمد ه  نتایج  کیفیت 
الگوی الجیت فصل پیشین است. هرچند  که د ر برخی از موارد  تفاوت هایی وجود  د ارد  که د ر اد امه 
معناد ار  و  است، مثبت  نشان د هند ه روستایی بود ن خانواد ه  rural که  متغیر  بررسی می شوند . ضریب 
از  انتظار د اشتیم که تمایل خانواد ه های روستایی به د اشتن فرزند ، بیش  الگوی نظری هم  از  است. 
خانواد ه های شهری باشد . علت این موضوع کم تر بود ن هزینه فرصت نگهد اری و پرورش فرزند ان د ر 
به  که  هستند   عالقه مند   والد ین  که  منابعی  مطلوب  میزان  که  است  ممکن  همچنین،  است.  روستا 
فرزند ان خود  تخصیص د هند  )هزینه فرزند ان(، برای والد ین شهری بیش از میزان مطلوب برای والد ین 
روستایی باشد . د ر الگوی د وم، د رآمد  پد ر مثبت و معناد ار است. به عبارتی د یگر، افزایش د رآمد  پد ر 
را می توان معاد ل با افزایش د رآمد  خانواد ه د انست۱ که موجب افزایش تمایل باروری والد ین خواهد  
شد . د رآمد  ماد ر نیز د ر الگوی اول، مثبت و معناد ار است، یعنی افزایش د رآمد  ماد ر د و اثر متضاد  پد ید  
می آورد  که د ر این جا برآیند  این د و اثر را مشاهد ه می کنیم. اول، افزایش هزینه فرصت کارنکرد ن )یا 
کم تر کارکرد ن( ماد ر که به معنی افزایش قیمت فرزند ان و کاهش تمایل باروری است و د وم، افزایش 
د رآمد  خانوار که موجب افزایش تمایل باروری می شود . د ر این جا افزایش د رآمد  ماد ر موجب افزایش 

۱. علت تاکید  بر این تناظر آن است که د رآمد  ماد ر لزوماً این طور نیست. زیرا افزایش د رآمد  ماد ر می تواند  به 
معنی افزایش هزینه تولد  فرزند  برای خانواد ه باشد . 
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احتمال باروری می شود . مشابه همین نتیجه توسط علی و شیلد ز )۱۹۹۱( د ر مصر گزارش شد ه است.

بحثونتیجهگیری

د ر این پژوهش، مسئله ترجیح های والد ین د رباره جنسیت فرزند ان با تمرکز بر مورد  ایران بررسی 
شد ه است. برای تشخیص وجود  ترجیح های جنسیتی از راه بررسی رفتار باروری والد ین د و فرضیه 
وجود  د ارد . فرضیه اول، بیان می کند  که نارضایتی والد ین از ترکیب جنسی فرزند ان موجب افزایش 
با رضایت والد ین مرتبط  احتمال تولد  فرزند  جد ید  می شود . فرضیه د وم، زمان تولد  فرزند  جد ید  را 
می د اند . به این صورت که نارضایتی والد ین از ترکیب جنسی فرزند ان، موجب تسریع تولد  فرزند  جد ید  
می شود . د ر ابتد ا الگوی نظری ساد ه ای د ر ارتباط با فرضیه اول ارائه شد ه است که زمینه مناسبی را 
برای تشخیص متغیرهای موثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن الگوی تجربی فراهم می آورد . الگوی 
لئونگ )۱۹۹۱( نیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون فرض وجود  رجحان جنسیتی د ر ایران، با 
الگوی های تجربی، د اد ه بود جه خانوار سال  برآورد   برای  از فرضیه د وم استفاد ه شد ه است.  استفاد ه 
۱۳۸۴ بکار گرفته شد ه است. این مجموعه د اد ه ها د ربرگیرند ه ۲۶۷۰۷ خانوار ایرانی است. عالوه بر 
اطالعات تک تک افراد ، از قبیل تحصیالت و د رآمد ، اطالعات خانوارها مانند  ویژگی های واحد  مسکونی 
و سایر د ارایی ها نیز د ر این مجموعه قید  شد ه اند . د رباره الگوی اول که ترجیح های والد ینی را بررسی 
می کنند  که د ارای د و فرزند  هستند ، نتایج د و روش با یکد یگر مطابقت د اشته و حاکی از تمایل والد ین 
را  فرزند   د و  میان  د ر  والد ین  ترجیح های  بنابراین،  است.  فرزند ان  میان  د ر  تنوع جنسیتی  ایجاد   به 

می توان به این صورت رد ه بند ی کرد : 

دودختر

1۲ 

 

علی و شیلدز شود. مشابه همین نتیجه توسط  تمال باروری میجا افزایش درآمد مادر موجب افزایش اح شود. در این میتمایل باروری 
 در مصر گزارش شده است. (1881)


گیرینتیجهبحثو
والدین درباره جنسیت فرزندان با تمرکز بر مورد ایران بررسی شده است. برای تشخیص وجود  های ، مسئله ترجیحدر این پژوهش

کند که نارضایتی والدین از ترکیب  بیان می ،دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول والدینبررسی رفتار باروری  راهجنسیتی از های  ترجیح
داند.  تولد فرزند جدید را با رضایت والدین مرتبط می زمان ،شود. فرضیه دوم جنسی فرزندان موجب افزایش احتمال تولد فرزند جدید می

ای در  نظری ساده الگویدر ابتدا  شود. جب تسریع تولد فرزند جدید میبه این صورت که نارضایتی والدین از ترکیب جنسی فرزندان، مو
تجربی  الگویثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن نه مناسبی را برای تشخیص متغیرهای موارتباط با فرضیه اول ارائه شده است که زمی

ایران، با استفاده از  فرض وجود رجحان جنسیتی درنیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون  (1881)لئونگ  الگویآورد.  فراهم می
ها  است. این مجموعه داده کار گرفته شدهب 1831، داده بودجه خانوار سال های تجربی الگویبرای برآورد  استفاده شده است. فرضیه دوم

های  د، اطالعات خانوارها مانند ویژگیتک افراد، از قبیل تحصیالت و درآم ایرانی است. عالوه بر اطالعات تکخانوار  ۷0۲۰۲دربرگیرنده 
 که دارای دود نکن بررسی می را والدینیهای  ترجیحاول که  الگویدرباره  اند. ها نیز در این مجموعه قید شده واحد مسکونی و سایر دارایی

 ،. بنابرایناستدر میان فرزندان نتایج دو روش با یکدیگر مطابقت داشته و حاکی از تمایل والدین به ایجاد تنوع جنسیتی فرزند هستند، 
  بندی کرد: توان به این صورت رده والدین در میان دو فرزند را میهای  ترجیح

 
دودختر ردوپس     یکپسرویکدختر  

 
دوم که  یالگودرباره ( همخوانی دارد. 188۲) ( و آرنولد1838) پژوهش کلِلند و همکارانجمله ها از پژوهشهای سایر  این نتایج با یافته

شود. به این صورت که با استفاده از  نتایج دو روش مشاهده می بین اندکیدرباره سه فرزند اختصاص دارد، تفاوت ها  ترجیحبه بررسی 
یک پسر را به داشتن سه  کم دستداشتن  ،گیری ممکن این است که والدین روش اول )بررسی احتمال تولد فرزند جدید( تنها نتیجه

روش دوم )بررسی  ای گرفت. توان نتیجه یک پسر( نمی کم دستاز تولد  پسدهند. اما در مورد تعداد مطلوب پسرها ) دختر ترجیح می
ترین میزان رضایت را برای والدین به همراه دارد، ترتیب  داشتن سه دختر کم ،کند که مشخص می ان تولد فرزند جدید( عالوه بر آنزم

توان  را میها  ترجیحبندی این  ردهآمده،  دست نتایج بهکند. با توجه به  می ها را نیز تا حدودی روشن بترکیوالدین درباره سایر های  ترجیح
 به این صورت استخراج کرد:

 
سهپسر  دوپسر  یکپسر  دخترسه

 
فارسیمنابع

 ،اقتصادی تحقیقات مجله ،اقتصادی رهیافت یک: تهران شهر در باروری و زنان آموزش سطح .(188۷) وحید مهربانی، مجید و احمدیان،
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دوپسر

1۲ 

 

علی و شیلدز شود. مشابه همین نتیجه توسط  تمال باروری میجا افزایش درآمد مادر موجب افزایش اح شود. در این میتمایل باروری 
 در مصر گزارش شده است. (1881)


گیرینتیجهبحثو
والدین درباره جنسیت فرزندان با تمرکز بر مورد ایران بررسی شده است. برای تشخیص وجود  های ، مسئله ترجیحدر این پژوهش

کند که نارضایتی والدین از ترکیب  بیان می ،دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول والدینبررسی رفتار باروری  راهجنسیتی از های  ترجیح
داند.  تولد فرزند جدید را با رضایت والدین مرتبط می زمان ،شود. فرضیه دوم جنسی فرزندان موجب افزایش احتمال تولد فرزند جدید می

ای در  نظری ساده الگویدر ابتدا  شود. جب تسریع تولد فرزند جدید میبه این صورت که نارضایتی والدین از ترکیب جنسی فرزندان، مو
تجربی  الگویثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن نه مناسبی را برای تشخیص متغیرهای موارتباط با فرضیه اول ارائه شده است که زمی

ایران، با استفاده از  فرض وجود رجحان جنسیتی درنیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون  (1881)لئونگ  الگویآورد.  فراهم می
ها  است. این مجموعه داده کار گرفته شدهب 1831، داده بودجه خانوار سال های تجربی الگویبرای برآورد  استفاده شده است. فرضیه دوم

های  د، اطالعات خانوارها مانند ویژگیتک افراد، از قبیل تحصیالت و درآم ایرانی است. عالوه بر اطالعات تکخانوار  ۷0۲۰۲دربرگیرنده 
 که دارای دود نکن بررسی می را والدینیهای  ترجیحاول که  الگویدرباره  اند. ها نیز در این مجموعه قید شده واحد مسکونی و سایر دارایی

 ،. بنابرایناستدر میان فرزندان نتایج دو روش با یکدیگر مطابقت داشته و حاکی از تمایل والدین به ایجاد تنوع جنسیتی فرزند هستند، 
  بندی کرد: توان به این صورت رده والدین در میان دو فرزند را میهای  ترجیح

 
دودختر ردوپس     یکپسرویکدختر  

 
دوم که  یالگودرباره ( همخوانی دارد. 188۲) ( و آرنولد1838) پژوهش کلِلند و همکارانجمله ها از پژوهشهای سایر  این نتایج با یافته

شود. به این صورت که با استفاده از  نتایج دو روش مشاهده می بین اندکیدرباره سه فرزند اختصاص دارد، تفاوت ها  ترجیحبه بررسی 
یک پسر را به داشتن سه  کم دستداشتن  ،گیری ممکن این است که والدین روش اول )بررسی احتمال تولد فرزند جدید( تنها نتیجه

روش دوم )بررسی  ای گرفت. توان نتیجه یک پسر( نمی کم دستاز تولد  پسدهند. اما در مورد تعداد مطلوب پسرها ) دختر ترجیح می
ترین میزان رضایت را برای والدین به همراه دارد، ترتیب  داشتن سه دختر کم ،کند که مشخص می ان تولد فرزند جدید( عالوه بر آنزم

توان  را میها  ترجیحبندی این  ردهآمده،  دست نتایج بهکند. با توجه به  می ها را نیز تا حدودی روشن بترکیوالدین درباره سایر های  ترجیح
 به این صورت استخراج کرد:

 
سهپسر  دوپسر  یکپسر  دخترسه

 
فارسیمنابع
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یکپسرویکدختر

این نتایج با یافته های سایر پژوهش ها ازجمله پژوهش کلِلند  و همکاران )۱۹۸۳( و آرنولد  )۱۹۹۷( 
همخوانی د ارد . د رباره الگوی د وم که به بررسی ترجیح ها د رباره سه فرزند  اختصاص د ارد ، تفاوت اند کی 
بین نتایج د و روش مشاهد ه می شود . به این صورت که با استفاد ه از روش اول )بررسی احتمال تولد  
فرزند  جد ید ( تنها نتیجه گیری ممکن این است که والد ین، د اشتن د ست کم یک پسر را به د اشتن سه 
د ختر ترجیح می د هند . اما د ر مورد  تعد اد  مطلوب پسرها )پس از تولد  د ست کم یک پسر( نمی توان 
نتیجه ای گرفت. روش د وم )بررسی زمان تولد  فرزند  جد ید ( عالوه بر آن که مشخص می کند ، د اشتن 
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سه د ختر کم ترین میزان رضایت را برای والد ین به همراه د ارد ، ترتیب ترجیح های والد ین د رباره سایر 
ترکیب ها را نیز تا حد ود ی روشن می کند . با توجه به نتایج به د ست آمد ه، رد ه بند ی این ترجیح ها را 

می توان به این صورت استخراج کرد :

سهدختر

1۲ 

 

علی و شیلدز شود. مشابه همین نتیجه توسط  تمال باروری میجا افزایش درآمد مادر موجب افزایش اح شود. در این میتمایل باروری 
 در مصر گزارش شده است. (1881)


گیرینتیجهبحثو
والدین درباره جنسیت فرزندان با تمرکز بر مورد ایران بررسی شده است. برای تشخیص وجود  های ، مسئله ترجیحدر این پژوهش

کند که نارضایتی والدین از ترکیب  بیان می ،دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول والدینبررسی رفتار باروری  راهجنسیتی از های  ترجیح
داند.  تولد فرزند جدید را با رضایت والدین مرتبط می زمان ،شود. فرضیه دوم جنسی فرزندان موجب افزایش احتمال تولد فرزند جدید می

ای در  نظری ساده الگویدر ابتدا  شود. جب تسریع تولد فرزند جدید میبه این صورت که نارضایتی والدین از ترکیب جنسی فرزندان، مو
تجربی  الگویثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن نه مناسبی را برای تشخیص متغیرهای موارتباط با فرضیه اول ارائه شده است که زمی

ایران، با استفاده از  فرض وجود رجحان جنسیتی درنیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون  (1881)لئونگ  الگویآورد.  فراهم می
ها  است. این مجموعه داده کار گرفته شدهب 1831، داده بودجه خانوار سال های تجربی الگویبرای برآورد  استفاده شده است. فرضیه دوم

های  د، اطالعات خانوارها مانند ویژگیتک افراد، از قبیل تحصیالت و درآم ایرانی است. عالوه بر اطالعات تکخانوار  ۷0۲۰۲دربرگیرنده 
 که دارای دود نکن بررسی می را والدینیهای  ترجیحاول که  الگویدرباره  اند. ها نیز در این مجموعه قید شده واحد مسکونی و سایر دارایی

 ،. بنابرایناستدر میان فرزندان نتایج دو روش با یکدیگر مطابقت داشته و حاکی از تمایل والدین به ایجاد تنوع جنسیتی فرزند هستند، 
  بندی کرد: توان به این صورت رده والدین در میان دو فرزند را میهای  ترجیح

 
دودختر ردوپس     یکپسرویکدختر  

 
دوم که  یالگودرباره ( همخوانی دارد. 188۲) ( و آرنولد1838) پژوهش کلِلند و همکارانجمله ها از پژوهشهای سایر  این نتایج با یافته

شود. به این صورت که با استفاده از  نتایج دو روش مشاهده می بین اندکیدرباره سه فرزند اختصاص دارد، تفاوت ها  ترجیحبه بررسی 
یک پسر را به داشتن سه  کم دستداشتن  ،گیری ممکن این است که والدین روش اول )بررسی احتمال تولد فرزند جدید( تنها نتیجه

روش دوم )بررسی  ای گرفت. توان نتیجه یک پسر( نمی کم دستاز تولد  پسدهند. اما در مورد تعداد مطلوب پسرها ) دختر ترجیح می
ترین میزان رضایت را برای والدین به همراه دارد، ترتیب  داشتن سه دختر کم ،کند که مشخص می ان تولد فرزند جدید( عالوه بر آنزم

توان  را میها  ترجیحبندی این  ردهآمده،  دست نتایج بهکند. با توجه به  می ها را نیز تا حدودی روشن بترکیوالدین درباره سایر های  ترجیح
 به این صورت استخراج کرد:

 
سهپسر  دوپسر  یکپسر  دخترسه

 
فارسیمنابع
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یکپسر

1۲ 

 

علی و شیلدز شود. مشابه همین نتیجه توسط  تمال باروری میجا افزایش درآمد مادر موجب افزایش اح شود. در این میتمایل باروری 
 در مصر گزارش شده است. (1881)


گیرینتیجهبحثو
والدین درباره جنسیت فرزندان با تمرکز بر مورد ایران بررسی شده است. برای تشخیص وجود  های ، مسئله ترجیحدر این پژوهش

کند که نارضایتی والدین از ترکیب  بیان می ،دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول والدینبررسی رفتار باروری  راهجنسیتی از های  ترجیح
داند.  تولد فرزند جدید را با رضایت والدین مرتبط می زمان ،شود. فرضیه دوم جنسی فرزندان موجب افزایش احتمال تولد فرزند جدید می

ای در  نظری ساده الگویدر ابتدا  شود. جب تسریع تولد فرزند جدید میبه این صورت که نارضایتی والدین از ترکیب جنسی فرزندان، مو
تجربی  الگویثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن نه مناسبی را برای تشخیص متغیرهای موارتباط با فرضیه اول ارائه شده است که زمی

ایران، با استفاده از  فرض وجود رجحان جنسیتی درنیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون  (1881)لئونگ  الگویآورد.  فراهم می
ها  است. این مجموعه داده کار گرفته شدهب 1831، داده بودجه خانوار سال های تجربی الگویبرای برآورد  استفاده شده است. فرضیه دوم

های  د، اطالعات خانوارها مانند ویژگیتک افراد، از قبیل تحصیالت و درآم ایرانی است. عالوه بر اطالعات تکخانوار  ۷0۲۰۲دربرگیرنده 
 که دارای دود نکن بررسی می را والدینیهای  ترجیحاول که  الگویدرباره  اند. ها نیز در این مجموعه قید شده واحد مسکونی و سایر دارایی

 ،. بنابرایناستدر میان فرزندان نتایج دو روش با یکدیگر مطابقت داشته و حاکی از تمایل والدین به ایجاد تنوع جنسیتی فرزند هستند، 
  بندی کرد: توان به این صورت رده والدین در میان دو فرزند را میهای  ترجیح

 
دودختر ردوپس     یکپسرویکدختر  

 
دوم که  یالگودرباره ( همخوانی دارد. 188۲) ( و آرنولد1838) پژوهش کلِلند و همکارانجمله ها از پژوهشهای سایر  این نتایج با یافته

شود. به این صورت که با استفاده از  نتایج دو روش مشاهده می بین اندکیدرباره سه فرزند اختصاص دارد، تفاوت ها  ترجیحبه بررسی 
یک پسر را به داشتن سه  کم دستداشتن  ،گیری ممکن این است که والدین روش اول )بررسی احتمال تولد فرزند جدید( تنها نتیجه

روش دوم )بررسی  ای گرفت. توان نتیجه یک پسر( نمی کم دستاز تولد  پسدهند. اما در مورد تعداد مطلوب پسرها ) دختر ترجیح می
ترین میزان رضایت را برای والدین به همراه دارد، ترتیب  داشتن سه دختر کم ،کند که مشخص می ان تولد فرزند جدید( عالوه بر آنزم

توان  را میها  ترجیحبندی این  ردهآمده،  دست نتایج بهکند. با توجه به  می ها را نیز تا حدودی روشن بترکیوالدین درباره سایر های  ترجیح
 به این صورت استخراج کرد:

 
سهپسر  دوپسر  یکپسر  دخترسه

 
فارسیمنابع
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دوپسر

1۲ 

 

علی و شیلدز شود. مشابه همین نتیجه توسط  تمال باروری میجا افزایش درآمد مادر موجب افزایش اح شود. در این میتمایل باروری 
 در مصر گزارش شده است. (1881)


گیرینتیجهبحثو
والدین درباره جنسیت فرزندان با تمرکز بر مورد ایران بررسی شده است. برای تشخیص وجود  های ، مسئله ترجیحدر این پژوهش

کند که نارضایتی والدین از ترکیب  بیان می ،دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول والدینبررسی رفتار باروری  راهجنسیتی از های  ترجیح
داند.  تولد فرزند جدید را با رضایت والدین مرتبط می زمان ،شود. فرضیه دوم جنسی فرزندان موجب افزایش احتمال تولد فرزند جدید می

ای در  نظری ساده الگویدر ابتدا  شود. جب تسریع تولد فرزند جدید میبه این صورت که نارضایتی والدین از ترکیب جنسی فرزندان، مو
تجربی  الگویثر بر رفتار باروری خانوار و ساختن نه مناسبی را برای تشخیص متغیرهای موارتباط با فرضیه اول ارائه شده است که زمی

ایران، با استفاده از  فرض وجود رجحان جنسیتی درنیز به عنوان پشتوانه نظری برای آزمون  (1881)لئونگ  الگویآورد.  فراهم می
ها  است. این مجموعه داده کار گرفته شدهب 1831، داده بودجه خانوار سال های تجربی الگویبرای برآورد  استفاده شده است. فرضیه دوم

های  د، اطالعات خانوارها مانند ویژگیتک افراد، از قبیل تحصیالت و درآم ایرانی است. عالوه بر اطالعات تکخانوار  ۷0۲۰۲دربرگیرنده 
 که دارای دود نکن بررسی می را والدینیهای  ترجیحاول که  الگویدرباره  اند. ها نیز در این مجموعه قید شده واحد مسکونی و سایر دارایی

 ،. بنابرایناستدر میان فرزندان نتایج دو روش با یکدیگر مطابقت داشته و حاکی از تمایل والدین به ایجاد تنوع جنسیتی فرزند هستند، 
  بندی کرد: توان به این صورت رده والدین در میان دو فرزند را میهای  ترجیح

 
دودختر ردوپس     یکپسرویکدختر  

 
دوم که  یالگودرباره ( همخوانی دارد. 188۲) ( و آرنولد1838) پژوهش کلِلند و همکارانجمله ها از پژوهشهای سایر  این نتایج با یافته

شود. به این صورت که با استفاده از  نتایج دو روش مشاهده می بین اندکیدرباره سه فرزند اختصاص دارد، تفاوت ها  ترجیحبه بررسی 
یک پسر را به داشتن سه  کم دستداشتن  ،گیری ممکن این است که والدین روش اول )بررسی احتمال تولد فرزند جدید( تنها نتیجه

روش دوم )بررسی  ای گرفت. توان نتیجه یک پسر( نمی کم دستاز تولد  پسدهند. اما در مورد تعداد مطلوب پسرها ) دختر ترجیح می
ترین میزان رضایت را برای والدین به همراه دارد، ترتیب  داشتن سه دختر کم ،کند که مشخص می ان تولد فرزند جدید( عالوه بر آنزم

توان  را میها  ترجیحبندی این  ردهآمده،  دست نتایج بهکند. با توجه به  می ها را نیز تا حدودی روشن بترکیوالدین درباره سایر های  ترجیح
 به این صورت استخراج کرد:

 
سهپسر  دوپسر  یکپسر  دخترسه
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