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  چكيده
، بــر بــاروري )در خــانواده ميــان زن و شــوهر(حاضــر بــه بررســي تــأثير برابــري جنســيتي   مقالــه

ــان  ــا  20زن ــردازد ســال ســاكن در شــهر ســبزوار مــي  40ت ــه. پ نفــري از  400اي  بــدين منظــور نمون
ــر وابســته. زنــان مــورد مصــاحبه قــرار گرفتنــد ي تحقيــق بــا شــاخص تعــداد فرزنــداني كــه زن متغي 

ــد   ــنجيده ش ــاورد، س ــا بي ــه دني ــه   . قصــد دارد ب ــيتي، رابط ــري جنس ــتقل براب ــر مس ــر متغي ــالوه ب    ع
ــاملگي     ــداد ح ــوهر، تع ــتغال زن و ش ــعيت اش ــد، وض ــيالت، درآم ــاي تحص ــته،   متغيره ــاي ناخواس ه

تولـد زن نيـز بـا متغيـر وابسـته مـورد بررسـي قـرار          ميـر فرزنـدان و محـلّ    و  تعداد سقط، تعداد مرگ
ــت ــ ؛گرف ــود    ت ــر مشــخص ش ــدمتغيره بهت ــل چن ــيتي در تحلي ــري جنس ــر براب ــأثير متغي ــايج . ا ت نت
ــا    تحليــل ــره نشــان مــي دهــد كــه برابــري جنســيتي رابطــه ي مســتقيم و معنــي داري ب تــك متغي

بــا كنتــرل متغيرهــاي اجتمــاعي دهــد كــه  نشــان مــينيــز چنــدمتغيره  تحليــل. متغيــر وابســته دارد
ــر  ــري جناقتصــادي، متغي ــي براب ــه م ــه. شــود ســيتي وارد معادل ــن يافت ــا اي ــ ه ــهمؤي ــري   د نظري براب

امـروزي تحـت تـأثير عقايـد جديـد        معتقـد اسـت زنـان كـه در جامعـه      او. دونالـد اسـت   جنسيتي مك
محـور هسـتند، در صـورتي كـه در نهـاد خـانوده، برابـري جنسـيتي          خواهانـه در نهادهـاي فـرد    برابري

  .كاهند شان مي اهداف خود، از باروريرا تجربه نكنند، براي رسيدن به 

  واژگان كليدي 
اروري ب تي،   جنسي بري  را ب  ، ده وا ن خا ان،  ن    .ز

 
  

                                                 
  Email: hghodrat@yahoo.com                                             نويسنده مسئول  -  ∗
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  بيان مسأله  -1
در فرآيند توسعه و تغييرات اجتماعي در جهان امـروز، تحـوالت مختلـف در سـطوح مـادي و غيـر مـاديِ        

هـاي تكنولوژيـك،    حـوالت در جنبـه  در اغلب جوامع دستخوش تغيير، ابتـدا ت . دهد هاي جوامع رخ مي فرهنگ
ها به عنوان وجه غير مادي و انتزاعيِ فرهنگ، اغلب با تأخير  ل ارزشتحو. مادي و ملموس تمدني پديد مي آيد

هـا و هنجارهـا،    ي ارزش هاي دستخوش تغيير در حوزه يكي از حيطه. نسبت به وجه مادي به وقوع مي پيوندد
خـواهي   پيشـرفت فرآينـد برابـري   . ي زنان در مقابل مردان است ري خواهانههاي براب تغييرات مربوط به ديدگاه
  ي ايـن پيامـدها در حيطـه    دي دارد كـه از جملـه  ي سـنتي، خـود پيامـدهاي متعـد     زنان در نظام مردساالرانه

تي، تأثير در نگرش و رفتار باروري زنان استجمعي.  
طبيعـي ديـده     ي و بين نقش زن و مـرد كـامالً  در جوامع انساني، تقسيم كار بين دنياي خصوصي و عموم 

تصور مي شود نقش هاي متفـاوتي كـه زنـان و مـردان در جامعـه بـه عهـده دارنـد، داراي مبنـاي          . شده است
» جاي زن در خانه است«هاي فيزيكي زن و مرد، توجيه اين كه  بدين ترتيب با تأكيد بر تفاوت. بيولوژيك است

هـا مشـابه    جوامع، تفكيـك نقـش    م شناختي حاكي از آن است كه در همهتحقيقات مرد! پذيرفتني شده است
دار  جوامعي وجود دارند كـه مـردان در فضـاي خصوصـي، عهـده     . نيست و در طول زمان نيز ثابت نمانده است

مبناي تقسيم كار لزومـاً وضـع    ،بنابراين. دهند ها هستند و در برخي جوامع بخشي از آن را انجام مي مسئوليت
طلب،  شادي( ها بايد در همه جاي دنيا يكسان باشد در اين صورت تفكيك نقش ،لوژي بدن نيست؛ چراكهفيزيو

1375 :83.(  
اين پرسش را مطرح كردند كه آيا زنان به منظور داشتن زمان كافي براي ٢و وستف ١چند دهه قبل بامپس

ند و يا آيا اگر بـاروري زنـان بـه آنـان     كن گيري عاليقي كه خانواده محور نيستند، باروري خود را محدود مي پي
شناسـان و اقتصـاددانان    تشناسان، جمعي هاي بعد، جامعه ي كار دهد، به دنبال آن خواهند رفت؟ در دهه اجازه

). 271: 2000بريوسـتر و رينـدفوس،   (در مورد ارتباط باروري و اشتغال زنان، مطالعات بيشـتري انجـام دادنـد   
ي امـروزي، حاصـل سـطوح     كه نرخ بسيار پايين بـاروري در كشـورهاي پيشـرفته   اند  برخي نيز استدالل كرده

محـور نسـبت بـه سـطوح بـاالي برابـري جنسـيتي در نهادهـاي          تر برابري جنسيتي در نهادهاي خانواده پايين
  ).427: 2000دونالد،  مك(فردمحور است

. اكنون به سطح جايگزيني رسيده است طور قابل توجهي كاهش يافته و قبل به  در ايران، باروري در دو دهه
 دونالـد و حسـيني   عباسي شـوازي، مـك  (ن ها باروري به زير سطح جايگزيني رسيده استادر برخي است حتّي،

مطالعه حاضر جهـت بررسـي تـأثير برابـري جنسـيتي بـر بـاروري زنـان در          از اين رو،. )57: 2009چاووشي، 
  . يابد ت ميها اهمي خانواده

ي جنسيتي در ميان زنان ايران و سهم بيشـتر   خواهانه هاي برابري توجه به نفوذ روزافزون ارزش به عالوه، با
 محوري هم توان استدالل كرد كه در خارج از نهاد خانواده و به ويژه نهاد فرد ها، مي دختران در ورود به دانشگاه

چـه در نهـاد    از سوي ديگر چنان. ار داردچون دانشگاه، برابري جنسيتي در سطح باالتري نسبت به خانواده، قر
ساختارهاي مردساالرانه، برابري جنسيتي در سـطح پـاييني باشـد و زنـان در زنـدگي        خانواده، به خاطر سلطه

، بيم )1: 2000الف،(دونالد ي مك زناشويي خود در خانواده، مورد تبعيض از طرف همسر واقع شوند، بنابر نظريه

                                                 
١- Bumpass  
٢ -Westoff   
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هاي خـود، از فرزنـدآوري خـود بكاهنـد و سـطح بـاروري در ايـران از         تحقق خواستهرود كه زنان براي  آن مي
تر رود ت فعلي نيز پايينوضعي.  
ها و سـهم آن در تغييـرات بـاروري     حاضر به بررسي وضعيت برابري جنسيتي در خانواده  از اين رو مطالعه 
ل؛ ب     بر -الـف : و هدف هاي مورد نظر در اين پژوهش عبارتند از پردازد مي رسـي ميـزان بـاروري زنـان متأهـ- 

بررسي رابطه ميان برابري جنسيتي در خـانواده و   -بررسي ميزان برابري جنسيتي در خانواده ميان زوجين؛ ج
 -بررسي رابطه متغيرهاي اجتماعي اقتصادي مانند شغل، درآمد و تحصيالت با باروري زنان؛ ه -باروري زنان؛ د

  .يت شناختي مانند حاملگي ناخواسته، مرگ ومير فرزندان و سقط با باروري زنانبررسي رابطه متغيرهاي جمع
  
  پيشينه ي تحقيق-2

ط   ميلـز و    2008در سال » برابري جنسيتي و تصميمات باروري در ايتاليا و هلند«تحقيقي با عنوان  توسـ
بدين ترتيـب  . اخته شده استدر اين پژوهش به آزمون تجربي تئوري برابري جنسيتي پرد. همكاران انجام شد

تـر زنـان در بسـترهاي نهـادي متفـاوت       كه آيا تقسيم كار نابرابر در خانواده، منجر به تصميمات باروري پـايين 
در ايتاليا برابري جنسيتي و مشاركت نيروي كار زنان، پايين است و بـاروري نيـز بسـيار پـايين     . گردد يا نه مي
متوسط   بري جنسيتي و مشاركت نيروي كار زنان به صورت نيمه وقت در حدكه در هلند  برا در حالي. باشد مي

دهد كه تقسيم كار نـابرابر در خـانواده بـر     ها نشان مي يافته. به باال است و باروري باالتري نسبت به ايتاليا دارد
داري  ير معنـي تـأث ) ساعات كـار زيـادتر و فرزنـدان بيشـتر    (تصميمات باروري زناني كه وظايف سنگيني دارند 

  ).2008و همكاران،  ١ميلز(دارد
ط  ميچـل   "تمايالت، نگرش ها و خواسته هـا : كاهش باروري"اي با عنوان  مطالعه در بـين   ٣و گـري  ٢توسـ

قـان بـه   محقّ. انجام شـد  (OECD)هاي اقتصادي و توسعه  فرزند در كشورهاي سازمان همكاري هاي بي خانواده
هـاي   با بررسي نگـرش . هاي مرتبط به آن بودند اروري و تمايالت و نگرشدنبال بررسي وجه ذهني تصميمات ب

مربوط به نقش هاي جنسيهاي زندگي، مشخص شد كه  ت فرزندان و تمايالت مربوط به شغل و سبكتي، اهمي
چنـين   آن ها هم. خواهند وجود دارد خواهند و كساني كه نمي داري بين كساني كه فرزند مي هاي معني تفاوت
اي بـا   ها نشان داد كه انتظارات باروري، رابطـه  يافته. كند فتند كه انتظارات باروري ثابت نيست و تغيير ميدريا

در بين كساني كه بچه نداشتند، چه تمايل به داشتن فرزند داشتند و . پذيري ساعات كار و درآمد ندارد انعطاف
از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود ). 23، 2007ميچل و گري، (چه تمايل نداشتند، برابري جنسيتي بيشتر بود

ي  اي و زمينـه  هاي باروري و تمايالت مرتبط به آن در سطح فـردي و درون انتظـارات جامعـه    گيري كه تصميم
  ).41: همان(گيرد اجتماعي وسيع تر، صورت مي

ط   » انبررسـي ابعـاد متفـاوت اسـتقالل زنـان بـر رفتـار بـاروري زنـان در ايـر          «اي بـا عنـوان    مطالعه توسـ
ي آن بـا   هدف از اين پژوهش، بررسـي اسـتقالل زنـان و رابطـه    . انجام شده است 1384مندگاري در سال  علي

ي مورد بررسي كه از طريـق بررسـي    دهد كه پايگاه زنان در جامعه ها نشان مي يافته. رفتار باروري در ايران بود
شود، از يك محيط به محيط ديگر  ان سنجيده ميگيري زن تحرك فيزيكي، استقالل اطالعاتي، و قدرت تصميم

ي معكوسـي بـا بـاروري آنـان دارد،      العاتي و فيزيكي، رابطـه افزايش استقالل زنان در دو بعد اطّ. متفاوت است
                                                 
1 - Mills 
2 - Mitchell 
3 - Gray 
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گيري مشاركتي در مورد موضوعات متفاوت  ي تصميم گيري، نحوه كه در مورد شاخص استقالل تصميم درحالي
ـ . شود گيري مي پايين و افزايش ميزان استفاده از وسايل پيش خانوادگي، منجر به باروري ي حـاكي از  نتايج كلّ
  ).1384علي مندگاري، (تري دارند  باروري پايين  تر، آن است كه زنان مستقل

اشتغال زنان و تأثير آن بر باروري در كشـورهاي در حـال توسـعه بـا     "منصوره لوال در مطالعه اي با عنوان 
ي باروري و عوامل مؤثر بر آن به ويژه اشتغال زنـان بـر سـطح بـاروري در كشـورهاي       ه مسألهب "تكيه بر ايران

دهد كه اشتغال زنان در كشورهاي در حـال توسـعه    نتايج اين پژوهش نشان مي. پردازد جهان سوم و ايران مي
در مـورد  . اتي نـدارد از نوع مشاغل كشاورزي، روستايي و خانگي است كه اين نوع مشاغل با باروري منافـ  غالباً

تـر بـر    مشاغل خارج از خانه نيز آن دسته از مشاغلي كه نياز به سطح سواد، آموزش و تخصص ويژه ندارند كم
انـد كـه همـراه بـا تحصـيالت       در اين ميان تنها مشاغلي باعث كاهش باروري شده. ر بوده اندسطح باروري مؤثّ

طه و باالتر ب نسبتاً بااليي در حدميانگين تعـداد فرزنـدان    1365ق، در سال ي محقّ به گفته. اند ودهديپلم متوس
 3/5و در مناطق روسـتايي   58/2فرزند، در مناطق شهري  86/3كشور  ي زنان شاغل در كلّ زنده به دنيا آمده
و در  5/7فرزنـد، در منـاطق روسـتايي     3/6كشـور   در كـلّ  1365ميزان باروري كل در سال . فرزند بوده است

اين ارقام با ارقام مربوط بـه زنـان شـاغل، گويـاي  آن اسـت كـه         مقايسه. فرزند بوده است 5/5هري مناطق ش
چنـين   هـم . ميانگين تعداد فرزندان زنان شاغل در كل كشور تقريباً به اندازه نصف ميزان باروري كل مي باشد

 87/5سواد،  در مورد شاغالن بي فرزند و 96/1ميانگين فرزندان زنان شاغلي كه از تحصيالت عالي برخوردارند، 
اين ارقام گوياي آن است كه اشتغال زنان به خصوص زماني كه با تحصيالت و آموزش همـراه  . فرزند مي باشد

ا، نتـايج    .ر واقع شود و آن را بـه طـور چشـمگيري كـاهش دهـد     باشد، مي تواند بر سطح باروري آن ها مؤثّ امـ
كند به عبـارتي   كشور تأييد نمي ، تأثير اشتغال زنان را در سطح كلّرهري چندمتغيآمامحاسبات و آزمون هاي 

لـوال،  (وجود رابطه معني دار بين ميزان اشتغال زنان و ميزان باروريي را نشـان نمـي دهـد     Tو  Fآزمون هاي 
  ).92-91: 1384در عباسي شوازي ،  1374

  
  مباني نظري -3

موضوع بـاروري بيشـتر    ،اگر چه. اند مختلفي ارائه كرده هاي صان نظريهبراي تبيين تغييرات باروري، متخص
هـاي فمينيسـتي نيـز بـدان      هاي اخير در نظريـه  اما، در دهه ؛ شناسان و اقتصاددانان بوده جمعيت  مورد عالقه

ي  ي زنـان در دهـه   ت اين كه جنبش احيا شدهپرداز فمينيستي معتقد است علّ هابر نظريه. پرداخته شده است
شناسـي خـانواده و    هـاي جامعـه   عمومي جنسيتي منتهي نشد اين بود كه اكثر زنان در حـوزه   ريهبه نظ 1970
تر بـه   شناسي اجتماعي متمركز است و كم هاي روان كردند كه  بيشتر بر ديدگاه شناسي پزشكي كار مي جامعه

و منزلت شغلي زنان، براي  در حالي كه اين دو يعني باروري. پردازند باروري و متغيرهاي منزلت شغلي زنان مي
ـ     نظريه تي اهميپـردازان   از جملـه نظريـه   ٢بلـومبرگ ). 97: 1998 ،١هـابر (ت اساسـي دارنـد  قشـربندي جنسـي

در اين قسمت، برخي از ). 184: 2003، ٣نگاه كنيدبه ترنر(فمينيستي است كه به موضوع باروري پرداخته است
  .گيرد ره قرار ميهاي نظري مهم براي تبيين باروري مورد اشا تالش

                                                 
1 - Huber 
2 - Blumberg 
3 - Turner 
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براساس اين نظريـه، بـه مـوازات    . گذار جمعيتي اشاره كرد  بندي نظريه توان به صورت ها، مي از اولين تالش
. صنعتي شدن، سطح زندگي و شرايط بهداشت، بهبود يافته و در نتيجه سطوح مرگ و مير كاهش يافته اسـت 

اين كاهش مربوط بـه   .كاهش مرگ و مير رخ داده استكاهش باروري، تحت تأثير اين تغييرات، اندكي بعد از 
ايـن عوامـل در ابتـدا باعـث كـاهش      . باشـد  شـدن مـي   نشيني و صـنعتي  زندگي اجتماعي، شهر هتغيير در شيو

. گردد كودكان، باعث كاهش باروري مي يخود از طريق افزايش احتمال بقا   اين امر به نوبه.شوند مير مي و مرگ
آور  ها را هزينـه  كه پرورش بچه ؛شود شدن، باعث ايجاد سبكي از زندگي مي ي و صنعتينشين بر اين اساس شهر

شرط اساسي اين نظريه اين است . رود هاي مربوط به داشتن فرزندان زياد، از بين مي تدريج ارزش سازد و به مي
  ). 3: 1990سازمان ملل، (شدن است مستقيم نوسازي و صنعتي هكه باروري پايين نتيج

، گيـرد كـه الزامـاً     گيري افراد را طوري در نظر مي نوع تصميم ١تي ديويسي واكنش و تغييرات جمعيتئور
بر اين نظر استوار اسـت كـه    ٢تئوري درآمد نسبي استرلين. افتد فاق ميقبل از كاهش سطوح باالي باروري، اتّ

بر طبقـه فـرد در   آن  ،بلكه .است هچه كه در جامعه در حال وقوع است، بنا نشد رفتار باروري تنها بر اساس آن
ت اين ديدگاهي است كه به طور خاص تعامل بين عوامل و پيامدهاي تغيير جمعي. جامعه نيز استوار شده است

  ).    84: 1992 ،٣ويكس(كند را به هم مرتبط مي
ده كـه  ي گسـتر  منظور تبـديل خـانواده  ( اي شدن خانواده  ت كاهش باروري را مربوط به هستهكالدول، علّ

و جريـان ثـروت   ) باشـد  شوهري مـي  و هاي زن شد به خانواده مي... شامل پدر و مادر و فرزندان مجرد و متأهل و
باشد، آيا والدين كار مـي كننـد و فرزنـدان     كه جريان ثروت در خانواده به چه صورت مي يعني اين( بين نسلي

كه قـبالً جهـت ايـن جريـان از فرزنـدان بـه        داند از طرف والدين به فرزندان مي) استفاده مي كنند يا برعكس
ه اين است كـه قبـل از شـروع كـاهش بـاروري در يـك       اصلي اين نظري  گزاره). 1380منصوريان، (والدين بود 

فرزندان واجد ارزش  ،چون .شود جامعه، باروري كنترل نشده از نظر اقتصادي، يك انتخاب عقالني محسوب مي
و در مواقع خطر، بيمـاري و سـالخوردگي والـدين،    ) صرفي آن ها بر روي خانوادهجدا از بار م(و منفعت هستند

  ).89: 2006كالدول، (كنند اي ايفا مي نقش بيمه
 ؛انگـارد  او چنين مـي . گيري زوجين به باروري ترسيم مي كند مدل روانشناختي اجتماعي از تصميم ٤بكمن

تر  اي وسيع طور مستقل و در تركيب با مجموعه كه به شناختي زمينه اي وجود دارد رهاي روانكه تعدادي متغي
 ).84: 1992ويكس، (كنند عمل مي

قين معتقد بودند كه كاهش شديد باروري در كشـورهاي صـنعتي كـه از چهـل     بيشتر محقّ 1980  در دهه
انتقـال  به عنوان مثال مبدعان مفهوم . سال قبل آغاز شده بود، با افزايش مشاركت نيروي كار زنان همراه است

اتكـايي   تي دوم، كاهش تمايل به فرزندآوري را به افزايش استقالل اقتصادي زنان و تالش آنان براي خودجمعي
هـاي بـاالي مـادر بـودن، بـه خصـوص بـراي زنـان بـا           با توجه بـه هزينـه   ٥به طور مشابه بكر. مربوط دانستند

عالقه زنان به تحصيالت و كار عنوان نمودآوري را افزايش  هاي باال، داليل كاهش تمايل به فرزند صتخص .  
. هـا بـود   روندهاي مشاهده شده در سطوح كالن در تضاد با ايـن تئـوري   1980با اين وجود از اواسط دهه 

به عالوه . ترين نرخ باروري را نيز داشتند ترين مشاركت نيروي كار زنان بودند، پايين كشورهايي كه واجد پايين
                                                 
1 - Davis 
2 - Easterlin 
3 - Weeks 
4 - Beckman 
5 - Becker 
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اين مشاهدات منجر به بحث در مورد . د رو به پايين باروري دراين كشورها مشهود بودرون 1980از اواسط دهه 
برخي معكوس شـدن رابطـه را،   . بين مشاركت نيروي كار زنان و باروري كل در سطح كالن گرديد  تغيير رابطه

هـاي خـانواده و    ها نسبت به مادران كارمند، ورود سياست تغيير نگرش(به تغييرات ايجاد شده در بستر نهادي 
  ).2007، ١ماتيسياك. (كنند مربوط مي) بازار كار با هدف آشتي كار و خانواده

هـاي   تي تفكيـك شـديد نقـش   جوامـع سـنّ    فرض مبتني اسـت كـه مشخصـه    اي بر اين پيش توسعه  هنظري
ـ . گـردد  جنسيتي است كـه مـانع كـار زنـان در بيـرون از خانـه مـي        ـ  ات گسـترده ادبي شناسـي  تاي در جمعي ،

هـاي   شناسي اجتماعي، نشان داده اسـت كـه گـذار عميقـي كـه در نقـش       شناسي و روان شناسي، جامعه انسان
 صنعتي، فرزندآوري و فرزندپروري را هـم  بيشتر جوامع پيشا. جنسيتي به موازات فرآيند نوسازي رخ داده است

هاي جنسيتي به خـاطر   عتي، نقشدر جوامع پسا صن. دانند چون آشپزي در خانه، كار اصلي زنان در زندگي مي
ي مدرن، روز  هاي خانواده هاي تحصيلي براي زنان، و ويژگي مزدي، فرصت انقالب ساختاري در نيروي كار دست

تـري   كنند و فرزندان كـم  در بيشتر كشورهاي ثروتمند، زنان ديرتر ازدواج مي. گردد تر مي به روز به هم نزديك
ت يگانه و مـرجح  خانگي در قبل از ازدواج، موقعي افزايش سريع هم. آورند ميهاي پيشين به دنيا  نسبت به نسل

هـا كـه قـبالً     شوند و خانواده مزدي مي زنان هر چه بيشتر وارد بازار كار دست. ازدواج را به چالش طلبيده است
يتي در نـرخ  گرچـه شـكاف جنسـ   . دهند آور تغيير شكل مي آور بود، به خانواده هاي داراي دو نان فقط مرد نان

چنـان متفـاوت    هاي مردان و زنـان در بـازار كـار هـم     ت نقششود اما، ماهي تر مي هاي مشاركت اقتصادي كم
 ).2002، ٣و نوريس ٢اينگلهارت(است

هبر اساس نظري هاي باروري در جوامع مدرن، بستگي به انسجام بـين تحصـيل و    تي، نرخهاي برابري جنسي
بـرداري   ت آن ها براي بهرهچنين بستگي به قابلي اً در دسترس زنان است و همهاي شغلي دارد كه رسم فرصت

هـاي   داري، از فرصت هاي خانه در گذشته بيشتر زنان به خاطر نقش). 66: 2008، ٤بونولي(ها دارد  از اين فرصت
ايطي زنـان در  در چنان شر. مند نبودند بهره بودند و نسبت به مردان از فرصت تحصيل و اشتغال بهره كاري بي

امروزه در بسياري از كشـورها  . هاي باالي باروري، طبيعي بود گرفتند و نرخ معرض انتظارات تضادآميز قرار نمي
مندي بيشتر از  با وجود اين آن ها براي بهره. ي مردان دسترسي دارند زنان به آموزش و تحصيل به همان اندازه

  .را كاهش دهند چشم بپوشند يا آنها، ممكن است باالجبار از باروري  اين فرصت
ت نظريهجذابي تي در قابليسال گذشـته   30ت آن ها جهت تبيين هم كاهش باروري در هاي برابري جنسي

ايـن  . دهـد  بـه بعـد، توضـيح مـي    1990  يا بيشتر است و هم فرآيند معكوس آن را در برخي از كشورها از دهه
هـا، تبيـين    برداري از آن فرصـت  نان و توانايي آن ها براي بهرههاي ز كاهش با ارجاع به ناهماهنگي بين فرصت

فرآيند معكوس، در كشورهاي شمال اروپا . ماند شود كه در برخي كشورها مانند اروپاي جنوبي باال باقي مي مي
كه بـه   گرا و قبول فرزند توسط  زنان و نيز عملكرد بازار كار هاي اجتماعي خانواده نيز با توجه به اتخاذ سياست

پـذير   دهد كه بيشتر از همتايان آن ها در جاهـاي ديگـر امكـان    هاي شغلي مي بري از فرصت ي بهره زنان اجازه
هـا، ايـن    برداري از فرصت هاي زنان و توانايي آن ها جهت بهره ي ناهماهنگي بين فرصت پس از يك دوره. است

  . گردد هاي باروري باالتري مي رخكه منجر به ن ،كنند كشورها به سمت يك انسجام جديد حركت مي

                                                 
1 - Matysiak 
2 - Inglehart 
3 - Noris 
4 - Bonoli 
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تي به طور گسترده هنظريط  مطالعات تجربي تأييد شده هاي برابري جنسيمطالعات سطح كالن . اند اي توس
هاي باالتر بـاروري مـرتبط بـا     اند كه امروزه نرخ پردازند، نشان داده ي باروري در بين كشورها مي كه به مقايسه

رينـدفاس و  . هـا اسـت   گرا به ويژه در امر مراقبت بچـه  هاي خانواده ن و وجود سياستهاي باالتر اشتغال زنا نرخ
نشان مي دهند كه ضريب همبستگي بين نرخ هاي مشاركت زنان در نيروي كار و باروري در ) 2003(ديگران 

منفـي   1970و  1960ت در دهـه  اين ضريب به شـد . در طول زمان تغيير كرده است OECDكشور عضو  22
 1996به صفر رسـيد و پـس از آن در اواسـط سـال      1985سال در .سپس به تدريج كاهش يافت  .) -6/0(بود

، كشورها، يـا  1980  تا اواسط دهه. هاي برابري جنسيتي سازگار است هاين يافته كامالً با نظري). 6/0(مثبت شد
هـاي صـوري زيـاد و     فرصـت (انسـجامي   را تجربـه كردنـد يـا بـي    ) فرصت هاي واقعي كم(انسجام نوع قديمي 

كردنـد بـه سـمت     پـس از آن كشـورهايي كـه انسـجام نـوع قـديمي را تجربـه مـي        . را) هاي واقعي كم فرصت
كردنـد بـه سـمت انسـجام نـوع       انسجامي را تجربه مـي  انسجامي حركت كردند و برخي از كشورهايي كه بي بي

ه معناي اين است كه زنان نسـبتاً از دسترسـي   هاي باالي اشتغال زنان اساساً ب امروزه نرخ. جديد حركت كردند
آن ها تواناني صرف نظر كردن از آن و بازگشت بـه آن را پـس از   . ت به بازار كار خرسند هستندبدون محدودي

ق سازندهاي باروري خود را محقّ در چنين شرايطي بيشتر محتمل است كه خواست. تي مادري كردن دارندمد.  
  
  برابري جنسيتي   نظريه: چارچوب نظري-4

كه سـطوح بـاالي    1994المللي جمعيت و توسعه در سال  رغم مضمون اصلي كنفرانس بين دونالد علي مك
كند  دانست، استدالل مي تر توسعه يافته، ضروري مي برابري جنسيتي را براي كاهش باروري در كشورهاي كم

تضاد و ناهمـاهنگي ميـان سـطوح بـاالي برابـري      كه امروزه باروري بسيار پايين در كشورهاي پيشرفته، پيامد 
محـور   محور و نابرابري جنسيتي حفظ شده در نهادهاي اجتمـاعي خـانواده   جنسيتي در نهادهاي اجتماعي فرد

توانند از طريق ارتباط با ساير زنـان،   به نظر وي زنان برابري جنسيتي بيشتر درون زندگي زناشويي را مي .است
هـاي تنظـيم خـانواده و مـدارس      هـاي سـالمت، برنامـه    ي خانواده مانند نظام سوي حلقهنهادهاي اجتماعي فرا

  ).2000دونالد، ب،  مك(فرزندانشان كسب كنند
ايـن امـر   . مهمي براي برابري جنسيتي اسـت   محركه ا، نيروآن ه آموزش زنان و همسران  به نظر وي توسعه

ي آن هـا بـا شـوهران خـود      د مدرن قرار گيرند و رابطهشود كه زنان بيشتر در معرض نهادها و عقاي موجب مي
به عـالوه پايگـاه زوجـين جـوان     . تا يك فرد مطيع ؛بيشتر به عنوان رابطه با يك دوست و شريك تعريف گردد

چنـين   هـم . به تكنولوژي و عقايد جديد بيشـتر دسترسـي دارنـد    ،چون .يابد تر بهبود مي نسبت به نسل مسن
اي شدن خانواده، موجب استقالل بيشتر زوج جوان و بنـابراين، افـزايش برابـري     ستهشهرنشيني و به تبع آن ه

توانـد   كند كه پايگاه زنان درون خانواده مـي  دونالد استدالل مي مك. گردد ي ميان آن ها مي جنسيتي در رابطه
ه در رابطـه بـا   هـاي آن هـا بيـرون از خانـه بـه ويـژ       نقش ،هر چند ممكن است .طور قابل توجهي تغيير كند به

كنـد كـه قبـل از     برابري جنسيتي به طور ضمني بيان مي  هنظري. مشاركت نيروي كار، تغيير كمي داشته باشد
انـد بـه طـوري كـه تقاضـاي       خواسـته  كاهش باروري، تعداد فرزندان زنان، بيشتر از تعدادي است كه آن ها مي

مـوارد    شـود كـه در همـه    ييد ميأت تدعا با اين واقعياين ا. اي براي وسايل جلوگيري وجود دارد برآورده نشده
-دونالـد و حسـيني   عباسـي شـوازي، مـك   (شـوند  هاي بسيار پرجمعيت ناپديد مي كاهش باروري، ابتدا خانواده

  ).10-9: 2009چاووشي، 
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. تبرابري جنسيتي اس  ههاي نظري شرط اي است كه واجد پيش ايران نمونه ،شوازي و همكاران به نظر عباسي
به عالوه زنان امكـان ارتبـاط نسـبتاً    . است ت كوتاهي بسيار افزايش داشتهبه طوري كه سطح سواد زنان در مد

زمان مشاركت آن ها  اما، هم .اند آزاد با ساير زنان و نهادهايي مانند نظام سالمت و نظام آموزشي را كسب كرده
  ).10: همان(مزدي بسيار محدود باقي مانده است در كار دست

كند كه انتقال باروري از سطوح باال به پايين عمدتاً همراه با بهبود برابري جنسـيتي   دونالد استدالل مي مك
ـ    . محور و به ويژه درون خود خانواده بوده استـ  درون نهادهاي اجتماعي خانواده دسـت  ه كـاهش بـاروري بـا ب

سـاخت تعـداد    كـه آن هـا را قـادر مـي    همـان حقـوقي   . آوردن حقوق زنان درون خانواده، همـراه بـوده اسـت   
به نظر وي تغييرات در نهاد خانواده، رونـد كنـدي را طـي    . تري كاهش دهند شان را به سطوح مطلوب فرزندان

دونالـد   به نظر مـك . صل استچون مذهب، متّ كاري هم نظام خانواده قوياً به نهادهاي محافظه ،چراكه .كند مي
وقـوع   بـه  ١محـور  انقالبي در سطوح برابري جنسيتي در نهادهـاي فـرد   طي قرن بيستم در كشورهاي پيشرفته،

ـ  ل از نقطهاين تحو. پيوست چـون آمـوزش رسـمي و     ت فرعـي در نهادهـايي هـم   اي شروع شد كه زنان موقعي
سطوح باالي برابري حاصل شده براي زنان به عنوان فرد، در تركيب با سـطوح پـايين برابـري    . اشتغال داشتند

چه كه در دوران جواني  تر از آن هاي همسري يا مادري، بدين معني است كه بسياري از زنان كم شزنان در نق
اي  در يـك زمينـه  . تر باروري است پيامد آن براي جامعه، ميزان بسيار پايين. آورند خواستند، فرزند مي خود مي

محور، منتهي  تي باال در نهادهاي فردپايين است، برابري جنسي ٢محورـ  كه برابري جنسيتي در نهادهاي خانواده
  ).2000دونالد، ب،  مك(گردد  به باروري بسيار پايين مي

به طور خالصه از نظر وي، مي توان به دو نوع تضاد بين سطوح برابري جنسـيتي در نهادهـاي فردمحـور و    
برابـري در نهادهـاي    در نوع اول كه در بين كشورهاي درحال توسـعه رخ داده اسـت  . خانواده محور اشاره كرد

. گذار از باروري باال به باروري پايين در اين شرايط رخ مي دهد. خانواده محور، بيش از نهادهاي فردمحور است
در نوع دوم، سطوح برابري در نهادهاي فردمحور باالتر از خانواده محور اسـت و بـاروري بسـيار پـايين در ايـن      

  ). 2009ن، شوازي و ديگرا عباسي(شرايط محقق مي شود
در اين جامعه تأسيس و فراگير شدنِ نهادهاي آموزشـي مـدرن   .اي در حال توسعه استايران جامعه جامعه

اين نهادهاي آموزشي ب از تمدن هاي .بسيار است -به ويژه در دهه هاي اخير -هم چون مدارس و دانشگاه ها
هاي خاصي هـم چـون تأكيـد بـر برابـري       به نظر مي رسد نهادهاي آموزشي حاويِ ويژگي. ديگر برخاسته اند

فرهنـگ مردسـاالري    اين نهادها با نهادهاي ديرپاي سنّتي مانند خانواده كه به لحاظ غلبه.جنسيتي مي باشند
 تأكيد مك دونالد بر تضادي است كه بين دو گونـه . هم خواني چنداني با هم ندارند، در كنار هم قرار گرفته اند

غربـي ايـن دو گونـه نهـاد هـر دو تحـت         در كشـورهاي پيشـرفته  . خانواده محور اسـت  نهاد يعني فرد محور و
در ايـران ايـن   . هايي شده اند با وجود اين، آن ها دچار ناهماهنگي. فرآيندهاي نوسازيِ درونزاد، تغيير يافته اند

محور، ريشـه   خانواده آموزشي و البتّه نه چندان شغلي براي زنان، در شرايطي رخ داده است كه نهادهاي  توسعه
ي  در ايران نهادهـاي فردمحـور، حاصـل نفـوذ و اشـاعه     .در سنّتي دارند كه از بنياد با سنّت غربي متفاوت است

بنابراين،در ايران معاصر به ناچار همان سطح تضاد و چه بسا بيشتر، توسط  زناني كـه هـردو   .تمدنِ غربي است
دونالـد   عباسي شوازي، مك(به عالوه با توجه به تأييد متخصصان. دنهاد را تجربه مي كنند، مي تواند تجربه شو

                                                 
1 - Individual-oriented 
2 - Family-oriented 
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اصلي   هرضيبرابري جنسيتي در ايران، ف  هاي نظريه مبني بر وجود پيش شرط )10: 2009چاووشي، -و حسيني
جـا   آناما، از . برابري جنسيتي در خانواده بين زن و مرد و باروري زنان است  پژوهش حاضر آزمون تأثير رابطه

  انكارناپذيري با باروري زنان دارنـد، رابطـه    شناختي، رابطه كه متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و به ويژه جمعيت
هـاي   زن و شوهر، وضـعيت اشـتغال زن و شـوهر، تعـداد حـاملگي      متغيرهاي مستقل تحصيالت، درآمد و سنّ

نيـز مـورد آزمـون قـرار     ) ميـر فرزنـدان   و مـرگ (ناخواسته، تعداد فرزندان سقط شده و تعداد فرزندان فوت شده
را براي بررسي ميزان تأثير برابري جنسيتي در كنـار    سنجش اين متغيرها امكان آزمون چندمتغيره. گيرند مي

  :بنابراين، فرضيه هاي تحقيق عبارتند از. آورد فراهم مي ،متغيرهاي ذكر شده
  .ن رابطه وجود داردبين برابري جنسيتي ميان زوجين و باروري زنا-
  .بين ميزان تحصيالت زن و همسر و باروري زنان رابطه وجود دارد -
  .بين وضعيت اشتغال زن و همسر و باروري زنان رابطه وجود دارد -
  .بين ميزان درآمد زن و همسر و باروري زنان رابطه وجود دارد -
  .ردبين تعداد مرگ ومير فرزندان و باروري زنان رابطه وجود دا -
  .بين تعداد حاملگي هاي ناخواسته و باروري زنان رابطه وجود دارد -
  .بين تعداد فرزندان سقط شده و باروري زنان رابطه وجود دارد -

    
  روش تحقيق  -5 

  روش، روايي و پايايي، شيوه نمونه گيري -1- 5
از تكنيـك پرسشـنامه   براي گـردآوري داده هـا    .روش مورد استفاده در اين پژوهش ، روش پيمايشي است

صان علوم اجتماعي ، اعتبار صوري است و بـراي  و متخص انادتاعتبار پرسشنامه، با مشورت اس. استفاده گرديد
آلفـاي كرونبـاخ، همسـازي گويـه هـا و       آمارهدستيابي به پايايي مورد قبول، با انجام پيش آزمون و با استفاده 

ل سـاكن شـهر سـبزوار       آما هجامع. سازواري دروني پرسشنامه تأمين گرديد ري اين تحقيق، تمـام زنـان متأهـ
 383) 446: 1976(حجم نمونه با اسـتفاده از جـدول لـين   . سال قرار دارند 40-20ي سنّ  هستند كه در فاصله

نامـه از   براي پر كردن پرسش. نامه تكميل گرديد پرسش 400نهايت در براي اطمينان بيشتر  .مورد برآورد شد 
  . اي استفاده شد اي چندمرحله گيري خوشه  ي نمونه شيوه

  
 تعريف مفاهيم و متغيرها -5-2 

شـود و هـم تعـداد     سـنجيده مـي   ،براي سنجش اين متغير هم تعداد فرزندان زنده بـه دنيـا آمـده   : باروري
  .فرزنداني را كه زن قصد دارد عالوه بر فرزندان موجود، در آينده به دنيا بياورد

شود مفهوم با دو بعد زيرسنجيده مياين : تيبرابري جنسي:  
اين بعـد،  . وجين در خانواده استزبين  كارها و وظايف كه بيانگر ميزان تقسيم : تيتقسيم كار جنسي -الف

براي عمليـاتي كـردن ايـن بعـد، ميـزان كمـك شـوهر در نظافـت و         . بيانگر وجه عيني برابري جنسيتي است
  .ي كارهاي خانه، در قالب طيف ليكرت سنجيده شده استطور كلّ داري و به وپز، بچه وشوي خانه، پخت شست
بيانگر احساس زن در مورد عدم تبعيض جنسيتي  و وجود : تينگرش زن به ميزان وجود برابري جنسي -ب

از طريـق پـنج گويـه در قالـب      ؛اي ذهني دارد اين بعد كه بيشتر صبغه. برابري در خانه در رابطه با شوهر است
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ذكر شده بررسي گرديد كه برابر   در نهايت ضريب آلفاي كرونباخ براي نه گويه. بررسي شده استطيف ليكرت 
ي مربوط به تقسيم كـار جنسـيتي و    چهار گويه(ي فوق  متغير برابري جنسيتي از تركيب نه گويه. بود 72/0با 

  .حاصل شد) ي مربوط به نگرش زن به وجود برابري جنسيتي پنج گويه
  
  ها يافته-6
  يافته هاي توصيفي -6-1

سـال و   5/10ت ازدواج برابـر بـا   سـال، ميـانگين مـد    6/30ي برابـر بـا   مورد مطالعه، ميانگين سنّ  در نمونه
ميـانگين  . اسـت  2/2به عالوه ميانگين تعداد فرزندان دلخواه . سال است 5/12ميانگين تحصيالت زنان برابر با 

است به طوري كـه   2/0و ميانگين تعداد حاملگي ناخواسته برابر با  9/1ا تعداد حاملگي براي افراد نمونه برابر ب
درصد نمونه سقط نداشته و ميانگين سقط بـراي   77. اند نمونه حاملگي ناخواسته را تجربه كرده درصد كلّ 20
صد زنان در 4است و فقط  04/0ومير فرزندان برابر با  اين شاخص براي تعداد مرگ. است 3/0نمونه برابر با  كلّ

  . اند ومير فرزند را تجربه كرده مورد مطالعه، مرگ
. اسـت  5/1شود ميانگين تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده بـراي هـر زن    مشاهده مي 1چنان كه در جدول 

ي برابـري   ميـانگين نمـره  . اسـت 7/0ميانگين تعداد فرزندان بيشتري كه زنان قصد دارند به دنيا آورند برابر بـا  
از آن جا كـه  . باشد مي 45و  9ممكن به ترتيب برابر با   اكثر نمرهاقل و حداست كه حد 7/28برابر با جنسيتي 

  .برابري جنسيتي پاسخگويان، كمي باالتر از ميانگين است  است، نمره 29اين توزيع اين متغير برابر با   ميانه
  

  برابري جنسيتي توزيع پراكندگي متغيرهاي وابسته و متغير -1ي  جدول شماره
  

  انحراف ميانگين ادتعد  متغير
  معيار

  ضريب
 چولگي 

  ضريب
 كشيدگي  

شده مشاهده اقلحد شده اكثرمشاهدهحد 

   فرزند تعداد
  دنياآمدهه ب زنده

399  51/1  05/1  49/0  32/0  0  5  

  تعدادفرزند
  كه ديگري

ه بدارد قصد زن 
  دنيا

  آورد 

393  71/0  89/0  06/1  49/0  0  4  

  جنسيتي برابري
  درخانواده 

383  72/28  57/5  30/0 -  06/0 -0  11  43  

  
. توزيع درصد فراواني پاسخ گويان در گويه هاي متغير برابري جنسيتي را نشان مـي دهـد   2جدول شماره 

درصد زنان ابراز داشته انـد كـه همسرشـان در پخـت و پـز، حـدود        60اين يافته ها نشان مي دهد كه حدود 
درصد در كارهاي خانه داري به طور كلّـي، كمكـي بـه     43شست و شوي منزل و حدود  درصد در نظافت و50

درصد زنان معتقدند كه نقش آن ها در تصميم گيري هاي زندگي، برابر با همسر 64هم چنين . زنان نمي كنند
رد درصد زنان معتقدند كه تصميم گيري در مورد بچه دار شدن با مشورت هر دو نفر صورت مي گيـ  77. است
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اين . درصد با اين گويه كه تصميم گيرِ اصلي براي بچه دار شدن، همسرآن هاست، ابراز مخالفت كرده اند 72و 
يافته ها حكايت از آن دارد كه در نمونه ي مورد مطالعه، برابري جنسيتي در حيطه تصميمات باروري بيش از 

  .تقسيم كار خانگي وجود دارد
  

  راواني پاسخ گويان در گويه هاي متغير برابري جنسيتيتوزيع درصد ف -2ي جدول شماره
  

  درصد توزيع فراواني پاسخ گويان  گويه هاي متغير برابري جنسيتي
  زياد خيلي   زياد  متوسط   كم   هرگز 

همسرتان در خانه، چه قدر در بچه داري به شما كمك مي 
  كند؟

7/10  7/21  4/36  9/19 3/11  

  5/3 8/11  24  3/32  5/28  پزِ خانه، به شما كمك مي كند؟ همسرتان چه قدر در پخت و
همسرتان چه قدر در نظافت و شست و شوي خانه به شما 

  كمك مي كند؟
8/24  1/26  3/29  15  8/4  

به طور كلّي همسرتان چه قدر در كارهاي خانه داري به شما 
  كند؟كمك مي

3/13  3/29  1/35  3/16  6  
كامالً 
  مخالف

 كامالًموافق موافق  تاحدي مخالف

من و همسرم در تصميم گيري هاي زندگي به يك اندازه 
  .نقش داريم

5/2  5/6  6/26  2/34 9/29  

  5/16  2/16  7/37  3/20  4/9  .در تصميمات مهم زندگي، همسرم حرف اصلي را مي زند
براي بچه دار شدن، من و همسرم با مشورت هم، تصميم 

  .گيري مي كنيم
3/2  4/4  2/16  8/34 3/42  

مخالفت من با تصميماتي كه همسرم مي گيرد بي فايده 
  .است

2/20  9/43  5/20  3/9  1/6  

  8/7  4  4/16  8/39  32  .براي بچه دار شدن، تصميم گيرِ اصلي همسرم است
  
  يافته هاي استنباطي - 6-2
  ها فرضيه  متغيره آزمون تك-1- 6-2

از آن جا  .دهد مستقل و وابسته را نشان ميميان متغيرهاي  جزئي، نتايج آزمون همبستگي 2  جدول شماره
كه متغير تعداد فرزندان به دنيا آمده بر متغير وابسته تأثير قطعي دارد، متغير تعـداد فرزنـدان بـه دنيـا آمـده      

  اي، رابطـه  مسـتقل فاصـله  متغيرهـاي  توان دريافت كه از ميـان   داري مي با توجه به سطح معني .كنترل گرديد
و طـول مـدت    شوهر زن، سنّ سنّدرآمد شوهر، بري جنسيتي، تحصيالت زن، تحصيالت شوهر، متغيرهاي برا

هاي مربوط بـه   هفرضي. دار است معنيي كه زن قصد دارد به دنيا بياورد، ي تعداد فرزندان با متغير وابستهازدواج 
ي متغيرهاي برابـري جنسـيتي،    رابطه. گردد ييد ميأتعداد فرزندان به دنيا آمده ت  اين متغيرها با متغير وابسته

ي بـاقي   دنيـا آمـده، معكـوس و رابطـه     به  تعداد فرزندان زنده  تحصيالت زن و تحصيالت شوهر با متغير وابسته
ر تعـداد    .، مستقيم است متغيرهاي يادشده با متغير وابسته الزم به ذكر است كه مقدار ضريب همبستگي متغيـ

  .و معني دار است  -56/0مده با متغير وابسته، برابر با فرزندان زنده به دنيا آ
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ي كه زن قصد دارد به دنيا بياورد با تعداد فرزندان  آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته -3ي  جدول شماره
  .كنترل تعداد فرزندان به دنيا آمده

  

  كه تعدادفرزنداني  وابسته متغير
 ردآو دنيا قصدداردبه زن 

  كه تعدادفرزنداني  وابسته متغير
 آورد دنيا قصدداردبه زن 

 r Sig مستقل متغيرهايrSig  مستقل متغيرهاي
  000/0  - 25/0  زن سنّ  05/0  10/0  جنسيتي برابري

  000/0  - 29/0  شوهر سنّ  006/0  - 14/0  زن تحصيالت
  304/0  05/0  ناخواسته تعدادحاملگي  000/0  - 18/0  شوهر تحصيالت
  189/0  07/0  تعدادسقط  839/0  -015/0  زن ددرآم

  469/0  037/0  وميرفرزندان تعدادمرگ  000/0  - 22/0  درآمدشوهر
  000/0  - 20/0  طول مدت ازدواج  27/0  - 08/0  درآمدخانوار

  

از نظر ميانگين تعداد فرزنداني كه زن مي . دهد نتايج آزمون تفاوت ميانگين را نشان مي 4ي  جدول شماره
نسـبت بـه زنـان    ) 54/0(ا بياورد، زنان شاغل به طور معني داري خواهانِ تعداد فرزندانِ كم تري خواهد به دني

تعـداد فرزنـدان زنـده     بـا  زن دتولّ محلّوضعيت اشتغال مرد و  ميان  رابطه به عالوه.  هستند) 89/0(غيرشاغل
از زنـان متولّـد   ) 43/1(شـهر  بـه ايـن معنـي كـه ميـانگين فرزنـدان زنـان متولّـد        . دار است دنيا آمده، معني به

تواند به خاطر تأخير در تأثيرگذاري موج نوسازي بـه   اين امر مي .به طور معني داري كم تر است) 72/1(روستا
هم چنين ميانگين تعـداد فرزنـدان    ).اند هرچند اين زنان بعداً ساكن شهر شده(هاي اخير باشد روستاها در دهه

از زنــاني كــه شــوهران آن هــا ) 48/1(ران آن هــا شــاغل هســتندزنــده بــه دنيــا آمــده ي زنــاني كــه شــوه 
   .هستند، كم تر است) 14/2(غيرشاغل

بر و تعداد فرزنداني كه زن مي خواهد به دنيا بياورد دنياآمده  آزمون تفاوت ميانگين تعداد فرزندان زنده به -4ي  جدول شماره
  متغيرهاي دوشقيحسب 

  

  متغير
  وابسته

انحراف  نگينميا  هاي دوشقي متغير
  استاندارد

مقدار 
T 

معني 
  داري

آزمون تفاوت ميانگين تعداد فرزندان  
  دنياآمده زنده به

  018/0  38/2  02/1  43/1  شهر زن دتولّ محلّ
  12/1  72/1  روستا

وضعيت 
  اشتغال زن

  117/0  57/1  98/0  59/1  شاغل
  1/1  43/1 غيرشاغل

وضعيت 
  اشتغال مرد

  005/0  85/2  01/1  48/1  شاغل
  46/1  14/2 غيرشاغل

تعداد فرزنداني  آزمون تفاوت ميانگين 
  كه زن مي خواهد به دنيا بياورد

  966/0  04/0  86/0  71/0  شهر زن دتولّ محلّ
  96/0  72/0  روستا

وضعيت 
  اشتغال زن

  000/0  91/0  84/0  54/0  شاغل
  90/0  89/0 غيرشاغل

وضعيت 
  اشتغال مرد

  780/0  28/0  88/0  71/0  شاغل
  83/0  76/0 غيرشاغل
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  تحليل چندمتغيره-2- 6-2
هـاي   فـرض  قبل از انجام آزمون، به بررسي پيش. پردازيم در اين قسمت به آزمون رگرسيون چندمتغيره مي

باهم داشتند، يكـي را از تحليـل حـذف     7/0رگرسيون پرداختيم و از متغيرهاي مستقلي كه همبستگي باالي 
در مدل اول تنهـا  . به عالوه متغير اسمي وضعيت اشتغال نيز به صورت متغير ساختگي وارد تحليل شد. كرديم

درصد از تغييرات متغير وابسته ي تعـداد فرزنـداني كـه    36متغيرهاي جمعيتي وارد تحليل شده اند؛ كه جمعاً 
ر برابـري     در مـدل دوم بـا كنتـرل    . زن قصد دارد به دنيا بياورد را تبيين مي كند تـي، متغيـرهـاي جمعيمتغي

ر    . درصد رسيد 41بدين ترتيب ضريب تعيين به . جنسيتي را وارد تحليل كرديم اين افزايش مربـوط بـه متغيـ
در مدل سوم به منظور كنترل متغيرهاي اجتماعي اقتصـادي، متغيرهـاي مسـتقل    . برابري جنسيتي مي باشد

ا، ضـريب تعيـين هـم     . و وضعيت اشتغال زن وارد تحليل شد تحصيالت زن، تحصيالت شوهر، درآمد شوهر امـ
اين امر نشان دهنده ي آن است كه متغير برابري جنسيتي هم چنـان اثـر گـذاري    . درصد باقي ماند41چنان 

مـي باشـد    11/0الزم به ذكر است كه در مدل سوم ضريب رگرسيون اين متغير برابر با . خود را حفظ مي كند
ه استكه قابل توج.  

  دنيا بياورد كه زن قصد داردبه ر تعدادفرزندانيآزمون رگرسيون براي متغي -4ي جدول شماره
  

  3مدل   2مدل   1مدل   متغير
   ضريب

 رگرسيون
  ضريب داري معني

 رگرسيون 
   ضريب داري معني

 رگرسيون
 داري معني

  09/0  - 12/0  000/0  - 24/0  000/0  - 27/0  سنّ زن
  تعدادفرزندان

  دنياآمدهبه  زنده
36/0 -  000/0  43/0 -  000/0  49/0 -  000/0  

  01/0  11/0  04/0  09/0      جنسيتي برابري
  833/0  01/0          زن تحصيالت
  103/0  - 11/0          شوهر تحصيالت

  158/0  - 11/0          درآمدشوهر
  752/0  - 09/0         زن اشتغال وضعيت
  R2 36/0  41/0  41/0تعيين ضريب

  
  گيري بحث و نتيجه-7

ت و پويـايي      ريـزي  هاي مهم در برنامه فهمؤلّ يكي از از ميـان  . هـاي آن اسـت   هـاي توسـعه، موضـوع جمعيـ
ـ       هاي تأثيرگذار بر حجم جمعيت از جمله باروري، مـرگ  فهمؤلّ ت وميـر و مهـاجرت، عامـل بـاروري واجـد اهمي

هـاي پزشـكي،    ژيي تكنولـو  چرا كه با بهبود رفاه اقتصـادي و اسـتانداردهاي زنـدگي و توسـعه     .بيشتري است
ومير تا حد زيادي كاسـته   ت عامل مهم بعدي يعني مرگبهداشت و سالمت به موازات فرآيند نوسازي، از اهمي

  .شود مي
شـناختي،   هاي مختلف جامعه ههاي متفاوتي از روند تغييرات باروري به ويژه كاهش آن در قالب نظري تبيين
ـ    از جملـه . تشناختي، اقتصادي و غيره ارائه شده اسـ  جمعيت ـ   هايـن نظري تي پيتـر      ههـا، نظريبرابـري جنسـي

محور، استدالل  بندي برخي نهادهاي جامعه به نهادهاي فردمحور و نهادهاي خانواده با دسته او .دونالد است مك
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كند كه كاهش شديد باروري در كشورهاي پيشرفته به خاطر اين اسـت كـه زنـان در نهادهـاي فردمحـور،       مي
در خـانواده برابـري جنسـيتي     اگر. كنند محور تجربه مي يتي بيشتري را نسبت به نهادهاي خانوادهبرابري جنس

ـ    خواهانه جديدي كه در نهادهاي فردمحور كسب كرده تحت تأثير عقايد برابري زنان نباشند، ق انـد، بـراي تحقّ
  .گيرد زيادي را از آن ها ميوقت و نيروي  باروريرا زي. شان محدود كنند كنند باروري عاليق خود، سعي مي

هـاي   از جمله در حيطه پويايي. اخير، تغييرات چشمگيري را تجربه كرده است  ي ايران در چند دهه جامعه
كاهش  1385فرزند در سال  9/1به  1357فرزند در سال  7جمعيت، تعداد فرزندان هر زن به طور متوسط  از 

زمان، در   هم. ن ها به زير سطح جايگزيني رسيده استابرخي استيافته است به نحوي كه نرخ رشد جمعيت در 
جنسيتي در جامعه به ويژه در بين زنـان و    خواهانه هاي برابري ارزش  ايران با نفوذ فزاينده  هاي اخير جامعه دهه

ـ    . دختران، مواجه بوده است راي اين امر پيامد فرآيند نوسازي به ويژه فراگير شدن امكـان آمـوزش وتحصـيل ب
  . زنان بوده است

حاضـر بـا     دونالد در ايران، مطالعـه  برابري جنسيتي مك  هدر نظري ،با توجه به فراهم بودن شرايط قيد شده
بـدين منظـور    .برابري جنسيتي در خانواده ميان زن و شـوهر و بـاروري زنـان انجـام شـد       هدف بررسي رابطه

ر وابسـته  . شهر سبزوار مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد      الهس 40تا  20نفري از زنان متأهل  400اي  نمونه متغيـ  
  . گيري شد كه زن قصد دارد به دنيا آورد، اندازه) ديگري(تحقيق با تعداد فرزندان 

متغيرهاي برابـري جنسـيتي،   با كنترل متغير تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده، رابطه  متغيره در تحليل تك
ر وابسـته   و طـول مـدت ازدواج    شـوهر  زن، سـنّ  سنّدرآمد شوهر، هر، تحصيالت زن، تحصيالت شو بـا متغيـ  

ر        به طوري كه ؛دار است معني تي، تحصـيالت زن و تحصـيالت شـوهر بـا متغيـرهاي برابري جنسـيرابطه متغي
ر وابسـت      دنيا آمده، معكوس و رابطه به  تعداد فرزندان زنده  وابسته رهاي يادشـده بـا متغيـمسـتقيم   هباقي متغي ،
كه با افزايش برابري جنسيتي در  است ين معنيه ابرابطه مثبت متغير برابري جنسيتي با متغير وابسته  .است

هـم چنـين آزمـون    . يابد خانواده ميان زن و شوهر، تعداد فرزنداني كه زن قصد دارد به دنيا بياورد، افزايش مي
داد فرزنداني كه زن مي خواهد به دنيا بياورد، زنـان شـاغل بـه    تفاوت ميانگين نشان داد كه از نظر ميانگين تع

  .هستند) 89/0(نسبت به زنان غيرشاغل) 54/0(طور معني داري خواهانِ تعداد فرزندانِ كم تري 
در مـدل اول كـه فقـط    . در تحليل چند متغيره با استفاده از رگرسـيون بـه آزمـون سـه مـدل پـرداختيم      

درصد از تغييرات متغير وابسته تعـداد فرزنـداني كـه زن    36يل شدند، در مجموع متغيرهاي جمعيتي وارد تحل
در مدل دوم با كنترل متغيرهاي جمعيتي، متغير برابري جنسـيتي  . قصد دارد به دنيا بياورد را تبيين مي كند

بري جنسـيتي  اين افزايش مربوط به متغير برا. درصد رسيد 41بدين ترتيب ضريب تعيين به . وارد تحليل شد
در مدل سوم به منظور كنترل متغيرهاي اجتمـاعي اقتصـادي، متغيرهـاي مسـتقل تحصـيالت زن،      . مي باشد

درصـد  41اما، ضريب تعيين هـم چنـان   . تحصيالت شوهر، درآمد شوهر و وضعيت اشتغال زن وارد تحليل شد
م چنان اثـر گـذاري خـود را حفـظ مـي      اين امر نشان دهنده آن است كه متغير برابري جنسيتي ه. باقي ماند

نكته قابل توجه اين كه در مدل سوم متغيرهـاي تحصـيالت زن و تحصـيالت همسـر كـه در سـطح تـك        .كند
ر  . متغيره معني دار هستند، ديگر رابطه معني داري با متغير وابسته ندارند اين امر به معناي آن است كه متغيـ

ح تحصيلي زوجين به ويژه زنِ خانواده است، تبيين كننده مناسبي براي برابري جنسيتي كه خود متأثّر از سط
  .متغير وابسته در جامعه ي مورد مطالعه است
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به عنـوان مثـال نگـاه    (ييد شده استأهاي انجام شده در ايران ت تحصيالت و باروري، در اكثر پژوهش  رابطه
اكنون مي توان گفت كـه افـزايش   . )1381 ، قدرتي،1379، رشيدي ،1377، شهبازي، 1377كنيد به نوروزي، 

شود و به طور غيرمستقيم نيز بر كاهش بـاروري   تحصيالت زنان موجب برابري جنسيتي بيشتر در خانواده مي
ر برابـري جنسـيتي     بنابراين، با توجه به اين نكته كـه . گذارد اثر مي ره، رابطـه   در تحليـل تـك   هـم متغيـ متغيـ  
، وارد مدل با كنترل متغيرهاي اجتماعي اقتصاديدر تحليل چند متغيره  و همدارد   تهداري با متغير وابس معني
ط  مفهـوم برابـري جنسـيتي در       شود مي ر و تبيين كننـدگيِ بـاروري توسـمي توانيم بر تأثيرگذاري اين متغي ،

سيتي درخـانواده در  شوازي نشان داده است بهبود برابري جن چنان كه عباسي. جامعه مورد مطالعه تأكيد كنيم
ايران، جزو شرط هاي الزم براي انتقال باروري بوده است و تحقّق آن باعث شد ظرفيت زنان بـراي اسـتفاده از   

  ).2009شوازي و ديگران،  عباسي(خدمات تنظيم خانواده افزايش يابد
جـذب هـر چـه     مستقيمي با  گسترش نهادهاي آموزشي مدرن و به تبع آن افزايش تحصيالت افراد، رابطه

هر  -ي و از جمله در رژيم باروري باالبه طور كلّ. خواهانه از جمله برابري جنسيتي دارد هاي برابري بيشتر ارزش
كننـد،   زناني كه از تحصيالت باالتري برخوردارند، با مردان با تحصيالت باالتر، ازدواج مـي  –چند رو به كاهش 

كنند باروري خود را نسبت به ساير زناني كه  كنند و سعي مي مي  بهبرابري جنسيتي بيشتري را در خانواده تجر
  سـوم گـذار جمعيتـي در جامعـه      هرچه مرحله. هنوز چندان به فكر كنترل باروري خود نيستند، كاهش دهند

ريزان تنظيم  مورد مطالعه، به پيش رفت، زنان بيشتري به تحديد باروري خود پرداختند و شعار جمعيتي برنامه
هـاي   بـا جـايگير شـدن هـر چـه بيشـتر ارزش      . پذيرش فراگيرتري پيدا كـرد » دو تا بچه كافي است«انواده خ

دونالـد، فـرد محـور، تجربـه      جنسيتي در ميان زنان، كه به ويژه آن را در نهادهاي به تعبير مك  خواهانه برابري
يابنـد كـه در    وي خود گشـوده مـي  اندازهاي پيشرفت و مشاركت اجتماعي بيشتري را فرار كنند، زنان چشم مي

كاهنـد   نكنند، از باروري خود مي  صورتي كه درون خانواده، برابري مورد انتظار خود را در رابطه با شوهر تجربه
شويم كه در  رسد از اين مرحله به بعد با رژيم باروري پايين مواجه مي به نظر مي. تا به ساير عاليق خود برسند

تبعـيض    تواند به خاطر تجربه اين تعداد فرزند مي. خواهند زنان، بيشتر از دو فرزند نمي فاقآن اكثر قريب به اتّ
بـه ميـزان   جنسيتي در خانواده، توسط  زن، كاهش يابد و اين همان وضعيتي است كه موجب كاهش بـاروري  

ت   امروزِ ايران ك از نتايج پژوهش حاضر براي .گردد تا زير سطح جايگزيني ميقابل توجهي  ه دغدغـه ي جمعيـ
ت      ت جامعه مطرح شده، اين است كه هـر چنـد رشـد جمعيـكشور، در بخش هايي از مديري كم تر از ظرفيت
ا، بـراي چشـم انـداز درازمـدت كشـور،         تي هم چنان ادامه خواهد يافـت؛ امـكشور به خاطر نيرو محركه جمعي

م شدنِ هر چـه بيشـترِ زمينـه هـاي برابـري      پيشگيري از كاهش رشد مطلوب جمعيت مي تواند از طريق فراه
جنسيتي در خانواده و در سطح جامعه در سطوح مختلف اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و حقـوقي      
محقّق گردد به ويژه آن كه زنان ايراني در دهه هاي اخير بسياري از پتانسيل هاي خود را محقّق ساخته و بـه  

  .امه خواهند دادفعل درآورده اند و اين روند را اد
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