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چکیده
مقدمه :باروری به عنوان یکی از جریانهای عمدهی جمعیتی ،نقش تعیین کنندهای در چگونگی توسعهی اقتصادی و اجتماعی
جوامع در سطح خرد و کالن دارد .به بـاور اـا

نظـران علـوم اجتمـاعی ،خصواـا جمعی ا شناسـان ،بـاروری تیـا تـ یر

مجموعهای از عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستی قرار دارد.
هدف :باتوجه به اینکه روند باروری در ایران روندی رو به کاهش بوده اسا ،هدف پژوهش اضر ،مطالعه ی بـاروری زنـان بـر
مبنای شرایط زندگی آنها و بر اساس تیلیل انویهی سرشماری سال  1331میباشد.
روش :دادههای این مطالعه ،اال تیلیل انویهی دادههای سرشماری سال  1331می باشد.تیلیل انویه به معنای استفاده از
روش آماری جدید جها بررسی مجدد دادههای گردآوری شده میباشد.
یافتهها :بر اساس مدل و نتایج فرضیات میتوان گفا؛ باروری در ایران با متغیرهـای میـل سـکونا ،وضـع اشـتغال ،وضـعیا
مهاجرت ،میزان تیصیالت زنان ،گروه سنی مادران ،نوع میل سکونا و نیوه ی تصرف میل سکونا رابطهی معنیداری دارد.
نتیجهگیری :مطالعهی اورت گرفته میتواند مدل پایهای برای انجام تیقیقات بعدی و تی در سرشماریهای سالهای بعد
باشد؛ که این امر میتواند کمک بزرگ و قابل توجهی برای برنامه ریزان کالن و خرد در سطح کشور باشد تا در این راستا
راهکارهایی را برای متعادل نمودن وضعیا باروری زنان ایجاد کنند .هم چنین با توجه به اینکه نرخ باروری در ایران پایینتر از
سطح جانشینی اسا؛ نتایج به دسا آمده از آزمون فرضیهها به خوبی نشان میدهد که اگر سیاساگذاریهای کنونی افزایش
جمعیا را مد نظر قرار دارد؛ میبایسا این امرکدام گروه از زنان را بیشتر مورد هدف قرار دهد.
کلید واژهها :باروری ،زنان ،سرشماری  ،31تیلیل انویه ،تیول جمعیا
* شیراز ،دانشگاه شیرازـ دانشکده علوم اجتماعی
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مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان درایران(براساس تحلیل ثانویهی سرشماری )0931

 /03پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

باروری به عنوان یکی از جریانهای عمدهی جمعیتی،

مییابد .به کارگیری فرهنگ ،به عنوان مبنای تیلیل،

نقش تعیین کنندهای در چگونگی توسعه اقتصادی و

میتواند زمینههای تبیین را به سطیی باالتر ارتقاء دهد.

اجتماعی جوامع در سطح خرد و کالن دارد .در بیث

بر همین منوال بود که متفکران جمعیاشناسی افریقایی

تیول جمعیا ،جامعهشناسی باروری ،اهمیا فراوان دارد.

نظیر کالدول ،ودن وال و لستاخه ،به منظور معتدل کردن

همینطور تجربه ابا کرده اسا که تغییرات باروری نقش

نگرشهای افراطی که سعی داشتند باروری در جوامع

بیشتری در تعیین اندازهی جمعیا دارد تا تغییرات مرگ

پیش از انتقال را تنها بر س

عاملهای زیسا شناختی

و میر .جریان باروری به پیدایش و ظهور هزاران ،میلیونها

تبیین کنند بر ت یر واسطهی فرهنگ بر زیسا شناسی از

و تی میلیاردها نفر جمعیا منجر شده اسا؛ که به نوبه

راه شکل دادن و هنجارهایی که ورود به دورهی فرزندزایی

خود بر روی زمین زندگی کردند .تصمیمگیری در مورد

و نیز رفتار باروری را هدایا میکند ،ت کید کردند)2(.

کم و کیف افزایش و کاهش آن نیز به تصمیم میلیونها

کشور ایران در چند دههی اخیر ،تیوالت چشمگیر

نفر مربوط میشود .چنین جریان تصمیمگیری ،جوامع با

جمعیا شناختی را تجربه کرده اسا .کاهش باروری از

رشد زیاد ،و جوامع با رشد پایین را به دنبال میآورد)1(.

به

باور

اا

نظران

علوم

اجتماعی،

خصواا

دود  7فرزند در سال  1331به دود  2/1فرزند در سال
 1373مؤید همین مطل

اسا )4(.یا اینکه به عنوان

جمعیاشناسان ،باروری تیا ت یر مجموعهای از عوامل

مثال ،نتایج سرشماری  1313بیانگر این اسا که میزان

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستی قرار دارد.

باروری کل ،به دود  1/3فرزند کاهش یافته اسا؛ و

در الی که در گذشته ،بیشتر جمعیاشناسان بر عوامل

شاخص این میزان در نقاط شهری و روستایی به ترتی

اقتصادی و هم چنین زیسا شناختی ت کید میکردند؛ و

دود  1/1و  2/1فرزند بوده اسا .نکته ی مهمتر اینکه،

نسبا به عوامل فرهنگی کم توجه و یا بیتوجه بودند .در

سطح باروری پایینتر از

د جانشینی( ،باروری کل

سالهای اخیر ،توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی نقشی

پایینتر از  2/1فرزند) در کشور فراگیر شده و تی برخی

مهم در تبیین باروری ایفا کرده اسا؛ «فرهنگ میتواند

از استانهای کشور باروری خیلی پایینی را تجربه

تبیین کند چرا افراد یا جوامعی که به ظاهر از نظر

نمودهاند .در سال  1313برخی استانهای کشور مثل

اقتصادی در شرایط یکسان به سر میبرند؛ ولی ازنظر آداب

گیالن ،مازندران ،سمنان و تهران و اافهان میزان باروری

و رسوم و زبان متفاوت هستند؛ در زمینه های دموگرافیک،

بین  1/2و  1/6فرزند ،و  13استان نیز بارروی بین  1/7و

متفاوت عمل میکنند .فرهنگ میتواند توضیح دهد چرا

 2/1فرزند داشتهاند .میزان باروری کل در  12استان بین

جمعیا یک منطقه در طول زمان از نظر دموگرافیک،

 2/1و  2/4فرزند بوده و تنها استان هرمزگان با باروری

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

مقدمه

یکسان عمل میکند؛ هرچند شرایط اقتصادی آنها تغییر

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 09/

باروری در کل کشور را دارا بودهاند .هم چنین میزان

بدین ترتی

ضور زنان در عراه های اجتماعی افزایش

فرزندآوری در سال  1331با  1/1کاهش به  1/1فرزند

یافته؛ و موافقا بیشتری با اشتغال و ضرورت کس آگاهی

کاهش یافته اسا)3( .

و دانش برای زنان ایجاد شده اسا؛ و زنان به موقعیا و

هر چند تیوالت باروری تا اندازهای تیا ت یر شرایط

پایگاه باالتر از دهه های قبل دسا یافته اند .عالوه بر

سیاسی ـ اجتماعی قبل و بعد از انقالب بوده اسا اما

مطال

ذکر شده که مرتبط با موقعیا فعلی زنان و ارتباط

شواهد نشان میدهد که تیوالت باروری از تغییر

ا تمالی آن با باروری اسا؛ عوامل دیگری که با شرایط

سیاساهای جمعیتی مستقل بوده اسا .دالیل متعددی

زندگی آن ها در ارتباط اسا؛ قاعدتا منبعث از شرایط

برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده اسا؛ از قبیل:

اجتماعی زمان خود بوده و نیاز به تفیص دارد.

کاهش مرگ و میر کودکان ،افزایش شهرنشینی ،توسعه و

از آنجا که روند باروری در ایران ،روندی رو به کاهش بوده

بهبود نظام شبکه ی بهداشتی-درمانی ،توسعه ی روستاها،

اسا؛ شایسته اسا این رکا نزولی از چشم اندازی که

استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده در سال ،1363

بر اساس داده های معتبر و قابل استناد

اال از

افزایش سواد و تیصیالت به ویژه سواد دختران ،کاهش

سرشماری سال  1331می باشد مورد مطالعه قرار گیرد.

تعداد فرزندان دلخواه خانواده و در نهایا بهبود موقعیا و

الزم به ذکر اسا که در این داده ها تنها از اطالعات

پایگاه نسبی زنان از این موارد هستند)4( .

مربوط به زنان و شرایط زندگی آنها استفاده شده اسا.

طی سه دههی اخیر ،در ا ر تغییرات فرهنگی -اجتماعی،

پیشینه ی تحقیق

به ویژه تیا ت یر تیوالت پدید آمده در خانواده ،ضور

نقدی و زارع به بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤ ر بر

زنان در عراههای اجتماعی افزایش یافته اسا .تغییر

باروری زنان شهرک سعدی شیراز پرداختهاند .نتایج

ساختار خانواده از خانواده ی گسترده به خانواده ی

پژوهش آن ها اکی از این اسا؛ که باروری با سن

هستهای ،جداشدن فعالیا های تولیدی از خانواده و

ازدواج ،طول مدت ازدواج ،سابقه ی زندگی در اشیه و

تبدیل شدن خانواده به یک وا د مصرفی ،کاهش تعداد

تعداد فرزندان مطلوب ،همبستگی معنیداری دارد .هم

فرزندان خانواده و مشارکا زنان در فعالیا های اجتماعی

چنین متغیرهای ترجیح جنسی ،تیصیالت ،رضایا از

و کارهای درآمدزا ،از این تغییرات اسا .در نتیجه ی این

زندگی زناشویی و خاستگاه اجتماعی نیز ا ر معنی دار بر

دگرگونی ها و به ویژه دگرگونی نقش زنان در درون

باوری داشته اسا اما ت یر ا ترام اجتماعی ،فااله گذاری

خانواده ،برای زنان نیز هم چون مردان ،این فراا به

بر موالید و شغل ،با باروری معنی دار نبوده اسا)3( .

وجود آمد که پایگاه و موقعیا خود را از طریق ایفای

پژوهش ایدر و درستی با توجه به اهمیا بیث کنترل

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

 2/3و سیستان و بلوچستان با باروری کل  3/7باالترین

فعالیا های اجتماعی در عراه های عمومی ارتقاء دهند.

 /02پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

فرهنگی مؤ ر بر میزان باروری زنان شاغل در آموزش و

عباسی شوازی و همکاران در استان یزد نتایجی به دسا

پرورش شوشتر را مورد توجه قرار میدهد .یافتههای این

آوردندکه تعداد مطلوب فرزندان زنان مطالعه شده نسبا

اکی از آن اسا که متغیرهایی مانند

به سالهای گذشته به دو فرزند کاهش یافته اسا؛ اما با

تیصیالت،درآمد ،سن ازدواج والدین ،عالقه به فرزند ذکور،

این

ال خانوادهها اعتقادی به سیاسا تکفرزندی

نگرش ،آگاهی ،میزان استفاده از وسایل جلوگیری از

نداشتند .در ال اضر نگرش و رفتار باروری در همهی

بارداری ،با میزان باروری رابطهی معنیدار و معکوسی

گروههای سنی به هم نزدیک شده اسا و تفاوت زیادی در

داشته و بر روی آن ت یرگذار اسا .بدین اورت که با

بین زنان جوانی که در آغاز زندگی زناشویی قرار گرفتهاند

افزایش این متغیرها ،میزان باروری کاهش مییابد .هم

با زنانی که به پایان دورهی باروری نزدیک میشوند وجود

چنین بین متغیر نوع شغل سرپرسا خانواده و میزان

ندارد)3(.

باروری رابطهای یافا نشد)6(.

آنها در تیقیق دیگری به این نتیجه رسیدهاند که زنان،

پژوهش

تیلیلهای تیقیق منصوریان و خوشنویس در مورد

امروزه نسبا به هزینههای رو ی-روانی و

ترجییات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری

هزینههای فراا فرزند آگاهی داشته؛ و معتقدند چنانچه

نشان داد که در سطح متغیرهای مربوط به خصوایات

تعداد فرزند کمتر باشد میتوانند برای عالیق خود و تربیا

فردی ،متغیرهای سن زن و تیصیالت زن ،در سطح

بهتر فرزندانشان برنامهریزی کنند .از جمله مهمترین

متغیرهای جمعیا شناختی ،متغیرهای تعداد کل فرزندان،

عواملی که در استقالل تصمیمگیریهای زنان در خانواده

مدت ازدواج ،تعداد فرزندان دختر و ترکی

جنسی

تی

مؤ ر بوده؛ اشتغال آنها اسا)11(.

فرزندان ،و در سطح متغیرهای مربوط به نگرشهای

میرمیمداادقی و همکاران به شناسایی عوامل

جنسی فرزندان بر اساس

اجتماعی-اقتصادی و جمعیا شناختی مؤ ر بر باروری در

ترجییات جنسی و تعداد فرزندان مطلوب ،در تبیین

مناطق روستایی شهرستان نجف آباد پرداختند .نمونهی

گرایش زنان به رفتار باروری نقش عمدهای برعهده دارند.

مورد مطالعه شامل 413زن شوهردار روستایی(11تا 43

(.)7

ساله) بود که در زمان انجام تیقیق ( )1316در وضعیا

ذهنی ،متغیرهای ارزیابی ترکی

داقل یک فرزند زنده

کالنتری و همکاران در مطالعهی عوامل جمعیتی مؤ ر بر

اولین ازدواج قرار داشتند؛ و اا

باروری زنان در یزد معتقدند که افزایش تیصیالت و سن

بودند .یافتههای تیقیق نشان میدهدکه در برخی از

ازدواج ،توافق زوجین در تنظیم خانواده ،افزایش مشارکا

سنین ،طول دورهی ازدواج ،تعداد مرگ و میر فرزندان،

مردان در تنظیم خانواده و کاهش مرگ و میر کودکان از

تعداد سقط جنین و وسعا اراضی قابل استفادهی روستا
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جمعیا در جامعه ،موضوع عوامل اقتصادی ،اجتماعی و

عوامل مؤ ر بر کاهش باروری بوده اسا)1(.

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 03/

(تخمینی از اندازه) ت یر مثبا بر باروری دارد؛ در اورتی

نیسا؛ و باالخره اینکه سطح تیصیالت (ابتدایی و

که سن زن در اولین زایمان ،فواال زایمان ،سطح

متوسطه) مردان و مرگ و میر کودکان ،با باروری رابطه

تیصیالت زن و شوهر و داشتن بیمه ،ت یر منفی بر

مستقیم دارد)13( .

باروری دارند)11(.

تفیلی بیان میکند؛ مطالعات انجام شده در

 Adhikaiعوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤ ر بر

باروری ،تیصیالت و اشتغال را به عنوان متغیری ت یرگذار

تفاوتهای باروری را در نپال مورد بررسی قرار داده اسا.

در کاهش باروری معرفی می کند .با این وجود ،الگوهای

در این پژوهش از دادههای اال از سرشماری و پیمایش

روابط بین تیصیالت و اشتغال زنان و باروری بر س

سالما استفاده شده اسا .نتایج این پژوهش نشان داده

منطقه و سطح توسعه یافتگی آنها در طول زمان ،متفاوت

اسا که تفاوتهای قابل مال ظهای در میانگین تعداد

اسا .درون کشورها نیز به طور مشابه ،ا ر تیصیالت و

کودکان متولد شده با توجه به مییطهای فرهنگی،

اشتغال زنان بر رفتار باروری در مناطق توسعه یافتهی

اقتصادی-اجتماعی زنان وجود دارد .نتایج تیلیل

شهری نسبا به مناطق روستایی متفاوت اسا)14( .

رگرسیونی نیز نشان دهندهی آن اسا که سن در اولین

مبانی نظری:

ازدواج ،ایدهی تعداد نوزاد ،میل اقاما ،وضعیا باسوادی،

در زمینه تغییرات باروری ،دیدگاهها و نظریات گوناگونی

شیوههای

سعی در تبیین باروری زنان با توجه به عوامل مختلفی

برنامهریزی خانواده ،بعد خانوار و مرگ و میر فرزندان،

داشتهاندکه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد؛ و تالش بر

مهمترین متغیرهای تبیین کنندهی واریانس باروری بوده

این اسا که بر مبنای نظریههای ارائه شده ،مدلی معرفی

اسا)12(.

گردد.

 Akinبا تیلیل دادههای گزارشهای بانک جهانی ،رابطه

* نظریه گذار جمعیتی

میان باروری و عواملی نظیر تیصیالت ،مشارکا زنان در

برای تبیین تغییرات باروری ،متخصصان ،نظریههای

بازار کار ،مرگ و میر کودکان و اندازه ی نسبی بعد خانوار

مختلفی ارائه کردهاند .از اولین تالشها ،میتوان به

را با انجام آزمونهای همبستگی و تیلیل رگرسیون در 14

اورت بندی نظریهی گذار جمعیتی اشاره کرد .بر اساس

کشور خاورمیانه در فااله سال های  1331تا 1331

این نظریه ،به موازات انعتی شدن ،سطح زندگی و شرایط

مطالعه کرد .نتایج نشان داد سطح تیصیالت ابتدایی و

بهداشتی ،بهبود یافته؛ و در نتیجه سطوح مرگ و میر

متوسط زنان و مشارکا کاری زنان ،با باروری رابطهی

کودکان زنده به دنیا آمده نیز کاهش مییابد .کاهش

معکوس دارد؛ اما با وجودی که سطح تیصیالت عالی با

باروری ،تیا ت یر این تغییرات ،اندکی بعد از کاهش

باروری رابطهی منفی دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنادار

مرگ و میر رخ داده اسا؛ که این کاهش مربوط به تغییر
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مذه ،

رسانههای

جمعی،

بهکارگیری

وزهی

 /06پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

میباشد .این عوامل در ابتدا باعث کاهش مرگ و میر

آنها ،جها تبیین کاهش باروری در31سال گذشته یا

میشوند؛ که این امر به نوبهی خود از طریق ا تمال بقای

بیشتر اسا؛ و هم چنین فرآیند معکوس آن را در برخی از

کودکان ،باعث کاهش باروری میگردد .بر این اساس،

کشورها از دهه  1331به بعد ،توضیح میدهد .این کاهش

شهرنشینی و انعتی شدن ،و روی آوردن زنان به

با ارجاع به ناهماهنگی بین فرااهای زنان و توانایی آنها

موقعیاهای شغلی ،باعث ایجاد سبکی از زندگی میشود

برای بهرهبرداری از آن فرااها ،تبیین میشود؛ که در

که پرورش فرزندان را هزینهآور میسازد؛ و به تدریج

برخی کشورها مانند اروپای جنوبی ،باال باقی میماند.

باروری کاهش و ارزشهای مربوط به داشتن فرزندان زیاد،

فرآیند معکوس ،در کشورهای شمال اروپا نیز با توجه به

از بین میرود .شرط اساسی این نظریه این اسا که

اتخاذ سیاساهای اجتماعی خانوادهگرا و قبول فرزند

باروری پایین ،در نتیجهی کشش مستقیم نوسازی و

توسط زنان ،و نیز عملکرد بازارکار که به زنان اجازهی بهره

انعتی شدن اسا؛ که جذبهی آن زمینه را برای ورود

بری از فرااهای شغلی میدهد؛ که بیشتر از همتایان

بیشتر زنان به سما بازار کار میکشاند)13(.

آنها در جاهای دیگر امکانپذیر اسا .پس از یک دورهی

* نظریهی برابری جنسیتی

ناهماهنگی بین فرااهای زنان و توانایی آنها جها

بر اساس نظریههای برابری جنسیتی ،نرخ های باروری در

بهرهبرداری از فرااها،این کشورها به سما یک انسجام

جوامع مدرن ،بستگی به انسجام بین تیصیل و فرااهای

جدید

رکا میکنند؛ که منجر به نرخهای باروری

شغلی داشته که رسما در دسترس زنان اسا؛ و هم چنین

باالتری میگردد)17( .

بستگی به قابلیا آنها برای بهره برداری از این فرااها

* نظریهی رفتار مصررف کننرده و اقتصراد براروری

دارد )16(.در گذشته بیشتر زنان به دلیل نقشهای

خانوار

خانهداری ،از فرااهای کاری بی بهره بودند؛ و نسبا به

بر اساس این نظریه ،فرض بر این اسا که رفتار انسان،

مردان از فراا تیصیل و اشتغال بهرهمند نبودند .در

اقتصادی و معقول بوده و چون تصمیم برای بچهدار شدن

چنین شرایطی زنان در معرض انتظارات تضادآمیز قرار

نیز منش اقتصادی دارد؛ لذا نظریهی رفتار فرد مصرف

نمیگرفتند؛ و نرخهای باالی باروری ،طبیعی بود .امروزه

کننده ،در مورد انتخاب بچهدارشدن نیز به کار گرفته شده

در بسیاری از کشورها ،زنان به آموزش و تیصیل به همان

اسا .نظریهی میکرواقتصادی باروری بر این فرض استوار

اندازه مردان دسترسی دارند .با وجود این ،آنها برای

اسا که به دالیل زیاد،کودکان همانند سایر کاالهای

بهرهمندی بیشتر از این فرااها ،ممکن اسا باالجبار از

مصرفی و سرمایهای به ساب میآیند.

باروری چشم بپوشند یا آن را کاهش دهند.

به کارگرفتن طرز تفکرسنتی رفتار مصرف کننده در مورد
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در شیوهی زندگی اجتماعی ،شهرنشینی و انعتی شدن

جذابیا نظریههای برابری جنسیتی در قابلیا

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 07/

باروری خانوار در سطح اقتصاد خرد ،به این نتیجه منجر

در سنین پیری به سب

میشود که هرگاه قیما یا هزینهی فرزندان به علا

بیمه بازنشستگی ،فرزندآوری در خانوادهها رو به کاهش

افزایش تیصیالت یا فرااهای اشتغال زنان یا افزایش در

مینهد)13( .

شهریهی مدارس ،یا برقراری قانون مربوط به داقل سن

وجود مقررات ت مین اجتماعی و

* الگوی دیویس و بلیک

سالمندان و غیره افزایش پیدا کند؛ آنگاه والدین ،فرزندان

میکند که در هر یک از این مرا ل ،متغیرهای متعددی

کمتری را تقاضا خواهندکرد .در قیقا ،والدین کیفیا

ت یرگذار هستند .به گونهای که هر یک از این متغیرها به

زندگی فرزندان را بر تعداد آنان ترجیح خواهند داد.

نیوی عمل میکنند که موج افزایش یا کاهش زاد و ولد

بنابراین مال ظه می شود که یک روش برای کم کردن

میشوند؛ در نتیجه سطح زاد و ولد جامعه توسط ارزشها

تعداد فرزندان یک خانوار ،ایجاد فراا های اشتغال بامزد

و معیارهای فرهنگی مربوط به این متغیرها تعیین

بیشتر برای زنان جوان و ایجاد فرااهای آموزشی بیشتر

می شود .سه مر له باروری از نظر دیویس و بلیک به شرح

میباشد)11( .

زیر میباشد:

* نظریهی جریان ثروت نسلی

مر لهی نخسا مربوط به متغیرهای ت یرگذار بر تشکیل

کالدول در نظریهی جریان روت نسلی ،استدالل

خانواده اسا .نظیر سن ازدواج ،میزان ازدواج ،میزان

میکند که در فرایند توسعه ،انتقال روت از فرزندان به

طالق ،میزان تجرد قطعی و میزان مرگ و میر که

والدین برعکس میشود .او مدعی اسا که آموزش عمومی،

جنبههای فرهنگی تمامی آنها را تیا ت یر قرار

به عنوان تعیین کنندهی االی شروع کاهش باروری در

میدهد .مر لهی دوم مربوط به متغیرهای ت یرگذار بر

کشورهای در ال توسعه اسا .در جوامع توسعه نیافته،

انعقاد نطفه اسا که متغیرهایی چون قابلیا باروری،

والدین ،فرزندان را نیروی کار ،اعتبار اجتماعی،کمک در

نازایی موقا بعد از زایمان ،فاالهی بین موالید و باالخره

دوران پیری و  ...میدانند؛ اما در جوامع توسعه یافته ،به

عقیمسازی را در بر میگیرد .هرچند برخی از این متغیرها

همگانی شدن آموزش و ضور زنان در خارج از

ارفا مت ر از جنبههای بیولوژیکی هستند؛ ولی جنبههای

خانواده ،افزایش هزینههای آموزشی و تربیتی فرزندان،

فرهنگی نیز میتوانند بر آنها ت یرگذار باشند .مثال در

افزایش اهمیا سرمایهگذاری روی کیفیا زندگی فرزندان،

مورد فاالهگذاری ارادی بین موالید (کنترل موالید)،

افزایش رفتارها و نگرشهای دنیاگرایانه (سکوالریزم) و

زمینههای فرهنگی و تغییر و تیوالت فرهنگی،

کاهش ارزش فرزندان (والدین برای فرزندان سودآور

اساسیترین نقش را ایفا میکنند .مر لهی سوم را

هستند) ،به خصوص کاهش وابستگی والدین به فرزندان

متغیرهای مؤ ر بر دوره املگی تشکیل میدهند .انعقاد

سب
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کودکان برای کار ،و یا برقراری سیستم پرداخا بیمهی

الگوی دیویس و بلیک سه مر له برای باروری مطرح

 /00پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

نطفه لزوما به معنای والدت نیسا؛ و در طول دورهی
املگی ،سقط عمدی و یا غیرعمدی ،میتواند مانعی بر

مهاجرتی بدین علا مهم اسا که به امکان تغییر بـاروری
توسط فرایند خود رکا توجه دارد.

مجموعه پیچیدهای ازعوامل بیولوژیک ،عقیدتی و فرهنگی

بــازار کــار مــیشــوند؛ و از آمــوزش و تیصــیل برخــوردار

دخالا دارند)3( .

میگردند؛ فرااهای شغلی بیشتری به دسا میآورنـد؛ و
میتوانند همانند مردان در عراهی اجتماع فعالیا داشـته

* نظریهی وقفه ی مهاجرتی
در خصوص رابطهی مهاجرت با باروری ،بـر اسـاس نظریـه

باشند .در چنین شرایطی زمینهی اجتماعی و فرهنگی نیـز

وقفه مهاجرتی میتوان گفا؛ مهاجرت بر باروری مهاجران،

مهم بوده و رفتار باروری زنان را تیا ت یر قرار مـیدهـد.

یک ا ر توقفی وکنترلی دارد .نقل مکـان بـه خـودی خـود

به عالوه میرکهای دیگری نظیر سن و میل زنـدگی نیـز

ممکن اسا با تـ خیر در ازدواج بـرای مجـردین ،جـدایی

ائز اهمیا هستند؛ برای مثال چنانچه قـبال اشـاره شـد؛

همسر یا کاهش عالقه برای داشتن یـک ـاملگی زودرس،

والدین روستایی بیشتر بر منافع اقتصادی و عملی فرزنـدان

باروری را کاهش دهد .در اینجا فااـلهی زمـانی مشـخص،

ت کید میکنند؛ در الی کـه والـدین شـهری بـه خصـوص

یعنی خود رکا و دورههای بالفااـله قبـل و بعـد از آن،

آنهایی که تیصیالت باالیی دارند؛ بر جنبههای ا ساسـی

مورد نظر اسا .همچنان که مهاجران بـه مقصـد وارد و در

و روان شناختی داشتن فرزند ،ت کید دارند .به هر ـال بـر

آن مستقر میشوند؛ ت یر خود رکا ضعیفتر میشـود و

اساس آن چه ذکر شد؛ به نظر میرسد عوامل مختلفی بـر

تغییرات در باروری مهاجران را به طـور فزاینـدهای عوامـل

رفتار باروری و فرهنگ فرزندآوری ا رگذار اسا؛ کـه مـدل

دیگر تعیین میکنند )21( .به هر ـال ،نظریـهی وقفـهی

زیر می تواند بیانگر این عوامل باشد:

تغییر میل اقاما در  3سال گذشته
(وضع مهاجرت)

متغیرهای جمعیا ـ شناختی

میل سکونا ( خاستگاه)
نوع میل سکونا
باروری

نیوه تصرف میل سکونا
تیصیالت

متغیرهای فردی

گروه سنی مادران
وضع اشتغال
 -9روش مفهومی تحقیق
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سر راه تولد نوزاد زنده ایجاد کند .در این مر له نیز

بر مبنای نظریههای ارائـه شـده ،زنـان هرچـه بیشـتر وارد

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 05/

روش تیقیق این مطالعه از نوع توایفی ـ همبستگی با

مصا بهی ساختار یافته استفاده نمودهاند.

استفاده از تیلیل انویهی دادههای سرشماری کشور

در تیقیق پیش رو ،از آن جا که تکنیک مورد استفادهی

اضر نوعی مطالعهی اسنادی و

تیلیل انویه ،اطالعات سرشماری مربوط به سالهای

کتابخانه ای اسا که در آن با استفاده از اطالعات موجود

گذشته میباشد؛ جامعهی آماری شامل تمامی افراد

در منابع آماری وب سایا رسمی مرکز آمار ایران 1و

جامعهی ایران میباشد .در واقع اعضای همه خانوارهای

سازمان با ا وال کشور 2و کتاب خبرنامه آماری با

معمولی ساکن ،مؤسسهای و گروهی که اقامتگاه معمولی

یاتی در کشور و مجموعه آمارهای جمعیتی،

آنان در زمان سرشماری در ایران قرار دارد؛ و نیز اعضای

دادههای الزم و مورد نیاز جمع آوری شده اسا .الزم به

تمامی خانوارهای معمولی غیرساکن کشور ،جامعه مورد

ذکر اسا که اطالعات اال از سایا رسمی مرکز آمار

سرشماری را تشکیل میدهند .اما از آنجا که در تیقیق

ایران پیرامون میزان باروری بر اساس متغیرهای گوناگون،

اضر ،هدف ،مطالعه ی ارتباط اشتغال زنان با باروری در

شامل دو دراد اطالعات اال از سرشماری در سال

بین آنها می باشد؛ از میان جامعهی آماری مورد نظر ،تنها

 1331میباشد .بعالوه برای ت یید و تکمیل اطالعات

اطالعات زنان  13تا  43سال مورد نظر میباشد؛ چرا که

اال از سایا مرکز آمار ،دادههای جمعآوری شده با

معموال این دوره سنی به عنوان سالهای توانایی باروری

اسناد و اطالعات سازمان با ا وال کشور مقایسه گردید.

زنان در نظر گرفته میشود .هم چنین آمارههای این

تکنیک مورد استفاده در این پژوهش ،تیلیل انویه اسا.

تیقیق بر اساس اطالعات موجود در سرشماری سال 31

تیلیل انویه به معنای استفاده از روش آماری جدید

انتخاب شدند؛ و با توجه به سطح تیلیل آن ها از تکنیک

جها بررسی مجدد دادههای گردآوری شده میباشد.

های مقتضی استفاده گردید که شامل T-testو F-test

تیلیل انویه ،اال تیلیل نتایج سایر مطالعات اسا.

میباشد.

مطالعهی انویه هیچ دادهای را به طور مستقیم تولید

یافتههای پژوهش

نمیکند؛ و به جای آن ،تجزیه و تیلیل مجموعهای

از میان  314177زنی که در یطهی مطالعهی تیقیق

از مطالعات اولیه را ممکن می سازد .همچنین در این

اضر بودند؛  13126نفر ( 27/11دراد) از آنها ساکن

تیقیق از دادههای سرشماری سالهای مختلف استفاده

روستا و  223131نفر ( 72/32دراد) از آنها ساکن شهر

میباشد .مطالعهی

وقایع

1

- www.amar.org.ir
2- www.sabteahval.ir

میباشند .هم چنین  37314نفر ( 11/11دراد) از آنها
بیسواد 73173 ،نفر ( 23/23دراد) تیصیالت ابتدایی،
 11/21( 37436دراد) نفر تیصیالت راهنمایی34263 ،
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روش مطالعه:

شده اسا؛ که برای گردآوری اطالعات این سرشماریها ،از

 /08پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

نفر ( 31/11دراد) تیصیالت دبیرستان و  41311نفر

پاسخگویان 273117 ،نفر از آنها غیرشاغل و  31314نفر

( 13/41دراد) دارای تیصیالت دانشگاهی هستند .به

از آنها شاغل میباشند؛ که به ترتی  11/3دراد و 11/1

عالوه از  314177پاسخ گو 233333 ،نفر ( 33/37دراد)

دراد از کل پاسخگویان را در بر میگیرند .نتایج اال از

از آنها مت هل 7474 ،نفر ( 2/37دراد) بیوه و 7124

آزمون فرضیات به اوت زیر میباشد:

جدول شماره( : ) 1آزمون تفاوت میانگین باروری زنان بر حسب میزان تحصیالت ،گروه سنی مادران ،نوع محل سکونت ،نحوه تصرف محل سکونت

متغیرمستقل
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستانی
دانشگاهی
کمتر از  31سال
 31تا  33سال
 41تا  43سال
آپارتمانی
خانههای معمولی
چادر
کپر
آلونک،زاغه
ملکی زمین و بنا
ملکی بنا
استیجاری
در برابرخدما
رایگان

میزان تیصیالت

گروه سنی مادران

نوع میل سکونا

نیوه تصرف میل
سکونا

میانگین باروری

انحراف استاندارد

3/14
2/37
1/31
1/37
1/12
1/31
2/11
3/43
1/32
1/33
2/13
3/1
3/11
1/24
1/76
1/12
2/16
2/26

2/34
1/71
1/37
1/11
1/11
1/31
1/34
1/31
1/33
1/21
1/37
2/71
2/13
1/13
1/13
1/13
1/32
1/41

F

26111/37

11333/22

1112/27

2123/41

P-Value

1/111

1/111

1/111

1/111

جدول شمارهی  ،1بیانگر رابطهی معنیدار بین متغیرهای میزان تحصیالت ،گروه سنی مادران ،نوع محل سکونت،نحوه ی تصرف محل
سکونت با باروری زنان می باشد )P-Value<0/001(.
جدول شماره(  :)2مقایسه میانگین نمره باروری بر حسب وضع اشتغال ،مهاجرت و محل سکونت

متغیرهای مستقل
وضع اشتغال
وضع مهاجرت
میل سکونا

میانگین باروری
غیر شاغل
شاغل
خیر
بله
روستا
شهر

2/14
1/61
2/13
1/42
2/31
1/17

انحراف
استاندارد
1/73
1/43
1/74
1/41
2/13
1/31

T

P-Value

41/12

1/111

37/73

1/111

63/37

1/111

جدول شمارهی  ،2نشان میدهد که بین متغیرهای وضع اشتغال ،مهاجرت و محل سکونت با باروری زنان رابطهی معنیداری وجود دارد.
()P-Value<0/001
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( 2/26دراد) نفر مطلقه هستند .در این بین از میان

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 05/

پژوهش اضر به بررسی رابطهی شرایط زندگی زنان و

گروههای مختلف تیصیلی از نظر باروری ،معنیدار بود.

باروری آنها بر اساس نتایج سرشماری های کشور با ت کید

نتیجهی این فرضیه با تیقیقات ایدر و درستی ( ،)6قدرتی

بر سرشماری سال 1331پرداخا .در این مورد باید اشاره

( ،)21آکین ( ،)13تفیلی ( )14و  ...هم سویی دارد .بر این

کرد که از مهمترین مقولههای علم جمعیا شناسی،

اساس به نظر میرسد افزایش سطح تیصیالت زنان موج

مطالعهی باروری اسا .باروری یکی از رویدادهای طبیعی

تغییر نگرشهای آنان شده؛ و از جمله عوامل فرهنگی اسا

جمعیا و از عناار مهم رشد جمعیا اسا .باروری به

که در جها توجه بیشتر به خود و در نظر گرفتن آسایش و

عنوان یک رفتار اجتماعی در مییط و بستر اجتماعی-

رفاه شخصی عمل میکند.

فرهنگی خاص ،ادث میشود و تنظیمات نهادی و روابط

در فرضیهی دوم ،تفاوت باروری زنان بر س

اجتماعی اعضای جامعه میتواند ارزشها و هنجار های

مادران بررسی شد .بر اساس نتایج ،بیشترین میزان باروری

مرتبط با رفتار باروری را تنظیم کند.

متعلق به زنان گروه سنی  43-41سال بود که داقل

کشور ایران در سالهای اخیر و باالخص از دههی شصا به

میتواند ناشی از دو عامل باشد :اول اینکه این زنان فراا

بعد کاهش باروری را تجربه کرده اسا؛ تا به دی که

باروری بیشتری را نسبا به زنان گروههای سنی پایینتر

امروزه ،باروری کل کشور به پایینتر از سطح جانشینی

تجربه کردهاند و از سوی دیگر زنان  43-41ساله ،زنان

رسیده اسا .در ادبیات جمعیاشناسی ،بسیاری از مطالعات،

متعلق به دههی پنجاه هستند که ا تماال باروری بسیاری از

باروری پایین را به بهبود پایگاه ،اشتغال و افزایش استقالل

آنها در دوران جنگ و اندکی پس از آن بوده که افکار

زنان در مییط خانه و اجتماع نسبا دادهاند )13 ،4( .بر این

تجدید نسل و فرزندآوری بیشتر ،تبلیغ میشده اسا؛ و به

اساس و بر مبنای اطالعات اال از سرشماری سال 1331

ااطالح دههی توقف برنامه ی تنظیم خانواده بوده اسا.

گروه سنی

پژوهش اضر در پی پاسخگویی به این سؤال بود که شرایط

در فرضیهی سوم ،تفاوت باروری بر س

زندگی زنان چه ارتباطی با میزان باروری آنها دارد؛ که برای

پاسخگویان بررسی شد .در ارتباط با این فرضیه ،تفاوت

پاسخگویی به این سؤال و در راستای نظریات اشاره شده،

معنیدار بود؛ و غیر شاغلین بهطور معنیداری باروری

فرضیاتی مطرح گردید که بررسی و تفسیر آنها به اورت

بیشتری نسبا به شاغلین داشتند .در خصوص رابطهی بین

زیر میباشد:

اشتغال و باروری ،دیدگاه دوگانهای وجود دارد .به هر ال

فرضیهی اول بررسی تفاوت باروری زنان بر س

میزان

وضع اشتغال

نتایج این فرضیه با تیقیقات کسانی مانند Del Boca :و
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بحث :

تیصیالت آنها بود .بر اساس نتایج ،تفاوت بین میانگین

 /53پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /8پاییز 9357

همکاران ( ،)24راهنورد و همکاران ( )23و  ...همسویی دارد.

دادهاند ،داشتند .بر اساس نظریهی وقفهی مهاجرتی ،زنان

در همهی موارد مشابه ،ت کید پژوهشگران بر این اسا که

مهاجر کمتر از زنان غیر مهاجر (ساکن) به فرزندآوری دسا

اشتغال با گرفتاریها و مسائل خاص خود و مشغلههایی که

میزنند.

ایجاد میکند ،بر باروری ا ر منفی دارد .اما از سوی دیگر،

در فرضیهی پنجم ،باروری زنان بر س

برخی تیقیقات نظیر مشفق و عشقی ( )26و

وضعیا میل

Matysiak

سکونا (شهر/روستا) مورد بررسی قرار گرفا .بر اساس

( )27بر عدم رابطهی اشتغال و باروری ت کید کردهاند .در

نتایج ،تفاوت معنیداری بین روستا و شهر از نظر میانگین

تیلیل این نتایج متناقض ،میتوان گفا که اشتغال ارف،

باروری ،وجود دارد؛ و در این بین روستاییها بهطور

باعث کاهش باروری نمیشود؛ بلکه آن چه در رابطهی

معنیداری باروری بیشتری نسبا به شهریها داشتند .نتایج

وضعیا شغلی و باروری تعیین کننده اسا؛ عالوه بر نوع

این فرضیه با نتایج تیقیقات رضائیان و همکاران ( )21و

شغل و بخش شغلی که زن در آن شاغل اسا؛ نوع جامعه و

تفیلی ( )14همخوانی دارد .بر مبنای یافتهها و بر اساس نظر

هن جارهای اکم بر آن در مورد اشتغال بیرون از منزل ،برای

رفتار مصرف کننده ،به نظر میرسد هنوز در بین روستاییان

زن اسا .از سویی دیگر در همین رابطه میتوان گفا؛ زنان

داشتن فرزند بیشتر یک امتیاز و منفعا مادی و اجتماعی

امروزه نسبا به هزینههای رو ی-روانی و تی هزینه های

تلقی میشود؛ که با سرمایه گذاری بر روی آنها ،می تواند

فراا فرزندآگاهی داشته و معتقدند چنانچه تعداد فرزند

در آینده از منافع داشتن فرزند بیشتر استفاده نمود .بعالوه،

کمتر باشد؛ میتوانند برای عالیق خود و تربیا بهتر

شهرنشینی انعتی با مجموعهای از تقسیم کار در همهی

فرزندانشان برنامهریزی کنند .از جمله مهمترین عواملی که

بخش های زندگی و هم چنین میزانهای باالیی از تیرک

دراستقالل تصمیمگیری های زنان در خانواده مؤ ر بوده

اجتماعی و مکانی همراه بوده اسا .این امر به طور اجتناب

اشتغال آنها اسا.

ناپذیری منجر به رشد دنیاگرایی و عقلگرایی و کاهش نفوذ
وضع

نیروهای سنتی شده اسا .یکی از عناار اساسی این

در فرضیهی چهارم ،تفاوت باروری زنان بر س

مهاجرت مورد بررسی قرار گرفا؛ که تفاوت بین دو

شیوهی نگرش به زندگی شهری بر این اال استوار اسا که

میانگین ،معنیدار بود و پاسخگویانی که میل اقاما خود را

خانواده،کارکردهای خود را به سایر نهادهای تخصصی جامعه

از سال  1313تا زمان سرشماری 1331تغییر ندادهاند؛

واگذار میکند .بنابراین از یک طرف فرزندان از

الا

بهطور معنیداری باروری بیشتری نسبا به پاسخگویانی که

تولیدکننده ی سرمایه در اقتصاد خانواده بیرون میروند؛ و از
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همکاران ( Bloom ،)22و همکاران ( ،)23موسایی و

میل اقاما خود را از سال  1313تا زمان سرشماری تغییر

غفاری نسب و همکاران

مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران 59/

طرف دیگر به اورت مانعی در راه مشارکا فعال در

باروری ،رابطه وجود دارد؛ که این تفاوت نیز ت یید شد .بر

سازمانهای وسیعتری در میآیندکه پاداشهای زندگی در

اساس یافتهها ،زنان مست جر کمترین میزان باروری را تجربه

جامعهی شهری از این طریق به دسا میآید .برداشا

میکردند؛ که به نظر میرسد با توجه به شرایط عدم امنیا

مسلط در این دیدگاه این اسا که وقتی زنان در بازار و

اال از داشتن سرپناه دایمی ،داشتن فرزند کمتر برای

عمومیا خواهد یافا و بعد خانواده درجها کاهش تداوم

نتیجهگیری نهایی

مییابد.

به طور کلی باید گفا؛ مطالعهی اورت گرفته میتواند مدل

در فرضیهی ششم ،باروری زنان بر س

نوع میل سکونا

پایهای برای انجام تیقیقات بعدی و تی در سرشماریهای

بر

یافتهها،

سالهای بعد باشد؛ تا بتوان با توجه به اهمیا موضوع،

آپارتماننشینهای شهری کمترین میانگین باروری را

رابطهی عوامل مرتبط با باروری را در سالهای بعدی

داشتند؛ و چادرنشینان ،کپرنشینان و زاغ نشینان در ادر

سرشماریها بررسی کند؛ که این امر میتواند کمک بزرگ و

گروههای باروری قرار داشتند .برای توضیح این یافته با

قابل توجهی برای برنامهریزان کالن و خرد در سطح کشور

استفاده از رویکرد فرهنگی باروری ،می توان ت یر و نفوذ

باشد تا در این راستا راهکارهایی را برای متعادل نمودن

زمینه ی اجتماعی و فرهنگی رفتار باروری را در نظر گرفا و

وضعیا باروری زنان ایجاد کند؛ و برای رسیدن به جامعهی

بر عواملی که در ایجاد و تغییر این ارزشها و نظامهای

با جمعیا متناس  ،برنامهریزیهای مناس

از طرف دولا و

هویتی مهم هستند ،ت کید کرد .برای مثال زندگی شهری و

دستگاههای ذیربط اورت گیرد .نتایج به دسا آمده از

آپارتمان نشینی ،مکان مناسبی برای تعداد فرزندان زیاد

آزمون فرضیهها به خوبی نشان میدهد که اگر سیاسا

نیسا .هم چنین میتوان استداللهای پیرامون فرضیهی

گذاریهای کنونی ،افزایش جمعیا را مد نظر قرار دارد؛

قبل را نیز ب ه کار برد ،بعالوه اینکه در مییطهای

میبایسا این امر کدام گروه از زنان را بیشتر مورد هدف

چادرنشینی ،زاغه نشینی و  ...فرهنگ استفاده از وسایل

قرار دهد .به عبارت دیگر برخی از زنان هستند که در ال

جلوگیری از باروری و سطح تیصیالت و آموزشهای

اضر از میزان باروری مطلوبی برخوردارند؛ و رویهی آنها

پیرامون تنظیم خانواده ،بسیار متفاوت از مییطهای زندگی

مخاطره میسوب نمیشود .اما برخی از زنان دیگر هستند که

مورد

بررسی

قرار

گرفا.

مبنای

آپارتمانی یا ویالیی اسا.

بر س

بر اساس فرضیهی هفتم ،بین نیوهی تصرف میل سکونا و

مواجه شود؛ و لذا برنامهریزان می بایسا توجه خود را به این

شرایط آنان ،جامعه میتواند با خطر افا جمعیا
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جامعهی شهری دخالا داشته باشند؛ تنظیم خانواده

آنها انتخابی عقالنی اسا.
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نمایند .بر اساس نتایج به دسا آمده،
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تخصصی و هم سو) جمعیا کشور شامل :برنامهریزی ،راد

خانهدار ،فرزندآوری کمتری داشتهاند؛ لذا این گروه از زنان

 -2انجام مطالعات عمیق در زمینهی ارزیابی سیاساهای

در برنامهی جمعیتی میبایسا مورد توجه قرار گیرند .به

جمعیتی گذشته ،ال و آینده برای رسیدن به د مطلوب

طوری که شرایطی برای این دسته از زنان فراهم شود که

جمعیا و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی.

فرزندآوری را در کنار میل به اشتغال خود داشته باشند.

 -3تدوین سیاساهای جامع جمعیتی.

بنابراین اینکه زنان شاغل در وضعیا نامطلوبی از فرزندآوری

 -4تدوین سیاساهای تنظیم خانوادهی هوشمند با توجه به

قرار دارند؛ و زنان غیر شاغل وضعیا مطلوبتری دارند به

الگوهای افتراقی سطح باروری و رشد جمعیا در مناطق

این معنی نیسا که با اشتغال زنان جها نجات جامعه از

مختلف کشور.

کاهش جمعیا مخالفا شود .کما اینکه هنگامی که زنان

میدودیا االی تیقیق که البته تنها راه دسترسی به

آپارتمان نشین نسبا به زنان کپرنشین فرزند آوری کمتری

اطالعات جامع پیرامون باروری در سراسر کشور بود؛ استفاده

دارند؛ این امر به منزلهی رواج کپرنشینی نیسا بلکه این

از تیلیل انویه در بررسی شرایط زندگی مرتبط با باروری

وضعیا را اعالم میدارد که اگر سیاسا کالن جامعه بر

زنان بود که در دادههای سرشماری فقط متغیرهای

افزایش جمعیا جامعه اسا؛ میبایسا زنان آپارتمان نشین

میدودی مورد بررسی قرار گرفته بود.

را بیشتر به این سما سوق دهد و جامعه از این یث با

تشکر و قدردانی

زنان کپرنشین مشکلی ندارد.

نویسندگان بر خود الزم میدانند از ز مات کلیه کسانی که

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد و بیثهایی که اورت

در اجرای این پژوهش همکاری داشتهاند امیمانه تشکر و

گرفا ،پیشنهادات زیر مطرح می گردد:

قدردانی نمایند.

 -1برقراری الزامات کافی برای مدیریا (جامع ،منسجم،
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زنان شاغل به عنوان گروهی هستند که نسبا به زنان

و پایش ،هماهنگی ،تصمیمگیری ،سیاساگذاری و ارزیابی.

53/ مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران

غفاری نسب و همکاران

References:

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

1- Mohseni R Z, Naghibi alsadat S R, Namdari A.analysis on fertility women 15-49 years:socioeconomic and demographical factors, social science book. 2010; 34 (15): 123-137. [in Persian]
2- Mirzaie M. Swings in fertility limitation in Iran.Critique: Critical Middle Eastern Studies. 2005;
14(1): 25-33. [in Persian]
3- statistical centre of Iran, Population and Housing Census. 2006, 2010. [in Persian]
4- Abbasi Shavazi M J, Alimandegarie M. The Effects of Various Dimensions of Women’s
Autonomy on Fertility Behavior in Iran.Women in Development and Politics. 2010; 8(1): 31-52. .
[in Persian]
5- Naghdi A, Zare S. The Study of Social and Cultural Factors Affecting on Women Fertility Living
in Slums .woman and society. 2013; 4(14). [in Persian]
6- Eder N A, Dorosti A M. The Effect of demographic data and attitudes on fertility behaviors of
teachers in Shushtar. Social Sciences. 2012; 6(18): 199-226. [in Persian]
7- Mansourian M K, Khoshnevis A. Married women`s attitude and sexual preferences about
reproductive practice: Tehran case study. Social Sciences and Humanities. 2006; 24(2): 129 46.
[in Persian]
8- Kalantari S, Rabbani R Oktai R. An Investigation on Socio-Demographic Factors Influencing on
Fertility Rate:on emphasis the role of family planning in Isfahan. Social Sciences. 2004; 1: 107150. [in Persian]
9- Abbasi Shavaz M J, McDonald P, Hosseini Chavoshi M and Kaveh Firouz Z. Womens' attitudes
towards fertility behaviours using qualitative methods in Yazd province. Social Sciences. 2003;
10 (20): 69- 98 . [in Persian]
10- Abbasi-Shavazi M, Hosseini Chavoshi M, McDonald. Fertility Transition in Iran: Evidence from
Four Selected Provinces.Tehran: Iran Ministry of Health. 2005. [in Persian]
11- Sadeghi J M,Tavakoli A, Vahedsaeed F.The Impact of Socio-economic and Emographic Factors
on Fertility (Case Study: Rural Region of Najaf-Abad Township).Women in Development and
Politics. 2010; 8(1): 143-159 [in Persian]
12- Adhikari R. Demographic, socio-economic, and cultural factors affecting fertility differentials in
Nepal. BMC Pregnancy & childbirth. 2010; 28: 10(19): 3-11.
13- Akin M.S. Education and Fertility: A Panel Data Analysis for Middle Eastern Countries.
Developing Areas. 2005; 39(1): 39-69.
14- Tofaily R. Do Women with Higher Autonomu have lower Fertility? Evidance from Malaysia,
The Philppines and ThailandGenus. 2004; 2(1): 7-32.
15- United Nations. Socio-economic Development and Fertility Decline.Fertility.1990; 162: 3-8.
16- Bonoli, G.The Impact of Social Policy on Fertility: Evidence from Switzerland. European Social
Policy. 2008; 1 (1): 64-66.
17- Ghodrati H, Boostani D, Ghodrati A, kolali S.A.The study of relationship between gender
equality in family and women fertility. Arid regions Geographic Studies. 2012; 3(11): 75-92. [in
Persian]
18- Tavanayan Fard H. Demographic Economics,Tehran:far pakhsh Publication. 1989. [in Persian]
19- Caldwell J. Theory of fertility decline, London: Academic Press. 2003.
20- Mahmoodian H.A. Research in theoretical theories and empericalresultsof migration and fertility.
Social sciences letter. 2000; 8(15): 147-164. [in Persian]
21- Ghodrati H.The Study of socio - economic factors affecting women's fertility in high school in
the city of marand.Tehran University of Tehran. 2003. [in Persian]
22- Del Boca D. Whay Are Fertility and Women’s Employment Rates so Low in Italy? Lessons from
France and The UK Discussion Paper. 2004; 1274.
23- Bloom, David E. Fertility, Female Labor Force Participation, and the Demographic
Dividend.NBER Working Paper. 2007; 13583.

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

9357  پاییز/8  شماره/سال سوم

 پرستاری گروههای آسیب پذیر/56

24- Musai M, Mehregan N, Rezaee R. Fertility Rate and Women’s participation in Labor Force Case
Study: Middle Eastern and North African Countries Women in Development and Politics. 2010;
8(2): 55-68. [in Persian]
25- Rahnavard Z, Saadaat Hashemi M, Khalkhaali H, Va’ez-zadeh F. Effect of path analysis factors
on total fertility rate in Iran in 2000.Hayat. 2002; 8 (3): 60-66. [in Persian]
26- Moshfegh M , Ghreb Eshgee S. An analysis on relationship between the value of children and
fertility among Tehran’s women, Womens Strategic Studies. 2013; 15(58): 93-120. [in Persian]
27- Matysiak A and D. V. Fertility and women’s employment: A meta-analysis. Population. 2004;
24(4): 363–384.

28- Rezaeian M, SHeykh Fath Elahi M, Salem Z. Predictors of general fertility rates in the urban and
rural populations of Iran in the Year 2000. Hakim. 2006; 9 (3): 19-24. [in Persian]

http://njv.bpums.ac.ir

57/ مطالعه شرایط زندگی مرتبط با باروری زنان در ایران

غفاری نسب و همکاران

Original Article

The Study Living Conditions associated with female fertility in Iran
Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 8:50 +0430 on Monday June 25th 2018

(based on secondary analysis of 2011 census)
Gafarinasab.E1*, Mosavat. E2, Ghaseminejad. M.A3
1.*

Associate Professorof Sociology, Faculty of Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2.

Ph.D Student of Sociology, Faculty of Literature an Humanities Science, Yasouj University, Yasouj,
Iran
3.
Master of Sociology, Faculty of Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

(Received: 20 Aug, 2016 – Accepted: 21Nov, 2016)

Abstract
Introduction: As a major population flow, fertility has a decisive role in economic and social
development of countries at micro and macro levels. Social sciences experts, especially
demographers, believe fertility is influenced by a set of social, economic, political, cultural
and biological factors.
Objective:Regarding that in recent years the trends of fertility has been decreased in Iran,
then, the purpose of this study has been the investigation of fertility and doing second analysis
of data derived from the 2011 census in Iran.
Method: Data used in this study is the secondary analysis of M2011 census. Secondary
analysis is the practice of analyzing data that have already been gathered by someone else,
often for a distinctly different purpose.
Results: According to the model and the results of the assumptions, it can be said that fertility
in Iran has a significant relationship with place of residence (city/village), occupational status,
immigration status, women's education, maternal age, type and ownership of residence.
Conclusion: We can use this model as a basis for research and even for qualifying the census
in future. It can also help micro and macro planner at national level in order to adjust female
fertility. As fertility rate is lower than replacement rate in Iran, the results show that given the
current population growth policies, which age groups of women should be targeted.
Keywords:Fertility, Women, 2011 Census, Secondary analysis, Population change.
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