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سنجش تأثير استقالل، مشاركت اجتماعي، و تحصيالت زنان بر 
 1)مطالعة موردي شهر سيرجان(تمايل به فرزندآوري 

 3*صالحي ، زهره خواجه2محمدجالل عباسي شوازي

  چكيده
دهـد نقـش    نتايج مطالعات نشـان مـي  . در ميزان باروري كل داشته است ايران، در چند دهة اخير، افت شديدي را

گيري در امور خانواده از عوامل مؤثر بر رفتار باروري زنان است و اسـتقالل زنـان    زنان در اجتماع و توانايي تصميم
به بررسي  مقالة حاضر، با استفاده از روش پيمايش،. شود عامل مهمي جهت كنترل رفتار باروري زنان محسوب مي

. پـردازد  رابطة برخي ابعاد استقالل زنان با تمايل به فرزندآوري زنان در شهر سيرجان، واقع در استان كرمـان، مـي  
نتـايج  . آوري شـده اسـت   زن همسردار داراي فرزند واقع در سنين باروري جمع 400ها از طريق پرسشنامه از  داده

يرهاي استقالل و تمايـل بـه فرزنـدآوري بـا كنتـرل متغيرهـاي       دهد كه رابطة بين متغ تحليل دومتغيره نشان مي
همچنـين نتـايج تحليـل    . معنادار نيسـت ) تحصيالت، مشاركت اجتماعي، و وضعيت اشتغال(اقتصادي و اجتماعي 

رگرسيون لجستيك بيانگر اين است كه از ميان متغيرهاي مختلف، متغير تحصيالت زنـان و مشـاركت اجتمـاعي    
اي كه با افزايش اين دو عامـل تمايـل بـه     اي در تبيين تغييرات متغير وابسته دارد؛ به گونه ندهكن زنان نقش تعيين

عالوه بر اين، دو متغير سن زنان و تعداد فرزندان در رابطه با متغير تمايل به فرزندآوري . يابد فرزندآوري كاهش مي
به منظور دستيابي به باروري بـاالتر بايـد بـه    هاي جمعيتي  بدين لحاظ سياست. از قدرت تبيين بااليي برخوردارند

هـاي زنـان در حـوزة     هايي را جهت هماهنگي بين فرزندآوري و ادامـة فعاليـت   هايي معطوف گردد كه زمينه برنامه
  .وجود آورد آموزش عالي و مشاركت در امور اجتماعي هماهنگي به

  كليدواژگان
  .سيرجان، زنان، مشاركت اجتماعياستقالل اقتصادي، تحصيالت، تمايل به فرزندآوري، 

  مقدمه
و  4توسعه ميزان باروري كل در سطح جانشيني  امروزه، بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال
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ايران نيز ازجمله كشورهايي اسـت كـه در   . اند را تجربه كرده 1تر از سطح جانشيني و حتي پايين
 7كاهش بـاروري از حـدود   . ه استهاي باروري خود داشت چند دهة اخير افت شديدي را در نرخ

، مؤيد همـين مطلـب   1385فرزند، در سال  9/1، به حدود 1359فرزند به ازاي هر زن، در سال 
هاي مختلف كشور، به صورت همگون، اين روند كاهش را  عالوه بر اين، باروري استان]. 8[است 

رسـيده اسـت و ميـزان     ها به زير سطح جانشيني باروري اكثر استان 1390طي نموده و در سال 
  ].1[فرزند به ازاي هر زن بوده است  8/1باروري كل براي كشور حدود 

هاي بـروز كـاهش    زمينه. هاي متعددي براي تبيين انتقال باروري وجود دارد داليل و ديدگاه
توان افزايش بهداشـت و امكانـات بهداشـتي، توسـعة شهرنشـيني، افـزايش ميـزان         باروري را مي

ومير كودكان، و افـزايش اقتـدار و بهبـود موقعيـت زنـان       تغال زنان، كاهش مرگتحصيالت و اش
هاي بسياري بهبود موقعيت زنـان و افـزايش    شناختي، پژوهش در مطالعات جمعيت]. 3[دانست 

  ].24، 22، 21، 14[اند  استقالل زنان را عامل كاهش باروري دانسته
انـد و   بـاروري آنـان را بررسـي كـرده     مطالعات بسياري ارتباط بـين موقعيـت زنـان و رفتـار    

انـد   هاي مهم استقالل زنـان در نظـر گرفتـه    عنوان شاخص تحصيالت و اشتغال در بازار كار را به
شواهدي وجود دارد كه هم تحصيالت و هم مشاركت در نيروي كار زنان با قدرت ]. 37ص: 20[

هـاي   بـه افـزايش فرصـت    ارتقاي تحصيالت زنـان ]. 41، ص23[زنان در خانواده مرتبط هستند 
شـود كـه ممكـن     گيري در خانوار منجر مـي  اشتغال و درنتيجه افزايش توانايي آنان براي تصميم

  ].14[است موجب باروري پايين شود 
ايران ازجمله كشورهايي است كه طي چند دهة اخير تغييرات فرهنگي و اجتمـاعي زيـادي   

بـا تغييـر سـاختار خـانواده، از گسـترده بـه        .، تجربه كرده اسـت  خصوص در حوزة خانواده را، به
هـاي اجتمـاعي    حضـور زنـان در عرصـه   . اي، نقش زنان در خانواده نيز دگرگون شده است هسته

به دنبال تغيير موقعيت زنان در اجتماع، در خانواده نيز زنـان از  ]. 33، ص3[افزايش يافته است 
گيري در امور اقتصادي و اجتمـاعي   يمو توانايي تصم  گيري بيشتري برخوردار شده قدرت تصميم
  ].10، ص21[اند  دست آورده خانواده را به

ا هـ  مقالة حاضر درصدد است نحوة تأثيرگذاري استقالل زنان را بر تمايل بـه فرزنـدآوري آن  
اصلي مقاله اين است كه آيا با افزايش استقالل زنان، تمايل آنان   سبب پرسش بدين. بررسي كند

گيري و اسـتقالل اقتصـادي    يابد يا خير؟ در اين مقاله، استقالل تصميم كاهش ميبه فرزندآوري 
در كنار ساير متغيرهاي مؤثر بر استقالل زنان يعني تحصيالت، اشتغال، و مشاركت اجتماعي بـر  

  .شود تمايالت فرزندآوري زنان مطالعه مي
  هـاي  بر اسـاس داده . مطالعة حاضر در شهر سيرجان، واقع در استان كرمان، انجام شده است

  

                                                        
1. below-replacement level 
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و قبل از اجـراي   1365سرشماري مركز آمار ايران، ميزان باروري كل در شهر سيرجان، در سال 
ســاله  فرزنــد بــراي هــر زن بــوده اســت كــه در دورة ســه  4/7برنامــة تنظــيم خــانواده، تقريبــاً 

هش زمـان بـا كـا    هـا، هـم   در طول اين سال]. 1[كاهش يافته است  0/2به حدود  1390ـ1388
اي كـه درصـد    باروري، موقعيت زنان در عرصة آموزش و اشتغال نيز تغيير يافته است؛ بـه گونـه  

درصـد   4/92، 1385در سـال  ) زنان واقع در سن باروري(سال  49تا  15زنان باسواد گروه سني 
 9/9سـال   49تـا   15از ديگر سو، نسبت زنان شاغل شـهر سـيرجان در گـروه سـني     . بوده است

فقط يك درصد افـزايش داشـته    1375افزايش چنداني نداشته و نسبت به سال  درصد است كه
هـاي گذشـته بسـيار انـدك اسـت؛ بـه        ميزان افزايش نرخ اشتغال زنان در ايـران در سـال  . است
] 5، ص16[درصـد   4/12، حـدود  1385اي كه درصد اشتغال زنان براي كل كشور در سال  گونه

. سطح اشتغال رسمي زنان در جامعه در حد پاييني است بوده است كه در مقايسه با تحصيالت،
حال، بر اساس تجربة زيستة نگارندة دوم مقاله، زنان در شهر سيرجان حتي با وجود سـطح   اين با

اي كـه   به گونه. اند پايين اشتغال، از موقعيت اجتماعي بااليي در خانواده و اجتماع برخوردار شده
هـاي اجتمـاعي مختلفـي     ف علمـي و تفريحـي، در تشـكل   هـاي مختلـ   عالوه بر حضور در كالس

بهبود صنعت و اقتصاد در شهر سيرجان، با توجه به صادرات محصـول پسـته و   . اند عضويت يافته
هاي شهر سيرجان نيز به بهبود موقعيت زنـان   مواد معدني، به همراه افزايش ثروت براي خانواده

حاضر به منزلة يك مطالعة خرد جهت بررسـي  با توجه به موارد فوق، مطالعة . كمك كرده است
  .تأثير ابعاد استقالل زنان بر تمايالت فرزندآوري زنان در شهر سيرجان انجام شد

  مباني نظري و تجربي
هـا دارنـد، ازجملـه     اي از رفتـار و نگـرش   پايگاه و استقالل زنان، كـه اغلـب اشـاره بـه محـدوده     

شوند تا ميزان دسترسي، كنتـرل، و   ه كار برده ميند كه در ادبيات مربوط به جنسيت با مفاهيمي
  ].20[هاي آنان بيان كنند  گيري استقالل زنان را در تصميم

تواند رفتارهاي باروري  استقالل مفهومي پيچيده و چندبعدي است كه هريك از ابعاد آن مي
، 2گيري تصميم ،1استقالل را به ابعاد اطالعاتي) 1995(بوي  جي جي. زنان را تحت تأثير قرار دهد

كـرده ديـد جهـاني     به نظر وي، زنان تحصيل. تقسيم كرده است 5، و عاطفي4، اقتصادي3فيزيكي
كننـد بـا كـاهش     تري دارند، ادراك بيشتري از سبك زندگي جايگزين دارند، و سـعي مـي   وسيع

از ديـدگاه  ). اسـتقالل اطالعـاتي  (فرزندآوري موقعيت خـود را حفـظ كـرده يـا بهبـود بخشـند       

                                                        
1. knowledge autonomy 
2. decision-making autonomy 
3. physical autonomy 
4. economic autonomy 
5. emotional autonomy 
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كنـد   شان تقويت مي ايده و نظرياتي را در تصميمات مرتبط با رفاه و زندگي بوي، آموزش يج جي
زنـاني  . كرده ارتباط بيشتري با جهان پيرامون دارند زنان تحصيل]. 23) [گيري استقالل تصميم(

نفس بيشـتري در اسـتفاده از خـدمات     پردازند آزادي تحرك بيشتر و اعتمادبه كه به تحصيل مي
كرده روابط خود را از روابط گسـتردة   عالوه بر آن، زنان تحصيل). استقالل فيزيكي(دارند موجود 

اسـتقالل  (كننـد   دهند و خود را كمتر تكذيب و انكار مي خانوادگي به خانوادة ازدواجي تغيير مي
دهـد   نفـس زنـان را در موضـوعات اقتصـادي افـزايش مـي       اعتمادبـه  درنهايت، آموزش). عاطفي

  ).اقتصادياستقالل (
خود به اين نتيجه رسيد كه تغيير موقعيت زنـان از طريـق اشـتغال،      در مطالعة) 2007( 1لم

هـاي اجتمـاعي    هاي خانواده، و مشـاركت در فعاليـت   گيري تحصيالت عالي، مشاركت در تصميم
 ،2سـالويني (اين نتيجه تأييدي بر نتايج تحقيقات گذشته . تأثير معناداري بر كاهش باروري دارد

براسـاس  . اسـت ) 2000، 5؛ ماسون و اسـميت 2003، 4؛ دي رز2003، 3؛ الرسن و هولوس1999
هاي خـانواده اسـتقالل بيشـتري دارنـد، در تصـميمات       گيري اين تحقيقات، زناني كه در تصميم

باروري نيز از قدرت بيشتري برخوردار بوده و دربارة كـاربرد وسـايل پيشـگيري قـدرت بحـث و      
، مطالعـة دي رز در  )2003( 6مطالعة الرسن در تانزانياي شـمالي . همسرانشان را دارندمذاكره با 

در پنج كشور پاكستان، هند، مـالزي، تايلنـد، و   ) 2000(، مطالعة ماسون و اسميت )2003( 7غنا
دربارة استقالل زنان و بـاروري در پاكسـتان بـر    ) 1988(و همكاران 8فيليپين، و نيز مطالعة ستار

  .ج تأكيد داشتنداين نتاي
بر اين باورند كه سـنجش پايگـاه زنـان بايـد بـا اسـتفاده از       ) 1996( 9دارمالينگام و مورگان

هاي چندگانة زنـان را،   تواند نقش تنهايي نمي هاي چندگانه بررسي شود و يك شاخص به شاخص
منابع اقتصـادي  بنا به نظر آنان، كنترل زنان بر . شود، ارائه كند هاي مختلف ايفا مي كه در محيط

منزلـة منبعـي     آوري بـه  كند كه زنان به فرزند و داشتن استقالل اقتصادي موقعيتي را فراهم مي
درنتيجـه، اسـتقالل اقتصـادي تقاضـا بـراي تعـداد زيـاد فرزنـدان و         . نگرند مادي و حمايتي نمي

و بـه   دهـد  منزلة منبـع حمايـت زنـان كـاهش مـي       خصوص تقاضا براي تولد فرزند پسر را به به
  .شود محدودشدن باروري منجر مي

، در مطالعه روي زنان متأهل سياهپوسـت افريقـايي بـه ايـن     )2000( 10ميشل جي هيندين
                                                        

1. Lam 
2. Salvini. S 
3. Larsen &Hollos 
4. DeRose 
5. Mason & Smith 
6. Northern Tanzania 
7. Ghana 
8. Sathar 
9. Dharmalingam& Morgan 
10. Hindin 
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عنـوان توانـايي زنـان بـراي واردشـدن در       بـه (گيـري زنـان    نتيجه رسـيد كـه اسـتقالل تصـميم    
  .م استدر فرايند تنظيم باروري در زيمبابوه مه) هاي مربوط به خانواده گيري تصميم

هـاي   توان در عرصـه  دهد ابعاد گوناگون استقالل زنان را مي نتايج مطالعات مختلف نشان مي
هـاي فـردي مطـرح     منزلـة ويژگـي    برخي مطالعات استقالل زنان را به. گيري كرد مختلف اندازه

ار هاي عمومي بازار ك كه برخي ديگر حوزة استقالل را به توانايي عمل در حوزه كنند؛ درحالي مي
هـاي مختلـف    برخي در كنـار شـاخص  . دهند داري گسترش مي و ساختار اجتماعي فراتر از خانه

نام زنـان را در سـطوح    هايي نظير اشتغال يا مشاركت در نيروي كار و نرخ ثبت استقالل، شاخص
مـثالً، مطالعـة تفيلـي، در حـوزة     ]. 20[تحصيلي متوسطه براي سنجش استقالل به كـار بردنـد   

  ].24[كند  باروري، تحصيالت را متغيري تأثيرگذار در كاهش باروري معرفي مياستقالل و 
مندگاري استقالل زنان در ايران سـه بعـد اسـتقالل اطالعـاتي،      از نظر عباسي شوازي و علي

گانـة   گرچـه تـأثير ابعـاد سـه    ]. 3[جايي و تحركـي دارد   گيري، و استقالل جابه استقالل تصميم
فتار بـاروري در جامعـة ايـران مشـهود اسـت، ايـن شـاخص بـه علـت          استقالل زنان در تبيين ر

نقـش انـدكي در تبيـين    ) نظير تحصـيالت و اشـتغال  (اي  تأثيرپذيرفتن از ساير متغيرهاي زمينه
فقط بـر اسـتقالل آنـان تـأثير دارد، بلكـه       افزايش سطح تحصيالت زنان نه. تغييرات باروري دارد

  .سطح باروري در ايران داردطور مستقيم تأثير بسزايي بر كاهش  به

  هاي تحقيق فرضيه
با توجه به مطالعات پيشين، درخصوص سـنجش و تعريـف مفهـوم اسـتقالل زنـان، در مطالعـة       

عنوان ابعـاد اسـتقالل زنـان در     گيري و استقالل اقتصادي به هاي استقالل تصميم حاضر شاخص
در ارتبـاط بـا   ) مشـاركت اجتمـاعي  تحصيالت، اشتغال، و (كنار متغيرهاي تأثيرگذار بر استقالل 

است و با توجه به درصد پايين اشتغال زنان در   تمايالت باروري زنان شهر سيرجان مطالعه شده
جامعة موردمطالعه و از سوي ديگر نظر به مشاركت گستردة زنان در امـور اجتمـاعي، بـه شـكل     

ماعي زنان نيز در كنار هاي اجتماعي، متغير مشاركت اجت غيررسمي و از طريق شركت در تشكل
در همـة مطالعـات قبلـي، بـا وجـود غنـاي موضـوع و        . متغير اشتغال مورد آزمـون قـرار گرفـت   

در مطالعـة حاضـر،   . سازي دقيق، شاخص مشاركت اجتماعي زنان مطالعـه نشـده اسـت    شاخص
  .متغير مشاركت اجتماعي يكي از متغيرهاي ميانجي است كه بررسي شده است

هـاي زيـر را بـراي مطالعـة حاضـر       توان فرضـيه  شده مي تعاريف ارائه طبق چارچوب نظري و
  :مطرح كرد

) تحصيالت، اشتغال، و مشاركت اجتماعي زنـان (متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي : فرضية اول
بـا  . دهند از طريق تأثيرگذاري بر متغيرهاي استقالل، تمايل به فرزندآوري را تحت تأثير قرار مي

  .يابد اجتماعي، تمايل به فرزندآوري بيشتر كاهش مي ـ هاي اقتصاديافزايش ميزان متغير
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گيري و استقالل اقتصادي بيشـتري برخوردارنـد    زناني كه از استقالل در تصميم: فرضية دوم
  .تمايل كمتري به تولد فرزند بيشتر دارند

  روش تحقيق
و داراي فرزنـد و واقـع   جامعة آماري تحقيق همة زنان همسـردار  . روش پژوهش حاضر پيمايشي است

بـر اسـاس اطالعـات    . هـاي مختلـف شـهر سـيرجان اسـت      در بلوك) سال 49ـ15(در سنين باروري 
از . انـد  هـا زن  نفـر آن  82943نفر جمعيـت دارد كـه    170916، شهر سيرجان 1385سرشماري سال 

از . نـد ا نـده سال و داراي همسر و فرزند در حال حاضر ز 49ـ15نفر در گروه سني  30215اين تعداد، 
آوري شـده، درنتيجـه    ، جمـع 1390، قبل از سرشماري سال 1390آنجايي كه مطالعة حاضر در سال 

تهيـه شـده    1390بينـي بـراي سـال     و پيش 1385اطالعات جامعة آماري بر اساس سرشماري سال 
فرزنـد   بيني جمعيت، تعداد زنـان همسـردار و داراي   به اين ترتيب كه با استفاده از فرمول پيش. است

. بينـي شـد   نفر پـيش  38498، كه پژوهش انجام شده است، 1390واقع در اين گروه سني، براي سال 
سالة شهرستان سيرجان با اسـتفاده از فرمـول رشـد     49ـ15به اين ترتيب كه نرخ رشد جمعيت زنان 

. محاسـبه شـده اسـت    1385و  1375جمعيت و از طريق جمعيت زنان واقع در سنين بـاروري سـال   
سـپس بـا قـراردادن ايـن ميـزان در فرمـول       . ساله برآورد شده است49ـ15براي زنان  4/4ين ميزان ا

ايـن عـدد برابـر بـا     . بينـي شـد   پـيش  1390ساله براي سال 49ـ15بيني جمعيت، جمعيت زنان  پيش
سپس با توجه به نسبت زنان همسردار داراي فرزند واقع در سنين بـاروري بـه كـل    . نفر است 91166

سـاله بـراي    49ــ 15، تعداد زنـان همسـردار داراي فرزنـد    1385واقع در سنين باروري در سال زنان 
  .نفر است 38498شده برابر با  بيني رقم پيش. بيني شد پيش 1390سال 

گيـري   پس از تعيين جامعة آماري، با استفاده از فرمـول كـوكران، و پـذيرش خطـاي نمونـه     
براي حجم نمونه تعيين شد كه بـراي جلـوگيري از    زن 382تعداد  95/0و سطح اطمينان  05/0

بـودن درصـد اشـتغال     رغم پـايين  در اين بررسي، به. زن مصاحبه شد 400گيري از  خطاي نمونه
در تركيـب جامعـة نمونـه، درصـد بـاالتري از زنـان شـاغل        ) درصد 3/8(زنان در شهر سيرجان 

فرزنـدآوري را بـراي زنـان شـاغل      هاي تـأثير اشـتغال بـر    اين كار آزمايش فرضيه. انتخاب شدند
هـا از   داده. تسهيل كرد؛ هرچند نتايج قابل تعميم به جامعـة موردمطالعـه نيسـت و تـورش دارد    

آزمـونِ   براي ارزيابي پايايي پرسشنامه پـيش . آوري شد ساخته جمع طريق تهية پرسشنامة محقق
نـان نمونـة آمـاري، قـرار     هاي ز زن، با ويژگي 50ها در اختيار  جامعي صورت گرفت و پرسشنامه

هـايي   به اين ترتيب كه گويه. ها محاسبه شد سپس آزمون آلفاي كرونباخ براي همة سازه. گرفت
گيـري، و مشـاركت اجتمـاعي در     كردن استقالل اقتصـادي، اسـتقالل تصـميم    كه براي عملياتي

ها  اي همة سازهنتايج آلفاي كرونباخ بر. پرسشنامه استفاده شده بودند مورد سنجش قرار گرفتند
  .دهد پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار است اين نتيجه نشان مي. بود 70/0باالي 
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بـه ايـن   . اي انتخـاب شـدند   اي چندمرحله گيري احتمالي و خوشه حجم نمونه با روش نمونه
شـهر سـيرجان و    1385هـاي سرشـماري نفـوس و مسـكن      ترتيب كه بر مبناي فهرست حـوزه 

ها، تعدادي بلوك به روش تصادفي سيستماتيك انتخـاب شـد و مراجعـه بـه      وكگذاري بل شماره
بايست  از آنجايي كه مي. ها صورت گرفت ها با استفاده از يك رقم تصادفي و شمارش پالك بلوك

شـدند، از   براي مصاحبه انتخاب مي) سال همسردار داراي فرزند 49ـ15زنان (زنان واجد شرايط 
هـا و آزمـون    روش تحليـل داده . ردن فـرد مـورد نظـر اسـتفاده شـد     روش جايگزين براي پيـداك 

با توجه به نوع مقياس متغير وابسته، كـه از نـوع اسـمي اسـت، در تحليـل دومتغيـرة        ها فرضيه
  .آزمون كاي اسكوير و در تحليل چندمتغيرة رگرسيون لجستيك است

  متغيرهاي تحقيق
  متغير وابسته

آيا زنـان تمايـل   «زنان به داشتن فرزند ديگر است؛ يعني  در پژوهش حاضر، متغير وابسته تمايل
كـه بـه   » دارند به جز فرزند يا فرزندانِ در حال حاضر زندة خود، فرزند ديگـري داشـته باشـند؟   

  .اند صورت بلي و خير به آن پاسخ داده

  متغيرهاي مستقل
گيـري   ايي تصـميم براي سنجش اين بعد از استقالل، سؤاالتي دربارة توان :گيري استقالل تصميم

شان، درآمد خانوار، تعداد فرزنـدان، فاصـلة سـني     زنان در زمينة نحوة استفاده از درآمد شخصي
در مطالعـة حاضـر، اسـتقالل    . بين فرزندان، و استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري مطرح شد

ش گيـرد، اسـتقالل نسـبي يعنـي زن بـا مشـورت همسـر        تنهايي تصميم مـي  كامل يعني زن به
گيـري فقـط بـر     گيـرد و تصـميم   گيرد، و عدم استقالل يعني زن هيچ تصميمي نمـي  تصميم مي

  .عهدة مرد است
منظور از درآمد شخصـي  . به اين معنا كه زن درآمد شخصي داشته باشد :استقالل اقتصادي

هرگونه درآمد نقدي و غيرنقدي است كه زن از اشتغال خود يا از منابع ديگـر از قبيـل مالكيـت    
در مطالعة . كند انداز، يا هر منبع ديگري دريافت مي گذاري، ارث، والدين، پس مستغالت، سرمايه

عنوان اسـتقالل اقتصـادي بـاال، داشـتن درآمـد       كنار درآمد شخصي بهحاضر، داشتن مالكيت در 
عنوان اسـتقالل اقتصـادي    عنوان استقالل اقتصادي متوسط، و بدون درآمد شخصي به شخصي به

  .اند بندي شده پايين شاخص

  گر متغيرهاي مداخله
مشـاركت  . ان استگر، متغير ميزان مشاركت اجتماعي زن يكي از متغيرهاي اقتصادي اجتماعيِ مداخله
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  .عنوان مربي يا عضو است هاي اجتماعي بيرون از منزل به اجتماعي به معناي داشتن فعاليت
شده توسط زن و مرد است آخرين مدرك تحصيلي رسمي كسب منظور از ميزان تحصيالت.  

كند و بابـت آن   عنوان شغل خود اعالم مي دادن هرگونه فعاليتي كه پاسخگو به انجام :اشتغال
دارد يا به نوعي در توليد درآمـد خـانواده سـهيم اسـت؛ اعـم از اشـتغال در        ستمزد دريافت ميد

شود كه به كاري در داخل يا خـارج از منـزل    شاغل نيز به زناني اطالق مي. منزل يا خارج منزل
شـود كـه    غيرشاغل شامل كلية زنـاني مـي  . كنند و در ازاي آن دستمزدي دريافت مي اند مشغول

  .دهند گونه فعاليت اقتصادي انجام نمي بگيرند و هيچ ، محصل، دانشجو، و مستمريدار خانه
عنوان متغير كنتـرل   در اين مطالعه، از متغير تعداد فرزندان و سن زنان نيز در اين مطالعه به

در ايـن  . منظور از تعداد فرزندان، تعداد كل فرزندانِ در حال حاضر زنـدة زن اسـت  . شد استفاده 
فرزنـد و   3فرزنـد، و داراي   2نان برحسب رتبة مواليد، به زنان داراي يك فرزنـد، داراي  متغير، ز

سـال و   39ــ 30سـال،   29ــ 15سن زنان در اين مطالعـه بـه سـه گـروه     . اند بيشتر تقسيم شده
  .سال تقسيم شده است 49ـ40

  ها يافته
در گـروه  ) درصـد  5/31(دهد كه بيشترين نسـبت زنـان    توزيع سني زنان مورد بررسي نشان مي

. سـال قـرار دارنـد    19ــ 15در گروه سني ) درصد 5/1(ساله وكمترين درصد زنان  29ـ25سني 
درصـد شـغل    8/3درصد شغل بيـرون از خانـه و    35زن نمونة آماري،  400همچنين از مجموع 

ترتيـب   بيشترين فراواني براي زنان ديپلم و ليسانس بـه . اند درصد غيرشاغل 2/61خانگي دارند و 
از . اسـت ) درصـد  2/1(درصد و كمترين آن براي زنان با مـدرك تحصـيلي ابتـدايي     35و  2/36

درصد و سپس بـا   5/42مجموع زنان، بيشترين فراواني مربوط به زنان داراي يك فرزند به ميزان 
نتايج توزيع فراوانـي متغيرهـاي   . است) درصد 40(فرزند  2اختالف اندكي مربوط به زنان داراي 

قابـل   1گيري، استقالل اقتصادي، و مشاركت اجتماعي در سه ستون آخر جدول تصميم استقالل
  .مشاهده است

بـراي بررسـي   . هاي مطالعه آزمـون شـدند   در ادامه، با استفاده از آمارهاي استنباطي، فرضيه
رابطة متغيرهاي مستقل و متغيرهاي ميانجي بر تمايل به فرزندآوري زنـان ابتـدا بـا اسـتفاده از     

تحصـيالت، اشـتغال، و   (هاي دومتغيره به بررسي رابطة سه متغير اقتصـادي و اجتمـاعي    يلتحل
  .گيري و استقالل اقتصادي پرداخته شد با متغيرهاي استقالل تصميم) مشاركت اجتماعي
بيانگر وجود رابطـة معنـاداري بـين متغيـر تحصـيالت و دو متغيـر اسـتقالل         2نتايج جدول

دهـد بـا افـزايش سـطح      هـا نشـان مـي    توزيـع فراوانـي  . يري اسـت گ اقتصادي و استقالل تصميم
  .يابد تحصيالت، ميزان استقالل افزايش و در سطوح پايين تحصيالت، ميزان استقالل كاهش مي
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  توزيع نسبي ويژگي هاي جمعيتي زنان پاسخگو .1جدول

 توزيع سني

 درصد تعداد هاي جمعيتيويژگي

 15ـ19
  20ـ24
  25ـ29
  30ـ34
  35ـ39
 به باال40

6 
49  
126  
80  
93  
46 

5/1  
3/12  
5/31  
0/20  
2/23  
5/11 

 
وضعيت 
  اشتغال

  غيرشاغل
  شاغل خارج از خانه
 شاغل داخل خانه

245  
140  
15 

2/61  
0/35  
8/3 

مقطع 
 تحصيلي

  ابتدايي
  سيكل
  ديپلم

  فوق ديپلم
  ليسانس

 فوق ليسانس و باالتر

5  
32  
145  
34  
140  
44 

2/1  
0/8  
2/36  
6/8  
0/35  
0/11 

 تعداد فرزند

1  
2  
3  

 و بيشتر 4

170  
160  
56  
14 

5/42  
0/40  
1/14  
4/3 

استقالل 
 گيري تصميم

  باال
  متوسط
 پايين

118  
250  
26 

5/29  
0/64  
5/6 

استقالل 
 اقتصادي

  باال
  متوسط
 پايين

85  
205  
110 

3/21  
3/51  
5/27 

مشاركت 
 اجتماعي

  باال
  متوسط
 پايين

180  
177  
43 

0/45  
3/44  
8/10 

  100  400    جمع
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توزيع فراواني زنان شهر سيرجان برحسب ميزان تحصيالت  .2جدول
  گيري و اقتصادي و استقالل تصميم

  استقالل اقتصادي گيرياستقالل تصميم  ميزان تحصيالت
 پايين  متوسط  باال پايين متوسط باال

 53  107  58 21 144 53 عالي
 19  78  48 14 90 41 متوسط
  9  20 8 14 22 1 پايين

Gama 578/0 103/0 

  ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته
  

دهندة  نتايج توزيع فراواني و همبستگي متغير مشاركت اجتماعي و متغيرهاي استقالل نشان
اي كه در سطوح باالي مشاركت اجتمـاعي ميـزان    وجود رابطة معنادار بين متغيرهاست؛ به گونه

يابد و همبسـتگي مثبـت بـين متغيـر      اقتصادي نيز افزايش ميگيري و استقالل  استقالل تصميم
البته در همـة سـطوح مشـاركت اجتمـاعي     . مشاركت اجتماعي و متغيرهاي استقالل وجود دارد

  .اند هاي مربوط به استقالل در سطح متوسط بيشترين سهم را به خود اختصاص داده فراواني
  

يزان مشاركت توزيع فراواني زنان شهر سيرجان برحسب م. 3جدول
 گيري و اقتصادي اجتماعي و استقالل تصميم

 استقالل اقتصادي گيرياستقالل تصميم  ميزان مشاركت اجتماعي
  پايين  متوسط  باال پايين متوسط باال

  5  20  18 0 32 11 باال
  41  89  47 9 119 49 متوسط
  58  96  26 58 105 17 پايين

Gama 309/0 277/0 

   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته
  

، زنان شاغل، چه در داخـل منـزل و چـه در خـارج منـزل، از سـطح       4بر اساس نتايج جدول
استقالل باالتري نسبت به زنان غيرشاغل برخوردارنـد و در ميـان همـة زنـان، اعـم از شـاغل و       

  .غيرشاغل، سطح استقالل متوسط بيشترين فراواني را دارد
  

ني زنان شهر سيرجان برحسب وضعيت اشتغال توزيع فراوا. 4جدول
  گيري و اقتصادي و استقالل تصميم

 استقالل اقتصادي گيرياستقالل تصميم  وضعيت اشتغال
  پايين  متوسط  باال پايين متوسط باال

  29  74  37 16 106 18 شاغل خارج منزل
 3  7  5 1 10 4 شاغل داخل منزل

  68  124  53 96 140 9 غير شاغل
Cramer's V 206/0 424/0 

   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته
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دهد كـه رابطـة بـين دو متغيـر      گيري نشان مي دربارة متغير استقالل تصميم 5نتايج جدول
ها  فرزند معنادار نيست و فراواني 2گيري و تمايل به فرزندآوريِ بيشتر در سطح  استقالل تصميم

فرزند و بيشتر رابطة بين دو متغير معنـادار   3در سطح يك فرزند و  مستقل از يكديگر است، اما
نداشـتن بـه فرزنـدآوري     در سطح يك فرزند، در سطوح استقالل پايين و متوسـط، تمايـل  . است

كه در سطح استقالل باال، ميزان تمايـل داشـتن و نداشـتن بـه فرزنـدآوري       بيشتر است، درحالي
فرزنـد ايـن معنـاداري ناشـي از تـأثير متغيـر تعـداد         3سـطح  رسد در  اما به نظر مي. برابر است

سـال   39تـا   30گيري در سـنين   با توجه به نتايج جدول، متغير استقالل تصميم. فرزندان باشد
گونـه رابطـه بـين دو     حـاكي از برقرارنبـودن هـيچ   ْ رابطة معناداري با متغير وابسته ندارد و نتايج

سال بين دو متغير رابطة معنادار  49تا  40سال و  29تا  15اما در سنين . متغير مورد نظر است
توان استدالل كرد كه تمايل به فرزندآوري زنـان در سـنين    با توجه به اين نتايج مي. وجود دارد

گيري قرار دارد و با افـزايش ميـزان اسـتقالل،     سال تحت تأثير متغير استقالل تصميم 29تا  15
سال تمايل به فرزندآوري بيشتر  49تا  40يابد، اما در سنين  تمايل به فرزندآوري نيز كاهش مي

  .كند تحت تأثير متغير سن كاهش پيدا مي
  

گيري به   توزيع نسبي زنان شهر سيرجان برحسب تمايل به فرزندآوري و استقالل تصميم. 5جدول
  تفكيك تعداد فرزندان و سن زنان

 تمايل به فرزندآوري فرزندان تعداد تمايل به فرزندآوري سن زنان گيري قدرت تصميم

 باال

 0/50 فرزند 6/281سال15-29

 1/9 فرزند 3/272سال30-39
 6/28 فرزند و بيشتر0/253سال40-49

 متوسط

 8/59 فرزند 8/601سال15-29

 4/23 فرزند 6/302سال30-39
 4/2 فرزند و بيشتر3/23سال40-49

 پايين
 2/58 فرزند 6/591سال15-29

 3/23 فرزند 7/322سال30-39
 0/10 فرزند و بيشتر0/03سال40-49

 فرزند و بيشتر 3فرزند،   ،2فرزند29،29-39،39-491-15معناداري

   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته
  

رابطـة بـين دو متغيـر    دهد كـه   گيري نشان مي دربارة متغير استقالل تصميم 6نتايج جدول
يـك از سـطوح تحصـيالت معنـادار      گيري و تمايل به فرزندآوريِ بيشتر در هيچ استقالل تصميم

دهد كه در سـطح تحصـيالت بـاال و متوسـط در همـة سـطوح        توزيع درصدها نشان مي. نيست
 در سـطح تحصـيالت  . به فرزندآوري از تمايل به فرزندآوري بيشتر است نداشتن استقالل، تمايل

. به فرزندآوري بيشتر است نداشتن پايين، در همة سطوح استقالل، تمايل به فرزندآوري از تمايل
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ها حاكي از تأثيرگذاري متغير تحصيالت بر تمايـل بـه فرزنـدآوري     بنابراين، توزيع نسبي فراواني
يل با توجه به اينكه در چند دهة اخير، به دليل بهبود امكانـات سـوادآموزي، امكـان تحصـ    . است

براي همة اقشار فراهم شده است و زنان نيـز، همچـون مـردان، از تحصـيالت بـااليي برخـوردار       
اند، درنتيجه براي حفظ استقالل خود، كه در نتيجة تحصيالت عالي برايشـان فـراهم آمـده     شده

  .كنند ، از داشتن فرزند بيشتر ممانعت مي)2جدول(است 
گيـري و تمايـل بـه     و متغير اسـتقالل تصـميم  دهد كه رابطة بين د همچنين نتايج نشان مي

توزيع درصدها نشـان  . يك از سطوح مشاركت اجتماعي معنادار نيست فرزندآوريِ بيشتر در هيچ
به  نداشتن دهد كه در سطح مشاركت اجتماعي باال و متوسط در همة سطوح استقالل، تمايل مي

قابل توجه اين است كـه فراوانـي    همچنين نكتة. فرزندآوري از تمايل به فرزندآوري بيشتر است
گيري پايين در سطح مشاركت اجتماعي باال صفر اسـت و ايـن رقـم     زنان داراي استقالل تصميم

. گيري پاييني دارند مشـاركت اجتمـاعي بـااليي ندارنـد     دهد زناني كه استقالل تصميم نشان مي
بنـابراين  . يابـد  ش مـي گيري، مشاركت اجتماعي زنان هم كاه درواقع، با كاهش استقالل تصميم

دهندة تأثيرگذاري متغير مشاركت اجتماعي بر تمايل به فرزندآوري  ها نشان توزيع نسبي فراواني
  .گيري تأثيري ندارد است و متغير استقاللِ تصميم

  
گيري به تفكيك   توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تمايل به فرزندآوري و استقالل تصميم. 6جدول

  ركت اجتماعي، و وضعيت اشتغال زنانتحصيالت، ميزان مشا
قدرت 

 گيري تصميم
 تحصيالت

تمايل به
 فرزندآوري

مشاركت
 اجتماعي

تمايل به
 فرزندآوري

 وضعيت اشتغال
تمايل به 
 فرزندآوري

 باال

 8/18 شاغل خارج منزل0/25باال0/0عالي
 0/1 شاغل داخل منزل4/44متوسط0/0متوسط

 4/44 دار خانه2/88پايين7/66پايين

 متوسط

 6/39 شاغل خارج منزل2/18باال6/13عالي
 0/10 شاغل داخل منزل3/40متوسط3/33متوسط
 6/33 دار خانه6/67پايين4/60پايين

 پايين

 3/33 شاغل خارج منزل0/0باال9/42عالي
 0/25 شاغل داخل منزل7/36متوسط4/31متوسط
 5/38 دار خانه6/57پايين5/58پايين

 معناداري
شاغل خارج منزل، شاغل داخل منزل، باال، متوسط، پايينعالي، متوسط، پايين

 دار خانه
   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته

  
گيري و تمايل بـه فرزنـدآوريِ بيشـتر در     عالوه بر اين، رابطة بين دو متغير استقالل تصميم

دهد كـه در   توزيع درصدها نيز نشان مي. يك از سطوح وضعيت اشتغال زنان معنادار نيست هيچ
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بـه فرزنـدآوري از تمايـل بـه      نداشـتن  همة سطوح استقالل و در هر سه وضعيت اشتغال، تمايل
  .فرزندآوري بيشتر است

گيري، متغير استقالل اقتصادي با كنتـرل متغيرهـاي    پس از سنجش متغير استقالل تصميم
دهد كه استقالل اقتصـادي در   نشان مي 7نتايج جدول. گر مورد مطالعه قرار گرفته است مداخله

كه، توزيع نسبي زنـان   يك از سطوح فرزندان رابطة معناداري با متغير وابسته ندارد؛ درحالي هيچ
دهــد در ســطح يــك فرزنــد، در همــة ســطوح اســتقالل، تمايــل بــه فرزنــدآوري از   نشــان مــي

كــه در ســطوح بــاالترِ تعــداد فرزنــدان،  بــه فرزنــدآوري بيشــتر اســت؛ درحــالي نداشــتن تمايــل
  .به فرزندآوري بيشتر است نداشتن تمايل

امـا  . يك از سطوح سن زنان رابطة معناداري با متغير وابسته ندارد استقالل اقتصادي در هيچ
سـطوح اسـتقالل،   سـال زنـان، در همـة     29ـ15نتايج توزيع فراواني بيانگر اين است كه در سن 

كـه، در سـنين بـاالتر     به فرزندآوري بيشتر اسـت؛ درحـالي   نداشتن تمايل به فرزندآوري از تمايل
بنابراين، در نمونة مورد مطالعه، تمايل به فرزندآوري تحت تأثير متغير تعـداد  . كمتر است  تمايل

  .فرزندان و سن زنان قرار دارد و متأثر از متغير استقالل اقتصادي نيست
  

توزيع نسبي زنان شهر سيرجان برحسب تمايل به . 7جدول
  فرزندآوري و استقالل اقتصادي به تفكيك تعداد فرزندان و سن زنان

 تمايل به فرزندآوري تعداد فرزندانتمايل به فرزندآوريسن زناناستقالل اقتصادي

 باال

 0/61 فرزند3/641سال15ـ29
 2/26 فرزند8/352سال30ـ39

 0/0 سال 40ـ49
فرزند و 3

 بيشتر
0/0 

 متوسط

 2/58 فرزند7/501سال15ـ29
 3/19 فرزند7/302سال30ـ39

 1/8 سال 40ـ49
فرزند و 3

 بيشتر
2/23 

 پايين

 2/56 فرزند8/701سال15ـ29
 8/25 فرزند0/202سال30ـ39

 0/0 سال 40ـ49
فرزند و 3

 بيشتر
0/0 

 فرزند و بيشتر 3فرزند،  2فرزند، 491-39،39-29،29-15 معناداري
   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته

  
دهـد كـه رابطـة بـين دو متغيـر       دربارة متغير استقالل اقتصـادي نشـان مـي    8نتايج جدول

. يك از سطوح تحصيالت معنادار نيسـت  استقالل اقتصادي و تمايل به فرزندآوريِ بيشتر در هيچ
دهد كه در سطح تحصيالت باال و متوسط، در همـة سـطوح اسـتقالل،     توزيع درصدها نشان مي
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در سطح تحصـيالت پـايين، در   . به فرزندآوري از تمايل به فرزندآوري بيشتر است نداشتن تمايل
بنابراين، . دآوري بيشتر استبه فرزن نداشتن  همة سطوح استقالل، تمايل به فرزندآوري از تمايل

  .ها بيانگر تأثيرگذاري متغير تحصيالت بر تمايل به فرزندآوري است توزيع نسبي فراواني
دهد كه رابطة بين دو متغيـر اسـتقالل اقتصـادي و تمايـل بـه       عالوه بر اين، نتايج نشان مي

درصدها نشـان   توزيع. فرزندآوريِ بيشتر فقط در سطح مشاركت اجتماعي متوسط معنادار است
 نداشـتن  دهد كه در سطح مشاركت اجتماعي باال و متوسط، در همة سطوح استقالل، تمايـل  مي

در سـطح  . جز در سـطح اسـتقالل متوسـط    به فرزندآوري از تمايل به فرزندآوري بيشتر است؛ به
بـه   نداشـتن  مشاركت اجتماعي پايين، در همة سطوح استقالل، تمايل بـه فرزنـدآوري از تمايـل   

دهد كـه معنـادارنبودن متغيـر     ها نشان مي بنابراين توزيع نسبي فراواني. رزندآوري بيشتر استف
  .استقالل اقتصادي حاكي از تأثيرگذاري متغير مشاركت اجتماعي بر تمايل به فرزندآوري است

گيـري و   بيانگر اين است كه رابطة بـين دو متغيـر اسـتقالل تصـميم     8دو ستون آخر جدول
توزيـع  . يك از سطوح وضعيت اشتغال زنـان معنـادار نيسـت    ندآوريِ بيشتر در هيچتمايل به فرز

دهـد كـه در همـة سـطوح اسـتقالل و در هـر سـه وضـعيت اشـتغال           درصدها نيـز نشـان مـي   
  .به فرزندآوري از تمايل به فرزندآوري بيشتر است نداشتن تمايل
  
ري و استقالل اقتصادي به تفكيك توزيع نسبي زنان شهر سيرجان برحسب تمايل به فرزندآو. 8جدول

  تحصيالت، ميزان مشاركت اجتماعي، و وضعيت اشتغال زنان
استقالل 
 اقتصادي

 تحصيالت
تمايل به 
 فرزندآوري

مشاركت 
 اجتماعي

تمايل به 
 فرزندآوري

 وضعيت اشتغال
تمايل به 
 فرزندآوري

 باال

 2/43 شاغل خارج منزل 0/20 باال 8/20 عالي

 0/20 شاغل داخل منزل 4/40 متوسط 7/41 متوسط

 1/44 دار خانه0/69پايين8/77پايين

 متوسط

 4/32 شاغل خارج منزل 0/35 باال 3/38 عالي

 0/0 شاغل داخل منزل1/28متوسط9/26متوسط
 5/35 دار خانه5/62پايين0/70پايين

 پايين

 9/37 شاغل خارج منزل 1/11 باال 5/34 عالي

 3/33 شاغل داخل منزل1/56متوسط3/26متوسط
 4/26 دار خانه9/66پايين5/87پايين

 ، پايينباال، متوسط عالي، متوسط، پايين معناداري
شاغل خارج منزل، شاغل داخل منزل، 

 دار خانه

   ≥P≤001/0P≤   ,0001/0P , 05/0     :نكته
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تمايـل بـه فرزنـدآوري و بـه منظـور       تر رابطة اسـتقالل زنـان و   در اين بررسي، براي ارزيابي دقيق
كردن جهت رابطة بين متغيرها، با توجه به متغير وابسته و متغيرهـاي مسـتقل و ميـانجي، از     مشخص

در ايـن روش، پـس از ورود همـة    . زمان اسـتفاده شـده اسـت    تحليل رگرسيون لجستيك به شيوة هم
همچنـين  . رنبودن از مدل خارج شدندمتغيرها، متغيرهاي استقالل اقتصادي و اشتغال به دليل معنادا
گزيده به عنـوان مقولـة مرجـع انتخـاب      گفتني است كه در همة متغيرها شاخص اول به صورت پيش

  .گزارش شده است 9خالصة نتايج مربوط به رگرسيون لجستيك در جدول. شده است
  

 49-15نسبت برتري تمايل به داشتن فرزند بيشتر زنان . 9جدول
  سيرجان برحسب متغيرهاي مستقلسالة ساكن شهر 

 متغيرهاي مستقل

 3مدل  2مدل 1مدل

نسبت
 برتري

 معناداري
نسبت
 برتري

 معناداري
نسبت 
 برتري

 معناداري

استقالل 
 گيري تصميم

 پايين
  متوسط
 باال

000/1 
945/0  
537/0 

 
05/0 
04/0 

000/1 
429/0  
091/0 

  
05/0  
05/0 

000/1  
115/0  
057/0 

  
215/0  
46/0 

سطح 
 تحصيالت

 (R)پايين
  متوسط
 عالي

  

000/1 
810/0  
497/0 

  
03/0 
05/0 

000/1  
780/0  
432/0 

  
05/0 
03/0 

مشاركت 
 اجتماعي

 (R)پايين
 متوسط
 باال

  

000/1 
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گيـري و مشـاركت    از نكات قابل توجه در اين جدول، رابطة منفي متغيـر اسـتقالل تصـميم   
اجتماعي و تحصيالت زنان و تمايل به فرزندآوري بيشتر در زنـان اسـت، زيـرا رقـم مربـوط بـه       

  .كمتر است 1نسبت برتري از 
و  2و  1گيـري در مـدل    دهد، متغير استقالل تصـميم  نشان مي 9طور كه نتايج جدول همان

قبل از ورود متغيرهاي كنترل سن زنان و تعداد فرزندان، از معناداري برخوردار اسـت؛ يعنـي بـا    
اما . يابد طور معناداري كاهش مي گيري زنان، تمايل به فرزندآوري نيز به افزايش استقالل تصميم

درواقـع،  . گيري معنادار نيست و پس از ورود متغيرهاي كنترل، متغير استقالل تصميم 3دلدر م
قدرت تأثير دو متغير كنترل سن زنان و تعداد فرزندان بر تمايل به فرزندآوري، نقـش اسـتقالل   

گيري را در تبيين تغييرات متغير وابسـته از بـين بـرده اسـت و نسـبت زيـادي از زنـان         تصميم
  .فرزند و بيشتر، تمايلي به فرزندآوريِ بيشتر ندارند 3و داراي  ساله 49ـ40

كـه   432/0اسـت و در سـطح عـالي     780/0نسبت برتري براي حد متوسط تحصيالت زنان 
بيانگر اين است كه احتمال تمايل به فرزندآوريِ بيشتر با تغيير از حد پايين تحصيالت بـه حـد   

يزان مشاركت اجتماعي زنان تمايل به فرزنـدآوري  همچنين با افزايش م. يابد متوسط كاهش مي
است و بـا تغييـر از    074/0نسبت برتري براي مشاركت اجتماعي متوسط برابر با . يابد كاهش مي

  .يابد ميزان مشاركت اجتماعي از حد متوسط به حد باال، احتمال تمايل به فرزندآوري كاهش مي
و هم تعـداد   2ايج، بايد گفت كه هم تعداد تر نت براي توضيح مفصلسن زنان نيز، كه آخرين 

، نسـبت برتـري   6براساس نتايج جدول. فرزند و بيشتر بر تمايل زنان به فرزندآوري مؤثر است 3
 2دهد بـا تغييـر از تعـداد يـك فرزنـد بـه        است كه نشان مي 250/0فرزند برابر با  2براي تعداد 

زند احتمال تمايل به فرزندآوري زنان كاهش فر 3فرزند به  2فرزند و همچنين با تغيير از تعداد 
دار اين تعداد از فرزندان بـر تمايـل    فرزند و بيشتر نيز، شاهد تأثير معني 3دربارة تعداد . يابد مي

  .به فرزندآوري زنان هستيم
، در 6بر اساس نتايج جـدول . متغير واردشده به مدل است، با متغير وابسته رابطة منفي دارد

نسبت . كند طور معناداري كاهش پيدا مي سن زنان تمايل به فرزندآوري نيز به ، با افزايش2مدل
سـال،   49ــ 40است كه بـا افـزايش سـن بـه ردة سـني       567/0سال  39ـ30برتري براي سنين 

  .خواهد رسيد 073/0نسبت برتري به 
ارزيـابي كـل مـدل رگرسـيوني لجسـتيك را نشـان        1بوس عالوه بر اين، نتايج آزمون اوم ني

دهنـدة بـرازش    نشـان  2نمـايي  ، در هر دو مدل، لگاريتم درست6با توجه به نتايج جدول. دهد مي
ضـرايب  . اسـت  معنادار 01/0تر از  مدل است و برازش مدل قابل قبول و در سطح خطاي كوچك

دهـد،   شدة متغير وابسته در هر مدل را نشـان مـي   ، كه مقدار واريانس تبيين3تعيين نيجل كرك
                                                        

1. omnibus test 
2. log-likelihood 
3. Naglekerke R Square 
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متغيـر   1بر اساس ايـن ضـرايب، در مـدل   .  ندا در رگرسيون خطي) R2(ب تعيين هاي ضري تقريب
مقـدار ايـن   . كنـد  اي معنادار تبيـين مـي   از اين واريانس را به گونه 126/0گيري  استقالل تصميم
به عبارت ديگـر، متغيرهـاي   . است 167/0و در نهايت  139/0هاي بعدي به ترتيب  تبين در مدل

. بينـي كننـد   متغيـر وابسـته را تبيـين و پـيش     از واريـانس  167/0در مـدل اند  بين توانسته پيش
دهد  شود، مقادير اين آماره پايين بوده و اين نشان مي گونه كه در مدل چهارم مشاهده مي همان

كه متغيرهاي مستقل اين تحقيق قدرت تبيين چندان بااليي در خصـوص واريـانس و تغييـرات    
  .متغير وابسته ندارند

  گيري تيجهبحث و ن
بررسي رفتار باروري زنان ايران در دو دهة اخير درنتيجة تغيير نسبي موقعيـت زنـان از اهميـت    

با توجه به اهميت اين موضوع، مطالعة حاضر بـه بررسـي ارتبـاط ابعـاد     . بسياري برخوردار است
. اخته استها با تمايالت فرزندآوري زنان در شهر سيرجان پرد استقالل زنان و عوامل مؤثر بر آن

زن همسـردار واقـع در سـنين بـاروري و      400آوري داده از  بدين منظور از روش پيمايشي جمع
  .داراي فرزند استفاده شد

گيـري و   نتايج تحقيق نشان داد كه در جامعة مـورد مطالعـه، متغيرهـاي اسـتقالل تصـميم     
مشــاركت تحصــيالت، (اســتقالل اقتصــادي قبــل از كنتــرل متغيرهــاي اقتصــادي و اجتمــاعي 

ــد ) اجتمــاعي، و وضــعيت اشــتغال ــا متغيــر وابســته ندارن پــس از كنتــرل . رابطــة معنــاداري ب
هاي اقتصادي و اجتمـاعي زنـان، نتـايج نشـان داد كـه معنـاداري روابـط تحـت تـأثير           مشخصه

متغيرهاي تحصيالت و مشاركت اجتماعي است و متغيرهاي استقالل هيچ همبستگي بـا متغيـر   
طبق نتايج تحليـل رگرسـيون لجسـتيك بـا افـزايش سـطح       . بيشتر ندارند تمايل به فرزندآوري

گيري، تحصيالت، و مشاركت اجتماعي زنان، تمايل به فرزندآوري كـاهش پيـدا    استقالل تصميم
اي در تبيين تغييـرات   كننده كند و متغير مشاركت اجتماعي و تحصيالت زنان از نقش تعيين مي

گيري نيز در دو مرحلة اول و قبل از ورود  متغير استقالل تصميمالبته . متغير وابسته برخوردارند
متغيرهاي كنترل رابطة معناداري با متغير وابسته داشتند، اما بـا ورود متغيرهـاي كنتـرل سـن     

گيـري در سـطح متوسـط و بـاال از بـين       زنان و تعداد فرزندان، معناداري متغير استقالل تصميم
كنندة اصلي تغييرات متغير وابسـته در كنـار متغيرهـاي     تعيين منزلة  رفت و دو متغير كنترل به

  .مشاركت اجتماعي و تحصيالت زنان در مدل باقي ماندند
هـاي   هـا، در سـال   افزايش سطح تحصيالت و ورود گستردة دانشـجويان دختـر بـه دانشـگاه    

آن را  اي و رفتاري زنان منجـر شـده كـه برخـي مطالعـات      اخير، در ايران به تحوالت عميق ايده
نتايج مطالعـة عباسـي شـوازي و    . اند به منزلة عاملي تأثيرگذار بر رفتار باروري زنان معرفي كرده

طـور   دهد كه متغير تحصيالت زنان تنها متغيري اسـت كـه بـه    مندگاري در ايران نشان مي علي
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طـور   بـه  هاي باروري تأثيرگذار است، زيرا ورود به دانشگاه و افزايش تحصيالت مستقيم بر ميزان
طـور   هاي مـدرن و بـه   دادن نگرش ها و عقايد فردي و شكل غيرمستقيم از طريق تغيير در نگرش

هـاي   مستقيم از طريق باالبردن سـن ازدواج و درنتيجـه تـأخير در سـن فرزنـدآوري بـر ميـزان       
در كنـار ايـن متغيـر، مشـاركت اجتمـاعي زنـان و فعاليـت آنـان در امـور          . باروري تأثيرگذارنـد 

با توجـه بـه اينكـه    . ي نيز ازجمله متغيرهاي مهم تأثيرگذار در جامعة مورد مطالعه استاجتماع
هـا و امكانـات آموزشـي     هاي دوستي با بسياري از كالس هاي جمعي و گروه زنان از طريق رسانه
اند و حتي بـا وجـود نداشـتن تحصـيالت      هاي اجتماعي و فرهنگي آشنا شده و تفريحي و انجمن

پردازنـد؛ ايـن امـر بـه خـودي       كنند و به فعاليت مي ها حضور پيدا مي اين مكان عالي و شغل در
شود زنان وقت بيشتري را در خارج از منزل صرف كنند و براي داشـتن فرصـت    خود موجب مي

ايـن موضـوع،   . ها، فرزند كمتـري بـه دنيـا بياورنـد     ندادن آن ها و از دست اين فعاليت دادن انجام
، بيشـتر صـدق   1د مطالعه، كه زنان از ميزان اشتغال پاييني برخوردارندخصوص در جامعة مور به
همچنين استقالل اقتصادي احتماالً به تناسب نداشتن شـغل و درآمـد در ميـان تعـداد     . كند مي

زيادي از زنان جامعه مورد مطالعه كمتر است و درنتيجه تأثير چنـداني بـر ميـزان تمايـل زنـان      
  .داشتبه فرزندآوري بيشتر نخواهد 

در پژوهش حاضر، بهبـود موقعيـت زنـان از طريـق افـزايش سـطح تحصـيالت و مشـاركت         
عنـوان عامـل مهمـي در تغييـرات جمعيتـي و       گيري به اجتماعي زنان و افزايش استقالل تصميم

به ديگـر سـخن، افـزايش تحصـيالت زنـان بـه       . اند كاهش تمايالت فرزندآوري زنان مطرح شده
شـدن آنـان در    با بهبود موقعيت زنان و مطـرح . زنان منجر شده استافزايش مشاركت اجتماعي 

اند و در  گيري بيشتري در امور خانواده برخوردار شده اجتماع، زنان در منزل نيز از قدرت تصميم
نتيجة اين تغييرات، تمايل به فرزندآوري خود را در جهت حفظ موقعيـت خـود در جامعـه و در    

  .دهند خانواده كاهش مي
  توان از كاهش شديد ميزان يق مديريت صحيح نيروهاي فعال جامعه، ازجمله زنان، مياز طر

محـور صـورت    هـاي خـانواده   اين كار از طريق توجه به سياسـت . باروري جلوگيري به عمل آورد
درواقع بهبود قوانين اشتغال زنان براي رسيدگي بهتر به فرزندان، ارائة خدمات مراقبت . گيرد مي

هـاي زايمـان و    فرزندان مادران شاغل و مشـغول بـه تحصـيل، و توجـه بـه مرخصـي      ارزان براي 
دهـد و   هاي اجتماعي ياري مـي  هاي مادري و نقش قوانيني در اين زمينه زنان را در تركيب نقش
كـه بـه    تواننـد درحـالي   در اين صورت، زنان مي. يابد تا حد زيادي شكاف بين اين دو كاهش مي

هاي بيرون از منزل خود ازجمله تحصـيل، اشـتغال، و    كنند به فعاليت فرزندان خود رسيدگي مي
  .هاي اجتماعي نيز بپردازند فعاليت

                                                        
درصـد بـوده    3/8، برابر 1385در سال  ،درصد اشتغال زنان در شهر سيرجان ،مركز آمار ايران يبراساس آمارها .1

 .است
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