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چکیده
ای مقاله به بررسی تأثیرا متقاب بارور و برابر جنسیتی در ایران با استفاده از دادهها ها پانا اساتانی در
دورة زمانی 1387ا 1391میپردازد .برا دستیابی به ای هدف ،اثر دو نوع برابر  ،برابر در خاانواده و برابار در
نهادها فردگرا ،بر بارور بررسی شده است .برا ای منظور ،دو مادل باارور و برابار جنسایتی بارآورد شاده
است .مدل اول نشان میدهد که با افازایش برابار جنسایتی (در کا و در باازار کاار) باارور از یاک الگاو U
(وارونه) تاعیت میکند؛ یعنی ابتدا افزایش برابر جنسیتی بارور را کاهش میدهد ،ولی پس از رسیدن به نقطاة
عطف بارور  ،افزایش مییابد .مدل دو نمایانگر یک رابطة Uمانند بی باارور و برابار جنسایتی (در کا و در
تحصیال ) است .به عاار دیگر ،افزایش بارور ابتدا برابر جنسیتی را افزایش میدهد ،سپس پس از رسیدن باه
نقطها افزایش برابر جنسیتی را به همراه دارد .نتای داللت بر ای دارد کاه در ایاران انتقاال از باارور بااال باه
بارور زیر سطحِ جایگزینی همراه با برابر ِ سریع در نهادها فردگرا (مانندآموزش) ،ولای برابار کمتار در دیگار
نهاد فردگرا ،یعنی مشارکت در بازار کار ،بوده است .به عالوه ای انتقال همراه با برابر سریع در نهاد خاانواده ،ولای
برابر کمتر در نهادها خانوادهگرا ،مانند توسعة سیاساتهاا حماایتی مناساب در دورة بااردار و فرزناددار ،
توسعة ترتیاا کار انعطافپذیر محیط کار بوده است.
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ایران ،بارور  ،برابر جنسیتی.
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الزهرا(س) است.
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مقدمه
زمانبند و شروع گذار جمعیتی در هر جامعه تحتتأثیر نظا خانواده و نظا جنسایتی در آن
جامعه صرار دارد .نظا جنسیتی در هر جامعه مجموعها است از عقاید و هنجارهاا ،سانتهاا و
محدودیتهایی که از طریق آن معنا مرد و زن باودن و حقاوق و تعهادا ماردان و زناان در
سنی مختلف در موصعیتها اجتماعی مختلف تعریف میشود .کنترل بارور نمایانگر طریقی
است که در جامعه ایدة کنترل بارور شک میگیرد .نظا جنسیتی تاأثیر زیااد بار باارور
دارد .برابر جنسیتی فقط با یک معیار صاب اندازهگیر نیست و باید ابعاد مختلف آن را نیز در
نظاار گرفاات .براباار جنساایتی را در دو حااوزة عمااومی و خصوصاای ماایتااوان مشاااهده کاارد.
متعارفتری معیارِ برابر جنسیتی در حوزة عمومی مربوط به بازار کار است .نابرابر جنسیتی
در حوزة خصوصی باه تقسای کاار در خاانواده و سااختار آن بساتگی دارد .ایا ابعااد برابار
جنسیتی آثار مختلفی بر انگیزة پرورش فرزند و تمای به اشتغال در جوامع مختلف دارد [.]24
در سال  ،1391بهجز چهار اساتان خراساان جناوبی ،سیساتان و بلوچساتان ،کهگیلویاه و
بویراحمد و کردستان ،بقیة استانها نرخ بارور زیر  ،2یعنی زیر نرخ جایگزینی ،داشاتهاناد .در
بسیار از کشورها پیشرفته ،ای روند بسیار زودتر آغاز شاده اسات؛ ماثالً ،اتحادیاة اروپاا در
پایان دهة  ،1920با کاهش نرخ بارور مواجه شد .بارور بهمنزلة یک عنصار تغییار جمعیتای
توجه متخصصان زیاد را در غرب به خود جلب کرده اسات .ازایا رو ،ادبیاا غنای و شاواهد
تجربی متفاوتی در کشورهایی با سیاستگذار ها مختلف برا حمایات از خاانواده و باارور
موجود است [8؛ 12؛ 19؛ 23؛ .]29
در ایران نیز ،کاهش ساریع نارخ باارور باه زیار ساطح جاایگزینی توجاه جمعیاتشناساان و
برنامهریزان اصتصاد ا اجتماعی را به خود جلب کرده است .آنها به دناال عوام مرثر بر سایر نزولای
پرشتاب بارور در ایران بودهاند ،ولی راهکار چندانی اراره نکردهاند .ازای رو ،تحقیقاا زیااد درباارة
جناهها مختلف کاهش بارور انجا شده است ،ولی هرچند در مطالعا معدود به بررسی نقاش
نابرابر جنسیتی بر بارور پرداخته شده ،نقاش باارور بار موصعیات زناان و برابار جنسایتی در
هیچیک از مطالعا دیده نشده است .در ایران نیز ،هیچ پگوهشی در ای زمینه انجا نشده است.
ای مقاله ،در تکمی مطالعا بارور  ،به بررسی تأثیرا متقاب بارور و برابر جنسایتی در
ایران با تمایز بی دو نوع برابر  ،برابر در نهاد خانواده و برابر در نهادها فردگرا ،1میپردازد.
برا دستیابی به ای هدف ،در مقالة حاضر ،با استفاده از دادهها پان استانی ،باه بررسای
ای رابطه در ایران پرداخته شده است .برا ای منظور ،در ادامة ای مقالاه ،مارور داریا بار
روند بارور و نابرابر جنسیتی در استانها ایران ،سپس جایگاه برابر جنسیتی در تئاور
1. individual oriented institution
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گذار جمعیتی و پیشینة مطالعا تجربی مرتاط در ایران و سایر کشورها را بررسی میکنی  .در
ادامه ،به ارارة مدل و تحلی نتای میپردازی  .بخش پایانی نیز باه نتیجاهگیار و داللاتهاا
سیاستی اختصا دارد.

باروری در ایران
نرخ بارور در ایران از  7/7در سال  1349به  6در سال 1355کاهش یافت و ساپس در ساال 1359
به  7رسید ،ولی ای دورة نرخ باال دیر نپایید .نارخ باارور از  6/8در ساال  1363باه  5/5در ساال
1367رسید .ای کاهش کند بود؛ تا اینکه برنامة تنظی خانوادة دولت در ساال  1368روناد کاهشای
بارور را تسریع کرد؛ بهطور که ای نرخ در طول  6ساال باه  2/8در ساال 1374تنازل کارد [.]8
مرکز آمار ایران در سال 1378ای نرخ را  2/06برا ک کشور اعال کرده است .ایا روناد کاهشای
تداو یافت؛ تا در دورة 1384ا 1389ای نرخ به  1/89و در ساال  1391باه  1/9رساید [ .]7مطاابق
شک  ،1میانگی نرخ بارور در دورة مطالعهشده در  9استان ،زیر نرخ جایگزینی بود.
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شکل .1میانگین نرخ باروری در استانهای ایران در دورة  1387تا 1391
منبع :براساس دادههای مرکز آمار ایران
توضیح .1 :آذربایجان شرقی .2 ،آذربایجان غربی .3 ،اردبیل .4 ،اصفهان .5 ،ایالم .6 ،بوشهر .7 ،تهران،
 .8چهارمحال و بختیاری .9 ،خراسان جنوبی .10 ،خراسان رضوی .11 ،خراسان شمالی .12 ،خوزستان،
 .13زنجان .14 ،سمنان .15 ،سیستان و بلوچستان .16 ،فارس .17 ،قزوین .18 ،قم .19 ،کردستان.20 ،
کرمان .21 ،کرمانشاه .22 ،کهگیلویه و بویراحمد .23 ،گلستان .24 ،گیالن .25 ،لرستان .26 ،مازندران،
 .27مرکزی .28 ،هرمزگان .29 ،همدان .30 ،یزد
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مبانی نظری رابطۀ بین برابری جنسیتی و باروری
در ای بخش ،با ارارة چند گزاره به بررسی جایگاه برابر جنسیتی در تئور گذار جمعیتای
میپردازی .
گزارة اول :براساس گزارة اول ،افراد سطح بارور را تغییر میدهند ،نه نهادها یک جامعه.
به عاار دیگر ،بارور با ویگگیها فرد تعیی میشود [35؛ 36؛  .]41بنابرای  ،برا تعیی
جایگاه برابر جنسیتی در تئور گذار بارور  ،تئور باید به گونها گسترش یابد کاه بتواناد
چگونگی اثرگذار سطوح برابر در نهادها اجتماعی را بر تصمی گیر فارد تایای کناد.
فولار استدالل میکند که در اصتصادها ماتنی بر نظا بازار ،تولید بازار پاداشی بسایار فراتار از
تولید مجدد اجتماعی است [ .]20ای متوازنناودن در پاداش ،که حاص نابرابر جنسایتی در
نهادها جامعه است ،در تصمی بارور مردان و زنان اثر میگذارد [ .]31گازارة اول همچنای
نشان میدهد که افراد شناخت و مجوز اجتماعی الز را برا کنترل موالید دارند.
گزارة دوم :بر اساس ای گزاره ،انتقال بارور از سطوح باال به سطوح پایی موجب تغییار
در طایعت زندگی جامعه ،بهطورکلی ،و طایعت زندگی زناان ،باهطاور اخا  ،مایشاود .در
جامعه ا با نرخ بارور بااال ،زناان مقادار درخاور تاوجهی از وصات و انارژ خاود را صارف
فرزندزایی و فرزنددار میکنند .کاهش مداو بارور  ،نمایانگر تغییار در تقسای کاار صالای
است .تعداد معدود از مطالعا اثر کاهش بارور را بر نظا جنسیتی بررسی کردهاند ،ولای
هیچ یک از آنها به مطالعة اثر تغییر بارور بر زنادگی زناان باه منزلاة عنصار تئاور گاذار
جمعیتی نپرداخته اند [ .]31به عاار دیگر ،جمعیتشناسان جهت علیت معکوس ای گازاره
را بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که تغییرا اساسی در زنادگی زناان باه کااهش پایادار
بارور منجر شده است .بنابرای  ،در دیدگاه متعارف ،ابتدا زندگی زنان تغییر کارده و ساپس
بارور کاهش یافته است؛ درحالیکه براساس معکوس ای گزاره ،زنان فرزند کمتر میآورناد
تا ماهیت بقیة زندگی خود را تغییر دهند ،نه اینکه وصایع اتفاق افتاده تاکنون به فرزناد کمتار
منجر شده است .از نظر لوینسون ،تصمی به داشت (ی ا نداشت ) فرزند مستق از آثار آن بار
زندگی آتی نیست .ای نقش مرثر برابر جنسیتی را در گذار جمعیتای نشاان مایدهاد .در
جوامع با نرخ بارور باال ،اگر زندگی آیندة زنان به سمت بهتر شدن تغییر کند ،ممکا اسات
تعداد فرزند کمتر را انتخاب کنند [.]26
گزارة سوم :مسئلة فرزندزایی را نمیتوان بدون توجه باه تولیاد مجادد خاانواده و ساازمان
خانواده تایی کرد [ .]42با توجه به تفاو در سازمان خانواده در جوامع مختلف ،جایگااه زناان
متفاو است .بنابرای  ،نقطة شروع گذار جمعیتی در جواماع مختلاف متفااو اسات .ازایا رو،
دالی گذار جمعیتی در جوامع و فرهنگها مختلاف از یاک روناد واحاد تاعیات نمایکنناد.
بنابرای  ،الز است که گزارهها دیگر اضافه شود.
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بخشی از ادبیا بدون توجه باه سااختار خاانواده باه نقاش حمایات اجتمااعی از باارور
میپردازند [ .]34بارور ِ باال بخشی از اخالق متق خانواده است و از سو نهادهاا اخالصای و
مذهای حمایت میشود .گذار جمعیتی مستلز حمایتها اخالصی نیز است .ایا اخالصیاا را
باید ه در رابطاة بای همساران و ها در نقاش ازپایشتعیای شادة زن ،یعنای فرزناددار ،
جستوجو کرد .بنابرای  ،براساس گازارة ساو  ،در جواماع صاا از گاذار ،باارور بااال باهطاور
اجتماعی تعیی شده است و نه بهطور طایعی.
گزارة چهارم :سازمان خانواده یکی از نمودها هویت فرهنگی هار جامعاه اسات .خاانواده
نهاد محافظهکار است که بسیار کند تغییار مایکناد .در هماة جواماع ،تغییارا افراطای در
سازمان خانواده از طریق ماانی اخالصی و فرهنگی و باهخصاو دساتورا ماذهای محافظات
میشود .تغییرا افراطی معموالً از طریق صدر سیاسی یا از طریق تغییار در دیادگاه حاکماان
صدر ایجاد میشود .در غیر ای صور  ،تغییر تدریجی است [ .]29افزایش برابر جنسیتی در
خانواده فرایند تدریجی است که از طریق افزایش کنترل زن بار باارور  ،درحاد کاه نظاا
خانواده را تهدید نکند ،میتواند تغییرا افراطی در بارور ایجاد کند.
پیشرفت به سمت برابر ِ جنسیتی در درون خانواده و در نهادها خانواده محور ،باه کناد
در حال انجا است .برابر کام وصتی فراه میشود که تقسی جنسایتی در ساه مقولاة کاار
خانه ،کسب درآمد ،فرزنددار و خانه دار وجود نداشته باشد .در حال حاضر ،تقسی جنسیتی
کام در کارها خانه بی خانوادهها غربی با نرخ بارور پایی وجاود نادارد [ .]32بناابرای ،
براساس گزارة چهار  ،انتقال از بارور باال به بارور به حد نرخ جاایگزینی باا افازایش برابار
جنسیتی در نهاد خانواده همراه است [.]36
گزارة پنجم :تقاضا فزاینده برا احقاق حقوق و آزاد هاا فارد موجاب شاک گیار
نهادها فردگرا (مانند بازار کار) شده اسات .ایا نهادهاا در ابتادا نهادهاا مرداناه بودناد و از
مدلها مرد نانآور خانواده حمایت میکردند .برابر جنسایتی بااالتر فقاط باه نقاش زن در
درون خانواده محدود نمیشود .در غرب ،زنان بهتدری در ای نهادها احقاق حقوق کردند .حاق
مالکیت و حق رأ  ،حق آموزش و حق کار بهمرور زمان باه زناان داده شاد و اماروزه پرداخات
مساو و کار مساو  ،حداص در سطح کارها غیرمدیریتی ،برابار جنسایتی را افازایش داده
است [.]32
زنانی که درگیر نهادها فردگرا هستند ،با یک دوراهی مواجهاند .اگر بخواهند نقاش اصالی
را در خانواده داشته باشند ،با خواستها فرد آنها ناسازگار است .در ای شرایط ،برخی زنان
ترجیح میدهند که از نقش خانوادگی خود ک کنند تا نقش فرد را تقویات کنناد؛ یاا ازدواج
نمیکنند ،یا فرزند نمیآورند یا به تعداد کمتر فرزند ،نسات به تعداد دلخواه ،بسنده میکنناد
[ .]30در جوامع امروز  ،بیشتر زنان جوان تحصی کردهاند و انتظار دارند نقشای ورا خاانواده
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در زندگی فرد داشته باشند .بر ای اساس ،گزارة پنج شک میگیرد :اگر در نهادها فردگرا
برابر جنسیتی (بازار کار) به سطوح باال ارتقا یابد ،ولی در نهادها خاانوادهگارا1اا کاه باه آن
دسته از نهادهایی اتالق میشود که برا کمک به تاوازن بای نقاشهاا زن در محا کاار و
خانواده طراحی شده است []32ا در سطوح پایی باصی بماند ،بارور باه ساطوح بسایار پاایی
تنزل مییابد .ای روند با شاواهد تجربای کشاورها پیشارفته و برخای از کشاورها در حاال
توسعه سازگار دارد [.]30

مطالعات تجربی
بسیار از مطالعا در کشورها اروپا غربی باه نقاش برابار جنسایتی در توساعة باارور
میپردازند .سیاست هایی که مشارکت نیرو کار زنان را افزایش میدهاد و الزاماا مراصاات از
فرزند را برا زنان کاهش میدهد ،مانند مرخصی پدر برا مراصات از فرزند ،جریمة مادر باودن
را کاهش میدهد ،ای امر نرخ بارور را افزایش میدهد .مک دانلد استدالل میکند برابار در
نهادها فردگرا (مث آموزش یا اشتغال) به بارور کمتر منجر شده است؛ درحالیکه برابر در
نهادها جامعهگرا خانوادهمحور (مراصاتها خانوادگی) بارور را افزایش میدهد .اگر سطح
تحصیال و مشارکت زن بیش از مرد یا نزدیک به مرد باشاد ،درحاالیکاه مراصاات از خاانواده
وظیفة زن باشد ،نرخ بارور به سطح بسایار پاایی نازول مایکناد .باه عااار دیگار ،توزیاع
جنسیتی برابرتر کار خانه و مراصات از فرزندان بی پدر و مادر به نرخها باارور بااالتر منجار
شده است [19؛  .]35برا کشورهایی که مرد نقش نانآور خانواده را دارد ،ای رابطاه صافر یاا
منفی بوده است .ای رابطه برا گروهها اجتماعیِ خا مثات اسات [13؛ 14؛  .]41در ایا
کشورها ،داشت فرزند ،نابرابر جنسیتی را در توزیع زمان و منابع مالی افزایش داده است .پس
از تولد بچه ،پدر بیشتر از صا کار میکند ،درحالیکه مادران کمتر کار میکنند یا از کار خاارج
میشوند [ .]37در کشورهایی که تاعیض جنسیتی بهطور ه زمان در خانواده (مراصات از فرزند
و کار خانه) و بازار کار وجود دارد ،زنان باا یاک جریماة ماادر بااالتر مواجاه مایشاوند .در
کشورها اروپایی ،که تأکید بر مراصات از فرزند بهمنزلة شاغ اول زن اسات (اتاریش ،آلماان،
هلند و لوکزاماورگ) ،درحقیقت مادران بیشتری جریمه را میپردازند .درحالیکه در کشورها
اسکاندیناو  ،فرانسه و کشورها اروپا شرصی ،جریمة مادر بهطور شایان مالحظاها کمتار
است .در ای کشورها ،مادران بهطور محسوس دریاافتیِ کمتار از زناان بادون فرزناد ندارناد.
مطالعا انجا شدة کشور نشان میدهد که سیاست هایی که به حفاظ ساطح درآماد در دورة
ترک موصت شغ پس از زایمان کمک میکند ،تصمی مادرشدن را تسهی میکند؛ درحالیکاه
1. family oriented institutions
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کاهش منابع مالی ناشی از تولد فرزند ممک است تعداد فرزندان را محادود کناد .آساو 1نشاان
میدهد که در طول دورة فرزنددار در مجارستان ،کاهش درآمد زنان از 75درصد درآمد صالای
به 50درصد ،به کاهش درخور مالحظها در تعداد فرزندان در بی افاراد تحصای کارده منجار
شده است [ .]11درحالیکه در فنالند ،بهرغ بحرانها اصتصاد شدید و بیکار باال ،در طول
دهة  ،1990نرخ بارور کاهش نیافته است ،زیرا مزایا مراصاات خاانوادگی باه ماادران اجاازه
میداد که سطح درآمد خود را در سالهاا اول پاس از تولاد فرزناد حفاظ کنناد [ .]47ایا
مطالعا به ما اجازه میدهند که تصویر سازگار بی برابر جنسیتی و بارور ترسای کنای :
در سطح کالن ،به نظر میرسد جنسیتزدایی در بازار کار برا تشویق افزایش نرخ بارور الز
است .در سطح فرد  ،پیوند بی اشتغال و فرزنددار به حمایاتهاا نهااد از زناان بساتگی
دارد .توزیع بهتر فرزنددار بی والدی نقش مهمی در افزایش بارور دارد.
مطالعا در سطح کالن نشان میدهد که رابطة منفی بی نرخ مشارکت نیرو کار زناان و
بارور در طول زمان ضعیف شده یا به سمت مثات تغییار کارده اسات [9؛ 10؛ 13؛ 15؛ .]16
ای تغییرا عمدتاً به تغییرا نهاد  ،بهویگه افزایش تسهیال مراصاتی برا فرزندها زیار 3
سال مربوط است .به عاار دیگار ،انتقاال فرزناددار از خاانواده باه دولات باه افازایش رفااه
خصوصی منجر شده است [ .]18درنتیجه ،تفااو هاا درخاور تاوجهی در نهادهاا خادما
مراصاتی فرزندها در اروپا وجود دارد [ .]39بنابرای  ،تفاو ها زیاد در رابطة بای اشاتغال و
بارور در اروپا مشاهده شده است .کشورها شمال اروپا سیاستهاا اجتمااعی را باه سامت
گسترش مراصات از بچه و ارتقا اشتغال زنان باه سامت برابار بیشاتر ساوق دادهاناد [.]44
مطالعا رابطة بی اشتغال و فرزنددار بهطور مکرر رابطها مثات بی ای دو متغیر را نشاان
دادهاند؛ درحالیکه ،اثر اشتغال بر فرزنددار در کشاورهایی مانناد فرانساه ،کاه سیاساتهاا
حمایتی کمتر بوده ،منفی است [10؛ 13؛ 21؛ 24؛  .]53در ساطح خاانواده ،برابار بیشاتر در
تقسی کار خانه بر بارور اثر مثات دارد .بسیار از مطالعا اروپاا شامالی نشاان مایدهاد
مشارکت پدر در فرزنددار باعث افزایش تعداد فرزند شده است؛ پدرانی که از مرخصای والاد
استفاده میکنند ،در مقایسه با پدرانی که در ای امر مشارکتی ندارند ،به داشت فرزناد بیشاتر
ترغیب میشود [22؛  .]40بنابرای  ،همانطور که اندرس  2اذعان داشته است ،ساه مشاارکت
مردان در مرخصی والد به توازن جنسیتی در تأمی مخارج خانواده بستگی دارد .هرچه درآمد
زنان و مردان مساو تر و و هرچه مشارکت مادر در درآمد خانواده بیشتر باشاد ،تعاداد مردانای
که از مرخصی استفاده میکنند افزایش مییابد .رابطة بای مرخصای والاد پادر و باارور در
کشورها اروپا شمالی معنادار است [ .]25آثار بارور تقسی کار مساو تار بای والادی در
1. Assve
2. Anderson
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کشورهایی که زن ،مرد یا هر دو نانآورند مه است .باالخره ،به نظر میرساد جریماة بااردار
کمتر و دورنما حفظ منابع مالی پس از زایمان موجب فرزند بیشتر و بارور بااالتر مایشاود.
درحالیکه مقررا سخت نتیجة معکوس داشته است [ .]15مینا بالیامونه با استفاده از دادهها
ساال 1974ا 1997در  41کشاور افریقاا و عربای و باا اساتفاده از روش دادههاا پانا باه
برآورد اثر ناابرابر جنسیتی بر بارور پرداخت .او از متغیرها نارخ سارمایهگاذار  ،سارمایة
انسانی و نرخ زاد و ولد استفاده کرد .برآوردها نشان داد رابطة معناادار باای ناارخ باارور و
نابرابر جنسیتی وجود دارد [ .]36اساتفان سایگنو در مطالعاها درباارة ناابرابر جنساایتی
و رشاد اصتصااد در کشورها مختلاف در دورة 1975اا 1995باا اسااتفاده از تااابع تولیااد
نئوکالسایک نتیجه گرفت که ارتااطی مثاات بای ناابرابر دستمزدها و رشد اصتصاد وجاود
دارد [ .]43نانساای فورساایت و همکاااران در سااال  2003در مقالااها بااه مطالعاة رابطاة باای
ناابرابر جنسایتی و رشد اصتصاد پرداختند و نشان دادند نابرابر جنسایتی بار نارخ رشااد
اصتصاد اثار منفای دارد [.]25
در ایران ،مطالعها در سطح کالن در مورد اثر برابر بر بارور انجا نشده اسات .بیشاتر مطالعاا
اثر برابر بر رشد را مورد توجه صرار دادهاند .شیاانی و افشار در مطالعاة ناابرابر جنسایتی و توسااعة
اصتصااد در استانها ایران نتیجه گرفتند که رابطها خطی و منفی بی متغیرها توسعة اصتصااد
و نابرابر جنسیتی بهطورکلی و اجزا آن وجود دارد [ .]2پرتو و گودرز امینی اثار سارمایة انساانی
بر رشد اصتصاد ایران در دورة زمانی 1345ا 1385را بررسی کردند .برا ای منظور ،با در نظر گارفت
نابرابر جنسیتی در حوزة اشتغال و آموزش در کشور نشان دادند که آموزش بار رشاد اصتصااد ایاران
تأثیر مثات و معنادار دارد .گروه دیگر از مطالعا در سطح خرد باه بررسای اثار ناابرابر جنسایتی بار
بارور پرداختند .مرمنی با بررسی عوام اصتصاد تعیی کننادة نارخ باارور در ایاران ،باا اساتفاده از
دادهها بودجة خانوار ،نشان داد احتمال افزایش نرخ بارور با نابرابر جنسیتی ،افازایش ساه هزیناة
تحصیال و افزایش سه اجاره در بودجة خانوار کاهش ماییاباد [ .]38عااسای شاواز و دیگاران باه
مطالعة رابطة سطح بارور و توسعهیافتگی اصتصاد و اجتماعی درکشاورها مختلاف جهاان ،باهویاگه
کشورها در حال توسعه ،همچون ایران ،پرداختند .یافتهها پگوهش نشان میدهاد هار انادازه ساطح
توسعه یافتگی کشور باالتر باشد ،به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجاه رشاد جمعیات آن کشاور
کمتر است [ .]3عااسی شواز و دیگران در مقالها به سنجش رابطة استقالل زنان با رفتاار باارور در
ایران پرداختند .یافتهها ای تحقیق بیانگر آن است که پایگاه زنان در جامعة مطالعاهشاده ،در منااطق
شهر متفاو از مناطق روستایی اسات .افازایش اساتقالل زناان باا باارور رابطاها معکاوس دارد؛
درحالیکه در ارتااط با شاخ استقالل تصمی گیر  ،نحوة اتخاذ تصمی زوجها در موضاوعا متفااو
خانوادگی ،به بارور سطح پایی و افزایش میزان استفاده از وسای پیشگیار منجار مایشاود .نتاای
کلی نشان میدهد که زنان مستق تار ،باارور پاایی تار را تجرباه کاردهاناد [ .]4عااسای شاواز و
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خواجه صالحی ،با استفاده از روش پیمایشی ،به بررسی رابطة برخای ابعااد اساتقالل زناان باا تمایا باه
فرزندآور زنان در شهر سیرجان پرداختند .نتای تحلی رگرسیون لجساتیک بیاانگر ایا اسات کاه از
میان متغیرها مختلف ،متغیر تحصیال زنان و مشاارکت اجتمااعی زناان نقاش تعیای کننادها در
تایی تغییرا متغیر وابسته دارد؛ به گونها که با افزایش ای دو عام  ،تمایا باه فرزنادآور کااهش
مییابد .عالوه بر ای  ،دو متغیر س زنان و تعداد فرزندان در رابطه با متغیر تمای باه فرزنادآور صادر
تایی باالیی دارند .همچنی  ،نقش زنان در اجتماع و توانایی تصامی گیار در اماور خاانواده از عواما
مرثر بر رفتار بارور زنان است و استقالل زنان عام مهمی جهت کنترل رفتار باارور زناان محساوب
میشود [ .]5هیچیک از ای مطالعا به بررسی رابطة برابر جنسیتی و باارور در ساطح کاالن ،کاه
هدف ای مقاله است ،نپرداختهاند.

محاسبۀ برابری جنسیتی در استانهای ایران
برا بررسی رابطة برابر جنسیتی و بارور در ابتدا به محاسااة برابار جنسایتی کا و باه
تفکیک انواع برابر در استانها ایران در دورة مطالعاه شاده مایپاردازی  .برابار جنسایتی
مفهومی چندبعد است که بار بسایار از جنااههاا زنادگی مانناد دسترسای باه آماوزش،
دسترسی به بهداشت ،حقوق مدنی ،آزاد ها شهروند و منابع اصتصاد تأکیاد دارد .در ایا
زمینه ،شاخ شکاف جنسیتی جهانی ابعاد مشارکت اصتصاد و فرصتها ،دستیابی به آموزش،
توانمندساز سیاسی و سالمت و بقا را دربرمیگیرد.
برا محاساة برابر جنسیتی در استانها ایران از روش ارارهشاده در گازارش توساعة انساانی
استفاده شده است [ .]45ای شاخ بی صفر و یک نوسان دارد .هرچاه باه یاک نزدیاکتار شاود،
برابر کمتر را نشان میدهد .برا محاساة شاخ برابر جنسیتی ابتادا میاانگی هندسای ساه
شاخ سالمتی (عاار داخا پرانتاز اول) ،آماوزش (عااار داخا پرانتاز دو ) و میاانگی نارخ
مشارکت اصتصاد (عاار داخ پرانتز سو ) را برا زنان و مردان ( GFو  )GMبهدست میآوری .
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 :AFRمیزان بارور زنان زیر  18سال :PR ،مشارکت سیاسی (مشاارکت در پارلماان) :SE ،دستیابی
به آموزش متوسطه و عالی :LFPR ،مشارکت اصتصاد و  :MMRنساات مارگ و میار مادران است.

یاشده را برا زنان و مردان بهدست میآوری و از آنهاا

سپس میانگی حسابی سه شاخ
میانگی هندسی میگیری .
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برابر جنسیتی

شکل 2میانگین نرخ برابری جنسیتی را در استتا هتای ارترا در دةرم مت رد ننتر نشتا متیدهت.
هما ط ر که مشتاه .متیشت د در  8استتا ارتن شتابا بتا ی  0/7ة در  3استتا ههرمگاتا
سیستا ة بل چستا ة کهکیل ره ة ب رراحم ) .زرر  0/6است .استتا اتیب بتا ررن نترخ برابتری
جنسیتی را در دةرم م رد ننر داشته اس .شکل 2فاةت در برابری جنسیتی در استا هتای ارترا را
در دةرم مطالعهش .نشا میده.
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شکل .2میانگین برابری جنسیتی در استانهای ایران (منبع :محاسبات تحقیق)
توضیح .1 :آذربایجان شرقی .2 ،آذربایجان غربی .3 ،اردبیل .4 ،اصفهان .5 ،ایالم .6 ،بوشهر .7 ،تهران،
 .8چهارمحال و بختیاری .9 ،خراسان جنوبی .10 ،خراسان رضوی .11 ،خراسان شمالی .12 ،خوزستان،
 .13زنجان .14 ،سمنان .15 ،سیستان و بلوچستان .16 ،فارس .17 ،قزوین .18 ،قم .19 ،کردستان.20 ،
کرمان .21 ،کرمانشاه .22 ،کهگیلویه و بویراحمد .23 ،گلستان .24 ،گیالن .25 ،لرستان .26 ،مازندران،
 .27مرکزی .28 ،هرمزگان .29 ،همدان .30 ،یزد
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برآورد مدل
برا بررسی رابطة برابر جنسیتی و بارور از روش دادهها پان با کاربرد دادههاا اساتانی
ایران در دورة زمانی 1387ا 1391به برآورد مدل میپردازی  .با توجه به کوتاهمد باودن پانا
به انجا دادن آزمون پایایی نیاز نیست .ابتادا از آزماون  Fلیمار بارا تلفیقای یاا پانا باودن
دادهها آمار استفاده میشود .چنانچه فرضیة صفر آمارة لیمار مانای بار تلفیقای رد شاود و
دلیلی برا پذیرش فرضیة صفر وجود نداشته باشد ،فرضیة مقاب آن مانی بر پان بودن دادههاا
پذیرفته میشود .نتای دادهها پان را تأیید میکند (جدول.)1
جدول .1نتیجۀ آزمون  Fدر مدلهای مختلف
نوع آزمون

آمارة t
آزمون چاو (لیمر)

754110/13
مدل 3
221/565
13/4701
مدل 1
219/156
14/314
مدل 2
223/374
14/031
مدل 4
223/879
14/210
مدل 5
225/355
31/635
مدل 6
325/781
منبع :محاسبات تحقیق

سطح معناداری

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

نتیجه

تأیید مدل پان در برابر مدل تلفیقی
تأیید مدل پان در برابر مدل تلفیقی
تأیید مدل پان در برابر مدل تلفیقی
تأیید مدل پان در برابر مدل تلفیقی
تأیید مدل پان در برابر مدل تلفیقی

پس از اینکه از پان بودن دادهها آمار در مدل اطمینان حاصا شاد ،ثابات یاا تصاادفی
بودن اثر آن ،با استفاده از آزمون هاسم  ،بررسی میشود .فرضیة صفر آزمون هاسم مانی بار
اثر تصادفیبودن دادهها آمار در مدل است .چنانچاه فرضایة صافر رد شاود و دلیلای بارا
پذیرش آن وجود نداشته باشد ،فرضیة مقاب آن ،مانی بر اثر ثابت ،پذیرفته میشاود .نتاای در
همة مدلها تأثیرا ثابت را تأیید میکند .سپس دو مادل کلای )باارور و برابار جنسایتی)
برآورد میشود.
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جدول .2نتیجۀ آزمون هاسمن برای مدلهای مختلف
نوع آزمون

آماره t

احتمال

مدل 3

0/9225

0/6305

مدل 1

0/4344

0/7655

مدل 2

0/26325

0/8767

مدل4

0/0000

1

مدل5

1/57490

0/4609

مدل6

1/633962

0/4418

نتیجه

تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی
تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی
تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی
تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی
تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی
تأیید اثر ثابت در برابر مدل اثر
تصادفی

منبع :محاسبات تحقیق

مدل باروری
در ای بخش ،مدلها مختلفی با منظاورکاردن متغیرهاا رشاد ،برابار جنسایتی ،نساات
بیکار زنان به مردان و سایر انواع نابرابر جنسیتی برآورد شده است و متغیرهایی که معناادار
ناودند از مدل حذف شده است .ستون 1جدول 2نشان میدهد که با افزایش برابر جنسایتی،
ابتدا نرخ بارور کاهش مییابد ،ولی پس از رسیدن به نقطاها  ،افازایش باارور را باه دنااال
دارد .ازای رو ،یک رابطة Uمانند بی برابر جنسیتی و باارور وجاود دارد .باه عااار دیگار،
برابر جنسیتی در نهادها جامعه در تصمی به بارور اثر دارند (گزارة اول).
ستون 2جدول 2نشان میدهد که با افزایش بیکار زنان ،ابتدا نرخ بارور افزایش مییاباد،
ولی پس از رسیدن به نقطها  ،کاهش بارور را به دناال دارد .از ایا رو ،یاک رابطاة  Uواروناه
بی نسات بیکار زنان به مردان ،که یکی از نمودها نابرابر جنسیتی در نهادها اجتمااعی
است ،و بارور وجود دارد (گزارة اول ستون 3جدول 2نشان میدهد کاه رشاد اصتصااد ابتادا
موجب کاهش بارور میشود ،ولی سرانجا رشد بارور را فاراه مایکناد .باه عااارتی ،یاک
رابطة Uمانند بی رشد اصتصاد و بارور وجود دارد).
براساس سه مدل یادشده ،برابر جنسیتی و رشد اصتصااد در ابتادا باارور را کااهش داده
است .علتش آن است که در مراح اول توسعة نهادها خانوادهمحور در سطوح پایی صرار دارناد.
باید توجه کرد که رشد اصتصاد باعث افزایش برابر جنسیتی در آموزش شاده اسات کاه خاود
موجب برابرتر شدن روابط صدر در خانواده میشود .در ایران ،عوام مختلفی برابر جنسیتی در
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خانواده را تحتتأثیر صرار داده و باعث کااهش نارخ باارور شادهاناد .ایا عواما عااار اناد از:
پیشرفتها حاص در تکنولوژ جلوگیر از باردار و دسترسی آزاد و ارزان باه ایا خادما ،
کاهش مرگومیر نوزادان ،آموزش اجاار فرزندها ،و انتقال اطالعااتی بای زناان یاک جامعاه یاا
جوامع دیگر .ازای رو ،در گذار جمعیتی ،زنان باا تکنولاوژ ِ جلاوگیر از بااردار پیشارفتهتار
نسات به زنان در گذار جمعیتیِ غرب برخوردار بودهاند .درنتیجه ،در ایران ،در مقایسه با غارب ،باا
رشد سریعتر به سمت سطح باالتر برابر در نهادها فردگرا (آموزش) دست یافتاه اسات .ولای
در دیگر نهاد فردگرا ،یعنی اشتغال ،تغییر درخور توجهی ایجاد نشده است .علت آن را میتاوان باه
بیثااتیها اصتصاد کالن نسات داد که بهرغ تمای زناان باه اشاتغال ،بیکاار زناان باهشاد
افزایش یافته است .درنتیجه ،نابرابر جنسیتی در اشتغال افزایش یافته ،ولی نابرابر جنسیتی در
آموزش کاهش یافته است .با وجود اوج مدل مرد نانآور خاانواده در ایاران ،برآیناد ایا تغییارا
باعث کاهش بارور به سطح جایگزینی شده است .در ایران ،کاهش نرخ باارور نزدیاک یاا زیار
میزانی است که بتواند جایگزی نس فعلی شود .به هماراه ناابرابر جنسایتی در باازار کاار باوده
است .ازای رو ،نظریة فولار را نمیتوان رد کرد که میگوید بارور میتواند به سطوح پایی برساد،
درحالیکه بیشتر نهادها خارج از خانواده با نابرابر جنسیتی صاب مالحظه مواجه باشند [.]19

مدل برابری جنسیتی
در ای بخش ،به برخی از عوام مرثر بر برابر جنسیتی پرداخته میشاود (متغیرهاایی کاه معناادار
ناودند از مدل حذف شدند) .ستون  5جدول 2نشان میدهد که افزایش بارور ابتدا برابر جنسیتی
را کاهش میدهد ،ولی سپس افزایش آن را به دناال دارد .به عاار دیگر ،یک رابطة Uشک بای دو
متغیر مذکور وجود دارد .ستون 4جدول 2نشان میدهد که رشد اصتصاد ابتدا موجب کاهش برابر
جنسیتی میشود ،ولی پس از رسیدن به یک آستانه ،سارانجا افازایش برابار جنسایتی را فاراه
میکند .به عاارتی ،یک رابطة Uمانند بی برابر جنسایتی و رشاد وجاود دارد .کااهش باارور باه
افزایش تقاضا برا سطوح باالتر برابر در نهادها خارج خانواده منجار مایشاود .شاواهد در ایاران
نشان میدهد که در ای دوره ،هیچ تغییر معنادار در موصعیت زنان در خارج از خانواده ایجاد نشاده
است .باالبودن نرخها بیکار نیرو کار زنان در ایران نمایانگر افازایش تقاضاا بارا ساطوح بااالتر
برابر در نهادها خارج خانواده است .اگر بارور در یک جامعه از سطوح باال به سطوح پایی تنازل
کند ،تغییر در طایعت زندگی جامعه ،بهطورکلی ،و طایعت زندگی زناان ،باهطاور اخا  ،را موجاب
میشود .در جامعها با نرخ بارور باال ،زنان مقدار درخور تاوجهی از وصات و انارژ خاود را صارف
فرزندزایی و فرزنددار میکنند .اگر بارور بهطور مداو کاهش یابد ،نمایانگر آن است که در جامعاة
مورد نظر تقسی کار صالی تغییر کرده است .بنابرای  ،گزارة دو را ،که کاهش ماداو باارور در هار
جامعه به تغییرا اساسی در طایعت زندگی زنان منجر میشود ،نمیتوان رد کرد.
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جدول .3برآورد مدلهای باروریـ برابری جنسیتی در استانهای ایران

باروری مدل 1

-4/3626

باروری مدل 2

1/7873

باروری مدل 3

0/4088
4/3738

1/2302

-1/288

--0/446

0/16744

0/0541

باروری

ثابت

متغیر
وابسته
متغیر
مستقل

برابری جنسیتی
مدل 4

1/1878

مربع باروری

-0/3061

برابری
جنسیتی
مربع برابری
جنسیتی

مربع رشد

رشد

0/0849

-6/814

4/642

نسبت بیکاری
زنان به مردان

برابری
جنسیتی مدل
5

0/0963

برابری
آموزشی مدل
6

-0/3116

0/0802
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مربع نسبت
بیکاری زنان به
مردان

متغیر
وابسته
متغیر
مستقل

باروری مدل 1

باروری مدل 2

باروری مدل 3

برابری جنسیتی
مدل 4

برابری
جنسیتی مدل
5

برابری
آموزشی مدل
6

-0/0197

منبع :محاسبات تحقیق (تمامی ضرایب در سطح 10در صد معنادارند)

خالصه و نتیجهگیری
در ای مقاله ،به بررسی تأثیرا متقاب بارور و برابر جنسیتی در ایران با تمایز بی دو نوع برابر ،
برابر در خانواده و برابر در نهادها فردگرا ،با استفاده از دادهها ها پان استانی پرداخته شاده
است .مدلها بارور نشان میدهند که اثر برابر جنسیتی (در ک و در بازار کار) بر بارور از یک
الگو ( Uوارونه) تاعیت میکند .براساس مدلها برابر جنسیتی ،یک رابطة Uمانند بی بارور و
برابر جنسیتی(در ک و برابر جنسیتی در آموزش) وجود دارد .توسعة اصتصاد از طریق تغییر در
نهادها جامعه باعث کاهش ناابرابر جنسایتی در نهادهاا فردگارا و خاانواده مایشاود .در گاذار
جمعیتی غرب ،تغییر در نهاد خانواده کندتر از نهادها فردگرا بوده است .کاهش نرخ بارور متنااظر
با افزایش صدر زن در درون خانواده بوده است که آنها را صادر به تعیی تعداد دلخواه فرزندان کارده
است .در ایران ،بهرغ محافظت شدید نظا خانواده از سو نهادها حمایتی ،مانند مذهب و فرهنگ،
به علت بیثااتیها اصتصاد از یکسو و دسترسی ارزان و پیشرفته به تکنولوژ پیشگیر از ساو
دیگر در دورة گذار جمعیتی تغییر در برابر جنسیتی در خانواده سریعتر بوده است .ازای رو ،فرایناد
کاهش سطوح بارور نسب به غرب تسریع شده است .کاهش بارور موجب افزایش برابر جنسیتی
در درون نهادها فردگرا (آموزش) و تمای به مشارکت در بازار کار شده است ،ولی بهرغ ای تمای ،
به علت نابسامانیها اصتصاد  ،بیکار زنان در سطح باالیی صرار دارد و باعث شده است کاه زناان و
مردان در انتظار یافت ِ شغ س ازدواج را به تعویق اندازند و درنتیجه بارور و تعداد دلخواه فرزنادان
را کاهش دهند .ای امر میتواند بخشی از روند پرشتاب کاهش بارور در ایاران را (باهرغا افازایش
زنان در س بارور ) تایی کند .بهطور خالصه ،میتوان نتیجه گرفت که در ایاران انتقاال از باارور
باال به بارور زیر سطح جایگزینی متناظر با برابر سریع در نهادها فردگرا (مانناد آماوزش) ،ولای
برابر کمتر در دیگر نهادها فردگرا یعنی مشارکت زنان در بازار کار ،برابر سریع در نهاد خانواده و
برابر ک در نهادها خانوادهگرا بوده است.
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نتای یادشده ،دو داللت سیاستی مه دارد؛ اول :از آنجا که برابار جنسایتی در نهادهاا
فردگرا معکوس نخواهد شد ،برابر بیشتر در نهادها خاانوادهگارا باه افازایش باارور منجار
میشود .بناابرای  ،دخالات هاا سیاساتی بارا بهااود وضاعیت باارور الز اسات .ازایا رو،
مجموعها از سیاستها برا بهاود شرایط در تشکی خانواده ضرور دارد .سیاستهاایی کاه
به حفظ سطح درآمد در دورة ترک موصت شغ بعد از زایمان کمک میکند ،تصمی مادرشادن
را تسهی میکند؛ درحالیکه کاهش منابع مالی ناشی از تولد فرزند ممک است تعداد فرزنادان
را محدود کند .همة ای استراتگ ها باید بر سازش بی کار بازار و زنادگی خاانوادگی تمرکاز
داشته باشد؛ مثالً .1 ،توسعة سیاستها حماایتی مرخصای بااردار  ،توساعة ترتیااا کاار
انعطافپذیر ،مرخصی برا زایمان و فرزنددار  ،سیاست هایی برا تشویق مردان در استفاده از
مرخصی والد ضرور دارد؛ و  .2سیاستها اصتصاد مناسب که بتواند ثاا اصتصااد را از
طریق کاهش نرخ بیکار و تثایت صدر خرید تضمی کند .ادغا موضوعا مربوط به باارور
در درون اهداف جنسیتی و اشتغال نیازمند دورنماایی اسات کاه ارتاااط متقابا بای برابار
جنسیتی ،اشتغال ،مراصات و بارور را ایجاد کند.
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