
 

 

 
 
 
 
 

تت ن  ان  ا ی ا م/ نا مارسال د تان ،۲۰  ة،  ز و ز  ۹۳-۷۱، ۹۴پا
 اشتغال زنان و روند باروري و رشد جمعيت در ايران

 
 1وحيد مهرباني

 چكيده
كنـد كـه   گذاري مناسب در زمينة رفتار باروري و رشد جمعيت ايجـاب مـي  سياست

نقش زنان به خصوص اشتغال آنها به خوبي شناسايي شـود. بـدين منظـور، در ايـن     
شـود كـه   حليل نظري مسأله استفاده ميمقاله از نظرية تقاضا به عنوان مبناي اصلي ت

سازد. از اين رو، اين فرضـيه كـه   مبهم و دو پهلو بودن اثر اشتغال زنان را نمايان مي
اشتغال زنان در ايران تأثير منفي بر باروري و رشد جمعيـت دارد، بـه بوتـة آزمـون     

هـاي  شود. آزمون فرضيه بـه روش تحليـل رگرسـيوني و مبتنـي بـر داده     گذارده مي
شـود.  انجـام مـي   1339-1393استنادي به دست آمده از بانك جهاني براي سالهاي 

تـا   15ساله و  24تا  15نتايج حكايت از اين دارد كه مشاركت زنان (در فاصلة سني 
ساله) در نيروي كار اثر منفي بر باروري دارد اما عامـل كاهنـدة رشـد جمعيـت      65

بـاروري آنهـا كـم     چند اشـتغال زنـان از   نيست. اين يافته داللت بر اين دارد كه هر
كند اما از سوي ديگر احتماًال با كـاهش نـرخ مـرگ و ميـر مـانع از اُفـت رشـد         مي

شود. اين در حـالي اسـت كـه سـهم زنـان در مشـاغل دسـتمزدي غيـر         جمعيت مي
دهد. از اين رو، كشاورزي بر هر دوي باروري و رشد جمعيت اثر مثبت را نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشاغل غير كشاورزي كه با كسب مزد همـراه اسـت، مـانعي بـراي      فعاليت زنان در
 بزرگتر شدن بعد خانوار و تأمين نيازهاي جمعيتي كشور نخواهد بود.

 زنان، اشتغال، درآمد، آموزش، باروري، جمعيت.واژگان كليدي:  

 مقدمه و بيان مسأله
هر چند كه ايـن امـر در    افزايش زاد و ولد به يك دغدغة سياستي مهم در ايران تبديل شده است

برخي كشورهاي صنعتي از قدمت بيشتري برخوردار اسـت. دليـل ايـن توجـه و حساسـيت، بـه       
چالش احتمالي ناشي از كاهش رشـد جمعيـت در آينـده و كمبـود نيـروي انسـاني كـافي و بـه         

شود. دقيقاً احساس چنين خطري اسـت كـه جوامـع    خصوص جوان در حوزة اقتصاد مربوط مي
بخشي براي رشد زاد و ولد واداشته است تا آنجا به اتخاذ سياستهاي معطوف به انگيزشغربي را 

اند كه اين امر به نوبة خود مشكالت كه پا را از آن نيز فراتر گذاشته و اقدام به مهاجرپذيري كرده
 ديگري را برايشان ايجاد كرده است.

همين مسائل در اينجا نيز رسد با كاهش قابل توجه رشد جمعيت در ايران، به نظر مي
هاي آتي معضل پيري جمعيت و تمام رود در دههاي كه انتظار مياند به گونهموضوعيت يافته

هاي بازنشستگي رخ مشكالت مترتب بر آن مانند فشار مالي بر دولت براي تأمين حقوق و بيمه
يب مردم به از اين رو، گرايش به سمت اعمال سياستهاي مشوق رشد جمعيت و ترغ 1دهد.

رسد. در واقع به افزايش افزايش باروري از طريق بزرگتر كردن بعد خانواده موجه به نظر مي
باروري به عنوان مهمترين ابزار جهت جلوگيري از كاهش رشد جمعيت و فائق آمدن بر روند 

بر  شود نه آنكه لزوماً خود افزايش شمار فرزند يك هدف باشد. اين امرنزولي آن نگريسته مي
توان اهداف افزايد زيرا صرفاً با تمركز بر سياستهاي معطوف به باروري نميابعاد مسأله مي

جمعيتي مورد نظر را محقق ساخت چون تولد فرزند ابتداي يك فرآيند است و حال آنكه 
كننده دارند. حتي اگر اهداف مربوط به باروري تأمين شوند، اتفاقات پس از آن نيز نقشي تعيين

امكان هست كه به دليل مرگ و مير نوزادان و كودكان يا حتي مهاجرت، اهداف جمعيتي اين 
 تحقق نيابند و سياستهاي آن با شكست مواجه شوند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) در الگويي نشان دادند كه در پي پير شدن جمعيت، Gonzalez-Eiras and Niepelt, 2012ايراس و نيپلت ( -گونزالز 1

 كند.يابد و سن بازنشستگي كاهش پيدا ميير افزايش ميميزان منابع مالي انتقالي از سوي دولت به خانوارهاي پ



 

 

 

 

 
 73  وند باروري و رشد جمعيت در ايران  اشتغال زنان و ر

 

  

كنندة رشد باروري و جمعيت به طور توأم با اين وصف، شناسايي راهكارها و عوامل تعيين
به ميزان كافي و در جهت مورد نظر بسيار مهم خواهد بود. در واقع، با كنترل اين عوامل مؤثر 

ريزي جامع و كامل به اهداف تعريف شده دست يافت و توان در قالب يك برنامهاست كه مي
جامعه را از معضالت احتمالي آتي دور نگه داشت. يكي از مهمترين عواملي كه بر هر دو جنبة 

ها در نيروي كار است. تا ترديد اشتغال زنان يا مشاركت آنباروري و جمعيت تأثير دارد، بي
دار رواج داشت، موضوع اشتغال زنان زن خانه -آورزماني كه ساختار سنتي خانواده يعني مرد نان

پرداختند و بخشي از زمان موجود خود را به محل بحث نبود زيرا زنان فقط به كار در منزل مي
مهمترين نقشهاي زنان در دادند. يكي از كار در خارج خانه با هدف كسب درآمد اختصاص نمي

آن وضعيت عبارت بود از فرزندآوري و پرورش فرزندان. اما با تغيير ساختار خانواده به حالتي 
شد، كلية وظايف و نقشهاي زنان در داخل منزل در كه ديگر فعاليت زنان به خانه محدود نمي

ور از هر چالشي در سازي با فراغ بال و دتنگنا قرار گرفت به نحوي كه ديگر امكان تصميم
بر است و رابطه با باروري وجود نداشت زيرا فرزندآوري و وظايف بعد از آن در مجموع زمان

نياز به صرف وقت كافي دارد. رهاندن زن از خانه ممكن است به كاهش توان يا حتي انگيزة او 
 ن بكاهد.در داشتن فرزند بيشتر منجر شود و به عالوه از ميزان توجه و سرپرستي فرزندا

شايد اين موضوع مورد پرسش واقع شود كه چرا اشتغال زنان و نه مردان در اين زمينه به بحث 
او يك فرآيند  2و پرورش 1گيرد كه به دنيا آوردن فرزندشود. بحث از آنجا ريشه ميگذارده مي

ن بايد بر است. به عبارت ديگر فرزند محصولي در خانوار است كه براي ايجاد و پرورش آزمان
زمان صرف نمود. عالوه بر نهادة زمان، كاالها و خدماتي نيز بايد براي اين كار تهيه شوند. آنچه در 

داري است. شروع اين مرحله بارداري اين بين اهميت دارد تمايز ميان مرد و زن در انجام امر بچه
تاه، زن شاغل از شود تا هر چند براي مدتي كواست كه مختص زنان است. همين مسأله باعث مي

اي براي اما چنين مسأله 3حرفة خود فاصله بگيرد و لذا دستمزد قابل حصول را از دست بدهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Childbearing 
2 Childrearing 

شود، دستمزد (حقوق) اعطا گردد باز هم دور بودن از بازار حتي اگر در قبال مرخصي زايمان كه به زنان داده مي  3
رود ت اقتصادي تا حدودي از بين ميكار به مثابة يك هزينه خواهد بود چون سرماية انساني زن به دليل عدم مشارك

 مثالً به صورت كم شدن تجربة كاري.
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شوهر وجود ندارد. همچنين پس از تولد فرزند نيز بيشتر بار مسئوليت نگهداري از كودك و 
مادر تحمل هاي نوزادي توسط ها و ايثار براي داشتن فرزند و مراقبت از آن در طول سالهزينه
). اين موضوع به طور تجربي نيز مشاهده شده است كه توليد خدمات 3: 1974، 1شود (شولتزمي

رسد نقش مردان عمدتاً تهية كاالها و خدمات بازاري كودك تحت تسلط زنان است و به نظر مي
 ).92S: 1973، 2ترياست هرچند اين جنبة مسأله همچنان مبهم است (دي

ت باروري و رشد جمعيت همراه با ميزان مشاركت زنان در ايران به بررسي روند تغييرا
به ترتيب  2و  1هاي دهد. شكلخوبي سيماي كلي ارتباط احتمالي بين اين متغيرها را ارائه مي

توان به خوبي كشند. ميروند مشاركت زنان و باروري يا رشد جمعيت را به تصوير مي
گردد كه نرخ روري را در آن مشاهده نمود. مالحظه ميهمبستگي منفي ميان اشتغال زنان و با

مشاركت زنان در كل يك روند صعودي داشته و در مقابل، باروري و رشد جمعيت يك روند 
، مشاركت زنان جهش قابل 1990كامالً نزولي را در ايران تجربه كرده است. از اواسط دهة 
متناظر با آن باروري و رشد جمعيت  توجهي يافت به طوري كه در طول يك دهه دو برابر شد و

 سير نزولي را در پي گرفتند.

 
 . روند نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران. منبع: بانك جهاني1شكل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Schultz 
2  De Tray 
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گري در مورد تأثيرپذيري باروري بر اين اساس، مقالة پيش رو سعي بر آن دارد كه به روشن
مشخص شود آيا ورود روزافزون زنان به و جمعيت از وضعيت اشتغال زنان در ايران بپردازد تا 

بازار كار مانعي در برابر رشد باروري و جمعيت است يا خير. از اين رو، تحقيق حاضر بر اساس 
نظرية تقاضا در پي آزمون اين فرضيه است كه اشتغال زنان به كاهش باروري و رشد جمعيت در 

ي مسألة پيش رو از نظر خواهد شود. بدين منظور در قسمت بعد، مباني نظرايران منجر مي
شناسي شود. سپس روشگذشت. پس از آن نتايج حاصل از تحقيقات پيشين انجام شده مرور مي

هاي به دست آمده ارائه و ها از نظر خواهد گذشت و بعد از آن يافتهتحقيق به همراه معرفي داده
 يابد.صاص ميگيري از بحث اختبندي و نتيجهشوند. قسمت آخر به جمعتحليل مي

 مباني نظري
شود امـا وقتـي   شناسي تحليل ميشناسي و جمعيتهرچند رفتار باروري معموالً در حوزة جامعه
شـود.  آيد، پاي نظرية اقتصادي نيز به بحث باز مـي صحبت از اشتغال زنان و پيامد آن به ميان مي

زيرا اضافه شدن يـك   دليل اين است كه ريشة مسأله در الگوي تخصيص زمان توسط افراد است
هاي زنان كه همانا كار در خارج از منزل است سبب تقسيم شـدن   بعد جديد به مجموعه فعاليت

شود و فرد (زن) بايد در مورد تخصيص زمـان و منـابع   هاي بيشتري ميكل زمان موجود به زمينه
 گيري كند.بين آنها تصميم

ر قالب الگويي از تخصيص زمان تحليل ، اقتصاددانان رفتار فرد را د1960تا قبل از دهة 
كردند كه انتخاب فقط بين فراغت و كار در بازار وجود داشت و صرف وقت به امور منزل  مي

)، فعاليتهاي خانگي نيز به اين الگو اضافه 1965( 1شد. پس از مقالة برجستة بكرناديده گرفته مي
داري است. در اين حالت كار در بازار شد كه دربرگيرندة تمام كارهاي داخل منزل از جمله بچه

(اشتغال) رقيب كار در خانه است به طوري كه پرداختن به اشتغال و صرف زمان و انرژي در 
آن، توجه به فعاليتهاي داخل خانه از جمله فرزندآوري و توجه به تغذيه و پرورش آنها را با 

خصوص ر داشته كه ورود زنان بهتوان انتظاكند. بر اين اساس، ميمحدوديت بيشتري مواجه مي
اند به عرصة كار و اشتغال به كاهش كار خانگي آنها منجر شود كه يكي از آنهايي كه متأهل

 توان كاهش باروري دانست. مهمترين مصاديق آن را مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Becker 
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توان از الگوي تخصيص زمان در جهت تأثير اشتغال زنان بر ميزان با وجود اين كه مي
ا رهنمود اين ديدگاه صرفاً يك حدس و احتمال قوي است نه يك نتيجة باروري بهره جست ام

توانند با كاستن از توان چنين استدالل كرد كه زنان شاغل ميقطعي زيرا بر اساس همين الگو مي
بيني زمان فراغت، كمبود زمان براي پرداختن به امور خانه و فرزندان را جبران نمايند و لذا پيش

بر باروري صحت نداشته باشد. در اين ارتباط نظرية تقاضا در رفتار مصرف اثر منفي اشتغال 
 تواند تحليل مسألة پيش رو را تكميل كند.كننده مي

) از پيشگامان تحليل نظري اثر مشاركت زنان در نيروي كار بر باروري در 1973( 1ويليس
ا از مكاتب اقتصادي كلمبي-گذار الگوي شيكاگو) كه پايه1960قالب الگوي تقاضاست. بكر (

باروري است ادعا دارد كه نظرية تقاضا براي كاالهاي مصرفي بادوام چارچوب مناسبي در 
). در اين خط فكري، رويكرد تقاضا محور 211: 1960تحليل تقاضا براي فرزند است (بكر، 

ي دهد. اساس اين تحليل چنين است كه فرزند نيز همانند كاالهاي اقتصادبحث را تشكيل مي
توان شوند كه مياي ميداراي قيمت است. در واقع، والدين بابت هر فرزند خود متحمل هزينه

يابد. از آن را بهاي فرزند تلقي كرد. طبق نظرية تقاضا، با افزايش قيمت مقدار تقاضا كاهش مي
شود كه قيمت فرزند براي زنان شاغل بيش از زنان غير شاغل است. توضيح طرفي ادعا مي

ترين تبيين از افزايش قيمت نسبي فرزندان بر هزينة فرصت زمان چنين است كه معمول مطلب
هاي كاال و زمان هستند در اختيار زنان تمركز دارد. فرزندان جهت پرورش و رشد نيازمند نهاده

كند. در اين بين نهادة زمان ها بستگي پيدا ميو بدين ترتيب قيمت فرزندان به قيمت اين نهاده
د براي زنان در به دنيا آوردن و پرورش كودكان در كانون توجهات قرار دارد. از آنجا كه موجو

برتر هستند و به زمان بيشتر مادر شود كودكان در مقايسه با ساير كاالهاي مصرفي زمانفرض مي
رد مو 2احتياج دارند، بنابراين هزينة فرصت زمان زنان به عنوان يك عامل بسيار مهم در اثر قيمتي

 ).303: 1988، 3توجه است (ايسترلين
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كند يا به بياني اكنون بحث اين است كه هزينة فرصت والدين به اخص زنان چگونه تغيير مي
ترين عامل مورد توجه در سنجش هزينة كنند؟ مهمديگر چه عواملي هزينة فرصت را تعيين مي

كه يك زن به ازاي هر واحد دهد است. اين نرخ نشان مي نرخ دستمزدفرصت والدين (زنان)، 
كند. هرچه نرخ دستمزد باالتر باشد، صرفنظر زمان عرضة كار در بازار چه ميزان عايدي دريافت مي

تر خواهد بود. بنابراين وقتي نرخ دستمزد زنان افزايش كردن از هر واحد زمان عرضة كار پرهزينه
الدگري بر عهدة مادران است لذا در اين يابد، از آنجا كه پيشتر نيز اشاره شد كه بيشتر بار ومي

شرايط اضافه نمودن به تعداد فرزندان هزينة فرصت بيشتري را براي آنها در پي خواهد داشت و از 
تر زنان در توان مقايسة دستمزد باالتر يا پايينرود. با اين وصف، مياين رو قيمت فرزند باالتر مي

توان ن يا نبودن آنها در نظر گرفت. از اين رو، به سادگي ميبازار كار را معادل با مقايسة شاغل بود
نتيجه گرفت كه به دليل باالتر بودن هزينه فرصت فرزندداري براي زنان شاغل در مقايسه با زنان 

دار، اشتغال زنان موجب افزايش قيمت فرزند شده و لذا تقاضاي زنان شاغل براي صرفاً خانه
) در قالب الگويي 1989( 1دهد. بر مبناي همين ايده بود كه ارميخداشتن فرزند اضافي را كاهش مي

 اثري منفي بر اندازة خانواده دارد. 2نظري نشان داد كه قيمت نگهداري فرزند
راجع است. بر اين اساس، اگر  3اما نظرية تقاضا رهنمود ديگري نيز دارد كه به اثر درآمدي

شود. اين موضوع نيز تقاضا براي آن كاال هم زياد ميكااليي معمولي باشد، با افزايش درآمد فرد 
كند كه با وضعيت اشتغال زنان ارتباط دارد. زني كه در بازار كار حضور دارد، درآمدي كسب مي

يك زن غير شاغل به آن دسترسي ندارد. بنابراين اشتغال به توان اقتصادي زن و خانواده در 
تواند اثر مثبتي بر باروري داشته باشد. اما ين حيث ميافزايد و لذا از اداشتن فرزند بيشتر مي

كند. درآمدي كه زنان از بازار كار توجيهي در اين زمينه وجود دارد كه اين اثر مثبت را انكار مي
آورند ممكن است صرف بهبود كيفيت آموزش و سالمت فرزندان شود نه آنكه به به دست مي

ن ادعا در تفاوت رجحانهاي مرد و زن در هزينه كردن افزايش تعداد آنها منجر شود. دليل اي
هاي در اختيار مردان، درآمد يا درآمد نهفته است بدين صورت كه در مقايسه با درآمد يا دارايي

زنان مخارج مربوط به آموزش، سالمت، تغذيه و ساير مخارج نافع براي زنان و كودكان  دارايي
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). همچنين 2003، 3؛ دافلو1997، 2؛ توماس1997،  1ويلزدهد (الندبرگ، پوالك و را افزايش مي
افزايش درآمد (غير دستمزدي) زنان به نرخ حيات و بقاي باالتر كودكان و بهبود بيشتر سالمت 

). در هر صورت موضوع اثر درآمدي اشتغال زنان كمي 1990شود (توماس، كودكان منتهي مي
 زند.آن كنار ميرسد كه آزمون تجربي پرده از مبهم به نظر مي

مطلب اخير دربارة عدم اثر مثبت درآمد زنان شاغل بر ميزان باروري يك رهنمود بسيار 
ظريف اما مهم در پي دارد. اگر اين موضوع صحت داشته باشد كه زنان شاغل درآمد خود را 

ود بجاي آنكه صرف تعداد بيشتري فرزند كنند به افزايش كيفيت يا سرماية انساني فرزندان موج
گر اين است كه اشتغال زنان در مجموع (با لحاظ دو اثر قيمتي و دهند بيانخود اختصاص مي

درآمدي) اثر منفي بر ميزان باروري دارد اما با بهبود وضعيت سالمت فرزند، از نرخ مرگ و مير 
اثر كاهد و از اين مجرا اثر مثبت بر رشد جمعيت دارد. حال اين مطلب كه نوزادان و كودكان مي

كل اشتغال زنان بر رشد جمعيت چه خواهد بود بستگي به اين دارد كه بزرگي اثر منفي آن بر 
باروري و نرخ مرگ و مير كودكان نسبت به يكديگر چگونه باشد. اگر اثر اشتغال بر كاهش 

 رود اشتغال زنان اثر منفي (مثبت)تر از اثر منفي آن بر باروري باشد، انتظار ميمرگ و مير قوي
بر باروري (رشد جمعيت) داشته باشد. اما اگر اثر مربوط به كاهش مرگ و مير چندان قوي 

توان اشتغال زنان را مانعي در برابر هر دوي باروري و رشد جمعيت نباشد، در آن صورت مي
دهد. تلقي كرد. اين موضوعي است كه تحقيق در مورد آن موضوع اصلي مقاله را تشكيل مي

ة تقاضا الگوي نظري مورد استفاده در اين پژوهش به منظور تحليل اثر اشتغال بنابراين، نظري
دهد. از اين رو، فرضية تحقيق و تصريح الگوي تجربي بر اساس نظرية تقاضا زنان را تشكيل مي

 شود.بيني برآمده از آن ارائه ميو پيش

 مطالعات پيشين  
ثر اشتغال زنان يا مشاركت اقتصادي آنها برخي محققان داخلي و خارجي به طور كامل يا جزئي ا

بر باروري را مورد تحقيق قرار دادند كه بررسي و مرور اين مطالعات تصويري از وضعيت پديدة 
 دهد.مد نظر را ارائه مي
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) در پي مشخص ساختن جهت رابطة علّي ميان مشاركت 1389موسايي، مهرگان و رضايي (
تا  1980ي خاورميانه و شمال آفريقا را در فاصلة سالهاي زنان در نيروي كار و باروري، كشورها

به عنوان نمونه انتخاب كردند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه يك رابطة علّي دوطرفه  2004
-وجود دارد؛ به اين معنا كه افزايش نرخ باروري موجب كاهش مشاركت زنان در نيروي كار مي

 يابد.نان، نرخ باروري كاهش ميشود و از سوي ديگر، با افزايش اشتغال ز
اي به مقايسة ميزان فعاليت كاري زنان شاغل و ) در مطالعه1392قاضي طباطبايي و مهري (

سال سن) در مناطق شهري ايران  7غير شاغل بر حسب تعداد فرزندان وابسته (داراي كمتر از 
 يك داراي دقيقه؛ 6 و ساعت 3 فرزند، فاقد شاغل زنان داد كه نشان آنها پژوهش پرداختند. نتايج

از  بيشتر دقيقه 29 و ساعت يك وابسته، فرزند 2 داراي و دقيقه؛ 42 و ساعت يك وابسته، فرزند
 فرزندانِ تعداد بر شدن افزوده با كه توان گفتمي كنند. درواقع،مي كار خود غيرشاغل همتايان

 .شودمي كاسته نيز شاغل زنان مضاعف مسئوليت بار از ميزان وابسته
اجتماعي بر باروري در ايران را با  -اي از عوامل اقتصادي) تأثير مجموعه1395افشاري (
مورد بررسي قرار داد. يكي از نتايج قابل  1385-91هاي استاني در فاصلة سالهاي استفاده از داده

تيجه را توجه اين تحقيق اين بود كه مشاركت اقتصادي زنان اثر مثبتي بر باروري دارد. او اين ن
 دالّ بر غالب بودن اثر درآمدي بر اثر جانشيني دانست.

) در ضمن بررسي رابطة وضعيت اقتصادي با باروري، از اطالعات زنان 1963( 1فريدمن
سالة آمريكايي استفاده كرد. او در مطالعة خود اثر اشتغال زنان را  39تا  18سفيدپوست متأهل 

هاي كار زن از زمان اي كه ميزان اشتغال را با تعداد سالنيز مورد توجه قرار داده بود به گونه
ازدواج سنجيده بود. نتايج مطالعة او نشان داد كه هر چه تجربة شغلي زنان بيشتر باشد، تعداد 

 فرزندان آنها كمتر خواهد بود.
) نيز در پي مطالعة باروري و تنظيم خانواده در كشور پورتوريكو، متغير 1969( 2شولتز
-ساله يا مسن 14ها وارد نمود. اين متغير عبارت بود از درصد زنان زنان را در رگرسيون فعاليت

هاي غير نظامي مشغول به كار بودند. در تمام شش رگرسيون اولية برآورد شدة تر كه در حرفه
 او، اشتغال زنان اثر منفي و معناداري بر نرخ زاد و ولد داشت.
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هاي مختلف يك ش كشيدن اين مسأله كه حتي در قسمت) با پي2009( 1مامولو و پرسكاوتز
اي) متفاوت باشد، كشور ممكن است اثر مشاركت زنان بر باروري (به دليل ناهمگوني منطقه

هاي مطالعة خود را با توجه به مناطق مختلف دو كشور ايتاليا و اتريش انجام دادند. آنها از داده
منطقة ايتاليا  20براي  1977-2006هاي دورة ز دادهبراي نه منطقة اتريش و ا 1974-2007دورة 

استفاده كردند. براي اين محققين محرز گرديد كه رابطة منفي باروري و مشاركت زنان در ايتاليا 
 2000هاي گذشته بوده اما اخيراً اين رابطه مثبت شده است. در اتريش نيز از سال مربوط به دهه

ر اساس شواهد رگرسيوني در هر دو كشور در مجموع دورة رابطة مذكور مثبت بوده است. اما ب
 مورد مطالعه، رابطة منفي از سوي مشاركت زنان بر باروري وجود داشته است.

 21در  1998تا  1965) روندهاي باروري و مشاركت زنان را از 2000( 2بروستر و ريندفاس
مثبت بين اين دو متغير صرفاً گيري رابطة كشور صنعتي تحليل كردند. آنها نشان دادند كه شكل

) است. شواهد آنها حاكي از وجود رابطة مثبت در 1998يك پديدة جديد (دو دهة منتهي به 
 است. 1970و رابطة منفي در  1996سال 

) تغييرات نرخ باروري كل و نرخ مشاركت زنان در كشورهاي عضو 2002( 3آن و ميرا
را صرفاً بر اساس روند  1970-95هاي ل سالهاي اقتصادي در خالسازمان توسعه و همكاري

متغيرهاي مذكور بررسي كردند. اين مطالعة بين كشوري حكايت از آن داشت كه در طول دهة 
رابطة منفي ميان اين دو متغير وجود داشته است اما از اواخر  1980و نيز تا اوايل دهة  1970
 اين همبستگي مثبت و معنادار شده است. 1980دهة 

ثباتي ) تحقيق خود را به بررسي رابطة علّي و بي2004(4ارت، كوگل و پرسكاوتزانگله
پارامتري در بلندمدت ميان باروري و اشتغال زنان اختصاص دادند. در اين مطالعه از مقايسة بين 

استفاده شد.  1960-2000هاي سري زماني در سطح كالن در دورة زماني كشوري بر اساس داده
بارت بودند از: فرانسه، آلمان غربي، ايتاليا، سوئد، بريتانيا و اياالت متحده. كشورهاي نمونه ع

يافتة اين تحقيق چنين بود كه رابطة علّي از هر دو سمت وجود دارد به اين صورت كه تا اواسط 
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يك رابطة منفي و معنادار ميان دو متغير برقرار بوده است اما بعد از آن تبديل به  1970دهة 
تر شده است. محققان اين واقعيت را سازگار با اين فرضيه معني و ضعيفمنفي، بي يارابطه

دانستند كه تغييرات نهادي مانند تغيير در ميزان دسترسي به پرورش كودك و طرز برخورد با 
 مادران شاغل ناسازگاري ميان اشتغال زنان و پرورش كودك را كاهش داده است.

تقابل ميان اشتغال زنان و تقاضاي آنها براي فرزند، مسألة عالوه بر احتمال وجود رابطة م
ديگري وجود دارد كه ممكن است آن نيز نقش اشتغال مادران به مثابة قيمت در تقاضا براي 

هايي براي وظايف مادري در فرزند را مخدوش كند. اين مسأله اشاره دارد به وجود جانشين
ران منزل، پرستاران كودك، غذاهاي آماده، وسايل خانواده. گسترش مراكز نگهداري كودك، كارگ

هاي كنند و بسياري از مثالنوظهوري كه امور منزل مانند طبخ غذا و نظافت خانه را تسهيل مي
توانند اثر منفي اشتغال  مادران بر باروري را ضعيف كنند. ديگر، همه عواملي هستند كه مي

تا مادران داراي فرزندان كم سن و سال مشاركت رسد كه ديگر نياز نيست بنابراين به نظر مي
،  1خود در نيروي كار را به همان ميزان زنان چند دهة پيش محدود كنند (هاتز، كلرمن و ويليس

هايي در حمايت از ). همچنين در برخي كشورها به خصوص در اروپا، سياست291: 1997
داري و اشتغال مادران بوده ميان بچه اند كه هدف آنها كاهش ناسازگاريمادران شاغل اتخاذ شده

تر والدين، دسترسي بيشتر به مراقبت از كودك، تر و سخاوتمندانهاست مانند: مرخصي راحت
). در 126: 2005، 2تر و مشاغل پاره وقت (بوئري، دلبوكا و پيساريدسساعات كاري منعطف

اند كه از ناسازگاري ميان دهبراي اين هدف اتخاذ ش 3»هاي دوستدار خانوادهسياست«واقع اين 
 فعاليت بازاري زنان و انجام وظايف خانوادگي بكاهند.

رسد كه باور به اثر منفي اشتغال زنان بر باروري چندان هم از جزميت و بنابراين به نظر مي
قطعيت برخوردار نيست و حتي ممكن است در جهان واقعي رابطة مثبت از سمت اشتغال به 

هاي اخير در زمينة الگوي د. چنين رابطة مثبتي غير مستند هم نيست. بررسيباروري مشاهده شو
، عالمت رابطة 1980دهد كه از اواسط دهة رفتاري باروري و مشاركت اقتصادي زنان نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Hotz, Klerman and Willis 
2  Boeri, Del Boca and Pissarides 
3  Family friendly policies 
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از منفي به مثبت تغيير يافته است و بر نوسان آن افزوده  1ميان اين دو متغير به صورت بين كشوري
تر باروري برخوردارند (مانند اسپانيا، ان مثال كشورهايي كه اكنون از سطوح پايينشده است. به عنو

كنند و در ايتاليا و يونان) در عين حال سطوح پاييني از مشاركت زنان در نيروي كار را تجربه مي
اند (مانند فرانسه و دانمارك) نرخ مشاركت نقطة مقابل، كشورهايي كه داراي سطوح باالتر باروري

 ). 126-125: 2005نسبتاً بااليي براي زنان دارند ( بوئري، دلبوكا و پيساريدس، 
پژوهش حاضر از وجوه تمايزي با ساير مطالعات معرفي شده برخوردار است. هيچكدام از 
مطالعات بطور همزمان به دو مقولة باروري و رشد جمعيت نپرداخته است و اين موضوع را 

ت زيرا اطالع از وضعيت باروري لزوماً تصوير روشني از تحوالت توان يك ضعف آنها دانسمي
دهد. اين در حالي است كه تحقيق پيش رو سعي بر رفع اين خأل دارد. جمعيتي ارائه نمي

كند در همچنين اين مطالعه  يك تحليل كالن در رابطه با موضوع براي كل كشور را ارائه مي
اند اند يا اگر هم براي ايران انجام گرفتهوري انجام شدهحالي كه بيشتر مطالعات ديگر يا بين كش

هاي جديدتر اند. به عالوه، اين تحقيق شواهدي برگرفته از دادهبه مناطق شهري اختصاص يافته
 گيرد.تر را دربر مياي بلندمدتو براي دوره

 هاشناسي تحقيق و دادهروش
گر ذواالبعاد بـودن آن  نة باروري و جمعيت بيانهاي نظري مربوط به پيامد اشتغال زنان در زمي بحث

شـود و در شـرايطي ديگـر    است. از طرفي شاغل بودن زنان در شرايطي به كاهش باروري منجر مي
تواند آن را افزايش دهد. اين ابهام در مورد وضعيت تأثيرپذيري جمعيت يك جامعه نيـز وجـود   مي

نتايج يكساني در رابطة ميان متغيرها مشاهده نشـود   رود در جوامع مختلفدارد. از اين رو انتظار مي
انجامـد.  اجتماعي به تفاوت در آثار اشـتغال زنـان مـي    -زيرا وجوه افتراق جوامع از لحاظ اقتصادي

 رسد تنها راه پي بردن به مسألة تحقيق انجام آزمون تجربي است.بنابراين به نظر مي
شود تا از هاي استنادي استفاده ميدادهبدين منظور، از روش تحليل رگرسيوني بر اساس 

طريق بررسي عالئم ضرايب متغيرها و معناداري آنها، در مورد آزمون فرضيه قضاوت شود. در 
) 1393تا  1339( 2014تا  1960هاي هاي ساالنه براي ايران در فاصلة سالاين راستا، از داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Cross-country 
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هاي مورد استفاده از نوع سري ه است. دادهاخذ شد 1ها از بانك جهانيشود. تمام دادهاستفاده مي
زماني هستند. از اين رو، به منظور جداسازي اثر زمان، از متغير روند نيز به عنوان يك متغير 

شود تا تغييرات ناشي از صرفاً گذر زمان مربوط به ساير متغيرها را در خود توضيحي استفاده مي
 تري از اثر متغيرهاي مستقل حاصل شود.گرايانهجاي دهد و از اين طريق، نتايج واقع

دهد، اساس الگوي تجربي به نظرية تقاضا كه مباني نظري بحث پيش رو را تشكيل مي
منظور ارائة شواهد و آزمون فرضيه است. به عبارت ديگر، تابع تقاضا براي باروري و رشد 

رد نظر، در مورد آثار شود كه با در نظر گرفتن متغيرهاي وابسته و مستقل موجمعيت معرفي مي
 گيرد.) مد نظر قرار مي1شود. بدين منظور معادلة (اشتغال زنان قضاوت مي

)1(                                                                        U,ED,IN,G,FEfY   

ت كه شامل دو متغير نرخ باروري كل و برداري از متغيرهاي وابسته اسY)، 1در معادلة (
 FEشود. منظور از نرخ باروري كل، تعداد تولدها به ازاي هر زن است. رشد جمعيت مي

شود و متغيرهاي اصلي برداري از متغيرهاي مستقل است كه به وضعيت اشتغال زنان مربوط مي
گيرد. اين بردار چهار متغير را دربر شود را دربر ميالگو كه آزمون فرضيه بر اساس آنها انجام مي

 64تا  15ساله در نيروي كار، مشاركت زنان  24تا  15اند از: مشاركت زنان گيرد كه عبارتمي
ساله در نيروي كار، نرخ بيكاري زنان و سهم زنان در مشاغل دستمزدي در بخش غير 

گر اعتبار يا رد شود كه اثر آنها بيانمي كشاورزي. اين بردار متغيرهاي اصلي تحقيق را شامل
فرضيه است. دليل انتخاب چند متغير براي اشتغال زنان، بررسي وضعيت اين عامل در حالتهاي 

 تري از موضوع به دست آيد.مختلف است تا از اين طريق شناخت بهتر و كامل
وامل بر متغيرهاي وابسته عالوه بر متغيرهاي اصلي، متغيرهاي كنترل به منظور ثبت آثار ساير ع

شوند. فقدان متغيرهاي كنترل شواهد غير دقيق و غلطي از اثر اشتغال زنان را نيز در نظر گرفته مي
نرخ رشد توليد (درآمد)  Gشوند. عامل به نمايش خواهد گذاشت. اين متغيرها در ذيل معرفي مي

توضيحي اين است كه طبق ناخالص داخلي است. دليل گزينش اين عامل به عنوان يك متغير 
كنندة مقدار تقاضاست. بر اساس توصيفي كه از اثر درآمد بر نظرية تقاضا، درآمد از عوامل تعيين

توان انتظار داشت كه اين متغير اثر مثبتي داشته باشد. هرچه كشور باروري و رشد جمعيت شد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 World Bank 
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كه اين امر موجبات افزايش  شوداز لحاظ اقتصادي بيشتر رشد كند، درآمد خانوارها بيشتر مي
 IN) با 1آورد. تورم، متغير مستقل ديگري است كه در معادلة (باروري و جمعيت را فراهم مي

شود. بر اساس مباني نظري مسأله، قيمت فرزند اثر منفي بر ميزان باروري دارد. از آنجا مشخص مي
شود، انتظار ن يك فرزند اضافي ميهاي زندگي از جمله هزينة داشتكه تورم منجر به افزايش هزينه

 رود باروري و رشد جمعيت از تورم موجود در جامعه تأثير منفي بپذيرد.مي
توان آن را ناديده گرفت. آموزش عاملي ) متغير مهم ديگري است كه نميEDآموزش زنان (

ن كند. وقتي سطح آموزش به خصوص براي زنااست كه هزينه فرصت داشتن فرزند را زياد مي
يابد و از هاي بازاري پيش روي فرد (زن) افزايش مي كند، چون از يكسو فرصتافزايش پيدا مي

بر است، داشتن فرزند بيشتر معادل با پذيرفتن سوي ديگر، پرورش فرزند فعاليتي بسيار زمان
هرچه سرماية انساني (از طريق آموزش) بيشتر «درآمد صرف نظر شدة بيشتري است زيرا 

). بنابراين زناني كه از 6: 1993(بكر، » شودد، درآمد صرف نظر شده نيز زياد ميانباشت شو
اند. اين موضوع به طور سطح آموزش باالتري برخوردارند، متمايل به داشتن فرزندان كمتري

 2)، هندا1992( 1)، سندر1392تجربي توسط محققان مختلفي مانند احمديان و مهرباني (
) و 2010( 5)، بكر، سينيرال و وسمن2008( 4)، اُسيلي و النگ2001( 3)، درز و مورثي2000(

گيري آموزش زنان در اين تحقيق، از ) تأييد شده است. به منظور اندازه2011( 6برند و ديويس
 شود.نرخ ناخالص ثبت نام در مقطع دبيرستان استفاده مي

بطور جداگانه به آن  از عوامل ديگري كه بر باروري تأثيرگذار است و در برخي مطالعات
شود كه سبك توان به شهرنشيني اشاره كرد. سكونت در شهرها سبب ميتوجه شده است، مي

اي زندگي، افراد را به سمت تعداد كمتر فرزند سوق دهد زيرا نوع مشاغل در شهرها به گونه
رورت دارد سازد. در روستا ضاست كه نياز به داشتن فرزند زياد جهت ادارة امور را برطرف مي

كه تمام اعضاي خانوار در دامداري و زراعت مشاركت كنند و لذا به وجود فرزندان بيشتر نياز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sander 
2 Handa 
3 Dreze and Murthi 
4 Osili and Long 
5 Becker, Cinnirella and Woessmann 
6 Brand and Davis 
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هاي زندگي در شهر بيش از روستاست گونه نيست. عالوه بر اين، هزينهاست. اما در شهرها اين
انتظار  شود. پسكه اين ويژگي نيز به تمايل كمتر فرزندآوري توسط خانوارهاي شهري منجر مي

) 1رود كه شهرنشيني تأثير منفي بر باروري يا رشد جمعيت داشته باشد. اين متغير در معادلة (مي
 شود.مشخص مي Uبا نماد 

 هايافته
نتـايج   2و  1شـود. جـداول   هاي مختلف رگرسيوني تخمين زده مـي ) در قالب تصريح1معادلة (

، از 1دهنـد. در جـدول   لي را ارائه ميتخمين معادالت رگرسيوني به روش حداقل مربعات معمو
و  1شود كه در معادالت نرخ باروري كل در جايگاه متغير وابسته استفاده شده است. مالحظه مي

دهـد بـا افـزايش    ، متغير مشاركت زنان از اثر منفي و معناداري برخوردار اسـت كـه نشـان مـي    2
ساله) از ميزان بـاروري   64تا  15له و سا 24تا  15حضور زنان در بازار كار (در هر دو بازه سني 

توان نتيجه گرفت كه بر اساس نظريـة تقاضـا، اثـر قيمتـي     شود. با توجه به اين يافته ميكاسته مي
اشتغال زنان بر اثر درآمدي ناشي از كار زنان غالب است. به عبارت ديگر، درآمدي كه زنان وارد 

افزايش بعد خانواده داشته باشـد در حـالي كـه    كنند آنچنان قوي نيست كه گرايش به خانواده مي
تري دارد و لذا داري اثر قويفقدان زنان در منزل به دليل اشتغال و هزينه فرصت پرداختن به بچه

انجامد. نكتة حائز اهميت اين است كه اشـتغال زنـان   در مجموع اشتغال زنان به باروري كمتر مي
ساله اثر بزرگتري بر كاهش باروري  64تا  15بازه سني ساله در مقايسه با  24تا  15در بازه سني 

هـاي ضـد   دهد كه اشتغال در بين زنان بسيار جـوان بيشـتر بـر انگيـزه    دارد. اين مطلب نشان مي
از نرخ بيكاري زنان اسـتفاده شـده اسـت     3تر. در معادلة بارداري مؤثر است تا در بين زنان مسن

از  4اثـر معنـاداري از لحـاظ آمـاري نـدارد. در معادلـة       كه به رغم منفي بودن ضريب اين متغير، 
، متغير سهم زنان از مشاغل دستمزدي در بخش غير كشاورزي جانشين شده است. اين 1جدول 

دهد. اين يافته حاكي از آن است كه حضور هرچـه بيشـتر   متغير اثر مثبت و معناداري را نشان مي
شـود، بـا   هـاي صـنعتي و خـدماتي مـي    شـغل زنان در مشاغل غير كشاورزي كه در واقع شـامل  

گر نكتة ظريفـي اسـت. مشـاغل غيـر كشـاورزي      فرزندآوري بيشتر تنافر ندارد. اين موضوع بيان
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عمدتاً در مناطق شهري و صنعتي متمركز هستند. در چنين مناطقي، امكانات الزم براي نگهداري 
-توانند فعاليـت شـغلي و بچـه   تر ميفرزند در عين شاغل بودن مهياتر است و زنان شاغل راحت

هـاي  داري را با هم هماهنگ كنند اما در مناطق كشاورزي (روستايي) كه حضور زنان در فعاليت
تر است، امكانـات كـافي و سـازگار    شغلي از قبيل كشت و زرع، دامداري و صنايع دستي پررنگ

 1معادالت رگرسـيوني  با زندگي خانوادگي وجود ندارد. از اين رو، هرچند طبق نتايج حاصل از 
، مشاركت زنان اثر منفي بر باروري دارد اما مشاغل غيـر كشـاورزي سـازگاري    1در جدول  2و 

 دهند.بيشتري با باروري را نشان مي
تأثير بودن رشد توليد ناخالص داخلي و تورم بر باروري گر بيبررسي اثر ساير متغيرها بيان

اي نيست كه از رشد اقتصادي و رشد باروري پديده توان گفت كهدر ايران است. بنابراين مي
اند كه اثر منفي آنها بر ها تأثير بپذيرد. در مقابل، آموزش زنان و ميزان شهرنشيني عوامليقيمت

، ضريب اين دو متغير عالمت منفي 1باروري محرز است زيرا در تمام چهار رگرسيون جدول 
ن يافته مطابق با انتظار بوده و گوياي اين است كه با دارد و از لحاظ آماري نيز معنادار است. اي

 شود.افزايش سطح آموزش زنان و گسترش شهرنشيني در ايران، از نرخ زاد و ولد كاسته مي
 2يابد كه در جدول بخش ديگر نتايج به اثر متغيرهاي مستقل بر رشد جمعيت اختصاص مي

ثر منفي هر دو متغير مشاركت زنان در نيروي قابل رؤيت است. نكتة حائز اهميت، معنادار نبودن ا
گر اين است كه ). اين مطلب بيان3تا  1هاي كار و نرخ بيكاري بر رشد جمعيت است (رگرسيون

دليل اين امر  1هرچند اشتغال زنان بر باروري اثر منفي دارد اما مانعي براي رشد جمعيت نيست.
مير نوزادان و كودكان دارد. ممكن است شاغل  شايد اثري باشد كه اشتغال زنان بر ميزان مرگ و

كه اين امر  2بودن زنان و درآمد ناشي از آن عاملي در جهت بهبود معيشت و توجه به فرزندان باشد
اي كه اثر كل بر رشد جمعيت از لحاظ آماري گونهكند بهاثر منفي بر باروري را تاحدي خنثي مي

كنند نه اينكه آمد خود را بيشتر صرف سالمت فرزندان ميرسد زنان درشود. به نظر ميمعني ميبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از پس هاسال كودكان ريم و مرگ ةديپد رايز است تيجمع رشد از زيمتما يبارور ةمقول كه است نيا منظور  1
 .يبارور نرخ در نه شوديم منعكس تيجمع رشد در تولد،

 به كه) 1394( يمهربان مانند دارند مطلب نيا عكس از تيحكا اهداتمش يبرخ. است احتمال كي تنها نيا البته  2
 .دست يافت كودكان وزن بر زنان اشتغال يمنف اثر
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آن را براي تعداد بيشتري فرزند اختصاص دهند. اين امر به بهبود سالمت و بقاي بيشتر فرزندان 
انجامد كه حاصل آن عدم كاهش رشد جمعيت در پي شاغل شدن زنان است. سهم زنان از مي

شود. در مشاهده مي 1دارد، مانند آنچه در جدول مشاغل غير كشاورزي در اينجا نيز اثر مثبت 
اي براي تواند دغدغهمجموع بايد اذعان داشت كه پرداختن زنان به كار در خارج از خانه نمي

تر زنان در بازار كار توان براي حضور پررنگاهداف جمعيتي كشور ايجاد كند و لذا تا حدودي مي
هاي اقتصادي با اطمينان بيشتر به اجرا درآيند و هم در تاي كه هم سياسگونهريزي كرد، بهبرنامه

 عين حال آسيبي به رشد جمعيت مورد نياز جامعه وارد نيايد.
متفاوت با آن چيزي است كه در مورد باروري وجود  2اثر متغيرهاي كنترل در جدول 

است كه دهد كه گوياي اين مطلب داشت. رشد اقتصادي اثر مثبت بر رشد جمعيت را نشان مي
كند. همچنين است اثر آموزش زنان. اثر مثبت رشد درآمد جامعه به رشد جمعيت آن كمك مي

توان توضيح داد كه برخورداري زنان از تحصيالت باالتر، عامل مهمي گونه ميعامل اخير را اين
 و از اين مجرا نرخ مرگ و مير آنها 1براي وضعيت بهتر بهداشت و سالمت فرزندان خواهد بود

دهد كه اين نيز به نوبة خود اثر منفي آموزش بر باروري را خنثي كرده و در كل اثر را كاهش مي
 كند.مثبت آموزش زنان بر رشد جمعيت را ايجاد مي

 هاي مشاركت زنان در نيروي كار بر باروري. متغير وابسته: نرخ باروري كل. تأثير شاخص1جدول 

 متغيرهاي مستقل
 رگرسيونها

1 2 3 4 

 جزء ثابت
*2/32 
)7/2( 

*9/28 
)6/3( 

*2/40 
)9/3( 

*1/46 
)02/5( 

 ساله در نيروي كار 24تا  15مشاركت زنان 
*061/0- 
)019/0( 

   

  ساله در نيروي كار 64تا  15مشاركت زنان 
*059/0- 
)018/0( 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد كه سطح آموزش والدين (تعداد سالهاي تحصيل) اثر مثبتي بر قد و وزن ) نشان مي1394. مطالعة مهرباني ( 1
 فرزندانشان دارد.
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 ه: نرخ باروري كلهاي مشاركت زنان در نيروي كار بر باروري. متغير وابست. تأثير شاخص1دول ادامه ج

 متغيرهاي مستقل
 رگرسيونها

1 2 3 4 

 -009/0   نرخ بيكاري زنان
)015/0(  

    سهم زنان در مشاغل غير كشاورزي
***027/0 

)014/0( 

 002/0 رشد اقتصادي
)005/0( 

002/0 
)005/0( 

001/0- 
)004/0( 

0004/0 
)007/0( 

 نرخ ثبت نام زنان در دبيرستان
*045/0- 
)006/0( 

*045/0- 
)007/0( 

*025/0- 
)005/0( 

**022/0- 

)008/0( 

 -001/0 تورم
)001/0( 

001/0- 
)001/0( 

0008/0 
)001/0( 

013/0- 
)01/0( 

 شهرنشيني
*682/0- 
)081/0( 

*608/0- 
)104/0( 

*93/0- 
)1/0( 

*09/1- 
)15/0( 

 روند زمان
*43/0 
)04/0( 

*4/0 
)05/0( 

*57/0 
)06/0( 

*67/0 
)1/0( 

 2R 995/0 994/0 995/0 995/0معيار 
گـر  بـه ترتيـب بيـان    ***و  **، *نكته: انحراف معيار در داخل پرانتز در زير ضرايب رگرسيوني گزارش شده اسـت.  

 است.  001/0و  05/0، 01/0معناداري ضريب در سطح معناداري 

 ت. متغير وابسته: نرخ رشد جمعيتهاي مشاركت زنان در نيروي كار بر رشد جمعي. تأثير شاخص2جدول 

 متغيرهاي مستقل
 رگرسيونها

1 2 3 4 

 جزء ثابت
*9/21 
)3/7( 

***006/20 
)5/9( 

**1/26 
)3/10( 

**2/19 
)9/6( 

 -035/0 ساله در نيروي كار 24تا  15مشاركت زنان 
)04/0(    

 -034/0  ساله در نيروي كار 64تا  15مشاركت زنان 
)04/0(   
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 هاي مشاركت زنان در نيروي كار بر رشد جمعيت. متغير وابسته: نرخ رشد جمعيت. تأثير شاخص2ل ادامه جدو

 متغيرهاي مستقل
 رگرسيونها

1 2 3 4 

   نرخ بيكاري زنان
021/0- 

)02/0( 
 

    سهم زنان در مشاغل غير كشاورزي
**094/0 
)02/0( 

 032/0 رشد اقتصادي
)02/0( 

032/0 
)02/0( 

023/0 
)01/0( 

***043/0 
)01/0( 

 033/0 نرخ ثبت نام زنان در دبيرستان
)02/0( 

032/0 
)02/0( 

*053/0 
)017/0( 

**041/0 

)01/0( 

 -009/0 تورم
)006/0( 

009/0- 
)006/0( 

005/0- 
)004/0( 

**034/0- 
)014/0( 

 شهرنشيني
**55/0- 
)21/0( 

***5/0- 
)27/0( 

**68/0- 
)28/0( 

***45/0- 
)2/0( 

 روند زمان
**31/0 
)12/0( 

***29/0 
)15/0( 

**37/0 
)17/0( 

18/0 
)13/0( 

 2R 626/0 625/0 626/0 893/0معيار 
گـر  بـه ترتيـب بيـان    ***و  **، *نكته: انحراف معيار در داخل پرانتز در زير ضرايب رگرسيوني گزارش شده اسـت.  

 ست.ا 001/0و  05/0، 01/0معناداري ضريب در سطح معناداري 

تورم و شهرنشيني هر دو اثر منفي بر رشد جمعيت دارند. اين يافته داليلي را براي كوچك 
دهد زيرا اقتصاد ايران سالهاي متمادي شدن رشد جمعيت در ايران در چند دهة گذشته ارائه مي

به تورم باال مبتالست و از سوي ديگر، كشور با موج شديدي از مهاجرت به شهرها و گسترش 
 رو بوده است.يني روبهشهرنش



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  90 

  

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
احساس ضرورت براي اتخاذ سياستهاي مشوق رشد باروري و جمعيت، انجام تحقيق و پژوهش 

كنـد. يـافتن راهكارهـاي مناسـب در     هـا را ايجـاب مـي   كنندة اين مؤلفهدر رابطه با عوامل تعيين
د جمعيـت بـدون آگـاهي از جوانـب     مواجهه با مسألة كوچك بودن نرخ زاد و ولد و كندي رشـ 

مختلف و شناسايي ابزار كنترل كنندة آن هم ممكن نيست و هم در صورت عملي شدن عواقـب  
 وخيم خواهد داشت.

گذاران اقتصادي و جمعيتي اين است كه از يكسو هاي ذهني سياستيكي از مهمترين مشغله
دارد و از سوي ديگر، روانه ساختن به مشاركت زنان در فرآيند توسعة اقتصادي نياز مبرم وجود 

زنان به سمت بازارهاي كار در مقابل كسب دستمزد ممكن است به اهداف جمعيتي لطمه وارد 
گيرد شناختي جامعه را از توازن خارج سازد. اين دغدغه از آنجا منشأ ميكند و تركيب جمعيت

غال زنان و نرخ باروري را كه تجربة كشورهاي صنعتي امروز تصويري از تباين آشكار ميان اشت
رسد پيش بردن توأم هر دو هدف يعني به كار گرفتن زنان در دهد. بنابراين به نظر مينشان مي

عرصة اقتصاد و باال بردن زاد و ولد براي جلوگيري از رشد كمِ جمعيت ممكن نباشد مگر با 
 كنندة فرزندآوري در كنار فعاليت شغلي.هاي تسهيلاتخاذ رويه
دهد شود. اين واقعيت نشان ميباروريِ بيشتر با اشتغال زنان در ايران نيز مشاهده ميتضاد 

داري و كه هنوز جامعة ايران آنچنان در فرآيند توسعه پيش نرفته است كه ناسازگاري بين بچه
كار بازاري را برطرف كند. از اين رو، بايد اقداماتي در جهت تسهيل بارداري و فرزندپروري در 

كار در خارج از خانه صورت گيرد. تجهيز و گسترش اماكن نگهداري و تربيت كودك،  كنار
هاي هدايت زنان به سمت مشاغلي كه كمتر با زندگي خانوادگي تغاير دارند و اعطاي مرخصي

طويل المدت پس از زايمان كه حداقل بخش قابل توجهي از آن همراه با مزد و حقوق باشد، از 
 مكن هستند.جملة اين اقدامات م

هرچند اشتغال زنان در ايران به خودي خود عاملي براي كوچك شدن نرخ باروري است اما 
رسد كه زنان شاغل به كنندة اثر منفي آن بر رشد جمعيت نيست. به نظر مياين موضوع منعكس

وانند تافزايند و از اين طريق بهتر ميدليل مثالً كسب درآمد، بر توان اقتصادي خانوادة خود مي
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بهداشت و سالمت فرزندان خود را تأمين نمايند. اين امر به نوبة خود به كاهش ميزان مرگ و 
هاي تر جمعيت باشد. اين واقعيتتواند رشد بزرگكند كه پيامد آن ميمير در جامعه كمك مي

زنان جامعة ايران در كنار هم گوياي آن است كه به منظور تحقق اهداف جمعيتي نبايد به اشتغال 
هاي معطوف به توان در كنار آن از سياستبه منزلة يك عامل نامطلوب نگريست بلكه مي

 همسازي كار و خانواده بهره جست تا اشتغال زنان از تهديد به فرصت تبديل شود.

 منابع
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