
 

 

 
 
 
 
 

تت ن  ان  ا ی ا م/ نا مارسال د تان ،۲۰  ة،  ز و ز  ۱۲۶-۹۵، ۹۴پا
 در شهر اصفهان برابري و عدالت جنسيتي و رفتارهاي باروري

 
 1مهري شمس قهفرخي

 دهيچك
هايي كه هم مرد و هم زن، هر دوشاغل هستند، ماهيت با توجه به افزايش مدل خانواده

پرورش فرزند، يكي از مسائل مهم براي رفتار فرزندآوري شده جنسيتي رابطه بين اشتغال و 
است. هدف از اين مقاله، بررسي تفاوتهاي باروري، بر حسب برابري جنسيتي و عدالت 

باشد. و همچنين، پاسخ به اين پرسش، كه آيا برابري جنسيتي و عدالت جنسيتي مي
نگر از تاريخچه  ش گذشتهها از يك پيماي جنسيتي، براي باروري يك مسئله است؟ داده

شود، اخذ شده  ساله شهر اصفهان مي 20-40نمونه از زنان  552اشتغال و باروري كه شامل 
است. اين مقاله براي برآورد اثر برابري جنسيتي و عدالت جنسيتي روي احتمال و الگوي 

ابري باروري، مدل تحليل بقا زمان گسسته را به كار برده است. نتايج نشان داد، كه بر
تري و احتمال رسيدن به فرزند اول را در فاصله طوالني داري،جنسيتي در كارهاي خانه

اما عدالت جنسيتي در  برد،در فاصله كوتاهتري باال مي احتمال رسيدن به فرزند دوم را
 برد.تري باال ميداري، احتمال رسيدن به فرزند اول و دوم را در فاصله طوالنيكارهاي خانه

باروري جزئي نشان داد كه شاغالن با برابري جنسيتي متعادل، نسبت به زنان شاغل با ميزان 
داري، نسبت به زنان برابري جنسيتي نامتعادل و زنان شاغل راضي از تقسيم كارهاي خانه

 آورند.داري، فرزند بيشتري به دنيا ميشاغل ناراضي از تقسيم كارهاي خانه
جنسيتي، عدالت جنسيتي، اشتغال زنان، تحليل بقا زمان باروري، برابري واژگان كليدي: 

 گسسته
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 مقدمه و بيان مسأله
هـاي   هاي تحوالت جمعيتي هر كشور است و از اين رو، سياست باروري يكي از مهمترين مؤلفه

سرعت و گردد.  جمعيتي در دنيا، به طور عمده حول محور كاهش و يا افزايش باروري اعمال مي
و ايـن   رفتـه، بـوده اسـت    در چند دهة اخير، بيش از آنچه انتظار مـي ايران شتاب كاهش باروري 
ها و مناطق شهري و روستايي ايران بوده اسـت.   اي فراگير در تمامي استان كاهش باروري، پديده

فرزند براي هر زن كاهش يافـت و   2/2به  5/6از  1379و  1365هاي  ميزان باروري كل بين سال
فرزند براي هر زن رسيد، كه كاهش سرعت تغييرات فرزندآوري  9/1ن به ، اين ميزا1385تا سال 
) و در ادامه ميـزان بـاروري   2006، 1دونالد دهد (عباسي شوازي و مك را نشان مي 1380در دهه 

 8/1باشد، به نحـوي كـه ايـن ميـزان بـه      بيانگر شيب بسيار ماليم كاهش باروري مي 1390سال 
 .)1391عباسي شوازي و حسيني چاوشي، ( فرزند در اين سال رسيده است

يكي از موضوعات مهمي كه امروزه اكثر كشورها و از جمله كشور ايران با آن مواجه 
باشد، كاهش باروري است، كه عوامل متعددي در اين مهم دخيل هستند. يكي از آنها، برابري  مي

ان در بيرون از خانه، جنسيتي در نهادهاي فردمحور است، به عبارت ديگر، اشتغال به كار زن
كه  هاييتوان با توجه به محدوديتسازد، لذا نمياست كه شرايط را براي فرزندآوري دشوار مي

نمايد و بدون فراهم نمودن شرايط الزم، از آنها انتظار فرزندآوري اشتغال براي زنان ايجاد مي
بتوانند در كنار انجام  بيشتري داشت. بدين معني كه با ايجاد شرايط مناسب، زنان به آساني

هاي متفاوت شغلي نيز موفق ظاهر شوند. اين مقاله بر  وظايف مادري و خانوادگي در زمينه
كند كه برابري جنسيتي در نهادهاي خانواده فرض مي پيتر مك دونالد، هاي نظرياساس ديدگاه

 ردد.گ شود، بلكه باعث افزايش آن نيز مي محور، نه تنها باعث كاهش باروري نمي
اين مقاله بدنبال اين پرسش است كه، آيا برابري جنسيتي براي باروري يك مسئله است؟ اين 

 شناسان شده است كه به دنبال تفاوتهاي باروري هستندهاي بسياري بين جمعيتسؤال باعث بحث
، 2011 ،5، تولمون4،2013، گلدشايدر و همكاران2009 ،3، وستف و هيگينز2،2010و همكاران(پور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) و قصد فرزندآوري 5/1). باروري پايين (باروري زير 2011، ناير،2011، 2، اُاله2011، 1فيليپو
داري داري و بچههايي از زندگي مانند اشتغال، كارهاي خانهپايين، نتيجه نابرابري جنسيتي در حوزه

 باشد.اند، ميكه براي فرزندآوري در جوامع امروز ضروري تشخيص داده شده
ز اهميت در مورد ضرورت انجام اين تحقيق، روشن شدن چگونگي ارتباط برابري و نكته حائ

ريزان و  گيري درست و منطقي برنامه عدالت جنسيتي زنان شاغل با باروري، به منظور تصميم
ها و آميز سياستدهي به ميزان رشد جمعيت و اجراي موفقيتسياستگذاران كشور، براي جهت

بدين ترتيب، اين مقاله با هدف پاسخ به اين پرسش نگاشته شده است  د است.هاي كنترل مواليبرنامه
 گيرد؟كه، ميزان باروري زنان اصفهان تا چه اندازه تحت تأثير برابري و عدالت جنسيتي آنها قرار مي

تعدادي از مطالعات مرتبط با اروپاي غربي، اهميت برابري جنسيتي در باروري را نشان 
اين  شود، جاي بحث است.كه برابري جنسيتي، چه مقدار باعث تغيير باروري مياند، اما اين داده

بدين منظور،  پردازد،بر باروري مي برابري و عدالت جنسيتي زنان شاغلمقاله، به بررسي تأثير 
ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول و ميانگين فاصله مواليد  اول و دوم، ديموال شرفتينسبت پ

برابري و عدالت يد دوم، ميزان باروري جزئي، (كنترل نشده و كنترل شده) بر حسب اول تا موال
محاسبه گرديده است. مطالعه رتبه با كنترل ساير عوامل مؤثر بر باروري شاغل، جنسيتي زنان 

و سطح باروري ارائه برابري و عدالت جنسيتي تري از چگونگي ارتباط  مواليد، يك تصوير كامل
از منابع اطالعاتي معتبر و تجزيه و تحليل آمارهاي موجود و همچنين  راستا، در ايندهد. مي

 بهره گرفته شده است.  گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه،

 پيشينه تحقيق
ي برابري جنسيتي و باروري در ديگر كشورها انجام گرفته اسـت،  هاي بسياري در زمينهپژوهش

اما در ايران مطالعات بسيار كمي در رابطه با موضوع برابـري   شود.كه به تعدادي از آنها اشاره مي
 جنسيتي و باروري به صورت اختصاصي انجام شده است.

دهدكه برابري جنسيتي (براي مثال، تساوي زنان و  امروزه، دانش رو به پيشرفت نشان مي
اي مردان در زندگي خصوصي و عمومي) يك نقش كليدي در توضيح تفاوتهاي باروري كشوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اي بررسي كرد كه  ) در يك مطالعه مقايسه2003( 1كند. براي مثال، اُاله توسعه يافته بازي مي
-داري و خانهچگونه دادن مرخصي به پدر بعد از بدنيا آمده فرزند اول و تقسيم كارهاي بچه

 داري، در دو كشور سوئد و مجارستان در بدنيا آوردن فرزند دوم تأثيرگذار است، و دريافت كه
داري دارند، بيشتر داري و بچههايي كه سهم برابري در كارهاي خانهتولد فرزند دوم در خانواده

 است، اما تحصيالت و درآمد تأثير كمي بر به دنيا آوردن فرزند دوم داشتند.
داري  ) آزمون كردند كه آيا تقسيم نابرابر وظايف خانه2004( 2بپرو، بيچلبر و كوجن -تازي
هايي كه تقسيم برابري  خواستن فرزند اثر منفي دارد يا نه و مشاهده شد، خانواده داري بر و بچه

در وظايف دارند، نسبت به خانوارهايي كه الگوي خانواده سنتي دارند، قصد فرزندآوري بيشتري 
) كه دريافتند، زوجهايي كه برابري جنسيتي باال و تقسيم 2004( 3دارند. اين با كار تور و شورت

رسند، متفاوت است، بنابراين  رهاي منزل دارند، با احتمال بيشتري به رتبه مواليد دوم ميسنتي كا
 كند. شكل را منعكس مي Uيك رابطه 

) در تحليل ايتاليا و هلند، نشان دادند كه تقسيم نابرابر كارهاي منزل، 2008ميلز و همكاران (
آنها از بار سنگين ساعت كاري و اثر منفي روي قصد باروري زنان داشته، مخصوصاً هنگاميكه 

 پرورش فرزندان خسته شده باشند (به ويژه براي زنان شاغل در ايتاليا).
بوسيله پانل خانوار اروپا،  1990) هنگام مقايسه ايتاليا و اسپانيا در طول دهه 2009( 4كوك

دهد،  افزايش مي نتيجه گرفت كه افزايش برابري در اشتغال زنان نه تنها درجه برابري درون خانه را
دسترسي به مراقبتهاي خصوصي فرزند، به  دهد. بويژه بلكه احتمال داشتن فرزند دوم را افزايش مي

دهد، در حاليكه ميزان باالتر مراقبت  طور معناداري شانس فرزندآوري را در اسپانيا افزايش مي
 ل داشته است.فرزند توسط پدران همين اثر را در ايتاليا، مخصوصاً در بين زنان شاغ

) معتقدند، افزايش مشاهده شده اخير در باروري در 2011( 5ميرسكايال، كوهلر و بيالري
تواند بوسيله تفاوت كشورها در برابري جنسيتي توضيح داده شود. به  كشورهاي توسعه يافته مي

 كمتر است.تري دارند،  اي كه برابري جنسيتي پايينيافتهعبارت ديگر، باروري در كشورهاي توسعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) نشان دادند كه با كنترل متغيرهاي اجتماعي اقتصادي، متغير 1392قدرتي و همكاران (
ها مؤيد نظريه برابري جنسيتي كند و يافتهبرابري جنسيتي همچنان اثرگذاري خود را حفظ مي

دونالد است كه معتقد است زنان كه در جامعه امروزي تحت تأثير عقايد جديد برابري مك
نه در نهادهاي فردمحور هستند، در صورتي كه در نهاد خانواده، برابري جنسيتي را تجربه خواها

 كاهند.شان مينكنند، براي رسيدن به اهداف خود، از باروري
اي به اين نتيجه رسيدند، كه براي دستيابي به ) با مطالعه كتابخانه1393حسيني و طاووسي (

ست در كنار افزايش مشاركت زنان در نهادهاي فرد محور، تمايالت باالتر در زنان شاغل، الزم ا
 مشاركت مردان در نهاد خانواده نيز، همگام با آن انجام پذيرد.

) به بررسي تأثيرات متقابل باروري و برابري جنسيتي در ايران با استفاده از 1394افشاري (
اين منظور، دو مدل  پرداخته است. براي 1391-1387هاي پانل استاني در دوره زماني داده

دهد كه با افزايش برابري باروري و برابري جنسيتي برآورد شده است. مدل اول نشان مي
كند، يعني شكل (وارونه) تبعيت مي Uجنسيتي (در كل و در بازار كار) باروري از يك الگوي 

عطف دهد، ولي پس از رسيدن به نقطه ابتدا افزايش برابري جنسيتي، باروري را كاهش مي
شكل بين باروري و برابري جنسيتي  Uيابد. مدل دوم نمايانگر يك رابطه باروري، افزايش مي

(در كل و در تحصيالت) است. به عبارت ديگر، افزايش باروري، ابتدا برابري جنسيتي را 
اي، افزايش برابري جنسيتي را به همراه دارد و دهد، سپس پس از رسيدن به نقطهافزايش مي

رفتند كه در ايران انتقال از باروري باال به زير سطح جايگزيني، همراه با برابري سريع در نتيجه گ
نهادهاي فردگرا (آموزش) ولي برابري كمتر در ديگر نهادهاي فردگرا يعني مشاركت در بازار 

گرا بوده است. يك توضيح كار، برابري سريع در نهاد خانواده و برابري كم در نهادهاي خانواده
تواند در سطح مكن براي اين مسئله اين است كه اين مطالعه با توجه به كوتاه بودن پانل، نميم

رسد كه تغييرات آنچناني در جهت كالن صورت گيرد، به عبارتي در يك زمان كوتاه به نظر نمي
معنادار شدن رابطه در دو شاخص باروري و برابري جنسيتي صورت گرفته باشد و هيچ يك از 

 اي تأثيرگذار بر باروري و برابري جنسيتي كنترل نشده است.متغيره
شواهد تجربي نشان داده است برابري جنسيتي كمتر، لزوماً باروري پايين را به همراه ندارد و 

 شود. برابري جنسيتي بيشتر لزوماً باعث افزايش باروري نمي
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 مالحظات نظري
ي افراد و خانوارها ارائـه شـده اسـت. در مـدل     نظريات و تئوريهاي مختلفي براي تبيين رفتار بارور

اقتصاد خرد باروري بر اهميت ارزش وقت زنان به عنوان عـاملي كـه شـمار فرزنـدان دلخـواه او و      
) در كتاب خود، اقتصاد خـانوار،  1981دهد، تأكيد شده است. بِكر ( همسرش را تحت تأثير قرار مي

سط يك مدل تئوريـك بـراي درك رابطـه بـين     از طريق تحليل نقش مشاركت نيروي كار زنان به ب
بينـي   كنـد و پـيش   باروري و اقتصاد پرداخت. اين رويكرد بر هزينه فرصت زمان مادران تأكيـد مـي  

). تأكيـد  1،2006كند كه افزايش دستمزد زنان، تأثير منفي بر تقاضا بـراي كودكـان دارد (گروگـان    مي
هـاي كودكـان، ايـن     ي آن بـا هزينـه   ن و رابطـه اقتصاددانان نئوكالسيك خانوار بر ارزش وقت مادرا

گـر   ديدگاه را تقويت كرد كه موقعيت اجتماعي و استقالل اقتصادي زنان احتماالً يك عامل مداخلـه 
 ).2،7:1987لند و ويلسون مهم بين نوسازي اقتصادي و باروري است (كله

ن است كه مردم ي تقاضا ايخطر و فرصت، بعدي ديگر به نظريه تقاضا بخشيد. فرض نظريه
ي اجتناب از خطر از اين ها و منافع داشتن فرزند دارند. نظريهشناخت يا دانش خوبي از هزينه

ها و منافع آينده هستند و بر اين ها و منافع در واقع هزينهنقطه نظر برخاسته است كه هزينه
اشتن يك بچه مردم ها و منافعي خواهيم داشت. در داساس با اطمينان نخواهيم دانست چه هزينه

ي زندگي آينده شان را تغيير دهند و از اين رو تصميم آنها وابسته به گيرند كه دورهتصميم مي
اقتصادي، اجتماعي و  گيري آينده آنها خواهد بود. اگر اين درك وجود دارد كه آيندهجهت

چرا كه  ،گيرندگان ممكن است در جبهه امنيت دچار خطا شوندشخصي نامطمئن است، تصميم
 ).3،1996دونالدباشند (مكخواهند، ميدر پي دفع خطر، يا به دنبال فرصتي كه مي

گيرد، نظريه اجتناب از خطر از نظريه انتخاب عقالني و اقتصاد جديد خانوار بِكر ريشه مي
گيري براي اينكه فرزند داشته باشند يا نه، سبك سنگين ) افراد در تصميم1960به زعم بِكر (

هاي آن است يا خير. نظريه نند كه آيا منافع داشتن يك فرزند (ديگر)، بيشتر از هزينهكمي
گذاري بر كند كه افراد در وضعيت ناامني اقتصادي، به جاي سرمايهاجتناب از خطر فرض مي
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گذاري بر روي امنيت اقتصادي روي داشتن فرزند (ديگر) كه با ناامني بيشتر همراه است سرمايه
 ).2013و همكاران، 1پرورانند (فيوريانداز) را در فكر ميدستيابي به بازار كار، پس(آموزش، 

هاي داغ در برابري عالقه به شناخت ارتباط پيچيده بين باروري و توانمندسازي زنان از بحث
در قاهره  1994المللي جمعيت و توسعه كه در سال  كنفرانس بين جنسيتي و بهداشت باروري در

آغاز شد. كه در اين بخش دو ديدگاه نظري عمده كه به تشريح رابطه برابري جنسيتي  برگزارشد،
شود، برابري  كه در ديدگاه نظري اول گفته مي شود. در حالي اند، بحث مي و باروري پرداخته

كند كه برابري  جنسيتي با باروري رابطه منفي و معكوس دارد، ديدگاه نظري دوم استدالل مي
 وري رابطه مثبت و مستقيم دارد.جنسيتي با بار

توانمندسازي فرايندي است كه افراد جامعه از راه آن، از نيازها  :2رويكرد توانمندسازي زنان
شوند و نوعي اعتماد به نفس و خوداتكايي را براي برطرف كردن آن هاي خود آگاه ميو خواسته

ي تحقق هدفهاي خود برخوردار آورند و بر اساس آن از توانايي الزم برانيازها به دست مي
گردند. به عبارت ديگر، مردم بايد به سطحي از توسعه فردي دست يابند كه به آنها امكان  مي

 ).54:1381هاي خود را بدهد (شادي طلب، انتخاب بر اساس خواسته
پردازان در امور زنان، معتقد است براي توانمندسازي زنان بايد پنج يكي از نظريه 3النگه

باشد، طي كرد. در له را كه به ترتيب شامل رفاه، دسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل ميمرح
شود. در اين مرحله از توانمندسازي، مرحله رفاه، رفاه مادي زنان مانند تغذيه و درآمد بررسي مي

گيرد. در مرحله دسترسي، زنان بايد به عوامل رفع تبعيض بين زنان و مردان مد نظر قرار مي
زا كه استخدام و هاي مهارتيد (زمين، كار، سرمايه)، كارهاي مولد درآمد، خدمات آموزشتول

سازد و حتي محصول و دسترنج خود دسترسي داشته باشند. در مرحله توليد را ممكن مي
شان نيست، بلكه آگاهي، زنان بايد تشخيص دهند كه مشكالت آنها ناشي از كمبودهاي شخصي

اي جنسيتي مربوط به فرهنگ بوده و لذا قابل تغيير است. آگاهي در اين هنشات گرفته از نقش
هاي مربوط به مفهوم به معناي باور داشتن برابري است. در مرحله مشاركت، زنان در تمام برنامه
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كنند. مشاركت آنها بايد با تعداد و شمار آنها در جامعه متناسب باشد. در نهايت خود شركت مي
 ).18-32: 1372به معني توازن قدرت ميان زنان و مردان است (النگه، برابري در كنترل 

دانند، يعني معرف پيشرفت از يك مالهاترا و همكاران توانمندسازي را يك فرايند مي
دانند. اين فرايند از سطح موقعيت نابرابري جنسيتي به موقعيت ديگر يعني برابري جنسيتي مي

شود و تا سطوح اجتماعي (توان اي انجام امور) شروع ميفردي (احساس ذهني و توان عيني بر
مشاركت در فعاليتهاي گروهي و جمعي)، سياسي (كنترل بر تصميمات سياسي)، اقتصادي (توان 

گيريهاي اقتصادي) و نهادي (به چالش كشيدن نهادها و ساختارهاي نابرابر موجود) كنترل تصميم
 ).2002گيرد (مالهاترا و همكاران، را در بر مي

شود كه پس از انقالب صنعتي و جدايي محل كار  در رويكرد توانمندسازي زنان، بحث مي
از محل زندگي، زنان تبديل به بانوي مصرف كننده شدند و مردان به محل كار در بيرون از خانه 

كار رفته و در كار مزدي اشتغال يافتند و براي زنان غذا و سرپناه فراهم آوردند. بدين ترتيب به 
زنان در خانه دستمزدي پرداخت نشد كه اين امر منجر به كاستن از قدرت و منزلت آنان در 
خانواده شده و آنان را به افراد وابسته به همسران خود تبديل نمود. پس از جنگ جهاني دوم و 
با حضور در بازار كار مزدي و افزايش تحصيالت زنان، بر منزلت آنان در درون خانواده نيز 

سازي در درون خانواده افزايش يافت كه  زني و استقالل زنان در تصميم زوده شد و قدرت چانهاف
كه زنان استقالل بيشتري در   به نوبه خود باروري را تحت تأثير قرار داده است. هنگامي

گيري درباره  سازي در خانواده دارند، همواره از جمله كساني هستند كه در تصميم تصميم
كنند. زنان با منزلت خانوادگي باالتر، ارتباطات بهتري  زندآوري بسيار فعال عمل ميباروري و فر

كنند و آزادي بيشتري گذاري مواليد و تعداد آنها برقرار مي با شوهرانشان در خصوص فاصله
هنگام بحث راجع به چگونگي استفاده از وسايل پيشگيري با همسرانشان دارند. در مقابل در 

حاكم است،  1زني چنداني ندارند، نوعي قشربندي جنسيتي كه زنان قدرت چانه هايي  خانواده
عرصه خانه و كار، تحت تسلط مردان است و بحث آزاد در خصوص وسايل پيشگيري با شوهر 

در كشورهاي تايلند، پاكستان، هند، مالزي و  2شود. مطالعه ماسون و اسميت با مانع روبرو مي
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هايي كه در آنها  استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري در خانواده فيليپين، نشان داد كه شيوع
توان  ). در مجموع مي2000باشد (ماسون و اسميت، قشربندي جنسيتي حاكم است كمتر مي

گفت، رويكرد توانمندسازي زنان، افزايش برابري جنسيتي از طريق افزايش تحصيالت و 
 اند.د مشاركت نيروي كار را علت كاهش باروري مي

كه  در حالي: 2و خانواده محور 1تئوري هماهنگي برابري جنسيتي بين نهادهاي فرد محور
شود كه با افزايش تحصيالت و مشاركت نيروي  هاي توانمندسازي زنان استدالل مي در تئوري

هاي نظري، يابد، برخي ديدگاه كار زنان و متعاقب آن افزايش برابري جنسيتي، باروري كاهش مي
شود، بلكه باعث افزايش  كنند كه برابري جنسيتي، نه تنها باعث كاهش باروري نمي ل مياستدال

توان به تئوري ناهماهنگي برابري جنسيتي  هاي نظري مي گردد. از جمله اين ديدگاه آن نيز مي
 بين نهادهاي فرد محور و خانواده محور پيتر مك دونالد اشاره نمود.

هاي توانمندسازي زنان در بكارگيري مفهوم  شود كه تئوري يدر اين ديدگاه نظري، استدالل م
ها به برابري جنسيتي در عرصه كالن و  برابري جنسيتي جامعيت الزم را ندارد. در اين تئوري

ساختار پرداخته شده و برابري جنسيتي در عرصه خصوصي خانواده، مد نظر قرار نگرفته است. 
اي در  كننده ه و تقسيم كار در آن، نقش تعييناين در حالي است كه روابط درون خانواد
سازد كه برابري  ) خاطرنشان مي2000دونالد ( تصميمات باروري دارد. بر اين اساس، مك

برابري  -2برابري جنسيتي در نهادهاي فرد محور و  -1جنسيتي به دو شكل قابل تقسيم است: 
 محور.  جنسيتي در نهادهاي خانواده
دهاي فرد محور، در واقع بخشي از برابري جنسيتي است كه توسط برابري جنسيتي در نها

شود. برابري جنسيتي در  هاي توانمندسازي زنان و هزينه اقتصادي فرزندان بر آن تأكيد مي تئوري
اند.  هاي مذكور بدان نپرداخته نهادهاي خانواده محور، بخشي از برابري جنسيتي است كه تئوري

يتي در نهادهاي فرد محور مانند تحصيالت و مشاركت نيروي كار چنانچه زنان از برابري جنس
كه تغييرات در برابري جنسيتي در نهادهاي خانواده محور بدون تغيير  برخوردار باشند، در حالي

آيد، كه در نتيجه  باقي بماند، تضاد و ناهماهنگي بين برابري جنسيتي در اين دو سطح بوجود مي
 آوري اجتناب كرده و فرزندي بدنيا نياورند. ايفاي نقش فرزنددهند از  آن زنان ترجيح مي
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كند كه، براي اجتناب از باروري خيلي پايين، سطوح  دونالد بر همين اساس، استدالل مي مك
محور ضروري است. بنابراين، از يك طرف در   باالتر برابري جنسيتي در درون نهادهاي خانواده

باالتر برابري جنسيتي در نهادهاي فرد محور، منجر به يافته، سطوح  تر توسعه كشورهاي كم
گيري مجدد  شود و از طرف ديگر، در كشورهاي بيشتر توسعه يافته، جهت تر مي باروري پايين

نهادهاي خانواده محور، به سمت سطوح باالتر برابري جنسيتي از باروري خيلي پايين جلوگيري 
 ).2000دونالد، كند (مك مي

ي  توان گفت بحث اساسي اين تئوري ناهماهنگي بين نهادها در زمينه يبه اين ترتيب، م
برابري جنسيتي است، بدين معني كه عدم هماهنگي و ناسازگاري ميان سطح باالي برابري 
جنسيتي در نهادهاي فردمحور و تداوم نابرابري جنسيتي در درون نهادهاي خانواده محور، 

از كار و بچه را وارد زندگي كنند. از اين رو، زنان  موجب شده است تا زنان نتوانند تركيبي
ناگزيرند زاد و ولد خود را كنترل كنند و اين موجب شده است، تا باروري در كشورهاي 

 ي صنعتي به زير سطح جايگزيني كاهش يابد. يافته توسعه
بين  با مرور منابع نظري و تجربي به اين نتيجه رسيديم كه نظريه هماهنگي برابري جنسيتي

دونالد، چارچوب مناسبي براي بررسي اثر برابري نهادهاي فرد محور و خانواده محور پيتر مك
گردد كه: زناني كه باشد. لذا بر اساس اين نظريه، اين فرضيه مطرح ميجنسيتي روي باروري مي

 در منزل برابري و عدالت جنسيتي بيشتري داشته باشند، تجربه فرزندآوري بيشتري دارند.

 وش شناسير
نگر، در يك دوره پنج ساله انجام گرفته است، روش تحقيق اين تحقيق بصورت مقطعي و گذشته

ساخت است، كه از نظر اعتبار و روايي مورد آزمـون قـرار    نامه محقق كمي و ابزار تحقيق، پرسش
له گرفته است و به خاطر كنترل رابطه دو طرفه بـين اشـتغال زنـان و بـاروري، در دوره پـنج سـا      

) در ) از تولد فرزند (زمـان  مطالعه باروري، وضعيت اشتغال زنان در يك سال قبل (زمان 
نظر گرفته شده است، يك سال تأخير بخـاطر احتسـاب دوران بـارداري زن و كنتـرل رابطـه دو      

چند متغيره   روششده است. همچنين اين تحقيق يك  طرفه بين اشتغال و باروري در نظر گرفته 
 برد. براي ارزيابي اثر مقدار ساعت كاري بر باروري را به كار مي
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باشد. كه براي تعيين حجم  گيري در اين بررسي، خانوارهاي شهر اصفهان مي واحد نمونه
شهر اصفهان، بر مبناي  1390هاي نتايج سرشماري سال  نمونه، پس از پردازش و پااليش داده

خانوار  534، تعداد نمونه برابر با 1393ساله در سال  40-20دواج كرده تعداد جمعيت زنان از
 محاسبه گرديد.

  هاي زماني ني بقا با بازهوهاي رگرسي شامل مدل ،اين تحقيق در استفادهآماري مورد روش 
در برآورد گرديده است.  2در استتا cloglogها با استفاده از دستور  اين مدل باشد. مي 1مجزا

هاي صفر (عدم وقوع هاي يك (وقوع واقعه) و ارزشتوان ارزشفرمول اين مدل رگرسيوني، مي
). سپس به 2010، 3(ردرفورد و همكارانواقعه) براي متغيرهاي مورد نظر را اختصاص داد 

جداول عمر و در ادامه محاسبه احتمال باروري كنترل نشده و كنترل شده پرداخته شده است 
 هر ي. براشده استجاديا زين رهايمتغ نياز ا كيهر  يها يبند قهطب كيبه تفك
 يوني) كنترل نشده، كه مدل رگرسلف: اشده استنوع جدول عمر ساخته  ود ي،بند طبقه

 يونيب) كنترل شده، كه مدل رگرس باشد؛ يمورد مطالعه م ريآن فقط شامل متغ يبناريز
 .باشد يم زين(متغيرهاي كنترل)  ها ريمتغ ريمورد مطالعه شامل سا ريمتغ برعالوه 

منظور از باروري، قابليت واقعي  است و باروريدر اين بررسي، متغير وابسته، 
فرزندآوري زنان است كه در مقابل بارآوري يا قابليت نظري فرزندآوري يا توان فيزيكي زاد و 

ر مبناي باروري ). در اين بررسي، باروري ب1375گيرد (ميرزايي،كوششي و ناصري،ولد قرار مي
مقطعي زنان در پنج سال قبل از پيمايش در قالب سؤال در مورد سال و ماه تولد زن، سال و ماه 
تولد فرزندان، كه زن تاكنون به دنيا آورده عملياتي شده است. در نهايت، اين متغير به صورت 

ل و او ديموال شرفتينسبت پشامل  هاي باروري شاخصصفر و يك، كدگذاري شده است. 
دوم، ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول و ميانگين فاصله مواليد اول تا  ديموال شرفتينسبت پ

 .4استميزان باروري جزئي مواليد دوم و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Parity Progression Discrete-Time Survival Models 
2 STATA 
3 Retherford et al 

 هاي تجمعي محاسبه نشده است.تفاوت آماري شاخص 4



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  106 

  

 

ي انتقال  دوره يبرا يونيرگرس يها به منظور برازش مدلانتقال از ازدواج به فرزند اول: 
 هاي دوره تعداد زنان حاضر در دادهشوند. بنابراين ه آماد ها داده ديباازدواج به فرزند اول، ابتدا 

ني وست. براي برازش مدل رگرسيامتفاوت ها  انتقالبا بقيه )، M-1انتقالي ازدواج به فرزند اول (
زنان  يتمامبه دليل اينكه در اين پژوهش تمامي زنان ازدواج كرده هستند، لذا  M-1دوره انتقالي

هاي ، به دادهنيومدل رگرسيها بايد براي سازگاري با ن دادهدارند، بعد از آدر نمونه حضور 
ها حضور  بار در داده كيهر زن فقط  نكهيا يكه به جا  يمعن ني. بدتبديل شوند  زماني-رديف

حضور زن در هر دوره   يزمان يها ها به تعداد واحد هر زن در داده يها داشته باشند، تعداد مورد
 شود.ي گسترده ميانتقال

كنترل نشده و كنترل احتمال بدنيا آوردن فرزند اول با استفاده از فرمول زير به محاسبه  سپس
 شده پرداخته شده است.

 شود: احتمال بدنيا آوردن فرزند اول كنترل نشده به صورت زير تعريف مي
P1 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+ (b4 X1×year) + (b5 X1×year2)) 

 شود: احتمال بدنيا آوردن فرزند اول كنترل شده به صورت زير تعريف مي و
P1 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+ (b4 X1×year) + (b5 X1×year2)+ (b6 X2 + 

b7 X3+ b8 X4+ b9 X5+ b10 X6+ b11 X7+ b12 X8+ b13 X9 + b14 X10+ b15 X11+ b16 X12)) 
 ل عبارتند از: اجزاء اين فرمو

P1 احتمال باروري براي فرزند اول : 
b0عرض از مبدأ : 
X1 متغير مستقل : 

 X 2….. X 12متغيرهاي كنترل: 

 b1….. b16ضرايب متغيرهاي مستقل و كنترل : 
yearسال : 

year 2 مربع سال : 

year×X1تعامل سال با متغير مستقل : 

 year2×X1تعامل مربع سال با متغير مستقل : 
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توان جداول عمر باروري را ساخت. جداول عمر يك نسل  مي Pitهاي د از برآورد ارزشبع
تا ، هاي واقعي با گذراندن از احتماالت محاسبه شده از داده ،سالگي 20از سن  ،از زنان را  فرضي
هاي باروري محاسبه شده از اين جداول عمر به جمعيت  كند. شاخص سالگي دنبال مي 40سن 

(برابري و عدالت  رهاياز متغ كيهر  يها يبند طبقه كيبه تفكنيز دارند. جداول عمر واقعي داللت 
) لفنوع جدول عمر ساخته خواهد شد: ا ود يبند هر طبقه يبرا دشد.خواه جاديا زين جنسيتي)

ب) كنترل  باشد؛ يمورد مطالعه م ريآن فقط شامل متغ يبنا ريز يونيكنترل نشده، كه مدل رگرس
 .باشد يم زين ها ريمتغ ريمورد مطالعه شامل سا ريمتغ برعالوه  يونيرگرسشده، كه مدل 

ها (براي مثال، دهنده احتمال شرطي مخاطرهنشان اين جداول عمر چهار كميت دارند: 
 tها در زمان دهنده تعداد بازماندهنشان است،  t+1و tفرزند اول يا فرزند بعدي) بين زمان 

 tو  0دهنده تعداد مواليد بعدي بين زمان نشان اند)، است (هنوز فرزند بعدي را تجربه نكرده
 است. t+1و  tبين زمان  دهنده تعداد مخاطرهنشان است و

 عبارت است از: M-1هاي محاسباتي در جدول عمر براي انتقالهاي فرمول
 

 
 

 
آيد. احتمال بدست مي 1000به  ، با تقسيم tاطره بر حسب زمان احتمال غيرشرطي مخ

) براي انتقال از ازدواج به غيرشرطي مخاطره در پايان جدول عمر، نسبت پيشرفت مواليد ( 
باشد و ) مي9تا  0سال (از  10، فاصله زماني جدول عمر M-1فرزند اول است. در مورد انتقال 

 نسبت پيشرفت مواليد عبارت است از: فرمول

 
 فرمول محاسبه ميانگين فاصله بسته بين ازدواج تا فرزند اول عبارت است از:

 
ي انتقال  دوره يبرا يونيرگرس يها به منظور برازش مدلانتقال از فرزند اول به فرزند دوم:

انتقالي  هاي دوره در داده تعداد زنان حاضرشوند. آماده  ديبا ها دادهفرزند اول به فرزند دوم، 
ست. براي برازش امتفاوت  انتقال از ازدواج به فرزند اول نيزبا )، 1-2فرزند اول به فرزند دوم (
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ها  وارد داده توانند يفرزند دارند م كيكه حداقل  يفقط زنان، دوره انتقالياين ني ومدل رگرسي
 دومزنان صاحب فرزند حتي اگر اين  .گردند يها حذف م بدون فرزند از داده زنان ي عن، يشوند
سال، به علت  10بعد از  ،باشند ها حاضر مي در داده فرزند اولسال بعد از تولد  10تا  ،نشوند

 شوند. ها خارج مي احتمال باروري صفر از داده
كنترل نشـده  ) P2احتمال بدنيا آوردن فرزند دوم (سپس با استفاده از فرمول زير، به محاسبه  

 شده پرداخته شده است.و كنترل 
 شود: احتمال بدنيا آوردن فرزند دوم كنترل نشده به صورت زير تعريف مي

P2 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+ (b4 X1×year) + (b5 X1×year2)) 
 شود: و احتمال بدنيا آوردن فرزند دوم كنترل شده به صورت زير تعريف مي

P2 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+ (b4 X1×year) + (b5 X1×year2)+ (b6 X2 + 

b7 X3+ b8 X4+ b9 X5+ b10 X6+ b11 X7+ b12 X8+ b13 X9 + b14 X10+ b15 X11+ b16 X12)) 
به مانند انتقال از ازدواج به  توان جداول عمر باروري را مي، Pitهاي بعد از برآورد ارزش

 ).2010زيناب،ت (عينيساخ فرزند اول
هاي انتقالي نسبت افزايش در  ول عمر ساخته شده براي هر يك از اين دورهابا استفاده از جد

، نسبت زناني كه در پايان B-Mدوره انتقالي  PPRگردد.  تعداد فرزندان در هر دوره محاسبه مي
نشان  ه صورتاين شاخص ب. دهد اند را نشان مي سالگي) ازدواج كرده 40جدول عمر (سن 

اند، اين (در اين پژوهش به دليل اينكه تمامي زنان حداقل يكبار ازدواج كرده شود داده مي
نسبت زنان ازدواج كرده كه تا سن  M-1دوره انتقالي  PPRو يا شاخص مساوي با يك است) 

اند را  تجربه كردهسال بعد از ازدواج) تولد اولين فرزند خود را  10سالگي (و حداكثر تا  40
فرزند  دومينفرزند كه تولد   يكنسبت زنان داراي  1-2دوره انتقالي  PPR). دهد ( نشان مي

 ).دهد ( نشان مي، كنند را تجربه ميخود 
باشد محاسبه ميزان باروري كل با استفاده از نسبت هاي پيشرفت مواليد به صورت زير مي

 :)2010 ،مكاران(ردرفرد و ه
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 اما در اين پژوهش ميزان باروري جزئي با استفاده از فرمول زير محاسبه شده است:

 
 

دو شاخص برابري و عدالت در انجام شامل  متغيرهاي مستقل به كار رفته در تحليل،
داري براي هر دو رتبه مواليد اول و دوم، و دو شاخص برابري و عدالت جنسيتي كارهاي خانه

باشد كه در ادامه به داري كه فقط براي رتبه مواليد دوم ساخته شده است، ميكارهاي بچه در
 شود.مفهوم سازي آنها پرداخته مي

سؤاالت برابري و عدالت جنسيتي، از هاي برابري جنسيتي و عدالت جنسيتي: شاخص
ظور شناخت گرفته شده است. پيمايش جنسيت و نسلها به من GGS(1پيمايش جنسيت و نسلها (

سازد  توسعه اجتماعي و جمعيتي طراحي شده و يكي از عواملي است كه اين توسعه را متأثر مي
ها با جمع هر يك از شاخص ).2008و همكاران، 2و پشتوانه نظري بسيار قوي دارد (ويكات

بر (نمره ) تا برا0ها از نابرابر (نمره گيري تقسيم فعاليتشود. اندازهمتغيرهاي مربوطه ساخته مي
درصد كل  25باشد. به عبارت ديگر، اگر نمره شاخص كسب شده توسط زن، بيشتر از ) مي1

 ها برابر (متعادل، راضي) در نظر گرفته شده است.نمره باشد، تقسيم فعاليت
سؤاالت مربوط به برابري جنسيتي در كارهاي   داري:برابري جنسيتي در كارهاي خانه

ش واريماكس، تحليل عاملي شد. نتايج نشان داد كه متغيرهاي مربوط منزل، با استفاده از چرخ
تهيه و پخت غذا، شستن ظروف، خريد مواد غذايي، جارو و تميز كردن منزل، تعميرات  به

گيري در كوچك داخل منزل، امور مربوط به پرداخت هزينه هاي شارژ، قبوض و ... ، تصميم
يري در رابطه با خريدهاي بزرگ و يا گران قيمت و گرابطه با خريدهاي روزانه منزل، تصميم

 شد.به شكل مناسبي بر روي يك عامل بار هاي منزل مديريت دخل و خرج يا هزينه
سؤاالت مربوط به عدالت جنسيتي در كارهاي  داري:عدالت جنسيتي در كارهاي خانه

هيه و پخت غذا، رضايت زن از تقسيم كارهاي ت منزل، تحليل عاملي شد. سؤاالت مربوط به
شستن ظروف، خريد مواد غذايي، جارو و تميز كردن منزل، تعميرات كوچك داخل منزل، امور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Generations and Gender Survey 
2 Vikat 
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گيري در رابطه با خريدهاي روزانه مربوط به پرداخت هزينه هاي شارژ، قبوض و ... ، تصميم
 گيري در رابطه با خريدهاي بزرگ و يا گران قيمت و مديريت دخل و خرج يامنزل، تصميم

سپس از جمع نمره اين متغيرها اين  شد.به شكل مناسبي بر روي يك عامل بار هاي منزل هزينه
شاخص ساخته شد. اگرچه راضي بودن از تقسيم كار، مساوي با درك پاسخگو از اينكه تقسيم 
 1كارها بر اساس عدالت و انصاف است، نيست، در اينجا رضايت، به عنوان يك متغير نماينده

، براي عدالت جنسيتي در نظر گرفته شده است، با فرض اينكه پاسخگو از تقسيم كار (پراكسي)
 رضايت نخواهد داشت، اگر او تقسيم وظايف را غيرمنصفانه و ناعادالنه بداند.

داري نيز، سؤاالت مربوط به برابري در وظايف بچه داري:برابري جنسيتي در كارهاي بچه
داري، مشاركت مردان در وظايف بچهكه سؤاالت مربوط به  تحليل عاملي شد. نتايج نشان داد

ها به ها، بردن بچه ها به رختخواب يا كنترل اينكه بچهمثل، لباس پوشاندن و مرتب كردن بچه
ها و مشاركت در كه فرزند بيمار باشد، بازي با بچه موقع بخوابند، ماندن در خانه هنگامي

به مدرسه، مهدكودك، و يا نزد پرستار بچه و محل گذران ها فعاليتهاي اوقات فراغت، بردن بچه
 شد.به شكل مناسبي بر روي يك عامل بار اوقات فراغت 

سؤاالت مربوط به عدالت جنسيتي در كارهاي  داري:عدالت جنسيتي در كارهاي بچه
داري، تحليل عاملي شد. نتايج نشان داد كه سؤاالت مربوط به مشاركت مردان در وظايف  بچه

ها، بردن بچه ها به رختخواب يا كنترل اينكه داري، مثل، لباس پوشاندن و مرتب كردن بچهچهب
ها و مشاركت كه فرزند بيمار باشد، بازي با بچه ها به موقع بخوابند، ماندن در خانه هنگاميبچه

ل ها به مدرسه، مهدكودك، و يا نزد پرستار بچه و محدر فعاليتهاي اوقات فراغت، بردن بچه
 شد.گذران اوقات فراغت به شكل مناسبي بر روي يك عامل بار 
هاي آماري، همگي بر اساس تغيير در اين پژوهش، متغيرهاي كنترل به كار رفته در تحليل

كنند و عبارتند از مقدار ساعت كاري زن؛ ساعات كار بر اساس شغل در طول زمان، نيز تغيير مي
شود و سپس به صورت تمام وقت و پاره ه سنجيده ميتعداد ساعت كار زن شاغل در يك هفت

ساعت در هفته كار كرده باشد،  30گردد. به اين صورت كه، اگر كمتر از  بندي ميوقت نيز دسته
ساعت و بيشتر كار كرده باشد، بعنوان تمام وقت  30گرفته و اگر  1به عنوان پاره وقت و كد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Proxy Variable 
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زن؛ به معناي جايگاه زن شاغل در سلسله مراتب  گيرد. جايگاه شغليمي 0شود و كد تقسيم مي
شغلي است، طبقات مقامات عالي رتبه و مديران و متخصصان در گروه جايگاه شغلي باال قرار 

ها و دستياران، كارمندان امور اداري و دفتري، كاركنان خدماتي و گرفته، تكنسين 0گرفته و كد 
-گرفته 1ه جايگاه شغلي پايين قرار گرفته و كد فروشندگي فروشگاه و بازار و كارگران در گرو

اند. نوع قرارداد شغلي زن؛ بر حسب اينكه زن شاغل در طبقات روزمزد و قرارداد كمتر از شش 
ماه، قرارداد شش ماه تا يكسال، قرارداد يكسال و بيشتر، بدون قرارداد، كارفرما، كاركن مستقل 

گرفته، شاغالن رسمي، پيماني در گروه  0ته و كد باشد در گروه رابطه كاري غيررسمي قرار گرف
اند. وضعيت شغلي زن؛ بر حسب اينكه زن شاغل گرفته 1رابطه كاري رسمي قرار گرفته و كد 

در طبقه كارفرمايان، كاركنان مستقل، بخش خصوصي، بخش تعاوني باشند در گروه بخش 
ت. مقدار دستمزد/حقوق زن؛ گرفته اس 0گرفته و بخش دولتي كد  1خصوصي قرار گرفته و كد 

و در اين  و پرداختي است كه عمدتاً به صورت مالي و در ازاي كار كارگران جبران خدمت
و به صورت  شود. جبران خدمت به شكل دستمزد به كارگران پرداخت مي مطالعه زنان كارگر

 وده است:هاي اين سؤال شامل موارد زير بگويهشود.  پرداخت مي حقوق و مزايابه كارمندان
تا يك ميليون و دويست  600بين  -3هزار تومان  600تا  350بين -2هزار تومان و كمتر  1-350

سه  -6دو تا سه ميليون تومان  -5يك ميليون و دويست هزار تا دو ميليون تومان  -4هزار تومان 
شد و  چهار ميليون و بيشتر. سپس به كدگذاري مجدد اين متغير پرداخته -7تا چهار ميليون 

گرفته و در گروه با درآمد پايين قرار گرفتند، كدهاي  1با هم تركيب شد و كد  3و  1،2كدهاي 
گرفته و در گروه با درآمد باال قرار گرفتند. تحصيالت؛  2با هم تركيب شد و كد  7و  4،5،6

ي آموزشي رسمي است كه منجر به اخذ گواهينامه  منظور از تحصيالت و دوره تحصيلي، دوره
سوادان صفر، افراد داراي تحصيالت ابتدايي،  گذاري مجدد، بي براي كد شود. تحصيلي مي 

گرفته و در گروه زنان با سطح تحصيالت  1ديپلم كد راهنمايي، متوسطه، ديپلم و فوق
پايين قرار گرفتند. زناني كه داراي مدرك ليسانس، فوق ليسانس و دكتراي تخصصي و 

بندي  فته و در گروه زنان داراي سطح تحصيالت باال طبقهگر 2فوق دكترا، بودند كد 
دهند، بنابراين تحصيالت به دليل اينكه زنان تحصيالت خود را در طول زمان بهبود ميشدند. 

زنان با توجه به تحصيالت در زمان تولد فرزند اصالح شده است. مقدار دستمزد/حقوق شوهر، 
باشد. در ضمن بر اساس تغيير شغل در زد/حقوق زن ميبندي آن به مانند متغير مقدار دستمطبقه
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طول زمان اين متغير نيز تغيير كرده است. متغير بومي بودن؛ اگر زن شاغل متولد اصفهان و يا ده 
گرفته و اگر  1سال و بيشتر ساكن اصفهان باشد به عنوان بومي در نظر گرفته شده است و كد 

گرفته  2عنوان غيربومي در نظر گرفته شده است و كد كمتر از ده سال ساكن اصفهان باشد، به 
 باشد.است. اين متغير با توجه به سال سكونت در اصفهان براي هر زن متغير مي

اين متغير از طريق پرسش در چه سال و ماهي ؛ عبارتند از سن زن 1گر تعديل متغيرهاي
از ضرب سن با هر يك از كه تعامل سن زن با متغير مستقل دنيا آمديد؟، سنجيده شده است.  به

كه از ضرب سن به توان  تعامل مربع سن زن با متغير مستقل؛ آيدمتغيرهاي مستقل به دست مي
 آيد.دو با هر يك از متغيرهاي مستقل به دست مي

 هايافته
اي بـر حسـب رتبـه     شود، برآوردهـاي جداگانـه   چنانچه در جداول و نمودارهاي زير مشاهده مي

اده شده است. رتبه مواليد اول، انتقال از ازدواج به فرزند اول مي باشد. رتبه مواليـد  مواليد ارائه د
هاي برابري و عـدالت جنسـيتي در   باشد.براي شاخصدوم، انتقال از مواليد اول به مواليد دوم مي

داري، هم رتبه مواليد اول و هم رتبـه مواليـد دوم محاسـبه شـده اسـت، امـا بـراي        كارهاي خانه
داري، به دليـل اينكـه زنـان حـداقل بايـد      هاي برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي بچهشاخص

 داراي يك فرزند باشند، فقط رتبه مواليد دوم محاسبه شده است.
اول و دوم، ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول و مواليد اول تا مواليد دوم،  ديموال شرفتينسبت پ .1جدول 

ساله  20-40داري زنان شاغل ه، بر حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي خانهكنترل نشده و كنترل شد
 1393مورد بررسي شهر اصفهان،

 رتبه مواليد دوم رتبه مواليد اول 
 كنترل شده كنترل نشده كنترل شده كنترل نشده

 داريبرابري جنسيتي در كارهاي خانه

     متعادل
PPR 90/0 80/0 43/0 35/0 

 10/5 09/5 26/5 60/4 نيانگيم
     نامتعادل

PPR 82/0 64/0 31/0 23/0 
 18/5 59/5 98/4 40/4 نيانگيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد.گر، متغيري است كه جهت و شدت ارتباط بين متغير مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار ميمتغير تعديل 1
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اول و دوم، ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول و مواليد اول تا مواليد  ديموال شرفتينسبت پ .1دول ادامه ج
 20-40داري زنان شاغل در كارهاي خانهدوم، كنترل نشده و كنترل شده، بر حسب برابري و عدالت جنسيتي 
 1393ساله مورد بررسي شهر اصفهان،

 
 رتبه مواليد دوم رتبه مواليد اول

 كنترل شده كنترل نشده كنترل شده كنترل نشده

 داريعدالت جنسيتي در كارهاي خانه

     راضي
PPR 89/0 76/0 30/0 39/0 

 66/5 49/5 20/5 62/4 نيانگيم
     ناراضي
PPR 84/0 74/0 29/0 37/0 

 03/4 00/4 12/5 27/4 نيانگيم
 

پيشرفت مواليد از ازدواج نسبت شود، مشاهده مي 1همانگونه كه در جدول و نمودار شماره 
نشان  شاغل قبل از كنترل، زنانداري به فرزند اول، بر اساس برابري جنسيتي در كارهاي خانه

 90/0داري غل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانهدهد كه اين نسبت براي زنان شامي
درصد است، به عبارت  82/0داريدرصد و شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه

اختالف بين اين دو برابري جنسيتي وجود دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي  08/0ديگر 
 64/0داري و ابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانهدرصد براي بر 80/0اجتماعي، نسبت به 

گونه كه مشاهده داري تغيير كرد. هماندرصد براي برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه
شود، نسبت پيشرفت از ازدواج به مواليد اول براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در مي

داري ا برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانهو براي زنان شاغل ب 10/0داري كارهاي خانه
نسبت در قابل توجه  اختالفرسيده است. اين  16/0كاهش پيدا كرده است و اختالف به  18/0

داري پيشرفت از ازدواج به مواليد اول،بين زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانه
مهم برابري جنسيتي در كارهاي  نقش ديمؤاري، دو برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه

 .استرسيدن به مواليد اول در داري خانه
داري پيشرفت مواليد اول به دوم، بر اساس برابري جنسيتي در كارهاي خانهنسبت  يبررس

دهد كه اين نسبت براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل مينشان  شاغل قبل از كنترل زنان
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داري درصد و شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه 43/0داري انهدر كارهاي خ
اختالف بين اين دو برابري جنسيتي وجود دارد. اما بعد  12/0درصد است به عبارت ديگر  31/0

درصد براي برابري جنسيتي متعادل در  35/0از كنترل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، نسبت به 
داري تغيير درصد براي برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه 23/0و  داريكارهاي خانه

پيشرفت مواليد اول به دوم، براي نسبت شود، هر كدام از گونه كه مشاهده ميكرده است. همان
كاهش پيدا كرده  08/0داري زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل و نامتعادل در كارهاي خانه

پيشرفت مواليد اول به در نسبت قابل توجه  اختالفرسيده است. اين  13/0است و اختالف به 
داري و برابري جنسيتي نامتعادل دوم بين زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانه

رسيدن به مواليد در داري مهم برابري جنسيتي در كارهاي خانه نقش ديمؤداري، در كارهاي خانه
 ).1مودار و ن 1(جدول  استدوم 

داري فاصله ازدواج تا مواليد اول، بر اساس برابري جنسيتي در كارهاي خانه نيانگيم يبررس
دهد كه اين ميانگين براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل مينشان  شاغل قبل از كنترل زنان

 40/4داريخانه سال و شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي 60/4داري در كارهاي خانه
داري وجود اختالف بين اين دو برابري جنسيتي در كارهاي خانه 20/0سال است به عبارت ديگر 

سال براي شاغالن با برابري  26/5دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، ميانگين به 
جنسيتي نامتعادل در  سال براي شاغالن با برابري 98/4داري و جنسيتي متعادل در كارهاي خانه

شود، ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول داري تغيير كرد. همانگونه كه مشاهده ميكارهاي خانه
افزايش و براي زنان شاغل  67/0داريبراي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانه

 28/0دا كرده است و اختالف به افزايش پي 58/0داريبا برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه
شود زنان شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي سال رسيده است. پس مالحظه مي

 ).1و نمودار  1رسند (جدول داري، در فاصله كوتاهتري به فرزند اول مي خانه
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 رتبه مواليد اول كنترل نشده

0
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.2
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مال
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0 2 4 6 8 سال10
متعادل نامتعادل

 

 رتبه مواليد اول كنترل شده

0
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 كنترل نشدهرتبه مواليد دوم 

0
.02

.04
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.08
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متعادل نامتعادل
 

 رتبه مواليد دوم كنترل شده

0
.02

.04
.06

.08
مال

احت

0 2 4 6 8 سال10

متعادل نامتعادل
 

داري، رتبه احتمال باروري كنترل نشده و كنترل شده بر حسب برابري جنسيتي در كارهاي خانه .1نمودار 
 1393ساله مورد بررسي شهر اصفهان، 20-40مواليد و سال زنان شاغل 

ي جنسيتي در كارهاي فاصله مواليد اول تا مواليد دوم، بر اساس برابر نيانگيم يبررس
دهد كه اين ميانگين، براي زنان شاغل با برابري مينشان  شاغل قبل از كنترل زنانداري  خانه

سال و شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي  09/5داري، جنسيتي متعادل در كارهاي خانه
برابري جنسيتي در كارهاي اختالف بين اين دو  51/0سال است، به عبارت ديگر  59/5داري، خانه
سال براي  10/5داري وجود دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، ميانگين به خانه

سال براي شاغالن با برابري  18/5داري و شاغالن با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانه



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  116 

  

 

شود ميانگين فاصله مشاهده ميداري تغيير كرد. همانگونه كه جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه
 01/0داري، مواليد اول تا مواليد دوم براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي خانه

كاهش پيدا  41/0داري، افزايش و براي زنان شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي خانه
د زنان شاغل با برابري جنسيتي شورسيده است. پس مالحظه مي 08/0كرده است و اختالف به 
 ).1و نمودار  1رسند (جدول داري، در فاصله كوتاهتري به فرزند دوم ميمتعادل در كارهاي خانه

 رتبه مواليد اول كنترل نشده

0
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0
.02

.04
.06

.08
مال

احت

0 2 4 6 8 سال10

راضي ناراضي
 

 رتبه مواليد دوم كنترل شده

0
.02

.04
.06

.08
مال

احت

0 2 4 6 8 سال10

راضي ناراضي
 

باروري كنترل نشده و كنترل شده، بر حسب عدالت جنسيتي در كارهاي الگوي احتمال  .2نمودار 
 1393ساله مورد بررسي شهر اصفهان، 20-40داري، رتبه مواليد و سال زنان شاغل  خانه
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پيشرفت مواليد از نسبت  يبررسشود، مشاهده مي 2و نمودار  1 همانگونه كه در جدول
 شاغل، قبل از كنترل، زنانداري ر كارهاي خانهازدواج به فرزند اول بر اساس عدالت جنسيتي د

درصد و شاغالن  89/0دهد كه اين نسبت براي زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي مينشان 
اختالف بين اين دو عدالت  05/0درصد است به عبارت ديگر  84/0ناراضي در عدالت جنسيتي 

درصد براي  76/0جتماعي، نسبت به جنسيتي وجود دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي ا
گونه درصد براي ناراضي در عدالت جنسيتي تغيير كرد. همان 74/0راضي در عدالت جنسيتي و 

شود نسبت پيشرفت از ازدواج به مواليد اول براي زنان شاغل راضي در عدالت كه مشاهده مي
پيدا كرده است و  كاهش 10/0و براي زنان شاغل ناراضي در عدالت جنسيتي  13/0جنسيتي 

شود زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي، با رسيده است. پس مالحظه مي 02/0اختالف به 
 اختالف كمي، احتمال باالتري در رسيدن به فرزند اول دارند.

داري پيشرفت مواليد اول به دوم بر اساس عدالت جنسيتي در كارهاي خانهنسبت  يبررس
دهد كه اين نسبت براي زنان شاغل راضي در عدالت مين نشاشاغل، قبل از كنترل،  زنان

درصد  29/0داري درصد و شاغالن با عدالت جنسيتي ناراضي در كارهاي خانه 30/0جنسيتي 
اختالف بين اين دو عدالت جنسيتي وجود دارد. اما بعد از كنترل  01/0است، به عبارت ديگر 

 37/0راي راضي در عدالت جنسيتي و درصد ب 39/0متغيرهاي اقتصادي اجتماعي نسبت به 
شود، هر كدام از گونه كه مشاهده ميدرصد براي ناراضي در عدالت جنسيتي، تغيير كرد. همان

و براي زنان شاغل ناراضي در  09/0پيشرفت مواليد اول به دوم براي زنان شاغل راضي نسبت 
-يده است. پس مالحظه ميرس 02/0افزايش پيدا كرده است و اختالف به  08/0عدالت جنسيتي 

شود زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي با اختالف كمي، احتمال باالتري در رسيدن به فرزند 
 ).2و نمودار  1دوم دارند (جدول 

داري فاصله ازدواج تا مواليد اول بر اساس عدالت جنسيتي در كارهاي خانه نيانگيم يبررس
ه اين ميانگين براي زنان شاغل راضي در عدالت دهد كمينشان  شاغل، قبل از كنترل، زنان

سال است، به عبارت ديگر،  27/4سال و شاغالن ناراضي در عدالت جنسيتي  62/4جنسيتي 
داري وجود دارد. اما بعد از كنترل اختالف بين اين دو عدالت جنسيتي در كارهاي خانه 35/0

اغالن راضي در عدالت جنسيتي و سال براي ش 20/5متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، ميانگين به 
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شود، سال براي شاغالن ناراضي در عدالت جنسيتي تغيير كرد. همانگونه كه مشاهده مي 12/5
افزايش و  58/0ميانگين فاصله ازدواج تا مواليد اول براي زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي 

 08/0است و اختالف به  افزايش پيدا كرده 85/0براي زنان شاغل ناراضي در عدالت جنسيتي، 
داري، با شود زنان شاغل ناراضي از تقسيم كارهاي خانهسال رسيده است. پس مالحظه مي

 ).2و نمودار  1رسند (جدول اختالف كمي در فاصله كوتاهتري به فرزند اول مي
ي دارفاصله مواليد اول تا مواليد دوم بر اساس عدالت جنسيتي در كارهاي خانه نيانگيم يبررس

دهد كه اين ميانگين براي زنان شاغل راضي در عدالت مينشان  شاغل، قبل از كنترل، زنان
 49/1سال است، به عبارت ديگر  00/4سال و شاغالن ناراضي در عدالت جنسيتي،  49/5جنسيتي، 

داري وجود دارد. اما بعد از كنترل سال اختالف بين اين دو عدالت جنسيتي در كارهاي خانه
سال براي شاغالن راضي در عدالت جنسيتي و  66/5ي اقتصادي اجتماعي، ميانگين به متغيرها

شود، سال براي شاغالن ناراضي در عدالت جنسيتي، تغيير كرد. همانگونه كه مشاهده مي 03/4
افزايش  17/0ميانگين فاصله مواليد اول تا مواليد دوم براي زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي، 

 63/1كاهش پيدا كرده است و اختالف به  03/0شاغل ناراضي در  عدالت جنسيتي،  و براي زنان
داري، با اختالف شود، زنان شاغل ناراضي از تقسيم كارهاي خانهرسيده است. پس مالحظه مي

 ).2و نمودار  1رسند (جدول نسبتاً زيادي، در فاصله كوتاهتري به فرزند دوم مي
پيشرفت مواليد اول به نسبت  يبررسشود، مشاهده مي 3دار و نمو 2همانگونه كه در جدول 

دهد كه مينشان  شاغل، قبل از كنترل زنانداري بچهدوم بر اساس برابري جنسيتي در كارهاي 
درصد و  39/0 داري،بچهاين نسبت براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي 

درصد است، به عبارت ديگر  34/0داري بچههاي شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كار
اختالف بين اين دو برابري جنسيتي وجود دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي  05/0

 25/0و  داريبچهدرصد براي برابري جنسيتي متعادل در كارهاي  31/0اجتماعي، نسبت به 
-گونه كه مشاهده ميغيير كرد. همانت داريبچهدرصد براي برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي 

و  08/0پيشرفت مواليد اول به دوم براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل،نسبت شود، 
 05/0كاهش پيدا كرده است و اختالف به  09/0 داري،بچهبرابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي 
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به دوم بين زنان شاغل با پيشرفت مواليد اول در نسبت قابل توجه  اختالفرسيده است. اين 
داري، بچهو برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي  داريبچهبرابري جنسيتي متعادل در كارهاي 

 .استرسيدن به مواليد دوم در داري، بچهمهم برابري جنسيتي در كارهاي  نقش ديمؤ
ترل نشده و كنترل شده، بر دوم، ميانگين فاصله مواليد اول تا مواليد دوم كن ديموال شرفتينسبت پ .2جدول

ساله مورد بررسي شهر  20-40داري زنان شاغل حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي بچه
 1393اصفهان،

 
 رتبه مواليد دوم

 كنترل شده كنترل نشده

 داريبرابري جنسيتي در كارهاي بچه

   متعادل
PPR 39/0 31/0 

 06/5 26/5 نيانگيم
   نامتعادل

PPR 34/0 25/0 
 06/5 90/4 نيانگيم

 داريعدالت جنسيتي در كارهاي بچه

   راضي
PPR 38/0 30/0 

 13/5 32/5 نيانگيم
   ناراضي
PPR 40/0 30/0 

 30/4 03/4 نيانگيم
 

داري  بچهفاصله مواليد اول تا مواليد دوم بر اساس برابري جنسيتي در كارهاي  نيانگيم يبررس
دهد كه اين ميانگين براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل مينشان  از كنترل،شاغل، قبل  زنان

 90/4، داريبچهسال و شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي  26/5، داريبچهدر كارهاي 
وجود  داريبچهاختالف بين اين دو برابري جنسيتي در كارهاي  36/0سال است، به عبارت ديگر 

سال براي شاغالن با برابري  06/5ما بعد از كنترل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي ميانگين به دارد. ا
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سال براي شاغالن با برابري جنسيتي نامتعادل در  06/5و  بچه داريجنسيتي متعادل در كارهاي 
د شود، ميانگين فاصله مواليد اول تا مواليتغيير كرد. همانگونه كه مشاهده مي داري،بچهكارهاي 

كاهش و براي زنان  19/0، داريبچهدوم براي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل در كارهاي 
افزايش پيدا كرده است و اختالف به  16/0، داريبچهشاغل با برابري جنسيتي نامتعادل در كارهاي 

ر شود، زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل و نامتعادل درسيده است. پس مالحظه مي 00/0
 ).3و نمودار  2رسند (جدول در يك زمان به فرزند دوم ميداري، بچهكارهاي 
داري بچهپيشرفت مواليد اول به دوم بر اساس عدالت جنسيتي در كارهاي نسبت  يبررس

دهد كه اين نسبت براي زنان شاغل راضي در عدالت مينشان  شاغل، قبل از كنترل، زنان
درصد  40/0داريبچهدالت جنسيتي ناراضي در كارهاي درصد و شاغالن با ع 38/0جنسيتي 

اختالف بين اين دو عدالت جنسيتي وجود دارد. اما بعد از كنترل  02/0است، به عبارت ديگر، 
 30/0درصد براي راضي در عدالت جنسيتي و  30/0متغيرهاي اقتصادي اجتماعي، نسبت به 

شود، هر كدام از گونه كه مشاهده ميدرصد براي ناراضي در عدالت جنسيتي تغيير كرد. همان
و براي زنان شاغل ناراضي در  08/0پيشرفت مواليد اول به دوم براي زنان شاغل راضي نسبت 

-رسيده است. پس مالحظه مي 00/0كاهش پيدا كرده است و اختالف به  10/0عدالت جنسيتي 

احتمال يكساني در  شود، زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي و ناراضي در عدالت جنسيتي،
 ).3و نمودار  2رسيدن به فرزند دوم دارند (جدول 

داري بچهفاصله مواليد اول تا مواليد دوم بر اساس عدالت جنسيتي در كارهاي  نيانگيم يبررس
دهد كه اين ميانگين براي زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي، مينشان  شاغل قبل از كنترل زنان
سال  28/1سال است به عبارت ديگر  03/4راضي در عدالت جنسيتي، سال و شاغالن نا 32/5

وجود دارد. اما بعد از كنترل متغيرهاي  داريبچهاختالف بين اين دو عدالت جنسيتي در كارهاي 
سال  30/4سال براي شاغالن راضي در عدالت جنسيتي و  13/5اقتصادي اجتماعي، ميانگين به 

شود، ميانگين فاصله سيتي، تغيير كرد. همانگونه كه مشاهده ميبراي شاغالن ناراضي در عدالت جن
كاهش و براي زنان  18/0مواليد اول تا مواليد دوم براي زنان شاغل راضي در عدالت جنسيتي، 

رسيده است.  83/0افزايش پيدا كرده است و اختالف به  27/0شاغل ناراضي در عدالت جنسيتي، 
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با اختالف نسبتاً  داريبچهاضي در عدالت جنسيتي كارهاي شود، زنان شاغل نارپس مالحظه مي
 ).3و نمودار  2رسند (جدول بااليي، در فاصله كوتاهتري به فرزند دوم مي
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داري تمال باروري كنترل نشده و كنترل شده بر حسب برابري جنسيتي در كارهاي بچه. الگوي اح3نمودار 
ساله مورد بررسي شهر  20-40داري رتبه مواليد دوم و سال زنان شاغل و عدالت جنسيتي در كارهاي بچه

 1393اصفهان،
ايي بر هتفاوت از نشانها نشان داده شده است. يافته 3ي جزئي در جدول بارور زانيم جينتا

. و مشاهده داردمورد مطالعه  دورهي طداري حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي خانه



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  122 

  

 

 29/1شود، ميزان باروري جزئي براي هر زن شاغل با برابري جنسيتي متعادل قبل از كنترل  مي
 84/0فرزند است و براي هر زن شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل  09/1فرزند و بعد از كنترل 
شود، ميزان باروري  باشد. پس مالحظه ميفرزند بعد از كنترل مي 00/1فرزند قبل از كنترل و 

جزئي زنان شاغل با برابري جنسيتي متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل، قبل 
نسيتي بيشتر است، به عبارت ديگر، زنان شاغل با برابري ج 08/0و بعد از كنترل  45/0از كنترل 

 آورند.متعادل نسبت به زنان شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل تعداد فرزند بيشتري بدنيا مي

ميزان باروري جزئي كنترل شده و كنترل نشده، بر حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي  .3جدول 
 1393ساله مورد بررسي شهر اصفهان، 20-40داري زنان شاغل خانه

 متغيرهاي مستقل
 زان باروري تجمعيمي

 كنترل شده كنترل نشده

 داريبرابري جنسيتي در كارهاي خانه
 09/1 29/1 متعادل
 00/1 84/0 نامتعادل

 داريعدالت جنسيتي در كارهاي خانه
 06/1 16/1 راضي
 01/1 09/1 ناراضي

 گيريبحث و نتيجه
وري زنان اصفهان تا چـه انـدازه   اين مقاله با هدف پاسخ به اين پرسش نگاشته شد كه، ميزان بار

گيرد؟ بر ايـن اسـاس اثـر برابـري جنسـيتي و      تحت تأثير برابري و عدالت جنسيتي آنها قرار مي
داري در رسيدن به فرزند اول و دوم و در نهايت روي بـاروري  عدالت جنسيتي در كارهاي خانه

داري،در رسيدن به فرزند جزئي و همچنين اثر برابري جنسيتي و عدالت جنسيتي در كارهاي بچه
 دوم بررسي شد.

بررسي نسبت پيشرفت مواليد اول و دوم بر حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي 
داري و راضي از تقسيم كارهاي داري، نشان داد شاغالن با تقسيم متعادل در كارهاي خانهخانه
فاصله  نيانگيم يبررسمچنين رسند. هداري، با احتمال باالتري به مواليد اول و دوم ميخانه

داري، نشان داد ازدواج تا مواليد اول بر حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي خانه
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داري، در داري و ناراضي از تقسيم كارهاي خانهشاغالن با تقسيم نامتعادل در كارهاي خانه
ول تا مواليد دوم بر فاصله مواليد ا نيانگيم يبررسرسند. فاصله كوتاهتري به مواليد اول مي

داري نيز، نشان داد، شاغالن با تقسيم متعادل حسب برابري و عدالت جنسيتي در كارهاي خانه
داري، در فاصله كوتاهتري به مواليد دوم داري و ناراضي از تقسيم كارهاي خانهدر كارهاي خانه

داري، كارهاي خانه رسند. در كل ميزان باروري جزئي بر حسب برابري و عدالت جنسيتي درمي
نشان داد كه شاغالن با برابري جنسيتي متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابري جنسيتي نامتعادل 

داري، نسبت به زنان شاغل ناراضي از تقسيم كارهاي و زنان شاغل راضي از تقسيم كارهاي خانه
 آورند.داري، فرزند بيشتري به دنيا ميخانه

داري، نشان داد يد دوم بر حسب برابري جنسيتي در كارهاي بچهبررسي نسبت پيشرفت موال
داري، با احتمال باالتري به كه زنان شاغل متعادل از زنان شاغل نامتعادل در تقسيم كارهاي بچه

فاصله مواليد اول تا مواليد دوم بر حسب برابري در كارهاي  نيانگيم يبررسرسند. فرزند دوم مي
در يك زمان به داري، بچهان شاغل نامتعادل و متعادل در تقسيم كارهاي داري، نشان داد، زنبچه

 رسند.مواليد دوم مي
داري، نشان داد بررسي نسبت پيشرفت مواليد دوم بر حسب عدالت جنسيتي در كارهاي بچه
داري، با احتمال كه هم زنان شاغل راضي و هم زنان شاغل ناراضي از تقسيم كارهاي بچه

فاصله مواليد اول تا مواليد دوم بر حسب عدالت  نيانگيم يبررسرسند. ند دوم مييكساني به فرز
در داري، بچهداري، نشان داد، زنان شاغل ناراضي از تقسيم كارهاي جنسيتي در كارهاي بچه

 رسند.فاصله كوتاهتري به مواليد دوم مي
روي باروري، نسبت به  تري بردهد كه برابري جنسيتي، اثر مثبتها نشان ميهمچنين يافته

تواند متأثر از فرهنگ ايراني ها باشد، كه زنان عدالت جنسيتي داشته است، كه اين امر، مي
كنند دانند و در برخي موارد، تصور ميداري را وظيفه ذاتي خود ميوظايف مربوط به خانه

 اي جز رضايت ندارند.چاره
جنسيتي، در تبيين رفتار باروري در  دهد كه ابعاد برابرينتايج پژوهش حاضر نشان مي

اي كه در جامعه ايران مؤثر است، ولي اين ابعاد، به علت تأثير پذيرفتن از ساير متغيرهاي زمينه
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اند، تأثير به نسبت كمي در تبيين اين پژوهش، به عنوان متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده
 تواند خيلي مهم باشد.اين مقادير كم هم ميتغييرات باروري دارد. اما در شرايط باروري پايين، 

اند قادرند در بازارهاي كار  شان محدود نشده هاي خانوادگي  زنان مادامي كه توسط نقش
گذارند، چنانچه نقش  محور ارزش مي هاي فرد رقابت كنند. زناني كه به مشاركت در نهاد

نوان يك فرد باشد، با مشكل مواجه ها به ع ي آينده ناهماهنگ با انتظارات آن خانوادگي بالقوه
شان پرهيز كنند  گيرند از نقش خانوادگي خواهند شد. در چنين شرايطي برخي از زنان تصميم مي

تر از آن  ها كم اي نخواهند داشت و يا شمار فرزندان آن بچه، يا هانشان، يعني آ تا نقش فردي
ري از زنان جوان تحصيل كرده هستند امروزه بسيا. خواهند داشته باشند چيزي خواهد بود كه مي

 شان داشته باشند. رود كه نقشي غير از نقش خانوادگي و انتظار مي
كه برابري جنسيتي در  خواهد يافت مگر اين ارهاي باروري خيلي پايين استمر بنابراين، ميزان
بد. پس، در چه كه در گذشته بوده است افزايش بيا تر از آن محور بسيار سريع  نهادهاي خانواده

محور، برابري جنسيتي باالتر در نهادهاي  اي از برابري جنسيتي باال در نهادهاي فرد  زمينه
جا  طور كه اين اجتماعي خانواده محور به افزايش باروري منجر خواهد شد. در مقابل، همان

جنسيتي باالتر محور، برابري  اي از برابري جنسيتي پايين در نهادهاي فرد استدالل شد، در زمينه
 تر منجر خواهد شد. محور به باروري پايين در نهادهاي خانواده 

در حيطه خصوصي و  تغييرتركيبي از  در نهايت نيز، به منظور افزايش باروري زنان شاغل،
 نمايند،كه تغيير نحوي ي بايد بهتعمومي موردنياز است. در حيطه خصوصي، نقشـهاي جنسي

 نيز، در حيطه عموميو داشـته باشـند فعال انـه مشـاركت مردان نيـز در كارهـاي خ
كه در آن هم مرد  هاييخانواده،كه از دنريـزي شـوطـرح ايجديد، بايستي به گونههاي  سياست

جديد، به نحوي تدوين  هايسياستشود، بدين معني كه حمايت  باشند،و هم زن شاغل مي
 د.نشكه كامالً حامي و طرفدار خانواده با گردند

بدين ترتيب، نتايج اشاره به اين دارند كه، برابري در اشتغال زنان، نه تنها درجه برابري درون 
دهد، بلكه اثرات مثبت بر روي باروري دارد. برابري جنسيتي درون خانواده، خانواده را افزايش مي

 ران شود.كند تا رابطه منفي كه بطور تاريخي بين اشتغال زنان و باروري است، جبكمك مي
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