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خانواده بر قصد فرزندآوري زنان  ونبرابري جنسيتي در تأثير
 نقاط شهري استان بوشهر

  2، رضا نوبخت*1احمد دراهكي

  چكيده
 و تحصـيالت  تغييـرات  بـا  رابطـه  در اغلـب  ،شود استفاده مي باروري تبيين در مفهوم برابري جنسيتي هنگامي كه

 بـا . گـردد  مـي  خانواده بـر  ةكه بخش مهمي از برابري جنسيتي به حوز حالي يابد؛ در تقليل مي زنان اشتغال وضعيت
 اسـتان  شـهري  نقـاط  در شـرايط  واجـد  ةسال 44 تا 18 زن 600 اي مرحله چنداي  خوشه گيري نمونه از گيري بهره

جنسيتي درون خانواده در ميـان   دو سنخ متفاوت برابريِ ةدهند اي نشان تحليل خوشه نتايج. شدند مطالعه بوشهر
ميزان مشاركت مردان در مراقبت از فرزند، مشاركت مردان در امور خانـه، مشـاركت مـردان در    . زنان پاسخگو بود

خـانواده در سـنخ اول    و ميزان مشاركت زنان در تصـميمات ) كه با امور منزل در ارتباط است(امور بيرون از خانه 
. شده در سـنخ دوم بـاالتر از ميـانگين قـرار دارد     هاي گفته يك از متغير كه هر كمتر از ميانگين قرار داشت؛ درحالي

احتمـال قصـد رفـتن بـه تـوالي بـاالتر       ـ  با كنترل سـاير متغيرهـاي پـژوهش   ـ  متغيره نشان داد نتايج تحليل چند
هاي با ساختار برابري جنسيتي كمتر  برابري جنسيتي بيشتر نسبت به خانواده هاي با ساختار فرزندآوري در خانواده

 جهـت سـازي در   سـازي و گفتمـان   توان گفت فرهنگ اساس نتايج اين پژوهش مي بر. برابر باالتر است 56/2حدود 
اي  كننده عيينتواند نقش مهم و ت افزايش برابري جنسيتي درون خانواده در افزايش تمايالت زنان به فرزندآوري مي

  .داشته باشد

  كليدواژگان
 .هاي جنسيتي باروري، برابري جنسيتي، خانواده، قصد فرزندآوري، نظام

  

                                                        
  ahmaddorahaki@gmail.com   )نويسندة مسئول( شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي استاديار جمعيت1. 
  rznobakht@gmail.com    شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران استاديار جمعيت 2.

  12/5/1399:، تاريخ پذيرش26/9/1398: تاريخ دريافت



  1399بهار  ،1، شمارة 18، دورة توسعه و سياستزن در   152

  مقدمه و بيان مسئله
هـاي افـراد در ارتبـاط بـا      گيري افكار، رفتارها و كـنش  هاي جنسيتي نقش اساسي در شكل نظام

گيري جهان اجتماعي و درك جايگـاه   شكلدر ها  آن مرگ دارند و ةيكديگر از زمان تولد تا لحظ
هـاي   نـد كـه نظـام   رشناسان بر ايـن باو  برخي از جمعيت ،رو اين از. ندا كننده اجتماعي افراد تعيين

 ]28[ 1گونه كـه پريسـر   اما همان ؛]20[ است مهم فهم باروري پايين  هاي جنسيتي يكي از جنبه
 اين در حـالي . حاشيه باقي مانده است شناسي در كند، اين موضوع و مفهوم در جمعيت بيان مي

در . انـد   گذاري محوري بـوده  سياست ةهاي گذشته در عرص هاي جنسيتي طي دهه  ست كه نظاما
جنسيت در مركز مسـائل جمعيتـي قـرار     1994المللي جمعيت و توسعه در سال  كنفرانس بين

كـه   هنگـامي  ].24[ گرفت، اما تحقيقات تجربي در اين زمينـه تقريبـاً كمتـر رشـد يافتـه اسـت      
اغلـب در رابطـه بـا تغييـرات      شـود،  مـي اسـتفاده   جنسيت در تبيين باروري در جوامع صـنعتي 
 مشاركت زنـان در تحصـيالت و نيـروي كـار    . شود تحصيالت و وضعيت اشتغال زنان محدود مي

كـه ايـن يـك تبيـين      حـالي  در؛ ]31؛ 29[و به تبع آن باروري كاهش داشته است  افزايش يافته
شده در اين زمينه با باروري كمتر مورد توجه بـوده   ي است؛ آن چيزي كه در تحقيقات انجامئزج

چه مشاركت زنان در آموزش و بازار كار در بسياري از كشورهاي غربي افـزايش   اين است كه اگر
هاي زنان و تقسيم كارهاي خانگي در درون خانواده تقريباً ثابت و بدون تغيير باقي  نقش ،داشته

  ].18[نده است ما
تـوان گفـت در طـول گـذار اول      با نگاهي تاريخي به تحـوالت جمعيتـي جوامـع غربـي مـي     

هاي بيرون از منزل مانند  فعاليت ةها، زنان با مردان در عرص تر شدن خانواده با كوچك 2جمعيتي
مراقبـت از  مين نيـاز  أزمان با اين تغييـرات تـ   هم ،با وجود اين. اشتغال و تحصيالت برابرتر شدند

اي از سطح خانواده خارج شـدند   فرزند توسط خويشاوندان كاهش يافت و والدين به طور فزاينده
زنان به دليل بار مضاعف تركيب كار مـزدي و كـار خـانگي شـد      و اين امر باعث افزايش فشار بر

رون اند كه بـا افـزايش برابـري جنسـيتي د     بيني كرده چندين مطالعه پيش زمينه،در اين ]. 17[
عدم تعادل بين سـطوح   دارد بيان مي] 21؛ 20[ 3مك دونالد. يابد خانواده باروري نيز افزايش مي
مانند تحصيالت و بازار اشتغال و سطح پايين برابري جنسـيتي در   ،باالي برابري جنسيتي نهادي

اران رندفوس و همك. يافته است باروري پايين در كشورهاي توسعه ةكنند تبيين زندگي خانوادگي
 ،كامل شـود  5ند هنگامي كه انقالب جنسيتيباورنيز بر اين ] 16[و همكارن  4و گلدشداير] 29[

  .باروري افزايش خواهد يافت

                                                        
1. Presser 
2. first demographic transition 
3. McDonald 
4. Goldscheider 
5. gender revolution 



  153    ...خانواده بر قصد ونتأثير برابري جنسيتي در

به . جمعيتي را تجربه كرده است ـ اخير تحوالت چشمگير اجتماعي ةكشور ايران در چند ده
دسـتخوش تحـول شـده     باروري نيز ، ميزان1350و  1340هاي  مير در دهه و دنبال كاهش مرگ

باروري با سرعت و شـتاب بيشـتري كـاهش      به بعد ميزان 1360 ةدوم ده ةويژه از نيم به ؛است
، بـاروري انـدكي   1350و  1340 ةهـاي تنظـيم خـانواده در دهـ     اعمال برنامه پس از. يافته است

زمـان بـا شـرايط انقـالب و تحـوالت اجتمـاعي و فرهنگـي و نيـز توقـف           كاهش يافت، ولي هـم 
هـاي   ايـن رونـد در سـال   . هاي تنظيم خانواده، سطح باروري مجدداً روند افزايشـي گرفـت   برنامه

و  1360 ةدوم دهـ  ةسـرعت كـاهش بـاروري در نيمـ    . رو به كـاهش گذاشـت   1360 ةمياني ده
بـه سـطح جانشـيني رسـيد،      1380 ةچشمگير بود و باروري در اوايل ده 1370 ةويژه در ده هب

) TFR(، ميزان بـاروري كـل   1395اساس نتايج سرشماري  بر. ولي روند كاهشي باروري آرام شد
ايـن   .باروري در ايران همچنـان بـاقي اسـت    ةآيند ةها دربار و نگراني] 7[رسيده  01/2كشور به 

ابعـاد مختلـف    زمـان بـا تحـوالت گسـترده در     هـم  ،طور كه گفتـه شـد   همان ،تحوالت جمعيتي
 يروند تغييرات خانواده در ايران به لحـاظ شـكل  . ايران بوده است ةاجتماعي و فرهنگي در جامع

و نظام جنسيتي نيز بـا تحـوالت گسـترده همـراه بـوده      تمايل داشته اي  هسته ةبه سوي خانواد
بـه شـرايط   فرزندآوري با توجه  ةگسترده در زمين ةهاي خانواد كه از ميزان حمايت حالي در. است
. آموزش حضور فعال دارنـد  ةجديد كاسته شده است، زنان ايراني در حال حاضر در عرض ةجامع

هاي آمـوزش عـالي مشـغول     سسات و دانشگاهؤميليون دانشجو در م 4در حدود ، 1395در سال 
و ) نفـر  564هـزار و   97ميليـون و   2(صد مرد  در 7/53اند كه از كل دانشجويان  به تحصيل بوده

زنان ايراني در  ،از سوي ديگر]. 5[اند  بوده) نفر 280هزار و  811يك ميليون و (صد زن  در 3/46
هـا و   نـد و ايـده  ا هاي نهادهـاي اجتمـاعي   حال حاضر بيش از هر زماني خواستار حضور در عرصه

  .داشته باشدممكن است با رفتار فرزندآوري تناقض  تغييرات اساسي يافته كهها  آن هاي آمال
برابـري جنسـيتي   كه شده آن است  مطرح ةحايز اهميت با توجه به مقدمه و بيان مسئل ةنكت

شود؛ بلكه در كنار آن بايد بـه برابـري جنسـيتي در     هاي اجتماعي مرتبط نمي نهاد ةفقط به حوز
برابـري جنسـيتي در سـطح نهادهـاي      ،گونـه كـه اشـاره شـد     همان. نهاد خانواده نيز توجه شود

توانـد بـه كـاهش بيشـتر      مـي  ،خانواده همـراه نباشـد   ةابري جنسيتي در حوزاجتماعي اگر با بر
ريزي شده است كـه آيـا    اصلي تحقيق حاضر نيز بر اين اساس پي پرسش. دومنجر ش فرزندآوري

برابري جنسيتي در خانواده به افزايش تمايل به فرزندآوري زنان منجر خواهد شد؟ پاسخ به اين 
گذاري در اين زمينه بسـيار حـائز اهميـت     ري و همچنين سياستدر تبيين تغييرات بارو پرسش
برابري جنسيتي در درون خانواده كمتر در تحقيقات تجربي در ارتباط با باروري در ايـران  . است

بنابراين تحقيق حاضر هم بـه لحـاظ نظـري در مطالعـات بـاروري حـائز       . مورد توجه بوده است
اي بـراي سـاخت    تحقيـق از روش تحليـل خوشـه    ايـن ، زيـرا  اهميت است و هم به لحاظ روشي

برابـري   ةشده در زمينـ  از تحقيقات انجام كي كند كه در هيچ مفهوم برابري جنسيتي استفاده مي
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فرد و با  به منحصر يديد اين مقاله سعي بر آن دارد با. جنسيتي و باروري مورد توجه نبوده است
د درون ابندي افـر  هاي برابري جنسيتي به دستهمتغير به بندي افراد مورد مطالعه با توجه  خوشه
آن را بر نيات فرزندآوري زنان نقاط شـهري   تأثيرهاي مرتبط با برابري جنسيتي بپردازد و  خوشه

هاي جنسـيتي، مبـاني    بعد از مرور اجمالي تعريف نظام ،در اين راستا. دكنمطالعه  استان بوشهر
نـه متغيرهـاي تحقيـق معرفـي و نتـايج مطالعـه       شده در اين زمي نظري و مطالعات تجربي انجام

  .تحليل و تبيين خواهد شد

 مروري بر مباني نظري برابري جنسيتي و باروري
از اين مفهـوم   1شناسي اساساً از تعريف ماسون هاي جنسيتي درون جمعيت تعريف محوري نظام

 ةكننـد  توصـيف هـاي جنسـيتي    نظـام «: دارد بيان مي ]19[طور كه ماسون  همان. گيرد ريشه مي
اساس ايـن   بر ».استها بين مردان و زنان و حقوق و تكاليف مرتبط با آن  تقسيم كار و مسئوليت

هاي جنسيتي كـه بـه لحـاظ     نخست نقش :هاي جنسيتي متشكل از دو بخش است نظام ،تعريف
كند و اغلـب مـرتبط بـا تقسـيم      ها و انتظارات را براي مردان و زنان برساخت مي اجتماعي نقش

هـاي جنسـيتي برابـري جنسـيتي اسـت كـه        خانه است و دومين بخـش از نظـام   درونكارهاي 
تحقيقات . كنند نابرابري نهادي بين مردان و زنان در سطح كالن يا سطح اجتماع را مشخص مي

هـاي جنسـيتي و برابـري     نقـش  ةتوجه به مباحث نظري و تجربي در زمين باروري بدون قطع بي
در تحقيقـات بـاروري تئـوري     شـده  استفادهة برجست هاي تئوري د يكي ازشاي. اند جنسيتي نبوده
 و تحصـيالت (بكر معتقد بود كه با افزايش اسـتقالل اقتصـادي زنـان     .]11[باشد  2اقتصادي بكر

 ةهزينـ  .يابـد  مـي   و بـه دنبـال آن بـاروري كـاهش     فرصت فرزندآوري افزايش ةهزين) نيروي كار
بر بـاروري دارد   كننده تعيين يزني زنانه شده و نقش زايش چانهفرصت زنان عالوه بر اين باعث اف

خـانواده   درونمعتقد بود كه ناديده انگاشتن روابط قـدرت در   ]15[ 3فولبر ،در اين رابطه .]11[
  .استهاي باروري  در تئوري 4»خطاي مهلك«يك 

بـاروري پـايين    ةفرض اساسـي خـود را در زمينـ    دونالد مكاين مباحث منجر به آن شد كه 
نـابرابري جنسـيتي در نهادهـاي اجتمـاعي      ةگونه مطرح كنـد كـه بـاروري پـايين در نتيجـ      اين

در كشـورهاي  ) 5/1باروري زير (باروري خيلي پايين ] 20[ دونالد مكبه نظر . محور است خانواده
نـد  تناقص بين سطوح باالي برابري جنسيتي در نهادهـاي فردمحـور مان   ةامروزي نتيج ةپيشرفت

محـور ماننـد نهـاد خـانواده،      نهاد آموزش و اشـتغال و نـابرابري جنسـيتي در نهادهـاي خـانواده     
برابري  ةنظري ةوي براي مطالع. است...  نهادهاي مراقبت از فرزندان، خدمات و تسهيالت شغلي و

                                                        
1. Mason 
2. becker 
3. Folbre 
4. fatal erro 
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: كنـد  شان به دو دسـته تقسـيم مـي    اساس سطوح باروري جنسيتي خود كشورهاي صنعتي را بر
زبـان در اروپـاي    كشورهاي انگليسي، فرانسـه و هلنـدي   ةل شامل كشورهاي شمال، هماو ةدست

دوم  ةدسـت . اسـت فرزنـد بـراي هـر زن     5/1بـاالي  ها  آن كه ميزان باروري كل در هستندغربي 
ند كـه  هسـت زبـان اروپـاي غربـي     كشورهاي آلمـاني  ةكشورهاي اروپاي جنوبي و هم ةشامل هم

ويژگـي مشـترك كشـورهاي گـروه دوم     . فرزند اسـت  5/1تر از  يينپاها  آن ميزان باروري كل در
  اين كشـورها  . محور است هاي سنتي و پايبندي به مدل مردساالري در نهاد خانواده داشتن ارزش

رغـم وجـود برابـري جنسـيتي در      بـه و دارنـد  خصوص خانواده  تري در كارانه هاي محافظه ديدگاه
كار، برابري جنسيتي در نهاد خانواده و نهادهـاي مـرتبط بـا    نهادهاي كالن مانند آموزش و بازار 

. خانواده مانند خدمات مراقبت از فرزندان و شرايط شـغلي زنـان در ايـن كشـورها پـايين اسـت      
شود زنان در تركيب كار خانه و فرزندآوري و كار بيـرون از منـزل بـين     تعارض موجود باعث مي

تمايالت زنان به فرزندآوري در كشـورهاي گـروه دوم    راهي قرار گيرند و اين امر باعث كاهش دو
محور از برابـري جنسـيتي بـاالتري     اما در كشورهاي گروه اول زنان در نهادهاي خانواده. شود مي

  .برخوردارند
محـور   كند كه دستيابي به برابري جنسيتي در نهادهاي فرد همچنين استدالل مي دونالد مك

مگـر اينكـه    ؛باروري خيلـي پـايين اسـتمرار خواهـد يافـت      انميز ،رو اين از. معكوس نخواهد شد
. افـزايش يابـد   در گذشته بـوده  تر از آنچه محور بسيار سريع ي در نهادهاي خانوادهجنسيتبرابري 

اين امر واضـح اسـت كـه نـابرابري در تقسـيم كـار خـانواده در بسـياري از كشـورها همچنـان           
ور خانه دارند و زنان بيشـتر درگيـر ايـن نـوع از     پابرجاست، مردان همواره فعاليت كمتري در ام

هوك معتقد است كه تداوم نابرابري در خانواده در مركز نابرابري جنسيتي در . ها هستند فعاليت
  .]18[ هاي رفاهي جديد قرار دارد دولت

  برابري جنسيتي در خانواده و باروري ةسوابق پژوهشي در زمين
برابـري در تقسـيم كـار درون خـانواده را بـر       تأثيربي تجر ةهاي گذشته چندين مطالع طي دهه

تقسيم كار درون خـانواده را بـر    تأثير] 23[ 1ميلر ترر و شرت .اند باروري مورد پژوهش قرار داده
سيم قشكل برابري در ت U تأثير ةدهند نشانها  ة آننتايج مطالع. اند باروري مورد مطالعه قرار داده

درصد كارهـاي خـانگي را    54يعني زناني كه كمتر از (زوجين مدرن هم . خانه بر باروري بود كار
درصـد از كارهـاي خـانگي را     80يعني زنـاني كـه بـيش از    (و هم زوجين سنتي ) دادند انجام مي
منسـريني و  . احتمال بيشتري براي رفتن بـه تـوالي دوم فرزنـدآوري را داشـتند    ) دادند انجام مي

 كه احتمال داشتن فرزند دوم در ميان زناني كـه همسـر   دنخود دريافت ةدر مطالع ]22[ 2تنتري
                                                        

1. Miller Torr and Short 
2. Mencarini and Tanturri 
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. باالتر اسـت  اند پس از به دنيا آوردن فرزند اول مشاركت در كارهاي خانگي را افزايش دادهها  آن
خـود نشـان داد كـه نـابرابري جنسـيتي در كـار خـانگي قصـد          ةدر مطالعـ  ]30[ 1پريـو  ـ تازي

در  اوال. منطبـق اسـت   ]27[ 2اوال ين نتيجه با تحقيقا. دهد در استراليا را كاهش مي فرزندآوري
قصد فرزندآوري زنان سوئدي و مجارسـتاني پرداخـت و بـه ايـن نتيجـه       ةتحقيق خود به مقايس

  .كند رسيد كه تقسيم كار جنسيتي برابرتر در كار خانگي انتقال به فرزند دوم را تسريع مي
 ]14[ 3كـوك  ،دو كشور اسپانيا و ايتاليا ةايساروپا و مق ةهاي پيمايش جامع با استفاده از داده

هـاي مراقبـت از كـودك انتقـال بـه تـوالي دوم        كند كه مشاركت پايدار پدر در فعاليـت  بيان مي
هلند و  مقايسهنيز با  ]25[ميلز و همكاران . كند فرزندآوري را در ميان زوجين جوان تسهيل مي

معناداري بر قصد فرزندآوري زنان  تأثيراند كه نابرابري در تقسيم كار خانگي  ايتاليا نتيجه گرفته
) برجسـته اسـت  اي براي زنان ايتاليـ  خصوص بهكه (اين امر باعث بار سنگين كاري بر زنان . دارد
روري نشـان  برابـري جنسـيتي درون خـانواده را بـر بـا      تـأثير تنها مطالعـات متعـدد    نه. شود مي
عامـل   عنـوان  شـدن را بـه   دهند، بلكه تحقيقات متعدد تعارض دروني كارمزدي زنان والـدين  مي

آن  درونهـاي بيـرون از خانـه و     تلفيق نقـش ]. 20؛ 13؛ 12[داند  باروري زنان مي ةكنند محدود
مردان بايـد زمـان اختصـاص داده شـده بـراي      . تر از پدران است براي مادران شاغل بسيار سخت
شان و حتـي تـرك از    كه زنان بايد كاهش زماني كاري حالي در ؛كارهاي خانواده را افزايش دهند

  .]9[بازار اشتغال را برگزينند 
كيـد خـود را بيشـتر بـر     أبرابري جنسيتي و باروري در ايران ت ةشده در زمين تحقيقات انجام

جتمـاعي ماننـد اشـتغال و    هـاي نهادهـاي ا   مانند استقالل زنـان و برابـري در زمينـه   هايي  هجنب
عباسـي شـوازي و   . انـد  و كمتر بر برابري جنسـيتي در خـانواده توجـه كـرده     تحصيالت گذاشته

هـاي طـرح    استقالل زنان و رفتار باروري بـا اسـتفاده از داده   ةبه بررسي رابط ]3[ماندگاري  علي
. انـد  داختـه پر مركـز آمـار ايـران    1380هاي اجتمـاعي و اقتصـادي خـانوار سـال      بررسي ويژگي

. كننـد  تـري را تجربـه مـي    تـر بـاروري پـايين    هاي اين تحقيق بيانگر آن بود زنـان مسـتقل   يافته
كـه از   ـ اي كه روي چهار استان منتخب ايران در مطالعه ]4[همچنين عباسي شوازي و همكاران 

كـه  انجام دادنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيدند       ـ هاي جمعيتي و فرهنگي متفاوت بودند لحاظ ويژگي
در مقايسـه بـا سـطح    ) يزد و گيالن(كه زنان در سطحي باالتر از استقالل قرار دارند اي ه استان

بـاروري  ) آذربايجـان غربـي و سيسـتان و بلوچسـتان    (پايين استقالل زنـان در دو اسـتان ديگـر    
اسـتقالل   تـأثير صالحي بـه بررسـي    اي ديگر عباسي شوازي و خواجه در مطالعه. تري دارند پايين

                                                        
1. Tazi-Preve 
2. Olah 
3. Cooke 
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. اند بر تمايل به فرزندآوري در شهر سيرجان پرداختهها  آن ن، مشاركت اجتماعي و تحصيالتزنا
بيانگر آن بود كه با افزايش تحصيالت و مشاركت اجتمـاعي زنـان تمايـل بـه     ها  ة آننتايج مطالع

خود با عنوان برابري جنسـيتي و بـاروري در    ةدر مطالع ]1[افشاري . يابد فرزندآوري كاهش مي
به اين نتيجه رسيده است  1391ـ1387زماني  ةهاي پانل استاني در دور ايران با استفاده از داده

كنـد؛ يعنـي ابتـدا     تبعيت مي Uكه با افزايش برابري جنسيتي در بازار كار باروري از يك الگوي 
عطـف بـاروري،    ة، ولي پس از رسيدن به نقطـ دهد افزايش برابري جنسيتي باروري را كاهش مي

ماننـد بـين بـاروري و برابـري جنسـيتي در       U ةمدل دوم نيز بيـانگر يـك رابطـ   . يابد افزايش مي
دهـد، سـپس    تحصيالت بود؛ بدان معنا كه افزايش باروري ابتدا برابري جنسيتي را افـزايش مـي  

در  ]6[قـدرتي و همكـاران   . ه دارداي افزايش برابري جنسيتي را به همرا پس از رسيدن به نقطه
شهر سبزوار بـه   ةسال 40تا  20هل أبررسي برابري جنسيتي در خانواده و باروري زنان مت ةمطالع

مسـتقيم و معنـاداري بـا متغيـر      ةجنسيتي درون خـانواده رابطـ   ياند كه برابر اين نتيجه رسيده
  .باروري زنان دارد

ه در ايران تمركـز خـود را بـر برابـري جنسـيتي      شد مطالعات انجام ،گونه كه گفته شد همان
. انـد  نهاده) هاي اجتماعي مانند تحصيالت، استقالل زنان و مشاركت(محور  نهادهاي اجتماعي فرد

كـه افـزايش    صـورتي  رود در انتظـار مـي  ، شـد   گونه كه در قسمت مباني نظري نيز صـحبت  همان
به كاهش  ،در نهاد خانواده همراه نباشدبرابري جنسيتي در نهادهاي اجتماعي با برابري جنستي 

اصـلي پژوهشـي    پرسشاساس  اين تحقيق بر ةفرضي ،بنابراين. بيشتر فرزندآوري زنان منجر شود
  :شود كه تحقيق و مباني نظري و تجربي بدين صورت مطرح مي

آوري  قصـد فرزنـد   ،برابري جنسيتي در درون خانواده افـزايش يابـد   هرسد هرچ به نظر ميـ 
  .نيز افزايش يابد) تمايل براي رفتن به توالي باالتر فرزندآوري(زنان 

شناسـي افـراد بـا     اي، سـنخ  پيش رو ابتدا با استفاده از تحليل خوشه ةدر مقال ،كلي يبيان در
با استفاده از  بعد ةپذيرد و در مرحل هاي برابري جنسيتي درون خانواده صورت مي لفهؤتوجه به م

هـاي متفـاوت برابـري     سـنخ  تـأثير وجهي و با كنترل ساير متغيرها  تكنيك تحليل لوجستيك دو
زنـان مـورد    )قصد رفتن به توالي باالتر فرزنـدآوري (جنسيتي درون خانواده بر قصد فرزندآوري 

  .گيرد بررسي و بحث قرار مي

  گيري روش تحقيق و فرايند نمونه
ميـزان بـاروري   . دارديني باروري در سطح جانش كه استهاي كشور  استان ازيكي استان بوشهر 

 1390تـا   1388 ةهاي فرزندان خود بـراي دور  آمده براي اين استان با توجه به داده دست كل به
در . بـه دسـت آمـده اسـت     1/2نيـز   1390هـاي سرشـماري    اين ميـزان در داده . بوده است 1/2
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اسـبه شـده   مح 2/2و براي نقاط شهر  3/2نيز ميزان باروري كل استان بوشهر  1395سرشماري 
ميـزان   هاي استان بوشهر با وجود باروري در سطح جانشيني در كل استان، شهرستان]. 7[است 

گيري ابتدا سه شهرستان استان بوشهر با ميـزان   براي نمونه ،بدين منظور. ندي دارباروري متفاوت
هـاي بوشـهر، جـم و     ايـن سـه شهرسـتان شـامل شهرسـتان     . باروري كل متفاوت انتخـاب شـد  

بـوده   8/2و  4/2، 9/1به ترتيـب   1394ميزان باروري كل اين سه شهرستان در سال . ندا هعسلوي
كه توسط محققـان تحقيـق حاضـر    (اين نتايج با برآوردهاي غير مستقيم به روش رله  ].8[است 

مركـز ايـن سـه شهرسـتان     . هماهنگي دارد شدهاز باروري سه شهرستان ذكر) برآورد شده است
هـاي تحقيـق دسترسـي بـه      آوري داده با توجه به اينكه در زمان جمـع . دشبراي مطالعه انتخاب 

هـاي   از داده ،پـذير نبـود   براي مناطق نمونـه امكـان   1395هاي آماري سرشماري  اطالعات بلوك
هـاي   آمده از حوزه دست ات بهاساس اطالع بر. دشبراي آن مناطق استفاده  1390موجود در سال 
ساله و باالتر حداقل  ده، براي سه شهر بوشهر، جم و عسلويه تعداد زنان 1390 آماري سرشماري

نفـر   301هـزار و   2و  113هزار و  4، 335هزار و  52كرده اين سه شهر به ترتيب  بار ازدواج يك
 749هـزار و    58سـه شـهر    ةدكر بار ازدواج سال و بيشتر حداقل يك 10مجموع زنان . بوده است

قصد رفتن به تـوالي بـاالتر   (حاضر بررسي قصد باروري  ةبا توجه به اينكه هدف مطالع. استنفر 
قابل قبول با توجـه بـه تـوالي فرزنـدآوري      ةبراي اينكه بتوان به يك حجم نمون ،بود) فرزندآوري
فرزنـدآوري متفـاوت در    نفر در نظر گرفته شد تا زناني بـا نسـبت   600حجم نمونه ، دست يافت

تر در صورت حذف برخـي از تـوالي فرزنـدآوري در     تحليل دقيق ةاين امر زمين. نمونه قرار گيرند
  .كرد پذير مي زمان تحليل را امكان

بنـدي   اسـاس تقسـيم   هاي آماري براي شهرهاي مورد مطالعه بـر  گيري ابتدا حوزه براي نمونه
هـاي اجتمـاعي و جمعيتـي     مشخصـه  ،بعـد  ةدر مرحل. تهيه شد 1390مركز آمار ايران در سال 

بنـدي   د تـا مبنـاي خوشـه   شـ هاي آماري مورد مطالعه از مركز آمار ايـران تهيـه    يك از حوزه هر
  استفاده شـده اسـت  ها  آن بندي از دو متغيري كه براي خوشه. هاي مورد مطالعه قرار گيرد حوزه

كـرده و تعـداد فرزنـدان     بـار ازدواج  سال و بيشتر حداقل يـك  10شامل متغيرهاي جمعيت زنان 
آمـاري   ةزنان هر حوزاي ز شاخص متوسط زندهها  آن كه از تقسيم زنده به دنيا آورده زنان بودند

. دشـ هاي آماري به سه خوشه تقسيم  با توجه به اين شاخص حوزه ،بعد ةدر مرحل. به دست آمد
كرده كه  بار ازدواج سال و باالتر حداقل يك 10زنان (نفر  600حاضر  ةجه به آنكه حجم نمونبا تو

نفـر و   252 اول با توجه به حجم آن ةسهم خوش ده بودشتعيين  ،)در سن فرزندآوري قرار دارند
هـاي   حـوزه  ةنقشـ  ةبراي تهي. نفر تعيين شد 163سوم  ةو سهم خوش نفر 185دوم  ةسهم خوش
اي اطالعـات جغرافيـ   ةسـامان  ةهاي آمـاري از برنامـ   هاي بلوك نقشه ةبعد تهي ةمرحل آماري و در

GIS  4آمـاري   ةآماري به صورت تصادفي انتخاب و در هـر حـوز   ةحوز 15 ،در كل. دشاستفاده 
. شـدند مطالعـه   تماتيكسگيري تصادفي سي نفر به صورت نمونه 10بلوك آماري و در هر بلوك 
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هايي كـه تعـداد خانوارهـاي     مسكوني و بلوك هاي غير مورد نظر ابتدا بلوكهاي  در انتخاب بلوك
بـه   1396 يل فروردين تا اواخر تيراآوري داده از او جمع. دشآن كمتر از ده نفر بوده است حذف 

 از شـده  آوري جمـع  هـاي  داده اعتبـار  و صـحت  نمونـه،  هاي داده آوري جمع از پس. طول انجاميد
 زناشـويي،  وضـعيت  تحصـيالت،  مانند حاضر تحقيق يمتغيرها از برخي ةمقايس و ارزيابي طريق
 مـورد  1390 سرشـماري  هـاي  داده بـا  زنـان  فرزندان تعداد توزيع ،شده مطالعه زنان سني توزيع
  .شده بود آوري هاي جمع ها بيانگر كيفيت خوب داده اين ارزيابي. است گرفته قرار بررسي

 ها آن كردن عملياتي ةمتغيرهاي تحقيق و نحو
كه  است) قصد رفتن به توالي باالتر فرزندآوري(متغير وابسته در تحقيق حاضر قصد فرزندآوري 

آيا شما قصد داشتن فرزند يا در صورت داشتن فرزند، قصد داشـتن فرزنـد ديگـر     ةاز طريق گوي
اگرچـه قصـدها ماننـد سـاير برآوردهـاي      . غير از فرزندان موجود را داريد؟ سنجيده شـده اسـت  

و از دقـت  انـد   هـا قابـل توجـه    اعتبار قصدها در مقايسه با سـاير شـاخص   ،دارندنقايصي  اي رهدو
متغيـر   .ندشـو  بـه رفتـار منجـر مـي     يها تا حدود زيـاد  قصد ،بنابراين ].33[باالتري برخوردارند 

در تحقيـق  . اسـت هاي متفاوت برابـري جنسـيتي درون خـانواده     مستقل در تحقيق حاضر سنخ
 شـده لفـه در نظـر گرفتـه    ؤم خت متغير برابري جنسيتي درون خانواده چهار زيربراي سا ،حاضر
شـامل مشـاركت مـردان در مراقبـت از فرزنـد، مشـاركت مـردان در          لفـه ؤاين چهار زيرم. است
كه مرتبط با كارهاي خـانگي  (امور درون خانه، مشاركت مردان در امور بيرون از خانه  دادن انجام
بـراي   شـده  اسـتفاده  هـاي  گويـه . گيري در امور خـانواده اسـت   و مشاركت زنان در تصميم) است

نتـايج تحليـل   . آمـده اسـت   1 در جـدول ها  آن و نتايج تحليل عاملي ها لفهؤيك از م سنجش هر
ه جهت ساخت متغيـر مـورد   مؤلفهاي مربوط به هر  گر بار عاملي مناسب گويهيدي بيانأيعاملي ت

هـا درون   همؤلفـ با توجه بـه ايـن    شده مطالعه يك از افراد پس از ساخت هر متغير، هر. استنظر 
از تحليـل   ،بـراي ايـن منظـور   . انـد  هاي متفاوت برابري جنسيتي درون خانواده قرار گرفتـه  سنخ

  .شود توضيح داده مي ها داده ت كه در قسمت تجزيه و تحليلده اسشاي استفاده  خوشه
  
  
  
  
  
  
  

  



  1399بهار  ،1، شمارة 18، دورة توسعه و سياستزن در   160

  ي مرتبط با متغيرهاي برابري جنسيتي درون خانواده، نقاط شهري تأييدنتايج تحليل عاملي . 1جدول 
  در استان بوشهر شده مطالعه

  گويه بار عاملي

مشاركت مردان در 
  امور درون خانه

 گويه بار عاملي

مراقبت از 
فرزند توسط 

  مردان

پوشاندن لباس بچه  84/0  كردن غذا آماده  86/0
 يا نظارت بر آن

خواباندن بچه يا  78/0  ها شستن ظرف  90/0
 نظارت بر آن

 85/0  كردن خانه تميز  85/0

مراقبت از بچه و
ماندن در كنار او 
وقتي كه بيمار 

 است

  

76/0  
كردن با بچه وبازي

مشاركت در 
سرگرمي و اوقات 

 بچهفراغت

69/0  
آوردن بچه از
مدرسه يا 
 مهدكودك

00/0  71/0  KMO  00/0  77/0  KMO  

62/0  

شما و شوهرتان 
كردن  براي هزينه

درآمد خانواده 
چگونه 

گيري  تصميم
 كنيد؟ مي

مشاركت زنان در 
  تصميم گيري

  خريد منزل  86/0
مشاركت مردان 

 رونيدر امور ب
  از خانه

62/0  
در مورد تعداد 

فرزندان چه كسي 
  گيرد؟ تصميم مي

86/0  
پرداختن

ها و  حساب صورت
هاي آب و  فيش

 ...برق و گاز و

00/0  50/0  KMO 00/0  50/0  KMO  

  هاي پژوهشي يافته
را ) قصد رفتن بـه تـوالي بـاالتر فرزنـدآوري    (توزيع فراواني و درصدي قصد فرزندآوري  2جدول 

نفري كه هنوز فرزندي به دنيا  71از ميان  از آن است كه نتايج اين جدول حاكي .دهد نشان مي
پاسخگويي كـه يـك    140براي . اند قصد داشتن فرزند را بيان داشتهها  آن درصد100اند  نياورده

بـراي  . انـد  قصد به دنيا آوردن فرزند ديگري را بيان داشتهها  آن درصد 89حدود اند،  فرزند داشته
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درصد تمايل و قصد براي رفتن به فرزنـد سـوم    38حدود  ،اند هفرزند داشت 2پاسخگويي كه  199
تمايـل و  هـا   آن درصـد  10حدود  ،اند پاسخگويي كه سه فرزند داشته 118براي . اند را بيان داشته

 72تمايـل و قصـد داشـتن فرزنـد ديگـر بـراي       . انـد  قصد رفتن به فرزند چهارم را اظهـار كـرده  
انـد   اظهـار داشـته  ها  آن است؛ يعني  اند به صفر رسيده تهپاسخگويي كه چهار فرزند و بيشتر داش

  .قصد به دنيا آوردن فرزند ديگري را ندارند
  

  از توالي فرزندآوري، نقاط شهري  كيتوزيع درصدي قصد داشتن فرزند ديگر با توجه به هر. 2جدول 
  1396در استان بوشهر  شده مطالعه

تمايل به فرزند
 ديگر

/فراواني
 درصد

 چهار فرزند و بيشتر 123 0 كل فرزندانتعداد

   0 12 12476 71 فراوني  بلي
 2/47 0 1006/882/382/10درصد

    72  106 16123 0 فراواني  خير
 8/52 100 4/118/618/89 0درصد

  
طـور   همـان . آمده است 3، در جدول شده مطالعه اي زنان برخي مشخصات جمعيتي و زمينه

سال اسـت كـه بيشـترين     8/32، شده مطالعه شود، ميانگين سني زنان مشاهده مي كه در جدول
. درصـد بـوده اسـت    2/21و  28ساله، به ترتيـب بـا    39ـ35و  34ـ30هاي سني  فراوني در گروه

مربوط به تحصيالت ديپلم و دانشگاهي، به ترتيب با  شده مطالعه بيشترين ميزان تحصيالت زنان
مبنـاي تعـداد    بـر  شـده  بررسـي  زنـان  ةنتايج حاكي از توزيـع پراكنـد  . استدرصد  7/29و  5/37

يـا يـك فرزنـد     اند سوم زنان يا هنوز فرزندي به دنيا نياورده كه تقريباً يك طوري به. فرزندان است
از . يا بيشتر از سـه فرزنـد دارنـد    سوم زنان سه سوم زنان دو فرزند دارند؛ و تقريباً يك دارند؛ يك

  .اند شاغل بوده شده مطالعه درصد از زنان 2/14 فقطنيز  نظر وضعيت اشتغال
  

  1396در استان بوشهر  شده ، نقاط شهري مطالعهشده اي زنان مطالعه مشخصات جمعيتي و زمينه. 3جدول 
تعداد  درصد  تحصيالت  درصد  گروه سني

وضعيت   درصد فرزندان
  درصد اشتغال

  19ـ15
  24ـ20
  29ـ25
  34ـ30
  39ـ35
  44ـ40

 ميانگين
  سني

3/1  
0/14  
7/18  
0/28  
2/21  
8/16  
8/32  

  سواد بي
  ابتدايي
  راهنمايي
  ديپلم

  دانشگاهي

0/4  
7/14  
2/14  
5/37  
7/29  

0  
1  
2  
3  

  و باالتر 4

8/11  
3/23  
1/33  
7/19  
9/11  

  شاغل
  بيكار

2/14  
8/85  
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هاي متفاوت برابري جنسـيتي   سنخ تأثيربررسي  حاضر ةشناسي افراد در مطالع هدف از سنخ
يا به عبـارت ديگـر تمايـل بـه رفـتن بـه تـوالي بـاالتر          در خانواده در ارتباط با قصد فرزندآوري

هاي اصـلي برابـري جنسـيتي در خـانواده در تحقيـق       همؤلفاز آنجا كه يكي از . استفرزندآوري 
كساني كه هنوز فرزندي را  همةحاضر مشاركت مردان در مراقبت از فرزند است و از سوي ديگر 

انـد، بنـابراين پاسـخگوياني كـه      تمايل به رفتن به توالي يك را گـزارش كـرده  ها  ة آنندارند هم
نفـر از كسـاني    12 فقطهمچنين . شوند حاضر براي تحليل حذف مي ةاند از مطالع فرزند بوده بي

در  نيـز هـا   آن انـد،  گـزارش كـرده  اند تمايل به رفتن به توالي باالتر را  فرزند و باالتر داشته 3كه 
كـه شـامل   ( داشـتند فرزند  1كساني كه يك و  فقطبنابراين . اند شناسي حذف شده سنخ ةمطالع
پاسـخگويان يـك و دو    ةبـا مطالعـ   ،واقـع  در. انـد  بندي انتخاب شـده  براي خوشه) بودندنفر  339

بطه با برابري جنسـيتي در  بندي افراد در را شناسي و خوشه سنخ ةتوان به مطالع فرزندي بهتر مي
متغيرهـاي برابـري    هاي توصيفي بـراي  آماره 4جدول . درون خانواده و قصد فرزندآوري پرداخت

 ةميـانگين نمـر  . دهـد  نشان مـي  اند شناسي انتخاب شده كه براي سنخ را جنسيتي درون خانواده
اسـت كـه حـداقل     بوده 4/17 ،ويان ابراز شدهگپاسخ از سويكه  ،مراقبت از فرزند توسط مردان

در . دسـت آمـده اسـت    به 1/5انحراف معيار اين متغير نيز . بوده است 25 ةو حداكثر نمر 5 ةنمر
و  3، كه حداقل نمـره  9/7شده  كسب ةميانگين نمر ،رابطه با متغير مشاركت مردان در امور خانه

مردان در امـور   در متغير مشاركت. است 3/3انحراف استاندارد اين متغير . بوده است 15حداكثر 
كـه   اسـت  7/7شـده   كسـب  ةميـانگين نمـر  ) كه با كارهاي منزل در ارتباط است(بيرون از خانه 
سـرانجام در متغيـر   . اسـت  2/2انحراف معيار اين متغير . بوده است 10و حداكثر  2حداقل نمره 

 ةنمـر  و حـداكثر  2 ةبا حداقل نمر 1/4پاسخگويان  ةميانگين نمر يگير مشاركت زنان در تصميم
  .بوده است 50/0انحراف معيار اين متغير . است 6

  
 شده مطالعه هاي توصيفي براي متغيرهاي برابري جنسيتي درون خانواده، نقاط شهري آماره. 4جدول 

  1396در استان بوشهر 

درصد 
حداكثر

درصد  
حداقل

حداكثر  
حداقل  
انحراف   
معيار

ميانگين  
  

  متغيرها

  مردان از سويمراقبت از فرزند   4/17  1/5  5  25  9/5  8/6
  مشاركت مردان در امور درون خانه

  مشاركت مردان در امور بيرون از خانه
  گيري مشاركت زنان در تصميم

4/2 8/11  15  3  3/.3  9/7  
7/30  2/4  10  2  2/2  7/7  
1/2  4/2 6  2  50/0  1/4  
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  درون خانواده شناسي برابري جنسيتي تالش براي سنخ
با توجه به متغيرهاي برابري جنسيتي درون خانواده، يعني متغيرهاي مراقبـت از   ،در اين مرحله

مردان، مشاركت مردان در امور درون خانه، مشاركت مردان در امـور بيـرون از    از سويفرزندان 
هاي برابـري جنسـيتي    بندي افراد در سنخ گيري سعي بر خوشه خانه و مشاركت زنان در تصميم

هـاي همگـن از    افـراد گـروه  ايي بندي تالشي بـراي شناسـ   رويكرد خوشه. شود درون خانواده مي
ي اسـت كـه   يهـا  اي از تكنيك تحليل خوشه. است) پاسخگويان اوليه(واحدهاي ناهمگن در ابتدا 

 انـد  و تقريباً با ساير موارد ناهمگن هايي كه تقريباً در ميان خودشان همگن موردها را درون گروه
ها در ابتدا ثابـت و مشـخص    از آنجا كه تعداد خوشه). 2015 1م و رامديني(كند  بندي مي خوشه
اينكه كـدام   ةقضاوت تئوريكي دربار ،با وجود اين. ماهيتاً اكتشافي استاي  تحليل خوشه ،نيست

  .بندي انتخاب شوند وجود دارد در روند خوشه متغيرها
شـده در ايـن    اي انجـام  تحليـل خوشـه  ] 18[و همكـاران   2با توجه به پيشنهاد بكهـوس 

اسـاس روش   مراتبي بـر  اي سلسله در مرحلة اول تحليل خوشه: تحقيق شامل دو مرحله بود
شناسـي بـا    انجام پذيرفت و در مرحلة دوم سنخ )nearest neighbor(ترين همسايه  نزديك

. ارتقا و انجام داده شده است )K )K- means algorithmاستفاده از روش الگوريتم ميانگين 
مراتبـي مشـخص    بندي سلسله ها با توجه به روش خوشه به عبارت ديگر، ابتدا تعداد خوشه

ها بـا توجـه    شناسي خوشه به سنخ kشوند و سپس با استفاده از روش الگوريتم ميانگين  مي
ه از آنجـا كـ  . به مباني نظـري برابـري جنسـيتي و سـوابق پژوهشـي پرداختـه شـده اسـت        

هاي متفـاوت قـرار دارنـد، ابتـدا      و نمره  متغيرهاي برابري جنسيتي درون خانواده در اندازه
تبديل شده است؛ تا قابليـت مقايسـة بيشـتري پيـدا      )Z(ها به نمرة استاندارد  هاي آن نمره

اي  تحليــل خوشــه. انــد قــرار گرفتــه شــده اي اســتفاده كننــد و ســپس در تحليــل خوشــه
اسـاس   هـا در يكـديگر بـر    هاي همگن با ادغام آن وردها را در خوشهمراتبي تركيب م سلسله

ها را محاسبه  ابتدا ميانگين خوشه K meansكه روش  حالي دهد؛ در مراحل متوالي انجام مي
  ].26[دهد  ترين ميانگين خوشه قرار مي كند و سپس هر مورد را در نزديك مي

هـا   بندي افـراد در خوشـه   كه خوشه مراتبي بيانگر آن بود اي سلسله نتايج تحليل خوشه
و  هـا  شدن مطلب از آوردن جدول كه به دليل طوالني. بهتر است در دو خوشه انجام بپذيرد
مرحلة دوم تحليل خوشه در تحقيق حاضر با اتمام . شود توضيحات مرتبط با آن اجتناب مي

مراتبي نشان داد  اي سلسله نتايج تحليل خوشه. شود مراتبي آغاز مي اي سلسله تحليل خوشه
هـا   بنـدي آن  بندي براي متغيرهاي برابري جنسيتي درون خانواده، خوشه كه بهترين خوشه

                                                        
1. Yim and Ramdeen 
2. Backhaus 
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بندي با استفاده از روش چند ميـانگيني يـا همـان     از اين مرحله، خوشه. در دو خوشه است
K-means هـاي انتخـابي الزم و    بودن تعـداد خوشـه   براي اين روش، مشخص. شود آغاز مي
نتـايج ايـن تحليـل    . هـا دو خوشـه انتخـاب شـد     ت كه در مرحلة قبل تعداد آنضروري اس

  .خالصه شده است 5اي در جدول  خوشه
  

بندي  شناسي برابري جنسيتي درون خانواده با استفاده از روش تحليل خوشه سنخ. 5جدول 
  )K-means(ميانگيني  چند

 بندي متغيرهاي خوشه

  خوشه
يبا ساختار برابرييهاخانواده

 كمتريتيجنس
هايي با ساختار برابري  خانواده

  جنسيتي بيشتر
  464/0  - 660/0 مردان از سويمراقبت از فرزند 

مشاركت مردان در امور درون
 خانه

949/0 -  668/0  
مشاركت مردان در امور بيرون از

 خانه
061/0-  043/0  

  252/0  - 359/0 گيري مشاركت زنان در تصميم
 199 140تعداد مشاهدات

  
بـا سـاختار برابـري    ايي ه اول با توجه به مباني نظري و سوابق پژوهشي سنخ خانواده ةخوش

تـر از ميـانگين    در اين سنخ، مراقبت از فرزند توسط مردان پـايين . گذاري شد جنسيتي كمتر نام
، مشاركت مردان در امور )-949/0(تر از ميانگين  ، مشاركت مردان در امور خانه پايين)-660/0(
و مشـاركت  ) -061/0(تـر از ميـانگين    پايين) كه با كارهاي منزل در ارتباط است(رون از خانه بي

دوم نيز با توجه  ةخوش. است) -359/0(تر از ميانگين  در خانواده نيز پايين يگير زنان در تصميم
گذاري  با ساختار برابري جنسيتي بيشتر نامايي ه به مباني نظري و سوابق پژوهشي سنخ خانواده

، مشاركت مـردان در  )464/0(مردان در اين سنخ باالتر از ميانگين  از سويمراقبت از فرزند . شد
كه با كارهاي منزل (، مشاركت مردان در امور بيرون از خانه )668/0(امور خانه باالتر از ميانگين 

ن خـانواده نيـز   گيري درو و مشاركت زنان در تصميم) 043/0(باالتر از ميانگين ) در ارتباط است
تـوان گفـت تفـاوت اصـلي ايـن دو سـنخ بـا توجـه بـه           مي. قرار دارد) 464/0(باالتر از ميانگين 

بيشـتر در متغيرهـاي    K-meansشده با اسـتفاده از   اي انجام استاندارد و تحليل خوشه هاي هنمر
اين تفاوت  كه طوري به ؛مشاركت مردان در امور خانه و مشاركت مردان در مراقبت از فرزند است

  .با توجه به انحراف از ميانگين ملموس است
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شناسي برابـري جنسـيتي    تبيين قصد فرزندآوري زنان با استفاده از سنخ
  درون خانواده
 كيـ اي زنان پاسخگو با توجه به متغيرهاي مورد نظر به دو خوشه تقسـيم و هر  در تحليل خوشه

پژوهشـي و نتـايج تحليـل     ةري و پيشـين مرتبط قرار گرفتند و با توجه به مبـاني نظـ   ةدر خوش
هـاي متفـاوت     سـنخ تأثير به تبيين ، در اين مرحله. دشنيز انتخاب ايي ه نامها  آن اي براي خوشه

 تـأثير براي تبيـين  . شود برابري جنسيتي درون خانواده در رابطه با قصد فرزندآوري پرداخته مي
فرزنـدآوري از رگرسـيون لوجسـتيك    هاي متفاوت برابري جنسيتي درون خـانواده و قصـد     سنخ
هاي متفاوت برابري جنسيتي درون خانواده نيز به صورت يك  سنخ. وجهي استفاده شده است دو

ي با ساختار برابـري  يها خانواده ةوجهي تبديل شده است كه در اين تحقيق طبق متغير اسمي دو
هاي بـا سـاختار برابـري     هعنوان گروه مرجع در نظر گرفته شده و سنخ خانواد جنسيتي بيشتر به

شناسي برابري جنسـيتي درون خـانواده    نتايج تحليل سنخ. دشو جنسيتي كمتر با آن مقايسه مي
بـراي درك بهتـر   . آمـده اسـت   6در جـدول  ) تمايل به رفتن به توالي باالتر(بر قصد فرزندآوري 

آوري تحليـل در  هاي متفاوت برابري جنسيتي درون خانواده بر قصد فرزنـد  اثرگذاري سنخ ةنحو
  .دو مدل انجام شده است

بـا توجـه   . اند وجهي شده رگرسيون لوجستيك دو ةمتغيرهاي كنترل وارد معادل ،در مدل اول
يرهـاي  غشـده، يعنـي مت   توان گفت متغيرهاي كنترل وارد كرك مي كاكس و نل و نيجل ةبه آمار

انـد بـين    پاسخگو توانسـته  تعداد فرزندان در حال حاضر زنده، تحصيالت و وضعيت اشتغال زنان
شـاخص بـرازش   . ندكنتبيين  درصد از تغييرات متغير وابسته قصد فرزندآوري زنان را 36تا  26

سـنخ برابـري    ،در مدل دوم متغيـر . استنيز بيانگر برازش خوب مدل ) ام ني بوس(نكويي مدل 
بـا اضـافه   . وجهي اضافه شـده اسـت   جنسيتي درون خانواده نيز به مدل رگرسيون لوجستيك دو

هـاي   درصد بر ضـريب تعيـين، يعنـي آمـاره     10تا  7شدن اين متغير به مدل رگرسيوني حدود 
اين بـدان معناسـت كـه متغيـر     ). 458/0تا  335/0(اضافه شده است  ،كرك كاكس و نل و نيجل

درصـد از تغييـرات    10تـا   7اند حدود  جنسيتي درون خانواده توانسته هاي متفاوت برابريِ سنخ
اند  متغيرهاي پژوهش توانسته ،مجموع در. دكنتبيين  را شده مطالعه ر قصد فرزندآوري زنانمتغي

  .دكننتبيين  را شده مطالعه درصد از تغييرات متغير تابع قصد فرزندآوري زنان 46تا  33حدود 
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با  )تمايل به رفتن به توالي باالتر(بر قصد باروري  برابري جنسيتي درون خانواده تأثير. 6جدول 
  وجهي استفاده از رگرسيون لوجستيك دو

2 1 
 متغير

B  Wald EXP (B) B Wald EXP(B
)

   
 تعداد فرزندان در حال حاضر زنده

    
 )مرجع دو فرزند(

 يك فرزند 627/12 876/59** 535/2 567/12 666/59**  531/2

  139/4 
 

 )مرجع تحصيالت عالي(تحصيالت  919/3

 زير ديپلم 419/0 089/5* -856/0 409/0 245/5**  -876/0

 ديپلم 983/0 003/0 - 017/0 988/0 001/0  - 012/0

    
 )مرجع بيكار(وضعيت اشتغال 

 شاغل 393/0 664/5** - 932/0 375/0 101/6**  - 980/0

       

سنخ برابري جنسيتي درون خانواده
هاي با ساختار برابري  مرجع خانواده(

 )جنسيتي بيشتر

236/1-  **776/7 390/0 
   

هاي با ساختار برابري جنسيتي خانواده
 كمتر

335/0  264/0 Cox and Snell R Square 

458/0 355/0 Nagelkerke R Square 

**491/115 **713/103 Omnibus Tests 

 >P 05/0  معنادار در سطح *

 >P 01/0  معنادار در سطح **
  

متغيرهـا بـه مـدل رگرسـيون      همـة آمـده از مـدل دوم و بـا ورود     دسـت  با توجه به نتايج به
قصـد  (معناداري بر قصد فرزندآوري زنـان   تأثيرشده  متغيرهاي وارد ةتوان گفت هم وجهي مي دو

عنـوان نخسـتين    تعداد فرزندان در حال حاضر زنده به. دارندرا ) رفتن به توالي باالتر فرزندآوري
در رابطـه بـا ايـن    . دارد شـده  مطالعه بر قصد فرزندآوري زنان اي كننده متغير كنترل نقش تعيين

آمـده بـراي زنـان     دسـت  نسبت بخـت بـه  . متغير گروه مرجع، دو فرزند در نظر گرفته شده است
؛ بدين معنا كه زنان پاسـخگوي داراي يـك فرزنـد    است 567/12پاسخگويي كه يك فرزند دارند 

) رفـتن بـه تـوالي بـاالتر فرزنـدآوري     (رزندآوري برابر احتمال بيشتري براي قصد ف 57/12حدود 
شـده بـه مـدل رگرسـيون      دومـين متغيـر وارد  . نسبت به زنان پاسخگوي داراي دو فرزند دارنـد 

تحصيالت زنان پاسخگو به صورت يك متغيـر  . شده است مطالعه لجستيك متغير تحصيالت زنان
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مرجع انتخـاب شـده    ةطبقمنزلة  تحصيالت عالي به ةطبق ،در اين رابطه. اي وارد شده است طبقه
نـد احتمـال   دارتحصـيالت زيـر ديـپلم     زناني كه ،دشو مشاهده مي 6گونه در جدول  همان. است

. كمتري براي قصد رفتن به توالي باالتر فرزندآوري نسبت به زنان داراي تحصيالت عـالي دارنـد  
 ةتحصيالت ديپلم رابطـ  ةدر رابطه با طبق. است 409/0آمده براي اين طبقه  دست نسبت بخت به

در رابطه با اشتغال نيز زنان شاغل احتمال كمتـري بـراي قصـد    . معناداري به دست نيامده است
كه بيانگر آن است كـه  است  375/0آمده براي زنان شاغل  دست نسبت بخت به. فرزندآوري دارند

غيـر اصـلي   مت. براي قصد فرزندآوري نسـبت بـه زنـان بيكـار دارنـد      يزنان شاغل احتمال كمتر
هـاي متفـاوت برابـري جنسـيتي درون      متغير سـنخ  ،گونه كه قبالً بيان شد تحقيق حاضر، همان

يك از افراد پاسخگو درون يك  آمده و هر جهي در خانواده است كه به صورت يك متغير اسمي دو
 ةدر رابطـه بـا ايـن متغيـر طبقـ      ،دشو مشاهده مي 6گونه كه در جدول  همان. اند سنخ جا گرفته

نسـبت  . اسـت   عنوان گروه مرجع انتخـاب شـده   هاي با ساختار برابري جنسيتي بيشتر به خانواده
 390/0هاي با سـاختار برابـري جنسـيتي كمتـر      براي سنخ خانواده) EXPB(آمده  دست بخت به

احتمـال   هاي با ساختار برابري جنسيتي كمتر اين بدان معناست كه خانواده. محاسبه شده است
هاي با ساختار  نسبت به خانواده) رفتن به توالي باالتر فرزندآوري(قصد فرزندآوري كمتري براي 

 ،تقسـيم كنـيم   390/0 اگـر عـدد يـك را بـر     ،تر براي تفسير آسان. برابري جنسيتي بيشتر دارند
هاي با سـاختار   هاي با ساختار برابري جنسيتي بيشتر نسبت به خانواده نسبت بخت براي خانواده

توان گفت احتمال قصد فرزنـدآوري در   مي ،بر اين اساس. آيد دست مي تي كمتر بهبرابري جنسي
هاي با ساختار برابـري جنسـيتي    هاي با ساختار برابري جنسيتي بيشتر نسبت به خانواده خانواده

  .برابر بيشتر است 56/2كمتر حدود 

  گيري بحث و نتيجه
خانواده بر قصد فرزندآوري زنان با توجه  برابري جنسيتي درون تأثيربه تبيين  اين مقاله كوشيد

اساسـي   پرسـش شده از زنان نقاط شهري استان بوشهر بپردازد و به ايـن   آوري هاي جمع به داده
پاسخ دهد كه آيا با افزايش برابري جنسيتي درون خانواده تمايالت زنان بـراي فرزنـدآوري نيـز    

يين باروري در ادبيـات جمعيـت وجـود    هاي جنسيتي در تب اگرچه اهميت نظام يابد؟ افزايش مي
ات آن بــر تـأثير برابـري جنســيتي درون خـانواده و    ةويــژه در زمينـ  تحقيقـات تجربـي بـه    دارد،

تئـوري برابـري   . شده در ايـران مـورد توجـه بـوده اسـت      هاي انجام فرزندآوري كمتر در پژوهش
در تبيـين بـاروري    هكننـد  تعيـين  يهاي جنسيتي نقش كيد دارد كه نظامأجنسيتي بر اين نكته ت

هـاي نهادهـاي اجتمـاعي ماننـد      زنـان در عرصـه  ، در حـال حاضـر  . پايين در جوامع جديد دارند
شـدن روابـط خـانوادگي از     اين در حالي است كه با محدود .آموزش و اشتغال حضور فعال دارند

كاسـته   ،ويـژه مراقبـت از فرزنـدان    به ،هاي مختلف گسترده در زمينه ةهاي خانواد ميزان حمايت
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از  كـه منبعـي مهـم   ...) يعني پدر، مـادر، خويشـاوندان و  (هاي اجتماعي واقعي  شبكه. شده است
شدند، با توجه به تغييرات جوامع جديـد رو بـه محـدود     هاي اجتماعي افراد محسوب مي حمايت

 هاي اجتمـاعي از  خود با عنوان پيامدهاي مدرنيته بر شبكه ةدر مطالع] 32[ولمن . اند شدن رفته
تـراكم، داراي پيونـدهاي ضـعيف و     كند كه نسبتاً كم اي صحبت مي هاي اجتماعي گمشده شبكه

شده در اين زمينـه   تئوري برابري جنسيتي و مطالعات پژوهشي انجام. ندا حمايت اجتماعي پايين
محور مانند تحصـيالت و   ند كه اگر برابري جنسيتي فقط به نهادهاي اجتماعي فردا بر اين عقيده

بـه   ،نگ نشـود هاشتغال محدود شوند و برابري جنسيتي درون خانواده افزايش نيابد و با آن هما
  .كاهش بيشتر فرزندآوري منجر خواهد شد

كرده نقـاط شـهري اسـتان     بار ازدواج ساله حداقل يك 44تا  18حاضر در ميان زنان  ةمطالع
اي  گيـري خوشـه   توجه به نمونـه  پاسخگو واجد شرايط با 600 ،در اين راستا. بوشهر انجام گرفت

حاضـر   ةبا توجه بـه آنكـه هـدف مطالعـ    . ندشدبررسي  اي متناسب با حجم انتخاب و مرحله چند
برابري جنسيتي درون خانواده بر قصد فرزندآوري بود، از آنجا كه ميـزان مشـاركت    تأثير ةمطالع

 ،شـود  نسيتي شناخته ميهاي مهم برابري ج مردان در مراقبت از فرزند به عنوان يكي از شاخص
فرزنـد و بـاالتر    3نفر از كسـاني كـه    12زناني كه بدون فرزند بودند و همچنين از آنجا كه فقط 

شناسـي   سـنخ  ةدر مطالعـ  نيـز هـا   آن اند، اند تمايل به رفتن به توالي باالتر را گزارش كرده داشته
انجـام   داشـتند دو فرزند يك و  پاسخگويي كه 339روي ايي تحليل نه ،در نتيجه. اند حذف شده
برابري جنسـيتي   تأثيرتوان به مطالعه  زنان داراي يك و دو فرزند بهتر مي ةبا مطالع. گرفته است

 اي نشـان داد كـه زنـان    نتـايج تحليـل خوشـه   . درون خانواده بر قصد فرزندآوري زنان پرداخـت 
اي هـ  خـانواده ايي ناسش نخستين نوع سنخ. بندي را دارند در دو خوشه قابليت خوشه شده مطالعه

ميزان مراقبت از فرزند، مشاركت مـردان در امـور خانـه،    . با ساختار برابري جنسيتي كمتر بودند
و ميزان مشاركت زنـان  ) كه با امور منزل در ارتباط است(مشاركت مردان در امور بيرون از خانه 

يـك از   كـه هـر   اليدرحـ  ؛در تصميمات خانواده در اين نوع سنخ كمتـر از ميـانگين قـرار داشـت    
با ساختار برابري جنسيتي بيشتر، بـاالتر از  اي ه يعني خانواده ،شده در سنخ دوم هاي گفته متغير

شده در ميـان دو سـنخ بيشـتر بـه متغيرهـاي ميـزان        اييتفاوت اصلي شناس. ميانگين قرار دارد
از ميـان   .گـردد  برمـي مشاركت مردان در مراقبت از فرزند و ميزان مشاركت مردان در امور خانه 

  درون خوشــههـا   آن نفـر از  199 ،بنــدي قـرار گرفتنـد   نفـر پاسـخگويي كـه مـورد خوشـه      339
هـايي بـا برابـري     پاسـخگو درون خوشـه خـانواده    140ي بيشتر و جنسيتهايي با برابري  خانواده

ل كـه در دو مرحلـه تحليـ    ،اي با استفاده از تكنيك تحليـل خوشـه  . جنسيتي كمتر قرار گرفتند
در نهايت متغير  ،انجام گرفت K-meansبا استفاده از اي  مراتبي و تحليل خوشه اي سلسله خوشه

هاي با برابري جنسيتي بيشـتر   وجهي با دو طبقه خانواده برابري جنسيتي به يك متغير اسمي دو
  .دشهاي با برابري جنسيتي كمتر تبديل  و خانواده
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 ي جنسيتي درون خانواده بر قصد فرزندآوري زنـان هاي متفاوت برابر سنخ تأثيربراي تبيين 
ابتـدا الزم بـود كـه     ،براي اين منظـور . وجهي استفاده شد از رگرسيون لوجستيك دو شده مطالعه

نخسـتين  . گذار بر قصد فرزندآوري زنان مـورد كنتـرل آمـاري قـرار گيرنـد     تأثيرمتغيرهاي مهم 
متغيـر تعـداد فرزنـدان در حـال حاضـر       مهمي بر قصد فرزندآوري داشت تأثيرمتغير كنترل كه 

 ديگر متغيرهاي كنترل شامل تحصيالت زنان مـورد مطالعـه و وضـعيت اشـتغال    . بودها  ة آنزند
هـا   نتـايج نسـبت بخـت   . بوده است كه در مـدل رگرسـيوني مـورد كنتـرل قـرار گرفتنـد      ها  آن

قسـمت نتـايج   ه در كـ متغيرهاي كنترل بـر قصـد فرزنـدآوري بـود      همةمعناداري  ةدهند نشان
هـاي   عالوه بر متغيرهـاي كنتـرل متغيـر سـنخ     ،در مدل دوم. پژوهش مورد تحليل قرار گرفتند

آن بـود كـه    ةدهند نشان نتايج .متفاوت برابري جنسيتي درون خانواده وارد مدل رگرسيوني شد
زنـدآوري  قصد فر برابر بيشتر 56/2با برابري جنسيتي بيشتر قرار دارند ايي ه زناني كه در خانواده

اين نتيجه با تحقيقات مختلـف  . يا به عبارتي ديگر قصد رفتن به توالي باالتر فرزندآوري را دارند
 برابري جنسيتي درون خانواده انجام گرفته است و در قسمت سوابق پژوهشـي بـه   ةكه در زمين

  ].6؛ 20؛ 25؛ 14؛ 27؛ 30؛ 22؛ 23[اشاره شد همسوست ها  آن
هـاي جمعيتـي در ايـران     توان گفت اگـر سياسـت   با توجه به نتايج اين پژوهش مي ،بنابراين

در نظـر گـرفتن برابـري     ،خواهند در راستاي حفظ يـا افـزايش سـطح بـاروري عمـل كننـد       مي
. داردا بسـز  يسـازي در ايـن زمينـه اهميتـ     سـازي و گفتمـان   جنسيتي درون خانواده و فرهنـگ 

جديـد در   ةبا توجه به تحوالتي كه در جامعـ  ،حبت شدگونه كه در قسمت مباني نظري ص همان
محـور ماننـد    توان انتظـار داشـت كـه برابـري جنسـيتي در نهادهـاي فـرد        نمي ،حال وقوع است

 روز بـه  بلكـه روز  ،دشـو هـا كمتـر    تحصيالت يا اشتغال معكوس شود و حضور زنان در اين زمينـه 
بـا محـدود شـدن     ،از سوي ديگر. شود يهاي اجتماعي بيشتر م تقاضاي زنان براي ورود به عرصه

در ايـن  . يابد ها كاهش مي گرفته توسط اين شبكه هاي صورت حمايت هاي اجتماعي ميزان  شبكه
 درونمشاركت بيشتر مردان در امور خانه و به عبارتي ديگر برابري جنسيتي بيشـتر در  ، صورت

 ،اين امـر . وري زنان داشته استتواند نقش مهمي در راستاي افزايش تمايالت فرزندآ خانواده مي
نيازمند بازبيني  ،كيد قرار گرفتأگونه كه در قسمت مباني نظري و طرح مسئله نيز مورد ت همان

هاي جنسـيتي در راسـتاي افـزايش مشـاركت بـين       در تقسيم كار جنسيتي درون منزل و نقش
د و همـواره مـورد   كه در فرهنگ اسالمي و ايراني نيـز وجـود داشـته و دار    استاعضاي خانواده 

آن است كه با تغيير  ةدهند مطالعات متعدد و همچنين نتايج اين مطالعه نشان. كيد بوده استأت
هاي درون خانواده و افزايش مشاركت مردان در امور منزل شـواهدي بـراي افـزايش قصـد      نقش

 ،دشه اشاره گونه ك همان. فرزندآوري زنان و به دنبال آن افزايش سطح باروري جامعه وجود دارد
اند كه با كامل شدن انقالب جنسيتي و برابري در هـر   تعدادي از محققان جمعيتي بر اين عقيده

محور باروري افزايش خواهـد   محور و نهادهاي خانواده شده نهادهاي اجتماعي فرد مطرح ةدو حوز
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ش برابـري  محور بدون افـزاي  نهادهاي اجتماعي فرد ةولي افزايش برابري جنسيتي در حوز ،يافت
. شـود  محور به ايجاد تناقض در رفتار باروري زنان منجر مـي  جنسيتي در حوزه نهادهاي خانواده

توان گفت، مشاركت بيشتر در  مي، آمده از پژوهش حاضر دست با توجه به نتايج به ،كلي يبيان در
اي خانواده و افزايش برابري جنسيتي درون خانواده ضمن افزايش همـدلي و محبـت بـين اعضـ    

  .كند حركت باروري به سطوح باالتر را فراهم مي ةخانواده و تقويت بنيان آن زمين
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