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شرایط کاری یکی از عوامل موثر بر سازگاری نقشهای شغلی و خانوادگی است .هدف
از این مقاله بررسی تفاوت در باروری بر حسب ویژگیهای شغلی زنان در شرایط باروری
پایین شهر اصفهان است .دادهها برمبنای یک پیمایش گذشتهنگر از تاریخچه اشتغال
و بــاروری در میــان نمونه  552نفری از زنان  20-40ســاله شــهر اصفهان گردآوری شــده
اســت .ایــن مقاله برای بــرآورد اثرات متغیرهای شــغلی روی احتمال و الگــوی باروری،
مدل تحلیل بقا زمان گسســته را بهکار برده اســت .مقاله بررســی میکند چگونه شرایط
کاری در طــول طبقات شــغلی متفاوت اســت و آیا شــرایط شــغلی با فرزنــدآوری مرتبط
است .بر اساس مطالعات قبلی انتظار بر این بود یک اثر مثبت در باروری زنان شاغل
در بخش دولتی ،رسمی ،در جایگاه باال ،پاره وقت و با دستمزد باال وجود داشته باشد.
شــواهد تجربی نشــان داد که شاغالن بخش دولتی ،رسمی ،در جایگاه باال ،تمام وقت
و با دســتمزد/حقوق باال با احتمال بیشــتر به فرزند اول یا دوم میرســند .در کل نتایج
نشان داد که ویژگیهای شغلی با باروری در ارتباط است ،به عبارت دیگر شرایط کاری
بر ســازگاری زنان در نقشهای شــغلی و خانوادگی اثرگذار اســت .پس میتوان از طریق
فراهم آوردن شرایط شغلی دوستدار خانواده ،زمین ه افزایش باروری را فراهم ساخت.
واژگان کلیدی :باروری ،ویژگیهای شغلی ،اشتغال زنان ،تحلیل بقا زمان گسسته
 . 1استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهرانmmirzaie@ut.ac.ir ،
 . 2دکتری جمعیتشناسی از دانشگاه تهرانyahoo.com@mehri_shams2001 ،
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مقدمه
از آنجــا کــه زنــان عالقمنــد نیســتند که کار حرفــهای خــود را بهخاطر داشــتن فرزند رها
ســازند ،اســتراتژیهایی را بــا هدف ترکیب این دو حوزه زندگــی از طریق زمانبندی ورود به
مــادری ،فاصلــه بین موالید و تعیین توالــی موالید به کار میگیرند .در کشــورهایی که فاقد
سیاســتهای حمایت خانوادهای باشــند که بهطور کامل توانسته باشد مادری و اشتغال را
با هم تلفیق سازند ،زنان شاغل با احتمال بیشتری فرزندآوری خود را به تعویق میاندازند و
از داشتن فرزند (دیگر) ،اجتناب میکنند .برخی از تحقیقات سطح خرد ،اعتقاد عامه 1در
مورد رابطه معکوس اشتغال زنان و باروری را با نشان دادن اینکه در برخی از کشورها ،زنان
شاغل با وجود موانع نهادی برای ترکیب کار و خانواده ،با احتمال برابری نسبت به زنان غیر
شاغل به رتبه موالید اول میرسند ،را به چالش میکشند (گرینفلد 2004 2در آلمان شرقی،
کانتــوروا 2004 3در جمهوری چک ،ماتســیاک 2009 4در لهســتان) .ایــن یافتهها علیرغم این
واقعیت اســت که کشــورهای پستسوسیالیستی حذف حمایت از والدین شاغل را بعد از
فروپاشــی سوسیالیســم دولتی داشتند (ماتسیاک )2013،و نشــان دهنده این است که وقوع
تولد ،بستگی زیادی به بستری 5که در آن رخ میدهد ،دارد .این یافتهها نشان میدهد که
الزم اســت یــک مطالعــه عمیقتر بــرای ارزیابی چگونگی اثر عوامل واســط ،بویــژه رابطه بین
ویژگیهای اشتغال زنان و باروری در ایران ،انجام گیرد.
استدالل این است که ،هر چند در دهه اخیر تغییرات چشمگیری در خصوص شرایط
افزایش حضور و مشــارکت زنان در بازار کار ،از جمله افزایش میزان تحصیالت دانشــگاهی
بوجــود آمــده ،اما همچنان ایران از جمله کشــورهایی اســت که میزان مشــارکت زنان در آن
بســیار پایین اســت ،به نحوی که بر اساس نتایج سرشــماری سال  ،1390در حالیکه زنان،
 49/6درصــد کل جمعیــت  10ســال بــه باال را تشــکیل دادهانــد ،میزان مشــارکت زنان تنها
 11/4درصد اســت(مرکزآمار ایران .)1390،از ســوی دیگر ایران طی ســالهای اخیر ،كاهش
فوقالعــادهای را در بــاروری تجربــه نموده اســت .به طور یکه باروری از حــدود  7فرزند برای
هر زن در ســال  1358به حدود  1/8فرزند در ســال  1390كاهش یافته اســت .این کاهش
بــاروری باعث شــد دغدغههایــی در مورد پیامدهای این کاهــش در بین متخصصین علم
1. Conventional wisdom
2 . Kreyenfeld
3 . Kantorova
4. Matysiak
5. Context
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جمعیت و افراد جامعه بوجود آید (میرزایی1384 ،؛ عباســی شــوازی و حســینی چاوشــی،
.)1391
دغدغه اصلی در این مقاله ،بیان این مســئله اســت که کاهش باروری زنان ناشــی از
فعالیت اقتصادی زنان نیســت ،بلکه این ویژگیهای شــغلی آنها اســت که باعث کاهش
باروری شــده اســت .بنابراین مســأله پژوهش حاضر این اســت که هر یک از ابعاد اشــتغال
زنــان از جملــه جایگاه شــغلی ،ســاعت کار ،نوع قــرارداد شــغلی ،وضعیت شــغلی و مقدار
دستمزد/حقوق تا چه میزان بر باروری تأثیر داشته است؟ و اینکه آیا میتوان بدون حذف
یــا محــدود کــردن فعالیت زنان از جامعه ،نســبت به اصالح و یا تغییر شــرایط شــغلی زنان
اقدام نمود؟ به نحوی که بتوان ضمن حفظ حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی و حتی
ایجاد زمینههای افزایش اشتغال آنها ،تنها به اصالح مواردی که به کاهش باروری آنها منجر
ً
میشود اقدام نمود؟ که قاعدتا در مرکز همه این بحثها ،موضوع آشتی 1کار و خانواده نیز
مطــرح میباشــد ،بدیــن معنی که با ایجاد شــرایط مناســب ،زنان به آســانی بتوانند در کنار
انجام وظایف مادری و خانوادگی ،در زمینههای متفاوت شغلی نیز موفق ظاهر شوند.
همچنیــن در مطالعــات صــورت گرفتــه در ایران ،رابطه بین اشــتغال زنــان و باروری به
صــورت یــک طرفــه و بدون کنترل رابطــه دو طرفه بین اشــتغال زنان و بــاروری انجام گرفته
اســت .در صورتــی که رابطه بین اشــتغال و بــاروری یک رابطه دو طرفه بــوده ،به نحوی که
هــم باروری روی اشــتغال زنان تأثیر دارد و هم اشــتغال زنان بر روی بــاروری تأثیر میگذارد.
که در این پژوهش به منظور کنترل رابطه دو طرفه بین اشتغال زنان و باروری ،با احتساب
دوران بارداری ،وضعیت اشتغال زنان در یک سال قبل از بدنیا آمدن فرزند مورد بررسی قرار
گرفته است.
مالحظات نظری
نظریات و تئوریهای مختلفی برای تبیین رفتار باروری افراد و خانوارها ارائه شده است .در
مــدل اقتصــاد خــرد باروری بر اهمیــت ارزش وقت زنان بــه عنوان عاملی که شــمار فرزندان
دلخواه او و همســرش را تحت تأثیر قرار میدهد ،تأ کید شــده اســتِ .بکر از طریق تحلیل
نقــش مشــارکت نیــروی کار زنــان به بســط یک مــدل تئوریک بــرای درک رابطه بیــن باروری
و اقتصــاد پرداخــت .ایــن رویکرد بر هزینه فرصــت زمان مادران تأ کیــد میکند و پیشبینی
میکند که افزایش دســتمزد زنان ،تأثیر منفی بر تقاضا برای کودکان دارد .هنگامیکه ارزش
1. Reconciliation
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زمــان اختصــاص یافتــه بــرای کار یک زن به خاطر دســتمزد باالتــری که به او ارائه میشــود
ً
افزایــش یابــد ،ارزش نســبی زمانی کــه در منزل میگذرانــد ،لزوما کاهش خواهــد یافت .پس
هزینــهی فرصت داشــتن بچــه برای یک زن در بــازار کار افزایــش مییابد .بنابرایــن ،افزایش
ت زنان،
درآمد ناشــی از مشــارکت بیشــتر زن در بازار کار و به طور کلی افزایش هزینه فرص 
عامــل مهمــی در تصمیمگیــری خانوار درباره شــمار کودکان اســت و میتوانــد تأثیر منفی بر
باروری داشــته باشــد(گروگان .)2006،1تأ کید اقتصاددانان نئوکالســیک خانوار بر ارزش وقت
مادران و رابطهی آن با هزینههای کودکان ،این دیدگاه را تقویت کرد که موقعیت اجتماعی
ً
و اســتقالل اقتصــادی زنــان احتمــاال یــک عامــل مداخلهگــر مهم بیــن نوســازی اقتصادی و
باروری است (کلهلند و ویلسون.)7:1987،2
ارمیــچ )1989( 3بحــث بیکریــن 4را توســعه داد ،بینــش آن این بود کــه تصمیم باروری
زنان تنها بستگی به دستمزد ندارد ،بلکه به فراهم بودن خدمات مراقبت فرزند هم بستگی
دارد .زنــان بــا درآمد خیلی باال با وجود خدمات گران قیمت مراقبت فرزند ،فرزند بیشــتری
خواهند داشــت ،زیرا بیشــتر میتوانند از عهده مراقبتهای فرزند برآیند .آنهایی که دســتمزد
پایینتــری دارنــد کمتر احتمــال دارد کــه از عهده مراقبتهــای فرزند برآیند ،امــا بازهم بخاطر
هزینه فرصت پایینتر ممکن است باروری باالتری داشته باشند .در این سناریو هم زنان با
درآمد پایین و هم درآمد باال ،فرزند بیشــتری خواهند داشــت ،در حالیکه آنهایی که درآمد
متوسط دارند باروری پایینتری خواهند داشت.
خطر و فرصت ،بعدی دیگر به نظریه تقاضا بخشــید .فرض نظریهی تقاضا این اســت
که مردم شــناخت یا دانش خوبی از هزینهها و منافع داشــتن فرزند دارند .نظریهی اجتناب
از خطر از این نقطه نظر برخاسته است که هزینهها و منافع در واقع هزینهها و منافع آینده
هستند و بر این اساس با اطمینان نخواهیم دانست چه هزینهها و منافعی خواهیم داشت.
در داشــتن یــک بچه مــردم تصمیم میگیرند کــه دورهی زندگی آینده شــان را تغییر دهند و
از ایــن رو تصمیــم آنهــا وابســته بــه جهتگیــری آینده آنهــا خواهد بــود .اگر ایــن درک وجود
دارد کــه آینــده اقتصــادی ،اجتماعی و شــخصی نامطمئن اســت ،تصمیمگیرندگان ممکن
است در جبهه امنیت دچار خطا شوند ،چرا که در پی دفع خطر ،یا به دنبال فرصتی که
1. Grogan
2. Cleland and Wilson
3. Ermisch
4. Beckerian
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میخواهند ،میباشند (مکدونالد.)1996،1
نظریــه اجتنــاب از خطــر از نظریــه انتخاب عقالنــی و اقتصــاد جدید خانوار ِبکر ریشــه
میگیــرد ،بــه زعــم ِبکر ( )1960افــراد در تصمیمگیــری برای اینکه فرزند داشــته باشــند یا نه،
سبک سنگین میکنند که آیا منافع داشتن یک فرزند (دیگر) ،بیشتر از هزینههای آن است
یــا خیــر .نظریه اجتناب از خطر ،بعد بیاطمینانــی را به فرایند تصمیمگیری اضافه میکند.
در واقــع ممکــن اســت افراد درک ضعیفی از منافع و هزینههــای مرتبط با انتخابهایی که
برای آینده در نظر میگیرند ،داشته باشند .بنابراین ،زمانی که افراد درک نامعلوم و مبهمی
از چشماندازهای اقتصادی داشته باشند ،ممکن است مایل باشند به شیوهای عمل کنند
که از خطر اجتناب ورزند .نظریه اجتناب از خطر فرض میکند که افراد در وضعیت ناامنی
اقتصــادی ،بــه جای ســرمایهگذاری بر روی داشــتن فرزند (دیگــر) که با ناامنی بیشــتر همراه
اســت ســرمایهگذاری بر روی امنیت اقتصادی (آموزش ،دســتیابی به بازار کار ،پسانداز) را
در فکر میپرورانند (فیوری 2و همکاران.)2013،
مکدونالــد ( )2000اســتدالل میکند که مــا در جامعهای زندگی میکنیــم که آ گاهی از
خطــر معطــوف بــه حوزههای فــردی و خصوصی میشــود .این خطــر وجود دارد کــه فرزندان
روابط والدین را به هم بزنند .این خطر وجود دارد که فرزندان مسیری طی کنند که موجب
ناراحتی والدین شــود ،مشــکالت و ســوانحی برای کودک بوجود آید ،روابط والدین گسســته
شــود و مجبور شــوند از فرزند به تنهایی حمایت کنند .این خطر وجود دارد که حمایتهای
عمومــی بــرای خانوادههایــی که دارای چند فرزند هســتند برداشــته شــود .اجتنــاب از خطر
موجب کاهش میزان ازدواج ،کاهش میزان باروری و افزایش سن در تولد اول میشود.
مکدونالــد ( )2002نیــز نقــش نظامهــای رفاهی را در نظــارت بر زیانهای بازار برجســته
میکنــد .از نظــر او ،در زمانــی که امنیت تــدارک یافته یک فرد توســط نظامهای رفاهی مورد
تهدید واقع شود ،احتمال بیشتری دارد که رفتارهای اجتناب از خطر پذیرفته شوند.
جوانان امروز ،آرمانهای اقتصادی باالیی دارند که توسط جهانی شدن و افزایش سطح
آموزش و پرورش بوجود آمده اســت .با این حال ،رقابت بوجود آمده توســط مقررات زدایی
بــازار کار باعــث تغییرات گســتردهتر در درآمد ،امنیت شــغلی و پیشــرفت حرفهای در میان
جوانــان امــروز نســبت به نســل پدر و مادران خود شــده اســت .تحــت این شــرایط ،جوانان
تمایل به اجتناب از خطر دارند .ســرمایهگذاری در ســرمایه انســانی یک محافظ ضروری در
1 . McDonald
2. Fiori

111

نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

مقابلــه بــا خطــر اقتصادی و بهترین مســیر بــرای گریز از خطر اســت .این شــامل تعهد قابل
توجهی به خود و به کارفرمای فرد در طول زمان در آموزش و پرورش و ســاعات کار طوالنی
است .در نتیجه ،تالش نوع دوستانهتر مانند تشکیل خانواده در انتظار نگه داشته میشود،
در حالی که ســرمایه انســانی انباشــته میشــود .به دالیل مختلف ،رابطه و یا تولد با تأخیر
میتواند تبدیل به رابطه و یا تولدی شود که اتفاق نمیافتد (مکدونالد.)2007 ،
پیشینه تحقیق
مطالعــات زیــادی به تاثیر ویژگیهای اشــتغال بر بــاروری پرداختهاند .ســیمبایک ( )1990در
مطالعهاش از پورتوریکو بین اشــتغال رســمی و غیررسمی تمایز قائل شد .او دریافت به طور
متوسط ،باروری زنان شاغل ،دو سوم کمتر از زنان غیر شاغل است و تأثیر اشتغال زنان بر
باروری در بخش غیررسمی از بخش رسمی کمی باالتر است.
وانگ و لوین )1992( 2بر نقش ســاختار خانواده در کاهش تعارض بین اشــتغال زنان و
مراقبــت از فرزنــدان در مکزیک در ســال  1982تأ کید کردند .ســاختار خانواده در این مدل
به عنوان متغیر مستقل وارد شده است و توسط تعدادی از زنان غیرشاغل و دختران باالتر
از شش سال حاضر در خانوار اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که درآمد خانوار و دستمزد
بالقــوه زنــان ،دارای اثــر مثبت بر اشــتغال زنان و تأثیــر منفی بر باروری اســت .حضور زنان و
دختــران بزرگتــر ،احتمــال اشــتغال را افزایش میدهد ،هــر چند بر خالف انتظــار ،بر باروری
اخیر تأثیر نمیگذارد.
3
مککاب و روزنوایگ ( )1976نه تنها بر ســاختار خانواده ،بلکه بر ســازگاری اشــتغال
بــا مراقبــت از کــودکان در پورتوریکــو در ســال  1970تأ کیــد کردنــد .ایــن متغیرهــا بر اســاس
تصمیمگیریهای خانواده اداره میشوند و بعنوان متغیر وابسته به مدل معرفی میشوند که
توســط مجموعهای یکســان از متغیرهای مستقل ،برای مثال اشــتغال زنان و باروری تعیین
میشــوند .نویســندگان بــه ایــن نتیجه رســیدند که اگر دســتمزد زنــان باال باشــد و بخواهند
فرزند داشــته باشــند ،یک شغلی را انتخاب میکنند که ســازگار با مراقبت از فرزندان باشد
یــا مراقبــت از فرزنــدان خــود را به عهده دیگــری میگذارند .نویســندگان نشــان میدهند که
در پورتوریکو ،ســطح دســتمزد دارای اثر مثبت بر مشــارکت نیروی کار و باروری است .زنان
شــاغلی که اغلب در خانوادههای گســترده زندگی میکنند ،شغلی را انتخاب میکنند که
1

1. Zsembik
2.Wong & Levine
3. McCabe & Rosenzweig
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بتوانند در خانه انجام دهند و سازگار با مراقبت از کودکان باشد.
آریزا ،گورسالیا و اوالزابل )2005( 1با هدف اندازهگیری اینکه تا چه اندازه برنامه اشتغال
پاره وقت بر باروری زنان ازدواج کرده ،سن باروری را باال میبرد ،به مطالعه  11کشور اروپایی
بــا اســتفاده از دادههــای پانل خانــوار اروپا و رهیافت بــرآورد همزمان پرداخت .نتایج نشــان
داد کــه بــرای زنان شــاغل ،برنامه کاری پــاره وقت در بلژیک ،آلمان ،ایرلنــد ،ایتالیا و هلند
بــر بــاروری تأثیر مثبت دارد .به عبارت دیگر با فرض اینکه زنانی که از این امکان اســتفاده
میکنند در بقیه شــرایط مســاوی باشــند ،با احتمال بیشــتری به موالید بعدی میرسند .در
بقیه کشورهای تحت مطالعه (دانمارک ،فرانسه ،یونان ،پرتغال ،اسپانیا و انگلستان) وجود
برنامه کاری پار ه وقت به نظر نمیرسد راهی برای آشتی دادن زندگی خانوادگی و شغل مورد
استفاده قرار گیرد.
ترابــی ( )1389بــه نقــش ناهمگونــی مشــاهده نشــده در تحلیلهــای پیشــینه واقعــه در
تحلیل رفتار باروری در ایران پرداخت .بر اساس نتایج این مطالعات ،با توجه به متغیرهای
زمینــهای موثــر بــر وقوع بــارداری دوم از جملــه فعالیت اقتصــادی زنان ،ســکونت در مناطق
صنعتــی و اشــتغال به تحصیل کــودکان ،به طور خاص زندگی در مناطقی که نســبتهای
زنــان فعــال از نظــر اقتصــادی ،جمعیــت شــاغل در مشــاغل صنعتــی و کــودکان شــاغل به
تحصیل بیشتر است ،شانس بارداری را کمتر میکند.
بودیگ )2003( 2به دنبال روشن کردن طبیعت علی رابطه بین اشتغال زنان و باروری بود
و سؤاالتی که مطرح میکرد این بود که آیا افزایش باروری باعث کاهش اشتغال میشود؟ یا
اشتغال باعث کاهش باروری میشود؟ یا هر دو درست است؟ او در پاسخ به این سؤاالت
به بررســی دادههای طولی پیمایش ملی جوانان ( 1982-1994 ،3)NLSYآمریکا با اســتفاده
از تحلیل بقا پرداخت .تاریخچه اشتغال پاره وقت و تمام وقت و تاریخچه باروری با تمام
جزئیات تحلیل شــد .یافتهها نشــان داد که هم بارداری و هم تعداد فرزندان زیر پنج ســال
مانع ورود زنان غیرشاغل به بازار کار میشود .در حالیکه بارداری اثری روی احتمال خروج
زنان شاغل نداشت ،تعداد فرزندان زیر پنج سال احتمال خروج زنان از اشتغال تمام وقت
را افزایــش میدهــد .برعکس وجود کودکان باالی پنج ســال در خانه باعث کاهش احتمال
خــروج مــادران از اشــتغال تمــام وقت یــا پاره وقــت و باعث افزایــش احتمــال ورود زنان غیر
شــاغل به اشــتغال تمام وقت میشود .این تغییر اثر فرزندان ممکن است بخاطر ناسازگاری
1. Ariza, Goiricelaya & Olazabal
2. Budig
3 . National Longitudinal Surveys of Youth
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بین بسیاری از مشاغل با مراقبت از کودکان خردسال و افزایش مطالبات اقتصادی کودکان
بزرگتــر در خانــواده باشــد .در نهایت هم اشــتغال تمــام وقت و هم پاره وقــت باعث کاهش
احتمال بارداری میشود .یافتهها برای طبقات نژادی و قومی هم به همین شکل بود.
مالحظات روشی
این تحقیق بصورت مقطعی و گذشتهنگر ،در یک دوره پنج ساله انجام گرفته است ،روش
تحقیق کمی و ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخت است که از نظر اعتبار و روایی مورد
آزمــون قــرار گرفتــه اســت و به خاطــر کنترل رابطــه دو طرفه بین اشــتغال زنان و بــاروری ،در
دوره پنــج ســاله مطالعــه باروری ،وضعیت اشــتغال زنان در یک ســال قبــل (زمان
) از تولد فرزند (زمان ) در نظر گرفته شده است ،یک سال تأخیر بخاطر احتساب
دوران بارداری زن و کنترل رابطه دو طرفه بین اشــتغال و باروری در نظر گرفته شــده است.
ش چند متغیره برای ارزیابی اثر ویژگیهای اشتغال بر باروری
همچنین این تحقیق یک رو 
را به کار میبرد.
جمعیــت آمــاری در این پژوهــش ،تمامی زنان شــاغل ازدواج كرده 20تا  40ســال ه عضو
خانوارهــای معمولــی ســاکن شــهر اصفهــان در ســال  1393میباشــد کــه در داخــل خانــوار
ش خوشهای
شناســایی و با آنها مصاحبه شــده اســت .روش نمونهگیری در این پژوهش ،رو 
چند مرحلهای بر مبنای فهرست حوزههای سرشماری نفوس و مسکن  1390شهر اصفهان
(مرکز آمار ایران) است .تعداد نمونه نیز برابر با  552خانوار میباشد.
روش آماری مورد اســتفاده این تحقیق شــامل مدلهای رگرسیونی بقا با بازههای زمانی
مجــزا 1میباشــد .در فرمــول ایــن مــدل رگرســیونی ،میتــوان ارزشهــای یــک (وقــوع واقعه) و
ارزشهــای صفــر (عدم وقــوع واقعه) بــرای متغیرهای مورد نظــر را اختصــاص داد (ردرفورد و
همکاران .)2010 ،2سپس با استفاده از فرمول زیر به محاسبه احتمال باروری کنترل نشده و
کنترل شده پرداخته شده است.
احتمال باروری کنترل نشده در پنج سال گذشته به صورت زیر تعریف میشود:
× P = −1exp{−exp[b0 + ((b1age)+ (b2age2)+ (b3 X1)+ (b4 X1
))age) + (b5 X1 × age2

و احتمال باروری کنترل شده در پنج سال گذشته به صورت زیر تعریف میشود:
1. Parity Progression Discrete-Time Survival Models
2. Retherford et al

114

هلاس جنپ هرود یط یروراب لامتحا رب نانز یلغش یاه یگژیوتیمهاتیمهاایمها

)P = −1exp{−exp[b0 + ((b1age)+ (b2age2)+ (b3 X1)+ (b4 X1 × age
+ (b5 X1 × age2)+ (b6 X2 + b7 X+3 b8 X+4 b9 X+5 b10 X+6
b11 X+7 b12 X+8 b13 X9 + b14 X+10 b15 X+11 b16 X+12
))b17 X+13 b18 X14

اجزاء این فرمول عبارتند از:
 : Pاحتمال باروری
 : b0عرض از مبدأ
 : X1متغیر مستقل
 :b1….. b18ضرایب متغیرهای مستقل و کنترل
 :X 2….. X 14متغیرهای کنترل
 : ageسن زن
 : age2سن زن به توان دو
 : age ×X1تعامل سن زن با متغیر مستقل
 : age2 ×X1تعامل سن زن به توان دو با متغیر مستقل
سپس جداول عمر به تفکیک طبقهبندیهای هر یک از این متغیرها نیز ایجاد خواهد
شــد .برای هر طبقهبندی دو نوع جدول عمر ســاخته خواهد شــد :الف) کنترل نشــده ،که
مــدل رگرســیونی زیربنــای آن فقــط شــامل متغیر مــورد مطالعه میباشــد؛ ب) کنترل شــده،
که مدل رگرســیونی عالوه بر متغیر مورد مطالعه شــامل ســایر متغیرها نیز میباشــد .از طریق
جــداول عمر ،شــاخصهای باروری(احتمال فرزندآوری و میانگین ســن فرزنــدآوری) 1برآورد
میشود.
در این بررسی متغیر وابسته ،باروری است .منظور از باروری ،قابلیت واقعی فرزندآوری
زنــان اســت که در مقابل بارآوری یــا قابلیت نظری فرزندآوری یا توان فیزیکــی زاد و ولد قرار
میگیــرد (میرزایی،کوششــی و ناصــری .)1375 ،در ایــن بررســی ،بــاروری بــر مبنــای باروری
مقطعی زنان در پنج ســال قبل از پیمایش عملیاتی شــده اســت .در قالب ســؤال در مورد
ســال و مــاه تولــد زن ،ســال و ماه تولــد فرزندان که زن تاکنون به دنیا آورده ســنجیده شــده
است .در نهایت ،این متغیر به صورت صفر و یک کدگذاری شده است.
متغیرهــای تعدیلگــر 2عبارتنــد از ســن زن؛ ایــن متغیــر از طریق پرســش در چه ســال و
 . 1تفاوت آماری شاخصهای تجمعی محاسبه نشده است.
 . 2متغیر تعدیلگر ،متغیری است که جهت و شدت ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد.
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ماهی بهدنیا آمدید؟ ،سنجیده شده است .با این توضیح که برای بدست آوردن سن دقیق
پاســخگویان ،تاریخ تولد هر یک از پاســخگویان به صورت  CMC1محاســبه شــده اســت.
بدین صورت که برای ســهولت محاســبهی ســن دقیق در جایی که پرســش مربوط به ســن
به صورت سال و ماه تولد پرسیده شده است ،تاریخ تولد را به ماه تبدیل میکنند .در این
روش برای فروردین سال  1300عدد یک قرار میگیرد برای مثال تاریخ  CMCبرای مهر سال
 1393بدین صورت اســت ،)93×12( + 6=1122 :پس از تبدیل تاریخ تولد ،ســن دقیق هر
یک از افراد محاسبه میشود .این متغیر ،به عنوان متغیری تغییرکننده در طول زمان معرفی
شــده است .این متغیر ســن زنان را در طول دورهای که در معرض بارداری قرار داشتهاند را
نشــان میدهــد .تعامل ســن زن با متغیر مســتقل که از ضرب ســن با هر یــک از متغیرهای
مســتقل به دســت میآید؛ تعامل ســن زن به توان دو با متغیر مســتقل که از ضرب ســن به
توان دو با هر یک از متغیرهای مستقل به دست میآید.
متغیرهای مســتقل به کار رفته در تحلیلهای آماری همگی بر اســاس تغییر شــغل در
طول زمان ،نیز تغییر میکنند و عبارتند از جایگاه شــغلی زن؛ به معنای جایگاه زن شــاغل
در سلســله مراتب شــغلی اســت ،طبقــات مقامات عالی رتبــه و مدیــران و متخصصان در
گــروه جایــگاه شــغلی باال قرار گرفتــه و کد  0گرفته ،تکنســینها و دســتیاران ،کارمندان امور
اداری و دفتری ،کارکنان خدماتی و فروشــندگی فروشــگاه و بازار و کارگران در گروه جایگاه
شغلی پایین قرار گرفته و کد  1گرفتهاند .نوع قرارداد شغلی زن؛ بر حسب اینکه زن شاغل
در طبقات روزمزد و قرارداد کمتر از شــش ماه ،قرارداد شــش ماه تا یکســال ،قرارداد یکســال
و بیشــتر ،بــدون قرارداد ،کارفرما ،کارکن مســتقل باشــد در گــروه رابطه کاری غیررســمی قرار
گرفته و کد  0گرفته ،شــاغالن رســمی ،پیمانی در گروه رابطه کاری رســمی قرار گرفته و کد
 1گرفتهاند .وضعیت شــغلی زن؛ بر حســب اینکه زن شــاغل در طبقه کارفرمایان ،کارکنان
مســتقل ،بخش خصوصی ،بخش تعاونی باشــند در گروه بخش خصوصی قرار گرفته و کد
 1گرفته و بخش دولتی کد  0گرفته اســت .ســاعات کار زن؛ ســاعات کار بر اســاس تعداد
ســاعت کار زن شــاغل در یک هفته سنجیده میشود و سپس به صورت تمام وقت و پاره
وقت نیز دسته بندی میگردد .به این صورت که اگر کمتر از  30ساعت در هفته کار کرده
بــه عنــوان پاره وقت و کد  1گرفته و اگر  30ســاعت و بیشــتر کار کرده بــه عنوان تمام وقت
تقســیم میشــود و کــد  0میگیــرد .مقــدار دســتمزد/حقوق زن؛ جبــران خدمــت و پرداختی
ً
است که عمدتا به صورت مالی و در ازای کار کارگران و در این مطالعه زنان کارگر پرداخت
1. Century Month Code
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میشود .جبران خدمت به شکل دستمزد به کارگران و به صورت حقوق و مزایا به کارمندان
پرداخت میشود .گویههای این سؤال شامل موارد زیر بوده است 350-1 :هزار تومان و کمتر
-2بیــن  350تــا  600هــزار تومــان  -3بین  600تا یک میلیون و دویســت هــزار تومان  -4یک
میلیــون و دویســت هــزار تــا دو میلیــون تومان  -5دو تا ســه میلیــون تومان  -6ســه تا چهار
میلیون -7چهار میلیون و بیشــتر .ســپس به کدگذاری مجدد این پرداخته شــد و کدهای
 1،2و  3بــا هــم ترکیــب شــد و کــد  1گرفتــه و در گروه با درآمــد پایین قــرار گرفتند ،کدهای
 4،5،6و  7با هم ترکیب شد و کد  2گرفته و در گروه با درآمد باال قرار گرفتند.
متغیرهای کنترل عبارتند از تحصیالت؛ منظور از تحصیالت و دوره تحصیلی ،دورهی
آموزشی رسمی است که منجر به اخذ گواهینامه تحصیلی میشود .در این مقاله از متغیر
پایه ،دوره یا مدرک تحصیلی استفاده شده است .برای کدگذاری مجدد ،بیسوادان صفر،
افراد دارای تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه و دیپلم کد  1گرفته و در گروه زنان با
ســطح تحصیــات پایین قرار گرفتند .زنــان دارای تحصیالت فوق دیپلم ،لیســانس ،کد 2
گرفته و در گروه زنان دارای ســطح تحصیالت متوســط طبقهبندی شــدند .زنانی که دارای
مــدرک فــوق لیســانس و دکترای تخصصی و فــوق دکترا ،بودند کد  3گرفتــه و در گروه زنان
دارای ســطح تحصیالت باال طبقهبندی شــدند .به دلیل اینکه زنان تحصیالت خود را در
طــول زمــان بهبود میدهنــد ،بنابراین تحصیالت زنــان با توجه به تحصیــات در زمان تولد
فرزند اصالح شده است .مقدار دستمزد/حقوق شوهر ،طبقهبندی آن به مانند متغیر مقدار
دســتمزد/حقوق زن میباشــد .در ضمن بر اســاس تغییر شــغل در طول زمان این متغیر نیز
تغییــر کــرده اســت .متغیر بومــی بودن؛ اگر زن شــاغل متولد اصفهان و یا ده ســال و بیشــتر
ســاکن اصفهان باشــد به عنوان بومی در نظر گرفته شــده اســت و کد  1گرفته و اگر کمتر از
ده ســال ســاکن اصفهان باشــد ،به عنوان غیربومی در نظر گرفته شــده است و کد  2گرفته
اســت .این متغیر با توجه به ســال ســکونت در اصفهان برای هر زن متغیر میباشــد .تعداد
فرزندان قبل از دوره پنج ساله؛ شمار فرزندان زنده بدنیا آمده زنان قبل از دوره مورد مطالعه
یعنی قبل از سال  1389میباشد که با توجه به تاریخچه موالید ساخته شده است .متغیر
کنترل دیگر مدت زمان ســپری شــده از ازدواج اســت و به این معنا اســت که در هر ســال
مطالعه (پنج ســال) چند ســال از زمان ازدواج گذشته است ،این متغیر بصورت فاصلهای
در مدل آورده شده است و از دیگر متغیرهای کنترل ،متغیرهای مستقل نام برده شده ،به
غیر از متغیر مورد بررسی میباشد.
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یافتههای پژوهش
در ایــن قســمت اثر برخــی از ویژگیهای اشــتغال از جمله وضعیت شــغلی ،نوع رابطه
کاری ،جایگاه شغلی ،مقدار دستمزد و ساعت کاری روی باروری بررسی میشود.
وضعیت شغلی و باروری
در ایــن مقالــه وضعیــت شــغلی به عنوان یــک متغیر تبیین کننــده بر بــاروری در نظر گرفته
شــده اســت .بر اساس تئوری نئوکالسیک ،شــغلهایی که حتی دستمزد پایینتری دارند اما
جبــران تفــاوت 1دارند ،برای مثال مزایای غیر پولی ،که بــرای زنان با فرزند (کوچک) جذاب
میباشد ،سهم زنان در آن مشاغل بیشتر میشود(فیلر .)1985،2با توجه به استدالل تئوری
اجتماعی شــدن و اقتصاد نئوکالســیک از جبران تفاوتها و خود انتخابی ،انتظار بر این بود
زنان شــاغل در بخش دولتی نســبت به زنان شاغل بخش خصوصی با احتمال بیشتر و در
سن پایینتری به فرزند اول یا دوم برسند.
نمودار  - 1احتمال باروری در پنج سال گذشته کنترل نشده و کنترل شده در پنج سال گذشته زنان شاغل  20-40سال
شهر اصفهان به تفکیک وضعیت شغلی1393،

بررســی الگــوی افتراقــی بــاروری بــه تفکیک وضعیت شــغلی نشــان میدهــد ،احتمال
تجمعی بدنیا آوردن فرزند در پنج سال گذشته زنان شاغل بخش دولتی  0/88و برای زنان
1 . Compensating Differentials
2 . Filer
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شاغل بخش خصوصی  0/63قبل از کنترل میباشد ،به عبارت دیگر احتمال باروری زنان
شاغل بخش دولتی  0/25از زنان شاغل بخش خصوصی بیشتر است و در بررسی تطبیقی
نســبت کنترل شــده و کنترل نشــده احتمال باروری به تفکیک وضعیت شــغلی مشــاهده
میشود این نسبت ،با کنترل سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در دور ه مورد مطالعه،
هــم در بخــش خصوصی و هــم بخش دولتی افزایــش مییابد .احتمال بــاروری برای بخش
خصوصی به  0/76و برای بخش دولتی به  0/90رســیده اســت که باز هم مشاهده میشود
زنان شــاغل بخش دولتی  0/14احتمال باروری بیشــتری دارند و میتوان اشــاره داشــت که
میانگین سنی زنان شاغل بخش دولتی قبل از کنترل  24/45سال و بعد از کنترل 24/16
ســال و زنان شــاغل بخش خصوصی قبل از کنترل  28/46ســال و بعد از کنترل 27/82
سال میباشد ،به عبارت دیگر الگوی باروری بین این دو وضعیت شغلی متفاوت است،
شــاغلین بخش دولتی باروری خود را نســبت به بخش دولتی قبل و بعد از کنترل ،در سن
پایینتری تجربه میکنند(جدول  1و نمودار .)1
با بررســیهای صورت گرفته مالحظه شــد که فرضیه در مورد اینکه زنان شــاغل بخش
دولتی با احتمال بیشــتر و در ســن پایینتری به رتبه موالید اول یا دوم میرســند تایید شد،
کــه از دالیــل آن میتــوان به مواردی اشــاره داشــت :در مورد خاص مثل ایــران ،به این دلیل
که شــغلهای بخش دولتی در مقایســه با بخش خصوصی ،از ثبات شــغلی و رفاهی بیشــتر
برخوردارنــد ،زنــان شــاغل در بخش دولتی بــاروری باالتری دارند .بخش دولتی ،هم شــرایط
امــن و هــم منعطف دارد برای مثال فرصتهای پــاره وقت ،برنامه کاری انعطافپذیر و اجازه
غیبــت را فراهــم میآورد .برعکس شــغلهای بخش خصوصی ســازگاری کمتری بــا خانواده
ً
دارنــد و معمــوال پرداختــی کمتــری هــم دارند .برای زنــان شــاغل ایرانی به مانند کشــورهای
اســکاندیناوی (اســپینگ اندرســن ،)2002،1اشــتغال بخش عمومی خیلی مهم است ،چون
آنها را قادر میسازد مادری و اشتغال را ترکیب کنند و باروری خود را افزایش دهند.
نوع رابطه کاری و باروری
رابطــه کاری بــه دالیــل متعــدد نقــش تعیینکننــدهای در بــاروری دارد .رابطه کاری رســمی
ضمانتهــای قانونــی شــدیدتری دارد(مرخصــی اســتعالجی ،مرخصــی زایمان یــا تعطیالت
ســالیانه کــه بــه همــراه دریافــت دســتمزد اســت) .در ایــران تعهــد قانونــی این حقــوق برای
کارکنان رســمی نســبت به شــاغالن غیررسمی بیشــتر است .اشــتغال موقت نیز با پرداختی
1. Esping-Anderson
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پایین در رابطه اســت (رابســون و همکاران )1999 ،1و دیگر کارکنان عواقب داشــتن فرزند را
برای پیامدهای شــغلی آینده در نظر میگیرند .بر این اســاس ،انتظار بر این بود زنان شاغل
رســمی نســبت به زنان شــاغل غیررسمی با احتمال بیشتر و در ســن پایینتری به فرزند اول
یا دوم برسند.
نمودار  -2احتمال باروری در پنج سال گذشته کنترل نشده و کنترل شده زنان شاغل  20-40سال شهر اصفهان به
تفکیک نوع رابطه کاری1393،

بررســی الگــوی افتراقــی بــاروری بــه تفکیک نــوع رابطــه کاری نشــان میدهــد ،احتمال
تجمعی بدنیا آوردن فرزند در پنج سال گذشته زنان شاغل رسمی  0/93و برای زنان شاغل
غیررسمی  0/71میباشد ،به عبارت دیگر احتمال باروری زنان شاغل رسمی  0/22از زنان
شــاغل غیررســمی بیشتر است و همچنین در بررسی تطبیقی احتمال کنترل شده و کنترل
نشــده بــاروری بــه تفکیــک نــوع رابطه کاری مشــاهده میشــود این نســبت ،با کنترل ســایر
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در دور ه مورد مطالعه ،برای شاغالن رسمی کاهش و برای
شــاغالن غیررســمی افزایش مییابد .احتمال باروری شــاغالن رســمی به  0/88و شــاغالن
غیررســمی بــه  0/74رســیده اســت کــه باز هم مشــاهده میشــود زنان شــاغل رســمی 0/14
احتمال باروری بیشــتری دارند و میتوان اشــاره داشت به اینکه میانگین سنی زنان شاغل
رســمی قبل از کنترل  23/31ســال و بعد از کنترل  23/41ســال و زنان شــاغل غیررســمی
قبل از کنترل  27/46ســال و بعد از کنترل  26/92ســال میباشد ،به عبارت دیگر الگوی
1 . Robson et al
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باروری بین این دو گروه شــغلی متفاوت اســت ،شــاغالن رســمی باروری خود را نســبت به
شاغالن غیررسمی قبل و بعد از کنترل ،در سن پایینتری تجربه میکنند(جدول 1و نمودار
.)2
با بررســیهای صورت گرفته مالحظه شــد که فرضیه در مورد اینکه زنان شــاغل رســمی
نســبت به شــاغالن غیررســمی با احتمال بیشــتر و در ســن پایینتــری به رتبه موالیــد اول یا
دوم میرســند ،تاییــد شــد کــه از دالیــل آن میتوان به مواردی اشــاره داشــت :در شــغلهای
غیر رســمی ،به کارگماری نیروی کار ،حتی در کارهایی که طبیعت دائم و مســتمر دارند با
قراردادهای موقت و برای مدت یک ســال ،شــش ماه ،ســه ماه و حتی یک ماهه استخدام
میشــوند و پــس از پایــان قــرارداد کارکــن در آن کارگاه هیــچ ســمت و حقی نــدارد و این در
حالــی اتفــاق میافتــد که رونــد کار و تولید و نیــاز به کارگــر در کارگاه همچنــان ادامه دارد.
قــرارداد کار هــر کارگــر فقط به تشــخیص و صالحدیــد کارفرمــا و مدیر میتواند تمدید شــود
و دوبــاره بــه کار بازگــردد و یــا این که کارکن دیگری به جای او برگزیده شــود .در این شــیوه
کارکن هیچ امنیت شغلی و اعتماد به نفسی نمیتواند داشته باشد و در نتیجه برای آینده
و زندگیاش هم نمیتواند برنامهای تنظیم کند .همیشه باید گوش به فرمان و مطیع باشد،
هرگونه اعتراض به شــرایط کار و ...و یا حتی اشــاره به قانون کار میتواند به بیکار شــدن او
در پایان قرارداد بینجامد ،اما داشتن شغل رسمی میتواند كاركنان را مطمئن كند و امنیت
شغلی و حقوقی به وجود آورد.
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جدول  -1احتمال تجمعی فرزندآوری و میانگین سن فرزندآوری کنترل نشده و کنترل شده در پنج سال گذشته زنان
شاغل  20-40سال شهر اصفهان به تفکیک متغیرهای تحقیق1393،
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جایگاه شغلی و باروری
بر اســاس نظر لینز و ســمیکینا ( ،)2008درک امنیت شــغلی در بین آنهایی که در جایگاه
شــغلی باالتر کار میکنند ،باالتر اســت .بر این اســاس انتظار بر این بود که زنان شــاغل در
جایگاه باال با احتمال بیشتر و در سن باالتر به فرزند اول یا دوم برسند.
1

نمودار -3احتمال باروری در پنج سال گذشته کنترل نشده و کنترل شده زنان شاغل  20-40سال شهر اصفهان به
تفکیک جایگاه شغلی1393،

بررســی الگوی افتراقی باروری به تفکیک جایگاه شــغلی نشان میدهد ،احتمال بدنیا
آوردن فرزند در پنج سال گذشته زنان شاغل جایگاه باال  0/84و برای زنان شاغل جایگاه
پایین  0/65میباشد ،به عبارت دیگر احتمال باروری زنان شاغل جایگاه باال  0/19از زنان
شــاغل جایگاه پایین بیشــتر است و در بررسی تطبیقی احتمال کنترل شده و کنترل نشده
باروری به تفکیک جایگاه شــغلی مشــاهده میشــود این نســبت ،با کنترل سایر متغیرهای
اقتصــادی و اجتماعــی در دور ه مــورد مطالعــه ،بــرای شــاغالن جایــگاه باال ،کاهــش و برای
شــاغالن جایــگاه پاییــن ،افزایش مییابــد .احتمال بــاروری شــاغالن جایگاه بــاال به 0/83
و شــاغالن جایگاه پایین به  0/74رســیده اســت ،که باز هم مشــاهده میشــود زنان شاغل
جایگاه باال  0/08احتمال باروری بیشــتری دارند و میتوان اشــاره داشت به اینکه میانگین
ســنی زنان شــاغل جایگاه باال قبل از کنترل  26/42ســال و بعد از کنترل  25/98ســال و
زنان شاغل جایگاه پایین قبل از کنترل  26/03سال و بعد از کنترل  25/32سال میباشد،
به عبارت دیگر الگوی باروری بین این دو متفاوت اســت ،زنان شــاغل جایگاه باال باروری
1. Linz & Semykina
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خــود را نســبت بــه زنان شــاغل جایگاه پاییــن قبل و بعــد از کنترل ،در ســن باالتری تجربه
میکنند(جدول  1و نمودار .)3
مالحظه میشود که زنان شاغل در جایگاه باال با احتمال باالتر و دیرتر به فرزند اول یا
دوم میرسند که نظر مکدونالد مبنی بر اینکه اجتناب از خطر باعث کاهش میزان ازدواج،
کاهش میزان باروری و افزایش سن در تولد فرزند میشود را تایید کرد .به عبارت دیگر زنانی
کــه در جایــگاه بــاالی شــغلی کار میکنند از امنیت باالتر شــغلی ،حقوق/دســتمزد باالتر و
ً
قرارداد ثابت برخوردارند و معموال بعد از مرخصی زایمان نه شــغل و نه جایگاه شغلیشــان
را از دست نمیدهند ،اما زنان شاغل جایگاه پایین ،بیم از دست دادن شغل و یا جایگاه
شغلی خود را در گرو استفاده نکردن از مدت زمان مرخصی میدانند.
مقدار دستمزد/حقوق زن و باروری
یکی دیگر از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر باروری مقدار دســتمزد/حقوق زن اســت .مدلهای
نئوکالســیک بــاروری دربــاره فراینــد تصمیمگیری زنان اســت که چه مقدار وقــت صرف کار
و چــه مــدت زمــان صرف پــرورش فرزندان داشــته باشــند .ایــن مدلهــا رابطه بین بــاروری و
دستمزد را به عنوان تجمعی از دو اثر متضاد توضیح میدهند .از یک طرف ،دستمزد باالتر
زنان هزینهای برای فرصت زنان اســت(هزینه فرصت) ،این هزینه ،دستمزدی است که زن
از دســت میدهد اگر او تصمیم بگیرد زمانش را صرف نگهداری و پرورش فرزندان یا دیگر
کارهــای منــزل بــه جای کار در بــازار کند .از طرف دیگر ،افزایش در دســتمزد ممکن اســت
اثر مثبت درآمدی بر احتمال داشــتن فرزند داشــته باشد ،به دلیل اینکه اگر زنان کار کنند،
درآمد بیشتری میتوانند برای نگهداری فرزندان اختصاص دهند .به عبارت دیگر دستمزد،
هزینه فرصت مراقبت فرزند را جبران میکند.
مبتنی بر مباحث نظری فرض شد افزایش در دستمزد ممکن است اثر مثبت درآمدی
بــر احتمال داشــتن فرزند داشــته باشــد ،به دلیــل اینکه اگر زنــان کار کنند ،درآمد بیشــتری
میتواننــد صــرف نگهداری فرزندان داشــته باشــند .در ایران با وجود خدمــات گران قیمت
مراقبــت از فرزنــد ،زنان با درآمد خیلی باال ،علیرغم اینکه به طور ســنتی یک هزینه فرصت
مثبت باالیی دارند ،ممکن اســت فرزند بیشــتری داشــته باشــند زیرا آنها بیشتر میتوانند از
عهده پرداخت هزینههای مراقبت از فرزند برآیند .بنابراین فرض میشــود زنانی که حقوق/
دستمزد باالتری دارند با احتمال بیشتری و در سن پایینتری به موالید اول یا دوم برسند.
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نمودار-4احتمال باروری در پنج سال گذشته کنترل نشده و کنترل شده زنان شاغل  20-40سال شهر اصفهان به
تفکیک مقدار حقوق/دستمزد1393،

بررسی الگوی افتراقی باروری به تفکیک مقدار حقوق/دستمزد نشان میدهد ،احتمال
بدنیــا آوردن فرزند در پنج ســال گذشــته زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد بــاال  0/87و برای
زنان شــاغل با حقوق/دستمزد پایین  0/71میباشــد ،به عبارت دیگر احتمال باروری زنان
شــاغل با حقوق/دســتمزد باال  0/16از زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد پایین بیشتر است و
در بررســی تطبیقــی احتمال کنترل شــده و کنترل نشــده باروری به تفکیــک مقدار حقوق/
دســتمزد مشاهده میشــود این نسبت ،با کنترل ســایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در
دور ه مورد مطالعه ،برای شــاغالن با حقوق/دســتمزد باال کاهش و برای شــاغالن با حقوق/
دســتمزد پایین افزایش مییابد .احتمال باروری شــاغالن با حقوق/دســتمزد باال به  0/79و
شــاغالن با حقوق/دســتمزد پایین به  0/75رســیده اســت که باز هم مشاهده میشود زنان
شــاغل با میزان حقوق/دســتمزد باال  0/04احتمال باروری بیشــتری دارند و میتوان اشــاره
داشــت به اینکه میانگین ســنی زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد باال قبل از کنترل 25/55
ســال و بعــد از کنتــرل  26/15ســال و زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد پایین قبــل از کنترل
 26/60سال و بعد از کنترل  26/58سال میباشد ،به عبارت دیگر الگوی باروری بین این
ً
دو تقریبا نزدیک به هم است ،شاغالن با میزان حقوق/دستمزد باال باروری خود را نسبت
به زنان شاغل با میزان حقوق/دستمزد پایین قبل و بعد از کنترل ،با اختالف کمی در سن
باالتری تجربه میکنند(جدول  1و نمودار .)4
اگر چه برخی از مطالعات قبلی دریافتند که دســتمزد زنان شــاغل اثر منفی بر باروری
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دارد .اما نتایج مطالعه نشــان داد که زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد باال با احتمال بیشــتر
و در ســن پایینتــری نســبت بــه زنان شــاغل با حقوق/دســتمزد پایین بــه فرزنــد اول یا دوم
میرســند ،بــه عبــارت دیگر اثر درآمدی دســتمزد بر اثر جانشــینی غلبه یافته اســت ،به این
معنــی کــه زنان شــاغل میتوانند باروری مطلوب خــود را هنگامی که شــرایط ،از فرزندآوری
حمایت میکند را برآورده سازند.
ً
هنگامیکه مردم تصمیم میگیرند درباره داشتن فرزند اول ،آنها معموال در نظر میگیرند
که آیا منابع مالی آنها را قادر میسازد از فرزندانشان حمایت کنند .همچنین به نظر میرسد
هزینه فرصت هر چند برای هر دو گروه وجود دارد ،اما برای زنان با حقوق/دســتمزد پایین،
بیشتر است به دلیل اینکه اگر کار نکنند بسیاری از نیازهای اولیه زندگی خود را نمیتوانند
برآورده سازند.
ساعات کاری و باروری
در ایــن مقالــه ســاعت کاری به عنوان یــک متغیر تبیین کننــده بر باروری مورد بررســی قرار
گرفته است .این متغیر به پاره وقت و تمام وقت تقسیم شده است .شغل پاره وقت در هیچ
ً
یک از کشــورهای اروپایی به یک شــکل تعریف نشــده اســت .معموال یک شــغل پاره وقت
در مقایســه با شــغل تمام وقت تعریف میشود .در برخی از کشورها مثل بلژیک ،دانمارک،
فرانسه و پرتغال یک کارکن بعنوان پاره وقت طبقهبندی میشود اگر در پیمایش ملی نیروی
کار گــزارش دهــد بصــورت پاره وقت کار میکنــد (خوداظهاری) .در کشــورهای دیگر ،مانند
ایرلند و هلند ،بعنوان پاره وقت طبقهبندی میشوند اگر ساعت کاری کمتر از یک آستانه
خاص باشــد که از کشــوری به کشــور دیگر متفاوت اســت .در دیگر کشــورها مانند آلمان،
یونان ،ایتالیا ،اســپانیا و انگلســتان ،طبقهبندی خوداظهاری اســتفاده میگــردد ،اما باز هم
بستگی به ساعت کاری گزارش شده توسط کارکن دارد .با توجه به این تفاوتها ،تصمیم به
استفاده از اندازه گیری همگن برای کار پاره وقت به خاطر مقایسه گرفته شد .رویکرد بر این
اســت که به دنبال توصیه ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه ( )OECD1در مورد تعریف
کار پاره وقت در هنگام مقایسه بینالمللی 30 ،ساعت کار در هفته بعنوان آستانه پذیرفته
ُ
شود که عالوه بر آن تفسیرش نیز ساده تر میباشد(اریلی و همکاران.)1998،2

1 . Organization for Economic Co-operation and Development
2. O’Reilly
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نمودار  -5احتمال باروری در پنج سال گذشته کنترل نشده و کنترل شده زنان شاغل  20-40سال شهر اصفهان به
تفکیک ساعت کاری1393،

بررسی الگوی افتراقی باروری به تفکیک ساعت کاری نشان میدهد ،احتمال تجمعی
بدنیا آوردن فرزند در پنج سال گذشته زنان شاغل پاره وقت  0/70و برای زنان شاغل تمام
وقت  0/77قبل از کنترل میباشــد ،به عبارت دیگر احتمال باروری زنان شــاغل پاره وقت
 0/08از زنــان شــاغل تمــام وقــت کمتر اســت و در بررســی تطبیقــی احتمال کنترل شــده و
کنترل نشــده باروری به تفکیک ســاعت کاری مشاهده میشود این نسبت ،با کنترل سایر
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در دور ه مورد مطالعه ،برای شــاغالن پاره وقت و شــاغالن
تمام وقت افزایش مییابد .احتمال باروری شاغالن پاره وقت به  0/76و شاغالن تمام وقت
به  0/79رســیده اســت که باز هم مشــاهده میشــود زنان شــاغل تمام وقت  0/04احتمال
باروری بیشتری دارند و میتوان اشاره داشت به اینکه میانگین سنی زنان شاغل پاره وقت
قبل از کنترل  29/12ســال و بعد از کنترل  28/74ســال و زنان شــاغل تمام وقت قبل از
کنترل  25/88ســال و بعد از کنترل  26/00ســال میباشــد ،به عبارت دیگر الگوی باروری
ً
بین این دو ســاعت کاری کامال متفاوت اســت ،شــاغالن پاره وقت باروری خود را نســبت
بــه زنان شــاغل تمام وقت قبل و بعد از کنترل ،در ســن باالتری تجربــه میکنند(جدول  1و
نمودار .)5
بر کنار از بخشهای خاص برای مثال هتلها و رســتورانها و مشــاغل دستمزد پایین،
شواهد تجربی کمی وجود دارد که کیفیت اشتغال شاغالن پاره وقت کمتر از شاغالن تمام
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وقــت باشــد .عــاوه بر این ،شــغل پــاره وقت بر اســاس تعادل زندگــی کاری ،تنــش بین کار
و خانــواده را کاهــش میدهــد .بر این اســاس فرض شــد که زنان شــاغل پــاره وقت احتمال
باروری بیشتر و در سن پایینتری نسبت به شاغالن پاره وقت دارای فرزند شوند .اما زمانی
که تفاوتها بین این دو گروه شــغلی بررســی شــد نتایج نشــان داد که شــاغالن تمام وقت با
احتمال بیشتر و در سن پایینتری دارای فرزند میشوند .این امر میتواند به این دلیل باشد
که شــاغالن پارهوقت بیشــتر نگران ثبات خودشــان در بازار کار میباشــند و دیگر اینکه اگر
بررســی بر حســب رتبه موالید صورت میگرفت شــاید نتایج متفاوتی برای رتبه موالید اول و
دوم به دست میآمد.
نتیجهگیری
این مطالعه بررسی کرد که چگونه ویژگیهای شغلی با باروری در پنج سال گذشته ارتباط
پیــدا میکنــد و چگونــه شــرایط کاری بر ســازگاری زنان در نقشــهای شــغلی و خانوادگی اثر
میگذارد .مطالعه ،ویژگیهای شغلی خاص مربوط به فرزندآوری در شهر اصفهان را آشکار
ساخت .عالوه بر این تفاوتهایی بین زنان با ویژگیهای شغلی متفاوت ،در سطح و الگوی
باروری مشاهده شد.
بــر اســاس مطالعــات قبلــی انتظار بر این بــود یک اثر مثبــت در باروری زنان شــاغل در
بخــش دولتــی ،رســمی ،در جایــگاه بــاال ،پــاره وقــت و با دســتمزد باال وجود داشــته باشــد.
شواهد تجربی نشان داد که شاغالن در جایگاه باال ،بخش دولتی ،شغل رسمی ،دستمزد/
حقوق باال و شغل تمام وقت با احتمال بیشتر و به غیر از اشتغال در جایگاه باال ،در سن
پایینتری به فرزند اول یا دوم میرسند .در کل نتایج نشان داد که فرزندآوری سریعتر و باالتر
اســت برای زنانی که شــغل ثابت ،با امنیت بیشــتر و درآمد باالتر دارند و اینکه زنان شاغل
احســاس کنند میتوانند از پس مراقبت فرزندان برآیند .نتایج مطالعه به روشــنی نشــان داد
کــه برخی از ویژگیهای اشــتغال ،نه تنها باعث کاهش باروری زنان شــاغل نگردیده ،بلکه
برعکس ،برخی از این ویژگیها را میتوان در افزایش باروری مؤثر دانست.
از نتایج پژوهش حاضر برای امروز ایران که دغدغهی جمعیت کمتر از ظرفیت کشور،
در بخشهایی از مدیریت کشور مطرح شده ،این است که هر چند رشد جمعیت به خاطر
نیــرو محرکــه جمعیتــی همچنان ادامــه خواهد یافت ،اما برای چشــمانداز درازمدت کشــور،
پیشــگیری از کاهش رشــد جمعیت میتواند از طریق فراهم شــدن شــرایط شــغلی دوستدار
خانواده ،زمینههای افزایش باروری فراهم شود.
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دلیــل پاییــن بــودن بــاروری زنــان شــاغل ایــن اســت که ســاختارهای شــغلی در کشــور
متناسب با فرزندآوری تعریف نشده ،پس اشتغال زنان باید به گونهای طراحی شود که زنان
در عین شــاغل بودن و تحصیالت دانشــگاهی بتوانند فرزندآوری هم داشته باشند .در این
صورت سیاســتهای جمعیتی موفق خواهد شــد ،زیرا گروهی را مورد حمایت قرار میدهد
کــه دارای بــاروری پاییــن هســتند .پــس باید موانــع برطرف و مشــوقها ایجاد شــود و این در
حالی است که هنوز نظام اشتغال کشور دوستدار خانواده نشده است.
با توجه به تغییرات سیاستهای جمعیتی و تالش برای افزایش میزان باروری ،همواره
بیــم ایــن وجــود دارد که بــدون هیچگونه پشــتوانه علمی و تنها بر اســاس حــدس و گمان و
بــه منظــور افزایــش بــاروری زنــان ،بــا تدویــن ،تصویــب و اعمــال قوانیــن نوشــته یا نانوشــته،
وضعیت کنونی اشتغال زنان را محدودتر نموده و به بهانه افزایش باروری ،این بخش بزرگ
از جمعیــت از دســتیابی بــه فرصتهــای اشــتغال ،محــروم و به تبــع آن نیز در روند توســعه
کشــور از این نیروی بالقوه اســتفاده نشــود .بنابراین ،از آنجا که مســئله هزینه فایده ،همواره
در سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای کالن یــک جامعه میبایســت مد نظر قــرار گیرد ،و با
توجــه بــه اینکــه نیمــی از افراد هــر جامعه را زنان تشــکیل میدهنــد ،و آنها نیــز میتوانند در
عرصههای مختلف جامعه مشارکت فعال داشته و سهم عمدهای در تولید ناخالص کشور
داشــته باشــند ،و اینکه امروزه در مباحث توسعه ،مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در
ساختار اقتصادی – اجتماعی ،یکی از شاخصهای نوسازی و توسعه اقتصادی محسوب
میشــود و بــرای تحقــق توســعه اجتماعــی ،تســریع فرایند توســعه اقتصادی و محقق شــدن
عدالت اجتماعی ،می بایســت به زنان بعنوان نیروی فعال و ســازنده نگریســته شود ،بدون
هیــچ تردیدی نمیتــوان نقش این بخش بزرگ از جمعیت فعال جامعــه را در برنامهریزیها
و سیاســتگذار یها نادیــده گرفــت و ضــرورت بکارگیری این بخش از جمعیت در توســعه
اقتصادی – اجتماعی و سیاســی جامعه بر هیچ کســی پوشــیده نیست و اکنون نیز نتایج،
به روشــنی گواه این اســت که ،میتوان ضمن استفاده و مشــارکت دادن زنان در زمینههای
مختلف اشتغال و به تبع آن افزایش تولید ناخالص کشور ،و بدون حذف یا محدود کردن
فعالیــت زنــان از جامعــه ،نســبت به اصــاح و یا تغییر شــرایط شــغلی زنان اقــدام نمود ،به
نحــوی کــه ،ضمن حفظ حضور زنــان در فعالیتهــای اقتصادی و حتی ایجــاد زمینههای
افزایــش اشــتغال آنهــا ،تنها به اصــاح مواردی که باعــث کاهش باروری آنها منجر میشــود
اقدام نمود .بدینمعنی که سیاســتگذاران و برنامهریزان کشــور ،میبایســت در برنامهریزی
و سیاســتگذار یهای خــود بــه نحــوی اقــدام نماینــد تا بــا ایجاد شــرایط مناســب ،زنان به
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آســانی بتوانند در کنار انجام وظایف مادری و خانوادگی در زمینههای متفاوت شــغلی نیز
موفق ظاهر شوند .و هم اینک نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم دریافتهاند که در فرایند
توســعه ،مشــارکت زنــان در امور مختلف ،نه تنهــا امری مطلوب بوده ،بلکه شــیوهای الزامی
اســت و این مشــارکت در مورد برخی از مشــاغل جنبه مهمتری نیز پیدا میکند و از طرف
دیگر ،امروزه زنان نیز در تمامی جوامع ،برای حضور در اجتماع و مشارکت در فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،تالشهای گستردهای را دنبال میکنند.
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