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 چکیده 
کشور ستانهاي سطح ادر رابطه بین اشتغال زنان و نگرش آنها به فرزندآوري  مطالعهاین مقاله، به 

ص بررسی توسط پژوهشکده آمار در خصو شدهيگردآوري هادادهاز  مقالهدر این  .پردازدیم
 نان شاغلفرزندآوري در بین زنان و مردان در آستانه ازدواج استفاده شده است. حجم نمونه ز

لی اثرات که شاغل بودن و گروه شغ دهدیمنشان نتایج  .نفر است 1546برابر با  مورد مطالعه
ها بین فاوتتدارد و از نظر آماري  معناداري بر تمایالت فرزندآوري و فاصله گذاري بین موالید

د. همچنین شمعنادار بین زنان شاغل و غیر شاغل  میانگین تعداد فرزندان و تمایل به فرزندآوري
این ، دمشاهده شي شغلی تفاوت معنادار هاگروهزنان بر حسب  بچه هايبین میانگین تعداد 

ژوهش پبود. یافته هاي این  محسوسآزاد و خصوصی بیشتر در بخش غل ادر بین زنان ش اختالف
ري، ایالم درصد زنان شاغل مورد مطالعه در استان هاي چهارمحال و بختیا 50نشان داد بیش از 

 درصد 88 و، 89,7،92بچه هستند، در حالیکه  3-4یلویه و بویر احمد تمایل به داشتن گو که
 بچه هستند. 1-2تار زنان شاغل به ترتیب در استان گیالن، البرز و فارس بطور متوسط خواس

 45ي همدان (هااستانشاغل در بین زنان  تولدهاي بین گذارفاصلهزمان تمایل به بیشترین 
تمایل به کمترین  در مقابل، ودرصد)  41,4) و خوزستان (درصد 41,7درصد)، سمنان (

درصد)،  34ي فارس(هااستاندر بین زنان شاغل ساکن در زمانی بین تولدها ي گذارفاصله
  درصد) مشاهده شد. 42,9بختیاري ( چهارمحالدرصد) و  34,1رکزي(م
  

 .شتغال زنان، رفتارهاي باروري، نگرش زنانا فرزندآوري، واژگان کلیدي:

                                                 
 دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی جمعیتستادیار .  ا ۱
 شناسی ارشد رشته جمعیت کارشناس.  ۲
 یشناستیجمعرشته ارشد  کارشناس - ۳
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 مقدمه

باشد که از  مؤثران زنباروري  رفتارتواند در ) میجمعیتی، اجتماعی و اقتصادي( متعددعوامل 
ومیر کودکان و سن ازدواج و .... توان اشتغال، درآمد، سطح تحصیالت، میزان مرگآن جمله می

ساسی وضع ایکی از متغیرهاي  نیب نیا درهستند  رگذاریتأثنام برد که در الگو و سطح باروري 
را  رزندآوريفاي برزنان  تعوامل تأثیرگذار بوده و تمایال جمله ازاشتغال زنان  شغلی زنان است.

از سنتی به جوامع  ار جوامع. در گذدهدخود قرار می الشعاعتحت ياقتصاد ولحاظ اجتماعی  به
ارهاي ک بهو تحول شده است. در جامعه سنتی بیشتر زنان  تغییرصنعتی، نقش زنان نیز دچار 

کارهاي  دنبال بهدر جوامع صنعتی زنان  کهیدرحالاند. داري و کمک به همسر مشغول بودهخانه
 باشند.بیرون از منزل و در فکر کمک به اقتصاد کشور می

کنند. یمخود تصمیم به فرزندآوري اقتصادي و اجتماعی زوجین با توجه به وضعیت و موقعیت   
ین زمینه تصمیم در ا ویژه خودنظر داشتن شرایط  و در انفرزند و فواید هاآنها با احتساب هزینه

مستقل  و اقتصاديخواهند از لحاظ مالی که میزنان با توجه به اینري از بسیا. کنندمیگیري 
اگر فرزندي به  باشند، تمایل دارند که بیرون از خانه مشغول به کار شوند. زنان با احتساب اینکه

هاي شغلی در بیرون و فرزندداري مشغول شوند و فرصتداري دنیا بیاورند، بایستی به کار خانه
 تمایلی به اصالًو یا  خود را به تأخیر اندازندفرزندآوري  ممکن استز دست بدهند، از خانه را ا

 داشتن فرزند نشان ندهند.
اي به مطالعه موضوع اشتغال زنان یا هاي اخیر به طور فزایندهشناسان طی سالجمعیت  

مندي این عالقهاند. پرداختهبر رفتارهاي باروري  آنو اثر  زنان در بازار کار اقتصادي مشارکت
مشارکت زنان در بازار کار داراي  ناشی از این واقعیت است که موضوع اشتغال زنان یا عمدتاً
ومیر) متغیرهاي جمعیتی (شامل الگوهاي ازدواج و باروري، مهاجرت و مرگ برمتعددي  اثرات

رهاي جمعیتی باروري بیش از سایر متغی هايبین اشتغال زنان و رفتار روابطاست. در این میان، 
تواند . به طور کلی، اشتغال زنان در خارج از خانه میقرار گرفته استشناسان جمعیت توجهمورد 

ترین را تحت تاثیر قرار دهد. تحصیالت و اشتغال به عنوان مهمزنان  رفتارهاي باروري
 که نتایج مطالعات گسترده درشود، ضمن آنهاي منزلت و استقالل زنان محسوب میشاخص

شناسی ارتباط هاي جمعیتدهنده این واقعیت کلی است که ویژگیکشورهاي مختلف نشان
 1التبر اساس تحقیق دي ).172: 1387تنگاتنگی با منزلت و استقالل زنان دارد.(فروتن، 

                                                 
۱ . De Leat 
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وجود دارد. به طوري که زنان شاغل کمتر  باروري) رابطه معکوسی بین اشتغال زنان و 2006(
 OESDبه بررسی کشورهاي که این تحقیق  نتایجاز زنان غیرشاغل تمایل به باروري دارند. 

دهد که کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و ژاپن با اینکه میزان باروري در این نشان می ،پرداخته
  .است داده رخزنان ار کار باز درافزایش اندکی کشورها کاهش یافته است، اما 

افزاید. است که بر منزلت و شخصیت افراد می هاییشاخصیکی از مهمترین نیز تحصیالت  
انتظار دارند تا زمینه اشتغال و استقالل  ،عالوه بر این، افرادي که داراي تحصیالت باالتري هستند

هاي اقتصادي مشارکت کنند و هم از لحاظ مالی تا بتوانند هم در فعالیت ،مالی آنها فراهم گردد
مستقل باشند. باال رفتن تحصیالت خود باعث افزایش سن ازدواج و به تعویق انداختن فرزندآوري 

 است. کم هايبچه تعداد تولد معنی به موالید بین زیاد فاصله می رسد نظر همچنین بهشود. می
 سه اندازه به تولد اولین در تأخیر سال یک دهدمینشان  )2001(1کوهلر يهایافته مثال بعنوان

 را اخیر هاي دهۀ در دارشدنبچه در تأخیر این احتماالً. باشد می کل باروري در درصدکاهش
 همچنین و تحصیل ادامه به آنها تمایل با و کار بازار در زنان مشارکت افزایش نتیجه در توانمی
فاصله  همچنین و تولد اولین زمانبندي بنابراین .داد نسبت شدن داربچه شرایط دشواري به

 خرد سطح در و جامعه کل میزان باروري بر کالن سطح در که تأثیري لحاظ از موالید گذاري
 در ايمسئله گذاردفرزندان می و والدین زندگی سطح کیفیت و خانواده یک فرزندان تعداد بر

 .است توجه خور
له مشارکت از جمهاي خارج از خانه زنان در فعالیت فعالیتدهه اخیر حضور و  دودر در ایران، 

حول بسیار چشمگیر بوده است. این ت کشوراقتصادي و حضور گسترده در مراکز آموزش عالی 
رزندآوري فدر موقعیت اقتصادي و اجتماعی زنان، رفتارهاي جمعیتی آنان را از جمله ازدواج و 

ترین را تحت شعاع قرار داده است. بطوري که زنان شاغل و ساکن در مناطق شهري ایران کم
ان شاغل زنبین گروههاي وري ، بررسی نگرش به فرزندآمقالههدف اصلی سطوح باروري را دارند. 

آیا بین  ز:. مهمترین سواالتی که در این مقاله به آن ها پاسخ داده خواهد شد، عبارتند ااست
سنی  ريگذا زنان شاغل و غیر شاغل از نظر تعداد فرزندان تفاوت معنادار وجود دارد؟ فاصله

بین زنان  دراستان  اوتهايتفچگونه است؟ و غیر شاغل از نظر زنان شاغل  تولدهامطلوب در بین 
 صی،(خصو ست؟ آیا بین وضعیت شغلی زنانا صورتنگرش به فرزندآوري به چه  شاغل در زمینه

 عمومی، تعاونی و آزاد) و تمایل به فرزندآوري رابطه معنادار وجود دارد؟ 

 

                                                 
۱ . Kohler  
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 مبانی نظري

ها نظریه زایک  با باروري مطرح شده است. هر آنتبیین اشتغال زنان و رابطه  درنظریات مختلفی 
ان جمعیتی کند. محققرا تبیین می بارورينگرد و تحوالت از دیدگاه خاصی به موضوع باروري می

و باروري مطرح  کنند چارچوبی براي تحلیل تحوالت اشتغالها سعی میي این نظریهریکارگبهبا 
نظریه  توان یکاجتماعی و دنیاي پیرامون نمیو استخراج کنند. اما به دلیل پیچیدگی جهان 

در این  مورد استفاده). مهمترین نظریات 202 :1380جامع و کامل عنوان کرد. (عباس شوازي، 
 و نوسازي است. گذار جمعیتی  اتنظری مقاله شامل

 معیتی به تعادلجگذر از یک تعادل  کنندهنییتب، ترسیم و جمعیتیخالصه، نظریه گذار  طور به 
هاي باالي والدت و مرگ به تعادل ارادي دیگري است. گذر از تعادل طبیعی یا بیولوژیک بین نرخ

این دو تعادل، دوره گذار جمعیتی  حدفاصلومیر. هاي پایین والدت و مرگیا اقتصادي بین نرخ
خورد و می هم به هاي والدت و مرگاست. در این دوره است که تعادل طبیعی بین نرخ

دوره گذار  کنند.اي را در حجم خود تجربه میسابقهها تا تحقق تعادل ارادي، افزایش بیجمعیت
کنند. در مرحله اول گذار، تحوالت اجتماعی و اقتصادي بر احتمال را هم به دو مرحله تقسیم می

آید، حال ن میومیر پاییاست. در این مرحله، در پی تحوالت مزبور، سطح مرگ مؤثروقوع مرگ 
نسبی  باثباتماند. بنابراین در مرحله اول دوره گذار، در سطح سابق باقی می باًیتقرباروري  کهآن

ومیر، حجم جمعیت با سطح باروري و تقلیل تدریجی و حتی شتابان(نظیر ایران) سطح مرگ
رحله دوم دوره کند. در مش پیدا میسابقه است، افزایهایی که در تاریخ بیآهنگ و در اندازه

آید. پایین می جیتدربهنی، زما ریتأخومیر، ولی با گذار، سطح باروري هم، در پی تقلیل سطح مرگ
شود. با کم می جیتدربهجهت مرحله اول،  برخالففاصله بین نرخ خام والدت و نرخ خام مرگ 

ترین ر پاییند همآنومیر، باروري به سطح از قبل پایین آمده مرگ شدهکنترلتقریب سطح 
و در  شدهيزیربرنامهشود، تعادلی که برقرار می ومیرمرگسطح، تعادلی نوین بین باروري و 

 ).2: 1376یاري است(سرایی،دهد انسانی و اختاي که طبیعت اجازه میمحدوده
ی تبیین نمود، این نظریه خوببهبا نظریه نوگرایی  توانمیتحصیالت بر سن ازدواج را  ریتأث  

باشد. ي آن میهامؤلفهیکی از  تحصیالتداند. و هش فرزندآوري را از نتایج مدرنیزاسیون میکا
زنان بیشتر  خصوصبههاي افزایش سطح تحصیالت براي افراد گیري مدرنیته؛ زمینهو با شکل

کند. زیرا با گسترش شده و این افزایش تحصیالت ورود به بازار کار براي زنان را فراهم می
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توانند می هانیادر جامعه فراهم شده که هردوي  آنهاتحصیالت زنان، زمینه بهتري براي اشتغال 
 و کمتر داشته باشند. دیرتري فرزندآور جهینت دردر تشکیل خانواده و  ریتأخسبب 

 نیسنگسبکگیرند. افراد را به عنوان کاال در نظر می فرزندانهاي اقتصادي باروري نظریه  
دهند. و اگر داشتن ها و منافع داشتن فرزند را مورد بررسی قرار میارزیابی هزینه کنند ومی

نقش اقتصادي در خانواده ایفا کنند، در فرزندآوري  مثالً ،همراه باشد آنهافرزند با منافعی براي 
ند دهد. و اگر داشتن فرزرا براي فرزندآوري افزایش می آنهاکند و تمایل نقش مهمی ایفا می آنها

تمایل کمتري به  آنهاهایی همراه باشد و هزینه فرصت بیشتري بر خانواده تحمیل کند با هزینه
شود. بنابراین نگرش زنان رنگ میفرزندآوري خواهند داشت. در نتیجه تمایل به فرزندآوري کم

ایده نظریه نوسازي بر این . داشته است ریتأثنسبت به فواید فرزندآوري بر روي تجربه بارداري 
گیري شدند و با شکلبه وسیله سنت هدایت می جوامعماقبل مدرن،  جوامعدر  استوار است که

. (محمودیان، خواهد دادرخ جوامع اقتصادي و اجتماعی  هايمدرنیته تغییرات سریعی در بخش
ها و نهادهاي ). در جریان نوسازي بسیاري از کارکردهاي قدیمی خانواده به سازمان30 :1383
واگذار شد و شبکه اجتماعی را جایگزین شبکه خانوادگی کرد. گسترش و همگانی شدن  دیگر

نوسازي از طریق گسترش تحصیالت عمومی  ،تحصیالت یکی از رهاوردهاي مهم نوسازي است
هاي بیرون از خانه موقعیت زنان را بهبود بخشیده است. و فراهم کردن امکان حضور در فعالیت

با افزایش سن ازدواج،  بخصوص مشارکت اقتصادي و اجتماعی آنان نانموقعیت بهبود یافته ز
گیري در خانواده و کاهش باروري همراه کاهش فاصله سنی بین زوجین، افزایش قدرت تصمیم

 ).1383به نقل از محمودیان  2003 2هالمن 1986 1کسترالین(بوده است
باشد. به فرایند تفکیک جنسیتی میبه طور کلی شامل و نوسازي به اعتقاد پارسونز نوگرایی  

باشد، باعث نظر طرفداران این دیدگاه رشد تکنولوژي که ناشی از افزایش روند صنعتی شدن می
شود. اقتصاد هاي تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی میشغلی، فرصت ساختتغییر 

اشتغال زنان از جدید سبب ایجاد صنایع خدماتی و رشد مشاغل طبقه متوسط گردیده که 
ایل آنها به مهاي شغلی براي زنان همراه با کاهش تهاي آن است. افزایش فرصتویژگی

هاي اشتغال فراهم ساختن زمینه ).175: 1389باشد. (پارسونز به نقل از زنجانی، فرزندآوري می
کند، نقش او . وقتی زن کار میشودیمي خارج از خانه موجب کاهش باروري هاتیفعالزن در 

کند و کمتر بودن تعداد فرزندان از فشاري مادر تضاد پیدا می عنوانبهکارمند با نقش او  عنوانبه

                                                 
۱. Casterline 
۲ . Halman 
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رابطه مستقیم بین کار خارج  دهندهنشان تحقیقاتاغلب  .کاهدمی آوردیمکه این تضاد به وجود 
 از خانه و فرزندان کمتر آنان است.

کاهش تضاد موجود بین نقش اقتصادي و نقش خانوادگی  ی برايحل راهکاهش تعداد موالید  
وضع انگلستان در فاصله . توان ارائه کردهاي فراوان در این زمینه میآمده است. مثال حساببه

هاي بعد از جنگ شرقی در سال اروپایی، و وضع اغلب کشورهاي 1931تا  1871هاي سال
) در تبیین تغییرات باروري در 177: 9861( 1پرستون جهانی دوم از آن جمله است. (همان).

هاي پس از جنگ جهانی به سه دسته اصلی عوامل اقتصادي، در سال توسعهحال درکشورهاي 
 کاملکند و بر این باور است که براي فهم ها اشاره میي پیشگیري از حاملگی و نظام ارزشفنّاور

در مدل اقتصاد  تغییرات باروري در هر زمان و مکانی در نظر گرفتن هر سه رویکرد ضروري است.
دلخواه او و همسرش را تحت  فرزندانخرد باروري بر اهمیت ارزش وقت زنان عاملی که شمار 

طریق تحلیل نقش مشارکت نیروي کار زنان به از  ۲بکر .است شده دیتأکدهد، قرار می ریتأث
ي ي باروري و اقتصاد پرداخت. این رویکرد بر هزینهمدل تئوریک براي درك رابطهبسط یک 

منفی بر  ریتأثدستمزد زنان  افزایشکند که بینی میکند و پیشمی دیتأکفرصت زمان مادران 
به  -ارزش زمان اختصاص یافته براي کار یک زن  کهیهنگامتقاضا براي کودکان داشته باشد. 

افزایش بیابد، ارزش نسبتی زمانی که در منزل  -شودبه او ارائه میکه تري خاطر دستمزد باال
ي فرصت داشتن فرزند براي یک زن در بازار کار کاهش خواهد یافت. پس هزینه لزوماًگذرد می

کلی  طوربهیابد. بنابراین، افزایش درآمد ناشی از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و افزایش می
ي شمار کودکان است گیري خانوار دربارههاي زمان زنان عامل مهمی در تصمیمافزایش فرصت

 ).375: 3،2006منفی بر باروري داشته باشد. (گروگام ریتأثتواند و می
هاي کودکان، ي آن با هزینهمادران و رابطه وقتاقتصاددانان نئوکالسیک خانوار بر ارزش  دیتأک  

 گرمداخلهیک عامل  احتماالًو استقالل زنان  اجتماعیعیت این دیدگاه را تقویت کرد که موق
با افزایش درآمد ). 7، 1987، 5و ویلسون 4لند کلهمهم بین نوسازي اقتصادي و باروري است. (

                                                 
۱ . Preston 
۲ . Beckar 
۳ . Grogan 
٤.  Cleland 
٥ . Wilson 
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 افزایش هزینه فرصت نگهداري از فرزند، علتبه  گریدعبارتبه .ابدییکاهش م يتعداد بارور ،زنان
 . ابدییفرزند کاهش م برايتقاضاي  مد زنانآافزایش در با
رفتار باروري سبب شده است که تحلیل باروري در قالب انتخاب  يهایژگیو 1به اعتقاد ویل 

بازاري هستند که ارزش  غیر يهاي) تولید و پرورش کودکان رفتار1: (شودتئوریکی مشکل 
هزینه یا ارزش عرضه کودکان به فضاي  دربارهمنظور تهیه اطالعات بسیاري ناچیزي به یمبادالت

رقابتی  يهاتی) کودکان و فعال2. (باشندیبیرونی دارد. والدین عرضه و تقاضاکننده کودکان م
) وظیفه والدین یک رفتار 3. (باشدیخانوارها هر دو مستلزم هزینه زمانی و مالی خانوارها م
در به  هانهی) تفاوت هز4. (باشدیدین مبلندمدت گسترده و حتی گاهی فرارتر از دوره زندگی وال

آوردن و پرورش کودکان از یک خانواده به خانواده دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر  ایدن
هر کودك  يهانهیکه وظایف والدین نسبت به کودکان یک برنامه معین از هز دهدینشان م

در مخارج خود در  يزیربرنامه یکوالدین باید  ،. در عوض، بر اساس اخالق و قانونباشدینم
جهت شکل دادن ویژگی کودکان در راستاي خواسته والدین انجام دهند. مفهوم هزینه کودکان 

) داشتن 5خواهد شد. ( ییگودر صورت لحاظ نکردن کیفیت کودکان در تحلیل دچار یک تناقض
صورت ري و هم بهصورت مستقیم یعنی از طریق لذت فرزند دابه تواندیکودك براي والدین م

فعالیت اقتصادي خانواده براي والدین  دراز طریق درآمدزایی فرزندان و یا مشارکت  میرمستقیغ
انداز توسط مالحظات مصرف پس تواندیمطلوبیت به همراه داشته باشد. بنابراین رفتار باروري م

کنترل مستقیم روي تعداد فرزندانی که  توانندیها نم) خانواده6ن شود. (تعیی يگذارهییا سرما
ها رسند، داشته باشند. تابع مطلوبیت خانواده انعکاسی است از سالیق تمام خانوادهبه سن بلوغ می

شود والدین شود. فرض میآورده می حساببهکه توسط والدین خود در حداکثرسازي مذکور 
بر باروري خود دارند و  نهیهزیبل و شود زوج کنترل کامگیرند. فرض میتمام تصمیمات را می

ی مربوط به ازدواج شناختتیجمعي اقتصادي و رهاییتغي الزم درباره تمام نگرندهیآداراي 
همراه مشاهدات  ،اندقبل از ازدواج تعیین کرده هابرنامه زندگی که آن کهيطوربه، هستندخودشان 
 ).20: 1393(پروین، باشداز باروري کامل آنها می آنهاپیشروي 

 

 

 

                                                 
۱ . Will 
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 مبانی تجربی

گذاري براي دومین فرزند در اشتغال و فاصله«) در تحقیقی تحت عنوان 2004( 1لو شانگ  
گذاري ي پس از والدت فرزند اول بر فاصلهکار زنان در دوره ریتأثبه بررسی چگونگی  »فیلیپین

کشور  1993سال  )DHSپیمایش سالمت و جمعیت( هايبا استفاده از داده آنهافرزند بعدي 
است. نتایج این تحقیق حاکی است که اشتغال زنان، احتمال رویداد فرزند دوم  پرداختهفیلیپین 

داري دارد.( ا، با احتمال تولد فرزند دوم رابطه معنسرکاراندازد و بازگشت سریع بر می ریتأخرا به 
 ).2004شانگ لو،

قتصادي ابررسی رابطه بین تحصیالت و فعالیت  هدف بااي ) مطالعه2003یار و همکاران (رمه 
سطح تحصیلی  توجه قابل ء. نتایج این تحقیق حاکی از ارتقااندداده انجامزنان بر باروري در ایران 

دهد که این مطالعه نشان میزنان و همبستگی منفی آشکار بین باروري و تحصیالت زنان است. 
-موع استانمجدر دارد.  وجود آنهامیان فعالیت اقتصادي زنان و رفتار باروري باالیی همبستگی 

لوگیري از بارداري تر و میزان استفاده از وسایل جهایی با میزان باالي اشتغال زنان، باروري پایین
تري پایین اقتصادي تمایل به باروري لحاظ ازباالتري دارند. همچنین در سطح فردي زنان فعال 

 دارند.
 .رداخته استاشتغال زنان بر باروري در مناطق شهري نیجریه پ ریتأث) به بررسی 1998توگانده ( 

ا روي باروري منفی مداومی ر ریتأثاشتغال زنان  دلیلآورد که به دو وي این بحث را به میان می
ده خانواده در که در کشورهاي پیشرفته دارد، ندارد. اول آنکه سازمان گستر طورآندر آفریقا 

تار پدرساالر، ساخ وجود باکند، دوم آنکه آفریقا مادران را براي پرورش فرزندان متعددي مهیا می
عداد فرزندانی جوامع آفریقایی زنان تمایل کمی به گفتگو در مورد اتخاذ تصمیم راجع به ت اکثراً

ند باروري واهند دارند که این امر به دلیل کنترل شوهران یا وابستگان شوهر در فرایخکه می
زنان و  اجتماعیپایگاه چون  یهاي تحقیق حاکی از آن است که با کنترل متغیرهاییافته. است

معنا  اشتغال روي باروري جاري مثبت و در سطح باال داراي ریتأث آن هاي خانوادگیویژگی
ن غیر شاغل بیشتر ی نسبت به زناررسمیغیا  رسمی صورتبهزنان شاغل  ،گریدارتعببه. شودمی

 ساله داشته باشند. 5مند هستند تا یک یا دو فرزند در طول دوره عالقه

                                                 
۱ . Sheng Leo 
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اجتماعی و تغییرات اخیر باروري در سوئد به  سیاست) در تحقیق خود با عنوان 1990(1هوم 
مقطعی  TFRصنعتی شده کاهش  کشورهاياین نتیجه رسید که در سوئد همانند بسیاري از 

چند این  رو به افزایش گذاشت. هر 1998ي متوقف شد و از میانه دهه 1970در اواخر دهه 
TFR  در  ي حفظ شده است.دایز حددر این کشور خیلی کم نشد و هنوز تا  وقتچیهمقطعی

شود، تا مزایاي شغلی یا تحصیلی خود را از دست اي از زنان شاغل حمایت میسوئد به طور عمده
میزان باروري به نسبت شرکت زنان در بازار کار در حال افزایش  ،هااین حمایت جهینت در .ندهد

 عنوانبهمادر و  انعنوبهکنند که حقوقشان است. جمعیت فعلی زنان در این کشور احساس می
شدن بیشتر احساس امنیت  داربچهی حفظ شده است. بنابراین براي خوببهکارمند( نیروي کار) 

اجتماعی باالتر  ها همراه با پرستیژبراي آنها داشتن تعداد بیشتري از بچه آن برعالوه  .کنندمی
ها موجب شده است که افراد نسبت به خانواده برايبخش است. این شرایط اجتماعی رضایت

  ).1990هوم، (ي داشته باشندترباثباتتنظیم خانواده خود هم نظرات 
 »ها با باروريزنان و ویژگی خانواراثر فعالیت اقتصادي «نامه خود در پایان 1393پروین در سال 

توان ان میمشخص کرد که با افزایش درآمد زنوي  تحقیقاتی قرار داد. نتیجه بررس موردرا 
ري را افزایش افزایش درآمد مردان احتمال بارو کهیدرحالانتظار کاهش احتمال باروري را داشت، 

ش تعداد دفعات توان انتظار کاهها میگیريزنی زنان در تصمیمچانه قدرت شیافزاخواهد داد. با 
 باروري را داشت.

ر بین بر باروري زیر سطح جانشینی د مؤثر عواملنامه خود در پایان 1393رحیمی در سال  
ی بررس موردپردازد، نمونه ي شهر زنجان میساله 15-39زنان شاغل حداقل یکبار ازدواج کرده 

اي است که ي سهمیهریگنمونهي و در مرحله بعد اچندمرحلهاي در مرحله اول یک نمونه خوشه
ضعیت ور این پژوهش، دو فرضیه است. د اجراشدهنفر  400در سه منطقه شهر زنجان به تعداد 

باروري  اقتصادي قبل از کنترل سایر متغیرهاي مستقل با رفتار –اشتغال و موقعیت اجتماعی 
 رابطه معناداري داشتند.

بررسی تاثیر اشتغال بر گرایش به باروري در بین  به) در رساله خود 1393احمدي ( ییمیرزا  
دهد که بین اشتغال ي حاصل از پژوهش نشان میهاتهزنان شاغل و غیر شاغل تهران پرداخت. یاف

درصد وجود دارد. به طوري که زنان  95و گرایش به باروري رابطه معنی دار با سطح اطمینان 
بررسی اشتغال «) در پژوهشی تحت عنوان 1385دلپاك( شاغل گرایش به باروري کمتري دارند.

گیري کرده است نتیجه» شاغل در شهر کرجزنان بر باروري، تحقیقی در بین زنان شاغل و غیر 

                                                 
۱ . Hoem 
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هاي مشارکت زنان در حیات اقتصادي و اجتماعی و که اشتغال زنان به عنوان یکی از شاخص
 توجه موردبر رشد جمعیت، همواره  رگذاریتأثهاي یکی از شاخص عنوانبه زادوولدباروري و 

ف زنان در جوامع مختلف، به دنیا یکی از وظای ازآنجاکهریزان بوده است. اندیشمندان و برنامه
جمعیتی در شرکت زنان در نیروي کار اهمیت  عواملآوردن فرزند و تربیت فرزند است، نقش 

 فراوان دارد.
اي شغلی هدهد فعالیتنشان می ات در زمینه روابط اشتغال و رفتارهاي باروريپیشینه تحقیق  

 هااکثر پژوهش اروري اثر مستقیمی بگذارد. درباروري و تمایل زنان به ب میزانتواند بر میزنان 
زنان شاغل  ست.اآنها به باروري داشته  تمایلاشتغال زنان ارتباط مستقیمی بر میزان باروري و یا 

هش کا و ممکن است به علت امنیت شغلی خود دیرتر ازدواج کنند که با افزایش سن ازدواج
براي  شود زنانیابد. باروري کمتر موجب مینیز کاهش می هابچهتعداد  ،طول دوره باروري

ز منزل هاي خارج از منزل زمان بیشتري داشته باشند و جذب بازارهاي شغلی بیرون افعالیت
 شوند. 

 

 داده و روش

ترین روشی که اطالعات مورد باشد. رایجروش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل ثانویه می  
هاي موسسات یا محققان دیگر استفاده شود، ود، یا از دادهآوري شنیاز از سراسر کشور جمع

ها از پژوهشکده آمار ایران دریافت شده ) تمامی داده81:1391باشد.(دواستحلیل ثانویه می
ازدواج که جهت  آستانه در جوانان از بین کلیه 1393ها را در سال است. این پژوهشکده، داده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ازدواجبه مراکز آموزش  هاي قبل از ازدواجآموزش
 اي ازنمونهاست که نفر  774193آوري کرده است. که جامعه آماري آن، اند، جمعمراجعه کرده

 24,1نفر ( 1546. از تعداد کل زنان انتخاب شدنفر  6451و  6407زنان و مردان به ترتیب 
نفر  606درصد) در بخش عمومی،  23,5فر (ن 364د باشند که از این تعداشاغل می )درصد

درصد)  35,6نفر( 551درصد) در بخش تعاونی و  1,6نفر ( 25درصد) در بخش خصوصی،  39,2(
ي و اچندمرحلهاي گیري، خوشهکنند. همچنین روش نمونهدر بخش شغل آزاد فعالیت می

اند و در شور در نمونه قرار گرفتهاستان ک 31، در مرحله اول همه کهيطوربهباشد. اي میطبقه
ها و دو شهرستان بعدي، دو مرحله دوم از هر استان، سه شهرستان (شهرستان اول مراکز استان

شهرستان از هر استان به ترتیب با جمعیت کم و متوسط) با توجه به جمعیت و استقرار 
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ها، از تجزیه و تحلیل داده رايب ).31، 1393پور و دیگران:اند(کاظمیجغرافیایی انتخاب گردیده
ها از جداول فراوانی و براي استفاده شد. در این تحقیق، براي توصیف داده SPSS  افزارنرم

 کاي اسکوئر و تی مستقل استفاده گردیده است. بیضرا ازتبیین 
 

 ها:یافته

یل به فرزندآوري پردازیم که آیا بین زنان شاغل و غیر شاغل در تمامیاین فرضیه ابتدا به آزمون  
هاي بیشتر لیلبه تحآنگاه  ،اگر این رابطه از نظر آماري معنادار شدو ؟ یا خیر وجود دارد تفاوت

دول شماره پرداخت. در ج خواهیمبه فرزندآوري  زنانوضعیت اشتغال و نگرش  با اثراترابطه  در
و گروه د Tبا استفاده از آزمون  شاغل زنان شاغل و غیرمطلوب  رزندانمیانگین تعداد ف )1(

 بررسی شده است. مستقل
 

 : تفاوت میان زنان شاغل و غیرشاغل در تعداد فرزندان مطلوب)1(جدول 

میانگین بچه مطلوب زنان 

 شاغل

ي زنان هامیانگین بچه

 غیرشاغل

T d.f Sig. 

01/2 4/2 19/6- 2978 0001/0 

  
فرزندان  تعداددهد که بین زنان شاغل و غیر شاغل در نشان میآزمون مقایسه گروهی نتایج    

ه طور بزنان غیرشاغل تعداد فرزندان مطلوب به طوري که  تفاوت معنادار وجود دارد. مطلوب
د درصد مور 99 با ضریب اطمینانفرضیه  این. استدهم بیشتر از زنان شاغل  چهارمتوسط 

اینکه  عد ازبشده است.  تاییدنیز  )هاواریانس ی(سطح ناهمگن لون. همچنین آزمون شدتایید واقع 
ه آیا ، حال به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم کفرضیه فوق از لحاظ آماري تایید شد

این تفاوتها  تفاوتهاي درون گروهی در بین زنان شاغل در زمینه فرزندآوري وجود دارد یا خیر؟ و
 چه گروههاي شغلی است. بیشتر در بین

 : تحلیل واریانس مقایسه میانگین نوع شغل و فرزندآوري در بین زنان شاغل)2(جدول 

 توان آزمون سطح معنادري F نتیجه آزمون

002/0 4/804 ي وضعیت شغلیهاگروه  91/0 
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ر رفتار از نظهاي شغلی زنان شاغل دهد که بین میانگین گروهنتایج تحلیل واریانس نشان می
و  صدیک درکمتر از  خطاي. این فرضیه در سطح )2(جدول  تفاوت معنادار وجود داردباروري 

ر رفتارهاي د هابه تفاوت بین گروه اینکه. براي شددرصد مورد تایید واقع  99در سطح اطمینان 
هاي رفتار باروري تفاوتدر ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی شفه به بررسی  ،پی ببریم باروري زنان

 پردازیم.زنان بر حسب گروههاي شغلی می
غلی در هاي شنشان دهنده نتایج آزمون شفه براي بررسی تفاوت بین زیرگروه )3شماره (جدول 

و خصوصی  بین شغل آزادرفتار باروري . بر این اساس فقط، تفاوت است رفتار باروريارتباط با 
ه موارد که تایید شده است. در بقی درصد 95در سطح معناداري  . این تفاوتشدمورد تایید واقع 

اري آنها دهد با توجه به اینکه سطح معناددو به دو نشان می گروههاي ها را به صورتتفاوت
 .. شده است، تفاوتی بین آنها مشاهده نگردیده است05باالي 

 
 شغلی از نظر فرزندآوريي وضعیت ها: آزمون شفه براي بررسی تفاوت بین گروه)3(جدول 

 سطح معناداري انحراف معیار میانگین وضعیت شغلی
 0/08 0/06 0/15 خصوصی عمومی

 0/61 0/18 0/24 تعاونی
 0/99 0/06 0/02- شغل آزاد

 0/08 0/06 0/15- عمومی خصوصی
 0/97 0/17 0/09 تعاونی

 0/01 0/05 * -0/17 شغل آزاد
 0/61 0/18 0/24- عمومی تعاونی

 0/97 0/17 0/09- خصوصی
 0/53 0/17 0/26- شغل آزاد

 0/99 0/06 0/02 عمومی شغل آزاد
 0/01 0/05 0/17 خصوصی
 0/53 0/17 0/26 تعاونی

 گروهی معنادار است.هاي درونتفاوت %95*با ضریب اطمینان 

 
فرزندان دلخواه بر حسب تعداد  هاي شغلیزنان را در هر یک از گروهدرصد  4جدول شماره 

درصد زنان شاغل خواستار یک تا دو بچه هستند،  80,48شود دهد، چنانکه مالحظه مینشان می
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 فقط یک بچه هستند. خواستاردرصد زنان  1,64فرزند و  4الی  3درصد زنان خواستار  17,32
 و 84با  به ترتیب هاي تعاونی و خصوصیجدول، زنان شاغل در بخشارقام مندرج در طبق 
درصد بیشترین تمایل را براي داشتن یک یا دو فرزند دارند. این در حالی است که هیچ  83,2

یا بیشتر از آن باشد.  5یک از زنان شاغل در بخش تعاونی تمایل ندارند که تعداد فرزندانشان 
ها تمایل بیشتري به عدم فرزندآوري همچنین زنان شاغل در بخش تعاونی، نسبت به دیگر بخش

درصد)  19,8(آزاد بخش در  شاغلدرصد) و زنان  21,7بخش عمومی (شاغل در د. نیز، زنان دارن
اند. شاید به این دلیل که زنان شاغل در بخش عمومی و تمایل بیشتر به بیش از دو فرزند داشته

شوند و لذا خواستار را متحمل می بیشتريدولتی در راستاي انجام وظایف شغلی، فشار نقش 
 هاي کمتري هستند. تعداد بچه

 
 : درصد تمایالت زنان شاغل به فرزندآوري بر اساس نوع شغل)4(جدول 

گروههاي 

 شغلی

 جمع تمایل به فرزندآوري

 فرزند یا بیشتر 5 فرزند 4-3 فرزند 2-1 صفر فرزند

 100 5/0 7/21 6/76 1/1 عمومی

 100 3/0 15 2/83 5/1 خصوصی

 100 صفر 12 84 0/4 تعاونی

 100 1/1 8/19 6/78 5/0 آزادشغل 

 100 5/0 23/17 48/80 64/1 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 ٩٥و  ٩٦ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    ١٤

 

  

 ي سنی و تعداد فرزندان دلخواههاتوزیع زنان شاغل بر حسب گروه: )5( جدول

گروههاي 

 سنی

 جمع فرزندان دلخواه

 فرزند یا بیشتر 5 فرزند 4-3 فرزند 2-1 صفر فرزند

 100 صفر  30 70 صفر  14-10

 100 صفر  6/21 4/78 صفر  19-15

24-20 8/0 8/79 8/18 5/0 100 

29-25 2/1 6/79 2/18 9/0 100 

34-30 6/1 9/80 8/16 7/0 100 

 100 صفر  7/17 81 3/1 39-35

 100 صفر  5/9 5/90  صفر 44-40

 100 6/0 2/18 80 1/1 جمع 

 
نشان ا ر فرزندان دلخواههاي سنی و تعداد توزیع زنان شاغل بر حسب گروه، 5شماره جدول   

 تارساله خواس 10-14درصد زنان  30دهدمی نشانچنانکه ارقام مندرج در جدول دهد. می
بچه  3-4ي داشتن رویم، درصد زنان برابچه هستند، اما هر چه به گرووهاي سنی باالتر می 3-4

تفاده از یافته رسد. با اسدرصد می 9,5ساله به  40 -44شود. بطوریکه در گروه سنی کمتر می
نها کاهش آل آتعداد فرزندان ایده یابدمیتوان استنتاج نمود که هر چه سن زنان افزایش می
 اشد.بمادران  ثانویههاي اولیه و یابد. شاید این مسئله ناشی از تجربیات فرزندآوريمی

این شود، به این ترتیب که در ) الگوي خاصی مشاهده می39-25در گرووهاي سنی میانی(
زند نیز قابل یابد و نیز تمایل به داشتن بیش از دو فرفرزندي افزایش میها تمایل به بیگروه

 درصد زنان شاغل در گروه سنی 90بیش از  شود کهمالحظه می 5مشاهده است. در جدول 
 4یا  3اشتن داند. در حالی که در تمایل به تمایل به داشتن یک یا دو فرزند بودهمساله  44-40

 80نان شاغل(زبه صورت کلی، اکثریت  .فرزند، با باالتر رفتن سن، تمایل به فرزند کمتر شده است
زنان  درصد) تمایل دارند که یک یا دو فرزند داشته باشند. در حالی که فقط شش دهم درصد

 فرزند یا بیشتر را داشته باشند. 5شاغل تمایل دارند که 
فرزندان دلخواه در بین زنان شاغل در هاي استانی فاوتدهنده ت، نشان6شماره شماره  جدول  

درصد  92هستند، استان گیالن با  فرزند. در بین زنان شاغلی که تمایل به داشتن یک یا دو است
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هاي بعدي قرار درصد در رتبه 88و فارس با  89,7هاي البرز با در رتبه نخست قرار دارد. استان
فرزند  1- 2خواستار  چهارمحال بختیاريشاغل در استان درصد زنان  35,7در مقابل دارند. 
استان زنان شاغل در درصد  45بچه هستند. همچنین  3-4درصد آنها خواستار  57,1و  ،هستند
درصد  50بچه هستند.  3-4درصد آنها خواستار  55بچه هستند، در حالیکه  1-2خواستار ایالم 

بچه  3-4درصد نیز خواستار  50بچه و  1-2ن خواها ویه و بویر احمدلیکاستان کهزنان شاغل 
درصد از زنان شاغل در استان کرمان تمایلی به داشتن فرزند ندارند. در  5همچنین  هستند.

فرزند و بیشتر دارند، استان قم  پنجهایی که تمایل به داشتن حالی که در بین زنان شاغل استان
چهارمحال بختیاري، ایالم و کهگیلویه و بویر سه استان درصد در رتبه نخست قرار دارد.  5,4با 

هاي بیشتري هستند، این خواستار تعداد بچه درصدي از سایر استانها 10با یک انحراف  احمد
کند، بطوریکه الگوي تفاوتهاي استانی تا حدود زیادي از درجه توسعه یافتگی استانها تبعیت می

دارند. البته در این زمینه  تمایل کمتري به بچه استانهاي توسعه یافته مثل گیالن، البرز و فارس
خورد. استان کردستان با وجود اینکه از درجه توسعه یافتگی هاي جالبی به چشم میاستثناء

گیر است، شاید بتوان اینگونه باالیی برخوردار نیست اما تمایل به کم فرزندي در این استان چشم
شها در زمینه باروري در این مناطق بیش از شرایط متصور شد که تحوالت فرهنگی و تغییر نگر

 و عوامل اقتصادي نقش داشته است. 
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 ۱ها: درصد تمایالت زنان شاغل به فرزندآوري در بین استان)6( جدول

 فرزند 2-1 استان فرزند  4-3 فرزند 2-1 استان
3-4  
 فرزند

 24/4 75/6 مرکزي 8 92 گیالن
 25 75 بوشهر 10/3 89/7 البرز
 25/2 73/9 خراسان رضوي 10 88 فارس
 26/3 73/7 خراسان جنوبی 9/7 87/1 قزوین

 29/4 70/6 لرستان 9/5 85/7 کردستان
 31 69 خوزستان 12 85/4 تهران

 32 68 کرمانشاه 14/7 85/3 مازندران
 33/3 66/7 اردبیل 14/8 85/2 آذربایجان غربی

 31/3 65/6 هرمزگان 16/7 83/3 سمنان
 36/4 63/6 سیستان و بلوچستان 16/7 83/3 زنجان

 35/1 59/5 قم 14/3 82/9 آذربایجان شرقی
 50 50 کهگیلویه و بویر احمد 13/8 82/8 یزد

 50 45 ایالم 17/6 82/4 گلستان
 57/1 35/7 چهارمحال بختیاري 18/8 81/3 خراسان شمالی

 20 80 همدان
 16/7 83/3 جمع

 16/9 80 اصفهان

 

تعداد فرزندان دلخواه و گروه شغلی به تفکیک  شاغل بر حسب درصد زنان 7شماره جدول 
تمایل دارند که تعداد  عمومیدرصد زنان شاغل در بخش  6/76دهد. هاي کشور را نشان میاستان

ها نیز، تمامی زنان شاغل استان گلستان عالقه دارند یک یا دو فرزند داشته باشند. در بین استان
که تمایل به عدم فرزندآوري  شاغلیداشته باشند. همچنین در بین زنان  فرزند دوکه تعداد یک یا 

درصد از زنان  66,7همچنین درصد در رتبه نخست قرار دارد.  16دارند، استان کردستان با 
فرزند  4شاغل در بخش عمومی استان ایالم و کهگیولیه و بویر احمد تمایل دارند که سه یا 

، تمامی زنان شاغل در بخش خصوصی 7ارقام مندرج در جدول شماره بر طبق  داشته باشند.
تمایل دارند هاي گیالن، کرمان، زنجان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی استان

                                                 
قزوین،  3,2درصد کردستان،  4,8درصد از اصفهان، پنج درصد کرمان، یک درصد خراسان رضوي،  2,3درصد از استان فارس،  دو ۱

درصد  3,1درصد آذربایجان شرقی،  2,9عدم داشتن فرزند دارند. همچنین،  درصد از استان یزد تمایل به 4و3دو درصد تهران و 
درصد چهارمحال و بختیاري و نیم درصد از زنان شاغل  7,1درصد قم،  5,4درصد از ایالم ، یک درصد از اصفهان،  5هرمزگان، 

 تهران تمایل دارند که بیش از چهار فرزند داشته باشند.
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که تعداد یک یا دو فرزند داشته باشند، در حالیکه، همه زنان شاغل بخش خصوصی در استان 
 باشند. داشتهچهارمحال و بختیاري تمایل دارند که سه یا چهار فرزند 

هاي قزوین و مازندران، تمامی زنان شاغل در بخش تعاونی دهد که به جز استاننتایج نشان می  
داشته باشند. نیمی از زنان شاغل بخش  فرزند دو ها، تمایل دارند که تعداد یک یاندر دیگر استا

 فرزند دو تعاونی استان قزوین، تمایل به عدم فرزندآوري و نیمی دیگر تمایل دارند که یک یا
ن سه یا ، تمایل به داشتمازندرانداشته باشند. همچنین تمامی زنان شاغل تعاونی در استان 

ا بیشتر از یاز زنان شاغل در بخش تعاونی، تمایل به داشتن پنج و  کی چیههستند. چهار فرزند 
ش آزاد، نیم ها حاکی از آن است که در بین زنان شاغل در بخندارند. همچنین یافته ،پنج فرزند

ا چهار درصد به سه ی 19,8به داشتن یک یا دو فرزند،  درصد 78,6درصد به عدم فرزندآوري، 
و همدان با  درصد به داشتن بیش از چهار فرزند تمایل دارند. آذربایجان غربی 1,1 فرزند و فقط

قرار  هستند، در رتبه نخست فرزند دودرصد در بین افرادي که تمایل به داشتن یک یا  100
 دارند.
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 تعداد فرزندان دلخواه و گروه شغلی به تفکیک استان شاغل بر حسب : درصد زنان)7(جدول 

 استان
 4شغل آزاد 3تعاونی 2خصوصی 1عمومی

 فرزند 4-3  فرزند 2-1  فرزند 4-3  فرزند 2-1  فرزند4-3  فرزند 2-1  فرزند  4-3 فرزند 1-2 
 13 78/3 صفر 100 14/3 85/7 11/1 88/9 آذربایجان شرقی

 14/3 85/7 صفر 100 8/2 87/8 10/3 89/7 فارس
 20 80 صفر 100 33/3 66/7 صفر 100 گلستان
 18/2 79/50 50 50 12/9 82/3 26/1 73/9 اصفهان

 31/3 68/8 صفر 100 19 81 21/1 73/7 خراسان رضوي
 28/6 71/4 صفر 100  100 25 75 خراسان شمالی

 38/9 61/1 صفر 100 25 75 41/7 58/3 خوزستان
 10 90 100  25 75 16/7 83/3 کردستان
 11/8 88/2 صفر 50 20 80 صفر 100 مازندران

 8/3 91/7 صفر 100 8/3 91/7 20 80 قزوین
 42/9 50 صفر 100 31/3 62/5 33/3 66/7 قم

 28/6 71/4 صفر 100 6/3 93/8 20 80 سمنان
 9/9 87/1 صفر 100 13/1 84/5 12/9 84/3 تهران

 صفر 100 12 84 20 80 22/2 77/8 آذربایجان غربی
 8/7 91/3 صفر صفر 12 88 10 90 البرز

 40 60 صفر صفر 20 80 50 50 اردبیل
 20 80 صفر صفر 33/3 66/7 25 75 بوشهر

 50 50 صفر صفر صفر 100 40 60 سیستان و بلوچستان
 13 78/3 صفر صفر 14/3 85/7 11/1 88/9 آذربایجان شرقی

 14/3 85/7 صفر صفر صفر 100 10 90 گیالن
  100 صفر صفر 12/5 87/5 50 50 همدان

 35/3 58/8 صفر صفر 50 50 23/1 76/9 هرمزگان
 33/3 55/6 صفر صفر 60 40 66/7 33/3 ایالم

 50 50 صفر صفر 25 75 66/7 33/3 کهگیلویه و بویر احمد
 20 80 صفر صفر صفر 100 20 70 کرمان

 50 50 صفر صفر 30 70 14/3 85/7 کرمانشاه
 25 75 صفر صفر  100 50 50 خراسان جنوبی

 16/7 83/3 صفر صفر 33/3 66/7 37/5 62/5 لرستان
 27/3 72/7 صفر صفر 16/7 83/3 28/6 71/4 مرکزي

 40 60 صفر صفر 100 صفر 57/1 28/6 چهارمحال بختیاري
 8/3 91/7 صفر صفر 12/5 75 22/2 77/8 یزد

 16/7 83/3 صفر صفر  100 28/6 71/4 زنجان

                                                 
درصد از زنان شاغل بخش عمومی استان تهران  1,4درصد کردستان و  16,7درصد استان خراسان رضوي،  5,3خش عمومی در استان کرمان، ده درصد از زنان شاغل ب . 1

 فرزند و یا بیشتر هستند. 5درصد تهران عالقه مند به داشتن  1,4درصد استان چهارمحال و بختیاري  14,3تمایل به عدم فرزندآوري هستند. در حالی که، 
درصد از زنان شاغل در بخش خصوصی استان یزد به عدم فرزندآوري تمایل داشته اند.  12,5درصد تهران و  2,4درصد اصفهان،  3,2درصد از زنان استان فارس،  4,1  .2

 ر بوده اند.فرزند و یا بیشت 5درصد از استان قم تمایل به داشتن  6,3درصد از زنان شاغل بخش خصوصی در استان اصفهان و  1,6همچنین، 
دهنده عدم وجود زنان درصد از زنان استان قزوین در بخش تعاونی به عدم داشتن فرزند تمایل داشتند. همچنین وجود کادرهاي خالی در ستون هاي شغل تعاونی نشان  50 3

 شاغل بخش تعاونی در این استان ها می باشد.
درصد از هرمزگان،  5,9درصد از زنان شاغل آزاد آذربایجان شرقی،  8,7دارند که هیچ فرزندي نداشته باشند. نیز،  درصد از اصفهان تمایل 2,3دو درصد از استان تهران و  . 4

 فرزند به دنیا بیاورند. 4درصد قم و یک درصد از زنان تهران عالقه دارند که بیش از  7,1درصد از ایالم،  11,1
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به نمایش  بین زنان شاغلگذاري بین موالید در هاي استانی در فاصلهتفاوت 8شماره جدول در 
درصد تمایل  69و یزد با  75و ایالم با  78/1در بین زنان شاغل، هرمزگان با گذاشته شده است. 

 37هاي فارس با ، استانکهیدرحالبین فرزندانشان سه تا پنج سال باشد.  مطلوبدارند تا فاصله 
بین فرزندان  سال 5تا  2فاصله  بهدرصد تمایل  40درصد و کرمانشاه با  38درصد، اردبیل با 

تمایل دارند که فاصله  درصد 9/1تصور رایج فقط  برخالف. استان سیستان و بلوچستان، دارند
درصد زنان شاغل این استان   63/6هاي مطلوب بین فرزندانشان کمتر از سه سال باشد وسال

 اشد.تمایل دارند که فاصله سنی مطلوب بین فرزندانشان سه تا پنج سال ب
سال باشد، به ترتیب  5از  شتریبه سنی بین فرزندانشان هایی که تمایل دارند فاصلاستان
درصد به ترتیب در  41/4و خوزستان با  ددرص 41/7درصد، سمنان با  45هاي همدان با استان

بختیاري، تمایلی به داشتن فاصله  و نان شاغل در استان چهارمحالهاي نخست قرار دارند. زرتبه
ترین درصد در این استان باال شاغلکه زنان  استسنی بیشتر از پنج سال ندارند، این در حالی 

ن کمتر از در بین زنانی که تمایل دارند فاصله سنی مطلوب بین فرزندانشارا  )درصد 42/9(را 
  را دارند. ،سه سال باشد
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 در فاصله گذاري بین موالید در بین زنان شاغلي استانی ها: تفاوت)8(جدول 

 چارك کمتر از سه سال سال 5تا  2 سال 5باالي 

)، خراسان 10)، ایالم(10بوشهر(
)، 20/7)، یزد(18/1شمالی(

ویه و ل)، کهگی22مرکزي(
 )25بویراحمد(

 

)، سیستان و 8/3)، سمنان(5/6زنجان(
)، 10/3)، یزد(10)، همدان(9/1بلوچستان(

یه و بویر لو)، کهگی12/5هرمزگان(
)، 14/3)، کردستان(12/5احمد(

)، 15/5)، خوزستان(14/7گلستان(
)، خراسان 15/8خراسان جنوبی(

)، 17/6)، مازندران(16/2رضوي(
)، 22)، گیالن(20)، ایالم(18/9قم(

)، 23/8)، البرز(22/9آذربایجان شرقی(
)، بوشهر و 24/6)، تهران(23/8اردبیل(

 )25کرمان(

 25 کمتر از
 درصد

)، آذربایجان 25/8قزوین(
)، 26/3خراسان جنوبی( ،)25/9غربی(

)، سیستان و 27)، قم(26/6تهران(
)، 28)، کرمانشاه(27/3بلوچستان(
)، 29/2)، اصفهان(29فارس(

)، 30)، کرمان(29/4لرستان(
 )،32)، گیالن(31/4آذربایجان شرقی(

)، 32/5)، البرز(32/4مازندران(
و  )، اردبیل35/3گلستان(

)، 38/9)، زنجان(38/1کردستان(
)، 40/5خراسان رضوي(

، )41/7)، سمنان(41/4خوزستان(
 )45همدان(

)، 38/1)، اردبیل(37فارس(
)، 41/2)، لرستان (40کرمانشاه(
)، 43/1)، اصفهان(43/1خوزستان(

)، 43/2خراسان رضوي(
)، 43/9)، مرکزي(43/7البرز(

)، 44/4آذربایجان غربی(
)، 45کرمان()، 45همدان(

)، 45/2قزوین(
)، 45/6شرقی(آذربایجان

)، 47/6)، کردستان(46گیالن(
)، سمنان، گلستان، 48/8تهران(

 )50مازندران و خراسان شمالی(

)، 29)، قزوین(27/7اصفهان(
)، 29/6)، آذربایجان غربی(29/4لرستان(

)، 32)، کرمانشاه(31/3خراسان شمالی (
و )، چهارمحال 34/1)، مرکزي(34فارس(

 )42/9بختیاري(

50- 25 
 درصد

 

)، 55/6)، زنجان(54/1قم(
)، 57/1وبختیاري(چهارمحال

)، 57/9خراسان جنوبی (
)، 62/5وبویراحمد(هیولکهگی

)، 63/6بلوچستان( وسیستان
 )70ایالم( )،69یزد( )،65بوشهر(

 
75- 50 

 درصد

  )78/1هرمزگان( 
 75باالي 

 درصد
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 يریگجهینت

 رو بودهساسی روبها کاهش کل در همه استانهاي کشور با باروريهاي گذشته میزان طی دهه
وري نقش بر رفتار بارکه است یکی از عواملی  رها به ویژه اشتغالاست. وضعیت اقتصادي خانوا

ل مشغول مردان به کارهاي بیرون از منزهمواره ، اندر فرهنگ ایرانیاي دارد. قابل مالحظه
هاي اخیر با طی سال. اندداشته هعهد داري و تربیت فرزندان را بروظیفه خانهزنان  و اندبوده

تماعی افزایش حضور زنان در مراکز آموزش عالی، تمایالت آنها براي مشارکت اقتصادي و اج
هاي گذشته، باشد که طی سالآمار اشتغال زنان حاکی از این میبیشتر افزایش یافته است. 

ه روز بر باز منزل افزایش یافته و در حال حاضر نیز روز  تعداد زنان شاغل در کارهاي بیرون
ود که وضعیت باین مطالعه بدنبال پاسخگویی به است سوال شود. تعداد زنان شاغل افزوده می

حقیق وجود مهم در این تیکی از فرضیات اشتغال زنان چه روابطی به رفتار باروري آنها دارد. 
 به سطح تمایل به فرزندآوري بود. این فرضیه با توجهتفاوت بین زنان شاغل و غیر شاغل در 

یشتر از بمعناداري مورد تایید واقع گرفت. به طوري که تمایل زنان غیر شاغل به فرزندآوري 
اغل شکمتر زنان ) مبنی بر تمایل 2006الت (زنان شاغل بود. این فرضیه همسو با تحقیق دي

-زایی) و میر1393رحیمی(سو با نتایج پژوهش باشد. همچنین این فرضیه همبه فرزندآوري می

  جود داشت.باروري رابطه معناداري و که در آن اشتغال زنان و نگرش آنها به ) بود1393(ياحمد
مسو با هکه  شدگذاري بین موالید مورد تایید واقع همچنین رابطه بین اشتغال زنان و فاصله

. به صورت کلی باشدمیزنان  اشتغالافزایش فاصله موالید بر اثر  مبنی بر )2004شانگلو (تحقیق 
زان باروري و با توجه به پیشینه تحقیق، اشتغال زنان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر می

داد یک یا که تع دارنددرصد زنان شاغل تمایل  80که بیش از  دادنشان  مطالعه نتایج. باشدمی
چهار فرزند  از زنان شاغل دوست دارند بیش ازدرصد  0/6در حالیکه فقط  دو فرزند داشته باشند.

هاي هي در بین زنان شاغل در گروفرزندآوربه  نگرش در اندکیداشته باشند. تفاوت درصدي 
ه زنان کنتیجه گرفت  توانمیتخصصی و آزاد) وجود دارد. بنابراین  ،شغلی ( تعاونی، عمومی

  دآوري دارند.هاي نسبتاً مشابهی در خصوص فرزنها و نگرشایدههاي شغلی شاغل در گروه
ها متفاوت است. در بین دهد که نگرش زنان شاغل به فرزندآوري در بین استانها نشان مییافته

بختیاري  و و چهارمحال بویراحمدیلویه و گکههاي ایالم، زنان شاغل استاندرصد  50ها، استان
تمایل شدیدي به داشتن زنان ها، داشته باشند. در اکثر استان بیش از دو بچهتمایل دارند که 

در درصد در رتبه نخست قرار دارد.  92در بین آنها، استان گیالن با  و دارندفرزند  یک یا دو
، تمایل به باشدرا دارا میدر ایران کل باروري میزان استان سیستان و بلوچستان که باالترین 
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کاهش باروري، افزایش  عواملیکی از بسیار پائین است. د و بیشتر) داشتن فرزند زیاد(پنج فرزن
درصد از زنان شاغل تمایل دارند که فاصله بین  22/8باشد. فقط ي بین موالید میگذارفاصله

دهد که اکثر زنان شاغل دوست دارند فرزندان آنها کم و زیر سه سال باشد. این درصد نشان می
هاي فارس و مرکزي در بین که فاصله سنی مطلوب زیادي بین فرزندانشان داشته باشند. استان

صله سنی مطلوب بین فرزندانشان کمتر از سه هاي کشور، بیشترین تمایل را دارند که فااستان
هاي خراسان رضوي، خوزستان و سمنان بیشترین تمایل را دارند که استان کهیدرحالسال باشد. 

چهارمحال بختیاري، هیچ  استانفاصله بین فرزندانشان از پنج سال بیشتر باشد. زنان شاغل در 
  ندان را ندارند.تمایلی به فاصله سنی بیشتر از پنج سال در بین فرز
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