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تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری :تعداد
فرزندان بیشتر در زنان شاغل
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1315/70/14 :تاريخ پذيرش1315/17/71 :

مقدمه :در سالهای اخیر ،کاهش باروری یک مسأله اجتماعی بوده است .با توجه به نقش زنان در فرزندآوری ،مطالعه
حاضر با هدف مقایسه فرزندآوری در زنان شاغل و غیرشاغل مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به
دانشگاه شهید بهشتی و مراکز منتخب آموزش و پرورش تهران انجام شد.
روشكار :این مطالعه توصیفی  -مقطعی در سال  1314-15بر روی  260زن شاغل در آموزش و پرورش و مراکز
بهداشتی و بیمارستانی و  203زن خانهدار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )27و آزمونهای آماری تی تست ،کای دو ،من ویتنی ،رگرسیون لوجستیک و پواسون انجام
شد .میزان  pکمتر از  7/75معنیدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :تعداد فرزند دوم در زنان شاغل بیشتر بود ( .)p=7/772شانس تمایل به فرزندآوری در زنان شاغل  2برابر
زنان خانهدار بود ( .)p=7/770تمایل به داشتن فرزند پسر در زنان خانهدار بیشتر از زنان شاغل بود ( .)p=7/714بین
سطوح تحصیالت و تعداد فرزندان زنان تفاوت آماری وجود نداشت (.)p=7/36
نتیجهگیری :اشتغال زنان تأثیر مثبتی بر فرزندآوری دارد.
كلمات كلیدی :رفتار باروری ،زن شاغل ،فرزندآوری ،فرزندان ایدهآل ،جمعیت شناسی

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر گیتی ازگلی؛ دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران .تلفن721-33561176 :؛
پست الكترونیكg.ozgoli@gmail.com :
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مطالعه عباسی شوازی و همکاران ( )2774در چهار
استان ایران نشان داد که با افزایش سطح تحصیالت،
تعداد فرزندان ایدهآل زنان کاهش مییابد و تعداد
فرزندان آیدهآل زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل
در زمان ازدواج کمتر میباشد ( .)13همچنین در مطالعه
کیانی ( )2717اشتغال و تحصیالت در نگرش زنان به
باروری تأثیر داشت ( .)14مطالعه حقشناس ( )2773در
ارومیه نشان داد سطح تحصیالت زنان از جمله مهمترین
عوامل و سرعتدهنده اصلی در کاهش باروری است ،در
حالی که بین اشتغال زنان و باروری ارتباط آماری
معناداری مشاهده نشد ( .)15در مطالعه آکین ()2775
در  14کشور خاورمیانه ،سطح تحصیالت ابتدایی و
متوسطه زنان و مشارکت کاری زنان با باروری ارتباط
معکوس داشت ،اما با وجودی که سطح تحصیالت عالی با
باروری ارتباط منفی داشت ،این ارتباط از نظر آماری
معنادار نبود (.)16
اغلب مطالعات نشاندهنده تأثیر تحصیالت و شغل زنان
بر رفتار باروری است و در ایران با تغییر ساختار خانواده،
از گسترده به هستهای ،نقش زنان در خانواده نیز
دگرگون شده است و حضور زنان در عرصههای اجتماعی
افزایش یافته است ( .)10بر اساس سرشماری سال
 %13/5 ،1305از کل افراد شاغل را زنان تشکیل
میدهند ( .)10رشد افزایش تحصیالت ،بهخصوص
تحصیالت عالی نیز در زنان وجود دارد .در قوانین ایران،
حمایتهایی از مردان و زنان شاغل به منظور تشویق آنان
به تشکیل خانواده و فرزندآوری پیشبینی شده است.
یکی از مهمترین قوانین حمایتی از زنان شاغل ،مرخصی
زایمان میباشد .مدت این مرخصی در قوانین قبلی ،شش
ماه بود که حداکثر سه ماه آن میتوانست در دوره
بارداری و قبل از زایمان استفاده شود .بر اساس مصوبه
مجلس در بازنگری انجام شده در سال  ،1311این مدت
به نه ماه افزایش یافته است ( .)11از طرفی مطالعات در
برخی کشورها نظیر سوئد و روسیه نشاندهنده تأثیر
مثبت مشوقهای دولتی ،در افزایش فرزندآوری است (،0
 ،)27اما مطالعه اسالملو و همکاران در ایران نشان داد،
 %05مردان و  %17زنان نسبت به تشویقهای اقتصادی و
اجتماعی از سوی دولت ،نگرش مثبت ندارند و تمایلی
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باروری مهمترین پدیده تعیینکننده نوسانات جمعیت
است ( .)1بر اساس مطالعات انجام شده ،میزان باروری
کل در کشور از سال  1364شروع به کاهش مستمر
کرده و از  6/1فرزند به  5/5فرزند در سال  1360و 2/0
فرزند در سال  1305رسیده است ( .)3 ،2میزان باروری
کل در سالهای  1300-01نزدیک سطح جانشینی
یعنی حدود  2/26فرزند برای هر زن ،در سال  1305زیر
سطح جانشینی یعنی حدود  1/1فرزند و در سال 1317
باروری در کل کشور  1/0فرزند برای هر زن بود ( .)4در
حال حاضر ایران در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی
به سالخوردگی است و سرعت زیاد رشد جمعیت
سالمندان در دهههای آینده باعث افزایش بار تکفل و
گسترش نیازهای سالمندان میشود (.)5
با توجه به رشد کاهش باروری در کشور ،از ابتدای سال
 1301سیاستهای کشور در خصوص برنامه تنظیم
خانواده به طور محسوس تغییر کرد و در سال 1317
الیحهای در این خصوص از سوی دولت تقدیم مجلس
شد و به موجب آن تمام محدودیتهای فرزندآوری از
قوانین کشور حذف شد .در سال  1311کارگروه
جمعیت در مجلس شورای اسالمی تشکیل شد و مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی با اقدامات ملی و
راهبردهای اساسی ،راهکارهایی را برای جلوگیری از
کاهش نرخ باروری و ارتقاء آن تعیین کرد ( .)6ارائه
مشوق برای فرزندآوری یکی از راهکارهای اساسی ارائه
شده در کشور است که توجه زیادی را به خود معطوف
داشته است (.)0
رفتار باروری از عواملی مانند وضعیت اشتغال و سواد
زنان متأثر است ( .)1 ،0ادامه تحصیل و افزایش سطح
تحصیالت زنان ،ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،از
دالیل به تعویق انداختن باروری است ( .)17اشتغال
منجر به افزایش اعتماد به نفس و اقتدار و استقالل زنان
و تغییراتی در خانواده میشود ( .)11بُعد خانواده ارتباط
مستقیمی با اشتغال زنان دارد .کمبود وقت مادر باعث
کاهش باروری و کاهش تمایل به داشتن فرزندان بیشتر
میشود و زنان برای حفظ شغل خودشان باروری را به
تعویق میاندازند (.)12
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ندارند فاصله دلخواه فرزندآوری خود را کوتاهتر و تعداد
دلخواه فرزندان را افزایش دهند (.)21
لذا با توجه به روند کاهش باروری در ایران در طول دو
دهه اخیر و افزایش تحصیالت زنان و نیز اشتغال ایشان و
همچنین بازنگری در سیاستهای جمعیتی کشور در طی
چند سال اخیر و توجه به سیاستهای تشویقی افزایش
جمعیت ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین
تحصیالت و شغل با تعداد فرزند در زنان مراجعهکننده به
مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی
و مراکز منتخب آموزش و پرورش تهران انجام شد.

روشكار
این مطالعه توصیفی  -مقطعی در سال  1314-15بر
روی  260زن شاغل در آموزش و پرورش و مراکز
بهداشتی و بیمارستانی و  203زن خانهدار مراجعهکننده
به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد .جهت انتخاب
زنان غیرشاغل ابتدا لیست درمانگاهها و بیمارستانهای
تحت پوشش مناطق شمال و شرق دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تهران استخراج و سپس تعداد  17مرکز از
مراکز بهداشتی و درمانی ( 6مرکز از شرق شامل 3
درمانگاه و  3بیمارستان و  4مرکز از شمال شامل 2
درمانگاه و  2بیمارستان) به روش تصادفی انتخاب شدند
و سپس در هر مرکز با توجه به تعداد مراجعین ،سهمیه
هر یک مشخص و بعد از آن نمونهگیری به روش در
دسترس انجام شد.
در بخش انتخاب واحدهای پژوهش شاغل ،در هر مرکز
با توجه به تعداد شاغلین (پیراپزشکان و پزشکان عمومی
و پرسنل شاغل در بیمارستان) سهمیه هر یک مشخص و
بعد از آن نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد.
برای انتخاب شاغلین در آموزش و پرورش با مراجعه به
اداره کل آموزش و پرورش ،لیست مدارس مناطق
مختلف تحت پوشش استخراج و  3منطقه (مناطق ،3
 12و  )10جهت نمونهگیری به روش تصادفی انتخاب و
 5مدرسه از هر منطقه به روش تصادفی انتخاب شدند.
همچنین در هر مدرسه با توجه به تعداد شاغلین (مدیر،
معلم ،معاون) سهمیه هریک مشخص و بعد از آن
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نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد .بیشترین
زنان شاغل در تهران در بخشهای آموزش و پرورش و
قسمت بهداشت و درمان کار میکنند ،از این رو زنان
شاغل در مطالعه حاضر از شاغلین این دو بخش انتخاب
شدند (.)31
برای تعیین حجم نمونه با احتساب خطای نوع اول 7/75
و خطای نوع دوم  7/17و سطح اطمینان  %15از فرمول
مقایسهای میانگین استفاده و حجم نمونه  547نفر
محاسبه شد .نمونهگیری به صورت تصادفی  -خوشهای
انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان ایرانی و
متأهل ،ساکن تهران ،سن  15-41سال ،داشتن پرونده
فعال در مراکز بهداشتی و درمانی برای افراد غیر شاغل و
برای افراد شاغل ،داشتن حداقل  1سال سابقه کاری در
مراکز بهداشتی و درمانی و مدارس آموزش و پرورش بود.
همچنین معیار خروج از مطالعه عدم رضایت در تکمیل
پرسشنامه بود.
اطالعات مورد نیاز این مطالعه بر اساس تکمیل
پرسشنامه توسط واحدهای مورد پژوهش ،پس از
توضیحات الزم درباره اهداف مطالعه و اطمینان از
محرمانه باقی ماندن اطالعات ،توسط پژوهشگر گردآوری
شد .در صورتی که سطح سواد زوجین کمتر از ابتدایی
بود یا سؤاالت برایشان نامفهوم بود ،اطالعات به صورت
مصاحبه توسط خود پژوهشگر گردآوری شد .پرسشنامه
مطالعه برگرفته از پرسشنامه عباس شوازی و همکاران
( )2772بود ،که به منظور دستیابی به پرسشنامه و
تعیین سؤاالت مربوط به رفتار باروری زوجین ،یک
مطالعه کیفی در مورد فرهنگ باروری در آبان ماه 1307
در استان یزد با همکاری معاونت بهداشتی استان انجام
شد ( .)20بر مبنای نتایج اولیه مطالعه ،پرسشنامه تدوین
و در مرحله بعد برای اساتید جامعهشناسی و
جمعیتشناسی دانشگاه تهران ،صاحبنظران بهداشتی
در اداره کل سالمت خانواده و جمعیت و کارشناسان و
مسئولین بهداشتی استانهای آذربایجان غربی ،سیستان
و بلوچستان ،گیالن و یزد ،ارسال و پرسشنامه مطالعه بر
اساس نظرات و پیشنهادات آنها اصالح شد .سپس با
همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
پرسشنامه مطالعه در شهر تهران و در روستاهای سنگان
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تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )27و آزمونهای آماری کای دو ،من
ویتنی ،رگرسیون لوجستیک و پواسون انجام شد .میزان
 pکمتر از  7/75معنیدار در نظر گرفته شد.

و کشار استان تهران برای حجم نمونه  17زن واجد
شرایط آزمایش شد و با توجه به نتایج به دست آمده،
پرسشنامه نهایی مطالعه تدوین شد (.)13
جهت سنجش پایایی ابزار ،از روش پایایی بازآزمون با
فاصله  2هفته بین زنان شاغل و غیر شاغل (هر کدام 17
نفر) انجام شد که نشان داد ابزار دارای پایایی مناسب
میباشد ( .)ICC=7/1مطالعه حاضر با توجه به کد
اخالق به شماره  SBMU2.REC.1394.75کمیته
سازمانی اخالق دانشکدههای داروسازی و پرستاری،
مامایی مورخ  1314/75/25و کسب رضایتنامه آگاهانه و
توضیح اهداف توسط پژوهشگر انجام شد.

يافتهها
در این مطالعه  547نفر از زنان مراجعهکننده به 17
مرکز از مراکز بهداشتی و درمانی و  15مدرسه از مدارس
مناطق  12 ،1و  10بررسی شد .جدول  1ویژگیهای
نمونه مورد بررسی بر حسب برخی از متغیرهای مطالعه
را نشان میدهد.

جدول  -1توزيع فراوانی مشخصات نمونه بر حسب متغیرهای مستقل مطالعه
زنان خانهدار

سن

تعداد

درصد

تعداد

> 37

155

56/0

40

10

< 37

110

43/2

211

02

مجموع

203

177

260

177

انحراف معیار±میانگین

20/06±6/24

بی سواد

2

7/0

7

7

ابتدایی

16

5/1

3

1/1

راهنمایی

45

16/5

3

1/1

دبیرستان

136

41/0

25

1/4

دانشگاهی

04

20/1

236

00/4

مجموع

203

177

260

177

میانگین رتبه

100/43

355/43
p<7/771

نتیجه آزمون من ویتنی

سن ازدواج (سال)

کمتر از 15

17

3/0

1

7/4

15 - 37

251

11/1

242

11

بیشتر از 37

12

4/4

23

0/6

مجموع

203

177

266

177

انحراف معیار±میانگین

21/14±4/47

24/21±4/31

p<7/771

نتیجه آزمون تی مستقل
وضعیت استفاده از
روش پیشگیری

36/03±0/00

p<7/771

نتیجه آزمون تی مستقل

سطح تحصیالت

زنان شاغل
درصد

استفاده از روش پیشگیری

151

52/0

276

00/2

عدم استفاده از روش پیشگیری

114

41/0

61

22/0

مجموع

203

177

260

177

زیر  3سال

121

44/3

110

44

باالی  3سال

152

55/0

141

56

p<7/771

نتیجه آزمون کای دو
فاصله مناسب
فرزندان

انحراف معیار±میانگین

4/74±2/45

4/16±1/10
p=7/5

نتیجه آزمون تی مستقل

15

تک فرزند

146

53/5

172

30/12

دو فرزند

63

23/1

10

36/03

سه فرزند

13

4/0

13

4/1

چهار فرزند

1

7/4

7

7

مجموع

203

177

260

177

p=7/730

نتیجه آزمون من ویتنی

میکردند ،در حالی که  276زن از زنان شاغل ()%00/2
از روش جلوگیری استفاده میکردند .آزمون کای دو
تفاوت معنیداری میان وضعیت استفاده از روش
جلوگیری در زنان شاغل و غیر شاغل نشان داد
(.)p<7/771
بر اساس نتایج آزمون تی مستقل ،هم در گروه شاغلین و
هم در گروه خانهدارها مناسبترین فاصله بین دو فرزند
را  3سال میدانستند .بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت
آماری معنیداری میان میانگین فاصله مناسب فرزند در
دو گروه شاغل و غیر شاغل وجود نداشت (.)p=7/5
بر اساس نتایج آمار توصیفی ،زنان خانهدار تقریباً %06
زنان یک یا دو فرزند داشتند ،اما تعداد تک فرزندی آنها
بیشتر بود ( ،)%53در حالی که در زنان شاغل ،تک
فرزندی و دو فرزندی تقریباً با هم برابر بود و درصد دو
فرزندی در آنها نسبت به زنان خانهدار بیشتر بود .بر
اساس آزمون من ویتنی بین تعداد فرزند در دو گروه
زنان شاغل و خانهدار تفاوت آماری معناداری وجود
داشت (.)p=7/772

بر اساس جدول  203 ،1نفر در گروه خانهدار و  260نفر
در گروه شاغلین بررسی شدند .میانگین سنی زنان در
گروه خانهدار  20/06±6/24سال و در گروه شاغل
 36/03±0/00سال بود ،بر اساس آزمون تی مستقل
تفاوت معناداری میان میانگین سنی زنان در دو گروه
شاغل و غیر شاغل وجود داشت ( 136 .)p<7/771زن
خانهدار ( )%41/0دارای تحصیالت دبیرستان و دیپلم و
 236زن شاغل ( )%00/4دارای تحصیالت دانشگاهی
(لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا) بودند .بر اساس آزمون
من ویتنی بین تحصیالت دو گروه تفاوت آماری
معناداری وجود داشت (.)p<7/771
بر اساس نتایج آزمون تی تست میانگین سن ازدواج در
زنان خانهدار 21/14±4/47سال و در زنان شاغل
 24/21±4/31سال بود و بر اساس آزمون تی تست بین
سن ازدواج در دو گروه خانهدار و شاغل تفاوت آماری
معنیداری وجود داشت (.)p<7/771
نتایج آزمون کای دو نشان داد میزان استفاده از روش
جلوگیری در کسانی که شاغل بودند نسبت به کسانی که
خانهدار بودند بیشتر است .با توجه به جدول  151 ،2زن
( )%50از زنان خانهدار از روش جلوگیری استفاده

جدول  -2نتايج رگرسیون پواسون برای بررسی تأثیر اشتغال زنان بر تعداد فرزند با تعديل سن فعلی زنان ،سن ازدواج و وضعیت
استفاده از روش پیشگیری از بارداری
نام متغیر
شاغل
غیر شاغل (مرجع)
سن
سن ازدواج
از روش پیشگیری استفاده میکند
از روش پیشگیری استفاده نمیکند (مرجع)

ضریب

سطح معنیداری

فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

7/340

> 7/771

7/150

7/530

7/76
-7/740

> 7/771
> 7/771

7/702
-7/765

7/741
-7/73

7/370

7/771

7/13

7/406

11
55

 تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری

تعداد فرزند

بدون فرزند

57

10/3

55

27/6

بر این اساس میانگین تعداد فرزندان در زنان شاغل
نسبت به زنان خانهدار  7/35بیشتر بود.

برای تعدیل اثر سن ،سن ازدواج و استفاده از روش
پیشگیری از بارداری از رگرسیون پواسون استفاده شد که
 فهیمه حاجی زاده بندهقرا و همكاران

جدول  -3بررسی رابطه تحصیالت با تعداد فرزند در زنان
تعداد فرزند
بدون فرزند
تک فرزند
دو فرزند
سه فرزند
جمع

سیکل و پایینتر

دبیرستان و دیپلم

درصد
0/0
40/1
33/0
17/3
177

درصد
10/6
40/2
21/0
4/3
177

تعداد
6
32
23
0
60

تعداد
37
06
40
0
161

دانشگاهی
تعداد
61
147
01
12
317

درصد
11/5
46
21/0
4/0
177

p=7/36

نتیجه آزمون کروسکال والیس

تفاوت نداشت .بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس
رابطه معناداری را میان تحصیالت و تعداد فرزند وجود
نداشت (.)p=7/36

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،درصد داشتن یک فرزند و
دو فرزند در همه گروهها یکسان بود و کسانی که
تحصیالت آکادمیک داشتند ،تعداد فرزندانشان تفاوتی با
کسانی که تحصیالت پایینتر (دیپلم و سیکل) دارند

جدول  -4توزيع فراوانی ترجیح جنسی در زنان
خانهدار
ترجیح جنسی
دختر
پسر
فرقی ندارد
جمع

تعداد
06
50
147
203

شاغل
تعداد
00
24
165
260

درصد
20/0
27/1
51/3
177

درصد
21/2
1
61/0
177

p=7/714

آزمون کای دو

نمیکرد ،اما تمایل به داشتن فرزند پسر در زنان خانهدار
به طور معنیداری از زنان شاغل بیشتر بود .بر اساس
آزمون کای دو ،رابطه آماری معنیداری بین ترجیح
جنسی در زنان شاغل و خانهدار وجود داشت (.)p=7/714

بر اساس نتایج آزمون کای دو ،در هر دو گروه اکثر افراد
برایشان جنسیت فرزند فرقی نمیکند به طوری که در
زنان خانهدار  %51/3و در زنان شاغل  %61/0افراد
شرکتکننده در مطالعه جنسیت فرزند برایشان فرقی

جدول  -5توزيع فراوانی تمايل و عدم تمايل به فرزندآوری در آينده در زنان
خانهدار
فرزندآوری در آینده
فرزند نمیخواهد
فرزند میخواهد
جمع

تعداد
166
170
203

شاغل

درصد
67/0
31/2
177

تعداد
215
52
260

درصد
07/5
11/5
177

p<7/771

نتیجه آزمون کای دو

کای دو بین تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری در آینده و
وضعیت اشتغال رابطه معنیداری وجود داشت
(.)p<7/771

بر اساس نتایج آزمون کای دو ،تمایل به بچه دار شدن
زنان خانهدار نسبت به زنان شاغل بیشتر بود .با توجه به
جدول  %31/2 ،5زنان خانهدار و  %11/5زنان شاغل
تمایل به داشتن فرزند در آینده داشتند .بر اساس آزمون

15

نام متغیر

OR

تعداد فرزند
اشتغال
سن فعلی
سن ازدواج

7/30
2/71
7/01
1/70

سطح معنیداری
> 7/771
> 7/770
> 7/771
> 7/771

با توجه به این که میانگین سنی در زنان خانهدار کمتر و
تعداد فرزندان آنان نیز کمتر است ،در نتیجه اثر آن با
رگرسیون لوجستیک تعدیل شد .بر اساس نتایج
رگرسیون لوجستیک ،شانس تمایل به بچهدار شدن در
زنان شاغل  2/71برابر زنان خانهدار بود و به ازای افزایش
داشتن یک فرزند شانس تمایل به بچهدار شدن  %63کم

فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

7/251
1/2
7/05
1/72

7/567
3/30
7/14
1/15

میشود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،به ازای هر
یکسال افزایش سن زنان شاغل شانس تمایل به داشتن
فرزند در آینده  %11کاهش داشت .همچنین بر اساس
نتایج رگرسون لوجستیک ،به ازای هر یکسال افزایش
سن ازدواج زنان شاغل  %0شانس تمایل به فرزندآوری
در آینده افزایش داشت.

جدول  -7توزيع فراوانی درصد فرزندآوری در آينده با حمايت دولت
خانهدار

حمایت مالی -اقتصادی دولت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بلی

272

04

161

63/3

خیر

01

26

10

36/0

جمع

203

177

260

177

p=7/775

نتیجه آزمون کای دو
رایگان شدن بیمه فرزند

شاغل

بلی

272

04

166

62/2

خیر

01

26

171

30/0

جمع

203

177

260

177

p=7/772

نتیجه آزمون کای دو

بر اساس نتایج آزمون کای دو ،پاسخ به فرزندآوری در
آینده در صورت حمایت مالی و اقتصادی دولت در زنان
خانهدار نسبت به زنان شاغل به طور معناداری بیشتر
بود ،به طوری که پاسخ به فرزندآوری در آینده در زنان
خانهدار  %04و در زنان شاغل  %63/3بود (.)p=7/775
همچنین بر اساس نتایج آزمون کای دو ،در مورد
سیاستهای حمایتی دولت نظیر بیمه شدن رایگان
فرزندان در گروه زنان خانهدار ارتباط آماری معناداری
وجود داشت؛ به طوری که زنان خانهدار در صورت ارائه
حمایتهای دولت  %04و زنان شاغل  %62/2خواهان
فرزندآوری در آینده خواهند بود (.)p=7/772

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف تعیین تأثیر مثبت توانمندی
زنان در فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی و
مراکز منتخب آموزش و پرورش تهران انجام شد547 ،
زن بررسی شدند .بر اساس مطالعه عباسیشوازی
میانگین سن ازدواج در زنان خانهدار  21/14و در زنان
شاغل  24/21بود که با افزایش میانگین سن ازدواج در
طول سه دهه گذشته در سطح کشوری هماهنگی دارد
( .)22بر اساس نتایج مرکز آمار ایران ،میانگین سن
ازدواج در سال  1355در زنان  11/0و در سال ،1317
 23/4افزایش یافته است ( .)23بر اساس نتایج مطالعه
حاضر ،میانگین سن ازدواج در زنان شاغل نسبت به زنان
15

 تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری

جدول  -6نتايج رگرسیون لوجستیك برای متغیر تمايل و عدم تمايل به فرزندآوری در آينده در زنان

 فهیمه حاجی زاده بندهقرا و همكاران

مطالعه عباسی شوازی و همکاران ( )2774با عنوان
تحوالت باروری در ایران :شواهدی از چهار استان ،با
افزایش سطح تحصیالت تعداد فرزندان ایدهآل زنان
کاهش داشت و زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل
در زمان ازدواج تعداد فرزند ایدهآل کمتری داشتهاند
( .)13در مطالعه کرینفلد و همکاران ( )2770با عنوان
باروری و تحصیالت در آلمان ،زنان با تحصیالت باالتر در
مقایسه با زنان با تحصیالت پایینتر تمایل کمتری به
فرزند زیاد داشتند (.)20
بر اساس نتایج توصیفی مطالعه حاضر ،حدود  %06زنان
خانهدار دارای یک یا دو فرزند بودند و تعداد تک فرزندی
در این زنان بیشتر بود ،در حالی که در زنان شاغل تک
فرزندی و دو فرزندی تقریباً برابر بود ،ولی درصد داشتن
فرزند دوم در این گروه بیشتر بود (حدود  ،)%30اما با
توجه به این که میانگین سنی زنان شاغل باالتر بود و با
توجه به معنادار شدن متغیر سن ازدواج و وضعیت
استفاده از روش پیشگیری از بارداری ،اثرش با رگرسیون
پواسون تعدیل شد ،با تعدیل اثر متغیرهای دو گروه،
میانگین تعداد فرزند در زنان شاغل  %35بیشتر است.
در مطالعه عباسی شوازی و همکاران ( )2772که برای
بررسی دیدگاه زنان یزدی درباره باروری و با استفاده از
روشهای کیفی انجام شد ،نشان داد تعداد فرزندان
ایدهآل زنان مورد مطالعه نسبت به سالهای گذشته
کاهش داشته و عمدتاً  2فرزند را به عنوان تعداد فرزند
ایدهآل خود اعالم داشتند ولی با این وجود اعتقادی به
سیاست تک فرزندی نداشتند ( )20که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
رفتارهای جمعیتشناسی گروههای مختلف اجتماعی به
هم نزدیک شده و تفاوتی بین افراد با سواد و بی سواد و
مرفه و غیر مرفه از نظر اقتصادی در مورد تعداد فرزند
ایدهآل وجود ندارد.
در مطالعه حجازی ( )2713بین رتبه شغلی زنان و عدم
تمایل به داشتن فرزند دوم رابطه وجود داشت و زنان با
رتبه شغلی باالتر تمایل کمتری به داشتن فرزند دوم
داشتند .بر این اساس ،متغییرهای فرهنگی نیز تا
حدودی تمایالت فرزندآوری زنان را تحت تأثیر قرار می-
دهند .زنانی که هزینههای فرزندان را بیشتر از منافع

خانهدار باالتر بود .بر اساس نتایج رگرسون لوجستیک نیز
به ازای هر یک سال افزایش سن ازدواج %0 ،شانس
تمایل به فرزندآوری در آینده افزایش داشت .در مطالعه
شهبازی ( )1111نیز تحصیالت و سن ازدواج هر دو بر
باروری اثر منفی داشتند و بین سن ازدواج و باروری
رابطه معکوس وجود داشت ( .)24گرایش زوجین امروزی
به داشتن فرزند کمتر که شیوع تک فرزندی عنوان
میشود ،پیامد تغییرات متعددی در شاخصهای
اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش سن ازدواج و
محدودیتهای اقتصادی است که در عین حال از
مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش روند باروری در ایران نیز
بهشمار میرود (.)21
یافتهها حاکی از آن است اکثر زنان شرکتکننده در
مطالعه اظهار داشتند تمایل ندارند عالوه بر فرزندانی که
در زمان مطالعه داشتهاند ،فرزند دیگری داشته باشند ،اما
میزان تمایل به فرزندآوری در آینده در زنان خانهدار به
طور معنادار از زنان شاغل بیشتر بود .با توجه به این که
میانگین سنی زنان شاغل باالتر از میانگین سنی زنان
خانهدار بود و همچنین درصد دو فرزندی در زنان شاغل
نسبت به زنان خانهدار باالتر بود ،تأثیرش با رگرسیون
لوجستیک تعدیل شد .بر اساس نتایج رگرسیون ،شانس
تمایل به فرزندآوری در آینده زنان شاغل  2/71برابر زنان
خانهدار بود.
نتایج مطالعه حاضر با برخی نتایج مطالعات در نقاط دیگر
ایران همخوانی داشت .در مطالعه حسینی و همکاران در
مهاباد %61/4 ،زنان تمایل نداشتند به غیر از فرزندانی که
در زمان بررسی داشتند ،فرزند دیگری به دنیا بیاورند
( .)6همچنین در مطالعه عباسی شوازی و همکاران
( %67/4 ،)2771زنان کرد و  %62/6زنان ترک تمایلی به
فرزندآوری بیشتر نداشتند که با نتیجه مطالعه حاضر
همخوانی دارد (.)25
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،تحصیالت مانعی برای
داشتن فرزند بیشتر نیست و تعداد فرزند در گروههای
مختلف تحصیلی یکسان و بدون ارتباط معنادار بود .این
نتایج با نتیجه برخی مطالعات نیز همخوانی نداشت .در
مطالعه کالنتری و همکاران ( )2776افزایش تحصیالت
زنان از عوامل مؤثر بر کاهش باروری بود ( .)26در
15

آنها ارزیابی میکنند ،بیشتر احتمال دارد که فرزند
دیگری به دنیا نیاورند ( )21که این نتایج با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .اکثر واحدهای پژوهش مطالعه
حجازی در سنین  25-21سال بودند که نسبت به زنان
شاغل شرکتکننده در این مطالعه دارای میانگین سنی
پایینتری بودند و میتواند نشاندهنده آن باشد که زنان
شرکتکننده در مطالعه حجازی ،زمان کافی برای
فرزندآوری در آینده را خواهند داشت و این میتواند
دلیل مغایرت با مطالعه حاضر باشد .نتایج مطالعه بگی
( )37( )2712با نتایج مطالعه حجازی همخوانی داشت.
در مطالعه اسالملو و همکار ( )2714که بر روی 427
زوج انجام شد ،نشان داد که وضعیت اشتغال زوجها
تفاوتی در نگرش آنها نسبت به تعداد مورد دلخواه فرزند
ایجاد نمیکند ،اما زوجهای در حال تحصیل نسبت به
زوجهای شاغل و بیکار تمایل بیشتری به داشتن فرزند
دختر داشتند ( )31که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
نداشت .در مطالعه سوری ( )2776نیز بین تحصیالت،
پایگاه اقتصادی -اجتماعی و ترجیح جنسی فرزند پسر بر
دختر و باروری رابطه وجود دارد .بر پایه این بررسی،
توقف فرزندآوری در میان زنان شاغل بیشتر از زنان غیر
شاغل است (.)32
در مطالعه قاضی طباطبایی و همکار ( )2713اثر اشتغال
در باروری بررسی شد و نشان داد ،زنان شاغل در مقایسه
با زنان غیر شاغل زمان بیشتری به فعالیت میپردازند و
این باعث میشود تصمیم به فرزندآوری کمتری داشته
باشند ( .)33در مطالعه لم ( )2770اشتغال و داشتن
تحصیالت عالی در بین زنان در کاهش باروری اثر
معناداری داشت ،این نتایج با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی نداشت که میتواند نشاندهنده تفاوت فرهنگی
در دو جامعه مورد مطالعه باشد (.)34
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،در اکثر افراد هم در گروه
زنان شاغل و هم زنان خانهدار جنسیت فرزند برایشان
تفاوتی نداشت اما داشتن ترجیح جنسی فرزند پسر در
زنان خانهدار معنادار بود به طوری که  27/1زنان خانهدار
و  %1زنان شاغل ترجیح به داشتن فرزند پسر در آینده
داشتند .این نتایج با مطالعه اسالملو و همکاران ()2714
همخوانی داشت ( .)31مطالعات تجربی بسیاری نشان
15
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داده است که تأکید بسیار بر ترجیح جنسی و تقاضای
والدین بر دستیابی به ترکیب جنسی مطلوب خود ،باعث
افزایش باروری میشود ( .)36 ،35اما در مطالعه شهبازی
( )1111که به منظور بررسی اثر متغیر ترجیح جنسی در
رفتار باروری انجام شد ،نشان داد ترجیح جنسی در
باروری اثر معناداری ندارد ( .)24در مطالعه منصوریان و
همکار ( )2776با عنوان ترجیحات جنسی و گرایش زنان
همسردار به رفتار باروری در بین زنان تهرانی به این
نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت زنان و ترجیح جنسی
در رفتار باروری آنها اثر میگذارد (.)30
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میزان استفاده از روش
جلوگیری در زنان شاغل به طور معناداری نسبت به زنان
خانهدار بیشتر بود %50/2 .زنان خانهدار و  %00/2زنان
شاغل از روش جلوگیری استفاده کردند .تحصیالت باالتر
و به تبع آن فراهم شدن فرصتهای شغلی برای زنان و
اشتغال خارج از منزل باعث تأخیر در سن ازدواج و
استفاده بیشتر از وسایل پیشگیری از بارداری نسبت به
زنان خانهدار میشود که این امر هم تمایالت و هم رفتار
باروری را تحتتأثیر قرار میدهد (.)6
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،پاسخ به فرزندآوری در
آینده در صورت حمایت مالی و اقتصادی دولت و ارائه
حمایتهایی نظیر بیمه شدن رایگان فرزندان ،به طور
معناداری در زنان خانهدار بیشتر است .این نتایج با نتایج
مطالعه اسالملو و همکاران ( )2714همخوانی نداشت .در
مطالعه اسالملو %17 ،زنان در شرف ازدواج ،از مشوقهای
اقتصادی و اجتماعی اعالم شده از طرف ارگانهای دولتی
استقبال نکردند و تمایلی نداشتند تحت سیاستهای
تشویقی افزایش فرزندآوری ،زمان انتظار برای تولد اولین
فرزند یا تعداد مورد دلخواه فرزندان خود را افزایش دهند
( .)31در مطالعه عباسی و همکاران ( )2772نیز تشویق
و حمایتهای دولت در تمایل افراد به باروری تأثیری
نداشت ،اما در مطالعه حسینی و همکار ( )2712رابطه
معناداری بین تمایل افراد به باروری در صورت تشویق و
حمایت دولت وجود داشت (.)30 ،20
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،ارزیابی فرزندآوری زنان از دو
گروه مقایسهای یعنی زنان شاغل و غیر شاغل بود .جهت

تأثیر دقیقتر توانمندی زنان نظیر شغل و تحصیالت نیاز
.به مطالعات تحلیلی در آینده میباشد
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