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بررسی ارتباط بين حرکات جمعيت و برابری جنسيتی در ایران
با استفاده از مدل سریهای زمانی ()1335- 90
توکل آقایاری هير  ،فاطمه گالبی  ، مهدی شفيعی زازلی
( تاریخ دریافت1394 /4 /25 :



تاریخ پذیرش)1394 /11 /12 :

چکيده
تالش برای شناسایی عوامل مرتبط با برابری جنسیتی ،به عنوان یکی از مؤلفههاای اصالی توساعه
اجتماعی ،جایگاه برجستهای در مطالعات اجتماعی/ج معیتی سالهای اخیر داشته است ،با این حال،
بررسی ارتباط تحوتت جمعیتی با برابری جنسیتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است .در ایان
راستا ،مطالعۀ حاضر با رویکردی توصیفی -تحلیلی و با اساتفاده از روش تحلیال ثاانوی دادههاا و
بهرهگیری از مدل سریهای زمانی ،سعی در بررسی روابط بین حرکات جمعیت (باروری ،مارگ و
میر و مهاجرت) با برابری جنسیتی در دورۀ زمانی  1335- 90در ایران داشتهاست .نتای تحقیق حاکی
از افزایش قابل مالحظه میزان برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی است .از میان عوامال حرکات
جمعیتی ،امید به زندگی زنان و میزان خام مهاجرت تأثیر مثبت و معناداری بر برابری جنسیتی داشته
و میزان باروری کل (با کنترل اثر درصد جمعیت زیر  15سال در مدل نهایی) تأثیر معناداری نشاان
نداده است .براساس ضریب تبیین ایستای مدل سری زمانی برازششده ،سه متغیر مذکور ،حدود 52
درصد از واریانس برابری جنسیتی را تبیین کردهاند.
واژگان کليدی :باروری ،امید زندگی ،مهاجرت ،برابری جنسیتی ،مدل سری زمانی.
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مقدمه
بررسی ارتباط بین جمعیت و متغیرهای جمعیتی و سایر پدیدههای اجتماعی ،که محتوای اصلی

نظریات جمعیتی را میسازد ،در قالب دو عبارت عماومی علال تغییارات جمعیتای و تبعاات
1

تغییرات جمعیتی قابل طرح است (ویکز  .)67 :2008 ،گرچه بعد از ایجااد و توساعۀ نسابی
مطالعات جمعیتی در ایران ،در حد قابل قبولی به علل تغییرات جمعیتی پرداخته شده و ادبیات
پژوهشی به نسبت متراکمی در این زمینه شکل گرفته است ،به جرأت میتوان گفت که نه تنها
در کشور ما ایران ،بلکه حتی در سطب بین المللی نیاز ،کمتار باه تبعاات اجتمااعی ناشای از
2

تحوتت جمعیتی پرداخته شده است (دایسون .)2010 ،
این در حالی است که پرداختن به علل و تبعات تحوتت جمعیتای ،باه شاکل توأماان ،از
اهمیت اساسی برخوردار است .مطالعات موجود در زمینۀ تبعات ناشی از تحوتت جمعیتی ،در
صورت وجود هم ،عمدتاً بر برخی ابعاد ملموس در دو حوز ۀ منابع غذایی و اقتصااد متمرکاز
بوده اند و اغلب از پرداختن به تبعات اجتماعی غفلت صورت گرفته است .میتوان ادعا کرد که
3

حوزه ای که تحت عنوان مطالعات جمعیتای نامیاده مایشاود ،در هار دو ماورد جمعیات و
م تغیرهای جمعیتی و عوامل غیرجمعیتی دچار نوعی تقلیل گرایی بوده است به این معنی کاه
وقتی سخن از ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و غیرجمعیتی به میان آماده ،بیشاتر بار ارتبااط
معدود متغیرهای جمعیتی (مثل رشد جمعیت) و معدود متغیرهای غیرجمعیتای (نظیار رشاد
اقتصادی و از جمله در آمد سرانه) پرداخته شده است (دایسون .)68 :2001 ،این تقلیلگرایی،
وقتی تبعات ناشی از تحوتت جمعیتی در حوزۀ جامعه و فرهنگ ماورد توجاه قارار گیرناد،
مصادیق بیشتری پیدا میکند .مقالۀ حاضر گامی کوچک برای جبران بخشی از خالء پژوهشای
موجود در این زمینه است.
با روند صنعت ی شدن و پیشرفت کشورها ،عوامل مختلفی از جمله بهبود شرایط اقتصادی -
اجتماعی ،تحوتت جمعیتی و نظایر آنها  ،موجب شده که تغییرات زیادی در نقش و جایگااه
زنان در جامعه ایجاد شده و آنها بیش از پیش به عرصاههاای مختلاف اجتمااعی از جملاه
1 - Weeks
2 - Dyson
3 - Population Studies
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1

آموزش ،اشتغال و سیاست وارد شوند (مکنای  ،) 2005 ،که اغلب از آن تحت عنوان براباری
2

جنسیتی یاد می شود .برابری جنسیتی بیشتر به دستیابی به فرصتها و حقوق عادتنه بر اساس
جنسیت گفته میشود که شامل فرصت های برابر میان مردان و زنان برای مشارکت اجتماعی و
اقتصادی در سطب خانواده و ملی ،حقوق برابر در اشتغال و همزنین برابری در میزان دسترسی
3

به خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش و بهداشت است (کیریتی .)1 :2003 ،
4

هر چند تفاوتهایی بین دو واژۀ برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی وجود دارد  ،با ایان
حال در ادبیات پژوهشی موجود این دو گاهی به جای همدیگر نیز به کار رفتاه اناد .براباری
جنسیتی حاکی از یکسانی فرصتها برای افراد دو جنس در زنادگی شاان اسات کاه شاامل
توانایی یکسان آنها برای حضور در عرصه عمومی نیز می شود .در مقابل عدالت جنسیتی نشان
دهندۀ برخورداری یکسان از مواهب زندگی با توجه به نیازها و عالیق متفاوت افراد دو جنس
5

است که نیازمند بازتوزیع منابع و قدرت در بین هر دو آنها است (ریوز و بادن .)10 :2000 ،
به هر حال ،با توجه به این که عدالت جنسیتی مفهومی کامالً کیفی است و هنوز شاخصهایی
از آن که اجماع نسبی در مورد آنها وجود داشته باشد ،در دسترس نیستند و نیز با توجاه باه
دادههای در دسترس در ایران ،در تحقیق حاضر به برابری جنسیتی ،به عنوان یکی از مؤلفههای
اصلی تشکیلدهند ۀ نظام جنسیتی هر جامعهای پرداخته شده است.
با اذعان به این که برابری جنسیتی میتواند در همۀ حوزههای زندگی در نظر گرفته شود،
6

ولی بر اساس گزارش توسعۀ انساانی برناماۀ توساعۀ ساازمان ملال عمادتاً ایان براباری در
حوزه های بهداشت ،آموزش ،اشتغال و سهم زنان در امورات اداری و سیاسی بیشاتر از ساایر
7

موارد دارای اهمیت هستند (برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و مالیک  ،)2014 ،و به هماین جهات،
برنامه توسعه سازمان ملل نیز شاخص تبعای

8

یاا ناابرابری ج نسایتی (روی دیگار براباری

1 - M cnay
2 - Gender Equality
3 - Kiriti
4 - Gender Equity
5 - Reeves and Baden
)6 - United Nations Development Program (UNDP
7 - M alik
)8 - Gender Inequality Index (GII
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جنسیتی) خود را با استفاده از شاخصهای مرگ و میر مادران و میزان باروری نوجوانان (در
حوزۀ سالمت) ،مشارکت زنان در نیروی کار (در حوزۀ اشتغال) ،دستاوردهای تحصیلی زناان
در مقایسه با مردان (در حوزۀ آموزش) ،و سهم صندلیهای پارلمانی زنان (در حوز ۀ توانمندی
سیاسی) تعریف عملیاتی کرده است.
مثل هر تجربه و رفتار انسانی دیگر ،عوامل عدیده ای را میتوان به عنوان عوامل ماؤثر بار
برابری جنسیتی در نظر گرفت که میتوانند در طیف وسیعی از عوامل خرد تا کالن از جمله
عوامل زیستی یا بیولوژیک ،عوامل فردی و روانشناخ تی ،عوامل خانوادگی ،عوامال فرهنگای -
اجتماعی و هنجارها و قوانین در نظر گرفته شوند .در این بین ،نقش تحوتت جمعیتی ،اگر چه
بسیار مهم هم هست (دایسون ،) 2010 ،ولی چندان در ادبیات مطالعات جنسیتی ماورد توجاه
قرار نگرفته است .هر چند خود حرکات جمعیتی بدون تردید ،تحت تأثی ر تجارب مربوط باه
2

1

جنسیت و (نا)برابری جنسیتی در یک جامعه هستند (فولبر  1983 ،ریلی  ،)1997 ،در مقابل،
حرکات جمعیتی (شامل مرگ و میر ،باروری و مهاجرت) هم میتوانند بار براباری جنسایتی
3

تأثیرگذار باشند (دایسون 2010 2001 ،میسون .)6 :1995 ،
کاهش باروری سریع در طول گذار اول جمعیتشناختی (که در تعداد زیادی از کشورهای توسعه
یافته به پایان خود رسیده و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با درآمد کم و متوسط در حال
انجام است) و کنترل باروری توسط زنان ،تغییراتی را در روابط جنسیتی و نظامهای جنسیتی در تمام
جوانب از جمله نظامهای خویشاوندی و نهادهایی مانند بازار کار و آموزش به وجود آورده است.
کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی به طور معمول همراه با کاهش باروری به این معنی است
که زنان بخش کمتری از زندگی خود را در مقایسه با نسلهای قبلی به پرورش کودکان اختصاص
می دهند و در نتیجه آنها فرصت بیشتری برای حضور در نقشهای جدید ،در آموزش ،در نیروی کار،
4

در عرصههای سیاسی و اجتماعی در اختیار دارند (لی -رایف ،نامی و مالهوترا .)5 :2012 ،
مطالعات انجام شده نشان می دهند که ایران نیز ،همانند اکثر کشورهای در حال توسعه ،بعد
از جنگ جهانی دوم گذار جمعیتشناختی خود را با کاهش اساسی و مستمر در مرگ و میار
1 - Folbre
2 - Riley
3 - M ason
4 - Lee-Rife, Namy, and M alhotra
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آغاز کرده است (سرایی .)1378 ،کشور ایران در فاصلۀ سالهای  1330تاا ( 1365عمادتاً باه
دلیل کاهش سریع مرگ و میر) رشد جمعیتی بی سابقه و شتابانی را تجربه کرده که ماداخالت
پزشکی در کنار برخی عوامل دیگر ،نقش اصلی و تعیینکننده در این رشد داشته است .اما در
دهۀ دوم انقالب ،برنامههای تنظیم خانواده به عنوان عامل تسهیل بخش ،دست در دست عوامل
زمینه ای خرد و کالن دیگر ،باعث کاهش سریع نرخ موالیاد و کنتارل رشاد جمعیات گردیاد
(عباسی شوازی و همکاران .)2009 2007 ،
هر چند به نظر میرسد تأثیر ناشی از تغییرات جمعیتی به شکل واضابتاری در طاوتنی
مدت قابل تشخیص باشد ،به هر حال ،شایسته است در کشور به تبعات اجتمااعی (و براباری
جنسیتی به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی توسعه اجتماعی) ناشی از گذار جمعیتشناختی  ،که
از اوایل قرن حاضر (هجری شمس ی) شروع شده ،پرداخته شود .عمالً در بیش از  70سال که از
شروع تحوتت کالن جمعیتی در ایران می گذرد ،ضمن اذعان به این که هنوز تبعات ناشای از
تحول در حرکات جمعیت به شکل همهجانبۀ آن در حال اتفاق افتادن اسات ،تحقیاق حاضار
سعی دارد با مرور تحوتت صورت گرفته در عوامل حرکت جمعیتی در ایران در فاصلۀ سال -
های  1335تا  1390به شکل خالصه ،به ارتباط این تحوتت با شاخص براباری جنسایتی در
کشور بگردازد .به طور خالصه مقالۀ حاضر به دنبال پاسخ به سواتت زیر است:


حرکات جمعیت (امید به زندگی زنان ،میزان باروری کل و میزان خام مهااجرت) طای
سالهای  1335تا  1390در ایران چه تغییراتی را تجربه کرده است؟



شاخص کالن برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی چه تحوتتی را از سار گذراناده
است؟



و نهایت اینکه آیا در سطب ملی ،ارتبااطی باین تحاوتت صاورت گرفتاه در حرکاات
جمعیت و میزان برابری جنسیتی در کشور در دوره مورد ب ررسی وجود داشته است؟
در مطالعۀ حاضر سعی شده با استفاده از روشهای تحلیلای مناساب و اتخااذ رویکاردی

طولی (سری زمانی) در مورد تحوتت جمعیتی و جنسیتی در ایران پاسخهاای مناسابی بارای
سواتت فوق الذکر فراهم شود.
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چارچوب نظری و پيشينه تحقيق
سابقۀ بررسیهای نظاممند و علمی در ارتباط با (نا) برابری جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن دست
کم به چندین دهۀ گذشته برمیگردد ،جایی که تالششده تا با شناساایی عوامال ماؤثر بار آن
گامهایی در زمینۀ کاهش این نوع نابرابری در جوامع (اغلب توسعهیافته) برداشته شود .گرچه
با توجه به هدف مقالۀ حاضر ،پرد اختن به همۀ این نظریهها در درجات بعادی اولویات قارار
میگیرند ،به هر حال میتوان مباحث نظری مرتبط را با جمع بندی ارائه شده توسط الکساندر و
همکاران در مورد نظریات برابری جنسیتی آغاز کرد.
1

الکساندر و و ولزل ( )5 :2007در جمع بندی رویکردهای نظری موجود در زمینه برابری
جنسیتی ،ضامن اذعاان باه وجاود رویکردهاای متعادد در زمیناۀ جایگااه زناان در جامعاه،
رویکردهای موجود را در چهار دستۀ کلی قرار داده اند .اولین دسته شامل رویکردهای کالسیک
2

نوسازی است که تمرکز اصلیشان بر توسعۀ اقتصادی به عنوان عامل تأثیرگاذار بار براباری
جنسیتی است دومین دسته ،شامل نگرشهای اخیر توساعۀ انساانی اسات کاه بار تغییارات
رهایی بخش فرهنگی ،که زمینه را برای شکل گیری نگارشهاای مسااواتطلباناه جنسایتی و
3

ارزشهای خودبیان فراهم میآورد ،تمرکز کرده اند سومین دسته ،شامل رویکردهای میارا
4

تاریخی است که بر تأثیر سنتهای فره نگای و سیاسای موجاود در جواماع تأکیاد دارناد و
5

چهارمین دسته ،رویکردهای مبتنی بر الگوی نهادی است که از یک رویکرد مهندسی سیاسی
به مسئله برابری جنسیتی مینگرند.
دقت در رویکردهای فوق نشان می دهد که جمعیت و متغیرهای جمعیتی در هیچ کادام از
آنها حضور مشخص و روشنی ند ارند و اینجا اشاره به آنها به ایان دلیال صاورتگرفتاه تاا
مشخص شود که در ارتباط با مباحث نظری (نا) برابری جنسیتی ،اگر نه اصالً  ،دستکم توجه
شایانی به متغیرهای جمعیتی (به ویژه حرکات جمعیت) به عنوان تعیاینکننادههاای براباری
جنسیتی صورت نگرفته است .سابقۀ تالشهای جدی در این زمینه به سال  2001برمیگاردد
1 - Alexander and Welzel
2 - Classical M odernization Perspective
3 - Self-expression
4 - Historical legacies perspective
5 - Institutional design perspective
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که دایسون ابتدا در مقالۀ ارزشمندی با عنوان "نظریۀ جزئی توسعۀ جهان :نقش فراموششادۀ
گذار جمعیتشناختی در شکل دادن به جامعۀ مدرن" و پس از مدتی در سال  2010در کتابی با
عنوان « جمعیت و توسعه :گذار جمعیتشناختی» بر نقش محوری گذار جمعیاتشاناختی در
ایجاد جهان مدرن تأکید کرده است .در ادامه برای شاکل دادن باه چهاارچوب نظاری مقالاۀ
حاضر ،عمدتاً به نوشتههای دایسون مراجعه شده و در ادامه رویکردهای نظری تکمیلی به شکل
خالصه ارائه شده اند.
به نظر دایسون ،گذار جمعیت شناختی در حال حاضر به درجات مختلفی تما م
بشریت را تحت تأثیر قرار داده است و با اطمینان می توان آن را پدیده ای جهانی به
شمار آورد .به طور قطع همۀ جوامع بسیاری از فرایندهای مهم جمعیتی را تجرب ه
کرده اند که عبارت اند از :کاهش مرگ و میر ،رشد جمعیت ،کاهش تأخیری باروری ،
افزایش شهرنشینی ،اف زایش میانگین سن ازدواج و باترفتن میانگین سنی جمعیت و
نهایت اً ،سالمندی .به نظر دایسون ،اثرات تحوتت جمعیتی در بسیاری از جنبه های
زندگی ،به عنوان مثال :مسائل فردی ،زندگی خانوادگی ،جنسیت ،آموزش و پرورش،
اقتصاد ،سیاست و همزنین محیط زیست قابل مشاهده است .وی مع تقد است که
شروع گذار جمعیت شناختی (که با کاهش مرگ و میر آغاز می شود) یک سلساله
تغییرات بعدی را در جامعه به وجود می آورد که در پاره ای موارد ،جمعیتی و در
مواردی ،اقتصادی  -اجتماعی  -فرهنگی هستند (دایسون.) 2010 2001 ،
به اعتقاد دایسون ،جمعیتهای انسانی در جهان در طول دو یا سه قرن گذشته در نتیجهی
گذار جمعیتشناختی افزایش بیسابقه ای داشته اند و این افزایش قبل از همه ریشه در کاهش
مرگ و میر دارد .کاهش در مرگ و میر نه تنها موجب رشد جمعیت ،بلکاه موجباات افازایش
بعاد خاانواده را نیاز فاراهم مایآورد کاه در ادامااه باا افازایش فشاار ناشای از بعاد باااتی
خانوار/خانواده ،در نهایت خانوادهها مجاب به کوچکترکردن اندازۀ خود میشوند که این کار
از طریق استفاده از وسایل پیشگیری از باارداری ،کنتارل موالیاد و کااهش بااروری صاورت
میگیرد .در چنین شرایطی ،زنان در طول دورۀ باروری خود  ،تنها تعداد معدودی (معموتً  1یا
 ) 2فرزندآوری را تجربه میکنند .در ادامه با کاهش باروری ،جمعیت رو به سالمندی میگذارد.
بسیاری از کشورهای آسیایی این کاهش مرگ و میر را در نیمهی اول قرن بیستم تجربه کردهاند
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و نرخ تولد نیز در دورۀ مذکور برای این کشورها رو به کاهش گذاشته است (دایسون:2001 ،
 .) 69با این سلسله تغییرات جمعیتی که تحت تأثیر اولین تغییر (کاهش مرگ و میر) به جریان
می افتد و تداوم پیدا می کند ،دایسون سعی کرده است تا ارتباط بین تحوتت جمعیتی گذار باا
تحوتت صورت گرفته در جامعه  -که اغلب میتوان نام توسعه بر آنها گذاشت  -را در قالاب
یک مدل علّی (نمودار شماره  )1ارائه کند.
به طور خالصه ،دایسون در این مدل علی اذعان کرده که نابرابری جنسیتی (به عنوان بعد
مهمی از توسعه به معنای اجتماعی آن) تحت تأثیر مجموعه تحوتت صورتگرفته در سااختار
و حرکات جمعیتی در طول گذار جمعیتشناختی  ،کاهش پیدا میکند .به نظر وی ،نقطۀ شروع
این مدل علی ،کاهش مرگ و میر است که موجبات رشد جمعیات و افازایش بعاد خاانوار را
فراهم می آورد .با رشد جمعیت (چه در روستاها ،که موجب مهاجرفرستی به شهرها میشود ،و
چه رشد طبیعی خود جمعیت شهری) میزان شهرنشینی افزایش مییابد .افزایش شهرنشینی و
باترفتن شاخص بعد خانوار نهایتاً کاهش باروری را در پی داشته و پایینآمدن باروری از یک
طرف موجب می شود زنان به استقالل بیشتری دست یابند و از طرف دیگار باعاث ساالمندی
(افزایش متوسط سن جمعیت) میشود و این دو نیز به نوبۀ خود میتوانناد کااهش ناابرابری
جنسیتی را در پی داشته باشند.
بدون این که در تحقیق حاضر هدف ارزیابی کامل تأثیر ات مستقیم و غیرمستقیم موجود در
مدل علی دایسون مطمب نظر باشد ،تنها به تأثیر ات ناشی از سه مؤلفۀ اصلی حرکت جمعیتی بر
تغییرات برابری جنسیتی در کشور پرداخته شده است .هر چند جا داشت که در کنار حرکات
جمعیتی ،به تأثیر متغیرهای ترکیب جمعیتی و اثرشان بر برابری جنسیتی نیز پرداخته میشد ،به
دلیل طوتنی نشدن حجم مقاله ،این کار در مقاله مستقل دیگری توسط نویسندگان همین مقاله
1

ارائه گردیده است .

 - 1آقایاری هیر ،توکل فاطمه گالبی و م هدی شفیعی زازلی (  " .)1396مطالعاۀ تاأثیر تحاوتت جمعیتای بار براباری
جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت) " زن در توسعه و سياست ،دورۀ  ،15شمارۀ .383- 401 :3
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نمودار  .1گذار جمعيت شناختی و برابری جنسيتی
م أخذ :برگرفته (و تلخیص) از دایسون.69 :2001 ،

در کنار رویکرد علی دایسون ،نظریات تکمیلی دیگری هستند که میتوانند به توسعۀ نظری
مباحث مقالۀ حاضر کمک نمایند .از جملۀ آنها میتوان به نظرات مالهوترا  1اشاره کرد .مالهوترا
( ) 2012معتقد است که یکی از عوامل جمعیتی مهم و مؤثر بر کاهش نابرابری جنسیتی را میتوان
کاهش باروری در نظر گرفت .هر چند خود باروری تحت تأثیر شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و هنجاری قرار میگیرد و به نظر او نظامهای خانوادگی ،خویشاوندی و ازدواج ،نظام آموزشی و
اقتصادی ،دولت و نهادهای بین المللی ،چارچوبهای قانونی و سیاسی و هنجارهای اجتماعی در
استفاده زنان از وسایل پیشگیری از بارداری و کاهش باروری مؤثر هستند ،با این حال وقتی کاهش
باروری اتفاق بیافتد ،زمینۀ مساعدی را برای مشارکت زنان در عرصههای عمومی اجتماعی و در
نتیجه توانمندشدن آنها فراهم میسازد.
به نظر مالهوترا ،از قرن گذشته تغییرات عماده ای در الگاوی بااروری زناان و رفتارهاای
پیشگیری از بارداری صورت گرفته است .به طور کلی زنان به وساایل پیشاگیری از باارداری
دسترسی بیشتری پیدا کرده و کنترل زاد و ولد موجب کوچکترشدن خانوادهها شاده اسات.
کاهش باروری موجب تغییرات گسترده ای در مشارکت زنان در نیاروی کاار ،افازایش آزادی
جنسی ،تغییر در روابط ازدواج و تغییرات هنجاری در نقش مادری شده است .این تغییر یا به
بیان بهتر کاهش باروری ،افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و موقعیتهای دیگر اجتماعی را

1- M alhotra
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در پی داشته است .از نظر م الهوترا ترکیب کاهش بااروری و کااهش مارگ و میار باه هماراه
افزایش امید به زندگی بدین معنی است که زنان به احتمال زیاد نصف یا سه چهاارم از عمار
خود را به کارهای دیگری ،غیر از آوردن فرزند و پرورش آنها  ،صرف میکنند .هنگاامی کاه
تغییرات جمعیت شناختی مانند کنترل باروری و افزایش امیاد باه زنادگی باا توساعه و رشاد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نوسازی و تغییرات آموزشی همراه باشد ،باعث ایجااد انگیازه و
آمادهکردن زنان به عنوان شرکتکنندگان و بازیگران در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی می -
شود .بدین ترتیب کم و کیف گذار و تحوتت جمعیتی میتواند کام و کیاف تغییار در نظاام
جنسیتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد (همان.)10 :

در پایان مباحث نظری تزم است به رویکردهای فمینیستی ،به عنوان مدعی اصلی مباحث
حوز ۀ جنسیت و برابری جنسیتی نیز در ارتباط با تحوتت جمعیتی اشااراتی صاورت گیارد.
2

1

سیمون دوبوار ( ، 1968به نقل از تازی -پرو  )2 :2006 ،در نظریاۀ براباری جنسایتی خاود ،
3

مفهاوم دام ماادری را مطارح کارده اسات کاه نااظر بار رابطاۀ باین جنسایت و متغیرهاای
جمعیتشناختی است .او معتقد است که مادری تأثیر منفی بر کل زندگی یک زن دارد  ،چرا که
یک زن به عنوان مادر نمیتواند خالقیتهای خود را در حوزۀ عمومی نشاان دهاد .بناابراین
ابداع شعار خصوصیسازی خانواده ،نه تنها حوزۀ عمومی  ،بلکه حوزۀ خصوصی را نیز تحت
تسلط مردان قرار داده و زن را مسئول فرزندآوری و تربیت آنها کرده است .این عدم تعاادل
قدرت در خانواده یکی از وجوه نابرابری میان زنان و مردان است .او معتق د است این نابرابری
زادۀ شرایط زنان در زندگی خانوادگی و جامعه است که در ادامه ،خود ایان شارایط ،توساط
خانواده و جامعه بازتولید نیز میشود.
4

فایرستون ( )1970در تالش برای تبیین موانع موجود سر راه برابری جنسیتی ،ضمن اشاره به
عواملی مانند خشونتهای جنسی ،محدودیتهای زنان در مقایسه با مردان ،بزه داری و پرورش
فرزند ،مدعی است که غالبترین و رای ترین مانع به واسطهی بیولوژی تولیدمثل ایجاد میشود .از
نظر وی ،زنان به لحاظ بیولوژیک ضعیفتر از مردان هستند ،لذا مردان همواره بر جامعه مسلط شده
1 - Simone De Beauvoir
2 - Tazi-Preve
3 - M other Trap
4 - Firestone
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و از این ضعف بیولوژیکی سوء استف اده کرده و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت را خلق کرده اند و در
نتیجه زنان به خانهداری و بزه داری محدود شدهاند و مردان فضاهای بیرون از خانه را در اختیار
خود گرفته اند .بنابراین بیولوژی تولیدمثل ،موجب عدم تساوی در توزیع قدرت در خانواده و جامعه
میگردد .فایرستون معتقد است که حمایت و استفاده از بیولوژی تولیدمثل به عنوان یک نهاد ،به
لحاظ سیاسی ،خطرناک است ،زیرا موجب سرکوبی بیشتر زنان میگردد .لذا وی به زنان توصیه
میکند که از آوردن فرزندان بیش از حد خودداری کنند.
در کنار نقش باروری ،همزنین در نظریات فمنیستی ،مهاجرت زنان  ،که میتواند زمیناه و
فرصت جدیدی برای بهبود زندگی زنان و تغییر روابط جنسیتی فراهم کند ،مورد تأکید است.
از نظر آنها مهاجرت می تواند منبع استقالل ،اعتماد به نفس بیشتر و پایگااه اجتمااعی بااتتر
برای زنان باشد .مهاجرت بر روابط جنسیتی به ویژه نقش زنان در خاانواده و اجتمااع تاأثیر
میگذارد .مهاجرت در بسیاری از جنبهها استقالل و قدرت زنان را تقویت میکند .هنگامی که
زنان از جوامع سنتی و شهرهای کوچک به جوامع مدرن و شهرهای بزرگ مهاجرت میکنناد،
با هنجارهای مرتبط با حقوق و فرصتهای زنان آشنا میشوند .اگر آنها باه مشااغل بیرونای
دسترسی داشته باشند ممکن است به منابع مالی نیز دست یابند و همین امر ،عامل اساسای در
استقالل در تصمیمگیری زنان شده و آنها مسئولیت بیشتری در امور خویش و خاانوادهشاان
برعهده خواهند گرفت .طرفداران این دیدگاه از محدودیت تحرک زنان انتقاد مایکنناد و بار
فراهمآمدن زمینه برای تحرک و تصمیم داوطلبانۀ خود زنان برای این کار ،بسیار تأکید دارناد
(محمودیان  ،رازقی نصرآباد و کارگر شورکی .)57 :1388 ،
1

تیتموس ( )1963نیز در زمینۀ تأثیر ات ناشی از گذار جمعیتشناختی بر وضاعیت زناان
معتقد است که قبل از این گذار و در شرایط مرگ و میر و باروری بات ،یاک زن معماولی ،باه
دلیل داشتن امید به زندگی پایین از یک طرف و تجرباۀ باارداریهاای متعادد در دورۀ کوتااه
زندگی خود از طرف دیگر ،مجبور بود بخش بزرگی از حیات فعاال خاود را باه باارداری و
پرورش فرزند اختصاص دهد و همین مسئله  ،مجال چندانی برای فعالیت و مشارکت اقتصادی
وی باقی نمی گذاشت .اما در شرایط بعد از گذار ،با توجه به امید به زندگی بات و فرزندآوری
محدود ،زنان تنها بخش کوچکی از حیات خود را مشغول فرزندزایی و فرزندپروری باوده ،و
1- Titmuss
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در صورت تمایل ،میتوانند بخش عمدهای از حیات خود را به مشارکت اقتصادی و ا جتماعی
اختصاص دهند .در نتیجه ،با کوچک شدن بعد خانواده همراه باا افازایش امیاد باه زنادگی،
مسئولیتهای خانگی زنان کاهش یافته و در مقابل ،آنها میتوانند به اماور دیگاری  ،از جملاه
1

اشتغال  ،بگردازند (به نقل از فاین .)143 :1992 ،
در ادامه به شکل خالصه ،به مروری بر ادبیات پژوهشی و تجربی تحقیق پرداخته شده است.
احمدی ( ) 1392در تحقیقی که با هدف بررسی تغییارات صاورت گرفتاه در نگارش باه
نابرابری جنسیتی ناشی از گذار جمعیت شناختی انجام داده ،سعی کرده تا رابطۀ بین تحوتت
جمعیتی و نگرش های جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد .او با استفاده از یک مطالعۀ مقطعی،
کشورهایی که پیمایش جهانی سنجش نگرشها در سال  2005در آنها انجام شده اسات (کاه
شامل  52کشور می باشد) را به عنوان نمونه انتخاب و طی بررسیهاای خاود باه ایان نتیجاه
رسیده که نگرش نسبت باه ناابرابری جنسایتی در ایان کشاورها بار حساب مراحال گاذار
جمعیتشنا ختی متفاوت است .کشورهای مالی ،زامبیا ،هند و عراق که گذار جمعیتشاناختی
خود را تازه شروع کرده اند نگرش کمتر منفی نسبت به نابرابری جنسیتی دارند .در مقابال در
کشورهایی مانند سوئد ،فنالند و فرانسه ،که گذار جمعیت شناختی اول خود را کامل کرده اند،
نگرش منفیتری ن سبت به نابرابری جنسیتی وجود دارد .کشورهای ترکیاه ،برزیال ،آفریقاای
جنوبی و اندونزی که در سالهای اخیر در حال تکمیل گذار جمعیتای خاود هساتند ،نگارش
نسبت به نابرابری جنسیتی در آنها ،در وضعیت بینابینی قرار داشته است.
محمودیان و همکاران ( )1388در مطالعه ای که با استفاده از روش کیفی (از نوع اسنادی و
مصاحبۀ عمیق) و در میان زنان مهاجر تحصیلکرده در شهر تهران انجام داده اند ،به نتای زیر دست
یافته اند .انگیزۀ مهاجرت زنان ،جستجوی کار و دستیابی به شغل بهتر است .در مجموع تجربۀ
زندگی زنان مهاجر در تهران مشتمل بر احساس توانمن دی و استقالل اقتصادی و اجتماعی بیشتر،
افزایش سطب آگاهی ،افزایش حق انتخاب ،همزنین تبعی

جنسیتی ،تغییر از وضعیت عامل به

قربانی و درگیری در پارادوکسی از محرومیت و مطلوبیت است .همزنین زنان مهاجر تمایلی به از
دست دادن استقالل که در محل مهاجرت به دست آورده بودند  ،نداشته اند.

1- Fine
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آلوز  ،کانگی و مارتین ( )2013در مقاله ای روند کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش ،بازار
کار ،بهداشت و عرصههای تصمیمگیری در آمریکای تتاین و کشاورهای کارائیاب در فاصالۀ
سالهای  1950تا  2010میالدی را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها به این نتیجه دست یافتناد
که :با کاهش نرخ زاد و ولد ،بعد خانواده در این منطقه کاهشیافته تحرک اجتماعی و فضایی
برای زنان بیشتر شده افزایش مهاجرت پنجارۀ فرصاتی را بارای زناان باه ارمغاان آورده و
همزنین ،به عنوان گامی به سوی برابری جنسیتی  ،حق رأی برای آنها در پی داشته است که
نشان از افزایش قدرت زنان در مسائل سیاسی دارد.
مکنای  )2005( 2در مقاله ای با استفاده از گزارشهای سازمان ملل به بررسی ارتبااط باین
نتای گذار جمعیت شناختی برای زنان ،دختران و برابری جنسیتی در فاصلۀ سالهای  1950تا
 2000میالدی در میان کشورهای در حال توسعه پردا خته است .وی نشان داد که در دورۀ مورد
بررسی ،امید به زندگی برای این کشورها افزایش و باروری کل کاهش یافتاه اسات .براسااس
یافتهها ،یک رابطهی منفی بین باروری و برابری جنسیتی مشاهده شده است .کاهش باروری در
این مناطق بدین معنی است که باروری و فرزندپروری بخش بسیار کمی از زندگی زنان را در
بر میگیرد و آنها آزادی و وقت بیشتری برای پرداختن باه فعالیاتهاایی (مانناد آماوزش و
اشتغال در بخش رسمی اقتصاد) پیدا کردهاند که در گذشته امکان کمتری برای آنها داشتند.
3

اوته و برنهارت ( ) 2008در بررسی رابطۀ بین باروری و برابری جنسیتی در ساوئد ،باا
استفاده از دادههای سرشماری سالهای  1900تا  2005به روش تحلیل ثانویه باه ایان نتیجاه
رسیده اند که استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در دورۀ مورد بررسی موجاب شاده کاه
میزان موالید از سال  1960به بعد به صورت چشمگیری کاهش یابد .در نتیجه با کنترل باروری
و کاهش موالید و همزنین افزایش امید به زندگی ،جمعیت سوئد به سمت سالمندی حرکات
کرده است .این شرایط باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده و باعث افزایش مشارکت زنان در
بخش آموزش ،نیروی کار و دیگر بخشهای جامعه شده است.
4

الدر و اشمیت ( ) 2004ضمن پرداختن به روند اشتغال جهانی زنان ،رابطۀ بین باروری و
1- Alves, Cavnghi, and M artine
2- M cnay
3- Olah and Bernhardt
4- Elder and Schmidt
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اشتغال زنان را در دو سال  1995و  2000مورد بررسی قرار داده اند .این مطالعه نشان داد که
باروری در همۀ دنیا بین سالهای  1995و  2000کاهش یافته و این کاهش در بیشتر موارد باا
افزایش مشارکت اقتصادی زنان همراه بوده است .در مجموع بر اساس نتاای ایان مطالعاه ،در
بیشتر کشورهای مورد بررسی ،کاهش نرخ باروری موجبات افزایش معناادار میازان مشاارکت
اقتصادی زنان را فراهم آورده است.
در مطالعۀ حاضر ،با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ تجربی ،از بین حرکات جمعیتی ،میزان
باروری کل ،امید به زندگی زنان و میزان خ ام مهاجرت به عنوان متغیرهای مساتقل اساتخراج
شده که تأثیر مستقیم هر یک از این متغیرها بر روی متغیر وابسته (شاخص برابری جنسیتی) در
دورۀ زمانی  1335- 90بررسی شده است .از آن جایی کاه هار ساه مؤلفاۀ حرکات جمعیات
میتوانند با ساختار سنی جمعیت در ارتباط باشند ،مدل تحلیلی تحقیق حاضر ،با حضور ساه
مؤلفۀ اصلی حرکت جمعیتی  ،به همراه ساختار سنی جمعیت (همان درصد جمعیات زیار 15
سال که از آن تعبیر به جوانی جمعیت نیز میشود) ،باه عناوان متغیرهاای مساتقل و براباری
جنسیتی به عنوان متغیر وابسته ،در قالب نمودار شماره  2قابل ارائه میباشد:

نمودار  .2مدل تحليلی تحقيق

بر اساس مدل تحلیلی تحقیق ،میتوان گفت تغییرات صورتگرفته در مؤلفههاای حرکات
جمعیتی در دورۀ مورد بررسی  ،میتوانند با تغییرات صورتگرفته در شاخص برابری جنسیتی
در همان دوره در رابطه باشند .ناگفته پیدا است که دستیابی به این هدف ،با اتخاذ رویکاردی
طولی (مبتنی بر تحلیل سریهای زمانی) میسر است.
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روش تحقيق و دادهها
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش تحلیل ثانویه دادهها صورت گرفته
است .تزم به یادآوری است که سطب تحلیل مطالعۀ حاضر ملی (کشور ایران) بوده و ارتباط بین
روندهای جمعیتی و جنسیتی با مدلهای سری زمانی با استفاده از دادههای در دسترس در فاصلۀ
سالهای  1335تا  1390هجری شمسی و با بهرهگیری از نرمافزار  SPSS.20مورد تحلیل قرار گرفته
است .برای سنجش روابط دومتغیره ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی روابط
چندمتغیره از مدلهای سری زمانی بهره گرفته شده است.
سری زمانی مجموعه ای از دادههای آماری است که در فواصال زماانی مسااوی و منظمای
جمع آوری و ارائه شده باشند .روشهای آماری که این گونه دادههای آماری را ماورد اساتفاده
قرار می دهند روشهای تحلیل سریهای زمانی نامیده میشوند .در این مدلها سعی مایشاود
متغیر وابسته ،در کنار تأثیر سایر متغیرها ،با استفاده از اطالعات موجاود در مقاادیر گذشاته و
فعلی خود متغیر وابسته نیز  ،پیش بینی و مدلسازی شود.
مدلهای سری زمانی دارای انواع مختلف یک متغیره و چندمتغیره ،همبسته و نااهمبساته،

ایستا و ناایستا هستند .مدلسازی با استفاده از تحلیل سریهای زمانی به چند روش انجام می -
1

شود که یکی از این روشها ،روش آریما یا مدل جانگ -باکس است که به آن مادل ()p, d, q
نیز گفته میشود .در مدلهای آریما p ،مربوط به تعداد مقادیر خود -همبستگی  d ،2مرباوط باه
تعداد مقادیر تفاضلی و  qمربوط به تعداد مقادیر میانگین متحرک می باشد .این نوع تحلیال در
چند مرحله انجام میشود .در مرحلاۀ اول مقاادیر اولیاه بارای  q ، d ، pباا اساتفاده از تواباع
خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی  3تعیاین مای شاوند .باا بررسای تواباع (نمودارهاای)

خودهمبستگی و خودهمبستگی ج زئی و اجزای آن ،دید کلی در ماورد وجاود ساری زماانی
دارای روند و ویژگیهای آن بدست میآید .این دید کلی معموتً مبنای انتخاب مادل مناساب
می باشد .سگس در مرحلۀ دوم بررسی میشود که آیا مقاادیر  pو  qمایتوانناد در مادل بااقی
بمانند یا باید از آن خارج شوند .در مرحلۀ سوم ب ررسی می شود کاه آیاا مقاادیر بااقی ماناده
(خطای باقی مانده) تصادفی و دارای توزیع نرمال است یا خیر که توزیع تصادفی بیقیماندههاا
4

نشان از مدل دارای برازش مناسب است (گارسون .)2003 ،

1- Ljung-box
)2 - Autoregression Functions (ACF
)3- Partial Autocorrelation Functions (PACF
4- Garson
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براساس آنزه معمول است ،جهت ایجاد شاخص برابری جنسیتی ،معرفهایی از چهار حوزۀ
بهداشت /سالمت ،آموزش ،اشتغال و سهم زنان در امور اداری/سیاسی در نظر گرفته میشود (برنامۀ
توسعۀ سازمان ملل و مالیک .) 2014 ،با این حال ،در تحقیق حاضر به دلیل عدم دسترسی به دادهها
و اطالعات مورد نیاز برای تمام سنوات مورد بررسی ،از حوزۀ بهداشت/سالمت در ایجاد شاخص
برا بری جنسیتی چشم پوشی شده و در بعد امور اداری/سیاسی نیز تنها به نسبت کارکنان زن دولت
به عنوان تنها معرف در دسترس اکتفا شده است .گرچه این امر میتواند مقایسه شاخص مذکور با
شاخص های مشابه دیگر را تا حد زیادی ناممکن سازد ،با توجه به هدف تبیینی تحقیق حاضر،
نقصان چندانی در تحلیلهای آماری وارد نخواهد کرد .هر چند شرایط ایدهآل این بود کاه در
صورت دسترسی به دادههای کامل ،همۀ ابعاد به شکل کامل در شااخص ایجادشاده مانعکس
می شدند ،شاخص مورد استفاده دستکم در دو حوزۀ آموزش و اشتغال میتواند منعکسکنندۀ
تجارب زنان در مقایسه با مردان باشد.
برای عملیاتی کردن بُعد آموزشی شاخص برابری جنسیتی از چهار معرف نسبت جنسی
دورۀ ابتدایی ،نسبت جنسی دورۀ راهنمایی ،نسبت جنسای دانشاجویان و نسابت جنسای باا
سوادی کل استفاده شده است .توضیب این که چون در تحقیق حاضر تأکید بر تجربۀ زناان در
مقایسه با مرد ان مورد نظر بوده ،به همین دلیل در تمامی موارد ،عکس نسابت جنسای (یعنای
تقسیم زنان بر مردان) محاسبه و استفاده شده است.
برای بُعد اقتصادی نیز از دو معرف ،نسبت برتری  1اشتغال و نسبت برتاری بیکااری (باه
صورت کدبندی معکوس) کمک گرفته شده است .معموتً در مباحث آمااری عادد حاصال از
تقسیم دو نسبت به یکدیگر را نسبت برتری میگویند .به عنوان مثال نسبت اشتغال زناان بار
نسبت اشتغال مردان را نسبت برتری اشتغال زنان میتوان نام گذاشت که عمالً تجربه زنان را
نسبت به مردان در زمینۀ اشتغال نشان می دهد .در عمل با این نسبتها میتوان تجربۀ دو گروه
در زمینۀ خاصی را نسبت به هم مقایسه کرد .همزنین برای بُعد سیاسی باه خااطر در دسات
نبودن آمارهای دقیق در طی سالهای مورد بررسی ،فقط از معرف نسبت جنسی (زن به مارد)
کارکنان دولت استفاده شده است.

 ، Odds Ratio - 1که در مباحث آماری عدد حاصل از تقسیم دو نسبت به یکدیگر است.
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برای ایجاد شاخص برابری جنسیتی ابتدا نسبتهای جنسی یا برتری مر بوط باه تجاارب
گفتهشده در حوزههای اقتصاد و اشتغال (تجارب آموزشای و شاغلی زنهاا در برابار مردهاا)
محاسبه و در ادامه نمرات استاندارد جملگی این نسبتها مورد محاسبه قرار گرفته اسات .در
ادامه با ترکیب (میانگیری) نمرات اساتاندارد ماذکور شااخص براباری جنسایتی در ساطب
فاصله ای ایجاد شده است.
عوامل سهگانۀ حرکت جمعیتی ،شامل میزان باروری کل ،امید به زندگی زنان و میزان خام
مهاجرت ،به عنوان متغیرهاای مساتقل تحقیاق در نظار گرفتاه شاده اناد .همزناین براسااس
پیشنهادات موجود در ادبیات پژوهشی ،یک متغر به عنوان معرفی برای ساختار سنی جمعیت
(درصد جمعیت زیر  15سال) جهت کنترل اثیر مداخله ای آن  ،به همراه متغیرهای مستقل اصلی
در تحلیلها وارد شده است .ساختار سنی جمعیت میتواند با هر سه عامل حرکت جمعیتی در
ارتباط باشد و به همین دلیل حضور آن در مدلها تا حد زیادی اجتنابناپذیر بوده است.
منابع دادههای مورد استفاده شامل منابع اطالعاتی متعددی بوده است .در زمیناۀ اطالعاات
مربوط به میزان باروری کل برای دورۀ زمانی  1351- 85از برآوردهای صاورتگرفتاه توساط
عباسی شوازی و مک دونالد و حسینی چاوشی ( )52 :2009و برای سالهای قبل و بعد از آن
2

1

از برآوردهای جمعیتی سازمان ملل متحد ( ) 2012تحت عنوان دورنمای جمعیتی دنیا  ،و در
مورد شاخص امید به زندگی زنان از برآوردهای جمعیتی بخش جمعیت سازمان ملل ()2008
استفاده شده است.
تزم به ذکر است که با توجه به اطالعات موجود در کشور تعادیلهاای بسایار جزئای در
اطالعات برخی سالها در مورد باروری در نظر گرفته شده است ،به ایان معنای کاه هرچناد
براساس پیشبینی های جمعیتی سازمان ملل میزان باروری کل در ایران در حدود  1/9فرزند به
طور متوسط در نظر گرفته شده ،ولی بر اساس آخرین برآوردهای موجود در کشور برای سال
( 1388معاونت آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور )1389 ،این میزان در حدود 1/8
برآورد شده است .از همین رو و با توجه به تغییرات بسیار اندک شاخص باروری کل در طول
دو سال ،همان میزان برای سال  1390در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
1 - United Nations
2 - World Population Prospects

 82دوفصلنامه مطالعات جمعیت ی ،دوره ،3شماره ،1بهار و تابستان 1396

در سایر موارد (از جملاه میازان خاام مهااجرت ،نسابت جمعیات زیار  15ساال و نیاز
معرفهای برابری جنسیتی در حوزۀ آموزش ،اشتغال و نسبت کارمندان زن دولت) از اطالعات
ارائه شده مرکز آمار ایران (شامل اطالعات سریهای زمانی جمعیتی اطالعات سرشماریهای
عمومی نفوس و مسکن سالهای  1335تا  1390و سالنامههای آماری سالهای مختلاف) بهاره
گرفته شده است .اطالعات عمدتاً بر اساس مقاادیر سااتنه از ساال  1335تاا ساال  1390در
تحلیل ها واردشده و در صورت عدم وجاود اطالعاات سااتنه ،ایان اطالعاات باا اساتفاده از
اطالعات مقطعی (سرشماریهای  )1335- 90به شکل درونیابی خطی برآورد شده است.

یافتهها
جدول  1آمارههای توصیفی مت غیرهای اصلی تحقیق را ارائه کرده است .بر اساس اطالعات این
جدول ،میانگین شاخص برابری جنسیتی در دورۀ مورد بررسی در حدود  1/58بوده که در کمترین
سطب خود مربوط به سال ابتدایی دوره ،یعنی ( 1335در حدود صفر) و بیشترین سطب آن مربوط
به سال ( 1390در حدود  )3/08بوده است .شاخص نهایی برابری جنسیتی به نحوی بازتوزیع شده
تا حد پایین نمرات این شاخص در حدود صفر باشد  .1اطالعات توصیفی متغیرهای مربوط به
برابری جنسیتی نیز در جدول  1ارائه شده است که عموماً ارقام کمینه بیشتر برای سالهای ابتدایی
دوره و ارقام بیشینه بیشتر برای سالهای پایانی دوره مشاهده شده اند .جهت جلوگیری از طوتنیتر
شدن مقاله ،از توضیحات مربوط به تکتک این متغیرها اجتناب شده است.
میزان باروری کل در بیشترین حد خود در سال  1363در حدود  6/96فرزناد باوده و در
پایینترین سطب خود در سال  1390در حدود  1/8فرزند مشاهده شده است .متوسط باروری
برای دورۀ مورد بررسی در حدود  5/35برآورد شدهاست .همزنین امید به زندگی زنان در کمترین
حد خود در حدود  39/83سال مربوط به سال  1335و در بیشترین حالت در حدود  74/6سال در
سال آخر دورۀ مورد بررسی ( ) 1390مشاهده شده است .متوسط امید به زندگی در بدو تولد برای
دورۀ مورد بررسی در حدود  60/3سال برآورد شده است .میزان خام مهااجرت (درصاد کال
جابهجاییها) در کمترین سطب خود در حدود  4/4درصد مربوط به سال  1385و در بیشترین
سطب آن حدود  12/6درصد در سال  1365بوده است .درصد جمعیت زیر  15سال در کمترین و
 - 1باید توجه داشت که نمرات استاندارد در شرایط واقعی دارای نمرات منفی نیز هستند.
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بیشترین حد خود به ترتیب در حدود  23/4درصد در سال  1390و  46/1درصد برای سال 1345
مشاهده شده است .متوسط این نسبت برای کل دوره در حدود  40/1درصد بوده است.
جدول  .1آماره های توصيفی مربوط به متغيرهای وابسته و مستقل تحقيق ()1335- 90
کمينه
نسبت جنسی دانش آموزان ابتدایی (زن به مرد)

0 /935 0 /381

0 /68

نسبت جنسی دانش آموزان راهنمایی (زن به مرد) 0 /870 0 /393

0 /64

0 /150

1 /37

0 /48

0 /341

0 /876 0 /324

0 /64

0 /181

نسبت برتری اشتغال (زن به مرد)

0 /860

1 /0

0 /92

0 /041

نسبت برتری بیکاری (زن به مرد) ( )-

1 /02

2 /16

1 /69

0 /295

نسبت جنسی کارکنان زن دولت (زن به مرد)

0 /507 0 /073

0 /31

0 /146

0/000

3/08

1/58

1

میزان باروری کل

1 /8

6 /96

5 /35

2 /041

امید به زندگی زنان (سال)

39 /8

74 /6

60 /3

11

میزان خام مهاجرت (درصد)

4 /4

12 /6

7 /18

2 /4

جوانی جمعیت (درصد جمعیت زیر  15سال)

23 /4

46 /1

40 /12

7 /3

ابعاد و شاخص کل نسبت جنسی باسوادی کل (زن به مرد)

شاخص کل برابری جنسيتی

متغیرهای
مستقل

دوره استاندارد
0 /207

نسبت جنسی دانشجویان (زن به مرد)

برابری جنسیتی

بيشينه

ميانگين انحراف

0 /094

بررسی روابط دومتغیره با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،حاکی از هم بستگی بسیار
بات و مستقیم بین امید به زندگی زناان و شااخص براباری جنسایتی ()r=0.987, p=0.000
همبستگی معکوس و قوی بین نرخ باروری کال ( )r= -0.834, p=0.000و جاوانی جمعیات
( )r= -0.742, p=0.000با برابری جنسیتی  ،و عدم همبستگی معنادار میزان خام مهااجرت و
شاخص برابری ج نسیتی ( )r= 0.017, p=0.903در دورۀ مورد بررسی است.
البته باید اذعان داشت که این ضرایب با توجه به سری های زمانی مورد استفاده و
عدم استقالل مشاهدات چندان قابل اتکا نیستند و به همین دلیل از توضیحات بیشتر
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تحلیل سری ها ی

در مورد این روابط خودداری و بررسی ارتباط بین متغیرها به نتای

زمانی در بخش بعدی موکول شده است .وجود خودهمبستگی بین مقادیر سری زمانی
معمو ت ً ضرایب همبستگی و رگرسیونی معمولی را با خطاهای بسیاری مواجه می کند
که در عمل استفاده از آن ها برای اهداف استنباطی در بررسی سری های زمانی چندان
موضوعیت نخواهد داشت.
نتایج تحليل سریهای زمانی
برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهاای اصالی حرکات جمعیتای (درکناار درصاد جمعیات
زیر  15سال) در دورۀ زماانی ماورد نظار ،از تحلیال ساری زماانی اساتفاده شاده اسات .باا
توجاه باه الگاوی خودهمبساتگی و خودهمبسااتگی جزئای مقاادیر ساری ،در نهایات ماادل
آریمای ( pبرابر  d ، 0برابر  ، 1و  qبرابر  )0به عنوان مناسبترین مادل بارای تحلیال ساری -
های زمانی برابری جنسایتی باا اساتفاده از متغیرهاای مساتقل تحقیاق انتخااب شاده اسات.
اطالعات مربوط به بارازش و کفایات مادل آریماای نهاایی (بخاش دوم جادول  ، )2خطاای
2

1

جذر میانگین مربعات در حدود  ، 0/032میانگین مطلاق درصاد خطاا مادل  4/35و مقادار
آماره جاناگ -بااکس در حادود  13/25باا درجاه آزادی  18و ساطب معنااداری ( 0/776کاه
سطب معنااداری ایان آمااره بارای یاک مادل باا بارازش مناساب بااتی  0/05بایاد باشاد)،
3

شاخص اطالعاتی بهنجار بیزی در حدود  - 6/59به هماراه ساایر معیارهاای بارازش مادل،
عمدتاً نشان از کفایت و برازش مناسب مدل آریمای نهایی دارد.
بخش اول جدول  2برآورد ضرایب تأثیر رگرسیونی بر اساس مدل سری زمانی ،معناداری
آن ها و اطالعات تکمیلی مدل آریمای نهایی بارازش شاده را ارائاه کارده اسات .بار اسااس
اطالعات این جدول ،از مجموع چهار متغیر مورد استفاده در تحلیلها ،سه مورد از آنها (شامل
امید به زندگی زنان ،درصد جمیعت زیر  15سال و نرخ خام مهاجرت) در مدل نهایی به عنوان
متغیرهای دارای تأثیر ات معنادار شناسایی شده و متغیر باروری کل باا کنتارل اثار ساه متغیار
یادشده ،تأثیر معناداری بر برابری جنسیتی نداشته است .ارزیابی مادلهاای جاایگزین بادون
)1 - Root M ean Square Error (RM SE
2 - M ean Absolute Percentage Error
3 - Normalized Bayesian Information Criteria
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حضور ساختار سنی نیز نشان داد ،که متغیر باروری کل با کنترل اثر دو مؤلفۀ حرکت جمعیتی
دیگر در مدل ،اثر معناداری بر برابری جنسیتی ندارد.
1

بر اساس اطالعات جدول  ، 2میزان ضریب تبیاین ایساتای ( )0/517مادل نهاایی نشاان
می دهد که سه متغ یر مذکور در مجموع توانسته اند نزدیک باه  52درصاد از واریاانس براباری
جنسیتی در دورۀ مورد بررسی را تبیین نمایند .ضریب تبیین ساده ( )0/999در جدول شماره 3
تنها برای مقایسه ارائهشده و چنانکه قبالً نیز گفته شد ،به دلیل عادم اساتقالل مشااهدات در
دادههای از نوع سری زمانی ،چندان قابل اعتماد نیست.
بر اساس ضرایب رگرسیونی مدل آریمای نهایی ،هر واحد افزایش در امید به زندگی زنان
(برحسب سال) میتواند شاخص برابری جنسیتی را با ضریب  0/048افزایش دهد .بر اساس
آمارۀ  tو سطب معناداری مربوطه ( ،)t=2.23, Sig.= 0.030میتوان گفت که اف زایش در امیاد
به زندگی زنان به شکل معناداری افزایش سطب براباری جنسایتی در دورۀ ماورد بررسای را
موجب شده است.
جدول  .2پارامترهای مدل آریمای نهایی ( )0 1 0برابری جنسيتی

ضرایب ضرایب تأثیر انحراف معیار
برآورد
تأثیر استاندارد

آماره
t

معناداری

ضریب ثابت

0/013

0/013

0/016

0/840

0/405

امید به زندگی زنان

0/048

0/531

0/022

2/226

0/030

0/099

- 5/037

0/001

0/013

6/764

0/001

جوانی جمعیت (درصد
جمعیت زیر  15سال)

میزان خام مهاجرت

- 0/325 - 0/044
0/085

0/205

شاخص های برازش مدل آریمای نهایی
ضریب تبیین

0/999

میانگین مطلق درصد خطا

4/346

ضریب تبیین ایستا

0/517

معیار اطالعات بیزی نرمال

- 6/587

خطای جذر میانگین مربعات

0/032

سطب معناداری آماره جانگ -باکس 0/776

1- Stationary R-square
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جوانی جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص برابری جنسیتی در دوره مورد بررسی
داشته است .هر واحد افزایش در درصد جمعیت زیر  15سال  ،شاخص برابری جنسیتی را با
ضریب  0/044کاهش می دهد .بر اساس آماره  tو سطب معناداری مربوطه ( =t=-5.037, Sig.

 ،)0.000این تأثیر در سطب بسیار باتیی به لحاظ آماری معنادار است .به عبارت دیگر ،هر چه
نسبت یا درصد جمعیت زیر  15سال کاهش یابد موجبات افزایش شاخص بر ابری جنسیتی را
فراهم خواهد آورد.
میزان خام مهاجرت با ضریب تاأثیر  ،)t= 6/764, Sig.= 0.000( 0/085تاأثیر مساتقیم و
معناداری بر شاخص کل برابری جنسیتی داشته است .با افزایش یاک واحادی میازان خاام
مهاجرت (به درصد) شاخص کل برابری جنسیتی باا ضاریب  0/085و باه شاکل معنااداری
افزایش پیدا میکند .به عبارت دیگر میتوان گفت که هر چه میزان جاباه جاایی جمعیات در
حالت کلی بیشتر باشد ،شاخص برابری جنسیتی به شکل مثبتی به این جا به جاییها واکنش
نشان می دهد.
دقت در ضرایب استاندارد رگرسیونی مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق نشان میدهد
ک ه در بین سه متغیر اصلی ،مهمترین اثر مربوط باه امیاد زنادگی زناان باا بااتترین ضاریب
استاندارد ( )0/531است .از نظر اهمیت تأثیرگذاری ،جوانی جمعیات باا ضاریب اساتاندارد
 - 0/325و میزان خام مهاجرت با ضریب استاندارد  0/205در رتبه های بعدی قرار گرفتهاند.
ارزیابی نهایی مدل نشان می دهد که در کنار معیارهای برازش مدل که قبالً به آنهاا اشااره
شد ،ضرایب خودهمبستگی مرتبههای مختلف در مدل نهایی ،جملگی مابین حادود اطمیناان
(بات و پایین) مربوطه قرار میگیرند و عمال دادهها در مدل نهایی از حالت ایستایی قابل قبولی
برخوردار میباشند (ب ه دلیل کمبود فضا نمودار مربوطه ارائه نشده اسات) .همزناین مقایساه
نمودارهای مربوط به مقادیر مشاهده شده با مقادیر پیشبینیشدۀ شاخص برابری جنسیتی در
مدل نهایی برای دورۀ مورد بررسی (نمودار  ،) 3حاکی از تطابق بسیار بااتی مقاادیر مشااهده
شده و برآوردشده توسط مدل نهایی است .مطابقت باتی مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده
برابری جنسیتی به این معنی است که مدل نهایی انتخابی توانسته در حد قابل قبولی نوسانات
موجود در برابری جنسیتی را تشخیص دهد.
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نمودار .3مقادیر مشاهده و پيشبينی شده به همراه حدود اطمينان برآورد برابری جنسيتی (مدل آریمای نهایی)

بحث و نتيجهگيری
اگر چه تحوتت جمعیتی خود تحت تأثیر عوامال عدیادۀ دیگاری هساتند ،ولای خاود ایان
تحوتت متقابالً میتوانن د بر بسیاری از پدیدههای دیگر اجتمااعی -اقتصاادی تاأثیر بگذارناد.
کاهش مرگ و میر و تحوتت بعدی جمعیتی مرتبط با آن که در نهایت با کاهش بااروری نیاز
همراه میشود ،تبعات اجتماعی بسیاری برجای میگذارد که یکی از آنها را بایستی در حوزۀ
مسائل جنسیتی شناسایی کرد (دایسون .)2010 ،ترکیب کاهش مرگ و میر ( افازایش امیاد باه
زندگی) و کاهش باروری (بخوانید ،تعداد فرزندان کم برای هر زن در طول دورۀ باروری) ،به
معنی اوقات فراغت بیشتر و فرصتهای مناسب برای زنان جامعاه اسات کاه بتوانناد از ایان
فرصت ها جهت باتبردن سطب سرمایه انسانی ،مشارکت اجتماعی و در یک کالم ،توانمندکردن
خود بهره ببرند (مالهوترا .)2012 ،چنانکه دایسون ( ) 178 :2010نیز به درستی نتیجه گیاری
ک رده ،تأثیرات ناشی از گذار جمعیت شناختی در زندگی دختران و زنان بدون شاک تاأثیرت
مثبتی است ،هرچند همۀ این تأثیرات شکل ملموس و مستقیم نیز نداشته باشند (مکنای:2005 ،
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 .) 115به هر ترتیب ،تحوتت جمعیتی (دست کم در زمینۀ حرکات جمعیات) مایتواناد آثاار
مثبتی را در مجموعه تجارب عمومی زنان در جامعه در پی داشته باشد.
میتوان گفت که کاهش مرگ و میر ،بنابر یافتههای تحقیق حاضر در دورۀ مورد بررسی ،اثرات
مثبتی در زندگی زنان ایرانی در زمینۀ مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی داشته است و تداوم افزایش
امید به زندگی در آینده نیز به احتمال زیاد خواهد توانست در این زمینه همزنان به بهبود شرایط زنان
کمک کند .از آنجایی که مرحلۀ پایانی گذار جمعیتشناختی اول معموتً به سالمندی جمعیت منتهی
میشود و خود سالمندی هم عمدتاً پدیدهای زنانه محسوب می شود ،چه بسا حضور پرشمار زنان
بزرگسال و سالمند در جامعه در دهههای بعدی (که به احتمال زیاد ،در مقایسه با نسلهای مشابه قبل
از خود از سطب تحصیالت باتتر و توانمندی بیشتری برخوردار خواهند بود) ،مثل هر کشور دیگری
که تجارب جمعیتی مشابهی را طی کرده باشد ،زنان این سنین را به یکی از نیروهای تأثیرگذار
اجتماعی و سیاسی ( دست کم در رای گیریهای محلی و ملی) تبدیل خواهد کرد.
کاهش نسبت جمعیت زیر  15سال در دورۀ مورد بررسی که خود میتواند ناشی از کاهش
سریع باروری در کشور بوده باشد ،بررسی منافع زیادی برای تغییر شرایط زنان و باترفتن سطب
برابری جنسیتی (به ویژه بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی و مشارکت اقتصادی آنها) در کشور
داشته است .ضمن به فال نیک گرفتن این تأثیر مثبت و قدر دانستن آن ،باید اذعان کرد که کاهش
بیش از حد باروری در طوتنی مدت میتواند تعادل جمعیتی را در جهت کاهش آن بر هم بزند و
به همین دلیل ،نیازمند توجه و سیاستگذاری درست و به موقع و کارشناسی شده است .طبیعی
است حفظ تعادل در این مورد هم مثل همۀ موارد دیگر ،شرط اصلی و اساسای بارای انتفااع
حداکثری از تحوتت جمعیتی به نفع توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است .امر مسلم ،نه
باروری بات (که در چند دهۀ گذشته فشار جمعیتی زیادی را به کشور تحمیل کرده) و نه باروری
پایینتر از سطب جانشینی (که امروزه هراس ناشی از آن ،مجدد تالشهای زیادی را جهت افزایش
این شاخص جمعیتی رقم زده) نمیتواند به عنوان هدف بلندمدت برنامههای توسعه و سیاستهای
جمعیتی قلمداد شود .حفظ باروری در سطب جانشینی میتواند منافع فردی و اجتماعی بسیاری ،که
دستاوردهای حوزۀ تجارب جنسیتی یکی از آنها است ،را برای کشور در پی داشته باشد.
مهاجرت نیز در بسیاری از جنبهها میتواند زمینه را برای استقالل و دسترسی به منابع قدرت و
در مجموع بهبود جایگاه اجتماعی زنان فراهم کند .هرچند این گفته برای زمانی است که خود زنان
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مستقالنه دست به مهاجرت زده باشند ،به هر حال ،حتی وقتی به همراه خانواده و اغلب از روستا به
شهر و یا از شهرهای کوچک به شهرهای بازرگ صاورت مایگیارد (مسائله ای کاه در ماورد
مهاجرتهای موجود در ایران مصداق دارد) ،اگر نه به طور مستقیم ،دست کم به شکل غیرمستقیم
میتواند تجارب زنان را در بسیاری از حوزهها و به ویژه در زمینۀ آموزش ،اشتغال و حضور در
مشاغل دولتی را در جهت مثبت ،تحت تأثیر قرار دهد .در واقع اثر مثبت مهاجرت بر براباری
جنسیتی در ایران را میتوان با همین مکانیسم تأثیرگذاری غیرمستقیم تب یین کرد.
از جمله محدودیتهای اصلی که شاید یکی از مسائل عمده در هر ناوع مطالعاه باه روش
تحلیل ثانوی است ،عدم دسترسی به همۀ دادههای مورد نیاز برای ارزیابی مدلهای نظری یاا
چهارچوبهای مفهومی ارائ ه شده است .در پژوهش حاضر نیز عادم دسترسای باه اطالعاات
مربوط به بعد سو م از شاخص برابری جنسیتی (جایگاه سیاسی زنان در مقایسه با مردان) یکی
از اصلیترین محدودیت های موجود سر راه ایجاد شاخص برابری جنسایتی باوده اسات .در
دستور کار قرار گرفتن جمع آوری اطالعات مربوطه توسط نهادهای متولی دادههای جمعیتای،
دست کم در آینده ،خواهد توانست محدودیتهای این چنینی را مرتفع سازد.
چنان که پیشتر نیز اشاره شد ،مطالعۀ حاضر به روابط سادهشده ای از روابط پیزیدۀ موجود
بین متغیرهای مورد بررسی تمرکز داشته است .بیتردید ،همانند بسیاری از متغیرهای مربوط به
تجارب انسانی و اجتماعی ،ارتباط دوسویه و متقابلی بین بسیاری از این متغیرها مایتاوان در
نظر گرفت ،که متغیرهای مورد بررسی در مطالعۀ حاضر نیز از این قاعدۀ کلی مستثنی نسیتند.
برای مثال ،در ادبیات جمعیتشناختی تأکید عمده ای بر تأثیر برابری جنسیتی بار بسایاری از
متغیرهای حرکت جمعیتی از جمله باروری وجود دارد (مک دونالد  .)2000 ،1در هر حال ،در
مطالعۀ حاضر ،به دلیل این که این قبیل تأثیرات در ادبیات داخلی جمعیتشناختی به حد کافی
مورد توجه قرار گرفته اند ،مطالعۀ حاضر تعامداً ،بیشتر به بررسی نقش فراموششدۀ تحاوتت
جمعیتی در شکل دادن به تجارب اجتماعی و فرهنگی اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،که عمدتاً نشان از تأثیر ات مثبت حرکات جمعیتی اخیار
بر برابری جنسیتی در ایران دارد ،میتوان اذعان کرد که بایستی با اجتناب از اقدامات احساسی
و غیرکارشناسی ،سیاست های کالن جمعیتی حال و آینده را با توجه به جمیع جهات و شمول
1- M cDonald
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همۀ اثرات مثبت و منفی تحوتت جمعیتی تعیین و تدوین کرد .پیشنهادات پژوهشی حاصل از
مطالعۀ حاضر در دو حوزه قابل طرح و پیگیری است .یکی در حوزۀ روششناسای اسات کاه
ناظر بر تأکید بر فراهمآوری دادههای تمام نما است تا از این طریق بتوان شاخص کاملتری از
برابری جنسیتی و منطبق با تعاریف بین المللای باه دسات داد  ،و دومای در حاوز ۀ مطالعاات
جمعیتی و ناظر بر تأکید مؤکد بر این مهم است که در مطالعات جمعیتای باه شناساایی تاأثیر
تحوتت جمعیتی بر تجارب اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیز نیاز مبرمی در کشور و حتی در
سطب بین الملل احساس میشود .با توجه به این که این تأثیرات عمدتاً در کشور ما تا به امروز
نادیده گرفته شده  ،و یا در حد قابل انتظار پرداخته نشده اند ،تزم است در تحقیقات آتی بیشتر
به تأثیر تحوتت جمعیتی بر متغیرهای حوزۀ جامعه و فرهنگ توجه شود.
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