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Abstract
Objective (s): Single child behavior affects very low fertility with negative growth rate and lack of replacement. In this study
was attempted to investigate the prevalence and determinants of single child behavior amongst women living in Fars province,
Iran.
Methods: The present study was conducted using the analysis of the 2016 census micro-data. The statistical population was
comprised of married women having one children. A 2% sample was selected for this second analysis. The individual and
residential characteristics were used as the independent variables.
Results: In all the data for 15076 women were analyzed. Single child was more prevalent among women with higher
education as well as employed women than other their counterparts. The findings suggested that the odds of single child for the
women who were living in an apartment as well as those who were resident in a rented house was more than counterparts.
With increasing overcrowding, the probability of single child increased. Increasing the area of the living places had
significantly reduced the probability of single child.
Conclusion: The best population policy for achieving the higher fertility rate and replacement fertility level is attention to the
housing policy. Continuing the current housing status can may lead to the more prevalence of single child in the province.
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چكيده
مقدمه :تكفرزندی به منزله عاملی در باروری خیلی پایین ،میتواند جمعیت را در آینده با مشکل نرخ رشد منفی و عدم جایگزینی روبرو سازد .در
مطالعه حاضر تالش شد که شیوع و تعیینکنندههای رفتار تكفرزندی در بین زنان استان فارس مطالعه شود.
مواد و روش کار :تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه  2درصد از دادههای خام سرشماری سال  1395انجام شد .جامعه آمااری شاامل
زنان دارای همسر  15-49ساله با حداقل یك فرزند بود که تعداد  15076نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفت .مشخصههای فاردی و ساکونتی باه-
عنوان متغیرهای مستقل استفاده شدند .برای تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  20بهره برد شده است.
یافته ها :احتمال تك فرزندی در بین زنان با تحصیالت دانشگاهی و شاغل بیشتر از زنان با دیگر سطوح تحصیلی و خانهدار بود .سکونت در مناازل
آپارتمانی ،استیجاری و نیز افزایش تعداد خانوارهای ساکن در یك مکان احتمال تكفرزندی را بهطور معنیدار افزایش داده است .افزایش مسااحت
زیربنای واحد مسکونی به کاهش معنیدار در احتمال تكفرزندی انجامیده است.
نتيجه گيری :یکی از سیاستهای الزم جمعیتی برای تحقق باروری باالتر از یكفرزند و رسیدن به باروری سطح جانشاینی در اساتان ،توجاه باه
سیاستهای حوزه مسکن خواهد بود .تداوم روند وضعیت فعلی مسکن میتواند سطح فعلی فرزندآوری استان را به سمت شیوع بیشتر تكفرزنادی
سوق دهد.
کليدواژه :زنان ،تكفرزندی ،وضعیت مسکن ،وضعیت اشتغال ،تحصیالت
کد اخالقIR.YAZD.REC.1399.026 :
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یك از موضوعاتی که در حوزه باروری باهویاهه در وضاعیت کناونی،
یعنی در شرایط باروری زیر سطح جاایگزینی ،حاایز اهمیات اسات
موضوع تكفرزندی است .تكفرزندی و گرایش به داشتن یك فرزند
از آن نظر قابل تأمل است که داشتن یكفرزند به منزله رسایدن باه
باروری خیلی پایین (بااروری کمتار از  1/5فرزناد) در طاول زماان
خواهد بود که جمیعت را در آینده با مشکل نارخ رشاد منفای و در
نهایت کم شدن جمعیت و عدم جایگزینی رو به رو خواهاد سااخت.
باروری زنان در استان فارس در فاصاله ساالهاای  1361تاا 1363
حدود  7فرزند به ازای هر زن بوده است؛ یعنی هر زن ساکن اساتان
فارس بهطور متوسط در اواسط دهه  1360تعداد  7فرزند زنده باه-
دنیا آورده است .رقم فوقالاذکر هماهناب باا روناد کشاوری اسات.
باالترین رقم میزان باروری کل در کشور نیز متعلق به اواساط دهاه
 1360است .پس از سال  1363باا کااهش بااروری در کال کشاور
مواجه بودهایم که این روند نیز در استان فارس مشاهده شده اسات.
میزان باروری کل استان تا اوایل دهاه  1380روناد کاامالک کاهشای
داشته و همسو با تغییرات کشوری در دوره  1381-1379به پایین-
تر از سطح باروری جانشینی یعنی کمتر از  2/1فرزند بارای هار زن
رسید .روند کاهشی باروری در ادامه و برای چندین ساال اسات کاه
آرام شده و در حدود رقم  1/7فرزند به ازای هر زن ثبات پیدا کارده
است .در سالهای اخیر نیز شااهد افازایش بسایار نااچیز در ساطح
باروری بودهایم .در فاصله سالهای  1391تاا  1395میازان بااروری
کل در استان فارس برابر با  1/83فرزند به ازای هر زن گزارش شده
است .میزان فوق برای نقاط شهری و روستایی نیز بهترتیا  1/69و
 2/18فرزند برای هار زن بدسات آماده اسات [ .]1براسااس نتاای
مطالعات قبلی [ ]2تحصیالت و بیکاری از مهمترین عوامل ماثثر بار
قصد تكفرزندی است .افزایش سالهای تحصیل و بیکاری ،افازایش
احتمال قصد تكفرزندی را به همراه خواهد داشت .بهعاالوه ،نشاان
داده شده است [ ]3که تك فرزندی به مثابه راهکااری بارای ایجااد
تعادل مابین شرایط فاردی ،زناشاویی ،خاانوادگی و محیطای افاراد
است .رسانه و الگوهای اجتماعی به همراه آیناده تمامین نشاده و
تعارض زناشویی از عوامل تقویتکنندۀ تكفرزندی در بین زنان شهر
بابل گزارش شده است [ .]4تكفرزندی پیامدهای زیادی در ارتبااط
با سالمت روانی افراد نیز خواهد داشت که از ایان منظار نیاز قابال
تحقیق و بررسی اسات .شاواهد تجربای [ ]5نشاان داده اسات کاه
تكفرزندها معموالک به لحاظ مهاارتهاای زنادگی و توانمنادیهاای
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فردی ،متفاوت از دیگر افرادند و این تفاوت اغل خود را باه صاورت
افراط یا تفریط نشان خواهد داد .البته تكفرزندها باه دلیال فقادان
تماد منافع معموالک از امکانات و رفاه بیشاتری برخوردارناد کاه ایان
خود سب ظهور برخی مممونهای اختصاصی در میان آنها ،مانند
حکمرانای در خااانواده ،خواهاد شااد .هم ناین مطالعااات [ ]6از آن
حکایت دارد که عدم حمایت کافی از زنان و خانواده و نداشتن زمان
کااافی بااهواسااطۀ شاااغل بااودن یااا ادامااه تحصاایل از شاارایط علای
چالشهای پیش روی فرزندآوری هستند .زناان در مواجهاه باا ایان
چالش ها در بستری که مشکالت مالی و مساکن در آن وجاود دارد،
تجربۀ ناخوشایندی از تعداد زیاد اعماای خاانواده و مداخلاۀ فماای
اجتماعی مخاطرهآمیز دارند و نیز هزینههای فرزنادآوری بااال باشاد،
استراتهی تكفرزندی را انتخاب خواهند کرد .محل سکونت ،وضعیت
اشتغال و سطح تحصیلی از دیگر عوامل مثثر بر باروری زنان ایرانای
است که منت از یافتههای سایر مطالعات [ ]8 ،7است.
تحصیالت و وضعیت اشتغال [ ]9از متغیرهای معنیدار است کاه باا
افزایش قدرت زنان بر خانواده به کااهش بااروری آنهاا مایانجاماد.
کیانی در یك مطالعه در بین زنان ساکن اصفهان نتیجه گرفات کاه
اشتغال و تحصیالت در نگرش زنان به بااروری تاأثیر دارد [ .]10در
مطالعاتی دیگر [ ]11 ،12تأثیر ساطح تحصایالت زناان بار کااهش
باروری تأیید شده است .در یك تحقیاق [ ]13کاه اثار اشاتغال بار
باروری بررسی شده نتیجه گرفته شد که زنان شاغل در مقایساه باا
زنان خانهدار زمان بیشتری به فعالیت میپردازند و این باعا مای-
شود تصمیم به فرزندآوری کمتری داشته باشند.
در یك بررسی [ ]14نتیجه گرفته شده است که اشاتغال و داشاتن
تحصیالت عالی در بین زنان در کاهش باروری اثار معنایداری دارد.
در مطالعهای در آلمان [ ]15محققان نتیجاه گرفتناد کاه زناان باا
تحصیالت باالتر در مقایسه با زناان باا تحصایالت پاایینتار تمایال
کمتری باه فرزناد زیااد دارناد .مطالعاهای [ ]16در چنادین کشاور
آسیایی نشان داده اسات کاه نیمای از کال تغییارات بااروری باین
منطقهای توسط متغیرهای زمینهای وضعیت زنان باه ویاهه اشاتغال
زنان قابل تبیین است .هم ناین نشاان داده شاده اسات [ ]17کاه
بحرانهای اقتصادی اغل منجر باه تاأخیر در فرزنادآوری خواهناد
شد .یعنی بین باروری با رکاود و بحاران اقتصاادی رابطاهای منفای
وجود دارد .مطالعهای [ ]18دیگر دریافتاه اسات کاه دسترسای باه
مراقبتهای غیر رسمی احتمال فرزندآوری را افزایش خواهد داد .در
یك مطالعه در بین زنان شهر یزد [ ]19نشان داده شاده کاه تعاداد
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تحلیل دادهها (جدول  )1گویای آن است که بایش از  30درصاد از
زنان مورد بررسی دارای یك فرزند باودهاناد و در مقابال حادود 70
درصد نیز بیش از یك فرزند داشتهاند .این موضوع از غلبه الگاوی 2
فرزند و باالتر در استان فارس حکایت دارد .بهعباارتی الگاوی غالا
فرزندآوری در استان فاارس بایش از یاك فرزناد اسات .حادود 23
درصد از زناان  29-15سااله ،حادود  45درصاد آنهاا  39-30و در
نهایت حدود  32درصاد نموناه  49-40سااله باودهاناد .حادود 71
درصااد زنااان مااورد بررساای ساااکن شااهر و حاادود  29درصااد نیااز
روستانشین بودهاند .حدود  5درصد زنان مهاجر و سایر زناان باومی
استان فارس بهشمار آمدهاند.
یافتهها نشان میدهد که  6/5درصد زنان مورد مطالعه بیسواد و در
مقابل  18/5درصد آنها تحصیالت دانشگاهی داشاتهاناد .حادود 96
درصد زنان فقط با خانوار خود در یك مسکن ساکونت داشاتهاناد و
سایر زنان عاالوه بار خاانوار خاود خانوارهاایی دیگار نیاز در محال
سکونت آنها سکنی گزیدهاند .حدود  9درصد زناان باا خاانوار خاود
ساکن خانههایی با متراژ کمتر از  65کمتار مرباع باوده و در مقابال
حدود  34درصد آنها در خانههایی با متراژ باالتر از  120متر مرباع
سکونت داشتهاند.
نتای بررسی روابط دو متغیری تكفرزندی باا متغیرهاای مساتقل
تحقیق که با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام شد (جادول  )2از
آن حکایت دارد کاه تماامی متغیرهاای مساتقل بار وضاعیت تاك
فرزندی زنان مورد مطالعه ساکن استان فارس تاأثیر آمااری معنای-
داردارند .نسبت تكفرزندی در بین زنان  29-15سااله بیشاتر از دو
گروه سنی دیگر است .حدود  9درصاد از زناان  45-49سااله تاك-
فرزند بودهاند .اگر این گروه سنی را در آخر حیات فرزنادآوری خاود
بهشمار آوریم میتوان نتیجه گرفت که این نسبت از زنان تك فرزند
باقی خواهند ماند .اما نسبت تك فرزندی در بین گروه سنی 29-15
ساله یا زنان جوانان با حدود  62درصد قابل جباران اسات باه ایان
معنا که بیتردید بخشی از تك فرزندی این گاروه سانی از زناان باا
افزایش سان کااهش خواهاد یافات .حادود  53درصاد از زناان باا
تحصیالت دانشگاهی تكفرزند بودند که این نسبت بدون استثناء باا
کاهش سطح تحصیلی کاهش یافته است .حدود  10درصد زنان بی-
سواد تكفرزندی را تجربه کردهاند .نسبت تاكفرزنادی بارای زناان
مهاجر با رقمی حدود  43درصد به مرات باالتر از زنان غیار مهااجر

مطالعه کمی حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه دادههای موجود
انجام شده است .برای این منظور دادههای خام دو درصد سرشماری
سال  1395که در درگاه ملی مرکز آمار ایران در دسترس است باه-
کار گرفته شده است [ .]21دادههای مذکور که در دو فایل جداگاناۀ
فااردی و خااانواری در اختیااار محققااان قاارار دارنااد و براساااس کااد
خانواری قابل اتصال به یکدیگر هستند ،مورد تجزیاه و تحلیال قارار
گرفتند .پس از اتصال فایل فاردی و خاانواری ،دادههاای ماذکور باا
استفاده از کدهای استانی برای استان فارس که در سرشماریهاا باا
کد  07مشخص میشود انتخاب شد.
در گام بعدی باا گازینش زناان دارای همسار  15تاا  49سااله کاه
حداقل یك فرزند داشتند دادههاای الزم بارای تحلیال آمااده شاد.
شایان اکر است که دادههای گمشده از تحلیل کنار گذاشته شادند.
بنابراین زنان دارای همسر  15-49ساله با حداقل یك فرزند باهدنیاا
آورده جامعه آماری مطالعه حاضر است که تعداد  15076نفر از آنها
مورد بررسی قرار گرفت .متغیرهای مستقل فردی شامل سن ،محال
سکونت ،وضعیت مهاجرتی ،وضاعیت تحصایلی ،وضاعیت اشاتغال و
وضعیت فعلی تحصیل بود .مشخصههای سکونتی خانوار زنان نیز که
بخشی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق حاضر هستند دربرگیرنادۀ
نوع محل سکونت خانوار ،نحوه تصرف محل ساکونت خاانوار ،تعاداد
خانوار ساکن در مکان و در نهایت مساحت زیربنای واحاد مساکونی
خانوار هستند .برای بررسی تكفرزندی الزم باود کاه زناان از نظار
فرزندآوری در قال متغیری دو وجهی کدگذاری مجدد شوند .زنانی
که یك فرزند زنده بهدنیا آوردهاند در مقابال زناانی کاه دو فرزناد و
باالتر دارند بهعنوان متغیر وضعیت تك فرزندی تعریف شد.
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فرزندان ایدهآل زنان مورد مطالعه نسبت به سالهای گذشته کاهش
داشته است و عمدتاک تعداد  2فرزند را به عنوان تعداد فرزناد ایادهآل
خود اعالم داشتهاند ،ولی با این وجاود اعتقاادی باه سیاسات تاك-
فرزندی ندارند .در یاك تحقیاق در اساتان آاربایجاان غربای []20
محققان دریافتند که زنان جوان تمایل کمتری به داشتن فرزند زیاد
دارند .با توجه به مطال فوق در مطالعه حاضر تالش خواهد شد کاه
رفتار تكفرزندی در بین زنان استان فاارس مطالعاه شاود .حصاول
سطح شیوع و نسبت زنان تكفرزند و نیز عوامل تعیینکننادۀ آن از
اهداف مطالعه حاضر است.
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است که نسبتی برابر باا  30درصاد را باه خاود اختصاا دادهاناد.
نسبت تكفرزندی در بین زنان شااغل بیشاتر از همتایاان خاناهدار
خود است .هم نین یافتهها نشان میدهد که نسابت تاكفرزنادی
برای زنان ساکن شهر و زنان محصل به ترتیا از زناان روساتایی و
زنان غیرمحصل باالتر است .حدود  40درصد از زنان ساکن آپارتمان
تكفرزند بودند که این نسبت برای سایر همتایاان آنهاا حادود 27
درصد بدست آمد.
تحلیل دو متغیری نشان میدهد که حدود  40درصاد از زناانی کاه
خانوارهایی غیر از خانوار آنها در محل سکونتشان نیز سکونت دارند
تك فرزند بودهاند در حالیکه این نسابت بارای زناانی کاه فقاط باا
خانوار خود در یك مکان سکونت هستند حادود  30درصاد بدسات
آمد .حدود  40درصد از زنانی که ساکن مسکن با مساحت کمتار از
 65متر مربع ،تكفرزند بودند که بااالترین نسابت را در مقایساه باا
سایر طبقات داشتند .در مقابل ،کمترین نسابت تاكفرزنادی بارای
زنانی بوده که در منازلی با زیربنای باالتر از  120متار مرباع سااکن
بودند .برای بررسی روابط چند متغیری و پیش بینی تكفرزنادی از
رگرسیون لجستیك دو وجهی استفاده شد .برای این منظاور متغیار
وابسته به شکل متغیری اسمی دو وجهی با کدهای صفر و یاك وارد
معادله رگرسیونی شد .کد صفر به زنان با داشتن دو فرزند و بااالتر و
کد یك برای زنان تك فرزند اختصا داده شد.
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یافتهها (جدول  )3نشان میدهند که با افازایش سان احتماال تاك
فرزندی در بین زنان مورد مطالعه کاهش خواهد یافت و رابطه فاوق
از نظر آماری معنیدار است .بهعبارتی تالش شده است کاه سان در
گام اول کنترل شود و همانطور که یافتههای قبلی نشان داد نسبت
تك فرزندی در بین زنان جوان یا همان  29-15سالهها ،در مقایساه
با دو گروه سنی  30تا  39و  40تا  49در باالترین ساطح قارار دارد.
احتمال تك فرزندی در بین زنان با تحصیالت دانشاگاهی بیشاتر از
سایر زنان با دیگر سطوح تحصیلی است .رابطه فوقالذکر نیز از نظار
آماری معنیدار است .وضعیت مهاجرتی ،وضاعیت فعلای تحصایل و
نیز محل سکونت که در روابط دو متغیری با وضاعیت تاك فرزنادی
رابطه معنیدار داشتند در تحلیل چند متغیری معنیداری خود را از
دست دادهاند .احتمال تك فرزندی در باین زناان خاناهدار کمتار از
زنان شاغل است.
سکونت در مسکنهای غیر آپارتمانی و شخصی احتمال تكفرزنادی
را در مقایسه با سکونت در منازل آپارتمانی و غیرشخصای ،باه طاور
معنیدار کاهش خواهد داشات .هم ناین نتاای نشاان داد کاه باا
افزایش تعداد خانوارهای ساکن در یك مکان احتمال تكفرزندی به
طور معنیداری افزایش خواهد یافت .افزایش مساحت زیربنای واحد
مسکونی نیز به کاهش معنیدار احتمال تك فرزندی میانجامد.
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جدول  :1توزیع نمونه مورد مطالعه برحسب مشخصههای فردی و سكونتی
4587

30/4

دو فرزند و باالتر

10489

69/6

گروههای سنی (سال)

فراوانی

درصد

29-15

3535

23/4

39-30

6772

44/9

49-40

4769

31/6

فراوانی

درصد

شهر

10684

70/9

روستا

4392

29/1

فراوانی

درصد

810

5/4

غیر مهاجر

14266

94/6

وضعيت تحصيلی

فراوانی

درصد

973

6/5

ابتدایی

3292

21/8

راهنمایی

2894

19/2

متوسطه /دیپلم /پیش دانشگاهی

5129

34/0

2788

18/5

فراوانی

درصد

244

1/6

غیر محصل

14832

98/4

وضعيت اشتغال

فراوانی

درصد

2344

15/5

غیر شاغل

12732

84/5

نوع محل سكونت خانوار

فراوانی

درصد

3635

24/1

غیر آپارتمان

11441

75/9

نحوه تصرف محل سكونت خانوار

فراوانی

درصد
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57/1

رهن/استیجاری
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34/5
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8/3

تعداد خانوار ساکن در مكان

فراوانی

درصد

یك خانوار

14518

96/3

558

3/7

فراوانی

درصد
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8/7

 65تا 90

2893

19/2

 91تا 120

2685
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34/4

تک فرزند

محل سكونت

وضعيت مهاجرتی
مهاجر

بیسواد

دانشگاهی
وضعيت فعلی تحصيل
محصل

شاغل

آپارتمان

سایر

دو خانوار و بیشتر
مساحت زیربنای محل سكونت (متر مربع)
کمتر از 65
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جدول :2توزیع وضعيت تکفرزندی نمونه مورد مطالعه برحسب مشخصههای فردی و سكونتی
تک فرزند

سن ()%
*27/39400 2 =χ

وضعیت تحصیلی ()%
*
1531/217 2 = χ

وضعیت اشتغال ()%
*35/997 2 =χ
محل سکونت ()%
*49/890 2 =χ
وضعیت فعلی تحصیل ()%
*72/653 2 =χ
نوع محل سکونت خانوار ()%
*205/036 2 =χ
نحوه تصرف محل سکونت خانوار ()%
*474/581 2 =χ
تعداد خانوار ساکن در مکان
*25/848 2 =χ
مساحت زیربنای محل سکونت (متر مربع)
*220/915 2 =χ

بله

خير

29-15

62/4

37/6

3535

39-30

28/7

71/3

6772

49-40

9/1

90/9

4769

بیسواد

9/7

90/3

973

ابتدایی

13/8

86/2

3292

راهنمایی

21/5

78/5

2894

متوسطه/دیپلم /پیش دانشگاهی

38/0

62/0

5129

دانشگاهی

52/7

47/3
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غیرمهاجر

29/7

70/3

14266

مهاجر

43/2

56/8

810

شاغل

35/7

64/3

2344

غیرشاغل

29/5

70/5

12732

شهر

32/1

67/9

10684

روستا

26/3

73/7

4392

محصل

55/3

44/7

244

غیرمحصل

30/0

70/0

14832

آپارتمان

39/9

60/1

3635

غیرآپارتمان

27/4

72/6

11441

شخصی

23/4

76/6

8611

رهن /استیجاری

40/0

60/0

5208

سایر

39/4

60/6

1257

یك خانوار

30/1

69/9

14518

دو خانوار و بیشتر

40/1

59/9

558

کمتر از 65

40/1

59/9

1311

 65تا 90

36/6

63/4

2893

 91تا 120

31/1

68/9

5685

باالتر از 120

23/8

76/2

5187

*معناداری در سطح 0/05
جدول  :3تحليل رگرسيونی تک فرزندی در بين زنان مورد مطالعه با استفاده از رگرسيون لُجستيک
ضری بتا

معناداری

نسبت بختها

-0/154

0/000

0/857

-2/057

0/000

0/128

ابتدایی

-1/551

0/000

0/212

راهنمایی

-1/448

0/000

0/235

متوسطه/دیپلم /پیش دانشگاهی

-0/833

0/000

0/435

-0/006

0/949

0/994

سن
بیسواد
وضعيت تحصيلی

دانشگاهی(مرجع)
وضعيت مهاجرتی
وضعيت اشتغال
محل سكونت
وضعيت فعلی تحصيل
نوع محل سكونت خانوار
نحوه تصرف محل سكونت خانوار

مهاجر
غیرمهاجر(مرجع)

-0/180

غیرشاغل

0/002

0/836

شاغل(مرجع)
0/019

روستا

0/722

1/019

شهر(مرجع)
-0/182

غیر محصل

0/230

0/834

محصل (مرجع)
-0/263

غیرآپارتمانی

0/000

0/769

آپارتمان(مرجع)
شخصی
رهن /استیجاری
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-0/321

0/000

0/726

0/056

0/460

1/058
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وضعیت مهاجرتی ()%
*66/087 2 =χ

تعداد نمونه
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سایر
تعداد خانوار ساکن در مكان
مساحت زیربنای واحد مسكونی

0/263

0/001

1/301

-0/002

0/000

387/224

Cox & Snell R Square = 0.257
Nagelkerke R Square = 0.364

بحث و نتيجهگيري

یافتهها نشان داد نسبت تكفرزندی در بین زناانی  40تاا  49سااله
که در پایان دورۀ فرزندآوری و باروری بودند در سطح نسبتاک پاایینی
قرار دارد .وضعیت مهاجرتی ،وضاعیت فعلای تحصایل و نیاز محال
سکونت که در روابط دو متغیاری باا وضاعیت تاك فرزنادی رابطاه
معنیدار داشتند ،در تحلیال چناد متغیاری معنایداری خاود را از
دست دادند که نشان دهنده کااب بودن روابط دو متغیری فاوق در
تحلیل دو متغیری بود .یافتهها هم نین نشان داد که با افزایش سن
احتمال تك فرزندی در بین زنان مورد مطالعه کااهش یافتاه اسات
یعنی در بین زنان جوان تك فرزندی بااالتر اسات .نتیجاه فاوق باا
یافتههای مطالعات پیشین [ ]20همسو است .احتمال تاك فرزنادی
در بین زنان با تحصیالت دانشگاهی بیشاتر از ساایر زناان باا دیگار
سااطوح تحصاایلی اساات .تااأثیر تحصاایالت نیاار در مطالعاات قبلاای
[ ]14 ،15مورد تأکید قرار گرفته است.
احتمال تكفرزندی در بین زنان شاغل بیشتر از زناان خاناهدار باود
که این یافته با نتاای شاواهد تجربای پیشاین [ ]14 ،16هماهناب
اساات .سااکونت در منااازل و مسااکنهااای غیرآپارتمااانی و شخصاای
احتمال تك فرزندی را ،در مقایسه با سکونت در منازل آپارتماانی و
غیرشخصی ،به طور معنایدار کااهش خواهاد داد .هم ناین نتاای
نشان داد که افزایش تعداد خانوارهای ساکن در یك مکاان احتماال
تك فرزندی را به طور معنیدار افزایش خواهد داد.
افزایش مساحت زیربنای واحد مساکونی نیاز باه کااهش معنایدار
احتمال تكفرزندی خواهد انجامید .یافتههای فوقالاذکر بیاانگر ارتبااط
وضعیت سکونت و فرزندآوری اسات .کام و کیاف محال ساکونت خاانوار از
تعیینکنندههای فعلی و آینده باروری در استان فاارس خواهاد باود .برخای
مطالعات [ ]6نشان داده بودند که مسکن و مشکالت آن میتواناد از
تقویتکنندههای انتخاب راهبرد تاكفرزنادی در باین زناان باشاد.
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر حدود  26تا  36درصاد از
احتمال تكفرزندی توسط متغیرهای مورد استفاده در الگوی قابلیت
پیش بینی پیدا کرده اسات کاه نشاان دهنادۀ قادرت قابال توجاه

سهم نويسندگان
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متغیرهای مذکور در پایش بینای وضاعیت تاكفرزنادی در اساتان
فارس است .در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفات کاه گساترش
تحصیالت عالی و تداوم روند افزایشی آن در بین زنان شااید نسابت
تكفرزندی را در آینده افزایش دهد اما انتظار نمایرود کاه افازایش
تكفرزندی بهعنوان یك مساألهی جادی و دغدغاهای جمعیتای در
استان قابل طرح باشد .تغییرات اجتماعی ،باهخصاو بارای زناان،
پس از تغییرات قابل توجه اولیه در سالهای اخیر روند آرامی را طی
نموده است .بنابراین انتظار نمیرود که تغییر مشخصاههاایی مانناد
اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان بتواناد نسابت تاكفرزنادی را در
استان دستخوش تغییرات مسألهمندی نماید .تأثیر معنیدار ویهگی-
های سکونتی خانوار ،مانند نوع واحد مسکونی و نحاوه تصارف آن و
نیز بعد کمّی مسکن میتواند این نکته را خاطر نشان سازد که بهتار
است تمرکز سیاستگذاران ایربط بر مشخصههای سکونتی خانوار-
های استان معطوف گردد .برنامهریزی به منظور بهبود وضعیت ابعاد
کمّی و کیفی مسکن ،به خصو برای زوجین و جوانان تاازه ازدواج
کرده میتواند آیندۀ باروری استان را متأثر سازد.
از آنجایی که نمیتوان در زمینههاای تحصایلی ،شاغلی و اقتصاادی
برنامههایی برای منع زنان در دساتور کاار قارار داد (زیارا بارخالف
حقوق انساانی و شاهروندی اسات) ،یکای از بهتارین سیاساتهاای
جمعیتی برای تحقق باروری باالتر از یك فرزند و رسیدن به بااروری
سطح جانشینی در استان ،توجه به سیاستهای حوزه مسکن اسات.
هرچند گسترش شهرنشینی و بهناوعی الازام ناخواساته اساتفاده از
واحدهای آپارتمانی بیتریدد به افزایش شیوع تكفرزندی انجامیاده
است .اما این موضوع قابل مدیریت و تعدیل است .تداوم روند الگاوی
سکونتی فعلی میتواند سطح فعلی فرزندآوری اساتان را باه سامت
تكفرزندی بیشتر و حتی بیفرزندی سوق دهد.
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