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 )1موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش52/4/12:

تاریخ دریافت59/21/21 :

گذار را بررسی می نمایند .هدف مطالعه حاضر استفاده از مدل رگرسیون پواسن به منظور بررسی عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به
دنیا آمده زنان مهاجر به تهران بر اساس اطالعات جمع آوری شده در سرشماری سال 1390است.
مواد و روش ها :از فایل داده های خام سرشماری سال  3342 ،1390زن حداقل یک بار ازدواج کرده مهاجر به تهران انتخاب
شدند .مدل رگرسیونی پواسن تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده این زنان روی متغیرهای پیش بین سن ،سطح تحصیلی ،وضعیت شغلی،
وضعیت استفاده از اینترنت و علت مهاجرت با استفاده از نرم افزار  SPSS vol.22برازش یافت.
یافته های پژوهش :کلیه متغیرهای پیش بین(سن ،P<0.001 ،سطح تحصیلی ،P<0.001 ،وضیعیت شیغلی،P<0.001 ،
وضعیت استفاده از اینترنت P<0.001 ،و علت مهاجرت ،پیروی از خیانوار )P<0.028 ،و هی ننیین متغیرهیای علیت مهیاجرت و
سن( )P<0.001در کنار ه بر روی تعداد فرزندان به دنیا آمده تاثیر معنی دار داشتند.
بحث و نتیجه گیری :نتایج حاکی از آن است که زنان گروه های سنی باالتر ،با سطح تحصیلی پایینتر ،غیرشاغلین و زنیانی
که از اینترنت استفاده نمی کنند و به پیروی از خانوار مهاجرت میکنند ،به طور متوسط تعداد فرزندان زنده بیشتری به دنیا آورده اند.
با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با اعمال سیاست های باروری صحیح برای زنان در سنین پایین تر ،بیا
تحصیالت بیشتر و شاغل نیز می توان امکان فرزندآوری را فراه نمود.
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مقدمه
تغییرات جمعیتی متاثر از مولفه های اصلی باروری،
مرگ و میر و مهیاجرت اسیت و در مطالعیات جمعییت
شناسی ،بررسی سیر تحوالت و تغییرات یک جمعیت در
طول زمان با توجه به این سه پدیده تعیین میی گیردد.
جامعه ای که در آن مهاجرت صورت نمی گیرد ،مولفیه
های باروری و مرگ و میر باعث ثبات یا تغییر در حج
توزیع و ترکیب جمعیت آن می شود .باروری به عنیوان
یکی از اجزای اصلی رشد جمعیت موضوعی میی باشید
که همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات گسترده و
دامنه داری در زمینه شیناخت عوامیل میوثر بیر آن در
داخل و خارج از ایران صورت گرفته است .نقش باروری
به عنیوان مهی تیرین پدییده تعییین کننیده نوسیانات
جمعیتی سبب شده است کیه مطالعیات مربیوه بیه آن
نسبت به سایر پدیده های جمعیتیی از اهمییت فراوانیی
برخوردار باشد و در ارزیابی شرایط اقتصیادی ،اجتمیاعی
جامعه مورد مطالعه از شاخص های کیالن و مهی بیه
شمار آید زییرا اسیاس و زیربنیای برنامیه رییزی هیای
اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتیی بیرای توسیعه بیه ایین
شاخص ،وابسته است( .)1کشور ما در دهه هیای اخییر،
تحییوالت اقتصییادی ،اجتمییاعی و جمعیتییی بسیییاری را
تجربه و ه زمان با این تحیوالت ،رفتیار بیاروری نییز
تغییر یافتیه اسیت .بیر اسیاس گیزارش دفتیر جمعییت
سازمان ملل متحد در سال  ،2011اییران در مییان 20
کشور پرجمعیت دنیا قرار دارد .با این حال ،در سه دهیه
اخیر ،نرخ باروری کل( )TFRبه شکل قابیل تیوجهی از
 7تولد برای هر زن در سال  1331به  1/9تولد در سال
 )2( 1313و  1/1تولد در سال  ،)3( 1390کاهش یافتیه
است .کاهش باروری نه تنها در مناطق شهری ،بلکه در
مناطق روستایی ه مشاهده می شود .ه اکنون ایران
کمترین نرخ باروری را در خاورمیانه دارد(.)4
مهاجرت نیز از دیرباز یکی از واکنش های معمیولی
انسان به شرایط زندگی و راه های تالش بیرای بهبیود
شرایط آن بوده است .مهیاجرت در حقیقیت واکینش و
تصمی فرد یا خانواده برای تغییر شرایط می باشید کیه
غالباً یکی از بزرگ ترین تجارب و تصمی گیری هیای
زندگی است .اگر نیه امکیان دارد مهیاجرت در میوارد
نادری یک تصمی آنی و احساسیی بیوده باشید امیا در
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شکل سنتی یا نوین آن عموماً تصیمیمی عقالییی و بیا
ارزیابی و مقایسه شیرایط مبیدا و مقصید بیوده اسیت.
امروزه با فراه شدن ابزار و شیرایط سیفر و ارتباطیات،
مهاجرت(داخلی و خارجی) بیش از هر زمانی آسیان تیر
شده ،به نحوی که مهاجرت به تجربه یک باره و حتیی
نندباره زندگی بیشتر افراد تبدیل شده است .مهیاجرت
در هر شکل و با هیر انگییزه و ییا نتیجیه ای ،تیاثیرات
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گونیاگونی را در سیطو
محلی ،منطقه ای ،ملی و بین المللی بیه دنبیال دارد ،از
این رو همواره از سوی دولت هیا بیه مبابیه مسی له ای
پیچیده نگریسته شده و در مدیریت و سیاسیت گیذاری
در کانون توجه قرار دارد(.)3
باروری یکی از رفتارهای جمعیت شناسیی در نظیر
گرفته می شود که ممکن اسیت مهیاجرت آن را تحیت
تاثیر قرار دهد .رفتار بیاروری ،بیر اسیاس محیر هیا،
فرایند تصمی گیری و نگرش های مرتبط می تواند بیه
عنوان رفتاری اجتماعی کیه در ییک محییط اجتمیاعی
حادث می شود ،در نظر گرفته شود .روابط اجتماعی بین
اعضای یک جامعه میی توانید ارزش هیا و هنجارهیای
مرتبط با رفتار باروری را سازمان دهد ،رفتاری که تنهیا
در به دنیا آوردن فرزند خالصه نمی شود ،بلکیه تمیامی
جنبه های فرزندزایی نظییر ازدواج ،عالقیه بیه داشیتن
فرزند و نگرش ها نسبت به محیر هیا بیرای تنظیی
باروری را شامل می شود .به دنیا آوردن فرزند می تواند
به عنوان نتیجه یک فرایند بزرگ تیر کیه تمیامی ایین
موارد را در بر میگیرد ،تلقی شود .مهاجرت ،مهاجران را
در یک محیط جدیید اجتمیاعی ،اقتصیادی و فرهنگیی
مستقر می سازد .اگر این دو محیط با ه مشابه نباشند،
که اغلب نیستند ،مهاجران در مقصد ،رفتاری متفاوت از
آن نه در مبدا داشتند ،در پیش می گیرند .بنا بر ایین،
از آن جا که مهاجرت محل زندگی مهیاجران و محییط
اقتصادی و اجتماعی ،آنان را تغیییر میی دهید ،بررسیی
رابطییه بییین مهییاجرت و بییاروری حییاسز اهمیییت اسییت.
پژوهش های مربوه به مهاجرت و باروری ،رابطه بیین
وضعیت مهاجرت که به تمامی جنبه های زنیدگی فیرد
مهاجر توجه می کند و باروری را مورد مطالعه قرار میی
دهند( .)6پاسخ به سوال «تعداد فرزندانی که تاکنون بیه
دنیا آورده اید» در سرشماری های بسیاری از کشیورها،
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داده های مربوه به تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده هر
زن را تولید می کند که جمعیت شناسان اغلیب از ایین
داده ها برای مدلسازی آماری باروری استفاده می کنند.
الگوهای باروری و تعداد فرزندان زنده به دنیا آمیده
به عنوان یکی از شیاخص هیای تعییین کننیده آن ،بیا
استفاده از روش های مختلفیی مدلسیازی شیده اسیت.
بارمبی و سیگنو( )1990الگوهای باروری را با استفاده از
یک مدل احتمالی متوالی بیرآورد نمودنید( .)7سیوبل و
آرمینگر( )1992به طور ه زمان از مدل پروبیت و مدل
غیرخطی برای برآورد این الگوها استفاده کردنید( .)1در
سال های اخیر از مدل هیای پواسین بیرای مدلسیازی
باروری در خانوار استفاده می شیود( .)9،10کودسادییل و
میکسون( )1993رگرسیون های سانسور شیده را بیرای
داده های باروری معرفی کردند(.)11
اکبر تحلیل های جمعییت شناسیی بیر روی تعیداد
فرزندان زنده به دنیا آمده ،از مدل های رگرسیون خطی
استفاده می کنند( .)12این روش آماری زمیانی مناسیب
است که میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده بزرگ
باشد ،زیرا در این شرایط توزییع متغییر وابسیته ،تقریبیاً
نرمال می شود .اما اگر میانگین فرزندان زنیده بیه دنییا
آمده بزرگ نباشد ،مانند جوامع با نرخ پایین باروری ،آن
گاه اسیتفاده از رگرسییون خطیی بیرای تحلییل تعیداد
فرزندان زنده به دنیا آمده ،مناسب نخواهند بود(.)13
با توجه به اهمیت بررسی مباحث مربوه به باروری
و مهاجرت ،هدف اصلی این مطالعیه ،اسیتفاده از میدل
رگرسیون پواسن برای پیش بینی تعداد فرزندان زنده به
دنیا آمده در بررسی تعداد فرزندان زنیده بیه دنییا آمیده
زنان مهاجر به استان تهران اسیت .رگرسییون پواسین،
روشی مناسب و دقیق برای تحلییل ایین نیوا داده هیا
است و از این رو مورد توجه بسیاری از پژوهشیگران در
حوزه های مختلف اع از علوم اجتمیاعی قیرار گرفتیه
است.
مواد و روش ها
در این بخش با اسیتفاده از داده هیای خیام نتیایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390در یک
مطالعه مقطعی به مدلسازی میانگین تعداد فرزندان زنده
به دنیا آمده زنان مهاجر به استان تهران بیا اسیتفاده از
رگرسیییون پواسیین پرداختییه شیید .بییر اسییاس نتییایج
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سرشماری عمیومی نفیوس و مسیکن سیال  ،1390در
دوره زمانی  ،1313-90در مجموا تعیداد  314023نفیر
از سایر استان های کشور بیه اسیتان تهیران مهیاجرت
کرده اند( 19/3درصد کل مهاجرت ها) .با توجه به ایین
که استان تهران بزرگ ترین و مهاجرپیذیرترین اسیتان
کشور است ،در این مطالعه از دو درصد داده هیای خیام
سرشماری  1390برای بررسی میانگین تعیداد فرزنیدان
زنده به دنیا آمده زنان مهاجر به تهیران اسیتفاده شید و
اطالعات  3342زن مهاجر به تهران از سایر استان هیا
مورد بررسی قرار گرفت.
در سرشماری سال  1390با توجه به اهداف آن،
متغیرهای گوناگونی اندازه گیری شد که در این مقاله،
تعدادی از مشخصه های جمعیتی موجود که می
توانستند بر روی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده موثر
باشند به عنوان متغیرهای پیش بین انتخاب شدند که
به صورت زیر تعریف می شوند:
تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده(متغیر پاسخ) :یک
متغیر گسسته است که تعداد فرزندان در طول تمام
گستره سنی تولید مبل فرد تا زمان مطالعه(آبان ماه
 )1390می باشد و در این مطالعه به صورت
 10،...،3،1،2،0فرزند و بیشتر اندازه گیری شده است.
سن :تعداد سال های عمر برحسب سال است که به
گروه های کمتر یا مساوی  11سال 19 ،تا  30 ،29تا
 40 ،39تا  30 ،49تا  39و  60ساله و بیشتر تقسی
شده است.
سطح تحصیلی :در این مطالعه به صورت ،متغیری
رتبه ای با سه سطح زیر دیپل  ،دیپل و باالتر از دیپل
در نظر گرفته شده است.
وضعیت شغلی :اشتغال انجام هرگونه فعالیتی است
که پاسخگو به عنوان شغل خود اعالم و بابت آن مزد
دریافت می کند و یا به نوعی در تولید درآمد خود سهی
است(اع از اشتغال در منزل و یا خارج از منزل)(.)14
این متغیر به صورت اسمی و با دو سطح شاغل و
غیرشاغل سنجیده شده است.
دلیل مهاجرت :در سرشماری از افراد در مورد علت
مهاجرت آنان سوال شده است که در واقع دلیلی است
که افراد بدان جهت محل اقامت قبلی خود را تغییر داده
اند .در این مطالعه این دالیل در نهار سطح دالیل
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()1
مقدار میانگین تعداد فرزندان زنده به دنییا آمیده
است و تابع درستنمایی مدل رگرسیون پواسن از معادله
زیر به دست می آید:
|
∏
∏
()2
پس از محاسبه تابع درستنمایی برای سهولت بیشتر،
از الگوریت طبیعی برای ماکزیم نمودن تابع جهت
محاسبه برآورد ضرایب استفاده می شود .با حل
معادالت درستنمایی برآورد پارامترها محاسبه می شوند.
در این مقاله ،به منظور بررسی کفایت مدل پواسن از
آماره انحراف که با استفاده از معادله( )3محاسبه می
شود ،استفاده شد:
∑
()3
̂
این آماره دارای توزیع کای اسکوسر بیا( )n-kدرجیه
آزادی است که  ،nتعیداد نمونیه و  kتعیداد متغیرهیای
پیش بین است .مقادیر کونک این آماره نشیان دهنیده
نیکویی برازش مدل است .از تقسی این آماره بر درجیه
آزادی آن می توان بیه کمیتیی بیرای بررسیی کفاییت
استفاده از مدل پواسن به جای مدل دوجمله ای منفیی
دست یافت .هر نه مقدار حاصل از این کسیر بیه ییک
نزدیک باشد فرض برابری مییانگین و وارییانس متغییر
پاسخ مورد تایید و نتایج حاصل از میدل پواسین معتبیر
خواهد بود(.)17
در این مطالعه متغیرهیای سین ،سیطح تحصییلی،
وضعیت شغلی ،دلییل مهیاجرت و وضیعیت اسیتفاده از
اینترنت بر اساس متون مختلیف جمعییت شناسیی بیه
121
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شغلی(که در سرشماری با کدهای انتقال شغلی،
جستجوی کار و جستجوی کار بهتر پرسیده شد)،
دالیل تحصیلی(که در سرشماری با کدهای تحصیل و
پایان تحصیل پرسیده شد) ،پیروی از خانوار و سایر
دالیل(که در سرشماری با کدهای انجام یا پایان
خدمت وظیفه ،دستیابی به مسکن مناسبتر و سایر
دالیل پرسیده شد) در نظر گرفته شده است.
وضعیت استفاده از اینترنت :پاسخ افراد به سوال«آیا
در یک سال گذشته حداقل یک بار از اینترنت استفاده
کرده اند؟» ،مقادیر این متغیر را تشکیل می دهد که
دارای دو سطح بلی و خیر است.
در این مطالعه متغیر وابسته تعداد فرزندان زنده به
دنیا آمده یک زن مهاجر در طول مدت دوران باروری
وی است .تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده طبق تعریف
یک متغیر گسسته حاصل از شمارش ،یعنی رقمی
غیرمنفی ،به شدت نوله به راست است .با وجود
استفاده گسترده از روش کمترین مربعات معمولی در
مدلسازی متغیرهای پیوسته در حالتی که با متغیرهای
شمارشی مواجهی  ،برآوردهای روش کمترین مربعات
معمولی کارا و سازگار نیستند و پارامترهای رگرسیونی
اریب با انحراف معیارهای بزرگ تولید می کنند(.)13
این مشکل پژوهشگران را بر آن داشت که دنبال روش
مناسبی در این حالت باشند.
مدل های رگرسیون پواسن و دوجمله ای منفی،
مدل های متداولی هستند که برای مدلسازی متغیرهای
وابسته شمارشی مورد استفاده قرار می گیرند.
کلمن( )1964ایده اولیه مدل رگرسیون پواسن را اراسه
داد(.)16
مدل های رگرسیون پواسن و دو جمله ای منفی در
پیش بینی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده هیر زن ،بیه
ویژه در جوامعی که باروری پایین است ،از نظیر آمیاری
مدل های مناسب تری هستند و در مقایسه با رگرسیون
خطی برآوردهای کیاراتری تولیید میی کننید( .)9،10در
زمان انتخاب رگرسیون پواسن باید به پیش فرض های
استفاده از این میدل توجیه نمیودر برابیری مییانگین و
واریانس پاسخ مورد نظر که از برابری این دو پارامتر در
توزیع پواسن به دسیت آمیده و عیدم وجیود داده صیفر
متورم از جمله مه ترین این پیش فرض ها هستند .در
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صورتی که واریانس از میانگین بزرگ تر یا کونیک تیر
باشد ،به ترتیب پدیده بیش پراکنش یا ک پیراکنش رخ
خواهد داد کیه کیارایی میدل را کیاهش میی دهید .در
صورت مواجه با داده هایی که بییش پراکنیدگی دارنید،
می توان از رگرسیون دوجمله ای منفی به جای پواسین
و در صورت وجود داده ها با صفر متیورم میی تیوان از
رگرسیون پواسن صفر متورم استفاده نمود(.)12
در این مقاله از رگرسیون پواسن(با توجه به برقراری
پیش فرض های آن) به منظور مدلسازی تعداد فرزندان
زنده به دنیا آمده استفاده شده اسیت .تیابع احتمیال
متغیر وابسته به صورت زیر تعریف می شود:
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جدول شماره  .1توزیع و درصد فراوانی متغیرهای مطالعه
فراوانی درصد فراوانی
متغیر
سطو
نام
3/4
111
>11
سن
46/9
1369
29-19
27/3
913
39-30
11/1
37
49-40
3/6
117
39-30
3/6
120
<60
47/1
1391
زیر دیپل
سطح تحصیلی
32/9
1099
دیپل
19/3
643
باالتر از دیپل
1/1
271
شاغل
وضعیت شغلی
91/9
3071
غیرشاغل
16/2
341
استفاده از اینترنت
وضعیت استفاده
از اینترنت
13/1
2101
عدم استفاده از اینترنت
6/1
204
دالیل شغلی
علت مهاجرت
1/3
49
دالیل تحصیلی
79/3
2630
پیروی از خانوار
13/1
439
سایر
3342
کل نمونه

خود اختصاص داده اسیت .درصید زنیان  40-49سیاله
دارای دو و سه فرزند به ترتیب برابیر بیا  29/3و 26/3
است .بیشتر زنان  30-39ساله و  60ساله و بیشیتر بیه
ترتیب دارای سه و هشت فرزنید هسیتند( 23/3و 14/2
درصد).

جدول شماره  2درصد فرزندان زنده به دنیا آمیده را
برای سنین مختلف زنان ،نشان می دهد .همیان گونیه
که مالحظه می شود ،بی فرزندی بیرای زنیان زییر 11
سال ،تک فرزنیدی بیرای زنیان  19-29و دو فرزنیدی
برای زنان  30-39ساله به ترتیب بیشترین درصد را بیه
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عنوان متغیرهای پیش بین در نظر گرفته شده و تعیداد
فرزندان زنده به دنیا آمده هر زن مهاجر بیه تهیران بیر
روی آن ها برازش یافته است .به منظور برازش مدل از
نرم افزار  SPSS vol.22و سیطح معنیی دار  3درصید
برای بررسی معنی داری آزمون هیای آمیاری اسیتفاده
شده است.
یافتههای پژوهش
در این مطالعه داده های  3342زن مهاجر به تهران
مورد بررسی قرار گرفت .میانه و نما تعداد فرزندان زنده
به دنیا آمده برابر  1و دامنه آن برابر  10به دسیت آمید.
 33/7درصد از جامعه آماری 1 ،فرزند به دنیا آورده اند و
 21/3درصد زنان مطالعه ،بی فرزنیدی را تجربیه کیرده
اند .به ترتیب  14/6و  64/2درصد از زنان مطالعیه بیی
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فرزند و تک فرزند ،کمتیر از  30سیال داشیتند .جیدول
شماره  1توزیع و درصد فراوانیی متغیرهیای مطالعیه را
برای زنان مهاجر در استان تهران بر اساس سرشیماری
سییال 1390را نشییان مییی دهیید 79/6 .درصیید از زنییان
مطالعه زیر  40سال بودند که این مطلب حاکی از جوان
بودن زنان مهیاجر دارد .افیراد زییر  11سیال و 19-29
ساله به ترتیب کمتیرین( 3/4درصید) و بیشیترین(46/9
درصد) افراد نمونه را تشکیل می دهند 47/1 .درصید از
زنان مهاجر دارای تحصیالت زیردیپل و  91/9درصد از
آنان غیرشاغل بوده اند 16/2 .درصد از زنیان مهیاجر از
اینترنت استفاده می کردند و پیروی از خیانوار بیا 79/3
درصد بیشترین دلیل مهاجرت آنان را تشکیل می داد.
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100
100
100
100
100
100
100

سطو به عنوان طبقه مرجع در نظر گرفته شده و سایر
گروه ها با این طبقه مقایسه می شوند .جهیت بررسیی
متغیر سن ،سطح تحصییلی ،وضیعیت شیغلی ،وضیعیت
استفاده از اینترنت و علیت مهیاجرت بیه ترتییب گیروه
«« ،» <60باالتر از دییپل » « ،شیاغل»« ،اسیتفاده از
اینترنت» و «سایر علل مهاجرت»به عنوان طبقه مرجع
در نظر گرفته شدند و سایر گروه ها بیا آن هیا مقایسیه
گردیدند.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره ،2
میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده برای زنان 60
ساله و بیشتر بیش از سایر زنان در گروه های سنی
دیگر است .میانگین تعداد فرزندان برای زنان  60ساله
و بیشتر تقریباً به ترتیب برابر با 23/0
̂

̂

(،)1/)EXP( )(=0/12( 1/33،)1/)EXP( )(=0/04
3/03

̂

()(=0/33

̂

(،)1/)EXP
̂

2/0

( )1/)EXP( )(=0/30و )1/)EXP( )(=0/44( 2/27
برابر زنان کمتر از  11سیییال،30-39 ،20 -29 ،
 30-39 ،40-49ساله است .میانگین تعداد فرزندان
زنده به دنیا آمده برای زنان با تحصیالت زیر دیپل و
دیپل تقریباً به ترتیب برابر با  1/79و  1/34برابر زنان
با تحصیالت باالتر از دیپل است .مشابه این نتایج در
مورد وضعیت شغلی و وضعیت استفاده از اینترنت نیز
وجود دارد .میانگین تعداد فرزندان برای زنان غیر شاغل
و زنانی که از اینترنت استفاده نمی کنند به ترتیب
تقریباً برابر با  1/31و  1/23برابر زنان شاغل و زنانی
است که از اینترنت استفاده می کنند .نتایج نشان داد،
میانگین تعداد فرزندان زنانی که به دلیل پیروی از
121
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مقدار ضریب همبستگی گامای متناظر با این جدول
برابر با  0/73می باشد که حاکی از همبسیتگی بیاالی
تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده با سن زنان دارد .آزمون
کای اسکوسر متناظر با این همبستگی نییز(-P=0.001
مقدار) معنی دار بودن آن را به شدت تایید می کند.
به منظور مدلسازی ،تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده
به عنیوان متغییر پاسیخ در میدل رگرسییون پواسین و
متغیرهای سن ،سطح تحصیلی ،وضعیت شغلی ،وضعیت
استفاده از اینترنت و علت مهاجرت و ه ننیین اثیرات
متقابل آنان به عنوان متغیرهای پیش بین در میدل بیا
استفاد از روش پسرو وارد شدند .از آن جا که تنهیا اثیر
متقابل علت مهاجرت و سن زنان مهاجر به تهران معنی
دار شده بود ،در این بخش تنها اثر متقابل این دو متغیر
گزارش شده است.
به منظور بررسیی نیکیویی بیرازش میدل از آمیاره
انحراف(برابییر بییا  )2771/233کییه بییر درجییه آزادی
آن( )3313تقسی شده است ،استفاده گردید .مقدار ایین
شاخص برابر با  0/131به دست آمد کیه بیا توجیه بیه
نزدیکی آن به مقدار  1که تساوی مییانگین و وارییانس
در توزیع پواسن را نتیجه می دهید ،کفاییت اسیتفاده از
این مدل به اثبات رسید .نتایج حاصیل از بیرازش ایین
مدل در جدول شماره  3نشان داده شده است .نتایج این
جدول ،نشان دهنده آن اسیت کیه در میدل رگرسییون
پواسن برازش یافته ،کلیه متغیرهیای پییش بیین میورد
نظر و ه ننین اثر متقابل علت مهاجرت و سین دارای
اثر معنی دار بر روی تعداد فرزندان زنده بیه دنییا آمیده
زنان مهاجر به تهران می باشند .الزم به ذکیر اسیت در
فرایند مدلسازی برای متغیرهیای پییش بیین ،یکیی از

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.6.118

جدول شماره  .2جدول توافقی سن زنان و تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده(درصد)
تعداد فرزندان زنده بهدنیا آمده
کوهورت موالید
10
9
1
7
6
3
4
3
2
1
0
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/6 0/0 0/0
0/6 22/7 76/2
>11
0/0 0/0 0/1 0/1 0/2 0/0 0/1 1/1 10/6 43/6 42/3
29-19
0/0 0/0 0/0 0/4 0/4 0/1 3/2 11/0 39/1 33/3 11/6
39-30
0/0 0/3 0/1 2/7 3/3 6/2 13/3 26/3 29/3 7/1
7/1
49-40
1/6 2/1 0/3 7/0 7/0 13/9 11/2 23/3 13/9 16/0
3/2
39-30
1/3 3/3 14/2 11/7 10/1 12/3 11/7 13/3 6/7
3/3
4/2
<60
0/4 0/3 0/7 1/3 1/4 2/2 3/7 1/3 20/0 33/7 21/3
مجموا
ضریب همبستگی گاما= 0/731
 -مقدار (کای اسکوسر)= p0/000

مجموا
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خانوار مهاجرت کرده اند  0/14برابر زنان با «سایر»
علت مهاجرت است .میانگین تعداد فرزندان زنده به
دنیا آمده زنانی که علت مهاجرت آنان پیروی از خانوار
است و  30-39 ،40-49 ،20-29ساله بودند نسبت به
زنانی که علت مهاجرت آنان «سایر» بوده است و 60
سال و بیشتر داشتند ،به ترتیب برابر تقریباً با ،1/36

جدول شماره  .3نتایج برازش مدل رگرسیون پواسن تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان

متغیرها

سطح تحصیلی

وضعیت شغلی
وضعیت استفاده از اینترنت

علت مهاجرت

علت مهاجرت

سن

مقدار P

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/727
>0/231
>0/021
>0/002
>0/031
>0/001
>0/031

باروری در آن به طور نشمگیری کاهش پییدا کیرده و
یافته ها حاکی از کاهش باروری از سال  1363بیه بعید
می باشند .تجربه گذار باروری در ایران بیانگر آن اسیت
که هر نند اتخاذ سیاسیت هیا و اعمیال برنامیه هیای
تنظی خانواده عامل موثری در سرعت کاهش بیاروری
بوده ،اما رفتارهای باروری میردم تحیت تیاثیر عوامیل،
شرایط و زمینه های دیگری شکل گرفته که در تحلیل
روندها ،همواره باید به آن ها توجه نمود .ه ننیین بیا
بررسی دقیق تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان واقع

بحث و نتیجهگیری
باروری یکی از مه تیرین مولفیه هیای تحیوالت
جمعیتی در هر کشور اسیت .از ایین رو سیاسیت هیای
جمعیتی در دنیا و کشورهای مختلف عمدتاً حول محیور
کاهش یا افزایش باروری اعمیال میی شیود .از طرفیی
شاید مه ترین تغییر جمعیت شناختی در طول سه دهه
گذشته کاهش نشمگیر باروری در تمیام منیاطق دنییا
بوده که به میوازات آن ،اییران نییز تغیییرات جمعیتیی
گسترده ای را تجربه کرده است و طی سه دهه گذشته،
121
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سن

مهاجر به تهران با استفاده از متغیرهای پیش بین
فاصله اطمینان
̂
طبقه
)𝜷(EXP
̂
)𝜷(EXP
(0/12و)0/02
0/04
>11
(0/16و)0/092
0/12
29-19
(0/40و)0/27
0/33
39-30
(0/60و)0/41
0/30
49-40
(0/33و)0/40
0/44
39-30
<60
(  2/01و )1/60
1/79
زیر دیپل
(  1/31و )1/20
1/34
دیپل
باالتر از دیپل
(  1/30و )1/13
1/31
غیر شاغل
شاغل
(  1/41و )1/11
1/23
عدم استفاده از اینترنت
استفاده از اینترنت
(  1/714و )0/44
0/11
دالیل شغلی
(  1/32و )0/33
0/61
دالیل تحصیلی
(  0/91و )0/72
0/14
پیروی از خانوار
سایر
( 2/03و )1/11
1/36
 20-29سال پیروی از خانوار
( 1/61و )1/01
1/21
 40-49سال پیروی از خانوار
( 2/60و )1/63
2/06
 30-39سال پیروی از خانوار
( 3 /24و )1 /01
2/31
 30-39سال دالیل شغلی
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 1/21و  2/06به دست آمد .میانگین تعداد فرزندان زنده
به دنیا آمده زنانی که به دالیل شغلی مهاجرت نموده
اند و  30-39سال داشتند ،تقریباً برابر با  2/31زنانی
است که دلیل مهاجرت آنان «سایر» بوده و  60سال و
بیشتر داشته اند ،به دست آمد.
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در سیینین بییاروری و شییناخت متغیرهییای اجتمییاعی،
اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن میی تیوان بیه برنامیه
ریزان و سیاست گذاران کشیور بیرای تیدوین سیاسیت
های هوشمندانه در مورد باروری کمک نمود.
در زمینه باروری و بررسی عوامل تاثیرگیذار بیر آن
تحقیقات و بررسی های بسیاری در سراسر دنیا صیورت
گرفته است .در سال  ،1976کالدول در طرحی با عنوان
ضییرورت انتقییال و تجدییید خییانواده ،بیییان داشییت کییه
تغییرات باروری که عموماً به صنعتی شدن ،شهرنشینی
و عقلگرایی نسبت داده شده است ،تقریباً موضوا روشن
و ثابت شده ای اسیت( .)11فرییدمن در مطالعیه ای در
سال  1970در هنگ کنگ با عنوان «کاهش باروری در
هنگ کنگ» ،بیه بررسیی شیاخص هیای اقتصیادی و
اجتماعی موثر بر باروری و انگیزه کاهش باروری در آن
کشور پرداخت .حاصل مطالعیه فرییدمن ایین بیود کیه
کاهش قابلیت باروری در سنین باالی  30سیال بیشیتر
است( .)19آبدینی( ،)2010عواملی که نقش اساسیی در
افییزایش و جلییوگیری از بییاروری زنییان ازدواج کییرده
بنگالدشی دارند را بررسی نمود .او نشان داد کیه ازدواج
زودهنگام یکی از عوامل اصلی موثر روی بیاروری میی
باشد ،اما تنها عامل نیست ،اثر متقابیل مییان آگیاهی و
شرایط اجتماعی می تواند بر روی کاهش باروری حتیی
زمانیکه سن ازدواج پایین است ،موثر باشید( .)20دی و
گوسیییوامی( ،)2009الگوهیییای بیییاروری را تحلییییل و
همبستگی های میان آن هیا را در شیمال شیرقی هنید
بررسی نمودنید .تحصییالت ،میذهب ،وضیعیت شیغلی،
وضعیت اقتصادی ،مرگ و مییر کودکیان ،سین ازدواج،
سن زنان و استفاده از وسایل پیشگیری از بیارداری بیه
عنوان عوامل میوثر روی آن در نظیر گرفتیه شید(.)21
راهمن و همکاران( ،)2001تعداد فرزندان زنده بیه دنییا
آمده را با استفاده از مدل لجستیک دوحیالتی بیا نمونیه
گیییری از زنییان  13-49سییاله بررسییی نمودنیید .سییطح
تحصیالت زوجین ،میانگین هزینه و درآمد خانوار ،سین
ازدواج و فاصییله تولیید از عوامییل م یوثر بییر روی تعییداد
فرزنییدان زنییده بییه دنیییا آمییده بییود( .)22کانییان و
ناگاراجییان( ،)2001بییا اسییتفاده از مییدل رگرسیییون
ننییدمتغیره عوامییل تاثیرگییذار روی بییاروری را بررسییی
نمودند(.)23
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در ایران نیز مطالعات زیادی درباره سطح بیاروری و
عوامل موثر بر آن در منیاطق مختلیف صیورت گرفتیه
است .مهریار و همکاران در سال  2003نیز ،مطالعه ای
بییا هییدف بررسییی رابطییه بییین تحصیییالت و فعالیییت
اقتصادی زنان بر بیاروری در اییران انجیام دادنید(.)24
نتایج این تحقییق حیاکی از ارتقیا قابیل توجیه سیطح
تحصیلی زنان و همبستگی منفی آشکار بین بیاروری و
تحصیالت آنان است .ه ننین استان هایی بیا مییزان
باالی اشتغال زنان و میزان استفاده از وسایل جلوگیری
از بارداری بیشتر ،باروری پایین تری دارند .به عالوه در
سطح فردی ،زنان فعال از لحیا اقتصیادی تماییل بیه
بییاروری پییایین تییری دارنیید .هیی ننییین شیییری و
همکاران( ،)2009در مطالعیه ای کیه بیر روی شیاغلین
آموزش و پرورش انجام دادند به این نتیجه رسیدند کیه
میییان سیین افییراد و نگییرش آن هییا دربییاره بییاروری
همبستگی وجود ندارد .سطح تحصیالت ،درآمد زوجین،
سن اولین بارداری ،میزان استفاده از وسایل جلوگیری از
بارداری با تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده ارتباه معنیی
داری وجود دارد( .)23حسینی و همکاران در مطالعه ای
که در سال  1392انجام شید بیا اسیتفاده از رگرسییون
خطی عوامل موثر بر باروری را میان زنان کیرد سیاکن
در روستا مورد بررسی قرار دادند .بررسی آن ها نشان از
اثر معنی دار سن ازدواج ،سطح تحصیالت زنان ،استفاده
از وسایل پیشگیری و هزینه ماهیانه فرزنیدان بیر روی
میانگین فرزندان زنده به دنیا آمیده داشیت( .)26نتیایج
پژوهش باقری و همکاران( )1394نیز با استفاده از داده
های سرشماری  1390و مدل رگرسیون درختی ،حیاکی
از تاثیر متغیرهای سن ،سطح تحصیلی ،وضعیت شیغلی،
استفاده از اینترنت بر تعداد فرزندان زنده بیه دنییا آمیده
زنیییان مهیییاجر بیییه تهیییران بیییود( .)27بیییاقری و
سعادتی( ،)21()1394سعادتی و بیاقری( )29()2013 aو
سییعادتی و بییاقری( )30()2013 bنیییز مییوثر بییودن
متغیرهییای کوهییورت موالییید ،سیین در اولییین ازدواج،
وضعیت شغلی ،سطح تحصیلی ،محیل تولید بیر تعیداد
فرزندان زنده به دنیا آمده زنان سمنانی را تایید نمودنید.
یافته مطالعه سیعادتی( )1394کیه بیا اسیتفاده از میدل
رگرسیونی پواسن به بررسی تاثیر متغیرهای محل تولد،
سطح تحصیلی ،وضعیت شغلی و نیوا ازدواج بیر تعیداد
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فرزندان زنیده بیه دنییا آمیده زنیان در اسیتان سیمنان
پرداخت ،معنیی داری متغیرهیای محیل تولید و سیطح
تحصیلی بود(.)9
مهاجرت نیز می تواند روی بیاروری اثرگیذار باشید.
روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه می تواند ارزش
ها و هنجارهای مرتبط بیا رفتیار بیاروری ماننید تعیداد
فرزندان ،تمیامی جنبیه هیای فرزنیدزایی نظییر ازدواج،
عالقه به داشتن فرزند و نگرش ها نسبت به محر ها
برای تنظی باروری را سازماندهی کند .اگیر دو محییط
مبدا و مقصد مهاجرت ،برای مهاجران از نظر اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی مشابه نباشند ،مهاجران در مقصید،
رفتاری متفاوت از آن نه در مبدا داشتند ،در پیش میی
گیرند .بنا بر این ،بررسی رابطه بین مهاجرت و باروری،
از آن جهیت کیه مهیاجرت محیل زنیدگی مهییاجران و
محیط اقتصادی و اجتمیاعی را تغیییر میی دهید ،حیاسز
اهمیت است .در مطالعه حاضیر از میدل خطیی تعمیی
یافته(مدل رگرسیون پواسن) و تابع ربیط لگیاریتمی بیه
منظور تعیین عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنییا
آمده زنان مهاجر به تهران استفاده شد .اسیتفاده از ایین
روش مدلسازی با توجه به نیوا متغییر تعیداد فرزنیدان
زنده به دنیا آمده که متغییری شمارشیی بیا تعیداد کی
طبقات است ،کاراتر از سایر روش های مدلسازی خطی
می باشد.
یافته های این تحقییق نییز حیاکی از تیاثیر سیطح
تحصیالت بر تعداد فرزندان زنیده بیه دنییا آمیده زنیان
مهاجر به تهران بود ،به گونیه ای کیه زنیان بیا سیطح
تحصیالت پایین تر تعداد فرزندان بیشیتری را بیه دنییا
آورده اند .این یافته ه راستا با نتایج سایر پژوهش هیا
است( .)24،10،9-21،26-30متغیر سن نییز بیر اسیاس
یافته های این تحقیق بر تعداد فرزنیدان زنیده بیه دنییا
آمده زنان مهیاجر تاثیرگیذار بیود کیه سیایر تحقیقیات
نون(بییییاقری و سییییعادتی ،)21()1394 ،سییییعادتی و
بیییییییییاقری( ،)29-30()2013 b,aبیییییییییاقری و
همکاران( ،)27()1394شییری و همکیاران(،)23()2009
نیز تاییدکننده نتیجه تعداد فرزندان کمتر برای زنیان در
سنین پایین تر هستند .یافته دیگر ایین تحقییق نشیان
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دهنده تعداد فرزندان کمتر زنان شاغل است که تاییدی
بر نتایج پژوهش های مهرییار و همکیاران(،)24()2003
بییاقری و سییعادتی( ،)21()1394سییعادتی و بییاقری(b,a
 ،)29-30()2013سیییییعادتی( ،)9()1394بیییییاقری و
همکاران( )21()1394است .ه ننین بر اسیاس یافتیه
های تحقیق زنانی که از اینترنیت اسیتفاده نمیی کننید
تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده کمتری دارند که مطالعه
باقری و همکاران( )27()1394نیز این یافته را تایید می
نمایند.
از جمله محدودیت های این مطالعه میی تیوان بیه
عدم دسترسی به برخیی از متغیرهیای میوثر بیر تعیداد
فرزندان زنده به دنیا آمده مانند سطح درآمد ،طول مدت
ازدواج ،تعداد فرزنیدان اییده آل ،تعیداد حیاملگی هیای
ناموفق(سقط جنین) در داده هیای سرشیماری عمیومی
نفیوس و مسییکن سییال  1390اشیاره نمییود .بییا انجییام
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سیال  1393انتظیار
می رود که مطالعه فوق بهروز رسانی شود.
به طور خالصه می توان از یافته های این تحقییق
نتیجه گرفیت کیه متغیرهیای سین ،سیطح تحصییلی،
وضعیت شغلی ،استفاده از اینترنت ،علت مهاجرت و اثیر
متقابل علت مهاجرت و سن بر تعداد فرزندان زنیده بیه
دنیا آمده زنان مهاجر به تهران تاثیرگذار بوده اسیت .در
واقع زنان در سنین باالتر نسبت به زنان در سنین پایین
تر ،زنان با سطح تحصیالت پایین تر نسبت به زنان بیا
سطح تحصیالت باالتر ،زنان غیر شاغل نسبت به زنان
شاغل ،زنانی که از اینترنت استفاده نمی کنند نسبت به
آن هایی که از اینترنت استفاده می کنند و زنانی که به
پیروی از خانوار مهاجرت می کنند نسبت به زنیانی کیه
به سایر علل مهاجرت می کنند ،متوسط تعداد فرزنیدان
زنده بیشتری به دنیا آورده انید .در صیورتی کیه هیدف
سیاست گذاران افزایش تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده
زنان مهاجر به تهران باشد ،اعمال سیاست های باروری
صحیح برای زنان در سینین جیوان تیر ،بیا تحصییالت
بیشتر ،شاغل و آن هایی کیه از اینترنیت اسیتفاده میی
کنند می تواند آن ها را در تحقق این امیر مهی ییاری
نماید.
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Abstract
Introduction: To determine fertility
influential
factors,
demographical
researchers study influential economical,
social and cultural elements. The aim of
this article is to apply Poisson regression
model to investigate influential factors on
children ever born, one of the fertility
determinant indices, of migrant women to
Tehran according to 2011 Population and
Housing Census.

use, P-value< 0.001, and migration cause,
following family, P-value< 0.028) and
interaction of women's age and women's
migration cause (P-value< 0.001) had
significance effects on children ever born.
Discussion & Conclusions: The results of
fitted Poisson regression showed that
women in older age groups with lower
educational level, unemployed, and those
who didn’t use internet and their cause of
the migration was following family had
greater mean of children ever born.
According to the results, it can be
concluded that the possibility of increasing
children ever born of women in younger
ages, with higher education and employed
could be existed by applying correct
fertility policies.

Materials & Methods: From 2011
Population and Housing Census data,
33420 ever married migrant women to
Tehran were selected. Poisson regression
model of these women's children ever born
according to predictors of age, educational
level, job status, internet use, and migration
cause has been fitted by SPSS 22.
Findings: All of the predictors (age, Pvalue< 0.001, educational level, P-value<
0.001, job status, P-value< 0.001, internet
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