
راهبرد فرهنگ / شماره پنجاه و چهارم /تابستان 1400

بستر فرهنگی و تفاوت    های 
محله اِی باروری در کالن  شهر 

تهران 

امروزه ابعاد متفاوتی از رفتار  های انســانی در بســتر  های متفاوت شهری مورد مطالعه قرار 
می گیرد. یکی از این ابعاد و مؤلفه ها، رفتار باروری است. رفتار باروری نه تنها بین شهر ها بلکه 
در درون یک شهر در بین محله  ها و مناطق مختلف آن متفاوت است. هدف از این مقاله بررسی 
و تحلیل تفاوت    های منطقه ای و محله ای باروری در کالن شهر تهران است. روش مطالعه تحلیل 
ثانویه داده   های سرشماری 1390 و واحد تحلیل محله    های شهر تهران است. نتایج بیانگر نقش 
بســتر محله ای و فرهنگی در شکل  گیری رفتار باروری است و تفاوت   های معناداری در سطح 
باروری محله  های مختلف شــهر تهران)از 1/9 تا 3/4 فرزند( مشاهده شد. نتایج آزمون تحلیل 
چندمتغیری نشــان داد رابطه منفی بین کیفیت و وضعیت اقتصادی  اجتماعی محله با باروری 
وجود دارد. ترکیب اقتصادی  اجتماعی محله  ، با کنترل ســایر متغیرها، همچنان تأثیر معناداری 
بر تفاوت   ها و نوســانات محله ای باروری دارد. از این رو، رفتار های باروری نه تنها تحت  تأثیر 
مشــخصه  های فردی است، بلکه به شدت از ساختار و وضعیت متفاوت محله    ها و هنجار های 

فرهنگی آنها تأثیر می  پذیرد.
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مقدمه 
امروزه در جامعه  شناســی و جمعیت شناسی ابعاد متفاوتی از رفتار های انسانی در بستر  ها 
و محله   های متفاوت شهر مورد مطالعه قرار می  گیرد. )ماتئوس، 2008( یکی از این ابعاد 
و مؤلفه   های رفتار انســانی، رفتار باروری است. افراد به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند 
و همچنین تحت  تأثیر محیط زندگی  شان، ویژگی  های فرهنگی محله، نظیر ترکیب قومی 
آن، هســتند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار های باروری داشــته باشــند. )کیم و 
سونگ، 2015( رابطه منفی کیفیت محله1 با باروری به خوبی مستند شده است. )تیومن، 
2012( از ایــن رو، تفاوت های قابل مالحظه ای در باروری با توجه به محیط  های فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد. )ازیکاری،2010( افراد نه تنها مطابق مشخصه  های 
فردی، بلکه براســاس الزامات شرایط زندگی و ساختار محله رفتار باروری خود را تنظیم 

می کنند. )هانك، 2001(
کشــور جمهوری اسالمی ایران در چند دهه  اخیر کاهش قابل توجهی را در نرخ  های 
باروری تجربه کرده است. کاهش باروری از حدود 7 فرزند به ازای هر زن در سال 1359 
به 2 فرزند در ســال 1395 مؤید همین مطلب است. )عباسی شوازی و دیگران، 2009 و 
عباسی  شــوازی و دیگران، 1396( در این میان نرخ باروری در شــهر تهران خیلی پایین 
)کمتر از 1/5 فرزند به ازای هر زن( می باشد. )عباسی شوازی و حسینی چاووشی، 1392( 
با این حال، به نظر می  رسد تفاوت های درون شهری قابل توجهی در سطح باروری در بین 
مناطق و محالت مختلف شــهر تهران وجود داشــته باشد. زیرا، »شهر، محصول روابط و 
مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی است و ناهمگونی  های فضایی آن بازتاب فرایند های 
درهم بافته فرهنگی ـ اجتماعی و سیاســی ـ اقتصادی در طی تاریخ در بســتر طبیعت 
بوده است«. )رفیعیان و شالی،1391: 25( بر این اساس، تفاوت  های قابل مالحظه ای میان 
مناطق و به ویژه محله  های شــهر تهران به لحاظ سطح برخورداری و توسعه یافتگی وجود 

دارد. )صادقی و زنجری، 1396( 
بنابراین، در درون یك شــهر بستر اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از محله ای به محله 
دیگر متفاوت است و به تبع آن رفتار باروری نیز نه تنها در بین شهر  ها بلکه در درون یك 
شهر در بین محله    ها و مناطق مختلف آن متفاوت است. حجم باالی جمعیتی کالن شهر 
تهران همراه با تنوع قومی و فرهنگی گسترده آن زمینه ای مناسب برای مطالعه و تحلیل 

1. Neighborhood quality
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تفاوت   های منطقه ای و محله ای باروری اســت. در این راســتا، این مقاله به دنبال پاسخ به 
این چند سوأل است: چگونه بستر جغرافیایی و محیط زندگی باروری را تحت تأثیر قرار 
می  دهد؟؛ سطح باروری در مناطق و محله   های مختلف شهر تهران چگونه است؟ و تا چه 
اندازه تفاوت   های محله ای باروری ناشــی از تفاوت    ها و نابرابری   های ساختاری، اجتماعی 

و فرهنگی است؟

مبانی نظری
برای درک تفاوت  های منطقه ای باروری، تبیین   ها عمدتاً حول ترکیب اجتماعیـ  اقتصادی 
جمعیت و شرایط ساختاری متفاوت مناطق بوده است. البته، این رویکرد نتوانست به طور 
کامل تفاوت  هــای منطقه ای باروری را تبیین کند. بر این اســاس رویکرد های فرهنگی 
به عنوان جایگزین یا حداقل مکمل مطرح شــدند که بر تفاوت   های فرهنگی و هنجار های 
خاص فرهنگی تاکید دارند. )فولدا، 2015( افراد در محیط   های جغرافیای متفاوتی زندگی 
می  کنند. این محیط   ها نهتنها به لحاظ ســاختاری بلکــه به لحاظ فرهنگی نیز متفاوت از 

یکدیگر هستند. 
همچنین در تبیین تفاوت  های محله ای باروری، دو فرضیه ســاختار فرصت1 و تعیین 
هویت2 مطرح شــده اســت. )هانك، 2001( »فرضیه ســاختار فرصت« بر توزیع متفاوت 
منطقــه ای فرصت  ها مانند زیرســاختار ها در تبیین تفاوت   های بــاروری تأکید دارد. این 
فرضیه بیان می کند افراد نه تنها مطابق مشخصه  های فردی، بلکه براساس الزامات شرایط 
زندگی منطقه، یعنی ساختار فرصت  های محله ای )نظیر ساختار اشتغال و بازار نیروی کار( 
رفتار های باروری خود را تنظیم می کنند. در مقابل، »فرضیه تعیین هویت« بیان می  کند 
که جهت گیری های فردی براساس هنجار های اجتماعی و سنت  های خاص فرهنگی شکل 
می گیــرد. در این فرضیه منطقه زندگی، برای فرد حکم یــك »جایگاه هویتی« دارد که 
در آن افراد مجبورند مطابق قوانین هنجاری و تفســیری، تصمیمات باروری شان را اتخاذ 
نماینــد. همچنین، زمینه  های اجتماعیـ  محلی، »محیط  های هنجاری از نظر فرهنگی«3 
محسوب می شوند که در آن نظارت اجتماعی )در قالب جامعه پذیری و سایر اشکال نظارت 
اجتماعی(، افراد را مجبور به عمل کردن مطابق انتظارات رفتاری دیگران می کند. )هانك، 
1. Opportunity Structure Hypothesis
2. The Identification Hypothesis
3. Culturally Normative Milieus

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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2001: 11-5( از این رو، محله محیطی برای جامعه  پذیری و یادگیری اجتماعی اســت. 
در ایــن ارتباط می  توان به نظریه یادگیری اجتماعی1 اشــاره کرد. این نظریه در تبیین 
رفتار های جمعیتی بر خاســتگاه اجتماعی تأکید دارد. بندورا در این نظریه بیان می  کند 

که مردم با مشاهده رفتار های دیگران یاد می  گیرند. )بندورا، 1971( 
فرضیه  های مذکور در چارچوب رویکــرد زمینه ای2 یا تحلیل موقعیت قرار می  گیرد. 
این رویکرد بر اهمیت شرایط و محیط   های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محله در بروز 
رفتار های باروری تأکید دارد. )بین و مارکوم، 1978؛ مك  نیکل، 1980 و 1994 و هانك، 

 )2001

پیشینه تحقیق
مطالعات باروری عمدتاً متمرکز بر ویژگی   های زنان و خانوار در تبیین تفاوت  های باروری 
بــوده و کمتــر به تحلیل زمینه ای ایــن تفاوت  ها با تأکید بر نقش محلــه پرداخته  اند. با 
این حــال، برخی مطالعات در کشــور های دیگر به بررســی و تبیین تفاوت  های محله ای 

باروری پرداخته اند که در اینجا به آنها اشاره می  کنیم.
مطالعه تیتلر3 )1996( با عنوان تأثیر هنجار های محله بر رفتار های جنسی و باروری 
جوانان نشان داد که نوسانات و تفاوت  های فضایی در هنجار ها و رفتار های باروری عمدتاً 
ناشــی از تمرکز فزون  یافته فقر و جدایی گزینی نژادی اســت تا تأثیر ترکیب اقتصادی ـ 
اجتماعی. همچنین، تأثیر مشــخصه   های اقتصادی  اجتماعی محله  ها بر رفتار های باروری 

و جنسی جوانان ناشی از گزینشی بودن4 و نژاد است. 
ولــف5 و همکارانــش )2007( در مطالعه خود تأثیر فقر محله در دوران کودکی را بر 
بارداری  هــای بعدی مورد تأکید قــرار دادند. نتایج این پژوهش بر اهمیت نقش محله در 

حاملگی و باروری نوجوانان تأکید دارد. 
در مطالعه  تفاوت   ها و نابرابری های شرایط زندگی و باروری در محله های قاهره، خدر6 
)2007( نشان داد که مناطق و محالت مورد بررسی به سه دسته محروم ترین، متوسط و 

1. Social Learning Theory
2. Contextual approach
3. Teitler 
4. Selectivity
5. Wolfe
6. Khadr
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کمتر محروم تقسیم می  شوند. همچنین، نتایج نشان داد شاخص های باروری از وضعیت 
محله ها به شــدت متأثر اســت. به طورکلی، نتایج نشان داد نیرو های ساختاری که محیط 

زندگی زنان را شکل می دهد نقش برجسته ای بر شاخص های باروری دارند.
کیولو1 و همکارانش )2008( در بررســی تأثیر مناطق شــهری بر سطوح باروری در 
فنالند به این نتیجه رســیدند که سطوح باروری بر اساس بستر و منطقه زندگی متفاوت 
است. با کنترل مشخصه  های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی زنان مورد بررسی تفاوت های 
باروری کاهش یافت اما از بین نرفت. این وضعیت بیانگر تأثیر مهم بستر محلی بر رفتار های 

باروری است. 
ویکس و همکارانش )2010( در مطالعه خود در شهر آکرا، غنا نشان دادند که وضعیت 
قومــی محله  هــا بر تصمیم زنان بر تأخیر در ازدواج تاثیرگــذار بوده و همچنین وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی محله، عوامل مهمی اســت که بر تصمیم گیری  های باروری پس از 

ازدواج زنان تأثیر می گذارد.
شولتزـ  نیلسن2 )2010( در مطالعه ای با عنوان »اثرات همتایانـ  تأثیر کودکان محله« 
تأثیرات همسایگی بر باروری را بررسی کرد. نتایج نشان داد زنانی که دارای همسایگانی 
با دو فرزند همجنس )یکســان( بودند به احتمال کمتر اما معنی داری تمایل به داشــتن 
فرزند اضافی دارند، در مقایسه با زنانی که همسایگانی با فرزندان )جنس( مخالف داشتند. 
همچنین، بر اساس نتایج، در صورتی که همسایه دارای فرزند دیگری باشد، احتمال داشتن 

فرزند دیگر برای زنان 9 درصد افزایش می یابد. 
کیم و ســونگ3 )2015( به بررسی اثرات محله بر باروری در میان همسران خارجی 
در کره جنوبی پرداختند. نتایج این مطالعه نشــان داد که ترکیب قومی محله بر ســطح 
و تمپوی باروری تأثیر معناداری دارد. فولدا4 )2015( در بررســی تفاوت  های منطقه ای 
میزان های باروری در آلمان نشان داد که الگو های خانواده و همچنین ساختار های فرصت 
)مانند دسترسی به تسهیالت مراقبت از کودک( به شدت تحت  تأثیر هنجار های فرهنگی 

متفاوت مناطق است. 
باتاگلیا5 و همکارانش )2017( در پژوهشــی به بررســی تأثیر جدایی گزینی محله ای 
1. Kulu
2. Schultz-Nielsen
3. Kim and Song
4. Fulda 
5. Battaglia

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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بر باروری در کشــور صربستان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می  دهد محله  هایی که 
کمتر به لحاظ اجتماعی جدا شــده بوده  اند، بــاروری کمتری دارند. در واقع، در مناطقی 
که جدایی گزینی کمتر اســت و مهاجران بیشــتر در معرض فرهنگ صربستانی هستند، 

باروری پایین تر است. 
در جستجوی به عمل آمده در منابع داخلی مطالعه ای که به بررسی تفاوت های محله ای 
باروری بپردازد یافت نشــد. از این رو، با توجه به این خأل تحقیقاتی، این مقاله به تحلیل 

محله ای تفاوت های باروری در شهر تهران می  پردازد.

روش تحقیق و داده ها
روش تحقیق مورد اســتفاده تحلیل ثانویه داده  های سرشماری1390 است. واحد تحلیل 
مطالعه شامل 361 محله در مناطق 22گانه شهر تهران است. اطالعات ذکرشده در سطح 
6008 حوزه آماری در دسترس بوده و به منظور استفاده از این اطالعات در سطح محله، 

از نرم افزار Arc GIS، استفاده شد. 
متغیر وابسته تحقیق، متوســط شمار فرزندان زنده به دنیا آورده زنان حداقل یك بار 
ازدواج کرده 49-15 ســاله تا زمان سرشماری 1390 است. متغیر های مستقل عالوه بر 
منطقه و محله شامل وضعیت سواد و تحصیالت، وضعیت اشتغال و موقعیت شغلی، وضعیت 
اقتصادیـ  رفاهی و وضعیت جمعیت شناختی محله های شهر تهران می باشند )جدول 1( 

جدول 1: متغیر های مورد بررسی و معرف  های آنها

معرف/ مؤلفه متغیر های تحقیق

میزان باسوادی مردان و زنان؛ نسبت جمعیت دارای تحصیالت 
دیپلم و باالتر؛ نسبت فارغ التحصیالن دانشگاهی

وضعیت سواد و 
تحصیالت

متغیر های 
مستقل

میزان فعالیت و مشــارکت اقتصادی زنان؛ درصد شــاغلین در 
مشاغل رده باال

وضعیت اشتغال و 
موقعیت شغلی

نســبت مالکیت خودرو؛ نسبت مالکیت مسکن؛ متوسط قیمت 
مســکن؛ تســهیالت رفاهی خانوار )آب، برق، گاز، تلفن ثابت، 

حمام، رایانه(

وضعیت رفاهی ـ 
اقتصادی

سطح مهاجرپذیری؛ میزان ازدواج زودهنگام )نسبت زنان ازدواج 
کرده 15-19ساله(

وضعیت 
جمعیت شناختی

متوسط شمار فرزندان زنده به دنیا آمده زنان تا زمان بررسی CEB متغیر وابسته
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در نهایت، بر اســاس آزمون تحلیل عاملــی از متغیر های اقتصادی و اجتماعی مورد 
بررسی )شــامل میزان باسوادی مردان و زنان؛ نسبت جمعیت دارای تحصیالت دیپلم و 
باالتر؛ نسبت فارغ التحصیالن دانشگاهی، میزان فعالیت و مشارکت اقتصادی زنان؛ درصد 
شاغلین در مشاغل رده باال، نسبت مالکیت خودرو، نسبت مالکیت مسکن، متوسط قیمت 
مسکن و تسهیالت رفاهی خانوار(، شاخص وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی محله ساخته شد. 
KMO شاخص برابر با 0/903 بوده و همچنین شاخص توانسته 74% واریانس متغیر های 

مذکور را تبیین نماید. 

یافته ها
در این بخش از مقاله، ابتدا تفاوت های منطقه ای و محله ای باروری در شهر تهران بررسی، 
سپس به تحلیل تفاوت  های محله ای باروری بر اساس وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی محله 

می  پردازیم. 
تفاوت  های منطقه ای و محله ای باروری در شهر تهران

نتایج بررسی نشان داد متوسط شمار فرزندان زنده به دنیا آورده زنان ازدواج کرده 15-49 
ســاله شــهر تهران تا زمان بررسی برابر با 2/4 فرزند است. با این وجود، میانگین باروری 
 )F=21/34 Sig=0/001( زنان در مناطق 22گانه شهر به طور معناداری متفاوت بوده است
همان طور که در نقشه 1 مشاهده می شود پایین ترین میانگین باروری در مناطق شهری 
تهران مربوط به مناطق 5، 2، 1 و 6 می باشد. این مناطق به لحاظ برخورداری از شاخص های 
توسعه یافتگی از باالترین سطح توسعه یافتگی برخوردارند. )صادقی و زنجری، 1396( در 
مقابل، باالترین ســطح باروری مربوط به مناطق 16،17، 19، 15و 20 می باشد که جزء 

مناطق کمتر برخوردار محسوب می  شوند. 

نقشه 1: متوسط شمار فرزندان زنده بدنیا آمده زنان در مناطق 22گانه شهر تهران، 1390
F=21/34; Sig=0/001 

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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بررسی سطح باروری در محله  های شهر تهران بیانگر تفاوت  های محسوس و قابل توجهی 
اســت )نقشه 2( دامنه متوسط شمار فرزندان زنده به دنیا آمده در محله  های شهر تهران 
از 1/9 تا 3/4 فرزند در نوســان بوده اســت. با توجه به جدول 2 مشاهده می شود که در 
محله  های چون اســماعیل آباد، باغ آذری، اتابــك، عباس آباد، مظاهری، باروت  کوبی، ویال 
شهر، خزانه و شهید هرندی متوسط شمار فرزندزایی بیش از 3 فرزند می باشد. محله  های 
نامبرده باالترین سطح باروری در شهر تهران را دارا می باشند. در مقابل، محله  های آرارات، 
باشگاه نفت، زینبیه، اراج، سازمان برنامه جنوبی، شهرک مخابرات، شهرک بوعلی، دارآباد 
و پونك دارای متوســط فرزندآوری کمتر از 2 فرزند می باشــند. این محله  ها پایین ترین 

سطح باروری در شهر تهران را دارند. 

جدول 2: باالترین و پایین ترین سطح باروری در محله  های شهر تهران، 1390

پایین ترین سطح باروری باالترین سطح باروری

متوسط فرزندزایی محله )منطقه( متوسط فرزندزایی محله )منطقه(

1/91 آرارات )3( 3/38 اسماعیل آباد )19(

1/93 باشگاه نفت )21( 3/36 باغ آذری )16(

1/94 زینبیه )13( 3/18 اتابك )15(

1/95 اراج )1( 3/15 عباس آباد )21(

1/95 سازمان برنامه جنوبی)5( 3/10 مظاهری )15(

1/96 شهرک مخابرات )2( 3/07 باروت کوبی )20(

1/97 شهرک بوعلی)2( 3/03 ویال شهر )21(

1/98 دارآباد )1( 3/03 خزانه )16(

1/99 پونك )5( 3/01 شهید هرندی )12(

همان طور که در نقشــه 2 مشاهده می شــود اکثر محله  های با سطح باروری باال در 
مناطق جنوبی و محالت با سطح باروری پایین در مناطق شمالی شهر تهران قرار دارند.
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نقشه 2: متوسط شمار فرزندان زنده به دنیا آمده زنان در محله های شهر تهران، 1390

به عالوه، باتوجه به شــاخص وضعیت اقتصادی و اجتماعی، محله های شهر تهران در 
پنج طبقه دسته بندی شدند. بررسی تفاوت های باروری بر مبنای وضعیت و کیفیت محله 
)نمودار 1( نشــان داد که میانگین فرزندآوری در محله های خیلی محروم و محروم شهر 
به طور معناداری باالتر از میانگین فرزندآوری در محله های برخوردار و نســبتاً برخوردار 

 )Sig=0/001 ؛F=122/08( می باشد

نمودار 1: میانگین باروری )CEB( به تفکیک وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی محله
 F=122/08; Sig=0/001 

نتایج تحلیل دومتغیره
پس از شناخت تفاوت های محله ای باروری در شهر تهران، به تحلیل این تفاوت ها و عوامل 
مؤثر بر آن در سطح محله پرداخته شد. دراین راستا ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی 

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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پیرسون، روابط بین هر یك از متغیر های مستقل با سطح باروری مورد سنجش قرار گرفت 
و ســپس با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره، تأثیر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی 

محله در تبیین تغییرات محله ای باروری آزمون شد.

رابطه وضعیت سواد و تحصیالت محله با سطح باروری
همان طور که در مجموعه نمودار های شــماره 2 )2.1 تا 2.4( مشــاهده می شود وضعیت 
سواد و تحصیالت محله رابطه قوی و معکوسی با سطح باروری دارد. در بین شاخص های 
مختلف تحصیلی، میزان باسوادی زنان قوی ترین رابطه منفی با سطح باروری دارد )ضریب 
0/823-( ضریب همبســتگی نســبت جمعیت با تحصیالت دیپلم و باالتر با باروری برابر 
با 0/716-، نســبت جمعیت با تحصیالت دانشــگاهی با باروری برابر با 0/708- و میزان 

باسوادی مردان با باروری برابر با 0/684- می باشد. 

 نمودار 2: رابطه وضعیت آموزشی و تحصیلی محله با سطح باروری

)2-2( میزان باسوادی مردان و باروری
(r= -0/684 sig=0/001)

)2-1( میزان باسوادی زنان و باروری
 (r= -0.823 Sig=0.001)

 

)2-4( نسبت جمعیت با تحصیالت دانشگاهی و باروری
 (r=-0.708 Sig=0.001 ) 

)2-3( نسبت جمعیت دیپلم و باالتر وباروری
(r=-0/716 Sig=0.001) )

رابطه وضعیت اشتغال و موقعیت شغلی محله با سطح باروری
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همان طور که در نمودار 1.3 مشــخص است میزان مشارکت اقتصادی زنان در محله های 
مختلف شــهر تهران رابطه معکوسی با ســطح باروری محله دارد. ضریب همبستگی این 
رابطه برابر با 0/68- می باشد. در واقع، محله هایی که مشارکت اقتصادی زنان شان باالتر 

است، سطح باروری پایین تری دارند. 

نمودار 3: رابطه وضعیت اشتغال و موقعیت شغلی محله با سطح باروری 

)3-2( نسبت شاغلین رده باال و باروری
(r= -0/707 Sig= 0/001)

)3-1( میزان مشارکت اقتصادی زنان و باروری
(r= -0/678 Sig= 0/001)

عالوه بر این، نتایج در نمودار 3-2 نشان داد که ساختار شغلی ساکنان محله نیز رابطه 
منفی و معناداری با ســطح باروری دارد )ضریب همبستگی 0/71-( از این رو، محله هایی 
که شــاغلین رده باال )قانون گذاران، مدیران و متخصصان( بیشتر در آن ساکن اند، سطح 

باروری پایین تری دارند. 

رابطه وضعیت رفاهی ـ اقتصادی محله با سطح باروری
بررسی رابطه وضعیت رفاهیـ  اقتصادی محله با سطح باروری نشان می دهد محله هایی 
که از وضعیت اقتصادی و رفاهی بهتری برخوردارند، ســطح باروری شــان کمتر است. 
بر این اســاس، همان طور که در مجموعه نمودار های 4 مشــخص اســت محله هایی 
که ســاکنان آنها بیشــتر مالك مسکن و خودرو هســتند و همچنین قیمت مسکن در 
آن محله ها باالتر بوده و از خدمات و تســهیالت رفاهی بیشــتری برخوردارند، ســطح 

باروری شان پایین تر است. 

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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نمودار 4: رابطه وضعیت رفاهی ـ اقتصادی محله با سطح باروری 

)4-2( متوسط قیمت آپارتمان مسکونی و باروری
(r= -0/639 Sig= 0/001)

)4-1( میزان برخورداری از تسهیالت رفاهی و باروری
(r= -0/635 Sig= 0/001)

)4-4( درصد خانوار های مالك مسکن و باروری
(r= -0/147 Sig= 0/001)

)4-3( درصد خانوار های دارای خودرو و باروری
(r= -0/654 Sig= 0/001)

رابطه وضعیت جمعیت شناختی محله با باروری
بررســی رابطه میزان مهاجرپذیری محله ها با سطح باروری بیانگر رابطه مثبت )هرچند 
ضعیف( و معناداری بین این دو متغیر است )نمودار 5-1( بنابراین، در محله های بیشتر 

مهاجرپذیر، سطح باروری باالتر است. 

نمودار 5: رابطه وضعیت جمعیت شناختی محله با سطح باروری 

)5-2( نسبت زنان ازدواج کرده 15-19 ساله و باروری
(r=0/655 Sig= 0/001)

)5-1( میزان مهاجرپذیری و باروری
(r=0/135 Sig= 0/010)
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به عالوه، همان طور که در نمودار 5-2 مشاهده می شود رابطه مثبت و معناداری بین 
میــزان ازدواج زودهنگام زنان و بــاروری وجود دارد. در واقع، محله هایی که ازدواج زنان 
در ســنین زیر 20 سال از شیوع بیشتری برخوردار است، سطح باروری باالتری را تجربه 

می کنند.

نتایج تحلیل چندمتغیری
همان طور که اشاره شد نتایج تحلیل دومتغیره بیانگر رابطه وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی 
محله با سطح باروری آنها می باشد. در این بخش از مقاله، باتوجه به هم خطی باالی بین 
متغیر های مســتقل )10 متغیر اقتصادی و اجتماعی مورد بررســی( ابتدا با اســتفاده از 
تحلیل عاملی به ساخت شاخص ترکیبی از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی محله پرداختیم 
و ســپس تأثیر آن را بر سطح باروری محالت با کنترل مؤلفه های جمعیتی )نظیر نسبت 
زنان در ســنین باروری، نسبت جمعیت مهاجر و شیوع ازدواج زودهنگام ـ زیر20 سال( 
با اســتفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره بررســی کردیم که نتایج آن در دو مدل در 

جدول 3 ارائه شده است. 
در مدل 1، تأثیر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی محله بر باروری بدون کنترل وضعیت 
جمعیتی آزمون شده است و در مدل 2، تأثیر وضعیت جمعیتی محله وارد مدل شده است. 

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری تأثیر وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی محله بر سطح باروری 

مدل 2 مدل 1

Sig t Beta Sig t Beta

0/001 -11/911 -0/757 0/001 -22/059 -0/759 شاخص وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی محله

0/001 8/459 0/277 نسبت جمعیت زنان در سنین باروری

0/761 0/305 0/010 نسبت جمعیت مهاجر 

0/047 1/437 0/114 میزان شیوع ازدواج زودهنگام زنان 

0/805 0.759 R مقدار

64/7 5/57 R2 ضریب تعیین

163/3 )0/001( 486/6 )0/001( F مقدار و سطح معنی داری آزمون

بر این اســاس، همان طور که در جدول 3 مشــخص اســت نتایج آزمون رگرسیونی 

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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بیانگــر اهمیت و تأثیر زیاد کیفیت و وضعیت اقتصــادی ـ اجتماعی محله بر رفتار های 
باروری اســت. رابطه قوی و منفی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی محله با باروری در مدل 
دوم علی رغم کنترل تأثیرات وضعیت دموگرافیك محله، همچنان معنادار می باشــد. در 
مدل 1 حدود 58% واریانس تفاوت های محلی باروری توسط شاخص وضعیت اقتصادی ـ 
اجتماعی محله تبیین می شود. در مدل دوم، با اضافه شدن و تأثیر معنادار نسبت جمعیت 
در ســنین باروری و همچنین میزان شیوع ازدواج در سنین پایین، ضریب تعیین از 58 

به 65% افزایش می یابد. 

نتیجه گیری
تصمیم گیری در مورد فرزندآوری نه تنها براســاس شرایط خانوادگی یا ویژگی های زنان 
صورت می گیرد، بلکه از محیط اجتماعی و محل زندگی افراد نیز تأثیر می پذیرد. بر این 
اســاس، انتظار می رود رفتار باروری نه تنها بین شــهر ها بلکه در درون یك شهر در بین 
محله ها و مناطق مختلف آن متفاوت باشــد. موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار 
گرفت. بنابراین، هدف از این مقاله بررسی و تحلیل تفاوت های منطقه ای و محله ای باروری 

در کالن شهر تهران با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1390 بود. 
نتایج بیانگر نقش بســتر محله ای در شــکل گیری رفتار باروری اســت و تفاوت های 
معناداری در سطح باروری محله های مختلف شهر تهران )از 1/9 تا 3/4 فرزند( مشاهده 
شد. میانگین فرزندآوری در محله های خیلی محروم و محروم شهر به طور معناداری باالتر 
از میانگین فرزندآوری در محله های برخوردار و نســبتاً برخوردار می باشــد. این نتیجه با 
نتایج و یافته های مطالعات پیشــین در کشــور های دیگر همخوانی دارد. )تیتلر، 1996؛ 
خدر، 2007؛ کیولو و دیگران، 2008؛ ویکس و دیگران، 2010 و فولدا، 2015( از این رو، 
بســتر محلی با ویژگی های ساختاری و فرهنگی منحصربه فرد خود نقش قابل توجهی در 

شکل گیری رفتار های جمعیتی دارد. 
نتایج تحلیل چندمتغیری نشــان داد بخش زیادی از تفاوت ها و نوسانات باروری در 
محالت شــهر تهران ناشــی از تفاوت در برخورداری آنها از منابع و فرصت های توسعه ای 
اســت. به عبارت دیگر هرچه سطح کیفیت و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در محله های 
شــهر تهران باالتر باشد ســطح باروری در این محالت کاهش خواهد یافت. رابطه منفی 
بین کیفیت و وضعیت اقتصادی  اجتماعی محله با باروری در مطالعات دیگر نیز مســتند 
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شده است. )تیومن، 2012( 
از این رو، نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثرات ترکیبی محله ها )ویژگی های ساکنین( 
تأثیر زیادی بر تفاوت های باروری دارد. اثر ترکیبی محله ناشــی از مشــخصه های خاص 
تجمع یافته افراد در یك منطقه است. بستگی به این مشخصه ها، نیات و کنش های افراد 
تحت تأثیر فرصت های محلی است. در این شرایط است که اگر ساختار های فرصت محلی 
متفاوت باشند، افراد با مشخصه های یکسان، متفاوت عمل می کنند. همچنین، تصمیمات 
افراد عمدتاً بســتگی به هنجار ها و ارزش های احاطه شــده در محیط زندگی شان دارد. 

)فولدا، 2015( 
بدین ترتیب، رفتار های باروری نه تنها تحت تأثیر مشخصه های فردی، بلکه به شدت از 
ســاختار و وضعیت متفاوت محله ها و هنجار های فرهنگی آنها تأثیر می پذیرند. از این رو 
در مطالعات و پژوهش های جمعیت شناســی الزم است تفاوت های اقتصادی و اجتماعی 
در ســطح محله و همچنین نقش فرهنگ و هویت هنجاری محله ای در درک رفتار های 

جمعیتی لحاظ گردد. 

بستر فرهنگی و تفاوت    های محله ای باروری ...
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