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 .2دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 .3دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تهران ،ایران
نشریه پایش
تاریخ پذیرش مقاله1396/6/13 :
سال شانزدهم ،شماره پنجم ،مهر ـ آبان  1396صص 637-645
[نشر الكترونیك پیش از انتشار 1 -مهر ]96

چكید
مقدم  :با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری ،محققان در این مطالعه دالیل تمایل و عدم تمایل به آن را در میان مردم ایـران مـورد بررسـي
قرار دادند.
مواد و روش کار :این پژوهش یك مطالعه جمعیتي بود ،که به صورت مقطعي بر روی کلیه ایرانیان ]زنان متاهل در سنین باروری ( )15-49و
مردان متاهل با همسراني در سنین باروری ( [)15-49ساکن شهرها و روستاهای کشور انجام شد .برای گردآوری داده ها پرسشنامه ای حاوی
اطالعات دموگرافیك و سواالت مرتبط با اهداف مطالعه تدوین و مورد استفاده قرار گرفت .مخاطبان با انتخـا گزینـه هـای  5گانـه ،میـزان
موافقت/عدم موافقت خود را نسبت به دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزنـدآوری در پرسشـنامه (اسـتخرا شـده از مطالعـات قبلـي و نظـرات
متخصصان) به تفكیك تعیین کردند .داده ها با استفاده از روش آمار توصیفي توسط نرم افزار  SPSSنسخه  22مورد بررسي قرار گرفت.
یافت ها :تعداد  20935نفر متأهل واجد شرایط از  31استان سراسر ایران ( 10388نفر مرد و  10547نفر زن) با میـانگین (انحـراف معیـار)
سني ( 36/28 )8/23در این مطالعه شرکت کردند .میزان تمایل به فرزندآوری  31/8درصد و میزان عدم تمایـل بـه فرزنـدآوری  68/2درصـد
گزارش شد .مهمترین دالیل تمایل به فرزندآوری عالقه به بچه  93/5درصد و عالقه فطری افراد به کسب جایگاه و نقش والدی  92/2درصد و
مهمترین دالیل عدم تمایل به فرزندآوری نگراني در مورد تأمین آینـده فرزنـدان جدیـد  76/1درصـد و نگرانـي در مـورد افـزایش مشـكالت
اقتصادی با آوردن فرزند دیگر  71/0درصد گزارش شد.
بحث و قتیج گیری :به نظر مي رسد مرتفع کردن مشكالت اقتصادی (اشتغال و رکود اقتصادی) به عنوان مهمترین دلیـل عـدم تمایـل بـه
فرزندآوری ،حتي بدون تصویب سیاست های تشویقي ،منجر به ازدیاد فرزندآوری شـود .ایـن پـژوهش بـه مـا مـيآمـوزد کـه بـرای افـزایش
فرزندآوری ،ترویج و تبلیغ لذت پدر و مادر شدن مي تواند مفید واقع شود.
کلیدواژ  :تمایل به فرزندآوری ،جمعیت شهری و روستایي ،مطالعه جمعیتي ،ایران
کد اخالقIR.TUMS.REC.1394.2079 :
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دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزند آوري در میان مردم شهري و روستایی ایران :یک مطالعه ملی

باروری به عنوان یك واقعیت اجتمـاعي در سـط کـالن تحـت تـاییر
عوامل محیطي ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي و در سط خرد متأیر از
تفكرات ،انگیزه ها ،تمایالت و گرایشهای افراد است .در ابتـدا کـاهش
باروری با علل ساختاری مثل کنترل باروری ،جهاني شـدن اقتصـادی،
تغییرات در بازار کار ،تغییر نقش مرد و زن و کاهش حمایت دولـت از
خانوادهها و فرزندان مطرح بود اما به تازگي تغییر در سیسـتم ارزشـي
راجع به موقعیت و نقش خانوادگي و اجتماعي زنـان ،تغییـر در ارزش
گذاری جامعه دربارة برابری جنسـیتي و تغییـر بـه سـمت فردگرایـي
سكوالر ،باعث پایـان جامعـ فرزنـد محـور شـده اسـت [ .]1 ,2رشـد
ارزشهــای جامعــه مــدرن شــامل تفكــر فردگرایــي ،منفعــت طلبــي،
رضایتمندی یـا لـذتجـویي و خردگرایـي در جامعـه ایـران در حـال
گسترش و تعمیم به جامعه زنان است به طوری که رتب فردگرایي در
ایران کمي بیش از متوسط سط جهـان اسـت .گسـترش فردگرایـي
موجب توجیه سبكهای جدید زندگي نظیر تنها زیستن ،با هم باشي،
زندگي بدون فرزند و طالق است که جملگي بـر رفتـار بـاروری تـاییر
دارد [ .]4 ,3همچنین مهمترین پیامد مدرنیتـه در ارتبـا بـا مقولـ
ترجی باروری در جامع ایران ،بدبیني نسبت بـه آینـده و فردگرایـي
است [.]3 ,5
در دهه های قبل نگرش نسبت به سن مطلو ازدوا  ،نحـوه انتخـا
همسر ،جدایي و طـالق ،مطلوبیـت ازدوا  ،قـدرت تصـمیمگیـری در
خانواده ،ارتباطات خانوادگي و مطلوبیت فرزندآوری سنتي بود امـا در
حال حاضر نگرش نسبت به این مقوله ها مدرن شـده اسـت [.]6-10
همینطور امروزه تصمیم فرزند آوردن/نیـاوردن بـه صـورت تصـادفي
شكل نميگیرد ،بلكه مبنای آن ،رفع یا کـاهش یـك سـری نیازهـای
درک شده است و به نگـرش فـرد در بـاره پیامـدهای داشـتن فرزنـد
(دیگر) و هنجارهای درک شده آنها در ایـن بـاره بسـتگي دارد [.]11
هرقدر ارزشهای مثبت وجـود فرزنـد و نگـرش مثبـت بـه فرزنـد در
خانواده بیشتر باشد ،تمایل به فرزند آوری نیز بیشتر خواهد شد [.]12
مطالعات نشان مـيدهـد کـه والـدین روسـتایي بـر منـافع اقتصـادی
فرزندان و والدین شـهری بـر جنبـههـای احساسـي و روان شـناختي
داشتن فرزند تأکید ميکنند [ .]12 ,13به نظر ميرسد پیشرفتهـا و
تحوالت اقتصادی ،پدر و مادر شدن را به پیشـنهادی کمتـر جـذا و
ساده نسبت به قبل تبدیل کرده است .همچنین رشد فردگرایي و میل
به خود شكوفایي ،معموال رابط نسبتاً مسـتقیمي بـر اهـداف بـاروری
مردم و میـانگین انـدازة خـانواده داشـته اسـت [ .]14کـاهش منـافع
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احساسي داشتن فرزند ميتواند داللتي بر این امر باشد که زوجـین در
جوامع کنوني برای کسب لذت و پرکردن اوقات فراغت جایگزینهایي
غیر از فرزند دارند؛ بدون اینكه مجبور به صـرف هزینـههـای گـزاف و
گاهي مادام العمر در این زمین باشند [.]15
از نگـاهي دیگـر ،مطالعــات نشـان داده انــد کـه تمایــل و گـرایش بــه
فرزندآوری ،تابع برخي از عوامل و یا مـرتبط بـا برخـي از آنهـا اسـت.
اشتغال زنان و استقالل اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي آن هـا ،عوامـل
اقتصادی ،عدم وجـود تسـهیالت رفـاهي از جانـب دولـتهـا ،برخـي
نگرشهای نادرست ،داشتن تحصیالت بـاال ،ویژگـيهـای جمعیتـي و
فرهنگي مختلف زنان ،سن زنان هنگام ازدوا  ،تعـداد فرزنـدان ،سـن
همسر ،سن به هنگام اولین بـارداری ،آگـاهي از وسـایل پیشـگیری از
بارداری ،استفاده از تلفن همراه و مشـتقات آن از جملـه ایـن عوامـل
هستند [ .]16-25عالوه بر اینها ،زوجین امروزی بـا توجـه بـه سـط
هزینه و درآمد خود (وضعیت اقتصـادی خـانواده) نسـبت بـه داشـتن
فرزند تصمیم مي گیرنـد .در واقـع بـا توجـه بـه موقعیـت اجتمـاعي-
اقتصادی خود به کیفیت زندگي فرزند خود (آینده نگری برای آنان در
زمینه سالمت ،اشتغال و آموزش( مي اندیشند [ .]26پژوهش ها بیانگر
آن است که باروری زنان حاصـل تمـایالت بـاروری آنـان ،و تمـایالت
باروری نیز بیش از همه تحت تأییر استقالل زنان ناشي از تحصیالت و
اشتغال آنها است .به عبارت دیگر تحصیالت باالتر و به تبعِ آن فراهم
شدن فرصتهای شغلي برای زنـان و اشـتغال خـار از منـزل سـبب
تأخیر در سن ازدوا آنها ميشود .این زنان برای تاخیر در فرزنـدآوری
بیش از سایرین از وسایل پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده مـيکننـد.
همچنین تاخیر در ازدوا سبب کاهش سالهایي مي شود که زنان در
آن توان باروری دارند ( 15-49سال) [.]26 - 27
در حال حاضر ،تغییرات بنیادی در شكل و ویژگيهای خانواده ،انتقال
خانواده گسترده به هستهای و به تبـع آن کـاهش سـط زاد و ولـد و
باروری در ایران امری محسوس است [ .]16کاهش نرخ باروری و بـه
هم ریختگي در توازن سني کشور ،ميتواند آسـیبهـای اقتصـادی و
اجتمـاعي جبـران ناپـذیری بـر کشـور وارد نمایـد .کـاهش بـاروری
سئواالتي را به ذهن متبادر ميسازد تا این سئوال مطرح شود به رغـم
تمایل واقعي انسان به داشتن فرزند علل زمینه ساز کاهش فرزندآوری
در جامعه ایران چیست؟ یا چه عللي بر تمایل بـه فرزنـدآوری زنـان و
مردان ایرگذار است؟
هنوز در ایران کنوني تصویر روشني از دالیل تمایل و عـدم تمایـل بـه
فرزندآوری در دست نیست به عبارت دیگر خالء مطالعات ملـي بـرای

علي منتظری و

دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری ...

در این مطالعه مجموعاً  20935نفر شهروند متأهـل از سراسـر ایـران
شرکت کردنـد ] 10388نفـر مـرد ( )49/6و  10547نفـر زن (50/4
درصد)[ .میانگین (انحراف معیار) سن مخاطبان ( 36/28 )8/23سال،
میــانگین (انحــراف معیــار) ســن ازدوا آنهــا ( 22/38 )4/83ســال و
میانگین (انحراف معیار) تعداد سالهای تحصیل آنهـا (10/51 )4/43
سال بود .همچنـین میـانگین سـن زنـان شـرکت کننـده در مطالعـه
( 34/54 )7/81ســال و میــانگین ســن مــردان ( 38/04 )8/27ســال
گزارش شد.
برای بررسي دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری پاسخ مخاطبـان
به گزاره های مطرح شده تمایل و عدم تمایل به فرزنـدآوری بـه طـور
کامل استخرا شده و در نهایت صرفا مجموع میزان دو گزینه (موافق
و کامال موافق) برای علل مختلف تمایل و عدم تمایـل بـه فرزنـدآوری
گزارش شد .بر اساس نتایج از میان  31/8درصد افرادی که تمایـل بـه
فرزندآوری داشتند بیشترین دالیل عنوان شده؛ عالقه بـه بچـه 93/5
درصد ،عالقه به پدر/مادر شدن  92/2درصد و قرار داشـتن همسـر در
سنین باروری و تمایل به استفاده از ایـن فرصـت  79/8درصـد ،عـدم
کفایت فرزندان فعلي  72/6درصد ،برای تحكیم پیوند خانوادگي 65/2
درصد و عالقه به داشـتن خـانواده پـر جمعیـت  64/1درصـد بودنـد.
اولویتهای مردان در مقایسـه بـا زنـان (و نیـز کـل جمعیـت) و نیـز
روستاییان در مقایسه با شهرنشینان (و نیـز کـل جمعیـت) در دالیـل
تمایل به فرزندآوری تفاوتي نداشت .همینطور در میـان افـرادی کـه
تمایل به فرزنـدآوری نداشـتند ( )68/2بیشـترین دالیـل ابـراز شـده؛
نگراني در مورد تأمین آینده فرزنـدان جدیـد  ،76/1نگرانـي در مـورد
افزایش مشكالت اقتصادی با آوردن فرزند دیگر  71/0درصـد و کـافي
دانستن فرزنـدان فعلـي  70/6درصـد بودنـد .اولویـتهـای اول و دوم
مردان در مقایسه با زنان (و نیز کل جمعیت) در دالیل عدم تمایل بـه
فرزنــدآوری تفــاوتي نداشــت .اولویــت اول روســتاییان در مقایســه بــا
شهرنشینان (و نیز کل جمعیت) در دالیل عدم تمایل بـه فرزنـدآوری
تفاوتي نداشت اما اولویتهای بعدی آنان متفاوت بود (جداول  1و .)2

این پژوهش یك مطالعه جمعیتي بود .جمعیـت مـورد مطالعـه کلیـه
ایرانیان ]زنان متاهل در سنین باروری ( 15-49سال) و مردان متاهل
بــا همســراني در ســنین بــاروری ( 15-49ســال)[ ســاکن شــهرها و
روستاهای کشور بودند .انصـراف پاسـخگویان از اسـتفاده از اطالعـات
اخذ شده از آنها ،عدم پاسخ دهي کامل به سئواالت معیارهای خرو از
پــژوهش بودنــد .مشخصــات جمعیــت ،بــرآورد انــدازه نمونــه ،نحــوه
نمونهگیری و نحوه جمعآوری اطالعات در مقاله قبلي [ ]28ذکر شده
است.
برای گردآوری دادهها پرسشـنامهای حـاوی اطالعـات دموگرافیـك و
سواالت مرتبط با اهداف مطالعه تدوین شد .روایي ایـن پرسشـنامه بـا
اســتفاده از نظــرات متخصصــان مــورد بررســي و تاییــد قــرار گرفــت.
اطالعات به صورت پرسشـگری و توسـط پرسشـگران آمـوزش دیـده
جمعآوری شد .دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزنـدآوری از مطالعـات
قبلــي و نیــز نظــرات متخصصــان و کارشناســان امــر احصــاء شــده و
مخاطبان با انتخا گزینه های  5گانه موافقت و یا عدم موافقت خـود
را با دالیل تمایل و عدم تمایل بـه تفكیـك تعیـین کردنـد ].[29-31
داده های حاصل از پرسشنامه با نـرمافـزار آمـاری  SPSSنسـخه 22
تحلیل شد.
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بررسي این موضوع و عوامل مرتبط با آن کامالً محسوس است .از ایـن
رو پژوهشگران در این مطالعه ملـي بـر آن شـدند میـزان تمایل/عـدم
تمایل به فرزندآوری و تأییر عوامل جمعیت شناختي بر این شاخص را
بررسي نمایند که نتایج آن در مقالـهای جداگانـه منتشـر شـده اسـت
[ .]28شایان ذکر است در زمان انتشار مقاله قبلي اطالعـات مربـو
به دالیل تمایل/عدم تمایل به طور کامل استخرا نشده بود و نیز به
دلیل تفاوت نوع داده ها در آن مقاله امكان تحلیل همه داده ها نبود؛
لذا در این مقاله علل تمایل و عدم تمایل مردم نسبت به فرزندآوری
استخرا و بررسي شده است.
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زن

مرد

مجموع

زن

مرد

مجموع

زن

مرد

مجموع

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون خیلي بچه

92/62

دوست دارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون پدر (مادر)
بودن/شدن را دوست دارم.
به دلیل تشویق /اصرار اطرافیان در حال حاضر به بچه دار شدن
تمایل دارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون دوست دارم
خانواده پر جمعیتي داشته باشم .
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون همسرم اصرار
دارد که بچه دار شویم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون تعداد فرزندان

93/61

فعلي من کافي نیست.

92/88

91/70

92/23

92/32

91/95

92/13

92/68

91/79

51/57

41/93

46/28

54/60

48/88

51/56

52/68

44/35

48/16

62/42

62/69

62/57

68/38

68/56

68/47

64/60

64/72

64/67

57/20

54/41

55/67

62/74

57/61

60/03

59/23

55/53

57/22

72/91

51/20

فرزند بیشتر ،امكانات من کافي است.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم ،چون مي خواهم بچه
بعدی من دختر/پسر باشد.

93/17

93/96

93/28

92/20

71/00

در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم چون برای داشتن

94/41

94/17

93/73

93/52

51/32

74/69

72/06

53/45

51/27

73/66

72/76
49/55

72/34

51/37

72/86
50/71

52/02

72/63
51/31

50/30

47/00

48/48

54/81

49/38

51/92

51/96

47/83

49/71

81/54

79/34

80/33

79/89

77/83

78/80

80/93

78/81

79/78

در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم ،چون همسرم در
سنین مناسب فرزندآوری قرار دارد ،و مي خواهیم که از این
فرصت استفاده کنیم و فرزند سالم داشته باشیم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم ،چون فرزندم فوت
کرده است.
به علت تحكیم پیوند خانوادگي ،در حال حاضر به بچه دار شدن
تمایل دارم.
به دالیل مذهبي در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم.
برای بهره مند شدن از سیاست های تشویقي در حال حاضر به
بچه دار شدن تمایل دارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم،چون فرزندی ندارم
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل دارم ،چون به علت ازدوا

25/60

21/58

23/38

23/32

25/70

24/51

24/82

22/80

23/74

63/26

63/50

63/40

67/19

69/58

68/47

64/70

65/63

65/21

41/19

41/92

41/60

48/67

50/12

49/44

43/92

44/77

44/39

22/65

20/65

21/55

28/40

31/05

29/81

24/74

24/25

24/48

59/98

58/39

59/10

51/98

54/26

53/16

57/30

57/15

57/22

19/80

مجدد دوست دارم بچه دیگری داشته باشم

18/13

22/44

18/85

23/06

23/64

19/73

20/69

20/15
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دالیل عدم تمایل ب فردقدآوری

زن

مرد

درصد
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون بچه دوست ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون پدر (مادر)
بودن/شدن را دوست ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون از زایمان مي
ترسم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون تعداد فرزندان
فعلي ما کافي است.
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مجموع

درصد

درصد

شهر و روستا
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مجموع

زن

مرد

مجموع

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

13/63

12/55

13/11

14/32

12/53

13/47

13/84

12/55

13/23

6/87

8/08

7/44

7/21

7/46

7/33

6/97

7/89

7/41

24/61
73/81

67/03

24/61
70/59
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26/94
75/48

65/02

26/94
70/55

25/30
74/31

66/44

25/30
70/58
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دالیل عدم تمایل ب فردقدآوری

مرد

زن
درصد

در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون برای آوردن فرزند
دیگر در آمد کافي ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون برای آوردن فرزند
دیگر مسكن مناسبي ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون آوردن فرزند دیگر
مشكالت اقتصادی زندگي ام را افزایش مي دهد.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون از نظر روحي و
رواني برای بچه دار شدن آمادگي ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون نگران تامین آینده
فرزندان جدید هستم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون نمي توانم به
خوبي فرزندم را تربیت کرده و از او نگهداری کنم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون داشتن بچه دیگر ،
با شغل و مسئولیت های اجتماعي ام تداخل دارد.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون بچه دار شدن
ادامه تحصیل ام را مشكل مي کند.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون سن همسرم
مناسب بارداری نیست.
به علت نگراني در خصوص کم بودن فاصله بارداری و تهدید سالمتي
همسرم تمایلي به بچهدار شدن ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون اطرافیان با بچه
دار شدن من مخالفند.
برای اینكه مشكالت جسمي ایجاد شده در همسرم در بارداری های
قبلي تكرار نشود تمایلي به بچه دار شدن ندارم.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون مي خواهم فاصله
سني مناسب بین فرزندانم را رعایت کنم.
به علت عدم تمایل همسرم به بچه دار شدن ،من نیز در حال حاضر
به بچه دار شدن تمایل ندارم .
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون به علت اختالف
خانوادگي ،داشتن فرزند بیشتر مشكالتم را بیشتر مي کند.
به علت کم بودن سن آخرین فرزندم  ،در حال حاضر به بچه دار
شدن تمایل ندارم
به علت مصرف دارو ،پزشكان فعال اجازه بارداری به همسرم نداده اند.
به علت وجود نقص عضو مادرزادی دراعضای خانواده ام ،از بچه دار
شدن هراس دارم.
هنوز زود است ،چون تازه ازدوا کرده ام.
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم ،چون با بچه دار شدن
توجه همسرم نسبت به من کم ميشود (مردان).
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10/17
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39/29

34/96

37/21

37/04

33/94
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8/50

11/72

15/62

8/55

11/42

16/12
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11/64

26/66

25/64

26/18

32/99
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29/51
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13/93

14/75

10/93
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دالیل عدم تمایل ب فردقدآوری

زن

مرد

درصد
در حال حاضر به بچه دار شدن تمایل ندارم چون مي ترسم با
زایمان تناسب اندامم به هم بخورد (زنان).

روستا

10/37

مجموع
درصد

درصد

_

10/37

زن

مرد

مجموع

زن

مرد

مجموع

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

9/56

_

9/56

10/13

_

کساني که تمایل به فرزندآوری نداشتند نیز بیشترین دالیل ابراز شده
نگراني در مورد تأمین آینده فرزندان جدیـد  83/2درصـد ،نگرانـي در
مورد افزایش مشكالت اقتصادی با آوردن فرزند دیگر  77/5درصـد ،و
کــافي دانســتن فرزنــدان فعلــي  74/5درصــد بودنــد [ .]28مطالعــه
جهانگیری و همكاران نشـان داد کـه مشكالت مالي ،مسكن ،تجربهی
ناخوشایند از تعداد زیاد اعضای خانواده و باال بودن هزینههای
فرزندآوری ،باعث انتخا راهبرد تك فرزندی اسـت [ .]35همچنـین
حسیني و همكاران درمطالعه خـود دریافتنـد کـه مـدیریت آینـده ی
فرزندان و رفاه و آسایش خود و فرزندان از جمله عواملي هستند که بر
کاهش تمایل به فرزندآوری مویر هستند [ .]36مطالعه رضـوی زاده و
همكاران نیز نشان داد که به طور کلي مسایل اقتصادی ،رفاهي موجب
کم فرزندی و تاخیر در فرزندآوری ميشود [ .]37در مطالعه مطلـق و
همكاران مشكالت اقتصادی با  24/4درصد از دالیل اصلي عدم تمایـل
به فرزندآوری بود [ .]38در مطالعه کشاورز و همكاران میـزان درآمـد
خانواده بر فرزندآوری تأییر داشت [ .]19نتـایج پژوهشـكده آمـار نیـز
حاکي از آن بود که بین رفتار فرزندآوری جوانـان در آسـتانه ازدوا و
زنان متاهل 49ـ15ساله و وضعیت اقتصادی آن ها رابطـهی معكـوس
وجود دارد به گونه ای که افراد دارای پایگـاه اقتصـادی بـاال ،متقاضـي
فرزند کمتری بوده و در عوض افراد با پایگاه اقتصادی پایین متقاضـي
فرزند بیشتری هستند [ ،]29به رغم یافته مطالعه شـیری و همكـاران
که نشان داد عواملي چون درآمد تأییر چنـدان بـارزی در ایـن مقولـه
نداشتند [ ]18ميتوان عوامـل اقتصـادی را در بـروز عـدم تمایـل بـه
فرزندآوری مویر دانست.
در مجموع باید گفت آنچه این مطالعه به ما ميآمـوزد ایـن اسـت کـه
برای افزایش فرزندآوری الزم است لـذت پـدر و مـادر شـدن تـرویج و
تبلیغ گردد ،بینش منفي مردم نسبت به داشتن فرزند بیشتر ،از طرق
مختلف و ممكن اصالح گردد و رونق اقتصادی رخ دهد .میـزان بـاالی
عدم تمایل به فرزندآوری شاخصي است که باید در برنامه ریـزیهـای
کشور مد نظر مسئوالن ذی ربط قرار گیرد تا در آینده کشور با آسـیب

بحث و نتيجهگيري

در این پژوهش ،بیشترین دالیل عنوان شده برای تمایل به فرزندآوری
به ترتیب "عالقه به بچه"" ،عالقه به پدر /مادر شدن"" ،قرار داشـتن
همسر در سنین باروری و تمایل به اسـتفاده از ایـن فرصـت"" ،عـدم
کفایت فرزندان فعلي"" ،تحكیم پیوند خانوادگي" و "عالقه به داشتن
خانواده پر جمعیت" بودند .بدون تردید فرزنـدآوری و احـراز جایگـاه
والدی یكي از پر احساسترین تجربیات انساني مطابق با تمایل فـردی
انسانها برای تداوم نسل و بقای آنان است .فرزنـد مـيتوانـد موجـب
افزایش عشق ،نشا  ،سـالمت روانـي و نیـز رشـد و تعـالي شخصـیت
والدین شود [ .]32پژوهشـگران در تحقیقـات خـود دریافتـه انـد کـه
خانواده های صاحب فرزند ،بیش از خانواده های بدون فرزند از زنـدگي
لذت ميبرند و احساس خوشبختي بیشتری ميکننـد .آنهـا معتقدنـد
که داشتن فرزند یك سرمایهگذاری بلند مدت برای خوشبختي بوده و
فواید روان شناختي و جسمي بسـیار زیـادی را بـه دنبـال دارد [.]33
نتایج یك مطالعه بیانگر آن بود که بسیاری از افراد معتقد بودند فرزند
باعث استحكام ازدوا ميشـود و یكـي از دالیـل فرزنـدآوری خـود را
تقویت پیوند زناشویي ميدانستند .افرادی که احساس مـيکردنـد بـا
داشتن فرزند (دیگر) روابـط خـانوادگي آنهـا پایـدارتر مـيشـود ،بـه
فرزنــدآوری راغــب بودنــد .از دی ـدگاه برخ ـي از مشــارکت کننــدگان،
فرزندآوری نه تنها باعث افزایش صمیمیت آنها با همسرشان نمي شـد،
بلكه حتي ممكن است یك تهدید محسو شود .اکثـر افـراد ،داشـتن
یك یا دو فرزند را موجب استحكام ازدواجشان ميدانستند .اما معموالً
تصور ميکردند داشتن بیش از دو فرزند ممكـن اسـت باعـث کـاهش
توجه همسرشان به آنها شود .در چنین شرایطي افـراد از فرزنـدآوری
اجتنا ميکردند [.]34
در مطالعه حاضر بیشترین دالیـل بـرای عـدم تمایـل بـه فرزنـدآوری
"نگراني در مورد تـأمین آینـده فرزنـدان جدیـد"" ،نگرانـي در مـورد
افزایش مشكالت اقتصادی با آوردن فرزنـد دیگـر" و "کـافي دانسـتن
فرزندان فعلي" بودند .در مطالعه طاووسي و همكاران در تهران در بین
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فرزندآوری در رسانه ها و دانشگاهها بـر ابعـاد غیـر مـادی فرزنـدآوری
.تأکید شود

کمتری از پیامدهای کاهش جمعیت و سالخوردگي ناشي از آن مواجه
 کشورهایي که برنامههای تشویق افزایش موالید را به جد دنبـال.شود
، ژاپـن، روسـیه، ایرلنـد، انگلسـتان، اسـاانیا،ميکنند (همانند آلمـان
 بسـته هـای تشـویقي خـود را،) فرانسه و کره جنوبي، سوئد،سنگاپور
.]25[  طوالني مدت و با پشتوانه ی قانون اعمال کرده انـد،چند جانبه
بنابراین برای افزایش تعداد فرزندان پیشنهاد ميشود زیرساختهـای
 نـه اینكـه، اقتصادی و فرهنگـي جامعـه توسـعه پیـدا کنـد،اجتماعي
 تـرجی،  بـا توجـه بـه اینكـه.مشوقهای مالي کوتاه مدت ارائه شـود
باروری بشدت تحت تأییر نگرش منفي زنان شـاغل نسـبت بـه آینـدة
] پیشنهاد ميشود برای ترغیب زنـان شـاغل بـه5[ جامعه ایران است
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ABSTRACT
Reasons for fertility desire and disinterest among Iranian married adults: A
population-based study
Ali Asghar Haerimehrizi1, Mahmoud Tavousi1, Jila Sadighi1, Mohammad Esmaeil Motlagh 2, Mohammad Eslami 3, Fatemeh
Naghizadeh1, Ali Montazeri1
1. Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran.
2. Medcine Faculty, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3. Department of Population, Family and School Health, Ministry of Health & Medical education, Tehran, Iran
Payesh 2017; 5: 637- 645
Accepted for publication: 4 September 2017
[EPub a head of print-23 September 2017]

Objective (s): During recent years fertility rate is decreasing in Iran. This study aimed to assess reasons for fertility desire and
disinterest among Iranian married adults.
Methods: This was a population-based study. A sample of married individuals living in all 31 provinces in Iran enteed into the
study and were asked whether they intend to have a child at present. Participants were interviewed via a structured
questionnaire including items on socio-demographic and reproductive information. Participants were asked to indicate reasons
for desire or disinterest for fertility. Participants were free to name several reasons as they wish. Descriptive analysis was used
to explore the data.
Results: In all 20935 individuals (10388 male and 10547 female) were interviewed. The mean age of participants was 36.28
(SD= 8.23) years. Overall 31.8% of respondents indicated that they wish to have a child while the remaining 68.2 said that
they did not. The most important reason for fertility desire was interest in having children (93.5%), followed by wish to
experience parenthood (92.2%). The most important reason for disinterest for fertility was worryness about the future of a new
child (76.1%) followed by economic problems (71.0%).
Conclusion: The findings suggest that willingness to experience parenthood and economic hardship are the most common
reasons for fertility desire or fertility disinterest respectively. Perhaps interventions aiming to focus on joyful parenhood
experiences might be helpful to encourgare young couples for having children.
Key Words: Fertility desire, population-based study, Urban and rural populations, Iran
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