تمایل به فرزند آوري و عوامل مرتبط با آن در ایران :یک مطالعه ملی
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چكیده
مقدم  :توجه به ضرورت موضوع فرزندآوری و خالء مطالعات ملي در این خصوص محققان را بر آن داشت تا میزان تمایـ بـه فرزنـد آوری و
عوام مرتبط با آن را در میان مردم ایران مورد بررسي قرار دهند.
مواد و روش کار :این پژوهش یك مطالعه جمعیتي بود ،که به صورت مقطعي در شهرها و روستاهای کشـور انجـام شـد .در مجمـوع تعـداد
 20935نفر]زنان متاه در سنین باروری ( )15-49و مردان متاه با همسراني در سنین باروری[ از  32استان سراسر ایران در این مطالعه
شرکت کردند.
یافت ها :میانگین (انحراف معیار) سن مخاطبان ( 36/28 )8/23سال گزارش شد .نتایج مطالعه نشان داد که  31/8درصد از پاسخگویان بـه
فرزندآوری تمای دارند .نتایج حاص از به کارگیری آزمون رگرسیون لجستیك در این مطالعـه نشـان داد عـدم تمایـ بـه فرزنـدآوری بـا
متغیرهایي مانند سن بیشتر ]( ،[OR=1/10, % 95 CI )1/09-1/11سن کمتـر هنگـام ازدواج ](،[OR=0/93 , % 95 CI)0/92-0/94
داشـتن تعـداد فرزنـد بیشـتر ]( ،[OR=1/88 , % 95 CI )1/79-1/98تعـداد کمتـر مـرده زایـي و سـقط ](, %95 CI )0/82-0/91
 [OR=0/86ارتباط معنادار دارد .همچنین بخت عدم تمای به فرزندآوری در افراد با درآمد "بد/خیلي بد" حدود  2/82برابر افراد با درآمد "
خیلي خوب /خوب" و در کساني که داشتن  2فرزند را کافي مي دانستند حدود  4/96برابر افـرادی بـود کـه بیشـتر از  3فرزنـد را کـافي مـي
دانستند .بخت عدم تمای به فرزندآوری در زنان حدود  1/44برابر مردان ،در شیعیان حدود  1/49برابر اه تسـنن و در شهرنشـینان حـدود
 1/36برابر روستاییان بود.
بحث و نتیج گیری :یافته های این مطالعه مي تواند تصویری از وضعیت فعلي تمای به فرزندآوری ایرانیان را نشان داده و راهنمـای عمـ
مسئوالن در برنامه ریزی های ذیربط قرار گیرد.
کلیدواژه :تمای به فرزندآوری ،جمعیت ،مطالعه جمعیتي
کد اخالقIR.TUMS.REC.1394.2079 :
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میزان باروری ک در سراسر جهان در حال کـاهش اسـت [ .]1سـط
باروری در اکثر کشورهای توسعهیافته زیر سط جایگزیني است
[ .]2-4فرزندآوری تحت تأثیر عوام اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگـي و
اقتصادی است و با نگرش و آگاهیهای زنان و مردان ارتبـاط عمیقـي
دارد [ .]5ســــــازمان توســــــعه و همكــــــاری اقتصــــــادی
))Organization for Economic- Co-operation and Development -OECD

تعداد متوسط فرزندان ایده آل برای مردان را کمتر از  2/2و برای زنان
 2/3بیان داشته ،و تمای به فرزنـدآوری در ایرلنـد ،بلژیـك ،فرانسـه،
استوني و کشورهای شمال اروپا را باالتر دیگر کشورها گـزارش کـرده
است .در مقاب  ،در اتریش بـاروری ایـدهآل در زیـر سـط جـایگزیني
جمعیت در تمام گروه هـای سـني مـردان و زنـان بـرآورد شـده و در
بسیاری از کشورهای دیگر ،میانگین تعداد ایده آل فرزندان بین  2/0و
 2/4در سراسر گروه های سني اعالم گردیده است [ .]6میانگین تعداد
فرزندان دلخواه توسط زنان متاه در اوکراین و هنـد در حـدود  ،2در
اردن و پاکستان در حدود  ،4در برزی  2/2و در گواالتمـاال  7/3بـوده
است [ .]6همچنین در اتریش ،آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا ،پرتغال تمای به
داشتن خانواده کوچك دیده شده است .با این وجود ،در همه کشورها
تعداد فرزندان دلخواه مردان بسیار باالتر از تعداد واقعي آنهـا در حـال
حاضر است [ .]6کاهش گـرایش بـه فرزنـدآوری از مسـال اجتمـاعي
است که جامعه ما نیز با آن روبرو است .ایران ازجمله کشورهایي است
که با کاهش بیش از  50درصـد ،کـاهش شـدید بـاروری را در جهـان
تجربه کرده [ ]8و طي سال های  1382-1385به جرگـه کشـورهای
دارای باروری در سط یا زیـر سـط جـایگزیني (نـر بـاروری )1/7
پیوســته اســت [ .]9بــا توجــه بــه کــاهش آخــرین گــزارش از نتــایج
سرشــماری  1395در فاصــله ســالهای  1390تــا  1395نــر رشــد
جمعیت در کشور  1/24درصد بوده است [ ،]10در صورت تداوم روند
فعلي در آینده ،ایران به کشوری سالخورده تبدی شـده و بـه تبـ آن
جمعیت فعال کاهش خواهد یافت .در برخي مطالعات انجام گرفتـه در
نقاط مختلف کشور رواج الگوی دو فرزندی و عدم تمای اکثریت زنان
برای فرزندآوری دیده شده است [ ]11-12و پژوهش هایي در کشـور
نشان داده اند کـه بـیش از  60درصد زنان تمایـ بـه بـاروری ندارنـد
[ .]9 ,13-14همچنین پژوهشي در تهران نیز نشان داده شـده اسـت
که حدود  63درصد از پاسخگویان به فرزند آوری تمای ندارنـد (زنـان
 62/2درصد و مردان  64/2درصد) [ .]15بر اساس نتایج چند پژوهش
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دیگر در کشور بیش از  40درصد زوجین ،می به فرزنـدآوری خـود را
متوسط ارزیابي کردنـد [ 84/8 ،]16درصـد پاسـخگویان گـرایش بـه
فرزندآوری را در حد متوسط و کم بیان نمودنـد ،و  34/6درصـد زنـان
 15تا  49سـاله ،تمایـ بـه داشـتن فرزنـد دیگـری نداشـتند [ ]17و
میانگین تعـداد فرزنـدان ایـده آل زنـان بـه طـور معنـي دار کمتـر از
همسرانشان بوده است [ .]18بررسي ها نشان داده اند که با عنایت بـه
تغییـرات گســترده جمعیتـي در طـي ســه دهــه گذشــته و مســال و
چالش های جمعیتي ناشي از آن ،کاهش سط باروری تأثیر قاطعي بر
میزان رشد ،ترکیب و ساختار جمعیتي و تعدی شتاب افزایش تعـداد
جمعیت خواهد داشت؛ در نتیجه توجه به این پدیده و پایش و تبیـین
آن بیش از پیش ،از اهمیت قاب توجهي برخوردار است [ .]9همچنین
تصمیمگیری در مورد فرزندآوری یكي از وقای عمده زندگي زوجــین
اسـت کــه بــه نوبهیخود تحت تأثیر بسیاری از جنبههای زندگي از
قبی سـ ـالمت ،وضـ ـعیت اقتـ ـصادی و رفاه و فرهنﮓ خانواده اســت
[ .]19شواهد تجربي نشان مي دهد که افراد با تحصیالت باال تمایـ
بیشتری به داشتن فرزنـد دارنـد ولـیكن در نهایـت فرزنـد کمتـری
خواهند داشت [ .]20-22نتایج تحقیقات در بـنگالدش ،انـدونزی و
نیجریه نشان داده اند که تاثیر باورهای مذهبي بر میزان بـاروری در
این کشورها به جهـت تحصـی و تغییـر در جمعیـت شهرنشـیني و
فردگرایي کاهش یافته اسـت [ .]23در مقابـ برخـي پـژوهش هـا،
دینداری را از عوام مهم گرایش به فرزنـدآوری معرفـي مـي کننـد
[ .]24-26شایان ذکر است سـن ازدواج و تعـداد فرزنـدان ایـده آل
رفتار باروری را تحت تاثیر قرار مي دهد و به مـوازات توسـعه ،سـن
ازدواج افزایش یافته و در نتیجه باعث افزایش سن اولـین بـارداری و
کاهش تعداد فرزند شده است .بررسي ها نشان میدهد کـه وضـعیت
اشتغال زوجها تفاوتي در نگرش آنها نسبت به تعـداد مـورد دلخـواه
فرزند ایجاد نمي کند [ ]9و اشتغال و داشـتن تحصـیالت عـالي در
بین زنان ،در کاهش باروری اثر معنادار داشته است [.]27
در مجمــوع ،هنــوز در ایــران تصــویر روشــني از تمای ـ مــردم بــه
فرزندآوری و ارتباط آن با عوام جمعیت شناختي در دست نیسـت.
به عبارت دیگر خالء مطالعات ملي برای بررسي این موضوع و عوام
مرتبط با آن کامالً احساس ميشود؛ از این رو با توجه بـه خـال انجـام
مطالعات با طیف وسی در مورد فرزندآوری ،محققان در این مطالعه بر
آن شدند در مطالعه ای ملي میزان تمای به فرزنـد آوری را در کشـور
بررسي نمایند.

تمای به فرزندآوری و عوام

علي منتظری و

...

این پژوهش یك مطالعه جمعیتي بود .جمعیـت مـورد مطالعـه کلیـه
ایرانیان ]زنان متاه در سنین باروری و مردان متاه با همسراني در
سنین باروری[ ساکن شهرها و روستاهای کشور که تمای به شـرکت
در تحقیق را داشتند ،بودند .انصراف افراد از استفاده از اطالعـات اخـذ
شده از آنها ،عدم پاسخ دهي کام بـه سـئواالت معیارهـای خـروج از
تحقیق بودند .باتوجه به نتایج مطالعه میداني قبلي انجام شده توسـط
تیم تحقیق بر روی  1200نفر زنان و مردان متاه در سـنین بـاروری
در شهر تهران که در آن میـزان تمایـ بـه فرزنـد آوری حـدود 36/8
درصد به دست آمده بود ] ،[15نسبت مورد نظر در کشور بـا احتیـاط
 35درصد در نظر گرفته شد .لذا در مطالعه حاضر انـدازه نمونـه بـا در
نظر گرفتن نسـبت ) 35 (Pدرصـد و اطمینـان  95درصـد و خطـای
نسبي ( )Rاز  0/08تا ( 0/14متناسب بـا جمعیـت هـر اسـتان بـرای
پوشش مناسب) و روش نمونه گیری تصادفي ساده با استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد.
Z2 p.q
2

(rp)2

n

در این مطالعه از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد .بـه لحـا
بزرگ بودن حجم جامعه آماری از کسر نمونه گیـری ( )FPCصـرف نظـر
شد .برای تعیین اندازه نمونه مستق در هر استان ،مرکز استان ،یك شـهر
درجه دو و از هر کدام یك روستا به طور تصادفي انتخاب شدند .نمونـه هـا
در استان ها ،بر اساس اطالعات سرشماری سال  1390و نیـز وفـق حـوزه
بندی و بلوکبندی شهرها و روستای مرکز آمار ایران انتخاب شدند .بلـوک
های انتخابي با روش نمونه گیری چنـد مرحلـه ای تعیـین شـده و سـپ
خانوارها بر اساس روش نمونه گیری نظام مند در داخ بلوک هـا انتخـاب
شدند .بر اساس توزی جمعیت افراد واجد شرایط طرح ،استان های کشور
به  5طبقه تقسیم شدند (جدول  .)1برای گردآوری داده ها پرسشـنامه ای
حاوی اطالعات دموگرافیك و سواالت مرتبط با اهداف مطالعه تدوین شـد.
روایي محتوای ایـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظـرات متخصصـان مـورد
بررسي و تایید قـرار گرفـت .اطالعـات بـه صـورت پرسشـگری و توسـط
پرسشگران آموزش دیده جم آوری شد .دادههـای حاصـ از پرسشـنامه
با نرم افزار آماری  SPSSنسخه  22تحلی شد.
در این مطالعه مجموعاً  20935شهروند متأه از سراسـر ایـران شـرکت
کردند ] 10388نفر مرد ( )49/6و  10547نفر زن ( 50/4درصد)[.
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میانگین (انحـراف معیـار) سـن شـرکت کننـدگان ( 36/28 )8/23سـال،
میانگین (انحراف معیار) سن ازدواج آنها ( 22/38 )4/83سـال و میـانگین
(انحراف معیار) تعداد سال های تحصی آن هـا ( 10/51 )4/43سـال بـود
(جداول  2و  .)3یافته های این مطالعه نشان داد  31/8درصـد از شـرکت
کنندگان در زمان انجام پرسشگری تمای به فرزندآوری داشـته و مـا بقـي
آن ها ( 68/2درصد) تمای به فرزندآوری ندارنـد 23/2 .درصـد از شـرکت
کنندگان که در انجام پرسشگری تمایـ بـه فرزنـدآوری نداشـتند اظهـار
کردند که درآینده تمای به فرزندآوری دارند و  60/2درصد ازآن ها بـازگو
کردند ،که حتي در آینده نیز تمایلي بـه فرزنـدآوری ندارنـد 16/6 .درصـد
پاسخ ها نیز به گزینه های "نمـي دانـم" و "بـيپاسـخ" اختصـاص یافـت
(جدول  .)4برای بررسي عوام موثر بر عدم تمای به فرزندآوری از آزمـون
رگرسیون لجستیك استفاده شد .بر اساس نتایج میزان بخت عـدم تمایـ
به فرزندآوری در زنان حدود  1/44برابـر مـردان بـود .میـزان بخـت عـدم
تمای به فرزندآوری افراد مورد مطالعه به ازای افزایش هـر سـال سـن 10
درصد افزایش و به ازای افـزایش هـر سـال سـن ازدواج  7درصـد کـاهش
داشت .میزان بخت عدم تمای به فرزندآوری در افرادی که درآمد خـود را
به ترتیب "بد/خیلي بد" و "متوسط" ارزیابي کرده بودند به ترتیب حـدود
 2/82برابر و  1/44بیشتر از افرادی بود که درآمد خـود را "خیلـي خـوب/
خوب" ارزیابي کرده بودند .میزان بخت عدم تمایـ بـه فرزنـدآوری افـراد
مورد مطالعه در سال های تحصی یكسان بود .میزان بخت عدم تمای بـه
فرزندآوری در شیعیان  1/49برابر اه تسنن بود .میزان بخت عدم تمایـ
به فرزندآوری در شهرنشینان  1/36برابر روستاییان بود .میزان بخت عـدم
تمای به فرزندآوری بـه ازای هـر مـورد مـرده زایـي و سـقط (در زنـان و
همسران مردان) 14درصد کاهش داشـت .میـزان بخـت عـدم تمایـ بـه
فرزندآوری به ازای داشتن هر فرزند  1/88برابر افـزایش داشـت ]در زنـان
میزان بخت عدم تمای به فرزندآوری به ازای داشتن هر فرزند  2/23برابـر
افزایش ولي در مردان میزان بخـت عـدم تمایـ بـه فرزنـدآوری بـه ازای
داشتن هر فرزند  17درصـد کـاهش داشـت[ .همچنـین در کسـاني کـه
داشتن  2و  3فرزند را کافي مي دانستند میزان بخت عدم تمای به فرزنـد
آوری به ترتیب  4/96برابر و  2/06برابر افرادی بود که بیشتر از  3فرزنـد را
کافي مي دانستند و نیز آن ها که داشتن  1فرزنـد (یـا نداشـتن فرزنـد) را
کافي ميدانستند  14/06برابر افرادی بود کـه بیشـتر از  3فرزنـد را کـافي
مـــيدانســـتند .میـــزان بخـــت عـــدم تمایـــ بـــه فرزنـــدآوری در
دانشجو/دانشآموزان نسبت به شاغالن  1/96برابر بود .بخت عـدم تمایـ
به فرزندآوری دیگر گروه های شغلي نسبت به شاغالن یكسان بود (جدول
.)5

جدول  :1نمون برآورد شده برای هر استان
اندازه نمون برآورد شده بر اساس جمعیت تقریبی افراد واجد شرایط برای هر استان

2

استان های یزد ،کردستان ،لرستان ،مرکزی ،قم ،سیستان و بلوچستان ،همدان،کرمانشاه ،گیالن ،البرز
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3

کرمان ،آذربایجان غربي ،مازندران ،آذربایجان شرقي فارس ،اصفهان

750
950
1400
19970

خوزستان
4
خراسان رضوی ،تهران
5
اندازه ک نمونه کشور

جدول  :2مشخصات شرکت کنندگان در مطالع ب تفكیک متغیرهای جمعیتی (جنسیت ،سن ،سن ازدواج ،تحصیالت ،تعداد فرزندان فعلی ،تعداد تولد زنده ،سقط و مرده زایی)
مردان ()N=10388

زنان ()N=10547

مجموع ()N=20935

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

(38/04 )8/27
(24/65 )4/18
(11/01 )4/33
(0/92 )0/97
(0/94 )0/95
(1/87 )1/37

(34/54 )7/81
(20/16 )4/37
(10/02 )4/47
(0/98 )0/98
(0/98 )0/96
(1/96 )1/34

(36/28 )8/23
(22/38 )4/83
(10/51)4/43
(0/95 )0/98
(0/96 )0/96
(1/92 )1/36

زنان

مجموع

(1/96 )1/37
(0/31 )0/71

(1/90 )1/36
(0/27 )0/68

سن
سن هنگام ازدواج
تحصیالت (سال های تحصی )
تعداد فرزند(دختر)
تعداد فرزند(پسر)
تعداد فرزند(مجموع)

همسران مردان مورد مطالع
(1/85 )1/36
(0/23 )0/65

تعداد تولد زنده
تعداد سقط و مرده زایي

جدول  :3توزیع فراوانی شرکت کنندگان ب تفكیک متغیرهای جمعیتی (جنسیت ،شغل ،دین /مذهب ،سطح درآمد ،تعداد فرزندان در حال حاضر و نظرات در مورد تعداد فرزند کافی و محل پرسشگری)

تعداد

مردان ()N=10388
درصد

زنان ()N=10547
درصد
تعداد

مجموع ()N=20935
درصد
تعداد

9131
0
414
76
682
85

87/9
0/0
4/0
0/7
6/ 6
0/8

1225
9076
40
176
7
23

11/6
86/1
0/4
1/7
0/1
0/2

10356
9076
454
252
689
108

49/5
43/4
2/2
1/2
3/3
0/5

9444
690
8
246

90/9
6/ 6
0/1
2/4

9584
720
8
235

90/9
6/8
0/1
2/2

19028
1410
16
481

90/9
6/7
0/1
2/3

2146
6337
1824
81

20/7
61/0
17/5
0/8

2465
6425
1551
106

23/4
60/9
14/7
1/0

4611
12762
3375
187

22/0
61/0
16/1
0/9

19
1063
4392
2406
2380

0/2
10/2
42/3
23/2
22/9

17
1030
4644
2565
2217

0/2
9/8
44/0
24/3
21/0

36
2093
9036
4971
4597

0/2
10/0
43/2
23/7
22/0

شغل
شاغ
خانه دار
بازنشسته
دانشجو /دانش آموز
بیكار
سایر
دین/مذهب
شیعه
سني
اقلیت
بي پاسخ
خودارزیابی سطح درآمد
خوب/خیلي خوب
متوسط
بد/خیلي بد
بي پاسخ
نظر شرکت کنندگان نسبت ب تعداد فرزند کافی
بدون فرزند
 1فرزند
 2فرزند
 3فرزند
 3فرزند بیشتر
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مردان ()N=10388
بي پاسخ

زنان ()N=10547
1/2

128

74

0/7

مجموع ()N=20935
202

1/0

تعداد فرزندان شرکت کنندگان در حال حاضر

 4فرزند و بیشتر
بي پاسخ

1025
4

9/9
0/0

1087
10

10/3
0/1

2112
14

10/1
0/1

7143
3245

68/8
31/2

7216
3331

68/4
31/6

14359
6576

68/6
31/4

محل پرسشگری
شهر
روستا

جدول  :4فراوانی (درصد) تمایل /عدم تمایل ب فرزندآوری در حال حاضر (زمان پرسشگری) و آینده
مردان

تمایل ب فرزندآوری

مجموع

زنان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3609
6779
10388

34/7
65/3
100/0

3041
7506
10547

28/8
71/2
100/0

6650
14285
20935

31/8
68/2
100/0

تمایل ب فرزندآوری در حال حاضر
بله
خیر
ک
*

تمایل ب فرزندآوری در آینده
بله
خیر
نمي دانم
بي پاسخ
ک

1702
3882
824
371
6779

25/1
57/3
12/1
5/5
100/0

*کساني که در حال حاضر (زمان پرسشگری) تمای به فرزندآوری نداشتند.
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1616
4718
825
347
7506

21/5
62/9
11/0
4/6
100/0

3318
8600
1649
718
14285

23/2
60/2
11/6
5/0
100/0
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بدون فرزند
 1فرزند
 2فرزند
 3فرزند

1467
2843
3472
1577

14/1
27/4
33/4
15/2

1186
2781
3648
1835

11/2
26/4
34/6
17/4

2653
5624
7120
3412

12/7
26/9
34/0
16/3

جدول  :5عوامل موثر بر عدم تمایل ب فرزندآوری در آزمون رگرسیون لجستیک
یک متغیره
نسبت بخت خام

p

چند متغیره
p

نسبت بخت تعدیل شده
*

(فاصلة اطمینان)95
سن

(1/10 )1/10 -1/11

>0/001

(1/10 )1/09 -1/11

>0/001

سن زمان ازدواج

(0/94)0/94 -0/95

>0/001

(0/93)0/92 -0/94

>0/001

)1/00 (ref.
(1/31 )1/24-1/39

0/001

)1/00 (ref.
(1/44)1/24 -1/67

>0/001

جنسیت
مرد
زن
ارزیابی وضعیت درآمد
خوب/خیلي خوب

)1/00 (ref.

)1/00 (ref.

متوسط

(1/38 )1/29-1/47

>0/001

(1/44 )1/33-1/57

>0/001

بد/خیلي بد

(2/26 )2/04-2/50

>0/001

(2/82 )2/49-3/21

>0/001

شغل
شاغ

)1/00 (ref.

)1/00 (ref.

خانه دار

(1/39 )1/31-1/48

0/069

(0/94)0/81 -1/09

0/396

بازنشسته

(4/76 )3/51-6/46

0/034

(1/00 )0/71-1/42

0/994

(0/823 )0/63-1/06

>0/001

(1/96 )1/43-2/68

>0/001

بیكار

(1/16 )0/98-1/37

0/022

(1/07 )0/87-1/33

0/505

تعداد سال های تحصیل

(0/93 )0/93-0/95

>0/001

(1/01 )1/00-1/02

0/228

تعداد کنونی فرزندان (پسر و دختر)

)1/00(ref.
(1/97 )1/75-2/22
(1/21 )1/13-1/31
(1/02 )0/94-1/11
(1/93 )1/88-1/99

>0/001
>0/001
0/610
>0/001

)1/00(ref.
(14/06 )12/00-16/48
(4/96 )4/46-5/52
(2/06 )1/85-2/29
(1/88 )1/79-1/98

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

تعداد مرده زایی و سقط

(1/12 )1/07-1/18

>0/001

(0/86 )0/82-0/91

>0/001

دانشجو /دانش آموز

نظر مخاطبان نسبت ب تعداد فرزند کافی
 3فرزند بیشتر از آن کافي است
بدون فرزند و  1فرزند کافي است
 2فرزند کافي است
 3فرزند کافي است

مذهب
اسالم /سني
اسالم /شیعه
اقلیت های دیني

)1/00(ref.
(1/67 )1/50-1/87
(2/23 )0/72-6/96

>0/001
0/16

)1/00(ref.
(1/49 )1/30-1/70
(1/83 )0/41-8/12

>0/001
0/430

محل پرسشگری
روستا
شهر

)1/00(ref.
(1/32 )1/25-1/41

)1/00(ref.
>0/001

(1/36 )1/26-1/47

>0/001

* تعدی شده برای ابعاد سواد سالمت (سن ،سن ازدواج ،جنسیت ،ارزیابي وضعیت درآمد ،شغ  ،تعداد سال های تحصی  ،نظر مخاطبان نسبت به تعداد فرزند کافي ،تعداد مرده زایي و سقط ،مذهب ،مح پرسشگری)

مطالعه نشان داد عدم تمای بـه فرزنـدآوری در زنـان حـدود 1/44
برابر مردان است .برخي از مطالعات در کشورنشان داده اند که میـزان
عــدم تمایــ بــه فرزنــدآوری بــه ویــژه در زنــان نســبتاً بــاال اســت
[ .]9، 13 -17 ، 28میزان باالی عدم تمای بـه فرزنـدآوری شاخصـي
است که به ویژه در این گروه جنسیتي باید در برنامه ریزی های کشور
مد نظر مسئوالن ذی ربط قـرار گیـرد تـا در آینـده کشـور بـا آسـیب
کمتری از پیامدهای کاهش جمعیت و سالخوردگي ناشي از آن مواجه

بحث و نتيجهگيري

در این مطالعه از واژه "تمای " برای سنجش خواست افراد نسـبت بـه
داشتن فرزند استفاده شده و میزان تمای و عدم تمای افراد نسبت به
فرزندآوری را مورد بررسي قرار گرفت .آنچه در میـان نتـایج مطالعـه
حاضر بیش از هر چیزی به چشم آمد ،عـدم تمایـ  68درصـد پاسـخ
دهندگان به فرزندآوری بود (زنان  71/2درصد و مردان  65/3درصد).
نتایج حاص از به کارگیری آزمون رگرسیون لجستیك نیـز در ایـن
406

Downloaded from payeshjournal.ir at 9:33 +0430 on Friday June 25th 2021

(فاصلة اطمینان)95

تمای به فرزندآوری و عوام

علي منتظری و

...

شود .البته در این خصوص نتیجه مطالعه طاووسي و همكاران در شهر
تهران [ ]15متفاوت بوده است .در این مطالعـه نشـان داده شـد کـه
بخت عدم تمای به فرزندآوری در مـردان حـدود  1/5برابـر بیشـتر از
زنان است ( .)OR= 1/45 , P= 0/02در این مورد باید گفـت شـاید
تفاوت فرهنگي جمعیـت مطالعـه حاضـر (شهرنشـینان و روسـتاییان
سراسر کشور) با جمعیت مطالعه یاد شده (شهر تهران) بتواند اختالف
فوق را توجیه نماید.
نتایج در این مطالعه نشان داد عدم تمای بـه فرزنـدآوری بـا متغیـر
سن بیشتر ارتباط دارد .در مطالعه راد و ثوابي متغیـر سـن در زنـان
بیشترین اثر بر میزان گرایش به باروری آنها داشت [ .]25در مطالعه
مطلق و همكاران [ ]13باال رفتن سن زنان از دالی مهم عدم تمای
به فرزندآوری بود .در مطالعه عباسي شوازی و همكاران [ ]29متغیر
سن زنان از قدرت تبیین باالیي برای متغیـر تمایـ بـه فرزنـدآوری
برخوردار بود .در مطالعه حمیدکشاورز و همكاران [ ]30نیـز تـاخیر
در فرزندآوری با سن وابستگي با جهت مستقیم داشـت .در مجمـوع
دالی بسیاری برای افزایش میانگین سن مادر در هنگـام تولـد وجـود
دارد که گسترش فرصتهای شغلي و افزایش عدم امنیـت مـالي بـرای
زنان و نیز تاخیر در فزندآوری برای استفاده از این فرصت ها از جملـه
این دالی مطرح شده است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد عدم تمایـ
به فرزندآوری با سن کمتر هنگام ازدواج ارتباط دارد .در مطالعه حمید
کشاورز و همكاران [ ]30نیز بین سن زن در هنگام ازدواج و تاخیر در
فرزنــدآوری رابطــه منفــي و معنــادار وجــود داشــت(. )R=-0/128
همچنین یافته های این مطالعه نشان داد عدم تمای به فرزندآوری بـا
داشتن تعداد فرزند بیشتر ارتباط دارد .در مطالعه اسالملو و همكـاران
همچنــین زندگي زوجها در خانوارهای پرجمعیتتر و بـــا بعد خانوار
بزرگ تر همبستگي معناداربا نگرش مرتبط با باروری آنهــا داشــت؛ به
نحوی که زوجهایي با بعد خانوار بیشـتر از پـنج نفــر تمای به داشتن
فرزند بیشتر و بــه خصــوص فرزنــد پســر بیشــتری داشــتند[ .]28در
مطالعه عباسي شوازی و همكاران[ ]29متغیر تعداد فرزندان در رابطه
با متغیر تمای به فرزندآوری از قدرت تبیـین بـاالیي برخـوردار بـود.
نتایج حاص از به کارگیری آزمـون رگرسـیون لجسـتیك در مطالعـه
طاووسي و همكاران در شهر تهـران [ ]15نیـز نشـان داد بخـت عـدم
تمای به فرزندآوری به ازای داشتن هر فرزند  2/9برابـر افـزایش دارد.
وفق نتایج مطالعه حاضر میزان عدم تمای به فرزندآوری در افراد بـا
درآمد "بد/خیلي بد" و "متوسط" بـه ترتیـب حـدود  2/82و 1/44
برابر افراد با درآمد " خیلي خوب /خـوب" بـود .در مطالعـه رضـوی
407

Downloaded from payeshjournal.ir at 9:33 +0430 on Friday June 25th 2021

زاده و همكاران [ ]31نشان داده شد که به طور کلـي دغدغـه هـای
والدین در مسای اقتصادی ،رفاهي و محدودیتهایي کـه فرزنـدآوری
ایجاد مي کند ،موجب کم فرزندی و تاخیر در فرزندآوری مي شـوند
[ .]17در مطالعـــه مطلـــق و همكـــاران [ ]13مشكالت اقتصادی از
دالی مهم عدم تمای به فرزندآوری عنــــوان شــــد .در مطالعــــه
حمیدکشاورز و همكاران [ ]30تاخیر در فرزندآوری با میزان درآمـد
خانواده وابسـته نشـان داده شـد .همچنـین در مطالعـه طاووسـي و
همكاران در شهر تهران [ ]15همراستا با مطالعه حاضـر نشـان داده
شد که بخت عدم تمای به فرزندآوری در افرادی که درآمد خـود را
به ترتیب "بد/خیلي بد" و "متوسط" ارزیابي کرده بودند حـدود  3و
 1/5برابر بیشتر از افرادی بود کـه درآمـد خـود را " خیلـي خـوب/
خوب" ارزیـابي کردنـد .در مطالعـه حاضـر میـزان عـدم تمایـ بـه
فرزندآوری در شهرنشـینان حـدود  1/36برابـر روسـتاییان بـود .در
مطالعه ایمان و همكاران [ ]32بین درصد شهرنشیني و فرزنـدآوری
آنان رابطه همبستگي منفي وجود داشت .در مطالعـه حاضـر میـزان
بخت عدم تمای به فرزندآوری افـراد مـورد مطالعـه در سـال هـای
تحصی یكسان بود .مطالعه طاووسي و همكاران در شهر تهران []15
نیز نشان داد رابطه عدم تمای به فرزندآوری در افراد بـا متغیـر سـال
های تحصی معنادار نبود .در صورتي که در مطالعه عباسي شوازی و
همكاران [ ]29متغیر تحصـیالت زنـان نقـش تعیـین کننـده ای در
تبیین تغییرات متغیر وابسته داشت؛ به گونه ای که با افـزایش ایـن
متغیــر تمای ـ بــه فرزنــدآوری کــاهش یافــت .در مطالعــه ایمــان و
همكاران [ ]32با افزایش درصـد سـط تحصـیالت از نـر ازدواج و
فرزندآوری آنان کاسته شد .در مطالعه پیلتن و رحمانیان [ ]17بـین
سط تحصـیالت همسـر و تمایـ بـه فرزنـدآوری تفـاوت معنـادار
مشاهده شد .در مطالعـه اسـالملو و همكـاران [ ]28نتایج نشان داد
تحصیالت دانشگاهي منجر به تمای به داشتن فرزند دختر بیشتری
نسبت به سایر زوجها با تحصیالت کمتر مي شود .در مطالعه حاضـر
میزان بخت عدم تمایـ بـه فرزنـدآوری در دانشـجو/دانش آمـوزان
نسبت به شاغالن  1/96برابر بود .بخت عـدم تمایـ بـه فرزنـدآوری
دیگر گروه های شغلي نسبت بـه شـاغالن یكسـان بـود .در مطالعـه
ایمــان و همكــاران [ ]32بــا افــزایش درصــد اشــتغال زنــان از ن ـر
فرزندآوری آنان کاسته شد .زنان شاغ در مقایسه با زنان غیر شاغ
زمان بیشتری به فعالیت مي پردازند و این موجب تصمیم گیری به
فرزندآوری کمتری شده است [.]33
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 همكار اصـلي در اجـرای طـرح و مسـئول:علي اصغر حالری مهریزی
تجزیه و تحلی آماری
 همكار اصلي در طراحي مطالعه:ژیالصدیقي
 مشارکت در طراحي و اجرا:محمد اسماعی مطلق
 مشارکت در طراحي و اجرا:محمد اسالمي
 مشارکت در تدوین گزارش نهایي و نگارش مقاله:فاطمه نقي زاده
 مشارکت در تدوین گزارش نهایي:مهدی عنبری
 مشارکت در تدوین گزارش نهایي:اکرم هاشمي
 نویسنده مسئول و مجری طرح:علي منتظری

این مطالعه به علت گستردگي حضور جمعیـت شـهری و روسـتایي و
مذاهب گوناگون تصویر گویایي از وضعیت فعلي تمای و عـدم تمایـ
 به نظر مي رسـد یافتـه هـای ایـن.به فرزندآوری را در ایران نشان داد
مطالعه مي تواند تصویری روشن از وضعیت فعلي تمای به فرزندآوری
مردم ایران اراله داده و به عنوان راهنمـای عمـ مسـئوالن در برنامـه
.ریزی های ذی ربط قرار گیرد
سهم نويسندگان
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ABSTRACT
Fertility desire among Iranians: a nationwide study
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2. Medcine Faculties, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
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[EPub a head of print-9 July 2017]

Objective (s): During recent years fertility rate is decreasing in Iran. This study aimed to assess fertility desire, its correlates
and reasons for fertility desire or fertility disinterest among Iranians.
Methods: This was a population-based study. A sample of married individuals living in all 32 provinces in Iran 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 also 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.
Logistic regression analysis was performed to assess the association between fertility desire and independent variables.
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 the 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 was worry about the future of a new child (76.1%)
followed by economic limitations (71.0%).
The results obtained from logistic regression analysis showed that infertility disinterest was significantly associated with older
age [OR= 1.10, 95% CI(1.09-1.11 )], younger age at marriage [OR= 0.93, 95% CI(0.92-0.94)], female gender [OR= 1.44, 95%
CI(1.24-1.67)], having more children at present [OR= 1.88, 95% CI(1.79-1.98)], lower number of abortion and stillbirth [OR=
0.86, 95% CI(0.82-0.92)] and living in urban areas [OR= 1.36, 95% CI(1.26-1.47)].
Conclusion: The findings suggest that willingness to experience parenthood and economic hardship are the most common
reasons for fertility desire or fertility disinterest. The findings might help policy makers to implement appropriate interventions
if they wish to improve population growth rate for the country.
Key Words: Fertility desire, population-based study, Urban and rural populations, Iran
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