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 چكیده

 و آوری فرزنـد  بـه  تمایـ   زانیم تا داشت آن بر را محققان خصوص این در يمل مطالعات خالء و یفرزندآور موضوع ضرورت به توجه مقدم :

  دهند. قرار يبررس مورد رانیا مردم انیم در را آن با مرتبط عوام 

 تعـداد  مجمـوع  در شـد.  انجـام  کشـور  یروستاها و شهرها در مقطعي صورت به که بود، جمعیتي مطالعه یك پژوهش این روش کار:مواد و 

 مطالعه نیا در رانیا سراسر استان 32 از ]یبارور نیدر سن يهمسرانبا ( و مردان متاه  15-49) یبارور نیزنان متاه  در سن[نفر 20935

 . کردند شرکت

 بـه  انیپاسخگو از درصد 8/31 که داد نشان مطالعه جینتا  شد. گزارش لسا 28/36 (23/8) مخاطبان سن معیار( )انحراف میانگین ها: یافت 

نتایج حاص  از به کارگیری آزمون رگرسیون لجستیك در این مطالعـه نشـان داد عـدم تمایـ  بـه فرزنـدآوری بـا         .دارند  یتما یآوردفرزن

، =CI95 %,  93/0[OR (92/0-94/0)[واج ، سن کمتـر هنگـام ازد  =OR]CI95 %, 10/1 ( 09/1-11/1)[متغیرهایي مانند سن بیشتر 

  ,CI95% ( 82/0-91/0)[، تعـداد کمتـر مـرده زایـي و سـقط      =OR]CI95 %,  88/1 ( 79/1-98/1)[داشـتن تعـداد فرزنـد بیشـتر     

86/0[OR=  .درآمد با ادافر برابر 82/2 حدود "بد بد/خیلي" درآمد با افراد در فرزندآوری به تمای  عدم بخت همچنینارتباط معنادار دارد " 

 مـي  کـافي  را فرزنـد  3 از بیشـتر  کـه  بـود  افـرادی  برابر 96/4 حدود دانستند مي کافي را فرزند 2 داشتن که کساني در و "خوب خوب/ خیلي

 حـدود  شهرنشـینان  در و تسـنن  اه  برابر 49/1 حدود شیعیان در مردان، برابر 44/1 حدود زنان در فرزندآوری به تمای  عدم بخت  دانستند.

  بود. روستاییان برابر 36/1

 عمـ   یراهنمـا  و داده نشان را انیرانیا یفرزندآور به  یتما يفعل تیوضع از یریتصو تواند مي مطالعه نیا یها افتهی نتیج  گیری:بحث و 

 گیرد. قرار ربط یذ یها یزیر برنامه در مسئوالن

 يتیجمع مطالعه ت،یجمع ،یفرزندآور به  یتما کلیدواژه:
 

 IR.TUMS.REC.1394.2079 ق:کد اخال

                                                           
 23خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبي، خیابان شهید وحید نظری، پالک تهران، : پاسخگو نویسنده 

 

E-mail: montazeri@acecr.ac.ir 
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 سـط   [.1] اسـت  کـاهش  حال در جهان سراسر در ک  یبارور زانیم

 است ينیگزیجا سط  ریز افتهی توسعه یکشورها اکثر در یبارور

فرزندآوری تحت تأثیر عوام  اجتماعي، سیاسي، فرهنگـي و   [.4-2] 

عمیقـي  اقتصادی است و با نگرش و آگاهیهای زنان و مردان ارتبـاط  

 اقتصــــــادی همكــــــاری و توســــــعه ســــــازمان. [5]دارد 
Organization for Economic- Co-operation and Development -OECD)) 

 زنان یبرا و 2/2 از کمتر را مردان یبرا آل دهیا فرزندان متوسط تعداد

 فرانسـه،  ك،یـ بلژ رلنـد، یا در یفرزنـدآور  به  یتما و  داشته، انیب 3/2

 کـرده  گـزارش  کشورها دیگر االترب را اروپا شمال یکشورها و ياستون

ـ ا یبـارور  شیاتر در مقاب ، در است.  ينیگزیجـا  سـط   ریـ ز در آل دهی

 در و شـده  بـرآورد  زنـان  و مـردان  يسـن  یهـا  گروه تمام در تیجمع

 و 0/2 نیب فرزندان آل دهیا تعداد نیانگیم گر،ید یکشورها از یاریبس

 تعداد نیانگیم [.6] است دهیگرد اعالم يسن یها گروه راسرس در 4/2

 در ،2 حـدود  در هنـد  و نیاوکرا در متاه  زنان توسط دلخواه فرزندان

 بـوده  3/7 گواالتمـاال  در و 2/2  یبرز در ،4 حدود در پاکستان و اردن

 به  یتما پرتغال ا،یاسپان ا،یتالیا آلمان، ش،یاتر در نیهمچن [.6] است

 کشورها همه در وجود، نیا با .است شده دهید کوچك خانواده داشتن

 حـال  در آنهـا  يواقع تعداد از باالتر اریبس مردان دلخواه فرزندان تعداد

 ياجتمـاع  مسـال   از فرزنـدآوری  بـه  گـرایش  کاهش [.6] است حاضر

 است کشورهایي ازجمله ایران است. روبرو آن با نیز ما جامعه که است

 جهـان  در را بـاروری  شـدید  کـاهش  درصـد،  50 از بیش کاهش با که

 یکشـورها  جرگـه  به 1382-1385 یها سال يط و [8] کرده تجربه

 (7/1 یبـارور  )نـر   ينیگزیجـا  سـط   ریـ ز ای سط  در یبارور یدارا

 نتــایج از گــزارش آخــرین کــاهش بــه توجــه بــا [.9] اســت وســتهیپ

ــالهای فاصــله در 1395 سرشــماری ــا 1390 س ــر  1395 ت  رشــد ن

 روند تداوم صورت در [،10] است بوده درصد 24/1 کشور در جمعیت

 آن تبـ   بـه  و شـده  تبدی  سالخورده کشوری به ایران ،آینده در فعلي

 در گرفتـه  انجام مطالعات برخي در یافت. خواهد کاهش فعال جمعیت

 زنان تیاکثر  یتما عدم و فرزندی دو الگوی رواج کشور مختلف نقاط

 کشـور  در یيها پژوهش و [11-12] است شده دهید دآوریفرزن برای

ـ  کـه  اند دهدا نشان  رنـد ندا یبـارور  بـه   یـ تما نناز صددر 60 از شیب

 اسـت  شـده  داده نشان نیز تهران در پژوهشي همچنین .[9 ,14-13]

 )زنـان  ندارنـد   یتما یآور فرزند به انیپاسخگو از درصد 63 حدود که

   پژوهش چند نتایج اساس بر [.15] درصد( 2/64 مردان و درصد 2/62

 را خـود  یفرزنـدآور  به  یم ن،یزوج رصدد 40 از شیب کشور در دیگر

 بـه  گـرایش  پاسـخگویان  درصـد  8/84 [،16] کردنـد  يابیارز متوسط

 زنـان  درصـد  6/34 و نمودنـد،  انیب کم و متوسط حد در را یفرزندآور

 و [17] نداشـتند  یگـر ید فرزنـد  داشـتن  بـه   یـ تما سـاله،  49 تا 15

 از کمتـر  ردا معنـي  طـور  بـه  زنـان  آل ایـده  فرزنـدان  تعـداد  میانگین

 بـه  تیعنا با که اند داده نشان ها يبررس [.18] است بوده همسرانشان

 و مســال  و گذشــته دهــه ســه يطــ در يتــیجمع گســترده راتییــتغ

 بر يقاطع ریتأث یبارور سط  کاهش آن، از يناش يتیجمع یها چالش

 تعـداد  شیافزا شتاب  یتعد و يتیجمع ساختار و بیترک رشد، زانیم

 نیـی تب و شیپا و دهیپد نیا به توجه جهینت در ؛شتدا خواهد تیجمع

 نیهمچن [.9] است برخوردار يتوجه قاب  تیاهم از ش،یپ از شیب آن

 ینـــجزو ندگيز هعمد قای و از یكي آوریندزفر ردمو در یتصمیمگیر

 از ندگيز یجنبهها از ریبسیا تأثیر تحت دخوینوبه هــ ب هــ ک تـسا

 اســت ادهخانو فرهنگ و هافر و دیصاـــقتا عیتـــضو ،المتـــس قبی 

شواهد تجربي نشان مي دهد که افراد با تحصیالت باال تمایـ    [.19]

بیشتری به داشتن فرزنـد دارنـد ولـیكن در نهایـت فرزنـد کمتـری       

. نتایج تحقیقات در بـنگالدش، انـدونزی و   [20-22]خواهند داشت 

ند که تاثیر باورهای مذهبي بر میزان بـاروری در  نیجریه نشان داده ا

این کشورها به جهـت تحصـی  و تغییـر در جمعیـت شهرنشـیني و      

. در مقابـ  برخـي پـژوهش هـا،     [23]فردگرایي کاهش یافته اسـت  

دینداری را از عوام  مهم گرایش به فرزنـدآوری معرفـي مـي کننـد     

شایان ذکر است سـن ازدواج و تعـداد فرزنـدان ایـده آل      .[26-24]

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   

 تیوضـع کاهش تعداد فرزند شده است. بررسي ها نشان میدهد کـه  

ر نگرش آنها نسبت به تعـداد مـورد دلخـواه    د يتفاوت اشتغال زوجها

 در عـالي  داشـتن تحصـیالت   و و اشتغال [9] کند ينم جادیا فرزند

 . [27]داشته است  اثر معنادار باروری کاهش در زنان، بین

ــه    ــردم ب ــ  م ــران تصــویر روشــني از تمای ــوز در ای در مجمــوع، هن

فرزندآوری و ارتباط آن با عوام  جمعیت شناختي در دست نیسـت.  

به عبارت دیگر خالء مطالعات ملي برای بررسي این موضوع و عوام  

 انجـام  خـال  بـه  توجه با رو نیا ازشود؛  مرتبط با آن کامالً احساس مي

 بر مطالعه نیا در محققان ،یفرزندآور مورد رد وسی  طیف با مطالعات

 کشـور  در را یآور فرزنـد  به  یتما زانیم ملي ای مطالعه در شدند آن

   نمایند. بررسي
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 و علي منتظری                                                                                                                               ...      تمای  به فرزندآوری و عوام 

 هیـ کل مطالعـه  مـورد  تیـ جمع بود. جمعیتي مطالعه یك پژوهش این

 در يهمسران با متاه  مردان و یبارور نیسن در متاه  زنان[ انیرانیا

 شـرکت  به  یتما که کشور یروستاها و شهرها ساکن ]یبارور نیسن

 اخـذ  اطالعـات  از استفاده از افراد انصراف بودند. داشتند، را قیتحق در

 از خـروج  یارهـا یمع سـئواالت  بـه  کام  يده پاسخ دمع آنها، از شده

 توسـط  شده انجام قبلي يدانیم مطالعه جینتا به باتوجه بودند. قیتحق

 بـاروری  سـنین  در متاه  مردان و زنان نفر 1200 یرو بر قیتحق میت

 8/36 حـدود  یآور فرزنـد  بـه   یـ تما زانیـ م آن در که تهران شهر در

 احتیـاط  بـا  کشور در نظر مورد نسبت ،]15[ بود هآمد دست به درصد

 در بـا  نمونـه  انـدازه  حاضر مطالعه در لذا شد. گرفته نظر در درصد 35

 یخطـا  و درصـد  95 اطمینـان  و درصـد  35  (P)نسـبت  گرفتن نظر

 بـرای  اسـتان  هـر  جمعیـت  بـا  )متناسب 14/0 تا 08/0 از (R) ينسب

 فرمول از استفاده با ساده يتصادف یریگ نمونه روش و مناسب( پوشش

  شد. محاسبه ریز

 

Z p.q

n
(rp)





2

2

2

 
 لحـا   بـه  شد. استفاده یا مرحله چند یریگ نمونه روش از مطالعه نیا در

 نظـر  صـرف  (FPC) یریـ گ نمونه کسر از یآمار جامعه حجم دنبو بزرگ

 شـهر  كی استان، مرکز استان، هر در مستق  نمونه اندازه نییتع یبرا شد.

 هـا  نمونـه  شدند. تخابان يتصادف طور به روستا كی کدام هر از و دو درجه

 حـوزه  وفـق  زیـ ن و 1390 سال یسرشمار اطالعات اساس بر ها، استان در

 بلـوک  شدند. انتخاب رانیا آمار مرکز یروستا و شهرها یبند بلوک و یبند

 سـپ   و شـده  نیـی تع یا مرحلـه  چنـد  یریگ نمونه روش با يانتخاب یها

 انتخـاب  هـا  بلوک داخ  در مند نظام یریگ نمونه روش اساس بر خانوارها

 کشور یها استان طرح، طیشرا واجد افراد تیجمع  یتوز اساس بر شدند.

 ای پرسشـنامه  ها داده گردآوری برای (.1 )جدول شدند میتقس طبقه 5 به

 شـد.  تدوین مطالعه اهداف با مرتبط سواالت و دموگرافیك اطالعات حاوی

ـ ا یمحتوا یيروا  مـورد  متخصصـان  نظـرات  از اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه  نی

 توسـط  و یپرسشـگر  صـورت  بـه  اطالعـات  گرفـت.  قـرار  دییتا و يبررس

 پرسشـنامه  از صـ  حا یهـا  داده شد. یآور جم  دهید آموزش پرسشگران

  شد. تحلی  22 نسخه SPSS یآمار افزار نرم با

ـ ا سراسـر  از متأه  شهروند 20935 مجموعاً مطالعه نیا در  شـرکت  رانی

   .]درصد( 4/50) زن نفر 10547 و (6/49) مرد نفر 10388[ کردند

 ،سـال  28/36 (23/8) کننـدگان  شـرکت  سـن  (اریـ مع )انحـراف  نیانگیم

 نیانگیـ م و سـال  38/22 (83/4) آنها ازدواج سن (اریمع )انحراف نیانگیم

 بـود  سـال  51/10 (43/4) هـا  آن  یتحص یها سال تعداد (اریمع )انحراف

 شـرکت  از درصـد  8/31 داد نشان مطالعه نیا یها افتهی  (.3 و 2 جداول)

 يبقـ  مـا  و داشـته  یفرزندآور به  یتما پرسشگری انجام زمان در کنندگان

 شـرکت  از درصـد  2/23 ندارنـد.  یفرزندآور به  یتما درصد( 2/68) ها آن

 اظهـار  نداشـتند  یفرزنـدآور  بـه   یـ تما پرسشگری انجام در که کنندگان

 بـازگو  ها ازآن درصد 2/60 و دارند یفرزندآور به  یتما ندهیدرآ که کردند

 ددرصـ  6/16 ندارنـد.  یفرزنـدآور  بـه  يلیتما زین ندهیآ در يحت که ند،کرد

ـ " و "دانـم  ينمـ " یها نهیگز به زین ها پاسخ  افـت ی اختصـاص  "پاسـخ  يب

 آزمـون  از فرزندآوری به تمای  عدم بر موثر عوام  بررسي برای (.4 )جدول

 تمایـ   عـدم  بخت میزان نتایج اساس بر شد. استفاده لجستیك رگرسیون

 عـدم  بخـت  میـزان  بـود.  مـردان  برابـر  44/1 حدود زنان در فرزندآوری به

 10 سـن  سـال  هـر  افزایش ازای به مطالعه مورد افراد فرزندآوری به  تمای

 کـاهش  درصـد  7 ازدواج سـن  سـال  هـر  افـزایش  ازای به و افزایش درصد

 را خـود  درآمد که افرادی در فرزندآوری به تمای  عدم بخت میزان داشت.

 حـدود  ترتیب به بودند کرده ارزیابي "متوسط" و "بد بد/خیلي" ترتیب به

 خـوب/  خیلـي " را خـود  درآمد که بود افرادی از بیشتر 44/1 و ابربر 82/2

 افـراد  فرزنـدآوری  بـه  تمایـ   عدم بخت میزان بودند. کرده ارزیابي "خوب

 بـه  تمای  عدم بخت میزان بود. یكسان تحصی  های سال در مطالعه مورد

 تمایـ   عدم بخت میزان بود. تسنن اه  برابر 49/1 شیعیان در فرزندآوری

 عـدم  بخت میزان بود. روستاییان برابر 36/1 شهرنشینان در ندآوریفرز به

 و زنـان  )در سـقط  و زایـي  مـرده  مـورد  هـر  ازای بـه  فرزندآوری به تمای 

 بـه  تمایـ   عـدم  بخـت  میـزان  داشـت.  کاهش درصد14 مردان( همسران

 زنـان  در[ داشـت  افـزایش  برابر 88/1 فرزند هر داشتن ازای به فرزندآوری

 برابـر  23/2 فرزند هر داشتن ازای به فرزندآوری به تمای  عدم بخت میزان

 ازای بـه  فرزنـدآوری  بـه  تمایـ   عـدم  بخـت  میزان مردان در ولي افزایش

 کـه  کسـاني  در همچنـین  .]داشـت  کـاهش  درصـد  17 فرزند هر داشتن

 فرزنـد  به تمای  عدم بخت میزان دانستند مي کافي را فرزند 3 و 2 داشتن

 را فرزنـد  3 از بیشتر که بود افرادی برابر 06/2 و بربرا 96/4 ترتیب به آوری

 را فرزنـد(  نداشـتن  )یـا  فرزنـد  1 داشتن که ها آن نیز و دانستند مي کافي

 کـافي  را فرزنـد  3 از بیشـتر  کـه  بود افرادی برابر 06/14 دانستند مي کافي

ــي ــتند. مـ ــزان دانسـ ــت میـ ــدم بخـ ــ  عـ ــه تمایـ ــدآوری بـ  در فرزنـ

 تمایـ   عـدم  بخت بود. برابر 96/1 شاغالن هب نسبت آموزان دانشجو/دانش

 )جدول بود یكسان شاغالن به نسبت شغلي های گروه دیگر فرزندآوری به

5.)   
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 هر استان ینمون  برآورد شده برا: 1جدول 

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

1 
های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبي، ایالم، خراسان شمالي، چهارمحال و بختیاری، سمنان،  استان

 گلستان، بوشهر، زنجان، اردبی ، هرمزگان، قزوین
460 

 620 استان های یزد، کردستان، لرستان، مرکزی، قم، سیستان و بلوچستان، همدان،کرمانشاه، گیالن، البرز 2

 750 غربي، مازندران، آذربایجان شرقي فارس، اصفهانکرمان، آذربایجان  3

 950 خوزستان  4

 1400 خراسان رضوی، تهران  5

 19970 اندازه ک  نمونه کشور

 

 زایی( مرده و سقط زنده، تولد تعداد لی،فع فرزندان تعداد تحصیالت، ازدواج، سن سن، )جنسیت، جمعیتی متغیرهای تفكیک ب  مطالع  در کنندگان شرکت مشخصات :2 جدول

  (=10388N) مردان (=10547N) زنان (=20935N) مجموع

معیار( )انحراف میانگین معیار( )انحراف میانگین  معیار( )انحراف میانگین   

(23/8) 28/36  (81/7) 54/34  (27/8) 04/38  سن 

(83/4) 38/22  (37/4) 16/20   ازدواج هنگام سن  65/24 (18/4) 

 (43/4)51/10   (47/4) 02/10  تحصی ( های )سال  تحصیالت  01/11 (33/4)  

(98/0) 95/0  (98/0) 98/0 فرزند)دختر( تعداد  92/0 (97/0)   

(96/0) 96/0  (96/0) 98/0  (95/0) 94/0 فرزند)پسر( تعداد   

(36/1) 92/1  (34/1) 96/1  (37/1) 87/1 فرزند)مجموع( تعداد   

مطالع  مورد مردان همسران زنان مجموع   

(36/1) 90/1  (37/1) 96/1  (36/1) 85/1 زنده تولد تعداد   

27/0  (68/0)  (71/0) 31/0  23/0  (65/0) زایي مرده و سقط تعداد   

 

 اد فرزندان در حال حاضر و نظرات در مورد تعداد فرزند کافی و محل پرسشگری(  : توزیع فراوانی شرکت کنندگان  ب  تفكیک متغیرهای جمعیتی )جنسیت، شغل، دین/ مذهب، سطح درآمد، تعد3جدول 

  (=10388N) مردان (=10547N) زنان (=20935N) مجموع

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 

 شغل      

5/49  10356 6/11  1225 9/87  شاغ  9131 

4/43  9076 1/86  9076 0/0   دار خانه 0 

2/2  454 4/0  40 0/4   بازنشسته 414 

2/1  252 7/1  176 7/0  آموز دانش دانشجو/ 76 

3/3  689 1/0  7 6/6   بیكار 682 

5/0  108 2/0  23 8/0  سایر 85 

 دین/مذهب      

9/90  19028 9/90  9584 9/90  شیعه 9444 

7/6  1410 8/6  720 6/6  سني 690 

1/0  16 1/0  8 1/0  اقلیت 8 

3/2  481 2/2  235 4/2  پاسخ يب 246 

درآمد سطح خودارزیابی        

0/22  4611 4/23  2465 7/20   خوب خوب/خیلي 2146 

0/61  12762 9/60  6425 0/61  متوسط 6337 

1/16  3375 7/14  1551 5/17  بد بد/خیلي 1824 

9/0  187 0/1  106 8/0  پاسخ يب 81 

 کافی فرزند تعداد ب  نسبت  کنندگان شرکت نظر      

2/0  36 2/0  17 2/0 فرزند بدون 19   

0/10  2093 8/9  1030 2/10   فرزند 1 1063 

2/43  9036 0/44  4644 3/42   فرزند 2 4392 

7/23  4971 3/24  2565 2/23   فرزند 3 2406 

0/22  4597 0/21  2217 9/22   بیشتر فرزند 3 2380 
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  (=10388N) مردان (=10547N) زنان (=20935N) مجموع

0/1  202 7/0  74 2/1  پاسخ يب 128 

 حاضر حال در کنندگان شرکت فرزندان تعداد      

7/12  2653 2/11  1186 1/14 فرزند بدون 1467   

9/26  5624 4/26  2781 4/27   فرزند 1 2843 

0/34  7120 6/34  3648 4/33   فرزند 2 3472 

3/16  3412 4/17  1835 2/15   فرزند 3 1577 

1/10  2112 3/10  1087 9/9   بیشتر  و فرزند 4 1025 
1/0  14 1/0  10 0/0  پاسخ يب 4 

 پرسشگری محل      

6/68  14359 4/68  7216 8/68  شهر 7143 

4/31  6576 6/31  3331 2/31  روستا 3245 

 

 : فراوانی )درصد( تمایل/ عدم تمایل ب  فرزندآوری در حال حاضر )زمان پرسشگری( و آینده4 جدول

 مردان زنان مجموع
 فرزندآوری ب  تمایل

ددرص تعداد درصد تعداد درصد  تعداد 

 حاضر حال در فرزندآوری ب  تمایل      

8/31  6650 8/28  3041 7/34  بله 3609 

2/68  14285 2/71  7506 3/65  خیر 6779 

0/100  20935 0/100  10547 0/100  ک  10388 

 *آینده در فرزندآوری ب  تمایل      

2/23  3318 5/21  1616 1/25  بله 1702 

2/60  8600 9/62  4718 3/57  خیر 3882 

6/11  1649 0/11  825 1/12  دانم نمي 824 

0/5  718 6/4  347 5/5  پاسخ بي 371 

0/100  14285 0/100  7506 0/100  ک  6779 

 تمای  به فرزندآوری نداشتند.)زمان پرسشگری( *کساني که در حال حاضر 
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 : عوامل موثر بر عدم تمایل ب  فرزندآوری در آزمون رگرسیون لجستیک 5 جدول

متغیره چند متغیره یک    

   خام  بخت نسبت

 (95اطمینان )فاصلة

p شده تعدیل  بخت نسبت   

 *(95اطمینان )فاصلة

p 

 <001/0 10/1( 09/1 -11/1) <001/0 10/1( 10/1 -11/1) سن

 <001/0 93/0(92/0 -94/0) <001/0 94/0(94/0 -95/0) ازدواج زمان سن

     جنسیت

  00/1    (ref.)00/1(.ref)   مرد

 <001/0 44/1(24/1 -67/1) 001/0 31/1( 24/1-39/1) زن

     درآمد وضعیت ارزیابی

  00/1    (ref.)00/1(.ref)    خوب خوب/خیلي

 <001/0 44/1( 33/1-57/1) <001/0 38/1( 29/1-47/1) متوسط

 <001/0 82/2( 49/2-21/3) <001/0 26/2( 04/2-50/2) بد بد/خیلي

     شغل

  00/1    (ref.)00/1(.ref)   غ شا 

 396/0 94/0(81/0 -09/1) 069/0 39/1( 31/1-48/1) دار خانه 

 994/0 00/1( 71/0-42/1) 034/0 76/4( 51/3-46/6) بازنشسته 

 <001/0 96/1( 43/1-68/2) <001/0 823/0( 63/0-06/1) آموز دانش دانشجو/ 

 505/0 07/1 (87/0-33/1) 022/0 16/1( 98/0-37/1) بیكار 

 228/0 01/1 (00/1-02/1) <001/0 93/0( 93/0-95/0) تحصیل های سال تعداد

     کافی فرزند تعداد ب  نسبت مخاطبان نظر

00/1 است کافي آن از بیشتر فرزند 3 (ref.)  00/1 (ref.)  

97/1( 75/1-22/2) است کافي فرزند  1 و فرزند بدون  001/0>  (48/16-00/12 )06/14  001/0>  

21/1( 13/1-31/1) است کافي فرزند 2  001/0>  (52/5-46/4 )96/4  001/0>  

02/1( 94/0-11/1) است کافي فرزند 3  610/0  (29/2-85/1 )06/2  001/0>  

93/1( 88/1-99/1) دختر( و )پسر فرزندان کنونی تعداد  001/0>  (98/1-79/1 )88/1  001/0>  

12/1( 07/1-18/1) سقط  و زایی مرده تعداد  001/0>  (91/0-82/0 )86/0  001/0>  

     مذهب

00/1  سني اسالم/ (ref.)  00/1 (ref.)  

67/1( 50/1-87/1) شیعه اسالم/  001/0>  (70/1-30/1 )49/1  001/0>  

23/2( 72/0-96/6) دیني های اقلیت  16/0  (12/8-41/0 )83/1  430/0  

     پرسشگری محل 

00/1 روستا (ref.)  00/1 (ref.)  

32/1( 25/1-41/1) شهر  001/0>  (47/1-26/1 )36/1  001/0>  

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

 

 گيري بحث و نتيجه

 بـه  نسـبت  افراد خواست سنجش یبرا " یتما" واژه از مطالعه نیا در

 به نسبت افراد  یتما عدم و  یمات زانیم و هشد استفاده فرزند داشتن

 مطالعـه  جینتـا  انیـ م در آنچه  گرفت. قرار يبررس مورد را یفرزندآور

 پاسـخ  درصـد  68  یـ تما عـدم  آمد، چشم به یزیچ هر از شیب حاضر

 (.درصد 3/65 مردان و درصد 2/71 زنان) بود یفرزندآور به دهندگان

نتایج حاص  از به کارگیری آزمون رگرسیون لجستیك نیـز در ایـن   

 44/1مطالعه نشان داد عدم تمای  بـه فرزنـدآوری در زنـان حـدود     

 زانیـ م که اند داده نشانکشور در مطالعات از برخي. استبرابر مردان 

ــدم ــتما ع ــه  ی ــدآور ب ــه یفرزن ــو ب ــا در ژهی ــاال نســبتاً نزن  اســت ب

 يشاخصـ  یفرزنـدآور  بـه   یتما عدم یباال زانیم [.9، 13 -17 ، 28]

 کشور یها یزیر برنامه در دیبا جنسیتي گروه این در ویژه به که است

 بیآسـ  بـا  کشـور  نـده یآ در تـا  ردیـ گ قـرار  ربط یذ مسئوالن نظر مد

 مواجه آن از يناش يسالخوردگ و تیجمع کاهش یامدهایپ از یکمتر
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 شهر در همكاران و يطاووس مطالعه نتیجه خصوص این در البته ود.ش

 کـه   شـد  داده نشـان  مطالعـه  این در است. بوده متفاوت [15] تهران

 از بیشـتر  برابـر  5/1 حـدود  مـردان  در فرزندآوری به تمای  عدم بخت

 شـاید  گفـت  باید مورد این در .(=P= 45/1 OR , 02/0) است زنان

 انییروسـتا  و نانی)شهرنشـ  حاضـر  العـه مط تیـ جمع يفرهنگ تتفاو

 اختالف بتواند تهران( )شهر شده ادی مطالعه تیجمع اب کشور( سراسر

  نماید. هیتوج را فوق

نتایج در این مطالعه نشان داد عدم تمای  بـه فرزنـدآوری بـا متغیـر     

 در زنـان  سـن  سن بیشتر ارتباط دارد. در مطالعه راد و ثوابي متغیـر 

در مطالعه  .[25]ان گرایش به باروری آنها داشت بر میز اثر بیشترین

 تمای  معد مهم الی د از نناز سن فتنر باال [13]مطلق و همكاران 

متغیر  [29]بود. در مطالعه عباسي شوازی و همكاران  آوریندزفر به

متغیـر تمایـ  بـه فرزنـدآوری     برای سن زنان از قدرت تبیین باالیي 

نیـز تـاخیر    [30] برخوردار بود. در مطالعه حمیدکشاورز و همكاران

 مجمـوع  دردر فرزندآوری با سن وابستگي با جهت مستقیم داشـت.  

 وجـود  تولـد  هنگـام  در مادر سن نیانگیم شیافزا یبرا یاریبس  یدال

 بـرای  مـالي  امنیـت  عدم افزایش و شغلي فرصتهای گسترش که دارد

 جملـه  از ها فرصت این از استفاده برای فزندآوری در تاخیر نیز و زنان

 تمایـ   عدم داد نشان حاضر مطالعه نتایج است. شده مطرح دالی  این

 حمید مطالعه در دارد. ارتباط ازدواج هنگام کمتر سن با فرزندآوری به

 در تاخیر و ازدواج هنگام در زن سن بین نیز [30] همكاران و کشاورز

ــدآوری ــه فرزن ــي رابط ــادار و منف ــود معن ــت وج  . (R=-128/0)داش

 بـا  فرزندآوری به تمای  عدم داد نشان مطالعه این های یافته همچنین

 همكـاران  و اسالملو مطالعه در دارد. ارتباط بیشتر فرزند تعداد داشتن

 خانوار بعد اـــب و پرجمعیتتر نوارهایخا در زوجها زندگي همچنــین

ــاآ باروری با مرتبط نگرش دارباامعن همبستگي تر بزرگ ــت؛ نه  به داش

 داشتن به تمای  رــ نف نجـپ از ترـبیش خانوار بعد با زوجهایي که نحوی

 در .[28]داشــتند بیشــتری پســر زنــدفر وصـــخص بــه و بیشتر فرزند

 رابطه در فرزندان تعداد متغیر [29]همكاران و شوازی عباسي مطالعه

 .بـود  برخـوردار  بـاالیي  تبیـین  قدرت از فرزندآوری به تمای  متغیر با

 مطالعـه  در لجسـتیك  رگرسـیون  آزمـون  کارگیری به از حاص  نتایج

 عـدم  بخـت  داد نشـان  نیـز  [15] تهـران  شهر در همكاران و يطاووس

 دارد. افـزایش  برابـر  9/2 فرزند هر داشتن ازای به فرزندآوری به تمای 

وفق نتایج مطالعه حاضر میزان عدم تمای  به فرزندآوری در افراد بـا  

 44/1و  82/2بـه ترتیـب حـدود     "متوسط"و  "بد/خیلي بد"درآمد 

بـود. در مطالعـه رضـوی     "خیلي خوب/ خـوب  "برابر افراد با درآمد 

نشان داده شد که به طور کلـي دغدغـه هـای     [31] زاده و همكاران

والدین در مسای  اقتصادی، رفاهي و محدودیتهایي کـه فرزنـدآوری   

 مي شـوند ایجاد مي کند، موجب کم فرزندی و تاخیر در فرزندآوری 

 از دیقتصاا تمشكال [13]. در مطالعـــه مطلـــق و همكـــاران [17]

ــه  در. عنــــوان شــــد آوریندزفر به تمای  معد مهم الی د مطالعــ

تاخیر در فرزندآوری با میزان درآمـد   [30]حمیدکشاورز و همكاران 

و  يمطالعـه طاووسـ  خانواده وابسـته نشـان داده شـد. همچنـین در     

حاضـر نشـان داده   همراستا با مطالعه [ 15همكاران در شهر تهران ]

شد که بخت عدم تمای  به فرزندآوری در افرادی که درآمد خـود را  

و  3ارزیابي کرده بودند حـدود   "متوسط"و  "بد/خیلي بد"به ترتیب 

خیلـي خـوب/    "برابر بیشتر از افرادی بود کـه درآمـد خـود را     5/1

در مطالعـه حاضـر میـزان عـدم تمایـ  بـه        .کردنـد ارزیـابي   "خوب

برابـر روسـتاییان بـود. در     36/1در شهرنشـینان حـدود   فرزندآوری 

فرزنـدآوری  و بین درصد شهرنشیني  [32]مطالعه ایمان و همكاران 

در مطالعـه حاضـر میـزان     داشت.آنان رابطه همبستگي منفي وجود 

به فرزندآوری افـراد مـورد مطالعـه در سـال هـای      بخت عدم تمای  

 [15] تهران شهر در همكاران و يطاووس مطالعه تحصی  یكسان بود.

 سـال  متغیـر  بـا  افراد در فرزندآوری به تمای  عدم رابطهنشان داد  نیز

در صورتي که در مطالعه عباسي شوازی و  نبود. معنادار تحصی  های

متغیر تحصـیالت زنـان نقـش تعیـین کننـده ای در       [29]همكاران 

؛ به گونه ای که با افـزایش ایـن   داشتتبیین تغییرات متغیر وابسته 

در مطالعــه ایمــان و یافــت. تمایــ  بــه فرزنــدآوری کــاهش  متغیــر

و با افزایش درصـد سـط  تحصـیالت از نـر  ازدواج      [32]همكاران 

 بـین  [17]در مطالعه پیلتن و رحمانیان  .شدفرزندآوری آنان کاسته 

 معنـادار  تفـاوت  فرزنـدآوری  بـه  تمایـ   و همسـر  تحصـیالت  سط 

داد  نشان نتایج [28]شد. در مطالعـه اسـالملو و همكـاران     مشاهده

تحصیالت دانشگاهي منجر به تمای  به داشتن فرزند دختر بیشتری 

نسبت به سایر زوجها با تحصیالت کمتر مي شود. در مطالعه حاضـر  

نش آمـوزان  میزان بخت عدم تمایـ  بـه فرزنـدآوری در دانشـجو/دا    

برابر بود. بخت عـدم تمایـ  بـه فرزنـدآوری      96/1نسبت به شاغالن 

دیگر گروه های شغلي نسبت بـه شـاغالن یكسـان بـود. در مطالعـه      

ر  بــا افــزایش درصــد اشــتغال زنــان از نــ [32]ایمــان و همكــاران 

 شاغ  غیر زنان مقایسه با در شاغ  زنان شد.فرزندآوری آنان کاسته 

 به موجب تصمیم گیری و این مي پردازند فعالیت به بیشتری زمان

   .[33]کمتری شده است  فرزندآوری
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 و یيروسـتا  و یشـهر  تیـ جمع حضور يگستردگ علت به مطالعه نیا 

  یـ تما عـدم  و  یتما يفعل تیوضع از یيایگو ریتصو گوناگون مذاهب

ـ ا یهـا  افتـه ی رسـد  يم نظر به .داد نشان رانیا در را یفرزندآور به  نی

 یفرزندآور به  یتما يفعل تیوضع از روشن یریتصو تواند يم مطالعه

 برنامـه  در مسـئوالن  عمـ   یراهنمـا  عنوان به و داده اراله ایران مردم

 گیرد. قرار ربط یذ یها یزیر
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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. 
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