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  پيشگفتار

  

سطح باروري در ايران طي دهه گذشته زير سطح جايگزين (كمتر از دو فرزند به ازاي هر زن) باقي 

 و و بدون فرزند، فرزند تك يخانواده هادر نسبت  شيافزاشاهد  ،يروند كاهنده بارور نيبه موازات امانده است. 

 يكه دغدغه كنون ،يتيمعتحوالت ج نهستيم. باروري پايين و به همراه اي خانواده ليسن ازدواج و تشك ردريتاخ

جامعه معاصر  يرا برا ياساس ياامدهياست،  پ رانيدر ا يعلوم اجتماع شمندانيو اند يتيجمع استگذارانيس

 شرفتهيپ يازكشورها ياريمانند بس رانيا ن،ييپا يدهه تجربه بارور كيدر بر خواهد داشت. پس از   رانيا

در  عيو تسر تيبارز كاهش جمع يبا مشخصه ها يتيد جمعيجد ميرژ كيدر حال ورود به  ،ييو اروپا ييايآس

افزايش سطح جهت  يتيجمع استيموفق هر گونه س ياجرا و نيتدو ايو  يشود. بازنگر يم تيجمع يريپ

نيات  رفتارها، ترجيحات و ازباروري در كشورهاي واجد باروري پايين (مانند ايران) متكي به ارتقاي شناخت ما 

زوجين، داليل نخواستن فرزند، و عوامل موثر بر نيات باروري آنها، و شناسايي زير گروههاي جمعيتي  2باروري

ات باروري پايين و بسيار پايين است. شناخت نيات باروري مردم از اين جهت مهم است كه نيت باروري داراي ني

نگارنده، پيشنهاد اجراي طرح  ،رونياز ا به عنوان عامل تعيين كننده بالفصل رفتار باروري شناخته مي شود. 

 و آسيا جمعيتي هاي پژوهش و مطالعات به مركز 1390پيمايش نيات باروري شهر تهران را در پاييز سال 

 و مالي هاي حمايت عمدتا با تهران باروري پيمايش نيات 1391 تابستان در انجام سر و نمود ارايه اقيانوسيه

 .شد اجرا تهران شهر گانه دو و بيست مناطق در اقيانوسيه و آسيا جمعيتي هاي پژوهش و مطالعات مركز سازماني

ميزانها و روندهاي باروري، رفتارها و هم كردن اطالعات به روز در باره هدف اصلي پيمايش نيات باروري فرا

آينده سطوح ، نسلي كه استتوصيف و تبيين نيات باروري جوانان متاهل ساكن شهر تهران ، و ات باروريحترجي

  تا اندازه زيادي متاثر از نيات و رفتار باروري آنها است. كشور باروري

                                                            
2 Fertility intentions 
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 توليد مثلي شهروندانميزانها و رفتارهاي در گزارش نشانگر تحوالت مهمي  يافته هاي ارايه شده در اين

طي سه سال  با اندكي كاهش باروري ميزانهاي بطوريكه،گذشته مي باشد.  سال 12تهراني طي  جوان متاهل

د حاكي از وجود تمايل زيانتايج حاصل از پيمايش همچنين . باقي مانده اند 3زير سطح جايگزين همچنان گذشته

براي تحديد مواليد و تك فرزند باقي ماندن  و ترجيح براي خانواده كوچكتر است. اين تمايالت و ترجيحات در 

ت. از اين رو، موفقيت هرگونه سياست تشويق مواليد اجتماعي متفاوت اس-بين زيرگروههاي جمعيتي و اقتصادي

و نيات باروري در فرآيند اصالح و تدوين لحاظ كردن اين تفاوتها در ميزانها، رفتارها، ترجيحات  يدر گرو

   خواهد بود. سياستها و برنامه هاي جمعيتي

اجراي موفقيت آميز مراحل گوناگون اين پيمايش بدون مشاركت و حمايتهاي افراد و نهادهاي متعدد در 

 نيات اي پيمايشكانادا ميسر نمي بود. نگارنده از تمامي كساني كه به نحوي در اجر 4ايران و دانشگاه نيپيسينگ

از سركار خانم دكتر شهال كاظمي  بويژه گذاري مي كند. در اين ميان، باروري تهران سعي و تالش نمودند سپاس

به خاطر حمايت هاي اقيانوسيه،  و آسيا جمعيتي هاي پژوهش و مطالعات مركز پژوهشي محترم پور، معاونت

ايش بي نهايت تشكر مي كنم. همچنين مايلم از رياست صميمانه و  پيوسته اشان از آغاز تا پايان اجراي پيم

دكتر محمودي، و اعضاي محترم شوراي پژوهشي مركز، به خاطر حمايتها و نظرات  جناب آقايمطالعات،  مركز

كه در تمامي مراحل تصويب و جمعيتي همكارانم در مركز مطالعات از تمامي   سازنده شان سپاسگذاري نمايم.

  .قدرداني مي نمايمشي به نحوي مشاركت داشته اند صميمانه اجراي اين طرح پژوه

  

  امير عرفاني
  مدير طرح

  دانشگاه نيپيسينگ، كانادا
    1391زمستان 

                                                            
3 Below replacement‐level fertility 
4 Nipissing University 
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  خالصه مديريتي
 

سطح باروري در جمعيت ايران طي دهه گذشته زير سطح جايگزين (كمتر از دو فرزند به ازاي هر زن) 

 استان ايران كمتر از دو فرزند است 31استان از  26وري كل در باقي مانده است. در حال حاضر ميزان بار

و  ييايآس شرفتهيپ يازكشورها ياريمانند بس رانيا ن،ييپا يدهه تجربه بارور كيپس از . )1392(عرفاني 

 يريدر پ عيو تسر تيبارز كاهش جمع يبا مشخصه ها يتيد جمعيجد ميرژ كيدر حال ورود به  ،يياروپا

افزايش سطح باروري در جهت  يتيجمع استيموفق هر گونه س يو اجرا نيوتد ايو  يشود. بازنگر يم تيجمع

زوجين، داليل نخواستن فرزند، و عوامل موثر بر نيات باروري  5نيات بارورياز ايران متكي به ارتقاي شناخت ما 

ت از نيات آنها، و شناسايي زير گروههاي جمعيتي داراي باروري و نيات باروري پايين و بسيار پايين است. شناخ

باروري مردم از اين جهت مهم است كه نيت باروري به عنوان عامل تعيين كننده بالفصل سطح باروري شناخته 

  مي شود. 

با هدف فراهم كردن چنين اطالعات و شناختي براي سياستگذاران جمعيتي، طرح پيمايش نيات 

ساله و مردان داراي  35-15زنان متاهل  ر ازنف 2267 بر در نمونه اي بالغ 1391باروري شهر تهران در تابستان 

براي بررسي روند تغييرات ميزانهاي . اجرا شد تهران شهر ي گانه 22 مناطق در سال، ساكن 36همسر زير 

  جمعيت و سالمت ايران نيز استفاده شد.  1379باروري تهران و پيمايش  1388باروري، از داده هاي پيمايش 

ساله ساكن شهر تهران طي  35- 15ي دهد كه سطح باروري زنان متاهل يافته هاي اين گزارش نشان م

بنابر اين گزارش،  ).1391فرزند در  1/1به  1388در 4/1داشته است (از  كاهشدرصد  21سه سال گذشته 

تولد) ديده  7/0و ساكنين مناطق باالي تهران () 7/0درآمد باال (پايين ترين ميزانهاي مواليد در بين زنان داراي 
                                                            
5 Fertility intentions 
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، به خاطر گذراندن سالهاي بيشتر براي تحصيل و جستجو سال) 22به  21(از  سن ازدواج تاخير درافزايش  شد.

از ماه)  35به  29(از به تاخير انداختن فرزند آوري افزايش زمان براي شغل و تثبيت شدن دركار بيرون خانه، 

جمعيت است. بدهي است كه باروري پايين اجتماعي -جمله داليل باروري پايين در بين اين گروههاي اقتصادي

   در اين گروه هاي جمعيتي زنان سهم به سزايي در تداوم سطح پايين كنوني باروري ايران دارد.

اجتماعي كنوني كشور تاثير شگرفي بر درك مردم از تعداد -ساير يافته ها نشان داد كه شرايط اقتصادي

سيده شد كه در شرايط واقعي كنوني زندگي و در شرايط كامال ايده ايده آل فرزندان دارد. وقتي از پاسخگويان پر

 6/1آل اجتماعي و اقتصادي زندگي مايليد چه تعداد فرزند در طول زندگيتان داشته باشيد، آنها به طور متوسط 

د. بنابر فرزند را به عنوان تعداد ايده آل به ترتيب براي شرايط واقعي و شرايط ايده آل زندگي اظهار كردن 2/2و 

اين، چنانچه شرايط زندگي براي شهروندان به سوي يك زندگي نسبتا ايده آل نزديك شود انتظار مي رود كه 

تمايل براي داشتن تعداد فرزندان بيشتر حاصل شود. همچنين بايستي توجه داشت كه با افزايش سن ازدواج، 

  ايده آل فرزندان كاهش مي يابد. سطح تحصيالت و درآمد، و تعداد فرزندان كنوني، ميانگين تعداد

مهمترين بخش اين گزارش مربوط به بررسي نيات باروري زنان و مردان متاهل جوان است، كه سطح 

باروري و رشد جمعيت در آينده نزديك بستگي زيادي به تصميم گيري آنها براي داشتن فرزند در آينده نزديك 

مربوط وفق سياست هاي مشوق مواليد ضروري است. يافته ها ي دارد. آگاهي از اين امر براي تدوين و اجراي م

درصد مردان و زنان جوان متاهل در تهران هيچ فرزند(ديگر)  40نشان مي دهد كه  زوجين جوان نيات باروريبه 

هستند. اين در حالي است  "مردد"نسبت به داشتن فرزند (ديگر) پاسخگوياندرصد  15در آينده نمي خواهندو 

 81درصد تك فرزندها و  34افراد بدون فرزند مي خواهند براي هميشه بدون فرزند باقي بمانند، و  درصد 9كه 

در درصد)  23(درصد دارندگان دو فرزند ديگر هيچ فرزندي نمي خواهند. همچنين، بيشترين نسبت مرددها 

  ميان تك فرزند ها ديده مي شود. 
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شكل گيري نيات باروري جمعيت جوان متاهل بررسي در بخش نهايي اين گزارش، عوامل تاثير گذار بر 

جنس، سن، تعداد فرزندان،  شد. يافته ها نشان مي دهد، پس از كنترل تاثير ويژگيهاي فردي پاسخگو (مانند

و منطقه سكونت)، نگرش منفي تر به فرزندآوري و احساس وجود فشار اجتماعي كمتر براي داشتن فرزند درآمد 

رابطه قوي اي دارد. بطوريكه،  و يا مردد بودن در اين زمينه يچ فرزند (ديگر) در آيندهبا احتمال  نخواستن ه

افرادي كه فكر مي كنند آوردن فرزند ديگر موجب وخيم تر شدن وضعيت مالي، لذت بردن از زندگي، روابط 

كه هيچ فرزندي زناشويي، احساس امنيت در زندگي، و نگرش اطرافيان به آنها مي شود، احتمال بيشتري دارد 

. بديهي است كه چنين نگرش منفي به فرزند و اظهار كنند كه هنوز در اين مورد تصميمي نگرفته اند نخواهند

آوري مي تواند تا اندازه اي متاثر از شرايط كنوني زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد باشد. با اين حال، نياز است 

اي مادي و فردگرايانه، مرتبط با زندگي فردي و خانوادگي بر ايجاد تا تاثير اشاعه روز افزون الگوها و هنجاره

  هنجارهاي منفي به فرزندآوري مورد بررسي قرار گيرد.  

يافته هاي اين گزارش همچنين نشان داد كه با كاهش احساس وجود فشارهاي اجتماعي براي داشتن 

ري دارد كه در آينده فرزند (ديگري) بخواهد و فرزند(ديگر) ازسوي والدين، دوستان، و خويشان، فرد احتمال كمت

بيشتر تمايل دارد فرزندآوري را براي هميشه متوقف كند. اين يافته بر اين امر داللت دارد كه گسترش 

هنجارهاي مخالف خانواده بزرگ در ميان والدين، خويشان، دوستان و شبكه هاي اجتماعي اي كه فرد بطور 

اكنش است, مي تواند عامل تشويقي براي انتخاب الگوي خانواده بي فرزند و تك تنگاتنگي با آنها در كنش و و

  فرزند باشد. 

بر اساس ساير يافته هاي اين گزارش، دسترسي افراد به منابع گوناگون اقتصادي و حمايتي كه تشويق 

مثال، در مقايسه با ساير به فرزندآوري را هدف قرار داده است، تاثيرات متفاوتي بر نيات باروري آنها دارد. براي 

با هدف افزايش توانمندي فرد  "،پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و كودك"منابع حمايتي، برخورداري از 

در مقايسه با فرادي كه در آينده براي داشتن فرزند(ديگر)، بيشترين تاثير را بر نيت باروري فرد دارد. بطوريكه، 
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 "پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و كودك"ه معتقدند با وجود يكه كفرزند (ديگر) مي خواهند، كسان

هيچ فرزند (ديگر) از ساير افراد احتمال دارد كه  كمتر درصد 61قادر خواهند بود فرزند ديگري داشته باشند، 

   نخواهند.

 ذيهتغ سبد اختصاص"و  "افزايش مرخصي استعالجي زايمان و مرخصي بدون حقوق"از طرف ديگر،  

وري با هدف افزايش توانمندي فرد براي داشتن فرزند(ديگر)، هيچ تاثير معني داري بر نيت بار "رايگان ماهانه

كمتر از ندارد. يكي از داليل اين امر مي تواند اين واقعيت باشد كه افرادي كه هيچ فرزند (ديگر) نمي خواهند 

هاي اين گزارش پژوهش نشان مي دهد وضعيت يك ششم  زنان متاهل در ايران شاغلند. همچنين، يافته 

اشتغال فرد هيچ رابطه معني داري با نيات باروري وي ندارد. از اين رو، اگرچه برخورداري گروه بسيار اندكي از 

زنان متاهل ،كه شاغل هستند، از افزايش مرخصي استعالجي شايد بتواند تاثير اندكي برنيت باروري آنها ار طريق 

بندي مواليد بگذارد، اما بر نيت بخش اعظم زنان متاهل، كه غير شاغل هستند، تاثيري نخواهد تغيير در زمان

  گذارد. 

خانه داري بعنوان به رسميت شناختن "به عالوه، يافته ها نشان مي دهد، افرادي كه معتقد بودند كه با 

 "دار داراي فرزند خردسال و يا باردارپرداخت حقوق ماهانه به زنان خانه "و با  "شغل (همراه با بيمه بازنشستگي)

در آينده هيچ فرزند(ديگر) نخواهند و داشتند كه  كمتريتصميم آنها به داشتن فرزند تغيير خواهد كرد، احتمال 

به هنگام تدوين هر گونه سياست تشويقي اين يافته داللت بر اين امر دارد كه يا در اين خصوص مردد باشند. 

وري در كشور، الزم است زنان غير شاغل در اولويت و مركز توجه سياستهاي پيشنهادي براي افزايش ميزان بار

قرار گيرند، چرا كه اكثر زنان متاهل جوان در ايران غير شاغل هستند. به عالوه، بايستي به اين نكته توجه نمود 

ردن منابع مالي بي زنان غير شاغل خانه دار مستلزم فراهم ك برايكه اجراي اين گونه سياستهاي حمايتي 

شماري است كه مي تواند مافوق امكانات اقتصاد كنوني كشور باشد. اجراي چنين سياستهاي تشويقي زادوولد 

  حتي براي بسياري از كشورهاي ثروتمند توجيه اقتصادي ندارد. 
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  خالصه يافته ها
  

 دانشيار جمعيت شناسي  ،عرفاني امير دكتر توسط 1391 سال تابستان در تهران نيات باروري پيمايش

و  اقيانوسيه و آسيا جمعيتي هاي پژوهش و مطالعات مركز مالي حمايت با در كانادا و 6نيپيسينگ دانشگاه

رفتارها،  بررسي ميزانها، هدف با  تهران نيات باروري 1391پيمايش . است شده انجام دانشگاه نيپيسينگ

ساله و مردان  35- 15زنان متاهل  نفر از 2267 بر بالغ اي نهترجيحات و نيات باروري و روند هاي آنها درنمو

  . است شده انجام تهران شهر ي گانه 22 مناطق در سال، ساكن 36داراي همسر زير 

  ويژگيهاي پاسخگويان

  ويژگيهاي پاسخگويان

. درصد پاسخگويان زن هستند 50ند و سال  ميباش 34تا  25حدود يك سوم كل پاسخگويان  بين 

ساله هستند.  سه چهارم مردان پاسخگو  34-25ساله و بيشتر پاسخگويان زن  39-30اسخگويان مرد بيشتر پ

 پاسخگويان درصد 38سالگي از دواج كرده اند.   20سالگي و حدود سه چهارم زنان پاسخگو بعد از  24بعد از 

مان ازدواج تا سطح درصد پاسخگويان زن كه در ز 39 .باشند مي عالي تحصيالت داراي درصد 48 و ديپلم

درصد ) ادامه  5درصد) و كارشناسي ارشد و دكترا ( 34كارداني تحصيل داشتند، بعد از ازدواج تا كارشناسي (

درصد زنان با تحصيالت دبيرستاني در زمان ازدواج تا سطح ديپلم بعد از  14تحصيل دادند. همچنين، حدود 

درصد) شاغل هستند. با افزايش سن ازدواج و  21و (يك پنجم زنان پاسخگازدواج ادامه تحصيل دادند.  
                                                            
6 Nipissing University 
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درصد زناني كه به ترتيب در  39و  27تحصيالت، درصد زنان شاغل نيز بطور منظم افزايش مي يابد. براي مثال، 

درصد زنان داراي  69درصد زنان با تحصيالت كارشناسي و  39سال و به باال ازدواج كردند،  25و  24-20سن 

در صد پاسخگويان به ترتيب فارس و آذري  23و  65دكترا شاغل بودند. ،به لحاظ قومي،  كارشناسي ارشد و

  هستند. سه چهارم پاسخگويان در مناطق مركزي و جنوبي شهر تهران زندگي مي كنند.

تهران نشان مي  شوهران آنها در شهر و سال 36زنان متاهل زير  اي زمينه برخي ويژگيهاي برآورد شده

سال است. بطوريكه زنان تهراني بطور متوسط در  8/4ف سني ميان زن و شوهران جوان تهراني دهد كه اختال

سال  13سالگي ازدواج كرده اند. زنان و شوهران جوان تهراني هر كدام بطور متوسط  27سالگي و مردان در  22

  تحصيل كرده اند. 

  ميزانها، رفتارها و ترجيحات باروري 

  باروريروندها و ميزانهاي كنوني 

فرزند براي يك زن برآورد  08/1، 1391ساله در سال  35- 15ميزان كل باروري شهر تهران براي زنان  

.  است يافته كاهش) فرزند 2/1( 1379 و) فرزند 4/1( 1388 سال در مشابه هاي ميزان به شده است كه نسبت

 سال در ساله 49-15 زنان براي باروري كل ، اين پژوهش همچنين ميزان1390بر اساس داده هاي سرشمار ي

 9/1و  5/1و براي نقاط شهري و روستايي كشور به ترتيب  زن يك ازاي به فرزند 6/1را براي كل ايران  1390

- 15فرزند براي زنان  08/1تولد به ازاي يك زن در سنين باروري برآورد كرده است. ميزان باروري برآورد شده 

تولد) كه اين بررسي  12/1هران كمي پايين تر از ميزان مشابه اي است (گانه شهر ت 22ساله ساكن مناطق  34

  ساله ساكن نقاط شهري ايران محاسبه كرده است. 34-15براي زنان 

 حكايت فرزندآوري، تغيير در زمانبندي اثر در تهران، در باروري سنّي الگوي تغيير از بررسي اين نتايج

سالگي صاحب يك فرزند  35ك زن تهراني قبل از رسيدن به سن بطور متوسط ي1391دارد؛ بطوريكه در سال 
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سالگي صاحب يك فرزند مي  30يك زن بطور متوسط پيش از  1379و  1388مي شود، در حاليكه در سالهاي 

ساله در تهران  34-15هر هزار زن  1391شد. ميزان عمومي باروري برآورد شده نشان مي دهد كه در سال 

فرزند  70و  55به ترتيب  1388و  1379زنده به دنيا مي آورند؛ اين ميزان براي سالهاي  فرزند 54ساالنه حدود 

تولد) كمتر از  7/0تولد) و ساكن مناطق باالي تهران( 7/0برآورد شده است. ميزان باروري زنان داراي درآمد باال (

  تولد) است. 5/1ايين شهر تهران(فرزند) و ساكن مناطق پ 3/1ميزانهاي باروري براي زنان داراي درآمد پايين (

ساله كه در آستانه دهه سوم سنين باروري خود قرار دارند،  35زنان  كه داد نشان چنين هم بررسي اين 

  تولد زنده داشته اند. 03/1بطور متوسط 

  فرزندان تولد زمانبندي: مواليد بين گذاري فاصله

شته تحول شگرفي در فاصله گذاري فرزندان طي دوازده سال گذ اساس يافته هاي اين طرح پژوهشي، بر

و  1379ماه در سالهاي  29اول و دوم در تهران رخ داده است؛ بطوري كه فاصله گذاري براي فرزند اول از 

ساله تهراني افزايش يافته است. برخالف سير  35-15در ميان زنان متاهل 1391ماه در سال  35به  1388

ماه كاهش داشته  9زند اول طي سه سال اخير، فاصله گذاري براي فرزند دوم فزاينده طول زمان فاصله گذاري فر

) . طوالني تر شدن زمانبندي تولد فرزند اول مي تواند يكي 1391ماه در سال  76به  1388ماه در  85است (از 

 1391فرزند در سال  1/1به  1388فرزند به ازاي هر زن در سال  4/1از داليل كاهش مقطعي باروري كل از 

  باشد.

 غير پايينتر، درآمد داراي و كرده تحصيل كمتر زنان با مقايسه ساير يافته ها نشان مي دهد كه در

 از حاملگي پيش پيشگيري روش هيچ از كسانيكه و پايين، مناطق ساكن پايين، سنين در كرده ازدواج شاغل،

 در كرده ازدواج شاغل، باالتر، درآمد ايدار و كرده تحصيل بيشتر زنان كردند، نمي استفاده نظر مورد فرزند

 فاصله گذاري طوالني تري براي  پيشگيري روشهاي از كنندگان استفاده و باال، و مياني مناطق ساكن باال، سنين

   .داشته اند دوم و اول فرزند
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  ترجيحات باروري

شد كه در شرايط  تعداد ايده آل فرزندان سنجه اي براي ترجيحات باروري است. از پاسخگويان پرسيده

كامال ايده آل اجتماعي و اقتصادي زندگي و در شرايط واقعي كنوني زندگي، در هر كدام مايليد چه تعداد فرزند 

فرزند است، تعداد  0/1در طول زندگيتان داشته باشيد.  در حاليكه ميانگين تعداد كنوني فرزندان پاسخگويان 

فرزند مي باشد. يعني چنانچه  2/2و  6/1ايده آ ل زندگي به ترتيب  ايده آل فرزندان براي شرايط واقعي و شرايط

درصدي مواجه  36شرايط يك زندگي ايده آل براي پاسخگويان فراهم شود تعداد ايده آل فرزندان با يك رشد 

خواهد شد. با افزايش سن ازدواج، سطح تحصيالت درآمد، و تعداد فرزندان كنوني، ميانگين تعداد ايده آل 

  دان كاهش مي يابد.فرزن

  روند ها و ميزانهاي بارداري هاي غير هدفمند

ساله داراي تولد زنده طي يك سال  35-15متاهل  زنان ميان در 8نابهنگام و 7ناخواسته هاي حاملگي

 1391 سال در درصد 18 و 7 به ترتيب به 1388 سال در درصد 13 و 4 قبل از مصاحبه در شهر تهران از

 از اين دو مقطع زماني، همين زنان در ميان در خواسته هاي حاملگي ميزان ترتيب، همين به .است يافته افزايش

بيشترين درصد پاسخگوياني كه بارداري آخرين فرزندشان را نابهنگام . است يافته كاهش درصد 75 به 83

ر از هيچ روش گزارش كرده اند به ترتيب در ميان پاسخگوياني ديده مي شود كه پيش از بارداري فرزند آخ

درصد) استفاده مي  14درصد)، و يا  قرص ( 14درصد)، و يا از روش عزل ( 24پيشگيري استفاده نمي كردند(

پيشگيري( مانند آ.يو.دي)،  9درصد استفاده كنندگان از روشهاي مدرن طوالني مدت 16كردند. در مقابل، 

  اعالم كرده اند. "ناخواسته"بارداري آخرين فرزندشان را 

  انها و روند هاي استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداريميز

                                                            
7 Unwanted pregnancy 
8 Mistimed pregnancy 
9 Long‐term contraceptive methods 
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 حاملگي از پيشگيري هاي روش از ساله تهراني 35- 15پاسخگويان زن متاهل  درصد 83 در مجموع

 از پيشگيري سنّتي هاي روش از درصد 27 و مدرن هاي روش از درصد 56 ها آن ميان از كه كنند مي استفاده

درصد) است، كه پس از آن نزديكي  26ايع ترين روش مورد استفاده كاندوم (ش. كنند مي استفاده حاملگي

درصد) دومين روش پر استفاده در ميان زوجين تهراني است. در ميان روشهاي مدرن، پس  25منقطع يا عزل (

ر درصد) به ترتيب بيشترين استفاده را د 5درصد) و عقيم سازي زنان ( 9درصد) آيودي ( 13از كاندوم، قرص (

  ميان استفاده كنندگان از پيشگيري دارد.

درصد در سال 74از  ساله تهراني 35-15استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري در بين زنان متاهل 

درصد كاهش داشته است.  83به  1391افزايش يافته و سپس در سال  1388درصد در سال  85به  1379

 4درصد افزايش داشته است. استفاده از كاندوم از 10اخير همچنين استفاده از روشهاي مدرن طي سه سال 

افزايش شديد يافته است. به  1391و  1388درصد به ترتيب در سالهاي  27و  20به  1379درصد در سال 

 34به  22درصدي بوده است (از  36شاهد يك رشد  1388تا  1379عالوه، استفاده از روش عزل اگرچه از 

  درصد). 27به  34درصد كاهش داشته است (از  23خير درصد)، اما در سه سال ا

  نيات باروري 

  نيت براي داشتن فرزند (ديگر) در زمان مشخص در آينده

 28درصد پاسخگويان هيچ فرزند(ديگر) در آينده نمي خواهند، در حاليكه  40يافته ها حاكي است كه 

سال آينده) مي خواهند فرزند  3دا (پس ازدرصد ديگر بع 16سال آينده) و  3تا  1درصد پاسخگويان بزودي (

  درصد ساير پاسخگويان هنوز مردد و نامطمئن هستند. 15(ديگر) داشته باشند، و 

درصد پاسخگويان بدون فرزند مي خواهند تمام زندگي بدون فرزند باقي بمانند. همچنين،  9به عالوه، 

فرزندي نمي خواهند. بيشترين درصد مرددها  درصد دارندگان دو فرزند ديگر هيچ 81درصد تك فرزندها و  34

  درصد) در ميان تك فرزند ها ديده مي شود. 23(
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يافته هاي دومتغييره نشان مي دهد كه در مجموع زنان بيش از مردان، مردان بدون فرزند دوبرابر زنان 

د و تك فرزند ساكن مناطق بدون فرزند، دارندگان درآمد باال بيشتر از افراد با درآمد پايين، و افراد بدون فرزن

مياني و باالي تهران بيشتر از بدون فرزند ها و تك فرزند هاي ساكن مناطق پايين هيچ فرزند(ديگر) نمي 

  خواهند و قصد توقف فرزند آوري را دارند.

  آينده در) ديگر( فرزند داليل نخواستن 

قصد دارند درآينده هيچ فرزند درصد كل پاسخگويان كه  40مهمترين داليل نخواستن فرزند (ديگر) از

عدم توانايي براي تامين "(ديگر) نداشته باشند پرسيده شد . از ميان كل داليل اظهار شده براي نخواستن فرزند، 

نگراني نسبت به آينده "درصد)، و  25( "داشتن تعداد مورد نظر فرزندان"درصد)،  27( "هزينه هاي فرزند ديگر

يب به عنوان مهمترين داليل نخواستن فرزند (ديگر) ذكر شده است. حدود يك درصد) به ترت 15( "فرزندانم

درصد) نيز مربوط به تداخل فرزندآوري با عاليق، تفريحات، و  16ششم داليل اظهار شده براي نخواستن فرزند (

  برنامه هاي كاري و تحصيلي پاسخگو است.  

ر، افراد با تحصيالت و درآمد كمتر، غير شاغلين در مجموع، زنان، جوانترها، دارندگان يك فرزند و بيشت

را به عنوان دليل اصلي  "هزينه بچه"و ساكنين مناطق پايين شهر تهران قدري بيش از ساير پاسخگويان 

ديگر  "داشتن تعداد دلبخواه فرزندان"نخواستن فرزند (ديگر) اظهار كرده اند. در مقابل، كساني كه به خاطر 

 غير كمتر، تحصيالت دارندگان بيشتر، يا و فرزند دو دارندگان ترها، مسن بيشترزنان،  هندفرزند (ديگر) نمي خوا

  .هستند تهران شهر مياني و بااليي مناطق ساكنين و باالتر، درآمد دارندگان شاغلين،

قصد داشتن فرزند (ديگر) را ندارند بيشتر  "نگراني نسبت به آينده فرزندانشان"پاسخگوياني كه به خاطر 

مردان، جوانترها، بي فرزندها و دارندگان يك يا دو فرزند، واجدين تحصيالت و درآمد باالتر، شاغلين، و ساكنين 

مناطق بااليي و مياني تهران هستند. عالوه براين، مردان، جوانتر ها، بي فرزندها و تك فرزندها، دارندگان 

باال و مياني تهران بيش از ساير پاسخگويان به تحصيالت دانشگاهي و درآمد باال، شاغلين، و ساكنين مناطق 
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خاطر تداخل فرزندآوري و پرورش فرزند با برنامه هاي كاري و تحصيلي، لذت بردن از زندگي، و پرداختن به 

  عاليق شخصي و اوقات فراغت ديگر هيچ فرزند (ديگر) نمي خواهند.

  عوامل موثر بر شكل گيري نيات باروري

 و نخواهند) ديگري( فرزند درآينده پاسخگويان آنكه احتمال فرزندآوري، به رت منفي نگرش افزايش  با

 وخيم موجب ديگر فرزند آوردن كنند مي فكر كه افرادي اين، بنابر.  يابد مي افزايش باشند مردد مورد اين در يا

 بمانند مردد يا و نخواهند فرزندي هيچ كه دارد احتمال بيشتر شود، مي آنها خانوادگي و فردي زندگي كردن تر

  .بخواهند) ديگري( فرزند آينده در اينكه تا

 پاسخگو ،)ديگر(فرزند داشتن براي مرجع گروههاي سوي از شده ادراك اجتماعي فشارهاي كاهش با 

 را فرزندآوري كه دهد مي ترجيح بيشتر و باشد، داشته) ديگري( فرزند آينده در بخواهد كه دارد كمتري احتمال

  .  است نگرفته تصميم مورد اين هنوزدر يا و كند متوقف

امكان تغيير در تصميم پاسخگويان براي داشتن فرزند ديگر به شرط دسترسي به شش منبع اقتصادي و 

حمايتي؛ موردنياز براي داشتن فرزند، سنجيده شد. از پاسخگويان پرسيده شد كه با فرض دسترسي شما به 

، آيا تصميم شما در جهت داشتن فرزند(ديگر) تغيير مي كند؟ از  هريك از اين شش منبع اقتصادي و حمايتي

در نظر گرفتن "به ترتيب متعلق به   "بلي"ميان شش منبع اقتصادي و حمايتي،  بيشترين نسبتهاي  پاسخهاي 

پرداخت حقوق ماهانه به زنان "درصد)،  33( "خانه داري بعنوان شغل و لحاظ كردن بيمه بازنشسگي براي آن

دادن سبد تغذيه رايگان ماهانه به مادر باردار يا داراي فرزند "درصد) ، و  23( "غل داراي فرزند خردسالغير شا

افزايش مدت مرخصي استعالجي زايمان و مرخصي بدون "درصد) است. كمترين پاسخ مثبت را  22( "خردسال

 درصد) دريافت كرده است. 14( "پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و كودك"درصد) و سپس  8( "حقوق

كه هيچ  اند كرده اظهار درصد 51 خواهند، نمي آينده در فرزندي هيچ كه پاسخگوياني كل با اين وجود، ازميان 

 ميان در نسبت اين. دهد تغيير را) ديگر(فرزند نخواستن به آنها تصميم تشويقي نمي تواند يك از اين سياستهاي
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 صرفا سياستها درست اين اجراي كه رود مي انتظار بنابراين،. است درصد 29 "مردد" باروري نيت داراي افراد

 را ها مردد درصد 71 و "فرزند(ديگر) نخواستن" نيت با پاسخگويان از درصد 49 گيري تصميم توانمندي بتواند

 .   دهد قرار تاثير تحت آينده در ديگر فرزند داشتن جهت در

 افزايش رفتاري، ادراكي نظارت معرف شش ميان د كه درتحليل چند متغيره يافته ها نشان مي ده

 يا و دار معني تاثير فاقد رايگان ماهانه تغذيه سبد اختصاص و حقوق بدون مرخصي و زايمان استعالجي مرخصي

 اظهار كه كساني پاسخگويان، ساير با مقايسه به عالوه، در . است پاسخگويان باروري نيت بر ضعيف تاثير داراي

 44 ترتيب به گذارد، مي تاثير ديگر فرزند داشتن به شان تصميم بر شغل بعنوان داري خانه كردن مدادقل كردند

 ديگر فرزند داشتن به نسبت كه دارد احتمال خواهند مي) ديگر( فرزند آينده در كه افرادي از كمتر  درصد 42 و

 دار خانه زنان به ماهانه حقوق رداختپ سياست اجراي اگرچه. نخواهند) ديگري( فرزند هيچ  يا و باشند مردد

 رابطه تنها بر نيت باروري مرددها تاثير مي گذارد، اما اين سياست تشويقي هيچ باردار يا و خردسال فرزند داراي

 حمايتي، منابع ساير با مقايسه در . ندارد خواهند نمي) ديگري( فرزند هيچ كه كساني باروري نيت با داري معني

 با مقايسه در بطوريكه،. دارد باروري نيات با را رابطه قويترين كودك و مادر رايگان درمان ياجبار بيمه پوشش

 رايگان درمان اجباري بيمه پوشش وجود با معتقدند كه پاسخگوياني خواهند، مي) ديگري( فرزند كه افرادي

 دارد احتمال پاسخگويان ساير از كمتر درصد 61 باشند، داشته ديگري فرزند بود خواهند قادر آنها كودك و مادر

 مي) ديگر( فرزند آينده در كه پاسخگوياني با مقايسه به عالوه، در .نخواهند) ديگري( فرزند هيچ آينده در كه

 داشتن براي آنها تصميم بر گذار تاثير عاملي را اوالد ماهانه پاداشت پرداخت برقراري كسانيكه خواهند،

  . نخواهند) ديگر(فرزند هيچ كه دارد احتمال پاسخگويان ازساير تركم درصد 49 دانند، مي) ديگر(فرزند

و  مي يابد افزايشخواستن فرزند(ديگر) در هر زماني با افزايش تعداد فرزندان كنوني و سن زن ناحتمال 

، پاسخگويان با همچنين و احتمال مردد بودن در مورد داشتن فرزند (ديگر) با افزايش سن كاهش مي يابد.

باالتر احتمال كمتري دارد كه در آينده هيچ فرزند (ديگر) نخواهند. تحصيالت زن خانواده با نيت  تحصيالت
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 در كه مردد باروري پاسخگويان رابطه معني داري ندارد. ساير يافته ها نشان مي دهد كه در مقايسه با افرادي

برابر  1/3و  7/1تهران زندگي مي كنند پاسخگوياني كه در مناطق باال و مياني  خواهند، مي) ديگر( فرزند آينده

بيشتر از ساكنين مناطق پايين تهران تمايل دارند كه در آينده هيچ فرزندي نداشته باشند. همچنين، در مقايسه 

با كساني كه در آينده فرزند (ديگر) مي خواهند، احتمال مردد بودن ساكنين مناطق مياني تهران براي داشتن 

  درصد بيشتر از احتمال مشابه در بين ساكنين مناطق پايين تهران است. 45 فرزند (ديگر) در آينده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      




