
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83هم، شماره ششم، پی در پی چهارددوره  485

 مقاله پژوهشی

  یرانیدر زنان اقوام ا يحات باروریترجبر  مؤثرعوامل 
  

  ٤٭يروانيپور شدداود نصراهللايس، ٣ي، محمد اسالم٢يمجذوبه طاهر، ١ل مطلقياسماع محمد
 

  30/03/1395تاریخ پذیرش  20/01/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ر ب مؤثرعوامل  یبررس منظوربهن مطالعه یا باشد.یران میا ازجملهاز کشورها  يتعداد یتیمعاز مشکالت ج یکی يسابقه باروریکاهش ب :هدف و زمينهپيش
  انجام گرفت. یرانیپنج قوم ا در زنان يحات باروریترج

انجام  1393ستان در زم، ترك و ترکمن یو بلوچ یستانیقوم عرب، کرد، س 5از  ين باروریزن سن 2114 يبر رو یلیتحل-یفین مطالعه توصیا :هاروشمواد و 
ار د قریآن مورد تائ ییایو پا ییبود که روا يحات باروریترجو وابسته مربوط به  يفرد يرهایمتغ يها پرسشنامه محقق ساخته حاوداده يآورگرفت. ابزار جمع

 ل قرار گرفتند. یمورد تحل SPSS18افزار و در نرم يآورها با روش مصاحبه جمعگرفت. داده

ت یدرصد زنان با وجود داشتن قابل 60داشتند. حدود  ییالت ابتدایدرصد) تحص 9/44ا ینفر  910شتر افراد (یسال بود و ب 6/37±3/4ن سن زنان یانگیم :هاافتهي
ل یهمسر را از دالد یدرصد مخالفت شد 0/19 يدرصد مشکالت اقتصاد 4/24 درصد باال رفتن سن، 5/28 که نداشتند يبه فرزند آوردن بعد یلیچ تمای، هيبارور
و  پسر خواستنل را یتما یل اصلیدرصد دل 4/41داشتند،  يبعد يل به بارداریکه تما یدرصد) زن 5/16( 384. از اعالم نمودند يل به فرزندآوریتماعدم  یاصل
حات یترجن یفرزند در قوم عرب متفاوت بود. ب 6/3±5/1فرزند در قوم کرد تا  2/2±3/1از فرزندآوري ن تعداد مناسب یانگیخواستن ذکر نمودند. م درصد دختر 1/20

  ).p>05/0داشت (دار وجود یاختالف معن موردمطالعهزنان و اقوام  يبارور
ر الفت همسو مخ يباشد و باال رفتن سن زنان، مشکالت اقتصادیمختلف متفاوت م يهاتیزنان در قوم يحات باروریترجن مطالعه نشان داد یج اینتا :يريگجهينت

   باشد.یم فرزندآوريل به یل مهم عدم تمایاز دال
 یرانی، اقوام افرزندآوريل به ی، تمايحات باروریترج ها:کليدواژه

  
 ۴۸۵-۴۹۵ص ، ۱۳۹۵ شهريور، ۸۳درپي ، پيششممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره چهاردهم، شماره 

  
  09112165468 تلفن:،  ی، گروه آموزش عمومیبابل، دانشکده پزشک یعلوم پزشک ابان گنج افروز، دانشگاهیبابل، خ: آدرس مکاتبه

Email: dnshirvani@gmail.com 

  
  مقدمه

 يریگچشم طوربه یت شناختیر تحوالت جمعیاخ يهادر سال
 بقهسایرات، کاهش بیین تغین ایترمهماز  یکیا رخ داده که یدر دن
ن یترمهماز  ي). بارور1است (ا بوده یدر عمده مناطق دن يبارور

 یفیو ک یکم یدر دگرگون يااست و نقش عمده یتیجمع يهامؤلفه
که  یمهم يهااز شاخص یکی ).2کند (یفا میت هر کشور ایجمع

باشد. یکل م يکند، باروریت را رصد میجمع یفیو ک یکم یدگرگون
هر زن در سال  يفرزند برا 7/7ران از حدود یر اکل د يزان باروریم

                                                             
 يراناهواز، اهواز، ا يجند ي، دانشگاه علوم پزشکيکودکان، دانشکده پزشک يهايمارياستاد، متخصص ب ١
 يران، تهران، ايکودکان، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يهايماريمتخصص ب ٢
 راني، تهران، ايمعاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکزنان،  يهايماريمتخصص ب ٣
نويسنده (ران يبابل، بابل، ا يبر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک مؤثر، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي يدرمان يت خدمات بهداشتيريار مدياستاد ٤

  مسئول)

). با توجه به 3است (ده یر رسیاخ يهافرزند در سال 6/1به  1345
د ن، حییو (حد پایسازمان ملل سه سنار ي، از سوين باروریینرخ پا

است که شده ینیبشیران پیا ينده باروریآ يمتوسط، حد باال) برا
رشد  ياز سه الگو یکی يرویا پب 1430ران در سال یطبق آن، ا

را شاهد  یونیلیم 128ا ی 105، 85ت  یب جمعی، به ترتیتیجمع
ر د ذکرشده یتیرشد جمع ياز سه الگو یکیتحقق  ).4خواهد بود (

نده به یدارد که در آ ینیزوج يحات باروریبه ترج یران بستگیا
 يالت به معنایا تمایحات یمبادرت خواهند کرد. ترج يفرزندآور

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2845-en.html


 شيرواني پورنصراهللا سيدداود مي،اسال محمد طاهري، مجذوبه مطلق، اسماعيل محمد
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83هم، شماره ششم، پی در پی چهارددوره  486

. است يزیا نخواستن) چیه (احساس خواستن یبر پا یاوت ارزشقض
است که تالش  ينه باروریهر فرد در زم يآرزوها يحات باروریترج

 يهادر سال يحات باروریبر ترج مؤثر). از عوامل 5دارد به آن برسد (
 الت،یش تحصیر افزاینظ یتوان به نقش عواملیران میر در ایاخ
، یت مقامات مذهبیدولت، حما یاشتو بهد آموزشی يهااستیس

، فشار يماد يازهاین نیتأمنوزادان، مشکالت  میرومرگکاهش 
ا باال رفتن سن ازدواج شده، ذکر نمود یق یکه منجر به تعل ياقتصاد

، یاجتماع ي، هنجاریقوم يها، فرهنگینید يباورها ).6(
 يرگیاز عوامل د یو شبکه اجتماع يمربوط به فرزندآور يهانگرش

  ).7-8گذارند ( ریتأث يبارور يهازهیهستند که بر انگ
، تعداد يل به فرزندآوریشامل سه بعد م يحات باروریترج

است که ممکن  يدلخواه تا فرزندآور یدلخواه فرزند و فاصله زمان
د یرا منعکس نما ییهامختلف تفاوت يهااست در جوامع و فرهنگ

 يبا فرزندآور یرتباط تنگاتنگل خانواده ایران، تشکی). در ا10-9(
ازدواج به شمار  یاصل يهازهیاز انگ یکی، يدارد و غالباً فرزندآور

ن است که ین ایان از زوجیج اطرافیانتظار را یرانیرود. در جوامع ایم
را  ن فرزند خودی، اولییزناشو یپس از شروع زندگ یدر فاصله کوتاه

ت فرزند یل به جنسی، تمايت فرزندآوریاما کم؛ )11ا آورند (یبه دن
 یگر ممکن است در اقوام مختلف متفاوت باشد. عباسیو موارد د

ران یدر ا يبارور یقوم يهاو همکاران در مطالعه خود تفاوت يشواز
و گزارش  یبررس (فارس، ترك، کرد و بلوچ) یرا در چهار گروه قوم

 يهاهگرور یها، سافارس ياستثنابه 1350نمودند که در طول دهه 
ه با سیدر مقا يباالتر يها، از سطوح بارورکردها و بلوچ ویژهبه یقوم

 يهااستیس کهنیا). با توجه به 12کل کشور برخوردار بودند (
و  یتیت به تعادل جمعیجمع جانبههمهران از کنترل یا یتیجمع
ر نموده است، ییتغ ینیگزیبه باالتر از سطح جا يش باروریافزا

ازمند به مطالعه ید نیجد يهااستیس يب در راستامداخالت متناس
و در  ين باروریدگاه افراد در سنید یو بررس يبارور يرفتارها

مل عوا یبررس منظوربهن مطالعه یباشد. لذا ایمختلف م يهاتیقوم
  انجام گرفت.  یرانیزنان پنج قوم ا يحات باروریترجبر  مؤثر

  
  کار مواد و روش

 1393بوده که در زمستان  یلیتحل -یفیع توصن مطالعه از نویا
، ترك و ترکمن ساکن یو بلوچ یستانیقوم عرب، کرد، س 5ن یدر ب

بودند  ين باروریسن متأهلران انجام گرفت. جامعه پژوهش زنان یا
، =Z= ،5/0P%95که با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه (

5%d= ن ییمونه تعحجم ن عنوانبهنفر از هر قوم  383)، حداقل
هر  ییایو جغراف ی، اجتماعيت اقتصادیشدند. با در نظر گرفتن وضع

خوشه  25، ییو روستا يت مناطق شهریع جمعیقوم و متناسب با توز
انتخاب و در هر  یتصادف ياچندمرحله ياطبقه يگیرروش نمونهبه 

 ییاین محل جغرافییقرار گرفتند. در تع یموردبررسزن  16خوشه 
 5ن اساس در یقرار گرفت و بر ا مدنظرت اقوام یلوص قوممطالعه، خ

ن تراکم یشتریکه ب یی) شهرها1شماره ران (نقشه یا ییاینقطه جغراف
داشتند، انتخاب شدند.  موردمطالعهقوم  5از  یکی يرا برا یقوم

که خود،  یر بود: زنانیورود زنان به مطالعه شامل موارد ز يهامالك
 یهمگ يو پدر يباالتر مادر يهادر و نسلن مادر و پیهمسر و همچن

، یش قومیباالتر با گو يهامتعلق به قوم خود بودند. خود و نسل
). در زمان مطالعه ethnic originخود بودند ( يمنطقه مادر یبوم

ک فرزند یسال و حداقل  45تا  ي، در محدوده سن بارورمتأهل
 ين باروری، زنان سنسال 45باالتر از  متأهلن زنان یبنابرا؛ داشتند

 ا همسر آنانیکه خود  یک فرزند، زنانیا فاقد حداقل یفاقد همسر و 
احبه ل به انجام مصیا تماینبودند،  موردنظرش منتسب به فوم یبا گو

  نداشتند، از مطالعه حذف شدند.
باز و  سؤاالتها پرسشنامه محقق ساخته با داده يآورابزار جمع

ک (نام قوم، منطقه یدموگراف يرهایمتغدو بخش شامل:  يبسته حاو
از  ي، برخورداریالت، تملک منزل مسکونیسکونت، سن، تحص

ن ین ازدواج، سن اولی، تعداد ازدواج، سن اولیل شخصیاتومب
ه بها، تعداد سقط، تعداد فرزندان مرده ی، تعداد کل حاملگیحاملگ

سر، ختر و پ، تعداد فرزندان دیآمده، تعداد کل فرزندان زنده فعل ایدن
وابسته بود  يرهایمربوط به متغ سؤال 5الت همسر) و یسن و تحص

آن با  ییایده و پاید خبرگان رسیبه تائ يآن به شکل صور ییکه روا
  درصد محاسبه شده است.  92آزمون کرونباخ، 

ن یب ین همبستگییتع يرسون برایبا آزمون پ يهاداده
، ین حاملگی، سن اولن ازدواجی(سن مادر، سن اول یکم يرهایمتغ

ده، آم ایبه دنها، تعداد سقط، تعداد فرزندان مرده یتعداد کل حاملگ
حات ی، تعداد فرزندان دختر و پسر و ترجیتعداد کل فرزندان زنده فعل

ن ییتع ي)، کندالز برافرزندآوريزنان در خصوص تعداد مناسب 
حات یرجتالت زنان و ی(سطح تحص يارتبه يرهاین متغیب یهمبستگ

 يرهایمتغ يدو برا ي)، کافرزندآوريزنان در خصوص تعداد مناسب 
سه یمقا يمستقل برا یت)، تیمستقل با قوم يرهایمتغ( یاسم یفیک

ل یاز اتومب يبرخوردار، یحالته (تملک منزل مسکون 2 يرهایمتغ
 کیتون لجسی) و رگرسفرزندآورين تعداد مناسب یانگیبا م یشخص

در سطح  دوحالته یفیو ک یاسم يرهایمتغزمان آزمودن هم يبرا
 قرار گرفت. تحلیلوتجزیهمورد  >05/0α يدارمعنی

 یته اخالق دانشگاه علوم پزشکیب طرح در کمیبا توجه به تصو
هر زن  ي، براAJUMS.REC.1393.119اهواز با کد  شاپوريجند

طرح و  يدر خصوص نحوه اجرا يحات مختصریمنتخب توض
ت یارائه شد و بعد از اخذ رضا يپرسشگر يالزم برا زمانمدت

م انجا دهیدآموزشفقط توسط کارشناسان زن  يآگاهانه، پرسشگر
  گرفت.
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  رانیدر ا موردمطالعهاقوام  یبوم يهامکان :)۱(نقشه 
  

  هاافتهي
 یرانیقوم ا 5از  ين باروریسن متأهلزن  2114ن مطالعه یدر ا

سال (از  6/37±3/4ان ن سن زنیانگیقرار گرفتند. م یموردبررس
 ازنظردر قوم ترکمن) بود.  6/38±8/3تا  تركدر قوم  4/4±12/37

درصد)  9/44نفر ( 950، سوادیبدرصد)  7/22نفر ( 479الت یتحص
درصد)  4/14نفر ( 304درصد) متوسطه،  9/14نفر ( 315، ییابتدا

 یالت دانشگاهیدرصد) تحص 1/3نفر ( 66پلم و یرستان و دیدب
تر نییالت در قوم ترك باالتر و در قوم عرب پایح تحصداشتند. سط

 1دار بودند. جدول درصد) خانه 6/94نفر ( 2000 یشغل ازنظربود. 
قوم  5ک یبه تفک فرزندآوري يزنان را در راستا يحات باروریترج

  دهد.ینشان م یرانیا

  
  فرزندآوري يدر راستا یرانیزنان اقوام ا يحات باروریترج :)۱(جدول 

  نام قوم
  

  لیتما

و  یستانیس  ترکمن  ترك
  کل  کرد  عرب  یبلوچ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  5/16  348  5/14  63  5/20  84  8/20  88  7/16  69  3/10  44  يبعد فرزندل به یتما

  5/59  1258  5/66  290  9/59  245  6/50  216  7/57  239  6/62  268  يبعد فرزندل به یعدم تما
  8/4  102  6/1  7  7/3  15  2/7  31  1/4  17  5/7  32  يریگمیعدم تصم

  2/19  406  4/17  76  9/15  65  4/21  92  5/21  89  6/19  84  يت باروریعدم قابل
  100  2114  100  436  100  409  100  427  100  414  100  428  کل

  
 یدرصد زنان 80دهد، از حدود ینشان م 1جدول که  طورهمان

ل یتمادرصدشان  20از  ترکمبرخوردار بودند،  يت باروریز قابلکه ا
درصد زنان با وجود  73ش از یب یداشتند. به عبارت يبه فرزند بعد

تند. نداش يبه فرزند آوردن بعد یلیچ تمای، هيت باروریداشتن قابل
 هموردمطالعو اقوام  فرزندآوري يزنان در راستا يحات باروریترجن یب

  ).p>001/0ار وجود داشت (دیاختالف معن

االتر الت بی(هرچه سطح تحص يالت و فرزندآورین سطح تحصیب
 يل به فرزندآوریو عدم تما ترکم يل به فرزندآوریزان تمایرود، م

ن ی). بp>001/0وجود داشت (دار یشود) رابطه معنیشتر میب
ل در زنان ساکن یزان عدم تمای(م يمنطقه سکونت و فرزندآور

وجود داشت دار یبود) رابطه معن ییشتر از روستایب يشهرمناطق 
)012/0<pل به یزان عدم تمای(م ين نوع منزل و فرزندآوری). ب

از زنان با منزل  ترکم یمنزل ملک يدر زنان دارا يفرزندآور
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 ين برخورداری). بp>013/0وجود داشت (دار ی) رابطه معنیرملکیغ
ل به یزان تمای(م يفرزندآورو  یا خانوادگی یل شخصیاتومب

شتر از زنان فاقد یب یل شخصیاتومب يدر زنان دارا يفرزندآور
). p=022/0وجود داشت (دار یبود) رابطه معن یل شخصیاتومب

زنان اقوام  يحات باروریترجرا با  يفرد يرهایرابطه متغ 2جدول 
 ک نشانیون لجستیبا آزمون رگرس فرزندآوري يدر راستا یرانیا
  دهد. یم

  
  فرزندآوري يدر راستا یرانیزنان اقوام ا يحات باروریترجبا  يفرد يرهایارتباط متغ ):۲جدول (

  فیرد

  یموردبررسر ینام متغ
  ب برآوردیضر

B 
 نسبت شانس

 (B) Exp 
 P Value %95نان یفاصله اطم

  (ترکمن*)  تیقوم  1
  001/0  305/0-703/0  463/0  769/0  ترك

  268/0  829/0-955/1  276/1  244/0  یو بلوچ یستانیس
  002/0  248/1-667/2  824/1  601/0  عرب
  221/0  523/0-161/1  780/0  -249/0  کرد

  317/0  875/0-510/1  150/1  139/0  و باالتر*) یی/ راهنماییو ابتدا سوادیبالت (یتحص  2
  041/0  014/1-864/1  375/1  31/0  *)ي/ شهریی(روستا یمنطقه مسکون  3
  055/0  531/0-007/1  732/0  -313/0  *)یرشخصی/ غیزل (شخصت منیمالک  4
  666/0  823/0-342/1  051/1  054/0  ل (دارد/ ندارد*)یاتومب  5

  
دو و  یفیا کی یاسم صورتبهرها یه متغیکل 2در جدول 

با ستاره (*)  هرکدامشدند و گروه رفرنس  يبندطبقه حالتهپنج
ن یدهد، بینشان م 2جدول  جینتاکه  گونههمانمشخص شده است. 

ل یت منزل، اتومبیالت، منطقه سکونت، مالکیت، سطح تحصیقوم
باط ارت دودوبه رهیدومتغکه با آزمون  يل به فرزندآوریو تما یشخص

ن یره فقط ارتباط بیانس چندمتغیز واریدار وجود داشت، در آنالیمعن

 يرل به فرزندآویت (در قوم عرب و ترك)، منطقه سکونت و تمایقوم
  د قرار گرفت.یمورد تائ
 داشتند نظرات يو فرزند بعد يل به بارداریکه تما یزن 348از 
ان نمودند. یب يفرزند بعد موردنظرت یدر خصوص جنس یمتفاوت

 ينظر زنان را در خصوص جنس مورد دلخواه فرزند بعد 3جدول 
  دهد.ینشان م

  
  يآوردن بعد فرزندبه ل یزنان متما ازنظرجنس مورد دلخواه فرزند  ):۳جدول (

  نام قوم
  

  جنس دلخواه

و  یستانیس  ترکمن  ترك
  کل  کرد  عرب  یبلوچ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  4/41  144  9/34  22  5/59  50  7/30  27  2/52  36  5/20  9  پسر
  1/20  70  8/23  15  1/19  16  9/15  14  0/29  20  4/11  5  دختر

  5/38  134  3/41  26  4/21  18  4/53  47  8/18  13  1/68  30  ندارد یفرق
  100  348  100  63  100  84  100  88  100  69  100  44  کل

  
دهد غالب بودن جنس دلخواه فرزند (پسر) ینشان م 3جدول 

ن جنس مورد یزان قرار دارد و بین میدر قوم عرب و ترکمن در باالتر
دار وجود داشت یالف معناخت موردمطالعهدلخواه فرزند و اقوام 

)001/0<p.(  
الت و جنس مورد دلخواه فرزند (در زنان ین سطح تحصیب

ود وجدار یبود) رابطه معن یشتر از دخترخواهیب یپسرخواه سوادیب
ر د ی(پسرخواه ين منطقه سکونت و فرزندآوری). بp=006/0داشت (

دار ینبود) رابطه مع يشتر از شهریب ییزنان ساکن مناطق روستا

زان یت منزل و جنس فرزند (مین مالکی). بp>006/0وجود داشت  (
 8/36 یمنزل ملک يدر زنان دارا يفرزند بعد یتیعدم تفاوت جنس

وجود دار یدرصد) رابطه معن 2/54 یرملکیدرصد و زنان با منزل غ
 و یا خانوادگی یل شخصیاتومب ين برخورداری). بp=015/0داشت (

 4). جدول p=172/0وجود نداشت (دار یطه معنجنس فرزند راب
 جنس مورد دلخواه فرزند را درحات یترجو  يفرد يرهایرابطه متغ

  دهد. یک نشان میون لجستیبا آزمون رگرس یرانیزنان اقوام ا
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ل به یزنان متما ظرازن) ینسبت به دخترخواه یجنس مورد دلخواه فرزند (پسرخواه حاتیترجبا  يفرد يرهایارتباط متغ ):۴جدول (
  يآوردن بعدفرزند

  فیرد

  یموردبررسر ینام متغ
  ب برآوردیضر

B 
 نسبت شانس

 (B) Exp 
 P Value %95نان یفاصله اطم

  (ترکمن*)  تیقوم  1
  765/0  237/0-885/2  826/0  191/0  ترك

  684/0  286/0-275/2  807/0  215/0  یو بلوچ یستانیس
  229/0  735/0-617/3  631/1  489/0  عرب
  516/0  292/0-855/1  737/0  -306/0  کرد

  498/0  397/0-566/1  789/0  237/0  و باالتر*) یی/ راهنماییو ابتدا سوادیبالت (یتحص  2
  433/0  358/0-553/1  735/0  294/0  *)ي/ شهریی(روستا یمنطقه مسکون  3
  997/0  417/0-397/2  002/1  002/0  *)یرشخصی/ غیت منزل (شخصیمالک  4
  100/0  332/0-102/1  605/0  -503/0  دارد/ ندارد*)ل (یاتومب  5

  
نشان  2ره جدول یانس چندمتغیز واریآنال جینتاکه  طورهمان

 تیالت، منطقه سکونت، مالکیسطح تحصت، ین قومیدهد، بیم
 رهیدومتغکه با آزمون جنس مورد دلخواه فرزند  حاتیترجو منزل 

ه ریانس چندمتغیز واریلدار وجود داشت، در آنایمعن ارتباط دودوبه
  د قرار نگرفت.یتائ مورد

 یموردبررسزن  1258دهد، ینشان م 1جدول که  طورهمان
ن یترمهم هرکدامنداشتند که  يل به فرزند بعدیدرصد) تما 5/59(

ل به یل عدم تمایدال 5جدول ل را اعالم نمودند. یل عدم تمایدل
  دهد.ینشان م هموردمطالعک اقوام یرا به تفک يدن بعدفرزندآور

  
  موردمطالعهک اقوام یبه تفک يدن بعدفرزندآورل به یل عدم تمایدال ):۵جدول (

  نام قوم
  

  لیل عدم تمایدال

 و یستانیس  ترکمن  ترك
  کل  کرد  عرب  یبلوچ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  5/28  358  4/41  99  8/35  96  5/25  55  1/14  41  3/27  67  باال رفتن سن
  4/23  295  1/12  29  0/25  67  9/25  56  2/27  79  1/26  64  يمشکالت اقتصاد

  0/19  239  1/7  17  0/25  67  1/18  39  1/32  93  4/9  23  د همسریمخالفت شد
  8/16  211  9/15  38  8/7  21  5/18  40  1/24  70  1/17  42 ت فرزندیمشکالت ترب

  3/12  155  4/23  56  3/6  17  0/12  26  4/2  7  0/20  49  ر مواردیسا
  100  1258  100  239  100  268  100  216  100  290  100  245  کل

  
 باال رفتن سن، موردمطالعهدهد در کل اقوام ینشان م 5جدول 

باشد یم يدن بعدفرزندآورل به یجاد تمایا ين مانع برایتربزرگزنان 
ل یدم تمال عین دالیقرار دارد. ب يدر رتبه بعد يو مشکالت اقتصاد

داشت دار وجود یاختالف معن موردمطالعهو اقوام  يفرزندآوربه 
)001/0<p.(  

ه (هرچ يفرزندآورل به یل عدم تمایالت و دالین سطح تحصیب
 ترمکل باال رفتن سن یل به دلیالت باالتر رود، عدم تمایسطح تحص

ه شود) رابطیشتر مید همسر بیو مخالفت شد يو مشکالت اقتصاد
الت همسر و ین سطح تحصی). بp>001/0داشت (وجود دار یمعن
الت همسر تا ی(هرچه سطح تحص يفرزندآورل به یل عدم تمایدال

 يشتر و در همسران دارایل بیباالتر رود، عدم تما يدوره راهنما

شود) رابطه یم ترکمدوباره  یرستان تا دانشگاهیالت دبیتحص
ل عدم ین منطقه سکونت و دالی). بp=047/0داشت (وجود دار یمعن
ل باال رفتن سن و مخالف یل به دلی(عدم تما يفرزندآورل به یتما

ل مشکالت یل به دلیشتر و عدم تمایب ییشوهر در زنان روستا
داشت وجود دار یشتر بود) رابطه معنیب يدر زنان شهر ياقتصاد

)003/0<pيفرزندآورل به یل عدم تماین نوع منزل و دالی). ب 
 یمنزل ملک يل باال رفتن سن در زنان دارایل به دلیزان عدم تمای(م

الت ل مشکیل به دلیو عدم تما یرملکیحدود دو برابر زنان با منزل غ
ز ا ترکم یمنزل ملک يد همسر در زنان دارایو مخالفت شد ياقتصاد

داشت وجود دار یبود) رابطه معن یرملکیزنان با منزل غ
)001/0<pل به یل عدم تمایل و دالیاتومب يداربرخورن ی). ب
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ل باال رفتن سن و مشکالت یل به دلیزان عدم تمای(م يفرزندآور
ل یه دلل بیزان عدم تمایشتر و میب برخوردارفرزندان در زنان  یتیترب

 ر برخورداریغد همسر در زنان یو مخالفت شد يمشکالت اقتصاد
  ).p=003/0وجود داشت (دار یشتر بود) رابطه معنیب

درصد)  8/98( 2089، فرزندآوريدر خصوص تعداد مناسب 
را فرزندآوري تعداد مناسب  6جدول زنان نظر خود را اعالم نمودند. 

  دهد.ینشان م موردمطالعهک اقوام یزنان به تفک از نگاه

  
  یرانیزنان اقوام ا فرزندآوري از نگاهتعداد مناسب  ):۶جدول (

  نام قوم
  

  تعداد مناسب فرزند
و  یستانیس  ترکمن  كتر

  کل  کرد  عرب  یبلوچ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0/6  126  2/13  57  2/1  5  2/4  18  0/1  4  8/9  42  ک فرزندی
  6/43  910  3/64  277  7/23  96  9/36  157  8/22  90  9/67  290  دو فرزند
  0/17  355  9/13  60  6/22  91  3/18  78  0/21  84  8/9  42  سه فرزند

  3/25  529  4/7  32  1/34  138  5/26  113  3/49  197  5/11  49  چهار فرزند
  1/8  169  2/1  5  5/18  75  1/14  60  3/6  25  9/0  4  شتریپنج فرزند و ب

  100  2089  100  431  100  405  100  426  100  400  100  427  کل
  0/3 ±4/1  2/2 ±3/1  6/3±5/1  2/3±4/1  4/3±1/1  3/2±8/0  ارین و انحراف معیانگیم

  
درصد زنان ترك و کرد،  10، حدود 6جدول  يهابا توجه به داده

ح در زنان ین ترجیا کهیدرصورتدهند، یح میرا ترج يفرزندتک
حات زنان یترج درمجموعباشد. یک درصد میترکمن و عرب حدود 

از تعداد فرزندآوري در خصوص تعداد مناسب  موردمطالعهاقوام 
شتر در قوم عرب و ترکمن یدر قوم کرد تا فرزندان ب ترکمفرزندان 

 موردمطالعهو اقوام  فرزندآورين تعداد مناسب یباشد. بیمتفاوت م
  ).p>001/0داشت (دار وجود یاختالف معن

حات زنان در خصوص تعداد مناسب یالت و ترجین سطح تحصیب
  & r=-247/0داشت (وجود دار یرابطه معکوس معنفرزندآوري 

001/0<pفرزندآوري ن منطقه سکونت و تعداد مناسب ی). ب
و در زنان  2/3 ییدر زنان روستا فرزندآورين تعداد مناسب یانگی(م

ن ی). بp>003/0داشت (وجود دار یبود) رابطه معن 9/2 يشهر
 فرزندآوريحات زنان در خصوص تعداد مناسب یت منزل و ترجیمالک

و در  1/3ن یانگیبا م یمنزل ملک يحات در زنان دارایزان ترجی(م
وجود دار یبود) رابطه معن 6/2ن یانگیبا م یرملکیزنان با منزل غ

حات زنان در یل و ترجیاتومب ين برخورداری). بp>001/0داشت (
نداشت وجود دار یرابطه معن فرزندآوريخصوص تعداد مناسب 

)893/0=p.(  
زنان در خصوص حات ی، تعداد سقط و ترجین تعداد حاملگیب

وجود داشت دار یم معنیرابطه مستقفرزندآوري تعداد مناسب 
)314/0=r &  001/0<p) ،(052/0=r &  006/0=pن تعداد ی). ب

 فرزندآوريحات زنان در خصوص تعداد مناسب یو ترج یفرزندان فعل
) و r &  001/0<p=302/0وجود داشت (دار یم معنیرابطه مستق

) r &  001/0<p=228/0فرزندان پسر ( يان داران ارتباط در زنیا
) بود. r &  001/0<p=139/0فرزندان دختر ( ياز زنان دارا تريقو
حات زنان در خصوص تعداد ین سن زنان، سن همسر زنان و ترجیب

 r=165/0داشت (وجود دار یم معنیرابطه مستقفرزندآوري مناسب 
&  001/0<p) ،(047/0=r &  003/0=p .(  

، تعداد یحاملگن ین تعداد ازدواج، سن ازدواج، سن اولیب
حات زنان در خصوص تعداد یا آورده و ترجیمرده به دن فرزندان
  ).p<05/0نداشت (وجود دار یرابطه معنفرزندآوري مناسب 
ت مطلوب فرزندان در کل یحات زنان در خصوص جنسیترج

کند، ینم یدرصد فرق 3/36درصد نصف دختر و نصف پسر،  51اقوام، 
حات ین ترجیان شد. بیفقط دختر ب 8/5درصد فقط پسر،  9/6

). p>001/0داشت (وجود دار یفرزندان و اقوام رابطه معن یتیجنس
و  یستانیها، سها، ترکمنفرزندان در ترك یتیحات جنسیترج
 کندینم یها نصف دختر و نصف پسر و کردها فرقو عرب یبلوچ

  غالب بود.
به دو گروه  فرزندآوريات زنان در خصوص تعداد مناسب حیترج

ا و ب يبندطبقهشتر یاز دو فرزند و سه فرزند و ب ترکمو  يمساو
 مناسبتعداد  7جدول د. یگرد یک بررسیون لجستیآزمون رگرس
  دهد.ینشان م موردمطالعهک اقوام یزنان به تفک از نگاهرا فرزندآوري 
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  یموردبررساقوام  در فرزندآوريحات زنان در خصوص تعداد مناسب یبا ترج يفرد يرهایارتباط متغ ):۷جدول (

  ب برآوردیضر  یموردبررسر ینام متغ  فیرد
B 

نسبت 
 شانس
(B) Exp 

نان یفاصله اطم
95% 

P 
Value 

1  

  (ترکمن*)  تیقوم
  001/0  062/0-139/0  100/0  -301/2  ترك

  011/0  444/0-900/0  632/0  -459/0  یو بلوچ یستانیس
  523/0  643/0-252/1  897/0  -108/0  عرب
  001/0  073/0-143/0  102/0  -282/2  کرد

/ ییو ابتدا سوادیبالت (یتحص  2
  001/0  772/1-782/2  221/2  798/0  و باالتر*) ییراهنما

/ یی(روستا یمنطقه مسکون  3
  088/0  969/0-579/1  237/1  213/0  *)يشهر

/ یت منزل (شخصیمالک  4
  002/0  180/1-030/2  548/1  437/0  *)یرشخصیغ

  049/0  001/1-505/1  228/1  205/0  ل (دارد/ ندارد*)یاتومب  5

  
نشان  2ره جدول یانس چندمتغیز واریآنال جینتاکه  گونههمان

 تیالت، منطقه سکونت، مالکیت، سطح تحصین قومیدهد، بیم
حات زنان در خصوص تعداد مناسب یترجو  یل شخصیمنزل، اتومب

دار وجود یارتباط معن دودوبه رهیدومتغکه با آزمون  يفرزندآور
وم ت (در قین قومیره هم ارتباط بیانس چندمتغیز واریداشت، در آنال

ل یت منزل، اتومبیالت، مالکیو کرد)، سطح تحص یستانیترك، س
مورد  فرزندآوريحات زنان در خصوص تعداد مناسب یترجو  یشخص

  د قرار گرفت.یتائ
  

  يريگجهيبحث و نت
درصد زنان با وجود داشتن  60مطالعه نشان داد حدود  يهاافتهی

زان ینداشتند و م يبه فرزندآوردن بعد یلیچ تمای، هيت باروریقابل
که شانس یمختلف متفاوت بود. بطور يهاتیل در قومیعدم تما

برابر قوم ترکمن و در قوم  8/1در فوم عرب  يل به فرزندآوریتما
جدول از قوم ترکمن نشان داده شد ( ترکمدرصد  55ترك حدود 

درصد زنان  60ش از یو همکاران ب ی). در مطالعه طاووس2
) که 13نداشتند ( يل به فرزندآوردن بعدیتما یتهران موردمطالعه

 ل باالتر بودن عدمیاز دال یکیباشد. یش از مطالعه حاضر میب یکم
ودن زنان در ممکن است به ساکن ب یل زنان در مطالعه طاووسیتما
 یزندگ ریتأثتحت  يشتریران مرتبط باشد که با شدت بیتخت ایپا

  تر قانع شدند.ته قرار گرفتند و به خانواده کوچکیمدرن
الت در یپژوهش حاضر نشان داد منطقه سکونت و سطح تحص

 درگذارد و یم ریتأث يداریمعن طوربه موردمطالعهزنان  يفرزندآور
در زنان  يل به باروریره هم شانس تمایغانس چندمتیز واریآنال

فوق با عمده  يهاافتهیبود.  يبرابر زنان شهر 4/1 باًیتقر ییروستا

ن مطالعه ی). در ا14دارد ( یهمخوان Ababulgu ازجملهمطالعات 
 يرهایمتغ عنوانبهل یاز اتومب يو برخوردار یکه تملک منزل مسکون

 رهیدومتغبا آزمون ت قرار گرف یموردبررسمرتبط با سطح درآمد 
ز یآنال در يرگذاریتأثن یبود اما ا رگذاریتأثزنان  يدر فرزندآور دودوبه

 Acharya. در مطالعه د قرار نگرفتیره مورد تائیانس چندمتغیوار
 ینسبت معکوس يت اقتصادیدر نپال مشاهده شد که درآمد و وضع

  ).15داشت ( يبا بارور
 ن نقش را در عدمیشتری، بدر مطالعه حاضر باال رفتن سن زنان

در  نینکه سن زوجیداشت. با توجه به ا يل به فرزندآوردن بعدیتما
بر سالمت فرزند و مادر  ياعمده ریتأث يو فرزندآور يهنگام باردار

ان توی، ممسئلهن یاقشار جامعه از ا یش آگاهیدارد و با توجه به افزا
 يااز خطره يریشگیپ منظوربهن باالتر را یل در سنیعلت عدم تما

و همکار در  Sennottج با مطالعه ین نتایه نمود که ایتوج یاحتمال
ل یر در خصوص دالی). مطالعه اخ16دارد ( یقا همخوانیآفر يماالو

د همسر بعد از ینشان داد که مخالفت شد يل به فرزندآوریعدم تما
، رتبه سوم را به خود اختصاص يباال رفتن سن و مشکالت اقتصاد

ها رتبه اول، در قوم عرب رتبه دوم است. مانع مذکور در  ترکمن داده
ن مانع در قوم ترك و کرد یا کهیدرصورترا به خود اختصاص داد. 

زان متفاوت مخالفت همسران در یدر رتبه آخر قرار داشت. م
ته ر آن) داشیا غی ي(پدرساالر یشه فرهنگیممکن است ر يفرزندآور
الت همسران مرتبط باشد یح تحصا ممکن است به سطیباشد و 

زان مخالفت به یالت همسر در مین مطالعه تحصی). در ا17(
 45 يریبود. در مطالعه مبش رگذاریتأث يداریمعن طوربه يفرزندآور

 ياعالم نمودند که همسرشان با فرزندآور یموردبررسدرصد زنان 
زان یمباشد. باالتر بودن یش از مطالعه حاضر میمخالف هستند که ب
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 التیمخالفت همسران در مطالعه مذکور ممکن است به سطح تحص
الت و یمربوط باشد که هر چه سطح تحص یگاه اجتماعیا جایو 
واهد شتر خیمخالفت همسران ب احتماالًباالتر باشد،  یگاه اجتماعیجا

  ).18بود (
است که  ییاز فاکتورها یکیجنس مورد دلخواه فرزند  نیتأم

 اررگذیتأث یتیمختلف جمع يهاگروه يدر فرزندآور تواندیهمواره م
ا ی یزنان، پسرخواه دوسومش از یباشد. در مطالعه حاضر ب

اعالم نمودند. در  يل به فرزند بعدیتما یل اصلیرا دل یدخترخواه
ها هاکثر خانواد يشتر، برایران، داشتن فرزند ذکور بیا یجامعه سنت

، داشتن فرزند یاز نگاه سنت رایبرخوردار است، ز ییت باالیاز اهم
 کسب يو هم برا ینشان دادن منزلت اجتماع يتواند هم برایذکور م

ان و همکار ی). مطالعه منصور19باشد ( مؤثرقدرت باالتر در خانواده 
 یتیب جنسیدن به ترکیرس ين برایوالد دیتأکهم نشان داد که 

  ).20( شودیشتر میب يش به باروریخاص در فرزندان، باعث گرا
 يزان باروریو م یتیتواند روند رشد جمعیکه م یاز عوامل یکی
 ين باروریحات افراد سنیقرار دهد ترج ریتأثبعد را تحت  يهاسال

ش ین خصوص نشان داد که بیاست. مطالعه حاضر در ا يبه فرزندآور
ح یرا ترج يو دو فرزند يفرزندتکقوم کرد و ترك  چهارمسهاز 

 زنان چهارمکیاز  ترکمدر قوم عرب و ترکمن  کهیتدرصوردهند، یم
انس یرز وایدر آنالقانع بودند.  يو دو فرزند يفرزندتکبه  یموردبررس
) هم نشان داده شد که شانس 7ره (جدول شماره یچندمتغ

 ياردیمختلف تفاوت معن يهاتیشتر در قومیاز فرزند ب يبرخوردار
و همکاران انجام گرفت،  يهوازش یکه توسط عباس يامطالعهدارد. 

 یتانسیدر اقوام عرب، ترکمن و س ين تعداد مناسب فرزندآوریانگیم
ک از ی). 21ر اقوام گزارش نمودند (یشتر از سایب یلیرا خ یو بلوچ

ل تفاوت در تعداد فرزندان مورد دلخواه ممکن است به سطح یدال
 ن دادهن مطالعه نشایدر هم چراکهالت ارتباط داشته باشد یتحص

با  و سوادیبشتر در زنان یشد که شانس برخوردار شدن به فرزند ب
و  ییالت راهنمایش از دو برابر زنان با تحصیب ییالت ابتدایتحص

 ن تعداد فرزندان موردیانگین مطالعه میا يهاافتهیباشد. یباالتر م
در  گرفتهانجامشتر از مطالعه یفرزند نشان داد که ب 3دلخواه را 

فرزند دلخواه و در مطالعه  4/2±1/1ن یانگیمشهد با م يقه شهرمنط
-23فرزند دلخواه بود ( 6/2±5/1ن یانگیانجام گرفته در تهران با م

تر بودن تعداد دلخواه فرزند در مطالعه نییل پایاز دال یکی). 22
در مطالعه  چراکهباشد. ین بودن سن افراد میی)، پا23وزاده (یخد

 حاتین سن زنان، سن همسر زنان و ترجیشد که بحاضر نشان داده 
ر دایم معنیرابطه مستق يزنان در خصوص تعداد مناسب فرزندآور

 يالت باالتریتر از سطح تحصن، افراد جوانیبر ا عالوهوجود داشت. 
رابطه  يتعداد مناسب فرزندآور باالت هم یبرخوردار بوده و تحص

  دار دارد.یمعکوس معن
ه ل بیجه گرفت که تمایتوان نتیمطالعه حاضر م يهاافتهیاز 

مختلف  يهاتیدر قوم فرزندآوريو تعداد مناسب  فرزندآوري
الفت و مخ يباشد و باال رفتن سن زنان، مشکالت اقتصادیمتفاوت م

شنهاد یباشد. پیم فرزندآوريل به یل مهم عدم تمایهمسران از دال
، ینیگزیسطح جا يباالکل به  يش باروریافزا يگردد، برایم

تر نیین پایمشترك جهت ازدواج در سن یزندگ يه برایالت اولیتسه
ل به یش تمایافزا يبرا آموزشی يهابرنامه يفراهم گردد. در اجرا

  رد.یقرار گ دیتأک، ضرورت دارد آموزش مردان هم مورد يفرزندآور
 و سوادیبن مطالعه باال بودن درصد افراد یاز مشکالت ا یکی

نا ن ناآشیو همچن ییدر مناطق روستا خصوصاًسواد نمونه پژوهش کم
 يبر مراجعه حضور عالوه، يبوده که در پرسشگر یبه زبان فارس

منطقه هم  یبهورزان زن و بوم ی، از همراهدهیدآموزشکارشناس 
از پرسشنامه هم  يامالحظهقابلقرار گرفت. تعداد  يبرداربهرهمورد 
ل یسواد نمونه پژوهش به شکل مصاحبه تکمکمو  سوادیبل یبه دل
  د. یگرد

  
 يتشکر و قدردان

دانشگاه  U-9306قاتی به شماره ین مقاله که حاصل طرح تحقیا
باشد با مساعدت معاونت اهواز می شاپوريجندعلوم پزشکی 

ان ز، زاهدان، کردستیعلوم پزشکی آبادان، تبر يهادانشگاه یبهداشت
قات و یتحقمحترم از معاونت  لهیوسنیدبو گلستان اجرا شد. 

ت یبه جهت حمااهواز  شاپوريجند یدانشگاه علوم پزشک يآورفن
ر گروه و کارشناسان بهداشت مدارس ی، مدین بهداشتیاز معاون، یمال

 ز، زاهدان، کردستان و گلستانیعلوم پزشکی آبادان، تبر يهادانشگاه
 ين طرح همکاریا يکه در اجرا یه پرسشگرانین از کلیو همچن
  .گرددیمر و تشکر یمانه تقدیصمنمودند، 

 
References 

1. Kaboudi M, Karim H, Ramzankhani A, Kaboudi B, 

Manouchehri, Hajizadeh E. A survey on fertility 

trend of the women born in Kermanshah in 1956-

95. J Clin Res Paramed Sci 2015; 3(4): 286-93. 

2. Hayford SR, Agadjanian V. From desires to 

behavior: Moderating factors in a fertility 

transition. Demogr Res 2012;26:511–42. 
3. Hosseini H, Abbasi Shavazi MJ. Change of 

thinking and its impact on behavior and ideals 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2845-en.html


 ايراني اقوام زنان در باروري ترجيحات بر مؤثر عوامل
  

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83ره ششم، پی در پی هم، شماچهارددوره  493

Kurdish and Turkish women's fertility. J Women's 

Res 2009; 7(2): 55-84. (Persian) 

4. Hosseini H. Demographic Transition, Window of 

Opportunity, and Population Bonus: Toward a New 

Population Policy in Iran. Paper Accepted for 

Presentation at the European Population 

Conference, Stockholm, Sweden [Internet] 2012 

[cited 2016 Aug 27]. p. 13–16. Available from: 

http://profs.basu.ac.ir/h-

hoseini/upload_file/conf.4679.pdf 
5. Pezeshki M, Zeighami B, Miller B. Measuring the 

childbearing motivation of couples referred to the 

Shiraz health center to premarital examination. J 

Biosoc Sci 2004; 37(1): 53-37. 
6. Abbasi Shavazi MJ, Razeghi Nasrabad H. Patterns 

and Factors affecting between marriage and first 

birth in Iran. Demography Society. 2010; 5(9):75–

105. (Persian). 
7. Khadivzadeh T, Arghavani E, Shakeri MT. 

Relationship between Fertility, Motivations and 

Preferences in Couples. IJOGI 2014; 17(114): 8-

18. (Persian) 
8. Keim S, Klarner A, Bernardi L. Qualifying Social 

Influence on Fertility Intentions: Composition, 

Structure and Meaning of Fertility-relevant Social 

Networks in Western Germany. Current Sociol 

2009; 57(6): 888-90. 
9. Kashesy JB, Neema S, Ekstrom AM, Kaharuza F, 

Mirembe F, Kulane A. "Not a boy, not a child": A 

qualitative study on young people's views on 

childbearing in Uganda. Afr J Reprod Health 2010; 

14(1): 71-81. 

10. Miller WB, Bard DE, Pasta DJ, Rodgers JL. 

Biodemographic modeling of the links between 

fertility motivation and fertility outcomes in the 

NLSY79. Demography2010; 47(2): 393-414. 

11. Asgari A, Abbasi Shavazi MJ, Sadeghi R. Mothers, 

daughters and Marriage. Strategic Studies Women 

2009; 11(44): 23-31. (Persian) 

12. Abbasi- shavaz MJ, MC Donald P. National and 

provincial - level fertility trends Iran, 1972-2000 

[Online]. 2005; Available from: URL: 

https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/188

5/43180/3/94.pdf/ 
13. Tavousi M, Motlagh ME, Eslami M, Haerimehrizi 

A, Hashemi A, Montazeri A. Fertility desire and its 

correlates: a pilot study among married citizens 

living in Tehran, Iran. J Iran Institute Health Sci 

Res 2015; 14(5): 597- 605. 

14. Ababulgu FA, Bekuma TT. Delivery Site 

Preferences and Associated Factors among Married 

Women of Child Bearing Age in Bench Maji Zone, 

Ethiopia. Ethiop J Health Sci 2016; 26(1): 45-54. 

15. Acharya RC. The effect of demographic factors on 

fertility behavior in western Terai of Nepal 
Econom. J Develop 2010; 12: 21-8. 

16. Sennott C, yeatman S. Stability and Change in 

Fertiliy Preferences Among young women in 

Malawi. Int Perspect Sex Reprod Health 2012; 

38(1): 34–42. 
17. Behboodi Moghadam Z, Nikbakht Nasrabadi A, 

Ebadi A, Esmaelzadeh Saeieh S, Mohraz M. 

Fertility Desire in Iranian Women with HIV: A 

Qualitative Study. Iran J Public Health 2015; 

44(8):1126-34. 
18. Mobasheri M, Alidousti M, Heidari Soureshjani S, 

Khosravi F, Khalafeyan P, Jalilian M. 

Determination of the Most Important Factors 

Influencing the Fertility Patterns of Single Child 

and Without Child Families in Shahr-e-kord City 

in 2013. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(6): 63-70. 

(Persian) 
19. Attaei Saeidi H. Evaluation of factors affecting 

family planning among married biased in Sardasht 

city. J Population 2006; 65-66: 13-24. 
20. Mansourain Mk, Khoshnevis A. Sex preference 

and tendency of married women of reproductive 

behavior. J Soc Sci Hum 2006; 47(2):130-46. 

(Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2845-en.html


 شيرواني پورنصراهللا سيدداود مي،اسال محمد طاهري، مجذوبه مطلق، اسماعيل محمد
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83هم، شماره ششم، پی در پی چهارددوره  494

21. Abbasi Shavazi MJ, Hosseini Chavoshi M, 

McDonald P. The path to below - replacement 

fertility in Iran. Asia Pacific Population J 2007; 

22(2): 91-112. 
22. Kazemnejad A, Gholami-Fesharaki M, Samadi S, 

Gilani N. Determining the Factors Affecting 

Childbearing Tendency in Tehran Police 

Personnel. J Police Med 2015; 4(3): 201-8. 

23. Khadivzadeh T, Arghavani E, Shakeri MT. 

Attitude toward Governmental Incentives on 

Childbearing and its Relationship with Fertility 

Preferences in Couples Attending Premarital 

Counseling Clinic in Health Centers in Mashhad. J 

Mazandaran Univ Med Sci 2015; 24(120): 1-13. 

(Persian).

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2845-en.html


 The J Urmia Nurs Midwifery Fac, Vol 14(6), September, 2016 
  

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، شهریور 83ره ششم، پی در پی هم، شماچهارددوره  495

Original Article 

FACTORS AFFECTING THE FERTILITY PREFERENCES IN 
IRANIAN ETHNIC GROUPS 

 
Mohammad Esmaeil Motlagh1, Majzobeh Taheri2, Mohammad Eslami3,  

Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani*4 
 

Received: 9 Apr, 2016; Accepted: 20 Jun, 2016 
Abstract 
Background & Aim: The unprecedented reduction in fertility is one of the population problems of 
countries, including Iran. This study aimed to assess factors affecting fertility preferences in women of 
five Iranian ethnic groups. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 2114 women fertility age from 5 
ethinc groups of Arabs, Kurds, Sistani & Baluchi, Turk and Turkmen in winter 2015. Data collection 
tool was a questionnaire containing demographic and dependent variables related to fertility preferences; 
its reliability and validity were confirmed. The data gathered and analyzed in software SPSS18. 
Results: The mean age of samples was 37.6±4.3 years, and most women(44.9%) had primary education. 
Almost 60% of women with reproductive capability had no desire for the next child. The main reasons 
expressed reluctance to childbearing included: 28.5% aging, 24.4% economic problems and 19.0% 
strong opposition from her husbands. Of 384 (16.5%) women who were willing to future pregnancies, 
41.4% expressed their main reason as to have a boy and 20.1% tend to have a girl. The average of proper 
number of children was different, ranged from 2.2±1.3 children in Kurdish group, to 3.6±1.5 children 
in the Arab group. There was a significant difference between fertility preferences and different ethnic 
groups (p<0.05). 
Conclusion: The results of this study indicated that fertility preferences is different in various ethnic 
groups and the important reasons for the reluctance to childbearing included increasing age in women, 
economic problems and strong opposition from her husbands. 
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