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 پزشکی علوم دانشگاه دستیاری و کارورزی مقطع دانشجويان در فرزندآوری نگرش بررسی

 0931-0931 تحصیلی لسا در بابل
 
 

  6/00/0011 مقاله: پذيرش          0/3/0011 مقاله: دريافت

 
 چکیده

 طیشرا و لیتحص مدت بودن یطوالن به توجه با یپزشک انیدانشجو و است تیمعج شدان مهم هايمولفه از یکی فرزندآوري هدف: و سابقه

 نگرش تعیین هدف با حاضر مطالعه .باشندیم يفرزندآور و يبارور مساله رامونیپ ترقیدق یبررس ازمندین لیتحص طول در ياقتصاد نامساعد

 چهار در يفرزندآور مساله رامونیپ 8931-8931 یلیتحص سال در بابل یپزشک علوم دانشگاه یپزشک ياریدست و يکارورز دوره انیدانشجو

 .دیگرد انجام یتیهو یجسمان و ياعتقاد ،یاجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد محور

 یپزشک يکارورز و یتخصص يهادوره انیدانشجو روي بر تصادفی صورت به که بوده تحلیلی توصیفی صورت به مطالعه این :هاروش و مواد

 اساس بر شد. استفاده سوال 46 حاوي موسوي فرزندآوري نگرش پرسشنامه از و شد انجام 8931-8931 سال در بابل یپزشک علوم دانشگاه

آزمون تعقیبی  و ANOVA، T-test يآمار يهاآزمون از هاداده تحلیل و تجزیه جهت شد. گرفته نظر در نفر 861 نمونه حجم قبلی مطالعات

 شد. استفاده توکی

 در ياعتقاد شاخص داشتند. يفرزندآور به یمنف نگرش افراد از %8/01 و مثبت نگرش افراد از %3/13 يفرزندآور ریمتغ یبررس در :هايافته

 توجه اب ل،تاه اساس بر يفرزندآور يرهایمتغ یبررس در .(P=118/1) بود 88/03±31/81 زنان از شتریب يدارمعنی بطور 91/93±31/81 مردان

 81/04±61/4 متاهل افراد از شتریب يدارمعنی بطور 33/91±61/3 مجرد افراد در ياقتصاد يهاشاخص مستقل تست یت آزمون جهینت به

(118/1>P)، 33/01±91/81 مجرد افراد از شتریب يدارمعنی بطور 80/91±31/3 متاهل راداف در ياعتقاد (118/1>P) بود. 

 دهد. افزایش اقتصادي فشارهاي مقابل در را فرزندآوري به تمایل تواندمی اعتقادي عامل که داد نشان حاضر طالعهم :گیرینتیجه

 نگرش ،باروری ،فرزندآوری ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

 یموضوعات جمله از و است تیعجم شدان مهم هايمولفه از یکی فرزندآوري

 خانواده لیتشک و ازدواج دارد. تیاهم اریبس یاجتماع مسائل حوزه در که است

 نیترمهم باروري ،یشناستیجمع دگاهید از و است تولد منشأ و باروري آغازگر

 و شده ختهشنا (تیجمع یسن و یجنس )ساخت تیجمع نوسانات کنندهنییتع دهیپد

 زا )مهاجرت و رگم( تیجمع هايدهیپد ریسا به نسبت آن به مربوط مطالعات

 کشورها اغلب در یتیجمع هاياستیس رو نیا از است. برخوردار شتريیب تیاهم

 سه طول در .(8) شودیم اعمال باروري شیافزا ای کاهش محور حول عمده طوربه

 سابقهیب ياگونه به رانیا در يبارور 8943-8913 دوره ژهیو به گذشته، دهه

 يدارا يکشورها جرگه به 8919-8913 يهاسال یط رانیا و افتی کاهش

 به فرزندآوري به شیگرا کاهش امروزه .وستیپ ینیگزیجا طحس ریز در يبارور

 گرفته قرار یبررس مورد دیبا که است وستهیپ یاجتماع و یتیجمع مسائل فهرست

 یط در یتیجمع گسترده راتییتغ به تیعنا با رایز ؛دشو دایپ آن براي یحل راه و

 باروري سطح کاهش آن، از یناش یتیجمع هايچالش و مسائل و گذشته دهه سه

  تعداد شیافزا شتاب لیتعد و یتیجمع ساختار و بیترک رشد، زانیم بر یقاطع ریتأث

 

 از شیب آن نییتب و شیپا و دهیپد نیا به توجه جهینت در داشت. خواهد تیجمع

  (.0) تاس برخوردار یتوجه قابل تیاهم از ش،یپ

 و پژوهشگران از بسیاري توجه شد موجب وسیعی تغییرات چنین بروز

 ادبیات از وسیعی بخش و شود جلب باروري مساله به پیش از بیش گذارانسیاست

 به مرتبط هايرشته سایر و اجتماعی علوم باروري، بهداشت در تجربی و نظري

  جمعیت، رشد بر باروري میزان تاثیر بر عالوه زیرا یابد، اختصاص موضوع این

 داشته طبیعی منابع و اجتماعی اقتصادي توسعه بر توجهی درخور تاثیر تواندمی

 است زوجین زندگی عمده وقایع از یکی فرزندآوري مورد در گیريتصمیم باشد.

 وضعیت سالمت، یلقب از زندگی هايهنبج از بسیاري تواندمی خود نوبه به که

 که اندداده نشان العاتمط (.9) دده قرار تاثیر تحت را خانوار رفاه و اقتصادي

 مرتبط ای و عوامل از یبرخ تابع باروري، جهینت در و فرزندآوري به شیگرا و لیتما

 عوامل ،هاآن یاجتماع و اقتصادي استقالل و زنان اشتغال است. هاآن از یبرخ با

 هاينگرش یبرخ ،هادولت جانب از یرفاه التیتسه ودوج عدم اقتصادي،

 یاجتماع اقتصادي، لیمسا در زنان شتریب حضور و باال التیتحص داشتن نادرست،

 0 (student MD)فرشته نقی پور 

 *2 (PhD) محمدهادی يداهلل پور

 9 (PhD)فاطمه باکويی 

 0 (MD)سید رضا حسینی 

 0 (PhD)ثريا خفری 

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته. 8

 .ایران بابل، بابل،

 علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اسالمی، معارف گروه. 0

 .ایران بابل، بابل، پزشکی

 پژوهشکده ناباروري، و باروري بهداشت تحقیقات مرکز. 9

 .ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت،

 سالمت، بر موثر اجتماعی واملع تحقیقات مرکز .6

 بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده

 .ایران
 محمدهادی يداهلل پور :نويسنده مسئول*

گروه دانشکده پزشکی، ، بابل پزشکی علوم، دانشگاه بابل

 .معارف اسالمی
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 مختلف یفرهنگ و یتیجمع ،یاجتماع -اقتصادي هايیژگیو و جامعه یفرهنگ و

 به سن همسر، سن فرزندان، تعداد ازدواج، هنگام زنان سن ،هاحوزه نیا در زنان

 نینو هايريفناو (،یروان و یاجتماع ،ی)جسمان یتیخودحما بارداري، نیاول هنگام

 همراه تلفن از استفاده بارداري، از ريیشگیپ لیوسا از یآگاه ،یارتباطات و ايداده

 (.6-1 ,0) دهستن عوامل نیا جمله از رهیغ و ییفردگرا و آن مشتقات و

 فرزندآوري مقوله هدف جامعه کنونی شرایط در جوان قشر عنوان به دانشجویان

 و تحصیل مدت بودن طوالنی به توجه با پزشکی دانشجویان و گردندمی محسوب

 مساله پیرامون تردقیق بررسی نیازمند تحصیل طول در اقتصادي نامساعد شرایط

 دانشجویان نگرش بررسی هدف با حاضر مطالعه .باشندمی فرزندآوري و باروري

 یتحصیل سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه پزشکی ستیاريد و کارورزي دوره

 فرهنگی اقتصادي، محور چهار در فرزندآوري مساله پیرامون 8931-8931

 گردید. انجام هویتی جسمانی و اعتقادي اجتماعی،

 
 هاروش و مواد

 جامعه که باشدمی تحلیلی توصیفی نوع از مقطعی مطالعه یک حاضر پژوهش

 یپزشک يکارورز و تخصصی يهادوره انیدانشجو پژوهش، نیا در مطالعه مورد

 حصیلیت سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه تابعه هايبیمارستان کلیه در واقع

 بود. 8931-8931

 یتخصص ای يکارورز مقطع یپزشک یاندانشجو کلیه شامل: ورود معیارهاي

 در شرکت به لیتما و بودن مسلمان بودن، یرانیا بابل، یپزشک علوم دانشگاه

 عدم و بودن غیرمسلمان و بودن غیرایرانی شامل: خروج یارهايمع و مطالعه

 ،p=93/1 اب (3) مشابه يکارها اساس بر نمونه حجم بود. پرسشنامه تکمیل

 اساس بر که دیگرد نییتع 861 ؛ددرص 11 توان و ،α=13/1 درصد،81 يخطا

 بوده تصادفی نوع از گیرينمونه روش و شد عیتوز پرسشنامه 011 یاحتمال زشیر

 با پرسشنامه دو متون، مطالعه از پس ابتدا تحلیلی-توصیفی پژوهش این در است.

 يپرسشنامه گردید. انتخاب مطالعه اهداف با متناسب قبول، مورد پایایی و روایی

 8930 سال در که کرده ارزیابی را دانشجویان فرزندآوري به نگرش نوع اول

 پایایی ضریب با گویه 46 شامل پرسشنامه این است. دهش تدوین موسوي توسط

 یاجتماع -فرهنگی هايآزمون خرده شامل که باشدمی %14 کرونباخ آلفاي

  (%36) یهویت جسمانی و (%16) ياعتقاد (،%19) ياقتصاد (،%66 ریب)ض

 مالکا" تا "مموافق کامال" از لیکرت ايدرجه 3 مقیاس با هامولفه .باشدمی

 حداقل و شد گذارينمره معکوس صورتبه هاگویه از برخی .دش تنظیم "مخالفم

 در 811 پرسشنامه کل میانه نمره شد. گرفته نظر در 901 نمره حداکثر و 46 نمره

 از ترپایین نمرات و مثبت نگرش کنندهبیان آن از باالتر نمرات و شد گرفته نظر

 ايپرسشنامه از همچنین (.4) دش گرفته نظر در فرزندآوري به منفی نگرش آن

 س،جن سن، آن در که گردید استفاده فرد دموگرافیک مشخصات بررسی جهت

 این تدوین از پس گردید. بررسی فرزندان تعداد و تاهل وضعیت تحصیلی، عیتوض

 زمانی بازه طول در پرسشنامه تکثیر، و چاپ و مجموعه یک قالب در پرسشنامه دو

 که است ذکر به الزم گردید. توزیع هدف معهجا میان 8931-8931 یتحصیل سال

 در شرکت جهت نامهرضایت یک سپس شد، داده شرح مطالعه روش و هدف ابتدا

 کد تعبیه با خام هايداده اطالعات، آوريجمع از پس شد. گرفته هاآن از مطالعه

 با خام هايداده و شده Microsoft office Excel 2007 افزارنرم وارد مناسب

  ،ANOVA يآمار يهاآزمون از استفاده با SPSS-22 افزارنرم از ادهاستف

T-test در است یگفتن .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد آزمون تعقیبی توکی و 

 يداریمعن سطح است. شده لحاظ معکوس سواالت کد يسازوارونه هاداده لیتحل

 شد. گرفته نظر در >13/1p اهآزمون همه در

 
 هايافته

 یسن نیانگیم .کردند شرکت طیشرا واجد افراد از نفر 866 مطالعه نیا در

 مورد افراد شناختیجمعیت اطالعات ایرس و بود 69/0 انحراف با سال 43/06 افراد

 .باشدمی مشاهده قابل 8 جدول در مطالعه

 

 مطالعه مورد افراد شناختیجمعیت هایويژگی بررسی .0 جدول
 درصد فراوانی دموگرافی خصوصیات

 جنسیت
 3/43 39 زن
 3/96 63 مرد

 دوره نوع
 3/11 883 يکارورز

 3/80 81 دستیاري

 تاهل وضعیت
 8/18 818 مجرد
 3/01 68 متاهل

 آلایده فرزند تعداد

1 80 9/81 
8 81 4/1 
0 63 1/91 
 0/60 63 0 از بیشتر

 

 افراد از %8/01 و مثبت نگرش افراد از %3/13 يفرزندآور ریمتغ یبررس در

 شامل يفرزندآور يهارگروهیز ادامه در داشتند. يفرزندآور به یمنف نگرش

 مشاهده قابل 0 جدول در ياعتقاد و ياقتصاد ،یعاجتما یفرهنگ ،یتیهو یجسمان

 .باشدیم

 

 آن هایزيرگروه و فرزندآوری متغیر فراوانی بررسی .2 جدول

 درصد فراوانی پژوهش متغیرهای

 فرزندآوري
 8/01 03 منفی شنگر

 3/13 883 مثبت نگرش

 هویتی جسمانی
 0/89 83 منفی نگرش
 1/14 803 مثبت نگرش

 اجتماعی فرهنگی
 84 09 منفی نگرش
 16 808 مثبت نگرش

 اقتصادي
 6/93 38 منفی نگرش
 4/46 39 مثبت نگرش

 اعتقادي
 8/63 43 منفی نگرش
 3/36 13 مثبت نگرش

 811 866 کل

 

 يرهایمتغ یبررس در دهدیم نشان 9 جدول مندرجات که يطورهمان

 شاخص که داد نشان مستقل تستیت آزمون جهینت ،نسج اساس بر يفرزندآور

 88/03±31/81 زنان از شتریب يدارمعنی بطور 91/93±31/81 مردان در ياعتقاد

 اختالف نیا يفرزندآور يهاهگروریز ریسا و يفرزندآور در اما ؛(P=118/1) بود

 .(P>13/1) نداد نشان داریمعن
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 جنسیت اساس بر فرزندآوری متغیرهای بررسی .9 جدول
 جنسیت                              

 پژوهش متغیرهای

 زن

Mean±SD 

 مرد

Mean±SD 
 داریمعنی سطح

 فرزندآوري

 948/1 81/13±30/1 61/11±31/1 هویتی جسمی

 961/1 43/38±11/3 34/30±98/3 اجتماعی فرهنگی

 811/1 80/01±31/4 11/03±36/3 اقتصادي

 118/1 91/93±31/81 88/03±31/81 اعتقادي

 663/1 99/836±13/81 33/838±61/81 کل

 

  آزمون جهینت ،یلیتحص مقطع اساس بر يفرزندآور يرهایمتغ یبررس در

 نیب در آن يهارگروهیز و يفرزندآور يرهایمتغ که داد نشان مستقل تستیت

 .(6 ولجد) (P>13/1) نداشت وجود يداریمعن تفاوت ارانیدست و ورزانکار

 آزمون جهینت به توجه با اهل،ت اساس بر يفرزندآور يرهایمتغ یبررس در همچنین

  طورهب 33/91±61/3 مجرد افراد در ياقتصاد يهاشاخص مستقل تستیت

 افراد در يداعتقا ،(P<118/1) 81/04±61/4 متاهل افراد از شتریب يدارمعنی

 33/01±91/81 مجرد ادافر از شتریب يدارمعنی طورهب 80/91±31/3 هلمتا

(118/1>P) (3جدول) نداد نشان داریمعن اختالف نیا هاشاخص ریسا در اما ؛ودب. 
 

 تحصیلی مقطع اساس بر فرزندآوری متغیرهای ررسیب .0 جدول
 تحصیلی مقطع                            

 پژوهش متغیرهای

 کارورزی

Mean±SD 

 دستیاری

Mean±SD 
 داریمعنی سطح

 فرزندآوري

 111/1 33/11±44/3 88/11±64/1 هویتی جسمی

 611/1 93/39±11/3 01/30±91/3 اجتماعی فرهنگی

 833/1 93/01±94/3 63/03±99/4 اقتصادي

 804/1 80/93±41/1 14/91±81/88 اعتقادي

 916/1 68/834±44/88 39/830±16/81 کل

 

 تاهل وضعیت اساس بر فرزندآوری متغیرهای ررسیب .5 جدول
 تاهل وضعیت                                   

 پژوهش متغیرهای

 مجرد

Mean±SD 

 متاهل

Mean±SD 
 داریمعنی سطح

 فرزندآوري

 911/1 06/13±88/3 40/11±81/4 هویتی جسمی

 838/1 03/39±61/3 1/30±06/3 اجتماعی فرهنگی

 <118/1 81/04±61/4 33/91±61/3 اقتصادي

 <118/1 80/91±31/3 33/01±91/81 اعتقادي

 883/1 14/834±34/81 18/838±14/84 کل
 

 آزمون جینتا ،آلدهیا فرزندان تعداد اساس بر يفرزندآور يرهایمتغ یبررس در

 دتعدا که يافراد ياقتصاد شاخص در .آمد دستهب صورت نیبد انسیوار زیآنال

 داشتند يشتریب نمره يداریمعن طورهب کردند اعالم صفر را آلدهیا فرزند

(118/1>P.) ياعتقاد نمره (118/1>P) را آلدهیا فرزند تعداد که يافراد در 

 در شد. مشاهده افراد ریسا از شتریب يداریمعن طورهب نمودند اعالم 0 از شتریب

  (.4 جدول) ادند نشان داریمعن اختالف نیا هاشاخص ریسا
 

 آلايده فرزندان تعداد اساس بر فرزندآوری متغیرهای بررسی .6 جدول
  آلايده فرزندان تعداد                      

 پژوهش متغیرهای

 صفر

Mean±SD 

0 

Mean±SD 

2 

Mean±SD 

 2 از بیشتر

Mean±SD 
 داریمعنی سطح

 فرزندآوري

 131/1 41/13±33/4 81/11±1/81 11/10±13/3 99/11±14/6 هویتی جسمی

 138/1 49/30±10/3 01/30±43/4 1/33±08/6 31/61±19/6 اجتماعی فرهنگی

 <118/1 98/04±63/4 88/91±68/3 41/98±36/6 11/94±13/4 اقتصادي

 <118/1 31/91±98/81 31/01±18/3 41/01±13/3 81/83±04/4 اعتقادي

 814/1 81/831±11/81 89/838±31/08 31/834±34/80 11/816±39/88 کل
 

 جینتا که شد استفاده یتوک یبیتعق آزمون از هاگروه يدو به دو سهیمقا جهت

 صفر که یکسان نیب در نیانگیم ياقتصاد طهیح در آمد. دستهب صورت نیبد

 و فرزند دو و (P<118/1) فرزند سه و فرزند صفر (،P=180/1) فرزند دو و فرزند

 در نیانگیم ياعتقاد طهیح در بود. متفاوت يداریمعن طورهب ،دداشتن فرزند سه

 فرزند سه و فرزند صفر (،P=186/1) فرزند دو و فرزند صفر که یکسان نیب

(118/1>P،) فرزند سه و فرزند کی (114/1=P) فرزند سه و فرزند دو و 

(118/1>P) شد. مشاهده يداریمعن تفاوت داشتند 
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 گیرینتیجه و بحث
 و دستیاري دانشجویان میان در فرزندآوري به نگرش داد نشان حاضر مطالعه

 هر نشد. یافت مشابه ايمطالعه هاجستجو در نداشت. داريمعنی تفاوت يکارورز

 و ترپایین سن علت به کارورزان در گرایش این که بود این ما بینیپیش که چند

 باشد. بیشتر اقتصادي مسایل با کمتر درگیري

 مردان در داريمعنی ورطبه اعتقادي مولفه ،فرزندآوري نگرش بررسی در

 شاخص همچنین نداشتند. تفاوتی هم با هاشاخص سایر ولی بود، زنان از بیشتر

 متاهل افراد به نسبت باالتري نمره داريمعنی روطبه مجرد افراد در اقتصادي

 داشت. باالتري نمره متاهل افراد در اعتقادي شاخص کهحالی در ؛شتدا

 تهران شهر زنان از نفر 916 يرو بر همکاران و روزیف کاوه که يامطالعه در

 و يفرزندآور به یفیضع و متوسط نگرش شدهیبررس زنان %9/19 ،داد انجام

 اوقات بدن، تیرید)م یگزند سبک يهامولفه نیب نیهمچن دارند. آن يکارکردها

 يدآورفرزن به نگرش با (یاجتماع ياقتصاد گاهیپا و یفرهنگ مصرف فراغت،

 يرهایمتغ با يفرزندآور به نگرش راتییتغ از %90 و دارد وجود يمعنادار رابطه

 ياقتصاد گاهیپا ریمتغ ،یزندگ سبک يهامولفه نیب .شودیم نییتب مستقل

 مذکور ریمتغ یعبارتهب است. وابسته ریمتغ ینیبشیپ ریمتغ نیتريقو ،یعاجتما

 سبک ابعاد همه بر ،يفرزندآور به رانته شهر زنان شنگر بر میمستق اثر بر عالوه

 نگرش بر بالفصل ریتاث بر عالوه زین یفرهنگ مصرف ریمتغ و است اثرگذار یزندگ

 مولفه نیهمچن است. یزندگ سبک يهامولفه و ابعاد ریسا ریتاث تحت زنان،

 يفرزندآور به زنان نگرش بر ،یاجتماع ياقتصاد گاهیپا از بعد بدن تیریمد

 (.81) تاس بوده اثرگذار

 شهر همسردار ساله 63 تا83 زنان از نفر 614 يرو بر یرجب که ايمطالعه در

 و پاسخگو التیتحص ازدواج، سن چون یعوامل که داد نشان داد انجام رازیش

 شیافزا با دارند. آلدهیا و یواقع يبارور فرزند، ارزش با معکوس رابطه همسر

 به زنده فرزند تعداد ،يزندفر تک از باجتنا و ازدواج مدت زن، سن مانند یعوامل

 ابعاد در فرزند ارزش .ابدییم شیافزا فرزند ارزش و فرزند مطلوب تعداد و آمده ایدن

 يبارور با یمذهب و يادصاقت ابعاد و یواقع يبارور با یمذهب و یاجتماع ،ياقتصاد

 کیتفک به رهیمتغچند ونیرگرس لیتحل دارند. میمستق و داریمعن رابطه آلدهیا

 يهاریمتغ که داده نشان فرزند ارزش و ياقتصاد-یاجتماع ،یتیجمع يرهایمتغ

 به لیتما پاسخگو، التیتحص پاسخگو، ازدواج سن تولد، محل ،جازدوا مدت

 فرزند یاجتماع يهانهیهز و ياقتصاد و یاجتماع دیفوا فرزندان، یجنس بیترک

 رهیمتغچند ونیرگرس لیتحل جیتان .باشندیم یواقع يبارور راتییتغ بیینت به قادر

 یجنس بیترک به لیتما ،يفرزند تک از اجتناب ازدواج، مدت که است آن انگریب

  (.88) کنندیم نییتب را آلدهیا يبارور راتییتغ ياقتصاد دیفوا و فرزندان

 نیا به داده، انجام جهرم شهر در 8911 سال در یقربان که يامطالعه در

 کم و ینگرش يهاارزش نیزوج يبرا فرزند ارزش نیمهمتر که افتهی دست جهینت

 شتریب یفرزندخواه لیدال و فرزند ارزش است. ياقتصاد يهاارزش ،نیترتیاهم

 و ياقتصاد لیدال با فرزند نخواستن و کرده دایپ ارتباط نیزوج احساسات و ذوق با

 دگاهید از یفرزندخواه که گرفت جهینت بتوان دیشا است. شده نییتب یاجتماع

 افتهی شیگرا تهیمدرن يسو به یسنت يهاارزش سمت از عهستو ندیفرا در نیوالد

 (.80) است

 يهیفرض عنوان با 0111 سال در همکاران و Lutz که يامطالعه در

  کاهش و فرزندآوري افتادن قیتعو به باعث که یعوامل باروري، کاهش نیخطرآفر

 

 انیم فاصله اقتصادي، بعد از که دهدیم نشان مطالعه جینتا ،شودیم فرزندان تعداد

 موثر باروري نرخ کاهش روند بر جوان هايزوج انتظار مورد درآمد و یواقع درآمد

 (.89) است بوده

 آلایده فرزند تعداد که افرادي اقتصادي شاخص که داد نشان حاضر مطالعه

 (.>118/1P) داشت بیشتري نمره داريمعنی طور به کردند اعالم صفر را

 از بیشتر را آلایده فرزند تعداد که افرادي در (>118/1P) اعتقادي نمره همچنین

 ياقتصاد طهیح در بود. افراد سایر از بیشتر داريمعنی طرز به نمودند اعالم 0

 سه و فرزند صفر ،(P=180/1) فرزند دو و فرزند صفر که یکسان نیب در نیانگیم

 بود. متفاوت يداریمعن طورهب داشتند فرزند سه و فرزند دو و (P<118/1) فرزند

 (،P=186/1) فرزند دو و فرزند صفر که یکسان نیب در نیانگیم ياعتقاد طهیح در

 دو و (P=114/1) فرزند سه و فرزند کی ،(P<118/1) فرزند سه و فرزند صفر

 در شد. مشاهده يداریمعن تفاوت داشتند (P<118/1) فرزند سه و فرزند

 دو و فرزند صفر که یکسان نیب در نیانگیم آن يهارگروهیز و یذهبم يریگجهت

 .(P<113/1) دش گزارش يداریمعن تفاوت داشتند فرزند سه و فرزند صفر و فرزند

 90 از طیشرا واجد متاهل نفر 01393 يرو بر يمنتظر که يامطالعه در

 يفرزندآور به نایپاسخگو از %1/98 داد نشان مطالعه جینتا داد انجام کشور استان

 از حاصل جینتا (.%0/41) ندارند لیتما يفرزندآور به هاآن یمابق و داشته لیتما

 عدم شانس نسبت داد نشان لعهمطا نیا در کیلجست ونیرگرس آزمون يریبکارگ

 هنگام کمتر سن (،=111/8OR) شتریب سن يرهایمتغ با يفرزندآور به لیتما

  کمتر تعداد (،=83/0OR) شتریب ندفرز تعداد داشتن ،(=39/1OR) ازدواج

 عدم بخت زانیم نیهمچن دارد. معنادار ارتباط (=14/1OR) سقط و ییزامرده

 بیترت به "متوسط" و "بد یلید/خب" ددرآم یابیارز با افراد در يفرزندآور به لیتما

 بود. "خوب خوب/ یلیخ" درآمد یابیارز با افراد برابر 61/8 و 31/0 حدود

 عدم بخت زانیم دانستندیم یکاف را فرزند 9 و0 ،8 ،1 که یانکس در نیهمچن

 و برابر 91/3 برابر، 11/84 برابر، 33/61 حدود بیترت به يفرزندآور به لیتما

 زانیم نیهمچن بود. دانستندیم یکاف را فرزند 9 از شتریب که يافراد رابرب 11/0

 حدود تسنن اهل در ؛زنان برابر 61/8 حدود مردان در يفرزندآور به لیتما بخت

 نیشتریب بود. نانیشهرنش برابر 91/8 حدود انییروستا در ان؛یعیش برابر 38/8

 به عالقه ،%3/39 بچه به هعالق يفرزندآور به لیتما يبرا شدهعنوان لیدال

 و %1/13 يبارور مناسب نیسن در همسر داشتن قرار ،%0/30 شدن پدر/مادر

 فرزندان ندهیآ نیتام مورد در ینگران يآورفرزند به لیتما عدم لیدال نیشتریب

 گرید فرزند آوردن با ياقتصاد مشکالت شیافزا مورد در ینگران ،%8/14 دیجد

  (.3) بودند %4/11 یلفع نفرزندا دانستن یکاف و 1/18%

 هم با کمی سنی اختالف دهندگانپاسخ اکثر اینکه به توجه با ما مطالعه در

 مورد در نکته همین است. نداشته ما متغیرهاي بر نیچندا تاثیر سن مقوله داشتند،

 فرزندآوري اعتقادي مولفه مطالعات سایر مانند .باشدمی صادق نیز افراد تحصیالت

 مشکالت از مردان درک عدم آن علت شاید که است بوده زنان از بیشتر مردان در

 لفهمو اینکه باشد. آن از پس چه و بارداري دوران در چه مادري مصایب و

 افراد در اعتقادي مولفه آن مقابل در و بوده دارمعنی مجرد افراد در اقتصادي

 مالی فشارهاي افزایش به توجه با که دارد این از نشان خود ،هبود دارمعنی متاهل

 جهت متاهل افراد در بازدارندگی اثر یک خود ،ياقتصاد مولفه تاهل، دوران

 فشارهاي مقابل در را فرزندآوري به لتمای تواندمی آنچه و دارد فرزندآوري
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 حل براي را حلیراه باید اما ؛باشدمی اعتقادي مولفه دهد افزایش اقتصادي

 در فرزندآوري به تمایل روي توانندمی که مسایلی به و یافت اقتصادي مشکالت

 داشتن کافی، درآمد مناسب، شغلی شرایط داشتن مانند باشد، داشته تاثیر افراد این

 از يتعداد نامطلوب يهمکار در مطالعه حدودیتم کرد. بیشتري توجه ... و مسکن

 عدم شبهه که مطروحه يهاپرسش ادیز تعداد و سواالت به پاسخ از دهندگانپاسخ

 است. بوده ،آوردیم انیم به را قیدق ییپاسخگو

تمامی فرایندهاي تحقیق حاضر با رعایت مالحظات و مالحظات اخالقی: 

ي اخالقی از جمله آزادي در قبول همکاري توسط پاسخگویان، تمایل استانداردها

ها و و رضایتمندي نسبت به تکمیل پرسشنامه، امانتداري در استفاده از داده

 ها لحاظ گردید.محرمانه بودن آن

 پژوهش در منافعی تضاد گونههیچ که دارندمی اعالم نویسندگان: منافع تضاد

 ندارد. وجود حاضر

 
 قدردانی و تشکر
 اخالق کد با 3114638 مصوبه شماره ب تحقیقاتی طرح حاصل پژوهش این

IR.QUMS.REC.1399.190 دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت سوي از 

 بهدانشگاه  و فناوري تحقیقات معاونت از وسیلهبدین است. بابل پزشکی علوم

که در  یرگواراندوستان و بز هیکلاز  همچنین و طرح معنوي و مادي حمایت خاطر

 .نماییممی قدردانی و تشکر ،اندبوده اناورمیها پرسشنامه لیو تکم عیتوز
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Abstract 

Introduction: Childbearing is one of the important components of population 

knowledge, and medical students due to the long period of study and unfavorable 

economic conditions during their studies need a more detailed study of fertility and 

childbearing. The aim of this study was to investigate the attitudes of interns and 

residents of Babol University of Medical Sciences in the academic year of 2018-

2019 regarding the issue of childbearing in economic, cultural-social, religious and 

physical identity areas. 

Methods: This descriptive-analytical study was randomly conducted on students of 

specialized and medical internship courses of Babol University of Medical Sciences 

in 2018-2019, and Mousavi's childbearing attitude questionnaire containing 64 

questions was used. Based on previous studies, the sample size was 140 persons. 

The data were analyzed using ANOVA, T-test and Tukey Test. 

Findings: In the study of childbearing variables, 79.9 and 20.1% of students had a 

positive and negative attitude towards childbearing, respectively. The belief index 

was significantly higher in men (35.37±10.90) than women (29.11±10.50) 

(P=0.001). In the study of childbearing variables based on marriage, according to 

the result of the independent t-test, the economic index was significantly higher in 

single (30.59 ±47.5) than married (26.10 ±6.48) students, (P<0.001), Belief index 

was significantly higher in married (38.12± 9.57) than single 28.59± 10.30 students 

(P<0.001). 

Conclusion: The current study has shown that the belief factor can increase the 

tendency to childbearing encountering economic pressures. 
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