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مقدمه
فرزندآوري پديده مهمي در حرکات جمعيتي و محور توسعه
پايدار برراي کشروراايي کره سر ج جانشريني پراييني دارنرد
محسوب ميشود [ ]1و رفتارااي باروري در ار جامعه مترثرر
از عوامل متعددي اسر [ ]1 1و جهر باراي جامعره ارتارا
سالم باروري زنان از اامي بسزايي برخوردار اس و جه
دستيابي به اين امر برنامهريزي اقتصادي فرانگي آموزشري و
بهداشتي کشور بسيار مهم قلمداد مريشرود [ ]3و از آنجرا کره
زنرران در کررانون برراروري قرررار دارنررد در نتيجرره آگررااي از
رفتارااي باروري و علل انتخاب اين رفتارارا اامير بسريار
دارد [ .]4با توجه به تغييرات باروري در طول سه داهي گذشته

در ايران الزم اس عواملي که رفتاراا ايدهآلارا و تمرايالت
زنان را براي داشتن فرزند تح تثرير قرار ميداد شناسايي و
آناا را مبناي سياس گذاري جمعيتي قرار داد .محاّاان معتادند
که امروزه ديدگاهاا و الگوااي نظري و در نتيجه رفتار باروري
زنان و خانوادهاا دس خوش تحوالتي اساسي شده اس و بره
راحتي نظرات و تصميمگيريااي سياستمداران و برنامرهريرزان
قررادر برره تغييررر ايررن نگرررشاررا و ارزشاررا نيسرر [.]6 5
رويکردااي متفاوتي مانند ارزش کودکران انتخراب عاالنري و
ابزاري نظام درآمد نظرام قيمر ارا و ارزشارا تجربرهاراي
کودکي والدين فرانگ و قومي و مذاب بر فرزندآوري افرراد
مورر اس [ .]7از آنجا که فرزندآوري اتفاقي نيس که در خال
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کومش

مواد و روشها
م العه کيفي حاضر به روش تحليرل محتروا و بره صرورت
مصاحبه نيمهساختارمند فردي با  41نفر از اعضا ايات علمي
دانشکده پرستاري مامايي خراسان شمالي پرسنل پرسرتاري و
مامايي بيمارستان بن الهدي و جمعي از بانوان نهادااي مختلف
خراسان شرمالي برا حروزهاراي آموزشري مختلرف از جملره
(روانشناسرري علرروم تربيترري خررانواده الهيررات و فلسررفه
جامعهشناس م العرات زنران و )...در دانشرکده پرسرتاري و
(مامايي بيمارستان بن الهدي و ستاد تبليغات استان) با اردف
کسب شناخ عميق در راب ه با عوامل مورر بر رفتاربراروري
با روش تحليل محتواي استارايي در سه مرحلره آمراده کرردن
( )Preparationسازمان دادن ( )Organaizingو گزارش کردن
( )Reportingطراحي و اجرا گرديرد .علر انتخراب اعضرا
ايات علمي و پرسرنل پرسرتاري و مامرايي داشرتن اطرال و
تجربه الزم در زمينه بهداش باروري و بانوان نهادااي مختلف
خراسرران شررمالي درگيررر بررودن عرردهاي از آنرران در حرروزه
سياس گذاري و داشتن حوزهااي تخصصي متفاوت که بتوان از
جميع جهات عوامل تاريرگذار بر باروري را مورد بررسي قررار

داد .جه اجراي فرايند تحايق از کارشناسان جه شرک در
جلسات آزاد تحليل رفتارباروري دعوت بهعمل آمد .در مرحله
آماده قبل از شرو بحث اارداف مااير م العره مشرارک
داوطلبانه محرمانه بودن اطالعات و حفظ گمنامي توضيج داده
شد و از شرک کنندگان اجازه رب اطالعات (ارم بره صرورت
ضب صدا و ام به صرورت کتبري) اخرذ گرديرد( .تعردادي از
مصاحبهشوندگان اجازه ضب صدا ندادند که با احترام بره نظرر
ايشان مصاحبه فا به صورت کتبي يادداشر بررداري گرديرد.
مصاحبه توس پژواشگرر و برهصرورت نيمرهسراختارمند برا
رعاي اصل بيطرفي در مصاحبهاا و تفسير آناا و برا طرر
تعدادي سوال باز مرتب با موضرو ماننرد (از نظرر شرما چره
عواملي روي تصميم فرزندآوري زنان ناش دارد چره عرواملي
ناش مثب و چه عواملي ناش بازدارنده و منفي در تعداد نهايي
فرزندان دارند  )...انجام گرفر و مجرري جريران بحرثارا را
اررداي و نکررات کليرردي م ررر شررده توسرر افررراد را
يادداش برداري نمود .مصاحبهاا تا اشبا دادهاا و برا آشرکار
شدن موضوعات تکراري ادامه پيدا نمود .در انتهاي ار جلسره
مصاحبه پژواشگر خالصه م الب يادداش شده را به کمر
مصرراحبهشرروندگان مرررور نمرروده و در صررورت ني راز م الررب
يادداش شده به ويژه نکات کليدي اصال يا تعديل گرديدنرد.
در مرحله پيادهسازي دادهارا بعرد از خوانردن دقيرق م الرب
بالفاصله بعد از انجام ار مصاحبه م الب اصلي روي برگره بره
صورت منظم پياده شده و ت بيق آناا با يادداشر اراي تهيره
شده و ارتباط من اي دادهاا با کلي موضو بررسري گرديرد و
در نهاي در مرحله سازمانداي مصاحبهااي انجام شرده بره
عنوان واحد تحليل در نظر گرفته شدند .به طوري که فهرسرتي
از کداا تهيه و با بازبيني مرور معنرايي تعيرين شرباا ارا و
تفاوتااي موجود در معني کدااي مشابه با روش کااشي در
س ج انتزاعيتر جاي داده شد و در نهاي تماا کدگرذاري و از
ميان طباات استخراج گرديدند .جه تجزيه و تحليل محترواي
کيفي از نرمافزار  MAXQDA10استفاده گرديد .تماا و طباات
استخراج شده توس  3نفر از اعضرا ايرات علمري بهداشر
باروري بررسي و نظرات اصالحي آنان اعمال گرديد.
نتايج
فرايند تجزيه و تحليل دادهاا منجرر بره پيردايش دو طباره
اصلي شامل عوامل زمينهاي (رفراه و دسترسري فعالير اراي
اجتمرراعي اسررتاالل و اقترردار زن عوامررل قررومي -مررذابي
بستهاراي تشروياي دولتري تاريرپرذيري از فضراي مجرازي
وضعي بهداشتي جامعه) و عوامل فرردي شرامل (تحصريالت
اشتغال رفتارااي سالم براروري خرود حمرايتي تمرايالت
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رخ داد بلکه در زمينه خانواده و جامعه شکل ميگيررد [ ]3و
سه عامل اساسي اقتصاد مذاب و قومي چويايي رفتارباروري
را رقم ميزنند [ .]8-11در عين حال از آنجرا کره خراسران
شمالي داراي پتانسريل قروميتي فرانگري و مرذابي متنروعي
ميباشد و بين س ج باروري موجود بين اين استان و استانااي
مادر مثل تهران و استانااي بزرگ شکاف وجرود دارد [ ]1بره
طوري که خراسان شمالي داراي متوسر رشرد سراالنه 1/35
درصد اس که نسب متوس رشد جمعي کشور  1/13اندکي
بيشتر ميباشد [ ]11اگر چه بر اساس نتايج م العره روشرنايي
( )1334که در راب ه با خوشهبندي استانااي کشور بر اسراس
زيج حياتي بوده اين استان بر اساس شاخصاراي براروري و
جمعيتي در رتبه  16قرار گرفته اما بر اساس شاخصااي مرگ
و مير بعد از سيستان و بلوچستان در رتبه دوم اس که قاعردتا
ميزان مرگ و مير مادري و نوزادي که تاريرگرذار برر براروري
ميباشرند در آن لحرا گرديرده اسر [ .]11لرذا الزم اسر
رفتارااي باروري در نااط مختلف کشرور و در فرانرگارا و
قومي ااي مختلف و داليل واقعي آن شناسايي شود که در اين
صورت شايد بتروان برنامره مرورري در جهر سياسر اراي
جمعيتي و پيرو آن پيشگيري از رشد منفي جمعي به کار بررد.
لذا اين م العه با تکيه بر قابلي ااي رويکرد کيفري برا اردف
تبيين عوامل تاريرگذار بر رفتار باروري از ديردگاه متخصصرين
در جامعه چندقوميتي خراسان شمالي انجام گرديد.
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زاره عباسي و امکاران

...
باروري زوجين رجحان جنسيتي زوجين دغدغه سالمتي مادر
و فرزند و حماي طلبي) شد .البته بعضي عوامل مانند فعالير
اجتماعي و رفتار سالم باروري را ميتوان در ارر دو حروزه

اجتماعي و فردي قرار داد .ارر کردام از ايرن درونمايرهارا از
طباات و کدااي اوليه تشکيل شدهاند که در جدول  1و  1شر
داده شده اس .

تحصيالت

(درصد) تعداد

رشته تحصيلي

(درصد) تعداد

كارشناسي

(22 )55

بهداشت باروری و مامایي

(14 )25

كارشناسي ارشد

(15 )5225

پرستاری

(9 )2225

پزشک عمومي و دكتری تخصصي

(5 )1225

سایر رشته ها

(21 )5225

جنسيت

(درصد) تعداد

سن

(درصد)تعداد

زن

(51)..25

54-04

(11 )05

مرد

(9)2225

<04

(22 )55

جدول  .2درونمایههای استخراج شده از نظر متخصصان دررابطه با عوامل تاثير گذار بر باروری
طبقه

تم

رفاه و دسترسي

جامعه پذیری جنسيتي

تاثير پذیری از فضای مجازی

مدرنيزاسيون
عوامل زمينه ای

بسته های تشویقي دولت

فعاليت اجتماعي(شغلي –
تحصيلي )

واحد معنایي انتزاعي شده
دغدغه های اقتصادی و معيشتي
بحران و تورم اقتصادی
شكاف بين خواست ها و درامدهای زوجين

نقش افریني زنان در جامعه
توزیع سني ازدواج در جامعه
فرهنگ باروری جامعه

توجه به طبيعت زن و مرد در افرینش
باالرفتن سن ازدواج
قبول كم فرزندآوری به عنوان یک كنش اجتماعي
مقاومت نسبت به نگاه بيروني
تاثير نظرات دیگران

تبليغات رسانه ها (تلوزیون و ماهواره )
شبكه های اجتماعي

بازنمایي نقش زنان در رسانههای دیداری و شنيداری
ایجاد نقش منفعل برای مادران با فرزند زیاد در رسانه ها

زندگي صنعتي و سنتي
تغيير نظام ارزشها
شهر نشيني

ناتواني در حمایت و مراقبت از فرزند
استقالل مالي –استقالل تصميم گيری
تضاد درتقدس نقش مادری در عمل و افكار زنان
ایجاد نگرش نياز افریني(مصرف گرایي)
تغيير اولویتهای زندگي

ارائه مشوق برای فرزندآوری
وجود سياست حمایتي

تشویق وایجادانگيزه برای مادران شاغل
تشویق وایجادانگيزه برای مادران خانه دار
كيفيت،كميت وفردی شدن بارداری

باز اندیشي اگاهانه نسبت به فرزند اوری
استقالل و اقتدار زن در عرصههای مختلف
تحدید آزادی و رفاه

فقدان فرصت فرزند اوری به دنبال تحصيالت
تغييردرنگرش زنان نسبت به نقش خود به دنبال تحصيالت مناسب
بهبود وضعيت معيشت به دنبال تحصيال ت
استقالل اطالعاتي-استقالل تصميم گيری
نوع شغل (اشتغال مدرن – اشتغال سنتي ،اشتغال در منزل ،نيمه وقت یا تمام
وقت)
سطح توسعه یافتگي شغل (شغلها در پست باالتر تعداد فرزندان كمتر)

سطح دانش و نگرش درباره نظيم خانواده
دسترس بودن

سطح آگاهي از روش های جلوگيری از بارداری
درک خطرات و منافع در خصوص روش پيشگيری توسط زوجين
رایگان و در دسترس بودن وسایل یشگيری از بارداری
مشاركت همسر در استفاده از وسایل پيشگيری
سياستهای آموزشي وبهداشتي دولت
باورهای غلط  ،احساس ناخوشایند

تقویت پایگاه اجتماعي

در اقليت بودن
برخورداری كمتر از امكانات و تسهيالت
حمایت مقامات مذهبي

ساختارهای بهداشتي جامعه

عوامل قومي –مذهبي

واحد معنایي
لزوم حداقل شرایط وامكانات برای داشتن یک زندگي متوسط
پر هزینه بودن فرزند اوری از دید والدین
مشكل تامين نياز
عدم توانایي بر كنترل جنبه های مختلف زندگي
افزایش خطرات اجتماعي
لزوم استطاعت خانواده برای فرزند آوری
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جدول  .1مشخصات جمعيتي مشاركت كنندگان ()n=04

کومش
تم
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طبقه

واحد معنایي

واحد معنایي انتزاعي شده

دغدغه سالمتي مادر و فرزند

توانایي جسمي زن
ناباروری
عدم وجود بيمه ناباروری در ایران
سالمت جسمي فرزندان قبلي
مشكالت فرزندپروری
آینده تضمين نشده

سالمت الزمه ارتقاء كيفيت زندگي
موجود مشكالت مربوط به فرزند اوری در زن و مرد
دشواری بزرگ كردن فرزند
تاثير خاطره خوب از حاملگي و زایمان در تصميم گيری مجدد

حمایت و همكاری

حمایت همسر
حمایت خانوادگي
حمایت دولتي قانوني

تغيير هنجارها و ارز شهای جنسيتي
قایل بودن والدین به تفاوت ارزشي فرزندان دختر و
پسر
توانمند ی های حمایتي مردان نسبت به زنان
نگر ش های ذهني والدین درباره ارزش كودكان،
نابرابری جنسيتي

تاثير كميت بر جنسيت
ترس از تنهایي و نداشتن حامي در كهنسالي
استعداد و توانمندی های فيزیكي مردان برای مشاركت درفعاليتهای توليدی
نقش پسر در جاودانگي نام خانوادگي
وضعيت اقتدارزن
وجود نوعي برتری برای جنس مذكر در برابر جنس مؤنث و یا برعكس
نابرابری اجتماعي عليه زنان

عوامل فردی

قيد و بندهای فرزندآوری

داشتن ارامش روحي
راحت طلبي و عافيت خواهي
مدیریت بدن(توجه به وضعيت ظاهری)
تقدم خویشتن
مدگرایي
كسب امنيت

دغدغه فضای شلوغ
اسایش یا سلب اسایش
حفظ تناسب بدن
ترس از بهم خوردن وضعيت جسمي وظاهری زن
رهایي از انگ ناباروری
رهایي از نگاه ترحم آميز یا فرو دستي از دیدگاه اجتماعي

حاميان

رجحان جنسي

بحث و نتيجهگيري
بر اساس نتايج اين م العره کيفري از ديردگاه متخصصرين
عوامل تاريرگذار بر رفتارباروري شامل دو دسته عوامل فرردي
و عوامل زمينهاي (مربوط به جامعه) اس و بعضي از عوامل را
ميتوان در ار دو گروه جاي داد.
 :اين درونمايه از دغدغهاراي اقتصرادي و
معيشتي بحران و تورم اقتصادي مشکالت فرزندپروري آينده
تضمين نشده شکاف بين خواسر ارا و درآمردااي زوجرين
بحران ااي اقتصادي استخراج گرديده اس  .به طروري کره برر
اساس نظر يکي از زنان عضو جامعه بانوان فرايخته "ناپايردار
بودن و عدم اعتماد به شراي اقتصادي جامعه ي علر مهمره
که روي تصميمگيري براي بچه آوردن ناش داره" کره نشران از
تارير بحرانااي اقتصادي برر فرزنردآوري دارد در عرين حرال
لزوم حداقل شراي و امکانات براي داشتن ي زندگي متوس
را مورد تاکيد قرار ميداد .ازينه داشتن ي فرزند ديگرر برار
زيادي را به خانواده تحميل ميکند .به طوري که به گفته يکري

از مامااا "ازينهااي ناشي از بزرگ کردن فرزند خيلري زيراد
اس " و يا "صاحبخونه به کسري کره بچره زيراد داره خونره
نميده" .البته اگر چه بحرانااي اقصادي تارير معکوس بر رونرد
فرزندآوري داشته از سروي ديگرر در صرورت بهبرود شرراي
اقتصادي کنترل زنران برر منرابع اقتصرادي و داشرتن اسرتاالل
اقتصادي آنان موقعيتي را فراام ميکند که زنان به فرزنردآوري
به منزله منبعي مادي و حمايتي نمينگرند و اين ديردگاه منجرر
به کااش باروري زنان ميگردد [.]13
 :مدرنيزاسريون يرا ناشري از تغييرر در نظررام
ارزشارراي افررراد و ايجرراد ي ر نررو نگرررش ني راز آفرين ري
(مصرفگرايي) اس که به دنبال بحرانااي اقتصادي بر ماولره
فرزندآوري تارير دارد" .قديما  5تا بچه ميآوردن برزرگترارا
لباس کوچ تراا را ميپوشيدند االن ار بچره خواسرتهاراي
خودشو داره" (ماما) .که نشان از تغيير در اولوي ااي زنردگي
افراد اس " .در صورت عدم تامين اقصادي آدم پولش را براي
چيزااي که دوس دارد خرج کند بهتر از اين اس کره خررج
بچه بکند" .به طوري که اين نتايج توس م العات ولرديميکال
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تمایالت
باروری زوجين

حب به فرزند و والدین شدن
برگشت به فطرت زنانه
ميل به داشتن فرزند برای بقای نسل
كاركرد انسانسازی(كسب هویت )
حل تعارضا ت زناشویي
تحكيم بنيان خانواده
داشتن خانوادهی بهنجار
فرار از تنهایي

حب به فرزند و والدین شدن و عالقه به تجربه والد بودن
تكميل فرایند زنانگي
تقویت مسئوليتپذیری پایبندی به زندگي زناشویي
مراقبت از انسجام خانواده
پر كردن خلع ناشي از تنها بودن خود یا همسر در دوران كودكي

...

فعالي ااي اجتماعي (تحصيلي و شغلي) را ميتروان جرزو
ار دو دسته عوامرل زمينرهاي و عوامرل فرردي تاريرگرذار برر
رفتارباروري دستهبندي نمود .ايران از جمله کشروراايي اسر
که طي چند داه اخير تغييرات فرانگي و اجتماعي زيرادي را
به خصوص در حوزه خرانواده تجربره کررده اسر  .برا تغييرر
موقعي زنان در اجتما به دنبال ارتارا وضرعي تحصريلي و
شغلي آنان در خانواده نيز قدرت تصميمگيرري زنران افرزايش
يافته و توانايي تصرميمگيرري در امرور اقتصرادي و اجتمراعي
خانواده را به دس آوردهاند [ .]11بر اساس نظر يکي از افرراد
ايات علمي "تحصيالت جايگاه اجتماعي و فرانگري زنران را
ارتاا مريدارد و در ايرن شرراي ديگره فررد فرصر برراي
فرزندآوري ندارد" که خرود منجرر بره ير نرو بازانديشري
آگااانه نسب به فرزندآوري مريگرردد .م العرات متعرددي از
جملرره ايرردر ( )1331حس رين زاده ( )1388مي رري ()1385
عباسي و مندگاري ( )1385در ايران و گريسراان در پاکسرتان
( )1331شرراتر در کراچرري پاکسررتان ( )1333و ادو تررول در
نيجريه ( )1113به تثييد ارتباط بين ارتاا تحصيالت و کرااش
باروري اشاره نموده اس [.]8 13-18
از سرروي ديگررر تغييررر موقعي ر زنرران از طريررق اشررتغال
مشارک آنان در تصرميمگيررياراي خرانواده و مشرارک در
فعالي ااي اجتماعي را افزايش داده که ميتواند تثرير معناداري
بر کااش باروري داشته باشرد [ ]15و ايرن نگررش از ديردگاه
صاحبنظران اين م العه مورد تاکيد اس " .اگر زن در بيرون از
منزل کار کند وق کمي براي رسيدگي به کارااي منزل خوااد
داش پس بهتر اس با بچهدار شدن زياد موقعي شغلياش بره
خ ر نيفته" .ار چه زنان در م العه حاضر نيز اذعان داشتند که
اگر چه اشتغال در باروري تارير منفي دارد ولي مهمتر از اشتغال
س ج توسعهيافتگي شرغل (شرغلارا در پسر براالتر تعرداد
فرزندان کمتر) و نو شغل اس به طروري کره يکري از اعضرا
ايات علمري داراي ير فرزنرد گرزارش نمرود" .ارر چره از
موقعي شغلي بهتري برخوردار باشري تعرداد فرزنردان کرمترر
استند و بر عکس مثال اصال غير طبيعي نيس که ير زن برا
شغل کشاورزي يا يکي که به عنروان پرسرتار بچره يرا کرارگر
خانگي کار ميکند ببيني که چند تا بچره داره ولري بره نردرت
ميبيني ي استاد دانشگاه  3تا بچه داشته باشه (البتره جديردا
داريم ميبينيم)".
 :واقعي امر آن اس که عليرغرم
شخص ري بررودن امررر برراروري در خررانواده نتررايج آن در بعررد
وسيع تري به نام جامعه منعکس ميشود و زنردگي اجتمراعي را
تح تارير قرار ميداد و بر اساس آن سياسر اراي جمعيتري
مشخص ميگردد [ .]1اگر چه مادران اين م العه تمامرا شراغل
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اشاره شده [ .]14که نتايج فوق با نتايج استخراج شرده از نظرر
زنان ايراني در اين م العه امخواني دارد.
 :نگرش جامعه جزو عوامل اجتماعي مورر برر
فرزندآوري اس به طوري که بر اسراس نظرر يکري از برانوان
فرايخته "نگرش جامعه نسب به تعداد بچه فرق کرده ي روز
ميگفتند  1تا بچه کافيه امرروز برراي بچره بريشترر تشروياي
ميداند و افراد در ي سر درگمي استند پس بهتر اسر ارر
کس خودش بر اساس شراي زندگي تصميم بگيرد" .در م العه
حاضر توزيع سني ازدواج در جامعه يکي از عوامرل اجتمراعي
تاريرگذار در باروري از ديدگاه زنان ميباشرد .بره طروري کره
مصاحبهشوندگان زيادي به اين امر اذعان داشتتند .عضو جامعه
بانوان "من خودم دوس دارم  3-1تا بچه داشرته باشرم ولري
اوال دير ازدواج کردم و بعد از اولي فاصله زيادي بود به امرين
خاطر ديگه ترسيدم حامله بشم" .به طور کلي مريتروان گفر
باروري طبيعي ترابع قروانين و مارررات زيسرتي اجتمراعي و
فرانگي اسر و در ايرنجرا سرن زوجرين مهرمتررين عامرل
تصميمگيرنرده در معردل ميرزان زاد و ولرد اسر  .يعاروبينيرا
( )1331اقاجانيران ( )1363خرديوزاده ( )1331کريميران و
عامريان ( )1331و فيروز راد ( )1331به ناش ايرن مولفره در
باروري اشاره نمودهاند [.]15-13
رسانهارا مريتواننرد بره شرکل
مستايم و غيرمستايم بر ايدهآلااي فرزندآوري و اندازه خانواده
تثرير بگذارند [ .]11به طوري که مصاحبهشوندگان زيرادي بره
اين امر اذعان کردند که "در فيلماا و تبليغات اعم از رسانهااي
ديداري و شنيداري ي زن با تعداد بچه زياد منفعل نشان داده
ميشود و يا کارگر اس يا وضعي اجتماعي خوبي نردارد کره
اين به سو برداش اا و ذاني اا دامن ميزنرد (البتره امرروزه
يکم تغيير کرده)" يا در راب ه با نارش رسرانهاراي خرارجي و
مااواره "در بسياري از فيلم ااي مااوارهاي روابر آزاد برين
زن و مرد تررويج داده مريشرود کره روي روابر خرانوادگي
زناشويي و تمايل و يا عدم تمايل بره فرزنردآوري ترارير دارد"
(عضو جامعه بانوان) .اين مسئله نشران از نروعي نارش منفعرل
براي مادران با فرزند زياد در رسانهاا اس که ترارير معکروس
بر فرزندآوري دارد .تاريرگذاري رسانهاا بر رفترار براروري در
م العات فاتحي و اخالصري ( )1387اديبري سرده و ديگرران
( )1331نشان داده شده اسر [ .]11 11م العره خرديوزاده و
امکاران ( )1113نيز تثرير مهم شبکه اجتماعي بر براروري بره
ويژه بر تولد فرزند اول را نشان داد [ .]11اگرر چره در م العره
رضايي و ديگران ( )1383و خواجه نوري ( )1331اين ارتباط
معنادار نبوده [.]11
–

زاره عباسي و امکاران

کومش

با توجره بره شررراي فرانگرري و مررذابي حرراکم بررر
کشورااي اسالمي از جمله ايران که سرا جنرين از محررارم
ق عي مذابي اس و از نظر فرانگي و اجتماعي نيز غيرقابررل
قبررول مرريباشررد [ .]31پررس داشررتن باورارراي مررذابي و
وابستگيااي قوميي ميتواند در رفتارباروري افراد مورر باشد.
و از آن جا که م العره حاضرر در بسرتر جامعره چنرد قروميي
خراسان شمالي انجام گرديده اس که افراد از اقروام مختلرف و
مذابااي شيعه و سني در کنار ارم و مسرالم آميرز زنردگي
مريکننرد و برره اامير مسرئله قومير و مرذاب در انتخرراب
فرزندآوري اذعان داشتهانرد .بره طروري کره يکري از پرسرنل
زايشگاه (ترکمن و سني) اظهار نمود :ما ترکمناا با اين که در
شراي يکسان با ديگران زندگي مريکنريم ولري خيلري کرم از
تسهيالت برخورداريم" و يا "افرادي که در اقلي استند پايگاه
اجتماعي خوبي ندارند و خيلري کرم در پسر اراي مرديريتي
اسررتند" و شررايد بررراي برخررورداري بريشتررر از امکانررات و
تسهيالت و تاوي پايگاه اجتماعي بيش فرزندآوري را انتخاب
نمايند .معاون امور بانوان فرمانداري نيز اشراره نمرود "امرروزه
اقوام و اقلي ااي مذابي به عل عدم برخرورداري از پايگراه
اجتماعي مناسب و اينکه اکثر در حاشيه زندگي مريکننرد و از
سوي ديگر تح تارير فرضيات و الهيات ويژه اسرتند کره بره

شدت دستور و فتواي مراجع ديني خود در اين امر مورد توجه
قرار ميداند که تارير اين مسئله سالاا پيش در مسرئله بسرتن
لولهااي زنان براي پيشگيري از بارداري مشرخص گرديرد بره
طوري که در آن زمران افرراد تررکمن از ايرن مسرئله اسرتابال
ننمودند ولي زماني که مسئولين يا ريشسفيدان و مراجع دينري
آنان صحب کردند .ميزان اسرتابال از بحرث لولره بسرتن زنران
افزايش ياف " .ل حسيني و مهريار در ايران و بنگريد به بين
و وود  1374پنگ 1111؛ مورگان و يانگ 1111؛ پوستون
و ديگران ( )1113ناش قومي را در رفتارباروري مورد تاکيد
قرار دادهاند [.]33
 :ساختارااي بهداشتي جامعه را
ام جز عوامل زمينهاي و ام جرز عوامرل فرردي مريتروان
دستهبندي نمود .به طوري که س ج دانش و نگررش و اسرتفاده
افراد از روشااي تنظيم خانواده (فردي) و دسترسي مارون به
صرفه بودن و ازينه ارربخش بودن آن جرز عوامرل زمينرهاي
ميباشد .به طوري که س ج آگااي افرراد از خ ررات و منرافع
روشاا و يا رايگان و در دسترس برودن وسرايل و حماير و
امکاري و مشارک امسر در قبول و شکس اين روشارا و
نهايتا تاريرگذاري بر باروري مهم ميباشند به طوري که شريو
باالي حاملگي ناخواسته و عدم موفاي روشاراي پيشرگيري
از بارداري مخصوصا در خانمااي بيسواد يا کمسرواد جايگراه
دانش و آگااي در اين زمينه و ترارير آن برر رفتراربراروري را
مشخص مينمايد [.]34
و در راب ه برا وسرايل پيشرگيري از برارداري توجره بره
فرانگ عمومي در راب ه با محل عرضه اين وسايل بسيار مهرم
اس  .به طوريکه بر اساس نظر يکي از پرسنل زايشگاه (مامرا)
"امروزه ديگه وسايل پيشگيري رايگران نيسر و ازينره امره
آناا خيلي گران اس و براي بسياري از افراد تهيه اين وسايل
با ازينه باال امکانپذير نيس " و يا "تهيه وسايل پيشرگيري از
بارداري از داروخانه که فروشنده مرد اس خيلري خجالر آور
اس و امسران ام براي تهيه اين وسايل امکاري نميکند" .به
نظر ميرسد ارائه برنامهااي آموزشي براي اطال بيشتر مرردم
از روشااي کنترل باروري و استفادهي بيشترر آنارا از ايرن
تکني اا بر روند رشد جمعي تثريرگذار خوااد بود که به اين
نکت ره در م العرره ايرردر ( )1331حس رينزاده ( )1388حرراتم
حسيني ( )1331اشاره گرديده اس [.]35 13 11 3
:
 :ايرن درونمايره از
برگش ر برره ف رررت زنانرره تکمي رل زنررانگي خررود کررارکرد
انسانسازي کسب اوي مسرولي پرذيري فررار از تنهرايي
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بوده و از منظر اکثر آنان دادن بازنشستگي زودتر از موعد براي
مادران شاغل يا افزايش سنوات براي مرادران شراغل کرااش
ساعات کار موظف براي مرادران شراغل مريتوانرد بره عنروان
تشويق و ايجاد انگيزه براي مادران شاغل ناش داشته باشد ولي
بسياري از آنان اذعان نمودهاند نبايد کيفير برارداري و رونرد
ادامه زندگي فرزندان تهديد گردد و بر اسراس م العره عرفراني
( )1116ارائه مراقب ااي پزشکي رايگان دادن يارانه بيشترر
دادن سبد غذايي و حماي از مادران دانشجو ناش بسرزايي در
تصميمگيري زنان خانهدار در راب ه با فرزندآوري دارد [ .]13به
طوري که م العه اندرسون ( )1115در سوئد .م العرات انجرام
شده در روسيه ( )1113بولينگ ( )1338و اوگراوا ( )1116در
ژاپن بجور کلوند ( )1116در سوئد و کالدول ( )1111در ي
م العه گلوبال نشان دادند با ارائه مشوقااي فرزندآوري بعرد
از گذش چندين سال اين کشور رشد جمعي مثبتي را تجربره
کرده اس [ .]31 3ار چند م العه اسالملو و امکاران ()1331
نشاندانده عدم نگررش مثبر حردود  85درصرد مرردان 31
درصد زنان نسب به تشويقااي اقتصرادي و اجتمراعي اعرالم
شده از سوي دولر اسر و تمرايلي ندارنرد فاصرله دلخرواه
فرزندآوري خود را کوتاهتر و تعداد دلخرواه فرزنردان خرود را
افزايش داند [.]31

جلد  11شماره ( 1پياپي  )73زمستان 1337

...

نوعي خودحفاظتي رواني عاطفي يراد نمروده اسر کره زنران
بهدنبال يافتن آن و يا رسيدن به آرامش بيشتر حاضرر نيسرتند
بيش فرزندآوري را انتخاب نماينرد بره طروري کره در م العره
ايشان ي زن  51ساله داراي  4فرزنرد اظهرار مريکنرد "مرن
خودم به بچهاايم ميگويم بهخاطر دردسري که بچرهارا دارنرد
بيشتر از دو تا بچه به دنيا نياورند" .اين نشان از ترويج تفکرر
کم فرزندآوري به صرورت نسرل بره نسرل ارم مريباشرد کره
ترجيحات فرزندآوري را تح تارير قرار ميداد و در م العره
حاضر نيز اين مسئله از ديدگاه زنان به عنروان دغدغره فضراي
شلوغ يا تمايل به آسرايش و يرا تررس از سرلب آسرايش در
فرزندآوري مجدد خودنمايي مينمايد [.]11
 :يکي از موانع مهم در امر
فرزندآوري نگراني از سالم مادر و نوزاد اسر کره دالئرل
متعددي از جمله ازدواج ديرانگام تاخير در امرر فرزنردآوري
به دليل مشغلهااي شغلي و تحصيلي تجربه حاملگي سرخ از
عواملي اس که از ديدگاه آزمودنياراي ايرن م العره م رر
گرديدهاند ارمچنرين عرواملي از جملره عردم وجرود حماير
اطرافيان در امر مراقب از فرزند به دليل دوري از خانواده و يا
حضور امسر در شهر ديگرر بره دليرل شرراي شرغلي و عردم
حماي ااي دولتي مانند درمان مشکالت مربوط به باروري يرا
ازينهااي سرسامآور درمان ناباروري از جمله عواملي اسرتند
که به اين مسئله دامن ميزنند.
بر اساس نتايج م العه رفتارباروري بره عنروان مهرمتررين
پديدهي تعيينکننده نوسانااي جمعيتي ي پديده چنردعراملي
اس و عوامل بسيار متنو اقتصادي اجتماعي فرانگري و ...
افکار و ايدهاا و تصميمات فرزندآوري افراد در جامعه امروزي
را تح تارير قرار ميداد .به طوري که محاّاران معتادنرد کره
امروزه ديدگاهاا و الگوااي نظري و در نتيجره رفتراربراروري
زنان و خانوادهاا دس خوش تحوالتي اساسي شده اس و بره
راحتي نظرات و تصميمگيريااي سياس مداران و برنامهريرزان
قادر به تغيير اين نگرشاا و ارزشارا نيسر [ .]1 1لرذا الزم
اس عواملي که رفتاراا ايدهآلاا و تمرايالت زنران را برراي
داشتن فرزند تح تثرير قررار مريدارد شناسرايي و آنارا را
مبناي سياسر گرذاري جمعيتري قررار داد .از ايرن رو جهر
دستيابي به راه حل مناسب در سياس اراي جمعيتري بررسري
عوامل تاريرگذار بر رفتارااي باروري از امره جوانرب بسريار
ضروري به نظر ميرسد.
با توجه به نتايج استخراج شده از م العره و چنرد عراملي
بودن پديده رفتارباروري و رويکرد جديد جمعيتي و از آنجا
که نميتوان براي رسيدن به سياس ااي جمعيتري برا رويکررد
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ارزش فرزندان تحکيم بنيران خرانواده تعارضرات زناشرويي
داشتن خانواده بهنجار استخراج گرديده اس .
به طوري که زنان در اين م العه "زندگي بدون بچه را سرد
و بيرو گزارش نمودند" و يا "خيلياا چون خودشرون تنهرا
فرزند استند دوس دارند فرزند زياد داشته باشرند مثرل خرود
مررن" و "بعض ري بررراي ربررات و ايجرراد آرامررش در خررانواده
فرزندآوري را انتخاب نمودهاند" .و گااي نيرز تعرداد فرزنردان
محدود خانواده نشران از عردم اطمينران بره پايرداري زنردگي
ميباشد "اگر به تداوم زندگي خانوادگي اعتماد بيشتري باشرد
شايد در فرزندآوري ناش مثبتي داشته باشد".
پزشکي و امکاران ( )1114در شيراز خديوزاده در مشهد
و حکم و امکاران ( )1383به ناش انگيزهاراي براروري در
جوامع شهري و روستايي اشاره نمودهاند و حکمر مهرمتررين
انگيزه فرزندآوري در جوامع شهري مزاياي احساسي و عاطفي
فرزندآوري و در جوامع روستايي مزايراي اقتصرادي و حرس
امني ميباشد [.]36
ترجيحات جنسي والدين نيرز از عوامرل فرردي مرورر برر
تصميمات زوجين اس  .م العات متعدد آشکار ساخته اس که
ترجيحات جنسي داراي ارر افزايشي بر رشد جمعي اس  .بره
نظر ميرسد والديني که بر دستيابي به ترکيب جنسي خاصري از
فرزندان تثکيد دارند احتماال به رفتار باروري ترا دسرتيابي بره
ترکيب جنسي ايدهآل ادامه ميداند [ .]37به نظر يکي از اعضا
ايات علمي "بعضي از زنان حاضرند براي داشتن جنس مرورد
نظر ار کاري بکنم و ار ازينرهاي پرداخر کننرد مثرل رژيرم
غذايي پيشنهادي پزشکان و يا دستورات اينترنتي البته اين کار
را من ام کردهام".
ترجيحررات مررانع اسررتفادهي صررحيج و کامررل مررادران از
روشااي کنترل باروري الاقل تا زمران دسرتيابي بره ترکيرب
جنسي فرزندان مورد نظرشان خوااد شد [" .]7مرن بره خراطر
اينکه دختر نداشتم حاضر بودم ار چند تا بچه بيارم تا باالخره
دختردار بشم" (عضو جامعه بانوان).
اسالمل و امکاران ( )1331نيرز در م العره خرود تررجيج
جنسي را يکي از موارد مهم تاريرگذار بر رفتارباروري گرزارش
نمود [ .]31به طوري که از ديدگاه زنان اين م العه عدم وجرود
اقتدار و وجود نابرابري اجتماعي براي زنران منجرر بره تغييرر
انجاراا و ارزشااي جنسيتي شده و در بعضي خرانوادهارا و
قومي اا ترجيج جنسي براي جنس پسر مشهودتر اس .
زنان امروز در نتيجرهي نيروارا و شرراي
گوناگون با دغدغهاايي جديد از جمله اامي يرافتن ظراار و
ساختار بدن روبه رو استند که ميتواند در تصميمگيرري آنران
تعيينکننده باشد ( )1111محموديان ( )1388در م العه خود از
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کومش
مثب نسخه راب نوشته شود پيشنهاد ميگردد در پژواشااي
متعدد و ت محوري به صورت من اهاي و استاني سهم ار ي
از عوامل را در رفتارباروري و مخصوصا در اقوام متعدد بررسي
.گردد
عدم تمايل برخي از متخصصين جه ضرب صردا محارق
تالش نمود با توضيج در راب ه با محرمانه برودن آنران را قرانع
نمايد و در صورت عدم پذيرش ايشان به يادداش برداي تنهرا
.اکتفا نمود
تشكر و قدردانی
اين مااله بخشي از پايراننامره دکترري بهداشر براروري
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در راب ه با رفترار براروري
در جامعرره چنررد قرروميتي خراسرران شررمالي بررا کررد اخالق ري
 کرره برره ايرن.( مريباشرردIR.SBMU.RETECH.1395.2.21)
وسيله پژواشگران مراتب سااس خود را از معاونر پ ژواش
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و امچنين پرسرنل محتررم
بيمارستان بن الهدي اعضا ايات علمي دانشگاه علوم پزشکي
خراسان شمالي و اعضا جامعه بانوان فرايخته خراسان شمالي
و تمام عزيزاني که در جمرعآوري و ارائره نترايج ايرن تحايرق
.امکاري نمودند ابراز ميدارند
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Introduction: Fertility is responsible for the biological survival of the community. Therefore awareness of the
fertility behaviors and the reasons for choosing these behaviors is very important. This study was designed to explain
the factors influencing behavioral thinking from the viewpoint of specialists in the year 2016.
Materials and Methods: This qualitative study was carried out by content analysis method and with an analytical
approach and an individual interview for collecting the views of the reproductive health and nursing staff and a group
of well-educated women in northern Khorasan with different specializations at Bent Alhadi Hospital and Nursing
Midwifery School and the province's advertising site and was conducted in relation to the factors influencing behavior.
The duration of each interview was between 30-45 minutes and also was saturated with 40 people. To analyze the
qualitative data, MAXQDA10 software was used.
Results: The process of data analysis led to the emergence of two main categories including the underlying factors
(welfare and access, social activities, women's independence and authority, ethnic-religious factors, government
incentive packages, the impact of cyberspace, the situation health Community), and Individual factors including(
reproductive health behavior, self-supporting, fertility desires of couples, couples sexual preferences, constraints
childbearing, child and maternal health concerns). Considerably, some of them can be placed in both social and
individual domains.
Conclusion: Since fertility behavior as the most important phenomenon of population fluctuations is a
multifactorial phenomenon and a wide variety of economic, social, and cultural factors influence on fertility through a
complex mechanisms, therefore, it will be effective to identify the factors affecting fertility behavior and it seeks to
provide appropriate policy with different views and different cultures in the country.
Keywords: Reproductive Behavior, Women, Qualitative Research.
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