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 مقدمه
و محور توسعه  يتيدر حرکات جمع يمهم دهيپد يفرزندآور

دارنرد    ينييپرا  ينيکره سر ج جانشر    ييکشروراا  يبررا  داريپا
و رفتارااي باروري در ار جامعه مترثرر   [1] شود يمحسوب م

ارتارا     جامعره  يو جهر  بارا   [1 1]ز عوامل متعددي اسر   ا
اس  و جه   برخوردار ييبسزا  يزنان از اام يسالم  بارور

و  يآموزشر   يفرانگ  ياقتصاد يزير امر برنامه نيبه ا يابيستد
جرا کره    از آن و [3]شرود   يمهم قلمداد مر  اريکشور بس يبهداشت

از  يآگرراا جررهيقرررار دارنررد  در نت يزنرران در کررانون بررارور
 اريبسر   ير رفتارارا  اام  نيو علل انتخاب ا يبارور يرفتاراا
ي گذشته  باروري در طول سه داه راتيي. با توجه به تغ[4] دارد

 التيارا  و تمرا   آل دهيکه رفتاراا  ا يم اس  عواملالز ران يدر ا
و  ييداد  شناسا يم قرار ريزنان را براي داشتن فرزند تح  تثر

محاّاان معتادند  قرار داد. يتيجمع گذاري اس ياا را مبناي س آن
رفتار باروري  جهيو الگوااي نظري و در نت اا دگاهيکه امروزه د

شده اس  و بره   ياساس يخوش تحوالت اا دس  خانواده وزنان 
 زانير ر برنامره  و استمدارانيااي س رييگ مينظرات و تصم يراحت

. [6 5] سرر ياررا ن اررا و ارزش نگرررش نيررا رييررقررادر برره تغ
و  ي  انتخراب عاالنر  مانند ارزش کودکران  يمتفاوت يکرداايرو
 يارا  تجربره   ارا  و ارزش ارا  مر  ي  نظرام ق دمآنظام در  يابزار
افرراد   يورآبر فرزندو مذاب   ي  فرانگ و قومنيوالد يودکک

که در خال  س ين ياتفاق يورآ جا که فرزند نآ. از [7] مورر اس 

*z.keshavarz@sbmu.ac.ir
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و  [3] ردير گ يو جامعه شکل مخانواده  نهيرخ داد  بلکه در زم
 يبارور ارترف ييايچو  ي  مذاب و قوماقتصاد يسه عامل اساس
جرا کره خراسران       از آنحال ني. در ع[8-11] زنند يرا رقم م
 يمتنروع  يو مرذاب  ي  فرانگر يتيقروم  ليپتانسر  يدارا يشمال
 ياا و استان استان نيا نيو بين س ج باروري موجود بباشد  يم

بره   [1] بزرگ شکاف وجرود دارد  ياا مادر مثل تهران و استان
 35/1متوسر  رشرد سراالنه     يدارا يکه خراسان شمال يطور

 ي  اندک13/1 کشور  يرشد جمع توس درصد اس  که نسب  م
 ييم العره روشرنا   جياساس نتا بر اگر چه [11] باشد يم تر شيب
کشور بر اسراس   ياا استان يبند که در راب ه با خوشه (1334)
اراي براروري و    استان بر اساس شاخص نيا بوده  ياتيح جيز

ااي مرگ  قرار گرفته اما بر اساس شاخص 16رتبه  جمعيتي در
 وم اس  که قاعردتا  و بلوچستان در رتبه د ستانياز س دو مير بع

 يگرذار برر برارور   ريکه تار يو نوزاد يمادر ريمرگ و م زانيم
. لرذا الزم اسر    [11]اسر    دهير ن لحرا  گرد آباشرند در   يم

ارا و   در نااط مختلف کشرور و در فرانرگ   يبارور يرفتاراا
 نيا رشود که د ييشناسا نآ يواقع ليو دال مختلف ياا  يقوم

 يارا  اسر  ي  در جهر  س يبتروان برنامره مرورر    ديشاصورت 
به کار بررد.    يجمع ياز رشد منف يريشگين پآ رويو پ يتيجمع
برا اردف     يفر يک کرديااي رو  يبر قابل هيم العه با تک نيا لذا
 نيمتخصصر  دگاهير از د يگذار بر رفتار بارورريعوامل تار نييتب

 .ديانجام گرد يخراسان شمال يتيقوم در جامعه چند
 

 هامواد و روش
محتروا و بره صرورت     لير به روش تحل حاضر يفيم العه ک
 يعلم اتياز اعضا  ا نفر  41با  يساختارمند فرد مهيمصاحبه ن

و  ي  پرسنل پرسرتار يدانشکده پرستاري مامايي خراسان شمال
مختلف  ياابانوان نهاد از يو جمع يالهد بن  مارستانيب ييماما

از جملره   فمختلر  يموزشر آ يارا  برا حروزه   يخراسان شرمال 
و فلسررفه   اتيرر  الهخررانواده يترري  علرروم تربيشناسرر روان)

و  ي  م العرات زنران و...(  در دانشرکده پرسرتار    شناس جامعه
  استان( با اردف  غاتيو ستاد تبل يالهد بن  مارستاني  بييماما)

  يبرارور رفتار در راب ه با عوامل مورر بر قيکسب شناخ  عم
 آمراده کرردن  در سه مرحلره   يياستارا يمحتوا ليبا روش تحل

(Preparationسازمان دادن  ) (Organaizingو گزارش کردن ) 
(Reportingطراح  )علر  انتخراب اعضرا     دير   گردو اجرا ي .
 اطرال  و  داشرتن   ييو مامرا  يو پرسرنل پرسرتار   يعلم اتيا

مختلف  يااو بانوان نهاد يبهداش  بارور نهيتجربه الزم در زم
در حرروزه  نررانآاز  يا بررودن عررده ريررگدر يمالخراسرران شرر

متفاوت که بتوان از  يتخصص ياا و داشتن حوزه يگذار اس يس
قررار   يرا مورد بررس يبر بارور رگذاريجهات عوامل تار عيجم

جه  شرک  در    از کارشناسانقيتحا نديفرا ي. جه  اجراداد
. در مرحله دعمل آم هدعوت ب يباروررفتار ليجلسات آزاد تحل

  اارداف  مااير  م العره  مشرارک      ماده قبل از شرو  بحثآ
داوطلبانه  محرمانه بودن اطالعات و حفظ گمنامي توضيج داده 

ارم بره صرورت    کنندگان اجازه رب  اطالعات ) د و از شرک ش
از  يتعرداد ( اخرذ گرديرد. )  يضب  صدا و ام به صرورت کتبر  

که با احترام بره نظرر    دادندشوندگان اجازه ضب  صدا ن مصاحبه
.  دير گرد يبرردار  ادداشر  ي يا  به صورت کتبمصاحبه ف شانيا

مند برا   سراختار  مره يصرورت ن  هو بر گرر   مصاحبه توس  پژواش
اا و برا طرر     آن رياا و تفس در مصاحبه يطرف ياصل ب  يرعا

تعدادي سوال باز مرتب  با موضرو  ماننرد )از نظرر شرما چره      
 ي  چره عروامل  زنان ناش دارد يورآدفرزن ميتصم يرو يعوامل

 ييدر تعداد نها يناش بازدارنده و منف يناش مثب  و چه عوامل
ارا را   بحرث  انير جر يمجرر  و فرزندان دارند ...( انجام گرفر  

را  م ررر  شررده توسرر  افررراد    دييررنکررات کل و  يارردا
اا و برا آشرکار    اا تا اشبا  داده نمود. مصاحبه يبردار داش ادي

ي ار جلسره  در انتها نمود. دايتکراري ادامه پ اتشدن موضوع
شده را به کمر    ادداش يمصاحبه   پژواشگر خالصه م الب 

م الررب  ازيررشرروندگان مرررور نمرروده و در صررورت ن مصرراحبه
. دنرد يگرد ليتعد اياصال   ديينکات کل ژهيداش  شده به وادي

م الرب   قير   بعرد از خوانردن دق  ارا  داده يساز ادهيدر مرحله پ
برگره بره    يرو ياصلانجام ار مصاحبه م الب  از بعد الفاصلهب

 هير اراي ته  ادداشر  ياا با  آن قيشده و ت ب ادهيصورت منظم  پ
و  دير گرد يموضو  بررسر   يکل اا با ارتباط من اي داده شده و
انجام شرده بره    ياا در  مرحله سازمانداي  مصاحبه  يدر نها

 يفهرسرت   که يطور. به در نظر گرفته شدند ليعنوان واحد تحل
و   ارا  شرباا   نيري   تعييمرور معنرا   ينيزبو با با هياز کداا ته
در  يمشابه با روش کااش يکداا  يموجود در معن ياا تفاوت

گرذاري و از  اا کد تم  يو در نهاداده شد  يتر جا يس ج انتزاع
تحليل محترواي   و هي. جه  تجزدنديطباات استخراج گرد انيم
 اا و طباات . تمدياستفاده گرد MAXQDA10افزار  از نرم يکيف

بهداشر    يعلمر  اتير نفر از اعضرا  ا  3استخراج شده توس  
 .ديآنان اعمال گرد يت اصالحو نظرا يبررس يبارور
 

 نتايج
دو طباره   شيداير اا منجرر بره پ   داده ليو تحل هيتجز نديفرا
 يارا   ير فعال  ي)رفراه و دسترسر   يا نهيشامل عوامل زم ياصل

  يمررذاب -يعوامررل قرروم اسررتاالل و اقترردار زن   ياجتمرراع
  يمجراز  ياز فضرا  يريپرذ ريتار  يدولتر   يايتشرو  يارا  بسته
 الت يشرامل )تحصر   يجامعه( و عوامل فررد  يبهداشت  يوضع

 التيتمرا   يتي  خرود حمرا  يسالم  برارور  ياااشتغال  رفتار
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 امکارانو  عباسيزاره                                                           ...

 

 

مادر  ي  دغدغه سالمتنيزوج يتي  رجحان جنسنيزوج يبارور
  ير عوامل مانند فعال يالبته بعض .( شديطلب  يحما و فرزند و
توان در ارر دو حروزه    يرا م يو رفتار سالم  بارور ياجتماع

ارا از   هير ما درون نير . ارر کردام از ا  قرار داد يو فرد ياجتماع
  شر 1و  1 اند که در جدول شده ليتشک هياول يطباات و کداا

 .اس  دهداده ش
 

 (=04n)مشخصات جمعيتي مشاركت كنندگان . 1جدول 

 تعداد )درصد( رشته تحصيلي تعداد )درصد( تحصيالت

  14 (25) بهداشت باروری و مامایي   22 (55) كارشناسي

 9 (2225) پرستاری 15 (5225)  كارشناسي ارشد

 21 (5225) سایر رشته ها  5 (1225) پزشک عمومي و دكتری تخصصي

 )درصد(تعداد سن تعداد )درصد( جنسيت

 11 (05) 54-04 51(25..) زن

 22 (55) >04 9(2225) مرد

 

 های استخراج شده از نظر متخصصان دررابطه با عوامل تاثير گذار بر باروری درونمایه. 2جدول 

 تم طبقه واحد معنایي انتزاعي شده 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

 استطاعت خانواده برای فرزند آوریلزوم 

 معيشتي  و اقتصادی های دغدغه

  بحران و تورم  اقتصادی

 شكاف بين خواست ها و درامدهای زوجين  
 دسترسيو  رفاه 

ی
ه ا

ين
زم

ل  
وام

ع
 

 مرد در افرینشتوجه به طبيعت زن و 

 باالرفتن سن ازدواج

 قبول كم فرزندآوری به عنوان یک كنش اجتماعي

 به نگاه بيروني  مقاومت  نسبت

 تاثير نظرات دیگران

 نقش افریني زنان در جامعه

 توزیع سني ازدواج در جامعه

 جنسيتي پذیری جامعه فرهنگ باروری جامعه

 شنيداریهای دیداری و  بازنمایي نقش زنان در رسانه

 ایجاد نقش منفعل برای مادران با فرزند زیاد در رسانه ها

 )تلوزیون و ماهواره ( تبليغات رسانه ها

 شبكه های اجتماعي
 تاثير پذیری از فضای مجازی

 ناتواني در حمایت و مراقبت از فرزند

 استقالل تصميم گيری –استقالل مالي 

 تضاد درتقدس نقش مادری در عمل و افكار زنان

 ایجاد نگرش نياز افریني)مصرف گرایي(

 تغيير اولویتهای زندگي

 زندگي صنعتي و  سنتي 

 ها تغيير نظام ارزش

 شهر نشيني 
 مدرنيزاسيون   

 

 تشویق وایجادانگيزه برای مادران شاغل

 تشویق وایجادانگيزه برای مادران خانه دار

 كيفيت،كميت وفردی شدن بارداری

 ارائه مشوق برای فرزندآوری    

 بسته های  تشویقي  دولت وجود سياست حمایتي

 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 تصميم گيری-استقالل اطالعاتي

منزل ،نيمه وقت یا تمام اشتغال سنتي، اشتغال در  –نوع شغل )اشتغال مدرن 

 وقت(

 سطح توسعه یافتگي شغل )شغلها  در پست باالتر تعداد فرزندان كمتر(

 باز اندیشي اگاهانه نسبت به فرزند اوری

 های مختلف استقالل و اقتدار زن در عرصه

 رفاه و آزادی تحدید

 

 –اجتماعي)شغلي  فعاليت 

 تحصيلي (  

 
 

 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 

 سطح دانش و نگرش درباره نظيم خانواده

 دسترس بودن    

  بهداشتي  جامعه  ساختارهای

 در اقليت بودن

 برخورداری كمتر از امكانات و تسهيالت

 حمایت مقامات مذهبي 

 تقویت پایگاه اجتماعي 

 مذهبي–عوامل قومي  
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 تم طبقه واحد معنایي انتزاعي شده واحد معنایي

 حب به فرزند و والدین شدن و عالقه به تجربه والد بودن 

 فرایند زنانگيتكميل 

 پذیری پایبندی به زندگي زناشویي  تقویت مسئوليت 

 خانواده انسجام از مراقبت

 پر كردن خلع ناشي از تنها بودن خود یا همسر در دوران كودكي

 حب به فرزند و والدین شدن

 برگشت به فطرت  زنانه 

 ميل به داشتن فرزند برای بقای نسل

 سازی)كسب هویت ( كاركرد انسان

 حل تعارضا ت زناشویي 

 تحكيم بنيان خانواده

 ی بهنجار داشتن خانواده

 فرار از تنهایي

 تمایالت

 باروری زوجين

ل 
وام

ع
ی

رد
ف

 

 دغدغه فضای شلوغ

 اسایش یا سلب اسایش

 حفظ تناسب بدن 

 ترس از بهم خوردن وضعيت جسمي وظاهری زن

 رهایي از انگ ناباروری

 دستي از دیدگاه اجتماعيرهایي از نگاه ترحم آميز یا فرو 

 داشتن ارامش  روحي 

 خواهي عافيت و طلبي راحت

 مدیریت بدن)توجه به وضعيت ظاهری(

 تقدم خویشتن

 مدگرایي

 كسب امنيت

  فرزندآوری بندهای و قيد

 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 

 

 توانایي جسمي زن

 ناباروری

 عدم وجود بيمه ناباروری در ایران

 ندان قبليرزسالمت جسمي ف

  فرزندپروری مشكالت

 نشده تضمين آینده

 دغدغه سالمتي مادر و فرزند 

 حمایت همسر

 حمایت خانوادگي

 حمایت دولتي قانوني

 حمایت و همكاری 

 حاميان 

 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

 برعكسمؤنث و یا  جنس برابر در مذكر جنس برای برتری نوعي وجود

 نابرابری اجتماعي عليه زنان

 جنسيتي شهای ارز و هنجارها تغيير

 و دختر فرزندان ارزشي به تفاوت والدین بودن قایل

 پسر

 زنان به نسبت حمایتي مردان  های ی توانمند

 كودكان، درباره ارزش والدین  ذهني های ش نگر

 جنسيتي نابرابری

 رجحان جنسي 

 

 گيريبحث و نتيجه
  نيمتخصصر  دگاهير از د يفر يم العره ک  نيا جيبر اساس نتا

 يشامل دو دسته عوامل فررد  يبارور گذار بر رفتارريعوامل تار
از عوامل را  ي)مربوط به جامعه( اس  و بعض يا نهيزمو عوامل 

 . داد يتوان در ار دو گروه جا يم

و  ياقتصراد  يارا  از دغدغه هيما درون نيا :
 ندهيآ  يمشکالت فرزندپرور  ياقتصاد   بحران و تورميشتيمع
  نيزوجر  يمرداا آدر ارا و  خواسر   نينشده  شکاف ب نيتضم
کره برر    ي. به طرور اس  دهياستخراج گرد ياقتصاد ياا حرانب

 دارير ناپا" ختهياز زنان عضو جامعه بانوان فرا يکياساس نظر 
علر  مهمره     يجامعه  ياقتصاد  يبه شرا عدم اعتماد و بودن
کره نشران از    "وردن ناش دارهآبچه  يبرا يريگ ميتصم يکه رو
حرال    نيدارد در عر  يورآبرر فرزنرد   ياقتصاد ياا بحران ريتار

متوس   يزندگ  يداشتن  يامکانات برا لزوم حداقل شراي  و
برار   گرر يفرزند د  يداشتن  نهي. ازداد يقرار م ديرا مورد تاک

 يکر يکه به گفته  يبه طور .کند يم ليرا به خانواده تحم ياديز

 ادير ز يلر ياز بزرگ کردن فرزند خ يناش ياا نهياز" از مامااا
داره خونره   ادير کره بچره ز   يخونه به کسر  صاحب" ايو  " اس
معکوس بر رونرد   ريتار ياقصاد ياا . البته اگر چه بحران"دهينم

  يدر صرورت بهبرود شررا    گرر يد يداشته از سرو  يآورفرزند
قتصرادي و داشرتن اسرتاالل    کنترل زنران برر منرابع ا     ياقتصاد
ه فرزنردآوري  کند که زنان ب نان موقعيتي را فراام ميآاقتصادي 
منجرر   دگاهير د نينگرند و ا منبعي مادي و حمايتي نمي هبه منزل

 .[13] گردد يزنان م يربه کااش بارو
در نظررام  رييرراز تغ يناشرر ايرر ونيزاسرري: مدرن

 ينرريفرآ ازيررنررو  نگرررش ن  يرر جرراديافررراد و ا ياررا ارزش
بر ماولره   ياقتصاد ياا اس  که به دنبال بحران( ييگرا )مصرف

ارا  تر وردن برزرگ آ يتا بچه م 5 مايقد" دارد. ريتار يورآرزندف
 يارا  ته  االن ار بچره خواسر  دنديپوش يتراا را م لباس کوچ 
 يزنردگ  ياا  يدر اولو ريي. که نشان از تغ)ماما( "خودشو داره
 ي  آدم پولش را براياقصاد نيدر صورت عدم تام" افراد اس .

اس  کره خررج    نيکه دوس  دارد خرج کند بهتر از ا يزاايچ
 کاليميولرد  توس  م العات جينتا نيا که يبه طور. "بچه بکند
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 امکارانو  عباسيزاره                                                           ...

 

 

استخراج شرده از نظرر    جيفوق با نتا جيکه نتا .[14]اشاره شده 
 دارد.  يخوان م العه ام نيدر ا يرانيازنان 

مورر برر   ي: نگرش جامعه جزو عوامل اجتماع
از برانوان   يکر يکه بر اسراس نظرر    ياس  به طور يورآفرزند
روز   ينسب  به تعداد بچه فرق کرده نگرش جامعه " ختهيفرا
 يايتشرو  ترر  شيبچره بر   يامرروز بررا   هيه کافچتا ب 1گفتند  يم
ارر   اسر  ند پس بهتر تاس يگمسر در  يداند و افراد در  يم

. در م العه "رديبگ ميتصم يزندگ  يکس خودش بر اساس شرا
 ياز عوامرل اجتمراع   يکيحاضر توزيع سني ازدواج در جامعه 

کره   يطرور . بره  باشرد  يزنان م دگاهياز د يگذار در بارورريتار
امر اذعان داشتتند. عضو جامعه  نيبه ا ياديشوندگان ز مصاحبه
 ي  ولر تا بچه داشرته باشرم   3-1دوس  دارم من خودم "بانوان 
 نيبود به امر  ياديفاصله ز يازدواج کردم و بعد از اول ريد اوال 

تروان گفر     يمر  يبه طور کل ."حامله بشم دميترس گهيخاطر د
مارررات زيسرتي  اجتمراعي و     باروري طبيعي ترابع قروانين و  
تررين عامرل    زوجرين مهرم   جرا سرن   فرانگي اسر  و در ايرن  

 اير ن يعاروب ي زاد و ولرد اسر .   ميرزان گيرنرده در معردل    تصميم
و  انير مي(  کر1331) زادهويخرد   (1363) انير جان (  اقا1331)

مولفره در   نير به ناش ا( 1331) راد روزيو ف (1331) انيعامر
 .[15-13]اند  اشاره نموده يبارور

بره شرکل    تواننرد  يارا مر   رسانه
و اندازه خانواده  يفرزندآور ياا لآ دهيبر ا ميرمستايو غ ميمستا
بره   يادير شوندگان ز که مصاحبه يبه طور .[11] بگذارند ريتثر
 ياا اعم از رسانه غاتياا و تبل لميدر ف" امر اذعان کردند که نيا
  منفعل نشان داده اديد بچه ززن با تعدا  ي يداريو شن يداريد
کره  نردارد   يخوب ياجتماع  يوضع ايکارگر اس   ايو شود  يم
)البتره امرروزه    زنرد  يدامن م اا  ياا و ذان به سو  برداش  نيا
و  يخرارج  يارا  در راب ه با نارش رسرانه   اي "(دهکر رييتغ کمي

 نيبر روابر  آزاد    يا مااواره ياا لمياز ف ياريدر بس" مااواره
  يروابر  خرانوادگ   يکره رو  شرود  يداده مر  جيزن و مرد تررو 

 "دارد ريترار  يبره فرزنردآور   ليعدم تما ايو  ليو تما ييزناشو
نارش منفعرل    ينشران از نروع  مسئله  ني)عضو جامعه بانوان(. ا

معکروس   رياا اس  که ترار  در رسانه اديمادران با فرزند ز يبرا
در  ياا بر رفترار برارور   هرسان يگذارري. تاردارد يورآفرزند بر

 گرران يسرده و د  يبر ي(  اد1387) يو اخالصر  يم العات فاتح
م العره خرديوزاده و    .[11 11]نشان داده شده اسر    (1331)

بره   يبرارور  بر يمهم شبکه اجتماع ريتثر زي( ن1113امکاران )
. اگرر چره در م العره    [11] ويژه بر تولد فرزند اول را نشان داد

ارتباط  ني( ا1331) يخواجه نور و (1383) گرانيو د ييرضا
 . [11] معنادار نبوده

–

تروان جرزو    ي( را ميو شغل يليتحص) ياجتماع ياا  يفعال
گرذار برر   ريتار يفررد  و عوامرل  يا نره يار دو دسته عوامرل زم 

کشروراايي اسر    جمله  ايران از نمود. يبند دسته يبارور رفتار
جتماعي زيرادي را   اخير تغييرات فرانگي و ا هکه طي چند دا

تغييرر   برا  خرانواده  تجربره کررده اسر .     هبه خصوص در حوز
و  يليتحصر   يموقعي  زنان در اجتما  به دنبال ارتارا  وضرع  

 شيگيرري زنران افرزا    قدرت تصميم زين نان  در خانوادهآ يشغل
اجتمراعي  ور اقتصرادي و  گيرري در امر   و توانايي تصرميم  افتهي

از افرراد   يکي. بر اساس نظر [11] اند خانواده را به دس  آورده
زنران را    يو فرانگر  يگاه اجتماعيجا التيتحص" يعلم اتيا

 يفررد فرصر  بررا    گره يد  يشررا  نير دارد و در ا  يارتاا  مر 
 يشر ياندنرو  باز   ير   که خرود منجرر بره    "ندارد يورآفرزند
از  يم العرات متعردد   .گرردد  يمر  يورآگااانه نسب  به فرزندآ

  (1385) يريررم  (1388) زاده ني(  حسرر1331) ايرردرجملرره 
در پاکسرتان   سراان يو گر راني(  در ا1385) يو مندگار يعباس
( و ادو تررول در 1333) پاکسررتان يشرراتر در کراچرر  (1331)
و کرااش   التيارتاا  تحص نيارتباط ب ديي( به تث1113) هيجرين

 .[8 13-18]اشاره نموده اس   يبارور
 تغييررر موقعيرر  زنرران از طريررق اشررتغال  گررريد يسررو از

اراي خرانواده و مشرارک  در     گيرري  نان در تصرميم آمشارک  
تواند تثرير معناداري  يداده که م شيااي اجتماعي را افزا فعالي 

 دگاهير نگررش از د  نير و ا[ 15] بر کااش باروري داشته باشرد 
از  رونيب راگر زن د"اس .  ديم العه مورد تاک نينظران ا صاحب

ل خوااد به کارااي منز يدگيبراي رس يمنزل کار کند  وق  کم
اش بره   يشغل  يموقع اديشدن ز دار داش  پس بهتر اس  با بچه

اذعان داشتند که  زي. ار چه زنان در م العه حاضر ن"فتهيخ ر ن
تر از اشتغال   مهم يدارد ول يمنف ريتار ياگر چه اشتغال در بارور

در پسر  براالتر  تعرداد    ارا   شرغل )شرغل   يافتگي س ج توسعه
از اعضرا   يکر يکره   يتر( و نو  شغل اس  به طرور  فرزندان کم

ارر چره از   " فرزنرد گرزارش نمرود.     ير  يدارا يعلمر  اتيا
ترر   تعرداد فرزنردان کرم    يبرخوردار باشر  يبهتر يشغل  يموقع

زن برا    ير که  س ين يعيطب رياصال غ   مثال استند و بر عکس
کرارگر   اير به عنروان پرسرتار بچره     که يکي اي يشغل کشاورز

بره نردرت    يولر  که چند تا بچره داره  ينيکند بب يکار م يخانگ
 دا ير تا بچه داشته باشه )البتره جد  3استاد دانشگاه   ي ينيب يم
 ."(مينيب يم ميدار

رغرم   يامر آن اس  که عل  ي: واقع
آن در بعررد  جيدر خررانواده  نتررا يبررودن امررر بررارور يشخصرر
را  ياجتمراع  يو زنردگ  شود ينام جامعه منعکس م به يتر عيوس

 يتر يجمع يارا  اسر  يو بر اساس آن س داد يم قرار ريتح  تار
 لشراغ  م العه تمامرا   ني. اگر چه مادران ا[1] گردد يمشخص م
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 يزودتر از موعد برا ينان دادن بازنشستگآبوده و از منظر اکثر 
افزايش سنوات براي مرادران شراغل  کرااش     ايمادران شاغل 
توانرد بره عنروان     يموظف براي مرادران شراغل مر    ساعات کار

 يمادران شاغل ناش داشته باشد ول يبرا زهيانگ جاديا و قيتشو
رونرد    و يبراردار   ير فيک دياند نبا نان اذعان نمودهآاز  ياريبس

 ياسراس م العره عرفران    گردد و بر ديتهد فرزندان يادامه زندگ
  ترر  شيب ارانهي  دادن رايگان يپزشک ياا ( ارائه مراقب 1116)

در  يياز مادران دانشجو ناش بسرزا   يو حما ييدادن سبد غذا
. به [13] دارد يورآدار در راب ه با فرزند زنان خانه يريگ ميتصم
انجرام  . م العرات  ( در سوئد1115که م العه اندرسون ) يطور

( در 1116( و اوگراوا ) 1338) نگي( بول1113) شده در روسيه
  ي( در 1111( در سوئد و کالدول )1116ژاپن  بجور کلوند )

ااي فرزندآوري  بعرد   م العه گلوبال نشان دادند  با ارائه مشوق
از گذش  چندين سال اين کشور رشد جمعي  مثبتي را تجربره  

(  1331سالملو و امکاران )چند م العه ا ار .[3 31] کرده اس 
 31ردان درصرد مر   85دانده عدم نگررش مثبر  حردود     نشان

ااي اقتصرادي و اجتمراعي اعرالم     درصد زنان نسب  به تشويق
ه دلخرواه  شده از سوي دولر  اسر  و تمرايلي ندارنرد  فاصرل     

فرزنردان خرود را    لخرواه تر و تعداد د فرزندآوري خود را کوتاه
 .[31] افزايش داند

ي  فرانگرري و مررذابي حرراکم بررر     توجره بره شرررا  با
کشورااي اسالمي از جمله ايران  که سرا  جنرين از محررارم  
ق عي مذابي اس  و از نظر  فرانگي و اجتماعي نيز غيرقابررل  

 و يمررذاب ي. پررس داشررتن باوراررا [31]باشررد  قبررول مرري 
. باشدافراد مورر  يبارورتواند در رفتار يم ييقوم ياا يوابستگ
 ييجا که  م العره حاضرر در بسرتر جامعره چنرد قروم       نآو از 

که افراد از اقروام مختلرف و    اس  دهيانجام گرد يخراسان شمال
 يزنردگ  زير مآ مسرالم   کنار ارم و  در يو سن عهيش ياا مذاب
و مرذاب در انتخرراب    يررمسرئله قوم   ير و برره اام کننرد  يمر 

پرسرنل   زا يکر يکره   ير. بره طرو  انرد  اذعان داشته يورآفرزند
که در  نياا با ا ( اظهار نمود:  ما ترکمني)ترکمن و سن شگاهيزا
کرم از   يلر يخ يولر  ميکنر  يمر  يزندگ گرانيبا د کساني  يشرا
 گاهياستند پا  يکه در اقل يافراد" ايو  "ميبرخوردار التيتسه
 يتيريمرد  يارا  کرم در پسر    يلر يو خندارند  يخوب ياجتماع
از امکانررات و  تررر شيبرر يرداربرخررو يبرررا ديو شررا "اسررتند
را انتخاب  يورآ فرزند شيب ياجتماع گاهيپا  يو تاو التيتسه
امرروزه  " اشراره نمرود   زين ي. معاون امور بانوان فرماندارندينما

 گراه ياز پا يبه عل  عدم برخروردار  يمذاب ياا  ياقل اقوام و
از   و کننرد  يمر  يزندگ هياکثر در حاش که نيمناسب و ا ياجتماع
کره بره   اسرتند   ژهيو اتيلهو ا اتيفرض ريتح  تار گريد يسو

امر مورد توجه  نيا خود در ينيمراجع د ياشدت دستور و فتو
در مسرئله بسرتن    شياا پ مسئله سال نيا ريند که تاراد يقرار م
بره   دير مشرخص گرد  ياز باردار يريشگيپ يزنان برا ياا لوله
 سرتابال مسرئله ا  نير که در آن زمران افرراد تررکمن از ا    يطور

 ينر يو مراجع د دانيسف شير اي نيکه مسئول يزمان يننمودند ول
ن زنران  تاسرتابال از بحرث لولره بسر     زانيآنان صحب کردند. م

و بنگريد به بين  رانيدر ا اريو مهر ينيحس ل   ."اف ي شيافزا
؛ پوستون 1111؛ مورگان و يانگ  1111  پنگ  1374  و وود
 ديمورد تاک يبارور   را در رفتاريم(  ناش قو1113) ديگران و

 .[33]اند  قرار داده
 جامعه را ي: ساختارااي بهداشت

تروان   يمر  يو ام جرز  عوامرل فررد    يا نهيام جز  عوامل زم
که س ج دانش و نگررش و اسرتفاده    ي. به طورنمود يبند دسته

  مارون به ي(  و دسترسي)فرد خانواده ميتنظ ياا افراد از روش
 يا نره يعوامرل زم  جرز  ن آارربخش بودن  نهيصرفه بودن و از

افرراد از خ ررات و منرافع     يکه س ج آگاا ي. به طورباشد يم
و   ير و حما ليوسرا و در دسترس برودن   گانيرا اياا و  روش
ارا و   روش ني  در قبول و شکس  او مشارک  امسر يامکار
 و يشر  که يبه طور ندباش يمهم م يبر بارور يگذارريتار تا ينها
 يريشرگ يپ يارا روش  يو عدم موفا ستهناخوا يحاملگ يباال

 گراه يسرواد جا  کم اي سواد يب ياا در خانم مخصوصا  ياز باردار
را  يبرارور  ن برر رفترار  آ ريو ترار  نهيزم نيدر ا يگااآدانش و 
 .  [34] دينما يمشخص م
  توجره بره   ياز براردار  يريشرگ يپ ليبرا وسرا  در راب ه  و

مهرم   اريبس ليوسا نيدر راب ه با محل عرضه ا يفرانگ عموم
)مامرا(   شگاهياز پرسنل زا يکيبر اساس نظر  که يبه طور اس .

امره   نره يو از سر  ين گران يرا يريشگيپ ليوسا گهيامروزه د"
 ليوسا نيه اياز افراد ته ياريبس يگران اس  و برا يلياا خ نآ

از  يريشرگ يپ ليوسا هيته" ايو  "س ين ريذپ باال امکان نهيبا از
ور آ خجالر   يلر ياز داروخانه که فروشنده مرد اس  خ يباردار
به  ."کند ينم يامکار ليوسا نيا هيته يام براامسران  واس  
تر مرردم   ااي آموزشي براي اطال  بيش رسد ارائه برنامه نظر مي
ارا از ايرن    ترر آن  ي بيش باروري و استفاده ترلااي کن از روش
 نيکه به ا بر روند رشد جمعي  تثريرگذار خوااد بوداا   تکني 
حرراتم   (1388) زاده ني(  حسرر1331) ه در م العرره ايرردرتررنک
 .[3 11 13 35]اس   دهياشاره گرد (1331) ينيحس

:  
مايره از   : ايرن درون 

کررارکرد   خررود يزنررانگ ليررتکم  برگشرر  برره ف رررت زنانرره
  ييفررار از تنهرا    يريپرذ   يمسرول    يکسب او  يساز انسان
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  ييرضرات زناشرو  تعا خرانواده   انير بن مي  تحکارزش فرزندان
 . اس  دهيداشتن خانواده بهنجار استخراج گرد

را سرد  بدون بچه يزندگ"م العه  نيکه زنان در ا يطور به
هرا  تناا چون خودشرون   يليخ" اي و "گزارش نمودند رو  يو ب

داشته باشرند مثرل خرود     اديز استند دوس  دارند فرزندفرزند 
در خررانواده رامررش آ جرراديربررات و ا يبرررا يبعضرر" و "مررن
فرزنردان   دادتعر  زير ن ي. و گاا"اند را انتخاب نموده يآور فرزند

 يزنردگ  يدارير بره پا  نران يمحدود خانواده نشران از عردم اطم  
باشرد   يتر شيماد بتاع يگخانواد ياگر به تداوم زندگ" باشد يم
 . "داشته باشد يناش مثبت يورآدر فرزند ديشا

در مشهد  زادهويخد راز ي( در ش1114) و امکاران يپزشک
در  يبرارور  يارا  زهيانگ ( به ناش1383امکاران ) و حکم  و
تررين   اند و حکمر  مهرم   اشاره نموده يو روستاي يجوامع شهر

 يو عاطف ياحساس يمزايا يدر جوامع شهر يفرزندآور زهيانگ
و حرس   ياقتصراد  ي  مزايرا يو در جوامع روستاي يفرزندآور

 .[36]باشد  يم  يامن
مرورر برر    ياز عوامرل فررد   زير ن نيجنسي والد ترجيحات

م العات متعدد آشکار ساخته اس  که  اس . نيزوج ماتيتصم
يشي بر رشد جمعي  اس . بره  ترجيحات جنسي  داراي ارر افزا

به ترکيب جنسي خاصري از  رسد والديني که بر دستيابي  نظر مي
 بره  تيابيفرزندان تثکيد دارند  احتماال  به رفتار باروري ترا دسر  

از اعضا   يکي. به نظر [37] داند آل ادامه مي ترکيب جنسي ايده
داشتن جنس مرورد   ياز زنان حاضرند برا يبعض" يعلم اتيا

 مير پرداخر  کننرد مثرل رژ    يا نره يبکنم و ار از ينظر ار کار
کار  نيالبته ا  ينترنتيا دستورات اي پزشکان و يشنهاديپ ييغذا

 ."ام را من ام کرده
 ي صررحيج و کامررل مررادران از اسررتفاده ترجيحررات  مررانع 
ااي کنترل باروري  الاقل تا زمران دسرتيابي بره ترکيرب      روش

مرن بره خراطر    " [.7] جنسي فرزندان مورد نظرشان خوااد شد
تا باالخره  ارميتا بچه ب دختر نداشتم حاضر بودم ار چند که نيا

 (.)عضو جامعه بانوان "بشم دختردار
 جيدر م العره خرود تررج    زير ( ن1331امکاران ) و اسالمل

گرزارش   يبارور گذار بر رفتاررياز موارد مهم تار يکيرا  يجنس
م العه عدم وجرود   نيزنان ا دگاهيکه از د يبه طور .[31]نمود 
 ريير   منجرر بره تغ  زنران  يبرا ياجتماع ينابرابروجود  اقتدار و

ارا و   خرانواده  يدر بعض شده و يتيجنس ياا شانجاراا و ارز
 تر اس . جنس پسر مشهود يبرا يجنس جياا ترج  يقوم

نيروارا و شرراي    ي  زنان امروز در نتيجره  
و جديد از جمله اامي  يرافتن ظراار    اايي گوناگون با دغدغه

نران  آگيرري   تصميم تواند در مي ساختار بدن روبه رو استند که
از  در م العه خود (1388) اني( محمود1111کننده باشد ) تعيين

اسر  کره زنران     ودهنمر  ادير حفاظتي رواني عاطفي  خود ينوع
 سرتند يحاضرر ن  تر شيرامش بآبه  دنيرس ايآن و  افتنيدنبال  هب
کره در م العره    يبره طرور   نرد يرا انتخاب نما يآور فرزند شيب
مرن  "کنرد   يفرزنرد اظهرار مر    4 يساله دارا 51زن   ي شانيا

ارا دارنرد    که بچره  يخاطر دردسر هگويم ب اايم مي خودم به بچه
تفکرر   جينشان از ترو ني. ا"ياورندتر از دو تا بچه به دنيا ن بيش

باشرد کره    يبه صرورت نسرل بره نسرل ارم مر       يآور کم فرزند
در م العره   داد و يقرار م ريرا تح  تار يآور فرزند حاتيترج

 يزنان به عنروان دغدغره فضرا    دگاهيمسئله از د نيا زيحاضر ن
در  شيسرا آتررس از سرلب    اير و   شيسرا آ به ليتما ايشلوغ 
 . [11] دينما يم يينماخود مجدد يآور فرزند

از موانع مهم در امر  يکي: 
کره دالئرل     اسر   از سالم  مادر و نوزاد ي  نگرانيورآفرزند
 يورآ در امرر فرزنرد   ري  تاخانگام رياز جمله ازدواج د يمتعدد
سرخ  از   ي  تجربه حاملگيليو تحص يشغل ياا مشغله ليبه دل
م العره م رر     نير ا يارا  يدنزموآ دگاهياس  که از د يعوامل
  ير عردم وجرود حما   از جملره  يعروامل  نيچنر  اند ارم  دهيگرد
 ايو  از خانواده يدور ليلدر امر مراقب  از فرزند به د انياطراف

و عردم   يشرغل   يشررا  لير بره دل  گرر يحضور امسر در شهر د
 اير  يمانند درمان مشکالت مربوط به بارور يدولت ياا  يحما
اسرتند   ياز جمله عوامل يدرمان نابارور روآ سام سر ياا نهياز

 زنند.  يمسئله دامن م نيکه به ا
 نيترر  بره عنروان مهرم    يبارور م العه  رفتار جيبر اساس نتا

 يعرامل  چنرد  دهيپد  ي يتيااي جمع کننده نوسان نييي تع دهيپد
و ...  يفرانگر   يمتنو  اقتصادي  اجتماع ارياس  و عوامل بس

افراد در جامعه امروزي  فرزندآوري  ماتيتصم اا و هافکار و ايد
محاّاران معتادنرد کره     که ي. به طورداد ير قرار ميرا تح  تار
براروري   رفترار  جره يو الگوااي نظري و در نت اا دگاهيامروزه د

شده اس  و بره   ياساس يخوش تحوالت اا دس  زنان و خانواده
 زانير ر برنامه و مداران اس يااي س رييگ مينظرات و تصم يراحت

م الز ذا. لر [1 1] سر  يارا ن  اا و ارزش نگرش نيا رييقادر به تغ
زنران را برراي    التياا  و تمرا  آل دهيکه رفتاراا  ا ياس  عوامل

ارا را   و آن ييشناسرا  دارد   يمر  قررار  ريداشتن فرزند تح  تثر
رو  جهر    نير قررار داد. از ا  يتر يجمع گرذاري  اسر  يمبناي س
 يبررسر   يتر يجمع يارا  اس يبه راه حل مناسب در س يابيدست
 ارياز امره جوانرب بسر    يربارو يرفتارااگذار بر  ريتار عوامل
 رسد. يبه نظر م يضرور

 ياستخراج شده از م العره و چنرد عرامل    جيبا توجه به نتا 
جا  نآ  و از يتيجمع ديجد کرديو رو  يبارور رفتار دهيبودن پد
 کررد يبرا رو  يتر يجمع ياا اس يبه س دنيرس يتوان برا يکه نم
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 ياا گردد در پژواش يم شنهاديپ  مثب  نسخه راب  نوشته شود
  يسهم ار  ياستانو  يا به صورت من اه يمحور متعدد و ت 

 يدر اقوام متعدد بررس و مخصوصا  يبارور از عوامل را در رفتار
 گردد.

جه  ضرب  صردا  محارق     نياز متخصص يبرخ ليتما عدم
نران را قرانع   آدر راب ه با محرمانه برودن   جيتالش نمود با توض

تنهرا   يبردا داش ادي   بهشانيا رشيو در صورت عدم پذ دينما
 .اکتفا نمود
 

 تشكر و قدردانی
 يبهداشر  برارور   ينامره دکترر   انير از پا ياين مااله بخش
 يدر راب ه با رفترار برارور   يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک
 يبررا کررد اخالقرر يخراسرران شررمال يتيدر جامعرره چنررد قرروم

(IR.SBMU.RETECH.1395.2.21) نيررباشررد. کرره برره ا يمرر 
ژواش  گران مراتب سااس خود را از معاونر  پ  وسيله پژواش
چنين پرسرنل محتررم    و ام يبهشت ديپزشکي شه لومدانشگاه ع

 يدانشگاه علوم پزشک يعلم اتي  اعضا  ايالهد بن  مارستانيب
 يخراسان شمال ختهيبانوان فراو اعضا  جامعه  يخراسان شمال
 قير تحا نير ا جيو ارائره نترا   يورآ که در جمرع  يزانيو تمام عز
 .دارند نمودند  ابراز مي يامکار
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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. 
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