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 چکیده

بررسی  به مطالعه حاضر در .دارد تأثیر تأخیراین بر  عوامل متعددیافزایش یافته است و  فرزندآوریدر  تأخیراخیر  های سالدر 

تعداد  .انجام شد دماونددر شهر  3044این مطالعه توصیفی در سال  .پرداخته شده است فرزندآورینگرش و دیدگاه زنان به 

صورت اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  آوری جمع .به شیوه در دسترس انتخاب شدند متأهلنفر از زنان  180

مورد  (086/4با استفاده از آلفای کرونباخ ) و پایی پرسشنامهنواده صین حوزه مشاوره خاپرسشنامه توسط متخصروایی  .گرفت

 یک عنوان به فرزندآوری ،یک ارزش عنوان به فرزندآوریبارداری و  شامل نگرش و دیدگاه زنان در سه عامل .قرار گرفت تائید

 عنوان به فرزندآوریبارداری و  ،دگاه زنانداد از دی نتایج نشان .بررسی شد فرزند داشتن در شخصی مسئولیت و آگاهی و مانع

 .گزارش کردندآزادی(  ،انتخاب شغل ،شغلدر ادامه مانع ) عنوان بهرا  فرزندآوریزنان  اما با این حال آید میبه شمار  یک ارزش

 فرزندآوریدر  انزن پذیری مسئولیتو  هستند داشتن فرزندآگاهی و مسئولیت شخصی در زنان دارای همچنین مشخص گردید 

 . قرار گرفت بلوغ ذهنی و روانی ،مالی و اقتصادی مالحظات تأثیرتحت 

 

 .زنان ،فرزندآوری ،دیدگاه ،نگرشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 ،در ذهن و غریزه انسان .دهد میشدن سوق  دار بچهزوجین را به سمت  ،عاطفی و اجتماعی افراد پس از ازدواج ،نیازهای غریزی

روانی و اجتماعی در زندگی  ،و در نتیجه موفقیت زیستی شده آمیخته فرزندآوریو  تولیدمثلامل و جاودانگی با قدرت م تکمفهو

اما با این حال تحقیقات در مورد تصمیمات باروری ؛ (3افراد و برآورده شدن انتظارات جوامع است ) تولیدمثلمنوط به قدرت 

این  .(2 -0پیوسته در کشورها در حال افزایش است ) طور بهاولین فرزند ارداری و تولد که سن اولین ب دهد مینشان  ها زوجدر 

 .(5) اند دادهاز کاهش نرخ زاد و ولد هشدار  ر شدهشو آمار منتمحققان جایی که  ،نیز قابل مشاهده است ایرانروند در 

فرزند برای  0کاهش باروری از حدود  .فته استایکاهش  ای فزایندهبا سرعت  ایرانکه جمعیت در  دهد مینشان  ها بینی پیش

در  0به  3165در سال  3/5بعد خانوار همچنین متوسط  .مؤید این نکته است 3185در سال  1/3به  3181هر زن در سال 

ش فزایو ا رشد یافته استنفره  1خانوارهای تا به امروز تعداد  3114از سال ه و کاهش یافت 3114در سال  5/1و به  3185سال 

 . (6و  5) مشاهده شد بدون فرزند های خانوادهنفره یعنی  2خانوارهای در تعداد  توجهی قابل

عوامل  .(8و  0اقتصادی و فرهنگی قرار دارد ) ،شخصیتی ،عوامل مختلف اجتماعی تأثیرری تحت و تصمیمات بارو ها برنامه

زیرا زنان بدون فرزند نسبت  ،د خانوار توجه ویژه استو تعدا سن مادر ،شدن دار بچهدموگرافیک مؤثر بر تصمیم برای -اجتماعی

افرادی که  ،ساله 21تا  25در افراد  ،عالوه بر این .شدن دارند دار بچهاحتمال بیشتری برای  ،اند بودهبه زنانی که قبالً مادر 

روی  توانند میه اده و کسانی کاقتصادی خانو وضعیت خوب ،اند تحصیالت دانشگاهی و دوران دانشگاهی را به پایان رسانده

اکثر زنان قبل  اند کردهمحققان گزارش  .(1بیشتر است ) فرزندآوریتمایل به  ،حمایت خانواده در مراقبت از کودک حساب کنند

ر بازار کار استقالل کسب کنند و وضعیت خود را د ،(34شدن تمایل دارند تحصیالت خود را تکمیل کنند ) دار بچهاز تصمیم به 

مشروط  های چالشو نداشتن وقت کافی به دلیل کار یا تحصیل از  ها خانوادهکافی از زنان و  حمایت عدم .(33ثبیت کنند )ت

در زمینه مشکالت مالی و مسکن و تجربه ناخوشایند قبلی خانواده بزرگ  ها چالشزنان در مواجهه با این  .است فرزندآوریبرای 

در مطالعه کریمی و  .(32) را انتخاب کردند فرزندی تکراهبرد  ،باالی تربیت فرزندان ایه هزینهاعی و و خطر مداخله جو اجتم

که متعاقباً با رفتارهای باروری مرتبط است  گذارد می تأثیر والدین و فرزندان ایرانیبر رابطه  شدت بهعوامل فرهنگی  همکارانش

(31) . 

مرتبط با  های بیماریبه  توان میکه از جمله این عوارض  همراه داردعوارض متعددی را به مادر شدن دیرهنگام  ،با این وجود

مکرر برای  های نشانهزودرس و  های زایمانو همچنین  ژنتیکی و سقط جنین های بیماری ،جنینی های ناهنجاری ،بارداری

بنابراین ؛ شدن نداشته باشند التر تمایلی به مادرقابل درک است که زنان ممکن است در سنین با ،از این رو .(31 -35سزارین )

را در زنان را در بین باورها و  فرزندآوریبه تعویق انداختن  های کننده بینی پیش کند میاین موضوع اهمیت بیشتری پیدا 

را در تشویق  مؤثرتری های گامشدن علل و موانع  تر پررنگکرد تا با  وجو جستآنان نسبت به باروری و مادری  های نگرش

در  فرزندآوریدر این مطالعه به بررسی نگرش و دیدگاه زنان به  شده بیانبا توجه به مطالب  .برداشت فرزندآوریبه  اه خانواده

 زیر پاسخ داده شود: سؤاالتتا به  پرداخته شده است دماوندشهر 

 ؟دانند میمهم  ارزش یک عنوان به را فرزندآوری و آیا زنان بارداری 

  ؟آید میمانع به شمار  یک یفرزندآورآیا از دیدگاه زنان 

 هستند؟ شخصی مسئولیت و آیا زنان نسبت به داشتن فرزند دارای آگاهی 
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 روش كار

دارای فرزند یا بدون فرزند در محدوده  متأهلجامعه هدف کلیه زنان  .انجام شد 3044در سال  دماونددر شهر  این مطالعه

شهر  در 04تا  24در محدوده سنی  متأهل زنانتعداد  ،نآمار ایرا گزارش مرکزآخرین بر اساس  .سال بودند 04تا  24سنی 

 .نفر برآورد گردید 180حجم نمونه  ،درصد 15در سطح اطمینان  بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید و دماوند

 خابانت ،مراجعه کردندحقق مدر دسترس از بین کسانی که به دفتر مشاوره شخصی  گیری نمونهبه روش  کنندگان شرکت

خواسته شد تا در هر کدام از گویه های پرسشنامه میزان نگرش و دیدگاه فعلی خود را مشخص  کنندگان شرکتاز  .شدند

 . نمایند

وضعیت  ،وضعیت اشتغال ،تحصیالت ،)سن اطالعات از پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک آوری جمعدر این مطالعه برای 

پرسشنامه مورد  .ده گردیدمرتبط با اهداف تحقیق استفا سؤاالتو نیز  ید اولین فرزند(داشتن فرزند و سن در زمان تول ،مالی

طراحی  Söderbergو  Kossakowska ایج مطالعهاستفاده محقق ساخته بود که با توجه به اهداف مطالعه و همچنین نت

باروری و  سه عاملزنان در  یدآورفرزننگرش به باروری و بود که به بررسی  گویه 31این پرسشنامه شامل  .(30) گردید

پرداخته  و آگاهی و مسئولیت شخصی در مورد داشتن فرزند مانعیک  عنوان به فرزندآوری ،یک ارزش مهم عنوان به فرزندآوری

روایی  .تعیین گردید که نشان دهنده پایایی قابل قبول است 086/4پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  .شد

یک  عنوان به ندآوریفرزدر عامل باروری و  .قرار گرفت تائیدتوسط متخصصین و مشاوران در حوزه خانواده مورد  رسشنامهپ

و  فرزندآوریبا زنان با بارداری و  مؤثراحساس ارتباط  ،احساس زنانگی ،در زمینه باور هویت بخشیدن سوا التی ،ارزش مهم

به ارزیابی  ،(یک مانع عنوان به فرزندآوریدر عامل دوم ) .زنان سنجیده شد فرزندآوریبارداری و  تأثیرهمچنین میزان اهمیت و 

عمل پرداخته شد و در نهایت عامل سوم به آزادی  اختیار و سطح ،و موانع شغلی فرزندآوری ،پذیرش فرزند زنان دربارهنگرش 

گویه ها  .پرداخته شد فرزندآوریپذیرش بارداری و  و ریپذی مسئولیت ،رابطه پایدار با فرزندانداشتن  ،گذراندن وقت با فرزندان

: خیلی زیاد( طراحی شدند و امتیاز هر عامل از میانگین امتیاز گویه های مربوطه 5: خیلی کم تا 3) ای درجه 5در طیف لیکرت 

 . تعیین شد

در سطح  Sample sign 1آزمون و با استفاده از  گردید 30ورژن  Minitabآماری  افزار نرمشده وارد  آوری جمعاطالعات 

 . آنالیز شدند P≤45/4 داری معنی

 

 ها یافته

سال و سن  18/21میانگین سنی زنان  .نشان داده شده است 3نتایج در جدول  .شرکت کردند متأهلزن  180در این مطالعه 

بیش از  .درصد( بود 0/02نس )لیسا کنندگان شرکتبیشترین سطح تحصیالت  .سال بود 02/20آنان در زمان تولد اولین فرزند 

( 6/51بیشترین ) .باشد میدرصد گزارش کردند که سطح وضعیت مالی آنان متوسط  1/51بودند و  دار خانهدرصد آنان  01

 . فرزند داشتند 2درصد زنان بیش از  3/8و تنها فرزند بود  2تا  3 ،تعداد فرزند
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 كنندگان شركتدموگرافیک  -مشخصات اجتماعی -1جدول 

 یا تعداد )درصد( انحراف معیار ±میانگین مشخصات

 18/21±38/5 - )سال(سن 

 02/20±32/0 - در زمان تولد فرزند اول )سال( سن

 تحصیالت

 05(0/33) دیپلم و زیر دیپلم

 05(5/31) دیپلم فوق

 361(0/02) لیسانس

 343(1/26) و باالتر لیسانس فوق

 وضعیت اشتغال

 368(8/01) دار خانه

 300(1/18) شاغل

 61(1/30) دانشجو

 وضعیت مالی

 11(8/25) خوب

 240(1/51) متوسط

 08(1/24) ضعیف

 تعداد فرزند

4 (1/18)300 

2-3 (6/51)246 

 13(3/8) 2بیشتر از 

 

مقدار  .گردید تائید P=3با مقدار  "باشد می یک ارزش عنوان به فرزندآوریبارداری و "فرض اول  دهد مینشان  2نتایج جدول 

 ،)شغلدر فرضیه دوم به بررسی دیدگاه زنان به مانع بودن  .تعیین گردید 26/0±10/4میانگین و انحراف معیار این عامل 

بنابراین ؛ (P<4443/4گردید ) ردفرضیه مذکور که  دهد مینشان  2نتایج جدول  .شد پرداخته فرزندآوریآزادی(  ،انتخاب شغل

در داشتن زنان آگاهی و مسئولیت شخصی در فرضیه سوم به بررسی  .دانستند می مانعی برای خود انعنو بهرا  فرزندآوریزنان 

آگاهی و مسئولیت شخصی در و زنان دارای  ( این فرضیه پذیرفته شدP=3) داری معنیبا توجه به سطح  .شد پرداخته فرزند

 . هستند داشتن فرزند

 دآوریزنفربررسی سطح نگرش و دیدگاه زنان به  -2جدول 

 داری معنیسطح  tآماره  انحراف معیار ±میانگین  ها فرضیه

 عنوان به فرزندآوریبارداری و برای زنان : H0فرضیه 

 . باشد می یک ارزش
10/4±26/0 45/00 3 

 <4443/4 36/23 81/1±31/3 . نیست یک مانع فرزندآوریبرای زنان : H0فرضیه 

شخصی آگاهی و مسئولیت : زنان دارای H0فرضیه 

 . هستند زنددر داشتن فر
60/4±02/1 16/26 3 
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 بحث

 عنوان به فرزندآوریاخیر کاهش یافته است )( اما بارداری و  های سالنتایج مطالعه حاضر نشان داد با وجود آنکه نرخ باروری در 

و ارزشمند بودن  استنان یک جنبه از هویت اجتماعی ز عنوان بهدرک داشتن فرزند  .آید مییک ارزش مهم برای زنان بشمار 

در مطالعه دیگر احساس  .حائز اهمیت استاز جنبه قابلیت باردار شدن و احساس ارتباط با زنان دیگر  داشتن فرزندبارداری و 

( در 3116صادقی و شهابی ) .(38گزارش شد ) ها آنت از فرزندان و گذراندن وقت با رضایت و خشنودی در مادران در مراقب

شاغلی و در  ،همسری ،چندگانه اعم از مادری های مسئولیتیل داشتن شان دادند زنان شاغل تحصیل کرده به دلمطالعه خود ن

و  تر سخت مراتب بهمادری  تجربههمچنین  ،اجتماعی و خانوادگی الزم های حمایتبرخی موارد حتی دانشجویی و فراهم نبودن 

 همهود با وج ،کلیطور به .اند مواجهبا مشکالت بیشتری  در مقایسه با سایر زنان ،ی بیشتری در این زمینهها چالشمسائل و 

اما این نیاز و ارزش با توجه به شرایط شغلی و  ،مشکالت پیش روی زنان شاغل مادری برای آنان اهمیت و ارزش باالیی دارد

البته قابل ذکر است که  .(31) شود مید خالصه ی حمایتی از مادران شاغل عمدتاً در یک فرزنها برنامهو  ها سیاستاجرا نشدن 

در یک مطالعه  .گیرد میفرهنگی در جوامع مختلف قرار  های تفاوت تأثیرتحت  فرزندآوریری و ارزشمند شناخته شدن باردا

حساس نشان داده شد زنان این باور را داشتند که ارزشمندی به داشتن فرزند نیست و آنان بدون داشتن همسر و مادر بودن ا

در گذشته زنان بدون  .(24) دهد میبه داشتن فرزند را در آنان کاهش  گیری تصمیمرضایت باالیی دارند و این باور احتمال 

اهمیت  ها خانوادهاما امروزه مسائل شغلی در  شوند نمیو از نظر اجتماعی مفید شناخته  گرفتند میفرزند مورد انگ قرار 

گذاشته  تأثیر ها آناز هویت زنانه  ای جنبه عنوان بهآمد خانواده بر مسئله باروری درکت زنان پیدا کرده است و مشار تری محوری

 . (30است )

از جنبه  فرزندآوریدر این مطالعه مانع بودن  .از دیدگاه زنان بود فرزندآوریدن آم حساب بهیافته دیگر مطالعه حاضر مانع 

از دیدگاه  فرزندآوری متأسفانهچنین کاهش اختیار و آزادی ارزیابی شد و محدودیت در انتخاب و یا ادامه حرفه و شغل و هم

اعضای خانواده زمان زیادی را به اوقات فراغت خود اختصاص  ،در جوامع مدرن .شناخته شد ها آنیک مانع برای  عنوان بهزنان 

ه در کنار مشاغل سنتی ارثی خود توانند شغلی جداگان دهند و به این ترتیب اعضا بر اساس استعداد و تخصص خود می می

آن مردم از راحتی و آسایش  موجب هباند که  را کاهش داده فرزندآوریهای دوستانه کارکرد  ها و انجمن باشگاه .انتخاب کنند

شوند و با  زنان وارد بازار کار می ،در روابط اجتماعی مدرن .برای شرکت فعال در اجتماع و رویدادهای اجتماعی برخوردارند

امل بنابراین مشارکت زنان در جامعه ع؛ افتد می تأخیربنابراین مادر شدنشان به  ،دهند ساختار خانواده را تغییر می ،اشتغال

به  ها آنرابطه بین اشتغال زنان و نگرش مشابه با مطالعه ما سایر محققان نیز  .(23است ) فرزندآوریمهمی در کاهش 

برون های  اسحاقی و همکاران نیز نشان دادند که زنان شاغل با چالش .(22دند )گزارش کر های استاندر سطح  فرزندآوری

مثابۀ سبک زندگی  فرزندی به ها را به سمت کم های آن اند که کنش مواجه فرزندآوری هدرون شغلی در زمینهای  و چالش شغلی

 . (21) دهد میسوق 

در  تنهایی بهامروزه سن  .باشد میزند حائز اهمیت ر داشتن فردر مطالعه ما زنان گزارش کردند که آگاهی و مسئولیت شخصی د

 .باشد می( و بلوغ روانی نیز مهم شغل دائمی ،قتصادی کافی )شغل خوبمالی و امنیت ا مالحظات مهم نیست بلکه فرزندآوری

لعه کیفی گزارش شد که در یک مطا .(20)ندارند شدن دارند اما توان مالی آن  دار بچهبرخی از زنان تمایل به  که طوری به
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 باشد میکسب بلوغ ذهنی و آمادگی برای ایفای نقش والدین  ،بیشترین توجیه گزارش شده برای به تعویق انداختن والدین

(25) . 

و زنان انجام شد و برای تعمیم نتایج به جمعیت عمومی  دماونداین مطالعه در شهر  .نیز بود هایی محدودیتاین مطالعه دارای 

و مادران دارای  متأهلاز سوی دیگر این مطالعه در بین زنان  .باشد میاز به انجام مطالعه مشابه در سایر مناطق کشور کشور نی

 . باشند ،گردید حداقل یک فرزند انجام شد و ممکن دختران مجرد دیدگاه متفاوتی نسبت به آنچه در این پژوهش گزارش

 

 گیری نتیجه

( دماوندیک ارزش مهم در بین زنان ایرانی )مطالعه موردی: شهر  عنوان به فرزندآوریداری و نتایج مطالعه حاضر نشان داد بار

از  .آیند میبه شمار  فرزندآوریاز جمله شکست در مسائل شغلی و کاهش آزادی از موانع مهم در  هایی محدودیتاما  باشد می

بلوغ ذهنی و  ،مالی و اقتصادی مالحظات تأثیرتحت  فرزندآوریوالدین در  پذیری مسئولیتدیگر مشخص گردید که سوی 

کمک کننده  فرزندآوریبه  ها خانوادهو تشویق  موانعمسئولین در رفع  ریزی برنامهد در توان مینتایج این مطالعه  .روانی است

 . باشد
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