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استاديار گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامايی ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
استاد گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
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مقدمه :انسان فاعل و تصمیم گیرنده است.در پس هر عملی ارادی انگیزه دخیل است .باروری ،عملی ارادی است پس
انگیزه در آن دخالت مستقیم دارد .با توجه به فقدان اطالعات در خصوص انگیزه و ترجیحات زوجین جوان در کشور،
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط انگیزههای باروری و ترجیحات باروری در زوجین در آستانه ازدواج انجام شد.
روش کار :اين مطالعه مقطعی در سال  1312بر روی  052زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پیش از ازدواج در
شهر مشهد انجام شد .ابزار گردآوری دادهها در اين مطالعه ،پرسشنامه اطالعات فردی ،پرسشنامه ترجیحات باروری
میلر ( )1115و پرسشنامه انگیزههای باروری میلر ( )1115بود .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11/5و آزمون های کولموگروف  -اسمیرنوف ،من ويتنی ،رگرسیون چند متغیره و ضريب همبستگی
اسپیرمن انجام شد .میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :انگیزه های مثبت باروری مانند ديدگاه سنتی با میل به فرزندآوری ( )p=2/221و تعداد دلخواه فرزند
( )p=2/221همبستگی مثبت و معنیدار و با زمان دلخواه فرزندآوری ( )p=2/221همبستگی معکوس و معناداری
داشت .انگیزه های منفی باروری مثل ترس از والد شدن با میل به فرزندآوری ،تعداد دلخواه فرزند و زمان دلخواه
فرزندآوری ارتباط معنیداری نداشت (.)p>2/221
نتیجهگیری :بین انگیزههای مثبت باروری در زوجین با میل به فرزندآوری و تعداد ايدهآل فرزند ارتباط مستقیمی
وجود دارد .بر اين اساس با برنامهريزی جهت ايجاد و تقويت انگیزههای مثبت در سنین پايینتر و قبل از ازدواج
ممکن است بتوان باروری را در جامعه به حد مطلوب رساند.
کلمات کلیدی :انگیزههای باروری ،ترجیحات باروری ،زوجین ،مشاوره قبل از ازدواج
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مقدمه
میزان باروری در کشور طی سه دهه اخیر رو به کاهش
بوده است ( .)1نتايج سرشماریها و آمارهای موجود در
ايران نشان میدهد که میزان باروری کل از حدود 7/7
فرزند برای هر زن در سال  1305به  1/6در سال 1312
رسیده است ( .)2اين ارقام بیانگر آن است که کشور در
حال تجربه باروری به سطح جايگزينی است (.)3
با توجه به نرخ پايین باروری سازمان ملل سه پیامد را
برای آينده باروری ايران پیش بینی کرده است که بر
اساس آن ايران در سال  1032به ترتیب يکی از سه
الگوی رشد جمعیتی منفی ( ،)2/23رشد جمعیتی
متوسط رو به پايین ( )2/35يا رشد جمعیتی مثبت
(نزديک به  2/11درصدی) را تجربه خواهد کرد (.)0
تحقق يکی از سه الگوی رشد جمعیتی ذکر شده در
کشور به تمايالت و ترجیحات باروری زوجینی بستگی
دارد که در آينده به فرزندآوری مبادرت خواهند کرد
( .)5انگیزه ها و ترجیحات باروری ،موضوعاتی پیچیده
هستند که دارای ريشه های فرهنگی ،رفتاری و عقیدتی
بوده و در بستر انتقال جمعیتی و توسعه اقتصادی و
اجتماعی تغییر میيابند ( .)6مطالعات اخیر نشان می
دهند که باروری ،هم تحت تأثیر انتخاب فردی ( )7و هم
متأثر از ارزشها ،فرهنگ و هنجارهای اجتماعی است
( .)6مطالعات متعددی وجود دارد که نشان میدهد
"رفتار باروری" در بسیاری از جوامع تا حد زيای تحت
تأثیر" ترجیحات باروری" قرار میگیرد ( .)1-12اين
امر ضرورت مطالعه ترجیحات باروری زوجین را نشان
می دهد.
ترجیحات باروری مبین احساسات و آرزوهای هیجانی
است ( .)11از ديدگاه میلر ،ترجیحات باروری شامل
ابعادی نظیر میل به فرزندآوری ،تعداد دلخواه فرزند و
فاصله زمانی فرزندآوری است ( .)12-10تعداد فرزند
ايدهآل زوجین و ترجیحاتی که زوجین در مورد شمار
سال های الزم برای فاصلهگذاری بین فرزندان دارند،
نقش تعیین کننده ای بر باروری واقعی آنان خواهد
داشت ( .)11میل به فرزندآوری ،يکی از ابعاد ترجیحات
باروری است که با استفاده از روش های پیشگیری از
بارداری نیز ارتباط دارد ( .)11به عالوه ،در مطالعات
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 ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

جمعیتی ،زمان تولد فرزند اول از اهمیت زيادی
برخوردار است ،چون هم زمان تولد فرزندان بعدی و هم
تعداد فرزندان بعدی با زمان تولد فرزند اول رابطه دارند
( .)11زوجین عالوه بر بُعد خانوار ،در مورد شمار فرزندان
دختر و پسری که مايلند داشته باشند ،دارای ترجیحات
و ايدهآل هايی هستند ( .)15در جامعه سنتی ايران،
داشتن فرزندان ذکور بیشتر برای اکثر خانواده ها از
اهمیت بااليی برخوردار است ،زيرا داشتن فرزند ذکور
هم به منزله منزلت اجتماعی فرد بوده و هم به منزله
قدرت باالتری در نظر گرفته میشود ( .)16مطالعه
منصوريان و همکار ( )2226نشان داد که تأکید والدين
برای رسیدن به ترکیب جنسیتی خاص در فرزندان،
باعث گرايش به باروری بیشتر میشود ( .)17در مطالعه
کیفی خديوزاده و همکاران ( )2213در مشهد ،انگیزه
های باروری ،تعامالت بین زوجین ،ارزيابی شرايط و
امکانات ( )11و نیز تعامل با اعضاء شبکه اجتماعی
( ،)11عوامل زمینه ای نظیر مذهب ( )22نقش قابل
توجهی در شکل گیری ترجیحات باروری زوجین بارور
داشتند .مطالعه میلر ( )1115در آمريکا ،بیانگر ارتباط
معنیدار بین انگیزه های باروری و ترجیحات باروری
بود (.)12-10
از ديدگاه میلر ،انگیزه های باروری شامل انگیزه های
مثبت و منفی هستند .انگیزه های مثبت باروری در
واقع شامل :داليل شخصی هر فرد برای خواستن فرزند
و شامل لذت بارداری ،تولد و کودکی ،ديدگاه سنتی،
رضايت از فرزند پروری ،احساس نیاز و بقا و استفاده
ابزاری از فرزند می باشد .انگیزه منفی باروری شامل:
داليل نخواستن فرزند نظیر ترس از والد شدن ،استرس
های والدين و چالش های مراقبتی فرزند میباشد (،12
 .)13مطالعه میلر ( )1115در آمريکا نشان داد که
انگیزه مثبت باروری با میل به فرزندآوری بیشتر ،تعداد
فرزندان دلخواه بیشتر و فواصل دلخواه کمتر بین تولد
فرزندان همراه است .در مطالعه وی ،انگیزه های منفی
باروری با میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند،
ارتباط معکوس و معناداری داشت ( .)12در مطالعه
پزشکی و همکاران ( )2220در شیراز ،انگیزه های
مثبت باروری با میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه

 دکتر خدیوزاده و همكاران

معیارهای خروج از مطالعه شامل :پرسش دهی ناقص به
پرسشنامه ها و انصراف از شرکت در مطالعه بود .محیط
پژوهش شامل چهار مرکز بهداشت دارای مرکز مشاوره
پیش از ازدواج (وحدت ،شهید قدسی ،ثامن و دانش
آموز) در شهر مشهد بود .حجم نمونه با استناد به مقاله
پزشکی و همکاران ( )2220محاسبه شد ( .)16در اين
مطالعه حجم نمونه الزم برای دستیابی به هر يک از
اهداف مطالعه تعیین و باالترين حجم نمونه يعنی 052
زوج در نظر گرفته شد .بر اساس متوسط مراجعه
زوجین در ماه گذشته ،از هر يک از مراکز بهداشت
پیش از ازدواج وحدت ،ثامن ،دانش آموز  122زوج و از
مرکز بهداشتی شهید قدسی  12زوج به روش نمونه
گیری آسان انتخاب و در مطالعه شرکت کردند .ابزار
گردآوری دادهها در اين مطالعه پرسشنامه اطالعات
فردی ،پرسشنامه ترجیحات باروری میلر ( )1115و
پرسشنامه انگیزه های باروری میلر ( )1115بود.
پرسشنامه ترجیحات باروری میلر شامل  12سؤال در
زمینه ترجیحات باروری است .يکی از متغیرهای مورد
سنجش در اين پرسشنامه ،میل به فرزندآوری است که
برای نمرهدهی آن از مقیاس "درجه بندی عددی"
استفاده میشود .در اين مقیاس ،زوجین با کشیدن
دايرهای بر دور يک عدد يا عالمت گذاری آن ،میزان يا
درجه تمايل خود را به آوردن فرزند مشخص میکنند.
عدد يک ،کم ترين ارزش را دارد و اعداد باالتر به
افزايش تمايالت افراد در خصوص فرزندآوری داللت
دارد .عدد  12نشان دهنده تمايل زياد افراد به
فرزندآوری است .سؤاالت ديگر درباره تعداد دلخواه
فرزند ،زمان دلخواه فرزندآوری و ترکیب جنسیتی
دلخواه فرزندان میباشد که در اين مطالعه به صورت باز
مطرح شد .ديگر ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه
انگیزه های باروری میلر بود که شامل دو بُعد میباشد.
انگیزه های مثبت که شامل لذت بارداری ،تولد و
کودکی ( 6سؤال) ،ديدگاه سنتی ( 6سؤال) ،رضايت از
فرزندپروری ( 6سؤال) ،احساس نیاز و بقاء ( 5سؤال) و
استفاده ابزاری از فرزند ( 11سؤال) و مشتمل بر 30
گويه میباشد .در ويرايش فارسی اين پرسشنامه،
تغییراتی صورت گرفته تا جهت استفاده در جامعه

فرزندان ارتباط مستقیم و معنادار و با زمان دلخواه
فرزندآوری ارتباط معکوس و معناداری داشت .در
مطالعه وی ،انگیزه منفی باروری فقط با میل به
فرزندآوری ارتباط معکوس و معناداری داشت ( )13و با
تعداد دلخواه فرزند ارتباطی نداشت .در مطالعه حکمت و
همکاران ( )1113که با هدف بررسی انگیزه های باروری
در جوامع شهری و روستايی انجام شد ،مهم ترين انگیزه
های پاسخ دهندگان شهری برای فرزندآوری ،مزايای
احساسی و عاطفی فرزندآوری بود ،ولی پاسخ دهندگان
روستايی بر مزايای اقتصادی و حس امنیت تأکید داشتند
( .)21در مطالعه آنان تعداد دلخواه فرزندان در جامعه
شهری  2/3و در جامعه روستايی  0/7بود .به نظر می
رسد انگیزه های متفاوت که برگرفته از هنجارهای
حاکم بر بُعد خانواده در يک جامعه میباشد ،در تعیین
تعداد فرزندانی که يک زوج میبايست داشته باشند و
يا تعداد فرزندانی که داشتن آن از نظر اجتماع مناسب
تلقی میشود ،نقش دارند ( .)22مطالعات قبلی بیانگر
متفاوت بودن انگیزهها و ترجیحات باروری و نحوه
تأثیرپذيری آن ها از يکديگر در جوامع مختلف میباشد.
با توجه به کاهش میزان باروری در کشور و نیز تحوالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی رخ داده در کشور در طی
اين سال ها و به منظور تعیین نقش انگیزه های فردی
فرزندآوری در تعیین ترجیحات باروری زوجین و با
توجه به اينکه زوجین در آستانه ازدواج نقش مهمی در
تعیین آينده باروری در کشور دارند ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی انگیزه های فرزندآوری و ارتباط آن با
ترجیحات باروری در زوجین مراجعه کننده به مراکز
بهداشت دارای کلینیک مشاوره پیش از ازدواج در
مشهد انجام شد.

روش کار
اين مطالعه همبستگی در سال  1312بر روی  052زوج
جوان در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشت
دارای کلینیک مشاوره پیش از ازدواج شهر مشهد انجام
شد .معیارهای ورود در مطالعه شامل :زوجین ايرانی و
مسلمان ساکن شهر مشهد که ازدواج فعلی ،اولین
ازدوج آنان بود و رضايت جهت شرکت در مطالعه بود.
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ايرانی متناسب شود 7 .گويه به انگیزه های مثبت
پرسشنامه میلر اضافه شده است که برگرفته از مطالعه
کیفی خديوزاده ( )2213در مشهد ( )23و در راستای
متناسبسازی اين پرسشنامه با فرهنگ ايران میباشد.
انگیزه باروری منفی در پرسشنامه میلر ( )1115شامل
حیطه های ترس از والد شدن ( 7سؤال) ،استرس های
والدين ( 1سؤال) و چالش های مراقبتی فرزند ( 0سؤال)
و شامل  11گويه می باشد .جهت نمرهدهی پرسشنامه
انگیزه های باروری از مقیاس  0نقطهای لیکرت به
صورت کامالً مخالف (نمره  )1تا کامالً موافق (نمره )0
استفاده میشود .جهت تأيید روايی ابزار انگیزه ها و
ترجیحات باروری از روش روايی محتوا و صوری
استفاده شد؛ بدين ترتیب که پرسشنامهها در اختیار 12
تن از اعضاء هیأت علمی و اساتید دانشکده پرستاری و
مامايی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت و پس از
لحاظ نمودن پیشنهادات و اصالحات الزم ،ابزار نهايی
مورد استفاده قرار گرفت .جهت تأيید پايايی پرسشنامه
ترجیحات باروری از روش آزمون -آزمون مجدد استفاده
شد؛ بدين ترتیب که ابتدا پرسشنامه ترجیحات باروری
توسط  12زوج تکمیل شد و پس از  2هفته ،همان
پرسشنامه مجدداً به همان زوجین داده شد تا آن را
تکمیل کنند .همبستگی بین داده ها در دو مرحله
آزمون معادل  2/11به دست آمد و بدين وسیله ثبات
آن تأيید شد .جهت تأيید همسانی درونی پرسشنامه
انگیزه های باروری از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد
و پايايی پرسشنامه ها با ضريب آلفای  2/11برای انگیزه
مثبت باروری و ضريب آلفای  2/10برای انگیزه منفی
باروری تأيید شد.
پس از کسب مجوز الزم ،پژوهشگر به صورت تصادفی
به مراکز بهداشت پیش از ازدواج در شهر مشهد مراجعه
و پس از بیان اهداف مطالعه برای زوجین واجد شرايط
و جلب رضايت آنان ،پرسشنامهها را در اختیار آنان قرار
می داد تا آن را تکمیل کنند .در مواردی که مشارکت
کنندگان بی سواد يا کم سواد بودند ،پرسشنامه ها به
روش مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل شد .تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه  )11/5انجام شد .جهت بررسی داده های کمی

یافته ها
میانگین سن زنان  22/17±0/10سال و میانگین سن
مردان مراجعه کننده به کلینیک پیش از ازدواج شهر
مشهد  26/20±0/62سال بود 016 .نفر ( )%12/0از
زنان و  013نفر ( )%11/1از مردان در شهر متولد شده
بودند 223 .نفر ( )%01/6از زنان و  220نفر ( )%05/3از
مردان تحصیالت دانشگاهی داشتند .تنها  121نفر
( )%22/0از زنان شاغل بودند و  56نفر ( )%12/7از
مردان نیز بیکار بودند .سطح درآمد  71نفر ( )%15/1از
زنان و  323نفر ( )%71/1از مردان در حد کفاف بود .در
 110نفر ( )%02/1از موارد ،شغل پدر زنان و  112نفر
( )%02/0از موارد ،شغل پدر مردان آزاد بود .مادران
 311نفر ( )%11/0از زنان و  021نفر ( )%12/1از مردان
خانهدار بودند .پدران  03نفر ( )%1/6از زنان و  50نفر
( )%12از مردان و مادران  52نفر ( )%11/1از زنان و
 70نفر ( )%16/7از مردان بی سواد بودند .والدين 13
نفر ( )%2/1از مردان و  15نفر ( )%3/3از زنان از هم
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 ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

از نظر برخورداری از توزيع طبیعی ،از آزمون
کولموگروف  -اسمیرنوف و جهت توصیف اطالعات
فردی و مشخصات فردی از میانگین ،انحراف معیار و
جدول توزيع فراوانی و فراوانی نسبی استفاده شد .در
صورت برخورداری از توزيع نرمال از روش های آماری
پارامتريک و در صورت عدم برخورداری از توزيع نرمال
از روش های ناپارامتريک استفاده شد .با توجه به اينکه
متغیرهای اصلی در اين مطالعه (انگیزه و ترجیحات
باروری) از نوع کمی بودند ،جهت تعیین همبستگی بین
آن ها در صورت برخورداری داده ها از توزيع نرمال از
ضريب همبستگی پیرسون و در غیر اين صورت از
ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .جهت مقايسه
میانگین انگیزه باروری و ترجیحات باروری بین گروه
زوجین (زن و مرد) ،از آزمون من ويتنی و جهت بررسی
عوامل مؤثر بر ترجیحات باروری از آزمون رگرسیون
چند متغیره استفاده شد .میزان  pکمتر از 2/25
معنیدار در نظر گرفته شد .نکات اخالقی در اين
مطالعه لحاظ شد ،تمام اطالعات محرمانه ماند و زوجین
با رضايت آگاهانه در اين مطالعه شرکت کردند.

 دکتر خدیوزاده و همكاران

و مردان شرکت کننده در پژوهش را نشان می دهد.
متوسط تعداد دلخواه فرزند در زنان و مردان دو فرزند و
متوسط فاصله دلخواه ازدواج تا تولد فرزند اول  31ماه
است (جدول .)1

جدا شده بودند .در خانواده  15نفر ( )%3/3از مردان و
 12نفر ( )%2/7از زنان سابقه نازايی وجود داشت .در
 133نفر ( )%15/3از موارد ،زوجین به صورت فامیلی
ازدواج میکردند .جدول يک ترجیحات باروری در زنان

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمره ابعاد ترجیحات باروری برحسب جنس مشارکت کنندگان و مقایسه آنها
مردان

زنان
ترجیحات باروری

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

نتیجه آزمون من ويتنی

میل به فرزندآوری

)2/71( 5/35

)2/16( 5/12

p=2/211

تعداد دلخواه فرزند
دختر

(1/16 )2/621

(1/11 )2/72

p=2/221

تعداد دلخواه فرزند پسر

(1/10 )2/527

(1/32 )2/73

p=2/221

تعداد دلخواه فرزند

(2/32 )2/12

(2/01 )1/27

p=2/011

زمان دلخواه ازدواج تا
تولد فرزند اول (ماه)

(31/1 )21/21

(32/12 )22/11

بر اساس جدول  2و با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون ،انگیزه های مثبت باروری با میل به فرزندآوری
( )p=2/221و تعداد دلخواه فرزند پسر ( )p=2/221و
دختر ( )p=2/221همبستگی مثبت و معنادار و با
فاصله دلخواه ازدواج تا تولد فرزند اول ،همبستگی
معکوس و معناداری داشت ( .)p=2/221هرچه انگیزه

p=2/115

های مثبت باروری بیشتر باشد ،تمايل به فرزند و تعداد
دلخواه آن افزايش و زمان دلخواه فرزندآوری کاهش
میيابد .بر اساس آزمون همبستگی پیرسون ،هیچگونه
رابطه همبستگی بین انگیزه باروری منفی با ترجیحات
باروری مشاهده نشد (جدول .)2

جدول  -2همبستگی بین انگیزه های باروری با ترجیحات باروری به تفكیك جنس
تعداد دلخواه
فرزند

فاصله دلخواه ازدواج تا تولد
فرزند اول

تعداد دلخواه فرزند
دختر

تعداد دلخواه فرزند
پسر

انگیزه باروری
مثبت

* r=2/121
p=2/233

** r=2/163
p=2/221

**r =-2/102
p=2/222

**r=2/151
p2=/221

*r=2/112
p=2/211

انگیزه باروری
منفی

r=-2/212
p=2/131

r=2/231
p=2/521

r=-2/211
p=2/721

r2=/262
p=2/221

r=2/217
p=2/722

انگیزه باروری
مثبت

**r=2/271
p=2/221

**r=2/257
p2=/221

**r=-2/210
p=2/221

**r=2/272
p2=/221

**r=2/161
p=2/221

انگیزه باروری
منفی

r=-2/227
p=2/171

r=2/252
p=2/272

r=2/236
p=2/050

r=-2/223
p=2/100

r=2/271
p=2/132

میل به فرزندآوری

زنان

مردان

*p>2/21** ،p>2/25

انگیزه های منفی باروری است ،در زنان به طور
معناداری بیشتر از مردان بود ( .)p>2/221ساير انگیزه
های منفی باروری شامل استرس والدين و چالشهای
مراقبتی از فرزند در زنان و مردان اختالف معناداری
نداشت (( )p>2/221جدول .)3

بر اساس جدول  ،3نمرات تمام اجزای انگیزه های
مثبت باروری شامل لذت بارداری و ديدگاه سنتی،
رضايت از فرزند پروری ،احساس نیاز و بقاء و استفاده
ابزاری از فرزند در زنان به طور معناداری بیشتر از
مردان بود ( .)p=2/221ترس از والد شدن که جزء
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمره انگیزه های باروری بر حسب جنس و مقایسه آن ها
جنس
لذت تولد ،کودکی

(21/11 )2/71

(22/52 )2/12

p=2/221

ديدگاه سنتی

(11/36 )3/50

(11/77 )3/12

p=2/212

رضايت از فرزندپروری

(21/51 )2/60

(22/17 )2/11

p=2/221

احساس نیاز و بقا

(17/11 )2/72

(16/71 )2/75

p=2/223

استفاده ابزاری از فرزند

(32/00 )5/23

(31/12 )5/30

p=2/227

ترس از والد شدن

(11/02 )3/16

(11/50 )0/25

p=2/221

استرس والدين

(11/65 )0/05

(11/72 )0/11

p=2/111

چالش های مراقبتی فرزند

(1/26 )2/31

(1/01 )2/62

p=2/703

انگیزه های باروری

مثبت

منفی

معنادار و با زمان دلخواه فرزندآوری همبستگی معکوس
و معناداری داشتند ( .)p=2/221استرس والدين و
چالشهای مراقبتی فرزند که جزء حیطههای انگیزه
منفی باروری هستند ،با فاصله ايدهآل بین ازدواج تا
فرزندآوری همبستگی مثبت و معناداری داشتند
(.)p=2/221

همبستگی بین اجزای انگیزه های باروری با ترجیحات
باروری در جدول  0نشان داده شده است .به جز
استفاده ابزاری که جزء انگیزه های مثبت باروری است
و ارتباطی با میل به فرزندآوری نداشت ،تمام اجزای
انگیزه های مثبت باروری و همچنین ترس از والد شدن
که جزء انگیزه های منفی باروری است با میل به
فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند همبستگی مثبت و

جدول  -4همبستگی بین اجزای انگیزه های باروری با ترجیحات باروری

**p<2/ 221

میل به فرزندآوری

تعداد دلخواه فرزند

زمان دلخواه فرزندآوری

لذت بارداری ،تولد ،کودکی

**2/111

**2/137

**-2/130

رضايت از فرزندپروری

**2/161

**2/131

**-2/112

احساس نیاز و بقا

**2/121

**2/151

**-2/152

استفاده ابزاری

2/253

**2/171

**2/161

ديدگاه سنتی

**2/212

**2/201

**-2/251

ترس از والد شدن

**2/211

**2/121

**- 2 /111

استرس والدين

-2/256

-2/237

*2/215

چالش های مراقبتی فرزند

-2/263

-2/216

*2/266

*p<2/25

ارتباط مستقیمی با تعداد دلخواه فرزند داشتند .سن،
تحصیالت مشارکت کننده ،تحصیالت مادر ،ديدگاه
سنتی ،ترس از والد شدن و استرس والدين ،بیشترين
رابطه را با متغیر زمان دلخواه فرزندآوری داشتند .سن،
ديدگاه سنتی (جزء انگیزه های مثبت باروری) و ترس
از والد شدن (جزء انگیزه های منفی باروری) ارتباط
معکوس و معنادار و تحصیالت مشارکت کننده و
تحصیالت مادر وی و استرس والدين (جزء انگیزه های
منفی باروری) ارتباط مثبت و معناداری با زمان دلخواه
فرزندآوری داشتند (جدول .)0

مدل رگرسیونی پردازش شده بر ابعاد ترجیحات
باروری در جدول  5نشان داده شده است .تحصیالت
مادر ،سطح درآمد ،ديدگاه سنتی ،لذت بارداری و تولد،
بیش ترين رابطه را با متغیر میل به فرزندآوری
داشتند .تحصیالت مادر و درآمد خانواده ،ارتباط
معکوس و لذت بارداری و ديدگاه سنتی که اجزای
انگیزه های مثبت باروری هستند ،ارتباط مستقیمی با
متغیر میل به فرزندآوری داشتند .تحصیالت مادر و
ديدگاه سنتی ،بیش ترين رابطه را با متغیر تعداد
دلخواه فرزند داشتند .تحصیالت مادر ارتباط منفی و
ديدگاه سنتی که جزء انگیزه های مثبت باروری است،
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 ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

زنان
میانگین (انحراف معیار)

مردان
میانگین (انحراف معیار)

نتیجه آزمون من ويتنی

جدول  -5مدل رگرسیونی پردازش شده بر ابعاد ترجیحات باروری

 دکتر خدیوزاده و همكاران

میل به فرزندآوری

تعداد دلخواه فرزند

زمان دلخواه
فرزندآوری

متغیر

ضريب

فاصله اطمینان %15

تحصیالت مادر

-2/152

()-2/263 -2/236

sig
p=2/212

درآمد

-2/313

()-2/076 -2/152

p=2/221

ديدگاه سنتی

2/150

()2/210 2/220

p=2/221

لذت بارداری و تولد

2/112

()2/120 2/261

p=2/221

تحصیالت مادر

2/271

()2/120 2/230

p=2/221

ديدگاه سنتی

2/262

()2/201 2/271

p=2/221

سن

-2/717

()-2/163 - 2/072

p=2/221

تحصیالت مشارکت کننده

3/322

()1/156 0/701

p=2/221

تحصیالت مادر

2/27

()1/221 2/157

p=2/221

ديدگاه سنتی

-1/123

()- 1/007 -2/751

p=2/221

ترس از والد شدن

-2/705

()-1/112 - 2/371

p=2/221

استرس های والدين

2/715

()2/310 1/237

p=2/221

افرادی که انگیزه بیشتری برای فرزندآوری دارند،
عمدتاً فرزندآوری را زودتر شروع میکنند ( .)15در
مطالعه پزشکی و همکاران ( )2220نیز با افزايش انگیزه
های مثبت باروری در زوجین ،میل به فرزندآوری و
تعداد دلخواه فرزند افزايش و فاصله دلخواه بین ازدواج
تا تولد فرزند اول کاهش میيافت که با نتايج مطالعه
حاضر همخوانی داشت ( .)12شباهت مطالعه پزشکی
با مطالعه حاضر اين است که هر دو مطالعه در زوجین
پیش از ازدواج در جامعه ايرانی انجام شده است.
در مطالعه حاضر انگیزه های منفی باروری با هیچ يک
از اجزاء ترجیحات باروری همبستگی معناداری نداشتند
( .)p>2/221نتايج مطالعه میلر ( )1115در اين زمینه
با نتايج مطالعه حاضر تفاوت داشت .در مطالعه میلر
انگیزه های منفی باروری با ترجیحات باروری رابطه
معکوس و معناداری داشت ( .)15در مطالعه وی با
افزايش انگیزه های منفی باروری ،تمايل زوجین به
فرزندآوری و نیز تعداد فرزند دلخواه کاهش و فاصله
دلخواه بین تولد فرزندان افزايش میيافت .علت عدم
همخوانی نتايج مطالعه میلر با مطالعه حاضر ممکن
است وجود برخی تفاوت های فرهنگی و اجتماعی باشد.
به نظر میرسد در ايران ترجیحات باروری در زوجین
ايرانی ،عالوه بر انگیزه های شخصی ،تحت تأثیر
تعامالت اجتماعی نیز قرار دارد ،يعنی حتی اگر انگیزه
منفی وجود داشته باشد ،به دلیل فشار اجتماعی و و جو

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی رابطه بین انگیزه
های باروری و ترجیحات باروری زوجین در آستانه
ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشت پیش از ازدواج
در شهر مشهد انجام شد ،يافته ها حاکی از وجود
ارتباط معنادار بین انگیزه های مثبت و عدم وجود
ارتباط بین انگیزه های منفی باروری و ترجیحات
باروری افراد بود؛ بدين معنا که با افزايش انگیزه های
مثبت باروری در زوجین ،میل به فرزندآوری و تعداد
دلخواه فرزند در آنان افزايش و فاصله دلخواه بین
ازدواج تا تولد فرزند اول کاهش میيافت .نتايج مطالعه
میلر ( )1115در آمريکا در مورد رابطه بین انگیزه های
مثبت با میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند در
زوجین ،با نتايج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)12از
طرف ديگر در مطالعه میلر ،هیچگونه ارتباطی بین
انگیزه های مثبت با فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول
وجود نداشت که با نتايج مطالعه حاضر مغايرت داشت
که علت اين اختالف میتواند ناشی از تفاوت فرهنگی و
محیطی حاکم بر دو کشور باشد .در ايران ،تشکیل
خانواده ارتباط تنگاتنگی با فرزندآوری دارد و غالباً
فرزندآوری ،يکی از انگیزه های اصلی ازدواج به شمار
می رود .در جوامع ايرانی انتظار رايج اطرافیان از
زوجین اين است که در فاصله کوتاهی پس از شروع
زندگی زناشويی ،اولین فرزند خود را به دنیا آورند (.)20
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روانی ايجاد شده توسط اطرافیان ،زوجین ترجیح می
دهند که تعداد خاصی فرزند داشته باشند (.)25 ،11
ارتباط باالی شبکه اجتماعی زوجین با ترجیحات باروری
از ديگر نتايج تحقیقات نويسندگان مطالعه پیش رو است
که مورد بررسی و تأيید قرار گرفته است و نتايج آن در
مقاله ديگری ارائه شده است ( .)25مطالعه خديوزاده و
همکاران ( )2213نیز تأثیر مهم شبکه اجتماعی بر
باروری به ويژه بر تولد فرزند اول را نشان داد ( .)11بر
اساس مطالعات موجود به نظر میرسد در آمريکا،
موضوع فرزندآوری يک موضوع شخصی است و با ديد
متفاوتی به آن نگريسته میشود؛ به گونه ای که
نوجوانان از سن  11سالگی میتوانند به طور مستقل
زندگی کنند و در مورد رابطه جنسی و باروری بر اساس
نگرشها و انگیزه های خود تصمیمگیری کنند (.)26
در آن کشور تعصبات خانوادگی و فشار اجتماعی برای
فرزندآوری به زوجین وجود ندارد و يا بسیار کم است.
اين مسئله با هنجار های مربوط به ازدواج و باروری در
ايران متفاوت است .در مطالعه پزشکی و همکاران
( )2220نیز انگیزه های منفی با میل به فرزندآوری
ارتباط معکوس و معناداری داشت ( ،)16يعنی هرچه
انگیزه های منفی افزايش می يافت ،زوجین میل
کمتری به فرزندآوری داشتند که با نتايج مطالعه حاضر
همخوانی نداشت که اين عدم همخوانی ممکن است
ناشی از تفاوت در شرايط اجتماعی  -فرهنگی حاکم بر
دو جامعه شهری شیراز و مشهد باشد .در طرح ملی
ارزشها و نگرشهای ايرانیان در بین مردم شهر مشهد
گرايش به هنجارهای اجتماعی باالتر از ساير شهرها
گزارش شده است .اين بدين مفهوم است که مردم شهر
مشهد هنجارگراتر از ساير شهرها هستند( .)27بر اين
اساس به نظر میرسد تمايالت باروری در بین زوجین
ساکن در شهر مشهد تا حد زيادی تحت تأثیر تعامالت
انسانی و فشارهای اجتماعی قرار میگیرد ،در حالی که
ممکن است در بین ساير تحقیقات انجام شده در
شهرهای مختلف ،انگیزه های خود افراد نقش مهم تری
در میزان تمايل به باروری داشته باشد .در مطالعه
پزشکی ،انگیزه های منفی باروری با تعداد دلخواه فرزند
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و زمان دلخواه فرزندآوری ارتباط معناداری نداشت
( )16که با نتايج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
در مطالعه حاضر در زوجینی که از خرده مقیاس
"ديدگاه سنتی" نمره باالتری را اخذ کرده بودند ،میل
به فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند بیشتر و زمان
دلخواه فرزندآوری کوتاه تر بود .از نقطه نظر تاريخی در
ايران ،باروری باال تعیین کننده منزلت اجتماعی،
خانوادگی؛ و ناباروری يک عامل توجیهی برای طالق
بوده است ( .)21اين امر میتواند توجیه کننده ديدگاه
سنتی و رابطه آن با ترجیحات باروری باشد .به عالوه در
مطالعه حاضر زوجینی که از خرده مقیاس لذت
بارداری ،تولد و کودکی (جزء حیطههای انگیزه های
مثبت باروری) نمره باالتری کسب کردند ،میل بیشتری
به فرزندآوری داشتند که اين نتايج با مطالعه پزشکی و
همکاران ( )2220همخوانی داشت (.)13
همچنین زوجینی که میانگین استرس والدين در آنها
بیشتر بود ،زمان دلخواه فرزندآوری خود را طوالنیتر
می کردند ( )p=2/221که اين رابطه مورد انتظار می-
باشد .ولی با افزايش نمره ترس از والد شدن (جزء
انگیزه های منفی باروری) زمان دلخواه فرزندآوری
کاهش میيافت ( .)p=2/221بر اين اساس به نظر می
رسد که عوامل ديگری بر زمان دلخواه فرزندآوری تأثیر
دارند که بر انگیزه های منفی فردی غالب هستند.
مطالعه خديوزاده و همکاران ( )2210در مشهد نشان
داد که برخی زوجین زمان فرزندآوری خود را بعد از
ازدواج کوتاه میکنند تا به ثبات زندگی مشترک خود
کمک کنند (.)11
در مطالعه حاضر انگیزه های مثبت در زوجین با تعداد
دلخواه فرزند دختر و پسر ارتباط مثبت و معناداری
داشت ( )p=2/221که با مطالعه پزشکی و همکاران
همخوانی داشت .در مطالعات انجام شده در برخی
جوامع ،ترجیح جنسیتی جزء مهمی از تمايالت باروری
است ( .)13بیش از  52درصد زوجین در آستانه ازدواج
در شهر مشهد تعداد دلخواه فرزند خود را دو فرزند
عنوان کردند .در مطالعه اسالملو و همکاران ( )2213در
ارومیه نیز تعداد دلخواه فرزند برای مردان 2/21±2/12
و برای زنان  1/12±2/10بود ( .)11در مطالعه حاضر
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شود ( .)31اين امر يکی از داليل احتمالی وجود رابطه
بین تحصیالت زوجین با ترجیحات باروری در مطالعه
حاضر میباشد.
در مطالعه حاضر زوجینی که درآمد باالتری داشتند،
میل به فرزندآوری کمتری داشتند .مطالعه پردهان و
همکار ( )2212در نپال نشان داد که زنان با درآمد
بیشتر ،تمايل به فرزند کمتری دارند که با نتايج مطالعه
حاضر همخوانی داشت ( .)32زوجین برخوردار از درآمد
باال ،به دلیل برخورداری از استقالل و امنیت مالی ،به
فرزند به عنوان سرمايه آينده يا تأمینکننده درآمد
خانواده نگاه نمیکنند ( .)31در مطالعه حاضر زمان
دلخواه فرزندآوری در زوجینی که سن بیشتری داشتند،
کوتاه تر بود .با توجه به اينکه سن زوجین در هنگام
بارداری و فرزندآوری تأثیر عمدهای بر سالمت فرزندان
دارد و با توجه به آگاهی اقشار جامعه از اين مسأله،
میتوان علت اين نتايج را تمايل افراد برای پیشگیری از
عوارض بارداری در سنین باالتر دانست که اين نتايج با
مطالعه سینوت و همکار ( )2212در ماالوی آفريقا
همخوانی داشت (.)33
از محدوديت های مطالعه حاضر ،به دست آوردن
ترجیحات باروری زوجین در آستانه ازدواج ،قبل از
شروع زندگی مشترک و قبل از عملی کردن آن ها بود.

در بین زوجین در آستانه ازدواج ،تمايل به فاصلهگذاری
نسبتاً طوالنی بین ازدواج تا تولد فرزند اول وجود
داشت .در مطالعه حاضر میل به فرزندآوری در مردان
به طور معناداری بیشتر از همسرانشان بود ()p=2/222؛
ولی تعداد دلخواه فرزند و فاصله دلخواه ازدواج تا تولد
فرزند اول در زنان و مردان اختالف معناداری نداشت
( .)p>2/221میانگین انگیزه های مثبت باروری در
مطالعه حاضر در زنان بیشتر از مردان بود (.)p=2/221
در مطالعه میلر ( )1115در آمريکا نیز انگیزه های
مثبت باروری در زنان بیشتر بود ( .)12در مطالعه
پزشکی و همکاران ( ،)2220انگیزه های مثبت باروری
در زنان و مردان اختالف معناداری نداشت (.)13
مطالعه لندريج و همکاران ( )2225در انگلستان نشان
داد که در مردان ،باقی ماندن نام خانوادگی و تفريح و
در زنان ،تحريکات زيستی داليل مثبت فرزندآوری
است .در مردان وقت کم برای شريک زندگی و فشار
احساسی و در زنان عدم بردباری کافی ،داليل عدم
فرزندآوری بود ( .)21اين نتايج نشان میدهد که انگیزه
های فردی باروری در دو جنس مشابه نیست .در
مطالعه حاضر تحصیالت مادر ،درآمد و استفاده ابزاری،
لذت بارداری ،ديدگاه سنتی (جزء حیطه های انگیزه
های مثبت باروری) بیشترين رابطه را با متغیر میل به
فرزندآوری ،تحصیالت مادر و ديدگاه سنتی بیشترين
رابطه را با متغیر تعداد دلخواه فرزند ،سن ،تحصیالت
مشارکت کننده ،تحصیالت مادر ،ديدگاه سنتی ،ترس از
والد شدن و استرس والدين بیشترين رابطه را با زمان
دلخواه فرزندآوری داشتند.
در مطالعه حاضر در زوجینی که سطح تحصیالت
بیشتری داشتند ،میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه
فرزند کمتر و زمان دلخواه فرزندآوری طوالنی تر بود.
نتايج مطالعات قبلی نشان میدهد که در والدين کم
سواد تر ،به فرزند به عنوان کمک خانواده توجه میشود
و فرزندان ،بیمه دوران پیری والدين تلقی میشوند
( .)32در خانوادههای برخوردار از تحصیالت باالتر به
دلیل توجه بیشتر به کیفیت تربیت فرزندان و آموختن
مهارت های الزم به آنان ،فرزند کمتر ترجیح داده می

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر انگیزه های مثبت باروری با ترجیحات
باروری رابطه معناداری داشت ولی انگیزه های منفی
باروری با ترجیحات باروری هیچ گونه رابطه معناداری
نداشت.

تشكر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از پاياننامه دانشجويی دوره
کارشناسی ارشد مامايی نويسنده دوم در سال 1312
می باشد .بدين وسیله از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که تأمین مالی اين مطالعه
را بر عهده داشتند ،تشکر و قدردانی می شود.
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