
 Journal of Applied Psychological Research  یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش نامهفصل

84-59 ,(3)12 ,1400 2021, 12(3), 59-84 

 Institute of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان مؤسسه
 Faculty of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده

 University of Tehran تهران دانشگاه
 

 (DOI): 10.22059/JAPR.2021.316349.643720 

 

 

 19-دیکوو ۀدر دور یعوامل مؤثر در ادراک زنان نسبت به فرزندآور یواکاو

Analysis of Factors Influencing Women's Perception of Fertility 
during COVID-19 Pandemic 

  

Gholamali Afrooz افروز یغالمعل * 
Seyede Soraya Alavinezhad نژاد یعلو ایثر دهیس ** 
Morteza Valaei ییوال یمرتض *** 
Masoome Zabeti Arani  یآران یمعصومه ضابط **** 
Samane Boutimaz مازیسمانه بوت ***** 
Abstract 
The present study was conducted to investigate the 
factors affecting women's perception of fertility during 
the Covid-19 pandemic. The research method is 
qualitative and has a descriptive phenomenological 
approach. The statistical population of the study is 30-
year-old mothers with one child and at least a 
bachelor's degree during the period from June 21, 
2020 to November 5, 2020 in Tehran. 20 mothers were 
selected by purposive sampling according to the 
criterion type. The data of this study were analyzed 
based on the mothers' lived experiences and by 
conducting a semi-structured interview about the 
women's perceptions of fertility during the Covid-19 
period. For the validity and formality of the interview 
questions, the professors of the Department of 
Psychology and experts in the field of qualitative 
research were consulted. Then all data were analyzed 
using Colaizzi's seven-step method and MAXODA 
version 12 software. The results of the present study 
are provided in 8 main themes, disease risks with 3 
subthemes, stress with 6 subthemes, desire for 
pregnancy with 3 subthemes, economic conditions 
with 3 subthemes, psychological security with 4 
subthemes, improvement of family relations with 8 
subthemes, research and study with 2 subthemes, and 
foresight is obtained with 5 subthemes. As a result, 
due to the increasing public awareness of the 
importance of pregnancy, most women prefer to plan 
their pregnancy. Therefore, addressing the factors 
related to women's perception of fertility in the high-
risk period of Covid-19 may lead to comprehensive 
maternal awareness and safe pregnancy. 
Keywords: Perception, Pregnancy, Fertility, COVID-
19. 

 دهیچک

عوامل مؤثر در ادراکات زنان به  یپژوهش حاضر، با هدف واکاو
 ۀ. روش پژوهش مطالعدیبه انجام رس 19-دیکوو ۀدر دور یفرزندآور
انجام شده است.  یفیتوص یدارشناسیپد کردیاست و با رو یفیحاضر ک

فرزند و حداقل  کی یدارا ساله، یپژوهش، مادران س نیا یآمار ۀجامع
آبان  15تا  1399 ریت 1 یزمان ۀکه در باز تاس یکارشناس التیتحص

نفر از  20 زیپژوهش ن ۀدر شهر تهران مطالعه شدند. نمون 1399
انتخاب  یهدفمند از نوع مالک یریگ است که به روش نمونه یمادران

مادران و با  ۀستیبر تجارب ز هیپژوهش با تک نیا یها شدند. داده
در  یزنان به فرزندآور دراکا ۀدربار افتهیساختار مهین ۀانجام مصاحب

 یها پرسش یصور ییروا یبررس یشد. برا یواکاو 19-دیکوو ۀدور
 ۀنظران حوز و صاحب یشناس با استادان گروه روان زیمصاحبه ن

 یها داده یمشورت صورت گرفت. سپس تمام یفیک یها پژوهش
افزار  و نرم یزیکال یا مرحله آمده با استفاده از روش هفت دست به

MAXODA پژوهش حاضر در  جیشد. نتا لیو تحل هیتجز 12 ۀنسخ
استرس با  ه،یما ه بنبا س یماریخطرات ابتال به ب ،یاصل یۀما هشت بن

با سه  یاقتصاد طیشرا ه،یما با سه بن یبه باردار لیتما ه،یما بن شش
بهبود روابط خانواده با هشت  ه،یما با چهار بن یروان تیامن ه،یما بن
 هیما با پنج بن ینگر ندهیو آ هیما مطالعه با دو بن و قیتحق ه،یما بن
دوران  تیاز اهم یعموم یآگاه شیافزا لیدل به جهیدست آمد؛ درنت به

اقدام  یباردار یبرا یزیر دادند تا با برنامه حیزنان ترج شتریب ،یباردار
 یپرداختن به عوامل مربوط به ادراک زنان به فرزندآور نیکنند؛ بنابرا
جامع مادران و  یبه آگاه تواند یم 19-دیکوو ۀپرمخاطردر دوران 
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 مقدمه
فرزندآوری است. باروری  آنیکی از کارکردهای مهم  و خانواده همواره یکی از نهادهای مهم اجتماعی است

مطالعات مرتبط به باروری و عوامل مؤثر بر است عامل تغییر در ساخت جمعیت موجب شده  نیتر مهم ۀمنزل به
 ها یبررساختصاص دهد. نتایج به خود  یشناخت تیجمعسالمت و  ۀرا در مطالعات حوز یا ژهیوآن، جایگاه 

، شد یمامروزه تحوالت باروری و تغییر در نگرش به فرزندآوری، برخالف آنچه در گذشته تصور  دهد یمنشان 
تنها ناشی از مسائل اقتصادی نیست و در کنار این عامل، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز دخالت دارند 

 یا گستردهپیامدهای یکی از عوامل مهمی است که  191-یدشیوع کوو(. 1392)کشاورز، حقیقتیان و توسلی، 

برخی دیگر در آینده  اما ،دکرمشاهده  در حال حاضر توان یمرا  پیامدها. برخی از این ردبر زندگی اجتماعی دا
که  کنند یم ینیب شیپ یشناس تیجمعزیرا محققان  ؛دوم تعلق دارد ۀ. باروری به دستدهد روی مینزدیک 
درنتیجه  ؛(2020نیاز است تا تأثیر آن بر باروری مشخص شود )استون،  ریگ همهماه از ابتدای شیوع  9حداقل 

از نشانگان حاد تنفسی  19-ویروس کووید .بودخواهد مؤثر ساختار جمعیت  بر ها مدت تااثرات این ویروس 

. برخی بیماران نیز ممکن استه آن شود و تب، سرفه خشک و خستگی از عالئم اصلی ابتال ب ناشی می 2دو

دادن  چشم، اسهال، ازدست یعالئم دیگری مانند درد و کوفتگی، گرفتگی بینی، سردرد، التهاب غشابا است 
 ینیب شیپ. براساس مواجه باشندحس بویایی یا چشایی، خارش پوستی و تغییر رنگ انگشتان دست یا پا 

به  2030تا سال این بیماری و  استنان در حال افزایش شیوع این بیماری همچ 3سازمان بهداشت جهانی

 (.2020)سازمان بهداشت جهانی،  شود میسومین علت مرگ در جهان تبدیل 
منجر زیستی و رفتاری به تغییر شکل باروری  یها سمیمکان، ریگ همه یها یماریبدر موارد شیوع 

یا به مرگ نوزاد  شود میکه مانع بارداری  شود یماطالق زیستی به شرایط جسمانی  یها سمیمکان. شوند یم
در معرض خطر  شتریبدلیل تغییرات زیستی دوران بارداری،  . زنان باردار بهانجامد میهنگام تولد یا مرگ مادر 

ضعف سیستم ایمنی دلیل  به زنان در دوران بارداری (.2020 و همکاران، )هولشو هستند 19-ابتال به کووید
 در مقایسه باکه ممکن است  هستند هیالر ذاتتنفسی و  یها یماریبمستعد ابتال به  زیستی،و تغییرات  بدن

ها یک بیماری مزمن یا  اگر آنویژه  به ؛کند این ویروس ها را بیشتر مستعد ابتال به عفونت جمعیت عمومی، آن
در بارداری  19-کوویدنقش بارۀ اخیر در یها ماهتحقیقاتی که طی  (.2020نیز داشته باشند )کیائو،  یا نهیزم

پرداخته است. چن و همکاران  19-زنان صورت گرفته، به عوارض جسمانی ناشی از ابتال مادر باردار به کووید
درصد بعد از  67درصد مادران در زمان بستری و  78به این نتیجه رسیدند که  خود پژوهشدر ( 2020)

اما هیچ موردی از مرگ در  ،خون را تجربه کردنددر  ها تیلنفوسدرصد کاهش  56و  ندزایمان دچار تب بود
( نیز اولین عالمت در مادران 2020) و همکاران لئو ۀمشاهده نشده است. در مطالع 19-اثر ویروس کووید

خود  ۀ( در مطالع2020و همکاران ) باردار، تب یا سرفه بود و یک مورد نیز اسهال ثبت شد. همچنین ژو
                                                 
1. Covid-19 

2. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

3. World Health Organization (WHO) 
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در زنان باردار  19-بنابراین تظاهرات شدید بیماری کووید ؛آن تب بوده است عالمت نیتر عیشاکه  دریافتند
موقع بیماری در زنان باردار مبتال به  درنتیجه با تشخیص و مداخله به است؛شامل تب، سرفه و درد عضالنی 

زودرس دادن جنین، تأخیر رشد جنین و زایمان  احتمال بروز عوارض زایمان مانند ازدست توان یم 19-کووید
 (.2020بهبود بخشید )چن و همکاران،  را را کاهش داد و نتایج بارداری

وضعیت سالمتی، از جمله  2رفتاری یها سمیمکان، بر 1زیستی باروری یها سمیمکانبر  عالوه 19-کووید

رفتاری مبتنی بر  یها سمیمکان. (2020 است )استون، مؤثرنیز  و بحران اقتصادی اجتماعی یگذار فاصله
بارداری جایگزین استفاده کنند. تعویق  یها روشتصمیم زوجین است که بارداری را به تعویق بیندازند یا از 

، آیوتس، ک)بوبرگ فازلیباشد  شتریبدر میان کودکان  ریوم مرگکه  ردیگ یمبارداری در شرایطی صورت 
اضطراب و پریشانی ذهنی ناشی از ترس از بیماری  دلیل افراد به که یهنگامیا  (2021کارلسون و نیلسون، 

بهداشتی در دنیا به موارد  یها ستمیسخود یا همسر خود تصمیم بگیرند که بارداری را به تعویق بیندازند؛ زیرا 
)هال و همکاران،  شود ینم زیادیو به سایر شرایط بهداشتی، رسیدگی  دهند یماهمیت  19-مبتال به کووید

 (.2020و آبل،  رپو رستنکو، ؛ ویرا، فرا2020
 کامل طور به را یفرد نیب تماس تواند ینم یجمع ارتباط لیوسا از استفاده با یمجاز یاجتماع تعامالت

 مسئله نیا است، افتاده اتفاق زین گذشته در ریگ همه یها یماریب تیوضع در که طور همان. کند نیگزیجا
 یروان بار ن،یبرا عالوه(. 2021 همکاران، و کیفازل بوبرگ) دارد مدت انیم در یبارور اهداف بر یمنف یریتأث

در موارد بحران، کاهش  .دارد یبارور بر یمنف یراتیتأث نده،یآ از نداشتن نانیاطم و 3ینگیقرنط از حاصل
روانی، احتمال انحالل رابطه زوجین را افزایش  یها بیآسدلیل اضطراب و  زوجین به میانکیفیت روابط 

ماندن فرصتی برای  (. از سوی دیگر انزوا و درخانه2020)کمپبل،  ابدی یمو درنتیجه باروری کاهش  دهد می
و افزایش کیفیت روابط به تشویق افراد برای گسترش خانواده  کند میتر با همسر فراهم شگذراندن اوقات بی

بیماری و  ریگ همهشی از شیوع ، بحران اقتصادی ناحال  نیا(. با 2020بوهجی و فردان،  )احمن، شود یممنجر 
)بین و همکاران،  شود میاجتناب زوجین از باردارشدن در چنین شرایطی  سببتعطیلی بسیاری از مشاغل، 

به بررسی نگرش زنان به بارداری  2020می سال  6پریل تا آ 30(. نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که از 2020
بارۀ خود را در یها برنامه 19-دلیل شیوع ویروس کووید هدرصد زنان ب 40بیش از  دهد میپرداخت، نشان 

کننده نیز تصمیم گرفتند پس از اتمام  سوم از زنان شرکت یک .زمان باروری یا چند فرزند داشتن تغییر دادند
دلیل شیوع ویروس و مشکالتی که طی این دوران متحمل شدند، فرزند کمتری  دوره بحران باردار شوند یا به

 .(2020د )لیندبرگ، واندووس، مولر و کرشتاین، داشته باشن
ضعف سیستم ایمنی و تغییرات فیزیولوژیک سیستم تنفسی، تحمل دلیل  اینکه در زنان باردار به با توجه به

                                                 
1. biological mechanisms of fertility 

2. behavioral mechanisms 

3. quarantine 
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)کیائو،  گیرندبقرار  19-بیشتر مستعد ابتال به کووید رود یمو انتظار  ابدی یمکاهش  1آنان به کمبود اکسیژن

بر بارداری بوده و نقش عوامل  19-مطالعات بر اثرات جسمانی ناشی از کووید بیشتر(، تمرکز 2020
که  درحالی ؛قرار گرفته است مدنظربر بارداری و فرزندآوری کمتر  19-ناشی از ویروس کووید یشناخت روان

یرا افزایش ؛ زفراوانی داردتوجه به مدیریت استرس و اضطراب ناشی از این ویروس در دوران بارداری اهمیت 
به عوارضی مانند زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد  تواند یمزا در دوران بارداری  عوامل استرس

بارداری خود را به  دهند یموالدین ترجیح  بیشتردرنتیجه با توجه به عوارض یادشده،  ؛(2020بینجامد )کیائو، 
بیماری است و به سایر  بهداشتی بر کنترل شیوع یها تمسیستمرکز  ریگ همهچراکه در موارد  ؛تأخیر بیندازند

؛ ویرا، 2020)هال و همکاران،  شود ینمنیازمند خدمات درمانی، توجه چندانی  یها گروهموارد بهداشتی و 
تفکر درمورد وجود بارۀ در هایی پرسشدر پژوهش حاضر با طرح  رو نیااز  ؛(2020و آبل،  رپو رستفرانکو، 

به فرزندآوری، عوامل مؤثر واکاوی  ها خانوادهبررسی چرایی آن و شناسایی نگرش  ،19-ویدکو ۀفرزند در دور
در راستای استحکام خانواده و روابط زوجین مطرح  19-نقش کوویدبارۀ تکمیلی در های پرسشو درنهایت 

 برایعوامل مؤثر، گامی بنیادین  ۀو درنتیجه شناسایی و مطالع ها پرسش همۀپاسخگویی به دنبال  تا به شد
 افزایش آگاهی زنان به بارداری ایمن و سالم و درنتیجه فرزندپروری مسئوالنه برداشته شود.

 روش پژوهش
 ۀمطالعات در حوز نبود، با توجه به 19-کووید ۀبرای شناسایی عوامل مؤثر در ادراک به فرزندآوری در دور

کشف تمامی عوامل مؤثر در این زمینه  برایرویکرد اکتشافی فرزندآوری در دوران شیوع این ویروس، 
 یریگ بهرهو با  انجام شده. پژوهش حاضر، با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی رپیش گرفته شدد

در این پژوهش، پژوهشگر  است.کرده کشف را مادران، عوامل مؤثر در نگرش به فرزندآوری  ۀستیزاز تجارب 
 یها استنباطبدون اعمال  ها دادهدنبال توصیف و تبیین  و به کردهفرزندآوری را شناسایی بارۀ ان دردیدگاه مادر

این است؛ بنابراین  مورد توجه بوده کنندگان مشارکت یها تیروااستفاده از  تنهاو  است شخصی پژوهشگران
ساله، دارای  سیمادران  ،پژوهشاین  آماری ۀجامع مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است.

در شهر  1399آبان  15تا  1399تیر  1زمانی  ۀدر بازاست که یک فرزند و حداقل تحصیالت کارشناسی 
کیفی از نوع هدفمند و تعداد آن نیز به  یها پژوهشدر  کنندگان شرکت. روش انتخاب مطالعه شدندتهران 

از  هدفمند یریگ نمونهصورت  قان در این پژوهش بهتحقیق بستگی دارد. محق های پرسشسطح اشباع نظری 
 20که درمجموع با  کردند، مصاحبه داشتندالزم را  یها مالککه  یکنندگان شرکتاز  دسته  آننوع مالکی با 

 است. آمدهدر پژوهش  کنندگان مشارکتفردی  یها یژگیو 1نفر از مادران مصاحبه انجام شد. در جدول 

                                                 
1. hypoxia 
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 در پژوهش کنندگان مشارکتی فردی ها یژگیو. 1جدول 
 التیتحص سن کننده شرکت التیتحص سن کننده شرکت

 سانسیل فوق 33 11 سانسیل 35 1
 سانسیل 32 12 سانسیل 36 2
 یدکتر 36 13 سانسیل 37 3
 سانسیل 30 14 سانسیل 35 4
 سانسیل 32 15 سانسیل 34 5
 سانسیل فوق 35 16 سانسیل 33 6
 سانسیل 36 17 متخصص پزشک 37 7
 سانسیل 34 18 سانسیل 31 8
 سانسیل 32 19 سانسیل 35 9
 داروساز 39 20 سانسیل 33 10

 
استفاده شد.  افتهیساختار مهین ۀادراک به فرزندآوری مادران، از مصاحب یها مالکشناسایی  منظور به

 ۀحوز نظران صاحبو  یشناس روانگروه  استادانمصاحبه، با  یها پرسشروایی و صوری  ۀمطالع منظور به
اطمینان تا  اما برای دست آمد، به ها دادهپانزدهم اشباع نظری  ۀ. در مصاحبشدکیفی مشورت  یها پژوهش

که محقق نتیجه  افتد یممصاحبه بیستم ادامه یافت و کد جدیدی استخراج نشد. اشباع نظری زمانی اتفاق 
. به شود حاصل نمیو مفاهیم جدیدی  یابد می  دستمشابه  یها پاسخاز کار به مفاهیم و  یا مرحلهدر  بگیرد

به  شده داده یها پاسخکه  شود یماطالق  ها دادهاز گردآوری  یا مرحلهبه  ها دادهعبارت دیگر، سطح اشباع 
شده از طریق  گردآوری یها دادهچراکه  ؛برسند نظر بهشده کافی  انجام یها مصاحبهتحقیق یا  سؤاالت

و  یساز ادهیپکلمه به کلمه  ها مصاحبه(. سپس متن 1390)محمدپور،  شوند یم مصاحبه، مشابه و تکراری

( 1997) 1کالیزی یا مرحله روش هفت هب ها مصاحبهاز  آمده دست اطالعات به پس از آن،شد.  سینو دست

در مصاحبه که پروتکل نام دارد،  کننده شرکتتوسط  شده ارائه یها فیتوص همۀترتیب،  تحلیل شد. بدین
مورد  ۀبا پدید یمیمستقسپس عبارات و کلمات کلیدی که ارتباط  سازگار شود.خوانده شد تا پژوهشگر با آن 

که  شده است. در این مرحله یگذار نام 2«استخراج جمالت مهم»، استخراج شد که این مرحله داشتمطالعه 

در ادامه، مراحل فوق برای هر شد.  برده ی پنای هریک از جمالت مهم به معنام دارد،  3«معانی کردن فرموله»

از موضوعات اصلی قرار گرفت و نتایج  ییها خوشهو مرتبط با هم در  شده فرمولهپروتکل تکرار شد و معانی 
مورد  ۀتوصیف جامع پدید ،بعد ۀدر قالب یک توصیف جامع از موضوع مورد پژوهش تلفیق شد. در مرحل

ساختار ذاتی »مورد مطالعه فرموله شد که  ۀروشن و صریح از ساختار اساسی پدید ای صورت بیانیه مطالعه به

                                                 
1. colaizzi 

2. extract important sentences 
3. formulate meanings 
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رجوع شد )کالیزی،  کنندگان شرکتبه  بار دیگر، ها افتهیاعتباریابی  نیز برایدرنهایت  نام گرفت. 1«پدیده

 (.1394به نقل از محمدزاده و صالحی،  1997
 

 

 

 

 

 

 ها داده. مراحل تحلیل 1شکل 

 1394ی، صالحمنبع: محمدزاده و 

یا قابلیت  کمی، از مالک اعتمادپذیری 3و روایی 2پایایی ۀجای استفاده از واژ کیفی به شناسان روش

به  توان یم. قابلیت اعتماد میزانی است که کنند یمبرای ارزیابی کیفیت نتایج تحقیق کیفی استفاده  4اعتماد

(. برای تأمین 1394نتایج یک تحقیق کیفی اتکا و اعتماد کرد )صالحی، بازرگان، صادقی و شکوهی یکتا، 

، 5این دو محقق، چهار مالک باورپذیری شد. ( استفاده1982اعتمادپذیری از روش گوبا و لینکلن )

باور  . باورپذیری با قابلاند کردهرا برای بررسی اعتماد معرفی  8قابلیت انتقال و 7، تأییدپذیری6اعتمادپذیری

تحقیق  ۀاعتماد به نتیج براییندهای ضروری او فر ها استدالل. باورپذیری را داردبودن پژوهش ارتباط 

، 9، از چهار روش ممیزی بیرونیها دادهباورپذیری  منظور به(. در این پژوهش، 1391)ابوالمعالی،  دانند یم

 استفاده شد. 12مدت درگیری طوالنی و 11یساز هیچندسو، 10ها رسان اطالعبازبینی نتایج توسط 

                                                 
1. intrinsic structure of the phenomenon 
2. reliability 

3.validity 

4. confirmability 

5.credibility 

6.dependability 

7.confirmability 

8. transferability 

9. external audit 

10. membercheak 

11. triangulation 

12. prolonged engagement 
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 یساز هیچندسو

 یها داده .، محقق عالوه بر شناسایی ادراک مادران با کارشناسان نیز مصاحبه انجام دادیساز هیچندسودر 
گروه دیگر بود. درواقع صحت اطالعات از چند جنبه بررسی  یها صحبتآمده از هر گروه مطابق با  دست به

 شد.

 یرونیب یزیمم

 .کند یم ینیبازب را کار روش دارد، نظارت ما کار روش به که یفرد ،یرونیب یزیمم روش در

 کنترل مداوم روش

 نیا در. شود ثبت قیدق اتیجزئ با قیتحق ندیفرا که بود نیا بر محققان تالش ،یفیک بخش یها در ثبت داده
 محقق شود. ها افتهی یدرون ییروا تا است شده استفاده مداوم کنترل روش از پژوهش

 جینتا ینیبازب

از  نانیو اطم یفیک یها به داده یمنظور اعتباربخش به ،آمده دست صحت اطالعات به یو بررس ینیدر بازب
 .شد دییکنندگان در پژوهش ارائه و تأ آمده به شرکتدستبه یها افتهیها،  بودن دادهموثق

 مدت یطوالن یریدرگ

و همکاران،  ی)صالح پرداختند پژوهش موضوع یبررس به( ماه پنج)حدود  مدت یطوالن یزمان محققان
1394). 

و توانایی تحلیل پژوهشگر بستگی  ها آن، انسجام ها داده، بیشتر به غنای ها دادهاعتمادپذیری یا صحت 
یعنی به این سؤال پاسخ  ؛دارد. اعتمادپذیری به وسعت تأیید تفسیر پژوهشگر توسط افراد دیگر اشاره دارد

 2010، 1)کینگ و هوراس کنند یماو را تأیید  یریگ جهینتکه آیا افراد دیگر غیر از پژوهشگر، تفسیر و  دهد یم

آشنا  استاد، از سه ها دادهمنظور افزایش اعتمادپذیری و صحت  به ،در این پژوهش (.1391به نقل از ابوالمعالی، 
 به ماهیت مسئله پژوهش کمک گرفته شد تا به بررسی و میزان باورپذیری تفسیرهای پژوهشگر بپردازد.

ختیار مورد مطالعه را در ا ۀمنظور ارزشیابی اتکاپذیری، الزم است پژوهشگر مدارک کافی مرتبط با پدید به
)هومن،  کندمورد مطالعه، زمینه و شرایط پژوهش را توصیف  یها هیروطور مشروح و دقیق،  داشته باشد و به

 یها هیروطور دقیق  مورد مطالعه، به ۀپدیدبارۀ مدارک کافی در ۀ(. در پژوهش حاضر نیز سعی شد با تهی1385
 .شودمورد مطالعه، زمینه و شرایط پژوهش توصیف 

 ها افتهی
بر  19-، پیامدهای کوویدیالملل نیب یها افتهیو  افتهیساختار مهین یها مصاحبهاز  شده استخراجبا تکیه بر نکات 

                                                 
1. king & horrocks 
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نیز  هیما بنبرای هر  کهدست آمد  اصلی به 1هیما بن هشت. درمجموع، شدادراکات زنان به فرزندآوری واکاوی 

 یۀما بن هشت، به استخراج کنندگان مشارکت ۀ. درواقع تحلیل عمیق مصاحبشد یبند میتقس هیما بنتعدادی 
خطرات ابتال به بیماری، استرس، تمایل به بارداری، شرایط اقتصادی، امنیت روانی، بهبود »اصلی شامل 

شده،  اصلی استخراج یها هیما بن میان. از (2شکل ) دشمنتج « ینگر ندهیآروابط خانواده، تحقیق و مطالعه و 

فرزندآوری  ۀاصلی نیز از عوامل بازدارند یها هیما بنکننده و تعدادی از  از عوامل ترغیب ها هیما بنتعدادی از 
از عوامل « بارداری و بهبود روابط خانواده تمایل به» اصلی یها هیما بن. دنشو یممحسوب  19-کووید ۀدر دور

رات ابتال به بیماری، استرس، شرایط اقتصادی، امنیت روانی، تحقیق و خط» اصلی یها هیما بنو  کننده بیترغ
 .هستند 19-کووید ۀفرزندآوری در دورۀ نیز از عوامل بازدارند« ینگر ندهیآمطالعه و 

 : خطرات ابتال به بیماری1اصلی  یۀما بن
 ایجاد ابهام شناختی در افرادبودن و  دلیل ناشناخته بیشتر به 19-ابتال به کوویداز اضطراب  رسد یمنظر  به 

ادراک  شود یم سببت و بوده اس زا اضطرابهمواره برای بشر  ،ها ناشناختهاین ویروس است. ترس از  ۀدربار
یابد. در این پژوهش، منظور از خطرات ابتال به بیماری، نگرانی مادران باردار از ابتال ایمنی در انسان کاهش 

در  توان یماصلی خطرات ابتال به بیماری در پژوهش حاضر را  یۀما بنست. به بیماری برای خود و خانواده ا
 کرد: یبند دسته هیما بنسه 

 دوره نامطلوب طیشرا

باال در طول کمتر از  بسیاردلیل سرایت  زیرا بهفردی برخوردار است؛  از ویژگی منحصربه 19-بیماری کووید
؛ ژاو و چن، 2020، نا و بی، لئو) جهان را آلوده کرده استکشورهای همۀ ، ریگ همه یتیوضعچند ماه با ایجاد 

 این اصالً کرونا وجود خاطر به االن: »گوید می نگرانی از شرایط خاص این دورهبارۀ در یکی از مادران (.2020
 «.شم ینم باردار و کنم ینم رو کار

 خانواده یاعضا ۀهم یبرا یماریابتال به ب خطرات

یک بیماری  یریگ در زمان همه که است این دارند، اما واقعیت بیمار تمرکزافراد ها بر اضطراب  بیشتر پژوهش
 یها تیفعال یکنار آشفتگ و ترس از مرگ، در برای خود و عزیزان بیماریابتال به ، ترس از 19-کووید مانند

به نگرانی  با توجه(. 2020)فیشهوف،  دشون دچار اضطراب بیماری هفراد سالم نیز با شود یم روزمره موجب
 اثر بر بره بین از باشی، داشته دوستش که عزیزی: »دیگو یم کنندگان مصاحبهمادران از این مورد، یکی از 

 «.کنه می اذیت واقعاً خیلی خب این. اتفاق این

                                                 
1. factor 
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 آمد و رفت از یناش خطرات

افزایش سطح اضطراب و استرس در زنان  سبب تواند یاست که م مهمی یکی از عوامل 19-شیوع کووید
ممکن است برای پیگیری وضیعت خود و  19-دلیل ترس از ابتال به کووید برخی مادران باردار به شود.باردار 

رخی مادران باردار پس از زایمان نگران فرزندان خود همچنین ب. نکنندجنین به متخصص مربوط مراجعه 
(. دیدگاه 2020)فکاری و سیمبار،  هستند 19-ایط شیوع بیماری کوویدبرای غربالگری و واکسیناسیون در شر

 به وآمد رفت: »استوآمد به بیمارستان در این دوره بدین شرح  خطرات ناشی از رفتبارۀ یکی از مادران در
 «.داره ریسک کلی بیمارستان

 : استرس2اصلی  یۀما بن
 ۀشد رفتاری انسان به هر تهدید یا فشار ادراک روانی، جسمانی، هیجانی و یها واکنش توان یماسترس را 

(. مفهوم استرس در این پژوهش به واکنش مادران به 2016و همکاران،  )دنلی درونی یا محیطی دانست
اصلی استرس در پژوهش حاضر  یۀما بن. شود یماطالق  19-باردارشدن و فرزندآوری در دوران پرتنش کووید

 :کرد یبند دسته هیما بن 9در  توان یمرا 

 استرس داشتن
 شود یمویژه سیستم عصبی سمپاتیک به موقعیتی منجر  تحریک سیستم عصبی خودکار، به ۀاسترس در نتیج

ایجاد  سببو درنهایت  کند میمختل را که کنترل داخلی و خارجی بدن را تضعیف و عملکرد طبیعی بدن 
 یبرخ جادیا سبب ینشدن کنترل یزا استرس عیوقا(. 2007، اوکن و نتلز، رد کاسون) شود یماضطراب در فرد 

 شیساز افزا مشکل یبروز رفتارها یفرد برا یخطر ابتال جهیدرنت و شود یم فرد در یدیناام و یمنف احساسات
 ۀاست. گفت یعیطب اریبس یدوران امر نی(. داشتن استرس در ا2018 منز،یج دالگو،یلورنس، ه ا،ی)ما ابدی یم
 .«دوران نیا استرس»موضوع است:  نیا ۀدکنندییتأ زیشوندگان ن از مصاحبه یکی

 شدنماریب استرس
 تواند یمازحد باشد،  بیشاین امر اما وقتی  شوند، مواجه میاضطراب سالمتی با تقریباً همه افراد تا حدودی 

از احساسات و تغییرات بدنی،  بار فاجعهمضر باشد. سطوح باالیی از اضطراب سالمتی با تفاسیر نادرست و 
)آسموندسون و تیلور،  شود یمی ناسازگار مشخص ا مقابلهسالمت و رفتارهای  ۀباورهای ناکارآمد دربار

وقت خودشونو  کرونا بگیره مادر و از این اتفاقات، ممکنه هیچ: »دیگو یم باره  نیا(. یکی از مادران در 2020
 «.نبخشن دیگه

 نیجناسترس بر  ریتأث
ی ها هورموناسترس مادر با سطح باالی  شوند. مواجه میدرجاتی از استرس با زنان در دوران بارداری خود 

و  گذارند یمعصبی اثر  ۀشبک برطور مستقیم  به ها هورموناسترس در جریان خون جنین ارتباط دارد. این 
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سطح اضطراب باال، احتمال داشتن  . در مادران مبتال بهدنبر یم، ضربات قلب و سطح فعالیت را باال فشارخون
سطح اضطراب پایین بیشتر است  دارایمادران  در مقایسه با وزن کمو  ریپذ کیتحر، فعال شیبکودکانی 

: استشرح  نظر یکی از مادران بدین (.1391، الکه یاکبرو  راد یناصری، گوشک  یشمس)عباسی، عزیزی، 
 «.شه می تأثیرگذار جنین روها  دلهره و ترس این تمام»

 کرونا در یباردار از ترس وجود
افزایش سطح اضطراب و استرس در زنان  سبب تواند ییکی از عواملی است که م 19-کوویدبیماری شیوع 

زایمان  سبب دوران بارداریمطالعات، افزایش سطح نگرانی و استرس در  یها افتهیباردار شود. براساس 
اجتماعی و برخی  یگذار . طرح فاصلهشودپگار پایین آ ۀنمرکسب وزن و حتی  کم نوزاد تولد زودرس،
 ۀدورمادران باردار در  بیشتراست که میزان اضطراب و نگرانی را در دالیلی  نیتر یتردد از اصل یها تیمحدود
ترس از بارداری در این دوران  ۀ(. یکی از مادران دربار2020)فکاری و سیمبار،  دهد یافزایش م 19-کووید

 «.کنم فکر با این اوضاع بیماری دوباره شدن دار بچه به که ترسم یم خیلی من»: دیگو یم

 یباردار از ترس
دنیاآوردن فرزند، یکی از زیباترین  ی ناخوشایند زایمان باشد. بهها تجربهحاصل  تواند یمترس از بارداری 

بارداری دچار اضطراب و بارۀ و اینکه چرا برخی زنان در شود یمیی است که بدن انسان با آن مواجه ها تجربه

)ترس شدید  1اما این نگرانی و اضطراب برای زنان دچار توکوفوبیا ،درک است ، قابلشوند یمنگرانی 

زنانی که از بارداری اجتناب  1/0و ویرانگر باشد. برآورد شده است  کننده فلج تواند یمپاتولوژیک از بارداری( 
(. یکی از مادران در 1398، برزگر و آزادیکتا، نژاد یاریاسفند)حیدری،  دارند، ترس عمیقی از بارداری کنند یم
 دارشدنبچه به ترسم یم خیلی، بیمارستان به وآمد رفت و سالمتی استرس همه این با: »دیگو یم باره  نیا

 «.کنم فکر دوباره

 یباردار خاص طیشرا
 ۀجنینی، نگرانی دربار ۀدور یها یینارسا ۀشدیدی دربار یها ینگرانزنان باردار ممکن است  رسد یمنظر  به

درد و تغییر در زندگی شخصی را در دوران بارداری تجربه کنند. با توجه به شرایط خاص دوران بارداری نظر 
 «.از نظر جسمی اول باید توان داشته باشی: »استصورت  بدین کنندگان شرکتیکی از 

 : تمایل به بارداری3اصلی  یۀما بن
 میان در بیولوژیکی و اجتماعی نظر از فرزند داشتن ی گرایش و تمایل بهامعن باروری بهتمایل به 

 عوامل جامعه، فرهنگ از باروری بر مؤثر کالن، عوامل ی(. در نگاه1392)عنایت و پرنیان،  هاست خانواده

                                                 
1. tokophobia 
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 ها قهیسل شخصی، یها زهیانگ نیز خرد . در سطحردیپذ یممذهبی تأثیر  و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، محیطی،
(. در 1390، زاده شیدروپوش و  ، ارجمند سیاهده یبیاد)گذارد  می تأثیر باروری رفتارهایبر فردی  یها نگرش و

 شده است: یبند میتقس هیما بن سهاصلی تمایل به بارداری در  یۀما بناین پژوهش، 

 یباردار به لیتما
و یکی  است گرفته به وجود استرس در این دوران، تمایل به داشتن فرزند و بارداری تحت تأثیر قرار با توجه

 «.همسرم با هست صحبتش همیشه» :دیگو یمدر این باره  شوندگان مصاحبهاز 

 فرزند وجود ۀدربار فکرکردن
درمقابل، ، اما احساسی و عاطفی است ای پدیده و نیستنی فرزندآوری عقال اند دادهبرخی مطالعات نشان 

(، 1395طاووسی و همکاران ) ۀ. در مطالعگذارند یمبودن فرزندآوری صحه  نیمطالعات متعددی بر عقال
ترین علل تمایل به فرزندآوری، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و نیز تمایالت ذاتی هر فرد به داشتن نقش  مهم

 بود قرار گها شرایط این از بعد من»: دیگو یمادران در این باره مادری و پدری گزارش شده است. یکی از م
 دیگه اصالً زیاد خیلی احتمال به و کردم می فکر روش خیلی درصد 100 بگیرم، دارشدن بچه به تصمیم

 «.شدم ینم دار بچه

 دوران نیا در یباردار از یریجلوگ
در  آنبه  لیتما کهاست  یفرزندخواهو  یفرزندآور کنشخانواده،  ۀمهم و مطرح در حوز یها کنشاز  یکی

، راد ییاردها ی قاسم کاهش یافته و موجب نگرانی بسیاری از متخصصان این حوزه شده است. ریاخ یها دهه
درآمد  زانیم، زوجین یشغل جایگاهزنان،  التیتحص که دندیرس جهینت نیابه  پژوهش خوددر ( 1393و ثوابی )

 جهینتو در یینوگرا، در نگرش به نیزوج یبراشده  محاسبه یاقتصاد-یاجتماع گاهیپا زینخانواده و  ۀنیهزو 
 ینیب شیپ راو پایان آن  توان تداوم نمی. طبیعی است در دورانی که مؤثرند یباروررفتار تغییر سن ازدواج و 

از  ها خانوادهاز است، تحت تأثیر قرار بگیرد و بسیاری ناپذیر  و کنترل نشده ینیب شیپ، بارداری که موقعیتی کرد
صورت است:  در این مصاحبه و این موضوع بدین شوندگان مصاحبه. نظر یکی از کنندباردارشدن جلوگیری 

 «.شد دار بچهخاطر کرونا نباید  به»
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 : شرایط اقتصادی4اصلی  یۀما بن
 پژوهشجدی برای مردم ایجاد کرده است.  هایی و نگرانیگذار بوده اقتصاد کل دنیا تأثیر بر 19-شیوع کووید

از پیامدهای  ،اقتصادی یها ینگرانمالی و ترس از  یها دغدغه دهد یمنشان ( 2020ن )و همکارابروکس 
. منظور از شرایط در این پژوهش، وضعیت کاری، خانگی است ۀدلیل قرنطین منفی تعطیلی به یشناخت روان

 :شود یم یبند دسته هیما بنمالی و اقتصادی افراد است که به سه 

 کار دادن دست از
شایعی است که بسیاری از افراد با آن مواجه  ۀپدید 19-دادن کار در دوران شیوع ویروس کووید ازدست

 وضعیتبر  19-، نگرانی از تأثیر ویروس کوویدمردم میاندالیل ایجاد اضطراب در  نیتر مهماز . اند شده
مجبور شدم سرکار نرم  دیگه اومد کرونا» :صورت است یکی از مادران بدیننظر . است آینده و شغلی تحصیلی

 «.و تو خونه بمونم

 خانواده یاقتصاد ۀجنب فیتضع
وضعیت اقتصادی است. این  یختگیر هم به، شود یمایجاد  ریگ همه یها تیموقعیکی از مسائلی که بعد از بروز 

بیشترین مشکل روانی  دهد مینشان ( است که 2009پژوهشی میهاشی و همکاران ) یها افتهیسو با  مورد هم

که  طوری به ؛کاهش منابع مالی و درآمدهای خانوارها بود ناشی ازدر کشور چین  1سارس پس از بهبود بیماری

: دیگو یم. یکی از مادران در این باره کاهش سالمت روان درنظر گرفته شد ۀکنند ینیب شیپ عامل نیتر مهم
 قرار تأثیر تحت همه و بخوره همه ب ما کشور خصوص به ،دنیا کل اقتصادی شرایط شد باعث کرونا»

 «.گرفتند

 یاقتصاد نامطلوب تیوضع
شده به اثرات  بررسی یها پژوهشمنفی بر اقتصاد کل جهان داشته است.  یتأثیر 19-شیوع ویروس کووید

 .اند کردهسردرگمی و عصبانیت اشاره ، الئم استرس پس از سانحهع شدن از جمله منفی قرنطینه یشناخت روان
بالتکلیفی در احساس شدن قرنطینه، تر یطوالننگرانی از  مانند یشناخت روان یزا استرسعوامل همچنین 

 یها نهیقرنطماندن در  ۀو ضررهای اقتصادی در نتیج آینده، ترس از ابتال به بیماری، اطالعات غلط
به بارداری  نکردندلیل فکر کنندگان شرکت(. یکی از 2020)بروکس و همکاران،  شود یم ایجاد مدت یطوالن

 «.اقتصادی بد خیلی شرایط خاطر به»: داند یمدر این دوره را این موضوع 

 : امنیت روانی5 یاصل یۀما بن
، روانی احساس امنیت ست.ها انسانمت و بهداشت روان سالبحث  درکلیدی امنیت روانی یکی از مفاهیم 

                                                 
1. sars 
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و  ش برای ایجاد آرامش روانی، تأمین امنیت فردی، خانوادگیتال منظور بهمؤثر برای تشویق افراد  یا وهیش
منظور  (. منظور از امنیت روانی در این پژوهش، داشتن امنیت روانی در خانواده به1385)افروز،  است شغلی

 :شود یم یبند دسته هیما بن که به چهارست محافظت در برابر خطر ابتال به بیماری کرونا

 یفکر تیامن نداشتن
دلیل  به 19-شیوع کووید ۀ. در دوراستکردن این دوران با آرامش  باردارشدن و سپری ۀامنیت فکری، الزم

و یافته بودن اوضاع سالمت عمومی و همچنین بهبود اوضاع، امنیت فکری افراد کاهش  ریناپذ ینیب شیپ
 رو ها آدم ۀهم بیشتر شرایط این: »دیگو یمشده است. یکی از مادران در این باره  بیشتراحساس ناامیدی 

 «.کرده ناامید

 خانواده در تیامن جادیا
و رفتار آدمی را سازمان  تیتربنهادهای مؤثر در  نیتر مهمیکی از  یتیتربو علوم  یشناس روان نظران صاحب

محیطی، ایجاد امنیت در خانواده  یها اضطرابدلیل وجود  . در دوران شیوع این ویروس بهدانند یمخانواده 
 ۀدایر یه هستش، کسی گها: »دیگو یمدر این باره  شوندگان مصاحبهیکی از  .شود یمازپیش احساس  بیش

 «.کنن درست خودشون واسه حمایتی

 گریدکی از کردن تیحما
کند، احساس خودکارآمدی بیشتری  دریافتهرچه فرد حمایت بیشتری از سوی خانواده، دوستان و سایر افراد 

، یکی از مادران 19-کووید ۀ. در راستای دریافت حمایت اعضای خانواده از یکدیگر در دورخواهد داشت
 «.بود خوب و عالی خیلی بودن، هم کنار و کردن حمایت: »دیگو یم

 گریدکی از حفاظت
و همچنین نگرانی از ابتالی  19-کووید ۀدر دوردلیل تثبیت بیشتر حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر  به

دیگر اعضای خانواده خود احساس مسئولیت دارند. نتایج  در برابربه این ویروس، هر یک از اعضا  افراد
امن، احساس صمیمیت  ای حمایت عاطفی با ایجاد رابطه دهد می( نشان 1393پژوهش گروسی و خداپرست )

و درنتیجه مدیریت  شودیجاد احساس بهزیستی عاطفی در زوجین منجر به ا تواند یمو نزدیکی در زوجین 
صورت  سازنده تعارضات و بهبود کیفیت زندگی زناشویی را فراهم کند. نظر یکی از مادران در این مورد بدین

 «.کنن محافظت هم از باید که کردن یم احساس همه»است: 

 : بهبود روابط خانواده6اصلی  یۀما بن
بستر شکوفایی را برای روابط میان اعضای آن  تواند یماست که  یتکامل، تغییر و تحول ،ن رشدخانواده کانو
سازگاری و  بستراست که  ییها ییتوانااز  یا مجموعهاعضای خانواده،  میانارتباطی  یها مهارتفراهم کند. 
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(. منظور از بهبود روابط خانواده در این پژوهش، 2012)ناگاراجیا، راجاما و ردی،  کند میرفتار مثبت را فراهم 
اصلی  یۀما بنایجاد شده است.  19-افزایش میزان روابطی است که برای اعضای خانواده در دوران کووید

 کرد: یبند دسته هیما بندر هشت  توان یمبهبود روابط خانواده در پژوهش حاضر را 

 خانه در همسر حضور
صمیمیت به حس کلی همسران از نزدیکی به یکدیگر اشاره دارد )یو، بارتل هارینگ،  ۀافراد واژ بیشتربرای 

فرصتی که برای زوجین فراهم کرد تا در کنار دلیل  و قرنطینه به 19-(. ویروس کووید2014دی و گانگاما، 
این موضوع است:  ۀن نیز تأییدکنندتعامل مؤثر و صمیمت زوجین شد. نظر یکی از مادرا سببهم باشند، 

 «.بشه بهتر رابطمون ما که شده باعث خیلی این و هم هستیم با بیشتر»

 بودن هم کنار در از تیرضا
منظور از رضایت زناشویی، میزان رضایت متقابل زن و شوهر از یکدیگر است. احساس رضایت در زندگی 

به  تواند یمزناشویی  نداشتن از روابط است و رضایتمشترک، تابعی از نوع تعامالت کل اعضای خانواده 
با فرزندان و سایر اعضای افراد خارج از خانواده نیز  مندانه تیرضاتوانایی زن و شوهر برای برقراری روابط 

تعامالت تشدید شده و  19-کوویددلیل  در حال حاضر به (.2013آسیب برساند )آستروم، آسپالند و آسترموم، 
در مصاحبه به این امر  کنندگان شرکتکه یکی از  طور همانضایت زناشویی فراهم کرده است. عاملی برای ر

 «.بگذرونیم خوش میتون یم همدیگه با سه تایی که گرفتیم یاد خودمون»: کند یمو بیان  دارداشاره 

 نیزوج ارتباط
. این ارتباط شود یمزن و شوهر، ارتباط زناشویی نامیده  میانتبادل کالمی و غیرکالمی افکار و احساسات 

 دیآ یم شمار بهخانواده  یتهدید جدی برای بقا ۀمنزل بهمرکزی نظام خانواده است و اختالل در آن  ۀهست
(. طبیعی است در دورانی که میزان ساعات کاری زوجین 2010)استرودا، دوربن، سایگال و نابالچ فیدرز، 

 شوندگان مصاحبهکنار هم بودن دارند. نظر یکی از  افراد فرصت بیشتری برای در کاهش یافته است،
 هم به و باشیم هم کنار یتر یطوالن زمان مدت شد باعث» که صورت است این موضوع و بدین ۀتأییدکنند

 «.بشیم تر کینزد

 گریکدی با وگو گفت
. دارند گریکدیبا  یادیز یفرد یها تفاوت، کنند یمصرف  گریکدی یبرا که یزمان مدت ثیحهمسران از 

جانبی فراهم کنند،  یها دغدغهایجاد تعامل با یکدیگر بدون  برای یتریشب یها فرصتزوجین هرچه 
 یها فرصت گونه نیانیز از  19-(. دوران کووید1388، یباگاروز) ابدی یمها افزایش  آن میانصمیمیت 

 «.بوده کردن صحبت فرصت شتریب: »کند یمن بیان یکی از مادرا چنانکهنبود.  مستثناارزشمند 
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 یفرزند-مادر روابط بهترشدن
و  شود می یزیر هیپاثرترین دوران زندگی دوران کودکی است که در آن شخصیت فرد ؤو م نیتر مهمیکی از 
 یریگ شکلدر  یا کننده نییتعنقش  ،کودکمادر و  ۀرابط ویژه به. کیفیت روابط والدین ردیگ یمشکل 

-شیوع ویروس کووید ۀ(. در دور1997دارد )مسمر و همکاران، در آینده  کودکنیز بهداشت روان  و شخصیت
فرصت بیشتری برای ها  آنو است مادران کاسته شده  ژهیو بهشغلی والدین  یها دغدغهاز  نکهیادلیل  به 19

که یکی از مادران  طور همانشده است.  تر مستحکم ها آن میانتعامل با فرزندان خود دارند، الگوهای ارتباطی 
 «.بپذیرم بیشتر رو ام بچه من که داشت ور تأثیر این»است:  گفته

 یفرزند-پدر روابط بهترشدن
تعامل قوی  سببارتباط  .استحیاتی  یوالدین و فرزندان امر میانفرزند، ایجاد و حفظ رابطه -در تعامل والد

نوع  دارد.درک و پذیرش متقابل والدین و کودک کمک  بر فراوانیتأثیر و  شود یموالدین و کودک  میان
 (.2011 ان،ی و والش نگ،یلیاسچ)ست عامل ایجاد احساس امنیت و عشق در او نیتر یاصلفرزند -تعامل والد

اوقات بیشتری را با همسر  توانند یمدر منزل هستند،  یشتریبدر دوران قرنطینه، از این حیث که پدران زمان 
که یکی از  طور همانفرزند را تحکیم ببخشد. -پدر ۀرابط تواند یمندان سپری کنند و همین امر و فرز

 یه که کرد حس شتریب خیلی همسرم» :دیگو یمو  کند یمدر مصاحبه به این موضوع اشاره  کنندگان شرکت
 «.کنه بازی باهاشو  بذاره وقت براش بیشتر باید و هست یا بچه

 فرزند درست تیترب
بر عهده  دهد یم لیسعادت انسان را تشک یاساس یۀعقل و عاطفه که پا حیاز پرورش صح یا عمده بخش

سالم و سازنده همراه با  طیمح ۀرندیکانون خانواده دربرگ اگرشروع شود.  یاز کودک دیکه با است نیوالد
 ،یو احمد زاده ی)شماع شود یم سریمخانواده  یاعضا ۀجانب باشد، رشد همه یفردنیتعامل ب و یمیروابط صم

 داشته رو وقتش و توان دیبا واقعاً تشیترب واسه»: دیگو یم شوندگان مصاحبه از یکی که طور همان (.1387
 .«باشن

 استحکام خانواده
یک  یپیوند عاطفی است که اعضا و بستگی احساس همپرنفوذ خانواده،  یساختارهاعنوان یکی از  انسجام به
 است. یکدیگربا راندن گذ تعهد و وقت شاملدو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، . دارندیکدیگر خانواده به 

 مانندممانعت از تأثیر منفی عواملی  نیهمچنخانواده و  یها تیفعالمنظور از تعهد، میل به صرف وقت در 
انواده است. خ یاعضا میانگذاشتن و با هم بودن در  . بعد دیگر انسجام، وقتاستمسائل شغلی در آن 

گروهی درنظر  یها تیفعال یبرا ییها زمانو  ها برنامهطور مرتب  ، بهدارند یقو بستریکه  ییها خانواده
با یکدیگر  گذراندن برای وقت یشتریباز فرصت  ها خانوادهنیز  19-کووید ۀ(. در دور1995)لینگرن،  رندیگ یم

 این: »دیگو یمو  داردیکی از مادران در مصاحبه به این امر اشاره  که یطور به ؛و انسجام خانواده برخوردارند
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 «.بشه تر مستحکم مون خانواده ذره یه که شد باعث

 و مطالعه قیتحق :7اصلی  یۀما بن
دوران بارداری داشته باشند.  نشدۀ ینیب شیپاتفاقات بارۀ در بسیاری یها ینگرانزنان باردار ممکن است 

. کنندخود را با شرایط دوران بارداری سازگار  توانند یمبهتر ها  آنباشد،  شتریبهرچقدر آگاهی و مطالعه مادران 
. تحقیق ستمنظور از تحقیق و مطالعه در این پژوهش، تحقیق و بررسی شرایط بارداری ایمن در دوران کرونا

 :کرد یبند دسته هیما بن دودر  توان یمو مطالعه را 

 مطالعه یبرا زمان صرف
 یها روشرشد جنین و  ۀدربار توانند یمو  دارندکردن  اندازه کافی فرصت مطالعه در دوران بارداری، مادران به

و آگاهی کسب کنند. نظر یکی از  داشته باشندصحیح برخورد با نوزاد در سال نخست تولد مطالعه 
 شدندار بچه دربارۀ مطالعاتی»صورت است:  مطالعه در دوران کرونا بدین اهمیتبارۀ در شوندگان مصاحبه

 «.چجوریه شرایط این تو که بدونن و داشته باشن

 ردنک قیتحق
این مرحله پر از تغییر و تحول از زندگی  ۀجوی اطالعات دربارو تحقیق و جست سببماهیت دوران بارداری 

مراقبت از سالمت خود و جنین  ۀدر دوران کرونا اطالعات خود را در حیط کنند یم. مادران تالش شود یم
 «.ببرن باال اطالعاتشون رو مادرها حتماً: »گوید می کنندگان شرکتافزایش دهند. یکی از 

 ینگر ندهیآ: 8اصلی  یۀما بن
یافتن اهداف در  تحقق برایو اقدام به انجام اعمالی است که  یزیر برنامهطور معمول حاکی از  به ینگر ندهیآ

اقدام به  برایتفکرات و نگرش والدین  توان یمدر این پژوهش را  ینگر ندهیآ. منظور از شود یمآینده انجام 
 دهد. میدر آینده برای خانواده رخ  احتماالًکرونا با توجه به شرایطی دانست که  ۀفرزندآوری در دور

 :کرد یندب دسته هیما بن پنجدر  توان یمرا  ینگر ندهیآ

 جامعه خاص طیشرا
روانی مخربی مانند اضطراب  تأثیراتو  شدهشرایط زندگی مردم  و تغییرسردرگمی  سببظهور بیماری کرونا 

شدن مدارس و  دلیل بسته به 19-در اوج شیوع ویروس کووید ،را به همراه داشته است. در حال حاضر
مانند  گسترده یها تیمحدود. همچنین اعمال شوند میمواجه احساسات منفی شدیدی با وکارها، مردم  کسب

(. یکی از مادران در این باره 2020روانی منفی بر جامعه دارد )دانگ و بانی،  تأثیراتممنوعیت مسافرت، 
 «.کشور اوضاع خاطر به یکیش: »گوید می
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 خاص طیشرا دآمدنیپد
، ترس 2014در سال  1ابوال و 2003مانند شیوع ویروس سارس در سال  19-با شیوع ویروس کووید

 تواند یمناشی از ترس در میان مردم شایع شده است. هر دوی این رفتارها  یواکنش شیبیافته و رفتار  تعمیم
: دیگو یماز مادران  (. با توجه به ایجاد این شرایط خاص، یکی2020مانع کنترل بیماری شود )دانگ و جنیفر، 

 «.همینه دنیا کل تو داریم، خاص شرایط یه همیشه ما یعنی»

 ندهیآ تیاهم
از همان دوران ها  آنبسیار مهم و حیاتی است و  ها آنطبیعی است برای تمامی والدین، آینده فرزندان 

در جهت رشد و پیشرفت داشته  ییها برنامهکه برای آینده فرزند خود چه  شندیاند یمله ئبارداری به این مس
 «.مهمه برام آینده شتریب: »گوید میباشند. یکی از مادران در این باره 

 کردن ینیب شیپ
بر عموم مردم  تریشبفشار روانی  سببزمان تداوم آن  و مدت ریگ همهعدم قطعیت پیشرفت این بیماری 

 کنم ینیب شیپ تونم ینم»تا یکی از مادران بگوید: است شده  سببشرایط  نکردن ینیب شیپ. امکان شود یم
 «.میاد پیش چی

 یزیر برنامه

تا فرزند  کنند یمو تالش  دارند یزیر برنامهبرخی والدین از دوران بارداری برای تربیت و فرزندپروری خود 
 یها برنامهبسیاری از والدین را از انجام  19-. شیوع ویروس کوویدکنندخود را در مسیر رشد و تعالی همراهی 

 یزیر برنامه با خیلی کردم یم فکر مثالً که پسرم برای»بازداشت. به نظر یکی از مادران:  شده ینیب شیپ
  «.هم  به ریخت رو زیچ همه اومد کرونا این میاد، پیش چی دونم یم و کنم یم بزرگش

                                                 
1. ebola virus 
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  پژوهش یها افتهی. 2شکل 

 زمان صرف
 برای مطالعه

 کردنقیتحق

 نداشتن امنیت فکری

ایجاد امنیت در 
 خانواده

از حمایت کردن 
 همدیگر

 حفاظت از همدیگر

جلوگیری از بارداری در  وجود فرزند مورد ردفکرکردن  تمایل به بارداری
 این دوره

 ینگرندهیآ
 به لیتما

 یباردار

 روابط بهبود

 خانواده

شرایط خاص 
 جامعه

پدیدآمدن شرایط 
 خاص

 
 اهمیت آینده

 کردنینیبشیپ

 یزیربرنامه

رضایت از کنار 
 هم بودن

 
 ارتباط زوجین

 گفتگو با هم

بهترشدن روابط 
 فرزند-مادر

بهترشدن روابط 
 فرزند-پدر

تربیت درست 
 فرزند

 استحکام خانواده

حضور همسر در 
 خانه

 19-دیکوو دوران در یفرزندآور نگرش

 یماریب به ابتال خطرات

 استرس

 و قیتحق

 مطالعه

 یاقتصاد طیشرا یروان تیامن

شرایط نامطلوب 
 دوره

 
 خطرات

ماریبابتالبه
خطرات ناشی از 

 وآمدرفت

 خاص طیشرا
 یباردار

 یباردار از ترس

 یباردار از ترس
 کرونا در

 استرس ریتأث
 نیجن یرو

 استرس بیمارشدن

 داشتن استرس

 کار دادنازدست
تضعیف جنبۀ 

 اقتصادی خانواده

 

 نامطلوب تیوضع
 یاقتصاد
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 مدل مفهومی پژوهش .3شکل 

 ۀمختلف استفاده شده تا نحو یها مصاحبه، از هیما بناصلی و  هیما بنکدگذاری،  ،برای نمونه 2در جدول 
 .شودنمایان  ها هیما بناستخراج 

 کدگذاری مصاحبه ۀ. نمون2جدول 

 یۀما بن
 یاصل

 هیما بن
 یفراوان

 هیما بن
 ها برگرفته از مصاحبه یها تیروا

 ابتال خطرات
 یماریب به

 .شم ینم باردار و کنم ینم رو کار نیااصالً  کرونا وجود خاطر به االن 14 دوره نامطلوب طیشرا
 یبرا یماریب به ابتال خطرات

 خانواده کل
8 

 خب نیا. اتفاق نیا اثر بر بره نیب از ،یباش داشته دوستش که یزیعز
 .کنه یم تیاذ واقعاً یلیخ

 .داره سکیر یکل مارستانیب به وآمد رفت 12 وآمد رفت از یناش خطرات

 استرس

 دوران نیا استرس 9 استرس داشتن

 11 مارشدنیب استرس
 رو خودشون وقت چیه ممکنه اتفاقات، نیا از و مادر رهیبگ کرونا

 .گهید نبخشن
 .ذاره یم ریتأث بچه روها  دلهره و ترس نیا تمام 8 نیجن بر استرس ریتأث

 12 کرونا در یباردار ترس وجود
 ترسم یم یلیخ مارستان،یب به وآمد رفت و یسالمت استرس همه نیا با

 .کنم فکر دوباره دارشدن بچه به که

 9 یباردار از ترس
 ترسم یم یلیخ مارستان،یب به آمد و رفت و یسالمت استرس همه نیا با

 .کنم فکر دوباره دارشدن بچه به
 .یباش داشته توان دیبا اول یجسم نظر از 13 یباردار خاص طیشرا

 یباردار به لیتما

 .همسرم با هست صحبتش شهیهم 8 یباردار به لیتما

 11 فرزند وجود ۀدربار فکرکردن
 رم،یبگ دارشدن بچه به میتصم بود قرارگه ا طیشرا نیا از بعد من

اصالً  ادیز یلیخ احتمال به و کردم یم فکر روش یلیخ صددرصد
 .شدم ینم دار بچه گهید

 .شد دار بچه دینبا کرونا خاطر به 12 دوره نیا در یباردار از یریجلوگ
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 کدگذاری مصاحبه ۀنمون. 2ادامه جدول 

 

 یریگ جهینتبحث و 
دنبال  را به یشناخت رواندر ایران و جهان، پیامدهای خاص جسمانی و  19-شیوع و گسترش ویروس کووید

شیوع  ۀرو پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان به فرزندآوری در دور از این ؛داشته است
 اصلی خطرات ابتال به بیماری، استرس، تمایل یها هیما بنانجام شد که نتایج آن شامل  19-ویروس کووید

. است ینگر ندهیآبه بارداری، شرایط اقتصادی، امنیت روانی، بهبود روابط خانواده، تحقیق و مطالعه و درنهایت 
و  شود میروشن وضعیت آینده  ینیب شیپو استمرار آن مانع از  19-شیوع ویروس کووید رسد یمنظر  به

که  ییها گروهباشد. یکی از  مؤثربرای آینده  یزیر برنامهطور مستقیم در نگرش تمامی افراد به  طبیعی است به

یۀ ما بن
 اصلی

 هیما بن
فراوانی 

 هیما بن
 ها مصاحبهی برگرفته از ها تیروا

 طیشرا
 یاقتصاد

 .موندم خونه تو کالً گهید اومد کرونا 10 کار دادن ازدست

 9 خانواده یاقتصاد ۀجنب فیتضع
 و بخوره هم به ما کشور خصوص به ایدن کل یاقتصاد طیشرا شد باعث کرونا

 .گرفتند قرار ریتأث تحت همه
 یاقتصاد بد یلیخ طیشرا خاطر به 9 یاقتصاد نامطلوب تیوضع

 تیامن
 یروان

 .کرده دیناام رو آدما شتریب طیشرا نیا 10 یفکر تیامن نداشتن
 .کنن درست خودشون واسه یتیحما ۀریدا هی که هستش یکسگه ا 11 خانواده در تیامن جادیا

 .بود خوب و یعال یلیخ بودنه هم کنار و کردن تیحما 9 گریهمد از کردن تیحما
 .کنن محافظت هم از دیبا کردن یم احساس همه 8 گریکدی از حفاظت

 بهبود
 روابط
 خانواده

 .بشه بهتر مون رابطه که شده باعث یلیخ نیا و میهم با شتریب 13 خانه در همسر حضور
 .میبگذرون خوش میتون یم گهیهمد با ییتا سه که میگرفت ادی خودمون 12 بودن هم کنار از تیرضا

 .میبش تر کینزد هم به و میباش هم کنار یتر یطوالن زمان شد باعث 14 نیزوج ارتباط
 .بوده کردن صحبت فرصت شتریب 10 گریکدی با وگو گفت
 .رمیبپذ شتریبمو  بچه من که داشت رو ریتأث نیا 10 یفرزند و مادر روابط بهترشدن

 11 یفرزند و پدر روابط شدن بهتر
 بذاره وقت براش شتریب دیبا و هست یا بچه که کرد حس شتریب یلیخ همسرم

 .کنه یباز باهاش و
 .باشن داشته وقتشو و توان دیبا واقعاً تشیترب واسه 9 فرزند درست تیترب

 .بشهتر  مستحکم مون خانواده ذره هی که شد باعث نیا 12 خانواده استحکام
 و قیتحق

 مطالعه
 .هیجور چه طیشرا نیا تو که بدونن و باشن داشته شدندار بچه ۀدربار یمطالعات 8 مطالعه یبرا زمان صرف

 .ببرن باال اطالعاتشونو حتماً 8 کردن قیتحق

 ینگر ندهیآ

 کشور اوضاع خاطر به شیکی 7 جامعه خاص طیشرا
 .مهمه برام ندهیآ شتریب 8 ندهیآ تیاهم

 .نهیهم ایدن کل تو. میدار خاص طیشرا هی شهیهم ما یعنی 6 خاص طیشرا دآمدنیپد
 .آد یم شیپ یچ کنم ینیب شیپ تونم ینم 7 کردن ینیب شیپ

 8 یزیر برنامه
 و کنم یم بزرگش یزیر برنامه با یلیخ کردم یم فکرمثالً  که پسرم یبرا

 .هم به ختیر رو زیچ همه اومد کرونا نیا آد، یم شیپ یچ دونم یم
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با توجه به شرایط موجود،  ، اما، زنانی هستند که قصد بارداری دارندگرفتنداین ویروس تأثیر  ازمستقیم  طور به
عواقب این بیماری برای زنان و جنین  ۀدربار ییها ینگرانتضعیف سیستم ایمنی زنان در دوران بارداری و 

 .شدنداز این تصمیم منصرف  آنانبسیاری از  (2020ن، )هولشو و همکارا
با توجه به افزایش  .فکری زنان است یها دغدغه نیتر مهمگذراندن دوران پرهیجان بارداری یکی از 

 یزیر برنامهبا  کنند یمزنان تالش  بیشترتأثیر دوران بارداری بر سالمت روان جنین و نوزاد،  ازآگاهی عمومی 
عت رشیوع ناگهانی و سعوامل که  درحالی کنند؛و اقدام به بارداری  برسندآمادگی روانی  زمانی به سطحی از

 یها واکنشیر ااحتمال ابتال به بیماری و س ،دگیرفساب، راضطافزایش ا سبب 19-ال به ویروس کوویدبتا
 .شود یممرتبط با استرس 

 یها نشانهعالئم در رفتارها و  نیتر مشخص، از استاصلی این پژوهش  هایهیما بناسترس که یکی از 

از آنجا که زنان در دوران بارداری  .(1386و حسینی،  پور ینیع)گنجی،  آید شمار می بهبالینی مادر باردار 

متفاوت زندگی در این  یها استرس، تأثیرپذیری آنان به کنند یمرا تحمل  بسیاریروانی -تغییرات جسمی
ماهه  و شدت این استرس در سه استدوران زندگی زنان  نیتر پراسترس. دوران بارداری ابدی یمدوره افزایش 

 ءاجتماعی، جز-استرس روانی های سوم بیشتر است. حتی استرس ناشی از تولد اولین فرزند در جدول
مانند افسردگی، اضطراب، ترس  ییها حالت؛ بنابراین در این دوران امکان بروز استشدید  یها استرس

( همسو است. ذات 2015مرضی و اختالل وسواس زیاد است که با نتایج تحقیق شارپ، هیل، هلیر و پیکلس )
دوران سرشار از تغییر بارداری موجب  ۀپس طبیعی است که تفکر دربار کند؛ میتغییر در انسان استرس ایجاد 

در کل دنیا حاکم شده است،  19-دلیل انتشار ویروس کووید به که ناپذیر ینیب شیپاضطراب شود. با شرایط 
قرارگرفتن در معرض  .یافته استو امنیت روانی افراد کاهش شده استرس و اضطراب این دوران بیشتر 

 نیا به زیآم تیموفق ییپاسخگو در فرد ییتوانا مانع و فرد در یمنف احساسات جادیا سبب زا استرسحوادث 
 را زیآم خشونت رفتار و دهد وفق دیجد تیموقع با را خود یخوب به تواند ینم فرد جهیدرنت و شود یم ها تیموقع
 سبب ،ینشدن کنترل یزا استرس طیشرا و عیوقا نیهمچن. کند یم انتخاب تیموقع نیا از فرار یبرا یراه

 را ساز مشکل یرفتارها بروز به فرد یابتال خطر و شود یم فرد در یدیناام و یمنف احساسات یبرخ جادیا
 را ایدن کل 19-دیکوو که یدوران در دهد یم نشان زین پژوهش نیا جینتا که طور همان. دهد یم شیافزا

 که است یعیطب است، کرده جادیا یزندگ مختلف یها جنبه در افراد یبرا را یا دهیعد مشکالت و فراگرفته
 نیا که بگذارد یمنف ریثأث است، حاضر پژوهش یاصل هیما بن که فرد یروان تیامن و روان سالمت بر میمستق

 دهد یم نشان حاضر پژوهش جینتا نیهمچن. همسوست زین( 2018) همکاران و ایما قیتحق جینتا با افتهی
 یو حفاظت اعضا تیحس حما افته،یکاهش  روسیو ریگ همه تیوضع لیدل به جامعه یروان تیامن هرچند

افراد شاغل اتفاق  یدوران برا نیکه در ا یکاهش ساعات کار لیدل است. به افتهی شیافزا گریکدیخانواده از 
موضوعات مختلف با هم  ۀکنند و دربار یرا در کنار هم سپر یشتریزمان ب توانند یم نیاز زوج یاریافتاد، بس

و  رگیکدیاز  نیزوج شتریسو سبب شناخت ب کیساعات در کنار هم بودن از  شینظر کنند. افزا بحث و تبادل
سبب انحالل  نده،یآ یشغل تیبودن وضع نامشخص لیدل ها به خانواده یدر بعض گرید یتعامل شده و از سو
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 .همسوست( 2020) فردان و یبوهج احمن، قاتیبا تحق جینتا نیشده است که ا نیزوج ۀرابط
از  یاریبس یلیتعط ۀجیپژوهش است، در نت نیا یاصل یۀما بن گریها که د خانواده یاقتصاد طیشرا فیتضع
 یاوضاع مال یختگیر هم اتفاق افتاد و سبب به یانسان یروین لیآن تعد یها و مؤسسات و در پ شرکت
 19-دیکوو روسیو وعیش لیدل از زنان به یاریشد. بس یدر امر فرزندآور قیتعو جهیها و درنت خانواده
 ۀگرفتند پس از اتمام دور میدادند و تصم رییچند فرزند داشتن تغ ای یزمان بارور ۀخود را دربار یها برنامه

 یگرفتند فرزند کمتر میدوران متحمل شدند، تصم نیا یکه در ط یمشکالت لیدل به ایبحران باردار شوند 
 روسیو نیا وعیش گرید یسو از( همسو است. 1995و همکاران ) ندبرگیپژوهش ل جیداشته باشند که با نتا

گذاشته  یخانواده برجا انیدر بن زیرا ن یکرده، اثرات مثبت جادیها ا خانواده یکه برا یدر کنار مشکالت اقتصاد
تعامل و  بیترت نیرا در منزل باشند و به ا یشتریساعات ب نیسبب شد تا والد یاست. کاهش ساعات کار

 جینتا گر،ید ثیو روابط خانواده شوند. از ح انیببخشند و سبب بهبود بن میخود با فرزندانشان را تحک ۀرابط
را  یشتریدر منزل، افراد زمان ب شتریو حضور ب 19-دیکوو روسیو وعیش لیدل به دهد یپژوهش نشان م نیا

 جهیفرزند بپردازند و درنت تیمربوط به ترب یها ینگران و ها به دغدغه توانند یدارند و م قیمطالعه و تحق یبرا
 زنان ادراکات در مؤثر یاصل عوامل یتمام پژوهش، نیا در. کنند یفرزندآور به اقدام یآگاه و یزیر با برنامه

 یبرا یکل یچارچوب تیدرنها و شد ییشناسا و یواکاو 19-دیکوو روسیو وعیش ۀدور در یفرزندآور به
 شده ییو درنظرگرفتن عوامل شناسا یریکارگ با به رسد ینظر م به. آمد دست به یفرزندآور در مؤثر عوامل

 برداشت. یفرزندآور ریاقدام به امر خط یها برا در تفکر خانواده ینیادیبن یها بتوان گام

 ی این پژوهشها تیمحدود
است که کار  19-کووید ۀادراک زنان به فرزندآوری در دوربارۀ اندک در یها پژوهشمهم،  یها تیمحدوداز 
 ؛دهد یمنتایج حاصل از این پژوهش را کاهش  یریپذ میتعم

دسترسی آسان به  نداشتن و درنتیجه  19-ایجادشده در پی انتشار ویروس کووید یها تیمحدوددلیل  به
 پژوهشی دیگر نیز انجام شود. یها بافتپژوهش حاضر در  شود یمبیشتر، توصیه  یها نمونه

 د:شو یمارائه  های زیرپیشنهاد ،حاضر پژوهشحال با توجه به 
از اقدام به  پیشتدوین و اجرا شود تا زوجین شده در این پژوهش، سازوکاری  عوامل شناسایی ۀبر پای

 ن این حوزه با درایت بیشتر در این مسیر گام بردارند.افرزندآوری، با مطالعه و مشورت از متخصص
 ها خانوادهادراک به فرزندآوری در  ۀبازدارندو عوامل  کننده بیترغعوامل  ی،ا مطالعهدر  شود یمپیشنهاد 

 .شودبه تفکیک از لحاظ کمی شناسایی و بازنمایی 
که  19-برای زنان مبتال و غیرمبتال به کووید نظارتی یها ستمیسایجاد  برایتمهیداتی  شود یمپیشنهاد 

طور خاص  تا این افراد به ن بهداشتی و درمانی کشور درنظر گرفته شودقصد بارداری دارند، از سوی مسئوال
 گیرند.بدرمانی دوران بارداری و قبل از بارداری قرار  یها یریگیپو  نظر  تحت

 19-کووید ۀواکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان به فرزندآوری در دور بارۀبا توجه به کمبود پژوهش در
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اجرای مجدد پژوهش توسط همین کامل )این پژوهش به سه صورت تکرار شود: تکرار  شود یمپیشنهاد 
تکرار  همین روند پژوهشی( و اجرای مجدد پژوهش با پژوهشگران دیگر باپژوهشگران(، تکرار حقیقی )

 دیگر(. یاجرای مجدد پژوهش در جمعیت) مند نظام

 مالحظات اخالقی
ها  طور آگاهانه و با رضایت شخصی در مطالعه شرکت کردند و از آن به شوندگان مصاحبهدر این پژوهش، تمام 

و رعایت اصل رازداری، اطالعات  کنندگان شرکتدر جهت رعایت حقوق  همچنینکتبی اخذ شد.  ۀنام تیرضا
امکان  که یطور به ؛نیز به شکل ناشناس انجام شد ها لیتحلخانوادگی ثبت و ضبط و  افراد بدون اخذ نام و نام

 بازگشت به افراد از طریق اطالعات میسر نبود.

 منابع
 .علم: تهران. عمل تا هینظر از یفیک پژوهش(. 1391خ. ) ،یابوالمعال

و عوامال ماؤثر بار آن در     یباارور  شیافزا زانیم ی(. بررس1390ز. ) زاده، شیا.، و درو پوش، اهیم.، ارجمند س ده، یبیاد
 .81-98 ،(4)1. رانیا یاجتماع ۀمطالعات توسع یۀنشر. مشکیکرد ساکن اند ۀفیطا انیم
جاوان.   پژوهاان داناش  و محققان یروان بهداشت یارتقا و یدرون تیامن احساس تیتقو ضرورت(. 1385. )ع. غ افروز،

 .رانیا تهران،، 1385خرداد  4و  3. انیدانشجو یروان بهداشت یسراسر ناریسم نیسوم
 محمدرضا رضازاده. تهران: دانشگاه الزهرا. ۀترجم .تیمیصم یبهبودبخش شیافزا(. 1388، د. )یباگاروز

ترس از  ۀپرسشنام یسنجروان یها یژگیو ی(. بررس1398م. ) کتا،یپ.، بزرگر، م.، و آزاد نژاد، یاریص.، اسفند ،یدریح
-192 ،(3)37. یپزشک نظام سازمان ۀمجل. نیزوج نیمدت زمان ازدواج با آن در ب ۀرابط و یباردار از قبل مانیزا

185. 
 یلیتحصا  شارفت یو پ یبار رواباط خاانوادگ    نیآماوزش مانظم باه والاد     ری(. تأث1387ا. ) ،یپ.، و احمد زاده، یشماع

-186 ،(18 و 17)22. یدرس یزیر برنامه در پژوهش ۀمجلشهرستان فالورجان.  ۀآموزان دختر مقطع متوسط دانش
165. 

معلماان از   ۀسات یادراکاات و تجاارب ز   یی(. بازنماا 1394م. ) کتاا، ی ین.، و شکوه ،یک.، بازرگان، ع.، صادق ،یصالح
 و یریا گ مطالعاات انادازه   ۀفصلنام. ییدر مدارس ابتدا یفیتوص یابیبرنامه ارزش یاز اجرا یناش یاحتمال یها بیآس

 .59-99 ،(9)5. یآموزش یابیارزش
 دگاهیاز د ی(. فرزندآور1395ع. ) ،یا.، و منتظر ،یع. ا.، هاشم ،یزیمهر یم.، حائر ،یم.، مطلق، م. ا.، اسالم ،یطاووس

 .663-668 ،(6)15. شیپا یۀنشر. لیو عدم تما لیتما لی: دالیشهروندان تهران
 یاتیا و عمل یمفهاوم  فیا (. تعر1391م. ) الکاه،  یم.، و اکبار  راد، یا.، ناصر ،یگوشک یف.، شمس ،یزیم.، عز ،یعباس

 .11-44 ،(20)6. یپزشک اخالق ۀمجل. یشناخت روش ۀمطالع کی: یسالمت معنو
 ،(4)2. جامعاه  و زن یۀنشار . یبارور به شیگرا و یفرهنگ شدن یجهان ۀرابط ۀ(. مطالع1392ل. ) ان،یح.، و پرن ت،یعنا

136-109. 
 یاقتصااد -یاجتمااع  تیزنان برحسب موقع یبارور راتییتغ ی(. بررس1393ح. ) ،یع.، راد، ف.، و ثواب ،ییاردها یقاسم
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 .125-162 ،(64)16. زنان یراهبرد مطالعات ۀمجل. نیزوج
 ۀ. فصالنام یازدواج و فرزنادآور  نیبا  ۀعوامل ماؤثر بار فاصال    ی(. بررس1392خ. ) ،یم.، و توسل ان،یقتیح.، حق کشاورز،

 .111-136 ،(2)24. یکاربرد یشناس جامعه
زنان متأهل شاهر   یزندگ تیفیک یبا چگونگ یعملکرد یاجتماع تیحما ۀ(. رابط1393س.، و خداپرست، ز. ) ،یگروس

 .104-127 ،(2) 8 .رانیا یاجتماع مطالعات ۀمجل. مانیکرمان پس از زا
. یزنادگ  یزا تانش  یدادهایا (. ارتباط وزن کم تولد باا رو 1386ف. ) ،ینیش.، و حس ،یز.، صفو پور، ینیط.، ع ،یگنج

 .19-24 ،(3)11. نیقزو یپزشک علوم دانشگاه یعلم ۀمجل
 شناسان. جامعه. تهران: یفیک یشناس ، منطق و طرح روش1ضد روش  ،یفیک قیتحق روش(. 1390ا. ) محمدپور،
باا   یا مطالعاه  یو دانشاگاه  یدر مراکز علم یعلم ییاینشاط و پو یشناس بی(. آس1394ک. ) ،یز.، و صالح محمدزاده،

 .1-25 ،(11)3. کالن و یراهبرد یها استیس ۀفصلنام. یدارشناسیپد کردیرو
 .سمت: تهران. یفیک پژوهش یعمل یراهنما(. 1385ح. ع. ) هومن،
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