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Abstract
The present study was conducted to investigate the
چکیده
factors affecting women's perception of fertility during
پژوهش حاضر ،با هدف واکاوی عوامل مؤثر در ادراکات زنان به the Covid-19 pandemic. The research method is
فرزندآوری در دورۀ کووید 19-به انجام رسید .روش پژوهش مطالعۀ qualitative and has a descriptive phenomenological
approach. The statistical population of the study is 30حاضر کیفی است و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده استyear-old mothers with one child and at least a .
جامعۀ آماری این پژوهش ،مادران سیساله ،دارای یک فرزند و حداقل bachelor's degree during the period from June 21,
تحصیالت کارشناسی است که در بازۀ زمانی  1تیر  1399تا  15آبان 2020 to November 5, 2020 in Tehran. 20 mothers were
 1399در شهر تهران مطالعه شدند .نمونۀ پژوهش نیز  20نفر از selected by purposive sampling according to the
criterion type. The data of this study were analyzed
مادرانی است که به روش نمونهگیری هدفمند از نوع مالکی انتخاب based on the mothers' lived experiences and by
شدند .دادههای این پژوهش با تکیه بر تجارب زیستۀ مادران و با conducting a semi-structured interview about the
انجام مصاحبۀ نیمهساختاریافته دربارۀ ادراک زنان به فرزندآوری در women's perceptions of fertility during the Covid-19
period. For the validity and formality of the interview
دورۀ کووید 19-واکاوی شد .برای بررسی روایی صوری پرسشهای questions, the professors of the Department of
مصاحبه نیز با استادان گروه روانشناسی و صاحبنظران حوزۀ Psychology and experts in the field of qualitative
پژوهشهای کیفی مشورت صورت گرفت .سپس تمامی دادههای research were consulted. Then all data were analyzed
بهدستآمده با استفاده از روش هفتمرحلهای کالیزی و نرمافزار using Colaizzi's seven-step method and MAXODA
version 12 software. The results of the present study
 MAXODAنسخۀ  12تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهش حاضر در are provided in 8 main themes, disease risks with 3
هشت بنمایۀ اصلی ،خطرات ابتال به بیماری با سه بنمایه ،استرس با subthemes, stress with 6 subthemes, desire for
شش بنمایه ،تمایل به بارداری با سه بنمایه ،شرایط اقتصادی با سه pregnancy with 3 subthemes, economic conditions
بنمایه ،امنیت روانی با چهار بنمایه ،بهبود روابط خانواده با هشت with 3 subthemes, psychological security with 4
subthemes, improvement of family relations with 8
بنمایه ،تحقیق و مطالعه با دو بنمایه و آیندهنگری با پنج بنمایه subthemes, research and study with 2 subthemes, and
بهدست آمد؛ درنتیجه بهدلیل افزایش آگاهی عمومی از اهمیت دوران foresight is obtained with 5 subthemes. As a result,
بارداری ،بیشتر زنان ترجیح دادند تا با برنامهریزی برای بارداری اقدام due to the increasing public awareness of the
کنند؛ بنابراین پرداختن به عوامل مربوط به ادراک زنان به فرزندآوری importance of pregnancy, most women prefer to plan
their pregnancy. Therefore, addressing the factors
در دوران پرمخاطرۀ کووید 19-میتواند به آگاهی جامع مادران و related to women's perception of fertility in the high-
risk period of Covid-19 may lead to comprehensive
بارداری ایمن بینجامد.
maternal awareness and safe pregnancy.
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مقدمه
خانواده همواره یکی از نهادهای مهم اجتماعی است و یکی از کارکردهای مهم آن فرزندآوری است .باروری
بهمنزلۀ مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت موجب شده است مطالعات مرتبط به باروری و عوامل مؤثر بر
آن ،جایگاه ویژهای را در مطالعات حوزۀ سالمت و جمعیتشناختی به خود اختصاص دهد .نتایج بررسیها
نشان میدهد امروزه تحوالت باروری و تغییر در نگرش به فرزندآوری ،برخالف آنچه در گذشته تصور میشد،
تنها ناشی از مسائل اقتصادی نیست و در کنار این عامل ،عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز دخالت دارند
1
(کشاورز ،حقیقتیان و توسلی .)1392 ،شیوع کووید 19-یکی از عوامل مهمی است که پیامدهای گستردهای
بر زندگی اجتماعی دارد .برخی از این پیامدها را میتوان در حال حاضر مشاهده کرد ،اما برخی دیگر در آینده
نزدیک روی میدهد .باروری به دستۀ دوم تعلق دارد؛ زیرا محققان جمعیتشناسی پیشبینی میکنند که
حداقل  9ماه از ابتدای شیوع همهگیر نیاز است تا تأثیر آن بر باروری مشخص شود (استون)2020 ،؛ درنتیجه
اثرات این ویروس تا مدتها بر ساختار جمعیت مؤثر خواهد بود .ویروس کووید 19-از نشانگان حاد تنفسی
دو 2ناشی میشود و تب ،سرفه خشک و خستگی از عالئم اصلی ابتال به آن است .برخی بیماران نیز ممکن
است با عالئم دیگری مانند درد و کوفتگی ،گرفتگی بینی ،سردرد ،التهاب غشای چشم ،اسهال ،ازدستدادن
حس بویایی یا چشایی ،خارش پوستی و تغییر رنگ انگشتان دست یا پا مواجه باشند .براساس پیشبینی
3
سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری همچنان در حال افزایش است و این بیماری تا سال  2030به
سومین علت مرگ در جهان تبدیل میشود (سازمان بهداشت جهانی.)2020 ،
در موارد شیوع بیماریهای همهگیر ،مکانیسمهای زیستی و رفتاری به تغییر شکل باروری منجر
میشوند .مکانیسمهای زیستی به شرایط جسمانی اطالق میشود که مانع بارداری میشود یا به مرگ نوزاد
هنگام تولد یا مرگ مادر میانجامد .زنان باردار بهدلیل تغییرات زیستی دوران بارداری ،بیشتر در معرض خطر
ابتال به کووید 19-هستند (هولشو و همکاران .)2020 ،زنان در دوران بارداری بهدلیل ضعف سیستم ایمنی
بدن و تغییرات زیستی ،مستعد ابتال به بیماریهای تنفسی و ذاتالریه هستند که ممکن است در مقایسه با
جمعیت عمومی ،آنها را بیشتر مستعد ابتال به عفونت این ویروس کند؛ بهویژه اگر آنها یک بیماری مزمن یا
زمینهای نیز داشته باشند (کیائو .)2020 ،تحقیقاتی که طی ماههای اخیر دربارۀ نقش کووید 19-در بارداری
زنان صورت گرفته ،به عوارض جسمانی ناشی از ابتال مادر باردار به کووید 19-پرداخته است .چن و همکاران
( )2020در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  78درصد مادران در زمان بستری و  67درصد بعد از
زایمان دچار تب بودند و  56درصد کاهش لنفوسیتها در خون را تجربه کردند ،اما هیچ موردی از مرگ در
اثر ویروس کووید 19-مشاهده نشده است .در مطالعۀ لئو و همکاران ( )2020نیز اولین عالمت در مادران
باردار ،تب یا سرفه بود و یک مورد نیز اسهال ثبت شد .همچنین ژو و همکاران ( )2020در مطالعۀ خود
1. Covid-19
)2. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS
)3. World Health Organization (WHO
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دریافتند که شایعترین عالمت آن تب بوده است؛ بنابراین تظاهرات شدید بیماری کووید 19-در زنان باردار
شامل تب ،سرفه و درد عضالنی است؛ درنتیجه با تشخیص و مداخله بهموقع بیماری در زنان باردار مبتال به
کووید 19-میتوان احتمال بروز عوارض زایمان مانند ازدستدادن جنین ،تأخیر رشد جنین و زایمان زودرس
را کاهش داد و نتایج بارداری را بهبود بخشید (چن و همکاران.)2020 ،
2
1
کووید 19-عالوهبر مکانیسمهای زیستی باروری  ،بر مکانیسمهای رفتاری از جمله وضعیت سالمتی،
فاصلهگذاری اجتماعی و بحران اقتصادی نیز مؤثر است (استون .)2020 ،مکانیسمهای رفتاری مبتنی بر
تصمیم زوجین است که بارداری را به تعویق بیندازند یا از روشهای بارداری جایگزین استفاده کنند .تعویق
بارداری در شرایطی صورت میگیرد که مرگومیر در میان کودکان بیشتر باشد (بوبرگ فازلیک ،آیوتس،
کارلسون و نیلسون )2021 ،یا هنگامیکه افراد بهدلیل اضطراب و پریشانی ذهنی ناشی از ترس از بیماری
خود یا همسر خود تصمیم بگیرند که بارداری را به تعویق بیندازند؛ زیرا سیستمهای بهداشتی در دنیا به موارد
مبتال به کووید 19-اهمیت میدهند و به سایر شرایط بهداشتی ،رسیدگی زیادی نمیشود (هال و همکاران،
2020؛ ویرا ،فرانکو ،رسترپو و آبل.)2020 ،
تعامالت اجتماعی مجازی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی نمیتواند تماس بینفردی را بهطور کامل
جایگزین کند .همانطور که در وضعیت بیماریهای همهگیر در گذشته نیز اتفاق افتاده است ،این مسئله
تأثیری منفی بر اهداف باروری در میانمدت دارد (بوبرگ فازلیک و همکاران .)2021 ،عالوهبراین ،بار روانی
حاصل از قرنطینگی 3و اطمیناننداشتن از آینده ،تأثیراتی منفی بر باروری دارد .در موارد بحران ،کاهش
کیفیت روابط میان زوجین بهدلیل اضطراب و آسیبهای روانی ،احتمال انحالل رابطه زوجین را افزایش
میدهد و درنتیجه باروری کاهش مییابد (کمپبل .)2020 ،از سوی دیگر انزوا و درخانهماندن فرصتی برای
گذراندن اوقات بیشتر با همسر فراهم میکند و افزایش کیفیت روابط به تشویق افراد برای گسترش خانواده
منجر میشود (احمن ،بوهجی و فردان .)2020 ،با این حال ،بحران اقتصادی ناشی از شیوع همهگیر بیماری و
تعطیلی بسیاری از مشاغل ،سبب اجتناب زوجین از باردارشدن در چنین شرایطی میشود (بین و همکاران،
 .)2020نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که از  30آپریل تا  6می سال  2020به بررسی نگرش زنان به بارداری
پرداخت ،نشان میدهد بیش از  40درصد زنان بهدلیل شیوع ویروس کووید 19-برنامههای خود را دربارۀ
زمان باروری یا چند فرزند داشتن تغییر دادند .یکسوم از زنان شرکتکننده نیز تصمیم گرفتند پس از اتمام
دوره بحران باردار شوند یا بهدلیل شیوع ویروس و مشکالتی که طی این دوران متحمل شدند ،فرزند کمتری
داشته باشند (لیندبرگ ،واندووس ،مولر و کرشتاین.)2020 ،
با توجه به اینکه در زنان باردار بهدلیل ضعف سیستم ایمنی و تغییرات فیزیولوژیک سیستم تنفسی ،تحمل

1. biological mechanisms of fertility
2. behavioral mechanisms
3. quarantine
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آنان به کمبود اکسیژن 1کاهش مییابد و انتظار میرود بیشتر مستعد ابتال به کووید 19-قرار بگیرند (کیائو،
 ،)2020تمرکز بیشتر مطالعات بر اثرات جسمانی ناشی از کووید 19-بر بارداری بوده و نقش عوامل
روانشناختی ناشی از ویروس کووید 19-بر بارداری و فرزندآوری کمتر مدنظر قرار گرفته است؛ درحالیکه
توجه به مدیریت استرس و اضطراب ناشی از این ویروس در دوران بارداری اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا افزایش
عوامل استرسزا در دوران بارداری میتواند به عوارضی مانند زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد
بینجامد (کیائو)2020 ،؛ درنتیجه با توجه به عوارض یادشده ،بیشتر والدین ترجیح میدهند بارداری خود را به
تأخیر بیندازند؛ چراکه در موارد همهگیر تمرکز سیستمهای بهداشتی بر کنترل شیوع بیماری است و به سایر
موارد بهداشتی و گروههای نیازمند خدمات درمانی ،توجه چندانی نمیشود (هال و همکاران2020 ،؛ ویرا،
فرانکو ،رسترپو و آبل)2020 ،؛ از اینرو در پژوهش حاضر با طرح پرسشهایی دربارۀ تفکر درمورد وجود
فرزند در دورۀ کووید ،19-بررسی چرایی آن و شناسایی نگرش خانوادهها به فرزندآوری ،عوامل مؤثر واکاوی
و درنهایت پرسشهای تکمیلی دربارۀ نقش کووید 19-در راستای استحکام خانواده و روابط زوجین مطرح
شد تا بهدنبال پاسخگویی به همۀ پرسشها و درنتیجه شناسایی و مطالعۀ عوامل مؤثر ،گامی بنیادین برای
افزایش آگاهی زنان به بارداری ایمن و سالم و درنتیجه فرزندپروری مسئوالنه برداشته شود.

روش پژوهش
برای شناسایی عوامل مؤثر در ادراک به فرزندآوری در دورۀ کووید ،19-با توجه به نبود مطالعات در حوزۀ
فرزندآوری در دوران شیوع این ویروس ،رویکرد اکتشافی برای کشف تمامی عوامل مؤثر در این زمینه
درپیش گرفته شد .پژوهش حاضر ،با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی انجام شده و با بهرهگیری
از تجارب زیستۀ مادران ،عوامل مؤثر در نگرش به فرزندآوری را کشف کرده است .در این پژوهش ،پژوهشگر
دیدگاه مادران دربارۀ فرزندآوری را شناسایی کرده و بهدنبال توصیف و تبیین دادهها بدون اعمال استنباطهای
شخصی پژوهشگران است و تنها استفاده از روایتهای مشارکتکنندگان مورد توجه بوده است؛ بنابراین این
مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است .جامعۀ آماری این پژوهش ،مادران سیساله ،دارای
یک فرزند و حداقل تحصیالت کارشناسی است که در بازۀ زمانی  1تیر  1399تا  15آبان  1399در شهر
تهران مطالعه شدند .روش انتخاب شرکتکنندگان در پژوهشهای کیفی از نوع هدفمند و تعداد آن نیز به
سطح اشباع نظری پرسشهای تحقیق بستگی دارد .محققان در این پژوهش بهصورت نمونهگیری هدفمند از
نوع مالکی با آن دسته از شرکتکنندگانی که مالکهای الزم را داشتند ،مصاحبه کردند که درمجموع با 20
نفر از مادران مصاحبه انجام شد .در جدول  1ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان در پژوهش آمده است.

1. hypoxia
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جدول  .1ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان در پژوهش
شرکتکننده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سن
35
36
37
35
34
33
37
31
35
33

تحصیالت
لیسانس
لیسانس
لیسانس
لیسانس
لیسانس
لیسانس
پزشک متخصص
لیسانس
لیسانس
لیسانس

شرکتکننده
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

سن
33
32
36
30
32
35
36
34
32
39

تحصیالت
فوقلیسانس
لیسانس
دکتری
لیسانس
لیسانس
فوقلیسانس
لیسانس
لیسانس
لیسانس
داروساز

بهمنظور شناسایی مالکهای ادراک به فرزندآوری مادران ،از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شد.
بهمنظور مطالعۀ روایی و صوری پرسشهای مصاحبه ،با استادان گروه روانشناسی و صاحبنظران حوزۀ
پژوهشهای کیفی مشورت شد .در مصاحبۀ پانزدهم اشباع نظری دادهها بهدست آمد ،اما برای اطمینان تا
مصاحبه بیستم ادامه یافت و کد جدیدی استخراج نشد .اشباع نظری زمانی اتفاق میافتد که محقق نتیجه
بگیرد در مرحلهای از کار به مفاهیم و پاسخهای مشابه دست مییابد و مفاهیم جدیدی حاصل نمیشود .به
عبارت دیگر ،سطح اشباع دادهها به مرحلهای از گردآوری دادهها اطالق میشود که پاسخهای دادهشده به
سؤاالت تحقیق یا مصاحبههای انجامشده کافی بهنظر برسند؛ چراکه دادههای گردآوریشده از طریق
مصاحبه ،مشابه و تکراری میشوند (محمدپور .)1390 ،سپس متن مصاحبهها کلمه به کلمه پیادهسازی و
دستنویس شد .پس از آن ،اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها به روش هفتمرحلهای کالیزی)1997( 1
تحلیل شد .بدینترتیب ،همۀ توصیفهای ارائهشده توسط شرکتکننده در مصاحبه که پروتکل نام دارد،
خوانده شد تا پژوهشگر با آن سازگار شود .سپس عبارات و کلمات کلیدی که ارتباط مستقیمی با پدیدۀ مورد
مطالعه داشت ،استخراج شد که این مرحله «استخراج جمالت مهم» 2نامگذاری شده است .در این مرحله که
«فرمولهکردن معانی» 3نام دارد ،به معنای هریک از جمالت مهم پی برده شد .در ادامه ،مراحل فوق برای هر
پروتکل تکرار شد و معانی فرمولهشده و مرتبط با هم در خوشههایی از موضوعات اصلی قرار گرفت و نتایج
در قالب یک توصیف جامع از موضوع مورد پژوهش تلفیق شد .در مرحلۀ بعد ،توصیف جامع پدیدۀ مورد
مطالعه بهصورت بیانیهای روشن و صریح از ساختار اساسی پدیدۀ مورد مطالعه فرموله شد که «ساختار ذاتی

1. colaizzi
2. extract important sentences
3. formulate meanings
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پدیده» 1نام گرفت .درنهایت نیز برای اعتباریابی یافتهها ،بار دیگر به شرکتکنندگان رجوع شد (کالیزی،
 1997به نقل از محمدزاده و صالحی.)1394 ،
اعتبار بخشی یافتهها

ساختار ذاتی پدیدهها

تلفیق دادهها

تمها (موضوعات اصلی)

فرمولهکردن معانی

استخراج جمالت مهم

خواندن پروتکل

شکل  .1مراحل تحلیل دادهها
منبع :محمدزاده و صالحی1394 ،

روششناسان کیفی بهجای استفاده از واژۀ پایایی 2و روایی 3کمی ،از مالک اعتمادپذیری یا قابلیت
اعتماد 4برای ارزیابی کیفیت نتایج تحقیق کیفی استفاده میکنند .قابلیت اعتماد میزانی است که میتوان به
نتایج یک تحقیق کیفی اتکا و اعتماد کرد (صالحی ،بازرگان ،صادقی و شکوهی یکتا .)1394 ،برای تأمین
اعتمادپذیری از روش گوبا و لینکلن ( )1982استفاده شد .این دو محقق ،چهار مالک باورپذیری،5
اعتمادپذیری ،6تأییدپذیری 7و قابلیت انتقال 8را برای بررسی اعتماد معرفی کردهاند .باورپذیری با قابلباور
بودن پژوهش ارتباط دارد .باورپذیری را استداللها و فرایندهای ضروری برای اعتماد به نتیجۀ تحقیق
میدانند (ابوالمعالی .)1391 ،در این پژوهش ،بهمنظور باورپذیری دادهها ،از چهار روش ممیزی بیرونی،9
بازبینی نتایج توسط اطالعرسانها ،10چندسویهسازی 11و درگیری طوالنیمدت 12استفاده شد.

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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چندسویهسازی
در چندسویهسازی ،محقق عالوه بر شناسایی ادراک مادران با کارشناسان نیز مصاحبه انجام داد .دادههای
بهدستآمده از هر گروه مطابق با صحبتهای گروه دیگر بود .درواقع صحت اطالعات از چند جنبه بررسی
شد.
ممیزی بیرونی
در روش ممیزی بیرونی ،فردی که به روش کار ما نظارت دارد ،روش کار را بازبینی میکند.
روش کنترل مداوم
در ثبت دادههای بخش کیفی ،تالش محققان بر این بود که فرایند تحقیق با جزئیات دقیق ثبت شود .در این
پژوهش از روش کنترل مداوم استفاده شده است تا روایی درونی یافتهها محقق شود.
بازبینی نتایج
در بازبینی و بررسی صحت اطالعات بهدستآمده ،بهمنظور اعتباربخشی به دادههای کیفی و اطمینان از
موثقبودن دادهها ،یافتههای بهدستآمده به شرکتکنندگان در پژوهش ارائه و تأیید شد.
درگیری طوالنیمدت
محققان زمانی طوالنیمدت (حدود پنج ماه) به بررسی موضوع پژوهش پرداختند (صالحی و همکاران،
.)1394
اعتمادپذیری یا صحت دادهها ،بیشتر به غنای دادهها ،انسجام آنها و توانایی تحلیل پژوهشگر بستگی
دارد .اعتمادپذیری به وسعت تأیید تفسیر پژوهشگر توسط افراد دیگر اشاره دارد؛ یعنی به این سؤال پاسخ
میدهد که آیا افراد دیگر غیر از پژوهشگر ،تفسیر و نتیجهگیری او را تأیید میکنند (کینگ و هوراس2010 ،1
به نقل از ابوالمعالی .)1391 ،در این پژوهش ،بهمنظور افزایش اعتمادپذیری و صحت دادهها ،از سه استاد آشنا
به ماهیت مسئله پژوهش کمک گرفته شد تا به بررسی و میزان باورپذیری تفسیرهای پژوهشگر بپردازد.
به منظور ارزشیابی اتکاپذیری ،الزم است پژوهشگر مدارک کافی مرتبط با پدیدۀ مورد مطالعه را در اختیار
داشته باشد و بهطور مشروح و دقیق ،رویههای مورد مطالعه ،زمینه و شرایط پژوهش را توصیف کند (هومن،
 .)1385در پژوهش حاضر نیز سعی شد با تهیۀ مدارک کافی دربارۀ پدیدۀ مورد مطالعه ،بهطور دقیق رویههای
مورد مطالعه ،زمینه و شرایط پژوهش توصیف شود.

یافتهها
با تکیه بر نکات استخراجشده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و یافتههای بینالمللی ،پیامدهای کووید 19-بر
1. king & horrocks
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ادراکات زنان به فرزندآوری واکاوی شد .درمجموع ،هشت بنمایه 1اصلی بهدست آمد که برای هر بنمایه نیز
تعدادی بنمایه تقسیمبندی شد .درواقع تحلیل عمیق مصاحبۀ مشارکتکنندگان ،به استخراج هشت بنمایۀ
اصلی شامل «خطرات ابتال به بیماری ،استرس ،تمایل به بارداری ،شرایط اقتصادی ،امنیت روانی ،بهبود
روابط خانواده ،تحقیق و مطالعه و آیندهنگری» منتج شد (شکل  .)2از میان بنمایههای اصلی استخراجشده،
تعدادی از بنمایهها از عوامل ترغیبکننده و تعدادی از بنمایههای اصلی نیز از عوامل بازدارندۀ فرزندآوری
در دورۀ کووید 19-محسوب میشوند .بنمایههای اصلی «تمایل به بارداری و بهبود روابط خانواده» از عوامل
ترغیبکننده و بنمایههای اصلی «خطرات ابتال به بیماری ،استرس ،شرایط اقتصادی ،امنیت روانی ،تحقیق و
مطالعه و آیندهنگری» نیز از عوامل بازدارندۀ فرزندآوری در دورۀ کووید 19-هستند.

بنمایۀ اصلی  :1خطرات ابتال به بیماری
بهنظر میرسد اضطراب از ابتال به کووید 19-بیشتر بهدلیل ناشناختهبودن و ایجاد ابهام شناختی در افراد
دربارۀ این ویروس است .ترس از ناشناختهها ،همواره برای بشر اضطرابزا بوده است و سبب میشود ادراک
ایمنی در انسان کاهش یابد .در این پژوهش ،منظور از خطرات ابتال به بیماری ،نگرانی مادران باردار از ابتال
به بیماری برای خود و خانواده است .بنمایۀ اصلی خطرات ابتال به بیماری در پژوهش حاضر را میتوان در
سه بنمایه دستهبندی کرد:
شرایط نامطلوب دوره
بیماری کووید 19-از ویژگی منحصربهفردی برخوردار است؛ زیرا بهدلیل سرایت بسیار باال در طول کمتر از
چند ماه با ایجاد وضعیتی همهگیر ،همۀ کشورهای جهان را آلوده کرده است (لئو ،نا و بی2020 ،؛ ژاو و چن،
 .)2020یکی از مادران دربارۀ نگرانی از شرایط خاص این دوره میگوید« :االن بهخاطر وجود کرونا اصالً این
کار رو نمیکنم و باردار نمیشم».
خطرات ابتال به بیماری برای همۀ اعضای خانواده
بیشتر پژوهشها بر اضطراب افراد بیمار تمرکز دارند ،اما واقعیت این است که در زمان همهگیری یک بیماری
مانند کووید ،19-ترس از ابتال به بیماری برای خود و عزیزان و ترس از مرگ ،در کنار آشفتگی فعالیتهای
روزمره موجب میشود افراد سالم نیز به اضطراب بیماری دچار شوند (فیشهوف .)2020 ،با توجه به نگرانی
مادران از این مورد ،یکی از مصاحبهکنندگان میگوید« :عزیزی که دوستش داشته باشی ،از بین بره بر اثر
این اتفاق .این خب خیلی واقعاً اذیت میکنه».

1. factor
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خطرات ناشی از رفتوآمد
شیوع کووید 19-یکی از عوامل مهمی است که میتواند سبب افزایش سطح اضطراب و استرس در زنان
باردار شود .برخی مادران باردار بهدلیل ترس از ابتال به کووید 19-ممکن است برای پیگیری وضیعت خود و
جنین به متخصص مربوط مراجعه نکنند .همچنین برخی مادران باردار پس از زایمان نگران فرزندان خود
برای غربالگری و واکسیناسیون در شرایط شیوع بیماری کووید 19-هستند (فکاری و سیمبار .)2020 ،دیدگاه
یکی از مادران دربارۀ خطرات ناشی از رفتوآمد به بیمارستان در این دوره بدین شرح است« :رفتوآمد به
بیمارستان کلی ریسک داره».

بنمایۀ اصلی  :2استرس
استرس را میتوان واکنشهای روانی ،جسمانی ،هیجانی و رفتاری انسان به هر تهدید یا فشار ادراکشدۀ
درونی یا محیطی دانست (دنلی و همکاران .)2016 ،مفهوم استرس در این پژوهش به واکنش مادران به
باردارشدن و فرزندآوری در دوران پرتنش کووید 19-اطالق میشود .بنمایۀ اصلی استرس در پژوهش حاضر
را میتوان در  9بنمایه دستهبندی کرد:
داشتن استرس
استرس در نتیجۀ تحریک سیستم عصبی خودکار ،بهویژه سیستم عصبی سمپاتیک به موقعیتی منجر میشود
که کنترل داخلی و خارجی بدن را تضعیف و عملکرد طبیعی بدن را مختل میکند و درنهایت سبب ایجاد
اضطراب در فرد میشود (کاسونرد ،اوکن و نتلز .)2007 ،وقایع استرسزای کنترلنشدنی سبب ایجاد برخی
احساسات منفی و ناامیدی در فرد میشود و درنتیجه خطر ابتالی فرد برای بروز رفتارهای مشکلساز افزایش
مییابد (مایا ،لورنس ،هیدالگو ،جیمنز .)2018 ،داشتن استرس در این دوران امری بسیار طبیعی است .گفتۀ
یکی از مصاحبهشوندگان نیز تأییدکنندۀ این موضوع است« :استرس این دوران».
استرس بیمارشدن
تقریباً همه افراد تا حدودی با اضطراب سالمتی مواجه میشوند ،اما وقتی این امر بیشازحد باشد ،میتواند
مضر باشد .سطوح باالیی از اضطراب سالمتی با تفاسیر نادرست و فاجعهبار از احساسات و تغییرات بدنی،
باورهای ناکارآمد دربارۀ سالمت و رفتارهای مقابلهای ناسازگار مشخص میشود (آسموندسون و تیلور،
 .)2020یکی از مادران در این باره میگوید« :کرونا بگیره مادر و از این اتفاقات ،ممکنه هیچوقت خودشونو
نبخشن دیگه».
تأثیر استرس بر جنین
زنان در دوران بارداری خود با درجاتی از استرس مواجه میشوند .استرس مادر با سطح باالی هورمونهای
استرس در جریان خون جنین ارتباط دارد .این هورمونها بهطور مستقیم بر شبکۀ عصبی اثر میگذارند و
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فشارخون ،ضربات قلب و سطح فعالیت را باال میبرند .در مادران مبتال به سطح اضطراب باال ،احتمال داشتن
کودکانی بیشفعال ،تحریکپذیر و کموزن در مقایسه با مادران دارای سطح اضطراب پایین بیشتر است
(عباسی ،عزیزی ،شمسی گوشکی ،ناصریراد و اکبریالکه .)1391 ،نظر یکی از مادران بدینشرح است:
«تمام این ترس و دلهرهها رو جنین تأثیرگذار میشه».
وجود ترس از بارداری در کرونا
شیوع بیماری کووید 19-یکی از عواملی است که میتواند سبب افزایش سطح اضطراب و استرس در زنان
باردار شود .براساس یافتههای مطالعات ،افزایش سطح نگرانی و استرس در دوران بارداری سبب زایمان
زودرس ،تولد نوزاد کموزن و حتی کسب نمرۀ آپگار پایین شود .طرح فاصلهگذاری اجتماعی و برخی
محدودیتهای تردد از اصلیترین دالیلی است که میزان اضطراب و نگرانی را در بیشتر مادران باردار در دورۀ
کووید 19-افزایش میدهد (فکاری و سیمبار .)2020 ،یکی از مادران دربارۀ ترس از بارداری در این دوران
میگوید« :من خیلی میترسم که به بچهدارشدن دوباره با این اوضاع بیماری فکر کنم».
ترس از بارداری
ترس از بارداری میتواند حاصل تجربههای ناخوشایند زایمان باشد .بهدنیاآوردن فرزند ،یکی از زیباترین
تجربههایی است که بدن انسان با آن مواجه میشود و اینکه چرا برخی زنان دربارۀ بارداری دچار اضطراب و
نگرانی میشوند ،قابلدرک است ،اما این نگرانی و اضطراب برای زنان دچار توکوفوبیا( 1ترس شدید
پاتولوژیک از بارداری) میتواند فلجکننده و ویرانگر باشد .برآورد شده است  0/1زنانی که از بارداری اجتناب
میکنند ،ترس عمیقی از بارداری دارند (حیدری ،اسفندیارینژاد ،برزگر و آزادیکتا .)1398 ،یکی از مادران در
این باره میگوید« :با این همه استرس سالمتی و رفتوآمد به بیمارستان ،خیلی میترسم به بچهدارشدن
دوباره فکر کنم».
شرایط خاص بارداری
بهنظر میرسد زنان باردار ممکن است نگرانیهای شدیدی دربارۀ نارساییهای دورۀ جنینی ،نگرانی دربارۀ
درد و تغییر در زندگی شخصی را در دوران بارداری تجربه کنند .با توجه به شرایط خاص دوران بارداری نظر
یکی از شرکتکنندگان بدینصورت است« :از نظر جسمی اول باید توان داشته باشی».

بنمایۀ اصلی  :3تمایل به بارداری
تمایل به باروری به معنای گرایش و تمایل به داشتن فرزند از نظر اجتماعی و بیولوژیکی در میان
خانوادههاست (عنایت و پرنیان .)1392 ،در نگاهی کالن ،عوامل مؤثر بر باروری از فرهنگ جامعه ،عوامل
1. tokophobia
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محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و مذهبی تأثیر میپذیرد .در سطح خرد نیز انگیزههای شخصی ،سلیقهها
و نگرشهای فردی بر رفتارهای باروری تأثیر میگذارد (ادیبیده ،ارجمند سیاهپوش و درویشزاده .)1390 ،در
این پژوهش ،بنمایۀ اصلی تمایل به بارداری در سه بنمایه تقسیمبندی شده است:
تمایل به بارداری
با توجه به وجود استرس در این دوران ،تمایل به داشتن فرزند و بارداری تحت تأثیر قرار گرفته است و یکی
از مصاحبهشوندگان در این باره میگوید« :همیشه صحبتش هست با همسرم».
فکرکردن دربارۀ وجود فرزند
برخی مطالعات نشان دادهاند فرزندآوری عقالنی نیست و پدیدهای احساسی و عاطفی است ،اما درمقابل،
مطالعات متعددی بر عقالنیبودن فرزندآوری صحه میگذارند .در مطالعۀ طاووسی و همکاران (،)1395
مهم ترین علل تمایل به فرزندآوری ،موقعیت اجتماعی و فرهنگی و نیز تمایالت ذاتی هر فرد به داشتن نقش
مادری و پدری گزارش شده است .یکی از مادران در این باره میگوید« :من بعد از این شرایط اگه قرار بود
تصمیم به بچهدارشدن بگیرم 100 ،درصد خیلی روش فکر میکردم و به احتمال خیلی زیاد اصالً دیگه
بچهدار نمیشدم».
جلوگیری از بارداری در این دوران
یکی از کنشهای مهم و مطرح در حوزۀ خانواده ،کنش فرزندآوری و فرزندخواهی است که تمایل به آن در
دهههای اخیر کاهش یافته و موجب نگرانی بسیاری از متخصصان این حوزه شده است .قاسمی اردهایی ،راد
و ثوابی ( )1393در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تحصیالت زنان ،جایگاه شغلی زوجین ،میزان درآمد
و هزینۀ خانواده و نیز پایگاه اجتماعی-اقتصادی محاسبهشده برای زوجین ،در نگرش به نوگرایی و درنتیجه
تغییر سن ازدواج و رفتار باروری مؤثرند .طبیعی است در دورانی که نمیتوان تداوم و پایان آن را پیشبینی
کرد ،بارداری که موقعیتی پیشبینینشده و کنترلناپذیر است ،تحت تأثیر قرار بگیرد و بسیاری از خانوادهها از
باردارشدن جلوگیری کنند .نظر یکی از مصاحبهشوندگان در این مصاحبه و این موضوع بدینصورت است:
«بهخاطر کرونا نباید بچهدار شد».
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بنمایۀ اصلی  :4شرایط اقتصادی
شیوع کووید 19-بر اقتصاد کل دنیا تأثیرگذار بوده و نگرانیهایی جدی برای مردم ایجاد کرده است .پژوهش
بروکس و همکاران ( )2020نشان میدهد دغدغههای مالی و ترس از نگرانیهای اقتصادی ،از پیامدهای
روانشناختی منفی تعطیلی بهدلیل قرنطینۀ خانگی است .منظور از شرایط در این پژوهش ،وضعیت کاری،
مالی و اقتصادی افراد است که به سه بنمایه دستهبندی میشود:
از دستدادن کار
ازدستدادن کار در دوران شیوع ویروس کووید 19-پدیدۀ شایعی است که بسیاری از افراد با آن مواجه
شدهاند .از مهمترین دالیل ایجاد اضطراب در میان مردم ،نگرانی از تأثیر ویروس کووید 19-بر وضعیت
تحصیلی و شغلی آینده است .نظر یکی از مادران بدینصورت است« :کرونا اومد دیگه مجبور شدم سرکار نرم
و تو خونه بمونم».
تضعیف جنبۀ اقتصادی خانواده
یکی از مسائلی که بعد از بروز موقعیتهای همهگیر ایجاد میشود ،بههمریختگی وضعیت اقتصادی است .این
مورد همسو با یافتههای پژوهشی میهاشی و همکاران ( )2009است که نشان میدهد بیشترین مشکل روانی

پس از بهبود بیماری سارس 1در کشور چین ناشی از کاهش منابع مالی و درآمدهای خانوارها بود؛ بهطوریکه
مهمترین عامل پیشبینیکنندۀ کاهش سالمت روان درنظر گرفته شد .یکی از مادران در این باره میگوید:
«کرونا باعث شد شرایط اقتصادی کل دنیا ،بهخصوص کشور ما به هم بخوره و همه تحت تأثیر قرار
گرفتند».
وضعیت نامطلوب اقتصادی
شیوع ویروس کووید 19-تأثیری منفی بر اقتصاد کل جهان داشته است .پژوهشهای بررسیشده به اثرات
روانشناختی منفی قرنطینهشدن از جمله عالئم استرس پس از سانحه ،سردرگمی و عصبانیت اشاره کردهاند.
همچنین عوامل استرسزای روانشناختی مانند نگرانی از طوالنیترشدن قرنطینه ،احساس بالتکلیفی در
آینده ،ترس از ابتال به بیماری ،اطالعات غلط و ضررهای اقتصادی در نتیجۀ ماندن در قرنطینههای
طوالنیمدت ایجاد میشود (بروکس و همکاران .)2020 ،یکی از شرکتکنندگان دلیل فکرنکردن به بارداری
در این دوره را این موضوع میداند« :بهخاطر شرایط خیلی بد اقتصادی».

بنمایۀ اصلی  :5امنیت روانی
امنیت روانی یکی از مفاهیم کلیدی در بحث سالمت و بهداشت روان انسانهاست .احساس امنیت روانی،
1. sars
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شیوهای مؤثر برای تشویق افراد بهمنظور تالش برای ایجاد آرامش روانی ،تأمین امنیت فردی ،خانوادگی و
شغلی است (افروز .)1385 ،منظور از امنیت روانی در این پژوهش ،داشتن امنیت روانی در خانواده بهمنظور
محافظت در برابر خطر ابتال به بیماری کروناست که به چهار بنمایه دستهبندی میشود:
نداشتن امنیت فکری
امنیت فکری ،الزمۀ باردارشدن و سپریکردن این دوران با آرامش است .در دورۀ شیوع کووید 19-بهدلیل
پیشبینیناپذیر بودن اوضاع سالمت عمومی و همچنین بهبود اوضاع ،امنیت فکری افراد کاهش یافته و
احساس ناامیدی بیشتر شده است .یکی از مادران در این باره میگوید« :این شرایط بیشتر همۀ آدمها رو
ناامید کرده».
ایجاد امنیت در خانواده
صاحبنظران روانشناسی و علوم تربیتی یکی از مهمترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی را سازمان
خانواده میدانند .در دوران شیوع این ویروس بهدلیل وجود اضطرابهای محیطی ،ایجاد امنیت در خانواده
بیشازپیش احساس میشود .یکی از مصاحبهشوندگان در این باره میگوید« :اگه کسی هستش ،یه دایرۀ
حمایتی واسه خودشون درست کنن».
حمایتکردن از یکدیگر
هرچه فرد حمایت بیشتری از سوی خانواده ،دوستان و سایر افراد دریافت کند ،احساس خودکارآمدی بیشتری
خواهد داشت .در راستای دریافت حمایت اعضای خانواده از یکدیگر در دورۀ کووید ،19-یکی از مادران
میگوید« :حمایتکردن و کنار هم بودن ،خیلی عالی و خوب بود».
حفاظت از یکدیگر
بهدلیل تثبیت بیشتر حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر در دورۀ کووید 19-و همچنین نگرانی از ابتالی
افراد به این ویروس ،هر یک از اعضا در برابر دیگر اعضای خانواده خود احساس مسئولیت دارند .نتایج
پژوهش گروسی و خداپرست ( )1393نشان میدهد حمایت عاطفی با ایجاد رابطهای امن ،احساس صمیمیت
و نزدیکی در زوجین میتواند به ایجاد احساس بهزیستی عاطفی در زوجین منجر شود و درنتیجه مدیریت
سازنده تعارضات و بهبود کیفیت زندگی زناشویی را فراهم کند .نظر یکی از مادران در این مورد بدینصورت
است« :همه احساس میکردن که باید از هم محافظت کنن».

بنمایۀ اصلی  :6بهبود روابط خانواده
خانواده کانون رشد ،تکامل ،تغییر و تحولی است که میتواند بستر شکوفایی را برای روابط میان اعضای آن
فراهم کند .مهارتهای ارتباطی میان اعضای خانواده ،مجموعهای از تواناییهایی است که بستر سازگاری و
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رفتار مثبت را فراهم میکند (ناگاراجیا ،راجاما و ردی .)2012 ،منظور از بهبود روابط خانواده در این پژوهش،
افزایش میزان روابطی است که برای اعضای خانواده در دوران کووید 19-ایجاد شده است .بنمایۀ اصلی
بهبود روابط خانواده در پژوهش حاضر را میتوان در هشت بنمایه دستهبندی کرد:
حضور همسر در خانه
برای بیشتر افراد واژۀ صمیمیت به حس کلی همسران از نزدیکی به یکدیگر اشاره دارد (یو ،بارتل هارینگ،
دی و گانگاما .)2014 ،ویروس کووید 19-و قرنطینه بهدلیل فرصتی که برای زوجین فراهم کرد تا در کنار
هم باشند ،سبب تعامل مؤثر و صمیمت زوجین شد .نظر یکی از مادران نیز تأییدکنندۀ این موضوع است:
«بیشتر با هم هستیم و این خیلی باعث شده که ما رابطمون بهتر بشه».
رضایت از در کنار هم بودن
منظور از رضایت زناشویی ،میزان رضایت متقابل زن و شوهر از یکدیگر است .احساس رضایت در زندگی
مشترک ،تابعی از نوع تعامالت کل اعضای خانواده است و رضایتنداشتن از روابط زناشویی میتواند به
توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با فرزندان و سایر اعضای افراد خارج از خانواده نیز
آسیب برساند (آستروم ،آسپالند و آسترموم .)2013 ،در حال حاضر بهدلیل کووید 19-تعامالت تشدید شده و
عاملی برای رضایت زناشویی فراهم کرده است .همانطور که یکی از شرکتکنندگان در مصاحبه به این امر
اشاره دارد و بیان میکند« :خودمون یاد گرفتیم که سه تایی با همدیگه میتونیم خوش بگذرونیم».
ارتباط زوجین
تبادل کالمی و غیرکالمی افکار و احساسات میان زن و شوهر ،ارتباط زناشویی نامیده میشود .این ارتباط
هستۀ مرکزی نظام خانواده است و اختالل در آن بهمنزلۀ تهدید جدی برای بقای خانواده بهشمار میآید
(استرودا ،دوربن ،سایگال و نابالچ فیدرز .)2010 ،طبیعی است در دورانی که میزان ساعات کاری زوجین
کاهش یافته است ،افراد فرصت بیشتری برای در کنار هم بودن دارند .نظر یکی از مصاحبهشوندگان
تأییدکنندۀ این موضوع و بدینصورت است که «باعث شد مدتزمان طوالنیتری کنار هم باشیم و به هم
نزدیکتر بشیم».
گفتوگو با یکدیگر
همسران از حیث مدتزمانی که برای یکدیگر صرف میکنند ،تفاوتهای فردی زیادی با یکدیگر دارند.
زوجین هرچه فرصتهای بیشتری برای ایجاد تعامل با یکدیگر بدون دغدغههای جانبی فراهم کنند،
صمیمیت میان آنها افزایش مییابد (باگاروزی .)1388 ،دوران کووید 19-نیز از اینگونه فرصتهای
ارزشمند مستثنا نبود .چنانکه یکی از مادران بیان میکند« :بیشتر فرصت صحبتکردن بوده».

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

73

بهترشدن روابط مادر-فرزندی
یکی از مهمترین و مؤثرترین دوران زندگی دوران کودکی است که در آن شخصیت فرد پایهریزی میشود و
شکل میگیرد .کیفیت روابط والدین بهویژه رابطۀ مادر و کودک ،نقش تعیینکنندهای در شکلگیری
شخصیت و نیز بهداشت روان کودک در آینده دارد (مسمر و همکاران .)1997 ،در دورۀ شیوع ویروس کووید-
 19بهدلیل اینکه از دغدغههای شغلی والدین بهویژه مادران کاسته شده است و آنها فرصت بیشتری برای
تعامل با فرزندان خود دارند ،الگوهای ارتباطی میان آنها مستحکمتر شده است .همانطور که یکی از مادران
گفته است« :این تأثیر رو داشت که من بچهام رو بیشتر بپذیرم».
بهترشدن روابط پدر-فرزندی
در تعامل والد-فرزند ،ایجاد و حفظ رابطه میان والدین و فرزندان امری حیاتی است .ارتباط سبب تعامل قوی
میان والدین و کودک میشود و تأثیر فراوانی بر درک و پذیرش متقابل والدین و کودک کمک دارد .نوع
تعامل والد-فرزند اصلیترین عامل ایجاد احساس امنیت و عشق در اوست (اسچیلینگ ،والش و یان.)2011 ،
در دوران قرنطینه ،از این حیث که پدران زمان بیشتری در منزل هستند ،میتوانند اوقات بیشتری را با همسر
و فرزندان سپری کنند و همین امر میتواند رابطۀ پدر-فرزند را تحکیم ببخشد .همانطور که یکی از
شرکتکنندگان در مصاحبه به این موضوع اشاره میکند و میگوید« :همسرم خیلی بیشتر حس کرد که یه
بچهای هست و باید بیشتر براش وقت بذاره و باهاش بازی کنه».
تربیت درست فرزند
بخش عمدهای از پرورش صحیح عقل و عاطفه که پایۀ اساسی سعادت انسان را تشکیل میدهد بر عهده
والدین است که باید از کودکی شروع شود .اگر کانون خانواده دربرگیرندۀ محیط سالم و سازنده همراه با
روابط صمیمی و تعامل بینفردی باشد ،رشد همهجانبۀ اعضای خانواده میسر میشود (شماعیزاده و احمدی،
 .)1387همانطور که یکی از مصاحبهشوندگان میگوید« :واسه تربیتش واقعاً باید توان و وقتش رو داشته
باشن».
استحکام خانواده
انسجام بهعنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده ،احساس همبستگی و پیوند عاطفی است که اعضای یک
خانواده به یکدیگر دارند .دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده ،شامل تعهد و وقتگذراندن با یکدیگر است.
منظور از تعهد ،میل به صرف وقت در فعالیتهای خانواده و همچنین ممانعت از تأثیر منفی عواملی مانند
مسائل شغلی در آن است .بعد دیگر انسجام ،وقتگذاشتن و با هم بودن در میان اعضای خانواده است.
خانوادههایی که بستری قوی دارند ،بهطور مرتب برنامهها و زمانهایی برای فعالیتهای گروهی درنظر
میگیرند (لینگرن .)1995 ،در دورۀ کووید 19-نیز خانوادهها از فرصت بیشتری برای وقتگذراندن با یکدیگر
و انسجام خانواده برخوردارند؛ بهطوریکه یکی از مادران در مصاحبه به این امر اشاره دارد و میگوید« :این
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باعث شد که یه ذره خانوادهمون مستحکمتر بشه».

بنمایۀ اصلی  :7تحقیق و مطالعه
زنان باردار ممکن است نگرانیهای بسیاری دربارۀ اتفاقات پیشبینینشدۀ دوران بارداری داشته باشند.
هرچقدر آگاهی و مطالعه مادران بیشتر باشد ،آنها بهتر میتوانند خود را با شرایط دوران بارداری سازگار کنند.
منظور از تحقیق و مطالعه در این پژوهش ،تحقیق و بررسی شرایط بارداری ایمن در دوران کروناست .تحقیق
و مطالعه را میتوان در دو بنمایه دستهبندی کرد:
صرف زمان برای مطالعه
در دوران بارداری ،مادران بهاندازه کافی فرصت مطالعهکردن دارند و میتوانند دربارۀ رشد جنین و روشهای
صحیح برخورد با نوزاد در سال نخست تولد مطالعه داشته باشند و آگاهی کسب کنند .نظر یکی از
مصاحبهشوندگان دربارۀ اهمیت مطالعه در دوران کرونا بدینصورت است« :مطالعاتی دربارۀ بچهدارشدن
داشته باشن و بدونن که تو این شرایط چجوریه».
تحقیقکردن
ماهیت دوران بارداری سبب تحقیق و جستوجوی اطالعات دربارۀ این مرحله پر از تغییر و تحول از زندگی
میشود .مادران تالش میکنند در دوران کرونا اطالعات خود را در حیطۀ مراقبت از سالمت خود و جنین
افزایش دهند .یکی از شرکتکنندگان میگوید« :مادرها حتماً اطالعاتشون رو باال ببرن».

بنمایۀ اصلی  :8آیندهنگری
آیندهنگری بهطور معمول حاکی از برنامهریزی و اقدام به انجام اعمالی است که برای تحققیافتن اهداف در
آینده انجام میشود .منظور از آیندهنگری در این پژوهش را میتوان تفکرات و نگرش والدین برای اقدام به
فرزندآوری در دورۀ کرونا با توجه به شرایطی دانست که احتماالً در آینده برای خانواده رخ میدهد.
آیندهنگری را میتوان در پنج بنمایه دستهبندی کرد:
شرایط خاص جامعه
ظهور بیماری کرونا سبب سردرگمی و تغییر شرایط زندگی مردم شده و تأثیرات روانی مخربی مانند اضطراب
را به همراه داشته است .در حال حاضر ،در اوج شیوع ویروس کووید 19-بهدلیل بستهشدن مدارس و
کسبوکارها ،مردم با احساسات منفی شدیدی مواجه میشوند .همچنین اعمال محدودیتهای گسترده مانند
ممنوعیت مسافرت ،تأثیرات روانی منفی بر جامعه دارد (دانگ و بانی .)2020 ،یکی از مادران در این باره
میگوید« :یکیش بهخاطر اوضاع کشور».
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پدیدآمدن شرایط خاص
1

با شیوع ویروس کووید 19-مانند شیوع ویروس سارس در سال  2003و ابوال در سال  ،2014ترس
تعمیمیافته و رفتار بیشواکنشی ناشی از ترس در میان مردم شایع شده است .هر دوی این رفتارها میتواند
مانع کنترل بیماری شود (دانگ و جنیفر .)2020 ،با توجه به ایجاد این شرایط خاص ،یکی از مادران میگوید:
«یعنی ما همیشه یه شرایط خاص داریم ،تو کل دنیا همینه».
اهمیت آینده
طبیعی است برای تمامی والدین ،آینده فرزندان آنها بسیار مهم و حیاتی است و آنها از همان دوران
بارداری به این مسئله میاندیشند که برای آینده فرزند خود چه برنامههایی در جهت رشد و پیشرفت داشته
باشند .یکی از مادران در این باره میگوید« :بیشتر آینده برام مهمه».
پیشبینیکردن
عدم قطعیت پیشرفت این بیماری همهگیر و مدتزمان تداوم آن سبب فشار روانی بیشتر بر عموم مردم
میشود .امکان پیشبینینکردن شرایط سبب شده است تا یکی از مادران بگوید« :نمیتونم پیشبینی کنم
چی پیش میاد».
برنامهریزی
برخی والدین از دوران بارداری برای تربیت و فرزندپروری خود برنامهریزی دارند و تالش میکنند تا فرزند
خود را در مسیر رشد و تعالی همراهی کنند .شیوع ویروس کووید 19-بسیاری از والدین را از انجام برنامههای
پیشبینیشده بازداشت .به نظر یکی از مادران« :برای پسرم که مثالً فکر میکردم خیلی با برنامهریزی
بزرگش میکنم و میدونم چی پیش میاد ،این کرونا اومد همهچیز رو ریخت به هم».

1. ebola virus
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شرایط خاص
جامعه

تمایل به بارداری

جلوگیری از بارداری در
این دوره

فکرکردن در مورد وجود فرزند

رضایت از کنار
هم بودن

پدیدآمدن شرایط
خاص

ارتباط زوجین

اهمیت آینده
پیشبینیکردن

حضور همسر در
خانه

آیندهنگری

تمایل به

بهبود روابط

بارداری

خانواده

گفتگو با هم
بهترشدن روابط
مادر-فرزند

برنامهریزی

بهترشدن روابط
پدر-فرزند

شرایط نامطلوب
دوره

تربیت درست
فرزند

نگرش فرزندآوری در دوران کووید19-

استحکام خانواده

خطرات

ابتالبهبیمار
خطرات ناشی از
رفتوآمد

خطرات ابتال به بیماری

صرف زمان

برای مطالعه
تحقیقکردن

داشتن استرس
تحقیق و

استرس

مطالعه

استرس بیمارشدن

تأثیر استرس
روی جنین
نداشتن امنیت فکری
ایجاد امنیت در
خانواده

ترس از بارداری
در کرونا
امنیت روانی

شرایط اقتصادی

ترس از بارداری

حمایت کردن از
همدیگر
حفاظت از همدیگر

شرایط خاص
بارداری
ازدستدادن کار

تضعیف جنبۀ
اقتصادی خانواده

شکل  .2یافتههای پژوهش

وضعیت نامطلوب
اقتصادی
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شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

در جدول  2برای نمونه ،کدگذاری ،بنمایه اصلی و بنمایه ،از مصاحبههای مختلف استفاده شده تا نحوۀ
استخراج بنمایهها نمایان شود.
جدول  .2نمونۀ کدگذاری مصاحبه
بنمایۀ
اصلی
خطرات ابتال
به بیماری

استرس

بنمایه
شرایط نامطلوب دوره
خطرات ابتال به بیماری برای
کل خانواده
خطرات ناشی از رفتوآمد
داشتن استرس

12
9

استرس بیمارشدن

11

تأثیر استرس بر جنین

8

وجود ترس بارداری در کرونا

12

ترس از بارداری

9

شرایط خاص بارداری

13
8

فکرکردن دربارۀ وجود فرزند

11

جلوگیری از بارداری در این دوره

12

تمایل به بارداری
تمایل به بارداری

فراوانی
بنمایه
14
8

روایتهای برگرفته از مصاحبهها
االن بهخاطر وجود کرونا اصالً این کار رو نمیکنم و باردار نمیشم.
عزیزی که دوستش داشته باشی ،از بین بره بر اثر این اتفاق .این خب
خیلی واقعاً اذیت میکنه.
رفتوآمد به بیمارستان کلی ریسک داره.
استرس این دوران
کرونا بگیره مادر و از این اتفاقات ،ممکنه هیچ وقت خودشون رو
نبخشن دیگه.
تمام این ترس و دلهرهها رو بچه تأثیر میذاره.
با این همه استرس سالمتی و رفتوآمد به بیمارستان ،خیلی میترسم
که به بچهدارشدن دوباره فکر کنم.
با این همه استرس سالمتی و رفتوآمد به بیمارستان ،خیلی میترسم
به بچهدارشدن دوباره فکر کنم.
از نظر جسمی اول باید توان داشته باشی.
همیشه صحبتش هست با همسرم.
من بعد از این شرایط اگه قرار بود تصمیم به بچهدارشدن بگیرم،
صددرصد خیلی روش فکر میکردم و به احتمال خیلی زیاد اصالً
دیگه بچهدار نمیشدم.
بهخاطر کرونا نباید بچهدار شد.
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ادامه جدول  .2نمونۀ کدگذاری مصاحبه
بنمایۀ
اصلی
شرایط
اقتصادی

امنیت
روانی

بهبود
روابط
خانواده

تحقیق و
مطالعه

آیندهنگری

ازدستدادن کار

فراوانی
بنمایه
10

تضعیف جنبۀ اقتصادی خانواده

9

وضعیت نامطلوب اقتصادی
نداشتن امنیت فکری
ایجاد امنیت در خانواده
حمایتکردن از همدیگر
حفاظت از یکدیگر
حضور همسر در خانه
رضایت از کنار هم بودن
ارتباط زوجین
گفتوگو با یکدیگر
بهترشدن روابط مادر و فرزندی

9
10
11
9
8
13
12
14
10
10

بهتر شدن روابط پدر و فرزندی

11

تربیت درست فرزند
استحکام خانواده
صرف زمان برای مطالعه
تحقیق کردن
شرایط خاص جامعه
اهمیت آینده
پدیدآمدن شرایط خاص
پیشبینیکردن

9
12
8
8
7
8
6
7

برنامهریزی

8

بنمایه

روایتهای برگرفته از مصاحبهها
کرونا اومد دیگه کالً تو خونه موندم.
کرونا باعث شد شرایط اقتصادی کل دنیا بهخصوص کشور ما به هم بخوره و
همه تحت تأثیر قرار گرفتند.
بهخاطر شرایط خیلی بد اقتصادی
این شرایط بیشتر آدما رو ناامید کرده.
اگه کسی هستش که یه دایرۀ حمایتی واسه خودشون درست کنن.
حمایتکردن و کنار هم بودنه خیلی عالی و خوب بود.
همه احساس میکردن باید از هم محافظت کنن.
بیشتر با همیم و این خیلی باعث شده که رابطهمون بهتر بشه.
خودمون یاد گرفتیم که سه تایی با همدیگه میتونیم خوش بگذرونیم.
باعث شد زمان طوالنیتری کنار هم باشیم و به هم نزدیکتر بشیم.
بیشتر فرصت صحبتکردن بوده.
این تأثیر رو داشت که من بچهمو بیشتر بپذیرم.
همسرم خیلی بیشتر حس کرد که بچهای هست و باید بیشتر براش وقت بذاره
و باهاش بازی کنه.
واسه تربیتش واقعاً باید توان و وقتشو داشته باشن.
این باعث شد که یه ذره خانوادهمون مستحکمتر بشه.
مطالعاتی دربارۀ بچهدارشدن داشته باشن و بدونن که تو این شرایط چه جوریه.
حتماً اطالعاتشونو باال ببرن.
یکیش بهخاطر اوضاع کشور
بیشتر آینده برام مهمه.
یعنی ما همیشه یه شرایط خاص داریم .تو کل دنیا همینه.
نمیتونم پیشبینی کنم چی پیش میآد.
برای پسرم که مثالً فکر میکردم خیلی با برنامهریزی بزرگش میکنم و
میدونم چی پیش میآد ،این کرونا اومد همهچیز رو ریخت به هم.

بحث و نتیجهگیری
شیوع و گسترش ویروس کووید 19-در ایران و جهان ،پیامدهای خاص جسمانی و روانشناختی را بهدنبال
داشته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان به فرزندآوری در دورۀ شیوع
ویروس کووید 19-انجام شد که نتایج آن شامل بنمایههای اصلی خطرات ابتال به بیماری ،استرس ،تمایل
به بارداری ،شرایط اقتصادی ،امنیت روانی ،بهبود روابط خانواده ،تحقیق و مطالعه و درنهایت آیندهنگری است.
بهنظر میرسد شیوع ویروس کووید 19-و استمرار آن مانع از پیشبینی روشن وضعیت آینده میشود و
طبیعی است بهطور مستقیم در نگرش تمامی افراد به برنامهریزی برای آینده مؤثر باشد .یکی از گروههایی که
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بهطور مستقیم از این ویروس تأثیر گرفتند ،زنانی هستند که قصد بارداری دارند ،اما با توجه به شرایط موجود،
تضعیف سیستم ایمنی زنان در دوران بارداری و نگرانیهایی دربارۀ عواقب این بیماری برای زنان و جنین
(هولشو و همکاران )2020 ،بسیاری از آنان از این تصمیم منصرف شدند.
گذراندن دوران پرهیجان بارداری یکی از مهمترین دغدغههای فکری زنان است .با توجه به افزایش
آگاهی عمومی از تأثیر دوران بارداری بر سالمت روان جنین و نوزاد ،بیشتر زنان تالش میکنند با برنامهریزی
زمانی به سطحی از آمادگی روانی برسند و اقدام به بارداری کنند؛ درحالیکه عوامل شیوع ناگهانی و سرعت
ابتال به ویروس کووید 19-سبب افزایش اضطراب ،افسردگی ،احتمال ابتال به بیماری و سایر واکنشهای
مرتبط با استرس میشود.
استرس که یکی از بنمایههای اصلی این پژوهش است ،از مشخصترین عالئم در رفتارها و نشانههای
بالینی مادر باردار بهشمار میآید (گنجی ،عینیپور و حسینی .)1386 ،از آنجا که زنان در دوران بارداری
تغییرات جسمی-روانی بسیاری را تحمل میکنند ،تأثیرپذیری آنان به استرسهای متفاوت زندگی در این
دوره افزایش مییابد .دوران بارداری پراسترسترین دوران زندگی زنان است و شدت این استرس در سهماهه
سوم بیشتر است .حتی استرس ناشی از تولد اولین فرزند در جدولهای استرس روانی-اجتماعی ،جزء
استرسهای شدید است؛ بنابراین در این دوران امکان بروز حالتهایی مانند افسردگی ،اضطراب ،ترس
مرضی و اختالل وسواس زیاد است که با نتایج تحقیق شارپ ،هیل ،هلیر و پیکلس ( )2015همسو است .ذات
تغییر در انسان استرس ایجاد میکند؛ پس طبیعی است که تفکر دربارۀ دوران سرشار از تغییر بارداری موجب
اضطراب شود .با شرایط پیشبینیناپذیر که بهدلیل انتشار ویروس کووید 19-در کل دنیا حاکم شده است،
استرس و اضطراب این دوران بیشتر شده و امنیت روانی افراد کاهش یافته است .قرارگرفتن در معرض
حوادث استرسزا سبب ایجاد احساسات منفی در فرد و مانع توانایی فرد در پاسخگویی موفقیتآمیز به این
موقعیتها میشود و درنتیجه فرد نمیتواند بهخوبی خود را با موقعیت جدید وفق دهد و رفتار خشونتآمیز را
راهی برای فرار از این موقعیت انتخاب میکند .همچنین وقایع و شرایط استرسزای کنترلنشدنی ،سبب
ایجاد برخی احساسات منفی و ناامیدی در فرد میشود و خطر ابتالی فرد به بروز رفتارهای مشکلساز را
افزایش میدهد .همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد در دورانی که کووید 19-کل دنیا را
فراگرفته و مشکالت عدیدهای را برای افراد در جنبههای مختلف زندگی ایجاد کرده است ،طبیعی است که
مستقیم بر سالمت روان و امنیت روانی فرد که بنمایه اصلی پژوهش حاضر است ،ثأثیر منفی بگذارد که این
یافته با نتایج تحقیق مایا و همکاران ( )2018نیز همسوست .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد
هرچند امنیت روانی جامعه بهدلیل وضعیت همهگیر ویروس کاهش یافته ،حس حمایت و حفاظت اعضای
خانواده از یکدیگر افزایش یافته است .بهدلیل کاهش ساعات کاری که در این دوران برای افراد شاغل اتفاق
افتاد ،بسیاری از زوجین میتوانند زمان بیشتری را در کنار هم سپری کنند و دربارۀ موضوعات مختلف با هم
بحث و تبادلنظر کنند .افزایش ساعات در کنار هم بودن از یک سو سبب شناخت بیشتر زوجین از یکدیگر و
تعامل شده و از سوی دیگر در بعضی خانوادهها بهدلیل نامشخصبودن وضعیت شغلی آینده ،سبب انحالل
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رابطۀ زوجین شده است که این نتایج با تحقیقات احمن ،بوهجی و فردان ( )2020همسوست.
تضعیف شرایط اقتصادی خانوادهها که دیگر بنمایۀ اصلی این پژوهش است ،در نتیجۀ تعطیلی بسیاری از
شرکتها و مؤسسات و در پی آن تعدیل نیروی انسانی اتفاق افتاد و سبب بههمریختگی اوضاع مالی
خانوادهها و درنتیجه تعویق در امر فرزندآوری شد .بسیاری از زنان بهدلیل شیوع ویروس کووید19-
برنامههای خود را دربارۀ زمان باروری یا چند فرزند داشتن تغییر دادند و تصمیم گرفتند پس از اتمام دورۀ
بحران باردار شوند یا بهدلیل مشکالتی که در طی این دوران متحمل شدند ،تصمیم گرفتند فرزند کمتری
داشته باشند که با نتایج پژوهش لیندبرگ و همکاران ( )1995همسو است .از سوی دیگر شیوع این ویروس
در کنار مشکالت اقتصادی که برای خانوادهها ایجاد کرده ،اثرات مثبتی را نیز در بنیان خانواده برجای گذاشته
است .کاهش ساعات کاری سبب شد تا والدین ساعات بیشتری را در منزل باشند و به این ترتیب تعامل و
رابطۀ خود با فرزندانشان را تحکیم ببخشند و سبب بهبود بنیان و روابط خانواده شوند .از حیث دیگر ،نتایج
این پژوهش نشان میدهد بهدلیل شیوع ویروس کووید 19-و حضور بیشتر در منزل ،افراد زمان بیشتری را
برای مطالعه و تحقیق دارند و میتوانند به دغدغهها و نگرانیهای مربوط به تربیت فرزند بپردازند و درنتیجه
با برنامهریزی و آگاهی اقدام به فرزندآوری کنند .در این پژوهش ،تمامی عوامل اصلی مؤثر در ادراکات زنان
به فرزندآوری در دورۀ شیوع ویروس کووید 19-واکاوی و شناسایی شد و درنهایت چارچوبی کلی برای
عوامل مؤثر در فرزندآوری بهدست آمد .بهنظر میرسد با بهکارگیری و درنظرگرفتن عوامل شناساییشده
بتوان گامهای بنیادینی در تفکر خانوادهها برای اقدام به امر خطیر فرزندآوری برداشت.

محدودیتهای این پژوهش
از محدودیتهای مهم ،پژوهشهای اندک دربارۀ ادراک زنان به فرزندآوری در دورۀ کووید 19-است که کار
تعمیمپذیری نتایج حاصل از این پژوهش را کاهش میدهد؛
بهدلیل محدودیتهای ایجادشده در پی انتشار ویروس کووید 19-و درنتیجه نداشتن دسترسی آسان به
نمونههای بیشتر ،توصیه میشود پژوهش حاضر در بافتهای پژوهشی دیگر نیز انجام شود.
حال با توجه به پژوهش حاضر ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
بر پایۀ عوامل شناساییشده در این پژوهش ،سازوکاری تدوین و اجرا شود تا زوجین پیش از اقدام به
فرزندآوری ،با مطالعه و مشورت از متخصصان این حوزه با درایت بیشتر در این مسیر گام بردارند.
پیشنهاد میشود در مطالعهای ،عوامل ترغیبکننده و عوامل بازدارندۀ ادراک به فرزندآوری در خانوادهها
به تفکیک از لحاظ کمی شناسایی و بازنمایی شود.
پیشنهاد میشود تمهیداتی برای ایجاد سیستمهای نظارتی برای زنان مبتال و غیرمبتال به کووید 19-که
قصد بارداری دارند ،از سوی مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور درنظر گرفته شود تا این افراد بهطور خاص
تحت نظر و پیگیریهای درمانی دوران بارداری و قبل از بارداری قرار بگیرند.
با توجه به کمبود پژوهش دربارۀ واکاوی عوامل مؤثر در ادراک زنان به فرزندآوری در دورۀ کووید19-
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پیشنهاد میشود این پژوهش به سه صورت تکرار شود :تکرار کامل (اجرای مجدد پژوهش توسط همین
پژوهشگران) ،تکرار حقیقی (اجرای مجدد پژوهش با پژوهشگران دیگر با همین روند پژوهشی) و تکرار
نظاممند (اجرای مجدد پژوهش در جمعیتی دیگر).

مالحظات اخالقی
در این پژوهش ،تمام مصاحبهشوندگان بهطور آگاهانه و با رضایت شخصی در مطالعه شرکت کردند و از آنها
رضایتنامۀ کتبی اخذ شد .همچنین در جهت رعایت حقوق شرکتکنندگان و رعایت اصل رازداری ،اطالعات
افراد بدون اخذ نام و نامخانوادگی ثبت و ضبط و تحلیلها نیز به شکل ناشناس انجام شد؛ بهطوریکه امکان
بازگشت به افراد از طریق اطالعات میسر نبود.
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