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:چکیده
تحوالتتأثیرتحتتاریخ،طولدرعنوان بنیان اصلی جامعه، خانواده به

امروز يطور حتم مسائل خانوادهبه.استشدهدگرگوناجتماعی،واقتصاديگوناگون
کههاییعرصهازیکی. اي داردهاي عمدهسال پیش تفاوتپنجاه یا صدخانوادهایرانی با 

فرزندآوريوجمعیترشدروندشده،بسیاريتحوالتوتغییردستخوشهاسالایندر
پژوهش حاضر سعی کرده کنش . استفرزندیکداشتنبههاخانوادهآوردنرويو 

کنندگان را هاي مشارکتفرزندي زنان شهر اهواز را مورد کندوکاو قرار دهد و چالشتک
براي . واده و فرزندپروري که منجر به این رفتار شده را شناسایی کنددر ارتباط با خان

با . اي استفاده شده استشناسی کیفی و نظریه زمینهرسیدن به این هدف از روش
، انتخاب و ندزن که داراي یک فرزند بود20گیري هدفمند و نظري تعداد استفاده از نمونه

يشیوهبههادادهتحلیلآوري شدند وها جمعهاي عمیق، دادهبا کمک از مصاحبه
6ي فرعی، مقوله17هاي تحقیق شامل یافته.شدانجامگزینشیوباز، محوريکدگذاري

ها یافته. باشدهاي سخت پیش روي فرزندآوري میي هسته چالشي اصلی و مقولهمقوله
ي واسطهافی بهدهند که عدم حمایت کافی از زنان و خانواده و نداشتن زمان کنشان می

هاي پیش روي فرزند آوري عنوان شرایط علی چالششاغل بودن یا ادامه تحصیل به
در بستري که مشکالت مالی و مسکن در آن هازنان در مواجهه با این چالش. باشندمی

فضاي ي و مداخلهي ناخوشایندي از تعداد زیاد اعضاي خانواده دارندوجود دارد و تجربه
فرزندي را استراتژي تکهاي فرزندآوري، آمیز و باال بودن هزینهطرهاجتماعی مخا

.کنندانتخاب می
ايي زمینه، نظریههاي فرزندآوريفرزندي، کنش زنان، چالشتک:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
.ودبـ ها را تاکنون تجربـه نکـرده   رو است که بیشتر آنروبهیبا مسائلامروزه  ایرانی   يخانواده

آنبطـن درنهفتـه فرهنگوفناوريورودنیزمدرن،وسنتیهايارزشمابینهايچالش
شـهري، متوسـط يطبقـه پیداییواقتصاديوسیاسیيگستردهوعمیقتحوالتعالوهب

واینترنـت نظیـر ارتبـاطی جدیـد امکاناتورودجدید،کاالهايمصرفيسابقهبیافزایش
مـا يجامعـه درشـدید ارزشـی تغییراتموجبشهروندانزندگیبهايماهوارههايشبکه
دسـتخوش هاسالایندرکههاییعرصهازیکی).1382:12خادمی،وآزادارمکی(اندشده

بـه هاخانوادهآوردنرويو،فرزندآوريوجمعیترشدروندشده،بسیاريتحوالتوتغییر
ایران آن را تجربه نکرده بود، يحال جامعهتا به   اي است که    این پدیده .استفرزندیکداشتن

کم در حـال غالـب شـدن در جامعـه و          قبل شروع شده است کم     ياین پدیده که از یکی دو دهه      
1واقع، امروزه بـاروري زیـر سـطح جـایگزینی         در.باشدشدن به یک کنش هنجاري می     تبدیل

يتوسعه، در حال تجربه   حالته و در  یافتوسعهاعم از   کشورهاي دنیا،   اکثر  یافته و   عمومیت
کنیم که در آن هنجـار   ما داریم به سمت دنیایی حرکت می      "2به تعبیر ویلسون  . آن هستند 

کنـد کـه در   بینـی مـی  او پـیش ."شـود باروري پایین از سوي فقرا و اغنیا یکسان تجربه می   
توسـعه  حـال رهاي در از دو فرزند در کـشو      تراي نزدیک تعداد افراد با باروري کل کم       آینده

و ویلسون از 3بر این اساس، کالدول. )2001ویلسون، (یافته باشدبیشتر از کشورهاي توسعه   
،جهـان درتغییـرات یناموازاتبه.گویندشدن رفتارها و الگوهاي باروري سخن می      جهانی

يروربانامیزگذشتهيههدسهیطیکهربطوده،کرتجربهراايگستردهاتتغییرنیزانیرا
اننـد زفرادتعـد ).2001ویلسون،وکالدول(ستایافتهکاهشگیريچشمزرطبهانیرادر
در6/3بـه 65لسـا در3/6ودحـد از)4کلباروري(يروربادورانلوطدرزنهريهندز

انمیزبعدبه85لساازوستاکاهشصددر50ازبیشيدهندهنشانکهسیدر75لسا
باشـد مـی فرزند7/1حدودحاضرحالدرویافتولنزجایگزینیسطحیرزبهکليروربا
هـا خـانواده درصـد 33سرشـماري هـاي دادهتحلیـل اسـاس بر،)1391ایران،آمارمرکز(

هـاي خـانواده اکثـر ها،دادهبنابراین).1392احوال،ثبت(هستندفرزندکیصاحبحداکثر
درفراینـد ایـن گیـري شـکل ودارندبرمیواشتهبردقدمفرزندیکداشتنجهتدرایرانی
.استبودهپژوهشایناصلیيایدهایرانيجامعه

بـه کـه سـت اجـین زوندگیزيهعمدقایعوازیکیفرزندآوريردمودرگیريتصمیم
ويدقتـصا اضـعیت و،سـالمت قبیلازندگیزهايجنبهازيربسیاتأثیرتحتدخوينوبه

.باشدفرزند براي هر خانواده می1/2منظور از باروري سطح جایگزینی، باروري کل 1
2 Wilson
3 Caldwell
4 Total Fertility
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:گویـد میکه1ديبیانبهتوجهوباالمواردبهعنایتبالذاباشد؛میدهخانوافرهنگوهفار
شناختیجمعیترفتارهايازاساسیبخشیکعنوانبهآنبهفقطنبایدباروريفهمبراي
نظـر درانسانیشرایطواجتماعیساختاردرايپایهعنصریکعنوانبهبایدبلکهکرد؛نگاه

وفرزنـدآوري ردمـو درادفـر اگیريتصمیمیندافرازتريمیقعشناختکسبوملزگرفت،
هـدف ).1983دي،(شـود مـی احـساس زنانتوسطفرزنديتکاستراتژيگزینشویژهبه

اسـتراتژي وانـد مواجهآنباآوريفرزنددرزنانکهاستهاییچالشفهمنیزتحقیقاصلی
شـده اسـتفاده کیفـی روشازهـدف، ایـن بهرسیدنبراي.کنندمیانتخابرافرزنديتک

ورفتـا رازتـري کاملدركتواندمیآنازحاصلهايدادهوکیفیهايروشکهچرااست؛
.کندئهاراهاآنگیريتصمیم

چارچوب مفهومی پژوهش
شناسی کیفی استفاده روش وکه در این مطالعه از رویکرد پارادایمی تفسیري         آنجاییاز

یی بلکـه بـا     آزمـا هیـ نظرهاي نظري مرتبط با موضوع نه با هـدف          دگاهخواهد شد، بررسی دی   
هـاي  گرفتن تفاوت نظربا در  .گیردهدف ارتقاء حساسیت نظري محقق و تحقیق انجام می        

، )2001، 2پــتن(ی در تحقیقــات اجتمــاعی هــاي کمــی و کیفــفی و پــارادایمی روشفلــس
هـاي  و چـارچوب نظـري در روش  هاي کیفی از چارچوبی مفهومی در مقابل مبـانی      پژوهش

شـود کـه تمرکـز اصـلی     چارچوب مفهومی، مفاهیمی را شامل مـی   .کنندکمی استفاده می  
در واقـع   ). 2007،  4؛ بلیکـی  2001؛ پـتن،    2007،  3ولکـرس (ها استوار اسـت     مطالعه بر آن  

کـه ممکـن   شودیمهاي موجود، بر مجموعه مفاهیمی متمرکز     محقق با اطالع از این نظریه     
هاي مختلفی در رابطه با رفتار باروري و تبیین نظریه. ت در طول تحقیق مورد نیاز باشند      اس

.شودآن وجود دارد که به چند مورد اشاره می
رفتـار  يتـوان از آن کمـک گرفـت، نظریـه      هایی که در ایـن زمینـه مـی        یکی از نظریه  

تبیـین پیدرخودالعاتمطاین محققان در   .باشدمی6باینفیشوآیزن 5شدهریزيبرنامه
یـک پـی دررفتاریاکنشیکآنانبه نظر . اندنمودهتوجهنگرشنقشبهرفتار،توضیحو

رفتـار یـک انجـام "نیـت قـصد و  "رفتاربروزماقبليحلقه.دهدمیرويعواملاززنجیره
بـه گـرش ن": ازانـد عبارتکهاستدیگرمتغیرسهتابعومتأثرخودو نیت، قصداما. است

1 Day
2 Patton
3 Creswell
4 Blaikie
5 Planned Behaviour
6 Ajzen & Fishbein
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کنـشگر فـرد خـود منظـر ازرفتارآنطیوباشدمیشخصیوفرديمتغیريکه"1رفتار
فـشار ونفـوذ کننـده مـنعکس کـه اسـت "2ذهنـی هنجـار "متغیر دیگـر،    شود؛میارزیابی

کنـد  مـی ادراكواحـساس ) رفتـار (کـار یـک انجـام برايآن را شخصکهاستاجتماعی
، بـه معنـاي درك راحتـی یـا سـختی      3رل رفتار درك شده و سوم کنت  ) 9: 1372پور،رفیع(

).188: 1991آیزن،(انجام رفتارهاست 
اي شدن خانواده و جریـان ثـروت بـین    کالدول، علت کاهش باروري را مربوط به هسته     

داند که قبالً جهت این جریان از فرزنـدان بـه والـدین             از طرف والدین به فرزندان می     نسلی
جامعـه،   کیـ در   ياست که قبل از شـروع کـاهش بـارور          ناینظریه نیا یاصل يهگزار. بود

چـون فرزنـدان     شودیمحسوب م  یانتخاب عقالن  کی،يکنترل نشده از نظر اقتصاد     يبارور
يامهینقش ب  ن،یوالد یو سالخوردگ  يماریو در مواقع خطر، ب    واجد ارزش و منفعت هستند    

).79: 1392قدرتی، (کنندیمفایا
هاي جنسیتی  فرض مبتنی است که تفکیک شدید نقش      اي بر این پیش   عهتوس يهینظر

اي در ادبیـات گــسترده . گــرددجوامـع سـنتی مــانع کـار زنـان در بیــرون از خانـه مـی      در 
شناسی اجتماعی نشان داده اسـت کـه   شناسی و روان شناسی، جامعه شناسی، انسان جمعیت
در جوامـع  .یند نوسازي رخ داده اسـت هاي جنسیتی به موازات فرادر نقش اساسیتغییرات

مزدي، هاي جنسیتی بـه خـاطر انقـالب سـاختاري در نیـروي کـار دسـت                پساصنعتی، نقش 
تـر  روز بـه هـم نزدیـک      مدرن، روزبه  يههاي خانواد و ویژگی  هاي تحصیلی براي زنان   فرصت

مـردان   يهامروزه در بسیاري از کشورها زنان به آموزش و تحصیل به همان انـداز             . گرددمی
هـا، ممکـن اسـت      مندي بیشتر از ایـن فرصـت      ها براي بهره  آناین وجود با. دسترسی دارند 

).همان(باالجبار از باروري چشم بپوشند یا آن را کاهش دهند
شـوند کـه    باروري، فرزندان نوع خاصی از کاال تلقی می        4هاي اقتصادي بر اساس تئوري  

خـاص  يري و همچنـین داراي سـود و فایـده   هاي خاص براي تولیـد و نگهـدا       داراي هزینه 
نظران این نظریه معتقد است، کودکان مانند کـاالي مـصرفی           یکی از صاحب   5بکر.باشندمی

بر ایـن   . یابدهاي خالص داشتن فرزند افزایش می     هستند و تحت شرایطی از نوسازي، هزینه      
شوند و درآمد تعیین میدريواسطهها خواهند داشت، به   هایی که خانواده  اساس تعداد بچه  

سـده و همکـاران،     ادیبـی (هاي متمول باید فرزندان بیـشتري داشـته باشـند           نتیجه خانواده 

1 Attitudes Toward The Behaviour
2 Subjective Norms
3 Perceived Behavioural Control
4 Economical Theories
5 Becker
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گیري براي داشتن یـک فرزنـد اضـافی را تـابعی از سـه               تصمیم1اشپنگلر). 78-77: 1390
.)1966اشپنگلر، (داند می» درآمد« و » هانظام قیمت« ، »نظام ترجیحات«متغیر 

پژوهشه پیشین
تحقیقات داخلی) الف

هاي موجود از راهنمایی تحقیقات پیشین نیز بهـره خـواهیم           عالوه بر استفاده از نظریه    
.گرفت و به چند مورد از تحقیقات مرتبط با موضوع اشاره خواهد شد

و همکـاران در  مرضیه کبوديتوسط   گیري فرزندآوري عنوان الگوي تصمیم  تحقیقی با   
گیـري  بـا هـدف تبیـین الگـوي تـصمیم          این تحقیـق  . یفی انجام شد  با روش ک   1392سال  

نیـاز درك شـده بـه    "يمقولـه . مبنایی انجام شـد  ينظریه يبه شیوه  وفرزندآوري طراحی   
نگرش فرد بـه پیامـدهاي      "يدو مقوله . اصلی ظهور یافت   يمایهعنوان درون به "فرزندآوري
"نیـاز درك شـده بـه فرزنـدآوري        "لّی  نیز شرایط ع   "هنجارهاي درك شده  "و   "فرزندآوري

کنترل بر شـرایط    "نماید که   از درك نیاز، در صورتی فرد قصد فرزند آوري می          پس. هستند
صورت تصادفی  نیاوردن به /آوردنتصمیم فرزند . را مناسب ارزیابی نماید    "پس از فرزندآوري  

هاي درك شـده    گیري، رفع یا کاهش یک سري نیاز      گیرد بلکه مبناي این تصمیم    شکل نمی 
.)505-515: 1392کبودي و همکاران، (است 

توسط امیر عرفـانی، انجـام      1391نیات باروري مردم تهران در سال       پژوهشی با عنوان  
هـا، رفتارهـا، ترجیحـات و نیـات بـاروري و         هدف بررسـی میـزان     این پژوهش با  . شده است 

ساله و مردان متـأهلی  35تا 15هل نفر از زنان متأ2267بر اي بالغها در نمونهآن يروندها
شهر تهـران بودنـد      يگانه22سال سن داشتند و ساکن مناطق      36که همسرشان کمتر از     

شده براي نخواستن فرزند،   بر اساس این پژوهش، از میان کل دالیل اظهار        . شده است انجام
د مـوردنظر   داشـتن تعـدا   «،  )درصـد  27(» هاي فرزند دیگر  عدم توانایی براي تأمین هزینه    «

هـاي کـاري و   مـه تـداخل فرزنـدآوري بـا عالیـق، تفریحـات، و برنا        «،  )درصد 25(» فرزندان
بـه ترتیـب   ) درصـد 15(» فرزنـدان ينگرانـی نـسبت بـه آینـده     «و   )درصد 16(» تحصیلی

ها نـشان داد    یافته. شده است ذکر) یا فرزند دیگر  (ترین دالیل نخواستن فرزند     عنوان مهم به
اد به منابع گوناگون اقتصادي و حمایتی تأثیرات متفاوتی بر نیـات بـاروري              که دسترسی افر  

ــا داردآن ــی  در. ه ــر م ــه نظ ــوع ب ــاهش   مجم ــصادي و ک ــشکالت اقت ــد م ــات در رس ثب
اجتماعی و سیاسی، یک عامل بازدارنـده در جهـت ترغیـب بـه         ،هاي اقتصادي گیريتصمیم

یا دو فرزندي که طـی بـیش از          فرزنديرشد جمعیت باشد؛ ضمن اینکه عادت مردم به تک        
).1391عرفانی،(زودي از بین نخواهد رفتگرفته بهدو دهه شکل

1 Spengler
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شهر  :موردي يمطالعه(آوري در استان کردستان     فرزندکمي  هانهیزمتحقیقی با عنوان    
ایـن پـژوهش بـا      . انجـام شـد    1388توسط حسین محمودیـان و همکـاران در سـال           ) سقز

نظـام معنـایی موجـود در شـهر سـقز در اسـتان کردسـتان                 صدد فهـم  رویکردي کیفی در  
آوري در  فرزنـد کـم ي این پژوهش نشان داد که       هاافتهی. آوري بود فرزندکميهدیپدپیرامون  

ي برخوردار اسـت    اگستردهعنوان یک کنش اجتماعی معنادار از رواج و شیوع          به جامعهاین  
برآینـد  . حـاکم اسـت  هـا خـانواده اد و و در قالب نوعی گفتمان بر نظام معنایی و کنشی افـر  

دو وجهی به نـام      يههستيهمقولآمده از این مطالعه یک      دستي مفاهیم و مقوالت ب    یهکل
ارتقاء سوژه است که بازنمـاي وضـعیت حـاکم بـر ایـن              / سازيمندقاعدهمثابه  ي به فرزندکم

).1388محمودیان و همکاران،(فرزند آوري است يهطیحجامعه در 

تحقیقات خارجی) ب
شـده،  ریـزي رفتـار برنامـه    يرویکردي بر اساس نظریه   : تحقیقی با عنوان نیات باروري    

يدر ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از نظریـه           . انجام شد  2013در سال   1توسط آیزن و کلوباس   
هاي تحقیقات پژوهشی که در کشورهاي مختلف با این هدف        شده، از داده  ریزيرفتار برنامه 

ياسـتفاده از ایـن نظریـه بـراي مطالعـه          : شده بود، استفاده و این نتایج حاصـل شـد         انجام
باشد و بررسی عقاید رفتاري، هنجاري و کنترلی  تصمیمات مربوط به فرزندآوري مناسب می     

آیـزن و   (هاي زوجـین مـؤثر و مفیـد باشـد           گیريتواند در تصمیم  در مورد داشتن فرزند می    
).2013کلوباس،

شده اسـت، نتـایج     ستن فرزند دوم عنوان تحقیقی است که در روسیه انجام         چرایی نخوا 
ها، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده        نگرش: دهد که سه عامل   تحقیق نشان می  

).2012، 2سیلوانی(باشند در نخواستن فرزند دوم دخیل می
در . اده اسـت  انجـام د  3راه و مسیر باروري پایین عنوان تحقیقی است که دیوید کلمـن           

عوامـل  : کنـد این مطالعه کلمن بر دو دسته از عوامل مـؤثر بـر کـاهش بـاروري تأکیـد مـی         
یکی از عوامل کاهش باروري به تأخیر انـداختن بـاروري اسـت             . اقتصادي و عوامل فرهنگی   

).2007کلمن، (
در تحقیقی با عنوان فهم باروري، کار و خانواده از نگاه جنـسیتی؛ یـک                4سانیا کوکوت 

این تحقیق در اسلوونی بـا اسـتفاده از تکنیـک        . موردي با رویکرد کیفی انجام داد      يمطالعه
شده و نتایج این تحقیق نـشان داد کـه افـزایش تحـصیالت زنـان و                 عمیق انجام  يمصاحبه

1 Ajzen & Klobas
2 Silvagni
3 David Coleman
4 Sanja cukut
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این در حالی است که در بیشتر موارد به         . همچنین نقش مردان در باروري بسیار مهم است       
).2007کوکوت،(کمتر توجه شده است نقش مردان در باروري

و ) 2010(2، آچاریـا )2006(1توان بـه تحقیقـات دوسـاب کـیم      عالوه بر این موارد می    
.اشاره کرددر این زمینه ) 2000(3پینجنیفر 

شناسی پژوهشروش
منظور از   نیتراوس و کرب  سا. حاضر از نوع کیفی استقرایی است      يشناسی مطالعه روش
هایی تولید کند که با توسل به عملیـات         یافتهدانند که   نوع پژوهش می  هر  را   یفیپژوهش ک 

توانـد  مـی کیفـی  پـژوهش موضـوع . باشـد امدهین هاي شمارشی حاصل  روش ریسا ایيآمار
،یسـازمان کارهـاي نیـز ها و احساس،ها، رفتارها، هیجان  گیزند هايتجربه،  اشخاصیزندگ

تراوس و  سـ ا(باشـد   هـا   ملـت  انیـ و تعـامالت م   اجتمـاعی هاي  پدیده ،یاجتماع هايجنبش
طـور  گراست که معتقـد اسـت افـراد بـه         پژوهش کیفی پژوهشی انسان   ). 32: 1391،نیکرب

کننـد و نـسبت بـه آن        وسـاز دنیـاي اجتمـاعی خـود مـی         انفرادي و جمعی اقدام به ساخت     
اعی را  توانند آزادانه دست به انتخـاب بزننـد و جهـان اجتمـ            احساس مسئولیت داشته و می    
رویکـرد کیفـی تحقیـق بـا توجـه بـه           ). 142: 1388ایمـان، (ساخته و به آن معنا بخـشند        

تحقیـق از روش  يهاسـت و متناسـب بـا نـوع و ماهیـت مـسئله      ماهیتش داراي انواع روش 
اي استفاده خواهد   زمینه يحاضر از روش نظریه    يدر مطالعه . توان استفاده کرد  مناسب می 

شـود، در اصـل بـه دسـت       یاد می اي  زمینه يهینظرعموماً از آن به     اي که   شناسیروش. شد
مطـرح  اي  زمینـه  يدر کتاب کشف نظریـه    1967در سال    5تراوسساانسلم  و   4لیزرگبارنی  

یاسـت کـه در طـ       یهایبرگرفته از داده   يهینظر ،ايزمینه يهیمنظور از نظر  . است دهیگرد
و  يگـردآور  ،راهبـرد  نیـ در ا . انـد شدهتحلیلو   يمند گردآور صورت نظام پژوهش به  ندیفرآ
بـا  کیـ شـود، در ارتبـاط نزد  ها اسـتنتاج مـی  نهایت از دادهاي که درها و نظریه داده لیتحل

اي تصور شده  شیاز پ  يهیخود را با نظر    يمطالعه نکهیا يپژوهشگر بجا . قرار دارند  گریکدی
ازهیـ دهـد کـه نظر  رده و اجازه مـی خاص شروع کیمطالعاتيحوزهکیآغاز کند، کار را با      

اسـتفاده  6حاضر از رویکرد استروس و همکارش کربین يدر مطالعه  .شود داریها پد دل داده 
. شده است

1 Doo-sub Kim
2 Acharya
3 Jennifer Payne
4 Barney Glaser
5 Anselm Strauss
6 J. Corbin
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). کننـد نه افرادي را که در تحقیق شرکت می       (اند  در تحقیق کیفی مفاهیم پایه تحلیل     
کردن مفاهیم به یکدیگر     هاي عملی با هدف شناسایی، پرورش و مربوط       تمام ترتیبات و گام   

در تحقیـق کیفـی عـواملی ماننـد         ). 219-220: 1391،نیتراوس و کرب  سا(شوند  دنبال می 
. باشـند گیري و روش مطالعه در تعیین حجم نمونه مؤثر می         گیري، نوع نمونه  هدف از نمونه  

کننـدگان در پـژوهش حاضـر هدفمنـد و         گیري یا به عبارتی انتخاب مشارکت     نمونه يشیوه
گیـري هدفمنـد، انتخـاب واحـدهاي خـاص و دسترسـی بـه               هدف از نمونه  . باشدظري می ن

دهنـد  در اختیار ما قرار می    ) مرتبط با عنوان پژوهش   (واحدهایی است که اطالعات بیشتري      
).117: 1391ابوالمعالی، (

اند، که داراي   کنندگانی انتخاب شده  صورت هدفمند مشارکت  بنابراین در این تحقیق به    
صورت آگاهانـه ندارنـد، و   باشند و قصد داشتن فرزند یا فرزندان دیگري هم به      فرزند می یک  

هـا  اي به داده  کنندگان تا جایی اضافه شدند که اشباع نظري اتفاق افتاد و داده           این مشارکت 
.اضافه نشد

گیري عمیق بوده، بنابراین با نمونه     يها در این تحقیق مصاحبه    آوري داده تکنیک جمع 
20نهایت بـا    گیري نظري براي رسیدن به اشباع ادامه دادیم و در         فمند شروع و با نمونه    هد

هـاي  ویژگـی   .عمیـق انجـام شـد      ينفر از زنان داراي یک فرزند ساکن شهر اهواز مصاحبه         
ذکـر اسـت همزمـان بـا        شایان. آمده است  1کنندگان در جدول    شناختی مشارکت جمعیت

شـده تبـدیل بـه      هاي ضبط در این فرایند مصاحبه   . ز انجام شد  ها، تحلیل نی  آوري داده جمع
کدگـذاري  يمتن شدند و در سه سطح باز، محوري و گزینشی کدگذاري شدند، در مرحلـه         

عنوان یک واحـد مـورد تحلیـل و کدگـذاري قـرار             کنندگان به تک جمالت مشارکت  باز تک 
. گرفتند
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کنندگانارکتشناختی مشهاي جمعیتویژگی:1جدول 

نام ردیف
سن سنمستعار

همسر
مدت 
ازدواج

جنس 
فرزند

سن 
تحصیالت تحصیالتشغلفرزند

همسر
دیپلمدیپلمدارخانه14پسر404318آرزو1
دیپلمدانشجودارخانه6پسر32338حورا2
کارشناسیکاردانیدارخانه3پسر28344زینب3
دیپلمدیپلمار در فروشگاهک6دختر28358زهرا4
لیسانسفوقلیسانسمعلم14دختر384716فرشته5
دیپلمدانشجومعلم7پسر31358سعیده6
پنجمسیکلدارخانه10دختر344414مژگان7
دیپلمدیپلمدارخانه1پسر28356هاجر8
دیپلمسیکلدارخانه8دختر30309مریم9
لیسانسلیسانسدارخانه7دختر33439رایا10
لیسانسلیسانسفوقکارمند11دختر343912سرور11
لیسانسدانشجوکارمند10پسر454211مهناز12
لیسانسفوقلیسانسدارخانه9دختر323710نیکا13
دیپلمدیپلمفوقدارخانه8دختر394212محبوبه14
دیپلمدیپلمدارخانه5پسر28319فاطمه15
دانشجودیپلمدارخانه8دختر454510مبینا16
دیپلمپنجمدارخانه14پسر323715مرجان17
دیپلملیسانسفوقکارمند11دختر343913راحله18
لیسانسفوقلیسانسدارخانه9دختر354215روژان19
کاردانیدیپلمدارخانه11پسر353713مهسا20

پژوهشهاي یافته
هـا، بـر ایـن    و تحلیـل داده عنوان روش تجزیهبنیادي بهيبا توجه به استفاده از نظریه    

ها در سه سطح کدگذاري باز، محوري و گزینـشی مـورد تحلیـل قـرار                اساس متن مصاحبه  
هـاي  تحلیل مقوله  شدند و در ادامه روند    تک جمالت به مفاهیم تبدیل      گرفتند که ابتدا تک   

2هــسته اســتخراج گردیــد، جــدول ينهایــت مقولــهفرعــی و اصــلی نمایــان شــدند و در
در این تحقیـق    . باشدتحقیق می  يهسته يهاي فرعی و اصلی و مقوله     مقوله يدهندهنشان

هـا  فرعی استخراج شد که در ادامه هر یک از این مقولـه يمقوله17اصلی از يشش مقوله 
.ی قرار خواهند گرفتبررسمورد
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گزینشیومحوريباز،کدگذارييهگانسهمراحلخروجی:2جدول 
هستهيهمقولهاي اصلیمقولههاي فرعیمقوله

گیري کودکانبهانه
ساس مسئولیت زناناح

پروريدردسرهاي فرزند 

بافرزندآوريبودنراستاهم
سنگینهايمسئولیت

بر بودن فرزندپروريزمان
تداخل کار با رسیدگی به فرزند

تداخل تحصیل با رسیدگی به فرزند
هاي مدیریت زمانچالش

اقتصاد ضعیف خانواده
هاي اقتصادي خانوادهچالشمشکالت مسکن

هاي سخت پیش روي چالش
فرزندآوري

هاي اقتصادي افزایش هزینههاي اقتصادي پرورش فرزندهزینه
فرزندآوري

هاي آموزشیي تأمین هزینهدشوار
هاي مادي قبل از تولدهزینه

تعارض در منابع اجتماعی شدن
احساس عدم امنیت

عدم اطمینان به آینده
آمیزفضاي اجتماعی مخاطره

عدم حمایت اجتماعی
عدم حمایت همسر
عدم حمایت خانواده

عدم حمایت نهادي کافی

سنگینهايمسئولیتباآوريفرزندبودناستارهم: مقوله اصلی اول
وپـدر درایـت وتـدبیر باجزکهاستظریفیوسنگینمسئولیتفرزندان،ازمراقبت

بینـی روشـن وفرزنـدان مقابـل درمـسئولیت احـساس باوآنانهمدلیوهمفکريومادر
هـر   يتـرین وظیفـه   مهمبرآمد، بنابراین   آنعهدهازتواننمیجامعه،هايواقعیتبهنسبت

عنـوان اولـین معلـم کـودك وظیفـه      پدر و مادر به   . پدر و مادر، تربیت و پرورش فرزند است       
گیرنـد صـاحب    والدین وقتی تصمیم مـی    . سازي را بر عهده دارند    بسیار مهم و خطیر انسان    

فرزند شوند، به این معنا است که آمادگی الزم را جهت پذیرفتن مسئولیت سـنگین تربیـت        
تربیت فرزند و مسائل مربوط به آن یکی از مشکالت اصـلی زوجـین در               . دارندرا  نسان  یک ا 

ها بعد از فرزندآوري و قرار گـرفتن در فراینـد تربیـت             باشد، خیلی از خانواده   حال حاضر می  
نمایـد و حاضـر نیـستند       ها برایشان دشوار می   شوند که تحمل آن   فرزند با مسائلی روبرو می    

را تجربه کنند، یا اینکه متوجه مسئولیت دشوار نگهداري و پرورش فرزند        دوباره این شرایط    
توانند مسئولیت والـدین    اند که می  طورکلی عوامل مختلفی در این زمینه دخیل      به. شوندمی

.بودن را دشوارتر کنند
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نزدیکی بیشتر با فرزند و به دوش کشیدن بار اصلی مراقبت و پـرورش  يواسطهمادر به 
کند، در ایـن راسـتا یکـی از مـشکالت پـیش روي      ینی این امر را بیشتر لمس می    از او سنگ  
اي گیري در مرحلـه   چند که بهانه  هر. هاي فرزندان بوده است   گیريکنندگان، بهانه مشارکت

که زندگی شهري و سـاختارهاي      آنجاییاز زندگی کودکان شاید طبیعی به نظر برسد، اما از         
زنانی که، از یک طرف، باید از فرزند خود نگهداري کننـد و           آن باعث شده این موضوع براي     

از طرف دیگر، شاغل باشند تا از پس مخارج سنگین زندگی خـود برآینـد، بـه یـک چـالش            
کـاري  اي است که امکان هم    در بسیاري از موارد مشاغل مردان هم بگونه       . تبدیل شده است  

.دهدو کمک به همسران خود را نمی
سال به خارج از کشور 5کنندگان که همسرش براي کار به مدت   تآرزو یکی از مشارک   

این زمـان مـصادف بـا بـارداري و تولـد فرزندشـان بـوده اسـت،              مهاجرت کرده بود و دقیقاً    
:گویدمی

مـدام اتبچـه وقتـی . بـس بگـه خداکهکشیدمعذابسال5اینتويقدراینمن« 
دیگـه جونـت، بزنـه نقبچهروزهر... کاررفتهبابابگیبهشسريهرکجاست؟بابابپرسه

.»کرد؟بایدچه
باشد، از روز دور از خانه و سرکار می   25سرور که خود کارمند است و همسرش در ماه          

هاي او را عاملی براي نخواسـتن   گیريکند و بهانه  نوع رفتار فرزندش تا سه سالگی گالیه می       
.داندفرزند دوم می

دیـد میکمترباباشوچونشدم،اذیتخیلیکهبودايبچهمهسالگیشسهتابچم«
.  »کردمیاذیتمخیلیاینوکردمیبداخالقیخیلیوبودشدهوابستهمنبهخیلی

تربیت فرزندشان از دیگر عوامـل روي آوردن زنـان   يحساسیت فراوان مادران به شیوه   
هـاي  وجـود یـک فرزنـد دغدغـه        تقدند با کنندگان مع که مشارکت چرا. فرزندي است به تک 

این نگرانی بیـشتر خواهـد شـد و          زیادي دارند و اگر تعداد فرزندانشان بیشتر شود، مطمئناً        
این احساس در زنان وجود دارد که از عهده این کار بر نخواهند آمد و یا اینکه آنچنـان کـه                   

:گویدساله در این مورد می28زهرا . دوست دارند فرزندشان پرورش نیابد
باشد؛ همیشه بـا خـودم فکـر    د میفرزندي، نوع تربیت فرزنیکی ازدالیل من براي تک    «

طور که باید فرزندم را تربیت کنم و ایـن موضـوع فکـرم را مـشغول                 کنم شاید نتوانم آن   می
.کرده است

تربیت فرزندش و حساسیت خود نـسبت بـه ایـن موضـوع           يفرشته در ارتباط با شیوه    
:داردابراز می
در مورد تربیت دختـرم خیلـی حـساس بـودم چـون خـودم در جامعـه زنـدگی              من  « 

کـردم کـه    همیشه احـساس مـی    . دیدماوت تربیت شهر بزرگ و کوچک را می       کردم و تف  می
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تواند مثل خودم مقاوم و خوددار باشد به این خاطر نسبت به مسائل تربیتـی او                دخترم نمی 
ترسم کـه فریـب کـسی را    ن خاطر خیلی میه ایدخترم خیلی قشنگه ب . بسیار حساس بودم  

.»نخورد
شب زنـده   : اند از قبیل  ها مواجه دردسرهایی که زنان در نگهداري از فرزندان خود با آن         

هاي پـرورش فرزنـد بـراي    یکی دیگر از چالش... هاي زیاد و ناآرام بودن فرزند و   داري، گریه 
مجـدد   يوده است و خواهان تجربه    قابل تحمل ب  ها غیر کنندگان بوده که براي آن    مشارکت

اند، این امـر    نی که شاغل یا در حال تحصیل بوده       چنین شرایطی نیستند، بخصوص براي زنا     
. بیشتر خودنمایی کرده است

دختـرم « : دهـد چنـین توضـیح مـی      رومینا دردسرهاي دوران کودکی فرزندش را این      
شبمنماهششتاروزچهلازدقیقاًولیبودخوباول خیلی روزچهلبود،خیلی ناآروم 

بـاز بـود و     دهنهاینهمشیعنیناآرومالعادهفوقخوابیدمنمیساعتدوجمعسرصبحتا
.»کردمدادم و یا بغلش میباید یا شیرش می

: کنـد حورا نیز در ارتبـاط بـا نـاآرام بـودن فرزنـد خـود در کـودکی چنـین بیـان مـی                   
بـدنیا اولسـال دواما. گذاشتمسرپشترولیمشکبدونبارداريدورانمنخوشبختانه«

. »شدواردبهمزیاديفشارياندازهازبیشخوابیکمدلیلبهاومدنش
: گویـد چنین مـی  مریم از نفرت خود و همسرش در مورد گریه و سر و صداي بچه این              

تحمـل قابـل غیـر بچـه صـداي وسروزاريوگریهتحملهمسرممخصوصاًومنبراي«
دادهايوجیغوهابهانهازکهباشدرسیدهجاییبهکهداریمدوستراايبچهبیشتر.است
کهاالنبهبرسدچهبودبیزاربچهصدايازاولهمانازهمسرمباشد و شدهجداگانهبچه
سـال چندوامروزيحوصلهوصبرباقطعاًمااالنشدنداربچهپس. گذراندیمراسال30
.»داردمنافاتبعد

چالش مدیریت زمان: مقوله اصلی دوم
حیات به تنهایی را ندارد و براي زنـده مانـدن نیـاز بـه                ينوزاد انسان ذاتاً توانایی ادامه    

روزي از او نگهـداري کنـد، پـس داشـتن زمـان کـافی               طور شـبانه  در یا فردي دارد که به     ما
وجه به اهمیـت و بـا ارزش بـودن          عنوان پیش شرط فرزندآوري و داشتن فرزند است، با ت         به

اند، نداشتن فرصت کافی براي     کنندگان با آن مواجه بوده    مشارکتزمان، یکی از مسائلی که      
اه بـا توجـه بـه اینکـه تربیـت فرزنـد از نگـ            . فرزندآوري و یا نگهداري از فرزنـد بـوده اسـت          

داشـتن فرزنـدي    باشد؛ عالوه بر آن بـراي       اي برخوردار می  کنندگان از اهمیت ویژه   مشارکت
هـاي زنـدگی امـروزي در تـضاد         سالم باید زمان زیادي صرف کرد که این مسئله با ویژگـی           
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باشـد و   تحصیل و رسیدگی بـه فرزنـد مـی         يباشد، از جمله این موارد تداخل بین ادامه       می
.باشدشاغل بودن زنان و نگهداري از فرزند می

:گویدساله می6زهرا دیپلمه داراي یک دختر 
اغل هستم و   گیرد، با اینکه ش   ه نظر من داشتن چند فرزند وقت زیادي را از آدم می           ب« 

کنم تا آنجا که بتوانم براي فرزندم وقت        ام را می  کنم ولی تمام سعی   در یک فروشگاه کار می    
.»این کار موفق بودمبگذارم و همبازي او باشم تا احساس تنهایی نکند و تا حدودي هم در

: گویـد خواهد فرزند دیگري داشته باشـد، مـی  به این سؤال که چرا نمی    روژان در پاسخ  
بـا چـون بـزارم وقـت بتونمالزمهکهاونقدربربیامجفتشونتربیتيعهدهازنتونماینکه«

مختلفـی کـاراي مختلـف، هايکالسبزاريوقتبراشبایدبیشترولیشدهتربزرگاینکه
یـه بایـد باشـه هـم دیگـه يبچهیهاگرهمیناطربخ. گیرهمیبیشتريوقتکهبکنیباید

.»خونهمیدرسدارههنوزهمسرمچونبدماختصاصاونيواسهوقتممقدار
مـن  «: گویـد سال سن دارد و دانشجو است، می       32کنندگان که   حورا یکی از مشارکت   

رم که بتوانم   ام و امیدوا  با همین فرزند اول هم از تحصیالت خودم و ادامه دادن آن باز مانده             
حداقل االن تمام وقتم رو صـرف       « :کندایشان در ادامه بیان می    . »تحصیالتم رو ادامه بدهم   

کارهـایی کـه شـاید بـا     . کنم که او را به ثمر برسـانم کنم و تمام تالشم رو می   یک فرزند می  
. »داشتن فرزندان دیگر نتوانم انجام دهم

ساله است در مورد تداخل      7رزند پسر   سال سن دارد و داراي یک ف       31سعیده هم که    
: گویدبین ادامه تحصیل و فرزندآوري می

ينامـه دارم بنـابراین اگـر بخـواهم بچـه          من فعال درسم تمام نشده و ترم آینده پایان        «
مـن کلـی از      يدیگري بیاورم باید قید درس خواندن را بزنم چون االن با وجـود یـک بچـه                

متوالی مرخصی بخاطر بارداري و ویار بدي که داشتم و یک           ترم   2. امهایم عقب مانده  درس
. »خورمترم هم مشروط شدم و خیلی از این بابت ناراحتم و همیشه غصه می

کند و  نوزادي و کودکی نیاز به مراقبت از کودکان را دو چندان می            يهاي دوره بیماري
طـور  د را بزننـد و بـه      والدین و بخصوص زنان باید در چنین شرایطی قید کارهاي دیگر خـو            
: کندتمام وقت در خدمت فرزند خود باشند، زینب در این زمینه اذعان می

مـا   يخواهم بچه دیگري داشته باشم این است کـه بچـه          یکی از دالیلی که من نمی     « 
روز بـدتر و    شود، و مـریض شـدنش روزبـه       کند و مریض می   زیاد ناآرام است و زیاد گریه می      

.»این مدت خیلی اذیت شدیم و زمان زیادي از ما گرفته استدر . شودبیشتر می
يتداخل بین کار و فرزندآوري و تربیت فرزند یکی دیگر از مواردي است که در مقولـه          

يها در عرصـه اصلی چالش زمان به آن پرداخته شده است، با توجه به حضور پر رنگ خانم          
هـا خـود    عنوان چالشی در فرزندآوري خانواده    هاي اخیر این موضوع به    کار و جامعه در سال    
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در این زمینه شاغل شدن زنان باعث شده که فرصت کـافی بـراي رسـیدگی          . کندنمایی می 
.به فرزند نداشته باشند

:کندساله بیان می10ساله، کارمند و داراي فرزند پسر 45مهناز 
منو ام اینجا نبودن، حالت تنهایی خیلی     د خانواده هاي اولی که فرزندم به دنیا آم      سال«

. آزار داد بخصوص در بزرگ کردن بچم، چون هم من شاغل بودم و هم شوهرم شـاغل بـود                  
دادم چون به ما حتی چهار مـاه هـم   وقتی که بچم بدنیا آمد من داشتم کارم را از دست می       

کـار، چـون مـا هـم شـرکتی          د سر گفتند هر وقت ما بگوییم باید بیایی      مرخصی ندادند و می   
. »کردندگیري میامور اداري خیلی سختبودیم؛

هاي اقتصادي خانوادهچالش: مقوله اصلی سوم
خـط فقـر،   ؛مسائلی چـون ،هاستهمیشگی افراد و خانوادهيهاي مالی مسئله  درگیري

، گرایش به تجمالت، چند شغله بودن والدین، کـار تـا دیـر وقـت و غیـره،                   مشکالت مسکن 
اخیـر   يهـاي دو دهـه    آورند کـه بیـشتر ویژگـی      ها به وجود می   تبعات خاصی را در خانواده    

قـسمت  يشـاید ریـشه  . شوند و تا قبل از آن بدین شکل تجربـه نـشده بودنـد         محسوب می 
هاي ایرانی را بتوان در شرایط دشـوار        هاي آینده خانواده  اي از مشکالت امروز و چالش     عمده

ي چه آنهـایی کـه بـراي جبـران          ي خانواده در مسیر مسائل اقتصاد     هاتالش. اقتصادي یافت 
ثیرات چـشمگیري بـر    أطلبی است، تـ   گیرد و چه آنهایی که از سر زیاده       ها صورت می  کمبود

کنند، همـه چیـز زنـدگی را        ابعاد زندگی مردم دارد و گاه، آنگونه که مردم تصور می           يهمه
اقدام به فرزندآوري سعی دارند زمینـه و شـرایط   ها قبل از خانواده. دهدمیالشعاع قرار   تحت

چند در گذشته کمتـر بـه ایـن مـوارد توجـه          مناسب براي داشتن فرزند را فراهم کنند، هر       
آوري از جمله داشتن درآمد کـافی بـه منظـور    ی امروزه فراهم کردن شرایط فرزند   شد ول می

در. داشتن فرزنـد شـده اسـت      از الزامات   ... تر نیازهاي فرزند، مسکن مناسب و       تأمین راحت 
ایرانـی، بـدون در نظـر گـرفتن مـسائل            يمسائل خـانواده   يگونه بحث درباره  حال، هر هر

.نمایداقتصادي ناممکن می
کنندگان در مورد وضعیت اقتصادي خـانواده خـود بیـان           فرشته یکی دیگر از مشارکت    

:کندمی
هـاي زیـاد توانـستیم      ی و وام  با هزار و یک بدبخت    . من و شوهرم از صفر شروع کردیم      «

.»خونه بخریم به این خاطر خیلی از لحاظ مادي تحت فشار بودیم
:گویدسعیده می

اي مـا اجـاره  يچون خانه. باشدفرزندي مسئله مسکن می   یک از دالیل من براي تک     «
. شـد بااي مـی  ما اجاره  يخانه.دیگري بیاورم  يبنابراین فعال دلیلی نمی بینم که بچه       ؛است
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پسرم از نظر راحتی و اینکه بخواهد بـازي کنـد           . متر است  100خیلی کوچک است، حدود     
پـدر شـوهرم هـستیم پـسرم همیـشه           ياصالً راحت نیست و چون ما در همـسایگی خانـه          

شـان خیلـی هـم بـزرگ        ها خانه بسیار بزرگ و دلبـازي دارنـد و حیـاط خانـه             آن. آنجاست
مان کوچک است   براي بازي وجود ندارد چون حیاط خانه      جایی   ما اصالً  يدر خانه . باشدمی

.»و من از این بابت خیلی ناراحتم
:کند کهنیکا بیان می

پدر وضعیت اقتـصادیمان خـوب نبـود و          يقبل از ازدواج در دوران مجردي در خانه       «
بعد از ازدواجم باز همون شرایط اقتصادي بود چون شوهرم دانشجو بود تا تونست کار پیـدا                 

پـدر شـوهرم   ينه زمان زیادي طول کشید و شرایط بسیار بد اقتصادي داشتیم و در خانه     ک
ن خـدا را شـکر   اي مستقل نداشـیم، ولـی اآل     کردیم و توانایی اجاره یا خرید خانه      زندگی می 

کنم شرایط اقتصادي بـود کـه       این شرایط که عمدش فکر می      يبنابراین همه . شرایط خوبه 
.»پشیمون نیستمند داشته باشم و االن هم اصالًفرزمن تصمیم گرفتم تک
:داردمحبوبه ابراز می

هم مسایل مـالی بـود و علـت      نآعلت  . از همون اول تصمیم داشتیم بچه دیر بیاریم       «
.»دیگري نداشت

هاي اقتصادي فرزندآوريافزایش هزینه: مقوله اصلی چهارم
دار ها به دلیل مشکالت اقتصادي بچـه      وادهنتایج بسیاري از تحقیقات نشان داده که اکثر خان        

در رابطه بـا ایـن مـشکالت اقتـصادي منظـور      . کنندفرزندي اکتفا میشوند، و یا اینکه به تکنمی
هاي قبل از به دنیا آمدن فرزند یعنی از زمان اقدام بـراي  ها نیست، بلکه هزینه خورد و خوراك آن   

.شودها میلد فرزند دیگري در خانوادهفرزنددار شدن و پرورش فرزند است که مانع تو
با قطعی شدن تصمیم زوجین براي فرزندآوري با توجه بـه تأکیـد پزشـکان و اهمیـت                  

هاي اولیه براي اطمینان از سالمت زوجین و بخصوص مـادر           سالمت مادر و کودك، آزمایش    
زشـک  بارداري زنان بایـد تحـت نظـر پ         يبنابر توصیه پزشکان در طول دوره     . ضروري است 

هایی انجام دهند تـا مـشکلی بـراي         اي معاینات و آزمایش   متخصص باشند و به صورت دوره     
يهاي مختلـف قبـل از اقـدام و در دوره          معاینات و انجام آزمایش   . جنین و مادر پیش نیاید    

گیري مجـدد  تواند در تصمیمآورد که می  ها به همراه می   هایی را براي خانواده   بارداري هزینه 
.  ندآوري زوجین مؤثر باشدبراي فرز

:گویدهاي دوران بارداري خود میدر مورد هزینهفرشته
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من و شوهرم از صفر شروع کردیم، به این خاطر خیلی از لحاظ مـادي تحـت فـشار                   «
گفـتم کـه    در دوران بارداري مدام به شوهرم مـی       . آوردهاي بارداري فشار می   بودیم و هزینه  

.»خواهمکنم و بچه نمیدیگر اقدام به بارداري نمیاگر این بچه به دنیا بیاید 
بعد از تولد فرزند بدون شک والدین باید نیازهاي اولیه کودك از شیر خشک گرفته تـا                 

اي را بـر خـانواده تحمیـل    پوشاك و دیگر وسایل را تأمین کنند، خرید ایـن وسـایل هزینـه       
اینه شود، و این در حالـت سـالم         طور منظم ویزیت و مع    عالوه بر این کودك باید به     . کندمی

هاي زیادي را براي خانواده بـه       بودن فرزند است، ولی اگر فرزند مشکلی داشته باشد، هزینه         
تر شدن فرزند نیازهاي او نیز بیشتر شده و با توجـه بـه اینکـه    با بزرگ. همراه خواهد داشت  

کننـد تمـام   هـا عزیـز هـستند، والـدین سـعی مـی      فرزندان در عـصر حاضـر بـراي خـانواده     
هـا  هاي فرزند را جامه عمل بپوشانند، این موضوع باعث فشار اقتصادي بـه خـانواده              خواسته

کنند با کم کردن تعداد فرزندان و اکتفا کـردن بـه یـک فرزنـد فـشارهاي                  شده و تالش می   
.اقتصادي را خنثی کنند

: گویدزهرا در ارتباط با فشارهاي اقتصادي و مشکالت مالی می
. دیگـري بیـاوریم    يا این شرایطی که ما داریم خیلی سخت و دشوار است که بچـه             ب« 

وضع مالی ما به قدري بد است که توانایی درست بـزرگ کـردن ایـن یـک بچـه را نـداریم،             
گوید وقتی نتوانم خرج یـک بچـه را در بیـاورم            شوهرم هم با فرزند دیگر مخالف است و می        

دوست ندارم دهند که اصالًایشان ادامه می  . اضافه کنم  توانم یکی دیگر هم به آن     چگونه می 
کـنم و  توانم نیازهایش را خودم برطرف می     تا می . باشد) معتاد(فرزندم مانند پدرش   يآینده

.»دهم به چیزي نیاز داشته باشداز آنجا که خودم شروع به کار کردم اجازه نمی
کلید بـه چـشمش از نظـر بینـایی          اش که بر اثر برخورد      فاطمه در مورد پسر پنج ساله     

گوید حدود یکسال است که این اتفاق افتاده و ما در ایـن مـدت         دچار مشکل شده است می    
همیشه در حال رفت و آمد به دکتر و بیمارستان بودیم و او را به شهرهاي مختلف بـردیم و      

شـده و   جراحـی    يحال عمل شده و هر بار پنج تا شش میلیون فقـط هزینـه              چند بار تا به   
. هنوز هم خوب نشده است

مرجان هم با وجودي که دوست داشته چند فرزند داشته باشد ولی به خـاطر بیمـاري                 
سال است کـه درگیـر درمـان او          13فرزندش که توانایی راه رفتن را از دست داده و حدود            

بخاطر مشکلی که براي پسرم بوجود آمد چنـدین سـاله کـه             « : کند که باشند عنوان می  می
. »دیگري داشته باشميخواهم بچهدرگیر درمانش هستیم دیگر نمی

هاي مربوط به مدرسه و وسایل کمک آموزشی و     فراهم کردن امکانات آموزشی و هزینه     
هاي مختلف فـوق    نویسی فرزند خود در کالس    ها براي نام  و حساسیت خیلی زیاد خانواده    ... 

.ا را به همراه خواهد داشتهاي مضاعف براي خانوادهبرنامه، نیز هزینه
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:کندباره نقل میحورا در این
هـا بـا دارا بـودن چنـد         مون گذاشتیم شاید خیلی   امکانات آموزشی که در اختیار بچه     «

زیادي رو صرف وسایل آموزش و ثبت        يما هزینه . فرزند نتونن براي فرزنداشون فراهم کنن     
.»هاي مختلفش کردیمهاي کالسنام

آمیزفضاي اجتماعی مخاطره: جممقوله اصلی پن
ها براي داشتن فرزند بیشتر شرایط اجتماعی حاکم بـر   هاي خانواده یکی دیگر از چالش   

کنندگان مدیریت بـیش از یـک فرزنـد در شـرایط موجـود       باشد، از نظر مشارکت   جامعه می 
ها نکاري بس دشوار است، بنابراین از نظر شرایط اجتماعی و مخاطرات آن باعث شده که آ               

فقط یک فرزند داشـته باشـند و تـصمیمی بـراي داشـتن فرزنـد دیگـر تـا برطـرف شـدن                        
. مخاطراتشان نگیرند

گونه که دوست دارنـد فرزنـدان       توانند آن ها نمی کنندگان معتقدند که خانواده   مشارکت
هـا سـایه   خود را پرورش دهند، چرا که جامعه و شرایط آن بر نظرات و تـصمیمات خـانواده        

قابـل تأمـل اینکـه    يگـذارد، و نکتـه  و نسبت به والدین بیشتر بر فرزندان تأثیر مـی         افکنده
. دانندتربیت خانواده میيتربیت حاصل از شرایط اجتماعی را متضاد با شیوه

: گویددر این مورد حورا می
ثیر منفـی   أخـواهم بـه فرزنـدم بـدهم تـ         از اینکه شرایط اجتماع روي تربیتی که می       «

چـون  . من حتی براي بزرگ شدن همین یه دونه پسرم ترس بزرگی دارم           . ترسممیبگذارد،  
بینـیم بـا   دونید در گذشته خانواده اساس تربیت فرزندان بود ولی االن می       طور که می  همون

هـا بـه    ها در تربیت فرزنداشون دارن در آخـر وارد شـدن اون           وجود تمام تالشی که خانواده    
ها داراي شخـصیت متنـاقض بـا خواسـت          مونه و بچه  نتیجه می ها بی اجتماع خیلی از تالش   

.»هاشون میشنخانواده
گیـري فـضایی نـاامن بـراي        ها و جرایم اجتماعی در جامعه باعث شـکل        افزایش آسیب 

ها به شدت نگران فرزندان خود از اینکه گرفتار ایـن مـشکالت شـوند،               ها شده، و آن   خانواده
در محیط خانه زنـدانی کـرد، بلکـه بایـد در جامعـه و در      توان فرزند راکه نمی هستند، چرا 

کنندگان معتقدنـد اگـر یـک       بنابراین مشارکت  ؛ارتباط با دیگران زندگی خود را سپري کند       
فرزند داشته باشیم کنترل و محافظت از او در چنین شرایطی آسانتر از داشتن چند فرزنـد                 

هـا و فرزنـدان     منیت را بـراي خـانواده     بنابراین هر گونه شرایطی که احساس عدم ا       . باشدمی
.کاهش فرزندان را فراهم آورديتواند زمینهها ایجاد کند، میآن

چنین توصیف  حورا شرایط اجتماعی و نگرانی خود از ورود فرزندش به این محیط این            
افزایش منابع تزریق مواد مخدر در اجتماع و افزایش تعداد افـراد مبـتال بـه ایـن              « : کندمی
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ثیر اع و دیگر مشکالت اخالقـی و نیـز تـأ          سوز و بعالوه گسترش فساد در اجتم      ي خانمان بال
ثیر قرار گرفتن اون توسط ي فرزندم و تحت تأ    افراد بر یکدیگر باعث شده که من براي آینده        

همـه  البته تربیت در خانواده امـري اساسـیه امـا بـا ایـن             . گونه افراد واهمه داشته باشم    این
.»ر اجتماع بر فرزندانمان را نادیده بگیریمثیأتوان تنمی

دانـد و نقـل     ساله احساس ناامنی را مربوط به زمان ورود فرزند به جامعه می            28هاجر  
:کندمی

کنیم، تربیت کردن بچه به هنگـامی  اي که در آن زندگی می     با توجه به اوضاع جامعه    « 
.»شود، برایم دشوار استکه بزرگ می

فرزندان خود و یا بدبین بودن به آینـده          يم اطمینان زنان به آینده    فرزند و عد   يآینده
هاي زنان براي بسنده کردن به یک فرزند است و اعتقاد دارند به هـر شـکل                 از دیگر دغدغه  

یک نفر را تضمین کرد ولی تـضمین آینـده چنـد فرزنـد کـار بـس              يتوان آینده ممکن می 
.دشواري است

باشـم،  دومـی فکـر کهنیستتضمینهمهمینيآیندهچون«: گویدساله می  33رایا  
خـود کنـد نمـی تـضمین رابچـه پیـشرفت وتفـریح وامکاناتوتحصیلمايجامعهچون
.»کندتضمینبایددهاخانو

فرزنـد خـود اسـت و    يساله است، به شدت نگران آینـده 11مهسا که داراي یک پسر    
دارمکـه شـرایطی ایـن بـه توجهبااالنمن« : کندچنین شرایط جامعه را توصیف می     این
افکـار ایـن یعنـی االنزیـادن هستن خیلـی  مايجامعهتوکهاجتماعیمشکالتبینممی

اجتماعوارداالناجتماع بشه، واردتنهاخودشکهسنییهازبعد. کنهمیاذیتمنوخیلی
کنیم، از منعشونجاهاییهیحاالتونیممیفعالًهواشو داریم باالخرهمادونیدمیولیشده
کـه سـنی یـه تـو دیگـه ولـی ،  کسیباآمدورفت،کسیباشدندوستازجایی،بهرفتن

مننگرانیواسترستمامیعنینگرانم؛  واقعاًمنبشهاجتماعواردبخوادتنهاوتکخودش
.»همینهازشوهرمو

عدم حمایت نهادي کافی: مقوله اصلی ششم
باشد، اصـول حـاکم بـر آن نیـز     در حال گذار میيما جامعهيجامعهبا توجه به اینکه   

هاي اهوازي کـامالً    باشد، این موضوع در شهروندان و خانواده      ترکیبی از سنت و مدرنیته می     
هـاي جنـسیتی و همچنـین محـل     طور مثال در مورد تفکیـک نقـش   به. قابل مشاهده است  

شـرایط حـاکم بـر زنـدگی        . موضوع را دیـد    توان این زندگی زوجین جوان بعد از ازدواج می      
انـدازد و زوجـین را بـه تـالش و     هـا فاصـله مـی   هاي آنشهري بین زوجین جوان و خانواده    

کند در چنین شـرایطی فرزنـدآوري زوجـین         طلبی ترغیب می  کوشش بیشتر براي استقالل   
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ش دولـت   کند و در اینجاست که نق     جوان را با مشکل تنها بودن و نداشتن حامی مواجه می          
. کندپیش اهمیت پیدا میازها بیشکننده براي خانوادههاي حمایتو سازمان

شهري و زمانی که زوجین جوان زندگی در مسکن مستقل و جداي از     يدر یک جامعه  
باشد، حال اگـر همـسر در   ترین حامی زن، همسر او می     دهند، بزرگ ها را ترجیح می   خانواده

پروري ي بـار فرزنـد  فرزند از زن خود حمایت نکند و همه گهداري از   ویژه در ن  امور خانه و به   
گیرد دیگر فرزندي را به دنیـا  بر دوش زن سنگینی کند، نتیجه این است که زن تصمیم می    

.فرزندي بسنده کند تا به این شکل از خود حمایت کندنیاورد و به تک
:گویدزینب در مورد عدم همکاري همسرش می

تـصمیم و امـر بـا    . کنـد ام دست تنهام و شوهرم همراهـی نمـی       ی بچه روزهاي بدحال « 
.»کارها را انجام دهميخودش است و از من انتظار دارد که به تنهایی همه

: گویـد منـد اسـت و در ایـن مـورد مـی       ساله به شدت از رفتار همسرش گلـه        45مبینا  
زدممـی چنـگ وزمینـ شـب تاصبحوبودمغریبمنچونداشتمسختیخیلیبارداري«

.کـرد مـی پـاك رامـسئله صـورت وکردنمیمنبهاعتناییهیچشوهرمو؛بودمتنهاچون
نگاهمیارهبرایش به دنیا  راايبچهکهکسیعنوانبههمزنبهوندارد،فکريثباتشوهرم

.»کنهنمیحمایتمنازونیستمنپشتزندگیتوياصالًشوهرم. کنهمی
يهـا را در ادامـه  توانـد آن ها از زوجین جوان مـی  انی و مالی خانواده   حمایت روحی، رو  

زندگی پشت گرم کند، بخصوص بـراي زنـان در دوران بـارداري و نـوزادي فرزنـد حمایـت                    
. ها و بویژه مادر از اهمیت بسزایی برخوردار استخانواده

ها نگهـداري  ند آنکننده و کسی که بتواند از فرزمهناز هم در ارتباط با نداشتن حمایت  
:گویدکند می
ام اینجا نبودن، حالـت تنهـایی خیلـی         که فرزندم به دنیا اومد خانواده      هاي اولی سال« 

منو آزار داد بخصوص در بزرگ کردن بچم چون هم من شاغل بودم و هـم شـوهرم شـاغل                    
. »بود

ی مادران در هاي اصلها یکی از دغدغهها و فرزندان آن   عدم حمایت اجتماعی از خانواده    
آوري است، زنان شاغل بـا کمبـود مرخـصی زایمـان و احتمـال اخـراج شـدن از کـار              دفرزن

لف و محـل کـار زنـان و یـا مهـد      اند همچنین، عدم وجود مهد کودك در ادارات مخت مواجه
.هایی که غیر قابل اعتمادند باعث دلسردي زنان شده استکودك

:داردمهناز در این زمینه ابراز می
چهـار حتیمابهچوندادممیدستازراکارمداشتممناومدبدنیابچمکهتیوق« 

شرکتیهمماچونکارسربیاییدبایدبگیمماوقتهرگفتندمیوندادندمرخصیهمماه
بـود مـاهش دووقتـی بچـم کارمخاطربهکردند،میگیريسختخیلیاداريامور. بودیم
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وافتـاد خطـر تـو سـالمت ومزاجـی نظرازبچمکودكمهدتوتقریباًکودكمهدگذاشتم
.»شدبستريبیمارستانتوهممدتچند

مدل پارادایمی
هـاي سـخت پـیش روي       انـد، چـالش   اي که زنـان بـا آن مواجـه بـوده          یدهترین پد مهم

تـوان در عـدم    فرزندآوري بوده است، دالیلی که باعث شده این پدیـده شـکل گیـرد را مـی                
هادي از زوجین جوان و فرزندآوري، نداشتن زمان کافی زنان براي نگهـداري          حمایت کافی ن  

تحـصیل دادن    يمادري، اشتغال به کـار زنـان، ادامـه         ياز فرزند، دور بودن زنان از خانواده      
هـاي پـیش روي فرزنـدآوري زنـان در بـستر و             ها جستجو کرد، چالش   زنان و تنها بودن آن    

پرجمعیت، مشکالت مالی، نداشـتن مـسکن        ياز خانواده  ناخوشایند ياي مثل تجربه  زمینه
هـاي  آمیز و هزینه  همسر و با دخالت فضاي اجتماعی مخاطره       يمستقل و زندگی با خانواده    

هایی را جهت کم کـردن فـشار یـا          کنندگان استراتژي اعث شده مشارکت  باالي فرزندآوري ب  
فرزندي یـا نخواسـتن   آوردن به تک  ترین آن روي    ها انتخاب کنند که مهم    فرار از این چالش   

اند که از نظر سـنی دیگـر   باشد، اما در مواردي فرزندآوري را به تأخیر انداخته  فرزند دوم می  
چند که زنان دوست داشته باشند فرزند دومی        امکان اقدام براي فرزند دوم وجود ندارد، هر       

دیگـري داشـته باشـم    ياد بچهخودلم می« : گویدعنوان مثال سرور میرا به دنیا بیاورند به    
10سالگی ازدواج کرده و یـک فرزنـد   35و یا مهناز که در سن       ؛»ولی االنم خیلی دیر شده    

من دوست داشتم یک فرزند دیگر داشـته باشـم ولـی اینقـدر فاصـله          «: گویدساله دارد می  
هـاي  چـالش کلی زنان در مواجهه بـا  بطور. »افتاد که االن امکان فرزنددارشدن دیگر نداریم 

اند بازاندیشی در فرزندآوري و نگاه به فرزند داشته باشـند           پیش روي فرزندآوري سعی کرده    
. دانندتر از کمیت فرزند میو کیفیت فرزند را مهم
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هاي پیش روي فرزندآوري زنانمدل پارادایمی چالش

سختهايچالش
فرزندآوريرويپیش

مرکزييهپدید
ايمینهشرایط ز

ناخوشایند از يتجربه
جمعیتي پرخانواده

مشکالت مالی
نداشتن مسکن 

مستقل
يزندگی با خانواده

همسر

شرایط علی

عدم حمایت نهادي کافی
هاي مدیریت زمانچالش

مادرييدور بودن از خانواده
شاغل بودن زن

ادامه تحصیل دادن زنان
دنتنها بو

گرشرایط مداخله

اجتماعی فضاي 
میزآمخاطره
هاي هزینه

ندآوريفرز
هااستراتژي

بازاندیشی در فرزندآوري
آوريندخیر انداختن فرزأبه ت

عدم تمایل به داشتن فرزند دوم

پیامدها

کاهش بعد خانواده
به هم خوردن ساختار سنی جمعیت

هنجاري شدن تک فرزندي
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یريگبحث و نتیجه
هـایی کـه در     فرزندي زنان بـا توجـه بـه چـالش         پژوهش حاضر با هدف فهم کنش تک      

شناسـی کیفـی و   در این مـسیر، بـا اسـتفاده از روش   . اند، انجام گرفتها مواجهزندگی با آن  
هـاي عمیـق و   بـا اسـتفاده از مـصاحبه   . اي، طـرح تحقیـق پیکربنـدي شـد      زمینـه  ينظریه
کدگذاري باز، محوري و     يها به شیوه  آوري و تحلیل داده   گیري هدفمند و نظري جمع    نمونه

يهمقولـ 6فرعـی،  يهمقول17هاي تحقیق در قالب مفاهیم اولیه، یافته. گزینشی انجام شد 
هـاي فرعـی،   این نتایج، در قالـب جـدول مفـاهیم، مقولـه    . هسته است يهاصلی و یک مقول   

نیز بر اسـاس شـرایط علـی، شـرایط          سپس مدل پارادایمی تحقیق     . اصلی و هسته ارائه شد    
.مرکزي ارائه گشتيها و پیامدها حول پدیدهگر، استراتژياي، شرایط مداخلهزمینه

دهند که کارکردهاي خانواده در عـصر حاضـر دچـار           هاي تحقیق نشان می   تحلیل داده 
و  ترین کارکردهاي خـانواده   تغییرات شگرفی شده است، فرزندآوري و تولید مثل که از مهم          

عنـوان  گیري خانواده بوده، امروزه دستخوش تغییراتی شده است و بـه          همچنین هدف شکل  
. کندها خودنمایی مییک چالش براي بسیاري از خانواده

امـور خـانواده بـا       يپروري و اداره  آوري، فرزنـد  هایی که زنان در ارتباط با فرزنـد       چالش
هـا بـه دو    خراج شـده از تحلیـل مـصاحبه       هاي است ها دست به گریبانند با توجه به مقوله       آن

هایی که مربوط بـه امـور زوجـین و یـا زنـان              چالش -1: توان تقسیم کرد  اصلی می  يدسته
مواردي که به فرزنـد مـرتبط اسـت، کـه در مجمـوع ایـن دو بـا هـم باعـث                        -2باشد و   می

مـسائل  از  . ها و بخصوص زنان براي داشتن تنها یک فرزند شده اسـت           گیري خانواده تصمیم
خود، بیکاري یا نداشتن شـغل       يتوان به مشکالت تأمین مخارج اولیه     مربوط به زوجین می   

هـاي  گی بـا خـانواده  تحصیل زنان و زنـد  ي، ادامه نداشتن مسکن، اشتغال به کار زنان     ثابت،  
تـوان عـدم حمایـت کـافی، مـشکالت          هاي مربوط به فرزند مـی     و از چالش   خود اشاره کرد؛  
هاي فرزندآوري و تربیت فرزند و شرایط      بر بودن فرزندپروري، هزینه   د، زمان نگهداري از فرزن  
.شود، را نام بردعث کاهش احساس امنیت در جامعه میاجتماعی که با

اخیـر بـر کـسی پوشـیده نیـست،           يگرایش زنان به تحصیالت دانشگاهی در دو دهـه        
نسبت به آقایان بیشتر شده ها به دانشگاهبه بعد درصد ورودي خانم    1377سال  بطوریکه از   

). 1386طباطبایی یزدي، (اي رقم به اوج خود رسید 80يو در دهه
شـغلی مناسـب   طور طبیعی صرف زمان جهت تحصیالت و همچنین کسب موقعیت        به

طور بالقوه توانایی فرزندآوري دارنـد را از دسـت          هایی که آنان به   باعث شده تا طول     سال        
از ورود بـه دانـشگاه       اي دیگر از زنان نیـز کـه قبـل         عده. تر گردد کوتاه بدهند و یا این دوره    

شرایط جامعه و موجی که در گرفتن مـدرك و وارد بـازار کـار                ياند با مشاهده  ازدواج کرده 
چـشمی یـا هـر دلیـل      شدن در جامعه به راه افتاده است، این گروه هم به دلیل چشم و هم              
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شوند و چند سالی درگیر آن خواهند بود که ایـن زمـان             گیر سوار می  دیگر بر این موج همه    
فرزنـدآوري را    يکنندگان زمان خوبی براي فرزندآوري نیست، و برنامه       مشارکت يبه عقیده 

کنند و کسانی هم که یک فرزند دارنـد، اقـدام بـراي         براي بعد از اتمام تحصیالت واگذار می      
کننـدگانی کـه   مـشارکت يدر این رابطهکنند، کهفرزند دوم را به چند سال بعد منتقل می        

زنـد دوم فاصـله     ها و اقـدام بـراي فر      اند ولی بین تولد فرزند اول آن      خواهان چند فرزند بوده   
اند که به هیچ وجه حاضر نیستند دوباره آن مراحل را بعد از گذشت چند               افتاده اذعان کرده  

ایـن  .انـد اباروري مواجه شدهسال دوباره تجربه کنند و در مواردي هم زوجین با مشکالت ن       
همخـوانی  )2007(، کلمن و کوکوت     )1391(بخش از نتایج تحقیق با تحقیق، امیر عرفانی       

.دارد
نیازهاي مـالی خـانواده و یـا منبعـی بـراي      يواسطهاشتغال زنان بیرون از منزل چه به  

بـراي زنـان     هویت دادن به زنان از یک طرف باعث شده تا فرزندآوري و نگهداري از فرزنـد               
زیاد بعضی مـشاغل  ناپذیر بودن زمان کار و ساعاتچالش تبدیل شود، انعطاف  شاغل به یک    

مدت بارداري و زایمان و ترس از بیکار شدن زنان و از طـرف              هاي کوتاه و همچنین مرخصی  
ور از محـل زنـدگی و یـا بـا     دیگر شاغل بودن همسر و نوع شـغل بـسیاري از مـردان کـه د         

بهتـرین حـامی یعنـی همـسر     والنی مدت همراه اسـت، زنـان را از داشـتن          هاي ط مأموریت
هـاي جنـسیتی    دارد، از این نکته هم نباید غافل شد که با تحوالتی که در نقـش              محروم می 

سیتی در شـهرهاي بـزرگ   هـاي جنـ  بوجود آمده و ما تا حدودي شاهد عدم تفکیـک نقـش          
ند که تمام کارهـاي درون منـزل بـه          اي از مردان هنوز همانند گذشته معتقد      هستیم و عده  

گونه کمکی به همسران خود در امور منزل و نگهداري از فرزنـد            باشد و هیچ  زن می  يعهده
مانند، پـس بایـد   م زنان در نگهداري فرزند تنها می   دهند، بنابراین در این موارد ه     انجام نمی 

کـه اکثـر   د، اما از آنجاییهاي سنتی و کمک گرفتن از خانواده و اطرافیان روي آورن        به نظام 
شـوند، حمایـت خـانواده نیـز از دسـت      هـاي خـود دور مـی     زوجین بعد از ازدواج از خانواده     

.باشدمی) 2012(نتایج تحقیق در این بخش تأیید نتایج تحقیق سیلوانی .دهندمی
آمیـز، فـراهم    هاي پرورش فرزند و فضاي اجتمـاعی مخـاطره        عالوه بر این موارد، هزینه    

يکنـد، آینـده   هاي تأمین زندگی خود و فرزند را بـا یـک نـاامنی مواجـه مـی                دن هزینه کر
هـاي زیـادي    بینی کرده و نگرانی   کنندگان مبهم و غیر قابل پیش     رکتفرزندان هم براي مشا   

. ها ایجاد کرده استرا براي خانواده
امیـر  و) 1392(نتایج تحقیق در این محورهـا، مـشابه تحقیقـات کبـودي و همکـاران               

هـایی مثـل   ها و استراتژيکنند از راهبردتیجه زنان سعی میدر ن .باشدمی) 1391(عرفانی  
نهایت منجر بـه داشـتن یـک     تأخیر در فرزندآوري، عدم تمایل به فرزندآوري مجدد، که در         

تواند کاهش بعـد  چند پیامد این رفتارها میهر .ها مقابله کنند  شود، با این چالش   فرزند می 
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ها و به هم خوردن ساختار سنی جمعیت شود؛ ولی این فرایندي است کـه از چنـد                  ادهخانو
.باشیمنهایت امروز ما شاهد گسترش آن در جامعه میهاي قبل شروع شده و دردهه
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