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Abstract 
Fertility in Iran and many provinces has reached low levels. Yazd province is one 
of the few provinces that experiences fertility above the replacement level (about 
2.3 children) in recent years. The reasons for the higher fertility of this province 
have become important at both micro and macro levels. The main purpose of this 
study is to identify the interpretation and understanding of Yazdi women about 
having children. The approach of this research is qualitative.The participants were 
25 married women from Yazd city, who were selected by purposeful and 
theoretical sampling. The data was collected during a period of 4 months from 
September to December 2017 using semi-structured interview tool. Data analysis 
was done with qualitative content analysis technique, and three holistic, selective 
and partial approaches were used to extract themes from the text. From the analysis 
of the collected data, the core category with the title "childbearing as a dualism of 
risk and certainty" was extracted, which is derived from the two main categories of 
"giving meaning and assurance and the risks of childbearing". The findings show 
that the economic, social and cultural background and religious values play a role 
in the fertility decisions of Yazdi women. Despite knowing and paying attention to 
the risk of having children, they consider it a source of security and good and 
blessing and family and religious values. This approach and people's understanding 
of having children has prevented them from becoming childless and having only 
one child. However, the continuation of this situation in the future depends on the 
socio-economic context of the country and the province, and the adoption of 
government policies and support for young couples and families and facilitating the 
conditions of marriage and childbearing will guarantee the continuation of these 
conditions. 
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  چکیده

ي کشور به سطوح پایین رسیده است. در این میان استان یزد ها استانباروري در ایران و بسیاري از 

فرزند)  3/2باروري باالتر از سطح جانشینی (حدود  ي اخیرها سالیی است که در ها استاناز معدود 

. در همین ارتباط دالیل باروري باالتر این استان هم در سطوح خرد و هـم کـالن   کند یمرا تجربه 

ي است. فرزند آوراهمیت یافته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تفسیر و درك زنان یزدي از 

زن  25کننـدگان   یق کیفی استفاده شـد. مشـارکت  هاي تحقیق از طرح تحق آوري داده جهت جمع

 4طی یک دوره  ها دادهي هدفمند و نظري انتخاب شدند. ریگ نمونهمتأهل یزدي بودند که به روش 

آوري شد. ساختارمند جمعبا استفاده از ابزار مصاحبه نیمه 1397ماه از ابتداي شهریور تا پایان آذرماه 

ها  مایه حتواي کیفی انجام گرفت که براي بیرون کشیدن درونها با کمک روش تحلیل متحلیل داده

 25هاي صورت گرفتـه از   استفاده شد. طی تحلیل جزءنگرنگر، انتخابی و  از متن، از سه رویکرد کل

» ي، دوگانـه انگـاري مخـاطره و اطمینـان    فرزنـد آور «، مقوله هسته بـا عنـوان   شده انجاممصاحبه 

ي فرزند آورامل تأمالت معنا بخش و اطمینان آفرین و مخاطرات که از دو مقوله اصلی ش شده حاصل

ي مذهبی ها ارزشکه بستر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  آن استبیانگر  ها افتهاحصاء شده است. ی

ي، آن فرزند آوررغم اطالع و توجه به مخاطرات  . بهکند یمدر تصمیمات باروري زنان یزدي نقش ایفا 

افراد از  رویکرد و درك نیا .دانند یمو داراي ارزش خانوادگی و مذهبی  روبرکتیخ را مایه اطمینان و

ي و باروري پایین شده است. فرزند تکي، فرزند یببه سمت  ها آني تاکنون مانع از تمایل فرزند آور

تداوم این وضعیت ارتباط زیادي به بستر اقتصادي اجتماعی کشور و استان دارد و اتخـاذ   حال نیباا

ي فرزنـد آور ي دولت از زوجین جوان و خانواده و تسـهیل شـرایط ازدواج و   ها تیحماو  ها استیس

  تداوم این شرایط خواهد بود. کننده نیتضم
  

  .زدیشهر  ،یتیجمع يها استیارزش فرزند، مخاطرات، س ،يبارور ها: کلیدواژه
  

 08/09/1401تاریخ پذیرش:   08/09/1401تاریخ بازبینی:   17/08/1401تاریخ دریافت: 

  436- 403صص ، 1401 اسفند، 45، پیاپی 4، شماره 11، سال  اجتماعی فرهنگی فصلنامه راهبرد

                                                        
یـزد اسـت کـه بـا     هاي فرزندآوري در استان  . این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان فهم زنان از چالش1

  حمایت صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مرکز یزد انجام شده است.
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  مسئلهمقدمه و بیان 

آن در ادبیات  اهمیت است و گیري خانواده اهداف شکل نیتر یکی از مهم يفرزند آور

ایرانـی  زوجـین   اکثریـت  بـاً یتقربر اساس شواهد موجـود   گوناگون مستند شده است.

ي متعـدد حـاکی از   هـا  شیمایپو نتایج  پس از ازدواج صاحب فرزند شوندقصد دارند 

ـ ا بعدعنوان  بهي را فرزند یب ایرانیان از درصد بسیار اندکی این است که بـاروري   دئالی

ي ایرانـی داراي ارزش  هـا  خـانواده به عبارتی داشتن فرزند براي بسـیاري از  . دانند یم

بسـتر فرهنگـی    ي اولویتی براي افراد ندارد. لذا با توجه بـه اینکـه در   فرزند یباست و 

ي اهمیت زیادي دارد، اکثریت افراد تصمیم بـراي پـدر و مـادر    فرزند آورجامعه ایران 

تا  1375ي ها سالي سطح خرد سرشماري ها دادهسازند. بر اساس  می شدن را محقق 

سـاله، بـدون فرزنـد بـاقی      40-44سـنی   درصد از زنان در گـروه  5تا  3فقط  1395

، ياین مهم یعنی فرزنـد آور ). 213  :2020، (رازقی نصرآباد و عباسی شوازي مانند یم

رفعـت   تري نسبت به مردان برخوردار اسـت.  در هویت بخشی زنانه از جایگاه برجسته

عریف زنـان و بـازت  «ساله تهرانی، بانـام   45تا  25میان زنان در خود  ي جاه در مطالعه

(رفعـت   ابـد ی یرا در نقش (مادري) م زنانرسالت و نقش  نیتر ، مهم»هویت اجتماعی

  ).159: 1383جاه، 

 حـال  نیباا شود، یم یتلق يزن ضرور کی تیهو يهنوز برا يمادررغم اینکه علی

امـروزه   دهـد  یکه نشان م دهند یبه دست م يشواهد تغییرات در سطح باروري اخیر

 مـانع فرزنـد را   د،یـ نسـل جد  .کند ینم میزنان را ترس یزندگ يالگو ییتنها به ،يمادر

 نشـانه آن اسـت کـه زنـان بـه      ،کمتـر  تمـایالت بـاروري   دانـد  یمـ  بر نهیهزو  شیآسا

 شـان  یکوچـک خـانوادگ   هاي طیمح ازجمله آنکه از اند؛ افتهی دست ديیجد اکتشافات

هسـتند و    فعـال  اجتماعیي ها عرصهبسیاري از در  کنند، یم لیاند، تحص آمده رونیب

نگرش  رییتغ به عبارتی. کنند یم جستجو گريید يها تیخود را در موقع زنانه تیهو

به وجود آمده  یخانگ کار یهمسري و مادري و حت هاي ازدواج و نقش به نسبتزنان 

  ).132-150: 1391ی بگ و ینیحس(است 

یل اندك نسل جوان هاي اخیر در مورد تما هایی که طی سال باوجود همه نگرانی 

همچنـان بـراي    يدهد فرزنـد آور  نشان می ها بررسیشده است،  مطرح يبه فرزند آور

را در  ياگرچه فرزند آور انجوان هاي پیش از آن داراي ارزش است. نسل جوان و نسل
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امـا   ،دانـد  بسیاري مواقع باعث افزایش بار مالی و فشار روحی و روانی بر والـدین مـی  

 اذعان و تمایل به داشتن فرزند دارد. با يهمچنان به ارزش عاطفی فرزند و فرزند آور

دهـد بیشـتر    نشـان مـی  هـا   بررسـی  ي،وجود روند کاهشی ارزش اقتصادي فرزند آور

و هنجـار دو فرزنـدي    ها در شرایط فعلی تمایل بـه داشـتن دو فرزنـد دارنـد     خانواده

است (رازقی نصـرآباد و سـرایی    گرفته شکلیران سبک زندگی جامعه کنونی ا عنوان به

در سـال   . طبق برآوردهاي صورت گرفته توسط مرکز آمار ایـران، )241-245: 1393

وچهار استان کشـور، بـاروري    بیستفرزند است.  7/1میزان باروري کل کشور ، 1399

ان و سه اسـت  1,5زیر سطح جانشینی دارند. چهار استان باروري خیلی پایین کمتر از 

 ).1400را تجربه کردند (مرکز آمار ایـران   1,3ترین سطح باروري یعنی کمتر از  پایین

بـاروري پـایین و برخـی نیـز خیلـی پـایین را تجربـه         ها استانبسیاري از  که یدرحال

فرزنـد بـه ازاي هـر     3/2استان یزد باروري باالتر از سطح جانشینی و حدود  کنند یم

کـل   میزان باروري کل استان یزد نسبت به هرچند). 1399باشد (فتحی  زن را دارا می

دهد، ولی تداوم این وضعیت مشخص نیست و تري را نشان می کشور وضعیت مناسب

باروري زنـان و   التیو رفتارها و تما اتینباروري آینده تا حد زیادي در سطح خرد به 

ی دارد. به بستر اقتصادي اجتمـاعی فرهنگـی جامعـه بسـتگ     و در سطح کالن نیزوج

شناخت دالیل باروري باالتر استان یزد نیازمند مطالعه و بررسی اهـداف و رفتارهـاي   

ي رویکـرد کیفـی   ریکـارگ  بـه باروري افراد است. در این مطالعه تالش شده اسـت بـا   

  .میابی دستي فرزند آورشناخت عمیقی از تصمیمات و درك زنان از 

مرحله کسب شناخت در مـورد فرزنـد تـا     ي، ازفرزند آور به فرایند مربوط تجارب

 طـی  محقق ساختن نیات باروري، تیدرنهاي و فرزند آورمرحله قصد مثبت یا منفی 

، کنـد  یمـ ي که فرد در آن زنـدگی  ا جامعهبستر نهادي  و معنایی و ذهنی فرآیندهاي

 که _ذهنی معانی شناخت ي بهفرزند آور به مربوط تجارب شناخت لذا .ردیگ یمشکل 

و  2: 1388اسـت، وابسـته اسـت (محمودیـان،      داده شـکل  آن بـه  افـراد  زندگی متن

 نیازمند ها آنرفتارهاي باروري و شناخت  رو نیازا). 72: 1395آقایاري هیر و دیگران، 

را واکـاوي   بسـتري  هـر  در رفتـار  ي پنهـان ها هیال قادر باشد مطالعه عمیقی است که

ي بـا  فرزنـد  کـم ي هـا  نـه یزمي و فرزنـد آور شناخت فهم زنان یزدي از  رو نیازاکنند. 

  رسد. کیفی مفید به نظر می رویکرد استفاده از

  هاي تحقیق. اهداف و پرسش1

ي اسـت و  فرزند آورشناسایی درك و تفسیر زنان از اهمیت پژوهش،  نیا یاصل هدف
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 خود ذهنی معانی شکلی چه به اساسی تحقیق عبارت است از اینکه زنان یزدي سؤال

آیا زنـان یـزدي بـه مخـاطرات     ؟ سازند یم يفرزند آور و فرزند همچون مفاهیمی از را

هـا   آوري توجه دارند و آیا این مخاطرات نقشی در فرایند تصمیمات بـاروري آن  فرزند

 اقتصادي متن کدام در يفرزند آورزنان در رابطه با  ذهنی هايبرساختداشته است؟ 

ي دیگر باروري ها استانبت به بسیاري از گیرند که نسمی شکل فرهنگی و اجتماعیـ 

  است؟ زده رقمباالتري را براي این استان 

  . پیشینه تحقیق2

فرزنـدان   دیـدگاه بـی  با عنـوان   )1396( کیفی حمیدي فر، کنعانی و عبادلهی مطالعه

 یـا  داشـتن  افـراد  اي در شـهر رشـت نشـان داد کـه     : مطالعهيارادي درباره فرزند آور

 بـه  دیگـر ي ها انتخاب خاطر به تواندمی که دانندانتخابی می مثابه به را فرزندن نداشت

 فرزنـدي بـه بـی   شیازنظر گرا دو جنس بین ،حال نیباا. شود سرکوب یا افتاده تعویق

 تلقـی  مهم خود هویتي ریگ شکل براي زنان، مادري را که يطور به. وجود دارد تفاوت

  .ندارند درباره پدر شدن نظري چنین مردان کرده، اما

اي بـه شـیوه   همطالعـ )، در 1395مجـره (  نگارسـتان، لطیفـی   ر، فرخیهی آقایاري

 نشـان  هـا  افتـه ی دپرداختنـ  تبریـز  شهر دري فرزندي کمها نهیزمکیفی، به شناسایی 

 مخاطره شامل بعد چهار و شود یممخاطره تلقی  مثابه به يفرزند کم پدیده که دهد یم

-هزینـه دي (اقتصـا  مخاطره ،(جسمی و روحی) سالمتی مخاطره، اندام تناسب/ زیبایی

 )شـهریار  کـودك ( قـدرت  مخـاطره  و ي)فرزنـد آور  فرصـت  هزینـه  و مسـتقیم  هاي

  است. شده ییشناسا

فرزنـد   هـاي کـم   )، با مطالعه کیفـی زمینـه  1394رضوي زاده، غفاریان و اخالقی (

د کـه برخـی   در فرزند آوري در شهرستان مشهد به این نتیجه رسـیدن  ریتأخطلبی و 

هاي والدین به حوزه تربیـت فرزنـد مربـوط اسـت برخـی از بعـد اقتصـادي و         دغدغه

که بـه هزینـه فرصـت اشـاره      کند یمیی است که فرزند براي مادر ایجاد ها تیمحدود

ي فرزنـد آور یکی از دالیل تعویـق   عنوان بهفرزندي  دارد. عالوه بر آن ارزش یافتن کم

  .است شده اشارهدر این مطالعه 

عـرب در   يهـا  و معناي آن در زوج ينیز کنش فرزند آور )1393و بگی ( ینیسح

در ایـن  نـد.  واکـاوي کرد  يا نـه یکیفی با رویکرد تئوري زم يا شهر اهواز را در مطالعه

 نگرانـه  کنش آینده، ترمیمی -بخش امیکنش التشامل مطالعه سه نوع رویکرد معنایی 

  .امنیتی معرفی شد - کنش محدودکننده اندیشمندانه، -
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 لهیوسـ  بـه ي فرزند آور کمي کیفی پدیده ا مطالعه) در 1391محمودیان و رضایی (

انـد. نتـایج نشـان داد کـه      زن کرد شهر سقز واکاوي کـرده  25هاي عمیق با مصاحبه

مدیریت بدن، حفاظـت عـاطفی و روانـی از خـود، توانمنـدي اجتمـاعی و تولیـدمثل        

که تم بنیـادین جـاري    شده لیتبد »حمایت از خود«ي  لهبازاندیشانه، درنهایت به مقو

یـک زن،   عنوان بههاي پژوهش است. زنان به دلیل حمایت از خودشان  در درون یافته

اي اسـت کـه    تنها عرصه دمثلیتولسعی دارند تعداد فرزندانشان را کاهش دهند، زیرا 

ز توانمنـدي خـود در ایـن    گیري کنند، بنابراین ا در آن تصمیم بااقتدارتوانند  زنان می

  کنند. زمینه استفاده می

ازنظـر  اسـت. لـذا    شـده  انجاممطالعات فوق در بستر باروري زیر سطح جانشینی  

شـده   انجـام  یـزد زنان ساکن شـهر  این است که در بین مطالعه حاضر در تفاوت بستر 

ایـن   اهـ  اسـتان باالتر استان یزد نسبت بـه سـایر    نسبتاًت با توجه به سطح باروري اس

جهت حائز اهمیت باشد که در این استان آیا زنان درك متفاوت  ینازاتواند  یممطالعه 

ي دارند؟ لذا انجـام ایـن مطالعـه ضـمن پاسـخگویی بـه       فرزند آورو خاصی نسبت به 

 ایـن  تحقیق ادبیات این حوزه را نیز غنا خواهد بخشید. ضـمن اینکـه نتـایج    سؤاالت

 و جمعیـت  کلـی  هـاي  یاستس مجریان و گذاران یاستس به استانی سطح در مطالعه،

 جمعیـت  راهبـردي  شـوراي  ماننـد  جمعیت، جوانی و خانواده از حمایت جدید قانون

 کنشـگران  عنوان به ي،فرزند آور درك زنان از از آگاهی با تا کرد خواهد کمک استان،

 و هـا  خواسـته  بـا  همسو و مناسب ییها برنامه براي اجراي را زمینه يفرزند آور اصلی

  اجرا نمایند. جمعیتی هاي یاستس تحقق راستاي در زنان يفرزند آور تمایالت

 . چارچوب مفهومی تحقیق3

شود تا رویکردهاي نظري متفاوتی که براي تبیین تحوالت و  یمدر این قسمت تالش 

اي براي دسـتیابی بـه   است، مرور شود و از این طریق زمینه شده ارائهتغییرات باروري 

ی در موردبررسـ  مسـئله  حـدومرز جهت مشـخص نمـودن    مناسبیارچوب مفهومی چ

راستاي انجام بهتر پژوهش فراهم گردد. بر این اساس نظریه کـاهش عـدم اطمینـان،    

 کننـده  یتمبناي نظري هدااجتناب از خطر، نظریه لیبنشتاین و تبیین نهادي باروري 

  .است پژوهشسؤاالت این 

خود چارچوب مناسبی براي مبحث ارزش فرزند را طرح مدل تبیینی  با 1فریدمن

لحاظ کردن یک انگیزه غیـر ابـزاري بـراي     منظور بهمطرح کرد. مدل تبیینی فریدمن 

                                                        
1. Friedman 
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که با عنوان نظریه کـاهش عـدم    گیري در مورد داشتن فرزند صورت پذیرفت یمتصم

فـرض اساسـی    است. نظریه ارزش فرزنـد فریـدمن بـر دو    شده ارائهاطمینان معرفی و 

دیگـر،   یـان ب بـه استوار است: کاهش عدم اطمینان و فرض تقویت استحکام خانوادگی. 

و همسـران   هـا  زوجکنشگران منطقی، اغلب خواستار کاهش عدم اطمینان هسـتند و  

همواره خواستار افـزایش میـزان اسـتحکام روابـط خـود (ازدواج) هسـتند. ارزش        هم

هـاي   صـادي محـدود دانسـت و تنهـا بـا مقیـاس      توان تنها به بعـد اقت  کودکان را نمی

هـاي روانـی، اجتمـاعی و حتـی      گیري کرد. کودکان واجد ارزش اقتصادي آن را اندازه

دربـاره   شـده  مطـرح واقع شود. تبیین  موردتوجهخود باید  نوبه بهجمعیتی هستند که 

از همـه   تـر  مهـم یراقتصـادي ارزش فرزنـد،   غیـد ابعـاد   تأکارزش فرزندان گرایش بـه  

و دیگران  فریدمن( اجتماعی است -هاي روانی جمعیتی و ارزش -هاي اجتماعی رزشا

1994 ،380.(  

) مطرح شد، 1996( 1بر طبق نظریه اجتناب از خطر که اولین بار توسط مکدونالد

مزایا و منافع فرزند بیشـتر را   نهگیري براي اینکه بچه داشته باشند یا  افراد در تصمیم

ـ یه اجتناب از خطر، بعـد  کنند. نظر ارزیابی می فرآینـد    ینـانی اقتصـادي را بـه   اطم یب

هـاي   ها و هزینـه  احتمال دارد افراد درك کمی از فرصت .کند گیري اضافه می تصمیم

و  3؛ وسـترن 2013 2هـاي خـود داشـته باشـند (فیـوري و همکـاران       مرتبط با انتخاب

هـا و   که چه هزینـه  توان با قطعیت تعیین کرد )، به این دلیل که نمی2012همکاران 

ي تصـمیمات خـود را اتخـاذ    ا گونـه  بـه فوایدي در آینده مورد انتظار است، لـذا افـراد   

تواننـد ایجـاد کننـد را     کنند که بتوانند در زندگی خود در آینده تغییراتی که مـی  می

از شـرایط   هـا  آني بستگی بـه ارزیـابی  فرزند آوری و زندگتغییر دهند لذا تصمیمات 

ازدواج و  ). طبـق ایـن نظریـه،   388 :1996ده خواهد داشـت (مکدونالـد،   کنونی و آین

ي انـداز  چشـم ي تعهدات بلندمدتی است که نیازمند حدي از ثبات شغلی یا فرزند آور

هـاي اقتصـادي و درآمـدي     رو، نـاامنی  یـن ازااز اشتغال پایدار و امنیت اقتصادي است. 

یر منفی تأث يفرزند آوري ها کنش ثباتی شغلی و یا بیکاري بر تصمیمات و ناشی از بی

احسـاس ریسـک را    شـدت  بـه ناپذیري دارند. قـرار گـرفتن در ایـن شـرایط      و اجتناب

نظیـر (افـزایش    هـا و اقـداماتی   یـت موقعو در این شرایط افراد در جسـتجوي   باالبرده

و  ، هستند کـه مخـاطرات کمتـري داشـته    )سطح تحصیالت، دستیابی به شغل پایدار

                                                        
1. McDonald 
2. Fiori 
3. Western 
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کـه بـراي    یدرحـال بنـابراین  ؛ رود براي اجتناب از خطـر بـه شـمار مـی    مسیر مناسبی 

داري  یهسـرما  دري داراي اهمیـت اسـت   فرزند آوربسیاري از مردم تشکیل خانواده و 

یجـه،  درنتیابـد و   ها، نیات باروري کاهش می یتقطعو عدم  ها فرصتجدید مبتنی بر 

  دهد. یموشی از باروري رخ پ یدئال، تأخیر یا حتی چشماشکاف بین باروري واقعی و 

کننـد کـه رفتـار بـاروري در     طرفداران دیدگاه تبیین نهادي باروري، استدالل می

گیـرد (عباسـی شـوازي و     بستر سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه صـورت مـی      

) باروري یک پدیـده زیسـتی   441: 1980( 2). به اعتقاد مک نیکل8: 2009، 1دیگران

فت نهادي آن را، مطالعه کرد، زیرا منحصر بودن بافت نهادي است و باید با توجه به با

هر جامعه باعث شده تا واکنش جمعیـت شـناختی بـه تغییـرات حاصـله در شـرایط       

فرد باشد. (عباسی شـوازي و عسـکري    سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جوامع منحصربه

 وي دولـت  ازنظـر کنـد و   یمـ یـد  تأکنقـش دولـت    ). مک نیکل به32: 1384ندوشن 

ي شـغلی،  هـا  فرصـت ي، فراهم نمودن فرزند آورهاي  ینههزتواند از طریق افزایش  می

ها در حوزه خـانواده، افـزایش    گذاري یاستستغییر نظام آموزشی و بازار کار، قوانین و 

یر بگذارد. (عباسی شـوازي و عسـکري   تأثهاي فرصت و... بر رفتار باروري افراد  ینههز

  ).32: 1384ندوشن 

رادي که سعی کرده عوامل اقتصادي را در تصمیمات باروري داخل کند اف ازجمله

فرزندان  ) است. لیبنشتاین منافع فرزندان را به سه دسته و هزینه1975( 3لیبنشتاین

فرزند آوري منبـع  ( یعاطفکند. منافع فرزندان: شامل فواید را به دو دسته تقسیم می

نیـروي کـار)؛ فوایـد     عنـوان  بـه یري فرزند گکار (بهلذت والدین)؛ فواید مالی و اقتصاد 

یط بیمـاري یـا   در شـرا امنیت بخشی: تأمین و نگهداري والدین در سـنین پیـري یـا    

هاي مستقیم ماند هزینه هزینه هاي فرزندان نیز دو دسته هستندی. هزینهازکارافتادگ

کـه   هـایی دارد هاي غیرمستقیم که اشاره به فرصتپوشاك، تغذیه و نگهداري. هزینه

که فرزنـدان بـا    گونه ینبداست.  داده ازدستي و مراقبت از او فرزند آورمادر به دلیل 

توانـد  اي هستند که مادر مـی مادر در خانه، مانع بالفعل شدن درآمد بالقوه داشتن نگه

شود کـه تحـرك اجتمـاعی و    وقتی تشدید می مسئلهدر بازار کار به دست آورد. این 

یابد. لیبنشـتاین نتیجـه   که فرزندان بیشتر شوند، کاهش می مکانی مادر به هر تعداد

ي آن هـاي دوگانـه  گیرد که اگر منافع اقتصادي حاصل از فرزنـد بیشـتر از هزینـه   می

                                                        
1. Abbasi- Shavazi, M. J., McDonald, P., & Hossein- Chavoshi, M. 
2. Mc Nicoll 
3. Leibenstein, Harvey 
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کنـد کـه فرزنـدان بیشـتري داشـته باشـند (لیبنشـتاین،        باشد، خانوار انگیزه پیدا می

1974 ،10-15.(  

ي تصمیمات و رفتارهاي ا جنبهاز  هرکدامکه مالحظه شد نظریات فوق  طور همان

هـاي   یـه نظر يساس سؤاالت تحقیق حاضر برمبنـا . ااند دادهقرار  موردتوجهباروري را 

، بوده تا به فهم معناي فرزند ازنظر کارکردهاي عاطفی، انسجام زندگی زناشـویی  فوق

ئـل  کنندگان در تحقیـق، نا  از نگاه مشارکت آینده انداز چشم ي وفرزند آورهاي  ینههز

هـاي قبلـی کـه    رغم رویکرد استقرایی مطالعه، محورهایی بر اساس نظریـه علی. شویم

ولی محقق  دمبنایی براي سؤاالت مصاحبه عمیق باشد، در این مطالعه مشخص گردی

در زمان تحلیل، کامالً نسبت به ظهور مضامین جدید پذیرا بوده و خود را محدود بـه  

  نکرد. شده یینعمبتنی بر نظریه از پیش ت يها گزاره

  . روش تحقیق4

 یروشـ  هاسـت کـ   تحلیل محتـواي کیفـی   روش به و کیفی ايمطالعه حاضر پژوهش

، درك پدیـده نظـري   کیفـی  رویکـرد در . اسـت ی بـوده  متنـ  يهـا داده يمناسب بـرا 

. جایی که پژوهشگر در پـی  است موردنظرو محیط جهان واقعی  درزمینه موردمطالعه

، در این رویکرد، محقق بـا ورود  )2002 1پاتن(پدیده موردنظر خود نیست  کاري دست

بـر  پـردازد.  ، به کشف معانی و تفاسیر افـراد مـی  ها در دادهشدن  ور غوطهبه میدان، با 

هاي افـراد الزم اسـت بـه     براي فهم عمیق و تفسیر جامع از تجربه و کنشاین اساس 

هاي  نظام مردساالري، نظام حمایتی، ارزش منابع نهادي مختلف ازجمله نهاد خانواده،

خانوادگی و دینی و جایگاه زنـان در ایـن بسـتر توجـه شـود تـا بتـوان از آن طریـق         

  موقعیت زنان را در شرایط کنونی معنا و بازتفسیر کرد.

مشخصـه   سـه  زنان یزدي هستند که با داشتن پژوهش این کنندگان درمشارکت

حـداقل سـه سـال از مـدت      -2متأهـل باشـند    -1اند:  اصلی وارد حوزه پژوهش شده

 گیـري نمونـه  پـژوهش،  ایـن  در ساکن شهر یـزد باشـند.   -3ازدواجشان گذشته باشد 

 یعنـی  نظـري  اشـباع . یافـت  ادامه هاداده اشباع سطح تا و شد آغاز هدفمند صورت به

 در کننـد می مطرح آنچه یا و نکنند اضافه هاداده به چیزي دیگر نمونه افراد که زمانی

بـدین ترتیـب    ).139: 1385 حریـري، (نباشـد   شـده  گـردآوري  هـاي دانسـته  با تضاد

 4زن متأهل یـزدي در طـول یـک دوره     25مصاحبه با  طریق اطالعات این مطالعه از

 در هـا مصـاحبه  از آوري شد. برخی جمع 1397ماهه از ابتداي شهریور تا پایان آذرماه 

                                                        
1. Patton, M.Q. 
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 آوري جمـع  ابزار .گرفت صورت عمومی هايکانم در دیگر برخی و ها آن زندگی محل

 سـؤاالت  سمت به بااحتیاط و شد آغاز کلی سؤاالت با هامصاحبه. بود مصاحبه ها داده

 کامـل  رضـایت  بـا  هـا مصـاحبه  ضـبط . رفـت  پیش تحقیق با موضوع مرتبط و خاص

 کار، روند تحقیق، هدف موضوع، درباره مصاحبه، از قبل. شد انجام کنندگان مشارکت

 1جلسات بین  زمان . مدتشد داده توضیحاتی نمونه افراد به... و اخالقی اصول رعایت

 بود. ریتغساعت م 5/1تا 

 1نئونـدورف ( ي کیفـی محتوا یلاز تحل ها یافته وتحلیل تجزیه يبرادر این مطالعه 

هاي متنـی ناشـی از    دادهها،   منبع اصلی داده این روش. در شده است استفاده) 2002

روش تحلیل محتـواي کیفـی روش   است.  کنندگان شرکتهاي عمیق محقق و  گفتگو

). تحلیـل محتـواي   2005 2هاي متنی است (سایه و شـانون  مناسبی براي تحلیل داده

با توجه بـه زمینـه اقتصـادي     گویند یمپاسخگویان  آنچهکند معناي  یمکیفی کمک 

ن مطالعـه اولـین گـام بـراي     اجتماعی که پاسخگو در آن قرار دارد درك شـود. در ایـ  

اي که مخصوص هر فرد است در یک جدول مشخص  تحلیل این بود که عناصر زمینه

هاي اقتصادي، اجتمـاعی و جمعیتـی افـراد اسـت       اي شامل ویژگی شود. عناصر زمینه

 در تحلیل واحد .کند کنندگان در تحقیق را آشکار می ارائه این اطالعات تنوع شرکت

چنـد بـار خوانـده    هر مصاحبه لذا در گام بعدي متن  بود. ها صاحبهمکل  مطالعه، این

و کلمـات  خوانـده شـد   ها  گزارهسپس ، شد برداري یادداشت، ي اصلیها گزارهو از  شد

متن به  بود، یشتريمتن ب برداري یادداشتبه  یازکه ن يدر موارد یدي مشخص شدکل

 یـا  جمـالت  صـورت  به معنی يواحدها ترتیب ینا به و شد یمراجعه م مصاحبه مجدداً

 هـا  آن از باز کدهاي یا اولیه کدهاي و شد مشخص متون مصاحبه و بیانات از پاراگراف

هـا کمـک    یبـازخوان چندین بار تکرار شد  ها مصاحبهگردید. مرحله خواندن  استخراج

کرد تا جزئیات احساسات و عواطف پاسخگو در زمان مصـاحبه یـادآوري شـود تـا بـا      

و  هـا  تفـاوت زئیات معانی استخراج گردد. در مرحلـه بعـد بـر اسـاس     توجه به تمام ج

ي بنـد  دسـته تشابهات در کلمات کلیدي، مفاهیم انتخـاب شـدند سـپس مفـاهیم در     

 طبقـات  طبقـات،  زیر بدین ترتیب قرار گرفتند. ها مقولهتر تحت عنوان خرده انتزاعی

 و تکـرار  هـر مصـاحبه   شدن اضافه با وتحلیل یهتجز جریان شدند. انتزاع ها تم و اصلی

  .گردید اصالح طبقات و کدها

هاي کیفی، بیشتر بحث اعتبار مطرح است تـا پایـایی و ایـن موضـوع     در پژوهش

                                                        
1. Neuendorf 
2. Hsieh & Shannon 
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کیفـی اسـت. بـراي     ي پـژوهش هـا  روششـناختی و فلسـفی   ناشی از ماهیت هسـتی 

یـابی توسـط   اعتبـار  یري از سه تکنیک اسـتفاده شـد. تکنیـک    اعتبار پذدستیابی به 

هاي کلی آن را مطالعه و ارزیـابی  تا یافته شده خواستهکنندگان که از مشارکتاعضاء؛ 

هـاي  داده بـه  کرده و در مورد آن نظر دهند. روش مقایسه تحلیل؛ کـه در ایـن روش  

هاي خام مقایسه و ارزیابی شود. همچنین ها با دادهخام مراجعه کرده تا الگویابی داده

تید نـاظر طـرح بـا نظـارت بـر کلیـه مراحـل        در مرحله بازرسی خارجی؛ توسـط اسـا  

بـه پـژوهش و    موردنظرپژوهش، استفاده گردیده است. لذا درگیري محقق به موضوع 

هـا توسـط تنـی    و متن مصـاحبه  شده استخراجهایش، همچنین مشاهده کدهاي داده

تواند باشـد. همچنـین   یري پژوهش میاعتبار پذکنندگان، تأییدي بر چند از مشارکت

هاي افزایش یکی از روش عنوان بهمدنظر فلیک  »یر کردن گزینشیباورپذ«به  با توجه

ي مصـاحبه شـوندگان (رسـتمی و    ها قول نقلاعتبار و به معنی مستدل کردن متن با 

ي هــا قــول نقــل) در ایــن پــژوهش مــوارد متعــددي از 90: 1395ایمــانی جــاجرمی، 

  شده است. یانبوهش هاي پژباورپذیر کردن یافته منظور به کنندگان مشارکت

به تصویر کشیده شده است. دامنـه   موردمطالعهدر جدول زیر مشخصات جمعیت 

 28/32سال است که میـانگین سـن زنـان     55تا  20 ینبتغییرات سن زنان پاسخگو 

باشد. سطح تحصیالت زنـان یـزدي   سال می 80/38همسرانشان سال و میانگین سن 

است و از تمام سطوح تحصیلی در نمونه قرار کننده در این پژوهش متفاوت مشارکت

کنندگان داراي تحصیالت ابتـدایی،  نفر از مشارکت 1دارند. به لحاظ سطح تحصیالت 

نفر کارشناسی ارشد و  3نفر کارشناسی،  8نفر کاردانی،  5نفر دیپلم،  4نفر سیکل،  3

دار هسـتند.  خانـه نفر  13نفر دانشجو و  6نفر از زنان شاغل،  6اند. نفر دکتري بوده 1

نفر از زنان بدون فرزنـد   5باشد و  یمفرزند  64/1میانگین تعداد فرزندان موجود زنان 

ي نیـز داراي اهمیـت   فرزند آورحال اهمیت و درك این گروه از زنان از  ینبااهستند، 

بـا   است. (اسامی داخل مطالعه واقعی نیسـتند، فقـط بـراي ارتبـاط بیشـتر خواننـده      

  است). شده استفادهي کد جا بهاز اسامی محتواي مطالعه 
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  1397کنندگان در پژوهش،  هاي جمعیتی و اجتماعی مشارکت ویژگی ):1( جدول

ف
دی

ر
 

نام 

 کننده مشارکت

 سن

  زن

سن 

 شوهر

 تعداد

  فرزندان

 تحصیالت

  زن

 تحصیالت

  شوهر

وضع 

فعالیت 

 زن

 دانشجو دیپلم کاردانی بدون فرزند 28 20 رویا 1

 دار خانه کارشناسی دیپلم بدون فرزند 29 20 مینا 2

 دانشجو کاردانی کاردانی بدون فرزند 22 22 هستی 3

 دانشجو کارشناسی کارشناسی بدون فرزند 24 23 سمانه 4

 دارخانه کارشناسی کاردانی پسر 1 25 23 سمیه 5

 شاغل کارشناسی کارشناسی دختر 1 33 24 لیال 6

 دانشجو دیپلم کاردانی پسر 2 29 25 پریسا 7

 پسر 1 32 25 محبوبه 8
 کارشناسی

 ارشد

 کارشناسی

 ارشد
 شاغل

 1 30 25 نعیمه 9
 کارشناسی

 ارشد
 دانشجو کارشناسی

 34 26 زیبا 10
 دختر و 1

 پسر 1
 دارخانه کارشناسی کارشناسی

 بدون فرزند 28 26 سلیمه 11
 کارشناسی

 ارشد
 شاغل دکتري

 36 27 شکوفه 12
دختر و  1

 پسر 1
 دارخانه دیپلم دیپلم

 دارخانه کارشناسی کارشناسی 1 30 30 مرضیه 13

 دارخانه دیپلم دیپلم دختر 1 36 30 فریبا 14

 دارخانه دیپلم کارشناسی پسر 1 34 31 نجمه 15

 دانشجو دیپلم کاردانی دختر 2 43 32 سارا 16

 37 33 صفیه 17
دختر و  1

 پسر 1
 دارخانه کاردانی دیپلم

 39 35 عفت 18
 دختر و 2

 پسر 1
 شاغل سیکل کارشناسی

 دکتري بدون فرزند 46 38 مرجان 19
کارشناسی 

 ارشد
 شاغل

 دارخانه دیپلم سیکل 2 پسر و 2 54 42 آسیه 20
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ف
دی

ر
 

نام 

 کننده مشارکت

 سن

  زن

سن 

 شوهر

 تعداد

  فرزندان

 تحصیالت

  زن

 تحصیالت

  شوهر

وضع 

فعالیت 

 زن

 دختر

 کارشناسی پسر 3 50 44 منیره 21
کارشناسی 

 ارشد
 دارخانه

 57 48 معصومه 22
دختر و  2

 پسر 1
 دارخانه دیپلم سیکل

 59 49  سهیال 23
دختر و  1

 پسر 2
 شاغل دیپلم کارشناسی

 53 54  فرخنده 24
دختر و  2

 پسر 1
 دارخانه ابتدایی ابتدایی

 57 55  شکوه 25
دختر و  3

 پسر 2
 دارخانه سیکل سیکل

  

  هاي تحقیق. یافته5

هـاي حاصـل از   گـزاره  صـورت  بـه هاي تحقیق که  در این بخش به تحلیل کیفی یافته

کرد ایـن   یماصلی که این مطالعه دنبال  سؤالشود. ، پرداخته میشده ارائهها مصاحبه

 و فرزنـد  همچـون  مفـاهیمی  از را خـود  ذهنی معانی شکلی چه به زنان یزديبود که 

  کنند؟ یمیزدي را چگونه درك  زنان و؟ سازند یم يفرزند آور

مفهـوم در   70با زنان یـزدي،   شده انجاممصاحبه  25هاي صورت گرفته از  طی تحلیل

ي: دوگانه انگاري فرزند آور«مقوله هسته با عنوان مقوله اصلی،  2و  مقوله یرز 7قالب 

که از دو مقوله اصلی شـامل تـأمالت معنـا بخـش و      شده حاصل» مخاطره و اطمینان

  ي احصاء شد.فرزند آوراطمینان آفرین و مخاطرات 

  ینآفر بخش و اطمینان تأمالت معنا .5-1

، مقوله اصلی تأمالت معنا بخـش و اطمینـان آفـرین بـه همـراه مفـاهیم       2در جدول 

  شده است. مقوله ارائه مرتبط با هر زیر
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  مقوله تأمالت معنا بخش و اطمینان آفرین با مرتبط هاي مقوله زیر و مفاهیم ):2( جدول

 مفاهیم ها مقوله زیر  مقوله اصلی

تأمالت معنا بخش 

  آفرین و اطمینان

معنابخش 

  زندگی

ثمره زندگی، شیرینی زندگی، میـوه عشـق والـدین،    

دردسري شیرین، معناي زندگی، انگیزه ازدواج، مایه 

  یروبرکت، هدف آفرین. خیر دنیا و آخرتخ

رشد و تکامل 

  شخصیت

 کاهنـده  والـدینی،  نقش ایفاي والدینی، حس تجربه

ــرور ــمن و غ ــذیرش زوجــین،ت ی ــاي یتمســئول پ  ه

 و ایثـــار  روحیـــه  القـــاي والـــدینی،  مشـــترك

  رشد معنوي .والدین به یازخودگذشتگ

 بنیان استحکام

 خانواده

زوجـین،   بیشـتر  یبسـتگ  دلزناشویی،  روابط تحکیم

  پیوند والدینی.

  امنیت آفرینی

 سـربلندي  و افتخـار  زنـدگی،  نشـاط  و امیـد  افزایش

 از رهــایی خــانواده، امتــداد و نســل بقــاي خــانواده،

والـدین، بـازوي    براي يا پشتوانهروزمرگی،  و تنهایی

  پیري. دوران اجتماعی امنیت والدین،
  

کنندگان این مطالعه بیانگر این است که فرزنـدان بـراي    تحلیل مصاحبه مشارکت

رو تنوعی از مفـاهیم بـراي فرزنـدان     والدین داراي معنا و مفهوم خاصی هستند، ازاین

ها با استناد بـه روایـات    بسته به دید و تفکر پدر و مادرشان وجود دارد. بسیاري از آن

نشـاط، شـادابی، طـراوت دادن بـه     و منشـأ  زنـدگی   هاي میوهمتعدد فرزند را ثمره و 

داننـد. ازنظـر    مفهوم و عبـث مـی  دانستند و زندگی بدون فرزند برایشان بی می زندگی

بخشد زیرا درخـت عشـق و   ها ورود فرزند به زندگی مرد و زن شیرینی خاصی می آن

را الفت والدین بـه ثمـر نشسـته و میـوه داده اسـت. برخـی از پاسـخگویان فرزنـدان         

 اي بـراي ادامـه  بینند که به زنـدگی معنـا بخشـیده و انگیـزه    دردسرهاي شیرینی می

شـوند و ایـن   عبارتی فرزنـدان تمـام زنـدگی پـدر و مـادر مـی      اند. به شان شدهزندگی

کننـد  دلبندان کوچک وابستگی شدیدي نسبت به خود در وجود پدر و مادر ایجاد می

دانند. با ورود رکت بخشیدن به زندگی خود میبه حدي که والدین آنان را مایه خیروب

هایشان براي زندگی بهتـر چنـد برابـر شـده و هـدف       فرزند به زندگی زوجین، انگیزه

سـاله، کارشناسـی و شـاغل) در     49آفرینی خاصی برایشان ایجاد شده است. سهیال (

  گوید:مورد معناي فرزند می

والدین میشن و مایه برکت  بین شورونشاطها باعث گرمی زندگی و افزایش بچه«
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  »و تمام زندگی والدینشون هستن.

هایی که فرزندان براي والدین دارد و یا به عبارتی  به منافع و هزینه فرزندان ارزش

کند. در این مطالعـه نیـز پاسـخگویان     آوري اشاره می هاي مثبت و منفی فرزند جنبه

ید داشـتند. برخـی بـه تـأثیر     آوري تأک هاي فرزند هاي مثبت و هم هزینه هم به جنبه

هـا بـا ورود    ازدواج بر استحکام پیوندهاي زناشویی اشاره داشـتند. ازنظـر برخـی از آن   

فرزند به زندگی مشترك زوجین عالوه بر آرامش، امید به زندگی و آینده آنان افـزوده  

آور تجربـه   شود. چراکه وجود فرزند ارمغانشان چندین برابر میو شورونشاط زندگی

روحشان را رونـق و گرمـا   خوب والدینی براي آنان است، وضعیتی که زندگی بی حس

بسـتگی بیشـتر بـین     ساز نشـاط و بالنـدگی و دل   سازد و زمینه بخشیده و متحول می

ساله،  31اند. نجمه ( مرور دچار روزمرگی و یکنواختی شده شود که به وشوهري می زن

  گوید:فرزند در زندگی میدار) در مورد اهمیت حضور کارشناسی و خانه

یبـاً همـه چیـز برامـون تکـراري و      تقرکـه دیگـه    چهار سال بعد از ازدواجمـون «

غیـرممکن شـده بـود،     عمـالً یکنواخت شده بود، تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم، ولـی  

دوبار سقط کردم و باالخره پس از کلی تالش و نذر و نیاز، خداونـد بهمـون یـه پسـر     

وشحال شدند، خودم حس خـوب مـادري را بـاالخره تجربـه     داد. خیلی خیلی همه خ

کردم. حضورش تو زندگیمون امید و نشاط زیادي ایجـاد کـرده، زنـدگیمون متحـول     

  »شده... خدا را شکر...

جـز   با ورود فرزند بـه زنـدگی مشـترك زوجـین، آنـان احسـاس کردنـد کـه بـه          

خـوش   آن امیـدوار و دل  توانند بـه اند که همیشه میاي دیگر یافته همسرشان پشتوانه

باشند و به خاطر پیدا کردن جایگاه پـدري یـا مـادري احسـاس مسـئولیت بیشـتري       

کنند و در همین راستا نهایت گذشت و ایثـار را نسـبت بـه فرزنـدان خوددارنـد و       می

شـان اسـت. عـالوه بـر آن پاسـخگویان ایـن       خوشبختی و سعادت آنان نهایـت آرزوي 

انواده نام و نشان خـود را در وجـود فرزنـدان و نوادگـان     مطالعه بقاء نسل و امتداد خ

بینند و چنانچه فرزنـد مـوفقی را بـه جامعـه تحویـل دهنـد، موجبـات افتخـار و         می

دار) در مـورد  ساله، سیکل و خانـه  55سازد. شکوه (سربلندي خانواده را نیز فراهم می

  :گویدنقش فرزند در بقاء نسل و افتخارآفرینی براي خانواده می

اگه خونواده ها بتونن فرزنداي صالحی تربیت کنن و تحویل جامعه بده هم نام و نشون «

  »خوبی از خودشون تو جامعه به جا گذاشتن، هم باقیات و صالحاتی براي خودشونه.

آوري در آیات و روایات قرانـی اشـاره    کنندگان به اهمیت فرزند بسیاري از شرکت

در روایات آمده است که برخـی  «گوید  باره می ندرای 10کننده شماره  داشتن. شرکت
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عـالوه بــر آن  ». شـوند  فرزنـدان خـود اهـل بهشـت مـی      واسـطه  بـه پـدران و مـادران   

هـا   پاسخگویان به نقش فرزند در رشد و تکامل والدین نیز اشـاره داشـتند. ازنظـر آن   

ه اي آنان به یکدیگر است، باعـث شـد  وجود فرزندي که یادآور و حاصل عشق و عالقه

هاي آنان کاسته تا با عبور از خودمحوري بتوانند به ما بـودن برسـند.   از غرور و منیت

دار) در مـورد اهمیـت نقـش فرزنـد در اسـتحکام      ساله، کارشناسی و خانه 44منیره (

  گوید:بنیان خانواده می

هـا و   يدلخـور از  تـر  راحـت تو زندگی باعث میشه که زن و شـوهر   ها بچهوجود «

سعی کنند که فضـاي   ها بچه که بینشون ایجاد شده، بگذرن و به خاطر هایی یناراحت

خونه را بانشاط و صمیمی نگه دارن. حتی خیلی از زن و شـوهرا بـا وجـود مشـکالت     

  »زیادي که تو زندگیشون دارن، به خاطر بچه هاشون حاضر نمی شن طالق بگیرن...

دانسـتند   یمـ فردي  کنندگان در این مطالعه پدر و مادر شدن را تصمیمی شرکت

ي فردي، خانوادگی و مذهبی و فرهنگی است و منجر بـه تکامـل   ها باارزشکه همسو 

نقش پدر و مادر هم در اجتماع و هم  ها آنانجامیده است.  ها آنرشد روحی و معنوي 

اي در سعادت در هر دو سـراي دنیـا و آخـرت     کننده یینتعنزد خداوند موضوع مهم و 

پنداشتند و بر حفظ روابط والدین و فرزندان و حفـظ نظـام خویشـاوندي را مایـه      یم

  گوید: یمباره  یندرا، کارشناسی ارشد) ساله 25ید داشتند. محبوبه (تأکبقاي جامعه 

ي نسـبت بـه   تـر  موفـق پیشرفته شدن جامعه باید به ما کمک کند تـا خـانواده   «

رفـاهی کـه مدرنیتـه بـا خـود آورده در      ها و ایـن   يتکنولوژگذشته داشته باشیم و از 

ي معنوي و تکامل معنوي و شخصیتی کلیه اعضاي خـانواده اسـتفاده   ها ارزشتقویت 

شود این همان غایتی است که همه پیامبران و امامان توصـیه کردنـد حتـی در بـین     

اندیشمندان و فالسفه نیز این بعد معنوي از انسان هـدف بـوده اسـت. درسـت اسـت      

کــرده امـا خوشـبختی و تکامــل انسـان درون خـانواده مفهــوم دارد و      جامعـه تغییـر  

  »یابی استدست قابل

کننـدگان ایـن    هاي باال همگی حاکی از این است که براي شرکت قول درواقع نقل

ها فرزندان را منشأ آرامـش   است، آن ها بوده اولیه آن عالئق از دار شدن مطالعه فرزند

هـا فرزنـدان    کننـد. ازنظـر آن   نـدگی بیـان مـی   و اطمینان و خرسندي و هدفمندي ز

هـاي  دهـد تـا پایـه   هایی هستند که خداوند در دامان پرمهر پدر و مادر قرار می امانت

تر گردد و آنان حس شیرین والدینی را تجربه کنند. لذا فرزندان بـه  خانواده مستحکم

والـدین   رايب زناشویی انسجام افزایش و زنان اطمینان براي عدم لحاظ ظرفیت کاهش

  تواند منبع اطمینان تلقی شود. داراي ارزش هستند. لذا می
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  يفرزند آورمخاطرات  .5-2

عنـوان عـامالن اصـلی در فراینـد      ادبیات تحقیق حاکی از این بود که رویکرد زنان، به

مثابه خطـر   آوري به کنند، فرزند هایی که باروري پایین را تجربه می باروري، در استان

مطالعه از سؤاالت و اهداف مطالعه این بود که آیـا زنـان یـزدي نیـز بـه       است. در این

آوري توجه دارند و آیا این مخـاطرات نقشـی در فراینـد تصـمیمات      مخاطرات فرزند

 ها داشته است؟ باروري آن

کننـدگان ایـن مطالعـه نیـز      توان گفـت، ازنظـر شـرکت    در پاسخ به این سؤال می

هایی را هـم  درون زندگی زوجین، دغدغه و نگرانیبخش خود  فرزندان با حضور شادي

هـا هسـتند. همـه     آورنـد کـه اغلـب والـدین همیشـه درگیـر آن      با خود به همراه می

اي نیست کاري ساده آوري فرزندکه پاسخگویان این مطالعه به این نکته اذعان دارند 

جانبـه  هاي زیادي را براي یک تربیت صحیح و همهو پیچیدگی خاصی دارد و ظرافت

هـاي  هزینـه «مقولـه؛   آوري شـامل سـه زیـر    فرزنـد  طلبد. مقوله اصلی مخاطرات می

اسـت کـه   » آینـده پرمخـاطره فرزنـد   «و » هـاي متعـارض   مواجهه باارزش«،  »مستمر

  شده است.  ارائه 3مقوله در جدول  مفاهیم مرتبط با هر زیر

  فرزندآوري با مقوله مخاطرات مرتبط هاي مقوله زیر و ): مفاهیم3(جدول 

 مفاهیم ها زیرمقوله مقوله اصلی

فرزند  مخاطرات

  يآور

  هاي هزینه

  مستمر

 و بارداري از قبل معاینات هزینه والدین، فرصت هزینه

 هزینـه  ثانویه، و اولیه ناباروري پرهزینه درمان زایمان،

 اوقـات  و تفـریح  هزینـه  سـالمت،  و پوشاك و خوراك

 هـاي  ینـه هزوالـدین،   هاي يآزاد شدن فراغت، محدود

 بـراي  شـغل  ایجـاد  تحصـیل و  هـاي  ینـه هز احساسی،

مسکن  ینتأم ازدواج فرزند، هزینه هاي ینههز فرزندان،

  دختران. جهیزیه تأمین در یچشم وهم چشم پسران،

مواجهه 

ي ها باارزش

 متعارض

 رنگ تربیتی، کاهش باورهاي دینی فرزندان، کممسائل 

 بینـی نسـلی جهـان   مـذهبی، تفـاوت   اعتقـادات  شدن

مـورد شـیوه    در والـدین  فرزنـدان، ناآشـنایی   و والدین

نسل جدیـد، فضـاي مجـازي افسـار گریختـه،       تربیت

ــا تعامــل ــا همســاالن گــروه ب شــناس، عــدم تطــابق  ن

ي والدینی بـا واقعیـات پـیش رو، تردیـد در     ها مهارت

شـغل، تفـاوت در    کسب و تحصیل ادامه مورد اولویت
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 مفاهیم ها زیرمقوله مقوله اصلی

گزینی والـدین و فرزنـدان،   و همسـر  ي ازدواجها ارزش

، کــاهش فرزنــدان بــر والــدین سســت شــدن کنتــرل

 فرزندان، دینی و اخالقی گفتمان خانوادگی. تربیت

آینده پرمخاطره 

  فرزند

فرزنـدان،   سـالمت روان  بـر  مخاطرات فضاي مجـازي 

 فضـاي  هـاي  یبآسـ نابـاب،   دوستان و همساالن گروه

 نــامعلوم جنســی، آینــده پرخطــر مجــازي، رفتارهــاي

 در شـدن  کاذب، درگیر و ناسالم مشاغل شغلی، جذب

 و ازدواجمســـئله مخــدر،   مـــواد و فســاد  بانــدهاي 

یت شدن سهم خانواده در انتخاب اهم کمینی، همسرگز

همسر، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، تأخیر 

  سن ازدواج دختران و پسران.
  

آوري اشـاره داشـتند. ازنظـر     هاي فرزند پاسخگویان این مطالعه همگی به سختی

کند کـه زوجـین بـراي هـر اقـدامی      ها مقتضیات زندگی در زمانه امروز ایجاب می آن

شده عمل کنند. گرچـه امـروزه    صورت عقالنی و کامالً حساب آوري به درزمینه فرزند

آوري در مقایسه با گذشته در حال کاهش است، ولی پرورش و  منافع اقتصادي فرزند

کند کـه در   ها تحمیل میهاي بسیار زیادي بر زوجین و خانوادهان هزینهتربیت فرزند

دار) در سـاله، سـیکل و خانـه    55بررسی ارزش فرزند نباید از آن غفلت کـرد. آسـیه (  

  گوید:آوري در جامعه امروز می هاي فرزندمورد هزینه

و  ردنزمان ما قبل از بچه دار شدن کار خاصی نمـی کـ  زمانه خیلی فرق کرده، «

. حاال از زمانیکه متوجه میشن بچه دار شدند تا زمـان  همین جوري بچه دار می شدن

شـده   آور سرسـام ها نیـز   یمارستانبباید بپردازن. ... هزینه  هاي زیادي را ینههززایمان 

  »هرروز بیشتر میشه ها ینههزاست. بعد از تولد هم که 

کـرد اقتصـادي در   زینـه ساله، کارشناسی و دانشـجو) دربـاره نحـوه ه    23سمانه (

  گوید:زندگی با توجه به تعداد فرزندان می

یعنی زندگی بهتـر، وقتـی دوتـا بچـه داشـته باشـی        کمتراقتصادي فرزند  ازنظر«

  »یعنی که باید دو برابر وقت بذاري و خرج کنی

گیري  آوري از زمان تصمیم هاي فرزند کننده در این مطالعه به هزینه زنان شرکت

ها در حال حاضر باید قبل  ها اشاره داشتند. ازنظر آن تا بزرگ شدن بچهبراي حاملگی 

آوري پـذیراي مسـئولیت سـنگین والـدینی باشـند. اضـطراب و        از تصمیم بـه فرزنـد  
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هـاي  استرس فراوان قبل از بارداري، معاینات پزشکی متوالی و مکرر بارداري، استرس

اي باالي درمـان نابـاروري و زایمـان    ه شدن با واقعیت نازایی و ناباروري، هزینه مواجه

سـاله،   25هاي روانی و مالی دوران قبل از تولـد فرزنـد اسـت. نعیمـه (    ازجمله هزینه

  گوید:کارشناسی ارشد و دانشجو) در مورد مخارج زیاد دوران قبل از تولد فرزند می

 بارداري، هايکالس فرزند شروع میشه، براي براي کردن هزینه بارداري زمان از«

 هـاي  ینـه هز و ژنتیـک  آزمایشـاي  هـاي مکـرر و  ویزیت و معاینـه دکتـر، سـونوگرافی   

  »میشه بیشتر هاش هم هزینه خیلی هزینه بکنی. هر روز باید بیمارستان

 هاي بعدي شـامل هزینـه شـیر   ازنظر پاسخگویان این مطالعه با تولد فرزند هزینه

تـدریج و   شود. به افه میها اض خشک، پوشک، خوراك، پوشاك و درمان به سایر هزینه

تـدریج   هاي دوران پیش از دبستان و بههاي مهدکودك و آموزشبا افزایش سن هزینه

هـاي  هاي مختلف آموزشی از دبستان تـا دانشـگاه بـه همـراه هزینـه     تحصیل در دوره

گذران اوقات فراغت و تفریحات فرزندان از دیگر موارد مهمی اسـت کـه بایـد توسـط     

هـا بـه    تربیت باکیفیت یک فرزنـد در جامعـه امـروزي صـرف شـود. آن     والدین براي 

مرور افزایش سـن   هاي فرزندان در سنین نوجوانی و جوانی نیز اشاره داشتند. به هزینه

فرزندان و ورود به مرحله جوانی و تصمیم بـراي ازدواج و تشـکیل زنـدگی مشـترك،     

هاي فرزند آوري ایر هزینهدغدغه ایجاد شغل پسران و تهیه جهیزیه دختران هم به س

شود. در تمام مراحل والدین مجبورند هم به لحاظ احساسی و روانی و هـم   افزوده می

رو  هاي زیادي بپردازند. ازایـن مالی براي تأمین آتیه و سروسامان دادن فرزندان هزینه

آوري بر  هاي زیادي که فرزندکنندگان معتقدند که به جهت هزینه برخی از مشارکت

که کاهش فرزندان، تصمیمات باروري  کند و منفعت درحالیش والدین تحمیل میدو

هـاي   ساله، کاردانی و دانشـجو) دربـاره هزینـه    25ها با چالش همراه است. پریسا ( آن

  گوید: آوري می زیاد فرزند

من بخوام یه خرید معمولی برم وقتی با  مثالً ها واسه بچه هاس، ینههزهمه  اآلن«

  »اضافه میشه. هاي خریدم ینههزی به بچه میرم کل

هـاي والـدین بـراي آمـادگی     دار) درباره دغدغه ساله، ابتدایی و خانه 54فرخنده (

  گوید:هاي آن می جوانان براي ازدواج و هزینه

با این سطح توقعاتی که خونواده ها از همدیگه دارن، ازدواج جوونا خیلی سخت «

مارك وسایل رو تو جهیزیه شون داشته باشـن،  شده، دخترا باید بهترین و جدیدترین 

پسرا هم که تا مدرك دانشگاهی، شغل حسابی، ماشین و خونه مستقل نداشته باشـن  

  »بر دوش والدینه. نمی تونن ازدواج کنن، اکثر این هزینه ها هم
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هـاي   هاي متعارض نام دارد و بیانگر انواع دغدغـه  زیر مقوله بعدي مواجهه باارزش

هـا و   هاي اخالقی مذهبی خانواده با انتظارات نقش ن و تعارض بین ارزشتربیتی والدی

مقولـه از   کند. ایـن زیـر   هاي اجتماعی و جامعه به فرد منتقل می هایی که گروه ارزش

 شـدن  رنـگ  دینـی فرزنـدان، کـم    باورهـاي تربیتـی، کـاهش    مفاهیمی شامل مسائل

 در والـدین  ان، عدم آشـنایی فرزند و والدین بینی نسلی جهان مذهبی تفاوت اعتقادات

 همسـاالن  گروه با نسل جدید، فضاي مجازي افسار گریخته، تعامل مورد شیوه تربیت

 هاي والدینی با واقعیات پیش رو، تردید در مورد اولویـت  شناس، عدم تطابق مهارت نا

و همسـرگزینی والـدین و    هـاي ازدواج  شغل، تفـاوت در ارزش  کسب و تحصیل ادامه

 ، کــاهش گفتمــان خــانوادگیفرزنــدان بــر والــدین شــدن کنتــرل سســتفرزنــدان، 

هـاي تربیتـی کـودك درگـذر      ازنظر پاسخگویان این مطالعه شیوهشده است.  استخراج

پـدر قـدرت برتـر     -مـا کودکی پدران و مـادران  -شده است. درگذشته  زمان دگرگون

هـردو  بـردار او و کودکـان مطیـع     شد و مادر زیردسـت و فرمـان   خانواده محسوب می

وچرا داشته باشـند، امـا بـا گـذر      چون بودند. والدین انتظار داشتند کودکان اطاعتی بی

هـاي تربیـت فرزنـدان نیـز      زمان عالوه بر تغییـر روابـط اعضـا درون خـانواده، شـیوه     

پـذیري بیشـتري دارنـد و     که والدین انعطاف اي دستخوش تغییراتی شده است به گونه

چگـونگی تعامـل   دانـیم  گونـه کـه مـی    همـان طلبند.  فرزندان استقالل بیشتري را می

هاي مختلف زندگی تأثیرات متفـاوتی بـر رشـد شخصـیت او      دوره والدین با فرزند در

گذارد. کنش متقابل و روابط عاطفی بین والدین و فرزندان، به روابـط اجتمـاعی او    می

ی شـدن و  در آینده شکل داده و نحوه برخورد والدین با کودك در چگـونگی اجتمـاع  

حال پاسخگویان این مطالعه  گذارد. بااین هاي اجتماعی فرزندان تأثیر می کسب مهارت

هـا بـه    به سست شدن نقش والدین در تربیت فرزنـدان و یـا ناآگـاهی و ناآشـنایی آن    

هـاي متعـددي بـراي     مقتضیات این زمان اشاره داشتند و آن را منشأ مسائل و چالش

هـا و   در وجود انسـان انگیـزه  به نظر یکی از پاسخگویان پنداشتند.  خود و فرزندان می

گیرنـد و برخـی    ها از جنبه جسمی او سرچشمه می هایی است که برخی از آن گرایش

. در حقیقت، انسان هم نیازهاي مـادي و جسـمی دارد و هـم نیازهـاي     روحشاز بعد 

 آننیـاز  بـه هـر دو   در تربیت فرزند معنوي و روحی. والدین موفق کسانی هستند که 

توجه کنند و با برآوردن نیازهاي روحی و جسمی او، هـم بـه پـرورش روح او اهتمـام     

 ،)شـاغل  و دکتـري  سـاله،  38( . براي نمونـه مرجـان  هم به پرورش جسمش ورزند و

  :گوید جانبه فرزند می درباره لزوم توجه والدین به تربیت همه

باید سـالمت جسـمی و نـوع     والدین براي داشتن یک کودك سازگار و متعادل،«



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4اره مش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  422

در سـایه رشـد و پـرورش بـدنی     هم و غرایز و استعدادها تغذیه فرزند را مراقبت کنند

وظیفـه اصـلی خـانواده، تنهـا تغذیـه و پـرورش       ... پیدا می کننـد. سالم، بهتر تعدیل 

اي  جسمی کودك نیست، بلکه رشد و پرورش روحی و روانـی او نیـز از اهمیـت ویـژه    

 مـی توانـد   والدین نسبت به تربیت روحی و روانی فرزنـد  بی توجهی ناآگاهی وه و دار

  »یاورد.وجود ب در فرزند به را و بزهرفتار نابهنجار  زمینه بروز انواع

تر شدن رین تحوالت، برجستهتیکی از مهمدرواقع ازنظر پاسخگویان این مطالعه، 

ها در معـرض   ادههاي ارزشی میان فرزندان و والدین است که موجب شده خانوتفاوت

توجـه   تفـاوت قابـل  تفاوت بین نسلی به معنـاي وجـود    جدي قرار گیرند. هاي چالش

 ،انتخـاب همسـر  مختلف زنـدگی نظیـر    ابعاددو نسل والدین و فرزندان در  در دیدگاه

اسـت.   هاي جنسـیتی و خـانوادگی   سبک زندگی، اعتقادات و باورهاي مذهبی و نقش

 نظـام  یـک  در ایجـاد  توانـد،  می خانواده در ها رزشا شدن درونی و والدین هاي نگرش

 و والدین هاي ارزش و ها نگرش بین هرقدر باشد. مؤثر در فرزندان باثبات و پایا ارزشی

نسـلی   بـین  فاصـله  و ارزشـی  بحران با کمتر فرزندان باشد، همسانی بیشتري فرزندان

تفاوت بین نسـلی در   دار) درباره ساله، کارشناسی و خانه 30مرضیه (شوند. می مواجه

  گوید:ها می خانواده

ي کـه امـري عـادي در زنـدگی     فرزند آوریر در ازدواج و به تعویق انداختن تأخ« 

جووناي ما شده، یکی از پیامدهاي مهمش ایجاد فاصله سنی بین والدین و فرزندان و 

  »یک از طرفین حرف همو نمی فهمن... یچهفاصله بین نسلیه. به همین علت 

نفر) بـه سسـت شـدن و کمرنـگ شـدن باورهـا و        20پاسخگویان زیادي (حدود 

هاي جدید اشاره داشتند و درواقع یکـی از مخـاطرات مـرتبط بـا      اعتقادات دینی نسل

ها بـه اهمیـت نقـش     دادند. آن آوري در عصر حاضر را به این موضوع نسبت می فرزند

نهـاد خـانواده   هـا   تند. ازنظـر آن مدار بودن فرزندان تأکید داش خانواده در تقویت دین

یابند، نقش اساسی در امر تربیت  اولین کانونی که کودکان در آن پرورش می عنوان به

. نعیمـه  هاي اول به عهده والـدین اسـت   و تربیت، تکلیفی است که در گام دینی دارد

 ارشد، دانشجو) درباره اهمیت توجه به باورهاي دینی در تربیـت ساله، کارشناسی 25(

  گوید:صحیح فرزند و سختی آن در جامعه امروز می

سعادت واقعی  مسلمانان، ازنظر ما وه خوشبختی بشر همواره به دنبال سعادت و« 

 ینآخـرت مـا را تـأم    سـعادت دنیـا و   ، زنـدگی و اسالم دینه و دینداری درگرو دین و

ن منتقـل کنـیم   وم جوانانفرزندان و    به روباور داریم و باید این باور  رو ینکند. ما ا مى

تـوانیم در   . بـا دیـن دارى مـى   هشـ یم   ترشکوفا دارى واقعی، استعدادهاى ما  که با دین
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زندان مـا همـان چیـزي    . ...فرباشیم   داشتهبهتري سازگارى  روابط خانوادگی، تفاهم و 

هـا بـه    خواهد پس باید در تربیـت آن  طور که دلمان می شوند که ما هستیم، نه آن می

  »این کار راحت نیست حال در شرایط امروز ینباا مسائل گوناگونی توجه داشته باشیم

هـاي   اطالعات جدیـد و فنـاوري   هاي اخیرطی دههازنظر پاسخگویان این مطالعه 

 ؛خوددارندارتباطی تغییرات زیادي کرده است و افراد تعامالت زیادي با دنیاي اطراف 

گذاري و ارتبـاط ارائـه    امر آموزش، به اشتراكهاي زیادي را در  فرصت، فضاي مجازي

اطالعات و ارتباطـات   هاي فناوريدهد که تا قبل از آن ممکن نبود. رشد روزافزون  می

گوناگون موجب شده است که ابعاد هویت و سالمت روان افراد جامعه تحت  تاز جها

ایی کـه  هـ دار) دربـاره دغدغـه  سـاله، سـیکل و خانـه    48معصـومه ( قرار گیـرد.   تأثیر

  گوید:ها براي فرزندانشان دارند می خانواده

 فرزنداشـون  دینـی  و اخالقـی  تربیـت  نگـران  یـزدي  اصـیل  هاي بیشتر خونواده«

و براي آینـده شـون از نوجـوانی و جـوانی      کنند رعایت را رسوم و اینکه آداب .هستن

آدماي مـوفقی بشـن کـه هـم      کل در خوب هدایت بشن، درست برنامه ریزي کنن و

 »براي خونواده و هم شهر و مملکتشون باعث افتخار باشن

زیر مقوله دیگر آینده پرمخاطره فرزندان نام دارد که از ارتباط مفاهیمی همچـون  

نابـاب،   دوسـتان  و همسـاالن  فرزندان، گروه سالمت روان بر مخاطرات فضاي مجازي

 ، جـذب شـغلی  نـامعلوم  جنسـی، آینـده   پرخطر مجازي، رفتارهاي فضاي هاي آسیب

 و ازدواج مخدر، مسـئله  مواد و فساد باندهاي در شدن کاذب، درگیر و ناسالم مشاغل

اهمیت شدن سهم خانواده در انتخاب همسر، روابط جنسی خارج از  همسرگزینی، کم

  شده است. استخراجچارچوب ازدواج، تأخیر سن ازدواج دختران و پسران 

فرزندان از موضوعات پرتکـرار در ایـن مطالعـه     و شغل مناسب اردغدغه داشتن ک

 ،ياقتصـاد  تیفرد و خانواده او اهم يبرا معموالً ها داشتن کار مناسب است. ازنظر آن

انـداز روشـنی بـراي فرزنـدان خـود در       ها چشم آن را به دنبال دارد. یو روان یاجتماع

و  فرزنـد رشـد   نشانهها داشتن شغل  دیدند. ازنظر آن نمی داشتن شغل مناسبزمینه 

 رشیپـذ  نـد یکـه فرآ  اسـت  سالی بزرگو ورود به مرحله  یاز دوران کودک ها آنعبور 

را تحـت تـأثیر قـرار     نفـس  ، اعتمادبـه در جامعهشان و منزلت گاهیجاو در جامعه  ها آن

عنوان یک دغدغـه و   دهد. نبود بسترهاي مناسب شغلی براي جوانان جویاي کار به می

سـاله، ابتـدایی و    54کنندگان این مطالعـه بـود. فرخنـده (    نگرانی اصلی براي شرکت

  گوید:دار) درباره آینده شغلی نامعلوم فرزندانش می خانه

ینکه تحصیالت دانشـگاهی هـم دارن ولـی شـغل ثـابتی      بااي من ها بچهدو تا از «
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ندارن. یه روز سر این کار یه روز سر یه کار دیگه هستن، خیلی از وقتـا هـم بیکـارن.    

ضعیت براي ما واقعاً عذاب آوره. تا کی یه جوون توي این وضعیت میتونه سـالم  این و

  »بمونه و آسیب نبینه؟

برخی از پاسـخگویان بـر مسـئله ازدواج و همسـرگزینی جوانـان و اهمیـت بعـد        

ها عالقه و تالش براي وارد شـدن بـه آمـوزش     تمرکز داشتند. آن اقتصادي در ازدواج

هاي بهتر، استقالل اقتصادي دختران و پسـران و میـل بـه     موقعیتعالی، دستیابی به 

 زندگی مستقل از خانواده که مالزم با هزینه باالي تهیه مسکن و دیگر مایحتاج اسـت 

و همچنین به تغییر نگرش جوانان نسبت بـه ازدواج رابطـه بـا جـنس مخـالف اشـاره       

ه ازدواج و همسـرگزینی و  دار) درباره مسئل ساله، سیکل و خانه 48معصومه (داشتند. 

  گوید:هاي باالي تشکیل زندگی براي جوانان میهزینه

، هاسـت  جواني والدین و ها دغدغهازدواج و انتخاب همسر یکی از  مسئلهامروزه «

هایی که براي انتخاب یک همسر مناسب و اهل زندگی بـراي فرزنـدان    ینگرانیراز غ به

ت زنـدگی مشـترك، جهیزیـه، مسـکن و     وجود داره، مشکالت مربوط به تهیه مقـدما 

شغل مناسب و ثابت ازدواج را به معضلی تبدیل کرده که خیلی از خونواده ها از حـل  

اون عاجز موندن. عمر جوونها داره بیهوده تلف میشه و از طرفی هم به خـاطر فـراهم   

  »نبودن زمینه ازدواج، فساد و فحشاء داره تو جامعه زیاد و عادي میشه.

هاي اصلی و مهم افراد نمونـه اسـت ازنظـر     نگرانی از یکی پرخطر، هايرفتار شیوع

اندازد. بر اساس نظـر پاسـخگویان    ها را به مخاطره می ها این رفتارها سالمت جوان آن

رفتارهـاي   نـاگوار  عواقـب  از جامعـه  هـاي  بخـش  از یـک  هـیچ  که این مطالعه هرچند

دارنـد.   قرار خطر بیشتري معرض در نوجوانان اما نیست، امان در سالمت تهدیدکننده

مـرگ و میـر    پرخطـر  جنسی رفتارهاي و خشونت مواد، آنها به موارد زیادي از مصرف

ساله، سیکل و خانـه   42آسیه (اطرافیان به دلیل این رفتارهاي پرخطر اشاره داشتند. 

ــی ــاره نگران ــاره شــرایط نگــران کننــده دار) درب اي کــه پســر  هــاي خــانواده اش درب

  گوید:در آن قرار گرفته می دانشجویشان

رفـت خوابگـاه. یـه     یمـ پسرم که دانشگاه قبول شد، چون خارج استان بود باید «

وقتایی خودش تعریف می کنه که چه خبره توي خوابگاه و دانشگاه، میگه توي خوابگاه 

بیشتر پسرا سیگار می کشن حتی بعضیاشون مواد مخدر و خیلی چیزاي دیگه مصرف 

ت دختراشون و رابطه هایی که بعضی از پسرا با دخترا دارن میگه. من می کنن. از دوس

که مو بر تنم سیخ شده! خیلی نگران پسرمون هستیم. البته ما سعی کردیم پسرمون را 

  ....»خیلی خوب تربیت کنیم ولی اون محیط شرایط خیلی بدي هست
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نکـه فرزنـدان   ضمن ای ها خانوادهي باال همگی حکایت از این داشت که ها قول نقل

امـر پرخطـري    مثابـه  بـه ي را فرزنـد آور حـال   ینباادانند  یمرا مایه امنیت و اطمینان 

ي را در بـین پاسـخگویان   فرزنـد آور ینجا مـا دو نـوع نگـاه بـه فرزنـد و      تا ادانند.  یم

خواستیم توضیح دهند با در نظر داشت این دو نوع  ها آنمشاهده نمودیم. در ادامه از 

  گیرد؟ یمچگونه شکل  ها آننگاه و در چنین بستري تصمیمات آتی باروري 

توانـد   یمـ پاسخگویان این مطالعه بر این باور بودند که داشتن یـک یـا دو فرزنـد    

ین کنـد لـذا   تـأم ي را فرزنـد آور ي مثبت ها ارزشاطمینان بخشی به والدین و تجربه 

کننـد حـداقل دو تـا سـه فرزنـد را داشـته باشـند. لـیکن          یمـ تالش کـرده یـا    ها آن

دهـد   یمرا به این جنبه از واقعیت سوق  ها آني فرزند آوري آتی مرتبط با ها مخاطره

بـاروري خـود را در    عموماًکه با داشتن فرزند کمتر زندگی بهتري خواهند داشت، لذا 

مفاهیمی نظیر عقالنیت، کیفیت بـاالتر، ارتقـاء    ها آنکنند. دو و سه فرزند متوقف می

مبهم را در ارتباط با تصمیمات باروري خـود مطـرح    انداز چشماستانداردهاي زندگی، 

کردند. با توجه به تکرار و تشـابه نظـرات پاسـخگویان در ایـن خصـوص بـه یکـی از        

  شود. یمرائه شاهد مطالعه ا عنوان بهفرزند)  2ساله، کاردانی،  25(پریسا ها  قول نقل

یگه دو تا بچه را هم بتوانیم سامان بدهیم هنر کردیم حس غریزي مـن بـراي   د«

 هـا  آنین شده ما رشـد خودمـان را در رشـد    تأممادر شدن و همسرم براي پدر شدن 

قدردان محبت و زحمات ما باشند و منطق ما حکـم   ها بچهبینیم و امید داریم این  یم

  .»ه باشیمکند که فرزند بیشتري نداشت یم

  يریگ جهینت

هـاي   تـرین شـاخص   هاي تحوالت جمعیتـی و از مهـم   ترین مؤلفه باروري یکی از مهم

و حتی کیفی جمعیت هر کشـور   اي در دگرگونی کمی  جمعیتی است که نقش عمده

هاي باروري در جوامع مختلف متفاوت بـوده و شـرایط    ها و انگیزه کند. فرصت می ایفا 

عـواملی   زجملـه ... اتماعی، جمعیتی وزمانی، مکانی، اقتصادي و الگوهاي فرهنگی، اج

  توانند نقش مؤثري در باروري داشته باشند. هستند که می

باالتر از سطح جانشـینی و حـدود    يباروریی است که ها استان ازجملهاستان یزد 

) شـناخت دالیـل   1399(مرکز آمـار ایـران    باشد یمفرزند به ازاي هر زن را دارا  3/2

و مداخالت مربوط بـه افـزایش    ها يگذار استیسدر  تواند یمباروري باالتر استان یزد، 

در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش تحقیـق کیفـی بـه         رو نیازاباشد.  مؤثرباروري 

  ي پرداخته شد.فرزند آورشناخت درك و تفسیر زنان متأهل یزدي از 
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یند عامالن اصلی در فرا عنوان بهادبیات تحقیق حاکی از این بود که رویکرد زنان، 

خطـر   مثابه بهي فرزند آورکنند،  یی که باروري پایین را تجربه میها استانباروري، در 

ي را فرزند آورو اهداف مطالعه این بود که زنان یزدي  سؤاالتاست. در این مطالعه از 

ي توجـه دارنـد و آیـا ایـن     فرزند آورنیز به مخاطرات  ها آنکنند؟ آیا  یمچگونه درك 

  داشته است؟ ها آنمخاطرات نقشی در فرایند تصمیمات باروري 

ي، دوگانه انگـاري مخـاطره و   فرزند آور«چنانچه دیدیم مقوله هسته این مطالعه 

است شده که از دو مقوله اصـلی شـامل تـأمالت معنـا بخـش و اطمینـان       » اطمینان

 از بیانگر ایـن اسـت کـه فرزنددارشـدن    ي احصاء شده و فرزند آورآفرین و مخاطرات 

 یتشـان ظرف از منـتج  ارزش فرزنـدان  و یزدي است متأهلعالئق و اهداف اصلی زنان 

اسـت.   زوجـین  بـراي  زناشویی انسجام افزایش و زنان اطمینان براي عدم کاهش براي

در ایــن پــژوهش بیــان کردنــد کــه بــا ورود فرزنــد بــه زنــدگی   کننــدگان مشــارکت

انـد کـه   ي دیگري یافتـه ا پشتوانههمسرشان  جز بهکنند احساس میمشترکشان، آنان 

باشـند. بـه خـاطر تجربـه حـس خـوب        خـوش  دلتوانند به آن امیـدوار و  همیشه می

کنند و در همـین   یموالدینی و پیدا کردن جایگاه مادري احساس مسئولیت بیشتري 

ختی و سـعادت  و خوشـب  خوددارنـد راستا نهایت گذشت و ایثار را نسبت به فرزنـدان  

یشان است. والدین بقاء نسل و امتداد نام و نشـان خـانوادگی خـود را    آرزوآنان نهایت 

بینند و چنانچه فرزنـد مـوفقی را بـه جامعـه تحویـل      در وجود فرزندان و نوادگان می

 کننـده  شـرکت سازد. زنان دهند، موجبات افتخار و سربلندي خانواده را نیز فراهم می

ي در رشد و تکامل ابعاد روحی و معنوي خود اشاره فرزند آورنقش در این مطالعه به 

دانستند و داشتن فرزنـد   یمیروبرکت و خشنودي خداوند و ائمه خداشتند. آن را مایه 

ایـن درك از   درمجمـوع پنداشـتند.   می آخرتاي براي پاداش  یلهوس عنوان به راصالح 

اشـاره دارد.   نگـاه زنـان یـزدي    ي از معنا بخشی و اطمینان بخشی فرزند درفرزند آور

هـاي  ) در مـورد ارزش فرزنـد و نتـایج پـژوهش    1994ها با نظریه فریدمن (این یافته

) و رازقـی نصـرآباد و   1995( 2) و میلـر 2010( 1)، مـایر و ترامسـدورف  1376رئیسی (

  ) همسوست.1393سرایی (

ي خـود  فرزند آورهاي مطالعه نشان داده والدین قبل از تصمیم به  حال یافته ینباا

یـک پـدر و مـادر متعهـد در      ها آنبینند به نظر  یمرا در فضایی از ریسک و مخاطره 

ابتداي امر باید پذیراي مسئولیت سنگین والدینی خـود باشـند. اضـطراب و اسـترس     

                                                        
1. Mayer, B. and G. Trommsdorff 
2. Miller. 
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فراوان قبل از بارداري در ایـن مطالعـه، معاینـات پزشـکی متـوالی و مکـرر بـارداري،        

هاي باالي درمان ناباروري  ینههزواقعیت نازایی و ناباروري،  با شدن مواجههاي استرس

هاي روانی و مالی دوران قبل از تولد فرزنـد اسـت. امـروزه بـا     هزینه ازجملهو زایمان 

، پوشک، خوراك، پوشـاك و  خشک یرشهاي متعددي شامل هزینه تولد فرزند هزینه

هـاي  افـزایش سـن هزینـه    یج و بـا تـدر  بـه شـود.   یمهاي اضافه  ینههزدرمان به سایر 

هـاي  یج تحصـیل در دوره تـدر  بـه هاي دوران پیش از دبسـتان و  و آموزش مهدکودك

هـاي گـذران اوقـات فراغـت و     مختلف آموزشی از دبستان تا دانشگاه به همراه هزینه

تفریحات فرزندان از دیگر موارد مهمی است کـه بایـد توسـط والـدین بـراي تربیـت       

افزایش سن فرزندان و ورود  مرور بهعه امروزي صرف شود. یفیت یک فرزند در جامباک

به مرحله جوانی و تصمیم براي ازدواج و تشکیل زندگی مشترك، دغدغه ایجاد شـغل  

شود. در  یمهاي فرزند آوري افزوده پسران و تهیه جهیزیه دختران هم به سایر هزینه

م مـالی بـراي تـأمین    تمام مراحل والدین مجبورند هم به لحاظ احساسی و روانی و ه

رو برخــی از  یــنازاهــاي زیــادي بپردازنــد. آتیــه و سروســامان دادن فرزنــدان هزینــه

ي بـر دوش  فرزنـد آور هاي زیادي کـه  معتقدند که به جهت هزینه کنندگان مشارکت

که کاهش فرزندان، تداوم باروري بـا چـالش    یدرحالکند و منفعت والدین تحمیل می

) و محمودیـان و  1395یـاري و دیگـران (  آقـا   مطالعـه  بـا همسو  درواقعهمراه است. 

 بـانوان  گردد. یمیز اتخاذ آم مخاطرهي در فضایی فرزند آور) تصمیمات 1388دیگران (

 بـر  جـدي  مانعی اقتصادي شرایط که معتقدند در این مطالعه نیز کننده شرکتیزدي 

 متحمـل  شـدن  د دارفرزنواسطه  ها به خانواده امروزه. است زوجین يفرزند آور راه سر

 کنـد  یمـ  ایجـاد  والـدین  بـراي  را زیـادي  فشـار  و اسـترس  که شود یم زیادي مخارج

 بـراي  اقتصـادي  شـرایط  وقتی که اند یدهرس باور این به زوجین از برخی ي کها گونه به

 کمـک  آن تـداوم  و فقـر  اشاعه به يتداوم فرزند آور نیست، مناسب و هموار خودشان

 داشتن با مگر شود ینم میسر برایشان بهتر زندگی اقتصادي، شرایط این در و کند یم

ثباتی شغل و درآمد و احتمال بیکاري  یب به خاطربانوانی هم هستند که  .کمتر فرزند

بـه  دهند فشارهایی که احتمال می به خاطر ها آنشوهرشان تمایلی به باروري ندارند. 

منزل و نبود فضاي کـافی  ینی، کوچک بودن نش اجارهنداشتن مسکن مستقل و  خاطر

هاي هم بر خودشان و هم فرزندان وارد شـود  براي تربیت صحیح فرزند و سایر هزینه

ــا شــرایط موجــود  فرزنــد آوراز  تواننــد بــین  ینمــي واهمــه دارنــد، زیــرا معتقدنــد ب

شـان، بـیش از درآمدشـان اسـت.     تعادل برقرار کنند و مخارج زندگی وخرجشان دخل

هـا و   ینـه هز کـه  است ها و منافع فرزندان معتقد ینههزنظریه ) در 1975لیبنشتاین (
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والدین در مورد تعداد فرزندانی کـه قصـد    کند که یمتعیین  فرزندان ياقتصادمنافع 

)، 1394گیـري نماینـد. نتـایج مطالعـات نظـري ندوشـن (       تصمیم دارند داشته باشند

ا ایـن یافتـه   ) بـ 1381پـوررحیم (  و )، محمودیـان 1383( دیگـران  و شـوازي  عباسـی 

کننـد بـا افـزایش سـطح تحصـیالت و شهرنشـینی،       پژوهش همسوست که بیان مـی 

  یابد. مطلوبیت فرزندان کاهش می

در بحث تربیت فرزندان، توجه به رشد  کنندگان مشارکتهاي مهم دیگر از نگرانی

هاي اطالعات و ارتباطات از جهات گوناگون است کـه موجـب شـده     يفناورروزافزون 

یر قـرار دهـد.   تأثخصوص فرزندان نوجوان را تحت  یت و سالمت روان افراد بهابعاد هو

 سـازوکار توان با آشنایی بیشـتر بـا    یماین پژوهش بیان کردند که  کنندگان مشارکت

ي در پیشـگیري  مـؤثرتر ي هویتی و سالمت روان، نقش ها نظامها بر  يفناوریر این تأث

نی فرزندان ایفا نمـود. نتـایج ایـن مطالعـه     از آثار و پیامدهاي منفی آن بر سالمت روا

هـاي نسـل گذشـته     ، از دیـدگاه فرزندانشاننشان داد دیدگاه والدین امروزي به آینده 

متفاوت اسـت، والـدین نگرانـی زیـادي در مـورد وضـعیت کنـونی و آینـده فرزنـدان          

داننـد.   یمـ و خود را متعهـد و مسـئول فرزنـدان در تمـام مراحـل زنـدگی        خوددارند

ي والـدین اسـت. در   هـا  آرمـان ابی به سطوح تحصیلی و شغلی باالتر فرزندان از دستی

نگرانی از دستیابی به وضعیت مطلوب فرزنـدان بـه یـک سـطح از      موردمطالعهنمونه 

گونـه کـه    همـان یک دغدغه و نگرانی اصلی مطـرح اسـت.    عنوان بهزندگی استاندارد 

نکته اذعان داشتند کـه بسـیاري    کننده در این پژوهش به این برخی از زنان مشارکت

خاطر نداشتن شغل و درآمد امیدوارکننده تمایلی به داشتن فرزند  از زوجین جوان به

آوري را به تأخیر انداخته و یـا بـه داشـتن     ها به امید آینده بهتر فرزند زیاد ندارند آن

مطالعـات   هـا بـا رویکـرد اجتنـاب از خطـر و      اند. این یافته فرزند اکتفا کرده یک یا دو

  باشد. ) همسو می1990( 1) و جنسن و اسمیت2013فیوري و همکاران (

هـاي ارزشـی میـان فرزنـدان و      تر شدن تفاوتترین تحوالت، برجسته یکی از مهم

 در هاي اخیر است. تفاوت دیـدگاه  والدین در جریان تحوالت فرهنگی و اجتماعی دهه

 سبک زندگی، ،انتخاب همسرنظیر  مختلف زندگی ابعاددو نسل والدین و فرزندان در 

هایی است که  از دغدغه هاي جنسیتی و خانوادگی اعتقادات و باورهاي مذهبی و نقش

هـاي  کننـدگان در ایـن پـژوهش برشـمردند. در رابطـه بـا نگرانـی        برخی از مشارکت

کنندگان درزمینه مسائل تربیتی فرزندان دختر، به مواردي از قبیـل اشـتباه    مشارکت

                                                        
1. Jensen& Smith  
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ر تربیت دختـران، اولویـت ادامـه تحصـیل و احـراز شـغل، تـأمین جهیزیـه         والدین د

هـاي زنـدگی    دختران، ازدواج درست و یافتن همسر مناسب، عدم آشنایی بـا مهـارت  

کـرده   آوري پایین دختـران ازدواج  آوري دختران متأهل، فرزند زناشویی، تأخیر فرزند

شـامل مـواردي از قبیـل    هـا بـراي فرزنـدان پسـر بیشـتر       اشاره شد که ایـن نگرانـی  

هاي فضاي مجـازي، رفتارهـاي    تأثیرپذیري از گروه همساالن و دوستان ناباب، آسیب

پرخطر جنسی، جذب مشاغل ناسالم و کاذب شدن و ورود در باندهاي فساد، قاچاق و 

  مواد مخدر است.

کرد این بود که چرا زنان یزدي  یکی از سؤاالت و اهدافی که این مطالعه دنبال می

هـاي  هاي کشور باروري باالتري دارند. با تحلیـل مصـاحبه   نسبت به بسیاري از استان

آوري براي زنان یزدي یک انتخاب  گونه نتیجه گرفت که فرزند توان این شده می انجام

 بنـدي فرزنـد   پیچیده و البته خواستنی است که عوامل متفاوتی بر این انتخاب و زمان

اقتصادي و اجتمـاعی، فرهنگـی و حتـی مـذهبی در     آوري تأثیرگذار است. بسترهاي 

هـا پـدر و    کنند بـراي آن  آوري نقش ایفا می گیري زوجین براي اقدام به فرزندتصمیم

شـرایط   هـا نیـز   که گرچـه آن  نحوي مادر شدن و تشکیل خانواده ارزش باالیی دارد به

دهاي ناکافی را ثباتی اقتصادي، ناامنی شغلی، بیکاري و درآم نامناسب اقتصادي نظیر بی

در نظر دارند، لیکن بستر اجتماعی و فرهنگی این استان مانع از رسـیدن بـاروري بـه    

تنها مبتنی بر ارزیابی شرایط حال و  هاي باروري زنان نهکنش سطوح پایین شده است.

گیرد، بلکه این رفتارها از  آینده خود براي افزایش سودمندي و رفاه خانواده صورت می

پذیرد. افزایش سطح تحصیالت، دستیابی به شغل  ماعی و فرهنگی تأثیر میساختار اجت

مناسب و بهبود موقعیت اجتماعی زنان از طریق کاهش سودمندي فرزندان و افزایش 

آوري، تأکید بیشتر به کیفیت فرزند را جانشین کمیت فرزنـد آوري   هاي فرزند هزینه

آوري پایین شده است. با افزایش  زندها به سمت فر ساز گرایش خانواده نموده و زمینه

هاي شغلی بیشتر، زنان زمان وقـوع اولـین    سطح تحصیالت زنان و دستیابی به فرصت

اندازند، ولی به دلیل تأثیر بستر نهادي و اجتماعی حاکم بر شهر  فرزند را به تعویق می

  شود. ها حمایت نمی فرزندي در بین خانواده فرزندي و حتی تک یزد، بی

اسـاس نتـایج سرشـماري عمـومی      یان، بیان این نکته ضروري است کـه بـر  در پا

مناطق شهري استان یزد بـا رقمـی    »میزان باروري کل« 1395نفوس و مسکن سال 

فرزنـد را   34/0فرزند، افـزایش   1/2با  1390فرزند نسبت به سرشماري  44/2با  برابر

د جمعیـت و گشـتاور   حـال نبایـد از تـأثیر نیـروي محرکـه رشـ       دهد، بـااین  نشان می

در ایجاد این وضـعیت مـوقتی غافـل بـود. تـداوم ایـن        1360جمعیتی متولدین دهه 
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سطح از باروري در استان یزد ارتباط زیـادي بـه بسـتر اقتصـادي اجتمـاعی کشـور و       

هـاي دولـت از زوجـین جـوان و خـانواده و       هـا و حمایـت   استان دارد و اتخاذ سیاست

کننده تداوم این شرایط خواهـد بـود. بـه     وري تضمینآ تسهیل شرایط ازدواج و فرزند

هنگام و آسان نسـل جـوان    براي ازدواج به هاي الزم بیانی دیگر در صورت ایجاد زمینه

توان امیدوار بود که میزان باروري کل استان و شهر یزد همچنان روند مثبت خود می

  را حفظ کند.

  ي پژوهشی و سیاستیها شنهادیپ

هاي مختلـف ایـران بـه جهـت بافـت قـومیتی و فرهنگـی         استانبا توجه به اینکه  -

شـود   متفاوتی که دارا هستند، در سطوح متفاوت باروري قرار دارند؛ پیشـنهاد مـی  

تر در مـورد وضـعیت و تجربـه زیسـته     منظور دستیابی به نتایج بهتر و دقیق که به

پژوهشـگران و  هاي آن، تحقیقاتی کیفی توسط  کننده زنان از رفتار باروري و تعیین

اي و اسـتانی صـورت   صورت منطقـه  گذار در حوزه جمعیت به هاي سیاستسازمان

 گیرد.

هاي درون منزل و همچنـین   گیري بدیل مردان در تصمیم با درنظرگرفتن نقش بی -

آوري و  آوري، مطالعه تجربه زیسته پدران یزدي درزمینه فرزند در خصوص فرزند

 شود. پروري پیشنهاد می فرزند

توجه به تأثیر بافت فرهنگی و عوامل نهادي و اجتماعی حاکم بر شـهر یـزد، در   با  -

هـا،   فرزنـدي در میـان خـانواده    فرزنـدي و حتـی تـک    حمایـت از بـی   خصوص عدم

سازي بسترهاي حمایتی از زوجین جوان یزدي در سـطوح   ریزي جهت آماده برنامه

هـاي ویـژه از زنـان     یتهاي تشویقی در راستاي ازدواج جوانان و حما کالن (برنامه

هـاي والـدین از زوجـین     تـداوم حمایـت  ( آوري) و میـانی  شاغل در راستاي فرزند

  جوان)، ضروري است.

هـاي بسـیج    هـا، پایگـاه   هـاي مردمـی (سـمن    استفاده از ظرفیت مساجد و تشـکل  -

تبیـین و تبلیـغ   سازي و توسعه فرهنگی در جهت  براي فرهنگ )ها مردمی، خیریه

آوري و تقبـیح تجـرد و    گـذاري ازدواج، خـانواده و فرزنـد    شمباحث جمعیتـی ارز 

 شود. جنین پیشنهاد می سقط

هـاي   هاي مختلف و بـازي  ها، مسابقات، سرگرمی ها،پویانمایی ها، سریال ایجاد فیلم -

آوري و مباحـث   فرزنـد  و ازدواج، هاي مثبتی در مورد خـانواده  کامپیوتري که پیام

 جمعیتی منتقل نمایند.
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آوري از سـوي نخبگـان جامعـه و     هـاي مثبـت در مـورد ازدواج و فرزنـد     ارائه پیام -

کلیـه   پـذیري  مسـئولیت سازي و ایجـاد حـس    رهبران مذهبی جهت تبیین و اقناع

 آحاد جامعه پیرامون موضوعات جمعیت اهمیت دارد.

هاي آموزشـی در مراکـز بهداشـتی در خصـوص مباحـث ازدواج و       برگزاري کارگاه -

 پروي. مشکالت مرتبط با خانواده و فرزند اي رفع مسائل وه آوري و شیوه فرزند

و  هـا  باعث بهبـود وضـعیت اقتصـادي خـانواده    اقتصادي کشور  هاي توسعه زیرساخت

  شود: در این راستا نیز موارد زیر پیشنهاد می .شود تشویق مردم به فرزند آوري می

 هاي شغلی و تأمین امنیت شغلی براي جوانان در کشور فرصت کردنفراهم  -

 و آوري هـاي حمایـت از خـانواده و فرزنـد     برقراري نظام منسجم و پایدار سیاسـت  -

 آن مالی تأمینو مستقل اختصاص بودجه 

 حمایت مالی از زوجین جوان براي تأمین مسکن -

ارائـه  نظیـر   آوري فرزنـد هاي مالی مستقیم براي کـاهش هزینـه فرزنـد و     حمایت -

هـاي داراي   به خانوادهاز طرف دولت هاي معیشتی مناسب  و کمک تسهیالت ویژه

 فرزند

 هاي مختلف براي نیازهاي اساسی مرتبط با کودکان ارائه یارانه -
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