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  :فرزندآوري ازي زنان ي زیستهتجربه
شاغل و با تحصیالت دانشگاهی شهر اصفهان متأهلزنان مطالعه   

 
   1بهجت حاجیان
 2مریم مکتوبیان

 چکیده
باشد. افزایش اعضا و گسترش جمعیت یک جامعه می أترین نهاد بشري و منشخانواده قدیمی

 شاغل و با تحصیالت دانشگاهی شهر متأهلي زنان ي زیستههدف پژوهش حاضرکشف تجربه
ها و هي فرزندآوري، دغدغاصفهان که بیش از یک سال از ازدواج آنان گذشته بود، در زمینه

گاهی و در شهر اصفهان که داراي تحصیالت دانش متأهلزن  15انتظارات آنان است. از این رو 
د. ي عمیق مطالعه گردیدنک مصاحبهبا روش پدیدارشناسی و با تکنی ،مناصب شغلی بودند

 20ایت تحلیل شدند که در نه ،موستاکاس ايمرحلهچند کارگیري روشهاي پژوهش با بههیافت
، »محیطیین اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و منابع زیستیعدم تع«کد تفسیري و شش کد تبیینی 

مواهب «، »تحصیلی هاي شغلی وانگیزه«، »هاي جمعیتیناکارآمدي سیاست «، »هاي زنانهچالش«
 کشف گردید.  »هاي فیزیولوژیکیمحدودیت«و  »فرزند

 
 

 .، زنان، اشتغالفرزندآوريخانواده، تجربه زیسته،  واژگان کلیدي:
 
 
 

                                                 
 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان  يدانشجوي دکتر -1
  کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان -2
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 مقدمه

د کاهش هاي اقتصادي، اجتماعی، انسانی و فرهنگی هماننطی فرآیند مدرنیته در ایران، شاخص
بهبود  سوادي، افزایش تحصیالت دانشگاهی، افزایش امید به زندگی،نرخ رشد جمعیت، کاهش بی

ین اند. اگیري داشتهها رشد چشمامکانات پزشکی و بهداشتی، گسترش شهرنشینی و مانند آن
ها و باورهاي هاي غیرمادي و نگرشها هم شامل ابعاد مادي و تکنولوژیکی و هم ارزشپیشرفت

ته است، هاي مدرنیي خانواده که یکی از نشانهرزشی در حوزهفردي و اجتماعی است. تغییرات ا
دهد. ل میهاي اجتماعی را نیز شکعالوه بر این که خود پیرو تغییرات ارزشی جامعه است، ارزش

خواهی ي خانواده، کنش فرزندآوري و تمایالت و فرزندهاي مهم و مطرح در حوزهیکی از کنش
ندان حوزه هاي اخیر، توجه و نگرانی بسیاري از اندیشمدههاست که کاهش تمایل به این کنش در 

 هاي مختلف را در بر داشته است. 
هاي هگر آن است که خانواده طی دورنهاي اجتماعی و تاریخی خانواده بیامطالعات و بررسی

خانواده  مختلف و در طول تاریخ همیشه در معرض تغییرات بوده است. عوامل مختلفی در تغییرات
یرات ي تغیشناسان را نیز جلب کرده است. یکی از عوامل عمدهاند که نظر جامعهنقش داشته

معیت ه شده است؛ یعنی هرگونه کاهش یا افزایش در شاخص جتخانواده، تغییرات جمعیتی شناخ
. با آغاز عصر )20: 1387گذارد (شیخی، ثیر میأخود بر کم و کیف خانواده، تعداد یا فراوانی آن ت

اند و یدا کردهرسانی در خانواده نفوذ بسیار زیادي پهاي اطالعها، سیستمابان ارتباطات و دادهشت
اال رفتن اند. این رشد آگاهی منجر به باي را ارتقا دادهکنندگان رسانهآگاهی و شناخت مصرف

اشتن فرزند د ها تمایل کمتري بهتوقعات افراد و انتظار رفاه بیشتر شده است. در نتیجه خانواده
دانند (کالنتري و پیدا کرده و تعداد بیشتر کودك را مانعی در رسیدن به سطح باالتر رفاه می

 ).112: 1385همکاران،
اقتصادي زنان در عصر حاضر با روند باروري در ارتباط نزدیک است. این  ـ مشارکت اجتماعی

ت گرفته است، یعنی با ورود جریان طی نیم قرن اخیر به اشکال مختلف در جوامع گوناگون صور
ثیر قرار گرفته است. أناپذیري تحت تطور اجتنابهزنان به کار و اشتغاالت رسمی روند باروري ب

ثیر قابل توجهی بر تصمیمات مربوط أهاي اقتصادي و امور خارج از خانه تمشارکت زنان در بخش
مطابق با شرایط کاري و اشتغال تنظیم به باروري آنها برجاي گذاشته است، بدان مفهوم که باروري 

ست. طی نیم قرن ا طور مطلق تابع باروريهگردیده است. ولی این بدین معنا نیست که اشتغال ب
اخیر با ورود تدریجی زنان به بازار کار، نظام ارزشی مربوط به باروري کم و بیش تعدیل یافته است، 

مطرح  کمترعنوان عامل مانع باروري اشتغال به جوامع خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند و
است. برحسب لزوم تسهیالت مورد نیاز در اختیار قرار گرفته و جوامع برحسب شرایط، تغییراتی 

اند تا آنها بتوانند نقش دوگانه خود را حفظ کنند یعنی هم در قوانین خود به نفع زنان ایجاد کرده
). بسیاري از 99: 1387پذیري (شیخی،ادي و مسئولیتنقش مادري و فرزندآوري و هم نقش اقتص

طول  شوند. بسیاري از این زنان درزنان باردار، شاغل هستند و بسیاري از زنان شاغل، باردار می
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گردند. علی رغم توانایی بسیاري زودي پس از تولد بچه به کار باز نمیکنند و بهشان کار میبارداري
شان براي بودن در کار با دستمزد، گاهی بارداري اگرچه موقتی، از زنان باردار یا بیشترین

). بنابراین شناخت 579: 2009کند (گروسمن،هایی بر ظرفیت کاري زنان تحمیل میمحدودیت
ها و اقدام براي تسهیل شرایط کاري مادران شاغل، نه تنها آنها را از بازار کار و این محدودیت

سزایی خواهد هکه در مختل نشدن روند کاري آنان نیز نقش بکند، بلدریافت دستمزد دور نمی
 داشت.

 
 ضرورت پژوهش

یت باروري و فرزندآوري به عنوان عامل منحصر بفرد افزایش جمعیت در سطح جهانی از اهم
ن سازد تواند ساختار سنی یک جمعیت را دگرگوترین عاملی که میبیشتري برخوردار است و مهم

زدواج، هاي اجتماعی نظیر خانواده، اچنین دسترسی بهینه به شاخصهم سطح باروري زنان است،
یز نهاي بهتر اقتصادي باروري و غیره همگی در گرو وضعیت جمعیتی است، دسترسی به شاخص

ه باروري همین گونه با جمعیت جامعه در ارتباط است. از این رو پرداختن به جمعیت و گرایش ب
). میزان باروري 110: 1380امعه است (شیخی، جاقتصادي در  -عیپیش نیاز هرگونه توسعه اجتما

ه خود و رفتارهاي مربوط به آن موضوعی است که توجه بسیاري از محققان علوم اجتماعی را ب
آداب و  ها وها و منشها و هنجارهاي اجتماعی، روحیهمشغول داشته است. این متغیر از ارزش

میزان  وگاه جمعیت با متوسط سن ازدواج، عمومیت ازدواج بوده، از دید متأثررسوم یک جامعه 
زیستی  هاي اجتماعی و شرایطازدواج مرتبط است و از عوامل دیگري مانند سطح آموزش، آگاهی

 ). 131: 1388پذیرد (تقوي، ثیر میأمردم جامعه ت
قرار  براي نخستین بار در برنامه سوم عمرانی کشور مورد توجه 1341موضوع جمعیت در سال 

طور رسمی سیاست جمعیتی خود را مبنی بر تنظیم خانواده و ه، دولت ب1345گرفت. در سال 
کنترل زاد و ولد اعالم نمود و به این ترتیب ایران به امضاکنندگان بیانیه جهانی تنظم خانواده 

ه درصد ب 2/3، نرخ متوسط رشد جمعیت ایران از 1345ي ده ساله تا سال پیوست. در طول دوره
 1375درصد رسید، تا سال  4/3نرخ رشد ساالنه به حدود  1365درصد کاهش یافت. در سال  7/2

به  1390و در نهایت در سال  6/1نیز به  1385درصد کاهش یافت، در سال  46/2این نرخ به 
 1410تا  1390شود با تداوم این روند در دوره زمانی بینی میدرصد کاهش یافته است. پیش 3/1

). همچنین 222-224: 1393االنه جمعیت ایران به یک درصد برسد (آیت الهی و همکاران،رشد س
هاي کشور میزان باروري کل در حد زیر تر استاندر بیش 1390دهد که در سال آمارها نشان می

دهد اگر روند ها نشان میپیش بینی ).122: 1394:رحمانیان و پیلتن(سطح جانشینی بوده است 
از سه دهه کشور ما به یک کشور  کمترمعیت و کاهش باروري ادامه پیدا کند در فعلی رشد ج

چنین از بعد سالخورده تبدیل خواهد شد که ابعاد و پیامدهاي بسیاري به همراه خواهد داشت، هم
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ها بسیار ها و درگیريسیاسی و امنیتی نیز کشوري با جمعیت سالخورده در برابر بروز جنگ

 ).224-225: 1393الهی و همکاران،بود (آیتپذیر خواهد آسیب
اروري، چنانچه ي آن در کنار روند کاهش باز سوي دیگر در ارتباط با اشتغال زنان و ضرورت مطالعه

رسد نظر میبه ،هایشان مساعدت الزم انجام گیرداز اشتغال زنان حمایت شود و در ادغام نقش
رند یا شغل حمایت کافی انجام نگیرد زنان مجبو چهچنانها پیش نیاید ولی آنگاه تعارضی در نقش

ل خود را دهند که شغدر چنین شرایطی ترجیح می ي خود را. معموالًرا ترك کنند و یا خانواده
اه شغلی افراد به راحتی جایگ چنانچهترك نموده و خانواده خود را حفظ کنند. در سطح کالن، 

ده یک گردیده است. در سطح خرد نیز، در محدو جامعه دچار ضرر و زیان ،خود را ترك نمایند
واده سهمی را دهد و در کسب در آمد و رفاه خانهاي خانوادگی را انجام میخانواده، زن تنها نقش

رك شغل نماید، برعهده دارد. زمانی را صرف آموزش کرده تا امکان رشد و ارتقا پیدا کند. چنانچه ت
دچار شرایط  رود و خانواده با نقصان درآمدبین می ده ازگذاري که در این راه نموتمام سرمایه

این به نظر یابد. بنابرکه با ورود فرزند مخارج خانواده افزایش هم میدرحالی ،گرددتري میسخت
الن در کهاي زنان آثار نامطلوبی را در سطح خرد و ي تعدد نقشواسطههرسد که ترك شغل بمی

: 1377مناسب توسعه اقتصادي و اجتماعی نخواهد بود (سفیري، گذارد که نتایج آن جامعه می
اي وجه ویژههاي جمعیتی به وضعیت اشتغال زنان تریزينتیجه ضرورت دارد که در برنامه ). در35

راي زنان شاغل بي تسهیالت و خدمات خاصی به آنان، فرآیند بارداري و پس از آن را شود و با ارائه
 ابند.ند تا آنان تمایل بیشتري به فرزندآوري در کنار اشتغال بیتر سازتر و مطلوبآسان

 و جانبه همه شناخت نیازمند باروري، افزایش سطح ریزي برايبرنامه هرگونه و گذاريسیاست
 کیفی مطالعات انجام اساس، این بر. است ي آنانو تجربیات زیسته زنان باروري هايکنش عمیق

 يزمینه در مهمّی آنان نقش يتجربیات زیسته و زنان شاغل فرزندآوري تمایالت منظور فهم به
از این رو با توجه . داشت خواهد ايو منطقه محلّی مقیاس در دست کم جمعیتی، گذاريسیاست

چنین نتایج تحقیقات اجتماعی، اشتغال به این که طبق نظر بسیاري از متفکران اجتماعی و هم
روري از سوي آنان شناخته شده است، الزم است که تجربیات زنان زنان از عوامل مهم کاهش با

چنین کشف معانی االذهانی آنان درك گردد. همشاغل در این زمینه شناخته شود و فهم بین
ها و گذاريتواند راهگشا و راهنماي بهتري براي سیاستهاي آنان در این باره میذهنی و کنش

سوي دیگر، از آن جایی که افزایش تحصیالت زنان نیز با کاهش هاي آینده باشد. از ریزيبرنامه
ي زیسته و معانی ذهنی زنان باروري در ارتباط است، سعی بر این بوده است که بر شناخت تجربه

کید شود. شهر اصفهان أشاغل و با تحصیالت دانشگاهی (تحصیالت عالی و تکمیلی) شهر اصفهان ت
رو شده است. نکته قابل توجه هایران با این کاهش باروري روبي نیز همسو با جریان کلی جامعه

درصد بوده است و در سال  8/5معادل  1335اینجاست که نرخ رشد جمعیت اصفهان در سال 
در کل 1390چنین متوسط بعد خانوار نیز در سال درصد کاهش یافته است. هم 99/1به  1390
نفر بوده است.  3/3و به میزان  کمترشوري نیز بوده است که در اصفهان از متوسط ک 55/3کشور 
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بیشتر  1385رسیده است. از سوي دیگر، در سال  7/1ازاي هر مادر نیز به متوسط تعداد فرزند به
 1390اند که این مقدار براي سال نفر و بیشتر عضو داشته 5درصد) تعداد  2/32خانوارهاي کشور (

اند عضو بوده 3چنین شهر اصفهان داراي ي کشور و همدرصد کاهش یافته و بیشتر خانوارها 21به 
ي پژوهش برگزیده ). بنابراین شهر اصفهان به عنوان جامعه3-17: 1394(ارشدي پور و همکاران،

 شده است.
 

 پیشینه تجربی پژوهش
همسردار  زن 700 فرزندآوري تمایالت ) در پژوهشی با هدف بررسی1393حسینی و بگی (

از رگرسیون  آن با استفاده هايکنندهتعیین و همدان شهر درمانی بهداشتی اکزمر به کنندهمراجعه
 رهاياول، متغی مدل بینی احتمال عدم تمایل به فرزند بیشتر پرداختند. درلجستیک به پیش

تغیرهاي م دوم، مدل در. شد تحلیل وارد زنان وضعیت اشتغال و خاستگاه تحصیالت، قبیل از فردي
 اهتحلیل به فرهنگی هايمشخصه مدل سوم، در و حیات قید در فرزندان شمار و سن جمعیتی

یافتند که میزان آنان در .گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد هم با متغیرها تأثیر مجموع تا شد اضافه
OR  034/0( 023/1براي زنان شاغل در مدل اول برابر باSig:391/1 )، در مدل دوم برابر با 

)002/0Sig:001/0( 464/1مدل سوم برابر با  ) و درSig:.است ( 
 اللاستق ابعاد برخی بررسی رابطۀ ) در پژوهشی با هدف1392عباسی شوازي و خواجه صالحی (

اند. نتایج کرمان پرداخته استان در واقع سیرجان، شهر در زنان فرزندآوري به تمایل با زن 400
 کنترل با فرزندآوري به تمایل و استقالل ايمتغیره بین رابطۀ که دهدمی نشان دومتغیره تحلیل

. یستن معنادار) اشتغال وضعیت و اجتماعی، مشارکت تحصیالت،( اجتماعی و متغیرهاي اقتصادي
 تغیرم مختلف، متغیرهاي میان از که است این گربیان لجستیک تحلیل رگرسیون نتایج چنینهم

 ابستهو متغیر تغییرات تبیین در ايکنندهتعیین نقش اجتماعی زنان مشارکت و زنان تحصیالت
 . می یابد کاهش به فرزندآوري تمایل عامل دو این افزایش با که ايگونهبه دارد؛

دواج و ) در پژوهش خود با هدف تعیین عوامل موثر بر فاصله بین از1392کشاورز و همکاران (
و با بررسی ارتباط اشتغال  384ونه ي شهر اصفهان با حجم نمساله 20-49 متأهلفرزندآوري زنان 

خیر أدار از نظر ت، دریافتند که بین زنان شاغل و خانهtخیر در فرزندآوري بوسیله آزمون أزنان و ت
 ) وجود ندارد.=51/0Sigدر بارداري تفاوت معناداري (

 کنسا همسردار کرد زن 271 فرزندآوري تمایالت ) با هدف بررسی1391پژوهش حسینی و بگی (
داري با انهاجرا گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین وضعیت اشتغال و خ مهاباد شهر

سال آینده خواهند، پس از دوتمایالت فرزندآوري زنان برحسب این که در دوسال آینده فرزند می
 د ندارد.) وجو=272/0Sigخواهند، تفاوت معناداري (خواهند و اصال فرزند دیگري نمیفرزند می

زن کرد  35) در پژوهش خود با هدف شناخت کنش کم فرزندآوري 1391( محمودیان و رضایی
اي به مقوالت مدیریت بدن (با خرده مقوالت تناسب اندام، سالمت با استفاده از روش نظریه زمینه
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طلبی، فشارهاي روانی)، عاطفی (با خرده مقوالت آرامش ـ حفاظتی روانی جسمانی)، خود

ماعی (حضور اجتماعی، خود بازنمایی مثبت و ارتقاء کیفیت) و کم فرزندآوري توانمندي اجت
اند. در مل در شرایط و فرزندآوري خواسته/ ناخواسته) دست یافتهأبازاندیشانه (با خرده مقوالت ت

هاي روانی و فکري مطرح است که یک زن براي پرورش و عاطفی، هزینه ـ خودحفاظتی روانی
شود که این امر براي زنان شاغل بیشتر گزارش شده است. در تحمل میبزرگ کردن فرزندش م

توانمندي اجتماعی، براي زنان شاغل دولتی و خصوصی بیش از هرچیز حمایت از موقعیت خود و 
 تداوم آن مهم است و بدین لحاظ سعی دارند که با کم فرزندآوري از آن حمایت کنند. 

نتیجه  وهش خود با هدف تعیین وضعیت اشتغال مادر بر) نیز در پژ1387میرمحمدي و همکاران (
تري از زن دریافتند که مادران شاغل در کلیه موارد در معرض خطر بیش 600حاملگی در بین 

دران هاي جنینی نسبت به ماگرم) و مرگ 2500از  رکم وزن (کمت جهت زایمان زودرس، نوزاد
مطلوب کاري وزن در مادرانی که در وضعیت نامدار بودند و میزان زایمان زودرس و نوزاد کخانه

 تر از مادرانی بود که در وضعیت کاري مطلوبی قرار داشتند.قرار داشتند بیش
ز ) نیز در پژوهش خود با هدف تبیین جایگاه مفهوم رضایت ا1385منصوریان و خوشنویس (

ران کن در شهر تهزن سا 550ترکیب جنسی فرزندان بر گرایش زنان به رفتار باروري در بین 
ناداري آوري تفاوت معدداري زنان با گرایش به فرزندریافتند که بین وضعیت اشتغال و خانه

)34/0Sig= .وجود نداشته است ( 
عی موثر اجتما ـ هاي فرهنگی) در پژوهشی با هدف بررسی زمینه1384اده و همکاران (علیزعباس

و  380گروه  شهري و روستایی شهرستان تبریز در دو هايبر تولد فرزند سوم و باالتر در خانواده
دارد  نفره، دریافتند که بین شاغل بودن پاسخگو و تعداد فرزند رابطه معناداري وجود 390

)001/0Sig>د دو فرزند تر دیده شده است. تعدا)  و در افراد غیرشاغل، فرزند سوم و باالتر بیش
باالتر در  که فرزند سوم وبوده است درحالی %5/83ل و غیرشاغ %5/16و پایین تر در افراد شاغل 

 است.  %6/92و در افراد غیرشاغل  %4/7افراد شاغل 
 در باروري رفتارهاي بر دموگرافیک تأثیر عوامل عنوان با را ايمطالعه نپال در)  2010(  1آچاریا

 تأثیرگذار باروري طیف بر متغیرهاي مختلفی که رسیدند نتیجه این به و دادند انجام از نپال قسمتی
 درآمد و شغلی که جایگاه شد مشاهده چنین هم. است متغیر ترینتحصیالت مهم اما هستند
 .دارد باروري با معکوسی نسبت

) با هدف بررسی دالیل اقتصادي و رفتار باروري در امریکا 2010و همکارانش ( 2پژوهش سبتکا
کنند، باروري کمتري ثباتی شغلی را تجربه مینشان داد افرادي که بیکاري، کاهش دستمزد و بی

 یابد.چنین در زمان رکود اقتصادي، روند باروري نیز کاهش میکنند. همرا نیز تجربه می

                                                 
1. Acharya 
2. Sobtka 
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طریق اشتغال، تحصیالت عالی،  ) در پژوهش خود دریافت که تغییر موقعیت زنان از2007( 1لم
ثیر معناداري بر أهاي اجتماعی تفعالیتهاي خانواده و مشارکت در گیريمشارکت در تصمیم
 کاهش باروري دارد.

) با هدف بررسی عوامل فردي و سازمانی مرتبط با تعهد سازمانی 1999و همکاران ( 2پژوهش لینس
ي خروج مادرانه و بازگشت به کار بعد از تولد نشان داده است که زنانی ریزي شدهو زمان برنامه

ان ماند که در زریزي کردهد از تولد بچه را ارائه داده اند، برنامهکه سازمانشان ضمانت شغلی بع
 -هاي کاريبارداریشان دیرتر کار کنند و پس از تولد بچه زودتر سر کار بازگردند. زنانی که فرهنگ

کنند ریزي میکنند بیشتر به سازمانشان متعهد هستند و برنامهخانوادگی حمایتی را دریافت می
ي را کمترهاي حمایتی از تولد بچه به کار بازگردند نسبت به زنانی که  فرهنگ بعد که سریعاً

ریزي نسبت به والدین بودن، برنامه کمترهاي سنتی چنین زنان به نگرشکنند. همدریافت می
 گردند. شان دیرتر کار کنند و پس از تولد بچه زودتر به کار بازکنند که در زمان بارداريمی

 است اختهپرد نیجریه شهري مناطق در باروري بر زنان اشتغال تأثیر به بررسی )،1998توگانده (
 باروري وير را مداومی منفی تأثیر اشتغال زنان دلیل دو به که آوردمی میان به را بحث این وي
 آفریقا واده درخان گسترده سازمان آنکه اول. ندارد دارد، پیشرفته کشورهاي در که طورآن آفریقا در

 اکثر ساالر درپ ساختار وجود با کهآن دوم. کندمی مهیا متعددي فرزندان پرورش براي را مادران
 فرزندان عدادت به راجع تصمیماتی اتخاذ مورد در گو و گفت به يکمتر زنان تمایل آفریقایی، جوامع
 و رحمانیان: (پیلتن باشدمی شوهر خانواده ترغیب و مردان خواسته از تابعی امر این زیرا. دارند

1394 :123.( 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش
صادي برطبق نظریه انتخاب عقالنی، لیبشتاین بر این فرض است که منفعت یا عدم منفعت اقت

ي معتقد وگذارد. ن در مورد تعداد فرزندان اثر مییگیري والدفرزندان عاملی است که بر تصمیم
ي اصلی داري فرزند، زیربناهاي نگهي و هزینهمندي اقتصاداست ایجاد نوعی تعادل بین رضایت

تر از شمنافع اقتصادي فرزندان بی چنانچهگیري والدین در مورد تعداد فرزندان است. تصمیم
عتقد است در مپرورانند. وي سر می تر را درهاي آن باشد، زوجین دیگر نداشتن فرزند بیشهزینه

 ). 281: 1988ست (بهند،ا رفتار اقتصادي عقالنییک جامعه رفتارهاي باروري ناشی از یک 
شوندکه طی زمان عنوان کاالي مصرفی بادوام درنظر گرفته می) فرزندان به1986از نظر بکر (

کید دارد. أي والدین براي فرزندآوردن تمنفعت دارند. رویکرد اقتصادي از باروري بر درآمد و هزینه
دهد و بر هزینه رشد و ثیر قرار میأخواه زوجین را تحت تاین رویکرد شمار و کیفیت فرزندان دل

                                                 
1. Lam 
2. Lyness 
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 ثوابی، و کید دارد (رادأتربیت، فرصت هاي از دست رفته (اشتغال زنان) و سطح درآمد خانواده ت

1394 :132.( 
ري )، در کشورهاي درحال توسعه که زنان برابري جنسیتی بیشت2000به عقیده مک دونالد (

و  کنندتر تجربه میصیالت و کسب شغل، عرصه اجتماعی را بیشواسطه تحهکنند و بکسب می
کاهند؛ ي خود میروند، از باروربه تبع آن به دنبال تحقق انتظارات و آمال و آرزوهاي فردي خود می

نع چون فرزندآوري و پرورش فرزندان که در جامعه سنتی وظیفه اصلی زن تلقی شده است ما
 ). 132: 1394ي زنان است (راد و ثوابی، دستیابی به آرزوها و اهداف فرد

معه را مبتنی برطبق نظریه ارتقاي اجتماعی، متفکران و اندیشمندان میزان باروري هر خانوار و جا
شرفت و ترقی دانند. خانواده با توجه به پیبرجایگاه و منزلت والدین و یا ساکنان آن جامعه می

اکنون  اندیشد.یک عضو داراست به فرزندآوري میعنوان  حاصل شده در جامعه و موقعیتی که به
دآوري را دهد، ولی اگر فرزناگر آوردن فرزند باعث حرکت صعودي خانواده شود آن را ادامه می

د کنمانع پیشرفت و توسعه و موقعیت اجتماعی خود بداند آن را به طرق مختلف کنترل می
 ).4: 1379(رشیدي،

 باید يبارور تبیین جهت که باورند این بر فرزندآوري، اجتماعی ـ اقتصادي نظریه نظرانصاحب
 با که ستا پردازانینظریه ترینبرجسته از استرلین. گرفت کاربه را اجتماعی عوامل از ترکیبی
 عرضه ظریهن به که باشدرویکرد می این تبیین درصدد فرزندآوري هاي اقتصادينظریه از استفاده

 وسیله به جامعه یک در باروري سطح که است این نظریه اساس. است یافته شهرت تقاضا و
. اردد بستگی گیرد،می صورت شانخانوادگی و فرهنگی زمینه در زوجین توسط که یهایانتخاب
 و زنان لدو و زاد فیزیکی توان یعنی فرزند قابلیت عرضه بین را تعادلی تا کنندمی سعی والدین
 چنانچه ظریهن این نمایند. براساس برقرار است آلایده زنده کودکان شمار همان که بچه براي تقاضا
در تعیین  اجتماعی موجود در جامعه اقتصادي، هايارزش شود گرفته نظر در کاال عنوانبه فرزند

 اوالً  ،است اهمیت حایز متغیر دو ارتباط این در. دارد کنندهتعیین نقش فرزندان شمار مطلوب
 ايجموعهم با ارتباط در که والدین ذهنی تمایالت دوم و دارد اقتصادي جنبه که فرزندان مخارج

 ).52: 1381 ، به نقل از حسینی،1998باشد (ویکز،می همراه و روانی فرهنگی ـ اجتماعی عوامل از
ي ریسک، بک بر این عقیده استوار است که مدرنیزاسیون مشکالت و تناقضات مبتنی بر نظریه

کند. در نتیجه نهادهاي ها را تهدید مینآکند و تداوم و ثبات چند برابر مینهادهاي مدرن را 
رو هستند و مجبورند به خودارزیابی جمعی و هاجتماعی به دلیل اهمیت مسایلی که با آن روب

طور آشکاري هشوند. براي بک این خانواده است که بسازي دست بزنند بازاندیشی میدوباره مشروع
عنوان روابط نسبی درون یک سیستم دهد. زیرا روابط جنسی بهها را نشان میتنش این تناقضات و

باشد. طبق دیدگاه وي، خانواده ساز میپیشرفته که براساس موفقیت و تساوي استوار است مسئله
ست که پر از ا به درون پروژه مدرنیزاسیون بازاندیشانه کشیده شده است. زیرا یک نهاد اجتماعی

هاي شراکت اقتصادي که هردوي زوجین خصوص تناقض بین خواستههو مشکالت و بتناقضات 
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ي شخصی و اجتماعی و اقتصادي کنند. طبق این نظریه اگر دریافت افراد از آیندهتجربه می
 شاه زارع(نامطمئن باشد، ممکن است بخاطر اجتناب از خطر، تصمیم به کاهش باروري بگیرند 

 ).105: 1385آبادي،
 در مثل تولید رفتار نوسازي فرایند را شناختیجمعیت گذار شناختی،جمعیت گذار ينظریه

 می رتصو باروري کنترل سپس ومیر مرگ کاهش مرحله دو طی که داندمی هاي انسانیجمعیت
 به باال باروري و میر و مرگ پیشامدرن رژیم یک از را نوسازي جوامع این نظریه براساس. گیرد
 طابقت نوعی باروري کاهش. کنندمی تجربه هستند پایین هر دو آن در که پسامدرنی رژیم یک

 از نديفرای که دهدمی رخ هنگامی باروري کاهش .ستا اقتصادي شرایط در تغییرات با عقالنی
 ماعیاجت اقتصادي يتوسعه و زنان تحصیالت، آزادي شهرنشینی، شدن، صنعتی اثر در نوسازي

 ).67: 1394(سید میرزایی و ارشدي، شود می آغاز
 به را افراد نگرش ينحوه ساختاري نه و فرهنگ عوامل که شودمی نوسازي استدالل رویکرد در

 باروري کاهش که کنندمی استدالل دیدگاه این طرفداران. دهدمی تغییر و فرزندآوري فرزندان
 عوامل در تغییرات نه باشدمی باروري تنظیمات از آگاهی و جدید هايایده ياشاعه از ناشی

 مفهوم گسترش چگونگی تبیین به اشاعه تئوري. اجتماعی نهادهاي یا ياشاعه اجتماعی اقتصادي
 اعمالی تهیاف کاهش باروري که کشورهایی در پردازدمی جهان در موالید کنترل و خانواده تنظیم

 تر ثروتمند تر،موفق که جمعیت از هایی توسط گروه ابتدا شود،می منجر باروري محدودیت به که
 روستایی مناطق و ترپایین با منزلت میانی هايگروه به و شودمی اقتباس تر هستند،کرده تحصیل و

 ).133-134: 1381یابد (حسینی،می گسترش
 

 روش شناسی پژوهش
انجام یافت. پدیدارشناس به  1صورت کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسیهپژوهش حاضر ب

دنبال ارائه چگونگی حضور انسان در تولید کنش اجتماعی، موقعیت اجتماعی و دنیاي اجتماعی 
ست که توصیف ماهوي آن ا اياست. هدف اساسی پدیدارشناسی کاهش تجربیات فردي به پدیده
ماهیت واقعی چیزهایی  یابی بهبه لحاظ جهانی و عمومی امکان پذیر شود. در این راستا هدف دست

آوري اطالعات از است که بررسی می شوند. در واقع در روش پدیدارشناسی محقق به دنبال جمع
اند تا بتوانند براساس آن اطالعات به توصیف مرکبی از اي را تجربه کردهست که پدیدها اشخاصی

این افراد تجربه   آنچهبه و هاي تجرماهیت آن تجربه از نظر آن افراد برسند. در این توصیف شیوه
گران به دنبال تجارب ). در پژوهش حاضر پژوهش275-277: 1388شود (ایمان، می کنند ارائه می

نفر از  15ها و انتظارت آنان می باشند. نمونه مورد نظر شامل زنان شاغل از فرزندآوري و دغدغه
گیري و بنابراین روش نمونه ه شدتنظر گرف کرده شهر اصفهان درو تحصیل متأهلزنان شاغل 

هر یک  .است. براي گردآوري اطالعات از روش مصاحبه استفاده شد گیري هدفمندپژوهش نمونه

                                                 
1. Phenomenology 
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کنندگان طول انجامید و با کسب اجازه از مشارکتدقیقه به 80تا  15طور تقریبی ها بهاز مصاحبه

برداشت محقق از مصاحبه ها در طول مصاحبه و پس از  ،ضبط گردید. براي بررسی قابلیت اعتبار
کنندگان ارائه شد تا از صحت برداشت اطمینان حاصل شود. براي قابلیت اطمینان آن به مشارکت

داوري به بررسی نیز محققان تالش نمودند که با دیدي اکتشافی به مسئله نگاه کنند و بدون پیش
 موضوع بپردازند.

 
 هایافته

 کنندگان پژوهشویژگی هاي توصیفی مشارکت ):1( جدول

شماره مصاحبه
 

سن
تحصیالت 

 

شغل
 

مدت ازدواج
تعداد فرزندان 

تعداد فرزندان  
ایده ال

 

ساعات شغلی
 

بعد خانوار
 

1 39 
کارشناسی 

 ارشد
 6 تمام وقت 4-3 1  12 کارمند دانشگاه

 5 نیمه وقت 3-2 0  7,5 کارمند بهزیستی کارشناسی 34 2

 6 نیمه وقت 2 2  18 مشاور کارشناسی 40 3

 4 سه روز در هفته 2 1  16 کارمند دفتري کارشناسی 38 4

 7 سه روز در هفته 4 2  12 کارمند دفتري کارشناسی 38 5

 5 نیمه وقت 4 2  17 معلم کارشناسی 40 6
 4 سه روز در هفته 1 1  2 حق التدریس دانشگاه دکتري 31 7
 3 تمام وقت 1 1  8 باشگاهمدیر  کارشناسی 30 8

 3 تمام وقت 2 1  10 آرایشگر کارشناسی 35 9

 3 نیمه وقت 1 1  13 کارمند دفتري کارشناسی 36 10

 4 نیمه وقت 1 1  5 کارمند کارشناسی 30 11

 3 نیمه وقت 3 باردار  1 حسابدار لیسانس 27 12

 2 سه روز در هفته 3 0  3 کارمند کارشناسی 23 13

 5 سه روز در هفته 2 1  6 حق التدریس دانشگاه کارشناسی 34 14

 4 تمام وقت 2 1  10 هیات علمی دانشگاه دکتري 35 15
 

 
 روش تحلیل اطالعات

مورد تحلیل قرار گرفت.  1اي موستاکاسدر این پژوهش اطالعات با استفاده از روش چند مرحله
مصاحبه چندین بار به دقت خوانده شد  ها متونسازي کامل مصاحبهصورت که پس از پیادهبدین

هاي ما نسبت به پدیده فرضتا فهم عمیقی از آنها  حاصل شود و اطمینان حاصل شود که پیش
هاي صورت گرفت یعنی فهرست کردن گزاره 2سازيالحاق نشده است. در دومین مرحله افقی

                                                 
1. Moustakas 
2. Horizentalisation 
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اي مشترك است. در ادامه هسازي و ایجاد و تماصلی متن پدیده مورد بررسی، مرحله سوم خوشه
 .سازي صورت گرفت و در مرحله آخر نیز توصیف ساختار انجام گرفتتوصیف متنی یعنی مقوله

دست آمده کردند و در نتیجه فرایند هصورت که محققان سعی در ساختار بخشیدن به معانی ببدین
 حاصل شد. 1کد تبیینی 6کد تفسیري و در نهایت  20کد توصیفی،  370مذکور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): کدهاي تفسیري و تبیینی1شکل (
 

                                                 
در جهت عدم اطاله کالم از ارائه کامل به دلیل فراوان و گسترده بودن کدهاي توصیفی و زیر کدهاي تفسیري و نیز  - 1

کدهاي توصیفی و زیر کدهاي تفسیري  صرف نظر شد و براي نمونه فقط به ارائه چند زیر کد تفسیري در قالب شکل 
 پرداخته شد.

ناکارامدي سیاست 
هاي جمعیتی

تضاد سیاست 
هاي جمعیتی

بی اعتمادي به
سیاست هاي 
تتشویقی جمعی

درخواست هاي 
زنان و سیاست 
هاي جمعیتی

چالش هاي زنانه

فشار مضاعف 
نقش زنان

تعارض یا عدم 
دو روي : تعارض

یک سکه

همراهی تسهیل 
ساز همسر

دغدغه مراقبت 
از فرزند

مواهب فرزند

ر نقش مثبت فرزند د
زندگی والدین

زندنگرش مثبت به فر

اانگیزه هاي شغلی و 
تحصیلی

تمیل به پیشرف

بهره هاي 
اشتغال

محدودیت هاي 
فیزیولو ژیکی

مشکالت 
سنی -جسمی

زن و مرد

مدیریت بدن
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ها هشت مقوله تبیینی مهم و سازي شده مصاحبهمل دقیق در متون پیادهأپس از بررسی و ت
 ي پیش رو استخراج شد. اساسی در مطالعه

 
 اجتماعی، فرهنگی و منابع زیست محیطیاقتصادي، ن عدم تعیّ

باشد. گرچه والدین ایجاد محیطی مناسب و شایسته براي فرزندان خود میهاي مهم یکی از دغدغه
 ،نمایندآنها در سطح فردي براي حاصل کردن محیط شایسته براي فرزندان تالش میاز یک  هر

تر یعنی جامعه نماید زندگی فرزندان در خانواده وسیعاما آنچه از نظر والدین مهم و ضروري می
ها یعنی فرزندان نیاز دارد امعه نیز براي رشد و بالندگی خود به این سرمایهباشد. از آنجا که جمی

عنوان ا بهفرزندان ر الزم است تا موجبات پرورش، امنیت و آسایش و راحتی اعضاي خود و مخصوصاً
هاي نامناسب ریزيانگاري و یا برنامهکوتاهی و سهل چنانچهمین نماید. أنیروهاي ارزشمند آینده ت

دین براي سازد و از طرف دیگر تمایل والرو میهسو فرزندان را با شرایطی ناشایست روب از یک
ماعی، دهد. مسائل اقتصادي و نیازهاي مالی وافر، انحرافات اجتافزایش جمعیت را کاهش می

رویی هروب مثلمند در کنار مسائل نوپدید امروزي ها، جامعه پذیري جنسیتی مسئلهمحدودیت
سطوح  فضاي نامحدود مجازي و مسائل مرتبط با آن و عدم کفایت نظام آموزشی در فرزندان با

زندآوري شوندگان نگرش والدین به فرنظر مصاحبه ست که ازا آموزشی و تربیتی از دالیل مهمی
و  ثباتی فرهنگیهاي محیطی متفاوت بیرا محدود کرده است. عالوه بر آن به دلیل محرك

ست. اپذیري آینده براي والدین دچار مشکل شده بینییّن فرهنگی پیشاجتماعی و نیز عدم تع
فراد مورد هاي وابسته به آن از دیگر نکات مطرح شده امحیطی و نگرانیهاي زیستتوجه به بحران

و درخور  هاي جمعیتی بنیان نهادن شایستهمصاحبه است. بنابراین قبل از هرگونه تشویق سیاست
 ست.ا اقتصادي، فرهنگی و آموزشی و محیطی الزم و ضروري هاي اجتماعی،زیرساخت

 
 آینده اقتصادي مبهم

ب به اتفاق ست که از متن گفتگو با اکثریت قریا ترین کدهاي تفسیريآینده اقتصادي مبهم از مهم
نی که هاي مالی و شغلی، شرایط اقتصادي کنوشوندگان حاصل گردید. ناکارامدي سیاستمصاحبه

است و نیز  که شرایط دستمزدي نامناسبدر حالی ،کندها بار میزیادي را بر خانوادههاي هزینه
. از نظر این مل واداشته استأعدم اطمینان به فرداي بهتر والدین را در جهت تعداد فرزندان به ت

 نان.آین نشدن نیازهاي أمافراد داشتن فرزند زیاد باتوجه به شرایط مالی برابر است با ت
ور باشه و اشتباهه، ولی خوب میگم شرایط خیلی مهمه که ج  فرزندي که اصالًساله: تک 34لیال، 

رند. بعد حقوق شوهرمم سه ماه یه بار میدن، وضعیت کاریشون معلوم نیس، اصال امنیت شغلی ندا
یدونیم این ما نم رو هیچی نمیشه حساب باز کرد. امنیت شغلی نداره. مثالً همین اصالً يخوب برا

 بکنی تا آخر. بچه کلی خرج داره؛ از همون اولش دیگه باید خرج داره یا نه. بعد مثالً ماه درآمد
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 هزینه -فرزند 
الدین داشتن وها گرچه فرزندان معنابخش زندگی والدین هستند اما با توجه به شرایط مالی خانواده

ا برآورده سازند. از رهاي فرزندان توانند نیازها و هزینهدانند که باي میفرزند را نیازمند منابع مالی
ک فرزند برند داشتن یسر میهنظر زنان مورد مصاحبه وقتی والدین در شرایط مالی نامساعدي ب

قتضائات هزینه انهد و از آنجا که زندگی در دوران مدرن بیشتر هزینه زیادي را بر دوش آنان وا می
گرایی مصرف و مصرف عبارتی فرزندان این زمان در دنیاي سوپربهکند و بر زیادي را طلب می

زهاي مالی خوبی از پس نیاکنند بنابراین ترجیح به سمت تعداد کم فرزندان است تا بهزندگی می
را مرتفع  هاي زندگیها برآیند. عالوه بر آن بدلیل تنگناهاي مالی که تنها شغل پدر هزینهآن

رزندان موثر فهاي زندگی و درآمد او نیز در رفع هزینهو مادر نیز وارد بازار کار شده  ،سازدنمی
 ست.ا آل و واقعیاما پیامد آن فاصله بین تعداد فرزند ایده ،است

بح تا صاي که داریم من هم مجبورم بیام سرکار از هشته ساله: بخاطر مشکالت مالی 35مریم 
داریم اي نه درآمد درستی هیچی نساله دارم ولی هنوز نه خونههشته شب. مجبورم یه بچه ده 

 خونم اجارست. درامد شوهرم کارمندیه نیام سرکار نمیشه.
 

 ترس از انحرافات اجتماعی
افات به بدنه از نظر زنان مورد مصاحبه جامعه مملو است از انحرافات اجتماعی. از طرفی این انحر

گذارد. یدیگر بر ذهن و روح و نیز آینده فرزندان اثر م کند و از سويخانواده صدمه وارد می
 متأثرها را هاي اجتماعی قدرت ریسک زنان در جهت فرزندان و تعداد آنبنابراین ترس از آسیب

و شک و تردید  اخالقی ها و... نگرش زنان را دچار ترسها، بیسازد. از نظر آنها جرم و جنایتمی
 نموده است.

م بابت التی که توي جامعه وجود داره مهمه مثال مشکالت اخالقی. ترس دارساله: مشک30مینا 
 آیندش چی میشه؟   نمیدونم اصالً بزرگ شدن بچه،

 
 تحوالت تربیتی

هاي آن دچار تحوالت که همه عرصهمل است چنانأزندگی در دوران جدید نیازمند هوشیاري و ت
خاطر حضور هنحوه تربیت فرزندان است که بهاي تحول یافته گوناگون شده است. از جمله عرصه

ریزهاي همه جانبه است. تحوالت تربیتی در دو سطح در این دوران نیازمند هوشمندي و برنامه
اي را برعهده خانوادگی و نظام آموزشی حائز اهمیت  است. خانواده از یکسو در نقش مهم و ضروري

رو است و هو سطح با نقص و ناکارامدي روبکه هر ددارد و از سوي دیگر نظام آموزشی. زمانی
دار شده و فرایند تربیت نقیصه ،نمایدهاي مناسب با اقتضائات عصر خود را فراهم نمیآموزش
هاي تربیتی نظام آموزشی نشاند. بنابراین با وجود شرایطی که برنامههاي مختلفی را به بار میآسیب

رود با پیامدهایی چون در تربیت ناآگاهانه پیش می مطلوب و تاحدي به روز نیست و خانواده نیز
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شویم. در گذشته به فرزندان مانند ها، پرتوقعی و احساس تنهایی... مواجه میش شدن بچهکسر

ولی افراط امروزي خانواده ها در توجه به کودك نیز نه تنها مشکل تفریط  ،شدامروز توجه نمی
 وجود آورده است.هرا نیز ب تريبلکه مشکالت بیش ،دیروز را حل نکرده

از  ساله: ما الکی بزرگ شدیم بهمون خیلی رسیدگی نمیشد. وهمیشه هم بابت همین 30مینا،
لی هاي امروزي خیلی بهشون رسیدگی میشه خوب اینجوري ام خیخونواده طلبکاریم اما بچه

 پرتوقع شدن. 
تربیت  ظرفیت الزم براي آموزش وکنه و ساله: نظام آموزشی ما بسیار ضعیف عمل می35مهناز 

 شته باشن...باید سواد تکنولوژیکی دا نهاي امروز تکنولوژیکرو نداره. بچه 21مناسب کودك قرن 
 

 پذیري جنسیتیجامعه
د اجتماعی خوبی و بطور باکفایتی در فرآینست و اگر بها پذیري جنسیتی همواره بحث مهمیجامعه

رو هتري روبهاي آینده با مشکالت کمعنوان والدین نسلبهشدن فرزندان لحاظ شود فرزندان 
داري داري و بچههاي خانههستند. از نظر زنان مورد مصاحبه هنوز هم بعضی افراد تمام مسئولیت

ي بعضی افراد شاغل و برا  ها را دارندها انتظار رسیدگی کامل بداندانند و از آنرا برعهده زنان می
ري و داهمسر امتیاز است چرا که تنها نقش مهم او را رسیدگی به خانهنبودن زن در گزینش 

 دانند. داري میبچه
برم سر  خوامساله: یه شب که خانواده شوهرم مهمونمون بودن بهشون گفتیم که من می 38زهرا، 

نا این مامانمداریه. بهشون گفتم مداري و شوهرکار و پدرشوهرم بشدت مخالفت کرد که کار زن بچه
و نده بچه رو نگه میدارن فقط دو روز در هفته حاج خانوم نگهش دارن که پدرشوهرم گفت بچت

ریض شد یکی دیگه تربیت کنه. بچه رو فقط باید مادرش تربیت کنه. بعدم که یبار بچم خیلی م
درشوهرمو و داداشم اومد سرکار دنبالم که بیا بریم خونه بچت حالش بده. خانوادمم چون نظر پ

 ونستن گفتن بیخیال کار شو و کنار بچت باش.مید
 

 اغواي رسانه
ی غربی با هاي داخلی وجود دارد، سبک زندگکنار رسانه هاي خارجی دربا توجه به اینکه رسانه

ون مشغولند هاي اجتماعی گوناگتعداد فرزندان کم و والدینی که هر دو به وظایف شغلی و پیشرفت
 فرزندآوري نیز می تواند سهم داشته باشد.در نگرش و بینش زنان نسبت به 

هاش خب و فیلم داري و تعداد بچه. ماهوارهساله: به نظرم تبلیغاتم اثر داره روي بچه 27ارغوان، 
 اثر داره که بچه کمه و مادر و پدر همش سر کار و مادریکه دنبال کاراي خودشه.
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 هاي زیست محیطینگرانی
هایی بابت ینگران ،ندآوري زنان این پژوهش مورد اشاره قرار گرفتیکی دیگر از مواردي که در فرز

آبی محیطی مانند کمها با خطرات زیستمحیط زیست است. از نظر این افراد در دوران حال انسان
ده است. از رو هستند و شرایط کنونی حاکی از احتمال بدتر شدن آن در آینهبو آلودگی و...  رو

ندان بسیار محیطی در آینده براي فرزهاي زیستبود منابع محیطی و بحرانکمها زندگی با نظر آن
 سخت خواهد بود و عاملی است در جهت بازنگري در تعداد فرزند.

ن از دونیم پس فردا خودموساله: حتی بخاطر همین مشکل آب و این چیزا؛ ما نمی 39نگار، 
ي آب، این هي هوا، مسئلداره. همین مسئله ايمیریم، فرا بچمون چه آیندهمیریم، نمیتشنگی می

 چیزاي طبیعی.
 

 هاي زنانهچالش
از انتزاع  باشد. این کدمی ي پیش روهاي زنانه دومین کد تبیینی استخراج شده در مطالعهچالش

دوروي  تعارض:کدهاي تفسیري دغدغه مراقبت از فرزند، فشار نقشی مضاعف زنانه، تعارض یا عدم
ن طور کلی محتواي آهساز همسر تولید شده است. و بنیاز به همراهی تسهیلیک سکه، و 

 ست.ا هاي زنان در رویارویی با زندگی خانوادگی و شغلیها و محدودیتدربرگیرنده سختی
 

 دغدغه مراقبت از فرزند
نظر  داري فرزند است. ازهاي مهم زنان شاغل این پژوهش نگرانی مادر شاغل از نگهیکی از نگرانی

د تبدیل به این افراد اگر مادر از جانب نگهداري و مراقبت فرزند خود آسودگی خاطر نداشته باش
داري از فرزند را ههاي نگشود تاجایی که یا مجبور است تمام مسئولیتمسئله مهم براي او می

اده خود واگذار وداري آن را به خانخود انجام دهد و از پیشرفت شغلی و اجتماعی باز بماند و یا نگه
دك و... نماید و یا با استرس رسیدگی یا عدم رسیدگی کامل به فرزند از طرف پرستار، مهد کو

ر را به خانواده رو شود. عالوه بر این از نظر این افراد گاهی توان مالی، اجازه گرفتن پرستاهروب
 شود.دهد و مادر مجبور به همراه بردن فرزند در محل کار مینمی

رگیري دهاي بچه را دارم به دوش می کشم شوهرم که بخاطر ساله: من همه مسئولیت 32، فاطمه
ون هاي شغلیش توي دادگستري اصال وقت نداره، مادرم که خودش شاغله، خواهرامم که خودش

راي بام هم هنوز درحد پرستار گرفتن نیست خوب همه سختی و نگرانیش درگیرن، وضعیت مالی
 منه.

یگه رفت کرد بعد هم دداري میه: خوب من مادرم سه سال اول بچمو تمام وقت نگهسال 35مهناز، 
یت کنم خیلی اذمهدکودك االنم دیگه صبح ها میره مدرسه بعدظهر پیش پدرشه. ولی فکر می

 شد.
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 فشار مضاعف نقش زنانه

ر نقشی فشافشار مضاعف نقش زنانه بیانگر نقش اصلی و سنگین مادر در رسیدگی به فرزند است. 
هاي ه بر نقشکند. زنان مذکور بر این نظر بودند که عالوکه در همه ابعاد آن مادر را احاطه می

ثال از شود. براي مهمسري، خانه داري و شغلی سختی ها و وظایف زن با فرزند زیاد مضاعف می
شود مل میمتح هاي زیادي رامادر استرس و اضطراب ،کندکه فرزند ناآرامی میها زمانینظر آن

فتن رکه این براي سالمت روحی و جسمانی او مضر است یا همینطور زمانیکه موقع به مدرسه 
 رسد.بچه ها فرا می

ه سختیش گیره. همگیره، تاوقتی بچه نداشتم نمیدونستم اینقدر وقتساله: بچه وقت 32فاطمه، 
-لی وقتازش از اون کاراي خیدرصد سختیش ماله منه. اصال بچه داري و نگهداري  80ماله منه 

 گیره. مسئولیت داره
یش موفق ساله: یعنی یه مادر شاغل باید حداقل سه برابر توانش اگه بخواد تو زندگ 45سمیه، 

نیست که بگم  باشه باید وقت بذاره، اصال ما اوقات فراغتی نداریم. من همه ساعتام پره. اینطوري
، دیدو بازدید و پزو دارم، تمیزکاریو دارم، خریدو دارمتو خونه همش در حال پخت و پزم، نه، پخت 

متر ککنم از زندگیش و مهمونیو دارم. ولی خوب روي هم رفته یه زن شاغل من خودم فکر می
 دار.بره تا زن خانهلذت می

 
 دو روي یک سکه :عارض یا عدم تعارضت

ت. گرچه داري اسدو روي یک سکه بیانگر تعارضات کار و خانه :کد تفسیري تعارض یا عدم تعارض
 ،یاد استاکثریت زنان مورد مصاحبه بر آن بودند که هرچند کارهاي خانه داري براي زن شاغل ز

ي مثال ولی تعدادي هم به مشکالت آن اشاره کردند. برا .آیندها از عهده آن بر میولی آن
ه تر شدن و خستگی زنان شاغل ببراي انجام آن، حساسهاي چندگانه و فرصت کم مسئولیت

 لحاظ روحی و جسمی، کاهش رسیدگی به فرزند و شوهر.
یزي خونه داري رو دوست دارم هر وقت هم سرکارم از خانه داري و تمساله: من خانه 32فاطمه، 

ط خانه گذارم. نمیشه خانمه با استعدادو توي خونه اسیر کرد و گفت فقزندگیم چیزي کم نمی
 داري کن. خدا این استعدادو داده و باید ازش استفاده کرد

مدي خونه ساله: خوب مثال دیشب که اومدم خونه شوهرم میگه االن نه و نیم، ده که او 38زهرا 
وس دها ولی خوب پیداس که هیچی تازه دوباره نشستی سر دفتر دستکت؟ نه که با تندي بگه

کلی بچه  ن کارا. از طرفه دیگم چون اونجا تو جامعه القرآننداره دیگه تو خونه بشینم سر ای
 کنم.دورمونه دیگه انگار خیلی کمبود بچه رو حس نمی
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 ساز همسرهمراهی تسهیل
، جسمی همواره زنان شاغل نیازمند حمایت هاي همه جانبه همسران خود در ابعاد روحی، عاطفی

. زیرا که داري فرزندان و تقسیم وظایف خانهنگهو... هستند و مخصوصا حمایت و مشارکت در امر 
ز زندگی اشود و رضایت با افزایش مشارکت و حمایت مردان بار زیادي از دوش زنان برداشته می

صاحبه است. مشود؛ عالوه بر آن تفاهم با همسر نیز از دیگر نکات مطرح شده زنان مورد بیشتر می
 فرزندآوري بسیار مهم است.از نظر آنها میزان تفاهم با همسر در 

رگتر بشه ساله: تفاهم با همسر در بحثه بچه آوردن خیلی زیاده، هرچی بچه اولم بز 32فاطمه، 
باشم کنم اگه صد درصد از شوهرم راضی نمیزان تفاهم مشخص میشه، من آدم دقیق ام فکر می

قدر  حساس کنم اونخام. باید از همه زندگیم خیلی راضی باشم و اینکه ادیگه بچه دوم نمی
 دونه.زحمتاي منو می

ب میشه مون خوساله: شوهرم نمیخاد دیگه بچه ولی من یکی دیگه رو اگه شرایط مالی 35مریم، 
 دوست دارم. ولی شوهر میگه حرفشو نزن چرا وابستگی مونو باید زیاد کنیم؟

به  بچه هم اونساله: من و شوهرم در خصوص کاراي خونه تقسیم کار کردیم. براي  35مهناز،
ریزي اون کارا هاي بیرون از مدرسه و فرا درسیش  و برنامهتکالیف درسیش میرسه من به فعالیت

 با خودمه.
  

 ناکارامدي سیاست هاي جمعیتی
 هاي تشویقی و درخواست زنان وهاي جمعیتی، بی اعتمادي به سیاستمتضاد بودن سیاست

ی هاي جمعیتمدي سیاستآده کد تبیینی ناکارهاي جمعیتی سه کد تفسیري تولید کننسیاست
هاي جمعیتی هنوز دچار تضاد و یاستتوان گفت در اوضاع کنونی سمی باشند. در حقیقت می

اما  هاي جمعیتی در حال ترغیب به افزایش جمعیت استطوري که سیاستهناهنماهنگی است. ب
ق نبوده ها موافپیشینشان با این سیاستکرده و شاغل طبق آموخته هاي تعدادي از زنان تحصیل

 کنند.و به ناهماهنگی بین این نیاز و واقعیت هاي موجود اشاره می
 

 هاي جمعیتیتضاد سیاست
 مبنی بر کاهش 60هاي جمعیتی دهه از نظر افراد مورد مصاحبه عدم مشابهت بین سیاست

. به شدکاي را به تصویر میهاي فعلی در جهت افزایش زاد و ولد ناهماهنگیجمعیت با سیاست
 و ترند کمها زنان از طرفی در پرتو امواج تبلیغات گسترده مبنی بر کاهش جمعیت و فرززعم آن

دهنده عدم ناند و از سوي دیگر با افزایش جمعیت؛ که این به آسانی نشازندگی بهتر قرار داشته
 توجه دقیق است.

هام مصادف شده با دو رویکرد سیاست جمعیتی کامال ساله: سن باروري من و هم نسل 35مهناز، 
هاش درست نشه کاري نمیشه کرد براي جمعیت. اجراي اجباري متضاد که ضدو نقیضه. تا زمینه
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شناسی هشدار ساله پیش اساتید جمعیت 15هاي جمعیتی مشکل رو بیشتر میکنه. یادمه سیاست

 وقف بشه ولی توجهی نشد.هاي پیشگیري و کاهش جمعیت باید متدادن که برنامه
 

 هاي تشویقیاعتمادي به سیاستبی
با  هاي تشویقی جمعیت از دیگر کدهاي تفسیري است که در طی مصاحبهاعتمادي به سیاستبی

هاي یتهاي تشویقی اي نظیر حماکشف شد. از نظر افراد مورد مصاحبه گرچه سیاست زنان شاغل
ح کالن جامعه اعتمادي در سطاثرگذار باشد اما از آنجا که بیمالی شاید در تمایل به فرزندآوري 

ست. با این اها کم بنابراین میزان اعتماد به اجراي این برنامه ،بر سطوح خرد نیز اثرگذار است
ها یاستسگذاري تردید وجود دارد و از طرفی این گونه هاي سیاستاوصاف وقتی نسبت به حمایت

 یابد.لندمدت است رغبت به افزایش فرزند نیز کاهش میهاي بریزينیازمند برنامه
ها ندارم. اصال ههاي اخیر اعتمادي به این برنامخواري و اختالسساله: با توجه به رانت 35مهناز، 

ت حل بشه و اجرا نکنم در کوتاه مد گونه برنامه ها زمانبره فکرامیدي به آینده باثبات نیست. و این
 هام که اطمینان نداریمبعد من جواب بده ولی منو هم نسلیبشه.. شاید براي نسل 

چه رو زیاد شه تعداد بساله: اگه مثال براي هر بچه پول واریز بشه و حمایت بشه می 27ارغوان، 
 همه چپاول هست.  کنن، الکیه اعتمادي نیست وقتی اینکرد آدم امیدوار میشه ولی حمایت نمی

 
 جمعیتی هايهاي زنان و سیاستدرخواست

هاي جمعیتی دربرگیرنده مواردي است که زنان هاي زنان و سیاستکد تفسیري درخواست
ر هاي فعلی دها سیاستهاي جمعیتی هستند. از نظر آنخواستار لحاظ کردن آن در سیاست

مایل هاي شغلی براي زنان شاغل مساعد نیست و این یکی از دالیل مهمی است که عدم تمحیط
اردار، کاهش بهاي مالی زنان فرزندآوري بیشتر را رقم می زند. افزایش امکانات و حمایتزنان به 

ارداري،  هاي بارداري و زایمان، اهمیت مرخصی زایمان، حفظ شغل زنان در زمان مرخصی بهزینه
ادران، موجود مهد کودك و یا اتاق کودك در محل کار یا نزدیک به محل کار، کاهش ساعات کار 

هاي زنان که با هایی است از در خواستهاي خبره و متخصص باروري و ... نمونهپزشک افزایش
 توان گرایش زنان به افزایش فرزند را ترغیب کرد.سازي آن تا حدي میبرآورده

و جمع کردن، نمی ساله: قبال تو ادارمون یه مهد کوچولو بود مال کارمندا اما االن اینا ر 34لیال، 
اشته باشه تونن حتی هزینه رو از خود مادرا بگیرنا ولی همین که مادر ارامش ددونم براچی. می

نه هم به این مهمه. ولی مثال یه جا رو بذارن که در کنار اون محیط کاري خانمم باشه که بتو
ر کار. یکیم بچش برسه هم به کارش برسه. ساعاتی که باید، بره بچه رو شیر بده و دوباره بیاد س

فتاد تومنه. مندیه. بعد به ازاي هر بچه هتو فیش حقوقیامون داریم تحت عنوان عائلهبنظر من ما 
 ینه.خوب این هفتاد تومن یعنی چی؟ یعنی بچه با هفتاد تومن کمک هزینه؟! اینا خیلی پای
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ش ساله: حداقل اگه مرخصی که میدن آدم خیالش راحت باشه که بتونه از مرخصی 38زهرا، 
ظ. بدونی وقتی کارشو ترك میکنه بعد نگن یکی دیگه رو جاي شما آوردیم خدافاستفاده کنه، که 

 اگه یه مدت نیستی یکی میاد جات و بعد که برمیگردي اونم بره.
تونی از پس م میدادن عالی بود. اینجوري میدونی یکساله: اگه برا مادراي باردار وام می 40اعظم، 

ي. زایمان یه آخه مدام باید پول برا آزمایش و سونو بد مخارج بارداري و زایمان و بعدش بربیاي.
می بردن یا حداقل یه واطرف، خرجاي بعش یه طرف، بچه همش خرجه. اگه یاحقوقو باال می

 م.دار شدن بر بیایتونیم از پس بچهدادن خیالمون راحت تر بود که میچیزي بهمون می
 

 انگیزه هاي شغلی و تحصیلی
اي شغلی ههاي اشتغال موجبات اکتشاف کد تبیینی انگیزهپیشرفت و بهرهدو کد تفسیري میل به 

ت و تربیت داري و مراقبهاي زنان در نقش شغلی، خانهها و چالشرا فراهم نمود. با وجود سختی
باشند ن میآفرزند اکثریت زنان مورد مصاحبه در صدد یافتن شغل مورد نظر خود و یا ادامه دادن 

ت در مقاطع ی ازآن نداشتند همچنین براي تعدادي از زنان مذکور ادامه تحصیالو تمایلی به رهای
 باالتر از اهمیت باالیی را به خود اختصاص داده است.

 
 میل به پیشرفت

راند و یمدر نظر پاسخگویان نیاز به پیشرفت و بالندگی عامل موثري است که انسان را به جلو 
 و چنین داشتن شغل، حضور اجتماعی براي روحیههم شود.مانع از یکنواختی و روزمرگی می

همواره تالش  ها زنانهمه افراد در جامعه از جمله زنان الزم است. از نظر آنبراي مثمرثمر بودن 
 وجود آورند.هشان به خوبی عمل کنند و شرایط پیشرفت خود را نیز بکنند تا در وظایفمی

رد موفق، خام شاغل باشم و یک فکارم موفق باشم، میساله: برام خیلی مهمه که در  32فاطمه، 
بر عهده  و به دلیل اینکه شوهرم گرفتاره و کسی نیست از بچه مراقبت کنه چن همه کارهاي بچه
رش خانه خودمه فعال نظرم روي تک فرزندیه چن براي خودم برنامه دارم زن با استعداد فقط کا

 داري و بچه داري نیست. 
توقف بشم  میخام درس بخونم پیشرفت کنم منم انسانم چرا باید به خاطر بچه مساله:  34ستاره، 

می آموزشیم بچه کار علمیم رو کند می کنه یک بچه دارم فعال، کافیه. میخوام به برنامه هاي عل
 برسم تا چهار پنج سال آینده شاید بعد ازاون به یه بچه دیگه بتونم فکرکنم.

 
 هاي اشتغالبهره

زنان همواره زیر ذره بین قرار گرفته و ترس از عدم رسیدگی به نقش مادري را با  گرچه اشتغال
اما در این میان بهره ها و مزایاي اشتغال آنان خودنمایی می کند. براي مثال  ،خود به همراه دارد

ز افزایش آگاهی مادر و بهتر شناختن شرایط جامعه، افتخار به ارتقاي مادر و زن در نگاه فرزند و نی
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خانواده، افزایش برنامه ریزي در زندگی، دستاوردهاي مالی و استفاده جامعه از استعدادهاي خود 

 از جمله مزایاي اشتغال زنان است.
ند نظم دارن، ریزي خوبی براي زندگیشون داربینم زنان شاغل برنامهساله: من واقعا می 39نگار، 

هاي معه هست و بیشتر با مسائل و آسیباز یه طرف دیگه مادري که شاغل هست بیشتر توي جا
یگه بچه ها و دجامعه آشنا میشه و این براي فرزند بهتره و بهتر میتونه انو حفظ کنه. از یه طرف 

 شوهر هم به خانم یا مادر شاغل ارزش بیشتري میدن. 
 

 مواهب فرزند
ه دارد. زند اشارمواهب فرزند به نقش مثبت فرزندان در زندگی والدین و نیز نگرش مثبت به فر

ضور آنان حهمچنان به مواهب داشتن فرزند واقف هستند و به  کمترزنان به وجود داشتن فرزندان 
 به دید مثبت می نگرند.

 
 ش مثبت فرزندان در زندگی والدیننق

زندگی  ها فرزند ثمره زندگی است و بدون آنزنان مورد مصاحبه اذعان داشتند علی رغم سختی
الدین وداشتن فرزند باعث تالش و معنابخشی به زندگی و امید به زندگی براي معنا است. بی
ر محیط دشود عالوه بر آن فرزند باعث شور و نشاط، شادي و شادابی و جریان داشتن زندگی می

 شود. خانه می
، اي که بچه هست شادي هست زندگی و امید هست پره از انگیزهساله: توي خونه 45سمیه 

یستاس. اما اندگی پدر و مادر پر میشه. خونواده هایی که بچه ندارن انگار زندگیشون یکنواختی ز
من و بچه ها که باشن بعدا که بزرگ بشن ما هم حمایت عاطفیشونو داریم هم خودشون حامی ه

 تو مشکالتشون تنها نیستن.
ه باري یه باز یساله: چه بچگیش چه در آینده که حاال ما سالمند شیم و بخاطر خودمون  34لیال 

م جور بشه. کنم بچه حتما الزمه تو زندگی باشه، ولی اگه شرایطشسریمون بزنن. یعنی من فکر می
ره، اصال امید خوب ببینید آدم واقعا هدفدار میشه، بیشتر دوست داره تالش کنه، انگار یه هدفی دا

 به زندگی بیشتر میشه.
 

 نگرش مثبت به فرزند
رسد که از نظر پاسخگویان وجود خواهر و برادر برا ي فرزند نظر میهاهمیت بذکر این نکته نیز با 

کند. تعدادي از  ضروري است زیرا از تنهایی او جلوگیري کرده و محیط صمیمی اي را ایجاد می
آنها اشاره کردند که تک فرزندي هم عواقب  و پیشمانی دارد هم براي فرزندان تنها و هم براي 

اند و عالوه بر آن از نظر افراد مذکور تک فرزندي ممکن است تا حدي خورده شدهوالدینی که سال
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باعث وابستگی زیاد به والدین و یا عزت نفس کمتر شود. از نظر زنان مورد مصاحبه اگر بسترهاي 
 متمایل به داشتن بیش از یک فرزند بودند.  اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی مهیا بود احتماالً

قعا جمعیت ها بخوان، واه: ولی اگه همه چی درست باشه، امکاناتش باشه، خانوادهسال 45سمیه 
ن دوره زیاد بودن خواهر و برادرا خیلی خوبه، مخصوصا من همش عاطفیشو میگم. مخصوصا تو ای
اشه که زمونه که همش آدم احساس تنهایی رو داره وقتی یه خواهر خوب، یه برار خوب داشته ب

 کنه.کنه خیلی از مسایل روحی روانیش کاهش پیدا میبتونه باش دردل 
فضاي مجازي  واي هستن هاي رایانهساله: یکی از دالیلی که اینقدر بچه ها درگیر بازي 35مهناز، 

برادرو  شاید اینکه تنها هستن. به نظر من هیچ چیز جاي خانواده و محیط صمیمی داشتن خواهر
 طی اي دارن.هاي االن تنهایی افرانمیگیره. بچه

 
 هاي فیزیولوژیکیمحدودیت
وري هاي فیزیولوژیکی بیانگر مشکالت جسمانی زن و مرد و مدیریت بدن در فرزندآمحدودیت

میت ها نیز در مباحث جمعیتی حائز اهاست. از نظر افراد مورد مصاحبه این نوع محدودیت
 باشند.می

 
 مشکالت جسمانی

ا رست که جمعیت ا و مشکالت سنی از جمله مواردي ناتوانی در باروري از سوي هر دو جنس
ترین مله  مهمهاي ناموفق گذشته، سقط جنین و نیز سن باال از جسازد براي مثال بارداريمی متأثر

هاي اي نیز بیماريکند. عدهست که موجبات ترس از بارداري مجدد را در زنان حاصل میا عواملی
 .عدم تمایل به فرزندآوري مورد اشاره قرار دادند جسمانی زنان و مردان را عاملی در

ار می رفتم، کساله: خوب بارداري قبلیمم هس که بچم مرد. من با این که باردار بودم سر  38زهرا 
ا داوري کردم. میفتادم رو میز برگه ها رو بررسی می کردم. یا مثال برمث قبل همه کاري می

تم اما میشدم راه میرف شکمم تون می خورد باید پا نشستم. خوب بچه تومیرفتم سه ساعتی می
 نمیکردم. االنم که شوهرم همش میگه ما سنمون باالس

ه و ساله: من از یه طرف شوهرم مشکل میگرن داره و نیاز به سکوت و آرامش دار 38مرضیه 
و  یارمبمیبینم که گاهی بچم مجبور میشه ساکت باشه، خوب بچه سرصدا داره و نگرانم که بچه 

دار  شرایط شوهرم مناسب نیس. از طرفیم ما بعد ده سال بچه دار شدیم چون تا ده سال بچه
ه و یکم انگار نمیشدیم، برا همینم االن سنمون یکم رفته باال و انگار دیره. تازه بچمم هفت سالش

 آرامش و سکوت تو خونمونه.
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 مدیریت بدن

زنان  اي کسب منزلت است مدیریت بدن از نظرنقص عاملی بردر دوران مدرن که بدن زیبا و بی
رار گرفته و قها در مرکز توجه مورد مصاحبه با اهمیت است. از آنجا که در این دوران بدن انسان

ر حال شکل اي مواجه شده که دائما از طریق رسانه و اتمسفر اجتماعی دبا استانداردهاي زیبایی
راه است با اي از زنان بارداري یا بارداري مجدد همدادن به ذائقه جسمانی افراد است براي عده

از زنان دیدگاه  ايترس از بهم ریختن اندام و ضربه به سرمایه جسمانی. در کنار این افراد براي عده
دگی و تر از دید فیزیولوژیکی آن است و این به معناي اولویت شکل دادن به زناجتماعی مهم

 بدن.ساخت جامعه  است بر دغدغه ظاهري 
م همچین از ساله: تناسب اندام مهمه. همین االنم که فقط یه بارداري و زایمان داشت 34ستاره، 

شه توي دوران ببارداري دوباره بدتر هم  اندامم راضی نیستم و ایده آل نیست که تازه با زایمان و
عضیا طوالنی ي ببارداري و حتی مدتها بعد از زایمان تغییرات فیزیکی بدن زیاده و ممکنم هست برا
 مدت باشه مثال چاقی یا تغییر شکل شکم یا جاي برش زایمان غیرطبیعی و... .

م تره. البته ساله: نه مدیریت بدن مهم نیست ایجاد یک زندگی و جامعه از این حرفا مه 35مهناز، 
 دونم تا مدیریت بدنم.میگم من دید جامعه شناختیم رو مهمتر می

 
 بحث و نتیجه گیري 

وري در آن ي ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که نیاز به گسترش نسل و افزایش فرزندآجامعه
ت ه طی گذشهاي جمعیتی گذشته، تاکید بر کاهش فرزندآوري بود کشود. در سیاستدیده می

ان اکنون در کنند. ایرها با افزایش فرزند موافقت نمیخانوادهزمان بصورت عرف درآمد. بطوریکه 
یعنی  ي چهارم جمعیتیي جمعیتی قرار دارد و طی بیست تا سی سال آینده وارد مرحلهجرهپن

رد. کهاي زیادي را بر جامعه تحمیل خواهد سالخوردگی جمعیت خواهد شد. از این رو هزینه
ه این کصورت نرمال درآید هبنابراین الزم است که مجددا این ترکیب جمعیت مدیریت شود و ب

 باشد. افزایش مجدد و منطقی جمعیت ممکن نمیامر جز با 
اند و بخشی از مخارج زندگی خانواده در حال حاضر زنان وارد فضاي عمومی جامعه و بازار کار شده

کند که زنان نیز همپاي مردان و کنند، از سویی شرایط کاري و محیط کار اقتضا میرا تامین می
ند و به بهترین نحو فعالیت کنند و از سوي دیگر بصورت منظم در محیط کاري حضور داشته باش

کند که آنان به فرزندآوري و فرزندپروري نیز بپردازند. اما این هاي زنانه و مادري اقتضا مینقش
دو امر زمانی که همزمان رخ دهند مشکالتی را براي زنان و محیط کاري بوجودخواهد آورد، لذا 

و یا فشارهاي جسمی و  -ویژه در مشاغل غیردولتیهبـ شوند زنان یا مجبور به ترك شغل می
شوند تا در کنار اشتغال به فرزندآوري نیز بپردازند. از این رو به روحی بسیاري را متحمل می

پردازند و ممکن است از ترس خسارت شغلی و مالی، نگري و سنجش سود و زیان میآینده
رف شوند که این امر خود منجر به باال رفتن سن فرزندآوري را به تاخیر بیندازند و یا از آن منص
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شود. آنان، کاهش قدرت فرزندآوري و یا افزایش فاصله سنی با فرزندان و مشکالت متعاقب آن می
ي زنان مورد مطالعه، آنان از سویی تمایل به فرزند دارند، موافق مزایاي فرزند ي زیستهطبق تجربه

ر در زندگی خودشان رضایت دارند و وجود آنان را موجب بیشتر هستند، از داشتن خواهر و براد
چنین حضورشان در فضاي عمومی جامعه را موجب دانند و همآرامش و حمایت و شادي می

ها، تداخل نقش اربینند. از سوي دیگر، به دلیل فشپیشرفت فرزندانشان و تربیت بهتر آنان می
صادي، فرهنگی و محیط زیستی، باالرفتن هاي مراقبت از فرزند، مسایل اجتماعی، اقتچالش

هاي کم جمعیت و ها مبنی بر زیبایی اندام یا خانوادهثیر تبلیغات رسانهأشان و یا تحت تسن
همچنین فشار اقتصادي و تورم در جامعه، نگران فرزندآوري یا افزایش فرزند هستند و به نوعی با 

بینند داشتن فرزند، دست و پاي خود را بسته میکیدشان بر ضرورت أوجود تمایالت درونیشان و ت
هاي جمعیتی گذشته ي قابل توجه دیگر این است که سیاستکنند. نکتهاکتفا می کمترو به فرزند 
ها براي افراد درونی شده است و به عرف و فرهنگ جامعه رسوخ کرده است و به یکباره طی سال

د، و برنامه ریزي تخصصی و قابل اجرا و مورد تغییر دادن نگرش افراد مشکل است و زمان زیا
هاي تشویقی ناکارآمد و یا هاي جمعیتی متناقض و سیاستطلبد؛ وجود سیاستپذیرشی را می

ها اي از اعضاي جامعه به این سیاستنماید و از این رو عدهغیرقابل اجرا، اعتماد افراد را سلب می
ها گذاريشان نگران هستند. از این رو، براي سیاستگیاعتماد و از افزایش بار اقتصادي در زندبی

ها در این زمینه الزم است که در ابتدا شرایط و تجربیان و معانی ذهنی زنان شاغل ریزيو برنامه
شان را شنید و بررسی کرد و منطبق ها و مشکالت و تقاضاهايرا شناخت و درك نمود، خواسته

هایی را ارائه داد که شرایط فرزندآوري ها و سیاستدارد برنامهکه در واقعیت جامعه وجود  آنچهبا 
 را براي زنان تسهیل سازد و به اقتصا جامعه نیز زیانی وارد نشود. 

 
 پیشنهادات
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