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2

چکیده
تحقیق حاضر ،با هدف واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزندآوری از دیدگاه
زنان بیفرزند ساکن شهر تهران انجام شد .با استفاده از روش کیفی با رویکرد
تفسیری بنیادی 18 ،مصاحبه عمیق با زنان بدون فرزندی که حداقل  5سال از ازدواج
آنها گذشته و بهطور ارادی بارور نشدهاند ،انجام شد .این زنان به روش هدفمند در
تابستان  1396نمونهگیری شده و دادههای کیفی با استفاده از تحلیل محتوایی

موضوعی با رویکرد استقرایی تحلیل شدند .مقوله اصلی عبارت است از " :فرزند
تلفیقی از تمایل غریزی و ذاتی بههمراه نگرانی و ابهام است که با رشد عقالنیت در
فرزندآوری ارادی و برنامه ریزی شده ،بازاندیشی در نقش فرزند بر کیفیت رابطه
زناشویی و حمایت سالمندی همراه بوده و مفهومی دینامیک بوده که با گذر زمان
(چه در گذر نسلی ،چه در دوره زندگی) ،متحول میشود" .علیرغم ارزش ذاتی
فرزند ،به علت رشد عقالنیت ،زنان بهدنبال شرایطی هستند که تصمیم فرزندآوری را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1دانشیار گروه جمعیت و سالمت ،موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ،پست الکترونیکی:
farideh.farahani@psri.ac.irfaridehfarahani2@gmail.com

 2کارشناسی ارشد جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،پست الکترونیکی:
fatemehkianialiabadi@yahoo.com
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با کنترل شرایط اتخاذ کرده ،قبل از فرزندآوری از کیفیت رابطه زناشویی اطمینان
حاصل کرده و با داشتن سالمندی فعال و سالم ،بهدنبال تعدیل انتظارات خود از
فرزند در سالمندی هستند .این معانی برای فرزند و کارکردهای آن در زندگی در
تفسیر تغییرات رفتار فرزندآوری نسلهای حاضر کاربرد خواهد داشت
واژگان کلیدی :معنای فرزند ،رفتار فرزندآوری ،مطالعه کیفی ،زنان ،شهر تهران

مقدمه و بیان مساله
باروری یکی از مهمترین شاخصهای تاثیرگذار بر رشد و تغییرات جمعیتی است .بهموازات
کاهش باروری در سایر کشورها ،در کشور ایران نیز بهویژه در سه دههی گذشته ،شاهد کاهش
چشمگیری در باروری بودهایم .بهطوریکه میزان باروری کل از  5/5فرزند در سال  ،1367برای
هر زن به سطح جانشینی ( 2/1فرزند) در سال  1379رسید و در سال  ،1385به زیر سطح
جانشینی ( 1/9فرزند) کاهش یافت (عباسی شوازی .(2001 ،1باروری زیر سطح جانشینی
بهخصوص در بسیاری از کالنشهرهای ایران ،نگرانیهایی را در مورد آثار بلندمدت آن همچون
کاهش جمعیت فعال و مولد ،سالخوردگی جمعیت و مسائل تامین اجتماعی حاصل از بههم
خوردن نسبت سنی ایجاد کرده است .تحقیقی کمی در بین زنان سنین باروری در شیراز نشان
داد که هرچه از نگاه افراد ،فواید فرزند در برابر هزینههای آن بیشتر باشد ،باروری بیشتری را
تجربه میکنند و بالعکس .همچنین ارزش باالی فرزند از جنبه مذهبی را منعکس نمود،
بهطوریکه بیشترین میانگین نمره نگرشی مربوط به گویه "فرزند نعمت الهی است" بوده است
(رجبی و هاشمینیا .)1392 ،دیدگاه ارزشی سنتی و مذهبی فرزندآوری الزم است در بستر
تغییرات باروری در چهار دهه گذشته تحلیل گردد .گسترش اگاهی نسبت به روشهای
پیشگیری از بارداری و دسترسی به آنها ،منجر به افزایش شیوع استفاده از روشهای پیشگیری از
بارداری در سالهای اخیر شده است (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،)1388 ،
بنابراین ،به نظر میرسد ،فرزندآوری به یک مقوله ارادی و قابل کنترل و برنامهریزی تبدیل شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Abbasi-Shavazi
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است .در چنین بستر تصمیمگیری ارادی برای فرزندآوری ،معنا و کارکرد فرزند در زندگی از
نگاه زنان و مردان نسل حاضر میتواند عاملی موثر در تصمیمات باروری خانواده ها در عصر
کنونی باشد .لذا کاهش باروری در سطح کالن میتواند معرف تغییر در نگرش زنان و مردان در
سطح خرد نسبت به فرزند و معنای فرزندآوری از نگاه آنان باشد .این تغییر میتواند مربوط به
تغییر نگرش افراد نسبت به فواید و هزینههای فرزند در شرایط کنونی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی باشد.
شناخت و فهم دالیل و زمینههای تحوالت جمعیتی ،نیازمند شناخت عمیق انگیزهها و
باورهای مرتبط با رفتار باروری است .باروری در سطح کالن ،در حقیقت برآیندی از مجموعه
تجارب سطح فردی در سطح خرد است و کاهش باروری در سطح کالن ،میتواند نشانگر
کاهش میل به فرزندآوری و یا کاهش تصمیم به فرزندآوری علیرغم میل به فرزندآوری باشد،
پدیدهای که از آن به کمفرزندی یاد میشود و نیازمند بررسی دقیق است (آقایاری هیر و
همکاران .)1395 ،در واقع فهم و تفسیر مردم از جهان اجتماعی پیرامون خود ،وقایع و شرایط و
نیروهای موجود در آن و پیوند آن با درک از فرزند و تمایل به فرزندآوری دارای اهمیت بوده تا
به شناخت دالیل و زمینههای کاهش باروری در سطح کالن پی ببریم.
در توضیح رفتارهای باروری ،تاثیر نسبی متغیرهای اقتصادی در برابر متغیرهای فرهنگی یک
اختالفنظر طوالنیمدت در مبانی نظری جمعیتشناسی است .هرچند فهم تغییرات باروری ،در
مورد این موضوع نیست که آیا اقتصاد نیروی کلیدی محرک تغییرات باروری است یا تغییرات
نگرشی و ایدهای و معنوی است که هدایتکننده تغییرات رفتار باروری است ،بلکه سوال مهم
این است که چطور عوامل اقتصادی و ایدهای در انتخابهای باروری افراد نقش دارند .هنجارها
و ایدهها در مورد یک پدیده در یک بستر اجتماعی وسیعتر شکل میگیرند ،مانند شبکه دوستان،
روابط نسلی و بحثهای رسانهای (الینگساتر ،جنسن و لی .)2014 ،1این مطالعه به دنبال واکاوی
معنای فرزند از نگاه زنانی است که حداقل  5سال از زندگی مشترکشان گذشته و بهطور ارادی
از آوردن فرزند خودداری کردهاند ،تا بتواند ارتباط معنا و کارکردهای فرزند را در رفتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ellingsaeter, Jensen, Lie
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کمفرزندی شناسایی کند .نظر به اینکه برخی باورها در مورد فرزند و کارکردهای آن در شرایط
اجتماعی فرهنگی و اقتصادی گذشته وجود داشته ،با تغییرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادی و
فرهنگی ،طی دهههای اخیر ،انتظار میرود معنایی که افراد به فرزند منتسب کرده و همچنین
کارکردهایی که فرزند برای زندگیشان دارد ،دستخوش تغییراتی شده است که زمینهساز رفتار
باروری آنها شده است.
در این مطالعه ما بهدنبال این هستیم که تفاسیر زنان را در مورد فرزند و کارکرد آن در
زندگی و نقش آن در تصمیم فرزندآوری کنکاش کنیم .چارچوب مطالعه مبتنی بر بستر اجتماعی
تهران بوده و رویکرد کیفی تفسیری بنیادی است .سوالهای مهم این پژوهش عبارتند از" :فرزند
برای زنانی که حداقل  5سال از ازدواجشان گذشته و تاکنون بهطور ارادی دارای فرزند نیستند،
چه معنایی دارد؟ چگونه کارکردهای فرزند برای این زنان متحول شده است ؟ این تحوالت چه
نقشی در تصمیم فرزندآوری آنها دارد؟"

مروری بر پیشینهی تجربی
با بررسی پیشینه تجربی ،مطالعاتی کمی با تمرکز بر ارزش فرزند ،در بین زنان سنین 15-49
انجام شده است (محمودیــان و پوررحیــم ،1381 ،رازقی نصرآباد و سرایی ،1393 ،رجبی و
هاشمینیا .)1392 ،مطالعه عباسیشوازی و همکاران ( )1384درباره نگرش زنان در مورد ارزش
فرزند و رفتار باروری در چهار استان نشان داد که زنان به هزینههای روحی و روانی و حتی
هزینه فرصت فرزند آگاهی داشته و معتقد هستند که با فرزند کمتر ،به عالیق خود و تربیت بهتر
فرزند بهتر خواهند پرداخت .زنان آگاهانهتر در مورد تعداد فرزند خود تصمیم میگیرند و
نگرشهای آنها از خردهفرهنگهای سنتی و قومی کمتر متاثر میگردد .محمودیان و پوررحیم
( )1381نیز در پیمایشی نشان دادند که با افزایش سن ازدواج ،تحصیالت و درآمد خانواده،
فواید ناشی از فرزند کاهش یافته و گرایش به تامین رفاه مادی و کیفیت زندگی فرزند،
هزینههای ناشی از داشتن فرزند را افزایش میدهد.
برخی مطالعات کیفی نیز با هدف کشف عدم تمایل به فرزندآوری ،زمینههای کمفرزندی ،و
الگوی تصمیمگیری فرزند در بین زنان و مردان شهرهای مختلف غیر از تهران انجام شده است
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(محمودیان محمدپور ،رضایی ،1388 ،حمیدیفر ،کنعانی ،عبادلهی ،1396 ،کبودی و همکاران،
 .)1392مطالعهی کیفی حمیدی فر ،کنعانی و عبادلهی ( )1396در شهر رشت ،نشان داد که افراد
داشتن یا نداشتن فرزند را به مثابه انتخابی میدانند که می تواند به خاطر انتخابهای دیگر به تعویق
افتاده یا سرکوب شود .با اینحال ،بین دو جنس از نظر گرایش به بیفرزندی تفاوت وجود دارد.
بهطوریکه زنان ،مادری را برای شکلگیری هویت خود مهم تلقی کرده ،اما مردان چنین نظری
دربارة پدرشدن ندارند.گرچه نمونه این مطالعه ،مشابه با نمونه مطالعه حاضر بوده ،ولی هر دوی
زنان و مردان را در نظر گرفته و در بستر اجتماعی متفاوت از مطالعه حاضر انجام شده است.
همچنین محمودیان ،محمدپور و رضایی ( ،)1388در مطالعهای کیفی دیگر به واکاوی
زمینههای کمفرزندی در کردستان ،شهر سقز پرداختند .با انجام  53مصاحبه عمیق با زنان و
مردان متاهل و مجرد سنین مختلف ،مقوالت زیر را بعنوان عوامل زمینه ساز کمفرزندی نشان
دادند :فضای گفتمانی کمفرزندی ،چالش مدیریتی ،توانمندی/پیشرفت ،خودحمایتی زنان ،تجربه
نسلی ،فضای مخاطرهآمیز ،کمفرزندی بازاندیشانه و میل به خودسازی مثبت .در مطالعهی کیفی
دیگری توسط خلجآبادی فراهانی و سرایی ( )1395با هدف کشف زمینههای تکفرزندی بعنوان
نشانههایی از باروری پایین در سطح کالن ،نشان داده شد که رفتار تکفرزندی نوعی راهکار
برای ایجاد تعادل بین شرایط فردی ،زناشویی ،خانوادگی و محیطی است.
مطالعه کبودی و همکاران ( )1391با هدف کشف الگوی تصمیمگیری فرزندآوری با
رویکرد گراندد تئوری ،نشان داد که "نیاز درک شده به فرزندآوری" ،درونمایه اصلی تصمیم
فرزند آوری است .این به معنای تمایل قلبی افراد به داشتن فرزند نیست بلکه تصور فرد به
کاهش بخشی از نیازهای درک شده او با داشتن فرزند است .حسینی و همکاران ( )1393نیز
کنش فرزندآوری و معنای آن در زوجهای عرب در شهر اهواز را در مطالعهای کیفی با رویکرد
تئوری زمینهای واکاوی کردند .در این مطالعه سه نوع رویکرد معنایی معرفی شد .1 :کنش
التیامبخش -ترمیمی .2 ،کنش آیندهنگرانه-اندیشمندانه .3 ،کنش محدودکننده –امنیتی .برخی
مطالعات دیگر ،تنها متمرکز بر زنان و با هدف کشف زمینههای کمفرزندی انجام شدند .بعنوان
مثال آقایاری و همکاران ( )1395در تبریز با هدف کشف پدیده کمفرزندی در میان زنان شهر
تبریز ،یک مطالعه کیفی با رویکرد تئوری زمینهای انجام داده و نشان دادند که مقولهی هستهی
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عبارت است از "فرزندآوری به مثابه خطر" .در این مطالعه پدیده کمفرزندی با استفاده از نظام
معنایی مبتنی بر مخاطره در چهار بعد "زیبایی ،سالمتی ،اقتصادی و قدرت" گزارش شده است.
علیرغم اینکه این مطالعه نگاه جامعی به موضوع کمفرزندی داشته است ،ولی نمونه مورد
بررسی زنانی بودهاند که دارای تعداد متنوعی فررند بوده ،در حالیکه در مطالعه حاضر ،زنانی
است که حداقل  5سال از ازدواج آنها گذشته است و بهطور ارادی فرزنددار نشدهاند ،مورد
بررسی قرار گرفته اند .لذا از این جهت با مطالعه آقایاری متفاوت بوده و از نظر بستر نیز مطالعه
حاضر در زنان ساکن شهر تهران انجام شده است.
بهبودی گندوانی و همکاران ( )2015نیز با هدف کشف دیدگاههای زنان در تهران در مورد
تاخیر در فرزندآوری ،یا یک مطالعه کیفی در بین  23زن  30سال به باالی بدون فرزند و یا
باردار فرزند اول ،نشان دادند که تمایل شخصی ،باور ادراکی تعویق فرزندآوری و حمایت
اجتماعی ،زمینههای تاخیر فرزندآوری را فراهم میسازند(بهبودی گندوانی و همکاران.)2015 ،1
مطالعهای دیگر نیز با هدف بررسی زمینههای کم فرزندطلبی و تاخیر در آن در زنان مشهد
توسط رضوی زاده ،غفاریان و اخالقی ( )1394به روش کیفی انجام شد .این مطالعه نشان داد
که دغدغههای فرزندمحور (بهویژه تربیتی) و دغدغههای والدمحور (اقتصادی ،رفاهی ،و
محدودیتزایی) موجبات کمفرزندی و تاخیر در فرزندآوری را فراهم میآورند.
مطالعهی کریمی ،عمانی سامانی و حسینینیا ( )1395بر روی زوجین مراجعهکننده به مراکز
درمان ناباروری به واکاوی معنای فرزند انجام گرفته است .اگر چه مطالعه مورد اشاره ،بهدنبال
کشف معنای فرزند و کارکردهای آن در جامعه و فرهنگ ایرانی بود ،ولی نمونه مورد بررسی
زوج های نابارور در جستجوی درمان و همچنین افراد نابارور ارادی بودند که با رویکرد گراندد
تئوری بررسی شده بودند .مهمترین یافتهها ،حاکی از آن است که ایران یک جامعه فرزندخواه
بوده و افراد نابارور یا افرادی که به هر دلیلی فرزند ندارند به شدت تحت فشار از سوی جامعه
هستند .این مساله باعث میشود تا بسیاری از زوجهای تازه ازدواج کرده تالش کنند تا در پی
کسب تائید اجتماعی مثل بقیه شوند .کارکرد کودک بعنوان  .1معنای زندگی .2 ،چیزی برای
پیوند با زندگی و توسعه فردی .3 ،انسجام بخش روایت خود در پیوند با دیگری.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Behboudi-Gandevani & et al, 2015.
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گرچه رشد مهمی در انجام مطالعات کیفی در سالهای اخیر در حوزه فرزندآوری ،ارزش
فرزند و زمینههای رفتار باروری پایین دیده شده است ،ولی این مطالعات از نظر مبانی نظری،
نمونه مورد بررسی ،بستر انجام مطالعه و هدف و نوع رویکرد کیفی با مطالعه حاضر تفاوتهای
مهمی دارند .یکی از نکات متمایزکننده مطالعه حاضر با مطالعات کیفی پیشین ،تمرکز مطالعه
حاضر بر معنای فرزند و همچنین ارتباط آن با درک افراد از کارکردهای آن در زندگی با استفاده
از رویکردهای نظری جمعیتشناسی مانند "ارزش فرزند فریدمن و نظریه لیبنشتاین" است .این
مطالعه با هدف پر کردن خال اطالعاتی فوق با استفاده از روش کیفی و با تمرکز بر تفاسیر زنان
از فرزند و معنای آن و نقش آن در تصمیم باروری انجام شده است.

مبانی نظری و مفهومی پژوهش
این مطالعهی کیفی با رویکرد استقرایی 1انجام شده است .دو نظریه ارزش کودکان فریدمن
( )1994و لیبنشتاین ( )1977مبنای نظری هدایتکننده سواالت این تحقیق است .نظریه ارزش
کودکان توسط فریدمن ( )1994با مطرح کردن دو اصل کاهش عدم اطمینان و افزایش انسجام
زناشویی ،معتقد است که بچهدار شدن که از عالیق اولیه افراد است ،یکی از منابع کاهش عدم
اطمینان و در کنار منابع دیگری همچون مشاغل دائمی میباشد .بنابراین ،بیشترین انگیزههای پدر
و مادر شدن در میان کسانی وجود دارد که به دالیل مختلفی با عدم اطمینان بیشتری روبرو
میباشند .استدالل این نظریه پیرامون ارزش کودکان برای کاهش عدم اطمینان تنها در مورد جوامع
توسعهیافته که کودکان هزینههای اقتصادی عمدهای بر دوش والدین میگذارند ،به کار گرفته شده
است .اما کاربرد این استدالل در جوامع کمترتوسعهیافته کمی دشوار است (فریدمن،2

.)1994

همچنین نظریهی لیبنشتاین به عنوان رویکرد اقتصادی و اجتماعی بر باروری شناخته
میشود ،که عوامل تعیینکننده و تاثیرگذار برشمار مطلوب تولدها در هر خانواده را تبیین
مینماید .بر اساس این نظریه ،تعداد فرزندان ایدهآل ،بر اساس محاسبهی توازن بین
رضایتمندی ها با منافع حاصل از یک تولد اضافی در مقابل هزینه اقتصادی و روانشناختی آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Inductive
2 Freedman, D.
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تعیین میشود .بر اساس این نظریه ،فرزندان میتوانند در سه زمینه منشاء سود و منفعت برای
والدین خود باشند .1 :منبع لذت بردن فرزند برای والدین .2 ،قلمداد کردن فرزند به عنوان یک
نیروی کار .3 ،تامین و نگهداری والدین در سنین کهولت توسط فرزندان(لیبنشتاین.)1977 ،1
اساس سواالت تحقیق حاضر بر مبنای این نظریهها بوده تا به فهم معنای فرزند از نظر
کارکردهای عاطفی ،انسجام زندگی زناشویی و حمایت سالمندی از نگاه مشارکت کنندگان در
تحقیق ،نایل شویم.
علی رغم رویکرد استقرایی مطالعه ،محورهایی بر اساس نظریه های قبلی که مبنایی برای
سواالت مصاحبه عمیق باشد ،در این مطالعه مشخص گردید ،ولی محقق در زمان تحلیل ،کامال
نسبت به ظهور مضامین جدید پذیرا بوده و خود را محدود به گزارههای مبتنی بر نظریه از پیش
تعیین شده نکرد .با توجه به دو نظریه مذکور ،دو باور کارکردی فرزند که با معنای فرزند آمیخته
بوده و بهطور سنتی با تمایل به باروری مرتبط بوده است ،باورهایی مبنی بر "نقش فرزند در
حمایت سالمندی" و "نقش فرزند در تحکیم بنیان خانواده" است .سوالها در مصاحبه عمیق
حول معنای فرزند از نظر هزینهها و منافع اقتصادی و غیراقتصادی و بر اساس نظریههای باال
حول نقش فرزند در حمایت سالمندی و اهمیت فرزند برای تحکیم خانواده بوده است.

روش تحقیق
با توجه به هدف تحقیق ،رویکرد کیفی که یک رویکرد طبیعتگرایانه است ،برای این پژوهش
انتخاب شد .در این رویکرد ،درک پدیدهی مورد مطالعه در زمینه و محیط جهان واقعی موردنظر
است .جایی که پژوهشگر در پی دستکاری پدیده موردنظر خود نیست (پاتن .)20010 ،2در این
رویکرد ،محقق با ورود به میدان ،با غوطهور شدن در دادهها ،به کشف معانی و تفاسیر افراد
میپردازد .این رویکرد تالش میکند تحلیلی مبتنی بر بافت ،بستر و وضعیت ارائه دهد
(محمدپور.)1389،
معنا زمانی شکل میگیرد که افراد با دنیای پیرامون خود مواجه میشوند و در تعامل آنها با
دیگران ایجاد میشود .این امر بر این مهم داللت دارد که معنا عمیقا" در فرهنگ ریشه دارد .با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leibenestein, H.
2 Patton
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حساس بودن به فرهنگ ،باید تنوعی که ما در آن زندگی میکنیم ،مقبول و مورد پذیرش باشد و
به این تنوعها توجه جدی شود .ساخت معانی نه تنها صرفا در زمینه فرآیند روانی فردی که مرتبط
با تجربه حسی است ،بلکه در تعامل خاص بین دو نفر در یک بستر فرهنگی خاص شکل میگیرد
و با استفاده از زبان ،منتقل میشود .نقش زبان بعنوان ابزاری بیانی است تا صرفا پدیده زبانی
(کاسیر ،)1951 ،1همچنین معانی قویا" مرتبط با تجربیات است که فرد تاکنون داشته است و به
فردی که نه تنها زندگی میکند ،بلکه به تجربیات خود معانی را منتسب میکند ،اطالق میشود،
بنابراین ،مطالعه معنا مستقیما" به تجربیات واقعی ارجاع نمیشود ،بلکه به اینکه چگونه یک تجربه
تاکنون زیسته شده و به آن معنا منتسب شده است ،اطالق میشود(داهر 2و همکاران.) 2017 ،
در این روش محقق به درک و فهم بستر فرآیندهای اجتماعی و ماهیت ذهنی و بین ذهنی
زندگی انسانی ،دریافتن تفسیر ،معانی و مفاهیم رویدادهای اجتماعی در تجربه کنشگران میپردازد
)استراس و کوربین 1998 ،3به نقل از محمدپور .)1389 ،با توجه به تحوالت سریع اجتماعی و
اقتصادی ،انجام تحقیقات کمی با رویکرد قیاسی نمیتواند مسائل جدید پیش روی زنان و مردان
را در حوزه فرزند آوری شفاف سازد و نظر به اهمیت فهم معنای فرزند در بستر جدید اجتماعی
اقتصادی جامعه ،مطالعات کیفی کاربرد ویژهای دارند .با توجه به هدف اصلی این پژوهش که
درک و کشف دیدگاه و تفسیر زنان از معنای فرزند و نقش آن در تصمیم فرزندآوری است،
رویکرد تفسیری بنیادی 4مد نظر قرار گرفت .مشخصه اصلی این رویکرد این است که افراد
واقعیت را در تعامل با دنیای اجتماعی پیرامون خود میسازند بنابراین برساخت گرایی زمینه ساز
رویکرد تفسیری بنیادی است (مریم .)2009 ،5در این رویکرد ،محقق عالقمند به فهم معنای یک
پدیده برای افرادی که درگیر آن هستند میباشد .معنا ،در واقع ،کشف نمیشود بلکه ساخته
میشود .معنای یک پدیده ،ماهیتی درون زاد و ذاتی نداشته و صرفا" منتظر کسی نیست که آن را
کشف کند .زمانی که انسانها با دنیای پیرامون خود درگیر شده و تعامل دارند و آنها آن را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cassirer
2 Daher, et.al.,
3 Strauss and Corbin
4 Basic Interpretive Approach
5 Sharan B.Marriam
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تفسیر میکنند ،معانی توسط موجودات انسانی در واقع ساخته میشوند (کراتی-43 ،1998 ،1
 .)42این رویکرد ،در همه انواع تحقیقات کیفی مشترک است .محقق در این تحقیق با این
رویکرد ،به دنبال فهم معنای فرزند نه بر اساس تجربه خود از فرزند ،بلکه از تجربه خود در
تعامل با محیط پیرامون خود و دریافت باورهای رایج سنتی و مذهبی در خصوص فرزند
میباشد .باور پدیداری 2میتواند در تصمیم به فرزندآوری فرد دخالت کند .با اتخاذ رویکرد
کیفی در این پژوهش ،عالوه بر این که امکان درک و تبیین فرآیندهای منجر به وقایع مورد نظر
از دیدگاه افراد مشارکت کننده وجود دارد ،امکان شناسایی و تفسیر پدیدههای ناشناخته و تاثیری
که بر فرایند باروری دارند ،نیز امکان پذیر میشود .البته بر اساس پارادایم تفسیرگرایی حاکم بر
این پژوهش ،این درک و تفسیر اصوال" نمیتواند تعمیم پذیرو جهان شمول باشد بلکه تحلیل
خاص این افراد در این برهه زمانی و در این بستر خاص اجتماعی است.
در این رویکرد ،تالش شد تفاسیر زنان از فرزند ،با استفاده از مصاحبهی عمیق و نیمه
ساخت یافته با تعداد  18زن متاهل بدون فرزند که حداقل  5سال از ازدواج آنها گذشته بود،
نابارور نبوده و بهطور ارادی بارور نشده وساکن شهر تهران بودند ،واکاوی گردد .اگرچه خود
زنان تجربه فرزندآوری نداشته و تفاسیر آنها از فرزند و معنای برساخته از فرزند در نگاه آنان
از تجربه خویش از فرزند نشات نمیگیرد ،بلکه فرض این تحقیق این است که افرادی که
فرزندآوری را بهطور ارادی به تاخیر میاندازند ،لزوما" ادراک و فهمی از فرزند در اثر تعامل با
محیط پیرامون خود و تجربیات سایر اعضای خانواده و تجربه زندگی با دیگران بدست آوردهاند.
روش نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای سن ،تحصیالت و مدت زمان ازدواج بوده تا
نمونه از تنوع کافی برخوردار باشد .در برخی موارد برای دستیابی به زنان با مشخصات مورد
نظر ،از روش گلولهبرفی استفاده شد و مصاحبههای عمیق نیمه ساخت یافته ادامه یافتند تا به
اشباع محتوایی رسیدند ،بهطوریکه مقوالت جدیدی در رابطه با سوال تحقیق در مصاحبههای
 17و  18دیده نمیشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Crotty, M.
2 Phenomenal Belief
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سواالت و موضوعات اصلی در راهنمای موضوعی مصاحبهی عمیق برگرفته از چارچوب
نظری مطالعه بود و محور اصلی سواالت عبارت بود از "تعریف فرزند ،لذت و نفع عاطفی
روانی فرزند ،مزایا و معایب اقتصادی در زندگی و نقش فرزند در حمایت سالمندی" و نهایتاً
ارتباط همه این محورها با تصمیم و تمایل به فرزندآوری مورد کنکاش قرار گرفت .بعنوان مثال،
سواالت شامل موارد فوق بود" :فرزند از نظر شما چه مفهومی دارد؟ چگونه فرزند را برای
زندگی خود تعریف میکنید؟ چه تاثیراتی در زندگی شما دارد؟ چقدر اهمیت دارد که فرزند
داشته باشید؟ چرا تاکنون فرزند نیاوردهاید؟ چه نقشی در کیفیت زندگی زناشویی شما خواهد
داشت؟ چه نقشی در آینده زندگی مشترک شما خواهد داشت؟ نقش فرزند را در حمایت
سالمندی چگونه ارزیابی میکنید؟ و الزم به ذکر است که با استفاده از سواالت تکمیلی و
توضیحی 1به گسترده شدن ابعاد مختلف پاسخها و عمیق شدن آنها کمک شد .سواالتی مانند
(دیگر چه ،آیا مورد دیگری وجود دارد؟ ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان را بازتر
بیان کنید و  .)....مصاحبهها با اجازهی مشارکت کنندگان ضبط و سپس پیاده سازی شدند.
برای تحلیل مصاحبههای کیفی ،از روش تحلیل محتوایی موضوعی 2متعارف با رویکرد
استقرایی استفاده شد .تحلیل دادهها ،بعد از مصاحبهی اول آغاز شد .نرم افزار مکس کیودا،
نسخه 310در کدگذاری و طبقه بندی کدها و مدیریت دادههای کیفی مورد استفاده قرار گرفت.
واحدهای تحلیل از یک کلمه تا یک جمله و پاراگراف متغیر بودند .تعداد  2242کد باز استخراج
شد که بر اساس اشتراکات مفهومی ومعانی مشترک ظاهری در قالب  4مقوله اصلی 10 ،طبقه
فرعی و چندین زیر طبقه دستهبندی شدند .کدها با روش مقایسهی مداوم در داخل مصاحبه و
بین مصاحبهها ،بر اساس اشتراکات مفهومی به طبقات و زیرطبقات مشخص دستهبندی شدند و
به تدریج اصالح و نهایی شدند .در نهایت این طبقات و زیر طبقات بر اساس معانی پنهانی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Probe
2 Conventional thematic content analysis
3 MAXQDA10
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سطوح انتزاعی باالتر ،درون مایهی اصلی را تشکیل دادند که بتوان طبقات را در آنها قرار داد ،این
درون مایه قابلیت توضیح معنای فرزند و نقش آن در تمایل به فرزندآوری را دارد.
در این تحقیق ،برای افزایش اعتبار درونی نتایج ،راهبردهایی دنبال شد .برای افزایش اعتبار،
جزئیات کافی از روش اجرا ارائه شده تا نتایج برای خواننده ملموس و اعتبار کافی داشته باشد
(فایرستون .)1987،1استفاده از تری انگولیشن 2یا زاویه بندی با مشاوره با سه محقق با تجربه در
طول تحقیق به اعتبار درونی 3نتایج کمک کرد (سئول .)199:54 ،4در این پژوهش ،محقق ضمن
درگیر بودن کامل با موضوع در تمام مصاحبهها و ایجاد ارتباط خوب با مشارکت کنندگان ،بعد
از پایان هر مصاحبه درک و معنای فرزند ،و برداشتهای خود از مصاحبه را بهطور شفاهی به
مشارکت کننده بازخورد داده تا از درستی آن مطمئن شود .و در صورت مغایرت یا نیاز به
اطالعات تکمیل کننده ،اصالح شود 5که این امر نیز به اعتبار درونی نتایج تحقیق کمک کرد.

یافتهها
طیف سنی افراد شرکت کننده در مصاحبههای عمیق ،از  22سال تا  33سال و مدت زمان
ازدواج آنها از  5سال تا  9سال متغیر بود و طیفی از تحصیالت دیپلم ،کارشناسی و کارشناسی
ارشد در رشتههای مختلف ،در دو گروه شاغل و خانهدار در بین مصاحبه شوندگان وجود
داشت .هرچند باید مد نظر داشت که از بین  18نفر زن مشارکت کننده در این تحقیق ،فقط 4
زن تحصیالت دیپلم داشته و بقیه تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس داشته اند .همچنین تنوع
در میزان درآمد ماهیانه خانوار در بین زنان دیده میشد .مصاحبهها را محقق اصلی انجام داده و
طول مدت مصاحبه بهطور متوسط  45دقیقه بوده است .محل مصاحبهها بسته به راحتی و
رضایت فرد مصاحبه شونده ،در منزل ،پارک و  .....انجام شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Firestone
2 Triangulation
3 Internal validity or Credibility
4 Seale
5 Member check

بازاندیشی در معناي فرزند و داللتهاي آن در زندگی :رهیافت كیفی در زنان 79 ...
جدول  1مشخصات جمعیتی و اجتماعی مشارکت کنندگان در تحقیق
شماره
مصاحبه

تحصیالت

سن

مدت
ازدواج
(به سال)

درآمد
ماهانه
خانوار

شغل همسر

وضعیت شغلی

1

کارشناسی
ارشد

23

6

 2میلیون

کارمند بانک(خصوصی)

دانشجو

2

کارشناسی

30

5

3

کارشناسی
کارشناسی
ارشد
کارشناسی

31

6

3/5
میلیون
متغیر

کارمند(تدارکات و
کارپرداز)
تئاتر

تئاتر

31

9

 2میلیون

آزاد (بازاری)

خانه دار

24

5

6

دیپلم

22

6

شرکت خصوصی

خانه دار

7

دیپلم
کارشناسی

28

6

 2میلیون
1/5
میلیون
متغیر

آزاد(خدمات کامپوتری)

منشی

آزاد(کار ساختمانی)

خانه دار

33

5

 3میلیون

مهندس

خانه دار

کارشناسی
(روانشناسی)
کارشناسی
ارشد
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد

26

5

 3میلیون
میلیون

بازاریابی

بازاریابی

26

5

7/5میلیون

مدیر فنی

مدیر بازاریابی

22
31
29

5
5
5

1/5میلیون
5میلیون
 2میلیون

آزاد
کارمند
کارمند

آرایشگر
کارمند بیمارستان
خانه دار

30

5

5-6
میلیون

شرکت خصوصی
شخصی

مدیر داخلی

15

کارشناسی

33

6

16
17

کارشناسی
دیپلم
کارشناسی
ارشد

23
25

7
6

24

6

4
5

8
9
10
11
12
13
14

18

خانه دار

7-8
میلیون
 3میلیون
 2میلیون

استاد حق التدریس
آزاد

شاغل در اداره
برق
دانشجو
خانه دار

 5میلیون

مهندس

خانه دار

مهندس

علی رغم تالش محقق در جهت حداکثر تنوع در تحصیالت شرکتکنندگان در تحقیق،
مقولهها و طبقات استخراج شده در مورد معنای فرزند و کارکرد آن در زندگی ،در این تحقیق
قابلیت تعمیم مفهومی (نه تعمیم به مثابه آنچه در تحقیق کمی وجود دارد ) به زنان با تحصیالت
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باال در شهر تهران خواهد داشت .به این معنا که میتوان با اطمینان ادعا کرد که مقوله و مضمونی
در مورد معنای فرزند در زنان تحصیلکرده شهر تهران وجود ندارد که در این تحقیق استخراج
نشده باشد.

مقولهها و مضامین استخراج شده
مضمون یا درونمایه اصلی این تحقیق عبارت بود از  ":فرزند تلفیقی از یک تمایل غریزی و
ذاتی بههمراه نگران ی و ابهام است که با بازاندیشی در نقش فرزند بر کیفیت رابطه زناشویی و
حمایت سالمندی همراه بود و با گذر زمان (چه در گذر نسلی ،چه در دوره زندگی) ،متحول
میشود" (جدول  .)2با توجه به ارتباط بسیار نزدیک معنای فرزند و کارکردهای آن ،مضامین
استخراج شده از تحلیل مصاحبههای عمیق به شرح زیر میباشند:
 .1میل غریزی و ذاتی نسبت به فرزند بههمراه احساس نگرانی و نوعی ابهام که ماهیتی دینامیک دارد.
 .2رشد عقالنیت در فرزندآوری ارادی و با برنامه
 .3بازنگری در نقش فرزند در بهبود روابط زناشویی
 .4بازاندیشی در مورد نقش فرزند در حمایت سالمندی
 .1مضمون "میل غریزی و ذاتی نسبت به فرزند بههمراه احساس نگرانی و نوعی ابهام که
ماهیتی دینامیک دارد".
این مضمون شامل سه طبقه اصلی یا مقوله بوده که هر طبقه اصلی نیز طبقات فرعی و زیر
طبقات فرعی دارد .در واقع تفاسیر زنان از معنای فرزند ،ناظر به تغییر نگاه آنان در طول زمان
به موضوع فرزند و از نسلی به نسل دیگر ،حس ذاتی و درونی نسبت به فرزند و همزمان نوعی
ابهام و سرگردانی در تصمیم به داشتن فرزند بود.

 1.1مفهوم فرزند ،یک مفهوم دینامیک ،نه استاتیک
این طبقه اصلی با  386کد باز ،بیشترین مفهوم تکرارشونده در مصاحبهها بود ،مفهوم فرزند ،یک
مفهوم دینامیک ،نه استاتیک است .به نظر میرسد زمان عامل موثر در تحول معنای فرزند در
دیدگاه افراد است .به طوری که معنای فرزند در طول دوره زندگی فرد و همچنین از نسلی به
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نسل دیگر در حال تغییر بوده و دستخوش گذار معنایی است؛ به نظر میرسد با تغییر شرایط
اجتماعی و دورههای زمانی ،معانی هم دچار تغییر میشوند .افراد به سختشدن زندگیها،
حضور زنان در اجتماع و عاملیت آنها ،مشکالت اقتصادی ،ارتقای کیفیت و استانداردهای
زندگی اشاره کرده که همهی اینها در معنایی که فرزند برای آنها دارد و تمایل و تصمیم برای
داشتن فرزند نقش بهسزایی داشته است .بعنوان نمونه ،خانم  31ساله و شاغل که به شدت فعال

و بهدنبال پیشرفت کاری و حضور بیشتر در اجتماع بود ،گفت ":خانمای قدیم که هیچکدوم
شاغل نبودن ،همه خونهدار بودن ،اصال انگار که دلیل بودن یه زن ،دلیل ازدواج کردن
جدول 2مضامین ،طبقات اصلی و فرعی و زیر طبقات استخراج شده در تحلیل محتوایی موضوعی از نوع
استقرایی
مضمون اصلی

طبقهی اصلی

مضمامین

طبقات فرعی /زیر طبقه فرعی
زمان عامل

" فرزند تلفیقی از تمایل
غریزی و ذاتی بههمراه
نگرانی و ابهام است که با
رشد عقالنیت در فرزندآوری
ارادی و برنامهریزی شده،
بازاندیشی در نقش فرزند بر
کیفیت رابطه زناشویی و
حمایت سالمندی همراه بوده
و مفهومی دینامیک بوده که
با گذر زمان (چه در گذر

 1.1مفهوم فرزند ،یک

موثر در تحول

مفهوم دینامیک ،نه

معنای فرزند

استاتیک

در دیدگاه
افراد

 .1میل غریزی و
ذاتی
فرزند

نسبت

به

بههمراه

 1.2مادری یک حس

احساس نگرانی و

غریزی و ذاتی و

حس مادری

نوعی ابهام که

اجتناب ناپذیر

نهادینه شده

ماهیتی

دینامیک

دارد.

نسلی ،چه در دوره زندگی)،
متحول میشود".

 1.3ابهام ،ترس و
نگرانی در فرزندآوری

حس ترس و
نگرانی و
دوگانگی

 oطبقه
تغییر

دیدگاه

زنان

نسلهای امروزی نسبت
به نسلهای گذشته
o

تغییر دیدگاه زنان با

گذشت سن و دوره
زناشویی
o

احساسی

o

فانتزی و رویا پردازی

برای فرزند
o

نگاه

مثبت

و

ارزشمندی به فرزند
o

فرزند اجتناب ناپذیر

o

فرزند مفهوم چالش

برانگیز
o

بی اهمیت بودن فرزند

در نظر فرد و عدم نیاز به
فرزند
o

ابهام و سرگردانی
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ادامه جدول 2مضامین ،طبقات اصلی و فرعی و زیر طبقات استخراج شده در تحلیل محتوایی موضوعی
از نوع استقرایی
مضمامین

مضمون اصلی

طبقهی اصلی

2.1

تحوالت

نگرشی در خصوص
2رشد عقالنیت در
فرزندآوری ارادی
و با برنامه

فرزند و فرزندآوری

طبقات فرعی /زیر طبقه فرعی
o

اهمیت تربیت و طبقه
کیفیت فرزند

o

محدودیت آزادی فردی و فردگرایی

o

کمال گرایی و آرمان خواهی

o

اهمیت صمیمیت جنسی با همسر و

تداخل فرزندآوری با آن
o

اهمیت آمادگی روحی و روانی

 2.2اهمیت تامین

o

شرایط فردی و

مشکالت اقتصادی

o

آمادگی برای

اهمیت آمادگی اقتصادی

o

فرزندآوری

ارتقای موقعیت اجتماعی و اقتصادی

o

شرایط سنی مناسب فرزندآوری

o

شرایط نامساعد جامعه

 2.3مالحظات
اجتماعی در مورد
فرزندآوری

o

تاثیرات در روابط متعادل

نقش فرزند در

 3.1اهمیت کیفیت

o

تاثیرات در روابط متشنج

بهبود روابط

رابطه زناشویی قبل از

o

تردید در تاثیر فرزند بر زندگی زناشویی

زناشویی

فرزندآوری

بازنگری در

.3

بازاندیشی

 4.1تعدیل انتظارات

o

در مورد نقش

حمایتی از فرزندان

شخصی فرزندان

.4

فرزند در حمایت
سالمندی

 4.2تغییر نوع
انتظارات والدین از

تغییر شرایط اجتماعی و درگیریهای

o

ویژگی شخصیتی خاص فرزندان

o

حمایت روحی ،عاطفی بیشتر از حمایت

اقتصادی و نگهداری

فرزندان
 4.3دور اندیشی برای

o

برنامهریزی برای دوران سالمندی

سالمندی سالم و فعال

یه مرد این بود که زنش بشینه تو خونه واسش زایمان کنه و بچه بیاره و
رخت بشوره .انقدآاالن مشکالت هست که اوال هیشکی یه دونه بیشتر بچه
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نمیخوان ،بعدشم که خانما خیلی اومدن تو جامعه ،خیلی اکتیو شدن ،نصف
جامعه رو خانما دارن میچرخونن .خیلی کاری ان ،دنبال تحصیالت ،دنبال کار،
اینجوریه." ...
به نظر میرسد زنان نسلهای جدید در مقایسه با نسلهای پیشین ،بهخصوص زنان شاغل و
تحصیل کرده ،هویت خود را در مادر شدن نمیجویند ،بلکه بیشتر هویت خود را در تحصیالت،
اشتغال و حضور فعال در جامعه میدانند .به نظر میرسد فرزند نقش هویتبخشی زنان در
نسلهای گذشته بوده ،درحالیکه زنان عصر حاضر با عناصر دیگر مانند تحصیالت و اشتغال ،به
جستجوی هویت اجتماعی هستند که در رقابت با فرزند قرار میگیرد.
تغییر ویژگیهای فرزندان امروزی در مقایسه با نسلهای گذشته ،نیز عاملی بود که به نظر در
تغییر معنای فرزند نقش داشته باشند .میزان تکرار شوندگی ویژگیهای منفی کودکان عصر
حاضر با  102کد باز بیشتر از ویژگیهای مثبت با  46کد باز است .پاسخگویان در عین شمردن
چند ویژگی مثبت که بیشتر شامل امکانات و اطالعات بودند ،بیشتر بر ویژگیهای متفاوت و گاه
منفی فرزندان نسل کنونی تاکید داشتند .مثال پاسخگوی  22ساله ،دیپلم و خانهدار که عالقهی

زیادی به بچهها دارد ،میگوید:
”بچههای امروزی هم روحیههای حساسی دارن ،بعد یکم لج بازن،،
باهوشن .بچههای امروزی هم خب همه چی میخوان .اسباب بازی بچههای
دیگه رو می بینن ،سخته دیگه ،آدم باید از لحاظ اقتصادی آمادگیشو داشته باشه
که بتونه خواستههای بچه شو برطرف کنه".
افزایش مطالبات و خواستههای فرزندان نسلهای حاضر افراد را نگران کرده است .بخشی
از این نگرانی بابت هزینه و مسائل اقتصادی آن است و بخشی دیگر از باب مسائل تربیتی و
توقعات بیش از حد کودکان است.
از سوی دیگر ،در هر فرد نیز در طول دوره زندگی ،معنای فرزند با گذشت زمان تغییر
میکند ،بهطوری که از نگاه برخی از زنان در ابتدای ازدواج ،فرزند دست و پا گیر و مانع
محسوب میشودکه با گذشت زمان این نگاه تغییر کرده و احساس نیاز به فرزند در آنها ایجاد
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شده بود .خانمی که  5سال از زندگی مشترکشان میگذرد و برخالف سالهای اول زندگی

عالقهی زیادی به فرزنددارشدن دارد ،میگوید:
”اون ساالیی که بچه نمیخواستم بچه خب برام نقش یه مزاحم رو داشت و
من نمیتونستم به خیلی از آرزوهام وکارایی که میخواستم بکنم برسم و فقط
مانعم میشد و موجودیه که فقط باید در خدمتش بود و بهش کمک کرد .ولی
االن بچه برام موجودیه که همراه با رشد خودش به من هم رشد میده .رشد
شخصیتی میده ،رشدی میده که من فک کنم تنها با اون من میتونم بدست بیارم.
و در واقع آمادهی این هستم که بهش یاد بدم بهش آموزش بدم ،کنار اون
خودمم یاد بگیرم و از بودن باهاش لذت ببرم".
گویا در سطح فردی ،افراد با گذشت زمان ،جای خالی فرزند و نیاز به تجربهی حس
والدشدن را بیشتر احساس میکنندو افرادی که در اوایل زندگی مشترک ،عالقهای به داشتن
فرزند نداشتهاند ،با گذر زمان و دور شدن از جاذبههای اوایل زندگی زناشویی و دو نفره ،تمایل
بیشتری برای آن دارند .به نظر میرسد فرزند بخشی از توسعه فردی در ادامه زندگی مفهوم و
معنا مییابد .در حالی که شرایط اقتصادی برای بسیاری از پاسخگویان تعیین کننده بود ،لکن
آنها معتقد بودند که معنای فرزند را میتوان مفهومی دینامیک دانست که هم در طول دوره
زندگی و هم از نسلی به نسل دیگر دچار دگرگونی و تغییر میشود.
.1.2مادری یک حس غریزی ،ذاتی و اجتناب ناپذیر
این طبقه اصلی با  352کد باز ،در بر گیرنده  4زیر طبقه فرعی است .در گفت و گوی
پاسخگویان نوعی حس غریزی درونی قوی نسبت به فرزند در افراد وجود داشت که بهطور
تکرار شونده در مصاحبهها دیده شد .این حس با همان حس مادرشدن رابطه مستقیم داشت.
همهی پاسخگویان علی رغم دارا بودن طیفی از شرایط یا نگرشها که مانع تصمیم فرزندآوری
در آن ها شده بود ،نوعی نگاه مثبت به فرزند و حس مادری و با ارزش بودن فرزند ،داشتند.
حتی پاسخگویی که  6سال از ازدواجشان میگذشت و تصمیم قطعی برای فرزندآوری نداشت
هم نگاه مثبتی و احساسی به مادر شدن داشت .او میگوید:
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”کیه که بچه دوست نداشته باشه؟ بچه رو دوس داریم .و چون بچه رو
خیلی دوس داریم نمیخوایم بیاریمش تو این شرایط".
به نظر میرسد افراد علی رغم تصمیم فرزندآوری ،ارزش احساسی زیادی برای آن قائل هستند.
علت پرهیز از فرزندآوری ،اهمیت مالحظات محیطی شامل اجتماعی و اقتصادی است نه اینکه
فرزند خواسته نیست.
نگاه عاطفی و احساسی به فرزند با  226کد باز ،بیشترین تکرار را در این مقوله داشت.
پاسخگویان احساسات مثبت و عاطفی ،را برای فرزند بیان میکردند .این احساسات و عواطف
بدون در نظر داشتن تحصیالت ،اشتغال و موقعیت اجتماعی بود .پاسخگوی  31ساله که عالقهی
زیادی به بچهها داشت ،عکس بچههای زیبا را نگه میداشت و آنها را در اینستاگرام دنبال

میکرد ،میگوید:
”خیلی دوس دارم بچهها رو .من عاشق بچههام خیلی ،اصال بچه تو خیابون.
کال بچههارو خیلی دوس دارم .دوس دارم که این حسو تجربه کنم .زندگی
بدون بچه اصال معنی نداره .شیرینه ،لذت بخشه .خیلی با مزست .یک موجود
شیطون و با مزه ".
فرزند از نگاه بسیاری از پاسخگویان ،میتواند یک زندگی را که دچار روزمرگی شده است،
تغییر دهد و نوعی شادی و نشاط و امید به آینده را برای افراد با خود بههمراه بیاورد.
فانتزی و رویاپردازی یکی از مولفههایی است که با  66کد باز نشاندهندهی حس مثبت و
ارزشمند زنان نسبت به فرزند است ،خیلی از زنان از تصویرسازیهای ذهنیشان صحبت
میکردند ،از ایدهها و آرمانهایی که برای فرزندانشان داشتند .نوعی کمالگرایی و نگاه
آرمانگرایی در فانتزیها و رویاپردازیهای زنان دیده میشد .پاسخگوی  24ساله و دانشجو که

در یک مطب منشی است ،میگوید:
”اونجوری که دلش میخواد هر روز یه رنگ لباس تن بچه کنه .تنوع بده
اینا ،بچه ام سفید باشه ،تپلی باشه ،همیشه بوی خوب بده ،به موقع حماش کنم،
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دوس دارم قشنگ مشخص باشه که یک فردی به جز منه آدم بزرگ تو اون
خونه داره زندگی میکنه.
پاسخگوی  27ساله که احساس میکند باید حتما بچهدار شود ،میگوید:

”یه جوری تو ذهن من تعریف شده که انگار باید بیاری ،دو نفر که باهم
ازدواج میکنن باید بچهدار بشن".
با توجه به بافت فرهنگی ایران ،برای عموم جامعه شنیدن اینکه یک زن و شوهری
نمیخواهند بچهدار شوند ،خیلی پذیرفته شده نیست و بیشتر ممکن است نشاندهنده ناباروری
آنها باشد تا نخواستن فرزند .به نظر میرسد این حس در دختران از کودکی بصورت یک
طرحواره ذهنی شکل گرفته است که داشتن فرزند اجتناب ناپذیر است و فرزندآوری مرحله
مهمی پس از ازدواج محسوب میشود.
 1.3ابهام ،ترس و نگرانی مرتبط با فرزندآوری
در کنار نگاه مثبت و ارزشمند به فرزند ،پاسخگویان از نوعی حس ترس و نگرانی برای
فرزنددار شدن صحبت میکردند .این مضمون حاصل  3زیر طبقه فرعی و  277کد باز است.
فرزند مفهوم چالش برانگیز ،ابهام و سرگردانی و حتی گاهی بیاهمیت بودن فرزند در نظر فرد و
عدم نیاز به فرزند که گویای نوعی نگاه منفی به فرزند بود ،نشان داده شد .در واقع این
احساسات نوعی دلهره ،نگرانی ،ناشناخته بودن ،ترس و ابهام را با خود دارد که پاسخگویان این
احساسات را در کنار احساسات مثبت و حس مادری نهادینه شده بیان کردند .پاسخگویان
احساسات منفی خود را در عناوینی مانند "سخت بودن فرآیند فرزندآوری ،پر مسئولیت بودن،
ترس و نگرانی و همچنین پر هزینه بودن" آن عنوان میکنند .خانمی  25ساله با تحصیالت

دیپلم و خانهدار که از نظر اقتصادی شرایط معمولی داشت گفت:
”یه خورده ترس از آینده و مسئولیتی که میاد رو دوشت که به نظرم یه
خورده سخته .ترسمون از این بود که دچار مشکل نشیم واسه خرج و مرج و اینا
یه خورده هم از نظر اینکه توجه همسرم به من کمتر بشه .از زایمان هم ترس
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دارم .برام تعریف کردن .االنم بهش که فکر میکنم که اگه باردار بشم باید زایمان
کنم میترسم .ولی این شتریه که میگن در خونه هر کسی میخوابه دیگه".
ترس از شرایط اقتصادی و عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی ،بیشتر در میان پاسخگویان کم
درآمدتر و یا با امنیت شغلی کمتر دیده میشد .خانم  30سالهای که با همسرش هر دو کار
میکردند تا بتوانند هزینههای زندگی را براورده کنند و به تازگی کارش را از دست داده است،

میگوید:
”بچه بیا دردسر داره ،همهاش باید برا اون خرج کنیم .همش باید به فکر
اون باشیم .بعد شوهرمم خیلی میترسه از این هزینهها .خیلی براش مهمه ،میگه
باید به یه سری از چیزایی که میخوام برسم اول .اول خونمو بخرم ،خونه دو
خوابه بخرم ،بعدا به فکر بچهدار شدن بیفتم .اینا هستن".
برخی از پاسخگویان نیز اذعان میکردند که تا کنون نیازی به داشتن فرزند نداشته و جای
خالی فرزند را احساس نکرده اند .پاسخگوی  31ساله ،که  6سال از ازدواج آنها میگذرد،
میگوید:

”تو این مدت واقعا دلم بچه نمیخواسته ،واقعا نمیخواستم ،با اینکه بچهها
رو دوس داشتم ،واقعا بچه نمیخواستم ،برای خودم نمیخواستم .هنوز هم فک
میکنم دو سال دیگه هم از نظر اینکه مجبورم وسنم میگذره .با اینکه شیرینه،
نیازشو ندارم ،هنوز اون نیاز رو حس نکردم".
معموال بعد از شروع زندگی مشترک ،افراد تا مدتی به دلیل جاذبههای زندگی مشترک و یا
مشغولیت کار و تحصیل و سختیهای زندگی نو پا خیلی تمایلی به داشتن فرزند ندارند .و
ممکن است در این سالها و با دالیلی که ذکر شد جای خالی فرزند را خیلی احساس نکرده
باشند.
برخی از زنان در یک پارادکس و ابهام به سر می بردند ،از طرفی حس ذاتی عاطفی و
مادری تمایل به فرزندآوری و از سوی دیگر ترسها ،عدم آگاهی و ابهام ،آنها را در یک
سرگردانی مهم قرار می داد که آنها را در تصمیم جدی مردد می ساخت .به نظر میرسد تصمیم
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فرزندآوری عقالنیتر شده و افراد پیش شرطهایی برای فرزندآوری دارند و تمام شرایط فردی
و اجتماعی را قبل از فرزنددار شدن سنجیده و سپس تصمیم میگیرند .بنابراین مفهوم فرزند
تلفیقی از حس غریزی و درونی و نگرانی و ابهام است که با گذر زمان متحول میشود.

 .2مضمون "رشد عقالنیت در فرزندآوری ارادی و با برنامه"
رشد و توسعه عقالنیت در فرزندآوری مضمون دوم است که نقش معنای فرزند در کاهش
فرزندآوری را نشان میدهد ( 897کد باز) .این مضمون از  3طبقهی اصلی و  10زیر طبقه
حاصل شده است:

 2.1تحوالت نگرشی در خصوص فرزند و فرزندآوری
این مضمون فرعی با  372کد باز ،بیشترین ظهور و بروز را در مصاحبه ها در ارتباط با معنی
فرزند و نقش آن در تمایل و تصمیم به باروری داشته است .تربیت و کیفیت فرزند ،اهمیت
بسیار زیادی برای همهی پاسخگویان داشته ،بهطوری که ،هر یک به نوعی به آن اشاره داشته و
استاندارهایی برای آن در نظر داشتند .خانم  24ساله و دانشجوی کارشناسی مامایی که تربیت

فرزند برایش بسیار مهم بود ،میگوید:
”به نظر من برای بچه باید خیلی وقت گذاشت .به خاطر همینم تا االن
بچه دار نشدم .چون شخصیت بچه فقط برای من نیست .اگه بد بار بیاد باعث
ضرر و زیان به دیگرانم میشه .به همین دلیل بچه باید خیلی براش وقت گذاشت
چه از لحاظ روحی روانی چه از لحاظ مادی که اگه بزرگ بشه هیچ کمبودی
نگیره." .
مغایرت درس و دانشگاه و عدم فرصت کافی برای تربیت مناسب ،تصمیم برای فرزنددار شدن
را به بعد از پایان تحصیالت موکول کرده ،تا تمام وقت بتوان برای تربیت فرزند زمان صرف
کرد ،و از سپردن آن به والدین و یا مهد کودک و پرستار خود داری کرد .این نوعی آرمانگرایی
در تربیت فرزند از نگاه نسل جدید را بازتاب می دهد.
زنان با هر موقعیت اجتماعی اقتصادی ،استانداردهایی را برای زندگی و آیندهی فرزندآوری
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خود در نظر داشتند .استاندارهایی که به شکل کمالگرایی خود را نشان میداد ،مانند همه چیز
باید برای آیندهی فرزند مهیا باشد ،شرایط اقتصادی خیلی خوب ،شرایط تربیتی عالی و کیفیت
بسیار باالی فرزند و.....از جمله شرایطی است که پاسخگویان برای داشتن فرزند الزامی
میدانستند .این شرایط به نوعی از کیفیت ایدهآلی برخوردار بود .پاسخگو  23ساله ،دانشجوی
کارشناسی ارشد ،که همسرش در یک بانک خصوصی شاغل است میگوید:

”اگه بخوای خب به شکل متوسط بزرگ کنی خب به راحتی میتونی بچه
رو بزرگ کرد ولی من اینو در خودم نمیبینم بچه رو اینطوری بخوام بزرگ کنم.
برام مهمه که از هر نظر براش وقت بذارم.انرژی بذارم ،هزینه بزارم .هرکس از
زندگی اوال یه چیز میخواد .من دلم نمیخواد یه مادرمثال عادی عادی باشم .من
باید با مامانم یه فرقی داشته باشم جفتمون آدمای کمال گراییم و خیلی
سختگیر".
اهمیت صمیمیت جنسی در ازدواج و نقش محدودکننده فرزند در آن با  86کد ،یکی از
مضامین تکرار شونده بود .به نظر میرسد با افزایش دانش جنسی و انتظارات جنسی زوجین،
یکی از مهمترین کارکردهای ازدواج که بهرهمندی جنسی است ،اهمیت یافته و بهخصوص
زوجهای جوان ،به حفظ و ارتقای این صمیمیت جنسی اهمیت بیشتر از پیش داده و برنامهریزی
میکنند ،بهطوریکه بر تصمیم فرزندآوری و تاخیر در آن تاثیر دارد .در واقع فرزند از نگاه آنان
بهخصوص در سالهای اول ازدواج ،ایجاد نوعی محدودیت برای صمیمیت جنسی زوجین
میکند .بعنوان نمونه ،زهرا پاسخگویی که  6سال از ازدواجش میگذرد میگوید:

" آزادی محدود میشه یکی به خاطر وضعیتیه که آدم توی خونه داره .میدونی
همه چی خیلی باید سکرت بشه ،سخت میشه ،توی خونه رابطهی من و شوهرم
توی خونه قلبیه ،اگه بیاد (فرزند) چقدر باید کنترل بکنیم..ما مدام .. ......سیستم
خونمون یه جوریه که من و اون میخوایم راحت باشیم .بچه میاد و باید هر شب
رعایت بکنیم".
پاسخگو در جای دیگر میگوید:
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" دلیل اصلیش همینه دیگه .چون اون آزادی که میگم توی خونه داریم،
لباسایی که آدم میپوشه لباسایی نیستش که آدم بتونه پیش بچه پوشید .و قطعا
خیلی اندام آدم پیداتره .من خیلی از این بابتا ناراحتم".
همچنین پاسخگو از احتمال بیمیل شدن جنسی خود نگران است و فرزند را به عنوان
عاملی برای کاهش صمیمیت زناشویی بین خود و همسرش میداند و میگوید:

" خیلی از بیمیلیهای جنسی رو دیدم که بعد از اینکه زن بچهدار شده
اتفاق افتاده .چون شوهرمم سنش کمه ،نه اینکه کم باشه ها .نسبت به عرف
جامعه که  35-30سالگی مردا بابا میشن .نکنه که من بیمیل بشم نسبت به
مسائل زن و شوهریمون .چون من قراره زایمان بکنم من قراره دوران شیر دهی
داشته باشم".
داشتن خلوت دو نفره و اهمیت آن برای پاسخگویان به میزانی اهمیت داشت که افراد
ترجیح میدادند که قبل از فرزنددار شدن به حد کافی آن را تجربه کنند و از سویی نگرانی از
دست دادن این زمان و خلوت دو نفره ،تمایل و تصمیم آنها را برای فرزندآوری به تاخیر
میانداخت .لیال پاسخگوی  23سالهای که در  18سالگی ازدواج کرده و از زندگی و همسرش
راضی است میگوید:

" شاید یه چیزای خیلی عادیها که توی زندگی داریم و بتونیم از دست
بدیم توی زندگی به خاطر بچهدار شدن .خلوتامون از بین میره ،بعد شوخیایی
که باهم دیگه داریم یا مثال یه کارایی که تا یه تایمی جلو بچه خب نباید انجام
داد .مخصوصا ایرانیها که انقدر خشکن تو احساساتشون".
نگرانی ازدست دادن زمانهای خلوت بین زوجین و به سردی گراییدن رابطه ،مورد توجه
پاسخگویان دیگر نیز بود ،خانم  23ساله دانشجوی کارشناسی که منشی بودند ،میگوید:

" انقد که آدم درگیر تربیت بچه و اینا میشه که نگو از اونورم شوهر انقد
درگیر کسب درامد میشه که یه ذره به نظرم سرد شه" .خانم دیگری 29 ،ساله
دارای تحصیالت لیسانس و خانهدار که بیش از  5سال ازدواجشان میگذشت"
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وقت آزادی برای شوهرم ندارم .حس می کنم اونم یه جورایی نسبت به من
دلسرد می شه .رابطمون کمتر میشه ،عشق و عالقه و ابرازش یه خرده کم تر
میشه .چون وقتش کم تر میشه .یه سری کارایی که شاید با وجود بچه هست
شاید با بچه امکان پذیر نباشه".
بنابراین توجه و اهمیت به صمیمیت جنسی و زناشویی ،میتواند یکی از مالحظات موثر بر
تصمیم باروری بهخصوص در سالهای اول ازدواج باشد.
.2.2اهمیت تامین شرایط فردی و آمادگی برای فرزندآوری
شرایط فردی با  285کد باز ،دومین طبقهی فرعی که شامل مشکالت اقتصادی و اهمیت آمادگی
ا قتصادی ،ارتقای موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،سن و سایر شرایط دیگر است ،موجب شده
زوجین برای تصمیم به بارداری با عقالنیت و دقت نظر بیشتری رفتار کنند تا بتوانند شرایط
بهتری را فراهم کنند .پاسخگویان دلیل عدم تمایل به فرزندآوری را عدم آمادگی روانی،
مشکالت مالی از قبیل فقدان مسکن دائمی ،حقوق کم ،عدم ثبات کاری یا ناامنی شغلی و...
میدانند.
آمادگی روحی و روانی زوجین برای فرزندآوری یکی از موارد مهم و تکرارشونده بود .افراد
معتقد بودند فرزندآوری یک مسئولیت و وظیفهی سنگین است و زمانی برای آن باید تصمیم

گرفت که از نظر روحی و روانی به سطحی از آمادگی الزم برسند .پاسخگوی  24ساله میگوید:
”ما هر دو هم عقیده بودیم دوس داشتیم زمان بچهدار شدنمون زمانی باشه
که هر دو آماده باشیم .نه اینکه یک نفر آمادگی داشته باشه طرف دیگه فشار
وارد کنه .اگه کسی حس کنه شخصیتش ناپختهست و ممکنه باعث ضرر و زیان
به جامعه بشه باید صبر کنه تا خودش به پختگی کامل برسه بعد صاحب فرزند
بشه .انسان با باال رفتن سن خب کال تجربه و درکش هم باالتر میره".
غیر از آمادگی روحی و روانی ،ثبات اقتصادی و عدم امنیت شغلی و اقتصادی ،عامل مهم
دیگری بود که مکرر بیان میشد .برای مثال خانم  27ساله میگوید:
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”شغل شوهرم جوری نیست که بخواد دائم باشه .حقوقش باال پایین میشه.
به خاطر اینم هست .مشکالت اقتصادی که االن هست بخوای همونو بزرگ کنی
خودش کلیه .هرچی که جلو میریم با شرایطی که داریم میگیم نه .فعال بیفته
عقبتر تا شرایطش پیش بیاد".
داشتن مسکن بهویژه مسکن دو خوابه برای افراد قابل توجه بود ،بهطوریکه  6مورد از 18
مورد به نداشتن مسکن دائمی ،سختی آن اعم ازسختی جا به جایی ساالنه ،افزایش پیش
پرداخت و اولویت خرید خانه قبل از بچهدار شدن اشاره نمودند .خانم  29ساله میگوید:

”اول خونه بخریم .اولین اولویت زندگیمون شده خونه خریدن".
برخی از پاسخگویان در صحبتهایشان به اهمیت پسانداز اشاره داشتند ،آنها معتقد
بودند که برای فرزندآوری باید پشتوانهی مالی و پساندازی برای شرایط غیر قابل پیشبینی

داشت؛ بهطوری که خانم  24ساله میگوید:
”یه سرمایهگذاری خوب داشته باشم ،یه پسانداز داشته باشه آدم که
مخصوص بچه باشه".
گویی الزمهی فرزندآوری ،تامین یک پیش شرط و آن رسیدن به سطحی از پیشرفت کاری و
تحصیلی قبل از فرزندآوری بود .پاسخگوی  24ساله که در دوران پیشدانشگاهی ازدواج کرده و

ادامه تحصیل یکی از شروط ازدواجش بود ،میگوید:
”دوس داشتم ادامه تحصیل بدم ،دوس نداشتم ازدواج مانع رسیدن به
اهدافمم شه ".
تحصیالت برای برخی از پاسخگویان از چنان اهمیتی برخوردار بود که از همان ابتدا تصمیم
به فرزندآوری ،را به بعد از اتمام درس و دانشگاه موکول کردهاند.
سن ،یکی دیگر از مواردی است که برخی از پاسخگویان به آن اشاره داشتند 4 .نفر از
پاسخگویان کم بودن سن خود در زمان ازدواج را ،یکی از عوامل به تعویق انداختن فرزندآوری

دانستند .پاسخگویی  24ساله که در سن  18سالگی ازدواج کرده بود میگفت:
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”اولین محدودیت سنم بود ،من خودم فک میکنم که خیلی کم سنم .خودم
بچه خیلی دوس دارم ولی تو این سن دوس ندارم ".
از طرفی برخی از پاسخگویان ،ترس و نگرانی از باال رفتن سن و خطر ناباروری را داشتند.
این ترس خود عاملی برای ترغیب آنها به فرزندآوری بود .خانمی که  9سال از زندگی
مشترکشان میگذرد و وارد سن 31سالگی شده است میگوید:

”االن بیشتر از مادر نشدن میترسم .اینکه سنم باال رفته .اگه بچهدار نشم
چیکار کنم .ادم وقتی که سنش کمه هی با خودش میگه من که وقت دارم .این
وقت دارم وقت دارم .آدم چشم بههم میزنه میبینه شده  30سالش".
سن  30سالگی گویا برای پاسخگویان همانند یک مرز شناخته شده است که تا رسیدن به آن
فرصت برای فرزنددار شدن هست اما بعد از آن نوعی ترس از دست دادن فرصت برای مادر
شدن به سراغ افراد آمده چرا که با احتساب تمایل به داشتن فرزند دوم ،ممکن است فرصت را
از دست داده یا فرزند با کیفیت پایین به دنیا بیاورند.
 2.3مالحظات اجتماعی در تصمیم فرزندآوری
برخی پاسخگویان مجموعه شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی جامعه را برای فرزندآوری و
رشد و نمو فرزند مناسب نمیدانستند .شرایط جامعه برای برخی از پاسخگویان به حدی از
اهمیت برخوردار بود که پاسخگویی تصمیم خود مبنی بر "بیفرزندماندن" خود را به آن نسبت
میدهد:

”اگه اینجا زندگی کردیم هیچ وقت بچهدار نشیم .چی بگم آخه از جهت
اینکه هیچ گونه آموزش صحیح ،هیچ گونه پشتوانهی علمی ،چه میدونم
اجتماعی ،فرهنگی ،هیچ پشتوآنهای برای بچهها نیست".
مطلوب نبودن شرایط جامعه بیشتر از طرف خانمهایی با تحصیالت و سن باالتر مطرح میشد.
برخی از آنها معتقد بودند ،اگر در کشوری با شرایط و امکانات بهتر زندگی میکردند ،در تعداد
و زمان فرزندآوریشان تجدید نظر میکردند.
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در این مضمون به مالحظات زنان برای فرزندآوری پرداخته شد و نشان داده شد که تصمیم
فرزندآوری تبدیل به یک تصمیم کامالً عقالنی در نسل جدید شده است که برنامهریزی دقیق
الزمه آن میباشد .آنها کمتر در این حوزه خطرپذیر بوده و تالش میکند کنترل شرایط را در
دست داشته باشد .علت این موضوع عدم اطمینان از شرایط فردی و اجتماعی است افراد
عاقالنه ،با دقت و نوعی سختگیرانه مجموعه شرایط را میسنجند و سپس برای فرزندآوری و
یا زمان آن تصمیم میگیرند.

 .3مضمون "بازنگری در نقش فرزند در بهبود روابط زناشویی"
سومین مضمون ،اهمیت ارتقای کیفیت رابطه زناشویی قبل از فرزندآوری بود .این هدف با 346
کد باز 3 ،طبقه و  1درون مایه فرعی تشکیل شده است.
 3.1اهمیت کیفیت رابطه زناشویی قبل از فرزندآوری
بر اساس تفاسیر زنان در مورد نقش فرزند در کیفیت رابطه زناشویی ،کیفیت رابطه زناشویی
پیش از فرزندآوری ،تعیین کننده تاثیر فرزند در زندگی زناشویی است؛ بهطوریکه در روابط
زناشویی متعادل (با  288کد باز) ،به اعتقاد زنان ،فرزندآوری میتواند تاثیر مثبت احساسی،
روانی و رفتاری بر زندگی زناشویی داشته باشد .به اعتقاد زنان ،فرزندآوری در شرایط متشنج
زناشویی ،پایانی برای کشمکشها و تنشهای زناشویی نبوده و ورود فردی جدید به یک رابطه
متشنج ،مشکل آفرین قلمداد میشود .آنها بر کیفیت و بهبود زندگی زناشویی قبل از فرزندآوری
اشاره داشتند 9 .نفر از پاسخگویان معتقد بودند که فرزندآوری راه حل مناسبی برای بهبود روابط

زناشویی متشنج نیست و این باور قدیمی که برخی فرزندآوری را به زوجینی که دارای روابط
مخدوش بودند ،توصیه میکردند ،نادرست میدانستند .در این خصوص ،خانم  24ساله میگوید:
”به نظر من رابطهای که از اول اشتباهه ،بچه خراب ترش میکنه .اصال این
دید درستی نیست که قدیمیا این کارو میکردن ،حاال یه بچه بیار زندگیت
درست میشه .به نظر من کامال اشتباه در حق اون بچه .عالوه بر اینکه خودشونو
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تباه کردن توی اون زندگی در حق اون بچه هم دارن کامال خطا میکنن .چون
اگر میخواست زندگی درست شه ،قبلتر از وجود بچه درست شده بود".
پاسخگو فرزنددار شدن را بهعنوان راه حل مسائل زناشویی ،نادرست میدانست.
یافته جالب که نشاندهنده رشد عقالنیت زنان برای شرایط فرزندآوری است .اعتقادی است
که بر اساس آن فرزند را عاملی برای بهبود روابط زوجین ندانسته و بر اهمیت بهبود روابط
زناشویی قبل از فرزندآوری تاکید کردند .به اعتقاد زنان ،در فضای متشنج زناشویی ،فرزندآوری
نه تنها تاثیر مثبت ندارد ،بلکه مشکالت را افزایش میدهد .مثال پاسخگوی  25ساله و دیپلم که
خانهدار است میگوید:

”یه رابطهای که بههم بخوره و از اون اول باهم خوب نباشه به نظرم با
اومدن بچه نمیتونه خوب بشه .فک میکنم خیلی اشتباه میکنن اگه بچهدار
بشن .کارشون به طالق و جدایی کشیده بشه خیلی بدتره و اون بچه اون وسط
زندگیش حروم میشه و میسوزه .شاید بعضیا رابطشون با بچه خراب بشه .ولی
من ندیدم کسی با بچه رابطش خوب بشه".
پاسخگو معتقد است فرزنددار شدن در چنین شرایطی ،هم به ضرر پدر و مادر است و هم
به ضرر خود فرزند" .فقط  4نفر از پاسخگویان معتقدبودند فرزندآوری در زندگی زناشویی
متشنج میتواند اثر مثبتی داشته باشد و در بهبود زندگی نقش بسزایی داشته باشد .خانم  31ساله،

دارای تحصیالت ارشد و خانهدار میگوید:
”بهنظرم گاهی وقتا یه مسائلی پیش میاد کسایی که بچه ندارن راحتتر
حاضرن اون رابطه رو قطع کنن تا کسی که یه آدم دیگهای هم توی زندگیشه.
حداقل من فکر میکنم اگه بچهدار شم در مقابلش مسئولم ،راحت نباید چیز کنم
و اینا .بالخره اون بچهام خودش که نمیخواسته .بالخره آدم مسئولیت داره در
مقابلش".
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این نشانگر ،ناهمگونی و تنوع در تفاسیر افراد در مورد نقش فرزند در آرامش زندگی
زناشویی است .برخی هم در ایم مورد تردید داشته و آن را منوط به ویژگی شخصیتی افراد و یا
شرایط می کردند .مثال" خانمی  24ساله میگوید:

”به نظر من بستگی به آدمش داره .مثال یکی خیلی از خود گذشته است
هرچقدرم مشکل داره باهمسرش میگه اشکال نداره من به خاطر بچه کنار میام.
بچه دارم نمیتونم زندگیمو خراب کنم .کسی که از خود گذشتگی داره بچه رو
بهانه میکنه برای ادامهی زندگی .ولی یکی از خود گذشتگی نداره میگه بچه
دارم که دارم قرار نیست که منم زندگیم خراب شه .اونم خراب شه .به نظر من
به خود آدم بستگی داره به خود کودک بستگی نداره".
از نگاه پاسخگو ،فرزند نقشی ندارد ،بلکه نگاه و شخصیت خود فرد موثر است.
درکل ،بر اساس تفاسیر زنان ،گزارههایی مانند "بچهدار شو تا زندگیت سرو سامان بگیرد،
همسرت سر به راه شود ،پایههای زندگی بحرانی ات محکم شود" ،به شدت دچار تغییر و
تحول شده است .نوعی بازاندیشی و عقالنیت در ادراک نقش فرزند در روابط زناشویی حاکم
شده است .به اعتقاد زنان ،در زندگی متعادل و نرمال و بدور از تشنج ،فرزندآوری میتواند تاثیر
مثبت احساسی ،رفتاری و روانی داشته باشد ،اگرچه میتواند منجر به محدودیتهایی در ارتباط
با همسر بههمراه داشته باشد .اما در زندگی متشنج و نابسامان ،فرزند نمیتواند نقش بهبود دهنده
داشته باشد و ممکن است حتی در تاثیرات سوء برزندگی زناشویی داشته باشد .بنابراین افراد
ترجیح میدهند ،ابتدا زندگی مشترک با همسرشان را بسازند ،سپس تصمیم به فرزندآوری
بگیرند.

 .4مضمون "بازاندیشی در مورد نقش فرزند در حمایت سالمندی"
این مضمون بیانگر نوعی تغییر در نگرش و باورهای زنان نسل حاضر در خصوص انتظارات از
حمایت فرزندان از آنها در دوران سالمندی است .این مقوله حاصل  70کد باز 3 ،طبقه اصلی،
 4طبقه فرعی است.
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 4.1تعدیل انتظارات حمایتی از فرزندان
براساس تفاسیر زنان ،انتظارات از حمایت فرزندان در دوران سالمندی تعدیل شده است .این
طبقه اصلی با  37کد باز بیشترین تکرار شوندگی را در بازاندیشی در مورد انتظار حمایت دوران
سالمندی از فرزندان داشت .که از دو طبقهی تغییر شرایط اجتماعی و درگیریهای شخصی
فرزندان و ویژگی شخصیتی خاص فرزندان نشات گرفته که به نوعی نشان از فردگرایی و
اولویت کارهای شخصی فرزندان نسبت به والدین اشاره دارد .تغییر شرایط اجتماعی ،بهنوعی
بیانکنندهی تغییر سبک زندگی و درگیریهای شخصی فرزندان ،با  28کد باز بیشترین تکرار
شوندگی را در تغییر نوع نگاه به فرزند و بازاندیشی در مورد حمایت دوران سالمندی دارد.

خانم  23ساله ،دانشجوی کارشناسی ارشد میگوید:

" به نظر من توی این دنیای امروزی نباید یه همچین انتظاری داشته باشم.

توی این دنیایی که واقعا آدما این همه مشغله دارن".

پاسخگو خودش را مثال میزند که با وجود مشغلههای کاری و شخصی نمیتواند آنطور که
شایسته است به پدر و مادرش سربزند و اوقات خود را با آنها بگذراند .وی تغییر شرایط
اجتماعی و سبک زندگی را عامل میداند .برخی از پاسخگویان دلیل نداشتن انتظار حمایت در
دوران سالمندی از فرزندانشان ،را "ویژگیهای خاص فرزندان امروزی" میدانند .ویژگیهایی

همانند خودخواهی ،بیوفایی و ....پاسخگوی  28ساله که خانهدار و دیپلم است ،میگوید:
”خب بچهها خیلی عوض شدن .توی گذشته بچهها خیلی بیشتر مراقب پدر
و مادراشون بودن و احترامشونو داشتن .اما االن بچهها فقط توقع دارن .میگن تو
باید فالن کارو کنی .تو فالن کارو واسه ما نکردی ،نگا پدر و مادرای مردم بگن

واسه بچههاشون چیکار کردن".

پاسخگو اشاره دارد که این فرزندان هستند که مدام از والدینشان توقع دارند .و شخصیت
فرزندان نسل کنونی به گونهای است که نمیتوان انتظار حمایت از آنها را داشت.
 4.2تغییر نوع انتظارات والدین از فرزندان
برخی از پاسخگویان انتظار حمایت از فرزندانشان را منوط به دریافت حمایت روحی و عاطفی
کرده و انتظار حمایت مالی از فرزندان مطرح نبود .انتظار حمایت عاطفی با  24کد تکرار شونده
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برای تنها نبودن ،هم زبان داشتن و سرگرم بودن در دوران سالمندی است .خانمی  30ساله که 5
سال از ازدواج آنها میگذرد و بهتازگی نیاز عاطفی زیادی به فرزندآوری دارد ،میگوید:

”هیچ توقعی ندارم ازش .ولی چرا دوس دارم .دوس دارم دور و برم شلوغ
باشه .یه جوری دوس دارم اون عشقه بههم برگرده امیدوارم اینطوری بشه که
دوره همیهایی که در زمانی که به پیری میرسیم خانواده داشته باشیم ،بچهها
برن بیان .نوه داشته باشیم .شاید گوشهی ذهنم اینها هم باشه از بچهدار شدن".
با اینکه پاسخگو از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط بسیار خوبی است .نمیخواهد در زمان
سالمندی تنها باشد و حمایت عاطفی فرزندش را در دوران سالمندی مهم میدانست.
 4.3دور اندیشی برای سالمندی سالم و فعال
به نظر میرسد عاقبت اندیشی و برنامهریزی برای سالمندی شاد و سالم ،انتظار حمایت فرزندان
را در دوران سالمندی کاهش میدهد .تعدادی از پاسخگویان معتقد بودند که در سنین جوانی
باید برای سالمندی خود در زمینهی اقتصادی ،سالمتی و روحی برنامهریزی داشته باشیم .به
اصطالح اگر جوانی سالمی داشته باشند ،میتوانند سالمندی سالمی را هم تجربه کنند و از این
طریق نیازی به فرزندان خود در دوران سالمندی نخواهند داشت .این نظر بیشتر توسط زنان با
شخصیت مستقل و محکم و شاغل بیان میشد .خانم 26سالهای که از همسرشان استقالل مالی

دارد ،میگوید:
”آدم خونه داره .زندگی داره .تهش یه پرستار میگیری کمکت کنه .تو
سالمندی هم همین اتفاق میفته .سر خونه زندگی خودتی فوقش اینه یه پرستار
میگیری و اون کمکت میکنه .نیاز به بچه نیست خیلی".
مضمونی که از این سوال تحقیق حاصل شد ،بازاندیشی در مورد دریافت حمایت از فرزندان در
دوران سالمندی است .تکرار بیشترکدهای عدم انتظار حمایت نشان میدهد نگاه جبرانی،
حمایتی ،عصای دست بودن ،بازوی پدر بودن و ....بهنوعی دستخوش تغییر شده است .چشم
انتظاری از فرزندان کم تر شده است و یا جای خود را فقط به انتظار دریافت حمایت عاطفی و
روانی از سوی فرزندان داده است .از سویی خود افراد هم برای دوران سالمندی تالش کرده و
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برنامهریزی میکنند و نگاه جبرانی نسبت به انتظار حمایت فرزندان در برابر زحمات خود ،مورد
بازنگری قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق به واکاوی معنای فرزند از نگاه زنان بیفرزند ارادی که حداقل  5سال از ازدواج آنها
گذشته بود ،پرداخته است .این کنکاش با توجه به معانی درکشده فرزند و کارکردهای فرزند در
زندگی بهخصوص نقش فرزند در تحکیم بنیان خانواده و همچنین حمایت سالمندی صورت
گرفته است .نتایج این مطالعه کیفی نشان از یک تمایل ذاتی و غریزی در قریب به اتفاق زنان
نسبت به فرزند دارد به طوریکه زنان فرزند را با مفهوم مادری و غریزه مادری در هم آمیخته و
پاسخ میدادند .از نگاه زنان ،معنای فرزند ثابت نبوده و با گذر زمان دستخوش تغییر میشود؛
چه در طول دوره زندگی هر زن و چه در نسلهای مختلف زنان .با تغییر شرایط اجتماعی در
گذر زمان ،حضور اجتماعی روزافزون زنان ،افزایش اهمیت کیفیت زندگی و افزایش انتظارات
اقتصادی و معیشتی و تغییر ویژگیهای ذاتی فرزندان عصر کنونی در مقایسه با نسلهای گذشته،
معنای فرزند در طول زمان متحول شده است .همچنین با گذر زمان در طول دورهی زندگی هر
فرد با بروز یکنواختی زندگی زناشویی ،فرزندآوری برای زوجین معنای جدیدی مییابد و
میتواند شادی آور ،گرمی بخش کانون خانواده ،معنا بخش به زندگی و عامل تقویت روابط
زوجین باشد .این نتایج با نظریه ارزش فرزند فریدمن و تاثیر زمان بر فرزندآوری سازگار است
که شور و عالقه سالهای اولیه ازدواج یک منبع قوی اما اغلب کوتاه مدت است .چرا که پس از
ازدواج ،گذشت زمان نقش منفی بر رضایت زناشویی و همبستگی داشته و این عامل به نوبه
خود تأثیر مثبتی بر تمایل به فرزندآوری دارد (فریدمن.)387 - 400 :1994 ،1
ارزش غریزی فرزند از دید زنان جوان در مطالعه دیگری نیز نشان داده شده است
(هاشمینیا ،رجبی و یاراحمدی .)1396 ،این باور در زنان مشارکت کننده در پژوهش حاضر ،که
خود تجربه فرزندپروری نداشته ،تفاسیر آنها تا حدود زیادی غریزی بوده و برساخت تعامل
اجتماعی آنها با محیط پیرامون میباشد .همچنین بعلت ارزش فرزند و کیفیت آن در همه ابعاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Freedman
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تربیتی ،آموزشی و سالمتی ،والدین با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادی ،برای اطمینان
بیشتر از کنترل اوضاع ،سعی میکنند با محقق شدن برخی پیش شرطها به فرزندآوری اقدام
نمایند .مفهوم کیفیت فرزند در نگاه نسلهای حاضر در مطالعات پیشین نیز تاکید شده است
(آقایاری هیر و همکاران ،1395 ،عبدالهی و قاضی طباطبایی ،1395 ،خلجآبادی فراهانی و
سرایی .)1395 ،هرچند ارزش ذاتی فرزند در مطالعه حاضر ،با نتایج مطالعه عبدالهی و قاضی
طباطبایی ( )1396در خصوص بازاندیشی در هویت والدینی سازگار نیست .براساس مطالعه
ایشان ،اهمیت مادری و پدری تحت تاثیر سایر نقشهای اجتماعی ،رنگ باخته است .این
دوگانگی را می توان این طور تفسیر نمود که رغم اهمیت ذاتی فرزند ،در واقع بعلت احساس
ناامنی اقتصادی و اجتماعی در خانواده و جامعه است که نگرانی در مورد نقش پذیری مادری و
پدری ایجادشده است .بهطوریکه یافتههای مطالعات دیگر نیز حاکی از تأثیر ناامنی اقتصادی بر
رفتار و ایدهآل باروری پایین زنان است (عبدالهی و قاضی طباطبایی ،1396 ،عبدالهی و فرجادی،
 ،1395عباسیشوازی و خانی .)1394 ،در واقع رفتار کمفرزندی نوعی راهبرد برای رسیدن به
تعادل و اطمینان است که زنان و مردان برای شرایط اجتماعی -اقتصادی کنونی اتخاذ
میکنند(خلجآبادی فراهانی و سرایی .)1395 ،این طور میتوان تفسیر کرد که ارزش ذاتی فرزند و
نقش مادری و پدری کم نشده است ،ولی اتفاقا بعلت اهمیت کیفیت این نقشها در نگاه نسل
جدید ،در شرایط کنترل شده و برنامهریزی شده محقق گردد.
ابهام ،ترس و نگرانی در تعریف فرزند حاصل احساس چالش برانگیز بودن فرزندآوری ،ابهام و
سرگردانی در احساسات نسبت به فرزند بود که گویای افزایش عقالنیت و اعمال برنامهریزی در
رفتار باروری است .این نتایج با نظریه مدرنیزاسیون و بحث لذت فرزند برای والدین لیبنشتاین
 )1977(1و همچنین هزینه مستقیم و غیرمستقیم فرزند برای والدین سازگاری دارد .همچنین نتایج
تحقیق حاضر با نتایج مطالعهی سوبتکا )2004( 2سازگاری دارد بهطوریکه خانوادهها پیش شرطهایی
را برای والد شدن در نظر میگیرند مانند پایان تحصیالت ،کار و تا اندارهای انباشت منابع .هرچه
تحقق این پیش شرطها شکنندهتر باشد ،تصمیمگیری برای داشتن فرزند سختتر میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leibenestein, H
2 Sobotka
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اهمیت ثبات زندگی زناشویی قبل از فرزندآوری مضمون استخراج شدهی دیگری است که
با نتایج مطالعه دیگر سازگار است که نشان داد که شرایط ساختاری زندگی خانوادگی و روابط
میان اعضای خانواده ،میتواند افراد را به داشتن فرزندان زیاد یا کم سوق دهد (عباسیشوازی و
عسکریندوشن .)1384 ،در تبیین این یافته ،میتوان استدالل نمود که با افزایش دانش جنسی
زنان و مردان نسل حاضر و همچنین اطالعات ایشان در خصوص زمینههای شکلگیری طالق و
راهکارهای مختلف بهبود زندگی زناشویی غیر از فرزندآوری و روند افزایشی طالق در جامعه،
نوعی محافظهکاری در این باور در بین نسلهای جدید بهخصوص تحصیلکرده در حال رخداد
است .بهطوریکه مطالعهای اخیر در بین دختران دانشجو نشانگر شکلگیری نوعی باور در بین
جوانان تحصیلکرده در خصوص اهمیت روابط جنسی رضایتبخش در تحکیم رابطه زناشویی
است (خلجآبادی فراهانی و همکاران )2018،1که میتواند با فرزندآوری زود هنگام پس ازدواج
در تناقض باشد .مطالعاتی نیز در سالهای اخیر ،اهمیت روابط جنسی رضایتبخش را در
رضایت زناشویی نشان دادهاند (رحمانی ،مرقاتی خویی ،اهلل قلی ،2009 ،2لیتزینگر و گوردن،3
 .)2005بهخصوص اینکه در سال های اخیر ،نارضایتی جنسی بعنوان عاملی مهم در عدم رضایت
زناشویی و طالق در ایران بوده است (فروتن ،جدید میالنی .)1387 ،به نظر میرسد یکی از
مهمترین کارکردهای ازدواج که همان پاسخگویی به نیازهای عاطفی و جنسی زنان و مردان
است ،در حال پررنگ شدن است بهخصوص در سالهای اول ازدواج ،که با فرزندآوری تداخل
دارد .توجه به زندگی جنسی در نسلهای جدید ،نیازمند مطالعه و بررسی در مطالعات مربوط به
باروری و تاخیر در باروری است .در مطالعه حاضر زنان بهطور تکرارشوندهای نوعی نگرانی از
تاثیر فرزند بر روابط صمیمی و جنسی با همسر در سالهای اولیه ازدواج را نشان دادند که نیاز
است مد نظر قرار گیرد.
در واقع تغییر در باورهای سنتی در خصوص ازدواج و طالق میتواند در باورهای افراد در
مورد فرزند و نقش آن در ازدواج تغییراتی ایجاد کند ..نظریــه ارزش کــودکان که فرزنددار
شــدن را از منابع کاهــش عــدم اطمینــان می داند (فریدمن ،)1994 ،با نتایج این مطالعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Khalajabadi-Farahani, F., Sven-Axel, Mansson, John, Cleland,
2 Rahmani, A., Merghati Khoei, E., & Alah Gholi,
3 Litzinger S, Gordon
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ناسازگار بوده و به نظر میرسد در نسلهای جدید ،افراد مالحظات متفاوتی برای تحکیم ازدواج
غیر از فرزندآوری در نظر می گیرند که با رنگ باختن مالحظات سنتی در این خصوص همراه
است .اهمیت تحکیم و بازسازی روابط زناشویی قبل از فرزندآوری یکی از باورهای غالب در
بین زنان شرکت کننده در تحقیق بود .این موضوع زمینه خوبی برای مطالعات آینده خواهد بود.
به نظر میرسد با توجه به افزایش میزان طالقها در سالهای اول ازدواج و مشکالت طالق با
داشتن فرزند ،موجب شده است که زنان و مردان ،قبل از اینکه به تداوم زندگی مشترک خود
اطمینان پیدا نکرده اند ،تصمیم به فرزندآوری نگیرند .این نتایج همسو با تحقیق دیگری است که
نشان میدهد ترس در مورد پایداری ازدواج ناشی از افزایش میزان طالق در جامعه منجر به
فاصله گذاری بین ازدواج تا اولین تولد شده است (رازقینصرآباد و سرایی.)1393 ،
همچنین دوراندیشی برای سالمندی سالم و فعال نشاندهنده این است که گزارههایی مانند
" عصای دست بودن فرزند در دوران سالمندی" مورد بازاندیشی نسل های جدید قرار گرفته
است .به خصوص در زنان در مناطق شهری تهران با متوسط تحصیالت باال راهبردهایی برای
سالمندی سالم و فعال اتخاذ میکنند .انتظار دریافت حمایت معنوی از سوی فرزندان در
دوران سالمندی ،نیز مشابه نتایج تحقیق دیگری است که نشان داد زنان و مردان همزمان با
تغییرات پیرامون خود ،تغییراتی در انتظارات خود ایجاد می کنند تا بتوانند با شرایط جدید
خود را سازگار کنند (نودل .) 2012،1تاکید بر حمایت روحی و روانی در سالمندی با نتایج
تحقیق دیگری که ارتباط مستقیمی بین حمایت اجتماعی درک شده و سالمت روان در
سالمندان را نشان داد ،سازگار است (تاجور .) 2017،2کم رنگ شدن مفهوم سنتی ،فرزند
عصای پیری ،در تحقیق دیگری نیز تائید شده است (عباسیشوازی و همکاران،

.(1381

برعکس این نتایج با یافتههای بولر )2008(3که نشان می دهد تمایــل زنان بــه باروری
ناشــی از امیــد و انتظاری اســت که یک بچه برای والدین خو اهد آورد و مرتبط با توقعی
اســت که فرزند به عنوان حامی دوران پیری فراهم می کند و با نتایج تحقیق دایر )2007(4که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Knodel
2 Tajvar
3 Buhler
4 Dyer
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به بررســی ارزش فرزندان در کشــورهای آفریقایی پرداخته و نشان داد کــه یکی از
دالیــل داشــتن فرزنــدان بــرای والدیــن ،ایجــاد امنیــت اجتماعــی بــرای والدیــن
در دوران پیری هســتند سازگار نیست .این تفاوت می تواند بعلت تفاوتهای نمونه و سطح
توسعه یافتگی در دو بستر مورد مطالعه باشد.
محدودیت این تحقیق ،این است که این نتایج در خصوص معنای فرزند و بازاندیشی در
کارکرد فرزند در زندگی ممکن است قابلیت تع میم مفهومی در زنان با تحصیالت پایینتر و
همچنین زنان ساکن مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی نداشته باشند .با توجه به اینکه زنان
مشارکت کننده در تحقیق حاضر ساکن شهر تهران و اکثرا" تحصیلکرده بوده ،معنای فرزند
می تواند در زنانی که سواد کمتر داشته و یا از نظر س طح اقتصادی اجتماعی پایین تری قرار
دارند ،متفاوت باشد که مطالعات مقایسهای می توانند آن را نشان دهند .بنابراین مطالعات بیشتر
در مناطق مختلف کشور با باروری متفاوت در خصوص معنای فرزند و کارکردهای آن
پیشنهاد میگردد.
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