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Abstract 
Objectives: The purpose of the present study is to examine the impact of couples’ 
decision making process on delayed childbearing and also to understand the 
context involved in their decisions  .Methods: In this research conducted in 
Mashhad, using snowball sampling, eight couples (who are not willing to have 
child even a few years after their marriage) were selected. Data was collected 
using narrative interviews (individually and in pairs) and analyzed through 
qualitative narrative analysis method  .Results: The thematic narrative analysis 
revealed five themes, including child expenses, discouraging social networks, 
neutral social networks, and welfare preferences. The results obtained from the 
structural narrative analysis suggested that couples confronted crises, issues, 
concerns and trends in their lives which enormously affected their childbearing 
decision; therefore, they decided to postpone it. For some couples, having a child 
in the specific situation they were in (specific period of their lives) prevented 
them from reaching their goals and added to their problems   .Conclusion: 
Besides, couples’ economic situation, social network, relationship with each 
other, as well as their personal purposes and motivation had a significant role in 
decision-making process about postponing childbearing. 
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Extended Abstract 
Introduction  
To understand the phenomenon of 
fertility, the analysis of reproductive 
behavior in the family has always been 
of particular value to researchers. 
Because the family is the main unit in 
which reproductive decisions, 
reproductive goals and reproductive 
behaviors are reflected. Making 
decisions about childbearing in the 
family is itself subject to 
intergenerational relationships as well 
as the power of the couple in the 
family, the household economy, and 
local interpretations of culture and 
other factors.  
 

Accordingly, many studies have 
been conducted to explain 
reproductive behavior, but there have 
always been criticisms in the field of 
explanation and theorizing on 
population studies. This may be due to 
the fact that the main trend of studies 
in the field of fertility has been more 
based on quantitative research, 
because in such studies the researcher 
is not fully involved in the living 
context of the subjects, but from 
official published data or large-scale 
social surveys. Uses and examines the 
current state of fertility, factors 
affecting fertility, the process of 
fertility changes over time. These 

include the study of Allen and Worku. 
(2008), Carter & White (2008), Kolo et 
al. (2009), Hakim (2010), Adhikari 
(2010). 

 

At present, the reduction of couples' 
tendency to childbearing has joined 
the list of social issues in the country 
that must be examined and a solution 
found. With this description, the 
present study seeks to analyze the 
decision-making process of couples 
regarding procrastination and to 
explore the conditions and contexts 
involved in this process. 

 

Methods 
In this research, the method of 
narrative analysis has been used. This 
approach was chosen to achieve the 
decision-making process of couples in 
a sequential and timely manner, and 
also by analyzing the narratives of 
couples, their decision-making 
process over time was revealed. 

The sample included couples who 
did not want to have child after living 
together for several years. They were 
selected through snowball sampling 
with maximum economic, cultural, 
social and religious diversity. 

 

Finally, the interviews were 
conducted considering ethical issues 
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(by assuring the respondents’ 
anonimity and using pseudonyms; the 
interview time was also determined by 
the participants themselves in a prior 
appointment). To be able to reach a 
common understanding and gain more 
information, in-depth interviews were 
conducted. The interview began with 
background questions. To achieve the 
first goal of the research (discovering 
the impact of couples’ decision-making 
process on delayed childbearing 
during cohabitation and different 
periods of life), questions were asked 
about their first acquaintance, first 
cohabitation, and their relationship in 
each period of their life. Following that, 
thought-provoking questions were 
asked about how they spent their 
married life, how their life has changed 
since the beginning of their marriage, 
how they decided not to have a child, 
and how they evaluate their life today 
compared to the past?  

 

Results 
the results obtained from the 
structural narrative analysis suggested 
that couples confronted crises, issues, 
concerns and trends in their lives 
which enormously affected their 
childbearing decision; therefore, they 
decided to postpone it. For some 
couples, having a child in the specific 
situation they were in (specific period 
of their lives) prevented them from 
reaching their goals and added to their 
problems.  Besides, couples’ economic 
situation, social network, relationship 
with each other, as well as their 

personal purposes and motivation had 
a significant role in decision-making 
process about postponing 
childbearing. 
 

Conclusion 
The narrations of the studied couples 
expressed the role and importance of 
"economic situation" in their decision-
making process. A study by Allen et al. 
(2008) also showed the importance of 
economic status on individuals’ 
decision-making. Poor financial 
situation discouraged some couples 
from having child. This finding is 
consistent with the study of Branson 
(2014). In contrast, there were couples 
who had good financial conditions, 
which, on the contrary, led to other 
desires and motivations in them and 
delayed their childbearing. Another 
finding of this study was the 
importance of "childbearing costs" for 
couples. The couple's high estimate of 
the child's expenses made them 
skeptical about having children. 
Liebenstein's economic theory 
confirms the concept of "childbearing 
costs" in the present study. He 
considers the issue of cost and benefit, 
stating that parents calculate how 
much it costs or benefits to have a 
child. 
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 چکیده
 فرزندآوری  تأخیر  خصوص  در  زوجین  گیریتصمیم  فرایند  کشف  منظور  به  حاضر  یمطالعه:  اهداف

یتصمیم  در  دخیل  اجتماعی  های- زمینه  شناخت  و  درک  همچنین  و .  است  گرفته  انجام  هاآن  گیر
جام  مشهد  شهر  در  1399  سال  در  که   پژوهش  این  در:  مطالعه  روش  زوج  8)  ها نمونه  گرفت،  ان

 صورت به( نداشتند فرزندآوری  به تمایل و بود گذشته  سالی چند مشترکشان زندگی از که مشهدی
 استفاده  با  و(  زوجی  و  فردی)   روایی  یمصاحبه  تکنیک  طریق  از  هاداده  و  گردیدند  انتخاب   برفی  گلوله

 پنج  هاداده  مضمونی  تحلیل  و  تجزیه   از:  هایافته.  شدند  گردآوری  روایت  تحلیل  کیفی  روش  از
 اجتماعی   شبکه  قیمت،گران  کودک:  بود  قرار  بدین  هاآن   یدامنه  که   شد  پدیدار  اصلی  مضمون
یرفاه   ترجیحات  و  تنها  همان  با  خنثی،  اجتماعی  شبکه   کننده،منصرف  تحلیل  از  حاصل  هاییافته.  طلب

ی  مسائل،  ها،بحران  با   خود   زندگی  فرایند  در  زوجین  که  داد  نشان  روایت  ساختاری  تمایالتی   و  هانگران
ی  به هاآن  با  مواجهه در  و  اندشده   روبرو   را   آن  اندگرفته  تصمیم  و  پرداخته  فرزندآوری  ارزیابی  و  بررس

 رسیدن  عدم  به  منجر(  زندگی  از  دوره)  موقعیت  آن  در  فرزند  داشتن  زوجین،   برای.  بیاندازند  تعویق  به
شان  بر  و  گرددمی  اهدافشان  به   شبکه   زوجین،  اقتصادی  وضعیت:  گیرینتیجه.  افزایدمی  مشکالت

 در  گیریتصمیم  فرایند  در  ها،آن   شخصی  هایانگیزه   و اهداف  و  یکدیگر   با  رابطه  چگونگی  اجتماعی،
 . است داشته زندگی از دوره هر در ایمالحظه قابل نقش فرزندآوری، تأخیر خصوص

 کلیدواژه ها: 
  فرزندآوری، در تأخیر

  تحلیل زوجین، گیریتصمیم
 .اجتماعی شرایط روایت،
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 گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن تصمیمفرایند . بهمنی دخت  نوغانی محسن

 بیان مسألهمقدمه و  1
  - اقتصادی  هایریزیبرنامه  در   اساسی  عوامل  از   یکی 

که بسیاری از   بابت این  ازاست.  جمعیت  اجتماعی،
موضوع   با  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مسائل 
است،   کرده  پیدا  مستقیم  ارتباط  و  پیوند  جمعیت 

های توسعه در یک کشور بدون  ریزی تردید برنامهبی 
این   گرفتن  نظر  امکاندر  بود.  مقوله  نخواهد  پذیر 

شناسی است  ی مهم جمعیت هامؤلفهباروری یکی از  
تکوین   روند  در  جمعیتی  متغیرهای  سایر  کنار  در  که 

نقش   سال مؤثرجمعیت  در  دارد.  اخیر  ی  های 
شناختی چشمگیری در دنیا رخ داده  تحوالت جمعیت 

این تغییرات،    نیترمهمتوان گفت یکی از  است و می 
بار  موازات  کاهش  به  است.  بوده  دنیا  تمام  در  وری 

تغییرات  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  تحوالت،  این 
 ای را تجربه کرده است.گسترده 

به   ايران در باروري ميزان گذشته، دهه سه طي
 يا کل است. باروري يافته كاهش انگيزيحيرت  طرز

زنده  تعداد  در زن هر رودمي انتظار که ايفرزندان 
در    3/6حدود   از دنيا آورد به خود باروري دوران طول 

سال    6/۲به    1365سال   که    1375در  رسیده 
است   کاهش درصد ٥0 از بيش دهندهنشان 

دیگران،  )بانکی  و  فرد  خان ؛  1394پور  و  رمضان  ی 
 (. کاهش1۲4:  1389؛ خلیلی نژاد،506:  139۲دیگران،

کشور رشد  همچنان اخير هايسال  طي جمعیت 
جمعیت    1390است. در سرشماری سال    يافته ادامه

به   کل  باروری  نرخ  و  )  دیرس  7/1ایران،  اسحاقی 
نفوس  1393دیگران،   عمومی  سرشماری  اساس  بر   .)

سال   مسکن  عددی  1395و  ایران  کل  باروری  نرخ   ،
با   باروری    ۲/ 01برابر  نرخ  آخرین  شد.  محاسبه  فرزند 

سال   در  ایران  برای  با  1397)  ۲018کلی  برابر   )61/1  
سال  گ به  نسبت  که  است  شده  (  1394)   ۲015زارش 

با   برابر  در    1/ 69که  است.  یافته  کاهش  است،  بوده 
 شکل زیر تغییرات نرخ باروری کلی ارائه شده است. 

 

 
،  1۹201سال    ی جهان در بازنگر   ت ی چشم انداز جمع )   2018الی    2015تغییرات نرخ باروری کلی در ایران از سال    1  نمودار 

 (( ۲۰۱۹)سازمان ملل متحد،  

 

 
1 world population prospects the 2019 revision 
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 گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن فرایند تصمیم. محسن نوغانی دخت بهمنی

سیاست به  تغییر  زوجین  تشویق  و  جمعیتی  های 
های اخیر  فرزندآوری، از موضوعاتی است که در سال 

رسانه می در  مطرح  بسیار  ایران  خالل  های  در  شود. 
فر  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  فرزندآوری  هنگی  بحث 

شود )عبداللهی  و سیاسی این موضوع نیز بررسی می 
رحیمی،   به    (.1396و  اخیر  دهه  سه  در 

  فرزندی، تک   رواج  و  جمعیتی  هایسیاست  دنبال 
قرار  در  کشور سالمندی  بحران  است  آستانه   .گرفته 

قانون  جوانی    ی با  و  خانواده  از  حمایت  طرح  شدن 
ماه  جمعیت   آبان  شد1400در  مقرر  های  زوج   به   تا   ، 

تسهیالت   شود  ایویژه جوان  اعطا  فرزندآوری  .  برای 
با   که  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  طرح 

  کمیسیونی در    85موافقت نمایندگان بر اساس اصل  
نهایی    ویژه  تصویب  برای  سپس  بررسی،  مجلس  در 

سرانجام  به   شد،  ارسال  نگهبان  ماه شورای  آبان    در 
قانون    1400 به  اشاره  گردید تبدیل  طرح  قالب  در   .

  به   تمایل   که  هایی خانواده از    گردید مقرر    ،شده
زوج   حمایت   دارند   فرزندآوری  تا  به  شده  نسبت  ها 

شوند.   ترغیب  و  تشویق  مسئله  قانون  این  این 
برون تواند  می برای  بحران راهی  از  ت  جدی    های رف

پیری   و  سالمندی  فرزندآوری،  نرخ  کاهش  مانند 
ب  تشکیل    انگیزگی ی جمعیت،  برای  دختران  و  پسران 

دل  زوج خانواده،  تأمنگرانی  برای  جوان    ن یهای 
باشدهزینه  ... و  فرزندآوری  باالی  اجرای   های  با  و 

راستای   در  عملی  گام  محترم  دولت  توسط  آن  مؤثر 
خانواده  منافع  از  برداشتحمایت  شد ها  خواهد    ه 

ایلنا،   اسالمی  جمهوری  اجرایی  1400)خبرگزاری  با   .)
بین بود که فرزندآوری  توان خوششدن این طرح می 

شود و به نرخ قابل قبولی    از روند کاهشی خود خارج
آن   مزایای  تا  برای    تنهانهبرسد  بلکه  جامعه  برای 

گردد.   آشکار  خود  1395)   ی پناهزوجین  تحقیق  در   )
ر  نتیجه  این  فرزندآوریبه  که  استحکام    سید  باعث 

خانواده، رضايتمندي از زندگي، تأمين بهداشت روان،  
مهارت،  توسعه افزايش  اجتماعي،  رشد  رزق،  ي 

شکوفايي استعدادها، کسب معنويت، رضايت الهي،  
 ریتأخ. در مقابل  شودمي ...  تقويت روابط اجتماعي و

 
1 Lee &the other 

تواند  فرزندآوری و تمایل زوجین به نداشتن فرزند می 
هسته و  کوچک  به  کم منجر  و  خانواده  رنگ  ای شدن 

نقش  در  شدن  و  گردد  دایی  و  عمو  عمه،  خاله،  های 
اهمیت   زند.  رقم  را  خانواده  اضمحالل  نهایت 

اندازه  به  اگرفرزندآوری  که  است   با هاخانواده  ای 
به   تمايلي چندانشهري،  هاي جامعهويژگي  به توجه

ادامه نداشته آن  پويايي و جامعه بقاي باشند، 
مشكالت مستمر با  روبرو آن  شد   خواهد متعددی 

همکاران،   و  بناب  از85:  1389)راکعی  ی  طرف  (. 
تعداد   کنترل  قصد  داوطلبانه  زوجین  چنانچه 

ها و به ویژه بین ازدواج  گذاری بین آنفرزندان، فاصله 
د را  فرزند  اولین  تولد  سوی  و  از  باشند،  اشته 

فشار  خانواده  مورد  جامعه  همچنین  و  قرار  شان 
 (. 1۲7:  1،۲013گرفت )لی و دیگران  خواهند

 عمده وقايع از يکي باروري مورد در گیریتصمیم
زوجين از   بسياري خود نوبهبه   که است زندگي 

 اقتصادي قبيل سالمت، وضعيت از های زندگيجنبه
مي ریتأثتحت   را  خانوار رفاه و دهد  قرار 

باروری،  برا  (.506:  139۲ی،خانرمضان) پدیده  درک  ی 
از   پژوهشگران  برای  همواره  خانواده  سطح  از  تحلیل 

ویژه  استارزش  بوده  برخوردار  خانواده  ؛  ای  زیرا 
ترین واحدی است که تصمیمات باروری در آن  اصلی 

گیرد و  گردد، اهداف باروری در آن شکل می اتخاذ می 
باروری در آن صورت واقعی و عملی به خود    رفتارهای

به  می مربوط  تصمیمات  اخذ  آورگیرد.  در  فرزند  ی 
نیز   و  نسلی  بین  روابط  معرض  در  خود  خانواده، 
و   خانوار  اقتصاد  خانواده،  در  شوهر  و  زن  قدرت 

شمار دیگر است.  تفاسیر محلی فرهنگ و عوامل بی 
ارتباط  بااین  و  درونی  تعامالت  چگونگی  وجود، 

با باروری  ال رفتارهای واقعی   آل دهی ا گوهای خانواده  و 
ماهیت   بر  اجتماعی  تحوالت  تأثیر  سازوکار  با  باروری 

دنباله  بحث  محور  تاکنون  ارتباط،  قلمرو  این  در  دار 
 مطالعات مربوط به باروری و جمعیت بوده است. بر

تبيين رفتار  با هدف فراواني هایاساس، پژوهش  اين
اماانجام   باروري است   در انتقاداتي همواره شده 

نظریه  تبيين قلمرو  جمعيتي مطالعات  بر پردازی و 
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 شود ناشي تواند از آنجامی  امر است. اين  وارد شده
حوزه   در شده  انجام  مطالعات اصلي گرايش که

بیشتر است.   بوده  کمي تحقيقات مبناي بر باروري 
ا  مطالعاتي پژوهشگر چنین در زيرا  تربس درگير کامال

 هایداده  بلکه از شود،نمی  مورد مطالعه افراد زندگي
اجتماعي   هایپیمایش  يا و کشور رسمي منتشرشده

بررسی وضعیت  می استفاده دامنه وسيع به  و  نماید 
ایجاد   روند  و  باروری  بر  مؤثر  عوامل  باروری،  موجود 

می زمان  طی  در  باروری  ازجمله  تغییرات  پردازد. 
مطالعه  می به  )   و   1آلن توان  کولو ۲008همکاران  و    2(، 

 ( ادهیکاری ۲010)   میحک(،  ۲009همکاران   ،)3  (۲010  ،)
( راکعی  1389شاکور  همکاران  بناب(،  (،  1389)   و 

عباس   و  ) هزارجریبی  ادیبی1389پور  و   (،  سده 
( و  1390همکاران  عبدالهی  و  اشاره  1395)  ی فرجاد(   )

 نمود. 

که   است  آن  از  حاکی  گذشته  داخلی  مطالعات 
تحوالتی   با  متناسب  ایران  در  باروری  کاهش  روند 

ها به وقوع پیوسته  بوده که در برخی از ابعاد خانواده 
است. در ایران الگوی سنتی خانواده با شتاب گرفتن  

دهه در  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  اخیر  روند  های 
در  به تغییراتی  به  منجر  و  نهاده  تغییر  به  رو  تدریج 

رفتارهای  نگرش  و  فرزندآوری  ها  و  ازدواج  با  مرتبط 
سن   افزایش  در  که  تغییرات  این  است.  گردیده 
ازدواج، افزایش سن در تولد اول و کاهش فرزندآوری  
زودرس منعکس شده است، نقش مهمی در کاهش  

دهه سه  در  گرچه باروری  است.  داشته  اخیر  ی 
معلولی   و  علت  روابط  شرح  به  قادر  کمی  تحقیقات 

این   ولی  داده هستند  تولید  به  قادر  های  مطالعات 
پدیده  درک  از  حاصل  طبیعی  غنی  شرایط  در  ها 

مورد  نمی  در  عمیق  درک  کسب  واقع  در  و  باشند 
پدیده  کیفی  چگونگی  مطالعات  طریق  از  ها 

با امکان است.   هايروش   نکه یا  گرفتن  نظر  در   پذیر 
داده  و   درک توانندمی آن از حاصل هايکيفي 

 ارائه گيريو چگونگی تصميم  اررفت از نحوه تريکامل
 رویکرد از استفاده نمايند، لذا انجام تحقیق حاضر با
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و به ویژه روش تحلیل روایتی که منجر به درک   کيفي
تصمیم میفرایند  موضوع  گیری  اهمیت  بر  گردد، 

نکته می که  افزاید.  است  این  دیگر  توجه  قابل  ی 
ا مطالعات قبلی  ها و تمایالت  به بررسی دیدگاه  عمدتا

پرداخته زنان  دیدگاهباروری  و  این  اند  در  مردان  های 
زمینه کمتر لحاظ شده است. این در حالی است که  
اخذ   در  مهمی  نقش  مردان  مختلف  جوامع  در 

می  ایفا  باروری  مطالعه تصمیمات  این  در  نمایند. 
ها و عقاید زوجین مورد توجه  سعی گردیده تا دیدگاه 

زوج  قر  دو  هر  با  مرتبط  موضوعی  باروری  زیرا  گیرد  ار 
تصمیم در  دو  هر  مرد  و  زن  و  به  است  مربوط  گیری 

 اند.فرزندآوری سهیم

پدیده  اقشار  امروزه  اکثر  در  باروری  کاهش  ی 
ها به خوبی  زوج ی ایرانی نیازمند توجه است. جامعه

بیشتر  می باید  شدند،  مادر  و  پدر  وقتی  که  دانند 
را خود  اختصاص  ب  وقت  او  تربیتی  مسائل  و  فرزند  ه 

سال  چند  موارد  بیشتر  در  بنابراین  صبر    یدهند؛ 
زندگی می تکلیف  تا  روشکنند  شود ن شان  در    تر  و 

با  هاسال اولین   ارتباط  در  کمتری  گرایش  زندگی  ی 
آنچه این موضوع  فرزندآوری از خود نشان می  دهند. 

مسئله  به  تبدیل  امروزه  کاهش را  نموده  اجتماعی    ی 
ها به  باروری در ایران و گرایش کم خانواده   ازحدش یب

آن دلیل  به  و  است  مسئله  فرزندآوری  این  که 
توجه   دارد،  کالن  و  خرد  سطوح  در  زیادی  پیامدهای 

نظر   به  ضروری  آن  بررسی  و  پدیده  این  . رسدی مبه 
طرفی،   طرف  هابحث از  از  شده  مطرح  اخیر  ی 

جمعیت   گذاراناستیس مسئولین،  شناسان، و 
صاحب  و  بیانگر  پژوهشگران  که  کشور  در  نظران 

در  دیدگاه  عمیق  نظرهای  اختالف  و  متفاوت  های 
کشور   در  باروری  و  جمعیت  آینده  تحوالت  خصوص 

ی عمیق و توجه جدی به این  است، ضرورت مطالعه
می  نشان  را  کاهش  دهد.  موضوع  حاضر  حال  در 

فرزندآوری به  زوجین  مسائل  گرایش  فهرست  به   ،
مورد   بایستی  که  است  پیوسته  کشور  اجتماعی 

 شود.  حلی برای آن پيدابررسی قرار گیرد و راه

3 Adhikari 
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ی  تواند در ارائه ی باروری، میدرک بیشتر از پدیده 
ی در جهت ارتقاء سالمت  گذاراست یسریزی و  برنامه

روحی،   اجتماعی،  جسمی،  ابعاد  در  جامعه  و  خانواده 
درنتیجه ارتقای کیفیت زندگی مردم  روانی، معنوی و  

کاربرد داشته باشد و در نهایت توسعه انسانی را در  
تحت   و    ریتأثجامعه  عمیق  شناخت  بدون  دهد.  قرار 

پدیده  نمی دقیق  باروری،  سیاست ی  های  توان 
کنترل  و  نمود  طراحی  را  پایداری  و  جامع  جمعیتی 

 بهباروری و جمعیت را در دست گرفت. امید است  
 آن از حاصل نتایج و پژوهش این رساندن انجام

 و جمعیتی هايسیاست بهتر هرچه ترسیم بتواند به
 کمک کشور سطح در ملی و ايمنطقه ریزيبرنامه

زوجین،   مشکالت  رفع  با  مسئولین  و    صورت به کند 
برنامه به  جانبه  همه  و  اقدام  آگاهانه  بلندمدت  های 

با پژوهش اين نمایند.  است   درصدد حاضر توصيف، 
تصمیم  فرایند  تحلیل  زوجین  به  ی  خصوص گیر   در 

زمینه و  شرایط  و  پرداخته  فرزندآوری  های  تأخیر 
 . اجتماعی دخیل در این فرایند را کشف و بررسی کند

مروری بر ادبیات نظری و  ۲
 پژوهش تجربی

مختلف،   ابعاد  در  باروری  اهمیت  به  توجه  با 
تئوری تئوری در  سعی  متعددی  در  پردازان  پردازی 

نموده  باروری  با  اجتماعی_فرهنگی  رابطه  تئوری  اند. 
و   آداب  باورها،  بر  باروری  رفتار  تبیین  در  باروری، 

ارزش و  هنجارها  اجتماعی،  روی رسوم  و  رفته همها 
فرهنگ  هامؤلفه )رشیدی،  دیتأکی  است    1379کرده 

فتوحی،  و  نسب  رضایی  از  نقل  تئوری  1396به   .)
ش مدرنیته،  و  را  نوگرایی  شدن  صنعتی  و  هرنشینی 

داند که منجر به مدرن شدن سبک زندگی  عاملی می 
انسان  تفکرات  در  تغییر  آن و  کمتر  توجه  و  به  ها  ها 

است.   شده  که  خانواده  است  باور  این  بر  گیدنز 
هایی شده است که در  خانواده امروزه دچار دگرگونی 

دگرگونی  این  صنعتی  و  غربی  پیشروی  کشورهای  ها 
شدن هستند.  زمان در حال جهانی   مرور  و به اند  کرده 

 
1 Oyediran 
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گذشته،  به  نسبت  فرزند  داشتن  امروزه  وی  نظر  از 
تر تصمیمی عاطفی است و ما در عصری زندگی  بیش 

که می می عصر  کنیم  یا  طالیی فرزند  عصر  را  توان آن 
و   )عنایت  نامید  عزیز    (. 118-119:  139۲،  پرنیانفرزند 

اویدیران  نتایج  همکاران    1طبق  گفتگوی  ۲006)و   )
مسئله  خصوص  در  ویژگی زوجین  با  باروری  های  ی 

آن  می شخصیتی  و  است  ارتباط  در  تصمیم  ها  تواند 
خانواده  آن تنظیم  و  خانواده  اندازه  خصوص  در  را  ها 

 تحت تأثیر قرار دهد. 

از نظر پارسونز، آنچه امروزه به عنوان تک علت   
شدن   صنعتی  دارد  اثر  خانواده  بعد  شدن  کم  در 

عده  تعداد  است.  ساختن  محدود  به  تمایل  ای 
گذرانی و  فرزندان را ناشی از بینش اقتصادی و خوش 

،  منشعرفان دانند )صادقی فسایی و  زندگی مرفه می
تئوری  73:  139۲ مبنای  بر  های  گروه د  افرا  مبادله،(. 

شخصی  نفع  خاطر  به  فقط  را  شکل  اجتماعی  شان 
محاسبهمی افراد  یعنی  درباره  دهند؛  عقالنی  گرانی 

می  هزینه  و  همکاران،  سود  و  )کالنتری  :  1389باشند 
توان بیان کرد، زمانی که  (. بر مبنای این نظریه می 86

هزینه  شوهر  و  آن  زن  منافع  از  بیشتر  را  فرزند  های 
فرصت  جمله  ازدست )از  می های  ارزیابی  کنند، رفته( 

گرایش   زندگی،  طول  در  زیاد  هزینه  تقبل  خاطر  به 
داشت. خواهند  شدن  فرزنددار  به  نظر    کمتری  از 

نظر   در  بادوام  کاالی مصرفی  عنوان  به  فرزندان  بکر، 
می رویکرد  نشوگرفته  دارند.  منفعت  زمان  طی  که  د 

ب  والدین  هزینه  و  درآمد  بر  باروری  از  رای  اقتصادی 
کیفیت   و  شمار  رویکرد  این  دارد.  تأکید  آوردن  فرزند 

  و  دهدمی  قرار تأثیر تحت را  فرزندان دلخواه زوجین
  رفته ازدست   هایفرصت   تربیت،  و  رشد  هزینه  بر

  بکر )  دارد   تأکید   خانواده  درآمد  سطح   و (  زنان  اشتغال )
ثوابی،    69:  1986،  بارو  و و  راد  از  نقل    (. 1394به 

آلن  )  2چنانچه  همکاران  به  ۲008و  خود  مطالعه  در   )
درآمد   سطح  و  زندگی  مکان  که  رسیدند  نتیجه  این 
همچنین   دارد.  باروری  سطح  با  معناداری  ارتباط 

( در مطالعه خود به این نتیجه رسید ۲014)  3برانسون 

3 Bronson 
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هزینه   که بودن  زندگی  باال  مخارج  و  فرزند  از  های 
فرزندآوری  نگرانی  برای  زنان  استرلین  .  استهای 

عقیده دارد، بدتر شدن شانس کاری جوانان به علت  
پایین  برای  درآمد  مهاجرت  رفتن  باال  و  بیکاری  تر، 

انداختن   عقب  به  ازدواج،  در  تأخیر  شغل،  یافتن 
و  بچه  زن  کار  نیروی  مشارکت  افزایش  شدن،  دار 

می  باروری  کاهش  باعث  طالق  )بیلین  افزایش  شود 
(. از نظر بونگارت به موازات توسعه، 8:  ۲010،  1گسلی 

ازدواج افزایش می  در اولین  یابد. نتیجه  متوسط سن 
جنسی،   وصلت  در  زنان  درصد  کاهش  تغییر  این 

باروری می  رفتار  در  به تغییرات  همچنین  منجر  شود. 
نگرش  وی  عقیده  به به  نسبت  ایده ها  آل اندازه 

ی ممکن است باروری را تحت  خانواده و ترجیح جنس
)حسینی،   دهد  قرار  طبق    (. 83- 117:  1390تأثیر 

و   جنسیتی  برابری  مک نظریه  عقیده  در  به  دونالد 
درحال  جنسیتی  کشورهای  برابری  زنان  که  توسعه 

می  کسب  و  بیشتری  تحصیالت  واسطه  به  و  کنند 
تجربه   بیشتر  را  اجتماعی  عرصه  شغل،  کسب 

ال تحقق انتظارات و آمال تبع آن به دنبکنند و به می
می  خود  فردی  آرزوهای  خود  و  باروری  از  روند، 

در  می که  فرزندان  پرورش  و  فرزندآوری  چون  کاهند 
است   شده  تلقی  زن  اصلی  وظیفه  سنتی،  جامعه 
است   زنان  فردی  اهداف  و  آرزوها  به  دستیابی  مانع 

. نتایج  (1394به نقل از راد و ثوابی،    ۲000دونالد،  )مک
(،  9۲00همکاران )  و  2(، کرتزر ۲014برانسون ) مطالعات  

( شیری  و  که  1388بیداریان  است  آن  از  حاکی   )
می  وی  از  را  فرزندآوری  فرصت  زن  و  اشتغال  گیرد 

باروری   کاهش  دالیل  از  همسر  تحصیالت  و  اشتغال 
می  اجتماعی،  محسوب  ارتقا  تئوری  به  توجه  با  شود. 

حاصل  ترقی  و  پیشرفت  به  توجه  با  به شدخانواده  ه 
می  پیشرفت  فرزندآوری  مانع  را  فرزند  اگر  و  اندیشد 

کنترل خانواده  مختلف  طرق  به  را  آن  بداند  خود  ی 
)رشیدی،می و    4:  1379کند  چمنی  از  نقل  به 

جف 1395همکاران،   اکرت  استیر  3(.  در  ۲009)  4و   )
تأثیر   باروری  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  تحقیق 
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دارد اما اشتغال زنان    منفی بر روی فعالیت کاری زنان
 تأثیر بر روی تصمیم زنان برای فرزند اضافی ندارد. 

هر اجتماعی  پذیرش  تئوری   براي فرد در 
دوستان،  نظرات به عملي هر انجام در گيريتصميم

 زيادي توجه جامعه یطورکل به  و  والدين ها،گروه
ا  خاص كنش انجام در فرد اگر و دهدمي  نشان  مثال

آوری  خبردار آن باالي اجتماعي پذيرشاز   فرزند 
داد،   خواهد در تن آن به يا ناخواسته خواسته باشد،

و   نيز امر اين عكس بناب  )راکعی  است  صادق 
سیمون 1389همکاران،   و  یی  پژوهش  ۲010)  ٥(.  در   )

زنان   اجتماعی  شبکه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود 
همسر   و  مادر  دوستان،  منبع  استشامل  افراد  این   .

باروری   خصوص  در  غلط  بارورهای  و  شایعات  اصلی 
دریافت  اطالعات  و  مستقیمی  بوده  اثر  آنان،  از  شده 

کنندگان داشته است.  بر تصمیمات باروری مشارکت 
دیگر   مرتبط  پایگاه  عامل  باروری،  به  گرایش  در 

های مختلفی قابل  اجتماعی است که از طریق تئوری 
تفاوت  به  پایگاه  گیدنز  نظر  از  است.  های  تفسیر 

اعتبار  گروه   میان یا  احترام  نظر  از  اجتماعی  های 
برای آن  دیگران  که  قائل می اجتماعی  شوند اطالق  ها 

تقسیمات  می از  اغلب  پایگاهی  تمایزات  گردد. 
داشتن  طبقه وی  نظر  از  همچنین  است.  مستقل  ای 

ا پایگاه واالیی  کند نصیب شخص می   درآمد باال معموال
والدین  ۲۲6:  1387)گیدنز،   بکر  نظر  از   .)

آن کرده تحصیل شغلی  رتبه  که  هزینه  ای  و  باال  ها 
به  فرصت  که  والدینی  نیز  و  است  زیاد  نیز  هایشان 

تری ن دلیل برخورداری از درآمد بیشتر، دسترسی آسا
فرزندان   خواستار  دارند،  باروری  کنترل  ابزارهای  به 

کم  والدین  ا  متقابال و  هستند  دارای کمتری  درآمد، 
روش  به  دسترسی  امکان  فاقد  و  پایین  های  مشاغل 

خواهند   بیشتری  فرزندان  عمل  در  باروری،  کنترل 
و   )منصوریان  (.  134:  1385،  نویسخوشداشت 

رمایه اجتماعی  س  ،عامل دیگر سرمایه اجتماعی است
بالقوه مجموعه  یا  موجود  منابع  از  به  ای  که  است  ای 

4 Stier 
5 Yee & Simon 
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نهادینه   بیش  یا  کم  روابط  از  پایداری  شبکه  مالکیت 
را   یکدیگر  که  افرادی  دارد،  بستگی  افراد  شده 

می می یکدیگر  مدیون  را  خود  و  به  شناسند  دانند؛ 
یک گروه به عنوان مجموعه   به  با تعلق  عبارت دیگر، 

ن که  حیطهعامالنی  صاحب  فقط  مشترک  ه  های 
به   سودمند  و  پایدار  پیوندهای  با  بلکه  هستند، 

وابسته و  یکدیگر  )شویره  بر  99:  1385،  فونتناند   .)
شود سرمایه اجتماعی داللت  این اساس مالحظه می 

دارایی  می بر  جمعی  تسهیل  های  را  کنش  که  کند 
یاری  می خود  اهداف  به  دستیابی  در  را  افراد  و  کنند 
می دهمی اجتماعی  سرمایه  همچون  ند.  تواند 

آن واسطه طریق  از  افراد  که  کند  عمل  چیزهای  ای  ها 
فرامی  جمعیتی  رفتارهای  مورد  در  گیرند. زیادی 

سرمایه اجتماعی نوعی منابع ارزشمند در زندگی برای  
می  وجود  به  اجتماعی    .آوردافراد  محیط  وجود  با 

ب با  رابطه  در  اجتماعی  سرمایه  نوعی  اروری  حمایتی 
می  وجود  می   طوریبه   ،آیدبه  کرد  که  عنوان  توان 

به   گرایش  حمایت  و  کمک  تبادل  روابط  وجود 
می  افزایش  را  ثوابی،    دهدفرزندآوری  و    (. 1394)راد 

برانسون ) مطالعه  نتایج  برخورداری  ۲014طبق  عدم   )
زمینه خانواده،  اعضای  حمایت  از  برای  زوجین  را  ای 

 آورد.می تأخیر در فرزندآوری فراهم 

 روش 3
در این پژوهش از روش تحلیل روایت استفاده شده  

است   روشی  روایت  تحلیل  مجموعه است.  از  که  ای 
گزیند. های خود برمی عنوان منبع داده ها را به داستان

داستان  است  این  مردم  زندگی  تجارب  از  روایتی  ها، 
آن  توسط  بهکه  یا  و  خودشان  مورد  در  واسطه ها 

ا مورد  در  می دیگران  نقل  دیگر  )مونهال فرادی  ، 1شود 
فرایند  ۲01۲ به  بتوان  تا  گردید  انتخاب  رویکرد  این   .)

بهتصمیم زوجین  زمان گیری  و  متوالی  دار  صورت 
روایت  کردن  آنالیز  با  همچنین  و  یافت  های  دست 

تصمیم روند  چگونگی  آنزوجین،  طول  گیری  در  را  ها 
 زمان آشکار کرد. 

 
1 Munhall 

دا گردآوري  در  معمول  براي  ده تکنیک  الزم  هاي 
روايي  »مصاحبه  روايت  مصاحبه  است«  2تحليل  در   .

می  خواسته  مطلع  فرد  از  سرگذشت  روايي  شود 
را که خود در آن شرکت داشته    البداههی ف موضوعي 

کند موضوع   روايت  داستان    نظرمورد  و  قالب  در  را 
آن  اوستهیپهمبه انتهاي  به  تا  ابتدا  از  رويدادها  از  ی 

 کند.بازگو  

در شهر مشهد انجام    1399این پژوهش در سال  
یعنی زوجین مشهدی که    موردنظرهای  گرفت. نمونه

به   تمایل  مشترک،  زندگی  سال  چند  از  پس 
گیری گلوله برفی  طریق نمونه فرزندآوری نداشتند، از  

و با حداکثر تنوع از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  
مذهبی   شدندو  نمونه   انتخاب  به  گیری  و  رسیدن  تا 

از  مرحله جدید  مفاهیم  طرح  عدم  یعنی  اشباع  ی 
نهایت   در  یافت.  موردپژوهش ادامه  واحدهای  سوی 

اطمینان  مصاحبه )با  اخالقی  مالحظات  طبق  بر  ها 
ها افشا نشده و از  دادن به پاسخگویان که اسامی آن 

ساعات   همچنین  و  گردد  استفاده  مستعار  اسامی 
وقت   تعیین  با  مصاحبه  خود  انجام  توسط  قبلی 

به  مشارکت  زوجین  با  ابتدا  گردد(  تعیین  کنندگان 
آن  و  دلیل  یابند  دست  مشترک  درک  به  بتوانند  که 

مصاحبه کسب  سپس  برای  عمیق  فردی  های 
سؤاالت   با  مصاحبه  گردید.  انجام  بیشتر  اطالعات 

هدف  زمینه نخستین  به  دستیابی  برای  شد.  آغاز  ای 
تصمیم فرایند  )کشف  ز پژوهش  در  گیری  وجین 

زندگی   طول  در  فرزندآوری  در  تأخیر  خصوص 
های مختلف زندگی( سؤاالت متداولی  مشترک و دوره 

نحوه  خصوص  زندگی  در  اوایل  زوجین،  آشنایی  ی 
مشترک، چگونگی رابطه وضعیت زندگی در هر دوره  

پس  گردید.  سؤال مطرح  آن  موشکافانهاز  ای  های 
گذراندید؟    رینظ) چگونه  را  خود  عقد  اوایل  دوران  از 

زندگی وضعیت  امروز،  تا  مشترک  چگونه  زندگی  تان 
  بوده است؟ چگونه تصمیم گرفتید فرزند دار نشوید؟ 

چگونه    زندگی گذشته  به  توجه  با  را  خود  امروز 
می  شرکت   کنید؟(ارزیابی  تا  از  شد  پرسیده  کنندگان 

زمینه و  دخیل  شرایط  زوجین  تصمیم  در  که  هایی 

2 Narrative Interview 
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هدف دوم مطالعه را مورد  بوده آشکار گردد و بتواند 
 پوشش قرار دهد. 

مصاحبه جمع در  اطالعات  روش  دو  به  آوری ها 
ها(  گویند؟)تمکنندگان چه می که مشارکت گردید: این 

دهند که این  مثال چگونه زوجین توضیح می عنوان  به
که چگونه روایت گفته  اند؟ و دوم این تصمیم را گرفته

داستان(می کلی  رونولوژی  ک- شود؟)ساختار/خط 
ها )توصیف کاراکترها،  )چگونگی ردیف وقایع( یا پالت

 مشکل، عملیات و حل مشکل(.

روایت   تجزیه  تحلیل  مشارکت و  در  های  کنندگان 
انجام  مرحله  مرحله دو  اولین  در  است:  بر گرفته   ،

و تحلیل  ( به تجزیه  ۲006)  1مبنای روش براون و کالرک 
 پرداختیم. 2ها مضمونی مصاحبه

ساختاری  همرحل تحلیل  دوم  چارچوب    است ی  و 
والتزکی  البو  مورد 1967)  3ساختاری  قرار    (  استفاده 

فرایند   زوجین،  از  یک  هر  برای  ابتدا  در  است.  گرفته 
فرزندآوری(  تصمیم تأخیر  خصوص  )در  گیری 

 4مشخص و تحلیل شد.

صحت به از  اطمینان  این  یافته  ٥منظور  های 
چهار   قابلیت  یا    اعتبار )  اریمعپژوهش  مقبولیت، 

و تاییدپذیری(    اعتماد یا همسان بودن، قابلیت انتقال 
لینکن  و  گوبا  توجه  1994)  6پیشنهادی  مورد   )

تا   است  کرده  تالش  پژوهشگر  و  قرارگرفته 
کنندگان  هایش بازتاب تجارب حقیقی مشارکت یافته

 باشد.

 هایافته 4
یافته  ارائه  از  با  قبل  بیشتر  آشنایی  برای  تحقیق  های 

زمینهمشارکت  اطالعات  آنکنندگان  شامل: ای  ها 
زدواج، سطح درآمد در جدول زیر   سن، شغل، مدت ا

 آورده شده است:

 

 

 
1 Braun and Clarke 

برای       2 را  زیر  مراحل  وکالرک  براون  روش  مبنای  بر  پژوهشگر 
 : ها به روش آنالیز موضوعی انجام دادمصاحبهتحلیل  و تجزیه

ی با متن مصاحبه  ها: پژوهشگر به این منظور متن  آشنایی ابتدای
 های پیاده شده را چندین بار مرور کرد. مصاحبه

به پژوهشگر  اولیه:  کدهای  اولیه،ایجاد  کدهای  ایجاد   منظور 
متن مصاحبهبخش زیرخطهای مختلف  روش  را به  کردن، ها    دار 

دهای اولیه را استخراج کرد.  مایز کرده و با تمرکز بر کل متن،مت  ک
مضمون برای  مضمونجستجو  ایجاد  برای  پژوهشگر    ها ها: 

طبقه  اولیه،  های()تم در  را  اولیه  اولیه  کدهای  فرضی  های 
ی اولیه   ها()زیر مضمون  هاها را در ساب تمآوری کرده و آن جمع

 بندی نمود. دسته
مضمون پمرور  یکها:  مرحله،  این  در  تمژوهشگر  دیگر    ها بار 

تی به  ها()مضمون آمده را مرور کرده و تعلق هرکدام از کدها  دس
تم ساب  به  کل  ها()مضمون  هارا  ش موردی  اولیه  بررسی   گرفته 

یک  که به نظر میقرارداد.در این مرحله درصورتی کدی به  رسید 
دارد، تعلق  دیگر  مضمون  تغیی  جاجابه  زیر  و  نام  شده  ر 

زیرمضمون ادغام  و  قرار زیرمضمون  ر  مدنظ مشابه  های 
 گرفت.می

تم  از  هرکدام  به   ها( )مضمون  هاتعریف  پژوهشگر  دستی  آمده: 
مرحله،ن این  تم  در  به  ها()مضمون  هاام  مرور دستی  را  آمده 

ها را تعریف کرد و داستان کلی را که روایت  کرده و هرکدام از تم

بررسی  می مورد  م، کردند  مفهو هر  به  که  را  نامی  س  سپ قرارداد. 
تم  )مضمون(  زیرتم ()مضمون  هاو  ی  ها م داده  اصلی  به ی  شد، 

 شکل نهایی درآورد.
ها( و ساب  )مضمون  هاپژوهشگر تم  تهیه گزارش: در این مرحله،

مضمون  هاتم به  ها(،)زیر  فاهیم  مصاحبهدستم از  های  آمده 
 فردی و زوجی را در یک جدول قرارداد.

3 Labov & Waletzky 
زندگی بد  4 مراحل  والتزکی  و  البو  روش  برمبنای  منظور  ین 

ها، وقایع مشترک هر یک از زوجین تعیین و در هر مرحله ویژگی 
است. گردیده  آشکار  زمان  ترتیب  به  زندگی  تجربیات  هر    و  به 

تعلق عنوانی  ویژگی   دوره  بیانگر  که  مربوط  گرفته  ساختاری  های 
ر   موردنظ دوره  به    .استبه  دستیابی  برای  مرحله  آخرین  در 

خطوط مشترک   ی زوجین،گیری همهفرایند کلی حاکم بر تصمیم
و  پیدا  ودند،  ب کرده  دنبال  زندگی  ن  داستا در  افراد  که  را  مراحلی 

کلی    کردیمپیگیری   ط  خ به  ا  یابیم.ت دست  ن  ستا اساس  براین  دا
روایت در  ساختاری  د  عناصر  روایت  -آشنایی  -)درآم  -مسئله 

مسئله  -ارزیابی تانپایان  -حل  داس تمامی  بر  که  ندی(  داللت ب ا  ه
روایتمی تراک  اش نقاط  برحسب  و  شناسایی  های  کند، 

نامتعریف زوجین،  توسط  این شده  از  هرکدام  به  مختلفی  های 
 سازی شده است. ه و معادلگرفتها تعلقبخش

5 Trustworthiness (Rigor or goodness) 
6 Guba & Lincoln 
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 تحصیالت زوجین  شغل زوجین  سن زوجین  کنندگانمشارکت
 مدت زندگی مشترک زوجین 

 زن مرد زن مرد زن مرد تعداد زوجین 
 سال 6 لیسانس لیسانس دار خانه آزاد 31 34 1

 سال 8 لیسانس لیسانس دار خانه آزاد 3٥ 33 2
 سال 6 لیسانس فوق لیسانس فوق آزاد آزاد 29 33 3

 سال  ٥ پلم یدفوق دیپلم  دار خانه آزاد 27 26 4
 سال  ٥ لیسانس فوق دکترا  کارمند  آزاد 33 34 ٥

 سال 6 لیسانس لیسانس دار خانه کارمند  33 38 6
 سال  ٥ لیسانس دیپلم فوق کارمند  آزاد 30 33 7
 سال  ٥ لیسانس دکترا  کارمند  کارمند  27 31 8

 

ها، تحلیل مضمونی  نخستین شیوه برای تحلیل یافته
کالرک انجام گرفت   و  براون  روش  بود که با توجه به 

داستان  تحلیل  از  پس  از    پنجها،  و  اصلی  مضمون 
کنندگان استخراج گردید که هرکدام  روایات مشارکت 

شده از این مضامین، از دو یا سه زیرمضمون تشکیل  
زیرمضمون  و  درببودند  نیز  مفهوم  رگیرنده ها  چند  ی 

دامنه کودک  بودند.  بود:  قرار  بدین  مضامین  ی 
منصرفگران اجتماعی  شبکه  شبکه  قیمت،  کننده، 

ترجیحات   و  تنهایان  باهمان  خنثی،  اجتماعی 
که طلبی.  رفاه بحران   زمانی  و  مسائل  برای  این  ها 

می  ظاهر  آن زوجین  برای  را  باروری  به  تصمیم  ها  شد 
می  از سخت  آنها  و  طول    کرد  در  شدن  فرزنددار 

 شدند.سرد و منصرف می های زندگی دل دوره

اصلی   گرانمضمون  دو    قیمتکودک  از 
های  زیرمضمون وضعیت اقتصادی نامناسب و هزینه 

تشکیل  نشان  فرزندآوری  زوجین  روایات  بود.  شده 
نوعی در طول  طورکلی هر یک از زوجین به  داد که به 

هزینه خصوص  در  مشترکشان،  و  زندگی  زندگی  های 
دغدغههزینه فرزندآوری،  نگرانی های  و  هایی  ها 

شان شده  آوریاند که منجر به تأخیر در فرزند داشته
 است.

مشارکت  از  داشتن  برخی  عدم  دلیل  به  کنندگان 
سطح   بودن  پایین  همچنین  و  کافی  سرمایه 

اجاره خانه  درآمدشان،  خرید  توانایی  و  بودند  نشین 
به   توجه  با  و  زندگی،  نداشتند  باالی  مخارج 

در  نمی  و  دهند  ارتقاء  را  خود  زندگی  سطح  توانستند 
 آن موقعیت صاحب فرزند بشوند. 

 ساله( در این خصوص اظهار داشت:  33)م 

ی همکف  ما مستأجر بودیم، خونمون هم یک خونه » 
منطقه  65 چون  اما  بود  اجاره متری  بود  خوبی  اش  ی 

اجاره   واسه  حقوقم  نصف  ا  تقریبا بود  زیاد  ا  تقریبا
می  خرج  خونه  و  ماشین  قسط  برای  هم  بقیه  و  رفت 

  . و...  پوشاک  تا  گرفته  خوراک  و  خورد  از  خودمون 
می  کار  توش  که  سری  شرکتی  یک  خاطر  به  کردم 

مجبور شدم چند  مسائل مالی عذرمون رو خواست و  
بهمون   که  حقوقی  مقدار  یک  با  و  باشم  بیکار  ماهی 

مقدار  می یه  منم  بگردونم،  رو  زندگیمون  دادن 
چند  پس  هم  دوستام  از  یکی  پیش  و  داشتم  انداز 

به  پارهماهی  می صورت  کار  خب  وقت  ولی  کردم 
ا   اوضاع مالی زندگیمون بدجور به هم ریخته بود، اصال

پس نمی  پولی  کنشد  با  انداز  زندگیمون  و  یم 
چشم صرفه خرجا  یکسری  از  و  کردن  پوشی  جویی 

 «گذشت.سختی می کردن و به 

می  احساس  که  بودند  زوجینی  اگر  ازجمله  کردند 
فرزندشان  بچه  مخارج  تأمین  مشکل  با  شوند  دار 

ساله( در این خصوص اظهار    ۲6ف  شوند. )مواجه می 
 کرد: 

می » بهم  بچهشوهرم  اگه   ... دیگگفت  ه  دارشیم 
واسش   خشک  شیر  و  پوشک  حتی  بتونیم  نکنم  فکر 
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دیگه  خرجای  به  برسه  چه  و  بخریم  دکتر  مثه  ش 
 « لباس و ... .

هزینه   به  توجه  با  نیز  زوجین  بچه  برخی  باالی  ی 
بچه،   برای  امکانات  بهترین  کردن  فراهم  به  میل  و 

شان برسند  آل منتظر بودند که به وضعیت مالی ایده 
بابت   این  از  خیالشان  موقعیت  و  در  و  شود  راحت 

 آوری بگیرند.مناسب تصمیم به فرزند 

 ساله( در این مورد بیان کرد که:  31ب )

روزی    میدانستیم...» یه  باشه  بنا  اگه  که 
دیگه  بچه  آخه  باشه.  تضمین  آیندش  باید  دارشیم 

بچه   خوراک  و  لباس  فقط  که  شده  جوری  هم  اآلن 
می  هزینه  از کلی  حتی  بیشبزرگ   خواد  هم  و  ترها  تر 

بچه   مخارج  پس  از  بتونیم  باید  شوهرم  قول  به 
مثل که  همسرم  ا  مخصوصا پدرها  همه   بربیایم  ی 

 «دوست داره همه چیز واسه بچش فراهم کنه... .

مشارکت همه بهی  امکانات  کنندگان  و  شرایط  نوعی 
هزینهفعلی و  نیازها  همچنین  و  به  شان  مربوط  های 

اند  و تصمیم گرفته  اندفرزند را مورد ارزیابی قرار داده
باروری  عبارتی  که  به  بیندازند.  تعویق  به  را  شان 

هزینه   فرزندان،  منفعت  فرزند  داشتن  برای  زوجین 
به  و  اقتصادی فرزندان  وضعیت  مورد  طورکلی  را  شان 

 دادند. بررسی قرار می 

، دومین مضمون اصلی  کنندهشبکه اجتماعی منصرف 
دیگران مهم  مستخرج از روایات بود. این مضمون به  

درمجموع   و  همکاران  دوستان،  خانواده،  شامل: 
زوجین اشاره می  به اشکال مختلف  اطرافیان  که  کند 

شده فرزندمنجر  از  زوجین  شوند.  اند،  منصرف  آوری 
گیرد: یادگیری  ی در برم این مضمون دو زیرمضمون را 

 حمایت اجتماعی. اجتماعی و عدم 

است که  های مهمی یادگیری اجتماعی یکی از راه 
تصمیممی بر  زندگی  طول  در  زوجین  تواند  گیری 

از   قبل  سنین  از  اجتماعی  یادگیری  باشد.  تأثیرگذار 
می  شروع  در ازدواج  و  ادامه    شود  عمر  دوران  تمام 

 یابد. می

روایات زوجین حاکی از آن بود که یادگیری از دو   
آن  بود  توانسته  زوجین،  زندگی  طول  در  را طریق  ها 

فرزند  داشتن  تعویق    از  به  را  آن  و  کرده  منصرف 
اعضای   رفتار  و  تجربیات  مستقیم  مشاهده  بیاندازد: 

فرزند با  مرتبط  اجتماعی  الگو شبکه  و  از  آوری  گیری 
های کالمی دیگران  مهم  ها و همچنین از طریق پیام آن

 نظیر دریافت آموزش و توصیه.

مشارکت   از  خود  برخی  اطراف  در  کنندگان 
کرد مشاهده  را  زندگی کسانی  که  بودند  بدون  ه  شان 

بی  می بچه  راحت  خیال  با  و  این  دغدغه  و  گذشت 
شکل  به  و  منجر  لزوم  که  بود  شده  تفکری  گیری 

 اجباری در خصوص فرزنددار شدن نبینند.

 چنین اظهار کرد: ساله( این  37)س   

موقع » نمی اون  لزومی  ا  واقعا باید  ها  که  ا دیدم    حتما
)هرچند  بچه  همی  اآلندارشیم  اگر هم  و  نطوره( 
نمی بچه  می دار  پدر  مادر  دیرتر  یکم  یا  شدیم  شدیم 

از   خیلی  اطرافیانم  تو  نمیومد.  زمین  به  آسمون 
می خانواده  رو  چقدم  ها  و  ندارن  بچه  که  دیدم 

بودن   خودم  همکارای  از  تا  چند  ا  مثال راحته  خیالشون 
نمی  یا  بچهکه  کافی  خواستن  رو  بچه  یک  یا  شن  دار 

هممی چقدر  و  بهتر    دونن  روز  به  روز  زندگیشون 
 «شه و آرامش دارن... .می

مشارکت  از  که  تعدادی  کردند  بیان  ن  کنندگا
زندگی   وقایع  رفتار  از  آنان  خود  مشاهدات 
فرزندآوری،   مناسب  زمان  خصوص  در  اطرافیانشان 

گیری اعتقادات آنان  از دوران کودکی به بعد، در شکل
آوری  فرزند   در این زمینه و تصمیمات مربوط به تأخیر

و  است  داشته  نقش  در  آن   ان یاطرافچون    آنان  ها 
زندگی  از  سختی  و  بد  شدند،  شرایط  فرزنددار  شان 

برای   زوجین  این  که  است  گشته  منجر  تجربه  این 
 دار شدن تصمیم عاقالنه بگیرند. فرزند

 ساله( در این خصوص گفت:  ۲9)ع  

شاغل  عمه» و  داشت  بچه  چهارتا  خودش  من  ی 
هام  وقتی یادم میاد و بچه بودم، پسر عمههم بود از  

دخترعمه  بودن،و  ما  سال  و  سن  هم  که    هر   هام 
مراقبت   ازشون  و  بود  کرده  بزرگ  یکی  کدومشونو 
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بچه می که  االنم  و  انگار    کرد  کال  شدن،  بزرگ  هاش 
عمه به  هم  متعلق  شاکی  گاهی  تازه  و  نیستن  ام 

منم   خب  کرده.  کار  مامانمون  چرا  که  هستن 
 م مثه عمم باشم ... ." خواستمی

زیرمضمون عدم  دیگر  از  اجتماعی  های  حمایت 
اجتماعی  دهنده تشکیل شبکه  اصلی  مضمون  ی 

شرکت منصرف که  بود  در  کننده  کنندگان 
کردند که  عنوان عاملی یاد می هایشان از آن به روایت 

فرزند  تأخیر  برخی  آوری در  است.  داشته  نقش  شان 
شرکت  خانواز  جانب  از  و  اده کنندگان  آشنایان  ها، 

نمی  قرار  حمایت  مورد  این  دوستانشان  که  گرفتند 
به عدم  یا  بهحمایت  یا  و  مادی  عاطفی  صورت  صورت 

می  نشان  را  عدم خود  دیگر  شکل  برای  داد.  حمایت 
می  رخ  شاغل  بدین زنان  سوی  داد  از  زنان  که  صورت 

ازنظر   الزمه  حمایت  از  کارشان  محل  در  و  کارفرما 
 ن مرخصی و ... محروم بودند. کاری، گرفتساعت 

به    35)پ   بود،  در حال ادامه تحصیل  که  ساله( 
خانواده  سوی  دوری  از  عاطفی  حمایت  فقدان  و  اش 

خانواده آن همچنین  و  و  ها  کرد  اشاره  شوهرش  ی 
 گفت:

دار شیم به خاطر  شد بچهمدت تحصیلم نمی   تو»
بچهاین  اگه  و  نبودم  خودم  شهر  توو  من  دار  که 

م کی  می ی میشدم  و  بزرگ  خواست  رو  بچه  تونست 
خانواده  نمی کنه  و  نبودن  نزدیک  مدام  ام  تونستن 

یک   خواهرام  از  کدوم  هر  کنن  کمکم  و  باشن  پیشم 
و   پادرد  که  مامانمم  داشتن.  دردسری  و  مشکل 

نمی  و  داشت  شدید  پیشم  کمردرد  بیاد  تونست 
خانواده  رو  بمونه.  خودشون  مشکالت  هم  شوهرم  ی 

بچه  اگه  و  می داشتن  نمی دار  روز  شدیم  هر  تونستن 
 « پیش من باشن.

که   بود  مفهومی  کار،  در  الزم  حمایت  فقدان 
می  بیان  شاغل  زنان  زنان،  توسط  این  ساعت  شد. 

شرایط کار به  نسبت  کارفرما  درک  عدم  و  باال  شان ی 
می  عاملی  آن را  که  این دانستند  از  را  بخواهند  ها  که 

میفرزند منصرف  شوند،  همچندار  اگر  کرد.  ین 
پس   و  زایمان  مرخصی  ممکن  بخواهند  بگیرند  آن  از 

از   تضمینی  هیچ  و  بدهند  دست  از  را  خود  کار  است 
 وجود نداشت. شانیبرا این نظر 

ی نامشخص  ساعت کارساله( در خصوص    30)م   
سوی   از  شرایط  این  درک  عدم  همچنین  و  زیاد  و 

 کارفرما اظهار داشت: 

کاریم  » ساعت  و  کاریم  ا    تووضعیت  تقریبا هتل 
ممکن   هفته  یه  نداشت  خاصی  نظم  و  بود  نامعلوم 
تا   عصر  هم  موقعی  یه  هتل  برم  عصر  تا  صبح  بود 
و   روز  یه  کال  که  اومده  پیش  اوقاتم  بعضی  شب. 

... این وضعیت  رفتمی نمنصفی تو هتل بودم و خونه  
م  باعث شده بود که من نتونم به بچه داشتن فکر کن

می  حقوقمو  و  کار  قید  باید  صورت  این  در  زدم  چون 
نمی   صاحب   .... درک  رو  چیزا  این  فقط  کارمم  و  کرد 

 «به فکر پیشرفت هتل بود.

خنثی اجتماعی  اصلی    شبکه  مضمون  سومین 
استخراج شده از روایات بود. این مضمون به دیگران  
مهمی اشاره دارد که در تأخیر فرزندآروی زوجین هیچ  

نداش دخالت  ته نقشی  یا  افراد  این  که  معنا  بدین  اند 
نمی  نشان  زوجین  تصمیم  به  اگر  واکنشی  یا  و  دادند 

می  ابالغ  را  خود  نظر  یا  و  دلیل  توصیه  به  کردند، 
زوجین،  غ نظر  با  نبودن  همسو  یا  و  بودن  یرمنطقی 

نمی موردپذ  واقع  و  یرش  زوجین  یانببهشد  بر  دیگر 
نمی  زیرمضمون تأثیری  های  گذاشت. 

عدم  دهنده لتشکی از:  بودند  عبارت  مضمون  این  ی 
 فشار اجتماعی و عدم پاسخ به فشار اجتماعی.

ی مفاهیم عدم اصرار  یرندهدربرگعدم فشار اجتماعی  
برای فرزند  بود.  خانواده  و عدم سرزنش دیگران  آوری 

اجتماعی  شبکه  اعضای  که  بودند  در  زوجینی  شان 
ها ز آن دار شدن و زمان آن هیچ سؤالی اخصوص بچه 

 کردند. شان دخالتی نمی پرسیدند و در تصمیم نمی 

مشترکش    5که    ساله(  ۲7)ی    زندگی  از  سال 
 باره اظهار داشت:گذشت دراین می

وقت در خصوص بچه  های من و حسام هیچخانواده »
کردند و  زدند و تو کار ما دخالت نمی به ما حرفی نمی 

نمی  ازمون  کی میحتی  بچه پرسیدن  ین؟ دارشخواین 
نمی  قرار  فشار  تحت  مارو  و  و  صحبت  اگه  و  دادن 
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یک   حد  در  که  بود  دوستامون  طرف  از  بود  حرفی 
 ...«نصیحت بود نه بیشتر

 کرد:   ( اظهارساله 31)ب 

خانواده » به ...  اینهامون  بزنن  جای  حرف  تا  چهار  که 
و ازمون بخوان بچه بیاریم کلی هم خیالمون رو راحت  

و   بودن  ا کرده  تیکه   اصال خبری  از  بدگویی  و  گویی 
 « نبود.

مشارکت  از  برخی  مقابل  که  در  بودند  کنندگان 
می  دریافت  را  اجتماعی  نظریات  فشارهای  اما  کردند 

و   غیرمنطقی  را  اجتماعی  شبکه  تجربیات  و 
آن   قبول غیرقابل و  نموده  یا  ارزیابی  تأثیر  فاقد  را  ها 

فرزند برنامه  تغییر  در  ناچیزی  تأثیر  آوری  دارای 
 کردند.ی می اب یخودارز 

مشارکت ساله  33)ح   از  یکی  که  (  بود  کنندگانی 
و  تحت  گوشه  از  و  داشت  قرار  اطرافیان  زیاد  فشار 

حرف  سوی  کنار  از  همسرش  به  نسبت  را  هایی 
با اما  بود  شنیده  تصمیم  اینخانواده  روی  بر  وجود 

دار شدن نداشت.  کرد و قصد فرزندخود پافشاری می 
 وی گفت: 

هامون حرف نشنیدم.  تو این مدت کم از دور و بری»
می  حرف  باهام  بچه  مورد  در  نصیحتم  همش  و  زدن 

های اول شروع  کردن. زن برادرم که از همون سال می
دار  کرده بود به نصیحت کردن و اونقدر واسش بچه 

پر   رو  مامانم  حتی  که  بود  مهم  مهرانگیز  و  من  شدن 
کنه.  صحبت  مهرانگیز  و  من  با  بیاد  که  بود  کرده 
حرفشون این بود که شما بیارین خدا خودش برکتشو  
روزیش   و  رزق  آورده  بچه  کی  هر  میده،  زندگیتون  به 

بچه  اگه  شده،  اون  زیاد  سری  صدقه  از  خدا  دارشین 
 « بچه شاید زندگیتون رو عوض کرد.

بود که به زوجینی اشاره    باهمان تنها مضمون چهارم  
شان با یکدیگر  های مختلف زندگی کند که در دوره یم

نداشته کوتاه تفاهم  در  یا  تفاهم  عدم  این  و  مدت اند 
داشته   ادامه  طوالنی  مدت  برای  یا  و  است  شده  حل 

فاصله  موجب  و  شده  است  یکدیگر  از  زوجین  ی 
تشکیل زیرمضمون  دو  مضمون  دهنده است.  این  ی 

و    اندعبارت همسر  صالحیت  از  اطمینان  عدم  از: 
 گیری ذهنی متفاوت زوجین در خصوص فرزند. جهت 

عدم اطمینان از صالحیت همسر زیرمضمونی بود که  
کرد یا زوجین به شناخت طرف مقابل دست  بیان می 

و   صالحیت  فاقد  را  خود  همسر  یا  و  بودند  نیافته 
ادام برای  الزم  منش  و  فرزنددار  اخالق  و  زندگی  ه 

 دیدند. شدن می 

بودن   کوتاه  دلیل  به  که  بودند  زوجین  از  برخی 
دوران عقدشان و ازدواج سنتی، به شناخت کافی در  

خواستند بدون  مورد همسرشان نرسیده بودند و نمی 
فرزند  به  اقدام  همسرشان  از  کافی  آوری  شناخت 

 کنند.شان را محکم ی زندگی نوعی پایه کنند و به 

 ساله( گفت: 34در این خصوص )س 

ماه تو عقد بودیم و تو این    8من و همسرم فقط  »
نمی  کم  از  مدت  خیلی  و  بشناسیم  همو  ا  کامال شد 

خواستیم زمان بگذره اخالقیات هم آشنا نبودیم و می 
قبل   بدونیم  هم  خوی  و  خلق  به  راجع  رو  چیز  همه  و 

 «دار شیم.که بچه از این 

مش  ۲6)ف   از  که  ارکت ساله(  بود  کنندگانی 
را  بچه  همسر  از  اطمینان  و  شناخت  بدون  شدن  دار 

می  فرزند  زندگی  بدبختی  این  معادل  در  و  دانست 
 خصوص گفت: 

می    ... درجهمن  به  در  خواستم  شناخت  از  ای 
مورد شوهرم برسم، ببینم آیا میتونه مرد خوب و بعد  

نمی  اگه  و  نه  یا  باشه  خوبی  پدر  آوردن  هم  با  تونه 
 ه، یکی دیگه رو هم بدبخت نکنم."بچ

به   تنها  زوجین  صالحیت  از  اطمینان  عدم  البته 
مربوط  مسئله یکدیگر  از  کافی  شناخت  عدم  ی 

سر  نمی  بر  یکدیگر  با  که  بودند  زوجینی  بلکه  شد، 
داشتند که در اکثر   زیادی  مسائل مختلف، اختالفات 

و   دعواها  به  منجر  کوتاه هابحث موارد  یا  ی  مدت 
فرزند ی مبلندمدت   تأخیر  درنتیجه  رقم  شد،  را  آوری 

 زد. یم

تعدادی از زوجین بودند که به دالیل مختلف ازجمله  
متفاوت بودن عقاید    همعدم درک و شناخت کافی از  
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ای  گونهو... باهم اختالفات بسیار شدیدی داشتند به 
بحث  و  دعوا  این  به  ی طوالن های  که  منجر  مدت، 

شده  فاصله یکدیگر  از  زوجین  تعویق  ی  نهایت  در  و 
 آوری را رقم زده بود. فرزند

)پ    33)م    و  ازجمله    35ساله(  ساله( 
داشتن  مشارکت  تعلق  خاطر  به  که  بودند  کنندگانی 

داشتن   و  متفاوت  شهرهای  مخالف،  هافرهنگ به  ی 
و   تضاد  این  که  بودند  شده  یکدیگر  با  تضاد  دچار 

آن  که  بود  شده  باعث  حتی  شدید،  به  اختالف  ها 
 و طالق نیز فکر کنند. جدایی 

 ساله( در این مورد گفت: 33)م 

زندگیمون    »تو اول  ا سال  فکر    اصال بچه  به 
که  نمی  داشتیم  مشکالت  خودمون  انقد  چون  کردیم 

نمی  بچه  واسه  بچه  جا  مورد  در  همسرم  با  و  موند 
چندین بار حرف زدیم و تصمیم قطعی رو گرفتیم که  

ثبات   زندگیمون  و  نشناختیم  همدیگرو  و  تا  عاطفی 
بچه  نگرفته،  ا  روحی  واقعا چون  نشیم.  دار 

کم  می اختالفاتمونم  دردسرساز  داشت  و  کم  شد 
 « بار هم حرف از جدایی و طالق به میون اومد... .یک 

خصوص   در  زوجین  تمایالت  بین  موارد  برخی  در 
وجود داشت. در چنین    نظراختالف آوری،  زمان فرزند

به   نسبت  افراد  واکنش  همسر  هخواستوضعیتی،  ی 
این  در  بود.  متفاوت  اکثر  بسیار  موارد  گونه 

دالیل  شرکت  درک  دنبال  به   نظراختالف کنندگان 
مذاکره   به  وی  با  آن  مورد  در  و  بودند  خود  همسر 

کنندگان اظهار داشتند که  پرداختند. این مشارکت یم
همسر  در    با  فرزند ینهزمخود  موضوعات  ی  و  آوری 

آن   با  داشتهمرتبط  طوالنی  یا  کوتاه  اند.  گفتگوهای 
و   بحث  شامل  گفتگوها  خصوص    نظرتبادل این  در 

انجام  تعامالت  موجود،  امکانات  و  با  شرایط  شده 
انگیزه  و  فرزند اطرافیان  برای  آنان  از  یک  هر  آوری  ی 

بود. در برخی موارد نیز یکی از زوجین به نظر دیگری  
نمی  و حتی  اهمیت  و  اجازهداد  دخالت  در  ی  صحبت 

 گرفت.این زمینه را نیز از او می 

برخی از زوجین اظهار داشتند که پس از مذاکره،  
نموده  قانع  را  خود  در  همسر  را  نظرشان  تا  اند 

 آوری، جلب نمایند. خصوص پیشگیری از فرزند 

 باره اظهار کرد: ساله( دراین  ۲9)ع 

شدیم و حرف از بچه  ... وقتی با شوهرم تنها می »
منمی بچه می   اومد  نمیخوام  االن  نه  شیم گفتم  دار 

هنوز   و  نمیشه  دیر  هنوز   ،... دیگه  سال  دو  یکی  بزار 
گفتم و یه جورایی  زوده و حرفای مامانمو رو بهش می 

می  بابت  قانعش  از  خیالم  سالی  چند  باید  که  کردم 
هیچ   اما  بود...  بچه  عاشق  شوهرم  باشه.  راحت  بچه 

که هرجورشده  وقت سعی نکرد که رو من فشار بیاره  
بچهبچه  داد  رضایت  و  وقت  دارشیم  تاهر  نشیم  دار 

 من بخوام.« 

مشارکت  مواردی  که  در  کردند  بیان  کنندگان 
نظر   اما  فرزندآوری،  به  داشتن  میل  باوجود 

 اند.همسرشان را بر نظر خود ترجیح داده 

 ساله( در این خصوص گفت:  33)م 

می » و  داشتم  دوست  بچه  من  خواستم خب 
شبچه  نمی دار  شوهرم  اما  نظر  م  باالخره  خواست. 

 « شوهر خیلی مهمه.

توان،   محدودیت  زندگی،  متعدد  اهداف  به  توجه  با 
مشارکت  و...  به  امکانات  بندی یت اولو کنندگان 

خود  برنامه زندگی  اولویت  ی مهای  و  پرداختند 
زندگی  اهداف  سایر  مقابل  در  را  شان، فرزندآوری 

می  مضمون  مشخص  رفکردند.  از    طلبیاه ترجیحات 
انگیزه  زیرمضمون  انگیزه  سه  زنان،  پیشرفت  ی 

لذت  و  مادی  تشکیل  پیشرفت  زوجین  شده جویی 
ای  گونهها در زندگی زوجین به است که هرکدام از آن 

تعویق  یت اولو به  منجر  نهایت  در  و  شده  بندی 
بهفرزند بودند.  گشته  برای    آوری  که  دلیل  این 

اهداف  مشارکت  به    موردنظرشان کنندگان  نسبت 
داده  ترجیح  و  داشته  برتری  در  فرزند  که  ی  مرتبه اند 

 اول به این اهداف دست یابند.

بود  انگیزه توجه  مورد  موارد  از  یکی  زنان  پیشرفت  ی 
بود.   گردیده  زوجین  فرزندآوری  تعویق  به  منجر  که 
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خانه امور  به  زنان  می درگذشته  و  داری  پرداختند 
کردند اما امروزه شرایط  ر می مردان در بیرون خانه کا

پای  ها پابه کند که زن زندگی برخی از افراد، ایجاب می 
کمک نحوی  و به  کنند  کار  باشند.  مردان  زندگی  خرج 

وقت   محدودیت  با  تحصیل،  حال  در  و  شاغل  زنان 
فرصت   وقت  کمبود  این  حتی  و  بودند  مواجه  زیادی 

از آن  را  و همسر  خانه  به امور  برسیدگی  ود  ها گرفته 
ها باعث کاهش  توان گفت اشتغال آنو درمجموع می 

 گردد. شدن می  ها به مادرمیل آن

شرکت   از  باوجود  برخی  که  بودند  هم  کنندگان 
کمبود   و  خستگی  و  کار  برای  خود  وقت  کامل  صرف 
و   تحصیلی  ارتقاء  از  نبودند  حاضر  بازهم  اما  وقت، 

فعالیت  و  چشم شغلی  خود  اجتماعی  پوشی  های 
می  ترجیح  و  فرزند نمایند  که  به  دادند  را  خود  آوری 

بیندازند فرزند ؛  تأخیر  صورت  در  خود  زیرا  بر  آوری، 
می  به  واجب  مربوط  امور  به  رسیدگی  که  دانستند 

درحالی  دهند،  قرار  اولویت  در  را  مانع  فرزند  را  آن  که 
های شغلی  رشد و ارتقاء فردی و مشارکت در فعالیت

گونه اظهار  ساله( این  ۲9. )ع دانستندو اجتماعی می 
 کرد: 

طور جدی در مورد بچه باهام  شوهرم چندبار به»
تونم، اگه  گم که نمی صحبت کرده ... اما من بهش می

نمی بچه  کنم؟  چیکار  کارمو  شیم  از  دار  کارمو  خوام 
که   زحمتایی  تمام  کنم  رها  کارمو  اگه  بدم  دست 

نمی  دیگه  و  میشه  هدر  ککشیدم  هدفایی  به  ه  تونم 
دارم برسمو موفق بشم. من دوست دارم تا جایی که  
اگه   و  باشم  بهترین  که  بکنم  خودمو  تالش  میشه 

 «تونم به این خواستم برسم.دارشیم نمی بچه 

داشت   زوجینی  به  اشاره  مادی  پیشرفت  انگیزه 
داشتند تمایل  به    که  شوند،  فرزنددار  اینکه  از  قبل 

از نظر اقتصادی دست  و مشخصی    وضعیت دلخواه 
نرسیده هدف  این  به  تا  که  بودند  معتقد  و  اند  یابند 

فرزند ازنظرشان    برای  چون  نکنند،  اقدامی  شدن  دار 
می  پیشرفت فرزند  از  خیلی  جلوی  که  تواند  هایی 

 توانند در حال حاضر داشته باشند را بگیرد. می

 ساله( اظهار کرد:  33)م 

می » شوهرم  بچه  به  یک  که  خوبه  چه  که  گفتم 
باشیم   نداشتیم... داشته  اصال  مالی  مشکل  ما  چون 

باب  می  اما ماشین  و  خونه  اول  دارم  دوست  گفت 
کنیم   اقدام  بچه  واسه  بعد  باشیم  داشته  رو  میلم 

دار شدن و ماشین  واسه شوهرم بیشتر از من، خونه 
ازش   کسی  هم  اگه  داشت.  اهمیت  داشتن  خوب 

گفت  شین؟ می دار می پرسید که ایشالله کی بچهمی
خونه   خونه  اول  فکر  به  االن  هم  اگه   ... بچه  بعد 

شاید   دیگه  نباشیم  زندگی  تو  پیشرفت  و  خریدن 
 «دار شدن ازمون گرفته شه.فرصت و موقعیت خونه 

یی زوجین زیرمضمونی بود که شامل میل  جولذت
و   کردن  تفریح  رفتن،  سفر  به  ی،  گذرانخوش زوجین 

های  ی دادن و معاشرت با گروه مهمان ی رفتن و مهمان 
تان و استفاده از دوران جوانی و... بود. برخی از  دوس

آورزوجین   سر  فرزند  بر  جدی  مانعی  را  ی 
زندگی  گذرانخوش  از  واقعی  بردن  لذت  و  ی 

بچه، می   شاندونفره  وجود  ازنظرشان  و  دانستند 
آن  پای  و  کردن  دست  تفریح  برای  را  و  ی مها  بست 

آن  از  را  می آزادی  سلب  دلیل  ها  همین  به  و  کرد 
می یم تا  به  خواستند  خود  ی خوشتوانند  تفریح  و  ها 

 بدون دردسر بچه، رسیدگی کنند. 

زندگی   اوایل  که  بودند  معتقد  زوجین  از  برخی 
زندگی   اولیه  و  جوانی  دوران  از  باید  فقط  مشترک 

هدف  یی زناشو این  و  ببرند  کافی  بهره    ان ش یبرا شان 
ی کردن و سفر رفتن  گذرانخوش تنها با تفریح کردن و  

 گشت. ی محاصل 

شوهرش    ۲9)ع   و  این   33ساله  بیان  ساله(  گونه 
 کردند که:

رفتیم  اوایل زندگی ...اکثر بعدازظهرا یا بیرون می »
خونه  خانواده یا  و  دوستا  هم  ی  گاهی  از  هر  و  هامون 

ا خوش می مهمونی می  فکر    گذروندیم و بهدادیم و کال
می این  چون  نبودیم  بیاریم  بچه  حداقل که  خواستیم 

دونفرمون   زندگی  از  تونیم  می  تا  زندگی  اول  سال 
 «استفاده کنیم و خوش باشیم 

مشارکت  از  به  برخی  رسیدن  از  پس  کنندگان 
ایده  مادی  زندگی اهداف  بردن  آل  لذت  فکر  به  شان، 
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دونفره  زندگی  را  از  بچه  وجود  و  بودند  افتاده  شان 
واقعی   مانع بردن  می لذت  آن شان  ها  دانستند، 

می  می احساس  بچه  بدون  خیال  کردند  با  توانند 
 راحت از سفر و تفریحات دیگر لذت ببرند. 

شوهرش    31)ب   و  زوجی    35ساله  نیز  ساله( 
از بعد  که  بردن    بودند  لذت  مالی،  ثبات  به  دستیابی 
 شان را هدف خود قرار داده بودند. از زندگی دونفره 

 ساله( در این مورد گفت: 35)ن 

اون » شرایطمون  می بعدازاینکه  که  خواستم جور 
کار   مدت  یه  از  بعد  که  افتادم  فکر  این  به  شد، 

خوش  بی  جوونیم  هنوز  تا  و  کنیم  تفریح  وقفه، 
 «بگذرونیم

 چنین اظهار کرد: ساله( نیز این  31)ب 

از  این  » نادر  و  من  واسه  گذشته  نیم  و  سال  یک 
ه نشده  حساب  فامیالمون  عمرمون  و  دوستا  با  مش 

می  سفر  وقتمونو  بار  )دو  میریم  مسافرت  یا  گذرونیم 
و   شمال  هم  باری  چند  و  داشتیم  کشور  از  خارج 

کنیم که همیشه  جنوب کشور رفتیم( یا کارایی رو می 
موقعیتش   و  فرصت  اما  بدیم  انجام  داشتیم  دوست 

همه  حاضر  شرایط  در  کال  نمیومد.  ی  پیش 
و خوش ریزیامون واسبرنامه بودن  گذروندنه و  ه شاد 

الزم   وقت  و  انرژی  که  زمانی  تا  که  اینه  احساسمون 
از   باید  داریم،  گذار  و  گشت  و  سفر  و  تفریح  واسه 

کنیم استفاده  دونفرمون  افسوس    زندگی  بعدا  وگرنه 
 «خوریم و همه چیزمون میشه بچه.این روزا رو می 

ها، تحلیل ساختاری بود  شیوه دوم برای تحلیل یافته
که طی دو مرحله به تحلیل ساختاری روایات زوجین  

مرحله در  شد.  تصمیمپرداخته  فرایند  اول  گیری ی 
توجه   )با  زوج  هر  برای  فرزندآوری  تأخیر  درخصوص 

های مربوط  به روند زندگی و همچنین شرایط و زمینه
قرار   تحلیل  و  بررسی  مورد  زندگی(  از  دوره  هر  به 

در دوره  گرفت.  مرحله،  از  این  یک  هر  زندگی  های 
گرفته قرار  تحلیل  مورد  و  تفکیک  روند  زوجین،  و  اند 

زندگی مشترک، در طول زمان برای هر زوج مشخص  
این   از  یک  هر  به  است.  تعلق    هادوره شده  عنوانی 

نشان  که  مسئلهدهنده گرفته  در  ی  زوجین  اصلی  ی 
دوره،    موردنظری  دوره هر  در  همچنین  هست. 

گیری تعیین شده  ها و شرایط دخیل در تصمیمینهزم
تصمیم فرایند  نیز  آخر  در  خصوص  است.  در  گیری 

تأخیر فرزندآوری برای هر یک از زوجین مورد بررسی  
 و تحلیل قرارگرفته است. 

ساختن   مشخص  با  تحلیل،  از  مرحله  آخرین  در 
عناصر ساختاری در روایات )خط کلی داستان( که بر  

داستان  و    هاتمامی  کلی  فرایند  به  دارد،  داللت 
گیری زوجین، دست یافتیم. خط کلی  مشترک تصمیم 

نشان  تصمیم دهنده داستان  کلی  فرایند  گیری  ی 
ی تأخیر فرزندآوری است.  زوجین در ارتباط با مسئله 

تصمیم  بر  حاکم  کلی  فرایند  به  دستیابی  گیری برای 
والتزکی همه و  البو  روش  طبق  بر  زوجین،  (،  1967)  ی 

)درآمدع روایات  در  ساختاری  مسئله    -آشنایی   -ناصر 
مسئله  - ارزیابی   - روایت  بر  پایان   -حل  که  بندی( 

داستان می تمامی  داللت  و  ها  گردیده  مشخص  کند، 
به توجه  روایت   با  اشتراک  تعریف نقاط  شده های 

این   از  هرکدام  به  مختلفی  عناوین  زوجین،  توسط 
 گرفته است.ها تعلق  بخش 
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 در خصوص فرزندآوری   ن ی زوج   گیری تصمیم   ند ی فرا   گیری شکل   مراحل   1  جدول 

 عناصر ساختاری روایت  گیری زوجین فرایند تصمیم
ی تأخیر فرزندآور ین از  بدون فرزند روایت زوج  چکیده روایت: زندگی 

ی و تعامل زوجین گیری فرایند  شکل  آشنایی: شناخت و تعامل  شناخت، آگاه
سأله فرزندآوریبروز دوره و م ت: بحران های بحران   کننده فرزندآوری های منصرفمسئله روای

ن سبت به فرزندآوری در مواجهه با بحرا ین ن دیدکننده بحران  ارزیابی واکنش زوج  ارزیابی: فرزندآوری تش
ین برای مقابله با  رانراهبرد زوج ئله: فرزند نیاوردن  بح  حل مس

 بندی: موجه ساختن راهبرد انتخابی پایان  تفسیر و تحلیل زوجین از راهبرد انتخابی 
 

 های زیر است: خط کلی داستان شامل بخش 

بخش درآمد روایت یا زندگی بدون فرزند به   •
 ی داستان زوجین اشاره دارد. خالصه

روایت که معادل دوران  ی آشنایی  در مرحله  •
گذاشته   تعامل  و  زوج  شناخت  است،  شده 

اخالقیات   از  بیشتر  درک  و  شناخت  برای 
 اند.یکدیگر، به تعامل پرداخته 

روایت  • مسئله  بحران   بخش  را  آن  های  که 
نهادیم،  کنندهمنصرف نام  فرزندآوری  ی 

دوره در  راویان  اینکه  به  دارد  های  اشاره 
زندگی  با  مختلف  روبرو  شان  بحرانی  شرایط 

مسألهمی مسائل،  این  کنار  در  و  ی  شوند 
 گردد. ای مطرح می گونهفرزندآوری نیز به 

می  • نشان  روایت  ارزیابی  که  بخش  دهد 
دوره  در  راویان  بحرانی  چگونه  های 

نگاه  پیش  فرزندآوری  موضوع  به  آمده، 
می می قرار  ارزیابی  مورد  را  آن  و  دهند.  کنند 

را فرزندآوری  ی  تشدیدکننده  زوجین، 
زندگی بحران  و معتقد  شان می های  دانستند 

به   مشکلی  شدن،  فرزنددار  با  بودند 
داشتن    مشکالتشان  یا  و  شد  خواهد  اضافه 

پیشرفت راه  سر  بر  مانعی  ایجاد  فرزند  شان 
 خواهد کرد. 

نیاوردن   • فرزند  که  مسئله  حل  بخش  در 
زوج نام  است،  شده  به  گذاری  توجه  با  ها 

شرایط  آن در  و  که  داشتند  قرار  بحرانی 

تشدیدکننده را  بحران فرزندآوری  ها  ی 
می می تصمیم  فرزنددار  دانستند،  که  گیرند 

 نشوند. 

زوج پایان  • بخش  این  در  داستان:  ها  بندی 
ا به گذشته   و امروز خود    گشتندی بازممعموال

سپری  مراحل  به  توجه  با  ارزیابی  را  شده، 
ی  کردند و اکثر زوجین از تصمیم خود مبنمی

یک   را  آن  و  بودند  راضی  نشدن  فرزنددار  بر 
 دانستند.تصمیم عاقالنه می 

 گیریبحث و نتیجه 5
  تحلیل  کیفی  یشیوه  از  استفاده   با  پژوهش  این  در

  تأخیر   خصوص   در  زوجین  گیریتصمیم  فرایند   روایت، 
  روایات   تحلیل.  گرفت  قرار   بررسی  مورد  فرزندآوری

  شانزندگی   طول   در  مطالعه  مورد  زوجین:  داد نشان
  که   اندشده   روبرو  خاصی   هایموضوع   و   مشکالت  با

  مورد   نیز  را   فرزندآوری  مسأله  آن،  با  مواجهه  در
  را   فرزند   داشتن   که یی ازآنجا  و   دادند می   قرار   ارزیابی 

 گرفتند می   تصمیم  دانستند،می   اشتباه   شرایط  آن   در 
 . نشوند دار فرزند

  و   نقش  بیانگر  مطالعه،  مورد   زوجین  روایات 
 گیری تصمیم   فرایند  در«  اقتصادی  وضعیت »  اهمیت

  حاکی   نیز(  ۲008)  همکاران  و  آلن  مطالعه.  بود  هاآن
 گیریتصمیم  روی  بر  اقتصادی  وضعیت  اهمیت   از

  از   برخی  نامناسب،  اقتصادی  وضعیت.  بود  افراد
  یافته   این .  کردمی   منصرف  فرزند   داشتن از  را  زوجین

  مقابل   در.  بود(  ۲014)  برانسون  مطالعه  با  همسو
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 گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن فرایند تصمیم. محسن نوغانی دخت بهمنی

  اما  داشتند   خوبی   مالی شرایط   که   بودند   نیز زوجینی
  و   تمایالت  آمدن   وجود  به  منجر  موضوع   این

 را  شانفرزندآوری   و  شده  هاآن   در  دیگری  هایانگیزه
) خلیلی .  بود  انداخته  تعویق   به   راکعی   و (  1389نژاد 

  مشابه   نتیجه  به   خود  یمطالعه  در  نیز(  1389بناب )
 . رسیدند

  اهمیت   مطالعه،  این   های یافته  دیگر   از
  برآورد .  بود  زوجین  برای«  فرزندآوری  هایهزینه»

 شدمی   سبب  زوجین  توسط  فرزند  هایهزینه  باالی
.  باشند  داشته  تردید   فرزندآوری  به   نسبت   ها آن   که

  مفهوم   بر  یدییتأ  لیبنشتاین  اقتصادی  نظریه
  وی .  است  حاضر  مطالعه  در «  فرزندآوری  هایهزینه»

  بیان   و   گیردمی   نظر   در   را  منفعت   و   هزینه   مسئله
  فرزند   داشتن  که  کنندمی   محاسبه  والدین  که  کندمی

  بر .  باشد  داشته  تواندمی   منفعت   یا   و   هزینه  چقدر
  قرار   مدنظر  را   یافته  این   توان می   مبادله  نظریه  مبنای

  شوهر   و  زن  که  زمانی   نظریه،  این  طبق.  داد
  ارزیابی   آن   منافع   از   بیشتر   را   فرزند   های هزینه

  زندگی،   طول   در   زیاد   هزینه  تقبل   خاطر  به   کنند،می
 . داشت خواهند شدن فرزنددار  به کمتری  گرایش 

 مصاحبه،  از  حاصل  هاییافته  اساس  بر
  شبکه   منفی   نظرات  و   اعتقادات   تجربیات،»

 زوجین  گیریتصمیم  در   فرزند،  درباره«  اجتماعی
  کرده   منصرف  فرزندآوری  از  را  هاآن   و  بوده   دخیل

  اجتماعی   پذیرش   نظریه  بر   ی دییتأ  یافته   این .  است
اساس  است بر    برای  فرد هر  نظریه  این . 

  دوستان،  نظرات به عملی هر انجام  در گیریتصمیم
 زيادی توجه جامعه طورکلیبه  و والدين  ها،گروه

  نیز(  ۲010)  سیمون  و  یی   مطالعه.  دهدمی   نشان
 .کندمی  تائید را حاضر  پژوهش ییافته

  از «  اجتماعی  فشار  عدم »  مفهوم  مطالعه  این  در
  در  که گردید   مطرح   کنندگانمشارکت   از   برخی  سوی

  در   مفهوم   این .  بود  دخیل  ها آن  گیریتصمیم   فرایند
  اجتماعی   فشار   عدم.  نداشت  وجود   قبلی  مطالعات

  در   زوجین  که   بود   معنا  بدین  حاضر  یمطالعه  در
  و   ها خانواده   والدین،   سوی   از   شان،زندگی   طول 

  قرار   فشار   تحت  فرزندآوری  برایدوستانشان  

  خصوص   در  شاناجتماعی   یشبکه  و  گرفتندنمی 
  در   و   دادندنمی   نظری  هاآن   به  شدن  فرزنددار

  پذیرش   تئوری.  کردندنمی   دخالت  شانزندگی
  تئوری   این   طبق.  کندمی   د یتائ  را   یافته  این   اجتماعی 

 به عملي هر انجام در گيريتصميم  براي فرد هر
 جامعه كلي  طوبه و والدين ها،گروه   دوستان، نظرات

 كنش انجام در فرد اگر و دهدمي  نشان زيادي توجه
ا  خاص آوری مثال  آن باالي اجتماعي پذيرش  از  فرزند 

 در تن آن به ناخواسته  يا خواسته باشد، خبردار
 . است صادق  نيز امر اين عكس داد؛ خواهد

  زنان   تی حماعدم  مطالعه،  این  هاییافته   دیگر  از
  از   زوجین   برخورداری   عدم  همچنین   و   کار   محل   در 

  تأخیر   برای  را  زمینه  که  بود  خانواده  اعضای  حمایت
  برانسون   تحقیق  نتایج .  کردمی   فراهم  فرزندآوری   در

 است.  یافته  این دی( مؤ ۲014)

  اکثر  که  داد   نشان   همچنین   حاضر   یمطالعه 
 گیریجهت )  تفاهم  عدم»  لیدل  به  کنندگانمشارکت 

  هایی بحث   آوریفرزند   مسأله  سر  بر («  متفاوت  ذهنی 
  به   یا   هابحث   این   که  اندداده   انجام  یکدیگر  با  را

  زوجین   از   یکی   تمایل   عدم و   اقناع  یا  و   زوجین   تفاهم
  خورده   رقم  آوری فرزند   تأخیر   درنهایت   و   شده   منتهی

 ی مطالعه  ییافته   با(  1389)   نژادخلیلی   نتایج .  است
  و   اویدیران  یمطالعه  نتایج  اما   بود،  متفاوت  حاضر

 . بود پژوهش   این هاییافته  موید ،(۲006)  همکاران

  از   اطمینان  عدم»  مطالعه،  این  های یافته  دیگر  از 
  جدیدی   ییافته  مفهوم،  این.  بود«  همسر  صالحیت

  نشده   گزارش  قبلی  مطالعات  از  یک   هیچ   در   که  است
  بین   ارتباط  کیفیت  تأثیر  محققین  برخی  اگرچه  است

. اندداده   قرار   بررسی   مورد  باروری   تعداد   بر   را   زوجین
  شوهر،   و  زن  تضادهای  و  اختالفات  حاضر  مطالعه  در

  تداوم   همچنین   و   همسر  صالحیت   از   جدی   تردید 
  تأخیر  به   تصمیم   برای   محکمی   دلیل مشترک،  زندگی

 .بود  زوجین  توسط فرزندآوری

  که  بود  مفاهیمی  از  یکی « زنان پیشرفت  انگیزه » 
  از   فرزندآوری   تأخیر  در   زوجین   زندگی   فرایند  طول   در

  که ی هنگام  طورکلیبه.  بود  برخوردار  باالیی  اهمیت
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  صرف   را  خود  وقت  از  ایعمده   بخش   زنان
  دلیل  به  نمودند،می   شغلی  و   تحصیلی   هایفعالیت

 ،ازحدش یب  درگیری  همچنین  و   انرژی   و   وقت   کمبود 
  باقی   فرزند  به  رسیدگی  و  فرزندآوری   برای  زمانی

  را  شانمادرشدن  گرفتندمی   تصمیم  هاآن   و  ماندنمی 
  تأییدی «  یتیجنس  ی»برابر  یه. نظربیندازند  تعویق  به

  نظریه   طبق.  استحاضر    یمطالعه  ییافتهبر  
  در   زنان   دونالد،مک   عقیده  به   و   جنسیتی   برابری 

  نابرابری   تجربه   واسطهبه   توسعهدرحال    کشورهای 
 و  آمال   و  انتظارات  تحقق  دنبال   به  بیشتر  جنسیتی،

  به  تمایل راستا این  در و   روندمی  خود  فردی  آرزوهای
  چون   شودمی  تررنگ کم  هاآن   در  فرزندآوری  و  باروری

  فردی   اهداف  و  آرزوها  به  دستیابی   مانع  را  فرزندآوری
  ، (۲014)   برانسون  مطالعات  نتایج .  دانندمی   خود 

  شیری   و  بیداریان  و   1(۲008ویگنولی،  .  و  ماتیسیاک)
  فرصت   زن  اشتغال   که  است  آن   از  حاکی (  1388)

  نتیجه   راستای  در   و   گیردمی   وی   از  را  فرزندآوری
  ینتیجه   مطالعات،  از  برخیاست.    حاضر  یمطالعه

و  .  دادمی   نشان  را  معکوس اوپادهیای  مطالعه 
اشتغال  ۲01۲)2کراسک   بینن  که  است  داده  نشان   )

 زنان و نرخ باروری رابطه مثبت وجود داشته است.

  های یافته  دیگر  از»  یماد  پیشرفت  انگیزه»
  چشم   به  مردان   در   خصوص به   که  بود  مطالعه

  به   فرزندآوری،  از  قبل  داشتند  تمایل  و  خورد می
 و  برسند  شانآل ایده   و  الزم  رفاهی  و  مادی  امکانات

  همچنین   و  شانزندگی  برای  را  بهتری  یآینده
  بناب  راکعی  یمطالعه.  بسازند(  آینده  در )  فرزندشان

همکاران است.    نتیجه   این   با  همسو  نیز(  1389)   و 
  بر   یدییتأ   اجتماعی  ارتقای  تئوری   و  نوگرایی  تئوری

  با .  است  مطالعه  این   در»  پیشرفت   یزهی« انگمفهوم
  و   پیشرفت   با   خانواده   اجتماعی،  ارتقا   تئوری  به   توجه

  اگر  و   اندیشدمی   فرزندآوری  به  شده   حاصل  ترقی
  به  را آن  بداند  خود  یخانواده  پیشرفت  مانع را فرزند

 . کندمی کنترل   مختلف طرق

  بود   حاضر  یمطالعه  نتایج   دیگر  از «  طلبی  لذت» 
  وجود   مشترک  زندگی  اوایل  در  یا  زوجین  زندگی  در  که

 
1 Matysiak & Vignoli 

  از   استفاده  برای  زوجین  تمایل  از  برگرفته  و  داشت
  یا   و   بود   شانزناشویی   زندگی   اوایل  و   جوانی  دوران

  زوجین  آل،ایده   زندگی  و   رفاه  به   رسیدن  از   بعد
ا )   شانزندگی   از  بردن  لذت  به  گرایش(  مردان  خصوصا

  از   را  آسایش  و  آرامش  فرزند  چون  و  کردندمی   پیدا
  فرزندآوری   تأخیر  به  تصمیم  گرفت،می   هاآن

  جویی لذت  یمسئله  مطالعات  سایر  در.  گرفتندمی
  گزارش   فرزندآوری،   راه  سر   بر مانعی   عنوان به   زوجین

  پارسونز   نظریه  بر  داللت  یافته  این .  است  نشده 
  ساختن   محدود  به  تمایل  ایعده  منظر  این  از.  دارد

  و   اقتصادی   بینش  از  ناشی  را،  فرزندان  تعداد
 .دانندمی  مرفه زندگی و گذرانیخوش 

 

 ها شنهاد یپ
منظور داشتن باروری سالم و در حد کافی  به -

مندی در جامعه، همکاری بین بخشی و بهره 
بخش  مشارکت  از  از  اعم  مختلف  های 

و درمان، اقتصاد، تأمین اجتماعی،   بهداشت 
وآموزش عالی  آموزش   ضروری    .وپرورش، 

 است.

به   - توجه  رائهیافتهبا  ا مطالعه،    و   خدمات  ی 
  انتخاب   راستای  در  ازدواج  از  پیش   مشاوره

  در   خانواده   مشاوره  خدمات  ارائه  و  همسر
  و   تفاهم  افزایش   اختالف،  کاهش   راستای

  ضروری  زوجین مشترک  زندگی  تداوم میزان
 است.

آموزش - خدمات ارائه  ارائه  و  گسترده  های 
نگر گروه  جامعه  کلیه  هدف،  به  های 

بر  منظبه اجتماعی  شبکه  اثر  تعدیل  ور 
راستای   در  زوجین  از  حمایت  و  باروری 

 رسد.باروری، ضروری به نظر می 

در   - اقتصادی  عوامل  مهم  نقش  به  توجه  با 
سیاست تالش  فرزندآوری،  گذاران تأخیر 

تواند  کشور در جهت تأمین نیازهای ذیل می 

2 Upadhyay & Karasek 
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ایفا   کشور  باروری  روند  در  مهمی  نقش 
 نماید: 

سیاست   - جهت  تالش  در  باید  کشور  گذاران 
توانمندی اشتغال  افزایش  با  متناسب  سطح  زایی  ها، 

مهارت  و  فرهنگتحصیالت  جامعه،  افراد  سازی های 
کاهش   خانواده،  در  پول  صحیح  مدیریت  جهت  در 

گرایی غیرضروری و کاهش مشکالت اقتصادی  مصرف
 باشد.

مشارکت   - برخی  نگرانی  به  توجه  در  با  کنندگان، 
مسکن   خانواده  خصوص  درآمدهای  اعظم  بخش  که 

به خود اختصاص می  کمک به تأمین مسکن  را  دهد، 
توجهی در  تواند نقش قابل قیمت، می مناسب و ارزان 

ها داشته ها و حفظ توان مالی خانواده کاهش هزینه 
 باشد.

به    - کمک  جهت  رسمی  اجتماعی  تسهیالت  وجود 
و   خود  متعدد  وظایف  انجام  در  شاغل  مادران 

هزینه   پرداخت از  کارفرمایان  بخشی  توسط  آن  های 
باشد.  می داشته  باروری  بر  مثبتی  تأثیر  تواند 

باکیفیت   و  مناسب  امکانات  نمودن  فراهم  همچنین 

جهت کمک به مادران شاغل در مراقبت از فرزند در  
در   مناسب  مهدکودک  ایجاد  نظیر  اداری  ساعات 

هزینه محیط از  بخشی  پرداخت  زنان،  کار  های  های 
کودک توسط کارفرمایان، برخورداری از تسهیالت  مهد

...    ویژه  و  زایمان  از  پس  مرخصی  نظیر  مادران  برای 
می  قادر  را  باروری زنان  اهداف  به  تا  جامع  سازد  شان 

 عمل بپوشانند. 

 

 ی مال  منابع
 .نداشته است یمال  تی حمااین مقاله 

 سندگان ینو سهم
 دارند.  یسهم برابر  در نگارش مقاله  سندگانی نو

 تعارض منافع
 نویسندگان مقاله فاقد تعارض منافع هستند.

 تقدیر و تشکر 
بدلیل   البته  که  تحقیق  این  کنندگان  مشارکت  از 
کنیم،  ذکر  را  نامشان  توانیم  نمی  آنها  حقوق  رعایت 

 . سپاسگزاریم

 

منابع
سده، و   اسحاق ش،سیاهپو مندارجمهدی؛   ادیبی 

بررسی1390)  زهرا،  زاده  درویش  میزان (. 
 میان در آن بر مؤثر عوامل و باروري افزایش

 مجلهاندیمشک،   ساکن کرد طایفه
- 98،  (1)   4،  ایران اجتماعی توسعه مطالعات

81 . 

  نژاد،پاپی   فاطمه؛  سیده  محبی،  محمد؛  اسحاقی،
و  (.  1393) زینب    جهاندار،  شهربانو 
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