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 1با استفاده از روش نظریه میدانی تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به باروری 

 2تراب زادهپگاه 

 

 

 چکیده

ای در چگونگی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در سطح های عمده جمعیتی، نقش تعیین کنندهباروری به عنوان یکی از جریان

های زنان و تأثیر و این امر بررسی دیدگاهشناسی باروری اهمیت فراوان دارد خرد و کالن دارد. در بحث تحول جمعیت، جامعه

این پژوهش برای پاسخ به این سوال که زنان چه سازد. های آنان را ضروری میگیریتصمیمعوامل مختلف اجتماعی و محیطی در 

شده، طراحی شده است. نظریه ها به فرزندآوری نگرشی نسبت به باروری دارند و اینکه چه عواملی موجب تمایل یا عدم تمایل آن

مصاحبه  01گیری نظری با انجام نتخاب شدند. نمونهنظریه واکنش دیویس به مثابه چهارچوب مفهومی پژوهش اانسلی کول و 

ها با استفاده از روش تحلیل نظریه رسد. تجزیه و تحلیل مصاحبهکردۀ بدون فرزند و صاحب فرزند به اشباع میعمیق با زنان ازدواج

اند بلکه عوامل مختلفی در این افراد به خودی خود و به تنهایی تصمیم به داشتن یا نداشتن فرزند نگرفته دهد کهمیدانی نشان می

مسرانشان و شرایط جامعه موجب عالقه زنان و هدهد که ها ما را به سمت این نظر سوق می. تجزیه و تحلیل یافتهاندامر دخیل بوده

 شود.به داشتن فرزند و همسران و روابط عاطفی آنان موجب عدم تمایل افراد به فرزندآوری می لیتما

 ، گراندد تئوری، همسرزند آوری، محیط و شرایط اجتماعیباروری، زنان، تمایل و عدم تمایل به فر کلید واژه:

                                                           
1.Grounded Theory 

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران 2
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 مقدمه

ای در چگونگی توسعه اقتصادی و های عمده جمعیتی، نقش تعیین کنندهباروری به عنوان یکی از جریان

شناسی باروری اهمیت فراوان دارد. اجتماعی جوامع در سطح خرد و کالن دارد. در بحث تحول جمعیت، جامعه

دازۀ جمعیت دارد تا تغییرات طور، تجربه ثابت کرده است که تغییرات باروری نقش بیشتری در تعیین انهمین

آورند. جریان آن به هایی است که مادران به دنیا میمرگ و میر. باروری همچنین به معنی تعداد بچه یا بچه

فر جمعیت منجر شده است، که به نوبت در روی زمین نها و حتی میلیاردها پیدایش و ظهور هزاران، میلیون

شود. ها نفر مربوط میتعداد و کم و کیف افزایش آن نیز به تصمیم میلیونگیری در مورد اند. تصمیمهزندگی کرد

آورد. باروری دو بعد را به دنبال میجمعیت پایین  ، جوامع با رشد زیاد و جوامع با رشدگیریجریان و تصمیم این

دار ولد و بچهوزاددارد: یکی زیستی و دیگری اجتماعی. جزء زیستی یا بیولوژیکی آن مربوط به توان تولید است. 

شدن تنها مربوط به این عامل نیست، بلکه تا اندازه زیادی نتیجه محیط اجتماعی و مردمی است که در آن 

کند و دار شدن از یک محیط تا محیط دیگر بسیار فرق میهای باروری و بچهها و انگیزهکنند. فرصتزندگی می

 (.0831علی محسنی و همکاران، ت که زنان دارند )اد فرزندانی اسنتیجه آن تفاوت چشمگیر در تعد

رسد. باروری در دار به انجام میباروری، به دنیا آوردن کودک است که توسط زنان واقع در سن ازدواج و همسر

دنیا آوردن فرزند. رود: نخست در مفهوم طبیعی به معنی توانایی طبیعی و زیستی زن برای بهکار میدو معنا به

دی و فرهنگی هر هوم اجتماعی یا واقعی به معنی تعداد کودکی که یک زن در شرایط اجتماعی، اقتصادوم در مف

 (. 0831آورد )تقوی، دنیا میای معین به جامعه

دهند و شاید بتوان یکی از مهمترین اتفاقات زندگی آنان را زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می

ها تأثیر شان دانست. در این بین عواملی که در این نگرش و تصمیم آندآوریتصمیمشان برای باردار شدن و فرزن

زنان  های فرهنگی و اجتماعیها و نگرشهدف از این پژوهش آگاهی از عقاید، ایدهگذار است حائز اهمیت است. 

رزند تأثیر و بررسی عوامل اجتماعی و محیطی و یا حتی فردی است که بر باروری زنان صاحب فدر مورد باروری 

دار شدن ندارند ای که تمایلی به بچهگذاشته است و همچنین به بررسی عواملی که بر نگرش زنان ازدواج کرده

 پرداخته است.
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نه تعداد فرزندان بلکه دید مادران و زنان ازدواج کرده به باروری مورد توجه  ،در پژوهش جاری در بررسی باروری

است و پرسش اصلی پژوهش اینست که نگرش افراد ازدواج کرده به باروری )اعم از دوران بارداری و فرزندآوری( 

املی موجب چیست؟ چه عواملی در باروری زنانی که اکنون صاحب فرزند هستند تأثیر گذار بوده است؟ چه عو

ای که در حال حاضر فرزندی ندارند تمایلی به داشتن فرزند نداشته شده است که زنان ازدواج کرده

بنابراین میزان باروری یا تعداد فرزندان مورد اهمیت نیست بلکه دالیل افراد برای فرزندآوری و یا عدم باشند؟

 ی این مسائل مد نظر است. گیرد و بعد اجتماعتمایل به این مسئله مورد پژوهش قرار می

 و پیشینه موضوع مفهومی چهارچوب

رفتار باروری یکی از فرآیندهای پویای جمعیتی است و آن عبارت است از تولد واقعی یا توالد و تناسل یک فرد 

یا یک گروه اجتماعی بدون در نظر گرفتن توان باروری فردی زنان، در باروری عمل واقعی تولد مورد نظر است. 

دنیا روری، شاخصی است که در آن توجه مطالعه کننده در امر تولد کودک، روی مادر، شخصی که کودک را بهبا

دنیا آوردن فرزند باشد، توان شود. اگر باروری در معنای توانایی طبیعی و زیستن زن برای بهآورد متمرکز میمی

ه زن در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی و قابلیت باروری و اگر در مفهوم اجتماعی یعنی تعداد کودکی ک

 شود.آورد، باروری اجتماعی نامیده میدنیا میجامعه به

ها و نظاام ترجیحات در اند که جایگاه ارزشهای باروری ارایه شدهبه طور کلی دو رویکرد اساسی در تبیین تفاوت

های انتخاب نظریه انتخاب عقالنی است. تبیینها قابل شناسایی است. رویکرد اول، تبیین باروری بر مبنای آن

های کاالها و عقالنی، مفروضات ارزشی استانداردی را در زمینه به حداکثر رسانیدن سود بر مبنای تغییرات هزینه

های فرهنگی درصدد هستند تا برند. رویکرد دوم، نظریه فرهنگی است. تبیینکار میها در مورد باروری بهفرصت

توان در ها و هنجارهای فرد توضیح دهند. عوامل مرتبط با باروری زنان را میباروری را بر مبنای ارزشهای تفاوت

چند مورد برشمرد، همچون: وضعیت اقتصادی، خانواده زنان، روابط درون خانواده، عوامل فرهنگی، تنظیم 

 خانواده، سن ازدواج، اشتغال و تحصیالت.
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دست داده (  عمومیت تئوری انتقال جمعیتی را در سه پیش شرط برای گذار باروری به0198) 0انسلی کول

 است:

شود. ها مربوط می. باروری باید همراه با یک انتخاب آگاهانه باشد. این پیش شرط به شخصیت و رفتار انسان0

کند، باید تولد فرزندان را به عیین میجای اینکه گمان کنند این خداوند است که تعداد فرزندانشان را تها بهزوج

 عنوان یکی از مسائل تحت اختیار آگاهانه خود به حساب بیاورند.

. کاهش باروری باید سودمند باشد، به عبارتی درک شرایط اقتصادی و اجتماعی با روند کاهش باروری مد نظر 2

 قرار گیرد.

خواهند باروری را س باشند. حتی هنگامیکه افراد میهای موثر کنترل موالید باید در دستر. وسایل و تکنیک8

 محدود کنند، حاملگی تنها در صورتی کنترل خواهد شد که وسایل موثر کنترل موالید در دسترس باشند.

(، الگوی باروری تابعی از شرایط اقتصادی و اجتماعی است. او بر این 0139) 2بر اساس نظریه واکنش دیویس

یعنی با تغییر در یک عنصر از ای جمعیتی نه تنها بازتابی است )هی تغییر و واکنشعقیده است که فرآیندها

باشند )یعنی انسان تصمیم دهد( بلکه رفتاری نیز میای در دیگر عناصر آن پدیده نیز تغییراتی رخ میپدیده

ویس  رفتار باروری گیری نیز وجود دارد(. بر اساس نظریه دیگیرنده است و در پشت هر رفتاری، فرآیند تصمیم

شبیه همه رفتارها قسمت اعظم آن توسط اطالعاتی که ما دریافت کرده و به پردازش آن پرداخته و سپس به آن 

 گیرد.نماییم شکل میعمل می

انجام پذیرفته است  0191در سال « رونالد فریدمن»کنگ با عنوان علت کاهش باروری توسط ای در هنگمطالعه

اجتماعی در آن جامعه و انگیزه کاهش باروری پرداخته شده و  –های اقتصادی شاخص که طی آن به بررسی

سالگی بیشتر است. اگرچه کاهش باروری  81نتیجه گرفته شده است که قابلیت کاهش باروری در سنین باالی 

نگین سن دلیل ساختار سنی جوان از اهمیت بیشتری برخوردار است، با افزایش میانکاحی در سنین پایین به

ساله در تجدید نسل  81تا  21ازدواج و به فعل درآوردن پتانسیل کاهش باروری در سنین باال، مشارکت زنان 

های سنی قبل و بعد از سن مذکور به لحاط افزایش سن ازدواج و کنترل اهمیت بیشتری خواهد یافت و گروه

آورد که مطلوب جوامع پیشرفته و توسعه ت میدسزایی بهارادی در جهت تحدید موالید نقش بسیار کمی در بچه

 (.0899باشد ) کوششی،یافته می

                                                           
1. Coale, A.J 
2. Davis,K 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 همایش ملی چالش های خانواده ایرانی                  دانشگاه الزهراس                       82 اردیبهشت 3131               

 

5 
 

های باروری در ارتباط با تفاوت 0190و همکاران او در سال « 0ماسون»توان به تحقیقات و مطالعه همچنین می

سبات در خصوص روابط و منا 0131یافته و درحال توسعه و همچنین مطالعه وی در سال در کشورهای توسعه

در « پروفسور رله»میر و همچنین مطالعه وبین منزلی و پایگاه اجتماعی زنان، سطح باروری و بررسی میزان مرگ

سریالنکا( که از جمله متغیرهای مورد نظر وی  -نپال -بنگالدش -هند -زمینه باروری در جنوب آسیا )پاکستان

باروری نکاحی در ارتباط با موضوع  -شتغال زنانا -روستا( تحصیالت زنان -عبارت بوده از محل سکونت )شهر

 (.0899پژوهش اشاره کرد )جواهری،

در کشور ژاپن صورت گرفت، متغیرهای جمعیتی موثر بر باروری را در رابطه با  0130در تحقیقی که در سال 

یالت زن و شو هر، زنان ازدواج کرده در سن باروری مورد بررسی قرار دادند. متغیرها عبارنتد از سن ازدواج، تحص

آل خانواده، شغل قبل از ازدواج، روستایی یا شهری بودن هر یک از زوجین، مرتبه ازدواج، محل سکونت، بعد ایده

تعداد فرزندان خواسته والدین، تعداد فرزندان سقط شده، نگرش در رابطه با سقط جنین، در تحلیل همبستگی 

 (.0831است )علی محسنی و همکاران، ن بیشترین تأثیر را داشتهز -متغیرها، تأثیر متغیرهایی مثل تحصیل مرد

های نوگرایی با نسبت باروری نشینی به عنوان شاخصسه معیار تحول در صنعت، رشد باسوادی و افزایش شهر

های آل( و تقدیرگرایی در رفتار باروری، ایده0891معینی و پایدارفر، ای معنادار دارند )ی کشور رابطههادر استان

باروری، سن هنگام ازدواج، وضع سواد و سطح تحصیالت زنان و مردان، شیردهی، محل سکونت، فاصله بین 

های ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس باروری گروهعدالتی قومی بهازدواج و اولین حاملگی و احساس بی

 (.0831قومی دارند )شوازی و حسینی، 

توان به تحصیالت والدین، درآمد والدین، نقش زن در از جمله عوامل دموگرافیک موثر بر باروری می

(. مشخص شده است که 0831گیری امور خانواده، شاغل بودن زن اشاره کرد )علی محسنی و همکاران، تصمیم

ه معناداری وجود دارد بین اشتغال زنان، سطح تحصیالت، درآمد خانواده و تعداد فرزندان و باروری رابط

 (. 0831السادات و همکاران، )نقیب

سن کنونی تأثیر معناداری بر رفتار باروری داشته و متغیر در اولین ازدواج ، هشی در شهرستان ارومیهدرپژو

تحصیالت زنان به عنوان مهمترین عامل و سرعت دهنده اصلی درکاهش باروری شناخته شده است. اثر اشتغال 

 با استفاده ازدست نیامده است. دنیا آمده از نظر آماری معنادار بهی شاخص تعداد فرزندان زنده بهزنان بر رو

بینی عنوان مهمترین پیشتکنیک آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر، متغیر مدت زمان ازدواج به

                                                           
1 . Mason 
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این بررسی نشان داد شوهرانی که . ه استکننده و موثرترین عامل در تبیین رفتار باروری در ارومیه شناخته شد

 نماید.های همسرانشان را برای داشتن اندازه کوچکتر خانواده تقویت میباشند، خواستهدارای تحصیالت می

های سکونت که متغیرهای سن، سن همسر و سال استشدهشهر تهران، نتیجه گرفتهدر مطالعه موردی یک در 

باروری دارند، همچنین مادران شاغل در مقایسه با مادران غیر شاغل و  ای مستقیم با گرایش بهدر تهران رابطه

ها گرایش بیشتری به رفتار باروری دارند و متغیرهای زنان متولد تهران در مقایسه با زنان متولد شهرستان

به  رضایت از ترکیب جنسی فرزندان و تمایل به کنترل رفتار باروری در آینده رابطه معکوس با متغیر گرایش

 (.0831رفتار باروری دارند )منصوریان و همکاران، 

میزان اعتقاد شوهران به مردساالری، انجام شده است، روش گفت و شنود متمرکز گروهی  بر اساستحقیقی که با

رابطه موجود  ،در شرایط اقتصادینوان متغیرهای دخیل های قومی به عجایگاه فرودست زنان و دخالت برداشت

ت باروری الری آشکارا تأثیری منفی بر بهداشزند و  مردساتصادی و بهداشت باروری را برهم میبین شرایط اق

طور کلی و با حداقل در افراد شرکت کننده دارد. همچنین وضعیت اقتصادی زنان با شرایط بهداشتی آنان به

بررسی با کاهش شرایط  ای مشهود دارد. افزایش سن حداقل در گروه تحتطور اخص رابطهبهداشت باروری  به

 (.08 38بهداشت باروری همراه است )پیران،

که طی آن از مصاحبه عمیق استفاده شده است نتایج به دست آمده  در استان یزد کیفیدر پژوهشی همچنین 

عبارتند از اینکه وضعیت اقتصادی، تحول نگرش زنان در مورد سن ازدواج دختران و آگاهی از استفاده از وسایل 

های سنی مختلف به هم نزدیک شده است و یم خانواده در باروری زنان موثر است و رفتار باروری در گروهتنظ

کند ) عباسی شوازی و همکاران، این پژوهش همگرایی رفتار باروری در جامعه مورد پژوهش را نیز تأیید می

0830.) 

م، میزان کارآیی وسایل پیشگیری، محیط متغیرهای جمعیتی، آشنایی با وسایل جلوگیری، تغییر طرز فکر مرد

و  الساداتاجتماعی و فرهنگی و همبستگی زوجین با محیط اجتماعی و فرهنگی با باروری ارتباط دارند )نقیب

ای با عنوان ناسازگاری زن و شوهر در مورد استفاده از وسایل کونیک و دیگران در مقاله(. 0831 ،همکاران

ساله همسردار ایالت اوتارپرادش  01-91نفری از زنان  0112نمونه پیشگیری تحقیقی را بر روی 

(utarpradashانجام داده )ها عبارت است از: هرچه تحصیالت زن و شوهر باالتر باشد، اند. نتایج تحقیقات آن

باشد. در این مطالعه تحصیالت زن با ضریب همبستگی توافق در مورد استفاده از وسایل پیشگیری باالتر می

باالتر در نقابل تحصیالت مرد از اهمیت بیشتری برخوردار است. با افزایش مدت ازدواج تمایل به استفاده از 
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وسیله افزایش یافته است. زنان مورد مطالعه بعد از فرزند چهارم تمایل به استفاده از وسایل پیشگیری نشان 

 (.0831دهند ) علی محسنی و همکاران، می

 روش تحقیق

ها و های نظری به دادهفرضجای پیشبر خالف تحقیق خطی و نشئت گرفته از نظریه به 0نظریه میدانیرویکرد 

ها از ها( اعمال کرد، بلکه نظریهها را نباید بر افراد مورد مطالعه )سوژهدهد. نظریهمیدان مورد مطالعه اولویت می

افراد مورد مطالعه بر اساس ارتباطشان با موضوع  شوند.ها و در میدان کشف و صورتبندی میطریق کار روی داده

ها به منظور تشکیل یک نمونه نمایا از کل جمعیت نیست. در تحقیق کیفی شوند. انتخاب آنتحقیق انتخاب می

هدف نه تقلیل پیچیدگی از طریق تجزیه مسئله به چند متغیر بلکه افزایش پیچیدگی از طریق افزودن اطالعات 

) طالعه و بر اساس آن انتخاب شوند ها نیز باید متناسب با موضوع مورد مل است. روشای به تحلیزمینه

 (.2،0810فلیک

شوند که معتقد است مردم موجودات اجتماعی هستند که های کیفی از سنت فلسفی تفسیری ناشی میروش

رفتارهای مردم را نه از طریق کنند. بر مبنای این دیدگاه طور فعال دنیای پیرامون خود را تفسیر و تجربه میبه

. توان شناختدنیای پیرامونشان می ها از وقایع و تجربیاتمتغیرهای مختلف بلکه از طریق تفسیر و شناخت آن

وسیله پاسخگویان دیده و تجربه شده است کشف گردد. در شود تا واقعیت همانگونه که بهبنابراین سعی می

های گروهی استخراج و بحثهای فردی افراد از طریق مصاحبه هایتحقیق کیفی باورهای بومی و نگرش

ها مردم را درک کند و بفهمد، نه اینکه آن بدون هیچ پیش فرضی . در روش کیفی محقق سعی دارد تاشوندمی

 (.0119، 8گیری نماید )کرسولرا اندازه

برای زنانی است که در این  موضوع باروری و بررسی دید زنان نسبت به این مسئله از جمله موضوعات جالب

های بسیاری برای گفتن دارند در بررسی دید زنان نسبت به باروری و تمایل آنان برای خواستن یا راستا حرف

رسد جهان زیسته افراد زیاد مورد مطالعه قرار نگرفته است و بیشتر موضوعات نخواستن فرزند، به نظر می

های خود نجائیکه هر یک از این افراد روایت خاصی از تجارب و دیدگاهاند، بنابراین از آای بررسی شدهکلیشه

 رسد.نظر میدارند که ناشناخته و منحصر به فرد است، این روش مناسب به

                                                           
3 .Grounded Theory ،«کند.روش با نام نظریه پردازی داده محور یاد میاین در کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی از « اووه فلیک 

2 . Flick. U. 
3. Creswell, J.W. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 همایش ملی چالش های خانواده ایرانی                  دانشگاه الزهراس                       82 اردیبهشت 3131               

 

2 
 

های رویکرد نظریه میدانی برای مطالعه مسائل فرهنگی که از آنان اطالعات کمی در دسترس است، پدیده

توان از طریق توصیف منظم و ناسب است. با استفاده از این روش میناشناخته و دنیاهای اجتماعی خاص، م

کنند تعریف کرد و به های ما در آن زندگی میای را که موضوعای ویژه جهان مفهومیمدون موقعیت یا حوزه

ه وسیله به کت اسن ای، روشن ایت خصوصیاز اهای مناسب جهت استفاده در تحقیقات دیگر دست یافت. فرضیه

 (.0،0839)ببی نیستندن کردی کمل قابی سادگه بکه  پرداختی هایهپدیدی بررسه بن توایمن آ

تر هستند و عناصر نظریه میدانی عبارتند از: مفاهیم که واحدهای اصلی تحلیل هستند، مقوالت که انتزاعی

راد کند )قانعیها را بیان مییافته بین مقوالت ناپیوسته و مقوالت و مفاهیم مربوط به آنکه روابط تعمیم هاگزاره

شود توان گفت مشاهده عضوی جداناپذیر از روند کار محسوب میهای کیفی می( در پژوهش0810 و همکاران،

ها و تجارب شخصی افراد مورد ها روایتولی در پژوهش حاضر از آنجائیکه مکان خاصی مد نظر نبوده است و تن

های هر فرد به هنگام مصاحبه شد و تر و محدود به دیدن رفتارشد بنابراین نقش مشاهده کمرنگسوال واقع می

برای تحلیل  شدند.بندی میها و مقوالت و مفاهیم دستهها و تفاوتطور مرتب بر اساس شباهتها بهاین مصاحبه

توان از سه شیوه کدگذاری باز، هاست که میها مهمترن قدم کدگذاری مصاحبهسازی آنها پس از پیادهداده

نام  2های کدگذاری توسط اشتراوس و کوربینکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده کرد. این شیوه

مجزا شکسته و  هایها به بخشاطالعات حاصل از مصاحبه از طریق تفکیک دادهاند. در کدگذاری باز گذاری شده

در کدگذاری محوری (. 2119شوند )اسکات،می 8ها در مقوالتی دیگر بهتافتهها و تفاوتبر اساس شباهت

گویند و قدم بعد اینست که که به آن منظومه مفهومی می 9پژوهشگر در قدم اول به دنبال چیزی به نام مقوله

رسانند که یکی از ها را به هم وصل کرد. هرکدام از مفاهیم در مجموع چیزی را میتوان این منظومهچگونه می

ها ها منظومه مفهومی است و به نوعی با هم در ارتباط هستند که این کار با خواندن چندین باره مصاحبهآن

است. این مقوله محوری  1نقطه عزیمت در کدگذاری انتخابی مقوله محوری گیرد.ها و مشاهدات صورت مینوشته

ای منطقی، پیرامون آن قرار داد توان درون چرخهشود وسایر مفاهیم را میتن مفاهیم دیگر میهم پیوسباعث به

ان خط داستانی است که همان در نهایت این کدهای مختلف باید به چیزی منتهی شود که هم (1،2119)دی

                                                           
1 .babbie. A 

2. Strauss & Corbin 

8 .Rewoven 

9. Category 
5.Core category 
6 . Dey, L 
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کند. خط سازد و معنادار میهای مرکزی و پیرامونی است، یعنی روابط را میتئوری یا نظریه یا روابط مقوله

 های پژوهش است.داستانی در واقع توصیفی روایتی از یافته

اند مورد زندآوری نداشتهدر پژوهش حاضر از آنجائیکه دید زنان صاحب فرزند و زنانی که تا کنون تمایلی به فر

ها مصاحبه صورت گرفت و البته با توجه به پیشینه پژوهش بررسی قرار گرفته است با افرادی دارای این ویژگی

اند، تا حدودی با پیش فرض که عواملی چون تحصیالت، اشتغال و وضع اقتصادی را در فرزندآوری موثر دانسته

ها نیز ادامه یافت و در گیری در طول فرایند مصاحبهگرفت و این نمونهگیری صورت قرار دادن این عوامل نمونه

شدند که بتوانند تولید نظریه کنند آوری میها تا جایی جمعاستفاده شد یعنی نمونه« گیری نظرینمونه» واقع از

کرد و تخاب میا نمونه بعدی خود را انهو شواهد و تحلیل آن هاگیری محقق با کدگذاری دادهو در طول نمونه

ای داشته باشند. افراد مشارکت شدند که در رابطه با موضوع حرفی برای گفتن و یا تجربهالبته افرادی انتخاب می

کننده در این پژوهش زنانی بودند که در حال حاضر در تهران سکونت داشتند و محل کارشان نیز در تهران قرار 

یافت که به اشباع رسیدیم به این صورت که دیگر افراد بیشتر داده  داشت. این مصاحبه با افراد تا جائی ادامه

 01کردند. تعداد افراد مشارکت کننده در این پژوهش کردند و به مفاهیم گفته شده اشاره میجدیدی تولید نمی

البته شایان ها مصاحبه عمیق انجام شد. فرد بدون فرزند بودند که از آن 1فرد صاحب فرزند و  1نفر، متشکل از 

هایی هستیم که حرف جدیدی ذکر است که در پژوهش کیفی ما به دنبال تعمیم نیستیم بلکه به دنبال نمونه

برای گفتن داشته باشند تا بتوانند نظریات قبلی را تکمیل کرده و یا گسترش دهند و زمانی که این اتفاق نیفتد 

ه با دو پرسش کلی آغاز شد و تنها دید افراد و دالیل یعنی اشباع نظری صورت پذیرفته است. در ابتدا مصاحب

تدریج ها بهها در طول انجام مصاحبهلی این پرسششدن یا نشدن مورد سوال واقع شد ودار ها برای بچهآن

 29مفهوم و برای زنانی که تمایلی به فرزندآوری نداشتند  22گسترش یافتند و در پایان برای زنان صاحب فرزند 

شد و هر مفهومی ذیل مقوله خاص خود قرار لید شدند. در مرحله بعد به کدگذاری محوری پرداختهمفهوم تو

های بعضی از مقوالت شناخته شدند. در زمان کدگذاری گرفت و به این ترتیب طبقات از هم جدا شدند و رابطه

شدند. در انتها با روشن شدن  های مفهومی ساختهشد تا گزارهانتخابی از میان این مقوالت دست به انتخاب زده

 ها خط داستانی نیز نمایان شد.ارتباط میان مقوالت و گزاره
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 محورو آنالیز آنها با نظریه داده های تحقیقیافته

دار شدن یا نشدن آنان شکل پژوهش در ابتدا بر اساس دو مفهوم کلی دید زنان نسبت به باروری و علت بچه

دست آمده از دیدگاه زنان بدون تند که مفاهیم بهها افزایش یافدر طی کدگذاریاین مفاهیم به مرور گرفت. 

 اند.( ارائه شده2دست آمده از دیدگاه زنان دارای فرزند در جدول )( و مفاهیم به0فرزند در جدول )

 

 دست آمده از دیدگاه زنان بدون فرزند( مفاهیم به1جدول )

دید مثبت یا 

 منفی

سن در هنگام 

 ازدواج

رابطه عاطفی 

 با همسر

های مسئولیت

 فرزند

زندگی 

 اجتماعی مادر
 رشد شخصیتی مادر

 اقتصادیشرایط داشتن ثبات واجتماعاطرافیان کار و اشتغال عالقه به همسر نظر همسر

تحصیل )خود 

 فرد و همسر(

هدف زندگی و 

 ثمره آن

مدت زمان  

 ازدواج
 عالقه به بچه شرایط بارداری

د و خانواده )خود فر

 همسر(

 دید جامعه
های روش

 جلوگیری

آمادگی 

جسمی و 

 روحی

و پرورش تربیت

 فرزند

دار سن بچه

 شدن
 سن همسر

 

باید گفته شود که همگی افراد اظهار داشتند که فعالً خواهان فرزند نیستند و در آینده ( 0در توضیح جدول ) 

ها به بیان دالیلی نسبت به اینکه چرا در آینده اقدام به این کار فرزند یا فرزندانی خواهند داشت، بنابراین آن

 اند.آمدههم در جدول خواهند کرد پرداختند که آن مفاهیم 

 دست آمده از دیدگاه زنان صاحب فرزندبه ( مفاهیم2جدول )

شرایط 

 جامعه
 خانواده

های روش

 جلوگیری
 پذیرش بارداری

فاصله بارداری 

 اول
 شرایط مالی

 تحصیل اشتغال
سن در زمان 

 ازدواج

دید و احساس 

 نسبت به بارداری
 عالقه به همسر مسئولیت

تغییر شکل 

 بدن

محدود شدن 

 فعالیت اجتماعی
 عالقه به بچه پایبندی کسب آمادگی

بچه به عنوان 

 هدف زندگی

   شرایط تربیت فرزند تأثیر همسر اطرافیان و اجتماع سن همسر
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نیز باید گفته شود که برخی از افرادی که صاحب فرزند هستند ناخواسته صاحب فرزند ( 2)در توضیح جدول 

بارداری بیان کردند که این مفاهیم نیز در جدول  شان بههایی را برای عدم تمایل و عالقهاند بنابراین علتشده

 اند.فوق آورده شده

دنیا آوردن فرزند تشویق عشق و عالقه به داشتن فرزند و اطمینان از ادامه زندگی مشترک با همسر، زنان را در به

گویند و های آنان سخن میکند. افرادی که صاحب فرزند هستند با شوق بسیاری از فرزندانشان و موفقیتمی

کردند ای پر زحمت و ناخوشایند تلقی میحتی اگر نسبت به دوران بارداری دید مثبتی نداشتند و آن را دوره

شد. برخی از افراد فرایند حاملگی را بسیار بازهم چیزی از عالقه و احساس عاطفی آنان نسبت فرزندشان کم نمی

اند، در مقابل اهی و انتخاب خود اقدام به فرزندآوری نمودهاند و به همین علت با آگبخش دانستهخوشایند و لذت

اند و در هر دو صورت این افراد از ابتدا طور ناخواسته باردار شدهبرخی به علت داشتن سن کم و نا آگاهی به

لقا های اکردند. از طرفی شرایط جامعه و دیدگاهخواهان فرزند بودند و با عالقه بسیار از فرزندانشان صحبت می

های زمانی زنان حتی زندگی بدون شده از طرف جامعه، اطرافیان و خانواده نیز باعث شده تا در برخی از دوره

بچه را تصور نکنند. بچه برای زنان صاحب فرزند حکم ثمره و هدف زندگی را دارد و از دیدگاه آنان زندگی بدون 

ها حتی اشتغال و کار و یا ادامه ا جائی بوده که آنرنگ و بدن هدف خواهد بود. این عالقه به فرزند تبچه بی

توان این عوامل را مدیریت کرد. با وجود اینکه دانستند و از نظر آنان میتحصیل را مانعی برای فرزندآوری نمی

د کردند، ماننافراد صاحب فرزند عالقه زیادی به فرزند دارند اما از برخی تجربیات بارداری خود ابراز ناراحتی می

کردند که بهتر بوده هایی که در سنین پایین ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بودند اکنون فکر میاینکه آن

مدت زمانی میان ازدواج و بارداری فاصله وجود داشته باشد تا عالوه بر اینکه افراد بتوانند آمادگی پذیرش این 

را نیز با همسرانشان سپری کنند و بهتر  تحول عظیم را هم به لحاظ جسمی و هم روحی کسب کنند، مدتی

است از ابتدا دید مثبتی به بارداری داشته باشند نه اینکه آن را توأم با رنج زن، از دست دادن خود و تحقیر 

 بدانند.

ن ای که تا کنوکردهآورد و افراد ازدواجازدواج توأم با خود تفکر به فرزند و فرایند بارداری را به همراه می فرایند

اند. ها تصمیماتی را اتخاذ کردهاند و بر اساس یکسری دیدگاهاند نیز به این فرایند فکر کردهصاحب فرزند نشده

این زنان پس از ازدواج خواهان صرف مدت زمان زیادی با همسرشان هستند و تا حدود زیادی ورود فرزند به 

تر شده و رابطه با همسرشان ممکن است کمرنگ هاکنند که رابطه آندانند و فکر میزندگی را مانع آن می

عاطفی آنان تحت تأثیر قرار گیرد. عالوه بر رابطه عاطفی به طور کلی باید گفت که همسران این زنان در 
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گیری آنان نقش بسزایی داشته، به این صورت که در مواقعی عدم عالقه همسر به فرزند موجب شده تا تصمیم

های افرادی که در حال تحصیل بودند این عامل فرزندآوری داشته باشد. در صحبت خود فرد نیز عالقه کمی به

گیری نیز نقش همسر به گیری آنان برای عدم تمایل به فرزندآوری موثر بوده و در این تصمیمنیز در تصمیم

با همسر و  دهند تا مدت زمانی را برای داشتن زندگی دو نفرهخورد. افراد پس از ازدواج ترجیح میچشم می

های جسمی و روحی به خود فرصت برقراری و ادامه رابطه عاطفی مناسب با همسر و همچنین کسب آمادگی

کردند که دهند و حضور فرزند را به تعویق بیندازند و باید گفت که این افراد مشارکت کننده در پژوهش بیان می

ای از زندگی مشترک با همسرشان و ثمره در آینده صاحب فرزند خواهند شد زیرا فرزند را هدف زندگی

های پرورش و تربیت فرزند و ترس از آمادگی بر عهده گرفتن این دانستند البته قابل ذکر است که مسئولیتمی

های آنان اثر داشته است. از گیریهای اجتماعی بر تصمیمها و عدم امکان حضور مادر در فعالیتمسئولیت

ها و نگرششان فرزندی نداشتند بنابراین تجربه مستقیمی در این باره نداشتند و دیدگاهآنجائیکه این افراد هنوز 

مبتنی بر رفتارها و افکار اطرافیان شکل گرفته است و تنها تأثیر همسر است که مستفیم و تجربه شخصی افراد 

 هر نحوی نمایان است.های افراد این تأثیر پذیری از همسر به است و به همین دلیل است که در سراسر صحبت

 گیرینتیجه

های کمی های کمی باید بیان کرد که در پژوهشدر مقایسه میان پژوهش به روش نظریه میدانی و نتایج پژوهش

که در این در حالیاست عواملی همچون شرایط اقتصادی، تحصیالت و اشتغال بر رفتار باروری زنان تأثیر داشته 

 بر رفتار باروری نداشتند. پژوهش این عوامل تأثیر چندانی

های زنان صاحب فرزند و بدون فرزند باید گفت که هیچکدام از زنان صاحب فرزند، همچنین با مقایسه دیدگاه

ند و زنان بدون اهبچه را عاملی برای کمرنگ شدن و یا تحت تأثیر قرار گرفتن رابطه عاطفی با همسر بیان نکرد

اند. اند( سخن نگفتهکه تحت تأثیر همسر نبودهدر زمان قبل از ازدواج ) زمانی فرزند نیز از عالقه شدید به فرزند

دار شوند ولی زنان بدون فرزند در این مورد کمی با زنان صاحب فرزند تحت هر شرایطی دوست داشتند که بچه

 خواهند.کنند و فرزند را در صورت تضمین رابطه با همسرشان میاحتیاط عمل می

شان از شرایط ایلی به فرزندآوری نداشتند در وهله اول هنگام پاسخ به سوال درمورد دید کلیافرادی که تم

کردند. در میان زنانی که صاحب فرزند نبودند افرادی وجود داشتند سخت جسمانی دوران بارداری صحبت می

حی و جسمی که دید مثبتی نسبت به باروری نداشتند و آن را یک فرآیند سخت و توأم با مشکالت رو

داری از فرزند و دوری از همسر در آن دوران را موجب بدتر شدن شرایط دانستند و همچنین شرایط نگهمی
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گفتند دید مثبتی دارند شرایط دوران بارداری را سخت و دشوار ارزیابی دانستند و حتی افرادی که میمی

اشتند تا مدت زمان بیشتری را با همسرانشان بودند تمایل دکردند. همچنین افرادی که تازه ازدواج کردهمی

کردند که باید به حدی از آمادگی و رشد شخصیتی برسند بنابراین بارداری سپری کنند و همچنین احساس می

 دانستند.یابی به این عوامل میرا عاملی منفی در دست

همسرانشان بود، به این صورت  پرداختندطور پیوسته به آن میای که افراد در حین صحبت بهمهمترین مسئله

پرداختند و یا اینکه به ادامه رابطه دونفره و عاطفی با همسرشان اشاره ها و نظرات آنان میکه یا به بیان دیدگاه

کردند. فردی که دید منفی نسبت به بارداری داشت و پس از گذشتن سالیان هنوز تمایلی به داشتن فرزند می

ها و عالیق همسرش بود و البته فرد دیگری نیز تحت تأثیر همسرش از دیدگاه نداشت تا حدود زیادی متأثر

بسیار به داشتن فرزند تمایل پیدا کرده بود ولی اشتغال به تحصیل و پیشنهاد همسرش مبنی بر بارداری پس از 

ه مند بودند و ننموده بود. افراد دیگر نیز به داشتن رابطه عاطفی با همسرانشان عالقفراغت از تحصیل اقدامی

های آنان موجب های همسران و رابطهرسد که افکار و عقیدهدانستند. به طور کلی به نظر میفرزند را مانع آن می

 است.گیری در باره عدم فرزندآوری شدهتصمیم

زنان صاحب فرزند مشارکت کننده در این پژوهش همگی به داشتن فرزند عالقه داشتند و هیچکدام از آنان 

کردند. بخشی از این تصورات به خاطر شرایط جامعه و شرایط فرهنگی بوده و گی بدون فرزند را تصور نمیزند

بخشی دیگر به علت عالقه به مادر شدن و داشتن فرزند و پرورش او. همسران این افراد نیز تمایل به داشتن 

فرزند بودند. این افراد شرایط اقتصادی،  فرزند داشتند و زنان نیز تا حدودی با توجه به عالقه به همسر خواستار

رغم اینکه ممکن است حس خوبی نسبت اند و علیتحصیلی و اشتغال را دارای تأثیر اندک و یا بی تأثیر دانسته

به باروری نداشته باشند و یا فاصله آن با ازدواج را ضروری بدانند اما داشتن فرزند را امری طبیعی و مثبت تلقی 

 کنند.می

است و عالوه بر عالقه به داشتن اعظمی از رفتار باروری افراد صاحب فرزند توسط اجتماع شکل گرفتهبخش 

ای از زمان جامعه فرزندآوری را تشویق فرزند اجتماع، اطرافیان و خانواده بر تصمیماتشان تأثیر داشتند. در دوره

دادند ها نیز این امر را آموزش نمیخانوادهشد و حتی های جلوگیری از بارداری آموزش داده نمیکرد و روشمی

های این دوره معموالً ناخواسته بودند. افراد در مواقعی تحت تأثیر دیگران و اطرافیانشان اقدام به بنابراین بارداری

 اند.آوردن فرزند دوم نیز نموده
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