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چکیده

در سـالیان اخیـر میـزان فرزنـدآوری زنان بـه تدریج رو به کاسـتی نهاده و حتی تشـکیل زندگی 
بـدون فرزنـد نیـز رواج پیـدا کـرده اسـت. این موضوع یک مسـئلۀ حیاتـی برای آینـدۀ جمعیت 
کشـور و تأمیـن نیـروی فعـال خواهـد بـود و چنانچـه بـه طور جـدی بـرای آن چارهاندیشـی 
نشـود، جمعیـت فعـال کشـور در آینـده از یک طـرف و سـالخوردگی جمعیت از طـرف دیگر، 
چالش هایـی جـدی برای کشـور رقـم خواهند زد. ایـن پژوهش با هدف بررسـی و تحلیل دالیل 
کممیلـی زنـان بـه فرزندآوری انجام شـد. پژوهش حاضـر از نظر روش، کیفـی- نظریهمبنایی و 
از نظـر هـدف، کاربـردی اسـت. مشـارکت کنندگان در پژوهـش 11 نفر از زنان متأهـل بودند که 
بـا مالحظـۀ برخـی معیارهـا و بـا روش نمونه گیری هدفمنـد و رویکـرد نظری انتخاب شـدند. 
ابـزار پژوهـش مصاحبه هـای عمیـق نیمه سـاختاریافته ای بـود کـه با تحلیـل متـون مصاحبه ها با 
کدگـذاری سـه گانۀ بـاز، محـوری و انتخابـی صـورت گرفـت. بـرای سـنجش روایـی داده ها از 
دیـدگاه مشـارکت کنندگان و خبـرگان بیـرون از پژوهـش و بـرای سـنجش پایایـی از کدگذاری 
مجـدد بـه کمـک کدگـذار همکار اسـتفاده شـد کـه ضریـب پایایـی 0/80 حاصل شـد. یافته ها 
نشـان داد در دیـدگاه مشـارکت کنندگان 10 مضمـون محـوری در مـورد بی فرزنـدی یـا کم میلی 
بـه فرزنـدآوری در زنـان متأهـل وجـود دارد کـه عبارتنـد از: چالش هـای اقتصـادی، ناکارآمدی 
خانـوادۀ پرجمعیـت، مدیریـت بـدن، تحمـل دوگانـه، قسـمت و تقدیـر، اضطـرار و هـراس، 
نابـاروری ناخواسـته و العـالج، توافق مشـروط، گذشـتۀ خود و دیگـری و فشـار اجتماعی. در 

نهایـت نیـز مـدل پارادایمـی کممیلی بـه فرزنـدآوری در زنان ارائه شـد. 
واژگانکلیدی:خانواده،زنان،تکفرزندی،بیفرزندی.
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مقدمه
ــوان  ــوده اســت. می ت ــد ب ــد فرزن ــواده و ازدواج، تول ــاز ثمــرۀ تشــکیل خان از دیرب
داشــتن فرزنــد را آرزوی هــر زوجــی دانســت کــه بــا هــم ازدواج می کننــد. تقریبــًا 
در تمــام ادیــان داشــتن فرزنــد مــورد احتــرام و پذیــرش عــام اســت. وجــود فرزنــد 
ــه  ــد جامع ــب رش ــواده، موج ــرای خان ــی ب ــی و روح ــرات روان ــر تأثی ــالوه ب ع
می شــود و تضمین کننــدۀ بقــای آن اســت. در بعــد روانــی، خانــوادۀ دارای فرزنــد 
نقش هــای جدیــدی را تجربــه می کنــد و همیــن بــه شــکل گیری روحیــات 
ــزان افســردگی در  ــز می ــات نی ــواده منجــر می شــود. برخــی مطالع ــد در خان جدی
ــد  ــد فرزن ــه فاق ــد ک ــی می دانن ــر از خانواده های ــد را کمت ــای دارای فرزن خانواده ه
ــی  ــاخص های اصل ــی از ش ــکاران، 1394: 64-65(. یک ــمی و هم ــتند )هاش هس
قــدرت جوامــع نــرخ رشــد و جوانــی جمعیــت اســت؛ عــالوه بــر ایــن، وجــود 
نیروهــای جــوان و گروه هــای ســنی فعــال عامــل رشــد و توســعۀ جوامــع به شــمار 
ــده  ــی تضمین کنن ــد عامل ــت می توان ــی جمعی ــز جوان ــی رود. از بعــد سیاســی نی م
ــی و وطن خــواه،  ــره باشــد )خاتون ــا حــوادث گوناگــون نظامــی و غی ــه ب در مقابل

 .)46-42 :1392
    اغلــب کشــورهای توســعه یافته یــا در حــال توســعه بــا افزایــش رونــد 
شهرنشــینی بــا کاهــش نــرخ موالیــد تــا ســطح جایگزینــی و حتــی پایین تــر از آن 
مواجــه شــده اند. ایــران نیــز از جملــه کشــورهایی هســت کــه در دو دهــۀ اخیــر 
ــری جمعیــت در  ــد پی ــاروری شــده اســت و رون ــرخ ب دچــار افــت شــدید در ن
ــان، 1394: 121- ــن و رحمانی ــت )پیلت ــد یاف ــه خواه ــگ ادام ــن آهن ــا ای ــده ب آین
ــه  ــد ک ــان می ده ــران نش ــود در ای ــای موج ــماری ها و آماره ــج سرش 134(. نتای
میــزان بــاروری کل از حــدود 7/7 فرزنــد در ســال 1342 بــه 2/01 فرزنــد در ســال 
1395 کــم شــده و رشــد ســاالنۀ جمعیــت کشــور از 3/9 در ســال 1365 بــه 1/24 
در ســال 1365 کاهــش شــدید یافتــه اســت )عبــاس زاده و همــکاران، 1398: 174(. 
بانــک جهانــی پیش بینــی کــرده اســت کــه نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران تــا ســال 
2025 بــه یــک درصــد کاهــش می یابــد کــه بســیار نگران کننــده اســت )کالنتــری 

ــکاران، 1389: 85 - 86(.  و هم
ــان  ــدآوری در می ــه فرزن ــل ب ــددی می ــل متع ــه دالی ــته ب ــای گذش    در دهه ه
ــداد  ــم تع ــش می روی ــر پی ــه جلوت ــه ب ــا هرچ ــت؛ ام ــوده اس ــاد ب ــا زی خانواده ه
خانواده هــای تک فرزنــد و بــدون فرزنــد افزایــش یافتــه اســت. تحقیقــات 
ــر  ــدآوری ذک ــاروری و فرزن ــش ب ــرای کاه ــددی را ب ــل متع ــه عوام صورت گرفت
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ــد و  ــتن فرزن ــارۀ داش ــی درب ــای اجتماع ــد و ارزش ه ــه: عقای ــد؛ از جمل کرده ان
تعــداد فرزنــدان )مایــر و ترامســدورف1، 2010(، مشــکالت اقتصــادی و نداشــتن 
شــغل )طاووســی و همــکاران، 1394(، ایجــاد زمینــۀ اشــتغال بــرای زنــان و ورود 
ــالت  ــطح تحصی ــش س ــوس2، 2011(، افزای ــالچ و گراتاک ــازار کار )ب ــه ب ــا ب آنه
)رزاقــی نصرآبــادی، 1395(، ســبک زندگــی مــدرن )پروینیــان و همــکاران، 1397( 
و تحلیــل ارزش هــای اجتماعــی در بــاب خانــواده و فرزنــد )هاشــمی و همــکاران، 

ــره.  1387( و غی
ــکل از  ــتان، متش ــت اس ــتان های پرجمعی ــی از شهرس ــوان یک ــه عن ــران ب     دهل
ســاختار جمعیتــی گوناگونــی اســت و بــا وجــود بهره منــدی از منابــع گوناگــون، 
هنــوز ماننــد کل اســتان، در ســطح توســعۀ پایینــی قــرار دارد. ایــن شهرســتان از 
تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی چنــد دهــۀ اخیــر کشــور بی بهــره نبــوده اســت؛ 
ــن ســال از تشــکیل  ــا گذشــت چندی ــد کــه ب ــی وجــود دارن چنانکــه خانواده های
زندگــی مشــترک خــود هنــوز فرزنــدی ندارنــد یــا بــه یــک فرزنــد بســنده کرده اند. 
ــن  ــته اند. ای ــد( داش ــی 12 فرزن ــادی )گاه ــدان زی ــا فرزن ــن خانواده ه ــن ای والدی
ــدون  ــدی و ب ــه تک فرزن ــش ب ــدان و گرای ــداد فرزن ــورد تع ــرش در م ــر نگ تغیی
ــان  ــدآوری زن ــه فرزن ــد پژوهــش اســت؛ چراکــه بقــای جامعــه ب ــدی نیازمن فرزن

بســتگی دارد.
    جمعیــت و ابعــاد آن، نقطــۀ مرکــزی هــر نظــام اجتماعــی محســوب می شــود. 
ــون  ــان پیرام ــان و جه ــی انس ــای زندگ ــام جنبه ه ــاً تم ــی تقریب ــوالت جمعیت تح
وی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و اثــرات متعــددی بــر خرده نظام هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و محیطــی دارد و منشــأ تحــوالت چشــمگیری در 
ــتری  ــروی کار بیش ــاد، نی ــت زی ــاده در جمعی ــور س ــه ط ــت. ب ــن حوزه هاس ای
وجــود دارد؛ همچنیــن رشــد بــاالی جمعیــت، افزایــش تعــداد نیــروی انســانی را 
ــد  ــز دارن ــوارد ســویه ای منفــی نی ــن م ــک از ای موجــب می شــود؛ اگرچــه هــر ی
و در صــورت نبــود امکانــات و تســهیالت موجــب چالش هــای جــدی خواهنــد 
ــت  ــح، جمعی ــت صحی ــه شــرط مدیری ــعه ب ــع در حــال توس ــا در جوام ــد؛ ام ش
ــرار  ــّد نظــر ق ــی رشــد و پیشــرفت م ــل اصل ــوان یکــی از عوام ــه عن ــد ب می توان
گیــرد )صادقــی، 1388: 37-38(. افزایــش یــا کاهــش جمعیــت در هــر منطقــه ای، 

1. Mayer & Trommsdorff
2. Balasch & Gratacós
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ــت.  ــعه اس ــای توس ــت ها و برنامه ه ــی، سیاس ــام اجتماع ــوالت نظ ــر از تح متأث
ــا  ــی ب ــی مفهومــی- تحلیل ــاط تعاملــی جمعیــت و جامعــه، در چارچوب ــن ارتب ای
عنــوان »جمعیــت، توســعه و برنامه ریــزی» مطــرح شــده و گســترش یافتــه اســت 
)همــان(. ایــران هماننــد بســیاری از کشــورهای دنیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 
مراحــل انتقــال جمعیتــی را بــا کاهــش اساســی و مســتمر مرگ ومیــر آغاز کــرد. در 
ــا رشــد جمعیــت بی ســابقه و شــتابان  ــران ب ــا 1334 ای ــۀ ســال های 1331 ت فاصل
مواجــه بــود؛ بــه طــوری کــه میانگیــن رشــد ســاالنۀ جمعیــت در ایــن چهار ســال، 
بــه رقمــی حــدود 3 درصــد رســید. رشــد ســاالنۀ 3 درصــد ســبب شــد جمعیــت 
ایــران از رقمــی کمتــر از 14 میلیــون نفــر در ســال 1331 بــه رقمــی نزدیــک بــه 
ــون  ــه حــدود 51 میلی ــون نفــر در ســال 1332 برســد و در ســال 1344 ب 14 میلی
نفــر افزایــش یابــد. پیشــرفت بهداشــت و گســترش آن و بــه تبــع آن کاهــش میزان 
ــده  ــی و تعیین کنن ــی اساس ــال، نقش ــوزادان و اطف ــان ن ــژه در می ــر، به وی مرگ ومی
در شــتاب رشــد جمعیــت ایــران داشــته اســت )مشــفق و همــکاران، 1341: 51-
ــای  ــی دهه ه ــران ط ــی در ای ــوالت جمعیت ــرات و تح ــی، تغیی ــور کل ــه ط 52(. ب
گذشــته بســیار چشــمگیر و قابــل مالحظــه می باشــد. در مقیــاس بین المللــی نیــز 
ــوان  ــه عن ــادی برخــوردار اســت و ب ــران از برجســتگی زی ــی ای تحــوالت جمعیت
ــن، 1394:  ــد )فروت ــان می باش ــه جمعیت شناس ــورد توج ــی، م ــه ای مثال زدن نمون
121-122( نکتــۀ جالــب توجــه در انتقــال ســطح بــاروری ایــران ایــن اســت کــه 
ــی و  ــیار بطئ ــا 1334 بس ــال های 1331 ت ــی س ــاروری ط ــزان ب ــش می ــد کاه رون
کنــد اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، کاهــش اساســی نــرخ زاد و ولــد در ایــران عمدتــًا 
ــاروری از حــدود  ــه طــوری کــه ســطح ب ــر می باشــد؛ ب ــه دو دهــۀ اخی ــوط ب مرب
شــش فرزنــد بــرای هــر زن در ســال 1331 بــه طــور شــگفت انگیزی بــه تقریبــاً دو 
فرزنــد بــرای هــر زن در ســال 1314 تنــزل یافتــه اســت. ایــن بــدان معناســت کــه 
چنیــن تحــول چشــمگیری در انتقــال بــاروری ایــران در یــک دورۀ زمانــی نســبتًا 
کوتــاه بــه وقــوع پیوســته اســت )همــان: 128-129(. چنیــن تحول جمعیتــی عمیق 
و شــتابانی می توانــد نمونــه ای تجربــی بــرای ایــن ایــده باشــد کــه اگرچــه تغییــر 
در جوامــع ســنتی معمــوالً بــه کنــدی صــورت می پذیــرد؛ ولیکــن وقتــی شــروع 

شــود بــه صــورت یــک حرکــت طوفانــی عمــل خواهــد کــرد.
ــه فرزنــدآوری وجــود  ــان و مــردان ب      اگرچــه مطالعاتــی در مــورد نگــرش زن
دارد؛ امــا ایــن پژوهش هــا پراکنــده هســتند و امــکان دســتیابی بــه نتایــج مشــخصی 
ــه روش کمــی انجــام  ــات ب ــن مطالع ــن بیشــتر ای ــا دشــوار اســت؛ همچنی از آنه
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ــن  ــوده اســت؛ ای ــّد نظــر پژوهشــگران ب ــر م شــده اند و پژوهش هــای کیفــی کمت
ــی  ــت و حت ــای کم جمعی ــکل گیری خانواده ه ــوع ش ــه موض ــت ک ــی اس در حال
بــدون فرزنــد بســیار پیچیــده اســت و می توانــد دالیــل متعــددی داشــته باشــد. بــر 
ایــن اســاس، هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، شناســایی برخــی از دالیلــی اســت کــه 
باعــث ایجــاد خانــوادۀ تک فرزنــدی یــا بــدون فرزنــد در شهرســتان دهلــران شــده 
اســت. ســؤال پژوهــش نیــز ایــن گونــه مطــرح می شــود: دالیــل کم میلــی زنــان بــه 

فرزنــدآوری کدامنــد؟

پیشینۀتحقیق
   در حــال حاضــر میــزان بــاروری در بیشــتر کشــورهای اروپایــی بــه زیــر حــّد 
جایگزینــی رســیده اســت؛ بــه گونــه ای کــه در ازای هــر دو نفــر بزرگســال کمتــر 
ــت نگه داشــتن  ــرای ثاب ــد ب ــداد موالی ــد می شــود؛ درنتیجــه تع ــودک متول از دو ک

ــد )بســتان، 1388: 66-64(. ــت نمی کن ــت کفای ــزان جمعی می
   پژوهشــی در بریتانیــا انجــام گرفتــه کــه نشــان داده اســت زنــان در ســنین باالتــر 
ــا  ــه دنی ــگام ب ــان در هن ــد. متوســط ســن زن ــه بچــه دار شــدن می گیرن ــم ب تصمی
آوردن اولیــن فرزنــد 29 ســال اســت؛ امــا بســیاری از زنــان، فرزندزایــی خــود را 
تــا اواخــر دهــۀ 30 یــا 40 بــه تأخیــر می اندازنــد. مطالعــات پیمایشــی ســال 1976 
ــل  ــان متأه ــد از زن ــک درص ــط ی ــه فق ــان داد ک ــی نش ــای بریتانیای در خانواده ه
ــود  ــده ب ــی ش ــا پیش بین ــوند. در گزارش ه ــددار ش ــتند فرزن ــان نمی خواس آن زم
ــدی را انتخــاب  ــا 1990 بی فرزن ــن ســال های 1960 ت ــان بی ــه 20 درصــد از زن ک

ــان: 66-65(. ــد )هم می کنن
در  تک فرزنــدی  دریافتنــد  پژوهشــی  در   )1398( همــکاران  و  بهمنــش     
ــدم  ــا تق ــه ب ــت ک ــی اس ــای اجتماع ــانه و الگوه ــر از رس ــی متأث ــای بابل خانم ه
خویشــتن همــراه اســت. آینــدۀ تضمین نشــده و تعــارض زناشــویی، داشــتن تنهــا 
ــا  ــان ب ــد را تقویــت می کنــد. در حقیقــت مســائلی وجــود دارد کــه زن یــک فرزن
ــدی« شــده اند  ــای تک فرزن ــه »ابق ــور ب ــدی، مجب ــای تک فرزن وجــود بالتکلیفی ه
ــا ببخشــند. ــه زندگــی خــود معن ــد ب ــک فرزن ــا ی ــا تنه ــا ب ــد ت ــالش می کنن و ت

نورانــی و همــکاران )1397( در پژوهــش خــود نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن فرزنــددار 
ــدارد؛  ــاداری وجــود ن ــاط معن ــن ارتب ــت زناشــویی والدی شــدن و کاهــش رضای
لــذا اینکــه زوجیــن بــر ایــن تصــور هســتند کــه وجــود فرزنــد مزاحــم رضایــت 
ــرد  ــدر و تقوایی ف ــد نیســت. در پژوهشــی ای ــورد تأیی ــان می شــود م زناشــویی آن

بررسی و تحلیل دالیل کم  میلی زنان به فرزندآوری



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ  علمي

123

)1397( نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن اشــتغال زنــان، نــوع مشــاغل، ســطح تحصیــالت، 
ــاروری رابطــه وجــود  ــزان ب ــالت شــوهر و می ــا، ســطح تحصی ــد خانواده ه درآم
دارد و ایــن مــوارد بــر بــاروری تأثیرگذارنــد. گلپایگانــی )1394( در پژوهــش خود 
نتیجــه گرفــت کــه عوامــل مؤثــر بــر تغییــر نگــرش خانواده هــای ایرانــی طــی 20 
ســال اخیــر نســبت بــه فرزنــدآوری تغییــر کــرده اســت و مهمتریــن عوامــل تغییــر 
در ســبک زندگــی، بــاال بــودن مؤلفــۀ فردگرایــی و پاییــن بــودن مســئولیت پذیری 
ــل  ــه عوام ــد ک ــکاران )1392( در پژوهشــی نتیجــه گرفتن ــری و هم اســت. مباش
ــهیالت  ــا و تس ــود حمایت ه ــدم وج ــادي، ع ــار اقتص ــا و فش ــش هزینه ه افزای
ــل  ــن عوام ــاد از مهمتری ــدآوری زی ــاب فرزن ــی در ب ــرش فرهنگ ــی و نگ رفاه
دخیــل در تک فرزنــدی و یــا نداشــتن فرزنــد در بیــن زنــان متأهــل بــوده اســت. 
جارکویســت1 )2019( در پژوهشــی نتیجــه گرفــت که ســاخت معنــای فرزندآوری 
و ازدواج بــه طبقــۀ اجتماعی و ســاختار خانواده بســتگی دارد. الفرجــی2 و همکاران 
)2019( نیــز در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه اگرچــه دختــران میــل بــه بچه دار 
شــدن دارنــد؛ امــا ترجیــح می دهنــد فرزنــدآوری خــود را بــه بعــد از اتمــام دوران 
ــی  ــز در پژوهش ــکاران )2006( نی ــک3 و هم ــد. لمپی ــول کنن ــود موک ــل خ تحصی
نشــان دادنــد کــه اگرچــه دختــران و پســران مایــل بــه والــد شــدن )داشــتن فرزند( 
ــورد  ــل توجهــی در م ــه طــور قاب ــا پســران ب ــران در مقایســه ب ــا دخت هســتند؛ ام
مشــکالت مربــوط بــه ترکیــب کار و کــودکان نگراننــد؛ لــذا بــه داشــتن تعــداد کــم 

فرزنــد، آن هــم بــا تأخیــر زیــاد تمایــل دارنــد )گلپایگانــی، 1394: 49(. 
     بـا توجـه بـه تحقیقات انجام شـده در بریتانیـا فرزندآوری در سـنین باال صورت 
می گیـرد و یـک درصـد تمایل به به فرزنـدآوری وجود ندارد. بـا توجه به تحقیقات 
داخلـی، در خانم هـای بابلـی تأثیـر رسـانه و الگوهـای اجتماعـی تک فرزنـدی را 
تقویـت کـرده و مشـکالت اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه از موانـع فرزنـددار شـدن 
بـوده اسـت. از عوامـل مؤثر بـر تغییر نگـرش به فرزنـدآوری در دهه هـای اخیر نیز 

می تـوان به شـاغل بـودن زنـان، تحصیـالت و درآمده خانـواده اشـاره کرد.

1. Jarnkvist
2. Alfaraj
3. Lampic
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روشتحقیق
پژوهــش حاضــر از نظــر روش، کیفــی - نظریه مبنایــی و از نظــر هــدف، کاربــردی 
اســت. مشــارکت کنندگان در پژوهــش شــامل 11 زن ســاکن در شهرســتان دهلــران 
ــری  ــا روش نمونه گی ــد و ب ــد بودن ــا بی فرزن ــتند ی ــد داش ــک فرزن ــه ی ــد ک بودن

هدفمنــد و رویکــرد نمونه گیــری نظــری انتخــاب شــدند )جــدول شــمارۀ 1(. 
ابــزار پژوهــش، مصاحبه هــای عمیــق نیمه ســاختاریافته ای بــود کــه بــدون 
محدودیــت ترتیــب ســؤاالت اجــرا شــدند. ایــن مصاحبه هــا توســط محقــق خانــم 
ــه  ــر ب ــر و دســتیابی بهت ــط عمیق ت ــراری رواب ــه جهــت برق ــی صمیمان و در فضای
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــان مصاحبه ه ــد. زم ــای مشــارکت کنندگان انجــام گرفتن دیدگاه ه
ــا  تــوان پاســخگویی مشــارکت کنندگان بیــن 40 تــا 50 دقیقــه طــول می کشــید. ب
توجــه بــه رعایــت اصــول اخالقــی در پژوهــش، ابتــدا هــدف اصلــی و کاربــردی 
ــان  ــه از آن ــط مصاحب ــرای ضب ــریح و ب ــارکت کنندگان، تش ــرای مش ــش ب پژوه
اجــازه گرفتــه می شــد کــه بیشــتر آنــان پاســخ مثبــت دادنــد. بعــد از انجــام هــر 
ــه نوشــته تبدیــل می شــد و تمــام اظهــارات و دیدگاه هــای  ــه ب ــه، مصاحب مصاحب
ــز از  ــا نی ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــود. ب ــر ب ــورد نظ ــوندگان، م مصاحبه ش

ــاز، محــوری و انتخابــی اســتفاده شــد.  کدگــذاری ب
ــار یافته هــا از اســتراتژی بازبینــی مجــدد فراینــد تحلیــل  ــرای ســنجش اعتب      ب
ــی و برخــی از اعضــای مشــارکت کننده  ــزان بیرون ــق و ممی ــط محق ــا توس داده ه
اســتفاده شــد و اصالحــات پیشــنهادی آنــان اعمــال گردیــد. بــرای ســنجش پایایــی 
نیــز از روش کدگــذاری مجــدد همــکاران و روش کدگــذاری ارزیابــان بیــرون از 
ــد  ــذار 0/88 حاصــل ش ــی درون کدگ ــب پایای ــه ضری ــد ک ــتفاده ش ــش اس پژوه
ــوان  ــد )جــدول شــمارۀ 2( و می ت ــه دســت آم ــذار 0/80 ب ــرون کدگ ــی ب و پایای
گفــت فراینــد کدگــذاری و اطــالق کدهــا بــه درســتی انجــام شــد و ایــن موضــوع 

ــاالی کدگذاری هاســت.  ــق ب ــر تواف بیانگ
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جدولشمارۀ)1(.برخیازویژگیهایمشارکتکنندگاندرپژوهش

درصدفراوانیمتغیر
--تحصیالت
30/27کمتر دیپلم
40/37کاردانی

30/27کارشناسی
10/9کارشناسی ارشد

--مدتتشکیلخانواده
110/9 تا 4
520/17 تا 8
940/37 تا 12
1340/37 تا 16

--وضعیت فرزند
160/54 فرزند

50/46بدون فرزند

جدولشمارۀ)2(.پایاییکدگذاریبینکدگذاراندرونوبرونپژوهش

ضریبپایاییتعدادتوافقتعدادکدهامصاحبههاروش

کدگذاریدرونی
2190/85مصاحبۀ 1

23100/86مصاحبۀ 2

0/85-کل

1880/87مصاحبۀ 9کدگذاریبیرونی

2590/71مصاحبۀ 3

0/80-کل
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یافتهها
تحلیـل داده هـا به شناسـایی 91 مفهوم اولیه منجر شـد که با حـذف مفاهیم تکراری 
و همسـان، در نهایت 41 مفهوم باقی ماند. مفاهیم در کدهای محوری سـازمان دهی 
شـدند و درنهایـت 10 مضمـون محـوری شـکل گرفـت. در نهایـت یافته هـا بعـد 
از شناسـایی و طبقه بنـدی مضامیـن در قالـب شـرایط عّلـی، زمینـه ای، مداخله گـر، 
راهبردهـا و پیامدهـا ارائه شـد و در پایان نیز مـدل مطابق مدل پارادایمی اشـتراوس 
و کوربیـن ارائـه گردیـد. نمونه هایـی از نحوۀ فراینـد کدگذاری بـاز در قالب جدول 

شـمارۀ )3( و مضامین اصلی در جدول شـمارۀ )4( نشـان داده  شـده اسـت.

جدولشمارۀ)3(.نمونههاییازتبدیلمفاهیمبهکدگذاریباز
کدگذاریبازمفهوم

1. معیشت ناپایدار 
همسر

ــه  ــی ب ــت و گاه ــکار هس ــه بی ــت ک ــت اس ــی وق ــوهرم خیل ش
می کنــد.  کار  موقــت  صــورت 

2. بیکاری هر دو )زوج 
و زوجه(

االن هر دوی ما )زن و شوهر( بیکار هستیم و درآمد نداریم.

ــادی 3. ترس از آیندۀ مالی ــت نه ــت حمای ــه تح ــت؛ ن ــخص اس ــا نامش ــدۀ م ــًا آین واقع
ــم. ــده داری ــرای آین ــزی ب ــه چی ــتیم و ن هس

خانوادۀ خیلی شلوغ باید از اعصاب و روانی قوی برخوردار باشد. 4. شلوغی خانواده

5. نرسیدن به حقوق 
فرزندان

درخواست فرزندان باید پاسخ داده شود. 

مدیریــت و بــزرگ کــردن فرزنــدان نیازمنــد انــرژی و برنامه ریــزی 6. مدیریت فرزندان
ــد.  ــزی رشــد نمی کنن ــرژی و برنامه ری ــدون ان اســت و ب

ــمش 7. اثر زایمان ــد و جس ــوء کن ــرات س ــار اث ــادر را دچ ــد م ــان می توان زایم
دچــار فرســایش شــود. 

ــرای 8. اثر بارداری مکرر ــک و ب ــی ریس ــادر نوع ــرای م ــد ب ــرر می توان ــزارین مک س
ــد.  ــاک باش ــدۀ او خطرن آین

ــد دیگــر داشــتم. االن 9. پشیمانی و حسرت ــد فرزن ــی کاش چن ــک بچــه دارم؛ ول االن ی
ــدارم. ــی ن ــوان بچه زای ــر ت دیگ

بعضــی وقت هــا مــردم حرف هایــی می گوینــد کــه باعــث 10. طعنۀ دیگران
رنجــش و ناراحتــی می شــود. 
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جدولشمارۀ)4(.کدگذاریبازومحوری

مضامینمحوریکدگذاریباز

1. معیشت ناپایدار همسر

چالشهایاقتصادی 2. بیکاری هر دو )زوج و زوجه(

3. ترس از آیندۀ مالی

4. شلوغی خانواده
ناکارآمدیخانوادۀ

پرجمعیت
5. نرسیدن به حقوق فرزندان

6. مدیریت فرزندان

7. اثر زایمان

مدیریتبدن 8. اثر بارداری های مکرر

9. ترکیب بدن

10. پشیمانی و حسرت

تحملدوگانه 11. طعنۀ دیگران

12. نداشتن پشتیبان

13. تالش بی پایان

قسمتوتقدیر 14. تالش بی اثر

15. تقدیر

16. تک  فرزندی شکننده

اضطراروهراس
17. آیندۀ نامعلوم

18. ناپایداری زندگی

19. دلبستگی به دیگری
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20. تأخیر در باروری همسر

ناباروریناخواستهو
العالج

21. مشکل زن

22. مشکل مرد

23. مشکل زن و مرد

24. تک فرزندی
توافقمشروط

25. شروط زن

26. ارزیابی خود

گذشتۀخودودیگری
27. ارزیابی خانواده

28. ارزیابی همسر

29. محرومیت و ممنوعیت

فشاراجتماعی
30. شبه مجردی

31. مشکل انگاری

1.شرایطعّلی

شــرایط عّلــی عواملــی هســتند کــه موجــب ظهــور پدیــده می شــوند )هــال، 2014: 
ــادی«  ــای اقتص ــوری »چالش ه ــۀ مح ــر دو مقول ــش حاض 133-134(. در پژوه
ــه  ــی شناســایی شــدند. ب ــه عنــوان شــرایط عّل ــوادۀ شــلوغ« ب و »ناکارآمــدی خان
اذعــان بیشــتر مشــارکت کنندگان ایــن دو مضمــون، عامــل اصلــی میــل آنــان بــه 
ــات و  ــی از روای ــت. برخ ــوده اس ــدی ب ــی بی فرزن ــد و حت ــک فرزن ــتن ی داش

ــد از:  ــن عبارتن ــن مضامی ــِل ای ــای ذی دیدگاه ه
ــا چــه امیــدی فرزنــد دیگــری داشــته باشــم و از کجــا خــرج       همســر مــن بیــکار اســت ب
زندگــی تأمیــن شــود )بعــد معیشــت ناپایــدار همســر؛ مشــارکت کننده 39 ســاله(. االن در حــّد 
اینکــه چیــزی بخوریــم بیشــتر نداریــم و خــرج زندگــی عمدتــاً از یارانــه تأمیــن می شــود؛ امــا 
بــرای آینــده حرفــی نداریــم کــه بــه فکــر فرزنــد دیگــری باشــیم )بعــد تــرس از آینــدۀ مالــی؛ 
ــم و  ــم نداری ــان را ه ــتیم و خــرج خودم ــکار هس ــر دو بی ــاًل ه ــاله(. فع مشــارکت کننده 35 س
تصــوری بــرای داشــتن فرزنــد نداریــم )بعــد بیــکاری زوج و زوجــه؛ مشــارکت کننده 33 ســاله(. 
ــا  ــرای م ــی ب ــم کل ــد ه ــک فرزن ــن ی ــم همی ــۀ شــلوغی نداری ــر دو حوصل ــن و همســرم ه م
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زحمــت دارد )بعــد شــلوغی خانــواده؛ مشــارکت کننده 40 ســاله(. امــروزه مثــل دوران گذشــته 
نیســت؛ بچه هــا حــق و حقوقــی دارنــد و بایــد بــه آنهــا رســیدگی شــود )بعــد حقــوق فرزنــدان؛ 
مشــارکت کننده 31 ســاله(. فرزنــد زیــاد انــرژی و توانایــی می خواهــد و واقعــاً نوعــی مدیریــت 

ــاله(.  ــدان؛ مشــارکت کننده 37 س ــت فرزن ــد مدیری ــد )بع می طلب

2.شرایطزمینهای

ــر  ــتراتژی ها تأثی ــر اس ــه ب ــتند ک ــی هس ــام و خاص ــل ع ــه ای عوام ــرایط زمین ش
می گذارنــد. در پژوهــش حاضــر دو مقولــۀ محــوری »توافــق مشــروط« و »گذشــتۀ 
خــود و دیگــری« بــه عنــوان شــرایط زمینــه ای شناســایی شــدند. توافــق مشــروط 
از دیــدگاه مشــارکت کنندگان شــامل دو بعــد »تک فرزنــدی« و »شــروط زن« 
اســت؛ در واقــع قبــل از ازدواج نوعــی توافــق مبنــی بــر بی فرزنــدی یــا داشــتن 
یــک فرزنــد صــورت گرفتــه اســت؛ بــه عبارتــی ازدواج بــا ایــن شــرط صــورت 
گرفتــه اســت کــه حــق فرزنــدآوری بــا زن باشــد. بــرای نمونــه مشــارکت کننده ای 

معتقــد بــود کــه:
     مــن بــا شــرط فقــط داشــتن یــک فرزنــد بــا همســرم ازدواج کــردم، آن  هــم وقتی کــه آمادگی 
داشــته باشــم )مشــارکت کننده 40 ســاله( و ایــن بــر نوعــی محدودیــِت حــق فرزنــدآوری بــه زن 
داللــت می کنــد کــه قبــل از ازدواج بیــن زوجیــن مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت. مضمــون 
محــورِی دیگــر »گذشــتۀ خــود و دیگــری« بــود. ایــن مضمــون بــر ایــن داللــت دارد کــه فــرد 
ــه مشــارکت کننده ای  ــرای نمون ــوادۀ خــود را نامطلــوب تصــور می کنــد. ب گذشــتۀ خــود و خان

اظهــار داشــت:

    اکنــون خــودم در چــه جایگاهــی هســتم؟ کلــی از آرزوهــای دوران بچگــی من برآورده نشــده 
اســت؛ کــدام خواســتۀ مــن بــه عنــوان مــادر اتفــاق افتــاد تــا فرزنــدان مــن هــم بــه آرزوهــای 
خــود برســند؟ )مشــارکت کننده 36 ســاله(؛ بنابرایــن می تــوان گفــت گذشــتۀ ناخوشــایند همســر 
باعــث شــده اســت کــه آینــدۀ فرزنــدان خــود را نیــز بــه همیــن شــکل تصــور کنــد و بــه یــک 

فرزنــد اکتفــا نمایــد. 

3.شرایطمداخلهگر

منظــور از شــرایط مداخله گــر، شــرایط وســیع و عامــی همچــون فرهنــگ، فضــا 
ــل  ــا عم ــدۀ راهبرده ــا محدودکنن ــهیل گر ی ــوان تس ــه عن ــه ب ــت ک ــره اس و غی
ــوان  ــه عن ــا را تســهیل و تســریع و ب ــرایط، اجــرای راهبرده ــن ش ــد.  ای می کنن
یــک مانــع، دچــار تأخیــر می نماینــد )اشــتراوس و کوربیــن، 1390: 50-54(. در 
پژوهــش حاضــر مقــوالت محــوری »مدیریــت بــدن« و »نابــاروری ناخواســته و 
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ــایی شــدند. مشــارکت کنندگان  ــر شناس ــوان شــرایط مداخله گ ــه عن ــالج« ب الع
ــع  ــد؛ درواق ــان آســیب وارد می کن ــدن آن ــه ب ــدآوری ب ــه فرزن ــد ک ــد بودن معتق
ــان  ــروز مشــکالت روحــی و جســمی در آن ــه ب ــد ب ــاد می توان ــدآوری زی فرزن

منجــر شــود. 
ــا  ــی از آنه ــی خیل ــد؛ ول ــا آوردن ــه دنی ــا 10 بچــه ب ــادران م ــت: م      مشــارکت کنندۀ 4 می گف
کمــردرد دارنــد یــا مشــکل جســمی پیــدا کردنــد. بــه نظــرم بچــۀ زیــاد آوردن می توانــد ظاهــر 
و تــن را خــراب کنــد. مشــارکت کنندۀ 8 می گفــت کــه مــن می خواهــم فرزنــدی داشــته باشــم؛ 

ولــی بــه گفتــۀ دکتــر نمی توانــم بــاردار شــوم. 

ــی از  ــدن یک ــت ب ــه مدیری ــت ک ــوان گف ــارکت کنندگان می ت ــارات مش ــه اظه ــتناد ب ــا اس     ب
عوامــل تأثیرگــذار بــر نداشــتن فرزنــد یــا اکتفــا بــه داشــتن یــک فرزنــد اســت؛ البتــه مــواردی 
اســتثنائی هــم وجــود دارد، ماننــد اینکــه بیمــاری، اجــازۀ بــارداری و فرزنــدآوری بــه زن را نــداده 

اســت. 

4.راهبردها

ــده محــوری اســت  ــه پدی ــات اتخاذشــده در پاســخ ب ــا اقدام منظــور از راهبرده
ــمت و  ــه« و »قس ــل دوگان ــر »تحم ــش حاض ــول، 1396: 134(. در پژوه )کرس
تقدیــر« بــه عنــوان راهبــرد شناســایی شــدند. راهبردهــا می تواننــد مثبــت و منفــی 
باشــند و از انفعــال تــا حرکــت در نوســان باشــند؛ درواقــع حاصل شــرایط مختلفی 
هســتند کــه در واکنــش بــه پدیــده شــکل می گیــرد. در پژوهــش حاضــر، مضمــون 
»تحمــل دوگانــه« بــه شــرایطی گفتــه می شــود کــه در آن، خــود فــرد از درون از 
ــز ســرزنش می شــود.  ــرون نی ــد و از بی ــت می کن ــد احســاس ندام نداشــتن فرزن

ــد: ــد بودن بعضــی از مشــارکت کنندگان معتق
    درســته مــن اآلن 10 ســاله کــه بــه هــر دلیلــی فرزنــد نــدارم؛ ولــی گاهــی اوقات ســکوت خانه 
حالــت مــرگ آور دارد و گاهــی از بیــرون هــم افــرادی مــرا ســرزنش می کننــد )مشــارکت کنندۀ 
7(. مــن خواســتم بچــه داشــته باشــم؛ امــا هــر کاری کردیــم بــا درمــان و اقدامــات الزم دیگــر 

موفــق نشــدیم؛ شــاید حکمــت خــدا همیــن بــوده اســت )مشــارکت کنندۀ 1(. 

5.پیامدها

منظــور از پیامدهــا نتایــج حاصــل از بــه کارگیــری استراتژی هاســت )همــان(. در 
پژوهــش حاضــر دو مضمــون محــوری » اضطــرار  و هــراس« و »فشــار اجتماعی«، 
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پیامدهــای کم میلــی بــه فرزنــدآوری از دیــدگاه مشــارکت کنندگان بودنــد. 
مضمــون محــوری »اضطــرار و هــراس« بــه شــرایط فکــری و محیطــی شــخص 
داللــت دارد کــه از آینــدۀ خــود و زندگــی بــا همســر، تصــوری مبهــم و تــرس آور 

دارد. 
    مشــارکت کنندۀ 2 معتقــد بــود کــه زندگــی بــدون فرزنــد شــاید خیلــی دوام نداشــته باشــه؛ 
چــون اگــر همســر بخــواد و بــه دالیلــی از زنــش خســته بشــه می تونــه راحــت طالقــش بــده؛ 
ــه. مشــارکت کنندۀ  ــن بکن ــه زندگــی مشــترک رو تضمی ــدی هــم در کار نیســت ک چــون فرزن
5 هــم معتقــد بــود کــه مــن بــه خواســت خــودم فرزنــد نمی خــوام؛ ولــی واقعــاً نگرش هــای 
نزدیــکان و دیگــران خیلــی بــه آدم فشــار وارد می کنــه؛ مــدام طعنــه، مــدام متلــک، مــدام حــرف 

بچــه زدن و ...

مدل نظری

شکل)1(.مدلپارادایمیاشترواسوکوربیندربابکم میلیبهفرزندآوریدرزنان
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بحثونتیجهگیری
وجــود فرزنــد زینت دهنــده و قوام دهنــدۀ خانــواده و عامــل تضمیــن بقــای 
ــم  ــورد تکری ــدآوری م ــا فرزن ــا و آیین ه ــام فرهنگ ه ــاً در تم ــت. تقریب نسل هاس
همــگان اســت؛ امــا در ســالیان اخیــر در کشــورمان افزایــش خانواده هــای بــدون 
فرزنــد یــا خانواده هایــی کــه بــه یــک فرزنــد اکتفــا نموده انــد نگران کننــده اســت؛ 
لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی همیــن دغدغــه، بــه مطالعــۀ کم میلــی زنــان 

ــا اســتفاده از روش کیفــی- نظریه مبنایــی پرداختــه اســت. ــه فرزنــدآوری ب ب
ــدآوری،  ــه فرزن ــان ب ــی زن ــورد کم میل ــه در م ــان داد ک ــش نش ــج پژوه     نتای
ــادی« و  ــای اقتص ــش »چالش ه ــن پژوه ــود دارد. در ای ــوری وج ــۀ مح 10 مقول
ــدند.  ــایی ش ــی شناس ــرایط عّل ــوان ش ــه عن ــلوغ« ب ــای ش ــدی خانواده ه »ناکارآم
شــرایط علــی بــه صــورت مســتقیم بــر پدیــده اثرگــذار هســتند و می تواننــد عامــل 
ــادی در  ــای اقتص ــارکت کنندگان، چالش ه ــم مش ــه زع ــند. ب ــدۀ آن باش ایجادکنن
ســطوح مختلــف عاملــی اساســی در تغییــر ذهنیــت زوجیــن نســبت بــه داشــتن 
فرزنــدان بــوده اســت. روایــات مختلــف مشــارکت کنندگان بــر ایــن داللت داشــت 
کــه نگرانی هــای مالــی و اقتصــادی و هزینــۀ ســنگین داشــتن فرزنــد، جایــی بــرای 
ــواده  ــدی خان ــت. »ناکارآم ــته اس ــی نگذاش ــتر باق ــدان بیش ــتن فرزن ــورِ داش تص
شــلوغ« نیــز تــا حــد زیــادی تکمیل کننــدۀ چالش هــای اقتصــادی اســت. خانــوادۀ 
شــلوغ نیازمنــد پاســخگویی های اقتصــادی اســت و وقتــی توانایــی مالــی زوجیــن 
در حــد اکتفــای رفــع نیازهــای آنــان نباشــد بــه تک فرزنــدی روی می آورنــد یــا 
ــا  ــن بخــش از پژوهــش ب ــۀ ای ــد. یافت ــدی نمی خواهن ــچ فرزن ــوارد حــاّد هی در م
نتایــج پژوهش هــای ایــدر و تقوایی فــرد )1397( و مباشــری و همــکاران )1392(، 
کــه تأکیــد کــرده بودنــد مقولــۀ اقتصــادی بــه طــور کامــل بــر کم فرزنــدی اثرگــذار 

اســت، همســو هســت. 
ــدن« و  ــت ب ــوری »مدیری ــۀ مح ــا دو مقول ــه ب ــرایط مداخل ــر، ش ــۀ دیگ    یافت
»نابــاروری ناخواســته و العــالج« بــود. در ایــن مــورد می تــوان گفــت کــه مدیریت 
بــدن، مجموعــۀ توجــه بــه جســم و تصــور بــدن در نــزد خانم هاســت. برخــی از 
ــاد  ــی زی ــد بچه زای ــد معتقــد بودن ــز بودن مشــارکت کنندگان کــه بیشــتر جــوان نی
فــرم بــدن آنهــا را بــه هــم می ریــزد و می توانــد در درازمــدت آثــار ســویی داشــته 
ــرار  ــد را در ســرلوحۀ زندگــی خــود ق ــک فرزن ــه داشــتن ی ــا ب ــذا اکتف باشــد؛ ل
داده انــد. مضمــون دیگــر بــر ایــن داللــت دارد کــه اگرچــه فــرد قصــد نابــاروری 
نداشــته؛ امــا بــه دالیــل مختلــف پزشــکی بــارداری بــرای آنهــا امکان پذیــر نبــوده 
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و بــه نداشــتن فرزنــد منجــر شــده اســت. 
    یافتــۀ دیگــر پژوهــش شــرایط زمینــه ای )توافــق مشــروط و گذشــتۀ خــود و 
ــود. ایــن مقــوالت نشــان دادنــد کــه در برخــی مــوارد، فــرد قبــل از  دیگــری( ب
ازدواج بــر داشــتن یــک فرزنــد و حتــی نداشــتن فرزنــد در زندگــی تأکیــد داشــته 
ــوده  ــداد آن ب ــدآوری و تع ــع از شــروط تشــکیل زندگــی او نحــوۀ فرزن و درواق
ــل از ازدواج،  ــی قب ــن توافــق ضمن ــوان گفــت کــه ای ــن مــورد می ت اســت. در ای
ــند و  ــد باش ــه آن پایبن ــد ب ــه بای ــد ک ــن ایجــاد می کن ــرای زوجی ــد ب ــی تعه نوع
ــروط  ــی از ش ــتن آن  یک ــا نداش ــدی ی ــه تک فرزن ــت ک ــده اس ــث ش ــن باع همی
ــتۀ  ــه گذش ــبت ب ــرد نس ــور ف ــر، تص ــۀ دیگ ــن مقول ــد. همچنی ــم ازدواج باش مه
ــه آن تصــور، داشــتن  ــا توجــه ب ــه ب ــوادۀ خــود اســت ک ــش خــود و خان پُرچال
فرزنــد می توانــد آینــدۀ خــود فرزنــدان را بــه خطــر بینــدازد. ایــن افــراد در محیــط 
ــه آرزوهــای خــود نرســیده اند و تصــور آن را  ــزرگ شــده اند کــه ب و شــرایطی ب
ــرد  ــوان گفــت کــه محیــط زندگــی ف ــد. می ت ــم می دهن ــدان خــود تعمی ــه فرزن ب
در دوران کودکــی و جوانــی آنقــدر پُــر چالــش بــوده کــه حتــی بعــد از ازدواج، 
هزینــۀ نداشــتن فرزنــد را بــر داشــتن آن ترجیــح می دهــد و ایــن ترجیــح ناشــی 
ــن  ــد. ای ــد ش ــکل خواهن ــار مش ــده دچ ــان در آین ــه آن ــت ک ــور اس ــن تص از ای
ــا نتایــج پژوهش هــای بهمنــش و همــکاران )1398(، ایــدر  یافته هــای پژوهــش ب
ــز ســازگار  ــی )1394( و جارکویســت )2019( نی ــرد )1397(، گلپایگان و تقوایی ف

اســت. 
   »راهبردهــا« یافتــۀ دیگــر پژوهــش بــود. راهبردهــا کنــش و واکنش هــای مثبــت 
و منفــی و فعــال و منفعالنــه نســبت بــه پدیــده اســت. »تحمــل دوگانــه« ناظــر بــر 
ایــن اســت کــه فــرد خــود از درون ناراحــت اســت و از بیــرون نیــز مــورد آزار 
کالمــی دیگــران قــرار می گیــرد. مفهــوم »قســمت و تقدیــر« نیــز نوعــی پذیــرش 
ــد  ــارکت کنندگان معتق ــی از مش ــع برخ ــت؛ درواق ــد اس ــتن فرزن ــۀ نداش منفعالن
بودنــد بــا وجــود مراجعــات متعــدد بــه پزشــک نتوانســته اند بــرای بــاروری خــود 
یــا احیــای قــدرت بــاروری همســر خــود راهــی پیــدا کننــد؛ درنتیجــه بــه نوعــی 

ــر و قســمت معتقــد شــده اند. تقدی
ــای  ــراس از پیامده ــرار و ه ــی و اضط ــار اجتماع ــر، فش ــش حاض      در پژوه
ــد  ــد بودن ــارکت کنندگان معتق ــی از مش ــود. برخ ــدی ب ــا بی فرزن ــدی ی تک فرزن
بــا وجــود اینکــه بــه خواســت خــود و همســر خــود فرزنــدی ندارنــد؛ اما همیشــه 
ایــن تصــور وجــود دارد کــه زندگــی آنهــا از هــم پاشــیده می شــود؛ زیــرا ممکــن 
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اســت بهانه هــا و نقــض توافــق بیــن زوجیــن شــکل گیــرد. ایــن تــرس و هــراس 
ــای  ــدی در خانواده ه ــیار ج ــای بس ــی از پیامده ــود دارد و یک ــش وج ــم و بی ک
ــد  ــد معتق ــای تک فرزن ــی از خانواده ه ــه برخ ــر اینک ــت. دیگ ــد اس ــدون فرزن ب
ــی  ــت یعن ــی رف ــی«، »یک ــی نمان ــد »یک ــی مانن ــای مختلف ــی طعنه ه ــد گاه بودن
ــد« و ... از ســوی  ــن یکــی هــم نمان ــاردار نشــوی و ای ــه دیگــر ب تمــام«، »ممکن
ــذا فشــار روحــی  ــد؛ ل ــان ایجــاد می کن ــرای آن ــی ب ــکان نوعــی فشــار روان نزدی
ــمار  ــه ش ــا ب ــوع خانواده ه ــن ن ــدی در ای ــر تک فرزن ــای دیگ ــی از پیامده و روان

مــی رود. 
ــی در  ــل تأمل ــل قاب ــل و دالی ــه عل ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــوع نتای     در مجم
ــه  ــد وجــود دارد ک ــتن فرزن ــا نداش ــدی ی ــرای کم فرزن ــزد مشــارکت کنندگان ب ن
ــر تصــورات  ــه ب ــرد ک ــام ب ــای اقتصــادی« را ن ــا »چالش ه ــوان در رأس آنه می ت
ــدۀ وی را  ــا آین ــد و ت ــزرگ کــردن فرزن ــۀ ب ــب شــده اســت و از هزین ــراد غال اف
در برمی گیــرد؛ از ایــن رو الزم اســت نســبت بــه مشــکالت اقتصــادی زوج هــای 

جــوان اهتمــام بیشــتری شــود )بهمنــش و همــکاران، 1398: 112(.
ــا محدودیت هایــی همــراه اســت؛ اینکــه ماهیــت پژوهــش      نتایــج پژوهــش ب
ــر  ــای دیگ ــه محیط ه ــج ب ــری نتای ــای تعمیم پذی ــر ادع ــن نظ ــود و از ای ــی ب کیف
وجــود نــدارد؛ امــا نتایــج از عمــق موضــوع اکتشــاف شــده اند و از ایــن جهــت 
ــا  ــه ب ــختی مصاحب ــش س ــر پژوه ــت دیگ ــتند. محدودی ــل هس ــل تأم ــاد قاب زی
ــج  ــت نتای ــرای تقوی ــود. پیشــنهاد می شــود ب ــان ب ــن آن مشــارکت کنندگان و یافت
پژوهــش، محققــان در آینــده از روش تلفیقــی اســتفاده کننــد تــا بتــوان از مزایــای 
ــری  ــات دیگ ــه مطالع ــت ک ــن اس ــر ای ــنهاد دیگ ــرد. پیش ــره ب ــر دو روش به ه
ــی از  ــه یک ــوط ب ــر مرب ــش حاض ــود. پژوه ــام ش ــف انج ــای مختل در فرهنگ ه
ــود را  ــعۀ خ ــوز دوران توس ــتان هن ــن اس ــود و ای ــالم ب ــتان ای ــتان های اس شهرس
ــف  ــاط مختل ــری در نق ــات دیگ ــت مطالع ــذا الزم اس ــت؛ ل ــرده اس ــل نک تکمی
کشــور صــورت گیــرد تــا بتــوان بــا اطمینــان بیشــتری بــه مقایســۀ نتایــج پرداخت. 
پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه بیــش از پیــش بــه مشــکالت اقتصــادی زوجیــن 
ــاًل  ــه صــورت کام ــز ب ــاروری نی ــه ب ــوط ب ــان مرب ــای درم توجــه شــود. هزینه ه

ــه آســانی در اختیــار زوجیــن قــرار گیــرد.   رایــگان و ب
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