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مقدمه و بيان مسأله

از آغاز شكلگيري تفكر كنترل جمعيت ،زنان و رفتار توليد مثل آنها مقصد
اصلي سياستهاي كنترل مواليد بوده است .بيشترين تمركز سياستهاي
كنترل جمعيت بر زنان ،نگرشها و ديدگاههاي آنها پيرامون تعدد فرزندان
و تالش براي جهتدار نمودن آنها بوده است .در اين راستا از حربههاي
گوناگون مادي و غيرمادي ،تشويقي و اجباري براي واداشتن زنان به تغيير
رفتار فرزندآوريشان استفاده شده است .اين امر بهويژه در نيمهي دوم قرن 20
شدت بيشتري پيدا كرد و بسياري از كشورهاي جهان به برنامههاي گفتمان
كنترل جمعيت پيوستند كه در هر برهه از زمان با شعارهاي خاصي در
عرصهي سياست دولتها و حوزههاي عمومي جوامع ظاهر ميشد .كنترل
جمعيت و توليد مثل امري مهم و مسلم بود كه زنان عامالن اصلي آن قلمداد
ميشدند.
اعمال سياستهاي كنترل مواليد موجب تغييرات شگرفي در ساختار
جمعيتي جوامع شد كه از مهمترين آن ميتوان به انتقال باروري اشاره
كرد ،يعني انتقال از باروري كل سطح باال به باروري كل سطح جايگزين
و زير جايگزين .اين تغيير شگرف با مدت زمانهاي مختلف و كيفيتهاي
گوناگون در كشورهاي مختلف جهان اتفاق افتاد .ايران از آن جمله  كشورها
بود كه در اواخر قرن  20به جرگهي اين گفتمان پيوست و بهطور جدي
كنترل مواليد را تجربه كرد .به گونهاي كه در كمتر از يك دهه باروري كل آن
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در يك دههي اخير ،بسياري از استانها و مناطق شهري و روستايي آن شاهد
باروري سطح جايگزين و زير جايگزين است .در اينجا منظور از باروري
سطح جايگزين ،سطحي از فرزندآوري است كه در آن يك نسل از زنان تنها
آن تعداد فرزند كافي براي جايگزيني خود و والدينشان را به دنيا ميآورند
كه برابر با  2/1فرزند براي هر زن است

(Shryock et al. 2005: 608; Weeks

 2003:315).نيل به اين هدف بدون شك مديون سياستهاي جدي معطوف
به رفتار توليد مثل زنان و البته مشاركت خود آنها نيز بوده است .در تبیین
چنین انتقالی به رشد تحصیالت ،سیاستهای آموزشی و بهداشتی و سایر
گومیر نوزادان ،مشکالت تأمین
امکانات ،حمایت مقامات مذهبی ،کاهش مر 
نیازهای مادی ،فشار اقتصادی منجر به تعلیق ازدواج ،باال رفتن سن ازدواج
و تغییر نگرشها اشاره شده است

(Mehryar &Aghajanyan 2002; Abbasi-

 Shavazi 2000 ).اين انتقال اگر زماني معلول مداخلههاي مستقيم نهادهاي
دولتي و غيردولتي بوده امروز به مرحلهي تثبيت رسيده است و زنان تا حد
زيادي ـ و نه كام ً
ال ـ خود متمايل به اين كمفرزندي هستند و به عبارتي خود
را عامالن كمفرزندي و آن را نتيجهي انتخاب عقالني خود ميدانند.
استان كردستان يكي از استانهايي است كه تا قبل از اجراي سياستهاي
كنترل جمعيت ،سطح بااليي از باروري يعني 6/5را داشته است

(Abbasi -

) ،Shavazi & Mcdonald 2005اما پس از اجراي سياستها و تقريب ًا حدود يك 
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دهه پس از آن سطح باروري آن به زير جايگزين رسيده و تا جايي كه امروزه
برخي از شهرستانهاي آن سطح باروري پايينتر از  2را تجربه ميكنند .اين
در حالي است كه به لحاظ مذهبي و قومي متمايز از گروههاي اكثريت مذهبي
و قومي جغرافياي ايران است ،اما به لحاظ سطح باروري همسو و همسطح
با بسياري از مناطق توسعهيافتهي ايران ميباشد .بدون شك در اين منطقه نيز
بار عظيم اين انتقال بر دوش زنان بوده و آنها نقش عمدهاي در كاهش سطح
مواليد داشتهاند .حال ممكن است در دوران اجراي مستقيم برنامههاي كنترل
نقش زنان از طريق تن دادن به جراحيهاي توبكتومي ،مصرف قرصهاي
پيشگيري از بارداري ،تحمل عواقب كپسولهاي نورپالنت و آمپولهاي
مختلف بوده باشد ،اما با وقوع گذار باروري ،امروزه نقشآفريني در اين
حيطه نه از سوي دولت بلكه ظاهرا ً به انتخاب خود آنها صورت گرفته است
و آنها خود را در انتخاب اين نوع از كنش اجتماعي تا حدي مختار ميدانند.
هدف اين مطالعه  فهم اين نوع كنش در ميان زنان ُ كرد است .پرسش بنيادين
اين مطالعه اين است كه زنان ُ كرد با چه درك و تفسيري كنش كمفرزندآوري
را براي خود برگزيدهاند و از نگاه آنها چه نيروهايي آنها را به سمت اين نوع
از  كنش اجتماعي سوق داده است؟
 -1چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی دستهای از ایدهها و اصولی است که از حوزههای
رایج پژوهش گرفته شدهاند و برای ساختار بخشیدن به ارائهی پیدرپی
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مفهومی میتواند به عنوان ابزاری برای چارچوببندی تحقیق به کار رود و
بنابراین محقق را براي معناسازي یافتههای بعدی ياري کند .این چارچوب
ابزاری است در يد محقق تا آگاهي و شناخت خود را از موقعیت تحت
بررسی توسعه و آن را در معرض ارتباط قرار دهد .برای همهی پژوهشها در
جهان اجتماعی ،چارچوب مفهومی به خودی خود بخشی از برنامهي مذاکره
است .در واقع چارچوب مفهومی ،پیوند روشنی بین ادبیات تحقیق با اهداف
و پرسشهای تحقیق ایجاد میکند و نقطهي ارجاعی برای بحث از ادبیات،
روششناسی و تحلیل داده است) .(Botha 1989در واقع چارچوب مفهومی
تحقیق بیانگر جهانبینی آن است و در آن نحوهی نگرش به موضوع مطالعه
شده و مفاهیم محوری آن مشخص میشود.
رویکرد پارادیمی این مطالعه رویکرد بر ساختگرایی تفسیری است.
تفسیرگرایی بهطور عام عبارت است از «تحلیل سیستماتیک ِ
کنش به لحاظ
اجتماعی معنادار از طریق مشاهدهی تفصیلی مستقیم مردم در زمینههای
طبیعی است به منظور دستیابی به شناختها و تفاسیری در مورد اینکه مردم
چگونه جهان اجتماعی خود را خلق کرده و به آن تداوم میبخشند .این
رهیافت نوعی جهتگیری عملی اتخاذ میکند ،یعنی به این نکته میپردازد
که چگونه مردم عادی امور عملی را در زندگی خود اداره میکنند یا آنها را
به انجام میرسانند» ) (Neuman 2000:71و تفسیرگرایی برساختی تلفیق دو
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رویکرد بر ساختگرایی و تفسیرگرایی است .بر اساس این رویکرد تلفیقی،
افراد عادی از طریق مکانیسمهای زبان در خالل تعامالت روزمره ،در فرایند
خلق نظامهای مشترک معنا درگیر میشوند .معانی همواره در بستر روابط
عادی روزمره ساخته شده و به تناسب موقعیتها و بسترها بازاندیشی و
بازتعریف ميشوند .در این رویکرد انسان به مثابه موجودی خالق ،سازنده
و بازاندیش تعریف میشود که فعاالنه در ساخت و ساز جهان اجتماعی
مشارکت میورزد و در جریان این بازسازی و بازاندیشی همواره  متوجه
منابع نهادی و معنایی است .این رویکرد در واقع در پی آن است که در درون
تفاسیر و معانی ،نیروهای برسازندهی کنشها را جستوجو کند (گیدنز،1984
هاراالمبوس و هولبورن  ،2002به نقل از محمدپور  1389الف.)334 :

از نظر برایان فی همانگونه که پارهای از مفاهیم عمل داللت بر نیتی دارند
و همانطور که برای فهم یک عمل میبایست  نیت آن را نیز فهمید پس برای
فهم عمل نیز الزم است شیوهی تحقق آن را دریافت .بنابراین وظیفهی محقق
تفسیری کشف مجموعه قواعدی است که زیربنای دستهی معینی از اعمال
را شکل میدهند و نیز روشن کردن این قواعد و مرتبط ساختن آنها با دیگر
قواعد موجود در جامعه است (فی  .)178 -181 :1384کنشهای عامالن بیش از
آنکه تحت تأثیر مستقيم شرایط بیرونی باشند برحسب تفاسیر موجود از این
شرایط و نیات معطوف به آنها عملی میشوند .این شرایط نه به عنوان علل
بلکه به عنوان شرایط تضمین کننده در نظر گرفته میشوند» (فی.)118 :1383
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است كه انسانها به عنوان عامالني اجتماعي شرايط و امكانات جامعه را در
پيوند با كنشهاي خود  سنجيده و دست به عمل ميزنند؛ در اين راستا آنها
در معرض ارزشها و هنجارهاي گروهي و نهادي نيز قرار دارند ،به عبارتي
ديگر تا حدي از منابع نهادي موجود براي هدايت كنش خود بهره ميبرند
و در عين حال سعي دارند كه نقشي براي ارادهي آزاد خود نيز قائل گردند
(Tucker 1998).

بر اساس مباحث مذکور ،در این مطالعه فرزندآوری به عنوان یک کنش
اجتماعی در نظر گرفته شده و سعی میشود فضای نهادی و تفسیری آن
بررسی شود .به نظر ميرسد کمفرزندآوری نیز به عنوان یک کنش اجتماعی
از یک سو متأثر از منابع نهادی و ساختاری جامعه و از سوی دیگر در
ارتباط با تفاسیر مردم از نیروها و شرایط موجود جامعه است .منابع نهادی
در تعیین کنش کمفرزندآوری میتوانند محلی یا فرا محلی و مرتبط با تفاسیر
و معانی مردم از کنشهایشان باشند ،به عبارتی در شکلگیری برداشتها و
شناخت و تفاسیر مردم دخیل باشند .مردم با تکیه بر این منابع نهادی و فهم
و شناختشان از نیازهای خود و بهکارگیری خالقیتهای خود سعی در تنظیم
کنش فرزندآوری خود دارند .منابع نهادی موجود مرتبط با فرزندآوری و نیز
نظام معنایی و تفسیری جامعه و کنشهای خالقانه یا القایی کنشگران در نوع
خود برسازندهی حوزهای به نام فرهنگ باروری یا فرزندآوری هستند که
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خود جای تفسیر و تحلیل دارد و در مطالعات تفسیری و برساختی عنصری
کلیدی به حساب میآید .در واقع بر این مبنا از معانی بینذهنیتی و نظام
معنایی مرتبط با این کنش و نیروهای برسازندهی آن شناخت حاصل میشود.
این پژوهش با تکیه بر چارچوب مفهومی فوق و نه يك نظريهي خاص
در زمينهي باروري و فرزندآوري و با بهرهگیری از روششناسی کیفی سعی
دارد که  نظام معنایی مرتبط با  کنش کمفرزندآوری در جامعهی شهر سقز در
استان کردستان را مطالعه نماید و خوانشی از منابع نهادی و ارزشی برسازنده
و دخیل در این نظام معنایی و بین ذهنیتی داشته باشد  .
 -2زمينهی اجتماعی مطالعه شده

شهر سقز در استان کردستان قرار دارد و یکی از شهرهای مرزی این
منطقه با کشور عراق است .جمعیت این شهر ُکرد و سنی مذهب شافعی
هستند .بر اساس سرشماری سال  1385حدود  130هزار نفر جمعیت دارد.
رشد جمعیت این شهر در  فاصلهي سالهای  1375تا  1385در پایینترین
حد خود طي دهههای گذشته یعنی  0/7درصد بوده است .مناطق روستایي
آن نیز با رشد منفی جمعیت روبهروست .میزان سواد در این شهر 80/3
درصد (زنان  73و مردان  87درصد) است ،ميزان اشتغال زنان در سال 1385
حدود  3/9بوده است .میزان شهرنشینی در همين سال به  64/7درصد رسیده
است (مرکز آمار  .)1385طبق  آخرین شاخصهای به دست آمده از منابع
اطالعاتی میزان باروری در استان کردستان و از جمله در شهر سقز حدود
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 ،Shavazi & Mcdonald 2005مركز آمار ايران .)1385

این جامعه به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در وضعیتی نیمه سنتی/
نیمه مدرن قرار دارد چرا که در همهی ساختارهای آن میتوان عناصری از
هر دو وضعیت را مشاهده کرد .این جامعه به لحاظ برخی شاخصهای
مذهبی و قومی موارد مشابه دیگری در سرزمین ایران (بلوچها) و بیرون از
جغرافیای ایران (کردستان ترکیه و عراق) دارد ،اما به لحاظ شاخص جمعیتی
باروری متفاوت از همان موارد مشابه خودش است .از سوی دیگر اين شهر
زمینهی تاریخی متمایزی دارد (ایگلتون  ،1361برزویی  ،1378داوال  .)1385به
لحاظ اقتصادی نيز شاهد ظهور و تثبيت مشاغل نوین بوده و در یک دههی
اخیر با مسائل اقتصادی بیکاری و تورم (مدیریت و برنامهریزی کردستان ،1381

 )1387و  ...روبهروست .نهاد خانواده در اين شهر با مسائل پیش روی یک
خانوادهی سنتی روبهروست از جمله شیوع طالق (سازمان ثبت احوال ،)1386
تغییر هنجارها و ارزشهای جنسیتی ،الگوهای زناشویی و تعارضات ارزشی
بین نسلی.
زنان در اين جامعه همانند زنان بسياري از اجتماعات درون جغرافياي
ايران درگير زندگي با اليههاي سنتي و مدرن زندگي اجتماعي جامعهي خود
هستند و از همين رو در درون خود زنان نيز ميتوان طيفهاي گوناگوني
از زنان را با ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سبك زندگي
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متفاوت مشاهده كرد .در اين ميان كمفرزندآوري و سبك زندگي توأم با آن
از جمله مهمترين مشخصههاي اين جامعه است؛ يعني زندگي در يك جامعه
با ويژگيهاي قوميتي متمايز از اكثريت حاكم ،با مذهبي متفاوت كه در درون
مشوق باروري باالست و سنتهايي كه تعدد فرزندان را تجويز ميكنند ،اما
در آن زنان كمفرزندي را در پيش گرفتهاند كه خود امري تأملبرانگيز است.
 -3مطالعات پيشين

مطالعات مختلف و ارزشمندی در حوزهی باروری در ایران مسیر تحوالت
این پدیدهی جمعیت شناختی را تا حد امکان روشن كردهاند .بخش زیادی
از این مطالعات با رویکرد پوزیتیویستی و روشهای کمی انجام گرفته،
پهندامنه هستند و به ارائهی تبیینهای سراسربین و کلنگر پرداختهاند.
بخشي از آنها معطوف به انتقال باروری هستند و توانستهاند چگونگی
این انتقال را مشخص كنند .بسیاری از این مطالعات  متعلق به وضعیت
پدیدهی جمعیت شناختی باروری در دوران قبل از انتقال هستند (پايدارفر

 ،1354اماني  ،1353آقاجانيان  ،1354مركز آمار ايران .)1363 aیک سری مطالعات نيز
به فرایند انتقال پرداختهاند
& (Aghajanian & Mehryar 1999: 21-24; Abbasi – Shavasi 2002 ; Abbasi
& etal 2002 & 2007; Hosseini – Chavoshi & et al 2007: 701-718; Abbasi
.(McDonald 2003

عباس��ی و همکاران ( )1381در مطالعهای پیرامون دیدگاه زنان در مورد
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کردهاند نگرشها و ایدهآلهای زنان را دربارهي مباحث و موضوعات مختلف
مرتبط با باروری بررس��ی کنند تا بتوانند پرسشنامهای برای طرح تحوالت
باروری تنظیم کنند .مونیکا مینارس��کا 1در مطالعه ای با عنوان «انتخابهای
باروری در لهس��تان :کیفیت ،کمیت و فردی شدن» به بررسی جایگاه اقتصاد
در باروری پایین در لهس��تان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی میپردازد
) .(Minorska 2008وندکا در مطالعهای پیرامون ارجحیتهای باروری پست
مدرن 2به بررس��ی تغییرات ارزش��ی و ظهور رفتاره��ای جدید مرتبط با آن
میپردازد ) .(Van de ca 1998سوزان گرینهال در کتاب خود با عنوان ادارهی
جمعیت چین :از سیاست زیستی لنینیستی تا نئولیبرال که به نوعی نتیجهی دو
دهه مطالعه در جامعهی چین است به مطالعهی نحوهی ادارهی این جمعیت و
تحوالتی که در این اداره کردن به وجود آمده است ،میپردازد (Greengalgh

) .2005کی��م و کالرنر در مطالعهای با عنوان «ش��بکههای اجتماعی مرتبط با
باروری ،ترکیب ،س��اختار و معنای روابط ف��ردی برای تمایالت باروری» با
استفاده از رویکرد روش شناختی کیفی در پی شناخت مسیرها و مکانیزمهای
تأثرگذاریه��ای اجتماع��ی در تصمیمگیری باروری افراد اس��ت & (Keim

) .Klarnero 2009برناردی در مطالعهای با عنوان «مسیرهای تأثیرات اجتماعی

1. Monika Minorska
2. Post modern fertility prefrences
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بر تولید مثل» به بررس��ی انواع متفاوت مکانیزمهای اجتماعی مس��ئول برای
وابس��تگی درونی ارجحیتهای تولید مثل زوجین میپردازد که به وسیلهی
مدله��ای اش��اعهی رفتارهای باروری و خانوادگی پیشبینی ش��ده اس��ت
) (Bernardi 2003: 527-555کریس��تین ویرابیاد در مطالعهای با روش نظریهی
زمینهای به بررس��ی فرایندهای آمادگی زنان سیاهپوس��ت شهری برای تولد
فرزندانشان میپردازد ) .(Weir Abbyad 2008جوانا نون در مطالعهای با روش
نظریهی زمینهای به بررس��ی فرایندهای تصمیمگیری زنان برای پیشگیری از
باروری میپردازد ).(Noone 2003
مطالعاتی نیز در مورد جامعهی کردستان وجود دارند که به تغییرات
اجتماعی ناشی از نوسازی (محمدپور ،)1388 ،1386تغییرات خانواده در نتیجهی
ورود نیروهای نوسازی (رضائی و دیگران  ،)1387تحلیل باروری افتراقی در
میان گروههای مذهبی در کردستان (خانی  ،)1388تحلیل و بررسی باروری
افتراقی در میان کردها و ترکها (حسینی  )1387پرداختهاند .پژوهش حاضر از
جهات مختلفی توانسته از مطالعات پیشین بهرهي کافی را به لحاظ روشی
و دادهای ببرد.
 -4روششناسی

رويكرد روششناختي اين پژوهش رويكردي كيفي است .تحقیق کیفی
در پی آن است که چگونه انسانها خودشان و بسترشان را تنظیم میکنند و
چگونه ساکنان این بسترهای اجتماعی ،جهان پیرامون خودشان را از طریق
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میکنند ) .(Berg 2006: 22روش به کار گرفته شده برای گردآوری و تحلیل
دادهها روش نظریهی زمینهای 1است .نظریهی زمینهای یک روش تحقیق
کیفی است که یک سلسله رویههای سیستماتیک را به کار میگیرد تا نظریهای
مبتنی بر استقراء دربارهی پدیدهای ایجاد کند (گلیسر و کوربین  .)23: 1386بر
اساس این روش دادههای گردآوری شده از طریق مصاحبههای عمیق را به
دقت در سه مرحلهي کدبندی باز ،محوری و گزینشی تحلیل میکنند.
در مرحلهی كدگذاري باز ،دادهها به صورت سطر به سطر ،عبارت به
عبارت یا پاراگراف به پاراگراف یا به صورت صفحهای انجام ميشود .این
مرحله دو زیر مرحلهی کدبندی اولیه یا سطح اول و کدبندی متمرکز یا سطح
دوم دارد .در سطح اول به هر واحد مورد نظر یک کد (مفهوم ،نام ،برچسب)
داده میشود .مفاهیم به دست آمده در این مرحله ،سنگ بنای مقولههای
عمدهی بعدی و نیز اجزای اصلی نظریهی زمینه ِ
ای در حال ظهور را شکل
میدهند .در مرحلهی كدگذاري محوري ،دادههايي كه در مرحلهي كدبندي
باز به صورت پراكنده كدگذاري شدهاند ،جمعآوري و در قالب مقوالت و
خوشههاي مرتبط و منظم سازمان داده ميشوند .در این مرحله نظریه به
تدریج ظهور میکند .هدف این مرحله از کدبندی ،بازگرداندن نظم و انسجام
به دادههای کدبندی شده ،دستهبندی ،ترکیب و سازماندهی میزان زیادی از
1. Grounded Theory
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دادهها و بازجمع کردن آنها به شیوهای جدید است .در مرحلهی كدگذاري
گزينشي هدف يكپارچه كردن و تهذيب اطالعات است .در اين مرحله
مضمونهاي عمدهي پژوهش مشخص ميشوند .به عالوه ،در اين مرحله
مهمترين تم یا موضوع پژوهش نيز انتخاب ميشود که به آن مقولهی هسته

1

گفته میشود .اين مقوله بايد قدرت تحليلي داشته و ديگر مقوالت را نيز
در خود جاي دهد

(Shreiber 2001،Strauss & et al 1998: Neuman2000).

در مواردي نيز ميتوان بر اساس مقوالت به دست آمده يك مدل پارادايمي
ترسيم كرد كه شرايط علي ،زمينهاي و متداخل در پديدهي مطالعه شده را
نشان دهد.
در اين مطالعه نيز مراحل فوق پيروي شدهاند ،يعني متن مصاحبهها سطر
به سطر مطالعه شده و مفهوم يا برچسبي براي آنها انتخاب شد؛ براي مثال
براي جملهي «شما میدانید بزرگ کردن یک بچه برای پدر و مادر چقدر
دشوار است» برچسب يا مفهوم «دشواری بزرگ کردن» انتخاب شده است.
پس از آن مفاهيم مشابه را غربال كرده و يك سري خرده مقوالت تهيه شده
است .مقوالتي كه بتوانند مفاهيم يا برچسبهايي مشابه به لحاظ معنايي را
تحت پوشش قرار دهند؛ براي مثال براي مفاهيم «سلب آسایش ،كاهش
تحمل ،فضای پردغدغه» ،يك خرده مقوله با عنوان «فشار رواني» برگزيده
شده است .در ادامه خرده مقوالت ظاهر شده در قالب يك مقولهي عمده
1. Core Category
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«آرامشطلبي و فشار رواني» براي مقولهي عمدهي «حفاظت روانشناختي»
انتخاب شده است و در نهايت از تركيب معنايي مقوالت عمده ،مقولهي
هستهي مورد نظر حاصل شده است .انتخاب اين مقوله حساسيت زيادي
دارد چرا كه بايد كام ً
ال بر اساس معاني ساري و جاري در درون مقوالت
عمده برگزيده شود.
نمونهگیری در تحقیقات کیفی از نوع هدفمند است که در آن محقق به
دنبال مواردی است که ویژگیهای مورد نظر تحقیق را داشته باشد ،یعنی
محقق ابتدا در پی یافتن زنان مطلعی است که ویژگیهای مورد نیاز تحقیق را
داشته باشند و سپس از طریق آنها سایر افرادی را که میتوانند برای مطالعه
مناسب باشند جستوجو میکند .در این مطالعه نیز ابتدا سعی شد که با
روش نمونهگیری اکتشافی زنان متأهلي را كه صاحب فرزند یا فرزندانی بوده
یا در معرض فرزندآوری هستند پیدا کرده و از طریق آنها به زنان دیگری که
همین ویژگیها را دارند برای مصاحبه دست پیدا کنیم .در همین رابطه سعی
شد زنان مجرد باالی  20سال نيز در درون نمونه گنجانده شده  و با آنها
نيز مصاحبه شود .از ديگر معيارهاي انتخاب زنان براي مصاحبهها قبل از هر
چيز اين بود كه آن زن به لحاظ باروري مشكلي نداشته باشد ،يعني نابارور
نباشد و ديگر اينكه مدت زمان زيادي در آن جامعه زندگي كرده باشد ـ براي
مثال يك مهاجر تازه وارد به آن شهر نباشد ،با زبان و فرهنگ بومي آشنايي
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داشته باشد تا به راحتي بتوان با وي ارتباط برقرار كرد ـ اين امر از طريق
پرسوجوي پژوهشگر از اطرافيان آغاز ميشد و تا يافتن حلقههاي مختلف
نمونهگيري زنجيرهاي و يافتن ساير زنان مطلع ادامه مييافت .الزم به ذكر
است كه معيار مورد نظر براي سنجش نظرات مشاركتكنندگان ،درك آنها
از موضوع و توان ايجاد ارتباط ميان كنش فرزندآوري و شرايط و بسترهاي
زندگي خانوادگي و اجتماعي و فردي بوده است .اين نكته فقط در جريان
مصاحبهها مشخص ميشد از اين رو تمركز بر برخي مصاحبهها و نظرات
مشاركتكنندگان بيشتر بود .در انتخاب آنها به غير از سن هيچ معيار خاص
ديگري همچون سواد يا اشتغال يا پايگاه اجتماعي و  ...در نظر گرفته نشده
است ،چرا كه هدف اساسي اين مطالعه نظام معنايي موجود در جامعهي زنان
پيرامون كمفرزندآوري بوده است؛ همچنين به اين دليل كه نظام معنايي يا
معاني بين ذهني در درون جامعه مدام در جريان است و تنها در ميان يك 
گروه يا افراد خاص باقي نميماند و ممكن است به همان اندازه كه در ميان
افراد باسواد و شاغل وجود دارد در ميان افراد بيسواد و خانهدار و مسن
نيز جريان داشته باشد .الزم به ذكر است كه در جريان گردآوري و تحليل
دادهها در مواردي اقدام به نمونهگيري نظري نيز شده است؛ براي نمونه تكرار
برخي مفاهيم همچون اهميت به بدن باعث شد كه در جريان گردآوري
دادهها بيشتر بر آن موضوع تأكيد شود تا مشخص شود كه آيا واقع ًا تكرار آن
تكراري تصادفي است يا خير نشان از وجود الگوهايي معنايي در اين زمينه
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حجم نمونه در مطالعات کیفی و به ویژه در روش نظریهی زمینهای به
سطح اشباع نظری بستگی دارد .اشباع نظری زمانی اتفاق میافتد که محقق
به این نتیجه برسد که در یک مرحله از کار شباهت مفاهیم به دست آمده
زیاد شده و مفاهیم جدیدی ظهور نمیکنند) .(Glaser & Straus 1967:61با
این حال گفته میشود که در مطالعات کیفی مبتنی بر نظریهی زمینهای حجم
نمونه نباید کمتر از  20نفر باشد (محمدپور  1389به نقل از کراسول.)1998
در مطالعهی حاضر  ،پس از  23مورد مصاحبه به وضعیت اش��باع نظری
(وضعیتی که دیگر مفاهیم جدید ظهور نمیکنند) رسیدیم ،اما برای اطمینان
بیش��تر مصاحبهها را ت��ا  35مورد ادامه دادیم که هر ی��ک از مصاحبهها 40
دقيقه تا یک س��اعت به طول انجامید 15 .نفر از مصاحبهش��وندگان زیر 35
س��ال (متأهل و مجرد ) 11 ،نفر  35تا  50س��ال و  9نفر باالی  50سال سن
داشتند .مصاحبهها همگي به تنهايي و فقط با حضور محقق و مشاركت كننده
انجام ميش��د با اين هدف كه مش��اركت كننده تحت فشار هنجاري حضور
ديگران نباشد .با توضيح روشن و صريح درباره هدف مطالعه و علمي بودن
آن و ايجاد اطمينان در محرمانه ماندن گفتهها و نظرات آنان ،س��عي ميش��د
كه اعتماد مش��اركت كنندگان جلب شود كه خوشبختانه اين امر با موفقيت
انجام شد.
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جدول  -1برخی از ویژگیهای مشارکتکنندگان در تحقیق
تحصيالت
بيسواد

شغل

سيكل و ديپلم دانشگاهي خانهدار

آزاد (آرايشگر ،خياط،
مربي)..،

تأهل
كارمند مجرد متأهل

20-35

-

9

6

5

6

4

6

9

36-50

2

5

4

5

3

3

-

11

 51و بيشتر

6

3

-

7

2

-

-

9

جمع

8

17

10

17

11

7

6

29

در مطالع��ات مردمنگاران��ه و از جمل��ه روش نظري��هي زمينهاي الزم و
ضروري اس��ت كه باورپذيري ،اعتمادپذيري و تشخيصپذيري آن مشخص
ش��ود .براي ارتقاء س��طح باورپذيري يافتههاي اين مطالعه س��عي شد كه از
زواياي مختلف به اين پديده نگريس��ته ش��ود و با حض��ور مداوم در ميدان
تحقيق و اتكا به مس��تندات و مش��اهدات ،ابعاد اش��اره ش��ده در گفتههاي
مش��اركتكنندگان تقويت و تأييد ش��وند؛ براي مثال به مشاهدهي فضاها و
مكانهاي حضور اجتماعي زنان (باش��گاههاي ورزش��ي و فراواني مش��اغل
مربوط به زنان از قبيل آرايش��گري ،خياطي ،فروشندگي ،مراكز خريد و )...
يا فضاهاي مرتبط با عملكرد زنان (همچون مهد كودكها و ش��يرخوارگاهها
و پرسوجو دربارهي وضعيت ش��غلي مادران بچهها) پرداخته ش��د .در اين
مطالع��ه ،ه��م در طول گ��ردآوري دادهها و هم بعد از اتم��ام فرآيند تحليل،
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تكنندگان ارجاع داده شد تا ميزان
و تحليلهاي انجام شده به برخي از مشارك 
صدق مطالب نوشته شده ،انطباق آن با گفتهها و نظرات خودشان را سنجيده
و قابليت اعتماد آنها را بيان كنند .بدين ترتيب بر اساس معيار اعتمادپذيري،
افراد درگير دادهها و تحليلهاي ارائه ش��ده را تأييد  كردند (اطمينانپذيري
اعتباریابی توس��ط اعضاء) .از س��وی دیگر براي كس��ب اطمينان از اينكه به
لحاظ زباني و نيز به لحاظ منطق روش نظريهي زمينهاي ،مفاهيم و مقوالت
اس��تخراج ش��ده به خوبي گوياي محتواي مصاحبههاست ،یافتههای تحلیل
ش��ده و مراحل کدبندی انجام ش��ده در اختيار چند نف��ر متخصص در کار
نظریهی زمینهای قرار گرفت تا صحت و س��قم آنها را اعالم كنند .كه همراه
با پيشنهادات اصالحي تا حد زيادي تأييد شده و پيشنهادات اصالحي اعمال
شدند (تشخيصپذيري يا تکنیک ممیزی).
 -5يافتههاي پژوهش

همانگونه كه گفته شد ،مطالعهي حاضر با رويكردي كيفي و به وسيلهي
مصاحبههاي عميق با زنان انجام گرفته است .در اين بخش به چهار محور
و مقولهي اصلي استخراج شده از مصاحبهها پرداخته ميشود .اين محورها
گوياي جريانات و مقوالت ذهني و عيني غالب در ميان زنان ُ
 كرد است
كه با كمفرزنديآوري آنها پيوند دارد  .با توجه به رويكرد نظري و روشي
پژوهش و اهميتي كه اين رويكرد به تفاسير ،ديدگاهها و برداشتهاي
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مشاركتكنندگان قائل است لذا تالش بر اين است كه در اين بخش تا حد
ممكن و الزم رشتهي كالم به خود مشاركتكنندگان سپرده شود.
چهار محور اساس��ي در درون يافتهها ميتوان مشاهده كرد كه عبارتاند
از مديريت ب��دن ،خودحفاظتي روانيـ عاطفي ،توانمندس��ازي اجتماعي و
كمفرزندي بازانديشانه .با توجه به اينكه تعداد مفاهيم استخراج شده و حتي
خرده مقوالت زياد است و ممكن است ذكر مفصل آنها خارج از طاقت يك 
مقاله باش��د؛ لذا تنها در جدول ماتريس��ي زير به آنها اشاره ميشود و سعي
ميشود بيشتر با محوريت اين چهار مقوله عمدهي بحث را پيش برده و براي
هر يك از آنها چند نقل قول ذكر شود .با اين هدف كه محتواي مباحث طرح
شده هر چه بيشتر روشن شود.
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اين مطالعه

خردهمقوالت
حفظ تناسب اندام
سالمت جسماني
آرامشطلبي
فشارهاي رواني

مقوالت عمده
مديريت بدن

يـعاطفي
خودحفاظتي روان 
كمفرزندي به مثابه
خودحمايتي

حضور اجتماعي
ارتقاء كيفيت

مقولهي هسته

توانمندي اجتماعي

خودبازنمابي مثبت
تأمل در شرايط
كمفرزندي خواسته /ناخواسته

كمفرزندآوري بازانديشانه

 -1-5مديريت بدن

مقولهي مديريت بدن اشاره به معاني و مفاهيمي دارد كه زنان در مورد
جسم خود بيان كردهاند و آن را در پيوند با فرزندآوري خود قرار دادهاند و
خود شامل دو خرده مقولهي حفظ تناسب اندام و سالمت جسماني است.
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جدول  -2جدول ماتريسي خرد ه مقوالت ،مقوالت عمده و مقولهي هسته در يافتههاي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

اين مقوله بيانگر يك وضعيت فكري و معنايي در اين جامعه و از جمله در
ميان زنان است كه طبق آن فرزندآوري متعدد منجر به از بين رفتن تعادل
جسماني آنها خواهد شد .به همين دليل در كمفرزندآوري نه تنها از نعمت
فرزند بهرهمند شدهاند بلكه به لحاظ جسماني نيز تناسب بدن خود را حفظ
كردهاند .در واقع اين تفكر در ميان زنان رايج است كه سالمت جسماني و
تعادل اندام خود را بر داشتن فرزنداني بيشتر ترجيح دهند .در حقيقت امروزه
نه تنها تفكر كمفرزندي به اين امر كمك كرده ،بلكه برخي امكانات موجود
در حوزهي پزشكي و بهداشت و نهادهاي ورزشي نيز نيل به اين هدف نوين
را براي آنها آسانتر كرده است .برای نمونه یک زن  32سالهی خانهدار دارای
دیپلم که دو بچه دارد میگوید:

واقع ًا آن انرژی را در خودم نمیبینم که دوباره بچهدار شوم و حاملگی
دیگر و زایمان دیگر و آن همه مشکالت جدید فرزندپروری را

تجربه کنم .واقع ًا به لحاظ جسمی توانایی داشتن یک بچهی دیگر
را ندارم .فکر میکنم این توانایی را به این دو بچه اختصاص دهم

بهتر است نه اینکه دوباره به آن موقعیت و آن چیزها برگردم.

و یکی از زنان خانهدار  34سال كه دو فرزند دارد به همین موضوع از منظر
سالمت مینگرد:

برای خودت و جسمت هم همین دو تا کافی است؛ بیشتر از این
تأثیرات منفی دارد .مشکالت خودش را دارد .مگر این زن چقدر

کشش دارد که بچهی دیگری را نیز به دنیا بیاورد .االن شما ميبينيد

كه چقدر زنان به ورزش روي آوردهاند .بهخصوص در چند سال
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روي آوردهاند .بيشترشان فقط براي تناسب اندامشان ميآيند و نه
سالمتي .من خودم از نزديك شاهدم.

توجه به ابعاد فیزیکی فرزندآوری و به ویژه توجه به بدن و تالش برای
کنترل وضعیت مناسب آن یا همان ريخت و فرم بدن در میان زنان نسل
جدید و به ویژه در میان دختران مجرد که در آینده ازدواج کرده و مادر
میشوند بیشتر است .یک دختر  24سالهی مجرد دیپلم میگوید:

من واقع ًا خیلی به بدنم اهمیت میدهم .در بین اطرافيانم هم همین

نوع اهمیت و توجه به فرم بدن را میبینم .نمیخواهم با بچه آوردن

این فرم متناسب را به هم بریزم .با یکی دو تا بچه میتوان تناسب

را تا حدی حفظ کرد .اص ً
ال من در میان اطرافیانم سراغ دارم کسانی
را که به دلیل تأثیرات زایمان در بدنشان از زايمان سوم و حتی

دومشان خودداري میکنند .االن زن همسايهي ما يك پسر دارد

و حاضر نبود به هيچ وجه بچهي دومي داشته باشد؛ بر سر اين
موضوع با شوهرش اختالف داشت چون شوهرش بچهي ديگر
ميخواست .در نهايت زن قبول كرده و االن حامله است.

گفتههاي فوق اين نكته را آشكار ميكند كه امروزه زنان در نتيجهي
نيروها و شرايط گوناگون با دغدغههايي جديد از جمله اهميت يافتن بدن
به عنوان يك كل ،سالمت و ساختار آن ،روبه رو هستند كه ميتواند در
فرزندآوري آنها دخيل و حتي در تصميمگيريشان تعيين كننده باشد.
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گذشته واقع ًا زنان بسيار بيشتر از گذشته به اين باشگاههاي ورزشي
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 -2-5خودحفاظتي روانيـ عاطفي

اين مقوله اشاره به درك و تفسير زنان از بار رواني و عاطفي تربيت
و بزرگ كردن فرزندان دارد كه خود شامل خرده مقوالت آرامشطلبي و
فشارهاي رواني است .زنان جامعهی مطالعه شده به دلیل مشکالتی که در
پرورش فرزندان در سالهای اولیهی زندگی دارند نیز از فرزندآوری بیشتر
اجتناب میکنند .در حقیقت در اینجا هزینههای روانی و فکری مطرح است
که یک زن برای پرورش و بزرگ کردن فرزندش متحمل میشود .این امر
برای زنانی که شاغلاند بسیار بیشتر است .جمالتی از دیدگاههای زنان
مشارکت  کننده به خوبی گویای نقش این فرایند در اجتناب خواسته یا
ناخواسته زنان از فرزندآوری حکایت میکند .زنی  35ساله آرايشگر که تنها
یک بچه دارد ،میگوید:

باید همهي وقتت را در خدمت این بچه باشی .همهي انرژیات را
باید به وي اختصاص دهی .باور کنید بزرگ کردن یک بچه اعصابت

را به هم میریزد و آرامشت را میگیرد.

یکي از مشارکتکنندگان كه كارمند است و  41ساله سن و دو بچه دارد
معتقد است كه والدين شاغل واقع ًا در مراقبت از فرزندانشان به ويژه در
سنين پايين مشكل دارند و هزينههاي رواني زيادي را متقبل ميشوند .وي
میگوید:

من و شوهرم هر دو شاغليم .هر دو هر روز سر كار ميرويم .من

فقط شش ماه مرخصي زايمان دارم و در اين مدت مرتب كنار
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با بچهام چكار كنم .آدم وقتي نگاه ميكند كه اين طفل معصوم به

خاطر گرفتاري من بايد هر روز جايي باشد دلش ميسوزد؛ روزي

پيش مادرم ،روزي پيش مادر شوهرم ،روزي شيرخوارگاه .آخر اين

هم براي بچه و هم براي خود من شد زندگي؟ كار من فقط شده
اضطراب داشتن و نگران بچه بودن .آدم از هر لحاظ نگرانش است؛
خودش در كنار بچه نيست .خوب شما قضاوت كنيد آيا عاقالنه

است كه با آوردن بچههايي ديگر اين اضطراب را براي خودم

دائمي كنم .من االن زندگي خودم واقع ًا برايم مهم است .دوست
دارم كمي آرامش داشته باشم .مطمئنم در اين دوره و زمانه ،بچهها

بزرگتر كه شدند دردسرشان برايم بيشتر است؛ چون ديگر حرفت

را گوش نميدهند و اين سربار همهي اينهاست .پس واقع ًا بيخيال

بچهاي ديگر شدهام .همين دو تا از سرم هم زيادي است.

و یک زن  29سالهي خانهدار كه یک فرزند دارد میگوید:

باور كنيد بعضي وقتها كه فكرش را ميكنم به خودم ميگويم مگر
من چند سال ديگر قراره زنده بمانم كه اين همه بار بچهداري را به

دوش بكشم .آخرش كه چي؟ عصاي دستم ميشوند؟ بهخدا فكر

نميكنم بچههاي اين دوره زمانه اينجوري باشند .پس اجازه بدهيد

امروزم را با آرامش بگذرانم.

زني  51ساله ،صاحب چهار فرزند كه دو نفرشان ازدواج كردهاند ،ميگويد:
من خودم به بچههايم ميگويم كه بيشتر از دو تا بچه به دنيا نياورند.
آخر باور كنيد اگر بدانيد كه چقدر دردسر دارند .البته نه اينكه مزيتي
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نداشته باشند اما دردسرشان بيشتر است .هيچ وقت آرامش نداري؛
به خصوص براي مادر .بچه كه هستند بايد تر و خشكشان كني،

مراقبشان باشي ـ كه طبيعي است ،بزرگ هم كه ميشوند همواره

نگراني كه منحرف نشوند ،آلودهي دوست ناباب نشوند .اص ً
ال
همين كه پول و درآمد كافي نداشته باشي كه به آنها برسي ميدانيد

چقدر براي والدين ناراحتكننده است.

دغدغهي زنان براي داشتن نوعي آرامش رواني و عاطفي در زندگي
روزم ره و نيز آگاهي از مشكالت عاطفي بالقوهاي كه فرزندان ممكن است
در آينده برايشان داشته باشند باعث شده در مورد تعداد اندك فرزندانشان به
نوعي قناعت برسند.
 -3-5توانمندي اجتماعي

این مقوله به لحاظ معنایی بیانگر آن دسته از فرصتهایی است که در
این شهر کوچک پیش  روی زنان است .فرصتهایی در فضای عمومی
جامعه برای آنها مهیاست که تصور دستیابی به آنها در میان زنان بر کنش
فرزندآوریشان تأثیرگذار است .توانمندي اجتماعي شامل سه مقولهي حضور
اجتماعي ،ارتقاء كيفيت و خودبازنمايي مثبت است .اين خرده مقوالت
همگي به ابعاد روانيـاجتماعي كنش كمفرزندآوري زنان اشاره دارند و در
آن هر دو بعد تمايالت رواني و اجتماعي براي حضور در جامعه و بازنمايي
خود به عنوان زناني امروزي را در بر ميگيرند.
در بخش پیشین آمد که میزان اشتغال زنان در این شهر زیر  4درصد
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سری فرصت غیرشغلی مشترک برای زنان شاغل و غیرشاغل وجود دارد
که میتواند تأثیرات این اشتغال را جبران کند .در واقع برای بسیاری از
زنان غیرشاغل تصور امکان دستیابی به نوعی شغل ،آنان را به کنترل تعداد
فرزندانشان برمیانگیزاند .زنان بسیار بیشتر از گذشته فرصت حضور در
مکانهای دیگر از جمله در باشگاههای ورزشی ،کالسهای آموزشهای
مهارتی و غیره را دارند .از این لحاظ برای زنان شاغل و خانهدار و تحصیل 
کرده و تحصیل نکرده شرایط به نسبت برابری در بیرون حاکم است.
زنی  35ساله ،دیپلمه و خانهدار میگوید:

من برنامههایی برای خودم داشتم؛ اگر پسرم نبود احتما ًال بسیاری از

آنها را میتوانستم انجام دهم ،اما چون پسرم هنوز بچه است از این

لحاظ بسیار ضربه دیدهام .خودم لطمه دیدهام و واقع ًا از این بابت

مظلوم واقع شدهام .اگر بخواهم باشگاهی بروم باید با وضعیت بچه
هماهنگ کنم اگر برای خرید بیرون بروم یا به مهمانی بروم باید

همینطور باشد .یعنی واقع ًا دست و پای تو را برای حضور در
بیرون محدود میکند.

زنی  33ساله و شاغل همین مطلب را به گونهای دیگر عنوان میکند:
فکر میکنم اگر بچهی دیگری داشته باشم تأثیرات منفی زیادی در

زندگیام میگذارد .در ابتدا به ویژه وقتی که بچهها کوچک بودند
خیلی دوست داشتم این طرف و آن طرف بروم ،کالسهای مختلفی
بروم باشگاه ورزشی و  ...اما متأسفانه به خاطر بچهها مدام عقب
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میانداختم تنها امسال توانستهام این آرایشگری را دایر کنم .این

هم به این دلیل بود که بچههایم بزرگتر شدهاند و دیگر وابسته به

من نیستند .اگر بچهی دیگری داشته باشم حتم ًا نمیتوانم این کار

را هم ادامه دهم.

ی بیش از هر چیز حمایت از موقعیت
برای زنان شاغل ـ دولتی و خصوص 
خود و تداوم آن مهم است و بدین لحاظ سعی دارند که با کمفرزندآوری از
آن حمایت کنند .برای زنان تحصیلکردهی بیکار یا خانهدار فکر «احتمال»
دستیابی به یک شغل و یا «امکان» ادامهی تحصیل آنها را بر آن میدارد
که کمفرزندی را به عنوان یک گزینهی تاكتيكي انتخاب کنند و برای زنان
خانهدار بیش از هر چیز به دليل تمایل به حضور در اماکن عمومی و البته
توجهشان به امر وجاهت اجتماعی ـ در تقابل با زنان شاغل و يا زنان متعلق
به طبقات باالتر اجتماعي ـ است که کمفرزندی را پیشه میکنند.
یک زن  31سالهي ديپلمه و خانهدار که یک بچه دارد میگوید:

من واقع ًا امیدوارم که شغلی پيدا كنم و سر کار بروم .به خاطر همین

امیدی که دارم ،سعی دارم که تعداد کمی بچه داشته باشم .ممکن

است که شغلی برایم پیدا شود؛ خوب اگه یک بچه یا دو تا بچهی

دیگر داشته باشم نمیتوانم سرکارم بروم.

باید متذكر شد که همهی مشارکت کنندگان به ویژه آنهایی که مسنتر
بودند به همین امر اذعان نمودهاند .آنها نيز بر اين اعتقادند كه زنان امروزي
تمايل كمتري به داشتن بچه دارند .آنها به گونهاي ديگر به اين فرصتها

200

زنان و کنش کم فرزندآوری

روشنترين و گوياترين توضيح را در اين باره به ما داده است ميگويد:
ببينيد ،خيلي واضحه؛ مثل روز روشنه .زنان امروز هزار تا دنگ و

فنگ دارند .به خاطر آسايش خودشان طفل معصومشان را ميبرند

مهد كودك؛ خودشان ميروند ورزش يا باشگاه .اين همه زرق و
برق بازار و پاساژها را كه ميبينيد براي زنها است .االن هر كوره

روستايي را كه ميبيني دانشگاه دارد .براي همه دانشگاه هست.

ميگويند مگر من از فالني چه كم دارم ،من هم ميروم ادامه
تحصيل دهم .خوب آيا در اين شرايط ميتوانند بچههاي بيشتري
داشته باشند .اص ً
ال با اين همه امكانات ميلي براي داشتن بچهي

بيشتري هم خواهند داشت .طفل معصوم سربارشان ميشود.

همچنين اين زنان بخشي از دغدغههايشان نيز متوجه فرزندانشان است.
آنها بر رسيدگي به فرزندانشان بسيار تأكيد دارند .معتقدند كه در حد توان
بايد امكانات برايشان تهيه نمود و سعي كرد استعدادهايشان را شكوفا كرد،
چرا كه اگر فرزندان از اين امكانات بهرهمند باشند خود آنها نيز سربلند
هستند .هدف آنها از کمفرزندآوری آن است که با تعداد کمتر فرزند میتوانند
امکانات بهتر و بیشتری را برای فرزندانشان فراهم کنند و معتقدند که فرزندان
باید در رفاه به سر برده و حداقل محرومیتها را تجربه کنند .به همین دلیل
تعداد کم فرزندان امکان رسیدن به این هدف را برای آنها فراهم میآورد.
تحليل مفاهيم و معاني نشاندهندهي اين نكته هستند كه زنان بخشي از
اين بهبود كيفيت فرزندانشان را معطوف به ارتقاء پايگاه اجتماعي خودشان
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ميدانند .يك زن  32سال كه يك فرزند دارد ميگويد:

واقع ًا برايم مهم است كه بچهام به لحاظ امكانات مادي بچهاي

برخوردار باشد .در ميان ديگران كم نياورد .وقتي ميبينم كه اينگونه

است من هم خوشحال ميشوم .واقعيت اين است كه به لحاظ مالي

دشوار است اما مجبورم كه او را به كالسهاي مختلف درسي و غير
درسي و ورزش و  ...بفرستم .االن خيلي از پدر و مادرها اين كار

را ميكنند .هم مجبورند چون همهگير شده هم وجدان خودشان هم
راحت است كه كاري براي فرزندشان كردهاند .بهرهمند كردن بچهها

از اين امكانات با يك بچه يا دو تا بچه ممكن است ـ اگرچه در

اين شرايط اين هم سخته ـ اما اگر واقع ًا سه يا چهار تا بچه باشند
سختي چند برابر ميشود .ميدانيد اگه به بچههات از اين لحاظ

برسي ،ميان مردم سرت را بلند ميگيري.

مشاركتكنندهي  29سالهي ديگري در همين زمينه ميگويد:

االن حتي در [مركز] بهداشت هم بر اينكه فرزندت را چگونه بزرگ

كني ،چه غذايي به او بدهي و بر خيلي چيزهاي ديگر پافشاري

ميكنند .هميشه ميگويند اين يكي دو تا را خوب تربيت كن و
خوب بار بياوريد بهتر از اين است كه يكي دو تا بچهي ديگر داشته
باشيد و نتوانيد بهشان برسيد .باور كنيد كه اگر اين نكات را در مورد

خورد و خوراك و سالمت بچهات رعايت نكني ،كلي سرزنشت
ميكنند .همش راهنمايي ميكنند كه چگونه به بچهها رسيدگي كنيم.

خوب من به خاطر اينكه كم نياورم بايد بيشتر به همين يك بچه

توجه كنم و سعي كنم در بهترين حد ممكن به او برسم .در مقابل

آنها و زنان ديگر هم كم نياورم.
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اص ً
ال جداي از همهي اينها ،من به عنوان يك زن كُرد چرا نبايد مثل

زنان ديگر همين كشور ،مثل آنهايي كه در تلويزيون نشان ميدهد

يا آنهايي كه در شبكههاي خارجي ميبينيم باشم؟ قرار نيست

چون در يك شهر دور افتادهي مرزي در كُردستان هستم ديگر مثل

آدمهاي صد سال پيش زندگي كنم .دو تا بچه به دنيا ميآورم ،خوب
تربيتشان ميكنم كه فردا براي خودم و جامعهام افتخار باشند.

با اين توضيحات اين نكته مشخص ميشود كه حتي زماني كه زنان
بخشي از انرژي خود را صرف بهبود  كيفيت يا ترقي فرزندشان ميكنند،
پايگاه اجتماعي و خانوادگي خودشان را نيز مد نظر دارند؛ به عبارتي ديگر
بخشي از توانمندي خودشان را در گرو توانمندي فرزندانشان ميبينند.
 -4-5كمفرزندي بازانديشانه

يكي از اساسيترين محورهاي مشاهده شده در گفتههاي مشاركتكنندگان،
مفاهيم و معاني مرتبط با بازانديشي در توليد مثل است .اين مفهوم بيانگر
يك وضعيت ذهني و كنشي است كه در آن كنشگران با نظر به تفاسيرشان از
شرايط زندگي فردي و اجتماعي خود و البته نيازها و خواستههايشان به طور
بازانديشانه كنش خود را تنظيم ميكنند .در اينجا نيز زنان مشاركت كننده
نشان دادهاند كه با تفسير از شرايط و نيروهاي حاكم در فرهنگ و جامعه،
به طور بازانديشانه كنش كمفرزندآوري را اتخاذ كردهاند .يعني سعي دارند
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همهي جوانب را در نظر بگيرند و سپس اقدام به فرزندآوري ـ به ويژه پس
از فرزند اول و دوم ـ كنند .در حقيقت تمامي مقوالتي هم كه در باال ذكر شد
خودبهخود حامل  بار معنايي همين بازانديشي هستند؛ يعني مديريت بدن،
توانمندي اجتماعي خود و حفاظت از آرامش رواني و عاطفي خودشان و
در واقع نشاندهندهي انديشيدن به اوضاع و احوال خودشان است ،اما در
كنار همهي اينها هم نشانههايي از بيان اين بازانديشي وجود دارد .یکی از
مشارکتکنندگان  45ساله كه لیسانس دارد میگوید:

راستش را بخواهيد پدر و مادرهاي امروزي بيشتر در مورد بچهدار

شدن يا نشدنشان بهخصوص از بچهي دوم به بعد فكر ميكنند.
از همان اول كار در فكر اين هستند كه آيندهاش چگونه خواهد

بود .آيا اصو ًال آمادگي داشتن بچهي ديگري را دارند .به نظرم من
آگاهانهتر عمل ميكنند .من به عنوان يك زن ،خودم واقع ًا سعي

كردهام به همهي شرايط خودم فكر كنم ،شرايط كاري ،شرايط
امكانات منزل ،توان جسماني ،حرف مردم و خيلي چيزهاي ديگر.

یکی از خانمهاي مشارکت کنندهي  35ساله و دیپلمه و خانهدار میگوید:
ببينيد ،خدا به آدم عقل داده .آوردن يك انسان به اين دنيا و با اين
شرايط كار آساني نيست .منظورم اين است كه آدم بايد فكر خيلي

از جوانب را بكند بعد بچهدار شود .براي مثال مني كه مستأجرم،
حقوق شوهرم با هزار بدبختي تا آخر ماه كفاف ميكند ،آيا واقع ًا
گناه نيست كه من يك انسان ديگر كه همان بچهام است را در اين
شرايط سخت قرار دهم .االن با همين دو تا واقع ًا مشكل دارم.
پس چرا بايد يكي ديگر هم به دنيا بياورم .حاال ممكن است واقع ًا
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امروزي اين اجازه را به من نميدهد .يعني شرايط من را ناچار

ميكند كه بر خالف ميل و عالقهام عمل كنم .يعني دوست دارم
بچه زياد داشته باشم اما هر چقدر كه نگاه ميكنم مشكالتم بيشتر

ميشود.

بنابراين ،بازانديشي در توليد مثل گوياي شكلگيري يك وضعيت ذهني
و عيني جديد در زندگي زنان اين جامعه است كه به نظر خودشان شرايط را
ارزيابي كرده و سپس به توليد مثل و فرزندآوري اقدام ميكنند و اين نكت هي
مهمي است .البته همان گونه كه در نقل قولهاي باال مشاهده ميشود ،زناني
هم هستند كه به ناچار كمفرزندي را پيشه كردهاند ،يعني به واقع دوست
دارند تعداد بيشتري بچه به دنيا بياورند اما شرايط اجتماعي و اقتصادي و
خانوادگي آنها را وادار به كم فرزندآوري ميكند .اين مقوله يكي از معدود
مقوالتي بود كه دو بُعد كام ً
ال مشخص داشت ،يعني از يك طرف با زناني
مواجه بوديم كه به تصور و باور خود ،در تصميم براي كمفرزندآوري از
روي ميل و عالقه و اختيار دست به اين كنش زدهاند و از سوي ديگر زناني
قرار داشتند كه كنش كمفرزندي را پيشه كردهاند اما نه از روي ميل و عالقه،
بلكه آگاهانه ،از روي ناچاري و به دليل شرايط اجتماعي و خانوادگي و در
مواردي اقتصادي به كمفرزندآوري اقدام كردهاند .در هر دو حالت ما با نوعي
بازانديشي در شرايط براي انجام دادن كنش مورد نظر روبهرو هستيم.
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 -5-5كمفرزندي به مثابهي خودحمايتي

حال باید به تعیین مقولهی هسته پرداخت .تعیین مقولهی هسته در
مطالعات نظریهی زمینهای در مرحلهی کدگذاری گزینشی انجام میشود.
در این مرحله هدف یکپارچه کردن و تذهیب داده است و در آن مضمون
عمدهی پژوهش مشخص میشود و مهمترین تم یا موضوع پژوهش نیز
انتخاب میشود .این موضوع باید قدرت تحلیلی داشته باشند و دیگر
مقوالت را نیز در خود جای دهد .سایر مقوالت هم حول این مقوله در یک
مدل ظاهر میشوند که به آن مدل پارادایمیک گفته میشود .این مدل شامل
شرایط (ع ّلی ،زمینهای ،مداخلهگر) ،تعامالت و پیامدهاست .در اینجا مدل
پارادایمیک که شامل شرایط و تعامالت و پیامدها است ارائه شده است که
کلیت معنایی آن پیرامون مقولهی هستهی تعیین شده ،است.
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ﺭﻭﺍﻧﻲ(

ﭘﻴﺎﻣﺪ

ﻛﻢﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ /ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

از كليه مصاحبههاي انجام شده و مفاهيم و مقوالت و معاني استخراج
شده ميتوان استنباط كرد كه در ميان زنان جامعهي مطالعه شده آنچه در
كليت پديدهي كمفرزندآوري زنان مشاهده ميشود مفهومي به نام خود
حمايتي است .يعني در فضاي كلي مصاحبهها و مفاهيم و معاني آنها ميتوان
جريان اين مفهوم را مشاهده كرد .اين مفهوم نظري گوياي اين امر است كه
زنان در كمفرزندآوري خود بيش از هر چيزي حمايت از خود به عنوان يك 
زن را مد نظر دارند ،يعني در كنش توليد مثل كه اصوالً فرايند پيشگيري از
بارداري را نيز شامل ميشود هدف آنها حمايت از شرايط فيزيكي ،اجتماعي
و رواني و در نهايت  توانمندسازي خودشان است .حتي هنگامي كه سخن
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از توانمندي فرزندان است به اين بُعد از حمايت يعني حمايت از وجود
اجتماعي و رواني و فيزيكي خود توجه دارند و توانمندي فرزندانشان را نيز
بُعدي از توانمندي خود تلقي ميكنند .به عبارتي ديگر كيفيت و توانمندي
فرزندان را شاخصي از توانمندي خود ميدانند و با داشتن فرزندي توانمند،
پايگاه اجتماعي باالتري براي خود متصورند.
اين خودحمايتي يك امر خودجوش در ميان زنان نيست بلكه بخشي از
آن متأثر از فضاي فرهنگي جامعه است .از يك سو ريشه در مفاهيم و معاني
رايج در فضاي فرهنگي سطح جامعه به ويژه در بيست سال گذشته دارد كه
در آن كمفرزندي تشويق ميشود و به صورت يك گفتمان درآمده و با يك 
سري معاني و مفاهيم مسلم انگاشتهشدهي مرتبط با زنان حمايت ميشود.
همان گونه كه گفته شد اين مفاهيم تا حد زيادي معطوف به سالمت جسمي
و رواني زنان است .در اين فضاي فرهنگي به مبحث كنترل مواليد و تعداد كم
فرزندان و پيامدهاي آن براي سالمت زنان بسيار تأكيد ميشود .در اين ميان
از احكام پزشكي و بهداشت بيشترين بهره برده ميشود .از سوي ديگر به
دليل شيوع  زياد ،اين نوع كنش ،يعني كمفرزندآوري ،به صورت يك هنجار
و ارزش درآمده و به شاخص پرستيژ اجتماعي تبديل شده است از همين
رو ميتواند نيرويي براي حمايت از پايگاه اجتماعي زنان در ميان ديگر زنان،
در درون و بيرون از جامعهي ُ
 كردي هم باشد .اين امر در ميان زنان شاغل
و غير شاغل و باسواد و بيسواد بهطور همسان مشاهده شده است ،يعني
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ياري مفاهيم و معاني فرهنگي ميتوان رد پاي حمايت از وضعيت رواني،
اجتماعي و فيزيكي زنان را مشاهده كرد .آنجا كه بحث فعاليتهاي اجتماعي
زنان مطرح است ،آنجا كه بحث رفاه و آسايش بيشتر در ميان است و آنجا
كه بحث سالمت /بيماري جسمي و احتمال ارتباط آن با تعدد فرزند به ميان
ميآيد همواره ايدهي حمايت از هستي اجتماعي ،خانوادگي و فردي زن اين
جامعه مطرح است .شيوع و تقليد اين مفاهيم بهكارگيري هر چه بيشتر آنها
را تقويت ميكند.
معنا و مفهوم خودحمايتي با موضوع توانمندي نيز در ارتباط است.
توانمندي نه تنها براي فرزندان بلكه براي خود مادران هم مهم است .زنان
در استدالل براي كمفرزندآوري به موضوعاتي اشاره ميكنند كه معطوف
به توانمندي خودشان است از جمله ميتوان به مبحث دستيابي به شغل،
فراغت بيشتر ،بهرهمندي از امكانات موجود در عرصههاي مادي و غيرمادي
اشاره كرد .اين تالش براي توانمندي اگر چه ممكن است در بسياري موارد
مقلدانه و يا سطحينگرانه باشد ،اما اين معنا را در ذهن متبادر ميكند كه
شايد در پي بازتعريف خود به عنوان زناني متفاوت از زنان گذشته هستند.
بازتعريف خود به عنوان زني كه خواهان تحصيالت است يا در پي كسب
شغلي درآمدزا در بيرون از منزل و جدا از خانهداري است يا زني است
كه به فرصتهاي حضور اجتماعي در اماكن و نهادهاي عمومي اهميت
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ميدهد ،مسلم ًا از نظر آنها با تعريف خود به عنوان زني كه چندين فرزند
دارد سازگاري و همخواني ندارد و بنابراين تمايل دارد كه تعداد فرزندان را
با استدالل تثبيت اين تعريف و دستيابي به ديگر اهداف مورد نظر تحديد كند
و از اين طريق از پايگاه خود به عنوان يك زن جديد حمايت كند.
تمام موارد فوق به نوعي بازانديشانه بودن اين كنش را نشان ميدهند،
يعني زنان با تفسير و دركي كه از شرايط زندگي اجتماعي و اقتصادي و
فرهنگي و فردي خودشان دارند دست به چنين كنشي ميزنند .حال ممكن
است اين كنش واقع ًا بر خالف ميل و خواست آنها هم باشد ،اما با ارزيابي
شرايط و نيروهاي موجود ،كنش كمفرزندي را اتخاذ كردهاند .كما اينكه در
در اين پژوهش در  بسياري از موارد اين نكته وجود داشت كه مشاركت
كنندگان عالقهمند به داشتن تعداد زياد فرزند بودهاند ،اما به داليل متعدد
بر اساس هنجار و الگوي كمفرزندي عمل نمودهاند .در حقيقت خود اين
بازانديشي نيز در راستاي حمايت از خود است ،يعني ارزيابي ذهني و عيني
شرايط و نيروهاي موجود در جامعه جهت حمايت از خود اجتماعي و رواني
و فيزيكي به عنوان يك زن .آنان معتقدند كه با تعداد اندك فرزندان ،خود را
از برخي فرصتها و امكانات و شرايط بهرهمند ميكنند .اين فرصت ممكن
است فرصتي براي ارتقاء جايگاه اجتماعي و اقتصادي از طريق شغل و
شاغل شدن باشد ،ممكن است از امكانات مادي بيشتري به ويژه در حوزهي
مصرف و ارتقاء پرستيژ اجتماعي خود سود ببرند يا در جهت بهرهمندي از
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نكتهي قابل توجه اين است كه ميتوان پيوندي محكم ميان گفتمان
فرهنگي و كنشهاي معطوف به توانمندسازي خود مشاهده كرد .به عبارتي
ديگر بخشهاي زيادي از مفاهيم مرتبط با توانمندسازي ـ كه در مصاحبهها
آمدهاندـ را ميتوان در درون گفتمان نيز مشاهده كرد .براي نمونه مفهوم
كيفيت زندگي خود و فرزندان از جمله مواردي است كه در گفتمان پزشكي
شدن و گفتمان فرهنگي شايع و مسلط در جامعه مشاهده ميشود ،چرا
كه توانمندسازي در دهههاي اخير از جمله مفاهيم بسيار رايجي است كه
در ادبيات توسعه و تنظيم خانواده و كنترل مواليد مطرح است .احكام اين
توانمندي به كمك  استداللهاي فرهنگي و پزشكي در زندگي فردي و
اجتماعي خانوادهها و به ويژه زنان رسوخ كرده است .تمايل به حمايت از
خود در ميان زنان تا بدانجاست كه مديريت بدن و حفظ ريخت و فرم اندام
نيز به عنوان يك دغدغه براي آنها مطرح است و اين امري است كه اصوالً در
گذشته در پيوند با مبحث فرزندآوري جايگاهي نداشت .امروزه فرزندآوري
ديگر تنها متغيري وابسته به شرايط اقتصادي يا سواد و بيسوادي نيست،
بلكه تا حد زيادي متأثر از نگرشها و افكار و عقايدي فراماديگرايانه و
فردگرايانه نيز است.
نهايت اينكه ،زنان وضعيت و شرايط خود در فضاي اجتماعي و فرهنگي
موجود ،به همراه ارزشها و هنجارهاي سنتي و مدرن را مشاهده ميكنند و
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يرسد در زندگي اجتماعي زنان
بر آن اساس دست به كنش ميزنند .به نظر م 
اين جامعه ،فرزندآوري عرصهاي است كه آنان بيش از هر عرصهي ديگري
ميتوانند تصميمگيري كنند و در اين راستا سعي دارند كه تصميم در اين
حيطه را با ساير اهداف زندگي فردي خود پيوند دهند.
 -6نتيجهگيري

زنان يكي از عامالن اساس��ي توليد مثل انس��اني هستند و به همين دليل
سياس��تگذاريهاي معطوف به كميت و كيفيت جمعيت بيش��تر متمركز بر
آنهاست .موفقيت در تغيير ايدهها و نگرشهاي آنان در مورد تعداد فرزندان
همواره نش��ان دهندهي موفقيت در اجراي سياس��تهاي مذكور بوده است.
جمعيت س��اكن در جغرافياي ايران پس از اجراي سياستهاي كنترل مواليد
در دههي  70شمسي ،توانست انتقال باروري را تجربه كند تا جاييكه امروزه
زنان باروري دو يا كمتر از دو فرزند را نيز به شكلي عام در جامعه پسنديده
و تجربه ميكنند .اين پژوهش كه با رويكرد برس��اختگرايي تفسيري ،بهطور
كيفي و با روش نظريهي زمينهاي انجام شده است به مفاهيم و مقوالتي دست
يافت��ه كه تا حدودي نماياي نظام معنايي حام��ي اين نوع از كنش اجتماعي
اس��ت .در اين ميان مق��والت مديريت بدن ،خود حفاظت��ي عاطفي/رواني،
توانمن��دي اجتماعي و توليد مثل بازانديش��انه مهمترين مقوالت به دس��ت
آم��ده بودهاند كه در نهايت منتهي به يك مقولهي هس��ته به نام خودحمايتي
ش��ده است .اين مقولهي هسته بيانگر تم يا موضوع بنيادين جاري در درون
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زن��ان در درون كنش كمفرزن��دآوري خود در نظر دارن��د همانا حمايت از
خودش��ان به عنوان يك زن است .اين امر گوياي اين موضوع است كه زنان
حمايت از ش��رايط و وضعيتهاي جس��ماني ،رواني و اجتماعي خود را به
عنوان استداللي براي تمايل به كمفرزندآوري در نظر دارند .رؤياي دستيابي
به ش��غل ،بهرهمندي بيشتر از فرصتهاي اجتماعي محدود در سطح جامعه،
آرام��ش رواني ،مديريت بدن و حفظ وجاه��ت اجتماعي از جمله ابعاد اين
خودحمايتي مذكور اس��ت .به نظر ميرسد در اين فضاي اجتماعي عرصهي
توليد مثل تنها عرصهاي اس��ت كه زنان ميتوانند با اقتدار تصميمگيري كنند
و در آن فرصت جوالن زنان در روابط قدرت درون خانواده بيش��تر اس��ت.
تصميمگيري براي كمفرزندي ممكن است زمينهي ظهور در ميدانهاي ديگر
و بهرهمندي بيشتر از شرايط و امكانات بيشتر را براي آنها فراهم سازد .حال
ممكن اس��ت تصميم براي كمفرزندي كام ً
ال خودخواس��ته باشد يا اينكه به
دليل فش��ار گفتمان فرهنگي و شيوع كمفرزندي در جامعه و از روي ميل و
خواست زنان نباشد ،اما در هر صورت اين نوع كنش را اتخاد مينمايند.
يافتههاي اين مطالعه با مباحث مطرح شده در چارچوب مفهومي مقاله
پيوندي مستحكم دارد .چارچوب مفهومي مذكور بر اين نكته تأكيد زيادي
داشت كه كنشگران در جريان درك و تفسيري كه از شرايط و بسترهاي
زندگي اجتماعي خود دارند و نيز به كمك نظام معنايي موجود يا تحت
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تأثير آنها و ارزشها و هنجارهاي دروني آنان ،كنشهاي اجتماعي خود را
تنظيم و هدايت ميكنند و در طول زمان به ياري همين منابع معنايي نهادي
و گفتماني در اين كنشها بازانديش ميكنند (هر چند ممكن است اين معاني
و مفاهيم به شكلي القايي در درون معاني بينذهنيتي گنجانده شده باشد و از
منابع قدرت سرچشمه گرفته باشد ـ كه خودمستلزم مطالعاتي انتقادي است).
در هر حال از آنها استفادهي زيادي ميشود .پس كنشگران در ارتباط با كنش
فرزندآوري ،همواره درك و تفسيري از شرايط و نيروهاي خرد و كالن و
عيني و ذهني پيرامون خود دارند و بر اساس اين تفاسير است كه كنشهاي
خود را تنظيم ميكنند .در حقيقت امكان نوعي بازانديشي در شرايط زندگي
و كنش فرزندآوري براي آنها فراهم شده است كه سرچشمهي بخشي از اين
بازانديشي ممكن است نهادهاي معناساز اجتماعي يا تفاسير خود افراد در
تعامالت اجتماعي با يكديگر باشند .در حقيقيت بايد گفت كه اين شكل از
كمفرزندآوري يك نوع برساختهي اجتماعي است.
از سوي ديگر يافتههاي اين مطالعه با شماري از مطالعات نظري و تجربي
در حوزهي باروري و فرزندآوري همسويي دارد .براي نمونه ميتوان به ديدگاه
وندكا پيرامون ارجحيتهاي باروري پستمدرن اشاره كرد كه در آن به ظهور
و ش��يوع برخي ارزشهاي ماديگرايان��ه و فراماديگرايانه و فردگرايانه در
رفتار باروري جوامع و ظهور و تداوم كمفرزندي اش��ــاره دارد (Van de kaa

) 1998همچنين همسو با نتايج مطالعات برناردی در مورد مسیرهای تأثیرات
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تولید مثل زوجین اس��ت که در آن به مدلهای اش��اعهی رفتارهای باروری
و خانوادگی اشاره نموده اس��ت ) .(Bernardi 2003: 527-535از جهتي ديگر
با مطالعهي مينارسكا دربارهي تأثير شرايط اقتصادي از جمله درآمد و شغل
زنان لهس��تان در تداوم س��طح پايين باروري آنها به ويژه پس از فرزند دوم
همسويي و همخواني دارد ) .(Minorska 2008همچنين با مطالعات عباسي و
مكدونال��د ) (Abbasi – Shavazi & Mcdonald 2003دربارهي تغييرات ايدهاي
جوانان پيرامون باروري و مطالعهي مكدونالد در مورد رفتار باروري و پايين
و شرايط اقتصادي و اجتماعي سرمايهداري مطابقت دارد ).(Mcdonald 2006
از س��وي ديگر مؤيد و همس��و با برخي مطالعات ديگ��ر همچون مطالعهي
مهري��ار و همكاران دربارهي تأثيرات كاهش��ي آمــ��وزش و تحـصيــالت
زنان و مش��اركت آنها در نيروي كار بر فرزن��دآوري آنها همخـوانــي دارد
) ،(Mehryar & et al 2002ام��ا بع��د تازهي موجود در اين مطالعه كه در كمتر
مطالعهاي از مطالعات جمعيتشناختي باروري ايران به آن اشاره شده است،
عطف نظر زنان به امر بدن و جسم خود و تمايل زياد به خودحفاظتي روانيـ 
عاطف��ي در ميان آنها و پيوندي اس��ت كه بي��ن آن و فرزندآوري خود ايجاد
ميكنند .از سوي ديگر در مطالعات موجود دربارهي تغييرات ايدهاي در مورد
فرزندان و تعداد آنها بس��يار بحث شده است ،اما  كمتر اشارهاي به تغييرات
ايدهاي زنان در مورد هستي فردي و اجتماعي خود و پيوندي كه ميتواند با
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فرزندآوريشان داشته باشد ،شده است .از اينرو دو مقولهي فوق ظرفيت اين
را دارند كه در بسترهاي اجتماعي و فرهنگي ديگر نيز مطالعه شوند تا اعتبار
آنها هر چه بيشتر سنجيده شود  .
در پايان الزم است به اين نكته اشاره شود كه اگرچه سطح باروري در
ايران هنوز به سطح بسيار نگرانكننده همچون برخي از كشورهاي اروپايي
در نيامده است ،اما ضروري است كه براي حفظ ميزان فرزندآوري در
سطحي متعادل ،يعني حداقل در سطح جايگزين ،راهكارهاي بلندمدت و
حساب شده را صورتبندي نمود كه هم در حوزهي سياستهاي اقتصادي و
هم در حوزهي سياستهاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با فرزندآوري كارايي
داشته باشند .اين سياستها بايد هم سطح اقتصادي خرد و كالن و هم
سطح كنشهاي فرهنگي و اجتماعي را در بر بگيرد .براي نمونه بايد امكان
بهرهگيري زنان شاغل از مرخصيهاي زايمان بيشتر از شش ماه فراهم گردد
تا آنان دشوارترين روزهاي فرزندپروري خود را با امتنان خاطر از شغل و
درآمد خود سپري نمايند .از سوي ديگر همانگونه كه مشاهده شد بخشي از
شرايط و نيروهاي محرك كمفرزندآوري امروزي مربوط به افكار و ايدهها و
سبك زندگي جديد در جامعه است ،كه آن نيز تا حد زيادي متأثر از فضاي
فرهنگي و اجتماعي كالنتر در سطح جهاني در مورد باروري و فرزندآوري
است .شايد تغيير و دستكاري در اين فضا و ايدهها و مفاهيم رايج و تأثيرگذار
آن از دشوارترين بخشهاي برنامهريزيها باشد .در اين زمينه آگاهيبخشي

216

زنان و کنش کم فرزندآوری

بسيار باشد .نهايت ًا بر اين نكته مجددا ً تاكيد ميشود كه آنچه بيش از هر چيز
امتنان خاطر را نزد خانوادهها براي فرزندآوري بيشتر ايجاد ميكند مديريت
شايسته و مناسب جمعيت در دورههاي مختلف سني كودكي ،جواني و
سالخوردگي است.
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