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 چکیده

سیاست های جمعیتی به مثابه مجموعه تدابیر نظام مند، برای مدیریت تغییرات جمعیت تعریف شده 
که اغلب با مســئله جمعیتی متناظر اســت. بر مبنای رقم پایین نرخ باروری کل در ایران و کاهش 
رشــد جمعیت، جمعیت کشــور در ســال های آتی احتمااًل همچنان روند کاهشــی خواهد داشت؛ 
بر این  اســاس در پژوهشــی کیفی، نگرش جوانان 20 تا 35 ســال شــهر اردبیل نسبت به مقوالت 
فرزندآوری و سیاســت های جمعیتی با روش تأویل و بهره گیری از تکنیک مصاحبه عمیق مطالعه 
شــد. در مرحله کدگذاری باز، از بین داده های تحقیق 7 مضمون از 7 واحد معنایی متوالی شــامل: 
بیگانگی شناختی، ارزیابی منفی از سیاست ها، نارضایتی اجتماعی، زمانمندی باروری، نا همنوایی 
ناباروری به مثابه داغ اجتماعی، کفایت کمی و جنســی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد نگرش 
افراد نسبت به سیاست های جمعیتی به لحاظ شناختی، پایین و به جهت فقدان اقدام عملی، منفی 
اســت. همچنین سیاست های افزایش جمعیت به علت شرایط حاکم بر جامعه با چالش نارضایتی 
اجتماعی مواجه است. به نظر می رسد ضروری است نگرش افراد جامعه نسبت به فرزندآوری را 
در بســتر نهاد خانواده مطالعه و تبیین نمود؛ به دلیل آنکه فرزندآوری همچنان امری اجتناب ناپذیر 
اســت، هرچند که در الگوهای ســاختاری جدید، افراد می توانند زمان فرزندآوری خود را کنترل، 

مدیریت و انتخاب نمایند.

واژگان کلیدی
 تغییرات اجتماعی، سیاست های جمعیتی، شرایط اجتماعی، فرزندآوری، مسئله جمعیتی.

)q.balakhani@pnu.ac.ir(.استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .*
تاریخ دریافت:02/24/ 1401         تاریخ پذیرش: 1401/05/12

  مقاله ی پژوهشی، مطالعات راهبردی زنان/  دوره 24/  شماره 96 / تابستان 1401/ صفحه 39-67
doi 10.22095/JWSS.2022.342257.2998

 20.1001.1.20082827.1401.24.96.1.7

http://www.jwss.ir/article_163579.html
http://www.jwss.ir/article_163579.html


40

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 96 / تابستان 1401

1- مقدمه و بیان مسئله
کاهش نرخ باروری کل به زیر سطح جایگزینی جمعیت و کاهش رشد ساالنه جمعیت یکی از 
مسائل امروز جامعه ایران است. کاهش جمعیت فعال، کمبود نیروی انسانی در حوزه های مختلف، 
افزایش جمعیت وابسته و افزایش هزینه های مربوط به خدمات اجتماعی، از ملموس ترین پیامدهای 
اجتناب ناپذیر روند تغییرات فعلی جمعیت در آینده خواهد بود. کاهش فرزندآوری فقط مسئله ای 
جمعیت شناختی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چندگانه و پیچیده ای دارد 
که در سال های اخیر مباحث و مناقشات قابل توجهی پیرامون آن شکل گرفته است. ملموس ترین 
بعد مسئله جمعیت، کاهش مقدار شاخص باروری کل به رقم 1/6 در کل کشور است )سازمان 
ثبت احوال کشور،1400(. برای ایجاد تعادل بین مرگ و تولد، مقدار این شاخص بایستی 2/1 باشد؛ به 

زبان ساده تر اینکه والدین بعد از مرگ جایگزین شوند؛ اما مقدار 2/1 برای تمامی جوامع، به عنوان 
رقمی استاندارد جهت جایگزینی جمعیت محسوب نمی شود؛ در جوامعی با آمار مرگ ومیر باال، 
مقدار شاخص جایگزینی افزایش می یابد. بر اساس داده های آماری سازمان ثبت احوال کشور، در 
5 سال گذشته روند تغییرات مرگ ومیر در جامعه روند افزایشی داشته که دارای دالیل متعددی 
ازجمله نرخ باالی حوادث رانندگی و آمار مرگ ومیر ناشی از حوادث جاده ای به ویژه در بین جوانان 
و میان ساالن است؛ لذا مقدار شاخص جایگزینی جمعیت در کشور ایران می بایست بزرگ تر از عدد 
2/1 در نظر گرفته شود؛ بنابراین مقدار 1/6 به عنوان میزان کنونی نرخ باروری کل در جامعه ایران 
فاصله قابل توجهی از شاخص جایگزینی جمعیت دارد و نباید به فاصله 0/5 اکتفا کرد؛ درحالی که 
برخی از پژوهش ها با غفلت از واقعیت مرگ ومیر در ایران، کاهش نرخ باروری به زیر 2/1 را رقمی 
ثابت و اندک توصیف می کنند؛ اما همه واقعیت مسئله جمعیتی جامعه ایران به ارقام در حال 

کاهش نرخ باروری و درصد رشد جمعیت محدود نمی شود.
 بعد دیگر این مسئله، تغییرات ساختاری و ارزشی جامعه به عنوان موضوعی عام و تحوالت در 
نهاد خانواده به عنوان موضوعی خاص می باشد. در چند دهه ی اخیر خانواده ی ایرانی به ویژه خانواده ی 
شهری، متأثر از دگرگونی های مهم اقتصادی و اجتماعی، شاهد تحوالت چشمگیری در ساخت و 
کارکرد ارزش های فرهنگی خود بوده است )دراهکی و مشفق،1400: 8  به نقل از آزاد ارمکی و ظهیری نیا، 
1389(.یکی از مهم ترین کارکردهای نهاد خانواده، فرزندآوری و تولیدمثل است؛ اما از اوایل دهه 

1380 تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده موجب کاهش تعداد فرزندان خانواده های ایرانی در 
حد یک یا دو فرزند شده است. در طی بیست سال گذشته شاخص نسبت طالق به ازدواج شتاب 
قابل تأملی داشته است، به گونه ای که از حدود 10 درصد در اوایل دهه 1380 به 32/9 درصد در 
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سال 1399 رسیده است )سازمان ثبت احوال کشور،1400(. عالوه برافزایش طالق، کاهش 36 درصدی 
ازدواج در 10 سال گذشته و افزایش سن ازدواج، کارکرد تولیدمثل نهاد خانواده را تحت الشعاع قرار 
داده و روند کاهش باروری را تشدید کرده است )همان،1400(. وضعیت فوق بر بروز مسئله جمعیتی 
در کشور داللت دارد که از غفلت نسبت به ماهیت تغییرپذیر جمعیت ناشی می شود. این غفلت، 
می تواند به ناتوانی جامعه در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت منجر شود یا 
جامعه را با مسئله تراکم کهولت سن و افزایش جمعیت وابسته، دست به گریبان سازد؛ بنابراین 
توجه به مقوله جمعیت، امری اجتناب ناپذیر است. زمانی که این توجه در چارچوب مشخصی از 
اقدامات عملی و نظری به صورت تدابیر نظام یافته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی 
انجام می گیرد، از آن تحت عنوان »سیاست های جمعیتی« یاد می شود، سیاست هایی که متناسب 
با معنای اصلی واژه سیاست، درصدد تدبیری برای مدیریت روند تغییرات جمعیتی است و اغلب 
دو هدف مشخص و متناظر با مسئله جمعیت یعنی: کاهش جمعیت یا افزایش آن را پیگیری 

می کند )رک. حسینی،1392: 266-271(.
ایران سه دوره  نشان می دهد که جامعه  روند سیاست گذاری جمعیتی در کشور  بررسی   
سیاست گذاری جمعیتی را تجربه کرده است. دو دوره نخست با هدف کاهش نرخ باروری و کنترل 
رشد جمعیت به ترتیب از اواخر دهه 1340 و 1360 شمسی اتخاذشده و دوره سوم با هدفی 
متفاوت، یعنی افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت از اوایل دهه 1390 شمسی آغاز و تا به امروز 
ادامه داشته است. شواهد آماری موجود نشان می دهد که سیاست های جمعیتی با هدف کاهش 
نرخ باروری کل و رشد جمعیت موفق بوده اند، اما سیاست های افزایش جمعیت که با مسئله کاهش 
نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی متناظر است موفقیتی در پی نداشته است. اصالح قانون تنظیم 
خانواده در سال 1388 را می توان نقطه آغاز سیاست های جمعیتی حاضر و آغازگر گفتمانی دانست 
که نگرانی از روند کاهشی نرخ باروری و لزوم افزایش فرزندآوری، درون مایه اصلی آن را شکل می داد 
)باالخانی،1400: 55(. با افزایش نرخ باروری کل به 2/01 در سرشماری سال 1395 چنین به نظر 

می رسید که سیاست های افزایش جمعیت موفق بوده است، اما کاهشی شدن دوباره نرخ باروری 
کل از سال 1396 و کاهش قابل تأمل آن در سال 1399 به رقم 1/6 نشان داد که سیاست های 
جمعیتی در دهه گذشته موفق نبوده است. ارزیابی و توضیح عدم موفقیت سیاست های افزایش 
جمعیت در دهه اخیر چندان آسان نیست. مباحث و مناقشه های زیادی پیرامون اجرای این 
سیاست ها شکل گرفته است. بخشی از این مناقشه ها را می توان به مقاومتی نسبت داد که تحت 
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تأثیر جریان های سیاسی حاکم بر جامعه در مقابل پذیرش مسئله کاهش جمعیت شکل گرفته 
بود. این مقاومت در سال های اخیر با تداوم فرایند نزولی نرخ باروری کم رنگ تر شد و جای خود 
را به نوعی همگرایی در پذیرش مسئله جمعیتی داد؛ اما همه چیز به این مناقشات ختم نمی شود؛ 
برخالف دو دوره گذشته که هدف، کاهش باروری کل بوده و کاماًل با جریان توسعه اجتماعی 
هم سو بودند، مهم ترین چالش سیاست های جمعیتی در دوره کنونی، قرار گرفتن در یک بستر 
ناهم سو با هدف افزایش باروری است. این بستر زمینه ای از تحوالت ساختاری و ارزشی است که 
به لحاظ نظری و تجربی با افزایش باروری همخوانی ندارد. بر این اساس می توان استدالل کرد که 
اجرای این سیاست ها در فضایی بحث برانگیز و ناهمخوان با واقعیت های اجتماعی، دشوار و ارزیابی 

آن نیز سخت تر خواهد بود.
عدم موفقیت سیاست های جمعیتی، تداوم روند کاهشی نرخ باروری، تغییرات ساختاری و 
ارزشی به ویژه تضعیف نهاد خانواده نشان دهنده فضای پیچیده و بغرنج حاکم بر مسئله جمعیت 
در ایران است. مسئله مداری مقاله حاضر بر چنین فضایی مبتنی است. این بررسی به دنبال فهم 
عمیق تری از ابعاد سیاست های جمعیتی حاضر و فرزندآوری است در همین راستا بر مقوله نگرش 
متمرکزشده است. این تمرکز با رویکرد کیفی و در بین جوانان شهر اردبیل انجام گرفته است. 
استان اردبیل ازجمله استان های کشور است که شاخص نرخ باروری کل و رشد ساالنه جمعیت 
استان از متوسط کشور، پایین تر است )مرکز آمار ایران، 1395(. فرزندآوری یک رویداد صرفًا زیستی 
محسوب نمی شود. این پدیده ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متنوع و به هم پیوسته ای دارد 
که امکان بررسی جامع به وسیله ابزار کّمی را دشوار می سازد. وضعیت موجود اغلب تحت عنوان 
گذار دوم جمعیت و بر مبنای نوسازی اجتماعی تبیین شده است؛ اما نوسازی اجتماعی در جامعه 
ایران به لحاظ فراگیر بودن، جامعیت و پیامدهایش همواره محل بحث و سؤال بوده است؛ بنابراین 
تبیین ساختاری نمی تواند تبیینی حداکثری و دقیق از وضعیت مقوله چندبعدی باروری ارائه دهد. 
فضای جامعه اردبیل به لحاظ سطح باروری و نیز روند تحوالت اجتماعی با فضای مسئله جمعیت 
در کشور همسانی بیشتری دارد. تجربه ناقص فرآیند نوسازی اجتماعی موجب شده تا صنعت در 
اقتصاد اردبیل نقش تعیین کننده ای نداشته باشد. اقتصاد این استان بر دو حوزه کشاورزی و بخش 
خدمات مبتنی است )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل،1399(. با تأمل بر گزارش یافته های 
مربوط به موج سوم پیمایش مصرف کاالهای فرهنگی )1399( می توان استدالل کرد که ارزش های 
اجتماعی حاکم بر استان اردبیل ترکیبی از ارزش های سنتی، دینی، قومیتی و ارزش های نوین 
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امروزی است. نکته قابل تأمل دیگر شتاب طالق در استان است. به گونه ای که نسبت طالق به ازدواج 
در این استان از 8/6 در سال 1385 به 31/8 در سال 1399 افزایش یافته است )سازمان ثبت احوال 
کشور،1385،1399(. ابعاد چندگانه و پیچیده مسئله باروری، ناهمخوانی های موجود بین تبیین های 

ساختاری و واقعیت های اجتماعی موجود موجب شد تا مسئله تحقیق به سیاق نظریه پردازان حوزه 
تفسیر، از منظر کنشگران اجتماعی تبیین شود. بر مبنای آموزه های اندیشمندان این حوزه نظیر 
وبر، واقعیت اجتماعی موجودیت خود را از کنشگران اجتماعی می گیرد؛ بنابراین برای فهم آن ها 
بایستی بر درک کنشگران از این واقعیت ها تمرکز شود)رک.بلیکی،163:1389؛ سیلورمن،1390: 82-

76(. این مطالعه درصدد است دریابد کنشگران اجتماعی چه درک و تفسیری از فرزندآوری دارند؟ 

نزدیک شدن به این درک می تواند در مقایسه با شیوه های کّمی و شناختی حداکثری، دقیق و 
عمیق از موضوع تحقیق فراهم می سازد.

2- پیشینه ی پژوهش
روند کاهشی نرخ باروری، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش جمعیت و مباحث شکل گرفته 
پیرامون آن در دهه گذشته موجب شده تا فرزندآوری به موضوع پژوهش های متعددی به ویژه در 
حوزه پایان نامه های دانشجویی تبدیل شود. پژوهش هایی که اغلب روش تحقیق آن ها پیمایش، 
متغیر وابسته شان نگرش به فرزندآوری و متغیرهای تبیین کننده مستخرج از نظریه های موسوم 
به گذر جمعیت هستند. نظریه هایی که فرزندآوری را بر اساس تحوالتی از نوع توسعه اجتماعی 
با تأکید بر متغیرهایی چون شهرنشینی، تغییر ارزش های، جهانی شدن، تحصیالت و اشتغال زنان 
تبیین کرده اند. در اغلب این پژوهش ها رابطه ی معنی داری بین مؤلفه های توسعه اجتماعی و 
نگرش به فرزندآوری در راستای کاهش فرزندآوری و فاصله گذاری بیشتر بین تولدها و کم رنگ 
و  کالنتری  زاده،1385؛  علی  و  کالنتری  بیگدلی،  )ضیایی  است  مشاهده شده  ترجیح جنسیتی  شدن 
و  اجاقلو  آزادی طلب،1392؛  الهی،1395؛  عباد  و  کنعانی  فر،  حمیدی  1390؛  حمیدی،  همکاران،1389؛ 

سرایی،1393؛ افشاری،1395؛ بندشه،1395؛ چمنی و همکاران،1395؛ مدیری و رحیمی،1395؛ صادقی و 

انصاری اوزی،1397؛ رازقی  طریقتی،1396؛ سلطانی و همکاران،1396؛ عباسی شوازی و همکاران،1397؛ 

نصرآبادی،1398؛ سفالچین و عینی،1398؛ رمضانیان ،1398؛ بگی،1399؛ عرفانی،1399؛ کاظمی پور،1400(. 

در چارچوب پژوهش های دانشجویی کمتر به موضوع سیاست گذاری جمعیتی پرداخته شده است. 
یکی از نخستین پژوهش های انجام گرفته در این حوزه، پژوهشی است که با عنوان »شناخت نگرش 
دانشجویان نسبت به سیاست های جمعیتی در مورد باروری و رفتار و عملکرد آنان در این مورد« 
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توسط صادق ویشکایی)1390( انجام گرفته است. در این تحقیق نگرش به سیاست های جمعیتی 
با معرف هایی چون پرداخت پاداش به فرزندآوری، لزوم دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از 
بارداری، اجرای طرح تنظیم خانواده، افزایش مرخصی زایمان و پوشش بیمه برای خانواده هایی که 
بیش از دو فرزند دارند، اندازه گیری شده است. با توجه به سیاست های افزایش جمعیت در این دوره، 
معرف های مذکور نمی توانستند سنجه های مناسبی برای سنجش نگرش نسبت به سیاست های 
جمعیتی باشند. به نظر می رسد در دوره مذکور بررسی نگرش به این سیاست ها آن هم بر مبنای 
رویکرد کیفی با تمرکز بر فهم معنایی که دانشجویان به سیاست های جمعیتی و نیز فرزندآوری 
می دهند؛ می توانست دستاوردهای مفیدتری در مقایسه با تأیید فرضیه هایی باشد که رابطه بین 

گرایش به فرزندآوری و نگرش به سیاست های افزایش جمعیت را آزمون کرده است.
در پژوهش »تأثیر سیاست های جمعیتی بر الگوی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری 
در بین زنان 15 تا 45 سال سنندجی« پژوهشگر به مقایسه میزان استفاده از دو الگوی سنتی و 
مدرن پیشگیری از بارداری در دوره قبل و بعد از اجرای سیاست های افزایش جمعیت پرداخته 
است. بر مبنای یافته های این تحقیق، میزان استفاده از وسایل پیشگیری و نیز شیوه های مدرن 
پیشگیری از بارداری در بین افراد کم درآمد کاهش یافته و در مقابل گرایش به شیوه های سنتی 
افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهشگر نسبت به پیامدهای بارداری های ناخواسته به عنوان 

ماحصل سیاست های افزایش جمعیت هشدار داده است )خزانی، 1395(.
»برساخت اجتماعی سیاست های افزایش فرزندآوری و موانع پیشرو« پژوهشی است که بر 
اساس روش تحلیل محتوای کّمی و کیفی، سیاست های جمعیتی از منظر برساخت مسئله باروری 
مطالعه  شده است. یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهد که بیش از 90 درصد یادداشت های 
بررسی شده، از نوع انتقادی بوده است. در تحلیل کیفی این یادداشت ها مقوله هایی چون: سوء 
مدیریت جمعیت، احساس ناامنی نسبت به آینده فرزندان، عدم انسجام و بی ثباتی در سیاست گذاری 
جمعیت، وجود جهت گیری های مادی گرایانه و تأکید بر کیفیت به جای کمیت، استخراج شده است 

)عبدالهی و رحیمی، 1396(.

عباسی شوازی و حسینی چاوشی )1395( در پژوهش خود سیاست های جمعیتی را با تمرکز 
بر مؤلفه هایی چون روند تحوالت جمعیت درگذشته، حال و آینده، تفاوت منطقه ای باروری و 
تحوالت ساختار سنی جمعیت ارزیابی کرده اند. در این ارزیابی، نویسندگان روند تحوالت جمعیت 
را نگران کننده نمی دانند و استدالل کرده اند که با توجه به مثبت بودند درصد رشد جمعیت اگرچه 
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حتی کمتر از یک درصد باشد، مسئله منفی شدن رشد جمعیت، به زودی تحقق نخواهد یافت؛ و 
بر این  اساس توصیه می کنند که سیاست گذاری جمعیتی می بایست توجه به ابعاد مختلف باروری 
بدون شتاب زدگی و مبتنی بر یک رویکرد جامع علمی باشد این عدم نگرانی در حالی است که به 
جهت وجود ارقام باالی مرگ ومیر به ویژه در حوادث جاده ای می بایست رقم شاخص جایگزینی 
جمعیت برای ایران بیش از 2/1 در نظر گرفته شود. عالوه بر این نمی توان صرفًا بر تغییرات جمعیت 
شناختی، آن هم در قالب ارقام مشخص اکتفا نمود، تغییرات ساختاری خانواده و نیز تغییرات ارزشی 
بین نسلی، واقعیت های انکارناپذیری هستند که تأثیرات اجتناب ناپذیری بر وضعیت جمعیت در 

آینده خواهند داشت.
صادقی و عباسی شوازی )1395( در مقاله خود با عنوان »تورم جوانی جمعیت در ایران، داللت ها 
و الزامات سیاستی«. سیاست های جمعیتی را از منظر پدیده تورم جوانی جمعیت ارزیابی نموده 
و بیان کرده اند. وضعیت کنونی جمعیت در ایران به جهت تورم جوانی جمعیت، به مثابه پنجره 
جمعیتی مطلوب است. سپس با تحلیل شرایط و ویژگی های مختلف جوانی به لحاظ اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی استدالل کرده اند که سیاست های جمعیتی بایستی بر این مؤلفه 

یعنی جوانی جمعیت متمرکز شود.
اوایدراو1، توسان2 و جینگینگ3 در پژوهشی با موضوع سیاست گذاری جمعیتی با تمرکز بر 
داده های سازمان ملل در حوزه سیاست گذاری جمعیتی و نیز روند تغییرات نرخ باروری کل در فاصله 
سال های 1979 تا 2007 به این نتیجه رسیده اند که سیاست گذاری های جمعیتی با هدف کاهش 
نرخ باروری در مقایسه با سیاست های افزایشی موفق بوده اند. بر این اساس استدالل کرده اند که 
عماًل نمی توان سیاست های دولتی برای افزایش نرخ باروری را جدی گرفت. بررسی های انجام شده 
در این پژوهش نشان می دهد سیاست گذاری های جمعیتی افزایشی در سال های اخیر در بیشتر 
کشورها، رایج شده و انتظار می رود که در سال های آتی نیز این سیاست ها گسترده شوند؛ اما 
تحلیل های انجام گرفته بر روی داده های سازمان ملل نشان می دهد این سیاست ها رابطه معنی داری 
با تغییرات نرخ باروری کل ندارند. بر همین اساس استدالل کرده اند که باروری مقوله ای پیچیده 
و چندبعدی است، به گونه ای که عماًل نمی توان تغییرات آن ها صرفًا بر اساس سیاست های دولت 

.)Ouedraogo, Tosun and Jingjing: 2018( توضیح داد

1- Ouedraogo
2- Tosun
3- Jingjing
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مک دونالد1 بر مبنای مطالعات خود از سیاست گذاری های انجام گرفته در اروپا استدالل می کند 
که موفقیت سیاست های افزایش جمعیت، یک کشور تابع مختصات اقتصاد سیاسی آن کشور است. 
مک دونالد در این پژوهش به بررسی سیاست هایی چون ایجاد تعادل بین کار و خانواده، توجه به 
برابری جنسیتی، توجه به مشوق های مالی با لحاظ کردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، 
حمایت های مالی در تأمین هزینه های بهداشتی، پزشکی و آموزشی در بین کشورهای موسوم به 
سازمان همکاری های اقتصادی پرداخته است. پژوهشگر با تأکید بر اهمیت توجه به نظریه های 
باروری در سیاست گذاری جمعیتی استدالل کرده است که نهادهای اجتماعی یک جامعه در 
رفتار باروری نقش مؤثری ایفا می کنند؛ بر همین اساس عماًل نمی توان الگوی واحدی را برای 
سیاست گذاری جمعیتی پیشنهاد داد. این سیاست ها بایستی بر اساس مختصات نهادی، فرهنگی 

.)McDonald,2002( و اقتصادی جوامع انجام گیرد

3- مالحظات مفهومی
شامل  نگرش،  می دهد.  را شکل  تحقیق  عنوان  که  است  مفهومی  نخستین  نگرش  مفهوم 
مجموعه ای از باورها، ارزش ها، رفتارها و همچنین عواطف و هیجانات را در برمی گیرد و به همین 
دلیل نیز اصطالحی است که به شکل گسترده در علوم اجتماعی مورداستفاده قرار می گیرد. 
به طورکلی بر نوعی ارزیابی و جهت گیری داللت دارد که موضوع آن، می تواند هر چیزی باشد. موضوع 
نگرش می تواند یک شیء، یک نظریه و یا یک دیدگاه مشخص باشد. این جهت گیری دو سوی 
مشخص، منفی یا مثبت دارد و اغلب در سه بعد رفتاری، شناختی یا اعتقادی و هیجانی یا عاطفی 
عملیاتی شده است )رک.کریمی،1399: 228-226(. در تحقیق حاضر موضوع جهت گیری موردنظر 
برای مفهوم نگرش، سیاست های جمعیتی و فرزندآوری است. گفتار حاضر به دنبال اندازه گیری 
و رسیدن به میزان معینی از نگرش در هر یک از ابعاد سه گانه آن نمی باشد، بلکه درصدد است 
با روش کیفی فهمی عمیق تر از جهت گیری مثبت یا منفی افراد نسبت به سیاست های افزایش 

جمعیت و فرزندآوری را مطالعه و تفسیر نماید.
محقق درصدد است تا دریابد افراد موضوع موردنظر را چگونه درک می کنند و جهت گیری 

آن ها نسبت به فرزندآوری و سیاست های جمعیتی کنونی در کشور چیست؟
روند  با هدف مدیریت  تدابیری که  بر  دارد  اصطالح سیاست های جمعیتی داللت روشنی 
تغییرات جمعیت اتخاذ می شوند. انواع متفاوتی از سیاست های جمعیتی، با توجه به ابعاد مدیریت 

1- Me Donald
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جمعیت از یکدیگر متمایز شده است. به رغم ابعاد چندگانه، درون مایه اصلی همه آن ها تمرکز 
بر تغییر روندهای جمعیت به شکل هدفمند است. این هدفمندی اگرچه خود به اشکال مختلف 
نظیر اهداف کمی یا کیفی طبقه بندی شده است، اما مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که از 
گذشته های دور تا به امروز، سیاست های جمعیتی، هدف مشخصی را به لحاظ کمی دنبال می کند 
و آن افزایش درست است که می تواند در چارچوب دیدگاه ها، نظریه ها و نگرش های جمعیتی یا 
با مجموعه اقدامات عملی به شکل اجرایی دنبال شود. سیاست های جمعیتی که صرفًا بر دیدگاه 
خاص جمعیتی مبتنی است، سیاست های کالن و آن دسته از اقدامات اجرایی که در چارچوب 
سیاست گذاری جمعیتی انجام می شود سیاست های خرد می نامند )حسینی به نقل از تقوی،1392: 

.);Tsue,2001; Demeny,2003 272؛
سیاست های جمعیتی کالن بر اساس چهار نظریه جمعیت شناختی شامل نظریه کاهش 
جمعیت مالتوسی، نظریه افزایش جمعیت، نظریه جمعیت مطلوب و نظریه جمعیت ثابت متکی 
است که بر کمیت مشخصی از جمعیت وضعیت مطلوب جمعیتی تأکیددارند )رک. کتابی،1388، 
افزایش جمعیت به  یا نظریه  از بین چهار دیدگاه مذکور دیدگاه  زنجانی،1383، حسینی،1392(. 

موضوع تحقیق نزدیک تر است.
سیاست های جمعیتی را به دو نوع پنهان و آشکار طبقه بندی کرده اند. سیاست های جمعیتی 
پنهان به مجموعه ی گسترده ای از تدابیر دولت ها در بهبود وضعیت جمعیت مربوط می شود که این 
سیاست ها را می توان به نوعی در تمامی برنامه های موسوم به توسعه اجتماعی و اقتصادی جستجو 
کرد اما سیاست های جمعیتی آشکار، سیاست هایی هستند که به شکل مشخصی بر کاهش یا 
افزایش جمعیت متمرکز هستند. آشکار بودن این سیاست ها اغلب محصول وضعیتی است که در 
آن جامعه با مسئله جمعیتی مواجه است )حسینی،1392: 271-266(. سیاست های جمعیتی موضوع 
تحقیق حاضر از نوع سیاست های جمعیتی کالن و آشکار است که مسئله جمعیتی آن کاهش نرخ 

باروری کل و پایین بودن نرخ رشد جمعیت است.
سومین مفهوم اصلی تحقیق حاضر، فرزندآوری است. منظور از فرزندآوری، داشتن فرزند از طریق 
فرآیند باروری است. آنچه باروری را حائز اهمیت می کند داشتن فرزند در یک ازدواج به جهت ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ارزش گذاری می شود. بر مبنای ادبیات حوزه جامعه شناسی 
خانواده، فرزندآوری یکی از کارکردهای اصلی نهاد خانواده محسوب می شود.رایج ترین و به معنای دیگر، 
قابل قبول ترین صورت فرزندآوری، تولد فرزند در چارچوب یک رابطه زناشویی مشروع قانونی است.
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یکی از مهم ترین تغییرات خانواده در چند دهه اخیر کاهش باروری است. این کاهش در 
چارچوب نظریه گذار جمعیت و به صورت مراحل متفاوتی توضیح داده شده است. نظریه گذر 
جمعیت، مجموعه رویکردهای نظری متنوعی است که درون مایه اصلی آن ها تبیین کاهش باروری 
بر اساس مجموعه تحوالت ساختاری و فرهنگی است. در این نظریه ها کاهش باروری بر اساس 
عواملی چون شهرنشینی، رونق سطح رفاه اجتماعی، افزایش تحصیالت زنان و بهبود شرایط اقتصادی 
آنان و توسعه تکنولوژی های مربوط به اقالم و وسایل پیشگیری از بارداری تبیین شده است. یکی 
از شناخته شده ترین تبیین های مبتنی بر نوسازی اجتماعی در نظریه های گذار جمعیت، تبیین 

فرزندآوری به مثابه کنشی مبتنی بر محاسبات عقالنی سود و زیان است.
در این تبیین کنشگران فارغ از الزامات ساختارهایی چون دین و خانواده به دلخواه خود دست 
به انتخاب می زنند. لستهاق1 )2010( و ون دی کا2 )2002( این انتخاب را به مثابه تغییر ارزش های 
اجتماعی و ظهور فردگرایی توصیف کرده اند تا بر مبنای آن، کاهش باروری به واسطه فردگرایی 
متبلور شده در تراکم هم بالینی3 و افول خانواده در دهه 1990 را از تبیین های ساختاری مربوط به 
دهه 1970 متمایز کنند. اهمیت مفهوم فردگرایی در توضیح تغییرات نهاد خانواده در اواخر قرن 
بیستم از سوی نظریه پردازانی چون لستهاق، فوکویاما و گیدنز به لحاظ هستی شناختی و روش 
برای تحقیق حاضر حائز اهمیت است. این اهمیت به ابعاد چندگانه فرزندآوری و تبیین های ارائه شده 
نسبت به تغییرات آن بر مبنای نوسازی اجتماعی مربوط می شود. به این ترتیب که مفهوم فردگرایی 
بر تعّین بخشی کنشگران انسانی در مقایسه با الزامات ساختاری داللت دارد. بر این اساس می توان 
به پیروی از نظریه پردازانی چون وبر، موجودیت واقعیت اجتماعی را به کنش های افراد و معانی که به 
این واقعیت ها می دهند، نسبت داد. البته در این بین مالحظاتی نظیر آنچه که گیدنز )بلیکی،1389: 
207( در نظریه ساختاربندی خود طرح کرده نیز وجود دارد و نباید از این مالحظات غافل شد 

اما چنین رویکردی در مواجهه با تناقضات موجود بین تبیین های ساختاری مبتنی بر نوسازی و 
واقعیت اجتماعی موجود در جامعه ایران، اجتناب ناپذیر است. نوسازی اجتماعی در جامعه ایران 
همواره بحث برانگیز بوده است. کاربرد اصطالحی چون »جامعه کژ مدرن«، برای توصیف تغییرات 
اجتماعی در ایران )رک. جالیی پور،1392( نمونه ای از مفهوم سازی های مرتبط با بحث برانگیز بودن 
نوسازی اجتماعی در جامعه ایران است؛ اما این فرآیند در ادبیات تجربی موجود به شکل گسترده ای 

1- Lesthaeghe
2- Van de Kaa
3- Cohabitation
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برای توضیح کاهش نرخ باروری در ایران به کاررفته است؛ حتی اگر چنین تبیین هایی مورد پرسش 
قرار نگیرد، شواهد دیگری وجود دارد که نشان می دهد جامعه ایران ویژگی های منحصربه فرد خود 
را دارد. طالق اگرچه در جامعه شتاب گرفته است، اما بر اساس آخرین پژوهش ها، خانواده در نزد 
ایرانیان همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است )فیضی و ابراهیمی،1398(. اگرچه تحصیالت زنان 
در حوزه آموزش عالی، رشد قابل توجهی داشته، اما سهم زنان از بازار اشتغال، تنها 18 درصد است 
و نرخ بیکاری آنان در مقایسه با مردان تقریبًا دو برابر گزارش شده است )مرکز آمار ایران،1399(؛ 
بنابراین نمی توان به تبیین های ساختاری مبتنی بر نوسازی اجتماعی در توضیح وضعیت بغرنج 
تغییرات جمعیتی در ایران اکتفا نمود. برای گذر از این پیچیدگی ها و رسیدن به فهمی دقیق تر 
می بایست بر درک کنشگران اجتماعی از مقوله های فرزندآوری و سیاست های جمعیتی تمرکز کرد.

4- روش پژوهش
روش شناسی تحقیق حاضر بر استراتژی استفهامی مبتنی است. هدف مطالعه حاضر، فهم درک 
و برداشت افراد از مقوالت فرزندآوری و سیاست های جمعیتی است. این استراتژی به سه دلیل اصلی 
اتخاذشده که شامل این موارد است: پیچیدگی، چندبعدی بودن مسئله و تناقضات مشاهده شده 
در واقعیت اجتماعی با ادبیات و تبیین هایی که وضعیت موجود را به کنشگران اجتماعی نسبت 
می دهند. اگرچه در این مطالعه ادبیات نظری و تجربی و چارچوب مفهومی مشخصی تدوین شده 
است اما با تشکیک نسبت به تبیین های موجود، ابطال یا تأیید آن ها اپوخه شده است. تأکید بر 
پیچیدگی مسئله و ضرورت فهم آن از منظر کنشگران اجتماعی، بر فقدان شناختی دقیق از مسئله 

داللت دارد. اذعان به فقدان چنین فهمی برای تحقیق حاضر، حکم اپوخه را دارد.
بر مبنای استراتژی تحقیق، روش مطالعه حاضر روش تأویلی است که بر گسترش فهم و توسعه 
ابهام زدایی مبتنی است. این روش، دو درون مایه اصلی دارد؛ اولی، ارتباط با کنشگران اجتماعی 
است که بر مبنای هستی شناسی آرمان گرا، کنشگرانی آگاه می باشند که به واقعیت اجتماعی شکل 

و معنی می دهند؛ دوم، تفسیر این معنا بخشی به مثابه یک متن حائز اهمیت است.
در این مطالعه مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته با افراد 20 تا 35 سال ساکن در 
انجام گرفته است، به این ترتیب که این پاسخگویان  اردبیل در یک پروسه نمونه گیری تصادفی 
عالوه برداشتن زمان، فراغت و شرایط مناسب برای مصاحبه عمیق ، تمایل نشان داده و به عنوان 
نمونه برای انجام مصاحبه انتخاب می شدند. تمرکز بر بازه سنی 20 تا 35 سال نخستین گام از 
تحلیل به سیاق تأویل است، زیرا این بازه سنی به جهت مؤلفه هایی چون ازدواج، باروری و طالق 
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حائز اهمیت است. نمونه گیری تصادفی نمونه ها تا حد اشباع نظری در 24 مصاحبه ادامه داشت. 
میانگین زمان مصاحبه های انجام شده 26 دقیقه و کمترین زمان مصاحبه  20 دقیقه و بیشترین 
45 دقیقه بود. جلب اعتماد مصاحبه شونده، بررسی شرایط سنی و نیز موقعیت مصاحبه و زمان 
صرف شده برای مصاحبه، ازجمله محدودیت های انجام تحقیق بوده است. سوژه ها در این مطالعه 
به سؤاالتی پیرامون دالیل کاهش باروری، دغدغه های دولت در موضوع جمعیت، جایگاه و اهمیت 

فرزندآوری در زندگی و نگرش نسبت به سیاست های جمعیتی و ... پاسخ دادند.
برای شروع  مصاحبه شوندگان  اظهارات  از  متن  برساخت  و  تدوین  مطالعه شامل  دوم  گام 
فرآیند تأویل بود. در این مرحله، تمامی اظهارات غیر مرتبط به موضوع تحقیق، حذف و متن 
مشخصی از اظهارات مرتبط با موضوع تحقیق تدوین شد. این تدوین بر توالی مشخصی از ترتیب 
سؤاالت در فرآیند مصاحبه و چینش منطقی اظهارات پاسخگویان در کنار یکدیگر به مثابه یک 
متن واحد، مبتنی بود. بر اساس همین توالی، متن نهایی جهت دقت بیشتر به 7 بخش تقسیم 
شد. به طوری که هر بخش یک واحد معنایی را تشکیل داد؛ هر واحد ضمن حفظ ربط منطقی اش 
با واحدهای دیگر، خود همانند متنی مستقل، تأویل شده است. این کار با الهام از روش شوتز 
)فلیک،1396: 369( در تقطیع بندی مصاحبه ها انجام شده است به گونه ای که در هر توالی مضمون 

مشخصی استخراج شده است. بر اساس تکنیک کدگذاری نظری اشتروس )همان، 1396( هر بخش 
از بخش های هفت گانه متن نهایی، خود از یک مجموعه کدهای باز تشکیل شده است. این کدها از 
بررسی اظهارات، حذف اظهارات غیر مرتبط و تقطیع جمالت به گزاره هایی که به طور مستقل پیام 
مشخصی را انتقال می دهند؛ انجام شده است. واحدهای معنایی با کنار هم قرار گرفتن کدهای مشابه 
شکل گرفته اند. به عبارت دیگر کدهای باز در قالب این واحدها، دسته بندی شده و در کنار یکدیگر 
متن نهایی را تشکیل می دهند. متن نهایی را می توان به این شکل خالصه کرد: »برخی اطالعی از 
سیاست های جمعیتی ندارند و با آن بیگانه هستند، کسانی هم که اطالعی در این خصوص دارند 
این سیاست ها را صرفًا در حد شعار و حرف توصیف می کنند. جوان ترها فعاًل به فرزندآوری فکر 
نمی کنند و برنامه های خاص خودشان را دارند دیگرانی هم که صاحب فرزند هستند، از شرایط 
سخت امروزی، گالیه می کنند. بچه خوب است، اما با این وضعیت داشتن یک پسر و یک دختر 

کافی است؛ حاال بماند که گفته می شود یکی هم زیاد است«.
فرایند تأویل و استخراج مضمون هر واحد، با محوریت سؤاالتی انجام شده است که از چرایی 
اظهارات سازنده متن پرسیده می شد. برای نمونه چرا مصاحبه شونده به رغم آنکه برنامه ای برای 
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فرزندآوری ندارد آن را نفی نمی کند؟ چرا علیرغم عدم اطالع از سیاست های جمعیتی آن را نقد 
می کند؟ چرا علیرغم اینکه فرزندآوری را به مثابه یک ارزش پذیرفته اند، سیاست های جمعیتی را 
نقد می کنند؟ چرا داشتن فرزند ذکور همچنان مهم است؟ تحلیل نهایی با تمرکز بر 7 مضمون 

مستخرج از واحدهای معنایی انجام شده است.
برای تأمین اعتبار علمی تحقیق، به سیاق رویکرد کیفی، جدا از مالحظات مربوط به فراهم 
کردن فضای مناسب برای انجام مصاحبه، دقت در ثبت اظهارات و پرهیز از سوگیری در طول 
فرآیند مصاحبه نظیر جهت دهی به مصاحبه شونده در راستای هدفی از پیش تعیین شده، تالش 
شد تا اعتبار یافته های تحقیق با پیروی از یک استراتژی روش شناختی متناسب با مسئله و هدف 
تحقیق و از طریق تمرکز بر متن اصلی، بهره گیری از یک تکنیک شناخته شده نظیر کدگذاری 
نظری برآورده شود. حذف اظهارات غیر مرتبط و محدود کردن موضوع به مقوله های فرزندآوری و 
سیاست های جمعیتی، انجام مصاحبه ها توسط پژوهشگر اصلی، بازخوانی مجدد اظهارات ثبت شده 
جهت تأیید از سوی مصاحبه شونده، ارزیابی و کنترل مضمون های استخراج شده از سوی همکاران 
علمی و نیز توجه به تناسب بین واقعیت های موجود فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه با مضامین 

استخراج شده، برای القای اعتمادپذیری تحقیق انجام شده است.
جدولشماره)1(مشخصاتفردیواجتماعیمصاحبهشوندگان

تحصیالتشغلتعداد فرزندوضعیت تأهلسنجنسیتکد

فوق لیسانسکارمند2متأهل35مرد1

فوق دیپلمنظامی1متأهل33مرد2

لیسانسکاسب1متأهل29مرد3

لیسانسبیکار0نامزد24زن4

دیپلمکارگر0مجرد21مرد5

دیپلمخانه دار2متأهل32زن6

لیسانسکارمند1متأهل35زن7

دانشجوکارمند0مجرد22زن8

فوق لیسانسپاره وقت0متأهل28زن9

لیسانسآزاد3متأهل35مرد10

دانشجوبیکار0مجرد20زن11

دیپلمبیکار0مجرد22زن12
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تحصیالتشغلتعداد فرزندوضعیت تأهلسنجنسیتکد

لیسانسکارمند2متأهل36مرد13

لیسانسآزاد0متأهل29مرد14

لیسانسبیکار0مجرد26مرد15

لیسانسآزاد0نامزد33مرد16

فوق دیپلمسرباز0مجرد22مرد17

زیر دیپلمبیکار0مجرد20مرد18

دانشجوبیکار0مجرد24مرد19

دیپلمآزاد3متأهل37زن20

لیسانسخانه دار2متأهل28زن21

دیپلمخانه دار3متأهل34زن22

فوق لیسانسکارمند1متأهل30زن23

لیسانسکارمند0نامزد26زن24

5- یافته های پژوهش
مشخصات مشخصات فردی و اجتماعی مصاحبه شوندگان در جدول شماره )1( گزارش شده 
است. 7 مضمون استخراج شده از 7 واحد معنایی متن تدوین شده بر اساس توالی مشخص مبتنی 

بر زمان و تقدم سؤاالت به شرح زیر است:

5-1- بیگانگی شناختی درباره سیاست های جمعیتی
اولین بخش از متن، حاصل اظهارات پاسخگویان در پاسخ به نخستین سؤال مصاحبه است: از 
سیاست های جمعیتی دولت با هدف افزایش فرزندآوری چه می دانید؟ برخی از پاسخ ها کوتاه بود: 
»چیزی نمی دانم!« )کد2(؛ »در این خصوص اطالعی ندارم« )کد4(. برخی از پاسخ ها صرفًا به عدم 
اطالع محدود نبودند، بلکه عالوه بر بی اطالعی، پاسخگو با تکرار اصطالح »سیاست های جمعیتی« 
به شکل سؤالی؛ حاکی از نوعی فاصله و بیگانگی در مورد سیاست های جمعیتی بود. برای نمونه 
ازاین دست،  این جور چیزها سر درنمی آورم« )کد6( در پاسخ هایی  از  »سیاست های جمعیتی؟ 
عالوه بر بی اطالعی، نوعی بیگانگی و ناتوانی از درک موضوع نیز وجود دارد. پاسخ هایی چون »مگر 
دولت سیاستی هم در این مورد دارد؟ اآلن از شما می شنوم« )کد 15( و یا »چه سیاستی؟ ما 
که اطالعی نداریم« )کد 22( پاسخ ها در برخی موارد با نوعی، پرخاشگری همراه بودند و صرفًا بر 
مقوله بی اطالعی محدود نمی شدند. بر این اساس، نمی توان از اظهارات مربوط به سؤال نخست 
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مصاحبه، صرفًا به کد مفهومی »بی اطالعی« اکتفا کرد. برای فهم این اظهارات، ابتدا این سؤال 
مطرح می شود که چرا با گذشت بیش از 10 سال از طرح سیاست های افزایش جمعیت و بازتاب 
آن ها در رسانه های جمعی، برخی افراد کاماًل از آن ها بی اطالع هستند؟ هرچند این پاسخ ها صرفًا، 
به بی اطالعی محدود نمی شوند و در بطن آن نوعی بیگانگی، بدبینی و طعنه زنی به دولت نیز نهفته 
است که بر نوعی جهت گیری یا نگرش داللت دارد؛ اما چون نگرش، مفهومی چندبعدی است بر 
بعد مشخصی از نگرش یعنی نگرش شناختی تمرکز دارد که مؤلفه هایی چون بیگانگی، بدبینی و 

فاصله شناختی نسبت به سیاست های جمعیتی را در برمی گیرد.

5-2- ارزیابی منفی از سیاست ها: فاصله عمل تا نظر
دومین واحد، جمالتی را شامل می شود که در آن ها پاسخگویان در خصوص سیاست های 
جمعیتی همانند افراد مطلع، اظهارنظر کرده اند. واژه »مطلع« برای متمایز کردن این اظهارات با 
قطعه نخست به کاررفته و به معنای اطالعات تخصصی نیست. در مقایسه با واژگان »نمی دانم« و 
»اطالع ندارم« در قطعه نخست، در این بخش پاسخ ها متفاوت هستند: »تا آنجا که من می دانم 
دولت نگران کاهش جمعیت است، اما خب نگرانی چه دردی دوا می کند«)کد7(، »می دانم که 
خیلی وقت پیش قرار بود که وام بده، اما چون امیدی نداشتم سراغش را نگرفتم«)کد3(؛ »سیاست 
مشخصی فکر نمی کنم وجود داشته باشد ما که چیزی تا به امروز ندیده ایم«)کد 16(؛ »اقدام خاصی 
انجام نگرفته و فکر هم نمی کنم کسی آن گونه که شما می گویید دغدغه داشته باشد«)کد 13(؛ 
»وقتی شعار می دهند و عمل نمی کنند وضعیت بدتر می شود، قرار بود به خانواده ها کمک مالی 
شود اما اتفاقی نیفتاد«)کد23(. اشاره شد که در مقایسه با قطعه نخست، پاسخ های این قطعه بر 
نوعی مطلع بودن از سیاست های جمعیتی داللت دارند. همچنین تأکید شد که منظور از این مطلع 
بودن به معنای شناخت علمی از ابعاد مختلف سیاست های جمعیتی نیست و صرفًا در مقایسه با 
قطعه اول است که این پاسخگویان مطلع نامیده می شوند. عالوه بر این در قطعه دوم با اظهاراتی 
مواجه هستیم که بر نوعی قضاوت در خصوص سیاست های جمعیتی دولت داللت دارند. برخی از 
پاسخگویان این سیاست ها را نوعی شعار یا صرفًا »حرف« در مقابل »عمل« می نامند. آنچه در این 
قطعه در مقایسه با قطعه اول آشکار است؛ توجه این افراد به سیاست های جمعیتی است. سؤال این 
است که این توجه از چه چیزی ناشی می شود؟ با تمرکز بر کل متن و کلیت این قطعه به شکل 
جداگانه، مشخص شد که پاسخ افراد با نوعی آگاهی از مسئله کاهش باروری در دوره کنونی همراه 
است و این آگاهی به صورت نوعی نگرانی و دغدغه نسبت به وضعیت موجود اظهارشده است. به 
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این معنی توجه به سیاست های جمعیتی از داشتن دغدغه ناشی می شود. دغدغه ای که به نوعی 
ارزیابی انتقادی از این سیاست ها با محوریت فقدان اقدامات اجرایی منجر شده است.

5-3- فرزندآوری به مثابه پدیده ای زمانمند
سومین قطعه تحلیل شده، مربوط به اظهاراتی می شود که برخی از پاسخگویان مجرد و در 
شرف ازدواج طرح کرده اند. »هنوز به فرزندآوری فکر نکرده ام« )کد16(، »فعاًل زود است حاال کلی 
کارداریم« )کد 24(، »اولویت اصلی ام پیدا کردن شغل است« )کد 18(؛ »اصاًل به این موضوع فکر 
نکرده ام و نمی کنم فعاًل کلی برنامه و نگرانی دارم«)کد14(. در تمامی این جمله ها، پاسخگویان با 
استفاده از واژه هایی چون »فعاًل«، »هنوز« و »وضعیت کنونی« با تأکید بر عنصر زمان، وضعیت 
کنونی خود را به گونه ای توصیف می کنند که تناسبی با فرزندآوری ندارد. برخی از آنان با صراحت 
از وضعیت مبهم آینده و نگرانی هایی که دارند، صحبت می کنند و برخی دیگر به برنامه هایی که 
در حال حاضر بایستی بر آن ها تمرکز کنند، اشاره دارند. بر مبنای این اظهارات می توان کلیتی از 
وضعیت زندگی افراد ترسیم کرد، کلیتی شکل گرفته از پیوستگی بین زمان حال و آینده. در این 
کلیت می توان انتظار داشت که فرزندآوری در زمان معینی از آینده اتفاق بیافتد. آنان در حال حاضر 
برنامه مشخصی برای فرزندآوری ندارند و به نظر می رسد این رویداد در زمان خاص خودش اتفاق 
می افتد. بر این اساس می توان استدالل کرد که باروری اگرچه ماهیت زیستی دارد، اما همانند 
پدیده های فرهنگی زمانمندی خاص خودش را دارد و یک پدیده صرفًا طبیعی محسوب نمی شود 
که انتظار داشته باشیم زوج ها بالفاصله بعد از ازدواج، فرزندی به دنیا بیاورند. زمانمندی یعنی 
پیوستگی بین رویداد و زمان وقوع آن. به این معنی که رویداد زمانمند، رویداد فرهنگی است و 
در زمان خاص خودش اتفاق می افتد و در زمان های دیگر رخ نمی دهد )صانعی دره بیدی،1386: 
5(. این پیوستگی ریشه در این واقعیت دارد که باروری در زمینه ای از زندگی خانوادگی به مثابه 
کلیتی که از ابعاد مختلفی نظیر اهداف، برنامه ها و تنگناها شکل گرفته اتفاق می افتد. این اتفاق 
به معنای نفی قوه اختیار آدمی نیست، بلکه فهم این زمان خود به درک انسان و مدیریت فرآیند 
باروری مربوط می شود. بر این اساس می توان استدالل کرد که عماًل نمی توان فرزندآوری را صرفًا 
امری کاماًل شخصی و مبتنی بر محاسبه سود و زیان یا رویدادی منوط به الزام و اجبار ساختارها 

توصیف کرد.
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5-4- سیاست های جمعیتی و نارضایتی اجتماعی
چهارمین بخش، از اظهاراتی تشکیل شده است که هم به لحاظ نظری و هم به جهت واقعیت های 
موجود، نیازمند تأمل بیشتری است. در این اظهارات همانند قطعه سوم پاسخگویان از نامناسب 
بودن وضعیت فعلی برای فرزندآوری سخن گفته اند؛ اما تفاوت ملموسی بین اظهارات قطعه چهارم 
با قطعه سوم وجود دارد. به این ترتیب که در قطعه سوم پاسخگویان شرایط فعلی خود را مناسب 
فرزندآوری نمی دانستند و اظهار می کردند که در وضعیت کنونی، اهداف دیگری را دنبال می کنند. 
این وضعیت تا حدودی معطوف به آینده و خود افراد بود، اما در قطعه چهارم با اظهاراتی مواجه 
هستیم که اگرچه همانند اظهارات قطعه سوم، شرایط فعلی را مناسب فرزندآوری نمی دانند، اما 
این شرایط اغلب بر زمان حال مبتنی بوده و به عوامل بیرونی یعنی شرایط نامساعد اقتصادی و 
اجتماعی کنونی نسبت داده می شود: »هزینه بچه ها روز به  روز بیشتر می شود هرچقدر که بزرگ 
می شوند مخارجشان هم بیشتر می شود، ما که دستمان به دهانمان می رسد در تأمین هزینه های 
دو بچه مانده ایم«)کد1(، »آدم عاقل تو این وضعیت بچه به دنیا نمیاره« )کد7(، »واال من نمی دانم 
این هایی که می گویند فرزند سوم را به دنیا بیاورید از وضعیت مردم خبردارند« )کد 23(، »االن 
شرایط اقتصادی را شما ببینید، بچه که گرانی و تورم سرش نمی شود، گناهی هم ندارد، بچه هست 
خب! هرروز یک چیز می خواهد، خودش هم نخواهد مدرسه می خواهد، کسی هم به فکر مردم 
نیست« )کد 22(، »االن شرایط با گذشته فرق کرده، برای تأمین هزینه های فرزندانم، بعد از اداره، 
شغل دومی هم دارم که شرمنده نشم« )کد 13(. به لحاظ نظری و شواهد تجربی برخورداری از 
رفاه اقتصادی و اجتماعی رابطه معکوسی با فرزندآوری دارد؛ به این معنی که ثروتمندان فرزندآوری 
کمتری نسبت به دیگر طبقات دارند، پس چرا در اینجا اظهاراتی مطرح شده که فرزندآوری را به 
مشکالت اقتصادی خانواده ها ربط می دهد؟ به نظر می رسد درون مایه این اظهارات بیش از آنکه به 
شکل مستقیم به فرزندآوری معطوف باشد بر نوعی نارضایتی از وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی 
حاکم بر جامعه داللت دارد. با توجه به برخی ویژگی های پاسخگویان به لحاظ شغلی، تحصیلی 
و تعداد فرزندان می توان استدالل کرد که این پاسخ ها صرفًا برای توصیف مشکالت فرزندآوری 
نیست، بلکه بیشتر واکنشی اعتراضی نسبت به شرایط موجود است که فرصت ابراز آن در مصاحبه 
فراهم شده است. برای درک بهتر این قطعه، الزم است که به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی 
جامعه ایران تمرکز شود. اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. تورم 
باال، رکود اقتصادی و نابرابری اجتماعی ازجمله مسائلی هستند که جامعه را دستخوش مجموعه ای 
از نارضایتی ها کرده که به اشکال مختلف بروز می کنند. با توجه به متن کلی و به ویژه اصطالح 
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سیاست گذاری جمعیتی، در سطحی انتزاعی تر می توان این نارضایتی را به مثابه نوعی مقاومت در 
برابر سیاست دولت توصیف کرد. خاستگاه این مقاومت، تناقض آشکاری است بین سیاست افزایش 

جمعیت دولت با وضعیت نامساعد اقتصادی که مهم ترین مقصر آن در نزد افراد، دولت است.

5- 5- کفایت

5-5-1- کفایت کّمی

قطعه پنجم، شامل اظهاراتی است که دو مؤلفه »تعداد فرزند« و »جنسیت« این اظهارات را 
در متن نهایی از سایر اظهارات متمایز کرده است. اظهاراتی چون »یک بچه کافی است«؛ »داشتن 
دو بچه کافی است«)کد 13(؛ »اینکه یک پسر و یک دخترداریم جنسمان جور است«)کد 6(؛ 
»فرزند سوم را به این خاطر آوردیم که صاحب پسر شویم اما نشد و اال دو بچه کافی بود«)کد22(. 
در مطالعات مربوط به ارزش های فرزندآوری، تعداد فرزند و اهمیت جنسیت معرف هایی برای 
ارزیابی تغییر ارزش های فرزندآوری محسوب می شوند. به این معنی که فرزند کمتر، عدم گرایش 
به فرزندآوری و مهم نبودن جنسیت نوزاد نشان دهنده تغییر ارزش های سنتی و ظهور ارزش های 
جدید است. با توجه به اهمیت هر دو مؤلفه، تحلیل آن ها جداگانه انجام گرفته است. کمتر و یا 
بیشتر بودن به مثابه یک امر مطلوب، امری نسبی است. مشخص کردن اینکه چه تعداد فرزند، کمتر 
و یا چه تعداد فرزند، بیشتر است با توجه به موقعیت های مختلف دشوار است. مطابق این اظهارات 
می توان نتیجه گرفت که مطلوب ترین وضعیت فرزندآوری به لحاظ تعداد، داشتن دو فرزند است. 
البته بایستی توجه داشت که ظاهراً این وضعیت مطلوب زمانی حاصل می شود که یکی از فرزندان 
پسر باشد. امر مطلوب به معنای امر پذیرفته شده، داللت بر یک الگوی ارزشی دارد که مبنای 
قضاوت است. بر این اساس می توان از وجود الگوی مشخصی به مثابه هنجار در پس این اظهارات 
سخن گفت که ظاهراً داشتن دو فرزند را مطلوب می داند. مطلوبی که در اینجا از آن سخن می رود 
در متن به واژه »کافی« برمی گردد. به معنای توقف و به حدنصاب رسیدن یا به اندازه بودن؛ اما 
اینکه چه چیز این اندازه را تعیین می کند دشواری خاص خودش را دارد. ممکن است این عامل 
جنسیت فرزندان باشد و شاید لزومًا جنسیت چندان تعیین کننده نباشد، بلکه موقعیت اجتماعی و 
اقتصادی والدین یا رسیدن اعضای خانواده به تعداد مشخصی باشد که به لحاظ ساختاری مطلوب 
ارزیابی شود. اگر مقوله جنسیت کنار گذاشته شود در اینجا به نظر می رسد الگوی مشخصی وجود 
دارد که بر مبنای آن داشتن دو فرزند مطلوب ترین کمیت است. در این گفتار این الگوی مطلوب 

در بخش بعد و نیز در قطعه ششم به شکل جداگانه توضیح داده شده است.
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5-5-2- کفایت جنسی

مضمون دیگر قطعه پنجم به مؤلفه جنسیت فرزندان مربوط می شود. مطابق با این اظهارات، 
جنسیت در کفایت کّمی تعداد فرزندان، ایفای نقش می کند. اهمیت جنسیت فرزندان به لحاظ 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی باروری و نیز تغییر ارزش های اجتماعی، همواره محل بحث بوده است؛ 
بنابراین الزم است که به درک صحیح تری از مقوله ترجیح جنسی رسید. بر مبنای شواهد نظری و 
تجربی ترجیح جنسیتی به عنوان یکی از ابعاد باروری، بر ترجیح نوزاد پسر به ویژه در جوامع سنتی 
داللت دارد. این ترجیح به تعبیر کالدول1 بر نوعی عقالنیت مبتنی است که در آن نوزاد پسر فایده 
بیشتری برای خانواده دارد. این فایده بر اساس ارزش های سنتی اغلب با تمرکز بر مؤلفه های تداوم 
نسل و تأمین نیروی انسانی توضیح داده شده است )رک. حسینی،1392: 127-125(. سؤال این است 
که آیا اهمیت جنسیت در کفایت کّمی بر ترجیح جنسیتی به معنای فوق داللت دارد؟ به سیاق 
تفسیر برای پاسخ این سؤال بر خود قطعه پنجم، مراجعه و کفایت جنسی در کنار کفایت کّمی 
قرار داده شد. در این حالت می توان استدالل کرد که با توجه به کمیت مطلوب، جنسیت، تعّین 
بخشی خود را به سیاق جامعه سنتی، از کارکرد تأمین نیروی انسانی قدرتمند نمی گیرد؛ اما با 
توجه به اظهاراتی چون »فرزند سوم را صرفًا به خاطر اینکه پسردار شویم به دنیا آوردیم که خب 
نشد ما هم راضی هستیم به رضای خدا« می توان گفت که برخالف برخی ادعاها، مبنی بر افول 
اهمیت جنسیت برای والدین، دختر یا پسر بودن نوزاد به جهت زیستی و با تأکید بر کارکرد تداوم 
نسل خانواده حائز اهمیت است. در اینجا با توجه به ماهیت زیستی اهمیت فرزند ذکور، می توان 
به جای واژه gender از واژه Sex استفاده کرد. عالوه بر این بر پایه اظهاراتی چون »جنسمان جور 
است« می توان استدالل کرد که فارغ از دختر یا پسر بودن فرزند، در معنای اجتماعی پیشین، از 
هر دو جنس بودن فرزند به لحاظ ساختار خانواده، وضعیتی ایده آل و قابل قبول برای افراد محسوب 
می شود؛ بنابراین می توان گفت که جنسیت فرزند همچنان واجد اهمیت است، اما متفاوت از آن 

چیزی که درگذشته بوده است.

5-6-بارداری به مثابه نا همنوایی
واحد معنایی ششم از اظهارنظر دو نفر از مصاحبه شوندگان شکل گرفته است. نخست، زن 29 
ساله ای که دومین بار باردار شده و خدا خدا می کرده که یکی از نزدیکان و اطرافیان نیز باردار شود: 
»از قضاوت ها نگران بودم خدا خدا می کردم که یکی از اطرافیانم هم باردار شود و تنها نباشم« 

1- Caldwell



58

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 96 / تابستان 1401

)کد21( دومین فرد مرد 35 ساله ای بود که به خاطر تولد فرزند سوم، سرزنش شده و به بی فرهنگی 
متهم شده است )کد10(. در این قطعه، واحد معنایی ما از اظهارات تنها دو پاسخگو شکل گرفته 
است. تأویل این واحد بر مبنای اصل گستردگی در روش تأویل انجام گرفت )حسن زاده، مجدی و 
یوسفی، 1394: 136(. بر مبنای این اصل، کوچک ترین بخش یک متن نیز این قابلیت را دارد تا درباره 

واقعیت اجتماعی موجود چیزی بگوید. اگرچه دو اظهارکننده به لحاظ جنسیت و نوبت فرزندآوری 
وضعیت متفاوتی دارند، اما درون مایه هر دو اظهارنظر قضاوت هایی است که با نوعی »شرمنده 
سازی« همراه است. این نوع از قضاوت ها اغلب در ادبیات حوزه انحرافات اجتماعی به عنوان ابزاری 
غیررسمی برای کنترل افراد جهت پیشگیری از نا همنوایی با هنجارهای پذیرفته شده تحلیل شده 
است. اکنون به نظر می رسد در حوزه فرزندآوری نیز چنین مکانیسم های کنترلی شکل گرفته اند که 
فرزندآوری را با مکانیسم های سرزنش کننده کنترل می کنند. محتوای این مکانیسم ها، همچنان 
ناشناخته است، احتمااًل درون مایه متفاوتی برای زنان و مردان دارد و ما نمی دانیم تا چه میزان و 
در چه زمینه هایی تعیین کننده هستند اما بر مبنای تجربه مصاحبه شوندگان، می توان گفت که 
این مکانیسم های کنترل غیررسمی در جامعه، به مثابه یک امر ساختاری، حضور خود را با قضاوت 
و ایجاد حس شرمساری در بین افراد نشان می دهند. شناخت دقیق ماهیت این مکانیسم ها به ویژه 

با محوریت سیاست های جمعیتی، ضروری و نیازمند پژوهش عمیق تری است.

5-7-ناباروری به مثابه یک مسئله، یک داغ اجتماعی و یک سوءتفاهم
واحد معنایی هفتم از اظهاراتی تشکیل شده است که درون مایه اصلی آن ها نگرانی و برجسته 
کردن مسئله ناباروری است. مقوله ناباروری جزء سؤاالت از پیش تدوین شده مصاحبه نبود. این 
مقوله زمانی که مصاحبه شوندگان از مسئله پایین بودن نرخ باروری سخن می گفتند وارد فرآیند 
مصاحبه شد، بدون اینکه از آن سؤال شود.»یک دلیل کاهش جمعیت، این است که ناباروری 
زیاد شده ما در فامیل چند خانواده  داریم که متأسفانه بچه دار نمی شوند«، »بعضی ها مشکل دارند 
نمی توانند باردار شوند خب آن ها باید چه کار کنند«)کد10( »برادر خودم اآلن چند سال است 
که ازدواج کرده اما بچه ندارند اولش می گفتند که بچه نمی خواهند بعداً معلوم شد مشکل دارند و 
پنهانی به بهانه مأموریت می روند تهران برای درمان«)کد 20(، »همه چیز  دست خود آدم نیست، 
همسرم حاضر نبود برای درمان به دکتر برود، درحالی که خانواده اش مدام اصرار داشتند که بچه 
به دنیا بیاوریم، نمی دانستند که مشکل داریم، بعد 6 سال با دوا و دکتر دخترم به دنیا آمد، بچه 
به دنیا آوردن که به این راحتی نیست آدم نمی داند دردش را به کجا ببرد«)کد 23(. تمرکز بر 
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این اظهارات دو نکته کلیدی را آشکار می کند: نخست اینکه به نظر می رسد مسئله ناباروری در 
ذهن برخی از افراد در مقایسه با مسئله کاهش باروری برجسته تر است و آنان مسئله جمعیت 
را بیشتر از منظر ناباروری درک می کنند. چراکه در سخن گفتن از مسئله کاهش باروری ابتدا 
به سراغ ناباروری رفته و نسبت به آن ابراز تأسف می کنند. از این منظر، اظهارات قبلی آنان نیز 
تحت الشعاع قرار می گیرد و ما را به مفاهیم انتزاعی نزدیک تر می سازد، برای مثال این افراد در 
مؤلفه فرزندآوری از شرایط نامطلوب سخن می گویند، اما با افسوس از وجود ناباروری هم سخن 
می گویند. بر این اساس می توان استدالل کرد که فرزندآوری همچنان اهمیت و جایگاه خود را 
به عنوان یکی از ساختارهای خانواده حفظ کرده است. نکته دوم؛ پنهان کردن ناباروری است. 
این پنهان کاری را می توان از ابعاد مختلف موردتوجه قرارداد. اینکه افراد ناباروری خود را پنهان 
می کنند نشانگر این واقعیت است که از قضاوت شدن به مثابه افراد ناتوان هراس دارند. این ترس 
نشانه ای از وجود فشاری مبتنی بر آموزه های سنتی است که باروری را به مثابه نماد قدرت توصیف 
می کند )رک. جهانشاهی افشار و کاویانی پویا،1398: 5(. در این وضعیت، ناباروری حکم داغ اجتماعی 
را خواهد داشت که بایستی پنهان شود. نکته مهم دیگری که در پس این پنهان کاری وجود دارد 
وانمود کردن به عدم تمایل به باروری یا ناباروری خودخواسته است. اهمیت این نکته را بایستی در 
سنجه هایی جستجو کرد که برای ارزیابی ارزش های فرزندآوری به کار می روند به این معنا که به 
شکل تناقض آمیزی بخشی ازآنچه به عنوان تغییر ارزش های فرزندآوری با عدم گرایش به باروری 
توصیف می شود درواقع نوعی فرار از داغ ناباروری است که به شکل مشخصی ریشه در باورهای 

سنتی دارد؛ بنابراین یک امر سنتی به مثابه یک امر امروزی توصیف می شود.

6- تحلیل یافته های تحقیق
هدف این مطالعه فهم درک و برداشت مصاحبه شوندگان از امر فرزندآوری بود. این هدف، 
معطوف به مسئله کاهش باروری است که تداوم آن به مسئله جمعیتی منجر خواهد شد. کاهش 
باروری بر مبنای متغیرهای متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توضیح داده شده است، اما با توجه 
به ناهمخوانی واقعیت های جامعه موردمطالعه با تبیین های موجود و مباحث شکل گرفته پیرامون 
این مسئله در کشور محقق درصدد بوده با کنار گذاشتن مباحث موجود، این مسئله را از منظر 
کنشگران اجتماعی آن گونه که در جهان اجتماعی خود به آن معنا می دهند، درک نماید. این مهم 
نیازمند ارتباط مؤثر با افراد، جهت نزدیک شدن به فهمی از موضوع تحقیق بود. موضوعی که در 
ادبیات علمی، هم در تبیین های ساختاری و هم در تبیین های مبتنی بر ارزش های فردگرایانه، 
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به مقوله ای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است. این پیچیدگی یکی از دغدغه های اصلی ارتباط 
پژوهشگر با کنشگران اجتماعی محسوب می شود )رک. سیلورمن، 1390: 88-82(، البته در تحقیق 
حاضر از همان ابتدا مشخص شد که در این حوزه، دوگانگی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی به لحاظ 
زبان علمی و زبان زندگی روزمره مشکلی ندارد و فرزندآوری به مثابه امری طبیعی بر پدیده ای عینی 
و ملموس داللت دارد تا مفهومی انتزاعی که نیازمند تعریف و توضیح باشد. از همین رو ارتباط با 
مصاحبه شوندگان دشوار نبود. به نظر می رسد پیچیدگی مقوله فرزندآوری به دنیای پژوهشگران 
اجتماعی مربوط می شود تا جهان اجتماعی کنشگران. این کنشگران یا صاحب فرزند هستند یا در 
آینده آن را تجربه خواهند کرد. داشتن فرزند یا تجربه آن برای افراد، بخشی از زندگی خانوادگی 
به عنوان امری طبیعی و درعین حال الزام آور از ساختار خانواده محسوب می شود. از همین رو 
می توان استدالل کرد که فرزندآوری برای این افراد در چارچوب مجموعه ای از محاسبات مبتنی 
بر سود و زیان درک نمی شود، چراکه موجودیتی مستقل از روابط خانوادگی ندارد، بلکه بخشی 
از یک پدیده کلی به نام خانواده است. بر مبنای همین درک است که آنان ناباروری را در توضیح 
مسئله امروزی جمعیت، وارد مصاحبه کردند. ناباروری بر فقدان فرزند داللت دارد؛ در اینجا کمیت 
و حتی جنسیت مهم نیست، آنچه اهمیت دارد، داشتن فرزند به عنوان بخشی از فرآیند زناشویی 
است؛ بنابراین کمّیت مسئله نمی شود به طوری که مسئله کاهش باروری برای آنان با مشاهده 
افراد نابارور در پیرامون شان معنی پیدا می کند. فهم چنین ادراکی از فرزندآوری در زمینه ای از 
تغییرات ساختاری و ارزشی که جامعه ایران تجربه کرده، دشوار است. پیچیدگی، ملموس ترین 
ویژگی جامعه جدید در مقایسه با گذشته ی سنتی است. خانواده نیز دستخوش دگرگونی شده و 
درنتیجه روابط آن در مقایسه با گذشته پیچیده تر شده است. درون مایه اصلی این پیچیدگی ها، 
شکل گیری نیازهای جدید متناظر با نوسازی اجتماعی است. در چنین فضای پیچیده ای، فرزندآوری 
که در ساختار ساده گذشته امری بدیهی و ابتدایی محسوب می شد، در پس  نیازهای جدید پنهان 
می شود یا رنگ می بازد، اما از ساختار خانواده به مثابه کاالیی غیرضروری، کنار گذاشته نمی شود، 
بلکه در تراکم نیازها، اولویت بندی و زمان مشخصی برای آن تعریف می شود. ملموس ترین تغییر 
در حوزه فرزندآوری زمانمند شدن فرزندآوری از سوی افراد است. انتخابی که به نظر می رسد بر 
نوعی انطباق با شرایط جدید داللت دارد. شرایطی که در آن فرزندآوری در زمینه ای از تغییرات 
ساختاری نوسازی اجتماعی و پایداری نهاد خانواده، به مثابه امری اجتناب ناپذیر، زمانمند و مدیریت 
می شود. به نظر می رسد انطباق با شرایط جدید به تدریج به شکل گیری الگوهای ساختاری الزام آوری 
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منجر شده که خود محصول انتخاب های فردی است. الگوهایی که فرزندآوری را در چارچوب روابط 
زناشویی بر مبنای مناسب بودن زمان آن، کمّیت مشخص و نیز جنسیت معین؛ عقالنی/ مطلوب 

یا غیرعقالنی/ نامطلوب و در صورت فقدان فرزند، ناقص ارزیابی می کند.
نگرش افراد نسبت به سیاست های جمعیتی نظیر ارزیابی انتقادی یا مقاومت آن ها در برابر 
سیاست افزایش جمعیت را می توان بر اساس نگرش آنان به فرزندآوری درک کرد. بر مبنای آنچه 
گفته شد، سیاست های جمعیتی زمانی می تواند موفق شود که در راستای درک افراد از فرزندآوری 
و فضای واقعی حاکم بر آن، تدوین و اجرا شود؛ اما بر مبنای یافته های تحقیق، جدا از نگرش افراد 
به فرزندآوری، این سیاست ها با چالش جدی تری تحت عنوان نارضایتی اجتماعی دست به گریبان 
هستند. نارضایتی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی که در یک دهه گذشته، ابعاد مختلف جامعه 

ایران را تحت الشعاع قرار داده است.

بحث و نتیجه گیری

مسئله تحقیق، پایین بودن نرخ باروری و عدم موفقیت سیاست های افزایش جمعیت در یک 
دهه گذشته بود. این مسئله با رویکرد کیفی و به روش تأویل با هدف نزدیک شدن به ادراک 

کنشگران اجتماعی از مقوله های فرزندآوری و سیاست گذاری جمعیتی مطالعه شد.
بر مبنای یافته های تحقیق فرزندآوری برای افراد در عرصه روابط خانوادگی همچنان ارزشمند و 
حائز اهمیت است. آنچه در این حوزه می توان به تغییرات ساختاری و ارزشی سال های اخیر نسبت 
داد، کوچک تر شدن مقیاس تعّین بخشی نهاد خانواده است، بدین  معنا که ارزش فرزندآوری از داشتن 
تعداد قابل توجهی فرزند ذکور به فرزندآوری در یک موقعیت زمانی و کمّیتی مناسب تغییریافته 
است. افراد با فرزندآوری به مثابه انتخاب یک کاال برخورد نمی کنند، بلکه آن را امری اجتناب ناپذیر 

و طبیعی توصیف می کنند که در کلّیت روابط زناشویی در زمان مشخصی اتفاق می افتد.
این اتفاق محصول آمیزه ای از الزام های ساختاری الگوهای جدید و انتخاب های فردی است. 
الگوهای ساختاری جدید در زمینه ای از تداوم نهاد خانواده و اقتضائات زندگی امروزی عمل می کنند. 
نوسازی اجتماعی، مناسبات خانوادگی را دستخوش دگرگونی کرده است؛ اما برخالف جوامع فرا 
صنعتی غربی که لستهاق و ونی دی کا کاهش باروری را به تراکم هم بالینی مبتنی بر فردگرایی 
نسبت می دهند، خانواده ایرانی همچنان کانون فرزندآوری به مثابه امری اجتناب ناپذیر محسوب 
می شود و جایگزین مشروعی نیز ندارد؛ بنابراین نگرش افراد به فرزندآوری را بایستی در زمینه ی 
نهاد خانواده درک کرد و بر همین اساس نیز می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از کاهش 
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نرخ باروری در جامعه اردبیل، محصول شتاب طالق در دو دهه گذشته است؛ چراکه طالق به 
معنای گسست کلیتی است که فرزندآوری به شکل اجتناب ناپذیری بخشی از آن محسوب می شود؛ 
بنابراین در زمینه ی ای که نهاد خانواده به سرعت دستخوش تغییرات ساختاری به واسطه طالق و 
حتی افزایش سن ازدواج می شود، نمی توان کاهش نرخ باروری را به شکل مستقیم به فردگرایی یا 
انتخاب های فردی نسبت داد. بدیهی است که جامعه ایران دستخوش تغییرات ساختاری و ارزشی 
به واسطه نوسازی اجتماعی شده است؛ اما بر اساس یافته های تحقیق حاضر، ملموس ترین پیامد 
نوسازی اجتماعی بر فرزندآوری در زمینه ی نهاد خانواده، زمانمند شدن آن و انتخاب این زمان، بر 
پایه ارزیابی های افراد است. این انتخاب بر نوعی انطباق با شرایط جدید داللت دارد. اگر انتخاب یا 
محاسبه  به سیاق نظریه پردازان گذر جمعیت جستجو شود، می توان آن را به زمان مناسبی نسبت 

داد که افراد برای فرزندآوری انتخاب می کنند نه خود فرزندآوری.
الگوهای ساختاری جدید درواقع محصول همین انطباق ها هستند و به شکل قابل تأملی برای 
جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر، جا بازکرده اند. در چنین فضایی، ناباروری در زمینه ی نهاد 
خانواده همچنان یک داغ اجتماعی محسوب می شود، اما به واسطه تغییر ارزش های اجتماعی این 
امکان را می یابد که خود را در پس ارزش های جدید پنهان کند. بر این اساس، به نظر می رسد 
فرزندآوری در دوره کنونی  برای  امروزی  و  دیروزی  ارزش های  الگوی مشخصی در هم نشینی 
شکل گرفته است؛ به گونه ای که فرزندآوری همچنان حائز اهمیت است، اما بایستی در زمان و 

کمّیت مشخصی انجام گیرد.
احتمال شکل گیری هنجارهای تعین بخش کمّیت فرزندآوری از دیگر یافته های تحقیق بود. 
هنجارهایی که ظاهراً نقش کنترل کنندگی غیرمستقیم را ایفا کرده و تخطی از تک فرزندی و یا 
دو فرزندی را به مثابه نوعی نا همنوایی، به اشکال مختلف تنبیه می کنند. ریشه یابی و مشخص 
کردن شدت تعّین بخشی این الگو، نیازمند مطالعه عمیق تر و موردی است. اگر این الگو، فراگیر و 
از تعّین بخشی باالیی برخوردار باشد، علی القاعده چالش دیگری پیش روی سیاست های جمعیتی 

دوره حاضر خواهد بود.
در یک دهه گذشته سیاست های افزایش جمعیت، با توجه به روند کنونی نرخ باروری، با 
چالش های متعددی دست به گریبان بوده است. بر مبنای یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت 
که این سیاست ها از سوی افراد جامعه مثبت ارزیابی نمی شوند، اما این ارزیابی بیش از آنکه متوجه 
سیاست ها باشد، محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه در یک دهه گذشته است 
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که مقاومت در برابر این سیاست ها و عدم تحقق اهداف را در پی  داشته است. دولت عماًل توجهی 
به زمینه های اجتماعی و اقتصادی اجرای این سیاست ها ندارد. از یک سو از تغییرات ساختاری و 
ارزشی با محوریت توسعه اجتماعی غفلت شده و از سوی دیگر شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر 
جامعه در یک دهه گذشته تشدید شده است. در پژوهش های جمعیت شناسی نیز این سیاست ها 
به دلیل فقدان جامعیت به ویژه با تأکید بر روند تغییرات ساختاری جمعیت نقد شده اند )عباسی 

شوازی، صادقی،1395(.

را  آن  یک سوی  که  قرارگرفته  دوقطبی هایی  تحت الشعاع  مسئله جمعیت  می رسد  نظر  به 
سنت گریان غافل از تغییرات امروزی و قطب دیگرش را نوگرایان غافل از ریشه های تاریخی و کهن 
ارزش های اجتماعی جامعه ایران شکل می دهند. در هر دو این جریان ها، به آنچه در ذهن کنشگران 
اجتماعی می گذرد، توجهی نمی شود و صرفًا بر پایه  یک مجموعه پژوهش های کّمی، پدیده چندبعدی 
و پیچیده ی باروری، در قالب مجموعه سازه هایی با معرف های محدود اندازه گیری می شود. اگرچه 
این پژوهش ها بر مبنای استانداردهای مشخص پژوهشی انجام می گیرد؛ اما درنهایت تبیین های 
حاصل شده محصول همان پاسخ های محدودشده کنشگران اجتماعی است. از سوی دیگر، جامعه 
ایران برای کاستن از هزینه های روند کنونی کاهش نرخ باروری، نیازمند سیاست های جمعیتی 
مؤثر است. بر مبنای شواهد موجود، برای نیل به این سیاست ها بایستی تریبون برساخت مسئله 

جمعیتی از نهاد قدرت به نهاد دانشگاه تغییر کند.
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