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  چكيده

 يشناسـ  تيفراوان در حوزه جمع يهارغم پژوهش  به .ه استافتيكاهش  يزيانگرتيران به طرز حيدر ا يزان باروريگذشته، م  سه دهه يط
بـه خصـوص در    يبارورنه يدر زم يپرداز  هينظر، بوده يکم اتقيتحق يانجام شده بر مبنا يهاپژوهش يش اصليگرا، از آن جا که يو بارور
نـد  يفرآاز  يتـر  تواننـد درک کامـل  يمـ  يفـ يک مطالعـات  حاصـل از  يهـا دادهنکـه  يبا توجـه بـه ا  . است مواجه شده يرد با انتقاداتخسطح 

ـ ا .شد يطراح يندآورفرز يريگميتصم يالگون ييتبو با هدف  يفيوه کيشمطالعه حاضر به لذا ند، ينماه يارا يريگ ميتصم ن پـژوهش بـه   ي
مـه  ينو ق يـ مصـاحبه عم  يطـ . افـت يادامـه   ينظـر  يريـ گهدفمند شروع و بـا نمونـه   يريگمطالعه با نمونه. انجام شد ييه مبنايوه نظريش

شـده توسـط    هيروش توصـ بـه  هـا   ل دادهيـ ه و تحليـ تجز. ميديهـا رسـ  ل، به اشباع در کسب دادهو چهار زن و مرد متأه يافته با سيساختار
از درک يـ ن"مقولـه   .نکلن و گوبا استفاده شديه شده توسط ليارا يهانان، از مالکيت اطميقابل شيافزا يبرا ،هانجام شدن ياشتراوس و کورب
ست، بلکه يداشتن فرزند ن يافراد برا يل قلبيتما يلزوماً به معنا يفرزندآور از بهين. افتيظهور  يه اصليبه عنوان درونما" يشده به فرزندآور

 يامـدها يپ بـه نگـرش فـرد   "دو مقولـه  . شـده او را کـاهش دهـد    درک يازهـا ياز ن يتواند بخش يم) گريد(داشتن فرزند د ينمايفرد تصور م
فـرد قصـد    ياز، در صـورت يـ پـس از درک ن . هسـتند " يفرزنـدآور  بـه  شده از درکين" يط علّيشرا زين" درک شده يهنجارها"و  "يفرزندآور
  .دينما يابيرا مناسب ارز" يط پس از فرزندآوريکنترل بر شرا"د که ينما يم يفرزندآور

 درک شـده  يازهـا ين يک سريا کاهش يرفع  ،يريگ مين تصميا يرد بلکه مبنايگ يشکل نم ياوردن به صورت تصادفين/م فرزندآوردنيتصم
عمل "ه ينظربه هت اشبن، با وجود يعالوه برا .هماهنگ است پارسونز" يکنش اجتماع" گانهچهار مراحلبا  ن پژوهش،يمنتج از اه يرنظ. است
  .ها داردز با آنين ياساس يهاتفاوت، "شده يزيررفتار برنامه"ه ينظرو " يمنطق
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  ٥٠٦

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

  مقدمه

ا رخ يـ در دن يريچشمگ يشناخت تير، تحوالت جمعياخ يها سالدر 
  رات، كـاهش ييـ ن تغيـ ن ايتـر  از مهـم  يکيتوان گفت  يم. داده است

ن يـ بـه مـوازات ا  . ]١[است ا بودهيدر تمام مناطق دن يسابقه بارور يب
را تجربـه   يا رات گسـترده ييز تغيران نيا ياسالم يتحوالت، جمهور

ران بـه  يـ در ا يزان بـارور يگذشته، م هسه ده يکه طي، به طورهكرد
ا تعـداد فرزنـدان   ي لک يبارور. ه استافتيكاهش  يزيانگ رتيطرز ح

ا يـ خود به دن يرود هر زن در طول دوران بارور يکه انتظار م يازنده
که  هديرس ١٣٧٥در سال  ٦/٢، به ١٣٦٥در سال  ٣/٦حدود  آورد از

ت يـ د جمعکاهش رشـ . درصد کاهش است ٥٠ش از يب نشان دهنده
که نرخ رشد  يطور افت، بهير همچنان ادامه ياخ يهاسال يطکشور 

در . ديرسـ  ١٣٩٠در سال  ٢٩/١به  ١٣٨٥در سال  ٦٢/١ت از يجمع
ر ســطح يــکــلّ بــه ز يزان بــاروريــم بــه بعــد، ١٣٨٥واقــع از ســال 

باعث  يعيرات وسيين تغيبروز چن]. ٢-٣[افتينسل نزول  ينيگزيجا
عمـوم   يگذاران و حتـ  استيوهشگران و ساز پژ ياريشد تا توجه بس

از  يعيجلب شود و بخش وسـ  يش به مساله باروريش از پيجامعه ب
ر يو سـا  ي، علـوم اجتمـاع  يدر بهداشت بارور يو تجرب يات نظريادب

عالوه بر آن کـه  را يز. ابدين موضوع اختصاص يمرتبط به ا يها رشته
توانـد اثـرات    يم تير بالمنازع خود بر رشد جمعيثأبا ت يزان باروريم

داشـته   يعـ يو منـابع طب  ياجتمـاع  يبر توسعه اقتصاد يقابل توجه
 يع عمـده زنـدگ  ياز وقا يکي يدر مورد بارور يريگ مي، تصم]٤[باشد
ل يـ از قب يزنـدگ  يهااز جنبه ياريخود بس ن است که به نوبهيزوج

ر خـود قـرار   يثأو رفاه خـانوار را تحـت تـ    يت اقتصاديسالمت، وضع
ن رفتـار  يـي بـا هـدف تب   يفراوانـ  يهان اساس، پژوهشيبر ا. دهد يم

ن و ييدر قلمرو تب يهمواره انتقادات، اما ]٥-٨[استانجام شده يبارور
توانـد   ين امر ميا. وارد شده است يتيبر مطالعات جمع يپرداز  هينظر

مطالعات انجام شـده در حـوزه    يش اصليشود که گرا ياز آن جا ناش
 ين مطالعـات يدر چن رايبوده است، ز يمک اتقيتحق يبر مبنا يبارور

شود، بلکه يافراد مورد مطالعه نم ير بستر زندگيپژوهشگر کامالً درگ
 ياجتمـاع  يهـا  شيمـا يا  پيکشور و  يمنتشر شده رسم يها از داده

ر، لـزوم  يـ چند سال اخ يدر ط ].٩-١٠[دينما يدامنه استفاده م عيوس
افـراد در مـورد    يريـ گ مينـد تصـم  ياز فرآ يتر قيکسب شناخت عم

و  يفـ يک يکه روشها يياز آن جا. ]١١[است مطرح شده يفرزندآور
از درک رفتـار و   يتـر  تواننـد درک کامـل   يحاصل از آن مـ  يهاداده
و  يفـ يق کيند، لذا استفاده از روش تحقيه نمايارا يريگ ميتصم هنحو

 يرفتار بـارور  يبررس يکنندگان برا ق با مشارکتيانجام مصاحبه عم

ه يـ ، به رويفيق کيروش تحق. ]١٢-١٤[د قرار گرفته استيورد تأکم
و  يآمـار  يهـا  ق دادهيآن از طر يهاافتهيشود که  يگفته م يقيتحق

، يبا معـان  يفيق کيتحق يبه عبارت. کردن حاصل نشده است يا کمي
ها سـروکار دارد و مقـوالت    يژگيف ويف، نمادها و توصيم، تعاريمفاه
رد يـ گ يد قـرار مـ  يـ شان مـورد تأک يف رفتارهايتوص يافراد برا يفکر

ن که امکـان  يپژوهش، عالوه بر ان يادر  يفيکرد کيبا اتخاذ رو. ]١٥[
دگاه افـراد  يـ از دع مورد نظـر  يمنجر به وقا يندهاين فراييدرک و تب
 يهـا  دهيـ پدر يو تفسـ  ييامکـان شناسـا   ،وجود داردکننده  مشارکت

 .شـود  ير ميپذز امکانيدارند ن يند باروريکه بر فرآ يريناشناخته و تأث
ن پژوهش يم حاکم بر ايکه پارادا ييرگرايم تفسيالبته بر اساس پارادا

ر و جهـان شـمول   يپـذ  ميتواند تعمير اصوالً نمين درک و تفسيااست، 
 .]١٦- ١٧[اسـت   ين برهه زمـان ين افراد در ايل خاص ايباشد بلکه تحل

 ي، سـع ييه مبنـا ينظروه يبه ش يفيکرد کيق رويحاضر از طر مطالعه
هل أزنان و مردان متن يدر ب ياز رفتار فرزندآور ين مناسبييدارد تب

 يرسم ين سرشماريبر اساس آخر. ديه نمايساکن شهر کرمانشاه ارا
نفر از  ٠٠٠/٩٠٠ت حدود يشهر کرمانشاه با جمع، منتشر شده کشور

 ينير سـطح جانشـ  يـ زبه آن  يزان بارورياست که م ييجمله شهرها
 يو عملـ  يدو جنبـه علمـ   ين مطالعـه دارا يا .]٢[استده يرسنسل 
است؛ از  ين رفتار فرزندآورييدر جهت تب يک طرف، تالشياز . است

رفتـار  ه دهنـد  شـکل  يشدن مقوالت اصـل  گر، بعد از شناختهيد يسو
 يهـا ياسـت گـذار  يج حاصـله را در س يتـوان نتـا   يمـ  يمورد بررسـ 

  .به کار گرفت يتيبلندمدت جمع
  

  كار  وشمواد و ر

 يوه نـوع ين شيا. شد استفاده ييه مبنايوه نظريش در اين پژوهش از
کـار   را بـه  يمندنظام يهاهياست که سلسله رو يفيق کيروش تحق

در پـژوهش   .]١٨[ه بپردازديه نظريبه ارا يموضوعرد تا درباره يگيم
شد تا بتوان براساس تجربيـات مشـارکت    رويکرد انتخاب نيا ،حاضر

گيري فرزنـدآوري را در قالـب يـک نظريـه     تصميمند يفرآکنندگان، 
 ينظر يريگ هدفمند شروع و با نمونه يريگ مطالعه با نمونه .ارايه داد

مختلف ازنظر سن، جـنس، و تعـداد    يهان گروهيو حداکثر تنوع ازب
 ين زنان و مردان متـأهل يکنندگان از ب مشارکت. افتيفرزندان ادامه 

در شهر کرمانشاه ساکن بودنـد   ،از ازدواجکه حداقل از ده سال قبل 
انجـام   يق فردينفر مصاحبه عم ٣٠ن مطالعه با يدر ا. انتخاب شدند

ز با  حضور زن و شوهر به صـورت همزمـان   يدو مورد مصاحبه ن. شد
 يهـا خود از مصـاحبه  يهاافتيرا پژوهشگر بر اساس دريانجام شد ز
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  ٥٠٧

    همكاران و علي رمضانخاني                                                                                                                          ...      گيري فرزندآوري الگوي تصميم

ـ   يق ايـ انجام شده، به دنبال کسب اطالعـات از طر  ن يجـاد مباحثـه ب
بار دوم به  يشتر برايق جهت کاوش بدر سه مورد، محقّ. ن بوديزوج

مشــارکت  ييتعــداد نهــا ،نيبنــابرا. کننــده مراجعــه نمــود مشــارکت
مصـاحبه   ٣٥ يبـا احتسـاب مـوارد تکـرار     و هنفر بـود  ٣٤کنندگان 
هـا، انجـام   داده يآور جمـع  يروش انتخاب شده برا .رفتيصورت پذ

بـه منظـور   . افته و چهره به چهـره بـود  يمه ساختاريق نيمصاحبه عم
در مـورد اهـداف   . مصاحبه استفاده شـد  يت مصاحبه از راهنمايهدا
شد و با كسب اجـازه  يح داده ميكنندگان توض مشاركت يق برايتحق

پ يـ ان مصاحبه ضبط و در همان روز كلمـه بـه كلمـه تا   ياز آنها، جر
ننـده خواسـته شـد تـا     ک هر مصاحبه، از مشـارکت  يدر ابتدا. شديم

ت يد و بـه دنبـال آن، دربـاره وضـع    يـ نما يخـود را معرفـ   يمختصر
 کننـده پرسـش   مشـارکت  ياجتمـاع  يت اقتصاديک و وضعيدموگراف

دگاه يـــســـپس کنکـــاش در مـــورد د. شـــد يمطـــرح مـــ ييهـــا
کنندگان حول و حوش سه مبحث عمده شامل والد شـدن،   مشارکت

لــوب فرزنــدان ادامــه و تعــداد مط) ان(تولــد فرزنــد مناســب زمــان 
گـر  رفت کـه مصـاحبه  يش ميبحث با حفظ زمان تا آنجا پ. افتي يم

. اسـت  افت کردهيدر يم ارائه شده را به خوبيافت مفاهيينان مياطم
تـا   ٣٠کنندگان از  شرکت يدهزان پاسخيمدت مصاحبه با توجه به م

م و طبقـات،  يپـس از ظهـور مفـاه    .ديـ قه بـه طـول انجام  يدق ١٠٠
  ده يپرسـ  يديـ ال جدؤمـوارد سـ   يو در برخـ  هل شـد يعـد االت تؤس
م ادامـه  يتا زمـان اشـباع مفـاه    ديبا افراد جد مصاحبهانجام  .شد يم
اد جـ يکه به ا يان بود که مفهوم تازهيها امنظور از اشباع داده. افتي

ها ل دادهيه و تحليتجز يبرا. دياياز داشته باشد بدست نيد نيکد جد
ن اسـتفاده  يه توسـط اشـتراوس و کـورب   ه شـد يل توصياز روش تحل

ه و يـ هـا، تجز داده ين صورت که همزمان با جمع آوريبه ا ؛]١٥[شد
ن بـار مطالعـه و   يمتن هر مصاحبه چند. گرفتيمز صورت يل نيتحل
 يبـاز، محـور   يسـه مرحلـه کدگـذار   . ندشـد يمـ  يها کدگـذار داده

ن هـر  مـت ن منظـور ابتـدا   يـ بـه ا . ها انجام شدداده يبر رو يوانتخاب
  بــاز اســتخراج يو کـدها شــد يمـ خــط بـه خــط خوانــده   مصـاحبه 

کـه از نظـر    ييسه و کـدها يگر مقايکديحاصل با  يکدها.  ديگرد يم
بـه   ، تـا گرفتنـد يمـ  يک طبقه جايگر بودند در يکديه يشب يمفهوم

سه شـده و  يگر مقايکديز با يطبقات ن. گرفتيمج طبقات شکل يتدر
شـد تـا در   يک مـ يـ ا از هـم تفک يـ و  گر ادغاميکدياز با يدر صورت ن

ز يـ ن يانتخاب يدر کدگذار. به دست آمدند ياصل يهاهيدرونمات ينها
 يبـرا  .گر مشـخص شـد  يکـد يل شده بـا  يارتباط مقوالت تشک هنحو
ه شده توسط ينان، از چهار مالک ارايت اطميو قابل يدرست يابيارزش

ــايــل ، )Dependability( يريو اتکاپــذ يوابســتگ شــامل، نکلن و گوب
 يريا باورپـــذيـــ يرياعتمادپـــذ ،)Conformability( يريدپـــذييتأ
)Credibility (يريپذو انتقال )Transferability(  ١٩[استفاده شـد[ .

 ياز معاونـت پژوهشـ   ينامه رسم يکسب معرفمنظور، محقق با  نيبد
 يهاکرمانشاه، جهت انجام پژوهش به درمانگاه يدانشگاه علوم پزشک

داشـتن مجـوز   . کودک شهر کرمانشاه مراجعه نمـود بهداشت مادر و 
بهداشـت مـادر و    يهااز پرسنل درمانگاه ياريبا بس ييو آشنا يرسم

 يانيشـا کنندگان در مطالعه کمـک   به جلب اعتماد مشارکتکودک، 
ـ يـ کنندگان اول که محقق توانست مشارکت يطور ، بهکرد ن يه را از ب

همسـران،   يز با معرفـ ياد نن افريها انتخاب نموده و ان به آنيمراجع
کننـده باعـث تـداوم     ش به عنـوان مشـارکت  يدوستان و بستگان خو

 يهـا داده يکنندگان در بازنگر مشارکت يباهمکار. ها شدندمصاحبه
ن صورت کـه  يبه ا. ديها فراهم گردافتهيل شده، امکان وفاق در يتحل

د تـا  شيکننده بازگردانده م ، متن مصاحبه به شرکتيبعد از کدگذار
 ييکدها. نان حاصل شودير صورت گرفته اطمياز صحت کدها و تفس

  . شديدگاه آنان نبود اصالح ميگر دانيکنندگان ب که از نظر شرکت
كـار  هـا بـه   ت دادهيـ ن مقبوليتـأم  يكه برا ييگر از راهبردهايد يكي

کـه در   يدو نفـر از افـراد  . کنترل توسط افراد متخصـص بـود   ،رفت
ق را يـ مختلـف تحق  يهـا  با تجربه بودند، جنبـه  يفيق کينه تحقيزم

ز، ين يريپذ د انتقالييجهت تأ. و مورد کنکاش قرار دادندنموده مرور 
ان يکه در مطالعه شرکت نداشتند در م يافته ها با چند تن از کساني

به منظـور  . د قرار دادندييها را مورد تأ افتهياسب تنگذارده شد و آنها 
عالوه بر مصاحبه با هـر دو جـنس زن و   ها، داده يريپذ ن انتقاليتأم

در و تعداد فرزنـدان   ، مدت ازدواجکنندگان از نظر سن مشارکتمرد، 
ــط ــرار داشــتند يعيف وســي ــر آن، . ق ــالوه ب ــهيع ــا  افت ــا نت ــا ب ج يه

 .ميپرداز يسه شد، که در قسمت بحث به آن ميرمطالعات مقايسا

  

  ها يافته

 ١٤سال و  ٤٩تا  ١٩ يمنه سنزن با دانفر  ٢٠ن مطالعه، تعداد يدر ا
ن سن يانگيم. سال مشارکت نمودند ٥٥تا  ٢٥ يتن مرد با دامنه سن

  ١/٣٦ ± ٠/٨ب يـ کنندگان بـه ترت  ن تعداد فرزندان مشارکتيانگيو م
از مشـارکت   نفـر از نظر تعـداد فرزنـدان، پـنج    . سال بود ٨/١±٣/١و 

دو  يدارا نفـر  ١٥ک فرزنـد،  ي يدارا نفرنه . کنندگان فرزند نداشتند
گـر از مشـارکت   يد نفـر سـه  . ز سه فرزند داشـتند ين نفرفرزند، و دو 

از  يبعضـ . ز هر کدام چهار، پنج، و شش فرزنـد داشـتند  يکنندگان ن
  .ک آمده استيکنندگان در جدول شماره  مشخصات مشارکت
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  ٥٠٨

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

 در فرآينـد تصـميم   داد شده نشـان هاي انجامتجزيه و تحليل مصاحبه
به . است" فرزندآوري نياز درک شده به"له اصلي گيري فرزندآوري، مقو

  افـــراد هنگـــامي در مـــورد فرزنـــدآوري تصـــميم  عبـــارت ديگـــر، 
 نيـاز بـه  . دوفرزنـدآوري ايجـاد شـ    نيـاز بـه  گيرند که ابتدا در آنهـا  مي

فرزندآوري لزوماً به معناي تمايل قلبي براي داشتن فرزند نيست، بلکه 
ي يـا اعتقـاد بـه وجـود کـارکرد      به هر دليلي اعم از عاليق شخصافراد 
) ديگـر (د کـه داشـتن فرزنـد    نرس ميبه اين نتيجه  اي براي فرزندويژه
 . را کاهش دهدها آنشده  تواند بخشي از نيازهاي درکمي

با دو تا بچه بـه تمـام چيزايـي    " :ساله، داراي يک پسر ده ماهه ٢٧زن 
ي ايـن همـه   ولي وقتـ . گه سه تا البته شوهرم مي. رسم خوام مي که مي

   "خودي بيشترش کنم؟ دردسر داره  ديگه چرا بي
و  علـي ها، دو مقولـه بـه عنـوان شـرايط      و مقايسه مداوم داده تعمقبا 

ايـن  . به دسـت آمـد   "فرزندآوري نياز درک شده به"منشاء ايجادکننده 
ذهنـي  هنجارهاي "و  "پيامدهاي فرزندآوريبه نگرش "دو مقوله شامل 

  . ودب" فرزندآوريدر باره 
پيامـدهاي   بـه منظـور از نگـرش    :پيامـدهاي فرزنـدآوري  به نگرش 

مورد است که آيا داشـتن  اين گيرندگان در  فرزندآوري، ارزيابي تصميم
، تأثير مثبت يا منفي بر روي روند زندگي آن هـا خواهـد   )ديگر(فرزند 
هـاي مـورد    پايه و اساس اين ارزيابي را عقايـد، باورهـا و ارزش  . داشت

اگر . دهدنداشتن فرزند تشکيل مي/در باره پيامدهاي داشتن قبول فرد
دسـتيابي بـه    در باور فرد اين باشد که فرزند باعث تسهيل و يا تسريع

مثبت در فرد نسـبت بـه فرزنـدآوري     يشود، نگرش شرايط مطلوب مي
شود و در صورتي که وي اعتقاد داشته باشد که فرزند مـانعي  ايجاد مي

ه وضعيت مطلوب مورد نظر خواهد بود، نسـبت بـه   در برابر دستيابي ب
منظـور از وضـعيت مطلـوب،    . فرزندآوري نگرش منفي خواهد داشـت 

اش مرتفـع  دستيابي به موقعيتي است که شخص نيازهاي درک شـده 
کنندگان چنين برآمد که بسياري  از صحبت مشارکت  .يا کاهش يابند

تحکـيم روابـط   ها با فرزندآوري بـه دنبـال کسـب حـامي بـراي      از آن
خانوادگي، حمايت در سالمندي، و حتي در برخي شـرايط خـاص، بـا    
داشتن فرزند پسر، در طلب حامي براي بسياري از مراحل زندگي خود 

ــت" در نهايـــتو  ــب امنيـ ــتند "کسـ ــخ   .هسـ ــورد از پاسـ ــد مـ چنـ
فرزنـد  ) خواستيد مي(خواهيد مي چرا شما"کنندگان به سؤال  مشارکت

در تصميم بـراي  " کسب امنيت"حاکي از اهميت که را " داشته باشيد؟
ساله، داراي دو فرزنـد دختـر و     ٢٨زن  :کنيم مرور ميفرزندآوري بود، 

رند اينـه کـه شوهرشـان را    آ يکي از داليلي که زنها بچه مي اصالً: "پسر
  ."شيمکساني باشند کنارمون وقتي پير مي.... نگه دارند 

م اگه شرايط شغلي مـن طـوري   به نظر: "ساله، داراي يک پسر ٣٦مرد 
بشه که حضور من در خانه کمتر باشه، بايد يک پسري باشه که کنـار  

  ."مادرش باشه، و مادرش را کمک کنه و خريدهاش را انجام بده
مـون گذشـت،    ت کـه از زنـدگي  يک مد: "ساله، داراي يک پسر ٢٧زن 

   چـون بـه نظـر يکنواخـت    ....  ديدم شرايطمون بايد يه کم تغيير کنـه 
بـاالخره مـرد دنبـال کـار     . گيرنـد تنهايي از هـم فاصـله مـي   .... آمدمي

بچـه   ،خونه و بيشتر به ظاهر خودش برسه خودشه و زن هم دنبال کارِ
  ."کنه صميميت را بيشتر مي

هـاي  ز سوي ديگر، افراد براي حفظ امنيـت خـود مايلنـد از موقعيـت    ا
از آنهـا از قبيـل    هايي که برخيموقعيت. پريشان آفرين اجتناب نمايند

مشکالت ناشي از بارداري و زايمان، نگهداري و پرورش فرزند، نگرانـي  
در ارتباط با امنيت اجتماعي و کسـب پايگـاه مناسـبي    (فرزند  هاز آيند

  :شوندبا فرزندآوري مربوط مي ،نظمي و بي) در جامعه
چـون پسـرم خيلـي    . ديگه نياوردم: "ساله، داراي دو فرزند پسر ٣٤زن 
- گفتم اگه قرار باشه بقيه.... خوابيد ها راحت نميچون شب ،ت کرداذي

اشم بيارم همينجوري باشه خوب ديگه تمام  زندگي و اعصاب و همـه  
   ."ريزهچي به هم مي

دادم بـيش   من ترجيح مـي " :ساله، داراي يک دختر و يک پسر ٤٣زن 
بچـه   يعني اعتقادم اينه که بچه نبايد يـک  ،تر از يک بچه داشته باشم

شـايد اتفـاقي بـراش    . لـرزه  پدر و مادر دست و دلش مي.... چون . باشه
...  خواستم استرس زيادي به من وارد شه به خاطر يک بچه نمي. بيافته

  ."چون يک بچه براي پدر و مادر استرس زا است
نيـاز بـه   بنابراين، نياز به امنيـت شـبيه بـه يـک شمشـير دو لبـه بـر        

ممکـن   ،خـاص  هطوري که در يـک برهـ   به ،گذارد فرزندآوري تأثير مي
است افراد براي برآورد اين نياز طالـب فرزنـدآوري باشـند و در زمـان     
ديگر آن را تهديدي براي امنيت خود احساس کـرده و از آن اجتنـاب   

دار شدن  در نتيجه، يکي از عوامل اثرگذار بر ايجاد تقاضاي بچه. نمايند
رده شدن و يا در معـرض تهديـد   در هر فردي، باورهايش به ميزان برآو

عـالوه بـر    .اسـت ) ديگر(قرار گرفتن امنيت وي ناشي از داشتن فرزند 
، بســياري فرزنــدآوري را عــاملي بــراي دســتيابي بــه "کســب امنيــت"

پيشــرفت، افــزايش عــزت نفــس، کســب افتخاراجتمــاعي و اســتقالل 
از عوامـل نشـان   . بيننـد مـي " احتـرام کسـب  "خانوادگي و در مجمـوع  

توان به داشتن فرزندي موفـق، توانـايي رقابـت بـا     پيشرفت مي هدهند
ادعـا  جمالت زير نشان از اين . داشاره نموديگران، و امکان تداوم نسل 

کـردم آدم تـو    يفکـر مـ  : "ک فرززند پسري يساله، دارا ٤٢زن : دارند
 يچ کـم و کسـر  يگـه هـ  يد. گـه کاملـه  يه بچـه داره د ي يوقت يزندگ
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  ٥٠٩

    همكاران و علي رمضانخاني                                                                                                                          ...      گيري فرزندآوري الگوي تصميم

کاملـه   ي، همه چـ ي، اجتماعيلحاظ اخالقاز  يگه همه چيد. ستين
ن بچـه بـزرگ   يـ کـردم ا  يفکر م... ه پسر شدم يصاحب  يمن وقت ....

  ".توانم بهش افتخار بکنم يم ياز لحاظ اجتماع....  بشه 
 هبه نظر من بچه الزم: "ساله، داراي يک دختر و يک پسر ٣٧زن 

. کنـه  نقـص بـودن مـي    آدم احساس کامل شدن و بـي .... زندگيه 
عالوه بر اون، کـم کـم زنـدگي مشـترک، معنـا و مفهـوم واقعـي        

  ".رهآ خودش رو بدست مي
ت، بسته به نگرش فرد ياز به امنيز همچون نياز به احترام نين اگرچه،

داشـتن فرزنـد    يتواند فـرد را متقاضـ   يداشتن فرزند م يامدهايبه پ
  . باز دارد آنا او را از داشتن يد ينما) گريد(

چـون  . تش دو تـا بچـه  يگـه نهـا  يد: "ک دختـر ي يراساله، دا ٢٧زن 
شـتر از  يب يعنـ ي. کننديمردم آدم رو سرزنش م. بهيشتر از دو تا عيب

  ".رهيآبروت م يبر ياگه مهمان. کننديدو تا، آدم رو مسخره م
 ينداشتن مبـاحث /ل فرزند داشتنيبه عنوان دالعالوه بر مطالب فوق، 

ها را توان آنيشدند که م کنندگان مطرح  از مشارکت يتوسط تعداد
ر طبقه در يسه ز. قرار داد "تعلق ازين"ن يدر مجموع، تحت عنوان تأم

پـروردن خـود   . وستنيپو بستن، ، دلپروردن :ن مقوله قرار گرفتنديا
ت از يـ اجـات فرزنـد و حما  يتوانا نمودن فرزند، توجـه بـه احت   شامل
ب لـذت و  ، کسـ بـه فرزنـد   يشامل عالقـه فـرد   بستندل. بودفرزند 
ت فرزنـد، و  يـ با فرزند، مالک يز شامل دوستين ستنويپ. بود يسرگرم

تواننـد   يک از عوامل فـوق مـ  يهر . ک شدن اعضاء خانواده استينزد
ا مانع آن محسوب شوديو  يفرزندآور يبرا يقمشو. 

بچه سـخت   يک بچه تنهاست و براي: "دو دختر يساله، دارا ٤٩زن 
خـواهر و  . ممکنه بعداز چند سال نباشند باالخره پدر و مادر.... شهيم

م تنهـا  ين بود کـه گفتـ  يا. کترهيه افراد به آدم نزديبرادر نسبت به بق
ت کننـد و در  يـ رو داشته باشه که از هـم حما  ينده کسيدر آ ،نباشه

  ".نده مونس هم باشنديآ
 به خيلي چون مهمه، خيلي برام بچه داشتن: "فرزند فاقد ساله، ٢٦ زن

  ."ميشه روح بي زندگيم بچه بدون كنممي احساس. دارم عالقه بچه
حـاال  . يد از هر نظر بهش برسـ يبچه با: "دو پسر يساله، دارا ٣٦مرد 

، سـه تـا باشـه    يبهش برس يتوان يشتر ميدو تا باشه ب يمحبتش وقت
مـان  خـانواده  يمن االن تو. شه يکمتر و چهار تا باشه واقعا مشکل م

کـنم اون   ياحسـاس مـ  . پنج بچه دارند يا چهار و حتيم که سه يدار
  . که بـه بچـه اول و دوم داشـتند بـه سـوم و چهـارم ندارنـد        يمحبت

. هيـ تـاً کاف يگـم دو تـا نها   ينه که من مـ يا.... توانند خوب برسند  ينم
  .»نه که دو تا باشهيا يک زندگيآل  دهيواقعا ا

 يااز باورهـ  انتزاعـي هنجار : در باره فرزندآوري انتزاعيهنجارهاي 
درک فرد . رديگينشأت مگران يد يدر مورد انتظارات هنجار انتزاعي

مهـم هسـتند    يو يدر زنـدگ  يکه به نحـو  ين که افراديدر مورد ا
 يم فرد بـرا يدر تصم ،هستند يو ياز سو يخواستار بروز چه رفتار

 يريـ گ مياز موارد، تصـم  ياريدر بس .ثر استؤار ميانجام آن رفتار بس
اکثـر  . اسـت شـده   افتيدر يبه هنجارها يواكنش ،درمورد والد شدن

لند پس از ازدواج بچه داشـته باشـند، امـا در    يب به اتفاق افراد مايقر
رند که بـه  يگ يقرار م يد افرادير عقايمورد زمان آن معموالً تحت تأث

نقـش همسـر از    ،انيـ ن ميـ در ا. مهم هسـتند آنها  يدر زندگ ينحو
ن، يعبارتنـد از والـد   مهـم افراد ر يسا. برخوردار است ياژهيت وياهم
 . انير بستگان و آشناين همسر،سايوالد

م چـون  ينکرد يريبعد از ازدواج، جلوگ: "دو پسر يساله، دارا ٣٤زن 
مـاه دوم  .... ينکنه بـاردار نشـ   يگفت وا يم.... همسرم دوست داشت

د يگفتم آدم بايم. نبودم يبعد از ازدواج که باردار شدم من اصال راض
ه کم آدم خودش را جمع و يتا . اش بگذرهيک سال از زندگيحداقل 

امـا  .... ت جمع و جـور بشـه  يزندگ. يتا شوهرت را بشناس. جور بکنه
  ".شه ياون خوشحال بود که داره پدر م

بـاالخره  . بچه اول واجبـه کـه باشـه   : "ک دختري يساله، دارا ٢٥زن 
داً تا دو سـال  خواستم حدويالبته من م.... شه  يازدواج بدون بچه نم

 يره بگذار طـور يمن سنم باال م"ارم، اما شوهرم گفت که ياول بچه ن
بـه خـاطر   ". بـا بچـه نداشـته باشـم     ياديز يتفاوت سن....  باشه که 

گـه نظـر   يم شـوهرم د يبا تصـم  يعني. گه زودتر باردار شدمين ديهم
اش مرتـب  ه خـانواده يـ نکه مادر شـوهرم و بق يگه ايد. منم عوض شد

داشـت کـه مـن     ياديـ ر زيها تـأث حرف اون يعني. نياريب ،گفتنديم
  ".دار بشمبخوام زودتر بچه

ا ، امـ فرزنـد اول اگرچه کمتر از  ياجتماع يفشارها ،فرزند دوم يبرا 
در مـورد فرزنـدان   . ر هسـتند ثؤداشتن فرزند مـ  يهمچنان بر تقاضا

در  يامـا حتـ   ،ابدييمهنجارها کاهش  يقدرت اثرگذار ،سوم و باالتر
و به خصوص داشتن  سيتيح جنيکه ترج يز در صورتيط نين شرايا

تواننـد اعمـال اثـر     يشده م درک ينظر باشد، هنجارها دفرزند پسر م
در مـورد  . نخواهند داشت ير چندانيثأت ،ن صورتير ايند و در غينما

از بـه  يـ اگر هنجارهـا در فـرد احسـاس ن    يفرزندان دوم و باالتر، حت
 ينــد، معمــوالً در مــورد زمــان فرزنــدآورياجــاد نميرا ا يفرزنــدآور

  .وجود دارد يشتريب ياحساس آزاد
دوست داره  يليهمسرم که خ: "ک فرزند دختري يساله، دارا ٢٥زن 

بعـد   باًيتقر ،ا آمديکه دخترم به دن يچون موقع ....م يبچه داشته باش
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  ٥١٠

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

گـه  يد يکـ ينکـن تـا زودتـر     يريجلوگ ،گفتياز شش ماه شوهرم م
  ولـي مثـل بچـه اولـم اصـرار       ،مـيگن خانواده همسـرم هـم   .... م ياريب

نـه  يبب ،ديپرسـ  يازدواج هر ماه مادر شوهرم از من مـ  وايلا. کنند نمي
اد يخوب ز يده وليم يه نظري.... االن نه  يول. ا نهيمن حامله هستم 

خواهر شوهرهام هم  يگاه. داشته باشم د حتماًيندارند که با ياصرار
باشه، مگر  يکين ينه که هميحاال من نظرم ا.. ..اريگه بيد يکيگن يم
اونم حاال که نـه،  . اد اصرار بکنه و نظرم را عوض کنهينکه شوهرم زيا

  ".گهيحداقل سه سال د
ر فشـار  يتحـت تـأث   يفرزنـدآور  يرغم آن که ممکن اسـت تقاضـا   به
شود که در  يمؤثر واقع م يز فشار زمانين موارد نين باشد، در ايريسا

 يند، و فرد احساس کنـد فرزنـدآور  يجاد نمايرا ا يازيفرد احساس ن
ن صورت چه ير ايدر غ. از استين نيل ايا تعديرفع  يبرا يراه مناسب

  . دينما يچيبسا به مخالفت پرداخته و از آن سرپ
. ارميـ احتماالً بچه دوم رو هم م: "ک فرزند پسري يساله، دارا ٢٧زن 

خـواد،   ينو مـ يوهرم اشتر شيب. ستيبرام مهم ن يليراستش خودم خ
نم راسـت  يـ ب يکنم م يد پسرمون تنها باشه، منم فکرشو ميگه نبا يم
بـا دو تـا بچـه بـه تمـام      .... شتر از دو تـا  امکـان نـداره     ياما ب. گهيم
ـ . گه سه تا يالبته شوهرم م. رسم يخوام م يکه م ييزايچ  يوقتـ  يول
  "شترش کنميب يخود يگه چرا بين همه دردسر داره ديا

اگه بچه اولم دختر بـود بـه خـاطر    : "ساله، داراي دو فرزند پسر ٣٧زن 
چون حتي بعـد از پسـر   . شدممردم بايد صد در صد دوباره بچه دار مي

. گفت که دوباره باردار شـو تـا دختـري بيـاري     دومم، مادر شوهرم مي
. ولي من گفتم امکان نداره. گفتند که الاقل يک دختر داشته باشيمي

گفتم باز شايد گفتند پسر بيار، ميحاال اگه اين دو تا دختر بودند و مي
  ".آمد شوهرم يک پسر دلش بخواد، ولي همسرم از دختر خوشش نمي

دهنـده   ليشود آنچه که تشـک  يط من استنباياد شده چنياز مباحث 
شـده   درک يازهـا يبـه ن  يابياست، دست يفرزندآور يزه افراد برايانگ

اعـم از  ( يلـ يبـه هـر دل   يفرزندآور از بهينکه  يزمان. خودشان است
 يدر فـرد ) انتزاعـي  يا هنجارهـا يو  يفرزندآور يامدهاينگرش به پ

توجه  "وريميزان کنترل بر شرايط پس از فرزندآ"به  يجاد شد، ويا
مشـارکت   بـاور ن پـژوهش بـر اسـاس    يـ کـه در ا  يطيشـرا . کنـد  يم

  . م شدندير طبقه عمده تقسيبه دو ز ،کنندگان به دست آمد
شـده   درک ييتوانـا . ٢، يط زندگيشده انطباق با شرا درک ييتوانا. ١

شده انطباق بـا   درک ييتوانا"دهنده  ليعوامل تشک. از فرزند ينگهدار
ط مناسـب  ي، شـرا يداشتن وقت کاف: بودند از عبارت "يط زندگيشرا

  . دار با همسريوند پاي، و پيط شغلي، شراياقتصاد

ــد  ٣٦زن  ــدون فرزن ــاله، ب ــالً   : "س ــه اص ــته ک ــال گذش ــي ده س   در ط
 ،کـردم  ينکه بچه نخوام اما فکرشـو مـ  ينه ا. دار بشم بچه خواستم نمي

د يـ کارهـا بـود کـه با    يلـ يچـون خ .... سـت  يدم فعالً امکانش نيد يم
  داشــتم دکتــرام رو .... اصــالً وقــتش رو نداشــتم . دادم يانجــامش مــ

ک يـ س يخواستم مجوز تأس ياالن کارهام کمتره، من م.... گرفتم  يم
خواستم حتماً اونـو  ين آرزوم بود و ميا. رميرو بگ يقيآموزشگاه موس

  ".ميت بشيم تثبيخواست يهم م ياز نظر اقتصاد.... انجام بدم 
مراقبت از  يير طبقه قرار گرفتند شامل تواناين زيومکه در د يعوامل

  . ت سالمت بودنديفرزند، و وضع
ه زوج اگـه  يـ ن گنـاه  يبزرگتـر : "ک فرزند پسـر ي يساله، دارا ٤٣زن 
کـردم   يقبل از ازدواج فکر مـ ....  دار شدنه  ط مناسب نباشه بچهيشرا

نکـه بچـه   يبعد از ا.... اما  ،ک زوج، دو تا بچه داشته باشنديخوبه که 
ـ  .... يکـ ين همـون  يقـ يدم با قطع يدار شدم د  ...تش، يخـاطر تـرب   هب

اد، درد نکشـه،  يـ نکه چه بـه سـرش م  يش، ترس از اينگهدار يسخت
  خـودم احسـاس  .... خـواد چـه کـار بکنـه      ينده مـ يض نشه، در آيمر
  ."امي ياز عهده دو تا بچه برنم يکنم از لحاظ توان جسم يم

 ،در خـارج از منـزل اشـتغال داشـت    اده خانو زنکه  يافراددر مورد 
) ان(از فرزنـد   ينگهدار يبرا يتحت عنوان وجود حام يگريعامل د

ب بـه اتفـاق مـوارد،    يـ در اکثـر قر . ر طبقه مطرح شـد ين زيز در اين
کننده، همسر، مـادر و خـواهر زنـان، مـادر و      تيمنظور از عامل حما

  .به مهد کودک بود يخواهر مردان، و دسترس
داشـتن يـک   .... با توجه به شرايط کاري : "له، داراي يک پسرسا ٣٩مرد 

هـر دو  . بـزرگ کـردنش سـخت بـود    . ، سخت بود)فرزند دوم(بچه ديگه 
يعنـي  . از بستگان نزديک مثل پدر و مادرمـان دور بـوديم  . شاغل هستيم

هـاي  نتوانسـتيم از کمـک هـا و حمايـت    .... حمايت بستگان را نداشتيم 
 ."اين بود که سخت بود و تک فرزند باقي مونديمها استفاده کنيم، اون

ن باشـد  يفرد ا تصور، اگر "يفرزندآور شده به از درکين"جاد ياپس از 
ک راهبرد قابـل  يط فوق خواهدبود، به عنوان يکه قادر به کنترل شرا

زان کنتـرل  يـ شـود و اگـر م   يجاد ميا"يقصد فرزندآور" يقبول، در و
را اتخـاذ   يز از فرزنـدآور يـ بـرد پره راه ،دينما يخود را نامناسب تلق

ايـن اسـت کـه فـرد در مـورد آوردن يـا       " قصد"منظور از  .خواهد نمود
نياوردن فرزند تصميم خود را بگيرد و رفتار مناسب با ايـن تصـميم را   

خودم که ) ميبا لحن مال: "(دو دختر يساله، دارا ٣١زن  :شروع نمايد
به  يداربچه يهايسختچون تمام ) مکث(خوام يگه اصالً بچه نميد

رو  يگذارم و اگه بخـوام سـوم  يچون دارم سالمتم را م.... عهده منه 
، يسخته، مرتب کـار دار  يداربچه.... شه يکننده م ارم، واقعاً خستهيب
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  ٥١١

    همكاران و علي رمضانخاني                                                                                                                          ...      گيري فرزندآوري الگوي تصميم

، يکنـ ينو عوض مـ يحمام، پوشک ا يبرينو مي، ايشورينو ميمثالً ا
  را جمـع   لشـون ي، وسايکنـ يبـه اون، خانـه را مرتـب مـ     يديـ غذا م

) .... جـان زده و افروختـه  يه(زنـد  يري، اعصابت رو به هـم مـ  يکن يم
 ."خوام يگه بچه نميد

شـده بـه    درک يو هنجارها يفرزندآور يامدهاين، نگرش به پيبنابرا
ن يشوند، بلکه بر اساس ا ينم يم منجر به قصد فرزندآوريطور مستق
در . رديـ گ يمـ  اوردن در فـرد شـکل  ين/فرزند آوردن از بهيندو مقوله، 

که  يزان کنترلي، فرد به مودجاد شيآوردن ا فرزند از بهينکه  يصورت
درک ، و اگر کند يخواهد داشت توجه م يط پس از فرزندآوريبر شرا

 ي، قصـد فرزنـدآور  ديـ ط برآيتواند از عهده شـرا  ين باشد که ميا يو
ــيا ــاد م ــود يج ــادل تصــم . ش ــگ ميقصــد، مع ــد  يري ــورد فرزن در م

همانگونه که از  .شود ين است که باعث اقدام به رفتار ماوردين/آوردن
گر دو يکـد يبـا   يو قصـد فرزنـدآور   ازيـ درک ند يـ آ يعبارات باال برم

عـالوه بـر داشـتن     جـاد قصـد  يا ياول آن کـه بـرا  . تفاوت بارز دارند
  . الزم است يط خاصي، شراازياحساس ن

ز در نظـر  يـ را ن يتيعوامل مـوقع  افرادن مرحله يدر ا، به عبارت ديگر
در واقـع  . شـود  يل مـ يتبد يدوم آن که قصد به رفتار واقع .رنديگ يم

بـه  . توان آغازکننده فرآيند رفتار فرزندآوري به حساب آورد قصد را مي
کننـد تـا    ريزي مي اين معنا که افراد براي دستيابي به قصد خود برنامه

ــه انجــام برســانند ــ. آن را ب ــر اســاس يافت ــا الگــوي   هب ــوق، م هــاي ف
  .دهيم ارائه مي در نمودار شماره يکگيري فرزندآوري افراد را  تصميم
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  ٥١٢

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

  گيري حث و نتيجهب

م يتصـم  ين الگـو يـي ن پژوهش به منظـور تب يدر ا روش به کار رفته
از نظـر   يا نـه يه زميـ نظر. بـود  يا نـه يه زميـ ، نظريفرزنـدآور  يريگ

ژه يـ و بـه و  يبرسـاخت  يريکـرد تفسـ  يبر منطق رو يو نظر تفسيري
د و هربرت بلـومر  ين جرج هربرت مينماد ييگرا مکتب کنش متقابل

ن يچنـ  ياديـ فـرض بن . ه دارديـ تک يدر درک و فهم جهان اجتمـاع 
، مبتکـر، و معناسـاز   خـالق  يها موجوداتآن است که انسان تفسيري

ن يـ بـر ا . بخشـند يخود معنا و نظم م يهستند که به جهان اجتماع
 يل فـرد يو دال يذهن يهابر انتخاب يانسان مبتن يهااساس، کنش

م يتصــم ،ن پــژوهشيــه برآمــده از ايــنظربــر اســاس . ]١٨[هســتند
 يبلکه مبنـا  ،رديگ يشکل نم يرت تصادفاوردن به صوين/فرزندآوردن

شـده اسـت و بـه نگـرش      درک يازهاين يک سريا کاهش ي، رفع آن
درک شـده   يو هنجارها) گريد(داشتن فرزند  يامدهايفرد در باره پ

باعـث   ياگر فرد متقاعد شود فرزندآور. دارد ين باره بستگيآنها در ا
ـ يـ مشـود، بـه   ياش مشدهدرک يازهايکاهش ن کـه بـر    يزان کنترل

ا آمـدن فرزنـد خواهـد    يـ خود پـس از بـه دن   يط حاکم بر زندگيشرا
ط، قصـد  ين شـرا يـ کند و بر اسـاس درک خـود از ا   يتوجه م ،داشت

و سپس بر اساس قصد صـورت  . اوردن را خواهد نمودين/ فرزندآوردن
اوردن بـه عرصـه   يـ ا نيـ گرفته، رفتار خود را به صورت فرزنـدآوردن  

ه چهـار  يه فوق آورده شده با نظريدر نظر که يمراحل. دآور يظهور م
از . هماهنـگ اسـت   )Parsons( پارسـونز " يکنش اجتماع" يا مرحله

گـران در مرحلـه اول   اقدام به هر نوع کنش، کنش ينظر پارسونز برا
ن مطالعــه، معــادل نگــرش بــه يــدر ا( ختــه شــونديالزم اســت برانگ

سـپس   ،)درک شده اسـت  يذهن يو هنجارها يفرزندآور يامدهايپ
از يـ ن ،نجايدر ا(دا کنند يدن به هدف را پيرس ياهد راهيگران باکنش

د يـ گـران با کنش ،ن مرحلهي، در سوم)شود يمل يتشک يفرزندآور به
 نـد يبرآ ،شونديآنان به هدف م يابيکه مانع از دست يطيشرا عهدهاز 
گـران  ن مرحلـه، کـنش  يدر آخر. )يط پس از فرزندآوريکنترل شرا(
 )اوردن فرزنـد يـ ن/آوردن(ت کننـد  يـ فعال يسـتم اجتمـاع  يد در سيبا
ر به دست آمده بـه  يپژوهش اخ يهاکه از داده ياهيالبته نظر. ]٢٠[
پرداختـه اسـت، و    يو فـرد  ردخُـ در سـطح   ين رفتار فرزندآورييتب

  . وجود ندارد يستم اجتماعيس لم آن در سطح کالن و کيتعم يادعا
و   آجـزن  يه عمل منطقـ يه نظرپژوهش ب يها افتهي، ردخُدگاه ياز د

، دو عامـل نگـرش   يه عمل منطقيدر نظر. شود يک مينزد نيش بيف
هستند که قصـد   يک رفتارخاص، عوامليشده در مورد  وهنجار درک

ا انجـام ندهـد را   يـ ژه را انجـام بدهـد   يـ ا او آن رفتار وينکه آيفرد و ا

شـده را   يزير ه رفتار برنامهيآجزن نظرعالوه بر آن، . کنندين مييتع
درک شـده،   يعالوه بر نگرش و هنجارهـا  ،ارائه کرد که بر اساس آن
ل قصـد  يدر تشـک  ييت بـه سـزا  يز از اهميکنترل رفتار درک شده ن

ا ياشـ  ،آجزن، نگرش را موضع فرد در واکنش به افراد .برخوردار است
ن اسـت  يـ ادراک مردم از ا ،يو هنجار ذهن کنديف ميا حوادث تعري

در  ].٢١[کننـد  يا رد ميد ييها را تأرفتار مورد نظر آنگران يا ديکه آ
ش يه در پـ يـ ن نظريـ به کـاربرد ا  ياژهير، توجه ويچند سال اخ يط
  .]٢٢-٢٣[شده است يا شرح رفتار فرزندآوري ينيب

شـده   يزيره رفتار برنامهين پژوهش و نظريبه دست آمده از ا يالگو
 ياول آن کـه الگـو  . دارنـد  يرغم تشابهات فراوان، دوتفاوت اساسـ  به

از يـ ن( از دارنـد يبه آن نکنند  ين آن چه که افراد احساس ميد بيجد
، )قصد(کنند  يم يزيرانجامش برنامه يو آن چه که برا )درک شده

شـده   يزيـ ر ه رفتـار برنامـه  يـ که، در نظرگر آنيد. شوديل ميز قايتما
 ،اردشده در کنار نگرش و هنجارهـا قـرار د   گاه کنترل رفتار درکيجا

دو عامـل نگـرش و    ن پـژوهش نشـان داد  يـ ا يهـا افتهيحال آن که 
اما عامل کنترل رفتـار   ،هستند ازينجاد يا يبرا يتيط عليهنجار، شرا

را افـراد پـس از   يز ،کند يعمل م يانجيط ميدرک شده به عنوان شرا
کنتـرل درک  (شـده   ، به کنتـرل رفتـار درک  يفرزندآوراز به يدرک ن

کنند و سـپس بـر    يتوجه م) يپس از فرزندآورط يشده در مورد شرا
اوردن يـ ن/ط، قصـد فرزنـدآوردن  ين شرايدرک خود از کنترل ا يمبنا

جـاد  يکنند که نگرش موجب ا ياستدالل م  و پاستا  لريم .ندينما يم
قـت اسـت کـه افـراد چـه      ين حقيا هل نشاندهنديتما. شوديل ميتما

ند سه ير، قصد را برآپژوهشگدو ن يا. خواهنديا چه ميدارند  ييآرزو
درک  يمعادل کنترل رفتار( يتيل، هنجار، و عوامل موقعيمقوله تما

کـرد  ين رويـ ن است کـه در ا يقابل تعمق ا هنکت. ]٢٤[داننديم) شده
و آن چـه  ) ليـ تما(خواهند انجام دهند ين آن چه که افراد ميز، بين

الوه عـ . ز وجـود دارد ي، تمـا )قصـد (کنند  يم يزيرآن برنامه يکه برا
امـا  . شـود يجاد قصد نميم منجر به ايز به طور مستقيبرآن، نگرش ن

کـه در مقالـه    ييلـر و پاسـتا و الگـو   يه شده توسـط م يارا ين الگويب
ـ . وجود دارد يچند يهاه شده، تفاوتيحاضر ارا ن ياز جمله تفاوت ب

-، همـان يل فرزنـدآور يمنظور از تما. است" از به فرزندين"و " ليتما"

خود فرد است که از نگرش  يهاآرزوها و خواسته ،اره شدگونه که اش
ن يـ به ا يفرزندآوراز به ينحال آن که . رنديگيبه فرزند منشاء م يو

بـه داشـتن    يل قلبـ يـ ک فـرد تما ينکه ينظر از ا معنا است که صرف
کـاهش   يا نداشته باشد، احساس کند برايداشته باشد ) گريد(فرزند 

ازها ين نيشه اير. د بچه دار شوديود باخ يازهاياز ن يک سريا رفع ي
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  ٥١٣

    همكاران و علي رمضانخاني                                                                                                                          ...      گيري فرزندآوري الگوي تصميم

شـده در   درک يو هنجارهـا  يفرزنـدآور  يامدهايدر نگرش فرد به پ
تـوان گفـت   يمـ  پـژوهش حاضـر   يهاافتهيبر اساس .  استن باره يا
ه يـ ارا. کنـد  يجـاد مـ  يرا در افـراد ا  يزه فرزندآوريازها، انگيش نيدايپ

ه پـرداز  يـ سط دو  نظرزش، عمدتاً توين انگيياز به منظور تبيمفهوم ن
مزلـو  . انجـام شـده اسـت    يمـور  يو هنر ابراهام مزلو يعنيبرجسته 

از وجود دارد که رفتار هر فرد را فعـال کـرده   ين يمعتقد است تعداد
ن يـ ا يهـا منـتج از داده  يازهـا ين. ]٢٥[کننـد  يت مـ يو هدا) زهيانگ(

سطح دوم، سوم و چهارم از سلسله  يازهايپژوهش به طور عمده با ن
، تعلـق، و احتـرام   يمنـ يا يازهاين يعنيهرم پنج گانه مزلو،  يازهاين

از . شـوند  ين ميک افراد معموالً تأميولوژيزيف يازهاين. دارد يخوان هم
ر و آن يد يلياست که معموالً خ يازيز نين ييگر، خودشکوفايد يسو

. ]٢٦[شـود  يجـاد مـ  يک درصد از کل جامعـه ا يهم فقط در کمتر از 
ن پـژوهش کـه   يـ نـدارد کـه در مقـوالت منـتج از ا     يبن، تعجيبنابرا

 يل مـ يتشـک  ين باروريمشارکت کنندگان آن را عمدتاً افراد در سن
هـرم مـازلو،    يازهـا يسطح اول و پـنجم از سلسـله ن   يازهايدادند، ن

  . کمتر مطرح شوند ييک و خودشکوفايولوژيزيف يازهاين يعني
فرزنـدآوري،   نيـاز بـه  پس از ايجاد که هاي اين پژوهش نشان داد داده

درک افراد از ميزان کنترلي که بر شـرايط پـس از فرزنـدآوري دارنـد،     
) ديگـري (ها براي داشتن يا نداشتن فرزنـد  تأثير به سزايي در قصد آن

اين يافته نيز با نظريه نيازهاي مزلو هماهنگ است، زيرا وي نيـز  . دارد

و ) دهنـده مـا   قنيازهاي سـو (معتقد است رفتار، هم به وسيله انگيزش 
تأثير محـيط بـه درک شـخص از    . شود هم به وسيله محيط تعيين مي

پـذيريم بخـش اعظـم تـأثير هـر       زماني که مـي . ]٢٦[آن بستگي دارد
موقعيت به نحوه ادراک فرد از موقعيت بستگي دارد، تلويحاً به پارادايم 

زيرا جهت گيري پارادايم  ،ايم غالب بر پژوهش هاي کيفي نزديک شده
برساختي نيز نسبت بـه واقعيـت اجتمـاعي بـر ايـن فـرض        ـ  سيريتف

هاي معنايي که مردم خلـق کـرده    استوار است که باورداشت ها و نظام
در آخـر،  . ]١٨[سـازد   گيرند، درک آنان را از واقعيـت مـي   و به کار مي

نيـاز  "الگوي منتج از اين پژوهش به معرفي سازه جديدي تحت عنوان 
رود اين الگو بـا معرفـي   انتظار مي. پردازدمي" يفرزندآور درک شده به

گيـري فرزنـدآوري، بتوانـد    مفاهيم کليدي و اثرگذار در فرآيند تصميم
بـراي انجـام    مشـوقي تـر قصـد فرزنـدآوري،    قـوي  ضمن پيش بينـي  
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Objective (s): The Islamic Republic of Iran has experienced a dramatic decrease in fertility rates in the past three decades. 

Despite extensive research in the field of demography and fertility, many previous studies have been conducted based on 

quantitative methods and frequently criticized especially in the micro level. Since the qualitative research will provide a much 

deeper understanding of the decision-making processes, this study was conducted to understand and properly describe the 

decision-making process of childbearing in Kermanshah city. 

Methods: Adopting the grounded theory approach, this study was started with a purposive sampling and continued with 

theoretical sampling with maximum variation in terms of age, gender and number of children. In-depth interviews were carried 

out with 20 married women and 14 married men. The constant comparative method was used to analyze the data. 

Results: Individuals perceived certain needs in their lives. If a person believed that childbearing would reduce or fulfill these 

needs, then the childbearing demand will develop. Attitude to childbearing consequences and perceived norms were reasons 

for perceived childbearing needs. When the childbearing need was formed, a person plans to have or not have a child based on 

perception of capability in controlling current life conditions and in raising the child. If the person perceived that he/she could 

control the above conditions, “childbearing intention” was developed and if he/she considered the degree of control to be 

inappropriate, he/she would employ the strategy of childbearing avoidance and display the appropriate behavior according to 

this decision-making process.  

Conclusion: We found that child bearing is not an accidental phenomenon; rather, it is a rational choice. The childbearing 

decision-making is a process on the basis of satisfying some needs. 
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