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  چكيده
 فرزنـد  بـي  افـراد  دربين فرزندآوري به نداشتن يا داشتن تمايل توصيف مقاله ايناز  هدف
 در جامعـه « نظريـة  براسـاس  فرزندي بي زمينة در نانآ كنش درك و رشت شهر در ارادي

 راه هـم  كيفي ميداني پژوهش روش. است گرنشايمـ  بك و بك »شدن فردي« و »مخاطره
 ارادي فرزندي بي سال پنج حداقل كه است فرزند بي افراد از نفر سيزده با عميق ةمصاحب با

 كـه  داننـد  مـي  انتخـابي  را فرزند نداشتن يا داشتن افراد كه دهند مي نشان ها يافته. اند داشته
 دو بـين  ،حـال  بـااين . شـود  سـركوب  يا بيفتد تعويق به ديگر هاي انتخاب علت به تواند مي
 را شـدن  مـادر   زنـان  كه طوري به. دارد وجود تفاوت فرزندي بي به گرايش نظر از يتجنس
 شـدن  پـدر  دربارة نظري چنين مردان اما كنند، مي تلقي مهم خود هويت گيري شكل براي
: كـرد  خالصـه  مؤلفـه  پـنج  در تـوان  مـي  را يفرزنـد  بـي  براي افراد لعل ترين مهم. ندارند

 والـدين،  بـراي  فرزنـد  اجتمـاعي  هـاي  محـدوديت  مـادري،  و پـدر  بـاالي  هاي مسئوليت
 هاي مخاطره و ،فرزند داشتن باالي هاي هزينه والدين، براي فرزند زناشويي هاي محدوديت
. دهد مي نشان را فرزندان بي از دسته سه ارادي فرزندي بي شناسي گونه. زنان براي بارداري

 يـا  داشـتن  براي مشخصي تصميم كه فرزنداني بي و ،موقت فرزندان بي دائمي، فرزندان بي
  .اند نكرده اتخاذ فرزند نداشتن
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  مقدمه. 1
توجه  قابلعمومي و خصوصي جنبة تواند از دو  فرزندي مي فرزندي و بي  تكپديدة بررسي 

تشويق  برايهايي  هاي اخير و اجراي برنامه هاي جمعيتي در سال باشد. تغيير جهت سياست
 تجربةاما  ،دكن عمومي و حاكميتي نمايان ميجنبة ها را از  باروري اهميت بررسي اين پديده

هاي خصوصي و  دهد كه نقش جنبه هاي جمعيتي در ايران و جهان نشان مي گذاري سياست
ها در زندگي خصوصـي و   كاربستن اين سياست ن پديده يعني پذيرش اخالقي و بهفردي اي

 جنبـة هاي كالن جمعيتي اسـت. از   گذاري تر از سياست تر و عميق خانوادگي بسيار گسترده
ة شـد  فـردي ها و تمايالت خود و فرزندان در دنياي مدرن  فردي، گسترش توجه به خواسته

هـاي مـالي ناشـي از شـرايط      مشكالت و محـدوديت  نين افزايش مسائل وچ همامروزي و 
 هـايي  هـا و تصـميم   ها را در مسير انتخاب اجتماعي زندگي مدرن افراد و خانواده ـ اقتصادي

  كنند. قرار داده است كه بايد در مراحل مختلف زندگي خانوادگي اتخاذ
گيرند كه بـه   ميخود تصميم به نداشتن فرزند  ةاراد، افراد امروزه با ميل و ديگر عبارت به
امـا بـدون فرزنـد     ،افرادي كه توانايي فرزندآوري دارند«شود.  فرزندي ارادي گفته مي آن بي

هـاي پايـاني    رسيدن به سـال  درحالدار شدن ندارند و  اي براي بچه هستند و تمايل و برنامه
داراي افـراد   در مقايسـه بـا   افـراد  اين ،نينچ هم). MacInnes, 2006: 2» (فرزندآوري هستند

). Ibisomi and Mudege, 2011كننـد (  احسـاس نمـي   محروميتـي  يـا  در خـود مزايـا   فرزنـد 
 ، افـرادي سو ازيكگويند:  فرزندي ارادي سخن مي از دو نوع بي محققان، برخي از حال بااين
 ؛دهنـد  مـي  تـرجيح  را فرزنـد  بـدون  زنـدگي  و ندارنـد  فرزنـدآوري  بـراي  هيچ قصدي كه

 نانآ براي آل ايده فرزندان تعداد اما ندارند، فرزندآوري براي قصدي كه ديگر، افرادي ازسوي
فرزندي (موقت و يا دائـم) اهميـت    اين تعاريف از بي ).Miettinen, 2010است ( صفر باالي

دهـد كـه ايـن مسـير را      و انتخاب در باروري را در افرادي نشان مي ،تمايل، خواست، اراده
  نند.ك زندگي خود انتخاب مي ةآيندبراي 

هاي اساسي جهان كنوني است كه از  بروز و گسترش فرايندهاي انتخابي يكي از ويژگي
فردي شـدن  «متأخر تعبير شده است.  ةمدرنيتفردي شدن در  ةپديديكي از ابعاد  منزلة آن به

هـايي ماننـد    موجود و افزايش شكنندگي مقوله هاي اجتماعي ازپيش فروپاشي شكل معناي به
 Beck and» (و ... اسـت  ،هاي جنسيتي، خـانواده، همسـايگي   اجتماعي، نقشطبقه و منزلت 

Beck-Gernsheim, 2002: 2   امروزه گسترش فردي شدن و كاهش اثرگـذاري سـاختارهاي .(
-Beck, 1992; Beck and Beckآميـز (  سنتي سبب شده است تا افراد در يك جهـان مخـاطره  
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Gernsheim, 1995; Beck and Beck-Gernsheim, 2002  قرار گيرند و بايد از بين مسـيرهاي (
ريـزي و   مختلف راهي را براي ساختن هويت خويش انتخاب كنند و خود مسـئول برنامـه  

  مديريت مخاطرات باشند.
مردان و زنان، خواه موقتي و يا  دربينفرزندي ارادي اخير  توان پرسيد كه بي بنابراين، مي

ويژه عوامـل مـرتبط بـا     و تحوالت هويتي اخير و به تأثير فرايندها دائمي، تا چه اندازه تحت
هاي جديـد اسـت؟ ايـن افـراد در انتخـاب       يابي به شيوه فردي شدن و هويت ازجملهها  آن
ها و  ارزش درمقابلهاي مدرن  و هويت ،ها هاي فردي شدن، ارزش فرزندي به كدام مؤلفه بي

  هاي سنتي توجه دارند؟ هويت
 هـاي  ولـي پاسـخ   ،اسـت  شـدني  كـل كشـور مشـاهده   اگرچه تحول الگوي باروري در 

كرد كـه   وجو جستت فوق را شايد بتوان در آن مناطقي از كشور سؤاالتري براي  مشخص
ويـژه شـهر رشـت     اند. استان گـيالن و بـه   رو بوده تري روبه هاي باروري بسيار پايين با ميزان

 علـت  ر، ايـن اسـتان بـه   ديگـ  طـرف ترين ميزان باروري را تجربه كرده است. از همواره پايين
و فرهنگي مدرن همواره متـأثر از فراينـدهاي    ،رو بودن با تحوالت اقتصادي، اجتماعي روبه

 زوجـين  ديدگاهتوصيفي از  ةارائپژوهش حاضر از هويتي مدرن بوده است. بنابراين، هدف 
يكي از مراكز شهري متأثر از فراينـدهاي هـويتي    منزلة فرزندآوري در شهر رشت، به دربارة

  اند. فرزندي ارادي را انتخاب كرده بياست كه مدرن، 
 

  تحقيق ةپيشين. 2
 انـد  كـرده هاي اخير گزارش  در ايران در دهه را كاهش ميزان باروريي متعددگران  پژوهش

 و اسـحاقي ؛ 1392 پرنيـان،  و ؛ عنايـت 1388شـوازي،   عباسـي  و حسـيني ؛ 1385 ،ييسرا(
. اگرچه برخـي از  )Hosseini-Chavoshi et al., 2006; McDonald et al., 2015 ؛1393، ديگران

تعويـق   سوي بهدهند كه روند كلي در فرايند كاهش باروري در ايران  اين مطالعات نشان مي
فرزنـدي   فرزنـدي و يـا بـي    كـم  سوي بهبندي آن است و نه  و تأخير در فرزندآوري و زمان

)Hosseini-Chavoshi et al., 2006برخـي از   دربـين دهند كـه   )، اما مطالعات اخيرتر نشان مي
صـورت موقـت و يـا دائـم)      بهفرزندي ( بيفرزندي و حتي  هاي جمعيتي تمايل به تك گروه

دهد كه  ) نشان ميMcDonald et al., 2015( ديگراندونالد و  است. بررسي مك شدني مشاهده
باروري  دورةكرده در ايران در  درصد از زنان ازدواج 7/33راي حدود تعداد نهايي فرزندان ب

زمان ازدواج تا اولين فرزند و از اولين تا دومين فرزند  ةفاصليك يا صفر فرزند است و  نانآ
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فرزندي در ايران  فرزندي و بي دهند كه تمايل به تك افزايش يافته است. اين آمارها نشان مي
اهميـت مـادري     اي اسـت كـه در آن   تغييري مهم در جامعـه  ةاننش«افزايش است و  درحال

فرزند بـاقي   طور سنتي قوي است، اما زنان خواستار تعويق اولين بارداري خود بوده يا بي به
  ).Rosero-Bixby and Dow, 2009: 187» (مانند مي

شـده   انجـام توان تحقيقات  فرزندي مي فرزندي و كم بي ةزمين تحقيق در ةپيشينبا بررسي 
گرفتـه   انجـام هاي  يك از پژوهش هيچ ؛چهار دسته تقسيم كرد بهدر داخل و خارج كشور را 

اند. برخـي از ايـن تحقيقـات (عباسـي      فرزندي ارادي نپرداخته بي ةمسئلدر داخل كشور به 
 پديـدة ) به 1390، ديگران؛ شريفيان و 1388، ديگران؛ خداكرمي و 1384، ديگرانشوازي و  

رادي يا نازايي پرداخته و به فشارهاي رواني و اجتماعي نابـاروران غيـرارادي   ناباروري غيرا
كاهش ميزان بـاروري،  ل علدر داخل كشور  محققاناند. درمقابل، برخي ديگر از  توجه كرده

انـد.   كـرده تبيـين   هـاي اخيـر   در سـال  راو يا تأخير در فرزنـدآوري   ،گرايش به فرزندآوري
اي و سـاختار خـانواده (عباسـي شـوازي و      تغييرات انديشه راتتأثي اي از تحقيقات به دسته

 )، ميزان اسـتقالل زنـان (عباسـي   1388؛ حسيني و عباسي شوازي، 1384عسكري ندوشن، 
ــي و شــوازي ــدگاري،  عل ــاي اقتصــادي و )1393، ديگــران و اســحاقي ؛1389من ، متغيره
 در) 1391مـنش،   احمديو تغييرات در سبك زندگي ( ،)1392فرهنگي (هادي،   ـ  اجتماعي

 و دوم به تأثير جهاني شـدن فرهنگـي (عنايـت    دستة ؛اند ميزان و الگوهاي باروري پرداخته
متغيرهـاي مختلـف    تأثيرسوم به  دستة ؛اند ر گرايش به فرزندآوري پرداختهد) 1392پرنيان، 

ر د) 1393روانـي و اجتمـاعي (بهبـودي،     و )1392و اقتصادي (آزادي،  ،جمعيتي، اجتماعي
) در 1390 چهارم به تحول نقش زنان (سـماكار،  دستة ؛اند فرزندآوري توجه داشته در تأخير

  .اند فرزندي پرداخته نگرش به تك
بسـياري از   ،كـاهش بـاروري  ل علـ تالش براي بررسـي   دركنار ،اما در خارج از كشور

انـد.   آن بـوده فرزندي و علل و حتـي پيامـدهاي    بي ةمسئلدن ابعاد كر روشن دنبال به محققان
 ;Gillespie, 2002; Gore, 2000فرزنـدي ارادي (  بسياري از تحقيقات بر افزايش و شيوع بـي 

Chancey, 2006; Abma and Martinez, 2006; Carmichael and Whittaker, 2007; parr, 2009; 

Miettinen, 2010بـه  باتوجـه فرزنـدي ارادي را   بـي ل علـ اند. تحقيقات زيـادي   ) تأكيد داشته 
 ,Gore, 2000; Fiedera and Huberc, 2007; Waren and Palsاقتصادي ( ـ هاي اجتماعي ويژگي

اند و بـر عـواملي چـون شـغل      هكرد) تبيين Jacobson and Heaton, 2010) و جمعيتي (2013
 ,Abma and Martinez, 2006; Carmichael and Whittaker, 2007; parrخصـوص زنـان) (   (به

 Gore, 2000; Abma and Martinez, 2006; Miranti et al., 2009; Noordhuizen()، درآمد 2009
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et al., 2010 ) تحصـيالت ،(Gore, 2000; Miranti et al., 2009; Parr, 2009; Boddington and 

Didham, 2009; Noordhuizen et al., 2010) ــذهب  ;Abma and Martinez, 2006)، م

Boddington and Didham, 2009; Noordhuizen et al., 2010   هـاي جنسـيتي    )، تغييـر نقـش
)Carmichael and Whittaker, 2007 ،( سـبك زنـدگي و انديشـه   و   ) هـاي جديـدPark and 

College, 2005; Carmichael and Whittaker, 2007; Harvey, 2008; Jacobson and Heaton, 

2010; Graham et al., 2011پـذيرش   مسـئلة ، تحقيقاتي نيز بـه  اين بر عالوهاند.  ) توجه داشته
و  اند ) پرداختهIbisomi and Mudege, 2011; Mishra and Dubey, 2014فرزندي ( اجتماعي بي

) را Basten, 2009هاي اجتمـاعي (  عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي مانند اينترنت و شبكه
  دانند. در آن مؤثر مي

  
 نظري ةزمين. 3

 ,Beck and Beck-Gernsheim, 1995, Beck and Beck-Gernsheim( ـ گرنشايم بكبك و 

هاي خاص خـود تعريـف    گويند كه هريك با ويژگي ) از دو نوع مدرنيته سخن مي2002
دوم مدرنيتـة  اول فردگرايـي اسـت، در   مدرنيتـة  ترين ويژگـي   كه مهم يدرحالشوند.  مي

دانند كـه در آن فـرد    مي فردگرايي را نوعي سيستم خطيآنان كند.  فردي شدن ظهور مي
غيرخطي است كـه   يانعكاسي از تغييرات در سيستم بسته است، اما فردي شدن سيستم

مقدمـة  شـود. اسـكات لـش در     در آن تغييرات در جريان روندها و از خود فرد آغاز مي
كـه   يدرحـال كنـد:   اين تفاوت را چنين بيان مـي  ـ گرنشايم بكبك و  شدن فرديكتاب 

گفـت،   سنتي به مدرن سخن مـي مرحلة ردگرايي آنوميك براي گذار از دوركيم از يك ف
دوم نيـز   مدرنيتـة اول بـه   مدرنيتةانتقال از  بعدازمعتقدند كه حتي  ـ گرنشايم بكبك و 

كمـال هـم نامشـخص،    مرحلـة  شود، بلكه در  فردگرايي جديد (فردي شدن) عادي نمي
، هـا  ، فردگرايي بـا قضـاوت  ديگر عبارت بهآميز است.  و سرشار از آزادي مخاطره ،پرخطر
فردي شدن با  ،كه يدرحالاست،  راه همهاي مشخص و معين براي فرد  و ويژگي ،ها نقش
مندكننـدة   سـاخت افـول نهادهـاي    ةنتيجـ  است كـه در  راه همقطعيت و بالتكليفي  نبود

چـه   آن به هباتوج) است. ibidهاي قومي ( و گروه ،اي هستهخانوادة اجتماعي مانند طبقه، 
و از فردگرايي غيرخطي  اند فردگرايي خطي را رها كرده ـ گرنشايم بكگفته شد، بك و 

  گويند. (فردي شدن) سخن مي
عواملي چون آموزش همگاني، بهبـود سـطح زنـدگي، مـوج دوم جنـبش      آنان از نظر 

انـد (الپـتن،    سزايي داشـته  و دگرگوني در بازار كار در روند فردي شدن تأثير به ،نيستييفم



 1396سال هشتم، شمارة سوم، پاييز ، پژوهي فرهنگي جامعه   30

انجامـد كـه در آن    ). چنين شرايطي به ظهـور شـكل جديـدي از زنـدگي مـي     303: 1380
شود. فرد ممكن است و  الگوهاي جمعي مي براساسزندگي  گزين جايزندگي براي خود 

اي، مـذهبي، نـژادي    ديمي خـانوادگي، قبيلـه  بايد زندگي مستقل خود را خارج از روابط ق
هـا و قـوانين    ارچوب دسـتورالعمل هـ اي اداره كند و بايد اين كـار را در چ  و طبقه ،(نسبي)

 Beck andكننـد (  و ... تعيـين مـي   ،كه دولت، بازار كـار، بوروكراسـي  انجام دهد جديدي 

Beck-Gernsheim, 2002: 11.(  
دارد. فراينـدهاي   ا بـه تكـاپو و فعاليـت وامـي    هاي ناشـي از فـردي شـدن افـراد ر     الزام
 Beck and( اند دهند، بلكه خواستار آن مشاركت فعال را به افراد مي ةاجازتنها  شدن نه  فردي

Beck-Gernsheim, 2002: 4 اجتمـاعي   ةطبقـ هاي سنتي چون  كه با موقعيت جاي آن به). افراد
 دنبـال  بـه هـاي خـويش    و بـا انتخـاب   اند زندگي ةكنند تعيينهاي خود  تعيين شوند، با كنش

زنان در فضاهاي آموزشي و  ةگستردموفقيت و رضايت شخصي خود خواهند بود. حضور 
 ةكننـد  فـراهم هـاي   يكي از زمينـه  ،ايراني است ةجامعكه برخالف الگوهاي سنتي  ،بازار كار

يش مسـير زنـدگي خـو    ةكننـد  تعيينگر اصلي و  است كه در آن فرد به كنش موقعيتيچنين 
  شود. تبديل مي

كـه   ايـن  بر عالوهدهند: فردي شدن  پيچيدگي فرايند فردي شدن را چنين توضيح مي نانآ
 ،نـين چ هـم هاي اجتماعي اسـت،   رشد از گزينه روبه ةمجموعآزادي انتخاب از يك  معني به
 ,Hallافزايش است ( درحالهاي  اين گزينه رةسروكارداشتن با ترديد و بالتكليفي دربا معني به

انجامـد،   حال كه بـه آزادي در انتخـاب مـي    ، فردي شدن درعينديگر عبارت به). 176 :2002
هـا را نيـز درپـي دارد و ايـن همـان آزادي       احساس ناامني و تالش براي گريـز از مخـاطره  

از ميـان   يگـر  زيـرا فـرد بـه انتخـاب     ،آميزي است كه در دنياي مدرن وجـود دارد  مخاطره
روابـط  و مـادري،   و احتماالت زندگي، مرگ، جنسيت، بدن، هويت، مذهب، ازدواج، پـدر 

 Beck andگيـري كـرد (   چيـز بايـد تصـميم    همه ةدرباركه  طوري به؛ دشو اجتماعي تبديل مي

Beck-Gernsheim, 2002: 5موفقيت يا شكسـت   ةكنند تعيينآميز فرد  ). در اين آزادي مخاطره
و ديگـر انحرافـات از    ،كـاري  كه، در گذشته بيماري، اعتياد، بي يدرحال ،دخويش خواهد بو

. امروزه تأكيد بر مسـئوليت و اشـتباه فـردي    ندشد نظر گرفته مي سرنوشت در مثابة هنجار به
گـرفتن مسـئوليت مشـكالت شخصـي و      برعهدهاست. بنابراين، زندگي براي خود مستلزم 

  ).ibid: 24نشده است ( بيني پيشحوادث 
 ،آميز نگاه بازانديشانه بـه زنـدگي اسـت. بازانديشـي اجتمـاعي      پيامد اين آزادي مخاطره

بـا زنـدگي بـراي     تناقض تقريبـاً و گو، مذاكره و توافق، و تحليل يا پردازش اطالعات، گفت
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هاي متناقض و فضـاي   درخواست ميانزندگي در ةادار. مديريت فعال براي اند مترادفخود 
اهـداف فـرد    معنـاي  بـه بالتكليف جهاني ضروري است. درك و تصميم براي خود صـرفاً  

و هر لحظه امكان تغيير و  )ibid: 26( اند حل موقت اجتماعي ها اغلب يك راه آن ، بلكهنيست
ـ  هاي ديگر وجود دارد. چنين شرايطي فرد را مجبور مي ي با برنامهگزين جاي ا همـواره  كند ت

  چيز بازانديشانه بنگرد. همهو به  ندكخود را تفتيش 
هـاي زنـدگي نفـوذ كـرده اسـت. بـك اهميـت         عرصـه  ةهمـ اين نگاه بازانديشـانه بـه   

  كند: قالب مثال روابط اجتماعي در چنين جهاني بيان مي گري را در بازتابش
اب شـوند؛ و  طـور فـردي انتخـ    هاي اجتماعي نوپا اكنون ديگر بايـد بـه   روابط و شبكه

و پيوسته تجديد  ،افراد برقرار، حفظ ةوسيل بايست به ها مي جاكه اين روابط و شبكه ازآن
كننـد (ريتـزر و گـودمن،     اي پيدا مي گرانه شوند، پيوندهاي اجتماعي نيز ماهيت بازتابش

1393 :638 - 639 .(  

هاي جديد زندگي يكـي   تغيير در مدل متعارف خانواده و ظهور و گسترش شكل
خـانواده بـدون ازدواج رسـمي يـا بـدون      ، از پيامدهاي بازانديشي است. براي مثـال 

و  ،وقـت  گرايـي، روابـط پـاره    جـنس  والدي، ازدواج مجـدد، هـم   تكخانوادة فرزند، 
چيـزي  ة دهنـد  نشـان خاصي از زندگي. ايـن مـوارد    ةهاي پايدار براي دور مصاحبت
 ,Chanشـود (  ) ناميـده مـي  post-familial family» (پسـاخانوادگي خـانوادة  «است كه 

2007: 4.(  
انتخـابي شـدن زنـدگي و لـزوم      دهنـدة  تغيير در روندهاي زنـدگي اجتمـاعي نشـان   

ريزي، انطبـاق،   هاي مختلف است. تفكر، محاسبه، برنامه گيري فردي در موقعيت تصميم
آزادي  هــاي ضــرورت )شــود چيــز دوبــاره شــروع مــي همــه(و لغــو  ،مــذاكره، تعريــف

و حفـظ   انـد  دسـت آمـده   ه از زندگي بـه رفت پيش اي همدرنيت منزلة كه بهاند  زيآمي مخاطره
و  ،). بررسـي رونـدهاي ازدواج، طـالق   Beck and Beck-Gernsheim, 2002: 7د (نشو مي

باروري و ازدواج و افـزايش    د كه كاهش ميزاننده باروري در داخل كشور نيز نشان مي
جوانـاني اسـت كـه     دربـين هـاي اخيـر    اي در سال ميزان طالق ناشي از تغييرات انديشه

جوانـان   دربـين كه اهميـت ازدواج   اي گونه بهمعرض اين تحوالت قرار دارند.  در تر بيش
ما از نفوذ و ارزش اي در جامعه دارد، ا و اگرچه هنوز هم جايگاه ويژه است كاهش يافته

طوركه از قبح و زشتي طالق نيز كاسته شـده و آمـار طـالق     آن كاسته شده است. همان
از گذشـته بـوده و درخواسـت طـالق خصوصـاً ازجانـب زنـان افـزايش          تر بيشبسيار 
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اي و نفـوذ نگـاه    ايـن مـوارد حـاكي از تغييـرات انديشـه     همـة  گيري يافته است.  چشم
  افراد است.مرة روزبازانديشانه به زندگي 

هايي است  دار شدن يكي از جنبه فرزندي و كاهش تمايل افراد براي بچه بي مسئلة
بيم و اميد افـراد   ـ گرنشايم بكقرار گرفته است. بك و اوضاعي تأثير چنين  كه تحت

شـك بـراي     كنند. بدون مي وجو جستبراي داشتن يا نداشتن فرزند را در خود افراد 
شـان،   شان، انتظارهـاي بـاالي   هاي فردي در تمايل ،پاسخ در خودشانبسياري از مردم 

شـان بـراي اطاعـت از     ناپذيرشان براي تجارب جديـد، كـاهش آمـادگي    اشتياق سيري
تـرين   مهـم  نـان ). بنابراين، آibid: 22كردن نهفته است ( فداكاريو  ،مسيرادامة قوانين، 

هـاي فـردي    هـا و ايـده   ر ارزشفرزندي و كاهش تمايل به فرزنـد را در تغييـ   بيعلل 
  كنند. مي وجو جست

 طـوالني  يفرايند تبديل به گيري براي داشتن يا نداشتن فرزند اغلب تصميم وانديشيدن 
 كه مطرح است) مردان اوقات گاهي و(امروزي  ويژه براي زنان به امر اين. شود و بغرنج مي

 گيـري  تصـميم  انـد كـه   و بر آن ندا هاي خود آگاه دلواپسي و ضعف و  قوت از نقاط خوبي به
). Beck and Beck-Gernsheim, 1995: 111منطقـي داشـته باشـند (    داليـل  بـه  باتوجهدرستي 

  هاي بسيار دنياي مدرن خواهد بود. فرزندي راهي براي كاستن از مخاطره تصميم بر بي
اس طور بالقوه تمايل به فرزندآوري داشته باشـند، امـا احسـ    اگرچه ممكن است افراد به

كنـد مـانع از    هـايي كـه فرزنـد بـراي آنـان ايجـاد مـي        ناامني در دنياي مدرن و محدوديت
تـأخير   مختلـف بـه  ل علـ داشتن فرزند به  اوضاعيشود. در چنين  شدن اين تمايل مي  عملي
دانـد؟   چه كسي مـي   آن بعدازافتد و  تعويق مي بار به اولينافتد. آرزوي داشتن فرزند براي  مي

تعويـق بيفتـد، و    ، شايد بـه دفعـات متعـدد بـه    محقق شود ورده شدن نيازهابرآ از پسشايد 
). Beck and Beck-Gernsheim, 2002: 122سرانجام شايد به نفع اهداف ديگر سركوب شود (

تر از آن پرورش كودك و تالش پـدر و   بلكه مهم ،درواقع، صرف داشتن فرزند كافي نيست
هاي ناشي از كاهش موقعيت اجتماعي و نيز آرزوهـاي   ها و سختي مادر براي مبارزه با ترس

  .ستافرزند براي  رفت پيشموفقيت و 
 

 روش تحقيق. 4

 با پژوهش هاي داده آوري جمع. است كيفي روش كاررفته بهروش  پژوهش ماهيت با مطابق
 است شده استفاده تعمدي گيري نمونه روش از منظور، بدين. است انجام شده عميق ةمصاحب
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 اسـت  شـده  سعي درواقع،. شوند انتخاب پژوهش ةنمونبراي  الزم هاي ويژگي با افرادي تا
. )Creswell, 2007: 61( »انـد  كـرده  تجربه را پديده اين كه شود  آوري جمع افرادي از ها داده«

 نـه  و ،اسـت دشـان  خو ةاراد و خواست به بودن فرزند بي پژوهش هاي نمونه انتخاب معيار
 معرف دنبتوان تا مشتركشان زندگي از سال پنج حداقل گذشتچنين  هم و ،زيستي وريرنابا

 درآمـد،  جنسـيت،  مانند ها ويژگي ساير. دنباش پژوهش هاي نمونه به يياب دست براي خوبي
 دربـين  ارادي فرزندي بي مسئلة تا اند نگرفته قرار مدنظر علت اين به...  و ،شغل تحصيالت،

  .شود بررسي متفاوت اقتصادي ـ اجتماعي هاي ويژگي با مختلف افراد
 انجـام  »برفـي  گلولـه  يا اي زنجيره« گيري نمونه روش از استفاده ها با نمونه به يياب دست

 خـود  كـه  شد مطرح آشنايان از يكي با موضوع نخست موردنظر افراد پيداكردن براي. شد
 امكـان  موردنظر نمونة رضايت جلب از پس و باشد پژوهش هاي نمونه از يكي توانست مي

 و كـرد  پيـدا  ادامـه  نـان چ هـم  زنجيـره  ايـن  و شـد  فـراهم  ديگـر  هـاي  نمونه به دسترسي
هـاي   حجـم نمونـه در پـژوهش    .گرفت صورت  بهمصاح براي الزم اقدامات ترتيب، اين به

ها تا زمـاني كـه    آوري داده كيفي به سطح اشباع تئوريكي وابسته است. در اين روش جمع
ده  از پسحاضر مطالعة  ).1392(استراوس و كربين،  كند ها اشباع شوند ادامه پيدا مي مقوله

سـيزده  تـا  هـا   مصاحبه تر بيشمصاحبه به وضعيت اشباع تئوريكي رسيد، اما براي اطمينان 
شوندگان آشنايي مختصـري بـا ايـن     ها سعي شد كه مصاحبه نفر ادامه يافت. براي مصاحبه

شونده برقـرار شـود    كننده و مصاحبه كار پژوهشي داشته باشند و اعتمادسازي بين مصاحبه
زمـان و مكـان مصـاحبه     عمل آيـد.  بهتا از مشكالت احتمالي در زمان مصاحبه جلوگيري 

ون چـ  هـم هـايي   ها در مكـان  شوندگان متغير بود. مصاحبه وقت و مكان مصاحبه ه بابست هم
 - 45زمان آن نيـز بـين    مدت... انجام شد و  و ،شاپ، خانه، مدرسه باشگاه، آرايشگاه، كافي

  دقيقه بود. 60
) از Creswell, 2007شـده مطـابق بـا ديـدگاه كرسـول (      آوري جمعهاي  براي تحليل داده

اول،  ةمرحلـ و گزينشي استفاده شده اسـت. در   ،دگذاري باز، محورياي ك مرحله سهروش 
پاراگراف انجام شـد تـا مفـاهيم     به جمله يا پاراگراف به جمله صورت بهرونوشتي از مصاحبه 

تر و مرتبط با موضـوع اسـتخراج    دوم، اظهارات و جمالت مهم مرحلةدر  ؛كلي حاصل آيد
هاي  مقولهسازي  پارچه يكسوم،  مرحلةدر  ؛ودبندي و تنظيم ش تا مقوالت اصلي دسته ندشد
هاي پژوهش تـدوين شـدند. بـراي     ترين مضمون بندي و مهم و جمع انجام شدآمده  دست به

) اسـتفاده شـده اسـت.    415: 1392ي به اعتبار پژوهش از روش ارتبـاطي (فليـك،   ياب دست
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شـده بـه برخـي از     تـدوين هـاي   ترين مضـمون  گردآوري و اتمام فرايند تحليل، مهم از پس
 آنـان ها و تطـابق بـا اظهـارات     سقم يافته و شوندگان ارجاع داده شد تا ميزان صحت مصاحبه
و  نـد كردهاي پژوهش با اكثر موارد پژوهش موافقت  يافته ةمطالع از پس. افراد شودارزيابي 

. ندهـاي اوليـه بـازبيني و اصـالح شـد      نهادهايي ارائه دادند كـه تحليـل   براي بهبود كار پيش
  ها حاصل شد. ، معيار اعتمادپذيري و تأييد دادهاساس براين
  

  هاي تحقيق يافته. 5
  شوندگان مصاحبهشناختي  جمعيتمشخصات  .1جدول 

  تعداد  شناختي مشخصات جمعيت

 6  مرد  جنسيت

  7  زن

  سن
  4  سال 29- 25
  5  سال 34- 30

  4  سال و باالتر 35

  سطح تحصيالت

  2  ديپلم
  3  ديپلم فوق

  6  ليسانس
  2  ليسانس فوق

  9  شاغل  وضعيت اشتغال
  4  دار/ دانشجو خانه

  3  سال 9- 5  مدت زندگي مشترك
  10  سال و باالتر 10

  13  جمع كل
 

 4هاي سـني   گروه براساس. بودندنفر زن  7گويان مرد و  نفر از پاسخ 6لحاظ جنسيتي  به
در گـروه   نفـر نيـز   4و  ،سال 34 - 30نفر در گروه سني  5سال،  29 - 25نفر در گروه سني 

 6ديپلم،  نفر فوق 3نفر ديپلم،  2لحاظ سطح تحصيالت  بهسال و باالتر قرار دارند.  35 سني
نفـر   4نفـر شـاغل و    9وضـعيت اشـتغال    ازلحاظليسانس دارند.  نفر فوق 2و  ،نفر ليسانس

 10سال و  9 - 5نفر به مدت  3مدت زندگي مشترك نيز  براساس. بودنددار يا دانشجو  خانه
  گذرد. سال و باالتر از زندگي مشتركشان مي 10نفر به مدت 
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  ها آمده از داده دست بهمقوالت  .2جدول 
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كاهش زمان باهم بودن براي  - 
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 زمينة
  نظري

  بارداري دورة هاي بيماري - 
 و زايمان هايخطر - 

  آن از پس مشكالت
  زنان در اندام  تناسب حفظ - 

هاي  مخاطره
  بارداري براي زنان

مختلفي  خطرهايآن  از پسبارداري و  دورة
تواند مسائل  دارد كه مي دنبال بهبراي مادر 

  وجود آورد. بهمهمي را براي او 
 زمينة
  نظري

  فرزندي قطعي بي - 
  فرزندي موقت بي - 

بالتكليفي در تصميم براي  - 
  فرزندآوري

الگوهاي 
  فرزندآوري

گيري افراد براي داشتن و  انواع تصميم
تأثير عوامل مختلف  تحتنداشتن فرزند كه 
  ار دارد.قر

  داده
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  فردي شدن درمقابلفردگرايي . 6
هاي  هاي فردي كه از پيامدهاي جهاني شدن و ورود ايده ارزش ةزمين تحوالت روزافزون در

هـاي افـراد    هايي در هويت و ديدگاه تا تفاوت است ايراني است سبب شده ةغربي به جامع
سـنتي    دسـتة هـا را در سـه    طور نسـبي ايـن تفـاوت    توان به كه مي اينباوجود. شودمشاهده 
بندي كرد، امـا التقـاط    تقسيمدوم (فردي شدن)  مدرنيتةو  ،اول (فردگرا) مدرنيتةگرا)،  (جمع

راحتي فـرد را در يكـي از ايـن     بهتوان  بررسي است. درواقع، نمي قابلبين اين سه دسته نيز 
و فردي شدن  ،گرايي، فردگرايي موارد بايد از تركيب جمع تر بيشها جاي داد، بلكه در  دسته

در نظـر گرفـت و    يتهخطي براي گذار از سنت به مدرن يتوان فرايند زيرا نمي ،سخن گفت
  ها در ايران را پذيرفت. زمان آن بايد وجود هم

طـور   و فردي شـدن بـه   ،گرايي، فردگرايي حاضر تركيب بين جمع ةمطالع، در حال بااين
 دربـين گرايانـه   الگوهـاي جمـع   ،انتظـار  برخالف ،كه طوري به. ه استديده شد تر مكتوأمان 
 ديگـر  يـك هاي فردگرايانه و فردي شدن بـا   موارد ويژگي تر بيشها يافت نشده و در  نمونه

هاي فردي  هاي سنتي در ايده توان دريافت كه با وجود افول ارزش اند. اگرچه مي تلفيق شده
  نان باقي است.چ همگوهاي كنشي و رفتاري افراد نفوذ و تأثير آن در ال

كننـد   فـردي شـدن معرفـي مـي     ـ هاي فردگرايانه افراد خود را با ويژگي ي كهدر موارد
فردي شدن قرار  درمقابلبا عقايد فردگرايانه است. درواقع، افزايش فردگرايي  تر بيشبرتري 

بينـد.   مانند رقيب خود مي بهو ديگران را  كند ميبه خودش فكر  فقطگيرد كه در آن فرد  مي
  گويد: گويان چنين مي براي مثال، يكي از پاسخ

. اهل مشورت نيستم و از نظر من هر هاز آب بيرون بكش ورهر كس بايد گليم خودش 
كس از ميل دروني كسـي   و هيچ هنود مي ه روكس بهتر از ديگران كاري كه به صالحش

بخواد پـس درنهايـت آدم بايـد خـودش بـراي       ور آگاه نيست. شايد كسي بد ديگري
سـاله، مـرد،   33( هكنـ زندگيش دخالت  توو اجازه نده كسي  هكنگيري  زندگيش تصميم

  ديپلم، شغل آزاد).

شـود.   گويـان ديـده مـي    هاي هويتي ناشي از فردي شـدن نيـز در برخـي پاسـخ     ويژگي
ـ  كه به بازانديشي در مسير زندگي و لزوم تصميم طوري به راي سـاختن آينـده اشـاره    گيري ب
  گويند: گويان چنين مي كنند. دو تن از پاسخ مي

گه؛ هـر كسـي    لويت نيست به نظرم داره دروغ ميواگه كسي بگه برام منافع خودم در ا
دم.  خودم به ديگران هـم اهميـت مـي    بعدازاما من  ،كنه مياول از همه به خودش فكر 
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رفتـار و اعمـال خـودم     تـو دم با ديگران هم مشورت كنم و اگـه الزم شـد    ترجيح مي
  ساله، زن، ليسانس، معلم).27تجديدنظر كنم (
در نظـر   وگيري كنم و هميشه اول از همه خـودم ر  كنم درست تصميم هميشه سعي مي

 بـه منـافع  رو كـس منـافع ديگـران     . هـيچ نطور ها همين آدم ةگيرم و معتقدم كه هم مي
امـا   ،ده لويت قرار مـي ودر ا وده و هر فردي اول از همه خودش ر يح نميخودش ترج

كنـه.   هرحال به ديگران نياز پيدا مـي  بهزندگيش  تونبايد به ديگرانم آسيب زد. هر كسي 
 وكـردن راه درسـت ر   زنـدگي شون و براي بهتـر  مقابل درديگران باشيم نه  دركناربهتره 

  كامپيوتري).  س، شاغل در شركتليسان ساله، مرد، فوق30انتخاب كنيم (

 دربـين دوم)  ةويژگـي اصـلي مدرنيتـ    منزلـة  درمجموع، خصوصيات فـردي شـدن (بـه   
ويژگي  منزلة به(را شوندگان ورود يافته است و تاحدي عموميت و رواج فردگرايي  مصاحبه
توجـه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه اگرچـه          حال باايناول) داراست.  مدرنيتةاصلي 
شود، اما ديدگاه كلـي   شوندگان اين پژوهش ديده مي مصاحبه دربينهاي فردي شدن  ويژگي

شـده يـا    فرديشده در پژوهش حاضر تفكر فردگرايانه و سنتي و  انتخابهاي  درميان نمونه
  دوم است. مدرنيتةو  ،اول مدرنيتةتعبير بهتر تلفيقي از سنت،  به
  
  هويت والديني. 7

 و با وجود تغييرات ارزشي در سطح جامعه هنوز هم بسياري از افراد هويت خويش را به پدر
بـا  آنان گيرند. درواقع،  كمال و تحقق خويش در نظر مي معناي بهو آن را زنند  ميمادري پيوند 

اي كه  دانند؛ مسئله اما داشتن فرزند را در تكامل هويتي خويش مؤثر مي ،كه فرزندي ندارند اين
شوندگان از الگوهاي  كه مصاحبه اينايران قرار دارد. باوجودجامعة هاي سنتي  تأثير ارزش تحت

هاي  نمونه تر بيششده متأثرند.  هاي نهادينه نان از كليشهچ هممدرن و فردمحور برخوردارند، اما 
انـد آن را خوشـايند و مطلـوب     مادر شدن را تجربه نكـرده  كه اينزنان با  پژوهش و خصوصاً

  . براي نمونه:داردشدن نقص  و حتي معتقدند يك زن بدون مادردانند  مي
البتـه   ،گيره. به نظرم زني كه بچه نياورده هنوز كامـل نيسـت   زن با مادر شدن شكل مي

سـاله، زن،  32دونـم (  نمـي  تونم مطمئن اينو بگم چون هنوز حس مـادر شـدن رو   نمي
  دار). ديپلم، خانه فوق

كنم مادر شدن  اما احساس مي ،هنوز مادر شدن رو تجربه نكردم كه بگم چه حسي داره
ه. يدار شم خيلي حرف عجيب خوام بچه كنه. به نظرم اگه كسي بگه هرگز نمي ترم مي كامل
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خواد ادامه پيدا  دلم نمي اما اين تا هميشه ،دار شدنمون خيلي عقب بيفته شايد زمان بچه
  ساله، زن، ليسانس، معلم). 27( ... كنه

داننـد و   شوندگان زن مادر شدن را براي خود و ساختن هويت خويش مهم مي مصاحبه
و از آن به نيكـي يـاد    ندفرزندي ندارند، اما داشتن فرزند را براي خود متصور كه اينباوجود

گويان داشتن فرزند را مهم تلقي نكرده و يا به  پاسخ تر بيشمردان  دربينكه  يدرحالكنند.  مي
ندرت خود را با مفهوم پدري تعريف  بهشوندگان مرد  مصاحبهطور كلي،  . بهاند تفاوت آن بي

  كنند. بخش استفاده مي هويت يمعيار منزلة بهو از آن 
  
  آزادي انتخاب: داشتن يا نداشتن فرزند. 8

گيـري   ها برداشت شده است ضـرورت تصـميم   احبهترين نكاتي كه از مص يكي از برجسته
شخصي زن و شوهر براي داشتن يا نداشتن فرزند است. برخالف برداشـت عمـومي كـه    

ازدواج بايد منتظر تولـد فرزنـد بـود،     از پساند و  ازدواج و فرزندآوري دو روي يك سكه
شوهر است. حـال   زن وبر عهدة دانند كه  مي يگويان اين امر را تصميم و انتخاب اكثر پاسخ

  گويد: باره مي گويان دراين تواند داشتن يا نداشتن فرزند باشد. يكي از پاسخ اين تصميم مي
بينم. درضمن اين قضيه دسـت خودمـه    مون نمي فعالً نيازي واسه وجود بچه تو زندگي

شيم. بـه   دار مي گم و اگه الزم دونستيم، بچه هر وقت دوست داشته باشم به همسرم مي
اي  ياد. نبود بچه بين منو همسـرم هـيچ فاصـله     حساب نمي بهنداشتن بچه مشكل نظرم 

ـ    معروف كه مي ةبه اين جمل ايجاد نكرده، من اصالً زنـدگي رو محكـم    ةگـن بچـه پاي
  ليسانس، كارمند). ساله، مرد، فوق30كنه اعتقاد ندارم ( مي

ــي  ــنشويژگ ــر در ك ــ  تغيي ــردي در زمين ــاي ف ــه ةه ــدآوري در الب ــالت  فرزن الي جم
و  اند داشتن فرزند را امري حتمي و طبيعي تلقي نكرده نانآشود.  شوندگان يافت مي مصاحبه

گويـان   ، پاسخديگر عبارت بهنگرند.  هاي زندگي مي ساير انتخاب دركنارانتخابي   ةمثاب بهبه آن 
شـدن در   مـادر  و نـد پـدر  داننـد و معتقد  داشتن فرزند را هدف اصلي زندگي زناشويي نمي

  گيري هويتشان حتمي و ضروري نيست. براي نمونه: شكل
بينم و به نظرم زن بايد مستقل باشه و وابستگي  ضروري نمي وتوي زندگيم مادر شدن ر

سـاله، زن،  29زنـدگيم ايجـاد بشـه (    تـو دوست ندارم. دوست نـدارم محـدوديتي    ور
  دار). ديپلم، خانه فوق
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اي به پـدر شـدن    ر شم. از زمان مجرد بودن هم هرگز عالقهدا خوام بچه هرگز نمي
عقيده است و ما هيچ اختالفي سر اين قضيه توي زندگي  نداشتم. همسرم هم با من هم

  ليسانس، مهندس ساختمان). ساله، مرد، فوق39مشتركمون نداريم (
  

  فرزندي بيعلل  منزلة ها به ناامني. 9
فرزنـدي   انتخاب بيعلل دهد كه  نشان مي شده جامانهاي  كدگذاري و بررسي دقيق مصاحبه

ــخ ــب پاس ــاطر  ازجان ــه مخ ــان ب ــي  اتگوي ــوط م ــي مرب ــدگي   و تغييرات ــه در زن ــود ك ش
فرعـي  مايـة   درونتـوان در پـنج    را مـي علـل  اقتصادي افراد رخ داده است. اين   ـ  اجتماعي
 هـاي اجتمـاعي فرزنـد بـراي والـدين،      مـادري، محـدوديت   و هـاي بـاالي پـدر    مسئوليت
و  ،هـاي اقتصـادي داشـتن فرزنـد     هاي زناشـويي فرزنـد بـراي والـدين، هزينـه      محدوديت
  بندي كرد. هاي بارداري براي زنان دسته مخاطره

  
  مادري و هاي باالي پدر مسئوليت 1.9

اسـت  لي علترين  عهده دارند يكي از مهم وظايف سنگيني كه والدين درقبال فرزند خود بر
هـاي   داند داشـتن فرزنـد بـا سـختي     دارد. فردي كه مي شدن بازمي مادر و كه افراد را از پدر

بينـد تـرجيح    كـردن نيازهـاي او مـي    برآوردهاست و توانايي خود را خارج از  راه همزيادي 
خوبي در مثـال زيـر    بهمادري  و دهد فرزندي نداشته باشد. نگراني از ناتواني در امر پدر مي

  است: شدني مشاهده
بيـنم. خـواب و    دار نشم. بچه رو دردسر مـي  تمايل دارم هرگز بچهبه همسرم گفتم كه 

سـاله، زن،  29( ترسـم  پـذيري و مـادر شـدن مـي     ره. از مسئوليت آسايش آدم از بين مي
  .دار) ديپلم، خانه فوق

كنند توانايي  زماني كه درك مي نانآشود تا  مي باعثارزشي كه فرزند براي والدين دارد 
فرزندي را انتخـاب كننـد.    و بي بگيرنداي  ا ندارند تصميم معقوالنهمراقبت و داشتن فرزند ر

شود كه به نفع خود بچه اسـت. وقتـي امكـان     مي راه همفرزند با تصميمي  به درواقع، عشق
از داشتن فرزند است. براي  تر بيشمناسب براي تولد فرزند نباشد، ترجيح بر نداشتن فرزند 

  گويد: گويان مي نمونه يكي از پاسخ
ي بچه نداريم. دوست نـدارم بچـه رو بيـاريم ولـي نتـونيم ازش      دار نگهما زماني واسه 

ديم  مراقبت كنيم و بسپاريمش به ديگران. با اين اوضاع هم من و هم همسرم ترجيح مي
  ليسانس، مهندس ساختمان). ساله، مرد، فوق39دار نشيم ( بچه
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  هاي اجتماعي فرزند براي والدين محدوديت 2.9
هـاي   شود اولويت دادن به فعاليـت  منجر ميفرزندي  يكي ديگر از عواملي كه به انتخاب بي

در مقايسـه  تحصيل  ةادامحفظ شغل يا  تر بيشاجتماعي مثل شغل و تحصيل است. اهميت 
  است. شدني ها مشاهده شوندگان از نكاتي است كه در اكثر نمونه مصاحبهفرزند براي  با

 درمقابـل ي تـر  بيشكه مسئوليت  يابد  ي ميتر بيشنمود  زنان دربيناين مسئله خصوصاً 
فرزند دارند. درواقع، زنان از بين تحصيل يا شغل و فرزند بايد يكي را انتخاب كنند، چراكه 

زنان بـه   مواقعخواهد بود و در اين  راه همزمان با مشكالت زيادي  طور هم داشتن هر دو به
گويـان ايـن وضـعيت را چنـين      ال، يكـي از پاسـخ  كننـد. بـراي مثـ    نداشتن فرزند فكر مـي 

  كند:  مي  بازگو
من خيلي به درس عالقـه داشـتم. چـون زود ازدواج كـردم ازدواج و دانشـجو شـدنم       

 دركنـار زمان شد. كارداني بعدش كارشناسي كه قصد دارم حتماً ارشد هـم بخـونم.    هم
دار  تـونم بـه بچـه    نمـي  رفتم. با اين شرايطي كه دارم اصالً درس كالس خياطي هم مي

  ساله، زن، ليسانس، معلم).27( شدن فكر كنم، موقعيتش رو نداشتم و ندارم

كنـد كـه    را مجاب مـي  نانويژه زنان در شرايط كنوني آ اهميت تحصيل براي مردان و به
داشتن تمهيداتي در اين زمينه بينديشند تا بتوانند به هدف خود دست يابند. در چنين حالتي، 

هاي فراوان در مسير تحصيل خواهد بـود.   سختيراه با  همناكامي يا  ةمنزل بهآنان فرزند براي 
است. براي نمونه،  نانآكردن اهداف تحصيلي  دنبالبنابراين، نداشتن فرزند بهترين راه براي 

  گويد: موقعيت تحصيلي خود و همسرش چنين مي دربارةگويان  يكي از پاسخ
دومـون   دانشجو بوديم. از همون روز اول تصميم هـر موقع ازدواج منو و خانم هر دو 

دار نشدن يكي بود. هر دومون قصد ادامـه تحصـيل داشـتيم. يـه جـورايي از       واسه بچه
خونيم. حتي االن هم همسرم دانشـجوي   همون اول ازدواجمون تا االن داريم درس مي

ذكر شد و نصف هفته رو تهران هستش. سر عقد هم شرطش كه تو عقدنامه هم  هدكتري
  ليسانس، شاغل در شركت كامپيوتري). ساله، مرد، فوق30تحصيل بود ( ةادام

د داشتن فرزند مشكل نده بسياري نشان مي ةشد انجامها و مطالعات  ، پژوهشاين بر عالوه
مادر  در نقشهايي كه فرزند براي يك زن  زنان است. تناقض دربينبزرگي براي حفظ شغل 

ناپـذير   كنـد اجتنـاب   بوط به مادري و شاغل بودن ايجاد مـي و يك زن شاغل در وظايف مر
امـروزي   ةجامعـ گيري هويت مستقل يـك زن در   بين، داشتن شغل براي شكل است. دراين
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تواند بـه   رو است كه مي ههايي روب مهمي است و حفظ آن با داشتن فرزند با دشواري مسئلة
 تلـ عگويان  ر شود. يكي از پاسخداشتن فرزند منج درمقابلدهي به شغل  انتخاب و اولويت

  كند: گونه بيان مي فرزندي خود را اين بي
افـتم. مـن    كنه و از كارم عقب مـي  كارم خلل ايجاد مي توبا شغلي كه من دارم بارداري 

  ساله، ليسانس، مربي ورزش).30كارمو دوس دارم و از نظر مالي هم بهش نياز دارم (
  

  والدين هاي زناشويي فرزند براي محدوديت 3.9
فرزندي نقشي است كـه بچـه در روابـط     شوندگان براي تصميم به بي مصاحبهل علاز ديگر 

و  تـر  بـيش ت يكند. اگرچه در ديدگاه عمومي فرزند باعـث صـميم   زناشويي زوجين ايفا مي
يافتن اختالفات زناشـويي بـا ورود    پايانشود و حتي گاهي از  هم مي  مادر به و نزديكي پدر

ي دارد. تـر  كـم شود، اما در واقعيت چنين چيـزي نمـود    فرزند به زندگي نيز سخن گفته مي
مـادري ازجانـب    و توازن بـين روابـط زناشـويي و پـدر     نبودترين مسئله در اين زمينه  مهم

را مـانعي بـراي   دارد كـه بچـه    راه هم بهمردان  را دري تر بيشوالدين است. اين امر نگراني 
گويان اين نگرانـي را   دانند. براي نمونه، يكي از پاسخ شدن ازجانب همسر خويش مي  ديده

  كند: گونه نقل مي از زبان همسرش اين
كنيم. اون خيلي  نياز بچه رو حس نمي دار شدن نداريم. اصالً منو شوهرم تمايلي به بچه

شه و دركل بچـه رو   بهش كم ميدار شيم من عالقم نسبت  گه اگه بچه عاشق منه و مي
  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق32وجود بچه رو قبول نداره ( بينه. اصالً يه مانع مي

و  داننـد  مـي ، بسياري از زوجين وجود عشق و عالقـه بـين خـود را كـافي     اين بر عالوه
و توجه  بينند. درواقع، آنان تمايلي به كاهش عشق و عالقه ضرورتي براي داشتن فرزند نمي

تـرين اصـل را در    درصورت ورود بچه به زندگي خويش ندارنـد و مهـم   ديگر يكخود به 
زمـان كـافي    يـا حـذف  چراكه داشتن فرزند با كاهش  ،دانند مي ديگر يكگذراندن اوقات با 

آل  گويـان اهميـت زنـدگي ايـده     خورد. براي نمونه، يكي از پاسخ هم بودن پيوند مي براي با
  كند: ميان بيچنين  نبدون فرزند را اي

دار شـدن   من با همسرم زندگي خيلي خوب و گرمي دارم و هـيچ نيـازي واسـه بچـه    
آل زن و مرد بايد عاشق  آوردن نيست. توي يه زندگي ايده بچهبينم. ازدواج كه فقط  نمي

مـون خيلـي آرومـه و     . زنـدگي هم لذت ببرن. بچه مهم نيست هم باشن و از زندگي با
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دم نبود بچه  كنم و اجازه نمي تالشم رو مي ةهمحال بودن همسرم  واسه راحتي و خوش
  ساله، مرد، ديپلم، شغل آزاد).33( بختيم هم خيلي خوش بينمون فاصله بندازه. ما با

  
  هاي باالي داشتن فرزند هزينه 4.9

عللي شود از ديگر  داشتن فرزند بر والدين تحميل مي با كه مالي هاي هزينه و اقتصادي مسائل
ممكـن اسـت    كـه  ايناند. بـاوجود  اشاره كرده به آن گويان براي نداشتن فرزند است كه پاسخ

ترين مسـئله   مادري مهم و هاي پدر ديگر مسئوليت در مقايسه باهاي مالي داشتن فرزند  هزينه
اهميت بااليي  امكانات مادي براي فرزند نيز كردن  فراهمدر داشتن يا نداشتن فرزند نباشد، اما 

هـاي   گويـان هزينـه   گيري افراد مـؤثر اسـت. بـراي نمونـه يكـي از پاسـخ       و در تصميم ددار
  جنين كرده است:  فرزندآوري را مهم تلقي كرده و حتي براي جلوگيري از تولد فرزند سقط

لويت نيست اول بايد شرايط مناسب زندگي فـراهم بشـه.   وبه نظرم بچه تو زندگي در ا
نشـينيم و از خودمـون يـه خونـه      مشترك هنوز اجاره چندين سال زندگي بعدازاالن ما 

شـه بـا وجـود بچـه      چيز فراهم بشه، وگرنه نمي همهبايد  نداريم. بچه خرج داره. واقعاً
زندگي رو جلو برد. حتي سال اول ازدواجمون ناخواسته باردار شدم با توافق خـودم و  

  .ساله، زن، ليسانس، مربي ورزش)30شوهرم سقط كردم (

والـدين   پـيش روي مـالي مطلـوب    اوضـاع موانعي كه فرزند در رسـيدن بـه   نين، چ هم
هـاي داشـتن فرزنـد تـا      شـود. هزينـه   شوندگان يافت مي هاي مصاحبه نيز در گفته گذارد مي

هـاي   شـود هزينـه   هر ساله بر ميزان آن افزوده مي كه اين بر عالوهو  استدار  سال ادامه ساليان
 ،توانـد تصـميم بـه نداشـتن فرزنـد را      اهد داشت كـه مـي  اي را نيز درپي خو نشده بيني پيش

تقويت كند. براي نمونه،  ،چندان مطلوب اقتصادي در جامعه نامشخص و نه اوضاع به باتوجه
  گويد: باره مي دراينگويان  يكي از پاسخ
 كـه  مدنظرمه اهدافي سري يه زندگي تو نداريم، مناسبي خيلي اقتصادي شرايط هنوز ما

 اهـدافم  به دسترسي بچه حضور درواقع. هستش اهداف اون به رسيدن مانع بچه وجود
 ندارم. خونه خودم از هنوز من. بشه جوري اين كه خواد نمي دلم من كنه و مي دورتر رو

خـوام   نكـنم. مـي   فكـر  شـدن  دار بچه به اصالً نخريدم خونه كه زماني تا دم مي ترجيح
ترين  و كاملياد بزندگيم به يه سطح مالي خوب برسه تا نه به من و نه به خانوادم فشار 

دار شـدن تصـميم بگيـريم. واسـه      بچه دربارةتونيم  امكانات رو داشته باشم. بعدش مي
  آزاد). شغل مرد، ليسانس، ساله،29... ( دار شدن زوده فعالً بچه
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  ي زنانهاي بارداري برا مخاطره 5.9
كننـد   فرزندي خـود مطـرح مـي    براي بي شونده زنان مصاحبه ويژه بهكه لي عليكي ديگر از 

را تهديـد   نـان آزايمان  از پسبارداري يا  دورةيا پيامدهايي است كه ممكن است در  خطرها
 ازجملـه زايمـان   از پـس و مشـكالت   ،زايمـان  خطرهـاي بـارداري،   دورةهاي  كند. بيماري

ورود  به باتوجه ،اهميت مديريت بدنبا نين، چ هماند.  اشاره كرده ها كه زنان به آن اند مواردي
بـه  انـدام زنـان تلقـي و      فرزند مانعي براي داشتن يا حفظ تناسب ،هاي زندگي جديد سبك
اهميـت مـديريت بـدن     دربـارة گويـان   شود. براي نمونه، يكي از پاسخ مي منجرفرزندي  بي

  گويد: خويش مي
هيكلـي خـودم    دم و بـراي خـوش   اي به بچه ندارم. خيلي به بدنم اهميت مي من عالقه

زنـه و امكـان    هـم مـي    دنياآوردن بچه مسلماً فرم مناسب بدنم رو به بهزحمت كشيدم. 
  دار). خانه ديپلم، زن، فوق ساله،29شه ( برگشت به حالت قبلي هم برام سخت مي

كشه تا بتونم بدنم را به فرم  و طول مي شه خوردن تناسب اندامم مي هم بهبارداري باعث 
  .زن، ليسانس، شاغل)ساله، 30نم (وقبلي برگرد

  
  اي نامعلوم يا آينده ،فرزندي: موقت، دائمي بي .10

زن و شوهر تا  ،كه طوري به ،تواند موقت يا دائمي باشد افراد مي دربينفرزندي  تصميم به بي
گذشت چند سال  از پسو يا  ندنياوردنيا  بهطور قطعي فرزندي را  باروري خود به ةدورپايان 

اسـت   شدني سومي نيز در اين پژوهش مشاهده ةدست اين بر عالوهاقدام به فرزندآوري كنند. 
قطعيت قرار دارند و تصميم مشخصي براي داشتن يا نداشـتن   نبودكه در وضعيت بينابين و 

  اند. فرزند نگرفته
فرزندي دائمي و قطعي اعتقاد داشـته و مسـير زنـدگي     شوندگان به بي از مصاحبهبرخي 

اند. اين افـراد فرزنـد را مـانعي بـراي زنـدگي و       خويش را بدون داشتن فرزند ترسيم كرده
انــد. بــراي نمونــه، يكــي از  فرزنــدي گذاشــته اهــداف خــود دانســته و تــرجيح را بــر بــي

  گويد:  مي  گويان پاسخ
كردنم شرط  ازدواجكردن هم دودل بودم چه برسه به بچه. من قبل از  ازدواجحتي واسه 

تـونم بگـم كـه اگـه قبـول       دار نشدن رو با همسرم مطرح كردم؛ اونم پذيرفت. مي بچه
دار شـدن نـدارم.    كردم. چون من واقعاً تصميمي واسه بچه كرد باهاش ازدواج نمي نمي
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سـاله، مـرد،   39ين اتفاقي وجـود نـداره (  چ همكه امكان  هشرايط زندگي و كاريم طوري
  ليسانس، مهندس ساختمان). فوق

و تصميم بـه   دانند ميفرزندي خود را موقتي  گويان وضعيت بي ، برخي از پاسخدرمقابل
مختلـف  ل علـ ، داشـتن فرزنـد را بـه    ديگر عبارت بهداشتن فرزند در چند سال آينده دارند. 

گويان  ندازي دائمي نخواهد بود. براي نمونه، يكي از پاسخخيرا أاند، اما اين ت تأخير انداخته به
  كند: به اين مسئله اشاره مي

ايران رو بگرديم و خوش بگذرونيم  ةقصد داريم دو نفري بريم هم من و همسرم فعالً
شه خودمونو واسه يـه تحـول    نواخت و ساكن مي و وقتي حس كرديم زندگي داره يك
مـون باشـه    حضور يك آدم كوچولـو تـوي زنـدگي    تازه و عجيب آماده كنيم كه همون

  دار). ساله، زن، ليسانس، خانه28(

سـر   بـه قطعيـت   بـدون ت بالتكليفـي و  درحالشوندگان نيز  ديگري از مصاحبه دستةاما 
و ايـن مسـئله را بـه     انـد  و تصميم مشخصي براي داشتن و يا نداشتن فرزند نگرفته برند مي

تواند در آينـده   دازي و سركوب تمايل به داشتن فرزند ميكنند. اين تأخيران آينده موكول مي
هاي آينده  فرزندي دائمي شود و يا با فرزندآوري در سال و تبديل به بي باشد استمرار داشته

فرزنـدي   تصـميم بـه بـي    دربـارة گويان  فرزندي موقتي باشد. براي نمونه، دو نفر از پاسخ بي
  گويند: چنين مي

نـاك   دار نشم. گاهي اوقات اين قضيه برام ترس ه تا كي بچهكنم ك گاهي اوقات فكر مي
دار بشم فقـط يكـي ميـارم     اما اگه بچه ،گيرم دونم در آينده چه تصميمي مي شه. نمي مي

  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق29(

دونم كه چي  اما نمي ،دار بشيم خوايم بچه حاضر نمي درحالره باال  كه سنم داره مي با اين
  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق32( مياد. كسي از آينده خبر ندارهپيش 

  
  گيري نتيجه. 11

و كاهش تمايل به  و خودخواسته فرزندي ارادي بي مسئلةدر اين پژوهش سعي شده است تا 
. تـأخير در  شـود اخيـر بررسـي    ةيكي از تغييرات اجتمـاعي چنـد دهـ    منزلة  داشتن فرزند به

افزايش  و مانند افزايش طالق، تأخير در سن ازدواج، بهرزندي ارادي ف فرزندآوري و حتي بي
 ةداده در زمين رخهاي تحوالت  از نشانه ،باليني هم ةمانند پديد ،روابط جنسي خارج از ازدواج
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هـاي   ها و انديشـه  تواند ناشي از تغيير در ايده هاي اخير است كه مي روابط خانوادگي در دهه
  باشد.  اجتماعيمندكنندة  ساختزندگي خويش و كاهش نفوذ الگوهاي  ةشخصي افراد دربار

گونـه خالصـه كـرد:     توان ايـن  فرزندان ارادي را مي عميق با بي ةترين نتايج مصاحب مهم
دهـد كـه    نشان مـي  شان خصوصيات هويتي و شخصيتي ةگويان دربار تحليل اظهارات پاسخ

بـه الگوهـاي    تر بيش نانآد و نچنداني ندار گرايانه جايگاه الگوهاي سنتي و جمع نانآ دربين
كـه زنـدگي    انـد  مخـالف ايـن مسـئله    بـا  فردگرايانه يا فردي شدن گرايش دارند. اين افراد

و  يباشـد، بلكـه داشـتن يـا نداشـتن فرزنـد را انتخـاب        راه همزناشويي بايد با داشتن فرزند 
از مردان هويت خـود   تر بيشن ، زناحال باايندانند.  گيري براي آن را امري طبيعي مي تصميم

چراكه هويت زنانه را بـه   ،دارندتمايل به مادر شدن  نانآو اكثر  دهند ميرا به مادري نسبت 
خـود را بـا پـدر    نـان  آاست و  تر كمكه اين تمايل در مردان  يدرحال ؛دانند مادري مرتبط مي
دارنـد  تمايل فرزندي  از زنان به بي تر بيشتحقيق كه مردان  ةيافتكنند. اين  شدن تعريف نمي
 ديگرانو گراهام و  ،)Park and College, 2005)، پارك و كالج (Gore, 2007با پژوهش گور (

)Graham et al., 2011 .بـراي   را خـود ل علـ تـرين   فرزنـدان ارادي مهـم   بـي  ) مطابقـت دارد
هـاي اجتمـاعي    محدوديتمادري،  و هاي باالي پدر به فرزندآوري مسئوليت نداشتن  تمايل

هاي اقتصادي داشتن  هاي زناشويي فرزند براي والدين، هزينه فرزند براي والدين، محدوديت
تـأثير شـغل و    دربـارة هـاي تحقيـق    اند. يافته كردهان بيبارداري  دورةهاي  و مخاطره ،فرزند

 ,Jacobson and Heatonهيتـون (  و تحصيالت (خصوصاً براي زنان) با پـژوهش ياكوبسـن  

 Miranti( ديگرانميرانتي و  )،Boddington and Didham, 2009( ديدهام و )، بادينگتون2010

et al., 2009(، پالس و وارن و )Waren and Pals, 2013نين، مسئوليت و چ همد. ن) مطابقت دار
زوجين درصورت نداشتن فرزند نيز با پـژوهش هـاروي    تر بيشو آزادي عمل  تر كم ةهزين

)Harvey, 2008.مطابقت دارد (  
طيـف   براسـاس فرزندآوري درميان افرادي كه توانايي بـاروري دارنـد    مسئلةاگر به 

توان از سه گـروه سـخن گفـت.     هاي مدرن نگريسته شود، مي ارزش ـ هاي سنتي ارزش
يكـي از اهـداف تشـكيل     ند وبند هاي سنتي پاي كه هنوز به ارزش اند گروه اول، افرادي
هـاي   دانند و اقدام به فرزندآوري خواهند كرد. اگرچـه ارزش  وري ميخانواده را فرزندآ

خـود در جامعـه   گسـترة  و با شتاب زيـادي بـر    اند ي در جامعه يافتهتر بيشمدرن نفوذ 
نان جايگـاه خـود را در زنـدگي فـردي حفـظ      چ همهاي سنتي نيز  د، اما ارزشنافزاي مي

 انـد  گروه دوم، افرادي؛ مؤثر استآنان يد اين مسئله در رفتار و عقا ،كه طوري به ،اند كرده
هاي هر دو  و از ارزشدارند هاي مدرن قرار  هاي سنتي و ارزش طيف ارزشميانة كه در 
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هاي مـدرن   ارزش براساسنهند، اما  جامعه برخوردارند. اين افراد فرزندآوري را ارج مي
البتـه ايـن تأخيرانـدازي    ، اندازنـد  تعويـق مـي   بهي به اهداف خود آن را ياب دستو براي 

كننـد و يـا بـه    اقـدام  دار شدن  چند سال به بچه از پسو باشد موقتي  صورت بهتواند  مي
طور  خويش را بهجامعة هاي سنتي و فرهنگ  فرزندي دائمي بينجامد. اين افراد ارزش بي

 هـاي جديـدي قـرار    تا بتوانند در موقعيتكنند  ميكنند، بلكه آن را تعديل  كامل رد نمي
ي براي انتخاب داشته باشـند. تصـميم بـه نداشـتن فرزنـد      تر بيشهاي  و فرصتبگيرند 

است تا فرد بـراي رسـيدن بـه    دردسترس هاي   دهي به انتخاب راهي جديد براي اولويت
گـروه  ؛ يا كنـار بگـذارد  بيندازد تعويق  بهاهداف موردنظر خود برخي از اهداف ديگر را 

كننـد.   آن عمـل مـي   براساسو  اند رن را كامالً پذيرفتههاي مد كه ارزش اند سوم، افرادي
يكي درحكم  نيز و فرزندآوريندارند هاي سنتي جايگاه چنداني  اين گروه ارزش دربين

فرزنـدان ارادي   توان بي از اهداف تشكيل خانواده اهميت چنداني ندارد. اين گروه را مي
  فرزند خواهند بود. طور دائمي بي ناميد كه به

هـاي ممكـن    هاي فردي از ميان انبوه انتخـاب  جا محدوديت انتخاب اسي در ايناس ةنكت
مناسب براي شكوفايي اسـتعدادها و آرزوهـاي فـردي     يفرصت است. اگرچه آزادي انتخاب

خود فرد  ةعهددارد كه بر  دنبال به را نيز يتر بيشرود، اما امكان اشتباه و شكست  شمار مي به
نگرند تا بهترين انتخاب  خواهد بود. بنابراين، افراد بسيار محتاطانه و بازانديشانه به مسائل مي

گذشته  برخالففرزندآوري نيز بروز كرده است.  زمينةممكن را داشته باشند. اين مسئله در 
و داشتن  بود و ازدواج پذير بيني هاي سنتي فرزندآوري براي يك خانواده پيش كه در خانواده

گيري  دادند، امروزه داشتن يا نداشتن فرزند با تصميم فرزند دو روي يك سكه را تشكيل مي
هاي ديگر زندگي است. براي داشتن فرزند بايـد   است و فرزندآوري جزئي از تصميم راه هم

شرايطي فراهم باشد تا زوجين تصميم به فرزندآوري بگيرند. اگـر ايـن شـرايط و آمـادگي     
 اين كه درصورتيو  شود ميتعويق انداخته  بهدي يا رواني فراهم نشود، فرزندآوري ما ازلحاظ
  .دبوطور دائمي خواهد  گاه فرا نرسد، اين تأخيراندازي به هيچ آمادگي
دار نشـوند   بـاروري بچـه   دورةگيرنـد تـا پايـان     ايراني افرادي كه تصميم مـي  ةجامعدر 

ي در جامعـه  تـر  كـم هاي ديگر خانواده فراواني  گروه در مقايسه بافرزندان ارادي) هنوز  (بي
فرزندآوري است، امـا تغييراتـي    زمينةنان الگوي غالب و رايج در چ همدارند. داشتن فرزند 

براي زوجين كاسته شـده و گـرايش    اناست. از تعداد فرزند شدني نيز در اين زمينه مشاهده
فرزندي موقت كه بـه آن   نين، بيچ همفرزندي افزايش يافته است.  فرزندي و حتي تك به كم

و زوجين براي چنـد   است گيري داشته شود افزايش چشم تأخير در فرزندآوري نيز گفته مي
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فرزنـدي را درپـي    اندازند كه معموالً تـك  تعويق مي مختلف بهل علسال داشتن فرزند را به 
ت. اگرچه ايـن گـروه   رشد اس درحالگروه اقليت منزلة  بهدائمي  انفرزند بيدارد. درنهايت، 

هـاي   رسـد در سـال   نظر مـي  به فعليروند  به باتوجهحاضر چندان گسترده نيست، اما  درحال
فرزنـدي   تـوان بـي   داده مـي  رختغييـرات   به باتوجهتري خواهد داشت و  آينده رشد ملموس

  جديد درميان اشكال خانواده دانست. يدائمي را الگوي
دائـم،   صـورت  بـه موقـت و چـه    صورت بهد، چه ، تصميم براي نداشتن فرزنحال بااين

عالقه به فرزنـد هـم    نوعيتوان  به فرزند نيست، بلكه اين تصميم را مي گيعالق بيمعناي  به
دنيا  بهداند، فرزندي  شدن نمي مادر و نظر گرفت. درواقع، زماني كه فرد خود را اليق پدر در

كـردن   فـراهم ، تالش براي ديگر عبارت بهآورد تا او را با مشكالت متعددي مواجه كند.  نمي
مختلـف  ل علـ دهد. حتي كساني كه بـه   شرايط مطلوب براي فرزند عالقه به او را نشان مي

 دربـين بلكـه   ،شوند هم از بچـه متنفـر نيسـتند    دار نمي و ... بچه ،شغلي، تحصيلي، شخصي
ي را انتخاب اميال و آرزوهاي خويش چيزي غير از فرزندآور به باتوجههاي مختلف  انتخاب

كننـد. ايـن    كنند و ميل به داشتن فرزند را براي رسيدن بـه اهـداف ديگـر سـركوب مـي      مي
پايين بـودن ارزش فرزنـد نيسـت. لـزوم      معناي بههاي مختلف  گيري از بين انتخاب تصميم
گيـري   اي است كه در تقابل تصميم هاي مختلف مسئله دهي به گزينه گيري و اولويت تصميم

  عشق به بچه حائز اهميت است. بابراي نداشتن فرزند 
 Beck and Beck-Gernsheim, 1995, Beck and( ــ گرنشـايم   بكگاه بك و دمطابق با دي

Beck-Gernsheim, 2002هاي گريز از مخاطره  يكي از راه آوريافراد به فرزند نداشتن ) تمايل
 مثابـة  فرزندي را به بي مواردهاي پژوهش حاضر نيز در بسياري  در دنياي كنوني است. يافته
متفاوت دارند. گروهي از  ديدگاهدو  آوريفرزند دربارةدهد. افراد  گريز از مخاطره نشان مي

شخصي  ةعرصي به اهداف و اميال خود در ياب دستمانعي براي  فرزندان داشتن فرزند را بي
و ...)  ،گروهي ديگر توانايي پايين (رواني، شخصيتي، مالي ،كه يدرحال ،دانند يا اجتماعي مي

  كنند. فرزندي ذكر مي بر بي علتيبراي داشتن فرزند را خود 
  
 نامه كتاب
 فرزنـد  تولد تا ازدواج زمان از زنان فرزندآوري تأخير در بر ثرؤم عوامل بررسي« .)1392( زينب آزادي،

 ارشـد،  كارشناسـي  ةنامـ  پايان ،»1391 سال در ايالم شهرستان ةسال35 - 15 زنان موردي ةمطالع اول؛
 .تهران دانشگاه اجتماعي، علوم ةدانشكد
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 ةنامـ  پايـان  ،»بـاروري  الگـوي  و سـطح  بـر  زنـدگي  سـبك  تأثير بررسي« .)1391( صادق منش، احمدي
 .تهران طباطبايي، عالمه دانشگاه اجتماعي، علوم ةدانشكد ،ارشد       كارشناسي

، اي ينـه زم ةنظريـ  توليـد  مراحل و فنون: كيفي پژوهش مباني .)1392جوليت كربين ( و استراوس، اَنسلم
 ابراهيم افشار، تهران: نشر ني. ةترجم

 در زن ،»كيفـي  ةمطالع يك در شاغل زنان فرزندآوري هاي چالش« .)1393( ديگرانو  محمد اسحاقي،
 .1 ش ،دوازدهم ةدور ،سياست و توسعه

 زنـان  در فرزندآوري در تأخير علل ةنام پرسش سنجي روان و طراحي« .)1393( سميرا گندواني، بهبودي
 .تهران مدرس، تربيت دانشگاه پزشكي، علوم ةدانشكد تخصصي، دكتراي ةرسال ،»زا نخست

 و رفتـار  بـر  آن تـأثير  و اي انديشـه  تغييـرات « .)1388( شـوازي  عباسـي  محمـدجالل  و حاتم حسيني،
 .2 ش ،هفتم ةدور ،زنان پژوهش ،»تُرك و كُرد زنان باروري هاي آل ايده

 ةنامـ فصـل ، »زندگي با ناباروري: يك بررسي پديدارشناسي ةتجرب« .)1388( ديگرانو  خداكرمي، ناهيد
 .4 دهم، ش ةدور، يو نابارور يبارور

 و ميرزايـي  خليـل  ةترجمـ ، مـدرن  شناسيجامعه ةنظري .)1393گودمن (. جي داگالس و جورج ،ريتزر
 شناسان. زاده، تهران: جامعه لطفي عباس

 شناسـي جمعيـت  انجمن ،»ايران جمعيتي گذار جريان در خانواده تغيير و تداوم« .)1385( حسن سرايي،
 .2 ش ،ايران

 ةآسـتان  در زنـان  مـوردي  ةمطالعـ ( فرزنـدي  تك به نگرش بر مؤثر عوامل بررسي« .)1390( ندا سماكار،
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 .تهران  ،طباطبايي

ثر بر درمان ناباروري در زنـان  ؤبررسي تأثير عوامل اجتماعي م« .)1390ربابه صادقيان ( و شريفيان، اكبر
  .58 ، شيعلوم اجتماع ةنامفصل، »نازا
 مـوردي  ةمطالعـ : نابارور زنان ةزيست ةتجرب و ناباروري« .)1384( ديگران و محمدجالل ،شوازي عباسي
 .3 ش سوم، ورةد ،زنان پژوهش ةمجل ،»تهران در

 در بـاروري  كاهش و خانواده تغييرات« .)1384( ندوشن عسكري عباس و محمدجالل شوازي، عباسي
  .25 ش ،اجتماعي علوم ةنام ،»يزد استان موردي ةمطالع: ايران
 رفتـار  بـر  زنان استقالل متفاوت ابعاد تأثير« .)1389( مندگاري علي مليحه و محمدجالل شوازي، عباسي

 .1 ش ،هشتم ةدور ،زنان پژوهش ،»ايران در ها آن باروري

 ،»فرزنـدآوري  بـه  گـرايش  و فرهنگـي  شـدن  جهاني ةرابط ةمطالع« .)1392( پرنيان ليال و حليمه عنايت،
 .2 ش ،4 س ،جامعه و زن ةنام فصل
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