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چکیده
در سـالیان اخیـر میـزان فرزنـدآوری زنان بـه تدریج رو به کاسـتی نهاده و حتی تشـکیل زندگی
بـدون فرزنـد نیـز رواج پیـدا کـرده اسـت .این موضوع یک مسـئلۀ حیاتـی برای آینـدۀ جمعیت
کشـور و تأمیـن نیـروی فعـال خواهـد بـود و چنانچـه بـه طور جـدی بـرای آن چارهاندیشـی
نشـود ،جمعیـت فعـال کشـور در آینـده از یک طـرف و سـالخوردگی جمعیت از طـرف دیگر،
چالشهایـی جـدی برای کشـور رقـم خواهند زد .ایـن پژوهش با هدف بررسـی و تحلیل دالیل
کممیلـی زنـان بـه فرزندآوری انجام شـد .پژوهش حاضـر از نظر روش ،کیفـی -نظریهمبنایی و
از نظـر هـدف ،کاربـردی اسـت .مشـارکتکنندگان در پژوهـش  11نفر از زنان متأهـل بودند که
بـا مالحظـۀ برخـی معیارهـا و بـا روش نمونهگیری هدفمنـد و رویکـرد نظری انتخاب شـدند.
ابـزار پژوهـش مصاحبههـای عمیـق نیمهسـاختاریافتهای بـود کـه با تحلیـل متـون مصاحبهها با
کدگـذاری سـهگانۀ بـاز ،محـوری و انتخابـی صـورت گرفـت .بـرای سـنجش روایـی دادهها از
دیـدگاه مشـارکتکنندگان و خبـرگان بیـرون از پژوهـش و بـرای سـنجش پایایـی از کدگذاری
مجـدد بـه کمـک کدگـذار همکار اسـتفاده شـد کـه ضریـب پایایـی  0/80حاصل شـد .یافتهها
نشـان داد در دیـدگاه مشـارکتکنندگان  10مضمـون محـوری در مـورد بیفرزنـدی یـا کممیلی
بـه فرزنـدآوری در زنـان متأهـل وجـود دارد کـه عبارتنـد از :چالشهـای اقتصـادی ،ناکارآمدی
خانـوادۀ پرجمعیـت ،مدیریـت بـدن ،تحمـل دوگانـه ،قسـمت و تقدیـر ،اضطـرار و هـراس،
نابـاروری ناخواسـته و العلاج ،توافق مشـروط ،گذشـتۀ خود و دیگـری و فشـار اجتماعی .در
نهایـت نیـز مـدل پارادایمـی کممیلی بـه فرزنـدآوری در زنان ارائه شـد.
واژگان کلیدی :خانواده ،زنان ،تکفرزندی ،بیفرزندی.
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مقدمه

از دیربــاز ثمــرۀ تشــکیل خانــواده و ازدواج ،تولــد فرزنــد بــوده اســت .میتــوان
داشــتن فرزنــد را آرزوی هــر زوجــی دانســت کــه بــا هــم ازدواج میکننــد .تقریبـ ًا
در تمــام ادیــان داشــتن فرزنــد مــورد احتــرام و پذیــرش عــام اســت .وجــود فرزنــد
عــاوه بــر تأثیــرات روانــی و روحــی بــرای خانــواده ،موجــب رشــد جامعــه
میشــود و تضمینکننــدۀ بقــای آن اســت .در بعــد روانــی ،خانــوادۀ دارای فرزنــد
نقشهــای جدیــدی را تجربــه میکنــد و همیــن بــه شــکلگیری روحیــات
جدیــد در خانــواده منجــر میشــود .برخــی مطالعــات نیــز میــزان افســردگی در
خانوادههــای دارای فرزنــد را کمتــر از خانوادههایــی میداننــد کــه فاقــد فرزنــد
هســتند (هاشــمی و همــکاران .)65-64 :1394 ،یکــی از شــاخصهای اصلــی
قــدرت جوامــع نــرخ رشــد و جوانــی جمعیــت اســت؛ عــاوه بــر ایــن ،وجــود
نیروهــای جــوان و گروههــای ســنی فعــال عامــل رشــد و توســعۀ جوامــع به شــمار
م ـیرود .از بعــد سیاســی نیــز جوانــی جمعیــت میتوانــد عاملــی تضمینکننــده
در مقابلــه بــا حــوادث گوناگــون نظامــی و غیــره باشــد (خاتونــی و وطنخــواه،
.)46-42 :1392
اغلــب کشــورهای توســعهیافته يــا در حــال توســعه بــا افزايــش رونــد
شهرنشــینی بــا کاهــش نــرخ موالیــد تــا ســطح جايگزينــی و حتــی پایینتــر از آن
مواجــه شــدهاند .ايــران نیــز از جملــه کشــورهايی هســت کــه در دو دهــۀ اخیــر
دچــار افــت شــديد در نــرخ بــاروری شــده اســت و رونــد پیــری جمعیــت در
آينــده بــا ایــن آهنــگ ادامــه خواهــد یافــت (پیلتــن و رحمانیــان-121 :1394 ،
 .)134نتایــج سرشــماریها و آمارهــای موجــود در ایــران نشــان میدهــد کــه
میــزان بــاروری کل از حــدود  7/7فرزنــد در ســال  1342بــه  2/01فرزنــد در ســال
 1395کــم شــده و رشــد ســاالنۀ جمعیــت کشــور از  3/9در ســال  1365بــه 1/24
در ســال  1365کاهــش شــدید یافتــه اســت (عبــاسزاده و همــکاران.)174 :1398 ،
بانــک جهانــی پیشبینــی کــرده اســت کــه نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران تــا ســال
 2025بــه یــک درصــد کاهــش مییابــد کــه بســیار نگرانکننــده اســت (کالنتــری
و همــکاران.)86 - 85 :1389 ،
در دهههــای گذشــته بــه دالیــل متعــددی میــل بــه فرزنــدآوری در میــان
خانوادههــا زیــاد بــوده اســت؛ امــا هرچــه بــه جلوتــر پیــش میرویــم تعــداد
خانوادههــای تکفرزنــد و بــدون فرزنــد افزایــش یافتــه اســت .تحقيقــات
صورتگرفتــه عوامــل متعــددی را بــرای کاهــش بــاروری و فرزنــدآوری ذکــر
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کردهانــد؛ از جملــه :عقایــد و ارزشهــای اجتماعــی دربــارۀ داشــتن فرزنــد و
تعــداد فرزنــدان (مایــر و ترامســدورف ،)2010 ،1مشــکالت اقتصــادی و نداشــتن
شــغل (طاووســی و همــکاران ،)1394 ،ایجــاد زمینــۀ اشــتغال بــرای زنــان و ورود
آنهــا بــه بــازار کار (بــاچ و گراتاکــوس ،)2011 ،2افزایــش ســطح تحصیــات
(رزاقــی نصرآبــادی ،)1395 ،ســبک زندگــی مــدرن (پروینیــان و همــکاران)1397 ،
و تحلیــل ارزشهــای اجتماعــی در بــاب خانــواده و فرزنــد (هاشــمی و همــکاران،
 )1387و غیــره.
دهلــران بــه عنــوان یکــی از شهرســتانهای پرجمعیــت اســتان ،متشــکل از
ســاختار جمعیتــی گوناگونــی اســت و بــا وجــود بهرهمنــدی از منابــع گوناگــون،
هنــوز ماننــد کل اســتان ،در ســطح توســعۀ پایینــی قــرار دارد .ایــن شهرســتان از
تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی چنــد دهــۀ اخیــر کشــور بیبهــره نبــوده اســت؛
چنانکــه خانوادههایــی وجــود دارنــد کــه بــا گذشــت چندیــن ســال از تشــکیل
زندگــی مشــترک خــود هنــوز فرزنــدی ندارنــد یــا بــه یــک فرزنــد بســنده کردهاند.
والدیــن ایــن خانوادههــا فرزنــدان زیــادی (گاهــی  12فرزنــد) داشــتهاند .ایــن
تغییــر نگــرش در مــورد تعــداد فرزنــدان و گرایــش بــه تکفرزنــدی و بــدون
فرزنــدی نیازمنــد پژوهــش اســت؛ چراکــه بقــای جامعــه بــه فرزنــدآوری زنــان
بســتگی دارد.
جمعیــت و ابعــاد آن ،نقطــۀ مرکــزی هــر نظــام اجتماعــی محســوب میشــود.
تحــوالت جمعیتــی تقریبــ ًا تمــام جنبههــای زندگــی انســان و جهــان پیرامــون
وی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و اثــرات متعــددی بــر خردهنظامهــای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و محیطــی دارد و منشــأ تحــوالت چشــمگیری در
ایــن حوزههاســت .بــه طــور ســاده در جمعیــت زیــاد ،نیــروی کار بیشــتری
وجــود دارد؛ همچنیــن رشــد بــاالی جمعیــت ،افزایــش تعــداد نیــروی انســانی را
موجــب میشــود؛ اگرچــه هــر یــک از ایــن مــوارد ســویهای منفــی نیــز دارنــد
و در صــورت نبــود امکانــات و تســهیالت موجــب چالشهــای جــدی خواهنــد
شــد؛ امــا در جوامــع در حــال توســعه بــه شــرط مدیریــت صحیــح ،جمعیــت
میتوانــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی رشــد و پیشــرفت مــدّ نظــر قــرار
گیــرد (صادقــی .)38-37 :1388 ،افزایــش یــا کاهــش جمعیــت در هــر منطقـهای،
1. Mayer & Trommsdorff
2. Balasch & Gratacós
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متأثــر از تحــوالت نظــام اجتماعــی ،سیاســتها و برنامههــای توســعه اســت.
ایــن ارتبــاط تعاملــی جمعیــت و جامعــه ،در چارچوبــی مفهومــی -تحلیلــی بــا
عنــوان «جمعیــت ،توســعه و برنامهریــزی« مطــرح شــده و گســترش یافتــه اســت
(همــان) .ایــران هماننــد بســیاری از کشــورهای دنیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
مراحــل انتقــال جمعیتــی را بــا کاهــش اساســی و مســتمر مرگومیــر آغاز کــرد .در
فاصلــۀ ســالهای  1331تــا  1334ایــران بــا رشــد جمعیــت بیســابقه و شــتابان
مواجــه بــود؛ بــه طــوری کــه میانگیــن رشــد ســاالنۀ جمعیــت در ایــن چهار ســال،
بــه رقمــی حــدود  3درصــد رســید .رشــد ســاالنۀ  3درصــد ســبب شــد جمعیــت
ایــران از رقمــی کمتــر از  14میلیــون نفــر در ســال  1331بــه رقمــی نزدیــک بــه
 14میلیــون نفــر در ســال  1332برســد و در ســال  1344بــه حــدود  51میلیــون
نفــر افزایــش یابــد .پیشــرفت بهداشــت و گســترش آن و بــه تبــع آن کاهــش میزان
مرگومیــر ،بهویــژه در میــان نــوزادان و اطفــال ،نقشــی اساســی و تعیینکننــده
در شــتاب رشــد جمعیــت ایــران داشــته اســت (مشــفق و همــکاران-51 :1341 ،
 .)52بــه طــور کلــی ،تغییــرات و تحــوالت جمعیتــی در ایــران طــی دهههــای
گذشــته بســیار چشــمگیر و قابــل مالحظــه میباشــد .در مقیــاس بینالمللــی نیــز
تحــوالت جمعیتــی ایــران از برجســتگی زیــادی برخــوردار اســت و بــه عنــوان
نمونــهای مثالزدنــی ،مــورد توجــه جمعیتشناســان میباشــد (فروتــن:1394 ،
 )122-121نکتــۀ جالــب توجــه در انتقــال ســطح بــاروری ایــران ایــن اســت کــه
رونــد کاهــش میــزان بــاروری طــی ســالهای  1331تــا  1334بســیار بطئــی و
کنــد اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،کاهــش اساســی نــرخ زاد و ولــد در ایــران عمدتـ ًا
مربــوط بــه دو دهــۀ اخیــر میباشــد؛ بــه طــوری کــه ســطح بــاروری از حــدود
شــش فرزنــد بــرای هــر زن در ســال  1331بــه طــور شــگفتانگیزی بــه تقریبـ ًا دو
فرزنــد بــرای هــر زن در ســال  1314تنــزل یافتــه اســت .ایــن بــدان معناســت کــه
چنیــن تحــول چشــمگیری در انتقــال بــاروری ایــران در یــک دورۀ زمانــی نســبت ًا
کوتــاه بــه وقــوع پیوســته اســت (همــان .)129-128 :چنیــن تحول جمعیتــی عمیق
و شــتابانی میتوانــد نمونـهای تجربــی بــرای ایــن ایــده باشــد کــه اگرچــه تغییــر
در جوامــع ســنتی معمــوالً بــه کنــدی صــورت میپذیــرد؛ ولیکــن وقتــی شــروع
شــود بــه صــورت یــک حرکــت طوفانــی عمــل خواهــد کــرد.
اگرچــه مطالعاتــی در مــورد نگــرش زنــان و مــردان بــه فرزنــدآوری وجــود
دارد؛ امــا ایــن پژوهشهــا پراکنــده هســتند و امــکان دســتیابی بــه نتایــج مشــخصی
از آنهــا دشــوار اســت؛ همچنیــن بیشــتر ایــن مطالعــات بــه روش کمــی انجــام
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ علمي

122

بررسی و تحلیل دالیل کممیلی زنان به فرزندآوری

شــدهاند و پژوهشهــای کیفــی کمتــر مــدّ نظــر پژوهشــگران بــوده اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه موضــوع شــکلگیری خانوادههــای کمجمعیــت و حتــی
بــدون فرزنــد بســیار پیچیــده اســت و میتوانــد دالیــل متعــددی داشــته باشــد .بــر
ایــن اســاس ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،شناســایی برخــی از دالیلــی اســت کــه
باعــث ایجــاد خانــوادۀ تکفرزنــدی یــا بــدون فرزنــد در شهرســتان دهلــران شــده
اســت .ســؤال پژوهــش نیــز ایــن گونــه مطــرح میشــود :دالیــل کممیلــی زنــان بــه
فرزنــدآوری کدامنــد؟
پیشینۀ تحقیق
در حــال حاضــر میــزان بــاروری در بیشــتر کشــورهای اروپایــی بــه زیــر حــدّ
جایگزینــی رســیده اســت؛ بــه گونـهای کــه در ازای هــر دو نفــر بزرگســال کمتــر
از دو کــودک متولــد میشــود؛ درنتیجــه تعــداد موالیــد بــرای ثابــت نگهداشــتن
میــزان جمعیــت کفایــت نمیکنــد (بســتان.)66-64 :1388 ،
پژوهشــی در بریتانیــا انجــام گرفتــه کــه نشــان داده اســت زنــان در ســنین باالتــر
تصمیــم بــه بچــهدار شــدن میگیرنــد .متوســط ســن زنــان در هنــگام بــه دنیــا
آوردن اولیــن فرزنــد  29ســال اســت؛ امــا بســیاری از زنــان ،فرزندزایــی خــود را
تــا اواخــر دهــۀ  30یــا  40بــه تأخیــر میاندازنــد .مطالعــات پیمایشــی ســال 1976
در خانوادههــای بریتانیایــی نشــان داد کــه فقــط یــک درصــد از زنــان متأهــل
آن زمــان نمیخواســتند فرزنــددار شــوند .در گزارشهــا پیشبینــی شــده بــود
کــه  20درصــد از زنــان بیــن ســالهای  1960تــا  1990بیفرزنــدی را انتخــاب
میکننــد (همــان.)66-65 :
بهمنــش و همــکاران ( )1398در پژوهشــی دریافتنــد تکفرزنــدی در
خانمهــای بابلــی متأثــر از رســانه و الگوهــای اجتماعــی اســت کــه بــا تقــدم
خویشــتن همــراه اســت .آینــدۀ تضمیننشــده و تعــارض زناشــویی ،داشــتن تنهــا
یــک فرزنــد را تقویــت میکنــد .در حقیقــت مســائلی وجــود دارد کــه زنــان بــا
وجــود بالتکلیفیهــای تکفرزنــدی ،مجبــور بــه «ابقــای تکفرزنــدی» شــدهاند
و تــاش میکننــد تــا بــا تنهــا یــک فرزنــد بــه زندگــی خــود معنــا ببخشــند.
نورانــی و همــکاران ( )1397در پژوهــش خــود نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن فرزنــددار
شــدن و کاهــش رضایــت زناشــویی والدیــن ارتبــاط معنــاداری وجــود نــدارد؛
لــذا اینکــه زوجیــن بــر ایــن تصــور هســتند کــه وجــود فرزنــد مزاحــم رضایــت
زناشــویی آنــان میشــود مــورد تأییــد نیســت .در پژوهشــی ایــدر و تقواییفــرد
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( )1397نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن اشــتغال زنــان ،نــوع مشــاغل ،ســطح تحصیــات،
درآمــد خانوادههــا ،ســطح تحصیــات شــوهر و میــزان بــاروری رابطــه وجــود
دارد و ایــن مــوارد بــر بــاروری تأثیرگذارنــد .گلپایگانــی ( )1394در پژوهــش خود
نتیجــه گرفــت کــه عوامــل مؤثــر بــر تغییــر نگــرش خانوادههــای ایرانــی طــی 20
ســال اخیــر نســبت بــه فرزنــدآوری تغییــر کــرده اســت و مهمتریــن عوامــل تغییــر
در ســبک زندگــی ،بــاال بــودن مؤلفــۀ فردگرایــی و پاییــن بــودن مســئولیتپذیری
اســت .مباشــری و همــکاران ( )1392در پژوهشــی نتیجــه گرفتنــد کــه عوامــل
افزایــش هزینههــا و فشــار اقتصــادي ،عــدم وجــود حمایتهــا و تســهیالت
رفاهــی و نگــرش فرهنگــی در بــاب فرزنــدآوری زیــاد از مهمتریــن عوامــل
دخیــل در تکفرزنــدی و یــا نداشــتن فرزنــد در بیــن زنــان متأهــل بــوده اســت.
جارکویســت )2019( 1در پژوهشــی نتیجــه گرفــت که ســاخت معنــای فرزندآوری
و ازدواج بــه طبقــۀ اجتماعی و ســاختار خانواده بســتگی دارد .الفرجــی 2و همکاران
( )2019نیــز در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه اگرچــه دختــران میــل بــه بچهدار
شــدن دارنــد؛ امــا ترجیــح میدهنــد فرزنــدآوری خــود را بــه بعــد از اتمــام دوران
تحصیــل خــود موکــول کننــد .لمپیــک 3و همــکاران ( )2006نیــز در پژوهشــی
نشــان دادنــد کــه اگرچــه دختــران و پســران مایــل بــه والــد شــدن (داشــتن فرزند)
هســتند؛ امــا دختــران در مقایســه بــا پســران بــه طــور قابــل توجهــی در مــورد
مشــکالت مربــوط بــه ترکیــب کار و کــودکان نگراننــد؛ لــذا بــه داشــتن تعــداد کــم
فرزنــد ،آن هــم بــا تأخیــر زیــاد تمایــل دارنــد (گلپایگانــی.)49 :1394 ،
بـا توجـه بـه تحقیقات انجامشـده در بریتانیـا فرزندآوری در سـنین باال صورت
میگیـرد و یـک درصـد تمایل به به فرزنـدآوری وجود ندارد .بـا توجه به تحقیقات
داخلـی ،در خانمهـای بابلـی تأثیـر رسـانه و الگوهـای اجتماعـی تکفرزنـدی را
تقویـت کـرده و مشـکالت اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه از موانـع فرزنـددار شـدن
بـوده اسـت .از عوامـل مؤثر بـر تغییر نگـرش به فرزنـدآوری در دهههـای اخیر نیز
میتـوان به شـاغل بـودن زنـان ،تحصیلات و درآمده خانـواده اشـاره کرد.

1. Jarnkvist
2. Alfaraj
3. Lampic
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روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از نظــر روش ،کیفــی  -نظریهمبنایــی و از نظــر هــدف ،کاربــردی
اســت .مشــارکتکنندگان در پژوهــش شــامل  11زن ســاکن در شهرســتان دهلــران
بودنــد کــه یــک فرزنــد داشــتند یــا بیفرزنــد بودنــد و بــا روش نمونهگیــری
هدفمنــد و رویکــرد نمونهگیــری نظــری انتخــاب شــدند (جــدول شــمارۀ .)1
ابــزار پژوهــش ،مصاحبههــای عمیــق نیمهســاختاریافتهای بــود کــه بــدون
محدودیــت ترتیــب ســؤاالت اجــرا شــدند .ایــن مصاحبههــا توســط محقــق خانــم
و در فضایــی صمیمانــه جهــت برقــراری روابــط عمیقتــر و دســتیابی بهتــر بــه
دیدگاههــای مشــارکتکنندگان انجــام گرفتنــد .زمــان مصاحبههــا بــا توجــه بــه
تــوان پاســخگویی مشــارکتکنندگان بیــن  40تــا  50دقیقــه طــول میکشــید .بــا
توجــه بــه رعایــت اصــول اخالقــی در پژوهــش ،ابتــدا هــدف اصلــی و کاربــردی
پژوهــش بــرای مشــارکتکنندگان ،تشــریح و بــرای ضبــط مصاحبــه از آنــان
اجــازه گرفتــه میشــد کــه بیشــتر آنــان پاســخ مثبــت دادنــد .بعــد از انجــام هــر
مصاحبــه ،مصاحبــه بــه نوشــته تبدیــل میشــد و تمــام اظهــارات و دیدگاههــای
مصاحبهشــوندگان ،مــورد نظــر بــود .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا نیــز از
کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی اســتفاده شــد.
بــرای ســنجش اعتبــار یافتههــا از اســتراتژی بازبینــی مجــدد فراینــد تحلیــل
دادههــا توســط محقــق و ممیــزان بیرونــی و برخــی از اعضــای مشــارکتکننده
اســتفاده شــد و اصالحــات پیشــنهادی آنــان اعمــال گردیــد .بــرای ســنجش پایایــی
نیــز از روش کدگــذاری مجــدد همــکاران و روش کدگــذاری ارزیابــان بیــرون از
پژوهــش اســتفاده شــد کــه ضریــب پایایــی درون کدگــذار  0/88حاصــل شــد
و پایایــی بــرون کدگــذار  0/80بــه دســت آمــد (جــدول شــمارۀ  )2و میتــوان
گفــت فراینــد کدگــذاری و اطــاق کدهــا بــه درســتی انجــام شــد و ایــن موضــوع
بیانگــر توافــق بــاالی کدگذاریهاســت.
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جدول شمارۀ ( .)1برخی از ویژگیهای مشارکتکنندگان در پژوهش
متغیر

درصد

فراوانی

تحصیالت

-

کمتر دیپلم

3

0/27

کاردانی

4

0/37

کارشناسی

3

0/27

کارشناسی ارشد

1

0/9

مدت تشکیل خانواده

-

-

1

0/9

 5تا 8

2

0/17

 9تا 12

4

0/37

 13تا 16

4

0/37

وضعیت فرزند

-

-

 1فرزند

6

0/54

بدون فرزند

5

0/46

 1تا 4

-

جدول شمارۀ ( .)2پایایی کدگذاری بین کدگذاران درون و برون پژوهش
روش
کدگذاری درونی
کل
کدگذاری بیرونی
کل

مصاحبهها

تعداد کدها

تعداد توافق

ضریب پایایی

مصاحبۀ 2

23

10

0/86

مصاحبۀ 1

21

9

-

0/85
0/85

مصاحبۀ 9

18

8

0/87

مصاحبۀ 3

25

9

0/71

-

0/80
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یافتهها
تحلیـل دادههـا به شناسـایی  91مفهوم اولیه منجر شـد که با حـذف مفاهیم تکراری
و همسـان ،در نهایت  41مفهوم باقی ماند .مفاهیم در کدهای محوری سـازماندهی
شـدند و درنهایـت  10مضمـون محـوری شـکل گرفـت .در نهایـت یافتههـا بعـد
از شناسـایی و طبقهبنـدی مضامیـن در قالـب شـرایط ع ّلـی ،زمینـهای ،مداخلهگـر،
راهبردهـا و پیامدهـا ارائه شـد و در پایان نیز مـدل مطابق مدل پارادایمی اشـتراوس
و کوربیـن ارائـه گردیـد .نمونههایـی از نحوۀ فراینـد کدگذاری بـاز در قالب جدول
شـمارۀ ( )3و مضامین اصلی در جدول شـمارۀ ( )4نشـان داده شـده اسـت.
جدول شمارۀ ( .)3نمونههایی از تبدیل مفاهیم به کدگذاری باز
کدگذاری باز
مفهوم
شــوهرم خیلــی وقــت اســت کــه بیــکار هســت و گاهــی بــه
 .1معیشت ناپایدار
همسر
صــورت موقــت کار میکنــد.
 .2بیکاری هر دو (زوج االن هر دوی ما (زن و شوهر) بیکار هستیم و درآمد نداریم.
و زوجه)
 .3ترس از آیندۀ مالی

واقعــ ًا آینــدۀ مــا نامشــخص اســت؛ نــه تحــت حمایــت نهــادی
هســتیم و نــه چیــزی بــرای آینــده داریــم.

 .4شلوغی خانواده

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

 .5نرسیدن به حقوق
فرزندان
 .6مدیریت فرزندان

درخواست فرزندان باید پاسخ داده شود.

 .7اثر زایمان

مدیریــت و بــزرگ کــردن فرزنــدان نیازمنــد انــرژی و برنامهریــزی
اســت و بــدون انــرژی و برنامهریــزی رشــد نمیکننــد.

زایمــان میتوانــد مــادر را دچــار اثــرات ســوء کنــد و جســمش
دچــار فرســایش شــود.

 .8اثر بارداری مکرر

ســزارین مکــرر میتوانــد بــرای مــادر نوعــی ریســک و بــرای
آینــدۀ او خطرنــاک باشــد.

 .9پشیمانی و حسرت

االن یــک بچــه دارم؛ ولــی کاش چنــد فرزنــد دیگــر داشــتم .االن
دیگــر تــوان بچهزایــی نــدارم.

 .10طعنۀ دیگران

بعضــی وقتهــا مــردم حرفهایــی میگوینــد کــه باعــث
رنجــش و ناراحتــی میشــود.
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جدول شمارۀ ( .)4کدگذاری باز و محوری
کدگذاری باز

مضامین محوری

 .1معیشت ناپایدار همسر
 .2بیکاری هر دو (زوج و زوجه)

چالشهای اقتصادی

 .3ترس از آیندۀ مالی
 .4شلوغی خانواده
 .5نرسیدن به حقوق فرزندان
 .6مدیریت فرزندان

ناکارآمدی خانوادۀ
پرجمعیت

 .7اثر زایمان
 .8اثر بارداریهای مکرر

مدیریت بدن

 .9ترکیب بدن
 .10پشیمانی و حسرت
 .11طعنۀ دیگران

تحمل دوگانه

 .12نداشتن پشتیبان
 .13تالش بیپایان
 .14تالش بیاثر

قسمت و تقدیر

 .15تقدیر
 .16تکفرزندی شکننده
 .17آیندۀ نامعلوم
 .18ناپایداری زندگی

اضطرار و هراس

 .19دلبستگی به دیگری
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 .20تأخیر در باروری همسر
 .21مشکل زن
 .22مشکل مرد

ناباروری ناخواسته و
العالج

 .23مشکل زن و مرد
 .24تکفرزندی
 .25شروط زن

توافق مشروط

 .26ارزیابی خود
 .27ارزیابی خانواده
 .28ارزیابی همسر

گذشتۀ خود و دیگری

 .29محرومیت و ممنوعیت
 .30شبهمجردی
 .31مشکلانگاری

فشار اجتماعی

 .1شرایط ع ّلی

شــرایط ع ّلــی عواملــی هســتند کــه موجــب ظهــور پدیــده میشــوند (هــال:2014 ،
 .)134-133در پژوهــش حاضــر دو مقولــۀ محــوری «چالشهــای اقتصــادی»
و «ناکارآمــدی خانــوادۀ شــلوغ» بــه عنــوان شــرایط ع ّلــی شناســایی شــدند .بــه
اذعــان بیشــتر مشــارکتکنندگان ایــن دو مضمــون ،عامــل اصلــی میــل آنــان بــه
داشــتن یــک فرزنــد و حتــی بیفرزنــدی بــوده اســت .برخــی از روایــات و
دیدگاههــای ذیــلِ ایــن مضامیــن عبارتنــد از:
همســر مــن بیــکار اســت بــا چــه امیــدی فرزنــد دیگــری داشــته باشــم و از کجــا خــرج
زندگــی تأمیــن شــود (بعــد معیشــت ناپایــدار همســر؛ مشــارکتکننده  39ســاله) .االن در حــدّ
اینکــه چیــزی بخوریــم بیشــتر نداریــم و خــرج زندگــی عمدتـ ًا از یارانــه تأمیــن میشــود؛ امــا
بــرای آینــده حرفــی نداریــم کــه بــه فکــر فرزنــد دیگــری باشــیم (بعــد تــرس از آینــدۀ مالــی؛
مشــارکتکننده  35ســاله) .فعــ ً
ا هــر دو بیــکار هســتیم و خــرج خودمــان را هــم نداریــم و
تصــوری بــرای داشــتن فرزنــد نداریــم (بعــد بیــکاری زوج و زوجــه؛ مشــارکتکننده  33ســاله).
مــن و همســرم هــر دو حوصلــۀ شــلوغی نداریــم همیــن یــک فرزنــد هــم کلــی بــرای مــا
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زحمــت دارد (بعــد شــلوغی خانــواده؛ مشــارکتکننده  40ســاله) .امــروزه مثــل دوران گذشــته
نیســت؛ بچههــا حــق و حقوقــی دارنــد و بایــد بــه آنهــا رســیدگی شــود (بعــد حقــوق فرزنــدان؛
مشــارکتکننده  31ســاله) .فرزنــد زیــاد انــرژی و توانایــی میخواهــد و واقعـ ًا نوعــی مدیریــت
میطلبــد (بعــد مدیریــت فرزنــدان؛ مشــارکتکننده  37ســاله).

 .2شرایط زمینهای
شــرایط زمینــهای عوامــل عــام و خاصــی هســتند کــه بــر اســتراتژیها تأثیــر
میگذارنــد .در پژوهــش حاضــر دو مقولــۀ محــوری «توافــق مشــروط» و «گذشــتۀ
خــود و دیگــری» بــه عنــوان شــرایط زمینـهای شناســایی شــدند .توافــق مشــروط
از دیــدگاه مشــارکتکنندگان شــامل دو بعــد «تکفرزنــدی» و «شــروط زن»
اســت؛ در واقــع قبــل از ازدواج نوعــی توافــق مبنــی بــر بیفرزنــدی یــا داشــتن
یــک فرزنــد صــورت گرفتــه اســت؛ بــه عبارتــی ازدواج بــا ایــن شــرط صــورت
گرفتــه اســت کــه حــق فرزنــدآوری بــا زن باشــد .بــرای نمونــه مشــارکتکنندهای
معتقــد بــود کــه:
مــن بــا شــرط فقــط داشــتن یــک فرزنــد بــا همســرم ازدواج کــردم ،آ ن هــم وقتی کــه آمادگی
داشــته باشــم (مشــارکتکننده  40ســاله) و ایــن بــر نوعــی محدودیـ ِ
ـت حــق فرزنــدآوری بــه زن
داللــت میکنــد کــه قبــل از ازدواج بیــن زوجیــن مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت .مضمــون
محـ ِ
ـوری دیگــر «گذشــتۀ خــود و دیگــری» بــود .ایــن مضمــون بــر ایــن داللــت دارد کــه فــرد
گذشــتۀ خــود و خانــوادۀ خــود را نامطلــوب تصــور میکنــد .بــرای نمونــه مشــارکتکنندهای
اظهــار داشــت:
اکنــون خــودم در چــه جایگاهــی هســتم؟ کلــی از آرزوهــای دوران بچگــی من برآورده نشــده
اســت؛ کــدام خواســتۀ مــن بــه عنــوان مــادر اتفــاق افتــاد تــا فرزنــدان مــن هــم بــه آرزوهــای
خــود برســند؟ (مشــارکتکننده  36ســاله)؛ بنابرایــن میتــوان گفــت گذشــتۀ ناخوشــایند همســر
باعــث شــده اســت کــه آینــدۀ فرزنــدان خــود را نیــز بــه همیــن شــکل تصــور کنــد و بــه یــک
فرزنــد اکتفــا نمایــد.

 .3شرایط مداخلهگر
منظــور از شــرایط مداخلهگــر ،شــرایط وســیع و عامــی همچــون فرهنــگ ،فضــا
و غیــره اســت کــه بــه عنــوان تســهیلگر یــا محدودکننــدۀ راهبردهــا عمــل
میکننــد .ایــن شــرایط ،اجــرای راهبردهــا را تســهیل و تســریع و بــه عنــوان
یــک مانــع ،دچــار تأخیــر مینماینــد (اشــتراوس و کوربیــن .)54-50 :1390 ،در
پژوهــش حاضــر مقــوالت محــوری «مدیریــت بــدن» و «نابــاروری ناخواســته و
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العــاج» بــه عنــوان شــرایط مداخلهگــر شناســایی شــدند .مشــارکتکنندگان
معتق�دـ بودن�دـ ک��ه فرزن��دآوری بهــ ب��دن آن��ان آس��یب وارد میکنـ�د؛ درواقــع
فرزنــدآوری زیــاد میتوانــد بــه بــروز مشــکالت روحــی و جســمی در آنــان
منجــر شــود.
مشــارکتکنندۀ  4میگفــت :مــادران مــا  10بچــه بــه دنیــا آوردنــد؛ ولــی خیلــی از آنهــا
کمــردرد دارنــد یــا مشــکل جســمی پیــدا کردنــد .بــه نظــرم بچــۀ زیــاد آوردن میتوانــد ظاهــر
و تــن را خــراب کنــد .مشــارکتکنندۀ  8میگفــت کــه مــن میخواهــم فرزنــدی داشــته باشــم؛
ولــی بــه گفتــۀ دکتــر نمیتوانــم بــاردار شــوم.
بــا اســتناد بــه اظهــارات مشــارکتکنندگان میتــوان گفــت کــه مدیریــت بــدن یکــی از
عوامــل تأثیرگــذار بــر نداشــتن فرزنــد یــا اکتفــا بــه داشــتن یــک فرزنــد اســت؛ البتــه مــواردی
اس��تثنائی ه�مـ وج��ود دارد ،مانن��د اینک��ه بیم��اری ،اجـ�ازۀ باــرداری و فرزنــدآوری بــه زن را نــداده
اســت.

 .4راهبردها
منظــور از راهبردهــا اقدامــات اتخاذشــده در پاســخ بــه پدیــده محــوری اســت
(کرســول .)134 :1396 ،در پژوهــش حاضــر «تحمــل دوگانــه» و «قســمت و
تقدیــر» بــه عنــوان راهبــرد شناســایی شــدند .راهبردهــا میتواننــد مثبــت و منفــی
باشــند و از انفعــال تــا حرکــت در نوســان باشــند؛ درواقــع حاصل شــرایط مختلفی
هســتند کــه در واکنــش بــه پدیــده شــکل میگیــرد .در پژوهــش حاضــر ،مضمــون
«تحمــل دوگانــه» بــه شــرایطی گفتــه میشــود کــه در آن ،خــود فــرد از درون از
نداشــتن فرزنــد احســاس ندامــت میکنــد و از بیــرون نیــز ســرزنش میشــود.
بعضــی از مشــارکتکنندگان معتقــد بودنــد:
درســته مــن اآلن  10ســاله کــه بــه هــر دلیلــی فرزنــد نــدارم؛ ولــی گاهــی اوقات ســکوت خانه
حالــت مــرگآور دارد و گاهــی از بیــرون هــم افــرادی مــرا ســرزنش میکننــد (مشــارکتکنندۀ
 .)7مــن خواســتم بچــه داشــته باشــم؛ امــا هــر کاری کردیــم بــا درمــان و اقدامــات الزم دیگــر
موفــق نشــدیم؛ شــاید حکمــت خــدا همیــن بــوده اســت (مشــارکتکنندۀ .)1

 .5پیامدها
منظــور از پیامدهــا نتایــج حاصــل از بــه کارگیــری استراتژیهاســت (همــان) .در
پژوهــش حاضــر دو مضمــون محــوری « اضطــرار و هــراس» و «فشــار اجتماعی»،
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پیامدهــای کممیلــی بــه فرزنــدآوری از دیــدگاه مشــارکتکنندگان بودنــد.
مضمــون محــوری «اضطــرار و هــراس» بــه شــرایط فکــری و محیطــی شــخص
داللــت دارد کــه از آینــدۀ خــود و زندگــی بــا همســر ،تصــوری مبهــم و تــرسآور
دارد.
مشــارکتکنندۀ  2معتقــد بــود کــه زندگــی بــدون فرزنــد شــاید خیلــی دوام نداشــته باشــه؛
چــون اگــر همســر بخــواد و بــه دالیلــی از زنــش خســته بشــه میتونــه راحــت طالقــش بــده؛
چــون فرزنــدی هــم در کار نیســت کــه زندگــی مشــترک رو تضمیــن بکنــه .مشــارکتکنندۀ
 5هــم معتقــد بــود کــه مــن بــه خواســت خــودم فرزنــد نمیخــوام؛ ولــی واقع ـ ًا نگرشهــای
نزدیــکان و دیگــران خیلــی بــه آدم فشــار وارد میکنــه؛ مــدام طعنــه ،مــدام متلــک ،مــدام حــرف
بچــه زدن و ...

مدل نظری

شکل ( .)1مدل پارادایمی اشترواس و کوربین در باب کممیلی به فرزندآوری در زنان
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بحث و نتیجهگیری
وجــود فرزنــد زینتدهنــده و قوامدهنــدۀ خانــواده و عامــل تضمیــن بقــای
نسلهاســت .تقریبــ ًا در تمــام فرهنگهــا و آیینهــا فرزنــدآوری مــورد تکریــم
همــگان اســت؛ امــا در ســالیان اخیــر در کشــورمان افزایــش خانوادههــای بــدون
فرزنــد یــا خانوادههایــی کــه بــه یــک فرزنــد اکتفــا نمودهانــد نگرانکننــده اســت؛
لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی همیــن دغدغــه ،بــه مطالعــۀ کممیلــی زنــان
بــه فرزنــدآوری بــا اســتفاده از روش کیفــی -نظریهمبنایــی پرداختــه اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه در مــورد کممیلــی زنــان بــه فرزنــدآوری،
 10مقولــۀ محــوری وجــود دارد .در ایــن پژوهــش «چالشهــای اقتصــادی» و
«ناکارآمــدی خانوادههــای شــلوغ» بــه عنــوان شــرایط ع ّلــی شناســایی شــدند.
شــرایط علــی بــه صــورت مســتقیم بــر پدیــده اثرگــذار هســتند و میتواننــد عامــل
ایجادکننــدۀ آن باشــند .بــه زعــم مشــارکتکنندگان ،چالشهــای اقتصــادی در
ســطوح مختلــف عاملــی اساســی در تغییــر ذهنیــت زوجیــن نســبت بــه داشــتن
فرزنــدان بــوده اســت .روایــات مختلــف مشــارکتکنندگان بــر ایــن داللت داشــت
کــه نگرانیهــای مالــی و اقتصــادی و هزینــۀ ســنگین داشــتن فرزنــد ،جایــی بــرای
تصــورِ داشــتن فرزنــدان بیشــتر باقــی نگذاشــته اســت« .ناکارآمــدی خانــواده
شــلوغ» نیــز تــا حــد زیــادی تکمیلکننــدۀ چالشهــای اقتصــادی اســت .خانــوادۀ
شــلوغ نیازمنــد پاســخگوییهای اقتصــادی اســت و وقتــی توانایــی مالــی زوجیــن
در حــد اکتفــای رفــع نیازهــای آنــان نباشــد بــه تکفرزنــدی روی میآورنــد یــا
در مــوارد حــا ّد هیــچ فرزنــدی نمیخواهنــد .یافتــۀ ایــن بخــش از پژوهــش بــا
نتای��ج پژوهشهـ�ای ایــدر و تقواییفــرد ( )1397و مباشــری و همــکاران (،)1392
کــه تأکیــد کــرده بودنــد مقولــۀ اقتصــادی بــه طــور کامــل بــر کمفرزنــدی اثرگــذار
اســت ،همســو هســت.
یافتــۀ دیگــر ،شــرایط مداخلــه بــا دو مقولــۀ محــوری «مدیریــت بــدن» و
«نابــاروری ناخواســته و العــاج» بــود .در ایــن مــورد میتــوان گفــت کــه مدیریت
بــدن ،مجموعــۀ توجــه بــه جســم و تصــور بــدن در نــزد خانمهاســت .برخــی از
مشــارکتکنندگان کــه بیشــتر جــوان نیــز بودنــد معتقــد بودنــد بچهزایــی زیــاد
فــرم بــدن آنهــا را بــه هــم میریــزد و میتوانــد در درازمــدت آثــار ســویی داشــته
باشــد؛ لــذا اکتفــا بــه داشــتن یــک فرزنــد را در ســرلوحۀ زندگــی خــود قــرار
دادهانــد .مضمــون دیگــر بــر ایــن داللــت دارد کــه اگرچــه فــرد قصــد نابــاروری
نداشــته؛ امــا بــه دالیــل مختلــف پزشــکی بــارداری بــرای آنهــا امکانپذیــر نبــوده
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و بــه نداشــتن فرزنــد منجــر شــده اســت.
یافتــۀ دیگــر پژوهــش شــرایط زمین ـهای (توافــق مشــروط و گذشــتۀ خــود و
دیگــری) بــود .ایــن مقــوالت نشــان دادنــد کــه در برخــی مــوارد ،فــرد قبــل از
ازدواج بــر داشــتن یــک فرزنــد و حتــی نداشــتن فرزنــد در زندگــی تأکیــد داشــته
و درواقــع از شــروط تشــکیل زندگــی او نحــوۀ فرزنــدآوری و تعــداد آن بــوده
اســت .در ایــن مــورد میتــوان گفــت کــه ایــن توافــق ضمنــی قبــل از ازدواج،
نوعــی تعهــد بــرای زوجیــن ایجــاد میکنــد کــه بایــد بــه آن پایبنــد باشــند و
همیــن باعــث شــده اســت کــه تکفرزنــدی یــا نداشــتن آ ن یکــی از شــروط
مهــم ازدواج باشــد .همچنیــن مقولــۀ دیگــر ،تصــور فــرد نســبت بــه گذشــتۀ
پُرچالــش خــود و خانــوادۀ خــود اســت کــه بــا توجــه بــه آن تصــور ،داشــتن
فرزنــد میتوانــد آینــدۀ خــود فرزنــدان را بــه خطــر بینــدازد .ایــن افــراد در محیــط
و شــرایطی بــزرگ شــدهاند کــه بــه آرزوهــای خــود نرســیدهاند و تصــور آن را
بــه فرزنــدان خــود تعمیــم میدهنــد .میتــوان گفــت کــه محیــط زندگــی فــرد
در دوران کودکــی و جوانــی آنقــدر پُــر چالــش بــوده کــه حتــی بعــد از ازدواج،
هزینــۀ نداشــتن فرزنــد را بــر داشــتن آن ترجیــح میدهــد و ایــن ترجیــح ناشــی
از ایــن تصــور اســت کــه آنــان در آینــده دچــار مشــکل خواهنــد شــد .ایــن
یافتههاــی پژوه��ش ب��ا نتایـ�ج پژوهشه��ای بهمنــش و همــکاران ( ،)1398ایــدر
و تقواییفــرد ( ،)1397گلپایگانــی ( )1394و جارکویســت ( )2019نیــز ســازگار
اســت.
«راهبردهــا» یافتــۀ دیگــر پژوهــش بــود .راهبردهــا کنــش و واکنشهــای مثبــت
و منفــی و فعــال و منفعالنــه نســبت بــه پدیــده اســت« .تحمــل دوگانــه» ناظــر بــر
ایــن اســت کــه فــرد خــود از درون ناراحــت اســت و از بیــرون نیــز مــورد آزار
کالمــی دیگــران قــرار میگیــرد .مفهــوم «قســمت و تقدیــر» نیــز نوعــی پذیــرش
منفعالنــۀ نداشــتن فرزنــد اســت؛ درواقــع برخــی از مشــارکتکنندگان معتقــد
بودنــد بــا وجــود مراجعــات متعــدد بــه پزشــک نتوانســتهاند بــرای بــاروری خــود
یــا احیــای قــدرت بــاروری همســر خــود راهــی پیــدا کننــد؛ درنتیجــه بــه نوعــی
تقدیــر و قســمت معتقــد شــدهاند.
در پژوهــش حاضــر ،فشــار اجتماعــی و اضطــرار و هــراس از پیامدهــای
تکفرزنــدی یــا بیفرزنــدی بــود .برخــی از مشــارکتکنندگان معتقــد بودنــد
بــا وجــود اینکــه بــه خواســت خــود و همســر خــود فرزنــدی ندارنــد؛ اما همیشــه
ایــن تصــور وجــود دارد کــه زندگــی آنهــا از هــم پاشــیده میشــود؛ زیــرا ممکــن
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اســت بهانههــا و نقــض توافــق بیــن زوجیــن شــکل گیــرد .ایــن تــرس و هــراس
کــم و بیــش وجــود دارد و یکــی از پیامدهــای بســیار جــدی در خانوادههــای
بــدون فرزنــد اســت .دیگــر اینکــه برخــی از خانوادههــای تکفرزنــد معتقــد
بودنــد گاهــی طعنههــای مختلفــی ماننــد «یکــی نمانــی»« ،یکــی رفــت یعنــی
تمــام»« ،ممکنــه دیگــر بــاردار نشــوی و ایــن یکــی هــم نمانــد» و  ...از ســوی
نزدیــکان نوعــی فشــار روانــی بــرای آنــان ایجــاد میکنــد؛ لــذا فشــار روحــی
و روانــی از پیامدهــای دیگــر تکفرزنــدی در ایــن نــوع خانوادههــا بــه شــمار
م ـیرود.
در مجمــوع نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه علــل و دالیــل قابــل تأملــی در
نــزد مشــارکتکنندگان بــرای کمفرزنــدی یــا نداشــتن فرزنــد وجــود دارد کــه
میتــوان در رأس آنهــا «چالشهــای اقتصــادی» را نــام بــرد کــه بــر تصــورات
افــراد غالــب شــده اســت و از هزینــۀ بــزرگ کــردن فرزنــد و تــا آینــدۀ وی را
در برمیگیــرد؛ از ایــن رو الزم اســت نســبت بــه مشــکالت اقتصــادی زوجهــای
جــوان اهتمــام بیشــتری شــود (بهمنــش و همــکاران.)112 :1398 ،
نتایــج پژوهــش بــا محدودیتهایــی همــراه اســت؛ اینکــه ماهیــت پژوهــش
کیفــی بــود و از ایــن نظــر ادعــای تعمیمپذیــری نتایــج بــه محیطهــای دیگــر
وجــود نــدارد؛ امــا نتایــج از عمــق موضــوع اکتشــاف شــدهاند و از ایــن جهــت
زیــاد قابــل تأمــل هســتند .محدودیــت دیگــر پژوهــش ســختی مصاحبــه بــا
مشــارکتکنندگان و یافتــن آنــان بــود .پیشــنهاد میشــود بــرای تقویــت نتایــج
پژوهــش ،محققــان در آینــده از روش تلفیقــی اســتفاده کننــد تــا بتــوان از مزایــای
هــر دو روش بهــره بــرد .پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه مطالعــات دیگــری
در فرهنگهــای مختلــف انجــام شــود .پژوهــش حاضــر مربــوط بــه یکــی از
شهرســتانهای اســتان ایــام بــود و ایــن اســتان هنــوز دوران توســعۀ خــود را
تکمیــل نکــرده اســت؛ لــذا الزم اســت مطالعــات دیگــری در نقــاط مختلــف
کشــور صــورت گیــرد تــا بتــوان بــا اطمینــان بیشــتری بــه مقایســۀ نتایــج پرداخت.
پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه بیــش از پیــش بــه مشــکالت اقتصــادی زوجیــن
توجــه شــود .هزینههــای درمــان مربــوط بــه بــاروری نیــز بــه صــورت کام ـ ً
ا
رایــگان و بــه آســانی در اختیــار زوجیــن قــرار گیــرد.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی

اشــترواس ،آنســلم و جولیــت کوربیــن ( ،)1390اصــول روش تحقیــقکیفــی :نظریــۀ مبنایــی ،رویههــا و شــیوهها ،ترجمــۀ بیــوک محمــدی،

تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

ایــدر ،نبیالــه و لیــا تقواییفــرد (« ،)1397بررســی عوامــل مؤثــر بــربــاروری زنــان  49-15ســاله بــا تأکیــد بــر تحصیــات و اشــتغال در شــهر
جهــرم» ،علــوم اجتماعــی ،)41(12 ،صــص .138-117
بســتان ،حســین ( ،)1388جامعهشناســی خانــواده بــا نگاهــی بــه منابــعاســامی ،تهــران :پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه.
بهمنــش ،فرشــته ،زیبــا تقــیزاده ،ابوعلــی ودادهیــر ،عبــاس عبــادی،ابوالقاســم پوررضــا و محمدجــال عباســی شــوازی (« ،)1398تبییــن علل
تکفرزنــدی بــر اســاس دیــدگاه زنــان :مطالعــۀ کیفــی» ،اپیدمیولــوژی
ایــران ،)۳( ۱۵ ،صــص .۲۸۸-۲۷۹
پروینیــان ،فریبــا ،ولیالــه رســتمعلیزاده و رضــا حبیبــی (« ،)1397تأثیــرســبک زندگــی امــروزی زنــان بــر میــزان فرزنــدآوری (مطالعــۀ مــوردی:
شــهر قزویــن)» ،زن و جامعــه ،)4(9 ،صــص .72-39
پیلتــن ،فخرالســادات و محمد رحمانیان (« ،)1394بررســی جامعهشــناختیعوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه فرزنــدآوری زنــان و مــردان متأهــل (مــورد
مطالعــه :زنــان و مــردان  25تــا  45ســالۀ شــهر جهــرم)» ،مطالعات توســعۀ
اجتماعی ایــران ،)2(7 ،صــص .134-121
خاتونــی ،مجتبــی و مســعود وطنخــواه (« ،)1392ارزيابــي جايــگاهجمعيــت جــوان در ســاخت قــدرت ملــي بــا تأکیــد بــر جمهــوري
اســامي ايــران» ،تهــران :كنگــرۀ پيشــگامان پيشــرفت.
رزاقــی نصرآبــادی و حجیــه بیبــی (« ،)1395چگونگــی تأثیرگــذاریتحصیــات زنــان بــر تأخیــر در فرزنــدآوری :نتایــج یــک مطالعــۀ کیفــی
در بیــن دانشــجویان دانشــگاههای تهــران» راهبــرد اجتماعــی و فرهنگــی،
 ،)20(5صــص .190-167
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صادقــی ،رســول ( ،)1388جمعیــت و توســعه در ایــران :ابعــاد و چالشها،طــرح پژوهشــی ،تهــران :مطالعــات و پژوهشهای آســیا و اقیانوســیه.
طاووســی ،محمــود ،محمــد اســماعیل مطلــق ،محمــد اســامی ،علیاصغرحائــری مهریــزی ،اکــرم هاشــمی و علــی منتظــری (« ،)1394فرزنــدآوری
و عوامــل مرتبــط بــا آن از نــگاه مــردم تهــران :پیشآزمــون یــک مطالعــۀ
ملــی» ،پایــش ،)۵( ۱۴ ،صـ�ص .۷۰۲-۶۹۷
عبــاسزاده ،محمــد ،تــوکل آقایــاری هیــر ،محمدباقــر علیــزاده اقــدام وصمــد عدلیپــور (« ،)1398نقــش دینــداری ،خانوادهگرایــی ،رســانههای
نویــن و بازاندیشــی مــدرن در نگــرش بــه فرزنــدآوری در زنــان و مــردان
 49-18ســاله» ،پایــش ،)2(18 ،صــص .182-173
فروتــن ،یعقــوب (« ،)1394لــزوم تجدیــد نظــر در سیاســتهایجمعیتــی» ،مطالعــات راهبــردی زنــان ،)11(19 ،صــص .152-118
کرســول ،جــان ( ،)1396پویــش کیفــی و طــرح پژوهــش :انتخــاب ازمیــان پنــج رویکــرد ،ترجمــۀ حســن داناییفــرد و حســین کاظمــی،

تهــران :اشــراقی و صفــار.

کالنتــری ،محمــد ،محمــد عبــاسزاده ،فــاروق امیــن مظفــری و نــداراکعــی بنــاب (« ،)1389بررســی جامعهشــناختی گرايــش بــه فرزنـ�دآوری
و برخــی عوامــل مرتبــط بــا آن ،جامعهشناســی کاربــردی» ،)1(21 ،صــص
.104-84
گلپایگانــی ،زهــرا (« ،)1394بررســی عوامــل مؤثــر بــر تغییــر نگـ�رشخانوادههــای ایرانــی در خصــوص کــم فرزنــدآوری بــا نــگاه بـ�ه
سیاســتهای جمعیتــی» ،تهــران :همایــش بینالمللــی علــوم انســانی و
روانشناســی و علــوم اجتماعــیhttps://www.civilica.com ،
مباشــری محمــود ،معصومــه علیدوســتی ،ســعید حیــدری ســور شــجانی،فرزیــن خســروی ،پــوران خلفیــان و محســن جلیلیــان (» ،)1392تعییــن
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر الگــوی بــاروری خانوادههــای تکفرزنــد
و بــدون فرزنــد شهرســتان شــهرکرد در ســال  ،»۱۳۹۲مجلــۀ علمــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام ،)۶( ۲۱ ،صـ�ص .۷۰-۶۳
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ علمي

137

 اصغر محمدی- طوبی رضایی

 چشـمانداز تحــوالت،)1341(  محمــود و محمدجــواد محمــودی،مشــفق مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای جمعیتــی آســیا: تهــران،جمعیــت ایــران

.و اقیانوسیه

 محمدتقــی شــاکری و نغمــه مخبــر، فاطمــه ســراج، شــهال،نورانــی «مقایســۀ رضایــت زناشــویی در مــردان بــدون فرزنــد بــا مــردان،)1397(
۲۴ ، افــق دانــش،»دارای اولیــن و دومیــن فرزنــد در گــذر بــه والــد شــدن
.۲۲۲-۲۱۴  صــص،)۳(
 «تحلیــل ارزشهــای،)1387(  ســهیال و مهرنــاز شــهرآرای،هاشــمی روانشــناختی زنــان و مطالعــات،»اجتماعــی در بــاب خانــواده و فرزنــد
.2  شــمارۀ،اجتماعــی
،)1394(  ســیما جاللــی و منصــوره صافــیزاده، گیتــی،هاشــمی، بهــورز،»«تکفرزنــدی و پیامدهــای آن از بُعــد اجتماعــی و فــردی
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