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Abstract 
This research to investigate the non-economic causes affecting the childbearing 
decisions (no children or few children) of women presenting to sports gyms of 
Tehran’s District 1. Because the rate of fertility is reduced nowadays the qualitative 
method and interview technique For this purpose  are used and female sports clubs 
of 19 neighborhoods in District 1 of Tehran were referred to, and interviews were 
conducted with 43 women aged 25-45 years with the experience of marriage and 
were willing to attend the research, until theoretical saturation was achieved. 
psychological characteristics (Personal fear, personal tendencies) as well as new 
social and cultural characteristics were identified as main causes (main 
components) of unwillingness to childbearing. Reduced empathetic interests of the 
child caused by value changes can be regarded as a reason for the fact that couples 
may seek alternative leisure other than childbearing to enjoy their leisure time, as 
uncertainty over continued marital life can encourage them to less think of 
childbearing, while, at the same time, tending to more think of education and 
having a suitable job. 
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  چکیده

فرزندي و  آوري (بی این تحقیق درصدد است دالیل غیراقتصادي مؤثر بر عدم تمایل به فرزند

ایرانی با آوري در این دوران که جامعه  فرزندي) زنان موردبررسی قرار گیرد. اهمیت فرزند کم

عنـوان   ها عامل اقتصادي را بـه  رو است، فراوان است. عمده تحقیق کاهش جمعیت جوان روبه

اند ولـی صـرفاً عامـل اقتصـادي در ایـن       آوري مطرح کرده عامل مهم و اساسی کاهش فرزند

بـه   مصاحبه، تکنیک از استفاده با و کیفی روش کننده نیست. بدین منظور با خصوص تعیین

زن بـین سـنین    43محله در منطقه یک تهران مراجعه شد و با  19ورزشی زنانه  هاي باشگاه

تا جایی که اشباع نظـري حـادث    سال باتجربه ازدواج که تمایل به مشارکت داشتند 25-45

هاي فردي، تمایالت فـردي) و   شناختی (ترس هاي روان شد، مصاحبه صورت گرفت. خصیصه

عنوان علل اصـلی (مقـوالت اصـلی) عـدم تمایـل       هاي اجتماعی و فرهنگی جدید به خصیصه

   آوري شناسایی شدند. فرزند

تواند دلیلی بر این امر باشد که  کاهش منافع احساسی فرزند ناشی از تغییرات ارزشی می

هاي دیگري غیر از فرزنـد داشـته باشـند و     زوجین براي کسب لذت و اوقات فراغت جایگزین

کند که کمتر به فرزند و بیشتر به  ها را ترغیب می زناشویی آنعدم اطمینان به تداوم زندگی 

  اندیشند. تحصیالت و شغل درخور بی

  

  .تهران ،یفیزنان، روش ک ،يفرزند آور ،يراقتصادیعوامل غ ها: کلیدواژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

 الشیعه، وسائل( والدین براي فرزندان دنیوي منافع و ها ارزش دین مبین اسالم هم به

 و معنـوي  هـاي  ارزش و هـم بـه  ) 215: 1388 بستان، از نقل به 106 ،99 ،96: 15 ج

 ،100 ،98 ،97 ،95: 15 ج الشـیعه،  وسائل. (است نموده بسیار تأکید فرزندان اخروي

  ).215: 1388 بستان، از نقل به 211

 بـاروري  میـزان  کـاهش  آن دنبال به و آوري فرزند به تمایل در دنیاي امروز عدم 

 ازجملـه  توسعه درحال کشورهاي از بسیاري و پیشرفته کشورهاي مشترك تجربه کل

 .)2018 بی، آر، پی،( است ایران

 یـا  منـدي  رضـایت  طلبـی،  منفعـت  فردگرایـی،  تفکر شامل مدرن هاي ارزش رشد

 در ایـن  .اسـت  زنـان  جامعه در تعمیم و گسترش حال در ایران جامعه در جویی لذت

 شد می خطاب الهی موهبت فرزند دور، هاي گذشته از ایرانی جامعه در که است حالی

  .داشت خانواده قدرت از نشان و

 ،1345 سال است. در مشاهده قابل انقالب از بعد و قبل در تغییرات این ایران، در

 از طـالق  جانبـه  یـک  حـق  آن اساس بر که رسید تصویب به خانواده از حمایت قانون

 و مـردان  بـراي  ازدواج سـن . شـد  موکول دادگاه اجازه به منحصراً و شد گرفته شوهر

 بـه  منـوط  شـد،  شـمرده  مجاز مردان براي قبالً که زوجات تعدد و یافت افزایش زنان

 امـامی،  و صـفایی  57: 1388 ندوشـن،  عسگري( شد اول همسر اجازه یا دادگاه اجازه

 هـاي  برنامه ایران حکومت 1346 سال از ها گذاري سیاست این کنار در). 229: 1377

 کنتـرل  و خانوار بعد کاهش آن مستقیم هدف که نمود آغاز را خانواده تنظیم رسمی

 ندوشـن،  (عسـکري . بـود  توسـعه  از مطلـوبی  سـطوح  به دستیابی براي جمعیت رشد

 ).131: 1380 شیخی، ؛57: 1388

 شـعار  بـه  تحمیلـی  جنـگ  وقـوع  و حاکم جو دلیل به انقالب از بعد هاي سال در

 .شد خاصی عنایت است بهشت باغ از گلی صالح فرزند

 در شـد  باعـث  انقـالب  از بعد اول دهه از بعد باروري میزان تدریجی کاهش ولی 

 دیگـران،  و نیـا  هاشـمی ( شـود  ایجـاد  جمعیت روند درباره هایی نگرانی اخیر هاي سال

این مهم سبب شد تحقیقات زیادي در خصـوص علـل عـدم تمایـل بـه      ). 62: 1396
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هـا مسـائل اقتصـادي بودنـد. ایـن تحقیـق        بارداري صورت گیرد که عمدتاً محـور آن 

  صادي بپردازد.درصدد است صرفاً به علل غیراقت

  هاي تحقیق هدف و پرسش. 1

هدف از این تحقیق این است که عوامل غیراقتصادي عدم تمایل زنان متمول در شهر 

هـایی   براي رسیدن به ایـن هـدف سـؤال    آوري موردبررسی قرارگیرد. تهران به فرزند

  مطرح است که در ذیل این هدف آورده شده است؟

 آوري چیست؟ فرزندهاي زنان براي  انواع ترس -1

 کند؟ هاي فردي چگونه در این رابطه نقش ایفا می ویژگی -2

  هاي مکرر چیست؟ آوري و یا فرزندآوري عوامل اجتماعی و فرهنگی مانع فرزند  -3

  پیشینه تحقیق. 2

هـاي گونـاگونی    هـاي گونـاگونی بـا روش    آوري پژوهش درخصوص علل کاهش فرزند

  صورت گرفته است.

آوري از  ) در پژوهشـی بـا عنـوان فرزنـد    1395ووسی و دیگـران ( طور مثال طا به

نفر شـهروند تهرانـی را    1200هاي شهروندان تهرانی در یک مطالعه جمعیتی  دیدگاه

آوري عالقـه   ترین دالیل تمایل بـه فرزنـد   با روش کمی موردبررسی قرار دادند و مهم

دم تمایـل مشـکالت   ترین دلیـل عـ   فطري افراد به کسب جایگاه و نقش والدي و مهم

  اقتصادي گزارش دادند.

) در تحقیقی با روش مرور سـاختارمند بـه بررسـی    1396شجاعی و یزدخواستی (

هاي  کننده اند که ازجمله تعیین پرداخته 80و  70مطالعات کاهش باروري در دو دهه 

کاهش باروري زوجین را افزایش تحصـیالت زوجـین، افـزایش سـن ازدواج، اشـتغال      

گیري، استفاده از وسایل پیشگیري، تغییر نگـرش   مد خانواده، قدرت تصمیمزنان، درآ

آوري، اعتقـادات دینــی، متزلـزل شـدن باورهــاي سـنتی افــزایش      نسـبت بـه فرزنــد  

هـاي   یافتگی، پایگاه اجتماعی و اقتصادي زوجین، میزان شهرنشـینی، سیاسـت   توسعه

جنـین، زمـان    انوار، سـقط بعد خـ  گذاري بین فرزندان، جمعیت، هزینه فرزندان، فاصله

  اند. اولین تولد و ... برشمرده

) کـه بـا عنـوان برسـاخت فهـم زنـان       2014در مطالعه جهـانگیري و همکـاران (  

فرزنـد شـهر اهـواز و بـا روش      آوري در میان زنان تـک  هاي فرزند فرزند از چالش تک

شـیوه  هـا بـه    دهند کـه اسـاس تحلیـل داده    ها نشان می شده است؛ یافته کیفی انجام



 1401 اسفند ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ماره ش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  316

حمایت کافی از زنان، خانواده و نداشـتن زمـان    کدگذاري باز، محوري و گزینشی عدم

هـاي   عنـوان شـرایط علـی چـالش     واسطه شاغل بودن یـا ادامـه تحصـیل بـه     کافی به

هـا در بسـتري کـه     باشند. زنان در مواجهه، بـا ایـن چـالش    آوري می روي فرزند پیش

جربه ناخوشایندي از تعداد زیاد اعضـاي  مشکالت مالی و مسکن در آن وجود دارد و ت

 هـاي فرزنـد   آمیز و باال بـودن هزینـه   خانواده دارند و مداخله فضاي اجتماعی مخاطره

  کنند. فرزندي را انتخاب می آوري استراتژي تک

) در بین زنـان بـا تحصـیالت    2007( 1هاي پژوهش کلین و آکهارد اساس یافته بر

اهمیـت بیشـتري دارد. ارزش روانـی والدشـدن،      باالتر، درك ارزش غیرمادي فرزندان

هـاي مطلـوب    کنـد. در مقابـل، جنبـه    گیري براي تشکیل خانواده را ایجاد می تصمیم

اقتصادي مانند امنیت دوران پیري کمتر اهمیت دارد. زنـان داري تحصـیالت پـایین،    

 دهند و درك ارزش غیرمادي فرزنـدان  تمایل بیشتري براي تشکیل خانواده نشان می

  ها اهمیت کمتري دارد. براي آن

شـده مشـکالت اقتصـادي اسـت و      توان گفت عمده دالیـل مطـرح   طورکلی می به

 ها بر روي نگرش نسبت به بـاروري تمرکـز دارد و کمتـر پژوهشـی در     عمدتاً پژوهش

هـاي   خصوص بررسی عوامل غیراقتصادي مؤثر بـر کـاهش بـاروري در بـین خـانواده     

  متمول صورت گرفته است.

  مبانی نظري. 3

را بـه عوامـل    گیري در خصوص اندازه خانواده پردازان در حوزه خانواده، تصمیم نظریه

  اند. اقتصادي و غیراقتصادي مرتبط دانسته

  اهمیت عوامل اقتصادي .3-1

 خـانواده تحـت   هدر مــورد انداز گیري تصمیمکه  شود می، اســتدالل ها نظریهدر این 

نی التولیـدمثل عـام   گیرنـدگان  تصـمیم تأثیــر وضعیت اقتصـادي خـانوار قـرار دارد.    

و با توجه به عوامـل اقتصـادي    کنند مینی عمل الاقتصــادي عق ازلحاظکه  هســتند

 .)1982). کالـدول ( 94: 1383(حسـینی،   کننـد  مـی تنظیـــم   رفتار باروریشـــان را 

 ماهیـت  بـه  بایـد  بـاروري  کـاهش  و انتقـال  درك براي که اســت باور این بر کالدول

 جوامـع  اول دسـته . کند می تمیز یکدیگر از را جوامع دو دسته او. شــود توجه جوامع

 بـراي  بـاالیی  هـاي  ارزش. برنـد  مـی  سـر  به طبیعی باروري شرایط در که است سنتی

                                                        
1. Klein and Eckhard 
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 فرزنـدان  جامعـه  ایـن  در و دهند می اهمیت فرزندان کمیت به هستند، قائل فرزندان

 ایـن  در. است مدرن اقتصاد بر مبتنی جدید جامعه دوم، دسته. دارند اقتصادي منافع

 کیفیـت  بـه  شـود،  مـی  داده فرزندان به اقتصادي ازنظر پایینی ارزش جوامع، از دست

 رفتـار  نـوع  دو هـر  کالـدول . اسـت  اقتصادي بار داراي فرزند و شود می توجه فرزندان

  .دارد همخوانی جامعه شرایط با زیرا داند؛ می عقالیی را باروري

 ضعفشان این است که تحـت  ترین ، اما مهماند مهمبســیار  ها نظریهاگرچــه این  

نـی رفتـار بـاروري تأکیـد     العق گرا بوده و بر وجوه عینـی و  تأثیر رویکرد عینی و واقع

اجتمـاعی و   دیگـر ابعـاد   بـاروري بـا   هـاي  نگـرش کرده و از توجه به ارتباط رفتارها و 

  ).1394(عباسی شوازي و خانی،  اند کردهگی غفلت فرهن

  اهمیت عوامل غیراقتصادي .3-2

) بـا نقـد نظریـه    1997) و رابینسـون ( 1987نظرانی ازجمله کللند و ویلسون ( صاحب

اقتصادي باروري تأکید کردند که والدین همواره تصمیمات خود در مورد فرزنـدان را  

ها و  کنند. آنان عوامل فرهنگی و تغییر ایده نمیبرمبناي اقتصادسنجی دقیق محاسبه 

ها را عامل برتر در تبیین باروري دانسته و معتقدند کـه هرچنـد عوامـل     آمال خانواده

اي مؤثر باشند،  مدرنیزاسیون و اقتصادي ممکن است در تبیین تفاوت باروري در منطقه

  معیتی ضروري است.ها و فرهنگ هر جمعیتی در مطالعه انتقال ج ولی توجه به ایده

کند که تغییـرات الگـوي بـاروري در دوران گـذار،      ) استدالل می1983( 1لستهاق

صرفاً یک امر اقتصادي و محاسباتی نبوده، بلکه این گذار همراه با تغییر نگرش نسبت 

داده اسـت (بـه نقـل از چمنـی و همکـاران،       به امور این جهانی است که در غـرب رخ 

1395.(  

 و اي ایـده  هـاي  تبیـین  قالـب  در کـه  اسـت  نظریاتی از جمعیتی دوم گذار نظریه

 در خـانواده  نوظهور الگوهاي و جمعیتی رفتارهاي تحوالت تبیین تحلیل و به نگرشی

 و لسـتهاق  ؛2003 ،2001 ،1987 دکـا  پـردازد (ون  مـی  صـنعتی  پیشرفته کشورهاي

 در فرهنگـی  و نگرشـی  تغییرات نقش بر تأکید بیشتري نظریه این). 2008 سورکین،

 در خـانواده  تحـوالت  تبیـین  و مـورد خـانواده   در فـردي  هـاي  ایـدئال  به دادن شکل

 .دارد دوم جهانی جنگ از بعد ویژه به صنعتی کشورهاي

  شود. در این تحقیق عوامل غیراقتصادي مرتبط با موضوع مورد عنایت واقع می

                                                        
1. Lesthaeghe 
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  روش تحقیق. 4

 از کننـدگان  شـرکت  فهـم  و درك از آگـاهی  بـراي  توانـد  می کیفی پژوهش هاي روش

 از اسـتفاده  بـا  شـد  بنـا  پـژوهش  این در بنابراین گیرد؛ قرار مورداستفاده تجربیاتشان

 نائـل  فرزنـدآوري  تمایـل  عـدم  غیراقتصـادي  دالیل به مصاحبه تکنیک و کیفی روش

 بـاز  کدگـذاري  مـورد  شـده  انجـام  هاي مصاحبه متن مهم این به دستیابی براي. شویم

 مفـاهیم  هـا،  مصاحبه متن سطر به سطر وتحلیل تجزیه با باز کدگذاري در. شدند واقع

بـدین  . شـدند  حاصـل  مقـوالت  مفاهیم، بندي دسته و مقایسه با و شد استخراج اولیه

 مقـوالت  تجمیـع  از سـپس  و فرعـی  هـاي  مقوله قالب در معنادار مفاهیم ابتدا منظور

 تمـایالت  فـردي،  هـاي  (ترسشناختی  هاي روان خصیصه اصلی مقوله 2 مرتبط فرعی

  .شدند شناسایی اجتماعی و فرهنگی جدید هاي خصیصه و فردي)

محلـه در   19هاي ورزشی زنانـه   کننده به باشگاه جهت دستیابی به جامعه مشارکت   

 کـه  ازدواج باتجربـه  سـال  45- 25 سـنین  بـین  زن 43 با منطقه یک تهران مراجعه شد و

 .گرفت صورت مصاحبه شد، حادث نظري اشباع که جایی تا داشتند مشارکت به تمایل

  محله از منطقه یک تهران 19هاي ورزشی زنانه در  تعداد باشگاه): 1جدول (

  باشگاه ورزشی 5  محله اقدسیه

  باشگاه ورزشی 4  محله الهیه

  باشگاه ورزشی 5  محله ولنجک

  باشگاه ورزشی 8  محله نیاوران

  باشگاه ورزشی 9  محله شریعتی

  باشگاه ورزشی 8  پاسدارانمحله 

  باشگاه ورزشی 5  محله کامرانیه

  باشگاه ورزشی 4  محله ازگل

  باشگاه ورزشی 3  محله اوین

  باشگاه ورزشی 4  محله پل رومی

  باشگاه ورزشی 3  محله تجریش

  باشگاه ورزشی 3  محله کاشانک

  باشگاه ورزشی 4  پارك وي

  باشگاه ورزشی 3  محله نوبنیاد

  باشگاه ورزشی 3  محله دزاشیب
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باشگاه ورزشی زنانه در منطقه  19کننده در  مشخصات جامعه مشارکت): 2جدول (

  یک تهران

نام و نام 

  خانوادگی
  ها تعداد ازدواج  تعداد فرزندان  تحصیالت  سن

  ساله 45  ن –ل 
مهندس 

  کامپیوتر
0  

بار در حال حاضر  2

  متأهل

  ساله 45  م –م 
مهندس صنایع 

  غذایی

  ساله 18دختر  1

  ازدواج قبلی

مطلقه و در حال حاضر 

  صیغه

  ساله 40  م-م
لیسانس 

  اقتصادنظري
  ساله 18دختر  1

مطلقه و در حال حاضر 

  صیغه

  ساله 15پسر  1  مهندس مکانیک  ساله 40  م-ن
بار ازدواج در حال  1

  حاضر متأهل

  دوبار در حال حاضر صیغه  0  استاد دانشگاه  ساله 40  ف-ش

  بیهوشیدکتر   ساله 45  م-س

  فرزند) 3(

  ساله 18دختر  1

معلول ذهنی پسر  1

  ساله 15

معلول ذهنی و  1

  فوت شده

  بار 1

  در حال حاضر متأهل

  ساله 40  ع-ل
لیسانس زبان 

  فرانسه
0  

  بار ازدواج 2

  در حال حاضر متأهل

  ساله 4  ح- ر
لیسانس ریاضی 

  کاربردي
  ساله 20دختر  1

بار ازدواج در حال  1

  حاضر متأهل

  ماهه 6دختر  1  دکتراي مکانیک  ساله 36  ح- ر
  بار ازدواج 1

  در حال جدایی

  بار ازدواج 1  ساله 22دختر  1  دکتراي اقتصاد  ساله 45  ح-م

  ساله 8پسر  1  پزشک دندان  ساله 38  ح- ر
ازدواج در حال حاضر  2

  متأهل

  لیسانس مامایی  ساله 45  م-م
  دختر 3

ساله و  10ساله،  22
  بار ازدواج 1
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نام و نام 

  خانوادگی
  ها تعداد ازدواج  تعداد فرزندان  تحصیالت  سن

  ساله 2

  ساله 45  س-ت
لیسانس 

  بدنی تربیت
  ازدواج 1  دختر 2

  مطلقه  0  استاد دانشگاه  ساله 30  ن-م

  لیسانس آمار  ساله 35  ع-م

  فرزند 2

  ساله 18دختر  1

  ساله 15پسر  1

  ازدواج 1

  ازدواج 1  ساله 10پسر  1  لیسانس آمار فوق  ساله 32  م- ز

  0  آرایشگر  ساله 34  م-ن
  ازدواج 1

  همسر ازدواج دوم

  ازدواج 1  ساله 7پسر  1  لیسانس فوق  ساله 36  ر- ز

  لیسانس اقتصاد  ساله 42  الف-م
ساله و  18پسر  2

  ساله 15
  ازدواج 1

  لیسانس اقتصاد  ساله 43  م-ش
  پسر 2

  ساله 18ساله و  20
  ازدواج 1

  ازدواج 1  ساله 20دختر  1  دیپلمه  ساله 40  ع -م

  ازدواج 1  ساله 3پسر  1  پزشک  ساله 37  ن-ن

  ازدواج 1  ساله 4پسر  1  فوق تخصص قلب  ساله 41  الف -ط

  ازدواج 1  ساله 20دختر  1  لیسانس اقتصاد  ساله 42  س-ب

  پزشک جراح  ساله 45  ج -ف

  فرزند 2

  ساله 18پسر  1

  ساله 15دختر  1

  ازدواج 1

  ازدواج 1  0  مهندس  ساله 40  ن-ل

  ساله 27  ش-س
لیسانس 

  بدنی تربیت
  مطلقه  ساله 5دختر  1

  ساله 30  ع-ن
 لیسانس فوق

  ریاضی کاربردي
  ازدواج 1  ماهه 3پسر  1

  ازدواج 1  0  لیسانس کامپیوتر  ساله 27  ع-ن
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نام و نام 

  خانوادگی
  ها تعداد ازدواج  تعداد فرزندان  تحصیالت  سن

  ساله 34  ش-م
دکتراي 

  شناسی جامعه
  ازدواج 1  ساله 1دختر  1

  ساله 43  ن-م
لیسانس 

  شناسی روان
  مطلقه  ساله 15دختر  1

  مطلقه  ساله 16پسر  1  لیسانس مدیریت  ساله 45  ن-ب

  مطلقه  0  مهندس  ساله 28  ب-ن

  ازدواج 1  0  لیسانس زبان  ساله 38  ش-م

  ساله 45  ف- ر
لیسانس 

  پرستاري
  مطلقه  0

  ازدواج 1  ساله 18دختر  1  لیسانس اقتصاد  ساله 43  م-س

  مطلقه  0  لیسانس اقتصاد  ساله 39  ك-س

  ازدواج 1  ساله 5پسر  1  لیسانس زیست  ساله 30  س-ش

  مطلقه  0  لیسانس ریاضی  ساله 40  س-ش

  ساله 35  ف - الف
لیسانس علوم 

  تربیتی

  دختر 2

  ساله 10دختر  1

  ساله 4دختر  1

  ازدواج 1

  دیپلمه  ساله 30  ف-م
  ساله 5دختر  1

  ساله 1پسر  1
  ازدواج 1

  ساله 32  ح-س
دکتراي 

  شناسی جامعه
  ازدواج 1  ساله 2دختر  1

  0  استاد دانشگاه  ساله 34  ش-س
  ازدواج 1

  صیغه در حال حاضر

  

 هاي تحقیق یافته. 5

شـناختی بـا توجـه بـه      هـاي روان  در این بخش ابتدا به اولین سؤال در ذیل خصیصـه 

 شود. هاي صورت گرفته و استخراج مقوالت اصلی و فرعی پاسخ داده می مصاحبه

      شده است. در جدول زیر مقوالت اصلی و فرعی نشان داده
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 مقوالت اصلی و فرعی مستخرج از مصاحبات): 3جدول (

  مقوالت فرعی  مقوالت اصلی

  شناختی روان هاي خصیصه

  ها ترس -1

 ماندگی فرزند ترس از عقب

ترس از دست دادن همسر در دوران بارداري و دوران نقاهت 

 بعد از زایمان

 پذیري همسر عدم مسئولیت

 عدم اعتماد به تداوم زندگی مشترك

 صیغه بودن و وضعیت ناپایدار

 کار نداشتن کمک 

 ندانستن جنسیت موردنظرترس از  

 ترس از حرف مردم 

  ترس از تربیت فرزندان در دوران جدید 

  تمایالت فردي -2

 گذرانی اهمیت تفریحات و خوش 

 اهمیت داشتن هیکل مناسب 

 تمایل به زایمان در خارج از کشور 

  تمایل به پیشرفت همپاي همسران 

  هاي جدید خصیصه

  اجتماعی و فرهنگی

 فرزندي کممد شدن  

 اهمیت شدن گروه مرجع بی 

 کرونا 

 وطن شدن فرزندان جهان 

 دوست جاي خواهر و برادر 

  نگهداري سگ در خانه 

  

  شناختی هاي روان خصیصه .5-1

شناختی اولین دلیل براي عـدم تمایـل بـه     بر اساس تحقیق صورت گرفته دالیل روان

ها و تمایالت  در ذیل آن به ترس آید که حساب می هاي مکرر به فرزند آوري و یا فرزند

  شود. فردي اشاره می
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 چیست؟ آوري فرزند براي زنان هاي ترس انواع .5-1-1

  ها ترس .الف

  شود. شناختی ترس است که در ذیل به آن پرداخته می یکی از دالیل عمده روان

 ماندگی فرزند ترس از عقب -

گیـري بـراي    تصـمیم  مشکالت جسمی همسران، سن بـاالي زنـان در زمـان ازدواج و   

آوري به زمان پایان تحصیالت همسران، تثبیت  آوري، به تعویق انداختن فرزند فرزند

شغل و یا انجام تفریحات و سفرهاي مکرر در بدو ازدواج باعث شده بسیاري از زنان با 

پایگاه اقتصادي، اجتماعی باال در زمانی به این تصمیم برسند که سن پرخطري بـراي  

طـورکلی از   د است و به دنبال آن نسبت به این تصمیم مردد شده و یا بـه داشتن فرزن

  شوند. این تصمیم منصرف می

1اسـپروف ( افزایش سن نقش مهمی در کاهش باروري و عـوارض بعـد آن دارد  
و  

  ).2005دیگران، 

سـال کـه از    5بـار بعـد از    مـن یـک  «گویـد:   خانم ش. ف در ایـن خصـوص مـی   

هاي مختلف متوجه شدند که بچه  شدم ولی در آزمایشگذشت، حامله  ازدواجمان می

  .»درستی شکل نگرفته و مجبور به سقط شدم به

بـود حتـی    وقتی پسرم بـه دنیـا آمـده   «خانم ب. ن به این نکته اشاره کردند که: 

هـاي بچـه سـالم     خاله خودم اصرار داشت بچه را از خواب بیدار کنم تا ببیننـد چشـم  

افتـه دومـی را    بیند دیگر ترس به جـونش مـی   چیزها را میاست یا نه. وقتی آدم این 

  ».بیاره

سال بزرگترم. همین مونده بود کـه یـک    3من از همسرم «خانم م ن هم گفتند: 

  »کرد. موند تو دامنم دیگه همه چی به سن من ربط پیدا می مانده هم می بچه عقب

از آنها فوت شده من دو تا بچه اولم معلول هستند که یکی «خانم س م هم گفتند: 

شه و دیگه خیلی  ها نگهداري می طور بچه و آن یکی هم در یکی از مراکز نگهداري این

  .»ریسک کردم سومی را حامله شدم که خدا رو شکر این یکی سالم به دنیا آمد

البته خانم ط. الف هم تجربه مشابه با خانم س م داشت با این تفاوت کـه ایشـان   

آوري مجـدد   کالت جسـمی فرزنـد دیگـر تصـمیم بـه فرزنـد      بعد از زایمان اول و مش

  نگرفته بود.

                                                        
1. speroff 
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  ترس از دست دادن همسر در دوران بارداري و دوران نقاهت بعد از زایمان: -

اند که برخی از مردان از روابط جنسی با فرد دیگري براي ارضـاي   مطالعات نشان داده

کرده و برخی دیگـر نیـز   نیازهاي جنسی خود در دوران بارداري همسرانشان استفاده 

 ).2002و دیگران  2اوناه 1994و دیگران  1اند (بارکلی دچار انحراف جنسی شده

دهـد.   بنابراین داشتن یک رابطه بهتر، شانس داشتن فرزنـد دیگـر را کـاهش مـی    

  ).32: 2011، 3(لیناال

وقتی به اصرار همسرم حاملـه شـدم، متوجـه    «ح گفتند: -در این خصوص خانم ر

که براي زایمان به بیمارسـتان رفـتم وقتـی     شدم تا این مهري همسرم می سردي و بی

اتفاق مادر و پدرم به خونمون برگشتم دیدم همسرم با منشـی شـرکتش در خونـه     به

هـاي دوران حـاملگی را بکنـه بعـد      خـوابی  همه تحمل زحمات و بـی  هستند. آدم این

  .»ر جور دردسرمونی با یک بچه و هزا آخرش ببینه یکی جاشو گرفته و می

  پذیري همسر: عدم مسئولیت -

هایی بـر عهـده    قبول زندگی مشترك مسئولیت باید بدانند که با هریک از زن و مرد .

هـا بـا    این مسئولیت تشکیل خانواده از آن آسوده بودند. از قبل که گیرد آنان قرار می

عهده آنـان قـرار   ها و شرایط خاص هریک از زن و شوهر بر  توانایی توجه به اختیارات،

  ).1399خانی و دیگران،( گیرد می

 عـدم  کنـد،  مـی  ترغیـب  بیشـتر  فرزنـدان  نداشـتن  به را زنان که دالیلی از یکی 

  .است همسران پذیري مسئولیت

ساله دارم شـوهرم   18تا اآلن که یک دختر «م گفتند:  ـدر این خصوص خانم م   

نخونه، اصالً براش مهم نیسـت   خیاله، درس بخونه، تا کار بچه رو نکرده، از بس بی 18

قدر کوله مگه دیوانه اسـت   بینه شوهرش این من دائم باید حرص بخورم وقتی آدم می

  »...یک بار اضافی دیگر براي خودش درست کنه 

دار  شوهرم اصالً بچه دوست نداشـت بـه اصـرار مـن بچـه     «گفتند: ر هم  -خانم ز

خـوام   گه به من چه من که از اول گفـتم بچـه نمـی    گم می شدیم. حاال هم هرچه می

  ».براي همین همه بار پسرم افتاده گردنم

کار همسرم خارج از تهرانه همه بار مسئولیت روي دوش «ش گفتند:  –خانم ك 

  »هم زیاده. منه و واقعاً همین یه بچه

                                                        
1. barclay 
2. onah 
3. lainiala 
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  عدم اعتماد به تداوم زندگی مشترك: -

هـاي فرهنگـی و اعتقـادي، خیانـت، خساسـت، دوري،       تفاوت در نگاه به دنیا و تفاوت

ازدواج دوم و اعتیاد ازجمله موارد ایجادکننده شرایط نامناسب بـراي ادامـه زنـدگی و    

 متزلزل بودن آن است.

یـک مسـئله در یـک حـوزه خـاص      نارضایتی در میان زوجین که گاهی اوقات از 

هاي تعامل بین زوجین شود و بـه مـرور    تواند باعث تخریب دیگر حوزه شروع شده می

 هاي دیگر بـروز کنـد (بخشـی زنجیرانـی و علـی منـدگاري،       این ناسازگاري در حوزه

1396:212(  

دانم تو زندگی کجام یـه نفـر    ن گفتند: وقتی خودم نمی -در این خصوص خانم م

ام مثـل خـانواده شـوهرم     ارم که چی بشه؟ همش از ایـن تـرس دارم بچـه   دیگه را بی

دونه مـن خیلـی    دار بشم شوهرم چون می قید بشه و اونطوري تربیت بشه. اگر بچه بی

  خواد بکنه. عاطفیم حتماً براي جدایی و دادن بچه به من از من اخاذي می

ه شـوهرم مـؤمن   ام مذهبی نیست ولی خـانواد  گوید: من خانواده ع می –خانم ت 

  ام براي حجاب داشتن و ... بکن نکن کنند. ترسم به بچه هستند و می

ــانم (ن ــت  -ح) (ش-س)، (م-م)، (س-ح)، (م -ب)، (ر-خـ ــی از خیانـ س) همگـ

  همسران خود شکایت داشتند.

بازه، ماشاءاله همه فن حریفه. خـودم   شوهر من قماربازه، زن«ب گفتند:  -خانم ن

  »خوام چه کنم؟ می  کنم. بچه م میهم دارم براي جدایی اقدا

ره ولی خیلی خسیسه خودم کم  ف گفتند: پول شوهرم از پارو باال می –خانم ش 

  دار شم که اون هم اذیت شه.   کشم بچه زجر می

ش گفتند: شوهرم من را صیغه کرده تا حالش خوب بشه و برگـرده بـا    -خانم س

  باشه. دار  خواد از من بچه اش زندگی کنه نمی زن و بچه

ساله شوهرم را ندیدم بـه خـاطر کرونـا ایـران نیامـده       2ش گفتند: اآلن  -خانم م

  آد؟ بینم بچه به چه کارم می کارش آلمان است. خودم شوهرم را نمی

م گفتند من بدون اطالع همسرم بچه دوممـو سـقط کـردم. الکـی بـه       –خانم م 

قط کردم. مـن شـوهرمو   خوام با خواهرم برم کیش و رفتم بچه را س شوهرم گفتم می

  خواستم جدا بشم . دوست نداشتم و می

پسـر داره   2اش  م گفتند: من همسر دوم شوهرم هستم از همسر قبلی –خانم ن 

خواد. البته دائم فکرم مشغوله که نکنه بـه   و دیگه اون طعم بچه را چشیده و بچه نمی

  شم .دار ب خوام بچه هاش به همسر اولش رجوع کنه و من می خاطر بچه
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آوري  واسطه اعتیاد همسرانشان حاضـر بـه فرزنـد    ف هم به –ك و ر  –خانم س 

  نشده بودند.

 صیغه بودن وضعیت ناپایدار: -

ها، مشـکل جنسـی    رغم تمام تعالیم و سفارش دهد که علی شرایط اجتماعی نشان می

شود. بـه همـین جهـت بسـیاري از جوامـع،       افراد جامعه فقط با ازدواج دائم حل نمی

). 379 ص ،6 : ج1386انـد (سـاالري فـر،    هایی را براي ازدواج دائم برگزیـده  ایگزینج

هـاي دیگـري نیـز در     ضمناً مشکل جنسی اختصاص به قشر جوان ندارد، بلکـه گـروه  

جامعه وجود دارند که به نحوي با این مشکل مواجه هستند. ازجمله زنانی که در اثـر  

شـوند   دهند یا به هر دلیلی موفق نمی یشوهر خود را از دست م طالق یا فوت همسر

  ).1386موقع ازدواج نمایند و توفیق کمتري براي ازدواج دارند (بیگدلی،  به

جنین داشـتم.   ام سقط من در ازدواج قبلی«گوید:  در این خصوص خانم ش ف می

خواهد صاحب بچه بشم ولی چـون   کنم دلم می دیگري زندگی می ولی حاال که با فرد

ها دل نکند و من و بچه حیـرون   ترسم از آن اش یک فرزند دارد می ندگیهمسرم در ز

  ».کنه گم عقد کنیم قبول نمی بمانیم. هرچه بهش می

اش با فردي آشـنا شـده کـه ایشـان      م هم بعد از جدایی از همسر قبلی –خانم م 

که خودش یک دختـر   واسطه این تجربه زندگی زناشویی درگذشته نداشته و ایشان به

خواهد از ایشان صاحب فرزند شود چون امیدي به تداوم زندگی بـا   اله دارد نمیس 18

  فردي که هرگز صاحب همسر و فرزند و تجربه زندگی مشترك با فردي نبوده ندارد.

  کار: نداشتن کمک -

بنابراین بعضی از  بر و پرزحمت است؛ نگهداري و پرورش فرزند امري بسیار مهم، زمان

نداشتن فـردي کـه حاضـر بـه کمـک در نگهـداري نوزادشـان باشـد از         دلیل  زنان به

  روند. فرزندآوري طفره می

واسـطه شـغلش بیشـتر     همسـرم بـه  : «گویـد  ش مـی  –در این خصوص خانم س 

روزهاي هفته خارج از تهران هست که یک بچـه یکسـاله دارم فقـط مـادرم در ایـن      

  .»نم مزاحمش بشمتو هم کمک کرده ولی دیگه براي بچه دوم نمی یکسال به

من در بدو ازدواجم مادرم را از دست دادم یه دونه بچـه را  «م گفتند:  –خانم س 

  ».بدون کمک بزرگ کردم. خیلی سخت بود

  ترس از ندانستن جنسیت موردنظر: -

آوري مکـرر طفـره    گاهی بعضی از زنان از ترس عدم زایمان جنس موردنظر از فرزنـد 
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ف به این نکتـه اشـاره کردنـد     –الف و الف  –روند. در این ارتباط خانم ش م و م  می

دهـد حتمـاً تصـمیم بـه      خواهیم خـدا مـی   که اگر مطمئن بودیم که جنسی را که می

  گرفتیم. دار شدن می بچه

  ترس از حرف مردم: -

دیگري اسـت کـه    و مسخره شدن از سوي دیگران، عامل مهم» انگ خوردن«ترس از 

دهـد. آنـان بـراي همنـوایی و      والدین را به سمت محدود ساختن بـاروري سـوق مـی   

سـازند   آوري خـود را محـدود مـی    همرنگی و مصونیت از سـرزنش اجتمـاعی، فرزنـد   

  ).1392(کبودي و همکاران، 

دارم  سـاله هسـتم و دو تـا بچـه     30من اآلن «ف گفتند:  –در این ارتباط خانم م 

گـن   خواد چهار تا بچه داشته باشم ولی فامیـل بهـم مـی    پسر دلم می یکی دختر یک

  ».کشی داري بابا خجالت بکش مگه جوجه

دادم که حامله شدم اول  من یک دخترمو داشتم شوهر می«م هم گفتند: -خانم م

مـاه زایمـان    کردم خیلی خجالت کشیدم سر عروسـی دختـرم یـک    از همه پنهان می

  .»غلط کردن افتاده بودم کردند. به ام می کرده بودم همه مسخره

  ترس از تربیت فرزندان در دوران جدید: -

هـاي مکـرر تـرس از تربیـت      یکی از دالیل براي طفره رفتن از بارداري و فرزنـدآوري 

 است. جدید دنیاي در هاي آن فرزندان و چالش

اعتمـاد  دار نشـدن عـدم    دلیل اولم براي بچه« ن گفتند: –در این ارتباط خانم م  

به شوهرم هست ولی تو این روزگار مدرسه رفتن بچه، دوستانش، رفـت و آمـدهاش،   

  »آب دربیاد. اعتقاداتش همه دردسره معلوم نیست چی از

که با همسرم مشـکل نـدارم    دختر دارم و با وجود این 1من «ع گفتند:  –خانم م 

  .»خوام همه حواسم به دخترم باشه خوام چون می دیگه بچه نمی

س) هم اشاره داشتند که به دلیـل داشـتن شـغل و    -ع) و (ب-م)، (ن –نم (ن خا

 هاي اجتماعی قادر به تربیت بیش از یک فرزند نیستم. فعالیت

  کند؟ می ایفا نقش رابطه این در چگونه فردي هاي ویژگی .1-2- 5

شناختی تمایالت فردي اسـت کـه در ذیـل بـه آن پرداختـه       عوامل روان یکی دیگر از

  شود. می
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  فردي تمایالت .الف

  گذرانی: اهمیت تفریحات و خوش -

خـورد ایـن اسـت کـه ورود      ها به چشم مـی  آنچه در میان دالیل خودحمایتی خانواده

سازد. از ایـن نظـر    فرزند به زندگی راه تفریح و لذت همسران را محدود یا مسدود می

نیـا و نیکـویی    یشـود. (ملکـوت   هـا تلقـی مـی    آوري موجب محرومیـت از لـذت   فرزند

  ).26: 1400روزبهانی، 

ن، -ع) و ل-م)، (ل-ساله)، (م 45ن (-ل(ساله)،  45ح، (-در این خصوص خانم ر 

ع) در ایـن خصـوص گفتنـد:    -ساله) همگی بر این امر صحه گذاشتند. خـانم (ل  40(

شـد دیگـه    کنم که بچه ندارم وگرنه دست پاگیر مـی  روزي هزار بار خدا رو شکر می«

  ».شه خواستیم بریم هم نمی ه میچهارجا ک

  اهمیت داشتن هیکل مناسب:-

اي است که بسـیاري از زنـان    نگرانی از سالمت روحی، جسمی و تناسب اندام، دغدغه

آورند. آنان عوارض  حساب می آوري به آن را عامل مهمی در عدم تمایل خود به فرزند

زیبایی بـدن خـود    جسمیتوجه براي سالمت روحی،  بارداري و زایمان را خطري قابل

فرزنـدي را راهـی بـراي مـدیریت سـالمت روح و بـدن خـود         دانند. درنتیجـه کـم   می

  ).24: 1400نیا و نیکویی روزبهانی،  گزینند. (ملکوتی برمی

اهمیت یافتن ظاهر در زندگی زنان امروزي امري بـارز اسـت کـه شـاید یکـی از      

الغـر اسـت کـه ایـن هـم      دالیل آن چرخش سالیق مردان به سمت داشتن همسران 

  هاي تصویري مختلف باشد. شاید ناشی از ترویج مدهاي دنیا در رسانه

شـدت   بنابراین زنان نیز براي جلب و جذب نظر مردان از این رویه ایجاد شـده بـه  

که حتی براي ایـن موضـوع خـود را از مـادر بـودن محـروم        طوري کنند به تبعیت می

  کنند. می

که در دوران  بعد از زایمان دخترم باوجود این«تند: م گف -در این خصوص خانم م

هـم خـورد و مجبـور     خوردم هـیکلم بـه   کردم و غذا کم می حاملگی مرتب ورزش می

  ».شدم چند جراحی کنم تا به وضع قبل برگردم

اي  بعد از زایمـان مـدت طـوالنی   «ساله) در این خصوص گفتند:  45ح) (-خانم (ر

  ».ندارم مجبور به رژیم شدم. دیگه حوصله

  هاي اجتماعی (شغل) و ادامه تحصیل: اهمیت فعالیت -

کلیک و همکاران نشان دادند به ازاي هر یک سـال افـزایش تحصـیالت زنـان ازدواج     
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دار شـدن نـیم سـال بـه      یک سال و نیم و به ازاي هریک سال تعویـق در ازدواج بچـه  

 در بـاروري  اولین سن افزایش سبب والدین ثروت و تحصیالت افزایش افتد. تأخیر می

  .)2015دیگران،  و 1کلیک(شود  می زنان

س -الف)، (ش –ط ( ساله)، (ف، ج)، 28ع) (-ساله)، (ن 38ح) (-م)، (ر-خانم (ن

هـاي اجتمـاعی و    م) همگی بر اهمیت داشتن فعالیـت -ح)، (ز-ن)، (س-ساله) (ن 30

موقعیـت  ادامه تحصیل نسبت به داشتن فرزنـد اذعـان داشـتند و تـا قبـل از تثبیـت       

  آوري نکرده بودند. اجتماعی اقدام به فرزند

که  من و همسرم هردو جراح هستیم بنابراین تا قبل از این«ج) گفتند: -خانم (ف

هـم   درسمون تمام نشده بود تمایل به داشتن بچه نداشتیم و بعـد از آن دو تـا پشـت   

  ».دار شدم که بعدش سریع برم سرکار بچه

که سنم هـم   خونم با وجود این ارم فوق تخصص میمن د«الف) گفتند:  -خانم (ط

اي  بچـه دیگـه   دهم فعـالً  ره و پسرم هم یک بیماري نادر داره. ترجیح می داره باال می

  ».نداشته باشم

  تمایل به زایمان در خارج از کشور: -

اند که فرزندان خود را در خارج از کشور  ها تمایل پیدا کرده امروزه تعدادي از خانواده

نیا بیاورند و تا زمانی که این امکان برایشان فراهم نشده زمان بارداري خود را بـه  به د

  اندازند. تعویق می

هردو فرزندم را در آمریکا بـه دنیـا آوردم و   « ع) گفتند: -در این خصوص خانم (م

  »سال اول زندگی که چنین امکانی را نداشتم باردار نشدم. 10

  چنین تصمیمی گرفته بودند. س) هم –م)، (ش -ن)، (ز –خانم (ن 

  هاي دوران حاملگی): بیداري، مشقت فردگرایی (عدم تمایل به شب -

نظریه نوگرایی گویاي این است که نوسـازي فیزیکـی محـیط و بازسـازي اقتصـادي،      

اي میزان باروري را تغییر  تواند تااندازه هاي گوناگون می اجتماعی و فرهنگی در جامعه

نگري و گـرایش بـه زنـدگی کـه همـراه بـا آسـایش و         روحیه آینده دهد و باعث شود

کند که پیشـرفت و   شادکامی باشد، در اذهان مردم جاري گردد. این نظریه، دنبال می

گـذارد   هاي عاطفی و ارزشی تأثیر می توسعه و فناوري بر زندگی مردم حتی در زمینه

 وجـود آورد. (ادیبـی سـده و    بهتواند تغییراتی در ارتباط با کاهش میزان موالید  و می

  ).88: 1390همکاران، 

                                                        
1. click 
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هاي فرهنگ غربی است که طرز تلقی بسیاري از زنـان را   فردگرایی یکی از زاییده

  آوري تغییر داده است نسبت به زندگی خانوادگی و فرزند

ســاله)، (ن، ع) علــت نداشــتن  45ن -ر)، (ل-ســاله)، (ز 45ح  ع)، (ر، خــانم (ل,

  آوري نسبت دادند. یک فرزند را مشقات فرزندفرزند و یا داشتن 

کـردم سـربچه تـو     وقتی پسرم را باردار بـودم احسـاس مـی   «ز) گفتند:  -خانم (ر

دار  خوابیدم دیگه محالـه بچـه   تونستم شب بخوابم تا صبح نشسته می ام بود. نمی معده

  ».بشم

  تمایل به پیشرفت همپاي همسران: -

آوري  معانی که زنان در درون کنش کم فرزندترین  ) معتقد است مهم1391رضایی (

عنوان زن است. این امر گویـاي ایـن موضـوع     خود دارند، همانا حمایت از خودشان به

هاي جسـمانی، روانـی و اجتمـاعی خـود را      است که زنان حمایت از شرایط و وضعیت

به شغل،  فرزندآوري در نظر دارند. رویاي دستیابی عنوان استداللی براي تمایل به کم به

هاي اجتماعی محـدود در سـطح جامعـه، آرامـش روانـی،       مندي بیشتر از فرصت بهره

  حمایتی مذکور است. مدیریت بدن، حفظ وجاهت اجتماعی ازجمله ابعاد این خود

تواند ناشـی   هاي اجتماعی و اقتصادي همسنگ همسران می بازنماندن از پیشرفت

  شتن اطمینان کافی به همسر باشد.از عدم اعتماد به تداوم زندگی مشترك و ندا

کننده اعتقاد داشتند که کسـی فـردا را    در این خصوص تعدادي از زنان مشارکت

آوري مشـغول باشـند و بـه لحـاظ      داري و فرزنـد  بسا اگر زنـان بـه خانـه    ندیده و چه

اقتصادي و اجتماعی همپاي همسران خـود پیشـرفت نکننـد دچـار فرسـایش روح و      

هاي اجتماعی و اقتصادي شوهرانشان، مـورد   سیدن به موفقیتجسم شوند و پس از ر

هـاي امـروز خـود را بـراي      خواهنـد موقعیـت   ها نمی بنابراین آن ها نباشند؛ دلخواه آن

  پیشرفت از دست دهند.

ــا (س خــانم ج) -ســاله (ف 38ح)  -ح)، (ر-م)، (م -ســاله (س 48ح) -ش)، (ر-ه

  همگی به این امر اشاره داشتند.

خونـد   شدت براي تخصص درس می همسرم به«ج) گفتند: -خانم (فطور مثال  به

شدت درسـت   افتم شروع کردم به من هم دیدم اگر دکتر عمومی بمونم ازش عقب می

  ».خوندن

شوهرم خیلی سرش به زندگی نیست وضع مالیش هـم  « ح) هم گفتند:-خانم (م

  ».ه باشمخوندم که باالخره یک کار خوبی داشت خیلی خوبه. باید درسم را می
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  فرهنگی هاي جدید اجتماعی و خصیصه .5-2

 دلیـل  دومـین  فرهنگـی  و اجتمـاعی  هاي جدید شناختی، خصیصه عالوه بر علل روان

 یـا  و آوري فرزنـد  بـه  تمایـل  عـدم  بـراي  تحقیـق  ایـن  هـاي  یافتـه  اساس بر اساسی

  آید. حساب می مکرر به هاي فرزندآوري

ــل. 5-2-1 ــاعی عوام ــی و اجتم ــانع فرهنگ ــد م ــا و آوري فرزن  ی

 چیست؟ مکرر هاي فرزندآوري

 فرزندي: مدشدن کم -

افزایی  آوري و فرزند ها امروزه به فرزند هاي مردم و نوع نگاهی که آن ها و کنایه طعنه

دارند، همچنین ترس از مسخره شدن، طرد شدن و مسائلی از این قبیـل، مـانع از آن   

نیـا، نیکـویی    فکـر کنـیم. (ملکـوتی    است که به آوردن فرزند بیش از یـک یـا دو نفـر   

  ).31: 1400روزبهانی، 

 35ع) (-سـاله) (م  45ع (–کننـده خـانم م    بعضی از زنان در این جامعه مشارکت

با وضع اقتصادي بسیار مناسـب همسرانشـان ادعـا کردنـد کسـانی کـه تعـداد         ساله)

ع  –نم م فرهنگی هستند. در این خصوص خـا  فکر و بی فرزندان زیادي دارند افراد بی

دیگه تو این دوره زمونه مد نیست آدم دنبال خودش یـک دسـته   «ساله) گفتند  40(

  ».بچه را ریسه کنه

  اهمیت شدن گروه مرجع: بی -

 در فرآیند نوسازي، انشقاق، گسستگی و تضعیف در بین عوامل همبسته اجتماعی بـه 

ـ    هاي مجزا به نظر می صورت اتم آید و افراد به وجود می ه دنبـال حـداکثر   رسـند کـه ب

هاي شخصی به مصالح  یعنی دغدغه هاي فردي و شخصی خود هستند؛ سود و منفعت

گرایی،  افراد به سمت سکوالریته، مادي  یابد و تغییر در ایده جمعی و قومی اولویت می

گیرد و خـانواده محـوري بـه فـرد محـوري تبـدیل        فردگرایی و انزواطلبی صورت می

  ).28: 1384دقی، شود (عباسی شوازي و صا می

اي، از اهمیت والدین (گروه مرجع) تا حـدود   امروزه به دلیل ترویج خانواده هسته

هاي تازه تشکیل یافته در جهـت بـرآورده    زیادي کاسته شده است. اگر روزي خانواده

کردنـد،   آوري مـی  هایی اقدام به فرزنـد  کردن نیاز والدین خود براي داشتن نوه یا نوه

کنند و این تصمیم کـامالً   سیارتغییریافته و آن را مداخله محسوب میامروزه شرایط ب

  شده است. اي کامالً خارج هاي ریشه شخصی شده است و از حیطه نظرات خانواده
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گاهی نیز والدین نیز چنـین آرزویـی ندارنـد و اهمیـت داشـتن فرزنـد در سـایه        

ح -ص خـانم ر در ایـن خصـو   پیشرفت و ترقی و تفریح در زندگی کمرنگ شده است.

من باید بچه بزرگ کنم به من چه کـه بـراي آرزوهـاي مـادرم و     «گوید:  ساله می 45

  ».مادرشوهرم خودمو گرفتار کنم

مادرم میگه ما که زاییدیم کجاي دنیا را گرفتیم کـه شـما   «گوید:  ن می -خانم ل

  ».ما بگیرید

  کرونا: -

نـده بـراي عـدم اقـدام بـه      کن پاندمی کرونا هم یکی از دالیلی بود که زنان مشـارکت 

  بارداري از آن یاد کردند.

شود. سیسـتم ایمنـی ضـعیف،     سیستم ایمنی بانوان در زمان بارداري تضعیف می

ترین عامل خطر در ابتال به ویروس کرونا است. از این رو مادران باردار بیشـتر در   مهم

هـاي پایـانی    معرض ابتال به این ویروس هستند. از طرفی به دلیل رشد جنین در مـاه 

هـاي مـادر و دیگـر     بارداري و فشار ایجادشده از طریق افزایش اندازه رحـم بـه شـش   

ها جریان نیابـد و ایـن خـود     راحتی در تمامی ریه شود هوا به هاي وي موجب می اندام

رو ابتال بـه ویـروس کرونـا در دوران     امکان ابتال به عفونت را افزایش خواهد داد. ازاین

  (www.radiologymarkazi.ir)د براي مادران بسیار خطرآفرین باشد. توان بارداري می

من در کرونا براي بار اول بـاردار شـدم بـه خـدا     «ساله) گفتند:  34ش ( -خانم م

کـردم کرونـا نگیـرم.     رفتم بیمارستان خدا خـدا مـی   رسیدم هر دفعه براي چکاپ می

  .»وقتی زایمان کردم کسی اصالً نیومد دیدنم

شه بـراي زایمـان بـه خـارج از کشـور       اآلن نمی«گوید:  ساله می 27ع  –خانم ن 

  ».رفت. کرونا هم مصیبتی شده

  وطن شدن فرزندان: جهان -

زیـرا اولویـت ایـن گـروه خودشـان       شود؛ گرایی در نسل جوان بیشتر دیده می فردیت

گرا بوده  اند. مادي خورده شان فریب کنند توسط نسل والدین ها احساس می هستند. آن

کنند. در قبول مراجع قدرت و نفوذ مردد بوده و بـراي   دشواري خود را متعهد می و به

  ).52-53: 1385مراتب، وزنی قائل نیستند. (سرایی،  سلسله

هاي بهتـري   طبیعتاً عمدتاً وابستگی کمی به خانواده داشته و در پی یافتن فرصت

  شان هستند. براي زندگی شخصی

  ساله) به این نکته اشاره کردند. 45ح ( - ساله ر 30م)  –در این خصوص خانم (م 

اش  من فقط وقتمو تلف کردم یه بچه بزرگ کـردم. همـه  «گویند:  م می –خانم م 
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دنبال اینه که دیپلم بگیره و بره کانادا اونجا ادامه تحصیل بده. آخر عاقبـت مـن هـم    

  ».که یک دختر دارم سراي سالمندان است

  ادر:دوست جاي خواهر و بر -

فرزنـدي بسـیار    کننده اعتقاد داشـتند کـه تـک    بسیاري از والدین در جامعه مشارکت

بسا بهتر از خواهر و برادر باشد و داشـتن عمـه، عمـو،     خوب است و امروزه دوست چه

  هاي مکرر اقدام شود. قدر اهمیت ندارد که به خاطر آن به فرزندآوري دایی و خاله این

  ساله) گفتند: 40م  –در این خصوص خانم (م 

اآلن من دو تا خواهر دارم چشم نداریم همو ببینیم. تنهایی بهتـره، دوسـت بـد    «

  .»بود میشه گذاشت کنار و یه دوست دیگه گرفت

 نگهداري سگ در خانه: -

 و تنهـایی  حاصـل  خـانگی  حیوانـات  از نگهـداري  بـه  هـا  زوج از بسیاري آوردن روي 

شـوند   نمـی  دار بچه مسئولیت، از فرار براي جوان هاي زوج بیشتر و آنهاست فرزندي بی

  .کنند می هایشان سگ و گربه نگهداري صرف را آوري سرسام هاي هزینه و

م) -ك) و (س-سـاله) (س  40م ( –کننـده م   بعضی از اعضـاي جامعـه مشـارکت   

  آوري مطرح کردند. نگهداري سگ را عاملی براي عدم اقدام به فرزند

گیـرم از   این محبتی که من از سگم مـی « :ك) در این خصوص گفتند-خانم (س

  .»زنه اصالً توي چشماش عشق موج می تونم بگیرم. بچه نمی

  گیري نتیجه

هـاي   هاي اخیر شاهد تغییرات مهمی در نظام ترجیحات و ارزش جامعه ایرانی در دهه

فرهنگی اجتماعی بوده است. یکی از تغییرات مهم در بستر این انتقال فرهنگی در دوره 

هجري شمسی و همچنین،  1360ویژه از نیمه دوم دهه  کاهش سریع باروري به  اخیر،

هاي  رغم وجود تفاوت زدواج و فرزندآوري است که علیهاي مرتبط با ا رفتارها و انگاره

وبیش مشابه  قومی، مذهبی و فرهنگی در نقاط مختلف ایران، این تغییرات به شکلی کم

متعاقـب ایـن تغییـرات، دور    ). 1397اي فراگیر بوده است (خانی و همکاران،  خصیصه

نهادي کمتر شدن از جامعه سنتی و تحوالت صورت گرفته باعث شده مادر شدن پیش

دهد میل به شکوفایی  هاي تحقیق حاضر نشان می جذاب نسبت به گذشته باشد. یافته

و پیشرفت در تحصیل و کار که عمدتاً ناشی از عدم اطمینان به همسران است، تمایل 

گذرانی و مهم شدن خود، بیهوده دانستن تحمل سختی و  ازحد و افراطی به خوش بیش

کردن فرزند، از دست رفتن کارکرد گذشته فرزنـد بـراي   هاي بارداري و بزرگ  مشقت
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هاي دیگر براي جذاب کردن زندگی و ... ازجمله علل مهـم در   والدین، وجود جایگزین

  هاي مکرر است. عدم تمایل به فرزندآوري و یا فرزندآوري

توان ادعا کرد زندگی بـدون فرزنـد یـا     درواقع با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

عنوان انتخاب شیوه زندگی جدیـد و متفـاوت از نسـل گذشـته از عوامـل       بهفرزند  کم

دیگـر، ایـن تغییـر تنهـا متـأثر از عوامـل        عبـارت  بـه  پذیرد؛ غیراقتصادي نیز تأثیر می

بنـابراین   شـود؛  بلکه رفتارها و باورهاي افراد جامعه را نیز شامل مـی   اقتصادي نیست،

ي آن را تبیین و تحلیـل کـرد. وقتـی در بـین     هاي اقتصاد توان تنها بر پایه مؤلفه نمی

شود، میزان بـاروري کـه از مـوارد     بعضی از اقشار جامعه اعتقادات مذهبی کمرنگ می

 سـندروم « دیگـر  رسـد  مـی  نظر مهم در مذهب اسالم است، نیز کاسته خواهد شد. به

 دار بچـه  کـه  شـده  دانسـته  مالی تعهدات از ناشی که) 1398 فوردي،( »خالی گهواره

 روح بـه  ایمانی بی این دلیل درواقع. نباشد موجهی چندان تبیین دارد، دنبال به دنش

 ایفـا  مهمـی  نقـش  غیراقتصـادي  عوامـل  و محیطی زیست نه و است اقتصادي نه بشر،

هـاي   گیري بیماري کرونا و ناشناخته بـودن آن، بـر تـرس    در این میان همه .کنند می

تواند عامل بسیار مهمی در انتخاب این شیوه زندگی  خود می خودي زنان افزوده که به

  توسط زنان باشد.

دهد برخالف تأکید رویکردهاي نظري اقتصادي  هاي تحقیق حاضر نشان می یافته

هـاي عقالنـی    هـاي بـاروري پاسـخ    جوامـع تصـمیم  در همه باروري که مدعی هستند 

این انتخـاب تنهـا از عوامـل اقتصـادي       هاي ثروت خانوادگی است، اقتصادي به جریان

مشارکت کنندگان در تحقیق به نحـوي انتخـاب شـدند      در این تحقیق، متأثر نیست.

ادعـا  که به لحاظ اقتصادي در جایگاه مشابهی قرار داشته باشند و تمـام افـراد نمونـه    

نظر گرفتن ایـن   آوري ندارند. با در داشتند که به لحاظ اقتصادي مشکلی براي فرزند

هـاي   با محوریت دو مقولـه اصـلی خصیصـه     کننده در تحقیق، زنان مشارکت  ها، مؤلفه

هاي جدیـد اجتمـاعی و فرهنگـی،     تمایالت فردي) و خصیصه  ها، شناختی (ترس روان

  .اند ا انتخاب کردهفرزند ر زندگی بدون فرزند یا کم

الگوهاي رفتاري و مصرف، کـه بـا تشـابه     مشابهت دردهد  نتایج تحقیق نشان می

فرزنـدي و   انتخـاب شـیوه زنـدگی کـم     ،بـوده همـراه   الگوهـاي ارزشـی و ذهنـی نیـز    

فرزندي را در پی داشته است. بر پایه ایـن الگوهـاي رفتـاري و نظـام ترجیحـات و       بی

ظـاهر ازنظـر اقتصـادي در شـرایط      توان توضیح داد که چرا افرادي که بـه  ها می ارزش

فرزنـدي بـا دالیـل     فرزندي یـا کـم   درزمینه انتخاب زندگی بی  برند، یکسان به سر می

در   کننـده در تحقیـق،   کنند. تمام زنان شـرکت  ماعی متفاوتی عمل میهنگی و اجتفر
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مجدد) به مقوله احساس نـاامنی و تـرس     آوري (اول، بیان دالیل عدم تمایل به فرزند

ترس از دست دادن همسر در دوران بارداري و دوران نقاهت بعـد از زایمـان و   ویژه  به

گیـري در   شود تصمیم که باعث میشاره کردند اعدم اعتماد به تداوم زندگی مشترك 

آوري انتخـاب   ها فرزند آوري برایشان بسیار سخت شود. چراکه از دید آن مورد فرزند

دهـد و موجـب    ها را براي سالیان متمادي شـکل مـی   و تصمیمی است که زندگی آن

آوري مثـل   فرزنـد   شـود. در ایـن وضـعیت،    شان مـی  تغییرات زیادي در زندگی فعلی

شته یک تصمیم پیش پاافتاده نیست بلکه ماننـد یـک تصـمیم مهـم و حیـاتی در      گذ

هاي آنان باشـد یـا منجـر بـه از      زندگی است که ممکن است در تضاد با دیگر انتخاب

از طرفی کاهش منافع احساسـی  ها شود.  هاي اجتماعی فعلی آن دست دادن موقعیت

ین امر باشد که زوجین براي کسب تواند دلیلی بر ا فرزند ناشی از تغییرات ارزشی می

هاي دیگري غیر از فرزند داشته باشند و عدم اطمینـان   لذت و اوقات فراغت جایگزین

کنـد کـه کمتـر بـه فرزنـد و بیشـتر بـه         ها را ترغیب می به تداوم زندگی زناشویی آن

  اندیشند. تحصیالت و شغل درخور بی

فرزندي تنها در بـه   زندي یا کمفر با در نظر گرفتن این نکته مهم که تصمیم به بی

و هاي فرزندزایی را دربرمی گیرد  بلکه تمامی جنبه شود،  دنیاآوردن فرزند خالصه نمی

هاي کمی  ویژه بهروش همچنین این موضوع که در اکثر تحقیقات در این زمینه که به

این اند، بر عوامل اقتصادي چنین تصمیماتی تأکید بیشتري شده است. بنابر شده انجام

ضـروري اسـت     شده در تحقیق حاضر، رسد با توجه به اهمیت عوامل مطرح به نظر می

اي شود و نتـایج چنـین    هاي غیراقتصادي توجه ویژه کننده در تحقیقات آتی به تبیین

  هاي مرتبط لحاظ شود. گذاري ها و سیاست ریزي تحقیقاتی در برنامه

   



 1401 اسفند ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ماره ش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  336

  

  فهرست منابع

بررسـی میـزان   «)؛ 1390زاده، زهـرا (  ؛ درویشادیبی سده، مهدي؛ سیاهپوش، اسحاق

مجلـه  ». افزایش باروري و عوامل مؤثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک

 .1، ش 4مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 

): ثبـات خـانوادگی و تـداوم    1396بخشی زنجیرانی، نجمه؛ علی منـدگاري، ملیحـه (  

شیراز، نامه انجمن جمعیت شناسی ایـران،  زندگی زناشویی مطالعه کیفی در شهر 

 244-207 24،ش 12سال،

چ شناسی خانواده، تهران:  ): اسالم و جامعه1388بستان (نجفی)، حسین و همکاران (

 ، انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه4

): نکاح مسیار و ازدواج موقت، رسـاله علمـی سـطح چهـار     1386بیگدلی، محرمعلی (

 نی نشر: تهران مدیریت حوزه علمیه زمرک رشته فقه، قم،

): مقایسه میـان  1397خانی، سعید؛ محمدزاده، حسین؛ عباسی شوازي، محمدجالل (

اي در  ینـه زمهـاي   یژگیونسلی ایدئال هاي ازدواج و فرزندآوري با تأکید بر نقش 

 .76-49، ص 2شهرستان سنندج، مسائل اجتماعی ایران، سال نهم، شماره 

بـر  ی رویکرد مبتنی ): اثربخش1399(؛ شایگان نیک، مریم سحر دینی،خانی، فریبا؛ عاب

پـذیري و رضـایت در زنـدگی مشـترك کنفـرانس       یتمسـئول یرش و تعهد بـر  پذ

 یاجورجالمللی روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی،  ینب

نامـه دکتـري،    ي در کردستان، پایـان فرزند آور کمهاي  ): زمینه1390رضایی، مهدي (

 تهران.دانشگاه 

): مباحث اجتماعی ازدواج موقت دانشنامه فاطمی، قـم،  1393محمدرضا ( ساالري فر،

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

): تـداوم و تغییـر خـانواده در جریـان گـذار جمعیتـی ایـران،        1385سرایی، حسـن ( 

 .2شناسی ایران، ش  فصلنامه انجمن جمعیت

تارمند مالحظـات کـاهش   ): مـرور سـاخ  1396؛ یزدخواسـتی، بهجـت (  جواد شجاعی،

 .137-159: 75باروري در دو دهه اخیر، مجله مطالعات راهبردي زنان، ش 

شناسی زنان و خانواده، تهـران: انتشـارات شـرکت     ): جامعه1380شیخی، محمدتقی (

 سهامی انتشار.

): حقوق خانواده، نکاح و انحالل آن (فسـخ  1377صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسداله (



 337زهره نجفی اصل   ♦ ...يزنان به فرزند آور لیعدم تما يراقتصادیعوامل غ

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.6چ و طالق)، 

طاووسـی، محمــود؛ اســماعیلی مطلـق، محمــد، اســالمی، محمـد؛ حــائري مهریــزي،    

ــد آور): 1395اصــغر؛ هاشــمی، اکــرم؛ منتظــري، علــی (  علــی ــدگاه فرزن ي از دی

، صص 6، ش 15شهروندان تهرانی، دالیل تمایل وعدم تمایل، نشریه پایش، سال 

668-663. 

)؛ قومیـت و الگـوي ازدواج در   1384جالل؛ صـادقی، رسـول (  عباسی شوازي، محمـد 

 .47-25، صص 1، ش 3ایران، زن در توسعه و سیاست، دوره 

یـد بـر   تأک): ارمان گرایی در توسعه و تغییر خانواده با 1388عسکري ندوشن، عباس (

نامـه دکتـري بـه     یـان پامتغیرهاي جمعیتی در ایران، مطالعه موردي شـهر یـزد،   

شناسی دانشکده علـوم   یتجمع گروه ر محمد جالل عباسی شوازي،راهنمایی دکت

 ی دانشگاه تهران.اجتماع

دار نشدن مد شده است، ترجمه محمـود معماریـان،    ): چرا بچه1398فوردي، فرانک (

 .2019آگوست  9یت اسپایکد، سا وب

ي، یـک مطالعـه   فرزنـد آور گیـري   ): الگوي تصمیم1392کبودي، مرضیه و همکاران (

 .505-515، ص 5، ش 12پایش، سال  کیفی،

): ارزیابی انگاره خودحمایتی 1400یا، علی؛ نیکویی روزبهانی، زینت سادات (ن یملکوت

، 30ي با رویکرد اسالمی، معرفت، سـال  فرزند آورمیلی به  همسران، در توجیه بی

 .280، پیاپی 1ش 

نگرش زنـان بـه   ): بررسی 1396یا، فاطمه؛ رجبی، ماهرخ؛ یا احمدي، علی (ن یهاشم

شناســی  ســاله شــهر شــیراز؛ جامعــه 15-49: زنــان موردمطالعــهارزش فرزنــدان 

  .، پاییز3، ش 67، ش پیاپی 28کاربردي، سال 

  

Abbasi Shawazi, Mohammad Jalal; Sadeghi, Rasool (1384); Ethnicity and 
marriage pattern in Iran, Women in Development and Politics, Volume 
3, Volume 1, pp. 25-47. (pershian) 

Adibi sadeh, Mahdi  et al(2011)."Investigating the rate of increase in 
fertility and factors affecting it among the Kurdish tribe living in 
Andimeshk". Iranian Journal of Social Development Studies, Year 4, 
No. 1 (pershian) 

Askari Nadushan, Abbas (2008): Idealism in the development and change 
of the family with an emphasis on demographic variables in Iran, a case 
study of the city of Yazd, doctoral thesis under the guidance of Dr. 
Mohammad Jalal Abbasi Shawazi, Department of Demography, 
Faculty of Social Sciences, University of Tehran. (pershian) 



 1401 اسفند ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ماره ش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  338

Bakhshi  zanjirani  , najmeh(2017). Family stability and continuity of 
married life, a qualitative study in the city of Shiraz, Iranian 
Demographic Association, 12th, 24-207  (pershian) 

Barclay LM, McDonald P, O’Loughlin JA.(1994): Sexuality and 
pregnancy. An interview study. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1994 -
Feb;34(1):1-7. 

Begdali, Moharram Ali (2006): Nikah Masyar and temporary marriage, a 
scientific treatise at the fourth level of jurisprudence, Qom, Tehran 
Seminary Management Center: Nei Publishing (pershian) 

Bostan (najafi) ,hossein et al(2009). Islam and Sociology of the Family, 
Tehran: Ch 4, Publications: Hozah and University Research Institute 
(pershian) 

Caldwell, J. C. (1982). Theory of Fertility Decline, NewYork: Academic 
Press. 

Cleland, J. Wilson, C. (1987). “Demand theories of fertility transition: 
an iconoclastic view”, Population Studies, Vol. 1, No. 41, pp. 5-30.  

Coal, A. J. Watkins, S. C. (1986). The Decline of Fertility in Europe: 
The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton 
European Fertility Project, Princeton: Princeton University Press. 

Click p, handy  c, sahn DE  (2015): schooling marriage and age at first 
birth in madagascar, popul stud 69(2:219-36) 

Click p, handy c, sahn DE (2015): schooling marriage and age at first birth 
in madagascar, popul stud 69(2:219-36) 

Coal, A. J.; Watkins, S. C. (1986). The Decline of Fertility in Europe: The 
Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European 
Fertility Project, Princeton: Princeton University Press. 

Colter, M. (2010) The Influence of modernization paradigm of people’s 
Beliefs about family and social change, http://www.prb.org/wp-
content/update/2018/08/2018-WPDS.Pdf (accesse 8, 2018)  
http://www-personal.umich. 
edu/~cmsm/index_files/Casual%20Models.pdf 

Fordy, Frank (2018): Why not having children has become fashionable, 
translated by Mahmoud Memarian, Spiked website, August 9, 
2019(pershian) 

Haeri Mehrizi, Ali Asghar; Hashemi, Akram; Montazeri, Ali (2016): 
Having children from the perspective of Tehrani citizens, the reasons 
for willingness and unwillingness, Paish magazine, year 15, vol. 6, pp. 
668-663. (pershian) 

Hashminiya, Fatima; Rajabi, Maherkh; Ya Ahmadi, Ali (2016): 
Investigating women's attitude towards the value of children (case 
study: women aged 15-49 in Shiraz city; Applied Sociology, year 28, 
consecutive issue 67, issue 3, fall(pershian)  

Jahangiri J, ahmad: H, Tabiee M, Moltafet H. (2014) Construction of one – 
child women Understanding of Childbearing challenges 
(Participantsion – Child women of Ahvaz/ Journal of Journal 
development 2014; 9, 85-110. 



 339زهره نجفی اصل   ♦ ...يزنان به فرزند آور لیعدم تما يراقتصادیعوامل غ

Kaboudi, Marzieh et al. (2012): Childbearing decision-making model, a 
qualitative study, Paish, year 12, vol. 5, pp. 515-505. (pershian) 

Kalantari, Samad, A. 2. M. Mozafari, Foroog Amin, Rakaei Banab Neda 
(2010): Sociological Study of Tendency of Childbeaning and some 
related foctors (case study Married you th of Tabriz City), Applied 
sociology, Journal of Hummanities Reason, University of Isfahan, 
2010: 21: 83-104. 

Khani, Fariba; Abedini, Sahar; Shaygan Nik, Maryam (2019): The 
effectiveness of the approach based on acceptance and commitment on 
responsibility and satisfaction in the life of the international conference 
on the psychology of educational sciences and lifestyle, Jour Jia 
(pershian) 

Khani, Saeed; Mohammadzadeh, Hossein; Abbasi Shawazi, Mohammad 
Jalal (2017): An intergenerational comparison of ideals of marriage and 
childbearing with an emphasis on the role of background characteristics 
in Sanandaj city, Social Issues of Iran, Year 9, Number 2, pp. 76-49 
(pershian) 

Klein, T, Eckhard, J (2007): Edveational Differences, Value of Children 
and Fertility outcomes in Germany, Current Anthropology, 55 (4): 505-
525. 

Lackland, S., Peltzer, D. K. & B. Mayer (2005). "The Changing Values of 
Childeren and Prefences Ragarding Family Size in South Africa".  
Applied Psychology: An International Review, PP 355- 377. 

Lainiala, L. (2011): The Impact of relationship quality on childbearing in 
Finland, Finnish Yearbook of Population Research, 46, 31- 47. 

Lesthaeghe, R, Neidert, L and J. Surkyn (2008). Houshould Formation in 
the Second Demographic Transition in Europe and US: Insights from 
Middle Range Model. Online available at: http: 
sdt.psc.isr.umich.edu.pubs.online. 

Lesthaeghe, R. J., Neidert, L. (2006). Second Demographic Transition in 
the United State. Population and Development Review, 32 (4): PP 669-
698. 

Malkutinia, Ali; Nikoyi Rozbahani, Zeenat Sadat (1400): Evaluation of the 
concept of self-support of spouses, in the justification of reluctance to 
have children with an Islamic approach, Marafat, year 30, issue 1, 
number 280. (pershian) 

Mohammadi, M., Rastegar Khaled, A (2015): Cultural Chamges, and 
reduce Fertility in Iran (Based on Second analyze of data of Irenian 
survery values and attitudves), Journal of Aplied Sociology 2015, 26: 
159-180. 

Onah HE, Iloabachie GC, Obi SN, Ezugwu FO, Eze JN.(2002): Nigerian 
male sexual activity during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2002 
Feb;76(2):219-23. 

Population Refrence Bureau (PRB) (2018): 2018 world Population Data 
Sheet. Population Refrence. Bureau: Washington D.C.  

Rezaei, Mehdi (2018): Low fertility in Kurdistan, PhD thesis, University of 



 1401 اسفند ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ماره ش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  340

Tehran. (pershian) 
Safai, Seyed Hossein; Emami, Asadaleh (1377): Family Law, Marriage 

and Its Dissolution (Cancellation and Divorce), Chapter 6, Tehran: 
Tehran University Press (pershian) 

Salari Far, Mohammad Reza (2013): Social issues of temporary marriage, 
Fatemi Encyclopaedia, Qom, Culture and Thought Research 
Institute(pershian) 

Saraei, Hassan (1385): Continuity and change of the family during the 
demographic transition of Iran, Quarterly Journal of the Iranian 
Demographic Association, vol. 2(pershian). 

Sheikhi, Mohammad Taqi (1380): Sociology of Women and Family, 
Tehran: Publishing Company. (pershian) 

Shojaei, Javad; Yazdakhasi, Behjat (2016): A structured review of fertility 
reduction considerations in the last two decades, Women's Strategic 
Studies Journal, Vol. 75: 159-137. (pershian) 

Speroff L,fritz MA(2005):clinical gynecologic en docrinology and 
infertility New york, lippincott williams and wilkins 

Van de kaa, D. J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition, 
Population Bulletin, 42 (1), Washington, PRB 

Van de Kaa, D.J. (2001). “Postmodern Fertility Preferences: From 
Changing Value Orientation to New Behavior”, Population and 
Development Review, 27(Supp.): 290-331. 

Van de Kaa, D.J. (2003). Second demographic transition. In Encyclopedia 
of Population, Demeny, P and McNicoll, G. (eds.). New York: 
Macmillan Reference. pp. 872-875. Wad worth publishing Company.. 

www.radiology markazi.ir  

  

  

  




