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 .1مقدمه و بیان مسئله

در بسیاری از جوامع ،شرایط اقتصادی  -اجتماعی حاکم عوامل افزایش روندهای تکفرزندی
و حتی بیفرزندی را فراهم میکند .کاهش مرگومیر نوزادان و تضمین بیشتر ماندگاری و بقای
فرزندان و ظهور خودکاریشدن نظام تولید در موارد زیادی این جریان را تشدید کرده است .آنچه
که طی سالهای  1950به بعد در اروپای شمالی اتفاق افتاد ،باعث شد خانوادهها در بسیاری از
کشورهای اسکاندیناوی خیلی محتاطانه تصمیمات و رفتارهای باروری خود را محقق کنند .از
یک طرف ،احتمال بیکاری گسترده ،بیثباتی اقتصادی و بهدنبال آن بیاعتمادیهای اجتماعی
ل زنان و به موازات آن فراهمشدن بسترهای مختلف
و از طرف دیگر ،افزایش سطح سواد ،اشتغا 
سرگرمی و مشغولیت افراد افزایش روندهایی مانند بهتعویقانداختن باروری و تکفرزندی را در
این جوامع اجتنابناپذیر کردند .در گذشته ،کمفرزندی یک رفتار مدرن بود که بیشتر در طبقات
باالی جامعه جلوه میکرد ،اما امروزه ،به سایر گروهها و اقشار جامعه نیز تسری یافته است ،نسلی
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که در خانوادهای بزرگ رشد کرده ،دیگر تمایل کمی به داشتن یک خانوادهی بزرگ دارد (شیخی
به نقل از رازقیزاده و همکارن.)45 :1395 ،

رتبهی اول تولد مهمترین و تعیینكنندهترین رتبه در میزان باروری یك كشور محسوب
میشود .وقتی زنان اولین فرزند خود را به تأخیر میاندازند ،سن فرزندآوری در رتبهی اول باال
میرود ،بهعلت كاهش طول دورهی باروری و خطرات بارداری در سنین باالتر میزانباروری كاهش
پیدا میكند(برومندزاده و احمدی .)157 :1394 ،در ایران نیز مطالعات اخیر نشان دادهاند كه تغییر
زمان فرزندآوری شاخصهای مقطعی باروری را تحتتأثیر قرار داده و بخشی از كاهش اخیر،
در میزان باروری كل ،به دلیل تأثیر تمپو و یا تغییر زمان فرزندآوری بوده است (عباسیشوازی

و حسینیچاووشی102 :1391،؛ عینیزیناب و شمسقهفرخی .)186 :1391 ،باتوجه به اهمیت موضوع
تأخیر در فرزندآوری ،برخی از مطالعات نیز بر اندازهگیری فاصله بین موالید و تعیینکنندههای
آن تمرکز کردهاند (عباسیشوازی و حسینیچاووشی112 :1391 ،؛ عباسیشوازی و رازقینصرآباد:1389 ،
48؛ ترابی 111 :1389 ،؛ خدیوزاده ،ارغوانی و شاکری.)88 :1393 ،

بر مبنای شاخصهای چندگانه سالمت و جمعیت در ایران (رشیدیان )43 :1389 ،فاصلهی بین
ازدواج و اولین فرزند بهطور متوسط حدود  3/5سال برآورد شده و فاصلهی بین اولین و دومین
فرزند نیز حدود  4/5سال بوده است ( .)Abbasi. Shavazi & et al, 2009 a: 48بنابراین تأخیر در
فرزندآوری و فاصلهگذاری بین موالید باعث شده است که تعداد فرزندان زنده بهدنیاآمدهی زنان در
سنین  25-29ساله کاهش یابد و همین امر مباحثی مبنی بر افزایش گرایش جامعه به پدیدهی
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بیفرزندی یا تکفرزندی را ایجاد کرده است (حسینیچاوشی ،عباسیشوازی و رازقینصرآباد.)96 :1395 ،

بااینحال مطالعات اندکی پیامدهای تعویق باروری را بررسی کردهاند .بهتعویقانداختن فرزندآوری
ی خواهد داشت .بهدنبال تعویق باروری ،میزان باروری
تا سنین باالتر احتماالً مسائل مختلفی را درپ 
در سنین باالتر در بسیاری از کشورها افزایش یافته است که جبران فرزندآوری تأخیری نامیده
میشود .تعویق فرزندآوری به سنین باالتر به این معنی است که باروری بهطور افزایشی در یک
دورهی زمانی کوتاهتر قبل از پایانیافتن دورهی باروری انجام شود .این امر باعث افزایش جبران
فرزندآوری این زنان در سنین باالتر میشود ،درصورتیکه بهترین سن برای باردارشدن بین 20
تا  35سالگی است .مادران باردار بعد از  40سالگی ممکن است با مشکالت زیادی روبهرو شوند.
در دو دههی اخیر در ایران ،به دالیل متعدد -ازجمله افزایش سن ازدواج و افزایش فعالیتهای
اجتماعی زنان -سن بارداری بهتعویق افتاده است.
گاهی تعویق زمان بارداری تا اواخر دوران باروری تداوم مییابد و در اثر آن سالهای طالیی
باروری زنان سپری میشود ،بدون اینکه اقدامی برای بارداری انجام شده باشد؛ حتی زوجین فرصت
ارزیابی قدرت باروریشان را نیز پیدا نمیکنند .درنتیجه ،عوامل اجتماعی به تعویق در باروری
منجر میشود و در واقع ترکیب تحصیل ،کار ،داشتن فرزند و مراقبت از خانواده برای زنان مشکل
است .در دهههای اخیر ،پزشکان با زنان زیادی مواجه شدند که متأثر از پیامدهای پزشکی تأخیر
در فرزندآوری بودند .در سالهای اخیر ،باروری در استان خوزستان مانند سایر استانهای کشور
روند کاهشی داشته است و بدون شک تعویق در فرزندآوری نیز یکی از مهمترین عواملی بوده که
در این روند کاهشی نقش داشته است .برایناساس مهمترین سؤال مطرح در این مطالعه عبارت
است از اینکه بهتأخیرانداختن فرزندآوری چه پیامدها و امتیازاتی برای فرد و یا خانواده دارد؟
 .2پیشینهی پژوهش

تأخیر در فرزندآوری از پدیدههای نوظهور جمعیتی در ایران است؛ لذا تحقیقات اندکی
پیامدهای تأخیر در فرزندآوری را مطالعه کردهاند .بیشتر تحقیقات انجام شده در این موضوع ،از
منظر پزشكی بهمنظور بررسی بهداشت و سالمت مادر و نوزاد ،فاصلهگذاری موالید و اولین تولد
را بررسی کردهاند و از دیدگاه جمعیتی كمتر به آن توجه کردهاند؛ از طرفی همین اندک مطالعات
هم به پیامدهای تأخیر فرزندآوری توجه چندانی نکردهاند .بااینحال با تداوم كاهش باروری در
سالهای اخیر ،برخی از مطالعات بهفاصلهی ازدواج تا اولین تولد توجه کردهاند .برومندزاده و
احمدی در پژوهشی با عنوان «اثر زمانبندی موالید و سطح تعدیلشد ه باروری در ایران» سطوح
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ی كه هنوز به پایان دورهی باروری خود نرسیدهاند را محاسبه و با تأكید بر
واقعی باروری نسلهای 
روش بونگارت و فیینی 1باروری در ایران در دورهی  1385-1390را برآورد کردند .نتایج تحلیل
میزانهای باروری كشور نشان داد كه باتوجه به تغییرات میانگینهای سن فرزندآوری در كشور،
تأثیرات انحرافی زمانبندی باروری در میزانهای باروری كشور وجود دارد .در طول دوره ،میزان
باروری تعدیلشده باالتر از میزان باروری محاسبهشدهی بدون تعدیل است .بنابراین باروری
تحتتأثیر تغییرات میانگین سن فرزندآوری در طول دوره بود ه است .این امر باعث شدهاست
كه تأثیرات انحرافی تمپو در باروری ایران وجود داشته باشد و میزانهای باروری كل برآوردی از
میزان باروری محتمل را نشان نمیدهند و تحتتأثیر نوسانات میانگین سن فرزندآوری -بهاصطالح
تأثیرات تمپو -منحرف شوند (برومندزاده و احمدی.)154 :1394 ،

ی طرح سالمت و جمعیت سال 1379
عباسیشوازی و رازقینصرآباد با استفاده از دادهها 
فاصلهی ازدواج تا اولین تولد در ایران را برآورد کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین
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فاصلهی ازدواج تا اولین تولد  2/7سال است و در کوهورت ازدواجی دههی  1370نسبت زنانی
كه در فاصلهی سه سال از ازدواج به اولین تولد میرسند كمتر از دهههای قبل است ،بنابراین
ی از تأخیر در اولین تولد در دههی ازدواجی 1370دیده میشود .براساس این مطالعه،
نشانههای 
یكی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد فاصلهی بین ازدواج تا اولین تولد افزایش سطح تحصیلی
زنان است .در میان افراد بیسواد نسبت به افراد فرزنددار در یك سال پس از ازدواج بیشتر از
گروههای دیگر است .احتمال رسیدن به تولد اول زنان با تحصیالت دانشگاهی نسبت به سایر
افراد تا سه سال اول ازدواج كمتر است .با كنترل سن در اولین ازدواج و محل سكونت نیز زنانی
بیسواد ،باالترین ریسك نسبی وقوع اولین تولد را دارند .ریسك نسبی تولد اول برای زنان بیسواد،
ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان بهترتیب  35 ،39/2 ،55/8و  19/6درصد بیشتر از زنان با تحصیالت
دانشگاهی است (عباسیشواز 
ی و رازقینصرآباد .)1389 ،عباسیشوازی و حسینیچاووشی با استفاده

از دادههای طرح سالمت و جمعیت سال  1389نسبتهای توالی فرزندان (نسبت افزایش موالید)
در ایران را محاسبه كردند .براساس این مطالعه در سال  ،1389فاصلهی ازدواج تا تولد اول به
 3/5سال افزایش یافته است (عباسیشوازی و حسینیچاووشی .)1391 ،رازقینصرآباد ،عباسیشوازی
وحسینیچاوشی در مطالعهی كیفی ،فاصلهی ازدواج تا تولد اولین فرزند در تهران را واكاوی
کردند .نتایج این مطالعه نشان داد ،تأخیر در تولد اولین فرزند راهكاری برای ایجاد تعادل بین
1. Bongaart & Feeney, 1998
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اهداف فردی ،خانوادگی و اهداف در سایر حوزههای زندگی است .همچنین تأخیر در تولد اولین
فرزند بیشتر در میان زنان جوان معمول است و فرزندآوری تأخیری هنجاری جدید در بین زنان
متأهل است که در كوهورتهای جوانتر نمود یافته است .عواملی نظیر مشكالت اقتصادی بهویژه
نداشتن منزل ،شغل ثابت همسر ،هنجارهای اجتماعی مرتبط با سن مناسب ازدواج ،اشتغال به
تحصیل و تردید همراه با ترس در مورد پایداری ازدواج ناشی از افزایش میزان طالق در جامعه،
به فاصلهگذاری بیشتر میان ازدواج تا اولین تولد منجر شده است (رازقینصرآباد ،عباسیشوازی و

حسینیچاووشی .)1393 ،ترابی در مطالعهای با استفاده از دادههای پیمایش جمعیت و سالمت سال
 1379و سرشماریهای  1365و  1375نقش پراكندگی مشاهده نشده در تبیین تغییرات باروری
زنان در ایران را بررسی کرد .در این مطالعه زمان بارداری زنان با مدل مخاطرهی زمان گسسته
تحلیل شد و نتایج آن نشان داد كه پراكندگی مشاهده نشده در رفتار باروری زنان تأثیر معناداری
نداشته و عواملی نظیر تحصیالت و داشتن تجربهی مرگومیر كودكان نقش تعیینكنندهای در
وقوع بارداریهای دوم و سوم داشتهاند .براساس یافتههای این مطالعه كاهش وقوع بارداریهای
دوم وسوم را میتوان عالوه بر افزایش تحصیالت و كاهش مرگ و میر فرزندان (در سطح فردی)
به گسترش اشتغال به تحصیل كودكان (درسطح زمینهای) نسبت داد .عالوهبر آن براساس این
مطالعه ،زندگی در مناطق صنعتی ،شانس فرزندآوری زنان را كاهش دادهاست .مطالعات فوق
اطالعات ارزشمندی را در مورد فاصلهی ازدواج تا اولین تولد و عوامل مؤثر در تأخیر فرزندآوری
نشان دادهاند .بااینحال با توجه به اهمیت و تأثیری كه تأخیر در فرزندآوری و افزایش فاصلهی
بین موالید میتواند در آیندهی كاهش باروری در ایران داشته باشد ،به تحقیق دربارهی پیامدهای
تأخیر فرزندآوری کمتر توجه شده است.
 .3مالحظات نظری

در مطالعه حاضر ،برای هدایت مصاحبههای عمیق از مؤلفههای چند نظریه استفاده شده
است .پشتوانهی نظری قصد باروری 1یا تعویق در باروری به عنوان تعیین کنندهی رفتار باروری و
یا به تعویق انداختن باروری ،تئوری عمل بخردانه و تئوری رفتار برنامهریزی شده 2است (Aizen

 .)& Fishbein, 1980بر اساس این نظریه ،قصد رفتاری تعیین کنندهی مهم رفتار است؛ لذا
تصمیم افراد برای داشتن یا به تعویق انداختن باروری به عنوان یکی از تعیین کنندههای مهم
1. Fertility intention
2.Theory of Reasoned Action
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رفتار تأخیر در باروری مفروض شد .همچنین درک از هنجارها و انتظارات دیگران مهم (خانواده
و جامعه) نیز بر اساس این نظریه در رفتار باروری تأثیرگذار است .یکی از مهمترین تبیینها برای
به تأخیر انداختن باروری ،تغییرات ارزشی و نگرشی بر اساس گذار دوم جمعیتی است که یکی
از مهمترین دیدگاهها برای توضیح تغییرات رخ داده در نیات و رفتارهای باروری در حدود سطح
جانشینی است .بر اساس این دیدگا ه نظری ،تغییرات در سیستم ارزشی و نگرشی در رفتار باروری
زیر سطح جانشینی مؤثر است؛ لذا دلیل تغییر باروری به زیر سطح جانشینی ،تغییر ارزشها و
ایدئولوژی توسعهی فردی ،خودتحقق بخشی و اهمیت دادن به آزادی اجتماعی و فردی است؛
بهطوریکه افراد زمانی تصمیم میگیرند یک بارداری را بپذیرند که تولد برایشان مطلوب باشد و
به غنا و توسعهی زندگی آنها منجر شود (خلج آبادی فراهانی و سرائی 1375 ،به نقل از Van de kaa،

 .)1977در مدل مفهومی این مطالعه ،نگرش فردی نسبت به فرزند ،فرزندپروری ،تک فرزندی ،به
تأخیر انداختن فرزندآوری ،باورهای جنسیتی و نقشهای اجتماعی زنان در برابر سایر نقشها به
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عنوان یک انگیزهی مهم قصد و رفتار به تأخیر انداختن باروری در نظر گرفته شده است که این
دیدگاه تا حدودی منطبق با نظریهی انتخاب عقالنی نیز هست که بر اساس آن ،افراد متناسب با
مزایا و معایب هر عمل برای دستیابی به هدف خود ،بهترین گزینه را انتخاب میکنند (خلج آبادی

فراهانی و سرائی .)33 :1395 ،در نظریهی انتخاب عقالنی ،جامعه مجموعهای از افراد است که کنش
عقالنی دارند .کنش عقالنی در این منظر ،کنش عقالنی معطوف به هدف در تعریف وبر یا کنش
مبتنی بر عقالنیت ابزاری است .این افراد آگاه و مختار و هدفمند در هر شرایط به دنبال بیشینه
کردن سود خود هستند .یکی از مهمترین نظریههای بنا شده بر پایهی انتخاب عقالنی ،نظریهی
تصمیمگیری است .نظریهی تصمیمگیری ،شیوهها و قواعد تصمیمگیری را در فاعالن مختار بررسی
میکند .بر این اساس معیار مطلوبیت یک عمل (در اینجا تأخیر در فرزندآوری) و ترجیح آن بر
سایر اعمال میتواند یک انتخاب عقالنی باشد که کنشگران مختار بدان عمل میکنند (جوادی
یگانه .)36 :1378 ،در کنکاش زمینههای تأخیر در فرزندآوری در مطالعات کیفی تاکنون کمتر
به این عوامل توجه شده است.
 .4روششناسی پژوهش

روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوای کیفی متعارف است .در این روش ،طبقات
بهگونهای مستقیم از متن دادهها استخراج میشوند (قائدی و گلشنی .)72 :1395 ،روش نمونهگیری
در این مطالعه نمونهگیری هدفمند و دردسترس بود .بهنظر ماکسول نمونهگیری هدفمند نوعی از
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نمونهگیری است که در آن محیط ،اشخاص و وقایع خاصی برای اطالعات مهمی انتخاب شدهاند؛
بهطوریکه آنها میتوانند این اطالعات را فراهم کنند و سایر افراد نمیتوانند (:Maxwell ,1996
 .)290مشارکتکنندگان این پژوهش زنان متأهلی هستند که بیش از سه سال از ازدواج آنها
گذشته و به دالیل مختلف تولد اولین فرزند خود را بهتعویق انداختهاند یا اینکه تولد اول را تجربه
کرده و بیش از  5سال است که تولد دوم خود را بهتعویق انداختهاند.
در نمونهگیری هدفمند تالش شد تا زنانی انتخاب شوند که از نظر سطح سواد و وضعیت
اقتصادی-اجتماعی متفاوت باشند و فرایندگزینش نمونهها تا هنگامی ادامه پیدا کرد،كه طی كسب
اطالعات هیچ دادهی جدیدی پدیدار نشد و بهعبارتی دادهها به اشباع 1رسید (Morse، 1994:

 .)228هریک از مصاحبهها  45تا  120دقیقه به طول انجامید .در این مطالعه اعتبار اطالعات با
درگیری طوالنیمدت ،2تأیید مطالب توسط شرکتکنندگان ،3بازنگری همتایان ،4جستوجو برای
شواهد مغایر 5و اعتبار پژوهشگر 6انجام شد .در بیشتر موارد تمام مشاركتكنندگان با كدهای
بهدستآمده توافق داشتند ،جز در موارد اندكی كه تذكر داده و اصالح شد .باتوجه به سؤاالتی که
درخصوص متن مصاحبهها برای محقق ایجاد میشد و برای تأیید یافتههای حاصل از مصاحبه و
پرکردن خألهای موجود در دادههای حاصل از مصاحبه ،از نمونهگیری نظری در قالب مصاحبههای
یاداشت در عرصه استفاده شد.

ی تلفنی و
رسمی و نیز مصاحبههای غیررسمی در قالب گفتوگو 
 .5یافتههای پژوهش

جدول شمارهی  1مشخصات جمعیتی زنان مشارکتکننده براساس ویژگیهای جمعیتی را
نشان میدهد .سن زنان پاسخگو در مراکز بهداشت از  20تا  49سال متغیر بوده و بیشتر پاسخگویان
در فاصلهی سنی  31تا  40سال قرار داشتند .میزان تحصیالت پاسخگویان از متوسطه و کمتر تا
دانشگاهی متغیر بوده است.

1. Data Saturation
2. Prolonged engagement
3. Member check
4. Peer debriefing
5. Disconfirming evidence
6. Researcher credibility
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جدول  .1مشخصات جمعیتی زنان مشارکتکننده در پژوهش
مشخصات
سن

وضعیت اشتغال

سطح تحصیالت

سن ازدواج

130

تعداد
 20-30سال

8

31-40

13

41-49

9

شاغل

2

خانهدار

26

دانشجو

2

متوسطه و کمتر

25

دیپلم

4

دانشگاهی

1

15-19

8

20-24

14

+25

8

جمع

30

براساس معیار اشباع نظری ،پس از انجام  30مصاحبه با مشارکتکنندگان ،فرایند جمعآوری
دادهها متوقف شد .ابتدا مطالب حاصل از مصاحبههای ضبطشده مکتوب شد و برای هماحساسشدن
با مشارکتکنندگان چندینبار مطالعه شدند .کدهای حاصل از تجزیه و تحلیل اولیهی مصاحبهها
جداگانه یادداشت و بهصورت دستههایی سازماندهی شد و کدهای مختلف برای تشکیل دستههای
کلیتر درهم ادغام گردید ،بهطوریکه ضمن داشتن حالت انتزاعی ،بهطور کامل بازگوکنندهی
مفاهیم حاصل از مطالعه نیز باشند .پس از تحلیل و بررسی دادهها 9 ،زیرطبقه و  3طبقهی اصلی
شناسایی شد 3 .طبقهی اصلی در ادامه بررسی میشوند.
 .1-5میانجی دستیابی به اهداف

از نظر مشارکتکنندگان در این پژوهش ،به تأخیرانداختن باروری برای آنها فرصتی برای
دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و تعداد فرزندان دلخواه است .مشارکتکنندگان در پاسخ
به این سؤال که بهتعویقانداختن باروری چه عواقبی برای شما درپی داشته است ،در اغلب موارد،
به مفاهیمی اشاره کردند که در دو زیرطبقهی پذیرش تکفرزندی ،ارزششدن خانوادهی کمفرزند
و مزایای تعویق فرزندآوری دستهبندی میشوند.

کرد زنگنه و قاسمیاردهایی ،پيامدهاي تأخير فرزندآوري

 .1-1-5پذیرش تکفرزندی و ارزششدن خانوادهی کمفرزند

مشاركتكنندگان یا همسرانشان دغدغهی تربیت صحیح فرزندان را داشتند و تصور میكردند،
تربیت صحیح تعداد فرزندان كمتر امكانپذیرتر است .یكی از دالیل تأخیر در فرزندآوری ،بهویژه
در مورد فرزند دوم ،این بود كه زنان -گاه با توافق همسرانشان -میل داشتند ،زمانی صاحب فرزند
شوند كه فرصت كافی برای توجه و رسیدگی به فرزندان و تجربهی كافی در فرزندپروری را داشته
باشند .همچنین ضمن آشنایی با مسئولیتهای فرزندآوری ،تمایل جدی به فرزندآوری داشته
باشند .اما بیشتر مشارکتکنندگان اظهار کردند که بعد از بهتعویقانداختن باروریشان ،در عمل
به پذیرش تکفرزندی رسیدند .یک مشارکتکنندهی  34ساله میگوید:
بعد از بچه اول ،توافق كردیم ،برای فاصلهی پنجسال تا بچه دوم .هردو موافق بودیم .راجع
به رسیدن بچهی اول به سن پنجسال که توانایی انجام كارای شخصی خودشو داشته باشه.
به رشد فكری مناسبی برسه .برای داشتن یك خواهر یا برادر جدید .كمتر نیاز به رسیدگی
داشته باشه ،رسیدگیهای فیزیكی مثل كفشپوشیدن  ..ازطرفدیگه قبل از سن كالس
اولی باشه كه ما توانایی همراهی تو دورهی دوم زندگیش رو داشته باشیم .ولی االن میبینم
که همه کمتر بچهدار میشن و بعضی از دوستام هم میگن که یکی بسه تا بخواین یکی
دیگه بهدنیا بیارین و بزرگش کنین دیر میشه حقیقتش دیگه هم برا من و شوهرم خیلی
فرقی نداره و انگار به همین یه بچه و این زندگی عادت کردیم.

ی ذهنی تمایل به تأخیر در فرزندآوری در بین مشارکتکنندگان،
یكی از مهمترین زمینهها 
ارزششدن كمفرزندی در جامعه است .از منظر آنها تبدیلشدن كمفرزندی به یك ارزش میل و
خواستهی والدین را تحتتأثیر قرار میدهد ،زیرا ارزشها تعیینكنندهی اهداف هستند و افراد
نوعی از عمل را برمیگزینند كه با اهدافشان سازگاری داشته باشد .كمفرزندی با ارزشهای دیگری
ازجمله آگاهبودن ،توانگری ،توانمندی و مسئولیتپذیری در ذهن كنشگران پیوند خورده است.
مشاركتكنندگان اظهار میكردند كه از دید دیگران والدین با فرزندان زیاد از كمسوادی و رشد
فرهنگی پایین رنج میبرند .همچنین ،پرفرزندی در ذهن مردم تداعیكنندهی وضعیت اقتصادی
نامناسب خانواده ،بدبختی ،ناتوانی در رسیدگی به فرزندان و خانواده ،بیبرنامگی و بیمسئولیتی
ی از دوستان تحصیلكرده یا دیگر اطرافیان برای كمفرزندی
ی بود .بعضی از آنها توصیههای 
والدین 
دریافت كرده بودند .یک مشارکتکنندهی  32ساله میگوید:
ال اینكه وقتی یكی بچههاش
مردم میگن اینا نمیتونن از پس وضع مالیش بربیان .یا مث ً
بیشتره ،ازنظر مردم ،سوادش پایینتره .سطح فرهنگشون پایینتره خصوصاً اگه بچههای
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قدونیمقد پشت سرهم داشته باشه .یه حالی داره كه مادر نمیتونه به خودش برسه به
بچههاش برسه به زندگیش برسه.
 .2-1-5مزایای تعویق فرزندآوری

برخی از مشاركتكنندگان بهعلت فقدان مسكن مستقل یا شخصی ،درآمد ناكافی و بیثباتی

شغلی همسرانشان ترجیح میدادند ،فرزند كمتری داشته باشند یا فرزندآوری را به تأخیر انداخته

بودند تا مدیریت امور خانواده با دشواری كمتری مواجه شود .آنها خواهان حل مشكل بیكاری و

مسكن ،كاهش هزینههای زندگی ،ضمانت هزینههای فرزندان ،افزایش مرخصی زایمان ،مرخصی

زایمان به پدران و تسهیالت مراقبت از كودك و مادر بودند .همچنین تصور میكردند ،در صورت

ادامهی تحصیل زن یا مرد ،فرزند جدید میتواند آنها را از تحصیل باز دارد یا ادامهی تحصیل

را با دشواری مواجه كند .یكی از دغدغههای مهم زنان این بود كه فرزندآوری میتواند مانع از

حفظ شغل یا پیشرفت شغلی مادر شود .یكی از مشاركتكنندگان نیز اظهار كرد كه بهعلت
سن پایین وی ،در هنگام ازدواج ،او و همسرش ترجیح دادهاند دیرتر فرزنددار شوند .درواقع،
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مشارکتکنندگانی که فرزندآوری خود را به تعویق انداخته بودند ،تجاربی از مزایای این عمل

خود نظیر اتمام تحصیالت ،خرید ماشین ،رسیدن به امنیت اقتصادی و ...را زیاد بیان میکردند.

یک مشارکتکنندهی  33ساله میگوید:

ااالن که کار همسرم پیمانی شده راحتتر میتونیم در مورد بچهدارشدن تصمیم
بگیریم .قبلش شوهرم قراردادی بود ،هر سه ماه یکبار قراردادش تمدید میشد؛
اون موقع نمیتونستیم بچهدار بشیم .من به شوهرم میگفتم اگر قراردادت تمدید
نشد یا حقوق ندادند ،تو برو خونه بابات منم میرم خونه بابام تا کارت درست
شه ،ولی االن وضعیت بهتر شده کارش پیمانی شده حتی االن شوهرم میگه
اگه سنمان باال نمیرفت صبر میکردیم تا رسمی بشم بعد بچهدار بشیم.
مشارکتکنندهی  29سالهی دیگری اظهار میکند:
من وقتی خیالم راحت شد که کار شوهرم درست شده و دستمون را پیش کسی دراز
نمیکنیم و ماشینمون را خریدیم و وسایل خونمون را کامل کردم حاال با خیال راحت
میتونم بچهدار بشم.

در مورد تعویق فرزندآوری باید گفت که در این فضا والدین برای خود یكسری فرصتهای
ترقی و یا حضور در عرصهی جامعه را درنظر گرفتهاند كه دسترسی به آنها مستلزم فراغت از
برخی مسئولیتهاست .همچنین ،آنها یكسری فرصتها را نیز برای فرزندانشان تصور میكنند

کرد زنگنه و قاسمیاردهایی ،پيامدهاي تأخير فرزندآوري

كه ازنظر آنان تهیهی آنها برای تعداد كمتری از فرزندان امكانپذیر است.
 .2-5اختالل در روابط میان/بیننسلی

باروری تنها یک واقعیت فیزیکی نیست و پدیدهای مبتنی بر افکار و فرهنگ جامعه است .طی
دو دههی اخیر در ایران ،برخالف حمایت دولتها از ارزشها و هنجارهای باروری پایین« -فرزند
کمتر زندگی بهتر» -در برخی از خردهفرهنگها مانند اهواز ،اگر زوجین بیش از یک یا دو سال
باروری خود را حتی خواسته بهتعویق بیندازند ،باز هم از جانب افراد جامعه و بهویژه خانوادهها
برای فرزنددارشدن تحت فشار قرار میگیرند که برخی از مشارکتکنندگان نیز در پاسخ به این
سؤال که به تأخیر انداختن فرزندآوری چه تأثیری در روابط شما و اطرافیان داشته است ،به
مفاهیمی اشاره کردهاند که در دو زیر طبقهی ضعیف شدن شبکههای حمایتی برای زنان و روابط
بین نسلی دستهبندی شدند.
 .1-2-5ضعیف شدن شبکههای حمایتی برای زنان

بسیاری از مشارکتگنندگان اعالم کردند ،برخالف اینکه باروری و فرزندآوریشان را آگاهانه
به تعویق انداختند ،اما گاهی از طرف خانواده انگ ناباروری به آنها زده شده و اصطالحاتی مانند
بیاوالدی ،بیفرزندی ،بیثمربودن ،درخت بیثمر و ...به زوجین نسبت داده شده است .به همین
علت برخی از مصاحبهشوندگان در اظهارات خود گفتند که بعد از بهتعویقانداختن باروریشان از
جانب خانواده و بهویژه خانوادهی همسر تحت فشار قرار میگرفتند و به آنها کمتر احترام گذاشته
میشد .یک مشارکتکنندهی  28ساله اظهار کرد:
وقتی ازدواج کردم اوایل رابطهام با خانوادهی همسرم خیلی خوب بود ،حتی در هفته
چندینبار خانهی پدرشوهرم میخوابیدیم و غذا میخوردیم .تا دوسال همهچیز خوب بود
تا اینکه کمکم حرفایی رو شنیدم .مادرشوهرم مدام به شوهرم میگفت که شما  6تا بچه
بودید ،اما حاال تو یه بچه هم نداری .چرا بچهدار نمیشین ،اگر مشکلی هست خوب برید
دکتر ،همه میرن دکتر دوا و درمون میکنن .این حرفا باعث شد ما کمتر رفتوآمد کنیم.
حتی االن نزدیک به یک سال هست که مادرشوهرم و حتی خواهرشوهرم هم به ما سر نزدند.
 .2-2-5روابط بیننسلی

تأخیر در فرزندآوری و ورود به دورهی والدینی ،روابط و فاصلهی احساسی و ارتباطات بین
والدین و فرزندان و همچنین بین فرزندان و پدربزرگها و مادربزرگها را تحتتأثیر قرار میدهد.
درواقع ،فاصلهگذاری بین ازدواج و تولد فرزند یا فاصلهگذاری بین تولد فرزندان با فاصلهی سنی
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باعث میشود که فاصلهی عاطفی پدر و مادر با فرزندان و فاصلهی عاطفی بین فرزندان افزایش
یابد .نبود آمادگی روحی و تحول در نوع و روند زندگی از یک سو و احساس گناه ناشی از بهدنیا
آوردن دیروقت فرزند از سوی دیگر ،میتواند به رفتارهای متضاد ،دوگانه و ناهماهنگ منجر شود
که این وضعیت کودک را در معرض ناتوانی ،بیقراری و متعادلنبودن قرار میدهد .در این شرایط
فرزند هم حس ترحم نسبت به پدر و مادر میانسال را دارد ،هم بهدلیل برآوردهنشدن نیازهای
اساسی ،مثل تبادل عاطفی ،خشم و ناکامی را تجربه میکند ودرنهایت ،این وضعیت به تعارض
عمیقی منجر میشود که در مقاطع مختلف زندگی ،نشاط و شادابی طبیعی که حق مسلم همهی
انسانهاست را مختل میکند .یک مشارکتکنندهی  43ساله در همین مورد اظهار میکند:
ال دیر ازدواج کردم .درسته که االن  2تا بچه دارم ولی من  43سالم هست و دخترم
من ک ً
 3ساله و پسرم  5ساله هست .اوالً ،که برای هردو بچه مورد مراقبت ویژه بودم بهخاطر
سن باالم برای بارداری .االن همسرم  55ساله هست .بیشتر اوقات با اینکه بچهها را دوست
داره ،اما نه حوصلهی بازی با بچهها را داره نه حوصلهی بازیکردن خودشون با هم رو داره.
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به علت تفاوتهای روشی در این موضوع ،پژوهشها اغلب یافتههای متناقضی را در مورد تأثیر
تأخیر در فرزندآوری و ورود به دورهی والدینی و اثر آن در روابط بین فرزندان و والدین را نشان
میدهند .حجم وسیعی از تحقیقات نشان میدهد که بهتأخیرانداختن ورود به دورهی والدینی
و فرزندآوری پیامدهای منفی و دائمی برای رفاه روانی و عاطفی کودکان و یا عملکرد خانواده
ندارد .نتایج برخی از مطالعات نشان میدهد که بچههای مادران مسنتر در سنین  10سال و
باالتر از نظر آموزشی ،عقالنی و روانشناختی عملکرد بهتری از خود نشان میدهند (conger
& etal, 1984: 2240; Pollock, 1996: 433; fergusson & woodward, 1999: 484; miller,

 .)2009:1076درحالیکه هیچ نتیجهی واضحی برای بچههای خیلی جوانتر دیده نشد .البته
برخی از این اثرات ممکن است بهعلت نادیدهگرفتن و اندازهگیرینکردن برخی از ویژگیهای
اقتصادی-اجتماعی والدین بوده باشد .هیول گزارش داد که سن باالی والدین در تولد اولین فرزند
در احساس شادی بیشتر تأثیر داشته است ،که بهنوبهی خود تأثیر مثبتی در ادراک نزدیکی به
والدین در رابطهی پدر-پسری و مادر -دختری در بین نوجوانان داشته است (Heuvel, 1988:

 .)487برخی از مطالعات هم نشان دادند که والدین مسنتر ممکن است مشکالت فرزندپروری
بیشتری را وقتی که بچههای آنها به سنین نوجوانی میرسند تجربه کنند (.)Rossi, 1980: 188
با بیشترشدن فاصلهی سنی بین والدین و فرزندان اختالفات در ارزشها ،اعتقادات ،عالیق و توان
جسمانیشان هم بیشتر میشود .فاصلهی سنی زیاد والدین با کودکان و نوجوانان زبان مشترک
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بین آنها را ازبین میبرد و باعث شکلگیری نوعی ارتباط ناقص بین فرزندان و خانواده میشود.
در همین باره یکی از مشارکتکنندگان  39ساله اظهار کرد:
من االن  39سالمه شوهرم  43سالش هست و دخترمون تازه وارد  6سالگی شده .دخترمون
یه تبلت داره مداوماً با اون مشغوله یا با کلی گریهوزاری از خونه گریزون هست و با دختر
عمهاش بازی میکند .به زور باید برگرده خونه .احساس میکنم نیاز داره با یکی بازی
ال درگیر کارای خودمون هستیم .واقعیتش اینکه بچه نیاز داره بچگی
کنه ،ما هم که اص ً
کنه ما هم نمیتونیم.

بهتعویقانداختن فرزندآوری و ورود به دورهی والدینی باعث میشود تا شانس بقای والدین
تازمانیکه فرزندانشان به سنین بزرگسالی ،ازدواج و حتی ورود به دورهی والدینیشان برسند کاسته
شود و شاهد این وقایع برای فرزندانشان نباشند .تعویق فرزندآوری ممکن است ،بقای والدین
تا دورههای مهم در زندگی فرزندانشان را تحتتأثیر قرار دهد .با روندهای مرگومیر پایین در
دورهی معاصر تقریباً تمام والدین تا رسیدن فرزندانشان به دورهی بزرگسالی زنده مانده و تازمانیکه
والدین پدربزرگ و مادربزرگ بشوند ،اگر سن فرزندآوری  25سال باشد1 :درصد زنان و  2درصد
مردان قبل از رسیدن فرزندانشان به  18سالگی خواهند مرد و  2درصد زنان و  5درصد مردان
قبل از اینکه مادربزرگ و پدربزرگ بشوند میمیرند .اگر والدین و فرزندانشان بچهآوری خود را
به سن  35سالگی تغییر دهند ،احتمال اینکه قبل از مرگ پدربزرگشدن و مادربزرگشدن را
تجربه کنند به  11درصد برای زنان و به  23درصد برای مردان میرسد .ازطرفی ممکن است،
بهتعویقانداختن بچهآوری هم دسترسی فرزندان به والدین و هم دسترسی والدین به فرزندان در
هنگام نیاز را تحتتأثیر قراردهد .موقعی که فرزندان به کمک والدین خود نیاز دارند ،آنها دوران
میانسالی خود را سپری میکنند و در عمل زمان و حوصلهی کافی برای رسیدگی به بچههای
خود را نداشته باشند و هم موقعی که فرزندان در دههی سوم یا چهارم زندگی خود باشند و نیاز
به حمایت مادی و معنوی والدین خود را دارند ،به این علت که ممکن است والدین خود را ازدست
داده باشند این امکان برایشان فراهم نباشد .از طرفی ،وقتی والدین در سنین بعد از بازنشستگی به
حمایت فرزندانشان نیاز داشته باشند ،در عمل ،این قضیه برعکس میشود و ممکن است فرزندان
در سنین فعالیت بوده و وقت و حوصلهی کافی برای حمایت از پدر و مادر سالمند خود را نداشته
باشند؛ بهخصوص در جوامعی مانند ایران که تعهدات خانوادگی هنوز قوی است و بیشتر سالمندان
با فرزندانشان زندگی میکنند و سیستم رفاه عمومی کمتر توسعه یافته است.
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 .3-5اختالل در روند باروری و فرزندآوری طبیعی

منظور از مقولهی اختالل در روند باروری و فرزندآوری طبیعی این است که زنان درنتیجهی
بهتأخیرانداختن فرزندآوری خود  -بهویژه در مورد فرزند اول -احتمال دارد که خود یا جنین و یا
حتی فرزند آیندهشان با یک سری از اختالالت جسمانی اعم از عضوی یا کروموزومی و ناباروری
مواجه شوند .این مقوله شامل زیرمقوالت متعددی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
 .1-3-5ناباروری ناخواسته و بیفرزندی دائمی

یکی از مهمترین پیامدهای تعویق فرزندآوری در زنان مطالعهشده ناباروری ناخواسته است،
بهطوریکه بیشتر زنان مطالعهشده بیان کردند که پس از بهتعویقانداختن باروریشان بعد از
ازدواج ،در سال دوم و سوم که برای باردارشدن اقدام کردند ،یک یا دو سال ناموفق بودند و بعد
از آن هم با مراجعه به مراکز درمان ناباروری برخی از آنان توانستند ،توان باروری خود را بهدست
آورند .توانایی باروری زنان و مردان با افزایش سن کاهش مییابد .این پدیده را میتوان با شیوع
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ناباروری در سنین باال بهخوبی نشان داد .مقایسهی مطالعات در مورد باروری نشان میدهد که
احتمال باروری کلینیکی برای زوجین سالمی که روشهای سنتی پیشگیری را استفاده میکنند،
برای زنان گروه سنی  19-26ساله برابر با  ،0/54گروه سنی  27-29ساله  0/35و در گروه سنی
 30-34ساله برابر با  0/28است .درواقع ،کاهش  50درصدی در توانایی باروری زنانی که باروری
خود را از اوایل دههی  20زندگیشان به اواخر دههی  30بهتعویق میاندازند مشاهده میشود.
همچنین این احتمال برای زنان  35سالهای که همسر همسن خود دارند ،به  29درصد کاهش پیدا
میکند و ازطرفی ،برای همین زنان که همسر  40ساله دارند ،احتمال باروری به  0/18کاهش پیدا
میکند ( .)Schmidt & etal, 2012: 36یک مشارکتکنندهی  29سالهی بدون فرزند اظهار میکند:
موقعی که ازدواج کردم  24سالم بود .با اینکه تو فرهنگ ما زود از عروس بچه میخوان و
باید ما زود ثابت کنیم که قابلیت حاملگی را داریم ،اما چون وضعمون روبهراه نبود با کلی
چونهزدن با همسرم توافق کردیم که تا  2یا  3سال بعد بچهدار بشویم ،اما وقتی توی سن
 26سالگی دیگه پیشگیری نکردیم نتوانستم باردار بشوم .از  27سالگی تا االن که  29سالم
هست هم به مراکز درمان ناباروری مراجعه میکنم انواع و اقسام داروها را هم مصرف کردم،
اما تا االن موفق نشدم باردار بشوم.
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در همین مورد مشارکتکنندهی  31ساله با یک فرزند میگوید:
لونیم پیشگیری
االن  31ساله شدم 23 ،سالم بود که ازدواج کردم بچهی اولم را بعد از  1سا 
بهدنیا آوردم .خیالم راحت بود که میتونم هروقت این یکی از آبوگل درآمد بچه بعدم را
بهدنیا بیارم 29 .سالگی برای بچهی دوم با همسرم تصمیم گرفتیم ،اما تا االن بدون اینکه
از هیچ وسیلهی پیشگیری استفاده کنیم نتوانستم باردار بشوم .همسرم میگه به پزشک
مراجعه کنیم .اما من هنوز قبول نکردم و فکر میکنم که بتوانم بادار بشوم.
 .2-3-5کاهش زندهزایی و افزایش خطرات بارداری

یکی از مهمترین پیامدهای تعویق باروری برای زنان مطالعهشده کاهش شانس زندهزایی،
افزایش مردهزایی و سقط جنین بود .تعداد بچههای زنده متولدشده با افزایش سن زن کاهش
پیدا میکند .یک مشارکتکنندهی  35ساله اظهار میکند:
من دیر ازدواج کردم  33سالم بود .بعد از ازدواج تصمیم گرفتم که تا  2سال بعد که بیشتر
با اخالق شوهرم آشنا شدم بچهدار بشم .بارداری سختی داشتم تا ماه  6خوب بودم .بعدش
شروع به خونریزی کردم دکتر گفت باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری بشوم .نهایتاً
مجبور شدم عمل سرکالژ ...با همهی مشکالتی که برام بهوجود اومد نتونستم بچهام را
زنده بهدنیا بیاورم .وقتی از دکترم علت را پرسیدم یکی از علتهاش را سن باالی من گفت.

یکی از مهمترین پیامدهای طبیعی و غیرطبیعی تعویق بارداری -که مستندات زیادی هم در
مورد آن وجود دارد -افزایش سقطهای خودبهخودی (غیرعمدی) است .براساس اطالعات ثبت
احوال ملی جمعیت در دانمارک در دورهی  ،1978-1992میزان سقط جنین بعد از یک دورهی
پیشگیری طبیعی در گروه سنی  20-29سال برابر با  9/2درصد ،در گروه سنی  30-34سال
برابر با  12درصد ،در گروه سنی  35-39سال برابر با  19/7درصد ،در گروه سنی  40-44سال
برابر با  40/1درصد و در گروه سنی  45ساله و باالتر برابر با  74/7درصد بود .همچنین اطالعات
جمعآوریشده در جمهوری چک طی سالهای  2008-2009حاکی از اندکی افزایش سقط
جنین با افزایش سن زنان است ،بهطوریکه میزان سقط جنین غیرعمد در گروه سنی 20-29
ساله برابر  9/4درصد ،در گروه سنی  30-34سال برابر با  9/8درصد ،در گروه سنی 35-39
سال برابر با  15درصد و در گروه سنی  40 -44سال برابر با  32و در گروه سنی  45ساله و
باالتر برابر با  55درصد است ( .)Schmidt & etal, 2012: 37در همین مورد مشارکتکنندهی
 34ساله اظهار کرد:
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«من  32سالگی ازدواج کردم بعد از  2سال پیشگیری بعد از یک مدت باردار شدم (دوقلو)
تا  5ماهگی خوب بودم اما یک دفعه حالم بد شد بعد از مراجعه در بیمارستان بستری
شدم .هر دو نوزاد مرده بهدنیا اومدند (سقط خودبهخودی) .دکتر به همسرم گفت که چون
دکتر قبلی به همسر شما قرصهای تقویتی داده خانم شما یک دفعه دوقلو باردار شده و
چون سنشان باال بود توانایی نگهداری یک نوزاد هم برایشان سخت بود چه برسه به دوتا.

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای تعویق بارداری افزایش احتمال حاملگی خارج رحمی است.
ی  34ساله اظهار کرد:
در همین مورد مشارکتکنند ه 
بعد از کلی پیگیری و درمان و خرجکردن خوشحال بودم که توانستم بعد از  3سال پیشگیری
طبیعی باردار بشم .اما بعد از چند هفته دردهای شدیدی را حس میکردم.وقتی برای
سونوگرافی مراجعه کردم دکتر گفت که حاملگی بیرون رحمی اتفاق افتاده .برام عجیب
بود .بعد از کورتاژ هم دکتر گفت تا یک سال و نیم بعد نباید باردار بشم.
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احتمال تولد کودکان با «سندرم داون»که شایعترین اختالل كروموزومى است یکی دیگر از
پیامدهای تعویق بارداری است .یک مشارکتکنندهی  39ساله تجربهی خود را اینگونه اظهار میکند:
تقصیر خودم بود .نباید توی این سن باردار میشدم .وقتی پسرم متولد شد دکتر گفت
که مشکوک به تریزومی هستم .من نمیدونستم چه هست .ولی بعدش فهمیدم .خیلی
ناراحت شدم .ولی االن پذیرفتم دیگه .دکتر بهم گفت که یکی از مهمترین علتهای این
تریزومی سن باالی والدین بهویژه مادر هنگام بارداری است .البته گفت که ازدواج فامیلی
هم بیاثر نیست ،اما من و شوهرم با هم فامیل نیستیم.
 .3-3-5کاهش بعد دلخواه خانوار و باروری کاملشده

تعویق فرزندآوری دو اثر بسیار مهم و حیاتی در میزانهای موالید و باروری دارد .اولین اثر
زمانی اتفاق میافتد که زنان باروریشان را به سنین باالتر یا یک موقعیت زمانی خاص موکول
میکنند ،اما در این شرایط و در غیاب تعویق باروری ،زایمان کمتری اتفاق میافتد .این اثر در
جمعیتشناسی ،اثر تمپو نامیده میشود ( .)Bongaarts, 2002: 437اثرات تمپو كاهش یا افزایش
وقایع دورهای رخدادهای جمعیتشناسی تعریف میشود .تأثیرات تمپو به این صورت عمل میكنند
كه افزایش در میانگین سن باعث كاهش میزانهای دورهای میشود و بالعكس ،كاهش در میانگین
سن باعث افزایش میزانهای دورهای میشود .دومین اثر تعویق فرزندآوری ،اثر منفی این تعویق
بر روی باروری کاملشده (بعد دلخواه خانوار) و افزایش بیفرزندی به علت باالرفتن سن است.
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برخی از مصاحبهشوندگان بیان کردند تازمانیکه شرایط خانوادگیشان (ثبات شغلی همسر ،خرید
منزل و )...مهیا نشده بود ،باروری خود را بهتعویق انداخته بودند ،ولی بعد از مهیاشدن شرایط به
علت باالرفتن سنشان در عمل نتوانستند به تعداد بچههای دلخواهشان و بعد خانوار مورد نظرشان
دست پیدا کنند .یک مشارکتکنندهی  31ساله اظهار کرد:
وقتی ازدواج کردیم توی یک اتاق خونهی پدرشوهرم زندگی میکردیم .هردومون توافق
کردیم تا مستقل نشدیم و کار شوهرم ثابت نشد و دغدغههامون کم نشد بچهدار نشیم.
من  25سالم بود که ازدواج کردم بچهی اولم را  30سالگی بهدنیا آوردم .االن  31سالم
هنوز در مورد بچهی دوم تصمیم نگرفتیم که چ ه کار کنیم .اولش  3تا بچه میخواستیم،
اما االن واقعاً احساس میکنم نمیتوانم دیگر بارداری را تحمل کنم.

یكی از مشارکتکنندگان  35ساله ،دیپلم ،كه یک فرزند دارد ،کاهش بعد دلخواه خانوار را
اینگونه بیانكرده است:
ی اولم را بهتأخیر انداختم .توی بهداشت
من  28سالگی ازدواج كردم .دو سال حاملگ 
میگفتند كه باید حداقل سه سال بین فرزندان فاصله باشد .كلی جلوگیری میكردیم .خوب
االن هم كه  35سال دارم میگویند حاملگیهای سن  35سال به باال هم پرخطر است و
كلی دنگوفنگ دارد .دیگر به نظرتان من با چه جرأت و اطمینانی میتوانم دومین بچهام را
بهدنیا بیاورم .راستش را بخواهی این دكترها و بهداشتیها هم كلی برای ما دردسر درست
كردهاند منم علیرغم میل باطنیم به همین یه بچه راضی شدم.

جمعبندی و نتیجهگیری

هزینههای مالی و هزینهی فرصت ناشی از فرزندآوری تغییراتی را در رفتارهای باروری زنان
ایجاد کرده است ،بهطوریکه فرزندآوری تأخیری هنجاری جدید در بین زنان ازدواج کرده در ایران
است که در دو دهه اخیر نمود یافته است .دالیل متعددی ازجمله افزایش سن ازدواج ،افزایش
فعالیتهای اجتماعی زنان و افزایش سن بارداری درتعویق فرزندآوری اثرگذار بوده است .متأسفانه
تعویق زمان بارداری گاهی تا اواخر دوران باروری تداوم مییابد و در اثر آن سالهای طالیی باروری
زنان سپری میشود بدون اینکه اقدامی برای بارداری شده باشد ،حتی زوجین فرصت ارزیابی قدرت
باروریشان را نیز پیدا نمیکنند .نتایج این مطالعه مطابق با بسیاری دیگر از مطالعات نشان داد
که بهطورکلی پیامدهای تعویق فرزندآوری را میتوان در سه مقولهی پیامدهای زیستی-جسمانی،
روانشناختی و جمعیتشناختی دستهبندی کرد
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(برومندزاده و احمدی 1394Larsen, yan, 2000; Schmidt & etal, 2012; Van Balen & etal,

 .);1997; Tabor, 1988بهتعویقانداختن فرزندآوری باعث شده است تا تعداد زیادی از زوجین
پیامدهای بیشتری از آن را -شامل ناباروی ناخواسته ،مردهزایی و سقط جنین ،زایمان زودرس،
افزایش مسمومیتهای دوران بارداری ،سندرم داون (تریزومی) ،حاملگی خارج رحمی -تجربه
کنند ،که این دسته از عوامل با عنوان پیامدهای زیستی-جسمانی باروری طبقهبندی شد.
نتایج یک مطالعه در دانمارک نشان داد که خطر یک حاملگی خارج رحمی به ازای هر ده سال
افزایش سن حدود دو برابر میشود ( .)Andersson & etal, 2008مطالعهی مشابهی در فرانسه
نیز نتایج تقریباً یکسانی را نشان داد .میزان حاملگی خارج رحمی در گروه سنی  30-34ساله به
 1/5درصد ،در گروه سنی  35 - 39ساله به  2/1درصد و در گروه سنی  40ساله و باالتر به 5/7
درصد افزایش یافته است (.)Bouyer & etal, 2003
نتیجهی بازنگری تابور 1از چهار مورد مطالعه نشان داد که بهطور میانگین خطر ابتال به سندرم
داون برای هر  1000تولد زنده در گروه سنی  25-29سال به  0/81درصد ،در گروه سنی 30-34
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سال به  1/39درصد ،در گروه سنی  35-39سال به  3/5درصد ،در گروه سنی  40-44سال به
 13/17درصد و در گروه سنی  45ساله و باالتر به  32/5درصد افزایش پیدا میکند (Tabor,

 .)1998لریدون 2در یک مطالعه ،درصد زنانی را که برای همیشه بیفرزند باقی میمانند را برآورد
کرد .براساس این برآورد  6درصد زنانی که از  30سالگی برای حاملگی تالش میکنند ،برای
همیشه بیفرزند خواهند ماند .برایناساس 14 ،درصد زنان در سن  35سالگی 34/8 ،درصد زنان
در سن  40سالگی و  78/9درصد زنان در سن  45سالگی که برای باردارشدن اقدام میکنند ،برای
همیشه نخواهند توانست فرزندی داشته باشند .نتایج این مطالعه نشان داد که یکی از پیامدهای
تعویق در فرزندآوری کاهش زندهزایی است (.)Leridon, 2008
وان بالن و دیگران در مطالعهای میزان بارداری تجمعی (شانس داشتن حاملگی که به تولد
زنده منجر شود) را در نمونهای از زنان  25-49سال اندازهگیری کردند .میزان این شانس از 70
الی  65درصد در زنان  33تا  22سال به  50درصد در زنان  34-35ساله کاهش نشان داد .بهطور
کلی میتوان گفت که قابلیت باروری (شانس ماهانه حاملگی کلینیکی یا تولد نوزاد زنده) از اواخر
دههی  20سالگی شروع به کاهش کرده و تا اواخر  30سالگی میزان این شانس کاهش اساسی
پیدا میکند (.)Van Balen & etal, 1997
1. Tabor
2. Leridon
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عالوه بر پیامدهای آشکار زیستی -جسمانی ،بسیاری از زنان به نامطلوبشدن اخالق
و رفتار اعضای خانواده و اقوام -بهویژه اعضای خانواده همسرشان -با آنها -بهدلیل تأخیر در
فرزندآوریشان -اشاره کردند که بیانگر ضعیفشدن شبکهی حمایتی از این زنان در بین اقوام و
آشنایان بوده است و شاید بتوان گفت که در بستر مطالعهشده هنوز تا حد زیادی ارزش زنان تابع
نقش فرزندآوری آنهاست.
زوجینی که فرزندآوری خود را بهتعویق میاندازند ،احتمال دارد که از افزایش خطر ناباروری
ی در سنین باالتر آگاهی ندارند .نیاز روزافزونی به آگاهکردن
ناخواسته و نتایج مختلف حاملگ 
زوجین و مشاوران بهداشتی از خطرات تعویق فرزندآوری احساس میشود .دادن اطالعات به افرادی
که به پدرومادرشدن تمایل دارند ،برای تصمیمگیری در مورد زمان شروع فرزنددارشدن ضروری
بهنظر میرسد و آنها را برای این تصمیم توانمند میکند .یکی از مهمترین نتایج این مطالعه این
بود که زنانی که باروریشان را به سنین باالتر و در یک موقعیت زمانی خاص موکول میکردند،
در عمل زایمان کمتری را تجربه میکردند ،این اثر در جمعیتشناسی اثر تمپو نامیده میشود؛
زیرا وقتی زنان باروریشان را بهتعویق میاندازند و سنشان زیاد میشود ،اگر باروری دلخواهشان
به فرض دو بچه بوده باشد ،در عمل به دو بچه نخواهند رسید و ممکن است در سطح تکفرزندی
علیرغم میل باطنیشان-متوقف شوند .یک دسته از زنان نیز باروری خود را بهتعویق میاندازندو بعد از مدتی ،سعی میکنند که تعداد بارداریهایشان را در مدت زمان کمتری کامل کنند و
تعداد بچههای دلخواهشان را در مدت زمان کوتاهتری بهدنیا بیاورند (مکانیسمجبرانی) .برای مثال،
دو بچه در بازهی زمانی  4سال بهدنیا بیاورند که البته ممکن است با پیامدهای زیستی-جسمانی
ن باروریهای
مواجه شوند .بهطورکلی ،اثر تمپو از دههی  1970یک تأثیر قوی و پایدار در میزا 
دورهای در کشورهای توسعهیافته داشته است .برای مثال اگر تمام زوجین در یک سال تقویمی
ن باروریهای مشاهدهشده و تعداد موالید آن سال به
 3ماه باروریشان را بهتعویق بیندازند ،میزا 
یکچهارم کاهش پیدا میکند (.)Schmidt, 2012: 33
اصالتدادن به پیشرفت اجتماعی ،بچهدارشدن زوجهای جوان را بهتعویق میاندازد و آنها با
بهتعویقانداختن بارداری بعد از ازدواج یا فاصلهگذاریهای زیاد (بیش از پنجسال) بین فرزندان،
عالوهبر کاهش بنیه و توان جسمی ،با بیرغبتی و بیحوصلگی مواجه میشوند و امکان رشد و
پرورش مناسب فرزند جدید را نخواهند داشت و این امر به کاهش میزان موالید در کشور منجر
خواهد شد .با اصالت یافتن رفاه و لذت ،والدین نیز فرزند بیشتر را مزاحم تلقی میکنند .بدیهی
است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تأثیر دارند .درنتیجه ،یکی از مهمترین
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پیامدهای تعویق فرزندآوری کاهش میزان نرخ باروری کل در کشور است .میانگین بعد خانوار
در سرشماری سال  1390برابر با  3/55نفر و براساس آخرین سرشماری کشور در سال 1395
برابر با  3/3بوده است (مرکز آمار ایران .)1395 ،باید اذعان کرد که فرزندآوری کم بعد خانوار را در
آینده کوچکتر خواهد کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش فاصلهی سنی بین والدین و
کودکان به بیحوصلگی ،نداشتن اوقات خالی برای فرزند ،نبود توانایی جسمی ،فاصلهی سنی زیاد،
دادن امکانات رفاهی بیش از حد لزوم و دورکردن طفل از خانه با سپردن به مهدکودک یا پرستار
منجر میشود .شاید سادهترین مشکل این فرزندان که به آن توجه نمیشود ،این است که آنها
از دیدهشدن پدر و مادر پیر خود نزد دوستانشان خجالتزده میشوند .فاصلهی سنی و فرهنگی
بین این دو نسل آنقدر زیاد میشود که فرصت کمی برای تفاهم و همدلی باقی میماند .روسی و
اشمیت در مطالعهی خودشان نشان دادند که با بیشترشدن فاصلهی سنی بین والدین و فرزندان
اختالفات در ارزشها ،اعتقادات ،عالئق و توان جسمانیشان هم بیشتر میشود .فاصلهی سنی
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زیاد والدین با کودکان و نوجوانان زبان مشترک بین آنها را ازبین میبرد و باعث شکلگیری نوعی
ارتباط ناقص بین فرزندان و خانواده میشود (.)Rossi, 1980; Schmidt, 2012
ویژگیهای شخصیتی افراد در سنین مختلف تغییر میکند ،در هر دوره ،مشخصات و نیازهای
خاصی در فرد بهوجود میآید .به این علت ،بهطور معمول ،افرادی که در سن باالی  ۳۵و ۴۰
سال پدر و مادرشدن را تجربه میکنند ،اغلب حساستر و حتی بیش از اندازه حمایتگر میشوند.
بهعبارت دیگر یا خیلی حمایتگرند یا خیلی احساسی .حال آنکه حمایت افراطی خواهناخواه مانع
رشد بخشی از توانمندیها در کودک میشود .کودک در این شرایط نمیآموزد که چطور به توافق
و تفاهم برسد .از سوی دیگر ،پدر و مادر در این سن اغلب همهچیز را برای کودک خود فراهم
میکنند و همین باعث میشود ،ناخودآگاه ترس ازدستدادن کودک را به او منتقل کنند؛ درنتیجه،
کودک با اضطراب جدایی رشد میکند .این پدر و مادرها بهدلیل والدبودن بیش از حدشان بسیار
کنترلگرند ،درنتیجه بیش از حد معمول ،مراقب فرزندشان هستند .همین رفتارهای افراطی بهطور
ناخودآگاه کودک را از مسیر طبیعی رشد منحرف میکند .تصمیمگیری برای بهتعویقانداختن
باروری یک فرایند در حال تغییر است که ممکن است ،در طول زمان و در مواردی از زندگی و
درون روابط اجتماعی تغییر کند که البته ،تحقیقات آتی این تغییرات را نشان خواهند داد .این
مطالعه نشان داد که بهتعویقانداختن باروری -هرچند در موارد محدود -ممکن است ،پیامدهای
جبرانناپذیری مانند ناباروری ناخواسته ،سقط جنین و مردهزایی را درپی داشته باشد.
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