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 نیدر ب یابعاد مختلف فرزندآور ییو بازنما ریتفس

  ینترنتیکاربران ا

 3یميرح یعلو  1یعادل عب اله
 چکیده

رو با های فرزن آوری ایران ت ييرات زیادی را به اود گرفته اات. مقاله پيشهای ااير ايااتطی دهه

های ج ی  فرزن آوری ایران در فضای مجازی به تحليل محتوای ت يير اياات ه   تفسير و بازنمایی

های کاربر ای ترنتی در پایگاه 077پردازد. نمونه مورد بررای متشکل از رویکرد کاربران ای ترنتی می

یا « موافق»صورت گيری اود را بهکاربر نيز که مور  61436ابری ایران اات. علاوه بر این، تع اد 

کاربر اعلام کرده بودن ، بخش دیگری از جامعه آماری این مطالعه را  077نسبت به نظرات این « الگمخ»

ش اای تحقيق مبت ی بر تحليل محتوای کمی و کيفی اات. در بين اابار تشکيل داده اات. رو 

ليل ابر که بيشترین مخاطب را داشت  ، جهت تحليل انتخاب ش ن . نتایج تح 17مرتبط م تشر ش ه، 

های افزایش فرزن آوری، رویکردهای متفاوتی محتوای کمی نشان داد که کاربران در مواجهه با اياات

درص  رویکردی همراهانه  0/7درص  م فعلانه و  4/7درص  رویکردی انتقادی،  0/37ان   اتخاذ نموده

 درص  مخالگ 30/0 انتقادی، رویکرد درص  موافق 03/37ان . همچ ين در بين اایر کاربران  داشته

درص   17/7 م فعلانه، رویکرد درص  مخالگ 74/7 م فعلانه، رویکرد درص  موافق 17/7 انتقادی، رویکرد

 66ها نشان داد که ان . بعلاوه، یافتههمراهانه بوده رویکرد درص  مخالگ 37/3 و همراهانه رویکرد موافق

درص  بر  0درص  بر ابعاد اياای و  13تماعی، درص  بر ابعاد اج 63درص  کاربران بر ابعاد اقتصادی، 

گر آن اات که کاربران ان . نتایج تحليل محتوای کيفی نيز بيانها تأکي  کردهابعاد فره گیِ اياات

ها، رویکردی انتقادی در تفسير و رمزگشایی رمن به چالش کشي ن رویکرد مسلط بر اياات

های افزایش جمعيت نسبت به نهادی ه ش ن گفتمانهای ج ی  فرزن آوری در ایران داشته و اياات

 ک   .مقاومت می

 های افزایش فرزن آوری، کاربران ای ترنتی، تحليل محتوا.ايااتواژگان کلیدی: 

                                                 
 انسانی، سرمایه و جمعیت اقتصاد گروه توسعه، و اقتصادي شناسیجامعه دکتراي مسئول، نویسنده -0

  adel.abdollahi@psri.ac.ir ;  کشور جمعیت تخصصی و جامع مدیریت و م العات مؤسسه
 تیجمع یجامع و تخصص تیریگروه م العات خانواده، مؤسسه م العات و مد یکارشناس پژوهش  -2

 .تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسلام یشناستیجمع يدکترا يکشور؛ دانشجو
 ali.rahimi@psri.ac.ir. 
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 مقدمه

های ااير به طور روزافزونی تشویق زوجين به فرزن آوری از جمله موروعاتی اات که طی اال

  روزافزون کاهش نرب باروری در ایران م جر بده نگراندی رونشود. های ایران مطرح میدر راانه

ریزان ش ه اات. این نگرانی وقتی دو چ  ان ش  که بسدياری گذاران و برنامهبسياری از اياات

تر از ح  جانشي ی را تجربه نمودن . نگراندی از وردعيت مدذکور در از نقاط شهری باروری پایين

(، 1677-1676پ جم تواعه جمهدوری اادلامی ایدران ) قوانين مختلگ از قبيل برنامه پ جساله

قانون ت ظيم اانواده و جمعيت و همچ ين طرح جام  جمعيت و تعالی اانواده که بدر رادي ن 

های مجدازی آنچه که در راانهنرب باروری به بيش از اطح جانشي ی تأکي  دارن ، نمایان اات. 

ابعداد اقتصدادی،  گيدرد بادل نظر قرار میمورد بحث و ت پيرامون ايااتهای افزایش فرزن آوری

اجتماعی، فره گی و حتی اياای این موروع اات که در بسدياری اوقدات بده موردوع اصدلی 

های ابری ایدن امکدان را بدرای های ارتباطی، پایگاهشود. در بين انواع راانهمباحث تب یل می

ه با مباحث مطرح ش ه با دیگران بده اود را در رابط 1ان ، تا نظراتکاربران ای ترنت فراهم نموده

اشتراک بگذارن . در الال این تبادل نظرات اات که کاربران، تفسيرهای اود را از ابعاد مختلگ 

ک  د ، م تسدب میفرزند آوری ده   و با توجه به معدانیِ مختلفدی کده بده فرزن آوری ارائه می

بدا طدرح  3ده د . اووه فليدکیهای ااصی را نيز در برابر این موروع از ادود نشدان مدواک ش

معتق  اات که با بررای تعاملات و ارتباطات در ای ترنت، ای ترنت به ابدزاری  6نگاری مجازیقوم

ها را ند اریم. ابدزاری شود که از طرق دیگر امکان داترای به آنبرای مطالعه افرادی تب یل می

تدوان ای ترندت پيروی از فليک می رود. بهفردی یا بحث گروهی فراتر می متفاوت که از مصاحبه

 توان ای ترنت را به م زلدهبه حساب آورد. در چ ين مواردی می« بودن»یا نوعی « مکان»را یک 

های ااصی از ارتبداط، یدا ها شکلنوعی محيط یا فره گ مورد مطالعه قرار داد که در آن انسان

 تدوان بدا مطالعدهرو، مدیاز ایدن(. 376: 1630آورن  )فليک،وجود میهای ااصی بهگاهی هویت

موردوع ابعداد برد کده های ابری به این موروع پیشکل و محتوای نظرات ارائه ش ه در پایگاه

اات؟ مطرح ش ن موردوع فرزند آوری در در ای ترنت براااته ش ه مختلگ فرزن آوری چگونه

نه بدا موردوع افدزایش های ابری برای کاربران چه مع ایی دارد؟ و کاربران ای ترنت چگوراانه

تفسدير مباحدث  نحدوهشون ؟ پااخ به اثالات مزبور، نيازم   آن اات کده فرزن آوری روبرو می

که کداربران در فضدای مجدازی شون  و این 6مرتبط با موروع فرزن آوری در ای ترنت رمزگشایی

                                                 
1 - Comment 
2 - Uwe Flick 
3 - Virtual ethnography 
4-  Decoding 
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ن به ادثالات پردازن ؟ در همين رابطه، پردااتچگونه به تفسير و رمزگشایی مباحث مربوطه می

. در 1ده د   رو حائز اهميت اات و به عبارتی دیگر اه ا  اصلی این مقالده را شدکل مدیپيش

های ابری های فرزن آوری چه مباحث و موروعاتی از اوی کاربران در پایگاهواک ش به مشوق

مباحدث  هدای نهفتده در. تا چه ان ازه کاربران پيام3ان ؟ جایگاه مسلط را به اود ااتصاص داده

شدون ؟  ک    و چگونه درباره این موروع وارد گفتگو میمرتبط با فرزن آوری را پذیرفته / رد می

هدایی )انتقدادی / م فعلانده / همراهدی( را در برابدر مباحدث مدرتبط بدا .کاربران چه ااتراتژی6

 ک   ؟فرزن آوری اتخاذ می

 

 رویکرد نظری پژوهش

، «1تعداملی بدودن»و اصوصدياتی مان د   هداقابليتاشتن های اجتماعی مجازی به دليل دشبکه

فضای م اادبی را بدرای بيدان آراء و « 6متمرکز نبودن»و « 6فراگير بودن»، «3همزمانی ارتباط»

هدایی در ک دار امکدان بده اشدتراک ده  . وجود چ دين ویژگیعقای  در ااتيار کاربران قرار می

. از 1ک د اجتمداعی مجدازی را دو چ د ان می هایگذاشتن عقای  تواط کاربران، اهميت شبکه

های اجتماعی مجازی ظرفيدت و ای از ان یشم  ان علوم اجتماعی معتق ن  که شبکهرو، ع هاین

های مجدازی بده توان د  از طریدق شدبکهتوان ایجاد حوزه عمومی مجازی را دارن  و کاربران می

حدوزه »گيری ند  و باعدث شدکلگفتگو و تعامل پيرامدون مسدایل و موردوعات مختلدگ بپرداز

، 7  ااِتپِانوُا3711، 3الِتانتاوی و ویيست  3711، 0پژوهشگران مختلفی )اون کر شون .« 4عمومی

هدای عمدومیِ تحدت گيری گفتمداندر تحليل رفتار اجتماعی و اياای جوام  به شکل (3711

يد  دارند  کده چگونده ان . محققين دیگر بر ایدن نکتده تأکاشاره کرده اجتماعیهای تأثير شبکه

کار گيرن  توان   درباره یک مسأله عمومی، معانی و تفسيرهای متفاوتی را بهکاربران ای ترنت می

  3776، 17آن ِرادون و ایديکِلمنآفری دی ک  د  )گيری افکدار عمدومی، نقدششدکل و در نحدوه

                                                 
1 - Interactivity 
2-  Real Time 
3 - Ubiquity 
4 - Decentrality 

میزان  2101الی  2117هاي دهند که طی سالط بانک جهانی، نشان میآمارهاي منتشر شده توس - 5

 ( 2106درصد افزایم یافته است )بانک جهانی،  1/39درصد به  17/9کاربران اینترنت در ایران از 
6- Public sphere 
7 - Khondker 
8 - Eltantawy & Wiest 
9 - Stepanova 
10 - Eickelman & Anderson 
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گيری آن تواددط یددورگن شددکل (. طددرح مفهددوم حددوزه عمددومی و نحددوه1771، 1گارنهددام

اات. م ظور هابرمداگ از حدوزه عمدومی، قلمدروی از (، مورد بحث قرار گرفته1771)3ابرماگه

توان  افکار عمدومی را بده هدم نزدیدک ادازد، زن گی اجتماعی اات که در آن هر عاملی که می

، مفهوم حوزه عمومی را در نظر هابرماگ چ ين تعریدگ 6یاب . نانسی فریزرگيری میمجال شکل

ک د  کده در آن مشدارکت از طریدق فهوم، تئاتری را در جوام  م رن مشخص میک  : این ممی

شود. حوزه عمومی فضایی اات که در آن شدهرون ان دربداره امدور مشترکشدان گفتگو اجرا می

(. در 11: 1637، 6جهت، عرصه ک ش متقابل گفتگویی اات )کيویسدتو ک    و از اینگفتگو می

توان   به تبدادل نظدر اجتماعی اات که در آن ک شگران میواق  حوزه عمومی بخشی از حيات 

درباره موروعات و مسائل مهم مربوط به اير عمومی )مصالح عامه( بپردازن  که این امدر م جدر 

 شود.گيری افکار عمومی میبه شکل

از جایگداه  های اجتمداعی در فضدای رادانهامروزه در مطالعات فره گی نحدوه بازنمدایی پ ید ه

نفسده دارای مع دا ها فیای براوردار اات. بازنمایی به این نکته اشداره دارد کده پ ید هبرجسته

 1ها در جامعه اادت. اادتوارت هدالها محصول چگونگی بازنمایی آننيست  ، بلکه مع ای پ ی ه

هایی را در ارتباط با رابطد  ترین متفکران در حوزه مطالعات فره گی، ای هع وان یکی از اصلیبه

ک د . او در مقالده رمزگدذاری و مطدرح می 7و مخاطبان 3یا متن 0مقاومتو  4ال بين هژمونیاي

را شدکل  11هاتواند  ادوژهبه دنبال این موروع اات که تلویزیون تا چه اند ازه می 17رمزگشایی

های هدا و رمزهدایی کده برنامدهتوان د  در برابدر مع اهدا و ارز ها تا چه اند ازه میده  و اوژه

توان فرای د  مع اادازی ک   ، مقاومت ک   . بر اااگ این رویکرد، میونی به آنها القاء میتلویزی

هدای مختلدگ بدر ادر را در هر جامعه، در متن روابط ق رت درک کرد. روابطی کده در آن گروه

ک   . از نظر هال، یک متن یا ها با هم رقابت میبه را ادها و ارز  بخشي نکسب ق رت مع ا 

مسلط براوردار اات، اما م بد   16یا اوانشی 13تلویزیونی با وجود ای که از مع ایی مرجحبرنامه 

                                                 
1 - Garnham 
2-  Jürgen Hebermas 
3 - Nancy Fraser 
4 - Kivisto 
5 - Stuart Hall 
6 - Hegemony 
7 - Resistance 
8- Text 
9- Audiences 
10-  Encoding and Decoding 
11- Subjects 
12- Dominant Meaning 
13- Reading 
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ای از مع اهای مختلگ اات و این مع اها طی گفتگویی که بدين مدتن و مخاطدب صدورت بالقوه

توان گفت رویکرد نظریِ (. با توجه به آنچه بيان ش ، میHall:2003شون  )گيرد، فعال میمی

اادت. ایدن رویکدرد قائدل بده تفسدير و آرای هابرماگ و ااتوارت هال الهام گرفته این مقاله، از

 رمزگشایی مباحث عمومی تواط ک شگران اات.

 

 شناسی و میدان مطالعهروش

رود که با رو  ترکيبی )تحليدل محتدوای به شمار می 1نت وگرافيکاین مطالعه از نوع مطالعات 

برای  3ی عبارت اات از رو  پژوهش ات وگرافيک آنلایناات. نت وگرافکمی و کيفی( انجام ش ه

(. Kozinets:2010; Kozinets and et al: 2014ک   گان)ش ااایی بي ش مشارکت

نگارانده تطبيدق داده شد ه )بهي ده( بدرای مطالعده به عبارت دیگر نت وگرافی، یک پژوهش مردم

ک د  بافت( کاربران آنلاین فراهم مدیاجتماعات آنلاین اات و اطلاعاتی را در زمي ه مع ا و متن )

(Ibid:1998;2002رو  مورد ااتفاده در این مطالعه به مردم .) نگاری مجدازی مدورد نظدر

نگاری مجازی، اصولاً یا بدر مب دای تحليدل متدون و گفتگوهدای فليک شباهت زیادی دارد. مردم

ک   ه مشدارکت -ک   ه هع وان مشداه ای ترنتی ااتوار اات یا بر مطالعات آنلداین تعداملی بده

(Beck:2004-Sadeاین رو  در مقایسده بدا پيمدایش، آزمدایش، گروه .)و  6هدای کدانونی

ک   گان اادت  و در ویژه بدرای مشدارکتدردادرتر، بدههای فردی، روشی به مراتب بیمصاحبه

تر و ی دههزشود. این رو ، کمو یا جعل نکرده انجام می 6ای که پژوهشگر آن را داتکاریزمي ه

( و بدا ذات پدژوهش Kozinets:1998های کانونی و مصداحبه فدردی بدوده )تر از گروهاری 

هددای کددانونی و مصدداحبه، رادد   چددون در مقایسدده بددا گروهنظر مینگاراندده اددازگارتر بددهمردم

توان د  در (. در ایدن رو ، کداربران میIbid:2002گر( اادت)تر )کمتر م االدهغيرمحسوگ

پور و )اادک  ری افقت با یک موردوع، بده کد ش مدورد نظدر ادود دادت بزن د مخالفت یا مو

 (.1673تبار، اکبری

. 1شدود: (، تحليل محتوای کيفی به اه داته تقسديم می3771) 4و شانون 1یهطبق نظری  شی

. تحليل محتوای تلخيصدی 6و  1دار. تحليل محتوای جهت3، 0تحليل محتوای عرفی و قراردادی

                                                 
1 - Netnographic 
2 - Online Ethnography 
3-  Focus groups 
4 - Fabricated 
5- Hsiu- Fang Hsieh 
6- Sara E. Shanon 
7 - Conventionat Content Analysis. 
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هر ک ام کاربرد و مزایدای اداص ادود را دارد. در ایدن مطالعده از رو  تحليدل که  3یا تجمعی

اات که هد   از آن ش اادایی و کمدی کدردن محتوای کيفی با رویکرد تلخيصی ااتفاده ش ه

کلمات یا مضامين ویژة موجود در متن، با ه   فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتوای آنها 

علاوه بر تحليل کمی، محتوای پ هدان کار رفته تلا  ش ه تا رو  بهدر متن اات. با ااتفاده از 

 077جامع  آماری مطالع  حاردر را اازی شود. و نهفت  موجود در کلمات نيز تحليل و مضمون

مرتبط بدا افدزایش فرزند آوری را در فضدای مجدازی  6ده   که اابارکاربر ای ترنتی تشکيل می

ان . این کاربران متشدکل از هدر این زمي ه به اشتراک گذاشتهمطالعه نموده و نظرات اود را در 

کاربر دیگر نيز بدا  61436کاربر ذکر ش ه، تع اد  077علاوه بر این ان . دو ج س زن و مرد بوده

نسبت بده نظدرات « مخالگ»یا « موافق»صورت گيری اود را بهمطالعه نظرات ارایه ش ه، مور 

. 6که در بخش کمی ایدن مطالعده مدورد تحليدل قدرار گرفت د  کاربر اعلام کرده بودن  077این 

، توزی  نظرات ارایه ش ه و همچ ين تع اد موافقين و مخالفين آنها را به تفکيک 1ج ول شماره 

 ده .اابار م تخب نشان می

                                                                                                          
1- Directed Content Analysis. 
2 - Summative Content Analysis 

خبر که بیشترین  01در این م العه، از بین اخبار منتشر شده مرتبط با فرزندآوري در ایران، تعداد  -3

آمده  0شدند  عناوین خبري و آدرس اینترنتی آنها در پیوست مخاطب را داشتند جهت تحلیل انتخا  

 است 

هاي خبري، این امکان براي کاربران فراهم شده تا بتوانند در مقابل توضیص اینکه در بیشتر سایت -4

اند، به صورت موافق یا مخالف، از خود واکنم ننراتی که توسط کاربران قبلی نسبت به اخبار ارایه شده

  هند خود نشان د
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. توزیع نظرات ارایه شده و موافقین و مخالفین آنها به تفکیک اخبار منتخب1جدول   

 تع اد نظرات ارایه ش ه بررایاابار م تخب مورد 
تع اد موافقين و مخالفين نظرات 

 ارایه ش ه

 116 67 1ابر شماره 

 13173 114 3ابر شماره 

 6671 17 6ابر شماره 

 113 3 6ابر شماره 

 31 3 1ابر شماره 

 7 67 4ابر شماره 

 31113 667 0ابر شماره 

 7 31 3ابر شماره 

 313 16 7ابر شماره 

 66 67 17ره ابر شما

 61436 077 جم  کل

 

 های پژوهشیافته

 های کمییافته

بررای دقيق محتوای نظرات ارایه ش ه در مقابل هر یک از اابار م تشر ش ه نشان داد که هدر 

و « رویکرد م فعلانه»، «رویکرد انتقادی»توان در قالب اه رویکرد اصلی یک از این نظرات را می

 یگر تفکيک نمود. در رویکرد انتقادی، افراد بدا ارایده دلایدل مختلدگ از هم« رویکرد همراهانه»

ان  مخالفت اود را با اياات افزایش فرزن آوری نشان ده د  و آنهدا را بده نوعی تلا  نمودهبه

چالش بکش  . برعکس، در رویکرد همراهی، افراد به ذکر دلایل متع دی برای موجه نشان دادن 

ان  و در رویکرد م فعلانه، واکد ش افدراد دربردارند ه اتخداذ رویکدرد افزایش فرزن آوری پردااته

 ان . طور وارح تأیي  یا رد نکردانتقادی و یا همراهانه نبوده و آنها را به

کاربر ای ترنتی که بع  از مطالع  اابار بده  077از مجموع ده ، نشان می 3طور که ج ول همان

درص (  4/7کاربر ) 1انتقادی،  رویکردیدرص (  0/37بر )کار 010ان ، در  نظرات اود پردااته

رو بده اند . از ایدندرص ( نيز رویکردی همراهانه اتخاذ کرده 0/7کاربر ) 00رویکردی م فعلانه و 

را  افزایش فرزن آوری، به دلایل مختلگ، مورد پذیر  اکثریت نمونه مورد مطالعه قرار نظر می
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-، به تشریح اهم دلایل این طيگ از کداربران پردااتده مدینگرفته اات. در بخش کيفی مطالعه

 شود.

 تیپولوژی کاربران بر حسب نوع رویکرد آنها نسبت به اخبار منتخب .7جدول 

 

 نوع رویکرد
تع اد نظرات 

 ارایه ش ه
 همراهی م فعلانه انتقادی

 درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد

 67 6/36 0 7/7 7 4/04 36 1ابر شماره 

 114 3/1 3 7/3 6 3/74 111 3ابر شماره 

 17 7/6 3 7/3 1 7/76 60 6ابر شماره 

 3 1/60 6 7/7 7 1/43 1 6ابر شماره 

 3 7/7 7 7/7 7 7/177 3 1ابر شماره 

 67 177 67 7/7 7 7/7 7 4ابر شماره 

 667 13/6 16 33/7 1 4/74 636 0ابر شماره 

 31 7/64 7 7/7 7 7/46 14 3ابر شماره 

 16 7/7 7 7/7 7 7/177 16 7ابر شماره 

 67 7/7 7 7/7 7 7/177 67 17ابر شماره 

 077 0/7 00 4/7 1 0/37 010 جم  کل

 

همانطور که گفته ش ، کاربران بر حسب نوع رویکرد اتخاذ ش ه نسبت به افزایش فرزن آوری در 

ر این اااگ، مدوافقين و مخدالفين قرار گرفت  . ب همراهانهیکی از اه طبقه انتقادی، م فعلانه و 

. مدوافقين رویکدرد 1ب  ی کرد: توان در قالب طبقات زیر داتهها را نيز میگيریاین نوع مور 

. مخددالفين رویکددرد 6. مددوافقين رویکددرد م فعلاندده، 6. مخددالفين رویکددرد انتقددادی، 3انتقددادی، 

توزید   6. جد ول شدماره همراهانه. مخالفين رویکرد 4. موافقين رویکرد همراهانه و 1م فعلانه، 

 ده .موافقين و مخالفين رویکردهای اتخاذ ش ه به تفکيک اابار م تخب را نشان می
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توزیع موافقین و مخالفین رویکردهای اتخاذ شده به تفکیک اخبار منتخب .3جدول   

 
های تع اد واک ش

 موافق و مخالگ

 نوع رویکرد

 همراهی م فعلانه انتقادی

 مخالفين موافقين مخالفين موافقين مخالفين ينموافق

 -- 30 -- -- -- 134 116 1ابر شماره 

 -- 3 -- 6 441 11363 13173 3ابر شماره 

 144 11 36 4 331 3374 6671 6ابر شماره 

 17 33 -- -- 63 03 113 6ابر شماره 

 -- -- -- -- 1 14 31 1ابر شماره 

 -- -- -- -- -- -- 7 4ابر شماره 

 061 104 1 63 1706 33361 31113 0ابر شماره 

 -- -- -- -- -- -- 7 3ابر شماره 

 -- -- -- -- 43 174 313 7ابر شماره 

 -- -- -- -- 6 67 66 17ابر شماره 

 710 363 36 61 6763 60633 61436 جم  کل

 37/3 17/7 74/7 17/7 30/0 03/37 درص 

 

ب  ی نظرات ارایه ش ه از طر  کداربران در یکدی از عه، طبقهیکی دیگر از مراحل مهم این مطال

ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اياای و فره گی بود. تحليل محتوای نظرات ارایه ش ه نشان داد که 

درصد  بدر ابعداد  3/13درص  بر ابعاد اجتماعی،  3/63درص  از کاربران بر ابعاد اقتصادی،  7/63

 فره گیِ فرزن آوری تأکي  داشت  .درص  نيز بر ابعاد  0/4اياای و 
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 تیپولوژی کاربران بر حسب ابعاد نظرات آنها و به تفکیک اخبار منتخب )درصد( .1جدول 

 
 ابعاد نظرات ارایه ش ه

 اياای فره گی اجتماعی اقتصادی

 3/11 3/16 1/63 7/33 1ابر شماره 

 1/37 4/1 7/63 6/61 3ابر شماره 

 6/17 6/17 6/60 3/61 6ابر شماره 

 7/7 6/61 4/10 1/60 6ابر شماره 

 7/7 7/7 7/07 7/67 1ابر شماره 

 6/33 7/16 0/13 7/7 4ابر شماره 

 6/0 6/4 1/60 3/63 0ابر شماره 

 1/0 6/16 6/31 1/10 3ابر شماره 

 6/66 0/4 7/37 7/67 7ابر شماره 

 1/61 7/7 3/13 6/64 17ابر شماره 

 3/13 0/4 3/63 7/63 جم  کل

 

  های کیفییافته

شدود. بده در این بخش از پژوهش نتایج حاصل از تحليل محتوای کيفیِ نظرات کاربران ارائه مدی

مقوله اصلی ااتخرا   6فرعی و  مقوله 04مفهوم، 1711طور کلی در بخش کيفیِ پژوهش تع اد 

 شود.ن تحليل ش ه پردااته میهای برآم ه از متوش ن  که در ادامه به مهمترین مفاهيم و مقوله
 اقتصادی فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد 

م جر به آن شد ه کده « های بالای زن گیهزی ه»تحليل محتوای نظرات ارائه ش ه نشان داد که 

دار ش ن دچار تردی  ج ی شون  و در توصيگ شرایط حداکم بدر جامعده وال ین در ررورت بچه

گيری احساگ ناام ی اقتصادی اشاره ک   . یکی قتصادی در ایران و شکلطور م اوم به بحران ابه

نفدر بدا ایشدان مخالفدت کردند ،  6کاربر دیگر موافق نظر وی بودن  و ت هدا  661از کاربران، که 

دار ش ن و ناتوانی وال ین در ااتصاص های بالای زن گی، تردی  در ررورت بچهدراصوص هزی ه

 گوی : زن ان چ ين میزمان کافی برای تربيت فر
 .بعد  از ظهدر ميگيدرمش 1ميذارم مهد  و اداعت  0ماهه دارم که صبح ااعت  17من یه بچه "

ما در طول روز ای ق ر درگير  بع  از ظهر هم پ ر  از ار کار مياد اونه استه و کوفته، 0ااعت 
رو ریم و اودموندیگه هستيم که وقت راي گی به این بچه رو ن ا اتمشکل گرونی و ،ترافيک، کار

ک يم که آیا لدازم افيم و گاهی فکر میأواقعاً از این ور  مت .بچمون نمي ونيم برایوال ین اوبی 
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داشدته بچده حالا با این اوراع به مدا مديگن باید  چ د تا  ؟بود توی این شرایط بچه داشته باشيم
رو نون ميد اد حالدا بدا بچهتا  4کرد و نواده کار میا، ق یم فقط پ ر ا؟شرایطیباشين! آاه با چه 

 ."این شرایط پ ر و مادر باهم کار ميک ن از پس مخار  معمولی یه بچه هم برنميان
رغم تمایل شخصی به فرزن  دوم ولی بخداطر مشدکلات یکی دیگر از کاربران معتق  اات که علی

جامعه نيدز اقتصادی شوهر  بش ت با داشتن فرزن  دوم مخالگ اات و از نظر ایشان اایر افراد 

ناکام شد ن افدراد »دارای چ ين تمایلات شخصی هست  ، ولی شرایط موجود در جامعه م جر به 

 زیر گویای نظرات چ ين کاربرانی اات. ش ه اات. نقل قول« در افزایش فرزن آوری
بچده  کیمن  .گرنه همه دوات دارن بچه داشته باش   و يهزن گ یم  وکمبودهارآمشکل فقط د"

بهانده  همدش امکاندات را اره ويدذشوهرم نم یول ارميب ايبچه دومم به دن خواديدلم م یليا دارم و
 ."ک هیم

 گوی :همچ ين کاربری دیگر در واک ش به مباحث پيرامون افزایش فرزن آوری چ ين می
و ش لشدو شدما   د هیو آ لي؟ اونه و تحصدی ي!!! ارجشو شما م اديگرم در م یاز جا وننفست "
 ."؟؟ارميتا بچه ب 17 منتا  ؟؟یک يم نيتام

کاربر موافق نظر وی بودن  و کسی بدا وی  67کاربری دیگر در پااخ به یکی دیگر از کاربران، که 

های زند گی مخالفتی ن اشته، رمن اتخاذ رویکردی انتقادی به ع م تطدابق درآمد ها بدا هزی ده

های زن گی اثرگذاری هزی ه ک   و معتق  اات که بای  در تحليل شرایط موجود و نحوهاشاره می

 گرایانه داشت. بر فرزن آوری رویکردی واق 
 177نزدیک  کرایه ماشين اگه محل کارت دور باشه، . فقطان از ميک یپولتو پس هشما حتماً هم"
بدرای زند گيت ارز  قایدل و برای اودت هم بخوای کمی ار  ک دی  .تومن ميشه هزار 377تا 

طلاق به  . افزایش آمارحق باشماات ايلی معمولی زن گی ک یی اگه ول .رهبشی کلی از پولت می
 ."ااطر فقر اانوادها دليل اوبی بر رد ادعای شماات

 

« های پرور  فرزن بی اطلاعی مسئولين از هزی ه»در ادامه نظر این کاربر یکی دیگر از کاربران از

ر م تشر شد ه مب دی بدر تشدویق در واک ش به اب« انتقادی»ک   و با اتخاذ رویکردی انتقاد می

 گوی :مردم به فرزن آوری چ ين می
  دهیهز ؟داد یجدا شدهيم یمتر 17-67 یهاتا بچه را در اانه 4و 1 نیحالا ا"

پوشک بچه چقد ر  متيق  يدانیم اآی اصلاً  ؟یاوراک و ...را ابر دار پوشاک و
 "اات؟

مدراه داشدته و کسدی بدا نظدر او  اعلدام نفر از اایر کاربران را به ه 373نظر کاربر فوق، موافقت 

نظر کداربران در   نيپرااات. ررا نيز به ع وان یکی دیگر از کاربران در رابطه با مخالفت نکرده

ک د  و به مشکلات اقتصادی و از جمله تأمين مسکن اشداره مدی تيمورد علل کاهش رش  جمع

 معتق  اات که:
االه  16فرزن   کیاال اات ازدوا  کردم 11اودم  من. دارد شهیفقط مشکل در اقتصاد و مسکن ر "

فرزند  را هدم  کید نيهمد شدوديادتم م  جدایکشدور بده ا یاوراع اقتصداد  انستميدارم. بخ ا اگر م
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ونک آل کیما  یک گهیبه پراش او که بابا د ای یک  ريشکمش را ا یکه نتوان یفرزن  ار. آخوااتمينم
 ."؟خورديم یدبه چه در جواب ب ی داشت مياز اودمان اواه

 
 فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد اجتماعی 

انتقاد از مح ود ش ن ت اوم نسل با گرایش بده »در اصوص ابعاد اجتماعیِ موروع مورد مطالعه 

 یکی از مقولات ااتخرا  ش ه بود. در همين رابطه یکی از کاربران معتق  اات که: « فرزن یتک
 تدک بادرآی  ه  ک ي آیا فکر نمی ه دیگه. همي هوقتی همه چيز اقتصادی ش "

چرا فکدر نک ديم  زن گی ک ی؟ یاوامیفاميل چگونه  و ب ون اانواده، یفرزن 
از آنها ما نبای  این حق را  فرزن ی اات و اواهر هم حق هر برادر و داشتن که

عمده نيازم د   دائی و ،عمو ،شما هم به االههای ک يم نوهآیا فکر نمی بگيریم.
که از همدين الد ن  نه فر، کردیم آنق ر به موروعات اشرا  داریمیا . ت  هس

ها را در نظر گدرفتن هزی دهصرفاً  کس حقی ن ارد وهيچ که ميدهتشخيص می
 ."ایمگذاری در جامعه قرار دادهملاک ارز 

 پدر اانواده در کمتر مشکلات به زن گی در مردم اختگيری از یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد

 شریگک  . در همين رابطه، جمعيت اشاره دارد و ابعاد اجتماعی فرزن آوری را مثبت ارزیابی می

را « داشدتن ادواهر و بدرادر»، تيدجمع شیافدزابا  تموافقبه ع وان یکی دیگر از کاربران رمن 

 نفر را به همراه داشدته 606دان  و نظر اود را، که موافقت می« اجتماعی و نشاط یعامل اوش»

 ک  :اات، چ ين بيان میو ت ها یک نفر با ایشان مخالفت کرده
بدا  ماند گارترین و ،ترینبا افزایش جمعيت اانواده کاملاً موافقم چون قش گ"

 ."رقم اورده برادرم ترین ااطراتم در ک ار اواهران واحساگ
اات که نسل امدروزی  ک   و معتق انتقاد می 47 یکی دیگر از کاربران از فرزن آوری بالا در دهه

کداربر دیگدر  177جای کميت تأکي  دارن . وی در توصيگ عقاید  ادود، کده بيشتر بر کيفيت به

 گوی :کاربر نيز با وی مخالفت کردن ، چ ين می 13موفق نظر وی بودن  و 
 هدای تلدخهستن که ااطره 47های دهه دار ش ن هستن بچهکه الان توی ان بچه نیاکثر کسا"
هدامون بدرای دررو ه وز فرامو  نکردن. ه وزم ما یادمون نرفته پد ر و ما  توی یه اونهفرزن 4-1

یه زن گی متواط چق ر اختی کشي ن و ماها چق ر امکانات محد ودی داشدتيم. امکدان داشتن 
هدا رو بکشدن و بدا کيفيدت پدایين هاشون هم همون ادختیاین نسل حارر بشن بچهدیگه ن اره 

 ."زن گی ک ن
با دشواری تربيت فرزن  در شرایط امروزی و ارجحيت کيفيت بر کميت، کاربری دیگدر،  در رابطه

کاربر با ایشان مخالفت کردن ، به ت يير اادتان اردهای  66کاربر موافق نظر وی بودن  و  114که 

 ک   و معتق  اات که:زن گی اشاره می
 6 ای 3از  شيدرات ب تيان  که ترب هيدرک را نیبه ا یپول ار هم باش   ول هااگر اانواده یحت"

تا بچه داشته باشد   و بده امدان اد ا ولشدون  4  کهیا یاات. پس بهتره به جا یفرزن  کار اخت
 سدتين یک  د . مسدأله فقدط مدالمی یشدتريب یهادر عو، مراقبت یبچه دارن  ول 6 ای 3ک    
 ."؟ک    تيترب توان  یمادر و پ ر چ   نفر را م هیکه   هیا مسأله
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 فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعاد فرهنگی 

گيری نوعی از نگرانی در بين کداربران در گر شکلهای برآم ه از ابعاد فره گی موروع بيانمقوله

گراییِ افراطی در جامعه اات. در همين رابطده اصوص ت يير معيارهای اوشبختی افراد و مادی

متدأهلی »ک د  کده کی دیگر از کاربران ع دوان مدییکی از کاربران، رمن مخالفت اود با نظر ی

کاربر مخالگ و موافدق نظدر وی  16و  116اات و نظر اود را، که به ترتيب «  اوشبختی لازمه

 ک  : بودن ، چ ين بيان می
 که بدا کمتدر از درآمد  تدو اوشدبخت بدودن و  میرو دیافراد یتو طرح ارشمار منعزیز من: "

 یبداور ند ار. پول مجرد برکدت ند اره .از تو اوشبخت نبودن شتريم  بهم بودن که با درآ یافراد
 . "کن سهیها مقاهلأو با متر اودت

بده ک   کده یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از دنيوی ش ن مردم به کاربران توصيه می

 ا اون  توکل ک    و معتق  اات که:
: هر کس به ا ا توکل ک ه   پس چرا گفتدار ش ن بود مان  ازدوا  و بچه یاگه مشکلات اقتصاد"

!!! م؟یتوکدل کدرد به اد ا تا حالا واقعاً م؟یجمله فکر کرد نیبه ا قي!!! تا حالا عمه؟يا ا برا  کاف
 ."!!!م؟يک یتوکل م یبه ک یواقعاً ما تو زن گ

 

از دیگر مقولدات اادتخرا  شد ه از « گرایی در فرزن آوریجم »و « ک ترل ه جاریِ فرزن آوری»

تحليل نظر کاربران بودن  که از نظر کاربران، امروزه فرزند آوری بالدا در جامعده امدری نابه جدار 

شود و با عموميت یافتن فرزن آوری پایين، فرزن آوری بالا م جر به طرد اجتماعی افراد تعریگ می

 های زیر گویای مقولات فوق اات.قولشود. نقلمی
 

ت ماز دو تدا جدر شيفرزند  بد اشدتند دهد .یرا نمد ادیدن  زش ه اجازه داشتن فرز جادیا شرایط"
 "؟!!!گنيم یبهت چ نيبب ابونيا یتو فتي. با چهارتا بچه راه بادوایم

 گوی :همچ ين یکی دیگر از کاربران چ ين می
هسدت کده جدا  یمسأله  اون فره گد.... باشه رهيو مسکن و غ یکاريب یک م مشکل اصلفکر نمی"

هسدت  یک ن که انگار فردنگاه و براورد می یطور انيداره اطراف 3از  شتريکه بچه ب یافتاده کس
جا افتاده که فرزن  کم رو کلداگ بالدا  ی......تو فره گمون طور  هیيپا شاطحی که از نظر فره گ

 ".دوننیم
 

 د سیاسی فرزندآورینظر کابران در خصوص ابعا

های اياای تأکي  داشدت  . دادته اول ليلغالب نظرات کاربران در ابعاد اياای بر دو نوع از تح

کسانی بودن  که نگران ته ی ات اارجی و توطئه بيگانگان بودن  و به همدين دليدل بدا مباحدث 

گذاریِ داالدی انتقداد داشدت   و اياات ای دیگر، از نحوهافزایش فرزن آوری موافق بودن . داته

دانسدت  . در بدين را مان  فرزن آوری مدیها های اجرایی ش ن مشوقع م انسجام و نبود مکانيزم

 ک  :اول یکی از کاربران نگرانیِ اود را از کاهش جمعيت در ایران چ ين بيان می داته
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  قد یا یولد.مطدرح کد م...  جایرو ا  ونميکه م ییزايچ تونمي! نمرهيگیم شيبه ا ا دلم داره آت"
 یفرزن  کمتر زن گگفت که میبود  مايا ا وص  غير م طقیِ  اتيتبل رهياشاره ک م که همش تقص

از  تيه   کاهش جمع نیا. ستين  طوریواط! ا ارنيتورم رو محر  که  یقابل توجه کسانر. بهت
 "ب وني ... ودتونا  یبا شويمطرح ش ه اات!!! بق یاالام یجمهور هيپ تاگون عل یاو

 همچ ين یکی دیگر از کاربران معتق  اات که:
 باید  کشدور جمعيدت مدن نظدر بده ،ج گ وقوع مالاًاحت و، غربی ورهایکش ته ی ات به توجه با"

 برای رو اودمون بای  ما... ؟بج گه بای  کی باش   پير همه که ایجامعه در واقعاً...ک ه پي ا افزایش
 ."ک يم آم ه فلسطين فتح

 

 د  و کاشاره می« دولت یقیتشو یهاااتياشکست »دوم نيز یکی از کاربران به  در بين داته

 3های مسئولين را با این جمله، که بده ترتيدب موافقدت وع هه گرفته نسبت ببی اعتمادی شکل

 ک  :نفر را به همراه داشته، بيان می 376کاربر و مخالفت 
  باعث کاهش آه دگ رشد  1ميليون تومن به ازای هر نوزاد 1جمهور در پرداات  رئيسب  قولی "

 ."ان ش ه ااتجمعيت در کشور جمهوری االامی ایر
 گوی :چ ين می« های مشوق افزایش کمی جمعيتاياات»یکی دیگر از کاربران با نق  

و... هسدت  .  ايکاندادا و اادترال ،کدایدر آمر قیسدال مسدتع  و لداانيو م یرانیجوان ا ونيليچ   م"
 اب  فظ محدر یادولت به دنبال چاره ت،يفيک یب تيجمع شیافزا ااتيا یجا به چرا؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

 ."کشور باش در  یانسان
 

همچ ين یکی دیگر از کاربران رمن انتقاد از فرافک ی مشکلات داالی به دشم ان، نگاه تراژدیک 

 ک  :اود را به گذشته چ ين توصيگ می
ها هدر و جاده يابوناا ،هاتو کوچه رفتيمیهر جا م يرده اال اا ينهم یع ی یمما اه تا بچه بود"

 اردافم واللده. يکردمفکر م يش مبهتر چق ر ناراحت م ی  کمتر زن گنبودن فرزنوشته  يرفتيمجا م

 "ها هم کار دشمن بود؟!نوشته ینا

 
 گیرینتیجه

در این پژوهش تلا  ش  تا به تحليل محتوای کمی و کيفیِ اابدار مدرتبط بدا مباحدث افدزایش 

فسير و بازنمایی ابعاد مختلدگ ت نحوه فرزن آوری در ایران پردااته شود. ه   از این کار، مطالعه

افزایش فرزن آوری در بين کاربران ای ترنتی بدود. نتدایج تحليدل محتدوای کمدی نشدان داد کده 

                                                 
جمهوري دولت  0389در سال « صندوق آتیه مهر رضا»ی مصو  شده با عنوان طرحبر اساس  -0

 توسط دولت یک میلیون تومان مبلغشده  متولد براي هر نوزاد تازهمقرر نمود که از این پس  ایراناسلامی 

از سوي زار تومان ه 211مبلغ واریز  در ازايسالانه پس از آن و شود واریز اختصاصی نوزاد حسا   به

به دلیل کمبود بودجه و  کند، که این طرح هزار تومان به این حسا  واریز 021مبلغ نیز دولت ، خانواده

 ( 0391اجرا نشد  )روزنامه جام جم:از اجراي آن،  خودداري بانک ملی
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درص   37.0ان   کاربران در مواجهه با مباحث افزایش جمعيت، رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده

هدا ان . بعلاوه، یافتهه داشتهدرص  رویکردی همراهان 7.0درص  م فعلانه و  7.4رویکردی انتقادی، 

درص  بر ابعاد  13درص  بر ابعاد اجتماعی،  63درص  کاربران بر ابعاد اقتصادی،  66نشان داد که 

هدای اند . در بخدش یافتدهدرص  بر ابعاد فره گی جمعيت و افزایش آن تأکي  کرده 0اياای و 

شدتر از ادایر ابعداد در ميدان کيفیِ تحقيق مشخص ش  که بُع  اقتصادیِ موروع فرزند آوری بي

های مرتبط با بُع  اقتصادیِ موردوع، کده از نظدرات تحليدل کاربران مطرح اات. مهمترین مقوله

انتقداد از عد م اطلداع »، « های بالدای پدرور  فرزند هزی ده»ش ه ااتخرا  ش ن ، عبارت د  از: 

، «ر فرزند آوریناکدام شد ن د»، «فشدار اقتصدادی»، «هدای پدرور  فرزند مسئولين از هزی ده

هدای اادتخرا  شد ه مقولده«. هداگرایانده از هزی دهاات لال واق »و « احساگ ناام ی اقتصادی»

ای اقتصادی در فضای ای ترنت بازنمایی حکایت از آن دارن  که موروع فرزن آوری به مثابه پ ی ه

دی که بدر مباحدث ها نشان دادن  که کاربران در برابر رویکراات. همچ ين یافتهو براااته ش ه

افزایش فرزن آوری مسلط ش ه و درص د نهادی ه کردن آن در جامعده اادت، نده ت هدا م فعلانده 

 ک   ، بلکه با اتخاذ رویکردی م تق انه به تحليدل شدرایط اقتصدادی جامعده و نحدوهبراورد نمی

هدای مقولده تواند  ادایراصلی کده مدی پردازن . لذا مقولهشان میاثرگذاری آن بر کيفيت زن گی

اادت. « مضيقه اقتصادی به مثابه مان  فرزن آوری»مرتبط با بُع  اقتصادیِ موروع را تبيين ک   

هدا بده مطدرح گر این اات که ورعيت اقتصادیِ جامعه چگونه بر ماهيت واکد شاین مقوله بيان

 اات.های ابری تأثير گذاشتهش ن موروع فرزن آوری در ای ترنت و  پایگاه

جتماعی ک ش فرزن آوری یکی دیگر از موروعاتی بود که تلا  ش  تا در بدين کداربران کارکرد ا

ای ترنتی مورد ک   و کاو قرار گيرد. ه   از این کار آن بود، که مشخص شود به لحاظ اجتماعی 

هدای ابدری بدرای کداربران چده مع دایی دارد؟ موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت و پایگداه

چگونده در بدين « فرزن آوری به مثابده یدک کد ش اجتمداعی» و « ت اوم نسل» مسائلی از قبيل

ان ؟ در شون  و چ ين مفاهيمی در فضای مجازی داتخو  چه ت ييراتی ش هکاربران تفسير می

 یعامل اوش ،داشتن اواهر و برادر»های ااتخرا  ش ه عبارت   از: همين رابطه مهمترین مقوله

کدارکرد » ،«فرزند یبده تک شید از مح ود ش ن ت اوم نسل بدا گدراانتقا»،  «اجتماعی و نشاط

 شیاعتقاد به آثدار مثبدت افدزا»، «فرزن  شیبا افزا یزن گ تيفيافت ک»،  «بالا یمثبت فرزن آور

گدر آن هدای ایدن بخدش از پدژوهش، بيدانیافته«. فرزن ان یتيترب یارهايمع رييت »و « تيجمع

ارای کارکردهای اجتماعی اات و بسدياری از کداربران از هست   که ه وز هم ک ش فرزن آوری د

ای اات کده امکدان فرزند آوری بيشدتر بدرای که شرایط اقتصادی و اجتماعیِ جامعه به گونهاین

نهدایی در ایدن  نمودن . به طور کلی مقولدهپذیر نيست، اظهار تأاگ و نگرانی میها امکاناانواده

گر آن اادت اات و این مقوله بيان« ی آورنفرز یِاجتماعکارکرد  یِت اوم نسب»بخش از پژوهش 

ایران، کاربران تمایل دارن  تا از مطرح  رغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعهکه علی

ش ن موروع افزایش فرزن آوری در ای ترنت، در رااتای ابراز نگرانی ادود از شدرایط حداکم بدر 

اجتماعی و فره گدیِ  هایی هست   که با پيشي هير در نگر جامعه ااتفاده نموده و اوااتار ت ي
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هدای اصدلیِ هدای فرعدی و مقولدهایران مطابقت ن ارن . در همين رابطه، برای از مفاهيم، مقولده

-های پژوهش که بر ابعاد فره گیِ موروع تأکي  داشت  ، همسو با مفاهيم و مقولهبرآم ه از یافته
» ، « انتقداد از دنيدوی شد ن مدردم» های که مقولهدن . به طوریهای مزبور در بُع  اجتماعی بو

کرد شد ن آداب و رکژکدا»و  «نیيپدا یش ن فرزند آور  هینهاد»، «بالا ینابه جار ش ن فرزن آور

کدم  نهادی ده شد ن ادانواده»اصلی در این بخدش نيدز  مثی  این ادعاات. مقوله« راوم ازدوا 

شی و فره گدیِ حداکم بدر مفهدوم ادانواده و جایگداه آن در گر ت ييرات ارزاات که بيان« فرزن 

 ایرانی اات. جامعه

بر ردرورت و « ابعاد اياایِ افزایش جمعيت»ای از کاربران رمن تأکي  بر که داتهرغم آنعلی

اهميت آن تأکي  کرده بودن ، ولی با تحليل محتوای کمی و کيفیِ نظر کاربران مشخص ش  کده 

اادت. در ایدن ند ادهکداربران بده ادود ااتصداص  در بين مسلط را گاهیاج ابعاد اياایِ موروع

نق  اياات افزایش کمی » ، «دولت یقیتشو یهاااتياشکست »هایی از قبيل اصوص مقوله

حکایت از آن دارن  که کاربران، ماهيدت و فرای د  « نگاه تراژدیک به گذشته»و داشتن « جمعيت

ک  د  و تمایدل دارند  بدا رویکدردی فرزن آوری را رد می های مرتبط با ت ظيم اانواده واياات

ها نيز عبدارت اصلیِ حاکم بر این بخش از یافته شون . مقولهانتقادی با رویکرد حاکم وارد گفتگو 

تدوان نتيجده با توجه به آنچه که آمد  مدی«. های جمعيتیگسست و تضاد در اياات» اات از 

الش کشي ن جریان مسلط در راانه، مورعی انتقدادی را گرفت که کاربرانِ ای ترنتی رمن به چ

 در تفسير و رمزگشایی مباحث دارن  و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حداکم بدر جامعده

 ک   .های مرو  فرزن آوری مقاومت میایران، نسبت به نهادی ه ش ن گفتمان
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