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  چکیده

امروزه، شاهد تحول و تغییر در . باشد هدف این پژوهش مطالعه نگرش به پدیده فرزند در دنیاي کنونی می

هایی که ناگزیر و الزمه جهانی ست که ما  دگرگونی. زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی هستیمهمه ابعاد 

هاي جنسیتی و منابع هویتی از قبل موجود، اولویت خود را  رو بسیاري از نقش ازاین. را در برگرفته است

ارزشمندي در  هاي جدیدتري را براي عرضه خود و احساس داده و امکان براي انسان مدرن امروزي ازدست

نگرش زوجین به فرزند، به همان اندازه که یک تصمیم و انتخاب فردي و یا . اختیار او قرار داده است

تواند یک برساخت از تغییر هویت زوجین در عصر جدید باشد که در هر دو صورت  زناشویی است، می

هاي قبل، در  نسبت به زوجین نسلتري بر زوجین دهه اخیر  ، پیامدهاي متفاوت)خواستن یا نخواستن فرزند(

هاي موردنیاز این پژوهش حاصل مصاحبه نیمه  داده. باشد روش این نظریه داده بنیاد می. بر خواهد داشت

کنندگان، هدفمند و در دسترس و  شیوه انتخاب مشارکت. باشد نفر از زوجین جوان می 20یافته با  ساخت
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از علل این پدیده، هویت بازاندیشی شده و . عنوان پارادایم اصلی انتخاب گردید به "سیالیت هویت

  .باشد باشد که پیامد آن پذیرش اجتماعی فرزند نا خواهی در جامعه می دي میخودآگاهی فرآین
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  بیان مسئله

سرعت  .باشد تر از اعصار قبلی در جریان می تحوالت و تغییرات عصر مدرن، بسیار پرشتاب

سختی بتوان مسیر و روند زندگی را با سرعت  اي است که دیگر به گونه این تغییرات به

اي که، افراد عصر مدرن، با تمام تالش  گونه به. تغییرات اجتماعی و فرهنگی هماهنگ نمود

خود براي زندگی مدرن، باز هم از آن عقب هستند و همواره دغدغه سنتی و قدیمی بودن 

در این میان، تغییرات . سبک زندگی را نسبت به الگوهاي مدرن دارند افکار، پوشش و

شگرفی که در عرصه زندگی مشترك و روابط بین زن و مرد، به وجود آمده، ازجمله 

توجه و تأمل  هاي کالسیک و سنتی خود، بسیار قابل باشد که نسبت به شیوه مقوالتی می

وان کاهش نرخ رشد جمعیت شاهد هستیم، اي که امروزه در ایران تحت عن مسئله. باشد می

آیا باید پدر یا (ها و باورهاي زوجین از خود  جهت تحت تأثیر تغییر نگرش تواند از یک می

برخی از زوجین، فرزند آوري را جز مالزم و متلزم . و از معناي فرزند باشد) مادر شوم؟

ا نگرشی کامالً عقالنی به گیرند، بلکه ب براي تشکیل زندگی مشترك و ادامه آن در نظر نمی

در این ارزیابی و . پردازند برآورد کردن معناي فرزند و تبعات بودن یا نبودن آن در می

ها در مورد معناي فرزند، در نظر گرفتن موقعیت شغلی، اجتماعی، روانی، اقتصادي  بازنگري

  .گردد د میهاي فردي زوجین، سبب اتخاذ تصمیم در مورد داشتن یا نداشتن فرزن و ویژگی

هاي سابق بر این، به دالیل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در تبیین  اگرچه در پژوهش

شده است، اما آنچه در این میان جاي تفکر و تأمل  ها اشاره کاهش میزان باروري خانواده

هاي زوجین نسبت به فرزند و نقش پدري و  ها و ارزش باقی گذاشته، دگرگونی دیدگاه

ید کشش منابع هویتی جدید براي بازتعریف خود، موجب گردیده تا فرزند شا. مادري است

  .به گونه دیگري تعریف شود و پدري و مادري نقشی ناگزیر براي رسیدن نباشد

مسئله محقق در این پژوهش در پرداختن به معناي فرزند خواهی و تمایل یا عدم تمایل 

کاهش و (ه بر مسائل و معضالت کالن زوجین دهه معاصر به داشتن یا نداشتن فرزند، عالو

توجه بودن معضالت و مسائل خرد از قبیل رشد فردگرایی به بهاي  ، قابل)پیري جمعیت

انگیزگی و  پذیري و نیز بی افزایش افسردگی و تنهایی و عزلت افراد، کاهش حس مسئولیت
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ین معنایی زندگی به دلیل غلبه حس سنتی و کالسیک از مادري و پدري بر زوج بی

  .باشد می

ها، بیشتر از اینکه  فرزندي دائمی توسط زوجین یا حداقل یکی از زوج تصمیم براي بی

شود، یک نوع غلبه و  یک برساخت و هویت جدیدي باشد که توسط خود فرد اتخاذ می

دیگر،  عبارت به. باشد بر فرد می) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(استیالي شرایط حاکم 

ناچار مجبور  هاي سنتی ازدواج و فرزند آوري بدهد، به تن به کلیشه خواهد فردي که نمی

همین تبعیت از الگوهاي معاصر و جدید، . شود از فرامین و الگوهاي مدرن تبعیت نماید می

به دلیل عدم تطابق کامل با بسترهاي فکري، تربیتی، اجتماعی و فرهنگی شخص، ممکن 

ها و شک در صحیح بودن انتخاب  ر تزلزلهایی از زندگی، فرد را دچا است در برهه

اي براي زوجین  همین امر باعث به وجود آمدن پیامدهاي عدیده. فرزندي دائمی گرداند بی

ازجمله بارداري در سنین باال یا از دست رفتن فرصت بارداري به دلیل افزایش سن زن 

اي را  ده و پیچیدهتنی واکاوي معناي فرزند در زوجین جوان، مسائل بسیار درهم. گردد می

  .گشاید پیش روي محقق می

ها و باورهاي عمدتًا غربی  خاطر افراد به اندیشه تغییرات اساسی در هویت سبب تعلق

. باشد هاي پیشامدرن می گردیده است که هدف آن به حاشیه راندن و منزوي نمودن هویت

ئون زندگی، از نوع ساز افراد را در تمام ش اثرات این تغییر و تحوالت در عناصر هویت

هاي آشنایی و ازدواج و فرزند  ویژه روابط زن و مرد، شیوه روابط و مناسبات بین افراد به

هدف اصلی این پژوهش، رسیدن به نقش بازاندیشی هویت .باشد آوري کامًال مشهود می

  .باشد زوجین، در تغییر معناي فرزند براي آنان می

  

  پیشینه تجربی تحقیق

هاي سرمایه  بررسی تأثیرات مؤلفه«، عنوان، )1399(پور پژوهش علی بر اساس نتایج

، »)مطالعه موردي شهرستان بابل(اجتماعی بر تمایالت فرزند آوري با تأکید بر تفاوت نسلی 

، متغیر )اعتماد، حمایت، شبکه اجتماعی واقعی(با افزایش متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی 



  

  1400بهار، 27، شماره هشتماري اجتماعی، سال پژوهشنامه مددک|128  

یابد و با کاهش متغیر مستقل سرمایه اجتماعی،  زایش میاففرزند آوري  وابسته تمایالت

  . یابد نیز کاهش میفرزند آوري  متغیر وابسته تمایالت

شناختی رابطه فردگرایی و  تبیین جامعه«، با عنوان، )1399(هاي پژوهش افرا  یافته

ت درصد واریانس تغییرا 54دهد که فردگرایی  ، نشان می»تغییرات خانواده در شهر بجنورد

دهند که انزواي اجتماعی، رضایت از  هاي کانونی نشان می وزن. کند خانواده را تبیین می

زناشویی و حمایت اجتماعی خانواده تغییرپذیرترین ابعاد تغییرات خانواده در مواجهه با 

  .فردگرایی هستند

شدن و تحوالت  جهانی«، در پژوهشی با عنوان، )1396(میرمحمدرضایی و همکاران 

دهند که اگرچه در اکثر کشورهاي جهان تغییراتی در  ، نشان می»ی خانواده ایرانیجمعیت

ها با شرایط اقتصادي و محیطی در  خانواده به وقوع پیوسته است که بیانگر تغییر خانواده

شدن در ابعاد جمعیتی تحوالت بسیاري  سراسر جهان است و خانواده ایرانی متأثر از جهانی

عوامل محلی را نیز نباید از نظر دور داشت، زیرا شاهد مقاومت را تجربه کرده است، 

شدن  هاي ایرانی در برابر برخی تغییرات در برابر فشار جهانی هاي محلی و خانواده فرهنگ

  . هستیم

واکاوي معناي فرزند از دیدگاه زنان «، در پژوهشی با عنوان، )1396(آبادي  کیانی علی

دهند که، مفهوم فرزند تلفیقی از تمایل غریزي و  نشان می ،»فرزند در شهر تهران متأهل بی

درونی مادري و نگرانی و ابهام است که این مفهوم با بازاندیشی در نقش فرزند بر کیفیت 

رابطه زناشویی و حمایت سالمندي همراه بود که با گذر زمآن چه گذر نسلی، چه در دوره 

  .شود زندگی، متحول می

هاي نسلی مرتبط  شناختی تفاوت بررسی جامعه«شی با عنوان، ، در پژوه)1395(داودي 

دهد که، در دوران معاصر  ، نشان می»با الگوهاي فرزند آوري در شهرستان اسفراین

هاي سنی از نظرگاه  شوند، تفاوت بین گروه مخصوصًا هرچه جوامع بیشتر مدرن می

عه اقتصادي اجتماعی و شود و سطح توس تر می رفته پراهمیت رفته  فرزند آوري  تمایالت

هاي نسلی در  کنند و تفاوت مراتب مهمی را ایفا می هاي زندگی روزمره نقش به واقعیت
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ساالن و  که افراد جوان نسبت به میان طوري وجود دارد به  فرزند آوريخصوص نگرش به

 فرزند را تعداد 2دارند و اکثریت نمونه تحقیق   فرزند آوريساالن تمایل کمتري به بزرگ

شان  ساالن نسبت به جوانان تعداد ایدئال فرزند آوري بزرگ. دانند می  فرزند آوري  ایدئال

دارند که بیانگر تفاوت نسلی   فرزند آوريتري نسبت به سیاست افزایش باال و نگرش مثبت

  .باشد می

دار شدن  چه کسی تصمیم به بچه«در پژوهشی با عنوان، )2020(1زوفی داواندر

طورکلی، نظر هر دو شریک باید براي داشتن فرزند مؤثر  دهند که به می ، نشان»گیرد؟ می

. گیري براي داشتن فرزند دوم یا سوم دارد باشد، اما اهداف زنان تأثیر بیشتري بر تصمیم می

  .این پدیده ارتباط مستقیم با هزینه زندگی و هزینه کودکان براي زنان و مردان دارد

، باهدف دستیابی »فرزند آوري و ازدواج«ا عنوان، در پژوهشی ب) 2018(2جارنکویست

هاي  مصاحبه. باشد تر از معنا سازي ازدواج در رابطه با فرزند آوري می به درك عمیق

ها در رابطه با ترتیب  داده. شده است زوج در سوئد انجام 8عروس و داماد در  16داستانی با 

دهد  این مطالعه نشان می. رگرفته استوتحلیل قرا زمانی فرزند آوري و ازدواج مورد تجزیه

عوامل اجتماعی مانند طبقه . که ساخت معناي ازدواج فقط مربوط به زمینه زمانی نیست

این مقاله . اجتماعی یا تشکیل خانواده نیز ممکن است براي چگونگی ساخت معنا مهم باشد

هاي خاص  ه در زمینهشد اي ساخته عنوان یک فرایند رابطه تر از معنی سازي به به درك عمیق

  .کند کمک می

باروري و «، با عنوان، )2016(3از سوي دیگر، نتایج پژوهش اسپوالئوره و واژیارگ 

تر،  ومیر نوزادان پایین ، بیانگر این است که جوامع با تحصیالت عالی، مرگ»مدرنیته

در . باشند یتري برخوردار م شهرنشینی باالتر و تراکم جمعیت باالتر از سطح باروري پایین

، کاهش باروري ابتدا در جوامعی که از نظر فرهنگی به فرانسه 20و اوایل قرن  19طول قرن 
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تر به فرانسه  جوامعی که از نظر زبانی و از نظر فرهنگی نزدیک. تر بودند بیشتر بود نزدیک

  .بودند، با موانع کمتري در تصویب هنجارهاي جدید اجتماعی روبرو گشتند

بریم که موضوع این پژوهش  شده، پی می هاي تجربی انجام رور پیشینهدر بررسی و م

هرکدام از . باشد مسبوق به سابقه پژوهشی بوده و دغدغه محققین داخلی و خارجی می

اندازي متفاوت به مسئله باروري و خواستن و  برده شده، از منظر و چشم پژوهشگران نام

ها، هم مطالعات کمی و پهن دامنه به چشم  در بین این پژوهش. اند نخواستن آن پرداخته

اما آنچه محقق در این پژوهش به دنبال آن . خورد و هم مطالعات عمیق و ژرفانگر کیفی می

هاي پیشین بدان پرداخته نشده، واکاوي معناي فرزند براي زوجین دهه  است که در پژوهش

. اند ن را تجربه نمودهاین زوجین، بیشترین تغییرات و تحوالت عصر مدر. باشد نود می

ها از معناي فرزند و رویکردشان در خصوص تمایل  بنابراین مطالعه عمیق درك و تلقی آن

هاي جدیدي  تواند افق فرزندي دائمی، می بی) اجباري یا انتخابی(به پدر و مادري یا انتخاب 

.شناسی خانواده روشن نماید براي اندیشمندان اجتماعی در عرصه جامعه

  

  نظري مبانی

شناسی و  مسئله هویت دیرزمانی است که در کانون توجه اندیشمندان و محققان جامعه«

خوانیم،  می» هویت«اینان بر این باورند آنچه امروز . مطالعات فرهنگی قرارگرفته است

ازآنکه در قرن بیستم جامعه در مقیاس وسیع سر برآورد، با تغییرات اجتماعی و تاریخی  پس

در . گی گروهی در جوامع سنتی رو به افول نهاد، تبدیل به مسئله شدهمراه شد وزند

هاي  است و افراد بر اساس ویژگی 1هویت شخصی در پناه هویت اجتماعی "جوامع سنتی"

هویت در جوامع سنتی مبتنی بر تاریخ گذشته است و از . کردند انتسابی، آن را کسب می

گیرد، به  هاي متفاوت جامعه را در برمی روهطریق نوعی نظم معنایی یکپارچه ساز که همه گ

به عبارتی، در جوامع سنتی . این نظم معنایی عمدتًا نظم دینی است. رسند یکپارچگی می

                                               
1. social identity
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بر این اساس، متفکران آن . هاي تکوین هویت شامل خانواده، دین و محل کار بود حوزه

هاي عاقل، آگاه و  وژهآنان از س. دانستند دوره، سوژه را برخوردار از هویتی منسجم می

نیازي و (»ماند دانند که یکسان و پایدار می گویند و آن را داراي هویتی می مقتدر سخن می

  ).32: 1397افرا، 

بندي کالن، به سه قسمت هویت پیشامدرن،  اگر تحوالت هویت را در یک تقسیم

ت، هویت پیش ترین هوی ترین و مقدم هویت مدرن و هویت پسامدرن، تقسیم نماییم، باثبات

هاي ماقبل مدرن، هویت شخصی تا  در جامعه مدرن نیز همانند فرهنگ«. باشد از مدرن می

اما شاهد ناپدید شدن . کند ماند و میزانی از ثبات خود را حفظ می حدي مبتنی بر روابط می

توانستند از  شده سنتی و بسیار ارزشمند هستیم که مردم می هاي شناخته تدریجی چارچوب

هاي شخصی و  ا براي شناختن خود و جایگاهشان در جامعه استفاده کنند و هویته آن

رو، در پی حمالت  ازاین«). 311: 1388استریناتی، (»جمعی خود را با آرامش نسبی بپذیرند

عمدتًا مردان و (شدیدي که بر پیکر ساختارهاي اجتماعی سنتی وارد آمد، هر یک از افراد 

ها  واسطه جایگاه سنتی یا طبیعی خود بدان مستقل از صفاتی که بهبایست،  می) ندرت زنان به

از این حیث و با نظر به ذخایر سرشاري که . اند، خود، هویت خویش را بسازند متصف گشته

یابد، چنین مقدر گشته که یکایک افراد، خود به جستجو، اکتساب و حتی برساختن  فرد می

تر  تر و تحوالتش افزون روز ناشناخته روزبههم در جهانی که  هویت خویش برخیزند، آن

بر اساس این دیدگاه، افراد در دوران مدرن، از آرامش ). 1393:115جی دان، (»شود می

نسبی ناشی از تعلق اجتماعی، قومی، مذهبی، فرهنگی و سنتی به یک هویت ثابت و جمعی، 

  .باشد می ثبات و شخصی، رو به فزونی هاي بی محروم شده و درازاي آن، هویت

در غرب  1960مدرنیسم، یک جریان مبهم و پیچیده است که در اواخر دهه  پست«

هاي مدرنیستی را موردحمله  اگرچه مبانی فکري این جریان لزوماً تنها اندیشه. مطرح گردید

مدرنیسم واکنشی علیه مدرنیسم و  توان چنین ادعا کرد که پست دهد، اما اساسًا می قرار نمی

شناسی عام  مخالفت با هرگونه معرفت. شناسی و اصول مفروضه آن بوده است تمبانی معرف

هاي مختلف، سیالیت و شناور بودن معنا به حاکمیت  شناسی و کلی و لزوم احترام به معرفت
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خواه،  هرگونه حقیقت واحد و یکپارچه، رد و ستیز با اصول و قوانین، عام گرایانه، تمامیت

. آیند مدرنیستی به شمار می هاي پست هاي فکري اندیشه مله پایهنگر و مطلق اندیش ازج کلی

مدرن را عدم ایمان به فرا  عنوان یکی از اندیشمندان برجسته این رویکرد، پست لیوتار به

عنوان یک فرا  از منظر وي غرب با بازتعریف کردن خود به. کند ها تعریف می روایت

ر قالب قوانینی عام و کلی به تمام جوامع روایت، سعی دارد تا اصول عصر روشنگري را د

  ).166: 1388چوپانی، (»تسري بخشد

مدرنیسم، بر هویت غیر ذاتی، تاریخی و تجزیه فرد به کثرت و  در هویت پست

گروه اول «. باشد پرداز می این گفتمان مشتمل بر سه گروه نظریه. شود پراکندگی تأکید می

. مدرنیسم موجب مرکزیت زدایی از سوژه شده استپردازانی هستند که معتقدند پست نظریه

زوال . اندیشد سوژه مرکزیت زدا دیگر درباره هویت خویش بر اساس تاریخ یا زمان نمی

مدرنیته موجب تضعیف خصوصیات ساختاري و سنگ بناهاي زندگی روزمره مثل طبقه، 

رنیسم فضاي مد گروه دوم معتقدند، پست«. جنسیت، نژاد، شغل، تحصیل و غیره شده است

وپابسته ویژگی ساختاري از  ها خلق کرده است که نه دست سومی براي به هم بستن هویت

مدرنیته را  گروه سوم، ویژگی اصلی پست. پیش مقدرند و نه کامًال خودسرانه و شناورند

یابد که از  هایی را می دانند که امکان برساختن هویت قدرت یافتن سوژه فردي می

اي ساختاري و سنت رهاشده، آزادي در مصرف، نشانه آزادي در ه محدودیت مقوله

، 1بنت(»انتخاب هویت و برساختن هویت شخصی مطابق سلیقه و ترجیحات فردي است

1398 :64-67.(  

برداشت . ، هویت سرچشمۀ معنا و تجربه براي مردم است2به عقیدة مانوئل کاستلز«

عنا سازي بر اساس یک ویژگی فرهنگی کاستلز از اصطالح هویت عبارت است از فرایند م

. شود هاي فرهنگی که بر منابع دیگر اولویت داده می اي از ویژگی یا مجموعۀ به هم پیوسته

هویت از کلمات، احساسات و حالت ساخته نشده، بلکه مانند هر چیز دیگر در دنیا، از مواد 

                                               
1. Bennett
2. Manuel Castells
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دربارة درك، دگرگونی و توانیم  ما می. اولیه و توسط تاریخ و تجربه پدید آمده است

آرایش مجدد صحبت کنیم، اما آنچه اهمیت دارد این است که هویتی را که ریشه در 

 ,Castells(» توان هویت دانست، بلکه موهومات صرف است تاریخ نداشته باشد، نمی

2009: 115.(  

ه از ساز تمایز قائل شده و با سه دست هاي هویت در ادامه، کاستلز، بین صور و ریشه

هویت . دهد ها را نشان می هویت مشروعیت بخش، هویت مقاومت و هویت برنامه دار، آن

گردد و بیشتر ناظر بر جنبه تحکمی  مشروعیت که توسط نهادهاي حاکم بر جامعه اعمال می

ها و احزاب بر  هویت مقاومت، درواقع ناشی از عصیان گروه. باشد و سلطه گري هویت می

باشد که هدف آن برقراري دموکراسی و حق انتخاب و  یهویت مشروعیت بخش م

سومین نوع هویت، یعنی هویت برنامه دار، ماحصل تحقق . باشد اي بدون تبعیض می جامعه

هاي فعالین و کنش گران و نخبگان اجتماعی براي بازسازي و برساخت هویت  خواسته

.باشد جدید می

ند، بلکه با توجه به هر نقشی که در افراد داراي هویت ثابتی نیست«1به نظر بورك«

ها ممکن است گسسته یا شکسته و  این هویت. یابند کنند، هویت جدید می جامعه ایفا می

هاي ناقص برطرف نشود، تعارض و  که تعارض این هویت ناقص باشند و تا هنگامی

اي از بر طبق نظریۀ بورك، هویت عبارت است از مجموعه. ماند اضطراب اجتماعی باقی می

معانی که در تعریف یک نقش اجتماعی یا موقعیت اجتماعی که یک شخص کیست، 

یا مرجع ) استاندارد(این مجموعه از معانی جداگانه مانند یک معیار . شود کار برده می به

شود که یک پیوند بازخوردي  هنگامی یک هویت فعال می. است "چه کسی بودن"براي 

).Burke, 2004: 5(تثبیت شود 

تکه یا  پوشانی زیادي با نظریه هویت چهل هاي نامنظم بورك درواقع هم نظریه هویت

اساس نظریه وي این است که اضطراب، دودلی، عدم اطمینان و . سیال شایگان دارد

اي است که تعارض  هاي نامنظم و جداگانه تحوالت و تغییرات نسل جدید، ناشی از هویت

                                               
1. Burke
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داریوش شایگان، بابیان دیگر همان رویکرد . گردد د میها با یکدیگر موجب استرس افرا آن

داشتن خود در  تکه خود، معتقد است، انسان عصر مدرن، قادر به نگه در نظریه هویت چهل

داند،  وي بحران هویت نسل معاصر را نیز ناشی از همین امر می. قالب یک هویت نیست

  .باشند یکدیگر نمی نوا با راستا و هم هاي متکثر عصر مدرن، هم زیرا، هویت

در نظر تاجفل، اشخاص براي قبوالندن امتیاز و رجحان گروه هویتی خود با دیگر 

، براي نشان "بندي اجتماعی مقوله"نمایند که تاجفل از اصطالح  ها، اقدام به مقایسه می گروه

که  دهد بندي اجتماعی اجازه می تاجفل معتقد است مقوله«. نماید دادن این امر استفاده می

تر از آن یک سیستم  عنوان یک راهنماي عمل و مهم درك کننده، محیط اجتماعی را به

یابی براي خود ارجاعی و ارائۀ تعریفی براي جایگاه افراد در جامعه، به وجود  جهت

  ).18: 1395غفاري نسب و همکاران، (»آورد

وران مدرن هاي د از نظر گیدنز، بازاندیشی و تفکر در رابطه با هویت، از ویژگی

کند که باورهاي سنتی و کالسیک در رابطه با  اقتضاي دنیاي مدرن ایجاب می. باشد می

اي که مدام در معرض و بارش  هویت، قدرت خود را از دست بدهند و فرد در جامعه

از نظر گیدنز هویت «. باشد، به تفکر و بازتعریف هویت و هستی خود، بپردازد اطالعاتی می

به عقیدة او، . کند گونه که شخص از خود تعریف می د شخص آنعبارت است از خو

شود و در جریان زندگی، پیوسته تغییر  هویت انسان در کنش متقابل با دیگران ایجاد می

  ).15: 1393گیدنز، (»کس داراي هویت ثابتی نیست بنابراین هیچ. کند می

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

ان نمود، بحث سیالیت و دگرگونی فرهنگ و عنوان محور نظریات عنو آنچه بتوان به

انسان عصر مدرن، از . باشد هاي زمانی و مکانی می باورهاي فرهنگی بین انسان در زمینه

لحاظ باورهاي فرهنگی، دچار بازبینی و بازنگري اساسی از رویکرد وظیفه محوري توأم با 

بر . تغییر پیدا کرده استهمانندي با جمع، به لذت محوري توأم با ارزش دانستن فردگرایی 

ها، معناي فرزند براي زوجین معاصر، همان معناي فرزند براي زوجین یک  اساس این نظریه
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حتی اگر زوجین از نظر شرایط مالی و اجتماعی آمادگی داشتن فرزند . یا دو دهه قبل نیست

ت که در شود، باورهاي فرهنگی نوینی اس را داشته باشند، آنچه منجر به فرزند آوري می

، تحمیلی و ساختاري )علی(بنابراین، شرایط انتخابی . گرفته است ها شکل هویت آن

گیري  کنندگان از خود و هویت جدید خود، منجر به شکل و درك مشارکت) گر مداخله(

تري به معناي فرزند و  ها گشته و این هویت جدید، نگرش متفاوت هویتی جدید در آن

  .کند فرزند آوري ایجاد می

هویت هاي 

معاصر

شرایط علی

زمینه ها

شرایط مداخله گر

معناي فرزند

  
  

  سؤاالت پژوهش

، )پدیده(سؤاالت این پژوهش در راستاي رسیدن به مدل پژوهش که بر اساس درك 

: باشد، عبارت است از ها و پیامدهاي پدیده موردنظر می گر، استراتژي شرایط علی و مداخله

هاي  هاي معاصر زوجین چگونه موجب واکاوي معناي فرزند در خانواده هویت: سؤال کلی

  گردد؟ می 90ر دهه گرفته د شکل
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  :سؤاالت جزئی

  )درك(در نظر زوجین، فرزند آوري چه معنایی دارد؟ -1

کنندگان از مفهوم مادري و پدري در دوران معاصر، چیست؟ تلقی مشارکت -2

)درك(

  )درك(کنندگان، چه تعریفی از هویت خوددارند؟ مشارکت -3

ناي فرزند و فرزند آوري در ساز تغییر نگرش و بازاندیشی در مع چه عواملی سبب -4

  )علل(کنندگان، گردیده است؟ مشارکت

کنندگان به تغییر نگرش و  هایی باعث گرویدن مشارکت چه شرایط و زمینه -5

  )گر شرایط مداخله(بازاندیشی در مفهوم و معناي فرزند، گردیده است؟

یست؟کنندگان براي همخوانی بهتر با هویت جدید چ هایی مشارکت استراتژي -6

  )راهبردها(

پیامدهاي تغییرات هویتی و نگرش به ازدواج و فرزند آوري در زوجین  -7

  )پیامدها(کننده در پژوهش، چه بوده است؟ مشارکت

  

  روش پژوهش

جامعه موردمطالعه این . باشد ، می)گرندد تئوري(اي  روش این پژوهش، نظریه زمینه

شمسی ازدواج  90تهران بوده و در دهه نفر از زوجینی هستند که ساکن  20پژوهش، شامل 

انتخاب . باشد گذرد و همچنان بدون فرزند هستند، می ها می نموده و ده سال از ازدواج آن

این افراد با روش انتخاب هدفمند از . ده سال براي اطمینان از قطعیت تصمیم زوجین دارد

تعداد . بین واجدین شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش انتخاب گردیدند

هاي نظري و تا حدودي، مفهومی، تعیین  کنندگان را رسیدن به مرحله اشباع داده مشارکت

  .نمود
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  گویانخمشخصات پاس -1جدول 

1سن ازدواج شغل تحصیالت جنسیت سن نام شماره

22 داروساز دکترا زن 35 ترانه 1

30 حسابدار لیسانس زن 39 مونیکا 2

28 آزاد لیسانس مرد 36 باسامیرع 3

34 کارمند لیسانس فوق مرد 38 مسعود 4

29 گرافیست لیسانس فوق زن 33 عاطفه 5

28 آزاد لیسانس مرد 42 علیرضا 6

26 گرافیست لیسانس زن 37 بهار 7

24 دار خانه لیسانس فوق زن 36 تهمینه 8

20 مشاور لیسانس فوق زن 30 شیوا 9

20 خیاط دیپلم فوق زن 25 شیرین 10

35 زادآ لیسانس فوق مرد 39 فرزاد 11

35 کارمند دکترا زن 39 سیما 12

30 کارمند دکترا زن 37 الهه 13

31 آزاد لیسانس مرد 38 سامان 14

23 کارمند دیپلم فوق مرد 28 حامد 15

22 کارمند دیپلم فوق مرد 32 امیرحسین 16

18 حسابدار دیپلم فوق زن 28 نسیم 17

30 دار خانه لیسانس زن 23 محدثه 18

  19  رضا  40  مرد  لیسانس  معلم  28

  20  مریم  34  زن  لیسانس  افزار نرممهندس  23

  

محقق در این پژوهش با رعایت اصول اخالقی پژوهش، اسامی را با نظر 

ها ذکر شود، از اسم مستعار استفاده نموده  کنندگانی که مایل نبودند اسم اصلی آن مشارکت

هاي  برخی نظریه(مرور ادبیات نظري و تجربی نظري، محقق، به براي ایجاد حساسیت. است

همچنین در این پژوهش، . هایی مرتبط با موضوع، پرداخته است مربوطه، مقاالت و کتاب

                                               
  .اند کرده ها در آن سن ازدواج کننده منظور سنی که مشارکت-1
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هایی چون، ارزیابی توسط  هاي پژوهش، از روش براي کسب اعتماد نسبت به یافته

ظري توسط استادان راهنما و هاي مفهومی و ن کنندگان، کنترل و بازبینی یافته مشارکت

  .هاي تحلیلی استفاده گردیده است مشاور و مقایسه

هاي  در این پژوهش با صحت سنجی مقوله: کنترل یا اعتبار یابی توسط اعضا-1

هاي کلی دست آمده  ها خواسته شد تا یافته از آن) نفر 10(گویان  شده با نظر پاسخاستخراج

آمده  دست هاي به کنندگان، صحت یافته مشارکت. ظر دهندرا ارزیابی کرده و در مورد آن ن

  .را تأیید نمودند

ها  هاي میدانی پژوهش، با مرور و برگشت مجدد به نظریه یافته: هاي تحلیلی مقایسه -2

  .هاي انتزاعی بازبینی شد هاي خام و سیر از قیاس به استقراء، صحت یافته و داده

دگذاري باز، محوري و انتخابی از نظرات در مرحله ک: استفاده از فن ممیزي -3

  .استادان راهنما و مشاور و نیز کارشناسان آشنا با روش استفاده گردیده است

محض رسیدن  صورت بود که هر مصاحبه، به جریان کدگذاري باز در این تحقیق بدین

در مرحله . شد به منزل، نگارش و سپس تمام نکات مهم آن وارد جدول کدگذاري باز می

هایی که به یک مفهوم مشترك اشاره داشتند را پشت سر هم مرتب و خرده  دوم تمام داده

در مرحله بعد، خرده . شد اي که مشتمل بر همه مفاهیم مشترك باشد انتخاب می مقوله

تر که شمول بیشتري نسبت به مرحله قبلی  اي انتزاعی آمده را در طبقه دست مقوالت به

ها،  این مراحل در طول انجام گردآوري داده. گرفت می داشت، به نام مقوالت قرار

  .وبرگشت به میدان و فرآیندي بوده است صورت رفت به

هاي خام به مفاهیم، یک نمونه از  براي تشریح بیشتر روند کار گذار از داده

  .کنیم هاي کدگذاري شده اشاره می مصاحبه
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  نمونه کدگذاري باز -2جدول 

  مفاهیم  هاي خام داده  کد

  2کد 

)1(  

درك (انتخابی بودن فرزند خواهی   نوبه خود یه انتخابه نه اجبار به نظرم فرزند به

  )از معناي فرزند

15کد 

)8(  

هاي پدر در درك از مفهوم  تأثیر رنج  .تصورم از پدر بودن تمام مدت دغدغه داشتنه مثل پدرم

  پدري

4کد 

)10(  

نفر دیگه بهش  پسندم چرا باید یه اي رو که خودم نمی جامعه

  اضافه کنم

تحمیل شرایط جامعه بر نخواستن 

  فرزند

19کد 

)21(  

تفریحات و داشتن حیوان خانگی   دو نفر پایه سفر باشند، حیوان خونگی داشته باشند

  )استراتژي(

  

در جدول زیر، روند کلی کدگذاري باز و سیر از مفاهیم به خرده مقوالت و مقوالت 

  .وهش، آمده استهاي پژ با توجه به داده

  

  سیر از مفاهیم به خرده مقوله و مقوله -3جدول 

مقوالت خرده مقوالت مفاهیم کد

تفکر زیسته مدرن 

)شرایط علی(

فرزند ناخواهی 

  انتفاعی

فرزند نا خواهی به دلیل ترس از تکرار 

هاي پدر تجربه
  16کد 

)14-19(  
قدرنشناسی اطرافیان نسبت به والدین 

  )خواهیعلل فرزند نا(

  زیر سؤال بردن فرزند آوري

تغییرات نگرشی بین 

  نسلی

  5کد   تغییرات نگرشی بین نسل جدید و قدیم

  هاي متفاوت بین دو نسل دغدغه)1-3(

  

  هاي پژوهش یافته

ها انتخاب مفاهیم و سیر از استقرا به قیاس و رسیدن به خرده  بعد از کدگذاري ِمصاحبه

تقدم "و  "توافق ناپایدار"اصلی، در نهایت دو مدل پارادایمی محوري هاي  مقوالت و مقوله
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طرفه،  توافق ناپایدار یک. عنوان دو پدیده محوري انتخاب شدند ، به"رها بودگی به تقید

فرزندي  اصطالحی است که محقق به شرایطی که در آن فقط یکی از زوجین، موافق بی

. اند، اطالق گردیده است اضی به این انتخاب نمودهدائمی هستند و طرف دیگر را با قانع یا ر

ناپایداري این توافق به دلیل عدم اطمینان یا تصمیم قطعی یکی از دو طرف هست که 

در پدیده فرزند ناخواهی . تواند باعث از بین رفتن توافق گردیده و معادله را برهم زند می

، )زن و شوهر(یم حداقل دونفره اختیاري و انتخابی، این انتخاب و اختیار باید یک تصم

فرزندي دائمی را انتخاب کرده  بودن یا به وجود آوردن شرایطی که هر دو زوج، بی. باشد

  .باشند، محدود است

منظور محقق از اصطالح محوري تقدم رها بودگی به تقید، ترجیح دادن و انتخاب 

. اشی از داشتن فرزند هستهاي فرزند به مسئولیت و تقید ن زندگی آزادانه و بدون دغدغه

الگوهاي حاکم بر جامعه مدرن امروزي، تعریف نوینی از سبک و شیوه زندگی ارائه نموده 

تواند باعث  هاي اجتماعی می اي است که تقید و محدودیت گونه این سبک مدرن، به. است

 لزوم رها بودن براي لذت بردن از زندگی یا وقت کافی. برهم زدن مناسبات آن گردد

سپس با . رسد داشتن براي اشتغاالت دیگر شغلی، اجتماعی و تحصیلی، ضروري به نظر می

ها و جداول کدگذاري،  مرور چندگانه سیر داستان و مراجعه و بازبینی مجدد متن مصاحبه

ها که  کانون جریان مصاحبهعنوان  به "سیالیت هویت  "اي و انتخابی  در نهایت پدیده هسته

  .الشعاع خود قرار دهد، برگزیده شد ها را تحت ادهتواند تمام د می

  

  سیالیت هویتانتخابی  پدیده

عنوان هسته اصلی پژوهش تأکید بر  منظور محقق از سیالیت هویت و انتخاب آن به

اهمیت و تکرار پدیده تحوالت نگرشی و رویکردي در تفکر و سبک زندگی 

طور عمده باعث انتخاب شیوه  چه بهها آن بر مبناي مصاحبه. باشد کنندگان می مشارکت

زندگی بدون فرزند در میان زوجین جوان دهه نود بود، بروز تغییرات و تحوالت اساسی در 
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این تغییر رویکرد درواقع همان گذار از . باشد ها نسبت به جهان می طرز نگرش و تلقی آن

  .باشد سبک زندگی و تفکر سنتی به مدرن می

  هویت بازاندیشی شده؛  -1: اند از لیت هویت عبارتعلل به وجود آورنده سیا 

، در »هاي فردي اجتماعی بازدارنده«گري  خودآگاهی فرآیندي این پدیده با مداخله-2

کنندگان در این پارادایم،  راهبردهاي مشارکت. گردد رابطه با فرزند ناخواهی تقویت می

لی پدیده فرزند ناخواهی با پیامد ک. باشد می» کلیشه گریزي و اولویت عقل بر احساس«

توجه به سیالیت هویت در بین جامعه هدف، پذیرش و قبول اجتماعی این نوع سبک 

  .باشد سازي آن می زندگی از سوي جامعه و عادي

اي با فروپاشی  در چنین جامعه. توسعه است اي در حال گذر یا درحال ایران جامعه«

ات عشایري و روستایی و گســترش شهرنشینی، ها و ســاختارهاي ســنتی نظیر اجتماع نظام

ها، اقوام و ملل متفــاوت،  تحرکات جمعیتــی و اجتماعی و تشــدید تعامالت بیــن فرهنگ

ویژه جوانان، در برابر الگوهاي محلی، ملی و جهانی متفاوت و بعضاً متعارض  اغلب مردم، به

از بنیادهاي ســنتی و در ضعف یا نبود بســیاري از این جوانان با کنده شدن . اند قرارگرفته

ساختارهاي نوین مدنی یا تشخیص ندادن الگوهاي مناسب، به تعارض، سردرگمی و 

در چنین . بینند شوند و خود را بین ســنت و مدرنیته سرگردان می بالتکلیفی دچار می

ان هویت، وضعیتی است که آنومی یا نابسامانی اجتماعــی زمینه الزم را براي پیدایش بحر

هاي خاص گرایانه، بی  گرایی هاي خودخواهانه، جمع هاي روانی، فردگرایی سرخوردگی

تعهدي، فســاد اخالقی، هنجارشکنی و اختالل در نظم و کنترل اجتماعی، تخریب منابع و 

»آورد پایمال شدن منافع ملی، خشونت و احساس ناامنی، نارضایتی و برونگرایی پدید می

  ).65: 1374عبدالهی، (

مانند مدل پارادایمی در روش گرندد تئوري، مدل نهایی برآمده  مدل پارادایمی زیر، به

باشد که  کنندگان می دهنده این پدیده در بین مشارکت هاي پژوهش هست که نشان از یافته

اصطالح ناپایدار یا همان سیال بودن هویت، محور و هسته اصلی تغییرات  هویت جاري و به

  .باشد د در بین زوجین دهه اخیر میمعناي فرزن
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  مدل پارادایمی سیالیت هویت -1شکل 

  

  :شرایط علی پدیده سیالیت هویت

ترین و پرتکرارترین  مقوله هویت بازاندیشی شده، جز مهم: هویت بازاندیشی شده -1

بار تکرار این مقوله بیانگر اهمیت آن در  9. رود مقوالت اصلی پژوهش حاضر به شمار می

منظور از هویت بازاندیشی شده، . باشد کنندگان می ین علل سیالیت هویت در بین مشارکتب

کنندگان بعد از ورود به  تغییر و تحول در باورها، شیوه نگرش و سبک زندگی در مشارکت

هاي  این تغییرات در راستاي مدرن شدن شیوه. باشد دانشگاه یا یافتن شغل یا ازدواج می

  .باشد کنندگان می زدایی از افکار و عملکرد مشارکت تفکر سنتی و کلیشه

کـنم دنیـا    مـن فکـر نمـی   . قطعاً نگرش من در مورد فرزند آوري تغییـر کـرده  :5کد 

تبـع اون   مثل همین ازدواج و به. اومده باشم که حتماً یک سري تکالیف رو گردن بگیرم

و شـوهر حتمـاً بایـد     زندگی زناشویی الزاماً اون شیوه سنتی نیسـت کـه زن  . فرزند آوري

گیره که یکی از شرایط اون تفاهم  هایی صورت می گاهی ازدواج. فرزندانی داشته باشند

چه خودم و چه همسرم در ایـن  . گذره ده سال از ازدواج ما می. در مورد فرزند نخواستنه
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هـاي خـاص یـا عمـومی      هاي تحصیلی، شغلی و یادگیري مهارت ده سال از نظر پیشرفت

اصالً وجـود بچـه بـراي مـن یـک خواسـته نیسـت کـه آالن         . ي زیادي داشتیمها موفقیت

پیامـد خاصـی هـم    . بخواهیم جاي خالی اون خواسته یا حسـرت رو بـا چیـزي پـر کنـیم     

اما معناي اون این نیسـت کـه   . کننده بشه هایی زندگی کسل شاید یه وقت. نداشته برامون

  .رو به دنیا بیاریم براي رفع کسالت یا روزمرگی زندگی یه موجود دیگه

در مورد بچه آوري باید بگم که من عاشق بچـه بـودم و هسـتم و خیلـی دلـم      : 8کد 

انتخـاب  . خواست یک بچه داشته باشم و اون اوایل یکی از دالیل ازدواجم این بـوده  می

منتهـا بعـدًا   . من از اول ازدواج بدون بچه نبـوده کـه بخـوام بگـم ایـن تصـمیم رو داشـتم       

براي بچه دار شدن بایـد  . شد که همیشه نباید بچه دلیل ازدواج کردن باشهام عوض  شیوه

و دوم اینکــه اون کســی کــه انتخــاب  . آدم اول خــودش رو تربیــت کنــه و بــزرگ کنــه 

نـوعی بـه    پذیر باشه که بتونه بچه رو خوب بزرگ کنه و به قدر مسئولیت کنی باید این می

  .بزرگ شدن و شخصیت بچه آسیب نزنه

آره تـوي ده سـال اخیـر    . این چند سال تغییرات خیلی زیادي کرده هـویتم تو : 9کد 

اما طرز نگاه مـن تـو ایـن چنـد سـال خیلـی تغییـر کـرده و         . خیلی طرز فکرم تغییر کرده

کنم بیشتر باید به خودم اهمیت بدم تا اینکه حاال حتماً یـک سـري کارهـا را     احساس می

. ر بشـم، بچـم بـزرگ بشـه، عروسـی کنـه      ازدواج کنم و بچـه دا : پشت سر هم انجام بدم

کنم تو این چند سالی که می تونم زندگی کـنم بـراي خـودم باشـم و بـراي       احساس می

هـا برسـم تـوي ذهـنم      کنم زمانی که به ایـن  احساس می. همسرم، پدر و مادرم و خانوادم

تـره تـا   آگه یه زن موفق بشـم حـالم به  . تر می دونم تا اینکه بچه داشته باشم ها را مهم این

اوایـل ازدواج  . ساله داشته باشـم و نتـونم بـه ایـن هـدف هـام برسـم        4-3اینکه یک بچه 

یعنی . کردم که این هم یکی از کارهایی هست که توي ازدواج باید رخ بده احساس می

امـا تـو ایـن چنـد سـال اخیـر       . اینکه آگه تو ازدواج کنی و بچه دار نشی یه کار اشـتباهیه 

توانی ازدواج کنی، ازدواج خوبی هم داشته باشی امـا دوسـت    می دیدگاه هم آینه که تو

البته این را باید مدنظر داشته باشیم که داشتن فرزند . نداشته باشی که صاحب فرزند بشی

کند یعنی اینکه باالخره تو ثمره زندگیت رو تـوي بچـه    خیلی زندگی آدم را تکمیل می

  .بینی می
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دآگاهی فرآیندي، به وجود آمدن یا احساس منظور از خو: خودآگاهی فرایندي -2

این . باشد سالی می کنندگان در طی فرآیند بزرگ خودشناسی و خودآگاهی در مشارکت

ترین علل به وجود آورنده پارادایم سیالیت هویت  بار تکرار در شمار مهم 6مقوله نیز با 

  .باشد می

ر ایـن بـود کـه از زنـدگی     ترین تغیی بزرگ. تو ده سال اخیر خیلی تغییر کردم: 2کد 

آدم . قدم بزرگ توي زندگی هر انسـانی هسـتش   مجردي وارد زندگی متأهلی شدم یک

شه و دیدگاهش نسبت بـه اطـرافش و بـه جامعـه عـوض       تر می کنه پخته وقتی ازدواج می

دیـدم امـا آالن    من توي دوران مجـردي یـک سـري چیزهـا رو چقـدر پـوچ مـی       . شه می

هایی که داشتم و با توجه بـه   واسطه تجربه توي این ده سال به. متر شد بینم چقدر پخته می

تـا زمـانی کـه    . تـر شـدم   کنم زرنگ تر شدم و فکر می که سن باالتر رفته یه ذره پخته این

بینـی   کنی می اما وقتی ازدواج می. اي هست کنی دنیا یه شکل دیگه مجرد هستی فکر می

ایـن تغییـرات   . کنه ي نیست و تغییر میکرد نه یک سري چیزها آن طوري که تو فکر می

کـرد و   یک چیزهایی که قـبالً اذیـتم مـی   . تونه خیلی خوب باشه صرفاً بد نیست بلکه می

ذهنمـو درگیـر   . کـنم بذارمشـون کنـار    االن سـعی مـی  . کردم باهاشون کنار بیـام  سعی می

کـنم   مـی تونه کار باشه یا شخص باشه سـعی   حاال اون می. چیزهایی که آزارم میده نکنم

  .اون فرد رو بذارم کنار و نبینمش

آگـه منظورتـون هویـت    . جوري به خودم نگاه نکرده بـودم  تا حاال این. اووه: 17کد 

جنسی و مذهبی و قومی هست که تا حدود زیادي تحت تأثیر همه چیزهایی که منـو در  

خـودم   اي از خانواده و مدرسـه و جامعـه و یـه چیزهـایی کـه بعـداً       ملغمه. برگرفتن هستم

سالگی بوده قبلش همـون برآینـد همـه     30از ) خندد می(اضافات من . بهش اضافه کردم

سـالگی بـه بعـد و بعـد از جـدایی از همسـر اولـم و         از سـی . اون چیزهایی بودم که گفتم

نگـاهم بـه خـودم و    . تازه انگـار سـرم رو از تـو بـرف آوردم بیـرون      اتفاقاتی که افتاد تازه

زنـی کـه در جـوانی بـا مشـکالت زیـاد       . ار یه تولد دوبـاره بـود  انگ. اطرافیانم عوض شد

خـب اول اینکـه   . هـاي خودشـه   سـن و سـال   تر از هـم  تر و مجرب مواجه میشه خیلی پخته
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فهمیدم که تا زمانی که به خـودم احتـرام نـذارم احتـرام     . نگاهم به زنیت خودم تغییر کرد

  .کنم دریافت نمی

کـه   هـایی داشـتم تـوي ایـن     بودم یک سري ضـعف تر  یعنی اینکه قبالً که بچه: 9کد 

از نوجـوانی تـا اوایـل    (شناختم، نمی دونستم دقیقاً کـی ام؟ چـی مـی خـوام؟     خودمو نمی

سالی که هستم معموالً دیگه می دونم چـی مـی خـوام از     اما از جوانی تا بزرگ). جوانی

. متوجـه شـدم   توي این چند سال اخیر تقریباً. زندگیم و چه راهی رو می خوام ادامه بدم

سالگی خیلی هویت ام تغییر کـرده و داره میـره بـه     اما توي این سنم تا االن، بیست تا سی

  .این سمت که خودم دوست دارم چون شناخت خوبی پیدا کردم از خودم

  

  :گر پدیده سیالیت هویت شرایط مداخله

جامعه یا محیط به ها از طرف  اصوالً موانع و بازدارنده: هاي فردي و اجتماعی بازدارنده

در این پژوهش . نماییم ها را درونی تلقی می که ما گاهی آن طوري به. گردد افراد تحمیل می

هاي اجتماعی  کنندگان، انواع بازدارنده گر در فرزند ناخواهی مشارکت نیز، شرط مداخله

با توجه به شرایط . باشد اند، می هاي شخصیتی درآمده صورت بازدارنده که گاهی به

زدگی از شرایط موجود در بین  اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کنونی کشور، نوعی دل

عنوان همان شرط بازدارنده افراد براي  زدگی به این دل. خورد کنندگان به چشم می مشارکت

ها شرایط کنونی جامعه را مناسب اضافه کردن یک موجود  بیشتر آن. باشد فرزند خواهی می

  .دانند انسانی دیگر نمی

! االن با توجه بـه شـرایط اقتصـادي و شـرایط جامعـه مـا بچـه آوردن حماقتـه        : 2کد 

خواسته قلبی من بوده که بچه دار نشم و فقط به خاطر شرایط حاضر جامعه مون منو منـع  

  .دار شدن می کنه از بچه

تحمیلی به خاطر روزگـار و  . هم می تونم بگم اول از همه تحمیلیه و هم قلبیه: 3کد 

ست که دوست ندارم یه موجود دیگر رو بـه وجـود بیـاریم و بـدبختش کـنم و      زندگی ا

از . مـن حوصــله بچــه نــدارم . بیــنم کــه تــو ایـن مملکــت آینــده بــراي فرزنـد نمــی   همـین 

کوچیکیش، از سروصدا داشتنش، استرس نگرانی بزرگ شدنش کـه مشـکالتش بیشـتر    
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دونم تـو   ترسم و می ز آینده میهم ا. که بچه نیاري خیلی بهتره میشه و با این روزگار این

  .این دوره زمونه موفق نخواهد شد

شــون چنــدین برابــر  هــاي متـأهلی هســتند کــه مشـکالت   دور و اطــرافم آدم: 14کـد  

شون گره  چون فقط خودشون نیستند یکی دو تا بچه هم سرنوشت نامعلوم. مشکالت منه

لی ثـابتی نداشـته   آدمی که نزدیک چهل سـالگیش وضـعیت مـا   . خورده به سرنوشت اینا

باشه، حق داره یکی دیگه رو هم بیاره این دنیا؟ من وضع درآمدم جوریه که به زحمـت  

واقعاً نه از نظر احساسی چیزي دارم واسه بچه خرج کنم نه از نظر . کفاف خودم رو میده

آخه اصالً مگه این دنیا چی داشـت واسـه مـا؟ خودمـون از پـدر و مـادرمون چـی        . مالی

  .وایم همون راه رو تکرار کنیمدیدیم که بخ

  

  راهبردها

اي غالباً  منظور از کلیشه گریزي، اجتناب از تفکر و نگرش کلیشه: کلیشه گریزي -1

. باشد سنتی در مورد مسائل اساسی زندگی مثل نوع و شیوه ازدواج و فرزند آوري می

عرفی ازدواج غلط بودن شیوه سنتی و  کنندگان با این راهبرد، خود را مجاب به مشارکت

  .شورند ها می روند و علیه آن اي نمی هاي کلیشه دانسته و زیر بار افکار و اندیشه

به نظرم آدم باید زندگیش رو با خواست و اراده خودش جلـو ببـره هرچنـد    : 18کد 

صورت کامالً آزاد وجود نداره اما همینم که هسـت رو نبایـد    هیچ انتخاب و تصمیمی به

. االن دیگه نمیرم. رفتم قبل از کرونا که سر کار می. مدیگه ضایع کنیمرویی از ه با دنباله

می خوام بالگر بشم و خیلـی عالقـه   . االن خودم رو با خیلی کارهاي دیگه مشغول کردم

  .به فروش سبزیجات خشک مخصوصاً سبزیجات دارویی دارم

تکـب  ترین خودخواهی است کـه بشـر مر   به نظرم دنیا آوردن فرزند، بزرگ: 19کد 

کـنم کـه بهتـر بتـونن      دار میشند کمک می هایی که بچه کاري به کسی ندارم و آن. میشه

امـا بـراي خـودم    . شـون رو روشـن کـنم    ذره فضـاي ذهنـی   بچه رو تربیت کنند، یعنی یـه 

که به نظرم پدري و مادري براي این است که عصـاي پیـري    این. پسندم عنوان نمی هیچ به

به دیگران پز بدند یا به احسـاس تـرس از تنهـایی خـود غلبـه       هاشون داشته باشند و با بچه
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اي و خودخواهانه فرزندي بـه دنیـا میـارن، بـه نظـرم       کنند، و با این مدل احساسات کلیشه

  .خیلی عجیب و نشونه خودخواهیه

اینکـه مـا از   . چراییش هم برمی گرده به همون جریان بلوغ فکري و رفتـاري : 4کد 

یعنی حتماً باید همون کاري رو . و یا یک مرد چی می خوایمعنوان یک زن  خودمون به

بینـیم آینـه کـه مـردم صـرفاً بـه خـاطر اینکـه          بکنیم که بقیه انجـام دادنـد؟ امـا آنچـه مـی     

به نظرم . و این اصالً خوب نیست. رویی کنند از سنت والدین خودشون، بچه میارن دنباله

  .اي هست فرزند آوري یک تصمیم خیلی پیچیده

کنندگان انتخاب عقالنی و منطقی  راهبرد دیگر مشارکت: ولویت عقل بر احساسا -2

این انتخاب . در تصمیمات مهم زندگی و غلبه بر احساساتی است که شاید همیشگی نباشد

هاي شغلی و اجتماعی بهتر یا هزینه کردن درآمد خود براي  بیشتر ناظر بر انتخاب موقعیت

جاي صرف کردن این زمان، موقعیت و هزینه  ود بههاي خ خود یا تفریحات و سرگرمی

  .باشد براي فرزند می

خودم فرزند آخـر یـک خـانواده بـه     . هاي زیادي دارم من خواهر و برادرزاده: 5کد 

هـا مـی تـونم باهاشـون      ساعت. ها خیلی خوبه میونه ام با همه بچه. نسبت پرجمعیت هستم

عنـوان اینکـه خـودم     اما بـه . ون باشموقت بگذرونم و آگه کمکی نیاز داشتند در خدمتش

مـن  .فرزند دار شـدن یـک مقولـه متفاوتـه    . دوست دارم فرزندي داشته باشم باید بگم نه

وغم مـن ایـن باشـه کـه بـا امکانـات و صـرف         باید فرزندي به دنیا بیاورم که بعد تمام هم

کـدوم آدم عـاقلی یـه همچـین انتخـابی      ! هاي گـزاف بفرسـتمش خـارج از کشـور     هزینه

یک انتخاب با توجه به شـرایط خـودم   . کنه؟ این یک انتخاب عقالنی محسوب میشه می

  .ام و جامعه

خودم ترجیح میدم آگـه یـه زمـانی بخـواهم بچـه داشـته باشـم یـه بچـه را بـه           : 7کد 

خیلی از مردم فکرشون این هست . سرپرستی قبول کنم تا بتونه زندگی بهتري داشته باشه

ل شون ادامه پیدا کنـه، وقتـی پیـر شـدن عصـاي دسـت داشـته        که وارث داشته باشند، نس

باشن، یا چند سالی که زندگی شون می گذره زندگی شون تکراري میشـه و بایـد یـک    

. ها فکرهاي قـدیمی بـوده   نفري باشه تا آن تکرار و زندگی شون دور بکنه و به نظرم این
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در نهایـت مـن   . دار بشـن  هاي دنیا دلیل نداره که بخوان بچـه  نظرم این است که همه آدم

ها  شخصه نظرم این است که آدمی که می خواد بچه دار بشه نباید فکر کنه که من بچه به

ها خیلی گوگولی ان و باعث میشه که زندگی ما هـدف پیـدا کنـه و     رو دوست دارم بچه

هاي جذابی نیست وقتی می خواي بچـه دار بشـی حتـی     ها نکته به نظرم این. باحال تر بشه

باید قبلش بـه ایـن نکـات فکـر     . تمام تالشت رو بکنی که اون بچه، بچه موفقی بشه آگه

مناسب ..... کنی که آیا کشور من، جامعه من، به لحاظ سیاسی، اجتماعی، آب و هوایی 

یک نسل بعدي هست؟ آیا فرزند من می تونه زندگی آرامی داشته باشه؟ آگه من نتـونم  

آگه بچه معلول بـود آیـا مـی تونـه     . و نداشته باشهساپورتش کنم و خودش هم تواناییش 

قبول و انسانی داشته باشه؟ وقتی به همه این نکات فکر کـنن و   تو این جامعه زندگی قابل

خواهید انجام بدهید بایـد بـه نکـات منفـیش      توجه کنند، از دیدگاه من هر کاري که می

باشـیم و بتـونیم باهـاش     ادهتـا آمـ  . توجه کنید، نه اینکه فقط به نکات مثبتش توجـه کنیـد  

آگه یک آدمی هستید که می تونید با شرایط خاصی مواجه بشـید و باهـاش   . مقابله کنیم

. مقابله کنید و مدیریت کنید براي این آدم بچه دار شدن عالیه اگر نه، نباید بچـه دار شـد  

ه روي این حساب چون نظر من این بوده که بایـد از صـمیم قلـبم ایـن آمـادگی را داشـت      

عنـوان یـک    باشم و بخوام یک بچه داشته باشم یک اهدافی را برایش در نظر بگیرم تا به

انسان موفق و کاربردي باشد و به درد این کره خاکی بخوره، صرفاً نظرم دربـاره داشـتن   

  .فرزند همین هستش

خب فرزند آوري یکی از اون اصول سنتی هست کـه مـن بـا عقـل و منطـق      : 15کد 

براي مـن و همسـرم و   . نفسه بده نه اینکه بگم فرزند آوري فی. فق نیستمخودم باهاش موا

خب من قبل از ازدواج کـه چنـدان   . یعنی دلخواه نیست. شرایطی که داریم خوب نیست

کـردم و   عنوان یک پسر خودم رو با پدرم مقایسه می کردم اما به به این موضوع فکر نمی

هـا بـه خـاطر     کـه همـه اون دغدغـه    دیـدم  هـاي فکـري پـدرم رو مـی     مشکالت و دغدغه

تر بودم پدرم بابت تهیه جهیزیه خواهر بزرگم خیلی زیر  اول که خیلی بچه. هاش بود بچه

بار قرض رفت و بعد اختالفات خواهرم بـا خـانواده شـوهرش و بعـدترها طـالق خـواهر       

. خیلی کم خوشحال بـود . ها خیلی روي پدرم تأثیرات بدي داشت این اتفاق. کوچکترم

ایـن مسـائل   . هـاش بـود   نگار سهمش از این زندگی نگرانی و غصه خـوردن بـراي بچـه   ا
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. هردوي ما سر فرزند نخواسـتن توافـق داریـم   . باعث شد من یه کمی بترسم از پدر شدن

تـونیم   مون عوض شد قطعاً با صحبت کردن مـی  ها نظر یکی اما آگه یه روزي بعد از سال

زندگی متأهلی اسـتفاده کنـی بـدون دردسـرهاي      تونی از امتیازات یعنی می. حلش کنیم

  .فرزندداري

  

  پیامد

منظور از پذیرش اجتماعی، درك فرد از جامعه با توجه به «: پذیرش اجتماعی

پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به . خصوصیات سایر افراد است

ها باعث  که همگی آنها است  خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان

کسانی که دیگران را . شوند فرد در کنار سایر اعضاي جامعه انسانی، احساس راحتی کند می

گونه که سالمت  همان. طورکلی سازنده هستند اند که افراد به پذیرند به این درك رسیده می

سالمت  تواند به شود، پذیرش دیگران در جامعه هم می روانی شامل پذیرش خود می

منظور محقق در این پژوهش، همسویی تدریجی ). Keyes, 2004: 125(جتماعی بینجامد ا

ویژه از سوي جوانان  و فرآیندي جامعه و افراد آن با تحوالت و تغییرات به وجود آمده به

تدریج والدین و اطرافیان  دیگر، زوجین جوان، با تغییرات هویتی خود، به عبارتی به. باشد می

  .اند ناگزیر به پذیرش این شیوه از زندگی نموده خود را مجاب یا

کـرده هنـوز    ترم هم که سه سال قبل از مـا ازدواج  برادر بزرگ. دو برادر دارم: 4کد 

بنـابراین از طـرف خـانواده خـودم     . فرزندي نداره و تصمیمی هم به فرزند آوري ندارنـد 

همسرم هم خیلی رسمی با خانواده . هیچ فشار یا سرزنش یا درخواستی براي بچه نداریم

  .هستیم و هرگز در حد اینکه بخوان در این موردنظر بدند، باهاشون صمیمی نیستم

در حال حاضر چون تعداد کسانی که بچه ندارن اطرافمون خیلـی زیـاده هـم    : 7کد 

هـا هـم    در رابطه با خـانواده . توي دوستامون هم خانوادمون بنابراین پیامد خاصی نداشتیم

خواهیم، کوتـاه   گیري کردند که چرا بچه دار نمی شیم و وقتی گفتیم نمییکی دو بار پی

شاید تو دلشون و ذهنشون دیدگاه سنتی دارند و دوست داشـته باشـند نـوه داشـته     . آمدن

  .باشند، اما براي ما مشکل به وجود نیامده و اوکی بودیم
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چه چرا بچه اطرافیان مون خیلی میگن حاال چند سال از زندگی تون گذشته ب: 9کد 

دو دسـته هسـتند   . هـا  دار نمی شـین؟ بچـه نمـک زندگیـه و یـک سـري از ایـن صـحبت        

. ترهـا شـاید ایـن دیـد رو داشـته باشـند کـه حتمـاً بایـد بچـه دار بشـیم            مسن: اطرافیانمون

اطرافیان دیدگاه خاصی درباره ما ندارن و فقط در حدي که حاال چرا بچه دار نشـدین و  

هـاي اصـلی مـون کـه      خـانواده . یم همه چـی برطـرف مـی شـه    ما می گیم حاال نمی خوا

و . بیـنم  اما تأثیر خیلی فاحشی تو زندگی مـون نمـی  . کدام هیچ اصرار خاصی ندارن هیچ

دیدگاه منفی اطرافیان روي زندگی مون ندارن که بگم باعث شده ما فکر جـدي بکنـیم   

م دوسـتاي اطـراف   کنـی  دار شدن صـحبت مـی  وقتی درباره بچه. درباره بچه دار شدنمون

. دار نشین، اشتباهه، خودتون کیف کنید و الزم نیست بچه دار بشـید مون میگن اصالً بچه

ــت      ــزي رو از دس ــه دار نشــدین چی ــه بچ ــیگن آگ ــدارن م ــد و ن ــن دی ــالً ای دوســتان اص

  .ندادین،چون خیلی سخته

چنـین   مادر ایشون خیلی باهاشون صحبت کردنـد و هـم  . پیامد خاصی نداره: 11کد 

هـا رو دخالـت مـی دونسـتند و شـدید برخـورد        همسرم این صـحبت . اهر بزرگترشونخو

خانواده منم هیچ نقش یا دخـالتی در زنـدگی   . زنند االن دیگه اونا هم حرفی نمی. کردند

  .ما ندارند و حتی نمی دونند ما تصمیم داریم فرزندي داشته باشیم یا نه

  

  گیري نتیجه

که با افزایش متغیرهاي مستقل  ، مبنی بر این)1399(پور هاي پژوهش، پژوهش علی یافته

، متغیر وابسته )اعتماد، حمایت، شبکه اجتماعی واقعی(سرمایه اجتماعی 

یابد و با کاهش متغیر مستقل سرمایه اجتماعی، متغیر  افزایش میفرزندآوري  تمایالت

یکی از علل فرزند  زیرا. نماید یابد، را تأیید می نیز کاهش می  فرزندآوريوابسته تمایالت

همچنین بر اساس . ناخواهی در این پژوهش عدم اعتماد به جامعه و شرایط کنونی آن بود

، مبنی بر اینکه، )1396(هاي این پژوهش نتایج پژوهش میر محمدرضایی و همکاران  یافته

ر از ها با شرایط اقتصادي و محیطی در سراسر جهان است و خانواده ایرانی متأث تغییر خانواده

شدن در ابعاد جمعیتی تحوالت بسیاري را تجربه کرده است که در این میان عوامل  جهانی
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هاي  هاي محلی و خانواده محلی را نیز نباید از نظر دور داشت، زیرا شاهد مقاومت فرهنگ

  .نماید باشیم را تأیید می شدن می ایرانی در برابر برخی تغییرات در برابر فشار جهانی

، مبنی بر اینکه، مفهوم فرزند تلفیقی از تمایل )1396(آبادي  وهش کیانی علینتایج پژ  

غریزي و درونی مادري و نگرانی و ابهام است که این مفهوم با بازاندیشی در نقش فرزند 

چه گذر نسلی، بر کیفیت رابطه زناشویی و حمایت سالمندي همراه بود که با گذر زمان،

نتایج . باشد هاي این پژوهش می شود؛ کامًال منطبق با یافتهچه در دوره زندگی، متحول می

که،  ، مبنی بر این)1395(هاي پژوهش داودي  این پژوهش، همچنین منطبق با یافته

تري نسبت به  شان باال و نگرش مثبت آل فرزندآوري بزرگساالن نسبت به جوانان تعداد ایده

  .باشد؛ هست یدارند که بیانگر تفاوت نسلی م  سیاست فرزند آوري

بینیم که انسان عصر مدرن، از  هاي پژوهش، می شده با یافته در مقایسه نظریات مطرح

هاي دنیاي مدرن، دچار تحوالت  لحاظ باورهاي فرهنگی، و هویتی، متأثر از بایستگی

هاي پایدار  بی قوامی و عدم پایبندي یا تعصب نسبت به هویت. نگرشی محسوسی شده است

هاي بدون فرزند و پذیرش  ، بسترساز عادي شدن ازدواجت پدري و مادريهویسنتی مانند 

  .اجتماعی این انتخاب در جامعه گردیده است

بر اساس نتایج برآمده از این پژوهش، پدیده محوري سیالیت هویت، عامل کلیدي در 

زوجین امروزي، به جهت . باشد نگرش متفاوت به معناي فرزند در بین زوجین معاصر می

هاي پدري و مادري  یط متفاوت عصر خود، سعی در تبعیت کمتر از الگوهاي کلیشهشرا

بوده و به دنبال نگرش عقالنی و بازاندیشی در نگرش به فرزند، به دلیل ایجاد مسئولیت و 

هاي معاصر زوجین چگونه  در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که هویت. باشند تقید می

گردد؟ باید گفت،  می 90گرفته در دهه  هاي شکل ادهموجب واکاوي معناي فرزند در خانو

کنندگان در پژوهش، نسبت به معناي فرزند در  دهد که، مشارکت نتایج پژوهش نشان می

باشند که ریشه این تغییرات  زندگی و وجوب آن دچار بازاندیشی و باز معنایی می

به سؤال، در نظر زوجین، براي پاسخ . باشد بازاندیشانه در تغییرات هویت سنتی به مدرن می

درك زوجین دهه اخیر از فرزند و الزام : ، باید گفت)درك(فرزند آوري چه معنایی دارد؟
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این تفاوت، به تفاوت . آن براي ادامه و قوام زندگی زناشویی، با گذشته تفاوت دارد

  . گردد باشد، برمی نگرشی زوجین معاصر که برآمده از تفکر غالب مدرنیته می

کنندگان از مفهوم مادري و پدري در  خ به این پرسش که، تلقی مشارکتدر پاس

مفهوم مادري و پدري دیگر امري ضروري : توان گفت ، می)درك(دوران معاصر، چیست؟

نامناسب ) ها زعم آن به(ها از زوایاي دیگري چون، شرایط  باشد، بلکه آن براي زوجین نمی

هاي مختلف بر صرف کردن  ت فردي در زمینهجامعه فعلی براي فرزند یا اولویت پیشرف

زمان و انرژي براي فرزند و یا تقدم رها بودن و در قیدوبند فرزند نبودن به انتخاب پدري و 

کنندگان،  در پاسخ به این پرسش که، مشارکت. نگرند مادري، به معنا و مفهوم فرزند، می

هاي  ها و نتایج پژوهش، هویت، با توجه به یافته)درك(چه تعریفی از هویت خود دارند؟

کنندگان، ناظر بر سیال بودن و اثرپذیري آن از رویدادهاي  شده از جانب مشارکت تعریف

  .باشد محیط و دوره خود می

ساز تغییر نگرش و بازاندیشی در معناي  در پاسخ به این پرسش که چه عواملی سبب

این تغییرات : ، باید گفت)للع(کنندگان، گردیده است؟ فرزند و فرزند آوري در مشارکت

باشد که عواملی مانند خودآگاهی  نگرشی، حاصل تغییرات هویتی در نسل جوان زوجین می

فرآیندي که در نتیجه باال رفتن سطح تحصیالت، ورود بیشتر زنان به بازار کار و تبادل 

اصطالح تکثر فرهنگی و در نهایت،  اطالعات و محصوالت فرهنگی و هویتی یا به

در پاسخ به این پرسش که چه . هاي زیست جهان مدرن، در آن نقش اساسی دارد یستگیبا

کنندگان به تغییر نگرش و بازاندیشی در مفهوم  هایی باعث گرویدن مشارکت شرایط و زمینه

هاي فردي و  توان به بازدارنده ، می)گر شرایط مداخله(و معناي فرزند، گردیده است؟

  .گر و تحمیلی در این پدیده اشاره کرد مداخله عنوان یک شرط اجتماعی به

کنندگان براي همخوانی بهتر با  هایی مشارکت در پاسخ به این سؤال که استراتژي

کنندگان،  هایی مشارکت استراتژي: توان گفت ، می)راهبردها(هویت جدید چیست؟

شغلی و  هاي ها، پیشرفت آموزي اي با انواع مهارت جایگزین کردن این انتخاب کلیشه

ها با آمدن یا خواستن فرزند، ممکن است در  زعم آن باشند که به تحصیلی و یا تفریحاتی می
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رسد که انتخاب فرزند  اگرچه گاهی به نظر می. هاي جدي وارد گردد این انتخاب خلل

باشد، اما در نهایت هر دو زوج براي فرزند آوري نیاز  ناخواهی از جانب یکی از زوجین می

ویژه رویکردهاي فردگرایانه و  هاي جدید به نگرش. و همدلی طرف دیگر دارند به حمایت

ویژه زنان، در رسیدن  هاي جوان به خود اولویتی در زندگی، نقش بسیار مهمی در بین زوج

بنابراین، در پاسخ به آخرین پرسش پژوهش . اي در مورد فرزند دارد به نگرشی فرا کلیشه

تغییرات هویتی و نگرش به ازدواج و فرزند آوري در زوجین که عبارت است از، پیامدهاي 

توان گفت، پیامد پدیده سیالیت  ، می)پیامدها(کننده در پژوهش، چه بوده است؟ مشارکت

فرزندي انتخابی در جامعه  هویت و تغییر در معناي فرزند، موجب پذیرش اجتماعی بی

  .گردیده است

  

  هاي برآمده از پژوهش پیشنهاد

هاي فرهنگی و اجتماعی در کنار تغییرات نگرشی و هویتی در  ه تأثیر مؤلفهبا توجه ب

هاي بعدي، عالوه بر پیري جمعیت،  انداز دهه زوجین جوان، در معناي فرزند خواهی، چشم

باشد که با تمایل و گرایش فزاینده به  تغییرات شگرف در زیست جهان انسان مدرن می

چه ازدواج و چه فرزند (از پذیرش مسئولیت  سمت فردگرایی، فاصله گرفتن و واهمه

جاي فرزند  هاي دیگر به ها به جایگزینی حیوانات یا سرگرمی و روي آوردن انسان) آوري

  .باشد می

بنابراین، اقدامات اساسی کارشناسی شده در خصوص نگرش بازاندیشانه در افراد  -

و پدري و زدودن آثار  جامعه نسبت به الگوهاي هویتی ارزشمند سنتی، مثل هویت مادر

ها نسبت به پیامدهاي این نوع  فرهنگی مبتنی بر فردگرایی افراطی در افراد و آگاه کردن آن

  .رسد ها، الزامی به نظر می نگرش

شده و هاي مدیریت رسد تا با به کار بستن سیاست بسیار ضروري به نظر می -

نوعی  هاي اجتماعی که به یتکارشناسی، در جهت برطرف نمودن موانع اقتصادي و محدود
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نماید، در جهت زدودن  هاي حاکمیت می افراد جامعه را دچار یاس یا ناهمدلی با سیاست

  .ها، اقدام گردد آن سیاست

هاي تخصصی براي به تصویر کشیدن آینده زوجین  از سوي دیگر، با تولید برنامه -

شد، تا زوجین با علم و آگاهی ها  تر در آن گرایانه بدون فرزند، باعث ایجاد نگرش واقع

  .فرزندي دائمی اقدام نمایند بیشتري در خصوص فرزندآوري یا بی
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  منابع

نظر، چاپ ششم،  ثریا پاك:، ترجمهعامه هاي فرهنگ نظریه، )1388. (استریناتی، دومینیک-

  .نشر گام نو: تهران

خانواده در شهر بجنورد،شناختی رابطه فردگرایی و تغییرات  تبیین جامعه،)1399(.افرا، هادي-

  .، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کاشاننامه دکتري پایان

لیال جو افشانی و حسن چاوشیان،:مترجم،فرهنگ وزندگی روزمره،)1398(.بنت، اندي-

  .چاپ سومنشر اختران،:تهران

ح صـال:ترجمه،هاي هویت بحران:مدرنیته نقد اجتماعی پست،)1393(.جی دان، رابرت-

  .چاپ دومنـشر پردیس،:تهراننجفـی،

فصلنامه سیاست دانـشکده حقـوق و ها، شدن فرهنگ پدیده جهانی،)1388(.یداهللاچوپانی،-

  .175-3:155شماره ،39دوره ،علـوم سیاسی

هاي نسلی مرتبط با الگوهاي فرزند  شناختی تفاوت ،بررسی جامعه)1395(.محمدرحیمداودي،-

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،،نامه کارشناسی ارشد پایانسفراین،آوري در شهرستان ا

  .دانشگاه مازندران

نامۀ ،»بحران هویت و دینامیسم و مکانیسم تحول هویت جمعی«،)1374(.عبداللهی، محمد-

  .80-63: ، دفتر اولشناسی ایران انجمن جامعه

اجتماعی بر تمایالت فرزندآوري با  هاي سرمایه ، بررسی تأثیرات مؤلفه)1399. (علی پور، رضا-

، دانشکده نامه کارشناسی ارشد پایان، )مطالعه موردي شهرستان بابل(تأکید بر تفاوت نسلی 

  .علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
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