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 چكيده

روش  ه استت  سال 20-26واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر »هدف اين پژوهش، 
رويكرد پديدارشناسي و  ابتدا يك مطالعۀ اكتشافي كيفي باپژوهش تركيبي )كيفي و كمي( است  بنابراين 

مصاحبه انجام و ابعتاد روابتط نستلي در سته بعتد       گيري نظري و تكنيك اي از طريق نمونه تئوري زمينه
سپس به روش كمتي تتيرير متريرهتاي مستتوا لوامتا        دش شناسايي و رفتاري نگرشي دانشي، تفاوت

اجتمالي و لواما فرهنگي بر مترير وابسته روابط نسلي از طريق رگرسيون چندمتريره بررسي شد  جامعه 
آوري شتد  جتتت    اطاللتات جمت    ،وستيله پرسشتنامه   هنفر ب ۳۸2ميان اين نفر بود كه از  11406آماري 

داد كته  نشتان  استتفاده شتد و نتتاي     رگرستيون چنتدمتريره   و بررسي پايايي از ضريب آلفتاي كرونبتا    
از واريانس ترييرات مربوط به مترير وابستته را تبيتين    درصد 55اند  متريرهاي وارد شده به معادله توانسته

مترير وارد شتده بته معادلته     7از ميان كه  دادكننده روابط نسلي نيز نشان  تبيينضرايب تيرير مدل  نمايند 
دسترسي سبك زندگي، معاشرت با گروه همساالن، ارتباط و تعاما درون خانواده، » مترير چتاررگرسيون 
و غيرمستويم بيشترين تيرير  يممستو يرتير واسطه بهشدند و سبك زندگي معنادار « يجمع ارتباطبه وسايا 

روابط نسلي از نوع تفتاوت   ،هاي پژوهش با توجه به يافته يتدرنتادهد   را بر مترير روابط نسلي نشان مي
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 مقدمه

شود كه در زن دو نسگ  دگدیو و    هاي تغییرات اراشي جامعه محسوب مي یكي اا كانون ،خانواده
دارند. فراندان در مقایسه با والگدی  بگا وجگود    ي مشترك یا متفاوت همزیستي ها اراشجدید با 

 و ها و رفتارهاي متفاوتي دارنگد گرایش كنند اطالعات،اینكه در یك فضاي فرهنگي اندگي مي
 ،كگاهش ارتاگاك كالمگي    وهگاي عگاطفي   ي سنتي، كاهش فص  مشتركها اراشي بی  ها چالش
عوامگ   و  دو نس  اا یكدیگر است فاصلهبیانگر  ،افتدها اتفاق ميدر بعضي اا خانواده هامروا كه

 .گذارنداثرمتعددي بر ای  پدیده 
 داشگته  را خود خاص شیوه اندگي نسلي هر كه گفت توان مي نس ، مااني نظري به توجه با

 خگود  خگاص  مكاني و اماني مودعیت و فرهنگي ،ادتصادي سیاسي، اجتماعي، شرایط بر اساس و
 .نیسگت  حاضگر  دوره خگاص  و داشته وجودها  دوره همه در نسلي فاصله و و تفاوت كند عم  مي
 در امگان  كگه  زنجگایي  اا و گرفتگه  شگك   خویش اماني خاص ویژگي با نسلي هر ابتدا اا چراكه
 شگیوه  بگه  دوره هر ؛ الاتهكند مي پیدا ادامه همچنان نیز نسلي فاصله شود، نمي متودف و است گذر
 حقیقگت »: كگه  دارد مگي  در كتاب پنج رساله اذعگان  افالطون كه يطور به. خودش خاص اندااه و
 را پگدرانمان  امگا  ،شرمسگاریو  بابگت  ای  اا و است ایادي اختالف پدرانمان و ما بی  كه است ای 

 دیگگران  امگور  بگه  بیشگتر  و كردنگد  كاهلي ما تربیت در بودیو جوان ما ودتي كه كنیو مي سرانش
 تحلیگ   و طگر   داب  پیوستار یك در نسلي مسئله ای  اساس، بر .(23: 1362 افالطون،) «پرداختند
بگه   یگ  به ترت تواند مي یكدیگر با ها نس  اندگي شیوه تعارض یا تفاوت یا اشتراك سطح است و
 .شود تعایر نسلي تعارض و تفاوت نسلي نسلي، توافق سطو 

مراهگاي جغرافیگایي    ،فرهنگ  و  يفنّگاور  شگدن  يجهگان با حضور اینترنت و  ،در حال حاضر
اسگت كگه فشگردگي     خگورده  برهو چنان زنشده و معادالت اماني و مكاني گذشته  شكسته درهو
شود تا نس  جدید در هر جامعه، جدا اا مسائ  معمول مگرتاط بگا روحیگات و     ها موج  مي فاصله

هگاي مختلگف و    هگا و هنجارهگا و فرهنگ     شرایط محیطي خود اا طریق امواج در معگرض اراش 
 شود. مي دگرگوني اراشيتنوعي درار بگیرد و ای  امر سا  م

 ينظگام فرهنگگ   يدیگ اا عناصر كل يكی، ها نس ها و  خانواده يهاي اراش يدگرگوناا طرفي 
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گگر  ادارد.  يتحگوالت فرهنگگ   یيدر شناسا یيرود كه شناخت زنها، نقش بسزا جامعه به شمار مي
جوانان، فرهن  یك جامعه تا حد مطلوبي منتق   نوجوانان و كردن كودكان، در فرایند اجتماعي

شود و بااتولید فرهنگي به نحو احس  انجام گیرد، میزان اشگتراكات فرهنگگي بگی  دو نسگ  بگاال      
زید. در ایگ  صگورت، تفگاهو بگی  نسگ  جدیگد و دگدیو         رود و اختالف فاحشي به وجود نمي مي

د. نمگود چنگی  وضگعي در خگانواده     ده شود و بحران هویتي براي نس  جدید روي نمي بردرار مي
ای  است كه بی  والدی  و فراندان رابطه و احساس فكري خگوبي بردگرار و درك متقابگ  دیگده     

خگارجي دچگار مشگك  شگود و      كردن بگه علگ  داخلگي و    فرایند اجتماعي اگر شود. در مقاب ، مي
تگداوم     نشگود، مطلگوبي بگه نسگ  بعگد منتقگ      در حگد فرهن  جامعگه   و پذیرد  نادص انجام طور به

نمگود   افتگد.  شگكاف مگي   ددیو فاصگله و  بی  نس  جدید و شود و مشك  مي فرهنگي جامعه دچار
عگدم   فراندان و احساسي بی  والدی  و ضعف رابطه فكري و عاطفي و چنی  وضعي در خانواده،

 درك متقاب  زنهاست. تفاهو و
هگاي متمگادي در كنگار یكگدیگر      والدی  و فرانگدان سگاعت   ،هاخانوادهامرواه در برخي اا 

هگایي اا زن نگو    نشینند، بدون زنكه حرفي براي گفگت  داشگته باشگند. مگا دیگگر كمتگر نشگانه       مي
نشسته و درباره موضوعات مختلف خگانوادگي   دورهوهایي داریو كه والدی  و فراندان خانواده
ف جویگا شگوند. در   و نظرات همدیگر را راجگ  بگه موضگوعات مختلگ    كنند گفتگو  باهوو كاري 

یگده و  یروابط موجود میان والدی  و فراندان به سگردي گرا ها  در بعضي اا خانواده ،شرایط فعلي
هگاي ایسگته مختلگف انگدگي را اا دیگدگاه      هاي اجتماعي و تجربهدو نس  به دلی  داشت  تفاوت

 كنند.خود نگریسته و مطابق با بینش خود زن را تفسیر مي
دختگران   كگه  یياازنجگا كننده فاصله نسلي بسگیار مهگو اسگت و     با عل  ایجادبنابرای  زشنایي 

ها خواهند داشت، هگدف ایگ     سااي خانواده جوان مادران فردا هستند و نقش بسزایي در فرهن 
شناسایي ابعاد روابط نسلي در تجربه ایسته دانشجویان دختر و استراتژي مواجهگه زنگان   »پژوهش 

رگذار بر روابط نسلي )تفاوت/شكاف( اا دیدگاه زنان و رسیدن به یك با ای  پدیده، عوام  تأثی
: هسگتیو كگه   سؤاالتبوده و به دناال پاسخگویي به « الگوي نظري درخصوص تایی  روابط نسلي

عوام  تأثیرگذار بر روابط نسلي اا دیدگاه دانشجویان دختر چیست؟ و زیا به نظگر زنگان روابگط    
تگا بگا اسگتفاده اا     دیشگ یاند ياگ یتگوان ترت  يمگ  ایگ زو فرهنگي است؟ نسلي متأثر اا عوام  اجتماعي 

 ؟گام برداشتها  ارتااك نس  تیدر جهت تقو فناوري روا و تكنولوژي
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 پيشينه پژوهش

 ي داخليها پژوهش

هویت جنسگیتي مگادران و دختگران،    »در پژوهش  ،(1384عقیله محمدي ) خدیجه سفیري و سیده
گیدنز، بوردیو، مانهایو و اینگلهارت بهره بردنگد. نتگایج   هاي  هاا تلفیق دیدگا« شكاف یا تفاوت؟

بگدی    ؛تفاوت بی  مادران و دختران به لحاظ نگرش به هویت جنسگیتي را نشگان داد   زمده دست به
ترتی  كه مادران بیشتر نگرشي سنتي و دختران نگرشي مدرن به هویت جنسیتي خگویش دارنگد.   

و مگادران در پایانگدي     برابري ان و مرد را مطر  نموده در حواه وظایف خانگي، دختران بیشتر
رفت  تحصیالت مادران نگگرش سگنتي زنگان كگاهش      با باال اند. بودهتر  فرهنگي دويهاي  هبه كلیش

فگر   يزیگ تم حانگه یو ر يغالمرضگا غفگار  شگد.   یافته و با تأه  دختران نگرش زنها بیشتر سگنتي مگي  
 راتییگ رونگد تغ  يبگه بررسگ   «يشگهروندان تهرانگ   ياراشگ  راتییگ تغ ينسگل   ییتا»در مقاله  ،(1390)

نشان داد زمده  دست به جنتایسه نس  اا ساكنان شهر تهران پرداختند.   یدر ب رانیجامعه ا ياراش
نشگان اا تفگاوت دارد. حیگدر     بررسگي  مگورد   سگه نسگ    انیگ مختلگف در م  هگاي  بگه اراش  شیگرا
شگكاف نسگلي: تگوهو یگا     »پژوهش  ،(1390)بستي و محمدرضا سلیماني بشلي  علیزاده چوب جان

اا منظگر   هگا  اراشرا اا طریق فراتحلی ، وضعیت تحول اجتماعي ایران در بعگد انتقگال    «وادعیت؟
دادند. نتایج بیشتر تحقیقات تجربي وجود شكاف یا گسسگت   انجامشكاف نسلي یا تفاوت نسلي 

هاي انجگام   سلي در اكثر پژوهشهاي ن تعارض اراشي و نگرشي میان گروه و دكرن تأییدرا  ينسل
)مطالعگگه  يو فاصگگله نسگگل شگگدن يجهگگان» پگگژوهشدر  ،(1390)و مطلگگق  يفتحگگ. نشگگد تأییگگدشگگده 
چگون   يبا توجه به مقگوالت  «اطالعات و ارتااطات( فناوريبر  یدتأك: با يفاصله نسل يشناخت جامعه
اطالعات و ارتااطات اذعگان داشگتند    دیجد هاي يفنّاورو ظهور  ينی، گسترش شهرنششدن يجهان

و  رییگ ها، هنجارها و فرهنگ  او را دچگار تغ   روبروست كه اراش يدیجد ياید با دنیكه نس  جد
 اننو مقاومگت نشگ   دهیپد كیاگر خانواده در مقاب   دادپژوهش نشان   یا جهی. نتدینما تحول مي

گفتگو و تعام  را با فراندان خگود در   نهیتواند ام مي ،داشته باشد یيندهد و در مقاب  با زن زشنا
مجگدد صگورت    يپگذیر  جامعگه  قیگ سااي و زمواش كه اا طر باا كند و به مدد فرهن  نهیام  یا

بگه   ،يو مجگاا  يوادعگ  طیارتاگاك كارزمگد و سگالمت در محگ     دربگاره سااي  ضم  زگاه ،ردیگ مي
در  ،(1393ظگاهري ) جگوالني و امیرم  .را كاهش دهد يمجاا ياا فضا يناش يها  یزس نفراندا

 كگرد یرو بگر  یگه تكنزد مادران و دختگران بگا    يشكاف نسل يشناخت مردم يبررس» پژوهشي با عنوان
 يدر چهار حواه پژوهشگ  را« (تهران و شهرستان اسالمشهر 5منطقه  يه موردعمطال) دیمارگرت م
اخگتالف   ایگ كگه ز  نگد زن بود يدر پگ  و داده انجگام  يمگذها  -ينگ ید ي وارتااط ،يفرهنگ ،ياجتماع
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 شگده  مشاهده تفاوت نشان دادپژوهش نتایج  ؟ریخ ای بوده يگسست نسل ایها موج  شكاف نس 
در هگر   و منجگر شگده باشگد    يكه به شكاف نسگل  ستین يااندااهبه ياو منطقه يسن يهاگروه  یب

مشگاهده   یيهگا مشگابهت  هگا و تفگاوت  يو ارتاگاط  يفرهنگگ  ،يمذها -ينید ،يچهار حواه اجتماع
 روامگره  ي انگدگي هگا  چگالش » نامگه  یگان پا ،(1393) سگفیري  خدیجگه  راهنمایي با كالني. شود مي

 شگهر  سگال  30 تگا  20 جوانگان  كیفگي  مطالعگه ) مگدرن  هویگت  بگه  سگنتي  هویگت  اا درگذر جوانان
 انگگاري  چگالش  پگژوهش هگاي   هیافت ی تر مهو اا مورد دو انجام داده و كیفي روش را با «(اصفهان

 ،(1394)پگور  جعفگرااده  .بگود  دا  نس  و جوان نس  میان نسلي تضاد و تفاوت و دی  تعریف در
 يتعگامالت نسگل   تیشناخت وضع يها اا راه يكی ،«ونیزیدر تلو يروابط نسل يیباانما»در كتاب 

  یبه دل سدینو مي يداند. و ها مي روابط در رسانه  یا يالگوها یيباانما يبررس را جامعه كیدر 
و سگنجش   يابیارا گذارعام  تأثیر كیكننده و  بااتاب نهیز كی عنوان به ونیزینقش دوگانه تلو

روابط  تیو مهو است. وضع ياساس اریبس انیرانیاهاي  هبه خان ونیزیتلو قیاا طر يهاي ارسال امیپ
و  يالمللگ  بگی  و  يملگ  و مختلگف در سگط   راتییگ بگر اثگر رخگداد تغ    ریگ اخهگاي   هها در ده نس   یب

و  شگده  يي جدها چالشنموده، دچار   یو تسه  یاي كه ارتااطات را تسر باالخص انقالب رسانه
 .ویاا توافق كام  تا تعارض مواجه هست يمختلف تعامالت نسل يها تیاكنون در جامعه با وضع

 ي خارجيها پژوهش

 بگر  اینترنگت  تأثیرگگذاري  یندافر بر تأكید با« اینترنت كهكشان» در كتاب ،(2001) كاستلز مانوئ 
لوهگان  مگك اا  گرفت  وام با كاستلز .داند مي زن معماري بودن باا را اینترنت ددرت نقطه جوام ،

 امكگان  ایگ   ددرتمنگد  هاي رسانه ي نظریه به توجه و باابیني با و است پیام همان شاكه معتقد است
 نگگر  كلگي  هیئتگي  در و دگرگگون  اي شگیوه  بگه  را اي رسگانه  تأثیرگگذاري  بحث تا كند مي فراهو را

كگه بگر   « هگا  اراش ينسگل  ی بگ بررسگي انتقگال   »  در مقاله ،(2001. یوت شونفلون  )كنیو بااسااي
تگ  اا پگدران و    100اي سگاك  در دو منطقگه زلمگان و     فرانگدان تركیگه  پدران و  ت  اا 200روي 

و گرایگي   جمگ   ،ای  نتیجه رسگید كگه بگی  فردگرایگي     به ،فراندان ساك  در تركیه انجام داده بود
 گیرد گراتر انتقال اراشي بهتر صورت مي جم  هاي در فرهن  و انتقال اراشي رابطه وجود دارد

و  خگانوادگي وفادارنگد   هگاي  باشگند، بیشگتر بگه زمگال و خواسگته     گراتگر   جوانگان جمگ    و هرچقدر
 ،(2002) 1اسگمیت . اسگت  ساالن بزرگفردگرایي جوانان بستري براي فاصله افتادن بی  جوانان و 

اجتمگاعي  هگاي   هتكنولگوژي در مگدیریت شگاك    شگكاف نسگلي: وسگاطت   » پژوهشي بگا عنگوان  در 

                                                                                                                                               
1. Smith 
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، پیگام  يجمعگ  ارتاگاك جوانگان و والگدی  اا وسگای      هبه بررسي میزان و چگونگي استفاد «شخصي
كگگه  دادهگگاي پگگژوهش نشگگان  د. یافتگگهختنگگپردا كوتگگاه، پسگگت الكترونیكگگي، تلفگگ  همگگراه و تلفگگ 

ترهگا   كننگد. جگوان   كامالً متفاوتي اا ای  وسای  اسگتفاده مگي   طور به ینشانوالدنسات به ترها  جوان
اا  ،تواننگد بگا زنهگا باشگند     انند، اما اماني كه نميرگذ دوستان مي بیشتر اودات خود را با خانواده و
در  ،(2006)1 مرالگي . كننگد  اودگات خگود اسگتفاده مگي     پركردنبراي  انوا  مختلف وسای  یادشده

اا  «اسپانیایي پرتقگالي هاي  هبی  نسلي در خانواد سااي فردي و شكاف وضعیت همگون»پژوهش 
سگااي بگی  نوجوانگان     به ارایابي وضگعیت همگگون  نوجوانان و  والدی ت  اا  50طریق مصاحاه با 

پگذیرش و   نسلي با توجه به رفتار داب  بی  تفاوت دربارهزنها  3و وادعي 2هپناهنده و تجربیات متصور
سگااي فگردي والگدی  و     داد كه وضعیت همگگون  پذیرش نوجوانان پرداخت. نتایج نشان غیرداب 

هگاي   هگا مگرتاط بگود، امگا بگا شگكاف       در خانواده نسلي فراندان نوجوان با میزان وادعي شكاف بی 
فقدان زگاهي اا نقش تغییرات فرهنگي در سطح فگردي   اي نداشت. ای  گواهي بر متصوره رابطه
كور ممك  است در ایربنگاي گگرایش    نقطهای   ،به نظر مرالي. هاي خانواده بوده است در پویایي

دادن  انان به نافرماني و نیز گرایش به نساتنوجو هسااان همگون دادن رفتارهاي خانواده به نسات
رنگك و  باشگد.   نهفتگه  مگادري  و پگدر  نقش به مربوك ادتدار اا سوءاستفاده هاي والدی  به واكنش
هگاي سگني و جنسگیتي در مااحگث مگورد منادشگه جوانگان و         به بررسي تفاوت ،(200۷) 4همكاران

هگا و   بگه روش مداخلگه بگالیني، حگواه    نفگري   139زنگان بگا یگك نمونگه      .پرداانگد  مي والدی  زنان
و   بررسگي دگرار داده   جنسگیت مگورد   هاي تعگارض را میگان والگدی  و فرانگدان بگه تفكیگك       امینه
هاي فردي و نحگوه پوشگش، فرانگدان و حگریو      رجحان هاي نهایت مااحث تعارض را در امینهدر

ف درسگي و  خصوصي، گروه همساالن و رابطگه بگا جگنخ مخگالف، تعگارض در رابطگه بگا تكگالی        
 هگا و  مسگئولیت  مدرسه، تعارض در مسگائ  رفتگاري نظیگر مسگائ  بهداشگتي، تعگارض در       استقالل

هگا، روابگط درون خگانوادگي و همچنگی  دارایگي و تعلگق وسگای  شخصگي          مقررات خانه، اراش
زنگان معتقدنگد میگان تركیگ  سگني و جنسگي والگدی  و         .و مورد سنجش دگرار دادنگد  بندي  مقوله

 جدیدهاي  استراتژیك گروه . پژوهشهاي تعارض تفاوت معناداري وجود دارد امینهفراندان و 
 مشگاهده  دابگ   زمریكگا  در نیگز  سگال  ده خگالل  در نسگلي  هاي تفاوت كه دهد مي نشان نیز( 2008)

. مؤثرند متحده یاالتا در نسلي يها تفاوت در فرهنگي تنو  و زمواش مانند عوام  برخي. است

                                                                                                                                               
1. Merali 
2. Received 
3. Actual 

4. Renk et al. 
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 ایگ   و انگد  بگوده  برخوردار بهتري مرات  به زمواش اا دوم جهاني جن  اا پخ نس  ،نمونه براي
 .است كرده متمایز خود اا پخ هاي نس  اا را زنان نیااهاي و ها خواسته و ها اراش ها، نگرش امر
 ماننگد  یيهگا  فنگاوري  همچنگی  . اند كرده تجربه را تري گسترده فرهنگي تنو  ،تر جوان هاي نس  یا

( 2012)پگژوهش تیلگر   هاي  هیافت اند. شده ها نس  جدایي سا  نیز همراه تلف  هاي گوشي اینترنت
 يسگو  بههاي غربي، حركتي را  اجتماعي مجااي در تركی  با نفوذ ددرتهاي  هنشان داد كه شاك

سا  ایجاد تضاد و سگتیز در جهگان و حركگت     كه ای  حركتاند  جهان زغاا كردهسااي  همگ 
شگده اسگت. همچنگی  وي     یشگان ها سگنت شكست و تضعیف هویت دیني و  يسو به ها ملتبرخي 

در سراسر دنیا در تعام  بگا یكگدیگر    يتوجه داب ي نوی  افراد ها فناوريای   واسطه معتقد است به
در پگژوهش   ،(2016)فرهمند و همكگاران   اند. شده رو روبهو عقاید بیگانه  بافرهن و  درار گرفته

ي نگوی  ارتاگاطي و   ها فناورينشان دادند بی   «فرهن  و باااندیشي هویت اجتماعي شدن يجهان»
بگا افگزایش اسگتفاده اا     كگه  ينحگو  بگه  ؛معنگاداري وجگود دارد   باااندیشي هویگت اجتمگاعي رابطگه   

 .كند ي نوی  ارتااطي میزان باااندیشي در هویت اجتماعي نیز افزایش پیدا ميها فناوري
متفگاوتي بررسگي   هگاي   هپژوهشگران روابط نسلي را اا جناگ  ،شود يكه مشاهده م گونه همان
تگوان   وجود دارد كه ميهاي متفاوتي  ي وجود یا عدم وجود شكاف نسلي دیدگاه دربارهكرده و 

 :را به چهار دسته تقسیو كرد زنها
 ،؛ دگادري ۷3: 1382 ،فیرحي)كند  دیدگاهي كه اا وجود شكاف نسلي در ایران دفا  مي. 1
 .(القلو ؛ سری 188-189 :1382
تگوهو و   كیگ را  ينسگل  قیگ دیدگاهي كه به تفاوت نسلي دائ  است و وجود شگكاف عم . 2

 :1382 ،تگوكلي ) شده اسگت   یبه مردم تحم يجمع ارتااك ی وساتوسط  غلط بهداند كه  يم الیخ
3۷2). 

 ،مگددپور )نگه گسسگت نسگلي     ،دانگد  اصلي را گسسگت فرهنگگي مگي     دیدگاهي كه مسئله. 3
1382: 31- 21). 

دیدگاهي كه با بیو و امیگد بگه ایگ  پدیگده نظگر دارد و معتقگد اسگت اگگر شگرایط فعلگي           . 4
 :1382 ،)جاللگي پتانسی  گسترش تفاوت نسلي را تا سگرحد شگكاف نسگلي دارد     ،مدیریت نشود

 .(199-203 :1382 ،منصورنژاد ؛94 -96

 ادبيات نظري

 يشگ یمایپ وهیبه ش «يصنعت شرفتهیدر جامعه پ يفرهنگتحول » قیدر تحق نگلهارتیرونالد ا *
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جناه اا  كی یيتنها به يگر يفراماد زشیخ ،يو اعو بهپرداخت.  گرایي يفراماد نظریه  یبه تدو
 ،يتیجنسگ  يهگا نقگش  ،يمگذها  يهگا شیكگه بگه گگرا    اسگت  يفرهنگگ  يدگرگگون  فراگرد گسترده

اسگگت   دهیبخشگگ ينیشگگك  نگگو  يجوامگگ  صگگنعت  يفرهنگگگ يو هنجارهگگا يجنسگگ يهنجارهگگا
 .(۷3: 13۷3نگلهارت،ی)ا

و  ر، اثگگرات نسگگلي را در اعقگگاب سگگه نسگگ  پگگددر خگگانوادهي اساسگگي هگگا اراشبنگسگگتون  *
گرایانه  ي انسانها اراشدر مطالعه خود به  و نموده، پدر و مادرها و جوانان بررسي ها مادربزرگ
بگا   وي. رسگد  گرایگي مگي   در برابر جم  ي فردگرایيها اراشگرایانه و  ي ماديها اراشدر مقاب  

و  تگداوم پذیري اراشي در ثاگات و تغییگرات اجتمگاعي بگه      استفاده اا نظریه اجتماعي نقش جامعه
مكانیسگو   ی تگر  مهو طورمعمول بهخانواده  ،پردااد. به اعتقاد او هاي نسلي مي تداوم نداشت  اراش

ها در خگارج اا خگانواده    لیك  نفوذ گروه همساالن و همكالسي است،ها  ي اراشپذیر در جامعه
 عنگوان  بگه ي جوانگان  پگذیر  ي خگاص در جامعگه  ا سه یا ودای  تاریخي و اجتماعي به شگیوه رنظیر مد

 .(358:19۷0 ،بنگستون) اراشي مؤثر استهاي  گرایشكننده  عوام  دیگر تعیی 
هگاي  ان كگودكي بسگیاري اا اراش  هگا اا دور كرد كگه انسگان  گئورگ ایم  استدالل مي *

و سگرعت زن، در   رواه همگه كنند ولي بگا تحگوالت   را دروني ميزنها  و گیرند يفراماجتماعي را 
شدن فراگردي اسگت كگه   . اجتماعيشود هاي اجتماعي، فرد دچار مشك  ميكردن اراشدروني
هگا، درونگي   خگانواده، مدرسگه و رسگانه   هاي خود را اا طریق ها، هنجارها و نگرشها اراشانسان
كنند. اماني كه عضگویت در یگك یگا چنگد حلقگه اجتمگاعي جگاي خگود را بگه یگك جایگگاه            مي

اا شگده و  هاي گوناگون اجتماعي دهد، شخصگیت فگرد دگرگگون    اي اا حلقهاجتماعي در شاكه
گانگه بگه   تگي چنگد وابسگ  و كنگد انشعاب پیدا مگي  شدت بههاي گوناگون، طریق اشتراك در حلقه

بگودن و زاادي را   فگرد  منحصگربه احسگاس   و انجامگد زگاهي بیشتر مگي هاي اجتماعي به خودحلقه
 .(263 -265: 13۷3سااد )كوار، بیدار مي
كند و معتقد است هگر نسگلي داراي تجربیگات    كارل مانهایو بیشتر به تجربه نسلي تكیه مي *

 هگا همزمانو  شودها تمایز دائ  ميها و همزمانهمزیست . وي بی استمتفاوت اا نس  دا  خود 
 وداراي مح  مشترك در جریان اجتماعي و تگاریخي، سرنوشگت و علقگه مشگترك یگا واحگد       را 

 .(۷9: 1380)مانهایو،  نامدواحد نسلي ميرا  داند و زنها مي هویت واحد بر اساس تجربه مشترك
اي و متمگایز اا  همیشگه زغگااگر خودزگگاهي ریشگه    هگاي جدیگد   الاته اا نظگر مانهگایو نسگ    

هاي پیشی  نیستند بلكه گسست نسلي عمدتاً در پي دوراني اا تغییرات فرهنگي سری  ایجگاد  نس 
عامالن تغییر اجتماعي  عنوان بههاي نساتاً بزرگي اا افراد شود. در چنی  دوراني است كه دسته مي
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. (112كنند )همگان:  ته و تفسیرهاي جایگزی  را مطر  ميتند با تفسیرهاي سنتي به چالش برخاس
هگاي متفگاوتي هگو    وي معتقد است كه جوانان با وجود داشت  پهنگه دیگد یكسگان، داراي نگگرش    

تگوان متعلگق بگه یگك نسگ       مگي  رابا مسگائ  تگاریخي مشگترك     گرچه جوانانِ ،هستند. به نظر وي
هگاي  شگان بگه شگیوه    ر مگورد مصگالح مشگترك   هایي كه درون یك نس  ددانست، اما خرده گروه

: 13۷3زینگد )كگوار،   اي به شمار مگي كنند، واحدهاي نسلي جداگانهگوناگون و خاص عم  مي
569). 

هگاي مختلگف در    یگر بوردیگو مسگئله نسگ ، روابگط نسگلي و تضگاد و تقابگ  میگان نسگ           پي *
ده اسگت.  كگر و تحلیگ    یگیگري پرا  ...هاي اجتماعي نظیر دانشگاه، سیاست، ادبیات، هنر و  عرصه

هاي بی  نسلي را همانند سایر تعارضات اجتماعي، مسگتق  اا طاقگه و نظگام دشگربندي     وي چالش
داند و در چارچوب نابرابري و هاي مختلف نميهاي سلطه و نابرابري در عرصهیا نظام ،اجتماعي

اجتماعي، ادتصادي، فكري و فرهنگي  تضاد اجتماعي به تحلی  روابط و تعارضات نسلي در ابعاد
 .(106: 1385نژاد، پردااد )به نق  اا توك  و داضيمي

هگاي  درپي والگدی  و فرانگدان در رابطگه بگا وضگعیت     هاي پيتمایالت نس  ،در نظر بوردیو
هگاي مطلگوب، بگه    هاي نسلي در رسیدن بگه وضگعیت  متفاوت در ساخت توای  امكانات و شانخ

زمد، امرواه براي مي حساب بهالعاده زید. یعني زنچه اماني براي والدی  امتیااي خارقوجود مي
بودنگد،   سگاله  یستباي كه والدی  است؛ مثالً در دوره پاافتاده یشپفراندان با توجه به زمار، امري 

راي همگه  بگ  ماشگی  داشت   اآلنماشی  داشتند اما  زنها طاقه هوو  وسال س  هوافراد  هزارم یكفقط 
 دروادگ  هگاي بگی  نسگلي    یك امگر بسگیار طایعگي اسگت. بنگابرای ، امگرواه بسگیاري اا كشگمكش        

زنچگه بگراي والگدی  یگك      و هاي تمایالت بنا بگر سگنی  مختلگف اسگت    هایي میان نظامكشمكش
شد، براي فراندان امتیگااي اسگت كگه اا هنگگام تولگد اا زن      دستاورد بزرگ در اندگي تلقي مي

 .(98: 1388)بوردیو،  ندبرخوردار
 وي. دانگد  زوردن امان در جامعه مدرن مگي  حساب بهنوعي را ها گیدنز اختالف بی  نس  *
شگدن  ویژگي جوام  متجدد و نیز نوعي مرخص عنوان بهبر عنصر امان به فرار بودن جامعه  عالوه

تقابگ  بگی     تاگ   بگه منشأ دگرگوني فرهنگي را تضاد بی  سنت و مدرنیته و و  اا گذشته توجه دارد
تغییگر  »و  «گسترتأثیر جهان»، «پویایي»ویژگي مدرنیته  ،بیند. به عقیده ويخطرپذیري مي اختیار و

هایي كه معموالً سنت در شود كه افراد اا دید انتخاباست. مدرنیته سا  مي« دائمي رسوم سنتي
هگاي  فگرد در مقابگ  طیگف متنگوعي اا انتخگاب      ،دهد رها شوند. بدی  ترتیگ  درار ميها زن اختیار

 .(65: 1382گیرد )فاضلي، ممك  درار مي
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بررسي ددیق نظریه گیدنز درباره نس  حاكي اا زن است كه وي شكاف و تعارض بگی  نسگلي را   
توجگه   وجود باكند. وي طوف ميها معكند و بیشتر توجه خود را به تفاوت بی  نس رد مي كامالً

دانگد كگه بگه دناگال     طایعي مگي  يها را امرتفاوت میان نس  ودیدگاه نسلي نداشته  ،به مفهوم نس 
 د.شوميایان هاي ساختاري به وجود زمده در جامعه نمتغییرات و دگرگوني

 ارچوب نظري پژوهشچ

ها به موضگوعاتي خگاص و    شونده اشارات مصاحاه بر اساسبا توجه به رویكرد تركیاي پژوهش و 
زگاگورن؛ پدیگده    تأخر فرهنگي ویلیام»هاي:  داب  استناد )بخش كیفي پژوهش(، اا بافت به نظریه

تئگوري تغییگر در فراینگد    زنتگوني گیگدنز؛    شگدن  يجهگان تنهگاي رایگزم ؛     شوك زتي تگافلر؛ اناگوه  
بگر  پگژوهش  چگارچوب نظگري   رسگیدیو. بنگابرای     1«بریكوالژ هادایج و مك لوهان پذیري جامعه
بوردیو، تگافلر، رایگزم ، گیگدنز، میگد،      ، ایم ،اینگلهارت، بنگستون، زگاورن»هاي  نظریه اساس

 .است« مانهایو، مك لوهان و هادایج

 روش پژوهش

مانگاي  گیري نظگري و   روش نمونه )كیفي و كمي( است. در بخش كیفي تركیاي ،پژوهش روش
نفر اا دانشگجویان دختگر    15در ای  مرحله تعداد  ؛است «اشاا  نظري»ها  ا و مصاحاهه تعداد نمونه

دربگاره  اا زنگان  و  همختلف به شیوه گلوله برفي انتخگاب شگد  هاي  هساله دانشگاه در رشت 26تا  20
 هگا  تفگاوت مواجهه با در  زنان؛ استراتژي ینشانوالدبا  روابطشانعوام  تأثیرگذار بر  ،روابط نسلي
 ،شگد. بگه جهگت رعایگت بعگد اخالدگي پگژوهش        سگؤال شان  در خانواده ها تفاوتای  و پیامدهاي 
بگه دانشگجویان    حاصگله هگا و نحگوه اسگتفاده اا اطالعگات      داده وتحلی  یهتجز، ها مصاحاههدف اا 
محرمانه خواهگد   رساني و به زنها اطمینان داده شد كه اطالعات كامالً اطال  طور كام  بهمنتخ  

در سه مرحلگه )بگاا،    شده يگردزورهاي  هداداي،  براي تحلی  با استفاده اا روش نظریه امینه د.بو
در ای  مرحله بیشتر به رابطگه دختگران    زمده دست بهمفاهیو  محوري و انتخابي( كدگذاري شدند.

اجگراي بخگش كمگي    مقگدمات   هاي نسلي اشگاره دارد. بگدی  ترتیگ     دانشجو با خانواده و چالش
 :استذی   سؤاالتپاسخگویي به در ای  بخش هدف د. شاهو فرپژوهش 
 ؟توان گفت كه روابط نسلي متأثر اا عوام  اجتماعي فرهنگي است . زیا مي1
 اي وجود دارد؟ . زیا بی  پایگاه اجتماعي والدی  و روابط نسلي رابطه2

                                                                                                                                               
 مشرو  در اص  رساله موجود است. طور بهمستندات  .1
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 اي وجود دارد؟ . زیا بی  ساك اندگي و روابط نسلي رابطه3
 اي وجود دارد؟ دانشجویان دختر با گروه همساالن و روابط نسلي رابطه . زیا بی  معاشرت4
 اي وجود دارد؟ . زیا بی  مح  اندگي و روابط نسلي رابطه5
 اي وجود دارد؟ و روابط نسلي رابطه يجمع ارتااك. زیا بی  وسای  6
 گذارد؟ مي . زیا میزان دسترسي و امان استفاده اا كامپیوتر و موبای  بر روابط نسلي تأثیر۷
توان ترتیاي اندیشید تا با استفاده اا فنگاوري روا و تكنولگوژي در جهگت تقویگت      زیا مي .8

 ها گام برداشت؟ ارتااك نس 
. پایگاه اجتماعي والدی  1)هاي:  بنابرای  تأثیر متغیرهاي مستق : عوام  اجتماعي با شاخص

. محگ  انگدگي: در   3مگدرن؛  ساك اندگي شام : سگنتي و   .2شام : درزمد، تحصیالت، شغ ؛ 
االن براي س. معاشرت با گروه همساالن شام : مرج  درار دادن هم4سطو  باال، متوسط و پایی ؛ 

. ارتااك و تعام  درون خانواده: در سه 5ها، سپري كردن بیشتری  امان با همساالن؛  گیري تصمیو
شگام :   يجمعگ  ارتاگاك  . وسگای  1)هگاي:   سطح ایاد، متوسط و كو( و عوام  فرهنگي با شگاخص 

( بر متغیر وابسته روابط نسلي ICT. دانش و زشنایي خانواده با 2تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ...؛ 
دانشي شام : تفگاوت در برخگورداري اا اطالعگات     تفاوت .1: )يها شاخص)تفاوت/ شكاف( با 
ات دینگي، تفگاوت   . تفاوت گرایشي شام : تفاوت اراشي، تفگاوت در اعتقگاد  2علمي و عمومي؛ 

. تفاوت رفتاري شام : تفاوت در ادبیات و گفتمان، تفاوت در پوشش و تفگاوت در  3در باورها؛ 
 شود. زداب معاشرت اجتماعي( بررسي مي

دولتي شهر تهگران )بگا تأكیگد    هاي  هساله دانشگا 20-26دختران دانشجوي  نیزجامعه زماري 
گیگري   . روش نمونگه اسگت نفر  11406 كه تعداد زنهابر دانشگاه الزهرا و عالمه طااطاایي( هستند 

 ،زمد زمده دست بهنفر  3۷2تعداد  كه استاحتمالي و تعیی  حجو نمونه اا طریق فرمول كوكران 
بگر   سگؤاالت زوري شگد.   اطالعات جم  پرسشنامه یلهوس بهنفر  382اا میان اما براي اطمینان بیشتر 

اي بگا طیگف    گیگري فاصگله   یرهگا در سگطو  انگدااه   هاي نظري مدل تحقیق، تعریف متغ پایه اساس
اي طراحي شگد. جهگت بررسگي پایگایي اا ضگری  زلفگاي كروناگا          گزینه 5 صورت بهلیكرت و 

زمد كه نشان اا اعتاگار كگافي پرسشگنامه دارد.     دست به 958/0پرسشنامه  كروناا  αاستفاده شد؛ 
زمگگاري و نمگگودار سگگتوني بگگا زمگگار توصگگیفي )جگگداول هگگاي  هو شگگیو SPSS افگگزار نگگرمسگگپخ بگگا 
 تحصگیالت،  تأه ، وضعیت تولد، سال... و تراكمي درصد فراواني، درصد فراواني، هاي شاخص
 )تعیگی  نرمالیتگه متغیرهگا بگا     يزمار اسگتنااط ...( و  و درزمد مادر، و پدر شغلي تحصیلي و وضعیت
 هماستگي با زامونها  اسمیرنوف، تعیی  رابطه و هماستگي و بررسي فرضیه كلموگروف زامون



 هشتم و شماره بيست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     268

 روابگط  بگر  متغیرهگا  غیرمسگتقیو  و پیرسون؛ بررسي مدل تحقیق و تعیی  ضرای  تگأثیرات مسگتقیو  
 وتحلیگ   یگه تجز شده يزور جم مسیر( اطالعات  تحلی  و چندمتغیره رگرسیون با استفاده اا نسلي
 شدند.

 پژوهشهاي  هيافت

و در دالگ  مقگوالت دگرار گرفتنگد و     بنگدي  شده دسگته مفاهیو استخراج ،در بخش كیفي پژوهش
 دارند:اي درار  پارادایمي در شش دسته ایر حول مقوله هسته الگويها براي ارائه در  مقوله

تفگاوت ادراكگي نسگلي    »، «تفاوت نگرشي»، «تفاوت دانشي»مقوله  پنجدرك اا موضو : . 1
 ؛«تفاوت رفتاري»و  «تفاوت گرایشي»، «ها اا سطح رابطه

 -شگرایط اجتمگاعي  »و  «تأثیر عام  رده سگني و ادتضگائات زن  »مقوله  دوشرایط بسترساا: . 2
 ؛«بر روابط نسلي مؤثرفرهنگي 
 ؛«فضاهاي ارتااطي و تأثیرات فردي و فرافردي زن»مقوله یك گر:  شرایط مداخله. 3
 ؛«زگاهي دوسویه»و  «فرهنگي تأخر»مقوله  دوشرایط علي: . 4
شگان، سگماجت، دهگر و زشگتي، گفتگگوي       مقاومت بگر سگر خواسگته   »مقوله  دوراهاردها: . 5

 ؛«منطقي، همفكر شدن
 .«شناسي احساس پخ اا كنش استراتژیك نو »مقوله  یكپیامدها: . 6

و  طلاگي  گرایانگه، اسگتقالل   زرمگان  نگگاه »، مقولگه مركگزي   زمگده  دسگت  بگه هگاي   هاا میان مقول
 زن بگر اسگاس  هگاي عمگده تحقیگق اسگت و      مقولگه حاصگ  ادغگام و تركیگ     « گیري فردي تصمیو
. نگگرش  رنگد تفگاوت دا  ینشانوالدبا  ، گرایش و رفتارنگرشدر دانش،  ها شونده مصاحاهاكثریت 

با دیدگاه والدی  متفگاوت  گرایانه و معیار مناف  فردي در هنگام كنش اا سوي دختران جوان  نف 
هگاي بگا جگنخ مخگالف،      دوسگتي  ،ورسگوم  زداب هگاي  كه اغل  اا سوي والگدی  در بحگث   است

 ،. بحگث مهگو دیگگر   شگود  تلقگي مگي   گگذاري بگه دیگگران نگوعي هنجارشگكني      تفریحات، احتگرام 
گرایي اخالدي و نساي اندیشي اا سوي دختران جوان متناس  بگا مگودعیتي كگه در زن دگرار      نساي
تي چندگانگه  اخالدي فاصله گرفته و به هگوی  وچراي چون يبكه به ای  وسیله اا اصول است  دارند

عنگوان   بگا هایي اا هویت تركیاي كه در زثگار اسگتراس و هاگدایج     نشانه ،به عاارتي اند. دست یافته
عناصر سنتي و مدرن فرهنگي و ساك اندگي در میگان    بریكوالژ زورده شده در انتخاب عامدانه

فاصگله   بگاوجود بعضي اا دختران جوان  . مثالًاستزشكار  شونده مصاحاهجوان دختران بعضي اا 
پایاندي به اصول دیني و بعضگي مناسگك داشگتند.     ،اا هنجارهاي رسمي مربوك به پوشش داشت 
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 بگر اسگاس  دهگي هویگت    شگك   بگه هاي سگنتي و گگرایش    سست شدن چارچوببا رسد  به نظر مي
 .یومواجهدر جامعه هاي فردي با یك پلورالیسو دیني، فرهنگي و اخالدي  چارچوب

ي اساسي ها چالشاملیت دختران جوان در برساخت اندگي یكي اا اهمیت فرد و ددرت ع
 گیگري  طلاي و تصمیو استقالل»هاي  همركزي با واژ  كه در مقوله استدر رابطه با والدی  و جامعه 

زورده شگده اسگت. عگواملي ماننگد سگ  و ادتضگائات زن و شگرایط اجتمگاعي، فرهنگگي و          « فردي
هاي روابگط نسگلي اهمیگت بسگیار دارد. ذائقگه دختگران جگوان،         سیاسي در روند بسترسااي چالش

 اسگت. هگاي دالگي و بعگدي متفگاوت      و ترجیحاتي كه در ای  دوره سني دارند، بگا دوره  ها یشگرا
گرایي امور نو كگه بگه پیشگرو بگودن و      اا دوانی  خانواده و تمای  به تجربه صد درصدعدم تابعیت 

مغگایر   ،كاري اا زنان انتظار دارند والدی ، ماني بر محافظهپذیري زنان اشاره دارد با زنچه  ریسك
. فضاهاي ارتااطي مانند خانواده، مح  كار و مح  اندگي كه دختر جوان در زن حضور و است
هگاي دختگران جگوان بگا      عوام  دخیگ  در چگالش   عنوان بهتواند  ي مداوم دارد، مي ي ایسته تجربه
 باشد. ینشانوالد

سگرعت ورود زن بگه كشگور مگا )هگو نگو  اسگتفاده و هگو سگرعت          فرهن  و تكنولگوژي و  
شگود. بگه دلیگ      هاي تفاوت نسگلي محسگوب مگي    پیشرفت تكنولوژي( یكي اا شرایط علي چالش

ورود زنها بگه كشگور    ،اند ساخته شده مادأهاي وارداتي بر اساس فرهن  كشور  اینكه تكنولوژي
گري  صورت تأخر در ای  امینه، نو  انتخاب ما نیاا به ایجاد فرهن  معنوي متناس  دارد كه در

دختگران جگوان    كگه  طگوري  به ؛دهد الشعا  درار مي استفاده اا زنها را تحت  دختران جوان در امینه
 زیند. منفع ، بدون زگاهي و زمواش اا ای  ابزارها درمي يا كننده استفادهمخاط  و  صورت به

دولاه خاصیت كاهنگدگي و افزاینگدگي   زگاهي عام  مهو دیگري است كه مانند شمشیري 
ها، دختران جوان معتقدند اگر زگاهي اا  نتایج مصاحاه بر اساسهاي روابط نسلي را دارد.  چالش

اا و اگگر اا طریگق مشگاوره     چگالش  ،طریق اطال  اا سگاك انگدگي جوامگ  و افگراد دیگگر باشگد      
 ها مفید است. در مدیریت و كاهش چالش ،زید دست به

هگایي مواجگه    دختران جوان در انتخاب نو  كگنش بگا دوراهگي    ،یي اا اندگيها در مودعیت
میزان پایاندي اخالدي و مذهاي راهاردهایي را  و پذیري شوند و متناس  با شرایط، نو  جامعه مي
شگود،   هویت مودعیتي دارد. اماني كه فرد دچار تضاد مودعیتي مگي  ينوع بهگزینند كه اشاره  برمي

متناسگ    يگیرد در هر مودعیت كند و باالجاار تصمیو مي یفي و دوگانگي مياحساس نوعي بالتكل
با انتظارات افراد موجود در زن فضا رفتار كند. ولي در بعضي موارد، دختران جگوان معتقدنگد بگا    

و رفتار مصگلحتي بگا دیگگران و همرنگگي اجتمگاعي )همگراه بگا اجاگار( را           ای  شرایط تطایق یافته
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در هگر دو صگورت ایگ  نگو       هرحگال  بهگزینند كه نارضایتي كمتري دارند.  رميراهارد ب عنوان به
 بگه شگمار  گگري زاادانگه فگرد     استراتژي نشان اا نوعي سااگاري كاذب در مقابگ  موانگ  انتخگاب   

 زید. مي
روایت فردگرایانه دختران جوان اا اندگي خانوادگي استراتژي دیگري است كه گگرایش  

رغو ایسگت  در   بهدهد. بعضي اا دختران جوان اذعان داشتند  ان ميبه انتخاب شخصي زنان را نش
اي )به لحاظ ذهني، فكري و عیني( دارنگد و خگانواده اا    كنار خانواده یك اندگي فرعي و شاخه

 اطال  است. بي یشانرفتارهابسیاري اا عقاید و 
اسگتراتژي   كگنش،  گاهي دختران جوان در مقاب  عناصر مخگالف و موانگ  انتخگاب زاادانگه    

توانگد   گزینند كه عدم وجود گفتمگان مشگترك درون خگانواده و جامعگه مگي      كاري را برمي پنهان
اسگت   یشگان ها خگانواده هاي دختران جوان در مقاب   دلیلش باشد. دهر و زشتي یكي دیگر اا حربه

ر كگه د  هگا  شگونده  مصگاحاه یك استراتژي بدان اشگاره كردنگد. الاتگه بعضگي اا      عنوان بهكه برخي 
اا استراتژي گفتگوي منطقي بهگره جسگته و بنگا     ،كراسي حاكو استووضعیت دم یشانها خانواده

 دارند. یشانها خانوادهبه گفته خودشان مشك  كمتري با 
به دو نو  احساس فردي در رابطه بگا كگنش    ،ي ذكر شدهها استراتژيدرخصوص پیامدهاي 

دختر جوان پخ اا عاگور اا موانگ     كه يرطو به، استرسیدیو كه یكي اا زنها احساس نارضایتي 
كنگد و اغلگ  علگت ایگ  نارضگایتي را       زاادانه اا پیامگد كگنش احسگاس رضگایت نمگي      يكنشگر

 هگاي  ینگه ام پگخ داند و شاید ای  به علگت وجگود    گیر زن مي وپا دستمعطوف به جامعه و دوانی  
افرادي كگه   ،يطوركل به دروني شده است.او پذیري براي  كه اا طریق جامعهباشد هنجاري ذهني 

كردنگد. درنهایگت    تخطي كمتري اا انتظارات خانواده و جامعه داشتند، كمتر احساس چالش مگي 
هاي روابط نسگلي میگان دختگران جگوان بگه سگه دسگته چگالش          چالش يها نتایج مصاحاه بر اساس

 جامعگه )ماننگد  دختران جوان با خودشان )بیشتر ذهني(، با خانواده )گاه ذهنگي و گگاه عینگي( و بگا     
 یافتیو: یردستانظریه  پذیرش حجاب اا سوي برخي دختران جوان در جامعه( رسیدیو و به 

 كگاري  است، استراتژي پنهانتر  كمرن  شده یفتعراي  هایي كه چارچوب رابطه در خانواده»
و روابط نسلي اا تفاوت بگه سگمت شگكاف    شود  ميي روابط نسلي بیشتر مالحظه ها چالش و

 «.كند مي نسلي می 

در  ها در بخش كیفي پژوهش حاكي اا وجود تفگاوت دانشگي، نگرشگي و رفتگاري     بنابرای ، یافته
 .است درزمده نمایش به ذی  پارادایمي مدل كه در است یشانها خانوادهمیان دختران جوان با 
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 . مدل پارادایمي بخش كيفي پژوهش1شكل 

 
اجتمگاعي   عوامگ   متغیگر  برحسگ   نمونگه  تفكیگك  ،اطالعگات جگداول   بر اساسدر بخش كمي، 

خگانواده مالحظگه    درون تعامگ   و و ارتااك همساالن گروه با معاشرت ،مشتم  بر: ساك اندگي
در درصگد(   9/80نفگر و   309)تعگداد   سگاك انگدگي   نگو  اا نظر  نمونهاكثریت جمعیت شد كه 

در سگطح   درصد( 4/۷5نفر و  288همساالن )تعداد  گروه با معاشرتاا نظر متغیر  ؛سطح متوسط
در سگطح   درصگد(  8/6۷ نفگر و  259خانواده )تعگداد   درون تعام  و و اا نظر متغیر ارتااك متوسط
 .هستند ایاد

عوام  فرهنگي مشگتم  بگر: میگزان     متغیر برحس  نمونه ل تفكیكاطالعات جداو بر اساس
مالحظگه شگد    در جامعه نمونه ICT با خانواده زشنایي و دانش و يجمع ارتااك دسترسي به وسای 

 وسگای   به دسترسي میزاناا نظر متغیر  درصد( 8/۷3نفر و  282)تعداد  اكثریت جمعیت نمونه كه
نفگر بگا    266)تعداد  ICT با خانواده زشنایي و دانشاا نظر متغیر  ودر سطح متوسط  يجمع ارتااك

 .هستند كودر سطح درصد(  6/69

متغیگر روابگط نسگلي مشگتم  بگر: تفگاوت        برحس  نمونه اطالعات جداول تفكیك بر اساس
در هر سه متغیر در سگطح متوسگط    مالحظه شد اكثریت جمعیت نمونهدانشي، گرایشي و رفتاري 

نفر  3۷0دانشي )تعداد  تفاوتاا نظر متغیر  .درصد( 6/84نفر با  323)تعداد اي كه  گونه هستند؛ به
اا نظگر متغیگر    درصگد(  58.4نفگر بگا    223)تعگداد   و گرایشگي   تفاوت متغیر اا نظر درصد( 9/96با 

 تفاوت رفتاري.
بی  ها و تعیی  رابطه  فرضیهبررسي در سنجش نرمالیته متغیرها همگي نرمال تعیی  شدند. در 

داري زامگون كمتگر اا    سگطح معنگي   كه يدرصورتاا زامون هماستگي پیرسون با استفاده  متغیرها
 تأییگد داري دو متغیگر   رابطگه معنگي   درصگد  95فرض صفر را رد كگرده و بگا اطمینگان     ،باشد 05/0
 .شود مي

 هويت موقعيتي
 

روايت فردگرايانه از 
 خانوادگيزندگي 

 

 فرهنگي تيخر

 آگاهي دوسويه

 آگاهي دوسويه
 

پديده تفاوت نسلي با مووله مركزي: *
و  طلبيگرايانه، استواللآرمان نگاه»

 «گيري فرديتصميم

 فردي و فرافردي آن يراتتيرفضاهاي ارتباطي و 

نوع شناسي 
احساس پس از 

كنش 
 استراتژيك

 لاما رده سني و اقتضائات مربوط به آن يرتير هويت موقعيتي
 

 فرهنگي مؤرر بر روابط نسلي -شرايط اجتمالي
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 : بی  عوام  اجتماعي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.1فرض كلي 
 و اجتمگاعي  عوامگ   متغیگر  دو بگی   هماستگي مقدار كه داد نشان پیرسون هماستگي زامون نتایج

 ؛اسگت  05/0 اا كمتگر  و 000/0 بگا  برابگر  هماسگتگي  زامگون  داري معنگي  و اسگت  ۷19/0 نسگلي  روابط
 فگرض  نتیجگه  در دارد، وجگود  معنادار مثات رابطه نسلي روابط و اجتماعي عوام  متغیر دو بی  بنابرای 
 .[r=0.719, p= 0.000] شود مي تأیید پژوهش نخست فرضیه و رد( متغیر دو استقالل فرض) صفر

 معناداري رابطه بين عوامل اجتماعي و روابط نسلي .1جدول 

 نسلي روابط اجتمالي لواما  

 اجتمالي لواما
 **719. 1 همبستگي پيرسون
 000.  سطح معناداري

 382 382 تعداد

 نسلي روابط
 1 **719. پيرسونهمبستگي 

  000. سطح معناداري
 382 382 تعداد

 ( نیز نتایج ذی  حاص  شد:1)ایرمجموعه فرض  يجزئهاي   در بررسي فرضیه
 اجتماعي والدی  و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد. بی  پایگاه -

 متغیگر  دو بگی   هماستگي نشان داده شد كه مقدار ،بر اساس نتایج زامون هماستگي پیرسون
 243/0 بگا  برابر هماستگي زامون داري معني و است -/60 نسلي روابط و والدی  اجتماعي پایگاه

 معنگادار  رابطه نسلي روابط و والدی  اجتماعي پایگاه متغیر دو بی  ؛ بنابرای است 05/0 اا بیشتر و
 =r=-.060, p]شگود   پذیرفتگه مگي   ندارد، درنتیجگه فگرض صگفر )فگرض اسگتقالل دو متغیگر(       وجود

0.243]. 
 اندگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد. بی  ساك -

 اندگي و ساك متغیر دو بی  هماستگي نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار
 اسگت.  05/0 اا كمتگر  و 000/0 بگا  برابر هماستگي زامون داري معني و است 605/0 نسلي روابط
 یجگه درنتدارد،  وجگود  مثاگت معنگادار   رابطگه  نسگلي  روابگط  اندگي و ساك متغیر دو بی  بنابرای 

 .[r=0. 605, p= 0.000]شود  فرض صفر )فرض استقالل دو متغیر( رد مي

 همساالن و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد. گروه با بی  معاشرت -

 بگا  معاشگرت  متغیگر  دو بگی   هماسگتگي  نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كگه مقگدار  
 كمتر و 000/0 با برابر هماستگي زامون اريد معني و است 293/0نسلي  و روابط همساالن گروه
مثاگت   رابطگه  نسگلي  روابگط  و همسگاالن  گگروه  بگا  معاشگرت  متغیگر  دو بی  ؛ بنابرای است 05/0 اا
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 شگگگود دارد، در نتیجگگگه فگگگرض صگگگفر )فگگگرض اسگگگتقالل دو متغیگگگر( رد مگگگي   وجگگگود معنگگگادار
[r=0. 293, p= 0.000]. 

 اندگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد. بی  مح  -

و  انگدگي  مح  متغیر دو بی  هماستگي نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار
 اسگت.  05/0 اا كمتگر  و 000/0 برابر بگا  هماستگي زامون داري معني و است 220/0 نسلي روابط
دارد، در نتیجه فرض صگفر   وجود معنادار رابطه نسلي روابط و اندگي مح  متغیر دو بی  بنابرای 

 .[r=0. 220, p= 0.000]شود  )فرض استقالل دو متغیر( رد مي
)تفاوت/ شكاف نسلي( رابطه معناداري  1خانواده و روابط نسلي درون تعام  و بی  ارتااك -

 وجود دارد.
 تعامگ   و ارتاگاك  متغیر دو بی  هماستگي كه مقدارهماستگي پیرسون نشان داد نتایج زامون 

 كمتگر  و 000/0 با برابر هماستگي زامون داري معني و است 685/0 نسلي و روابط خانواده درون
مثاگت   رابطگه  نسگلي  روابگط  و خگانواده  درون تعام  و ارتااك متغیر دو بی  بنابرای  است. 05/0 اا

 =r=0. 685, p]شگود   استقالل دو متغیگر( رد مگي   دارد، در نتیجه فرض صفر )فرض وجود معنادار

0.000]. 
 : بی  عوام  فرهنگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.2فرض كلي 

فرهنگگي و   عوامگ   متغیر دو بی  هماستگي نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار
 اسگت.  05/0 اا كمتگر  و 000/0 بگا  برابگر  هماسگتگي  زامگون  داري معنگي  و است 283/0 نسلي روابط
فگرض   یجگه درنتدارد،  وجود معنادار رابطه مثات نسلي روابط و فرهنگي عوام  متغیر دو بی  بنابرای 

 .[r=0. 283, p= 0.000]شود  صفر )فرض استقالل دو متغیر( رد مي
 معناداري رابطه بين عوامل فرهنگي و روابط نسلي .2جدول 

 نسلي روابط فرهنگي لواما  

 فرهنگي لواما
 **283. 1 همبستگي پيرسون

 000.  سطح معناداري

 382 382 تعداد

 نسلي روابط
 1 **283. همبستگي پيرسون

  000. سطح معناداري

 382 382 تعداد

                                                                                                                                               
هایي است كه هر نسگ    هایي متفاوت اا یكدیگر و خواسته باید توجه داشت كه در روابط نسلي صحات اا ارتااك بی  نس . 1

هگاي والگدی  خگود متفگاوت و ممكگ        ي خاص هر نس  است كه با خواسگته ها زل یدهااا دنیاي خارج دارد. صحات اا تفاوت 
هگا همسگو    كه خواسته يهنگامزل والدی  بروا نماید.  ها و ایده زل والدی  یا متضاد با خواسته ها و ایده با خواسته جهت هواست 

 ها شاهد تفاوت، شكاف یا گسست نسلي خواهیو بود. باشند، شاهد پیوند نسلي و در صورت تضاد خواسته
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 دوم نیز نتایج ذی  حاص  شد: يجزئهاي   در بررسي فرضیه
 معناداري وجود دارد. و روابط نسلي رابطه يجمع ارتااك بی  میزان دسترسي به وسای  -

 دسترسگي  میگزان  متغیر دو بی  هماستگي نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار
 000/0 با برابر هماستگي زامون داري معني و است 245/0 نسلي و روابط يجمع ارتااك وسای  به
 روابگط  و يجمعگ  ارتاگاك  وسگای   بگه  دسترسگي  میگزان  متغیر دو بی  بنابرای  است. 05/0 اا كمتر و

شگود   دارد، در نتیجه فرض صفر )فرض استقالل دو متغیر( رد مي وجود مثات معنادار رابطه نسلي
[r=0. 245, p= 0.000]. 

 و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد. ICT با خانواده زشنایي و بی  دانش -

 زشگنایي  و دانگش  متغیگر  دو بگی   هماستگي نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار
 اا كمتر و 016/0 با برابر هماستگي زامون داري معني و است 123/0 نسلي و روابط ICT با خانواده

 مثاگت معنگادار   رابطگه  نسلي روابط و ict با خانواده زشنایي و دانش متغیر دو بی  بنابرای  است. 05/0
 .[r=0. 123, p= 0.016]شود  فرض صفر )فرض استقالل دو متغیر( رد مي یجهدرنتدارد،  وجود

و براي تایی  متغیر روابط نسگلي   دشتحقیق اا رگرسیون چندمتغیره استفاده  مدل در بررسي
معاشرت با گگروه همسگاالن، ارتاگاك و تعامگ  درون خگانواده،       ساك اندگي،»متغیرهاي مستق  
 «ICTدانش و زشنایي خگانواده بگا    و يجمع ارتااكوسای   اندگي،مح   الدی ،وپایگاه اجتماعي 
 وارد معادله شدند.

زمد كه نشگان   به دست (=0.۷48Rزامون تحلی  رگرسیون ضری  هماستگي چندگانه )در 
R2وجگود دارد. ضگری  تعیگی  برابگر بگا )      درصد هماسگتگي  ۷4بی  متغیرها  دهد مي = و  (0.559

R2با )یافته برابر  ضری  تعیی  تعدی  = دهگد در   زمد كگه نشگان مگي    به دست( یافته ی تعد 0.551
اا واریانخ تغییرات مربوك بگه   درصد 55اند  ای  تحقیق متغیرهاي واردشده به معادله تنها توانسته

دهد. با توجه بگه   را نشان مي 25۷/0معادله رگرسیوني خطاي برزورد  متغیر وابسته را تایی  نمایند.
تگوان   است( نیز مگي  6۷.۷5۷برابر  F)مقدار زماره  Fشده اا زامون  حاص داري رابطه  سطح معني

دار اسگت   د كه حضور حداد  یكگي اا متغیرهگاي مربوطگه در معادلگه معنگي     كردضاوت  گونه ای 
 .(000/0داري  )سطح معني

 تحليل رگرسيون براي تبيين متغير وابسته )روابط نسلي( .3جدول 

Model 
ضريب  

 همبستگي 
 ضريب تعيين 

 ضريب تعيين
 شده تعديا

خطاي استاندارد 
 برآورد

 سطح معناداري   Fآماره مودار  

  .748  .559  .551  .257  67.757  0.000  
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 كننده روابط نسلي ضرایب تأثير مدل تبيين .4جدول 

 مترير B ضريب بتا استاندارد t سطح معناداري

 رابت 957.  8.125 000.

 زندگي سبك 141. 197. 3.801 000.

 همساالن گروه با معاشرت 076. 176. 4.940 000.

 خانواده درون تعاما و ارتباط 310. 506. 10.133 000.

 اجتمالي والدين پايگاه 008. 022. 559. 577.

 زندگي محا 024. 033. 897. 370.

 جمعي ارتباط وسايا 091. 166. 4.652 000.

 Ict با خانواده آشنايي و دانش 030.- 043.- 1.099- 272.

متغیر وارد شگده بگه معادلگه     ۷اا میان دهد كه  كننده روابط نسلي نشان مي ضرای  تأثیر مدل تایی 
ساك اندگي، معاشرت با گروه همساالن، ارتاگاك و تعامگ  درون خگانواده،    » :متغیر 4رگرسیون 

 اجتمگاعي  و متغیرهگاي پایگگاه   در معادله یافتند داري معنيرابطه  يجمع ارتااكدسترسي به وسای  
بگا  ندارنگد.   معادلگه  در داري معنگي  رابطگه  ICT بگا  خانواده زشنایي و دانش ،اندگي مح  ،والدی 

بینیو كه ارتااك و تعام  درون خانواده داراي باالتری  میزان بتاي استاندارد  بررسي میزان بتاها مي
سگایر  نسگات بگه   و  (اسگت دار  معني 05/0كه در سطح  000/0 داري معنيسطح  )با( است 506/0)

 اندگي ساكمتغیر  ،پخ اا زن .استمتغیرهاي مستق  داراي بیشتری  تأثیر بر روي متغیر وابسته 
 05/0كگه در سگطح    000/0 داري معنيسطح  با (19۷/0)ست بیشتری  تأثیر را بر متغیر وابسته دارا

تری  تگأثیر را بگر متغیگر وابسگته دارا     بیشگ همساالن  گروه با معاشرتمتغیر  اازن پخاست.  دار يمعن
دار اسگت. پگخ اا زن متغیگر     معنگي  05/0كه در سگطح   000/0 داري معنيسطح  با( 1۷6/0)است 

سگطح   بگا ( 166/0)اسگت  بیشتری  تأثیر را بگر متغیگر وابسگته دارا     يجمع ارتااك وسای  به دسترسي
 دار است. معني 05/0كه در سطح  000/0 داري معني

سگاك   متغیرهگاي مسگتق    براي تایی  متغیگر ارتاگاك و تعامگ  درون خگانواده     ،در مرحله بعد
 درار گرفتندمورد بررسي  يجمع ارتااكوسای  و دسترسي به  معاشرت با گروه همساالن اندگي،
بیگانگر  زمد كه  به دست (=0.۷12Rزامون تحلی  رگرسیون ضری  هماستگي چندگانه )كه در 

R2) . ضگری  تعیگی  برابگر بگا    ستادرصد هماستگي بی  متغیرها  ۷1 = ضگری  تعیگی    و  (0.507
R2 یافته برابر با ) تعدی  = دهگد متغیرهگاي وارد    زمگد كگه نشگان مگي     به دستیافته(  تعدی  0.503

اا واریگانخ تغییگرات مربگوك بگه متغیگر وابسگته را تایگی          درصگد  50اند  شده به معادله تنها توانسته
 داري معنگي  دهد. با توجگه بگه سگطح    را نشان مي 441/0خطاي برزورد  ،معادله رگرسیوني نمایند.

 گونگه  ایگ  تگوان   ( نیگز مگي  اسگت  129.421برابگر   F)مقگدار زمگاره    Fشده اا زامگون   رابطه حاص 
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دار اسگت. )سگطح    دضاوت نمود كه حضور حداد  یكگي اا متغیرهگاي مربوطگه در معادلگه معنگي     
 (000/0 داري معني

 3اا میگان   خگانواده نیگز نشگان داد كگه     درون تعامگ   و كننده ارتاگاك  تایی ضرای  تأثیر مدل 
بیشگتری   انگدگي   سگاك متغیگر   و انگد  هشدمتغیر معنادار  3 هر متغیر وارد شده به معادله رگرسیون

دار  معنگي  05/0كه در سگطح   000/0 داري معنيسطح  با( ۷10/0) ستتأثیر را بر متغیر وابسته دارا
 است.

متغیرهاي مسگتق  معاشگرت   در تحلی  رگرسیون چندمتغیره براي تایی  متغیر ساك اندگي 
زامون تحلی   درار گرفتند. درمورد بررسي  يجمع ارتااكو دسترسي به وسای   با گروه همساالن

درصگد   22بیانگر زن اسگت كگه بگی  متغیرهگا      (=0.220Rرگرسیون ضری  هماستگي چندگانه )
R2ضری  تعیی  برابر با )هماستگي وجود دارد.  = برابگر بگا    یافتگه  ی تعگد تعیی   ی و ضر( 0.048

(R2 = متغیرهگاي وارد شگده بگه معادلگه تنهگا       دهگد  نشان مگي  زمد كه به دست( یافته ی تعد 0.043
 اا واریانخ تغییرات متغیر وابسته را تایی  نمایند. درصد 4اند  توانسته

رابطه  داري معنيدهد. با توجه به سطح  مي را نشان 526/0معادله رگرسیوني خطاي برزورد 
كگرد  دضگاوت   گونگه  ایگ  توان  است( نیز مي 9.62۷برابر  F)مقدار زماره  Fحاص  شده اا زامون 

 .(000/0 داري معنيدار است )سطح  كه حضور حداد  یكي اا متغیرهاي مربوطه در معادله معني
 متغیگر  انگد و  هشدمتغیر معنادار  دوهر  ،اندگي كننده ساك بر اساس ضرای  تأثیر مدل تایی 

 بگا ( 1۷3/0)سگت  دارا سگاك انگدگي  بیشتری  تأثیر را بگر متغیگر    يجمع ارتااك وسای  به دسترسي
 دار است. معني 05/0كه در سطح  001/0 داري معنيسطح 

 متغیگر  يجمعگ  ارتاگاك  وسگای   بگه  براي تایی  متغیر دسترسي ،متغیره در تحلی  رگرسیون تك
ضگری  هماسگتگي    ،زامگون ای   درار گرفت. درمستق  معاشرت با گروه همساالن مورد بررسي 

درصد هماستگي وجگود دارد. ضگری  تعیگی      11بی  متغیرها  دهد نشان مي (=113/0Rچندگانه )
R2برابر با ) = R2یافته برابر بگا )  ضری  تعیی  تعدی  و( 0.013 =  بگه دسگت  ( یافتگه  ی تعگد  0.010
اا واریگانخ تغییگرات    درصد 1اند  متغیرهاي واردشده به معادله تنها توانسته دهد ينشان م زمد كه

 مربوك به متغیر وابسته را تایی  نمایند.
 داري معنگي دهگد. بگا توجگه بگه سگطح       را نشان مگي  696/0خطاي برزورد  ،معادله رگرسیوني

دضگاوت   گونگه  ای توان  است( نیز مي 893/4برابر  F)مقدار زماره  Fرابطه حاص  شده اا زامون 
 داري معنگي دار اسگت )سگطح    كه حضور حداد  یكي اا متغیرهاي مربوطگه در معادلگه معنگي    كرد
000/0). 
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 مستق  بگر وابسگته در دالگ  جگدول     یرهايو متغ غیرمستقیو ،یومستق یرتأثانوا   بدی  ترتی 
 ذی  حاص  شد.

 ضرایب تحليل مسير .5جدول 

  
 تيرير
 مستويم

 تيرير كا تيرير غيرمستويم

 54/0  0.۳5)ارتباط و تعاما درون خانواده(  واسطه به 197/0 سبك زندگي

 176/0 معاشرت با گروه همساالن
 206/0  0.0۳ ()ارتباط و تعاما درون خانواده واسطه به

 196/0 0.02 ()سبك زندگي واسطه به
 506/0 - 506/0 ارتباط و تعاما درون خانواده

 166/0 جمعي ارتباطوسايا 
 126/0  -0.04)ارتباط و تعاما درون خانواده(  واسطه به

 196/0  0.0۳)سبك زندگي(  واسطه به
 176/0 0.01)معاشرت با گروه همساالن(  واسطه به

 یرتگأث  واسگطه  بگه سگاك انگدگي    زمگده  دسگت  بگه ضرای   بر اساس شود كه مشاهده مي گونه همان
 اازن پگخ و  54/0خانواده( بگا ضگری  كگ      درون تعام  و ارتااك واسطه بهو غیرمستقیو ) یومستق
 بیشتری  تأثیر را بر متغیر روابط نسلي دارد. 506/0خانواده با ضری  ك   درون تعام  و ارتااك

 گيري نتيجه

مفگاهیو   ،در بخگش كیفگي پگژوهش   كنگد،   مگي با توجه به رویكرد تركیاي كه ای  پژوهش دناگال  
درك اا  :هگا در شگش دسگته    دال  مقگوالت دگرار گرفتنگد و مقولگه    بندي و در شده دستهاستخراج
، «هگا  رابطگه تفاوت ادراكي نسگلي اا سگطح   »، «تفاوت نگرشي»، «تفاوت دانشي»مقوله  5موضو : 

تأثیر عام  رده سني و ادتضائات »مقوله  2شرایط بسترساا: ؛ «تفاوت رفتاري» و «تفاوت گرایشي»
فضگاهاي  »مقولگه   1گگر:   شرایط مداخله؛ «بر روابط نسلي مؤثرفرهنگي  -شرایط اجتماعي»و  «زن

زگگاهي  »و  «خر فرهنگگي أتگ »مقولگه   2شگرایط علگي:   ؛ «ارتااطي و تأثیرات فگردي و فرافگردي زن  
شگان، سگماجت، دهگر و زشگتي، گفتگگوي       مقاومت بر سگر خواسگته  »مقوله  2راهاردها: ؛ «دوسویه

حگول   «احسگاس پگخ اا كگنش اسگتراتژیك    شناسي  نو »مقوله  1پیامدها: ؛ «منطقي، همفكر شدن
 بگر اسگاس  دگرار گرفتنگد.   « گیري فردي و تصمیو طلاي گرایانه، استقالل زرمان نگاه»مقوله مركزي 
هاي روابط نسلي میان دختران جوان به سه دسته چالش دختران جوان بگا   چالش ،ها نتایج مصاحاه

نگرشگي و   ،تفاوت دانشيي در سه بعد خودشان، با خانواده و با جامعه رسیدیو و ابعاد روابط نسل
كه در بخش كمگي پگژوهش ایگ  تفگاوت      نمایان شد یشانها خانوادهرفتاري بی  دختران جوان و 
هگا ابگراا    كو بودن دانگش والگدی  كگه دختگران جگوان در مصگاحاه       .دشدر سطح متوسط ارایابي 
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 ICTبگا  هگا   خگانواده  مالحظه شد كه دانش و زشنایي اكثریگت و  تأییددر بخش كمي نیز  ،نمودند
 .استدرصد( در سطح كو  69.6نفر با  266)تعداد 

ها در مسیر پیشرفت جهاني علو و فنگاوري گگام برداشگته و     جوانان در اغل  خانواده امرواه
اگر والدی  در راستاي ارتقاي اطالعات علمي و عمومي خود  .است ینشانوالدبیشتر اا  دانششان

طیگگف روابگگط نسگگلي اا تفگگاوت تگگا شگگكاف در  ،یگگرات را نپذیرنگگدگگگام برندارنگگد و لگگزوم ایگگ  تغی
كگه اا طگرق    ،متفاوت گذران اندگيهاي  هگونبود. زشنایي با  خواهد یرمتغهاي مختلف  خانواده

اغل  براي دختران جوان جذاب است و تمای  زنان را بگراي تجربگه در    ،شود مختلف حاص  مي
هاي فرد با خگودش، خگانواده    تواند سرچشمه چالش يمتفاوت افزایش داده و ای  امر مهاي  هامین

 .)تطابق با نظریات گیدنز(تر باشد  و جامعه بزرگ

اندگي هاي  هها به تفاوت ده دختران جوان در مصاحاه ،در مقوله تفاوت اراشي و گرایشي
همسگویي بگا طگر  زثگار گگروه      دانستند كگه   داشته و تفاوت را طایعي مياشاره  ینشانوالدخود با 

امرواه گرایش ضگعیف جوانگان    ،گوید كه اینگلهارت مي گونه همان؛ ایرا داردسني اینگلهارت 
تلقگي   هگا  اراشای   یرشبه پذكاهش تمای  زنها  ي منزله بهتوان  هاي دیني را نمي نسات به اراش

پگذیري زنهاسگت و بگا     هبه خاطر تفاوت امانه و شرایط جامعگ  ساالن بزرگكرد. تفاوت جوانان و 
 د.مان بادي مي یشوب كوافزایش س ، تفاوت دو نس  

اهمیت دانش و زشنایي با تكنولگوژي   ،هاي كیفي و كمي در مقوله تفاوت رفتاري در بخش
هگا   در بعضگي اا خگانواده   ،به گفته برخي اا دانشگجویان  كه يطور بهخود را نشان داد.  ااپیش یشب

هنوا والدی  با روش استفاده اا كامپیوتر، گوشي هوشمند، اینترنت و ... زشگنا نیسگتند و دختگران    
در  یشگان ها خگانواده دانسگته و خواسگتار عگدم مقاومگت      مؤثردانشجو ای  عام  را در روابط نسلي 

ي مقاب  تغییرات بودند. در بخش كمي پژوهش نیز مشاهده نمودیو كه اكثریت جامعه نمونه بگرا 
اسگت.   ینشانوالدكنند اما میزان استفاده دختران جوان بیش اا  دریافت خار اا اینترنت استفاده مي
هاي جدید را بپذیرنگد و   ها باید ضرورت زشنایي با تكنولوژي بنابرای  والدی  براي كاهش فاصله

ناایگد انتظگار    پذیرفتگه و پگدر و مادرهگا     در ای  مسیر گام بردارند. ایرا نس  جدید ای  تغییرات را
پگژوهش فتحگي و مطلگق    داشته باشند دختران جوان مث  دوران گذشته باشند. ای  نتیجه بگا نتگایج   

زوري  ( ماني بر لزوم عدم مقاومت خانواده در برابر تغییرات جدید و لزوم زشگنایي بگا فگ    1390)
 نیز همسوست.اطالعات و ارتااطات براي ایجاد امینه گفتگو و تعام  با فراندان 

با شگرایط  مك لوهان به جامعه ایران، شاهد تطابق نظریه  جدیدي ها فناوريدر بخش ورود 
هگا، بیشگتر اا   تگااگي  یرشپگذ  يبراجوانان به دلی  نوگرایي و زمادگي كنوني جامعه هستیو. ایرا 
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گیرنگد. سگرعت   تحت تأثیر ای  تغییرات دگرار مگي   افراد مس  كه افكار و عقایدشان شك  گرفته،
پگذیري  جوان را تحت تأثیر درار داده و رونگد جامعگه  دختران حوالت، اندگي، رشد و بلوغ ای  ت

توسگط خگانواده، مدرسگه و     پگذیري عمگدتاً  رونگد جامعگه   درگذشتهرا دگرگون كرده است. اگر 
شگد كگه عناصگري اا نسگ  پیشگی  همچگون پگدر، مگادر، معلگو در ایگ  انتقگال            نهادهایي انجام مي

كردند، دسترسي گسترده به امكانات نوی  تكنولوژیكي، نسگ  جدیگد را   نقش مي يفرهنگي ایفا
هگاي اراشگي،   بدی  ترتی  با تغییر مااني ورود گگزاره  .اي درار داده استدر جریان تحوالت تااه

 يهگاي متنگوع  با اراش دختران جوان ،شرایطي ی در چن شویو. مي كثرت اراشي شاهد در جامعه
در اراشگي   تفگاوت  د كه منجر بهدارن یشانها اراشهاي بیشتري در انتخاب تفرص مواجه شده و

ي ها تفاوتبه  ها شونده مصاحاهكه در بخش كیفي پژوهش تعدادي اا  طور همان .شود ها مينس 
در حواه انتخاب همسگر، اادواج و طگالق اشگاره كردنگد. در      یشانها خانوادهاراشي میان خود و 

شده و اكثریت جامعه نمونه اا نظگر تفگاوت اراشگي و     تأیید  موضو  بخش كمي پژوهش نیز ای
 ساك اندگي در سطح متوسط ارایابي شدند.

اا فگرد را   ينگوع  بگه مداومت حضگور در فضگاي مجگااي و اسگتفاده اا تكنولگوژي      تردید  بي
كند. عدم زمواش و فرهنگ  اسگتفاده صگحیح اا     كه در زن هست دور مي  فضاي وادعي یرشپذ

مگواردي اسگت كگه     ااجملگه  ای  ابزارها، فقگدان تفریحگات متنگو ، مگداومت در اسگتفاده اا زنهگا      
ها اشاره كردند و در بخش كمي نیز ای  متغیر اثرش را در  بدان یشانها مصاحاهدختران جوان در 
 .(رنومصداق مقوله تأخر فرهنگي زگا)اینترنت نشان داد  میزان استفاده اا

در مقولگه اسگتفاده دختگران جگوان اا تكنولگوژي، نتگایج ایگ  پگژوهش میگزان           ،بر ای  عالوه
با نتایج پژوهش اسگمیت   را نشان داد كهدختران جوان اا اینترنت، تلف  همراه و ... ر استفاده بیشت

كامالً متفاوتي اا والدی  خود و پیرترهگا   طور بهترها  وانج ندنشان دادكه ( 2002رجرا و برادي )
 .استهمسو  ،كنند اا ای  وسای  استفاده مي

حگریو خصوصگي، گگروه     ،در نگو  پوشگش   در مقوله رجحان و ترجیحگات دختگران جگوان   
 .است( 200۷نتیجه ای  پژوهش همسو با پژوهش رنك و همكاران ) همساالن و...

هگاي   گرایگي و انتقگال اراش   نتایج ای  پژوهش تأثیر جمگ   ها اراشگرایي و انتقال  مقوله جم در 
 جوانشگان هگایي كگه دختگران     ها در خگانواده  نتایج مصاحاه بر اساس كه طوري به ؛نمود تأییدفرهنگي را 

اري كگ  كردند فاصله و استراتژي پنهگان  اي داشتند و در تفریحات خانوادگي شركت نمي اندگي شاخه
( 2001فالگت و اسگكونفوك )  هگاي   هبگا یافتگ  كگه   خگورد  ها كمتر به چشو مگي  بیشتر و پایاندي به اراش

 .(گرایي جم  -فردگرایي باانتقال اراش )رابطه  هماهنگي دارد
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هگا اا   مواردي اعو اا نو  تفریحات، رابطه دوستي زاادانه با جنخ مخالف، استفاده اا رسانه
كه سا  تغییر در هویت و رفتارهاي دانشگجویان   ،هاي مجااي و محیطدای  تلف  همراه، اینترنت 

هگا مطگر  شگدند.     در مصگاحاه  ،زورده اسگت  بگه وجگود  هایي را در ای  امینه  دختر شده و چالش
دختران دانشجو فردگرایگي رو بگه تزایگد در نسگ      هاي  هنتایج مصاحا ،دشكه مالحظه  گونه همان
تمگام   متفگاوت شگده و  هگایي  زمگدن اخالدیگات و اراش   دبه وجوسا  دهد كه  را نشان ميجدید 
گرایش به گذران اودات فراغت بگا همسگاالن و ... را تحگت تگأثیر دگرار       مانند هاي اندگيعرصه
دهد. تغییراتي كه ناشي اا افزایش جمعیگت دختگران جگوان در مقگاط  تحصگیلي دانشگگاهي،        مي

كننگده   ي، افزایش فضاهاي مجااي و تسهی ي اجتماعها فعالیتافزایش حضور انان و دختران در 
نظریگات  بگا  تطگابق  ) اسگت  ...ارتااطات، تغییر نگرش دختران جوان امگرواي بگه سگطح روابگط و     

 .(ایم 
معاشگرت بگا    ،ساك انگدگي  :متغیرهاي حاصله بخش كمي پژوهش در خصوصاطالعات 
اكثریگت  نشگان داد كگه   در جامعگه نمونگه    خگانواده  درون تعامگ   و ارتااك و متغیرگروه همساالن 
 در خصگوص و در سطح متوسگط   همساالن گروه با معاشرت اندگي، ساك اانظرجمعیت نمونه 

 گگروه  بگا  متغیگر معاشگرت  همچنگی   . هسگتند متغیر ارتااك و تعام  درون خگانواده در سگطح ایگاد    
خگانواده   ندرو تعامگ   و )ارتااك واسطه بهعالوه بر تأثیر مستقیو اا طریق غیرمستقیو نیز  ،همساالن

خانواده بیشتری  تأثیر را بگر روي   درون تعام  و و ساك اندگي( پخ اا ساك اندگي و ارتااك
 متغیر وابسته روابط نسلي دارد.

بگه نظگر   . همسوسگت مارگارت مید  با نظریه نتایج ای  بخش ،شود كه مالحظه مي گونه همان
. تافلر شرایط جدید دنیا را موج  هستیوتافلر  نظریات باهمسو نیز اا نظر شدت تغییرات  زید مي

شگود و الگوهگاي رایگج     نمایان مگي  در خانواده كه يطور به ؛داند تغییرات اجتماعي و فرهنگي مي
ها در  در نتایج مصاحاهشوند.  زید و اا دور خارج مي درمي شده كهنهالگوهاي  صورت بهخانواده 

هگاي دگدیمي    وهاي زداب و معاشرتبخش كیفي ای  پژوهش مشاهده شد كه دختران جوان الگ
 متفاوت هستند. ینشانوالدخانوادگي اغل  با  يوزمدها رفتپذیرند و در  را نمي

بگاالتری  میگزان اثرگگذاري بگر متغیگر      كگه   چند متغیره مالحظه شدنتایج رگرسیون  بر اساس
توجه بگه  است و با متغیرهاي ساك اندگي و ارتااك و تعام  درون خانواده سوي روابط نسلي اا 

اا نگو  تفگاوت    روابگط نسگلي   اینكه در اكثریت جامعه نمونه ای  متغیرها در سگطح متوسگط بگود،   
 .شود مينسلي ارایابي 

گر در مدیریت و كاهش تضگاد نسگلي بگر     عاملي مداخله عنوان بهبدیهي است نقش خانواده 
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كرات شاهد ودمهاي  هشده میان والدی  و فراندان )كه اغل  در خانواد پایه وجود روابط تعریف
مگدرن   سگنتي، مگدرن، پسگت    صورت بهها كه  شناسي خانواده نو  بر اساس. است مؤثرزن هستیو( 
اي كه جوان در زن درار دارد )عامگ    دهد نو  خانواده پژوهش حاضر نشان مي ،شوند تعریف مي
. بگه عاگارتي،   گذارد گر( بر طیف و نو  روابط نسلي )اا تفاوت تا شكاف نسلي( تأثیر مي مداخله

ي دختران جگوان  ها استراتژيگیر در بروا تضاد نسلي و همچنی  انتخاب  والدی  خشك و سخت
 دخی  هستند.

 ها پيشنهاد

هگا بگا    بگودن دانگش و زشگنایي خگانواده     پگژوهش پگایی   هگاي   هبا توجه به اینكه یكگي اا یافتگ   .1
 يارتقگا  منظگور  بگه زمواشگي ویگژه والگدی     هگاي   هبرگگزاري دور است، هاي روا  تكنولوژي
 جوانان و نوجوانان اینترنت كاربران اكثر اینكه به توجه با مثالً .استهاي زنان مفید  زگاهي
 زن هگاي ایگان  و فوایگد  و اینترنگت  درخصگوص  را خگود  هگاي زگگاهي  دبایگ  والدی  هستند،
 و كنتگرل  زنان رفتارهاي بر و باشند فراندانشان براي خوبي راهنماي بتوانند تا دهند افزایش
 باشند. داشته منطقي نظارت

ي نسگلي اا  هگا  تفگاوت  یرشعگدم پگذ  بگه   یشگان ها مصاحاهبا توجه به اینكه دختران جوان در  .2
اا سگوي والگدی     هگا  تفگاوت پذیرش ایگ     رسد به نظر مي ،كردند ها اشاره مي سوي خانواده

 و معماهگا  اا بسگیاري  ح  كلید گفتگو شك بي باشد. مؤثربراي گفتگو  شرك یشپ عنوان به
 گگوش  یكگدیگر  حگرف  بگه  ددگت  و باعالده هركدام و جوانان والدی  اگر. است مشكالت

 ارتاگاك  بگاهو  تواننگد  مگي  بایننگد  اختیگار  و زاادي اراده، و عقگ   صگاح   را یكدیگر و دهند
 تقویگت  خگود  میگان  در را يابگان  هو و همدلي و برسند مشتركي مفاهیو به و داشته صحیحي

 .كنند

زمگواش  هگاي   ههگاي تربیتگي والگدی  اا طریگق برگگزاري دور      هگا و مهگارت   زگاهي يارتقا .3
تواند عاملي مهو در كگاهش تاعگات    خانواده و توجه زنان به شرایط و احساسات جوانان مي

پگذیري مجگدد درك نماینگد كگه وضگعیت       اا طریق جامعگه  دتفاوت نسلي باشد. والدی  بای
 طلاد. ك رفتاري جدیدي را ميو وضعیت جدید، فكر، احساس، سا شده عوض
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