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چكيده
هدف اين پژوهش« ،واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر  20-26ساله استت روش
پژوهش تركيبي (كيفي و كمي) است بنابراين ابتدا يك مطالعۀ اكتشافي كيفي با رويكرد پديدارشناسي و
تئوري زمينهاي از طريق نمونهگيري نظري و تكنيك مصاحبه انجام و ابعتاد روابتط نستلي در سته بعتد
تفاوت دانشي ،نگرشي و رفتاري شناسايي شد سپس به روش كمتي تتيرير متريرهتاي مستتوا لوامتا
اجتمالي و لواما فرهنگي بر مترير وابسته روابط نسلي از طريق رگرسيون چندمتريره بررسي شد جامعه
آماري  11406نفر بود كه از اين ميان  ۳۸2نفر بهوستيله پرسشتنامه ،اطاللتات جمت آوري شتد جتتت
بررسي پايايي از ضريب آلفتاي كرونبتا و رگرستيون چنتدمتريره استتفاده شتد و نتتاي نشتان داد كته
متريرهاي وارد شده به معادله توانستهاند  55درصد از واريانس ترييرات مربوط به مترير وابستته را تبيتين
نمايند ضرايب تيرير مدل تبيينكننده روابط نسلي نيز نشان داد كه از ميان  7مترير وارد شتده بته معادلته
رگرسيون چتار مترير «سبك زندگي ،معاشرت با گروه همساالن ،ارتباط و تعاما درون خانواده ،دسترسي
به وسايا ارتباطجمعي» معنادار شدند و سبك زندگي بهواسطه تيرير مستويم و غيرمستويم بيشترين تيرير
را بر مترير روابط نسلي نشان ميدهد درنتايت با توجه به يافتههاي پژوهش ،روابط نسلي از نوع تفتاوت
نسلي ارزيابي شد
واژگان كليدي :لواما اجتمالي ،لواما فرهنگي ،روابط نسلي ،تفاوت نسلي ،تفاوت دانشي و تفاوت نگرشي
فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي  سال هفتم  شماره بيستوهشتم  پایيز  97صص 257-284

تاريخ دريافت مقاله96/7/22 :

تاريخ پذيرش مقاله97/7/1 :

 .1كارشناس روابط عمومي دانشگاه الزهرا و دانشجوي دكتراي جامعهشناسي /گروههاي اجتماعي؛ دانشگگاه زااد
اسالمي تهران مركز (مقاله مستخرج اا رساله دكتري) (نویسنده مسئول) ()Sara.abbasi@alzahra.ac.ir
 .2استاد جامعهشناسي دانشگاه الزهرا و استاد مدعو دانشگاه زااد اسالمي واحد تهران مركز ()kh.safiri@alzahra.ac.ir
 .3عضو هیئتعلمي علوم اجتماعي دانشگاه زااد اسالمي واحد تهران مركز ()Ami.Amir_Mazaheri@iauctb.ac.ir
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مقدمه
خانواده ،یكي اا كانونهاي تغییرات اراشي جامعه محسوب ميشود كه در زن دو نسگ دگدیو و
جدید با اراشهاي مشترك یا متفاوت همزیستي دارند .فراندان در مقایسه با والگدی بگا وجگود
گرایشها و رفتارهاي متفاوتي دارنگد و

اینكه در یك فضاي فرهنگي اندگي ميكنند اطالعات،
چالشهاي بی اراشهاي سنتي ،كاهش فص مشتركهگاي عگاطفي و كگاهش ارتاگاك كالمگي،
كه امرواه در بعضي اا خانوادهها اتفاق ميافتد ،بیانگر فاصله دو نس اا یكدیگر است و عوامگ
متعددي بر ای پدیده اثرگذارند.
با توجه به مااني نظري نس  ،ميتوان گفت كه هر نسلي شیوه اندگي خاص خود را داشگته
و بر اساس شرایط اجتماعي ،سیاسي ،ادتصادي ،فرهنگي و مودعیت اماني و مكاني خگاص خگود
عم مي كند و تفاوت و فاصله نسلي در همه دورهها وجود داشته و خگاص دوره حاضگر نیسگت.
چراكه اا ابتدا هر نسلي با ویژگي خاص اماني خویش شگك گرفتگه و اا زنجگایي كگه امگان در
گذر است و متودف نميشود ،فاصله نسلي نیز همچنان ادامه پیدا ميكند؛ الاته هر دوره بگه شگیوه
و اندااه خاص خودش .به طوريكه افالطون در كتاب پنج رساله اذعگان مگيدارد كگه« :حقیقگت
ای است كه بی ما و پدرانمان اختالف ایادي است و اا ای بابگت شرمسگاریو ،امگا پگدرانمان را
سرانش ميكنیو كه ودتي ما جوان بودیو در تربیت ما كاهلي كردنگد و بیشگتر بگه امگور دیگگران
پرداختند» (افالطون .)23 :1362 ،بر ای اساس ،مسئله نسلي در یك پیوستار داب طگر و تحلیگ
است و سطح اشتراك یا تفاوت یا تعارض شیوه اندگي نس ها با یكدیگر ميتواند به ترتیگ بگه
سطو توافق نسلي ،تفاوت نسلي و تعارض نسلي تعایر شود.
در حال حاضر ،با حضور اینترنت و جهگانيشگدن فنّگاوري و فرهنگ  ،مراهگاي جغرافیگایي
درهوشكسته شده و معادالت اماني و مكاني گذشته زنچنان برهوخگورده اسگت كگه فشگردگي
فاصلهها موج ميشود تا نس جدید در هر جامعه ،جدا اا مسائ معمول مگرتاط بگا روحیگات و
شرایط محیطي خود اا طریق امواج در معگرض اراشهگا و هنجارهگا و فرهنگ هگاي مختلگف و
متنوعي درار بگیرد و ای امر سا دگرگوني اراشي ميشود.
اا طرفي دگرگونيهاي اراشي خانوادهها و نس ها ،یكي اا عناصر كلیگدي نظگام فرهنگگي
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جامعه به شمار ميرود كه شناخت زنها ،نقش بسزایي در شناسایي تحگوالت فرهنگگي دارد .اگگر
در فرایند اجتماعيكردن كودكان ،نوجوانان و جوانان ،فرهن یك جامعه تا حد مطلوبي منتق
شود و بااتولید فرهنگي به نحو احس انجام گیرد ،میزان اشگتراكات فرهنگگي بگی دو نسگ بگاال
ميرود و اختالف فاحشي به وجود نمي زید .در ایگ صگورت ،تفگاهو بگی نسگ جدیگد و دگدیو
بردرار ميشود و بحران هویتي براي نس جدید روي نميدهد .نمگود چنگی وضگعي در خگانواده
ای است كه بی والدی و فراندان رابطه و احساس فكري خگوبي بردگرار و درك متقابگ دیگده
ميشود .در مقاب  ،اگر فرایند اجتماعيكردن بگه علگ داخلگي و خگارجي دچگار مشگك شگود و
بهطور نادص انجام پذیرد و فرهن جامعگه در حگد مطلگوبي بگه نسگ بعگد منتقگ نشگود ،تگداوم
فرهنگي جامعه دچار مشك ميشود و بی نس جدید و ددیو فاصگله و شگكاف مگيافتگد .نمگود
چنی وضعي در خانواده ،ضعف رابطه فكري و عاطفي و احساسي بی والدی و فراندان و عگدم
تفاهو و درك متقاب زنهاست.
امرواه در برخي اا خانوادهها ،والدی و فرانگدان سگاعتهگاي متمگادي در كنگار یكگدیگر
نشگانههگایي اا زن نگو

مي نشینند ،بدون زنكه حرفي براي گفگت داشگته باشگند .مگا دیگگر كمتگر
خانوادههایي داریو كه والدی و فراندان دورهو نشسته و درباره موضوعات مختلف خگانوادگي

و كاري باهو گفتگو كنند و نظرات همدیگر را راجگ بگه موضگوعات مختلگف جویگا شگوند .در
شرایط فعلي ،در بعضي اا خانوادهها روابط موجود میان والدی و فراندان به سگردي گراییگده و
دو نس به دلی داشت تفاوتهاي اجتماعي و تجربههگاي ایسگته مختلگف انگدگي را اا دیگدگاه
خود نگریسته و مطابق با بینش خود زن را تفسیر ميكنند.
بنابرای زشنایي با عل ایجادكننده فاصله نسلي بسگیار مهگو اسگت و اازنجگایيكگه دختگران
جوان مادران فردا هستند و نقش بسزایي در فرهن سااي خانوادهها خواهند داشت ،هگدف ایگ
پژوهش «شناسایي ابعاد روابط نسلي در تجربه ایسته دانشجویان دختر و استراتژي مواجهگه زنگان
با ای پدیده ،عوام تأثیرگذار بر روابط نسلي (تفاوت/شكاف) اا دیدگاه زنان و رسیدن به یك
الگوي نظري درخصوص تایی روابط نسلي» بوده و به دناال پاسخگویي به سؤاالت هسگتیو كگه:
عوام تأثیرگذار بر روابط نسلي اا دیدگاه دانشجویان دختر چیست؟ و زیا به نظگر زنگان روابگط
نسلي متأثر اا عوام اجتماعي و فرهنگي است؟ زیگا مگيتگوان ترتیاگي اندیشگید تگا بگا اسگتفاده اا
فناوري روا و تكنولوژي در جهت تقویت ارتااك نس ها گام برداشت؟
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پيشينه پژوهش
پژوهشهاي داخلي

خدیجه سفیري و سیدهعقیله محمدي ( ،)1384در پژوهش «هویت جنسگیتي مگادران و دختگران،
شكاف یا تفاوت؟» اا تلفیق دیدگاههاي گیدنز ،بوردیو ،مانهایو و اینگلهارت بهره بردنگد .نتگایج
بهدستزمده تفاوت بی مادران و دختران به لحاظ نگرش به هویت جنسگیتي را نشگان داد؛ بگدی
ترتی كه مادران بیشتر نگرشي سنتي و دختران نگرشي مدرن به هویت جنسیتي خگویش دارنگد.
در حواه وظایف خانگي ،دختران بیشتر برابري ان و مرد را مطر نموده و مگادران در پایانگدي
به كلیشههاي فرهنگي دويتر بودهاند .با باالرفت تحصیالت مادران نگگرش سگنتي زنگان كگاهش
یافته و با تأه دختران نگرش زنها بیشتر سگنتي مگيشگد .غالمرضگا غفگاري و ریحانگه تمیگزيفگر
( ،)1390در مقاله «تایی نسگلي تغییگرات اراشگي شگهروندان تهرانگي» بگه بررسگي رونگد تغییگرات
اراشي جامعه ایران در بی سه نس اا ساكنان شهر تهران پرداختند .نتایج بهدست زمده نشان داد
گرایش بگه اراشهگاي مختلگف در میگان سگه نسگ مگورد بررسگي نشگان اا تفگاوت دارد .حیگدر
جانعلیزاده چوببستي و محمدرضا سلیماني بشلي ( ،)1390پژوهش «شگكاف نسگلي :تگوهو یگا
وادعیت؟» را اا طریق فراتحلی  ،وضعیت تحول اجتماعي ایران در بعگد انتقگال اراشهگا اا منظگر
شكاف نسلي یا تفاوت نسلي انجام دادند .نتایج بیشتر تحقیقات تجربي وجود شكاف یا گسسگت
نسلي را تأیید نكرد و تعارض اراشي و نگرشي میان گروههاي نسلي در اكثر پژوهشهاي انجگام
شگگده تأییگگد نشگگد .فتحگي و مطلگگق ( ،)1390در پگگژوهش «جهگگانيشگگدن و فاصگگله نسگگلي (مطالعگگه
جامعهشناختي فاصله نسلي :با تأكید بر فناوري اطالعات و ارتااطات)» با توجه به مقگوالتي چگون
جهانيشدن ،گسترش شهرنشیني و ظهور فنّاوريهاي جدید اطالعات و ارتااطات اذعگان داشگتند
كه نس جدید با دنیاي جدیدي روبروست كه اراشها ،هنجارها و فرهنگ او را دچگار تغییگر و
تحول مينماید .نتیجه ای پژوهش نشان داد اگر خانواده در مقاب یك پدیده نو مقاومگت نشگان
ندهد و در مقاب با زن زشنایي داشته باشد ،ميتواند امینه گفتگو و تعام را با فراندان خگود در
ای امینه باا كند و به مدد فرهن سااي و زمواش كه اا طریگق جامعگهپگذیري مجگدد صگورت
ميگیرد ،ضم زگاهسااي دربگاره ارتاگاك كارزمگد و سگالمت در محگیط وادعگي و مجگااي ،بگه
فراندان زسی هاي ناشي اا فضاي مجااي را كاهش دهد .جگوالني و امیرمظگاهري ( ،)1393در
پژوهشي با عنوان «بررسي مردمشناختي شكاف نسلي نزد مادران و دختگران بگا تكیگهبگر رویكگرد
مارگرت مید (مطالعه موردي منطقه  5تهران و شهرستان اسالمشهر)» را در چهار حواه پژوهشگي
اجتماعي ،فرهنگي ،ارتااطي و دینگي -مگذهاي انجگام داده و در پگي زن بودنگد كگه زیگا اخگتالف
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نس ها موج شكاف یا گسست نسلي بوده یا خیر؟ نتایج پژوهش نشان داد تفاوت مشاهدهشگده
اندااهاي نیست كه به شكاف نسگلي منجگر شگده باشگد و در هگر

گروههاي سني و منطقهاي 
به

بی
چهار حواه اجتماعي ،دیني -مذهاي ،فرهنگگي و ارتاگاطي تفگاوتهگا و مشگابهتهگایي مشگاهده
ميشود .كالني با راهنمایي خدیجگه سگفیري ( ،)1393پایگاننامگه «چگالشهگاي انگدگي روامگره
جوانان درگذر اا هویگت سگنتي بگه هویگت مگدرن (مطالعگه كیفگي جوانگان  20تگا  30سگال شگهر
اصفهان)» را با روش كیفي انجام داده و دو مورد اا مهوتری یافتههگاي پگژوهش چگالشانگگاري
در تعریف دی و تفاوت و تضاد نسلي میان نس جوان و نس دا بگود .جعفگراادهپگور (،)1394
در كتاب «باانمایي روابط نسلي در تلویزیون» ،یكي اا راههاي شناخت وضعیت تعگامالت نسگلي
در یك جامعه را بررسي باانمایي الگوهاي ای روابط در رسانهها ميداند .وي مينویسد به دلی
نقش دوگانه تلویزیون بهعنوان یك زینه بااتابكننده و یك عام تأثیرگذار ارایابي و سگنجش
پیامهاي ارسالي اا طریق تلویزیون به خانههاي ایرانیان بسیار اساسي و مهو است .وضعیت روابط
بی نس ها در دهههگاي اخیگر بگر اثگر رخگداد تغییگرات مختلگف در سگطو ملگي و بگی المللگي و
باالخص انقالب رسانهاي كه ارتااطات را تسری و تسهی نموده ،دچار چالشهاي جدي شگده و
اكنون در جامعه با وضعیتهاي مختلف تعامالت نسلي اا توافق كام تا تعارض مواجه هستیو.
پژوهشهاي خارجي

تأثیرگگذاري اینترنگتبگر

اینترنت»باتأكیدبرفرایند


كهكشان
مانوئ كاستلز ( ،)2001در كتاب «
مگكلوهگان

وامگرفت اا 
بودن معماريزنميداند.كاستلزبا 

جوام ،نقطهددرتاینترنتراباا
معتقد استشاكههمانپیاماست و باباابینيوتوجهبهنظریهيرسانههاي ددرتمنگدایگ امكگان
نگگر
رافراهوميكندتابحثتأثیرگگذاري رسگانهايرابگهشگیوهايدگرگگونودرهیئتگيكلگي 
بااساايكنیو .یوت شونفلون ( ،)2001در مقاله «بررسگي انتقگال بگی نسگلي اراشهگا» كگه بگر
روي  200ت اا پدران و فرانگدان تركیگهاي سگاك در دو منطقگه زلمگان و  100تگ اا پگدران و
فراندان ساك در تركیه انجام داده بود ،به ای نتیجه رسگید كگه بگی فردگرایگي ،جمگ گرایگي و
انتقال اراشي رابطه وجود دارد و در فرهن هاي جم گراتر انتقال اراشي بهتر صورت ميگیرد
و هرچقدر جوانگان جمگ گراتگر باشگند ،بیشگتر بگه زمگال و خواسگتههگاي خگانوادگي وفادارنگد و
فردگرایي جوانان بستري براي فاصله افتادن بی جوانان و بزرگساالن اسگت .اسگمیت،)2002( 1
در پژوهشي بگا عنگوان «شگكاف نسگلي :وسگاطت تكنولگوژي در مگدیریت شگاكههگاي اجتمگاعي
1. Smith
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شخصي» به بررسي میزان و چگونگي استفاده جوانگان و والگدی اا وسگای ارتاگاكجمعگي ،پیگام
كوتگگاه ،پسگگت الكترونیكگگي ،تلفگ همگگراه و تلفگ پرداختنگد .یافتگگههگگاي پگگژوهش نشگگان داد كگگه
جوانترها نسات به والدینشان بهطور كامالً متفاوتي اا ای وسای اسگتفاده مگيكننگد .جگوانترهگا
بیشتر اودات خود را با خانواده و دوستان ميگذرانند ،اما اماني كه نميتواننگد بگا زنهگا باشگند ،اا
انوا مختلف وسای یادشده براي پركردن اودگات خگود اسگتفاده مگيكننگد .مرالگي ،)2006( 1در
پژوهش «وضعیت همگونسااي فردي و شكاف بی نسلي در خانوادههاي اسپانیایي پرتقگالي» اا
طریق مصاحاه با  50ت اا والدی و نوجوانان به ارایابي وضگعیت همگگونسگااي بگی نوجوانگان
پناهنده و تجربیات متصوره 2و وادعي 3زنها درباره تفاوت بی نسلي با توجه به رفتار داب پگذیرش و
غیرداب پذیرش نوجوانان پرداخت .نتایج نشان داد كه وضعیت همگگونسگااي فگردي والگدی و
فراندان نوجوان با میزان وادعي شكاف بی نسلي در خانوادههگا مگرتاط بگود ،امگا بگا شگكافهگاي
متصوره رابطهاي نداشت .ای گواهي بر فقدان زگاهي اا نقش تغییرات فرهنگي در سطح فگردي
در پویایيهاي خانواده بوده است .به نظر مرالي ،ای نقطه كور ممك است در ایربنگاي گگرایش
خانواده به نسات دادن رفتارهاي همگون سااانه نوجوانان به نافرماني و نیز گرایش به نسات دادن
واكنشهاي والدی به سوءاستفاده اا ادتدار مربوك به نقش پگدر و مگادري نهفتگه باشگد .رنگك و
همكاران ،)200۷( 4به بررسي تفاوت هگاي سگني و جنسگیتي در مااحگث مگورد منادشگه جوانگان و
والدی زنان ميپرداانگد .زنگان بگا یگك نمونگه  139نفگري بگه روش مداخلگه بگالیني ،حگواههگا و
امینههاي تعگارض را میگان والگدی و فرانگدان بگه تفكیگك جنسگیت مگورد بررسگي دگرار داده و
درنهایت مااحث تعارض را در امینههاي رجحانهاي فردي و نحگوه پوشگش ،فرانگدان و حگریو
خصوصي ،گروه همساالن و رابطگه بگا جگنخ مخگالف ،تعگارض در رابطگه بگا تكگالیف درسگي و
استقالل مدرسه ،تعارض در مسگائ رفتگاري نظیگر مسگائ بهداشگتي ،تعگارض در مسگئولیتهگا و
مقررات خانه ،اراش هگا ،روابگط درون خگانوادگي و همچنگی دارایگي و تعلگق وسگای شخصگي
مقولهبندي و مورد سنجش دگرار دادنگد .زنگان معتقدنگد میگان تركیگ سگني و جنسگي والگدی و
فراندان و امینههاي تعارض تفاوت معناداري وجود دارد .پژوهش گروه استراتژیكهاي جدید
( )2008نیز نشان ميدهد كه تفاوتهاي نسگلي در خگالل ده سگال نیگز در زمریكگا دابگ مشگاهده
است .برخي عوام مانند زمواش و تنو فرهنگي در تفاوت هاي نسلي در ایاالت متحده مؤثرند.
1. Merali
2. Received
3. Actual
4. Renk et al.
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براي نمونه ،نس پخ اا جن جهاني دوم اا زمواش بهمرات بهتري برخوردار بگودهانگد و ایگ
امر نگرشها ،اراشها و خواستهها و نیااهاي زنان را اا نس هاي پخ اا خود متمایز كرده است.
یا نس هاي جوانتر ،تنو فرهنگي گستردهتري را تجربه كردهاند .همچنگی فنگاوري هگایي ماننگد
اینترنت گوشيهاي تلف همراه نیز سا جدایي نس ها شده اند .یافته هاي پگژوهش تیلگر ()2012
نشان داد كه شاكههاي اجتماعي مجااي در تركی با نفوذ ددرتهاي غربي ،حركتي را بهسگوي
همگ سااي جهان زغاا كردهاند كه ای حركت سا ایجاد تضاد و سگتیز در جهگان و حركگت
برخي ملتها بهسوي شكست و تضعیف هویت دیني و سگنتهایشگان شگده اسگت .همچنگی وي
معتقد است بهواسطه ای فناوريهاي نوی افراد داب توجهي در سراسر دنیا در تعام بگا یكگدیگر
درار گرفته و بافرهن و عقاید بیگانه روبهرو شدهاند .فرهمند و همكگاران ( ،)2016در پگژوهش
«جهانيشدن فرهن و باااندیشي هویت اجتماعي» نشان دادند بی فناوريهاي نگوی ارتاگاطي و
باااندیشي هویگت اجتمگاعي رابطگه معنگاداري وجگود دارد؛ بگهنحگويكگه بگا افگزایش اسگتفاده اا
فناوريهاي نوی ارتااطي میزان باااندیشي در هویت اجتماعي نیز افزایش پیدا ميكند.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،پژوهشگران روابط نسلي را اا جناگههگاي متفگاوتي بررسگي
كرده و دربارهي وجود یا عدم وجود شكاف نسلي دیدگاههاي متفاوتي وجود دارد كه ميتگوان
زنها را به چهار دسته تقسیو كرد:
 .1دیدگاهي كه اا وجود شكاف نسلي در ایران دفا ميكند (فیرحي۷3 :1382 ،؛ دگادري،
189-188 :1382؛ سری القلو).
 .2دیدگاهي كه به تفاوت نسلي دائ است و وجود شگكاف عمیگق نسگلي را یگك تگوهو و
خیال ميداند كه بهغلط توسط وسای ارتااكجمعي به مردم تحمی شده اسگت (تگوكلي:1382 ،
.)3۷2
 .3دیدگاهي كه مسئله اصلي را گسسگت فرهنگگي مگيدانگد ،نگه گسسگت نسگلي (مگددپور،
.)21 -31 :1382
 .4دیدگاهي كه با بیو و امیگد بگه ایگ پدیگده نظگر دارد و معتقگد اسگت اگگر شگرایط فعلگي
مدیریت نشود ،پتانسی گسترش تفاوت نسلي را تا سگرحد شگكاف نسگلي دارد (جاللگي:1382 ،
94 -96؛ منصورنژاد.)199-203 :1382 ،
ادبيات نظري
* رونالد اینگلهارت در تحقیق «تحول فرهنگي در جامعه پیشرفته صنعتي» به شیوه پیمایشگي
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به تدوی نظریه فراماديگرایي پرداخت .بهاعو وي ،خیزش فراماديگري بهتنهایي یك جناه اا
نقگشهگاي جنسگیتي،

شهگاي مگذهاي،
فراگرد گسترده دگرگگوني فرهنگگي اسگت كگه بگه گگرای 
هنجارهگگاي جنسگگي و هنجارهگگاي فرهنگگگي جوامگگ صگگنعتي شگگك نگگویني بخشگگیده اسگگت
(اینگلهارت.)۷3 :13۷3،
* بنگسگگتون اراشهگگاي اساسگگي در خگگانواده ،اثگگرات نسگگلي را در اعقگگاب سگگه نسگ پگگدر و
مادربزرگها ،پدر و مادرها و جوانان بررسي نموده و در مطالعه خود به اراشهاي انسانگرایانه
در مقاب اراشهاي ماديگرایانه و اراشهاي فردگرایي در برابر جم گرایگي مگيرسگد .وي بگا
استفاده اا نظریه اجتماعي نقش جامعهپذیري اراشي در ثاگات و تغییگرات اجتمگاعي بگه تگداوم و
تداوم نداشت اراشهاي نسلي ميپردااد .به اعتقاد او ،خانواده بهطورمعمول مهوتگری مكانیسگو
در جامعهپذیري اراشها است ،لیك نفوذ گروه همساالن و همكالسيها در خگارج اا خگانواده
نظیر مدرسه یا ودای تاریخي و اجتماعي به شگیوهاي خگاص در جامعگهپگذیري جوانگان بگهعنگوان
عوام دیگر تعیی كننده گرایشهاي اراشي مؤثر است (بنگستون.)358:19۷0 ،
* گئورگ ایم استدالل ميكرد كگه انسگانهگا اا دوران كگودكي بسگیاري اا اراشهگاي
اجتماعي را فراميگیرند و زنها را دروني ميكنند ولي بگا تحگوالت همگهرواه و سگرعت زن ،در
درونيكردن اراشهاي اجتماعي ،فرد دچار مشك ميشود .اجتماعيشدن فراگردي اسگت كگه
انسانها اراشها ،هنجارها و نگرشهاي خود را اا طریق خگانواده ،مدرسگه و رسگانههگا ،درونگي
مي كنند .اماني كه عضگویت در یگك یگا چنگد حلقگه اجتمگاعي جگاي خگود را بگه یگك جایگگاه

اجتماعي در شاكهاي اا حلقههاي گوناگون اجتماعي دهد ،شخصگیت فگرد دگرگگون شگده و اا
طریق اشتراك در حلقههاي گوناگون ،بهشدت انشعاب پیدا مگيكنگد و وابسگتگي چنگدگانگه بگه
حلقههاي اجتماعي به خودزگاهي بیشتر مگيانجامگد و احسگاس منحصگربهفگرد بگودن و زاادي را
بیدار ميسااد (كوار.)263 -265 :13۷3 ،
* كارل مانهایو بیشتر به تجربه نسلي تكیه ميكند و معتقد است هگر نسگلي داراي تجربیگات
متفاوت اا نس دا خود است .وي بی همزیستها و همزمانها تمایز دائ ميشود و همزمانهگا
را داراي مح مشترك در جریان اجتماعي و تگاریخي ،سرنوشگت و علقگه مشگترك یگا واحگد و
هویت واحد بر اساس تجربه مشترك ميداند و زنها را واحد نسلي مينامد (مانهایو.)۷9 :1380 ،
الاته اا نظگر مانهگایو نسگ هگاي جدیگد همیشگه زغگااگر خودزگگاهي ریشگهاي و متمگایز اا
نس هاي پیشی نیستند بلكه گسست نسلي عمدتاً در پي دوراني اا تغییرات فرهنگي سری ایجگاد
ميشود .در چنی دوراني است كه دستههاي نساتاً بزرگي اا افراد بهعنوان عامالن تغییر اجتماعي
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تند با تفسیرهاي سنتي به چالش برخاسته و تفسیرهاي جایگزی را مطر ميكنند (همگان.)112 :
وي معتقد است كه جوانان با وجود داشت پهنگه دیگد یكسگان ،داراي نگگرشهگاي متفگاوتي هگو
هستند .به نظر وي ،گرچه جوانانِ با مسگائ تگاریخي مشگترك را مگيتگوان متعلگق بگه یگك نسگ
دانست ،اما خرده گروههایي كه درون یك نس در مگورد مصگالح مشگتركشگان بگه شگیوههگاي
گوناگون و خاص عم ميكنند ،واحدهاي نسلي جداگانهاي به شمار مگيزینگد (كگوار:13۷3 ،
.)569
* پي یگر بوردیگو مسگئله نسگ  ،روابگط نسگلي و تضگاد و تقابگ میگان نسگ هگاي مختلگف در
عرصههاي اجتماعي نظیر دانشگاه ،سیاست ،ادبیات ،هنر و  ...را پیگیگري و تحلیگ كگرده اسگت.

وي چالشهاي بی نسلي را همانند سایر تعارضات اجتماعي ،مسگتق اا طاقگه و نظگام دشگربندي
اجتماعي ،یا نظامهاي سلطه و نابرابري در عرصههاي مختلف نميداند و در چارچوب نابرابري و
تضاد اجتماعي به تحلی روابط و تعارضات نسلي در ابعاد اجتماعي ،ادتصادي ،فكري و فرهنگي
ميپردااد (به نق اا توك و داضينژاد.)106 :1385 ،
در نظر بوردیو ،تمایالت نس هاي پيدرپي والگدی و فرانگدان در رابطگه بگا وضگعیتهگاي
متفاوت در ساخت توای امكانات و شانخهاي نسلي در رسیدن بگه وضگعیتهگاي مطلگوب ،بگه
وجود ميزید .یعني زنچه اماني براي والدی امتیااي خارقالعاده بهحساب ميزمد ،امرواه براي
فراندان با توجه به زمار ،امري پیشپاافتاده است؛ مثالً در دورهاي كه والدی بیستسگاله بودنگد،
فقط یكهزارم افراد هوس وسال و هوطاقه زنها ماشی داشتند اما اآلن داشت ماشگی بگراي همگه
كشگمكشهگاي بگی نسگلي دروادگ

یك امگر بسگیار طایعگي اسگت .بنگابرای  ،امگرواه بسگیاري اا
كشمكشهایي میان نظامهاي تمایالت بنا بگر سگنی مختلگف اسگت و زنچگه بگراي والگدی یگك
دستاورد بزرگ در اندگي تلقي ميشد ،براي فراندان امتیگااي اسگت كگه اا هنگگام تولگد اا زن
برخوردارند (بوردیو.)98 :1388 ،
* گیدنز اختالف بی نس ها را نوعي بهحساب زوردن امان در جامعه مدرن مگيدانگد .وي
عالوهبر عنصر امان به فرار بودن جامعه بهعنوان ویژگي جوام متجدد و نیز نوعي مرخصشگدن
اا گذشته توجه دارد و منشأ دگرگوني فرهنگي را تضاد بی سنت و مدرنیته و بگهتاگ تقابگ بگی
اختیار و خطرپذیري ميبیند .به عقیده وي ،ویژگي مدرنیته «پویایي»« ،تأثیر جهانگستر» و «تغییگر
دائمي رسوم سنتي» است .مدرنیته سا ميشود كه افراد اا دید انتخابهایي كه معموالً سنت در
اختیار زنها درار ميدهد رها شوند .بدی ترتیگ  ،فگرد در مقابگ طیگف متنگوعي اا انتخگابهگاي
ممك درار ميگیرد (فاضلي.)65 :1382 ،
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بررسي ددیق نظریه گیدنز درباره نس حاكي اا زن است كه وي شكاف و تعارض بگی نسگلي را
كامالً رد ميكند و بیشتر توجه خود را به تفاوت بی نس ها معطوف ميكند .وي با وجود توجگه
به مفهوم نس  ،دیدگاه نسلي نداشته و تفاوت میان نس ها را امري طایعي مگيدانگد كگه بگه دناگال
تغییرات و دگرگونيهاي ساختاري به وجود زمده در جامعه نمایان ميشود.
چارچوب نظري پژوهش
با توجه به رویكرد تركیاي پژوهش و بر اساس اشارات مصاحاهشوندهها به موضگوعاتي خگاص و
داب استناد (بخش كیفي پژوهش) ،اا بافت به نظریههاي« :تأخر فرهنگي ویلیام زگاگورن؛ پدیگده
شوك زتي تگافلر؛ اناگوه تنهگاي رایگزم ؛ جهگانيشگدن زنتگوني گیگدنز؛ تئگوري تغییگر در فراینگد
جامعهپذیري مك لوهان و بریكوالژ هادایج» 1رسگیدیو .بنگابرای چگارچوب نظگري پگژوهش بگر
اساس نظریههاي «زگاورن ،اینگلهارت ،بنگستون ،ایم  ،بوردیو ،تگافلر ،رایگزم  ،گیگدنز ،میگد،
مانهایو ،مك لوهان و هادایج» است.
روش پژوهش
روش پژوهش ،تركیاي (كیفي و كمي) است .در بخش كیفي روش نمونهگیري نظگري و مانگاي
تعداد نمونهها و مصاحاهها «اشاا نظري» است؛ در ای مرحله تعداد  15نفر اا دانشگجویان دختگر
 20تا  26ساله دانشگاه در رشتههاي مختلف به شیوه گلوله برفي انتخگاب شگده و اا زنگان دربگاره
روابط نسلي ،عوام تأثیرگذار بر روابطشان با والدینشان؛ استراتژي زنان در مواجهه با تفگاوتهگا
و پیامدهاي ای تفاوتها در خانوادهشان سگؤال شگد .بگه جهگت رعایگت بعگد اخالدگي پگژوهش،
هدف اا مصاحاهها ،تجزیهوتحلی دادههگا و نحگوه اسگتفاده اا اطالعگات حاصگله بگه دانشگجویان
منتخ بهطور كام اطال رساني و به زنها اطمینان داده شد كه اطالعات كامالً محرمانه خواهگد
بود .براي تحلی با استفاده اا روش نظریه امینهاي ،دادههاي گردزوريشده در سه مرحلگه (بگاا،
محوري و انتخابي) كدگذاري شدند .مفاهیو بهدستزمده در ای مرحله بیشتر به رابطگه دختگران
دانشجو با خانواده و چالشهاي نسلي اشگاره دارد .بگدی ترتیگ مقگدمات اجگراي بخگش كمگي
پژوهش فراهو شد .در ای بخش هدف پاسخگویي به سؤاالت ذی است:
 .1زیا ميتوان گفت كه روابط نسلي متأثر اا عوام اجتماعي فرهنگي است؟
 .2زیا بی پایگاه اجتماعي والدی و روابط نسلي رابطهاي وجود دارد؟
 .1مستندات بهطور مشرو در اص رساله موجود است.
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 .3زیا بی ساك اندگي و روابط نسلي رابطهاي وجود دارد؟
 .4زیا بی معاشرت دانشجویان دختر با گروه همساالن و روابط نسلي رابطهاي وجود دارد؟
 .5زیا بی مح اندگي و روابط نسلي رابطهاي وجود دارد؟
 .6زیا بی وسای ارتااكجمعي و روابط نسلي رابطهاي وجود دارد؟
 .۷زیا میزان دسترسي و امان استفاده اا كامپیوتر و موبای بر روابط نسلي تأثیر ميگذارد؟
 .8زیا مي توان ترتیاي اندیشید تا با استفاده اا فنگاوري روا و تكنولگوژي در جهگت تقویگت
ارتااك نس ها گام برداشت؟
بنابرای تأثیر متغیرهاي مستق  :عوام اجتماعي با شاخصهاي .1( :پایگاه اجتماعي والدی
شام  :درزمد ،تحصیالت ،شغ ؛  .2ساك اندگي شام  :سگنتي و مگدرن؛  .3محگ انگدگي :در
سطو باال ،متوسط و پایی ؛  .4معاشرت با گروه همساالن شام  :مرج درار دادن همساالن براي
تصمیوگیريها ،سپري كردن بیشتری امان با همساالن؛  .5ارتااك و تعام درون خانواده :در سه
سطح ایاد ،متوسط و كو) و عوام فرهنگي با شگاخصهگاي .1( :وسگای ارتاگاكجمعگي شگام :
تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت و ...؛  .2دانش و زشنایي خانواده با  )ICTبر متغیر وابسته روابط نسلي
(تفاوت /شكاف) با شاخصهاي .1( :تفاوت دانشي شام  :تفگاوت در برخگورداري اا اطالعگات
علمي و عمومي؛  .2تفاوت گرایشي شام  :تفاوت اراشي ،تفگاوت در اعتقگادات دینگي ،تفگاوت
در باورها؛  .3تفاوت رفتاري شام  :تفاوت در ادبیات و گفتمان ،تفاوت در پوشش و تفگاوت در
زداب معاشرت اجتماعي) بررسي ميشود.
جامعه زماري نیز دختران دانشجوي  20-26ساله دانشگاههاي دولتي شهر تهگران (بگا تأكیگد
بر دانشگاه الزهرا و عالمه طااطاایي) هستند كه تعداد زنها  11406نفر اسگت .روش نمونگهگیگري
احتمالي و تعیی حجو نمونه اا طریق فرمول كوكران است كه تعداد  3۷2نفر بهدستزمده زمد،
اما براي اطمینان بیشتر اا میان  382نفر بهوسیله پرسشنامه اطالعات جم زوري شگد .سگؤاالت بگر
اساس پایههاي نظري مدل تحقیق ،تعریف متغیرهگا در سگطو انگدااهگیگري فاصگلهاي بگا طیگف
لیكرت و بهصورت  5گزینه اي طراحي شگد .جهگت بررسگي پایگایي اا ضگری زلفگاي كروناگا
استفاده شد؛  αكروناا پرسشنامه  0/958بهدست زمد كه نشان اا اعتاگار كگافي پرسشگنامه دارد.
سگگپخ بگگا نگگرمافگگزار  SPSSو شگگیوههگگاي زمگگار توصگگیفي (جگگداول زمگگاري و نمگگودار سگگتوني بگگا
شاخصهاي فراواني ،درصد فراواني ،درصد تراكمي و ...سال تولد ،وضعیت تأه  ،تحصگیالت،
وضعیت تحصیلي و شغلي پدر و مادر ،درزمد و  )...و زمار اسگتنااطي (تعیگی نرمالیتگه متغیرهگا بگا
زامون كلموگروف اسمیرنوف ،تعیی رابطه و هماستگي و بررسي فرضیهها با زامون هماستگي
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پیرسون؛ بررسي مدل تحقیق و تعیی ضرای تگأثیرات مسگتقیو و غیرمسگتقیو متغیرهگا بگر روابگط
نسلي با استفاده اا رگرسیون چندمتغیره و تحلی مسیر) اطالعات جم زوريشده تجزیگهوتحلیگ
شدند.
يافتههاي پژوهش
در بخش كیفي پژوهش ،مفاهیو استخراجشده دسگتهبنگدي و در دالگ مقگوالت دگرار گرفتنگد و
مقولهها براي ارائه در الگوي پارادایمي در شش دسته ایر حول مقوله هستهاي درار دارند:
 .1درك اا موضو  :پنج مقوله «تفاوت دانشي»« ،تفاوت نگرشي»« ،تفگاوت ادراكگي نسگلي
اا سطح رابطهها»« ،تفاوت گرایشي» و «تفاوت رفتاري»؛
 .2شرایط بسترساا :دو مقوله «تأثیر عام رده سگني و ادتضگائات زن» و «شگرایط اجتمگاعي-
فرهنگي مؤثر بر روابط نسلي»؛
 .3شرایط مداخلهگر :یك مقوله «فضاهاي ارتااطي و تأثیرات فردي و فرافردي زن»؛
 .4شرایط علي :دو مقوله «تأخر فرهنگي» و «زگاهي دوسویه»؛
 .5راهاردها :دو مقوله «مقاومت بگر سگر خواسگتهشگان ،سگماجت ،دهگر و زشگتي ،گفتگگوي
منطقي ،همفكر شدن»؛
 .6پیامدها :یك مقوله «نو شناسي احساس پخ اا كنش استراتژیك».
اا میان مقولههگاي بگهدسگتزمگده ،مقولگه مركگزي «نگگاه زرمگانگرایانگه ،اسگتقاللطلاگي و
تصمیوگیري فردي» حاصگ ادغگام و تركیگ مقولگههگاي عمگده تحقیگق اسگت و بگر اسگاس زن
اكثریت مصاحاهشوندهها در دانش ،نگرش ،گرایش و رفتار با والدینشان تفگاوت دارنگد .نگگرش
نف گرایانه و معیار مناف فردي در هنگام كنش اا سوي دختران جوان با دیدگاه والدی متفگاوت
است كه اغل اا سوي والگدی در بحگثهگاي زدابورسگوم ،دوسگتيهگاي بگا جگنخ مخگالف،
تفریحات ،احتگرامگگذاري بگه دیگگران نگوعي هنجارشگكني تلقگي مگيشگود .بحگث مهگو دیگگر،
نساي گرایي اخالدي و نساي اندیشي اا سوي دختران جوان متناس بگا مگودعیتي كگه در زن دگرار
دارند است كه به ای وسیله اا اصول بيچونوچراي اخالدي فاصله گرفته و به هگویتي چندگانگه
دست یافتهاند .به عاارتي ،نشانههایي اا هویت تركیاي كه در زثگار اسگتراس و هاگدایج بگا عنگوان
بریكوالژ زورده شده در انتخاب عامدانه عناصر سنتي و مدرن فرهنگي و ساك اندگي در میگان
بعضي اا دختران جوان مصاحاهشونده زشكار است .مثالً بعضي اا دختران جوان بگاوجود فاصگله
داشت اا هنجارهاي رسمي مربوك به پوشش ،پایاندي به اصول دیني و بعضگي مناسگك داشگتند.
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به نظر ميرسد با سست شدن چارچوبهاي سگنتي و گگرایش بگه شگك دهگي هویگت بگر اسگاس
چارچوبهاي فردي با یك پلورالیسو دیني ،فرهنگي و اخالدي در جامعه مواجهیو.
اهمیت فرد و ددرت عاملیت دختران جوان در برساخت اندگي یكي اا چالشهاي اساسي
در رابطه با والدی و جامعه است كه در مقوله مركزي با واژههاي «استقاللطلاي و تصمیوگیگري
فردي» زورده شگده اسگت .عگواملي ماننگد سگ و ادتضگائات زن و شگرایط اجتمگاعي ،فرهنگگي و
سیاسي در روند بسترسااي چالش هاي روابگط نسگلي اهمیگت بسگیار دارد .ذائقگه دختگران جگوان،
گرایشها و ترجیحاتي كه در ای دوره سني دارند ،بگا دورههگاي دالگي و بعگدي متفگاوت اسگت.
عدم تابعیت صد درصد اا دوانی خانواده و تمای به تجربهگرایي امور نو كگه بگه پیشگرو بگودن و
ریسكپذیري زنان اشاره دارد با زنچه والدی  ،ماني بر محافظهكاري اا زنان انتظار دارند ،مغگایر
است  .فضاهاي ارتااطي مانند خانواده ،مح كار و مح اندگي كه دختر جوان در زن حضور و
تجربهي ایستهي مداوم دارد ،ميتواند بهعنوان عوام دخیگ در چگالشهگاي دختگران جگوان بگا
والدینشان باشد.
فرهن و تكنولگوژي و سگرعت ورود زن بگه كشگور مگا (هگو نگو اسگتفاده و هگو سگرعت
پیشرفت تكنولوژي) یكي اا شرایط علي چالشهاي تفاوت نسگلي محسگوب مگيشگود .بگه دلیگ
اینكه تكنولوژيهاي وارداتي بر اساس فرهن كشور مادأ ساخته شدهاند ،ورود زنها بگه كشگور
ما نیاا به ایجاد فرهن معنوي متناس دارد كه در صورت تأخر در ای امینه ،نو انتخابگري
دختران جوان در امینه استفاده اا زنها را تحتالشعا درار ميدهد؛ بهطگوريكگه دختگران جگوان
بهصورت مخاط و استفادهكنندهاي منفع  ،بدون زگاهي و زمواش اا ای ابزارها درميزیند.
زگاهي عام مهو دیگري است كه مانند شمشیري دولاه خاصیت كاهنگدگي و افزاینگدگي
چالشهاي روابط نسلي را دارد .بر اساس نتایج مصاحاهها ،دختران جوان معتقدند اگر زگاهي اا
طریق اطال اا سگاك انگدگي جوامگ و افگراد دیگگر باشگد ،چگالشاا و اگگر اا طریگق مشگاوره
بهدست زید ،در مدیریت و كاهش چالشها مفید است.
در مودعیتهایي اا اندگي ،دختران جوان در انتخاب نو كگنش بگا دوراهگيهگایي مواجگه
ميشوند و متناس با شرایط ،نو جامعهپذیري و میزان پایاندي اخالدي و مذهاي راهاردهایي را
برميگزینند كه اشاره بهنوعي هویت مودعیتي دارد .اماني كه فرد دچار تضاد مودعیتي مگيشگود،
احساس نوعي بالتكلیفي و دوگانگي ميكند و باالجاار تصمیو ميگیرد در هر مودعیتي متناسگ
با انتظارات افراد موجود در زن فضا رفتار كند .ولي در بعضي موارد ،دختران جگوان معتقدنگد بگا
ای شرایط تطایق یافته و رفتار مصگلحتي بگا دیگگران و همرنگگي اجتمگاعي (همگراه بگا اجاگار) را
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بهعنوان راهارد برميگزینند كه نارضایتي كمتري دارند .بههرحگال در هگر دو صگورت ایگ نگو
استراتژي نشان اا نوعي سااگاري كاذب در مقابگ موانگ انتخگابگگري زاادانگه فگرد بگه شگمار
ميزید.
روایت فردگرایانه دختران جوان اا اندگي خانوادگي استراتژي دیگري است كه گگرایش
به انتخاب شخصي زنان را نشان مي دهد .بعضي اا دختران جوان اذعان داشتند بهرغو ایسگت در
كنار خانواده یك اندگي فرعي و شاخهاي (به لحاظ ذهني ،فكري و عیني) دارنگد و خگانواده اا
بسیاري اا عقاید و رفتارهایشان بياطال است.
گاهي دختران جوان در مقاب عناصر مخگالف و موانگ انتخگاب زاادانگه كگنش ،اسگتراتژي
پنهانكاري را برميگزینند كه عدم وجود گفتمگان مشگترك درون خگانواده و جامعگه مگيتوانگد
دلیلش باشد .دهر و زشتي یكي دیگر اا حربههاي دختران جوان در مقاب خگانوادههایشگان اسگت
كه برخي بهعنوان یك استراتژي بدان اشگاره كردنگد .الاتگه بعضگي اا مصگاحاهشگوندههگا كگه در
خانوادههایشان وضعیت دموكراسي حاكو است ،اا استراتژي گفتگوي منطقي بهگره جسگته و بنگا
به گفته خودشان مشك كمتري با خانوادههایشان دارند.
درخصوص پیامدهاي استراتژيهاي ذكر شده ،به دو نو احساس فردي در رابطه بگا كگنش
رسیدیو كه یكي اا زنها احساس نارضایتي است ،بهطوريكه دختر جوان پخ اا عاگور اا موانگ
كنشگري زاادانه اا پیامگد كگنش احسگاس رضگایت نمگيكنگد و اغلگ علگت ایگ نارضگایتي را
معطوف به جامعه و دوانی دستوپا گیر زن ميداند و شاید ای به علگت وجگود پگخامینگههگاي
هنجاري ذهني باشد كه اا طریق جامعهپذیري براي او دروني شده است .بهطوركلي ،افرادي كگه
تخطي كمتري اا انتظارات خانواده و جامعه داشتند ،كمتر احساس چالش مگيكردنگد .درنهایگت
بر اساس نتایج مصاحاههاي چالش هاي روابط نسگلي میگان دختگران جگوان بگه سگه دسگته چگالش
دختران جوان با خودشان (بیشتر ذهني) ،با خانواده (گاه ذهنگي و گگاه عینگي) و بگا جامعگه (ماننگد
پذیرش حجاب اا سوي برخي دختران جوان در جامعه) رسیدیو و به نظریه ایردست یافتیو:

«در خانوادههایي كه چارچوب رابطهاي تعریفشده كمرن تر است ،استراتژي پنهانكگاري
و چالشهاي روابط نسلي بیشتر مالحظه ميشود و روابط نسلي اا تفاوت بگه سگمت شگكاف
نسلي می ميكند».
بنابرای  ،یافته ها در بخش كیفي پژوهش حاكي اا وجود تفگاوت دانشگي ،نگرشگي و رفتگاري در
میان دختران جوان با خانوادههایشان است كه در مدل پارادایمي ذی به نمایش درزمده است.
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شكل  .1مدل پارادایمي بخش كيفي پژوهش

هويت موقعيتي تيرير لاما رده سني و اقتضائات مربوط به آن
شرايط اجتمالي -فرهنگي مؤرر بر روابط نسلي
تيخر فرهنگي
آگاهي دوسويه

*پديده تفاوت نسلي با مووله مركزي:
«نگاه آرمانگرايانه ،استواللطلبي و
تصميمگيري فردي»

آگاهي دوسويه

هويت موقعيتي
روايت فردگرايانه از
زندگي خانوادگي

نوع شناسي
احساس پس از
كنش
استراتژيك

فضاهاي ارتباطي و تيريرات فردي و فرافردي آن

در بخش كمي ،بر اساس اطالعگات جگداول ،تفكیگك نمونگه برحسگ متغیگر عوامگ اجتمگاعي
مشتم بر :ساك اندگي ،معاشرت با گروه همساالن و ارتااك و تعامگ درون خگانواده مالحظگه
شد كه اكثریت جمعیت نمونه اا نظر نگو سگاك انگدگي (تعگداد  309نفگر و  80/9درصگد) در
سطح متوسط؛ اا نظر متغیر معاشرت با گروه همساالن (تعداد  288نفر و  ۷5/4درصد) در سگطح
متوسط و اا نظر متغیر ارتااك و تعام درون خانواده (تعگداد  259نفگر و  6۷/8درصگد) در سگطح
ایاد هستند.
بر اساس اطالعات جداول تفكیك نمونه برحس متغیر عوام فرهنگي مشگتم بگر :میگزان
دسترسي به وسای ارتااكجمعي و دانش و زشنایي خانواده با  ICTدر جامعه نمونه مالحظگه شگد
كه اكثریت جمعیت نمونه (تعداد  282نفر و  ۷3/8درصد) اا نظر متغیر میزان دسترسي به وسگای
ارتااكجمعي در سطح متوسط و اا نظر متغیر دانش و زشنایي خانواده با ( ICTتعداد  266نفگر بگا
 69/6درصد) در سطح كو هستند.
بر اساس اطالعات جداول تفكیك نمونه برحس متغیگر روابگط نسگلي مشگتم بگر :تفگاوت
دانشي ،گرایشي و رفتاري مالحظه شد اكثریت جمعیت نمونه در هر سه متغیر در سگطح متوسگط
هستند؛ بهگونهاي كه (تعداد  323نفر با  84/6درصد) .اا نظر متغیر تفاوت دانشي (تعداد  3۷0نفر
با  96/9درصد) اا نظر متغیر تفاوت گرایشگي و (تعگداد  223نفگر بگا  58.4درصگد) اا نظگر متغیگر
تفاوت رفتاري.
در سنجش نرمالیته متغیرها همگي نرمال تعیی شدند .در بررسي فرضیهها و تعیی رابطه بی
متغیرها با استفاده اا زامون هماستگي پیرسون درصورتيكه سگطح معنگيداري زامگون كمتگر اا
 0/05باشد ،فرض صفر را رد كگرده و بگا اطمینگان  95درصگد رابطگه معنگيداري دو متغیگر تأییگد
ميشود.
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فرض كلي  :1بی عوام اجتماعي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بگی دو متغیگر عوامگ اجتمگاعي و
روابط نسگلي  0/۷19اسگت و معنگيداري زامگون هماسگتگي برابگر بگا  0/000و كمتگر اا  0/05اسگت؛
بنابرای بی دو متغیر عوام اجتماعي و روابط نسلي رابطه مثات معنادار وجگود دارد ،در نتیجگه فگرض
صفر (فرض استقالل دو متغیر) رد و فرضیه نخست پژوهش تأیید ميشود ].[r=0.719, p= 0.000
جدول  .1معناداري رابطه بين عوامل اجتماعي و روابط نسلي

روابط نسلي
**.719
.000
382
1
382

لواما اجتمالي
1
382
**.719
.000
382

همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد
همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد

لواما اجتمالي

روابط نسلي

در بررسي فرضیههاي جزئي (ایرمجموعه فرض  )1نیز نتایج ذی حاص شد:
 بی پایگاه اجتماعي والدی و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.بر اساس نتایج زامون هماستگي پیرسون ،نشان داده شد كه مقدار هماستگي بگی دو متغیگر
پایگاه اجتماعي والدی و روابط نسلي  -/60است و معنيداري زامون هماستگي برابر بگا 0/243
و بیشتر اا  0/05است؛ بنابرای بی دو متغیر پایگاه اجتماعي والدی و روابط نسلي رابطه معنگادار
وجود ندارد ،درنتیجگه فگرض صگفر (فگرض اسگتقالل دو متغیگر)پذیرفتگه مگيشگود =[r=-.060, p
].0.243
 بی ساك اندگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بی دو متغیر ساك اندگي و
روابط نسلي  0/605است و معنيداري زامون هماستگي برابر بگا  0/000و كمتگر اا  0/05اسگت.
بنابرای بی دو متغیر ساك اندگي و روابگط نسگلي رابطگه مثاگت معنگادار وجگود دارد ،درنتیجگه
فرض صفر (فرض استقالل دو متغیر) رد ميشود ].[r=0. 605, p= 0.000
 بی معاشرت با گروه همساالن و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كگه مقگدار هماسگتگي بگی دو متغیگر معاشگرت بگا
گروه همساالن و روابط نسلي  0/293است و معنيداري زامون هماستگي برابر با  0/000و كمتر
اا  0/05است؛ بنابرای بی دو متغیگر معاشگرت بگا گگروه همسگاالن و روابگط نسگلي رابطگه مثاگت
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معنگگگادار وجگگگود دارد ،در نتیجگگگه فگگگرض صگگگفر (فگگگرض اسگگگتقالل دو متغیگگگر) رد مگگگيشگگگود
].[r=0. 293, p= 0.000
 بی مح اندگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بی دو متغیر مح انگدگي و
روابط نسلي  0/220است و معنيداري زامون هماستگي برابر بگا  0/000و كمتگر اا  0/05اسگت.
بنابرای بی دو متغیر مح اندگي و روابط نسلي رابطه معنادار وجود دارد ،در نتیجه فرض صگفر
(فرض استقالل دو متغیر) رد ميشود ].[r=0. 220, p= 0.000
 بی ارتااك و تعام درون خانواده و روابط نسلي( 1تفاوت /شكاف نسلي) رابطه معناداريوجود دارد.
نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بی دو متغیر ارتاگاك و تعامگ
درون خانواده و روابط نسلي  0/685است و معنيداري زامون هماستگي برابر با  0/000و كمتگر
اا  0/05است .بنابرای بی دو متغیر ارتااك و تعام درون خگانواده و روابگط نسگلي رابطگه مثاگت
معنادار وجود دارد ،در نتیجه فرض صفر (فرض استقالل دو متغیگر) رد مگيشگود =[r=0. 685, p
].0.000
فرض كلي  :2بی عوام فرهنگي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بی دو متغیر عوامگ فرهنگگي و
روابط نسلي  0/283است و معنگيداري زامگون هماسگتگي برابگر بگا  0/000و كمتگر اا  0/05اسگت.
بنابرای بی دو متغیر عوام فرهنگي و روابط نسلي رابطه مثات معنادار وجود دارد ،درنتیجگه فگرض
صفر (فرض استقالل دو متغیر) رد ميشود ].[r=0. 283, p= 0.000
جدول  .2معناداري رابطه بين عوامل فرهنگي و روابط نسلي

روابط نسلي

لواما فرهنگي

**.283

1

.000
382

382

1

**.283
.000

382

382

همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد
همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد

لواما فرهنگي

روابط نسلي

 .1باید توجه داشت كه در روابط نسلي صحات اا ارتااك بی نس هایي متفاوت اا یكدیگر و خواستههایي است كه هر نسگ
اا دنیاي خارج دارد .صحات اا تفاوت ایدهزلهاي خاص هر نس است كه با خواسگتههگاي والگدی خگود متفگاوت و ممكگ
است هوجهت با خواستهها و ایده زل والدی یا متضاد با خواستهها و ایدهزل والدی بروا نماید .هنگاميكه خواستههگا همسگو
باشند ،شاهد پیوند نسلي و در صورت تضاد خواستهها شاهد تفاوت ،شكاف یا گسست نسلي خواهیو بود.
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در بررسي فرضیههاي جزئي دوم نیز نتایج ذی حاص شد:
 بی میزان دسترسي به وسای ارتااكجمعي و روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بی دو متغیر میگزان دسترسگي
به وسای ارتااك جمعي و روابط نسلي  0/245است و معنيداري زامون هماستگي برابر با 0/000
و كمتر اا  0/05است .بنابرای بی دو متغیر میگزان دسترسگي بگه وسگای ارتاگاكجمعگي و روابگط
نسلي رابطه مثات معنادار وجود دارد ،در نتیجه فرض صفر (فرض استقالل دو متغیر) رد ميشگود
].[r=0. 245, p= 0.000
 بی دانش و زشنایي خانواده با  ICTو روابط نسلي رابطه معناداري وجود دارد.نتایج زامون هماستگي پیرسون نشان داد كه مقدار هماستگي بگی دو متغیگر دانگش و زشگنایي
خانواده با  ICTو روابط نسلي  0/123است و معنيداري زامون هماستگي برابر با  0/016و كمتر اا
 0/05است .بنابرای بی دو متغیر دانش و زشنایي خانواده با  ictو روابط نسلي رابطگه مثاگت معنگادار
وجود دارد ،درنتیجه فرض صفر (فرض استقالل دو متغیر) رد ميشود ].[r=0. 123, p= 0.016
در بررسي مدل تحقیق اا رگرسیون چندمتغیره استفاده شد و براي تایی متغیر روابط نسگلي
متغیرهاي مستق «ساك اندگي ،معاشرت با گگروه همسگاالن ،ارتاگاك و تعامگ درون خگانواده،
پایگاه اجتماعي والدی  ،مح اندگي ،وسای ارتااكجمعي و دانش و زشنایي خگانواده بگا »ICT
وارد معادله شدند.
در زامون تحلی رگرسیون ضری هماستگي چندگانه ( )R=0.۷48به دست زمد كه نشگان
ميدهد بی متغیرها  ۷4درصد هماسگتگي وجگود دارد .ضگری تعیگی برابگر بگا ( )R2 = 0.559و
ضری تعیی تعدی یافته برابر با ( R2 = 0.551تعدی یافته) به دست زمد كگه نشگان مگيدهگد در
ای تحقیق متغیرهاي واردشده به معادله تنها توانستهاند  55درصد اا واریانخ تغییرات مربوك بگه
متغیر وابسته را تایی نمایند .معادله رگرسیوني خطاي برزورد  0/25۷را نشان ميدهد .با توجه بگه
سطح معنيداري رابطه حاص شده اا زامون ( Fمقدار زماره  Fبرابر  6۷.۷5۷است) نیز مگيتگوان
ای گونه دضاوت كرد كه حضور حداد یكگي اا متغیرهگاي مربوطگه در معادلگه معنگيدار اسگت
(سطح معنيداري .)0/000
جدول  .3تحليل رگرسيون براي تبيين متغير وابسته (روابط نسلي)

Model

ضريب
همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين
تعدياشده

خطاي استاندارد
برآورد

.748

.559

.551

.257

مودار آماره  Fسطح معناداري
67.757

0.000
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جدول  .4ضرایب تأثير مدل تبيينكننده روابط نسلي

مترير
رابت
سبك زندگي
معاشرت با گروه همساالن
ارتباط و تعاما درون خانواده
پايگاه اجتمالي والدين
محا زندگي
وسايا ارتباطجمعي
دانش و آشنايي خانواده با Ict

B

ضريب بتا استاندارد

t

سطح معناداري

.957
.141
.076
.310
.008
.024
.091
-.030

.197
.176
.506
.022
.033
.166
-.043

8.125
3.801
4.940
10.133
.559
.897
4.652
-1.099

.000
.000
.000
.000
.577
.370
.000
.272

ضرای تأثیر مدل تایی كننده روابط نسلي نشان ميدهد كه اا میان  ۷متغیر وارد شگده بگه معادلگه
رگرسیون  4متغیر« :ساك اندگي ،معاشرت با گروه همساالن ،ارتاگاك و تعامگ درون خگانواده،
دسترسي به وسای ارتااكجمعي رابطه معنيداري در معادله یافتند و متغیرهگاي پایگگاه اجتمگاعي
والدی  ،مح اندگي ،دانش و زشنایي خانواده بگا  ICTرابطگه معنگي داري در معادلگه ندارنگد .بگا
بررسي میزان بتاها ميبینیو كه ارتااك و تعام درون خانواده داراي باالتری میزان بتاي استاندارد
( )0/506است (با سطح معنيداري  0/000كه در سطح  0/05معنيدار اسگت) و نسگات بگه سگایر
متغیرهاي مستق داراي بیشتری تأثیر بر روي متغیر وابسته است .پخ اا زن ،متغیر ساك اندگي
بیشتری تأثیر را بر متغیر وابسته داراست ( )0/19۷با سطح معنيداري  0/000كگه در سگطح 0/05
معنيدار است .پخاازن متغیر معاشرت با گروه همساالن بیشگتری تگأثیر را بگر متغیگر وابسگته دارا
است ( )0/1۷6با سطح معنيداري  0/000كه در سگطح  0/05معنگيدار اسگت .پگخ اا زن متغیگر
دسترسي به وسای ارتااكجمعي بیشتری تأثیر را بگر متغیگر وابسگته دارا اسگت ( )0/166بگا سگطح
معنيداري  0/000كه در سطح  0/05معنيدار است.
در مرحله بعد ،براي تایی متغیگر ارتاگاك و تعامگ درون خگانواده متغیرهگاي مسگتق سگاك
اندگي ،معاشرت با گروه همساالن و دسترسي به وسای ارتااكجمعي مورد بررسي درار گرفتند
كه در زامون تحلی رگرسیون ضری هماستگي چندگانه ( )R=0.۷12به دست زمد كه بیگانگر
 ۷1درصد هماستگي بی متغیرها است .ضگری تعیگی برابگر بگا ) (R2 = 0.507و ضگری تعیگی
تعدی یافته برابر با (  R2 = 0.503تعدی یافته) به دست زمگد كگه نشگان مگيدهگد متغیرهگاي وارد
شده به معادله تنها توانستهاند  50درصگد اا واریگانخ تغییگرات مربگوك بگه متغیگر وابسگته را تایگی
نمایند .معادله رگرسیوني ،خطاي برزورد  0/441را نشان ميدهد .با توجگه بگه سگطح معنگيداري
رابطه حاص شده اا زامگون ( Fمقگدار زمگاره  Fبرابگر  129.421اسگت) نیگز مگيتگوان ایگ گونگه
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دضاوت نمود كه حضور حداد یكگي اا متغیرهگاي مربوطگه در معادلگه معنگيدار اسگت( .سگطح
معنيداري )0/000
ضرای تأثیر مدل تایی كننده ارتاگاك و تعامگ درون خگانواده نیگز نشگان داد كگه اا میگان 3
متغیر وارد شده به معادله رگرسیون هر  3متغیر معنادار شدهانگد و متغیگر سگاك انگدگي بیشگتری
تأثیر را بر متغیر وابسته داراست ( )0/۷10با سطح معنيداري  0/000كه در سگطح  0/05معنگيدار
است.
در تحلی رگرسیون چندمتغیره براي تایی متغیر ساك اندگي متغیرهاي مسگتق معاشگرت
با گروه همساالن و دسترسي به وسای ارتااكجمعي مورد بررسي درار گرفتند .در زامون تحلی
رگرسیون ضری هماستگي چندگانه ( )R=0.220بیانگر زن اسگت كگه بگی متغیرهگا  22درصگد
هماستگي وجود دارد .ضری تعیی برابر با ( )R2 = 0.048و ضری تعیی تعگدی یافتگه برابگر بگا
( R2 = 0.043تعدی یافته) به دست زمد كه نشان مگيدهگد متغیرهگاي وارد شگده بگه معادلگه تنهگا
توانستهاند  4درصد اا واریانخ تغییرات متغیر وابسته را تایی نمایند.
معادله رگرسیوني خطاي برزورد  0/526را نشان ميدهد .با توجه به سطح معنيداري رابطه
حاص شده اا زامون ( Fمقدار زماره  Fبرابر  9.62۷است) نیز ميتوان ایگ گونگه دضگاوت كگرد
كه حضور حداد یكي اا متغیرهاي مربوطه در معادله معنيدار است (سطح معنيداري .)0/000
بر اساس ضرای تأثیر مدل تایی كننده ساك اندگي ،هر دو متغیر معنادار شدهانگد و متغیگر
دسترسي به وسای ارتااكجمعي بیشتری تأثیر را بگر متغیگر سگاك انگدگي داراسگت ( )0/1۷3بگا
سطح معنيداري  0/001كه در سطح  0/05معنيدار است.
در تحلی رگرسیون تكمتغیره ،براي تایی متغیر دسترسي بگه وسگای ارتاگاكجمعگي متغیگر
مستق معاشرت با گروه همساالن مورد بررسي درار گرفت .در ای زامگون ،ضگری هماسگتگي
چندگانه ( )R=0/113نشان ميدهد بی متغیرها  11درصد هماستگي وجگود دارد .ضگری تعیگی
برابر با ( )R2 = 0.013و ضری تعیی تعدی یافته برابر بگا ( R2 = 0.010تعگدی یافتگه) بگه دسگت
زمد كه نشان ميدهد متغیرهاي واردشده به معادله تنها توانستهاند  1درصد اا واریگانخ تغییگرات
مربوك به متغیر وابسته را تایی نمایند.
معادله رگرسیوني ،خطاي برزورد  0/696را نشان مگيدهگد .بگا توجگه بگه سگطح معنگيداري
رابطه حاص شده اا زامون ( Fمقدار زماره  Fبرابر  4/893است) نیز ميتوان ای گونگه دضگاوت
كرد كه حضور حداد یكي اا متغیرهاي مربوطگه در معادلگه معنگيدار اسگت (سگطح معنگيداري
.)0/000
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بدی ترتی
ذی حاص شد.

انوا تأثیر مستقیو ،غیرمستقیو و متغیرهاي مستق بگر وابسگته در دالگ

جگدول

جدول  .5ضرایب تحليل مسير

سبك زندگي

تيرير
مستويم
0/197

معاشرت با گروه همساالن

0/176

ارتباط و تعاما درون خانواده

0/506

وسايا ارتباطجمعي

0/166

تيرير غيرمستويم

تيرير كا

بهواسطه (ارتباط و تعاما درون خانواده) 0.۳5
بهواسطه (ارتباط و تعاما درون خانواده) 0.0۳
بهواسطه (سبك زندگي) 0.02
بهواسطه (ارتباط و تعاما درون خانواده) -0.04
بهواسطه (سبك زندگي) 0.0۳
بهواسطه (معاشرت با گروه همساالن) 0.01

0/54
0/206
0/196
0/506
0/126
0/196
0/176

همانگونه كه مشاهده ميشود بر اساس ضرای بگهدسگتزمگده سگاك انگدگي بگهواسگطه تگأثیر
مستقیو و غیرمستقیو (بهواسطه ارتااك و تعام درون خانواده) بگا ضگری كگ  0/54و پگخاازن
ارتااك و تعام درون خانواده با ضری ك  0/506بیشتری تأثیر را بر متغیر روابط نسلي دارد.
نتيجهگيري
با توجه به رویكرد تركیاي كه ای پژوهش دناگال مگيكنگد ،در بخگش كیفگي پگژوهش ،مفگاهیو
استخراجشده دستهبندي و در دال مقگوالت دگرار گرفتنگد و مقولگههگا در شگش دسگته :درك اا

موضو  5 :مقوله «تفاوت دانشي»« ،تفاوت نگرشي»« ،تفاوت ادراكي نسگلي اا سگطح رابطگههگا»،
«تفاوت گرایشي» و «تفاوت رفتاري»؛ شرایط بسترساا 2 :مقوله «تأثیر عام رده سني و ادتضائات
زن» و «شرایط اجتماعي -فرهنگي مؤثر بر روابط نسلي»؛ شرایط مداخلهگگر 1 :مقولگه «فضگاهاي
ارتااطي و تأثیرات فگردي و فرافگردي زن»؛ شگرایط علگي 2 :مقولگه «تگأخر فرهنگگي» و «زگگاهي
دوسویه»؛ راهاردها 2 :مقوله «مقاومت بر سگر خواسگتهشگان ،سگماجت ،دهگر و زشگتي ،گفتگگوي
منطقي ،همفكر شدن»؛ پیامدها 1 :مقوله «نو شناسي احسگاس پگخ اا كگنش اسگتراتژیك» حگول
مقوله مركزي «نگاه زرمانگرایانه ،استقاللطلاي و تصمیوگیري فردي» دگرار گرفتنگد .بگر اسگاس
نتایج مصاحاهها ،چالشهاي روابط نسلي میان دختران جوان به سه دسته چالش دختران جوان بگا
خودشان ،با خانواده و با جامعه رسیدیو و ابعاد روابط نسلي در سه بعد تفاوت دانشي ،نگرشگي و
رفتاري بی دختران جوان و خانوادههایشان نمایان شد كه در بخش كمگي پگژوهش ایگ تفگاوت
در سطح متوسط ارایابي شد .كو بودن دانگش والگدی كگه دختگران جگوان در مصگاحاههگا ابگراا
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نمودند ،در بخش كمي نیز تأیید و مالحظه شد كه دانش و زشنایي اكثریگت خگانوادههگا بگا ICT

(تعداد  266نفر با  69.6درصد) در سطح كو است.
امرواه جوانان در اغل خانوادهها در مسیر پیشرفت جهاني علو و فنگاوري گگام برداشگته و
دانششان بیشتر اا والدینشان است .اگر والدی در راستاي ارتقاي اطالعات علمي و عمومي خود
گگگام برندارنگگد و لگگزوم ایگ تغییگگرات را نپذیرنگگد ،طیگگف روابگگط نسگگلي اا تفگگاوت تگگا شگگكاف در
خانوادههاي مختلف متغیر خواهد بود .زشنایي با گونههاي متفاوت گذران اندگي ،كگه اا طگرق
مختلف حاص ميشود ،اغل براي دختران جوان جذاب است و تمای زنان را بگراي تجربگه در
امینههاي متفاوت افزایش داده و ای امر ميتواند سرچشمه چالشهاي فرد با خگودش ،خگانواده
و جامعه بزرگتر باشد (تطابق با نظریات گیدنز).
در مقوله تفاوت اراشي و گرایشي ،دختران جوان در مصاحاهها به تفاوت دهههاي اندگي
خود با والدینشان اشاره داشته و تفاوت را طایعي ميدانستند كگه همسگویي بگا طگر زثگار گگروه
سني اینگلهارت دارد؛ ایرا همانگونه كه اینگلهارت ميگوید ،امرواه گرایش ضگعیف جوانگان
نسات به اراشهاي دیني را نميتوان بهمنزلهي كاهش تمای زنها به پذیرش ای اراشهگا تلقگي
كرد .تفاوت جوانان و بزرگساالن به خاطر تفاوت امانه و شرایط جامعگهپگذیري زنهاسگت و بگا
افزایش س  ،تفاوت دو نس كووبیش بادي ميماند.
در مقوله تفاوت رفتاري در بخشهاي كیفي و كمي ،اهمیت دانش و زشنایي با تكنولگوژي
بیشااپیش خود را نشان داد .بهطوريكه به گفته برخي اا دانشگجویان ،در بعضگي اا خگانوادههگا
هنوا والدی با روش استفاده اا كامپیوتر ،گوشي هوشمند ،اینترنت و  ...زشگنا نیسگتند و دختگران
دانشجو ای عام را در روابط نسلي مؤثر دانسگته و خواسگتار عگدم مقاومگت خگانوادههایشگان در
مقاب تغییرات بودند .در بخش كمي پژوهش نیز مشاهده نمودیو كه اكثریت جامعه نمونه بگراي
دریافت خار اا اینترنت استفاده ميكنند اما میزان استفاده دختران جوان بیش اا والدینشان اسگت.
بنابرای والدی براي كاهش فاصلهها باید ضرورت زشنایي با تكنولوژيهاي جدید را بپذیرنگد و
در ای مسیر گام بردارند .ایرا نس جدید ای تغییرات را پذیرفتگه و پگدر و مادرهگا ناایگد انتظگار
داشته باشند دختران جوان مث دوران گذشته باشند .ای نتیجه بگا نتگایج پگژوهش فتحگي و مطلگق
( ) 1390ماني بر لزوم عدم مقاومت خانواده در برابر تغییرات جدید و لزوم زشگنایي بگا فگ زوري
اطالعات و ارتااطات براي ایجاد امینه گفتگو و تعام با فراندان نیز همسوست.
در بخش ورود فناوريهاي جدید به جامعه ایران ،شاهد تطابق نظریه مك لوهان با شگرایط
كنوني جامعه هستیو .ایرا جوانان به دلی نوگرایي و زمادگي براي پگذیرش تگااگيهگا ،بیشگتر اا
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افراد مس كه افكار و عقایدشان شك گرفته ،تحت تأثیر ای تغییرات دگرار مگيگیرنگد .سگرعت
ای تحوالت ،اندگي ،رشد و بلوغ دختران جوان را تحت تأثیر درار داده و رونگد جامعگهپگذیري
را دگرگون كرده است .اگر درگذشته رونگد جامعگهپگذیري عمگدتاً توسگط خگانواده ،مدرسگه و
نهادهایي انجام مي شگد كگه عناصگري اا نسگ پیشگی همچگون پگدر ،مگادر ،معلگو در ایگ انتقگال
فرهنگي ایفاي نقش ميكردند ،دسترسي گسترده به امكانات نوی تكنولوژیكي ،نسگ جدیگد را
در جریان تحوالت تااهاي درار داده است .بدی ترتی با تغییر مااني ورود گگزارههگاي اراشگي،
در جامعه شاهد كثرت اراشي ميشویو .در چنی شرایطي ،دختران جوان با اراشهگاي متنگوعي
مواجه شده و فرصتهاي بیشتري در انتخاب اراشهایشان دارند كه منجر به تفگاوت اراشگي در
نس ها ميشود .همانطور كه در بخش كیفي پژوهش تعدادي اا مصاحاهشوندهها به تفاوتهاي
اراشي میان خود و خانوادههایشان در حواه انتخاب همسگر ،اادواج و طگالق اشگاره كردنگد .در
بخش كمي پژوهش نیز ای موضو تأیید شده و اكثریت جامعه نمونه اا نظگر تفگاوت اراشگي و
ساك اندگي در سطح متوسط ارایابي شدند.
بيتردید مداومت حضگور در فضگاي مجگااي و اسگتفاده اا تكنولگوژي بگهنگوعي فگرد را اا
پذیرش فضاي وادعي كه در زن هست دور ميكند .عدم زمواش و فرهنگ اسگتفاده صگحیح اا
ای ابزارها ،فقگدان تفریحگات متنگو  ،مگداومت در اسگتفاده اا زنهگا ااجملگه مگواردي اسگت كگه
دختران جوان در مصاحاههایشان بدانها اشاره كردند و در بخش كمي نیز ای متغیر اثرش را در
میزان استفاده اا اینترنت نشان داد (مصداق مقوله تأخر فرهنگي زگاورن).
عالوهبر ای  ،در مقولگه اسگتفاده دختگران جگوان اا تكنولگوژي ،نتگایج ایگ پگژوهش میگزان
استفاده بیشتر دختران جوان اا اینترنت ،تلف همراه و  ...را نشان داد كه با نتایج پژوهش اسگمیت
رجرا و برادي ( )2002كه نشان دادند جوانترها بهطور كامالً متفاوتي اا والدی خود و پیرترهگا
اا ای وسای استفاده ميكنند ،همسو است.
در مقوله رجحان و ترجیحگات دختگران جگوان در نگو پوشگش ،حگریو خصوصگي ،گگروه
همساالن و ...نتیجه ای پژوهش همسو با پژوهش رنك و همكاران ( )200۷است.
در مقوله جم گرایي و انتقال اراشها نتایج ای پژوهش تأثیر جمگ گرایگي و انتقگال اراشهگاي
فرهنگي را تأیید نمود؛ بهطوريكه بر اساس نتایج مصاحاهها در خگانوادههگایي كگه دختگران جوانشگان
اندگي شاخهاي داشتند و در تفریحات خانوادگي شركت نميكردند فاصله و استراتژي پنهگانكگاري
بیشتر و پایاندي به اراشها كمتر به چشو مگيخگورد كگه بگا یافتگههگاي فالگت و اسگكونفوك ()2001
هماهنگي دارد (رابطه انتقال اراش با فردگرایي -جم گرایي).

280

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال هفتم ♦ شماره بيستوهشتم

مواردي اعو اا نو تفریحات ،رابطه دوستي زاادانه با جنخ مخالف ،استفاده اا رسانههگا اا
دای تلف همراه ،اینترنت و محیطهاي مجااي ،كه سا تغییر در هویت و رفتارهاي دانشگجویان
دختر شده و چالشهایي را در ای امینه بگه وجگود زورده اسگت ،در مصگاحاههگا مطگر شگدند.
همانگونه كه مالحظه شد ،نتایج مصاحاههاي دختران دانشجو فردگرایگي رو بگه تزایگد در نسگ
جدید را نشان ميدهد كه سا به وجود زمگدن اخالدیگات و اراشهگایي متفگاوت شگده و تمگام
عرصههاي اندگي مانند گرایش به گذران اودات فراغت بگا همسگاالن و  ...را تحگت تگأثیر دگرار

مي دهد .تغییراتي كه ناشي اا افزایش جمعیگت دختگران جگوان در مقگاط تحصگیلي دانشگگاهي،
افزایش حضور انان و دختران در فعالیتهاي اجتماعي ،افزایش فضاهاي مجااي و تسهی كننگده
ارتااطات ،تغییر نگرش دختران جوان امگرواي بگه سگطح روابگط و  ...اسگت (تطگابق بگا نظریگات
ایم ).
اطالعات حاصله بخش كمي پژوهش در خصوص متغیرهاي :ساك انگدگي ،معاشگرت بگا
گروه همساالن و متغیر ارتااك و تعامگ درون خگانواده در جامعگه نمونگه نشگان داد كگه اكثریگت
جمعیت نمونه اانظر ساك اندگي ،معاشرت با گروه همساالن در سطح متوسگط و در خصگوص
متغیر ارتااك و تعام درون خگانواده در سگطح ایگاد هسگتند .همچنگی متغیگر معاشگرت بگا گگروه
همساالن ،عالوه بر تأثیر مستقیو اا طریق غیرمستقیو نیز بهواسطه (ارتااك و تعامگ درون خگانواده
و ساك اندگي) پخ اا ساك اندگي و ارتااك و تعام درون خانواده بیشتری تأثیر را بگر روي
متغیر وابسته روابط نسلي دارد.
همانگونه كه مالحظه ميشود ،نتایج ای بخش با نظریه مارگارت مید همسوسگت .بگه نظگر
ميزید اا نظر شدت تغییرات نیز همسو با نظریات تافلر هستیو .تافلر شرایط جدید دنیا را موج
تغییرات اجتماعي و فرهنگي ميداند؛ بهطوريكه در خانواده نمایان مگيشگود و الگوهگاي رایگج
خانواده بهصورت الگوهاي كهنهشده درميزید و اا دور خارج ميشوند .در نتایج مصاحاهها در
بخش كیفي ای پژوهش مشاهده شد كه دختران جوان الگوهاي زداب و معاشرتهگاي دگدیمي
را نميپذیرند و در رفتوزمدهاي خانوادگي اغل با والدینشان متفاوت هستند.
بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره مالحظه شد كگه بگاالتری میگزان اثرگگذاري بگر متغیگر
روابط نسلي اا سوي متغیرهاي ساك اندگي و ارتااك و تعام درون خانواده است و با توجه بگه
اینكه در اكثریت جامعه نمونه ای متغیرها در سگطح متوسگط بگود ،روابگط نسگلي اا نگو تفگاوت
نسلي ارایابي ميشود.
بدیهي است نقش خانواده بهعنوان عاملي مداخلهگر در مدیریت و كاهش تضگاد نسگلي بگر
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پایه وجود روابط تعریفشده میان والدی و فراندان (كه اغل در خانوادههاي دموكرات شاهد
زن هستیو) مؤثر است .بر اساس نو شناسي خانوادهها كه بهصورت سگنتي ،مگدرن ،پسگتمگدرن
تعریف ميشوند ،پژوهش حاضر نشان ميدهد نو خانوادهاي كه جوان در زن درار دارد (عامگ
مداخلهگر) بر طیف و نو روابط نسلي (اا تفاوت تا شكاف نسلي) تأثیر ميگذارد .بگه عاگارتي،
والدی خشك و سختگیر در بروا تضاد نسلي و همچنی انتخاب استراتژيهاي دختران جگوان
دخی هستند.
پيشنهادها
 .1با توجه به اینكه یكگي اا یافتگههگاي پگژوهش پگایی بگودن دانگش و زشگنایي خگانوادههگا بگا
تكنولوژيهاي روا است ،برگگزاري دورههگاي زمواشگي ویگژه والگدی بگهمنظگور ارتقگاي
زگاهي هاي زنان مفید است .مثالً با توجه به اینكه اكثر كاربران اینترنت نوجوانان و جوانان
هستند ،والدی بایگد زگگاهيهگاي خگود را درخصگوص اینترنگت و فوایگد و ایگانهگاي زن
افزایش دهند تا بتوانند راهنماي خوبي براي فراندانشان باشند و بر رفتارهاي زنان كنتگرل و
نظارت منطقي داشته باشند.
 .2با توجه به اینكه دختران جوان در مصاحاههایشگان بگه عگدم پگذیرش تفگاوتهگاي نسگلي اا
سوي خانوادهها اشاره ميكردند ،به نظر ميرسد پذیرش ایگ تفگاوتهگا اا سگوي والگدی
به عنوان پیش شرك براي گفتگو مؤثر باشد .بيشك گفتگو كلید ح بسگیاري اا معماهگا و
مشكالت است .اگر والدی و جوانان هركدام باعالده و ددگت بگه حگرف یكگدیگر گگوش
دهند و یكدیگر را صگاح عقگ و اراده ،زاادي و اختیگار بایننگد مگيتواننگد بگاهو ارتاگاك
صحیحي داشته و به مفاهیو مشتركي برسند و همدلي و هو ابگاني را در میگان خگود تقویگت
كنند.
 .3ارتقاي زگاهيهگا و مهگارتهگاي تربیتگي والگدی اا طریگق برگگزاري دورههگاي زمگواش
خانواده و توجه زنان به شرایط و احساسات جوانان ميتواند عاملي مهو در كگاهش تاعگات
تفاوت نسلي باشد .والدی باید اا طریق جامعگهپگذیري مجگدد درك نماینگد كگه وضگعیت
عوضشده و وضعیت جدید ،فكر ،احساس ،ساك رفتاري جدیدي را ميطلاد.
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