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چكيده 
. پرشتاب اسـت   يتغييراتكه داراي جمعيت جوان حجيم و     اي  جامعه. باشدميجامعه ما از مباحث مهم    اختالف نسلي   

 بـسيار  ،به علل مختلف واستاند كه انتقال فرهنگ نسل قبل به نسل جديد با مشكالت جدي مواجه          اين عقيده بسياري بر 

شكاف  خود نيست وپيشيننسل ها وهنجارهاي طوري كه نسل جديد تا حد زيادي پايبند ارزشه ب، گرفتهناقص صورت  

ـادران و   به بررسـي    اين مقاله   .عميقي بين دو نسل ايجاد شده است        خـود  دختـران بـه هويـت جنـسيتي    نگـرش دوگـروه م

 كارل مانهايم و اينگلهارت ،ربورديوي پي،ي آنتوني گيدنزهاهين مسئله تلفيقي از ديدگايي نظري براي تب  هاهديدگا.پردازدمي

ـا هدانـشگا  جامعه آماري كليـه دانـشجويان دختـر        . استفاده گرديده است   تكنيك پرسشنامه يمايش و روش پ از   و بوده   ي ه

 ونفـر 344حجـم نمونـه   .مادرانشان را تشكيل مي دهنـد و سال  ساكن شهر تهران     25 تا 20  داراي سن     ،دولتي شهر تهران  

و كاي اسكوئر آزمون ازسطح تبيين  در اطالعات تحليل تجزيه ودر .اي بوده استاي چند مرحلهشيوه نمونه گيري خوشه

ـاظ نگـرش بـه     وجود تفاوت بين مادران و دست آمده نشانگر  هنتايج ب .مبستگي پيرسون استفاده شده است    ه دختران به لح

دختران نگرشي مدرن به  بدين ترتيب كه مادران بيشتر نگرشي سنتي به هويت خود دارند و    ،باشدهويت جنسيتي خود مي   

ـادران در   . انـد مطـرح نمـوده    دختران بيشتر برابري زن و مرد را       ، در حوزه وظايف خانگي    .دارندجنسيتي خويش   هويت   م

هل أو با تت يافمي نگرش سنتي آنان كاهش ، با باال رفتن تحصيالت مادران .تر بودند هاي فرهنگي قوي  بندي به كليشه  پاي

.شدمينها بيشتر سنتي آدختران نگرش 

. هويت جنسي، نگرش سنتي، نگرش مدرن، هويت:هاكليد واژه
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طرح مسئله 

مايهاي سنتي خود شك كرده  ي كه ما به ارزش     به اين معن   ، است مدرنيتهسنت و  مابين   ايجامعهايران  جامعه  

تـوان بـه دو     مي در اين ميان جامعه را       .دهيممي جديد مقاومت به خرج      يهاعين حال هنوز در مقابل ارزش      در و
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كه به واسـطه    -هاي جديد را    مل كمتري ارزش  أيا با ت  چرا و  گروه اول كه بدون چون و      :گروه كلي تقسيم نمود   

تـر  سعي در هرچه هماهنـگ ،شدنبه پيروي از جهاني وپذيرد مي شودميبدون مانع منتقل    رساني سريع و  اطالع

نودوستي اكثراً نسل جوان به دليل داشتن روحيه نوآوري و     طبيعتاً .داردكردن خود با فرهنگ واردشده از خارج        

دخيل  سهيم وهاري ارزشگي گروهي هستند كه به دليل اينكه خود در شكل، گروه دوم  .در اين گروه قرار دارد    

خيزند و ميتجدد به مقابله بر    با اين نوآوري و    ،انددست آوردن آن سرمايه زيادي صرف كرده      هبراي ب اند و بوده

ـاعي معرفـي       دارندهمواره سعي   ـام بـراي كليـه امـور اجتم  تا فرهنگ خود را فرهنگ كامل و داراي كاركرد تم

ـبب بـروز بحـران   ، اين تقابل ميان دو نـسل .رار دارندسال ق در گروه ميان   اينان اكثراً  .كنند ـا  س ـا يي در ارزشه  وه

نسل جديد به دو دليل به تغييـرات        .گرددميي نهادهاي مختلف جامعه     هاارزشنظمي در پذيرش هنجارها و    بي

 پـي  در داراي طبعي نوخـواه و ، به سبب اقتضاي سن اوالً،تر استي جديد منعطفهادر مقابل ارزشعالقمند و 

ـيه      ثانياً؛استقالل شخصيت استكسب هويت نو و    ـاخت جامعـه و  اي به دليـل قـرار گـرفتن در موقعيـت حاش  س

ـا        نكتـه قابـل تامـل       .بـت بيـشتر دارنـد      نسبت به دگرگـوني رغ     ،ر دلهره منزلت  دنبودن  گرفتار   ايـن اسـت كـه آي

ـان      است و  ل متفاوت شده   بيش از حد معمو    ،هاي ارزشي دو نسل فرزندان و والدين      اولويت فاصله زيادي بين آن

وجود دارد؟

هاي ارزشي والدين حد معمول ميان اولويتدر  معتقد به شكاف   ايعده.ين باره دو رويكرد وجود دارد     در ا 

دفع هميـشه   معتقدند فرايند جذب و   دانند و مي ضروري وحتمي ومداوم     ، را امري طبيعي    آن فرزندان هستند و  و

نسل جوان امـروزه بـه شـدت تحـت          در رويكرد دوم    . فرهنگي است  هاياز ويژگي  يكي   اصوالًوجود داشته و  

در نتيجه به    و اندشده فرهنگ سنتي     دوري از  در نتيجه دچار مسخ فرهنگي و     ي غربي قرار گرفته و    هاثير ارزش أت

ـا  ميان نسل پيشين كه خود را پايبند به ارزش          عميق ايفاصله ـنتي      ه ـاره  انـسل جديـد  دانـد و  مـي ي فرهنـگ س ش

ـاد مهـم زنـدگي          أ اين ت   بر گروه اول معتقد به پيوستگي وتفاضل گزينشي هستند و        . نمايدمي كيد دارند كه در ابع

ـايالت جنـسي و     زندگي مثل عقايد سياسـي و      تركم اهميت  ولي در ابعاد با      ، وجود دارد  هاپيوستگي بين نسل   تم

.پيوستگي تفاضل وجود داردعدم

ـانواده ، كتاب خـواني ،ي جديدي از نگرش به آموزشها شيوه،جامعه ما ي جديد   هادر حال حاضر نسل    ، خ

ـال توليـد ارزش در ايـن    هادر واقع نسلكند وميي سياسي را تجربه ها مذهب وگرايش  ،ازدواج ي جديد در ح

ن  ايـ .ي جديد انسجام فرهنگي شـود   هاگيري شيوه  منجر به شكل   ،ها اين تغيير فرهنگي يا تغيير نسل      .حوزه هستند 
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پنجـه دسـت    روابط تركيبـي هماننـد    .شوندميي فرهنگي حفظ    هاانسجام فرهنگي از طريق روابط تركيبي شيوه      

 تركيـب ايعين حال با هـم بـه گونـه   ردهويت مستقل ازكف دست دارد و   است كه درآن هر بندي استقالل و      

)  1382،عبد اللهيان(دارند

ـاعي قـرار دارد     ي آن در كانون   هادگرگونيامروزه مسئله هويت و    . توجه بسياري از دانـشمندان علـوم اجتم

 در ، اجتماعي در دنياي مدرن است     -ي انساني ها تغييرپذيري بيشتر هويت   ،ي اين پديده  هاترين علت يكي از مهم  

ـاريخ بـشر ارزش        ـا حالي كه در بخش مهمي از ت ـا  وهويـت ه ـاعي كمتـر درمعـرض تغييـر و    -ي انـساني  ه  اجتم

 به عنـوان    ، رواني -راين امروزه بسياري ازمتفكران عوامل اجتماعي را در كنار عوامل فردي             بناب .دگرگوني بودند 

ـا كـه هويـت را مـي    .دهنـد مـي كيد قرار أتترين عوامل تغييرپذيري هويت انساني مورد توجه و    مهم تـوان   از آنج

 سوي ديگر يـك     طرفي خود محصول زندگي اجتماعي و از       از ،تعريف از خود دانست كه اين تعريف از خود        

ـيوه نگـرش بـه    هويت اجتماعي خود و لذا بررسي تعريف افراد از، ثر بر زندگي اجتماعي افراد است    ؤعامل م  ش

ـاعي    بسياري هويت جنسيتي را .باشدميثر در رفتار آنان     ؤآن از عوامل م    ـا .داننـد مـي زيرمجموعه هويـت اجتم ب

ـا نقـش ك شده از نظر جنسي و     ي بسيار تفكي  هاي از حوزه  يتكه هويت جنس  توجه به اين   ،باشـد مـي ي جنـسيتي    ه

ـاعي باشـد كـه فـرد بـراي      أتواند متيا مقاومت در برابر آنان مي   ي جنسيتي و  هاپايبندي به كليشه   ثر از هويت اجتم

.خود تعريف كرده است

ـاعي از خـ             ـپس وارد جا گيرنـد و انواده مـي افراد باورهاي اساسي خود را در باره مسائل مختلف اجتم معـه  س

دختران چگونه هويت جنسيتي خـود را       كه مادران و   اين .گيرندشدن قرار مي  در معرض باز اجتماعي   شوند و مي

ـاع          بـ معتقدخود هويت اجتماعي مستقل قائلند و     كنند وآيا برا ي   ميتعريف   ـازتعريف هويـت خـود در اجتم ه ب

ـنتي    هنقـشهايي را كـه بـ      وصي و در عرصه خـص   چارچوب خانواده و   در كه خود را صرفاً   يا اين  و هستند طـور س

ـان بـ   كند ميبررسي بينند؟ اين تحقيق  مي،برايشان تعريف شده   ـادران همچن ـا ارزشه كه آيا م ـنتي پيـشين   ه ي س

 خـود   يباورها و هاكه خود نيز در ارزش    يا اين اند و معتقدند و آن را چون امانتي در اختيار دختران خود گذاشته          

ـاوت    يك دنيا اما با ارزش    دختران در  وآيا مادران و   ؟اندي جديد را برگزيده   ها وارزش اندترديد نموده  ـاي متف ه

 براي خـود هـويتي مـدرن   يديگر و استيكي قائل به هويت سنتي،كنند زندگي مي شدهسنتي ومدرن تعريف  

؟استبرگزيده
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مروري برمطالعات مربوط

جمله تحقيق مهناز تـوكلي در زمينـه         من .ت تحقيقات متعددي صورت گرفته اس     ،هاي نسلي در زمينه تفاوت  

دختران كه محقق كوشيده تا شكاف بين دو نسل را روشن مذهبي مادران و  معنوي و هاي مادي و  تفاوت ارزش 

ـا در منطقـه         دوم متوسـطه و    كالسآموز   نفر دانش  203 اين تحقيق بر روي      .نمايد ـادران آنه ـال      5م  تهـران در س

ـاس  تـر يج وي از را   . انجام شده است   1380 ـنجش ارزش    ين مقي ـاي س ـيچ و        ه ـاس روك ـا ماننـد مقي آلپـورت و  ه

ـنجش گروهـي از ارزش   ،المعارف علوم اجتماعيةها براساس دايربندي ارزش نيز طبقه اينگلهارت و  ـا   بـراي س ه

،امنيـت ملـي   زنـدگي مرفـه و  ،معنوي مقوالتي چون ثروت  هاي مادي و  ارتباط با ارزش   در .استفاده كرده است  

 وي ميان دو مقوله ثروت و زندگي مرفه تمايز ،هاي معنويعملي ارزشاخالق و تعهد ملي و     مذهب و  مقوالت

ـاي اوليـه و     ي جـسماني و   ها ارزش ،بندي ماسلو اساس طبقه  همچنين بر  ،قائل شده  در زمـره  امنيتـي را جـزء نيازه

.كندمينيازهاي مادي محسوب 

ـادران و  د كه شكاف ميان ارزشدهميدست آمده از اين تحقيق نشان       هنتايج ب  ـاي م .دختـران وجـود دارد  ه

ـاي مـذهبي   گـرايش والـدين بـه ارزش      هاي معنوي است و   ها بين دو نسل بيشتر در سطح ارزش       تفاوت ارزش  ه

 در،ز فرزنـدان اسـت   اهاي مادي نيز گرايش والدين به ثروت بيش در ارزش.قابل توجه استبيش از فرزندان و 

.دهندميوالدين اهميت  زندگي مرفه بيش ازكه فرزندان بهحالي

ـا عنـوان     اي در زمينه تفاوت   نامهپايان ـاي نـسلي ب ـادران و   بررسـي و «ه دختـران نـسبت بـه    مقايـسه نگـرش م

 در ايـن    . صـورت گرفتـه اسـت      )1373( توسط شيرين جليلونـد از دانـشگاه آزاد اسـالمي            »هاي اجتماعي ارزش

 رابطه دوستي بين دختر و     ، اشتغال زن  ، تحصيل ،هايي مثل حجاب   ارزش ،ماعيهاي اجت نامه منظور از ارزش   پايان

ـا مادران به ارزش  هدف كلي مقايسه نگرش دختران و     پسر نامحرم بوده است و     ثر بـر  ؤعوامـل مـ  ي مـذكور و ه

ـاوت معنـي      نتايج اين بررسي نشان مي     .گيري تفاوت موجود بوده است    شكل ـان ارزش   دهد كه تف ـاي  داري مي ه

ـادران و  نتايج حاكي از نگرش منفي نسبت به حجاب در دختران و     .دختران وجود ندارد  ن و مادرا نيـز نگـرش   م

 شـرايط   .باشـد وسايل ارتباط جمعي غيررسمي مي    استفاده از ماهواره و   مثبت دختران به رابطه دوستي با پسران و       

ـا      به حجاب و   رضايت از خانواده سهم مهمي در ايجاد نگرش منفي دختران         عدمخانوادگي و  نگرش مثبـت آنه

.پسر داشته استبه دوستي دختر و
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ـاله 54-45(هاوميانسال) ها ساله24-16(هاي ارزشي جوانان   مقايسه اولويت «،بررسي ديگر  ـا  س اسـت كـه   ) ه

 ايـن بررسـي   . انجام داده است1374هاي ثانويه دكتر محسني در سال    بر اساس داده  ) دكتر محمد پناهي  (نويسنده

 ولـي  ،شـود مـي  فرق چنداني بين دونسل ديـده ن      ،ثروت به عنوان ارزش مادي    دهد كه در ارزش پول و     ينشان م 

هاي فرامادي درستكاري    در مورد ارزش   .دهدميداري بيش از نسل قبل به مقام اهميت         نسل جديد به طور معني    

 اكثريـت  ، سـه مـورد   هـر كه در هرچند ،كند نسل گذشته بيشتر از نسل جديد آنها را مهم تلقي مي      ،علموآبرو و 

 درصـد  5رسد كه اين حد از اختالف را كه حداكثر آن بـه  به نظر نمي  . گذشته با هم همسو هستند    نسل جديد و  

رسد براي هر  همچنين به نظر مي.هاي ارزشي بين دو نسل دانست   بتوان شكاف نسلي مهمي در اولويت      ،رسدمي

)   1380،پناهي(ز ارزشهاي مادي داشته است فرامادي اهميت بيشتري اهاي، ارزشدو نسل

ـين موضـوع             توسط دكتر آزاد ارمكي و     جامعه شناسي نسلي  كتابي با عنوان     ـا هم ـاري ب ـا غف دكتـر غالمرض

نسل قبل از باشد كه افراد به پنج دسته بدون خاطره جنگ تانگاشته شده كه درآن مبناي نسلي تجربه تاريخي مي       

اي نيست كـه بتـوان از آن بـه          ها به گونه  دهد كه تفاوت  دست آمده نشان مي   ه نتايج ب  .اندبندي شده انقالب تقسيم 

ـانواده ي اين تحقيق نشان ميها يافته .انقطاع نسلي رسيد   ـات    ، مليـت ايرانـي  ،دهد كه اهميت خ  نحـوه گـذران اوق

ـين نـسلي جـود دارد          ...  مالكيـت خـصوصي و     ،هاي تلفيقي كيد برارزش أ ت ،فراغت  طرفـي نيـز      از .توافـق كلـي ب

.ي مرجع و نوگرايي وجود داردهاه گرو،گرايي دين، مشاركت، فردگرايي،ي ارزشيهاهايي در حوزهتفاوت

 نظريمباني

ـاعي فرهنگـي در نقـد                بسياري از جامعه   شناسان در دهه اخير از تحول نسلي به منزله عنصر اصلي تحول اجتم

ها به طور جدي توجه متفكـران        در دهه هشتاد مباحث نسل     .نداجبرگرايانه استفاده نموده  ي اقتصادي و  هاهديدگا

، بورديـو ، گيـدنز ، از متفكران بزرگي چون مانهايمهادر بين ديدگاه  .علوم اجتماعي را به خود جلب نموده است       

،و بوردي،نظرات گيدنزاز،توان نام برد كه ما در اينجا به دليل محدوديت امكاناتمي اينگلهارت و وايت   ،اورتگا

.خواهيم كرداستفاده  و اينگلهارتمانهايم



سال دوم   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد112

آنتوني گيدنز 

 هدف .گيرد در نظر مي   ،اندمان ترسيم شده  زي اجتماعي كه در طول      هاايها را همچون همدوره   گيدنز نسل 

ـاي جمعـي   روايـت شدن از طريق مراسم وايند نهاديرها در ف او فهميدن اين نكته است كه چگونه حافظه نسل         ه

ـين      .شودميي جمعي ساخته    هاروايت به نظر او تمايزات حافظه از طريق مراسم و         .شودساخته مي   از نظر گيدنز ب

ـا در واقـع نـوعي بـه حـساب      به نظر گيدنز اختالف نسل.شودمينسلي به واسطه ارجاع به زمان تعريف       آوردن ه

اي از آدميان است كـه زنـدگي   ه هر نسلي در واقع نوعي به حساب آوردن تير      .زمان در جامعه ماقبل مدرن است     

ـاي صـريح    ، در جوامع سنتي.دهدميي گروهي جاي هافردي را در مقطعي از انتقال   دوره زندگي عالوه بـر معن

زيرا هر ؛ شودي تكويني ديگري دارد كه به خصوص مفهوم از نو شروع كردن از آنها استنباط مي    هاخود داللت 

از نـو مـورد عمـل قـرار         كنـد و  مـي ان خـود را از نـو كـشف          نيگي پيـشي  اي شيوه زند  نسل به ميزان قابل مالحظه    

بـودن جامعـه بـه عنـوان ويژگـي جوامـع         »فرار« به ، گيدنز در اينجا عالوه بر عنصر زمان       .)1379،گيدنز(دهدمي

 كـه نـسل      اسـت   در انديشه گيدنز در اين ايـده        توجه  نكته قابل  .شدن از گذشته است   نيز نوعي مرخص  متجدد و 

ـاهد ظهـور       اين او در پاسخ.باشدميه لحاظ اخالقي نسبت به نسل قبلي دچار مشكل جديد ب  ـا ش  پرسـش كـه آي

ـابود    ي مشترك و  ها خواهيم بود كه ارزش    »نم«،يك نسل  ـا فردگرايـي   كننـد و مـي عاليق عمـومي را ن در آنه

ردگرايـي جديـد   اي از فننـده ك نسل من توصيف گمـراه    كه كند عنوان مي  ،شديد وجود خواهد داشت   مفرط و 

دهنـد كـه    نشان ميها بررسي، برعكس، در واقع.دهدمياي از يك فرايند فساد اخالقي به دست ناست كه نشانه  

ـا ايـن      ،هاي پيش به مسائل اخالقـي بـسيار بيـشتري حـساس هـستند              نسبت به نسل   ،ي جوان امروز  هانسل ـا آنه  ام

ـين لاقتدار را بـه مثابـه عامـ   ي سنتي ها يا شكل،دهندمي ربط ن ها را به سنت   هاارزش ـيوه     تعي ـاي ش كننـده هنجاره

ـادي هـستند          گونه ارزش برخي از اين  .پذيرندميزندگي ن  بـه  .. .هاي اخالقي در مفهوم اينگلهارت به روشني فرام

ـال  منطقي است كه آن را به شيوه،جاي اينكه به خودمان به عنوان يك عصر انحطاط اخالقي بنگريم        از تـر اي فع

ـام     بسازيم و  ،ي پيشين درست بود   هانسلآنچه در    ـيم و مـي بايد براي پيامدهاي آنچـه انج ـادت ده ـا ع ـيوه  ه ي ش

.)42-1378:3گيدنز، ( مسئوليت بپذيريمتر فعاالنه،ايمزندگي كه برگزيده
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ربورديو پيي

1»  زنـدگي شيوه«به طور خاص با توجه به نقطه نظر او در مورد            با مراجعه به جامعه شناسي فرهنگ بورديو و       

ـيوه زنـدگي در  در زمان حال زندگي كرده واند واي زيرا افرادي كه همدوره،توان نسل را فهم نمود  مي يك ش

ـا اي كاركردي كه براي آنها با حافظه جمعي كه تركيـب همـدوره            ،فرهنگ مشترك دارند    را در طـول يـك       ه

 تعريـف توجـه خاصـي بـه ايـده فرهنـگ        در ايـن .باشدميكننده نسل واحد   تعريف ،كندميدوره خاص تعيين    

ي هافعاليتاي از اعمال از قبيل ورزش و      مجموعهخو و خلق و  و ها رجحان ، احساسات ،مشترك شده جمعي و 

كنند كه با مديريت منابع نسلي در طول زمان و          سنت نسلي را تعيين مي    خلق فرهنگي يا  تفريحي حافظه جمعي و   

اي  نسل ممكـن اسـت همچـون همـدوره         ، در فرهنگ جمعي مشترك     افزون برمشاركت  .شودميفضا مالحظه   

.آيددست ميهشود كه دستيابي استراتژيك به منابع از طريق مراسم بديده 

ـا  زيـرا افـراد در نـسل       ؛كنـد  مثل طبقات محوريت استراتژيك را تجربـه مـي         هااگرچه نسل   ممكـن اسـت     ه

 اما همواره اخـالق مبادلـه از طريـق          ،خانواده بازتوليد كنند  خلق  اي خودشان را از طريق ازدواج و      طوري نمونه هب

ـاي ارزشـي        ه ب .شودميتوجه به عدالت براي مبادالت بين نسلي پيدا           ايـن معنـي از   ،طـور طبيعـي از طريـق الگوه

ـين       ) 1995(كه مطالعه ايونز   همچنان .سازد را مي  ها سياسي نسل  -روابط بين نسلي ايده اقتصادي     در مـورد تقابـل ب

) 33: 1382،ارمكيآزاد( استهامشكل نسلكننده اقتصاد اخالقي وان و پسران معرفيپدر

كارل مانهايم 

.مـود نطور جدي شروع هها را ب نوشت كه بحث نسل »هامشكل نسل «اي تحت عنوان     مقاله 1925مانهايم در   

ـاني متعـدد از  . دثير قرار داأ در بحث از نسل تحت ت راشناسيي مانهايم كارهاي جامعههانوشته عدم تميز مابين مع

ساز اختالط معاني از نسل در ميان اسالف  زمينه ،اينسل به معني همدوره   نسل از قبيل نسل به معناي تبارشناسي و       

ـناختي تولـد و    اساس ريتم زيست   نسل در نهايت بر    يشناخت مانهايم معتقد است كه پديده جامعه      .او شده است   ش

) 1382،ارمكي به نقل از آزاد،1989،اسچومن وتسكات(مرگ است

1. Habite
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ـاد  ،پردازدميگيري نيروي جديد در گذر زمان كه به بازبيني فرهنگي اثر شكل در1مانهايم از برخورد تازه     ي

ـا  با نـسل ،شودمي كه به صورت موج نشان داده  را و برخوردهاهاكه او اين حركت    با وجود آن   .كندمي ـين  ه  مع

ـات مـشترك     داراي ديدگاه مـشترك بـر     ها موجودند و  ه در درون نسل    ولي افرادي را ك    ،كندمي ـاس تجربي اس

.كند ياد مي2از آنها به عنوان واحد نسلي متمايز كرده و، از افرادي كه اين وضعيت را ندارند،هستند

.ستكار برده ا  هكاري در جوامع مدرن ب    طور خاص مانهايم مفهوم نسل را براي مطالعه رشد تفكر محافظه          هب

.اند تحرك نسلي و ايدئولوژي نسلي ياد كرده       ، افرادي چون مانهايم از تقابل سني      ،در نقد نظريه طبقاتي ماركس    

ـتراتژي كنتـرل   شناسي وبري بررسي خوشهها مانند طبقات اجتماعي در جامعه  نسل ـاعي اس ـافع   اي اجتم كـردن من

ـنس اسـت   واسطه تعيين عضويت در ارجاع به بعضي از اصول از قبيل رن           هب  بـه نقـل از آزاد  ؛1995،ترنـر (گ وج

 توجـه بـه     توانـد ، مـي  نسلهاي مهم اجتماعي و   ي مهم تعيين تفاوت   هاه از نظر مانهايم يكي از را      .)1382،ارمكي

ـا  بين همزيـستي   ،ها ضروري است  شناسي نسل  در جامعه  .مشكل زمان و دوره باشد     ـا  (ه ـانِ    ييآنه  هـم   كـه در زم

ـان    .تمايز قائل شد  ) سن هستند كه هم ي  آنهاي(يهم زمان و) كنندميزندگي   ـابراين زم ـاني وحافظـه      ، بن  هويـت زم

ـازمان     .شناسي مرتبط با طبقه است    جمعي از نظر مدعيان انديشه نسلي به عنوان امور مركزي جامعه            نسل درگير س

ـني               مركزي .حافظه جمعي است   ـاي گـروه س نظـر   زيـستي در     -ترين عنصر بحث او واحد نسلي است كه به معن

:داراي چندين ويژگي استگرفته شده و

كننده حـوزه كـسب تجربـه     اين موقعيت تعيين .تاريخي است داراي محل مشترك در جريان اجتماعي و      . 1

.ممكن با توجه به شرايط است

.بندي اقتصادي اجتماعي دارنداساس طبقهعلقه مشترك برسرنوشت و. 2

.رك هستنداساس تجربه مشتداراي هويت واحد بر. 3

»حداو«.ي سني استهااييك از همدورههر بيشتر از يك گروه سني زيستي و، واحد نسلي،از نظر مانهايم

 بلكه واحد اجتماعي پيوند با يكديگر از طريق موقعيت ،شدن افراد به لحاظ سني مشابه نيست    نسلي همچون جمع  

ـاعي    واحد اجرايي و خودآگاهي همچون يك، سيستم ظرفيتي مشترك ،ساختاري مشترك  كنش متقابـل اجتم

هايم مدعي بود دگرگوني سريع در تشديد اختالف ميان كند كه مان الور عنوان مي.عضا استانسجام در ميان او

1. fresh contact
2. generation unit
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ـا و  از سوي ديگر فلكز گفته است كه پيدايش ستيزه حاد بين نـسل .اي دارد  اهميت ويژه  ،هانسل خيـزش تـوده   ه

ـان      دهنده   نشان ،جوانان متمايز  ـال پاي ـاعي در ح ـافتن ومرح اين است كه مرحله به خصوصي از پيشرفت اجتم ه لـ ي

ها گرايش دارد    دگرگوني به تشديد ستيزه بين نسل      ؛ اينها صحيح هستند   ي هر دو  .جديدي در حال تكوين است    

.)1373:190،الور(انجامدميها به دگرگوني ستيزه بين نسلو

اينگلهارت رونالد 

كند كه در جوامع صنعتي مواجه با نوعي دگرگـوني ارزشـي       ميلهارت اين ايده را مطرح      دردهه هشتاد اينگ  

ـادي اولويـت      نـسل جديـد بـه ارزش      ي فرامادي تقويت گرديـده و     ها گرايش نسبت به ارزش    .هستيم ـاي فرام ه

ـيش ،نسلي در تبيين اين دگرگوني ارزشي و      .دهدميبيشتري   د كـه  پـرداز مـي كننـده  بينـي  به طراحي دو فرضيه پ

:عبارتند از

ـ اقتصادي اوستفرضيه كميابي كه بنابر آن اولويت. 1 .هاي فرد بازتاب محيط اجتماعي 

ـا دهـد كـه ارزش    ميفرضيه اجتماعي شدن كه اصل را بر اين قرار          . 2 ،ي اساسـي فـرد بـه شـكل گـسترده      ه

.كننده شرايطي است كه طي سالهاي قبل از بلوغش فراهم شده استمنعكس

ي پر رونـق بـه      ها دوره .اي اشاره دارد  مدت با آثار دوره   ينگلهارت فرضيه كميابي به دگرگوني كوتاه     به نظر ا  

شدن داللت بر وجود آثار  فرضيه اجتماعي.انجامدميگرايي ي كميابي به ماديهادورهگرايي و افزايش فرامادي 

ي مهـم دگرگـوني     هالفهؤارت يكي از م    به نظر اينگله   .)1378:62،اينگلهارت و آبرامسون  (بلندمدت نسلي دارد  

ـين  تفاوتثير چنداني قائل نيست و  أ اينگلهارت براي چرخه زندگي ت     .ارزشي جايگزيني نسلي است    هاي پايدار ب

ـايي        را نظريـه دگرگـوني ارزشـي     وا.دانـد مـي ي سني را بازتاب دگرگوني نسلي       هاهگرو  كـه داللـت بـر جابج

ـايي كـه    ،دهد به توسعه اقتصادي جوامع ارتباط مي،يرمادي داردهاي غي مادي به سمت اولويت  هااولويت ـا ج  ت

 جوانان به مراتب بيشتر از بزرگساالن بـر         .ثير نهادهاي فرهنگي در اين دگرگوني چندان وزني قايل نيست         أبراي ت 

تحليل دگرگوني سني مبين اين است كه ايـن موضـوع بـه مراتـب بيـشتري                 كيد دارند و  أي فرامادي ت  هاخواسته

ـا بازتاب دگرگوني نسل   ـالخوردگي اسـت        ه ـاس س ـا انعك ـارت ( ت ـارت دگرگـوني     .)1373:115،اينگله  اينگله

ـارچوب        شده در جامعه بر   حاصل ـاعي را در قالـب دگرگـوني فرهنگـي در چ مبناي تحـوالت اقتـصادي واجتم
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ـا وني در نتيجـه دگرگـ     ،نمايـد مـي  تعريـف    ،شودميهاي نسلي   ي ارزشي كه منجر به تفاوت     هاسمت گيري  ي ه

.انجامدها ميي مهم به تفاوت در ميان نسلفرهنگ

تعريف مفاهيم

ـا مقاصـد مختلـف و            واژگان و  ،هاي بين دو نسل   بحث تفاوت در ـادي ب ـبات    اصطالحات بـسيار زي بـه مناس

ـين   ،هاي بسياري بـه همـديگر دارنـد    اين واژگان به لحاظ مفهومي شباهت.متنوعي به كار برده شده است     بـه هم

ايم تا با ارائه تعريفي از اصطالحاتي كه در اينجا سعي كرده ما.روندميجاي يكديگر به كار   هاه به غلط ب   جهت گ 

در عين شود وميكار برده هجاي يكديگر بهدر بسياري از تحقيقات برسند ومياز نظر ظاهري به هم شبيه به نظر   

.  بپردازيم،حال تفاوت مفهومي بسياري با يكديگر دارند

تعارض نسلي 

ـته باشـد      كننده يكديگر نباشد و   وقتي منابع هويتي نسلي تقويت      زمينـه بـراي   ،پيوستگي نسلي را به دنبال نداش

نفـي  را دراي كـه اعـضاي جامعـه وضـعيت هويـت خـود       به گونـه .گرددميبروز تعارض نسلي فراهم     ظهور و 

ـايي در جامعـه          وجود مي  ها زماني به   تعارض ميان نسل   .بيندميتعارض با گذشتگان خود      آيد كه تحـوالتي روبن

.اي اسـت  انديـشه  تحول اجتماعي سياسي در مقابل تحوالت فكـري و         ، منظور از تحوالت روبنايي    .ايجاد گردد 

ـان نـسل جديـد         بـه  ،سلوك اجتماعي ميان قشرهاي مختلف جامعه     ها در مظاهر فرهنگي و    تعارض نسل  ويـژه مي

.) 1382،قبادي(دهدميوقديم رخ 

شكاف نسلي 

ـا     گرايشي و هاي دانشي، شكاف نسلي به معني وجود تفاوت      ـتگي   رفتاري مابين دو نسل ب ـا وجـود پيوس ي ه

سال با وجـود  ميان فرزندان در مقايسه با افراد پير و       .تاريخي است  فرهنگي و  ،ثر از ساختارهاي اجتماعي   أكالن مت 

نچـه كـه در   آ.رفتارهاي متفاوت دارنـد ها ويش گرا، اطالعات،كنندميكه در يك فضاي فرهنگي زندگي      اين

ـاوت دارد       س اين است كه شكاف نـ      ،اينجا حائز اهميت و الزم به ذكر است        ـا كـشمكش تف  زيـرا در مـورد      ؛لي ب

 در  .پردازنـد مـي  در كليت فرهنگي اجتماعي به تعامـل         ،رغم تجربيات متفاوت   واحدهاي نسلي به   ،شكاف نسلي 

 تعارض  ،جاي تعامل هشود كه بين دو موقعيت متفاوت نسلي ب       ميي اطالق   صورتي كه كشمكش نسلي به موقعيت     
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 پيامـد ظهـور   عمـدتاً گيرد ومي شكاف نسلي در پي فاصله نسلي ايجاد شده در دوره بحران تحقق          .كندميبروز  

ـادي    هاگيري گروه نظام ارزشي وهنجارهايي نوين با شكل      ي سني جوان جامعه با مظاهر جديد فرهنگي اعم از م

) 1379،شيخي(وغيرمادي است

انقطاع نسلي 

شـده  اي كه تغيير حاصـل  به گونه،نسلي پيوند و ارتباط داردمفهوم گسست نسلي با مفهوم هويت گروهي و     

عبيـري در عرصـه     ت به   .گيرند مورد توجه قرار مي    ،روندمبناي هويت جمعي كه به نوعي فراتر از مقوله سن مي          بر

ـتن تحـوالت فرهنگـي كـه         .رودميسني و سالي از بين      ي  ها فاصله ،گسست فرهنگي  ـا را در م  گسست نـسلي م

،كندمي بلكه ما را به حاشيه هدايت ،دهد قرار نمي،وجود آن براي پويايي جامعه در عرصه مختلف حياتي است         

ـاعي      گونه به ،بر و مناقشه برافكن است    اي كه بسيار هزينه   حاشيه فرهنگـي   واي كه زمينـه را بـراي فروپاشـي اجتم

.نمايدميفراهم 

گسست نسلي 

) 1970( به اعتقاد برگـستن  . مفهوم گسست نسلي ارتباط نزديكي با مفاهيم تعارض نسلي وانقطاع نسلي دارد           

:سه ديدگاه عمده در زمينه گسستگي نسلي وجود دارد

؛كساني كه معتقد به شكاف عميق نسلي هستند. 1

ـاط         ميخيال  را يك توهم و   كه وجود شكاف عميق نسلي      كساني. 2 ـايل ارتب دانند كـه بـه غلـط توسـط وس

؛جمعي به مردم تحميل شده است

.)1380،تيموري( هستندهاتفاضل گزينشي بين نسلكساني كه معتقد به پيوستگي و. 3

ـا فرهنـگ مـسلط بزرگـساالن مـي           طرفداران ديدگاه اول فرهنگ جوانان را مختلف و        .داننـد حتي متضاد ب

ـا  ارزش، نيـست ها مربوط به تضاد در ارزشها ديدگاه دوم تاكيد دارند كه تضاد نسل       طرفداران ي دو نـسل بـه   ه

كار گرفته شده براي تحقق دادن به ه ناشي از ابزارهاي ب ،گيرد و تضاد  مشابه مورد قبول قرار مي    صورت يكسان و  

ـين نـسل  در نهايت طرفداران ديدگاه سوم معتقدند كه  ي مورد قبول است و    هاارزش ـا تضاد اندكي ب  در مـورد  ه

.  وجود داردهاارزش
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ـادران ودختـران بـه هويـت                ـتارپيرامون نگـرش م ـاوت نـسلي موردبحـث درايـن نوش باتوجه به اينكه نوع تف

. پردازيمميباشد، دراينجا به تعريف اين متغيرخود ميجنسيتي

جنسيتي1هويت

ـاس نظريـ           گونه ـيش از بيولـوژي هويـت        اي درك از احساسات جنسي خود كه بر اس ه فمنيـستي فرهنـگ ب

ـا      تـصويري عمـومي از اهـداف و    براي نمونه اين هويت صـرفاً    .كندميجنسي را تعيين     مقاصـد جنـسي را كـه ب

آن فرگوسن شرحي روشن از معاني گوناگون اين اصـطالح ارائـه   .كندمي بازنمايي ،نسان يكي شده  شخصيت ا 

اش شـكل   نخست به شخصي كه هويـت جنـسي  :ي دو شرط قرار دارد ي ما در گرو   ها به نظر او هويت    .دهدمي

ـنس  براي نمونه اتخاذ هويـت       ،توان گفت داراي هويت جنسي است     مي ن ،آگاهانه اتخاذ نكرده   ـازي همج  دوم  .ب

ـيچ كـس   .كند مفهوم پيدا مي ،كندمي هويت جنسي در فرهنگي كه شخص در آن زندگي           كهآن  براي نمونه ه

).1982فرگوسن، (كه هويت سياه در فرهنگ تعريف شده باشد مگر آن،داشته باشدتواند هويت سياه مين

گرچه ممكن است كه ايـن تـصور   . هويت تصوري است كه ما از خودمان و روابطمان با جهان بيرون داريم 

ـا ايـن  .تفاوت داشته باشداز خودمان با تصور ديگران از ما كامالً      ـته باشـ   كـه چـه تـ    ام ـان داش ،يمصوري از خودم

مايكل (دهدمييعني هويت ما را هويت جنسيتي ما تشكيل . بستگي دارد به تصوري كه ما از جنسيت خود داريم         

.)1997،كميل

2نگرش

پاسـخ  گيـرد و  يافته شكل مي  اساس يك تجربه سازمان   شود كه بر  ميفكري افراد گفته    به آمادگي رواني و   

ـام  ، شناخت.كندمي را هدايت رفتارشهاي مختلف شكل داده و  فرد را به موقعيت     احساس و آمادگي براي انج

بندي اشياء به شناخت دسـت       به اين معني كه افراد با دسته       ،دهندمي سه جزئي هستند كه نگرش را تشكيل         ،عمل

ـايندي بدهـد و     تواند به شخص احساس خوشايند و     مياين جزء شناختي    يابند و مي در نهايـت ايـن دو      يا ناخوش

1. identity
2. attitude
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ـاز دارنـد     احساس با هم مي   جزء شناخت و   ـا از آن ب ،اريكـسون (توانند فرد را به انجام عمل خاصي سوق دهنـد ي

1382(.

 نگرش نسبت به هرچيزي سه بعد عقايـد  ، نيز گفته شدطور كه قبالً  ارتباط با تعريف متغير موردنظر، همان     در

ـين    شود به عبارتي اينكه فرد درمرحله ااحساس را شامل مي عمل و ،باورهاو ول چه اعتقادي نسبت بـه پديـده مع

ـا ايـن  كنـد و ميكه آيا در عمل براساس اعتقاد خود عمل        اين  ثانياً . براي ما از اهميت برخوردار است      ،دارد كـه  ي

ـاند ميچگونه اين اعتقاد را جامه عمل        نهايـت در مرحلـه سـوم چـه      دردرجـه دوم اهميـت قـرار دارد و در   ،پوش

ـا              آيا ،نظر حين ارتكاب به آن دارد     احساسي نسبت به پديده مورد       ـايند اسـت ي براي فرد از نظـر احـساسي خوش

خير؟ 

هاروش جمع آوري دادههاابزار گرد آوري داده وروش تحقيق

ـتفاده    پرسـشنامه  در تحقيق حاضر از تكنيك    .باشد مي 1 روش پيمايش  ،روش مورد استفاده در اين تحقيق       اس

ـيوه سـ      ؤس36باشد كه   ميال  ؤس40ي در مجموع دارا   شدهكار گرفته   ه ب  پرسشنامه .ايمكرده ت بـسته   االؤال بـه ش

.ال باز استفاده شده استؤس4اند همچنين از طراحي شده

ـافتن فـرد مـورد نظـر       عمل شد ي مورد نظر، بدين ترتيب  هاآوري داده براي جمع  دانـشجوي  (كـه پـس از ي

در حـضور پرسـشگر ايـن پرسـشنامه تكميـل      ده شده واي به وي تحويل دا پرسشنامه ،)دختر با شرايط ذكر شده    

سپس در تاريخ معيني از آن      ،پاسخ دهد يل داده شده تا مادر آن فرد        اي ديگر به وي تحو    سپس پرسشنامه شده و 

.فرد باز پس گرفته شده است

جمعيت آماري 

،ي دولتـي تهـران  هاه دانشگا، سال20-25اين پژوهش كليه دانشجويان دختر داراي سن  جامعه آماري ما در   

.استمادران ايشان و ساكن در شهر تهران 

1. survey
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گيريشيوه نمونه وحجم نمونه

ـا   ، متأسـفانه   استفاده شـده اسـت      كوكران  از فرمول   در اين تحقيق   براي تعيين حجم نمونه    عـدد  370توزيـع ب

.پرسشنامه بازگشت276 فقط،پرسشنامه

ـا همحدود بودن تعداد دانـشگا    (در اين تحقيق به دليل مشخص بودن چارچوب جامعه آماري            و)ي تهـران  ه

ـتفاده   »ايخوشـه «گيـري   گيري احتمالي از نـوع نمونـه      از نمونه دليل محدوديت امكانات پژوهش   همچنين به     اس

ـايي    ،تهـران دانـشگاهِ ،ي دولتي تهران  هاه از ميان دانشگا   ها نمونه به اين ترتيب كه   ،ايمنموده  شـهيد   ، عالمـه طباطب

ـاده  رصوهبهادر داخل دانشگاهسپس وانتخاب شده  الزهرا    و  اميركبير ، علوم پزشكي ايران   ،بهشتي ت تصادفي س

.شدانجام 

ها دادهي مورد استفاده در تجزيه وتحليلها تكنيك

ـادران و           ،ي هويـت جنـسيتي    هالفهؤتحليل ضمن توصيف م   تجزيه و  در   ـاوت دو گـروه م  بـراي بررسـي تف

.شده است و ضريب همبستگي پيرسون استفاده هاآزمون كاي اسكوئر مقايسه ميانگيناز ،دختران 

2و پايايي يا اعتماد1روايي يا اعتبار

متخصص در مـسائل  شناسي و رشته جامعهاندابه پنج تن از استكرده و طراحي  را اينجا ما پرسشنامه اوليه   در

.جهت تعيين اعتبار نشان داديم و مواردي را اصالح نموديمخانوادهاجتماعي زنان و

ـا حجـم كـم         در يـك نمونـه كوچـك       ،طرح پرسـشنامه  در اين تحقيق پس از      :پايايي يا اعتماد   ،) نفـر  30( ب

 هر يـك از  ضرايب آلفاي كرونباخ .ي طرح شده سنجيده شود    هاي يا اعتماد سازه   تا پاياي  تكميل شد  هاپرسشنامه

.ي مورد سنجش در بخش تحليل آورده شده استهالفهؤم

 هويت جنسيتيتعريف عملياتي 

هويت را   همچنين   . است باورها سنجيده شده  عقايد و  از لحاظ     فقط   ر اين تحقيق نگرش به هويت جنسيتي      د

 و  عقايـد  عبارت اسـت از      هالفهؤ م در سطح خانواده    .داديم فرد مورد بررسي قرار      ،انوادهاجتماع، خ در سه سطح    

1. validity
2. reliability



121هويت جنسيتي مادران و دختران، شكاف يا تفاوت؟ شمارة اول

ـارات و ،موقعيت زنان در خانواده در ارتباط با وظايف و هاباور ـانواده و   انتظ ـات از زن در خ ميـزان بـرآورد   توقع

ـاور دنبال بررسي عقايد درسطح اجتماعي به .. .ي فرهنگي وهايا مقاومت در برابر كليشه پذيرش و ،آنها ـا  و ب ي ه

در سطح فـردي نيـز بـه      هستيم  و  .. .اوقات فراغت  و    تحصيالت و  ، اشتغال ،در ارتباط با حضور اجتماعيشان    آنان  

ـا ويژگـي طـور تـصوراتي را كـه از   بررسي تعريف فرد از خود به عنوان يك زن و همين       ـان در  ي مطلـوب  ه  زن

.بررسي قرار خواهيم دادتحليل ومورد ،ه ايران داردعجام

شيوه محاسبه نگرش به هويت جنسيتي 

 پـس از  .دست آمده اسـت ه ب. گويه كه در اين ارتباط طرح شده بودند48نگرش به هويت جنسيتي از تلفيق      

.شـد  را شامل مـي    240 تا   48 طيفي تشكيل شد كه نمره از        ،هاي افراد دست آمده از پاسخ   هكردن امتيازات ب  جمع

ـامالً   ،انـد  را كسب نمـوده    86 تا   48بدين ترتيب افرادي كه نمره      . شد قسمت تقسيم مي   5ه  اين طيف ب    نگـرش ك

  نگرشي بينابيني و افرادي 163تا 125اند نگرش سنتي و آناني كه بين  را گرفته  124 تا   87سنتي و افرادي كه نمره      

ـامالً ، مي باشد 240 تا   202شان بين    نگرش مدرن و آنهايي كه نمره      ،اند بوده 201تا  164كه بين     داراي نگرشي ك

.اندمدرن به شمار آمده

ي تحقيقهايافته

اجتماعيهاي  حوزهباورهاي مادران ودختران درقايد و بررسي تفاوت ميان ع-الف

در سطح اجتماعي به عبارتي براي سنجش عقايـد         دخترانباورهاي مادران و  براي سنجش اختالف عقايد و    

 تعـداد  ،باشـد مي هويت جنسيتي در اين تحقيق يهابراي حضور در اجتماع كه يكي از مشخصه       باورهاي زنان   و

 تحـصيالت  طراحـي شـده اسـت كـه      ، اوقات فراغت، مشاركت اجتماعي، گويه با موضوعاتي چون اشتغال   19

.باشدمي83/0 محاسبه شده براي اينان  كرونباخ ميزان آلفاي
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گويان نسبت به اشتغال زناننگرش پاسختفاوت -1جدول شماره

مخالفنظربيموافقنسلهاگويه
سطح 
داريمعني

t

71,48,620دختران

88,21,510,3مادران
ــه وظــايف    ــه ب اشــتغال زنــان در صــورتي ك

داري آنها لطمه نزند مناسب استخانه
79,75,115,2كل

0,0013,005-

25,715,758,6دختران

401446مادران
ـان    از تـر مردان در كارهاي مديريتي موفـق       زن

هستند
30,814,954,3كل

0,058
1,762-

57,913,628,6دختران

76,511,811,8مادران
ـتاري و معلمـي و پزشـكي           كارهايي مثل پرس

براي زنان مناسب است
72,112,715,2كل

0,042
1,731-

64,311,224,3دختران

72,88,1119,1مادران
 وجود دارد كـه از      اصوالً در اجتماع كارهايي   

عهده زنان خارج است
68,59,821,7كل

-
1,373-

37,117,945دختران

33,814,751,5مادران

ـار او در بيـرون             اگر زني تشخيص دهد كه ك

ـارش را     ، شوهر نيست  مورد توافق خانه    بايد ك

48,216,335,5كلترك كند

-
0,896-

77,1157,9دختران

868,115,9مادران
ـتقالل         ـان بـه اس داشتن درآمد مستقل بـراي زن

كندفكري و بهتر شدن وضعشان كمك مي
81,511,66,9كل

-
1,579-

19,314,366,4دختران

39,716,244,1مادران
ــه    ــد از حــضور در محيطهــاي مردان زنــان باي

اجتناب كنند
29,315,255,4كل

0,000
4,127-

43,615,740,7دختران

64,71124,3مادران

ــك    ـتن ي ــعادت و خوشــبختي زن در داشـ س

ـا گي بيشتركانون گرم خانواد   تأمين مي شود ت

5413,432,6كلي اجتماعيها موفقيت در عرصهبا

0,002
3,511-
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توان گفت  در اين باره مي.گيرد است كه در حوزه اجتماعي مورد بررسي قرار مي       ييهااشتغال زنان از مؤلفه   

ـادران موافقـت     ه بـ ،شـود مـي ها ديده   هايي بين دو گروه در ارتباط با هريك از اين گويه          كه تفاوت  ـال م طـور مث

ـايف خانـه    يي هاگويهبيشتري با    ـا لطمـه نزنـد   نظير اشتغال زنان در صورتي كـه بـه وظ ؛ناسـب اسـت   م،داري آنه

ـتن يـك           ؛ است  مناسب پرستاري براي زنان  وميمعلكارهايي مثل پرستاري و    ـبختي زن در داش  سـعادت وخوش

ـاي مردانـه   حضور در محيط  ؛هاي اجتماعي  موفقيت در عرصه    با شود تا مين مي أ ت گي بيشتر كانون گرم خانواد   ،ه

ـين عقايـد و     تفاوتبا اين حال    ،انداعالم كرده  ـا معناداري ب ـادران ودختـران    باوره ـا گويـه  بيـشتر     در ي م  ديـده   ه

.شودمي

نگرش پاسخگويان نسبت به مشاركت اجتماعي زنانتفاوت -2جدول شماره 

موافقهانسلهاگويه
ايتا اندازه
 موافق

مخالف
سطح 
داريمعني

كاي 
اسكوئر

81,45,712,9دختران

76,58,814,7مادران
ـاي  زنان همانند مـردان بايـد در كليـه فعاليـت           ه

شنداجتماعي مشاركت و حضور داشته با
797,213,8كل

-1,306

53,615,730,7دختران

52,220,627,2مادران
فعاليت اجتماعي زن در بيرون از خانه بـه انـدازه           

رسالت مادري او اهميت دارد
52,918,129كل

-1,22

ـاوت   جدول فوق به بررسـي       ـان اختـصاص دارد              نگـرش مـ   تف ـاعي زن .ادران و دختـران بـه مـشاركت اجتم

ـادران و دختـران، ايـن                    ،كنيدطور كه مالحظه مي   همان  با وجود اختالفات موجـود در درصـدهاي مربـوط بـه م

.باشندها به لحاظ آماري معنادار نميتفاوت
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چگونگي گذران اوقات فراغتدرنظرات پاسخگويان تفاوت -3جدول شماره 

موافقهانسلهاگويه
ايتا اندازه
 موافق

مخالف
سطح 
داريمعني

t

45,31836,7دختران

63,49,726,9مادران
ـانواده و در            زن بايد اوقات فراغت خود را با خ

كنار آنان سپري كند
54,213,931,9كل

0,0082,584-

27,124,348,6دختران

3914,746,3مادران

مـورد  گذران اوقات فراغت در جمع دوستان       

ان اوقات فراغـت بـراي       شيوه گذر  ترينعالقه

3319,647,5كلزنان است

0,0441,320-

24,320,755دختران

52,914,732,4مادران

... هاي هنري مثل خياطي و گلـسازي و   فعاليت

ـب        ـان مناس ين فعاليـت   تربراي اوقات فراغـت زن

38,417,843,8كلاست

0,0004,89-

84,36,49,3دختران

84,63,711,8مادران
ـات فراغتـ           خـود   شانزنان بايد خـود بـراي اوق

تصميم بگيرند
84,45,110,5كل

-0,228

ـاوت ،شـده هاي مطرحدر ارتباط با چگونگي گذران اوقات فراغت دربين گويه    ـان دو     تف ـاداري مي ـاي معن ه

ـانواده و              .شوداهده مي گروه مادران ودختران مش    در  بيشتر مادران معتقدند كه زن بايد اوقات فراغت خود را با خ

 در  ،داننـد ترين فعاليت مـي   هاي هنري مثل خياطي وگلسازي را براي زنان مناسب        كنار آنان سپري كند و فعاليت     

ات فراغت درجمع دوستان  درمورد گويه گذران اوق    .اندمقابل دختران مخالفت بيشتري با اين دوگويه نشان داده        

 دختران ،گروه با اين گويه با وجود مخالفت دو، شيوه گذران اوقات فراغت براي زنان است نيز  ترينمورد عالقه 

گروه مادران  هر دو،گيري شخصي زنان براي اوقات فراغت خود      درباره تصميم  .اندموافقت كمتري ابراز نموده   

.رنديم بگي خود تصم فراغتزنان درباره اوقات كه قدندودختران به يك ميزان به اين گويه معت
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نگرش پاسخگويان به تحصيالتتفاوت -4جدول شماره

موافقهانسلهاگويه
اياندازهتا

 موافق
مخالف

سطح 
داريمعني

t

4112,146,9دختران

58,18,833,1مادران
تـر  و كارهاي فني و مهندسي موفق      هامردان در رشته  

از زنان هستند
51,410,540كل

0,0432,035-

7,90,791,4دختران

11,11,587,4مادران
زنان به اندازه مردان توانايي كسب دانـش و موفقيـت           

در علم آموزي ندارند
9,51,189,5كل

-1,019-

18,612,169,3دختران

51,59,639مادران
يي براي زنان مناسب است كه در ادامه نقـش          هارشته

د زندگيشان بخوردمادري آنها باشد و به در
34,810,954,3كل

0,0006,028-

95,72,91,4دختران

94,11,54,4مادران
قدر كه براي مردان مفيد     تحصيالت دانشگاهي همان  

 براي زنان نيز الزم و مفيد است،و ضروري است
94,92,22,9كل

-1,048

15,717,966,4دختران

3610,353,7مادران
ـيش از تحـصيالت           تحصيالت مرد در خانواده بايد ب

زن باشد
25,614,160,1كل

0,0013,241-

ـادران   نتايج حاصله نشان مي    ،در زمينه تحصيالت   ـته   ،دهد م ـا  مـردان را دررش ـاي فنـي و مهندسـي     وه كاره

ـان باشـد و      يي براي زنان مناسب است كه دراهاتقدند كه رشته مع؛دانندتر از زنان مي   موفق ـادري آن دامـه نقـش م

 همچنين معتقدند كه تحصيالت مرد در خانواده بايد بيش از تحـصيالت زن    .درد زندگي خانوادگيشان بخورد   هب

ـاوت ه در نتيج،اندها از خود نشان داده اين گويه  رههاي بيشتري دربا   اما گروه دختران مقاومت    ،باشد ـا تف ـين  ه ي ب

.نيست تفاوت معنادارهادر مورد ساير گويه.باشدميدو گروه معنادار 



سال دوم   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد126

نظر پاسخگويان پيرامون تمايز نقشهاي اجتماعيتفاوت -5جدول شماره

زنانهخنثيمردانههانسلهاگويه
سطح معني 
داري

t

48,249,62,2دختران

41,348,93,8مادران رانندگي

47,849,33كل

-0,374

2,92374,1دختران

3,132,864,1مادران پرستاري

327,869,3كل

-1,57

60,4363,6دختران

64,132,83,1مادران قضاوت

62,234,43,3كل

-0,624-

41,755,42,9دختران

51,145,83,1مادران مهندسي

46,350,73كل

-1,375-

15,179,95دختران

1378,68,4مادران پزشكي

14,179,36,7كل

-1,202

15,157,627,3دختران

1650,433,6مادران كارمند دفتري

15,654,130,4كل

-0,658

11,578,410,1دختران

19,871,88,4مادران استادي دانشگاه

15,675,29,3كل

-1,66-

533,861,2دختران

6,933,659,5مادران
منشي و 
نويسماشين

5,933,760,4كل

-0,466-
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ـايز نقـش            نشان مي  ،4جدول شماره   درشده  درصدهاي حاصل  ـان تم ـاي  دهد كه تفاوت كلي و عميقي مي ه

ـا     بدين معنـي كـه راننـدگي       ،اجتماعي از ديدگاه مادران و دختران وجود ندارد        ـاري از        49,3 ب  درصـد شـغلي ع

 درصـد نقـشي مردانـه،       62,2 قضاوت با     و  درصد شغلي زنانه   69,3زنانگي و مردانگي معرفي شده و پرستاري با         

 درصـد و  54,1 درصـد،  79,3 درصـد،  50,7مهندسي و پزشكي و كارمند دفتري و استادي دانشگاه به ترتيب با   

 مطـرح شـده و در نهايـت    ،دو جنس قابليت ايفاي آن را دارنـد هاي اجتماعي كه هر     درصد به عنوان نقش    75,2

.  درصد به عنوان نقشي زنانه از سوي پاسخگويان معرفي گشته است59,5نويسي با  و ماشينگريمنشي

هاي خانوادگيدختران پيرامون حوزهباورهاي مادران و بررسي تفاوت ميان عقايد و-ب

،باورها و در سطح خانواده    ويت جنسيتي خويش در بعد عقايد و      دختران به ه  براي سنجش نگرش مادران و    

ـنجش          گويه با استفاده از طيف ليكرت طراحي گرديده كه تست اوليه و            24 ـاخ جهـت س ـاي كرونب محاسبه آلف

.االت مورد نظر استؤ بوده است كه نشان از روايي واعتبار باالي س85/0شده برابر با ي طراحيهاروايي سنجه

 مادران بيش از دختران پايبند به توقعات سنتي موجود از     ،قعات وانتظارات موجود از زن در خانواده       تو بارهدر

رسيدگي به امور داخلي خانه هايي همچون، انجام كارهاي خانه و بدين صورت كه مادران با گويه    ،باشندزن مي 

ـارج از خانـه     تن ؛هاي وي مين كليه نيازهاي همسر وموافقت با خواسته      أ ت ؛طور مداوم هب ؛ظيم تعامالت فرزندان با خ

دختران بـه   تفاوت موجود بين مادران و    .گذران اوقات فراغت با خانواده موافقت بيشتري نسبت به دختران دارند          

همفكري با همسر دركليه امور در ارتباط با انتظاراتي همچون مشورت و. باشدلحاظ آماري تفاوت معناداري مي

ـا همـسر     مـشاركت  ؛فرزندانبراز عالقه ومحبت فراوان به همسر و       ا ؛داخلي وخارجي خانه    در حـل مـشكالت       ب

. مراقبت از فرزندان تفاوتي ميان عقايد مادران ودختران و وجود نداردواجتماعي زندگي اعم از مالي و
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وقعات وانتظارات از زن در خانواده به ت پاسخگويان نگرشتفاوت-6جدول شماره 

وافقمهانسلهاگويه
تا 
اياندازه

مخالف
سطح 
داريمعني

كاي 
اسكوئر

55,79,335دختران

62,26,731,1مادران مراقبت از فرزندان در همه حال

58,95833,05كل

-1,398

33,9561,4دختران

49,34,446,3مادران
ـيدگي بـه امـر             ـانگي و رس ـاي خ انجام كاره

داخلي خانه به طور مداوم
41,64,753,85كل

0,0297,080

94,32,13,6دختران

91,93,74,4مادران
مشورت و همفكري با همسر در كليـه امـور          

داخلي و خارجي خانه
93,12,94كل

-0,724

77,110,712دختران

80,96,612,5مادران
ــه همــسر و    ــراوان ب ــه ف ــراز محبــت و عالق اب

فرزندان
798,6512,25كل

-1,461

32,912,954,3دختران

48,911,939,3مادران
ــه نيازهــاي همــسر و موافقــت بــا   تــأمين كلي

ي ويهاخواسته
40,912,446,8كل

0,0217,701

952,92,1دختران

91,95,13,9مادران
 در حل مشكالت زندگي  با همسر مشاركت

اعم از مالي و اجتماعي 
93,4542,5كل

-1,151

8013,66,4دختران

71,314,913,8مادران
تنظيم روابط و تعامالت با خارج از خانواده و     

فرزندان
75,6514,2510,1كل

0,0565,360

45,31836,7دختران

63,49,731,9مادران گذران اوقات فراغت در كنار خانواده

54,3513,8531,8كل

0,0089,558
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پاسخگويان در نگرش به وظايف خانوادگيتفاوت -7جدول شماره 

موافقهانسلهاگويه
ايتا اندازه
موافق

مخالف
سطح 
داريمعني

كاي 
اسكوئر

67,45,717,9دختران

82,40,716,9مادران وظيفه اصلي مردان تأمين نيازهاي خانواده است

74,93,217,4كل

-5,585

52,17,940دختران

77,91520,6مادران داري و تربيت فرزندان استوظيفه اصلي زن خانه

654,730,3كل

0,00021,594

3520,744,3دختران

5013,236,8مادران
ـانواده از              ـالي در خ كارهايي مثل خريـد و مـديريت م

وظايف شوهر و مرد خانواده است
42,516,944,2كل

0,0326,889

42,913,643,6دختران

41,28,150,7مادران
زن و شوهر به يك اندازه در تأمين مخارج زنـدگي و     

باشندكسب درآمد مسئول مي
4280,847,1كل

-2,706

22,112,165,7دختران

22,14,473,5مادران برقراري آرامش درون خانواده وظيفه اصلي زن است

22,18,2569,6كل

0,0525,554

12,118,669,3دختران

25,213,361,5مادران
ـانواده و     ـارج از خـ ـا خـ ـامالت بـ ــط و تعـ ـيم رواب تنظـ

باشدگيري درباره ارتباطات بر عهده مردان ميتصميم
18,610,9262,4كل

0,0178,122

16,417,166,4دختران

40,76,752,6مادران
ن و كليه كارهاي انجام كارهاي داخل خانه بر عهده ز

باشدخارج از خانه بر عهده مرد مي
28,211,959,5كل

0,00022,814
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ي فرهنگيهانگرش پاسخگويان نسبت به كليشهتفاوت -8هجدول شمار

موافقهانسلهاگويه
ايتا اندازه
 موافق

مخالف
سطح 
داريمعني

كاي 
اسكوئر

14,317,967,9دختران

45,214,140,7مادران زن تا نزايد دلبر است و چون زايد مادر

29,751654,3كل

0,00032,158

11,42,985,7دختران

18,45,176,5مادران در خانه حرف آخر را بايد مرد بزند

14,9481,1كل

-3,906

46,415,737,9دختران

65,48,126,5مادران  استد خومرد سايه سر زن

55,911,932,2كل

-10,598

65,77,926,4دختران

44,98147,1مادران
ـان مهـم        تـر از   رعايت اصول اخالقي براي زن

مردان است
55,3836,7كل

0,00513,444

24,313,662,1دختران

40,48,151,5مادران
مـــردان داراي عقـــل بيـــشتر و زنـــان داراي 

ري هستنداحساس بيشت
32,310,856,8كل

0,0128,873

28,6566,4دختران

49,37,443,4مادران
داشتن رابطه با جنس مخالف پيش از ازدواج 

 استز مرداناتربراي زن بسيار زشت
38,96,254,9كل

0,00114,893

10,710,778,9دختران

14,712,572,8مادران
ـيس و     هيچ جا زن نبا    االدسـت مـردان    بيد رئ

قرار بگيرد
12,711,275,8كل

-1,361

10,71574,3دختران

26,510,363,2مادران
ـيا        ـنگ زيـرين آس زن بايد در كليه شرايط س

باشد
18,612,655,2كل

0,00311,697
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ـانوادگي زن      هاي بين مادران و   ست كه تفاوت  حاكي از آن  دست آمده   هنتايج ب  دختران درحوزه وظايف خ

ـانواده بچـه    ،توان مشاهده نمودمرد مي و ـلي زن را درخ ، داريداري و خانـه  بدين صورت كه  مادران وظيفـه اص

ـايي مثـل خريـد ومـد           أدانند و ت  برقراري آرامش درون خانواده مي     ـالي،   مين نيازهاي مالي خانواده، كاره يريت م

طور كلي  هدانند و ب  گيري درباره ارتباطات را وظيفه مرد مي      تصميمتنظيم روابط و تعامالت با خارج از خانواده و        

 به عبارتي قائل بـه  .دانند بر عهده مرد مي   را انجام كارهاي داخل خانه را برعهده زن وكليه كارهاي خارج از خانه           

ـار در            . خانواده هستند نوعي تقسيم كار جنسيتي سنتي در درون         اما دختران مخالفت بيشتري با اين نـوع تقـسيم ك

ـانگي قائلنـد  اند و در نشان داده  خانواده ـين    در اكثـر گويـه  .واقع به نوعي برابري در انجام وظايف خ ـاوت ب ـا تف ه

.باشدمادران و دختران معنادار مي

ـا ثـر گويـه   كو درا شوددران ديده مي  هاي فرهنگي نيز پايبندي بيشتري در بين ما       درارتباط با كليشه   ـاوت   ه  تف

. معنادار بين دو گروه وجود دارد

ي فردهاي حوزه بررسي تفاوت ميان عقايد وباورهاي مادران ودختران پيرامون-ج

ـنجش       7،باورهاي زنان در ارتباط با نگرششان به هويت جنسيتي        درسطح فردي بعد عقايد و      گويـه بـراي س

ال باز نيز از پاسخگو ؤ با استفاده از طيف ليكرت  طراحي شده است و با يك س     آل ايده زنالگوي مدنظر زنان از     

.خواسته شده كه مفهوم زن بودن در جامعه ايران را تعريف كند

هاي يك زن    معيارها ومالك  دربارهست كه تفاوت معناداري     مقايسه نظرات مادران و دختران حاكي از آن       

ـالم و  ،عيار براي يك زن نمونه از ميان پنج گويه اول   ترين م مهم. نمونه وجود ندارد    موفقيت در تربيت فرزندان س

ـادي برخـوردار اسـت          در بين   در بين هم مادران و هم       هم  كه استموفق   ـا دو      .  دختران از اهميت زي ـاط ب در ارتب

يـه وجـود    داري ميان نظرات مادران و دختران نـسبت بـه ايـن دو گو             توان گفت كه تفاوت معني     مي ،گويه آخر 

هاي اجتماعي و داشتن روابط عمومي قوي اهميت بيـشتري   بدين معني كه دختران براي حضور در فعاليت       ،دارد

.اند به اين گويه اهميت و توافق بيشتري ابراز نموده نسبت مادران،قائلند و در مورد گويه آخر
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آلو ايدهيك زن نمونه ي معيارها يان درپاسخگو آزمون تفاوت در -9جدول شماره

موافقهانسلهاگويه
ايتا اندازه
موافق

مخالف
سطح 
داريمعني

كاي 
اسكوئر

85,713,60,7دختران

82,815,71,5مادران زني كه داراي استقالل فكري و مالي باشد

83,314,61,1كل

-0,653

97,11,41,4دختران

95,64,40مادران
ـالم و موفـق، موفـق              زني كه در تربيت فرزنـدان س

باشد
96,42,90,7كل

-4,078

49,342,18,6دختران

48,542,68,8مادران
ـاال و             ـاعي ب زني كه در كسب مقام و منصب اجتم

مهم موفق باشد
48,942,48,7كل

-0,017

94,35,70دختران

92,65,91,5نمادرا همسر خود باشدو همفكر راهزني كه هم

93,55,80,7كل

-2,1

77,9202,1دختران

71,927,40,7مادران
ـته      ـا و آراس زني كه از نظر ظاهري در همه حال زيب

باشد
74,923,61,5كل

-2,855

82,914,32,9دختران

66,926,56,6مادران
ـته و       زني كه در فعاليت    هاي اجتماعي حـضور داش

همچنين روابط عمومي قوي داشته باشد
7520,34,7كل

0,0099,458

32,946,420,7دختران

59,630,110,3مادران
ـته       ـا زني كه در همه حال خواس ـانواده را بـر      ه ي خ

نيازهاي خود ترجيح دهد
4638,415,6كل

0,00020,258
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.دهدمينشان جدول زير نتيجه آزمون تفاوت ميان اين دو گروه را 

. بين نگرش مادران ودختران به هويت جنسيتي خويش تفاوت وجود دارد-

ـايج  .ايمبراي سنجش تفاوت اين دو گروه از آزمون آماري كاي اسكوئر استفاده كرده        جدول زير حاوي نت

. آزمون انجام گرفته مي باشد

 درنگرشآزمون تفاوت ميان دو گروه–10جدول شماره 

ـا نگـرش بـه هويـت          دهد كه تفاوت معناداري ميان مادربودن و      آمارهاي جدول فوق نشان مي     دختربـودن ب

ـادران و دختـران از     درصد اطمينان مي99بنابراين با . جنسيتي وجود دارد   ـين دو گـروه  م ـاظ  توان گفت كه ب لح

.نگرش به هويت جنسيتي خويش تفاوت وجود دارد

.اقدام كرديمبودن بودن و مدرندر اين بخش به مقايسه ميان اين دو گروه بر حسب سنتي

شانتوزيع فراواني مادران برحسب نگرش آنان به هويت جنسيتي-11جدول شماره 
درصدفراوانينگرش به هويت جنسيتي

64,4 مدرنكامالً

1410,3مدرن

5238,2بينابيني

4936سنتي

1511كامال سنتي

136100جمع

                متغير وابسته
متغيير مستقل

نگرش به هويت جنسيتي

دو گروه مادران و دختران
Chi-suqare = 29.223

Sig =0.000
271 =  N
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شـده در ايـن     ي طراحي ها از تلفيق گويه   ،باشدمينگرش به هويت جنسيتي كه در واقع متغير اصلي پژوهش           

 اشاره به توزيع فراواني مادران برحسب نگرششان به هويت جنسيت خود  جدول فوق. استدست آمدههارتباط ب

ـنت ومـدرن بـه هويـت         ) 38,2( بيشترين درصد  .باشدمي ـابين س گروه مادران به لحاظ نگرشي داراي نگرشي بين

ـنتي و    11 درصد مادران و     36. جنسيتي خود هستند   ـامالً  درصد مادران به ترتيب نگرشـي س ـنتي بـه هويـت    ك  س

ـنتي تعريـف     14,7. ارندجنسيتي د  ـامال س  درصد مادران نيز درمجموع هويت جنسيتي خود را با نگاهي سنتي وك

.كنندمي

توزيع فراواني دختران برحسب نگرش آنان به هويت جنسيتي شان-12جدول شماره 

درصدفراوانينگرش به هويت جنسيتي

84,2كامال مدرن

3223,8مدرن

7150,7بينابيني

2419,5سنتي

53كامال سنتي

140100جمع

ـاره دارد       ـيش از  .جدول فوق اشاره به توزيع فراواني دختران برحسب نگرششان به هويت جنـسيت خوداش   ب

درصـد و   19,5. دارند گروه دختران نگرشي بينابين سنت ومدرن به هويت جنسيتي خود             از ) درصد 50,7( نيمي  

 درصد نيز داراي نگرشـي    23,8.  سنتي به هويت جنسيتي دارند     كامالً و  درصد دختران به ترتيب نگرشي سنتي      3

.باشندمي مدرن به هويت جنسيتي  نگرشي كامالً داراي درصد3هستند و فقط مدرن به هويت جنسيتي خود

دو گـروه  هـر كـه در  با وجود اين كه شود معلوم مي  ،با مقايسه درصدهاي مربوط به هريك از اين دو گروه         

ـنتي و           ،دارندبينابين هويت سنتي ومدرن قرار    ن درصد افراد در   بيشتري ـادران گـرايش بيـشتري بـه هويـت س  اما م

ـادران      اين در.تري به هويت جنسيتي خويش دارند     دختران نگرش مدرن   ـين تحـصيالت م جا به بررسـي رابطـه ب

.ونگرش به هويت جنسيتي
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.ت آنان رابطه وجود داردبين نگرش مادران به هويت جنسيتي خود و ميزان تحصيال-

زمون رابطه بين تحصيالت مادران و نگرش به هويتآ-13جدول شماره 

ـادران بـه هويـت جنـسيتي خـود و       ميجدول فوق نشان   ـان نگـرش م ميـزان  دهد كه همبستگي معناداري مي

ـله       باتوجه به اين  (تحصيالت آنان وجود دارد    ـنجيده شـده  كـه هـر دو متغييـر درسـطح فاص  از ضـريب  ،انـد اي س

تـوان   مي  درصد اطمينان  99 بدين معني كه با      ،)ايمهمبستگي پيرسون براي سنجش رابطه دو متغيير استفاده نموده        

 هرچه ميزان .شان نيز تغيير خواهد يافت    نگرش آنان به هويت جنسيتي     ،گفت كه با تغيير ميزان تحصيالت مادران      

ـان     تري به هويت جنسيتي خود دارند و       نگرش سنتي  ، باشد ترتحصيالت مادران پايين   با تغيير ميزان تحصيالت آن

.خواهد شدگرايششان به نگرش مدرن به هويت جنسيتي خويش بيشتر 

.بين نگرش دختران به هويت جنسيتي خود و وضعيت تاهل آنان رابطه وجود دارد-

زمون معنا داري ميان تاهل دختران و نگرش آ-14جدول شماره 

                          متغير وابسته
متغير مستقل

         نگرش به هويت جنسيتي 

 ميزان تحصيالت مادران    

ضريب همبستگي  =  -213/0

014/0sig =

132 =N

متغير وابسته
متغير مستقل

نگرش به هويت جنسيتي

هل دخترانأوضعيت ت
Chi-square= 16.973

Sig= 0.002
N= 140
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نگـرش بـه هويـت    هـل و أدهد كه تفاوت معناداري ميان وضعيت ت  ن آماري انجام شده نشان مي     نتيجه آزمو 

ـان بـه هويـت         هل افراد بـر   أ بدين معني كه وضعيت ت     ،بين گروه دختران وجود دارد    جنسيتي در  روي نگـرش آن

ـنتي   أدهد كه دختـران مت جنسيتي خود اثرگذار است و مقايسه درصدها نشان مي    ويـت  ي بـه ه تـر هـل نگـرش س

.جنسيتي خود دارند

گيري نتيجهبحث و

ـاز مقالـه       پرسش  جهت   اين تحقيق در  گيري نهايي در  نتيجه  آن اسـت كـه موضـوع       ،هاي مطرح شده درآغ

.كندميزان آن درباره موضوعات مختلف فرق مياست واي پيچيده پديده،اختالف نسلي

ـا  آ از   .گيرندعي از انتقاالت فرهنگي جاي مي     به اعتقاد گيدنز هر نسل گروهي از آدميان است كه در مقط            نج

هـر نـسلي كـه     وسـت هاتحـول سـريع ارزش  تغييـر و  فراربودن و،هاي جامعه مدرنكه به قول گيدنز از ويژگي   

 كه با سير تحوالت سريع جامعه مدرن همپوشي ردعاليق مشتركي داها و ارزش،مقطعي از زمان را درك كرده    

هاي انساني را در نهايت      اعتقاد گيدنز شدت تغييرات اجتماعي به حدي است كه نسل           به .كندتداخل ايجاد مي  و

ـا    هاي مختلف جامعه كه از مشخصه     هاههاي اجتماعي ميان گرو   كند و تفاوت  با خود همراه مي    ي جامعه مـدرن ب

قيق نيز ديـدگاه  دست آمده از اين تح نتايج به.شود تشديد مي ،ثر است ؤها م ورود عامل زمان كه در تشكيل نسل      

 تنها عامل اختالف ، بر حسب نظر بورديو و مانهايم نيز زمانچنين هم و.كندييد ميأنظري گيدنز در اين مورد را ت

ييـد  أ كه ايـن هـم ت      ،شودمي تفاوت بين دو نسل تشديد       ،چه دگرگوني شديد باشد    و چنان  استبين اين دو نسل     

.ن گفت كه نسل جديد بيشتر فرامادي هستندتوادر مورد نظر اينگلهارت هم نمي.دگردمي

ـاتي درزمينـه عقايـد و        كـه  تـوان گفـت   مـي ،داده شـد  اين تحقيق نـشان      در چهآن ـا در   اختالف حـوزه  باوره

 اين تفاوت در برخي ،مادران وجود دارد كه براساس محاسبات آماري صورت گرفته      خانوادگي ميان دختران و   

.باشـد هاي فرهنگي تفاوت معناداري ميمورد برخي كليشه  دره و در خانوا توقعات وانتظارات از زن د    مثل  موارد  

ـانواده        حضور ا  ،هم چنين در حوزه اجتماعي تفاوت معنادار در نوع شغل براي زنان            ـتن خ ـار داش ،جتماعي در كن

ي خاص براي زنان و لـزوم  ها تحصيل در رشته   ،ي فني مهندسي  ها گذران اوقات فراغت، تحصيل در رشته      هنحو

ـاس يافتـه    . باالتر بودن تحصيالت مرد در خانواده بين مادران و دختران وجود داشـت             ـا بـر اس ـادران بيـشتر از   ه  م

 و دختران نظرات مدرن را در مـورد         اند موافقت كرده  ،كردندميي سنتي  را بيان      هايي كه باور  هادختران با گويه  
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، اين نكته نيز جالب توجه بود كه در بعضي باورها .ك بود  به هم نزدي   هاآل هر چند ايده   ،زنان بيشتر پذيرفته بودند   

و مادران ،استقالل مالي داشته باشدآل زني است كه بتواند به مقام و منصب باالي اجتماعي برسد وچون زن ايده

ت كه در آزمون معناداري رابطه بين اشتغال مادران و نگـرش بـه هويـ           اينملأنكته قابل ت  .دختران مانند هم بودند   

ـا ت  شـد و  ميتر يعني با اشتغال مادران نگرش آنان مدرن       ، همبستگي معنادار بود   ،جنسيتي هـل دختـران نگـرش      أب

.گرديدميتردختران به هويت جنسيتي سنتي

 زيرا انقطاع نسلي ؛ سخن گفت بتواناي نيست كه از گسست نسلي يا انقطاع نسلي به گونه هاتفاوت، بنابراين

 فروپاشـي  تاًر ضـرو ، درصورت وجود گسست نسلي .شودنسل تعريف مي   رابطه بين دو   به معناي گسست بدون   

 كـه  استاي گونهه جامعه ايران به لحاظ ساختاري ب    ،از طرف ديگر  . اجتماعي صورت خواهد گرفت   فرهنگي و 

ـاك    واندديگر نهادهاي اجتماعي به يكديگر وابسته شده  دين و ها از طريق خانواده و    نسل ـان انفك ـاع  وامك انقط

ـابقه و       پـذيرش فرهنـگ مـشترك و       ، افزون بر رابطه از طريق سه نهاد يادشده        .نسلي از بين رفته است     ـاور بـه س ب

.نسلي هستندتاريخي از عوامل پيوندزننده بينتجربيات واحد اجتماعي و

ـاي ارزشـي    كه نظام  ، هسته اصلي فرهنگ ما يا اجزاي اساسي آن        ،رودطور كه انتظار مي    همان ـادي  ،ه ، اعتق

توان نميپايداري الزم است و   درعين پويايي داراي استحكام و     خانوادگي است و   -سنتي وهنجارهاي اجتماعي  

ـاوت ؛قائل به وجود به شكاف نسلي در آن شد    ـين دو نـسل اطـالق        شكاف درواقع به تف ـاي عميـق فرهنگـي ب ه

ـان دو نـسل         ،جا وجود دارد  اين به نظر آنچه در    .شودمي ـتالف مي ـاعي و            اخ ـال  تغييـرات اجتم اسـت كـه بـه دنب

 اما شـكاف نـسلي   .وهله اول شايد شكاف نسلي به نظر آيد به همين دليل در  ،آيدد مي تحوالت فرهنگي به وجو   

ـا در حال آن واستاساس سن افراد    اي شدن جامعه بر   اي دودسته گونههب ـين بزرگـساالن نيـز ارزش   كه م ـاي  ب ه

كه اختالف  چرا؛باشدكننده نمي نگران وجود اختالفات هنجاري طبيعي است و      .يمبينبين جوانان را مي   رايج در 

ـا و   متغير فرهنگ از ضروريات پويايي فرهنـگ      يا اختالف در عناصر محيطي و     بسياري از هنجارها و   نسلي در  ه

.پذيري آنها با شرايط متغير استتطبيق

دانند و به تفاوت نسلي معتقدنـد و  ميا فاصله زماني شده كه عامل تفاوت رنتايج اين تحقيق با نظريات مطرح     

.شودميييد أ همسو بوده و نظرات آنان ت،نه به شكاف نسلي
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