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تا20دختردانشجویاندیدگاهازنسلیروابطهايچالشواکاوي
دولتیدانشگاهیکساله26

3امیرمظاهريامیرمسعوددکترو2سفیريخدیجهدکتر،1عباسیصدیقه

8/11/97پذیرش:اریخت16/3/96:وصولتاریخ

چکیده:
به اي ي یک پژوهش کیفی با روش تئوري زمینهحاضر نتیجهي مقاله

هاي روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر یک واکاوي چالش"منظور 
با روش باشد. می"دانشگاه دولتی و استراتژي مواجهه آنان با این پدیده

ي دانشگاه ساله26تا 20ان دختر نفر از دانشجوی15تعداد گیري نظري نمونه
ي مصاحبه5اشباع نظري پس از گلوله برفی انتخاب شدند.يالزهرا به شیوه

دقیقه ـ حاصل شد. 60الی 45عمیق با دانشجویان ـ هر مصاحبه حدود 
لوهانمکآگبرن، تافلر، رایزمن، گیدنز، «هاي: نظریهادبیات مفهومی پژوهش 

طلبیگرایانه، استقاللآرماننگاه"مرکزي يمقولهباشد.می» دیک هبدایجو
، نگرشدر دانش، دختران جوان آناساس براست و "گیري فرديو تصمیم

گرایانهآرماننگاهدختران جوان بارند.شان تفاوت دابا والدینگرایش و رفتار
باوالدین آنانکهحالیزنند؛ درو دست به انتخابگري مینگریستهمسائلبه

در سطح جامعه درعبارتی،بهاند.شدهچیزهمهمدافعکارانهمحافظهنگرش
و در سطح خرد نیز با حوالتی روي دادهتمیانی به لحاظ فرآیندهاي اجتماعی 

ویفرهنگتحولشاهدجوان، دخترانشخصیتیهايدگرگونی در ویژگی
یم. باشمواجه میيزیمتمانسلباوبودهیتیشخص

طلبیاستقالل،گرایانهنسل، روابط نسلی، تفاوت نسلی، نگاه آرماندي:مفاهیم کلی

ي مسئول)تهران مرکز (نویسندهواحدشناسی دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي دکتراي جامعه1
s_abbasi46@yahoo.com

kh.safiri@alzahra.ac.irشناسی دانشگاه الزهرا (س) گروه جامعهاستاد 2
a.amirmazaheri@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشیار گروه علوم اجتماعی3
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مسألهیانبودمهمق
نسلدوآندرکهشودمیمحسوبجامعهارزشیتغییراتهايازکانونیکیخانواده

بامقایسهدرفرزنداندارند.همزیستیمتفاوتیامشتركهايارزشباجدیدوقدیم
وهاگرایشاطالعات،کنندمیزندگیفرهنگیفضايیکدرکهاینوجودباوالدین

عاطفیمشتركفصلکاهشسنتی،هايارزشمابینهايچالشدارند،متفاوتیرفتارهاي
دويفاصلهبیانگرافتدمیاتفاقهاخانوادهازبعضیدرامروزهکهکالمیارتباطکاهشو

اثرگذارند.هپدیداینبرمتعدديعواملواستیکدیگرازنسل
ي(شیوهزندگیيشیوهنسلیهرکهگفتتوانمینسل،نظريمبانیبهتوجهبا

سیاسی،اجتماعی،شرایطاساسبروداشتهراخودخاصعمل)واندیشهاحساس،
يفاصلهوتفاوتو؛کندمیعملخودخاصمکانیوزمانیموقعیتوفرهنگیاقتصادي،

نسلیهرابتداازکهچرانیستحاضريدورهخاصوداشتهدوجوهادورهيهمهدرنسلی
متوقفواستگذردرزمانکهآنجاییازوگرفتهشکلخویشزمانیخاصویژگیبا

یکدرنسلیيلهأمسبنابراینکند.میپیداادامههمچناننیزنسلیيفاصلهشود،نمی
زندگیيشیوهتعارضیاوتتفایااشتراكسطحواستتحلیلوطرحقابلپیوستار

ونسلیتعارضنسلی،تفاوتنسلی،توافقسطوحبهترتیببهتواندمییکدیگرباهانسل
شود.تعبیرنسلیتمایز

طوريفرهنگیـاجتماعیتغییراتگاهکهداشتاذعانبایدنسلیيفاصلهپذیرشبا
خودطبیعیومعقولتحالازوبخشندمیشدترانسلیيفاصلهکهگیرندمیشتاب
راجامعهابعاديهمهتقریباًمهمنوآوريیککهداشتاعتقادآگبورن"کنند.میخارج

ايپارهجامعهدراستکردهنشانخاطرکنتآگوستکهگونههمان...سازدمیدگرگون
يدامنهوقتیکهرسدمینظربهوثباتسببدیگرايپارهوشوندمیتغییرسببعوامل
محسنی،("شودمیترضروريعواملاینترکاملدركیابدمیافزایشتغییراتسرعت
1372:128(.

رويمايجامعهدرکهسیاسیواقتصاديتغییراتموازاتبهگذشتههايسالطی
است.شدهدگرگونیوتغییردستخوشنیزاجتماعیهنجارهايوهاارزشازبسیاريداده،
ممکنکنند،میبازمردماعتقاداتوباورهامیاندرراخودجايآرامیهبکههنجارهااین

قرارهاآنباتعارضدرتیحوباشندنداشتهچندانیهمخوانیگذشتهباورهايبااست
).1388:15(ساروخانی،گیرند
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مرزهايفرهنگ،وتکنولوژيشدنجهانیواینترنتحضورباحاضرحالدر
هردرجدیدنسلتاشودمیموجبهافاصلهفشردگیوشدهستهشکدرهمجغرافیایی

درامواجطریقازخودمحیطیشرایطوروحیاتبامرتبطمعمولمسائلازجداجامعه،
سببامراینوبگیردقرارمتنوعیومختلفهايفرهنگوهنجارهاوهاارزشمعرض

شود.میارزشیدگرگونی
نظامکلیديعناصرازیکیها،نسلوهاخانوادهارزشیهايدگرگونیطرفیاز

تحوالتشناساییدربسزایینقشآنها،شناختکهرودمیشماربهجامعهفرهنگی
یکفرهنگجوانان،ونوجوانانکودکان،کردناجتماعیفراینددراگردارد.فرهنگی

نحوبهفرهنگیبازتولیدوشودمنتقلمطلوبیحدتادیگرنسلبهنسلیکازجامعه
فاحشیاختالفورودمیباالنسلدوبینفرهنگیاشتراکاتمیزانگیرد،انجاماحسن

شودمیبرقرارقدیموجدیدنسلبینتفاهمصورت،ایندرآید.نمیوجودبهنسلدوبین
کهاستاینخانوادهدروضعیچنیننموددهد.نمیرويجدیدنسلبرايهویتیبحرانو

درشود.میدیدهمتقابلدركوبرقرارخوبیفکرياحساسورابطهفرزندانولدینوابین
فرهنگوشودمشکلدچارخارجیوداخلیعللبهکردناجتماعیفراینداگرمقابل،
شودمیمشکلدچارجامعهفرهنگیتداومنشود،منتقلبعدنسلبهمطلوبیحددرجامعه

يرابطهضعفخانواده،دروضعیچنیننمودافتد.یمفاصلهقدیموجدیدنسلبینو
آنهاست.متقابلدركوتفاهمعدموفرزندانووالدینبیناحساسیوعاطفیوفکري

کههستیماینشاهدهاخانوادهيعرصهبهجدیدهايتکنولوژيووسایلورودبا
برايحرفیآنکهبدوننشینند،مییکدیگرکناردرمتماديهايساعتفرزندانووالدین
ووالدینکهداریمراهاییخانوادهنوعآنازهایینشانهکمتردیگرماباشند.داشتهگفتن

کردهگفتگوهمباکاريوخانوادگیمختلفموضوعاتيدربارهونشستههمدورفرزندان
موجودروابطفعلیشرایطدرشوند.جویامختلفموضوعاتبهراجعراهمدیگرنظراتو

واجتماعیهايتفاوتداشتندلیلبهنسلدووگرائیدهسرديبهفرزندانووالدینمیان
راآنخودبینشبامطابقونگریستهخوددیدگاهازرازندگیمختلفزیستههايتجربه
امروزنسلوکندمیتجربگیباوداناییاحساس(والدین)دیروزنسل"کنند.میتفسیر

ودهدمینشانواکنشآنهابرابردراست،روزهايپیشرفتباتطابقخواهانهک(فرزندان)
لجبازيبهآیدنمیبرآنهاتجربهازسرشارودارریشههاينصیحتومنطقپسازچون
.)1384:8(دانایی،"آوردمیروي
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کهیآنجایازواستمهمبسیارنسلیيفاصلهکنندهایجادعللباآشناییبنابراین
خواهندهاخانوادهسازيفرهنگدربسزایینقشوهستندفردامادرانجواندختران
ودختردانشجویاندیدگاهازنسلیروابطهايچالشواکاوي"پژوهشایناهدافداشت،

از(تفاوت/شکاف)نسلیروابطبرتأثیرگذارعواملپدیده،اینباآنانمواجههاستراتژي
دنبالبهوبوده"نسلیروابطتبیینخصوصدرنظريالگويیکبهنرسیدوآناندیدگاه

دختردانشجویاندیدگاهازنسلیروابطبرتأثیرگذارعوامل"االت:ؤسبهپاسخگویی
توانمیآیااست؟فرهنگیواجتماعیعواملازثرأمتنسلیروابطآناننظربهآیاچیست؟
گامهانسلارتباطتقویتجهتدرتکنولوژيوروزيفناورازاستفادهباتااندیشیدترتیبی

باشد.می"برداشت؟

پیشینه پژوهش
داخلیتحقیقاتالف)

یاشکافدختران،ومادرانجنسیتیهویت"پژوهشدر،)1384(محمديوسفیري
نشاننتایجبردند.بهرهاینگلهارتومانهایمبوردیو،گیدنز،هايدیدگاهتلفیقاز"تفاوت؟

خویشجنسیتیهویتبهمدرننگرشیدخترانوسنتینگرشیبیشترمادرانکهددا
).1384محمدي،و(سفیريدارند

ي(مطالعهنسلیيفاصلهوشدنجهانی"پژوهشدر،)1390(مطلقوفتحی
کهداشتنداذعان"ارتباطات)واطالعاتآوريفنبرتأکیدبانسلی:يفاصلهشناختیجامعه

وتغییردچاررااوفرهنگوهنجارهاها،ارزشکهروبروستجدیديدنیايباجدیدنسل
مقاومت،نويپدیدهیکمقابلدرخانوادهاگردادنشانپژوهشينتیجهنماید.میتحول
خودندانفرزباراتعاملوگفتگويزمینهتواندمیباشدداشتهآشناییآنباوندهدنشان

گیرد،میصورتمجددپذیريجامعهطریقازکهآموزشوسازينگفرهمددبهوکندباز
مجازيوواقعیمحیطدرسالمتوکارآمدارتباطيدربارهفرزندانسازيآگاهضمن
).145-1390:177مطلق،و(فتحیدهدکاهشرامجازيفضايازناشیهايآسیب

نزدنسلیشکافشناختیمردمبررسی"ينامهپایان،)1393(امیرمظاهريوجوالنی
وتهران5يمنطقه:موردييمطالعهمید؛مارگرترویکردبرتکیهبادخترانومادران

ـدینیوارتباطیفرهنگی،اجتماعی،پژوهشیيحوزهچهاردررا"اسالمشهرشهرستان
وسنیهايگروهبینشدهمشاهدهتفاوتدادنشانپژوهشنتایجدادندانجاممذهبی

يحوزهچهارهردروباشدشدهمنجرنسلیشکافبهکهنیستاياندازهبهايقهمنط
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گرددمیمشاهدههاییمشابهتوهاتفاوتارتباطیوفرهنگیمذهبی،ـدینیاجتماعی،
.)1393(جوالنی و امیرمظاهري، 

بررسیبه"تلویزیوندرنسلیروابطییبازنما"کتابدر،)1394(پورجعفرزاده
يآینهیکعنوانبهتلویزیونيدوگانهنقشوهاروابط در رسانهاینالگوهايازنماییب

به تلویزیونطریقازارسالیهايپیامارزیابیوپرداختتأثیرگذارعاملوکنندهبازتاب
).1394پور، (جعفرزادهستدانمهمبسیارراایرانیانهايخانه

ب) تحقیقات خارجی
کتابدر،)2001(کاستلزمانوئلنیز،ایرانازخارجدرشدهجامانهايپژوهشدر

ازگرفتنوامباجوامعبراینترنتتأثیرگذاريفرآیندبرتأکیدبا"اینترنتکهکشان"
قدرتمندهايرسانهينظریهبهتوجهوبازبینیباودانستهپیامهمانراشبکهلوهانمک

نمودهبازسازينگرکلیصورتبهودگرگونايشیوهبهراايرسانهتأثیرگذاريبحث
است.

رويبرکـه"اهارزشنسلیبینانتقالبررسی"يمقالهدر،)2001(شونفلونگیوت
وپدرانازتن100وآلمانيمنطقهدودرساکنايترکیهفرزندانوپدرانازنت200

وگراییجمعـفردگراییبینکهرسیدنتیجهاینهبدادانجامترکیهدرنساکفرزندان
صورتبهترارزشیانتقالگراترجمعايهفرهنگدروداردوجودرابطهارزشیانتقال

خانوادگیايهتهخواسوآمالبهبیشترباشند،گراترجمعجوانانچقدرهروگیردمی
اسـت.بزرگساالنوجوانانینبادنافتلهفاصرايببستريجوانانفردگراییووفادارند

درتکنولوژياطتوسنسلی:شکاف"تحقیقدر،)2002(براديورجرز1اسمیت
وجوانانيهاسـتفادونگیچگومیزانبررسیبه"شخصیاجتماعیهايشبکهمدیریت
پرداختند.تلفنوههمراتلفنالکترونیکی،پستکوتاه،پیامجمعی،ارتباطوسایلازوالدین

متفاوتکامالًوسایلاینازخودوالدینبهنسبتترهاجوانکهدادنشانپژوهشهايیافته
زمانیاماگذرانند،میدوستانوانوادهخابراخوداوقاتبیشترترهاجوانکنند.میاستفاده

خوداوقاتکردنپربرايدهشیادوسایلمختلفانواعازباشندآنهاباتوانندنمیکه
کنند.میاستفاده

1 Smith
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درنسلیبینشکافوفرديسازيهمگونوضعیت"پژوهشدر،)2006(1مرالی
ارزیابیبهنوجوانانووالدینجفت50بامصاحبهطریقاز"پرتقالیاسپانیاییهايخانواده
يهرباردهاآن3واقعیو2متصورهتجربیاتوپناهندهنوجوانانبینسازيهمگونوضعیت

نتایجپرداخت.نوجوانانپذیرشقابلغیروپذیرشقابلرفتاربهتوجهبانسلیبینتفاوت
بـینشکافواقعیمیزانبانوجوانانووالدینفرديسازيهمگونوضعیتکهداداننش

نداشت.ايرابطهمتصورههايشکافباامابود،مرتبطهاخانوادهدرنسلی
دهخاللدرنسلیهايتفاوت،)2008(جدیدهايستراتژیکاگروهپژوهشنتایج

هاییفناوريوفرهنگیتنوعآموزش،عواملکهدادنشانونمودتأییدراآمریکادرسال
است.ثرؤمامرایندرهمراهتلفنهايگوشیاینترنتمانند

بارتباطاجوامع،پیوندبااینترنت) معتقدند 2006(4اسکات آمبورلو و همکاران
جدیديراهاجتماعیهايشبکهجملهازجدیدهايرسانهوآوردارمغانبهراجهانسراسر

.کردندفراهماینترنترويبریکدیگرباهاانسانکردنبرقرارارتباطبرايرا
اینترنتیاجتماعیهايشبکهموضوعباخوديمقالهدر،)2008(5اسمیتدیوید

صحبتجايبهخوددوستانبادهدمیترجیحنفریکجواننفر5هرازکهدکرمطرح
اینبهدیگرانکهحالیدرکند،کمراچهرهبهچهرهارتباطوکندگفتگوآنالینحضوري،

بهچهرهارتباطافزایشموجببوكفیسايرسانهچندهايقابلیتکهاندکردهاشارهنکته
عکسوکنندمالقاتدوستانباوبروندبیروندارندتمایلمردمکهچراشود،یمچهره

کنند.آپلودخودپروفایلرويراآنوبگیرند
باترکیبدرمجازياجتماعیهايشبکهدادنشان،)2012(تیلرپژوهشهايیافته

حرکتاینکهاندکردهآغازجهانسازيهمگنسويبهراحرکتیغربی،هايقدرتنفوذ
تضعیفوشکستسويبههاملتبرخیحرکتوجهاندرستیزوتضادایجادسبب
اینيواسطهبهکهاستمعتقدويهمچنین؛استشدههاسنتودینیهویت

باوگرفتهقراریکدیگرباتعاملدردنیاسراسردرتوجهیقابلافرادنوینهايفناوري
اند.شدهروبهوربیگانهعقایدوفرهنگ
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هویتبازاندیشیوفرهنگشدنجهانی"پژوهشدر،)2016(همکارانوفرهمند
يرابطهاجتماعیهویتبازاندیشیوارتباطینوینهايفناوريبیندادندنشان"اجتماعی
دربازاندیشیمیزانهافناورياینازاستفادهافزایشباکهنحويبهداردوجودمعناداري

کند.میپیداافزایشنیزاجتماعیهویت
درمختلفتغییراتبروزاثربراخیرهايدههدرگرددمیمالحظهکهگونههمان

نموده،تسهیلوتسریعراارتباطاتکهايرسانهانقالبباالخصوالمللیبینوملیسطوح
هايیتوضعباجامعهدراکنونوشدهجديهايچالشدچارهانسلبینروابطوضعیت
مشاهدهکهگونههمانهستیم.مواجهتعارضتاکاملتوافقازنسلیتعامالتمختلف

یاوجوديدربارهوکردهبررسیمتفاوتیهايجنبهازرانسلیروابطپژوهشگرانشودمی
اند:رسیدهذیلمتفاوتدگاهدیچهاربهنسلیشکافوجودعدم

کند.میدفاعنایرادرنسلیکافشودوجازهکدیدگاهی.1
توهمیکرانسلیعمیقشکافوجودوتاسقائلنسلیتفاوتبهکهدیدگاهی.2

است.شدهتحمیلمردمبهجمعیارتباطوسائلتوسطغلطبهکهداندمیخیالو
نسلی.گسستنهداندمیفرهنگیگسسترااصلیيمسئلهکهدیدگاهی.3
فعلیشرایطاگراستمعتقدوداردظرنپدیدهاینبهامیدوبیمباکهدیدگاهی.4

دارد.نسلیشکافسرحدتارانسلیتفاوتگسترشپتانسیلشودنمدیریت
واجتماعیعواملبینکهاستآنازحاکیشدهانجاممطالعاتازیکهرينتیجه

ازیکهیچامااست،برقراررابطهنسلیشکافیاتفاوتازاعمنسلیروابطوفرهنگی
کهآنجاازاست.نپرداختهجواندختراندیدگاهسنجشبهخاصطوربههاپژوهش
خانوادگی،روابطگیريشکلدروبودخواهندکشورفردايمادرانبومومرزایندختران
ونظراتنقطهباآشناییداشت؛خواهنداساسینقشفرهنگیانتقالوبعدنسلتربیت
درتاداردقصدمحققلذاباشد.میاهمیتحائزآناندیدازنسلیروابطبرتأثیرگذارعوامل

اجتماعیـفرهنگیعواملبهجواندخترانباگفتگووکیفیروشباپژوهشاین
درآناننسلیروابطنمایدمشخصوبردهپیآناندیدگاهازنسلیروابطبرتأثیرگذار

آناننسلیروابطنوعدریراتیتأثچهفرهنگیواجتماعیعواملواست؟چگونههاخانواده
منظوربههاخانوادهدرمناسبراهکارهايبهآنانهايدیدگاهباآشناییضمنتادارد؟

یابیم.دستنسلیهايفاصلهکاهش
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پژوهشمفهومیادبیات
طیجواندخترانکهمفاهیمیاساسبروپژوهشکیفیرویکردبهتوجهبا

ویلیامفرهنگیتأخر«هاي:نظریهراپژوهشمفهومییاتادبنمودند،اشارههامصاحبه
درتغییرتئوري،گیدنزشدنجهانی،رایزمنتنهايانبوه،تافلرآتیشوكيپدیده،آگبرن
درمختصريتوضیحبهذیالًکهسازدمی»هبدایجبریکوالژولوهانمکپذیريجامعهفرایند

شود.میپرداختهیکهرباب
اولینهمیشهتکنولوژيکهاستمعتقد2فرهنگیتأخرينظریهدر1آگبرنویلیام-

درتغییروشودمیمتحولسرعتبهتکنولوژيآنجاکهازواستاجتماعیتغییرعامل
است.فرهنگیتأخرامراینينتیجهگیرد،میصورتکنديبهاجتماعینهادهاي

معنايبهوفرهنگیاسیشنپویاییمهمهاينکتهازیکیفرهنگیتأخراصطالح"
اصطالحدروباشدمیفرهنگیدیرکردیافرهنگیماندگیواپسفرهنگی،ماندگیعقب
نظرازفرهنگیکاجزايتمایزمعنايبهوآیدمیحساببهفرهنگیتعادلعدمنوعی

وفنونیازیرساختنظیرفرهنگ،عناصرازبعضیواقعدراست.آنانحرکتآهنگ
شوند.میدگرگوناجتماعیهايسازمانیاعقایدوهااندیشهاززودترديماابزارهاي

،(ساروخانی"شوندمیبیگانهگاهوجدایکدیگرازاجزافرهنگ،یکدروندرسانبدین
.)173و1380:45
واجتماعیتغییراتموجبرادنیاجدیدشرایطآتیشوكيپدیدهدر3تافلرالوین-

صورتبهخانوادهرایجالگوهايوشودمینمایاندرخانوادهکهطوريهبداندمیفرهنگی
بهنیزسومموجارتباطیهايرسانهشوند.میخارجدورازوآیددرمیشدهکهنهالگوهاي

بپردازند.خودذهنیتصاویرتولیدبهوآورندبدستراخودفردیتتاکندمیکمکافراد
کهشودمیسببودهدمیراخودشازتريپیچیدهویرتصفرديهربهارتباطیانقالب
خودتصویرافراددرآنکهرافراگرديخودانقالباینکند.پیدابیشتريتنوعافرادهویت

تصاویرآزمایششتابوسرعتبرواقعدروکندمیتسریعآزمایندمییکبهیکرا
دیدمعرضدرالکترونیکیطریقبهرارتصاویتادهدمیامکانافرادبهوافزایدمیمتوالی
.)1366،(تافلربودخواهدتأثیرگذارآنهاشخصیتبرمراتببهودهندقرارجهانی

1 William F. Ogburn
2 Cultural Lag
3 Alvin Toffler
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ازناشیراآنهاهايدگرگونیوجوامعتحولسیر"تنهاانبوه"کتابدر1رایزمن-
راهبرسنتهدورسهبهرابشرزندگیسیرويداند.میارتباطیوسایلوارتباطاتتحول

گسترشوهاسنتاهمیتتدریجی(کاهشراهبردرونها)،سنتطریقازفرهنگ(انتقال
راهازهدایتچونهاییپدیدهوجمعیارتباطوسایلظهور(دورانراهبردگروفردگرایی)

ایندروياست.کردهبنديتقسیمهویت)بحرانوسروريشیءپرستی،وارهبتدور،
است.کردهاشارهنسلیشکافایجادوهاسنتتغییردرهارسانهنقشهبها،دوره

)131: 1372،(رابرتسون
تعریفگونهاینرا3شدنجهانی،مدرنیتهپیامدهايکتابدر2گیدنزآنتونی-

کرد،تعریفجهانیاجتماعیروابطتشدیدعنوانبهتوانمیراشدنجهانی"نماید:می
رویدادهرکهدهدمیپیوندهمبهچنانراهمازدورمکانیهايیتموقعکهروابطیهمان
وگیردمیشکلدارد،فاصلهآنباکیلومترهاکهدیگريرویدادهايتأثیرتحتمحلی

اشارهشدنجهانیآثاربهکههنگامیگیدنز... استدیالکتیکیفراگردیکاینبرعکس،
وفناوريوعلمشدنجهانیارتباطات،شدنجهانیوانقالببهآنازبندهاییدرنمایدمی

ترینمهمگیدنزنظربهپردازد.میفرديهايهویتو4روزمرهزندگیسطحدرتحول
شدنجهانیجهانی،يعرصهدراجتماعیروابطتشدیدوجهانیپیوستگیهمبهشاخص

بهامکانزیون،یتلووهاهماهواراطالعاتی،جهانیهايشبکهايرایانهفناورياست.ارتباطات
اینکهکندمیفراهمرامختلفهايسرزمیناجتماعیروابطتنیدندرهموپیوستنهم
.)76- 1377:77،(گیدنزاستپیوندهمومربوطسختیبهنیزاقتصادشدنجهانیباامر

زندگیسطحوشرایطنوع،کهاستشدهموجبشدنجهانی"گوید:میادامهدروي
دربشررفتارهايواجتماعیهايکنشبیشترشود.متحولاساسیطوربهانسانيمرهروز

عمدهوگرفتمیصورتمحلیرسوموآدابوهاسنتخانواده،قالبدرسنتیيجامعه
درامایافت،میتحققوگرفتهمعناهاچهارچوبایندرهاانسانيروزمرهاجتماعیروابط

تغییرراروزمرهزندگیسطحکهشدهپدیدارجدیدشرایطدراديابعشدن،جهانیشرایط
).7: 1999(گیدنز، استداده

1 Raizman
2 Anthony Giddens
3 globalisation
4 evel of everyday life
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کهزمانیاستمعتقدپذیري،جامعهفراینددرتغییرتئوريدر1لوهانمکمارشال-
وایمکردهعوضهمیشهبرايراجامعهآنکنیممیايجامعهواردراجدیديفناوريما

وافکارکهمسنافرادازبیشترها،تازگیپذیرشبرايآمادگیونوگراییدلیلبهجوانان
رویکردایناساسبرگیرند.میقرارتغییراتاینتأثیرتحتگرفته،شکلعقایدشان

نسليگستردهدسترسیوارتباطاتواطالعاتيحوزهدرتکنولوژیکیسریعتحوالت
نسلبهنسبتمتفاوتیموقعیتدرراهاآنترنتاینوماهوارهمانندهاییرسانهبهجوان

ومدرسهخانواده،توسطعمدتاًپذیريجامعهروندگذشتهدراگراست.دادهقرارپیشین
معتمدوواعظمعلم،مادر،پدر،همچونپیشیننسلازعناصريکهشدمیانجامنهادهایی

نوینامکاناتبهدهگستردسترسیکردند،میایفاءنقشفرهنگیانتقالایندر
تغییرباترتیببدیناست،دادهقرارايتازهتحوالتجریاندرراجدیدنسلتکنولوژیکی،

است.شدهپیشیننسلازمتفاوتنیزنسلاینارزشینظامارزشی،هايگزارهورودمبانی
مختلفهايدورهدرهارسانهکهرسیدنتیجهاینبهخودمطالعاتدرلوهانمک

دستهسهبهراتحوالتاینوياند.داشتهبشرتاریخیتحوالتدرقاطعیتأثیراریخی،ت
رااوليدورهاست.کردهتقسیمالکترونیکیفرهنگوچاپیفرهنگشفاهی،فرهنگ

عصر"راسوميدورهو"چاپیارتباطاتعصر"رادوميدوره،"شفاهیارتباطاتعصر"
تکنولوژيوتلویزیونتأثیرکهاستمدعیوياست.نامیده"الکترونیکیارتباطات
عصر"راآنبایدکهاستايتازهعصراعالمومکانیـزمانیهايتفاوتزدودنکامپیوتر،

طریقازمکانوزمانفشردگیبهتوجهبالوهانمکدیدگاهازنامید."جهانیيجامعه
لوهان و همکاران، (مکاستناپذیرجتناباجهانیيدهکدهوجود،الکترونیکیهايرسانه
1989 :90.(
مفهوم"است.پرداختهنسلیهايچالشتوضیحبه3بریکوالژبیانبا2هبدایج-

ازاستفادهومجدددهینظمبربردکاربهراآناستراوسلويبارنخستینکهبریکوالژ
انتقالبرايمعموالًانانجوفرهنگخردهکهدارداشارهنمادینیغیرونمادینعناصر
زبانازاستفادهشخصی،التآزیورلباس،(مثلشودمیتعریفآنباجدیدمفاهیمومعانی

سبکيمشخصهکهمتضاديگاهومتفاوتعناصروهانشانهآندرکهدیگر)مصنوعاتو

1 Marshal McLuhan
2 Hebdige

هاي مختلف اجتماعی دسترسی هایی از بخشط آن مردم به ابژهبریکوالژ: به معناي فرآیندي است که توس3
.هاي جدید فرهنگی خلق کنندکنند تا هویتپیدا می
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وعنصريچندهویتیتوأمانوشوندمیگرفتهکاربههمکناردرهستندخاصیزندگی
.)160: 1386،(ذکایی"بخشندمیفردبهپیوندي
پسندعامهفرهنگوجوانانيویژههايفرهنگخردهبینيرابطهخصوصدر
اتخاذفرهنگیمطالعاتوانتقاديينظریهدانشمندانسويازمخالفموضعدو(جهانی)

کورکورانه،،منفعالنهمعنا،بیايرابطهعنوانتحترابطهاینسویکازاست.شده
دیگر،سويازواستشدهمحکومگرایانهمصرفوطلبانهلذتشده،کاريدستمنحرفانه،

وتحسیننمادین،ودارمعنیگرانه،گزینشمستقالنه،خالقانه،آگاهانه،ايرابطهعنوانبه
بمکتانتقاديسنتدروارتودهفرهنگپردازاننظریهآنِازاولموضعاست.شدهستایش

آنِازنیزدومموضعاست.»پستمننیل«مثلامریکاییمنتقدانازبرخیوفرانکفورت
،1978جفرسونوهال،1997ویلیسمثلکسانیآثار(دربریتانیافرهنگیمطالعات
اعضايازبرخیو)،1986فیسک،جانویژه(بهامریکافرهنگیمطالعات)،1979هبدایج

)1990(اسکاتجیمزو)1986باختین،؛1984وسرتو،(دفرانسهفرهنگیمطالعات
جوانیهايفرهنگخردهمورددرکههاییدیدگاهومواضع.باشدمیسیاسیعلومدانشمند

وداخلدرپسندعامهفرهنگباآنهايرابطهوایراندروطنانهجهانزندگیهايسبکو
ایناینجادرگیرند.میارقرفوقموضعدودروندراستشدهمطرحکشورازخارج
گردند:میمعرفیهاقرائت

ازوار:تودهفرهنگقربانیانمثابهبهوطنانهجهانزندگیهايسبکپذیرندگان) الف
اغفالاندکردهانتخابراوطنجهانزندگیسبککهجوانانیمسلط،فرهنگنظرنقطه

وکورکورانهکهکسانینییعشوند؛میمحسوبغربفرهنگیتهاجمقربانیانوشدگان
هستند.غربیمدهايرودنبالهوکنندمیمصرفراغربفرهنگیمحصوالتمقلدانه

واحمد)آلتعبیر(بهزدگیغربمفهومبهاتکابازندگیهايسبکاینرسمیبازنمایی
متعلققرائتاینگیرد.میصورت)1972کوهن،نظرموردتعبیر(بهقومشیاطینمفهوم

شود.میمطرحگرایانهاخالقوگرایانهنخبهمنظريازورسمیفرهنگازبخشیبه
وخودآگاهسازانتکهچهلمثابهبهوطنانهجهانزندگیهايسبکپذیرندگان)ب
وطنجهانوجدیدزندگیهايسبکپیدایشازسیاسیکامالًقرائتیکهقرائتاینبرانداز:

ایناست.مبتنیسازيتکهچهلیا»بریکوالژ«مفهومبرنظريلحاظازشودمیمحسوب
هاينامبهانگلستانبیرمنگامفرهنگیمطالعاتمرکزمحققدوتوسطکهگونههماننظریه

بریتانیاییجوانانهايفرهنگخردهتحلیلوتجزیهدر»هبدایجدیک«و»کالركجان«
بهطریقازمعنايخالقانهوردنآپدیدمعنیبهشدبردهکاربهجهانیدومجنگازپس
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مصرفی،کاالهاي»هبدایج«دیدگاهطبق"است.پیشینگفتمانیعناصرکارگیري
ازموسیقی)وپوششسبکجمله(ازپسندعامهفرهنگطورکلیبهوتفریحیهايفعالیت
تبدیلدارمعنیهايفعالیتبهبریکوالژمکانیسمتحتوفرهنگیخردهمصرفطریق

.)1386حاجیانی،ازنقلبه؛(هبدایج"دشومی
طبقفرامدرن:سازانتکهچهلمثابهبهوطنانهجهانزندگیهايسبکپذیرندگان) ج

یاوارتودهفرهنگمنفعلکنندگانمصرفصرفاًنهجوانانهايفرهنگخردهدیدگاه،این
هستندپسندعامهفرهنگآگاهوفعالخالق،کاربرانصرفاًنهومدمنفعلبردگان

.)1386،حاجیانیازنقلبهمیگل،و(یوهانسون
است؛پسندجوانتفریحیصنایعيسیطرهتحتجهانیبازارکهداردحقیقتاین"

است.جهانیبازریابیبازرگانیتبلیغاتانحصاريکنترلبهموکولآنهاموفقیتکهصنایعی
انتخابحقوهنريخالقیتاستممکنصنایعاینتجاريمنافعوعالئقبنابراین

.)1386،حاجیانیازنقلبه؛میگلو(یوهانسونکنندسلبافرادازرافرهنگیمحصوالت
وشرایطباکهکنندمیاقتباسراهاییبخشآندیگر،هايفرهنگازعاديمردم"
وکردهمالقاتراهمدیگرفرهنگیهايجریانبنابراینباشند.سازگارآنهابومیهايویژگی

عبارتندفرایندایندرواسطاصلیکارگزارانآورند.میوجودبهپیونديیاجدیدترکیبات
محلیفرهنگیکارآمدياساسبرراوارداتیمحصوالتکهمحلیفرهنگیگذارانسرمایهاز
کهعاديمردمنیزودهندمیشکلتغییرراآنکرده،گزینشداخلیبازارنیازهايو

ظرفیاشکلپرکردنومحتواوشکلبخشدوبهوارداتیفرهنگیاقالمیهتجزکارشان
سازيتکهچهلامکانهموارهبنابراین؛(همان)استمحلیمظروفیامحتواباجهانی

هاينشانههاایندارد.وجودخالقوفعالکنندگانمصرفیاکاربرانسويازفرهنگی
.نامدمی"فرامدرن"زندگیسبکراآنسوئديشناسجامعه»رایمر«کهاستچیزي

بهمتعلقفرهنگیعناصرازفرامدرنسازيتکهچهلزندگی،سبکاینمرکزييهسته
، 1(رایمرپسندنخبهوپسندعامهمدرن،وسنتیازاعماستمتفاوتهايزمانودنیاها
1995:123(.
آنومیکوسردرگمانکاربرمثابهبهوطنانهجهانزندگیهايسبکپذیرندگان)د
تمایلوجهانیپسندعامهفرهنگيکنندههمگوناثردیدگاهاینپسند:عامهفرهنگ
ازیکی»فیسکجان«کند.میانکارراغربیفرهنگباهمانندگرديبهجهانیکاربران
حدتاوهالیوود":نویسدمیزمینهایندرآمریکافرهنگیمطالعاتمکتبپردازاننظریه

1 Reimer
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باشندمسلطکنندهسرگرمهايبرنامهواخبارالمللیبینجریانبراستممکناروپاريکمت
وجودآنهاهايارزشوغربیکشورهايمحبوبیتجهانیافزایشبردالمدرکیهیچاما

.)1386،حاجیانیازنقلبه؛(فیسک"ندارد

پژوهششناسیروش
عمیقيمصاحبهتکنیکوايزمینهتئوريروشباکیفیيشیوهبهپژوهشاین

استانداردنیمهيمصاحبهیکدرکههاییپرسش"ذکرست،قابلشد.انجاماستانداردنیمه
دركگوناگونهايشکلبهرادنیاهايپدیدهافراد،کهدهدمینشانشودمیاستفاده

صورتکنندگانشرکتدیدگاهازنیزموضوعباگرانپژوهشبرخوردبنابراینکنند؛می
.)1388:100،(سفیري"گیردمی

روابطمفهومازمخاطبین"هاي:پرسشبهگوییپاسخمنظوربهفوقپژوهشبنابراین
/(تفاوتنسلیروابطبرتأثیرگذارعواملدارند؟نظريودركچه(تفاوت/شکاف)نسلی

نسلیبطروايپدیدهبامخاطبینمواجههاستراتژيچیست؟مخاطبیندیدگاهازشکاف)
وخانوادهدرشکاف)/(تفاوتنسلیروابطپیامدهايوباشد؟میچهشکاف)/(تفاوت
شد.آغاز"چیست؟جامعه

موردکنندگانمشارکتتعدادشدند.انتخاب1نظريگیرينمونهيشیوهباهانمونه
ده،شآوريجمعاطالعاتومطالعهماهیتاساسبردست،اینازمطالعاتیبراينیاز

ازحديبهشوندمعتقدکهزمانیتااستممکنمحققانمثال،برايبود.خواهدمتفاوت
کنندگانمشارکتبابعديهايصحبتدرتريروشنفهمحد،آندرکهاندرسیدهاشباع

).2002، 2(هوالويدهندادامهکنندگانمشارکتباکردنمصاحبهبهآید،نمیدستبه
نمونهحجمکهاستآنزیربناییمفروضاتوپژوهشيشیوهزادواردوبکرنظرطبق

پیشازراتعمیمقابلوپایاییواعتبارداراينمونهحجمیکتواننمیوکندمیتعیینرا
استفادهاشباعبرمبتنیگیرينمونهالگويازیابندهظهورينظریهرویکردنمود،تعیین

).399: 2012، 3(توترکندمی
نمونهحجمبهنیلبرايآلایدهحالتپژوهش،هايپرسشواهدافبهنظرلذا

گرفت.قرارهامصاحبهوهانمونهتعدادمبنايکه(همان)؛ است"نظرياشباع"آلایده

1 theoretical sampling
2 Holloway
3 Trotter
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سريیکبهرسیدنجهتتحقیق،طرحياولیههايپایهشدنمشخصازپس
دانشجویانازتعداديبامصاحبهبهنباشند،پژوهشگرذهنازبرگرفتهصرفاًکهمفاهیم

پرداختهنسلیروابطبهراجعنظرشانوشانوالدینباآنانروابطيدربارهپرسشودختر
يمصاحبهجایگزینحدوديتاکاراینشد.بررسینظريوتجربیيپیشینهآنکناردرو

ذهنبههیدشکلمفاهیم،وموضوعبخشیعینیتبهوبودهکمیتحقیقاتدراکتشافی
نمود.کمککیفیتحقیقزیرینهايالیهبهورودبرايشروعومحقق

در(س)الزهرادانشگاهيساله26تا20دختردانشجویانازنفر15تعدادبنابراین
دانشجوییازابتداکهصورتبدینشدند؛انتخاببرفیگلولهيشیوهبهمختلفهايرشته
ایندرشرکتجهتپوششوسلیقهنوعهمهباراودخدوستانکهشدخواستهآشنا

بعدرعایتجهتبهکردند.معرفیرادوستانشاننیزاودوستانونمایدمعرفیپژوهش
ازاستفادهينحوهوهادادهتحلیلوتجزیهفرایندها،مصاحبهازهدفپژوهشاخالقی

بهورسانیاطالعکاملطوربهمنتخبدانشجویانبهمصاحبهازقبلآمدهبدستاطالعات
پسهافایلاینوبودهمحرمانهکامالًصوتیهايفایلواطالعاتکهشددادهاطمینانآنها

باشدندمصاحبهبهحاضرکهدانشجویانیلذاشد.خواهدامحاتحلیلوسازيپیادهاز
یافتند.حضوراهمصاحبهدرتحقیقانسانیواخالقیهايضمانتازکاملاعتمادوآگاهی

هايالؤسوآناهمیتپژوهش،موضوعپیراموندانشجوهربامصاحبهيجلسهاولیندر
شد.گفتگودانشگاهيمحوطهدروحضوريصورتبهپژوهش

عضوتلگراممجازيفضايدرهمگیاینکهبهتوجهباودانشجویاننظرباسپس
دهد.انجامراهامصاحبهوباشدتماسدراآنهباتلگرامطریقازمحققکهشدقراربودند

باوشدگذاشتهوقتدقیقه60تا45حدودتقریباًدانشجوهربرايمصاحبهجلسه5در
ازنیزمواقعبعضیدرکردیم.گفتگومجازيفضايدرپژوهشهايالؤسپیرامونیکدیگر
اینونمایندبیاننیزرانظرشانموردمهمموارددیگرتاشدخواستهشوندگانمصاحبه

هاپرسشمقابلدرجدیدنکاتکهآنجاتایافتادامه1اشباعينقطهبهرسیدنتافرایند
اشباعکهشدمتوجهمحققاینجادربود.2تکراريدادهباروبروشدننوعیبهونشداضافه

دراطالعاتسپسگردید.متوقفهامصاحبهونظريگیرينمونهلذااست؛شدهحاصل
شدند.پیادهWordکامپیوتريهايفایلقالب

1 saturation point
2 repetitive or duplicated data
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اشتراوس)وگلیسرکالسیکنوع(ازايزمینهينظریهروشازهادادهتحلیلبراي
بهرونددوآنهاتحلیلتجزیهوهادادهگردآوريمحور،ينظریهفراینددرگردید.استفاده

طریقازوشوندمیآوريگردهاداده،)1387،کوربینو(استراساندپیوستههم
شود.تولیدنهاییينظریهتاشوندمیتحلیلوتجزیهوکدگذارياجرایی،هايالعملدستور
ازپسوشدند"1بازکدگذاري"سطربهسطرصورتبههادادهابتداکهشکلبدین

شد.آشکارکد170مفهومیاجزاءترینکوچکبهشدهگردآوريدادهمجموعهيتجزیه
مفاهیممحقق3انتخابیکدگذاريو2محوريکدگذاريمرحلهدودربعديگامدر

شدهپدیدارمفاهیمبهتوجهباونمودبنديدستهومقایسهراهادادهدلازشدهاستخراج
بازکدهايمداوم،يمقایسهتکنیکاجرايباوانتخابیکدگذارييمرحلهدرهادادهدلاز
ترینمرتبطدیگرمواردباکدامیکشودمشخصتاشدندمقایسهمستمرطوربهیکدیگربا

دهند.میتشکیلراهامقوله
عمدهمقوالتمحوري،کدگذارييمرحلهدراولیهمفاهیمباز،کدگذارييمرحلهدر

شودمیانتخابمحورييمقولهانتخابی،کدگذاريیعنیکدگذاري،ازمرحلهآخریندرو
ها،دادهدلازآمدهبوجودينظریهشود.میارائهتحقیقدلازبرآمدهايیهنظرآنحولو

تنهاکاريچنینشود.میترسیمداستانوتصویريمدلصورتبهمحوري،يمقولهحول
بود.خواهدممکنهامقولهبنديدستهطریقاز

کوربینواستراسپیشنهاديپارادایمیمدلازها،مقولهبینپیوندبرقراريمنظوربه
دهد.میجايجعبهیادستهششدرراهامقولهپارادایمی،مدلاینشود.میاستفاده
ودقتفاقدتولیديينظریهاستممکننشود،استفادهمدلازکهصورتیدر

شرایطاز:عبارتندهادستهاین.)1387:100،کوربینو(استراسباشد.الزمپیچیدگی
وراهبردهاگر،مداخلهشرایطمحوري،يمقولهیاپدیده(بسترساز)،نهزمیشرایطعلی،

پیامدها.

1 open coding
2 axial coding
3 selective coding
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ازاستفاده،1اعضاتوسطاعتباریابییاکنترل"روشچندبهنیزاعتمادبهدستیابی
گردید.حاصل"3نظريبنديزاویهو2ممیزيتکنیک

پژوهشهايیافته
اطالعاتدلازکدگذاريمرحلهسهطیشده؛دادهشرحشناختیروشفرآیندمطابق

مفاهیمبعديهايمصاحبهدرسپسوشدنداستخراجومشخصمفاهیموکدهااولیه،
هايدادهمجموعهيتجزیهازپسنهایتدروشدافزودهمفاهیمغنايبهواضافهجدید

قالبدرمفاهیمبعديمرحلهدریافتیم.دستمفاهیماجزاءترینکوچکبهشدهگردآوري
آمده،بدستيمقوله13میانازشد.آشکارپژوهشبرايمقوله13وگرفتندقرارمقوالت

گرایانه،آرماننگاه"دهدپوششرادیگرمقوالتکهايگونهبهمرکزييمقوله
مقولهاینبارابطهدرهامقولهيبقیهکهباشدمی"فرديگیريتصمیموطلبیاستقالل

کنند.میپیدامعنا
مقوله؛5موضوع:ازدرك"دستهششدرپارادایمیمدلدرارائهبراينیزهامقوله

2راهبردها:مقوله،2علی:شرایطمقوله؛1گر:مداخلهشرایطمقوله؛2بسترساز:شرایط
گرفتند.قرارايهستهمقولهحول"مقوله1پیامدها:ومقوله

تفاوت"،"نگرشیتفاوت"،"دانشیتفاوت"هايمقولهنسلی،تفاوتيمطالعهبابدر
هايمقولهدستهدر"رفتاريتفاوت"و"گرایشیتفاوت"،"هارابطهسطحازنسلیادراکی

دیدازنسلیتفاوتچالشمصادیقوموضوعازبرداشتکهگرفتندقرارموضوعازدرك
و"آناقتضائاتوسنیيردهعاملتأثیر"هايمقولهگیرد.برمیدررادختردانشجویان

شرایطوعواملايمقولهبنديدستهدر"نسلیروابطبرثرؤمفرهنگیـاجتماعیشرایط"
در"آنفرافرديوفرديتأثیراتوارتباطیفضاهاي"يمقولهگیرد.میقراربسترساز

آگاهی"و"فرهنگیتأخر"يمقولهگیرند.میقرارگرمداخلهشرایطهايمقولهدسته

1member checkهاي کلی را ارزیابی کرده و در کنندگان خواسته شد تا یافته(در این روش از مشارکت
نامد هاي محقق نظر دهند. نیومن این نوع اعتباریابی را اعتبار اعضاء میمورد صحت آن و تفاسیر و برداشت

.)1388:86،(ر.ك به محمدپور
2auditing اند بر مراحل مختلف کدگذاري، در کار کیفی تجربه داشته(در این زمینه چند متخصص که

.اند)هاي محقق نظارت داشتهسازي، استخراج مقوالت و برداشتمفهوم
بندي در واقع استفاده از نظریات یا این نوع زاویه"باشد که بندي دنزین میاین مورد یکی از معیارهاي زاویه3

.)85باشد (همان، یر نتایج میرویکردهاي متعدد نظري، جهت تحلیل و تفس
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پاسخدرشوندگانمصاحبهيهمهگیرند.میقرارعلیشرایطهايمقولهدستهدر"دوسویه
سربرمقاومت"موارد:بهنسلیتفاوتيپدیدهبامخاطبینيمواجههاستراتژيالؤسبه

زیرانمودند.اشاره"شدنهمفکرمنطقی،گفتگويآشتی،وقهرسماجت،شان،خواسته
تدبیرودرایتبابایدوالدینوهستندخودشاننهاییگیرتصمیمتنهایدرمعتقدندآنان

آشناجدیددنیايوجدیدهايبرنامهبابایدوالدینآناننظربهبگیرند.قرارآنانکناردر
ازوکننددركراجدیددنیايبایدآنانشود.بهترهارابطهتاشوندفکرترروشنوشوند

"موقعیتیهویت"هايمقولههامصاحبهنتایجپیدرهایتندربردارند.دستمقایسه

هنگامجواناناستراتژيبهمقوالتی،بنديدستهدر"فرديزندگیازفردگرایانهروایت"و
احساسشناسینوع"يمقولهودارد.اشارهآنانزندگیدرنسلیتفاوتچالشبامواجه

گنجد.میجوانانانتخابیستراتژياپیامدهايمقولهدستهدر"استراتژیککنشازپس

کیفیهايدادهازشدهاستخراجمحوريمقولهومقوالتمفاهیم،:1جدول
مقوالتمفاهیم

وعلمیاطالعاتازبرخورداريدرتفاوت
دانشیتفاوتعمومی

موضوعازدرك

روزتکنولوژيباآشناییودانشدرتفاوت
رشینگتفاوتزندگیسبکبهنگاهنوع

ارزشیتفاوت
گرایشیتفاوت دینیاعتقاداتدرتفاوت

باورهادرتفاوت
دیگريبهاحترامازفرديروایت

سطحازنسلیادراکیتفاوت
هارابطه

هارابطهسطحازنسلیادراکیتفاوت
فراخانوادگیهايجمعخرده

طلبانهاستقاللضدهايمحدودیت
گفتمانوتادبیادرتفاوت

رفتاريتفاوت پوششدرتفاوت
اجتماعیمعاشرتآدابدرتفاوت

وسنیيردهعاملتأثیردختردانشجویانترجیحاتوهاذائقه
بسترسازشرایطآنبهمربوطاقتضائات

مقابلدردختردانشجویانبودنپیشرو
والدینکاريمحافظه

بهتنسبتغییراتسرعتوارزشیتحوالت
پیشینهاينسل

فرهنگیـاجتماعیشرایط
نسلیروابطبرثرؤم
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مقوالتمفاهیم
فردپذیريجامعهنوعوخانوادهقواعد

تأثیراتوارتباطیفضاهاي
گرمداخلهشرایطآنفرافرديوفردي

هايرسانهمستقیمغیرومستقیمتأثیرات
خارجیوداخلی

مواجههدروالدینمدیریتوواکنشنوع
دختردانشجویانمسائلوهاکنشبا

فرهنگیتأخرتکنولوژينامناسبکاربردوکارکرد

علیشرایط
جلوبهروتکنولوژي
زاچالشآگاهی

دوسویهآگاهی چالشيکاهندهآگاهی
زاتنشيخانواده

موقعیتیهویترفتارياندیشیمصلحت

وهااستراتژي
راهبردها

ايشاخهزندگی
زندگیازفردگرایانهروایت

خانوادگی
استراتژيیکمثابهبهکاريپنهان

استراتژيیکمثابهبهآشتیوقهر
استراتژيیکعنوانبهمنطقیگفتگوي

ازپساحساسشناسینوعنارضایتیاحساس
پیامدهااستراتژیککنش کمترچالشاحساسکمتر،هنجارشکنی

مرکزييمقوله"فرديگیريتصمیموطلبیستقاللاگرایانه،آرماننگاه"

وطلبیاستقاللگرایانه،آرماننگاه"مرکزييمقولهآمده،بدستهايمقولهمیاناز
آناساسبرواستتحقیقعمدههايمقولهترکیبوادغامحاصل"فرديگیريتصمیم
دارند.تفاوتشانالدینوبارفتاروگرایشنگرش،دانش،درهاشوندهمصاحبهاکثریت
دیدگاهباجواندخترانسويازکنشهنگامدرفرديمنافعمعیاروگرایانهنفعنگرش
رسوم،وآدابهايبحثدرآنانوالدینسويازاغلبکهباشد،میمتفاوتوالدین
تلقیهنجارشکنینوعیدیگرانبهگذارياحترامتفریحات،مخالف،جنسباهايدوستی

جواندخترانسويازاندیشینسبیواخالقیگرایینسبیدیگرمهمبحثد.شومی
وچونبیاصولازوسیلهاینبهکهباشدمیدارند؛قرارآندرکهموقعیتیبامتناسب

ازهایینشانهعبارتیبهاند.یافتهدستچندگانههویتیبهوگرفتهفاصلهاخالقیچراي
دراستشدهآوردهبریکوالژعنوانتحتهبدایجواساسترآثاردرکهترکیبیهویت

دخترانازبعضیمیاندرزندگیسبکوفرهنگیمدرنوسنتیعناصريعامدانهانتخاب
ازداشتنفاصلهوجودباجواندخترانازبعضیمثالًاست.آشکارشوندهمصاحبهجوان



25هاي روابط نسلی از دیدگاه ...واکاوي چالش

بهداشتند.مناسکضیبعودینیاصولبهپایبنديپوششبهمربوطرسمیهنجارهاي
اساسبرهویتدهیشکلبهگرایشوسنتیهايچارچوبشدنسستبارسدمینظر

مواجهیم.جامعهدراخالقیوفرهنگیدینی،پلورالیسمیکبافرديهايچارچوب
هايچالشازیکیزندگیبرساختدرجواندخترانگريکنشقدرتوفرداهمیت

هايواژهبامرکزييمقولهدرکهباشدمیجامعهووالدینبارابطهدراساسی
وآناقتضائاتوسنمانندعواملیاست.شدهآورده"فرديگیريتصمیموطلبیاستقالل"

اهمیتنسلیروابطهايچالشبسترسازيرونددرسیاسیوفرهنگیاجتماعی،شرایط
بادارند،سنیيدورهایندرکهترجیحاتیوگرایشاتجوان،دخترانيذائقهدارد.بسیار
تمایلوخانوادهقوانینازصددرصدتابعیتعدمباشد؛میمتفاوتبعديوقبلیهايدوره

والدین،آنچهبادارداشارهآنانپذیريریسکوبودنپیشروبهکهنوامورگراییتجربهبه
خانواده،مانندارتباطیهايفضاباشد.میمغایردارندانتظارآنانازکاريمحافظهبرمبنی
عواملعنوانبهتواندمیدارد،مداومحضورآندرجواندخترکهزندگیمحلوکارمحل

باشد.شانوالدینباجواندخترانهايچالشدردخیل
سرعتهمواستفادهنوع(همماکشوربهآنورودسرعتوتکنولوژيوفرهنگ

دلیلبهشود.میمحسوبنسلیتفاوتهايچالشعلیشرایطازیکیتکنولوژي)پیشرفت
بهآنهاورودواندشدهساختهأمبدکشورفرهنگاساسبروارداتیهايتکنولوژيکهاین

نوعزمینه،ایندرتأخرصورتدرکهاستمتناسبمعنويفرهنگایجادبهنیازماکشور
کهطوريبهدهد،میقرارلشعاعاتحتراآنهاازاستفادهوجواندخترانگريانتخاب
اینازآموزشوآگاهیبدونمنفعل،ايکنندهاستفادهومخاطبصورتبهجواندختران

آیند.درمیابزارها
خاصیتدولبهشمشیريمانندنسلیروابطدرکهاستدیگريمهمموردآگاهی

معتقدندجوانتراندخها،مصاحبهنتایجاساسبردارد.راچالشافزایندگیوکاهندگی
طریقازاگروزاچالشباشددیگرافرادوجوامعزندگیسبکازاطالعطریقازآگاهیاگر

است.مفیدهاچالشکاهشومدیریتدرآیدبدستمشاوره
مواجههاییدوراهیباکنشنوعانتخابدرجواندخترانزندگیازهاییموقعیتدر

مذهبیواخالقیبنديپايمیزانپذیري،جامعهعنوشرایط،بامتناسبوشوندمی
دچارفردکهزمانیدارد.موقعیتیهویتنوعیبهاشارهکهگزینندبرمیراراهبردهایی

تصمیمباالجباروکندمیاحساسدوگانگیوبالتکلیفینوعیشود،میموقعیتیتضاد
درولیکند.رفتارفضاآندرموجودافرادانتظاراتبامتناسبموقعیتهردرگیردمی
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دیگرانبامصلحتیرفتارویافتهتطبیقشرایطاینبامعتقدندجواندخترانموارد،بعضی
کمترينارضایتیکهگزینندبرمیراهبردعنوانبهرااجبار)با(همراهاجتماعیهمرنگیو

درکاذبريسازگانوعیازنشاناستراتژينوعاینصورتدوهردرحالهربهدارند.
آید.میبشمارفردآزادانهگريانتخابموانعمقابل

کهاستدیگرياستراتژيخانوادگیزندگیازجواندخترانيفردگرایانهروایت
داشتنداذعانجواندخترانازبعضیدهد.مینشانراآنانشخصیانتخاببهگرایش

وفکريذهنی،لحاظ(بهايهشاخوفرعیزندگییکخانوادهکناردرزیستنرغمعلی
است.اطالعبیآنانرفتارهايوعقایدازبسیاريازخانوادهودارندعینی)

مانندکنشآزادانهانتخابموانعومخالفعناصرمقابلدرجواندخترانگاهی
گفتمانوجودعدمآندلیلکهگزینند،برمیراکاريپنهاناستراتژيجامعهوخانواده

دخترانهاياستراتژيازدیگریکیآشتیوقهرباشد.میجامعهوخانوادهدرونمشترك
آنانيخانوادهدرکههاشوندهمصاحبهازبعضیالبتههاست.خانوادهمقابلدرجوان

گفتهبهبناوجستهبهرهمنطقیگفتگوياستراتژيازاست؛حاکمدموکراسیوضعیت
ذکرهاياستراتژيپیامدهايخصوصدردارند.ایشانهخانوادهباکمتريمشکلخودشان

در"کمترچالشاحساسکمتر،هنجارشکنیوفردينارضایتی"احساسنوعدوبهشده
ازآزادانهگريکنشموانعازعبورازپسجواندخترانکهطوريبهرسیدیمکنشبارابطه
وجامعهبهمعطوفرانارضایتیاینعلتاغلبوکنندنمیرضایتاحساسکنشپیامد

ذهنیهنجاريهايزمینهپسوجودعلتبهاینشایدودانندمیآنگیرپاودستقوانین
تخطیکهافراديطورکلیبهباشد.است؛شدهدرونیآنانبرايپذیريجامعهطریقازکه

اساسبرکردند.میچالشاحساسکمترداشتند،جامعهوخانوادهانتظاراتازکمتري
باجواندخترانچالش"دستهسهرانسلیروابطهايچالشهامصاحبهازحاصلمفاهیم

(مانندجامعهباچالشوعینی)گاهوذهنی(گاهخانوادهباچالشذهنی)،(بیشترخودشان
نهایینتایجدهد.میتشکیل"جامعه)درجواندخترانبرخیسويازحجابپذیرش
وهاستخانوادهباجواندخترانمیاندررفتاريونگرشیدانشی،تفاوتوجودازحاکی

باشد.کنونیجهانوجامعهشرایطازناشیتواندمیکهمواجهیممتمایزنسلیباما
باشد:میفوقپژوهشحاصلزیرهاينظریه

استراتژياست،ترکمرنگشدهتعریفايرابطهچارچوبکههاییخانوادهدر•
ازنسلیروابطوخوردمیچشمبهبیشترنسلیروابطهايچالشوبیشترکاريپنهان
کند.میمیلنسلیشکافسمتبهتفاوت
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گیريتصمیموطلبیاستقاللگرایانه،آرماننگاه"واخالقیگرایینسبیمیان•
جواندخترانسويازفرديمنافعاساسبریافتهفردیتصورتبهگريانتخابو"فردي

دارد.وجودرابطهدانشجو

بنیانیتئوريدرپارادایمیمدل:1شکل

پژوهشپارادایمیمدل:2شکل

گیرينتیجه
هاییخواستهویکدیگرازمتفاوتهایینسلبینارتباطازصحبتنسلیروابطدر

کهباشدمینسلدوهايآلایدهتفاوتازصحبتدارد؛خارجدنیايازنسلهرکهاست
والدینآلایدهوهاخواستهبامتضادگاهیووالدینآلایدهوهاخواستهباجهتهمگاهی
هاخواستهتضادصورتدرونسلیپیوندشاهدباشندهمسوهاخواستهکههنگامیاست.
اختالفیمعنايبهنسلیتفاوتاصطالحبود.خواهیمنسلیگسستیاشکافتفاوت،شاهد

اشارهچیزهرازبیشمفهوماینهاست.نسلمیانهنجارهايوهاارزشا،باورهدرطبیعی

شرایط علی
زمینه

پدیده

گرشرایط مداخله

استراتژي و 
پیامدهاراهبردها

ي سنی و اقتضائات تأثیر مورد رده
مربوط به آن

شرایط اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر 
روابط نسلی

ي ي تفاوت نسلی با مقولهپدیده
گرایانه، آرماننگاه"رکزي: م

"گیري فرديو تصمیمطلبیاستقالل

ثیرات فردي و أفضاهاي ارتباطی و ت
فرافردي آن

شناسی نوع
احساس پس 

از کنش 
استراتژیک

هویت موقعیتی

روایت 
فردگرایانه از 

زندگی 
خانوادگی

تأخر فرهنگی

آگاهی دوسویه
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انطباقعدمشکلدروداردوجودهموارهکهداردنسلهرشناختیروانهايجنبهبه
قبلینسلمقابلدرجدیدنسلهايکنشاجتماعیوروانیاخالقی،رفتاري،جوانبکامل

.)259:1364(اسپاك،شودمیمشاهده
ساختهغربیفرهنگاساسبرکهتکنولوژیکابزارهايازبسیاريایرانيجامعهدر

نوعدرمدیریتعدموتحوالتوتغییرسرعتعلتبهولیاندشدهماکشورواردشده
وابزارهااینازاستفادهنوعاز(اعمآنهابامطابقمعنويفرهنگصحیح،ومناسبآموزش
جامعهجواننسلدرهمهازبیشراتأخرایننموداست.نیامدهودبوجهنوز...)وهابرنامه
درکنند،میاستقبالتغییراتاینازجامعهاقشاردیگرازبیشکهچراهستیم،شاهد
است.نیاوردهبوجودراتغییراینبامطابقمعنويفرهنگهمچناناجتماعیبافتکهحالی
لفهؤمدوتعاملبیانگرکهاستدیدهخودبهارشگرفیتکنولوژیکیتغییراتامروزنسل

ناشیهايآسیببهامراینصحیحمدیریتعدمصورتدرکهباشدمیICTونسلیروابط
نسلیيفاصلهتشدیدبهمنجرومجازيفضاينوینتجربیاتازمتقابلدركعدماز

داشت.خواهدالدنببههاییمنديبهرهوهامزیتصحیحمدیریتصورتدروشدخواهد
واخالقیاتآمدنبوجودسببجدیدنسلدرتزایدبهروفردگراییدیگرطرفاز

راانتخابمعیارهايوهامالكجملهاززندگی،هايعرصهتمامکهشودمیهاییارزش
درمرجعگروهفردگراییاینتأثیرتحتنماید؛میگذشتهنسلازمتمایزجواننسلبراي
جامعهدردهدمینشانپژوهشنتایجشود.میمتفاوتقبلهاينسلبانیزجواننسل

پاسخبررسیازپسمواجهیم.متمایزينسلباوهستیمشخصیتیوفرهنگیتحولشاهد
بهمیانیسطحدرهانسلبینتفاوتتبییندرکهکنیممیمالحظهشوندگانمصاحبه

وستیزاجتماعی،قشربنديتربیت،وعلیمتپذیري،جامعهچوناجتماعیفرآیندهايلحاظ
ویژگیدردگرگونیبانیزخردسطحدرودادهرويتحوالتی...ومشارکترقابت،

گرایی،عامگرایی،جمعفردگرایی،شکنی،سنتنوگرایی،لحاظبهجامعهافرادشخصیتی
نسبتدیدجنسلدرکیفیتحولنوعیظهورشاهدگراییعقلگرایی،قدرتگرایی،خاص

تغییراتمورددرمختلفیرویکردهايگیريشکلموجبخودکههستیمقبلینسلبه
است.شدهنسلی

خانوادهولیاستنمودهتغییرمسائليهمهبهنسبتخانوادهدرافرادنگرش
دارايوجديامريپیر)وسالمیان(جوان،گانهسهمختلفهاينسلبیندرهمچنان
وسازدمیفهمقابلرانسلیتمایزاتکانونی،چنینوجودوشودمیتلقیکارکرد
استشدهتغییراتیدچاراجتماعیوفرهنگیتحوالتتأثیرتحتخویشاونديهايشبکه
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داردوجودهاشبکهایندرحاضرافرادبیندرمستحکمیاجتماعیپیوندهايهمچناناما
است.نسلیهاينگرشبخشتداومکه

توازنهموارهتاشدهموجبکههستیممتوازنیتغییراتشاهدجامعهردبنابراین
ناموزونتغییراتيهمهوجودباجواندخترانکند.بروزنسلوفرهنگبینمعناداري

ساختاربهراخودتعلقهمچنانگستردهوتازهعالیقونیازهاگیريشکلوفرهنگیاولیه
وروانیلحاظبههمچنین؛استکردهحفظداردواتاریخیيگذشتهدرریشهکهفرهنگی
برمبنیفوقادعايصحتدراست.تغییرطلبوگراتحولنسلجواندختراناجتماعی

بهتوانمینیست،نسلیانقطاعیاشکافبردلیلاصالًنسلیتلفیقونسلیتفکیکاینکه
وجودنسلیهايابژهباايهبالقونسلیفضاياگرپس"گوید:میکهکرداشارهبالسدیدگاه

هايابژهباايبالقوهکیهانینظمسازد،میهمبستهخودمانيزمانهدرراماکهدارد
درمشارکتمانامکانمانخاصمکانوزمانازمارهانیدنباکهداردوجودنیزهمگانی
.)1،1380:25(بالس"آوردمیفراهمرامکانبیوزمانبیفضایی

بهگرایانهآرماننگاهبانوهاينسلواستپیشرفتبهروجامعهتحولسیرواقعدر
هاينسلحالیکهدرپذیرندمیراحتراجدیدراهکارهايوکنندمینگاهمسائلوجامعه
خودوگرفتهشکلآنانرفتاردرکارانهمحافظهنگرشیککهدارندقرارمقطعیدرقبلی

ودهدتغییرراآنخواهدمینسلیکوشدهچیزهمهفظحاومدافعنسل،یکخودبه
شدههانسلبینتمایزوهانگرشوهادیدگاهتفاوتباعثخوداینودهدارائهآنازبهتر
ترینمهمازیکیجوانیچراکهباشیم؛آندرمانپیدربایدجدیدنسلشناختباکهاست

ازباريکولهداشتنوداناییتفکرباوالدیناست.انسانزندگیهايدورهترینبحرانیو
دنبالبهکهدارندقرارفرزندانیمقابلدرمختلفهايزمینهدرزندگیتجربیات

اینبینتعادلایجادتواناییعدمهستند،روزموضوعاتپیشرفتباتطابقوتجددگرایی
واختالفایجاداعثبفرزندانسويازوالدینتجربیاتپذیرشنبودهمچنینوموضوعدو

شود.میلجبازي
هرکهچرااست،طبیعیامریکنسلیتفاوتجواندختراننظرازنهایتدر
طرزپذیرشدرجامعهسالمتراهویابدمیتوسعهوتعالیهاتفاوتاینباايجامعه

وشراینباباشد.میرویهوحدتایجادجهتدردوسویهيرابطهایجادومتفاوتفکرهاي
رسید.اصولیپیشرفتوکراسیودمیکبهجامعهوخانوادهدرتوانمی

1 Bollas
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آموزشهايدورهبرگزاريطریقازوالدینتربیتیهايمهارتوهاآگاهیارتقاء
بااست.مهمنسلیتفاوتکاهشدرجواناناحساساتوشرایطبهآنانتوجهوخانواده

فرزندانووالدینسنتی،نظمشدنطلبیدهلشچابهوجامعهبودنگذارحالدربهتوجه
والدینباشند.تحولوتغییرعظیمجریاناینپیامدهايوجوانبمراقببایددوهر

عوضوضعیتکهنماینددركخوبرامطلباینمجددپذیريجامعهطریقازبایستی
بهجهتوباطلبد.میراجدیدرفتاريسبکاحساس،فکر،جدید،وضعیتواستشده
راخودهايآگاهیبایستیوالدینهستند،جوانانونوجواناناینترنتکاربراناکثراینکه

برايخوبیراهنمايبتوانندتادهندافزایشآنهايزیانوفوایدواینترنتخصوصدر
ايگونهبهنهباشند؛داشتهمنطقینظارتوکنترلآنانرفتارهايبروباشندفرزندانشان

هردرکهبگذارند،آزادورهاکامالًراآنانکهشکلیبهنهوشوندآنهامانعطورکلیبهکه
بود.خواهندتهدیدموردفرزندانصورتدو
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