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٢/٢/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ  
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چنـد    جامعـه نسلی نـو از دختـران در    آمدنشاهد پدید  ،تغییرات ارزشی و هنجاري سرعت  بهتوجه  با ،هامروز

 يهـا  محـدوده نوین زنـدگی،   هاي یوهشدر قالب  آشکارا توان یمبین نسلی را  يها تفاوت .ایران هستیم یفرهنگ

در این پژوهش بـا رویکـرد    گاننگارند. یافت مادرانشاندختران در مقایسه با  نوین و اهداف ها آرمانو  انتخاب

ـ پرداز یمـ و باورهاي دو نسل متفاوت از زنان در تهران معاصـر   ، تجربیاتذهنی هاي آلیدهاکیفی به واکاوي  . دن

برخـوردار   تـري  یینپـا که در مقایسه، از سطوح تحصـیلی   مادرانشانتحصیالت دانشگاهی و نسل  نسل زنانی با

و یا در جریان زندگی و تجربیـات   شده یمترس ذهنشانپیش روي دختران در که  یرهاییمستنوع و تکثر . اند بوده

اصلی این تحقیـق    یافته، نمایاند یبازمبین نسلی  يها تفاوتو خود را در چارچوب  متبلور می شوند شان یستهز

ی هدفمنـدي از دختـران کـه داراي ویژگـ      نمونهجمعیت ، یافته ساختعمیق نیمه  يها مصاحبهدر جریان . است

نجام مصاحبه با مادران همان نسل را انتخـاب  و ا اند بودهمتنوع  يها رشتهتحصیالت تکمیلی در   عرصهورود به 

تعریف نقش، هویت پذیري،   یطهحدر  لمس  قابل يها تفاوتشواهدي از بروز  تحقیق بیانگر هاي یافته. کرده ایم

میـان   پـذیري  یتمسئولگرایی و مانزناشویی و آ يها شنقفعالیت و کار، معیارهاي همسرگزینی، انتظار از   یزهانگ

  .دو نسل متوالی زنان در تهران است

  شکاف نسلی و تحصیالت دانشگاهیرمان گرایی ، ، آزنان يها نقش :کلیدي واژگان
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  مقدمه

چون  آن با مفاهیمی شتابندهدر شرایط اجتماعی و اقتصادي امروز در جامعه ایران، با تغییرات ارزشی و هنجاري 

مروري بر . تر شده استو متنوع تر هاي قبل، وسیعکه ابعاد آن نسبت به شرایط نسل شکاف نسلی روبرو هستیم

افـزایش   هـا و  حضور چشمگیر دختـران در دانشـگاه  هاي اخیر، حکایت از یران در دههآمار نظام آموزش عالی ا

مشـاور عـالی   ه کـ  نـان چ ؛هـاي قبـل دارد   در مقایسه با نسل تحصیالت تکمیلی تدریجی حضور زنان در عرصه

یـت  درصـد جمع  7/42زنـان  کـه  استاعالم کرده در مصاحبه با خبرگزاري مهر  )1394( کشور سازمان سنجش

شناسی آسیا و اقیانوسـیه  محمودي، رییس مرکز مطالعات جمعیتمحمدجواد  .اندمتقاضیان دکترا را تشکیل داده

نسبت ورود زنان بـه مـردان داوطلـب     57در سال ":اعالم کرد) 1391(در میزگرد کنکور و افزایش جمعیت نیز 

درصـد از   60این نسـبت برابـر شـد و در حـال حاضـر       78 در سال. درصد بود 70درصد به  30آموزش عالی 

  ".داوطلبان ورود به کنکور زنان هستند

ایش نسـبی حضـور   افـز  آن و متعاقب انات تحصیالت تکمیلیبا توجه به افزایش سطح تحصیالت عمومی، امک

هاي و در عصر پدیدار شدن تکنولوژي يهاي فرهنگی و اقتصادشان در فعالیتعمومی و مشارکت زنان در عرصه

و سـبک زنـدگی    رفتـار . پدیدار شـده اسـت   لگوهاي رفتاري و سبک زندگی نوینینوین ارتباطی و اطالعاتی، ا

ي جـوان،  هـا میان نسل د داشت، در حالی که درخوهاي ماقبل هاي قبل، شباهت بیشتري با نسلخانوادگی نسل

سـالئق،  تفـاوت در   .هسـتیم ) به فاصـله یـک نسـل   (ان ششکارتري در میان دختران و مادرانهاي آتفاوت شاهد

اجتمـاعی   هـا و نقـش آفرینـی، رفتارهـاي    هاي همسرگزینی، مسـیر فعالیـت  و شیوه، معیارها اهآلیدهآرزوها و ا

و  هـاي خـانوادگی  تعریـف نقـش  شوند کـه  موجب می یرهو غ ان اوقات فراغتو گذرمعاشرت  فرهنگی، نحوه

وح سـط  در هاي نوینی به ویژه براي دخترانو هویتود یر و تحول قابل توجهی شانتظارات از نقش ها دچار تغی

ي با توجه بـه اختیـار   هاي جدیدئولیتروزي با حقوق و تکالیف و مسدختران ام. شکل بگیرد تحصیالت باالتر

بسیاري از دختران نسـل  . کنندمی یین تکلیفتع در واقع خودشان براي خود واند شان مواجهفردي عمل فزاینده

بـا  قبلی در مواجهـه   و آنچنان آشنایی و تجربه اندالوف والدین خود فاصله گرفتهمنو، از فضاي زندگی سنتی و 

  .بی داشته باشندیا مدیریت مناس گیريشرایط روز ندارند تا بتوانند با اطمینان خاطر، تصمیم 
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بین دختران داراي تحصیالت عالی با مادران خـود   يا فاصلهتفاوت میان تحصیالت زنان دو نسل موجب ایجاد 

به عنوان عاملی تعیین کننـده بـراي شناسـایی    که در این تحقیق  شود یم ،ین سطح از تحصیالت هستندکه فاقد ا

 ؛شده است شان در نظر گرفتهدو نسل از زنان، دختران و مادرانلف زندگی مخت و نمود آن در شئون نسلی فاصله

بین نسلی در این تحقیق بـه معنـاي    فاصله. آیدبه چشم می یک نسل و نسل دیگر يها ارزشکه میان  يا فاصله

  .است دانشگاهیتحصیالت  دانشگاهی با فرزند دخترش است که دارايالت فاصله میان مادري فاقد تحصی

از . اسـت  قرارگرفتهی بررس موردشناسی خانواده  یبآس حوزهدر در تحقیقات نسلی از مسائلی است که اف شک

هـا  هاي جمعی و یا معاشرت نسـل رسانه تاثیرو شکاف نسلی   ، پژوهش پیرامونجمله تحقیقات صورت گرفته

والدینشـان  لی جوانـان و  شـکاف نسـ  مـوثر بـر    عوامل ازجملهماهواره و اینترنت  هامروز ،براي مثال. است بوده

اشاره  تر آزادانهو تبادل  اظهارنظر برايایجاد یک فضاي عمومی دموکراتیک  به از مزایاي اینترنت. اند شده شناخته

متفاوت را براي نسـل جدیـد فـراهم کـرده اسـت       هاي یدگاهدو مواجهه با  چندجانبهتعاملی امکان که  می شود

جوانان  تر یشبموجب گرایش گاه شکاف نسلی  ).165 :1392دیگران، و عباسی اسفجیر؛ 49 :1395جهانبخش، (

شـکاف   یشـناخت  جامعـه بررسـی  در  هـا  پژوهش .شودمی از والدین یريگ فاصلهو به معاشرت با همساالن خود 

 هـاي  تفـاوت نسـل پیشـین خـود     که بین نسل جـوان بـا دو   اند دادهقالب اسالمی نشان نا از  پسایران  نسلی در

زنـدگی فـرد و اقتضـاي     دورهبسته بـه  وا ها تفاوتبخشی از این  که ردوجود داها هنجارها و رفتار ردداري معنا

به شکاف نسـلی منجـر شـده اسـت      ها تفاوتدیگر همین  ، اما از سويیعی روند تاریخی در هر جامعه استطب

   ).93 :1394عیوضی ،(

و هنجارهـاي میـان خـانواده و فرزنـدان      اهـ  ارزشتفاوت  ،نسلی فاصلهمنظور از در تعریف موضوع باید گفت 

بـه اخـتالف و    طـورکلی  بـه و هنجارها و  ها ارزشاین اصطالح به اختالفات مهم بین دو نسل در تجربه، . است

) 96 :1394( به نقل از شرفی عیوضی ).64: 1380معید فر،( شود میبین دو نسل گفته  توجه قابلشکاف فرهنگی 

موجب جدایی نسل قدیم و طغیان نسل جدید  ها نگرشو  هنجارها، ها ارزشدر  این اختالف"  :است کرده اشاره

تا آخرین پیوندهاي خود را از والدین و یا  کوشند میدر این شرایط اغلب جوانان . شود میدر مقابل نسل پیشین 

کل شـود و  داخلی و یا خارجی دچار مشـ  مسائلبنا به  پذیري جامعهفرآیند  که درصورتی. نسل پیشین رها کنند
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مطلوبی به نسل بعدي انتقال پیدا  صورت بهفرهنگ جامعه  بدین ترتیب،. ناقص صورت پذیرد طور بهاین فرآیند 

  ".شود میو بین نسل قدیم و جدید شکاف ایجاد  شود می، تداوم فرهنگی و ارزشی دچار مشکل کند مین

ـ  "در حـال گـذار  " به اصطالح جوامعهمچون شکاف نسلی یا تقابل سنتی و مدرن را در  اي پدیده توان می ا و ی

نمونه آن نیـز وجـود   . به شکل بارزتري یافت بینند میسیاسی را در خود ـ جوامعی که تحوالت سریع اجتماعی  

اخـتالف  محققـان   .گیـرد  مـی در نسل جدید است که در برابر یکدستی و همگونی نسل پیش قرار  گرایی کثرت

و گسسـت نسـلی را    داننـد  مـی  هـا  نسلو هنجارهاي میان  ها ارزشورها، نسلی را به معناي تفاوت طبیعی در با

. گـردد  مـی  ها نسلکه موجب جدایی  کنند میتعریف  ها نسلاختالفات ارزشی، هنجاري، فکري و اعتقادي میان 

ـ  میکه با تعارض نسلی که  پندارند میبا صورتی تعاملی  ها نسلهمچنین شکاف نسلی را اختالف میان  د بـا  توان

  ).19: 1388فرد،  یو صداقتساروخانی (متفاوت است  ،مکش و تضاد همراه باشدکش

در سـنت   .انـد بهره بـرده  همهبیش از من برگر و الکي شوتس، نگارندگان از آرا نظري، حوزهدر  در این تحقیق

: 1970(شـوتس . از واقعیت در پژوهش اهمیت دارد ها آنذهنیت کنشگران و تعاریف  ،یستیآلی ایدهناسشهستی

خـود در زنـدگی روزمـره    کنشگران جهان اجتماعی را آنچنان که  فسیر پدیدارشناختی خود تالش دارددر ت )98

بیـرون از مـا وجـود دارنـد و مـا بـا        ،وي معتقد است که الگوهایی از پیش .تحلیل کند ،سازند میخویش آن را 

اجتمـاعی خـود    هاي کنشبا  ،شوتس زعم به ها انسان. که چه الگویی را برگزینیم کنیم میخود انتخاب  هاي کنش

در بسـتر سـاختار    هـا  انسـان . سـازند  میرا محدود  ها آن ها ساختو همچنان این  پردازند میبه ساخت واقعیت 

ـ   جهـان یـا    -زیست بدین منظور وي مفهوم .زنند میاجتماعی به کنش خالقانه دست  کـار  ه جهـان حیـاتی را ب

فرهنگـی دارنـد و بـر     ریشـه  عمدتاًهستند که  اي شده تعییناز پیش  هاي بچارچوجهان حیاتی براي او . برد می

الگوهاي ذهنی و عینی موجود در جامعه توسط فرهنـگ بـه افـراد     .گذارند می تأثیرکنشگران  هاي کنشافکار و 

 .ردازنـد پ مـی آن  کاريدسـت و یـا بـه    پذیرنـد  میرا  ها آنو افراد مطابق با جهان حیاتی خود  شوند میانتقال داده 

و آن را به نسل بعد انتقـال   کنیم میفرهنگ همواره پیش از ما وجود داشته است و ما تنها در آن دخل و تصرف 

  .)270: 1389ریتزر، ( گیرند میو اعمال ما شکل  ها تجربه است که در این جهان حیاتی .دهیم می

یکی از عناصر اساسـی   ،با یکدیگر ها نسل طهراب" :اظهار داشته استمید  ياره به آرابا اشنیز ) 40: 1389(شفرز 

دیگـر تنهـا در خـانواده     پـذیري  جامعـه  ،يامـروز  در جامعه": دهد میوي ادامه  ".پویایی فرهنگ عمومی است
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 مطابق با نظریـه  ."تأثیرگذارندرفتار جوانان و شخصیت آنان  گیري شکلعناصر متعددي در و  گیرد میصورت ن

جوانـان   .خـود  فرد منحصربهو عالئق  ها انگیزهو  ها کنشاست با  اي مقوله، جوان ازدپرد میکنش که شفرز به آن 

گرایش  تر بیشخود  ساالن همو به سمت عالئق  پذیرند میو سنت را ن رسوم و  آدابمبتنی بر  هاي کنشآگاهانه 

 شخصـیت در جامعـه  که به بررسـی   پردازي نظریهدو  - )117: 1991(برگر و الکمن .کنندو تعلق خاطر پیدا می

 از  بـیش سـنتی   شده تثبیتمدرن نقش خانواده، همچون سایر ساختارهاي  جامعهدر  معتقدند -اند پرداختهمدرن 

 .شـوند  مـی کارکرد ، در دوران مدرن بیاند داشتهپیش کارکرد  هاي نسلکه در  هایی انگارهو  شود میمتزلزل  پیش

  .دهند میرا به اصول متزلزل فردي و جاي خود  دهند میاز دست  اعتبار خود را شده پذیرفتهدیگر اصول بدیهی 

 معنـایی در و ) میان والدین و فرزنـدان ( متمایزکنندهعاملی  عنوان بهبه شکاف نسلی  معموالً شده انجامتحقیقات 

چوب ین بوده تـا در چـار  بر ا تالش نگارندگان ،نظري در این حوزه بنا به ضرورت توسعه اما ،اند پرداختهمنفی 

بـه عنـوان امـري    نیـز   بررسی شود و انو دختر انیک جنس، یعنی مادر موردنسلی در بین  فاصله این پژوهش،

  .مورد بررسی و شناسایی قرار گیردپویا فارغ از معناي مثبت یا منفی اش 

  :آیدپیش می تهاي موجود این سواالباتوجه به داده

 هایی است؟ حوزههاي متفاوت مادران و دختران در چه زیست جهان  

 ؟کدام اندهاي مادران و دختران جهان عامل اصلی و عوامل فرعی متفاوت در زیست  

  شناسی پژوهشروش 

مـا تولیـد و بازتولیـد     ياجتمـاعی زنـدگی روزمـره    هـاي  کنشواقعیت در  ،آلیستیاختی ایدهشندر سنت هستی

واقعیت  توان میعمیق  کنیکی همچون مصاحبهبا ت ،بر این اساس. خالق ،سیال است و کنشگر ،واقعیت. شود می

به متن که ویژگی چون سیالیت و تفسـیرپذیري   ها داده ،در این روش. کنشگر بیرون کشید يها صحبترا از دل 

گرا واقعیت برساخته شـده توسـط   ذهنی شناسی معرفتدر  .گیرند میو مورد کنکاش قرار  می شوند یلتبددارد 

دوم  ن بـه برسـاخت درجـه   ااول کنشگر توسط محققـ  و برساخت درجه می شود لیلتحکنشگر با زبانی عامیانه 

بـا رویکـرد روش شـناختی     در این تحقیـق  ،بر این اساس. )96: 1393حبیبی،( دگرد میتبدیل ) شوتس زعم به(

ـ  نمونـه انتخاب مادران و دختران بـر اسـاس   . شدانجام   مصاحبه عمیق ها آندختر  10مادر و  10با  کیفی،  ريگی

 اند بودهاز اقشار مختلف اجتماعی  ها آنمادران و فرزندان . صورت گرفته استاشباع نظري  نیل بهنظري بوده و 
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و معیـار  انـد  ـ اجتمـاعی انتخـاب شـده   اه اقتصـادي   شان از نظر پایگهایه به صورتی هدفمند بر اساس تفاوتک

) دارا بودن حداقل مدرك لیسـانس (دختران و  )فقدان تحصیالت تکمیلی( مادران وضعیت  تحصیلیانتخاب نیز 

سـال   60تـا   47 در محدوده سـنی نیز  ها آنمادران  و سال 30تا  23 سنی  در محدوده شده انتخابدختران  .بود

مـاه و   6سـال و   26ان میانگین سنی دختر. ندمجرد بودنفر  6و  کرده ازدواج نفر 4 ،در میان دختران. قرار داشتند

دیپلم و کمترین  ، سطحتحصیالت در بین مادران میزان باالترین. ماه بوده است 9سال و  53ن میانگین سنی مادرا

نفـر   6. دکترا بود سطح، مقطع لیسانس و باالترینترین تحصیالت در دختران نیز کم. سیکل بوده استدر سطح 

یکی متاهل و دیگري (کار بینفر  2و وقت  پارهنفر شاغل  2، وقت تمامدر پژوهش شاغل  کننده شرکتاز دختران 

  .اند بوده دار خانههمگی  کننده شرکتمادران  .اندبوده )مجرد

سـازي و سـپس   هـا پیـاده   ابتدا مصاحبه. ذاري و تحلیل شدندها در سه سطح کدگهدادها، پس از انجام مصاحبه

هـاي  مقوله ،ري محوريدر کدگذا .بندي شدود کنشگران در کدگذاري باز مقولهها، به زبان خاشتراکات در گفته

تر ینشی این مقوالت در بستري گستردهمشترك همچون قطعات پازل به یکدیگر وصل شدند و در کدگذاري گز

بـه  هـا  بنـدي داده هاي انجام شده و مقولهتحلیل محتواي مصاحبه هاي تحقیق ازبه همین دلیل یافته .قرار گرفتند

  .آمده است دست

  پژوهش هاي یافته

 .داد میشکاف نسلی بین مادران و دختران را نشان  وهش حاضر مواردي استخراج شد کهپژ هاي فتهیادر بررسی 

 دانشـگاهی تحصـیالت   ،تعیین کننده تلقی شد بین  این درآنچه  کننده شرکتبودن دو گروه  جنس همبا توجه به 

مفهـوم   مـورد مـادران در  دختـران و   .بـود  کننده شرکتتمامی مادران  غیردانشگاهیتمامی دختران و تحصیالت 

، بررسـی  ، سـن ایـده آل ازدواج  ها آنبه  علل نرسیدن و هایشان آرمانآرزوها و ، هویت، زن ایده آل، مرد ایده آل

قـرار   بررسـی  مـورد  استفاده از پول و شـرایط ازدواج   نحوه، گذران اوقات فراغت، ـ کار   مفاهیم عشق ـ ازدواج 

  .بوده اند... دیدگاهی، باورها و  هاي تفاوت جوي شناساییودر جست، انمحقق پژوهشدر این . ندگرفت

 تقابل نقش هاي سنتی و مدرن  

د اشتغال نقش جدی بادر نسبت دادن نقش سنتی  یابی متفاوت این دو نسل،هویت ها درترین تفاوتیکی از مهم

  . به هویت خود آشکار شد



 

٧ 

 

خـود را تعریـف   چیسـتی  جداگانه خواسته شد تـا   صورت بهاز هرکدام  ،پرسش از هویت مادران و دختراندر  

که خود را با آن  کنند میاستفاده  هایی ویژگیافراد براي معرفی خود از صفات یا . کنند و به معرفی خود بپردازند

  رشتهبه شغل و یا  عموماً در بیان هویت خوددر مصاحبه دختران  .شناسانند میو به دیگران نیز چنین  شناسند می

   :براي مثال. اند کرده اشاره صفات بارز خودبرخی از به  در مراتب بعديو  ودتحصیلی خ

  )مشاورهساله، کارشناسی ارشد  25دختر  (".هستم متخصص مشاور خانواده من"

  )ساله، کارشناسی ارشد علوم تربیتی، صاحب کافه 27دختر ( ".هستم دار کافهمن "

  )ساله، دانشجوي کارشناسی ارشد کامپیوتر 24ختر د( ".من کامپیوتر خوندم، اونم دانشگاه تهران"

خـود معرفـی     خـانواده خود را با فرزنـدان و   ،طرح پژوهشی در این کننده شرکت انمادراین در حالی است که  

  :یک مادر متذکر شد ،مثال  عنوان  به .کردندیم

  )دار خانه  ساله 56مادر ( .".....پسر یهدختر و  دو؛ دارم  بچهسه تا من "

  زن ایده آل"تعابیر متنوع از"  

 ،مادران نسل باشد؛ اما براي هنی و روحی، قدرتمندذ نظر از زنی بود که ،دختران نسل براي "زن ایده آل"تصور 

دختران معتقد بودند که اولویت ابتدا باید خانواده  برخالف ها آن. و متعهد به خانواده بود مؤمننی ز ،زن ایده آل

 چـه  "اسـتقالل زن "داشتند،  تأکیدو بر آن  می کردندآنچه دختران مطرح  .ردي باشدو سپس شغل و پیشرفت ف

 مجـردي   ساله 27دختر . تی مستقل داشته باشدزن ایده آل از دیدگاه آنان باید هوی .در خانه و چه در اجتماع بود

   :اذعان داشت مورددر این 

ذهنی و هـم مـالی مسـتقل     نظر ازهست که هم  آل کسیمن معتقدم که زن ایده ،زن ایده آلدر خصوص  کالً" 

ازدواج  هاشونبچه که وقتیها خیلی از زن ...می دونی .باشه، به کسی تکیه نکنه، بدونه چی از زندگیش می خواد

خیلـی  مـن   -شندشون ندارن، یه جوري دچار خال میدیگه هیچی براي خو ،رنکنن و یا خارج از ایران میمی

کنم بیشتر از هرچیزي به خودم و استقالل خـودم اهمیـت    براي همین سعی می... خب .ترسم اینجوري بشممی

  ."هایی که گفتم بشمشبیه این زن ترسمخیلی می... شدن دار بچهبدم، حتی بعد از ازدواج و 

  :معتقد است این مورددر نیز دانشجوي دکترا  ساله29دختر  
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الگوهـاي مختلـف رو ببیـنن و بـدونن رضـایت و      . هها الگوشـون فقـط مادرشـون   می دونی چی مهمه، بعضی"

باشن، آگاهانه انتخـاب کـنن،    دار خانهخواد رو دنبال کنن، حتی اگه دلشون می الگوشون توي چی هست و اون

هـا و  چقـدر فرصـت بـراي شـکوفایی توانـایی      هـا بـدونن  زن... مسـیر مادراشـون کورکورانـه جلـو نـرن     توي 

  آلایده آل وجود نداره، انسـان ایـده   معتقدم زن طورکلی بهاما ... خواد باشهیحاال هرچی م. دارن ونهاشاستعداد

   .»و در جهت اون حرکت کنه هاي خودش پی ببرهدها و تواناییکه به استعدا استدمی آ

  :گفت شاغل و گرافیست يدختر

دیدنه، آدما راحت همدیگر اینستاگرام و تلگرام قابل زندگی آدما توي فضاي مجازي مثل  ما که اآلن تو جامعه" 

به نظر من اینکه یه دختر مستقل و بدون در نظر گـرفتن   .هاي همدیگه نظر میدنکنن و تو زندگیرا قضاوت می

  .»برهاون رو به سمت ایده آل شدن می ،رهاي خودش تصمیم بگیرات دیگران یا خوب و بدهاي کلیشهنظ

 اي سـاله  26مادر دختـر   .دانستند میآل را محدود به خانه و خانواده زن ایده و نداین دیدگاه را نداشت اما مادران 

    :بیان کرد

روم کنـه و بهـش برسـه،    ست که به زندگیش و خودش اهمیت بـده، فضـاي خونـه رو آ   اکسی  ،آلدختر ایده"

  ."آل نیستمن ایده نظر ازم بیرون و پی کار باشه یدختري که دا

  مرد ایده آل"تعابیر متنوع از"  

 بـا ایـن   .داشـتند  تأکید به عنوان معیار ایده ال بودن برخی بر تمکن مالی مرد ،همسرگزینی معیارهايررسی در ب

که مردي مناسـب ازدواج اسـت کـه تحصـیالت     بر این باور بودند  مورد بررسی، ونهدر نم تمامی دخترانحال، 

   :اظهار داشت طراح وب و  ساله 29دختر  .دانشگاهی داشته باشد

رن دانشـگاه  به نظرم آدما وقتی مـی  .اشته باشهمن برام مهم بود که شوهرم تحصیالت دانشگاهی د... منمی دون"

امـا خـب    ،گرا نیستم تا لیسانسم بیشتر نخوندم یعنی نیاز نداشـتم خودم خیلی مدرك .چشمشون بیشتر باز میشه

   ."تحصیالت مرد یکی از معیارهام بود

سـادگی، عـدم گـرایش بـه      غیـرت،  خانواده دوسـتی، ایمـان،   ،ه پژوهشحاضر در این جمعیت نمون درانمااما 

  .کرده اندگزارش  مردان ایده آل هاي ویژگیاز  را تجمالت
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 ازدواج زود هنگام  

  ساله 29دختر . سن مناسب ازدواج بود گیسال 28و  27 دختران ، به نظرازدواج در پاسخ به پرسش سن ایده آل

  :معتقد بود موردمجردي در این  و

به شناخت  آدمسالگی  30نزدیکاي . سال سن خوبیه 27 ،خیلی تنها نمونه آدمبا توجه به عرف جامعه و اینکه  "

  ".کنهلی متفاوته و زیاد تغییر میخی آدمتره، قبل از این از خودش رسیده، مسیر زندگیش روشنکامل تري 

  : متذکر شددیگري  شاغل و  ساله 28دختر  

باید هر کاري که دوست داره رو انجام بده و . باید به پختگی برسه. زودتر نه. زدواج کنهسالگی ا 28دختر باید "

   ."تسام احمقانه ک نیستم، به نظرم حتی یک زودتر از اون رو موافقش.. ..موقع ازدواج متعهد باشه

سـالگی   20تـا   16 همگـی بـین  هرچند خودشان  ،اند کردهسالگی مطرح  24و  23مادران سن مناسب ازدواج را 

  :کرد خاطرنشان اي ساله 29دختر ادر م. ازدواج کردند

، اگـر  شـد  مـی مدرسـه کـه تمـام    ... بودنندن انقدر مرسوم دانشگاه رفتن و درس خو.... حاال نبود ثلآن زمان م"

 هو گاهی دیگ کردند میها حتی توي سن مدرسه هم عقد خیلی .یمکرد میباید ازدواج  ،خواستگار خوبی داشتیم

    ."...خب اون زمان مانند حاال نبود که ... خوندنمیدرس ن

 ازدواج و معیارهاي همسرگزینی  

  . ها مورد ارزیابی قرار گرفتگووران براي ازدواج نیز در میان گفتدختشرایط و معیارهاي  

از  ،کنـد  را رفـع  هـا  آن هاي مالیکه تا حد زیادي نیاز وقت  پارهیا  دائمداشتن شغلی در مورد خودشان،  دختران

پیش از ازدواج، عدم پذیرش ازدواج به عنوان راهـی  شناخت کامل پسر . دانستند میشرایط مناسب براي ازدواج 

که دختران به آن  بوداز دیگر مواردي  ،یشانها خواستهفرار از شرایط خانه، شناخت کافی نسبت به خود و  براي

    :است اشاره کردمشاور خانواده ه که سال 25تر یک دخ يها صحبتبه  توان می مورددر این . اشاره کردند

مـالی بـه خـودش     ازنظرهمیشه معتقد بودم یک دختر باید ... شاغل بودم ،با همسرم آشنا بشم آنکهمن قبل از " 

یک دختـر شـاغل مـی شناسـد و قبـول       عنوان بهوقتی پسري تو را .... می دونی... د ازدواج کنهمتکی باشه و بع

  . "...اهی از هر نظر به او وابسته باشیتا اینکه بخو کند میرویت حساب باز  ، جور دیگريکند می
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 عامـل  ینتر مهم ،معتقد بودند که سن ها آن. ل نبودندی را براي دختر در حین ازدواج قائاما مادران ویژگی خاص

مـادر   .باشـند داشته  خاص دیگريویژگی در هنگام تصمیم براي ازدواج بوده است و لزومی نداشته که دختران 

   :کرد بیان اي ساله 55

خب راست  .)با خنده(حالش گریست  باید به ،یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه دختر که رسید به بیست"

   ."دخترا انقدر ادا و اطوار نداشتند .اون موقع ها اینجوري بود .بود دیگه

 ،ازدواج و کار مفاهیم عشق  

عینی زندگی خود و دستیابی به نقش تحصیالت  تجربیاتی کنشگران از ذهن براي دستیابی به مفاهیم و تصاویر

خواسته  ها آنشد و از  ارائه شوندگان  مصاحبهنسلی در این دو گروه سه مفهوم عشق، ازدواج و کار به  فاصلهو 

  .کنند ارائهشد تا تعاریف خود را در این زمینه 

  شدن عشق پراگماتیستیک .1

مفهومی فرعی در کنار سـایر   آن را امري چالشی خواندند ومعتقد نبوده یا  ا به آندختران ی مفهوم عشق  ارائهدر 

    :اذعان داشت دانشجوي دکتري و ساله 29دختر .دادند قرارامور زندگی 

 هـاي  تفـاوت اینکـه زن و مـرد بـه     .غلطی است که بین افراد جا افتـاده باور  ،عشق. من اعتقادي به عشق ندارم"

   ."...تر استاز همه چیز مهم ،ندته و براي عقاید هم ارزش قایل شویکدیگر احترام گذاش

اذعـان  سـاله   25دختـري  مـادر   .فتنـد یامی عشق را در شوهر و فرزندانشان ،نسل قبل نمایندگانِ عنوان به مادران

    :داشت

... گی کننـد کـردم تـا خـوب زنـد     ها آنام را صرف من تمام زندگی... همه چیز من هستند ،ها و شوهر منبچه" 

همیشه سـعی کـردم مشـکالت خانـه را     .. .ام نگه داشتم تا بتواند کار کندشرایط خانه را همیشه براي شوهرم آر

  ."...دیگر است این به نظرم عشق... ل کنم تا به کسی فشاري نیاید، خبخودم ح

  امري الزامی یا اختیاريازدواج،  .2

مربی مهـد   و  ساله 25دختر . دانستند میاما نه ضروري  ،دیداي جمرحله دختران آن را ،در بررسی مفهوم ازدواج

     :داشتبیان  مورددر این 
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ـ      کننـد  میافراد خودشان انتخاب . ازدواج امري اجباري و تحمیلی نیست دیگه اآلن"      ...هکـه مجـرد بماننـد یـا ن

   ."...فتدااتفاق بیحتماً گذشته دیگر نباید  ازدواج مانند... دانیمی

    :کرد بیانساله  55 مادري. شناختندمی ناپذیر اجتنابا امري ازدواج ر ،مادران ال،با این ح

زمانـه خیلـی    اآلن، امـا  شـد  میانجام  حتماًود که باید ازدواج یک اتفاق عادي ب. کردند میزمان ما همه ازدواج "

  شـنیدم بعضـی دختـران    مـن   !!، نـه خیلی عجیبه .کنند میو کار  خوانند میدخترها مانند مردان درس  .تغییر کرده

  ."...ها نبودزمان ما این حرف .م ازدواج کنمنمی خوا کهگن می

  طلبی استقالل .3

این امر بـین دختـران شـاغل و غیـر شـاغل       دانستند وزندگی   الزمهتمامی دختران آن را  ،در بررسی مفهوم کار

  :کرد بیانساله  26که دختر دانشجوي  گونه همان. مشترك بود

 و یا همه باید اجـازه  همه باید کار کنن... باشی یا مردکنه زن  فرقی نمی. همن کار نظر ازوجود هر آدمی   الزمه"

   ."کار کردن را داشته باشند حتی اگر در مقطعی تصمیم بگیرند کار نکنند

مـادر   7د و داري دانستنداري و فرزنددوم اهمیت پس از خانواده، شوهر ادران کار را امري فرعی، در درجهم اما

   :اذعان داشته است مورددر این  ساله 53 مادري. براي زنان بودند وقت پارهسبک و  نفر معتقد به کار 10از 

هـا رو  زن بایـد بچـه   .هنان آور باشـ  که باید کار کند وه مرداین  .اصال طبیعت زن اینه .ستازن مادري  وظیفه"

بـه خانـه    کارهاي سبک و نیمه وقت که بتونه اما... کار کند، عیبی ندارد تزنی خواس حاال حتی اگه .هتربیت کن

  ."هم برسد اش زندگی

 فروخورده رزوهايها و آحسرت  

مادران  ،چه در پی آن هستند و یا آنچه همیشه در حسرتش بودندمادران و دختران و آن هاي ارزشدر پرسش از 

  :ساله اشاره کرد 26که مادر یک دختر  گونه همان ؛دیدند میخود را در حسرت ادامه تحصیل  کننده شرکت

آن زمـان همـه بایـد بعـد مدرسـه ازدواج      . نبـود  ام خانواده یدیتااما این مورد  ،من دوست داشتم درس بخوانم"

   ."...تجملی بودکاري  ،، درس خوندنکردند می
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شریک زندگی مناسـب، داشـتن    پیدا کردنمتفاوتی مانند پولدار شدن،  هاي ارزشاین در حالی است که دختران 

در پـژوهش   کننـده  شـرکت  متأهل  ساله 25دختر . آل را مطرح کردندل ایدهقدرت و نفوذ بیشتر و رسیدن به شغ

  :متذکر شده است

احساسـی بـه    نظـر  ازو دوست ندارم جز  من یک فرد مستقلم... ته باشممن باید از شوهرم درآمد باالتري داش" 

ایجـاد   شـدن و  دار بچـه ازدواج در سـن پـایین، زود    را شان خواستهن به نرسید علت مادران ."شوهرم تکیه کنم

جامعه را علـل  و فرهنگ  ساختار و پولی بیتنبلی خود،  ،اندختر که درحالی، اند کرده بیانودیت در خانواده محد

  .اند دانستهخود  هاي آرزوناکامی در 

 مردان در زندگی کنندگی یینتع  

 اسـت   یحال دراین  .تحقیق است هاي یافته ازجملهمادران  يها ترسو  ها گیري یمتصمدر برادران  پررنگنقش  

در سـاله   47مـادري  . اند نشدهرا براي برادرانشان متذکر  يمؤثرنقش  ،دختراننمایندگان در نسل از  یک یچه که

   :اذعان داشت مورداین 

و  بیـنم  مـی این خواب را  ها شبهنوز هم گاهی .. .برادرم من را در کوچه هنگام بازي ببیند ترسیدم میهمیشه "

  ."...ر همین دیروز بودآن ماجرا گذشته اما براي من انگااز  ها سال... ترسم می

  نحـوه میان مادران و دختـران   هاي تفاوتیکی از  .با پول نیز نقش دارند ها آن واجههمردان در زندگی زنان در م

. کننـد  مـی  ریـزي  برنامـه متاهل خـود بـراي پـول و درآمدشـان     و غیر هلمتأدختران شاغل  .ول استاستفاده از پ

 می کنند ریزي برنامهو وابسته به پدران یا شوهرنشان هستند نیز خودشان براي پول  رنددخترانی که درآمدي ندا

   :گوید میصاحب کافه  و  ساله 27دختر . دنماین میو هر دو گروه بیشتر پولشان را صرف خودشان 

کـرده و یـا آنچـه     انـداز  پـس اما بقیه را یا براي خودم  ،نمکخرج می و یا کارم از پولم را براي خانهمن بخشی "

   ."...جز خودم...نیست گیرنده تصمیمبطه با پول من در را کس هیچ... خرم میرا  خواهم می

تمـامی   و اند کردهعمل  از دخترانشان تر متفاوتمادران   اما ،اصلی دختران بود هاي دغدغهمالی یکی از  انداز پس

مـادر  . ي براي خود ندارنـد انداز پس گونه هیچو  نموده اندصرف امور خانه  ،گیرند میپولی را که از همسرانشان 

  : گفت مورددر این  اي ساله 58
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ها هم براي دل خودم یـه  یه وقت .خرم میرو مایحتاج خونه  گیرم میپولی که از شوهرم  .من که خرجی ندارم"

   ."، اما نه همیشهخرم مییک چیز کوچ

، امـا خیلـی   گـذارم مـی  یکم پول توي کابینت براي روز مبـادا ؟ یه وقتا انداز پس«: ساله گفت 24 مادر یک دختر

   ."اما خیلی استفاده نمی کنم ،حساب بانکی دارم. بیشتر براي اینکه جمع کنم کاریش کنم. نیست

 محدود گذران اوقات فراغت دایره  

متنـوعی ماننـد کتـاب     هاي فعالیتدختران  .متفاوت بود کننده شرکتاوقات فراغت در بین افراد  گذراندن نحوه

، استراحت کردن و خریـد را در  تئاترخواندن، رسیدگی به خود، بیرون رفتن، معاشرت با دوستان، دیدن فیلم و 

و داوطلبانه نیز توسط  یهخیر يها فعالیتانجام  ،دختر کنندگان شرکت از بین .ندداد میاوقات فراغت خود انجام 

مخصـوص معلـولین خیلـی     تو یه خیریه ام داوطلبانهکار " :متذکر شد اي ساله 27دختر  هک چنان؛ برخی ذکر شد

توان یـاب هسـت و    آدمکنم براي یه سري م کاري که میکرد میسخت بود، داوطلب بودم اما ته تهش احساس 

 .کـار مـی کـنم   .... قط در حد به اشـتراك گذاشـتن ویـدیوها و   ف .رممین اآلن .داد میاین خیلی بهم انرژي مثبت 

اما کار خیریه نکردن مثل یه حفـره  .... مونه تا شب درگیر کارم، وقتی برام نمیاز صبح . کنمراستش فرصت نمی

  ."ها بیشتر از خودم راضی بودم از خودم خیلی کمتر شده، اون موقعشده توي قلبم، احساس رضایتم 

اما کـار خاصـی    ،وقت آزاد زیادي داشتند ،که کم سن و سال بودند زمانی در که آن وجود باکردند  بیانمادران 

فضـاهاي   هـا  آنمتذکر شدند که البتـه در زمـان    ها آن .ندداد میبا اقوام انجام ن وآمد رفتجز خیاطی، گلدوزي و 

  .است کمتر از اکنون بوده مراتب  بهتفریحی براي زنان 

 انهعدم امنیت شب  

 کـرده  اشارهکه یکی از مادران  چنان ؛ندشد میاز خانه خارج  تنهایی به ها شب تر کمدر دوران جوانی خود  مادران

  :است

خیلـی هـم    .شـلوغ باشـه  همه جا نبود که  اآلنمثل . جایی رفت شد میکه ن شد میتاریک  جاهمه قدرآنشب "

  ".خوبیت نداشت که دختر تنها موقع تاریکی بیرون باشه

  .عبور و مرور در شب براي آنان مشکلی را ایجاد نکرده استاین امر در میان دختران مشاهده نشد و ما ا
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 مراقبتی مادران هاي شغل  

 معلمـی،  ،مادران مورد مصـاحبه  موردعالقهشغل . بیند میرا در شغلی خاص  اش آیندههر کودکی در ذهن خود، 

مشـاغلی  . شوند میهستند که با مراقبت و پرورش شناخته  اي هزنانمشاغل  ،ها شغلاین  .پرستاري بود خیاطی و

افزایش   دهنده نشاناین  .آل دختران بودایده هاي شغلخلبانی  ، پزشکی وداري رستورانمانند وکالت، خبرنگاري، 

  .و انتظارات نسل جدید استانتخابات   دامنهآن گسترش  تبع بهشرایط و امکانات براي زنان و 
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 هاي تحقیق یافته مادران ندخترا

 تقابل نقش هاي سنتی و مدرن نقش هاي وابسته نقش هاي کاري و تخصصی

 تعابیر متنوع از زن ایده آل متعهد و مومن قدرت

 مرد ایده آلاز تعابیر متنوع  غیرت خانواده دوستی، ایمان و تحصیالت باال تمکن مالی،

 ازدواج زود هنگام ج زود هنگامموافق با ازدوا مخالف با ازدواج زود هنگام

 )کار و  ، ازدواجعشق(ازدواج و معیارهاي همسرگزینی بی اهمیتی کار اهمیت ازدواج و عشق، اشتغالاهمیت  بی اهمیتی عشق، ازدواج غیر ضروري،

 رزوهاي فروخوردهآحسرت ها و  ادامه تحصیل پول

 گیکنندگی مردان در زند تعیین اهمیت مردان بی اهمیتی مردان

 دایره محدود گذران اوقات فراغت ...کار خانگی، خیاطی، گلدوزي و  خروج از خانه

 امنیت شبانه عدم امنیت وجود امنیت

 شغل ایده آل پرستاري معلمی، خیاطی و شکوکیل، پز
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 نظریه ها یافته ها

 وابستگی نقش، اختصاص زمان به خانواده: مادران
 تفاوت در ارزش ها

 گسست نسلی

 

 استقالل نقش، اختصاص زمان به خود: تراندخ

  عدم توجه به امور مالی، عدم اهمیت اشتغال: مادران
 اهمیت امور مالی، اهمیت اشتغال: دختران تفاوت در امور مادي

 عدم ادامه تحصیل، ترس از مرد: مادران
 تفاوت در جامعه پذیري

 ادامه تحصیل، عدم ترس از مرد  :دختران

 فراغت محدود: نمادرا
 تفاوت در تجربه ها

 فراغت آزاد  :دختران

  

  گیري نتیجهو بحث 

اي تحصـیالت  اي بین دختران دار فاصله تحصیالت زنان دو نسل منعکس کنندهدر مجموع، تفاوت میان سطوح 

ـ   ن سطح از تحصیالت بودفاقد ای عالی با مادران ی راي شناسـای که در این تحقیق به عنوان عاملی تعیین کننـده ب

در نظـر گرفتـه شـده     -شـان دختران و مادران -دو نسل از زنانمختلف زندگی نسلی و نمود آن در شئون  فاصله

هاي تحقیـق شـواهدي از بـروز     یافته. آیدنسل و نسل دیگر به چشم می هاي یک اي که میان ارزش فاصله ؛است

نی، فعالیـت و کـار، معیارهـاي همسـرگزی      گیـزه تعریف نقش، هویت پذیري، ان  لمس در حیطه  هاي قابل تفاوت

ن در تهـران را  در میان دو نسـل متـوالی زنـان جـوا    پذیري  گرایی و مسئولیترمانآهاي زناشویی،  انتظار از نقش

  .منعکس ساخته است

و  یـابی  هویـت  حـوزه هاي بین نسلی در ننده براي تبیین و شناسایی تفاوتتعیین کي معیار ،حصیالت تکمیلیت

نسل پیشین  عنوان به؛ مادران در این پژوهش تلقی شده استدر دختران و مادران و تفاوت دو نسل  گرایی نآرما

بـراي   خود را با تنوع بیشتري يها آلایده ،و دختران در نسلی دیگر اند بودهبراي زندگی خود  هایی آلداراي ایده

مسـیري یکنواخـت    .بود و نسبتا محدود خصمسیر زندگی براي یک زن مش ،گذشتهنسل  در. اند پروراندهخود 

امـري بیرونـی و خـارجی     صـورت  بـه فرد براي او  پذیري جامعهاین مسیر در جریان  ؛شد میکه به ازدواج ختم 

و  ههمـراه شـد   ییـرات زیـادي  بعد با تغ هاي نسلاین واقعیت عینیت یافته در  ما شاید بتوان گفتا .شدمنتقل می

 .ي مواجه اسـت تر بیشمسیرهاي متفاوت و  گزینش  امکانند دختر او ـ با مسیر و  امروز نسل بعد از مادر ـ فرز 
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ست و در تعریف نقـش بـه معنـاي مـدرن آن     ها آن شده  تعریفنقش سنتی مادري بخشی از هویت  ،در مادران

صـفات خـود را در    افراد،. است گزارش شده "خود"ایشان از تعریف  در براي دختران، اشتغال معناي محوري

سـان  ولی نیـز در مراحـل تعریـف خـود آینـه     که ک چنان ؛گزینند برمی کنند میارائه  ایشانتعاریفی که دیگران از 

و ما بر اساس تعریف  پروراند می، او تعریفی از ما در ذهن خود شویم میاست که ما با دیگري مواجه  کرده اشاره

ما خود را در نگاه دیگـران   ،درواقع). 174: 1389ر، ریتز(کنیم میخود را تعریف  ،او و آنچه او در ما یافته است

در مکتب کنش متقابل نمادین عالقه دارند تا تصویري را که دوست دارند دیگـران   ها انسان. کنیمجو میوجست

  .صفات ما حکایت از نگاه دیگران یا جامعه از ما دارد. بازنمایی کنند ،ببینند

تعریف نقش، هویت پذیري، انگیزه فعالیت  :و دختران در اموري همچونی میان مادران های تفاوتدر این تحقیق 

  .یافت شد پذیري مسئولیتو  گرایی آرمانو کار، معیارهاي همسرگزینی، انتظار نقش، 

هنگام ارائه تعریفی از هویـت خـویش، خـود را بـا      وي شود میزن سنتی به خانواده، موجب  شخصیت وابسته

فعالیـت   هـاي  حیطهف کند، اما در زنان امروزي استقالل فکري و عملی و افزایش خانواده و فرزندان خود تعری

عالئـق کـه از   تنـوع  ، کـار و  رسـیدگی بـه خـود    :اموري غیـر از خـانواده همچـون   که خود را با  شود میباعث 

 امـروزي هویـت   زنـان در جامعـه   ،با افزایش تحصیالت .بازنمایی کنند ،جامعه مدرن است برجسته هاي ویژگی

 پارسونز در تعریفی کارکردگرایانه، به تغییر کارکرد خانواده از شکل گسترده. هستندقائل  براي خود  تري مستقل

گسترده که کارکرد اصلی آن پرورش فرزندان و بقاي نسـل بـود،    خانواده. پرداخته است اي هسته خانواده بهآن 

افراد داراي  ،جدید اي هسته اما در خانواده ،عهده داشتبرطرف کردن تمام نیازهاي اعضاي خانواده را بر  وظیفه

در این تحقیق نیز دختران هویت خود را مستقل از  .)45: 1389ریتزر، ( ي هستندتر بیشاستقالل مادي و معنوي 

زن  امروزي از انتظاراتی که زنان در جامعه ،همچنین .کردند میخویش تعریف  کار با بیشتر و می دیدندخانواده 

 را محدود بـه خانـه و خـانواده    "زن ایده آل"مادران  که درحالی ؛متفاوت بودداشتند با مادران  جامعهآل در دهای

کار  این امر انگیزه -کردند میاستقالل مالی و ذهنی تعریف  داراي، دختران زن ایده آل را فردي دانستند میخود 

  .کرد میتقویت  را در آنانو فعالیت مستقل 

به ازدواج گرایش دارند و اگـر هـم قصـد آن را داشـته      تر کماست امروزه افراد  کرده  اشاره )202: 1393(گیدنز 

مال طالق بسیار بیش از گذشته اسـت  اگر هم ازدواج رخ دهد، احت .افتد میاتفاق  مر در سنین باالترباشند، این ا
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حتـی ممکـن اسـت افـراد بـا      . زنند می دست به ازدواج دوم تر راحتبعد از طالق نیز، افراد نسبت به گذشته  و

نشان از تغییـر   ها این همه. ازدواج نکنند و به زندگی خارج از ساختار رسمی در کنار یکدیگر تن دهند یکدیگر

در کشـورهایی   اي دغدغـه ، بـه  کنـد  مـی طرح مامري عمومی  صورت بهاین تغییر که گیدنز در کتاب خود . دارند

فـرد در اولـین   میـانگین سـن    ،در ایران نیز با افزایش تحصیالت در زنـان  .است شده تبدیلچون چین و بریتانیا 

لگویی ا -مشاهده شده است ها آنازدواج در  به کمتري گرایشبه نسبت، از سویی دیگر،  و افزایش یافته ازدواج

تغییر  نیز الگوها و سبک زندگی آنانبا افزایش سطح تحصیالت در زنان،  .شود میپیشین دیده ن هاي نسلکه در 

و  انـد  آن را امـري غیرمحتمـل دانسـته    ،تعریف خود از ازدواج برخی پرسش از دختران دره در ک چنان ؛کند می

تقـدیر   صـورت  هـر  درکه ازدواج را  اي گونه به ؛مادران دیده نشد نسل نمونه در، اما این ندداشتبه آن ن اي عالقه

دختـران جـوان رویکـرد     .نسبت به طالق نیـز مشـاهده شـد   در برخورد پاسخگویان  این نکته .دانستند میخود 

  :در مصاحبه اشاره کرد اي ساله 60مادر که طوريبه  ؛طالق داشتند ربارهنسبت به مادران خود د تريآمیزهسامحم

 ".از طالق خوشـم نمیـاد، صـورت خوشـی هـم نـداره       .رو حفظ کنم ام رابطه صورت هر درمن تالش کردم "

  : داشته و ابراز کرد تر منعطفرویکردي  گرپاسخ به مصاحبه  دختر وي در که درحالی

 این .گیرم میاگه طرف خوب نباشه، خب طالق  .فته، نه که خوشم بیاد، اما خب شد هم شدطالق هم اتفاق می"

  !"طوري نیست که بسوزم و بسازم

داراي  )78: 1387، دورکـیم ( مکـانیکی سـنتی   معیارهاي زن سنتی از همسرگزینی با توجه به یکدسـتی جامعـه  

اقتصـادي بـودن او از    توانـایی اسـتقالل مـرد و پشـتوانه    . اسـت  اي شـده  تعیـین از پیش  هاي ویژگیتشابهات و 

و مسـیرهاي   هـا  نقـش نیکی بـا ازدیـاد   ارگـا  يدر جامعه که درحالیی است، همسرگزینی در زن سنت هاي ویژگی

در جامعه مکانیکی براي افـراد از پـیش    ها نقش .ابندی میفردیت  ازپیش بیشی نیز معیارهاي همسرگزین ،زندگی

ي و مراقبـت از  دار خانـه نقـش ثـابتی را همچـون     ،زن خـوب  هـاي  مسئولیتافراد با توجه به . است شده  تعیین

 هـا  نقـش  ،صورت گرفته است ها نقشکه در آن تفکیک  اي جامعهدر  که درحالی ،اند برگزیدهفرزندان براي خود 

 ،خصوصی حوزهبه معناي  -خانه است ،فعالیت حوزهبراي زن سنتی  .تعاریف متعددي هستندبراي افراد داراي 

 هـاي  مهـارت با افزایش تخصص در زنان و با یـادگیري   .شهر حوزه فعالیت و کنش است ،اما براي زن امروزي



 

١٩ 

 

د در اموري چـون  اوقات خو صرف بهزنان سنتی  .یابد میگذران اوقات فراغت نیز در زنان تغییر  نحوه ،اي حرفه

  .پردازند می تر تخصصیو زنان مدرن به امور  دارند گرایشبا خانواده  یخیاطی یا همراه

 اش زندگیدرآمد  ،در صورت عدم اشتغال. دارد اي وابستهزن سنتی هویت  استفاده از پول نیز در نحوه ،همچنین

که پول  اي جامعهدر . کان اصلی جامعه استمدرن پول از ار در جامعه که درحالی ،کند میرا از همسرش دریافت 

آوردن آنچه ما را  به دستو هرکس براي ) 64: 1392زیمل، (تشدید شده است  ردیت، فزند میحرف اصلی را 

 چراکـه ، شناسـد  نمیامروزي زن و مرد  این تالش در جامعه. نماید میتالش  کند مینزدیک  شدلخواه يبه اشیا

  .اند یافته يتر شبیآمال و آرزوها نیز  فردیت 

 در جامعه. دنزن مدرن دار نسبت بهي تر کمتعداد دوستان  ،خارج از خانه آمد و  رفتزنان سنتی به علت کمبود 

عمومی بیرون  حوزه در ازپیش بیشفرد  شود میو موجب  می کندنقش بازي  ،جاي فشار جمعه مدرن عاملیت ب

زن امـروزي  . تعیین کنـد  شیخو هاي اولویترا بر اساس  خود هاي معاشرتداشته باشد و حضور فعال از خانه 

همچون فامیل و بستگان نداشته باشد، نیازي به معاشرت بـا   کسی بااحساس همبستگی و نزدیکی  که درصورتی

  .اردود انتخاب کرده را در اختیار دجایگزینی که خ هاي معاشرتچراکه  ،بیند مین ها آن

 ،زن. در اولویت هستند "زن خوب" فرزندان در انگاره. دهد مید اهمیت به تغذیه و سالمت خو تر کمزن سنتی 

و سـپس همسـر و    انرژي و هزینه خود را صرف فرزنـدان کنـد  اول باید وقت،  ستون خانواده است و در درجه

  . کند میصدق  تر کم نسل امروزاما این امر درباره زن  -گیردقرار می توجه موردست که آخرین نفر خود او

دارد کـه   هایی آلزن سنتی ایده. اند نیافتنی دستآرزوها اموري هستند که در بسیاري مواقع  و ها آرمان، ها آلده ای

ا از این فراتـر گذاشـته و بـه    پا ر نسل نو، احتماالزن  که درحالیسنتی براي او از پیش تعیین کرده است،  جامعه

  .زن سنتی دارد نسبت به تري فعالل تخی قوه امروز،زن . نگرد میي فردي خود ها آلایده

دختـران بـراي    .کننـد  تعریف می و مادران با نقش مادري خوددر جامعه جدیدشان  هاي نقشدختران خود را با 

دختـران بـیش از مـادران    . شناسـند  میخویش  مادران خود را با خانواده که درحالی ،اند قائلخود هویتی مستقل 

و بـا   نددیگر همچون گذشته گسترده نیسـت  ها خانوادهدارند، چراکه را ر اجتماع ار و فعالیت و حضور دک انگیزه

تغییـر  همچنین با بسط شهرنشـینی،   .گیرد میشکل  تر بیشروابط بیرون از خانواده  ،اي هسته خانواده گیري شکل

تعـامالت فـرد    دانشگاه و محیط کار براي فرد، دایرهچون مدرسه،  هایی محیطو جایگزینی  کارکردهاي خانواده
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ه بـا گسـترش کـار و فعالیـت     کـ  شـود  مـی این امر موجب  .شود میو تنها به خانواده محدود ن می یابد گسترش

شود و معیارهاي آنـان بـراي    تر بیشاستقالل زنان نیز  -که ناشی از افزایش تحصیالت در زنان است -اقتصادي

ي مـرد  وجوي جستدر دیگر همچون مادرانشان تهران زنان امروز شده،  هاي بررسی در نمونه .ازدواج تغییر کند

 .زنند میانتخاب کند، بلکه خود دست به کنشگري و انتخاب  ها آنیا خانواده براي  نیستند که به دنبال آنان بیاید

 تـر سـهل الوصـول  گزینی آنان نیز تغییر کرده است و جدایی و طالق نیز برایشان بر این اساس معیارهاي همسر

   .ده استش

اصله نسبت به مادران خود داراي ف يگفت که زنان امروز توان میاین تحقیق  هاي یافتهبا توجه به  دین ترتیب،ب

ـ  مـی ، اسـت  که با افزایش تحصیالت آنـان همـراه بـوده    ر زنانفزاینده د این فاصله ؛نقشی هستند  گسـتره د توان

  .زنان امروز به نمایش بگذارد ايو خودکفایی را بر پذیري مسئولیت از آمال و آرزوها، تري وسیع

هاي اجتماعی نسـل  ژوهش در ابعاد مختلف زندگی و نقشهاي این پاي که در خالل یافتهناشناخته شرایط نو و

ق ایشان با انتظارات اي براي یادگیري نقش و تطابتواند عمالً زمینهتران مورد شناسایی قرار گرفت، میجوان دخ

وقتی . فراهم کند ن و خطااز طریق آزمو خانوده و اجتماع را برایشان رصهدر ع شانهاي اجتماعیجدید از نقش

و داراي  کنـد از الگوهاي سـنتی قـدیمی پیـروي نمـی    ، الزاما اري ارتباط نسل جوانپذیري و الگوهاي برقرنقش

 لبـد و طمی هاي نوینیشیوه ل جدید نیزنظارت نسل قبل بر نس ،یستو مدونی ن روشن و تعریف شده تعاریف

  .کندت اجتماعی از نوع بیرونی پیدا میضرورت تقویت نظارت اجتماعی درونی اهمیت بیشتري نسبت به  نظار

بـا توجـه بـه     رایط نوین زنـدگی نسـل دختـران جـوان    به ش اهتماممستلزم  ریزي امروزگذاري و برنامهسیاست

هاي الزم براي آمـاده کـردن   ارك آموزشو جایگاه خانواده، تدشناسایی اهمیت وز اجتماعی، بازهاي ردگرگونی

قطـه نظـر سـالمت اجتمـاعی و     افراد براي تشکیل خانواده و تاکید بر اتخاذ سبک زندگی خـانوادگی سـالم از ن  

و هـم  ) میان همسران(نسلی  -اي داراي نظام ارتباطی و حمایتی سالم است که هم در سطح روابط درونخانواده

در ها اريذگسیاستها و ریزياین گونه برنامه. اشدب گرفته مد نظر قرار) دانح والدین و فرزندر سط(نسلی -بین

نـد نقشـی   کـه مـی توا  سالمت جامعه در ابعاد وسیع تر  تضمین است که در راستايوالن ئحکم ابزاري براي مس

   .اعی متوجه نسل نو داشته باشد، عمل می کندهاي اجتمپیشگیرانه در برابر آسیب
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با توجه به سالمت اجتماعی و ساختار ارتباطی برابرگرا که مسـتلزم تـامین   ي اقدام و مداخالتی هاتدارك برنامه

دستگاه هـاي   از سويهاي اجتماعی و نظارت اجتماعی، با مکانیزم تقویت حمایت همراهعدالت جنسیتی است 

 ه و ارتقـاي اعتمـاد،  بنیان خانواد هاي اجتماعی و تحکیممی تواند به پیشگیري و کاهش آسیبمختلف مملکتی 

  .اجتماعی منتهی شود همدلی و سرمایه

بـه ایـن    آمـده،  بـه دسـت  هاي مورد استفاده و داده در بسط نظریه نامحقق ،گذاريعالوه بر راهکارهاي سیاست

گرایی ایـن دو گـروه   رمانیابی مادران و دختران و آعاملی در تفاوت هویت ،بین نسلی نظریه رسیدند که فاصله

نقش تحصیالت دانشگاهی میان  ،عاملی که به عنوان متغیر پنهان در این تفاوت تاثیرگذار است ار می آید؛به شم

مادران با توجه به جامعـه پـذیري متفـاوت، بـا ازدواج زودهنگـام از فرصـت       . دو گروه مادران و دختران است

اند، اما دختـران  هگردیدمحصور  هاي جنسیتیکلیشهتحصیالت دانشگاهی و کاریابی محروم شده و در نتیجه در 

و بـا گـرایش بـه     اند امکان تحصیالت دانشگاهی را براي خود انتخاب کرده ،با توجه به جامعه پذیري متفاوت

  .رویکردي واقع گرایانه تر نسبت به ازدواج دارند ،کاریابی
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In the modern Iran, with the rapid ideological and value changes we are 
confronting a new generation of girls in Iran’s multicultural society with latest 
lifestyles, choices, values and goals in comparison with their mothers. The authors 
of the research have tried to examine the ideals and believes between two different 
generations of Iran’s recent society: the generation of women with university 
education and their mothers’ generation without university degree. The variety of 
paths for the girls in their minds or in their lives’ experiences will be shown in the 
generation gaps is the main result of this research. In the process of semi structured 
deep interviews with the meaningful samples of girls with higher educational 
backgrounds in different fields and their mothers the results showed evidence in 
concrete differences in role definition, self-identity, work motives, matrimony 
standards, marriage roles expectations, between two generations of women in 
Tehran. 
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