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تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی فرزندان و والدین در انتظار از نقش یکدیگر در خانواده شهری ایران
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چکیده
یکی از نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای که نقش و انتظارات از نقش در آن حائز اهمیت است خانواده است .در خانواده شهری ایران اعضا
خانواده دارای نقشهای مهمی نسبت به یکدیگر هستند و متقابال انتظار هر یک از اعضا از نقش های سایرین هم مورد توجه میباشد و تعدد
نقش های والدین که بعضا به تعارض نقشها می انجامد از یک طرف و گذار خانواده شهری ایران از سنتی به مدرن از طرف دیگر منجر شده
است که بین انتظاراتی که فرزندان از والدین دارند و انتظاری که والدین در ایفای نقشهای خود دارند تفاوت ایجاد شود .روش تحقیق مورد
استفاده در این پژوهش از لحاظ زمانی به صورت مقطعی ،از لحاظ میزان ژرفایی ،پهنا نگر ،از بعد کارکردی پژوهش کاربردی و از بعد زمینه
و قلمرو اجرا و نحوه جمع آوری داده ها میدانی در نظر گرفته شده است .ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته جهت
اخذ اطالعات از مصاحبه شوندگان است .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق ،کلیه خانواده های شهر تهران در  22منطقه شهرداری می
باشند که تعداد آنها برابر با  2379952خانواده با توجه به آمار سرشماری سال  2571است .یافته های تحقیق نشان می دهد که بین نگرش
به نوگرایی ،نگرش به فردگرایی ،و شکاف نسلی تفاوت معنی داری وجود دارد .در بعد شعائر و مناسک دینی نظیر نماز و روزه و  ...شکاف
نسلی وجود دارد.
واژگان کلیدی :شکاف نسلی ،انتظار از نقش ،نوگرایی ،اعتقادات دینی ،فردگرایی.
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مقدمه

تحت تاثیر فرايند جهانی شدن و با ورود عناصری از مدرنیته در کشورهای جهان سوم  ،تغییراتی در ساختار اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی اين کشورها و از جمله ايران رخ داده است .يکی از مظاهر اين تغییرات خانواده بخصوص در جامعه شهری است.
در ايران و بخصوص طی چند دهه اخیر در خانواده شهری و به ويژه شهرهای بزرگ مثل تهران تحت تاثیر ورود مدرنیته نهاد خانواده
از جهات مختلف تغییر کرده است .يکی از اين تغییرات ايجاد شده تغییر در نقش های پدر و مادر است که موجب تفاوت بین نقش
های آنها در خانواده سنتی و خانواده مدرن شده است به گونه ای که والدين با بر عهده گرفتن نقش های متفاوت بنا به ضرورتهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی دچار تعدد و تنوع نقش شده اند و الجرم بخشی از نقشهای سنتی خود را رها کرده و در انجام
بعضی ديگر از نقشها تغییراتی ايجاد کرده اند .از آنجا که يکی از مهمترين متغییرهای تاثیر گذار در تعیین و تعريف نقش ،انتظارات
ديگران از کنش گر است در خانواده شهری ايران نیز فرزندان در تعیین و تعريف نقش والدين موثر هستند .اما به نظر می رسد که
انت ظار فرزندان از نقش والدين با انتظاری که والدين از نقش خود دارند متفاوت است و اين تفاوت نگرش منجر به نارضايتی و تضعیف
روابط بین والدين و فرزندان شده است .به اين معنی که فرزندان انتظار دارند والدين نقشهای سنتی (خانه داری) خود را به نحو احسن
انجام دهند در حال یکه والدين برای نقش های جديدی که در عرصه های مختلف خارج از خانه بر عهده گرفته اند ارزش قائلند و
انتظار آنها با انتظار فرزندان متفاوت است.
اگر«پايگاه» موقعیت ويژهای باشدکه شخص درجامعه ياگروه بهدست میآورد ،نقش نوعی رفتار است که باپايگاهها يا شغلهای
خاص جامعه ارتباط پیدا میکند .جوامع هر چه دارای ساخت پیچیده تری باشند ،پديده تعدد نقشها بیشتر مشاهده میگردد  .نتیجه
تعدد نقشها  ،پديده ديگری است که اصطالحاً آنرا تضاد و تعارض نقش ها گويند .تضاد نقش ها بدين معناست که در نتیجه تعدد
نقشها بین برخی از نقش های اجتماعی فرد با نقش های ديگر وی تضاد در میگیرد .بعضی از نقش ها با نقشهای ديگر فرد سازگار
نبوده و در مواردی نیز حتی يک نقش واحد ممکن است به تنهايی بقیه نقش های فرد را تحت الشعاع قرار دهد .بعنوان مثال شخصی
که در يک جامعه صنعتی مدير موسسه اقتصادی معتبری است  ،بدلیل اشتغاالت فراوانی که در رابطه با اين شغل دارد  ،ممکن است
قادر به ايفای ساير نقش های اجتماعی خود بطور کامل نباشد و نقش پدری را به نحو احسن انجام ندهد  .چنانچه عضو گروه سیاسی
يا حزبی باشد ،به عنوان عضوی فعال تلقی نگردد و به همین سیاق وظايف ديگر خود را در موسساتی که عضويت آنها را قبول نموده
است نتواند ايفا کند .چنین وضعیتی را که غالباً در جوامع با ساخت پیچیده مبتنی بر اقتصاد صنعتی ديده میشود اصطالحاً تضاد يا
تعارض يا ستیز نقشها گويند.
گاهی اتفاق میافتدکه فرد دراجرای نقشی که از او انتظار میرود ،به دلیل تعارض نقشها و انتظاراتی که ديگران از او در قبال نقش
دارند ،دچار مشکل شود .چنین وضعیتی را فشار نقش گويند .برای مثال دانشآموزان ازمعلم توقع رفتار دوستانه و رسمی دارند و
همکاران معلم از او توقع رفتار دوستانه و غیر رسمی دارند ،يا دانشآموزان از وی میخواهند که در نمرهدادن سختگیری نکند ولی
مدير از وی میخواهد سختگیر باشد.
بنابراين برای نقش هايی که فرد برعهده دارد دو حالت در نظر گرفته می شود :






زمانی که نقشها با هم سازگارشده و مکمل هم ديگر هستند.
زمانی که باهم سازگار نشده اند.
درحالت دوم تعارض نقش وجوددارد وفرد قادر نیست وظائف خود را درنقشهای مختلف به خوبی ايفاکند .اين حالت
پیامد های زير را به همراه دارد:
عدم کارايی فرد در نقش های مختلف
افزايش ناهماهنگی در مجموعه های نقشی مختلف
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اختالف فرد با ايفا گران نقش ها در جامعه
احساس نگرانی و نارضايتی در فرد

مثالً مادری که کارمند است وصاحب فرزند ،مشکالت وگرفتاری مربوط به فرزند،آوردن به مهدکودك و  ..گرفتن مرخصی برای
رسیدگی به امور زندگی باعث می شود که وظائف محوله در اداره را مانند ساير کارمندان نتواند انجام دهد در نتیجه هم در انجام
وظائف خانه داری نگران است و هم از کاری که در اداره انجام می دهد احساس رضايت ندارد .يکی ديگر از علل برآورده نشدن
انتظارات و پیامد آن اختالف و عدم رضايت است .نمونه ی آن والدين و فرزندان هستند که در محیط خانه و در مورد تکالیف و
نقش های يکديگر انتظارات متفاوتی دارند و در نتیجه يکديگر را به عدم رعايت حقوق هم متهم می کنند .اختالف بین والدين و
فرزندان در دوره نوجوانی هم از ابهام نقش ناشی می شود .ابهام نقش عالوه بر ايجاد اختالف میان افراد  ،از تحقق هدف های مورد
نظر جلوگیری می کند .زيرا ابهام نقش موجب عدم انجام وظیفه از طرف ايفا کنندگان نقش های مختلف می شود و باعث عدم تحقق
هدف به شکل مطلوب می شود.
يکی از نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای که نقش و انتظارات از نقش در آن حائز اهمیت است خانواده است .در خانواده شهری
ايران اعضا خانواده دارای نقشهای مهمی نسبت به يکديگر هستند و متقابال" انتظار هر يک از اعضا از نقش های سايرين هم مورد
توجه میباشد و تعدد نقش های والدين که بعضا" به تعارض نقشها می انجامد از يک طرف و گذار خانواده شهری ايران از سنتی به
مدرن از طرف ديگر منجر شده است که بین انتظاراتی که فرزندان از والدين دارند و انتظاری که والدين در ايفای نقشهای خود دارند
تفاوت ايجاد شود و اين تفاوت منجر به بروز نارضايتی ها گردد  .بعنوان مثال فرزندان از مادران خود انتظار دارند امور مرتبط به خانه
همچون آماده کردن غذا  ،تمیزی و نظافت ،رسیدگی به امور درسی و  ....آنچانکه مورد انتظارشان است انجام گیرد يا از پدر انتظار
دار ند نقشهايی همچون بازی کردن با فرزندان  ،گذران اوقات فراغت با آنها ،رسیدگی به امور درسی ،حضور مداوم در مدرسه و ....
را انجام دهند .اما والدين که مجبور به ايفای نقشهای ديگری خارج از خانه هستند نه تنها نمی توانند اين میزان از انتظار فرزندان را
برآورده کنند بلکه برای ايفای نقشهای مورد انتظار فرزندان دچار نوعی تعارض و تضاد نقش می شوند .اين تفاوت بین انتظار والدين
از نقش خود و انتظار فرزندان از نقش والدين موجب ايجاد نارضايتی در فرزندان گرديده و مناسبات اجتماعی درون خانواده را با
مشکل روبرو می کند.
مالحظات نظری

در زمینة موضوع مورد بحث بايد به دو دسته نظريه اشاره نمود :يک دسته نظرياتی که به مفهوم شکاف نسلی و تغییر ارزش ها می
پردازند .و دستة دوم نظرياتی است که به مفهوم انتظار نقش می پردازند .ابتدا به نظريه های دستة اول اشاره می کنیم:
مروری بر پاره ای نظریه های مرتبط با نسل و شکاف نسلی

کارل مانهایم  :از نخستین افرادی که موضوع شکاف نسل ها را مطرح کرد ،مانهايم است .وی در  1529مقاله ای تحت عنوان «مشکل
نسل ها» نوشت که بحث از نسل را به طور جدی آغاز نمود و بسیاری پس از وی به اين بحث توجه کردند .مرکزی ترين عنصر بحث
وی «واحد نسلی» است که به معنای گروه سنی-زيستی در نظر گرفته شده و دارای چندين ويژگی است:
 .1دارای محل مشترك در جريان اجتماعی و تاريخی است .اين موقعیت تعیین کننده حوزه کسب تجربه ممکن با توجه به
شرايط است.
 .2سرنوشت و علقه مشترك بر اساس طبقه بندی اقتصادی اجتماعی دارند.
 .1دارای هويت واحد بر اساس تجربه مشترك هستند.
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از نظر مانهايم واحد نسلی بیشتر از يک گروه سنی زيستی و هر يک از همدوره ای های سنی است .واحد نسلی همچون جمع شدن
افراد مشابه از نظر سنی نیست ،بلکه واحد اجتماعی پیوند با يکديگر از طريق موقعیت ساختاری مشترك ،سیستم ظرفیتی مشترك،
خودآگاهی همچون يک واحد اجرايی و کنش متقابل اجتماعی و انسجام در میان اعضا است (.)Lawer, 1994, 90
مارگارت مید  :از ديگر افرادی که دربارة شکاف نسلی بحث کرده است ،مارگارت مید است .او با بررسی جنبش های دانشجويی
دهة  1560در کشورهای غربی عنوان نمود که علت رفتارهای غیرمتعارف و ضدفرهنگی جوانان ،وجود فاصلة نسلی بین متولدين قبل
و بعد از جنگ جهانی دوم است .به نظر مید متولدين پس از جنگ جهانی دوم در دنیايی زندگی می کنند که کامال با دنیای پیش از
جنگ متفاوت است چرا که نسل پیش از جنگ در جهانی بدون بمب اتم ،فضاپیما ،تلويزيون ،ماهواره ،کامپیوتر ،فضاپیما و رسانه
های جمعی بین المللی و  ...بزرگ شده اندو به همین دلیل نمی توانند تجربة نسل جديد را درك کنند .به اين دلیل مارگارت مید
معتقد به وجود يک فاصلة نسلی عمیق بین نسل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی و ساير نقاط جهان است( Panahi,
.)2004
به نظر مید سه نوع جامعه در رابطة بین دو نسل وجود دارد .جامعه ای که در آن نسل جديد کامال دنباله رو نسل قبل است و فرهنگ
نسل های قبل بدون تغییر به نسل بعد منتقل می شود(فرهنگ نیاکان گرا) .حالت دوم در جوامعی است که دچار تغییر و تحول می
شوند و شرايط اجتماعی طوری دگرگون می شوند که ديگر نسل گذشته نمی تواند الگوی مناسبی برای زندگی نسل بعد باشد .انتقال
فرهنگی از نسل قبل به نسل بعد بسیار ناقص صورت می گیرد و فرهنگ قبل نمی تواند پاسخگوی نیازهای نسل بعد باشد .بنابراين
نسل جديد ديگر اعضای هم نسل خود را الگوی زندگی خود قرار می دهند(فرهنگ همسال گرا) .مید معتقد است چنین وضعی تنها
با صنعتی شدن جوامع اتفاق نمی افتد بلکه در شرايطی مانند مهاجرت روستايیان به شهر ،وقوع انقالبات اجتماعی و روی آوری به
دين جديد نیز رخ می دهد .حالت سوم وضعیتی است که در جامعه دگرگونی های بسیار شديدی روی می دهد طوری که نسل قبل
ناچار می شود برای تداوم حیات خود ،ارزش ها و هنجارهای قديمی خود را بر اساس فرهنگ نسل بعد اصالح کند و دست به
اجتماعی شدن مجدد بزند .نسل جديد نیز الگوی مشخصی ندارد و بايد وارد دنیايی مبهم و نامعلوم شود(فرهنگ جوان گرا) .مید ادعا
می کند که فاصلة نسلی بین دو نسل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم از اين نوع است ،چرا که نسل های قبل هیچ يک اين همه تغییر
را تجربه نکرده بود (.)Ibid,
اما ساير انديشمندان با نظر مید موافق نیستند .آنان معتقدند هرگاه در جامعه دگرگونی های سريع و وسیعی اتفاق افتد ،موجب می
شود شرايط رشد و تربیت فرزندان بسیار متفاوت از شرايط نسل قبل شود و در نتیجه بین آنها فاصلة نسلی به وجود آيد و سبب
اختالفات فرهنگی بین دو نسل گردد .بر اساس اين مباحث به طور کلی می توان گفت  :هر چه در يک جامعه تغییرات اجتماعی
سريع تر  ،وسیع تر و عمیق تری روی دهد ،فاصلة دونسل والدين و فرزندان بیشتر می شود .اين تغییرات اجتماعی سريع می تواند از
طريق مهاجرت ،انقالب  ،جنگ و صنعتی شدن رخ دهد که به نظر می رسد مورد اخیر از مهم ترين عوامل دگرگونی در کشورهای
توسعه يافته مانند ايران است.
دورکیم  :موافق نظر دورکیم بعضی انديشمندان معتقدند با صنعتی شدن ،دگرگونی های اجتماعی متعددی روی می دهد که منجر به
تغییر ارزشی و هنجاری و رفتاری در جامعه می شود و نسل جديد به ناچار خود را با شرايط جديد وفق می دهد .اين سبب فاصله
گرفتن آن ها از سبک زندگی و فرهنگ والدين می شود و فاصلة نسلی قابل توجهی رخ می دهد .چنین وضعی درك و فهم والدين
و نوجوانان و جوانان را از هم کم می کند و اختالفات بین آنان را دامن می زند .از طرف ديگر اين شرايط سبب افزايش احساس
تنهايی ،انزوا ،افسردگی ،بزهکاری و انحرافات اجتماعی جوانان و نوجوانان می شود و آنان را دچار انواع مسائل و مشکالت فرهنگی
و اجتماعی می کند ()Leslie.G & Korman. Sh, 1985, 219
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اینگلهارت  :از جمله نظريه پردازان مطرح در زمینة شکاف نسلی اينگلهارت است .اينگلهارت داده های چند فرهنگی جوامع مختلف
را جمع آوری نموده و آنها را با توجه به آ ثار نسل و سن تحلیل نموده است .وی می گويد تغییر ارزشی روندی است که از نسلی به
نسل ديگر رخ می دهد ،نه به طور مداوم از سالی به سال ديگر ( .)Yousfi, 2004: 42اينگلهارت ضمن تقسیم بندی ارزش ها به
دو دسته ارزش های مادی و پسامادی معتقد است که نظرية مادی -پسامادی بر دو فرض اساسی استوار است:
 .1فرضیة کمیابی که در آن اولويت فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادی اش است ،به نحوی که شخص بیشترين ارزش ذهنی
را به آن چیزهايی می دهد که عرضة آنها نسبتا کم است.
 .2فرضیة اجتماعی شدن که در آن ارزش های اصلی شخص تا حد زيادی بازتاب اوضاع حاکم در سال های قبل از بلوغ وی
است (.)Ingelhart, 1994, 61
اين دو فرضیه با هم مجموعة به هم پیوسته ای از پیش بینی های مربوط به دگرگونی ارزش ها را پديد می آورند :در حالی که فرضیة
کمیابی داللت بر اين دارد که رونق و شکوفايی اقتصادی به گسترش ارزش های پسامادی می انجامد ،فرضیة اجتماعی شدن مبین اين
است که ارزش های فردی و ارزش های يک جامعه هیچ کدام يک شبه تغییر نمی کند .برعکس ،دگرگونی اساسی ارزش ها به
تدريج و بیشتر به طرزی نامرئی روی می دهد .اين دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پديد می آيد که يک نسل جوان تر جانشین نسل
مسن تر در جمعیت بزرگسال يک جامعه می شود (.)Ibid, 76
بر همین اساس اينگلهارت در کار خود حضور مجموعه ای از تغییرات در سطح نظام را باعث تغییرات در سطح فردی و به همین
ترتیب پیامدهايی برای نظام می داند .وی تغییرات در سطح سیستم را توسعة اقتصادی و فناوری ،ارضاء نیازهای طبیعی به نسبت وسیع
تری از جمعیت ،افزايش سطح تحصیالت ،تجارب متفاوت گروه های سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی ،نفوذ رسانه
های جمعی و افزايش تحرك جغرافیايی می داند (.)Ibid, 50
اينگلهارت در آزمون فرضیة اجتماعی شدن نسل ها و تفاوت ارزشی میان گروه های سنی دست به يک تحلیل چند متغیری می زند
که متغیر تابع آن نماية ارزش های مادی -پسامادی است .متغیرهای پیش گويی کننده عبارتند از :گروه سنی پرسش شونده ،درآمد
وی ،وضعیت تاهل ،تعداد بچه ها و وضعیت اشتغال وی ( .)Ibid, 99به نظر اينگلهارت يکی از مؤلفه های مهم دگرگونی ارزشی
جاي گزينی نسلی است .اينگلهارت برای چرخة زندگی تاثیر چندانی قائل نیست و تفاوت های پايدار بین گروه های سنی را بازتاب
دگرگونی نسلی می داند و نظرية دگرگونی ارزشی که داللت بر جابجايی اولويت های مادی به سمت اولويت های پسامادی دارد را
به توسعة اقتصادی جوامع ارتباط می دهد تا جايی که برای نهادهای فرهنگی در اين دگرگونی چندان وزنی قائل نیست .جوانان به
مراتب بیشتر از بزرگ تر ها بر خواسته های پسامادی تاکید می ورزند و تحلیل گروه های سنی مبین اين است که اين موضوع به
مراتب بیشتر بازتاب دگرگونی نسل هاست تا انعکاس سالخوردگی .اينگلهارت دگرگونی حاصل شده در جامعه بر مبنای تحوالت
اقتصادی و اجتماعی را در قالب دگرگونی فرهنگی در چارچوب سمت گیری های ارزشی که منجر به تفاوت نسلی می شود تعريف
می کند .در نتیجه دگرگونی های فرهنگی مهم به تفاوت در میان نسل ها می انجامد (.)Ibid, 115
صنعتی شدن و مدرنیزه شدن دو مفهوم کلیدی در تغییرات اجتماعی اند .صنعتی شدن منجر به جامعه صنعتی و مدرنیزاسیون منجر به
جامعة مدرن شد .بعد مهم صنعتی شدن اهمیت تسلط فرهنگی است که در آن ،ارزش ها و هنجارها بر پاية سرمايه داری رشد يافته
شکل می گیرند.
مدرنیزاسیون نیز صرفا شامل متغیرهای بیرونی نمی شود .بلکه شامل انتقال اجزای فرهنگی دينی ،نگرش ها ،عقايد و رفتار نیز می شود.
مدرنیزاسیون موجب پیدايش ارزش های پست مدرن در جوامع پیشرفتة صنعتی مانند عاليق زيباشناختی و خردمندی ،جامعه بیشتر
آموزش ديده و غیر شخصی است ( .)Khaleghifar, 2002, 103اينگلهارت در اين باره می گويد :تحول فرهنگی خیلی وسیعی
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در فرهنگ معاصر غرب رخ داده است .وی همچنین ابراز می دارد که خیزش سطوح توسعة اقتصادی ،سطوح باالتر آموزش و رسانه
های جمعی منجر به تغییر در مهم ترين ارزش ها می شود.
اينگلهارت و آبرامسون در تئوری تغییر ارزش بین نسل ها به افزايش سطح تحصیالت که خود از مؤلفه های مدرنیزاسیون است ،تاکید
می کنند .افزايش تحصیالت رسمی افراد و تجارب شغلی آنها به افراد کمک می کند که استعدادهايشان را برای تصمیم گیری مستقل
افزايش دهند (.)Ingelhart, R. & Baker, R. 2000, 15
در مورد عو امل اثرگذار در اين زمینه در ايران عده ای نوسازی و رشد شهرنشینی را عنوان می کنند ( .)Sheykhi, 2001: 57هر
دوی اين عوامل با شتاب زيادی در ايرانٍ چند دهة اخیر ،به ويژه پس از انقالب روی داده است .بر اثر اين تغییرات ايران با شتاب
زيادی از يک جامعة سنتی به يک جام عة مدرن تغییر يافته و متحول شده است .افزايش تعداد شهرها و نیز رشد و توسعة شهرهای
موجود سبب شده بیشتر جمعیت کشور امروز در شهرها مستقر باشند ،در حالی که در گذشته بیشتر جمعیت کشور در روستاها زندگی
می کردند.
نوسازی و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی آن سبب افزايش سطح تقسیم کار در جامعه شده و تفکیک نسبی نهادهای مختلف
اجتماعی ،مانند نهادهای آموزشی و اقتصادی را ايجاد کرده است .خانواده های شهری غالبا کارکردهای تولیدی خود را از دست
داده و به نهادی مصرف کننده تبديل شده اند .نتیجتا تربیت فرزندان پس از سال های اولیة زندگی تا حد زيادی به نهادهای آموزشی
بیرون از خانواده سپرده می شود .به عالوه با گسترش آموزش عالی ،اکنون جوانان بسیاری دارای تحصیالت عالی شده اند که والدين
شان چنین تحصیالتی ندارند .همة اين ها می توانند منجر به فاصلة نسلی بین فرزندان و والدين شوند ( .)Ingelhart, 1994بنابراين
وقوع انقالب اسالمی و دگرگونی های زيادی که پس از آن رخ داد ،نظیر جنگ و مشکالت و پیامدهای پس از آن ،شرايط اجتماعی
شدن جديدی را برای نسل پس از انقالب فراهم کرده که آنان را از نسل های پیشین متمايز ساخته است.
گیدنز  :گیدنز نسل ها را همچون همدوره ای های اجتماعی که در طول زمان ترسیم شده اند ،در نظر می گیرد .اگر چه يک نسل به
سال های زندگی نسبت داده می شود ،ولی از اين نوع تعريف از نسل ها جوهر جامعه شناختی به دست نمی آيد .زيرا نسل ها صرفا
معطوف به سال يا تجربه زندگی گروهی نیست .از نظر گیدنز تمايزات بین نسلی ( نسل خوشبخت مردم دهه شصت با نسل  )1514به
واسطه ارجاع به زمان تعريف می شود .به نظر گیدنز اختالف بین نسل ها در واقع نوعی به حساب آوردن زمان در جامعه های ماقبل
مدرن است .با اين حال در عصر جديد مفهوم نسل رفته رفته در پس زمینه ای از زمان استاندارد شده معنی پیدا می کند .به عبارت
ديگر ما اينک فقط از نسل دهه پنجاه يا شصت قرن حاضر و غیره سخن می گويیم .توالی زمانی به اين معنا ديگر چندان شباهتی به
فرايندهای انتقال گروهی در اعصار گذشته ندارد .در جوامع سنتی دوره زندگی عالوه بر معنای صريح خود داللت های تکوينی
ديگر ی دارد که به خصوص مفهوم از نو شروع کردن از آنها استنباط می شود .زيرا هر نسل به میزان قابل مالحظه ای شیوه های
زندگی پیشینیان خود را از نو کشف می کند و از نو مورد عمل قرار می دهد .در عصر جديد از نو شروع کردن مفهوم خود را تاحد
زيادی از دست می دهد .زيرا تکرار روش های گذشته تنها در صورتی تحقق می يابد که آن روش ها به طور بازتابی قابل توجه باشند
(.)Giddens, 2000, 207
گیدنز در اينجا عالوه بر توجه به عنصر زمان به فرار بودن جامعه به عنوان ويژگی جوامع متجدد و نیز نوعی مرخص شدن از گذشته
نیز توجه دارد .نکته قابل تامل در انديشه گیدنز در اين ايده که نسل جديد به لحاظ اخالقی نسبت به نسل قبلی دچار مشکل است ،می
باشد .او در پاسخ به اين پرسش که آيا شاهد ظهور يک نسل «من» خواهیم بود که ارزش های مشترك و عاليق عمومی را نابود می
کنند و در آنها فردگرايی مفرط و شديد وجود خواهد داشت عنوان می کند .نسل «من» توصیف گمراه کننده ای از فردگرايی جديد
است که نشانه ای از يک فرايند فساد اخالقی به دست نمی دهد .در واقع بر عکس ،بررسی ها نشان می دهند که نسل های جوان
امروز نسبت به نسل های پیش به مسائل اخالقی بسیار بیشتری حساس هستند .اما آنها اين ارزش ها را به سنت ها ربط نمی دهند يا
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شکل های سنتی اقتدار را به مثابه عامل تعیین کنندة هنجارهای شیوه زندگی نمی پذيرند .برخی از اين گونه ارزش های اخالقی در
مفهوم اينگلهارت به روشنی پسامادی هستند (.)Azad Armaki & Ghafari, 2007: 32
به جای اين که به دوره خودمان به عنو ان يک عصر انحطاط اخالقی بنگريم منطقی است که آن را به عنوان يک عصر انتقال اخالقی
در نظر بگیريم .ما ناچاريم زندگی خود را به شیوه ای فعال تر از آنچه در نسل های پیشین درست بود بسازيم و بايد برای پیامدهای
آنچه انجام می دهیم و عادت های شیوه زندگی که برگزيده ايم ،فعاالنه تر مسئولیت بپذيريم (.)Giddens, 1998: 42
از عبارات گیدنز می توان استنباط کرد که او نسبت به تفاوت ارزش ها در نسل های مختلف خوش بین است و آن را طبیعی می داند.
برخالف جامعه شناسان سلف خود نه تنها الگوهای ارزشی نسل جديد را نشانه فساد نمی داند بلکه آنها را گونه ای ديگر از مالك
ها و معیارهای ارزشی می انگارد که حاکی از به وجود آمدن اخالقیات جديد متناسب با دوران جديد است.
بوردیو  :با مراجعه به جامعه شناسی فرهنگ بورديو و به طور خاص با توجه به نقطه نظر او در مورد ملکه می توان نسل را فهم نمود.
زيرا افرادی که همدوره ای اندو در زمان حال زندگی گرده و ملکه فرهنگ مشترك دارند ،کارکردی که برای آنها با حافظة جمعی
که ترکیب همدوره ای ها را در طول يک دورة خاص تعیین می کند ،تعريف کننده نسل واحد می باشد .در اين تعريف توجه خاصی
به ايده فرهنگ جمعی و مشترك شده است .احساسات ،رجحان ها و خلق و خو و مجموعه ای از اعمال از قبیل ورزش و فعالیت
های تفريحی ،حافظة جمعی و خلق فرهنگی يا سنت نسلی را تعیین می کنند که با مديريت منابع نسلی در طول زمان و فضا مالحظه
می شود .افزون بر مشارکت در فرهنگ جمعی مشترك ،نسل ممکن است همچون همدوره ای ديده شود که دستیابی استراتژيک به
منابع از طريق مراسم به دست می آيد.
اگرچه نسل ها مثل طبقات محوريت استراتژيک را تجربه می کنند .زيرا افراد در نسل هاممکن است به طوری نمونه ای خود را از
طريق ازدواج و خلق خانواده بازتولید کنند ،اما همواره اخالق مبادله از طريق توجه به عدالت برای مبادالت بین نسلی پیدا می شود.
به طور طبیعی از طريق الگوهای ارزشی ،اين معنی از روابط بین نسلی ايده اقتصادی -سیاسی نسل ها را می سازد .همچنان که مطالعه
ايونز ( )1559در مورد تقابل بین پدران و پسران معرفی کنندة اقتصاد اخالقی و مشکل نسل هاست( Azad Armaki & Ghafari,
.)2007: 33
تئوری های مربوط به نقش و انتظار از نقش

بهطور عام از عنوان ”نقش اجتماعی“ يک مجموعه بههم وابسته ”انتظارات ضابطهمند و قالبريزىشده“ مقاوم و پايدار فهمیده مىشود
که به دارنده ”موقعیتهاى خاص اجتماعی“ ارزانى مىدارد ،به ديگر سخن دارنده انتظارات يادشده را بهسوى موقعیت اجتماعى
خاص سوق مىدهد؛ مثالً انتظار مىرود که يک پزشک برحسب آخرين و جديدترين سطح تحقیق پزشکی ،همه توان خود را براى
معالجه بیماران عرضه کند يا از يک معلم انتظار مىرود که به شاگردان خود برحسب شیوههاى موفقیتآمیز بحث و گفتگو ،درس
بدهد .انسان از يک خانم خانهدار انتظار دارد در شرايط و وضعیات خاص ،شیوههاى رفتارى خاصى را بهکار برد؛ که اين شرايط و
وضعیات ممکن است در مواردى براى مرد و زن يکى باشد ،اما در وضعیات ديگر انتظارات رفتارى از آن دو متفاوت خواهد بود.
همچنین افراد مختلف از لحاظ سنى بهوسیله ساختارهاى انتظاراتى متفاوت مشخص مىشوند .به اين ترتیب تقريباً براى يک نوجوان
تاحدى آزادى عمل در مدارا و تحمل ،پذيرفته مىشود که پس از برعهده گرفتن نقش ،نظارت افراد بالغ و بزرگتر ديگر پذيرفته
نمىشود.
انسان انتظاراتى را که در داخل يک سیستم برهمکنشى وجود دارد و از آن انتظارات رفتارهاى واقعى افراد را پیگیرى مىکند ،بررسى
مىنمايد .يک چنین اشاراتى فايده غیرقابل انکارى دارد که مىتوان آن را بر رفتار واقعى افراد منتسب کرد .بدون اينکه کوشش شود
ساز و کارهاى پیچیده روانى انگیزهها ،معیارها و ويژگىهاى شخصیتى و رفتار را دريابند .به اين ترتیب رفتار ديگر بهوسیله نیروهاى
محرك فردى (تقريباً مثل انگیزهها ،سائقها ،منافع ،نیازها ،هدفها و غیره) توضیح داده نمىشوند بلکه ”تنها و تنها بهوسیله ساختارهاى
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انتظاراتی“ که فرد يا افراد در موقعیتهاى اجتماعى در برابر خود مىيابند .اشخاص فقط آنگاه” ،بهعنوان“ و بهمنزله فىالمثل عضو
کارخانه و کارگاه ،آموزگار ،مدير مؤسسه ،رئیس و مافوق ،مادر ،فروشنده ،رهبر گروه و دسته و  ...دست بهعمل مىزنند .فرد از
لحاظ منافع اولیه بهمنزله يک انسان مطرح نیست بلکه بهمنزله ”حامل و ناقل نقش“ و يا بهطورى که رالف دارندورف (در سال )159۱
مشخص کرده است بهمنزله انسان اجتماعىشده مطرح مىشود.
مهم نیست که آيا به اين ترتیب ”نظريه“ نقشها تصوير انسانى درست يا نادرستى را القاء مىکند و يا دارنده خصال و صفات مضحک
و بىتناسب و يکطرفه است مثل ”انسان روانشناختی“در روانشناسى نظرى يا انسان اقتصادی در اقتصاد نظری ،بلکه آنچه تعیینکننده
است اين است که فقط ارزش توضیح چنین مبانى در نظر گرفته شود .اين برداشت و انديشه نه فقط بايد توضیح دهد که چرا انسان
(در فالن موقعیتها) ”برحسب نقشهاى خود“ رفتار مىکند؛ بلکه عالوه بر اين بايد به ما در اين مورد اطالعاتى بدهد که چرا افراد
گاهى از اين نقش خود منحرف مىشوند و در چه شرايطى آنها به نقشهاى خود وفادار هستند ،کى ”نقشها را رها مىکنند و کنار
مىگذارند“ .بهعالوه تحلیل نقشها مىبايد توضیح دهند چرا افراد ”نقشهاى اجتماعى را تفسیر مىکنند و مورد ارزيابى قرار
مىدهند؟“ و عالوه بر آن تحقیقات جامعهشناختى بايد اين پرسش را مورد تعقیب و بررسى قرار دهند و به آن جواب دهند که چگونه
نقشهاى اجتماعى در روابط مبادلهاى اجتماعى بهطور کلى ”به منصه ظهور و وقوع مىپیوندند“ ،چه کسى آن را تعريف مىکند و به
آن ساخت مىدهد ،چه کسى قدرت تعريفکنندگى و ساختدهى درباره نقشهاى اجتماعى را برعهده دارد و چه اتفاقى مىافتد
اگر چنین انتظارات ناشى از نقشها تاحدى بهطور مستقل انجام شود؟ (مثالً نقش زنان يا نقش کشیش) ،که فىالمثل زندگى خاصى
را آغاز کنند و ادامه دهند و در طول زمان آن را انتقال دهند و به اين ترتیب حتىاالمکان آنها را به ”سیستمهاى خاص و نمونهای“
تغییر دهند.
مکتب کارکردگرائى در فهم و شناخت نقشها به ”مردمشناسى فرهنگی“ آمريکائى استناد و اتکاء مىکند .در اينجا مخصوصاً لینتون
( 1516و  )1549نقشها را بهمنزله ”حقوق و تکالیف“ مىفهمد که به موقعیتهاى اجتماعى خاص پیچ مىخورند .از آنجا که خیلى
از نقشها را مىتوان بهطور دوطرفه و متقابل فهمید (مثالً معلم و شاگرد ،مادر و فرزند ،مافوق و مادون) ،لذا مىشود اين نوع داورىها
را بیان کرد که حقوق شخص  Aوظیفه شخص  Bاست يا بهطور عامتر در يک سیستم برهمکنشی ،حقوق و تکالیف بهطور دوطرفه
و ترازمانند ،بین آنها توازن برقرار مىکنند.
براى پارسونز ”نقشها“ يک مفهوم ارتباطى و بههم پیوستگى است؛ او با مفهوم نقشها ،سیستم اجتماعى و فردى را به يکديگر پیوند
مىدهد و به اين ترتیب نقش عبارت است از عضو ارتباطى يا پیونددهنده بین سیستم و رفتار .نقش يک مفهوم پوششی است بهطورى
که در آن به شیوهاى که توصیف شد از فرآيندهاى انگیزشى (روانشناختی) رها مىشود ،زيرا رفتار به آنچنان عناصر مرکبهاى تحلیل
و تحويل مىشود که مآالً به نقشها ختم مىشوند.
نقشها نیز در حقیقت کارکرد انتخابکننده فقط آن شیوههاى رفتارى از لحاظ اجتماعى مجاز شناخته مىشوند که با نمونههاى
انتظاراتى معینى تطبیق کنند .نقشها نیز مىتوانند رفتار را ”تولید“ کنند :انتظارات ،اثر انگیزشى بر شیوه رفتارى خاص دارند و خیلى
از انسانها در جريان زندگى خود ”صفاتی“ را تکامل مىدهند يا مشخصات شخصیتهائى را مىسازند که با ساختارهاى انتظاراتى
اين نقشها مطابقت داشته باشند.
به اين ترتیب ممکن است يک حالت دوگانه پیش آيد :يا به نقش مطرح شده نوعى بار اضافى تحمیل مىشود ،يعنى ”سنگین“ مىشود
بهصورت سرکوب و فشار ،بهطورى که فرد وظیفه ناشى از نقش را به گفته دارندورف بهصورت ”خشم و غیظ احساس مىکند .از
طرف ديگر نقش انگیزه و اثر مثبت دارد ،بهويژه از طريق حقوق و مزايائى که در آن نهفته است .اشخاص کم و بیش کوشا هستند و
تالش مىکنند داراى نقش خاص شوند (فىالمثل بهصورت شهردار انتخاب گردند ،استاد دانشگاه بشوند ،وکیل دادگسترى گردند)
به اين ترتیب ممکن است تعهد و پذيرش نقش پدر براى يک نفر سبب خشم و ناراحتى شود ،ولى براى ديگرى يک پیشامد

تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی فرزندان و والدین در انتظار از نقش یکدیگر در خانواده شهری ایران 23 /

مسرتبخش و شادکننده باشد .اغلب نقشها هر دو جنبه مثبت و منفى را با خود دارند ،اما برخى از نقشها از قبل و پیشاپیش اثر منفى
دارند؛ فىالمثل نقش زندانىبودن ،نقش برده ،نقش عاشقى که مورد بىاعتنائى معشوق قرار گرفته است.
ساختارهاى اجتماعى اجازه مىدهند که در سطوح سیستمى بدون وجود مشکالتی ،بهمنزله سیستمهاى پیچیده ،نقشهاى مربوط بههم
را بر يکديگر تفسیر کنند ،با وجود اين بهوسیله اين نوع ”بینش جهانی“ هیچ چیزى در اين باره گفته نمىشود که چرا همه اين نقشها
کار مىکنند و چگونه بر اثر آنها يا از آنها ”جامعه“ يا ”عمل کردن“ را بايد توضیح داد .اگر توضیح اين مسئله در پیش باشد که چرا
انسانها (بهطور وسیع) برحسب نقشهاى خود رفتار مىکنند و چرا در مرحله آخر از آنها تاحدى بافتها و ساختهاى محکم
انتظامدهنده بهوجود مىآيد؟ در اينصورت الزم مىنمايد که رجوع به مکانیسمهاى ”پاداشها و مجازاتها“  -که در بطن خود بر
انديشههاى نظريه سودمندى مبتنى هستند  -غیرقابل چشمپوشى باشد.
مفهوم نقش در میان جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی در تحلیل سازمانهايی چون بیمارستان  ،مؤسسات بازرگانی ،زندانها و
مدارس و … بکار رفته است .علمای اجتماعی بیشتردرتحلیل عمل انسانی وتاثیرپذيری نوع رفتار اجتماعی يک فرد از الگوهای
اجتماعی وفرهنگی تاکیددارند و يا بعنوان نحوهُ پاسخ به انتظارات ديگران تعريف می کنند .اما تقريبا ،همه جامعه شناسان از خود
سوال می کنند که انگاره ها و الگوهای سازمان اجتماعی چگونه پديد می آيند تداوم می يابند و باالخره تغییر پیدا می کنند؟ در پاسخ
به اين سوال کنشگرايان و کارکردگرايان معتقدند که جامعه انسانی در قالب موقعیتها و نقشها سازمان می يابد .به عبارت ديگر جامعه
از انگیزه ها و نیازهای افراد برای حفظ سازمان خود استفاده می کند .در واقع جامعه انگیزش های فردی را هدايت می کند و چگونگی
عمل مناسب فرد در موقعیتهای مختلف را مشخص می سازد و کنشهای اجتماعی افراد را در قالب نقشها به شکلهای پايدارتری در
می آورد .اشکال پايدارتر اين کنشها همان است که اصطالحا" انتظارات نقش نامیده می شود مثال" معلمی نقشی است در پیکره نظام
اجتماعی که با يک سری انتظارات همراه است و بايد جامعه پاسخگوی آن باشد و کسی که در اين نقش قرار می گیرد يکسری
تکالیفی از او انتظار میرود که بايد انجام دهد .به اين ترتیب جامعه شناسان برای ايجاد هماهنگی میان انگیزشهای فردی و اعمال آنان
مفهوم نقش را بکار می برند .مفهوم نقش نشان می دهد که چطور فعالیت افراد تحت تاثیر جامعه قرار می گیرد و از الگوهای قاعده
مند پیروی می کند لذا فرد دارای هويت بوده و اعمال او قابل پیش بینی است .بدين معنا که در مقابل رفتار فرد در يک نقش معین
برای افراد ديگر نیز رفتاری متقابل پیش بینی می شود مثال" وقتی سربازی به يک افسر احترام می گذارد ادای احترام متقابل از جانب
افسر رفتار منتظره نقش سرباز است.
نقشها نیروهای پويای انگیزش رفتار اجتماعی محسوب می شوند و سهم مؤثری در نحوه عملکرد و در نتیجه  ،شکل گیری شخصیت
ف رد بر عهده دارند .از طرف ديگر چون جامعه جديد از گروهها  ،کارگزاران و منافع بسیار متفاوت و گاه متعارض تشکیل يافته و در
حال تغییر دائمی است مستلزم تنظیم آگاهانه روابط نقشها در ساختهای اجتماعی است و اهمیت ويژه ای در سازمان جامعه يافته است.
تعامل  ،فراگراد سازگاری متقابل عمل حداقل دو شخص است .افراد متعلق به يک فرهنگ احتماال" دنیای پیرامون خود و بسیاری از
موقعیتهای اجتماعی را به طريق مشابه تعريف می نمايند .زيرا انتظارات مشابه از جريان جامعه پذيری برای آنان بوجود می آيد.
نقشها به منزلهُ ماحصل فراگردی از تعامل که جنبهُ اهتمامی و خالق دارد توصیف می شوند .روانشناس اجتماعی جرج هربرت مید به
اين نکته توجه دارد که چطور کودکان چیزهايی راجع به جامعه می آموزند و هستی های اجتماعی خود را از طريق نقش ستانی
( )role–takingيعنی بر عهده گرفتن خیالی نقشهای ديگران از قبیل پدر  ،مادر ،آموزگار ،پزشک،پلیس و …پرورش میدهند .
بزرگساالن نیز از همین کار برای يافتن نقشهای خودشان استفاده میکنند .هرنقشی متضمن تعامل با نقشهای ديگران در اين فراگرد
تعاملی اشخاص درنقشهايی که برعهده دارند همواره سرگرم آزمودن تصوراتشان از نقشهای ديگر ند و اينگونه تصورات را پاسخهای
عهده داران نقشهای ديگرتقويت يا متزلزل می کند بدين ترتیب سیال و نامعین بودن نقشها به تعامل نسبت داده می شود
(.)Abercombie, 1991
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به نظر مید تفاوت نقش بازی کردن و ايفای نقش در اين است که در ايفاء نقش کودك بايد نگرش همه افراد ديگر را که درگیر
بازی هستند بداند نگرش ديگر ايفاگران را هر فرد ايفاکننده بصورت نوعی واحد سازمان يافته تصور می کند و اين سازمانی است که
واکنش فرد را کنترل می کند (.)Coser, 1991: 45
نقش در رویکردکارکردگرایانه

در برداشت کارکردگرايانه نقش اجتماعی متشکل از هنجارهايی است که کنش افرادی که موقعیتی يا کارکردی خاص در گروه يا
در يک جمع دارند از آن تبعیت می نمايد  ،تعريف می شود (.)Rosher, 1991: 45
اين تلقی نقش ستانی را بعنوان صورت بارز تعامل در نظر نمی گیرد بلکه آنرا بعنوان انتظارات تجويزی و ساکن رفتار که با مواضع
خاصی پیوستگی دارد بر حسب کارکردش مورد توجه قرار می دهد .اين تجويزات از فرهنگ جامعه نشات می گیرد و در هنجارهای
اجتماعی که رهنمايی رفتار را در نقشها بر عهده دارد تجسم می يابد .افراد در جريان تعامل با انتظارات نقش ها آشنا می شوند  ،اما
اين نقشها نه در جريان تعامل بلکه بوسیله ت جويزات فرهنگی ايجاد و يا تعديل می گردد .لذا نقشها تعريف و تعیّن فرهنگی دارند نه
تعريف اجتماعی و مردمی.
به نظر پارسنز برای تحقق هر نقش وجود سه عنصر الزم است :اول بايد میان کنشگران انتظارات متقابلی وجود داشته باشد .اگر کنشگر
مرجع را خود و کنشگران مقابلش را ديگری بنامیم  ،خود انتظار دارد در وضعیتی که آنها در آن هستند کنشگران ديگری فالن رفتار
را در پیش گیرند  .در همان حال خود می داند که ديگری نیز در وضعیت خیالی انتظاراتی از او دارد .اين انتظارات متقابل به علت
هنجارها و ارزشها است که دومین عنصرنقش در جريان تعامل است .سومین عنصر ،ضمانت اجراها هستند .هم خود و هم ديگری
می تواند طرف مقابلش را بر حسب آنکه مطابق با انتظارات رفتار کرده باشد يا نه پاداش يا کیفر دهد (.)Ibid, 96
برحسب شدت انتظارات ودرجات متغیر الزامات هرنقش دارای سه وجه رفتاری است :


وجه ايجابی  :بدون آن ايفای نقش ناممکن است مثال" نقش دانش آموزی ايجاب می کندکه دانش آموز درمدرسه برای
ادامه تحصیل ثبت نام کند درجلسات درس وامتحان شرکت کند وفعالیتهای درس رابطور فردی ياگروهی انجام دهد .و
يا يک پزشک درحدتوانايی خود ملزم به معالجه و مداوای بیمار است.



وجه اختیار  :جامعه ياگروه درباره آن قواعد الزام آوری ندارد مثال" دانش آموز میتواند درفعالیتهای فوق برنامه ای ،ورزشی
ياهنری شرکت کنديابیش ازکتابهای تعیین شده کتاب بخواند و يا پزشک می تواند بیماران را رايگان ويزيت کند ،طبابت



تخصصی را دنبال کند و در رفتار با بیماران صمیمیت نشان دهد.
وجه غیرمجاز  :رفتارهايی است که جامعه در برابرش با اعمال مقررات تأديبی،تنبیهی،کیفری،واکنش نشان دهد مثال"
درمورد دانش آموز،درصورت تجاوز ساعات غیبت ازحد مجاز او را از امتحان محروم می کند و يا پزشک از خاتمه دادن
به زندگی بیماری که شفا ناپذير است منع شده است .بنابراين همیشه خود با کنشگران ديگر در نقش و با نقش است که
تعامل برقرار می کند و الزمه تعامل وجود کنشگران ايفاگر نقش است.

رويکرد کارکردگرا ،يک نقش را به عنوان مجموعه انتظاراتی که جامعه از يک فرد دارد ،می بیند .رفتارهای معینی ،مناسب و بقیه،
ن امناسب تلقی می شوند .مثالً برای يک پزشک مناسب است که با احتیاط پانسمان کند ،يک سری سؤاالت شخصی دربارة سالمتی
فرد بپرسد ،شخص را لمس کند طوری که به طور طبیعی ممنوع است ،نسخه بنويسد و توجه زيادی به رضايت مراجعانش نشان دهد
 .برقکار ها يا فروشندگان نیز ممکن است به رضايت مراجعان خود توجه زيادی نشان دهند اما اگر شروع کنند به لمس مراجعان
خود(مثل پزشکان) به دردسر می افتند ،زيرا آنان خارج از هنجارهای مرتبط با نقش های خود گام برداشته اند.
در اين رويکردنقش يکی از مهم ترين راه هايی است که در آن فعالیت فرد به لحاظ اجتماعی تنظیم می شود :نقش ها الگوهای منظم
(قاعده مند) رفتار و از اين رو اندازه ای از پیش بینی کنندگی را ايجاد می کنند که نه تنها به افراد اجازه می دهد به طور مؤثری
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کارکرد داشته باشند ،زيرا آنها می دانند از ديگران چه انتظاری دارند ،بلکه به جامعه شناسان اين امکان را می دهد که تعمیم هايی
دربارة جامعه انجام دهند .در مجموع يک گروه از نقش های به هم پیوسته ،يک نهاد اجتماعی را ايجاد می کنند :مثالً نهاد قانون را
می توان در ترکیبی از نقش ها ديد شامل :افسر پلیس ،قاضی ،مجرم و قربانی.
نقش ها در رويکرد ساختی -کارکردی نسبتاً م نعطف و کمابیش مورد وفاق جهانی هستند .گرچه دانسته اند که نقش های متفاوت
کنش متقابل دارند(معلم و شاگرد) ،و اينکه نقش ها معموالً در ارتباط با ساير نقش ها تعريف می شوند(پزشک و بیمار يا مادر و
فرزند) ،رويکرد کارکردگرا در پرداختن به تغییر پذيری و انعطاف نقش ها مشکالت زيادی دارد و اين رويکرد ،پرداختن به تفاوت
های وسیع در شیوه ای که افراد نقش های مختلف را تصور می کنند را نیز مشکل می يابد .اين رويکرد به خاطر درك ايستای خود
از نقش مورد انتقاد واقع شده است.
پارسونز اجزای اصلی سازنده نظريه کنش خود را تحت عنوان چهار نظام کنش دسته بندی می کند که عبارتند از :نظام اجتماعی،
نظام فرهنگی ،نظام شخصیتی و ارگانیسم رفتاری .او در تعريف نظام اجتماعی خود از مفاهیم اساسی نظرية خود بهره می گیرد که
عبارتند از :کنشگران ،کنش متقابل ،محیط ،ارضای حد مطلوب و فرهنگ« .پارسونز با وجود پای بندی اش به در نظر گرفتن نظام
اجتماعی به عنوان يک نظام کنش متقابل اين کنش را به عنوان واحد بنیاديش در بررسی نظام اجتماعی تلقی نکرد .به جای آن ،آمیزة
نقش-منزلت را به عنوان واحد بنیادی در بررسی نظام اجتماعی به کار برد .جالب اين است که اين آمیزه نه جنبه ای از کنشگران و نه
جنبه ای از کنش متقابل است ،بلکه يک عنصر سازندة ساختاری در نظام اجتماعی به شمار می آيد .منزلت به يک  ،جايگاه ساختاری
در داخل نظام اجتماعی اطالق می شود و نقش همان کاری است که کنشگر در يک چنین موقعیتی انجام می دهد ،موقعیتی که با
توجه به اهمیت کارکردی آن برای نظام گسترده تر ،در نظر گرفته می شود .کنشگر بر حسب انديشه ها و اعمال در نظر گرفته نمی
شود ،بلکه دست کم (بر حسب موقعیتی که در نظام اجتماعی دارد) به عنوان يک رشته منزلت ها و نقش ها تشخیص داده می شود»
(.)Ritzer, 1998: 135
در ادامه پارسونز در توضیح پیرامون نظام شخصیتی ،شخصیت را نظام سازمان يافته ای از جهت گیری و انگیزش کنشِ کنشگر فردی
می انگارد .عنصر سازندة بنیادی شخصیت ،تمايل نیازی است .پارسونزو شیلز تمايالت نیازی را «مهم ترين واحدهای انگیزش کنش»
به شمار می آوردند ( .)Ibid, 139آنان تمايالت نیازی را به عنوان «گرايش هايی که فطری نیستند و طی فراگرد کنش به دست می
آيند»  ،تعريف کرده اند .تمايالت نیازی کشش هايی اند که به وسیله زمینه اجتماعی شکل می گیرند .تمايالت نیازی کنشگران را
وامی دارند تا چیزهايی را که در محیط عرضه می شوند ،پذيرفته يا رد کنند و يا در صورتی که چیزهای موجود تمايالت نیازی را
ارضا نکنند ،به دنبال چیزهای تازه ای بروند .پارسونز میان سه گونه تمايالت نیازی بنیادی تمايز قائل می شود .نخستین گونه ،کنشگران
را وامی دارند تا در روابط اجتماعی شان به دنبال عشق ،تايید و نظاير آن بروند .دومین گونه ،ارزش های ملکه ذهن شده ای را در بر
می گیرد که کنشگران را به رعايت معیارهای گوناگون فرهنگی وامی دارند .سرانجام اين که ،چشمداشت های نقشی را به دادن و
ستاندن پاسخ های متناسب سوق می دهند (.)Ibid, 140
پارسنز همچنین معتقد است پیشگامان جامعه شناسی اهمیت و نقش ارزش های اجتماعی را در رابطه با کل نظام اجتماعی در نظر
نگرفته اند .بر حسب نظر پارسنز نظرية کنش اجتماعی هنگامی جامعیت دارد که اهمیت عناصر غیر هنجاری (شرطی) و هنجاری را
هم در برگیرد .پارسنز می نويسد کن ش اجتماعی در قالب هنجارها و ارزش های اجتماعی سازمان می يابد و هنجارهای اجتماعی
کنش فرد را در جهت همنوايی نهايی نظام ارزش های اجتماعی سوق می دهد .در نظرية پارسنز فرد در تحلیل نهايی همیشه طريقی
را پیش می گیرد که خواست نظام اجتماعی در آن منظور شده است .يعنی انگیزه های فردی به طور آرمانی با ارزشهای اجتماعی
موجود نظام اجتماعی انطباق می يابد و به همین دلیل نظام اجتماعی می تواند دوام يابد ...به طور خالصه فرد به طور ارادی و داوطلبانه
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کنش خود را در يک قالب اجتماعی انجام می دهد .پارسنز کنش اجتماعی را ناشی از موقعیت و نقش اجتماعی فرد در جامعه دانسته،
بر اساس آن به تحلیل می پردازد (.)Tavasoli, 1994: 189
از ديد پارسنز افراد با توجه به موقعیت اجتماعی خود و بر اساس ارزش های اجتماعی رفتار می کنند .از اين رو به نظر می رسد طبق
نظريات پارسنز فرزندان به انتظارات والدين که مطابق با هنجارها و ارزش هاست پاسخ می دهند و کنش های خود را سامان می دهند.
نقش در رویکرد نمایشی

شکسپیر گفته بود  :جهان صحنهُ نمايش است و همه مردان و زنان صرفا" بازيگران هستند .آنها از يک در به صحنه می آيند و از در
ديگر صحنه را ترك می کنند .و هر فرد انسانی در مدت عمرش نقشهای متعددی بازی می کند.)Adibi, 1979: 215( .
طرفداران نظريهُ نقشها معتقدند که جهان اجتماعی مرکب از شبکه روابطی از موقعیتهاست که هر فرد در درون آن نقشی را به عهده
دارد.
طبق برداشت نمايشی انسانها در زندگی واقعی اجتماعی شان همان نقشهايی را بازی می کنند که بازيگران تئاتر در صحنه نمايش
انجام می دهند و سعی می کنند از طريق اداها و نمايشهای متناسب نظر موافق ديگران را به خود جلب کنند و با رعايت اصول صحنه
آرايی به هدفهای فردی شان دست يابند لذا در اينجا به جای تأکید بر جريان تعامل و الزامات فرهنگی بر صحنهُ نمايش تأکید می
شود.
صحنهُ نمايش شامل سه قسمت است  :جلو صحنه  ،پشت صحنه و خارج از صحنه .جلو صحنه موقعیتی را برای کسانی که نمايش را
می بینند مشخص می کند ،جلو صحنه خود شامل محیط يا صحنه فیزيکی است که معموال" از قبل آماده می شود نه در جلو چشم
تماشاگران  ،تا بازيگران نقش خود را اجرا نمايند .در زندگی اجتماعی نیز همینطور است مثال" يک جراح معموال" به يک اتاق عمل
نیاز دارد و يا يک رانندهُ تاکسی به يک تاکسی  .بعالوه جلو صحنه يک نمای مشخصی دارد شامل تجهیزات نمايش که حضار آنها
را از آن اجراکنندگان می دانند و از آنها انتظار دارند که اين تجهیزات را در صحنه با خود حمل کنند مثال" از يک جراح انتظار می
رود که روپوش پزشکی تنش کند و وسايل جراحی دستش باشد .نمای شخصی شامل قیافه و منش نمايشگر نیز می شود .قیافه آن
چیزهايی است که منزلت اجتماعی نمايشگر را به حضار نشان می دهد مانند پزشکی که روپوش به تن کرده است .منش انتظارات
حضار را از يک نمايشگر در يک موقعیت معین را بیاد می آورد مثال" طرز رفتار پزشک مابآنه (.)Ritzer, 1995: 293
برخالف برداشتهای قبلی دراينجا بیشترصحنه هاازقبل انتخاب شده اند وبوسیله کنشگرايجاد نمی شود و نیز مشکالت ناشی ازعرصه
های تعريف نشده و ابهام وتعارض نقش درتغییرماهیت سازمان اجتماعی مطرح نیست .بلکه انسانهاسعی می کنند تا تصوير آرمانی از
خودشان را در جلو صحنه به نمايش گذارند .به ناگزير احساس می کنند که ضمن اجرای نقشهايشان بايد چیزهايی را پنهان نمايند
چرا که در « جلد ديگری » فرو رفته اند.
برخالف نظرهای قبلی که فرد در مقابل ديگران قرار می گیرد  ،در اينجا فرد به منزله نمايشگر و ديگران به منزله تماشاگران صحنه
تلقی می شود .اگر فرد آگاهانه کوشیده باشد تصوير دلخواهی را از خود در ذهن ديگران نقش کند و مخاطبان او يک چنین تصويری
را از او پیدا کنند آنگاه می توان گفت او به هدف ايفای نقش نمايشی خود دست يافته است (.)Cohen, 1992: 63
به نظر گافمن صحنه اجرای نقش ها متشکل از دو دسته افرادند  - 1 :گروه بازيگران  - 2گروه حضار
به نظر او هیچ حوزه فعالیتی نمی تواند در يک زمان هم جلو صحنه و هم پشت صحنه و هم خارج از صحنه باشد .اما هر حوزه ای می
تواند در زمانهای مختلف قلمرو صحنه های مختلف باشد  :مثال" اتاق کار يک رئیس اداره در زمان مراجعه ارباب رجوع جلو صحنه
است .وقتی ارباب رجوع اتاق را ترك می کند پشت صحنه و زمانی که رئیس اداره در حال تماشای بازی فوتبال دو تیم است خارج
از صحنه است.
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نقش در رویکرد پدیدارشناسانه

پديدار شناسی در صدد ابداع روشی است که بتواند بصورت عینی معانی ذهنی کنش کنشگران را در زندگی روزمره مطالعه کند.
پديدار شناسان تأکید می نمايند که تکامل آگاهی و شعوردر میان ذهنیت ( ارتباط دو جانبه ذهن خود وديگری) ريشه دارد .جامعه
شناسی پديداری در صدد تلفیق سطوح فردی و اجتماعی واقعیت است و می خواهد نشان دهد که چگونه جامعه يک محصول انسانی
و انسان چگونه يک محصول اجتماعی است.
به نظر برگر و الکمن نقشها نمونه سازيهايی از آن چیزهايی هستند که در موقعیتهای اجتماعی معین از کنشگران انتظار می رود و
محصول خالقیت افرادی است که در زندگی روزمره بنا می شود .در اينجا بر خالف گرايشی که در کار بسیاری از جامعه شناسان
ديگر ديده می شو د نقشها با سمتهای عینی يکسان در نظر گرفته نمی شود بلکه واسطه های میان جهان پهن دامنه ( جهان اجتماعی )
و تنگ دامنه ( فرد ) هستند .نقش در تحلیل بر گروالکمن تنها بعنوان میانجی فرهنگی و آگاهی عمل می کند .اهمیت ويژه ای که
تحلیل نقش در پديدار شناسی دارد به اين خ اطر است که پیوندهای میان جهان معنايی سطح کالن که در جامعه عینیت يافته است و
شیوه های ذهنی واقعیت پیدا کردن اين جهان برای افراد جامعه را آشکار می سازد (.)Ritzer, 1995: 362
در واقع نمی توان از نقشها سخن گفت مگر در چارچوبی که در درون آن روابط و تعامل میان افراد تثبیت شده و از يک سازمان
حداقلی برخوردار باشد .نقش در تحلیل جامعه شناسانه سازمان جامعه از مفاهیم کلیدی است که نه تنها انتظارات و جريان عمل را تا
حدی قابل پیش بینی می نمايد بلکه زمینه اجتماعی و فرهنگی عمل گروهها و جوامع را در شکل اجتماعی نشان می دهد .حامیان
نظريه نقشها معتقدند که جهان اجتماعی مرکب از شبکه روابطی از موقعیتهاست که هر فرد در درون آن نقشی را بر عهده دارد.
در اين اعتقاد فرض شده است که رفتار اشغال کنندگان موقعیتها منحصرا" ازساخت آن موقعیت ها ناشی نمیشود بلکه از انواع انتظارات
مربوط به هريک از اين موقعیتها بر می خیزد  :انتظارات مستند يعنی انتظاراتی که از متن نوشته برمیخیزد  ،انتظاراتی که از ديگر
بازيگران می رود و انتظاراتی که تماشاگران در نظر دارند (.)Adibi, 1979: 216
بازيگر تئاتر در ايفای نقش می داند که در جلد ديگری فرو رفته است و شخصیتی شده است که سعی می کند اعمال و رفتار اين
شخص تخیلی را روی صحنه بازسازيکند .امانقش اجتماعی نه ساخته جامعه شناس است و نه ازمقوله خالقیت تخیلی شخصی .نقش
اجتماعی ساخته فرهنگ است يعنی اشخاص آنرا درجريان جامعه پذيری از طريق تقلید،تلقین وتمرين درجامعه فرا میگیرند
ودرترکیب استعداد فردی و مقتضیات فرهنگی خاص هرجامعه درقالب خاصی به نمايش می گذارند .کوتر باتمايزبین نقش بازی
کردن ( )playing a roleو نقش داشتن ( ) taking a roleمعنای فوق را رساتر گوشزد نموده است  .نقش بازی کردن ناظر بر
رفتاری است که نمود خارجی دارد يعنی عملی که از انسان سر میزندمانند تدريس معلم در يک کالس يا مراقبت مادر از فرزندش.
اما نقش داشتن بر جنبه نمادی  ،باطنی و ذهنی فعالیت تأکید دارد مانند عمل درونی که بوسیله آن وجهه نظر ديگری را در خود زنده
می کنیم و نقطه نظر او را می پذيريم .بعالوه نقش داشتن يک اصطالح جامعه شناسانه است و متوجه فردی است که عضو گروهی
است و در بود و پويايی واقعی آن سهیم است .اما نقش بازی کردن امری روان شناسانه است و به فعالیت ذهنی و شناختن نمادی
مشخص بعنوان يک فرد مربوط می شود که همواره عنصر وانمود کردن و تظاهر به غیر واقعی است در حالیکه نقش داشتن مشتمل
بر عمل جدی واقع است .مانند سربازی که معتقد به صلح است ولی دشمن را به گلوله میبندد (.)Tavasoli, 1990: 305
در نظر جامعه شناسان کارکرد گرا افراد بعنوان بازيگران اجتماعی شناخته می شود با اين فرض که مقتضیات نقشی در هر موقعیت به
روشنی تعريف شده است و توافق زيادی بین همه افراد در اين مورد وجود دارد .مثال" برای اشغال موقعیت پرستاری يک بیمارستان
فرض بر اين است که بخش اداری بیمارستان مقامات پرستاری  ،پزشکها و بیماران مقتضیات نقشی او را درك می کنند و با آن توافق
دارند .اما اين فرض قابل تامل است و ممک ن است بین هنجارهای رسمی و غیر رسمی که با گروه بنديهای درون سازمانی مشخص
می شود تفاوتهای زيادی باشد (.)Cozer, 1999: 272
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اگر در ايفای نقش میزان همنوايی و رعايت هنجارهای پذيرفته شده اساسی باشد  ،ضمانت اجراها ( پاداشها و مجازاتها ) تفسیر پذيرند
و نقشها را از حالت ايستائی خارج می سازند.
عدم قطعیت رفتار مورد انتظار مرتبط با مواضع وموقعیتهای اجتماعی و عدم تعريف صريح و دقیق هنجارها در ايفای نقش که تحت
عنوان  ،تعارض و ابهام نقش مطرح می شود ،پايه های نظريه نقش را در تحلیل ايستای سازمان جامعه سست می کند زيرا نزد جامعه
شناسان کارکردگرا نظام نقشها غالبا" بعنوان تحمیل کننده اجبارهای دستوری موکدی بر افراد که اختیار عمل محدودی برايشان باقی
می گذارند  ،تعريف شده است (.)Boudon, 1985: 75
در جامعه شناسی دامنه تغییر پذيری انتظارات نقشها  ،دوپهلويی هنجارهايی که نقشها را تعريف می کنند ( مثال" از يک محقق انتظار
می رود نتايج تحقیقاتش را بالفاصله در اختیار محققان ديگر قرار دهد  ،لیکن هنجار ديگری او را از تعجیل باز می دارد و نیز پرهیز
نمودن محقق از دنباله روی مدهای روشنفکری و در عین حال پذيرفتن افکار نوين ) خصلت ترکیب پذيری نقشها ( مثال" انتظار می
رود که يک استاد دانشگاه موظف است هم مدرس باشد و هم محقق) و تداخل میان نقشهای متعددی که فرد در گروههای متعدد
ايفا می کند ( مثال" همسرکارمندبانک،نقش مادری ياهمسری را به زحمت میتواند ايفا کند ) چهار پديده ی اصلی است که در نظام
نقش ها،آزادی عمل و عدم قطعیت عینی نقشها را نشان می دهد (.)Ibid, 77
نظریه سازوکارهای مشخص کننده مجموعه های نقشی

اين نظريه توسط مرتن و در قالب مکتب کارکردگرايی ساختاری در سال  1591ارايه شده است.مطابق با اين نظريه آشفتگی بالقوه
مجموعه نقش که يک اصل پايه ای و ساختاری است توسط سازوکارهای اجتماعی ششگانه که توسط ساختار اجتماعی ايجاد میشود
خنثی میشود ونظم درمجموعه نقش پديد می آيد :
 .1اهمیت نسبی پايگاههای مختلف
 .2تفاوت های قدرت بین اعضای مجموعه نقش
 .1پنهان سازی فعالیت های نقش از اعضای مجموعه نقش
 .4مشاهده پذيری خواست های متضاد اعضای مجموعه نقش
 .9حمايت متقابل اجتماعی بین دارندگان پايگاه
 .6محدود کردن مجموعه نقشی
تئوری نقش

در حقیقت تئوری نقش عنوان می کند که رفتار انسان توسط انتظاراتی که هم فرد و هم ساير افراد از وی دارند ،هدايت می شود.
اين انتظارات ،شامل نقش های مختلفی است که افراد در زندگی روزانه ايفا می کنند يا بازی می کنند ،مثل مثل منشی ،پدر يا دوست.
برای نمونه بیشتر مردم تصوراتی پیش پنداشته از انتظارات نقش يک منشی دراند که شامل :پاسخ دادن به تلفن ها ،مديريت قراردادها،
انجام کارهای دفتری و تايپ يادداشت ها است .اين انتظارات نقش از يک بازيکن حرفه ای فوتبال انتظار نمی رود.
افراد عموماً نقش های زيادی را دارا هستند و آنها را مديريت می کنند .نقش ها از يک سری قواعد يا هنجارهايی تشکیل می شود
که به عنوان طرح ها يا نقشه هايی برای هدايت رفتار عمل می کند .نقش ها تعیین می کنند چه اهدافی بايد دنبال شود ،چه کارهايی
بايد انجام شود و چه اجراهايی در يک سناريو يا يک موقعیت معین مورد نیاز است .تئوری نقش بر آن است که يک قسمت اساسی
رفتار اجتماعی قابل مشاهدة روز به روز ،اشخاصی هستند که نقش های خود را انجام می دهند .درست مثل بازيگرانی که نقش های
خود را روی صحنه يا در زمین انجام می دهند .در حقیقت تئوری نقش ،پیش بینانه است .اين امر اشاره می کند که اگر ما اطالعاتی
دربارة انتظارات نقش برای يک جايگاه معین( مثل خواهر ،آتش نشان ،پرستار) داريم ،يک بخش مهم رفتار اشخاصی که آن جايگاه
را اشغال کرده اند را می توان پیش بینی نمود .به منظور تغییر رفتار ،تغییر نقش ضروری است .اين امر هم شامل نقش های مرتبط با
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رفتار ا ست و هم برعکس .نقش ها عالوه بر تأثیر عمیق بر رفتار ،بر اعتقادات و نگرش ها نیز تأثیر می گذارند .افراد ،اعتقادات و
نگرش های خود را در ارتباط با نقش های خود تغییر خواهند داد.
بسیاری از نظريه پردازان نقش ،تئوری نقش را به عنوان يکی از جالب ترين تئوری هايی می بینند که بین رفتار فردی و ساختار
اجتماعی ،پل زده است .نقش ها که تا حدودی توسط ساختار اجتماعی تحمیل می شوند و تا حدودی توسط کنش های متقابل
اجتماعی تحمیل می شوند ،رفتار فرد را راهبری می کنند .فرد به نوبة خود بر هنجارها ،انتظارات و رفتارهای مرتبط با نقش هاتأثیر می
گذارد .اين درك ،دوطرفه و آموزنده است.
دیدگاه کنش متقابلی

تعريف کنش متقابل گرايان از نقش ،سیال تر و دقیق تر از ديدگاه کارکردگرايان است .در اين مفهوم يک نقش ثابت(فیکس) نمی
شود يا تعیین نمی شود بلکه چیزی است که مداوماً بین افراد مبادله می شود.به نظر مید ،بچه ها نقش ها را در خالل رشد خود کسب
می کنند .آنها سه مرحله را طی می کنند:
 .1مرحلة تقلید
 .2مرحلة بازی
 .1مرحلة بازی دسته جمعی
البته بزرگساالن فراتر از بازی دسته جمعی هستند ،اما به پذيرش نقش ها و سازگاری با آنها از طريق کنش های متقابل بین شخصی
ادامه می دهند .اين امر به آسانی در مواجهه هايی که ابهام قابل مالحظه ای وجود دارد ،فراوان ديده می شود .برای نمونه بیايید فرض
کنیم شخص  xدوستی دارد که او يک وکیل است و ما او را  Yمی نامیم .اگر  Xبه  Yبه عنوان يک دوست نزديک شود اما سپس از
وی مشاورة حقوقی بخواهد ،اين  Yرا وادار می کند که يا نقش ها را کامالً عوض کند يا نقش ها را موقتاً ادغام نمايد .تا وقتی  Yدر
جهت کنش خود تصمیم بگیرد ،ابهام نقش رخ خواهد داد.
تئوری نقش شامل قضايای زير است:
 .1افراد بیشتر زندگی شان را در حال مشارکت به عنوان اعضاء گروه ها و سازمان ها می گذرانند.
 .2درون اين گروه ها ،افراد جايگاه های متمايزی اشغال می کنند.
 .1هر يک از اين جايگاه ها شامل يک نقش است که مجموعه ای از کارکردهای اجرا شده توسط شخص برای گروه است.
 .4گروه ها غالباً انتظارات نقش را به عنوان هنجارها يا حتی قواعد موضوعه تدوين می کنند که شامل پاداش هايی است که
به دست می آيد وقتی که نقش ها موفقیت آمیز اجرا می شوند و مجازات ها وقتی که نقش ها موفقیت آمیز اجرا نمی
شوند.
 .9افراد معموالً نقش های خود را انجام می دهند و آنها را هماهنگ با هنجارهای غالب اجرا می کنند .به عبارت ديگر تئوری
نقش فرض می کند که مردم اساساً محافظه کارانی هستند که سعی می کنند هنجارهايی را که نقش های شان را اشغال می
کنند ،رعايت نمايند.
 .6اعضاء گروه عملکرد هر فرد را چک می کنند تا تعیین شود او چقدر با هنجارها همنوايی دارد ،پیش بینی اين که سايرين
ضمانت های اجرايی را برای اطمینان از ايفای نقش به کار خواهند برد.
الزم به توضیح است که تئوری نقش خود به شاخه هايی تقسیم شده است که از آن میان تئوری نقش شناختی بر روابط میان انتظارات
نقش و رفتار تمرکز می کند (.)Wikibooks, 2010
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جورج هربرت مید

به نظر جورج هربرت مید يکی از نتايج جامعه پذيری ،توانايی پیش بینی انتظارات ديگران از ما و شکل دادن به رفتارمان بر طبق آنها
می باشد .او استدالل کرد که اين توانايی از طريق نقش پذيری به دست می آيد ،يعنی وانمود کردن به پذيرش نقش ديگران و يا
عمال پذيرش نقش آنان به طوری که شخص بتواند دنیا را و خويشتن خود را از چشم آنان ببیند( Ghanadan, Motee and
.)Sotoude, 1997: 106
مید خاطرنشان ساخت که جامعه پذيری هیچ گاه تمام و کامل نیست .او بین دو نوع من يا خود تمايز قايل شد :يکی آنچه که اصطالحا
آن را من فردی می نامید و عبارت بود از (خودِ) خود بخودی و خودخواسته ناشی از قوة محرکه آنی (خودانگیخته) و اجتماعی نشده
و ديگر آنچه که من جمعی نامید و عبارت بود از خودِ اجتماعی شده که از انتظارات ،ارزش ها و هنجارهای اجتماعی آگاه است .او
تاکید کرد که من فاعلی هرگز به طور کامل تحت کنترل من مفعولی قرار ندارد ،بدين ترتیب که اگرچه معموال من مفعولی يا خود
اجتم اعی غلبه دارد ،لیکن همة ما استعداد و توانايی نقض قواعد اجتماعی و تخلف از انتظارات ديگران را دارا می باشیم
(.)Robertson, 1993: 122
کولی (خود آیینه سان)

در زمینة مفهوم انتظارات اجتماعی يا انتظار از نقش عالوه بر نظريات فوق بايد به نظرية خود آيینه ای يا خود آيینه سان از چارلز
هورتون کولی اشاره نمايیم.کولی بر اين باور بود که "خود" و "جامعه" دو پديدة همزادند و بین آنها پیوند ارگانیک و گسل ناپذيری
وجود دارد .خود ابتدا در دوران کودکی شکل می گیرد و سپس در طول زندگی هر زمان که شخص وارد موقعیت اجتماعی جديدی
می گردد ،دوباره ارزيابی می شود.
"خود" کودك آيینه ای است که تصوير و ارزيابی ديگران از او را منعکس می سازد ،يعنی خود منعکس شده در آيینة ديگری يا
ديگران .آيینه همان جامعه است که چونان آيینه ای برای "خود" اين امکان را به وجود می آورد تا واکنش های ديگران را نسبت به
رفتا ر خود مشاهده کند .بنابراين آگاهی يک شخص از خودش ،بازتاب افکار ديگران دربارة او است .از اين رو شخصیت يا "خود"
هر فرد در واقع انعکاس "خودهای اطرافیان" و مانند تصويری است که از خارج در آيینه می افتد ،يعنی شخصیت فرد از واکنش
ديگران ساخته می شود .گوهر انديشة کو لی در نظزية خودآيینه ای آن است که ما همواره برای دريافت نقطه نظر ديگران نسبت به
خودمان به چهرة آنها نگاه می کنیم و در اين رابطه با پیمانة ذهنی خودمان مفاهیمی دربارة اينکه آنها راجع به ما چه می انديشند ،می
سازيم و می آموزيم که خودمان را از دريچة نگاه ديگران بشناسیم .طبق نظرية کولی فرايند توسعة خود شامل سه مرحله به شرح زير
است:
 .1تصور سیمای ظاهری خود :ظاهر ما به چشم ديگران چگونه می نمايد
 .2تفسیر واکنش دیگران :داوری آنها دربارة ظاهر ما چیست؟
 .1رشد مفهوم خود :چه احساسی از "خود" برای ما پديد می آيد ،غرور يا سرشکستگی؟ اگر تصوری که ما از خود در آيینة
اجتماعی می يابیم مطلوب باشد ،مفهوم خود ما تقويت می شود و اگر اين تصور نامطلوب باشد ،مفهوم خود ضعیف می
گردد.
بنابراين از نظر کولی تصور افراد دربارة يکديگر واقعیات اجتماعی را تشکیل می دهد و اين واقعیات فرد را قادر می سازد تا تصور
"خود" را رشد دهد ()Ghanadan, Motee and Sotoude, 1997
جنسیت و انتظار از نقش

در مطالعات جنسیت میان دو مفهوم جنس و جنسیت تمايز گذارده می شود .به عبارتی اصطالح جنس فقط به وِيژگی های بیولوژيک
زنانه يا مردانه اشاره می کند .در حالی که جنسیت به ويژگی هايی اشاره می کند که بیولوژيک نیستند بلکه فرهنگی هستند و ممکن
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است بسته به فرهنگ جوامع مت فاوت باشند .از اين رو اصطالحات و مفاهیمی چون نقش جنسیتی و رشد جنسیت و جامعه پذيری
جنسیتی نیز در اين میانه شکل گرفته اند.
« نقش جنسیتی عبارت از جنبه های غیرجسمانی مرد بودن يا زن بودن شامل انتظارات فرهنگی از زنان يا مردان است» ( Daigle,
)S. M, 2004
جامعه پذي ری جنسیتی يک شکل متمرکزتر جامعه پذيری است و آن اين که بچه های دو جنس چگونه در درون نقش های جنسیتی
مربوط به خود ،اجتماعی می شوند و فکر می کنند مرد بودن يا زن بودن به چه معناست .جامعه پذيری جنسیتی از لحظة تولد فرد با
يک سؤال ساده آغاز می شود« :او پسر است يا دختر؟» ما نقش های جنسیتی مان را به واسطة عوامل جامعه پذيری می آموزيم که
«معلمان» جامعه هستند .عوامل اصلی عبارتند از :خانواده ،گروه هماالن ،مدارس و رسانه ها .با توجه به جامعه پذيری جنسیتی هر يک
از نقش های جنسیتی سنتی به حفظ کلیشه های جنسیتی سنتی کمک می کند .مثالً فرض می شود مردان ماجراجو ،پرخاشگر و
مدعی ،مستقل و متمايل به کار [حرفه ا ی] باشند .در حالی که زنان ،حساس تر ،ماليم ،وابسته ،عاطفی و متمايل به مردم باشند
(.)Crespi, 2012
گروهی برآنند که دختران از نقش های جنسیتی کلیشه ای سنتی تبعیت می کنند که طبق اين کلیشه ها دختران سربه زير و منفعل و
عاطفی و  ...رفتار می کنند .اما گروهی ديگر معتقدند چنین نیست و به موازات تغییر و تحوالت جامعه اين کلیشه ها نیز شکسته شده
و دختران نیز شانس خود را برای موفقیت و رقابت با مردان در دنیای بیرون از خانه امتحان می کنند.
اما همچنا ن نقش های جنسیتی توسط جامعه محدود می شوند .در طول چندين دهة گذشته اين انتظارات در اياالت متحده به طور
چشمگیری هم برای مردان و هم برای زنان تغییر کرده که ناشی از تغییر هنجارهای فرهنگی بوده است ( Williams,L and
.)McBain. H, 2006
رفتار کلیشه ای می تواند به نح وة آموزش و انتقال و تغییر کلیشه ،ربط داشته باشد و اين بخشی از فرايند جامعه پذيری است .فرهنگ
فرد از طريق اطالعاتی که از منابع غیرمستقیم به دست می آيد بر کلیشه ها تاثیر می گذارد .اين منابع عبارتند از  :والدين ،هماالن،
معلمان ،رهبران سیاسی و مذهبی و رسانه های جمعی ()Crespi, 2012
دايتز در مورد عوامل اثرگذار بر اين موضوع می نويسد :تأثیر برنامه های تلويزيون و سرگرمی ها بر انتظارات نقش جنسیتی از زنان و
مردان ،توجه قابل مالحظه ای به بار آورده است .طبق نظر گامسون و ديگران ( )1552تنوع وسیعی از پیام های رسانه ای می تواند
مثل معلمان ارزش ها ،ايدئولوژی ها و باورها عمل کند و  ...می تواند برای تفسیر جهانی که خواه ناخواه طراحان آن از اين قصد
آگاهند ،تصاويری ايجاد کند ... .به اين ترتیب گفته می شود که رشد انتظارات نقش جنسیتی تحت تاثیر پیام های دريافتی از عوامل
گوناگون اجتماعی شده در جامعه قرار می گیرد (.)Dietz. T. L, 1998
يکی از اين عوامل مهم چنان که گفته شد ،والدين هستند .در اين مورد کرسپی می نويسد:
« پیش از اين گفته شده که والدين تاثیری اساسی بر رشد نقش جنسیتی در سال های اولیة زندگی فرد دارند .با توجه به تفاوت جنسیتی،
خانواده در حقیقت بر خالف ساير گروه ها با يک شیوة زندگی خاص مشخص می شود و تفاوت های جنسیتی از طريق فرايندی
ساخته می شود که مطمئناً بیولوژيک است اما ارتباطی و اجتماعی نیز هست.
خانواده ارتباطی جنسیتی است .در خانواده رابطه با پدر و مادر بر تعريف تعلق جنسیتی تاثیرگذار است زيرا اولین تجربة ارتباط با
مردان و زنان در خانواده رخ می دهد .هويت های جنسیتی و انتظارات جنسیتی از نقش های مردان و زنان درون رابطة والدين-
فرزندان جامعه پذير می شود؛ چنین انتظاراتی امروزه در مقايسه با گذشته متفاوت و جديدند» (.)Crespi, 2012
با توجه به نظرات فوق در می يابیم که نقش های جنسیتی و نیز انتظارات از نقش های دو جنس نسبت به گذشته در جوامع گوناگون
تغییر کرده است .اما در مورد اين که اين تغییرات در کدام يک از دو جنس سرعت بیشتری داشته ،تورنتون و يانگ دی مارکو در
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اين مورد اظهار کرده اند « :پژوهشگران گذشتة جامعه شناسی دريافته اند که زنان سريع تر از مردان از نقش های جنسیتی سنتی به
الگوهای غیرسنتی تر و مساوات طلبانه تر گذر کرده اند» ( .)Thornton.A and Young-DeMarco.L, 2001علت اين
تباين در اين واقعیت نهفته است که زنان به طور فزاينده ای با درگیر شدن در اشتغال مزدبگیری ،نقش های سنتی مردانه را اتخاذ کرده
اند .در حالی که مردان به همان میزان نقش های سنتی زنانه شامل خانه داری و بچه داری را اتخاذ نکرده اند (.)Gerson. K, 1993
فرضیه ها



به نظر می رسد بین تجددگرايی و شکاف نسلی رابطه معنی داری وجود دارد.



به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در نگرش به نوگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.



به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در نگرش به فردگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.



به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در میزان پايبندی به اعتقادات دينی تفاوت معنی داری وجود دارد

روش شناسی

روش مورد استفاده در اين پژوهش روش پیمايشی است و بر اساس يافته های به دست آمده از مطالعه کیفی و مبتنی بر فرضیه های
تحقیق پرسشنامه تنضیم شده و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
جامعه آماری اين تحقیق را خانواده های شهر تهران تشکیل می دهد چرا که با توجه به ويژگی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی تهران به عنوان بزرگترين شهر و مرکز سیاسی کشور ،دستخوش تغییرات قابل توجهی در زمینه های متفاوت و بخصوص
خانواده شده و لذا به يکی از حوزه های مورد مطالعه در جامعه شناسی تبديل شده است.
جدول ( : )1اطالعات جمعیتی شهر تهران به تفکیک مناطق

منطقه

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

تهران 1

141426

221496

216011

415461

تهران 2

209۱۱1

1200۱1

112۱10

612511

تهران 1

106046

169451

14۱621

114112

تهران 4

21054۱

411111

425501

۱612۱0

تهران 9

299111

402491

151251

151190

تهران 6

11212

115225

110191

2255۱0

تهران 1

10۱12۱

195120

190029

105149

تهران ۱

129191

152601

1۱9919

11۱11۱

تهران 5

90951

11112

۱0144

19۱916

تهران 10

104120

192۱02

190090

102۱92

تهران 11

5۱996

146001

142۱11

2۱۱۱۱4

تهران 12

1662۱

11۱915

122141

240120

تهران 11

۱59۱2

115121

116106

216021

تهران 14

191645

240211

244122

4۱4111

تهران 19

152610

111421

129111

61۱140

تهران 16

۱552۱

141229

14491۱

2۱1۱01

تهران 11

19۱12

121229

129164

24۱9۱5

تهران 1۱

119191

151149

155621

15116۱

تهران 15

10145

115۱65

1244۱1

244190

تهران 20

104219

110002

110۱95

140۱61

تهران 21

901۱1

۱0661

۱2014

1626۱1
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1۱106

614۱2

69416

12۱59۱

جمع کل

2951111

4054190

4095101

۱194091

در اين تحقیق بهترين شیوه برای نمونه گیری ،نمونه گیری طبقه ای 1متناسب با حجم است .بدين دلیل که شهر تهران شامل مناطق
مختلفی است که خانواده ها در آن ها زندگی می کنند ،بنابراين نمونه آماری تحقیق از خانواده های شهر تهران که تعداد آنها برابر با
 2951111خانواده است ،تشکیل شده است .در اين روش به تناسب توزيع فراوانی هر طبقه ،طبقات تعیین می شود و سپس در مرحله
بعد ،از هر طبقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب می شوند .با توجه به اين که حجم نمونه در اين تحقیق
 2951111بدست آمده و با در نظر گرفتن طبقات موجود به محاسبه تعداد نمونه متناسب با حجم هر طبقه می پردازيم.

384 / 16
= 384 / 103 ≈ 384
1/ 000147

(1/ 96)2 ×0/ 5 ×0/ 5
(0/ 05)2
=n
(1/ 96)2 ×0/ 5 ×0/ 5
1
1+
(0/ 05)2
2597731

=
1

در پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه  ،داده های جمع آوری شده  ،براساس مقیاس های اندازه گیری متغیر در نرم افزار SPSS
کد گذاری شده و سپس بر اساس اهداف و فرضیات تحقیق ،مورد پردازش و تجزيه و تحلیل قرارگرفته اند و نتايج تحقیق در دو
بخش نتايج توصیفی و نتايج تحلیلی استنباطی نمايش داده شده اند .به طوری که نتايج توصیفی با توجه به نوع متغیر در قالب شاخص
های گرايش مرکزی (میانه ،نما و میانگین) ،شاخص های گرايش پراکندگی (واريانس و انحراف معیار) ،نمودارها و جداول فراوانی
در نظر گرفته شده اند و در بخش تحلیل استنباطی جهت آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نوع فرضیه (رابطه ای و تفاوتی) از
آزمون های پارامتری استفاده شده است.
یافته ها

فرضیه  : 1به نظر می رسد بین تجددگرايی و شکاف نسلی رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اين که تجددگرايی و شکاف نسلی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول ( :)2نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن میان تجددگرایی و شکاف نسلی

متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()0/09

تجددگرايی و شکاف نسلی

1۱4

0/661

0/014

با توجه به جدول  2میزان ضريب همبستگی میان متغیر های تجددگرايی و شکاف نسلی برابر با  0/661محاسبه شده است که اين
میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش (يا کاهش) سطح تجددگرايی میزان شکاف نسلی
افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  0/014است و کوچکتر از  0/09محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین سطح تجددگرايی و شکاف نسلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 2به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در نگرش به نوگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به اين که نگرش به نوگرايی متغیری رتبه ای می باشد برای سنجش وجود تفاوت معنادار آن بین والدين و فرزندان از آزمون
تفاوت رتبه های ويلکاکسون استفاده می شود.
جدول ( :)3آزمون تفاوت رتبه های ویلکاکسون برای سنجش تفاوت در نگرش به نوگرایی

متغیر تجددگرايی (میانگین)
رتبه

والدين

فرزندان

1۱/6

62/1
Stratified Sampling

1
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کمینه

0

0

بیشینه

100

100

آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون

1/294

سطح معنی داری

0/01۱

با توجه به جدول  1میزان آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون میان متغیر های تجددگرايی والدين و فرزندان برابر با  1/294محاسبه
شده است .با توجه به سطح معناداری اين آزمون که برابر با  0/01۱است و کوچکتر از  0/09محاسبه شده است بنابراين فرض صفر
رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین والدين و فرزندان در نگرش به نوگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه  : 1به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در نگرش به فردگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به اين که نگرش به فردگرايی متغیری رتبه ای می باشد برای سنجش وجود تفاوت معنادار آن بین والدين و فرزندان از آزمون
تفاوت رتبه های ويلکاکسون استفاده می شود.
جدول ( :)4آزمون تفاوت رتبه های ویلکاکسون برای سنجش تفاوت در نگرش به فردگرایی

متغیر فردگرايی (میانگین)
والدين

فرزندان

رتبه

9۱/1

1۱/4

کمینه

0

0

بیشینه

100

100

آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون

۱/211

سطح معنی داری

0/021

با توجه به جدول  4میزان آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون میان متغیر های فردگرايی والدين و فرزندان برابر با  ۱/211محاسبه
شده است .با توجه به سطح معناداری اين آزمون که برابر با  0/021است و کوچکتر از  0/09محاسبه شده است بنابراين فرض صفر
رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین والدين و فرزندان در نگرش به فردگرايی تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه  : 4به نظر می رسد بین والدين و فرزندان در میزان پايبندی به اعتقادات دينی تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان پايبندی به اعتقادات دينی متغیری رتبه ای می باشد برای سنجش وجود تفاوت معنادار آن بین والدين و
فرزندان از آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون استفاده می شود.
جدول ( :)5آزمون تفاوت رتبه های ویلکاکسون برای سنجش تفاوت میزان پایبندی به اعتقادات دینی

متغیر میزان پايبندی به اعتقادات دينی (میانگین)
والدين

فرزندان

رتبه

65/9

9۱/6

کمینه

0

0

بیشینه

100

100

آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون

-6/145

سطح معنی داری

0/041

با توجه به جدول  9میزان آزمون تفاوت رتبه های ويلکاکسون میان متغیر های میزان پايبندی به اعتقادات دينی والدين و فرزندان برابر
با  -6/145محاسبه شده است .با توجه به سطح معناداری اين آزمون که برابر با  0/041است و کوچکتر از  0/09محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین والدين و فرزندان در میزان پايبندی به اعتقادات دينی تفاوت معنی
داری وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری

تحت تاثیر فرايند جهانی شدن و با ورود عناصری از مدرنیته در کشورهای جهان سوم  ،تغییراتی در ساختار اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی اين کشورها و از جمله ايران رخ داده است .يکی از مظاهر اين تغییرات خانواده بخصوص در جامعه شهری است.
در ايران و بخصوص طی چند دهه اخیر در خانواده شهری و به ويژه شهرهای بزرگ مثل تهران تحت تاثیر ورود مدرنیته نهاد خانواده
از جهات مختلف تغییر کرده است .يکی از اين تغییرات ايجاد شده تغییر در نقش های پدر و مادر است که موجب تفاوت بین نقش
های آنها در خانواده سنتی و خانواده مدرن شده است به گونه ای که والدين با بر عهده گرفتن نقش های متفاوت بنا به ضرورتهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی دچار تعدد و تنوع نقش شده اند و الجرم بخشی از نقشهای سنتی خود را رها کرده و در انجام
بعضی ديگر از نقشها تغییراتی ايجاد کرده اند .از آنجا که يکی از مهمترين متغییرهای تاثیر گذار در تعیین و تعريف نقش ،انتظارات
ديگران از کنش گر است در خانواده شهری ايران نیز فرزندان در تعیین و تعريف نقش والدين موثر هستند .اما به نظر می رسد که
انتظار فرزندان از نقش والدين با انتظاری که والدين از نقش خود دارند متفاوت است و اين تفاوت نگرش منجر به نارضايتی و تضعیف
روابط بین والدين و فرزندان شده است .به اين معنی که فرزندان انتظار دارند والدين نقشهای سنتی (خانه داری) خود را به نحو احسن
انجام دهند در حالیکه والدين برای نقش های جديدی که در عرصه های مختلف خارج از خانه بر عهده گرفته اند ارزش قائلند و
انتظار آنها با انتظار فرزندان متفاوت است.خانواده ايرانی در چندين سال اخیر تحت تأثیر روند مدرنیزاسیون و لوازم وپیامدهای آن از
جمله تغی یر ساخت اقتصادی و رواج شهرنشینی ،مهاجرت خانواده های روستايی به شهر ،دگرگونی های نسبتاً چشمگیری را تجربه
کرده است .خانواده امروزی از لحاظ ساخت و کارکرد و برخی ارزش های فرهنگی ،تمايلی به مشابهت با خصوصیات خانواده و
ازدواج در جوامع صنعتی نشان می دهد ،از نتايج نوسازی اين است که شرايط مطلوب ازدواج با خويشاوندان کاهش می يابد ،سن
ازدواج کم کم باالتر می رود و پذيرش طالق برای افراد آسان تر می شود که در ايران نیز در طول دوره های تغیر اجتماعی ،تفاوت
هايی بین واکنشهای بلند مدت و کوتاه مدت در هنجارهای فرهنگی مثل ترجیحات برای ازدواج با خويشاوندان ،انتخاب همسر بر
اساس عشق و مطلوبیت ازدواج به وجود آمده است .اين پژوهش درصدد برآمد تا با استفاده از نظريههای نوسازی ،تحول و دگرگونی
فرهنگی و ارزشی و نظريه آرمانگرايی توسعهای ،ضمن شناخت ارزشهای خانواده ،به تبیین شکاف بین ارزشهای والدين و فرزندان
بپردازد .نتايج تحقیق نشان دهندهی اين است که ارزشهای خانواده در نسل دوم بیشتر مدرن است تا سنتی و برعکس در والدين اين
ارزشها بیشتر سنتی هستند تا مدرن .همچنین بین متغیرهای میزان تحصیالت ،میزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی ،رابطه معنی داری
وجود دارد .در تحلیل چند متغیره هم برای تبین شکاف يا همان تفاوتهای بین نسلی در الگوی ارزشی والدين و فرزندان از رگرسیون
استفاده گرديد .نتايج نشان دهنده اين است که متغیر استفاده از وسايل ارتباط جمعی ،بر احتمال مدرن بودن ارزشهای خانواده تأثیر
گذار باشد که شدت اين تأثیرگذاری در مورد فرزندان متفاوتتر از والدين است و در مورد فرزندان تأثیر گذاری بیشتری از والدين
داشتهاند .در بعد شعائر و مناسک دينی نظیر نماز و روزه و  ...شکاف نسلی وجود دارد .در بعد التزام عملی به احکام دينی نظیر دوستی
با پسران و پوشش و آرايش ،بیشترين میزان شکاف نسلی وجود دارد .نتايج حاکی از آن است که برای زنان و دختران ،خانه مرکز و
محور تمام فعالیت هاست .علیرغم آن که دختران برای اموری نظیر مدرسه و شرکت در کالس های آموزشی و  ...از خانه خارج می
شوند اما همچنان تمايل جامعه و خانواده به حضو ر او در خانه است .از اين رو بیشترين تمايل دختران به آن دسته از فعالیت های
فراغتی است که با وجود آن که در خانه انجام می شود ،اما در حقیقت به دلیل فشردگی فزايندة فضا و زمان که از ويژگی های جهانی
شدن است ،عرصه های بیرونی را به درون خانه می کشاند .موبايل و ماهواره و اينترنت ،امکان برقراری ارتباط با افرادی از هر جای
زمین در هر زمان را برای دختران فراهم می کند .اين فعالیت ها در اين پژوهش فراغت شبه خانگی نامیده شده اند .تقريباً اکثر مادرانی
که پاسخگو بودند ،از فرزند خود اظهار رضايت می کردند و وجود هر گونه فاصله ای را کتمان می کردند .حتی مواردی که فرزند
حکايت از فاصله و حتی شکافی بین خود و مادرش را ذکر نموده بود.

6931  تابستان/ شماره سوم/ سال نهم، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران/22

 در زمینة روش های گذران اوقات فراغت.از مهم ترين يافته های اين تحقیق آن است که مادران نیز تحول يافته و تغییر کرده اند
 حتی در زمینة نوع پوشش و آرايش نیز به نظر.فرزندان حساسیت های مادران بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می شد باشد
 دوستی و ارتباط دختران، اما آنچه که والدين سخت در مقابل آن مقاومت می کنند.می رسید مادران بايد سختگیرتر باشند اما نبودند
 به عبارتی انتظارات نقش جنسیتی سنتی و کلیشه. در اين زمینه نتوانسته اند در مادران نفوذ کنند، ارتباطات و رسانه ها.با پسران است
 به نظر می رسد علت اين امر اهمیت. همچنان به قوت خود باقی است،ای که از دختران می خواهد با پسران غريبه دوستی نکنند
 نگرانی والدين از آن است.فراوانی است که در اين فرهنگ به دست نخورده بودن و پاك بودن دختر در هنگام ازدواج داده می شود
.که اين امر موجب از دست رفتن موقعیت ازدواج فرزند خصوصا دختر و خراب شدن آيندة او شود
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