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  اجتماعي غيرسنّتي بر هويت اجتماعي دخترانهاي  بررسي تأثير نقش

  *فامجعفر زلفعلي

 ،براي تحليل هويت اجتماعي شناسي امروزجامعه :چكيده

منابع هويت  بخش سنّتي بهاز ساختارهاي هويت توجه خود را

بخش سنّتي منابع هويت. استغيرسنّتي معطوف كرده ساز

غيرسنّتي  سازويتمنابع ه  و، اجتماعيةطبق مانند نژاد، سن،

در  .هاي زندگي اجتماعي استمانند مصرف، ذائقه و سبك

است كه دختران اين مقاله به اين پرسش اساسي پرداخته شده

دانشجو چه تعريفي از چگونگي هويت اجتماعي خويشتن در 

از بررسي انتقادي ادبيات موضوع تحقيق و  . گذار دارندةدور

 در مورد )Giddens( نزدِخصوص با تأكيد بر آراي گيبه

مدرنيته و چگونگي هويت فردي و اجتماعي در عصر مدرن، 

ها و با تضعيف شالوده«است كه  كلّي استنتاج شدهةاين فرضي

هاي  كنند با پذيرش نقشساختارهاي سنّتي، دختران تالش مي

اجتماعي غيرسنّتي و با شناخت آگاهانه از موقعيت اجتماعي 

ساز غيرسنّتي  حركت به سمت منابع هويتخود در جامعه و با

 هويت ،صورت يك طرح بازانديشانه و بازتابندهو بيشتر به

براي آزمودن . اجتماعي غيرسنّتي را براي خود تعريف كنند

متغيرهايي مثل نقش هاي اجتماعي غيرسنّتي،  هااين فرضيه

 سنّتي، ةآگاهي اجتماعي، تحصيالت والدين، ايدئولوژي خانواد

 اجتماعي، ةويت اجتماعي، شغل، تحصيالت دانشگاهي و طبقه

نفري از دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در 389 ةروي نمون

با .  مورد مطالعه قرار گرفت،دانشگاه گيالن، به روش پيمايشي

 ما ة دختران جامعرسدهاي پژوهش به نظر مي توجه به يافته

يرسنّتي چون تحصيل ساز غسعي دارند با اتّكا به منابع هويت

 ةو شغل، از هويت اجتماعي سنّتي كه توسط مردان و خانواد

است گذار كنند و خودشان به پدرساالر براي آنها تعريف شده

، هويت اجتماعي غيرسنّتي را  صورت بازانديشانه و بازتابنده

  .براي خويشتن در جامعه تعريف نمايند

  ،4، بازتابندگي3درنيتهـ، م2تـ، سن1ّهويت اجتماعي :كلـيدواژه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .مربي آموزشيار مركز ملكان *

  com.yahoo@fam_jafar :نشاني اينترنتي
1. social identity 

2. tradition  

3. modernity   

4. reflexiveness  
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 هاي، نقش6لوژي خانوادة سنّتي، ايدئو5ساز غيرسنتيمنابع هويت

   .7اجتماعي غيرسنّتي

  مقدمه
بريم كه سخت دستخوش  ما در جهاني به سر مي

 .و تحوالت اعتقادي و اجتماعي است تغييرات
 نشانگر دهد  ما رخ ميةتغييراتي كه در زندگي روزمر

 كه امروزه ديگر نه گذشته، بلكه  اين واقعيت است
است كه زندگي آينده   وروي ماست آينده پيش

   .كند  اجتماعي ما را تعيين مي
هاي سنّتي حاكم  با بركنده شدن ساختارها و شالوده

هاي جديدي در زندگي افراد شكل   جامعه، افقبر
هاي   اين امر دگرگوني در نقشةگيرد كه نمون مي

اجتماعي و هويت اجتماعي دختران در جامعه است كه 
   ن كردهخص و معي نقش آنان را تا حد زيادي مش،سنّت

 يعني كارهاي خانگي و رسيدگي به امور خانواده ؛بود
اما امروزه با تغييرات  .هاي معيني داشت تعريف
گرفته در ساختارهاي سنّتي جامعه، دختران صورت

تري در زندگي  هاي اجتماعي مستقل خواهان نقش
اي در زندگي اجتماعي  جانبهخانوادگي و مشاركت همه

  . هستند
اين مقاله چگونگي هويت اجتماعي دختران در در 
هاي اجتماعي  گذار و ارتباط اين هويت با نقش  عصر

   مورد مطالعه و ساز غيرسنّتي غيرسنتي و مراجع هويت
  .استبررسي قرار گرفته

  لهئطرح مس
 ايراني ةترين ويژگي جامع با توجه به اين امر كه مهم

 ،آن است ودن ب8گذار  در حالصد سال گذشته در يك
حال توسعه   كشور ما هم مثل بسياري از كشورهاي در

با مسائل خاص دوران گذار از سنّت به مدرنيته مواجه 
  .است

حال گذار از وضعيت سنّتي به    درةجامع در 
ترين   زنان و دختران به يكي از بنياديةلئمس «  غيرسنّتي
 » شود هاي بين سنّت و مدرنيته بدل مي درگيري

   . )2: 1377وري،آش (
 خانواده  اگر بفهميم كه در قلمرو «  معتقد است  نزگيدِ  

هاي درون آن چه تحوالتي در حال وقوع  و نقش
، تا حدود زيادي خواهيم فهميد كه در الگوهاي ستا

 »تر زندگي اجتماعي چه اتفاقي در جريان است گسترده
    ).53: 1382نز،گيدِ(

هاي  ه خانواده و نقشمعتقد است ك  وي  ترتيباينبه
 :شود افراد درون آن دستخوش سه دگرگوني اصلي مي

خانواده ديگر يك واحد اقتصادي نيست، بلكه ، اول 
هاست كه بيشتر بر اساس ارتباط  اي از پيوند مجموعه

 يك نسل پيش، پيوند ،دوم. استگرفته  عاطفي شكل
 عمدتاً بر ، مخصوصاًً در ازدواج سنّتي،ميان زن و مرد

دانست كه چه    يك زن مي.هاي ثابت بود  ساس نقشا
 يك زندگي خانگي و :سرنوشتي در انتظارش است

 اينها تغيير ة در طول حدود يك نسل هم.خانوادگي
كه در گذشته ثابت و چناناست و نقش زن آنكرده

  . مشخص بود، ثابت نيست
ترين اتفاق در حال وقوع اين است كه ديگر  مهم

چه فرهنگ و يا سرنوشت محتوم به زنان بر اساس آن
كنند و هويتشان را بيشتر  كند زندگي نمي آنها ديكته مي

  . سازند كنند مي هاي اجتماعي كه ايفا مي  نقشةواسطبه
 قدرت ةت در حال تغيير زنان به موازنموقعي ،سوم

تباط ميان  جوامع ما در ار.شود آنها با مردان مربوط مي
 قدرت  شوند و تر مي لبطدو جنس، هر روز مساوات

 ). 55 جا، همان( زنان رو به افزايش است

  ـــــــــــــــــ
5. nontraditional sources of identity 

6. ideology of traditional family  

7. nontraditional social roles 

8. transitional  
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 ساختن و پرداختن نوعي هويت شخصي و  ،نابراينب   
چون زندگي اجتماعي انسان  «،  ري خطير استاجتماعي ام

 و اجتماعي 9بدون وجود چارچوبي مشخص از هويت فردي

   غير، آن بدانيم كه ديگران كيستند و خود ما كيستيمةوسيلهكه ب

  ).33: 1377 گيدنز،  (  »قابل تصور است

زنان و دختران در سراسر «  اكنون چند دهه است كه

 و سنّتي خود را مورد سؤال قرار هاي جاافتاده  جهان هويت

اند و براي بنيان نهادن  اند و با آن به رويارويي برخاسته داده

كنند و  تر بودن مبارزه مي تر و آزادانه هاي برابرجويانهراه

خانوادگي داشته  خواهند هويتي بيش از زندگي خانگي و مي

    ).56: 1382،همو( »باشند
رود دختران به له با وئدر كشور ما نيز اين مس

هاي مختلف اجتماعي نمود بارزتري پيدا  عرصه
  : آنها اشاره كردتوان به اهم است كه ميكرده
  ؛عالي   تحصيل دختران تا سطح تحصيالتةادام. 1
سوي كسب استقالل مالي و ه حركت دختران ب.2

با اشتغال به كار دختران در خارج از خانه و در «  فردي كه

هاي  قتصاد دولتي و خصوصي در سالهاي گوناگون ا بخش

  ؛ )23: 1380طلب،شادي(  »استاخير نمود پيدا كرده

در آثار نويسندگاني كه در «   ظهور ادبيات زنانه كه.3

است و آثار فرهنگي همچون مورد وضعيت زنان نوشته شده

 »هويداست هاي اخير توليد شده، هاي سينمايي كه در سال فيلم

  ). 48 -47 : 1382 پور،كاظمي ( 

اينها نشان از وقوع تغييرات اجتماعي و  ةهم
فرهنگي گسترده در وضعيت عمومي زنان و به چالش 
كشيده شدن هويت اجتماعي سنتّي آنها در جامعه 

ها  ترين پيامدهاي آن تضعيف شالوده  كه از مهم است
  .و ساختارهاي سنّتي حاكم در جامعه است

ل وتوان در تح ا ميكل اين تغييرات رترين ش  برجسته 
 هاي هاي اجتماعي سنّتي دختران و پذيرش نقش نقش

ساز غيرسنّتي  گيري منابع هويت غيرسنّتي و شكل
  . براي آنان مورد بررسي قرار داد

 ما ةرسد كه دختران جامع بدين ترتيب به نظر مي
اند كه هويت اجتماعي چيزي برده  به اين واقعيت پي

هاي گروهي يا تداوم   عضويتةنيست كه در نتيج
 ،هاي اجتماعي فرد به آنها تفويض شده باشد كنش

طور مداوم بيافريند و در هبلكه فرد بايد آن را ب
صورت بازتابي مورد پشتيباني ههاي خود ب فعاليت

 اساسي اين پژوهش را ةلئ مس،بنابراين .قرار دهد
 ما ةطور مطرح كرد كه آيا دختران جامعتوان اين مي

رند با تعريفي مجدد از هويت خود در سعي دا
هاي اجتماعي   نقشيچارچوب پذيرش و ايفا

ساز غيرسنّتي كه در  غيرسنّتي، و با اتّكا به منابع هويت
، هويت اجتماعي استجامعه براي آنها شكل گرفته

 آن، ةواسطغيرسنّتي را براي خود تعريف كنند و به
 در جامعه  هويتشانة سنّتي را كه درباريها نگرش

  رواج دارد  زير سؤال ببرند؟

  ضرورت طرح موضوع پژوهش
 با موقعيت و وضعيت زنان مرتبطيكي از مسائل مهم 

 ايران دگرگوني در موقعيت اجتماعي و ةدر جامع
له از آنجا ئطرح اين مس. هاي سنّتي آنان است نقش

 ما ةيابد كه بررسي شود، دختران در جامع اهميت مي
 و اندهاي سنّتي خود فاصله گرفته ز نقشتا چه حد ا

. هاي غيرسنّتي را دارند  نقشيآمادگي پذيرش و ايفا
 ةهاي جديد در پي ارائ آيا آنها با پذيرش اين نقش

 تعريف جديدي از هويت خود در جامعه هستند؟ 

هاي غيرسنّتي   بررسي چگونگي پذيرش نقش،بنابراين
 غيرسنّتي كه ساز توسط دختران و شناخت منابع هويت

ويت ـكنند با اتّكا به آنها ه عي ميـدختران س
 و در كنندريف ـتع ودـ غيرسنّتي را براي ختماعيـاج

  يـاجتماع  ييرـشناخت ماهيت و چگونگي تغ ،نهايت
  ــــــــــــــ
9. self-Identity  
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تواند يكي   مي،است  ما در حال رخ دادنةدر جامعكه 
سي در مطالعات از موضوعات مهم و قابل برر

  .شناختي باشدجامعه

  هاي پيشين مروري بر پژوهش
در پژوهش خود تحت ) Heilman, 1998(هيلمن 

ستيز براي خود، قدرت و هويت اجتماعي در «  عنوان
گيري هويت   چگونگي شكل،»ميان دختران نوجوان

اي در منطقهدر ميان دختران نوجوان دبيرستاني را 
 اين ةشيو. استبررسي كردهنشين در انگلستان يرفق

 عميق ة مشاهده و مصاحباساس روش مطالعه بر
  . استبوده

ها  نويسنده بر اين تصور است كه الگوهايي كه رسانه
و نيز اجتماع به اين دختران براي شكل دادن به 

محتواست،  دهند بسيار سطحي و بي هويتشان ارائه مي
ي كارآمد نه الگوي محكم و قدرتمند براي داشتن هويت

 در اين ميان نقش خانواده در .ساليو مفيد در بزرگ
  .استضعيف و   گيري كم اين شكل

 وي با تشريح اين مسائل در نهايت اين موضوع را 
گير  كند كه در مقابل تأثيرات زياد و همه مطرح مي

ها براي دختران  الگوهاي مدرنيته كه جامعه و رسانه
توانند نقش  يد، مدرسه و معلمان منكن عرضه مي

 دختران نوجوان براي دستيابي به مؤثري در تشويق
  .هويتي قوي، محكم و فعال داشته باشند

در پژوهش خود تحت عنوان   )1379( پژوه  پارسا
دو  با اتخاذ ،»بررسي هويت فرهنگي دختران نوجوان«

 هويت فرهنگي در بين ةلئديدگاه نظري به مس
  . استان پرداختهدختران نوجو

ت استوار  اين تعريف از هويةبر پاياولين ديدگاه 
 فرهنگي يك ةت فرهنگي را شناسنام هوياست كه

  .داندجامعه مي
در ديدگاه دوم كه هويت را ناشي از عضويت در گروه 

 اساسي پژوهش اين است كه ةلئ مس،داند خاصي مي
 فرد به او هويت فرهنگي  زندگيةچگونه محيط و شيو

   .دهد مي
 در نهايت اين ، اين پژوهش كيفي بودهةطالعروش م

 ةهاي اجتماعي رابط گيرد كه تعلق  كلّي را ميةنتيج
  . متقابلي با هويت فرهنگي دارد

بررسي «در پژوهش خود تحت عنوان ) 1375( آلمال
آموزان گيري هويت فرهنگي دانش عوامل مؤثر در شكل

گيري هويت   در پي درك چگونگي شكل،»دختر
يند اپذيري بر فرثير عوامل جامعهأ و ميزان تفرهنگي

  . آموزان دختر استگيري هويت فرهنگي در دانش شكل
 است در نهايت توانسته، بودهيروش اين تحقيق پيمايش

گروه   وها  خانواده، رسانه همچونيعوامل مؤثر
گيري هويت فرهنگي مورد  همساالن را در شكل

  .تأكيد قرار دهد
ر پژوهش خود تحت عنوان د) 1381( چاوشيان

ي  با رويكرد ، »و هويت اجتماعي 10سبك زندگي«
ت زندگي و هوي  شناختي سبك  به تحليل جامعه،نوين

  . استاجتماعي پرداخته
 ةدر مورد تشخّص و سرماي  »بورديو پير«نظريات 

 ةهاي نوين مصرف در جامع فرهنگي و ايجاد سبك
هاي  در مورد مؤلفه  »نزگيدِ آنتوني«  هاي مدرن، و انديشه

 مدرن، و نقش ةهويت اجتماعي و فردي در جامع
 مصرف و سبك زندگي در شكل دادن به هويت ةحوز

  . در اين پژوهش مورد تأكيد است،شخصي و اجتماعي
  ةنسبت به طبق »ريبِوِ«  چاوشيان با رويكردي

زندگي و با استفاده از    آن با سبكةاجتماعي و رابط
ي تحول در رابطه با كار و فراغت، محور اصلي، يعن

 درن، و پيدايشـگي ساختار طبقاتي در جوامع م ندپارـچ
   سبك پردازد كه له ميئ به طرح اين مس،فرهنگ مصرف

  ــــــــــــــ
10. life style  
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هاي  بندي عنوان شكل جديدي از گروهزندگي به
تواند خطوط تشابه و تمايز اجتماعي را  اجتماعي مي

  .تبيين كندترسيم و 
 كلي اين پژوهش حاكي از اين است كه ة نتيج
زندگي در متن و زمينة فرهنگ مصرف بسط   هاي سبك
اند،  اند و شايد بتوان گفت كه به اين زمينه وابسته يافته

اما مسلماً پيوند مذكور بدين معنا نيست كه در فعاليت 
زندگي هيچ تنوعي وجود ندارد، بلكه در   سبك
گوني   بايد به دنبال تنوع و گونههاي زندگي سبك
 .باشيم

هاي  ها و ارزش قهئهاي زندگي بر مبناي ذا  سبك
توان انتظار داشت كه  گيرند، اما مي شخص شكل مي

هاي  الگوهاي قابل تشخيصي داشته باشند كه با ويژگي
  . اجتماعي ديگري همخوان باشند فرهنگي و

 در پژوهش خود تحت  )1379( فر پور و خوش شارع
به   » فرهنگي با هويت اجتماعية سرمايةرابط«  عنوان

 فرهنگي با ةبررسي ابعاد ذهني، عيني و نهادي سرماي
نحوة تعريف افراد از خويشتن و همچنين سنجش 

 فرهنگي و شناسايي اجزا و عناصر ةميزان سرماي
  . اندهويت جوانان پرداخته

 بازتوليد ة نظريةچارچوب نظري اين تحقيق بر پاي
 كلّي اين پژوهش حاكي از آن ةنتيج. رهنگي استف

است كه در خالل دوران جواني، تغييرات مهمي در 
  . دهد تفكر جوان نسبت به خويشتن روي مي

در پژوهش خود تحت   )1382( زاد فرّخينيك
به   »الگوي مصرف پوشاك و هويت اجتماعي«  عنوان

 بين الگوي مصرف پوشاك و ارتباط آن ةبررسي رابط
  . استت اجتماعي پرداختها هويب

  در اين پژوهش با استفاده از خطوط اصلي نظريات
له ئبه طرح اين مس  »نزگيدِآنتوني«و » بورديو رپيِ«

 هاي اجتماعي مختلف از كه چرا گروهاستپرداخته
  . كنند الگوهاي مصرفي متفاوت پيروي مي

نتيجه كلّي اين تحقيق حاكي از اين است كه الگوهاي 
خريد جوانان مورد مطالعه حاصل تقاطع دو محور 

تباط ر اقتصادي و در اة فرهنگي و سرمايةسرماي
  .مستقيم با هويت اجتماعي افراد است

  چارچوب نظري
 »نزگيدِ آنتوني « چارچوب نظري اين مقاله از نظريات

د و چگونگي هويت فردي و اجتماعي در د تجةدربار
   .استعصر مدرنيته گرفته شده

ويژگي مدرنيته نه استقبال از چيز «  نز معتقد است كهگيدِ

 همه ةنو به خاطر نو بودن آن، بلكه فرض بازانديشي دربار

   ).57: 1380نز،گيدِ  ( » چيز است

 ة گفت كه تجدد چارچوب حفاظتي جامع توان مي
با دگرگون كردن و تضعيف و » 11كنده از جا« سنّتي را

سازي را در  يند هويتاساز سنّتي، فر تيمنابع هو
    .استكردهجهان كنوني متمايز از قبل 

 ،بخش اجماع ندارندهرچند دانشمندان بر سر منابع هويت«

يند انظر وجود دارد كه با بسط فركم در اين مورد اتفاقدست

تدريج رو به اضمحالل و بخش به منابع سنّتي هويت،تجدد

ود را بر معنادهي  تا حدي كه قدرت استيالي خ،تحليل رفته

سازي  دهد و مسئوليت هويت  گران از دست ميبه هويت كنش 

  .)Giddens, 1994: 6( »گذارد مي  »فرد« ة عهد را بر
در جوامع سنّتي افراد معموالً    معتقد است كهنزگيدِ

در واحدهاي اجتماعي كوچك ولي منسجم قرار 
 ،فتنديا  مي اند و در چارچوب آن واحد هويت گرفته  مي

 در يابييند تجدد، امكان هويتاولي با گسترش فر
ن اجتماعي رو به كاهش چارچوب محدود و معي

   ).80: 1377همو، ( است
  » منفعالنه«  به شكليلذا فرد در جوامع سنّتي معموالً 

  .يافتهويت مي
  ــــــــــــ
11. disembedment 
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نگ  تة رهايي فرد را از دايرةيند تجدد زميناولي فر
  .استآورده  سازي فراهم نهادها و عوامل سنّتي هويت

سازي در عصر  تيهاي هو ويژگيجمله  از ،بنابراين
الي، متكثر بودن، يير بودن، ستوان به متغ مدرنيته مي

ا تركيبي بودن آن اشاره كرد حال پيوندي بودن يدرعين
 سيالي و د باعث پويايي،ديند تجاكه فرآنجاييو از

هاي   هويت،شود اجتماعي مي  روابط و زندگيپيچيدگي
  همين خصلت را دارا هستند و بهساخته نيز معموالً

دليل پهناور بودن قلمرو و روابط اجتماعي در جوامع 
هاي متعددي  هر فرد با اجتماعات و گروه،امروزين

  . پيوند دارد
هاي گروهي پرشمار همين روابط گسترده و تعلق

هاي  تيتوليد هويد و بازاست براي تول مبنايي
  .اجتماعي متكثر

در جوامع سنّتي فاكتورهاي متفاوت تالش  ، بنابراين
  . ت را حفظ كننديند تا خلوص و اصالت هواهداشت

تي در اين جوامع بسيار اندك بودند و يا حتي يمنابع هو «

ل به آنها نيز وجود نداشتند كه در صورت وجود توس

د و جهاني شدن با رفع اين ديند تجا ولي فر،غيرمشروع بود

هاي جديد فراهم كرده تموانع بستر مناسبي براي توليد هوي 

  ). 123:  1381 محمدي،گل (  »است

يند جهاني شدن اد و فرد تجةنتيجه آنكه با توسع
ساز  تي تدريجاً منابع سنّتي هو، جوامعةبالنسبه در هم

ت ي هوةتورهاي سازند فاك،رو به اضمحالل رفته
   .رسند عي غيرسنّتي به منصة ظهور مياجتما

در اين وضع است كه كنشگران ديگر به دور از  
 » فضاي اجتماعي «  گر ساختاري در يك نهادهاي تعيين

 موقعيت و هويت  دست به تعريف مجدد،يافتهتحول 
    .دنزن خويشتن در جامعه مي

زندگي  اي در كيفيتد تغييرات ريشهد تج،بنابراين
ترين وجوه  خصوصي آورد و بر وزمره پديد مير

 . گذاردتجربيات ما تأثير مي

د نوعي نظم پس از سنت است كه در د تج،بنابراين
نوين هويت سازوكارهاي آن بيشترين تأكيد بر ظهور 

 ةشخصي و اجتماعي متمركز است كه هم سازند
 نهادهاي امروزين هستند و به ةفرديت و هم زايند

  .دهند آنها شكل مي
د دتج «نز آن را  كنوني كه گيِد  در عصر، بنابراين

هاي  را بايد همانند زمينه»  خود «، نامد مي» متأخر
يابد، به  در آنها تحقق مي  » خود «  تري كه نهادين وسيع

  .  و بازانديشانه ساخت و پرداخت » بازتابي «  طرزي
 مدرنيته هويت فردي و اجتماعي ة در دور،بنابراين

ا نه در رفتار بايد جستجو كرد و نه در واكنش ر
 بلكه در ـ   ـ كه در حد خود مهم هستند  ديگران

 روايت ةتوانايي و ظرفيت وي براي حفظ و ادام
 فردي و اجتماعي افراد بايد ةنامص از زندگيمشخ

گويد مي  »تيلر   چارلز « كه چنان؛ستج :   
 بيش بدانيم كه براي آنكه بدانيم كي هستيم، بايد كم و «

 »رويم مي ايم و به كجا صورت كنوني درآمدهچگونه به

  ).23: 1380گيدنز،( 

د  در اينجاست كه در نسبت با تجد، بنابراين
را  نزگيدِ توان از زن ايراني سخن گفت و تحليل مي

ت در مورد وضعيت تجدد و تأثير آن در هوي
 اجتماعي براي بازشناخت زن معاصر ايراني به كار

  . گرفت

  مدل نظري 
با استفاده از توان را ميمدل نظري اين تحقيق 

در مورد   نز گيدِ آنتوني ة شده از نظريمتغيرهاي گرفته
مدرنيته، چگونگي هويت فردي و اجتماعي و منابع 

  . طبق مدل زير ترسيم كرد،ساز غيرسنّتيهويت
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آمادگي براي پذيرش و ايفاي 

 هاي اجتماعي غيرسنّتي نقش

  

 نّتيساز غيرس منابع هويت

 

افزايش آگاهي اجتماعي

 دختران

هاي شعدم پذيرش نق

 تياجتماعي سنّ

 شغل و استقالل مالي

  تحصيلادامة

 تحصيالت والدين

عدم پذيرش ايدئولوژي

  پدرساالرخانوادة سنّتي 

  
  
  
  

  

  

 

 

 

 

 
  

  

  
  

  
  

  چارچوب مفهومي
  نقش اجتماعي

ترين مفاهيم در  كاربردمفهوم نقش اجتماعي يكي از پر
 12شناسي است كه با مفهوم موقعيت اجتماعيجامعه
    .است مرتبط

داند كه  ري مينقش اجتماعي را رفتا) Cohen(كوئن
 ن انتظار دارندي مع13 يك منزلتةديگران از دارند

نقش   » لينتون رالف«  ستادر اين را  .)17: 1373 كوئن،( 
فرهنگي مرتبط با يك  هاي مجموع مدل«   اجتماعي را

63: 1375 ملك،( »داند ن ميپايگاه معي.(   
اجتماعي به زبان ساده روندي  هاي  نقش،بنابراين

در راستاي مطالب باال . براي نمايش فرد هستند
ت از هويت اجتماعي سنّتي و غيرسنّتي صحب توان مي
هاي انتسابي است كه  ني بر نقش مبتت سنّتي هوي.كرد

چه فرد در موقع تولد به طور اجتماعي بر مبناي آنبه
شود كه بيشتر در جوامع سنّتي  برد ساخته مي ارث مي

 مبتني بر ت اجتماعي غيرسنّتييهو.  استحاكم

يشتر در جوامع غيرسنّتي هاي اكتسابي است و ب نقش
  .استحاكم 

  سنّت و مدرنيته
  سنّتي به معنايةشناسان معتقدند كه جامع جامعه

 آنها ،رواين از؛محصل آن ديگر وجود خارجي ندارد
 »جوامع در حال گذار«  قبل مدرن راجوامع ما

  . نامند مي 
طور توانيم به ما مي«   معتقد است كهنزگيدِ در اين راستا

مانند نبردي ميان سنّت و مدرنيته تلقي  معاصر را بهةكلي دور

 از ديدگاه او عالمان علوم اجتماعي اغلب در مورد .كنيم

 »پردازند كنند و كمتر به سنّت و مسائل آن مي مدرنيته بحث مي

)Giddens, 1999:3.(  

بعد   ماة مدرنيته در مفهوم تاريخي به دور،بنابراين 
  .شود كه در اروپا شروع شدطالق ميرنسانس ا

   ـــــــــــــــــــ
12. social position  

13. prestige  

تبازتعريف هوي  

  تيسنّاجتماعي غير
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خود را درتقابل با  مدرنيته«، نوليويليام كا ة  به عقيد
، هستند »ترتاريك« كه كند هاي قبل تعريف مي دوره

 »تيمدن« فاقد ،نيستند »توليدي«، نيستند 14»عقالني«
نيستند و ازلحاظ فني  »دموكراتيك و متساهل«، هستند
  ).437: 1381 فريزبي،(» يافته نيستندتوسعه

شناسي با مدرنيته تناقضي   جامعهة تاريخ رابط،ابراينبن
 آگاهانه در ةشناسي در مبارز جامعه. كند را آشكار مي

 براي ،ويژه اوايل قرن بيستم بهم، دوم قرن نوزدهةنيم
 مستقل دانشگاهي، ةعنوان يك رشتدفاع از حق خود به

عنوان غالباً مدرنيته را ـ كه خود محصول آن بود ـ به
  . گزيند مطالعه و پژوهش برميموضوع 

ق داشتن به جهاني كه لّ مدرن بودن يعني تع،بنابراين
هر آنچه سخت و استوار  ماركسكارل در آن به قول
  ).  113: 1381 برمن،( رود شود و به هوا مي است، دود مي

جاي آنكه وارد ا بهبر اين باور است كه م» نزگيدِ«
اي  سوي دوره به پسامدرنيته شده باشيم، درواقعةدور

 15داريم كه در آن پيامدهاي مدرنيته گام برمي
معتقد   وي .ستا تر از پيش شدهتر و جهاني اي ريشه

نداشتيم، بلكه سوي مدرنيته گام بر است كه ما به فرا
 بريم  تشديد مدرنيته به سر ميةدرست در مرحل

  ).77: 1377 ،نزگيدِ(

كه صرفاً مفهوم منفعلي نيست »  خود «  بنابراين  
 افراد ضمن .حت تأثيرات رواني شكل گرفته باشدت

نظر از  صرف،ساختن و پرداختن هويت خويشتن
طور  بهلشان نيزحلي يا موضعي، اعمال و افعاكيفيت م

الي بعضي از تأثيرات اجتماعي مستقيم در ايجاد و اعت
  . دمشاركت دار

گذار   حال  در ة جامعهاي  يكي از ويژگي،بنابراين
هاي سنّتي جامعه و  لزل شدن ساختارها و شالودهمتز

به تبع آن به زير سؤال رفتن و به چالش كشيده شدن 
 كه يكي از  پدرساالر سنّتي استةتدار خانواداق

 به ،ويژه دخترانبه ،پيامدهاي مهم آن وارد شدن زنان

 يك زندگي ةهاي گوناگون جامعه و تجرب عرصه
  .اجتماعي جديد است

  ي اجتماع هويت
اولين معناي آن بيانگر . هويت دو معني اصلي دارد

 معناي دوم ؛مطلق است »17 و تشابه16همساني«  مفهوم
 تداوم و ،است كه با مرور زمان» 18تمايز«  آن به مفهوم

چه دو معناي فوق اگر. گيرد سازگاري را فرض مي
 ة جنب در اصل بهآيند،  متناقض و متضاد به نظر مي

ل هويمفهوم اين. ت معطوف هستنداصلي و مكم  
نسبت  زمان ميان افراد و يا اشياء دوطور هم به»هويت

از يك طرف شباهت و از : سازد قرار ميمحتمل بر
  .)Mazas&Klein, 2003:9( »طرف ديگر تفاوت

ي طوالني است،  ااصطالح هويت داراي تاريخچه
كه اين اصطالح كاربرد جامعي  اما در قرن بيستم بود

   هويت اجتماعي بيش از همه به مكتبة نظري.يافت
خورد و تحت تأثير  پيوند مي» 19كنش متقابل نمادي«

 وي. است(G.H. Mead)  ميد  هربرت  جورج نظريات
 محمدي،گل( اجتماعي است هويت ةدار نظريپرچم

1381 :379.(   

هانري  توسط  1997  در سالاجتماعي  هويتةنظري
توسعه  (J. Turner) ترنرجان  و (H.Tajfal) تاجفل
 ةت اجتماعي شامل سه ايداز ديدگاه آنها هوي«. يافت

 »بندي، مقايسه، و هويت بخشي  مقوله:ركزي استم
(Turner&Hogg, 1995:3) .  

هويت اجتماعي را با عضويت « (Tajfal)تاجفل 
  .(Jacobson, 2002:5) »زند ميگروهي پيوند 

  ــــــــــــــــ
14. Rational 

15. consequences of modernity 

16. sameness 

17. similarity 

18. differentiation 

19. symbolic interactionism 
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اين امكان را براي   سازي هويت«  يندابدين ترتيب فر
هاي  كند كه به پرسش يك كنشگر اجتماعي فراهم مي

 خود پاسخ  »يستيچ« و» كيستي«  معطوف به بنيادي
   .(Tajfal, 1981:8) كننده بدهدقانعمناسب و 

ضرورت  به20»شناسايي«فعل « همان طور كه پيداست
خود خودي چرا كه هويت به؛است  »هويت« ة الزم
 »دست نيست، بلكه همواره بايد تثبيت شود دمِ

  ). 43: 1381 نكينز،جِ(
 و  »ما«   كه به تمايز ميانييها تمامي ويژگي «،بنابراين

 »شوند هاي هويت محسوب مي مؤلفه ،انجامد مي »آنها«
    .)26: 1381 چاوشيان،(

در راستاي مفروضات ما افرادي چون ريچارد 
طور خالصه  را به  هويت (Richard Jenkins) نكينزجِ
ها در   آنها افراد و جمعيتةواسطههايي كه ب شيوه   به

هاي ديگر  جمعيت  خود را از افراد و،روابط اجتماعي
  . )93: 1381 نكينز،جِ( كنند اشاره دارد متمايز مي

يند ديالكتيكي بين ا فرةمثاباجتماعي را به  هويت وي 
واقع  در ، بدون هويت،بنابراين. بيند فرد و جامعه مي

  نيز چيزي داشت، پس هويت اي وجود نخواهد جامعه
  . شود  »ساخته«  موجود نيست، بلكه بايد هميشهپيش

  هاي پژوهشپرسش
 آمادگي پذيرش تران دانشجو تا چه حد دخ.1

  هاي اجتماعي غيرسنّتي را دارند؟ نقش
ها و ها، ارزش ي دختران دانشجو از نقش تلق.2

   سنّتي پدرساالر چيست؟ةهنجارهاي خانواد
 چه زنان  اجتماعي دختران از موقعيت  آگاهي . 3

گيري هويت اجتماعي غيرسنّتي براي  تأثيري در شكل
  آنها دارد؟

 دختران دانشجو چه تأثيري در  اجتماعية طبق .4
  ها دارد؟ هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنگيريشكل

تحصيالت والدين دختران دانشجو چه نقشي در . 5

  گيري هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنها دارد؟ شكل
عنوان منبعي ن دانشجو از تحصيل بهتلقي دخترا. 6

  يرسنّتي چيست؟تعريف هويت اجتماعي غبراي باز
عنوان منبعي تلقي دختران دانشجو از شغل به. 7

  تعريف هويت اجتماعي غيرسنّتي چيست؟براي باز

  فرضيات پژوهش
 اجتماعي هاي دختران دانشجو آمادگي پذيرش نقش .1

  .غيرسنّتي را دارند
پدرساالر  سنّتي ةن از هنجارهاي خانواد فاصله گرفت.2
  .دپذير صورت همگون صورت نميبه

بين آگاهي اجتماعي دختران دانشجو و . 3
گيري هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنان رابطه  شكل

  .وجود دارد
گيري   اجتماعي دختران دانشجو و شكلة بين طبق.4

هويت اجتماعي غيرسنّتي براي آنان رابطه وجود 
  .دارد
 هرچه تحصيالت والدين بيشتر باشد هويت .5

  تري خواهد مبناهاي غيرسنّتياجتماعي دختران دانشجو 
  .داشت

 تحصيل منبعي براي تعريف هويت اجتماعي .6
  . آيد مي   غيرسنّتي دختران دانشجو به حساب

 شغل منبعي براي تعريف هويت اجتماعي غيرسنّتي .7
  .آيددختران دانشجو به حساب مي

  روش تحقيق
  گيري و گردآوري اطالعات آماري، روش نمونهةجامع

    دانشجويان دختر مجردةآماري اين تحقيق كلي ة جامع
  هاي ورودي (  گيالن مشغول به تحصيل در دانشگاه

  . استبوده  )1382  تا 1379 
  ـــــــــــــــــــ
20. semantic  
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 بنديگيري تصادفي طبقه  نمونه جمعيت نمونه با روش
   آن با استفاده از فرمولةشده و حجم نمون

2

2

E

pqz
n =  

گرفته  5/0   هر دو معادلq و   p  .استمحاسبه شده
 تا باالترين ميزان پراكندگي و ناهمگوني ستا شده

 براي سطح معناداري  t   مقدار 2Z. فرض گرفته شود
و لذا مقدار  95/0  ن است كه در اينجا سطحمعي  Z  

اي مجاز  حداكثر خـط Eشود و  تعيين مي96/1  معادل
در فرمول فوق به   05/0  است و با پــذيرش خطاي

384: اي معادل نمونه حجم
)05.0(

96/15.05.0
2

≅××=n 
  .  رسيم مي

 حجم ،داد كه زمان تحقيق به ما اجازه ميآنجااما از
 نمونه افزايش داديم كه در بررسي 400 تا نمونه را

 به علت ناقص بودن اطالعات از  نامهپرسش 11  نهايي
 389   و حجم نمونهنهايي كنار گذاشته شد  يلتحل

 از هر ها براي انتخاب نمونه .گرديد  نمونه تعيين
هاي  دانشكده به نسبت تعداد دانشجوي دختر و رشته
گيري  تحصيلي موجود در دانشكده، از روش نمونه

 بدين است؛شده استفاده شدهبنديطبقهتصادفي 
اني سه رشته و  ادبيات و علوم انسةدانشكد از ،ترتيب

 علوم پايه سه ةهر رشته سه كالس و از دانشكداز 
 فني ةاز دانشكدرشته و از هر رشته سه كالس و 

 كشاورزي سه رشته ة و از دانشكدمهندسي سه رشته
 تربيت بدني ةسه كالس و از دانشكدو از هر رشته 

 معماري ةربيت بدني و سه كالس و از دانشكد تةرشت
 و سه كالس به روش تصادفي  كارداني معماريةرشت

 از پرسشگران خواسته شد با سپس. انتخاب شد
شده و با استفاده از هاي تعيين مراجعه به كالس

آوري  نسبت به جمع، همراه با مصاحبه،نامهپرسش
  .اطالعات مورد نياز اقدام كنند

  ها پايايي و اعتبار شاخص
ها و طراحي صورت   پس از تهيه و تدوين شاخص

  . اي مقدماتي انجام گرفت نامه، مطالعهپرسش ةاولي
 مقدماتي تعيين ميزان اعتبار و پايايي ةهدف اين مطالع

 تحقيق ةنامها و اصالح و نهايي كردن پرسش شاخص
  . بود

نفري 50ة مقدماتي روي يك نمونة مطالعةبخش عمد
 دانشگاه گيالن ةاز دانشجويان دختر در دو دانشكد

پايايي . دفي انتخاب شدندصورت تصاانجام شد كه به
ها با استفاده از روش انسجام دروني و با  شاخص

استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده و وجود 
بستگي معنادار بين شاخص هويت اجتماعي با ساير هم

اي آنها در نظر گرفته  عنوان اعتبار سازهها نيز به شاخص
  .استشده

  روش تجزيه و تحليل
هاي اين پژوهش با در   تحليل يافتهروش تجزيه و

 ؛استشده صورت گرفتهات طرحنظر گرفتن فرضي
 صورت توصيفي وهبدين معنا كه بعضي از فرضيات ب

 ،بستگيصورت وجود يا عدم وجود رابطه و همبه بعضي
 با توجه به .استحليل شدهبه صورت استنباطي ت

 ـ  اي  كه بيشتر متغيرهاي ما از نوع متغيرهاي رتبهاين
 كه استاي بوده، سعي شده اي و اسمي ـ رتبه رتبه

شده بيشتر از ضرايب ات طرحبراي آزمون فرضي
  .مربوط استفاده شود

  هاتعاريف عملياتي مفاهيم و شاخص
به معناي پذيرش هنجارها،  : سنّتيةايدئولوژي خانواد

 اين . سنتّي استساالر پدرةنوادها، و عقايده خا ارزش
  16    يك نگرش از طريق طيف ليكرتةابمث بهمفهوم
 پايايي اين مقياس بر .استيده شدهاي سنج گويه

اساس روش انسجام دروني و با استفاده از ضريب 
اي آن در مقايسه با  و اعتبار سازه70/0آلفاي كرونباخ
  . است 69/0  شاخص هويت

ها و  به معناي عقايد، ارزش :اجتماعي غيرسنّتي هويت 
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 ةهاي اجتماعي است كه بر پاي گروه ازمتمايزرفتارها 
مقايسه و تعريفي كه فرد بر مبناي عضويت در 

. گيرد  اجتماعي از خويشتن دارد شكل ميهايگروه
 هر ةاخص بر مبناي دو نوع قضاوت درباراين ش

اي و  گويه 10 شخص، يكي بر اساس طيف ليكرت
  .است باز شكل گرفتهديگري بر اساس چهار سؤال

اساس روش انسجام دروني و  يي اين مقياس برپايا
و اعتبار آن   64/0 استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ با

نيز از طريق روش اعتبار صوري مورد بررسي قرار 
  . است61/0گرفته و داراي اعتبار صوري 

به معناي پذيرش و  :هاي اجتماعي غيرسنّتي نقش
 تحصيل، ةهاي غيرسنّتي همچون ادام  نقشيتوانايي ايفا

كسب استقالل مالي است كه در و كار بيرون از خانه، 
داري و  هاي سنّتي دختران يعني، خانه مقابل نقش

 يك نگرش از ةمثاباين مقياس به. شوهرداري قرار دارند
  .استاي سنجيده شده گويه 16  طريق طيف ليكرت

اساس روش انسجام دروني و   پايايي اين مقياس بر
 و اعتبار 80/0  يب آلفاي كرونباخبا استفاده از ضر

اجتماعي  اي آن در مقايسه با شاخص هويت  سازه
  . است 71/0معنادار

به معناي ميزان درك و  : اجتماعي زنان آگاهي
شناخت آنان از موقعيت اجتماعي خود در جامعه 

 يك نگرش از طريق طيف ةثابممقياس به اين. است
 ايايي اينپ. استاي سنجيده شده گويه12 ليكرت

 اساس روش انسجام دروني و با استفاده از مقياس بر
 اي آن در  و اعتبار سازه 74/0ضريب آلفاي كرونباخ 

  . است 67/0مقايسه با شاخص هويت اجتماعي معنادار

  هاي پژوهشيافتهتوصيف و تحليل 
  هاي اجتماعي غيرسنّتيپذيرش نقش

ت كه هاي پژوهش در اين زمينه حاكي از اين اس يافته
هاي غيرسنّتي را در  پذيرش نقش  آمادگيدختران

% 60شود كه بيش از  لذا مشاهده مي؛ندبين خود مي
هاي اجتماعي   دختران دانشجو تصور روشني از نقش

نيز در وضعيت نامعين % 28غيرسنّتي دارند و حدود 
هاي   قرار دارند كه اين وضعيت انعكاسي از واقعيت

  . ستار ما در حال گذةاجتماعي جامع
هاي مقياس، مشاهده  تك گويهتحليل تكلذا با 

 ما ديگر ة جامعي دانشجوشود كه اكثريت دختران مي
 ة كه ساختار جامع-هاي سنّتي و خانگي پذيراي نقش

 زاما هنو.  نيستند-استپدرساالر براي آنها معين كرده
 ة در جامعهاي اجتماعي زنان  برداشت سنّتي از نقش

  . مل رنگ نباخته استصورت كاهما ب
رت و اقتدار  سنّتي تمام قدةخانوادهنوز ايدئولوژي 

ترين  تواند مهم است و هنوز ميخود را از دست نداده
 زندگي اجتماعي و هويت فردي و برأثيرات را ت

  .گذارددختران باجتماعي 
هاي غيرسنّتي  اين فرضيه كه پذيرش نقش،بنابراين 

 ورود  نشجو به شمار ميمبناي اساسي براي دختران دا
توانند با اتّكا به آنها يك هويت غيرسنّتي در  آنها مي

ة هاي جداول شمار جامعه داشته باشند، با توجه به داده
  . شود يد ميأي ت2 و 1 

پذيرش  توان نتيجه گرفت دختراني كه آمادگي پس مي
بينند، بيشتر افرادي  هاي غيرسنّتي را در خود مي نقش

ت اجتماعي هستند كه هويت غيرسنّتي را براي هوي
  . كنند خويشتن در جامعه تعريف مي

   سنّتيةايدئولوژي خانواد
 كه عدم پذيرش ايدئولوژي در مورد اين فرضيه

راي دختران به شمار  پدرساالر مبناي اساسي بةخانواد
ها يك هويت توانند با اتّكا به آن رود كه آنها مي مي

 براي خود تعريف اجتماعي غيرسنّتي در جامعه
   يدأي ت 4 و3 ة هاي جداول شماركنند، با توجه به داده

  . شود مي
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تواند ضعيت ميتوان نتيجه گرفت كه اين و پس مي
 حال تغيير و هاي اجتماعي درانعكاسي از واقعيت
   فعلي ما باشد كه در آن با توجه ةماهيت انتقالي جامع

 هر روز ،ي سنّتةتداوم اقتدار ايدئولوژي خانواده ب
  . شاهد كاهش نفوذ اين اقتدار هستيم

    
  غيرسنّتي  هاي اجتماعي حسب ميزان پذيرش نقش  توزيع كل پاسخگويان بر:1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (%)  گانه اجتماعي سه  هاي اجتماعي غيرسنّتي به تفكيك هويت  پذيرش نقش :2  جدول

  

  

  هاي اجتماعي غيرسنّتيپذيرش نقشميزان  فراواني درصد

  هاي اجتماعي غيرسنّتيكامالً آماده براي پذيرش نقش 31  0/8%

 هاي اجتماعي غيرسنّتيراي پذيرش نقشنسبتاً آماده ب 214 0/55%

 هاي اجتماعي سنّتي و غيرسنّتيبينابين براي پذيرش نقش 109 0/28%

 هاي اجتماعي غيرسنّتينسبتاً عدم آمادگي براي پذيرش نقش 22  7/5%

 هاي اجتماعي غيرسنّتيعدم آمادگي كامل براي پذيرش نقش 13 3/3%

 جمع 389 100%

N   كامالً عدم

 آمادگي

نسبتاً عدم 

 آمادگي

  هاي پذيرش نقش      كامالً آماده آماده نسبتاً بينابين
  غيرسنّتي             

               
  هويت اجتماعي

هويت اجتماعي  27 %9/6 132 %9/33 9 %6/12 - ـ 1 3/0% 209 53%/
 غيرسنّتي

هويت اجتماعي  4 0/1% 58 9/14% 35 0/9% 7 8/1% 7 8/1% 111 5/28%
 بينابين

 سنّتيهويت اجتماعي  - - 24 2/6% 25 4/6% 15 9/3% 5 9/3% 69 7/17%

 جمع 31 0/8% 214  0/55% 109 0/28% 22 7/5% 13 3/3% 389 100%

  شدت رابطه=SIG =  348/0 V .00/0  سامرز D يبضر

   شدت رابطه=SIG = 348/0 V 00/0  كندال Tيب ضر

   شدت رابطه=SIG =  387/0 V 00/0 بستگي اسپرمن همSيب ضر
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  (%)گانه  سه اجتماعي  كيك هويت سنّتي به تفة خانوادپذيرش ايدئولوژي :3  جدول

  

  
(%)  توزيع كل پاسخگويان برحسب تعلّق آنها به ايدئولوژي خانوادة سنّتي .4 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  طبقة اجتماعي 
اكثر  دري  كليديهار يكي از متغيطبقة اجتماعي

  . اجتماعي استيها  شپيماي
 در اينجا هدف نشان دادن اين واقعيت است كه در 
دورة مدرنيته نقش عواملي چون طبقة اجتماعي با 

هاي سنّتي جامعه و ايجاد مراجع  شدن شالودهدگرگون 
دهي به هويت اجتماعي  غيرسنّتي، در شكل سازهويت

  .شود رنگ ميافراد كم

  
  
در اين مورد به نظر شده  به نظريات طرحبا توجه 

 ما با دگرگوني ساختارهاي سنّتي، ةرسد كه در جامع مي
رنگ شدن  صورت بطئي و آرام،  شاهد كمهرچند به
بخشي به دختران، و در  اجتماعي در هويتةنقش طبق
رنگ شدن نقش عوامل نسبتاً جديدي در  مقابل پر

گيري هويت اجتماعي غيرسنّتي براي دختران  شكل
  . هستيم

N   ًكامال

 غيرسنّتي

نسبتاً 

 غيرسنّتي

  ايدئولوژي خانوادة سنّتي كامالً سنّتي نسبتاً سنّتي بينابين

  

  هويت اجتماعي

 هويت اجتماعي غيرسنّتي 11 8/2% 137 2/35% 54 9/13% 3 0/8% 4 0/1% 209 7/53%

 هويت اجتماعي بينابين 9 3/2% 52 4/13% 40 3/10% 5 3/1% 5 3/1% 111 5/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 5 %)3/1 21 4/5% 30 7/7% 110 8/2% 2 5/0% 69 7/17%

 جمع 25 4/6% 210 0/54% 124 9/31% 190 9/4% 11 2/8% 389 100%

  شدت رابطه=SIG =  308/0 V .00/0   سامرزD يبضر

   شدت رابطه=SIG = 308/0 V 00/0  كندال T يبضر

   شدت رابطه=SIG =  387/0 V 02/0 بستگي اسپرمن همSيب ضر

   پدرساالر سنّتييدئولوژي خانوادة ميزان تعلق به ا فراواني درصد

 كنندكساني كه كامالً غيرسنتّي فكر مي 25 4/6%

 كنندبتاً غيرسنّتي فكر ميكساني كه نس 210 0/54%

 كنند فكر ميكساني كه مابين سنّتي و غيرسنّتي 124 9/31%

 كنندكساني كه نسبتاً سنّتي فكر مي 19 4% /9

 كنند سنّتي فكر ميكساني كه كامالً 11 8/2%

 جمع 389 100%
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  ) (% گانه   طبقة اجتماعي دختران به تفكيك هويت اجتماعي سه:5 جدول 

  
  تحصيالت والدين

ـ  ئل اجتماعيوالتي كه در مساتحبر اثر در اين ميان 
سطح فرهنگي جامعه و  فرهنگي صورت گرفته،

هاي  كه يكي ازجلوه استها افزايش پيدا كرده  خانواده
هاي  افزايش سطح تحصيالت والدين نسبت به نسل ،آن

  .استگذشته
  معنادارية  رابط  6  هاي جدول  با توجه به داده،بنابراين 

  

  
  

بين ميزان تحصيالت والدين و نوع برداشت و تعريفي 
كه دختران دانشجو از هويت خويشتن دارند وجود 

  . دارد
توان نتيجه گرفت دختران دانشجويي كه سطح  لذا مي

 تحصيل والدينشان باالتر است برداشت و تعريف
  .تري از هويت اجتماعي خويشتن دارند غيرسنّتي

  
(%)گانه  تحصيالت والدين دختران به تفكيك هويت اجتماعي سه:6جدول 

تحصيالت 
  والدين

  
  

  هويت
  اجتماعي
 

  

  سوادبي

  

  

  

  ابتدايي

  

  

  اول تا سوم

   راهنمايي

  

  متوسطه

  

  كارداني

  

  كارشناسي

  

  

�������� 

	��
  

  

  يدكتر

N  

  

  

  

ــت  هويــــ
 اجتمــــاعي

 غيرسنّتي

8 3/2% 16 6/4% 27 8/6% 70  3/20%  34 8/9%  20 8/5% 2 6/0% 4 2/1%  118 5/52% 

ــت  هويــــ
اجتمــــاعي  

 بينابين

 %1/30 104 ــ - 3/0% 1 0/2% 7 8/5% 20 9/11% 41 5/3% 12 1/6% 21 6/0% 2

ــت  هويــــ
اجتمــــاعي 

 سنّتي

 %4/17 6 ــ ــ 3/0% 1 9/0% 3 9/2% 1 7/4% 16 1/4% 14 4/3% 12 2/1% 4

  %100  389 %2/1 4 %2/1 4 %7/8 30 %4/18 64 %9/36 127 %4/15 53  %1/14  49 %1/4 14 جمع

134/0   V= 00/0  شدت رابطه. SIG =   ضريب Dسامرز   
808/0  V= 01/0   شدت رابطه SIG =  ضريبT كندال  

165/0v = 00/0    شدت رابطه  SIG =   ضريبSبستگي اسپرمن هم 

  
N  
  

  
 بسيار پايين

  
 پايين

  
 متوسط

  
 باال

  
 بسيار باال

  اجتماعيطبقة
  

  هويت اجتماعي

 هويت اجتماعي غيرسنّتي 5 3/1% 26 7/6% 116 8/29% 56 4/14% 6 5/1% 209 7/53%

 هويت اجتماعي بينابين 1 3/0% 11 8/2% 61 7/15% 34 7/8% 4 0/1% 111 5/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 4 0/1% 6 5/1% 41 5/10% 16  1/4% 2 5/0% 69 7/17%

 جمع 10 6/2% 43 1/11% 218 0/56% 106 2/27% 12 1/3% 389 100%

  شدت رابطه=SIG =  08/0   V .85/0   سامرزD يبضر

   شدت رابطه=SIG = 85/0  V 85/0  كندال Tيب ضر

   شدت رابطه= SIG = 09/0v 084/0 بستگي اسپرمن همSيب رض
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  دختران آگاهي اجتماعي 
 مشاهده 8 و 7 ة  شمارهاي جداولبا توجه به داده

اي بين داشتن آگاهي اجتماعي  شود كه رابطه مي
نسبت به موقعيت زنان در جامعه و تعريف هويت 

   توان پس مي. سنتّي وجود دارد صورت غيرهاجتماعي ب

  
ز آگاهي اجتماعي باالتري از نتيجه گرفت دختراني كه ا

زنان در جامعه برخوردارند، بيشتر يت اجتماعي موقع
 اجتماعي غيرسنّتي  كساني هستند كه داراي هويت

  . هستند
  

  (%) توزيع كل پاسخگويان برحسب ميزان آگاهي اجتماعي :7جدول 

  

 آگاهي اجتماعي دختران فراواني درصد

 كامالً ناآگاه نسبت به موقعيت اجتماعي زنان 11 8/2%

 بت به موقعيت اجتماعي زناننسبتاً ناآگاه نس 14 6/3%

 آگاهي و ناآگاهي بينابين نسبت به موقعيت اجتماعي زنان 77 8/19%

  نسبتاً آگاه نسبت به موقعيت اجتماعي زنان 201 51% /7

 كامالً آگاه نسبت به موقعيت اجتماعي زنان 86 1/22%

 جمع 389 100%

  

  ساز غيرسنّتيمراجع هويت
شود كه   مشاهده مي9  هاي جدول با توجه به داده

   عنوان به،اي بين نگرش دختران نسبت به تحصيل رابطه
  

  
 تعريف هويت ،ع آنبساز غيرسنّتي و به تَ منبع هويت

  .اجتماعي غيرسنّتي از هويت خويشتن وجود دارد

 (%)گانه سه آگاهي اجتماعي دختران به تفكيك هويت اجتماعي: 8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N  ًآگاهي اجتماعي              كامالً آگاه نسبتاً آگاه بينابين  ناآگاهنسبتاً  ناآگاهكامال  

  هويت اجتماعي

 هويت اجتماعي غيرسنّتي 64 5/16% 109 0/28% 31 0/8% 2 5/0% 3 8/0% 209 7/53%

 هويت اجتماعي بينابين 18 6/4% 54 9/13% 29 5/7% 4 0/1% 6 1%/ 111 5/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 4 0/1% 38 8/9% 17 4/4% 8 1/2% 2 5/0% 69 8/17%

 جمع 86 1/22% 201 7/51% 77 8/19% 14 6/3% 11 8/2% 389 100%

  شدت رابطه=SIG =  256/0   V 00/0   سامرزD يبرض

   شدت رابطه=SIG = 288/0  V 00/0  كندال Tيب رض

   شدت رابطه= SIG =  111/0v 03/0 بستگي اسپرمن همSيب رض
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(%)گانه  نگرش دختران نسبت به تحصيل به تفكيك هويت اجتماعي سه:9ول جد
  

  
 شودمشاهده مي10 هاي جدولهمچنين با توجه به يافته

اي بين نگرش دختران نسبت به شغل و داشتن  رابطه
ساز غيرسنّتي و به تعنوان منبع هويبهاستقالل مالي 

ز هويت خويشتن ع آن، تعريف هويت غيرسنّتي ابتَ
   .وجود دارد

 نيز در  ديگرهاي فوق دو سؤال بازِ در تأييد فرض
نامه طرح شده بود كه با تحليل نتايج حاصل  پرسش

 ها يافته. شود وق بيشتر تأييد ميهاي ف از آن فرض
 هويت ةدر رداست كه دختراني كه از اين حاكي 

 خود را نسبت ةترين دغدغ نّتي قرار دارند مهمغيرس
 تحصيل ة بعد ادام، اول داشتن شغلةه آينده در وهلب

كساني  و اند  ازدواج عنوان كرده،ترين رده و در پايين
ترين   مهمودارند   هويت بينابين قرارةكه در رد

 نسبت به آينده دارند داشتن شغل و خود را ةدغدغ
ترين رده ازدواج   تحصيل و در پايينةبعد از آن ادام

   .اند عنوان كرده
ت سنّتي قرار دارند ازدواج را  هويةساني كه در ردك
. اند خود ذكر كردهة آيندةترين دغدغ عنوان مهمبه

مشاهده  11 هاي جدول با توجه به يافته،بنابراين
 دختران نسبت ةترين دغدغ ين مهماي ب رابطه شود مي

عنوان هويت به آينده و تعريف از هويت خويشتن، به
در سؤال دوم كه . وجود دارد ،اجتماعي غيرسنّتي

هاي    يافته، خودشان بودة تصور دختران از آيندةدربار
است كه از اين حاكي  12 طبق جدولبر تحقيق 

 هويت غيرسنّتي قرار دارند شامل ةدختراني كه در رد
 سال آيندهدر ده  كنندمي دختراني هستند كه فكر

  

N  

  

  

در صورت داشتن موقعيت 

اجتماعي خوب با او ازدواج 

 كنممي

  

 ةكنم و ادامقبول مي

 دهمتحصيل نمي

  

وجه با او ازدواج هيچبه

 كنمنمي

  

   تحصيلةادام

  هويت اجتماعي

 غيرسنّتي هويت اجتماعي 168 2/43% 30 7/7% 11 8/2% 209 53% /7

 هويت اجتماعي بينابين 68 5/17% 29 5/7% 14 14 111 6/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 44 3/11% 19 9/4% 6 5/1% 69 7/17%

 جمع 280 0/72% 0 78 0/20% 310 0/8% 389 100%

  شدت رابطه=SIG =   208/0   V .00/0   في Fhiيبرض

   شدت رابطه=SIG =   147/0  V 00/0  كرامرV ضريب 

    شدت رابطه= SIG =    158/0v  00/0   بستگي پيرسونهمP ضريب
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 تحصيل هستند و ازدواج ةدر حال ادام اند، شاغل
  .اندنيز كرده

اي بين تصور  شود رابطه  مشاهده مي،بنابراين 
عنوان  آينده، كه در آن شغل و تحصيل بهدختران از

 وآيند ساز غيرسنّتي به حساب ميهويت منابع
 به آنها سعي دارند يك هويت تكادختران با ا

 وجود ،در جامعه تعريف كنند غيرسنّتي را براي خود
  .دارد

  
(%)  گانه ش دختران نسبت به شغل به تفكيك هويت اجتماعي سه نگر:10جدول 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  (%)  گانهسه   دختران به تفكيك هويت اجتماعيةترين دغدغ  مهم:11جدول 

  

  

N   اگر از نظر اقتصادي وضعش

  كنمخوب باشد كار نمي

  كنم وقبول مي

 كنمكار نمي

وجه با او هيچبه

 كنمج نميازدوا

  داشتن شغل و استقالل مالي

  

  هويت اجتماعي

 رسنّتيهويت اجتماعي غي 166 7/42% 26 6/6% 17 3/4% 209 7/53%

 هويت اجتماعي بينابين 59 15% 36 2/9% 16 1/4% 111 5/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 27 9/6% 28 1/7% 5/3% 5/3% 69 7/17%

 جمع 252 8/64%  90  1/23%  47  0/12%  389  100%

  شدت رابطه=SIG =    247/0  V .00/0   فيFhiيب رض

   شدت رابطه=SIG =  245/0  V 00/0  كرامرV ضريب 

   شدت رابطه= SIG =  298./0v 00/0 بستگي پيرسون همP  ريبض

  

N  

  

  فقط

   تحصيلةادام
 فقط شغل فقط اتمام تحصيل فقط ازدواج

   دخترانة مهم ترين دغدغ   

  

  هويت اجتماعي

 هويت اجتماعي غيرسنّتي 111 7/28% 48 4/12% 16 1/4% 34 8/8% 209 0/54%

 هويت اجتماعي بينابين 55 2/14% 27 5/7% 17 4/4% 13 8/2% 110 4/28%

 هويت اجتماعي سنّتي 22 7/5% 18 7/4% 23 9/5% 5 3/1% 68 6/17%

 جمع 188 6/48% 93 0/24% 56 5/14% 52 9/12%  389  100%

  شدت رابطه=SIG =    294/0   V .00/0   في Fhiيب رض

   شدت رابطه=SIG =  208/0  V 00/0  كرامرV ضريب 

    شدت رابطه= SIG =    102/0v  04/0 بستگي پيرسون همP  ضريب
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  (%)گانه سه   خودشان به تفكيك هويت اجتماعية تصور دختران از آيند:12جدول 

  

  
  گيرينتيجه
 ةتوان گفت كه در جامع هاي تحقيق مي  به يافتهبا اتّكا

ها و ساختارهاي اساسي  ما با بركنده شدن شالوده
 اجتماعي و هويت  هاي سنّتي، قرائت از نقش

  .است دگرگوني اساسي شدهاجتماعي دختران دچار
 ، تا همين اواخر پيوند ميان زن و مرد بدين معنا كه

هاي   عمدتاً بر اساس نقش،ازدواج سنّتيمخصوصاً در 
   . ثابت بود

ست كه چه سرنوشتي در انتظارش دان يك دختر مي
 در طول . يك زندگي خانگي و خانوادگي:است

به نظر . استها تغيير كرده اينةحدود يك نسل هم
است اين ترين اتفاقي كه در حال وقوع  رسد مهم مي

 آنچه  ما بر اساسةاست كه ديگر دختران جامع
 كند فرهنگ و يا سرنوشت محتوم به آنها ديكته مي

كنند و سعي دارند زندگي اجتماعي و  زندگي نمي
 ةواسط هويتشان را بيشتر توسط خودشان و به

  .كنند بسازند  كه ايفا ميايهاي اجتماعي نقش
   ، در كشور ما نيزهاي زنان نهضتتوان گفت كه   مي

  
ه، بر نهادهاي جامعه و يافت به تبعيت از كشورهاي توسعه

 ، بر آگاهي دختران از هويت خويش،تر از آناساسي
  . استتأثير گذارده

اكثريت وسيعي از زنان و دختران خود را با مردان 
 سزاوار حقوق خويشتن و داشتن كنترل بر نيزبرابر و 

سرعت اين آگاهي به. انگارند جسم و زندگي خويش مي
. ال گسترش است ما در حةدر بين دختران جامع

 نظام ةكنند خانواده يكي از ساختارهاي بنيادي تعيين
  .استشخصيتي و هويتّي افراد بوده

ثبات شدن تمامي  موازات بي به، دگرگوني اين نهاد
تواند   مي،هاي ساختاري هويت فردي و جمعي شالوده

 ،ها ها و هويتنقش» بازتعريف« پيامدهاي مهمي در
  . ي دختران داشته باشدويژه هويت اجتماعبه

هاي تحقيق در اين زمينه گوياي اين واقعيت  يافته
ها و  هاي اجتماعي بيشتر از ارزش است كه نقش

 و اين است سنّتي دچار تحول شدهة خانواديهنجارها
 پدرساالر ةدهد كه هنوز خانواد نشان ميموضوع 

N  ام،ازدواج نكرده 

چون دوست 

 ندارم

  امازدواج كرده

 دارمدار و بچههو خان

 تحصيل ةدر حال ادام

 ارشد يا ةدر دور

 يدكتر

شاغلم و ازدواج 

 امكرده

  تصور دختران از آينده

  

  هويت اجتماعي

 هويت اجتماعي غيرسنّتي 105 0/27% 78 3/20% 29 5/7% - -  213  9/54%

 هويت اجتماعي بينابين 41 5/10% 39 0/10% 27 9/6% 2 5/0%  213  9/54%

 هويت اجتماعي سنّتي 20 1/5% 20 1/5% 20 26 7/6% 1 3/0%  109  9/27%

 جمع 166 7/42% 138 4/35% 82 1/21% 3 8/0%  67  2/17%

 شدت رابطه =SIG =    292/0   V .00/0   فيFhiيب رض

  شدت رابطه =SIG =  207/0  V 00/0 كرامر V ضريب 

  شدت رابطه = SIG =  110v 03/0 بستگي پيرسونهمP  ضريب
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 و تنها استسنّتي قدرت و اقتدار خود را حفظ كرده
ي هاي زندگي اجتماع ن در بعضي از حوزهاز نفوذ آ

  . است كاسته شده يا در حال كاسته شدن
 ، اجتماعية مدرنيته نقش عواملي چون طبقةدر دور

هاي سنّتي جامعه و ايجاد  با دگرگون شدن شالوده
ت دهي به هوي ساز غيرسنّتي در شكل مراجع هويت

هاي تحقيق در  يافته. شود رنگ مياجتماعي افراد كم
اين مورد حاكي از آن است كه ديگر تعلقات طبقاتي 

بخشي به دختران  در هويتتأثير اساسي و مستقيم
   .ندارد
 يند مدرنيته با دگرگون كردن شرايط وافر

ساز و تضعيف و انحالل  هاي سنّتي هويت چارچوب
ر سازي را دتيند هويابخش، فرمنابع سنّتي هويت

با وجود اينكه . استهجهان كنوني متمايز از قبل كرد
  ،بخش اجماع ندارندتشناسان بر سر منابع هويجامعه
 وجود دارد كه با بسط نظركم در اين مورد اتفاقدست

تدريج رو به بخش بهت منابع سنّتي هوي،يند تجددافر
كه قدرت استيالي حدي تا،اضمحالل و تحليل رفته

رفته از  دهي به هويت كنشگران رفته خود را بر معنا
  . دهند دست مي

هاي تحقيق در اين زمينه حاكي از اين است يافته
كنند با حركت به سمت مراجع  كه دختران تالش مي

 ةتي در جامعه، چون دانشگاه و ادامساز غيرسنّ هويت
دست آوردن يك شغل و  هتحصيل و به دنبال آن با ب

 از چارچوب سنّتي جامعه خارج ،كسب استقالل مالي
 از ،ساز غيرسنّتيت به اين مراجع هويكاو با اتّشوند 

  .خود گذار كنند هويت اجتماعي سنّتي
 هويت اجتماعي نه تنها ارتباط اجتماعي ، بنابراين
كند، بلكه به زندگي افراد هم معنا  پذير مي را امكان

  . دهد مي
 افراد را  كليدي هستند كه ذهنيتيها معناهاي هويت

 آنها نسبت به ةواسطبهدهند و مردم  شكل مي

  . شوند رويدادها و تحوالت زندگي خود حساس مي
د و گسترش فضاي يند تجدافربا وجود لذا 

هاي سنّتي، امكان  ن شالودهاجتماعي و سست شد
ن اجتماعي رو يابي در چارچوب محدود و معيهويت

 ما ةتوان گفت كه در جامع مي وبه كاهش است
وجودآمده و  به شرايط بهن سعي دارند با توجهدخترا
هاي اجتماعي غيرسنّتي كه در جامعه   به نقشبا اتّكا

مك گرفتن از منابع  و با كاستبراي آنها شكل گرفته
رد جامعه شوند و با پذيرش و  وا،ساز غيرسنّتيهويت

 تيهاي اجتماعي غيرسنّتي، تصور سنّ قش اين نيايفا
 و دكشنباز هويت اجتماعي خويشتن را به چالش 

صورت بازتابي، هويت خويشتن را در هخودشان ب
ن كنندجامعه تعريف و معي .  

دهد كه  طور كلي نتايج اين تحقيق نشان ميبه
ان در زندگي خانوادگي و امروزه نقش زنان و دختر

هر زمان ديگري در حال دگرگون يش از باجتماعي 
 اما اين ،ست و قدرت زنان رو به افزايش استا شدن

 اين نيست كه زنان و دختران ني به معنايدگرگو
درست   . اند  مطالبات خود نايل شدهة ما به همةجامع

 شاغل رشد هاي اخير تعداد زنان است كه در سال
 در اكثر مشاغل طور متوسطچشمگيري داشته، اما به

و يا   گيرند  مي، در مقايسه با مردان،حقوق كمتري
 داراي تحصيالت  تعداد دختران،آمار منتشرشده طبقبر

صورت چشمگيري افزايش يافته، دانشگاهي و عالي به
 دختر در مقايسه با يهاهكرد اما نرخ بيكاري تحصيل

   .كرده باالتر استپسران تحصيل
اي كه از گذشته  شود در جامعه بنابراين مشاهده مي

نهد و درها  هاي سنّتي را كنار مي گيرد، روش مرخصي مي
 زن ،گشايد آلود ميزا و ابهاملهئمساي  را به روي آينده

    . اي استبودن كار پرمخاطره
هاي مردان   دختران در معرض زل زدن كهاي جامعه در

 آنها بسيار بيش از مردان ةبار قرار دارند و قضاوت در
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موازنات  ظاهرشان است، دختران جوان بايد ساسا بر
  . قدرت را در ارتباط با هويتشان تغيير دهند

 را در محيط شخصي و  اين مسائلة بايد همآنها
ر و متغير مديريت كنند، انگيز، دشوااجتماعي چالش

و پرداختن نوعي  اي ساختن ين جامعهنچچون در 

بنابراين  .هويت شخصي و اجتماعي امري خطير است
 هويت اجتماعي دختران در ةلئشود مسمشاهده مي

عاد  ما داراي ابة در حال گذاري مثل جامعةجامع
گوناگون است كه بايد در تحقيقات بعدي مورد 
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