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 از آينده 1370متولد دهة 
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  چكيده
اند و نسل به مفهـومي بـا    نسلي سرعت بيشتري گرفتهوجه مشخص و ثابت آن است، تغييرات  در دنيايي كه تغييرْ

متولدانِ هر دهه سبك زندگي متفاوتي دارند، نيازهايشان متفاوت است . تر از يك دهه تبديل شده است عمر كوتاه
هـاي يـك نسـل و مطالعـات      هـا و نگـرش   از اين منظر، مطالعـه در ويژگـي  . ها و آرزوهاي ديگري دارند و خواسته

پژوهش حاضـر  . فهم بهتر رفتارهاي اجتماعي و نحوة ساخت واقعيت اجتماعي آينده ضروري است نسلي براي ميان
دهنده به تصاوير آينده در ذهن دختران دانشجويِ  هاي شكل روايت پژوهانه است كه به كشف كالن اي آينده مطالعه

دسـت آمـده و بـا     يافته بـه سـاختار  هـاي نيمـه   هاي اين پژوهش از مصـاحبه  داده. پرداخته است 1370متولد دهة 
روايت از  كالن 8دهندة  نتايج تحقيق نشان. اند هاي كيفيِ تحليل مضمون و تحليل روايت، تجزيه و تحليل شده روش

گذر . 2هاي كوچك و تغييرات تدريجي،  گام. 1: ها به ترتيب روايت اين كالن. شوندگان است آينده در ذهن مصاحبه
آينـدة  . 7خواهي زنانه،  سهم. 6بهشت وطن، . 5رنگ من، . 4آينده،  اجتماعِ بي. 3 از زندگي سنتي به زندگي مدرن،

شوندگان  چند مصاحبه دهد كه هر هاي اين مقاله نشان مي نهايت، يافته در. مادر نام گرفتند هميشه. 8جنسيت و  بي
نـد، سـه   ا ر منفـي از آينـده مواجـه   عنوان تصاوي مانند اكثر جوانان دنيا با دو مقولة نااميدي اجتماعي و فردگرايي به

 دهندة نقش سازندة زنـان متولـد    جنسيت، پذيرش نقش مادري و تصوير مثبت از آيندة ايران نشان آيندة بيروايت
  .دهة هفتاد در آيندة كشور است

  كليدواژگان
  .پژوهي، تحليل كيفي، تصاوير آينده، تغييرات نسلي، زنان آينده

  

                                                        
  m.taheri@ast.ui.ac.ir   )نويسندة مسئول( پژوهي، دانشگاه اصفهان آيندهگروه علمي  تئضو هيع .1
  z.heidari@ast.ui.ac.ir   پژوهي، دانشگاه اصفهان دانشجوي كارشناسي ارشد آينده .2

  15/2/1399: ، تاريخ پذيرش21/5/1398: تاريخ دريافت



  1398زمستان  ،4، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   540

  مقدمه و بيان مسئله
مثابـة   زنـان، بـه  . نفعـان آينـده اسـت    اي حاصل مشاركت همـة ذي  آيندة مطلوب در هر جامعهتحقق 

نفعـان و البتـه سـازندگانِ هـر آينـدة       هـاي آينـده، از ذي   كنندگان نسل نيمي از پيكر اجتماع و تربيت
اي به مشـاركت ايـن بخـش از     گيري هر آينده بنابراين، شكل. ندا مطلوبِ قابل تصور براي جامعة ايراني

گـري كـه نتيجـة احسـاس تعلـق بـه آينـده         گران جامعه نيازمند است؛ نوعي مشاركت و كنش كنش
  ].17[اي زنانه است  روندهاي آينده بيانگر حركت دنيا به سمت آينده از سوي ديگر، كالن. باشد

و  1صـنعتي جـاي خـود را بـه جامعـة اطالعـاتي      عصر جديدي در حال ظهور است و جامعة 
ــر. دهــد مــي 2ســپس جامعــة معناســاز ــه  اســاس ارزش جوامــع صــنعتي ب هــاي مــادي از جمل

كـه بـا تغييـر جامعـة صـنعتي بـه        حالي گرايي، رقابت و تمركزگرايي بنا نهاده شدند؛ در تخصص
. هـا شـد   ين آنهاي جديدي جـايگز  هاي اجتماعي تغيير كردند و ارزش جامعة پساصنعتي، ارزش
هاي اساسي جامعة صنعتي بود، محدود شد و تمركزگرايي جاي خود را  رقابت، كه يكي از ارزش

در . هـاي سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي داد     اي در همة زمينـه  هاي غيرمتمركز و شبكه به گروه
شـود و   گرايـي مـانع درك پيچيـدگي مـي     پيوسـتة اطالعـات، تخصـص    هـم  جهان پيچيـده و بـه  

ترتيـب، جامعـة پساصـنعت بـا       بـه ايـن   3.پذيري جايگزين مناسبي براي آن خواهد بـود  انعطاف
هـاي ذهنـي بهـاي     شـده از فعاليـت   هايي كه به دانش خلق هاي جديد شكل گرفت؛ ارزش ارزش

بـا انتقـال مركـز خلـق ارزش و ثـروت از      . دهد تا هر آنچه نتيجة كار فيزيكي باشـد  بيشتري مي
هاي ميان زنان و مردان رنگ باخـت تـا بـيش از پـيش      خالق، تفاوتهاي  بازوهاي قوي به ذهن

مثابـة   نتيجه اين است كه زنان، به. هاي قابل تصور برداشته شود موانع ورود زنان به همة فعاليت
رنـگ و   انـد، در آينـده نقـش پـر     شده مي  گروهي كه در جوامع پيشاصنعتي و صنعتي كمتر ديده

  ].19[انكارنشدني خواهند داشت 
هـاي مردانـه اسـت، در     طلبي شديد از ويژگي گرايي و رقابت از آنجا كه تمركزگرايي، تخصص

امـا در  . انـد  گـرفتن امـور داشـته    دست اعصار كشاورزي و صنعت مردان موفقيت بيشتري براي به
از ] 8[» پـذيري ذهنـي   انعطـاف «و » تمايل به برقـراري ارتبـاط  «، »اي شيوة تفكر شبكه«مقابل 
هـاي عصـر پساصـنعت     آينـد كـه بـا ارزش    ني و فيزيولوژيكي زنانه به شـمار مـي  هاي ذه ويژگي
اي زنانه را رقم بزند؛ به ايـن معنـا    بنابراين، احتمال دارد استعدادهاي ذاتي زنان آينده. دان منطبق

رونـد   كار و اجتماع آينـده را بسـازد و كـالن    و دهندگان به كسب كه از آنان رهبران آينده و شكل
شواهدي وجـود دارد كـه نشـان از چنـين     . نه جهان را شكل دهد و آن را دگرگون كندآيندة زنا

  .اي دارد آينده
                                                        

1. Society 4.0 
2. Society 5.0 

  . همين پيچيدگي ممكن است باعث شود يك فرد در آينده بارها شغل خود را تغيير دهد .3
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سرعت در جهان در حـال   توانمندسازي زنان با محوريت آموزش و پرورش و آموزش عالي به
هاي پيشادانشگاهي يكسان  در اكثر كشورها، دسترسي دختران و پسران به آموزش. گيري است پي

بـا وجـود ايـن، طبـق     . دهند درصد از دانشجويان را در سراسر جهان زنان تشكيل مي 50است و 
دهند كه در جهان سـواد ابتـدايي    درصد از كساني را تشكيل مي 66تخمين يونسكو، زنان حدود 

ها در سراسر دنيا را در اختيار دارند  مديرة شركت هاي هيئت درصد از جايگاه 15زنان ]. 25[ندارند 
هاي مصـرفي   درصد هزينه 70درصدي داشته است و بيش از  54رشدي  2010سال  كه نسبت به

  ].24[كنند و اين يعني اثر انكارنشدني زنان بر بازارها  در جهان را زنان كنترل مي
تعداد در طول  نيا ،ندا تيدولت هنوز در اقل رؤسايزنان در كسوت  در سراسر جهان نكهيبا ا

 تيعضـو  ،يدر سـطح جهـان  همچنين، . است افتهي شيافزا نفر 21نفر به  12سال گذشته از  20
 يدرصـد  13 رشـد دهندة  كه نشان رسيدهدرصد  1/24به  2018سال  انيتا پا ها رلمانزنان در پا

زن  55پسـت موجـود در جهـان،     279، از ميـان  2018در سـال  . قبـل اسـت   ةنسبت به دو ده
هـا را   هاي مديريت وزارتخانه از صندلي درصد 18عنوان رئيس مجلس در حال فعاليت بودند و  به

  .]15[در دست داشتند 
سـهم  رشـد داشـته و    بـه  رونـدي رو  1397تا  1390در ايران نيز، جمعيت فعال زنان از سال 

درصـد در نوسـان بـوده     7/19تا  2/16بين  ،1397تا  1393ي ها سال زنان از جمعيت فعال طي
دهنـد و در بخـش    كردگان دانشگاهي را تشـكيل مـي   زنان ايراني بيش از نيمي از تحصيل .است

با وجود ايـن، نـرخ بيكـاري بـين زنـان از مـردان        ].9[درصدي دارند  33تحقيق و توسعه نقشي 
، ايـران بايـد در كشـورهاي    1404انـداز   است كه طبق سند چشم  اين در حالي]. 1[ بيشتر است

شدن نقش زنان  هاي رسيدن به اين هدف توجه به پررنگ گيرد و يكي از راهمنطقه در صدر قرار 
مختلفـي  ] 4[در عرصة سياسي نيـز، بـراي حضـور زنـان سـناريوهاي      ]. 2[در همة شئون است 

شـود و نيـاز    پذيري عامالنه را شامل مي ترسيم شده كه طيفي از مشاركت منفعالنه تا مسئوليت
براي بهبود وضعيت مشاركت سياسي زنان در امور حكومتي را به اقداماتي اساسي در زمان حال 

  .شود يادآور مي
رسد زنان ايران در مسيري متفاوت بـراي سـاخت آينـده     نظر مي اساس آنچه بيان شد، به  بر
دارند كه تا حدي از تغييرات جهاني در عرصة فعاليت زنان تأثير پذيرفته است و آيندة  مي گام بر

هايي كه نگـاه زنـان را بـه     پژوهش دادن از اين منظر، انجام. ير خواهد كردايران را دستخوش تغي
در ايـن زمينـه، پـژوهش حاضـر،     . رسـد  نظـر مـي   كند ضروري بـه   گذشته، حال و آينده بررسي 

صورت خاص، تصاوير ذهني زنان متولد دهة هفتاد شمسي از آينده را استخراج و تحليل كرده  به
هــاي تغييــر در آينــده و  گــران اصــلي و پيشــران هــه از كــنشاســت، زيــرا زنــان متولــد ايــن د

ايـن  و متفاوت  جمعي ةاجتماعي و سليق ةائقهاي بعد خواهند بود و ذ كنندگان جوان نسل تربيت
پرسشي كه پژوهش ]. 7[د گذار ثير ميأت آيندة ايرانهاي  گيري نسل بر سرنوشت جمعي و جهت
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از آينده از چه  1370ير ذهني زنان متولد دهة حاضر به دنبال پاسخ آن است اين است كه تصاو
  هايي تشكيل شده است؟ مؤلفه

 تصاوير آينده
هـاي گونـاگون از مـردم تصـاوير      اينكه چـرا گـروه  . اند تصاوير آينده يكي از اركان شناخت آينده

 هاي متفاوت در زمان متفاوتي از آينده دارند و چگونه تصاوير متفاوت از آينده به رفتار و واكنش
شود و چگونه رفتارهاي خاص در زمان حال خـود بـه ايجـاد تصـاوير مختلفـي از       حال منجر مي
 ].14[ اند پژوهي هاي بنيادين در آينده شود، از پرسش آينده منجر مي

. انـد  نـده يآ يانسـان بـرا   يهـا  ديام ها و ها، بيم ينيب شيپانتظارات،  ةدهند نشان ندهيآ ريتصاو
دانند، زيـرا افـراد    را از عوامل تأثيرگذار بر رفتارهاي كنوني انسان مي پژوهان تصاوير آينده آينده

اي رفتـار   گونه ها اتفاق خواهد افتاد سازگار كنند يا به كنند خود را با آنچه به گمان آن تالش مي
  ].13[كنند كه آيندة دلخواه خود را بسازند 

منـد   ينده تشكيل شـده و ذاتـاً نظـام   هايي از آ تصاوير آينده از باورها، آرزوها، عقايد و فرضيه
تصاوير آينده با اطالعاتي در مورد . تخيل استشان  ها از دانش ساخته شده و چاشني آن. هستند

هـا و   هـا، نيـاز   گذشته، مفاهيمي از حال، دانـش فرهنگـي و اجتمـاعي، سـليقة شخصـي، معيـار      
د، تـرس و انتظـارات بـروز    صـورت اميـ   شوند و بـه  ها ساخته مي ياها و آرمانؤهمچنين آرزوها، ر

ما بـا تصـميمات خـود يـا     . گذارند گيري، انتخاب، رفتار و كنش ما تأثير مي كنند و بر تصميم مي
كنيم از  اي را محقق كنيم كه تصوير مثبت و مطلوب ما را بپروراند يا تالش مي خواهيم آينده مي

  ].22[وقوع آيندة منفي و ناخوشايند اجتناب كنيم 
و ] 21[انـد   ندهيآ يها تيمقابله با عدم قطع يبرا يابزارها ندهيآ ريتصاواست معتقد  1پوالك

هاي اجتماعي و سياسي زمان حال، مانند جنـگ، فقـر، خشـونت و تكنولـوژي،      تأثير نگراني تحت
خـدا،   هـان، يك ةفرهنـگ دربـار   كهاي مشـتركي از يـ   روايت ندهيآ ريتصاو]. 18[گيرند  قرار مي

را  يجمعـ  يآگاه ينوع يريتصاو نيچن. دندار ندهيدر ارتباط با آ...  و خيتار يانسان، جامعه، معنا
ـ ريگ يشكل مـ  يريگ ميرفتار و تصم ت،يهو صورتد كه به نده ينشان م ـ   دن انتظـارات،   او گـاه ب

  .دنشو يها مترادف م و ترس هاديها، ام ينيب شيپ
 يفـرد  تصـاوير  .رنـد يشـكل بگ  2يو اجتماع يتوانند در سطح فرد يمذهني از آينده  ريتصاو
كـه بـدون    اند يي تكامل يافتهها از آن شيب شندياند يم ندهيكه در مورد آ يد افرادنده ينشان م

در سطح اجتماعي، تصاوير آينـده نقشـي    .كنند يم يها را سپر هدف و بدون توجه به فردا لحظه
به غلبه بر موانع فرهنگـي   توانند مهم در درك تغييرات اجتماعي دارند، زيرا چنين تصاويري مي

                                                        
1. Fred L. Polak 

  .باشد خانواده يحت اي يسازمان ،يمل ،يجهان سطح تواند يم يمنظور از سطح اجتماع .2
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به اين معنا كه چـون تصـاوير مثبـت از آينـده حـس      . رويِ تغيير كمك كنند  يا اجتماعي پيش
كننـد، توانـايي تشـويق شـهروندان را بـراي       هويت مقصد را براي يك فرهنگ خاص ايجـاد مـي  

ابـل  پذيرش تغييرات اجتماعي دارند و براي كنار زدن موانـع فرهنگـي كـه ممكـن اسـت در مق     
  ].23[آيند  كار مي  مقصد جمعي قرار گيرند، به

كننده در اجتماع هستند و جوانان نيز بازيگران اصـلي   از آنجا كه تصاوير آينده عاملي تعيين
بـا  ]. 20[ها چه تصويرهايي در ذهن دارند بسيار حياتي اسـت   آينده خواهند بود، درك اينكه آن

تواند موضعي جـذاب و   ذهني زنان جوان از آينده ميتوضيحاتي كه ارائه شد، پژوهش در تصاوير 
در اين زمينه، در پژوهش حاضر تصاوير ذهني زنان . پژوهان باشد حال ضروري براي آينده عين در

  .شود هاي آنان از آينده تحليل مي روايت ها و خرده روايت استخراج و كالن 1370ايراني متولد دهة 

  پيشينة پژوهش
نوشته و در آن براي اولين بـار بـا نگـاهي     تصاوير آيندهكتابي با عنوان ) 1950(فردريك پوالك 

هـاي گونـاگون و در طـول     تاريخي، فلسفي و اجتماعي به بررسي نقشِ تصاوير آينده در فرهنگ
او معتقد است زماني كـه جامعـه تصـاويري مثبـت از آينـده دارد،      . تاريخ بشريت پرداخته است

محـض افـول ايـن تصـاوير مثبـت،       رشد خواهد بود و بـه    به كوفايي فرهنگي آن نيز رونشاط و ش
آميز در تصـاوير آينـده از    تبيين ايجاد تغييرات موفقيت. رود فرهنگ جامعه نيز رو به نابودي مي

  ].21[هاي پوالك در اين كتاب بوده است  دغدغه
ج تصاوير آينـده در ذهـن جوانـان در    با استفاده از مصاحبه به استخرا) 2018(كابلي و تاپيو 

چهـار تصـوير   . انـد  هـا ارائـه داده   اي علـي، تحليلـي از آن   فنالند پرداختند و با روش تحليل اليـه 
عنـوان شانسـي    زنـدگي بـه  . 3ترس و اميد، . 2زندگي با دلسردي، . 1: اند از شده عبارت استخراج

 ].18[هايي از آينده  حدس. 4براي فداكاري و 
دربارة نقش تصاوير آينده در ايجاد هويت آيندة اجتماع بـه  ) 2018(و مورگان  طاهري دمنه
ها هويت مقصد را همـان پيشـران    آن. اند را بسط داده 1و مفهوم هويت مقصد  نظرورزي پرداخته
  ].23[دانند  سمت آينده مي  حركت جمعي به

هـاي اجتمـاعي    سيسـتم  تصويرپردازي از آينده را نوعي استراتژي اقدام در) 1382(عزت  پور
هاي متعدد از تالش كشورهاي پيشـرو در القـاي تصـاوير مطلـوب خودشـان بـه        و مثال داند مي

او واكنش فوق فعال و منجر به اقدام را از طريق ارائة تصـويري متمـايز   . شمرد جوامع ديگر برمي
ق تمدن مطلوب اي ديگر تحق در مقاله) 1384(پورعزت ]. 10[داند  از آينده به جامعه ممكن مي

  ].11[داند  هاي منبعث از آن تمدن مي را مستلزم پذيرش و باور عميق ارزش

                                                        
1. destination identity  
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 جوانـان  ذهـن  در ايرانـي  جامعـة  آينـدة  تحليلي تصاوير اي در مطالعه) 1394(طاهري دمنه 
شـده   تصـاوير اسـتخراج  . اي علّي استخراج كرده اسـت  كشور را با روش تحليل اليه كردة تحصيل
هـا و عجزهـا،    حسـرت . 3وزن زمان حال، . 2مانده از گذشته،  جاي آثار تاريخي به. 1: اند از عبارت

او . فهم آينـده . 7ها و  ها، عجزها و نداشته حسرت. 6ساية جامعه، . 5هايي دربارة آينده،  حدس. 4
نتـايج ايـن   . اي علّي براي هر اليه چهار مؤلفه استخراج كرده است با استفاده از روش تحليل اليه

دهد تصاوير فردي و اجتماعي تا حد بسيار زيـادي از شـناخت فـرد از جامعـه،      لعه نشان ميمطا
  ].5[تاريخ و فرهنگ جاري جامعه متأثر است 

به تحليل تمايل به مهاجرت بين جوانان با مطالعـة تصـاوير   ) 1397(طاهري دمنه و كاظمي 
تصـاوير   .1: يعنـي اصـلي   سـه تـم  نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد كـه      . انـد  ها پرداخته آيندة آن

ـ . 3 و گيري براي رفـتن  پيروي از يك همه .2 ،شهري از مبدأ ويران مقصـد، تصـاوير قـوي     ةجاذب
 ].12[د آين به شمار مي شوندگان بين مطالعه محرك مهاجرت

  روش پژوهش
هـاي كيفـي انجـام شـده و در آن از      اي است و در سنت پـژوهش  منظر هدف توسعه ژوهش حاضر ازپ

شده اسـتفاده   آوري هاي جمع هاي تحليل مضمون و تحليل روايت به منظور تجزيه و تحليل داده روش
بـه   هـا  داده تحليـل  و تجزيه و گزارش شناسايي، براي معمول كيفي روش مضمون، تحليل. شده است

 هـا  تيـ روا ،نيهمچنـ . اسـت  پـژوهش  در كنندگان مشاركت از سوي شده ديتول استخراج معاني منظور
 ندهيآ ريتصاواست كه  نيا ياصل پرسش ،پژوهش اين در]. 16[ ندا يمعان جاديا يبرا يمركز يسميمكان
 نظـر  از اسـتفاده  و اي كتابخانه مطالعات دادن انجام از پس ند؟ا كدام 1370 دهةمتولد  دختران ذهن در

محققان براي محـك   .شد نيتدو پرسش نيا پاسخ به دنيرس يبرا يتيروا دگاهيد با االتيؤس خبرگان
هـاي آغـازينِ    پرسـش . ها را به دو دسته تقسيم كردنـد  هاي مبتني بر جنسيت، سؤال ميزان ورود نگاه

ها  نظر گرفتن جنسيت آن صورت عام و فارغ از در  صورت كلي آراي مصاحبه شوندگان را به مصاحبه به 
و نقـش آن در    شـوندگان  بر جنسيت مصاحبه هاي بخش دوم كرد و پرسش در مورد آينده واكاوي مي

سـاختاريافته در ميـان دختـران     هاي نيمـه  هاي اين پژوهش از طريق مصاحبه داده. آينده تأكيد داشت
و  يكارشناس مقطع در كنندگان مشاركت. آوري شد در شهر اصفهان جمع 1370دانشجوي متولد دهة 

كه بـا روش   شدند يم محسوبمتوسط  يتماعو جزء طبقة اج بودند ليارشد در حال تحص يكارشناس
نظري ادامـه   فرايند مصاحبه تا مرحلة اشباع. هاي تحصيلي متفاوت انتخاب شدند برفي و از رشته گلوله
كد اوليه استخراج  189مصاحبه انجام شد و سپس با استفاده از روش تحليل مضمون،  9كل  در .يافت

ل مضمون از سوي دو محقق انجام شد و مورد بحـث  همچنين، تحلي. دست آمد  مضمون اصلي به 8و 
ها و  روايت سپس با استفاده از روش تحليل روايت، سعي شد كالن. قرار گرفت تا اعتبار آن تقويت شود

  .هاي زنان متولد دهة هفتاد از آينده استخراج و معنابخشي شود روايت خرده
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  هاي پژوهش يافته
اين جدول عصـارة  . ها آمده است گرفته از آن هاي شكل ترواي ها و كالن روايت ، خرده1در جدول 

دقـت بعـد از هـر مصـاحبه      هاست كه به تك جمالت حاصل از مصاحبه يك تحليل عميق بر تك
روايـت اسـتخراج شـد كـه هريـك چنـدين        كـالن  هشـت در ايـن پـژوهش،   . سازي شـدند  پياده
عبارت ديگـر شـرح    ها، يا به هاي آن روايت  ها و خرده روايت در ادامه، شرح كالن. روايت دارند خرده

  .دهندة آن آورده شده است هاي مختلف تشكيل هر تصوير از آينده و قسمت
  

  از آينده 1370هاي زنان متولد دهة  روايت  ها و خرده روايت كالن. 1جدول 
 روايتخرده  روايت كالن

 كاربازارودانشگاهبهورود  يجيتدر راتييتغ و كوچك يها گام
 گري اعتباريكنش

  گذار از زندگي سنتي به زندگي مدرن
 ناهمراهيگاهوهمراهيگاهخانواده؛

 نه اين نه آن، هم اين هم آن
  وصلة نچسبصد 

 جامعة اميد الزم  آينده اجتماعِ بي
 تخيلي اجتماعيبي

  رنگ من

 هر چيزي براي خوشبختي يك زن الزمه
 دنياي متفاوت و بهتر فرزندم

 فرداي خوبِ من
 سازممي

 سوگ آينده
 1--------------  بهشت وطن

  خواهيِ زنانه سهم

 روزگارِ زن
 جنبش زنانه

 جامعة محروم از زن
 تر از جنسيتساالري مهمشايسته

 آموزش آيندة زنانه

  جنسيت آيندة بي
 مالكان ناشناختة آينده
 قهرمان ناشناختة آينده

 برابري جنسيتي
 --------------  مادر هميشه

  
  

                                                        
روايت  دهندگان اينجا كامالً صريح و بدون خرده واقع، اظهارنظرهاي پاسخ در. روايتي شكل نگرفت در اينجا خرده. 1

  .هستند
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. هاي اين پژوهش در دو بخش كلي تنظـيم شـده بودنـد    طور كه قبالً اشاره شد، سؤال همان
هـا بـا تأكيـد بـر      بخش اول مربوط به استخراج روايتي عام از آينده بـود و در بخـش دوم سـؤال   

از ميـان مضـامين   بـه ايـن ترتيـب،    . هاي جنسيتي و جايگاه زنان در آينده طراحي شدند تفاوت
هايي زنانه از  هايي عام از آينده و سه مضمون بعدي روايت شده، پنج مضمون اول روايت استخراج

ها از عبارات استعاري استفاده شد تا درك بهتـر و مانـدگارتري در    گذاري روايت در نام. اند آينده
ــد  ــدگان ايجــاد كن ــه توضــيح و تفســير هريــك ازكــالن . ذهــن خوانن ــه ب ــتر در ادام ــا و  واي ه

  .ها پرداخته شده است هاي آن روايت خرده
 در رييـ تغ هرگونـه  آن در كـه  اسـت  ندهيآ از يتيروا »هاي كوچك و تغييرات تدريجي گام«

 جـاد يا. اسـت  حـال  زمـان  در كوچـك  يها گام برداشتن جةينت شوندگان مصاحبه ذهن در ندهيآ
 يزندگ در رييتغ و يشخص يزندگ در رييتغ: است مرحله دو شامل ها آن انيب در ندهيآ در رييتغ

 يفيتوصـ  نجـا يا در كار بازار ريمس دانشگاه روايت خرده. جامعه در تر كالن يسطح در و انياطرف
. اسـت  يشخصـ  يزنـدگ  در رييتغ جاديا و يدانشگاه التيتحص ريمس در گرفتن قرار ليدل يبرا

 و يزنـدگ  ريمسـ ة ادامـ  يبرا يراه را دانشگاه در گذراندن وقت و خواندن درس شوندگان مصاحبه
  .كنند جاديا رييتغ خود يشخص يزندگ در لهيوس نيا به تا دانند يم شغل افتني

 درگري اعتباري، بيانگر اين است كه زنان بـراي ايجـاد تغييـر     روايت ديگر، يعني كنش خرده
و رسيدن  خواندن به دنبال استقالل هستند و اين استقالل را از طريق درس انياطراف و خود ندةيآ

 زنان در نقش اقتصادي باعث پررنگ شدن استقالل از طرفي رسيدن به. جويند به شغلي ثابت مي
موجب  هاي علمي عرصه به آنان گستردة ورود شود و از سوي ديگر مي خانوادگي هاي گيري تصميم

 ورودبنابراين، . خواهد شد هاي حقوقي آنان و مطالبة بيش از پيش خواسته  آگاهي افزايش سطح
منظور ايجاد تغيير   دهندة هويت مستقلي براي آنان به اجتماعي شكل و شغلي هاي جايگاه به زنان

پذيري اجتماعي در قالب ورود به تحصيالت عالي  واسطة نقش ها به واقع، آن در. در آينده خواهد بود
اعتبارها خود را منشأ اثر و بازار اشتغال به دنبال تأثيرگذاري بر جامعه و ايجاد تغييرند و بدون اين 

بينند و  ها دايرة اثرگذاري خود را در حد شعاع كوچكي در اطراف خود مي همچنين، آن. دانند نمي
  .انديشند به تأثيرگذاري در سطوح كالن و مديريتي نمي
هاي عام بود و در پاسخ به سؤاالتي در مصاحبه بـه   اين روايت زنان از آينده البته جزء روايت

 حـال  هر به«: هاي كالمي مانند گزاره. ها پرسيده نشده بود كه هنوز اثر زن بودن در آن دست آمد
. برسه هايي پيشرفت يه به كه خونه مي درس آدم. هست كاري هم درسي اهداف اهداف اين پشت

 و اصـليه  كـاري  و درسـي  اهداف. كنم مي فكر دكترا به دارم فعالً. كنه طي ترقي رو پله سري يه
 حيطة در«و » باشم تغيير عامل تونم مي شغلم واسطة به«، »ره مي پيش اون حول يشخص زندگي
  .روايت هستند ، شواهدي از اين كالن»كنم ايجاد تغيير تونم مي اقتصاد يعني خودم رشتة

، روايت زنان از دورة گذار ميان سنت و »گذار از زندگي سنتي به زندگي مدرن«روايت  كالن
خـانواده؛ گـاهي همـراه و گـاهي     «: انـد از  هاي اين روايت عبارت روايت خرده. زندگي مدرن است
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اين روايت از زمان حـال آغـاز   . »نچسب وصلة صد«و » آن هم اين هم آن، نه اين نه«، »ناهمراه
. رسـد  دهد و به آينده مي و تصويري از تقاطع آرزوها با خانواده را در زمان حال ارائه ميشود  مي

بـه ايـن   . خانواده در نسبت با آرزوهاي اين زنان گاه همراه است و گاه مانعي عاطفي يا هنجـاري 
با وجود اين، آرزوهاي . شكل گرفت» خانواده؛ گاهي همراه و گاهي ناهمراه«روايت  ترتيب، خرده

 نيـ ا در شـوندگان  مصـاحبه . تر در تعيين اهـداف و پيمـودن مسـير آينـده دارد     ها نقشي مهم نآ
 خـود  مطلوب خانوادة از يشخص يريتصو :دارند ذهن در ندهيآ خانوادة از ريتصو نوع دو پژوهش

 از يتـ يروا »آن هـم  نيـ ا هـم  آن، نـه  نيـ ا نـه « روايت خرده. ندهيآ خانوادة از يعموم يريتصو و
 انيـ م يا خـانواده  گـذار،  دورة مناسـب  خـانوادة  آن در كـه  است ندهيآ در ها آن مطلوب خانوادة
  .است مدرن يزندگ سبك و يسنت يها نقش با مدرن و يسنت خانوادة
م اون آرزوها و اون ديد مثبت به اون آرزوهاست و در كنـار   محرك اصلي«هاي كالميِ  ه گزار

كـردم   فكر مـي . م خيلي محدوديت داشتم خانوادهمن به خاطر «، »اون مسلماً خانواده هم هست
شواهدي از متن  ».دوست داشتم بهم اعتماد كنن. شه ها برداشته مي بيام دانشگاه اين محدوديت

  .ها براي اين تصاوير از آينده هستند مصاحبه
» صـد وصـلة نچسـب   «روايـت   شوندگان از خانوادة آينده در خـرده  اما تصوير ذهني مصاحبه

 روابطروايت، در خانوادة آينده  در اين خرده. كند اي با بنيان ضعيف تجسم پيدا مي نوادهعنوان خا به
 ديازدواج سف هاي جديد ازدواج مثل و فاقد فداكاري، ايثار و عاطفه است و شكل خودخواهانهاعضا 

سازد كه اعضاي آن  رواج يافته است و اين تصويري آشفته از خانوادة آينده در ذهن اين زنان مي
گران اين پژوهش آيندة خـانواده را خوشـايند    روايت. هاي نچسب هستند در كنار هم مانند وصله

د و معتقدند بينن كلي خانوادة آينده را از نظر ماهيت با خانوادة امروز متفاوت مي طور دانند و به نمي
در آينده خانه جايي براي خوابيدن و استراحت شبانه است، زنـدگي فـردي اعضـاي خـانواده بـر      

اين  يك مشغول رسيدگي به امور خود است و به  زندگي خانوادگي ترجيح دارد، اعضاي خانواده هر
  .در آينده شكل خواهد گرفت» صد وصلة نچسب«روايت  ترتيب خرده

 سـمت  بـه  و ستين خانواده نهاد انتظار در يخوب ندةيآ يكنون روند قطب« يِكالم يها گزاره
 ،»اسـت  عاطفـه  از دور و يكيمكـان  جمـع  هيـ  نـده يآ در خـانواده « ايـ  »ره يمـ  شيپ شدن يغرب

  .است روايت خرده نيا ي از كالم راويانشواهد
 تخيلـي  بـي «و » اميـدالزم  جامعـة «هـاي   روايـت  روايتـي بـا خـرده    ، كالن»آينده اجتماعِ بي«

بـه ايـن معنـا كـه زنـانِ      . اين روايت در احساس نااميدي اجتماعي ريشـه دارد . است» اجتماعي
شهر ندارد؛ بنابراين اميـد الزم را بـراي رسـيدن     آينده معتقدند جامعه آرمان گر اجتماعِ بي روايت

مـان  جامعـة نااميـد دسـت بـه دامـان ز     . به تصويري جمعي از مقصدي جمعي در آينده را ندارد
پـس  . اي كه تصويري روشن از آينده ندارد و اين براي زنـان آزاردهنـده اسـت    حال دارد؛ جامعه

كـنم جامعـة    من حـس مـي  «هاي كالمي مانند  گزاره. اي مبهم و تاريك است آيندة جمعي آينده
دوئـه بـرا خـودش     دوئه، كسي هم كه مـي  كسي نمي«، »ما رو به زواله تا رو به پيشرفت يا كمال
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  .شواهدي از اين روايت آينده هستند» هركسي فكر خودشه. دوئه ه در جهت كلي نميدوئ مي
نگاهي كـه در آن خـانواده   . ها نسبت به خانواده در آينده نيز جاري است اين نگاه در نظر آن

گـران   يـك از كـنش   به صورت كلي رو به اضمحال و نـابودي اسـت، ولـي خـانوادة شخصـي هـر      
اش به سـمت   ها تالش خواهد كرد خانواده يك از آن ظر دارد، زيرا هرترين وضع را از هر ن مطلوب

 تالش و ديام شاهد يفرد سطح در ،واقع در. آيندة تاريكي نرود كه كل جامعه در مسير آن است
 ياجتمـاع  ديـ ام فاقـد  دواريام و گر تالش افراد همان ،يجمع حطس در اما ؛ميهست شرفتيپ يبرا

 شـدن ساز  مشكل با كه است آشكار يتعارض نيا. ننديب ينم روشن يا ندهيآ جامعه يبرا و هستند
  .دهد يم نشان را خودشي رانيا اكنون جامعة در ياجتماع ديام

وضـوح   از آينـده اسـت كـه در آن بـه     1370دهـة  متولد روايت ديگر زنان  ، كالن»رنگ من«
 يزيـ هـر چ «. شود خصوصيت جامعة ايراني در حال گذار از وضعيت سنتي به مدرن مشاهده مي

، »خـوبِ مـن   يفـردا «، »متفـاوت و بهتـر فرزنـدم    يايـ دن«، »زن الزمـه  كيـ  يخوشـبخت  يبرا
  .اند روايت هاي اين كالن روايت  از خرده» ندهيآ سوگ«و » سازم يم«

  در اين روايت از آينده، همة وجوه زندگي آينده رنگ فردگرايـي و برتـري منـافع فـردي بـه     
را تنهـا  » خـود «آيندة . بينند ها آيندة بهتر را از آنِ خود مي نخود گرفته است؛ به اين معنا كه آ

اي خيلي خوبي دارند و بـدترين اتفـاق    سازند و زندگي خانوادگي، شغلي و حرفه شان مي»خود«
. ها از دست دادن يكي از عزيزانشان، يعني يكـي از اعضـاي خـانواده، خواهـد بـود      آينده براي آن

اي سـبز، پـر    هاي شخصي و فردي خودشان است و آينده ختيشهر اين زنان توصيف خوشب آرمان
تر بـه معنـاي    دنياي فرزندانشان دنيايي متفاوت. كنند از اميد و روشن را براي خود پيشگويي مي

بودن در اصول خودشان ريشه دارد؛ به ايـن معنـا كـه فرزنـدان خـود را بـا        بهتر است و اين بهتر
  .ماً زندگي و دنياي بهتري خواهند داشتكنند، بنابراين حت اصول خود تربيت مي

خـودم و همسـرم   . رن مدرسـه  هـام مـي   بچـه . من شغل خوبي دارم«هاي كالمي مانند  گزاره
شـهر   آرمان«و » دم م بوده، توي شركت انجام مي من اون چيزايي كه توي برنامه. ريم سر كار مي

» خـوبي داشـته باشـم    شرايط اقتصـادي، اجتمـاعي، خـانوادگي، درسـي و شـغلي     من زمانيه كه 
  .روايت آينده هستند شواهدي از اين كالن

يي در آينده و فردگراگر فراگيري  دهد كه توصيف مي همة اين موارد روايتي از آينده را شكل 
 ق،يـ هـا، عال  خواسـته  و اين يعني است يجمع هاي هها و مطالب جامعه از خواسته زنان يگردانروي

روايـت   ايـن كـالن  . خواهند گرفتقرار  تيدر اولوي آنان نسبت به جمع فرد يازهايها و ن ينگران
  ].3[شدنِ فرهنگي است  روند فردگرايي است، زيرا نتيجة منطقي جهاني يادآور كالن

، آرزويـي غالـب در ميـان زنـان متولـد دهـة       »بهشت وطـن «روايت عام، يعني  آخرين كالن
ر نظر، در زمينـة علمـي، اقتصـادي، سياسـي     ، براي آيندة وطن است كه در آن ايران از ه1370

جـاي هژمـوني فرهنـگ     هـويتي ايرانـي    هاي فرهنگي و اجتماعي پيشرفت خواهد داشت و مؤلفه
، »دوست دارم كشورم بهترين كشور دنيـا باشـه  «هاي كالمي مانند  گزاره. غربي را خواهد گرفت
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مـردم مـا حتـي    «، »تمـاع هـا؛ اقتصـاد، سياسـت و اج    كشورم خودكفا شده باشه در همة زمينه«
، »چيـز خودشـون اسـتفاده بكـنن     خـواد از همـه   دلـم مـي  . سبك لباس پوشيدنشون هم غربيـه 
  روايـت  روايـت فاقـد خـرده    بايد در نظر داشت كه اين كالن. شواهدي از اين روايت آينده هستند

اجتمـاعي   عنـوان يـك آرزوي   بنابراين، به. شد شوندگان تكرار مي وضوح در ميان مصاحبه بود و به
  .توان از آن ياد كرد مي

صورت خاص در  شوند كه به  هايي در مصاحبه مربوط مي سه روايت ديگر از آينده به پرسش
  .هاي زنانه سؤال شد ها از آينده آن

 جامعـة «، »زنانـه  جنبش«، »زن روزگار«هاي  روايت با خرده» خواهي زنانه سهم«روايت  كالن
هـاي   روايت از خرده» زنانه آيندة آموزش«و » جنسيت از تر همم ساالري شايسته«، »زن از محروم

  .اند  روايت اين كالن
هـاي   زنان پيشـران . شوندگان، سهم زنان از آينده بيشتر از مردان خواهد بود در نظر مصاحبه

اي است كـه زنـان در    آيندة زنانه به معناي آينده. اند و آيندة زنانه رقم خواهد خورد تغيير جامعه
اجتمـاعي بسـيار بيشـتري نسـبت بـه اكنـون خواهنـد         حفظ خانواده، نقش و تأثير سياسيكنار 
 انشـ يها تـر بـه خواسـته    راحـت  و د آوردنـ دسـت خواه   به يشتريب يآزاد زنان در آينده. داشت
قـدرت كـالن     كشد كه در آن زنان بر صندلي تصوير مي اي را به  اين روايت آينده .ديد رسنخواه

  .دليل قرارگيري آنان در مديريت كالن كشور شايستگي است ها زنند و تن تكيه مي
كنندگان، در ايران، با ادامة روندهاي فعلي در كشور از جمله موانع قـانوني،   در نظر مشاركت
تمـايلي   هاي جنسيتي و بي ناپذيري مردان در مقابل مدير زن، حاكميت نگاه مردساالري و تسليم

پس جامعـة ايرانـي از   . كشور، آيندة زنانه محقق نخواهد شد زنان براي رسيدن به مديريت كالن
  .شايستگي زنان براي ادارة امور محروم خواهد شد

خصوص آموزش دختران در سطوح مختلف، راهكاري براي تحقق آينـدة مطلـوب    آموزش، به
ي اي از جـنس پايـداري بـرا    هاي زنانه اندازي جنبش ها به راه همچنين، آن. شوندگان بود مصاحبه

هـا از   سـهم زن «هاي كالمي ماننـد   گزاره. كردند هاي مبتني بر ناتواني زنان تأكيد مي تغيير نگاه
ها از مردهـا   شه بگي سهم زن چندان دور با سهم مردها كامالً برابر خواهد شد؛ حتي مي آيندة نه

  بـه «، »خـوان پـيش ببـرن    تونن جامعه رو به سمتي كه مي ها مي يعني زن...  شه خيلي بيشتر مي
 خيلـي  .شـه  مي بهتر ولي شه، مي خوب خيلي گم نمي شه، مي خوب خيلي زن يه جايگاه من نظر

 بشـم،  جمهـور  رئـيس  دارم دوست«و » بياره دست  به داره دوست كه رو چيزايي شه تر مي راحت
  .، شواهدي از اين روايت هستند»سخته خيلي خب ولي خوبه
 قهرمـان «، »آينـده  ناشـناختة  مالكـان «هـاي   روايـت  خـرده روايتـي بـا    ، كالن»جنسيت آيندة بي«

ــري«و » آينــده ناشــناختة روايــت و  نكتــة برجســته در ايــن كــالن. از آينــده اســت» جنســيتي براب
شـدة ايـن پـژوهش     هاي آن، اين است كه در زندگي و تفكر زنـان دهـة هفتـاديِ مطالعـه     روايت خرده

ين معنا كه در نظر آنـان جنسـيت در تعيـين مالكـان     به ا. مفهوم برتري زنان ورود و نفوذ نكرده است
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 چـه  آينـده  مالكـان «: اين روايت در پاسخ به سؤاالتي ماننـد . ها نقشي ندارد آن  آينده و قهرمان زندگي
چيسـت و آيـا دوسـت     زنانـه  دانيـد آينـدة   مـي  آيا و» كيست؟ شما زندگي قهرمان«، »هستند كساني

دل ايـن دوتـا بـا هـم رو بيشـتر      تعـا «هـاي كالمـي ماننـد     گـزاره . به دست آمد» داريد شكل بگيرد؟
هـم   بـا . يعني هم زن توش فعال باشه هم مـرد . اي كه هم زن باشه هم مرد يعني يه جامعه. پسندم مي

  .مؤيد اين تصوير از آينده است» ها جامعه رو پيش ببرن نه حاال فقط نگاه اينكه زن. پيشش ببرن
داننـد و آينـدة زنانـه را     اي مطلـوب مـي   جنسيتي آينده جويي اين زنان آينده را بدون برتري

كنند و در پيِ تالفي روندهاي بـه گـواه خـود مردسـاالرانة زمـان       ساالرانه تلقي نمي اي زن آينده
سـاالري، خـارج از    ها تحقق آيندة زنانه را فقط در حاكميـت شايسـته   آن. گذشته و حال نيستند

هـا بـه دنبـال تعـادل در دو كفـة تـرازوي        رت بهتـر، آن عبـا   به. شمارند هاي جنسيتي، برمي نگاه
آميـز و   هاي برابر در آينده، تغيير ديدگاه تبعـيض  اند و فرصت ها، وظايف و حقوق آينده مسئوليت

  .محدودكنندة زنان را در رسيدن به آيندة مطلوب كشور خواستارند
وايتـي غالـب از آينـده اسـت     ، ر»مادر هميشه«روايت حاصل از اين پژوهش، با عنوانِ  آخرين كالن

عنوان يـك زن در آينـده،    فرد و خاص خود را، به به اتفاق وظيفة منحصر شوندگان به  كه در آن مصاحبه
بيننـد و   هاي محوري خود در آينده مـي  ها مادري را از نقش آن .دانند مي» مادري«ايفاي درست نقش 

ين تفاوت كه خـود را مـادراني توانمنـدتر از    با ا. كنند بار تربيت نسل بعد را بر دوش خود احساس مي
هايشــان افــزايش يافتــه و شــرايط و جايگــاه   آگــاهي داننــد، زيــرا هــاي گذشــته مــي مــادران نســل

هـاي   گـام «نكتة شايان توجه اين است كـه زنـان در روايـت    . بهبود است  شان رو به اقتصادي  اجتماعي
براي خود هستند؛ هويتي كـه در گـذار از   دنبال كسب هويتي مستقل  به» كوچك و تغييرات تدريجي

، تجربـة  »مـادر  هميشه«رسد در روايت  نظر مي  اما به. آيد دست مي هويت جنسيتي سنتي به مدرن به 
  .پندارند نقش مادري را براي تكميل هويت مستقل خود ضروري مي

زن  ش رو كـنم بـازم اون بنيـان اصـلي     تو زنـدگي خـودم احسـاس مـي    «هاي كالمي مانند  گزاره
خـوام يـه    كنم كه مـن بيشـتر از ايـن چيـزي كـه مـي       چرخه، يعني خودم هميشه به اين فكر مي مي

خـانواده   انيـ حفـظ بن «و » كارمند خوب يا يه رئيس خوب باشم، بايد يه مادر و همسـر خـوب باشـم   
نگـه داره و   ش رو ه خانواد انيزن بتونه اول بن يهاعتقاد دارم خوبه كه  ور نيا واقعاً ه،زن يه ياصل ةفيوظ

هـاي كالمـي، همچنـان حفـظ بنيـان       بنـابر گـزاره  . شواهدي از اين روايت هستند» رونيب ةفيبعد وظ
  .در خانه بايد از سوي زن انجام شود  خانواده، تزريق آرامش به آن و ايفاي درست نقش همسري

ماننـد  » مـادر  هميشـه «روايـت   كنندگان در پژوهش بـه كـالن   همچنين، تقريباً همة شركت
اين بدين معناست كه اين دو روايـت  . اند صورت صريح اشاره كرده به» بهشت وطن«روايت  كالن

روايـت و   هشت كالن 1نمودار . اند از آينده در ذهن زنان به تصاوير صريحي از آينده تبديل شده
در ترسـيم  . دهد تا تجسمي كلي از نتايج تحقيق ارائـه دهـد   هاي هريك را نشان مي روايت خرده

دهنـدة ميـزان اشـاره بـه آن در كـل       ودار سعي شده است اندازة هر روايـت بـه نـوعي نشـان    نم
  .اند تر نشان داده شده هاي بزرگ اشاره با دايره هاي پر بنابراين، روايت. ها باشد مصاحبه
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  هاي آينده در ذهن مصاحبه شوندگان روايت ها و خرده نمايي كلي از روايت. 1شكل 
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  گيري بحث و نتيجه
هـاي   و بحـث  شـوند  ميپژوهي بررسي  ند كه در آيندها بنيادين وير آينده موضوعاتي با اهميتتصا

 درك و تشـخيص  بـه  پژوهـان  آينده .هاي علمي دارند ها و زمينه بسياري در ديگر رشته ةگسترد
، درك اينكه چرا افراد خاص تصويرهاي مشخصي از آينـده . مندند عالقه آينده از گوناگون تصاوير

كنشي  يا بي شدارند، چطور تصويرهاي متفاوت از آينده به كن ،مقايسه با ساير تصاوير ممكندر 
هـاي   هاي كنوني به خودي خود جنبه كنشي ها يا بي د و چطور كنشنشو در زمان حال منجر مي

  .دنكن خاصي از آينده را ايجاد مي
اقعيـت اجتمـاعي   كشش تصاوير آينده در كنار فشار زمان حـال و وزن زمـان گذشـته بـه و    

تـأثير  انسـان  تواننـد بـر زنـدگي و سرنوشـت      تصاوير آينده مـي  ،نتيجه رد. دهند جامعه شكل مي
گران متفاوت  كنش همةعبارت ديگر،   بهو ها  ها يا نهاد در ذهن افراد، گروه تصاوير آينده. بگذارند

بـه اشـتراك گذاشـته     توانند ميها  آن. كنند رشد مي پيوستهو  رندوجود دا در هر سطح از جامعه
  از نـو سـاخته شـوند و بـه     تواننـد كـامالً   مـي  .شوند، پذيرفته شوند، شكسته شوند و تغيير كنند

بنـدي و ارزيـابي    دسـته تواننـد   ميبنابراين، تصاوير آينده . دفاع شود ها از آنهاي مختلف  صورت
دارد، زيـرا جوانـان   خصوص مطالعه و ارزيابي تصـاوير آينـده در ذهـن جوانـان اهميـت       به. شوند

  .ندا  صاحبان و مديران اصلي آينده
گرفته در ذهنِ  هاي شكل در اين پژوهش، تالش شد با روش كيفي به تحليل و تفسير روايت

نتايج اين تحقيق بيانگر دوران گذار و خواست . از آينده پرداخته شود 1370دختران متولد دهة 
سهم بـاالي زنـان   . ين گذار و دوران بعد از آن استداشتن در ا و تالش دختران ايراني براي سهم

هاي دانشگاه، كاهش نرخ باروري طي چند دهة گذشته و تـالش   آوردن صندلي دست ايراني در به
هاي سياسي و اجتماعي، نمودهايي از ايـن دوران   هاي مدني و جايگاه زنان براي رسيدن به آزادي

  .كشند گذار را به تصوير مي
دنبـال اثرگـذاري    واسطة دو مقولة مدرك دانشگاهي و شغل بـه  به 1370دهة متولد دختران 

آيد كه آمار مربـوط بـه    شمار مي هاي تدريجي ورود زنان به جامعه به اين همان گام. ندا بر جامعه
خـانواده، كـه از نهادهـاي كهـن     . اسـت   ها و بازار كـار مؤيـد آن   هاي جنسيتي در دانشگاه نسبت

تـرين تـرس     سـو بـزرگ   از يـك . شوندگان دارد در ذهن مصاحبهانساني است، موجوديتي دوگانه 
ها به خانواده است و از  دهندة وابستگي آن ها از دست دادن خانواده است كه اين مسئله نشان آن

دهنـدة دوگـانگي و    داننـد و ايـن نشـان    سوي ديگر خانواده را مـانعي بـراي پيشـرفت خـود مـي     
خانواده است كه با وجود رشد روندهايي مانند فردگرايي، بالتكليفي زنان جوان در ارتباط با نهاد 

  .تري پيدا خواهد كرد  فرزند در آينده ابعاد پيچيده هاي تك تجرد و خانواده
. هاسـت  از آينده مؤيـد رشـد فردگرايـي در ميـان آن     1370دهة متولد روايت ديگر دختران 

انـد، يـك ويژگـي     ردگرايـي دهند كه تصاويري از آينده، كه مؤيد ف البته تحقيقات ديگر نشان مي
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و ايـن تصـاوير از آينـده    ] 6و 5[عمومي جوامع جهاني امروزي و همچنين كشور ايـران هسـتند   
  .مربوط يا مخصوص زنان نيست

و  1370نتيجة ديگر اين پژوهش اين است كه با وجود رشد فردگرايي ميـان متولـدان دهـة    
نشدني از خود  ي را نقشي انكارناپذير و جداها نقش مادر جايگاه نامعلوم خانواده در نگاه آنان، آن

هاست كه در آن نقش مـادري و   اي در آينده در ذهن آن دانند و تصويري از خانواده در آينده مي
عنـوان تصـويري    از اين منظر مشخص است كه نقش مقدس مادري بـه . كنند همسري را ايفا مي

  .ردثابت از آيندة شخصي در ذهن اين گروه از جامعه وجود دا
از . خواهي جنسيتي دختران در آينـده اسـت   خواهي و نه برتري نتيجة چشمگير ديگر برابري

هـا   آن. شوندگان جنسيت مانع پيشرفت نيست و البته عامل پيشـرفت هـم نيسـت    نگاه مصاحبه
ايـن  . اي هستند كه فارغ از جنسيت، امكان و بستر رشد را براي همه فراهم آورد خواستار جامعه

هـايي بـا    هاي زنانه بـه معنـاي آينـده    د زيادي مخالف ديدگاه كساني است كه به آيندهنگاه تا ح
  .برتري و سلطة جنسيتي زنان اعتقاد دارند

  دهد كه فردگرايي و نااميدي، دو مولفـة فراگيـر در تصـاوير    نتايج كلي اين پژوهش نشان مي
ولفـة ديگـر در تصـاوير آينـدة     اما از سوي ديگر سه م. آينده بين دخترانِ متولد دهة هفتاد است

خواهي جنسيتي، پذيرش نقش مادري و تصـوير مثبـت از آينـدة     شوندگان، يعني برابري مصاحبه
گـذاران و   رسد سياسـت  نظر مي  اي هستند كه به ايران، تصاوير ذهني بسيار مهم و اميدواركننده

  .ها فراهم كنند آن موقع مندان مسائل زنان بايد راهكارهايي براي بروز درست و به دغدغه
هاي كيفـي انجـام    سازي در سنت پژوهش اي و با هدف نظريه از آنجا كه اين پژوهش توسعه
مثابة فرضياتي هستند كـه الزم   هاي اين پژوهش به يابد و يافته گرفته است، نتايج آن تعميم نمي

  .تري به محك گذاشته شوند صورت گسترده است در تحقيقات آميخته و كمي بعدي به
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