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  چكيده
سال  26تا  20روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر  درعوامل اجتماعي  اين پژوهش تأثير

ايـن  نظـري  چهـارچوب   كند. مي بررسي 1395دولتي شهر تهران را در سال هاي    در دانشگاه
 ،سـني بنگسـتون  يـافتگي   رشـد اينگلهـارت،  دگرگـوني ارزشـي    هـاي  پژوهش برپايـة نظريـه  

اسـتوار   مـك لوهـان   پذيري جامعهفرايند  تغيير در و نسلي مانهايم، ةتجربشدن گيدنز،  جهاني
 382 ةنمونازميان  نفر است. اطالعات 11406آماري  ةجامعپيمايشي و  پژوهش . روشاست
 كـه  دهـد  مـي  ) نشـان ( ةيافتـ  تعـديل تعيين . ضريب ه استشدآوري  جمع نفري

 .كننـد  مـي  ير وابسته را تبيـين از واريانس تغييرات متغ درصد 52شده به معادله  واردمتغيرهاي 
سبك زندگي، معاشرت با گروه هاي متغيرروابط نسلي معناداري  ةكنند تبيينضرايب تأثير مدل 

براسـاس   .دهـد  مـي   ، نشـان رگرسـيون  ةمعادلدر  را، ساالن، ارتباط و تعامل درون خانواده هم
خـانواده بـا    روند تعامل و و ارتباط 0.574سبك زندگي با ضريب كل  ،تحليل مسيرضرايب 

 كلي نشانهاي  دهد. يافته مي متغير روابط نسلي را نشانر دتأثير ترين  بيش 0.478ضريب كل 
و  دختران جوان شخصيتي ويژگي در ،خرد سطح در ،ها نسل بين تفاوت تبيين در كه دهد مي

 انِِدختـران جـو   و رخ داده دگرگوني ،تربيت و تعليم پذيري و جامعهلحاظ  به ،مياني در سطح
  دارد.گري  مداخلهند و خانواده در مديريت و كاهش تضاد نسلي نقش ا تغييرطلب نسل
سـاالن و   معاشـرت بـا گـروه هـم     عوامل اجتماعي، ،سبك زندگي روابط نسلي، :ها واژهكليد

  .ارتباط و تعامل درون خانواده
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  مقدمه و بيان مسئله .1
طـرح مسـائل    ذهنـيِِ  هاي  همينترين ز مهم از يكي حافظة تاريخي جوامع مدعي است كه

تحــوالت اجتمــاعي و  راثــرب ،ســطح انتظــارات و توقعــات عمــومي افــزايش اجتمــاعي
بسـتر زايـش ايـن    تـرين   بـارز  ترديد، بي .است ،و هنجارهاي گذشتهها  ارزششدن  نسبي

و هـا   ارزشاز زدايـي   سدتقچنين  هم ،عاتقتويعني افزايش سطح انتظارات و  ،تحوالت
 شـدن  سست سرآغاز تواند مي نوعي به پديده . ايناستتگان، تغيير نسل هنجارهاي گذش

  .  باشد ها سنت
 تنسـ  شدنِ سست بذر و شود مي شكسته شدن سست با تنس شهرها در ،دوركيم نظر به
زيـرا اصـولي كـه     ،تري خواهـد كـرد   نسل رشد بيش به نسله پاشيده شد، ك آن محض به هم

آينـده منتقـل   هـاي   نسلبه تري  كم ه باشند، با قدرتدست داد مرجعيت و اقتدار خود را از
 بـر  ديگـري  هرجـاي  ازتـر   كـم  هـا  سـنت  كـه  است بزرگ شهرهاي همين . درخواهند شد

 ،ترشـدن  يافتن و متـراكم  گسترشت موازا به ،جامعه دارند و طلتس مردم عواطف و ها انديشه
  . بر فرد داردتري  كم طلتس

ميـان دو   هـاي تجربـي و پايـدارِ    و تفـاوت  هـا ايزتمدر زمرة همين مقولة  ،نسلي تفاوت
 بـا  متضـاد  حتـي  و متفاوت تجربيات رغم به نسلي واحدهاي. شود مي معناجريان، دو رفتار 

هـاي كـالن بـه يـك سـاختار       اجتماعي خاص و با پيوسـتگي  ـ  در يك كليت فرهنگي هم،
گرانيگاه اين  منزلة به ها پردازند. خانواده ديگر مي مشخص به تعامل (توافق يا تعارض) با يك

و فهـم نسـل    ،پدر و مادر، ها بارزترين صحنة جدال بين فهم نسل گذشته تضادها و تفاوت
 گيرد. بر مي هم درحوزة تعاملي دو نسل را  جدال اين هستند. عرصة ،فرزندان يعني ،جديد

با تضـاد و    راه در شكل جديد، تعاملي هم ،ها خانواده دروني تعامل از بخشيبه اين معنا كه 
   بردارانه بود. سره فرمان يك كه ارتباطات ،گذشته  برخالف .كشمكش است

عمومي نسـل  هاي  آگاهيها و  آموزش همگاني موجب افزايش دانستني و نوگريموج 
تـرين نتيجـة    . طبيعـي دكرتر  وسيعرا ها  آن جديد شد و حوزة ارتباطات انساني و اجتماعي

گرديـد و   شـتاب اجتمـاعي مـي    با نخستيد نسلي شد كه اين بود كه نسل جدفرايند  اين
حاكم بر خانواده ت نساو ديگر خانواده و گذار  ارزششدن، تنها منبع  اجتماعيدر راه  دوم،

سـبب   بـه  تعبير مانهايم تجربيات دگرگون آنان، كه بهجهان متفاوت نسل نو يا   نبود. زيست
بيني نسـل جديـد و نسـل     بين جهانوجود آمد،  بهفرهنگي  ـ  تحوالت صنعتي و اجتماعي

    انداخت. فاصلهقديم 



 133   ر روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختردتأثير عوامل اجتماعي 

 فرهنگي تحول و تغيير حال درعين و فرهنگ حفظ انساني جوامع و بشر ةدغدغ ،همواره
 اجتماعي خويش ـ  با گذشتة تاريخيبستگي  هم و پيوستگي به ها انسان، ازسويي. است بوده

ها  ارزشجوي انطباق و در جست ،ديگر ازسوي و اند نياز داشته مفهوم هويت جمعي يا همان
مفهـوم تغييـرات   يـا همـان   و هنجارها با محيط و بهبود وضعيت خـويش و جامعـة خـود    

  اند. بوده فرهنگي
از يك نسل  اي جامعه جوانان فرهنگ نوجوانان و و كردن كودكان اجتماعيفرايند  اگر در

انجـام گيـرد،    شـكل  بهتـرين  بهبه نسل ديگر تاحد مطلوب منتقل شود و بازتوليد فرهنگي 
بـين دو نسـل    زيـادي  و اخـتالف  بـد  يـا  افزايش مـي ميزان اشتراكات فرهنگي بين دو نسل 

و بحران هويتي شود  مي. در اين صورت، تفاهم بين نسل جديد و نسل قديم برقرار افتد نمي
 و درونـي علـل   بـه  ،كـردن  اجتماعيفرايند  اگر . درمقابل،دهد نمينيز براي نسل جديد روي 

فرهنگ جامعه درحد مطلوب به نسل بعد  و دچار مشكل شود و ناقص انجام پذيرد ،نيبرو
شكاف  قديم فاصله و بين نسل جديد و و شود مختل ميتداوم فرهنگي جامعه  منتقل نشود،

احساسـي بـين    عـاطفي و  و فكـري  ةرابطضعف  با ر خانوادهد يوضع نمود چنين .افتد مي
   ست.ديگر ا يك نكردن درك و نداشتن تفاهم گاهي و كاهش فرزندان و والدين و

 درصـدد  پـژوهش  ايـن  هـا،  خـانواده روابط نسل و ارتباط و تعامل در  اهميت به باتوجه
دنبـال   بـه  و اسـت  نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر روابط رد اجتماعي عوامل ثيرأتبررسي 
ختر از چه نـوعي  روابط بين نسلي والدين و دانشجويان د ست:ها پرسش اين گويي به پاسخ

گفـت كـه روابـط نسـلي     تـوان   مـي ر روابط نسلي چيسـت؟ آيـا   داست؟ عوامل تأثيرگذار 
  عوامل اجتماعي است؟ تأثير تحت
 

  هاي داخلي و خارجي پژوهش ة. پيشين2
 ةخـانواد فرهنگـي اجتمـاعي    تعييـرات  رونـد « مقالـة در  ،)1382( و همكارانش آزاد ارمكي

تهراني پرداختند. نتايج  ةخانوادفرهنگي اجتماعي  والتتحبه بررسي  ،»تهراني طي سه نسل
 و كـرده مسائل تغيير  ةهمهاي افراد در خانواده به  نگرش نخست، نشان داد كه اين پژوهش

حفـظ و   بـراي و  شـود  مـي درميان مردم تهران هنوز خانواده امر جدي اجتماعي تلقي  دوم،
گيـري تمايزپـذيري نسـلي     شـكل اس براسها  هاي خانواده تفاوت سوم، كوشند. ميبقاي آن 

 ،هـاي ديگـر   نسـل بـاوجود نسـل جديـد دركنـار      ،يعني تحوالت خانواده است؛تر  فهم قابل
 ةخديجـ پذيري با شرايط جديد اجتماعي فرهنگـي ايـران و جهـان اسـت.      انطباقجهت  در
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هويت جنسيتي مادران و دختران، شـكاف  «مقالة در  ،)1384محمدي ( ةعقيل سيدهسفيري و 
ايـن  نتـايج   .اينگلهارت بهره بردند ،هاي گيدنز، بورديو، مانهايم از تلفيق ديدگاه ،»؟تفاوتيا 

سنتي و نگرش دختران مدرن تر  بيش نشان داد كه نگرش مادران به هويت جنسيتي پژوهش
و مادران  اند كردهبرابري زن و مرد را مطرح تر  بيش وظايف خانگي، دختران ةاست. درحوز

نگرش سنتي آنان كم  ،رفتن تحصيالت مادران باالاند. با  بودهبندتر  رهنگي پايفهاي  به كليشه
در  ،)1388(فرد  ساروخاني و صداقتيشود.  مي سنتيتر  بيش ها نگرش آن ،و با تأهل دختران

 در حـاكم شـناخت وضـع    بـه  ،»ها بينشو ها  شكاف نسلي در خانوادة ايراني؛ ديدگاه«مقالة 
ها در خانواده معلـول آن   سي و تحليل عواملي كه شكاف بين نسلو برر سليزمينة شكاف ن

 مهمـي   تفـاوت هاي خانوادگي  ارزشعرصة  در كه نتايج پژوهش نشان داد. پرداختند ،است
سال  ، ميان نسل جوان و بزرگها ارزشدر رابطه با  ،و نوعي وفاق جمعي نيستها  ميان نسل

ها  نسلسنجش وضعيت تفاوت «ر پژوهش د ،)1390( حامدو شود. احمدي  ميجامعه ديده 
پـي واكـاوي وضـعيت     در ،»)موردي شهر كرمانشـاه  ةمطالع(هاي فرهنگي، اجتماعي  ابژهدر 

 هـاي مقولـهكه تفاوت دو نسـل در  دادنشان ها  يافته .ندبرآمد رابطة نسلي در شهر كرمانشاه
و اين نسـل   استدار  معنيگرايي، نگرش به زنان و خانواده  فراماديو  گرايي مادي نوگرايي،

 يـزد  ةحمـدزاد مو  كسب كرده است. رباني باالتري ةرتبـجوان است كه در هر چهار مقوله 
شـهرداري   9 ةمنطقررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر شكاف نسلي ارزشي در ب« مقالة )1392(

ن و كـه مــادرا  نتايج پـژوهش نشـان داد   . را انجام دادند »دينيهاي  ارزشمشهد با تأكيد بر 
امـا   دارنـد، دينـي  هـاي   ارزشمتفاوت بـه  هاي  گـرايش مدنظر آمـاري ةجامعـدختـران در 

قــدر نيسـت كـه بتـوان معنـاي       ديني بين مـادران و دختـران آنهاي  ارزشتفاوت ميانگين 
بين اين دو نسل تفاوت نسلي ارزشـي حـاكم اسـت نـه      ،. درواقعدريافتشكاف نسلي را 

شـكاف   يشـناخت  مردم يبررس ةنام پايان) 1393( اميرمظاهري و اميرمسعودجوالني . شكاف
تهران و  5 ةمنطق يمورد عةمطال ؛ديمارگرت م كرديبر رو هينزد مادران و دختران با تك ينسل

 و نـد داد انجـام  ينـ يد ،يارتبـاط  ،يفرهنگ ،ياجتماع ةحوزدر چهار  را شهر شهرستان اسالم
 .ريـ خ ايـ  بـوده  يگسسـت نسـل   ايشكاف و ها موجب  اختالف نسل ايكه آ ندآن بود يدرپ
 يا و منطقـه  يسـن  يهـا  گـروه  نيتفاوت ب يبررس مورد ةجامعدر  ،شده انجامطبق پژوهش بر

منجـر شـده باشـد.     يكه به شـكاف نسـل   ستين يا اندازه تفاوت به نياما ا شود، يم مشاهده
 بـه  »انايـر  در نسـلي  شـكاف  شـناختي  جامعه تحليل« ةمقال در) 1393( و همكارانش دانش
 بـا  ايـران،  كنوني جامعة در نسلي شكاف وضعيت شناخت منظور به تجربي هاي داده تحليل
 نتـايج . پرداختنـد  ،جهـاني  هـاي  ارزش پيمايش پنجم موج هاي داده ثانوية تحليل از استفاده
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 از ناشـي  هويت بحران احساس و مدرن هاي ارزش به جوانان و نوجوانان گرايش داد نشان
 ناكارآمـدي  درصـورت  و اسـت  يافتـه  افزايش مرور به پيشين هاي نسل ازها  آن جداافتادگي

 مسـير  آينـده  نسلي گسست درنهايت و نسلي تعارضات ها، رسانه و دولت ازسوي مديريت
  .انداخت خواهد خطر به را جامعه توسعة

 ـ  تمـايزي بـين عوامــل اجتمــاعي     )Jacobsen et al. 1975( جاكوبسـن و همكـارانش  
فرزنـدان در  و  فرزندان دريافتنـد. اخـتالف والـدين   و   والدين نداشتن بـا توافق را اقتـصادي
بين پـدران   ،ها آن نظر بهتر است.  بيش )كارگر ةطبق(هاي با خاسـتگاه طبقـاتي پايين  خانواده

داراي  . بـه ايـن دليـل كـه پـدرانِ     است زياديو فرزندانـشان اخـتالف  عاليبا تحـصيالت 
 .دارنـد ضـوابط اخالقـي    درقبـال گيرانه  تربيتي سخت ةشيواغلـب  تحـصيالت دانـشگاهي

تر است و استدالل  توافـق فرزندان مؤنث كم عـدم بر اين نظرند كهجاكوبسن و همكارانش 
خـود دارنـد.    ةخــانواد تـري بــا    پسـران توافــق بيــش    در مقايسه بـا كه دختران كنند  مي

اين نتيجه رسيد كه فرايند انتقـال فرهنگـي در پژوهشي به  )Schonpflug 2001(اسكونفلوگ  
شـود، بلكـه انتقـال فرهنگـي، بـين       حـادث متوالي هاي  نسلصورت پايدار در  بهتواند  نمـي

، و انتقـال كـامالً نـاقص    ،بـدون هرگونه تفاوت بين والدين و فرزنـدان  ، يعنيانتقـال كامـل
 تأثير تحصيالت ،نظر او بهار دارد. قر ،گونـه تـشابه بـين والـدين و فرزندان بدون هـيچ يعني

بـراي  اي  شايسـته دارد. بــا افــزايش ســواد، پــدران الگوهـاي      ا ه ارزشانتقـال  درمثبتي 
شـد.   شدت بـه انتقـال منجـر خواهـد بهبودن  شايستهالگوي  و روند شمار مي بهفرزندانشان 

آميز منتقل  موفقيتطور  بهداري والدين  حدود نيمي از ديندرنشان دادند كه  واس و كراكت
 ؛با والدينشـان ندارنـد   چندانيشود. جوانان در رعايت اصول و اعتقادات مذهبي تفاوت  مي

نـد تـا   ا كنند و والـديني كـه مـذهبي    مي ند اين فقدان مذهب را منتقلا والديني كه غيرمذهبي
ر تحقيقي د . ژانگ)Voas and Crockett 2005ممكن است (درصد انتقال ايمانشان  51 حدود 

مكتـوب جوانـان   هـاي   گـزارش استفاده از  بـا ،عوامل آغازين تضاد بين نسـلي در چـين را
تضــاد بــين    ايجـاد  تحليل محتوا، پنج دستة عمده از عـواملي  با و كرد بررسي ،سال بزرگ
ترين فراواني را داشتند،  كه بيش ،از جوانان مندان  سالانتقاد  ،ازجمله ؛كرد شناسايي را نسـلي

 كـه  خارج از خانواده مندان سالبه جوانان ازطرف اعتنايي  بينامعقول، يا  غيرقانوني مطالبات
جوانان  از مندان سالدرحوزة انتقاد  ،اما .تر بوده است خانواده بيش مند سالافراد  در مقايسه با
ج از آن و تقاضاهاي نامعقول تقريباً چنين تفاوتي در خانواده و خار مندان سال ازيا جوانـان 
تعارضـات بـين نسـلي ميـان     « ةمقالدر  ويدنيس و همكاران  .)Zhang 2007( مشاهده نشد

تعارضـات   ةبلوغ: پراكندگي تعارضات ارزشـي بـا والـدين درنتيجـ     ةدوردر اوايل ها  التيني
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 تعارضات بين نسلي اغلب يك بخش عادي در فرايند بلـوغ تلقـي   كه كنند مي بيان »فرهنگي
رسـد   ميبه اوج  آنشود و در اواسط  مي آغازبلوغ دورة والدين از ابتداي  شود. تعارض با مي

دربـارة   ميلـر و همكـاران  . )Dennis et al. 2010( شـود  مي تدريج كم بهبلوغ دورة و در اواخر 
 پـژوهش  ايـن  نتايج پژوهش كردند. در آمريكا هاي اجتماعي شبكهارتباط بين هويت ديني و 

شـدن آن   سـكوالريزه شدن هويت دينـي و   خصوصي سبباعي هاي اجتم شبكهنشان داد كه 
شدن فرهنگ و  جهاني« مقالةدر  كريميفرهمند و . )Miller et al. 2013( شود مي بين جوانان در

هـاي نـوين ارتبـاطي و بازانديشـي      بـين فنـاوري   كه نشان دادند »بازانديشي هويت اجتماعي
هـاي نـوين    ا افزايش اسـتفاده از فنـاوري  كه ب نحوي به است.معناداري  ةهويت اجتماعي رابط

  .)Farahmand and karimi 2016( يابد ميارتباطي ميزان بازانديشي در هويت اجتماعي افزايش 
گران از ديدگاه خاصي روابط نسـلي را   شود هريك از پژوهش مي كه مشاهده گونه همان

را ها  آن توان مي كه اند تهدست ياف در اين حوزهمتفـاوتي هـاي  ديـدگاه و به اند بررسي كرده
   :تقـسيم كـرد هدستبه چهار 

  ؛كند ميديـدگاهي كـه از وجـود شـكاف نسلي دفاع . 1
توهم و  كيرا  ينسل قيديدگاهي كه به تفاوت نسلي قائل اسـت و وجود شكاف عم. 2

 ؛شده است ليبه مردم تحم يارتباط جمع ابزارغلط توسط  بهكه داند  يم اليخ

 ؛نه گسست نسليداند  مياصلي را گسست فرهنگي  ةمسئلكه ديدگاهي . 3

اگر شـرايط فعلـي    كه است بر آنديدگاهي كه با بيم و اميد به اين پديده نظر دارد و . 4
 پتانسيل گسترش تفاوت نسلي را تا سرحد شكاف نسلي دارد.  ،مديريت نـشود

 در غلـب ا كشـور  از جخار در شود كه تحقيقات مي دريافته ،تحقيق ةپيشين بر مروري با
 از ميزان امر اين كه داشته توجه نظر مورد ةبه پديد خاصي قومي و فرهنگي نظام چهارچوب

 ،داخلـي نيـز  هـاي   در پـژوهش  .استه استك ديگر جوامع درقبال ها پژوهش اين دهي تعميم
  طـور  بـه يـك   هـيچ  براين، افزون. نيست چندان ها آن در نظري تنوع ،ها پژوهش تعددرغم  به

  . اند گرفته اي انجام مقايسهديدگاه دختران جوان نپرداخته و اغلب  ةمطالعخاص به 
 كـه  اسـت  نهادهـايي ترين  مهم از خانواده نهاد ،يخارج و يداخل هاي پژوهش به توجه با

 كـه  انـد  و اشـاره كـرده   توجـه  نسـلي  روابـط  در آن كنندگي تبيين نقش بهها  پژوهش غلبا
 فراوان تأثير ،اختشن منبع مثابة به ،جوانان ازسويها  آن نتخابا و خانواده تربيتي هاي سبك
ند و در تربيت نسل بعدي و انتقـال  ا ادران فرداي جامعهبوم م و مرزدختران اين  چون دارد و

 آنان در روابط نسلي مهم هاينظر با فرهنگي در جامعه نقش اساسي خواهند داشت، آشنايي
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 گيـري از  بهـره بـا   گـر  پـژوهش نظر بديع اسـت كـه    پژوهش حاضر از اين رو، اين از. است
معنـاي تفـاوت    ةمطالعنگاه دختران دانشجوي جوان به  ةپنجرنظري مناسب از چهارچوب 

 ،پردازد و ضمن آشنايي با ديدگاه دانشـجويان دختـر نـوع    مي شناسي آن تيپنسلي و نوع و 
اجتماعي بر روابط نسلي نمونه را شناسايي و ميزان اثرگذاري عوامل  ةجامعروابط نسلي در 

 روابـط  رد را تـأثير تـرين   بيش اجتماعيهاي  شاخص چه كند كه ميرا سنجيده و مشخص 
اين امر مهمي است كه معناي تفاوت نسلي از زبان دختران جوان شنيده شود و . دارند نسلي

تـر   خردمندانـه و تـر   كامل از اين موضوع، براي جامعه ها آن تعبير و برداشتبا درنظرگرفتن 
  ريزي شود. برنامه
  

  . ادبيات نظري 3
بـه   يشيمايپ ةويشبه  يصنعت ةشرفتيپ ةجامعدر  يتحول فرهنگ قيدر تحق نگلهارتيرونالد ا

جنبـه   كي ييتنها به يگر يفراماد زشيخ ،يزعم و بهپرداخت.  ييگرا يفراماد يتئور نيتدو
 ،يتيجنسـ  يهـا  نقش ،يمذهب يها شيكه به گرا است يفرهنگ يدگرگون ةگسترداز فراگرد 
اسـت.   دهيبخشـ  نينـو  يشـكل  يجوامـع صـنعت   يفرهنگـ  يو هنجارها ،يجنس يهنجارها

 تحوالت بين نسـلي  ،شدن اجتماعي ةفرضييابي و  كم ةفرضيبا تركيب دو عامل  ،اينگلهارت
كه از آن به  دارد تأثيراتيمدت  بلنداين دو عامل در  كه است كند و بر اين نظر را بررسي مي

در  از ديـدگاه او،  .كنـد  مـي  يـاد  ها يقهسلو  ،، هنجارهاها ارزش، ها نگرشنسلي در تحوالت 
سپرد  مي بيني ديگري جهانبيني جاي خود را به  جهانيك  ،ها نسلميان  هاي وسيعِ دگرگوني

  .)73: 1373 نگلهارتي(ا
 تـأثيرات  دربـارة  خـانواده،  هاي اساسـي در  ارزشبا بررسي  ،)Bengston( ورن بنگستون

 پژوهش كـرده و جوانان  ،ها، پدر و مادرها و مادربزرگ بزرگپدرلي در اعقاب سه نسل نس
 بـه  گرايانـه و  مـادي هـاي   ارزشگرايانه درمقابل  انسانهاي  ارزشبه  اين تحقيق،در و است 
هـاي   انتخـاب  ةدامنـ  ،بنگستون نظر بهگرايي رسيده است.  جمعهاي فردگرايي دربرابر  ارزش

گرايانـه متفـاوت    جمـع هاي فردگرايانه و  ارزشو ها  ارزشي ميان نسل يها قضاوتافراد در 
پـذيري ارزشـي در ثبـات و تغييـرات      جامعـه اجتماعي نقش  ةنظريبا استفاده از  وياست. 

 خانواده معموالً ،او از ديدگاه پردازد. مي نسليهاي  ارزشنداشتن  تداوماجتماعي به تدوام و 
در ها  كالسي همساالن و  نفوذ گروه هم ست، اماها ارزشپذيري  جامعهمكانيسم در ترين  مهم
ي خـاص در  ا شـيوه و يـا وقـايع تـاريخي و اجتمـاعي بـه       ،مدرسه مانند ،خانوادهاز  جخار
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 هـاي ارزشـي مـؤثر اسـت     گـرايش  ةكننـد  تعيينعنوان عوامل ديگر  پذيري جوانان به جامعه
)Bengston 1970: 358.(   

است كـه هـر    بر آنكند و  نسلي تكيه مي ةتجربر به ت بيش )1947- 1893( كارل مانهايم
هـر   ند.جنگ ميمثل كساني كه در يك دوره  دارد؛نسلي تجربيات متفاوت از نسل قبل خود 

رويكـرد و   ،دارنـد  تفـاوتي مهـاي   و آگـاهي  قرار دارنـد  در طبقات مختلف كه هرچندنسل 
ها  زيست د. وي بين همشو حاصل ميها  آن مشترك ةتجربگيري مشتركي دارند كه از  موضع
  :دانسته است هاي ويژگي داراي را واحد نسلي ها زمان هم و شدهها تمايز قائل  زمان و هم
  ؛دارندمحل مشترك در جريان اجتماعي و تاريخي  .1
  ؛مشترك دارند ةتجربمشترك يا واحد براساس  ةعلقسرنوشت و  .2
  .)79: 1380(مانهايم  نددارمشترك  ةتجربهويت واحد براساس  .3

 درشـكاف نسـلي    ةمسـئل به تبيين  »تعين وجودي معرفت« ةنظريكردن  مطرحمانهايم با 
داشتن بـه   تعلقواقعيت  نظر او، به پردازد. گوناگون دو نسل مي هاي ها و گرايش نگرش ةزمين 

يك طبقه و يك نسل و يا گروه سـني بـه افـراد موقعيـت مشـتركي در فراگـرد تـاريخي و        
را هـا   آن و كنـد  مـي صورت خـاص محـدود    بهرا ها  آن هبالقو بةتجر ةپهندهد.  اجتماعي مي

سـوق  اين موقعيت  ةويژكنش تاريخي  يخالص و نوع ةتجربفكري و  ةشيو ينوع سوي به
  ).Manhaiem 1952: 291( دهد مي

 مـدرن  ةجامعـ آوردن زمـان در   حساب بهواقع نوعي  دررا ها  گيدنز اختالف بين نسل
 جوامـع متجـدد   هـاي  ويژگـي  ، كه ازبه فراربودن جامعه ،عنصر زمان بر عالوهو  داند مي

ز گذشته توجه دارد. گيدنز منشأ دگرگـوني فرهنگـي را   ا گرفتن فاصله نوعي به و است،
 او، نظـر  بـه . دانـد  مـي تبع تقابل بين اختيار و خطرپذيري  بهتضاد بين سنت و مدرنيته و 

است. مدرنيته » تغيير دائمي رسوم سنتي« و ،»گستر تأثير جهان«، »پويايي«ويژگي مدرنيته 
ها  آن بر گردنهايي كه معموالً سنت  تر از قيد انتخاب شود كه افراد هرچه بيش سبب مي

گيـرد   ممكن قرار مـي  و متنوع هاي فرد درمقابل انتخاب ،رها شوند. بدين ترتيب نهد مي
  .)65: 1382(فاضلي 

  
  . چهارچوب نظري 4
يـافتگي   رشـد اينگلهارت، دگرگوني ارزشي  هاي نظريهاساس پژوهش برارچوب نظري هچ

تغييـر در   ،نسلي مانهايمتجربة معرفت و  وجودي شدن گيدنز، تعين جهاني ،سني بنگستون
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 شناسـان  جامعـه ازميـان   تـدوين شـده اسـت.    )McLuhan( مك لوهان پذيري جامعهفرايند 
 تأكيـد  بـودن نسـل   محـوري  بر ،ها ارزش شناسي جامعه ةحوز در اينگلهارت رونالد معاصر
 ةتوسـع  سـطوح  خيـزش  اسـت كـه   آن بـر  اينگلهـارت . است نسلي ديدگاه داراي و كرده

 به منجر رفاه برخاستن دولت و ،جمعي هاي رسانه ةاشاع آموزش، باالتر سطوح اقتصادي،
 ديگر اغلب عناصر بر شدن صنعتي ،اينگلهارت نظر در. شود مي ها ارزشترين  مهم در تغيير
 در ازجملـه  گونـاگوني  پيامـدهاي  شدن صنعتي براساس اين نظريه، .گذارد مي تأثير جامعه
صنعتي  ةجامع به صنعتيپيشا ةجامع از تغيير. است داشته) نسلي بين تغيير( فرهنگي ةحوز
 ،پساصـنعتي  جامعـة  پيـدايش . اسـت  شـده  آنـان  ديـدگاه  و افراد تجربة در تغييراتي سبب

 و رسـمي  تحصـيالت  افـزايش . شـود   مـي  جهـاني  هاي ديدگاه و گسترش پيدايش محرك
 مسـتقل  گيـري  تصـميم  بـراي  را استعدادهايشـان  كـه  كند مي افراد كمك به شغلي تجارب
 خودابزاري برتر  بيش تأكيد و افزايش به جامعة پساصنعتي پيدايش بنابراين،. دهند افزايش

  .شود  منجر مي
 در اقتصـادي  ةتوسـع  اثـر بر كـه  كنـد   مـي  بيـان  »ارزشي دگرگوني« نظريةاينگلهارت در 

 داده، رخ جوامــع ايــن مــردم مــاديهــاي  ارزش در تحــول صــنعتي، ةپيشــرفت كشــورهاي
 نشـان  را فرامـادي هـاي   ارزش بـه  ماديهاي  ارزش از حركت تحول اين روند كه اي گونه به
 ويس به ماديهاي  اولويت از جايي هجاب اينگلهارت ارزشيِ دگرگوني ةنظري ،درواقع. دهد مي

 از كـه  كشـوري  هـر  يعنـي  دانـد؛  مي جهاني فرايندي بالقوه، طور به ،را فراماديهاي  اولويت
. دهـد  مي روي آن درفرايند  اين الزاماً كند، مي حركت امنيت سوي به اقتصادي ناامني شرايط

  دهد. را نشان مي ارزشي دگرگوني و اقتصادي ةتوسع ميان ةرابط روشني به امر اين
را  نسـلي  بـين  تحـوالت  شـدن  اجتمـاعي  ةفرضي و يابي كم ةفرضي بتركي با اينگلهارت

 ةجامعـ  در عامل دو اين تأثيرات يعني ؛كند مي گرايي را بيان فرامادي نظرية و كند بررسي مي
، نمايـان شـده   هـا  سـليقه  و ،هنجارهـا  ،هـا  ارزش ،ها نگرش در نسلي تحوالتصورت  بهما 

اولويـت   .مـواجهيم  دو نسـل درميـان   وسـيع  هـاي  دگرگوني با بخشي از جامعه در كه چنان
در  ،هاي پيش از بلوغ سال طيكه وي در ،اقتصاديـ   تأثير محيط اجتماعي تحتارزشي فرد 

هاي ارزشي نسل جوان با  گيرد و با تغيير شرايط محيطي، اولويت برده شكل مي سر مي بهآن 
   .نسل قبل متفاوت خواهد شد

 بر تأثير خـانواده  عالوه كند، مي اشارهبنگستون كه  نهگو همان ،نيزپذيري جوانان  جامعهدر 
 ماننـد  ،خـانواده از  جدر خـار ها  كالسي همساالن و  نفوذ گروه هم، نظامترين  مهم درجايگاه

 گـالس و  بنگستون. شود مشاهده مي ي خاصا شيوه بهو وقايع تاريخي و اجتماعي  ،سهرمد
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ــدر  ــافتگي  رشــد ةنظري ــي ي ــا را مطــرح م ــن ادع ــدان  ك ســني اي ــدين و فرزن ــه وال ــد ك نن
زندگي  ةدوركه در  چنان همكنند و  روابط خانوادگي مي ةزمين هاي متفاوتي در گذاري سرمايه

كنند، منابع متفاوتي از قدرت در تعامل خـانوادگي دارنـد. فرزنـدان در اواخـر      حركت مي
 و مثل والدينشان باشند و ممكن است بـا وظـايف رشـدي   تر  كم كه است ننوجواني ممك

هـاي بزرگـي را    تفـاوت يندهايي افروالدين مواجه شوند. چنين  با داشتن تفاوتاستقالل و 
هـا در خـانواده    كنـد و از تـأثير انتقـال ارزش    هاي والدين و فرزندان ايجاد مي بين گرايش

 .كند جلوگيري مي

 از متفـاوت  يتجربيـات  نسـلي  هر كه است بر آن و كند ميرا مطرح نسلي  ةتجربمانهايم 
 و رويكـرد  اما ،دارند مختلفي هاي آگاهي و ندا مختلف طبقات درها  آن دارد. خود قبل سلن

در جامعـه   ،ازطرفـي . شود مي حاصلها  آن مشترك ةتجرب از كه دارند مشتركي گيري موضع
شـده و يـادآور   منشـأ دگرگـوني فرهنگـي    كـه   شـود  مشاهده مي تضاد بين سنت و مدرنيته

تغييـر دائمـي   ، گسـتر  پويايي، تأثير جهانشدن است.  جهانيه و نظريات گيدنز درباب مدرنيت
د كـه افـراد از قيـد    نشـو  سبب مـي  ،روند شمار مي بهمدرنيته هاي  ويژگيكه از  ،رسوم سنتي

فـرد درمقابـل    ،رها شوند. بدين ترتيب ها انداخته گردن آن برهايي كه معموالً سنت  انتخاب
   گيرد. ممكن قرار مي متنوع و هاي انتخاب
ـ  ،و جوانـان تغييـر داده اسـت   جامعـه را   جديدهاي  فناوريورود  ايران،در   علـت  هب

تر از افراد مسن كه افكار و عقايدشـان   ، بيشها نوآورينوگرايي و آمادگي براي پذيرش 
ارتباطات،  ةنحوجذب تغييراتي چون  گرفته وتأثير اين تغييرات قرار  تحت شكل گرفته،
 ،براساس اين رويكـرد  .اند شدههنجاري)  هرهنگي خود (نابالگوپذيري غيرف ،مد، سياست

اطالعـات و   ةحـوز  در فنـاوري تحوالت سـريع   ،كند مي لوهان اشاره  مككه  گونه همان
هـا   آن هايي مانند ماهواره و اينترنت نسل جوان به رسانه ةگستردي رس دستارتباطات و 

. گـذارد  مـي  ك زندگي آنان تأثيرر سبدو  را در موقعيت متفاوتي با نسل پيشين قرار داده
ـ   و سرعت اين تحوالت زندگي تـأثير قـرار داده و رونـد     تحـت را  انرشد و بلـوغ جوان

 تـر  بـيش  پـذيري  پذيري را كامالً دگرگون كرده است. اگر در گذشته روند جامعـه  جامعه
چـون   شد كه عناصري از نسل پيشين هـم  مدرسه و نهادهايي انجام مي و توسط خانواده

ي رسـ  دسـت كردنـد،   معتمد در اين انتقال فرهنگي نقش ايفا مي ،مادر، معلم، واعظپدر، 
 .دهد مي اي قرار نسل جديد را در جريان تحوالت تازه فناوريگسترده به امكانات نوين 

نظام ارزشي اين نسل نيز متفاوت  و هاي ارزشي ورود گزاره ،با تغيير مباني ،بدين ترتيب
  . شود مي نسل پيشين با
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  هاي پژوهش  فرضيه .5
  كليفرضية  1.5

  .داردشكاف رابطه يا  تفاوت روابط نسلي باعوامل اجتماعي 
  

  هاي جزئي فرضيه 2.5
  ؛شكاف رابطه دارديا  روابط نسلي تفاوت باپايگاه اجتماعي والدين  .1
  ؛شكاف رابطه دارديا  تفاوت يروابط نسل باسبك زندگي  .2
  ؛شكاف رابطه دارديا  تفاوت يابط نسلرو باساالن  معاشرت با گروه هم .3
  ؛شكاف رابطه دارد يا تفاوت يروابط نسلبا محل سكونت  .4
  شكاف رابطه دارد.يا  تفاوت يروابط نسل با ارتباطات و تعامالت درون خانواده. 5

  
  يف مفاهيم رتع. 6

 خانواده 1.6
هـا   آن نفر كم دو ستداجتماعي از چند فرد بالغ است كه  ـ  زيستي ةشد نهاديخانواده گروه 

پيونـد   ةزادبدون داشتن پيوند خوني و از جنس مخالف ازدواج كرده باشـند. فرزنـدان نيـز    
  .)381: 1376 اند (گولد افراد بالغ

  
  ها ارزش 2.6

شان توسـط گروهـي از افـراد     كه درحد پذيرش روند شمار مي به الگويي اجتماعيها  ارزش
كننـد   معياري براي هدايت و تنظيم رفتار فـراهم مـي  مبنايي براي ايجاد انتظارات مشترك و 

  .)37 :1361(جانسون 
  

  هنجارها 3.6
 مـردم  از كـه  نـد ا معين يو قواعد اصول هنجارها كه  يحالدرند، ا انتزاعي هاي آرمان ها ارزش
نشـان   اجتمـاعي  زنـدگي  در را و نبايـدها  بايد هنجارها .كنند رعايت راها  آن رود مي انتظار
  .)64 :1374 ؛ رابرتسون36: 1379 دنزگي( دهند مي
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  نگرش 4.6
نوعي آمادگي در فرد است كه احساسات و تمايالت خاصي را در وي برانگيخته و فـرد را  

  .)124: 1369 دارد (اوپنهايم مي به رفتاري خاص وا
  

  زندگي  سبك 5.6
 الًمـث  ؛نزديـك اسـت  هـا   انسـان زندگي اجتماعي  ةحوزبه تر  بيش )lifestyle( سبك زندگي

 در را فـرد  ةكنند بندي طبقه و شده بندي طبقه اعمال زندگي سبك كه است نظر اين بر بورديو
معاشـرت،  هـاي   شـيوه  ورزش، و تفريحات نوع روز، شبانه ساعات تقسيم چون هايي عرصه
  ).Bourdio 1984گيرد ( بر مي را در خوراك نوع پوشش، نوع رفتن، راه گفتن، سخن آداب

  
  روابط نسلي 6.6
هايي اسـت كـه هـر نسـل از      خواستهمتفاوت و هاي  نسلاز ارتباط  سخن ،ر روابط نسليد

امكانات و  و وسايل شتندليل بودن در يك زمان مشترك و دا به ،دنياي خارج دارد. هر نسل
افراد يك  كه هنگامي .مشترك برخوردار است تاحديهاي  سان، از خواسته يك تاحديعلوم 

در نسـلي   شـان فرزند ، معموالًشوند ميو داراي فرزند هل أمتو  ندرسيدنسل به سن ازدواج 
هـاي   هايشـان خواسـته   نسـلي  هـم و ها  آن كه طور همانو شود  مي زادهها  آن نسل بامتفاوت 

نسل خود را دارد كه ممكن است بـا  هاي  خواستههم ها  آن فرزند اكنون ،اند داشتهخاصي را 
  باشد: صورتاوت ممكن است به دو والدين متفاوت باشد. اين تفهاي  خواسته

  ؛ل والدينئاو ايدها  جهت با خواسته همالف) 
  .)70: 1394 ل والدين (كفاشيئاايدو ها  و متضاد با خواسته خالفب) 

  
  تفاوت نسلي ،نسل، شكاف نسلي 7.6

ديگر سهيم شـده و   نسلي با يكهاي  ها كه در ابژه اي از انسان مجموعهنسل عبارت است از 
اكنون بينشي درمورد واقعيت اجتماعي بـراي   ،اند و درنتيجه كردهخوبي درك  بهرا ها  آن ابژه
معنـي شكسـت يـا نـاتواني      به فرهنگ لغت انگليسي آكسفوردشكاف نسلي در  .دارندخود 

 .)Wehmeier and Ashbly 2000: 535( ديگـر اسـت   تـر بـراي درك يـك    مسننسل جوان و 
  .احدهاي نسلي شكل بگيردشود كه و مي شكاف نسلي هنگامي محقق
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  . روش پژوهش7
سـال   26تـا   20 آمـاري دختـران دانشـجوي    ةجامعروش پژوهش كمي و پيمايشي است. 

 ،طباطبـايي  ةعالمبا تأكيد بر دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه ، دولتي شهر تهرانهاي  دانشگاه
ازطريـق فرمـول   گيري احتمالي و تعيين حجم نمونه  نمونه. روش است نفر 11406 با تعداد
 نفـر  382 ميـان تـر   بـيش  امـا بـراي اطمينـان    ،دست آمد هنفر ب 372تعداد  كه است كوكران
   گرد آمد. و اطالعات شد توزيع نامه پرسش

. پايگـاه اجتمـاعي والـدين    1 هاي شاخصبا  ،سپس تأثير متغير مستقل عوامل اجتماعي
. محـل زنـدگي در   3رن؛ سبك زندگي شامل سنتي و مد .2شامل درآمد، تحصيالت، شغل؛ 

االن س دادن هم قرارساالن شامل مرجع  . معاشرت با گروه هم4متوسط و پايين؛  و سطوح باال
. ارتبـاط و تعامـل درون   5سـاالن؛   زمان بـا هـم  ترين  بيش كردن سپري، ها گيري تصميمبراي 

روابط نسلي (تفاوت/ شكاف) با  ةوابستبر متغير  ،متوسط و كم و خانواده در سه سطح زياد
. 2.تفاوت دانشي شامل تفاوت در برخورداري از اطالعات علمي و عمومي؛ 1 هاي شاخص

. 3تفـاوت در اعتقـادات دينـي، تفـاوت در باورهـا؛       ،تفاوت گرايشي شامل تفاوت ارزشي
 در آداب تفاوت رفتاري شامل تفاوت در ادبيات و گفتمـان، تفـاوت در پوشـش و تفـاوت    

از ضريب آلفاي كرونباخ  ،پژوهش بررسي پايايي ابزار براي .شدرت اجتماعي بررسي معاش
   دهد. مي را نشاننامه  پرسش آمده اعتبار دست هباستفاده شد كه مقادير 

  نامه  پرسش بررسي اعتبار كل .1 جدول
  مقدار آلفاي كرونباخ  عوامل اجتماعيهاي  شاخص

  733/0  )سنتي و مدرن(سبك زندگي 
  748/0  ساالن ت با گروه هممعاشر

  838/0  ارتباط و تعامل درون خانواده

 هـاي  شـاخص ماننـد   سـتوني  نمـودار  آمـاري و  هـاي  جدول توصيفي آمار از استفاده با
 تحصـيلي،  وضـعيت  تأهـل،  وضـعيت  تولـد،  سـال  تراكمي درصد فراواني، درصد فراواني،
 آزمـون  كمك به ابتدادر ،باطياستن ةشيو در. شد بررسي درآمد و مادر، و پدر شغلي وضعيت

و  چـولگي ، داري معنـي  سـطح  و آزمـون  هاي آماره تعيينبه  باتوجه ،اسميرنوف كلموگروف
متغيرهـا   توزيـع  %95 اطمينان با و شد بررسي تعيين مورد متغيرهاي توزيع ةنرماليت كشيدگي

بسـتگي   هـم  آزمـون  از و هـا  فرضـيه  بررسي براي پارامتريكهاي  آزمون از .شد مقرر نرمال
 نظردمـ  تحقيـق  مـدل  چنين هم بهره برده شد.متغيرها  بين ةرابط وجود تعيين براي پيرسون
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 و مسـتقيم  تـأثيرات  ،مسير تحليل ازطريق ،درانتها شد. بررسي چندمتغيره رگرسيون ازطريق
   شد. سنجيده نسلي روابط رد متغيرها غيرمستقيم

  
  هاي پژوهش . يافته8
 سـال  تـرين  ترين و بـيش  كم متغيرها ميانگين، توصيفيهاي  مارهآ جداول اطالعات به توجه با

 گـو  پاسـخ  130و اسـتان تهـران بـا تعـداد      اسـت  1377 و 1370 ،1372گويـان   پاسخ تولد
 درصـد) از  68.8نفـر (  263فراوانـي را دارد.  ترين  كم نفر 1 با فراواني و شهركردترين  بيش
 متوسط شهرشـان بـوده و برحسـب    ةنطقمشان  محل زندگي ها، گويان، يعني اغلب آن پاسخ

مجردند. ازنظر تحصيالت و شغل پدر گويان  پاسخ از) درصد 84.0( نفر 321 هلأت وضعيت
 و )درصـد 33.9( پدرشان ديـپلم  از نفر 129 گويان داراي اين شرايط بودند كه ، پاسخو مادر

 38.3(گويـان   سخپا نفر از مادران 146چنين  هم آزاد، شغل پدران از) درصد 43.8(نفر  163
 درصد) 23.6نفر ( 90دارند. خانواده  خانه مادران از) درصد 79.1( نفر 302ديپلم و ) درصد

 3 ةخانواد و فراوانيترين  بيش داراي دارند كه ميليون تومان درآمد  3 از بيشگويان  پاسخ از
   شتند.را دا ترين فراواني كم كه درآمد مشخصي ندارندگويان  پاسخ ازدرصد)  0.8نفر (

 هـاي  ويژگـي  دربارةنظرشان را  تا كه از دانشجويان خواسته شد ،در قسمتي از پژوهش
 ةخـانواد  دانشـجويان دختـر از   غلبا كنند،مطلوب بيان  ةخانواد هاي ويژگيوالدين خود و 

 هـاى  معاشـرت  و گـو و گفـت  آن در كـه  را، صميمى و گرم ةخانوادو  ندخود رضايت داشت
  ب ارزيابي كردند. مطلو ،باشد فراوان جمعي

و اجتماعي  عوامل متغير االتؤس برحسب ،نمونه تفكيك هاي براساس اطالعات جدول
   شود. ها پرداخته مي كه درادامه به آن اطالعات ذيل حاصل شد ،روابط نسلي

  نمونه ةجامعبررسي متغير سبك زندگي در  .2جدول 

  عيفراواني تجم درصد  فراواني نسبي درصد  فراواني  سبك زندگي

 14.7 14.7 56 مدرن
 95.5 80.9 309 متوسط
 100.0 4.5 17  سنتي
  100.0 382 جمع

  .اند نمونه در سطح متوسط جمعيتاكثريت  *
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  نمونه ةجامعدر  ساالن هم گروه با معاشرتبررسي متغير . 3جدول 
  درصدفراواني تجمعي  نسبي درصدفراواني  فراواني  ساالن هم گروه با معاشرت

 5.8 5.8 22 كم
 81.2 75.4 288 متوسط
 100.0 18.8 72 زياد
  100.0 382 جمع

 اند  سطح متوسط اكثريت جمعيت نمونه در *

  خانواده درون تعامل و ارتباطبررسي متغير  .4جدول 
  درصد فراواني تجمعي  فراواني نسبي درصد  فراواني  خانواده درون تعامل و ارتباط

 3.9 3.9 15 كم
 32.2 28.3 108 متوسط
 100.0 67.8 259 زياد
  100.0 382 جمع

  .ندزياداكثريت جمعيت نمونه در سطح  *

  نمونه ةجامعدر دانشي  تفاوتبررسي متغير  .5جدول 
  درصد فراواني تجمعي  درصدفراواني نسبي  فراواني  دانشي تفاوت

 5.0 5.0 19 كم
 89.5 84.6 323 متوسط
 100.0 10.5 40 زياد
  100.0 382 جمع

  .اند   ريت جمعيت نمونه در سطح متوسطاكث *

  نمونه ةجامعدر گرايشي  تفاوتبررسي متغير  .6جدول 
  درصد فراواني تجمعي  درصدفراواني نسبي  فراواني  گرايشي تفاوت

 2.4 2.4 9 كم
 99.2 96.9 370 متوسط
 100.0 0.8 3 زياد
  100.0 382 جمع

  .اند  *اكثريت جمعيت نمونه در سطح متوسط
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  رفتاري تفاوتبررسي متغير  .7جدول 
  درصد فراواني تجمعي  فراواني نسبي درصد  فراواني  رفتاري تفاوت

 38.0 38.0 145 كم
 96.3 58.4 223 متوسط
 100.0 3.7 14 زياد
  100.0 382 جمع

  .ندا  *اكثريت جمعيت نمونه در سطح متوسط

بسـتگي پيرسـون    ون هـم از آزم بين متغيرها ةرابطو تعيين  هاي تحقيق فرضيه بررسيدر 
بين عوامـل اجتمـاعي و روابـط نسـلي      اين پژوهش بر اين بود كه فرض كلي. شداستفاده 

  .)8(جدول  برقرار استمعناداري  ةرابط
 عوامـل  متغيـر  دو بينبستگي  هم مقدار كه داد نشان پيرسونبستگي  هم آزمون نتايج
 اسـت.  درصد 0.05 از تر مك، 0.000 داري معني با سطح 0.719 نسلي روابط و اجتماعي
ـ ارد معنـادار  مثبـت  رابطـة  نسـلي  روابـط  و اجتمـاعي  عوامل متغير دو بين ،بنابراين  .دن
 تأييـد  پـژوهش  كلـي  فرضـية  و شـد  رد متغيـر  دو استقالل فرضيا  صفر فرض ،درنتيجه

  .  [r=0.719, p= 0.000]شد

  بين عوامل اجتماعي و روابط نسلي ةرابطمعناداري  .8جدول 

 
  نسلي روابط اجتماعي عوامل

 اجتماعي عوامل

 **719.  1  بستگي پيرسون هم

 000.  سطح معناداري
 382  382 تعداد

  نسلي روابط
 1 **719.  بستگي پيرسون هم

  000. سطح معناداري
 382  382 تعداد

  نتايج ذيل حاصل شد: ي ئجزهاي   در بررسي فرضيه
 معنادار دارد. ةرابطروابط نسلي  بااجتماعي والدين  پايگاه ـ

 اجتماعي پايگاه متغير دو بينبستگي  هم پيرسون، مقداربستگي  هم نتايج آزمون براساس
 درصـد اسـت   0.05 از تـر  بـيش  ،0.243 داري معنـي  با سطح - 0.60 نسلي روابط و والدين
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 نـدارد.  معنـادار  ةرابط نسلي روابط با والدين اجتماعي پايگاه متغير دو ،بنابراين .)9(جدول 
  .  [r=-.060, p= 0.243] شود ميفرض استقالل دو متغير پذيرفته يعني  فرض صفر ،رنتيجهد

  اجتماعي والدين و روابط نسلي بين پايگاه ةرابطمعناداري  .9 جدول

 
  نسلي روابط والدين اجتماعي پايگاه

 والدين اجتماعي پايگاه

 060.- 1  بستگي پيرسون هم
 243.  سطح معناداري

 382 382 تعداد

  نسلي روابط
 1 060.-  بستگي پيرسون هم

  243. سطح معناداري
 382 382 تعداد

 معنادار دارد. ةرابطروابط نسلي  بازندگي  سبك ـ
زندگي  سبك متغير دو بينبستگي  هم پيرسون نشان داد كه مقداربستگي  هم نتايج آزمون

). 10اسـت (جـدول    ،0.05 از تـر  كـم ، 0.000 داري معنـي  بـا سـطح   0.605 نسلي روابط و
فـرض   ،درنتيجـه  .دندار مثبت معنادار ةرابط نسلي روابط زندگي و سبك متغير دو ،بنابراين
 .  [r=0. 605, p= 0.000] شود ميفرض استقالل دو متغير رد  يا صفر

  زندگي و روابط نسلي بين سبك ةرابطمعناداري . 10 جدول
  نسلي روابط زندگي سبك

 زندگي سبك

 **605. 1  سونبستگي پير هم

 000.  سطح معناداري
 382 382 تعداد

  نسلي روابط
 1 **605.  بستگي پيرسون هم

  000. سطح معناداري
 382 382 تعداد

 دارد. معنادار ةرابطروابط نسلي  باساالن  هم گروه با معاشرت ـ
 گـروه  با معاشرت متغير دو بينبستگي  هم پيرسون، مقداربستگي  هم براساس نتايج آزمون

 درصـد، اسـت   0.05 از تـر  كـم ، 0.000 داري معنـي  با سـطح  0.293نسلي  ساالن و روابط هم
 مثبت معنـادار  رابطة نسلي روابط و ساالن هم گروه با معاشرت متغير دو ،بنابراين. )11(جدول 

  .  [r=0. 293, p= 0.000]  شود ميفرض استقالل دو متغير رد يا فرض صفر  ،درنتيجه. دندار
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  ساالن و روابط نسلي هم گروه با بين معاشرت ةرابطمعناداري  .11جدول 
  نسلي روابط ساالن هم گروه با معاشرت

 ساالن هم گروه با معاشرت

 **293. 1  بستگي پيرسون هم

 000.  سطح معناداري

 382 382 تعداد

  نسلي روابط
 1 **293.  بستگي پيرسون هم

  000. سطح معناداري

 382 382 تعداد

 دارد. يمعنادار ةرابطروابط نسلي  بازندگي  محل ـ
 زندگي محل متغير دو بينبستگي  هم پيرسون نشان داد كه مقداربستگي  هم نتايج آزمون

 ).12درصد، است (جـدول   0.05 ازتر  كم ،0.000 داري معني با سطح 0.220 نسلي و روابط
يـا  فرض صفر  ،درنتيجه دارند. ارمعناد ةرابط نسلي روابط و زندگي محل متغير دو ،بنابراين

  . [r=0. 220, p= 0.000] شود ميفرض استقالل دو متغير رد 

  زندگي و روابط نسلي معناداري رابطه بين محل .12جدول 
  نسلي روابط زندگي محل

 زندگي محل

 **220. 1  بستگي پيرسون هم

 000.  سطح معناداري

 382 382 تعداد

  نسلي روابط
 1 **220.  نبستگي پيرسو هم

  000. سطح معناداري

 382 382 تعداد

  معنادار دارد. ةرابطروابط نسلي  باخانواده  درون تعامل و ارتباط ـ
 و ارتباط متغير دو بينبستگي  هم پيرسون نشان داد كه مقداربستگي  هم نتايج آزمون

 0.05 از تـر  كـم ، 0.000 داري معنـي  با سطح 0.685 نسلي و روابط خانواده درون تعامل
 ةرابطـ  نسـلي  روابـط  و خـانواده  درون تعامل و ارتباط متغير دو ،بنابراين است. درصد،

فرض استقالل دو متغيـر رد  يعني درنتيجه فرض صفر  ).13(جدول  دندار مثبت معنادار
   .  [r=0. 685, p= 0.000] شود مي
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  نسلي خانواده و روابط  درون تعامل و بين ارتباط ةرابطمعناداري  .13 جدول
  نسلي روابط خانواده درون تعامل و ارتباط

 خانواده درون تعامل و ارتباط

 **685.  1  بستگي پيرسون هم

 000.  سطح معناداري
 382 382 تعداد

  نسلي روابط
 1 **685.  بستگي پيرسون هم

  000. سطح معناداري
 382 382 تعداد

  
  روابط نسلي)تحليل رگرسيون براي تبيين متغير وابسته ( 1.8

چندگانـه  بسـتگي   هـم  ضـريب براي تبيـين متغيـر روابـط نسـلي      ،در رگرسيون چندمتغيره
)0.730R=  (جدول  را نشان مي بين متغيرهابستگي  هم درصد 73دست آمد كه  هب) 14دهد( .

) يافتـه برابـر بـا (    تعديلضريب تعيين و ) ضريب تعيين برابر با (
از  درصـد  52انـد   توانسته فقطشده به معادله  واردمتغيرهاي  كه دهد مينشان  وآمد  دست هب

ـ . كنندواريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين  رگرسـيوني خطـاي بـرآورد     ةمعادل
(مقـدار   Fشـده از آزمـون    حاصـل  ةرابطداري  معنيسطح به  باتوجه .دهد ميرا نشان  0.263
يكي از متغيرهاي مربوط  كم دستحضور  كه گفتتوان  مي ،است) 85.947 با برابر F ةآمار

  .)0.000داري  معنيدار است (سطح  معنيدر معادله 

 تحليل رگرسيون براي تبيين متغير وابسته (روابط نسلي) .14جدول 

Model ضريب همبستگي 
ضريب 
 تعيين

ضريب تعيين تعديل 
 شده 

خطاي 
 استاندارد براورد

 Fمقدار آماره
 سطح

 معناداري

  0.730 0.533 0.527 0.203 85.947 0.000 

  روابط نسلي ةكنندضرايب تأثير مدل تبيين  .15جدول 
 سطح معناداري  t  استاندارد يضريب بتا  B متغير

 0.000 10.509  1.094  ثابت
 0.000 4.667 0.244 0.174 زندگي سبك

 0.000 5.157 0.185 0.080 ساالن هم گروه با معاشرت
 0.000 9.396 0.475 0.292 خانواده درون تعامل و ارتباط

 0.285 1.070 0.040 0.014 اجتماعي والدين پايگاه
 0.407 0.831 0.031 0.023 زندگي محل
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 شـده  وارد متغير 5ازميان  كه دهد مي روابط نسلي نيز نشان ةكنند تبيينضرايب تأثير مدل 
 تعامـل  و ارتبـاط  سـاالن،  هـم  گروه با معاشرت ،زندگي سبك متغير سه رگرسيون ةمعادل به

 محل و والدين اجتماعي پايگاه متغيرهاي و يافتند معادله در داري معني ةرابط خانواده درون
   .ندارند معادله در داري معني ةرابط زندگي

ارتباط و تعامل درون خـانواده بـاالترين ميـزان بتـاي      كه بينيم مي ،با بررسي ميزان بتاها
نسـبت   كه )0.05در سطح  يدار معني( ، دارد0.000داري  معنيسطح  بارا،  0.478ارد استاند

هـاي  متغير ،آن از پـس  .است متغير وابسته در تأثيرترين  بيش ساير متغيرهاي مستقل دارايبه 
سـاالن بـا    هـم  گـروه  با معاشرت ،0.000داري  معنيسطح  و 0.244 با ضريب زندگي سبك

 ر متغير وابسته دارند.درا ثير أتترين  بيش ترتيب به ،0.000اري د معنيسطح  و 0.185 ضريب
و  سـبك زنـدگي   متغيرهـاي مسـتقل  بعـد تـأثير    ةمرحلـ آمده، در  دست هبضرايب به  باتوجه

تحليـل  و بررسي  ارتباط و تعامل درون خانوادهر متغير وابسته د ساالن معاشرت با گروه هم
  شود. مي آن انجام رگرسيون چندمتغيره براي تبيين

  خانواده) درون تعامل و تحليل رگرسيون براي تبيين متغير وابسته (ارتباط .16 جدول

Model 
ضريب 

 بستگي هم
ضريب 
 تعيين

ضريب تعيين 
 شده تعديل

خطاي استاندارد 
 وردآبر

مقدار 
 Fآماره

سطح 
 معناداري

0.707 0.500 0.498 0.443 189.789 0.000 

  خانواده درون تعامل و ارتباط ةكنند تبيينايب تأثير مدل ضر .17جدول 

 سطح معناداري T  استاندارد يضريب بتا  B  متغير

 0.060 1.884  0.237  ثابت
 0.000 18.974 0.695 0.809 زندگي سبك

 0.075 1.788 0.066 0.046 ساالن هم گروه با معاشرت

گـر آن اسـت    نبيا ،آزمون تحليل رگرسيون در ،) =0.707Rچندگانه (بستگي  هم ضريب
ضريب و   (. ضريب تعيين برقرار استبستگي  هم درصد 70كه بين متغيرها 

 درصـد  49شده به معادله  واردمتغيرهاي  كه دهد مي)نشان يافته ( تعديلتعيين 
ـ  .كننـد  مـي  از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين رگرسـيوني خطـاي    ةمعادل

(مقدار  Fشده از آزمون  حاصل ةرابطداري  معنيسطح  ةنتيج. دهد ميرا نشان  0.443آورد بر
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يكي از متغيرهاي مربوط در  كم دستحضور  كه دهد مي نشاناست)  189.789برابر  F ةآمار
 و ارتبـاط  ةكننـد  تبيـين ضرايب تأثير مـدل   .)0.000دار است (سطح معني داري  معنيمعادله 
 متغير فقط رگرسيون ةمعادل به شده وارد متغير 2ازميان  دهد كه مي ه نشانخانواد درون تعامل
 ةرابط) 0.05 سطح داري در معني( 0.000داري  معنيو سطح  0.695زندگي با ضريب  سبك
   .است يافته معادله در داري معني

ـ  ،ثير مسـتقيم أانواع ت ةنتيج ،بدين ترتيب  هـم مسـتقيم و غيرمسـتقيمِ    ،ثير غيرمسـتقيم أت
  :استبه شرح ذيل وابسته متغير ر دتغيرهاي مستقل م

  ضرايب تحليل مسير .18جدول 

 ةواسـط  بـه سبك زنـدگي   شود، ميكه مشاهده  گونه همان ،آمده دست هببراساس ضرايب 
و  0.574خانواده) با ضريب كـل   درون تعامل و ارتباط ةواسط بهمستقيم و غيرمستقيم ( تأثير
ر متغيـر  دتـأثير را  تـرين   بـيش  0.478 خانواده با ضريب كل درون تعامل و ارتباط ،آن از پس

  .)1(شكل  سلي داردروابط ن
  
  

   
    

  

 0.695 

   

0.478  

  الگوي نهايي پژوهش. 1شكل 

     مستقيم ثيرأت ثير غيرمستقيمأت كلثير أت
 زندگي سبك 0.244  0.33خانواده)       درون تعامل و به واسطه (ارتباط  0.574

 ساالن هم گروه با معاشرت 0.185  -  0.185

 خانواده ندرو تعامل و ارتباط 0.478  -  0.478

  گيسبك زند

 تعامل و ارتباط
 خانواده درون

 تفاوت دانشي

 با معاشرت
 ساالن هم گروه

 گرايشي تفاوت  روابط نسلي

 رفتاري تفاوت

244./  

185./  
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  گيري . نتيجه9
 هـا  نسـل روابـط   ،و اقتصـادي  اجتمـاعي  رخدادهاي و شدن جهاني با گام هم ،حاضر  درحال
 آن بـا  ايـران  ةجامعـ  اينـك  كـه  مهمـي  معضـالت  اسـت. از  شـده  دگرگـوني  خوش دست
 بـروز  ساز زمينه تواند مي كه هاست نسل ميان منطقي تعامل و رابطه نبودنبرقرار روست، هروب

 ها آن بين منطقي تعامل برقرارنبودن و ها نسل بين ةفاصل ،درواقع شود. ها بحران و مشكالت
 بـيش  رشد گوناگون با داليل  به اما پابرجا بوده است، وارههم كه است هايي دغدغه ازجمله

  تعامل برقرارنبودنِ  و اجتماعي هاي ارزش و هنجارها به كافي توجه عدم و فاصله اين پيش از
 جوانـان  .مـواجهيم  ،گذشـته  نسـل ، يعني والدين و ،جديد نسل، يعني فرزندان بين مطلوب
 فرصت كه  هايي دگرگونيدارند.  تفاوت ديگر هاي نسلبا  اجتماعي هاي كنش  لحاظ از امروز

 امكـان  مـوارد،  از بسـياري  و در كـرده  محـدود  را جديـد  شـرايط  با انطباق و شدن هنجاري

   .آورد نمي فراهم را مناسب گيري تصميم
 كنندگان نسـل فـردا   تربيتجاكه دختران جوان  ازآن چنين هم و مطالب مذكوربه  باعنايت

 سبك زندگيهاي  با شاخص ،پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل اجتماعي ،هستند
ر روابـط نسـلي از ديـدگاه    ، دخانواده درون تعامل و ارتباط ساالن و معاشرت با گروه هم و

  است.  گرفتهدانشجويان دختر انجام 
 اجتماعي عوامل متغير دو بينبستگي  هم مقدار ،پيرسونبستگي  هم آزمون براساس نتايج

 و شـد  تأييـد  پـژوهش  اصـلي  ةفرضي ،ها يافتهبه  باتوجه .دست آمد هب 0.719 نسلي روابط و
  . نشد تأييد نسلي روابط و خانواده اجتماعي پايگاه ةرابط ةفرضي يئجزهاي  فرضيهازميان 

 تعامل و ارتباط و متغيرساالن  معاشرت با گروه هم ،متغيرهاي سبك زندگي درخصوص
 زندگي، نظر سبك ازاكثريت جمعيت نمونه كه  مالحظه شدنمونه  ةجامعدر  خانواده درون

متغيـر ارتبـاط و تعامـل درون     و درخصـوص سط در سطح متو ساالن هم گروه با معاشرت
پيرسون نشـان  بستگي  هم نتايج آزموناست.  در سطح زيادنمونه  اكثريت جمعيت ،خانواده

داري  معنـي بـا   0.605 نسـلي  روابـط  زنـدگي و  سبك متغير دو بينبستگي  هم داد كه مقدار
 با 0.293نسلي  وابطو ر ساالن هم گروه با براي دو متغير معاشرتبستگي  هم مقدار، 0.000
 و روابـط  خانواده درون تعامل و ارتباط متغير دو بينبستگي  هم و مقدار، 0.000 داري معني
  دهد. را نشان مي متغيرها بين مثبت معنادار ةرابطاست كه  0.000داري  معنيبا  0.685 نسلي
 نسل در فردگرايي تأثير تحت ،دختران جوان مرجع گروه كه دهد مي نشان چنين نتايج هم
 دارنـد كـه   گـرايش  آنان ،فردگرايي رشد علت دارد و به قبل هاي نسل با هايي تفاوت ،جوان
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 سـطوح  و ميـزان لحاظ  به تغييراتي ،براين عالوهبگذرانند.  ساالن هم خود را با فراغت اوقات
 افـزايش  از ناشـي  كـه  تغييراتي. است داده رخ قبل نسل به نسبت كنوني نسلدرميان  رابطه

 در دختـران  و زنـان  حضـور  افزايش دانشگاهي، تحصيلي مقاطع در جوان دختران جمعيت
 نگـرش  تغييـر  ارتباطـات،  ةكننـد  تسـهيل  و مجازي فضاهاي افزايش اجتماعي، هاي فعاليت
  .است روابط سطح به امروزي جوان دختران

 بخــش  رد كه ،بنگستون ةنظري با نسلي روابط در ساالن هم با روابط متغير تأثير ،بنابراين
 متغيـر  كـه  دهد مي نشان نيز پژوهش اين نتايج. دارد هماهنگي شد، پرداختـه آن بـه نظـري

 و ارتباط ةواسط به نيز غيرمستقيم ازطريق ،مستقيم تأثير بر عالوه ،ساالن هم گروه با معاشرت
 خـانواده  درون تعامل و ارتباط و زندگي سبك از پس زندگي سبك و خانواده درون تعامل
  .دارد نسلي روابط ةوابست متغير رد را تأثيرترين  بيش

 84.6 با نفر 323 تعداد(دانشي  تفاوت متغيرهاي نظر نمونه از جمعيت چنين اكثريت هم
 نفر 223 تعداد(و تفاوت رفتاري  ،)درصد 96.9 با نفر 370 تعداد(گرايشي  تفاوت ،)درصد

به  جديدهاي  فناورياصل ورود تواند ح مي كه قرار دارند متوسط سطح در )درصد 58.4 با
يافتـه كـه باعـث     تغييربه خانواده  هاي ارزشي مباني ورود گزاره ،عبارتي به .باشدها  خانواده
مـك   ةنظريـ و ايـن نتيجـه بـا     شده استها  آن دختران جوان با والديننظام ارزشي  تفاوت
   مطابقت دارد. لوهان

تـر   بيش ،نسل پيشين خود مقايسه بادر  ،با روند پيشرفت اطالعات و ارتباطات هر نسل
نوعي تفاوت ميان دو نسـل   موجب و همين است جديدهاي  آگاهيدرمعرض اطالعات و 

كه سـرعت تبـادل اطالعـات بـاالتر رفتـه و مـا بـا تعـدد منـابع           ان معاصردور. در شود مي
مار ش به سبك زندگي و طرز فكر در رساني اطالعرساني مواجهيم، اعضاي جامعه منبع  اطالع
كه از اخبـار و اطالعـات سراسـر    اند  دادهجديد اين امكان را به جوانان هاي  رسانه. روند مي

بخش جهـاني را   آگاهي ةشبكروز اين  به روزكه اي  گردونهمانند  ،شوند و مدرنيته آگاهجهان 
  دهد. مي ، افراد را درمعرض اين اطالعات قراركند تر مي گسترده

 مسـير  در و هسـتند شـدن   جهاني تأثير تحتدختران جوان  ،اه خانواده اغلب در ،امروزه
 در والـدين  اگـر  .است والدينشان از بيشها  آن دانش و اند برداشته گام علم جهاني پيشرفت
 ،نپذيرند را تغييرات اين لزوم و برندارند گام خود عمومي و علمي اطالعات ارتقاي راستاي
و ايـن   بـود  خواهـد  متغيـر  مختلفهاي  دهخانوا در شكاف تا تفاوت از نسلي روابط طيف

   سويي دارد. هم شدن گيدنز جهاني ةنظري گيري با ديدگاه و نتيجه
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ماننـد   ،شـود  مي حاصل گوناگونمتفاوت گذران زندگي كه از طرق هاي  آشنايي با نحوه
اغلب براي دختران جوان جذاب است و تمايل آنان را براي تجربه در  ،ها ها، دانشگاه رسانه
 و فرد بـا خـود  هاي  چالش ةتواند سرچشم ميمتفاوت افزايش داده و اين امر هاي  زمينه اين

جمعي منابعي هسـتند  هاي  تر باشد. خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه بزرگ ةجامعخانواده و 
 ،پذيري جامعهروابط نسلي تأثير بگذارند و بسته به نوع آگاهي و هاي  چالشدر توانند  مي كه

 نقشي متغير داشته باشند. توانند ، ميگيرند مي نظر قا به فرد دركه براي ال

 گفــت تــوان   مـي  ،براساس نظر رونالد اينگلهارت ،تفاوت ارزشي و گرايشي ةمقولدر 
هاســت و   پـذيري آن جامعـهتفاوت زمانـه و شـرايط  علت ساالن به تفاوت جوانان و بزرگ

، اينگلهارت با طرح آثار گروه سـني  .ماند مي بيش باقي و كمبـا افزايش سن، تفاوت دو نسل 
اين  بر .دگرگوني ارزشي و فرهنگي دارد ةلئمسسعي در طـرح  ،گزيني نسلي از خالل جاي

تــر از   سـستها  آن ديني درهاي  ارزشگفت جواناني كه امروزه گرايش به توان  مياساس، 
، شـدن  سـال كنـوني   نسـل بـزرگ   جانشينجواني و  كردن سپري، پس از ستساالن ا بزرگ
 . نسبت به نسل قبلي خود داشته باشندتري  هاي ضعيف گرايشتواننـد بـاز هـم  مـي

باالترين ميزان اثرگذاري بـر متغيـر    مشاهده شد كه ،چندمتغيره براساس نتايج رگرسيون
 ،بنابراين. استمتغيرهاي سبك زندگي و ارتباط و تعامل درون خانواده سوي روابط نسلي از

به ترتيب در سطح متوسـط   مذكورنمونه ميزان متغيرهاي جامعة كه در اكثريت  اينبه  باتوجه
  . شود مي روابط نسلي از نوع تفاوت نسلي ارزيابي، دست آمد هو زياد ب

 سـطح  در هـا  نسل بين تفاوت تبيين گرفت كه در نتيجه توان مي كلي هاي يافته براساس
 شـكني،  سـنت  نـوگرايي، لحـاظ   بـه  دختـران جـوان   شخصـيتي  ويژگـي  در دگرگوني ،خرد

 در مقايسـه بـا   جديـد  نسل در كيفي تحول نوعي ظهوربا گرايي رخ داده و  جمع فردگرايي،
 نسلي تغييرات درمورد مختلفي رويكردهاي گيري شكل موجب خود كه مواجهيم قبلي نسل
 پـذيري و  جامعـه  چـون  اجتمـاعي   يندهايافرلحاظ  به تحوالتي ،مياني در سطح. است شده
دختران  و شود مشاهده مي در جامعه تغييرات ،است. بنابراين كرده پيدا تحقق تربيت و تعليم
گـر   مداخلـه عاملي  درمقامِند. بديهي است نقش خانواده ا تغييرطلب و گرا تحول ينسل جوان

 ،ميان والدين و فرزنـدان  ةشد تعريفوجود روابط  ةبرپاي ،در مديريت و كاهش تضاد نسلي
  . ستا تأثيرگذار

شدن نظم سنتي، والدين و فرزندان  طلبيدهچالش  بهبه درحال گذاربودن جامعه و  باتوجه
از كـه   هنگاميهردو بايد مراقب جوانب و پيامدهاي اين جريان عظيم تغيير و تحول باشند. 
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جامعـه   سال بزرگهاي  جز جوانان، نسل به ،ديگر ةسوي آيد، ميان مي سخن به ها نسل تفاوت
در ديگر را هـم  هاي  جز جوانان نسل بهبايد  ،كنيمريزي  برنامهاگر بخواهيم  ،پس .قرار دارند

آثـار مـوج    بـا تر  آرامترها بايد قانع شوند كه تاحدي  مسن ،هايي برنامهدر چنين  نظر بگيريم.
از مسـير اصـلي    كـامالً  راها  آن تواند مي رفتار تند چراكه .كنند رفتارجوانان  تجددگرايي در

 ديـدگاه  نيز بايـد خـود نگـاه واقعـي و    ريزان  برنامهمديران و  ،حال عين درر كند. زندگي دو
بـا   بهتـر اسـت   ،نسلي تفاوتتعديل  منظور هب، ها ريزي برنامهنوع  در و متعادلي داشته باشند

  .گيري كنند تصميم و تسامح تعديل

  
  نامه كتاب
 اجتمـاعي  فرهنگي،هاي  ابژه درها  نسل تفاوت وضعيت سنجش«)، 1390( حامد بيتا و يعقوب احمدي،

 .2 ش ،اصفهان دانشگاه كاربردي شناسي جامعه ،»)كرمانشاه شهر موردي ةمطالع(

  .تهران نيا، كريم مرضيه ةترجم ،ها نگرش سنجش ونامه  پرسش طرح )،1369( .ان. ا اوپنهايم،
 .كوير :تهران وتر، يممر ة، ترجمصنعتي پيشرفتة جامعة در فرهنگي تحول)، 1373( اينگلهارت، رونالد

  .3، ش بررسي مسائل اجتماعي ايران، »ايراني ةبين نسلي در خانواد ةرابط«)، 1383( آزاد ارمكي، تقي
 تهراني خانوادة اجتماعي و فرهنگي تغييرات روند« )،1382خزايي ( و طاهره زند، تقي، مهناز ارمكي، آزاد

 .45و  44ش  ،13 و 12س  ،الزهرا دانشگاه انساني علوم پژوهشي ـ  علمي نامة فصل ،»نسل سه طي

  .ناصر فكوهي، تهران: نشر ني ة، ترجمدرس ةدرسي دربار )،1388( بورديو، پير
: تهـران  الياسـي،  حميدة ترجم ،؛ بررسي نظري پديدة انقالبانقالبي تحول )،1361ا. ( چالمرز جانسون،

  .اميركبير
 و مـادران  نـزد  نسـلي  شكاف شناختي مردم رسيبر )،1393و اميرمسعود اميرمظاهري ( شمسي جوالني،

 ،شـهر  اسـالم  شهرسـتان  و تهـران  5 منطقـة  موردي مطالعة ميد؛ مارگرت رويكرد بر تكيه با دختران
  .مركز اسالمي آزاد دانشگاه ، تهران:شناسي جامعه، گروه ارشد كارشناسي ةنام پايان
 شكاف شناختي جامعه تحليل« )،1393( هيعبدالل سادات عظيمه و ،نصرآبادي ذاكري زهرا ،پروانه دانش،

  .3 ش ،5 س ،فرهنگي پژوهي جامعه نامة فصل ،»ايران در نسلي
 .بابل سراي كتاببابل: پرهام،  باقر ة، ترجمكار اجتماعي تقسيم دربارة)، 1365( دوركيم، اميل

و كـنش متقابـل    ،زسـتي  هاي كاركردگرايي، كيد بر نظريهأبا ت ؛درآمدي بر جامعه )،1374( يانارابرتسون، 
  .آستان قدس رضوي :حسين بهروان، مشهد ة، ترجمنمادي
 در ارزشـي  نسلي شكاف بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي« )،1392( محمدزاده يزد عاطفه و رباني، علي
 علوم و ادبيات دانشكدة اجتماعي علوم ، مجلة»ديني هاي ارزش تأكيد بر با مشهد شهرداري 9 ةمنطق

  .1، ش 10س  ،مشهد فردوسي دانشگاه انساني



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار  ،پژوهي فرهنگي جامعه   156

 علـوم  ةنامـ  پـژوهش  ،»ايرانـي  ةخانواد در نسلي شكاف« )،1388( فرد صداقتي مجتبي و باقر ساروخاني،
   .4 ش ،3 س ،اجتماعي

، »هويت جنسي مادران و دختران شناخت يا تفـاوت؟ «)، 1384عقيلة محمدي ( سفيري، خديجه و سيده
   .م انساني دانشگاه فردوسي مشهدعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علومجلة 

 ةنام ، فصل»ثر بر شكاف نسلي جوانان شهر تهرانؤعوامل اجتماعي و فرهنگي م«)، 1394( مجيد ،كفاشي
 .1 ، ش6 ، سزن و جامعه پژوهشي ـ علمي

  . مازيار مصطفي ازكيا و ديگران، تهران: ةترجم ،اجتماعي علوم فرهنگ )،1376( جوليوس گولد،
 ناصـر  ةترجمـ  ،جديـد  عصـر  در شخصـي  هويـت  و جامعه تشخص؛ و تجدد )،1379( آنتوني گيدنز،

  .ني نشر: تهران موفقيان،
 .دانشگاه تهران: تهران مجيدي، فريبرز ةترجم ،اتوپيا و ايدئولوژي )،1380( كارل مانهايم،

  
Bengston, V. L. (1970), “The Generation Gap; A Review and Typology of Social - 

Psychological Perspective”, Youth and Society, no. 2. 

Bourdieu, Pierre (1984), Questions De Sociologie, Les Editions Deminunit 7; Paris: RueBernard 

Palissy.  

Dennis, J., T. Basañez, and A. Farahmand (2010), “Intergenerational Conflicts Among Latinos 

in Early Adulthood: Separating Values Conflicts With Parents From Acculturation 

Conflicts”, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, vol. 32, no. 1. 

Farahmand, M. and Y. karimi Monjamoei (2016), “The Globalization of Culture and Social 

Identity Reflexivity”, Journal of Fundamental and Applied Sciences, vol. 8, no. 2. 

Jacobsen, R. Brooke, Kenneth J. Berry, and Keith F. Olson (1975), “An Empirical Test of the 

Generation Gap: A Comparative Intrafamily Study”, Journal of Marriage and Family, 

vol. 37, no. 4.  

Mannheim, K. (1952), “The Problem of Generations”, in Essay on the Sociology of Knowledge, 

London: Routlegde and Kegan Paul. 

McLuhan, Marshall (1962 ), The Gutenberg Galaxy, Toronto: University of Toronto. 

Miller, Brian J., Peter Mundey, and Jonathan P. Hill (2013), Faith in the Age of Facebook: 

Exploring the Links between Religion and Social Network Site Membership and Use, At 

University of Notre Dame on January 4. 

Schonpflug, Ute (2001), “Intergenerational Transmission of Values: The Role of Transmission 

Belts”, Journal of Cross-Cultural Psychology, vo. l32, no. 2. 

Voas, David and Alasdair Crockett (2005), “Religion in Britain: Neither Believing nor 

Belonging”, Sociolog, vol. 39, no. 1. 

Wehmeier, Sally, Michael Ashbly, and Albert Sydney Hornby (2000), Oxford; Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English, London: Oxford University Press. 

Zhang, Y. B. (2007), “Initiating Factors of Chinese Intergenerational Conflict: Young Adult’s 

Written Accounts”, Journal of Cross-Culturul Gerontology, vol. 19. 


