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  آن با مرتبط عوامل و نسلي شكاف بررسي
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  **احيايي پويان

  چكيده
 بشر زندگي از جزئي و كهن اي پديده است، نمايان بيشتر امروزه چه اگر ،نسلي شكاف
 و كردند اتخاذ گوناگوني هاي شيوه خود تعامالت در ها انسان كه زماني از .استبوده 

 و ها ارزش كردن دروني در تفاوت، شد برقرار اي گسترده صورت به اجتماعي ارتباطات
 با حاضر پژوهش .آمد پديد نسلي شكاف و شد ناهمسان يپذير جامعه موجب هنجارها
 و سراب شهرستان متوسطة دورة انآموز دانش بين نسلي شكاف ميزان بررسي هدف
 فرمول كمك به پژوهش اين در .است گرفته انجام پيمايشي روش با آن رد مؤثر عوامل
 اي هچندمرحل اي خوشه يگير نمونه ةشيو به انآموز دانش از نفر 300 كوكران يگير نمونه

 مورد روايي و كردند بررسي اساتيد از نفر 5 را نامه پرسش محتوايي اعتبار. شدند انتخاب
 83/0 برابر نسلي شكاف براي روايي ضريب. شد محاسبه كرونباخ آلفاي روش با هم نياز

 ،T-test، F يهاآزموندر ضمن، از . است نامه پرسش باالي روايي دهندة نشان كه است
 شده استفاده هم ها داده تحليل و تجزيه براي رگرسيوني تحليل و ،پيرسون گيبست هم

 ةسرماي ي،دار دين متغيرهاي بين معناداري ةرابط كه داد نشان پژوهش نتايج .است
 تحصيالت ميزان اقتصادي، ةسرماي جمعي، ارتباط وسايل از استفاده ميزان، فرهنگي
 معناداري ةرابط نسلي شكاف با جنسيت ولي ،دارد وجود نسلي شكاف با سن و ،پدران

 حدود ادد نشان تحقيق ةچندمتغير رگرسيون تحليل نتايج همچنين .نداد نشان خود از را
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 وسـايل  ي،دار ديـن ، فرهنگيسرماية ، اقتصاديسرماية ، نسلي شكاف :ها واژهكليد
  .جمعي ارتباط

  
  مقدمه. 1

 تفـاوت  و فرهنگـي  و ،اجتمـاعي ، روانـي  فـاحش  اختالف كه است مفهومي ينسل شكاف
 الگوهاي و ،ارزشي يها گيري جهت انتظارات، تصورات،، باورها، آگاهي و بينش در معنادار
 شـكاف  موضـوع  .كنـد  بررسـي مـي   جامعه يك در زمان همرا  نسل چند يا دو ميان رفتاري
، اجتمـاعي  انسـ شنا روان ان،سـ شنا روان ويـژه  بـه  اجتمـاعي  علماي از سوياز ديرباز  نسلي
  .استده شبررسي  بحث و شناسان جامعه و ،سياسي علماي فرهنگي، شناسان مردم

 با فرهنگي انتقال كه افتد مي اتفاق زماني ها نسل بين و خانواده درون ارزشي شكاف
 تفاوتي هيچ بدون يعني ،كامل انتقال بين فرهنگي انتقال كه جا آن از .شود رو روبه مشكل
 دو اين بين تشابه گونه هيچ بدون يعني، ناقص كامالً انتقال و ،فرزندان و والدين ميان
 به جوامع براي آسيب نوعي ،گيرد صورت شكل دو اين از يك هر به اگر دارد، قرار، نسل
 جديد هاي موقعيت به واكنش و تغيير و نوآورياجازة  كامل انتقال كه چرا، آيد مي شمار

 كه ،ختيشنا جامعه واقعي مفهوم با نو نسلي صورت اين در و دهد نمي نسل جديد به را
 مه ناقص كامالً انتقال .آيد ، پديد نميباشد خود خاص هاي نگرش وها  تفاوت داراي
  ).53: 1391 ،موسوي( دهد نمي را ها نسل بين هماهنگ كنشاجازة 

 ةمسـئل  مطرح اسـت  شدت به خانواده شناسي آسيب ةحوز در امروزه كه مسائلي از يكي
، عبـارتي  بـه  .اسـت  امـروز  نسل و ديروز نسل منزلة به فرزندان و والدين ميان نسلي شكاف
 دگرگـوني  دسـتخوش  مـدرن، اي  هسـته  ةخـانواد  در ،فرزندان و والدين بين روابط ساختار
 حقـوق  يـافتن  اهميـت ، فردگرايي چون يعلّ داليل به معاصر ةخانواد در. است شده بنيادين
 كودكان جمعي ارتباطات به دسترسي وسيع و سريع افزايش و ،والدين اقتدار كاهش، فردي

 همگـاني،  آمـوزش  كه مدرنيزاسيون موج .اند كرده پيدا والدين با بيشتري ةفاصل نوجوانان و
 موجـب  بـود  آورده همـراه  به را با خود ديگر موارد بسياري و ،جمعي هاي رسانه گسترش
 را هـا  آن اجتمـاعي  و انسـاني  ارتباطات ةحوز و شد جديد نسل عمومي هاي آگاهي افزايش

  ).15 -  10 :1387 ،زمانيان( كرد تر عيوس
 بر تأكيداز يك سو  جديد ةجامع در كه گفت توان مي نسلي شكاف اهميت در
 انواع مثل تبعاتي ،ديگر سوي از و شده است جامعه پيشرفت باعث فردگرايانه يها ارزش
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 طي نيزبت روبرت نظر به كه است حالي در اين. دارد در پي را اجتماعي انحرافات
 مشاهده نوالدي با جوانان يها ارزش ميان اي مالحظه شايان تفاوت اخير يها سال
 گسترش، همگاني آموزش كه مدرنيزاسيون موج اخير هاي دهه در ،ينهمچن. شود مي

 هاي آگاهي افزايش موجب آورده همراه به را ديگر موارد بسياري و ،جمعي هاي رسانه
 است هكرد تر وسيع را ها آن اجتماعي و انساني ارتباطات ةحوز و شده جديد نسل عمومي

  ).146: 1388، محمدي(
 گسست شود مي خطر احساس آنناحية  از ها نسل شكاف عنوانبا  آنچه امروزه
 حتي و ،ريزان برنامه انديشمندان، اذهان كه است فرزندان و والدين بين ارزشي تعارضات

 تدريج به اخير يها سال در كه است آن از حاكي شواهد .است كرده نگران را مردمتودة 
 اعضاي بين جدايي و فاصله اگر .است يافته گسترش فرزندان و والدين بين چالش
از  .انجامد مي است نسلي شكاف همان كه ها نسل بين تعارض به ،شود عميق خانواده

 داشت توجه بايد ،است گذار حال در و پيشرفت به رو يمسير در هميشه جامعه جا كه آن
 به توجه با كه گذارد مي جامعه افراد و انسان زندگي رد مهمي تأثيرات گذار دوران اين كه

 بود خواهد متفاوت تأثيرات اين اي جامعه هر سياسيو ، فرهنگي، اجتماعي مقتضيات
  ).57  :1383 ،عيدفرم(

 آن به بسيار گذار همين خالل در كه مفاهيمي از يكي سيشنا جامعه حوزة در امروزه
 بيشترين پيشرفت به رو گذار اين كه جا آن از. است نسلي شكاف موضوع شود مي توجه

  .است اهميت حائز اريبس آن به توجه پس گذارد مي جوان قشر رد را خود تأثيرات
 در سراب شهرستان هاي دبيرستان در فرزندان و والدين بين نسلي شكاف مقاله اين در
سرماية ، اقتصاديسرماية ، جمعي ارتباط وسايل جمله از مهم عامل چند با ارتباط

 اين اصلي اهداف از. است شده بررسي جنسيت و ،تحصيالت، سن، يدار دين، فرهنگي
 درك .است فرزندان و والدين بين نسلي شكاف بروز در مهم عوامل بررسي پژوهش

 بسيار شود مي فرزندان و والدين بين نسلي شكاف بروز موجب عواملي چه كه اين
 اين مقاله اصلي پرسش ،بنابراين .كوشيد عوامل گونه اين كاهش در بتوان تا است ضروري

  ؟شود مي فرزندان و والدين بين نسلي شكاف بروز موجب عوامل كدام كه است
  

  پژوهش كلي اهداف. 2
  .سراب شهرستان در فرزندان و والدين نسلي شكاف رد مؤثر عوامل نيتعي
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  جزئي اهداف. 3
  ؛نسلي شكاف با انآموز دانش جنسيت ارتباط تعيين) الف

  ؛نسلي شكاف با انآموز دانش سن ارتباط تعيين )ب
  ؛نسلي شكاف رد يدار دين و ،فرهنگيسرماية ، اقتصاديسرماية  تأثير )ج
  ؛نسلي شكاف رد جمعي ارتباط وسايل از استفاده تأثير ةمطالع) د
  .نسلي شكاف با پدران تحصيالت ميزان ارتباط تعيين )هـ
  

  تحقيق نظري مباني. 4
 صنعتي جامعة پيدايش از پيش تا نسلي شكاف موضوع، اننظر صاحب از بسياري اعتقاد به

 اي مسئله منزلة به ،آشكار امري بيستم قرن از پيش حتي و نبوده توجه درخور اي مسئله
 و مراتب در ناچيز بسيار اختالف مانند بسياري علل گذشته در .است نبوده ،اجتماعي
 انتقال، هاتر بزرگ به احترام اصل رعايت، مختلف سني گروهاي اجتماعي هاي موقعيت
 الگوهاي وجود و ،جهش گونه هر بدون جديد نسل به جوامع رسوم و فرهنگ طبيعي
 باشد بطئي و كند بسيار تغييرات شد مي سبب ها نسل در رفتار و تفكر و انديشه واحد

  ).40: 1383 شفرز،(
 ماقبل شرايط با دوم جهاني جنگ از پس رشد پي در مدرن اجتماعي شرايط در درگيري

 در بـالقوه  توانـايي  و ،ديگر جوامع و خود وضعيت از مردم آگاهي افزايش همراه به، مدرن
 شكاف نتيجه در .آيد پديد جوان نسل در جديدي هاي نگرش شد سبب همگي جديد نسل
 قديم يها نسل بين طبيعي تفاوت توان نمي ديگر .كرد خودنمايي مهم اي پديده منزلة به نسلي

 نسـل  از تـر  عميـق  بسـيار  امـروزي  نسل كه برداشت اين .كرد تلقي عادي امري را جديد و
. اسـت  آشـكار  يواقعيتـ  ددار بيشـتري  توانـايي  و اسـت  تغييرات پي در و فهمد مي گذشته
 در ويـژه  بـه  اسـت  امـروزي  جهـان  مشـترك  ةمسئل نسلي مسائل كه گفت توان مي بنابراين
  ).58: 1391، موسوي( است بيشتر ها آن در اجتماعي تغييرات سرعت و شتاب كه جوامعي
 :مطـرح اسـت   نسـلي  سسـت گ يـا  شـكاف  ةدربـار  عمـده  ديدگاه سه بنگستون نظر به
 مقابـل  ةنقط در كه ديدگاهي  )ب ؛كند مي حمايت بزرگ شكاف وجود از كه ديدگاهي  )الف

 هـاي  رسـانه  سـوي  از عمـومي  افكار فريب از ناشي را آن و داند مي توهم را بزرگ شكاف
 وجـود  به اعتقاد واست  پيشين ديدگاه دو بين ديدگاهي سوم ديدگاه  )ج و ؛داند مي عمومي

  .دارد ها نسل ميان انتخابي تفاوت و سستگ
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 و جوانـان  ميـان  شـكاف  اين ند كه ا بر آن بزرگ شكاف وجود از حمايت ديدگاه پيروان
 طلمسـ  فرهنـگ  از جـواني  فرهنگ، ديدگاه اين در. است يافته گسترش بالنسبه نساال بزرگ
 از. اسـت  مخـالف  بـا آن  و شده جدا، است رايجهاي  ارزش قبول مبناي رب كه ،نساال بزرگ
 معاصران ميان از جوانان آن بر اساس كه شده رايج جوامع اين در جديدي فرهنگ نظر اين

 تجربـي  هاي داده فاقد و ذهني ديدگاه اين كلي طور به .گزينند برمي را خود نقشي الگوهاي
 و ها ارزش از جوانان هنجارهاي و ها ارزش چرا كه دهد توضيح تواند نمي ديدگاه اين. است

 جوانـان  رفتـار  ستيز بر مبتني آنان اساسي استدالل .است يافته تمايز نساال بزرگ هنجارهاي
 ةنقط .كنند مي متفاوتاي ه ارزش به حكم تفاوت اين اساس بر و است نساال بزرگ برابر در

) اسـت  معتقـد  اول ديدگاه كه چنان آن( جواناني ها ارزش كه است معتقد ديدگاه اين مقابل
ي هـا  ارزش جوانـان  رسـد  مـي  نظـر  به چه اگر. نيست نساال بزرگي ها ارزش با شباهت بي

 پـذيرش  بـه  ربطـي  »شـكاف « ايـن  امـا  ،دارنـد  نساال بزرگ با مقايسه در ديگري اجتماعي
 وضعيت كاربرد به مربوط جدايي اين رسد مي نظر به .ندارد جوانان ميان متفاوتي ها ارزش

 از ناشـي  نسـلي  بـين  ستيز ،ديگر عبارت به .باشد ارزشي واقعيت براي هنجاري مجوزهاي
ي هـا  ارزش بـا  مشـابه  و شـده  پذيرفتـه ي هـا  ارزش تحقـق  بـراي  شـده  گرفته كار به وسايل
 در فراواني تجربي هاي يافته چه اگر ؛آنان با متفاوتي ها ارزش پذيرش نه است نساال بزرگ
  .داند نمي كننده قانع كامالً راها  يافته اين توماس اما، دارد وجود ديدگاه اين تأييد

 را ها نسلي ها ارزش بين كم ستيز، انتخابي تفاوت و گسست يعني ديدگاه، سومين
 بودن القايي و »شكاف توهم«فرضية  با ديدگاه اين مدافعان حال عين در ؛پذيرد مي

 مشخص دقيقاً كه است اين بنگستون نظر از ديدگاه اين مشكل .ندا موافق نسلي شكاف
 دارد ييپيامدها چه آينده در و ،شود مي ايجاد چطور، چيست اختالفات اين كند نمي

  ).59 - 58 :1383معيدفر، (
 دربـارة  صـنعتي  ةتحول فرهنگي در جامعـة پيشـرفت   عنوان با خود كتاب در اينگلهارت

 امكـان  عـدم  يا امكان دربارة و كند مي مطرح را اساسي فرضية چهار ها نسل يا سني تفاوت
  :است گفته نسلي گسست يا شكاف
 هـا  نسل تفاوت شود مي گفته آن اساس بر كه ،خوردگي سال يا زندگي ةچرخ ةفرضي .1

 تئااقتضـا  بـه  مربـوط  و طبيعـي  امـري  مختلـف  سـني  هـاي  هگـرو ي هـا  ارزش تفـاوت  يا
 و مربـوط  ةدور كـردن  سپري از پس سني گروه هر و است زندگي از دوره هر ختيشنا روان
 گروهي ها ارزش و شود مي كمتر تدريج به او در پيشيني ها ارزش ديگر سني گروه به رفتن
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 در نساال بزرگ با جوانان ميان يهاي تفاوت اگر وصف اين با. گيرد مي خود به را جديد سني
 قرارگرفتن و شرايط اين از گذر با و است آنان سني شرايط اقتضاي ، بهشود همشاهد ارزش

 طي همچنان چرخه اين و كنند مي پيدا را نساال بزرگ وضعيت نساال بزرگ سني شرايط در
  ؛رود مي پيش به زمان
 ارزش تغيير تدريجي فرايند به ها نسل يا سني تفاوت آن اساس بر كه، اي دوره ةفرضي .2
 در بنيـادي  اصالحات با .شود مي مربوط ديگر يك از تفاوت كمي با سنيهاي  گروه ةهم در

 نيز آن با همراهي ها ارزش تدريج به زيست شرايط تغيير و اجتماعي و اقتصادي ساختارهاي
 بـا  ها ارزش تحوالت اين مسير در افراد البته .كنند مي اساسي تغييرات جمعيت افراد همة در

ـ گير مي خود به را تغييرات اين زودتر يا ديرتر تغييرات اين از دوري و نزديكي به توجه . دن
 تغييـرات  بـه  نسـبت  انعطاف و پذيرش ميزان متفاوت سني شرايط در كه جا آن از ،همچنين
  ؛گيرند مي قرار تغييرات مسير در زودتر ساالن گبزر به نسبت جوانان معموالً است، متفاوت

 در اساسـي  دگرگـوني  واقـع  در را هـا  نسـل  يـا  سـني  تفاوت كه، سني گروه ةفرضي .3
 واقـع  دردر اين فرضـيه   .كند مي تلقي پيشين نسلي ها ارزش با جديد يها نسلي ها ارزش
 ورود بـا  زمـان  گذشـت  بـا  و دارد قبـل  يهـا  نسل با متفاوتي كامالًي ها ارزش جديد نسل

 ينينشجا فرايند تدريج به اجتماعي ـ اقتصادي حيات مختلف هاي عرصه به نسل اين ةگسترد
  ؛شود مي انجام قبل نسلي ها ارزش جاي به جديدي ها ارزش
، زنـدگي  ةچرخـ  از ناشـي  نسـلي  يـا  سـني  تفـاوت  آن بر اساس كه، تركيبي ةفرضي .4

 از تغييـر  كمـي  بـا  سـني  هـاي  گـروه  ةهمي ها ارزش در بنيادي تغييرات و ،سني اقتضائات
 افـزايش  به رو و بيشتر هاي نقش با تدريج به كه ،جديد نسلي ها ارزش در تغيير و ديگر يك
 .شود مي قبلي نسلي ها ارزش يننشجا، همراه است اجتماعي ـ اقتصادي حيات در نسل اين
  ).87 -  86 :1373، اينگلهارت( گرفت نظر در را دوم و اول ةفرضي تركيب توان مي البته

 و اروپـايي  جامعة 1960 ةده نسلي شكاف رد مؤثر عوامل دربارة فرضيه دو اينگلهارت
 مطـرح  جوانـان  ميـان  در مـادي  جاي به فراماديي ها ارزش ينينشجا و ها ارزش دگرگوني

 .اسـت  وي اقتصـادي  ــ  اجتمـاعي  محيط بازتاب فرد يتواول: كاميابي ةفرضي )الف :كند مي
 .است كم نسبتاً ها آن ةعرض كه شود مي قائل چيزهايي آن براي را ها ارزش بيشترين شخص

 ةرابط ارزشي يتواول و اقتصادي ـ اجتماعي محيط ميان مناسبات: شدن اجتماعي ةفرضي )ب
 زيـرا  ،دارد وجـود  محسوسـي  زمـاني  تـأخير  ميـان  اين در. نيست بالفاصله تطابق بر مبتني
 از قبل يها سال طي كه است شرايطي انعكاسي بسيار حدود تا شخصي اصليي ها ارزش
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 بـه  بلـوغ  از قبل يها سال طي انسان رشد، فرضيه اين اساس بر. است بوده حاكم وي بلوغ
 آمـاري  احتمال كه ندا آن از حاكي زيادي شواهد و است آن از پس دوران از تر سريع مراتب

  .يابد مي كاهش سرعت به رسيد يسال بزرگ به شخصي كه آن از پس پايه شخصيت دگرگوني
 دگرگـوني  بـه  مربـوط  هـاي  بينـي  پـيش  از پيوسته هم به اي مجموعه هم با فرضيه دو اين
 اقتصادي شكوفايي و رونق كه دارد اين بر داللت كاميابي ةفرضي .آورند مي پديد را ها ارزش

 نـه  كـه  اسـت  ايـن  نمبي شدن اجتماعي ةفرضي و انجامد مي فراماديي ها ارزش گسترش به
 بـرعكس  كنـد  نمي تغيير شبه يك كلي طور به جامعه يكي ها ارزش نه و فرديي ها ارزش

 مقياس در دگرگوني اين. دهد مي روي نامرئي طور به و تدريج به ها ارزش اساسي دگرگوني
 سـال  بـزرگ  جمعيـت  در تـر  مسـن  نسل نشينجا تر جوان نسل كه آيد مي پديد وقتي وسيع
  ).60:1383، معيدفر( شود مي جامعه
 علت را جنگ از پس اروپا در اجتماعيـ  اقتصادي شرايط تغيير اينگلهارت اما

 تأكيد با وي .داند مي جنگ از قبل نسل با دوم جهاني جنگ از پس نسل اساسي تغييرات
 بر امنيت و معيشت مانند مادي نيازهاي تقدم و نيازها بندي طبقه در مازلونظرية  بر

 معتقد، مادي نيازهاي تأمين از پس فرامادي به مادي نيازهاي از عبور و فرامادي نيازهاي
 ويژه به و معيشتي نيازهاي تأمين از مطلوبي سطح به غربي جامعة 1960دهة  از كه است
 فراماديي ها ارزش به گرايش، جديد نسل در كاميابيفرضية  اساس  بر ،و رسيد امنيتي
 بيش و كم كاهش با نيز سني هاي هگرو ساير در تدريج به گرايش اين البته. گرفت شدت
 مهم هاي نقش جوانان كه آن از پس سال 15 الي 10 از پس و يافت جريان جوانان آهستة

 .شد تبديل رايج اي پديده به مادي جاي به فراماديي ها ارزش ييننشجا، يافتند جامعه در
 اهميت 1970 يلااو و 1960دهة  اواخر در صرفاً نسلي شكاف ةلئمس، اينگلهارت نظر از

 شكوفايي اثر در آن ديگر سطح به نيازها از سطح يك از جامعه گذر از ناشي و داشت
  ).45: 1383 ،ارمكي( بود اقتصادي

 ضـرورت  يـك  نـه ، اسـت  اجتمـاعي  يموجـوديت  نسـل  كـه  اسـت  معتقـد  مانهايم
 در و اسـت  مرتبط آن سرعت و اجتماعي تغييرات با اجتماعي نسل پيدايش. بيولوژيكي
 بلكـه  شـود،  نمي ظاهر جديد يمجزا نسل يك باشد كمياب و كند تغييرات كه وضعيتي

 بـر  نسـلي  گـروه  يـك  چه چنان .دهد مي رخ سريع وبسيار  حوادث اين وضعيت در پي
 صحبت جديد نسل يك از توان مي ،شوند تمايزم خود اجتماعي ـ تاريخي آگاهي حسب
  ).221: 1386، نيازي( كرد
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 فرهنـگ  و فكـري  گيـري  جهـت  و تـداوم  و انتقـال  محمـل  محور نسل، مانهايم نظر از
 آن در نمعـي  نسـل  هـر  كهريشه دارد  اي ويژه تاريخي و اجتماعي بستر در و است جديدي

 بـراي  نـو  هـاي  حـل  راه و ،هـا  نيـت ، اهـداف  صـورت  به يگير جهت اين .است كرده رشد
 مانهـايم  .شـود  مـي  ظـاهر  نسلي سبك يك ظهور تكامل صورت به جامعه حياتي مشكالت
 اين كه افرادي از دارند مشترك ديدگاه مشترك هاي تجربه اساس بر ها نسل در كه را افرادي

  ).29: 1383 ،ارمكي( كند مي ياد نسلي واحد منزلة به ها آن از و تمايزم ندارند را وضعيت
 :انـد  كـالن  اجتمـاعي  تغيير جريان دو حتمي فرآوردة جديد هاي ارزش مانهايم، نظر به
 مسـائل  كـه  اجتمـاعي  تحـول  و توسـعه  جريان  )ب و جديد يها نسل ظهور جريان  )الف
 واقـع  در و دهـد  مـي  قـرار  حـاكم  فكـري  هـاي  جريان مقابل در را جديد و نشده بيني پيش

 و وابسـته  متغيـر  تفكرات و ها ارزش مانهايم نظر از .طلبد مي تحليل براي جديدي پارادايم
 و اجتمـاعي  اوضـاع  بـه  وابسـته  سـو  يـك  از هـا  آن .آيند مي شمار به مستقل حال عين در

 و نوسـازي  امكـان ، مستقل يمتغير منزلة به ،ديگر سوي از اند و متفاوت هاي دوره تاريخي
 را زنـدگي  سـبك  جديدتر توليد و موجود عمل و فكري هاي رويه به مجدد گذاري ارزش

 را اجتمـاعي  تغييـرات  هاي راه ،ترتيب اين به. ندنك مي فراهم تركيبي و تدريجي صورت به
 موجب دوره هر در جديد و قديمي ها ارزش تغيير كه است معتقد مانهايم. كنند مي هموار

 يهـا  نسـل  تا است نياز جديدي آموزشي نظام كه طوري به، شود مي نسلي جدي تعارض
 ذهنـي  و تاريخي يلتحلي مانهايم ديدگاه ،بنابراين .كند همنوا فرهنگي تغييرات با را گذشته

 ذهنيـت  و آگـاهي  ةويـژ  تجـارب  بـر  آن تأكيد كه دهد مي دست به نسلي شكافپديدة  از
 هاسـت  نسـل  سـطح  در هـا  ارزش و افكـار  در پايـدار  تضـاد  اصـلي  اسباب منزلة به نسلي

  ).59: 1391 ،موسوي(
 شـكاف  ةپديـد  علت را فرهنگي سريع تغييرات از دوراني مانهايم گفت توان مي اجماالً

 هـاي  نسـل  از مانده برجاي فرهنگي هاي ميراث و سنتي اتتغيير آن پي در كه داند مي نسلي
 مانهـايم  نظر به البته ؛دشو مي كشيده چالش به جديد هاي نسل از مهمي بخش يوس از قبلي
 نـام  بـه  پيشـين  نسـل  از يشمار شتگان افراد فرهنگي تحول اينان گام پيش و اصلي بانيان
 داران طاليه تأثير تحت دجدي نسل اجتماعي تغيير عوامل كه است آن مهم اما ،ندا داران طاليه

 هـاي  نسـل  تـابع  كـه  خود هاي نسل برابر در هم و قبل نسل مقابل در هم و اند قبلي نسل از
  ).101: 1385 ،توكلي و نژاد قاضي( كنند مي خروج اند قبلي

 اساسي علتكه  معتقدند نسلي بين بزرگ شكاف وجود بر تأكيد با دادر و تراوب



 9   احيايي پويان و احمدي آرمان

  

 به اي جامعه چنين در .است سن اساس بر تمايزيافتهجامعة  وجود شكاف اين پيدايش
 متقابل كنش در ديگر يك با مكرر و معنادار طور به نساال بزرگ و جوانان رسد نمي نظر

 كنش در نساال بزرگ ديگر با نساال بزرگ و جوانان ديگر با جوانان بلكه، باشند
 كه برند مي كار به نيز را ديگر مفهوم دو خود نظر توضيح براي دادر و تراوب .ندا متقابل
. است پديدآمده يا پيداشده هنجارهاي ديگري و مستقر هنجارهاي مفهوم يكي

 يك تاريخيپيشينة  داراي و يافته ساخت رفتاري مجوزهاي همان مستقر هنجارهاي
 كمتر پيداشده هنجارهاي و اند بوده اهداف قتحق وسايل گذشته در هميشه كهاند  جامعه

 معطوف چند هر، ندارند نيز تاريخيپيشينة  عمدتاً و اند يافته ساخت مستقر هنجارهاي از
 اما، جايند اين و اكنون به معطوف هاي كنش بر مبتني عوض در و، نيستند آينده به

 اساس بر تمايزيافته جامعة وجود را نسلي شكاف پيدايش اساسي علت دادر و تراوب
 گسترش حال در و عام اي پديده تمايزپذيري فرايند يافته توسعه جامعة در .دانند مي سن
 سن جمله از اجتماعي زندگي هاي عرصههمة  به تدريج به تمايزپذيري اين. است

 قالب در گذشته برخالف مختلف سني هاي گروه اعضاي كه جا آن از. كند مي سرايت
 ديگر يك با )گيرد مي دربر را اجتماعي نظام كاركردهاي همة تقريباً كه( سنتيخانوادة 
، جوانان با جوانان( گيرد مي انجام سني هاي گروه در عمدتاً افراد تعامل و ندارند تعامل
 داراي سني گروه هر تدريج به بنابراين ،)سالمندان با سالمندان و ساالن ميان با ساالن ميان

 كند مي پيدا اساسي تمايز ديگر سني هاي گروه از و شود مي خود خاصي ها ارزش
  ).65: 1383 ،معيدفر(

 ديگـر  نسلي به نسلي از كه است روندي ارزشي تغيير كه است معتقد اينگلهارت رونالد
 به جمعي هاي رسانه گسترش ،همچنين .ديگر سال به سالي از مداوم طور به نه دهد مي رخ
 و ارتباطـات  شـدن  جهـاني  كنـوني  عصـر  در كـه  طوري به است شده منجر ها ارزش تغيير
 و جوانـان  شـكل  يـك  هـاي  لبـاس . اسـت  گذاشته اثر انسانيي ها ارزش شكاف برها  رسانه
 نسـل  يهـا  ارزش و رفتارهـا  تغييـر  رد رسانه ةاستفاد تأثير هاي نمونه از جديد هاي قييموس

  .است فرهنگي هاي سنت به ها آن پايبندنبودن و كنوني
 تدريجي گسترش و رشد بيستم قرن يلااو از كه است معتقد شناس جامعه رابرتسون يان
 داشـته  بشـر  زنـدگي  در فراواني منفي و مثبت تأثيرات ارتباطي وسايل و جمعي هاي رسانه
 و ارتباطـات  هـاي  يفنّـاور  و اينترنـت  ظهـور  با كنوني عصر در كه اين تر مهم همه از .است

 بـه . است يافته افزايش بسيار ها آن اثرگذاري و ارتباطات فضاي اينترنت ويژه به و اطالعات
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 جهـاني  مخاطبـان  عبارتي به هستيم، نوين هاي رسانه اين تأثير تحت اكنون هم ما كه طوري
 و دارند قرار اي رسانه متنوع هاي پيام نمايش و انتشار معرض در كنوني يها نسل وها  رسانه
 نسـلي  و اجتمـاعي  و فرهنگـي  الگوهـاي  وهـا   سنت تواند مي كه كنند مي دريافت يهاي پيام

 ارتبـاطي  وسايل .كند دگرگوني و چالش دستخوش را ها آن نسلي روابط همچنين و جوامع
 ةدامنـ  كـه  آورد مي فراهم را اجتماعي هاي دگرگوني و وقايع در موقتي و آني تغييرات ةزمين
ي هـا  ارزش و هنجارهـا  تغييـرات  .گيرد ميدربر  را مدها و ،ها هوس و هوا، عقايد، اخبار آن

 را هـا  آن مـردم  اسـت  ممكـن  و يابـد  مـي  بازتاب گروهي هاي رسانه در سرعت به اجتماعي
 يهـاي  رسانه به بيشتر جوانان فرهنگ در جديد هاي گرايش سريع گسترش .بپذيرند آساني به

: 1382، منصـورنژاد ( دارد بسـتگي  سـينما  و ،جوانـان  ةويـژ  مجالت، راديو، تلويزيون مانند
 شـكاف  از جلـوگيري  در اجتمـاعي  انسـجام ي ها ارزش از صحيح درك كه جا آن از ).336
 از دوري و وفاق و ثبات رد مليي ها ارزش بر تأكيد و آموزش باها  رسانه، است مؤثر نسلي
 .گذارند اثر نسلي شكاف
 و اقتصـادي سـرماية   اسـت  شده بررسي نسلي شكاف با ارتباط در كه ديگري عوامل از

 اهميت از فرهنگي و اقتصاديسرماية  ،)P. Bourdieu( بورديو پير ديدگاه از .است فرهنگي
 ديگـر  يـك  بـا  جـا  آن تـا  اجتمـاعي  عامالن كه است معتقد بورديو .است برخوردار اي ويژه

 بـه  )فرهنگـي سـرماية  ــ   اقتصـادي سـرماية  ( دوبعـدي  دستگاه اين در كه دارند مشتركات
 چقـدر  دستگاه اين در كه دارد اين به بستگي هايشان تفاوت ميزان و باشند نزديك ديگر يك
 فاصـلة  سـنگ  هم كاغذ روي نقطه دو جايگاه ميان فيزيكي ةفاصل .باشند داشته فاصله هم از

 كـل  ميـزان  اسـاس  بـر  .اسـت  بوده ها آن نماد نقطه دو آن كه است ريگ كنش دو اجتماعي
 يعني شان، سرمايه ساختار اساس بر دوم بعد در و دارند تمتفاو هاي شكل در كه اي سرمايه

 توزيـع  دارنـد،  جداگانه صورت به كه سرمايه مختلف انواع از يك هر نسبي وزن اساس بر
ــي ــوند م ــن .ش ــا اي ــأ ه ــاوت منش ــاليق در تف ــذر از و س ــا آن رهگ ــأ ه ــاوت منش  در تف

 ).1388 ذوالفقاري، و فعلي( هاست گيري موضع
 است مقدس چيزهاي به اعمال و عقايد ةيكپارچ نظام يك دين دوركيم، اعتقاد به

 به را ها انسان كه است اي وسيله و جمعي سراسر ةپديد يك دين ).197 :1373 كوزر،(
 ينظام دين .نيست افراد بر جامعه جمعي نيروي جز چيزي دين .دهد مي پيوند ديگر يك

 ضمن در و مبهم روابط و دانننماي مي باز آن اب راخودشان  جامعه افراد كه است فكري
 ماكس نظر از ).140 :1377 هميلتون،( كنند مي بيان طريق اين از جامعه با را شان صميمانه
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 اين تا كوشد مي و است زندگي هاي عدالتي بي وها  دشواري به پاسخي اساساً دين وبر،
 برابر در و دكن مي قادر ها آن با كنارآمدن به را ها انسان نتيجه، در و كند توجيه راها  ناكامي
 پديد واقعيت اين اثر بر مذهبي مفاهيم .بخشد مي نفس به اعتماد ها آن به مشكالت اين
 كه معناست اين به اطميناني بي .است نامطمئن و آميز مخاطره اساساً زندگي كه آيند مي

 از ناشي تنش ؛شود نمي برآورده آرزوهايشان ولي كنند، مي آرزو را چيزها از برخي ها انسان
 از .است ناگوار هاي واقعيت با كنارآمدن براي كوششي دين .معناست ةسرچشم اختالف اين

 فقط جهان آشكار هاي عدالتي بي كه شود مي وانمود چنين مذهبي هاي آموزه طريق
 مادي جهان اين در داريربرخو و بقا به ميل ابتدايي جوامع در وبر نظر به .اند ظاهري

  ).75 :1387 زاده، سراج( است مذهبي رفتار ةبرانگيزانند
  

  پژوهش پيشينة. 5
 پـدران  فرزنـدپروري  سبك با نسلي گسست ةرابط سنجش ةدربار )1386( الياسي پژوهش
 آموز دانش و پدر 200 حجم به اي نمونه در و پيمايشي روش با كه ،تحقيق اين .گرفت انجام

 آنان پدران و نوجوانان سوم دو بين ،اوالً كه داد نشان ،صورت گرفت تصادفي صورت به و
 بـا  آنـان  رواني گسست ميزان و پدران اخالقي رشد بين ،ثانياً شت؛دا وجود رواني گسست
 همخـواني  و پـدران  اخالقـي  رشـد  بـين  ،ثالثـاً  شـت؛ دا وجود معناداري ةرابط شان فرزندان
  .اشتد وجود معناداري ةرابط شان فرزندان هاي نگرش با آنان سياسي هاي نگرش

 عوامل ينيتب به »ايراني هاي خانواده نسلي شكاف« عنوان با تحقيقي در )1388( محمدي
 بـه  كه تحقيق اين در. است پرداخته نسلي شكاف و ،اجتماعيـ  فرهنگي ،اقتصادي سياسي،
، سياسـي  عوامـل  كـه  است رسيده نتيجه اين به محقق است بوده پيمايشيـ  توصيفي روش

 پسـران  و ،دختـران  ،مـادران ، پـدران  بـين  نسلي شكاف در اجتماعيـ  فرهنگي و ،اقتصادي
 ميـانگين  كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  كلـي  ارزشـي  شكاف ةمحاسب از پس و ،است معنادار
  .اشتد مادران و پدران با اي هظمالح درخور تفاوت دختران و پسراني ها ارزش

 پيمايشـي  روش به كه زنجان انآموز دانش بين نسلي شكاف بررسي در )1388( قديمي
 اعتمـاد ، والـدين  تحصـيالت ( مستقل متغيرهاي بين كه است رسيده نتيجه اين به داده انجام

 آنومي احساس، نسبي محروميت احساس، نابرابري احساس، اجتماعي گيبست هم، اجتماعي
 شـكاف  ميـزان  و) فـردي  عوامـل  و ،رسانه از استفاده، ديني اعتقادات به گرايش، اجتماعي

  .دارد وجود معناداري رابطة نسلي
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 بـين  انسـجام  ةپديد بر مؤثر ختيشنا جامعه عوامل« عنوان با پژوهشي )1391( يپورجبل
 صورت به كه تحقيق اين در. است انجام داده »والدين با آن ةمقايس و جوانان ميان در نسلي

 اين به محقق بودند زنجان سال 54تا 15 افراد تحقيق آماري جامعة است توصيفيـ  پيمايشي
 از استفاده ميزان ،زنان، والدين و جوانان نسل دو بين معناداري تفاوت كه است رسيده نتيجه
 اوقـات  و نسـلي  انسـجام  بين ولي ،دارد وجود نسلي انسجام با والدين تحصيالت، ها رسانه

 .ندارد وجود معناداري تفاوت جنسيت و ،خانواده اعضاي تعداد فراغت،
 وسـاطت : نسلي شكاف« عنوان با تحقيقي در )2002( برادي و رجرز ،)Smith( اسميت
 ةاسـتفاد  چگـونگي  و ميزان بررسي به »شخصي اجتماعيهاي  شبكه مديريت در تكنولوژي

 تلفن و ،همراه تلفن، الكترونيكي پست، كوتاه پيام جمعي، ارتباط وسايل از والدين و جوانان
 والـدين  از متفـاوتي  كـامالً  طور بهها  تر جوان كه دهد مي نشان پژوهش هاي يافته .پردازد مي
 و خـانواده  بـا  را خود اوقات بيشتر هاتر جوان .كنند مي استفاده وسايل اين از پيرترها و خود

 يادشـده  وسـايل  مختلف انواع از باشند ها آن با توانند نمي كه زماني اما، گذارنند مي دوستان
  .كنند مي استفاده خود اوقات پركردن براي

 شكاف و فردي سازي همگون وضعيت« عنوان با پژوهشي در )N. Merali, 2006( مرالي
 والدين بين سازي همگون وضعيت ارزيابي به »پرتقالي ـ اسپانياييهاي  خانواده در نسلي بين
 تفاوت دربارة ها آن )actual( واقعي و )perceived( متصوره تجربيات و پناهنده نوجوانان و

 انجـام  براي .پرداخت نوجوانان پذيرش قابل غير و پذيرش قابل رفتار به توجه با نسلي بين
 نشـان  تحقيـق  اين نتايج .شدند مصاحبه نوجوان فرزندان ـ والدين جفت پنجاه پژوهش اين
 بـين  شكاف واقعي ميزان با نوجوان فرزندان و والدين فردي سازي همگون وضعيت كه داد

 بـر  يگـواه  ايـن  .نداشت اي رابطه همتصور هاي شكاف با اما ،بود مرتبط ها خانواده در نسلي
 .اسـت  بـوده  خانوادههاي  پويايي در فردي سطح در فرهنگي تغييرات نقش از آگاهي فقدان

 هاي رفتار دادن نسبت به خانواده گرايش زيربناي در است ممكن كور ةنقط اين مرالي نظر به
 بـه  والـدين هـاي   واكـنش  دادن نسـبت  بـه  گرايش نيز و نافرماني به نوجوانان ةسازان همگون

  .باشد نهفته مادري و پدر نقش به مربوط اقتدار از استفاده  سوء
 بـا  را چـين  در نسـلي  بين تضاد آغازين عوامل تحقيقي در )Y. B. Zhang, 2007( زنگ
 از استفاده با ،پژوهش اين در .كرد بررسي سال بزرگ جوانان مكتوبهاي  گزارش از استفاده
 شـوند  مـي  نسـلي  بـين  تضـاد  موجب كه عواملي از عمده ةدست پنج ،محتوا تحليل رهيافت
 مطالبات، داشتند را يفراوان بيشترين كه جوانان ازها  مسن انتقاد از آن جمله ؛ندشد مشخص
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 به نسبت خانواده از خارج مسن افراد طرف از جوانان به اعتنايي بي و ،)نامعقول( يغيرقانون
 بـه  جوانـان  يا جوانان به مسن افراد انتقاد حوزة در اما ،است بوده بيشتر خانواده مسن افراد
 .شدن مشاهده آن از خارج و خانواده در تفاوتي چنين تقريباً نامعقول تقاضاهاي و مسن افراد
 هنجارهـاي  و ،فـردي  ميـان  تضـاد ، نسـلي  بين روابط بررسي به توجه با پژوهش اين نتايج

  .شد بررسي و بحث فرزندان وفاداري و مراتب هلسلس دربارة فرهنگي  ـ  اجتماعي
  

  حقيقت فرضيات. 6
  ؛دارد وجود معنادار اي رابطه نسلي شكاف و جنسيت، سن، بين رسد مي نظر به. 1

  ؛دارد وجود معنادار اي هرابط نسلي شكاف و پدران تحصيالت ميزان بين رسد مي نظر به. 2
  ؛دارد وجود معنادار اي رابطه نسلي شكاف و اقتصاديسرماية  بين رسد مي نظر به .3
  ؛دارد وجود معنادار اي رابطه نسلي شكاف و فرهنگيسرماية  بين رسد مي نظر به .4
  ؛دارد وجود معنادار اي رابطه نسلي شكاف و يدار دين بين رسد مي نظر به .5
  .دارد وجود معنادار اي رابطه نسلي شكاف و رسانه از استفاده بين رسد مي نظر به .6
  

  تحقيق تحليلي مدل. 7

  
  

  شناسي روش. 8
 نظـر  از ،گيبست هم نوع از پيمايشي بررسي يك پژوهش شرايط كنترل نظر از حاضر تحقيق
 نظر از و ،خرد ةمطالع يك دامنه نظر از، پهنانگر وسعت نظر از، كاربردي بررسي يك هدف

شكاف 
نسلي

سن

تحصيالت

سرماية 
فرهنگي

سرماية 
دين دارياقتصادي

جنسيت 

رسانه 
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 پاسخ بسته صورت به نامه پرسش از ها داده گردآوري براي ؛است مقطعي بررسي يك زماني
  .است شده استفاده SPSS افزار نرم ازها  داده تحليل و تجزيه براي و )ليكرت طيف قالب در(

  
 آماري جامعة. 9

 سـراب  شهرسـتان  متوسطة دورة دختر و پسر انآموز دانش تمامي را پژوهش آماري جامعة
 حاضـر  تحقيـق  در يگيـر  نمونـه  .اسـت  نفـر  8360 با برابر ها آن كل تعداد .اند داده تشكيل
 9 شـامل  ،سـراب  شـهر  سـطح  هاي دبيرستان اسامي نخست، .است اي هچندمرحل اي خوشه

 بـا  هـا  دبيرسـتان  از يـك  هر انآموز دانش تعداد و ،دولتي غير دبيرستان 4 و دولتي دبيرستان
 حجـم  آوردن دسـت  بـه  بـراي  سپس آمد، دست به پرورش و آموزش آمار كارشناس كمك
 دبيرستان 2 تصادفي صورت به ،انتفاعي غير و دولتي يها ستاندبير نسبت به توجه با ،نمونه

 بـه  توجـه  بـا ، دولتـي  يها ستاندبير ميان از دبيرستان 4 و انتفاعي غير يها ستاندبير ميان از
 فرمـول  بـه  توجـه  بـا  كـه  شـدند  انتخاب ،ها آن تحصيلي ةپاي و انآموز دانش حجم تناسب
 .است نفر 300 با برابر نمونه حجم كوكران

 
N: آماري جامعة تعداد  
n: آماري ةنمون تعداد  
p: صفت وجود  
q: صفت وجود عدم  
t: درصد 99 با اطمينان ضريب  
d: 05/0 خطاي با برآورد احتمالي دقت  

96/1×8360 2× 2

05/0×8360 2 96/1 2× 2
300 

  
  تحقيق ابزار پايايي و اعتبار. 10
 صـوري  اعتبـار  طريق از نسلي شكاف به مربوط تسؤاال )validity( اعتبار پژوهش اين در
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 و داده قرار متخصص چند اختيار در را ها آن تسؤاال ةتهي از بعد كه اي گونه به .شد برآورد
 تسـؤاال  )reliability( پايايي تعيين براي ،همچنين .استشده  تأييد ها آن نظر از هنام پرسش
 پايـايي  تحليل نتايج .شد استفاده) Cronbachs Alpha( كرونباخ آلفاي ضريب از نامه پرسش
  .است آمده 1 جدول در نامه پرسش هاي سنجه

  وابسته و مستقل يرهايكرونباخ متغ يآلفا بيضر جينتا. 1جدول 
  كرونباخ يآلفا بيضر هيتعداد گو رهايمتغ
  83/0 10 ينسلشكاف
  85/0 19 يداردين

  72/0 6 يجمعارتباطليوسا
  80/0 5 ياقتصادةيسرما
  68/0 13 يفرهنگةيسرما

  
  عملياتي و مفهومي تعريف. 11

، رواني فاحش اختالف كه است مفهومي نسلي شكاف :)generation gap( نسلي شكاف
 هاي يگير جهت، انتظارات، تصورات، آگاهي و بينش معنادار تفاوت و فرهنگي و ،اجتماعي
 كند بررسي مي جامعه يك در زمان هم را نسل دو ميان رفتاري الگوهاي و ،ارزشي

 اختالف :هاي معرف از متغير اين سنجش براي حاضر پژوهش در ).148: 1388، محمدي(
 هنجارهاي ديني، هاي نگرش ،ها ارزش هاي حوزه و ها زمينه در نسل دو بين نظرهاي

 به تعلق احساس نوعي به و سياسي، ترجيحات اجتماعي،ي ها ارزشة حوز اجتماعي،
 آلفاي مقدار ؛است 83/0 با برابر آن كرونباخ آلفاي ميزان كه است شده استفاده ...و  جامعه

گي بست هم دهندة نشان باشد تر نزديك يك به رقد هر كه است يك تا صفر بين كرونباخ
  .است ديگر يك با گويه بيشتر دروني
 رعايـت  و دينـي  رفتارهـاي  بـه  سـنتي  حساسيت داشتن معناي به يدار دين :يدار دين
 متغيـر  اين سنجش براي ).43 :1386 احمدي،( است روزانه زندگي اعمال در ديني موازين

 بودن، مسلمان مذهبي، مراسم جماعت، نماز در شركت آسماني، كتاب قرائت :هاي معرف از
 برابر آن كرونباخ آلفاي ميزان ؛است شده استفاده ... و ،خدا از ترس احساس توبه، احساس

  .است 85/0 با



 ... آن با مرتبط عوامل و نسلي شكاف بررسي   16

  

 خالل در كه است فرد پايدار تمايالت ةدربرگيرند فرهنگيسرماية  :فرهنگيسرماية 
 و شخصي بين هاي مهارت يا فرهنگيسرماية  .شود مي انباشته وي در شدن اجتماعي
 غيره و ،ساليق تحصيلي، مدارك زبان، ساخت ةشبك ها، روش ها، عادت شامل غيررسمي

 در شركت موزه، به رفتن روزنامه، ةمطالع پژوهش اين در ).44 :همان( شود مي
 آن كرونباخ آلفاي ميزان كهاند  فرهنگيسرماية  معرف ... و ،موسيقي به عالقه ها، سخنراني

  .است 68/0 با برابر
 كه ،مالي منابع انواع ةبقي و درآمد عنوان با را اقتصادي ةسرماي بورديو :اقتصاديسرماية 

 تحقيق، اين در ).101 :1382 فاضلي،( برد مي نام، كند مي پيدا نهادي ةجلو مالكيت قالب در
 قيمـت  مسـكوني،  منـزل  ارزش ماهانـه،  درآمد ميزان از اقتصاديسرماية  سنجش به منظور
 با برابر آن كرونباخ آلفاي ميزان كه است شده استفاده شخصي ملك يا زمين ارزش اتومبيل،

  .است 80/0
 پيام بتواند پيامة فرستند آن در كه شود گفته مي وسايلي همة به :جمعي ارتباط وسايل

 و اينترنت، راديو، همان جمعي هاي رسانه از منظور .برساند افراد از بسياري جمع به را خود
 از متغير اين سنجش براي حاضر پژوهش در ).71 :1974 كازينو،( است تلويزيون
 ...، و راديو، مجله، اينترنت محلي، تلويزيون، ملي تلويزيون، ماهواره از استفاده :هاي معرف
  .است 72/0 با برابر آن كرونباخ آلفاي ميزان كه است شده استفاده
 ،متغيـر  ايـن  سنجش براي. گويند مي را زندگي طي فردة شد سپري يها سال تعداد :سن

  .ه شدپرداخت افراد سن ميزان بررسي به باز سؤال يك طرح با
 آن كردن عملياتي براي .است پدر سواد و آگاهي ميزان منظور :پدر تحصيالت ميزان

 كارشناسي، متوسطه، ابتدايي، شامل نمعي طبقات با ترتيبي سنجش سطح در متغير اين
  .شود مي سنجيده باالتر و ،دكتري ارشد، كارشناسي

  
  تحقيق هاي يافته. 12

  تحقيق توصيفي هاي يافته 1.12
از تعـداد  . دندختردرصد  7/56و  پسردرصد  3/43مورد مطالعه،  انيگو ز مجموع پاسخا

 كهدرصد  7/14 يي، ابتدادرصد 14 سواد يب: بيترت به پدران سواد سطح انيگو كل پاسخ
 7/20 پلميددرصد،  19 ييراهنما دارند، قرار سطح نيا در شتريب آموزان دانش نيا پدران
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 ،درصـد  1/3ارشد  يكارشناس ،درصد 7/12 يكارشناس ،درصد 7/13 پلميد فوق ،درصد
: بيـ ترت بـه  آمـوزان  دانـش  مـادران  سواد سطح وهند د يم ليدرصد را تشك 7/1 دكترا و
 1/19 ييابتـدا  دارند، قرار سطح نيا در شتريب آموزان دانش نيا مادران كه 9/28 سواد يب

ــددرصــد،  3/21 ييراهنمــا ،درصــد ــد فــوق ،درصــد 7/13 پلمي و  ،درصــد 1/10 پلمي
 ،7/28 رستانيدب اول انيگو پاسخ يليتحص ةيپا وهند د يم ليدرصد را تشك 6 يكارشناس

 بـر . اسـت  بـوده  درصـد  31 يدانشـگاه  شيپ و ،3/18 رستانيدب سوم ،22 رستانيدب دوم
 را درصـد  6 هنرستان و ،7/24 يانتفاع ريغ ،3/69 يدولت ان،يگو پاسخ مدرسة نوع اساس
  .دهند يم ليتشك

  
  تحقيق استنباطي هاي يافته 2.12
 سطح در اي گزينه 5 ةگوي 10 از يانگو پاسخ بين در نسلي شكاف متغير سنجش براي
 50 ةنمر و نسلي شكاف سطح ترين پايين دهندة نشان 10 ةنمر .است شده استفاده اي رتبه
 نتايج به توجه با .است مطالعه مورد انآموز دانش نسلي شكاف سطح باالترين دهندة نشان

 88/10 آن واريانس و 22/3 آن معيار انحراف كه است 91/20 شاخص ميانگين ،2 جدول
 بر. است مثبت چولگي و كم واريانس ةدهند نشان 365/0 ما كشيدگي شاخص است؛
 حد در يانگو پاسخ بين در نسلي شكاف كه گفت توان مي توصيفي هاي آماره اساس
 .است پايين به متوسط

 نسلي شكاف متغير با مرتبط توصيفي هاي آماره .2 جدول

 مقدار
 متوسط

 واريانس چولگي
 انحراف
 معيار

 حداقل حداكثر ميانگين
 ةدامن

 تغييرات
  متغير

5/18  058/0  88/10  22/3  91/20  28  9  19  
 شكاف
  نسلي
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  تحقيق موضوع در اصلي متغيرهاي به مربوط پراكندگي ةآمار .3 جدول
مقدار 
  متوسط

 انسيوار يچولگ
انحراف 

 اريمع
 حداقل حداكثر نيانگيم

ةدامن
 راتييتغ

  ريمتغ

 يدار نيد 19 18 59 50/39 29/7 43/52 026/0  5/47

33  25/0 -  19/27  21/5  09/35  49  17  29  
 ةيسرما
  يفرهنگ

15  04/1  92/23  85/4  06/11  24  6  20  
 ةيسرما
  ياقتصاد

  سن  44  15  20  23/17  66/5  14/32  914/0  5/17

5/50  029/0  89/63  99/7  06/21  95  6  89  
 ارتباط ليوسا

  يجمع

 اسيدر مق هيگو 19استفاده از با  يدار نيمستقل د ريمتغ ،يفيتوص يها بر اساس آماره
و  يدار نيسطح د نيترنييدهندة پا نشان 19 ةنمر. شده است يريگاندازه اي نهيگز 5 يا رتبه

 نيانگيم با. شهروندان مورد مطالعه است يدار نيسطح د نيدهندة باالتر نشان 95نمرة 
وسط رو به مت يدار نيدنمرة توان گفت كه  يم 026/0 يچولگ زانيو م 50/39يدار نيد

 يا نهيگز 5 يا رتبه اسيدر مق هيگو 13با استفاده از  يفرهنگ ةيمستقل سرما ريمتغ. باالست
 65  و نمرة يفرهنگ ةيسرما نيدهندة كمتر نشان 13كه نمرة  ،شده است يريگاندازه
 09/35 نيانگيم با. شهروندان مورد مطالعه است يفرهنگ ةيسطح سرما نيدهندة باالتر نشان
. نسبتاً متوسط به باالست يفرهنگ ةيسرمانمرة توان گفت كه  يم - 25/0 يچولگ زانيو م
اندازه يا نهيگز 6 يا رتبه اسيدر مق هيگو 5با استفاده از  ياقتصاد ةيمستقل سرما ريمتغ
دهندة  نشان 30و نمرة  ياقتصاد ةيسرما نيدهندة كمتر نشان 6شده است كه نمرة  يريگ

و  06/11 نيانگيم با. مورد مطالعه است آموزان دانش ياقتصاد ةيسرما زانيم نيباالتر
. است نييمتوسط به پا انيگو پاسخ ياقتصاد ةيسرمانمرة توان گفت كه  يم 04/1 يچولگ
اندازه يا نهيگز 5 يا رتبه اسيدر مق هيگو 6با استفاده از  رسانه از استفادهمستقل  ريمتغ
و  يجمع ارتباط ليوسا از استفاده زانيم نيدهندة كمتر نشان 6شده است كه نمرة  يريگ

 مورد آموزان دانش يجمع ارتباط ليوسا از استفاده زانيم نيشتريدهندة ب نشان 30نمرة 
 029/0 يچولگ زانيو م 06/21 يجمع ارتباط ليوسا از استفاده نيانگيم با. مطالعه است

  .ستباال اريبس يجمع ارتباط ليوسا از استفادهنمرة توان گفت كه  يم
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  استنباطي هاي يافته 3.12
 گروه دو ةمقايس براي بنابراين، شود مي سنجيده اي فاصله سطح در نسلي شكاف كه جا آن از
 :شود مي آورده ذيل در آن نتايج كه شد استفاده T-test آزمون از )پسر و دختر(

 جنسيت تفكيك به نسلي شكاف ميانگين تفاوت .4 جدول

 معيار خطاياستانداردانحراف ميانگين تعدادجنسيت 

نسلي شكاف
 598/1 477/20 713/60 164 پسر

 044/1 440/11 908/59 120 دختر

  جنسيت با نسلي شكاف ميانگين تفاوت .5 جدول
تفاوت %95فاصلة اطمينان براي سطح

 ميانگين
سطح
 داريمعني

درجة
 آزادي

مقدار 
t 

سطح 
  داري معني

مقدار 
F  

 حد پايين  حد باال  
844/4  
  
565/4  

274/3- 
  
955/2 -  

805/0 
  
805/0  

698/0 
  
674/0  

282 
  

537/265  

388/0  
  
442/0  

 برابري  884/1  171/0
  ها واريانس

 برابرينا
  ها واريانس

 نتيجـه هـا   واريـانس  برابـري از  ،F يدار معنـي  سطح به توجه با و باال جدول به توجه با
 698/0 بـا  مسـاوي ها  واريانس برابري با متناسب t براي يدار معني سطح كه شود مي گرفته
 و والـدين  بـين  نسـلي  شـكاف  كـه  معنـي  بـدين  ؛دهـد  مـي  نتيجـه  را صفر فرض كه است
  .دنندار ديگر يك با يدار معني تفاوت جنسيت دو بين در انآموز دانش
 رابطـة  پـدران  تحصـيالت  ميـزان  با فرزندان و والدين نسلي شكاف بين رسد مي نظر به
 ميزان و )اي فاصله( نسلي شكاف متغيرهاي سنجش سطح به توجه با .دارد وجودي دار معني

 فرضـيه  اين يدار معني آزمون براي )F( واريانس آناليز آزمون از )اي رتبه( پدران تحصيالت
 :است آمده ذيل جدول در فوق آزمون نتايج .شود مي استفاده

  نسلي شكاف با پدران تحصيالت ميزان تفاوت .6 جدول
 سطح
ميانگين  F مقدار  يدار معني

 مجذورات
ةدرج

 آزادي
مجموع
  نسلي شكاف  مجذورات

002/0  461/1 429/139 
627/302  

7 
274  

006/976  
909/82919  
915/83895  

  گروهي بينواريانس
  گروهي درون واريانس

  مجموع
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 التيتحص زانيم نيانگيم تفاوت آزمون يبرا F بيضر مقدار باال، جدول به توجه با
 =sig 862/1 يدار يمعنـ  سـطح  در F=002/0 بيضـر  مقـدار  كـه  آموزان دانش با پدران
ـ  كـه  معنـا  نيبـد  شـود؛  يمـ  ديـ تأي ياصـل  ةيفرض و رد صفر فرض است،  زانيـ م نيب
 بـاالرفتن  باو  دارد وجود يمعنادار رابطة آموزان دانش ينسل شكاف و پدران التيتحص

 زيـ ن هيقضـ  نيـ ا عكـس  و كند يم دايپ شيافزا زين ينسل شكاف پدران التيتحص زانيم
  .است صادق
  
  )تحليلي( استنباطي هاي يافته 4.12
 استفاده پيرسون r آزمون از )نسلي شكاف و يدار دين( متغيرها بين رابطة آزمون براي
 با برابر يدار معني سطح و -154/0 گيبست هم ضريب كه داد نشان نتايج. است شده
 اين بر. است رسيده تأييد به متغيرها بين معكوس رابطة دهد مي نشان كهاست  000/0

 مطالعه مورد انآموز دانش بين يدار دين احساس ميزان هرچه كه گفت توان مي ،اساس
 صادق نيز آن عكس و شود مي كاسته نسلي شكاف ميزان از اندازه همان به، باشد باال

 ضريب كه داد نشان جمعي ارتباط ليوساو  ينسل شكاف يمتغيرها بين رابطة. است
 مذكور متغير بين معنادار رابطة دهندة نشان 02/0 يدار معني سطح و 197/0 گيبست هم
 جمعي ارتباط وسايل از استفاده ميزان قدر هر كه معني اين به .است نسلي شكاف با

 و فرهنگيسرماية  متغيرهاي بين رابطة .است بيشتر نيز نسلي شكاف ميزان باشد بيشتر
 002/0 يدار معني سطح و 203/0 گيبست هم ضريب كه داد نشان نسلي شكاف
 ميزان هرچه كه گفت توان مي ،اساس اين بر. متغيرهاست بين رابطة تأييد دهندة نشان

 افراد بين نسلي شكاف ميزان اندازه همان به، باشد باال هجامع افراد بين فرهنگيسرماية 
 اقتصاديسرماية  متغيرهاي بين رابطة .است صادق نيز آن عكس و شود مي بيشتر

 009/0 يدار معني سطح و 79/0 گيبست هم ضريب كه داد نشان نسلي شكاف و والدين
 هر كه معني اين به .است نسلي شكاف با مذكور متغير بين معنادار رابطة دهندة نشان
 رابطة .است بيشتر نسلي شكاف باشد بيشتر انآموز دانش والدين اقتصاديسرماية  قدر
 سطح و 85/0 گيبست هم ضريب كه داد نشان نسلي شكاف و سن متغيرهاي بين

 توان مي ،اساس اين بر. متغيرهاست بين معنادار رابطةدهندة  نشان 000/0 يدار معني
 نسلي شكاف ميزان به اندازه همان به، باشد باال هجامع افراد سن ميزان هرچه كه گفت
  .است صادق نيز آن عكس و شود مي افزوده
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  تحقيق ةوابست و مستقل متغيرهاي بين گيبست هم آزمون نتايج .7 جدول
 وابستهمتغير

  مستقل متغيرهاي
  نسلي شكاف

  يدارمعني سطح  پيرسونگيبستهمضريب
  000/0 -154/0 يداردين

  002/0 197/0 جمعيارتباطوسايل
  002/0 203/0 فرهنگيسرماية
  009/0 79/0 اقتصاديسرماية

  000/0 85/0 سن

  
  رگرسيوني ةچندمتغير تحليل. 13
 كه گفت توان مي ،است يافته انجام )lnter( زمان هم رگرسيون روش به كه نتايج اساس بر

، فرهنگيسرماية  جمعي، ارتباط وسايل متغير از متأثر بيشتر) نسلي شكاف( وابسته متغير
 باالترين مذكور هايمتغير نسلي شكاف ايجاد در عبارتي به. است سن و ،اقتصاديسرماية 

 رگرسيون تحليل جدول به رجوع با. است داشته را تأثير ينكمتر يدار دين متغير و تأثير
 و است شده تأييد وابسته و مستقل متغيرهاي بين رابطة كه توان دريافت مي چندمتغيره
 اب وابسته متغير تغييرات درصد 1/21 كه دارد آن از حكايت شده يححتص تبيين ضريب

 فرهنگي،سرماية ، جمعي ارتباط وسايل از استفاده، يدار دين متغير هفت( مستقل متغيرهاي
  .است شده تبيين )جنسيت و ،تحصيالت، سن، اقتصاديسرماية 

  نسلي شكاف ةچندمتغير رگرسيون تحليل هاي آماره . 8 جدول

  380/0  چندگانه گيبست هم ضريب  معناداري سطح T  بتا  متغير

  231/0  تبيين ضريب  000/0  - 91/4  - 139/0 يدار دين
  211/0  شده يححتص ينيتب ضريب  000/0  506/4  335/0 جمعيارتباط وسايل

  91/1  واتسون دروبين كميت  001/0  01/1  253/0 فرهنگيسرماية 
  004/0  79/1  213/0 اقتصاديسرماية 

 آناليز
  واريانس

  F 915/4 كميت
  002/0  314/0  114/0 سن

  010/0  41/1  15/0 تحصيالت  000/0  معناداري سطح
  062/0  21/2  38/0 جنسيت
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 برابر ينسل شكاف و يدار نيد زانيم نيب) beta( بتا مقدارجدول باال،  اساس بر
 يدارنيد در شيافزا واحد 1 هر ازاي به كه است آن از يحاك زانيم نيا. است - 139/0
 ستميس نيب آمدهدستبه بتاي مقدار. شود يم كاسته ينسل شكاف زانيم از 139/0 زانيم به

 از يحاك زانيم نيا. است 335/0 با برابر ينسل شكاف و يجمع ارتباط ليوسا از استفاده
 زانيم به يجمع ارتباط ليوسا از استفاده زانيم در شيافزا واحد 1 هر ازاي به كه است آن

 يفرهنگ ةيسرما زانيم نيب آمدهدستبه بتاي مقدار. شود يم افزوده ينسل شكاف به 335/0
 واحد 1 هر ازاي به كه است آن از يحاك زانيم نيا است؛ 253/0 برابر ينسل شكاف و

 مقدار. شود يم افزوده ينسل شكاف زانيم به 253/0 زانيم به يفرهنگ ةيسرما در شيافزا
 زانيم نيا است؛ 213/0 با برابر ينسل شكاف و ياقتصاد ةيسرما نيب آمدهدستبه بتاي
 به 297/0 زانيم به ياقتصاد ةيسرما در شيافزا واحد 1 هر ازاي به كه است آن از يحاك

 برابر ينسل شكاف و سن نيب آمدهدستبه بتاي مقدار. شود يم افزوده ينسل شكاف
 114/0 سن در شيافزا واحد 1 هر ازاي به كه است آن از يحاك زانيم نيا است؛ 114/0
 شكاف و التيتحص نيب آمدهدستبه بتاي مقدار. شود يم افزوده ينسل شكاف زانيم به
 در شيافزا واحد 1 هر ازاي به كه است آن از يحاك زانيم نيا است؛ 15/0 برابر ينسل

  .شود يم افزوده ينسل شكاف زانيم به 15/0 زانيم به التيتحص
، جمعـي  ارتباط وسايل از استفاده ترتيب به مستقل هاي متغير بين از،  8 جدول اساس بر

 ايـن  از .اند داشته وابسته متغير رد را تأثير بيشترين سن و ،اقتصاديسرماية ، فرهنگيسرماية 
 شـكاف  متغير واريانس توانند مي ديگر رهاييمتغ از بيش متغير چهار اين گفت توان مي ،رو

 .كنند تبيين را نسلي
  
  گيري نتيجه. 14
 اسـت،  بـوده  5/18 نسـلي  شـكاف  ميـانگين  28 تـا  9 ةدامن در پژوهش، هاي يافته اساس بر

 پـايين  بـه  متوسـط  انآمـوز  دانش بين نسلي شكاف ميزان كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين،
 انـواع  بـروز  و ظهـور  بـراي  مسـتعد  ييبسـترها  هكـ  اسـت  حاكي از آن موضوع اين .است
 شكاف ميزان و دارد وجود انآموز دانش ميان در نسلي شكاف جمله از اجتماعي هاي آسيب
 نسـل  دو بـين  اختالف و تعارض نسلي شكاف از منظور .است پايين به متوسط آنان نسلي
 هفاصل بروز اجتماعي گسست از تعريف در .ناميد اجتماعي گسست را آن توان مي كه است
 فاصـله  و گسست اين ؛كنند مي معرض گسست تعبير با را ديگر سني گروه اب قشر يك بين
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 يا جغرافيايي فيزيكي يا عاطفي فاصلة تا گرفته فرهنگي و فكري فاصلة از طيفي درتواند  مي
 دو فرهنگي و فكري سطح در جدي اختالف بروز تعريف اين با .باشد زندگي سطح شرايط
  ).40 :1383 نجفي،( ناميد گسست توان مي را نسل

 موضـوع  اين نيز پژوهش هاي يافته و شد مطرح پژوهش اين اول ةفرضي در كه همچنان
 بدين. ندارد وجود معناداري رابطة نسلي شكاف و انآموز دانش جنسيت بين كند مي تأييد را

 معناداري تفاوت آماري ظلحا از و است اندازه يك به پسران و دختران بين شكاف كه معني
 كه )1391( همكاران و پورحلبي تحقيق با نيز تحقيق اين نتايج .است نداده نشان خود از را

  .دارد همخواني ندارد وجود نسلي بين انسجام و جنسيت بين معناداري تفاوتكند  بيان مي
 نسـلي  شكاف و پدران تحصيالت سطح بين گفت توان مي تحقيق هاي يافته به توجه با
 نسلي شكاف پدران تحصيالت ميزان كاهش يا افزايش با يعني ؛دارد وجود معناداري رابطة

 در كـه  يهـاي  خـانواده  در مشـابه  تحقيقـات  هـاي  يافته اساس بر و يابد مي كاهش يا افزايش
 نسـلي  شـكاف  دارنـد  عالي تحصيالت ها آن فرزندان و كنند مي زندگي جامعه ينيپا طبقات
 همخواني )1388( قديمي تحقيق با حاضر تحقيق نتايج ،همچنين ؛شود مي احساس بيشتري

  .دارد وجود معناداري رابطة والدين تحصيالت ميزان و نسلي شكاف بين كه دارد
 موضوع اين نيز پژوهش هاي يافته و شد مطرح پژوهش اين سوم ةفرضي در كه همچنان

 درصـد  99 اطمينان سطح در يدار معني رابطة نسلي شكاف و يدار دين بين كند مي تأييد را
 يدار دين متغير دو يعني .است منفي و معكوس ة بين اين دو متغيررابط ،بنابراين .دارد وجود

 ديگـري  يكـي  افـزايش  با و ،كنند مي عمل ديگر يك خالف جهت در كامالً نسلي شكاف و
 از .كنـد  مي تأييد را مطلب اين نيز وبر و دوركيم ةنظري همچنين، ؛عكسرب و يابد مي كاهش
 كوشـد  مي و است زندگي هاي عدالتي بي وها  دشواري به پاسخي اساساً دين وبر، ماكس نظر
 در و كنـد  مـي  قادر ها آن با كنارآمدن به را ها انسان نتيجه، در و كند توجيه راها  ناكامي اين تا

 بقا به ميل ابتدايي جوامع در ،وبر نظر به .بخشد مي نفس به اعتماد ها آن به مشكالت اين برابر
 ).75 :1387 ،زاده سـراج ( اسـت  مـذهبي  رفتار ةبرانگيزانند مادي جهان اين در داريربرخو و

 رابطـة  وجـود  و انآمـوز  دانش ميان در يدار دين ميزان باالبودن به توجه با مجموع، در پس
 در مهم يعامل منزلة به يدار دين كه گرفت نتيجه توان مي ،نسلي شكاف با يدار دين دار معني

 انآمـوز  دانـش  ميـان  در نسلي شكاف ميزان بودن پايين به و كرده عمل نسلي شكاف كاهش
  .است شده منجر
 به را دارد رابطه بيشترين نسلي شكاف با رسانه از استفاده ميزان حاضر پژوهش در
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 چقدر هر كه معني اين به است؛ داشته نسلي شكاف رد را تأثير رينتبيش ،كه اي گونه
 اين .است شده افزوده نسلي شكاف ميزان بر اندازه همان به باشد بيشتر رسانه از استفاده
 منجر ها ارزش تغيير به جمعي هاي رسانه گسترش كه است اينگلهارت تئوري با مطابق
 شكاف برها  رسانه و ارتباطات شدن جهاني، كنوني عصر در كه طوري به است شده

 از جديد هاي موسيقي و جوانان شكل يك هاي لباس. است گذاشته اثر انسانيي ها ارزش
 پايبندنبودن و كنوني نسل يها ارزش و رفتارها تغيير رد رسانهاستفادة  تأثير هاي نمونه
 گسترش و رشد كه است معتقد رابرتسون يان ،همچنين. است فرهنگي هاي سنت به ها آن

 زندگي در فراواني منفي و مثبتتأثيرات  ارتباطي وسايل و جمعي هاي رسانه تدريجي
 هاي يفنّاور و اينترنت ظهور با كنوني عصر در كه اين تر مهم همه از .است داشته بشر

 افزايش بسيار ها آن اثرگذاري و ارتباطات فضاي ،اينترنت ويژه به و ،اطالعات و ارتباطات
 عبارتي به هستيم، نوين هاي رسانه اين تأثير تحت اكنون هم ما كه طوري به. است يافته

 متنوع هاي پيام نمايش و انتشار معرض در كنوني يها نسل وها  رسانه جهاني مخاطبان
 و فرهنگي الگوهاي وها  سنت تواند مي كه كنند مي دريافت ييها پيام و دارند قرار اي رسانه

 دگرگوني و چالش دستخوش را ها آن نسلي روابط همچنين و جوامع نسلي و اجتماعي
 و پورحلبيو  )1388( قديمي تحقيقات نتايج با حاضر تحقيق نتايج همچنين .كند

  .دارد همخواني )1391( همكاران
 فرهنگيسرماية ( هسرماي تملك خصوص در را اجتماعي طبقات هاي ويژگي بورديو پير

 انگـر  كـنش  جايگـاه  او نظـر  از .كنـد  مـي  بررسـي نظري و تجربي  به صورت )اقتصادي و
 سـرمايه  ،او نظر از .دارد بستگي ها آن سرماية ساخت و حجم به طبقاتي فضاي در اجتماعي
 اقتصـادي  و فرهنگـي سـرماية   بـراي  ميـان  ايـن  در. است تمايز و تشخيص براي اي وسيله
 را وي نظر نسلي شكاف و فرهنگيسرماية  بين معنادار گيبست هم .است قائل زيادي اهميت
 شـكاف  و فرهنگـي سرماية  بين معناداري رابطة ،حاضر تحقيق نتايج اساس بر .كند مي تأييد
 ميـزان  باشد باال هجامع در فرهنگيسرماية  چقدر هر كه معني بدين اين ؛است برقرار نسلي
 در نسـلي  شـكاف  پـايين  هاي ميزان به تر پايين فرهنگيسرماية  و است ترباال نسلي شكاف
  .شد خواهد منجر انآموز دانش ميان

 در سرمايه اين واند  سرمايه واجد صورت دو به اجتماعي عامالن كه است معتقد بورديو
 ميزان بر اساس اول بعد در .است مؤثر طبقاتي ساختار در شان جايگاه به بخشيدن شكل
 ساختار اساس بر دوم بعد در و دارند اختيار در كه) فرهنگي و اقتصادي( اي سرمايه
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 هاي صورت كه اقتصاديسرماية  مختلف انواع از يك هر نسبي وزن يعني شان؛ سرمايه
 كه داد نشان نسلي شكاف و اقتصاديسرماية  متغيرهاي بين رابطة بنابراين .دارند مختلف
 با مذكور متغير بين معنادار رابطة از 009/0 يدار معني سطح و 79/0 گيبست هم ضريب
 باشد بيشتر والدين اقتصاديسرماية  قدر هر كه معني اين به كند، حكايت مي نسلي شكاف
  .است بيشتر نيز نسلي شكاف ميزان
 بـا  كـه  داد نشـان  نسلي شكاف و سن متغيرهاي بين رابطة نيز آخر ةفرضي خصوص در

 تئـوري  بـا  پژوهش اين نتايج ،همچنين .شود مي افزوده نسلي شكاف ميزان به سن باالرفتن
 جامعـة  وجـود  شـكاف  اين پيدايش اساسي علت معتقدند كه دارد همخواني دادر و تراوب

 به نساال بزرگ و جوانان رسد نمي نظر به اي جامعه چنين در .است سن اساس بر تمايزيافته
 و جوانـان  ديگـر  بـا  جوانـان  بلكـه ، باشـند  متقابل كنش در يكديگر با مكرر و معنادار طور

 تركيبـي  ةفرضـي  تئـوري  بـا  مطـابق  .نـد ا متقابـل  كـنش  در نساال بزرگ ديگر با نساال بزرگ
 بنيادي تغييرات و ،سني اقتضائات، زندگي ةچرخ از ناشي نسلي يا سني تفاوت ،اينگلهارت

 نسـل ي هـا  ارزش در تغييـر  و ديگـر  يك از تغيير كمي با سني هاي گروه ةهمي ها ارزش در
ــد ــه ،جدي ــه ك ــدريج ب ــا ت ــه رو و بيشــتر هــاي نقــش ب ــزايش ب ــن اف ــات در نســل اي  حي
  .شود مي قبلي نسلي ها ارزش يننشجااند،  همراه اجتماعي  ـ  اقتصادي

 ذيل شرح به حوزه اين در پيشنهادهايي توان مي پژوهش اين نتايج اساس بر بنابراين،
 سازي غني با توان مي ،نسلي شكاف با يدار دين معكوس رابطة به توجه با :كرد ارائه

 بين در را نسلي شكاف ميزان يدار دين به مربوط هاي مؤلفه ارتقاي و يدار دينروحية 
 است اجتماعي نهاد ترين اساسي خانواده ديگر، طرف از .كرد تعديل و كنترل انآموز دانش
 به اجتماعي بافت و كند مي ايفا مهمي نقش افراد يدار دينروحية  تقويت و توليد در كه

 در لزوماًها  خانواده فضاي در شكافي گونه هر و است خانوادگي تحوالت از متأثر نوعي
 و خانوادگي هاي زمينه آموزش در مستقيم گذاري سرمايه بنابراين، .يابد مي نمود جامعه
 ميزان امروزه .شود مي نسلي شكاف ميزان كاهش به منجر مستقيماً فرهنگي نهادهاي ساير

 كامپيوتر،، تلفن همراه، ماهواره، تلويزيون جمله از جمعي ارتباط وسايل از استفاده
 قدرت و امكانات به را جديد نسل موجود اطالعاتي و افزاري نرم هاي شبكه و ،اينترنت
 دنياي خلق باعث رسانه از استفاده واقع در ؛است كرده تجهيز متنوعي و متعدد تفاسير

 تصميمات و برند نمي فرمان ديگران از چندان ديگر كه است شده جوانان براي جديدي
 همين از استفاده با بايستي امر نمسئوال كه رسد مينظر  به رو، اين از .گيرند مي تنهايي به را
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روحية  براي انگيزه ايجاد و افزايش و فردگراييروحية  كاهش در ارتباطي ابزار
  .دهند انجام را الزم اقدامات گرايي جمع
  
  منابع

سـي  شنا جامعـه انجمـن  ، مسائل اجتماعي ايران، ايراني خانوادة در نسلي بين رابطة). 1383( تقي، آزاد ارمكي
 .آگه: ايران، تهران

كارشناسـي ارشـد، دانشـكدة ادبيـات و      ةنام نپايا ،»هويت اجتماعي مديريت بدن و« .)1386( يباحمدي، ط
  .علوم انساني، دانشگاه رشت

 مناسبات و جوانان مجلة، »سنجش رابطة گسست نسلي با سبك فرزندپروري پدران«). 1386(الياسي، محمد 
  .1، ش نسلي

  .كوير :مريم وكر، تهران ترجمة، صنعتي پيشرفتة جوامع در فرهنگي تحول ).1382( اينگلهارت، رونالد
شناختي مؤثر بر پديدة انسجام بـين نسـلي    بررسي عوامل جامعه«). 1391(پورحلبي، ربابه و صمد عابديني 

، جوانـان  مطالعات ،يشناس جامعه نامة فصل، »)نسل قديم(و مقايسة آن با والدين ) نسل جديد(در ميان 
  .5، ش 2س 

، معاونت پژوهشي دانشـگاه  ايران در اخير دهة چند در خانواده نهاد بنيادين تغييرات). 1387(زمانيان، علي 
  .آزاد اسالمي
  .نشر ني: اهللا راسخ، تهران كرامت ، ترجمةجوانان شناسي جامعه مباني). 1383( شفرز، برنهارد

به  ها آن هاي اقتصادي و فرهنگي روي ميزان اعتماد سرمايه تأثير«). 1388(فعلي، جواد و ابوالفضل ذوالفقاري 
 .، پاييز3 ، ش1 ، سياجتماع انتظام نامة فصل، »پليس

بررسـي و نقـد   : شناختي شكاف نسلي در رويكردهاي كالن جامعه«). 1385(نژاد، مريم و محمد توكل  قاضي
، دانشـگاه  نامة علوم اجتمـاعي  فصل، »رهيافت نسل تاريخي و تضاد با تأكيد بر نظريات مانهايم و بورديو

  .27تهران، ش 
 مطالعـات  و يانسـان  علـوم  پژوهشـكدة ، »انآموز دانشبررسي شكاف نسلي در بين « ).1388( مهدي، قديمي

 .3 س، يفرهنگ
  .اميركبير: علي اسدي، تهرانترجمة ، قدرت تلويزيون). 1364(كازينو، ژان 

  .علمي :تهران محسن ثالثي، ترجمة، يشناس بزرگان جامعه شةيو اند يزندگ .)1373( لوئيس آلفرد كوزر،
 علـوم  نامـة  پـژوهش ، »هاي ايرانـي  شكاف نسلي در خانواده ةبررسي مسئل«). 1388( ساداتمحمدي، عاطفه 

  .45، ش ياجتماع
 علـوم  نامة فصل، »)بررسي شكاف نسلي در ايران(فرهنگي  گسستشكاف نسلي يا «). 1383( ، سعيدمعيدفر

  .24، ش ياجتماع
ـ ا بر ديتأك با ها نسل يوگو گفت و شكاف ).1382( منصورنژاد، محمد علـوم   ةنشـر پژوهشـكد  : تهـران ، راني

 .انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي



 27   احيايي پويان و احمدي آرمان

  

، مجلة علوم اجتماعي رسـانه و خـانواده  ، »ها خانواده، شكاف نسلي و رسانه«). 1391(موسوي، سيدعلي 
  .4، ش 1س 
 .علمي: محسن ثالثي، تهران ترجمة ،نيد يشناس جامعه. )1377( ملكم هميلتون،

  
Merali, N. (2006). ‘Indivilial Assimilattion Status and Intergenerational Gaps in Hispanic 

Refugee Families’, Intemational Journal for Advancement for Counseling, Vol. 26, No. 1. 
Smith, Hillary et al. (2002). ‘the Generation Gap: (Managing Technology-mediated Personal 

Social Networks)’, Chimera, Institute for Sociotechnical Innovation and Research, No. 2, 
September. 

Zhang, Y. B. (2007). ‘Initiating Factors of Chinese Intergenerational Conflict: Young Adults, 
Written Accounts’, Journal of Cross-culturul Gerontology, Vol. 19. 

 



 

  


