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  چكيده
 در اما دارند، نظر اختالف ديگر يك با نظران صاحب »نسلي اختالف« پديدة بارةدر

 كند، مي تجربه را وسيعي ارزشي و ساختاري تغييرات كه ،ايران چون هم يجوامع
 جامعه مختلف هاي بخش در ييراتتغ ينا از حاصل تضادهاي صحيحِ مديريت نبود
 حالت شديدترين در و »نسلي شكاف« مسئلة بروز يبرا را ينهزم بالقوه طور به
 مقالة از هدف .كند مي فراهم امر اين از ناشي هويت بحران و »ها نسل بين گسستگي«
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 پديده اين نظري تحليل براي اي خانه كتاب روش و نفر 2667 نمونة حجم با ،يجهان
 و مدرن هاي ارزش به جوانان و نوجوانان يشگرا كه است آن از يحاك نتايج .است

 يشافزا مرور به يشينپ هاي نسل از ها آن جداافتادگي از ناشي هويت بحران احساس
 و نوجوانان پذيري فرهنگ يندهايفرا يحصح مديريت نبود صورت در و است يافته
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  مقدمه .1
 ياجتماع ناپذير اجتناب ييراتتغ تناسب به اي جامعه هر در كه است اي پديده »نسلي شكاف«
 يهيبد يامر تنها نه را ينسل بين هاي تفاوت نظران صاحب برخي .دهد   مي رخ يفرهنگ و

 وضع گذار حال در جوامع در اما دانند، مي جامعه توسعة و رفت يشپ يبرا الزم شرط بلكه
 شبكة گوناگون هاي جنبه در پيوسته تغييرات ايجاد با جوامع، اين در .است ديگري گونة به

 سنتي باورهاي و هنجارها با متفاوت هايي ارزش مدني، تازة ينهادها رشد و يزندگ سنتي
 و يسازگار خود مختلف ابعاد در ها ارزش ينا كه جا آن از .كند يم ظهور جديد نسل بين

 به ها ارزش حوزة ،ينبنابرا ،دنندار يسنت جوامع قبول مورد يهنجارها با يچندان يهماهنگ
 شكاف گونه هر كه صورت اين به شود؛ يم تبديل بحران و ثباتي بي هاي كانون از يكي

 هاي نسل يفرارو را يمتفاوت يدهاينبا و هايدبا گذشته و حال يانم يهنجار ـ ارزشي
 در اختالل زاييدة امر ينا .شود يم موجب آنان ميان را ژرف گسستي و دهد مي قرار مختلف
 و يتمقبول كاهش و ،شدن ياجتماع يندفرا در يينارسا هنجارها، و ها ارزش انتقال فرايند
 هنجارآوران و نخبگان بين اعتماد فروپاشي اثر رب .است ارزشي مرجع هاي گروه يتمشروع

 ينب مناسبات حالت ينا در ).77 :1383 تاجيك،( شود يم متزلزل نسلي وفاق جديد، نسل و
 يك افراد يابي هويت و ،اخالقي هاي ارزش انتقال پذيري، فرهنگ ياصل عملكرد كه ينسل

 هاي يچندگانگ وقوع به منجر ها نسل بين تنازع و تضاد و شود مي مختل است جامعه
 در ها اين همة كه شود يم جامعه اخالقي زوال و هويت بحران فرهنگي، فرسايش ارزشي،
 شكاف از توان يم ،ترتيب اين به .باشد داشته پي در را تمدن يك نابودي تواند يم مجموع
  .كرد ياد ينسل شكاف شكل ترين اصلي منزلة به مختلف هاي نسل ينب يارزش

 نـزاع  واقـع  در داننـد  مي ياجتماع اي مسئله را ايران در نسلي شكاف كه نظراني صاحب
 يكـي  و ايران جامعة در يفرهنگ گسست يا نزاع هاي جلوه ترين مهم از يكي را ها نسل يانم
 ،جوان نسل ينب شكاف يبرا را ينهزم كه كنند يم تحليل اجتماعي ثباتي بي هاي سرچشمه از
 اين مقابل در فرهنگي مقاومت نمايندة نقش در ،يرپ نسل و ،نوين هاي ارزش حامالن منزلة به

 همـين  سـاية  در تر بيش ينسل شكاف گفت توان يم ،اساس اين بر .كند يم فراهم ،ها ارزش
 را فرهنگـي  تنـازع  ايـن  اصـلي  شـاخص  و بود خواهد توضيح قابل فرهنگي نزاع و تفاوت

  .دانست جامعه در ارزشي هاي شكاف توان يم
 سياسي، ساختار در بنيادين تغييرات است معتقد )1392( »يدفرمع« يگر،د سوي از

 به ياسالم انقالب از بعد و آغاز مشروطه عصر از كه ،كشور فرهنگي و ،اجتماعي اقتصادي،
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 عظيم هاي شكاف و ساختاري هاي جايي جابه موجب است، يافته گسترش جامعه كل
 هاي مدت تا و دارد قرار خود وضعيت ترين بحراني در امروزه كه شده جامعه در ياجتماع
 نام ها شكاف ترين مهم از يكي منزلة  به نسلي شكاف از وي .باشد زا آسيب تواند يم مديدي

 از بسيارشان يتجمع رغم  به و اند جامعه جدي مسائل از جوانان امروز گويد يم و برد يم
 استقالل هم گروه ينا دارند؛ فاصله مند سال و سال يانم طبقات با شدت به گاه يجا نظر
 ياتمنو بروز در هم و ،دارند تري پايين اجتماعي ـ اقتصادي موقعيت هم دارند، يتر كم

 كه يحال در دارند رغبت يدگرگون و ييرتغ به شدت به جوانان .دارند مشكل خودشان
 در هم جامعه مديريت امروز كه جا آن از ؛ييرندتغ دنبال به تر كم سال ميان و سال كهن طبقات
 و سال يانم هاي گروه اختيار در خانواده در هم و پايين سطوح در هم و باال سياسي سطوح
 ي،سرخوردگ ينوع دچار ها آن شود مي باعث امر ينا و تأثيرند فاقد جوانان ،است مند سال

 امر ينا كه باشند مند سال و سال يانم هاي هگرو با تضاد و ،ياجتماع ـ ياسيس يگانگيب
  .باشد خطرناك بسيار تواند يم

 و 1370 دهة دو يط يرانا در ينسل شكاف دربارة آمده  عمل  به تحقيقات يجنتا اساس بر
 ،)1386 ي،ملك و ارمكي آزاد ؛1383 يك،تاج ؛1383 يدفر،مع ؛1379 ارمكي، آزاد( 1380

 هاي گسست ايم، شده تر نزديك 1380 دهة آخر هاي سال به چه هر كه گفت توان يم
 آن از »ينسل شكاف« .است يافته يشافزا سال بزرگ و جوان نسل ينب فرهنگي ـ ارزشي

 گفتة به .است يافته يقعم و يقوث يونديپ يتهو بحرانِ با كه است كننده نگران رو
 ياناتجر از ياريبس يدايشپ و يشرو يبرا بستر گذار حال در جامعة يك در تاجيك،

 از هويتي گشتگي گم و يگفتمان يسرشكستگ .شود يم فراهم ناهنجار و اصالت بي يفكر
 با ايران جامعة سطح در يمايشي،پ يقتحق يك يجنتا طبق .اند شرايطي چنين مستقيم نتايج
 عام يجمع يتهو نبود و گرايانه خاص و كوچك جمعي هاي هويت تعارض و تعدد
 »هاي پادگفتمان« دربارة جوان نسل يحالت ينچن در ).77 :1383 تاجيك،( روييم روبه

 از يكي يتيهو يسرشكستگ و گشتگي گم ينا شود، يم مشغول طواف به گوناگون
 ينسل گسست و )55 :همان( ماست زمانة در »ينسل گسست« ساز زمينه علل ترين اساسي

 دامن جمعي هويت فقدان اين به گذشته هاي نسل از جوان نسل كردن جدا با متقابالً يزن
 با امروز يرانا در گفت توان يم مذكور شناختي آسيب هاي جنبه به توجه با .زند يم

  .ايم مواجه نسلي شكاف نام به اجتماعي اي مسئله
 چـون  يعـوامل  بـر  عمـدتاً  ينسل شكاف پديدة تبيين براي شناختي جامعه هاي نظريه در
 و ارزشـي  نظـام  داراي هـاي  نسل ظهور و ديگر هاي نسل از نسل هر متمايز تاريخي تجربة
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 ظهـور  ،...) و ميد اينگلهارت، مانهايم،( اجتماعي تحول و توسعه جريان طي متفاوت فكري
 و دارند عهده بر را جديد نسل پذيري جامعه يندفرا كه مختلف ياجتماع هاي هشبك و نهادها
 زيمـل،  جـورج ( شـوند  يمـ  ارزشي كثرت گزيني جاي و ارزشي وحدت رفتن بين از باعث
 سنت تضاد اثر در ارزشي هاي يداور يارهايمع ييرتغنيز بر  و ،)لوهان مك و ،الكمن و برگر

 تحـوالت  كننـدگي  تعيـين  بـه  معطـوف  يهمگـ  كه شود يم تأكيد )يدنزگ آنتوني( مدرنيته و
  .مذكورند پديدة گسترش و بروز در يساختار

 در ينسـل  شـكاف  يـز چ هر از يشب آنچه كه است آن يايگو مذكور ينظر چهارچوب
 حاصل ارزشي و فرهنگي تغييرات كند يم يينتب را سوم جهان جوامع يژهو به مختلف جوامع

 تحـوالت  كـه  يـز، ن ايـران  جامعـة  در اساس ينا بر .است نوسازي و شدن صنعتي فرايند از
 يطـ  مختلـف  نظران صاحب و محققان است، كرده تجربه يراخ قرن در را يقيعم يساختار
 بـين  ارزشي تحوالت مدرن هاي ارزش از خاص اي همجموع بر تأكيد با و ملي هاي پيمايش

  .اند كرده تحليل را مختلف هاي  نسل
 اكثر يبرا يالديم 2005 تا 1980 سال از هايي داده ،جهاني هاي ارزش پيمايش در

 و ها ارزش از كاملي نسبتاً مجموعة كه است شده يگردآور يرانا جمله از كشورها
 و گران پژوهش شدة طراحي هاي مقياس و ها طيف اساس بر مختلف هاي نگرش
 مذكور هاي هداد كاربرد حاضر يقتحق در .است شده سنجش آن در مختلف نظران صاحب

 يسن هاي گروه بين ي موجودها تفاوت كه است كرده فراهم محققان يبرا را امكان ينا
 به يبند پاي چون متعددي هاي زمينه در را ساالن كهن و ساالن ميان جوانان، و نوجوانان
 هاي فعاليت در عضويت نوگرايانه، هاي ارزش به گرايش مذهبي، و خانوادگي هاي ارزش
 ارزشي هاي داوري معيارهاي تغيير و ،سنتي مرجع هاي گروه به نگرشي تغييرات مدني،
 حال در« كه است سؤال ينا به پاسخ درصدد حاضر يقتحق يگر،د يانب به .كنند تحليل
 روش از سؤال ينا به پاسخ براي و »است؟ چگونه يرانا در ينسل شكاف يتوضع حاضر
 2005 سال در كه ،شده استفاده جهاني هاي ارزش پيمايش پنجم موج هاي داده ثانوية تحليل

  .است شده يگردآور يرانا در »ارمكي آزاد يتق« كوشش به يالديم
 يهشدارها و زا آسيب يامدهايپ ايران، جامعة در يدهپد اين فزايندة گسترش به توجه با
 عوامل يينتب ،ينهزم ينا در جوانان حوزة محققان و ،ياجتماع شناسان روان شناسان، جامعه

 بين فزاينده تضادهاي از گيري پيش و كار راه ارائة منظور به آن تشديدكنندة و وجودآورنده به
 هاي هداد يلتحل ضمن حاضر، مقالة منظور ينا به .است يالزام مختلف يسن هاي گروه
 بر است يمرور ،ايران كنوني جامعة در ينسل شكاف يتوضع شناخت براي يتجرب
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 شناخت جهت در است يگام كه مسئله اين دربارة شده انجام نظري هاي يلتحل و ها شپژوه
  .وضعيت اين ساز زمينه عوامل ترين مهم يلتحل و

  
  قيتحق نةيشيپ .2
 سةيمقا تيبا محور رانيدر ا يروابط نسل دربارة ياريبس يها پژوهش كنون، تا گذشته از

از  يبرخ جينتا جا نياجوان انجام شده است كه در  و ريپ نسل يها و نگرش ها ارزش
  .شود يارائه م ها آن

 منوچهر نوشتة »ايران در فرهنگي و اجتماعي رفتارهاي و ها نگرش ها، آگاهي بررسي« ـ
 به ساله 24 تا 16 نسل فزايندة گرايش جز به پژوهش اين نتايج طبق :1374 سال در محسني
 وجود خورده سال و جوان نسل دو ميان اي مالحظه قابل شكافگرايانه  مادي هاي ارزش
  ).1379 محسني،( است نداشته
 در ينسل ينب شكاف يبررس منظور به تهران سطح در يمتوال نسل سه مطالعة ـ

 رب ايراني جامعة پژوهش ينا يجنتا طبق :ارمكي آزاد تقي نوشتة 1379 سال در ،خانواده
 اما ،است شده رو روبه ينسل شكاف با جوان يتجمع يشافزا چون هم يرونيب عوامل اثر

 سه فرزندان به ينوالد يتيحما و يعاطف يازن همه از تر مهم و هنجارها سنن، و آداب
 است شده نسلي تعارضات به نسلي هاي تفاوت يلتبد مانع و داده يوندپ هم به را نسل

 ).1379 ارمكي، آزاد(
 سال در »يارزش يفرهنگ يدگرگون و جوانان« عنوان با يگريد پژوهش در ارمكي آزاد ـ

 است، داشته فرهنگي و اجتماعي تغيير در را نقش ترين بيش يدجد نسل كه داد نشان 1383
 اجتماعي هاي ارزش اساس بر تر بيش و است يتزاحم تر كم چنان هم ينسل روابط اما

 ).23 :1388 فرد، صداقتي و ساروخاني( است تلفيقي مشترك
 كه شود يم مالحظه 1382 تا 1379 از سال سه طي مذكور پژوهش دو نتايج مقايسة با
 كامالً را روابط ينا اما داند، يم تزاحمي تر كم هنوز را ايران در نسلي رابطة محقق چند هر

 ياد مشترك اجتماعي هاي ارزش اساس بر روابط اين بودن تلفيقي از و داند نمي يتوافق
 از تلفيقي قبل دهة به نسبت 1380 دهة در ينسل ينب روابط كه معناست بدان ينا .كند يم

 ينسل ينب روابط ي،ارزش و يفرهنگ ييراتتغ يدتشد با ديگر، بيان به .است توافق و تزاحم
 يتاهم از ها نسل همة يبرا خانواده و يند هنوز چند هر است حركت در شكاف سمت به
  .است برخوردار ييباال
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 بار يك كه ،»ايرانيان هاي نگرش و ها ارزش ملي طرح« عنوان با ديگري پژوهش نتايج ـ
 دو هر در كه است آن از يحاك است، گرفته انجام 1382 سال در يگرد بار و 1379 سال در

 مسائل به ها آن نگرش در ارتباط با ساالن بزرگ و جوانان يانم اختالف ينتر كم پژوهش
 و ياجتماع اعتماد زمينة در اختالف ترين بيش و ...) و ياداعت يكاري،ب طالق،( ياجتماع
 كه دهد يم نشان پژوهش ينا يجنتا كلي، طور به .است بوده انساني هاي ارزش به نگرش
 نداشتن جامعه، به تعلق احساس كاهش مذهبي، عقايد در تساهل هاي زمينه در جوانان
 ساالن بزرگ با بسياري هاي تفاوت نوگرايانه هاي ارزش بر تر بيش تأكيد و ،ياجتماع اعتماد
  ).75 :1383 معيدفر،( است يافته يشافزا زمان يط بعضاً كه دارند
 ديني هاي گرايش دربارة جوانان هاي لئاايد بررسي« عنوان با ينظرسنج يك هاي يافته ـ
 سنجش و تحقيقات واحد عمومي افكار سنجش واحد يسو از ،1377 سال در »مردم
 افراد از درصد 9/68 كه دهد يم نشان ايران، اسالمي جمهوري سيماي و صدا اي برنامه

 تر بيش معتقدند درصد 60 و است شده تر ضعيف جوان نسل ديني هاي گرايش معتقدند
 در نمونه، جامعة يبرا ها فعاليت بندي اولويت نظر از .كنند مي توجه يند ظواهر به فقط افراد
 را درصد 4/62 يهنر يقعال درصد، 8/61 ورزش درصد، 3/71 گردش و يحتفر كه يحال
 درصد 8/13 فقط يمذهب مسائل اند، داده اختصاص خود به يادز يليخ و زياد هاي بخش در
 ).83 :1383 تاجيك،( است داده اختصاص خود به حوزه اين در را

 از كه »غرب به نوجوانان گرايش و اجتماعي هويتي بي« عنوان با يگريد يقتحق در ـ
 يجهنت ينا به محقق شد، انجام تهران شهر سطح در 1377 سال در ياشرف ابوالفضل سوي
 يلدل به امر ينا و كنند يم هويتي بي احساس مطالعه مورد نوجوانان از درصد 64 كه يدرس

 در اجتماعي هويت گيري شكل يبرا الزم زمينة يجادا در ياجتماع نظام يناكام و ضعف
 جامعه به تعلق احساس فقدان و جامعه حاشية در گرفتن قرار با نوجوانان .است نوجوانان

 موقعيت ساالن هم گروه در خود يگروه يتعضو با و آورند مي يرو ساالن هم گروه به
 ).181 :همان( كنند يم پيدا خودشان از تعريف براي جامعه در را جديدي

 يرانا در جهاني هاي ارزش بررسي طرح چهارم موج هاي داده ثانوية تحليل يجنتا طبق ـ
 يسنت هاي آموزه به خوردگان سال از تر كم جوانان ،1384 سال در يملك و ارمكي آزاد توسط

 ينب پژوهش، ينا در تطبيقي مطالعة طبق .كنند يم توجه ديني و خانوادگي روابط حوزة در
 ينا .است برقرار معكوس رابطة جامعه انساني توسعة سطح و ينسل ينب يفرهنگ تجانس
 خود يجا يفرهنگ تجانس ،نوگرايي و توسعه از حاصل ييراتتغ يندفرا در كه معناست بدان

 ).97: 1386 ي،و ملك ارمكي آزاد( دهد يم فرهنگ سنتي عناصر حوزةرا به تشتت آرا در 
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 در باال به سال 15 افراد نفر 16824 با حضوري مصاحبة حاصل كه يقاتيتحق هاي داده ـ
 منزلـة   بـه  ،)عرفـي  باورهاي( سكوالريسم به گرايش كه دهد يم نشان است استان مركز 28

 اي مالحظـه  قابل طور به )29- 15 يسن گروه( جوانان بين در ،نوگرايي هاي هخصشا از يكي
 ).242 :1383 تاجيك،( است ساالن كهن و ساالن ميان از تر بيش
 ييرتغ به يلم كه دهد يم نشان يرانا در ها شنگر و ها ارزش ملي تحقيق نتايج چنين هم ـ
 3/17 سـاالن  كهـن  ينب در و درصد 4/27 جوانان ينب در )يكاليسمراد( موجود وضع ياساس
 اخالقـي  فضـايل  به بدبيني پيمايش، اين يجنتا طبق ).249 :همان( است يافته اهميت درصد
 ايراني به ها آن و است تر بيش جوانان و نوجوانان ينب اجتماعي و سياسي نارضايتي و جامعه
 ).263 :همان( كنند يم افتخار احساس تر كم خود بودن
  

  نسلي اختالف ادبيات در ها پردازي مفهوم و تعاريف .3
 مـورد  ادبيـات  در كـه  مفـاهيمي  چند، تعاريفي با ارائة بايد نظر مورد بحث به ورود از پيش

 ضـمن  تـا  شود تفكيك هم از رود، مي كار به مترادف طور به اغلب ها نسل اختالف مطالعة
  .شود احتراز اصلي مفهوم تعبير در خطا از موضوع محتوايي تحديد
  
  نسل 1.3
 اطالق دوره هم رستة يك به شناختي شجره و زيستي نظر نقطه از يا عام معناي در »نسل« واژة
 در ).188 :1377 ي،جاجرم( گيرند مي بهره مشترك دنياي يك از زمان يك در كه شود مي

 با را حيات از اي مرحله كه شود مي اطالق افراد از گروهي بهنيز نسل  شناسي جمعيت
 شوند، مي التحصيل  غفار زمان يك در كه گروهي .باشند داده پايان يا كرده آغاز ديگر يك

 اند كرده ازدواج يا آمده دنيا به هم به نزديك بالنسبه زمان يك در كه گروهي
 از گروهي :است شده تعريف گونه اين »نسل« ديگر جايي در ).107 :1375 ساروخاني،(

 عاليق و خاص تاريخي هاي موقعيت و اند آمده دنيا به معيني زماني ةفاصل در كه افراد
 نقل به 1390 ،يميرح( كند مي تفكيك هم از را ها آن يدستگاه و فردي سطح در خاص

 متولد جامعه هر در كودكاني پيوسته طور به و همواره كه جا آن از ).118 :1377 بيكر، از
 .كرد جدا ديگر نسل از را نسل يك بتوان كه ندارد وجود مشخصي نقطة شوند، مي

 و برند، مي سر به زمان يك در كه كساني ،»معاصران« بين تمايز به شدن قائل بنابراين،
 شناسي جامعه در .است يتاهم داراي اند، گرفته قرار سن يك در كه كساني ،»ساالن هم«



 ايران در نسلي شكاف شناختي جامعه تحليل   8

  

 تجارب و شده متولد واحدي زمان در كه گروه يك از آگاهي از تر كم انساب شجرة به
 در »نسل« كه شده ادعا گاه .شود مي داده اهميت دارند، مشترك هاي نظرگاه و منافع و

 اهميت اندازه همان به رفتار و منافع ،فرهنگ در گروهي، و فردي اختالفات توضيح
  ).19 :1383 ك،يتاج( است اهميت داراي »اجتماعي طبقة« كه دارد

  
  ينسل تفاوت 2.3

 ميان هنجارهاي و ،ها ارزش باورها، در طبيعي اختالفي معناي به »نسلي تفاوت« اصطالح
 هر شناختي روان هاي جنبه به اشاره چيز هر از بيش مفهوم اين .شود مي شناخته ها نسل
 رفتاري، جوانب كامل نداشتن انطباق شكل در و است مطرح همواره كه دارد نسل

 به .شود مي مشاهده قبلي نسل مقابل در جديد نسل هاي كنش اجتماعي و ،رواني اخالقي،
 است محال امري كه نسلي انطباق مقابل نقطة در نسلي تفاوت ساروخاني، عقيدة

 در را انساني حيات تحول موجبات كه شود مي تلقي ناپذير اجتناب و مطلوب ضرورتي
 نگاه يكتاج ).13 :1388 فرد، صداقتي و يساروخان( آورد مي فراهم مختلف ابعاد

 انطباق نبود بر مبني داند يم عامي مفهوم را آن و دارد نسلي تفاوت به تري شناختي آسيب
 به نسلي از جامعه يك فرهنگ تداوم و گسستگي ميزان يا متوالي نسل دو بين فرهنگي

  ).19 :1383 يك،تاج( ديگر نسل
  
  نسلي شكاف 3.3
 دمن سال افراد و جوانان رفتار يا نگرش در اختالفي مفهوم اين آكسفورد فرهنگ در

 فرهنگ و شود مي ديگر يك از آنان متقابل درك نبود موجب كه است شده تعريف
 كرده تعريف ها نسل ميان هاي نگرش و ها خصلت در گسترده اختالف را  آن نيز وبستر
 هاي تفاوت معني به را نسلي شكاف ارمكي آزاد چنين هم ).56 :1383 معيدفر،( است

 فرزندان و والدين قبيل از خانواده در حاضر هاي نسل بين رفتاري و ،گرايشي دانشي،
 بيان تاريخي و ،فرهنگي اجتماعي، ساختارهاي از متأثر كالن هاي پيوستگي وجود با
 و نامتجانس هاي سوگيري و ،مطالبات منافع، بر كه )573 :1383 ارمكي، آزاد( كند يم

 بسيار موقعيتي نسلي شكاف ).86 :1389 ارمكي، آزاد( دارد داللت ها نسل يانم ناسازگار
 اما هاست، نسل استقرار خاص وضعيت نوعي كه اين وجود با .است ويژه و استثنايي
 چنين در .است نظري لحاظ به اي مسئله و تجربي لحاظ به بحراني موقعيتي احتماالً
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 اتفاق اساسي بسيار شكافي ها آن بين شوند، مي منفك ديگر يك از نسل دو وضعيتي
 نسلي گسست وضعيت اين در .شود مي كم بسيار ها آن رابطة در پيوستگي و افتد مي

  ).13 :1383 يك،تاج( است ارتباطي بي همين محصول
  
  نسلي گسست 4.3
 و ،فكري عاطفي، جغرافيايي، حيث از ديگر يك از پياپي نسل سه يا دو تدريجي شدن دور

 شود مي ناميده نسلي گسست اصطالحاً كه دهد مي شكل را جديدي وضعيت ارزشي
 با ها نسل رابطة گسست يكردرو در ).259 :1364 اسپاك، از نقل به 1390 ،يميرح(

 فاصله به منجر عمل در كه است كامل استقالل و نيازي بي احساس مبناي بر ديگر يك
 نهايي شكل .انجامد يم هم از كامل جدايي و مرزبندي به و شود يم ديگر يك از گرفتن

 بين ارتباطي بي يينها حد نسلي انقطاع ديگر، بيان به .است »نسلي انقطاع« نسلي گسست
 كاهش يفي،شر زعم به .هاست نسل ينب آميز خصومت رابطة سطوح از يبعض در و ينسل

 به تعهد نداشتن ي،عاطف مشترك فصل كاهش ي،همانندساز يندفرا در اختالل ي،كالم ارتباط
 اجتماعي هاي مشاركت در جوان نسل نداشتن حضور و ها نسل ينابردبار ي،خود فرهنگ

 ).114- 113 :1382 ي،شرف( روند يم شمار به نسلي گسست عمدة هاي  شاخصه جمله از
 كه اجتماعي، و فرهنگي توافق ترين حد كم كه شود يم اطالق يتيموقع به نسلي گسست

  ).89 :1389 ارمكي، آزاد( است برقرار است، ينسل تزاحم أمنش
  
  نسلي تعارض 5.3
 موجب و نكنند تقويت را ديگر يك بخشد يم هويت ها نسل به كه يمختلف منابع وقتي

 اي گونه به شود؛ يم فراهم نسلي تعارض بروز و ظهور براي زمينه نشوند، نسلي پيوستگي
 .يابند يم خود گذشتگان با تعارض و نفي در را خود هويت و وضعيت جامعه اعضاي كه

 منظور .شود ايجاد جامعه در روبنايي تحوالت كه دهد مي روي زماني ها نسل يانم تعارض
  .است يفكر تحوالت مقابل در ياسيس و ياجتماع تحوالت روبنايي تحوالت از

  
  يقتحق ينظر چهارچوب .4

 از برخي .است تقسيم قابل دسته دو به ينسل شكاف مقولة دربارة نظران صاحب هاي نظريه
 و مسائل و ياتمقتض با متناسب زمان، از برهه هر در آدمي كه معتقدند انديشمندان
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 اين از نيز نناجوا و دارد را خود خاص فكري هاي يشگرا و يازهان زمان، آن مشكالت
 تأكيد ها نسل يانم يزتما و تفاوت بودن يهيبد و يعيطب بر ينانا .نديستن مستثني قضيه

 تضاد بروز براي عظيمي پتانسيل داراي را نسلي شكاف ديگر گروهي مقابل در و ورزند يم
 صحيح مديريت نبود صورت در كه دانند يم جديد و قديمي هاي نسل بين كامل گسست يا

 يتمام يگر،د يسو از .شود يم هويت بحران و سرگشتگي چون منفي پيامدهايي به منجر
 با كه يكسان يا دارند نسلي فاصلة به مثبت يكردرو كه يكسان از اعم پردازان، نظريه
 مسئلة كنند، يم بحث ها نسل ينب شكاف از حاصل ينسل تضاد دربارة يمنف يكرديرو

 جوامع شدن مدرن از حاصل تر وسيع يفرهنگ و ياجتماع ييراتتغ بستر در را ينسل شكاف
 تحوالت پردازان نظريه اكثر زعم به .كنند يم يلتحل مدرن جامعة به سنتي جامعة از گذار يا

 ي،سنت مرجع هاي گروه مشروعيت كاهش به منجر نوگرايي از حاصل ساختاري و فكري
 در ييراتتغ ينا كه شود يم ... و عمل آزادي به گرايش جوانان، فردگرايي و طلبي استقالل

 .شود يم موجب را قبلي هاي نسل از مستقل كامالً هويتي با جديد ينسل گيري شكل يتنها
 در را نسلي شكاف پديدة كه شوند يم بررسي پردازاني نظريه ترين  برجسته قسمت اين در

  .كنند يم تبيين مذكور تغييرات بستر
 موضوعي منزلة  به ،ها نسل طي فرهنگ تغيير و نسلي شكاف پديدة طرح آغاز دربارة

وجود دارد كه طرح  نظر اتفاق اين شناسي جامعه حوزة در يعلم تر دقيق هاي واكاوي براي
 در يو .گردد برمي )مانهايم كارل آثار در( يشپ قرن يمن از متجاوز بهو توضيح مسئلة مزبور 

 و ياجتماع ييرتغ با را ياجتماع نسل يدايشپ »ها نسل شناختي جامعه مسئلة« معروف مقالة
 است كند ييرتغ و يابكم تازه حوادث كه ييجا است معتقد و داند يم مرتبط آن سرعت
 و يادز يحوادث ينچن ييجا در كه يهنگام فقط بلكه شود، نمي ظاهر مجزا نسل يك اساساً
 خود اجتماعي ـ تاريخي آگاهي حسب بر نسلي گروه يك كه طوري به دهند، يم رخ يعسر

 نقل به 1385 نژاد، قاضي و توكل( كرد صحبت توان يم حقيقي نسل يك از شوند، يم متمايز
  ).359 :1989 اسكات، و شومن از

 »گيري شكل هاي سال« واقع در جواني اوايل و نوجواني اواخر مانهايم عقيدة به
 سطح در جامعه و سياست دربارة يزمتما و مجزا يفرد هاي يدگاهد آن يط كه اند اصلي
 »نو و زنده« برخوردي كه است حيات چرخة از نقطه ينا در فقط و نمايد مي رخ وسيعي

 تكرار ندرت به فرد يزندگ يبعد يختار يط كه گيرد مي شكل سياسي ـ اجتماعي جهان با
 افراد ارزشي هويت براي خاصي منبع نسل يم،مانها ينظر مفروضات پاية بر .شد خواهد
 و يآگاه گذر ره از و گيرد يم شكل مشترك تاريخي تجربة و كنش يانجر در كه است
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 يآگاه با كه است يجمع منزلة  به نسل رويكرد، اين در .يابد يم تداوم جمعي حافظة
 در و است خورده پيوند استثمار و ،ناامني عدالت، رفاه، چون هم يمقوالت با خاص
 از اساس ينا بر و است مطرح مذكور مقوالت از يآرمان يمفهوم آن افراد عموم ذهنيت
 است قبلي هاي نسل از متفاوت غالباً كه است برخوردار يخاص يِرفتار و يذهن يآمادگ

  ).354- 346 :1380 يدي،مج ؛360 :همان(
 اما ناپيدا و تدريجي تحول و تغيير داراي عادي طور به بشري جامعة يممانها نظر در
 ـ است يدجد تفكرات و ها ايده با هايي نسل ظهور آن حاصل كه است يجد و ياساس
 و اصول ذخيرة بر برتر يزيچ منزلة  به را خود هاي ارزش و ها ايده كه نو يهاي نسل

 به دست ديگر تعبير به و افزايند يم فكري و ايدئولوژيك هاي جريان به مربوط هاي ارزش
 واقع در ).104 :1385 نژاد، قاضي و توكل( زنند يم رايج هاي ايدئولوژي و افكار بازتعريف

 هاي نوآوري دوره، هر در جديد و قديم هاي ارزش كردن نهاده هم رغم  به ،مانهايم عقيدة به
 تاريخي نوظهور هاي نسل كاركرد اساساً نو زندگي هاي سبك توليد و فرهنگي و ارزشي
 عادت عمل و يشهاند يجار و معمول هاي سبك به كه را، ديگر هاي نسل معموالً كه است
 زده وحشت و ينبدب و آشفته دارند، نو هاي سبك با متفاوت يانتظارات و ياتذهن و كرده

 الزم جديدي آموزشي نظام كه طوري به ؛شود يم نسلي جدي تعارضات موجب و كند يم
 ييراتتغ برابر در را خود كه كند مجدد يتترب يطور را )قبل هاي نسل( اينان كه آيد يم

  ).105 :همان( يايندب كنار آن با بتوانند و نبازند تازه يفرهنگ
 و رفـت  پـيش  الزمـة  را ينسـل  ييراتتغ يممانها گفت توان يم شد، گفته آنچه اساس بر
 ايـن  .دارد يزن را نسلي تعارضات ايجاد پتانسيل يندفرا ينا چند هر ،داند يم اجتماعي توسعة
 محققـان  و شناسان جامعه يسو از »تاريخي نسل« مفهوم به بعدي توجهات در فكري سنت

  .است يافته ادامه و شده دنبال اينگلهارت چون هم اي برجسته
 نسـلي  دگرگـوني  بازتـاب  را سـني  هـاي  گروه بين پايدار هاي تفاوت اينگلهارت رونالد

 و ورزنـد  يمـ  تأكيـد  يفراماد هاي خواسته بر ترها بزرگ از تر بيش مراتب به جوانان داند؛ يم
 هاسـت  نسل يدگرگون بازتاب تر بيش موضوع ينا كه است ينا مبين سني هاي گروه تحليل

  ).115 :1373 اينگلهارت،( خوردگي سال انعكاس تا
 يدائمـ  ييرتغ« و ،»گستر جهان تأثير« ،»پويايي« نوگرايي ويژگي نيز گيدنز آنتوني عقيدة به
 كـه  هـايي  انتخاب قيد از تر شيب چه هر افراد كه شود مي سبب نوگرايي .است »يسنت رسوم
 طيـف  مقابـل  در فـرد  ترتيـب  بـدين  .شـوند  رها دهد مي قرار ها آن اختيار در سنت معموالً
  ).65 :1382 فاضلي، از نقل به 1390 ،يميرح( گيرد مي قرار ممكن هاي انتخاب از متنوعي
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 بين تعارض و شكاف وي كه است آن از حاكي نسل ةدربار گيدنز ةنظري دقيق بررسي
 .كنـد  مـي  معطـوف  ها نسل بين تفاوت به را خود توجه تر شيب و كند مي رد كامالً را نسلي
 هـاي  دگرگـوني  و تغييـرات  دنبـال  بـه  كـه  داند مي طبيعي يامر را ها نسل ميان تفاوت وي

 در دگرگـوني  و گذاشته فراتر پا نيز اين از حتي وي .كند مي پيدا نمود جامعه در ساختاري
ـ  مـي  جامعه فرهنگي اعتالي و تحول ةنشان را جديد هاي نسل هاي نگرش و هنجارها  ددان

 بـه  پيشين هاي نسل به نسبت امروز جوان هاي نسل كه است معتقد يو ).1390 ،يميرح(
 يـا  دهنـد  نمـي  ربـط  سـنت  به را ها ارزش اين ها آن اما ،ندتر حساس بسيار اخالقي مسائل
 بـه  .پذيرند نمي زندگي ةشيو هنجارهاي ةكنند تعيين عامل ةمثاب به را اقتدار سنتي هاي شكل
 منطقـي  بنگـريم،  اخالقي انحطاط عصر منزلة هب خودمان ةدور به كه اين جاي به وي عقيدة
  ).43- 42 :1378 گيدنز،( بگيريم نظر در اخالقي انتقال عصر را آن كه است

 از است، بوده جوامع شدن صنعتي اصلي پيامدهاي از كه پذيري، جامعه منابع تكثر
 جورج چون شناساني جامعه توجه مورد كه است نسلي شكاف كنندة تبيين عوامل جمله
 عضو فرد يك زيمل عقيدة به .است گرفته قرار لوهان مك و ،الكمن و برگر زيمل،
 در را او شخصيت تمام ها حلقه اين از يك هيچ اما است، مشخص كامالً هاي حلقه بسياري

 خودآگاهي به اجتماعي هاي حلقه به وابستگي .ندارند تام نظارت او بر و گيرند نمي بر
 كه يابد مي رهايي كوچكي حلقة چيرگي از فرد و بدين ترتيب انجامد، مي تر بيش

 گروهي تعلق انشعاب عبارتي به .كند مي اسير هايش محدوده چهارچوب در را شخصيتش
 در تزايد به رو فردگرايي .كند مي بيدار را آزادي و بودن فرد به منحصر احساس ينوع
 از زندگي، هاي عرصه همة كه شود مي هايي ارزش و اخالقيات بروز سبب جديد نسل
 .كند مي گذشته نسل از متمايز جوان نسل براي را انتخاب، معيارهاي و ها مالك جمله
 هاي نسل با هايي تفاوت داراي نيز جوان نسل در مرجع گروه فردگرايي اين تأثير تحت
  ).1390 رحيمي،( شود مي قبل

 ناموفق اجتماعي پرورش قالب در را ينسل شكاف دةيپد )1927( الكمن و )1929( برگر
 پرورش بين هايي اختالف كه رسد مي ظهور به زماني امر اين معتقدند و اند كرده نييتب

 جريان در كه هايي جهان خرده ها، آن عقيدة به .باشد داشته وجود ثانويه و اوليه اجتماعي
 جهان« مقابل در اند جزئي هايي واقعيت عموماً شوند مي دروني ثانويه اجتماعي پرورش

 ).189 :1387 الكمن، و برگر( است شده تحصيل اوليه اجتماعي پرورش در كه »اي پايه
 بردن  پي معلول واقع در دهند مي روي اوليه اجتماعي پرورش از پس كه هايي بحران از برخي

 اجتماعي موقعيت داراي بلكه نيست، موجود دنياي گانهي والدين دنياي كه اند نكته اين به
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 كثرت با امروزه .باشد نهفته آن در نيز تحقيرآميز مفهومي حتي شايد و است مشخصي بسيار
 زندگي سبك و ،هنجارها ها، ارزش يك هر كه داريم سروكار كننده پذير جامعه نهادهاي
 زيون،يتلو راديو،( فرهنگي صنعت دانشگاه، و مدرسه والدين، .دهند مي اشاعه را خاصي
 به را )پذيري جامعه( كاركرد اين يك هر كه اند نهادهايي ...) و نشريات ماهواره، سينما،
 بين از ارزشي وحدت اي جامعه چنين در بنابراين .دهند مي انجام مختلف هاي صورت

 برود، بين از ارزشي وحدت كه اي جامعه در .شود مي آن يننشجا ارزشي كثرت و رود مي
 كه است حاكم خاص يارزش ها آن از يك هر در كه دارد سروكار مختلفي هاي گروه با انسان
 دارد تأثير والدين هاي ارزش پذيرش رد رقيب هاي ارزش و نيست ارزش ديگر گروه در گاه

  ).51 :1378 توكلي، از نقل به 1390 ،يميرح(
 آن كنيم مي اي جامعه وارد را جديدي فنّاوري ما كه زماني است معتقد زين لوهان مك
 پذيرش براي آمادگي و نوگرايي دليل به جوانان و ايم كرده عوض هميشه براي را جامعه
 تغييرات اين تأثير تحت گرفته، شكل عقايدشان و افكار كه ،مسن افراد از تر شيب ها تازگي
 غير الگوپذيري و ،سياست مد، ارتباطات، ةنحو چون تغييراتي جذب يعني .گيرند مي قرار

 طور به و هنجارها و ها ارزش با مغاير كه ،الگوپذيري اين كه طوري به .ندشو مي فرهنگي
 منجر نهايت در و هويت بحران بروز موجب ها آن در است، خودشان ةجامع فرهنگ كلي
  .شود مي ها نسل بين شكاف به

اطالعات و ارتباطات و  ةتحوالت سريع فنّاورانه در حوز ،بر اساس اين رويكرد
ها را در موقعيت  هايي مانند ماهواره و اينترنت آن نسل جوان به رسانه ةدسترسي گسترد

و بلوغ  ،زندگي، رشد ،سرعت اين تحوالت. متفاوتي با نسل پيشين قرار داده است
در . پذيري را كامالً دگرگون كرده است جوان را تحت تأثير قرار داده و روند جامعه

شد كه  و نهادهايي انجام مي ،خانواده، مدرسه يسو از پذيري عمدتاً گذشته روند جامعه
و معتمد در اين انتقال فرهنگي  ،چون پدر، مادر، معلم، واعظ عناصري از نسل پيشين هم

دسترسي گسترده به امكانات نوين فنّاورانه نسل جديد را  امروزه اماردند، ك نقش ايفا مي
هاي  با تغيير مباني ورود گزاره ،بدين ترتيب ؛اي قرار داده است در جريان تحوالت تازه

به  1390 ،يميرح(ارزشي، نظام ارزشي اين نسل نيز متفاوت از نسل پيشين شده است 
  ).230: 1388، يالنقل از ع
 ديگر نسل به نسلي از فرهنگ انتقال فرايند شتابان اجتماعي هاي دگرگوني ميد، ةعقيد به

 و تجربه اختالف نسل دو بين و كرده وقفه و مشكل دچار را شدن  اجتماعي فرايند يا و
 ،مدرن و ابتدايي ةجامع در نوجواني عنوان با خود كتاب در وي .است كرده ايجاد فرهنگ
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 فرهنگ نوع سه از پذيري، جامعه حيث از فرزندان و والدين بين روابط تبيين براي
 تحوالت با جامعه گرا جوان فرهنگ در .برد يم نام »گرا جوان« و »گرا سال هم« ،»گرا اكانين«

 حيات براي معياري و الگو تواند نمي ديگر گذشته نسل و شود مي مواجه وسيع و عميق
 به و كند مي محكوم را گذشته و حال وضعيت هم جديد نسل و باشد جامعه اجتماعي

 است فرهنگي تطور ةمرحل آخرين اين ميد عقيدة به .است جديدي شرايط ايجاد دنبال
  ).111- 32 :1385 د،يم از نقل به 1390 ،يميرح(

 انيب به .اند كرده ليتحل يساختار طور به را ينسل مناسبات شده مطرح پردازان هينظر همة
 و جامعه يساختار كالن راتييتغ را ينسل يها تفاوت ياصل بستر پردازان هينظر نيا گر،يد
 نيب مناسبات نيا .دانند يم ديجد يها نسل يفرهنگ و يفكر يها ارزش در رييتغ آن تبع به
 و يساختار راتييتغ تيريمد نحوة به بسته را، ينسل راتييتغ از يا گسترده فيط ينسل
 در و ينسل نيب تعارضات تا ينسل نيب يها تفاوت از د،يجد يها نسل يريپذ جامعه نديفرا
  .رديگ يم بر در ينسل گسست تينها

 سطح در يستيبا را ينسل مناسبات معتقدند يبرخ يساختار يها ليتحل كنار در چند هر
 به محدود تفكر و عمل ريتفس بر كه كرد ليتحل ييدارگرايپد يشناس جامعه اساس بر خرد
 با اما ،)14 :1383 ،يمحمد از نقل به 1388 ،فرد صداقتي و يساروخان( است استوار طيشرا

 قرار ريتأث تحت رياخ قرن كي يط را رانيا جامعة كه يميعظ يساختار راتييتغ به توجه
 يها يتئور رسد يم نظر به است، شده يقيعم يفرهنگ و يارزش تحوالت به منجر و داده

 تجربة به معطوف ه،دارشناسانيپد يها يتئور از شيب يساختار تحوالت نيا به معطوف
  است؛ رانيا در ينسل شكاف دةيپد گر نييتب ،افراد ستةيز

چشماز  عمدتاًاين پديده را  ز،ين رانيا در ينسل شكاف گرانليتحلو  نظران صاحب
  .استآمده  اختصاربه  ها آن يها دگاهيد ادامه در كه اندكرده ليتحل يساختار انداز
 

  رانيا در ينسل شكاف نييتب و ليتحل .5
 :است كرده ميتقس دسته چهار به را رانيا در ينسل شكاف بارةدر ها دگاهيد )1383( دفريمع

 نانيب خوش و نانيبدب دستة دو به خود كه رانيا در ينسل شكاف وجود به معتقدان اول دستة
 دستة ؛ها لنس نيب شكاف نه اند، ينسل تفاوت به قائل كه آنان دوم دستة ؛شوند يم تقسيم
 ؛داند يم يفرهنگ يگسست بلكه ،ينسل گسست نه را ياصل مسئلة كه يدگاهيد سوم

 يدارا ح،يصح تيريمد نبود صورت در را يفعل طيشرا ديام و ميب با كه يدگاهيد سرانجام،
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 دگاه،يد نيا نانيبدب .كند يم يتلق ينسل شكاف سرحد تا ينسل تفاوت گسترش ليپتانس
 جوان نسل گسست و تيهو بحران موجب را ينسل شكاف ،يانقالب يها ارزش ريتأث تحت

 نيا دگاهيد نيا نانيب خوش و كنند يم يابيارز يخود يمل و ينيد فرهنگ و خيتار از
 ؛162 :1382 ،يآقاجر( دانند يم رانيا ندةيآ جامعة يبرا ياساس و الزم يتحول را شكاف

  ).19 :1388 ،فرد صداقتي و يساروخان ؛63 :1383 دفر،يمع ؛169 :1382 القلم، عيسر
 ،يتيجمع عيسر تحوالت و نوگرايي مانند يعوامل رانيا در ينسل شكاف به قائالن

 مناسب ييگو پاسخ نبود كنار در ياسالم انقالب و نخبگان ريتأث و ياقتصاد و ،ياجتماع
 دانند يم رانيا در دهيپد نيا بروز عوامل جمله از را تحوالت نيا به ياسيس نظام

 علم توسعة بر مشتمل يانيجر ياجتماع ينوساز ك،يتاج دةيعق به ).155 :1382 ،يآقاجر(
 ينوساز جامعه، شدن زهيدموكرات ،ياجتماع سازمان توسعة ،ياقتصاد رشد ،يفنّاور و

 به ياجتماع ينوساز .است ... و ينيشهرنش ،يزندگ يها وهيش و ياجتماع يها ارزش
 و ميمستق حامالن و عامالن كه آورد يم ارمغان به را يديجد فرهنگ ريناپذ اجتناب يا هگون

 وقوع نقطة و ثقل مركز در قاًيدق ديجد فرهنگ نيا .اند جامعه جوان يها نسل آن بالفصل
 ياجتماع ينوساز مهم يها يژگيو از يكي ينيشهرنش .دارد قرار ينسل فاصلة و شكاف
 و ميقد يها نسل نيب را ييتضادها خود خاص يرفتار و يفكر نظام يده شكل با كه است
 نيب تعادل تياهم به يتوجه يب ،يفرهنگ و اجتماعي عيسر يدگرگون .كند يم جاديا ديجد
 .دنيآ يم شمار به يشهر يزندگ اتيخصوص از مراسم و ها نييآ نكردن تيرعا و ،ها نسل
 قيتشو تخصصي ليوسا اختراعات شوند، يم رو روبه استقبال با نو يپندارها و ها شهياند
 دهيآفر شهرها در تئاتر و ،يقيموس ات،يادب ،ينقاش مانند نو، يهنر يها وهيش و شوند يم
 افتند يم تياهم از شوند يم تصور »ريرناپذييتغ« و اند يسنت كه يعناصر جه،ينت در .شوند يم
 به ديترد و شك و گيرد مي را يگروه اعتبارات و ها ارزش يجا »ييايح يب و ييپررو« و
 و يينارسا ،يشئون تجانس نبود جامعه، بودن جوان كيتاج .ندينش يم مانيا و قتيحق يجا

 )ريپ( يسنت گفتمان انيم شكاف د،يجد نسل به هنجارها و ها ارزش انتقال نديفرا در انسداد
 جمله از را ديجد نسل و يسنت ياجتماع مرجع يها هگرو انيم شكاف و ،)جوان( مدرن و

  ).43- 37 :1381 ك،يتاج( داند يم ينسل شكاف در مؤثر عوامل
 از شيب رانيا در كه اند كرده استنتاج خود يها پژوهش در دوم دگاهيد به قائالن

 دارد وجود ييگرا هم و وفاق شود تصور يارزش سطح در ها نسل انيم تضاد كه آن
 ).19 :1388 ،فرد صداقتي و يساروخان ؛116 :1383 ،يكاش غالمرضا ؛276 :1382 ،يتوكل(

 ينسل تفاوت است معتقد و است دگاهيد نيا اندار طرف جمله از )1389( يارمك آزاد
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 متن در گريد كي با مرتبط ولي مستقل نسل سه زمان هم حضور قبول يمعنا به
 اطراف يها تيموقع و اوضاع از كه يدرك به توجه با نسل هر .است يفرهنگ ـ ياجتماع
 يتعامل رابطة زمان هم حضور لحاظ به زين حال نيع در و ابدي يم مستقل يتيهو دارد

 نيب مناسبات« ةينظر قالب در را خود دگاهيد يو ).93 :1389 ،يارمك آزاد( كند يم دايپ
 و خيتار يب و رهاشده يامر نسل ه،ينظر نيا ياصل عناصر اساس بر .كند يم انيب »ينسل
 دارند متفاوت منافع و اند متفاوت گريد كي با كه نيا ضمن ها نسل ست؛ين تيهو يب

 ،يساز ملت به معطوف كه ،ياجتماع و يفرهنگ عناصر قيطر از اتحاد نيا و ندمتحد
 گريد كي با ها نسل د؛يآ يم دست به ،است يساز تمدن و سازي فرهنگ ،يساز تيهو

 يانيم و خرد سطح در .دارند هم منافع تعارض گريد كي با كه طور همان دارند، تعامل
 واقع فرهنگ و نيد حوزة در كالن سطح در و دهد يم رخ خانواده درون ينسل نيب تعامل

 نيد از متأثر يفرهنگ و يخانوادگ تعامالت جةينت در خانواده در سن هم افراد .شود يم
 ينسل نيب تعامل امكان جهينت در آورند، يم دست به يزندگ از يمشابه و مشترك يمعنا
 به و كند يم بروز ياقتصاد و ياسيس حوزة در زين منافع تعارض .شود يم فراهم شان يبرا

 ها نسل تفاوت ،يو اعتقاد به .انجامد يم متضاد يگاه و متفاوت يكردهايرو و انتظارات
 از يناش جوانان و ،ساالن انيم ،مندان سال نسل سه وجود به توجه با يرانيا جامعة در

 شيافزا ،يالملل نيب و يمل يجمع يها رسانه ليقب از خانواده، در اثرگذار يرونيب عوامل
 يازهاين و جوان تيجمع شيافزا زين و نترنتيا و ،ماهواره ل،يموبا قيطر از ارتباطات

  ).132 :همان( است يجوان دورة ةبالقو
 در مناسبات نيا بلكه ست،ين مطرح ينسل انيم يعمود اختالف صرفاً سوم دگاهيد در
 كرد،يرو نيا در .است يبررس قابل مدرن و يسنت كرديرو دو اساس بر يافق سطح

 ينسل گسست كه است گسست نيتر خطرناك و نيتر يبحران يتمدن اي يفرهنگ گسست
 ؛23- 22 :1382 مددپور،( كند يم جاديا ياسيس يبحران طيشرا و ابدي يم ونديپ آن با هم

 را ينسل تفاوت كه است يكسان جمله از )1383( دفريمع ).1388 ،فرد صداقتي و يساروخان
 است معتقد و داند يم جامعه در ياسيس و ،يفرهنگ ،ياقتصاد تر گسترده تعارضات از يناش

 به منجر كه يجهان و يمل جامعة از جوانان ياجتماع يها يآگاه شيافزا چون يعوامل
 روند در اختالل ،شود يم آنان توقع و انتظار سطح شيافزا و نو يها ارزش يريگ شكل

 ازدواج راه سر بر يفرهنگ موانع ،اشتغال ژهيو به ياقتصاد مشكالت ليدل به جوانان استقالل
 مشاركت سر بر ها خانواده سوي از شده اعمال موانع از يناش كه جوانان ناتواني ،جوانان
 و قبض از يناش ينيبدب احساس و ،است خانواده حوزة از خارج ياجتماع امور در جوانان
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 ياسيس ـ يفرهنگ گسست شيدايپ به منجر كنون تا 1376 سال از ياسيس يها يآزاد بسط
 توقعات يتئور اساس بر ،يو دةيعق به .است كرده ديتشد را ينسل يها تفاوت كه شده
 موجود وضع به ينيبدب و ندهيآ به يديناام و أسي احساس به منجر فوق عوامل نده،يفزا
 در يسن يها گروه همة يها نگرش و ها ارزش ديشد رييتغ ،يو پژوهش جينتا طبق .شود يم

 گسست دةيپد با واقع در ما كه دهد يم نشان بود، درصد 82 تا 79 حدود كه سال سه فاصلة
  .ينسل شكاف نه و ميا مواجه يفرهنگ
 كه داند يم ينينابيب يبرزخ وضع موجد را يفرهنگ گسست زين )1381( كيتاج
 و دهد يم رخ يفرهنگ گسست كه يهنگام ،يو دةيعق به .است ينسل شكاف دكنندةيتشد

 شهير يب و متضاد يفرهنگ يها شيگرا كند، يم نفوذ ميقد فرهنگ قلمرو در ديجد يفرهنگ
 رد،يپذ انجام احسن نحو به يفرهنگ ديبازتول اگر كه يصورت در ؛رديگ يم شكل اساس و
 شكل ها آن نيب يفاحش اختالف و رود يم باال اريبس نسل دو نيب يفرهنگ اشتراك زانيم
  ).43 :1381 ك،يتاج( رديگ ينم

 يريناپذ انعطاف استيس تداوم صورت در كه معتقدند چهارم دگاهيد پردازان نظريه اما
 الوقوع بيقر ينسل گسست اي شكاف دةيپد ينسل يها تفاوت و ديجد تحوالت به نسبت
 وجوه انيم كه است برقرار يوقت تا ينسل توافق و تداوم كرد،يرو نيا اساس بر .است

 تيسنخ و تناسب شوندگان حكومت يرفتار مختلف وجوه با حاكمان يرفتار مختلف
  ).95- 94 :1382 ،يجالل از نقل به 1388 ،فرد صداقتي و يساروخان( باشد داشته وجود
  

  پژوهش شناسي روش .6
 پيمايش پنجم موج هاي داده ثانوية يلتحل بر يمبتن ياسناد يقتحق روش از حاضر مطالعة در

 .است شده استفاده يرانا در ينسل شكاف پديدة وضعيت مطالعة براي جهاني هاي ارزش
 چهارچوب با مطابق يقتحق ينا در .است نفر 2667 موج اين در مطالعه مورد نمونة تعداد
 يساختار ييراتتغ دربارة نظران صاحب يسو از آمده  عمل  به هاي تحليل و شده مطرح ينظر
 هاي تفاوت ،)1383 يك،تاج ؛1383 يدفر،مع( يرانا در نوگرايي يندفرا از يناش يارزش و

 رخ ها آن در ينسل ينب ييراتتغ ترين عمده رود يم انتظار كه اصلي، حوزة چهار در نسلي
 يند يسنت ينهادها يتاهم يزانم )الف :از اند عبارت ها حوزه اين .اند شده بررسي باشد، داده
 يي،سودجو ياطلبي،دن شامل نوگرايانه هاي ارزش به يبند پاي ميزان )ب خانواده؛ و

 چون هايي ينهزم در ها نگرش تغيير )ج ي؛مدن يريدرگ و ،ينهاد شدن  عرفي گرايي، فرامادي
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 طالق، چون ييرفتارها بارةدر ياخالق يداور يارهايمع و ،يسنت مرجع هاي گروه جنسيت،
  .افراد يجهان و يمحل يتهو )د ين؛جن سقط و ،فحشا گرايي، جنس هم

 نوجوانـان  و جوانـان  نسـل  سه افراد نمرات يانگينم تفاوت مجموع در اساس، اين بر
 )79- 50 يسـن  گـروه ( ساالن كهن و )49- 30 سني گروه( ساالن ميان ،)29- 15 يسن گروه(
 تعريـف  منظور به .شد مقايسه راهه تك يانسوار يلتحل روش از استفاده با متغير سيزده در

 جهـاني  هـاي  ارزش يمـايش پ نامـة  پرسـش  هـاي  ياسمق و ها گويه از متغيرها، اين عملياتي
  .شد استفاده
  
  متغيرها عملياتي و مفهومي تعريف 1.6

  :از اند عبارت يقتحق ينا در مطالعه مورد متغيرهاي
 گويان پاسخ از كه است شده سنجش V4 گوية اساس بر يرمتغ اين :خانواده اهميت

 ها آن يزندگ در حد چه تا خانواده« كنند مشخص اي چهاردرجه طيف روي خواهد يم
  .»است مهم

 گويان پاسخ از كه است شده سنجش V9 گوية اساس بر يزن يرمتغ اين :يند اهميت
 ها آن يزندگ در حد چه تا يند« كنند مشخص اي درجه چهار طيف روي خواهد يم

  .»است مهم
 مردان سنتي، جوامع بر حاكم مردساالري نظام طبق :مردساالرانه هاي ارزش با نوايي هم
 و تحصيلي شغلي، هاي فرصت از استفاده در و برخوردارند باالتري منزلت از زنان به نسبت

 را فرزندان از يدار نگه و داري خانه وظيفة زنان كه يحال در دارند؛ يتاولو زنان به نسبت ...
 هاي نقش و زنان به جديد نسل نگرش رود يم انتظار نوگرايي فرايند طي .دارند عهده بر

 هاي فرصت از ها آن سان يك يبرخوردار و مردان و زنان حقوق يبرابر جهت در جنسيتي
 هاي  ارزش با افراد نوايي هم يزانم حاضر، يقتحق در .كند ييرتغ ياقتصاد و ياجتماع

 در زنان به نسبت مردان( V61 گوية سه اساس بر مختلف يسن هاي گروه در مردساالرانه
 تر مهم پسر يك يبرا يدانشگاه تحصيالت( V62 ،)شوند يم يبهتر ياسيس رهبران كل

 يبهتر يتجار يرانمد كل در زنان به نسبت مردان( V63 و ،)دختر يك براي تا است
 ليكرت اي درجه پنج طيف روي 706/0 با برابر )پايايي( كرونباخ يآلفا يبضر با )شوند يم

  .است شده سنجش
 دو به را ها انسان بنيادين هاي ارزش شوارتز :فردگرايانه و دنيوي هاي ارزش به گرايش

 ينا با مطابق .كند يم تقسيم خود از رفتنفرا يا خود رشد بر تأكيد و بودن خودمحور قطب
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 گرايي، عام( دارند تأكيد يگراند رفاه و منافع گيري پي بر كه هايي ارزش بندي دسته
 دنبال بر كه هايي ارزش مقابل در )آن رسوم و آداب و اجتماع با نوايي هم و ،يرخواهيخ

 يابي، دست قدرت،( دارند تأكيد يگراند بر تسلط و خود ينسب يتموفق و منافع كردن
 در فردگرايي رشد با مطابق كه گيرند يم قرار )پذيري خطر و ،يبر خودراه جويي، لذت

 به نسبت تري فردگرايانه و تر طلبانه منفعت روحية جوان نسل رود يم انتظار مدرن جوامع
  .باشند داشته سال كهن و سال ميان هاي  نسل
 بيروني و دروني اعتبار غربي آلمان در پيمايشي طي كارانش هم و »داتلر جورج«
 .كردند ارزيابي جهاني هاي ارزش پيمايش هاي هداد اساس بر را شوارتز گانة ده هاي ارزش
 يدرون اعتبار چند هر برخوردارند الزم يدرون اعتبار از ها گويه پيمايش، اين يجنتا طبق
 از حاضر تحقيق در ).Datler et al., 2012( ستها آن يرونيب اعتبار از تر بيش ها يهگو

 هاي ارزش به مختلف هاي نسل يبند پاي ميزان مقايسة منظور به شوارتز گانة ده هاي ارزش
 گويان پاسخ از شوارتز هاي ارزش طيف در .است شده استفاده گرايانه عام يا فردگرايانه
 نبود از( اي درجه شش طيف روي را برده نام هاي ويژگي به خود شباهت ميزان شده خواسته
  .كنند مشخص )شش نمرة با زياد خيلي شباهت تا يك نمرة با شباهت

 اثر بر افراد حاضر عصر در پردازان، نظريه عقيدة به :سنتي مرجع هاي گروه پذيرش
 ها آن از يك هر در كه دندار سروكار مختلفي هاي گروه با كننده پذير جامعه نهادهاي كثرت
 بر رقيب هاي ارزش و نيست ارزش ديگر گروه در گاه كه است حاكم خاص يارزش

 ).51 :1378 توكلي،( دارد تأثير نيد و خانواده يسنت مرجع يها گروه هاي ارزش پذيرش
 ...) و نشريات ماهواره، سينما، ،زيونيتلو راديو،( فرهنگي صنعت دانشگاه، و مدرسه والدين،
 به .دارند عهده بر مختلف هاي صورت به را پذيري جامعه كاركرد يك هر كه اند نهادهايي

 و الگو تواند نمي ديگر گذشته نسل ،جامعه در وسيع و عميق تحوالت وقوع با ،بيترت نيا
 اي يمدآكار زانيم حاضر قيتحق در .باشد ديجد نسل اجتماعي حيات براي معياري
 يفرد يازهاين و ياخالق حوزة چهار مشكالت حل در ينيد مرجع يها گروه يمدآناكار

)V188(، يخانوادگ مسائل )V189(، يمعنو يازهاين )V190(، ياجتماع مسائل و )V191( 
 مذكور سؤال چهار در افراد نمرة نيانگيم و شده سؤال )بله( كي تا )ريخ( صفر اسيمق يرو
 ييايپا بيضر يدارا مذكور اسيمق .است شده سهيمقا هم با نظر مورد يسن يها هگرو در

  .است 780/0 با برابر
 گيدنز آنتوني عقيدة به شد، گفته تر پيش كه طور همان :اخالقي داوري معيارهاي تغيير

 اما ترند، حساس بسيار اخالقي مسائل به پيشين هاي نسل به نسبت امروز جوان هاي نسل
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 ةكنند تعيين عامل ةمثاب به را اقتدار سنتي هاي شكل يا دهند نمي ربط سنت به را ها ارزش اين
 ،رفتارها يبرخ برابر در جوانان رود يم انتظار جهينت در .پذيرند نمي زندگي ةشيو هنجارهاي

 يتر شيب يمدارا شوند، يم يتلق يانحراف اي يراخالقيغ يرفتارها يسنت يهنجارها طبق كه
 و ،ييگرا جنس هم فحشا، ن،يجن سقط مثل ييرفتارها جوان نسل مثال يبرا دهند؛ نشان
 متفاوت يها زانيم به شوند، يم يتلق مطرود ييرفتارها يسنت فرهنگ در كه ،را طالق
  .دانند يم ريپذ هيتوج

 موارد از كي هر شما نظر به« سؤال از مذكور ريمتغ سنجش يبرا حاضر، پژوهش در
 قابل زانيم در افراد نمرة نيانگيم محاسبة حسب بر »است؟ هيتوج قابل اندازه چه تا ريز

 نيجن سقط ،)V203( يخودفروش اي فحشا ،)V202( ييگرا جنس هم ةيگو چهار بودن هيتوج
)V204(، طالق و )V205( تا 1 نمرة با »ستين موجه هرگز« از يا هدرج ده اسيمق كي يرو 
 ييايپا بيضر مذكور يها هيگو مجموع .است شده استفاده 10 نمرة با »است موجه شهيهم«

  .دارند 795/0 با برابر
 آن يط كه است مدرن عصر يابزار تيعقالن نديفرا حاصل ييسودجو :ييسودجو

 منافع به يابي دست يمبنا بر يريگ ميتصم و يشخص منفعت حداكثر كسب دنبال به افراد
 كند يم نييتع ياقتصاد يگر حساب را افراد نيب روابط حالت نيا در .اند مدت كوتاه

 ،V198، V199 ةيگو چهار نمرات مجموع از حاضر پژوهش در ).126 :1384 ،يذاكر(
V200، و V201، افتيدر ات،يمال پرداخت در تقلب چون ييها روش به توسل گر انيب كه 
 فرد حال شامل كه يدولت يايمزا از يمند بهره درخواست فه،يوظ اعمال هنگام رشوه

 يابي دست و تر شيب سود كسب منظور به يعموم ةينقل يلوسا ةيكرا نپرداختن و ،شود ينم
 نيا مجموع .است شده استفاده انيگو پاسخ ييسودجو نمرة منزلة  به است، هدف به تر عيسر
  .دارند 652/0 ييايپا بيضر ها هيگو

 و ،يفرد ،ينيد عرصة سه در كه است يبعدچند يمفهوم شدن يعرف :ينهاد شدن يعرف
 در ،يمذهب ديعقا ييتكثرگرا ينيد سطح در شدن يعرف .است زيمتما ينامع يدارا ياجتماع
 يساختار زيتما و كيتفك ياجتماع سطح در و ،افراد ينيد التزام و تعهد كاهش يفرد سطح

 از ).141 :1377 لم،يو از نقل به 132- 131 :همان( رديگ يم بر در را نهادها يعملكرد و
 در است شده يبررس جداگانه يريمتغ در نيد يفرد تياهم حاضر قيتحق در كه جا آن
 ،ياسيس نهاد ژهيو به ،نهادها ريسا در نيد نفوذ كاهش يمعنا به ينهاد شدن يعرف جا نيا

 با V197 و ،V194، V195، V196 ةيگو چهار نمرات مجموع اساس بر كه است نظر مورد
  .است شده سنجش 632/0 با برابر ييايپا بيضر
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 و مـادي  رفـاه  تحقق دنبال به كه است معتقد اينگلهارت :يفراماد يها ارزش به شيگرا
 تغييـر  زندگي از مردم خواست ي،بشر ياتح ياساس و يرينز يازن دو منزلة به سازنده، امنيت
 فرامادي هاي ارزش به )شغلي امنيت باال، حقوق اقتصادي، رشد( مادي هاي ارزش از و كرده

 است كرده پيدا سوق )يستز يطمح از حفاظت ،تر كم درآمد ي،عموم درك ي،زندگ يفيتك(
 گرايـي  فرامـادي  ياسمق از مذكور يرمتغ سنجش منظور به جا اين در ).61 :1373 ينگلهارت،ا(

 بـه  يـا  يـي گرا ديما كامالً( صفر از اي نمره طيف با جهاني هاي ارزش پيمايش در اينگلهارت
  .است شده استفاده )گرا ديفراما كامالً( پنج تا )فرامادي هاي ارزش به نداشتن گرايش يعبارت

 يها سازمان در داوطلبانه تيعضو يمدن يريدرگ شاخص نيتر ياصل :يمدن يريدرگ
 يها ارزش شيمايپ ةنام پرسش در .است يدولت ريغ يها سازمان تر قيدق عبارت به اي يمدن
 با( نداشتن تيعضو و ،)دو كد با( فعال ريغ تيعضو ،)يك كد با( فعال تيعضو ،يجهان
 يورزش سازمان مساجد، مثل يمذهب يها سازمان شامل يمدن يها سازمان انواع در )سه كد
 ست،يز طيمح از حفاظت سازمان ،ياسيس حزب اصناف، ،يهنر سازمان ،يحيتفر اي

 اجناس فروش و ديخر بر نظارت يها سازمان و ،هيريخ يها سازمان ،يتخصص يها انجمن
 با ها سازمان نيا مجموع در تيعضو ةنمر نيانگيم حاضر قيتحق در كه است شده پرسش
 منزلة  به ،)صفر كد با( نداشتن تيعضو و )كي كد با( تيعضو صورت به مجدد يكدگذار
  .است شده گرفته نظر در ،يمدن يها تيفعال در مشاركت شاخص

 سنن و آداب با يينوا هم ،ياجتماع قواعد به يعمل و يذهن التزام :يمحل يشهروند
 و فرهنگ يمبنا بر اجتماع افراد ريسا با مشترك تيهو احساس و يمدن مشاركت جامعه،
 جوامع در .است مدآكار يسنت ـ يمحل يشهروند اتيضرور از جامعه بر حاكم يارزش نظام
 نسل يگبست هم فيتضع به منجر يساختار راتييتغ از يناش يارزش شكاف گذار حال در
 ت،يهو يسنت منابع و عوامل بيتخر و فيتضع اجتماع، بر حاكم يسنت فرهنگ با ديجد
 نسل ديترد جهينت در و ،اجتماع در يگفتمان و يارزش تكثر اثر در افراد تيهو شدن تكه تكه

  .شود يم خود دانستن يمحل شهروند به نسبت جوان
 ةيگو اساس بر مذكور ريمتغ به مختلف يسن يها گروه يبند پاي زانيم حاضر، قيتحق در
V211 فيط يرو »دانم يم خود يمحل ةجامع عضو را خود من حد چه تا« كه نيا بر ينمبت 
 با مخالف كامالً و سه، كد با مخالف ،دو كد با موافق ،يك كد با موافق كامالً يا هدرج چهار
  .است شده سنجش چهار كد

 دايپ يتجل گرا كل يشعور صورت به ستميب قرن در كه شدن، يجهان :يجهان يشهروند
 .است يفرامل و عام مرجع نقاط به يمل و يفرد مرجع نقاط كردن وابسته مستلزم كرد،
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 ةجامع فرد، شتنيخو عامل چهار نيب ياجتماع و يفرهنگ ارتباطات برقراري شدن يجهان
 نيا يط ).271 :1383 ك،يتاج( است يكل طور به تيبشر و ،جوامع يالملل نيب نظام ،يمل
 يايپو ةجامع كي در .كند يم نييتع يفرد رفتار يبرا را يياستانداردها يالملل بين نظام نديفرا

 يجهان يشهروند ابند،ي يم ونديپ شدن يجهان نديفرا با جيتدر به يمل يها تيهو كه مدرن
 كي يجهان شهروند كه معنا نيا به رد؛يگ يم بر در زين را يمحل يشهروند كه رديگ يم شكل

 و عيوس مناطق شهروند هم باشد، خود ةجامع شهروند ديبا هم كه است چندگانه شهروند
 كي .انهيگرا عام يجهان ةجامع كي شهروند هم و كند يم يزندگ ها آن در كه يا گسترده
 جا آن در كه يخاص ملت ـ دولت از نظر قطع ،را او كه است يمسائل ريدرگ يجهان شهروند

 گذار حال در جوامع در .دهد يم ونديپ جهان در ها انسان ريسا به كرده، رشد اي آمده ايدن به
 يجهان يشهروند يريگ شكل مانع شدن يجهان نديفرا با جامعه ناقص ونديپ رود يم انتظار
 ريمتغ به مختلف يسن يها گروه يبند پاي زانيم حاضر، قيتحق در .شود ديجد نسل در

 يجهان يشهروند را خود من حد چه تا« كه نيا بر ينمبت V211 ةيگو اساس بر مذكور
 كد با مخالف ،دو كد با موافق ،يك كد با موافق كامالً يا هدرج چهار فيط يرو »دانم يم

  .است شده سنجش چهار كد با مخالف كامالً و سه،
 ،يتجنسـ  سـن،  يرهـا يمتغ حسـب  بر انيگو پاسخ عيتوز ةنحو حيتشر از پس ،ادامه در
 و نوجوانان يسن گروه سه در مذكور يرهايمتغ نمرات نيانگيم تفاوت درآمد، و التيتحص

  .شود مي بررسي خوردگان سال و ،ساالن انيم جوانان،
  

 قيتحق يها افتهي .7

  نمونه ةجامع شناختي جمعيت هاي ويژگي 1.7
 گويان پاسخ از نيمي تقريباً ايران، در مطالعه مورد ةنمون نفر 2667 تعداد از .1

 اند، داده تشكيل زنان را )3/49( گويان پاسخ از نيمي و مردان را )درصد 6/49(
 .اند نكرده مشخص را خود سن نيز نفر 29 كه آن ضمن

 درصد 8/38 ،29- 15 سني گروه در گويان پاسخ از درصد 6/49 سني، توزيع نظر از .2
 نيز نفر هشت .اند واقع 98- 50 سني گروه در درصد 3/11 و ،49- 30 سني گروه در
 .اند هنكرد ذكر را خود سن

 داراي درصد 2/24 ،سواد بي درصد 4/6 ايران، در مطالعه مورد ةنمون كل از .3
 9/19 ديپلم، درصد 2/18 ناقص، ديپلم يا سيكل درصد 9/6 ابتدايي، تحصيالت
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 عالي تحصيالت درصد 1/24 و ،دانشگاهي پيش مقطع گذراندن حال در درصد
 .اند هنكرد مشخص را خود تحصيالت سطح نيز نفر دوازده .دارند

 مـوج  در درآمد اي درجه ده مقياس مجدد كدگذاري نتايج درآمد، وضعيت لحاظ از .4
 بسـيار  ةطبقـ  در درصـد  6/12 كه است آن گوياي جهاني هاي ارزش پيمايش پنجم
 طبقة در درصد9/19 متوسط، طبقة در درصد 8/35 پايين، طبقة در درصد 29 پايين،
 را خـود  درآمـد  سطح نيز نفر 25 .اند هشد واقع باال بسيار طبقة در درصد 8/1 و ،باال

 .اند هنكرد مشخص
 

  مطالعه مورد يرهايمتغ در ينسل يها تفاوت يبررس 2.7
 نوجوانان يسن گروه سه در برده نام يها ريمتغ نمرات نيانگيم ةسيمقا يها افتهي 1 جدول در
   :است آمده نساال كهن و ،نساال ميان جوانان، و

  يسن يها گروه حسب بر يبررس مورد يها ريمتغ نيانگيم تفاوت آزمون .1 جدول

  نيانگيم  تعداد  يسن يها گروه  ريمتغ
 انحراف

 F  Sig  اريمع

 
  نيد تياهم

  62/0  69/3 1304 )29-15(جوانانونوجوانان

  
88/6  

  
001/0  

  

  

  61/0  70/3 1009 )49-30(نساالميان
  48/0  84/3 300 )79-50(ساالنكهن

  60/0  71/3  2613  كل

  
  خانواده تياهم

  32/0  91/3 1305 )29-15(جوانانونوجوانان
  
09/2  

  

  
N.S  

  27/0  94/3 1010 )49-30(نساالميان
  37/0  91/3 301 )79-50(ساالنكهن

  31/0  92/3  2616  كل

  
 با يينوا هم

 يها ارزش
  مردساالرانه

  64/0  76/3 1295 )29-15(جوانانونوجوانان

  
31/12  

  
000/0  

  

  94/0  87/3 1001 )49-30(نساالميان
  58/0  91/3 297 )79-50(ساالنكهن

  64/0  82/3  2593  كل
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 به شيگرا
  يويدن يها ارزش

  82/0  02/4 1291 )29-15(جوانانونوجوانان

  
4/68  

  
000/0  

  87/0  71/3 989 )49-30(نساالميان
  94/0  45/3 289 )79-50(ساالنكهن

  88/0  84/3 2569 كل

  
 به شيگرا
  يمعنو يها ارزش

  62/0  9/3 1202 )29-15(جوانانونوجوانان

  
9/27  

  
000/0  

  62/0  04/4 942 )49-30(نساالميان
  58/0  15/4 289 )79-50(ساالنكهن

  63/0  98/3 2433 كل

  
 يها گروه رشيپذ

  ينيد مرجع

  36/0  57/0 1275 )29-15(جوانانونوجوانان

  
35/17  

  
000/0  

  38/0  63/0 986 )49-30(نساالميان
  37/0  71/0 292 )79-50(ساالنكهن

  37/0  61/0 2553 كل

  
 يارهايمع رييتغ

  يارزش يداور

  

  62/1  08/2 1275 )29-15(جوانانونوجوانان

  
02/17  

  
000/0  

  56/1  67/1 994 )49-30(نساالميان
  16/1  12/2 295 )79-50(ساالنكهن

  56/1  68/3  2564  كل

  
  ييسودجو

  70/1  66/2 1265 )29-15(جوانانونوجوانان

  
71/11  

  
000/0  

  63/1  42/2 987 )49-30(نساالميان
  51/1  19/2 297 )79-50(ساالنكهن

  65/1  51/2 2545 كل

  
  ينهاد شدن يعرف

  

  70/0  81/2 1292 )29-15(جوانانونوجوانان

  
33/6  

  
002/0  

  71/0  73/2 998 )49-30(نساالميان
  68/0  69/2 295 )79-50(ساالنكهن

  70/0  77/2  2585  كل

  
 به شيگرا

 يها ارزش
  يفراماد

  09/1  2 1262 )29-15(جوانانونوجوانان
  

27/25  

  

  

  
000/0  

  09/1  7/1 958 )49-30(نساالميان
  07/1  65/1 292 )79-50(ساالنكهن

  1/1  85/1  2512  كل
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 در مشاركت

  يمدن يها تيفعال

  24/0  20/0 1279 )29-15(جوانانونوجوانان

  
87/7  

  
000/0  

  23/0  17/0 998 )49-30(نساالميان
  21/0  14/0 296 )79-50(ساالنكهن

  23/0  18/0 2573 كل

  
 يجهان شهروند
  خود دانستن

  72/0  08/3 1296 )29-15(جوانانونوجوانان

  
82/0  

  
N.S 

  75/0  10/3 1006 )49-30(نساالميان
  75/0  04/3 300 )79-50(ساالنكهن

  74/0  08/3 2602 كل

  
 يمحل شهروند
  خود دانستن

  65/0  23/3 1297 )29-15(جوانانونوجوانان

  
45/6  

  
002/0  

  67/0  31/3 1005 )49-30(نساالميان
  60/0  32/3 299 )79-50(ساالنكهن

  65/0  27/3 2601 كل

 ياصل ةحوز چهار در مطالعه مورد يرهايمتغ مجموع شد، اشاره تر شيپ كه طور همان
 ريمتغ يسنت يها نهاد تياهم زانيم حوزة در ،1 جدول جينتا طبق .اند هشد يبند مقوله

 نانياطم ةفاصل با يمعنادار تفاوت از مطالعه مورد يسن يها گروه نيب در »نيد تياهم«
 نيا نيانگيم .است برخوردار )sig= 0/001( %5 از تر كم يخطا سطح با و %95 حداقل

 نساال ميان و نساال ميان به نسبت نساال كهن كه دهد يم نشان يسن يها گروه در ريمتغ
 تياهم« ريمتغ در اما ،دهند يم يتر شيب تياهم نيد به جوانان و نوجوانان به نسبت
 نيشيپ يها پژوهش كه چند هر ندارد وجود يسن يها گروه نيب يمعنادار تفاوت »خانواده

 )1386 ،يملك و يارمك آزاد ؛1382 و 1379 ،يارمك آزاد( يخانوادگ يها ارزش ةنيزم در
 در انيرانيا يبرا خانواده كه معناست بدان نيا .دارد يخوان هم حاضر قيتحق جينتا با زين

  .دارد تياهم ها نسل يتمام
 معناداري تفاوت سني هاي گروه ةهم بين نوگرايانه، هاي ارزش به يبند پاي حوزة در

 حوزه نيا يرهايمتغ همة در %5 از تر كم يخطا سطح و %95 نانياطم ةفاصل حداقل با
 ييگرا ديفراما ،)sig= 0/000( سودجويي ،)sig= 0/000( دنيوي هاي ارزش به گرايش شامل

)sig= 0/000(، نهادي شدن عرفي )sig= 0/002(، مدني درگيري و )sig= 0/000( چشم به 
 مثال، رايب .گراترند سنت جوان نسل به نسبت گذشته هاي نسل ديگر، بيان به .خورد مي

 و سال كهن افراد معنوي هاي ارزش به يبند پاي ةنمر ميانگين شود، مي مالحظه كه طور همان
  .است جوان نسل از باالتر ترتيب به سال ميان
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 سطح و %95 نانياطم فاصلة حداقل با معنادار تفاوت نيز ها نگرش تغيير حوزة در
 هاي ارزش با نوايي هم« متغير بارةدر .است مشهود سني هاي گروه ينب %5 از تر كم يخطا

 از تر بيش نيز نساال ميان و نساال ميان از تر بيش نساال كهن )sig= 0/000( »مردساالرانه
 جوان نسل كه معناست بدان اين دارند؛ نوايي هم ها ارزش اين با جوان و نوجوان افراد
 متغير در .دارد اعتقاد يجنسيت هاي تبعيض رفع و ييتجنس برابري به قبلي هاي نسل از بيش

 به نسبت جوانان و نوجوانان نيز )sig= 0/000( »سنتي مرجع هاي گروه به نسبت نگرش«
 به ها گروه اين پذيرش در تري بيش ترديد سال كهن افراد به نسبت نساال ميان و نساال ميان

 ةنمر ميانگين نيز ارزشي هاي داوري معيار تغيير ةزمين در و دارند؛ مرجع گروه منزلة 
 تر بيش سال كهن افراد به نسبت نساال ميان و نساال ميان به نسبت جوانان و نوجوانان

 را جنين سقط و ،فحشا گرايي، جنس هم طالق، مثل رفتارهايي جديد نسل يعني است؛
 غيراخالقي شرايط همة در را رفتارها اين و داند مي خود از پيش هاي نسل از ترپذير توجيه
 سني هاي گروه همة بين نيز »خود دانستن محلي شهروند« بارةدر نهايت در ؛داند نمي

 )sig= 0/002( %5 از تر كم يخطا سطح و %95 نانياطم فاصلة حداقل با معناداري تفاوت
 نوجوانان كه است آن از يحاك مختلف يسن يها گروه در ريمتغ نيا نيانگيم .دارد وجود

 شهروند را خود تر كم نساال كهن به نسبت نساال ميان و نساال ميان به نسبت جوانان و
 فيتضع به منجر يارزش يها يچندپارگ گفت توان يم ،اساس نيا بر .كنند يم يتلق يمحل

 نقش در را خود تر كم جهينت در و است شده شيخو ةجامع به جوان نسل تعلق احساس
 يمعنادار تفاوت »خود دانستن يجهان شهروند« ريمتغ ةنيزم در اما ،ننديب يم يمحل شهروند

 نشدن جذب توان يم را امر نيا ليدل كه ندارد وجود مطالعه مورد يسن يها گروه نيب
 قيطر از تيهو بحران ةمسئل نشدن حل جهينت در و شدن يجهان نديفرا مدآكار و كامل
 كه گفت توان يم ،بيترت نيا به .دانست يجهان تيهو درون در يمحل تيهو كردن حل
 نديفرا در كامل نشدن جذب و يمحل ةجامع از گسستن با رانيا ةجامع در جوان نسل
  .است بانيگر به دست چندتكه يتيهو با شدن يجهان

 قالب در توان يم را رانيا در ميقد و ديجد يها نسل نيب شده مشاهده يها تفاوت
 قيعال ران،يا ةجامع يهنجار فرهنگ در .كرد ليتحل نحو نيبهتر به »رانيا يهنجار فرهنگ«
 ينف گانه،يب فرهنگ ينف .دندار يمهم نقش يبوم سنن و تعلقات و يمذهب يها ارزش و

 ،يمذهب مراسم در حضور ،ييمدگرا و يغرب تيهو يها نشانه از يدور ،يغرب ييگرا مصرف
 به عالقه ،يتيجنس كيتفك از تيحما زنان، حجاب و قرآن مثل ينيد يها نشانه به تياهم

 و يهنجار فرهنگ يها يژگيو جمله از يداخل يها رسانه از استفاده و ،يارتيز مسافرت
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 يها انيجر از يريرپذيتأث ،يجهان يها ارزش با يينوا هم مقابل، طرف در .است كيدئولوژيا
 و لذت ياتيح نقش ،ها جشن و يرمذهبيغ مراسم در حضور ،ييمدگرا ،يمصرف يجهان
 و يعموم حوزة در زن ييبايز يتجل رشيپذ ،يتيجنس ييزدا كيتفك ،يسرگرم تياهم

 يرداخليغ يا رسانه از استفاده ،ياحتيس مسافرت حيترج ،ينيد يها نشانه بر نداشتن اصرار
 ك،يدئولوژيا يفرهنگ بستر در .دنيآ يم حساب به ها ارزش و هنجارها ةجمل از ماهواره مثل
 يها ارزش از ثرأمت جوان نسل با تعارض در يسنت يها ارزش يحام منزلة  به ريپ نسل
 عملكردي منزلة  به ديعقا و باورها نيا از يميقد يها نسل بسا چه و رديگ يم قرار انهينوگرا
 زين جوان نسل به نسبت يطلب يبرتر و موجود يارزش نظام بر خود نينماد ةسلط حفظ براي
 به منجر تواند يم روند نيا حيصح تيريمد نبود است يهيبد ).1391 ،يمنور( رنديگ بهره
  .شود ينسل شكاف ديتشد

 
  گيري نتيجه .8

 جوانان و نوجوانان كه دهد يم نشان حاضر تحقيق در نسلي شكاف وضعيت بررسي نتايج
 به نسبت دارند، نوگرايانه هاي ارزش به تري بيش يبند پاي خود از پيش هاي نسل به نسبت
 يبرخ يهتوج براي ها آن ياخالق يداور يارهايمع ترند، ينبدب يسنت مرجع هاي گروه

 مردساالرانه هاي ارزش است، كرده تغيير شوند يم يتلق مطرود يسنت فرهنگ در كه رفتارها
 يتر كم اهميت دين به دارند، تري بيش يشگرا  ديفراما هاي ارزش به تابند، برنمي را
 به قادر هنوز ،كه حالي در بينند يم محلي يشهروند نقش در را خود تر كم و ،دهند يم

 آن از يحاك يجنتا چنين هم .اند هنشد جهاني شهروند نقش و جهاني فرهنگ در جذب
 يبند پاي يزانم هنوز مختلف، هاي ارزش در نسلي بين هاي شكاف رغم  به كه است
 و نساال ميان اندازة به جوانان و است سان يك خانوادگي هاي ارزش به مختلف هاي نسل
  .دهند يم اهميت خانواده به نساال كهن

 در هشد انجام يقاتتحق يرسا و حاضر يقتحق يجنتا طبق گفت توان يم بندي جمع يك در
 بـه  جوانـان  گـرايش  اسـت،  1380 يلاوا تا 1370 ةده اواسط به مربوط ها آن اكثر كه يرانا

 پيشـين  هاي نسل از جوانان جداافتادگي از ناشي هويت بحران احساس و مدرن هاي ارزش
 مديريت نبود صورت در و است گسترش حال در نسلي شكاف .است يافته افزايش مرور به

 و دولـت  سـوي  از جوانـان  فرهنگـي  بازتوليد و نوجوانان پذيري فرهنگ فرايندهاي صحيح
جامعـه را بـه    ةتوسـع  يرمسـ  ينـده آ يگسست نسـل  يتو در نها يتعارضات نسل ها، رسانه

 يتمصون يازمندخود ن يختار يشةاز هم يشب يرانيا ةامروزه جامع. مخاطره خواهد انداخت
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 و يـد تول و مسـتمر  ييشكوفا و ياييپو گذر ره از جز يتمصون ينا .است يارزش ـ يفرهنگ
 يـن ا تحقـق  يبـرا  .شود ينم حاصل فرهنگي هاي ارزش و هنجارها و كاالها مداوم يدبازتول
 يمحلـ  و بـود  يجهـان  هـم  و يشيداند يجهان و بود يمحل يدبا هم يفرهنگ يدبازتول يانجر
 مـد آكار يـزي ر برنامه يازمندن ها نسل تعارضات از يريجلوگ ).294 :1383 يك،تاج( يشيداند
 يجـاد ا يبـرا  كوشـش  هـر « :از اسـت  عبـارت  يفرهنگ يزير برنامه .است جوان نسل يبرا
 هـا،  شارز يـد، عقا باورهـا،  ينـة زم در يشـيني، پ يذهنـ  يالگـو  بـا  مطابق و آگاهانه ييراتيتغ

  ).291 :همان( »رفتارها و ،احساسات
 رونـد  هـا،  ارزش اوليـة  گيري شكل در« :گويد يم هابرماس  هك طور همان يگر،د يسو از
 هـاي  شـبكه  هـا،  شارز يجتـرو  و تكامـل  يـان جر در و دارد را تأثير ترين بيش يريپذ جامعه
 گفت توان يم بنابراين، ).93 :1386 يي،بخارا( »است گذارتأثير ياسيس يدئولوژيا و يارتباط
 فرهنگـي  هـاي  ريزي برنامه مديآكار ينمأت در را نقش ترين بيش يجمع هاي رسانه و دولت
 بـه  توجه بدون نهاد دو اين سوي از سنتي هاي ارزش سوگيرانة تبليغ كه است بديهي .دارند

 مـانع  نسـل  يـن ا مقبـول  يفرهنگ مرجع هاي گروه تعريف و جوان نسل فرهنگي تقاضاهاي
 هـاي  نسـل  تـر  بيش يتهو بحران و يسرگردان به منجر و است مديآكار يزير برنامه ينچن

  .شود يم جامعه هر در توسعه مانع ينتر ياصل منزلة  به فرهنگي هاي گسست بسط و جديد
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