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  چكيده
هـايي بـراي    توان از چنين شاخص و مي است هاي يك نسل را ساخته متفاوتي ابژهعوامل 

توان  را مي ها نسل ةحوزبهره برد. مطالعات در  ها نسلتمايز در بين  بروزبررسي تغييرات و 
ي هـا  نسـل هاي يك نسل و يا  مطالعاتي كه به ترسيم ويژگي :كردكالن تقسيم  ةدستبه دو 

 گوناگوني ها نسلهاي اجتماعي در  درپي تفسير علل تفاوت كنشاند و  پرداخته گوناگون
همت گمارده و  ها نسلوضعيت روابط بين  ةمطالعبه  كه ها ديگر از بررسي ةدستاند و  بوده

ر ايجـاد اشـكال   دثر ؤاند الگوهايي را براي اين وضـعيت مطـرح و عوامـل مـ     تالش كرده
در ايران متعلق اين حوزه  يها بندي دسته ند. اغلبكنرا تفسير  ها نسلروابط بين  گوناگون

گذشـته و   ةدهـ در  گونـاگون هاي  حوزهسرعت تغييرات  به باتوجهبه گروه نخست است. 
بـازنگري  هاي پيشين نسلي در كشور  بندي الزم است در دسته ،حوزهاين تحول در  ويژه هب

ضـمن بررسـي    ،جامعه ارائه شود. اين مقاله تـالش دارد  اوضاع به باتوجهو مدل جديدي 
تغييـرات جمعيتـي در كشـور و نيـز      گرفتن نظر دربا  ،هاي پيشين داخلي و خارجي مدل
  د.كن نهاد پيشغالب هر نسل مدلي را  ةرسانداد تحوالت ارتباطي و رخ

 .در ايران، مدل نسلي ها نسل، رسانه، ها نسلبندي  نسل، دسته :ها هكليدواژ
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تغييرات بسيار سريع  طي آن اي از حيات بشر است كه ويژه ربع آخر آن، برهه به ،قرن بيستم
هـاي   ايـن تحـوالت جنبـه    ةنتيجـ اي در زندگي انسان امروز رقـم خـورده و در    سابقه و بي

. تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگـي در    ه اسـت تأثير قرار گرفت تحتانساني  ةجامعاز  گوناگوني
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شناسان بوده اسـت.   جامعهموضوعي است كه همواره موردتوجه  تنوعي مها همقياس و حوز
و  فنّاورانه ي ها پيشرفتو نيازها، مقتضيات زمان و مكان،  به باتوجهبدون شك جوامع بشري 

فرهنگـي،   اوضـاع . بـا تغييـر   انـد  هتحوالت اجتماعي و فرهنگـي شـد   خوش دستارتباطي 
كنند و  رين عناصر فرهنگي تغيير ميت اصلييكي از  حكمدرها و هنجارهاي اجتماعي  ارزش

). تغيير در سـبك  319: 1387آشتياني، ميري آورند ( بستر را براي ايجاد دگرگوني فراهم مي
زيست اجتمـاعي   ةشيوو  ،خانواده يعني ترين واحد اجتماع زندگي، تعامالت درون كوچك

 را ابزارها و بسترهاي متنـوعي  درنتيجهو  است بوده اثرگذارها  پذيري انسان جامعه فرايندر د
  يم.شاهدانساني در جهان  گوناگونبراي اين مهم در جوامع 

گونـاگوني  ات تـأثير حاضـر در سـپهر اجتمـاعي    گونـاگون  ي ها نسلتغييرات مذكور در 
منظور شناخت هرچه بهتر پيامدهاي ايـن تحـوالت در    به علت، همين بهبرجاي گذارده است. 

امـا   ،ندشـو تفكيـك مطالعـه    به ها نسلالزم است كه  ،ك جامعههاي اعضاي ي رفتار و نگرش
معتقـد اسـت   . بالس كردتوان براي آن مطرح  مي ييها چيست و چه ويژگي» نسل«منظور از 

 ؛انـد  سهيم شده ديگر يكهاي نسلي با  ژهبها كه در ا اي از انسان نسل عبارت است از مجموعه
و  انـد،  خـوبي درك كـرده   بـه هـا را   ژهبشده، آن اهاي معيني برخوردار  ژهبيعني كساني كه از ا

هاي  ژهبا آورند. فراهم ميواقعيت اجتماعي براي خود  ةدربارآهستگي بينشي  بهدرنتيجه اكنون 
ـ رو شـمار مـي   بـه نسلي بحث محوري بـالس در تعريـف نسـل     ـ وي ا ؛دن هـاي نسـلي را    ژهب

داند كه بـراي ايجـاد    هايي مي ههاي نسلي را پديد ژهبداند و ا هاي فرهنگي مي ژهبا ةزيرمجموع
 ،باشندده كري قبلي نيز استفاده ها نسلبسا  چهرا ها  ژهبروند. اين ا كار مي بهحس هويت نسلي 

كه، براي كودكاني  حال آن ؛اند دهندة يك نسل را نداشته شكل چهارچوبآنان حكم  اياما بر
بسـتگي   نحوي ناخودآگاه احساس هـم  بهها   ژهبكردن اين ا  تجربهها در سنين جواني با  كه بعد

نسـلي   ابـژة ديگـر از   يدر تعريفـ  ).28: 1380كنند چنين حكمي را دارنـد (بـالس،    نسلي مي
ن يا رويدادي كه از نظـر فـرد مبـي    ،ءنسلي عبارت است از شخص، مكان، شي ابژةگويد:  مي

(بـالس،  كنـد   يادآوردنش احساسي از نسل خود او را در ذهـنش زنـده مـي     بهنسل اوست و 
گوناگون ي نسلي، رخداد تحوالت ها هكنار ابژ در ).1383از آزادارمكي و غفاري،  نقل به 1380

شـود   مي ييها نسلهاي  هاي اجتماعي و نگرش اجتماعي و فرهنگي موجب تفاوت در كنش
گذارنـد.   مـي  حيـات و زنـدگي  عرصـة  زماني در يك جامعه پـا بـه   گوناگون كه در فواصل 

يـابي يـك    هويتر د اثرگذارساير متغيرهاي  راه هم به ،اقتصادي ـ اجتماعيمبنا وضعيت  براين
يي بـراي بررسـي و   ها توان از چنين شاخص مي و رددادر يك جامعه ات شگرفي تأثير ،نسل

  ي اجتماعي بهره برد.ها هدر عرص ها آني گر كنشو  ها نسلتعيين تغييرات در بين 
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مطالعـاتي كـه بـه     :كـرد كالن تقسـيم   ةدستو توان به د مي را ها نسل ةحوزمطالعات در 
و درپي تفسير علل تفـاوت   اند هپرداخت گوناگوني ها نسلي يك نسل و يا ها ترسيم ويژگي

منـادي،  ؛ Nazareth, 2006; Aarnio, 1997( اند هبود گوناگوني ها نسلاجتماعي در  هاي كنش
همـت گمـارده و    هـا  نسـل وضعيت روابط بين  ةمطالعبه  ها ديگر از بررسي ةدست) و 1386

ر ايجـاد اشـكال   د مـؤثر الگوهايي را براي ايـن وضـعيت مطـرح و عوامـل      اند هتالش كرد
 ؛1386آزادارمكـي،   ؛1392نيـا،   فتحـي ند (ذكـايي و  كنرا تفسير  ها نسلروابط بين  گوناگون

 ).1386ساز قمي،  چيت

 ةدهدر جهان آغاز شد و در  1970 ةدهنسلي در  بيننسل و مطالعات  ةحوزپژوهش در 
ي يافـت و تحقيقـات   تـر  بـيش تـدريج اقبـال    هيكي از موضوعات علمي ب در جايگاه 1980

ـ ها بـراي   . نخستين تالش)Newman, 2006( داشت راه هم بهاي را  گسترده بنـدي   دسـته  ةارائ
 هـا  آن. دادنـد بـراي كشـورهاي اروپـايي انجـام      1991و در سـال  ها  استراوس و را ها نسل
 بـارة در را و توضـيحاتي  بنـدي  دسـته گـروه   چهـار اجتماع را به  ةعرصي حاضر در ها نسل

مورداسـتفاده در دوران   ةرسـان نـين  چ هـم ي نسـلي هـر گـروه مطـرح و     ها هو ابژ ها ويژگي
 ،هـا نسـل  ا عنـوان ب ،و در كتاب خودها  ند. استراوس وكردمعرفي  را پذيري هر نسل جامعه
)، idealist( گـرا  )، آرمـان adaptive( اروپـايي بـه چهـار نسـل سـازگار      ةجامعـ ها را در  نسل

 ةرسـان هـا را بـا    بندي و نسبت هركدام از نسل تقسيم) civic( و مدني ،)reactiveگرا ( واكنش
كـه دوران   انـد  انـد. نسـل سـازگار اعضـاي نسـلي      ها تحليـل كـرده   در آن دوره دردسترس

هاي جهاني  جنگ ةتجربكساني كه  ؛گردد ميباز 1942هاي پيش از  به سال نانآپذيري  جامعه
) baby boomerگرا يا نسل افزايش سريع جمعيت ( . نسل آرماناند هرا داشت ها آنو مبارزه در 

گـردد. نسـل    ميبـاز  1960- 1943هاي  به سال نانآپذيري و تولد  جامعهكه دوران  اند كساني
پا  1981- 1961هاي پس از  كه در سال اند ) كسانيgeneration X( شده گرا يا نسل گم واكنش

و سومين نسل، نسل عصر ها  استراوس و بندي دستهند. در ا هعمل اجتماعي گذاشت ةعرصبه 
 ةعرصـ پـا بـه    2000- 1982هاي  ) يا نسل مدني است كه در بين سالgeneration Y( طاليي

 2001سپتامبر  11 ةواقع ةتجربمشخص نسلي در اين دسته  ابژة. اند هحيات اجتماعي گذارد
) است كه generation post» (نسل بعدي«و ها  استراوس و ةشد شناسايي ةدستاست. آخرين 

  شدند. اجتماع ةعرصبه بعد وارد  2001از 
) و تاحدي 1386ساز قمي ( ) و سپس چيت1383آزادارمكي و غفاري (در كشور ما نيز 

. در اغلـب  انـد  بندي كرده دسته ،ي نسليها هابژ به باتوجه را، ي ايرانيها نسل )1387كوثري (
زنـدگي و   ةدورتفكيـك   به ،اجتماع به سه گروه ةعرصي حاضر در ها نسلها  بندي دستهاين 
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 ؛كار برده شـده اسـت   بهبندي  تقسيم. معيارهاي متفاوتي براي اند هبندي شد تقسيم ،نسلي ابژة
و  ارمكـي آزادبندي كرده ( دسته سال24- 15برخي نسل جوان (نسل سوم) را در گروه سني 

 ؛)1381اسـماعيلي،  ( انـد  هسـال را در ايـن گـروه آورد    29) و بعضي افراد تـا  1383 غفاري،
، ارمكـي (آزاد انـد  هعنوان نسـل فرزنـدان يـاد كـرد     ابر سن از اين نسل بكيد أتساني بدون ك

نسـل را از  دادن انقـالب اسـالمي سـه     قرار توان با مبنا مين، اباور برخي از محقق به ).1379
پـيش از  هـاي   پـذيري آنـان بـه سـال     جامعه فرايندنسلي كه  ،نخست. تفكيك كرد ديگر يك

شـوند (در   مـي  ناميـده » قبل از انقالبنسل « گردد بازمي 30و  20ي ها هحدود دهو انقالب 
تجـارب مشـتركي چـون     كـه  )اسـت  ان ناميده شـده مند سالبسياري از مطالعات اين نسل 

 انـد  گذاشـته  سـر  پشـت را ...  و ،مرداد، دولت ملي مصدق، قيـام پـانزده خـرداد    28كودتاي 
 فراينـد نسـلي كـه    ). نسـل بعـدي،  1386سـاز قمـي،    چيـت ؛ 1383(آزادارمكي و غفـاري،  

ـ  ،گـردد  بـازمي  50و  40 هاي هدهپذيري آنان به  جامعه » نسـل انقـالب و جنـگ   «عنـوان   اب
ترين تجارب تاريخي  انقالب اسالمي و جنگ تحميلي از مهم ةتجربو  است گذاري شده نام

 ن نـام بـرده شـده   سـاال  ميـان عنوان  اب(در مطالعات از اين نسل  شود اين نسل محسوب مي
هـاي بعـد از انقـالب     پذيري آنان به سـال  جامعه فرايندكه » ها نسل سومي« درنهايت). است

و بـا انـدكي    60 دهـة  متولـدان  د.نخاص خود را دارگردد و تجارب مشترك  اسالمي بازمي
، در ايـن  انـد  هكردپذيري خويش را طي  جامعهها نيز دوران  كه در اين سال ،70 دهةتسامح 
 ؛)يـاد شـده اسـت   » نسـل جـوان  «عنـوان   ااز آنان بدر مطالعات (شوند  مي بندي دستهگروه 
 انـد  هاز انقالب نيـز ارائـه داد  ي پس ها نسليي براي ها بندي دسته محققانبرخي از  چنين هم

  ).1387پور،  كاظمي؛ 1387(كوثري، 
ي نسلي ارائه ها هو ابژ ها ويژگي بارةي ايراني توضيحاتي درها بندي دستهدر اغلب گرچه ا
يـابي   هويـت ي مورداستفاده در دوران ها هو رسان ها ولي ارتباطي بين اين ويژگي است، شده
 دهـة در  گونـاگون ي هـا  هحـوز سرعت تغييـرات   به باتوجه. شود نميتفكيك نسل مطرح  به

و ورود  سو ازيكرسانه و تسريع و تسهيل تعامالت انساني  ةحوزتحول در  ويژه بهگذشته و 
، الزم اســت در ديگــر ازســويكــنش اجتمــاعي در كشــور  ةعرصــ بــهي جديــد هــا نســل
در كنـار   ،رسـد  مـي  نظـر  بـه شـود. بنـابراين   بازنگري ي پيشين نسلي در كشور ها بندي دسته
توان از ابزارهـاي   مي يابي، هويتفرد هر نسل در دوران  ي نسلي و تجربيات منحصربهها هابژ

بـر   تأكيـد ضـمن   ،حاضـر  ةمقالاصلي  ةمسئلكمك گرفت.  ها نسل بندي دستهديگري براي 
 اه نسل بندي دستهمدلي براي  نهاد پيشي مرتبط و ها هي نسلي هر نسل، شناسايي رسانها هابژ

 يپـذيري طـ   جامعـه  فراينـد ترديد  بييابي آنان است.  هويتدوران  ةرسان به باتوجهدر ايران 
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ي يـاب  هويـت رسـد كـه تجربيـات دوران     مـي  نظـر  بهحيات انسان درحال وقوع است، ولي 
ات پايـدارتري دارد. ايـن مقالـه    تـأثير  ها نسلها و رفتارهاي  ر نگرشد(نوجواني و جواني) 
هاي پيشـين داخلـي و    ضمن بررسي مدل ،وها  وس وااستر بندي دستهتالش دارد با الهام از 

تغييرات جمعيتي در كشور و نيز رخداد تحوالت ارتباطي (تغييـر   گرفتن نظر درخارجي و 
بـا  ن و جهـان  ي تعاملي در ايراها هسوي رسان بهو حركت  سو ازيكها  در سرعت انتقال پيام

بـر   تأكيـد ) و بـا  ديگـر  ازسـوي ي نسل جوان ياب هويتي و پذير جامعهر دات بالمنازع تأثير
  د.كن نهاد پيشمدلي را  ،ي حاضر در سپهر اجتماعيها نسلي نسلي ها هابژ

  
  . پيشينة تحقيق2
عنوان يك واقعيت، شامل افرادي است كه در فضاي تاريخي و فرهنگـي مشـترك    به ،نسل«

 1952(مانهـايم،   »اي هستند دوره هملحاظ تاريخي  به، با معاصرانشان مرتبط و اند هشدمتولد 
اسـتفاده   هـا  نسـل  بنـدي  دسـته يي بـراي  هـا  از شاخص محققان). 1391از جهانبخش،  نقل به

شاخصي  منزلة به» يدار دين«از خويش  ةمطالع) در 1389اند. طالبان و رفيعي بهابادي ( كرده
 1388دهد كه در سـال   مي نشان نانآي ها ه. يافتاند استفاده كرده ها نسلن بي بندي دستهبراي 
گـروه سـني جوانـان     از ،يعني جوانان اول انقـالب  تر، بيشساله و  50ي گروه سني دار دين
كـه بـين    دنـ كن معرفـي مـي   را ابزاري» رسانه) «1393( و همكاران بوده است. ساعي تر بيش
 يبخشـ  يهـا در دوران كنـون   رسـانه كه  ندو بر اين باور كند ميايجاد تمايز و افتراق  ها نسل
 ياسـي، س ي،اجتمـاع  يروز از محتواهاشبانه ياند. مردم ط مردم شده ياز زندگ يرناپذييجدا

 يجامعـه از ابتـدا   ي. نسـل كنـون  كننـد  يها استفاده مـ  رسانه يو سرگرم ،يآموزش ،ياقتصاد
نسـل بخـش    يـن امروز ا يو ارتباط ياطالعات يايو در دن شود يها بزرگ م با رسانه ياتشح
 يافـت هـا در  جوامـع را از رسـانه   يگرخود و د ةجامع يو هنجارها ،ها فرهنگ، ارزش يمعظ
 يو ارتبـاط  ياطالعـات  ةجامعـ كه به عصـر اطالعـات و    ،در دوران معاصر يعبارتبه. كند يم

شود و نفوذ يام مها انج رسانه يقازطر ها نسل ييرپذ جامعهاز  يميمعروف است، بخش عظ
هـا   باورند كـه رسـانه   ينبر ا يپردازان ارتباط يهنظراز  ياست كه برخ ييرسانه تا جا يرتأثو 

 يـاد و اگر چگونـه فكـر كـردن را بـه مـا       كنند يم يينما را تع يرفتار يو حت يذهن يتاولو
  .آموزند يرا به ما م ردنفكر ك يزيندهند، به چه چ

. كار رفته اسـت  به ها نسلك بين تفكي براي مطالعات از برخي در نيز ديگري هايمالك
را » همسرگزيني و تفاوت معيارهـاي جوانـان و والـدين   ) «1387( و ساروخاني جهانبخش
  :ندمعتقد آنان. اند دهكر عرفيتمايز بين دو نسل م برايشاخصي 
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در  را آن كه است سريع قدري به يرفتار يو الگوها ،رسوم ها،ارزش در تحوالت روند
 تـأثير داد. فرزندان  يصتشخ توان يم )فرزندان نسل و والدين(نسل  نسل دوبين  فاصلة
 يـاي دن يارهـاي مع همسـر  انتخـاب  در و پذيرنـد  يم مدرن دنياي هايقالب از يتر بيش

 و جهــانبخش( »گيرنــد مــي نظــر در ينشــانوالد يارزشــ ياز الگوهــا يشمتمــدن را بــ
   ؛)65: 1387 ساروخاني،

 در ايكننده تعيينهنوز نقش  يران،در ا والدين« :كه داد نشان آنان مطالعة يها هيافت گرچه
 متفاوت شان ارزشي يالگو مواقع برخي در و دارند همسر انتخاب در فرزندانشان با مشاوره

   ).همان( »شود يم فرزندان و والدين معيارهاي بين چالش موجب كه است فرزندان با
 ةي حاضر در عرصـ ها نسلمشخصي از  بندي دسته )1383( غفاري و آزادارمكي گرچه

ايران توجـه دارنـد، ولـي     ةجامعدر  ها نسلبه تعامالت بين  تر بيشدهند و  نمياجتماع ارائه 
  كنند: مي هايي را مطرح مالك ها نسلبراي تفكيك 

جامعـة  ي مختلـف در  هـا  نسـل براي تبيين تفاوت نسلي، با داشتن ايـن فـرض كـه بـين     
بودن،   هاي ارزشي، حضور و مشاركت زنان، نوگرا تفاوت وجود دارد، تفاوت موردبررسي

هـاي   عنـوان مـالك   بـه و گرايش به دين  ،، غرور ملي، نگاه به خانوادهها فردگرايي، مرجع
  ).72: 1383(آزادارمكي و غفاري،  اند هشناسايي اين تفاوت موردتوجه قرار گرفت

 ديگـر  يكاز  ها نسليي براي تفكيك ها همؤلف ةارائاي به  مقاله) در 1386ساز قمي ( چيت
 منزلـة  زماني) و نيز تجارب نسلي را به ةدوري (پذير جامعه فرايندوي  ؛اهتمام ورزيده است

نسـل   ةدسـت اجتماع را به سـه   عرصةي حاضر در ها نسلو  كار برده به بندي دستهمالك اين 
جـدول زيـر   ه اسـت.  كـرد تقسـيم   هـا  و نسل سومي ،قبل از انقالب، نسل انقالب و جنگ

ساز  چيت( دهد اجتماع درحال حاضر را نشان مي عرصةي فعال در ها نسلهاي تمايز  مالك
  ).92: 1386قمي، 

  ديگر يكاز  ها نسلهاي تفكيك  مؤلفه. 1 جدول
  ها نسل
  
  ها  مقوله

  نسل قبل از انقالب  نسل انقالب و جنگ  ها  نسل سومي

  تر بيشسال و  55  54- 30  29- 15  سن

  پذيري جامعه فرايند
  30و  20هاي   دهه  50و  40 هاي هده  70و  60هاي   دهه

دوران حاكميت طاغوت   دوران انقالب اسالمي
  دوران حاكميت طاغوت  و دوران انقالب اسالمي
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  تجارب نسلي
  نسل) (مختص هر

 پذيري همتفاوت جامع فرايند
 بعد از انقالب

  جنگ تحميلي ةادار
  مرداد 28ـ كودتاي 

  ـ شكست دولت مصدق
  ـ قيام پانزده خرداد

  1386ساز قمي،  چيتمنبع: 

دسـته  دو توان هـر نسـل را بـه     تر مي دقيق اي بندي كه در تقسيم كردالبته بايستي توجه 
مرداد و قيام  28نسل دوران كودتاي  ةدستتوان به دو  . نسل قبل از انقالب را ميكردتقسيم 

نيـز  نسل انقالب و جنگ تقسيم كرد. نسل انقـالب و جنـگ را    راه همپانزده خرداد و نسل 
 نيـز را هـا    و نسـل سـومي   كـرد بندي  نسل انقالب و نسل جنگ تقسيم ةدستتوان به دو  مي
اي از جنـگ   نسل داراي خاطرات مؤثر از جنگ و نسلي كه هيچ خاطره ةدستبه دو  توان مي

  .)94: همان( ندارد تقسيم كرد
. اسـت   ههمت گمارد ها نسل بندي دستهكه براي  است يمحققاناز ديگر  )1387كوثري (
  .منطبق كندي جهاني ها بندي دستهرا در كشور با  ها نسل بندي دسته است هكردوي تالش 

)، نسل رفـاه نسـبي/   1344- 1340)، نسل انتقالي/ نسل داغ (1324- 1320نسل سختي (
)، نسل دوم انقالب 1364- 1360( )، نسل اول انقالب1354- 1350رسيده ( ارث بهنسل 

  ).74: 1387) (كوثري، 1379- 1375)، و نسل سوم انقالب (1374- 1370(

را  بندي دستهسال اخير اين  50شناختي از تحول جوانان در  جامعهبر درك  تأكيدوي با 
بـا نسـل انتقـالي مـرتبط      تـر  بيشانجام داده و بر اين باور است كه فرهنگ جوانان در ايران 

از  )1324- 1320( آورده است: نسل سـختي  بندي دستهاين  بارةدر تر بيشدر توضيح است. 
نظر سياسي در دوران سكوت و فشار سياسي و از نظر اقتصادي در دوران پس از نوسـازي  

دنيا آمده و بزرگ شده است. نسـل انتقـالي/ نسـل داغ     بهايران (حكومت پهلوي دوم)  ةاولي
اما در انقالبي كه نسل قبـل   ،دنيا آمده است هتصادي ايران بدر دوران رفاه اق )1344- 1340(

 - 74: همـان ي جنگ را تشـكيل داد ( ها هتدارك ديده بود شركت جست و اولين نسل جبه
دنيا آمد و دوران خردسالي  هدر فضاي رفاه پهلوي ب )1354- 1350(رسيده  ارث به). نسل 75

شدن   خوبي دوقطبي بهكه  ،كرد. اين نسلخود را سپري و در اول نوجواني انقالب را تجربه 
تـوان آنـان را    مـي  انـد كـه   جوانـان توان در ميان آنان مشاهده كرد، دو سنخ از  مي فرهنگ را

). نسـل بعـدي نسـل اول انقـالب     76: همـان ناميـد ( » جوانان جهـاني «و » جوانان بسيجي«
خـودي   كـامالً دنيـا آمـده اسـت و نسـلي      بـه پس از انقالب  دقيقاً كه است )1364- 1360(

مهم در زندگي را از سر گذرانده كه تناقضـاتي را در   ةمرحلشود. اين نسل سه  مي محسوب
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اول، در نهادهاي آموزشي و تربيتـي انقـالب بـزرگ شـده و      ةدوراو پديد آورده است. در 
ــا ارزش زنــدگي او  ،دوم ةدورامــا در  ،آشناســت هــاي انقالبــي و دينــي كــامالً بنــابراين ب

 ؛شـود  اش) در دوران بازسازي اقتصادي و گشودگي فضاي فرهنگـي سـپري مـي    نوجواني(
 ،شـود  مـي  تر بيشي آنان ها هوالدين به خواست تر بيشرفاه نسبي خانوار امكان توجه  علت به

 والـدين هليكـوپتري  ي ظهـور  هـا  هو اولين زمينـ  شود مي ي براي آنانتر بيشگذاري  سرمايه
  آيد. مي وجود به

كـه پـس از پايـان جنـگ و در دوران نوسـازي       اسـت  نسلي )1374- 1370(نسل دوم 
نسـل چـت،    يعبـارت  بـه سياسي را از سر گذرانـده اسـت.    اي هتجربدنيا آمده و  بهاقتصادي 
رود. نسل سوم  مي شمار هي ارتباطي و اطالعاتي در ايران بها اوريفنّو ساير  ،موبايل ،وبالگ

اي است. براي اين نسل حتي از نسـل دوم   رايانهي ويدئويي و ها نسل بازي )1379- 1375(
 چشم بهدر اين نسل هم » فرزندساالري« گيرد. مي انجامي تر بيشگذاري آموزشي  سرمايههم 
  ).77 - 76: همان( 2خورد مي

  
  در جهان ها نسلبندي  تقسيم. 3

كـه بـه    انـد  پردازانـي  نظريـه تـرين   مهم ازجمله )Strauss and Howe, 1991و (ها  استراوس و
 ها نسلدر نخستين كتاب خويش با عنوان  نانآ. اند هدر جهان همت گمارد ها نسل بندي دسته

)Generation, 1991 (سـپس  انـد  كردهبررسي  رامريكا ا ةجامعحاضر در  گوناگوني ها نسل .
بـر   تأكيـد را با  ها نسل بارة) تئوري خويش درThe Fourth Turning( چهارم عطفدر كتاب 

در كشـورهاي اروپـايي و    ها نسلآنان از  بندي دستهند. ا هو گسترش داد بسط» زندگي ةدور«
بندي وفادارند.  تقسيمو تمامي محققان در مطالعات خويش به اين  كار رفته است بهامريكايي 

  :اند هترتيب مطرح شد بدينخر ؤي مها نسلكه  طوري به
گيـرد كـه    دربرمي را : فرزندان مبارزان جنگ جهاني اولنسل دوران افزايش زادوولد. 1

 ولد كردند. اين افـراد وجنگ اقدام به تشكيل خانوده و افزايش زاد ةخاتموالدينشان پس از 
 ؛شوند شناخته مي baby boomer (1943-1960) عنوان با

هـا بـه رشـد و بلـوغ رسـيده و       رسـانه توسـعة  شده: نسـلي كـه در دوران    نسل گم. 2
و  ،مـداوم گيري، پـذيرش تغييـر    تصميمنياز به استقالل در  ونچ همي شخصيتي ها ويژگي

 generation X (1961-1981) عنـوان  بـا را داراسـت. ايـن افـراد     هـا  تفاوتيافتن ارزش در 
 ؛شوند شناخته مي
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نوعي آغاز نسـل عصـر طاليـي را برجسـته      به 2001سپتامبر  11نسل دوران طاليي: . 3
افراد  .ندبلوغ رسيد به 2000در سال اعضاي آن كه  شود ميشروع  1982اين نسل از  .كند مي

 ؛شوند شناخته مي generation Y/ generation of golden era (1982-2000) عنوان اباين نسل 

. به ايـن  اند هبلوغ نرسيد بهو هنوز  اند همتولد شد 2001نسل بعدي: افرادي كه در سال . 4
  گويند. مي generation postنسل 

اروپايي  ةجامعرا در  ها نسل، ها نسلدر كتاب خود به نام  1991و در سال ها  استراوس و
گــرا  واكــنشو  ،)idealist( گــرا )، آرمــانadaptive( سـازگار  )،civic( بـه چهــار نســل مــدني 

)reactive( هـا   در آن دوره دردسـترس  ةرسـان را بـا   ها نسلنسبت هركدام از  تقسيم كرده و
  :اند هتحليل كرد

  ي اروپاييها نسلاز  استراوس و هاوبندي  طبقه. 2جدول 
  توصيف شرايط  غالبرسانة   ها نسل

عنوان با  زادوولدنسل دوران افزايش 
  تلويزيون  گرا نسل آرمان

يعني  ؛شود را شامل مي 1960- 1943هاي  سال متولدان
در جنگ پس از چهار سال مبارزه  نانآوالدين  نسلي كه

و باعث  دادند بازگشتند و تشكيل خانوادهجهاني دوم 
غالب براي نسل  ةرسان. تلويزيون شدند زادوولدافزايش 

بود، هرچند راديو هنوز نقش  زادوولددوران افزايش 
و ها  روزنامهكه  طوري ، همانكرد ميمهمي را ايفا 
  كردند. ايفا مي نيز نقش مهمي مجالت

دستگاه تلويزيون كابلي،   اگر كنشعنوان نسل وا اب xنسل 
  ويدئوييضبط نوار 

را شامل  1981- 1961هاي  سال انمتولداين نسل 
ظهور  آغازهرچند تلويزيون كابلي از  ؛شود مي

كار  بهتلويزيون دردسترس بوده و در جوامع دورافتاده 
گسترش يافت تا ، تلويزيون كابلي استرفته  مي
 دهةدر اواخر ها  خانه ةهمبراي را متعددي هاي  كانال

ورد. ارمغان آ هب ،درحال بلوغ Xنسل براي ، 1970
در تلويزيون  زادوولدتعاملي كه نسل دوران افزايش 

در بسياري از جوامع براي  دنبال آن بودند بهكابلي 
درحال بلوغ به واقعيتي تبديل شد. فراترازآن،  Xنسل 
در اين  اي رايانههاي  بودن ويدئو و بعدها بازي  تعاملي

  زمان باال گرفت.

  عنوان مدني ايا عصر طاليي ب yنسل 
،  ويدئوييهاي  بازي، رايانه

و  اي ماهوارهتلويزيون 
  كابلي

نوعي آغاز نسل عصر  به 2001سپتامبر  11 ةواقع
شروع  1982اين نسل از  .كند ميطاليي را برجسته 

بلوغ  به 2000در سال اعضاي آن كه  شود مي
اعضاي گروه با ترين  مسنبراي  بلوغ. اند هرسيد
موضوعاتي كه  برجسته شد. 2001سپتامبر  11رويداد 

اند  موضوعاتيمندند  هعالق ها آننسل عصر طاليي به 
. نسل عصر طاليي گذارند مي تأثير نانآر زندگي دكه 

 نانآ. دشناس نميهاي شخصي  رايانهدنيا را بدون 
ويدئويي هاي  بازيو  ها رايانهتعاملي با هاي  رسانه

و  اي ماهوارهوسيع در تلويزيون هاي  برنامه راه هم به
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از نسل  تر بيشكابلي دارند. اين نسل، حتي خيلي 
X ،اوريفنّمنزلة  به، با اينترنت اي رسانهگرايان  تعاملها 

  .آنان، هستندجديد براي 
  به بعد post(    2001( نسل بعدي

  1991،  منبع: استراوس و هاو
  

  . مباني نظري4
تغييرات ارزشي كـه اينگلهـارت    ةنظرينخست  :كردمطرح  ها نسل بارةتوان در مي دو نظريه را

  ند.كردرا ارائه  زندگي كه استراوس و هاو آن ةچرخ ةنظريو ديگري  كردمطرح 
كند كه در جوامع صنعتي مواجه بـا نـوعي    مي اينگلهارت اين ايده را مطرح 80 دهةدر 

ي تقويت گرديده و نسـل  هاي فراماد دگرگوني ارزشي هستيم. گرايش نسبت به ارزش
دهد. در تبيين اين دگرگوني ارزشـي   مي يتر بيشهاي فرامادي اولويت  جديد به ارزش

يـابي   كم ةفرضيند از: ا پردازد كه عبارت مي كننده بيني پيش ةفرضيو نسلي به طراحي دو 
)scarcity hypothesisاقتصـادي   ــ  هاي فرد بازتاب محيط اجتماعي ) كه بنابر آن اولويت

 ) كه اصـل را بـر ايـن قـرار    socialization hypothesisشدن (  اجتماعي ةفرضياوست؛ و 
شرايطي است كه طـي   ةكنند منعكسشكل گسترده  بههاي اساسي فرد  دهد كه ارزش مي
ي هـا  همؤلفـ نظـر اينگلهـارت يكـي از     بـه هاي قبل از بلوغش فراهم شده است. ...  سال

چنداني  تأثيرزندگي  ةچرخسلي است. اينگلهارت براي گزيني ن دگرگوني ارزشي جاي
داند.  مي هاي نسلي را بازتاب دگرگوني نسلي هاي پايدار بين گروه نيست و تفاوتل ئقا
سـمت   بـه هـاي مـادي    جـايي اولويـت   جابـه دگرگوني ارزشي كه داللـت بـر    ةنظريو 

كه بـراي   دهد تاجايي مي اقتصادي جوامع ارتباط ةتوسعهاي غيرمادي دارد را به  اولويت
ـ قانهادهاي فرهنگـي در ايـن دگرگـوني چنـدان وزنـي       تأثير نيسـت. ... اينگلهـات   ل ئ

شده در جامعه برمبناي تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعي را در قالـب      حاصلدگرگوني 
 هاي نسلي ي ارزشي كه منجر به تفاوتها گيري سمت چهارچوبدگرگوني فرهنگي در 

 هـا  نسلي فرهنگي مهم به تفاوت در ميان ها دگرگوني يجهدرنتد. كن مي شود تعريف مي
  ).34- 33: 1383غفاري،  و انجامد (آزادارمكي مي

دهنـد.   مي زندگي اهميتنظرية چرخة برخالف نظر اينگلهارت، استراوس و هاو به 
شـده   ي متوالي (نسل بومرها و نسـل گـم  ها نسلبيني  جهانهاي بسيار در  از تفاوت نانآ
»X (« سـبب  نان آبسيار متعجب بودند و بر اين باورند كه تفاوت در تجارب دوران رشد

 تأكيـد طور خالصه استراوس و هاو بـر ايـن نكتـه     هشده است. ب ها نسلاين تفاوت بين 
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سـال تشـكيل    20حـدود  دورة  4سال است كه از  80زندگي دورة كنند كه: ميانگين  مي
 گونـاگون ي هـا  نسلي). اين ايده در بين مند سال ي، وسال ميانشود (كودكي، جواني،  مي

و  اند هدنيا آمده و) بزرگ شد هزماني و تاريخي (بدورة كساني كه در يك  :عموميت دارد
و رفتارهـاي مشـابه    ،هـا  ها، ارزش ، نگرشها عقيده اند به يك گروه سني مشخص متعلق

را موجـب   ناپذيريتغييراي از تحول و  دورهاي،  چرخهصورت  به ،. تغييرات نسليدارند
بعدي زندگي (و يـك نقـش جديـد اجتمـاعي)     دورة شوند. وقتي كه يك نسل وارد  مي
وي تغييـرات   دربـارة ) society’s mood and behaviorشود رفتار و خلقيات اجتمـاع (  مي

نمـادين   اي . بنابراين، رابطهشود مي جديددورة و موجب يك چرخش و  كند مياساسي 
ي و افراد در يك نسـل وجـود دارد. وقـايع تـاريخي دوران كـودكي و      بين وقايع تاريخ

هـاي والـدين و    نسلي جديد در نقشدورة دهند و افراد در  مي جواني را شكل نوجواني
 Strauss( سـازند  مي ودهند  ميي تاريخ را شكل مند سالي و سال مياندر  رهبران اجتماع

and Howe, 1997: 58-62( .ـ داري خاص خود را ها ويژگي نسليدورة از چهار  هريك د ن
فصول «ها را  شوند. استراوس و هاو اين دوره مي ي زماني متناوب بازتوليدها هكه در دور

) قـرار دارد كـه   awakeningكه در يك سر اين طيف بيداري ( .اند هگذاري كرد نام» تاريخ
ارد كـه مشـابه   ) قـرار د crisisمعادل و مشابه تابستان است و در سر ديگر طيف بحران (

تواننـد مشـابه پـاييز و     مـي  كـه  اند نيز فصول انتقالي ها آني وسط ها هزمستان است. دور
  .)ibid: 40-41( تابستان باشند

  
  شاخص نسلي ةرسان براساسدر ايران  ها نسلبندي  مدل دسته. 5

تحوالتي  درنتيجهبسيار افزايش يافته و  اوريفنّاخير سرعت تغييرات اجتماعي و  دهةطي 
و تعـامالت مـردم در جهـان و     ،ها و باورهاي مردم، سبك زندگي ها و نگرش را در ارزش

ترديـد تغييـر در سـبك زنـدگي، گسـترش       . بـي ه استوجود آورد هنيز در كشور ما ايران ب
مرزي، تسهيل و تسريع ارتباطـات   برونمرزي و  درونهاي  مهاجرت ،اي هاي هسته خانواده

تـا   انـد  شـده باعـث  و ...  ،جهـاني اينترنـت  شـبكة  المللي و ملـي و   ينهاي ب ازطريق رسانه
خـانواده عامـل   فقـط  . اكنـون ديگـر   شـود گشـوده   ها نسلروي  ههاي نويني از جهان ب افق

گذارند. توجه به ايـن  اثر فرايندپذير كردن فرزندان نيست عوامل ديگري نيز در اين  جامعه
ي در پـذير  جامعـه ي و ياب هويتدر منابع  جهت حائز اهميت است كه تغيير موضوع از آن

 يد. در نگـاه كنـ  مـي  يك نسل الگوهاي جديد رفتاري و ارزشي را در آن ايجاد و نهادينـه 
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ن الگوهاي جديد رفتاري و ارزشي كردزير را در ايجاد و نهادينه  مؤثرتوان عوامل  كلي مي
  ي پس از انقالب برشمرد:ها نسلدر 

 ؛پايان يافتن جنگ تحميلي ـ

 ؛توسعهي ها هاجراي برنام ـ

 ؛عمل اجتماعي عرصةورود خيل جمعيت جوانان به  ـ

 ؛طريق مصرفتغيير در سبك زندگي و اهميت يافتن مصرف و ايجاد تمايز از ـ

 .ها و بسترهاي نوين ارتباطي تسريع و تسهيل ارتباطات و ايجاد روش ـ

نسـلي   ابـژة  حكمردبرخي از اين وقايع از توان  مي ،رخداد اين تحوالت به باتوجه
 گونـاگون ي هـا  هكنند يـاد كـرد. رسـان    مي ي را طيياب هويتيي كه دوران ها نسلبراي 

 ،ي نوين و مجـازي) ها هرسان و اخيراً ،ي مكتوب، ديداري، شنيداريها هرسان ازجمله(
 هريككنند.  ميي ايفا مؤثرنقش  ،ها ي نسلياب هويتدر  اثرگذاريكي از عوامل  منزلة به

 درات تـأثير كـه ايـن   دارند در دوران گسترش  يات خاصتأثيرو  ها ويژگي ها هاز رسان
ي خـود را  يـاب  هويتيي كه دوران ها نسلويژه  بهو  ،اجتماع عرصةي حاضر در ها نسل

ي ديـداري و شـنيداري   هـا  هنمونه، در بين رسان برايمالحظه است.  قابلكنند،  طي مي
اري و شنيداري و سـهولت دسترسـي   صورت ديد بهانتقال پيام  علت نقش تلويزيون به

گوي فرهنگـي فـرض كنـيم،     يك قصه را ، اگر تلويزيونچنين همتوجه است.  قابلآن 
هـاي   هـا و ايـده   كننـدة ارزش  بازتـاب شوند هـم   هايي كه از تلويزيون پخش مي برنامه
دهنـد. بنـابراين    كننـدگان را شـكل مـي    مشـاهده ها و اعتقادات  و هم نگرش اند جامعه

و  هـا  حـاوي پيـام   گونـاگون ي ها هرسان و توليدهاي ها برنامه كه اظهار داشتتوان  مي
رفتارها و و  مختلفهاي  هاي فرهنگي گروه اولويت رةدربا اي ظاهري و ضمني معاني

هـا و   چگـونگي توصـيف و معرفـي گـروه     ،ترتيب همين بههاي آنان است.  ايدئولوژي
 تصـور ور افـراد از خـود و نيـز    ر تصـ دتوانـد   اجتماع در رسانه مـي  گوناگونطبقات 
رسـانه   مخاطبانكه  گفتني استرسانه دربارة تأثير باشد.  مؤثرهاي ديگر از آنان  گروه

و  انـد  شوند بازتاب جهـان خـارج   كه در آن معرفي ميموضوعاتي اند كه  اين عقيده بر
كـه  جا دهند. ازآن شده از رسانه شكل مي ارائهاطالعات  براساساعتقادات خود را آنان 

 بـراي اسـتفاده از رسـانه    را ين زمان فراغتتر بيشافراد در دوران جواني و نوجواني 
كنـار وسـايل ارتبـاط     اسـت. در  تـر  بيش نانآر درسانه  تأثيررسد كه  مي نظر به، دارند

 ها هاين رسان؛ اند هاجتماع گذاشت عرصةي نوين و مجازي پا به ها هجمعي، امروزه رسان
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ي تر بيشات تأثيركاربر در توليد و نشر محتوا  تر بيشتعاملي بودن و مشاركت  علت به
ي اجتمـاعي  ها هرسد كه عضويت در شبك مي نظر به. دارند ها هساير رسان در مقايسه با

ر هويـت و رفتـار كـاربران    بسـياري د ي اثرگـذار مجازي و استفاده از فراغت مجازي 
كننـد   مـي ي مشـتركي اسـتفاده   ها هي از رسانياب هويتكه در دوران  آنانداشته باشد و 

  مشابهي داشته باشند. ساختار ارزشي و رفتاري تقريباً
ي پـذير  جامعـه در  اثرگـذار ترين عوامـل   يكي از مهم در جايگاهجاكه امروزه رسانه  ازآن

ي هـا  نسـل جديدي بـراي   بندي دستهتوان  مي رسد كه مي نظر بهكند،  مي ايفاي نقش ها نسل
رسـانة  نـوع   براسـاس عمـل اجتمـاعي    عرصـة ي حاضـر در  هـا  نسلخصوص  هاني و باير

برمبنـاي  فقـط  گذشـته   دهـة پيشـين در  شـدة   ارائـه ي ها بندي دسته. كردمورداستفاده مطرح 
باشـند   مـؤثر  هـا  نسـل توانند در تمـايز بـين    مي و به ساير عواملي كه اند ههاي نسلي بود ابژه

امـروز و  جامعـة  سـرعت رخـداد تحـوالت در     بـه  باتوجـه  ،ديگر ازسوي. اند هاهتمام نداشت
ي جديـد بـه   هـا  نسـل و ورود  هـا  نسل بندي دستههاي پيشين  مدلارائة گذشت يك دهه از 

. شـود در ايـران ارائـه    هـا  نسـل تـري از   دقيـق  بنـدي  دستهكنش اجتماعي الزم است  عرصة
زندگي كه اسـتراوس و هـاو   دورة نظرية ي پيشين و با مبنا قرار دادن ها بندي دسته به باتوجه
كلي از  اي بندي دسته ،نسلي ابژةكنار ذكر  در است، ، در جدول زير تالش شدهاند كردهارائه 

هـر نسـل    ةمورداسـتفاد رسـانة  ان در كشور برمبناي مند سالو  ،نساال ميانسه نسل جوانان، 
  شود. ارائه

  يابي دوران هويت ةرسانهاي نسلي برمبناي  گروه .3جدول 

  سن  نسلي ةدور  يابي دوران هويت ةرسان  يابي نسلي دوران هويت ابژة  هاي نسلي گروه
  +56  تر و پيش 30 دهة متولدان  تلويزيون ،راديو  رژيم پهلوي، انقالب اسالمي تجربة  انمند سال

انقالب اسالمي، جنگ و  تجربة  نساال ميان
  55- 30  1365- 1340 متولدان  تلويزيون، ويدئو، ماهواره  پس از جنگ اوضاع

جهاني شدن، تسريع و تسهيل   جوانان
  تعامالت، تغييرات سياسي داخلي

ماهواره، اينترنت، 
  29- 15  1380- 1366 متولدان  هاي اجتماعي شبكه

  
ان كه در جدول باال ارائـه شـده اسـت    مند سالو  ،نساال ميانجوانان،  ةگان سه بندي دسته

در يـك گـروه    ديگـر  يـك توجه با  قابلهاي  تفاوتبا  را ها نسلبسيار كلي است و برخي از 
كـه   هـا  نسـل  بنـدي  دستهقرار داده است. براي رفع اين مشكل الزم است كه جدول فوق با 

 ،؛ كـوثري 1386ساز قمي،  چيت؛ 1383(آزادارمكي و غفاري، اند  دادهتر انجام  پيش محققان
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هـاي   از گـروه  هريـك ي خردتـري درون  ها بندي دستهضمن ايجاد  ،تاشود ) مقايسه 1387
ي داخلـي  ها بندي دستهدر كشور احصا شود.  ها نسلقابليت تفسير با تري  جامعنسلي، مدل 

 ،ي خـارجي ها بندي دسته. در اند هكردمطرح  ها نسلترين وجه تمايز  نسلي را مهم ابژةمالك 
نيـز توجـه شـده     ها نسلي ياب هويتي و پذير جامعهدوران رسانة ي نسلي، به ها هكنار ابژ در

 عرصـة ي حاضـر در  هـا  نسـل تمامي  كه درحالي :شود مي يادآوري تر بيش تأكيداست. براي 
 ،كننـد  مـي  ي اجتماعي مجازي استفادهها هشبكويژه  بهو  يي امروزها هعمل اجتماع از رسان

ي پـذير  جامعـه ي و ياب هويتاي خاص در دوران  استفادة رسانهبر  بندي دستهاين  تأكيدولي 
دارنـد.   هـا  نسـل ر دات مختلفـي  تـأثير  ها آنساختار  به باتوجه ها هزيرا رسان، يك نسل است

، در مقايسه بـا  داردسويه با مخاطب  يك يكه ارتباط ،شنيداري يا ديدارياي  رسانهترديد  بي
ي نسـلي در  هـا  بنـدي  دسـته  به باتوجهر كاربران دارد. تأثير بسيار متفاوتي داي تعاملي  رسانه

تـر زيـر را    دقيـق  بنـدي  دستهتوان  مي ي خارجيها بندي دستهبا  ها آنمقايسة داخل كشور و 
  :كرد مطرح

  اجتماع عرصةي فعال در ها نسلبندي  دسته .4جدول 
 ةگان سههاي  گروه

  اصلي نسلي
هاي فرعي  گروه

  نسلي
نسلي دوران  ابژة

  يابي هويت
دوران  ةرسان

  سن  نسلي ةدور  يابي هويت

  انمند سال
و  1325  روزنامه ،راديو  مرداد 28كودتاي   نسل سختي

  +70  تر پيش

خرداد،  پانزدهقيام   نسل انقالب
  70- 56  1339- 1326  تلويزيون ،راديو ،روزنامه  رژيم پهلوي تجربة

  نساال ميان
رژيم پهلوي،  تجربة  نسل جنگ

  انقالب اسالمي
 ،تلويزيون ،راديو

  55- 42  1353- 1340  صوت ضبط

اول (نسل  نسل
  )3زادوولد

 اوضاعجنگ،  تجربة
  41- 30  1365- 1354  رايانه ،ويدئو ،تلويزيون  پس از جنگ

  4جوانان

نسل دوم (نسل 
  )X 5شده گم

جهاني شدن، بهبود 
  اقتصادي اوضاع

ويدئو، ماهواره، اينترنت، 
 ،، موبايلگوبال
  اي هاي رايانه بازي

1366 -1376  19 -29  

نسل سوم (نسل 
  )6رفاه

تسريع و تسهيل 
ارتباطات و گسترش 

  جهاني ةشبك
ي اجتماعي ها هشبك

  18- 10  1385- 1377  مجازي، موبايل هوشمند

  
 گيري نتيجه. 6

زيست  ةشيوو  ،خانوادهيعني ترين واحد اجتماع  تغيير سبك زندگي، تعامالت درون كوچك
ابزارها  درنتيجهو  است بوده اثرگذارها  ي انسانپذير جامعهي و ياب هويت فرايندر داجتماعي 
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يم. در كنـار  شاهدانساني در جهان  گوناگونبراي اين مهم در جوامع  را و بسترهاي متنوعي
 ييهـا  نسلهاي  هاي اجتماعي و نگرش ي نسلي، اين تغييرات موجب تفاوت در كنشها هابژ
حيـات و زنـدگي    عرصـة زمـاني در يـك جامعـه پـا بـه       گونـاگون شود كه در فواصل  مي
 ةدوربـه   كنـد و  مـي مطـرح   ها نسلتغييرات ارزشي را در بين  ةنظريرند. اينگلهارت گذا مي

مقابل وي بر ايـن باورنـد كـه     ةنقطاستراوس و هاو در  كه درحالي ؛دهد نميزندگي اهميتي 
تواند مـالك مهمـي بـراي     مي زندگي گوناگوني ها هجايي افراد در دور جابهزندگي و  ةدور

 نظـر  دربـا   تـر  بـيش شده در كشـور   انجامي ها بندي دستهباشد.  ها نسلايجاد تفاوت در بين 
 نسـلي را مطـرح   تجربـة كـه   ،نظر اينگلهارت رب تأكيدو با » نسلي ابژة«يك شاخص  گرفتن

تـوان از   مـي  رسـد  مـي  نظـر  بـه . انـد  هكـرد تفكيـك  در ايـران  را  گوناگوني ها نسلد، كن مي
 ةنظريـ بـر   تأكيدبا  ،. در اين مقالهكردي كمكي ديگري نيز براي اين مهم استفاده ها شاخص

ي حاضـر  هـا  نسلدر كشورهاي اروپايي،  ها نسل بندي دستهو و ها  زندگي استراوس و ةدور
د ش بندي دستهو جوانان  ،نساال ميانان، مند سالاجتماع در كشور به سه نسل كلي  عرصةدر 

هـاي خردتـري    گانه بـه گـروه   سهي نسلي ها هاز دور هريكتر  واضح يتصوير ةارائو براي 
ي الگوهاي رفتاري يك نسل ياب هويتحائز اهميت در  يابزار حكمدر. رسانه اند شدهتقسيم 
اقتصادي در دوران مذكور در بين  ـ ات در كنار وضعيت اجتماعيتأثيرگذارد و اين  تأثير مي

هـا و   هـاي اخيـر ارزش   در سـال  هـا  هتكثـر رسـان  . تنـوع و  شـود  مي افراد يك نسل نهادينه
كنند و ساير افراد  مي ي خود را سپريياب هويتيي كه دوران ها نسلهنجارهاي متنوعي را به 

شده است.  گوناگوني ها نسلالگوهاي متنوع رفتاري در  بروزه و موجب كردجامعه معرفي 
 آن فرد از در افراد دارد و تجربياتتوجه و پايداري  قابلات تأثيري ياب هويتجاكه دوران  ازآن

 بنـدي  دستهنسلي  ةدورشود، كساني كه در يك  مي نسلي نهادينه ابژةتجربه يا  منزلة به دوران
، اشتراكات رفتاري و ارزشـي  دوران شاخص آن ةرساني نسلي و ها هابژ به باتوجه ،شوند مي

 ابـژة ي هر نسل در كنـار  ياب تهويدوران  ةرسانبنابراين شناسايي  ؛نددار ديگر يكبا  بسياري
بـا   هـا  آنروابـط و تعـامالت    ويـژه  بـه  ،ها نسلبيني الگوهاي رفتاري  پيشتواند به  مي نسلي
ــك ــر ي ــد ،ديگ ــك كن ــم ؛كم ــين ه ــل    چن ــه عوام ــل ب ــن دو عام ــار اي الزم اســت در كن

مدلي براي  نهاد پيشضمن  ،. اين مقالهشودنسلي نيز توجه  ةدوراقتصادي در هر   ـ  اجتماعي
ي، بـر ايـن بـاور    يـاب  هويتدوران  ةرساننسلي و  ابژةدو متغير  رب تأكيدبا  ها نسل بندي دسته

و افـرادي كـه در    نـد اثرگذار ها نسلر الگوي رفتاري و ارزشي داست كه متغيرهاي مذكور 
ي يـاب  هويتي مشتركي را در دوران ها هو رسان مشابه دارندهاي مشابه تجربيات نسلي  زمان

  مشابهي دارند. ها و رفتارهاي تقريباً نگرش بسياراحتمال  به كنند مياستفاده 
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  ها نوشت پي
 

بين مناسبات نسـلي   ةرابط«دانشگاهي با عنوان  هشي مصوب جهادواين مقاله برگرفته از طرح پژ .1
دانشـگاهي   حمايت مالي معاونت پژوهشي جهـاد  است كه با »و چگونگي گذران اوقات فراغت

  انجام شده است.
 آورده شده است. عيناً )1387(كوثري  ةهاي مقال بسياري از قسمت بندي، دستهاهميت  به باتوجه .2
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سـال و   چهاردهزيرا  ،نيستند بندي دسته قسمتي از نسل سوم درحال حاضر در گروه جوانان قابل .4
 .تر سن دارند كم

 .جهاني است بندي دستهدر  Xاين نسل معادل نسل  .5
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