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51-72صفحات / 91بهار/ پنجمشماره / سال دوم/ فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

جوانان ثر بر پدیده انسجام بین نسلی درمیان ؤشناختی مبررسی عوامل جامعه
*)نسل قدیم(و مقایسه آن با والدین ) نسل جدید(

1ربابه پورجبلی

2صمد عابدینی

:چکیده
اي مهم در تقویت همبستگی اجتماعی است و مکانیزم واسط مهمی  انسجام نسلی پدیده

ولی . هاي معرفتی از نسلی به نسل دیگر  بر عهده داردقال ذخیرهاي  در انتاست که  نقش عمده
ها فاصله وجود داشته باشد و این فاصله بین نسلعبارتیهموقعی که بین والدین وجوانان و ب

یند آشود که در این فرعمیق باشد نظام اجتماعی با مسأله اجتماعی شکاف  نسلی روبرو می
هدف کلی این . شودها ایجاد میدر بین نسل...ها وو ارزشگسستی از لحاظ فرهنگی و مذهبی 

هاي شهر خانوادهثر بر انسجام  بین نسلی در میان والدین و جوانان ؤتحقیق، تعیین عوامل م
تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع همبستگی .باشدزنجان می

- 15ي سنی م افراد متأهل شهر زنجان هستند که در فاصلهآماري این تحقیق، تمايهجامع. است
هزار 500حجم نمونه مناسب براي جامعه آماري بیش از بر اساس جدول لینسال قرار دارند54

500درصد، برابر با 4درصد و همچنین خطاي 99درصد، سطح اطمینان 50نفر، با فرض پارامتر 
اي گیري، به شکل خوشهفقدان چهارچوب نمونهگیري نیز با توجه بهروش نمونه. نفراست

دهند که در نشان میهاهاي مقایسه میانگینآزموننتایج تحقیق نشان داد که.اي استچندمرحله
هاي معناداري بین دو نسل قدیم و جدید از لحاظ انسجام جامعه  آماري مورد مطالعه تفاوت

استفاده .داري وجود داردتفاوت معنیسجام نسلی بین زنان و مردان  از لحاظ ان.نسلی وجود دارد
همچنین تأثیر تحصیالت نیز در انسجام .ثیر داردأهاي جمعی بر انسجام نسلی افراد تاز رسانه

هاي دونسل کند که خانوادهیید میأهاي این تحقیق نیز این موضوع را تیافته.نسلی معنادار است
رابطه بین انسجام انسجام نسلی با یکدیگر تفاوت دارند و قدیم و جدید از نظر تعداد اعضایشان و 

.نسلی و میزان اوقات فراغت معنی دار نیست
.بعد خانواده، اوقات فراغت، شکاف نسلی، انسجام بین نسلی: لید واژهک

30/1/91: تاریخ پذیرش19/10/90:تاریخ وصول*
دکتري علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان-1
دکتري علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال -2
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مقدمه- 1
اي مهم در تقویت همبستگی اجتماعی است و مکانیزم واسط مهمی  است که انسجام نسلی پدیده

عهده دارد ولی موقعی که بین والدین معرفتی از نسلی به نسل دیگر  برهايدر انتقال ذخیرهاي مدهنقش ع
ها فاصله وجود داشته باشد و این فاصله عمیق باشد نظام اجتماعی با مسأله عبارتی بین نسلهو جوانان و ب

ها وگی و مذهبی و ارزششود که در این فرایند گسستی از لحاظ فرهناجتماعی شکاف  نسلی روبرو می
عه است ولی در ها در جامشود و این گسست هر چند گویاي تنوع سلیقهها ایجاد میدر بین نسل. ..

این در صورت وجود شکاف بنابر.اندازها توسعه باشدتواند مانع تحقق چشمسازي میصورت عدم بستر
-توجهی به آن میمسائلی است که بیشود  شکاف نسلی یکی از مهمترین نسلی انسجام نسلی تهدید می

.بیگانگی نمایدهویتی و از خودبلند مدت دچار بیتواند افراد جامعه را در 
اي براي توان انکار کرد هر جامعهانسجام بین نسلی واقعیتی است که کارکردهاي آن را در جامعه نمی

هاي هاي خود را  به نسلرفتی و ارزشهاي معذخیرهوهاي فرهنگی بقاء خود نیازمند این امر است که الگ
عه دچار در غیر این صورت جام.ها برقرار شودبعدي منتقل کند تا با این امر بتواند پیوستگی بین نسل

له شکاف أاز این مهمتر اگر پیوستگی نباشد مس.خواهد شد... هویتی و بیآنومی ناشی از شکاف نسلی، 
رسد بیشتر مربوط به دوران جدید باشد، چراکه ت که به نظر مینسلی پیش می آید که یکی از مسائلی اس

شدت و مدرن از سرعت،دهد، نسبت به دوره پیشااز یک سو تغییرات اجتماعی که در دوره مدرن رخ می
گستردگی بسیار بیشتري برخوردار است و از سوي دیگر علیرغم دوره پیش مدرن که فرزندان با رسیدن به 

مدرن، فرزندان دوره جدیدي را در دورهدهند،دتر ازدواج کرده و تشکیل خانواده میهرچه زوسن بلوغ،
هاي آن مانند تحرك اجتماعی بیشتر و جدایی از خانواده به خاطر به نام جوانی پیش رو دارند که ویژگی

اي هها و نگرشتواند با ارزششود که میهایی میها و نگرشگیري ارزش، موجب شکل…تحصیل و 
عالوه بر عوامل مذکور، تحت تأثیر فرایند صنعتی شدن و الزامات . متفاوت و حتی متعارض باشدوالدین،

طور مؤثري موجب هباي و انزواي آن از خویشاوندان گسترده،گیري خانواده هستهجامعه جدید، شکل
).1997،430، 2و بنگتسون1سیلورستین(ها در دوره جدید شده استشکاف نسل

این .ز نظر بنگستون انسجام یا شکاف به فاصله یا عدم فاصله میان والدین با فرزندانشان اشاره داردا
را مطرح ... توافق کارکردي وي، انسجام معاشرتی، هنجاري، ساختارنظریه پرداز براي مطالعه بین نسلی از

.)1997،429سیلورستین و بنگتسون، (کرده است
و باال بودن سطح توقعات،  درصد نسبتاً به دلیل پایین بودن میزان موالیدجوانان در کشورهاي صنعتی،

دهند که با در این جوامع، جوانان یک گروه اجتماعی را تشکیل می. دهندکوچکی را به خود اختصاص می

1-Silverstein
2-Bengetson
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53/ ...شناختی مؤثر بر پدیده انسجام بین نسلیبررسی عوامل جامعه

مشکالت و تردیدهایی نسبت به آینده خود روبرو هستند؛ مشکالتی که بعضاً به منابع محدود در زمینه
). 1379،17سازمان ملل، در سازمان ملی جوانان،(شودغال مناسب مرتبط میاشت

اي را تحت تأثیر فرایند اي مانند جامعه ایران که تغییرات گستردهاما در جامعه در حال توسعه
درصد زیادي از صنعتی،اي که نسل جوان آن علیرغم جوامع پیشرفتهکند؛ جامعهنوسازي، تجربه می

، )شودترین کشورهاي دنیا محسوب میکه یکی از جوانطوريهب(صاص داده استبه خود اختجمعیت را 
اي که در کمتر از سه دهه، تغییر و تحوالت عمیقی را همچون انقالب و جنگ به خود دیده است، و جامعه
- ن، پژوهشاي است که شناخت آو عوامل مؤثر بر آن، مسألهها، پیوستگی یا شکاف بین آنهانسلمطالعه 

.طلبدهاي متعددي را می
تحقیقات نشان داده است که جامعه ایرانی تحت تأثیر عوامل مؤثر بر خانواده و افزایش جمعیت 

). 55-1380،70آزاد ارمکی، (ها، با تفاوت نسلی روبرو شده استجوان و نیازهاي آن
پذیري پدران و پسران و همچنین مطالعه تیموري نشان داده که با توجه به شرایط متفاوت جامعه

).1-1380،3تیموري،(در جامعه شکاف نسلی عمومیت دارداختالف سن آنها،
اي است که اگر مطالعه نشود و تنگناها و مشکالت موجود بر سر راه آن انسجام بین نسلی، پدیده

را با مشکل تداوم فرهنگی جامعه ریزي مناسبی براي آن صورت نگیرد،برنامهدرست شناخته نشود و
جاي پاي محکمی شدن،سازد، انتقال میراث و هویت تاریخی و فرهنگی را که در عصر جهانیمواجه می

کند و شدن در دریاي مواج تغییر و تحوالت جهانی است، دچار اختالل و گسست میدر برابر غرق
.اندازدسرانجام بقاي جامعه را به خطر می

- هاي مدرنیته که شهر زنجان را بیزي و تغییرات و تحوالت و جلوهبنابراین با توجه به شرایط نوسا
ثر بر انسجام نسلی با در نظر گرفتن ابعاد ؤشود که عوامل متأثیر نگذاشته بود این سوال آغازین مطرح می

در شهر زنجان چگونه است ؟) نسل قدیم ( و والدین ) نسل جدید(مختلف آن در بین جوانان 

مطالعهضرورت - 2
ها و شناخت آنها از هم و در واقع بروز مسایل حاصل از ضعف آن در جوامع میت تفاهم بین نسلاه
- در یکی از قطعنامهو حتیتهاي جهانی شده اسهاي گوناگون سازمانگیريمنجر به موضعکهمختلف

هایی که آموزش صلح و حلبرنامه«:هاي جلسه پنجاهم مجمع عمومی سازمان ملل چنین آمده است
ها و نهادهاي آموزشی اند باید ترغیب و تشویق شوند و دولتاختالف و مشاجرات را هدف خود قرار داده

کودکان و جوانان باید از اختالفات فرهنگی . ها را  براي معرفی آنها به مدارس طراحی کنندباید این برنامه
هاي فرهنگی  مختلف،نههایی را براي آموزش در زمیموجود در جوامع خود مطلع گردند و فرصت



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

شماره پنجم/دومسال /مطالعات جوانانشناسیجامعهفصلنامه54

،1379سازمان ملی جوانان،(»ت آورندبردباري و احترام متقابل نسبت به تنوع فرهنگی و مذهبی بدس
).24و23

بینی جهت انجام نماید، چنین معرفتی براي پیشآگاهی از ساختارهاي نسلی موجود ضروري می
الوه براي محققانی که عالقمند به تغییرات دوره به ع. هاي اجتماعی، اهمیت زیادي داردها و سیاستبرنامه

- امل و متغیر مستقل مهمی محسوب میساختارهاي نسلی عحیات و کیفیت پیوندهاي خانوادگی هستند،
).2000،8، 1هاگشتاد(شوند

با توجه به اهمیت فرایندهاي بین نسلی و تأثیر آن بر حیات جامعه، در جوامع غربی در فواصل زمانی 
ها و تحقیقات مرتبط به آن صورت هاي پژوهشی و دولتی مختلف، پیمایش ارزشوسط سازمانمعین و ت
. دینه نگردیده استها رواج نیافته و نهادر جامعه ایران هنوز این گونه پیمایش. می گیرد

. رودشده بر روي این موضوع نیز از شمار انگشتان دست فراتر نمیهاي انجاماز طرفی پژوهش
دهنده مفهوم نسل و توجه به اینکه عامل سن و ساختار سنی جمعیت از مهمترین عناصر تشکیلهمچنین با

ضرورت انجام چنین کند،گذار جمعیتی را تجربه میساختارهاي نسلی است و جامعه ما نیز مرحله
.گرددهایی کامالً آشکار میپژوهش

شکاف . آیدشکاف نسلی به وجود میاگر انسجام بین نسلی در بین جوانان و والدین محقق نشود 
تداوم ریزي مناسبی براي آن صورت نگیرد،اي است که اگر درست درك نگردد و برنامهنسلی، پدیده

سازد، انتقال میراث و هویت تاریخی و فرهنگی را که در عصر فرهنگی جامعه را با مشکل مواجه می
یاي مواج تغییر و تحوالت جهانی است، دچار شدن در درجاي پاي محکمی در برابر غرقشدن،جهانی

.اندازدکند و سرانجام بقاي جامعه را به خطر میاختالل و گسست می
ثر بر آن، ؤهاي این تحقیق با شناسایی وضعیت شکاف نسلی در استان و همچنین عوامل میافته

.  کنددر امر مدیریت شکاف نسلی و راهکارهاي مناسب کمک میوالن راؤمس

)کلی و ویژه(اف تحقیق اهد- 3
- خانوادهثر بر انسجام  بین نسلی در میان والدین و جوانانؤهدف کلی این تحقیق، تعیین عوامل م

.باشدهاي شهر زنجان می

ی این تحقیق نیز عبارتست از ئاهداف جز-1- 3
مطالعه وضعیت انسجام  بین نسلی در بین والدین و جوانان -1
م نسلی در بین والدین و جوانانمطالعه میزان  ابعاد انسجا-2

1-Hagestad
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شغل و تحصیالت  با  انسجام بین نسلی هاي جنسیتی،تعیین تفاوت-3
تأثیر درآمد و سن و  بعد خانواده بر انسجام بین نسلی -4
هاي  ارتباط جمعی بر  انسجام  بین نسلیمطالعه تأثیر استفاده از رسانه-5
خانواده بر انسجام  بین نسلیمطالعه تأثیر بعد-6
طالعه تأثیر ساعات گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده بر انسجام بین نسلیم-7

پیشینه تحقیق- 4
صورتپدرانپروريفرزندسبکبانسلیگسسترابطهسنجشدربارهکه) 1386(الیاسیپژوهش

پدر و پسر دانش آموز که بصورت 200اي به حجم در این تحقیق که از روش پیمایشی و در نمونه. گرفت
وجودروانیگسستآنانپدرانونوجوانانسومدوبیناوالًکهدادصادفی گزینش شده بودند نشانت

دارد؛وجودداريمعنیرابطهفرزندانشانباآنانروانیگسستمیزانوپدراناخالقیرشدبینثانیاًدارد؛
وجودرابطهفرزندانشانيهانگرشباآنانسیاسیهاينگرشهمخوانیوپدراناخالقیرشدبینثالثاً
). 1386، الیاسی(دارد

توسط کاشی و گودرزي بر مبناي » انداز تجربیات نسلی در ایراننقش شکاف«تحقیقی دیگر با عنوان
در این . انجام شد1383در سال هاي ایرانیان،ها و نگرشهاي موج نخست پیمایش ملی ارزشتحلیل یافته

. ي نسلی مورد بررسی قرار گرفتهاها و نگرشپژوهش، تفاوت ارزش
محققان با تکیه بر رویکرد تجربه نسلی و با استناد به نظریه روانکاوانه کریستوفر بالس، دو تجربه 

هاي سنی در ایران دانسته هاي میان گروهگرم و فراگیر انقالب و جنگ را، کانون اصلی همگرایی و واگرایی
- به پنج گروه طبقه بندي میکننده با تجربیات یادشده برقرار میهاي گوناگون را بر مبناي نسبتی کو نسل
و نسل نسل قبل از انقالب، نسل انقالب و جنگ، نسل جنگ، نسل داراي خاطره مؤثر از جنگ: نمایند

هاي نسلی، در سه حوزه ارتباطات چهره به چهره، در این پژوهش، باورها و گرایش. فاقد خاطره از جنگ
. اجتماعی و حوزه تعامالت نهادي مورد بررسی قرار گرفته استحوزه تعمیم یافته

کند اما نقش تجربیات نسلی هاي این تحقیق، وجود تعارض ارزشی و نگرشی نسلی را تأیید نمییافته
).1384،251کاشی و گودرزي،(سازدهاي گوناگون، نمایان میرا در بروز تفاوت میان نسل

هاي هاي بین نسلی در خانوادهسازي فردي و شکافعیت همگونوض«ي دیگري با عنوان همطالع
این مطالعه به ارزیابی رابطه . انجام شد2004در سال 2توسط نورفرح مرالی» 1پناهنده اسپانیایی ـ پرتغالی

1 -Hispanic
2-Noorfarah Merali
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آنها در مورد 2و واقعی1سازي بین والدین و نوجوانان پناهنده و تجربیات متصورهبین وضعیت همگون
براي انجام . ین نسلی با توجه به رفتارهاي قابل پذیرش و غیرقابل پذیرش نوجوانان پرداختهاي بتفاوت

نتایج این تحقیق نشان داد . این پژوهش، پنجاه جفت والدین ـ فرزندان نوجوان، مورد مصاحبه قرار گرفتند
ي بین نسلی هاسازي فردي هم والدین و هم فرزندان نوجوان با میزان واقعی شکافکه وضعیت همگون

این گواه بر فقدان آگاهی از نقش تغییرات . اي نداشتهاي متصور رابطهدر خانواده مرتبط بود اما با شکاف
به نظر مرالی این نقطه کور ممکن است در زیربناي . هاي خانواده بودفرهنگی در سطح فردي در پویایی

دادن ان به نافرمانی و نیز گرایش به نسبتگرایش خانواده به نسبت دادن رفتارهاي همگون سازانه نوجوان
).2004،21مرالی،(هاي والدین به سوءاستفاده از اقتدار مربوط به نقش پدر و مادري، نهفته باشدواکنش

که وقتی نوجوانان اسپانیایی ـ پرتغالی در مواجهه با فرهنگ میزبان،به عالوه این تحقیق نشان داد
قابل پذیرش آنها جه به رفتارهاي قابل پذیرش و غیرهاي بین نسلی با تو، تفاوتشوندتغییراتی را پذیرا می

برعکس وقتی والدین آنها تغییرات رفتاري نوجوانان را بر حسب هنجارهاي غربی هرچه . یابدشدت می
هش مهمترین یافته پژو. یابدپتانسیل تضاد والدین ـ نوجوانان بطور معناداري کاهش میپذیرند،بیشتر می

کردند این بود که والدین و نوجوانان اسپانیایی ـ پرتغالی، از رابطه بین تغییرات فرهنگی که آنها تجربه می
گر گرایش تواند توجیهاین نقطه کور می. هاي خود آگاه نبودندهاي بین نسلی در خانوادهو تجربه شکاف

. باشداي غربی نافرمانی و جسارتدادن تغییرات رفتاري نوجوانان به سمت هنجارهوالدین به نسبت
هاي والدین به عنوان سوء استفاده از اقتدار نقش همچنین این امر گرایش نوجوانان به نگریستن به واکنش

). 28، همان( کندپدر و مادري را توجیه می
انان هاي مکتوب جوگزارش] با استفاده از: [ عوامل آغازین تضاد بین نسلی در چین«تحقیقی با عنوان

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل . انجام شد2004در سال 3بزرگسال توسط یان بینگ زانگ
انتقاد : شوند، مشخص شد که عبارتند ازمحتوا، پنج دسته عمده از عواملی که موجب تضاد بین نسلی می

اعتنایی، انتقاد جوانان از ، بی)لنامعقو(وانی را داشت، مطالبات غیرقانونیها از جوانان که بیشترین فرامسن
اعتنایی به جوانان از طرف افراد داد که بینتایج همچنین نشان می. نسلی/افراد مسن و شکاف عدم توافقی

اما در مورد انتقاد افراد مسن به . مسن خارج از خانواده، نسبت به افراد مسن خانواده، بیشتر بوده است
تقاضاهاي نامعقول، تقریباً چنین تفاوتی در خانواده و خارج از آن جوانان یا جوانان به افراد مسن و

تضاد میان فردي، نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به بررسی روابط بین نسلی،. مشاهده نگردید

1 -Perceived
2- Actual
3- Yan Bin Zhang
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مورد بحث و بررسی هنجارهاي اجتماعی ـ فرهنگی چینی در مورد سلسله مراتب و وفاداري فرزندي،
).2004،299زانگ، (قرار گرفت

چارچوب نظري- 5
- هاي زیر میتوان انسجام نسلی را تبیین نمود شامل نظریههایی که بر اساس آن میمهمترین دیدگاه

:باشد
صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که جامعه معاصر درگیر : طرفداران تئوري شکاف عمیق.الف

بنابر این . یکی جوانان و دیگري بزرگساالن.دوگانگی فرهنگی است که دو تیپ حامالن آن فرهنگ هستند
طرفداران این فکر معتقدند که . شایع و گسترده و طبیعی استشکاف بین جوانان وبزرگساالن نسبتاً

- نظر پذیرش ارزشحتی متضاد با فرهنگ مسلط بزرگساالن است یعنی از نقطهفرهنگ جوانان مختلف و
هر شده است که الگوي فرهنگی جدیدي ظامعتقد 1ثال میدبه عنوان م. هاي غالب و مسلط متفاوت هستند

اند افراد معاصر هستند نه افرادي که پیش از جنگ جهانی دوم متولد شده،که در آن دیگر الگوي جوانان
کنند از کان بقایاي گذشته را حفظ کرده و میو ناآشنا سازگاري یافته ولی کماکسانی که با زمان حاضر

فهمند زیرا به غیر از آن اند زمان حاضر را میپس از جنگ جهانی دوم متولد شدهسوي دیگر آنهایی که 
).1371، ترنر(شناسندچیز دیگري را نمی

5آدلن،4لیپ،  3لوبل، 2متفکران اجتماعی مانند ریسدرآن سوي طیف: طرفداران عدم شکاف.ب

باشد ولی شکاف بین آنها اساساًُ میبزرگساالن داراي جدایی اجتماعیهاي جوانان وأکید دارند که ارزشت
هاي هاي مختلف ندارد بلکه جدایی بیشتر در زمینه قابلیت کاربرد موقعیتی توصیهارتباطی با قبول ارزش

.باشدها میدادن به ارزشهنجاري براي تحقق
ن این دیدگاه معتقد است حضور دو گروه جوانان و بزرگساال: دیدگاه پیوستگی و تفاضل گزینشی. ج

آورد در عین حال با طرفداران دیدگاه دوم موافق ها بوجود میها در مورد ارزشتضاد اندکی را بین نسل
توانند در قالب الگوهاي رفتاري مختلفی هاي مورد قبول یکسان و مشابه میبوده و بر این باورند که ارزش

).1354، صانعی(خود را نشان دهند
رسد بیشتر مربوط به دوران جدید باشد، چراکه از یک به نظر میله شکاف نسلیأاز نظر بنگستون مس

شدت و مدرن از سرعت،دهد، نسبت به دوره پیشاسو تغییرات اجتماعی که در دوره مدرن رخ می

1- Mead,1970
2-Reiss,1968
3- Labell,1968
4- Lipet,1978
5- Adelaon,1970
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گستردگی بسیار بیشتري برخوردار است و از سوي دیگر علیرغم دوره پیش مدرن که فرزندان با رسیدن به 
مدرن، فرزندان دوره جدیدي را در دورهدهند،ازدواج کرده و تشکیل خانواده میهرچه زودتر سن بلوغ،

هاي آن مانند تحرك اجتماعی بیشتر و جدایی از خانواده به خاطر به نام جوانی پیش رو دارند که ویژگی
هاي ها و نگرشتواند با ارزششود که میهایی میها و نگرشگیري ارزش، موجب شکل…تحصیل و 

شدن و الزامات تأثیر فرایند صنعتیعالوه بر عوامل مذکور، تحت. متفاوت و حتی متعارض باشدالدین،و
طور مؤثري موجب هباي و انزواي آن از خویشاوندان گسترده،گیري خانواده هستهجامعه جدید، شکل

).1997،430، 3و بنگتسون2در سیلورستین1993، 1پوپنو( ها در دوره جدید شده استشکاف نسل
این نظریه .از نظر بنگستون انسجام یا شکاف به فاصله یا عدم میان والدین با فرزندانشان اشاره دارد

را مطرح کرده ... توافق کارکردي و، ساختاري، هنجاريالعه بین نسلی از انسجام معاشرتی، پرداز براي مط
.)1997،429سیلورستین و بنگتسون، ( است 

:شوده میئاالت تحقیق اراؤسها وشده مدل زیر ترسیم شده و فرضیههاي مطرحبا تکیه بر نظریه

مدل مربوط به رابطه متغیرها

تحقیق ي هافرضیه- 6
.بین زن و مرد ازنظر انسجام بین نسلی تفاوت وجود دارد-1
.نسجام بین نسلی متفاوتی دارنداهاي مختلف شغل-2
.ي از افراد داراي تحصیالت پایین هستندیشتریالت عالی انسجام بین نسلی بافراد داراي تحص-3
.میزان درآمد خانواده بر انسجام بین نسل والدین و جوانان تأثیر دارد-4

1-Popenoe
2-Silverstein
3-Bengetson
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.ثر استؤسن بر  انسجام بین نسل والدین و جوانان م-5
.بعد یا تعداد اعضاي خانواده بر انسجام بین نسلی تأثیر دارد-6
.لی تأثیر داردهاي  ارتباط جمعی بر  انسجام  بین نسرسانه-7
.ساعات گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده بر انسجام بین نسلی تأثیر دارد-8

روش تحقیق- 7
همچنین . تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع همبستگی است

ه خرد و از این تحقیق از نظر هدف یک بررسی کاربردي، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه یک مطالع
ها نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه به طوري که روش گردآوري داده. نظر زمانی یک بررسی مقطعی است

ها و مفاهیم از گیري متغیرها از سؤال و براي اندازه گیري سازهدر این مطالعه براي اندازه. انجام شده است
. تکنیک طیف لیکرت استفاده شده است

تعریف مفاهیم- 8
انسجام یا شکاف بین نسلی-1- 8

دارد و فقدان این روابط جواناناین مفهوم اشاره به وجوه مثبت روابط بین نسلی و بین والدین و
مفهوم نسل در این پژوهش عبارتست از فاصله میان والدین با . نسلی استمثبت نیز دال بر شکاف بین

گتسون استفاده شده است که در جدول زیر آورده شده ي بنبراي سنجش این متغیر از نظریه. انشانفرزند
.است و به تعریف برخی از آنها پرداخته شده است

ها فراوانی تماس-2- 8
هایی چون رابطه حضوري، تلفنی، هاي بین والدین و فرزندان که با شاخصعبارتست از تعداد تماس

.شودپستی و غیره سنجیده می

جریان کمک بین نسلی-3- 8
. باشدظور وجود یا عدم وجود کمک والدین به فرزندان و یا بر عکس میمن

میزان مبادله منابع -4- 8
. عاطفی و غیره استفیزیکی،منظور میزان مبادله منابع مختلف مالی،
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توافق متصور-5- 8
.باشدان میترام در بین والدین و فرزندو احاعتماددرك،گرمی،میزان احساسات مثبت شامل محبت،

جدول مربوط به انسجام بین نسلی
شاخص هاي تجربیتعریف اسمیسازه

انسجام 
معاشرتی

هاي مختلفی که فراوانی و الگوهاي تعامل  در فعالیت
.دهنداعضاي خانواده انجام می

فراوانی تعامالت بین نسلی مانند تعامل رودررو، 
تلفنی، پستی و ایمیل

ترك مانند تفریح و غیرههاي مشانواع فعالیت
انسجام 
عاطفی

نوع و میزان احساسات مثبت در مورد افراد خانواده، و 
میزان رد و بدل این احساسات

میزان محبت، گرمی، نزدیکی، درك، اعتماد، احترام 
و غیره براي اعضاي خانواده

میزان احساسات مثبت درك شده توسط اعضاي 
خانواده

انسجام 
توافقی

ها و عقاید در بین اعضاي ها، نگرشفق در ارزشمیزان توا
خانواده 

ها و عقاید و احساس ها ، نگرشتوافق بر ارزش
تشابه در این موارد با سایر اعضاي خانواده

توافق 
کارکردي

هاي مالی، فراوانی مبادالت بین نسلی و کمکي منابعمیزان کمک و مبادله
جسمی، عاطفی

میزان دادو ستد منابع
نسجام ا

هنجاري
هاي خانوادگی و قدرت تعهد و تقید به اجراي نقش

)خانواده گرایی(وظایف خانوادگی 
میزان اهمیت خانواده و نقشهاي بین نسلی

فرزنديمیزان قوت وظایف و تعهدات
انسجام 
ساختاري

شود ساختار فرصت براي روابط بین نسلی که منعکس می
نزدیکی جغرافیایی آنها تعداد اعضاي خانواده و نوع و : در

.به هم

همجواري اقامتی اعضاي خانواده-1
تعداد اعضاي خانواده-2
سالمت اعضاي خانواده-3

گیريهنجامعه آماري، حجم نمونه، روش نمو- 9
سال 54- 15ي سنی آماري این تحقیق، تمام افراد متأهل شهر زنجان هستند که در فاصلهيهجامع

,lin)بر اساس جدول لین. یکی از والدین آنها نیز در قید حیات استقرار دارند و حداقل حجم (1976
99درصد، سطح اطمینان 50هزار نفر، با فرض پارامتر 500نمونه مناسب براي جامعه آماري بیش از 

گیري نیز با توجه به فقدان نفراست روش نمونه500درصد، برابر با 4درصد و همچنین خطاي 
و شهر زنجان به عنوان اي استمرحلهاي چندبه شکل خوشه) 1376دواس،(گیري،ونهچهارچوب نم

. اند به عنوان شهرنمونه انتخاب شده استشهري که در فرایند تأثیرات توسعه و مدرنیسم بیشتر قرار گرفته
فرزند ـ تواند والد مذکروالدین ـ فرزندان هستند که میههاي دوگانواحد تحقیق در این پژوهش، جفت

.فرزند مؤنث باشدـفرزند مذکر و والد مؤنث ـفرزند مؤنث، والد مؤنث ـمذکر، والد مذکر 
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هاشیوه تجزیه وتحلیل داده-10
، در دو سطح 18نسخه spssها، اطالعات کدگذاري و با استفاده از نرم افزار پس از گردآوري داده

بعدي و غیره، و درسطح جداول فراوانی ساده، چندستفاده ازها با ابندي و تلخیص دادهتوصیفی شامل طبقه
تلف متناسب با سطح هاي آماري مخها و مدل مورد نظر تحقیق شامل تکنیکاستنباطی جهت آزمون فرضیه

متغیره متغیره و چندریب همبستگی پیرسون و رگرسیون یکضتحلیل واریانس،، آزمون تی(سنجش متغیرها
.ر گرفتمورد تحلیل قرا) و غیره

هاي براي فرضیهتست دو نمونه مستقلاز آزمون تفاوت معناداري تی2و1هاي بعبارتی براي فرضیه
از ضریب همبستگی 7و 6و 5هاي براي فرضیهآزمون مقایسه میانگین تحلیل واریانس یک طرفه 4و 3

.پیرسون استفاده شد

هاي تحقیق یافته-11
آمار استنباطی -11-1

ها مورد آزمون قرار گیرند در آمار استنباطی هدف در این بخش از این تحقیق سعی شده تا فرضیه
به عبارت دیگر هدف آمار .شودآورد اي برهاي نمونهه پارامترهاي جمعیتی از روي آماراین است ک

است تا با بدین منظور سعی شده.اي استهاي نمونههاي جمعیتی از روي ارزشاستنباطی بر آورد ارزش
استفاده گردد هاي مناسبیدر نظر گرفتن سطح سنجش متغیرها از آزمون

.بین زن و مرد ازنظر انسجام بین نسلی تفاوت وجود دارد:فرضیه
)والدین(تست براي تفاوت انسجام نسلی بر اساس جنسجدول تی: 1جدول شماره 

براي میانگین هاي برابرt-testآزمون  آزمون لون براي 
ریانس هاي برابروا

%95تفاوت فاصله اطمینان  تفاوت 
خطاي 
استاندارد

تفاوت 
میانگین

Sig. Df T Sig. F

Upper Lower

84961/3-

69697/3-

84975/9-

00240/10

52206/1

59526/1

84968/6-

84968/6-

000/0

000/0

215

418/146

500/4 -

294/4 -

002/0 000/10 یانس هاي وار
برابر فرض             

شده
واریانس هاي 

نشدهبرابر فرض

- داري آزمون به دستون میزان معنیهاي مستقل، چها براي گروهبا توجه به آزمون مقایسه میانگین
باشد بنابراین باسطح جدول استاندارد میtآمده باالتراز مقدار به دستtباشد و مقدارمی05/0مده کمتر از آ

.داري وجود داردتفاوت معنیبین زنان و مردان  از لحاظ انسجام نسلی توان گفت می000/0داري معنی
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)جوانان(تست براي تفاوت انسجام نسلی بر اساس جنسجدول تی:2جدول شماره 
هاي برابربراي میانگینt-testآزمون  آزمون لون براي واریانس 

هاي برابر
ت فاصله اطمینان تفاو
95%

تفاوت خطاي 
استاندارد

تفاوت 
میانگین

Sig. Df T Sig. F

Upper Lower

34511/6

35511/6

31301/0

30300/0

53132/1

53289/1

32906/3

32906/3

031/0

031/0

248

284/169

174/2

172/2

455% 560%
واریانس هاي 

فرض             برابر 
شده

واریانس هاي 
برابر فرض 

نشده

میانگین انسجام نسلی در بین زنان بیشتر از مردان است و هامطابق با خروجی جدول تفاوت میانگین
ها در دو حالت برابري واریانس و عدم برابري واریانس مطابق با آزمون لون همچنین تفاوت میانگین

با توجه .اطمینان معنادار است% 95ن دو گروه زنان و مردان حداقل در سطح تست بیمعنادار نیست ولی تی
هاي اجتماعی کمتر حضور دارند و  بیشتر در منزل هستند بیشتر با اعضاي خانواده به اینکه زنان در عرصه

.فامیل و همسایه ارتباط دارند بنابر این انسجام نسلی بیشتري در مقایسه با مردان دارندو
.انسجام بین نسلی بر اساس بعد یا تعداد اعضاي خانواده متفاوت است: فرضیه 

)والدین(تحلیل واریانس انسجام نسلی و تعداد فرزند:3جدول  شماره
مجموع منبع تغییرات

مجذورات
FSigمیانگین مجذوردرجه آزادي

290/11402145/570365/3036/0بین گروه
514/41846247419/169درون گروه

804/42986249جمع

از لحاظ انسجام نسلی و تعداد فرزندان که به عنوان 036/0با معناداريFمطابق با جدول فوق آزمون 
به این معنی که هرچه تعداد اعضاي خانواده . معنادار استشده استشاخص ابعاد خانواده در نظر گرفته

چه تعداد اعضاي خانواده کمتر باشد انسجام شود و هرتر میانسجام نسلی در آن خانواده بیش،بیشتر باشد
.نسلی  بین اعضاي خانواده کمتر می شود
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جدول رگرسیون انسجام نسلی و بعد خانواده:4جدول شماره
TSigمقدار ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدههانسل

425/115مقدار ثابتنسل جدید
342/-

431/61000/
/000-746/3-709/1عد خانوادهب

634/76مقدار ثابتنسل قدیم
164/-

579/44000/

/025-253/2-007/1بعد خانواده

ها دونسل قدیم و جدید از نظر تعداد اعضایشان و که خانوادههاي جدول فوق بیانگر این است یافته
هایی که تعداد فرزندان زیادي دارند انسجام نوادهکه خابه این معنا . انسجام نسلی با یکدیگر تفاوت دارند

.هایی است که تعداد اعضاي آن کمتر استدر ابعاد متعدد آن در بین آنها بیشتر از خانواده
.بین ساعات گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده و انسجام بین نسلی رابطه وجود دارد: فرضیه 

میزان اوقات فراغت در دو نسل قدیم و جدیدجدول رگرسیون انسجام نسلی و:5جدول شماره

TSigمقدار ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدههانسل

نسل 
جدید

157/108مقدار ثابت
213/-

045/106000/
/001-441/3-/178میزان ساعات فراغت

221/74مقدار ثابتنسل قدیم
107/-

283/68000/

/091-694/1-/087ت میزان ساعات فراغ
به این . ثیر داردأاوقات فراغت بر انسجام نسلی در بین نسل جدید تبر اساس خروجی جدول فوق

.ثیر نداردأکه میزان ساعات اوقات فراغت بر انسجام نسلی آنها ت) والدین(در مقایسه با نسل قدیممعنا که
داشته باشند میزان انسجام نسلی در بین آنها چه افراد ساعات اوقات فراغت زیاديدر بین نسل جدید هر

- دهند اوقات فراغت خود را به جاي تعامل با والدین در فعالیتافراد ترجیح می،به عبارتی. شودکمتر می
.هاي دیگر سپري کنند

.هاي  ارتباط جمعی بر  انسجام  بین نسلی تأثیر داردرسانه: فرضیه
لی و میزان استفاده از رسانه ها در بین نسل قدیم و نسل جدیدجدول رگرسیون انسجام نس:6جدول شمار

TSigمقدار ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدههانسل

749/108مقدار ثابتنسل جدید
130/-

230/24000/
/001-/935-/471میزان استفاده از رسانه ها

- 616/96مقدار ثابتنسل قدیم
530/

671/38000/

/957/509/4010میزان استفاده از رسانه ها
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ثیرپذیرتر أنسل جدید در مقایسه با نسل قدیم در برابر انسجام نسلی تبراساس خروجی جدول فوق
چه نسل به این معنا که هر. سل مشهود استآمده در بین دو نثیر در میزان معناداري به دستأاین ت. است

ولی . شودمیزان انسجام نسلیشان با والدین شان کمتر می،ها سپري کنندانهجدید اوقات بیشتري را با رس
. ثیري در انسجام نسلی آنها نداردأت) والدین( هاي جمعی در بین نسل قدیممیزان ساعات استفاده از رسانه

.دي از افراد داراي تحصیالت پایین هستنافراد داراي تحصیالت عالی انسجام بین نسلی بیشتر: فرضیه

جدول تحلیل واریانس انسجام نسلی و میزان تحصیالت در بین نسل قدیم و جدید:7جدول شماره
مجموع واریانسنسل ها

مجذورات
FSigمیانگین مجذوردرجه آزادي

454/20655091/413بین گروهنسل جدید

233/2008/
962/31180244791/127درون گروه

416/33246249جمع
225/30575445/611بین گروهنسل قدیم

736/3
003/ /579درون گروه

39929
244646/163

/804جمع
42986

249

میانگین انسجام نسلی در بین نسل جدید ، هاهمانطور که در جدول فوق آمده است تفاوت میانگین
در دو حالت برابري واریانس و عدم برابري هابیشتر از نسل قدیم است و همچنین تفاوت میانگین

حصیالت فرد چه تبه این معنا که هر.دو نسل قدیم و جدید معنادار استدرFواریانس مطابق با آزمون
توان براي آن شود  و از دالیل متقن و مستدلی که میتر باشد میزان انسجام نسلی بین افراد بیشتر میباال

.باشدهاي یکدیگر متناسب با افزایش تحصیالت میرزشذکر کرد شناخت دو نسل از  ا
.میزان درآمد خانواده بر انسجام بین نسل والدین و فرزندان تأثیر دارد: فرضیه

جدول رگرسیون میزان درآمد خانواده و انسجام نسلی در بین دو نسل جدید و قدیم: 8جدول شماره
TSigمقدار هضرایب استاندارد شدضرایب استاندارد نشدههانسل

267/105مقدار ثابتنسل جدید
240/-

379/62000/
/014-493/2- 1006/6میزان درآمد

401/67مقدار ثابتنسل قدیم
214/

287/62000/

/84006/1480/2014میزان درآمد
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نسل قدیم و همانطور که در جدول فوق آمده است میزان درآمد خانواده بر انسجام نسلی در بین دو 
ثیر این متغیر در نسل أت. به دست آمده است014/0سطح معناداري براي هر دو نسل . جدید معنادار است

جدید معکوس است به این معنا که هرچه میزان درآمد افراد در نسل جدید بیشتر باشد میزان انسجام نسلی 
چه درآمد خانواده بیشتر باشد ت که هرنسل قدیم به این معنا اسولی در بین. شوددر بین آنها کمتر می

.شودانسجام نسلی در بین آنها بیشتر می
.هاي مختلف انسجام بین نسلی متفاوتی دارندشغل:فرضیه 

جدول تحلیل واریانس  نوع شغل و انسجام نسلی در بین دو نسل قدیم و جدید:9ه جدول شمار
FSigمجذورمیانگین درجه آزاديمجموع مجذوراتواریانسنسل ها

183/131607026/1880بین گروهنسل جدید

651/22000/
233/20086242001/83درون گروه

416/33246249جمع
146/238929638/2654بین گروهنسل قدیم

367/33000/
658/19094240561/79درون گروه

804/42986249جمع

میانگین انسجام نسلی در بین نسل جدید بیشتر از نسل قدیم هاتفاوت میانگینوق بر اساس جدول ف
Fها در دو حالت برابري واریانس و عدم برابري واریانس مطابق با آزمون است و همچنین تفاوت میانگین

م شان و میزان انسجانسل قدیم و جدید بر اساس نوع شغلدو . دو نسل قدیم و جدید معنادار استدر
.  است/ 000سطح معناداري براي هر دونسل . نسلی با یکدیگر متفاوت هستند

جدول تی تست براي تفاوت انسجام نسلی بر اساس  وضعیت شغلی در بین دو نسل قدیم و جدید:10جدول شماره
میانگین  خطاي استاندارد خطاي استاندارد میانگین تعداد نمونه شغل نسل

93600/ 75384/10 6061/102 132 شاغل نسل جدید
07807/1 56105/11 0087/109 115 غیر شاغل
42388/1 16740/14 8283/68 99 شاغل نسل قدیم
71933/ 81395/7 6780/75 118 غیر شاغل

دو نسل قدیم و جدید از لحاظ وضعیت شغلی و میزان انسجام نسلی با بر اساس جدول فوق
همچنین. در شاغلین نسل جدید بیشتر از شاغلین نسل قدیم استتفاوت میانگین . یکدیگر متفاوت هستند
و به این معناست که نوع . شاغلین نسل جدید بیشتر از غیرشاغلین نسل قدیم استتفاوت میانگین در غیر

.شودشغل موجب تفاوت در انسجام نسلی در بین دو نسل قدیم و جدید می
وانان از لحاظ انسجام نسلی با یکدیگر تفاوت هاي سنی متفاوت در بین والدین و جگروه: فرضیه

.دارند
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جدول رگرسیون براي سن و انسجام نسلی در بین نسل قدیم وجدید: 11جدول شماره
TSigمقدار ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدههانسل

502/89مقدار ثابتنسل جدید

294/

224/26000/

/639/822/4000سن

619/67مقدار ثابتدیمنسل ق

078/

248/15000/

/118/224/1222سن

ولی در بین . همانطور که در جدول فوق آمده است تفاوت سنی انسجام نسلی در جدید معنادار است
نسل قدیم این تفاوت معنادار نیست به این معنا که در گروه سنی جوانان یعنی نسل جدید افراد از لحاظ 

ثیر أت) نسل قدیم(هاي سنی والدین در گروهکهدر صورتی.یکدیگر متفاوت هستندنسلی با میزان انسجام 
.تفاوت سنی بر انسجام نسلی محسوس نیست

گیريبحث و نتیجه-12
ها هاي مقایسه میانگینتوان چنین بیان کرد که آزمونهاي آماري میبا رجوع به جداول آزمون

هاي معناداري بین دو نسل قدیم و جدید از لحاظ مورد مطالعه تفاوتآماري دهند که در جامعهنشان می
چون در جامعه ایران که جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته است و افراد . انسجام نسلی وجود دارد

هنگی درون جامعه و جهان زندگی ناهمگن از نظر فرهنگی و با میزان متفاوت اثرپذیري از تحوالت فر
کنند جوانان و دسته ها جوامع دیگر استقبال میر از ارزشتین میان یک دسته افراد که سریعکنند در امی

طبقات مرفه هستند که براي فرار از یکنواختی زندگی و یا کسب تشخص اجتماعی در جامعه دیگر افراد
قرار دارند کنند که این دو گروه در مقابل کسانیهاي جدید و تحوالت فرهنگی جدید تبعیت میاز ارزش

هاي دیگر هاي سنتی و میهنی خود تنیده شده است این افراد در برابر گروهو پود ذهنی آنها با ارزشکه تار
فراد را هم در هاي ارزشی اکنند  و این امر تفاوت و شکاف بین نگرشبه حفظ الگوهاي سنتی تکیه می

شناش مشهور انگلیسی اشاره ونی گیدنز جامعهآنت. شودها را موجب میاعضاي خانوادهجامعه و هم در بین
هاي سنتی گذشته مورد احترام است و نمادها ارزش دارند به خاطر این که تجربه کند که در فرهنگمی

).1377،45گیدنز،(بخشندگیرند و تداوم میها را در بر مینسل
ها و به خاطر تدوام هم سنتاي در حال گذار از سنت به مدرنیته است در جامعه ایران هم که جامعه

هاي هاي ما کم و بیش پابرجا بوده و براي اکثر افرادگروهآداب و رسوم و سنت،هم مدرنیته در کنار هم
ساله بیشتر مورد احترام است و در ذهنیت آنها ریشه دوانیده است در حالیکه در گروه سنی 45-60سنی 
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سلی این گروه سنی تا حدي متفاوت با گروه سنی رنگ است چون تجربه نساله چنین امري کم45-30
.ساله است60-45

فرهنگی و –هاي اجتماعیدر این تحقیق تفاوت انسجام نسلی در بین دو گروه سنی از حیث ارزش
تفاوت ارزشی بین ،1380قیق تیموري در تهران در سال اقتصادي و سیاسی مشاهده شد در حالیکه در تح

هاي هاي اجتماعی و مذهبی و هنري وجود داشته است ولی از نظر ارزشرزشپدران و پسران در زمینه ا
هاي فرهنگی برخاسته از دو این امر به خاطر نسبیت و تفاوت،ادي و سیاسی تفاوت معنادار نبودهاقتص
هاي دیگر است و میزان سواد در تهران بیشتر از شهرستانط متفاوت است چنانچه تعداد احزاب، محی

.اي چندانی با فرزندان خود ندارنددر عمل تحت تأثیر این عوامل  فاصلهوالدین نیز
گیرد هاي سنتی معموأل توسط جوانان در معرض تغییر قرار میدر یک جامعه در حال گذار ارزش

این کندي در بین افراد پیدا میبیشترهاي جمعی توسعه پیدا کرده و استفاده از آن عمومیتچون رسانه
هاي جمعی هم در این از رسانههاستفاداندرفتن مرزهاي فیزیکی جوامع شدهها که موجب از بیننهرسا

اي عامل اختالف وتفاوت نسلی بین افراد است مطابق نظریه دیوید رایزمن یه دوره)) جهانی شده((دنیاي 
شد در ها برقرار میسنتهاي پیشین خود از طریقها با نسلها بود که پیوند نسلاز تاریخ، حاکمیت سنت

هاي ارتباط جمعی اي حاکم شده که دوره حاکمیت قوي رسانهکه امروزه در تاریج زندگی بشر دورهحالی
هدایت و ) هاگردانندگان رسانه(هایی هستند که توسط دیگرانهمانند آدمکهاي این دوره انسان،است

هاي در مقابل انسان)جوانان و نوجوانان(دیگر راهبر هاي اي انساناین در چنین دورهشوند بنابررهبري می
ها ا تأثیرپذیري از رسانهدر این دوره است که جوانان ب. قرار دارند) بزرگساالن و سالخوردگان(سنت راهبر 

هاي  کنند و سخت به  ارزشهاي جدید را جایگزین آنها میهاي پیشین خود را کنار گذاشته وارزشارزش
- مین خاطر است که جوانان به رسانهبه ه). 1375،53ساروخانی،(ها پایبند هستندرسانهایجاد شده توسط 

چون با این . ها و اشخاص مذهبی جامعه خودکنند تا نهادها و سازمانهاي خارجی بیشتر اعتماد می
ین ید اؤشده در این تحقیق نیز منتایج حاصل. کنندها بیشتر احساس آگاهی و امنیت وجودي میرسانه

به این معنا که هر چه میزان .أثیر داردهاي جمعی بر انسجام نسلی افراد تله است که استفاده از رسانهأمس
یعنی به جاي حفظ . شودهاي جمعی بیشتر باشد انسجام نسلی در بین افراد کمتر میاستفاده افراد از رسانه

دهند اوقات ر نسل جدید ترجیح میتجانس و افزایش تعامل با اعضاي خانواده خود افراد به خصوص د
. ها سپري کنندخود را با رسانه

همچنین تأثیر تحصیالت نیز در انسجام نسلی معنادار است چون ازیک طرف که سطح آموزش در 
شود زمینه شناخت بهتر نسبت به رود موجب آگاهی بیشتر افراد براي بهتر زیستن میجامعه معاصر باال می

آید و این براي افرادي هاي اجتماعی به وجود میها و ارزششک در مورد پدیدهال وؤجامعه و س
هاي ایجاد تحقیق یوسفی نیز نشان داده  که سطح تحصیالت نسل. تحصیالت اندکی دارند امري تابو است
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افزایش تحصیالت که یکی از شرایط تغییر براي کشورهاي در )1383یوسفی ،(کننده شکاف نسلی است
شود و چون بیشتر افراد میعه مثل ایران است خود موجب افزایش سطح آگاهی عمومی افرادحال توس
. دهنددر سطوح باالي دانشگاهی را جوانان تشکیل میکرده تحصیل

هاي که افراد با هم نسلشوداین میزان آگاهی آنها بیشتر از افراد دیگر است و این موجب میبنابر
. ندخود انسجام بیشتري پیدا کن

- کردهگوید که فرایند نوسازي نیازمند افزایش تعداد تحصیلاینگلهارد نیز به نوسازي اشاره کرده و می
. آوردشدن و نوسازي پیامدهاي مختلفی در حوزه فرهنگی و ارزشی به وجود میاز نظر او صنعتیها است،

هاي مستقل گیريهت تصمیمکند که استعدادهایشان را در جافزایش تحصیالت رسمی به افراد کمک می
هاي سنتی ایجاد ال نسبت به ارزشؤافزایش دهند و خرد ابزاري رشد پیدا کند و شک و س

).1373اینگلهارد،(شود
به همین خاطر به فکر . انتظاراتی براي برخورداري از رفاه بیشتر دارندافراد در دنیاي اجتماعی

خود بیافزایند و بیشتر بتوانند در این ساعات به تعمق در ابداعات تکنولوژیکی بودند تا بر ساعات فراغت
سبک زندگی قدرت تغییر در ،رداختن به خود  و قدرت بازاندیشیزندگی خود بپردازند در این فرصت پ

.رسندتواند ظهور پیدا کند و افرادي که چنین فرصتی را ندارند با آنها متفاوت به نظر مییز مین
در همین . دکنید مییی ارتباط بین فراغت و انسجام نسلی چنین امري را تأفرضیه دیگر تحقیق یعن

شکل مدرن بازاندیشی را که برآمده از فناوري ) مدرنیته(انتزاعی يهاکند که نظامزمینه گیدنز اشاره می
هاي کاري را بر هم زده در سراسر جهان گسترش یافته و به افراد ایناست و قواعد بوروکراتیکی نظام

را سست کرده و شکل جدیدي از هاي عادي زندگی هاي جا افتاده اقتدار و روالدهد که پایهقدرت را می
خوردن شکل این بدان معناست که با بر هم). 1379ستوتز، ا(گذاري کنندهاي زندگی و اقتدار را پایهالگو

ا براي بازاندیشی و توجه به کاري بیشتري رافراد فرصت غیر) جود آمدن مدرنیتهدرنتیجه به و(مدیریتی 
هاي دیگري در زندگی اجتماعی که آنها به فکر انداختن طرحخود کسب کردند این امر موجب می شود

ییر شده است، سرعت متقابل در جامعه جدید الگوي خانواده به سرعت دستخوش تغ. خود باشند
ها و سلسله مراتب درون جدي نقشتواند به طور شدن اعضاي خانواده با نظام فرهنگی جدید میسازگار

. ثیر قرار دهدأخانواده را تحت ت
ها زبان جدید را به سرعت یاد گرفته و زبان بومی را به دست فراموشی براي مثال هنگامی که بچه

گیرد، این امر سپارند این در حالی است که یادگیري زبان جدید براي والدین به کندي صورت میمی
هاي اجتماعی، وابسته به فرزندان نماید و را براي تغییر بسیاري از کارکردورد که والدینآموقعیتی پدید می

هاي ها و تجربهوالدین و فرزندان به سبب آنکه زمینه. سازدله نقش بر پایگاه والدین واژگون میألذا این مس
اغلب . باشندتلفی میهاي مخهاي ارزشی متفاوت و دیدگاهباشد لذا داراي نظامزندگی شان متفاوت می
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دانند و از سوي دیگر والدین نگران آن هستند که ي میأرالدین خود را از مد افتاده و خودها، وبچه
. کنندها حرکت میفرزندانشان بر خالف سنت

آمدن با شرایط جدید توانایی فرزندان براي کنار. گرددئل موجب کشمکش و اندوه متقابل میاین مسا
فرزندان . و نگرانی آنها در این جامعه داردها اي با توانایی والدین در کنار آمدن اضطرابارتباط مالحظه

دادن موقعیت اجتماعی قادراند که با مظاهر جامعه جدید کنار آیند و در این جامعه، والدین نگران از دست
و غیررسمی و هاي رسمی امروزه ازدواجمیشل فوکو و آرلت فارگبر طبق نظر . رت خود هستندو قد

اند، این پایگاه دوگانه هاي اجتماعی قبل را ندارد و فرزندان مزاحم شده، دیگر کارکردتشکیل خانواده
ربانی، (کندها مزاحمت ایجاد میاست که براي بزرگتر) انه خانوادهبه عنوان عضو خانواده و بیگ(فرزندان 

1380،24.(
هاي دونسل قدیم و جدید از نظر کند که خانوادهد میهاي این تحقیق نیز این موضوع را تایییافته

.تعداد اعضایشان و انسجام نسلی با یکدیگر تفاوت دارند
هایی که تعداد فرزندان زیادي دارند انسجام در ابعاد متعدد آن در بین آنها که خانوادهبه این معنا 

بین فرزندان با یکدیگر انسجام عمدتاًو وجود هایی است که تعداد اعضاي آن کمتر استبیشتر از خانواده
از نظر بنگستون انسجام یا شکاف به فاصله یا عدم میان والدین با .است تا بین فرزندان و والدین

، ساختاري، هنجاريی، پرداز براي مطالعه بین نسلی از انسجام معاشرتاین نظریه. فرزندانشان اشاره دارد
).1997،429سیلورستین و بنگتسون، (ترا مطرح کرده اس... توافق کارکردي و

از سوي دیگر به اعتقاد زیمل در میان اعضاي خانواده جامعه نوین در یک خانواده چند صدایی 
س أوجود دارد و تنها این امر رایج نیست که افراد از یک گروه و آن هم گروه خانواده الگو بگیرند که در ر

موجب د آگاهی افراد کمک کند ولی معموالًد توانسته به رشها هرچنر حال تنوع گروههآن پدر است به
گروه ،هاي دیگر نظیر دوستاناین شده است که نظارت والدین محدوتر شود و فرزندان از طریق گروه

هاي والدین است در چنین وضعیتی بین والدین هایی را فرا گیرند که متفاوت با ارزشحزبی و غیره ارزش
- گیرد که بعبارتی ثمره عقالنیت جامعه مدرن و رشد آزاديرزشی انسجام شکل نمیو فرزندان از لحاظ ا

.هاي فردي به واسطه آن است

پیشنهادها-13
هاي به دست آمده در این تحقیق و تحقیقات مشابه یکی از مهمترین معضالت جامعه بر اساس یافته

ید است که مهمترین دلیل آن عدم بودن انسجام بین دو نسل قدیم و جدایران در وضعیت فعلی کمرنگ
هایی دادن به چنین ضعفدر جهت پوشش. هاي مطلوب یکدیگر استآشنایی کافی دونسل از ارزش

:شودپیشنهاد می
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هاي سیما نقش موثر خویش را با برگزاري دورهوها و صداهایی مثل دانشگاهنهادها و سازمان-
هاي هاي علمی و تهیه و ارائه برنامها و سخنرانیهآموزشی و حتی واحدهاي درسی و برگزاري نشست

.کردن آنها از یکدیگر ایفا نمایندترهاي دونسل و نزدیکتبلیغی در جهت افزایش شناخت  ارزش
هاي علمی و تجربی تحقیقاتی که در این زمینه شود از یافتهولین مربوطه پیشنهاد میؤبه مس-

تاثیرگذار در انسجام نسلی در بین دو نسل قدیم و جدید صورت گرفته در جهت شناسایی عوامل و موانع 
.ریزي الزم در زمینه کاهش مشکالت موجود انجام دهندبهره گرفته و برنامه

توان براي افراد داراي براي آنکه فاصله تحصیالت و تأثیر آن در بین دو گروه کمتر شود می-
هاي سخنرانی مستمر و ساالنه در ارتباط با ورهد،ثر آنها جوانان و نوجوانان هستندتحصیالت باال که اک

ها فراهم ها و همسوشدن با این ارزشها و هنجارها برگزار کرد تا زمینه آشنایی بیشتر آنها با ارزشارزش
.ها بعدي پر شودها به نسلشود و خالء ناشی از عدم انتقال ارزش
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