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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوة نگرش والدین و فرزندانشان نسبت به ارزشهای سیاسی
انقالب اسالمی انجام شده است .در این راستا ،ابتدا ارزشهای سیاسی انقالب بر اساس دیدگاه
حضرت امام خمینی (ره) مفهومس��ازی و هفت بُعد برای آن در نظر گرفته ش��ده است( .این
ابعاد عبارت بودند از :آزادی و نسبت دین با رأی مردم ،وحدت اسالمی ،تکلیفگرایی و رابطة
آن با نتیجهگرایی ،استقالل و عدم دخالت بیگانگان ،پیوند دین و سیاست ،استکبارستیزی و
حمایت از گروههای مبارز انقالبی و حمایت از محرومین و مس��تضعفین در سرتاسر جهان).
سپس دادههای تحقیق که از بین جوانان  25-17سالة شهر ایالم به همراه والدینشان به روش
نمونهگیری سهمیهای جمعآوری شده بود ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .یافتههای
تحقی��ق نش��ان داد که از بین هفت بُعد مذکور ،فقط در بُع��د آزادی بود که تفاوت معناداری
بین والدین و فرزندانشان از حیث تعلق به این ارزشها وجود نداشت و در سایر ابعاد ،تفاوت
معناداری در میزان تعلق والدین و فرزندانشان به این ارزشها موجود است .بدین ترتیب که
والدین در مقایس��ه با فرزندانشان تعلق بیشتری به این ارزشها داشتهاند .یافتههای پژوهش
همچنین نشان دادند که علیرغم تفاوتهای موجود در تعلق والدین و فرزندانشان نسبت به
ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ،این تفاوتها بهاندازهای نبود که بتوان نام شکاف نسلی به
آنها داد و تفاوت نسلی عنوان مناسبتری برای بازنمایی یافتههای این تحقیق میباشد.
کلیدواژهها :ارزش ،ارزش سیاسی ،شکاف نسلی ،تفاوت نسلی ،انقالب اسالمی.
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طرح موضوع
اف��راد در هر جامعهای جدا از اینکه عضو خانوادهای خاص ،محلهای خاص ،گروهی خاص و یا
قشر و طبقهای خاص میباشند ،همگی عضو یک واحد کالن ملّی هستند و اگر از بیرون به آنها
نگاه کنیم میتوان آنها را اعضای چند نسل مختلف به شمار آورد که علیرغم سایر تفاوتها،
دارای هویت ملی مشترکی هستند .در جامعة امروز ایرانکه جامعهای در حال گذار محسوب
میش��ود ،مسئلهی تفاوتهای نسلی امری است که توجهات زیادی را به خود جلب و اهمیت
خاصی بین محققان علوم اجتماعی و سیاستمداران پیدا نموده است .شاید بتوان گفت علّت مهم
تلقی شدن این امر در سالهای اخیر ،نگرانی از تقابل و تضاد نسل جدید با نسلهای پیشین
میباشد ،به صورتی که انتقال ارزشها ،باورها و اعتقادات آن نسل را به نسلهای آینده با مشکل
روبهرو کند و تعارضاتی در انتقال الگوهای ارزشی و رفتاری نسلهای گذشته به نسل جدید به
وج��ود آید و بالطبع ،جامعه دچار نوعی بحران هویت گردد .هرچند که امروزه تصور جامعهای
یکدست با نظام ارزشی و اعتقادی یکسان غیرممکن است و هر جامعهای همزمان با درجهای از
وفاق و نزاع ارزشی در بین اعضای خود روبهرو میباشد ،اما این تفاوتها و تعارضات میتوانند
نگرانیهای بس��یاری را برای والدین ،سیاستمداران و نهادهای تربیتی و فرهنگی جامعه ایجاد
نمایند .نگرانی از این جهت که اختالفات و تعارضات بین اعضای نسلهای مختلف به حدی زیاد
مبین شکس��ت جامعه در انتقال ارزشها و باورهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر
گردد که ّ
باشد و ایجاد چنین پدیدهای به شکاف و گسست بین اعتقادات و ارزشهای آن نسلها منجر
گردد .پدیدهای که میتوان از آن بهعنوان فاصله گرفتن و دورشدن تدریجی نسلها از همدیگر
از حیث باورها ،ارزشها و اعتقادات نام برد که به سست شدن هرچه بیشتر پیوندهای اولیه بین
آن نسلها منتهی میگردد.
در بررسی کلی علل مؤثر بر این پدیده میتوان گفت که از آنجایی که شکاف نسلی میان دو
نسل اتفاق میافتد ،یک دسته از علتها به نسل پیشین ،یک دسته به نسل پسین و یک دسته
هم به شرایط و موقعیتی برمیگردد که آن نسلها در آن قرار گرفتهاند .البته ،هرکدام از این سه
دسته علل میتوانند ارتباط متقابلی با همدیگر داشته باشند ،چنآنکه اگر در موقعیت و شرایط
موجود دگرگونی و تغییراتی رخ دهد ،قطعاً میتواند تأثیراتی بر روی نسلها بگذارد.
نکتة دیگر آنکه برای برقراری ارتباط بین نس��لهای مختلف در راس��تای حفظ و انس��جام
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جامعه ،ارزشها بهعنوان عوامل پایهای نقشی ویژه دارند ،ضمن آنکه خانواده بهعنوان مهمترین
گروه نخس��تین نقش بسیار پررنگی در ثبات و پایداری انتقال این ارزشها به نسلهای جدید
ایف��ا مینماید .لذا از ای��ن جهت که اولین مرحلة جامعهپذیری ف��رد در درون خانواده صورت
میگیرد ،شناخت روابط عاطفی و اعتقادی والدین -فرزندان حائز اهمیت بسزایی است ،چرا که
تقریباً همة رفتارها ،اعتقادات ،اخالق ،روابط عاطفی و غیر عاطفی والدین در سازگاری و تطبیق
فرزندان با ارزشهای آنها مؤثر میباش��د (علیخانی1382،؛ بنیهاشم1383،؛ توحیدلو1383،؛
حیدری.)1383،
از سویی دیگر ،وقوع انقالب اسالمی جلوهای جدید از مناسبات نسلی را در تاریخ ایران رقم
زد که اندیشمندان و محققان به لحاظ ماهیت و محتوا آن را بهعنوان یک نمونة عینی و واقعی
از تغییر ارزشی ایرانیان در برهة انقالبی ارزیابی نمودهاند .پس از پیروزی و تثبیت این انقالب،
نظام سیاسی جدید جهت نیل به اهداف فرهنگی خود در تدارک و ارایة فرآیند جامعهپذیری
نوینی برآمد که طی آن بتواند ارزشها و عناصر فرهنگی جدید برآمده از ایدئولوژی انقالبی را در
میان مردم جایگزین و نهادینه کند .در واقع ،پس از پیروزی و تثبیت انقالب اسالمی در ایران،
حکومت انقالبی از یک طرف بر آن شد تا نسل جدید را به ارزشهای دینی و انقالبی متعهد کند
و از طرفی دیگر ،ارزشهای نسل قدیم را نیز به ارزشهای انقالبی تغییر دهد .در هر حال ،هر
نظام سیاسی برای حفظ سازمان و ادامة حیات خود باید بتواند پیوندهای میان خود و نسلهای
مختلف جامعه را تحکیم بخشد .در این راستا ،فرآیندهای جامعهپذیری جزء جدانشدنی هر نظام
سیاسی میباشند؛ چراکه اگر نظام سیاسی نتواند بدرستی ارزشها و ایدئولوژی خود را به اعضای
جامعه القاء کند ،قادر نخواهد بود که وفاداری و همکاری آنان را جلب نماید و بالطبع نمیتواند
به حیات خود ادامه دهد و مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
چنانکه گفته شد ،پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،حکومت انقالبی در تدارک ایجاد
نظم جدیدی از طریق جامعهپذیری نسل گذشته و نسل حاضر برآمد که از طریق آن بتواند نسل
جدید را متعهد به ارزشهای انقالبی نموده و ارزشهای نسل پیشین را نیز به ارزشهای حامی
انقالب تبدیل کند .پس با توجه به اینکه مهمترین آرمان و هدف این انقالب و نظام سیاسی برآمده
از آن ،جایگزینی و گس��ترش ارزشهای نوین در جامعه ایران بوده است ،شناخت این ارزشها و
میزان تحقق آنها در نسلهای مختلف برای محققان علوم اجتماعی حائز اهمیت میباشد.
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در جامعة کنونی ایران میتوان س��ه نس��ل و سه تجربهی نس��لی را از هم متمایز کرد :نسل
نخست که فرآیند جامعهپذیری آنها به سالهای دهة  1330و چهل بازمیگردد شاهد حوادثی
چون کودتای  28مرداد و قیام  15خرداد بودهاند؛ نسل دوم که فرآیند جامعهپذیری آنان به دهة
 1350بازمیگردد را با حوادث مهمی چون انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی باید شناخت؛
و نسل سومیهایی که فرآیند جامعهپذیری آنان به بعد از انقالب و جنگ تحمیلی برمیگردد.
با ورود این نسل سومیها به عرصة عمل اجتماعی بود که مسئلة شکاف نسلی در ایران مطرح
شد .برخی از دانشپژوهان علوم اجتماعی (مثل رفیعپور )1376 ،استدالل نمودند که با پایان
یافتن جنگ تحمیلی ،در نظام ارزشی جامعة ایران دگرگونیهایی رخ داده که جامعه را با نوعی
تعارض مواجه س��اخته اس��ت که علت چنین پدیدهای را میتوان گسترش ارزشهای مادی و
تضعیف ارزشهای مذهبی دانست .در مقابل ،برخی دیگر از دانشپژوهان بر ثبات نسبی ارزشها
پافشاری ورزیده و تعدادی نیز این دگرگونیها را در سطح محدودی در نظر گرفتهاند .با وجود
این ،نمیتوان کتمان نمود که با گذش��ت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،دگرگونیهای
س��اختاری مهمی در نظام اجتماعی ایران رخ داده اس��ت .در واقع ،جامعة ایران از یک جامعة
باس��واد اندک به جامعهای باسواد تبدیل گشته و نظام آموزش عالی شروع به رشد و پیشرفت
فوقالعادهای کرده اس��ت .همچنین حضور بیشتر زنان در جامعه ،افزایش جمعیت دانشگاهی،
گس��ترش حضور زنان در دانشگاهها ،افزایش فوقالعادة جمعیت شهری ،رشد ارتباطات و  ...را
میتوان از دیگر تحوالت جامعة پساانقالبی ایران دانست (طالبان1380،؛ علیخانی.)1382 ،
حال با توجه به این تحوالت و همچنین جوانی نس��بی جمعیت جامعة امروز ایران و اینکه
برخی مدعیاند که ارزشهای نس��ل سوم انقالب تطابق چندانی با ارزشهای انقالب اسالمی
بهویژه ،ارزشهای سیاسی آن ندارد مطالعة این گروه سنی از حیث ارزشهای سیاسی انقالب
اس�لامی حائز اهمیت اس��ت .از این رو ،موضوع مطالعة حاضر معطوف به بررسی شکاف نسلی
از حیث ارزشهای سیاس��ی انقالب اس�لامی شد که ش��اید یکی از بحثهای مهم در عرصة
جامعهشناس��ی انقالب اسالمی ایران باش��د؛ به عبارت دیگر ،این تحقیق حول این پرسشها
سازمان یافته است که آیا در جامعة ایران از حیث تعلق به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی
میان دو نس��ل والدین و فرزندانشان شکاف و گسس��ت وجود دارد؟ همچنین ،از حیث میزان
پایبندی و تعلق به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران ،والدین و فرزندانشان چه وضعیتی

دارند؟ و آیا ش��واهد تجربی ،وجود شکاف نسلی (از حیث ارزشهای سیاسی) در جامعة امروز
ایران را تأیید میکند؟

ادبیات نظری
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یکی از مباحث و رویدادهای نسبتاً مهم در جوامع امروزی ،موضوع شکاف نسلهاست .در ایران،
این موضوع نه تنها اذهان جامعهشناسان و صاحبنظران علوم مختلف را به خود مشغول داشته،
بلکه بسیاری از نخبگان مذهبی و صاحبان قدرت سیاسی را نیز نگران کرده است .بهطور ساده،
دور شدن تدریجی دو یا سه نسل از یکدیگر از حیث عاطفی ،فکری و ارزشی وضعیت جدیدی
را ایجاد میکند که اصطالحاً ش��کاف یا گسس��ت نسلی نامیده میشود .در این وضعیت ،غالباً
نوجوانان و جوانان میکوشند تا پیوندهای وابستگی خود را از نسل والدینشان بگسلند و حتی
اغلب در این راه به گردنکشی و طغیانگری میپردازند (علیخانی.)111 :1382،
به اعتقاد بس��یاری از صاحبنظران ،موضوع ش��کاف نسلی تا زمان پیدایش جامعة صنعتی نه
تنها مسألهای قابل بررسی نبوده ،حتی قبل از قرن بیستم بهعنوان امری آشکار که یک مسألة
اجتماعی تلقی بش��ود ،مطرح نمیشده است .در گذش��ته ،علل بسیاری مانند اختالف بسیار
ناچیز در شرایط ،مراتب و موقعیتهای اجتماعی گروههای سنی مختلف ،رعایت اصل احترام
به بزرگترها و پذیرش قواعد بازی مربوط به آن ،انتقال طبیعی فرهنگ و رس��ومات جوامع به
نسلهای بعدی بدون هرگونه جهش ،وجود الگوهای واحد اندیشه ،تفکر و رفتار در طی نسلها
سبب میشد تا تغییرات بسیار کند و بطنی باشد و نتواند موجب شکاف بین نسلها گردد .قرن
بیستم با حوادث اجتماعی بسیار بزرگی همراه بوده است ،بخصوص تحوالت ما بعد جنگ جهانی
دوم که مهمترین تغییرات اجتماعی را در عرصة جهانی و در همة زمینهها به ارمغان آورده است.
پس از جنگ جهانی دوم ،روند نوسازی جهانی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی موجب
رشد شتابان کشورهای در حال توسعه شد که پیامدهایی همچون جنبشها و انقالبات اجتماعی
را به بار آورد .همچنین ،در پس این تحوالت ساختاری عینی و ملموس ،تحوالتی از نوع ذهنی
و غیرملموس و در الیههای زیرین اجتماع حاصل شد که نتیجهاش ،تغییر موقعیت اجتماعی
نس��لها بخصوص نسل جوان بود .تقابل ش��رایط اجتماعی جدید که پیامد مهم رشدیافتگی
کش��ورها پس از جنگ جهانی دوم بود با شرایط قدیمی که سالهای سال ساختار اجتماعی-
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فرهنگی جوامع و مردمان آن را در بر گرفته بود به همراه افزایش آگاهی مردم از وضعیت خود
و جوامع دیگر ،درک جایگاه خود و نیز پی بردن به وجود توانایی بالقوه در نس��لهای جدید،
همگی س��بب شد تا نگرشهای جدیدی در نسل جوان حاصل شود و لذا در این دوره بود که
شکاف نسلی بهعنوان یک پدیدة ملموس و قابل طرح خودنمایی کرد .بنابراین ،میتوان گفت
که مس��ائل نسلی مسألة مش��ترک جهان امروز بخصوص جوامعی است که از شتاب و سرعت
تغییرات اجتماعی بیشتری برخوردار باشند .به نظر نمیرسد جامعة ایران از این امر مستثنی
باشد ،چون وقوع تحوالت عظیم اجتماعی در چند دهة اخیر ،بستر مناسبی را برای بروز مسائل
نسلی فراهم کرده است.
به اعتقاد بنگستون سه دیدگاه عمده در زمینة شکاف نسلی وجود دارد :در یک طرف کسانی
هس��تند که وجود شکاف نس��لها را تأیید میکنند .در طرف دیگر گروهی هستند که وجود
شکاف نسلی را یک توهم و خیال میپندارند و معتقدند این موضوع توسط وسایل ارتباط جمعی
اشتباهاً به مردم تحمیل شده است؛ و دیدگاه سوم که در نقطة وسط دو دیدگاه فوقالذکر قرار
دارد ،معتقد به پیوستگی و تفاضل گزینشی بین نسلها میباشد.
صاحبان دیدگاه اول معتقدند که ش��کاف بین جوانان و بزرگساالن نسبتاً شایع و گسترده
اس��ت ،چون فرهنگ جوانان متفاوت و حتی متضاد با فرهنگ مس��لط بزرگس��االن است (از
نظر پذیرش ارزشهای غالب و مس��لط) .بهعنوان مثال ،جورج هربرتمید معتقد بود که الگوی
فرهنگی جدیدی ظاهر گشته که از آن جوانان معاصر است .از این منظر ،به افرادی که پیش از
جنگ جهانی دوم متولد شدهاند بهعنوان مهاجران در زمان نگریسته میشود ،کسانی که با زمان
حاضر سازگاری یافتهاند ولی کماکان بقایای گذشته را حفظ کرده و میکنند .از سویی دیگر،
آنهایی که پس از جنگ جهانی دوم متولد شدهاند زمان حاضر را میفهمند و چیز دیگری را
نمیشناسند .بین این دو قشر از لحاظ پذیرش ارزشها و هنجارهای اجتماعی تضاد روی داده
و این تضاد روز بهروز شدت میگیرد (قدیمی .)1384 ،البته ،این دیدگاه بسیار ذهنی و نظری
است و فاقد تأیید تجربی میباشد .باألخص ،چیزی که در این دیدگاه فراموش شده نوعی پیوند
نظری است که بتواند مشخص کند که چرا ارزشها و هنجارهای جوانان متفاوت از ارزشها و
هنجارهای بزرگساالن شده است.

جدول شمارة  :1جمعبندی دیدگاه صاحب نظران علوم اجتماعی دربارة مسألة نسلی

نظریهپرداز

تعریف نسل

مسألة
نسلی

تبیین
مسألة نسلی

مانهایم

نسل یک موجودیت اجتماعی است و نه یک ضرورت
بیولوژیکی

تعارض
نسلی

سنتز ارزشهای جدید
و قدیم (تجارب نسلی
متفاوت)

1 . Reiss
2 .Lipset
3 .Adelaon
4 .Thomas
5 .Bangstone

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

در آنسوی طیف ،متفکران اجتماعی مانند ریس ،1لیپست 2و آدلن 3تأکید دارند که ارزشهای
جوانان اختالف فاحش��ی با ارزشهای بزرگس��االن ندارد .این متفکران مدعیاند در حالی که
ممکن اس��ت جوانان و بزرگساالن دارای جدایی اجتماعی باشند ،ولی شکاف بین آنها اساساً
ارتباطی با قبول ارزشهای مختلف ندارد ،بلکه جدایی بیش��تر مربوط به زمینة قابلیت کاربرد
توصیههای هنجاری برای تحقق دادن به ارزشها میباشد؛ به عبارت دیگر ،تضاد نسلها بیشتر
در ارتباط با ابزار به کار گرفته شده برای تحقق دادن به ارزشهای یکسان و مورد قبول است.
در حالی که تا حدودی برای این دیدگاه تأیید تجربی وجود دارد ،ولی توماس 4معتقد است که
هنوز یافتههای تحقیقات تجربی چندان قطعی نیستند (قدیمی.)1384 ،
دیدگاه سوم معتقد است که تضاد اندکی بین نسلها در مورد ارزشها وجود دارد ،ولی باید
توجه داشت که ارزشهای مورد قبول یکسان میتوانند در قالب الگوهای رفتاری مختلفی خود
را نشان دهند .همانطور که بنگستون 5استدالل نموده ،مشکل این دیدگاه آن است که دقیقاً
مش��خص نمیکند که این تفاوتها کدام هستند و چگونه به وجود میآیند و در آینده عواقب
وجود این تفاوتها چه میتواند باشد (تیموری.)55 :1377 ،
برای درک بهتر دیدگاه صاحبنظران مختلف علوم اجتماعی دربارة مس��ائل نسلی ،خالصة
دیدگاه آنها بر اس��اس سه مقولة «تعریف نس��ل»« ،مسألة نسلی» و «دالیل مسألة نسلی» در
جدول ذیل ارائه شده است.
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افرادی که هم دورهایاند و در زمان حال زندگی کرده و
ملکهی فرهنگ مشترک دارند ،کارکردی که برای آنها با
حافظهی جمعی که ترکیب هم دورهای را در طول یک
دورهی خاص تعیین میکند ،تعریفکنندهی نسل واحد
میباشد .در این تعریف ،توجه خاصی به ایدهی فرهنگ
جمعی و مشترک میباشد.

تعارض
نسلی

نابرابری و تضاد منابع در
اختیار نسلها

اینگلهارت

نسلها همان فاصلهی جوانان و بزرگساالن بر مبنای
اقتضائات سنی است.

شکاف
نسلی

گذر جامعه از یک سطح
یک نیاز به سطح دیگر در
اثر شکوفایی اقتصادی

گیدنز

نسل و تمایزات نسلی نوعی ارجاع به زمان است

تفاوت
نسلی

زمان ،فرار بودن جامعه و
مرخص شدن از سنتهای
گذشته برای اتخاذ شیوهی
فعاالنهتر و مدرنتر زندگی

وایت

نسل عبارت است از جمعی از افراد که دارای یک
حافظهی مشترک تاریخی در مورد سرنوشت خود
هستند.

تفکیک
نسلی

حوادث و وقایع مهم در هر
جامعه و در هر زمان

مارگارتمید

نسل همان فاصلهی جوانان و بزرگساالن بر مبنای
تغییر و تحوالتی است که در جامعه رخ داده است.

فاصلهی
نسلی

تغییرات اجتماعی وسیع
و وارد شدن به دنیای
جدیدی از تحوالت

بوردیو

پیشینةتحقیقات
آثار و تحقیقات مختلفی تاکنون در زمینة مرتبط با موضوع پژوهش حاضر انجام ش��ده است.
مروری بر این آثار پژوهشی نشان داد که دیدگاهها و نتایج متفاوت و بعضاً متعارضی در خصوص
موضوعات نس��لی در ایران وجود دارد .یافتة اصلی این آثار و پژوهشها در خصوص چگونگی
مسألة نسلی در دو جدول مجزای زیر منعکس شده است.
جدول شمارة  :2مقاالت پژوهشی حول محور شکاف و تفاوت نسلی

گردآورنده

سال

محمدحسینپناهی

۱۳۸۰

عنوان تحقیق

فاصلة نسلی و اختالفات
خانوادگی و چگونگی برخورد
با آن

یافتة اصلی
فاصلة نسلی

علی اصغر اسفجیر  /معصومه گرجی
نشلی

۱۳۸۱

شیرینجلیلوند

۱۳۸۲

مهناز میرابی زاده  /حسین شکرکن /
بهمن نجاریان  /میترا محمودی

۱۳۸۲

بررسی ویژگیهای دو نسل در
چهارچوب نظام ارزشی
مقایسة نگرش نسل قدیم و
جدید (مادران و دختران)
نسبت به ارزشهای اجتماعی
مقایسة نگرشهای
دانش آموزان سال سوم
دبیرستانهای اهواز با والدین
و نزدیکترین دوستان
همکالسی آنان

سید حسین نبوی

۱۳۸۲

احمد پیشهور  /علی احمد الفتی

۱۳۸۵

تضاد یا شکاف نسلی (بررسی
میزان تفاوتهای موجود میان
دو نسل والدین و فرزندان در
شهر تهران)

صمد عابدینی

۱۳۸۵

بررسی نگرش مردم نسبت به
شکاف نسلها و عوامل مرتبط
با آن (مطالعهی موردی شهر
تبریز)

زهرا داریاپور

۱۳۸۶

علی ربانی  /عاطفه محمدزاده

۱۳۹۱

تفاوت نسلی در گیالن غرب

ساختار ارزشی و مناسبات
نسلی

بررسی کیفی شکاف نسلی
ارزشی بین مادران و دختران
در مشهد با تأکید بر ارزشهای
دینی

اختالف نسلی

عدم شکاف نسلی
هماهنگی نسلی

تفاوت نسلی

عدم شکاف نسلی
تفاوت نسلی
تفاوت نسلی

عدم شکاف نسلی

تفاوت نسلی

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

مهناز توکلی

۱۳۸۲

عوامل مؤثر بر تضاد ارزشی
و هنجارهای میان مادران و
دختران در سطح شهرستان
بابل (بررسی روابط ارزشی
هنجاری نسل مادران و
دختران)
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علی ربانی  /عاطفه محمدزاده

۱۳۹۱

نریمان یوسفی

۱۳۹۱

پروانه دانش  /زهرا ذاکری نصرآبادی
 /عظیمه سادات عبداللهی
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محمدتقی عباسی شوازی  /مجید
موحد  /زهرا قطرانی

۱۳۹۳

۱۳۹۴

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر
بر شکاف نسلی ارزشی در
منطقهی  9شهرداری مشهد با
تأکید بر ارزشهای دینی
بررسی شکاف ارزشی بین
نسلها در خانوادههای تهرانی
تحلیل جامعهشناختی شکاف
نسلی در ایران

مقایس��هی بین نسلی رابطهی
رس��انهها و نگ��رش ب��ه امر به
مع��روف و نهی از منکر در بین
جوانان و بزرگس��االن ش��هر
شیراز

شکاف نسلی

شکاف نسلی
شکاف نسلی

تفاوت نسلی

جدول شمارة  :3پایاننامههای دانشگاهی حول محور شکاف و تفاوت نسل
گردآورنده

سال

عنوان تحقیق

یافتهی اصلی

مریم قاضی نژاد

۱۳۸۳

نسلها و ارزشها و بررسی و
تحلیل جامعهشناختی تفاوت
گرایشات ارزشی نسل جوان
و بزرگسال

عدم شکاف نسلی

حشمت اهلل یزدانی

۱۳۸۳

تبیین چالشها و گسستهای
موجود در شهر تهران (مناطق
)20 ،15 ،5 ،1

عدم شکاف نسلی

احمد ذرات

۱۳۸۶

بررسی شکاف نسلی نسل
جوان ( 15 – 25سال) با
نسل انقالب (-)42 – 52
مطالعهی موردی شهر رشت

شکاف نسلی

نجوا بابایی

۱۳۸۸

بررسی عوامل اجتماعی
مؤثر بر تغییر ارزشهای
دینی نوجوانان (دختران)
دبیرستانهای شهر قم

تفاوت نسلی
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شکاف نسلی

عبداهلل فاضلی

۱۳۸۹

بررسی مسئلهی شکاف نسلی
(مورد تحقیق :ایثارگران و
فرزندان آنان در شهرستان
اهواز)

عدم شکاف نسلی

سارا سیدیان هاشمی

۱۳۹۰

بررسی تطبیقی هویت
سیاسی بین نسلی (نسل اول
و نسل سوم انقالب)

تفاوت نسلی

اعظم شیرین بیان

۱۳۹۰

بررسی شکاف نسلی در
خانوادهی ایرانی (شکاف نسلی
در بین خانوادههای شهرستان
گرمسار)

تفاوت نسلی

عبداهلل صالحی

۱۳۹۰

بررسی میزان تفاوت نسلی و
عوامل خانوادگی مؤثر بر آن
در بین خانوادههای ساکن در
شهر پاوه

شکاف نسلی

علیرضا آزادی

۱۳۹۱

مطالعهی بین نسلی نوع
دینداری و ارزشهای سیاسی
دههی سوم انقالب اسالمی
در شهر اصفهان

تفاوت نسلی

لیال فعله گری

۱۳۹۱

بررسی شکاف نسلی بین
مادران و دختران (باالی
 14سال) با تأکید بر عامل
تحصیالت در شهر تهران

عدم شکاف نسلی

مسعود چاری صادق

۱۳۹۱

بررسی ساختار و محتوای
ارزشی نسلها با رویکردی
فازی (مطالعهی موردی
شهروندان باالی  18سال
شهر کرمان)

تفاوت نسلی

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

مصطفی صابری

۱۳۸۹

بررسی شکاف نسلی دینی
در بین جانبازان و فرزندان
پسر آنها (مطالعهی موردی
شهر قم)
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آمنه ابراهیمی ترک امیر

۱۳۹۲

مطالعهی تفاوت ارزشهای
اجتماعی بین دو نسل والدین
 50 – 54ساله و فرزندان
 20 – 24ساله و عوامل مؤثر
بر آن در شهرستان نورآباد
استان لرستان

تفاوت نسلی

شمسی جوالنی

۱۳۹۳

بررسی مردم شناختی شکاف
نسلی نزد مادران و دختران با
تکیهبر رویکرد مارگرت مید
(مطالعهی موردی منطقهی 5
تهران و شهرستان اسالمشهر)

عدم شکاف نسلی

تعریف نظری و عملی مفاهیم
نس�ل :یک نس��ل به افرادی که در یک دورة تاریخی یکسان متولد شدهاند ،اشاره دارد .این
تعریف مبین آن است که اعضای یک نسل به لحاظ ذهنی با نسلشان هویت یافته و از نسلهای
دیگر تمایز مییابند .از حیث تعریف عملیاتی ،شاید بهترین و روشنترین داللت مصداقی برای
مفهوم نسل ،والدین و فرزندانشان باشند که جمعیت این تحقیق را تشکیل میدهند.
ارزشهای سیاسی :عبارتند از :باورهای ارزشی معطوف به نظام سیاسی .در واقع ،ارزشهای
سیاس��ی مفاهیم جمعیای هس��تند که از نظر سیاسی خوب و مطلوب یا بد و نامطلوب تلقی
میش��وند .به عبارت بهتر ،ارزشهای سیاسی عبارتند از :جهتگیریهای مثبت و منفی افراد
نسبت به نظام سیاسی یا حکومت /دولت .ارزشهای سیاسی افراد ،اصلیترین بخش از فرهنگ
سیاسی آنهاست که بهطور همبستهای باکلیت نظام فرهنگی جامعه در ارتباط است؛ بنابراین
ارزشهای سیاس��ی هر جامعه ،ارتباط تنگاتنگی با کل نظام ارزش��ی آن جامعه دارد (آلموند و
پاول و مونت.)260 :1381 ،
ارزشهای سیاس�ی انقالب اسلامی ایران :جهت تشخیص ارزشهای سیاسی انقالب
اسالمی ایران بایستی به دیدگاه رهبر انقالب اسالمی ایران و بنیانگذار نظام سیاسی جمهوری
اسالمی ایران رجوع میکردیم .نتیجة این رجوع عبارت از آن شد که ارزشهای سیاسی عمدة
انقالب اسالمی ایران که برای مسألة این تحقیق موضوعیت دارند را میتوان در هفت مقولة مجزا
طبقهبندی نمود .این هفت مقوله ،در واقع ،ابعاد اصلی مفهوم ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی

را بازنمایی میکنند .برای عملیاتی نمودن هر یک از این ابعاد ،زیر بعدها یا مؤلفههایی تشخیص
داده شد که برای برخی از آنها نیز زیرمؤلفههایی در نظر گرفته شد .در مرحلة نهایی ،برای این
ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها بر اساس بیانات حضرت امام گویههایی تدوین گردید .جدول زیر،
این رویة عملیاتیسازی را با تفکیک ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها نشان داده است.
جدول شماره  :4ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران
ابعاد

برقراری حکومت اسالمی در جهان
رابطة حکومت و سیاست
عمومی

-

-

عقیده و بیان
مطبوعات
انتخابات

سیاسی
نسبت آزادی و رأی مردم با دین

فردی
ساختاری
فرهنگی
فرهنگی
استقالل و عدم دخالت بیگانگان

احزاب

ملتها

قشرهای اجتماعی

وحدت اسالمی

رأی

اقتصادی
سیاسی

اقلیتهای دینی
زنان

عقاید

بیان و قلم

محل سکونت و کار
اقشار اجتماعی

حوزه و دانشگاه
مبارزه با ظلم
برادری

رهایی از استعمار غربی
فکری

فروش نفت
خودکفایی

قطع وابستگی
نفی سلطه

جلوگیری از نفوذ دیگران

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

پیوند دین و سیاست

مؤلفهها

زیرمؤلفه ها
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حمایت
تکلیف گرایی و رابطهی آن با
نتیجهگرایی

استکبارستیزی
حمایت از محرومین و مستضعفین در
سرتاسر جهان
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مبارزه با ستمگران و ظالمان
حفظ آرمانهای ملی
مقابله با استیالی فرهنگ غربی
-

متابعت

وظیفة انسانی
-

روش تحقیق و واحد تحلیل
کمی
روشهای تحقیق گوناگونی در جامعهشناسی به کار میروند که پیمایش بهعنوان روشی ّ
در مطالعات پهنانگر جزو رایجترین آنهاس��ت .در این تحقیق نی��ز به اقتضای موضوع از روش
پیمایش استفاده شده است.
نوع تحقیق نیز توصیفی و از نظر زمانی واجد طرح مقطعی است .همچنین ،واحد تحلیل و
واحد مشاهده در تحقیق حاضر نیز به ترتیب «نسل» و «فرد» است.
جمعیت و نمونهگیری
به اقتضای موضوع این پژوهش (ش��کاف نسلی) مناس��بترین جمعیت عبارت از جوانان و
والدینش��ان میباش��د .از این رو ،جمعیت این پژوهش به جوانان  17الی  25سالهی شهر ایالم
به همراه والدینشان اختصاص یافت .از آنجا که اجرای این تحقیق در دو نسل ،بهویژه در نسل
والدین که مستلزم مصاحبة حضوری بود ،مشکالت عدیدهای به همراه داشت؛ در نهایت حجم
نمونة تحقیق مش��تمل بر  200نفر ( 100نفر جوان و  100نفر والدینشان) گردید که با روش
نمونهگیری سهمیهای  1بدین نحو مشخص شدند که ابتدا دو منطقة اصلی شهر ایالم مدنظر
قرار گرفت و سپس از هر منطقه ،سه محله به صورت تصادفی انتخاب گردید .در مرحلة بعدی،
سهمیة  17واحد مسکونی از هر محله برای انتخاب در نظر گرفته شد .البته ،انتخاب این تعداد
واحدهای مسکونی جهت گردآوری دادهها مشروط به وجود فرزند جوان و حضور والدینش در
آن واحد مسکونی بود؛ و در غیر این صورت تا حصول این شرط در هر محله ،انتخاب واحدهای

مسکونی ادامه مییافت .در نهایت ،یکصد جوان  17تا  25ساله به همراه والدینشان (جمعاً 200
نفر) نمونة نهایی این تحقیق را تشکیل دادند.

شواهد مربوط به اعتبار  1و پایایی 2
الزم به ذکر است که برای هر یک از ابعاد هفتگانة ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی از دیدگاه
امام خمینی (ره) مقیاس��ی ش��امل چندین گویه در مقیاس لیکرت تدوین گردید که قبل از
تشخیص و ارائة یافتههای تحقیق الزم بود بر اساس دو معیار اصلی سنجش در علوم اجتماعی،
یعن��ی اعتبار و پایایی ،پاالیش میگردیدند .بهمنظور پی بردن به اعتبار مقیاسهای تحقیق از
کبُعدی مقیاسی است که همة گویههای آن،
کبُعدی بودن اس��تفاده ش��د .مقیاس ت 
آزمون ت 
مفهوم بنیادی یکس��انی را میسنجند .لذا ،باید هر گویهای که آن مفهوم را نمیسنجد ،حذف
کرد .بدین منظور باید دید پاسخهای ارائه شده به یک گویة خاص ،بازتاب الگوی پاسخهای ارائه
شده به گویههای دیگر هست یا نه .چنانچه گویهای با گویههای دیگر همخوانی نداشت ،میتوان
فرض کرد که آن گویه چیز دیگری را میسنجد و بایستی آن را از مقیاس حذف کرد .برای این
منظور ،بایستی ضریب همبستگی هر مقیاس با تکتک گویههایش را محاسبه نمود و اگر میزان
همبس��تگی کمتر از مقدار  30/0بود ،نتیجه گرفت که از اعتبار الزم برخوردار نبوده و بایستی
کبُعدی بودن مقیاسها در
ح��ذف گردند (دواس .)251 – 252 :1376 ،نتایج آزمون اعتبار ت 
ذیل آمده است.

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

تکنیک جمعآوری و تحلیل اطالعات
جهت تولید دادههای تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده گردید که رایجترین تکنیک مورد
استفاده در تحقیقات پیمایشی اس��ت (دواس .)14 :1376 ،البته ،برای جمعآوری اطالعات با
استفاده از پرسشنامه با پاسخگویان مصاحبه شد و پس از اتمام ،همة پرسشنامهها دقیقاً مورد
بازبینی قرار گرفتند .در مرحلة بعد کلیة اطالعاتِ پرسش��نامهها ب��ه برنامة آماری  Spssوارد
گردید .سپس ،توزیع فراوانی تمام متغیرها گرفته شد تا در صورت وجود ُکدهای غیرمتعارف،
بتوان اطالعات را تصحیح کرد .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با اس��تفاده از آمارههای توصیفی و
استنباطی بوسیلة نرمافزار  Spssصورت گرفت.
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جدول شمارة  :5شواهد مربوط به اعتبار مقیاسهای تحقیق

تعداد گویهها در
کبُعدی
مقیاس ت 

آزادی

13

5

8

وحدت

10

1

9

تکلیفگرایی

10

1

9

استقالل

7

-

7

پیوند دین و سیاست

9

1

8

استکبارستیزی

10

-

10

حمایت از محرومین و مستضعفین جهان

11

-

11
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ابعاد
مفهومی

تعداد
گویهها

تعداد گویههای
حذف شده

برای احراز پایایی مقیاسهای تحقیق از آمارة ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که دامنة آن
از صفر تا یک در نوسان است .هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد ،پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود
و برای افزایش مقدار آلفا و در نتیجه افزایش پایایی مقیاس باید همة گویههای ناپایا را حذف
ک��رد .بدین منظور باید دید با حذف هر گویة معین ،مق��دار آلفا چقدر تغییر میکند (دواس،
 .)252 –253 :1376در پژوهش حاضر با اس��تفاده از این روش ،پایایی مقیاسهای هفتگانة
تحقیق مورد وارسی قرار گرفت تا گویههایی که موجب کاهش ضریب آلفای مقیاس میشدند،
از مقی��اس حذف گردند .جدول زیر مقدار آلف��ای کرونباخ را قبل از حذف گویههایی که فاقد
اعتبار بودند ،نشان میدهد.
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جدول شمارة  :6شواهد مربوط به پایایی اولیة مقیاسهای تحقیق
آلفای کرونباخ

ابعاد مفهومی

تعداد گویهها

آزادی

13

0/3294

وحدت

10

0/7937

0/6580

تکلیفگرایی

10

0/7658

0/7244

استقالل

7

0/7882

0/8190

فرزندان

والدین
0/5244

پیوند دین و سیاست

9

0/8333

0/7350

استکبارستیزی

10

0/9084

0/8471

حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر
جهان

11

0/8216

0/7890

جدول شمارة  :7شواهد مربوط به پایایی نهایی مقیاسهای تحقیق

آلفای کرونباخ

ابعاد مفهومی

تعداد گویهها

آزادی

7

0/7001

وحدت

9

0/7978

0/7005

تکلیف

9

0/7658

0/7244

استقالل

7

0/7882

0/8190

پیوند دین و سیاست

8

0/8512

0/7992

استکبارستیزی

10

0/9084

0/8471

حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان

11

0/8216

0/7890

فرزندان

والدین
0/7023

یافتههایتحقیق

برای توصیف سادهتر وضعیت تعلق دو نسل والدین و فرزندان به ابعاد مختلف ارزشهای سیاسی
انقالب اسالمی ،بهتر دیده شد شکل تقلیل یافتهای از این ابعاد هفتگانة انقالب اسالمی سیاسی
تعبیه ش��ود .از این رو ،کل نمرات پاس��خگویان در هفت بُعد ارزشهای سیاسی به سه بخش
تقس��یم شد و نمرات یکسوم اول« ،ضعیف یا منفی»؛ یکس��وم دوم« ،متوسط»؛ و یکسوم
آخر« ،قوی یا مثبت» محسوب گردید .نتایج توصیفی این ابعاد نزد پاسخگویان دو نسل پس از
سهشقهکردن  1آنها در جدول زیر منعکس شده است.
1. Trichotomising

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

نتای��ج مندرج در ج��دول زیر حکای��ت از آن دارد که با حذف گویهه��ای نامعتبر از آزمون
تکبعدی بودن (ن .ک .به :جدول  )5و حذف یک گویة دیگر در مقیاس آزادی ،میزان ضریب
آلفای کرونباخ همة مقیاسهای تحقیق به حد نصاب پایایی مناسب (یعنی )0/70 ،رسیده است:
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جدول شماره  :8توزیع درصدی ابعاد ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی نزد دو نسل
ابعاد
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قوی /مثبت

ضعیف/منفی

متوسط

فرزندان

والدین

فرزندان

والدین

فرزندان

والدین

آزادی

49

56

36

34

15

10

وحدت

41

54

50

43

9

3

تکلیف

42

54

45

44

13

2

استقالل

71

83

26

17

3

0

پیوند دین و سیاست

43

60

42

37

15

3

استکبارستیزی

55

72

34

26

11

2

حمایت از محرومین

43

56

45

42

12

2

ارزشهای سیاسی

41

57

47

40

12

3

اطالعات مندرج در جدول ش��مارة  8حکایت از آن دارد که در بین والدین بیشترین نگرش
مثبت مربوط به بُعد استقالل با  ۸۳درصد و بیشترین نگرش منفی مربوط به بُعد آزادی با ۱۰
درصد میباشد .نکتة قابل توجه آنکه بیشترین نگرش مثبت نسل فرزندان نیز مربوط به بُعد
اس��تقالل با  ۷۱درصد و بیش��ترین نگرش منفی مربوط به ابعاد آزادی و پیوند دین و سیاست
با  ۱۵درصد میباشد که تا حدود زیادی همگرایی بین دو نسل را از این حیث نشان میدهد.
تحلیل دادهها
برای احراز شکاف نسلی باید معیاری مشخص را در نظر گرفت تا آن را از تفاوت نسلی یا فاصلة
کمی بودن این مطالعه ،مسألة مزبور حول این سؤال میچرخد
نسلی متمایز سازد .با توجه به ّ
که چه میزان از تفاوت را بایستی دال بر شکاف بدانیم؟
در این تحقیق ،معیار وجود حداقل یک واحد انحراف استاندارد اختالف میان میانگین مشاهده
شده بین دو نسل بهعنوان حدنصاب احراز شکاف نسلی در نظر گرفته شد؛ به عبارت دیگر ،فقط
هنگامی میتوان قائل به شکاف نسلی بود که اختالف میانگین بین دو نسل از یک واحد انحراف
معیار باالتر باشد .در غیر این صورت و با مشاهدة اختالف کمتر از یک واحد انحراف معیار بین
میانگینهای دو نسل باید از تفاوت نسلی یا فاصلة نسلی یاد کرد نه شکاف نسلی.

جدول زیر ش��واهد تجربی را برای وارس��ی یا آزمون مدعای ش��کاف نسلی در ابعاد مختلف
ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی فراهم نموده است.
جدول شماره  :9آزمون آماری مقایسة دو نسل از حیث نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی

نسبت آزادی و رأی
مردم با دین

والدین

13/74

4/64

فرزندان

12/54

5/24

والدین

13/17

2/97

فرزندان

11/93

3/60

والدین

13/77

3/67

فرزندان

12/03

4/77

والدین

16/03

3/18

فرزندان

14/84

3/80

والدین

14/33

3/74

فرزندان

11/61

5/29

والدین

15/09

3/38

فرزندان

13/37

4/99

والدین

13/65

3/47

فرزندان

11/82

4/58

والدین

13/67

3/28

فرزندان

11/80

4/34

وحدت اسالمی
تکلیفگرایی و
رابطهی آن با
نتیجهگرایی
استقالل و عدم
دخالت بیگانگان
پیوند دین و سیاسی
استکبارستیزی و
حمایت از گروههای
مبارز انقالبی
حمایت از محرومین
و مستضعفین در
سرتاسر جهان
ارزشهای سیاسی
انقالب اسالمی

1/20

4/97

1/71

./089

1/24

3/34

2/65

./009

1/74

32/4

88/2

./004

1/19

3/55

2/40

./017

2/72

4/76

4/20

./000

1/72

4/33

2/85

./005

1/83

4/14

3/17

./002

1/87

3/95

3/44

./001

نگرش به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی :شکاف یا تفاوت نسلی؟

ابعاد

نسل

میانگین

انحراف
معیار

تفاضل
میانگین

انحراف
معیار
کل

مقدار
T

معناداری
T
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اطالعات مندرج در جدول شمارة  9داللت بر چند یافتة مهم به شرح ذیل دارد:
 )1مثب��ت بودن تفاضل میانگینهای نس��ل والدین در برابر نس��ل فرزن��دان در کلیة ابعاد
ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی و همینطور سازة مرکب ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 12تابستــان 96

132

نش��ان دهندة آن است که در همة مقوالت مورد بررسی ،نگرش نسل والدین مثبتتر از نسل
فرزندانشان بوده است.
 )2نتایج آزمون  Tنیز حکایت از آن دارد که فقط در یکی از ابعاد ارزشهای سیاسی انقالب
اسالمی (یعنی ،بُعد آزادی) بوده که تفاوت معناداری از حیث آماری میان بین نگرش دو نسل
وجود نداشته است ( )= sig 08/0و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت واقعی بین نگرش دو نسل
تأیید میگردد .ولی در سایر ابعاد و همینطور سازة ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی تفاوت
معناداری از حیث آماری بین نگرش والدین و فرزندانش��ان وجود داش��ته است ()< sig 05/0
و از این رو ،فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت واقعی بین نگرش دو نس��ل رد میگردد و فرضیة
مقابل ،یعنی وجود تفاوت واقعی بین نگرش دو نسل به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی تأیید
میگردد.
 )3هنگامی که معیار وجود حداقل یک انحراف معیار باالتر و یا پایینتر از تفاضل میانگین
مشاهده شده بین دو نسل بهعنوان حدنصاب احراز شکاف نسلی مدنظر قرار گرفت ،یافتههای
مندرج در جدول فوقالذکر داللت بر عدم وجود ش��کاف نسلی در همة ابعاد و سازة ارزشهای
سیاسی انقالب اسالمی میکنند ،چون در هیچ یک از آنها این حد نصاب به دست نیامده است.
 )4یافتههای تحقیق بهطور کلی این واقعیت را برمال ساختهاند که در میان جمعیت نمونة
تحقیق ،ش��کاف نس��لی از حیث ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی وجود نداشته است؛ ضمن
آنکه تفاوت نسلی به معنای نگرشمثبتتر والدین نسبت به فرزندانشان به ارزشهای سیاسی
انقالب اسالمی مشاهده و تأیید شده است.
نتیجهگیری

در این بخش الزم دیده شد به این مهم پرداخته شود که یافتههای این تحقیق چه داللتهای
نظری و تجربی داشته است؟ از حیث نظری ،چنانچه تشریح گردید ،سه دیدگاه عمده در زمینة
شکاف نسلی وجود داشته است:
 )1پذیرش و تأیید وجود ش��کاف نس��لها؛  )2انکار وجود شکاف نس��لی و  )3دیدگاه میانه
و بینابین که معتقد به پیوس��تگی و تفاضل گزینشی بین نسلها میباشند .نتایج این تحقیق،
حمایت تجربی برای دو دیدگاه دوم و س��وم داش��ته و در تعارض با دیدگاه نظری اول مبنی بر
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وجود شکاف نسلی بوده است.
در مقایسه با تحقیقات پیشین نیز نتایج این پژوهش با تحقیق جلیلوند ( )۱۳۸۲همسو بوده
که از حیث ارزشهای اجتماعی بین دو نسل ،شکافی را مشاهده ننموده بود .همچنین ،برخالف
نتایج تحقیقات پژوهش��گرانی همچون یوس��فی ( ،)۱۳۹۱ربانی و محمدزاده ( ،)۱۳۹۱دانش و
دیگران ( ،)۱۳۹۳ذرات ( ،)۱۳۸۶صابری ( )۱۳۸۹و صالحی ( )۱۳۹۰که وجود شکاف نسلی را
تأیید کرده بودند ،در بقیة تحقیقات مرور شده ،یافتهها فقط تفاوت نسلی را تأیید نموده بودند
که با نتایج تحقیق حاضر کام ً
ال همسویی داشته است .در واقع ،نتایج این پژوهش مبنی بر عدم
ش��کاف نسلی در کنار وجود اختالف معنادار بین دو نس��ل از حیث ارزشهای سیاسی انقالب
اسالمی با نتایج آن دسته از تحقیقات مرور شده قرابت و نزدیکی بیشتری دارد که فقط تفاوت
نسلی را تأیید نموده بودند.
نتیجة نهایی آنکه مستند نمودن وضعیت شکاف نسلی یا روشن ساختن ابعاد و میزان اختالفات
نسلی در حوزة ارزشهای انقالب اسالمی در سطح کل ایران ،مستلزم تتبع و بررسیهای روشمند
وس��یع دیگر است و باید به انتظار پژوهشهای تجربی بیشتر با طرحهای تحقیقاتی جامعتر و
دقیقتری بود .تمسک به طرحهای تحقیقاتی جامعتر و جمعیتهای وسیعتر ،کیفیت تحلیل
را ارتقاء میبخشد و اعتماد به نتایج نهایی را باال میبرد .به هر تقدیر با توجه به اهمیت مسألة
تفاوت یا ش��کاف نسلی ،ضروری است تحقیقات دیگری به همراه الگوهای نظری جهت تبیین
آن در میان جمعیتهای وسیعتری انجام پذیرد .در هر حال ،نتایج این پژوهش مثل سایر نتایج
تجربی تحقیقات علمی همیشه برای تحقیقات بیشتر و عمیقتر ناتمام و موقتی باقی میمانند و
باید با احتیاط و عدمقطعیت با آنها برخورد نمود و در انتظار تحقیقات بیشتر و عمیقتر نشست.
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منابع

 -ابراهیم��ی ترک امیر ،آمنه )1392( .مطالعهی تفاوت ارزشهای اجتماعی بین دو نس�ل

والدین ( 50-54س�ال) و فرزندان ( 20-24ساله) و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان
نورآباد استان لرستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران.

 -آزادی ،علیرضا )1391( .مطالعهی بین نسلی نوع دینداری و ارزشهای سیاسی دههی

سوم انقالب اسالمی در شهر اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی
(س) و انقالب اسالمی.
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 -اس��فجیر ،علی اصغ��ر و معصومه گرجی نش��لی )1381( .عوامل مؤثر بر تضاد ارزش�ی و

هنجارهای میان مادران و دختران در سطح شهرستان زابل (بررسی روابط ارزشی-
هنجاری نسل مادران و دختران) ،مجموعه مقاالت گسست نسلی در ایران.

 -آلموند ،گابریل آبراه��ام؛ پاول ،بینگهام؛ مونت ،رابرت جی )1381( .چهارچوبی نظری برای

بررسی سیاست تطبیقی ،ترجمهی علیرضا طیب ،تهران :انتشارات مرکز آموزش مدیریت

دولتی.

 بابایی ،نجوا ،)1388( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییر ارزشهای دینی نوجوانان(دختران) دبیرستان شهر قم ،پایاننامه کارشناسی ارشد مسائل اجتماعی دانشگاه الزهرا.

 بنی هاشم ،فروغ السادات )1383( .آسیب شناسی مناسبات نسلی در جوامع روستایی،خالصه مقاالت همایش ملی مناسبات نسلی در ایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.

 -پناهی ،محمدحسین )1380( .فاصلهی نسلی و اختالفات خانوادگی و چگونگی برخورد

با آن ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال یازدهم ،شماره ( 37و

.)38

 -پیشهور ،احمد و علی احمد الفتی )1385( .تفاوت نسلی در گیالن غرب ،مجلهی جوانان.

 توحیدلو ،سمیه )1383( .بررسی مناسبات نسلی در ایران امروز ،خالصه مقاالت همایشملی مناسبات نسلی در ایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.

 توکلی ،مهناز )1382( .بررس�ی نظام ارزشهای دو نس�ل دخت�ران و مادران ،پایاننامهکارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.

 جلیلوند ،شیرین )1382( .بررسی مقایسهی نگرش مادران و دختران نسبت به ارزشهایاجتماعی ،پایاننامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز.

 جوالنی ،شمسی )1393( .بررسی مردم شناختی شکاف نسلی نزد مادران و دختران باتکیهبر رویکرد مارگارتمید (مطالعه موردی :منطقه  5تهران و شهرستان اسالمشهر)،
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 چاری صادق ،مسعود )1391( .بررسی ساختار و محتوای ارزشی نسلها با رویکرد فازیدانشگاه باهنر کرمان.

 حیدری ،مریم )1383( .آموزش و پرورش و مناس�بات نس�لی بین والدین و نوجوانان،خالصه مقاالت همایش ملی مناسبات نسلی در ایران ،پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی.

 -داریاپور ،زهرا ،)1386( .ساختار ارزشی و مناسبات نسلی ،مجلهی جوانان و مناسبات نسلی

 دانش ،پروانه و دیگران ( )1393تحلیل جامعهش�ناختی شکاف نسلی در ایران ،جامعهپژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال پنجم ،شمارهی
سوم.

 دواس ،دی .ای )1376(.پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمهی هوشنگ نایبی ،تهران،نشر نی.

 ذرات ،احمد )1386( .بررس�ی شکاف نسلی نسل جوان ( 15-25سال) با نسل انقالب( 42-52سال)؛ مطالعهی موردی :شهر رشت ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن.

 -ربانی ،علی؛ محمدزاده ،عاطفه )1391( .بررس�ی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران

و دختران در مشهد با تأکید بر ارزشهای دینی ،فصلنامه جامعهشناسی کاربردی ،سال

بیست و سوم.

  )1392( .--------بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی در منطقه  9شهرداریمشهد با تأکید بر ارزشهای دینی ،مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.

 رفیع پور ،فرامرز )1376( .تغییرات ارزشی در آینه سینما و مطبوعات ،فصلنامه پژوهشی،سال چهارم ،شماره ( 14و .)15
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(مطالعهی موردی :ش�هروندان باالی  18سال شهر کرمان) ،پایاننامه کارشناسی ارشد
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 س��یدیان هاشمی ،سارا )1390( .بررسی تطبیقی هویت سیاسی نسل اول و نسل سومانقالب (مطالعهی موردی :اصفهان) ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی.

 -ش��یرین بیان ،اعظم )1390( .بررسی شکاف نس�لی در خانواده ایرانی (مورد پژوهش:

شکاف نس�لی در بین خانوادههای شهرس�تان گرمس�ار) ،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.

 صابری ،مصطفی )1389( .بررسی شکاف نسلی دینی در بین جانبازان و فرزندان پسرآنها (مطالعهی موردی :شهر قم) ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی.
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 -صالحی ،عبداهلل )1390( .بررس�ی میزان تفاوت نس�لی و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن

در بین خانوادههای س�اکن در شهر پاوه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکز.

 -طالبان ،محمدرضا )1380( .دینداری و جوانان ،نمایه پژوهشی( ،شماره  7و .)8

 عابدینی ،صمد )1385( .بررسی نگرش مردم نسبت به شکاف نسلها و عوامل مرتبط باآن (مطالعهی موردی :شهر تبریز) ،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی.

 -عباس��ی ش��وازی و دیگران )1394( .مقایسه بین نسلی رابطهی رسانهها و نگرش به امر

معروف و نهی از منکر در بین جوانان و بزرگساالن شهر شیراز ،فصلنامه علمی پژوهشی
علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،سال نهم.

 علیخانی ،علیاکبر )1382( .نگاهی به پدیده گسست نسلها در ایران ،تهران :پژوهشکدهعلوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 -فاضلی ،عبداهلل )1389( .بررس�ی مس�ئلهی شکاف نس�لی (مورد تحقیق :ایثارگران و

فرزندان آنان در شهرس�تان اهواز) ،پایاننامه کارشناس��ی ارش��د جامعهشناسی دانشگاه

چمران اهواز.

 -فعلهگری ،لیال )1391( .بررسی شکاف نسلی بین مادران و دختران (باالی  14سال) با

تأکید بر عامل تحصیالت در شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه

اصفهان.

 -قاضی نژاد ،مریم )1383( .نس�لها و ارزشها؛ بررسی و تحلیل جامعهشناختی تفاوت

گرایشات ارزشی نسل جوان و بزرگسال ،پایاننامه دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران.

 -قدیمی ،مهدی )1384( .بررسی شکاف نسلی در بین دانش آموزان زنجان ،مجله جوانان.

 -میرابی زاده ،مهناز و دیگران )1382( .مقایس�هی نگرشهای دانش آموزان س�ال س�وم

دبیرستانهای اهواز با والدین و نزدیکترین دوستان همکالسی آنان ،مجموعه مقاالت
گسست نسلی در ایران.

 نبوی ،سیدحسن )1382( .تضاد یا شکاف نسلی (بررسی میزان تفاوتهای موجود میانتهران :پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 یزدانی ،حش��مت اهلل )1383( .تبیین چالشها و گسس�تهای موجود در ش�هر تهران(مناطق  1،5،15و  ،)20پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

 یوس��فی ،نریمان )1391( .بررسی شکاف ارزشی بین نس�لها در خانوادههای تهرانی،فصلنامه راهبرد اجتماعی ،شماره هفتم.
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دو نس�ل والدین و فرزندان در ش�هر تهران) ،مجموعه مقاالت گسست نسلی در ایران،
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