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مقایسه ذهنیت نسلی و بیننسلی در نسلهای دانشگاهی
پس از انقالب اسالمی
مهران سهرابزاده
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استاديار دانشگاه كاشان

چکیده

مقایس��ه نسلهای پس از انقالب اسالمی از مباحثی است که تاکنون مورد توجه بسیاری
از جامعهشناس��ان و پژوهش��گران مس��ائل اجتماعی ایران قرار گرفته است .در این میان
پارهای از متفکران جامعهشناسی قائل به انشقاق و شکاف نسلها هستند و عدهای نیز به
وجود تفاوتهای جزئی باور داش��ته و با طبیعی قلمداد کردن تفاوتهای میان نس��لها،
نگرش متفاوتی را مطرح میکنند .تحقیق حاضر بدون آنکه خود را در چهارچوب ذهنی
و فرضیههای این دو دیدگاه محصور کرده باش��د ،ب��ا رویکردی متفاوت از نظر محتوی
و روش تالش نموده با بهرهگیری از تئوری «اُبژههای نس��لی» به مقایس��ة ش��باهتها و
تفاوتهای س��ه نسل دانشگاهی از منظر نگرش آنها به ابژههایی در زمینه رفتارها ،باورها
و یادمانهای تاریخی دس��ت یابد .در این تحقیق ،نمونهگیری از بین دانشگاههای دولتی

غیرپزشکی شهر تهران شامل سه نسل دانشگاهی از جمله نسل اول شامل استادان دانشگاه
که در دهه  60دوران دانشجویی خود را سپری کرده بودند ،نسل دوم شامل استادان جوان
و تازه استخدامش��دة دانش��گاهها ،و نسل سوم شامل دانش��جویان فعلی دانشگاه صورت
گرفت .نتایج بهدستآمده در خصوص همبستگیهای درونگروهی و میانگروهی بیانگر
آن بود که در هر س��ه بخش ابژهها ،نس��لهای مزبور ش��باهتهای اساس��ی بین خود و
تفاوتهایی چند را در مقابل نسلهای دیگر دارا هستند.
كليدواژهها :ابژه (مصداق امیال) ،اقشار دانشگاهی ،ذهنیت بیننسلی ،ذهنیت نسلی ،شکاف
نسلی ،نسل.

 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در سال  1386با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم
انجام شده است.
2.ms3102002@yahoo.com

مقدمه و طرح مسئله

مطالعه تغییرات اجتماعی از چش��مانداز مطالعه نسلها یکی از مباحث مهم جامعهشناختی

بهویژه در عرصه تحول و دگرگونی اجتماعی محسوب میشود .تحقیق حاضر با قبول این
پیشفرض که از زمان انقالب اسالمی تاکنون جامعه ایران دستخوش تحوالت متعدد سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی ش��ده است و به نظر میرسد امواج توفندة انقالب پس از گذشت 30

سال ،هنوز به کرانههای ساحل کمالتهاب خود نرسیدهاند ـ به مطالعة نحوه اثرگذاری پویش

مزبور در بین نسلهای دانشگاهی بعد از انقالب پرداخته است« .بدون تردید انقالب ایران
نمایانگ��ر تحول عمیق��ی در گفتمان فرهنگی جامعه بود ،گفتمان��ی که به موازات تحوالت

اجتماعی ش��کل گرفت و ریش��ه در گفتمانی غیرمسلط دردوره پیش از انقالب داشت .این
گفتمان در آن هنگام ،عمدت ًا در متن قلمرو همگانی و بهویژه در مساجد ،دانشگاهها ،محافل
روش��نفکری و مذهب��ی در جریان ب��ود و در پی تحول اجتماعی زم��ان انقالب به صورت
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گفتمان مس��لط س��ر برآورد .این گفتمان حاک��ی از مفاهیمی چون ش��جاعت و فداکاری،
ش��ور و احس��اس انقالبی ،سلسلهمراتبستیزی ،تجملزدایی ،سادهزیس��تی ،ظاهرگریزی،

محتواپس��ندی ،دگرگونی ،مطلقگرایی ،طرفداری از ایدة اصالت جمع و سیاستزدگی بود.
اش��کال نمادین این گفتمان فرهنگی نیز در زندگی روزمرة مردم مانند نحوة لباس پوشیدن،

الگوی مص��رف ،نحوة برخورد با مقامات حکومتی ،رفتارهای اجتماعی و ...مش��هود بود»
(پدرام.)61 :1378 ،

از س��ال  1360به بعد بهتدریج ارزشهای مادی ،س��ودجویی ،کمتوجهی به آرمانهای

اس�لامی ،انقالبی و مذهبی رواج پیدا کرد (رفیعپور .)42 :1376 ،وی معتقد است «با پایان
ِ
جهت به هم مرتبط پیش
یافت��ن جنگ تحمیلی دگرگونی نظام ارزش��ی در جامعه ما در دو
رفت ،از یک طرف ارزشهای مادی و نابرابری گس��ترش یافت و از طرف دیگر و همس��و
با آن ارزشهای مذهبی تضعیف شد (همان).

آیا نگرش جوانان به جهان و فرهنگ غرب بدان معنا نیس��ت که دریافتها ،برنامهها و

شیوههای عملِ بخشهای آموزشی و پرورشی مدارس و دانشگاهها دچار اشکال است؟

«ای��ن گرایش در میان دانشآموزان پیشدانش��گاهی و دانش��جویان و همچنین در بین

جوانهایی که متعلق به خانوادههای تحصیلکرده و پُردرآمدتر هستند ،بیشتر دیده میشود...

(س��ازمان ملی جوانان .)960-73 :1380 ،مجموعه این نتایج مؤید این نکته است که انتقال

فرهنگ سیاسی با موفقیت کاملی همراه نبوده است.

واقعیت این اس��ت که طی سالهای پس از انقالب در پس امواج پُرتبوتاب و بحرانی

آن زمان ،چند جریان یا روند مشخص راه خود را در پی تحوالت پدیدآمده به پیش بردند
که عبارت بودند از:

 .1پیدایش و رشد فرایند هویتجویی و هویتخواهی در میان آحاد جامعه بهویژه نسل

جوان و دانشجو؛

 .2رش��د گرایش به معرفتجویی و معنویتگرایی برای تبیین فلسفة وجودی هستی و

زندگی؛

 .3رشد فرایند تکلیفگرایی در راستای پاسخگویی عملی به پرسش باال و اینکه از این

پس چه وظایف ،تکالیف ،رسالتها و مسئولیتهایی راه و روش زندگی آدمی را مشخص

و معلوم میدارد؛

 .4رشد نوگرایی و امروزیشدن و فرایند تحولخواهی؛

 .5تعمیق نگرش نو به اصول فلسفی و مبانی اعتقادی و سنتی؛

 .6نگاه نو و کس��ب اعتمادبهنفس نس��بت به پیشرفت و س��رآمد و الگو شدن در جهان

بهویژه در میان ملتهای مسلمان؛

 .7نوجویی و کنجکاوی نس��بت به تحوالت جهان��ی از جمله تحوالت مغربزمین در

عرصهه��ای مختلف ،فناوری ،صنعت ،هنری ،علمی ،اجتماعی ،موس��یقی ،ورزش ،س��ینما
و حتی عرصههایی نظیر مد ومدپرس��تی .مجموعهای که ش��رح آن رف��ت ،خواهناخواه در

مرکز توجههای نس��ل جوان و دانش��جو در هر دوره قرار گرفتهاند و نتیجة مس��تقیم آن نیز
ش��یفتگیهای آنی یا تأثیرات دائمی و عمیقی بود که این فرایندها به نسبت تأثیرگذاریشان

به همراه داشتهاند.

در کنار این همه ،فرایند دیگری نیز در شرف تکوین بود و آن رسوب ایدئولوژی نو به

مرور زمان ،کم ش��دن نرمش و انعطافپذیری آن ،صلب و س��خت شدن و به قول مانهایم
فیبری ش��دن ایدئولوژی انقالب بود که به مرور جامعه را به گروهها و دس��تههای بیش��تر

موافق ،کمتر موافق و ناموافق تقسیم مینمود و خطکشیهای حادتری را به همراه میآورد.
جملگیِ عوامل مزبور این پرس��ش را برای محقق مطرح ساخت که در صورت بازنمایی و
ِ
رفتاری متداول در جامعه پس از انقالب
ارائه س��ویههای نگرشی ،اعتقادی ،ایدئولوژیکی و
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اس�لامی به جوانان دانش��جوی امروزی ،آنگاه پاسخهای بهدس��تآمده تا چه حد انعکاس

انتقال فرهنگی از نسل قدیم به نسل جدید خواهد بود؟

ازاینرو به عنوان محک و معیار ،س��ؤالهای مش��ابهی از نس��لهای قدیمیتر (استادان

دانشگاه) و دانشجویان فعلی دانشگاهها در مورد نگرش همنسلیهایشان در ایام دانشجویی

به موضوعات و محورهای بحث ،به عمل آمد تا از این طریق مقایسة مقاطع زمانی گذشته
و حال امکانپذیر شود.

ناگفت��ه نماند جامعه ما طی یک صد س��ال گذش��ته همواره در فرایند مدرنیزاس��یون و

نوس��ازی ساختارها و شالودههای مادی و معنوی ،تجارب عدیدهای را پشت سر گذاشته و

به یقین در این فرایند ،بهرغم توجه و اهمیتی که پس از انقالب اسالمی به میراث فرهنگی
و تاریخی و مبانی اعتقادی به عنوان یک خواست اجتماعی و همچنین یافتن هویت اسالمی
و ملی مبذول ش��ده ،روند پُرشتابتری را از س��الهای قبل از انقالب داشته است ،لذا این
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فرض مطرح میش��ود که آیا این رویدادها زمینة مس��اعدی برای رشد شکاف نسلی فراهم

کرده است؟

از س��وی دیگ��ر در کنار نظری��ة تحول اجتماع��ی و طبیعی قلمداد ک��ردن تفاوتها و

گسس��تها ،پارهای از رویدادها و جهتگیریهای سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی در داخل
کشور در تغییر سرعت و روند فوق نیز بیتأثیر نبودهاند.

س��رانجام باید عامل س��ومی را به این مجموعه افزود که همان تأثیرات برونمرزی (در

قالب تئوریهای اش��اعه فرهنگی ،تهاجم فرهنگی ،جهانیس��ازی ،تس��لط عامل فناوری و
زندگی در دهکده جهانی مارش��ال مک لوهان هس��تند .با این کار تصوی��ر واقع بینانهتری
از س��یر تحوالت و تأثیراتی ارائه خواهد ش��د که بر متفاوت ش��دن نگرشها و رفتارها اثر

میگذارند.

طرح موضوع

درخصوص مقایس��ة نس��لها بهویژه از جنبههای مختلف؛ ارزشها ،نگرشها ،رفتارها و...
تاکنون تحقیقات متعددی صورت گرفته اس��ت .تفاوت پژوهش حاضر با این مطالعات در
چند نکته خالصه میش��ود که بازگویی آنها به روش��نتر شدن صورتمسئله کمک خواهد

کرد.

 .1بررس��ی مصادیق ش��باهتها و تفاوتهای نس��لها با بهره جس��تن از تئوری ابژهها

(مصداق امیال) صورت گرفته تا با این ش��یوة جدید ،به تش��خیص و تمیز گروههای مورد

نظر پرداخته شود.

 .2مقایس��هها عمدت ًا مربوط به نس��لهای جوان و دانش��جویان پس از انقالب اسالمی

است.

 .3مطالعه و شناخت نسلهای مورد نظر اساس ًا از منظر خود نسلها و بر مبنای دریافتها

و برداشتهایی استوار است که افراد هر نسل ،نسبت به نسل خود دارند.

 .4روش بررس��ی به ش��یوة مطالعه هنجار ذهنی (و نه پرس��ش مس��تقیم) متکی بوده و

پاس��خگویان ن��ه در مورد ش��خص خودش��ان بلکه در م��ورد همنسلیهایش��ان اظهارنظر

کردهاند.

 .5در این پروژه برخالف تحقیقات رایج و کالس��یک ،مقایس��های میان ذهنیت کنونی

نس��ل قدیمیتر و نس��لهای جدیدتر صورت نمیگیرد بلکه مقایسه در اصل مابین ذهنیات
جوانان چند نس��ل صورت میپذیرد .به عبارت دیگر هدف این بود که بدانیم نس��ل اول و

دوم (استادان فعلی دانشگاه) در دورة خود (یعنی در زمانی که در کسوت دانشجویی به سر

میبردند) از چه س��ویههای نگرش��ی و اعتقادی و رفتاری بیشتر تبعیت میکردند و مقایسة
آن با ذهنیت دانشجویان فعلی چه نتایجی دربردارد.

 .6ابژههای مورد مطالعه در سه مقولة خاطرهها ،باورها و نگرشها ،هنجارها و رفتارها)

بر اس��اس تئوری ابژهها تقسیمبندی و تفکیک و سپس در قالب «طیف لیکرت» به صورت

مجموعه گویههای سهگانه به پاسخگویان ارائه شدند.
پرسشهای تحقیق

 .1مشخصات و ویژگیهای ذهنیت نسلی و بیننسلی در میان نسلهای دانشگاهی (ذهنیت
نسل فعلی دانشجو در مقابل ذهنیت نسلهای دانشجویی قدیمیتر که هماکنون در کسوت

استاد در دانشگاهها مشغول به کار هستند) کدام است؟

 .2ابژههای نس��لی شامل :خاطرهها ،ارزشها ،نگرشها و باورها ،هنجارها و رفتارهای

مشترک بین گروههای مورد نظر را چه مؤلفههایی تشکیل میدهند؟

 .3ابژههای متفاوت میان ذهنیت دوران جوانیِ آنها را چه مؤلفههایی تشکیل میدهند؟

 .4اولویتهای ارزشی منعکسشده در ابژههای هر نسل را چه مؤلفههایی دربرمیگیرد؟
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تعریف مفاهیم و متغیرها

نس��ل:1هرچند وفاق کاملی میان اصحاب علوم انس��انی در مورد مفهوم نسل وجود ندارد اما
میتوان تعریف ذیل را تا حدودی از هنک بیکر 2پذیرفت؛ گروههای متمایزشده که به وسیله

موقعیت تاریخی و عالیق خاص در س��طح فردی (دورههای زندگی ،س��وگیری ارزش��ی و

س��وگیریهای نس��لی) و در سطح سیس��تم (اندازه و ترکیب ،فرهنگ نسلی و سوگیریهای
نسلی) مشخص میشوند (یوسفی .)23 :1383 ،ازاینرو نسل عبارت است از مجموعهای از

انسانها که در ابژههای نسلی با یکدیگر سهیم شدهاند ،آن ابژهها را بهخوبی درک کردهاند و در

نتیجه اکنون بینشی در مورد واقعیت اجتماعی برای خود به وجود میآورند (بالس.)1383 :

ذهنیت نس��لی :3منظور از ذهنیت نس��لی ،درک کلی نسل از جامعه و جهان است .ممکن

اس��ت یک نسل برداش��تی از جامعه و جهان داشته باشد که نسل بعد فاقد آن باشد (فیرحی،
 .)75 :1382ذهنیت هر نسل را تأکیدات اعضای هر نسل بر ارزشها ،خاطرهها رفتارها ،عالیق
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هنری ،سیاس��ی و مذهبی و قهرمانان اجتماعی ش��کل میده��د ،بنابراین هنگامی که اعضای

یک نسل تعریف روشنی از نسل خویش ارائه میکنند و میتوانند بین نسلهای قدیمیتر یا
جدیدتر تمایز قائل شوند و اینکه خصوصیات نسل خودشان از کجا ناشی شده ،میتوان گفت
آنها واجد ذهنیت نسلی هستند (بوالس.)1993 ،

ذهنیت بینا نس��لی :4ذهنیت بیننسلی در واقع همان ابژههای نسلی است که به نظر بالس

زیرگونة 5ابژههای فرهنگی محس��وب میشوند که برای ایجاد حس هویت نسلی به کار برده

میشود و عبارت است از انگارهها و باورهای مشترک و مشابهتهای ابژههای نسل (بوالس،
.)1993

مصداق امیال :6ابژه یا مصداق امیال که برای درک ذهنیت نسلی در این پژوهش به کار

گرفته شدهاند ،شامل خاطرههای مشترک و تصاویر ذهنی است که در بین اعضای متعلق به
یک نسل معین و در مواردی در بین اعضای چند نسل مشترک بوده و در این تحقیق شامل

مؤلفههایی هس��تند که از طریق روش بررس��ی هنجار ذهنی (و نه پرسش مستقیم) ارزیابی
1. Generation
2. Hank; Becker
3. Genration Mentality
4. Intergeneration Mentality
5. Subspecies
6. Object

میشود .هر فردی درون حوزهای از ابژههای نسلی زندگی میکند .هر ابژة نسلی بخشی از

تجربة ما از دوره و زمانهمان را در خود نگه میدارد ،این ابژهها شامل خاطرهها ،نگرشها،
رفتارها ،عالیق و ذوق و س��لیقه نسلهاست و خصوصیت فردی ندارند ،یعنی برداشتی را

که از نس��ل خودمان داشتهایم ،برای ما بازمیآفرینند .ابژههای نسلی به ذهن کمک میکنند
تا خاطرههای گذش��ته (ترانهها ،اشخاص ،رویدادها و )...را به یاد آوریم ...ابژهها بیآنکه ما
بدانیم درونمان و به عبارتی در ضمیر ناخودآگاه ما جای میگیرند ....میتوان گفت ابژههای

نسلی پدیدههایی هستند که برای ایجاد حس هویت نسلی به کار میبریم .چه بسا این ابژهها
توسط نسلهای قبلیتر استفاده شده باشند اما برای آنان حکم چهارچوب شکلدهندة یک

نس��ل را نداش��تهاند ،حال آنکه برای کودکانی که بعدها در سنین جوانی با تجربه کردن این
ابژهها به نحوی ناخودآگاهانه احس��اس همبستگی (نس��لی) میکنند ،چنین حکمی دارند.

(بالس )1380 ،همچنین بالس در مورد ابژه نس��لی (خاطرهها) میافزاید« :میتوان گفت هر
نس��لی آن ابژههای مهمی را که آش��کارا بر فرهنگ آن تأثیر خواهند گذاش��ت ،به نسل بعد
منتقل میکنند ـ جیمز دین و مرلین مونرو و الویس پریسلی تجسم بینشهای پیچیده دربارة

زمان خودشان هستند که همچنان برای نسلهای بعدی جذابیت دارند .کدام شخصیتهای

مش��هور از نس��ل خود بیش��ترعمر میکنند تا از یک عصر به عصر بعد انتقال یابند؟ تنها با

گذش��ت زمان میتوان این پرس��ش را پاس��خ گفت» .وی س��پس میافزاید« :موسیقیُ ،مد،
اصطالح��ات و تعابیر و نحوة رفتار اجتماعی ظاهرا ً ترجم��ان بالفصل آن اجزایی از بینش
هستند که جایگاه خود را در انبوه ابژههای نسلی مییابند» (بالس.)1380 ،

ابژه خاطرهها 1یا حافظه جمعی :به زعم مانهایم مردمی که آگاهی اساس��ی را از تعلق به

یک نس��ل درونی کس��ب میکنند ،در یک حس بنیادی که ناشی از اشتراک در تاریخ است،

مشارکت دارند و تجربیات جوانی مشترکشان را رویدادها و وقایع اجتماعی بینظیر ساخته
اس��ت (یوس��فی .)1383 :با توجه به توضیحات باال این ابژه از طریق ذهنیت پدید آمده و

در اذهان ماندگار میش��ود و شامل مجموعهای از خاطرهها و یادمانهای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی اس��ت که در میان اعضای یک نس��ل کموبیش مش��ترک بوده و به سهم خود در
شکلگیری ذهنیت نسلی تأثیرگذار است .در این زمینه میتوان به خاطرههایی نظیر حوادث
تاریخی مهم کش��ور ،رویدادهای سیاسی برجس��ته و برخی وقایع مهم و مرتبط با موقعیت
1. Objects of Memories
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صنفی افراد دانشگاهی اشاره نمود.

ابژه رفتارهای مرس��وم و متداول در میان اعضای هر نس��ل : 1ابژه مذکور ،مجموعهای

از هنجاره��ا و رفتارهای معینی را دربرمیگیرد که به نظر میرس��د از یک نس��ل تا نس��ل

دیگر تفاوتهای بس��یاری را در بر داش��ته باش��د .در بس��یاری از موارد آنچه به گسست

نس��لی معروف است نتیجة عدم تسلسل یا تداوم و انتقال این رفتارها از نسلی به نسل بعد
اس��ت که به تضاد هنجاری منجر میش��ود« ،تضاد هنجاری وضعیتی اس��ت که در آن برای

بعضی امور دو هنجار یا دو مجموعة هنجار وجود داش��ته باش��د ...هنجارهای متضاد منشأ
ارزشهای متفاوتی است» (یوسفی .)145 :1383 ،ازاینرو به نظر میرسد در تحقیق حاضر

بین هنجارهای نسل اول با هنجارهای نسلهای بعد ،تفاوت یا تضاد وجود داشته باشد .در
این زمینه میتوان به رفتارهایی نظیر گذاشتن محاسن ،نوع پوشش مرسوم ،استفاده از عطر
یا ادکلن و نظایر آن را که تمایزی بین رفتارهای سنتی و رفتارهای متأثر از الگوهای غربی

فصلنامهعلمی-پژوهشی

270

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

منعکس میسازد ،اشاره داشت.

ابژه نگرشهای سیاس��ی و باورهای ایدئولوژیک :2بالس اش��اره دارد «ماهیت هر نسلی

مس��تلزم ژرفنگری در ماهیت تحول نسلهاس��ت ،نس��لی که در حال شکلگیری است،
جایگاه خود را در ارتباط با نس��لهای قبلی چگونه تعیین میکند؟ نس��ل نوظهوری که به

جنگ گسیل میشود و در معرض خطر نابودی قرار میگیرد ،در وابستگیهای بیننسلیاش
با نسلی که در بازار کار برایش امکان اشتغال فراهم میشود ،تفاوت دارد .این نسل به نوبة

خود میتواند نسلهای قدیمیتر را بهشدت بهتزده کند.

«در دهه 1960کموبیش همینطور ش��د .جوانان موهایشان را بلند کردند و در نافرمانی

مدنی خبره شدند (یوسفی )145 :1383 ،و بدیهی است که در چنین حالتی شکاف ارزشی
بیننس��لی روی میدهد یعنی فاصله افتادن میان ارزشهای دو نسل ،بهطوریکه ارزشهای
آن دو با همدیگر تطابق نداشته باشد» (یوسفی .)143 :1383 ،این ابژهها بهویژه در شرایطی

مطرح میشوند که جامعه تجربة یک انقالب سیاسی و فرهنگی را پشت سر داشته باشد و

مش��اهده شود بسیاری از نگرشها و باورها دستخوش تغییرات اساسی شدهاند و الگوهای
فکری جدیدی جایگزین تفکرات قبلی ش��ده اس��ت .حال س��ؤال اینجاست که تا چه حد
1. Objects of Current Behavior and Action
2. Objects of Historical and Political Reminiscences

باورهای فوق در نسلهای بعد هم تداوم دارند و آیا نسلهای بعدی هم به میزان نسلهای
قدیمیت��ر یا نس��ل اول به باورها و نگرشه��ای آنان اعتقاد دارند؟ در ای��ن زمینه میتوان

ب��ه نگرشهایی نظیر باور ب��ه ایثارگری ،خدمت بیاجر و منت ،اعتق��اد به مبارزه طبقاتی،
غربستیزی و توجه به دموکراسی و کثرتگرایی اشاره کرد.
پیشینه مطالعاتی

بررسیهای انجامشده نش��ان میدهد در زمینه مقایسة ذهنیت نسلی با بهرهگیری از تئوری
ابژهها در ایران ،سابقه چندانی موجود نیست و تنها مطالعه در زمینه بحث ابژهها مربوط به

تحقیقی اس��ت که طی آن محقق به بررس��ی و مطالعة ابژههای بهکاررفته در ایام سوگواری
س��االر شهیدان حضرت امام حسین(ع) پرداخته اس��ت و محقق بیشتر به بررسی نمادها و

برخی انگارههای مراس��م توجه داش��ته است .در مجموع بررس��یها و مطالعات انجامشده
نشان میدهد سه رویکرد به مسئله نسلها در بین متفکران وجود دارد:

 .1گروهی که در داخل به تفاوت و گسست و انقطاع نسلها قائل هستند.

 .2گروهی که گسس��ت را نه مربوط به دو یا چند نسل میدانند بلکه معتقدند در درون

هر نس��لی هم میتواند بین گروههای مختلف گسس��ت نسلی مشاهده شود و اعضای یک
نسل واحد از درک و مفاهیم هم قاصر باشند.

 .3گروهی که معتقدند مفهوم واقعی گسس��ت در پارادایم معرفتی آن نهفته اس��ت و به

ط��ور مثال ،هنگامی ک��ه جامعه از پارادایم مدرنیته عبور میکند ،گسس��تهای فوق که در
اعضای نسلها جلوه پیدا میکند ،امری طبیعی قلمداد میشوند.

س��رانجام گروهی که تفاوتها را عادی ،جزئی و طبیعی قلمداد میکنند و تفاوتهای
موجود میان نس��لهای جوان ،میانسال و بزرگس��ال را صرف ًا ناشی از تفاوتهای مرتبط با
موقعیتهای س��نی یا جنس��یتی میدانند و معتقدند به امری بیرون از موقعیتهای یادشده
مربوط نیس��ت ،بر این مبنا بدبینی به فضای اخالقی جامع��ه و میل کمتر به تغییرات دینی،

هر دو نتیجة گذر سن است و با ورود به عرصه اجتماعی جابهجا خواهند شد ،به این معنا
اطالعات یادشده گزارشدهندة هیچ تحولی نخواهند بود.

در رویکردی که به تفاوت و گسس��ت قائل اس��ت ،دیدگاهی وجود دارد که به رویکرد

تاریخ طبیعی انقالبها ش��هرت دارد .بر این اس��اس ،گرایشهای ویژه نس��ل جوان نظیر
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رویکرد بیش��تر به سکوالریس��م و گرایشهای تس��اهلی نس��بت به دین و امثالهم را با این
رویک��رد بای��د ارزیابی نمود .مطابق این نظر بهتدریج و با فاصل��ه گرفتن از تاریخ پیروزی

انقالب ،نسل جدیدی به میدان آمده که تجربة نسلی متفاوتی از پدران خود دارند و بر این
مبنا ،گرایشهای ویژة نس��ل ایدئولوژیک پدران خود را برنمیتابند و گرایشهای این نسل
عمدت ًا بازتاب بازگشت به وضع عادی و فضای هنجاری و ارزشی جامعه است (علیخانی،

.)34 :1382

بر اساس رویکرد خوشبینانه میتوان گفت تغییر امری طبیعی ،حتمی ،ضروری و مداوم
اس��ت و فرایند جذب و دفع فرهنگی همیش��ه وجود داش��ته و اصوالً یک ویژگی فرهنگی

محسوب میشود .عبدالهیان در این زمینه میگوید :از آنجا که سرعت تغییرات تحت تأثیر
نس��لهای سنی زیاد است میزان بازتولید ارزشهای اجتماعی در جامعه جدید ایران بسیار
کاهش یافته اس��ت .در واقع جامعة جدید ایران ـ که به زعم نویسنده دوران مدرنیته را طی
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کرده اس��ت ـ توانایی بازتولید همه ارزشهای نس��لهای قبلی را ن��دارد ،زیرا فاصله کمی
که بین نس��لها وجود دارد ،اجازه نمیدهد ارزشهای نسل قبلی بازتولید شوند ،نسلهای

جدید ایران در حال تولید ارزشهای جدیدی هس��تند که در سطح نسلهای مختلف فرق
میکند .این نسل همان نسلهای مختلف سنی است (عبدالهیان.)256 :1382 ،

جان کاترل 1معتقد است سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی اعمالشده پس از پایان جنگ

تحمیلی ،از جمله سیاس��تهای تعدیل اقتصادی و تأکید بر مصرفگرایی و «مانور تجمل»
به عنوان عامل حرکتساز در تولید اقتصاد بر کلیه اقشار اجتماعی اعم از پیر و جوان تأثیر

گذاش��ته و بر اثر گس��ترش ارتباطات ملی و جهانی مناطق روستایی را نیز در همان ابعاد و
ش��اید بیشتر از مناطق شهری متأثر ساخته است .ازاینرو در فقدان تحقیقات تجربی جدی

و پژوهشه��ای علمی که تغییرات ارزش��ی را در میان تمامی جمعیت مورد بررس��ی قرار
دهند ،برجس��ته کردن مسئله در میان یک گروه و صرف ًا معطوف به جوانانْ دانستنِ تغییرات
ارزش��ی ،کمت��ر مقرون به واقعیت اس��ت و راه هر نوع تحلیل و برنامهری��زی واقعبینانه را
پیشاپیش سد میکند .مسائلی نظیر تضاد بین اخالق نظری و عملی یا تعارض بین انتظارات

و مس��ئولیتها و نیز فردگرایی روزافزون در جامعه ایران ،امروز بیانگر وضعیتی اس��ت که
در مورد کل س��اختار اجتماعی معنا دارد و نباید آن را صرف ًا به طور محدود در نظر گرفت
1. Cotterell

(كترل.)61 :1998 ،

در مقابل این دیدگاهها ،رویکرد بدبینانهای وجود دارد که معتقد است نسل جوان امروز

که بهش��دت تحت تأثیر ارزشهای غربی قرار گرفته ،از طریق تهاجم فرهنگی دچار مس��خ
فرهنگی ش��ده و از فرهنگ سنتی خود گریزان و دور ش��ده است .در نتیجه فاصلهای میان

نس��ل جدید با نس��ل قبلی ـ که خود را پایبند به ارزشهای فرهنگ س��نتی میبیند ـ ایجاد
ش��ده اس��ت که به ناچار موجب پیدایش درگیری در خانوادهها و سست شدن انسجام آن

شده است (تیموری.)18 :1377 ،

از طرفی دسترس��ی گسترده نسل جوان به رس��انههایی نظیر ماهواره و اینترنت ،به طور

کیفی موقعیت نسل سوم را با نسلهای پیشین متفاوت کرده است .بر این مبنا رویکرد فوق
در تفس��یر اثر رس��انههای جدید موجبات تضعیف موقعیت خانواده را فراهم میسازد و به
این ترتیب شکاف میان گروههای نسلی جدید و نسلهای پیشین از این حیث محل توجه
اس��ت زیرا گروههای نس��لی جدید ،کمتر فرایند جامعهپذیری خود را در خانواده س��پری

میکنند (علیخانی.)37 :1382 ،

از س��وی دیگر همانطور که پیشتر ذکر شد برخی متفکران ضمن قائل شدن گسست و

انقطاع معتقدند این انعطاف میتواند هم به صورت افقی (در بین اعضای یک نس��ل) و هم

به صورت عمودی (در بین نسلهای مختلف) رخ دهد ،قبادی معتقد است :وقتی واژه نسل
را به انقطاع اضافه میکنیم و کلمه انقطاع نس��ل یا انقطاع نس��لها را به کار میبریم ،اشکال

مفهومی پیش میآید .انقطاع یا گسس��ت پارادایمی منحصر به نس��ل جدید یا نس��ل قدیم
نیست و در زمان واحد میان یک نسل هم وجود دارد ...از طرفی ممکن است پیوستگی هم

میان دو نس��ل وجود داشته باشد .اما میتوان بنا به عنصر غلبه و با تسامح ،این مفهوم را به
کاربرد .بد ین معنا که تعداد افرادی که از نسل جدید با نسل قدیم انقطاع فکری و پارادایمی
پیدا کردهاند بیش��تر از انقطاع در زمان واحد و پیوس��تگی در زمانهای مختلف است و این
روند همچنان روبه تزاید است (قبادی.)55 :1382 ،

به صورت افراطیتر قادری معتقد اس��ت انقالب اس�لامی دورة تعویض نس��لها را از

سی سال به ده سال کاهش داده است .وی میگوید :امروزه بحث ارزشها و مسائلی چون
جبهه ،انقالب و اس�لام و دین بهش��دت در حال تغییر اس��ت و این تغییرها اجتنابناپذیر

است .بنابراین میتوان گفت انقالب اسالمی شکاف و اختالف (بین نسلها) را تشدید کرده
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است .او به سه عامل اشاره میکند :شکاف بین سنت و مدرنیته ،نقش انقالب و ناکارآمدی
حکوم��ت (ق��ادری .)181 :1382 ،محمد باقریان نیز به بخش تح��والت فناورانه و تهاجم
فرهنگی اشاره دارد( .باقریان)224:

هادی س��متی در اش��اره به تفاوت نسلها معتقد است ،وابستگی جوانان  15تا  24ساله

برای تأمین معیش��ت به خانواده ،کمتر از گذش��ته شده اس��ت و سطح دانش و مهارت آنها
نس��بت به گذشته (نس��لهای قبلی) افزایش یافته که در گروه زنان بیشتر از سایر گروههای
اجتماعی جلوهگر شده است.

در نگاه به نس��ل اول میتوان گف��ت نیروهایی که در زمان انقالب دانش��جو بودند ،به

م��رور مهارت یافته و آموزش دیدند و به عن��وان تکنوکرات وارد چرخة قدرت و نخبگان
سیاسی کشور شدند .به این ترتیب شاهد بلوغ نخبگان در سیاست هستیم که میتوان آن را

استحاله نامید ،آنها به مرور دغدغههای زندگی روزمره و عادی پیدا میکنند و پراگماتیست
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میشوند .از سوی دیگر با همان الفاظ و گفتمان نسل اول صحبت میکنند .برخی همچون
رفیعپور معتقدند «با پایان یافتن جنگ تحمیلی ،دگرگونی نظام ارزش��ی در جامعه ما در دو

جهت به هم مرتبط پیش رفت ،از یک طرف ارزشهای مادی و نابرابری گسترش یافت و
از طرف دیگر و همسو با آن ارزشهای مذهبی تضعیف شد (رفیعپور .)27 :1375 ،عدهای

این دگرگونیها را به محدودهای از جمعیت کش��ور منحصر میدانند و معتقدند در فرایند

تغییر ارزش��ی و انتقال ارزشهای جدید به فرد ،بیتردید نس��ل جوان جامعه بیش��تر تأثیر
میپذیرد و آس��یبپذیری بیشتری خواهد داش��ت زیرا این گروه سنی به جهت مقتضیات
سنی خود طبعی نوخواه دارد و در پی کسب هویتی نو و استقالل شخصی است؛ به همین

سبب کمترین تعلق خاطر و پیوند را با منابع سنتی ،نظام باورها و رفتارهای اجتماعی دارد.
عالوه بر این نس��ل جوان با قرار گرفتن در موقعیت حاشیهای در جامعه و گرفتار شدن در

دلهرة منزلت ،تعهد بیشتری به دگرگونی پیدا میکند (چیتساز قمی.)313 :1382 ،

جامعهشناس��ان با بهرهگیری از دو رویکرد جامعهش��ناختی خرد و کالن به مطالعه نسل

پرداختهاند .نگرشهای کالننگر که ش��امل اندیشمندانی مانند کارل مارکس ،کارل مانهایم
و رونالد اینگلهارت میش��ود .هرچند مارکس مس��تقیم ًا به تفاوت نس��لها اشاره نکرده اما
آن را در قالب س��اختار طبقاتی ،ایدئولوژی و نگرشی که هر طبقه برای خود دارد ،ارزیابی
میکند .کارل مانهایم نیز به بحث آگاهی نسلی اشاره دارد و معتقد است« :مردمی که آگاهی

را (از تعلق داشتن به نسل خود) درونی مینماید ،در یک حس بنیادی که ناشی از اشتراک

در تاریخ اس��ت مش��ارکت دارند و تجربیات جوانی مشترکشان توس��ط رویدادها و وقایع
اجتماعی بینظیر ساخته شده است» (دایس پستراتن 1و همکاران.)93 :1993 ،

در تئوری اینگلهارت ،مفهوم کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتیشدن مجموعهای

از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجب افزایش س��طح تحصیالت و تغییر

نقشهای جنس��ی میگردد .صنعتیش��دن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تأثیر میگذارد .این

تئوری میگوید صنعتیشدن پیامدهای مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی (تغییر بیننسلی)
داش��ته اس��ت .تغییر از جامعة ماقبل صنعتی به صنعتی س��بب تغییرات��ی در تجربه افراد و

دیدگاه آنان ش��ده است .پیدایش جامعه فراصنعتی ،محرک پیدایش و گسترش دیدگاههای
جهانی میگردد .افزایش تحصیالت رسمی افراد و تجارت شغلی آنها به افراد کمک میکند

تا استعدادهایش��ان را جهت تصمیمگیری مس��تقل افزایش دهن��د .بنابراین ،پیدایش جامعه

فراصنعت��ی منجر به افزایش و تأکید بیش��تر بر خ��رد ابزاری میگ��ردد (در مقابل تأکید بر

ارزشهای سنتی) (یوسفی.)44 :1383 ،

اینگلهارت و آبرامس��ون در تئوری تغییر ارزش بین نسلها به افزایش سطح تحصیالت

که خود از مؤلفههای مدرنیزاس��یون اس��ت ،تأکید میکنند (اینگله��ارت .)1999 ،همچنین
اینگلهارت یکی از عوامل تأثیرگذار بر ش��کاف ارزش نس��لها را جهانیش��دن ارتباطات
میداند .وی میگوید میبینیم که جوانان در سراس��ر جهان لباسهای جین میپوش��ند و به

موس��یقی پاپ گوش میدهند ،اما کمتر تفاوتهای ارزشی آشکار است (خالقیفر:1381 ،
.)114

تئورس��ین دیگری که در این زمینه نظرات مهمی ابراز کرده ،کارل مانهایم است .از وی

میتوان به عنوان نخس��تین نظریهپردازی یاد کرد که مفهوم نس��ل 2را وضع کرد ،مانهایم از

«برخ��ورد تازه »3در اثر ش��کلگیری نیروی درگذر زمان به جوانی ک��ه به بازبینی فرهنگی
میپ��ردازد ،یاد میکند .با وج��ود اینکه او این حرکتها و برخوردها را که به صورت موج
نش��ان داده میشود ،با نس��ل معین میکند ولی افرادی را که در آن نسل موجودند و دارای
1. Diespstruten
2. Generation
3 Fresh-Contact
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دیدگاه مش��ترک و تجربیات مشترک هس��تند ،از افرادی که این وضعیت را ندارند ،متمایز

کرده و از آنها به عنوان واحدهای نس��لی 1یاد میکن��د (کارل مانهایم .)290 :1952 ،واحد
نسلی ،مرکزیترین عنصر بحث مانهایم است .با این حال او سه بُعد را برای نسل تشخیص
میدهد :جایگاه نسلی ،2نسل به مانند یک واقعیت ،3واحد نسلی .4جایگاه نسلی ،تعیینکنندة

حوزه کس��ب تجربه اس��ت و با افرادی مرتبط است که در دوره زمانی و فضای اجتماعی ـ
فرهنگی یکسانی متولد ش��دهاند و وقایع تاریخی مشترکی را تجربه میکنند .جایگاه نسلی

یک نسل بالقوه است که ممکن است صورت ظاهری به خود بگیرد یا نگیرد .صورت بالقوة
نس��ل ،از طریق نسل واقعی شکل حقیقی به خود میگیرد .به عبارتی ،زمانی شکل میگیرد

که تعدادی از معاصران ،سرنوشت مشترک ،ایدهها و مفاهیم مشترک دارند.

نس��ل به عنوان یک واقعیت به بازتشخیص تجربیات افرادی بستگی دارد که در فضای

تاریخی و فرهنگی مش��ترک متولد ش��دهاند ،کس��انی که احس��اس میکنند با معاصرانشان
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مرتبط هس��تند ،چراکه به لحاظ تاریخی سرنوشت مش��ترکی دارند؛ بنابراین نسل به عنوان

یک واقعیت تنها شامل افرادی میشود که به لحاظ تاریخی همدوره هستند (دایس پستراتن
و هم��کاران .)1999 ،مانهایم میگوید :وقتی از نس��ل صحبت میکنی��م در واقع از آگاهی
تاریخی اجتماعی 5صحبت میکنیم .در س��ادهترین بیان ،خصیصه نسلی که حاصل وقایع و

تجربیات نس��لی در طول دوره جوانی است ،بر گرایشها و اعمال بعدی مؤثر است .عنصر
مرکزی تئوری نسلی مانهایم این است که مردمی که یک آگاهی اساسی را از تعلق داشتن به
یک نسل درونی میکنند ،در یک حس بنیادی که ناشی از اشتراک در تاریخ است ،مشارکت
دارند و تجربیات جوانی مشترکش��ان را رویدادها و وقایع اجتماعی بینظیر س��اخته است.

مانهایم س��ن آغازین یک نس��ل راکه خصیصه نسلی منحصر به فردی را توسعه میدهد 17

س��الگی ـ یا کمی باال و پایین ـ و سن  25سالگی را سن احتمالی نقطه پایانی تشکیل نسل
بزرگتر میداند .بنابراین ،مانهایم و نویسندگان بعد از وی پایان جوانی و اوایل بزرگسالی
را در س��الهای ش��کلگیری میدانند که دورنمای شخصی جدا از تبلورهای جمعی است»
(یوسفی.)69 :1383 ،

1. Generation Units
2. Generation Location
3. Generation as an Actuality
4. Generation Unit
5 Historical-Social

دیویس 1با تأکید بیش��تری میگوید« :وقایع تاریخی مهم در طول نوجوانی باعث فاصله

افتادن از سبکهای موجود بزرگتر میشود .زیرا اینان با احساس یا ادراکی ثابت در حافظه

زندگی میکنند (یوس��فی .)69 :1383 ،مانهایم س��ن آغازین یک نسل راکه خصیصه نسلی

منحصربهفردی را توس��عه میدهد 17 ،س��الگی یا کمی باال و پایینتر ،و  25سالگی را سن
احتمالی نقطه پایانی از تش��کیل نس��ل بزرگتر میداند .بنابراین ،مانهایم و نویسندگان بعد

از وی پایان جوانی و اوایل بزرگس��الی را در س��الهای ش��کلگیری میدانند که دورنمای
شخصی جدای از تبلورهای جمعی است» (یوسفی.)69 :1383 ،

از نکات باال نتیجه گرفته میشود که مفهومسازی مانهایم از نسل ،صرف ًا نسل متولدشده

به لحاظ آماری نیست .یک نسل به افرادی که در یک دورة تاریخی یکسان متولد شدهاند،

اش��اره دارد؛ کس��انی که در یک فضای اجتماعی ـ تاریخی یکس��ان زندگ��ی میکنند و از

تجربیات جوانی مش��ابهی در سالهای شکلگیریش��ان آگاهی دارند .این مفهومسازی به
این نکته اش��اره دارد که اعضای نس��ل به لحاظ ذهنی با نسلشان هویت مییابند و از طریق

بیوگرافی مش��ترک مرتبط میشوند؛ حس��ی از سرنوشت مشترک دارند و از نسلهای دیگر
متفاوت میشوند .عضویت نسلی ،آگاهی و معرفت نسلی را به ارمغان میآورد که نسل یک
شخص (فرد) را از نسلهای دیگر متفاوت میسازد (یوسفی .)69 :1383 ،بنابراین عضویت
نس��لی بستگی به نظرها یا ایدههای ذهنی مردم از یک موقعیت اجتماعی و تاریخی خاص

دارد .به لحاظ تحلیلی این نکته داللت بر این دارد که در تحقیق تجربی نسل ،جوانب ذهنی
و عینی هر دو باید مورد توجه قرار گیرد.

رن��ه بیکر (بیکر )2002 ،س��ه دس��ته از آثار نس��لی را ب��رای تبیین تغییرات نس��لی در

سوگیریهای ارزشی مورد توجه قرار میدهد:

 .1آثار تغییرات اجتماعی وسیع از قبیل سکوالریسم ،فردگرایی و رشد آموزش؛
 .2آثار زمینه اجتماعی متفاوت در سطح خُ رد مثل خانواده؛
 .3آثار حوادث غیرمترقبه مثل تجربه جنگ.

به هر حال هم اهمیت عینی 2وقایع و هم عالیق خاص افراد احتماالً عوامل دوره زندگی

را تعدی��ل میکنند و منجر میش��وند ب��رای افرادی که در زمان یکس��انی نوجوان یا جوان
1. Davis
2. Objective
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نیس��تند ،برخی وقایع مهم نباشد یا باش��ند .همانطور که مانهایم میگوید :افرد نسل مسن
احتماالً وقایع را برحس��ب نگرش��ی میبینند که قب ً
ال از جهان توسعه دادهاند .اینکه افراد در
سنین بحرانی واقعهای را به صورت دست اول تجربه کنند یا از مراجع دست دوم و باالتر

کسب تجربه کنند ،آثار یکسانی در رفتار و گرایش آنها نخواهد داشت(بیکر.)2002 ،

در کنار این نظرات ،دیدگاههای دیگری وجود دارند که خردنگر محس��وب میش��وند،

این دیدگاهها بیش��تر از منظر جامعهشناس��ی خانواده و روابط والدین و فرزندان در انتقال

ارزشها از یک نسل به نسل دیگر به تقاضاها مینگرند .از جمله متفکرانی که با این دیدگاه
به بررس��ی روابط بین نس��لها پرداختهاند میتوان از فیدرو سگالین نام برد ،سگالین معتقد
اس��ت اختالف عقیده و کنشها در روابط هر نس��ل ،معموالً بر سر وسیله و نه هدف بروز

میکند .این امر بازتاب س��یر تحوالت تاریخی و نه نشانه بروز اختالل در درون خانواده یا
تعارض شدید بین گروههاست.
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الگوی نظری طرح

بر اساس نظریه کریستوفر بالس )1993( 1هر فردی درون حوزهای از ابژههای نسلی زندگی

میکند .ابژههای نس��لی بخشی از تجربه افراد از دوره و زمانه را در خود دارند ،این ابژهها،

خاطرهه��ا ،نگرشها ،رفتارها ،عالیق و ذوق و س��لیقه نسلهاس��ت که خصوصیت فردی

ندارند و مقایس��ه آنها به شناخت ش��باهتها و تفاوتها در این زمینه کمک میکند .بحث
ذهنیت نس��لی که موضوع این تحقیق اس��ت ،با بهرهگیری از این دیدگاه به دو ش��کل قابل
رؤیت است؛ هرچند موقعیتهای واقعی در بین دو سر این طیف قرار میگیرند:

 .1درحالت مش��ابهت ابژهها و پیوس��تگی نس��لها که دال بر انتق��ال موفق فرهنگی و

جامعهپذیری است؛

 .2درحالت تفاوت ابژهها و ناپیوستگی نسلها

بنابراین هدف تحقیق بررس��ی این مطلب اس��ت که پس ازشناس��ایی نحوه بازتاب و

واکنش نس��لهای مورد نظر به ابژهها ،کدامیک از این حاالت بیشتر مطرح هستند .ذکر این

نکته نیز در اینجا ضروری اس��ت که تحقیق قصد ندارد به این س��ؤال پاسخ دهد که به چه
دلیل یا دالیلی برخی ابژهها از یک نس��ل به نس��ل بعد انتقال یافتهاند یا چرا منتقل نشدهاند
1. Bollas Chrisopher

که خود نیازمند تحقیق مستقلی است.

بر این اس��اس ،طبق مدل نظری طرح تحقیق ذهنیت نس��لی در این پروژه متاثر از س��ه

مؤلفه خاطرهها و یادمانهای سیاس��ی و اجتماعی ،رفتارها و هنجارها و س��رانجام باورها و
نگرشهای اعتقادی و ایدئولوژیک در نظر گرفته شده است ،همچنین پارهای از عوامل ،این
مؤلفهها را تحت تأثیر قرار دادهاند از جمله ش��رایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیِ سالهای

پس از انقالب که امواج آن هنوز پس از گذش��ت س��ه دهه ،فروکش نکرده است .از سوی

دیگ��ر باید ب��ه فرایند جامعهپذیری و فرهنگپذیری و انتقال فرهنگ از س��وی نس��لهای
قدیمیتر به نس��لهای جدیدتر اشاره کرد و سرانجام نقش گسترش و توسعه وسایل نوین

ارتباطاتی و به عالوه نقش جهانیسازی و تهاجم فرهنگی را در ارتباط با سه مؤلفه سازندة

ذهنیت نسلی مورد تأمل قرار داد .خروجی چنین دستگاهی دو مؤلفه به صورت تيپ ايدئال

1

را دربرمیگیرد که با بهرهگیری از ادبیات دکتر حس��ین بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی

در ایران تحت عناوین« :خردهفرهنگ اس�لامی و س��نتگرا و مؤلفه گرایش خردهفرهنگ
مدرنگرا» نامگذاری ش��دهاند .دکتر آزاد و ش��الچی نیز در مقاله «دو جهان ایرانی :مسجد و

کافیش��اپ» از مقوالت فوق تحت عناوین« :س��بک زندگی اصولگرایی ـ انقالبی و سبک
زندگی پس��امدرن یاد کردهاند» (آزاد و ش��الچی .)165 :1384 ،در این تحقیق از آنها تحت
عنوان الگوی بیش��تر س��نتی و انقالبی و الگوی بیشتر مدرن یاد شده است .لذا نتیجه نهایی

وآنچه مطمع نظر تحقیق اس��ت ،مقایسة خروجیهای مورد اشاره است که به پرسش اولیه
تحقیق بازمیگردد :چه ش��باهتها یا تفاوتهایی از طریق مطالعة ابژههای نس��لی در میان

نسلهای فوق مشاهده میشود؟

1.Ideal Type
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روششناسی

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به شیوه پیمایشی و با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه
و سنجش مقیاس انجام شده است.

جمعیت آماری و روش نمونهگیری

جمعیت آماری ش��امل دانشجویان و استادان دانش��گاههای دولتی غیرپزشکی تابعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ـ مستقر در شهر تهران است که نمونه آماری از بین آنها انتخاب
ش��ده اس��ت .به منظور تعیین حجم نمون��ه پژوهش حاضر با توجه به در دس��ترس نبودن

واریانس صفت مورد مطالعه ،ابتدا با  50پرسش��نامه مقدماتی واریانس برآورد ش��د .حجم
نمونه به چند عامل بستگی داشت :درجه دقت مورد نظر ـ میزان تغییر در جمعیت برحسب

مش��خصه اصلی مورد مطالعه ـ فرض همگنی جمعیت (دواس .)78 :1376 ،بر این اساس،
س��طح اطمینان  95درصد و درجه دقت  5درصد در نظر گرفته ش��د یعنی نتایج با  + 5و
 -5درصد خطای نمونهگیری محاس��به شده است .بر اساس فرمول کوکران ،برای محاسبه

 nیا تعداد نمونه مورد نیاز (در دو نمونه مس��تقل ش��امل اس��تادان و دانشجویان با انجام و

بررس��ی نمونههای احتمال��ی میزان  tبرابر با  1/96و میزان  pبراب��ر  0/70و مقدار  qبرابر
 0/30و مقدار  dبا سطح احتمال مورد نظر برابر با  95درصدی یا  0/05در نظر گرفته شد،

لذا حجم نمونه در بین دانش��جویان  330نفر و در بین اس��تادان  130نفر در نظر گرفته شد.
گروه تحقیق تنها امکان مصاحبه با  73نفر از استادان دانشگاه را به دست آورد .برای انتخاب

نمونه ابتدا از دانشگاههای جامع غیرپزشکی دولتی و دانشگاههای فنی و مهندسی مستقر در

ش��هر تهران به تفکیک  50درصد به صورت تصادفی ،1انتخاب صورت گرفت و س��پس از

طریق نمونه برداری طبقهای 2به تفکیک گروههاانتخاب شدند و برای گزینههای تصادفی از
روی فهرست دانشکدهها و فهرست اسامی استادان پس از شمارهگذاری فهرست به صورت

سیستماتیک انتخاب به عمل آمد.
روش جمعآوری اطالعات

روش تحقیق در بررسی حاضر از نوع پیمایشی است و دادهها به صورت میدانی گردآوری
شدهاند .تکنیک جمعآوری اطالعات در این تحقیق با کمک گرفتن از روش مصاحبه همراه

با پرسش��نامة واحد برای دو گروه استادان و دانشجویان صورت گرفته است .در این راستا
ب��رای افزایش اعتبار پرسش��نامه ،پس از طراحی پرسش��نامة اولیه با کم��ک و بهرهگیری از

اجماع فکری تنی چند از صاحبنظران ،مورد ویرایشهای متعدد قرار گرفته و پس از انجام
تست مقدماتی و تعیین ضرایب آلفای کرونباخ ،برای بررسی هماهنگی سؤاالت و گویههای

پرسشنامه ،مجموعه سؤاالتی در قالب طیف پنججوابی نهایی شده است.

اعتبار و روایی پرسش�نامه :منظور از روایی این اس��ت که مقیاس و محتوای ابزار یا س��ؤاالت
1. Random
2. Stratified
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مندرج در ابزار ،دقیق ًا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد .برای کسب روایی اقدامات
ذیل انجام شده است:

 .1مطالعات اولیه و مقدماتی برای طرح ابژهها و مؤلفههای پرسشنامه؛

 .2انجام مصاحبههای اکتشافی و بهرهگیری از نظرات داوران و افراد صاحبنظر و استفاده

از راهنمایی آنها؛

 .3انجام تست اولیه.

منظ��ور از پایایی درجه دقت اندازهگیری اس��ت .برای آزمون پایایی پرسش��نامه تحقیق

حاضر ،از روش محاس��بة الفای کرونباخ اس��تفاده شده اس��ت .ضریب آلفای کرونباخ یک

روش تعیین اعتبار پایایی اس��ت که همس��انی درونی آزمون را ارزش��یابی میکند و نش��ان
میدهد س��ؤالهای آزمون تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را بس��نجد .نظر به

اینکه دامنة آلفای کرونباخ از صفر تا یک است و برحسب قاعده تجربی حداقل آن باید 70
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درصد باش��د تا پایایی مقیاس قابل قبول باش��د که بر این مبنا گویههای کمتر از  70درصد

پایایی حذف و در محاس��به مجدد ،پایایی مورد نیاز حاصل گردید .میزان روایی 1سازههای

متعدد پژوهش بر اس��اس آلفای کرونباخ درجدول ش��ماره  1آمده است که به نظر میرسد

همه سازههای مورد مطالعه درحد مطلوبی روایی دارند.

کرونباخ سه بُعد اصلی پرسشنامه
جدول شماره  .1ضریب آلفای
ِ

سازه ها و ابعاد

تعداد گویه

میزان آلفا

ماندگاری خاطره

53

 94درصد

میزان شیوع و متداول بودن رفتار

60

 83درصد

نگرش پاسخگویان نسبت به باورهای سیاسی ـ فرهنگی و ایدئولوژیک

53

 73درصد

همانگونه که در جدول فوق نمایان است ،روایی هر سه بعد اصلی پرسشنامه باالتر از

 0/7بوده و لذا روایی در حد مطلوبی قرار دارد.

1. Reliability

یافتتههای تحقیق
الف ـ مقایسه میزان ماندگاری خاطرهها در ذهن پاسخگویان نسلهای مختلف

در مجم��وع  53گویه برای س��نجش ماندگاری خاطرههای تاریخی و سیاس��ی در نظر

گرفته ش��د که به صورت طیف پنجقس��متی به پاس��خگویان ارائه گردید .پس از استخراج
نتایج ،طیف مزبور به دو گروه تفکیک شد (شامل پاسخهای زیاد و خیلی زیاد که در گروه
ِ
ِ
ماندگاری پایین قرار
مان��دگاری باالی خاطرهها و پاس��خهای کم و خیلی کم ک��ه در گروه

گرفتند و بخش س��وم به پاس��خهای بینظر اختصاص یافت) .نتایج برگرفته از جدول فوق
حاکی از آن است که نسل اول بیشترین درصد ماندگاری خاطرهها را کسب نمودهاند (58/6

درصد) وپس از آن نس��ل دوم با  56درصد و سرانجام نسل سوم با  35/7درصد ماندگاری

باال در مرتبه س��وم قرار میگیرد .پایینترین میزان ماندگاری خاطرهها به ترتیب شامل نسل
سوم با  41/2درصد و نسل اول با  27/5درصد و نسل دوم با  18/7درصد قرار دارند.
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جدول  .2میزان ماندگاری خاطرهها در ذهن پاسخگویان

نسل اول
استادان مسن

گروه نسلی

دوم نسل
استادان جوان

نسل سوم
دانشجویان

ماندگاری پایین

بی نظر

ماندگاری باال

جمع

710

358

1510

درصد

27/5

13/9

58/6

جمع

264

358

792

درصد

18/7

25/3

0/56

جمع

6957

3908

6047

درصد

41/2

23/1

35/7

7931

4624

8349

100

100

100

مجموع

درصد

283

مقایسه ذهنیت
نسلی و بیننسلی در...

ب ـ مقایسه نگرش به رفتارهای سنتی و انقالبی در نزد پاسخگویان نسلهای مختلف

در مجموع  60گویه برای س��نجش رفتارها و هنجارهای مرس��وم و متداول در بین نسلها
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در قالب طیف پاسخهای پنجقس��متی به سنجش رفتارها و

هنجارهای مورد نظر بر اساس دو دیدگاه :الف (سنتی ـ انقالبی) و ب ـ (مدرن ـ متجددانه)
به پاس��خگویان ارائه و پس از اس��تخراج نتایج طیف مزبور به دو گروه تفکیک شد (شامل
پاس��خهای زیاد و خیلی زیاد که در گروه باال و پاس��خهای کم و خیلی کم در گروه پایین
قرار گرفتند و با همین عناوین نیز در جداول نام گذاری شدند).

جدول کلی  .3نگرش به رفتارهای سنتی و انقالبی
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گروه نسلی

دوم نسل
استادان جوان

نسل سوم
دانشجویان
مجموع

پایین

تاحدودی

باال

مجموع

تعداد

0

19

29

48

درصد

 0درصد

 39/6درصد

 60/4درصد

 100درصد

تعداد

6

16

5

27

درصد

 22/2درصد

 59/3درصد

 18/5درصد

100/0
درصد

تعداد

289

32

2

323

درصد

 89/5درصد

 9/9درصد

 60درصد

 100درصد

تعداد

295

295

67

36

درصد

 1/74درصد

 1/74درصد

 16/8درصد

 9/0درصد

نتایج بهدستآمده بر اساس جدول  3بیانگر آن است که عقیده به اشاعه باالی رفتارهای

س��نتی و رفتارهای رایج انقالبی به میزان  60/4درصد در بین نس��ل موس��وم به نس��ل اول

(هنگامی که آنها در دهه  60در دانش��گاهها تحصیل میکردند) و 18/5درصد در بین نس��ل

دوم و  6/0درصد در بین نس��ل سوم (نسل فعلی که در حال حاضر دانشجو هستند) اظهار
ش��ده است .در مقابل میزان موافقت با اش��اعه رفتارهای نسبت ًا غربی و تجددگرایانه در بین

نس��ل اول تا حد بس��یار کم و بالعکس میزان موافقت با اشاعه آنها در بین نسل سوم بسیار
زیاد است.

ج ـ محاسبه میانگین نگرش نسبت به باورها و ارزشهای متداول درون نسلهای مورد مطالعه

در مجم��وع  49گویه برای س��نجش نگرشها و باورهای فرهنگی ،سیاس��ی ،ایدئولوژیک

مرس��وم و متداول در بین نس��لها در نظر گرفته شده که به صورت طیف پنجقسمتی برای
س��نجش تمایل به دو دیدگاه :س��نتی ،انقالبی؛ و (تجددخواه ،مدرن) به پاسخگویان ارائه و

پس از استخراج نتایج طیف مزبور به دو گروه تقلیل داده شد ،شامل:

جدول کلی  .4نگرش نسبت به باورها و ارزشهای متداول

نسل اول
استادان مسن

گروه نسلی

دوم نسل
استادان جوان

نسل سوم
دانشجویان

مجموع

پایین

تا حدودی

باال

مجموع

تعداد

0

13

35

48

درصد

 0درصد

 27/1درصد

 72/9درصد

 100درصد

تعداد

10

16

1

27

درصد

 37/0درصد

 59/3درصد

 3/7درصد

 100درصد

تعداد

77

247

0

324

درصد

 23/8درصد

 76/2درصد

 0درصد

 100درصد

تعداد

87

276

36

399

درصد

21/8
درصد

 69/2درصد

 0/09درصد

 100درصد
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پاسخهای زیاد و خیلی زیاد که در گروه موافقت باال با رفتارهای مطرحشده و پاسخهای

کم و خیلی کم در گروه موافقت پایین با نگرشهای مطرحشده قرار گرفتند.

نتایج بهدس��تآمده بر اساس جدول ( )4بیانگر آن است که میزان موافقت با رفتارهای
نس��بت ًا مدرن و تجددگرایانه در بین نس��ل اول تا حد بسیار کم و بالعکس میزان موافقت با
آنها در بین نسل سوم بسیار زیاد است.

تحلیل نتایج

در این بخش معناداری تفاوتهای میان سه نسل بر اساس ابعاد مختلف (باورها ،نگرشها
و )...بررس��ی میش��ود .در پی شناسایی میزان اختالف نس��لهای مختلف پیرامون مباحث

فوق از آمارة  Tو  Fو دانکن و ش��فه جهت تأیید و واکاوی نتایج ،از این آزمونها اس��تفاده

میشود.
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در ابتدا س��ه بُعد مختلف خاطره ،رفتار و نگرش بررسی میشوند .ضمن ًا از طریق طیف

لیکرت در بررس��ی مقوالت رفتار و نگرش ،دو گرایش موردشناس��ایی قرار گرفتهاند که با

بهرهگیری از ادبیات دکتر بشیریه نامگذاری شدند.

 .1مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرة خاطرههای پاسخگویان به تفکیک نسل

جدول شماره .5
N

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نسل اول

48

122/9792

17/22132

82/00

158/00

نسل دوم

27

156/9259

21/51730

91/00

155/00

نسل سوم

325

103/2246

19/53934

57/00

154/00

کل

400

107/1950

21/07801

57/00

158/00

 .2آزمون آماری مقایسه میانگینهای سه نسل (آزمون )F
جدول شماره .6

مجموع مربعات

درجه آزادی

F

Sig

بینگروهی

27593/356

2

36/594

0/000

درونگروهی

149675/43

397

مجموع

177268/79

399

ب��ا توج��ه به مق��دار  sig=. 000در آماره مزبور و میزان  Fمشاهدهش��ده ( )36/594در

ارتباط با خاطرههای س��ه نسل میتوان با اطمینان  95درصد خاطرنشان نمود میان سه نسل

تفاوت وجود دارد؛ به گونهای که حداقل خاطرهها دو نس��ل س��وم و اول به طور معناداری
از هم فاصله دارند.

 .3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره رفتارهای پاسخگویان در مقوله رفتارها به تفکیک نسل

جدول شماره .7

N

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نسل اول

48

1/1042

30871

1/00

2/00

نسل دوم

27

1/6296

49210

1/00

2/00

نسل سوم

323

1/9783

14584

1/00

2/00

کل

398

1/8492

35836

1/00

2/00

 .4آزمون آماری مقایسه میانگینهای سه نسل (آزمون  )Fدر مقوله رفتارها

جدول شماره .8
مجموع مربعات

درجه آزادی

بینگروهی

33/331

2

درونگروهی

17/624

395

مجموع

50/955

397

F

.Sig

373/523

000/
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با توجه به مقدار  sig=. 000در آماره مزبور و میزان Fمشاهدهشده ( )37/523در ارتباط

با رفتارهای س��ه نس��ل میتوان با اطمینان  95درصد خاطرنشان نمود میان سه نسل تفاوت

وجود دارد .به گونهای که نس��ل س��وم گرایش بیش��تری به خردهفرهنگ مدرنگرا دارند،
درحالیکه نس��لهای دیگر گرایش بیش��تری به خردهفرهنگ اسالمی و سنتگرا دارند .در

ضمن پسآزمونی جهت تفکیک نس��لها به گروههای مختل��ف انجام پذیرفت که در ذیل
مالحظه میکنید:

 .5مقایسه گروههای نسلی در رفتارها بر اساس آزمونهای دانکن و شفه با استفاده از روشone
way anova

گروه نسلی
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آزمون دانکن

جدول شماره .9

N
1

2

نسل اول

48

1/1042

نسل دوم

27

نسل سوم

323

.Sig

آزمون شفه

نسل اول
نسل دوم

27

نسل سوم

323

.Sig

3

1

1/6296
1/9783
1/000

48

گروهها

1/000

1/000

1/1042
1/6296
1/9783
1/000

1/000

1/000

همانگونه که در جدول نمایان است ،هر کدام از نسلها با فاصله میانگینی در سه گروه

مختلف دس��تهبندی ش��دهاند .به این معنا که در هر یک ،انجام بخشی از رفتارها را در نسل

مشاهده میکنند و رفتارهای انتخابشده در میان هر سه نسل متفاوت هستند.
 .6مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره نگرشها به باورهای سیاسی ـ فرهنگی پاسخگویان به تفکیک نسل

جدول شماره .10

N

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نسل اول

48

1/0833

/27931

1/00

2/00

نسل دوم

27

1/9630

/19245

1/00

2/00

نسل سوم

324

1/9630

/18914

1/00

2/00

کل

399

1/8571

/35037

1/00

2/00
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 .7آزمون آماری مقایسه میانگینهای سه نسل (آزمون )F

جدول شماره .11

مجموع مربعات

درجه آزادی

F

.Sig

بینگروهی

32/672

2

399/689

/000

درونگروهی

16/185

396

مجموع

48/857

398

ب��ا توجه ب��ه مقدار  sig=. 000در آماره مزبور و میزان  Fمشاهدهش��ده ( )399/689در

ارتباط با نگرشها به باورهای سیاس��ی ـ فرهنگی سه نس��ل میتوان با اطمینان  95درصد

خاطرنش��ان نمود میان س��ه نس��ل تفاوت وجود دارد .به گونهای که حداقل نگرشهای دو
نس��ل س��وم و اول به طور معنادار از هم فاصله دارند .در ضمن پسآزمونی جهت تفکیک

نسلها به گروههای مختلف انجام پذیرفت که در ذیل مالحظه مینمایید.

مقایسه ذهنیت
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 .8مقایسه گروههای نسلی در نگرشها به باورهای سیاسی ـ فرهنگی

جدول شماره .12

گروه نسلی

آزمون دانکن

N

1

2

نسل اول

48

1/0833

نسل دوم

27

1/9630

نسل سوم

324

1/9630

.Sig

آزمون شفه
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نسل اول

48

نسل دوم

27

1/9630

نسل سوم

324

1/9630

.Sig
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1/000

1

1/0833

1/000

1/000

همانگونه که در جدول فوق مندرج اس��ت ،سه گروه نسلی پس از انجام پسآزمون با

آزمونهای دانکن و شفه بر اساس نگرش به باورهای سیاسی ـ فرهنگی به دو گروه تقسیم
ش��دهاند :خردهفرهنگ انقالبی و سنتگرا و مؤلفه گرایش خردهفرهنگ مدرن و تجددگرا،
در گروه نخست نسل دوم و نسل سوم به ترتیب با میانگینهایی معادل  1/9640و 1/964

قرار گرفتهاند و در گروه دوم نسل اول با میانگین  1/0833قرار گرفته است .این به آن معنی

است که نگرشهای نسل دوم و سوم بسیار نزدیک و شبیه بوده و همچنین نگرشهای این

دو نسل از نگرشهای نسل اول به طور معناداری متفاوت است.
نتیجهگیری

نس��ل اول که در این تحقیق به آنها اش��اره شده و از آن با عنوان استاد دانشگاه یاد میشود،

هرچند دیگر در موقعیت دهه اول انقالب و س��الهای جوانی و دوران دانش��جویی به سر

نمیبرد اما در حال حاضر تنها مرجع بازگوکنندة ذهنیت نسل خود در آن ایام است .ازاینرو

در بخش ابژههای رفتاری و نگرش��ی از آنها خواسته شده بود با توجه به ذهنیت نسل خود
در آن دوران اظهارنظر کنند .این نس��ل به واس��طة تجربههای منحصربهفرد و تکرارنشدنی

انق�لاب و جنگ ،نقش مؤثری در ایجاد هویت جدید ب��رای جوانان و دگرگونی باورها و
ارزشها و اعتقادات جامعه ایفا میکرد .در کنار این رویدادها بالفاصله باید از رویدادهای

تأثیرگذار دیگر نظیر گس��ترش ارتباطات و تحول در فناوریهای ارتباطی و جهانیش��دن
و تهاجم فرهنگی یاد کرد که تا حدودی جامعه را از وضعیت یکدس��تی ،همس��انی ،تقارن

فرهنگی بیرون آورد.

تن��وع و تعدد افکار و گوناگونیِ س�لایق و تغییر نگرشها و متفاوت ش��دن رفتارها و
دفاع از تنوعگرایی و تکثر فرهنگی در مقابل تمایل نظام به وحدت و همش��کلی ،تقریب ًا هر

س��ه نس��ل را به درجات متفاوتی تحت تأثیر قرار میداد ،بنابراین از آنجا که تحقیق حاضر
درصدد یافتن شباهتها و تفاوتها در ذهنیتهای نسلی است ،تالش شده تا مصادیق آن
را در بین ابژههای نس��لی جس��تجو کند .بررسی ابژههای مزبورکه در سه حوزه خاطرههای
مربوط به رویدادهای مهم سیاس��ی و اجتماع��ی ـ ابژههای رفتاری و هنجاری ـ و ابژههای
نگرشی و اعتقادی متجلی شدهاند ،نشان میدهد:

 .1در زمینه مؤلفههای فوق واریانس بهدس��تآمده از نتایج درونگروهی در هر نس��ل
کمترین میزان را داراست .به عبارتی بر اساس برداشت پاسخگویا ِن هر نسل در مورد نسل

خود ،از یکپارچگی و انسجام ذهنی و رفتاری باالیی برخوردار است که تا حدودی تأییدی
است بر اعتبار و روایی تحقیق حاضر.

 .2واریانس نتایج (میانگروهی) در بین نس��لها بهخصوص میان نسل اول و نسل سوم

بس��یار زیاد است که تا اندازهای به معنای عدم انتقال کامل ارزشها و هنجارهای نسل اول

به نسل سوم تلقی میشود .در این میان نسل دوم که از لحاظ سنی بین دو نسل اول و سوم
قرار دارد و در این تحقیق از آنها به عنوان استادان جوان و جدید دانشگاهی یاد شده است،

در پارهای از ابعاد به نسل اول و در مواردی به نسل سوم و در برخی نکتهها هم به هر دو

گروه نزدیک هستند و به عبارتی هم از نسل اول تأثیر پذیرفته است .همچنین متأثر از شرایط

و وضعیتی اس��ت که نسل سوم را دربرگرفته بود ،به عبارتی فرایند انتقال فرهنگی در مورد
آنها موفقیتآمیزتر از نسل سوم صورت پذیرفته است ،اما باید اشاره کرد به واسطه رشد و
توسعه فناوریهای نوین ارتباطی این گروه همچون نسل سوم تحت تأثیر پدیدههای جهانی
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و جهانیش��دن قرار گرفته است .در مجموع به نظر میرس��د هرچند در بحث خاطرهها و
یادمانهای سیاس��ی و تاریخی فاصله میان نس��ل اول وسوم (تفاضل درصدهای ماندگاری

باالی هر دو نس��ل)  23درصد بود ،اما تفاضل فوق در موضوع اشاعة رفتارها و هنجارهای
انقالبی و سنتی در میان نسل اول و سوم برابر  58درصد است و در بحث اشاعه نگرشها
و باورهای سنتی و انقالبی ،تفاضل پاسخهای مثبت (زیاد و خیلی زیاد) در بین نسل اول و

سوم که از آن میتوان به تفاوت نسلی یاد کرد ،برابر با 72/9درصد است.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

292

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

منابع
آزاد ارمک��ی ،ت .و ش��الچی و« )1384( .دو جه��ان ایران��ی» ،فصلنامه انجمن ایران��ی مطالعات فرهنگی و
ارتباطات ،دوره  ،1شماره  ،4صص.146- 148
آزاد ارمکی ،ت )1383( .رابطه بیننسلی در خانواده ایرانی ،تهران :انتشارات آگاه.

اسماعیلی ،م )1374( .دانشگاه و سیاست ،تهران :بنياد انديشه اسالمي.
اس��پاک ،ب )1364( .پرورش فرزند در عصر دش��وار ما ،مترجم :هوش��نگ ابرامی ـ تهران :نشر صفی
علیشاه.
افشار کهن ،ج )1383( .سنتگرایی و تجددطلبی ،تهران :انتشارات آوای نور.
 -اکبری ،م )1384( .تبارشناسی هویت جدید ایرانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
اینگلهارت ،ر )1373( .تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی ،مترجم :مریم وتر ،تهران :نشر کویر.
باکاک ،ر )1386( .صورتبندیهای جامعه مدرن ،مترجم :مهران مهاجر ،تهران :آگاه.
بالس ،ک« )1380( .ذهنیت نسلی» ،مترجم :حسین پاینده ،فصلنامه ارغنون ،دوره  ،شماره  ،19صص.
بیمن ،و )1381( .زبان و منزلت و قدرت در ایران ،مترجم :رضا ذوقدار مقدم ،تهران :نشر نی.
بیکر ،ت )1377( .نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ،مترجم :هوشنگ نایبی ،تهران :نشر سروش.
توکل ،م .قاضي زاده ،م« )1385( .شکاف نسلی» ،نامه علوم اجتماعی ،دوره ،-شماره  ،27صص .1-30
توکلی ،م )1382( .بررس��ی ویژگیهای دو نس��ل در چهارچوب نظام ارزشها ،تهران :انتشارات جهاد
فصلنامهعلمی-پژوهشی
دانشگاهی.
تیموری ،ک« )1377( .بررس��ی ارزشهای پدران و پس��ران و بروز شکاف در میان نسلها» ،فصلنامه
فرهنگ عمومی ،دوره ،شماره  16و  ،17صص .32-33
مقایسه ذهنیت
جاللی ،م )1378( .نگاهي به شکاف نسلها ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي.
نسلی و بیننسلی در...
ذکایی ،م )1385( .فرهنگ مطالعات جوانان ،تهران ،انتشارات آگاه.
ـــــــــ ( )1386جامعهشناسی جوانان ،تهران ،انتشارات آگاه.
بهار م« )1381( .ابژهها و تغییر مراسم دینی» ،نامه علوم اجتماعی ،دوره ، -شماره  ،20صص .45
رفیعپور ،ف« )1376( .تغییرات ارزشها در آیینه س��ینما و مطبوعات» ،نامه پژوهش ،سال چهارم  14و
 ،15صص .5-30
ــــــــــــ ( )1378وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی ،تهران :شرکت انتشار.
زیباکالم ،ص )1377( .سنت و مدرنیته ،تهران :انتشارات روزنه.
سازمان ملی جوانان ( )1380وضعیت و نگرش جوانان ایران تهران :انتشارات سازمان.
س��خاوت ،ج« )1375( .مکانیسمهای هنجارپذیری جوانان و راههای مقابله با نفوذ فرهنگی نامطلوب»،
نامه پژوهش ،دوره اول ،شماره  2و  ،3صص .25-27
س��راجزاده ،ج )1382( .نگرشها و رفتار دانش��جویان ،دفتر برنامهری��زی اجتماعی ـ فرهنگی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.
ساروخانی ،ب )1375( .درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی ،تهران :نشر کیهان.
شفرز ،ب )1383( .مبانی جامعهشناسی جوانان ،مترجم :کرامتاهلل ،تهران :نشر نی.
شفیعآبادی ،ع )1372( .نقش خانواده در رشد عواطف کودک و نوجوان ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی.

293

فصلنامهعلمی-پژوهشی

294

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

شرفی ،م )1380( .جوان و بحران هویت ،تهران :نشر سروش ،چاپ دوم.
علیخانی ،ع )1382( .نگاهی به پدیده گسست نسلها ،پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعی وزارت
علوم ،تهران ،انتشارات پژوهشكده.
ــــــــــــ ( )1383هویت در ایران ،پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی.
فرهادپور ،م )1383( .نقاب نقد ،تهران :نشر چشمه.
قبادی ،خ« )1382( .گسست پارادایمی بین نخبگان ایران» ،مجموعه مقاالت گسست نسلها ،پژوهشکده
جهاد دانشگاهی.
کارگاه تحلیل یافتههای پیمایش ارزشها و نگرشها ( ،)1383گسست و تداوم نسلی ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.
کرماللهی ،ن )1379( .شناخت خردهفرهنگ جوانان ـ کارکردها و آثار آن ،تهران :جهاد دانشگاهی.
گزارش ش��ورای فرهنگی و اجتماعی ( )1382دانش��گاه ،جامعه و فرهن��گ ،وزارت علوم تحقیقات و
فناوری.
الور رابرت ،اچ )1373( .دیدگاههایی درباره دگرگونی اجتماعی ،مترجم :کاووس امامی ،نشر مرکز.
نقیبالسادات ،ر« )1378( .تحلیل فیلمهای پُرمصرف ویدئویی» ،نامه پژوهش ،دوره  ،شماره  14و ،15
صص.229_238 .
واالس ،ک )1380( .جوانان در جامعه ،مترجم :علیاکبر تاج مزینانی ،تهران :سازمان جوانان.

یوسفی ،ن )1383( .شکاف بین نسلها ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ،تهران چاپ اول.
Diespstraten, I. & Estere, P. (1999) “Talking about My Generation Ego and Alter Image
of Generation in the Netherland”, The Netherlands Journal of Social Sciences, Vol. (2):
91-109.
Direnzo, G. (1975) Social Change and Rational Character, New York: New York
Press.
Gordon, M. (1997) Dictionary of Sociology”, Oxford: Europian Sociological.
Manhiem, K. (1972) The Problem of Generation in Eassay on the Sociology of
Knowledge, London: Routledge and Kengan poau Ltd.
Bollas, C. (1993) Being a Character: Psychoanalysis and Self Experience, London:
Routledge.

