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جامعه جدید همواره در حال تغییر اس��ت و تغییرات پرش��تاب از ویژگی های این جامعه است .این تغییرات
لزوم دگرگونی در سیاست گذاری ها و بهنگام سازی آن ها را خاطرنشان می کند ،چرا که زمینه اجتماعی و فرهنگی
در دوران جدید با سرعت باالیی تغییر می کند .از این رو الزم است تا سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی
نیز نس��بت به این تغییرات ،انطباق پذیری الزم را داش��ته باش��ند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های سه
نسل انقالب اسالمی نسبت به ارزش های (ویژگی های) اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی انجام شد .این پژوهش
از نظ��ر ه��دف ،از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -پیمایش��ی اس��ت .بع��د از تدوین اهداف و
س��واالت پژوهش ،پرسش��نامه ای حاوی  61سؤال تهیه و در میان جامعه آماری توزیع گردید .در تدوین سؤاالت
پرسشنامه ،از مولفه هایی استفاده شد که ضمن پوشش مبانی نظری تحقیق ،با فضای کلی حاکم بر موضوع مورد
مطالعه مطابقت داشته باشند .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش اعتبار محتوا استفاده گردید .برای محاسبه
پایایی ،از ضریب آلفای كرونباخ بهره گیری ش��د و پایایی پرسش��نامه بسیار مطلوب به دست آمد .جامعه آماری
پژوهش حاضر کلیه ش��هروندان تهرانی متعلق به س��ه نس��ل انقالب در س��ال  1399بودند .شیوه نمونه گیری در
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این تحقیق نمونه گیری تصادفی س��اده بود .پس از اطمینان از روایی و پایایی مقیاس های طراحی ش��ده براساس
محاس��بات انجام شده ،پرسشنامه ها در نمونه ای به حجم  450نفر (برای هر نسل  150پرسشنامه) توزیع شد.
تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید .برای آزمون فرضیه ها از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نرم افزار مورد استفاده  SPSSنسخه  25بود.
ارزش ها و مطالبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است .نسل سوم
در ارزش های اقتصادی متفاوت از نس��ل های دوم و اول اس��ت .نس��ل سوم و نس��ل دوم در ارزش های اجتماعی
متفاوت از نسل اول هستند .ارزش های فرهنگی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.
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مقدمه

آنچ��ه امروز توجه اهل نظر و کارشناس��ان مس��ائل اجتماعی را به خود جلب کرده اس��ت ،ب��روز فاصله میان
قش��رها و طبقه های مختلف جامعه اس��ت؛ فاصله ای که می تواند اجزای جامعه را دچار از هم گسیختگی سازد.
ش��اید س��خن گفتن از گسست قشرهای جامعه مسئله خوشایندی نباشد ،ولی چشم بستن بر روی واقعیت نیز به
س �رانجامی ناگوارتر خواهد انجامید .بی گمان ،انقالبی که در بستر وحدت و همدلی گروه های مختلف جامعه
به وقوع پیوس��ت ،نمی تواند پایداری وپویایی خود را در بس��تری جز این حفظ کند (عباسی اس��فجیر ،س��ام و
امیریان .)162 :1392 ،در واقع ،بروز فاصله میان یک طبقه ،قشر یا گروه سنی با طبقه ،قشر یا گروه سنی دیگر
را «گسس��ت» می گویند .این فاصله می تواند یک ن��وع فاصله فکری ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی ،روحی و عاطفی،
فیزیکی ،جغرافیایی و یا تفاوت در ش �رایط و س��طح زندگی افراد باش��د .البته ،گسس��ت نس��ل ها و پدیده ایجاد
فاصله فکری و فرهنگی میان پدران و فرزندان ،رویدادی نیس��ت که به مقطع زمانی امروز و در موقعیت سیاس��ی
ـ جغرافیایی انقالب اس�لامی منحصر باش��د ،بلکه با نگاهی به تاریخ شاهد شمار زیادی از این نوع گسست در
حیات بش��ر هس��تیم؛ چنان که تفاوت در جهان بینی ،دیدگاه ها ،منش و س��لوک حضرت آدم و پسرش قابیل ،تا
اندازه ای بود که قابیل حتی نتوانست برادرش را برتابد (خواجه پور.)12 :1396 ،
نس �ل  های مختل��ف موقعیت ها ،رویداده��ا و وضعیت های مختلف��ی را تجربه می کنند و از این روس��ت که
ابژه های نس��لی خویش را دارند (آلبرتینی ،1مانتووانی 2و گاس��پرونی .)1694 :2019 ،3به ویژه رخدادهای مهم
اجتماع��ی و اقتص��ادی مانند جنگ ،انقالب و  ...تفاوت های نس��لی را تش��دید می کند؛ چرا ک��ه این رخدادها
کلی��ت حی��ات اجتماع��ی و فرهنگی جامعه را متأثر می س��ازند و نس��ل هایی که آن ها را تجرب��ه می کنند در نوع
نگرش ،گرایش و الگوهای تفسیری با نسل ها پیش و پس خود تفاوت جدی پیدا می کنند .ایران نیز در دهه های
معاصر رخدادهای مهمی را تجربه کرده که تجربه زیس��تی متفاوتی را برای نسل های مختلف آن رقم زده است.
مدرنیزاس��یون ،شهری ش��دن ،انق�لاب ،جنگ ،جهانی ش��دن ،مصرف گرای��ی و  ...فرایندهای مهم��ی بودند که
نس��ل های مختلف تجربه های متفاوتی از آن ها داش��ته اند؛ از این رو ،بخش��ی از تفاوت های نس��لی را می توان
براس��اس این تجربه های متفاوت توضیح داد (حس��ینی بیوکی و جوکا .)20 :1398 ،گسس��ت فکری ،فرهنگی،
روحی و عاطفی میان نس��ل جدید انقالب با نس��ل پیش از آن ،می تواند به عنوان خطری جدی انقالب را تهدید
ً
کن��د .بنابرای��ن ،نباید این ام��ر از نظرها پنهان بماند .پدیده جوانی معموال با ش��اخصه های��ی همچون :نوگرایی،
آرمان گرایی ،نشاط و هیجان و کم تجربگی شناخته می شود .نسل اول انقالب نیز با داشتن همین ویژگی ها به
پاخاس��ت ک��ه البته پیوند محکم جوانان انقالبی در دهه ه��ای  50و  60با دیگر گروه های جامعه به ویژه حوزه و
دانش��گاه ،کم تجربگی آنان را جبران می کرد .نس��ل اول انقالب ،آرمانگرا است و برای ایجاد حکومتی بر مبنای
اندیشه های اسالمی قیام کرده است .او به ایدئولوژی اسالمی شیعی و مکتبی که والیت فقیه با اجتهاد در دین را
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باز می تاباند ،مؤمن است ،به آرمان و مکتبش متعهد است و با شور و نشاط وصف ناپذیری برای حفظ انقالبش
می کوشد (آزاده.)2 :1399 ،
ب��ه صورت طبیعی ،هیچ نس��لی ،آیینه تمام نمای آرمان های نس��ل قبل و به ویژه انع��کاس دهنده خصلت ها
ً
و منش های آنها نیس��ت .هر نس��لی ،ش �رایط و خصوصیات روان��ی -اجتماعی خاص خ��ودش را دارد که قطعا
جنبه ه��ای مثب��ت و منفی را در برمی گیرد (رس��تگار و گلش��نی خجس��ته .)1395 ،تحول ،اقتضا دارد که نس��ل
جدی��د ،در منش ،خصلت و بینش ،تابلوی نس��ل قبل نباش��د -ب��ه ویژه با توجه به این که س��رعت تحوالت ،در
تمامی عرصه های زندگی بشری ،شتاب فزاینده و رو به تزایدی پیدا کرده است .از این رو ،تفاوت نسل ها ،بیشتر
از گذش��ته احساس می ش��ود .حالت مخاطره آمیز این وضعیت ،شکاف و گسست نسلی است که به معنای دور
ش��دن تدریجی دو یا س��ه نس��ل پیاپی از یکدیگر اس��ت از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری و ارزشی ،وضعیت
جدیدی را ایجاد می کند که در اصطالح« ،گسست نسل ها» نامیده می شود .در این وضعیت ،اغلب نوجوانان و
جوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ بگسلند و در این راه ،به گردن کشی
و طغیان گری می پردازند .مجموعه تفاوت های میان این دو نسل عبارت اند از:
 -1تف��اوت در آرمان ه��ا و هدف ه��ای دونس��ل؛  -2تفاوت در مفاهیم دو نس��ل؛  -3تف��اوت در الگویابی و
گروه های مرجع؛  -4تفاوت در اصطالحات روزمره دو نسل؛  -5تفاوت در ظاهر ،پوشش و نوع سخن گفتن در
میان دو نسل؛ -6تفاوت در انتظار از زندگی و به تبع آن تفاوت در سبک زندگی.
همین تفاوت ها و ویژگی هاست که نوعی ماهیت جدید ،تازه و متفاوت از نسل های گذشته را برای نسل جدید
ایجاد می نماید .در ش��کل گیری این فاصله و تفاوت میان نس��ل ها ،عوامل گوناگونی نقش دارند که برخی نظیر
اقتضائات سنی ،طبیعی و برخی ناشی از شرایط خاص جامعه و جهان کنونی است (ریسی و فراشبندی.)1396 ،
نسل اول و دوم در فضایی متولد شده اند که آرمان های انقالبی گری و چپ سوسیالیستی غلبه داشت ،در حالی
ِ
که نسل سوم در فضای ارتباطات مدرن و فروپاشی بلوک شرقی و پیشروی سیاست های نئولیبرالیسم اقتصادی-
فرهنگی رش��د کرده  اند .نس��ل اول و دوم انقالب ،آرمان خواه و تاحدود زیادی شعارزده بودند ،در حالی که نسل
س��وم آرمان هایش��ان محدود و غرق در ارتباطات مجازی و لذت های مادی -فناوری هس��تند .بنابراین شناخت
باروها ،ارزش ها و جهان بینی های هر نسل دارای اهمیت است .باید دقت نمود ابتدا هر نسلی با ویژگی خاص
زمانی خویش شکل می گیرد و از آنجایی که زمان در گذر -است و متوقف نمی شود ،فاصله نسلی نیز هم چنان
ادامه پیدا می کند؛ و لی هر دوره به ش��یوه و اندازه خاص خودش .بنابراین با پذیرش فاصله نس��لی بین نسل های
انقالب باید اذعان داشت که گاه تغییرات اجتماعی -فرهنگی طوری شتاب می گیرند که فاصله نسلی را شدت
می بخشند و از حالت معقول و طبیعی خود خارج می کنند .به نظر می رسد سه نسل انقالب اسالمی تفاوت های
اساس��ی در حهان بینی ،باورها و ارزش ها دارند که این موضوع باعث می ش��ود که در میزان پایبندی به اهداف و
آرمان های انقالب و حتی ملی گرایی ایرانی تفاوت های فاحشی با هم داشته باشد -این تفاوت ها می تواند تهدید
عمده ای برای جامعه تلقی شود .باید دقت نمود که حاکمیت از سی سال پیش تاکنون نیز بیشتر تریبون نسل های
اول و دوم انقالب اسالمی بوده و نتوانسته ارزش ها و نیازهای متفاوت نسل سوم انقالب را به درستی برنامه ریزی
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و سیاست گذاری نماید .بنابراین به نظر می رسد در پدیده شکاف یا گسست نسلی ما شاهد دورشدن نسل سوم
انقالب از دو نسل قبلی و حاکمیت هستیم .بر این اساس ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش زیر است:
چه تفاوتی در بین نسل ها بر اساس ارزش های انقالب اسالمی وجود دارد؟

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

نسل
در میان علمای علوم اجتماعی هنوز وفاق کافی در مورد معنای نس��ل وجود ندارد .به نظر هیوز ،هر نس��ل
بر پایه تجربیاتی که افرادش در آن ش��ریک بوده اند ،حد و مرزی از خود به دس��ت می دهد و در واقع خوش��ه ای
حول محور این گونه تجربه ها تش��کیل می ش��ود .بنابراین کس��انی که با افراد پانزده س��ال از خودش��ان بزرگتر در
رویداده��ای روانی تعیین کننده ش��ریک بوده اند ،ممکن اس��ت خ��ود را به این افراد نزدیکتر احس��اس کنند تا به
افرادی که سنش��ان فقط اندکی از آنان کمتر اس��ت ولی ب��ه آن حوادث ارتباطی نداش��ته اند (بابایی فرد و روحی،
 .)36 :1395مورخان ،انس��ان شناس��ان و جامعه شناسان اصطالح نسل را به کار می برند تا مقطع زمانی متعلق
به زندگی معاصران را برس��انند .بنابراین هنگامی که درتاریخ از نس��ل ها س��خن می رود منظور از نس��ل ،فاصله
ً
بین تولد پدران و مادران و تولد فرزندان آنهاس��ت که معموال  30س��ال در نظر گرفته می ش��ود .یعنی سه نسل در
یک قرن .انس��ان شناس��ان نس��ل را هنگامی به این معنی به کار می برند که بخواهند نسب نامه ها را برای محاسبه
تاریخ های وقایع سنتی به کار گیرند و جامعه شناسان هنگامی که بخواهند در تحلیل آماری ،جمعیت یک برهه
زمانی را نشان دهند .از این نظر در مجموع می توان گفت نسل عبارت است از :فاصله زمانی بین تولد اعضایی
از جامعه که همزمان زاده شده اند و تولد فرزندان آنها که جامعه شناسان آن را از لحاظ آماری دوره معینی فرض
ً
می کنند که معموال  30سال است (بهیان و غیائی راوری.)66 :1397 ،
به عقیده مانهایم ،منظور از نس��ل در مفهوم اجتماعی آن داش��تن جایگاه مشترک از بعد تاریخی تحول است.
بنابراین ،نس��ل موید وقایع تاریخی مش��ترک میان افراد اس��ت که در دوره های معینی رخ داده و س��بب اش��تراک
در تجارب و آگاهی های آنان ش��ده اس��ت .در جمعیت شناس��ی« ،نس��ل» به گروهی از افراد اطالق می شود که
مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند؛ گروهی که در یک زمان فارغ التحصیل می شوند،
گروهی که در یک زمان بالنسبه نزدیک به هم به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند .در جایی دیگر نسل این گونه تعریف
ش��ده اس��ت« :گروهی از افراد که در فاصله زمانی معینی به دنیا آمده اند و موقعیت های تاریخی خاص و عالیق
خاص در سطح فردی و سیستمی ،آن ها را از هم تفکیک می کند» (لی 2و یونگمی.)44 :2019 ،3
تفاوت نسلی
از دیدگاه روان ش��ناختی و جامعه ش��ناختی ،تحول ،اقتضا دارد که نس��ل جدید در من��ش ،خصلت و بینش،
تابلوی نس��ل قبل نباشد؛ به ویژه با توجه به این که سرعت تحوالت ،در تمامی عرصه های زندگی بشری ،شتاب
1

1. Generation
2. Lee
3. Youngmi
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فزاینده و رو به تزایدی پیدا کرده اس��ت (مس��تیفی ،1آرنینک 2و اوتن .)429 :2019 ،3از این رو ،تفاوت نسل ها،
بیشتر از گذشته احساس می شود .حالت مخاطره آمیز این وضعیت ،شکاف و گسست نسلی است که به معنای
دور ش��دن تدریجی دو یا س��ه نس��ل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری و ارزش��ی می باشد و
وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که در اصطالح« ،گسس��ت نس��ل ها» نامیده می شود (یوسفی مقدم و ذکایی،
 .)53 :1396در ای��ن وضعی��ت ،اغلب نوجوانان و جوانان می کوش��ند تا آخرین پیوندهای وابس��تگی خود را از
والدین یا نسل بالغ بگسلند و در این راه ،به گردن کشی و طغیان گری می پردازند .بر روی یک لوح سنگی که از
تمدن های قدیم به دست آمده ،نوشته شده است« :نسل جوان ما ،نسلی نظام گسیخته است؛ نظام گسیخته عمل
می کند و این مسئله ممکن است که تمدن ما را بر باد دهد» .اصطالح «تفاوت نسلی» به معنای اختالفی طبیعی
در باورها ،ارزش ها و هنجارهای میان نس��ل ها ش��ناخته می شود (رانی 4و ساموئل .)1696 :2016 ،5این مفهوم
بیش از هر چیز اشاره به جنبه های روان شناختی هر نسل دارد که همواره وجود دارد و در شکل عدم انطباق کامل
جوانب رفتاری ،اخالقی ،روانی و اجتماعی کنش های نسل جدید در مقابل نسل قبلی مشاهده می شود .در هر
حال ،ارزش ها حلقه اتصال فرهنگ هر قوم و ملتی با نس��ل آینده هس��تند و غفلت از این مهم می تواند جوامع
را با بحران هویت مواجه کند (سلیمان زاده و همکاران.)49 :1396 ،
شکاف نسلی
مفه��وم ش��کاف در جامعه شناس��ی به آن دس��ته از تمایزات و تفاوت ه��ای پایداری اش��اره دارد که در جریان
تقابل های سیاسی -اجتماعی بروز می کند که اصلی ترین صورت آن ،شکاف زندگی مدرن و سنتی است .یکی
از مهم ترین ویژگی های شیوه زندگی جدید ،شورش بر ضد هر چیزی است که از نظر جوانان سنت تلقی شده
باش��د .گریز از س��نت باعث ایجاد پدیده ای موس��وم به شکاف بین نسل ها شده اس��ت (گوگوشویلی:2017 ،6
 .)60ش��کاف نس��لی به معنی وجود تفاوت های دانشی ،گرایش��ی و رفتاری بین دو نسل با وجود پیوستگی های
کالن متاثر از ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی است .فرزندان در مقایسه با افراد پیر و میانسال با وجود
این که دریک فضای فرهنگی زندگی می کنند ،اما اطالعات ،گرایش ها ورفتارهای متفاوتی دارند .شکاف نسلی
هنگامی محقق می شود که واحدهای نسلی شکل بگیرد .کارل مانهایم نیروی جدیدی را که دارای موقعیت های
جدید و تجربیات متفاوت باشد ،زمینه ساز شکل گیری واحدهای نسلی می داند (پریتیش.)10 :2019 ،7
تعارض نسلی
وقتی منابع هویتی نسلی تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به دنبال نداشته باشند ،زمینه برای
1. Mastefy
2. Arrnink
3. Otten
4. Rani
5. Samuel
6. Gugushvili
7. Pritish
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ظه��ور و بروز تعارض نس��لی فراهم می گ��ردد؛ به گونه ای که اعضای جامعه وضعی��ت هویت خود را در نفی و
تعارض با گذشتگان خود می بینند .تعارض میان نسل ها زمانی به وجود می آید که تحوالتی روبنایی درجامعه
ایجاد ش��ود .منظور از تحوالت روبنایی ،تحوالت اجتماعی و سیاس��ی در مقابل تحوالت فکری و اندیش��ه ای
اس��ت .تعارض نسل ها در مظاهر فرهنگی و س��لوک اجتماعی میان قشرهای مختلف جامعه ،به ویژه میان نسل
جدید و قدیم رخ می دهد (کامالیا ،1ایندارتونو 2و رابیتوتول.)19 :2019 ،3
گسست نسلی
دور ش��دن تدریجی دو یا س��ه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی ،عاطفی ،فکری و ارزشی ،وضعیت
ً
جدیدی را ایجاد می کند که اصطالحا «گسست نسلی» نامیده می شود (لیم 4و کیم.)105 :2019 ،5
پیوند نس��لی :در فرهنگ جامعه شناسی ،اغلب از واژه «همبس��تگی» استفاده شده است نه پیوند .به هر حال
همبستگی در میان جامعه شناسان برای اشاره به صف بندی نزدیک اجزای یک جمع به موازات اصطالح رایج تر
«یگانگی» به کار می رود (بگلسجیک ،6ماریکو 7و میلیونیس.)154 :2017 ،8
دیدگاه های مربوط به شکاف نسلی در ایران
درباره وجود یا عدم شکاف نسلی در ایران و عوامل موثر بر آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .این دیدگاه ها
را می توان در چهار دسته تقسیم کرد:
-1دیدگاه اول :عده ای از متفکران اجتماعی معتقدند در ایران ش��کاف نس��لی وجود دارد و به تدریج شدیدتر
هم می ش��ود (آقا جاری1382 ،؛ فیرحی1382 ،؛ قادری 1382 ،و س��ریع القلم .)1382 ،معتقدان به ش��کاف
نسلی به دو دسته تقسیم می شوند -1 :بد بین به شکاف نسلی؛  -2خوش بین به شکاف نسلی .دسته اول ،متاثر
از ارزش های انقالب اند و این شکاف را موجب بحران هویت و گسست جوانان از تاریخ و فرهنگ دینی و ملی
خودی ارزیابی می کنند و دس��ته دوم ،این ش��کاف را تحول اساسی و الزم برای جامعه رو به سوی آینده می دانند
(رازقی نصرآباد و فالح نژاد.)12 :1397 ،
-2دیدگاه دوم :دیدگاه کسانی که به تفاوت نسلی و نه شکاف یا گسست نسلی قائل اند .برخی از نظریه پردازان
روانش��ناس و نی��ز برخ��ی از متفکران اجتماعی و محققان را م��ی توان در این زمره قرار داد .دس��ته اول ،معتقدند
تفاوت نس��ل ها ،پدیده ای بیولوژیک اس��ت و دس��ته دوم ،معتقدند اگر چه میان نس��ل جوان با س��ایر نس��ل ها
تفاوت هایی وجود دارد ،اما از آن نمی توان افاده ش��کاف یا گسس��ت نس��لی  -به هر حال هر دو دسته ،اصطالح
تفاوت نسلی را به کار می برند و نه شکاف نسلی را (همان.)23 :
1. Kamakia
2. Indartono
3. Robitotul
4. Lim
5. Kim
6. Beugelsdijk
7. Marko
8. Milionis
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-3دیدگاه س��وم :دیدگاه کس��انی که مسئله اصلی را گسس��ت فرهنگی می دانند نه گسست نسلی .در این باره
گفته ش��د که شکاف نس��لی نه یک مسئله اجتماعی ،بلکه مسئله ای بیولوژیک و ناشی ازاقتضای سنی است .اما
در عوض ،گسس��ت فرهنگی وجود دارد که بر اس��اس آن اختالف بین نس��ل ها نیز توضیح داده می شود .از این
نظر ،درشرایط گسست فرهنگی ،جامعه نه بر اساس سن ،بلکه بر اساس دو نوع رویکرد سنتی و جدید به دو گروه
تقس��یم می ش��ود و در هر گروه پیر وجوان در کنار هم قرار دارند .ش��اید دلیل کثرت بیشتر جوانان در یکی از این
گروه ها ،توأم شدن گسست فرهنگی و گسست نسلی باشد (سلیمان زاده و همکاران.)51 :1396 ،
-4دی��دگاه چهارم :عده ای از متفکران اجتماعی با بیم و امید به پدیده ش��کاف نس��لی نظ��ر دارند و معتقدند
ش �رایط فعلی اگر درس��ت مدیریت نشود ،پتانسیل گس��ترش تفاوت نسلی تا سر حد ش��کاف نسلی را دارد .این
متفکران با توجه به شرایط انقالب در ایران و مشکل نسل انقالبی در پافشاری بر ارزش ها و نیز انعطاف پذیری
آن��ان نس��بت به تحوالت جدی��د ،معتقدند چنانچه این انعطاف پذیری تداوم یابد ،پدیده گسس��ت نس��لی اتفاق
خواهد افتاد .این گروه نمی توانند به وجود یا عدم قطعی شکاف یا گسست نسلی رای دهند ،اما با تناظر شرایط
ایران و انقالب های اجتماعی دیگر احتمال وقوع ش��کاف نس��لی را در شرایط تداوم انعطاف ناپذیری حاکمان و
نسل انقالب می دهند (رستگار و گلشنی خجسته.)25 :1395 ،
جدول  :1پیشینه پژوهش (خالصه پژوهش های انجام شده در داخل کشور)
عنوان

ردیف

محقق/محققان/سال

1

حسینی بیوکی و جوکار
()1398

تفاوت شکاف بین نسلی در ارزش ها میان سنتی و مدرنیته بودن جامعه در میزان شکاف بین نسلی
تاثیری ندارد.
نوجوانان و والدین دو شهر تهران و یزد

2

علی پور و همکاران
()1398

سنجش میزان مرجعیت گرایی دینی و
نسل اولیه بعد از انقالب ،مرجعیت گرایی بیشتری در
خوداتکایی دینی (مطالعه دو نسل پس از
امور دینی داشته و نسل کنونی مرجعیت گرایی کمتر و
انقالب اسالمی:گروه های سنی  15تا  30و
خوداتکایی بیشتری در امور دینی دارد.
 50تا  65سال)

3

محمدی ترکمانی و
همکاران ()1398

شناسایی و مقایسه ارزش ها و تجارب ورزشی
بین نسل های ایرانی

نتیجه

تجارب مثبت ورزش در نسل های سوم و چهارم و
تجارب منفی آن در نسل های اول و دوم پررنگ تر
بودند.

4

تفاوت آماری معنی داری در ابعاد مختلف نظام ارزشی
بررسی تفاوت های نسلی ارزش های
رازقی نصرآباد و فالح نژاد
اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن( مورد مطالعه :نسل های مختلف وجود دارد و گرایش نسل جوان به
()1397
ارزش های سنتی کاهش یافته است.
شهر قدیم هشتگرد)

5

در بین عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف نسلی نیز متغیرهای
تبیین جامعه شناختی شکاف نسلی در
میزان تمایل به همسانی شناختی مسائل دنیوی و دینی و
نعیمی و حامدی ( )1397دینداری جوانان و والدین آنها در شهر گنبد
کارکرد ارزش های مذهبی در بقای دیگر نهادها دارای تأثیر
کاووس
معنادار و احساس امنیت دارای عدم تأثیر شناخته شدند.
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عظیمی دولت آبادی و
عسگری ()1397

نگرش سلسله مراتبی به ارزش های سیاسی
انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و
فرزندان

در بین والدین بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به
بعد استقالل و بیشترین میزان نگرش منفی مربوط به
بعد آزادی و همچنین در بین فرزندان آن ها بیشترین
میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقالل و بیشترین
میزان نگرش منفی مربوط به ابعاد آزادی و پیوند دین و
سیاست بوده است.

7

افچنگی و زرقی ()1396

نگاهی به مبحث شکاف نسل ها از نگاه
آموزه های اسالمی

تمام ویژگی های یک نسل قابل انتقال به نسل بعد
نیست و تعصب بر این انتقال کار صحیحی نیست.
البته برخی ویژگی ها مثل احترام به بزرگتر ،حیا و عفت،
غیرت و ...باید به نسل های جدید انتقال یابد.

8

خواجه پور ()1396

گسست نسلی ،تعارض بین جوانان ،خانواده علی رغم تنوع بین نسلی ،سازه همدلی بین نسلی باید
در میان نسل ها در جامعه ارتقا یابد.
و فرهنگ

جدول  :2پیشینه پژوهش (خالصه پژوهش های انجام شده در خارج کشور)
ردیف

محقق /محققان /سال

عنوان

نتیجه

1

یانگ و همکاران ()2020

سه نسل در تعطیالت :بررسی تأثیر ارزش
های نئو کنفوسیوس در تصمیم گیری
چندجانبه در مورد تعطیالت خانوادگی
در کره

ارزش های نئو کنفوسیوسیایی بر تعطیالت
خانوادگی نسل ها تأثیر معناداری دارد.

2

تیتکو و همکاران ()2020

امروزه ارزش های اساسی برای کارکنان جوان
ارزش های کارمندان جوان :ادراک نسل
ارزش های مرتبط با صفت شخصیت است.

3

آماه و همکاران ()2020

4

موخا و همکاران ()2020

هویت اقتصادی نسل های مختلف روسی
تحت تأثیر دگرگونی ارزشی قرار گرفته است.
اغلب نسل جوان در روسیه مادی گرا ،فردگرا
هویت اقتصادی نسل های مختلف روس
و خودتعیین شده اند -برخالف نسل قدیم
که در معامالت اقتصادی بیشتر بر رفاقت و
دوستی و کمک و همکاری تاکید داشتند.

5

محمود و همکاران ()2020

تناسخ مجدد انگیزه شغلی :هزاره ها در
مقابل نسل های قدیمی

بین ارزش ها در هزاره ها و نسل های قدیمی
تفاوت معناداری وجود دارد.

6

سوهونن و کارهونن ()2019

برای فرزندان والدینی که تحت تاثیر تغییرات
میرات بین نسلی آموزش عالی والدین :در دسترس پذیری دانشگاه قرار دارند ،اثرات
شواهدی از تغییر در دسترسی به دانشگاه سرریز مثبت قوی اطرافیان والدین از سن
تحصیل فرزندان وجود دارد.

7

ماسفتی و همکاران ()2019

اختالف نظر بین نسل اول و نسل سوم
می تواند بر سالمت روان کودکان تأثیر منفی
بگذارد.

رسیدگی به تنوع در اخالق کار و ارزش های
نسلی در نیجریه

خانواده های سه نسل و سالمت روان
کودکان در کشورهای اروپایی

اختالفات نسلی در اخالق کار وجود دارد.

17
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8

ویکس و اسکافرت ()2019

گروه های چند نسلی ،معنا در مشاغل خود
تفاوت های نسلی در تعریف کار معنی دار :را متفاوت تعریف می کنند و در مورد عدم
تمایل به معنی در هر یک از گروه های دیگر
مطالعه روش های ترکیبی
درک منفی دارند.

9

یان و سی ()2019

بررسی ارزش های شغلی کارگران صنعتی
در تجزیه و تحلیل مقایسه ای نسل جدید:
پس از دهه  80و پس از دهه 90

بین ارزش های شغلی نسل جدید با نسل
قدیم تفاوت معناداری وجود دارد.

10

آلبرتینی و همکاران ()2019

روابط بین نسلی بین مهاجران در اروپا:
نقش اختالفات قومی و مهاجرت

مهاجرت در دورهای مختلف موجب تولد
نسل های مختلف مهاجران در کشور مقصد
شده و تنوع ارزشی و هنجاری مهاجران با
تفاوت های ارزشی و هنجاری کشور مقصد
موجب تفاوت های بین نسلی گردیده است.

11

کالمیجن و کرای کمپ ()2018

عوامل مؤثر در جذب فرهنگی در نسل دوم :ادغام اجتماعی نسل دوم پیش بینی کننده
تجزیه و تحلیل طولی ارزش های ازدواج و ارزش های لیبرال است نه شاخص های
اقتصادی.
رابطه جنسی در بین مهاجران مراکش و ترک

12

گوگوشویلی ()2017

تغییر یا استمرار؟ تحرک اجتماعی بین
نسلی و انتقال پس از کمونیست

تغییرات قابل توجه و سیستماتیک در تحرک
اجتماعی بین نسلی در گروه های پیش از
گذار مشاهده نمی شود.

13

تانگ و همکاران ()2017

ارزش های نسل های چینی :آیا این
ارزش ها در محل کار مهم است؟

در بین نسل ها هم اختالفات نسلی و هم
شباهت های نسلی وجود دارد.

14

کارباری و همکاران ()2016

شکاف های تولید :تغییر در محیط کار به
دلیل متفاوت بودن ارزش های نسل

عدم ارتباط و درک بین نسل های مختلف
ناشی از ارزش ها و اهداف متفاوت است.

نتایج حاصل از جمع بندی پیش��ینه ها نش��ان داد که س��نتی یا مدرن بودن جامعه و ارزش های مترتب بر آن بر
شکاف بین نسلی تاثیر دارد .همچنین تجارب زیسته نسل های مختلف و ارزش های آن ها در جنبه های مختلف
زندگی با همدیگر تفاوت اساس��ی دارند .بین نگرش والدین و فرزندان در زمینه استقالل ،آزادی ،دین و سیاست
تفاوت های اساسی دیده می شود .تغییرات ارزشی پدیدآمده در ایران بعد از سال ( 1368دوران بازسازی) شدید
بود و موجب افزایش توجه به ارزش های مادی ،س��ودجوئی و تش��دید فردگرایی شد .بین سن و ُمدگرایی و سبک
زندگی در بین نس��ل های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد .بیش��تر جوانان و نوجوانان گرایش به ارزش های
مدرن دارند .بین ارزش ها و باورهای دینی نس��ل پدر و مادران و فرزندان تفاوت معنی داری وجود دارد .اختالف
نسلی در اخالق کار وجود دارد.
تفاوت مهم پژوهش حاضر با تحقیقات دیگر این اس��ت که تفاوت های بین س��ه نس��ل را مورد بررس��ی قرار
می دهد و ُبعد مهم آن ،شناخت ویژگی های این سه نسل انقالب است .همچنین ارزش ها و مطالبات اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی سه نسل مورد بررسی قرار می گیرد تا شکاف و تفاوت بین آنها شناخته شود.
در تبیین ش��کاف بین نس��ل ها آنچنان که از ادبیات نظری مطرح ش��ده ،بر می آید بر عوامل و پارامترهایی در
مقیاس های کالن ،میانی و خرد اشاره شده است .در سطح کالن ،تحوالت ساختاری حادث شده در حوزه های
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جمعیتی ،آموزش��ی ،نظام ارتباطات ،شهری ش��دن جامعه ،تغییر در نظام اش��تغال ،تحول در نظام های قدرت و
گفتمان و غیره و در س��طح میان��ی ،تحوالتی که به لحاظ فرآیندهای اجتماعی همچ��ون :جامعه پذیری ،تعلیم و
تربیت ،قش��ربندی اجتماعی ،س��تیز و رقابت ،مش��ارکت و ...تحقق پیدا کرده اند و نیز در س��طح خرد ،دگرگونی
در ویژگی ش��خصیتی اف �راد جامعه به لحاظ نوگرایی ،سنت ش��کنی ،فردگرایی ،حش��و ارزش��ی ،بحران هویت،
جمع گرای��ی ،عام گرای��ی ،خاص گرایی ،قدرت گرایی ،عقل گرایی و ...موجب ظهور نوعی تحول کیفی در نس��ل
جدید نس��بت به نس��ل قبلی شده است که خود موجب شکل گیری رویکردهای مختلفی در مورد تغییرات نسلی
گردیده اس��ت .بنابراین پژوهش��گرانی که قصد بررس��ی مسئله شکاف نس��لی را دارند ،باید هر سه سطح تحلیل
(خرد ،میانی و کالن) را در مطالعاتشان مورد توجه قرار دهند تا بتوانند به یک تحلیل جامع پیرامون عوامل مؤثر
بر شکل گیری شکاف بین نسلی دست یابند.

روششناسیپژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش های گردآوری داده ها ،در زمره پژوهش های غیر آزمایشی
از نوع توصیفی -همبس��تگی اس��ت .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ش��هروندان تهرانی متعلق به سه نسل
انقالب تشکیل می دهند .این نسل ها عبارت اند از:
نسل اول :رهبران و مخالفان انقالب که جامعه پذیریشان به سال های قبل از انقالب بر می گردد.
نسل دوم :تابعان نسل اول و حافظان انقالب و کسانی که انقالب و جنگ را درک کرده اند.
نسل سوم و نسل های پس از آن :کسانی که تحت فرایند جامعه پذیری پس از انقالب قرار داشتند به ویژه نسل
سوم انقالب که انقالب و جنگ را درک نکرده اند.
طب��ق آمار موجود ،جمعیت ش��هر تهران نزدیک به  8.700.000نفر اس��ت .در پژوه��ش حاضر از روش
نمونه گیری تصادفی اس��تفاده ش��د .حج��م نمونه باتوجه به این ک��ه جمعیت هر پهنه حالت س��یال و تاحدودی
نامشخص دارد ،با بهره گیری از فرمول کوکران در سطح خطای  5درصد به تعداد  384نفر به دست آمد:

باتوجه به وجود س��ه نس��ل و احتمال خطا در پرسش��نامه ها ،برای هر نس��ل  150پرسشنامه در نظر گرفته شد
و مجموعا  450پرسش��نامه در بین س��ه نس��ل توزیع گردید .روش گردآوری اطالعات ،میدانی و ابزار گردآوری
داده ها ،پرسش��نامه محقق ساخته بود .پرسش��نامه شامل  46گویه برگرفته از مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق
بود .بعد از تایید روایی صوری گویه ها ،از ضریب الواش��ه برای تعیین روایی محتوایی اس��تفاده ش��د؛ چنان که
گویه ها برای ارزیابی  10نخبه که اغلب اساتید دانشگاه در رشته جامعه شناسی بودند ،ارسال شد و ضریب توافق
به دس��ت آمده به میزان  0/81نش��ان از تایید روایی صوری بود -ضریب توافق اس��تاندارد  0/68است .همچنین
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان دهنده پایا بودن ابزار تحقیق بود.
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جدول  :3ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شده برای هریک از مولفه  های موجود در پرسشنامه
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مولفه  های پرسشنامه

ضریب آلفای كرونباخ

ارزش ها و مطالبات اقتصادی

0/84

ارزش ها و مطالبات اجتماعی

0/79

ارزش ها و مطالبات سیاسی

0/78

کل

0/89

تجزیه و تحلیل داده ها در دو س��طح توصیفی و اس��تنباطی صورت گرفت .در س��طح توصیفی ،از فراوانی و
درصد و در بخش اس��تنباطی برای س��نجش تفاوت بین نسل های مختلف ،از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .نرم افزار مورد استفاده نیز  SPSS 25بود.

یافتههایپژوهش

به منظور توصیف وضعیت مطلوب ارزش های س��ه گانه در بین س��ه نسل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
بهره گیری ش��د .آزمون تحلیل واریانس نیز نش��ان داد که مقدار  Fبرای ارزش های چهارگانه در وضعیت مطلوب
ارزش ها به طور کلی در س��طح خطای  0/05معنی دار است .بنابراین ارزش ها و مطالبات اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری می باشند.
جدول  :4آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت مطلوب ارزش ها در بین نسل های سه گانه
سطح معنی داری

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

0/000

1447/218

1252/323

2

2504/646

درون گروهی

0/865

447

239/697

جمع

0/865

449

2744/343

643/947

2

2575/786

درون گروهی

0/613

447

168/556

جمع

643/947

449

2744/343

1265/476

2

1265/476

درون گروهی

5/320

447

1478/867

جمع

1265/476

449

2744/343

1265/476

2

1265/476

5/320

447

1478/867

449

2744/343

مدل
وضعیت مطلوب
کل ارزش ها
وضعیت مطلوب
ارزش های
اقتصادی
وضعیت مطلوب
ارزش های
اجتماعی
وضعیت مطلوب
ارزش های سیاسی

بین گروهی

بین گروهی

بین گروهی

بین گروهی
درون گروهی
جمع

0/000

0/000

0/000

1050/600

123/886

123/886
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باتوجه به معنی دارش��دن وضعیت مطلوب ارزش ها ،مقایس��ه میانگین ارزش ها در بین نسل های سه گانه نیز
نش��ان می دهد که در وضعیت مطلوب ارزش ها ،نسل س��وم با میانگین  228/14تفاوت محسوسی با نسل های
دوم ب��ا میانگین  223/18و نس��ل اول ب��ا میانگی��ن  225/75دارد .در وضعیت مطلوب ارزش ه��ای اقتصادی،
نس��ل س��وم با میانگین  58/92نسبت به نس��ل دوم با میانگین  50/56و نسل س��وم با میانگین  53/67میانگین
باالتری دارد .میانگین وضعیت مطلوب ارزش های اجتماعی در نس��ل س��وم  57در مقایسه با میانگین نسل دوم
 50/79و نس��ل اول  52/46اس��ت .در وضعیت مطلوب ارزش های سیاسی نیز نسل سوم با میانگین 59/093
اختالف شایان توجهی با میانگین نسل دوم ( )54/36و نسل اول ( )54/58دارد .در مجموع از منظر نسل سوم،
ارزش ه��ای اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی وضعیت مطلوبی ندارند و باید به س��مت وضعیت مطلوب حرکت
نمایند.
جدول  :5آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت موجود ارزش ها در بین نسل های سه گانه
مدل
وضعیت موجود کل
ارزش ها
وضعیت موجود
ارزش های اقتصادی
وضعیت موجود
ارزش های
اجتماعی
وضعیت موجود
ارزش های سیاسی

بین گروهی

سطح
معنی داری

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

جمع مربعات

0/000

450/029

686/029

2

686/029

1/521

447

582/620

449

1268/649

795/655

2

795/655

2/685

447

1028/516

449

1824/171

685/880

2

685/880

1/252

447

479/611

449

1165/491

1090/167

2

1090/167

1/916

447

734/004

449

1824/171

درون گروهی
جمع
بین گروهی

0/000

296/287

درون گروهی
جمع
بین گروهی

0/000

547/720

درون گروهی
جمع
بین گروهی

0/000

586/844

درون گروهی
جمع

1824/171

با توجه به معنی دارش��دن وضعیت مطلوب ارزش ها ،مقایس��ه میانگین ارزش ها در بین نسل های سه گانه نیز
نشان می دهد که نسل اول با میانگین  239/34در وضعیت موجود ارزش ها تفاوت محسوسی با نسل های دوم
با میانگین  228/56و نسل سوم با میانگین  231/06دارد .در وضعیت موجود ارزش های اقتصادی نسل اول با
میانگین  58/72نس��بت به نس��ل نسل دوم با میانگین  53/84و نسل سوم با میانگین  ، 55/49میانگین باالتری
دارد .میانگین وضعیت موجود ارزش های اجتماعی در نسل اول برابر با  65/82در مقایسه با میانگین نسل دوم
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 59/31و نسل سوم  58/91است در وضعیت موجود ارزش های سیاسی نیز نسل اول با میانگین  60/02نسبت
به میانگین نسل دوم با میانگین  58/66و نسل سوم با میانگین  54/78قرار دارد .در مجموع از منظر نسل اول،
ارزش های اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی در وضعیت موجود خود مناسب و بیشتر از وضعیت مطلوب هستند
و نیازی به تغییر آن ها نیست.
جدول  :6مقایسه میانگین ارزش های در وضعیت مطلوب برحسب نسل های سه گانه
ارزش ها

22

وضعیت مطلوب
کل

وضعیت مطلوب
ارزش های
اقتصادی

وضعیت مطلوب
ارزش های
اجتماعی

وضعیت مطلوب
ارزش های
سیاسی

نسل

تعداد

تعداد گویه

میانگین نظری

میانگین به دست آمده

انحراف معیار

اول

150

61

183

225/7533

27/84616

دوم

150

61

183

223/1800

27/64542

سوم

150

61

183

228/1467

25/91089

جمع کل

450

61

183

225/6933

27/16352

اول

150

14

52

53/6733

8/90705

دوم

150

14

52

50/8600

8/86364

سوم

150

14

52

58/9267

8/58991

جمع کل

150

14

52

53/8200

8/80959

اول

150

16

48

25/4667

11/07610

دوم

150

16

48

50/7933

9/47359

سوم

150

16

48

57/0000

10/17630

جمع کل

150

16

48

56/4200

10/25202

اول

150

15

45

54/5867

8/81212

دوم

150

15

45

54/3667

9/66723

سوم

150

15

45

50/9339

8/38371

جمع کل

150

15

45

54/3489

8/95251

به منظور توصیف وضعیت موجود ارزش های س��ه گانه در بین س��ه نس��ل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
اس��تفاده ش��د .آزمون تحلی��ل واریانس نیز نش��ان داد که مقدار  Fب �رای ارزش های س��ه گانه در وضعیت موجود
ارزش ها به طور کلی مطلوب و در س��طح خطای  0/05معنی دار است .بنابراین ارزش ها و مطالبات اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.
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جدول  :7مقایسه میانگین ارزش های در وضعیت موجود برحسب نسل های سه گانه
ارزش ها

نسل

تعداد گویه

میانگین نظری

میانگین به دست آمده

انحراف معیار

وضعیت موجود
کل

اول

61

183

239/3467

26/31686

دوم

61

183

228/5667

26/12783

سوم

61

183

231/0600

23/51987

جمع کل

61

183

232/9911

25/31861

اول

14

52

58/7333

9/24366

دوم

14

52

53/8400

8/12823

سوم

14

52

55/4933

7/78723

جمع کل

14

52

56/0222

8/41788

اول

16

48

65/8200

8/58051

دوم

16

48

59/3133

8/80980

سوم

16

48

58/9133

7/83208

جمع کل

16

48

61/3489

8/40726

اول

15

45

60/0200

8/11037

دوم

15

45

58/6600

8/64422

سوم

15

45

54/7867

7/65409

وضعیت موجود
ارزش های
اقتصادی

وضعیت موجود
ارزش های
اجتماعی

وضعیت موجود
ارزش های
سیاسی

با توجه به وجود س��ه نس��ل و ارزش های س��ه گانه ،مناس��ب ترین آزمون برای مقایس��ه معنی داری تفاوت بین
ارزش های س��ه گانه و نیز مقایسه میانگین ها ،تحلیل واریانس یک طرفه یا یک راهه است که برای کلیه فرضیه ها
این آزمون مورد استفاده قرار گرفته است.
فرضی�ه اول :تف�اوت میانگی�ن معن�اداری در ارزش ه�ا و مطالبات اقتصادی نس�ل اول ،دوم و س�وم
انقالب   با یکدیگر وجود دارد.
به منظور توصیف وضعیت ارزش های اقتصادی در بین سه نسل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار  Fبرای ارزش های اقتصادی در سطح خطای  0/05معنی دار
است .بنابراین ارزش های اقتصادی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.
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جدول  :8مقایسه میانگین ارزش های اقتصادی برحسب نسل های سه گانه
ارزش ها

ارزش های
اقتصادی

24

نسل

تعداد

تعداد گویه

میانگین نظری میانگین به دست آمده

انحراف معیار

اول

150

28

84

108/4067

17/81376

دوم

150

28

84

110/7000

16/64866

سوم

150

28

84

114/4200

16/05622

جمع کل

450

28

84

111/5089

16/88652

فرضی�ه دوم   :تف�اوت میانگی�ن معن�اداری در ارزش ه�ا و مطالبات اجتماعی نس�ل اول ،دوم و س�وم
انقالب   با یکدیگر وجود دارد.
به منظور توصیف وضعیت ارزش های اجتماعی در بین سه نسل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار  Fبرای ارزش های اجتماعی در سطح خطای  0/05معنی دار
است .بنابراین ارزش های اجتماعی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.
جدول  :9مقایسه میانگین ارزش های اجتماعی وضعیت موجود برحسب نسل های سه گانه
ارزش ها

ارزش های
اجتماعی

نسل

تعداد

تعداد گویه

میانگین نظری میانگین به دست آمده

انحراف معیار

اول

150

32

96

116/2867

18/65668

دوم

150

32

96

120/1067

17/81793

سوم

150

32

96

125/9133

16/84789

جمع کل

450

32

96

120/7689

17/75671

فرضی�ه س�وم :تف�اوت میانگی�ن معناداری در ارزش ها و مطالبات سیاس�ی نس�ل اول ،دوم و س�وم
انقالب   با یکدیگر وجود دارد.
به منظور توصیف وضعیت ارزش های سیاس��ی در بین سه نس��ل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار  Fبرای ارزش های اقتصادی در سطح خطای  0/05معنی دار
است .بنابراین ارزش های سیاسی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است.

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررس��ی تفاوت های س��ه نسل انقالب اسالمی نس��بت به ارزش های (ویژگی های)
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی انجام شد .در فرضیه اول نتیجه نشان داد که ارزش های اقتصادی در بین سه نسل
دارای تفاوت معنی داری اس��ت و میانگین ارزش های اقتصادی در نس��ل س��وم بزرگتر از نس��ل دوم و اول است.
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بای��د دقت ک��رد که اغلب ارزش های اقتصادی مورد بحث رویک��رد عدالت محورانه و توزیع امکانات عادالنه را
به همراه دارد .بر همین اس��اس ،نس��ل سوم بیشتر بدین سمت حرکت کرده که نوعی عدالت محوری را در تمامی
زمینه ه��ا در اولوی��ت نگرش ها ،ارزش ه��ا و مطالبات خود قرار ده��د .جالب این که ای��ن ارزش های اقتصادی
عدالت  -محور بیش��تر ارزش های نس��ل اول انقالب هستند که اساس��ا از جنبه هایی برای آن انقالب کردند ،اما
بعد از انقالب همچنان چنین ارزش هایی دارای کش��ش و توجه عمیق نس��ل های پس از انقالب نیز بوده اس��ت.
به نظر می رس��د یکی از علل اصلی تفاوت ارزش های اقتصادی در بین نس��ل س��وم نس��بت به دو نسل دیگر این
است که همچنان مناطق مختلف ایران از کمبودها و نارسایی های متعدد و متفاوتی از نظر امکانات و تسهیالت
و توزیع عادالنه آنها رنج می برند و باتوجه به این که نس��ل س��وم س��اکن در تهران به مثابه سایر نسل ها از پدران و
مادران مهاجر هس��تند ،این نابرابری ها را به چش��م خود در تهران یا س��ایر شهرس��تان ها مشاهده می کنند .از این
رو ،برای نس��ل س��وم ،عدالت محور اصلی و نوعی نشان از پایگاه اجتماعی است به ویژه که این نسل با ورود به
آموزش های عالی و اش��تغال بیش از پیش بر اثربخش��ی عادالنه امکانات و تس��هیالت باور دارد .در همین راستا
پژوهش رازقی نصرآباد و فالح نژاد ( )1397نش��ان داد که گرایش نسل سوم بیشتر به ارزش های مدرن اقتصادی
نظیر عدالت -محوری همه جانبه و برابری جنسیتی بوده است .همچنین همسو با یافته فرضیه اول تحقیق ،نتایج
پژوهش عظیمی دولت آبادی و عس��گری ( )1397نیز نش��ان داد که نسل سوم بیشتر به سمت استقالل اقتصادی
حرکت می کنند .بنابراین ارزش های اقتصادی و عدالت اقتصادی برای آن ها اهمیت زیادی دارد .پژوهش نایینی
و غیاثی راد ( )1396نیز نش��ان داد بعد از س��ال  ،1368دگرگونی ارزش��ی با بازس��ازی جامعه پدید آمد .بتدریج
تغییرات ارزش��ی به صورت بی توجهی به ارزش های انقالب ،رواج س��ودجویی و مادی گرایی رش��د کرد ،اما
نس��ل س��وم در کنار توجه به منافع مادی بیش��تر به س��مت عدالت -محوری و ارزش ها و مطالبات اقتصادی که
نمادی از استقالل و کسب پایگاه اجتماعی بود نیز حرکت کرد .در همین راستا پژوهش آماه و همکاران ()2020
نش��ان داد که ارزش های مرتب��ط با کار ،اخالق کار و عدالت در توزیع امکانات و منابع کاری برای نس��ل جوان
حائز اهمیت اس��ت .به عبارت دیگر ،نسل جوان در تمامی موقعیت های اقتصادی بر ارزش های اقتصادی نظیر
براب��ری در حق��وق و عدالت در توزیع امکانات تاکی��د دارند .پژوهش موخا و همکاران ( )2020نیز نش��ان داد
هویت اقتصادی نس��ل های مختلف روس��ی تحت تأثیر دگرگونی ارزشی قرار گرفته است و اغلب نسل جوان در
روس��یه بیش��تر مادی گرا ،فردگرا و خودتعیین شده اند -برخالف نسل قدیم که بیش��تر در معامالت اقتصادی بر
رفاقت و دوستی و کمک و همکاری تاکید داشتند .از سوی دیگر ،یافته پژوهش یان و سی ( )2019نیز نشان داد
که بین ارزش های ش��غلی نس��ل جدید با نسل قدیم تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که نسل های قدیم
بیشتر به گذران زندگی و سازگاری با محل کار پیوند خورده بودند ،اما نسل جدید بیشتر بر برابری در دستمزدها
و حقوق و برابری شغلی و ارتقای شغلی تاکید دارد.
نتیجه آزمون فرضیه دوم نیز نشان داد که ارزش های اجتماعی در بین سه نسل دارای تفاوت معنی داری است
و میانگین ارزش های اجتماعی در نس��ل س��وم و دوم بیشتر از نسل اول است .در تبیین این نتیجه باید گفت نسل
سوم با غلبه رسانه های جدید بیشتر به سمت نگرش های باز اجتماعی و دیدگاه های تساهل -محور حرکت کرده
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است .نسل دوم انقالب نیز خسته از جنگ بیشتر رویکرد خود را به سمت ارزش های اجتماعی مدرن تغیر داده،
اما همچنان ارزش های انقالبی در آنان زنده است .نتایج نشان می دهد که نسل دوم انقالب بیشتر بر ارزش هایی
نظیر قناعت و صرفه جویی و پایبندی به ارزش های ایرانی -اس�لامی تاکید دارند ،در حالی که نس��ل سوم بیشتر
طالب بازشدن فضای اجتماعی ،برداشته شدن محدودیت ها و احترام به آزادی های فردی هستند .همان طور که
قبال گفته ش��د این نس��ل به علت عدم تجربه جنگ و تحوالت انقالب در یک فضای بعد از جنگ رشد کرده اند
که در آن سیاست های نئولیبرالیستی اقتصادی که با دولت سازندگی ظهور کرد بیشتر بر تعامل اجتماعی با جهان
غ��رب و احت �رام به حقوق افراد مبتن��ی بود .پژوهش کریمیان و نوابخش ( )1396نیز نش��ان داد که بین نگرش به
نوگرایی ،نگرش به فردگرایی و ش��کاف نس��لی تفاوت معنی داری وجود دارد و نس��ل ج��وان ،نوگراتر و فردگراتر
است .پژوهش بابایی فرد و روحی ( )1395هم نشان داد که بین سن و مدگرایی با شکاف نسلی رابطه معنادار و
مستقیمی وجود دارد؛ بدین معنی که افراد جوان تر بیشتر مدگراتر بوده و با الگوپذیری از رسانه های ارتباط جمعی
به س��مت کس��ب ارزش های اجتماعی جدید حرکت می کنند .یافته های پژوهش دانش و همکاران ( )1393نیز
نش��ان داد گرایش نوجوانان و جوانان به ارزش های مدرن و احس��اس بحران هویت ناشی از جدا افتادگی آن ها از
نس��ل های پیش��ین به مرور افزایش یافته اس��ت .بنا بر دیدگاه کلمن پیرامون ارزش های اجتماعی و دگرگرونی آن،
اکنون جریان های جدید در تش��کیل خانواده مثل خانوارهای تک نفره ،زندگی مش��ترک بدون ازدواج و ...ش��کل
گرفته است که سبب شکنندگی فزاینده پیوندهای خانوادگی شده و در واقع تیپ های جدیدی از روابط نسل ها را
شکل داده است که ساختار محکمی ندارند .همین موضوع باعث شده است ارزش های اجتماعی مدرن در بین
نسل جوان بیش از پیش رشد نماید .همچنین یافته پژوهش گوگوشویلی ( )2017نشان داد که تحرک اجتماعی
در نس��ل های مختلف ،عامل اصلی روی آوردن به ارزش های اجتماعی مدرن اس��ت؛ به طوری که نسل فرزندان
پدران��ی که به ایاالت متحده مهاجرت کرده بودند ،بس��یار لیبرال تر و برابری طلب ت��ر از پدران خود بودند .نتایج
پژوهش تانگ و همکاران ( )2017نیز نش��ان داد که اختالف بین نس��ل ها اغلب در ارزش های اجتماعی است.
ارزش های اجتماعی والدین اغلب خانواده  -محور و سنتی است ،در حالی که ارزش های اجتماعی نسل جوان
اغل��ب دموکراتیک ،برابری طلب و با محوریت عدم تبعیض بین زنان و مردان اس��ت .همچنین پژوهش عیوضی
( )1394در تایید فرضیه دوم نش��ان داد که در س��طح باورها و ارزش ها ،پیوس��تگی و وفاق وجود دارد و تفاوت
اندک در این زمینه هر جامعه ای طبیعی می باشد ،اما در زمینه برخی از هنجارها و رفتارها ،تفاوت ها معنی دار
است و می توان شکاف نسلی را در آن رفتارها و نمادها اطالق کرد.
نتیجه آزمون فرضیه س��وم تحقیق نش��ان داد که ارزش های سیاسی در بین سه نس��ل دارای تفاوت معنی داری
است .میانگین ارزش های سیاسی در نسل سوم و نسل دوم از نسل اول بیشتر است .در تبیین این یافته باید گفت
اغلب ارزش های سیاس��ی مورد تاکید نسل سوم و دوم بیش��تر بر دموکراتیک بودن جامعه و فضای آن تاکید دارد.
با توجه به تجربه زیس��ته نس��ل دوم از حکومت طاغوت و حکومت دینی به نظر می رس��د این نس��ل نیز همسو با
نسل سوم بدین نتیجه رسیده اند که کارآمدی نظام با به رسمیت شناخت ارزش های دموکراتیک و حکومتی عرفی
خواهد بود .نس��ل دوم بیشتر بر ارزش هایی نظیر جلوگیری از نفوذ بیگانگان ،استقبال از تعامل با جهان و مقابله
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با اس��تیالی فرهنگ غربی تاکید دارند ،در حالی که نس��ل سوم بیشتر با رویکردی دموکراتیک بر آزای مطبوعات،
انتقادپذیری ،جهان وطنی بودن و جدایی دین از سیاست تاکید می کند .یافته پژوهش نیمروزی ناوخی و پارسائی
( )1394نش��ان داد که بین ارزش های سیاس��ی والدین و ارزش های سیاس��ی فرزندان تفاوت معنی داری وجود
ندارد که ناهمسو با یافته این پژوهش است؛ بدین معنی که والدین و فرزندان همگی به ارزش های انقالب و نظام
اس�لامی پایبندی دارند .اما نتیجه پژوهش احمدی و نمکی ( )1392نش��ان داد که بروز ارزشهای ابراز وجود
و توس��عه بیش��تر فرهنگ دموکراتیک در میان نس��ل جوان اس��ت .در واقع هرچقدر ارزش های سیاسی به سمت
دموکراتیک و عرفی شدن حرکت نماید ،جوانان بیشتر می توانند هویت خود را بروز دهند -چون بروز هویت با
ابزار بیان امکان پذیر اس��ت .بنابراین نسل جوان بیشتر به س��مت ارزش هایی نظیر آزادی مطبوعات و رسانه های
جدید پیش خواهد رفت .مطابق با نظر مانهایم باید گفت نسل های بعد از انقالب چون شرایط جنگی را تجربه
نکرده اند ،بیش��تر به س��مت دموکراتیک شدن فضای سیاس��ی جامعه حرکت می کنند .همچنین دوره اصالحات
محمد خاتمی نیز نقش مهمی در ایجاد برخی از نهادهای دموکراتیک نظیر شورای اسالمی شهر و روستا داشت
که موجب ش��د نس��ل س��وم بیش از پیش به ارزش های سیاس��ی دموکراتیک و آزادی مطبوعات باور داشته باشد،
اگرچه نقش رس��انه ها را نباید نادیده گرفت .مانهایم معتقد اس��ت پس از جنگ و در پی روند نوسازی جهانی در
ابعاد سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی ،كش��ورهای در حال توسعه به شدت رش��د یافتند و در این راستا ،تحوالت
اجتماعی عدیده ای نظیر جنبش ها و انقالبات اجتماعی خاص را تجربه کرده اند .در پس این تحوالت ساختاری
عین��ی و ملم��وس ،تحوالتی از نوع ذهنی و غیرملموس در الیه های زیرین اجتماع حاصل ش��ده كه در نوع خود
بس��یار مهم بوده و نتیجه آن ،تغییر موقعیت اجتماعی نس��ل ها به خصوص نسل جوان شده است .درگیری تقابل
ش �رایط اجتماعی جدید و به اصطالح مدرن كه پیامد مهم رش��د یافتگی پس از جنگ جهانی دوم بوده اس��ت با
شرایط ما قبل مدرن كه سال ها ساختار اجتماعی فرهنگی جوامع و مردمان آن را در بر می گرفت به همراه افزایش
آگاهی مردم از وضعیت خود و جوامع دیگر درك جایگاه خود و نیز پی بردن به وجود توانایی بالقوه در نسل های
جدید ،همگی سبب شد تا نگرش های جدیدی در نسل جوان حاصل شود که نتیجه آنها مطالباتی نظیر حضور
بیشر در عرصه سیاسی -اجتماعی و فشار بر دموکراتیک شدن نهادهای جامعه بود.
در مجموع باید گفت نس��ل س��وم در ارزش های اقتصادی با نس��ل دوم و اول و نسل سوم و دوم در ارزش های
اجتماعی سیاس��ی و فرهنگی دارای تفاوتی اساس��ی با نس��ل اول است .اغلب نسل س��وم و تا حدود زیادی نسل
دوم نیز به س��مت ارزش های لیبرال تر ،جهانی و رسانه -محور حرکت کرده اند .ناکارآمدی عملکرد حکومت در
بحران های اقتصادی حال حاضر ایران نیز بیش از پیش واگرایی نسل ها از ارزش های حاکمیتی را منجر می شود.
نس��ل سوم که پس از انقالب اسالمی رشد کرده اس��ت ،دارای تمایالت ،آمال وآرزوهایی هستند که با تمایالت
نسل انقالبی و پیش تر از آن مقداری متفاوت است .به عبارت دیگر ،اگر چه جوانان هنوز به انقالب و مبانی آن
وفادار هستند ،اما این امید تا زمانی است که واقعیت ها و انتظارات آنها تا حد قابل مالحظه ای تحقق یابد .در غیر
این صورت تضمینی وجود ندارد که به آنچه ش��عار و هدف اصلی انقالبیون نس��ل اول انقالب بوده است ،وفادار
بمانند .نس��ل فعلی از انقالب اس�لامی انتظاراتی دارد که مهم ترین آنها تأمین نیازهای مادی و معنوی آنهاست.
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حال چنانچه این نسل در سال های آینده  ،به صورتی گسترده وارد سیستم اجرایی و سیاسی کشور شود و نظام
مبتنی بر انقالب نتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آنها باشد ،شبهات و دغدغه های فکری و روحی آنها
را به نحو شایسته پاسخ ندهد و با نسل انقالبی و جنگ دیده  ،ارتباط عاطفی وروحی صحیحی نداشته باشد ،آیا
در باور و اعتقاد خود به انقالب اسالمی تردید نخواهند کرد؟
در هر صورت ،برای جلوگیری از اینکه انقالب اسالمی در اثر تحول و تبدیل نسل عامل انقالب ،دچار آسیب
نش��ود ،نخس��ت باید به همین واقعیت ،یعنی تحول کمی و کیفی جمعیت نوجوان و جوان جامعه توجه وآگاهی
پیدا کرد .گام بعدی ،ش��ناخت صحیح نس��ل کنونی جوانان ونیازهای واقعی آنان اس��ت .برای ش��ناخت جوانان
امروز باید با آنان معاصر شد و فهمید که در ذهن شان چه می گذرد .آنان چه پرسش ها ،نگرانی ها ،دغدغه ها و
حساسیت هایی دارند .پرسش های ذهنی جوانان امروز ،همان پرسش های جوانان بیست سی سال پیش نیست.

پیشنهادها

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می گردد:
•قوانین��ی به تصویب برس��د ک��ه در آن زمینه های تبعیض حقوقی ناروا در ارتقای پس��ت و مقام به ویژه برای
زنان حذف شود.
•باتوجه به اهمیت ارزش های اقتصادی در دگرگونی ارزش های نسل سوم ،پیشنهاد می شود که دولت در زمینه
اشتغال مناسب برای این نسل به سمت تقویت عدم تمرکز و اعطای اختیارات ویژه به استان ها حرکت کند.
•باتوج��ه ب��ه اهمیت س��رمایه گذاری در توس��عه مناطق به عنوان یکی از مهم ترین تاکید ات نس��ل س��وم در
ارزش های اقتصادی ،پیش��نهاد می ش��ود در هر استان تس��هیالت ویژه ای برای بخش خصوصی به منظور
ایجاد اشتغال و کارآفرینی به ویژه در مناطق کم برخوردار ارائه شود.
•باتوجه به اهمیت بازشدن فضای نقد و انتقادپذیری از منظر نسل سوم و دوم به عنوان یکی از شاخص های
مهم ارزش های اجتماعی مدرن ،پیش��نهاد می شود در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی با دعوت از اساتید،
صاحب نظران و مسئوالن دولتی کرسی های آزاداندیشی برگزار شود.
•باتوجهبهاهمیتارتباطباجهان ازمنظرنسلدوموسومبهعنوانارزشفرهنگیمهم،پیشنهادمی شودباهمکاری
مدیریت محلی کانال های ارتباط با شهروندان سایر کشورها و مدیریت شهری کشورهای دیگر ایجاد شود.
محقق در این پژوهش با این محدودیت ها رو به رو بود :وسعت و ناهمگنی قلمرو مکانی پژوهش؛ هزینه های
زیاد مالی در طول فرایند پژوهش و عدم همکاری و مش��ارکت پاس��خگویان و مس��ائل مربوط به جلب اعتماد
ساکنین در مناطق مورد تحقیق.
پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی همین تحقیق در شهر تهران یا با افزودن متغیر سرمایه اجتماعی در
سایر مناطق شهری انجام شود .نگرش نسل اول ،دوم و سوم در زمینه تاثیرپذیری جوانان از رسانه ها در تغییرات
ارزشی مورد بررسی و تامل قرار گیرد و باتوجه به همسویی نسل دوم در ارزش های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
با نسل سوم ،مقایسه ای تطبیقی بین نسل دوم به تفکیک مردان و زنان در مناطق مختلف تهران انجام شود.
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