
نرم افزارهاي هوشمند موبایلی (تلگرام و  يهاآموزش یرتأث

  اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان 

  در نظام آموزش عالی ایران

  یاريبختآمنه 

  یرينصبهاره 

  چکیده

اد نرم افزارهاي هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایج يهاآموزه یرتأثپژوهش حاضر با هدف 

انجام شده است. در این پژوهش آنچه در ساختار نظام آموزشی ایران  شکاف نسلی دختران با مادرانشان

 يهاآموزشو  آنان دختران با مادرانضرورت اهمیت دادن به پدیده شکاف نسلی ، مورد توجه است

دختران با بر ایجاد شکاف نسلی  شده عوامل تاثیرگذار یسع، است. بنابراین الزم در جهت رفع آن

مادرانشان مورد بررسی و شناخت قرار گیردتا بتوان به راهکارهاي اموزشی در این حوزه نائل گردید.. 

 يبرا توصیفی همبستگی است.، هادادهروش تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري 

دختران کلیه شامل ماري جامعه آاستفاده گردید. ساخته نامه محقق ابزار پرسش از، هادادهگردآوري 

از روش  هادادهبراي گردآوري است.  1394شهرتهران در سال  8منطقه  عضو در فرهنگسراي گلستان

ماهه) بهره گرفته شد. با بهره گیري از  6در یک بازده زمانی ( یچرخشنمونه گیري طولی از نوع 

بررسی اعتبار  يبرا ردید.نفر به عنوان حجم جمعیت نمونه انتخاب گ 202جدول کرجسی و مورگان 

با بهره گیري از آزمون اس.اچ الوشه اعتبار  سپس ابزار اندازه گیري از اعتبار محتوا استفاده گردید.

نشان داد  یجنتا دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحی شده است.بدست آمد.  0.69محتوا برابر 

 در ) برخوردار است.0.72ونباخ معادل ضریب آلفاي کر( یقبولاز همبستگی دورنی قابل  يهاسؤال

میزان استفاده از نرم افزارهاي هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ، بیان کرد توانیممجموع 

  گذار بوده است. یرتأثایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان 

  نظام آموزش عالی، مادران، نسلیشکاف ، تلگرام، اینستاگرام هاي کلیدي:واژه

                                                                                                                                        
 یپژوهشـ  گـروه  یفرهنگـ  مطالعـات  و یانسان علوم پژوهشگاه یپژوهش کارشناسي دکتراي جامعه شناسی و دانشجو 

 فرهنگیزنان،  مطالعات

 نویسنده  زنان مطالعات یپژوهش گروه یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه یعلم یأته عضو و اریاستاد)

 bn.nasiri@gmail.com مسئول)
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  مقدمه

هاي متعدد اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگر با شکاف

ها را شاخصه بارز جوامع در حال توسعه تلقی شناسان این شکافدرگیر است. جامعه

به عنوان  1دانند. شکاف نسلیکنند و آنها را در دوران گذار اجتناب ناپذیر میمی

جامعه ایرانی در  جوانان و افراد سالمندتر تعریف شده است اختالفی در نگرش یا رفتار

ي اقتصاد و معیشت در حوزه، عرصه سیاسی با شکاف میان دموکراسی و اقتدارگرایی

 در حوزه فرهنگی با شکاف میان فرهنگ قومی، مردم با شکاف طبقاتی فقیر و غنی

ب از نرم افزارهاي ارتباطات با مشکل استفاده نامناس درحوزه، نظام فرهنگی مسلطو

با شکاف میان نسل گذشته و جوان مواجه است. همه  "گذر زمانی"و در حوزه  موبایل

و سیاسی را در چالش  -در جایگاه خود مهم بوده و نظام اجتماعی هاي یاد شدهشکاف

دلیل ها بهاین شکاف اي قرارداده است.با مسائل و مشکالت عدیدهرا  2جامعه پذیري

باشند. اي در حال افزایش میطور فزایندهارائه راهکارهاي مناسب بهعدم توجه و 

باشند. هاي مختلف جامعه میگروه "خطوط تمایز و تعارض"گر ها بیانشکاف

ها توافق باورها و ارزش، هاایستاره، که بر سر هنجارهاهاي مختلف جامعه زمانی گروه

ها به رویارویی افزایش تعارض شوند.ه باشند با هم دچار تعارض میتضمنی نداش

از جمله 3شود. شکاف نسلی ها و بحران در نظام اجتماعی منجر میجدي گروه

به معنی  4شکاف نسلی "شود. هاي مهم و قابل توجه جامعه ایران محسوب میشکاف

هاي کالن گرایش و رفتاري ما بین دو نسل با وجود پیوستگی، هاي دانشوجود تفاوت

                                                                                                                                        
1. generation gap 

آورند و شیوه زندگی در ها شخصیت خود را به دست میجریان کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن، انسان. 2

سازد که آموزند. جامعه پذیري، نقطه اتصال ضروري بین فرد و جامعه است. همچنین فرد را قادر میجامعه خود را می

د و الگوهاي فکر و عمل را که همگی براي زندگی اجتماعی ضروري است ها، عقایها، زبان، مهارتهنجارها، ارزش

  ).112، 1374بیاموزد (رابرتسون، 

3. Generation gap 
هاي دیگري همانند گسست نسلی، انقطاع نسلی، تضاد نسلی، انسداد نیز در مقاالت و کتابهاي براي این واژه معادل. 4

دن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر، از نظر جغرافیایی، عاطفی، فارسی به کار رفته است. گسست نسلی، دور ش

فکري و ارزشی است. مفهوم فاصله نسلی نیز با شکاف نسلی مترادف است و فاصله نسلی به اختالفات مهم بین دو نسل 

شود گفته می ها و هنجارها و به طور کلی به اختالف و شکاف فرهنگی در خور توجه بین دو نسل،در تجربه، ارزش

  ).4، 1383(پناهی، 
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در جوامع  ).1383، ارمکی(آزاد "فرهنگی و تاریخی است، تارهاي اجتماعیمتأثر از ساخ

زندگی و ، هاي اجتماعی (دینخواهد تمام پدیدهمدرن امروزي نسل جدید می

هاي اجتماعی) را بر پایه عقل تحلیل نماید. یعنی نسل امروزي به مانند نسل واقعیت

هاي خواهد از تمام پدیدهوزي میچون و چرا قبول ندارد. نسل امرقبل همه چیز را بی

زدایی نماید تا با شناخت پوسته اصلی آن راه و مسیر آینده خود را اجتماعی وهم

مشخص سازد. چنین آگاهی و شعور در نسل جدید بر پایه تغییر و تحوالت در نظام 

: 1387، باشد (کوزرمعرفتی و شناختی و حاکمیت علم و عقل بر رفتارهاي بشریت می

263.(  

شناخت تیپولوژي ، ي اجتماعیقبل از ورود به بحث عوامل مؤثر بر بروز این پدیده

نماید. با الهام از تیپولوژي نسلی ویلیام استروس و نیل نسلی جامعه ایران ضروري می

این  :1کنیم: الف) نسل مدنیگونه بازشناسی میسیماي نسلی جامعه ایران را بدین، هوي

- نسلی که انقالب را به، اندهاي بزرگ را تجربه نمودهاني جوانی بحرنسل در دوره

: طفولیت این نسل در دوران سخت و بحرانی 2طلب) نسل اصالحب وجود آورد.

: نسلی که تا 3گراسپري شده است (اوایل انقالب و زمان آغاز جنگ). ج) نسل آرمان

  ).1381، گونه بحرانی را تجربه نکرده است (تاجیککنون هیچ

سیماي شکاف نسلی بیش از ، با توجه به ساختار جوان جمعیت کشورن هم چنی

و با ظهور نرم افزارهایی موبایلی ي خانواده گذشته نمایان است. این شکاف در حوزه

هاي متعدد والدین و فرزندان یابد. درگیريمی يترینیعنمود نظیر تلگرام و اینستاگرام 

ه است. شکاف نسلی معلول عوامل مختلف و عدم تفاهم آنها با هم گویاي این مسئل

دو ساختی شدن جامعه  "را ي آنوجود آورندهباشد. شاید بتوان آشکارترین عاملِ بهمی

هاي ساخت باورها و ارزش، هاواسطه مدرنیسم دانست. ساخت کهن با اندیشهبه "

، هادیشهگرایان مرتباً از ورود انگیرد. کهنجدید در حالت تعارض و تقابل قرار می

و وجود وسایل جدید ره به ، کنندها نسلی ساخت جدید ابراز نگرانی میها و ابژهارزش

ي گرایانههاي مطلقبا قضاوتدر نتیجه  دانندیممنزله تزلزل ارزشهاي حاکم در جامعه 

هاي تحول و پیشرفت را هاي همنوایی با نسل جدید را از بین برده و فرصتخود زمینه

                                                                                                                                        
1. The civic generation 
2. Reformist generation 
3. Idealistic generation 
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امروزه  .دینمایمرا فراهم  1و موجبات تعارض نسلیکندجدي بدل می به تهدیدهاي

ي فرهنگی و هویتی صورت یک الیههاي نوین بهمدرنیسم در قالب افکار و ارزش

هاي فکري و ارزش سنتی را به چالش جدي قومی درآمده است. مدرنیسم چارچوب

-هاي نوین و مدرن میگرا به استقبال ارزشخواند. نسل اصالح طلب و آرمانفرا می

، ارمکیکه ساخت کهن جامعه تحمل جذب و هضم آنها را ندارد (آزادروند در حالی

ها و اهداف مدرن و ناتوانی نظام فرهنگی مسلط در ایجاد زمینه ). ورود ارزش1383

کند. اختالل در یابی به آنها موجبات جدایی و شکاف نسلی را فراهم میبراي دست

ها شود. بقا و دوام هر تواند باعث ایجاد شکاف میل نسلیري نیز میفرایند جامعه پذ

باشد. می2"نگهداشت الگو "ها یا به قول پارسونزاي در گروِ درونی کردن ارزشجامعه

هاي موجود و نهادهاي رسد نظام فرهنگی مسلط نتوانسته است از پتانسیلبه نظر می

ها . نظام فرهنگی مسلط با اصرار بر ارزشها بهره گیردکارآمد براي درونی کردن ارزش

و باورهاي ناکارآمد و منابع هنجاري کهن و همچنین عدم توجه به تنوع فرهنگی و 

- هاي مرجع از دیگر نشانهتر کرده است. تغییر گروهقومی دامنه این شکاف را گسترده

هاي ها و معیارکنند ارزشها سعی میهاي بروز شکاف نسلی است. افراد و گروه

اي و مرجع انتخاب کنند. از عنوان یک قالب مقایسههاي دیگر را بهرفتاري گروه

هاي مرجع از عنوان گروههاي سنتی مشروعیت و مقبولیت خود را بهکه گروهآنجائی

-نسل سوم (آرمان، هاي مرجعِ جایگزین نیز وجود نداشته استاند و گروهدست داده

ها و هویت نسلی نامتعارف روي جع خارجی با ابژههاي مرسوي گروهگرا) الجرم به

در جامعه ایران گروه مرجع نسل جدید گروهی نیست . )1383، ارمکی(آزاد آورده است

که از نظر جغرافیایی یا فرهنگی نزدیک به فرد باشد بلکه این گروهها فاصله زیادي از 

و اپلیکیشنهاي  مجازي يهاشبکهو  نترنتیا بعد مسافت و فرهنگ با افراد دارند.

  گذاري هستند. ریتأثموبایلی خود از علل مهم این 

شکاف نسلی و پیامدهاي ناخوشایند آن منحصر به یک کشور و سرزمین خاص 

-نیست. امروزه فرایند جهانی شدن و همه گیر شدن الگوهاي مسلط فرهنگ مدرن به

                                                                                                                                        
وقتی منابع هویتی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسـلی را بـه دنبـال نداشـته باشـند، زمینـه ظهـور و بـروز         . 8

). تعـارض نسـلها در مظـاهر فرهنگـی و سـلوك اجتمـاعی       16 ،1383بینـد (آزادارمکـی،   تعارض با گذشتگان خود مـی 

  .)54، 1382دهد (قبادي،قشرهاي مختلف جامعه، به ویژه میان نسل جدید و قدیم رخ می

2. Pattern maintenance 
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بخشیده است.  هاي ارتباطی جدید روند شکاف نسلی را تسریعآوريواسطه توسعه فن

-ناگفته پیداست که تحوالت نسلی موجبات توسعه و پیشرفت جامعه را با تزریق ایده

-ها با ورود ایدهکند. پویایی سیستمهاي نوین به بافت فکري ـ فرهنگی کهن فراهم می

آمد بستگی دارد. مقاومت ساخت کهن در مقابل تغییرات روند هاي نوین و کار

تعامل ، انجامد. در حالت شکاف نسلیها میبه رویارویی نسلتحوالت را کُند کرده و 

شود. شناخت ها در چارچوب یک فرهنگ و جامعه خاصی دچار اختالل مینسل

سرایت افکار دموکراتیک به حوزه عمومی و ، ریزي نسلیبرنامه، هاي نسلیویژگی

سلی بکاهد و تواند از شدت شکاف نهمچنین ذهنیت مطلق گرایی و پیرساالر ایرانی می

این پدیده مورد  ).1383، تزروجود آورد (ریزمینه مساعد را براي تعامل بین نسلی به

نیز در داخل و خارج از کشور در این  ییهاپژوهشتوجه بسیاري از محققین بوده و 

  شود:ها اشاره میحوزه انجام گرفته است. در زیر به شماري از این پژوهش

هاي  بررسی تاثیر رسانه "ژوهشی تحت عنوان محمد رضا آزادي نژاد در پ

 الکترونیکی (اینترنت)در ایجاد شکاف نسلی بین فرزندان و والدین خانواده هاي تهرانی

 ي جوانان و والدین آنها را مورد بررسی قرار داده است.هاارزش"

برقراري ارتباط «و » محتواي اینترنت«ش مستدل بر این است که این پژوه هايیافته

 يهاخانوادهبر ایجاد شکاف نسلی میان فرزندان و والدین » در این فضاي مجازي

چنین و هم» فرهنگ پذیري»یابی به عنوان یکی از شقوق دارند. اما دوست یرتأثتهرانی 

دیگر  هايیهفرضین دو نسل ندارد. تاثیري در شکاف میان ا، برخورداري آنها از اینترنت

گفته در پی اثبات پیش يهامؤلفهو  هاشاخصگیري  این تحقیق که با ارزیابی و اندازه

رد شد و ، تهرانی بود يهاخانوادهاینترنت بر شکاف نسلی میان والدین و فرزندان  یرتأث

  .است یرتأثبی  هاشکافگواه بر آن دارد که اینترنت بر ایجاد این 

استفاده  یرتأثمقاله حاضر ها، نسلبا مروري بر مطالعات انجام گرفته در مورد شکاف 

از نرم افزارهاي هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلدختران با 

با توجه به اینکه طرح چارچوب نظري از میان . دهدمورد بررسی قرار می مادرانشان را

لذا براي چارچوب ، شودیمه به موضوع پژوهش انتخاب نظریات مطرح و با توج

، 1دانشتیچنور شکاف نظریهپردازانی همچون هبنظري در این پژوهش از نظر

                                                                                                                                        
1. Tichnor 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         956

پیتر برگر و ، )1968( 2گربنر گئورگ زیمل یاپرورش کاشت نظریه، واوالین1دونوهومه

آیا میزان  پاسخ دهد که کندیم. هم چنین تالش شودیماستفاده ، )1966( 3تامس الکمن

استفاده از نرم افزارهاي هوشمند موبایلی در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان 

  تاثیرگذار است؟

ها در سطح شناختی این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه :4گربنر یاپرورش کاشت نظریه

تا چه حد ، هابوده و مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه

شکل دهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه ، واند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجیتمی

هایی دهنده تأثیر بلندمدت رسانهتبیین شده است؛ تا نشان، براي ارائه الگویی از تحلیل

) 301، 1384، گونترکنند (عمل می، که اساساً در سطح برداشت اجتماعی، باشد

 استفاده رسانه ازآن که ومخاطبانی رسانه میان متقابل برکنشنظریه  ینبراساس، ا

 این اساسی تأکیددارد. فرض هابرمخاطبانرسانه تأثیرگذاري کنندونیزبرچگونگیمی

 پنداريوواقعیت ازرسانه واستفاده مواجهه میزان بین که است این نظریه

 ايهکه ساعت صورت این به .وجوددارد مستقیم ارتباط رسانه آن هايدرمحتواوبرنامه

 موافق هايهودیدگا ایجادتغییرنگرش باعث خاص هايبارسانه مواجهه متمادي

 هايبرنامه ونوع میزان باتعیین پرورش نظریه شود. درواقعمی رسانه بامحتواي

پیداکند  تأثیردست سازوکارونحوه کندتابهمی تأثیررامطالعه ، میزانهاازرسانه مورداستفاده

  .)81، 1390، وخلیلی کاشانی عباسی قادي(

 برداشت اساسادرسطح کهاست  ییهارسانه دهنده تأثیربلندمدت نشان کاشت نظریه

 ارائه به هامتمایلازنظرویرسانه ).366، 1390، کرمانی حمدزاده( کنندیم ، عملاجتماعی

 هستندومخاطبان اجتماعی ازواقعیت سان یک وبیش وکم همشکل هايدیدگاه

 رودکهمی گربنرتاآنجاپیش شوند.فرهنگ پذیرمی سمی مکانی چنین این آنهابراساس

 دارندقدرت زمان درطول پیام درارائه که وهماهنگی نظم دلیل هابه، رسانهگویدمی

دانست  جامعه بایدآنهاراشکل دهنده که دارند؛ به طوري فراوانی تأثیرگذاري

  ).392، 1384، سورینوتانکارد(
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 دیگردرتعامل بامتغیرهاي ازرسانه استفاده که است این نظریه این داعیه اکنون

ازافرادوگروه  ، بربرخیخاص ايبارسانه مواجهه که ییهاشیوه به قرارمی گیرد؛

 نظریه براساس نخواهدگذاشت. هاتأثیريازگروهبعضی وبر خواهدداشت هااثرقوي

هایی نظیر درشبکه عضویت زمان ومدت استفاده میزان کردکه استنباط توانیم کاشت

شکاف بر اینترنتی اجتماعی هايشبکه محتواي کردن تلقی وواقعیاینستاگرام تلگرام و 

 زمان ومدت استفاده میزان هرچه گفت توانیم .مؤثراستمیان مادران و دختران 

کاربربیشتراست.  تأثیرپذیري یابداحتمال افزایش اجتماعی درشبکه هاي عضویت

 اجتماعی درشبکه هاي ویتعض زمان ومدت استفاده زمان ، مدتمیزان هرچه برعکس

استفاده طوالنی مدت از این نرم  زمان کمترخواهدبود. تأثیرپذیري یابداحتمال کاهش

برگر و . باشدیمافزارها براي نسل جدید لذت بخش و براي نسل گذشته نگران کننده 

بر  مؤثر) تناقض میان پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه را یکی از عوامل 1966الکمن (

زمانی که فرد آنچه را که در درون خانواده "دانند. به عقیده اینان نسلی میبینشکاف 

رسد که مفهوم هنگامی به پایان میاین نوع از پرورش  که، (پرورش اجتماعی اولیه

) با چه مالزم با آن است در آگاهی فرد استقرار یافته باشدیافته و هر آندیگران تعمیم

متناقض ببیند دچار  شودیم) اشاعه داده 1ش اجتماعی ثانویهآنچه را که در جامعه (پرور

اي که وحدت ارزشی از در جامعه"به نظر این دو متفکر  ."شودنوعی بحران هویت می

ها یک نوع هاي مختلفی سروکار دارد که در هر یک از آنانسان با گروه، بین برود

در  ).51: 1378، توکلی( "ارزش خاصی حاکم است که گاه در گروه دیگر ارزش نیست

هاي متنوع و بعضاً متناقض روبرو چنین وضعیتی که در آن نسل فرزندان با ارزش

هایش دارد و از این طریق امکان فرصت بیشتري در گزینش و انتخاب ارزش، شودمی

یابد. همچنین برگر و الکمن معتقدند ها افزایش میهاي نسلبروز شکاف در ارزش

امکان پرورش اجتماعی ناموفق پیوند مستقیم دارد. بنابراین با  امکان فردگرایی با

هاي نسل ها به تعلقات و ارزشبندي آنگسترش فردگرایی در بین نسل فرزندان پاي

  .)233: 1387، برگر و الکمندهد (ها رخ میپیشین کمتر و شکاف بین نسل

                                                                                                                                        
هایا مبتنی به نهادها. بنابراین، گستره و سرشت ویه عبارت است از درونی کردن خرده جهانپرورش اجتماعی ثان-12

شود، دانشی که کار و توزیع اجتماعی دانش، که که مالزم با آن است، تعیین میآن برحسب پیچیدگی تقسیم

 )1394والحسن تنهایی، کنند (ابرا نهادها مشخص و معرفی میآید و حامالن آنکار پدید میي تقسیمدرنتیجه
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ی که گوید: هنگاممی 3واوالین2دونوهومه، 1تیچنور نظریه شکاف دانش

هایی ازجامعه بخش، یابدهاي همگانی به درون یک نظام اجتماعی افزایش مینفوذرسانه

این اطالعات ، که ازموقعیت اقتصادي واجتماعی باالتري برخوردارند

که شکاف  طوري، آورندتر به دست میهاي داراي موقعیت پایینترازبخشراسریع

اي که اصل عمده .کندافزایش پیدامی ،هابه جاي آنکه کاهش یابددانش بین این بخش

قدرت انگیزش واهمیت آن براي گزارش گران است  گیرد قرار تأیید مورد اینجا در باید

کنند به آنهاالقاکنند که آنهابراي شان که با متقاعدساختن بینندگان خود سعی می

بینندگان  صورت احتمال این که درآن، اندوبدین طریق آنهاراباخودهمراه سازندبااهمیت

، بیشترخواهدبود، اي متناسب پاسخ دهندمزبورتوجه بیشتري مبذول داشته وبه گونه

هنوزهم شکاف دیجیتالی به  یول، شوددیجیتالی بین دونسل رفته رفته پرمی شکاف

  .)1389، طرزچشمگیري وجودداردکه عمدتاًجنبه اقتصادي دارد (مهدي زاده

 4هاي اجتماعیوامع پیشین در حلقهانسان در ج) 1968براساس تئوري زیمل (

، خویشاوندان و دوستان) قرار گرفته بود و شخصیت، خانواده، محدودي (مانند شهر

با "گرفت. به عقیده زیمل ها شکل میو ایدئولوژي فردي در همین حلقه، هاارزش

هرچه ، ها جدا از همدیگرند و انفراد بیشتر استتعلق، که در جهان نوینتوجه به این

ها بیشتر باشد زمینه تشابه ارزشی بین فرد و جامعه بیشتر تعداد عضویت فرد در تشکل

شود و بالعکس. از طرفی انشعاب تعلق گروهی یک نوع منحصر به فرد بودن و می

هاي اجتماعی پیش شرط فردگرایی است. به این سازد. وجود حلقهآزادي را بیدار می

یابند بلکه فرصت این را می، شوندیگر ناهمانند میها نسبت به یکدلحاظ نه تنها انسان

  ).265: 1387، (کوزر "هاي اجتماعی گوناگون بدون زحمت حرکت کنندکه در زمینه

کننده رشد فردگرایی در دنیاي جدید دانست. توان تبییننظریات زیمل را می

ی هایفردگرایی رو به تزاید در نسل جدید سبب بوجود آمدن اخالقیات و ارزش

ها و معیارهاي انتخاب را براي نسل از جمله مالك، هاي زندگیشود که تمام عرصهمی

در نسل  5نماید. تحت تأثیر این فردگرایی گروه مرجعجوان متمایز از نسل گذشته می
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از دیگر نظریه پردازان مطرح در  شود.هاي قبل میهایی با نسلجوان نیز داراي تفاوت

چند فرهنگـی جوامـع  يهادادهارت است. اینگلهارت زمینۀ شکاف نسلی اینگله

مختلـف را جمـع آوري نموده و آنها را با توجه به آثار نسل و سن تحلیل نموده است. 

نه به ، دهدیمتغییر ارزشی روندي است که از نسـلی بـه نسـل دیگر رخ  دیگویموي 

  ).42ص  :1383، یوسفی (بهسالدیگر طور مداوم از سالی

مادي و پسامادي  يهاارزشبه دو دسته  هاارزشارت ضمن تقسیم بندي اینگله

فرضیۀ ) 1: پسامادي بر دو فرض اساسی استوار است معتقد است که نظریۀ مادي

به نحوي که ، است اشياقتصادکمیابی که در آن اولویت فرد بازتاب محیط اجتماعی 

 .کم است نسبتاً هاآنرضۀ که ع دهدیمشخص بیشترین ارزش ذهنـی را به آن چیزهایی 

اصلی شخص تا حد زیادي بازتاب  يهاارزشفرضیۀ اجتماعی شدن که در آن ) 2

این ). 61ص  :1373، اینگلهارتاست (قبـل از بلـوغ وي  يهاسالاوضـاع حـاکم در 

مربوط به دگرگـونی  يهاینیباز پیش  ياوستهیپدو فرضیه با هم مجموعۀ به هم 

: در حـالی کـه فرضیۀ کمیابی داللت بر این دارد که رونق و آورندیمرا پدیـد  هاارزش

فرضیۀ اجتماعی شـدن ، انجامدیمفرامادي  يهاارزششکوفایی اقتصادي به گسترش 

یک جامعه هیچ کدام یک شـبه تغییـر  يهاارزشفردي و  يهاارزشمبین این است که 

یج و بیشتر به طرزي نامرئی به تدر هاارزشدگرگـونی اساسـی ، . بـرعکسکندینم

 ترجوانکه یک نسل  دیآیماین دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پدید  .دهدیمروي 

 ).76، همانشود (یمدر جمعیت بزرگسال یک جامعه  ترمسنجانشین نسل 

از تغییرات در سطح  يامجموعهبر همین اساس اینگلهارت در کار خود حضور 

فـردي و بـه همـین ترتیب پیامدهایی براي نظام  نظام را باعث تغییرات در سطح

ارضـاء نیازهـاي ، . وي تغییرات در سطح سیستم را توسعۀ اقتصادي و فناوريداندیم

تجارب متفاوت ، افزایش سطح تحصیالت، از جمعیت يترعیوسطبیعـی بـه نسـبت 

 ياهرسانهنفوذ ، سنی مثل فقدان جنـگ و گسـترش ارتباطـات جمعـی يهاگروه

به نظر اینگلهارت یکی از ). 50، همانداند (یمجمعی و افزایش تحرك جغرافیایی 

مهم دگرگونی ارزشی جایگزینی نسلی است. اینگلهارت براي چرخـۀ  يهامؤلفه

سنی را بازتاب  يهاگروهپایدار بین  يهاتفاوتچنـدانی قائل نیست و  ریتأثزنـدگی 

نی ارزشـی کـه داللـت بـر جابجایی و نظریۀ دگرگـو داندیمدگرگونی نسلی 
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پسامادي دارد را به توسعۀ اقتصادي جوامع  يهاتیاولومادي به سمت  يهاتیاولو

تـا جـایی کـه بـراي نهادهاي فرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی  دهدیمارتباط 

پسامادي تاکیـد  يهاخواستهبر  ترهابزرگقائل نیست. جوانان به مراتب بیشتر از 

سنی مبین این است که این موضـوع بـه مراتـب بیشـتر  يهاگروهو تحلیل  ورزندیم

سالخوردگی. اینگلهارت دگرگونی حاصل  تـا انعکـاس هاستنسلبازتـاب دگرگـونی 

شده در جامعه بر مبناي تحوالت اقتصادي و اجتماعی را در قالب دگرگونی فرهنگی در 

. در کندیمتعریف  شودیمبه تفاوت نسلی  ارزشی که منجر يهايریگچارچوب سمت 

). 115، همانانجامد (یم هانسلفرهنگـی مهـم بـه تفاوت در میان  يهایدگرگوننتیجه 

: تحول فرهنگی خیلی وسیعی در فرهنگ دیگویماینگلهارت در باره تحوالت فرهنگی 

عۀ که خیزش سطوح توس داردیممعاصر غرب رخ داده اسـت. وي همچنـین ابراز 

 نیترمهمجمعی منجر به تغییـر در  يهارسانهسطوح باالتر آموزش و ، اقتصادي

 شودیم .هاارزش

  روش

 -توصیفی هادادهنظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري پژوهش حاضر از 

از ، و پیشینه تحقیق همچنین به منظور تدوین چارچوب نظري پژوهشهمبستگی است. 

دختران عضو در کلیه شامل بهره گرفته شده است. جامعه آماري اي نیز کتابخانه همطالع

از  هادادهبراي گردآوري است.  1394شهرتهران در سال  8منطقه  فرهنگسراي گلستان

) بهره گرفته شد. ماهه 6در یک بازده زمانی ( یچرخشروش نمونه گیري طولی از نوع 

ان حجم جمعیت نمونه به عنو نفر 202با بهره گیري از جدول کرجسی و مورگان 

 پرسشنامه، شد انتخابداده ها پژوهش براي گردآوري دراین که ابزاري انتخاب گردید.

 يهاسؤال، مقدماتی وآزمون مقدماتی پرسشنامه ازتهیه است. پس محقق ساخته

  پرسشنامه اصالح و نهایی گردید.

تهیه  پرسشنامه ید.براي بررسی اعتبار ابزار اندازه گیري از اعتبار محتوا استفاده گرد

سپس با بهره گیري از شناسی داده شد شده به تعدادي از اساتید خبره و برگزیده جامعه

دلیل روشنی بر اعتبار بدست آمد.  0.69آزمون اس.اچ الوشه اعتبار محتوا برابر 

با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایی ابزار اندازه گیري پرسشنامه طراحی شده است. 
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 یقبولاز همبستگی دورنی قابل  يهاسؤالمحاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد مورد 

  ) برخوردار است.0.72ضریب آلفاي کرونباخ معادل (

  هایافته

فرضیه اول: بین میزان استفاده از نرم افزارهاي هوشمند موبایلی (تلگرام و اینستاگرام) و 

  دارد.ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان رابطه وجود 

 تلگرام و اینستاگرام) و ایجاد( یلیموبابین میزان استفاده از نرم افزارهاي : H0فرضیه 

 شکاف نسلی رابطه معناداري وجود ندارد.

 تلگرام و اینستاگرام) و ایجاد( یلیموبابین میزان استفاده از نرم افزارهاي : H1فرضیه 

 شکاف نسلی رابطه معناداري وجود ندارد.

   یلیموباج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از نرم افزارهاي نتای. 1جدول 

  شکاف نسلی تلگرام و اینستاگرام) و ایجاد(

  r  0.317 یرسونپضریب هبستگی 

  sig  0.002سطح معناداري 

براي بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به 

میزان استفاده از نرم مون ضریب همبستگی پیرسون بین با بهره گیري از آز، سخن دیگر

نتایج در جدول نشان ، شکاف نسلی تلگرام و اینستاگرام) و ایجاد( یلیموباافزارهاي 

و سطح معناداري  317/0با ضریب همبستگی بین دو عامل مورد بررسی برابر دهد، یم

نتایج نشان ، ه عبارت دیگر. بگرددیمتائید  H1و  رد H0است. بنابراین  0.002با معادل 

اما شدت ، دارد وجود 1بین دو عامل مورد بررسی رابطه معنی داري در سطح % دهدیم

  رابطه ضعیف و جهت آن مثبت و مستقیم است.

فرضیه دوم: بین عضویت در گروه همساالن از طریق نرم افزارهاي موبایلی و 

 .ایجادشکاف نسلیدختران با مادرانشان تفاوت وجود دارد

: بین عضویت در گروه همساالن از طریق نرم افزارهاي موبایلی و H0فرضیه 

  ایجادشکاف نسلی تفاوت وجود ندارد.
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: بین عضویت در گروه همساالن از طریق نرم افزارهاي موبایلی و H1فرضیه 

 ایجادشکاف نسلی تفاوت وجود دارد.

بهره گرفته شده که  )t-test( هایانگینمبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون مقایسه 

  نتایج به شرح زیر است:

  عضویت در گروه همساالن  )t-test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه  .2جدول 

 از طریق نرم افزارهاي موبایلی وایجادشکاف نسلی

  متغیرها
T  محاسبه

  شده
df 

  سطح 

  معنی داري
  نتایج

عضویت در گروه همساالن از طریق نرم 

  موبایلی و ایجادشکاف نسلی افزارهاي
3.074 199  0.003  

وجود تفاوت 

 معنی دار

عضویت در گروه همساالن از بین  )t-test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه 

از ، در جدول نشان داده شده استطریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجادشکاف نسلی 

 رد H0فرضیه ، است. بنابراین 0.003با سطح معنی داري  3.074شده محاسبه  t آنجا که

تفاوت معنی داري از لحاظ ، گفت توانیمگردید. به سخن دیگر  ییدتأ H1و فرضیه 

عضویت در گروه همساالن از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجادشکاف آماریبین 

  است. 1تفاوت در سطح معنی داري % ینا مشاهده شده است. نسلی

بین عضویت در گروههاي اطالع رسانی از طریق نرم  درسیمفرضیه سوم: به نظر 

 افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان تفاوت وجود دارد.

: بین عضویت در گروههاي اطالع رسانی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و H0فرضیه 

  ایجاد شکاف نسلی تفاوت وجود ندارد.

ي اطالع رسانی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و عضویت در گروهها نیب :H1فرضیه 

 ایجاد شکاف نسلیتفاوت وجود دارد.

بهره گرفته شده که  )t-test( هایانگینمبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون مقایسه 

  نتایج به شرح زیر است:
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الع رسانی عضویت در گروههاي اطبین  )t-test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه  .2جدول 

  از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی

  متغیرها
T  محاسبه

  شده
df 

سطح معنی 

  داري
  نتایج

عضویت در گروههاي اطالع رسانی از طریق نرم 

  افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی
2.295 199  0.04  

وجود تفاوت 

 معنی دار

اطالع  يهاگروه) بین عضویت در T- test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه 

رسانی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی در جدول نشان داده شده 

فرضیه ، است. بنابراین 0.04با سطح معنی داري  2.295شده محاسبه  t آنجا که از است.

H0 و فرضیه  ردH1 از  تفاوت معنی داري، گفت توانیمگردید. به سخن دیگر  یدتائ

اطالع رسانی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و  يهاگروهعضویت در بین لحاظ آماری

تفاوت این دو متغیر در سطح ، مشاهده شده است. نتایج نشان داد ایجادشکاف نسلی

  است. 5معنی داري %

بین عضویت در گروههاي تبلیغاتی از طریق نرم  رسدیمفرضیه چهارم: به نظر 

 و ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان تفاوت وجود دارد.افزارهاي موبایلی 

: بین عضویت در گروههاي تبلیغاتی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد H0فرضیه 

  شکاف نسلی تفاوت وجود ندارد.

عضویت در گروههاي تبلیغاتی از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد  نیب :H1فرضیه 

 د دارد.شکاف نسلی تفاوت وجو

بهره گرفته شده که  )t-test( هایانگینمبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون مقایسه 

  نتایج به شرح زیر است:

عضویت در گروههاي تبلیغاتی از بین  )t-test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه  .3جدول 

 طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی

  متغیرها
T محاسبه 

  شده
df 

سطح معنی 

  داري
  نتایج

بین عضویت در گروههاي تبلیغاتی از طریق نرم 

  افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف نسلی
9.54 199  0.000  

وجود تفاوت 

 معنی دار
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تبلیغاتی  يهاگروه) بین عضویت در T- test( هایانگینمنتایج محاسبه آزمون مقایسه 

 از شکاف نسلی در جدول نشان داده شده است. از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد

و  رد H0فرضیه ، است. بنابراین 0.00 با سطح معنی داري 9.54شده محاسبه  t آنجا که

تفاوت معنی داري از لحاظ ، گفت توانیمگردید. به سخن دیگر  یدتائ H1فرضیه 

یجادشکاف تبلیغاتیاز طریق نرم افزارهاي موبایلی و ا يهاگروهعضویت در بین آماری

 1تفاوت این دو متغیر در سطح معنی داري %، مشاهده شده است. نتایج نشان داد نسلی

  است.

  بحث و نتیجه گیري

شود. هاي مهم و قابل توجه جامعه ایران محسوب میاز جمله شکاف1شکاف نسلی 

گرایش و رفتاري ما بین دو نسل با ، هاي دانشبه معنی وجود تفاوت 2شکاف نسلی"

 "فرهنگی و تاریخی است، هاي کالن متأثر از ساختارهاي اجتماعییوستگیوجود پ

هاي خواهد تمام پدیدهدر جوامع مدرن امروزي نسل جدید می ).1383، ارمکی(آزاد

هاي اجتماعی) را بر پایه عقل تحلیل نماید. یعنی نسل زندگی و واقعیت، اجتماعی (دین

ون و چرا قبول ندارد. نسل امروزي چامروزي به مانند نسل قبل همه چیز را بی

زدایی نماید تا با شناخت پوسته اصلی آن هاي اجتماعی وهمخواهد از تمام پدیدهمی

راه و مسیر آینده خود را مشخص سازد. چنین آگاهی و شعور در نسل جدید بر پایه 

تغییر و تحوالت در نظام معرفتی و شناختی و حاکمیت علم و عقل بر رفتارهاي 

بر آن وجود تکنولوژي و پیشترفته هاي هر  عالوه ).263: 1387، باشد (کوزرت میبشری

گذار بر روي این مسئله است. به طوري که این امر بر  یرتأثروزه آن نیز عاملی 

بندي کلی در یک جمعگذاشته است.  یرتأثنسل کنونی  يهانگرش، باورها، هاارزش

جامعه ، خانوادهگذار بر ه عوامل بیرونی تأثیرتوان اذعان کرد که امروزه با توجه بمی

                                                                                                                                        
1. Generation gap 

هاي دیگري همانند گسست نسلی، انقطاع نسلی، تضاد نسلی، انسداد نیز در مقاالت و کتابهاي براي این واژه معادل. 4

جی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر، از نظر جغرافیایی، عاطفی، فارسی به کار رفته است. گسست نسلی، دور شدن تدری

). مفهوم فاصله نسلی نیز با شکاف نسلی مترادف است و فاصله نسلی به 259، 1364فکري و ارزشی است (اسپارك، 

ه ها و هنجارها و به طور کلی به اختالف و شکاف فرهنگی در خور توجاختالفات مهم بین دو نسل در تجربه، ارزش

  ).4، 1383شود (پناهی، بین دو نسل، گفته می
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در میان دختران ، آرایشی سبک ایرانی با شکاف ارزشی نسلی روبه رو شده است.

، هاي تحلیلی پژوهش حاضرروبرو شده است. یافته تغییرات فراوانیجامعه ایرانی با 

خت شنا، اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، هاي دینیدر خصوص ارزش، دهدنشان می

  با یکدیگر متفاوت است. دختران با مادران

در خصوص میزان استفاده از نرم دهد، یمنشان ، تحلیلی پژوهش حاضر هايیافته

 يهاگروههمساالن و عضویت در  يهاگروهعضویت در ، هوشمند موبایلی يافزارها

 یرأثتتبلیغاتی بر ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان  يهاگروهاطالع رسانی و 

نمایانگر تغییر ارزشهاي جامعه و یا ایجاد و تعدیل  تواندیمگذار است. این عدم توافق 

گفت آن چه در یک  تواندیمکه به نقل از دورکیم  ياگونهارزشهاي فعلی باشد به 

اخالقی آینده  يهاارزشنشانگر  تواندیمیابد، یمجامعه به صورت امر نابهنجار رواج 

  همان جامعه باشد.

فرضیه تحت آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از  چهاردر این پژوهش تعداد 

حاکی از آن است که هر کدام از این متغیرها با درجات متفاوتی از شدت  هایهفرض

کنش ، طبق نظریه کاشت یا پرورش گربنر. براي مثال دهندیمرا تحت تأثیر قرار  مفهوم

گذاري  یرتأثو نیز بر چگونگی  کنندیماز آن استفاده متقابل میان رسانه و مخاطبانی که 

بر مخاطبان تاکید دارد. این بدان معناست که بین میزان مواجهه و استفاده از  هارسانه

آن رسانه ارتباط مستقیم وجود دارد. به  يهابرنامهرسانه و واقعیت پنداري در محتوا و 

خاص باعث ایجاد تغییر نگرش  ياهرسانهمتمادي مواجه با  يهاساعتاین صورت که 

گفت هرچه میزان  توانیمو در نهایت  شودیمو دیدگاههاي موافق با محتواي رسانه 

اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام افزایش  يهاشبکهاستفاده و مدت زمان عضویت در 

  پذیري بر کاربران بیشتر است. یرتأثاحتمال ، یابد

توسط شود، یمعنوان گروههاي ثانویه محسوب عضویت در گروه همساالن که به 

برگر و الکمن مطرح گردیده است و در این پژوهش تفاوت معناداري از لحاظ آماري 

بین میانگین عضویت در گروه همساالن از طریق نرم افزارهاي موبایلی و ایجاد شکاف 

، ین برودکه وحدت ارزشی از ب ياجامعهنسلی مشاهده شده است. به نظر دو متفکر در 

متناقض  بعضاًمتنوع و  يهاارزشدر چنین وضعیتی نسل فرزندان با نسل گذشته با 

دارد و از این  یشانهاارزشو فرصت بیشتري در گزینش و انتخاب شود، یمروبه رو 
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. بنابراین با گسترش یابدیمافزایش  هانسل يهاارزشطریق امکان بروز شکاف در 

نسل پیشین کمتر  يهاارزشن پاي بندي آنها به تعلقات و فردگرایی در بین نسل فرزندا

  .دهدیمو شکاف بین نسلی رخ 

اطالع رسانی و تبلیغاتی که بسیاري از محققین آن را به  يهاگروهعضویت در 

. در این دانندیمشکاف بین نسلی ، عوامل به وجود آورنده ینترمهمعنوان یکی از 

اطالع رسانی و تبلیغاتی بیشتر در ارتباط قرار  يهاگروهمطالعه هر چه دختران با 

. در نتیجه گرددیمو هنجارهاي آنان ایجاد  هاارزشتغییراتی در نگرش و گیرند، یم

گذشته را به زیر  يهانسلو هنجارهاي  هانگرش، هاارزشتمایل بیشتري دارند که 

  ببرند. سؤال

فزارهاي هوشمند موبایلی میزان استفاده از نرم ا، بیان کرد توانیمدر مجموع 

گذار بوده است.  یرتأث(تلگرام و اینستاگرام) در ایجاد شکاف نسلی دختران با مادرانشان 

، هر چه دختران از نرم افزارهاي هوشمند موبایلی بیشتر استفاده نمایند، به عبارت دیگر

  .گرددیممیزان شکاف نسلی دختران با مادرانشان بیشتر 

 عضویت زمان ومدت استفاده میزان کردکه استنباط توانیم کاشت نظریه براساس

 اجتماعی هايشبکه محتواي کردن تلقی وواقعیهایی نظیر تلگرام و اینستاگرام درشبکه

 استفاده میزان هرچه گفت توانیم .مؤثراستشکاف میان مادران و دختران بر اینترنتی

 تأثیرپذیري مالیابداحت افزایش اجتماعی درشبکه هاي عضویت زمان ومدت

 عضویت زمان ومدت استفاده زمان ، مدتمیزان هرچه کاربربیشتراست. برعکس

استفاده  زمان کمترخواهدبود. تأثیرپذیري یابداحتمال کاهش اجتماعی درشبکه هاي

طوالنی مدت از این نرم افزارها براي نسل جدید لذت بخش و براي نسل گذشته نگران 

  .باشدیمکننده 

به  آموزشپیشنهادهایی در جهت  توانیماساس نتایج این پژوهش  بر، بنابراین

، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون امروزه ارائه کرد: هاخانواده

نرم افزاري و اطالعاتی موجود نسل جدید را  يهاشبکهاینترنت و ، تلفن همراه، ماهواره

وعی تجهیز کرده است؛ در واقع استفاده از به انکانات و قدرت تفاسیر متعدد و متن

رسانه باعث خلق دنیاي جدیدي براي جوانان شده است که دیگر چندان از دیگران 

که  رسدیمبه نظر ، . از این روگیرندیمو تصمیمات را به تنهایی  برندینمفرمان 
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رایی و مسئوالن امر بایستی با استفاده از همین ابزار ارتباطی در کاهش روحیه فردگ

  افزایش و ایجاد انگیزه براي روحیه جمع گرایی اقدامات الزم را انجام دهند.
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، تهران، ثالثی محسن ترجمه، معاصر دوران در جامعه شناسی نظریه، )1388( جورج، ریتزر

 .علمی

انتشارات دانشگاه ، تهران، علیرضا دهقان، هاي ارتباطاتجیمز. نظریه، ورنر و تانکارد، سورین

 389–392، ص سوم ، چاپ13، تهران

، تهران، ملی هویت بر اینترنت تأثیر، )1390( یلی کاشانیخل مرتضی و مجتبی، قادي عباي

 .راهبردي پژوهشکده مطالعات

: تهران .هانسلگسست پارادایمی بین نخبگان فکر ایران: گسست ، )1382(، خسرو، قبادي

 پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

هاي اداره کل پژوهش، تهران، مینو نیکو، ايهاي تحقیق رسانهروش، )1384(، بري، گونتر

 .310 ص، چاپاول، سیما

، انتقادي يهادگاهیدرایج و  يهاشهیاندرسانه:  يهاهینظر، )1389محمد (سید، مهدي زاده
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