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 ریغ و یارتباط کالم، زباندر استفاده از  لیاثر شکاف نس مقایسه 
 یشناختزبان دگاهیها از دآن پسرانپدران و  یکالم

 ابادمالحت شعبانی مینا

 چکیده
ر از پژوهش حاض مقایسه اثر شکاف نسلی دو نسل متفاوت در کاربرد زبانی است.، هدف از این پژوهش

و جمع آوری  ایمقایسه -روش پژوهش علی، کمی و کیفی هادادهاز نظر نوع ، کاربردی، نظر هدف
 هاییدگاهد، دبیات پژوهشابتدا برای بررسی مبانی نظری مشتمل بر مرور ا از طریق مصاحبه است. هاداده

اندیشمندان این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با گردآوری رفتارها و پاسخهای پسران و پدران 
و مقیاس محقق ساخته درجه بندی رفتار استفاده شد.. ، TATنسبت به تصاویر ارائه شده از آزمون  آنها

در  برنامهفوقدر کالسهای  کنندهشرکت سال 81-83 آموزدانش 811تعداد  از جامعه آماری که به
 ی که دسترسی به پدرانشانآموزاندانشنفر از  91تعداد ، بودند 8991-99آموزشگاه پیشگامان در سال 

هم ممکن بود و خواستار شرکت در پژوهش حاضر بودند به عنوان نمونه اماری با استفاده از روش نمونه 
 بانز) معیار زبان واژگان از کاربرد آمدهبدست  هایدادهسه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای مقای

زبان پدران و پسران متعلق به دو  در غیرکالمی زبان و نامأنوس واژگان، انگلیسی زبان واژگان، (فارسی
ان استفاده گردید. نتایج تجزیه تحلیل آماری نش توافقیضریب یومن ویتنی و از آزمونهای  نسل متفاوت

ی همه کاربردهای زبانی بصورت یکجا در بین پسران و پدران تفاوت معنادار نیست چون داد که با بررس
شتر ولی درصد استفاده پسران بی کنندمیدر کل پدران نیز تا حدودی از کاربردهای زبانی مذکور استفاده 

حاظ کاربرد لقرار گرفتند به طوریکه بین پدران و پسران از  تأییدفرعی تحقیق مورد  هایفرضیهبود. اما 
(, 1.19(, واژگان زبان خارجی با سطح معنی داری )1.11واژگان زبان معیار )فارسی( با سطح معنی داری )

 (1.11ادا و اطوار( با سطح معنی داری )) کالمی( و ارتباط غیر 1.11واژگان نامانوس با سطح معنی داری )
فهیم بردهای زبانی است که منجر به عدم تبر کار شکاف نسلی تأثیرتفاوت وجود داشت. این نتایج مبین 

های دور اختالف و تنازع نتایج پژوهش حاضر نشان داد از زمان .شودمیدو نسل متفاوت از همدیگر 
مسألۀ چندان جدی و ، ولی این اختالف تا زمان پیدایش جامعۀ صنعتی جدید، ها وجود داشتهبین نسل

جود نقص یا نابسامانی در فرایند اجتماعی شدن است. و، مهمی نبوده است. دلیل بروز چنین شکافی
نهادهای مذهبی و دوستان اجتماعی ، مدرسه، کودک پس از تولد از طرق مختلف مانند نهاد خانواده

. در واقع این شوندمیدار اجتماعی شدن افراد عهده، نهادهای سیاسی، ترشود و در مرحلۀ پیشرفتهمی
 فکر و قضاوت کنند.، آموزند که چگونه رفتارها مینهادها به مرور زمان به جوان

 واژگان زبان خارجی، کاربرد زبانی، نسلی شکاف، غیرکالمی ارتباط، یارتباط کالم :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
امروزه نقش مهمی جهت ارتباط بین اعضای یک ، ی ارتباطیاز ابزارهاعنوان یکی زبان به
 صورت علمی مستقل به بررسیکه امروزه زبانشناسی بهریطوافراد جامعه دارد. به خانواده

پردازد. زبان جهت ایفای نقش ارتباطی زمان می در طولتغییر و تحول آن  و مطالعهزبان 
هایی که در طول زمان درسطح جامعه موازات دگرگونیثبات نیازدارد ولی به خود به
ه که نوع زبانی کطوریگردد. بهیم در زبانی دگرگون یجاداشود ناخودآگاه باعث ایجادمی

 الحاتاصط استعمال، براین کنند متفاوت است عالوههای متفاوت بدان صحبت مینسل
 مختلف هاینسل خاص، متفاوت زبان. است متفاوت، مختلف هاینسل یندر ب خاص
 8لدعقیده فسو شوند؛ که بنابردچار مشکل  یکدیگردر درک گفتار  هاآن شودمی باعث

یقت باعث در حقگذارد می کنار یگردای ای که زبان خودرابه نفع جامعهجامعه (8914)
در رود. می بکار تریمیقدهای کاربردی بجای حوزه که شودیمجدیدی  زبان یجادا

گردد عالوه برشکاف زبانی باعث ایجاد شکافی که ایجادمی، یقت باایجادزبان جدیدحق
یان از دانشجوی جمعی بر روی که امطالعه( در3189) 0گردد. میدیم یزنشکاف اجتماعی 

شان که یفرهنگی ضد و حتیرمتعارف غی خاطر رفتارهارابه  هاآنداشتند و 89.1 در
 الًکامبودند و  متولدشدهی افرادی بود که قبل از جنگ جهانی دوم از رفتارهامتفاوت 

رار مورد مطالعه ق نشانگر شکاف نسلی بین جوانان قبل و بعد از جنگ جهانی دوم بودند
ع و تغییرات اجتماعی وسی، به این نتیجه رسیدند که علت ایجاد شکاف نسلی، داده بود

عمیقی است که در دنیا اتفاق افتاده است و دنیا را وارد عرصه جدیدی از رشد و تحول 
 .کرده است

با بررسی شکاف نسلی و عوامل اجتماعی و فرهنگی  (8990) و همکاران ارجمندی
با  ایهای دانشجویان تفاوت قابل مالحظهآن نشان دادند که میانگین نمرات ارزشمؤثر 

پدران و مادران )والدین( داشته است. در نحوۀ گذران اوقات فراغت و میزان استفاده از 
وسائل ارتباط جمعی با میزان شکاف نسلی بین دانشجویان رابطۀ مثبت و مستقیم وجود 

اعی نیز بر میزان شکاف نسلی بین دانشجویان با والدین داشت. وضعیت اقتصادی و اجتم
 تأثیرگذار است.

جتماعی ی اهاگروهکه  ندداراللت دهایی وهگرز مروها رجتماعی به معیای اهافشکا
 یگردعبارتبه، فشکا هند.دمیار تقابل بایکدیگر قردر یاو ند زسامیا یکدیگر جدرا از 
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، جتماعیی اهارست که برسر هنجاا یو تعارض تمایزط بیانگر خطو، جتماعیی اهاشکاف
قرار ع جتماابافت در یا مؤثر ل و مختلف فعای هاوهفرهنگی گر -جتماعیی اهادکررکا
هد. دار میهم قرروی یاروعلل مختلف ل و شکاابه را ها وهین گرا یگاهوبو گاه گیردیم

جامعه شناختی  ( با بررسی عوامل8998پورجبلی و عابدینی )(. 9.3: 8918، )تاجیک
مؤثر بر پدیدۀ انسجام نسلی در میان جوانان و مقایسۀ آن با والدین نشان دادند بین دو 

داری وجود دارد. استفاده از نسل جدید و قدیم از لحاظ انسجام نسلی تفاوت معنی
های جمعی بر انسجام نسلی افراد تأثیر دارد. همچنین تأثیر تحصیالت نیز در انسجام رسانه
های آنها بیانگر تفاوت نسل جدید و قدیم از لحاظ تعداد اعضای معنادار است. یافته نسلی

 باشد.دار نمیاما رابطۀ بین انسجام نسلی و اوقات فراغت معنی، است خانواده نیز
 ،تازمان پیدایش جامعه صنعتی مدرن نظرانبه اعتقاد صاحب، پدیده شکاف نسلی

وقوع رخدادهای  بعد بااست. از قرن بیستم به ای چندان جدی و مطرح نبوده مسئله
یسم مدرن وصورت شکاف بین سنت شکاف نسلی به، ییرات سریعو تغ اجتماعی، تاریخی

ک دری، یگرباهم دی متضاد و حترغم تجربیات متفاوت مطرح شد. واحدهای نسلی به
امل ه تعب ساختار مشخصیک اهای کالن بپیوستگی و بااجتماعی خاص  -کلیت فرهنگی

و ا گرانیگاه این تضاده عنوانها بهخانواده اند کهپرداختهیکدیگر با )توافق یا تعارض( 
د نسل جدی و فهمبارزترین صحنۀ جدال بین فهم نسل گذشته )پدر و مادر(  هاتفاوت

( با بررسی موضوعی تحت عنوان 8994) و همکاران ی هستند. شالچیزندگ)فرزندان( 
اقتصادی در تبیین  -اف بین نسلی و موقعیت اجتماعیشک، نقش عملکرد خانواده

اعتیادپذیری جوانان به این نتیجه دست یافتند که بین بسیاری از ابعاد کارکرد خانواده و 
در 8( 0181شکاف نسلی و اعتیاد جوانان ارتباط وجود دارد. از طرفی اسکات و شومن )

طرات جمعی انجام دادند به بر روی مادران و دختران در بررسی نسل و خا تحقیقی که
اهد تغییرات ش، این نتیجه رسیدند که با توجه به سرعت تغییرات اجتماعی در سالیان اخیر

به طوری که باعث تمییز نگرش مادران ازنسلهای  ها هستیم.ارزشی و نگرشی بین نسل
دیجیتالی بر  هایرسانه تأثیر( با بررسی 0119) 0کالرک )دختران( شده است. جدید

قرار  تریضعیفکه از نظر اقتصادی در موقعیت  هاییخانوادهکاف نسلی دریافت که ش
 است ترعمیقشکاف دیجیتالی بین نسلها ، دارند
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یری جوامع مدرن امروزی گشکلبا  دارای اهمیت است که یرواین پژوهش ازآن
ه اعضای یک خانواده کهستیم.  هاخانوادهشاهد شکاف عمیق ارتباطی در ین اعضاء 

 کنند.اده نمیاز زبان یکسانی استف یکدیگربرای ارتباط با  متعلق به دو نسل مختلف هستند
 یزانهمین امر م متفاوت است. یگرها باهم دآن یننوع واژگان و اصطالحات رایج در ب

 به تفاهم دست یابند. این پژوهش نتوانند تا دهدمی کاهش یگرها را از همددرک و فهم آن
لف های مختبین نسل استفاده در کاربردهای زبانیهای کردن تفاوت درصددمشخصکه 

تواند مشکالت ارتباطی بین اعضای یک خانواده را تبیین ها میاین تفاوت با مقایسه است
 .، دبپرداز هاشناختی افراد و ارتباط آن باشکاف نسلهای زباندوبه نقش تفاوتینما

ر دکه بتواند موضوعی برای مطالعه  دارد راین قابلیت ا هانسلبنابراین مطالعه شکاف 
، دهندمختلف قرار گیرد. پدران و پسران که به طور کلی جامعۀ مردان را تشکیل می علوم

اند. این جمعیت وابسته به جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه را به خود اختصاص داده
اند. ی رشد پیدا کردهدو نسل متفاوت هستند و در شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت

اعتقادی و فرهنگی آنها با هم متفاوت است که باعث شکاف ، مذهبی، های اجتماعیارزش
تواند از شناسایی عوامل شکاف نسلی بین پسران و پدران می، شود. بنابراینبین آنها می

ایجاد اختالفات بین اعضای خانواده پیشگیری کند. بررسی این مشکالت و عوامل آنها 
تواند راهگشای کمک به بهبود سطح ارتباط بین آنها در ساختار خانواده باشد و به یم

به حل تعارضات بین ، مشاوران خانواده درمانی کمک کند تا با ارائۀ راهکارهای مناسب
 8های نسلی کارل مانهایمیهبر نظری بودن با مبتنین پژوهش ا فردی آنها کمک نمایند.

ی به مطالعه زبان پرداخته سپس نقش بعد اجتماع ابتدا از( 8931مارگارت مید ) ( و8910)
کند. هدف کلی پژوهش زبان رادرایجاد ارتباط اجتماعی به شکل وسیعی بررسی می

پدران و  یکالم ریو غ یارتباط کالم، در استفاده از زبان لیاثر شکاف نس مقایسه، حاضر
جواب دهد که آیا  سؤالبه این ی است و سعی دارد شناختزبان دگاهیها از دآن پسران

از جمله: کاربرد واژگان زبان  شدهاستفادهدر انواع کاربردهای زبانی  داریتفاوت معنا
واژگان نامانوس و زبان غیر کالمی توسط پدران و پسران ، واژگان زبان خارجه، فارسی

 ؟وجود داردمتعلق به دو نسل 
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 روش
روش پژوهش ، کمی و کیفی هادادهظر نوع از ن، کاربردی، پژوهش حاضر از نظر هدف

است. این پژوهش در  TAT آزموناز طریق  هادادهو جمع آوری  ایمقایسه -علی
بخش مربوط به پیشینۀ تحقیق و  برای، (8931( و مید )8910چارچوب نظریۀ مانهایم )

. است کرده ای و توصیفی استفادهها و راهکارهای موجود از روش کتابخانهارائۀ نظریه
های زبانی رایج در بین اصطالحات و گونه یژهوهای زبانی بهبرای به دست آوردن داده

، استفاده گردید که برای این منظور، TATها از تحلیل نتایج آزمون آن پسران و پدران
 آزمون. شد فادهاست پسران و پدرانشان نسبت به تصاویر انتخابیرفتارهای کلیه پاسخها و 

TAT شده تهیه آمریکایی پزشکانروان 0موری هنری و 8مورگان توسط 8991 سال در 
از  .شوندمی تقسیم تاییده هایگروه به که است تصویر 91 شامل آزمون این مواد. است
انتخاب شدند ، کارت که مربوط به آقایان یا هر دو جنس بود 81کارت این آزمون  91بین 

 شیدنبه چالش ک برای ابزاری تنها آزمون این، ژوهشپ این در و مورد استفاده قرار گرفتند.
و بیان جمالت و ، تا با تشویق آنان به صحبت کردن بودنده پژوهش مورد افراد

 توجه با. ردگی قرار استفاده مورد آنها گفتار محتوای تحلیل، احساساتشان در مورد تصاویر
می های کالداده، است دککو و والد بین ارتباط هاکارت این از بعضی موضوع که این به

از ، باشد اآنه بین اختالف و شکاف مبین تواندمینیز  آنها به پسران پدران و و غیر کالمی
 مورد نظر جمع آوری گردید. هایداده، TAT آزمون اینرو از طریق اجرای

برای رتبه بندی تفاسیر دریافتی از پسران و پدرانشان از مقیاس محقق ساخته درجه  
های کالمی بود استفاده شد. برای داده ایدرجهار با استفاده از مقیاس لیکرتی پنج بندی رفت
های غیر واژگان خارجی و واژگان نامأنوس( و برای داده، های )واژگان فارسیشاخص

، کم، های )ادا و اطوار( استفاده شد و سپس بر اساس درجات )خیلی کمکالمی شاخص
بندی رفتار به این شکل نمره داده شد. مقیاس درجه 1تا  8زیاد و خیلی زیاد( از ، متوسط

 81بار این رفتار مشاهده شود مقیاس خیلی کم؛ اگر در مجموع  1بود که اگر در مجموع 
، بار این رفتار مشاهده شود 81بار این رفتار مشاهده شود مقیاس کم؛ اگر در مجموع 

مقیاس زیاد و اگر در ، ه شودبار این رفتار مشاهد 01مقیاس متوسط؛ اگر در مجموع 
ی . مبناشدمیمقیاس خیلی زیاد اختصاص داده ، بار این رفتار مشاهده شود 01مجموع 
های به کار رفته قراردادی بوده و بر اساس میزان کلمات و یا ایماء و اشاره، هااین نمره

                                                                                                                                        
1. Morgan 2. Henry Murray 
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 اییهای انجام شده توسط محقق مشخص شد. برای تعیین پایها و مشاهدهدر مصاحبه
یرها تغمو ضریب آلفای کرونباخ در تمامی ، استفاده شد تفاسیر دریافتی از آلفای کرونباخ

که پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد روش نمونه گیری ، محاسبه گردید 31/1بیش از 
تحقیق حاضر غیر احتمالی از نوع نمونه گیری اسان بود که بر این اساس از جامعه آماری 

در آموزشگاه پیشگامان  برنامهفوقدر کالسهای  کنندهشرکتسال  81-83 آموزدانش 811
های یازدهم و یهپاکه در دروس تقویتی دوره دوم متوسطه ) 8991استان اردبیل در سال 

ی که دسترسی به پدرانشان هم آموزاندانشنفر از  91، دوازدهم( مشغول به تحصیل بودند
از  با استفاده اضر بودند بعنوان نمونه اماریممکن بود و خواستار شرکت در پژوهش ح

 انتخاب شدند. 8991روش نمونه گیری در دسترس در سال 

 هایافته
 های توصیفی متغیرهای موردبررسییافته
 کننده:های تحصیلی دانش آموزان شرکتپایه

( %18.1نفر ) 81کننده در این تحقیق آموز شرکتنفر دانش 91از  8 با توجه به جدول 
( پایه سوم دوره دوم متوسطه دبیرستان %41.1نفر ) 83و  ایه دوم دوره متوسطه دومپ

 بودند.

 آموزانهای تحصیلی دانشدرصد فراوانی پایه .1جدول 

 درصد صحیح درصد فراوانی پایه تحصیلی

 18.1 18.1 81 دوم متوسطه

 41.1 41.1 83 سوم

 811 811 91 کل

 کننده:های سنی پدران و پسران شرکتگروه
نفر  81کننده در این تحقیق آموز پسر شرکتنفر دانش 91از  0با توجه به جدول 

نفر پدران  91( و از 81( در دامنۀ سنی )%41.1) نفر 83، (83) ( در دامنۀ سنی18.1%)
( در دامنۀ سنی %1.) نفر 81( و 91-99( در دامنۀ سنی )%41نفر ) 01کننده تحقیق شرکت

 باشند.( می44-41)
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 پدران و پسرانسنی  هایگروهفراوانی  درصد .2جدول 

 درصد صحیح درصد فراوانی دامنه سنی کنندهافراد شرکت

 پدران
99-91 01 13.0 13.0 

44-41 81 40.1 40.1 

 پسران
83 81 18.1 18.1 

81 83 41.1 41.1 

 شده توسط پدران:کاربردهای زبانی استفاده
، شده توسط پدرانانواع کاربردهای زبانی استفاده مورد 93از ، 9با توجه به جدول 

واژگان خارجی ، (%49.0مورد ) .8، شده توسط پدرانتعداد واژگان فارسی استفاده
و اداواطوار  (%9..8) مورد . شده واژگان نامأنوس استفاده، (%81.9مورد ) 3شده استفاده

 ( بوده است.%..08) مورد 1شده )غیرکالمی( استفاده

 شده توسط پدرانکاربردهای زبانی استفاده درصد فراوانی. 3جدول 

 درصد صحیح درصد فراوانی انواع کاربردهای زبانی

 49.0 49.0 .8 کاربرد واژگان فارسی

 81.9 81.9 3 خارجه واژگان کاربرد
 9..8 9..8 . نامأنوس واژگان کاربرد

 ..08 ..08 1 ادا اطوار )غیرکالمی( کاربرد

 811 811 93 کل

 شده توسط پسران:کاربردهای زبانی استفاده
 ،شده توسط پسرانمورد انواع کاربردهای زبانی استفاده  0.از ، 4با توجه به جدول 

واژگان خارجی ، (%41.0مورد ) 01، شده توسط پسران تعداد واژگان فارسی استفاده
و اداواطوار  (%80.9) دمور 1 شده واژگان نامأنوس استفاده، (%80.9مورد ) 1شده  استفاده

انحراف ، میانگین 1( بوده است. که در جدول %09) مورد 81شده )غیرکالمی( استفاده
 بیترین نمره متغییرها نشان داده شده است.، استاندارد و کمترین
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 شده توسط پسرانکاربردهای زبانی استفاده درصد فراوانی. 4جدول 

 رصد صحیحد درصد فراوانی انواع کاربردهای زبانی

 41.0 41.0 01 کاربرد واژگان فارسی

 80.9 80.9 1 خارجی واژگان کاربرد
 80.9 80.9 1 نامأنوس واژگان کاربرد

 09 09 81 غیرکالمی کاربرد

 811 811 0. کل

 پژوهش متغیرهایتوصیفی مربوط به  هاییافته. 5 جدول

 میانگین ریمتغ
انحراف 
 استاندارد

کمترین 
 نمره

بیسترین 
 هنمر

TAT 40/41 10/. 9 801 
 01 1 81/4 80/00 رفتار سنجش

پدران و  یکالم ریغ یکالم رتباطا
 پسران

81/98 80/1 0 09 

ان پدر یکالم ریغ یکالمغیر  ارتباط
 و پسران

1./01 18/9 4 00 

 های استنباطییافته
 بررسی فرضیۀ اصلی تحقیق

 توسط پدران و پسران متعلق شدهاستفادهدر انواع کاربردهای زبانی  داریتفاوت معنا
 .وجود داردبه دو نسل متفاوت 

برای بررسی این فرضیه تحقیق از آزمون ضریب توافقی استفاده گردید. با توجه به 
در کاربرد زبانی پدران و پسران متعلق  نتایج این آزمون نشان داد که مقدار رابطه 1جدول 

 صورتبهآماری  ازلحاظبوده که  8.980ا به دو نسل متفاوت در شهرستان اردبیل برابر ب
 .(P≥0.05دار نیست. )یمعنیکجا  باهم تعاملی همه

 رانپس و پدران توسطشده استفاده زبانی انواع کاربردهای برای ضریب توافقی آزمون .5 جدول

 متفاوت نسل دو به متعلق

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار رابطه فرضیه

 8.980 4 1.19. 
   99 کل
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 های فرعی تحقیق:یهفرضبررسی 
پدران و پسران اردبیل متعلق به دو ( تفاوت معناداری در کاربرد واژگان )زبان معیار

 نسل متفاوت وجود دارد.
 .برای بررسی این فرضیه تحقیق از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. مطابق جدول 

 40.11های پسران میانگین رتبه و 191.11ها و مجموع آن 01.91های پدران میانگین رتبه
بنابراین میزان کاربرد زبان معیار )فارسی( در کالم ؛ است 8999.111 هاو مجموع آن

 .است پسران بیش از دو برابر پدرانشان

 در استفاده از واژگان زبان معیار )فارسی( هاآنی پسران و پدران هارتبه. 6جدول 

 هارتبهمجموع  هامیانگین رتبه تعداد هاشاخص

 واژگان زبان فارسی
 191.11 01.91 91 پدران
 8999.11 40.11 91 پسران
   31 کل

ها در کاربرد واژگان زبان معیار آموزان پسر و پدران آنهای دانشبا مقایسۀ رتبه
 11/1 آلفای درسطح و بوده 883.4 ویتنی یومن نشان داد که میزان 3)فارسی( جدول 

تحقیق مورد تائید قرار  8فرضیۀ شمارۀ ، بنابراین ؛است دارمعنی وهگر دو هایرتبه تفاوت
 گرفت.

 آموزان پسر و پدرانشان در کاربرد واژگان زبان معیار )فارسی(ی دانشهارتبه. مقایسة 7جدول 

 ها در کاربرد واژگان زبان معیار )فارسی(تفاوت رتبه آزمون آماری

 یومن ویتنی
Z 

883.41 
1.93- 

 1.11 اریدسطح معنی

تفاوت معناداری در کاربرد واژگان )زبان خارجی( پدران و پسران اردبیل متعلق به 
 دو نسل متفاوت وجود دارد.

برای بررسی دومین فرضیۀ فرعی تحقیق از آزمون یومن ویتنی استفاده گردید. مطابق 
های و میانگین رتبه 11..34ها و مجموع آن 1..04های پدران میانگین رتبه 8 جدول
های خارجی در کالم بنابراین میزان کاربرد زبان؛ است 8809.11و مجموع  91.01پسران 

 .است پسران بیشتر از پدرانشان
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 های خارجیدر استفاده از واژگان زبان هاآنآموزان و پدران های دانش. رتبه1 جدول 
 هامجموع رتبه هامیانگین رتبه تعداد هاشاخص

 واژگان زبان
 خارجی

 11..34 1..04 91 درانپ
 8809.11 91.01 91 پسران
   31 کل

دول طبق ج، های خارجیهای پسران و پدرانشان در کاربرد واژگان زبانبا مقایسۀ رتبه
های دو گروه تفاوت رتبه 11/1بوده و درسطح آلفای  014.11میزان یومن ویتنی  9

 .است دارمعنی

 های خارجیدر کاربرد واژگان زبان هاآنن پسر و پدران آموزاهای دانش. مقایسة رتبه4 جدول

 های خارجیها در کاربرد واژگان زبانتفاوت رتبه آزمون آماری

 یومن ویتنی
Z 

014.11 
0.83- 

 1.19 داریسطح معنی

پدران و پسران اردبیل متعلق به دو ( تفاوت معناداری در کاربرد واژگان )نامأنوس
 نسل متفاوت وجود دارد.

رای بررسی سومین فرضیۀ فرعی تحقیق از آزمون یومن ویتنی استفاده گردید. مطابق ب
های و میانگین رتبه 111.11ها و مجموع آن 03.01های پدران میانگین رتبه 10جدول 
بنابراین میزان کاربرد واژگان خارجی در کالم ؛ است 8880.11و مجموع  0..91پسران 

 .است پسران بیشتر از پدرانشان

 نامأنوس واژگان از استفاده در هاآن پدران و آموزاندانش های. رتبه11جدول 

 هامجموع رتبه هامیانگین رتبه تعداد هاشاخص

 واژگان نامأنوس
 پدران
 پسران

91 
91 

03.01 
91..0 

111.11 
8880.11 

   31 کل

 11جدول ها درکاربرد واژگان نامأنوس طبق های پدران و پسران آنبا مقایسۀ رتبه
 دارهای دو گروه معنیتفاوت رتبه 11/1بوده و درسطح آلفای  941.11میزان یومن ویتنی 

 .است
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 واژگان نامأنوس کاربرد در هاآنآموزان پسر و پدران های دانش. مقایسة رتبه11 جدول

 ها در کاربرد واژگان نامأنوستفاوت رتبه آزمون آماری

 یومن ویتنی
Z 

941.11 
8.11- 

 1.11 داریمعنیسطح 

ق پدران و پسران اردبیل متعل( اداواطوار) غیرکالمی تفاوت معناداری در کاربرد ارتباط
 به دو نسل متفاوت وجود دارد.

برای بررسی چهارمین فرضیۀ فرعی تحقیق نیز از آزمون یومن ویتنی استفاده گردید. 
و میانگین  91.11.ها و مجموع آن 09.99های پدران میانگین رتبه 80مطابق جدول 

بنابراین میزان کاربرد اداواطوار پسران ؛ است 8834.11و مجموع  99.09های پسران رتبه
 .است بیشتر از پدرانشان

 اداواطواردر استفاده از  هاآنی دانش آموزان و پدران هارتبه. 12 جدول

 هامجموع رتبه هامیانگین رتبه تعداد هاشاخص
 91.11. 09.99 91 پدران واژگان زبان

 فارسی
 8834.11 99.09 91 پسران
   31 کل

 اداواطواردر  هاآنپسر و پدران  آموزانهای دانشرتبه مقایسة .13جدول 

 ها در کاربرد واژگان نامأنوستفاوت رتبه آزمون آماری

 یومن ویتنی
Z 

091.901 
0.91- 

 1.111 داریسطح معنی

میزان ، 89ها در کاربرد اداواطوار طبق جدول آنهای پسران و پدران با مقایسۀ رتبه
 دارهای دو گروه معنیتفاوت رتبه 111/1بوده و درسطح آلفای  091.901یومن ویتنی 

 فرضیه مذکور است. تأییدکه نشاندهنده  است

 گیریبحث و نتیجه
. یکی از عوامل ایجاد شکاف است ترین مسائل اجتماعی امروزها یکی از مهمشکاف نسل

ثر شکاف ا این تحقیق که به بررسی شود.ها مربوط میبه ارتباط بین نسل، هاین نسلب
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 اهدگیاز د هاآن پسرانپدران و  غیرکالمیو  یارتباط کالم، در استفاده از زبان لینس
( 8931( و مید )8910گیری از چارچوب نظری مانهایم )شناختی پرداخته است با بهرهزبان

هایی به منظور یافتن پاسخبه، گرفتن اهداف پژوهش از سوی دیگر سو و با در نظراز یک
 آمده دارد.تدسهای بهشده سعی در تبیین و بحث پیرامون یافتهو فرضیات مطرح سؤاالت

 این درکننده شرکت پسرآموز دانش نفر 91جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از 
 نفر 01 تحقیق در کنندهشرکت نپدرا نفر 91 از و سال 83-81 سنی دامنۀ در تحقیق

با  .باشندی( م41-41) سنی دامنۀ در( %1.نفر ) 81 و( 91-99) سنی دامنۀ در( 41%)
تعداد ، شده توسط پدرانمورد انواع کاربردهای زبانی استفاده 93از  9توجه به جدول 

شده ه واژگان خارجی استفاد، (%49.0مورد ) .8، شده توسط پدرانواژگان فارسی استفاده
و اداواطوار )غیرکالمی(  (%9..8) مورد . شدهواژگان نامأنوس استفاده ، (%81.9مورد ) 3

شده مورد انواع کاربردهای زبانی استفاده 0.( بوده است؛ و از %..08) مورد 1شده استفاده
واژگان ، (%41.0مورد ) 01، شده توسط پسرانتعداد واژگان فارسی استفاده، توسط پسران

و  (%80.9) مورد 1 شدهواژگان نامأنوس استفاده، (%80.9مورد ) 1شده ی استفادهخارج
 ( بوده است.%09) مورد 81شده اداواطوار )غیرکالمی( استفاده

ه توان گفت کی میطورکلبه، هاوتحلیل دادهیهتجزآمده از دستبر اساس نتیجۀ به
ه توسط پدران و پسران متعلق ب شدهاستفادهدر انواع کاربردهای زبانی  داریتفاوت معنا

کاربرد  ،. در این تحقیق که برای بررسی فرضیۀ اصلی تحقیقوجود ندارددو نسل متفاوت 
رار ق موردمطالعهزبانی پدران و پسران متعلق به دو نسل متفاوت در شهرستان اردبیل 

 باهم مهتعاملی ه صورتبهآماری  ازلحاظبود که  8.980برابر با  مقدار رابطه، گرفت
رادنیری ، (8911های واسوجویباری ). این یافته که با نتایج پژوهشنبودند داریمعنیکجا 

، (8919پرستالویی زنجانی )، (8911نصیری الموتی )، (8911هیبت )یاری، (8911)
( 0114) 0و زانگ، (8994، به نقل از شالچی و همکاران)(0113) 8( و ورما8991معماری )

 و هاپدربزرگ یا والدین میان مادری زبان کاربرد میزان بیشترین که اظهار داشتند
 مگیریچش طوربه افراد این تعداد رویممی ترپایین سنی گروه به و هرچه هاستمادربزرگ

شغل و تحصیالت در کاربرد زبان ، جنس، یابد؛ و عوامل اجتماعی از قبیل سنمی کاهش
ی دار بین کاربرد زبان و شکاف نسلاط معنیناهمسو هست. عدم ارتب تأثیر بسزایی دارند

د نسل مختلف هستند در کاربر مبین این امر نیست که پسران و پدران که متعلق به دو

                                                                                                                                        
1. Verma 2. Zhang 
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 است تردر حقیقت این امر نیازمند به بررسی دقیق، کنندزبان به شکل یکسانی رفتار می
 اند.ها مورد آزمون قرارگرفتههای فرعی این تفاوتکه در فرضیه

ومان و ی توافقی های ضریبهای فرعی تحقیق از آزموندر ادامه برای بررسی فرضیه
 استفاده شد. با اثبات اولین فرضیۀ فرعی تحقیق مشخص شد که تفاوت معناداری، ویتنی

د. دار وجود متفاوت نسل دو به متعلق پسران و پدران( معیار زبان) واژگان کاربرد در
، سیهای درزبان کتاب، منطقه دوزبانه است و زبان معیارازآنجاکه شهرستان اردبیل یک 

. ناخودآگاه نسل جدید است های اجتماعی زبان معیار )زبان فارسی(و شبکه زبان آموزش
یلۀ شود. ازآنجاکه زبان وسصورت غیرمستقیم ترغیب میبه استفاده از زبان فارسی به

ها ین آنتواند ببین این افراد میتفاوت زبانی ، ارتباط بین افراد مختلف در جامعه است
رایط باشند و از شفاصله بیندازد. پدران و پسران نیز که متعلق به دو نسل متفاوت می

زنند و با واژگان متفاوتی با همدیگر حرف می، اندپذیری یکسانی برخوردار نبودهجامعه
سران به پدران شود برخی از پشود. گاه دیده میها میاین باعث ایجاد شکاف بین آن

کنی چون به نسل متفاوتی تعلق داری. همین امر گویند تو زبان مرا درک نمیخود می
ها از درک دنیای یکدیگر ناتوان بمانند و هرروز ما شاهد اختالفات شود آنباعث می

ت بنابراین تضاد استفاده از زبان معیار بین پدران و پسران کیفی ها باشیم؛بیشتری بین آن
. تائید این کندمراتب تشدید میدهد که فاصله نسلی را بهها راحتی تأثیر قرار مینتفکرآ

هیبت یاری، (8911رادنیری )، (8911های واسوجویباری )فرضیه که با نتایج پژوهش
( همسویی 0114( و زانگ )8919پرستالویی زنجانی )، (8911نصیری الموتی )، (8911)

 کند.را بر زبان و درنتیجه شکاف نسلی را تقویت میمتغییرهای اجتماعی  تأثیردارد 
 ییدتأمورد ، برای بررسی فرضیۀ فرعی دوم که با استفاده از آزمون یومن ویتنی

( نیز همسویی دارد 0114) 8( و مرالی8919های سلیمی )یافته قرارگرفت و با نتایج
ر زبان ناپذیجدایی ادعا کرد که با گسترش ارتباطات اجتماعی و واقعیت ارتباط توانمی

استفاده از زبان انگلیسی بخش الینفک زندگی جوانان امروزه شده ، و ارتباطات اجتماعی
است. حضور گسترده دانش آموزان در مراکز آموزشی و تأکید خود والدین بر ضروریت 

های ها ناخودآگاه باعث ایجاد فاصلهیادگیری زبان انگلیسی و تأثیر آن بر زندگی آینده آن
که امروزه با تسلطی که جوانان امروز بر طوریاجتماعی بین دو نسل گردیده است. به

اند باعث یابی پیداکردهزبان انگلیسی دارند و با علمی که با استفاده از زبان بدان دست
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سواد ویا بدون آگاهی از مسائل روز فرض کنند و شده نسل قدیم را افرادی کم
از طرفی  و بروز تقویت گردد؛ فی شکاف نسلی است روزخودبرتربینی که از عواقب من

، ندک ثابت «فنّاوری و علم زبان» عنوانبه را خود موجودیّت نتواند امروز فارسی زبان اگر
که این  کند؛ واگذار انگلیسی زبان به را عرصه، زود یا دیر که داشت نخواهد ایچاره

 د.نقد و بررسی مفصلی داربحثی دیگر است و نیاز به 
ثابت شد که تفاوت معناداری در کاربرد واژگان ، فرضیۀ فرعی سوم تحقیق تأییدبا 

های پدران و پسران متعلق به دو نسل متفاوت وجود دارد. این نتایج با یافته( )نامأنوس
( همسویی دارد. کاربرد واژگان نامأنوس توسط پسران نوجوان 8998آل صاحب فصول )

 تن نوعی زبان مخفی به منظور داشتن نوعی هویت اجتماعیبه دلیل گرایش آنها به داش
ترها نوعی مرز ایجاد نمایند. استفاده بین خود و بزرگ خواهندمیبه این شیوه  هاآن. است

، الدینو، توسط پسران نوجوان به منظور ارتباط با دوستان، های مختلف زبانیاز سبک
ر مستمر از واژگان نامأنوس به ویژه در ها نیز به طو. رسانهشودمیمعلمان و ... دیده 

کنند و اغلب نوجوانان نیز این واژگان را در های تلوزیونی استفاده میها وسریالفیلم
گیرند. استفاده از واژگان زبان مخفی هر چند به نوجوانان ارتباطات کالمی خود به کار می

ر را از پدرانشان شان بیشت هاآناما از سوی دیگر شکاف و فاصلۀ ، دهدهویت مستقلی می
کند. همچنین گرایش به واژگان و زبان متفاوت از سوی نوجوانان باعث کاهش میزان می

 گردد.ارتباط آنها با پدرانشان می
آموزان پسر و پدران آنها در کاربرد های دانشنیز که با مقایسۀ رتبه 4ی شمارۀ فرضیه 

( 8991های معماری )با نتایج یافته، قرار گرفت دتأییارتباط غیرکالمی )ادا و اطوار( مورد 
( همسویی دارد. ارتباط غیرکالمی 8994، به نقل از شالچی و همکاران، 0113) 8و ورما

 هایمپیاگیرد. همۀ افراد بخش مهمی از قسمت عمدۀ انتقال پیام ما به دیگران را در برمی
یز برای انتقال پیام خود از این شیوه نوجوانان ن، دهندخود را از طریق زبان بدن انتقال می

اما نوع زبان غیر کالمی پسران نوجوان و پدران آنها با همدیگر تفاوت ؛ گیرندبهره می
 دارد.

های نتیجه گرفت از زمان توانمیمطرح شده  هایفرضیهبا مطالعه عمیق ، در حقیقت
ا زمان پیدایش جامعۀ ولی این اختالف ت، ها وجود داشتهدور اختالف و تنازع بین نسل

جود و، مسألۀ چندان جدی و مهمی نبوده است. دلیل بروز چنین شکافی، صنعتی جدید
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نقص یا نابسامانی در فرایند اجتماعی شدن است. کودک پس از تولد از طرق مختلف 
شود و در مرحلۀ نهادهای مذهبی و دوستان اجتماعی می، مدرسه، مانند نهاد خانواده

. در واقع این نهادها شوندمیدار اجتماعی شدن افراد عهده، ادهای سیاسینه، ترپیشرفته
فکر و قضاوت کنند. فرهنگ جامعه ، آموزند که چگونه رفتارها میبه مرور زمان به جوان

. نمایندشود و آنان نیز این فرهنگ را درونی میاز طریق این نهادها به جوانان منتقل می
گذشته به  هاینسلال هنجارهای اجتماعی و فرهنگ از زبان یکی از ابزارهای انتق

. از سویی دیگر زبان خود در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی است جدید هاینسل
های مختلف شود. دگرگونی زبان در طی زمان باعث درک متفاوت آن توسط نسلمی
ران اب آید. پسها به حستواند یکی از عوامل شکاف بین نسلمی، . به همین دلیلگرددمی

خواهند. این میل به استقالل دارند و همچنین در پی ایجاد دنیایی هستند که خود می
مسأله ممکن است آنها را در پذیرش الگوهای رفتاری جدید یا تبعیت از نسل گذشته 
دچار تردید کند. از سویی دیگر والدین و نسل گذشته خواهان انتقال الگوهای رفتاری و 

مورد  حال اگر زبان، است به فرزندانشان هستند. ابزار این هدف بیشتر زبانباورهای خود 
ممکن است آنان از درک نیازهای فرزندانشان ، استفاده والدین و فرزندانشان یکسان نباشد

شوند والدین دچار مشکل می هایخواستهعاجز باشند و حتی فرزندان نیز در درک 
 (.89.1، )مدرسی

وی و وجود یک ارتباط ق شودمیه نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد بنابراین با عنایت ب
و شکاف موجود میان دو نسل والدین و  متقابل برای پیشگیری از شکاف یا کاهش خالء

فرزندان الزم است تا باعث ایجاد یک هویت مشترک و همگرایی و همبستگی بین 
ه با توجه به اینک، مشترک بین دو نسل قدیم و جدید گردد. از طرفی دیگر هایمؤلفه

د نسل جدی، نرم افزاری و اطالعاتی هایشبکهمیزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و 
سئوالن که م رسدمیرا به استفاده از کاربردهای متفاوت زبانی تجهیز کرده است به نظر 

نسل  هویتی هایمؤلفهامر با استفاده از ابزارهای مذکور با برقراری ارتباط عقالنی میان 
 با نسل جدید افزایش دهند. گذشته

ا حدود ت، الزمه توسعه فرهنگی عالوه بر توجه به شرایط فرهنگی از گذشته تا حال
ث انتقال گذشته باع هایسنتزیادی منوط به کاربردهای زبانی بوده است. که با تاکید بر 

 آینده ایهنسلعقیدتی و باورداشت های اصیل پیشینیان به ، فرهنگی، مواریث زبانی
 .شودمی
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. شکاف )8990ب. )، ا. و ارجمند سیاه پوش، م.؛ ارجمند سیاهپوش، ح.؛ حسن پور، ارجمندی
نسلی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

 .09-41صص: ، (88) 4، فصلنامۀ مطالعات جامعه شناختی جوانان، واحد اندیمشک
 کاربرد های بین نسلی درتحوالت فرهنگی و تفاوت(. 8999ج. )، س. و رحمانی، لی زادهاسمعی

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و، زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران
 اجتماعی.

گفتار  سال بر 01تا  81تأثیر زبان مخفی دختران و پسران (. 8998ص. م. )، آل صاحب فصول
شناسی نامۀ کارپایان، ساکن شهر تهران با توجه به متغیر تحصیالت هایوادهخانوالدین در 

 دانشگاه الزهراء تهران.، و تاریخ هازبان، دانشکدۀ ادبیات، ارشد
 و زنجان شهرهای در ترکی و فارسی هایزبان کاربرد مطالعۀ .(8919) م.، زنجانی پرستالویی

 .تهران نور پیام دانشگاه انسانی لومع دانشکدۀ، ارشد کارشناسی نامۀپایان، ابهر
(. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر پدیدۀ انسجام بین 8998ص. )، ر. و عابدینی، پورجبلی

فصلنامۀ ، (قدیم نسل) والدین با آن مقایسۀ و( جدید نسل) جوانان نسلی در میان
 .30-18: صص، (1)0، جوانان شناسی مطالعاتجامعه

 ..0 شمارۀ، راهبرد، هانسل شکاف و ایرانی امعهج .(8918) م.، تاجیک

، نیر و اردبیل شهرهای در ترکی و فارسی هایزبان کاربرد مطالعۀ .(8911) ابراهیم سید، رادنیری
 .تهران نور پیام دانشگاه، انسانی علوم دانشکدۀ، ارشد کارشناسی نامۀپایان

 ،فردیس در ترکی و فارسی هایانزب کاربرد و جایگاه مقایسه و بررسی (.8919) خ.، سلیمی
 .تهران نور پیام دانشگاه، ارشد کارشناسی نامۀپایان

 نسلی بین شکاف، خانواده عملکرد نقش .(8994) ش.، آذری یاقوتی و م.، دادخواه ب.؛، شالچی
 ژوهیپ اعتیاد فصلنامۀ، جوانان پذیری اعتیاد تبیین در اقتصادی -اجتماعی موقعیت و

 .(94) 9، مواد سوءمصرف
 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.، درآمدی بر جامعه شناسی زبان. تهران(. 89.1ی. )، مدرسی

 نامۀپایان، تهرانی زبانفارسی مردان و زنان بین غیرمؤدبانه زبان بررسی .(8991) م.، معماری 
 .سمنان دانشگاه، انسانی علوم دانشکدۀ، ارشد کارشناسی

 کابنتن شهر در رایج گویش و فارسی زبان کاربرد و جایگاه یبررس .(8911) س.، الموتی نصیری
 یمادر زبان و تحصیالت، شغل، جنس، سن متغیرات و موقعیت و بافت به توجه با

 .تهران ورن پیام دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ، ارشد کارشناسی نامۀپایان، همسر
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 .جویباری مازندرانی هایواژه کاربرد در نسلی بین تفاوت بررسی .(8911)خ. ، جویباری واسو
 .تهران الزهراء دانشگاه، تاریخ و هازبان، ادبیات دانشکدۀ، ارشد کارشناسی نامۀپایان

 هایموقعیت در بلدچی و فارسی هایزبان کاربرد و جایگاه مطالعۀ .(8911) خ.، هیبت یاری
 دۀدانشک، ارشد کارشناسی نامهپایان، مینودشت و گالیکش، کالله شهرهای در اجتماعی

 .تهران نور پیام دانشگاه انسانی علوم
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