




 تعریف واژه ىا

 (دایره المعارف علوم اجتماعی ) نسل 

گروهی از افراد که مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده و با 

 .هم به پایان رسانده اند

 

 

 

 



 تعریف واژه ىا

 شکاف نسلی

 فقط فاصله سنی و جسمانی جوانان با بزرگساالن نیست 

 در بر گیرنده تمایز ارزش ها و هنجارهای آنان میباشد 

 .به بیگانه شدن جوانان از بزرگساالن منتهی میشود



 تعریف واژه ىا

 گسست نسلی 

دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پی در پی از یکدیگر از نظر •

 جغرافیایی ، عاطفی ، فکری و ارزشی 

 تالش نوجوانان برای گسستن آخرین پیوندهای خود از والدین•

 گردنکشی و طغیانگری نوجوانان•

 ایجاد رخنه ای بزرگ بین دو نسل: عبارت کلی •



 تعریف واژه ىا

 تعارض نسلی 

اعضای جامعه وضعیت و هویت خود را در نفی و تعارض با •

 .گذشتگان خود می یابند

 تحوالت اجتماعی و سیاسی در مقابل تحوالت فکری •



 شکاف نسلی 

مطرح شدن پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دهه شصت •

 میالدی در جامعه اروپایی

 ایجاد چالش در میان متفکران اجتماعی و جامعه شناسان•



 دیدگاه ىای شکاف بین نسلی

 (سه دیدگاه )از نظر بنگستون 

 حمایت از وجود شکاف نسلی بزرگ  -1

در مقابل دیدگاه )توهم دانستن وجود شکاف نسلی بزرگ  -2

 (اول

بین )اعتقاد به وجود گسست و تفاوت انتخابی میان نسل ها  -3

 (دو دیدگاه پیشین 



 دیدگاه ىای شکاف بین نسلی 

 مانهایم

 نسل از متمایز و ای ریشه خودآگاهی آغازگر جدید های نسل همیشه

 دورانی پی در عمدتا نسلی گسست پدیده برعکس ، نیستند پیشین های

 میشود ایجاد سریع فرهنگی تغییرات از



 شکاف نسلی در ایران

 :دیدگاه اول 
بدبین به شکاف )وجود شکاف نسلی در ایران و بیشتر شدن تدریجی آن

 (بین نسلی ، خوش بین به شکاف بین نسلی 

 :دیدگاه دوم 
 پدیده شکاف بین نسلی ، پدیده ای بیولوژیک و روانشناختی 

 :دیدگاه سوم 
شکاف نسلی نه یک مسئله ی اجتماعی ، بلکه یک مسئله بیولوژیک و 

 ناشی از اقتضای سنی است

 :دیدگاه چهارم 
 عدم مدیریت درست شرایط موجب ایجاد پتانسیل گسترش شکاف نسلی 

 

 



 شکاف نسلی در ایران

 سال به شدن تر نزدیک با ، 1370 ، 1380 ی دهه دو طی ایران در

 جوان نسل بین ارزشی فرهنگی های گسست ، 1380 ی دهه آخر های

 .است یافته افزایش بزرگسال و



 تحلیل جامعو شناسی شکاف نسلی در ایران

 (1393)تحقیق پروانه دانش 
 های نسل به نسبت نوگرایانه های ارزش به جوانان و نوجوانان بیشتر تمایل•

  گذشته

 هستند تر بدبین سنتی مرجع های گروه به نسبت•

 بیشتر فرامادی شهای ارز به گرایش و دین به کمتر اهمیت•

 

 

 

 



 شکاف نسلی در ایران

طی )شکاف نسلی در ایران موجب تغییراتی در سه حوزه 

 (مطالعه سعید معیدفر ، بررسی شکاف نسلی در ایران 

 ارزش ها و نگرش های دینی •

 ترجیحات سیاسی و احساس تعلق به جامعه•

 ارزش ها ، هنجارها ، و مسائل سیاسی•

 



 مولف ىای شکاف نسلی 

 کالمی ارتباط کاهش•

 سازی همانند فرایند در اختالل•

 عاطفی های مشترک فصل کاهش•

   خودی فرهنگ به تعهد عدم•

 ها نسل نابردباری•

 اجتماعی های مشارکت در جوان نسل حضور عدم•



 عوامل موثر در فاصلو میان نسل ىا

 از خود بیگانگی •

 گسست عاطفی•

 اشتغال روز افزون والدین•

 بلوغ دشوار و نوجوانی پر رنج•

 فقر فرهنگی •

 نبود هویت اجتماعی•

 نفوذ فرهنگ بیگانه•

 ناتوانی از همدلی با نسل آینده•

 نبود الزام معنوی•

 



 عومل موثر در فاصلو میان نسل ىا

 عدم ارتباط دقیق و شفاف بین فضای معنایی دو نسل•

 دگرگونی و تغییر در آرمان ها و اهداف•

 تغییرات در مجموعه های به هم پیوسته مفاهیم یک جامعه•

 گوناگون در ظواهر•

 آرایش مو و صورت•

 شیوه سخن گفتن •

 میزان انتظارات نسل ها از یکدیگر•



 عوامل موثردر فاصلو میان نسل ىا 

 در دوره مدرن فرزندان تحرک اجتماعی بیشتری دارند•

 جدایی از خانواده به خاطر تحصیل•

 فرآیند صنعتی شدن•

 شکل گیری خانواده هسته ای•

 



 علل فاصلو میان نسلی در ایران

 افزایش رشد جمعیت •

 تراکم جمعیت در طبقات سنی نوجوانان و جوانان •

 کاهش میانگین سنی جمعیت•

خواسته ها و توقعات نوجوانان و جوانان از مدیران و کارگزاران •

 کشور



 راىکارىای کاىش فاصلو میان نسل ىا

 گفتگوی بین نسل ها•

 اصالح طلبی•

 مشارکت نسل جدید•

  ،البته ( عملی سیاست حوزه ، معرفتی حوزه ) : حوزه دو به توجه•

 به باید جا یک در راهکار دو این که نمود یادآوري باید را نکته این

 در شده تولید سیاسی هاي نظریه اجراي آنجا، که شود وصل هم

 نیز آن، نتیجه و است عملی سیاست حوزه سوي از معرفتی، حوزه

 .میباشد نسلها میان فاصله کاهش و سیاسی نظام کارآمدي افزایش

 



 منابع

 :منابع•
 مروري بر فاصله میان نسل ها، علل و راهکارهاي مقابله با آن•
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پدیده انسجام بین نسلی در میان جوانان و •

مقایسه آن با والدین ، ربابه پورجبلی ، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان ، سال 
 91دوم ، شماره پنجم ، بهار 

شکاف ارزشی بین نسلی در خانواده های تهرانی ، نریمان یوسفی ، فصلنامه راهبرد •
 92اجتماعی فرهنگی ، سال دوم ، شماره هفتم ، تابستان 

،  24شکاف نسلی یا گسست فرهنگی ، سعید معیدفر ، نامه علوم اجتماعی ، شماره •
 83زمستان 

شکاف نسلی در خانواده ایرانی ، دیدگاه ها و بینش ها ، دکتر باقر ساروخانی ، •
 88پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم ، شماره چهارم ، زمستان 

تحوالت ارزش ها و و باورهای دینی بین نسل امروز و گذشته ، محمدحسین پوریانی ، •
 92سال

 




