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 چکیده

رای نیل های گفتگوی بین نسلی در درون خانواده ایرانی است. ب هدف مطالعه حاضر تحلیل موانع و بازدارنده

آوری اطالعات از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه  شناسی کیفی و برای جمع به اهداف پژوهش حاضر از روش

نظران و پژوهشگران حوزه  نفر از صاحب 20گیری هدفمند تعداد  ساختارمند استفاده شد. با شیوه نمونه

به پژوهش در این حوزه  مند و مستمر صورت دغدغه روابط بین نسلی در ایران که طی دو دهه گذشته به

های مصاحبه طی سه مرحله کدگذاری باز،  اند، انتخاب و با آنها مصاحبه انجام شد. تحلیل داده مشغول بوده

نتایج نشان داد که  افزار مکس کیودا انجام شد. کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و با کمک نرم

، «های سنگین اقتصادی و اجتماعی خانواده ئولیتمس»ترین موانع درون خانوادگی گفتگوی بین نسلی  مهم

، «از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین»، «کاهش فراغت جمعی و فضای مشترک خانواده»

فقدان شناخت و مهارت ارتباطات محور بین والدین و »و « نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با فرزندان»

 هستند.« فرزندان

 تگو، خانواده، گفتگوی بین نسلی، والدین، فرزندانگفهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

، در سه دهه اخیر در ایران موضوع «مسئله اجتماعی»عنوان یک  روابط و تعامالت بین نسلی به

های مختلفی بوده است. نتایج مطالعات   ها و نشست مطالعات نظری و تجربی، مقاالت، همایش

گیری و توسعه فاصله و  ها، بیانگر شکل بط بین نسلتجربی انجام شده در ایران در مورد روا

بینی بین نسل والدین و فرزندان بوده  شکاف ارزشی، باوری و الگوهای سبک زندگی و جهان

(. 1388، ساروخانی و صداقتی فرد، 1388، ذکایی، 1384، آزاد ارمکی، 1383است )معیدفر،

ست با رویکردی تاریخی، سیاسی، های اخیر انجام گرفته ا مطالعاتی که در ایران طی سال

شناختی به تحلیل و توصیف فاصله و شکاف بین نسلی در خانواده و  شناختی و روان جامعه

ها و  ای در ایران از منظر ارتباطات انسانی به روابط بین نسل اند. اما کمتر مطالعه جامعه پرداخته

های  یکی از پیامدهای شکاف ها پرداخته است. این در حالی است که شکاف ارتباطی بین نسل

 ها، شکاف ارتباطی و گفتگویی است. ارزشی و الگوهای سبک زندگی بین نسل

طور  است. گرچه خانواده به« موانع گفتگوی بین نسلی در خانواده»موضوع مطالعه حاضر 

گیری و تجربه ارتباطات و تعامالت انسانی بین دو نسل والدین و  طبیعی نخستین کانون شکل

دهد که والدین  سان نشان می رود، اما نتیجه برخی مطالعه در ایران بدین دان به شمار میفرزن

بر پذیرش  و فرزندان نوجوان وقت و انرژی کمتری برای گفتگوهای طوالنی، همدالنه و مبتنی

ها، احساسات و  گذاری نظرات و تبادل باورها و ارزش و احترام به دیگری با هدف به اشتراک

کنند. اگر در مواردی، گفتگوی کوتاهی شکل  های آینده صرف می رزوها و برنامهعواطف و آ

رود  گیرد، جنبه گفت و شنودی ندارد و به سمت بحث و جدل و تنش و مناظره پیش می می

ها کاهش  دهد که ارتباط کالمی میان نسل (. نتیجه مطالعات دیگری نشان می1397)ساعی، 

های مرجع نوین )رسانه و مدرسه و...( فرزندان از  سعه گروهیافته است و به دلیل ظهور و تو

کنند. لذا فصل مشترک عاطفی میان نسلی  والدین )گروه مرجع سنتی( تبعیت و پیروی نمی

(. همچنین برحسب 1382ها کاهش یافته است. )شرفی،  و تسامح و سازگاری میان نسل

درصد از عدم اطمینان و اعتماد  79هزار جوان مورد مطالعـه،  58نتایج یک پیمایش ملی از 

توان گفت ارتباطات انسانی و  (. در واقع می1392دهند. )یوسفی،  خانواده به خود خبر می

رسد که  های ایرانی با اختالل مواجه شده است. به نظر می تعامالت میان فردی را در خانواده

وگو )دیالوگ( و  هم، گفتنتیجه چنین اختاللی، ایجاد شکاف ارتباطی و کاهش همگرایی، تفا

تواند به عامل همگرایی و جلوگیری از تضاد  همکاری بین نسلی است. گفتگوی بین نسلی می
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های فعال در جامعه و خانواده ایرانی  و تعارض و اختالل ارتباطی بین نسلی تبدیل شود. نسل

کت و همکاری منظور مشار منظور مدیریت اوضاع کنونی و ساختن آینده مستلزم دیالوگ به به

 بین نسلی هستند.

مطالعه حاضر با درک اهمیت موضوع شکاف و اختالل ارتباطی بین نسلی و ضرورت 

گیری گفتگوی بین نسلی در خانواده ایرانی، در پی بررسی عوامل و موانع فراروی  شکل

ی رسد که شناسای گیری و توسعه گفتگوی بین نسلی در خانواده در ایران است. به نظر می شکل

تواند به تصمیم سازی  گیری گفتگوی بین نسلی از رهگذر مطالعه حاضر می موانع و عوامل شکل

ای برای ترویج اصول و مبانی ارتباطات  گذاری اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رسانه و سیاست

 حل مهم نیل به تفاهم بین نسلی کمک کند. عنوان یک راه محور به

 روابط بین نسلیچیستی نسل و رویکردهای نظری به 

عنوان گروهی از افراد که در فاصله زمانی معینی به دنیا  شناس، نسل را به هنک بیکر، جامعه

های تاریخی خاص و عالیق خاص در سطح فردی و   داند و معتقد است، موقعیت اند، می آمده

یم، نسل (. از دیدگاه کارل مانها118: 1377کند )بیکر،  ها را از هم تفکیک می سیستمی، نسل

های مشترک بـر اسـاس تجربیـات مشترک  مجموعه افرادی است که عالوه بر اینکه دارای دیدگاه

شوند.  )تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و...( هستند،  از افرادی که چنین وضعیتی ندارنـد متمـایز می

یا سه نسل با های ارتباطی بین دو  منظور از روابط نسلی، نوع و کیفیت مناسبات، تعامالت و کنش

ها،  همدیگر در فضای اجتماعی و خانوادگی است که ناشی از میزان همگرایی یا واگرایی ارزش

ها و معناهای دو یا چند نسل با هم است. در این  بینی، تجربه ها، نیازها، جهان عالئق، خواسته

 ت.ها، نسل والدین و فرزندان نوجوان و جوان در خانواده اس مطالعه منظور از نسل

زمانی که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و 

صورت یک مسئله اجتماعی بروز و ظهور پیدا کرد،  ها به ای مقوله روابط بین نسل رسانه

ها از سوی  ها و تعامالت و روابط بین نسل ها برای توصیف و تحلیل کنش پردازی مفهوم

توان  یکی از آنها است. می« شکاف نسلی»ن شروع شد که مفهوم نظران و پژوهشگرا صاحب

های نسل پیشین به نسل پسین و در نتیجه نبود درک و  گفت شکاف نسلی، عدم انتقال ارزش

هاست که به دلیل عوامل و متغیرهای  تفاهم ارزشی و باوری و فکری و نظایر آن میان نسل

ای و تجربیات متفاوت آنها ایجاد شده  و رسانه متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی

شناسی به آن دسته از تمایزات و  (. مفهوم شکاف در جامعه27: 1383است. )یوسفی، 
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کنند که  های سیاسی و اجتماعی بروز می های پایداری اشاره دارد که در جریان تقابل تفاوت

های شیوه  ترین ویژگی همترین صورت آن، شکاف زندگی مدرن و سنتی است. یکی از م اصلی

زندگی جدید شورش بر ضد هر چیزی است که از نظر جوانان سنت تلقی شده باشد. گریز از 

ها شده است. شکاف نسلی به وجود  ای موسوم به شکاف بین نسل سنت باعث ایجاد پدیده

ن های کال های دانشی، گرایشی و رفتاری و ارتباطی مابین دو نسل با وجود پیوستگی تفاوت

متأثر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. فرزندان در مقایسه با افراد پیر و 

ها و رفتارهای  کنند، اطالعات، گرایش میانسال با وجود اینکه در یک فضای فرهنگی زندگی می

های نامتجانس و  متفاوت دارند. شکاف نسلی داللت بر وجود منافع، مطالبات و سوگیری

 (.17: 1383ها دارد )آزاد ارمکی و غفاری،  میان نسل ناسازگار در

پردازان نظیر مارگارت مید و کارل مانهایم بر این باورند که جوامعی که در  برخی از نظریه

کنند، از استعداد و  گذار تاریخی خود، تغییرات و تحوالت تاریخی متعدد و سریعی را تجربه می

های اجتماعی ازجمله  های قبلی و تولید شکاف از نسلمتمایز  1آمادگی بیشتری برای ظهور نسل

برخوردار هستند )ساروخانی و صداقتی  2رفتاری بین نسلی فاصله و شکاف ارزشی و نگرشی

شناس آمریکایی معتقد است جـایی کـه حوادثِ تازه، کمیاب و  (. مانهایم، جامعه1388فرد، 

که چنین حوادثی  شود، بلکـه تنها هنگامی تغییرات کُند است، اساساً یک نسل مجـزا ظـاهر نمی

(. مارگارت مید نیز به 1380یابد )مانهایم،  دهند، نسل جدیدی ظهور می زیاد و سریع رخ می

تجربه تاریخی دو نسل پیش و پس از جنگ جهانی دوم و سرعت تغییرات اجتماعی در ایجاد 

دنیایی بدون بمب اتم،  کند و معتقد است که نسل گذشته در های نسلی اشاره می دگرگونی

های جمعی جهانی، بدون رایانه و بدون بسیاری از وسایل مدرن بزرگ  تلویزیون، ماهواره و رسانه

 (.1385کنند )مید،  اند و در نتیجه تجربه نسل جدید را درک نمی شده

گوناگون تاریخی،  های تحوالت و تجربه معرض اخیر، جامعه و خانواده ایرانی در های دهه طی

و تغییر  1357است. وقوع انقالب اسالمی در سال  بوده یاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیس

ساله بین ایران و عراق، نوسازی اجتماعی، تحوالت  8ساختار سیاسی کشور، وقوع جنگ 

فرهنگی و توسعه آموزشی رسمی در ایران، توسعه شهرنشینی، مهاجرت و فرار مغزها، پیدایش 

های ملی و  وناگون در سپهر سیاسی ایران، توسعه مطبوعات و رسانههای سیاسی گگفتمان

ای، جوانی  های ارتباطی نوین، توسعه خانواده هسته فراملی، ظهور و توسعه اینترنت و فناوری
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 generation 
2 Intergenerational gap 
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ترین تحوالتی بوده که جامعه ایرانی در دوران  جمعیت )تورم جوانی( و نظایر آن ازجمله مهم

رسد که جامعه ایرانی مصداق بارز و عینی، جامعه  نظر می معاصر پشت سر گذاشته است. به

ویژه فرزندان و والدین  های اجتماعی به مورد اشاره مانهایم و مارگارت مید است که نسل

را تجربه « متفاوتی»رویدادها و تحوالت تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فناورانه 

خود، بیش از گذشته، مستعد تولید و  تاریخی حیات های اخیر در دهه ایرانی اند. لذا جامعه کرده

های اجتماعی و نسلی از نظر ارزشی، سبک زندگی و رفتارها و هنجارها  ها و شکاف توسعه فاصله

 بوده است.

 چیستی گفتگو و رویکردهای نظری به گفتگو

ه، فرآیندی آل بین دو نفر یا یک گرو عنوان بخشی از ارتباطات انسانی ایده گفتگو یا دیالوگ به

ها و احساسات و عواطف بین دو  ها، اطالعات، افکار و باورها و ارزش است که طی آن واژه

شود. عمل گفتگو، کوششی برای فراهم کردن شرایط و جوی محترمانه و  گر رد و بدل می ارتباط

 وجو و کاوش است که در آن این اجازه به همه )طرفین ارتباط( اعتمادآمیز و مبتنی بر جست

(. مونولوگ، متضاد گفتگو 2006شود تا به کشف معنای مشترکی دست یابند )بوهم،  داده می

کند، آنان را به  صورت مقتدرانه، اندیشه دیگران را تخطئه می است. در مونولوگ یک فرد به

خواند و درک خویش را به گمان اینکه فهم و تفسیر درستی است به دیگران  سکوت فرامی

ممکن است آگاهی دیگری « من»ونولوگ انکار این واقعیت است که بیرون از کند. م تحمیل می

اندازه شناخت من معتبر بوده و قادر است در برابر اندیشه من بایستد و  وجود داشته باشد که به 

عنوان یک اندیشه و  توان پاسخ داشته باشد. مونولوگ به انکار دیگری و استقالل و کفایت آن به

پندارد و گوش شنوایی برای  خیزد. بر این اساس خود را کامل و کافی می یباور مستقل برم

 (.1387شنیدن دیگری ندارد )نامور مطلق، 

گفتگو روشی غیرتقابلی ورای تمام اشکال ارتباطات میان فردی نظیر بحث، مجادله، مناظره 

است. « دیگری»و شکست « خود»و مناقشه و نظایر آن است که در آنها هدف غایی پیروزی 

گران با هم رقابت  است. چون در جدل و بحث، مشارکت« متضاد جدل»ارتباطات گفتگو محور 

ترین اصول  (. همچنین مهم2006کنند )هرزیگ و چاسین،  کنند و برای پیروزی تالش می می

توان شامل تعلیق قضاوت، پرسشگری، گوش دادن، آرامش ذهنی، احترام گذاشتن،  گفتگو را می

: 1394یرش انتقاد، برابری موضع فکری و آفرینش و خلق معنا دانست )نیستانی، همدلی و پذ

 (.121تا  107
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(. 1395دانست )منصوری و همکاران،  سقراط گفتگو را ابزاری برای جستجوی حقیقت می

دهد.  گویی قرار می میخائیل باختین برای تعریف گفتگو آن را در مقابل مونولوگ یا تک

انداز است، در گفتگو حداقل باید دو دیدگاه وجود  ها از یک چشم بیان ایده که مونولوگ، درحالی

ممکن است آگاهی « من»داشته باشد. به عبارتی مونولوگ انکار این واقعیت است که بیرون از 

دیگری وجود داشته باشد که به اندازه شناخت من معتبر بوده و قادر است در برابر اندیشه من 

عنوان یک  داشته باشد. مونولوگ به انکار دیگری و استقالل و کفایت آن به بایستد و توان پاسخ

پندارد و گوش شنوایی  خیزد. بر این اساس خود را کامل و کافی می اندیشه و باور مستقل برمی

 (.1387برای شنیدن دیگری ندارد )نامور مطلق، 

با دو نوع کنش دیگر،  هابرماس در نظریه کنش ارتباطی که در قالب یک نظریه و در تقابل

معطوف به مقوله دیالوگ و گفتگو در ارتباطات بین افراد در  -شود راهبردی و ابزاری، مطرح می

رود. باید توجه  مؤلفه کلیدی فهم کنش ارتباطی به شمار می« حصول تفاهم»جامعه است. 

و بنا به  فهمی دوطرفه در کنش ارتباطی بوده داشت که مراد از این اصطالح، رسیدن به هم

گفته خود هابرماس، مراد از آن، فرآیند رسیدن به توافق در میان کنشگران ارتباطی است 

متمایل به »کند که  (. هابرماس کنش ارتباطی را کنشی تعریف می391: 1384)هابرماس، 

( توافق اهمیت دارد؛ زیرا هابرماس اصرار 393)همان، «. دستیابی، حفظ و تجدید توافق است

که اگر قرار نیست جامعه از درون متالشی شود، نیاز داریم تا نسبت معینی از اعتقادات  ورزد می

های  طور مشترک حفظ نماییم. کنش ارتباطی با هدایت نمودن برنامه و هنجارهای فردی را به

کنندگان به روش و شیوه توافقی، از این گنجینه اخالق اجتماعی محافظت به  کنش شرکت

سازد تا به ادعاهای یکدیگر در  ارتباطی گویندگان و شنوندگان را متعهد می آورد. کنش عمل می

طور جدّی توجه نمایند. از دیدگاه هابرماس عقالنیت  بیان اهداف و مقاصد فردی خود به

شوند و در برابر انتقاد حق دفاع  ارتباطی، نظامی ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه می

پذیری است  ترین شرط عقالنی کردن ارتباطات، انتقادپذیری و دلیل داشته باشند و مهم

 (.430)همان:

ترین رقیب کنش ارتباطی، کنش راهبردی است که در حال حاضر  از دیدگاه هابرماس، مهم

رود. کنش راهبردی مستلزم بازیگری است که به دیگران،  نیز کنش غالب بر جهان به شمار می

نگرد )هابرماس،  ی آنها برای دستیابی به هدفی پیش پنداشته، میتنها به حسب میزان سودمند

طور  تواند به (. از نظر هابرماس، در نظریه کنش ارتباطی، تنها چیزی که می230-235: 1380
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طور توافقی  های خود را به ای را به تالش مستمر ترغیب نماید تا نزاع کننده عقالنی هر شرکت

توانند مطمئن باشند که نیازها و منافعشان به  یا آنها میوفصل نمایند، این است که آ حل

خواند: یا استدالل،  رسمیت شناخته خواهد شد. هابرماس این ایده را قاعده یا استدالل می

تالشی است برای ترمیم فقدان توافق پیشین. هابرماس یا استدالل را نوعی از سخن تعریف 

اهای مورد اعتراض را بررسی کرده و تالش کنندگان اعتبار ادع کند که در آن، شرکت می

 (.20کنند تا آنها را از طریق استدالل توجیه کرده و یا مورد انتقاد قرار دهند. )همان،  می

ها را  فیلسوف فقید معاصر، دو شیوه ارتباطات میان انسان« من و تو»مارتین بوبر، در کتاب 

 صورت غیرشخصی/ ما با دیگران بهروابط « 1آن-ارتباطات من»کند. در  از هم متمایز می

کنیم. ما با فروشنده، خدمتکاران  روح است و همانند اشیاء با رفتار می غیرانسانی و بی

کنیم  فرد رفتار نمی مثابه یک فرد انسانی منحصربه ها و کارمندان دفتری به ها و منشی رستوران

کنیم. در  هایمان رفتار می استهبلکه با آنها همانند ابزاری برای برآورده سازی دستورها و خو

های ناکارآمد )دارای روابط ناسالم(، والدین ممکن است که فرزندان را نادیده بگیرند و از  خانواده

رفتار « آن»یا « اشیاء»صحبت کردن با آنها اجتناب کنند که در نتیجه آن با فرزندان همانند 

است  2تو -ارتباطات از نظر بوبر، ارتباط مننظیر. نوع دوم در  کنند نه همانند یک فرد انسانی بی

ای مستقیم و کامالً شخصی در ارتباطات است و به معنی باز بودن طرفین در مقابل  که شیوه

واسطه پست و مقام، نزاکت اجتماعی،  های یکدیگر است. در این رابطه ما دیگر به عالئق و نگرانی

فرد  عنوان افراد انسانی منحصربه . بلکه با هم بهشویم عالقگی و... از هم جدا نمی خودنمایی یا بی

(. بوبر این نوع 51: 1380گوییم )بوبر،  برخورد کرده و بدون فاصله و مستقیماً با هم سخن می

عنوان  داند. زیرا هر فردی، فرد دیگری را به ارتباط را باالترین شکل ارتباطات محور بشری می

کنیم، دیگران را در  تویی تعامل می-که در سطح منپذیرد. زمانی  فرد می یک وجود منحصربه

جای رفتار با آنها در چارچوب  کنیم. در واقع به اش مالقات می هستی و فردیت انسانی

بینیم و  فردی می عنوان موجودات انسانی منحصربه ، آنها را به«شان های اجتماعی نقش»

کنیم تا  کنیم و به دیگران اعتماد می می تویی، ما کامالً خود را باز -پذیریم. در ارتباطات من می

و  12: 2016ها بپذیرند )وود،  ها و قوت و ضعف ها و امیدها و ترس ها، بدی ما را با همه خوبی

و « سوژه»کـه از نوع رابطه « آن -من»(. در واقع در مقابل ارتباطات 1970به نقل از بوبر،  13

است. دو « سوژه»با « سوژه»د کـه از نـوع ارتباط قـرار دار« مـن و تـو»اسـت، ارتباطات « ابژه»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 I-it 
2 I-thou 
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یک  هایی )نگرشی و فکری و...( که دارند، در موضع برابرند و هیچ رغم تفاوت سوی این ارتباط به

داند. از نظر بوبر، انسان در ایـن رابطه، به کمـال  دیگری را وسیله دستیابی به اهداف خود نمی

(. به عبارتی، بوبر معتقد بود که تنها در روابط 1388، رسد. )ایمانی و شرفی وجـودی خود می

 شویم. تویی، ما به انسان کاملی تبدیل می-من

در نگاه بوبر، زندگی خود نوعی مالقات است و گفتگو مرزی است که ما در آن یکدیگر را 

شت آن های دفاعی که خود را پ ظاهر مؤدبانه و زره  کنیم. ما در به ورای رفتارهای به مالقات می

گوییم و  دهیم و پاسخ می کنیم. ما صادقانه به سخن هم گوش فرا می ایم، نفوذ می پنهان کرده

کند. فلذا بعدی اساسی از روح بشر و یک راه بودن است.  ای بین ما ایجاد می این صداقت علقه

یین آن، نگاه به انسان مقابل تا حد یک شیء پا -توان گفت که در ارتباطات من طورکلی می به

گرایانه و  آن منفعت -ای است برای رسیدن به هدف. در واقع ارتباطات من آید و فقط وسیله می

گویی یا مونولوگ است که لباس یا گفتگو به تن کرده  نابرابر )از باال به پایین( است و همان تک

متقابل  تویی ارتباطات برابر و افقی است و دو شخص باهم با احترام-است. اما در ارتباطات من

کند و این به معنای استفاده از دیگران  کنند. هرکس از اندیشه دیگری استقبال می رفتار می

برای رسیدن به اهداف خویش نیست، بلکه از روی احترام به دیگری است. بوبر این نوع ارتباط 

رف ترین نوع ارتباط است. گفتگو ارتباطی است دو ط نامند که باالترین و عمیق را گفتگو می

تر از همه  گویند و مهم پذیرند، با یکدیگر سخن می میان افراد که در آن هرکدام یکدیگر را می

 (.1394دهند. )نیستانی،  به اندیشه یکدیگر گوش فرا می

 گفتگو و ارتباطات گفتگو محور در خانواده

و  عنوان یک سیستم، کانون اصلی تعامل و ارتباط طبیعـی بـین نـسل والدین خانواده به

ها،  فرزندان است. گفتگو یک مکانیسم ارتباطی است که طی آن اعضای خانواده نیازها، خواسته

ها و احساسات خود را با یکدیگر در میان  ها، افکار و دیدگاه ها، تجربه ها و دغدغه عواطف، نگرانی

طفی و کنند، از همدیگر حمایت و پشتیبانی عا گیرند، تصمیم اتخاذ می گذارند، مشورت می می

ترین کارکرد خانواده یعنی کنند. در واقع برجسته ها را رفع می کنند و تضادها و تنش روانی می

ها و هنجارها در خانواده از  پذیری، بازتولید و درونی کردن و مبادله عقاید، باورها ارزش جامعه

( صورت عینی طریق فرآیند ارتباطات و گفتگو بین اعضای خانواده )بین نسل والدین و فرزندان

 گیرد. به خود می

پذیری و تربیتی در  سبک و نوع ارتباطات میان فردی تحت تأثیر ساختار و الگوهای جامعه
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پذیری دموکراتیک، والدین با فرزندان با محبت و گرم و  گیرد. در شیوه جامعه خانواده قرار می

گیری و تربیتی  نظام تصمیمها  صمیمی و دارای ارتباطات دوسویه کالمی هستند. در این خانواده

گیری جمعی، تنوع آرا، حقوق برابر و احترام متقابل، امکانِ اعمال  مبتنی بر مشورت، تصمیم

جویانه، ارتباطات بین والدین و فرزندان  انتقاد و تشویق متقابل است. اما در شیوه سلطه

فتگو و تفاهم را سویه والدمحور است و فرزندان فرهنگ تعامل، ارتباطات، اظهارنظر، گ یک

هایی  گیرند. در چنین خانواده آموزند، بلکه فرهنگ دیکته شدن و دیکته کردن را فرامی نمی

رابطه والدین و فرزندان کمتر گرم و صمیمانه بوده و بیشتر بر کنترل و اعمال قدرت و اطاعت 

قدان مشارکت گیرانه، عدم تعیین تکلیف، فپذیری سهل شود. در شیوه جامعه فرزندان تأکید می

تفاوتی در برابر عملکردها و ارتباطات و تعامالت با فرزندان وجود  گیری، بی والدین در تصمیم

هایی فرزندان استقالل رأی و اظهارنظر و تعامل سالم، مثبت و منطقی را  دارد. در چنین خانواده

)وحیدا و نیازی ها روابط اعضای خانواده آشفته و سرد است  گیرند. در این خانواده یاد نمی

 (.1390، نوابخش و فتحی، 1383

هم همکاری و همدلی  توان از طریق گفتگو بین نسلی، والدین و فرزندان با طورکلی می به 

ها، عالیق مشترک را کشف کنند و به  کنند تا با گذر از تفاوت دو متقابالً تالش می کنند و هر می

ها، معانی  که، راه اصلی برای خلق و تبادل ایده توان گفت معنای مشترک دست یابند. در واقع می

های افراد با یکدیگر و رسیدن به تفاهم و همدلی است. نوعی ارتباطات  ها و تجربه و افکار و دیدگاه

کنندگانی  تعاملی متقابل، دموکراتیک، چندصدایی، مشارکتی، همدالنه و خالقانه از طریق مشارکت

تا در مورد یک موضوع و با یکدیگر درباره نقاط همگرایی و  طور متناوب فرصت دارند است که به

(. این نوع از ارتباطات، راه مشارکت 2007شان صحبت کنند )باکستر،  های فردی واگرایی دیدگاه

های  کند و پذیرش و احترام متقابل به باورها، افکار و دیدگاه را برای همه طرفین ارتباط باز می

 کند. ع و استقالل نظر و دیدگاه فردی را تشویق مییکدیگر را در عین حفظ مواض

به تبیین نوع « الگوی ارتباطات خانواده»در الگوی خود تحت عنوان  فیتزپاتریک و ریچی

در مطالعات تجربی خود دو الگوی  1990آنها در دهه اند.  تعامالت و ارتباطات در خانواده پرداخته

را در ارتباطات میان فردی « 2نـوایی ری همگی جهت»و « 1وشنودی گیری گفت جهت»ارتباطی 

بر ارزش ارتباط و « وشنود گیری گفت جهت»اند.  خانواده )میان والدین و فرزندان( شناسایی کرده

میان اعضای خانواده تأکید دارد. اعـضای  خودی و بـدون اجبـار و فـشار تعامل فراوان، خودبه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Conversation orientation 

2  Conformity orientation 
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کنند،  راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می رانند و بهگذ خـانواده زمـان بـسیاری را بـا یکدیگر می

شوند نظرات خود را  فرزنـدان مجازنـد بـا والدینـشان بحث و مناظره کنند و کودکان تشویق می

گیرند و  بیان کنند. آنان پـیش از اظهارنظر درباره یک مطلب همه جوانب آن را در نظر می

ا سایر افراد باشد باید بیان گـردد. افـراد خـانواده، معتقدند که عقیده فرد حتی اگر مغـایر بـ

های خـانواده  گذارند. اعمال و فعالیت ها، افکـار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می فعالیت

های خانواده با همفکری همه  گیری گیرد و تصمیم بـا مـشارکت اعـضای خانواده موردبحث قرار می

ها مشخص  ها و ارزش با یکرنگی اعتقادات، نگرش« نوایی گیری هم جهت»شود.  اعضا انجـام می

کننده اطاعت از والـدین  شود. تعامالت خانواده بر حفظ روابط همرنگی تأکید دارد که منعکس می

ها همه  اسـت. اغلـب، فـشار بـرای موافقت و حفظ ارثیه خـانوادگی وجـود دارد. در ایـن خانواده

رود که فقـط اطاعـت کننـد. والـدین احـساس  ها انتظار می یرند و از بچهگ تصمیمات را والدین می

ها متکی بر  گیری گیرند در تصمیم ها یاد می ها تصمیم بگیرند و بچه کنند آنها باید برای بچه می

گیری، تالش برای  ویژگـی ایـن جهت .آموزند گیری را نمی های تصمیم والدین باشـند و مهارت

ها تأکید دارند که  فرزنـدی اسـت. ایـن خانواده -روابط همگـون و همـساز والـد حفظ و نگهداری 

که در بحث با دیگران )والدین و  فرزندان آنها باید از تعارض و تقابل با جمع اجتناب کننـد، وقتی

 طورکلی جلوی ترها احترام بگذارند و به نظر دارند، تسلیم آنها شوند، به بزرگ بزرگساالن( اختالف

گیری همنوایی  وشنود و جهت گیری گفت مشکالت میان فردی را بگیرند. از ترکیب دو بعد جهت

ها شامل  شود که هرکدام الگوی ارتباطی متفاوتی دارند. این خانواده چهار نوع خـانواده حاصـل می

وشنود  گفت )دارای 2گرا نوایی باال(، کثرت وشنود باال و هم )دارای گفت 1های توافـق کننـده خانواده

یا به  4قید نوایی باال( و بی وشنود پایین و هم )دارای گفت 3کننده نوایی پایین(، محافظت باال و هم

نوایی پایین( هستند )کوئرنر و فیتزپارتریک،  وشنود پایین و هم حال خود واگذارنده )دارای گفت

2002.) 

 پیشینه تجربی و تحقیقات پیشین

های مختلفی در سطح ملی در حوزه روابط بین  لعات و پژوهشدر دو دهه اخیر در ایران مطا

های نسلی )تفاوت، شکاف و گسست و تضاد(  نسلی و توصیف و تحلیل عوامل مؤثر بر دگرگونی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Consensual 
2 Pluralistic 
3  Protective 
4  Laiseses- Faire 
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های متعدد  ها و انجام پژوهش انجام شده است. با وجود گذشت چند دهه از بحث روابط بین نسل

را از زاویه گفتگو بین نسلی در خانواده چندان مورد  ایران و جهان، پژوهشگران، روابط بین نسلی

های فرهنگی و  در ایران یکی از نخستین مطالعات در مورد تحلیل ابعاد و زمینه اند. توجه قرار نداده

ویژه ارتباطات کالمی در جامعه ایرانی، مطالعه ویلیام اُ. بی من  اجتماعی کنش ارتباطی به

میالدی است که حاصل تحقیقاتش را در  1970 ی در دههشناس آمریکای شناس و زبان مردم

منتشر کرده است. مطالعه بی  1985در سال « ایران زبان، منزلت و قدرت در»کتابی تحت عنوان 

طور مستقیم گفتگوی بین نسلی را مورد توجه قرار نداده است اما در این مطالعه  من گرچه به

ها و عوامل  ن از ارزش باالیی در شناخت و تحلیل ریشهنظام ارتباطی و تعامالت میان فردی ایرانیا

ترین  اجتماعی و فرهنگی کنش ارتباطی و تعامل بین دو نفر یا گروه برخوردار است. بی من مهم

اعتمادی، زرنگی، رابطه منزلت  های ارتباطات میان فردی در فرهنگ ایران را شامل بی مؤلفه

گی بافت تعامل )درون/ باطن در برابر بیرون و ظاهر( و )برابری در مقابل نابرابری(، زمینه فرهن

شود. اول؛ الگویی با روابط  داند که دو نوع الگوی ارتباطات میان فردی از آن منتج می تعارف می

اعتمادی  سوی زرنگی یا بی گیری به های نامساوی، رفتار توأم با تعارف، جهت مراتبی با منزلت سلسه

بر بینی و نسبتاً رسمی و دوم الگوی وجود روابط برابر و مبتنی پیش و طبیعتاً شرایط غیرقابل 

 .بینی و غیررسمی بازی، اعتماد و شرایط قابل پیش صمیمیت، پارتی

و مطالعه منصور نژاد « ها ها و عوامل گسست نسل مؤلفه»( با عنوان 1392مطالعه شرفی ) 

با رویکردی تئوریک به توصیف و « نها با تأکید بر ایرا شکاف گفتگویی نسل»( با عنوان 1382)

اند و علت اصلی وضع موجود  تحلیل بحران در تعامالت بین نسلی در جامعه و خانواده پرداخته

دانند که به بحران  را ناشی از تغییرات کالن ساختاری ناشی از مدرنیته و نوسازی جامعه می

خانواده و جامعه منجر شده ارتباطات میان فردی و کاهش و سرد شدن تعامالت بین نسلی در 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و »( با عنوان 1398است. نتایج مطالعات کیفی ساعی )

ارتباطات بین نسلی در »( با عنوان 1384و اخگر )« های شهر تهران فرزندان در برخی از خانواده

ردی، با تحلیل میزان و گیری بحران در ارتباطات میان ف نیز بدون اشاره به علت شکل« ایران

اند که  ها در خانواده به این نتیجه رسیده های تعامالت و ارتباطات میان فردی نسل نوع و ویژگی

ندرت وجود دارد و این موضوع بر روابط میان والدین و  ارتباطات محور در خانواده ایرانی به

گذاشته است. نتایج مطالعه فرزندان ازجمله همدلی، صمیمیت، خود افشایی و نهاده تأثیر منفی 

ها )پسران و والدین( از  شکاف دیجیتالی بین نسل»( نیز با عنوان 1391حریری و زمانی راد )
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گیری شکاف  به مقوله شکل« های اطالعات و ارتباطات نظر آشنایی، عالقه و استفاده از فناوری

اند  اند و به این نتیجه رسیده ها پرداخته های ارتباطی به خانواده دیجیتال ناشی از ورود فناوری

تواند به تقویت ارتباطات  که مهارت استفاده از فناوری و عالقه و اشتیاق نسل والدین به آن می

( نیز 1394میان فردی آنها و درک و تفاهم بین نسلی کمک کند. مطالعه خانیکی و همکاران )

های  مطالعه دیدگاه واکاوی الگوی گفتگوی کندکاوی در ارتباطات انسانی؛»با عنوان 

شناسی و ارتباطات و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این  نظران حوزه جامعه صاحب

عنوان یک روشی مؤثر برای پرورش  ها در ایران( به به آموزش )بدون اشاره به موضوع نسل« الگو

 کنند. فرزندان و شهروندانی متعهد، عقالنی و خالق اشاره می

رجی انجام شده به موضوع مطالعه حاضر یعنی گفتگوی بین نسلی ربط در مطالعات خا 

های چند  ( نشان داد که کاهش خانواده2014بیشتری دارند. مطالعه کمی آدامکوا و دانکوا )

جای ارتباط با  نسلی، ترجیح فرزندان برای تقویت ارتباطات با همساالن آفالین و آنالین به

های ارتباطی، عدم آشنایی و  ازحد فرزندان از فناوری ستفاده بیشوالدین، کار و اشتغال والدین، ا

ها برای ارتباط با فرزندان، عدم درک  های ارتباطی و رسانه اشتیاق والدین به استفاده از فناوری

ترین موانع  اهمیت ارتباطات مجازی با کودکان و کاهش رویدادهای ارتباطی در خانواده مهم

های بین نسلی هستند. مطالعات کیفی مک کالوم و همکاران گیری گفتگو تعامالت و شکل

های  ( در مورد برنامه2016( و یاسونگا و همکاران )2015(، مطالعه فریره و همکاران )2010)

های ارتباطی و اجرایی در حوزه کار و آموزش و  ها و کمپین بین نسلی نشان داد که برنامه

تواند به ایجاد و توسعه تعامل  االن و سالمندان( میپژوهشی بین نسل جوان و بزرگساالن )میانس

گیری شبکه اجتماعی جدید  و گفتگو بین نسلی، همدلی، صمیمیت، توسعه روابط جدید، شکل

نفس  های جدید، افزایش اعتمادبه های دیگر، یادگیری دانش و مهارت و درک مثبت از نسل

توان گفت که  داخلی و خارجی میجوانان و بزرگساالن کم کند. با بررسی مطالعات تجربی 

پژوهش حاضر در ایران از نظر موضوعی، مسئله محور و جدید است. در واقع برخالف مطالعات 

کمی و کیفی انجام شده در خارج، مطالعات ایرانی دو گونه هستند: یک گروه تحلیل علل و 

ارتباطات میان  اند و پیامد شکاف نسلی را کاهش عوامل مقوله شکاف بین نسلی را برشمرده

اند.  صورت علمی گفتگوی بین نسلی نپرداخته دانند و به فردی بین نسل والدین و فرزندان می

ها و وضع موجود ارتباطات میان  هایی هستند که به توصیف صرف ویژگی گروه دوم پژوهش

ی در فردی تمرکز دارند و اشاره چندانی به مقوله موانع و عوامل اثرگذار بر گفتگوی بین نسل
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صورت مستقل مقوله گفتگوی بین نسلی در خانواده  خانواده ندارند، اما در پژوهش حاضر به

گیرد. اما در مطالعات خارجی بررسی شده، مقوله گفتگوی بین نسلی  ایرانی مورد توجه قرار می

گیری آن یکی از محورهای مهم بوده است. اما نقص مطالعات  و عوامل و موانع مؤثر بر شکل

ی نیز عدم تمرکز بر خانواده بوده و بیشتر مطالعات بر دو نسل جوان و سالمندان در خارج

اند که احتماالً ناشی از مسئله محور بودن سالمندی در آن جوامع به دلیل  جامعه متمرکز شده

 پیری اکثریت جمعیت بوده است.

 شناسی مطالعه روش

آوری اطالعات، از تکنیک مصاحبه  معو برای جبرای نیل به اهداف پژوهش حاضر از روش کیفی 

نظران و پژوهشگران حوزه روابط  نفر صاحب 20ای هدفمند از  عمیق نیمه ساختارمند با نمونه

شوندگان( در این پژوهش،  در ایران بهره گرفته شد. جامعه پژوهش )مصاحبهبین نسلی 

ی دو دهه گذشته در ایران بودند که ط« نظران حوزه روابط بین نسلی پژوهشگران و صاحب»

 اند. انتخاب مند و مستمر به پژوهش در این حوزه مشغول بوده صورت دغدغه به

گیرد  های کیفی به شکلی انجام می شوندگان( در پژوهش کنندگان )در اینجا مصاحبه مشارکت

نظران و  که از آنها بیشترین اطالعات )مطلع( در مورد پدیده مورد بررسی به دست آید. صاحب

ران و کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی که در این پژوهش مورد پرسش قرار پژوهشگ

های اخیر مطالعات خود را بر مقوله روابط  گیرند دو ویژگی مهم دارند؛ یکی اینکه در دهه می

اند و تجربه زیسته علمی و پژوهش مطلوب و  نسلی، خانواده یا در خانواده و جامعه متمرکز کرده

عنوان والد، تجربه زیسته  لع از موضوع و ابعاد آن هستند( دوم اینکه، خود بهدقیقی دارند )مط

اند. از رهگذر مصاحبه عمقی با آنان موانع و عوامل و  عملی تعامل و با نسل فرزندان را داشته

 های گفتگوی بین نسلی استخراج و تحلیل شدند. زمینه

صورت حضوری انجام  صاحبه هم بهم 5صورت آنالین و  مصاحبه به 15به دلیل شیوع کرونا 

دقیقه بود و انجام  60دقیقه و میانگین آن  120الی  60و ثبت و ضبط شد. مدت هر مصاحبه از 

ها طی سه مرحله کدگذاری باز،  ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده مصاحبه

انجام شد. نخست از دل افزار مکس کیودا  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و با کمک نرم

کد مرتبط با موضوع موانع گفتگوی بین نسلی در خانواده  600های اولیه،  تعداد زیاد انواع داده

مشخص شدند، سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به 

دست آمد. در مفهوم به  250همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 
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مقوله  10مفهوم و  32تر قرار گرفتند تا  مرحله بعد، هرچند مفهوم در قالب یک مفهوم کلی

ها در دو دسته عوامل  برای این پژوهش به دست آمده باشد. نهایتاً نتایج حاصل از تحلیل مقوله

ونی از روش در این تحقیق کنـهای درون خانوادگی و برون خانوادگی قرار گرفتند.  و بازدارنده

شود. بدین معنا  گرفته استفاده می های انجام توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه

که برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی عالوه بر محقق از یک کدگذار 

های الزم  )ارزیـاب( متخصص )همکار کدگذاری( در جریان کدگذاری بهره گرفته شد تکنیک

ها، کدهایی که  ها به ایشـان آموزش داده شد و در هرکدام از مصاحبه جهت کدگذاری مصاحبه

« عـدم توافق»و کدهای غیرمشابه با عنوان « توافق»در نظر دو نفـر هـم مشـابه بودند با عنوان 

مشخص شدند. سپس محقق به همراه ایـن همکـار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری 

رود با  عنوان شـاخص پایـایی تحلیـل بـه کـار می درون موضوعی که به ـد توافـقکردند و درص

 78.5پایایی بین دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده استفاده از فرمول زیر محاسبه شد. 

 .ها مورد تأیید است درصد باالتر بوده و بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری 60درصد است که از 

 
 ها افتهتحلیل ی

 های درون خانوادگی گفتگوی بین نسلی موانع و بازدارنده -1

ها و موانع برون خانوادگی اختالل در فرآیند  های نشانگر بازدارنده ها، مقوله با تحلیل داده

، «های اقتصادی و اجتماعی خانواده مسئولیت»دسته  5گفتگوی بین نسلی در خانواده ایرانی در 

، «از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین»، «اده محورکاهش فراغت جمعی خانو»

فقدان شناخت و مهارت ارتباطات محور »و « نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با فرزندان»

قرار گرفتند که در جدول زیر آمده است. در ادامه به توضیح و تشریح « بین والدین و فرزندان

 پردازیم. ی میها و مفاهیم عل هریک از مفاهیم مقوله

 نتایج کدگذاری باز و محوری موانع درون خانوادگی -(1جدول )

 کدمحوری/مقوله کدهای باز

 های اقتصادی و معیشت خانوار اثر وضعیت عینی تأمین هزینه

های اقتصادی و اجتماعی  مسئولیت

 خانواده
 انتقال مسئولیت نهادهای اقتصادی و اجتماعی به خانواده

 برای جبران ناکارآمدی نهادهای بیرونیمبارزه والدین 
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 کدمحوری/مقوله کدهای باز

 ها و گردهمایی و فراغت مشترک والدین و فرزندان کاهش دورهمی
کاهش فراغت جمعی و فضای مشترک 

 فقدان معماری و فضای فیزیکی ویژه گفتگو در خانه ایرانی خانواده

 فراغت شخصی شده رسانه محور والدین و فرزندان در خانه

 ش، تجربه و اطالعات نسل والدین از سوی فرزندانکهنه پنداری دان

از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری 

 والدین

وجود احساس کهنگی اطالعاتی، باوری و استحاله ارزشی در نسل 

 والدین

 سپاری والدگری پذیری و برون کنارکشیدن خانواده از فرآیند جامعه

های  نیازها و ارزشکننده صرف  مثابه کیف پول و تأمین والدین به

 مادی

 وجود ذهنیت و رفتار اقتدارگرایی در والدین تعامل با فرزندان

نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با 

 فرزندان

غیبت روابط افقی در خانواده ایرانی و وجود رویکرد سازمانی به 

 خانواده

 کاهش روابط همدالنه بین والد و فرزند

 ویق و قدردانی بین والدین و فرزندانکاهش ابزار احساسات، تش

 عدم شناخت والدین و فرزندان از ماهیت، اصول، ارزش و اهمیت

فقدان شناخت و مهارت ارتباطات گفتگو 

 محور بین والدین و فرزندان

 فقدان ظرفیت و شایستگی و مهارت ارتباطی و بین والدین

گرا و  گویی و گفتگوی نصیحت استفاده از ارتباطات کالمی تک

 ای مناظره

 فقدان گفتگوی باز و انتقادی و اقناعی بین والدین و فرزندان

 های اقتصادی و اجتماعی خانواده کاهنده فرصت گفتگو مسئولیت

دهد که یکی از شرایط تهدیدکننده  نظران نشان می نتایج حاصل از تحلیل گفتگو با صاحب 

های اقتصادی و اجتماعی خانواده  مسئولیت» گفتگوی بین نسلی در خانواده ایرانی، مقوله

اثر وضعیت عینی تأمین »است که این شرایط شامل سه مؤلفه مهم « کاهنده فرصت گفتگو

انتقال مسئولیت نهادهای اقتصادی و اجتماعی و »، «های اقتصادی و معیشت خانوار هزینه
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است. به دلیل « بیرونی مبارزه والدین برای جبران ناکارآمدی نهادهای»و « سیاسی به خانواده

 شود. نظران در مقاله خودداری می های صاحب حجم زیاد مقاله از ذکر گویه

توان گفت که در نتیجه فشارهای اقتصادی و اجتماعی متعدد حاکم بر خانواده،  در واقع می

های تعامل با فرزندان به دلیل اشتغال حداکثری والدین برای تأمین  کمیت و کیفیت و فرصت

یابد و به دلیل ناکارآمدی و  شهرها کاهش می های اقتصادی و رفاهی و معیشت در کالن ههزین

ها در  کژ کارکردی نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مسئولیت سنگین جبران ناکارآمدی

های رفاهی، فراغتی، مهارتی، آموزشی، سالمت و ازدواج و دغدغه یافتن کار به دوش  تمام حوزه

پذیری مدرن نظیر دولت، شهر، نظام  در واقع به دلیل ضعف کارکرد نهادهایی جامعه افتاده است.

ای ایرانی عالوه بر تأمین نیازهای مادی  آموزشی و دانشگاهی، رسانه و نظایر آن، خانواده هسته

های زندگی را هم  ها، وظیفه امیدبخشی و تقویت انگیزه و مهارت ها و کوتاهی جبران این نقصان

جای تقویت  گرفته است. برای نمونه به دلیل عملکرد نادرست، نظام آموزشی ایران، به بر عهده

ها و آموزش کارآمد و خالق برای حل مسئله، با  های زندگی و امیدبخشی و تقویت انگیزه مهارت

های تقویتی و... به تزریق مستمر تنش و استرس به خانواده  تحمیل مکانیسم کنکور و کالس

کند. همچنین به دلیل معیوب بودن نظام آموزش  آنها را روان رنجور و افسرده میپردازد و  می

دانشگاهی و نظام تولید کار و اشتغال، ماندگاری فرزندان جوان بیکار و ازدواج نکرده طوالنی 

کننده فرصت تعامالت و گفتگوی بین نسلی  شده و همه این عوامل عالوه بر اینکه مختل

ردگی بین نسلی ناشی از ناتوانی والدین در پاسخگویی به فوران هستند، به تنش و سرخو

های ارتباطی  انجامد تا کنش های پرخاشگرانه می گیری کنش نیازهای فزاینده فرزندان و شکل

 گفتگومحور.

 کاهش فراغت جمعیِ خانواده محور

نواده و اختالل در فرصت تعامل و گفتگو تنها معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر خا

« کاهش فراغت جمعی خانواده محور»عملکرد نهادهای برون خانوادگی نیست و بلکه ناشی از 

ها و گردهمایی و فراغت مشترک  کاهش دورهمی»است که این امر نتیجه عوامل متعددی نظیر 

فقدان »و « توسعه فراغت شخصی شده رسانه محور والدین و فرزندان»، «والدین و فرزندان

 است.« فضای فیزیکی یی در خانه ایرانیمعماری و 

ها و گردهمایی هستند که  هایی و دورهمی ها، رویدادها و موقعیت های فراغتی، برنامه برنامه

گیری و توسعه ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان یا فرزندان و همساالن  موجب شکل
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نشینی، مسافرت، رفتن به کافه  های فراغتی شامل طیف متنوعی اعم از شب شود. این برنامه می

های  روی، پاساژ گردی، پارک گردی، رفتن به سینما و تئاتر، انجام فعالیت و رستوران، پیاده

مشترک خانوادگی در خانه )بازی گروهی و مشترک، جلسات بحث و در مورد یک کتاب و فیلم، 

ربه تفریح، ورزش و دیدن یک فیلم و برنامه مشترک، آموزش یک مهارت به همدیگر و...(، تج

هیجان مشترک هستند که زمینه تعامل، گفتگو، صحبت با همدیگر، ایجاد شناخت متقابل، 

کند و موجب افزایش صمیمیت و نزدیکی بین  ها فراهم می انتقال باورها و معانی را بین نسل

 شود. آنها می

مور و تکالیف مدرسه نتایج حاکی است، گرچه اشتغال روزانه والدین، درگیر شدن فرزندان با ا

های متفاوت نسل  های فراغتی و مهارتی بیرون از منزل، عالیق و سلیقه در منزل و سایر فعالیت

گذرانی با همساالن و دوستان و  فرزندان و والدین، ترجیح فرزندان نوجوان برای تعامل و وقت

های  اختالل فرصت گذرانی والدین با دوستان و همساالن خود، بیشترین سهم را در ایجاد وقت

کند. فرصت تعامل شبانه نیز به دلیل  ارتباطی وی بین نسلی روزانه والدین و فرزندان آن ایفا می

خستگی ناشی از کار و حوصله نداشتن والدین برای بحث و گفتگو یا دیر آمدن پدر یا مادر از سر 

های  رف دیگر گردهماییعنوان یک رویداد تعاملی کاهش یافته است. از ط کار ارزش شام نیز به

های تلویزیونی و سرگرم شدن والدین و فرزندان  شبانه والدین و فرزندان تحت تأثیر تماشای برنامه

های  های اجتماعی قرار دارد. گرچه مسئله دیر برگشتن فرزندان از فعالیت با موبایل و رسانه

شود و همه  نیز بر آن مضاف میفراغتی و آموزشی و مهارتی روزانه و مطالعه درسی شبانه فرزندان 

ریزی  کند. همچنین به دلیل عدم برنامه اینها فرصت گفتگو و صحبت والدین و فرزندان کم می

های  های ارتباطی خانوادگی و فقدان فضای مناسب و معماری محور در خانه برای خلق فرصت

های  ابزارها و رسانهای محور به دلیل دسترسی آسان به  ایرانی و چیرگی فراغت شخصی و رسانه

 شخصی شده نظیر موبایل از دیگر عوامل کاهنده فرصت گفتگو برشمرد.

 از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین

کننده گفتگوی بین نسلی در خانواده،  دهد یکی دیگر از عوامل و شرایط مختل نتایج نشان می

کهنه پنداری دانش، تجربه »جه است که نتی« از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین»

وجود احساس کهنگی اطالعاتی، باوری و »، «و اطالعات نسل والدین در میان نسل فرزندان

سپاری  پذیری و برون کنار کشیدن خانواده از فرآیند جامعه»، «استحاله ارزشی در نسل والدین

تعامل و گفتگوی بین است که در نتیجه که آن « مثابه کیف پول هژمونی والد به»و « والدگری
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نسلی کاهش یافته است. یکی از دالیل این کاهش مرجعیت والدین، کهنه پنداری دانش، تجربه 

و اطالعات نسل والدین از سوی نسل فرزندان است. در واقع نسل فرزندان به دلیل دسترسی به 

وی نیازهای فکری های گوناگون، دانش و تجربه والدین پاسخگ ها و منابع اطالعاتی و کانال رسانه

های آنها نیست که منجر به فروپاشی مرجعیت والدینی شده است. از سوی  و مسائل و دغدغه

ها و عالئق  دیگر نسل والدین هم تحت تأثیر تحوالت سریع و شتابان فناوری و ظهور ارزش

ایی کند که اطالعات و باورها و ترجیحات و تعلقات نسلی او کهنه شده و کار جدید، احساس می

گذاری و مبادله به نسل جدید را ندارد و در نتیجه  و جذابیت ندارد، لذا ارزش به انتقال، اشتراک

شود. در همان حال والدین رویکرد کنار کشیدن از فرآیند  وارد گفتگو با نسل فرزندان نمی

معنا که اند. بدین  سپاری کرده پذیری و تربیت فرزندان را پیش کشیده و والدگری را برون جامعه

مثابه کیف پول خانواده و تأمین منابع پولی برای  والدین نقش والدگری خود را صرفاً در والد به

های تربیتی و والدگری را به نهادهای بیرون از  دانند و نقش های اقتصادی و مادی می هزینه

های اند و از مدرسه و نهاد خانواده یعنی مهدکودک، مدرسه و شهر و رسانه واگذار کرده

جانبه  اجتماعی و فرهنگی عالوه بر آموزش تخصص و سواد، انتظار نقش والدگری، پرورش همه

های زندگی به فرزندان را دارند. این در حالی است که مدرسه  و تربیت آرمانی و آموزش مهارت

توانند اثر خالء ارتباطی والدین در پرورش و مبادله عواطف و  و سایر نهادهای اجتماعی نمی

نفس در نسل  ساسات، سالمت روان، ایجاد صمیمت، ایجاد احساس اطمینان و اعتماد و عزتاح

 های زندگی را پر کنند. فرزندان و مهارت

همچنین یکی از پیامدهای انفعال و کنار کشیدن والدین از والدگری مسئوالنه، میدان  

انه به دلیل کاهش است. در واقع رس« ای والدگری رسانه»دادن به کنشگری رسانه و ظهور 

کند، برای کودکان داستان  حضور و مشارکت والدین در فرآیند والدگری، جای والدین را پر می

دهد، نگرش و رفتار آنها را  کند، آموزش مستقیم و غیرمستقیم می گوید، آنها را سرگرم می می

دهنده باورها  لترین مرجع اطالعاتی فرزندان و شک دهد. شاید بتوان گفت امروزه بزرگ شکل می

سپاری والدگری به  ها هستند. از سوی دیگر به دلیل همین برون بینی آنها رسانه و جهان

های فردی،  نهادهای بیرونی )مدرسه و رسانه و...(، زمینه و فرصت پرداختن والدین به لذت

دوستانه، های  ریزی زندگی، تفریح، فراغت، دورهمی ها و فراغت فردی نظیر برنامه نیازها و ارزش

های انفرادی یا دونفره والدین بیشتر شده است. همه این عوامل به کاهش  مراقبت از بدن و لذت
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مرجعیت والدین و نقش والدگری والدین و تشدید فاصله ارتباطی نسل والدین و فرزندان 

 انجامیده است.

 نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با فرزندان

از جمله عوامل علی است که بر ایجاد و « والدین با فرزنداننامطلوب بودن کیفیت روابط »

وجود ذهنیت و رفتار اقتدارگرایی در »گذارد که ناشی از  توسعه گفتگوی بین نسلی اثر می

غیبت روابط افقی در خانواده ایرانی و وجود رویکرد سازمانی به »، «والدین تعامل با فرزندان

کاهش ابزار احساسات، تشویق و »و « والد و فرزندکاهش روابط همدالنه بین »، «خانواده

 است.« قدردانی بین والدین و فرزندان

دهد که وجود ذهنیت و رفتار اقتدارگرایی در والدین تعامل با فرزندان متأثر  نتایج نشان می 

جای تربیت  از زیست نسل والدین در یک فضای والدساالر و وجود رویکرد سلطه محوری به

پذیری فرزندان و عدم پذیرش دوسویه جریان اجتماعی شدن و باز  ند جامعهمحور در فرآی

پذیری نسلی است. همچنین نتایج بیانگر این است که دلیل کاهش کیفیت روابط بین  جامعه

والدین و فرزندان، غیبت روابط افقی، روابط برابر، صمیمانه و دموکراتیک و گفتگویی بین 

مراتب مانند  ای مبتنی بر نظام سلسه عمودی و رسمی و مذاکره والدین و فرزندان و وجود روابط

کنند که  یک نظام روابط در یک سازمان است. در روابط عمودی افراد با مذاکره تالش می

امتیازها را مبادله کنند، در مورد انجام وظایف و عملکرد توضیح بخواهند و در مورد یک موضوع 

های  گیری کنند. یکی دیگر از شاخص مان خانواده تصمیمبر اساس منافع و مضرات آن برای ساز

کاهش کیفیت روابط بین نسلی در خانواده، کاهش روابط همدالنه بین والد و فرزند است که به 

داوری و سرزنش والدین نسبت به  کاهش شنیده شدن و دیده شدن و افزایش قضاوت و پیش

انجامد و این امر خود  احساسات فرزندان می ها و آرزوها و آمال و ها و بیان مشکالت و خواسته

سازی و عدم خود افشایی و کاهش اعتماد و درد و  های رفتاری، پنهان به کاهش شفافیت

 شود. های درون خانوادگی والدین و فرزندان منجر می دل

نیز ازجمله عواملی است که بر کیفیت  «کاهش ابزار احساسات و عالقه علنی و مداوم»

لدین و فرزندان تأثیر بسزایی گذاشته است. ابزار و بیان راحت و آشکار عالقه، عشق ارتباطات وا

صورت کالمی و غیرکالمی روزانه، روبوسی کردن، بغل کردن، صدا زدن همدیگر با  و محبت به

های مهم ابزار احساسات  لقب و عناوین خوشایند، تقدیر کردن، تشکر کردن و نظایر آن از جنبه
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شود. نتایج بیانگر این است که در خانواده ایرانی ابزار عالقه و عشق و  می و عالقه محسوب

صورت علنی رواج کمی دارد. این در حالی است که یکی از عوامل تلطیف کننده  محبت به

تعامالت و ایجاد روابط صمیمانه بین والدین و فرزندان، ابزار و بیان عالقه و احساس و محبت 

 آشکار به همدیگر است.

 قدان شناخت و مهارت ارتباطات محور بین والدین و فرزندانف

کننده گفتگوی بین نسلی در خانواده از دیدگاه  ای مختل ترین موانع ریشه یکی از مهم

فقدان شناخت و مهارت ارتباطات محور بین والدین و »کنندگان در این پژوهش،  مشارکت

از ماهیت، اصول، ارزش و اهمیت عدم شناخت والدین و فرزندان »است که از « فرزندان

استفاده از »، «فقدان ظرفیت و شایستگی و مهارت ارتباطی و گفتگویی والدین»، «گفتگو

فقدان گفتگوی باز و »و « ای گویی و گفتگوی نصیحت گرا و مناظره ارتباطات کالمی تک

 گیرد. ، نشئت می«انتقادی و اقناعی بین والدین و فرزندان

گیری بین دو فرد، درجه شناخت و آگاهی آنها از مفهوم  کننده در شکل یکی از عوامل تعیین

ها است. در واقع  عنوان یک مکانیسم و فرآیند مبادله معانی، احساسات عالیق و باورها و تجربه به

عدم شناخت والدین و فرزندان از ماهیت، »کننده گفتگوی بین نسلی  یک عامل مهم مختل

گیری یک  است و این ناآگاهی از ماهیت و اصول مانع شکل «اصول، ارزش و اهمیت گفتگو

شرط گفتگوی درست این است که بدانیم و بپذیریم  شود. پیش آفرین می گفتگوی واقعی و ارزش

که اصوالً گفتگو، مهارت زیست در جامعه مدرن و یک فرآیند دوطرفه برابر و باز و مبتنی بر 

یگری است نه تغییر دیگری و سلطه بر دیگری. احترام به دیگری و با هدف پذیرش و کشف د

یک فرآیند مفاهمه، مبادله، خلق و کشف معنای مشترک است و نه صرفاً فرآیند انتقال 

اطالعات و آرزوها و باورها. عالوه بر این باید اذعان داشت که برقراری یک ارتباط مطلوب با 

سانی محور است. بر همین اساس دیگری مستلزم داشتن دانش، شایستگی و مهارت ارتباطات ان

گیری و توسعه گفتگوی بین نسلی از نظر  ای عدم شکل ها و ابعاد ریشه یکی از جنبه

فقدان شایستگی و مهارت ارتباطی و بین والدین، ارتباطات کالمی و غیرکالمی »نظران،  صاحب

المی و غیرکالمی، مثبت، و پرهیز از سرزنش، تحقیر و تقویت تشویق و تائید و تقدیر و احترام ک

های مثبت و  خلق بودن، صبوری، شاد بودن، گوش دادن فعال و همدالنه و ارسال پیام خوش

 .نظایر آن در خانواده است
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وجود الگوی گفتگوی »گیری و توسعه گفتگوی بین نسلی،  های فراروی شکل یکی از چالش

ویه برابر، باز و اقناعی بین فقدان گفتگوی دوس»و « گویی و نصیحت محور والدین با فرزندان تک

است. برخی والدین هنگام صحبت کردن با آنها، انتظار دارند که فرزندان تنها شنونده « دو نسل

ها و دستوراتشان باشند و کمتر گوش شنوایی برای شنیدن نظرات و انتقادات و  و مجری حرف

گویی نصیحت  یکرد تکتمرکز و توجه به عمق سخنان فرزندان دارند. در واقع والدین با رو

جانبه منویات و  آمیز، انتظار تبعیت، پذیرش و اجرای یک گرایی از باال و آمرانه و سرزنش

های خود از سوی فرزندان را دارند. این در حالی است که هنوز بیشترین شکل ارتباطات  گفته

در تالش  ای و جدلی است و هنگام صحبت و بحث، والدین کالمی والدین و فرزندان، مناظره

برای اجبار و تحمیل نظرات، باورها و عالیق خود به فرزندان هستند. والدین بحث کردن روی 

دانند و با هدف شکست دادن فرزندان سعی  یک موضوع را همانند یک جلسه مناظره می

های خود را به فرزندان تحمیل و اثبات اشتباهات  کنند، صحیح بودن نظرات و دیدگاه می

به رخ بکشند. در همان حال نظرات و افکار و مواضع فرزندان را طرد و تحقیر کنند. فرزندان را 

تابند. در واقع هنوز  های منطقی فرزندان را برنمی ها، انتقادها و استدالل والدین عالئق و انتخاب

وشنودی برابر و اقناعی بین دو نسل،  جای وجود یک الگوی گفت ها، به در بسیاری از خانواده

 ای، کوتاه و بازجویانه وجود دارد. ی مناظرهالگو

 گیری و بحث نتیجه

گیری و توسعه گفتگوی بین نسلی در  هدف مطالعه حاضر تحلیل موانع درون خانوادگی شکل

ترین عوامل بازدارنده گفتگوی بین نسلی  خانواده ایرانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که مهم

های سنگین اقتصادی و اجتماعی  مسئولیت»ه کنش عواملی مختلفی ازجمل محصول برهم

از دست رفتن مرجعیت و نقش »، «کاهش فراغت جمعی و فضای مشترک خانواده»، «خانواده

فقدان شناخت و »و « نامطلوب بودن کیفیت روابط والدین با فرزندان»، «والدگری والدین

 است.« مهارت ارتباطات محور بین والدین و فرزندان

های  مسئولیت» های ارتباطات و گفتگوی اعضای خانواده، قربانی فرصت کهنتایج نشان داد 

شده و در نتیجه فشارهای اقتصادی و اجتماعی متعدد حاکم بر « اقتصادی و اجتماعی خانواده

های تعامل با فرزندان به دلیل اشتغال حداکثری والدین برای  خانواده، کمیت و کیفیت و فرصت

یابد و به دلیل ناکارآمدی  شهرها کاهش می و رفاهی و معیشت در کالنهای اقتصادی  تأمین هزینه
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ها در  و کژ کارکردی نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مسئولیت سنگین جبران ناکارآمدی

های رفاهی، فراغتی، مهارتی، آموزشی، سالمت و ازدواج و دغدغه یافتن کار به دوش  تمام حوزه

ها و گردهمایی و  کاهش دورهمی تاده است. همچنین نتایج نشان داد کهویژه والدین اف خانواده به

فراغت مشترک والدین و فرزندان و توسعه فراغت شخصی شده رسانه محور والدین و فرزندان به 

 های ارتباطی و تعاملی خانواده محور انجامیده است. های فراغتی جمعی و فرصت کاهش برنامه

به « از دست رفتن مرجعیت و نقش والدگری والدین»که  همچنین نتایج بیانگر این است

کاهش تعامل و گفتگوی بین نسلی انجامیده است. یکی از دالیل این کاهش مرجعیت والدین، 

کهنه پنداری دانش، تجربه و اطالعات نسل والدین از سوی نسل فرزندان تکنوفیل دارای منابع 

القه والدین برای به انتقال اطالعات و باورها به پذیری متنوع و همزمان عدم ع اطالعاتی و جامعه

دلیل وجود احساس کهنگی اطالعاتی و باوری و استحاله ارزشی والدین است. والدین همچنین 

پذیری و تربیت فرزندان و والدین نقش والدگری خود را صرفاً  با کنار کشیدن از فرآیند جامعه

های اقتصادی و مادی  نابع پولی برای هزینهمثابه کیف پول خانواده و تأمین م در والد به

دانند و والدگری در زمینه تأمین نیازهای عاطفی و تربیتی و مشورتی را به نهادهای بیرونی  می

های جمعی و  براثر حضور رسانه اند. سپاری کرده مثل مهدکودک و مدرسه و رسانه و شهر و برون

است که « والدگری رسانه»ها،  در خانواده اجتماعی در خانواده یکی از اشکال جدید والدگری

عنوان والدگری  توانسته به کاهش مرجعیت والدین و نقش والدگری والدین و ظهور رسانه به

 جایگزین منجر شود و فاصله ارتباطی والدین و فرزندان را بیشتر کند.

کرد همچنین نتایج نشان داد که زیست نسل والدین در یک فضای والدساالر و وجود روی

پذیری فرزندان، فقدان روابط افقی و  جای تربیت محور در فرآیند جامعه سلطه محوری به

دمکراتیک و برابر بین والدین و فرزندان، کاهش همدلی بین نسلی، منجر به نامطلوب بودن 

 ارتباطات و گفتگوی والدین با فرزندان شده است.

های  دین و فرزندان یکی از بازدارندهفقدان شناخت و مهارت ارتباطات گفتگو محور بین وال

شرط گفتگوی درست این است که بدانیم و بپذیریم که  گفتگوی والدین و فرزندان بود. پیش

اصوالً گفتگو یک فرآیند دوطرفه برابر و باز و مبتنی بر احترام به دیگری و با هدف کشف 

لق و کشف معنای مشترک دیگری است نه تغییر دیگری. گفتگو یک فرآیند مفاهمه، مبادله، خ

فقدان ظرفیت و شایستگی و مهارت  است نه صرف فرآیند انتقال اطالعات و آرزوها و باورها. اما

ای در  گویی وی نصیحت گرا و مناظره ارتباطی و گفتگویی والدین و فرزندان و وجود رویکرد تک
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و فرزندان به موانع مهمی گفتگوی با دیگری و نبود گفتگوی باز و انتقادی و اقناعی بین والدین 

 در خلق گفتگوی بین نسلی انجامیده است.

ترین راهبردها، ایجاد بستر  اما چه باید کرد که گفتگوی بین نسلی شکل گیرد؟ یکی از مهم

های ارتباطی و گفتگو به  مناسب گفتگوی بین نسلی در خانواده، از طریق آموزش رسمی مهارت

های  ها و فرهنگسراها و سازمان ی نظیر مدارس و دانشگاهوالدین و فرزندان در مراکز آموزش

های کاهش اختالل و شکاف ارتباطی بین والدین و فرزندان  نهاد است. در واقع یکی از راه مردم

های  های ارتباطی و بین والدین و فرزندان است. مهارت در خانواده تقویت سواد و مهارت

می نظیر برقراری ارتباطات کالمی و گفتاری صحیح، های کالمی و غیرکال ارتباطی انواع مهارت

های فکری، نگرشی و نقشی و  آمیز، برابر، دموکراتیک، عادالنه، پذیرش و احترام به تفاوت احترام

داوری  جنسیتی یکدیگر، گوش دادن فعال، همدالنه و انگیزشی و ترغیبی، تعلیق قضاوت و پیش

رانه و تشویق پرسشگری و پذیرش حق انتقاد و نظر گویی و رفتارهای آم و سرزنش، پرهیز از تک

 برای دیگری، باال بردن ظرفیت تحمل و روحیه مدارا و بازخوردهای غیرکالمی صحیح و... است.

ی مدرسه محور به عمیق و  راهبرد مهم دیگر ضرورت تغییر رویکرد گفتگوی کوتاه بازجویانه

محور و پرسش و  ها، گفتگوی گزارش انوادهای در خانواده است. در بیشتر خ طوالنی فرا مدرسه

های آموزشی و درسی فرزندان و اتفاقات مدرسه وجود  پاسخ والدین با فرزندان در مورد فعالیت

پرسد و دیگری  سویه در آن یک نفر سؤال می توان این نوع گفتگوهای بازجویانه و یک دارد. می

منظور خبررسانی و  و غیرعمیق بهکند، تنها منجر به گفتگوی کوتاه، تکراری  گزارش می

رسانی در مورد وضعیت و اتفاقات مدرسه شده است. این در حالی است که گفتگوهای  اطالع

های والدین، محتوای یک فیلم یا کتاب،  ها و خاطره در خانواده بیشتر حول محور تجربه« عمیق

یرد. در واقع باید از طرق نظام گ های آینده خانواده و فرزندان شکل می ها و آرزوها و نقشه برنامه

های فرا  منظور توسعه ها و والدین به ای ضرورت رویکرد و رفتار خانواده آموزشی و نظام رسانه

ای باشد که دارای مزیت یادگیری و توسعه فکری و خلق معنای  ای عمیق و دوطرفه مدرسه

 .مشترک بین والدین و فرزندان باشد

گویانه معلم محور به آموزش  ز آموزش استبدادی تکای ا تغییر الگوی آموزش مدرسه

سازی رفتار  گیری و نهادینه انتقادی دموکراتیک و گفتگو محور نیز از راهبردهای مهم شکل

ارتباطی محور در بین نسل فرزندان است. این تغییر شامل سبک آموزش و رفتار معلم و هم 

د محور و مشارکتی و برابر باشد تا محتوای آموزشی وهم فضا و چیدمان آموزشی است که بای
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ای برای توسعه فکری و  بتواند به شیوه ارجح تعامل در عرصه خانوادگی و اجتماعی و زمینه

نفس خود بیانگری، خود  خالقیت و شکوفایی نسلی تبدیل شود. ارتباطات محور به فرد اعتمادبه

آموزد.  ر خانواده و جامعه را میها و پرسش کردن و نقد کردن د اظهاری و بیان باورها و خواسته

 آورد. گیر و منزوی بار می طرفه فرد را منفعل و ترسو گوشه گویی و یک اما ارتباطات تک

همچنین رسانه یکی از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم آموزشی است و در گفتمان سازی و 

ارتی تقویت ارتباطات و تواند اثر بسزایی داشته باشد به عب های محور در خانواده می آموزش کنش

های بین نسلی در خانواده، مدرسه و جامعه  گفتگوی بین نسلی در نهاد خانواده از طریق برنامه

ای جدی برای آشناسازی نسل والدین  باید در اولویت قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد که برنامه

ار و برقراری تعامالت با زیست جهان نسل نو تدوین شود. والدین برای کنشگری فعال و اثرگذ

ای شده، باید با شناخت و درک ماهیت،  آفرین بین نسلی در جامعه نوین رسانه مطلوب و ارزش

ای و دیجیتال، تا هم فرآیند گذار و مهاجرت  های جامعه شبکه الزامات و قواعد، تهدیدها و فرصت

صورت  نیای نوین بهویژه نسل والدین )به دلیل تجربه و زیست در دنیای سنت( به د نسلی به

آگاهانه و هدفمند طی شود و هم نسل والدین بتواند در دنیای جدید با تغییرات سبک زندگی، 

ها و تأثیرات سازگار شوند و در میدان و فضای  ها، ظرفیت ها و فعالیت کمیت و کیفیت کنش

 .مشترک ارتباطات و تعاملی نوین با نسل جدید فعاالنه حضور یابند و مشارکت کنند

گیری گفتگوی بین  نظران برای شکل های راهبردی مورد تأکید صاحب یکی دیگر از مؤلفه

سازی شرایط کار و زندگی خانواده است. تعادل کار  گذاری اجتماعی برای متعادل نسلی سیاست

های مختلف  توان تعادل در زمان صرف شده، درگیری و سطح رضایت از نقش و زندگی را می

و اجتماعی توصیف کرد. عدم توازن و تعادل در زمان صرف شده برای کار و کاری و خانوادگی 

زندگی به کاهش فرصت تعامل و ارتباطات اعضای خانواده، کاهش مالقات و باهم بودن اعضای 

خانواده، از هم پاشیدن نظم زندگی، افزایش فاصله عاطفی والدین و فرزندان، افزایش احساس 

های خانواده از فرزندان، کاهش همبستگی خانوادگی،  حمایت تنهایی، افزایش استرس، کاهش

های خانوادگی و در مجموعه کاهش استانداردها و کیفیت  های تعارض و تنش تقویت زمینه

های مهم در تعادل کار و زندگی خانواده خلق و  شود. یکی از بخش زندگی در خانواده می

تواند از طریق  عال خانواده محور است که میهای تفریحی و فراغتی ف ریزی برای برنامه برنامه

های سفر و گردشگری و  های مالی، یارانه های تشویقی مرخصی خانواده و مشوق سیاست

 تسهیالت تفریحی و فراغتی خانواده محور صورت گیرد.
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 .30، پیاپی فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیرازمارتین بوبر. 

 ( ُ1387بی من، ویلیام. ا .)،ترجمه رضا ذوقدار مقدم، تهران: نشر  زبان، منزلت و قدرت در ایران

 نی.

 ( 1380بوبر، مارتین .)ترجمه ابوتراب شهراب و الهام عطاردی، تهران: فرزان.من و تو . 

 ( 1381بوهم، دیوید .).های  ترجمه محمدعلی حسین نژاد. تهران: دفتر پژوهش درباره دیالوگ

 فرهنگی

 ( شکاف دیجیتالی بین نسل1391حریری، نجال و زمانی راد، نسترن .)  ها از نظر آشنایی، عالقه و

فصلنامه علمی پژوهشی پردازش و مدیریت های اطالعات و ارتباطات،  استفاده از فناوری

 ، پاییز.1شماره  28، دوره اطالعات

 ( واکاوی الگوی گفتگوی کندکاوی 1394خانیکی، هادی؛ ذکایی، محمدسعید و نوری راد، فاطمه .)

ناسی و ارتباطات و تعلیم و ش نظران حوزه جامعه های صاحب در ارتباطات انسانی؛ مطالعه دیدگاه

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو. 

 . زمستان.41. سال یازدهم. شماره ارتباطات

 ( مطالعات کودکی: مفاهیم، رویکردها و مسائل محوری، 1395ذکایی، محمدسعید .) فصلنامه

 .1396. بهار 46سال سیزدهم. شماره  طات.انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتبا

 ( شکاف نسلی در خانواده ایرانی: دیدگاه1388ساروخانی، باقر و صداقتی فرد، مجتبی .)  ها و

 .4، شماره 3، سال نامه علوم اجتماعیها،  بینش

 ( 1397ساعی، منصور .) الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در برخی

گزارش طرح پژوهشی منتشرنشده. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات  .های تهرانی خانواده

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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 ( 1392شرفی، محمدرضا .)مجموعه مقاالت[، نگاهی به ها ] ها و عوامل گسست نسل مؤلفه

و اجتماعی اکبر علیخانی. تهران: پژوهشکده علوم انسانی  ها. به اهتمام علی پدیده گسست نسل

 جهاد دانشگاهی.

 ( شکاف نسلی یا گسست فرهنگی. 1383معیدفر، سعید .)24، شماره نامه علوم اجتماعی. 

 ( 1382منصور نژاد، محمد.) در کتاب نگاهی به ها با تأکید بر ایران شکاف و گفتگوی نسل .

ی و مطالعات اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسان ها، به اهتمام علی پدیده گسست نسل

 اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  منصوری، صابر؛ نیلی احمدآبادی محمدرضا؛ فردانش، هاشم؛ دالرو، علی؛ امیرتیموری، محمدحسن

فصلنامه علمی وشنود.  (. تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر گفت1395)

 ، سال چهارم شماره اول.پژوهشی تدریس پژوهی

 ( 1385مید، ماگارت،) ترجمه عبدالعلی ها فرهنگ و تعهد؛ پژوهشی درباره شکاف نسل ،

 دستغیب. شیراز: نوید شیراز.

 ( 1387نامور مطلق، بهمن .)(. باختین، مندی و چندصدایی )مطالعه پیشابینامتنیت باختینی

 ، بهار.57شماره گفتگوی  پژوهشنامه گفتگوی علوم انسانی،

 ( 1390نوابخش، مهرداد و فتحی، سروش.) های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی فرزندان،  شیوه

 .22، دوره شماره 1390سال  ،مجله پژوهش دینی

 ( 1394نیستانی، محمدرضا.) اصفهان: آموخته.اصول و مبانی گفتگو روش شناخت و آموزش . 

 ( تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت 1383وحیدا، فریدون و نیای، محسن .)

 (.23)پیاپی  3، شماره 11، دوره نامه علوم اجتماعیاعی در شهر کاشان، اجتم

 ( 1380هابرماس، یورگن .)ترجمه کمالشدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی جهانی .  

 مرکز.  پوالدی، تهران، نشر

 ( 1384هابرماس، یورگن.) ترجمه کمال پوالدی، تهران: نشر موسسه نظریه کنش ارتباطی .

 ایران.روزنامه 

 ( 1383یوسفی، نریمان.) تهران: مرکز مطالعات ها؛ بررسی نظری و تجربی شکاف بین نسل .

 جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
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