
 

 هاهای گسست نسلعوامل و زمینهبررسی 

 *نیامحمد سبحانی والمسلمیناالسالمحجت

 ارهاش

 مختلـف هایزمینه در هانسل بین ما، اختالفات  امعۀ هایآسیم ازیکی 
 عنـوان تـوان بـهمی هم که شودمی مشکالتی است که سرچشمۀ پیدایش

 هـایبحران و مسـائل صـورت بـه هـم و کـرد یاد آن از ا تماعی آسیم
 وضـعیت سه یکدیگر با هانسل برخورد در .داشت تو ه آن به خانوادگی
 پیونـد حالت. هانسل تقابل و هانسل ها، تااوتنسل پیوند :شودمی تصور
 نسل دو رفتارهای و هنجارها ها،ارزش حوزۀ زمانی است که هانسل میان
و   ـوان و سالخورده نسل میان همدلی باشد؛ در این حالت، منطبو هم با

 بعـد و زنـدگی نسـل بـه قبـل نسل از تجربه متقابل همراه با انتقال احترام
 بـا هـاهـا هنگـام یکسـانی ارزشنسل تااوت .شوددیده می آمیزالمتمس

 در حـوزۀ نه که آنها. زمانی رفتاری با تااوت در حوزۀ اما است؛ همدیگر
 یـا گسست دچار باشد، نداشته و ود توافقی رفتاری حوزۀ نه و هنجارها

                                                                                       

 .و هیئت علمی دانشگاه کاشانعض* 
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هـا کوشد به اختصار به گسست نسلشویم. این نوشتار میمی نسل انقطاا
    دازد. بپر

 معنای نسل

 هکـ شـودمی اطـال  افـراد از گروهی به شناسیتی مع در»، «نسل» واژۀ
 هک گروهی. باشند داده انیپا ای ردهک آماده گریدیک با را اتیح از اىمرحله
 کیـنزد بالنسـبه زمان در هک گروهی شوند،می لیالتحصفارغ زمان کی در
 افـراد از گروهـی را نسـلبرخـی  1.«اندردهک ازدوا  ای آمده، ایدن به هم به
   2.اندآمده ایدن به نیّ مع زمانی فاصلۀ در هک دندانمی

 هاتفاوت نسل

ای کـه بـا و ـود نداشـتن است؛ به گونه طبیعی امری هانسل بین تااوت
 زنـدگی، متمـادی هایسال طول در گ شته نسل و امروز نسل تااوت بین

 .شـدمی راکد مردابی به تبدیل ه امع و کردنمی پیدا توسعه  وام  انسانی
. اسـت ارتباطات انقالب نسلو  لیموبا نترنت،یا ماهواره، نسل امروز نسل
 انگشـتانش ریـز را ایـدن  سـتجوگر، موتور و وتریامپکمدد  به امروز نسل

 نش،یـب و مـنش در دیـ د آن است که نسـل الزمۀ تحول. درآورده است
 در تحـوالت سـرعت هکـنیا بـه تو ـه ویژه بابه نباشد؛ قبل نسل یتابلو
 از اسـت؛ دیـتزا رو بـه ندهیفزا با شتاب ،یبشر یزندگ یهاعرصه یتمام
 شـود. امـروزه سـرعتیم احساس گ شته از شتریب هانسل تااوت رونیا

 یحتـ کـه شده ادیای زبه اندازه هاخانواده در یتکنولوژ و اطالعات رشد
اگر در گ شـته  .هستند اوتمتا گریکدی با زین کم یسن فاصلۀ با فرزند دو

                                                                                       

 .  825،   المعارف علوم ا تماعیدرآمدى بر دائرة. باقر ساروخانی، 9
 .  881،   نحوه انجام تحقیقات ا تماعی. توزال بیکر، 2
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 نسل کی طول یعلم  یسر گردش و اطالعات ارتباطات، عصر از و پیش
 بـه هـانسل فاصلۀ مو ود  یشرا به تو ه امروزه با بود، سال 25 نیانگیم

 1است. کرده دایپ کاهش پن  سال از کمتر
 قلمـداد یالهـ ارادۀ یراسـتا در را آن و دییـتأ را هاانسان انیم تنوا اسالم

 هاانسـان انیـم مختلـف در ابعـاد و ود تنـوا دربارۀ خداوند. است ردهک
 حـاالت به را شما خداوند و،یتحقبه و 2؛«َأْطَواراًََمَْکََُخلَقََََوقَدَْ»: است فرموده

 .  دیآفر یمختلا یهائتیه و
 در هاانسـان نیبـ تنـوا و تاـاوت و ود نشانۀ هیآ نیمختلف ار یدر تااس
 3.شده است یابیارز مختلف سطوح و ابعاد

 هاگسست و فاصلۀ نسل

 رىکف ث عاطای،یح از گریدیکبا  اپییپ نسل سه ای دو جییتدر دورشدن
 گسسـت» اصـطالح در هکـ نـدکمی جادیا را دىی د تیوضع ارزشی و

  وانــان و نو وانــان تیوضــع نیــا غالبــا  در. شــودمی دهیــنام «هانســل
 بـالغ نسـل را بـا نیوالـد از خـود وابسـتگی وندهاىیپ نیآخر وشندکمی

 0.پردازنـدمی گـرىانیـطغ و شـیکگـردن بـه راه نیا بیشتر در و بگسلند
 انیم هک است یرفتار و یهنجار ویعم یهاتااوت ،ینسل فاصلۀ منظور از
 سـوم نسـل و( نیوالـد) دوم نسـل ،(مـادربزرگ و پـدربزرگ) اول نسل
 یگر بـر مبنـایدیکـها بـا نسل ۀرد رابطیکدر این رو .دیآیم دیپد( هانوه)

گرفتن ه در عمل منجر به فاصلهکامل است کو استقالل  یازینیاحساس ب
                                                                                       

 .831۲اردیبهشت  84، 8213۲4. سایت انتخاب، کد خبر: 9
 . 84 ۀ. نوح: آی2
 .58،   ۲1 ،  تاسیر نمونه، و دیگران . ناصر مکارم شیرازی3
 .۲11،   پرورش فرزند در عصر دشوار. بنجامین اسپاک، 0



11    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

اف کانجامد. شیامل از هم مک ییو  دا یشود و به مرزبندیگر میدیکاز 
و یـو و عمیوث یوندیت پیه با بحران هوکننده است کرو نگراناز آن ینسل
 و ـود دگاهیـد سـه رانیـنسلی در ا گسست و افکدربارۀ ش. افته استی

 دارد:
 .ندکمی تیحما رانیا در «بزرگ نسلی افکش» و ود از هک دگاهیید. 9
 میـفر از ناشـی را آن دانسـته، «توهم» را «بزرگ افکش» هک دگاهیید. 2
 داند.عمومی می هاىرسانه سوى از عمومی ارکاف
 تاـاوت و گسسـت» و ـود به که اعتقاد نیشیپ دگاهید دو نیب دگاهید. 3

   1.دارد هانسل انیم «انتخابی
 امـا نشـده؛ ایجـاد مـا کشور در هنوز هانسل میان رسد شکافبه نظر می
 رویـم،مـی  لـوتر هرچـه و دارد و ـود نسـلی بـین کشمکش همچنان
 صـورت در ای کـهبـه گونـه شـود؛می ایجادباره این در نگرانی احساس
 و عمیـو شـکافی بهمنجر  تواندیمکشمکش  صحی ، ایننکردن مدیریت
 شود. بحران

 هانسل گسست شیدایپ هاىنهیزم

 و بسـترها  ـوان، مو ـود بـرای نسـل هاىچالش و التکمش افزون بر
 نیـا از برخـی. شـوند هانسل گسست شیدایسبم پ توانندی مییهانهیزم

 :از نداعبارت هانهیزم و بسترها

 نبودن اطالعات والدینروزبه. 1

 نسـل نو وانـان و کودکان که است انکارنشدنی این هایواقعیت از یکی
 در دارنـد؛ متـراکم اطالعـات از انبـوهی حجم به بیشتری امروز دسترسی

                                                                                       

 .12ـ  11،   شکاف نسلی یا گسست فرهنگی. سعید معیدفر، 9
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 رسـیده ناـر میلیـون 02 بـه کشـور اینترنتـی کاربران تعداد اخیر هایسال
 و  وانـان امـروزه کـه ایـن اسـت هامورد تو ه خانواده مهم نکتۀ. است

اند. بخشی قشرها پیشی گرفته ریسا از اطالعات به دسترسی در نو وانان،
 کـه اسـت  وانـان تخصـص دلیل به هانسل میان و ودآمدهبه  دایی از

 مقابـل در بزرگسـاالن کـه امعنـبـدین است؛ شده ساالریفن سبم پدیدۀ
 شـده تجربـه  ایگزین تکنولوژی در واق . اطالعات اندکی دارند ها وان
با احتیـا   ایکرده  غالت مسائل نگونهینسبت به ا نیبعضی والد اما است؛
   .است نسلی گسست سازنهیزم مهم، نینند که اکمی تکحر
 شتاب کاستن از توان بودن،پرانرژی و بودن وان ماهیت به بنا  دید نسل
 کـه این نیست  ز ایاین فاصله چاره کاهش برای بنابراین را ندارد؛ خود
 ؛ یعنـی بـردهـد تطبیـو شـرای  کنـونی بـا را خود کند قدیم تالش نسل

 افـراد بعضـی در کـه است چیزی همان واق  در این بیازاید. خود سرعت
 فکـر داشـتن» چون اصطالحاتی با افرادی چنین از و بینیممی گ شته نسل
 ،«تاکـر طـرز روزنمودنبه» و « وان نسل کردندرک» ،«متجددبودن» ،«باز
 کنیم. می یاد

 نـوین هایآوریفن از دهاستاا دانش از برخورداری صورت در هاخانواده
 بـا «دوطرفـه» راه گاتگوی گشودن افزون بر خود، روزرسانیبه و ارتباطی
ــه الزم هشــدارهای و ســازیآگــاه ــدان ب ــان خــود، فرزن ــل در را آن  مقاب
تربیت  رسالت .کنندمی سایبری واکسینه فضاهای و اطالعاتی هایبزرگراه
ای کـه به گونـه باشند؛ اهکند نسبت به مقتضیات زمان آگمی اقتضا والدین

 صـاد  درمـان کننـد. امـام و بینـیپیش نیز را آینده بتوانند پیشامدهای
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 مسـائل زمـان، به آگاه عالم   1؛«الل روابِ ََعلَیهَََُِهُجمََُاَبَِزمانِهََِالعالِمَُ»: فرمایدمی
بیـان  گونـهرا ایـن مطلم این علی امام .زندنمی شبیخون او بر پیچیده

َمانََِاَلن اِسَََأْعَرُفَ» :نموده است ََْیَََلَمَََْمنََْبِالز   مـردم ترینآگاه 2؛«ِمْنََأْحَداثِهََِتََعج 
در ادامـه . نکنـد تعجـم روزگـار مدهایآپیش از که است کسی زمانه به
َُْیََُمَْلَََا ََی َاْاََََعَرَفَََمنَْ»فرمایند: می  را روزگـار وضـ  هکآن 3؛«دادعَْتَِسَْاْاََِنَِعَََْغَف

 را نسـل بایـد اینهـا همۀ از باالتر بلکه شود.نمی مادگی غافلآ بشناسد، از
 .کرد تربیت بعد روزگاران برای

 کالمی ارتباط . کاهش2

 شدنکم ت.اس یکدیگر به نسل دو درونی دهندۀپیوند عامل کالمی ارتبا 
 خواهـد بـه همـراه را آن دو  دایی تدری به نسل، دو میان کالمی ارتبا 
 و والـدین هـا،خانـه بـه  دیـد هـایتکنولوژی و وسایل ورود با .داشت
 فاصـلۀ گـاه سـقف، یـک بودن زیـر و فیزیکی با و ود نزدیکی فرزندان
 خـانواده افـراد و کننـدمـی تجربـه یکدیگر از را زیادی معنوی و عاطای
بعضـی  گاتۀ به. دارند همدیگر با را همدالنه گاتگوی و مراودات کمترین

کالمـی  ۀفضای مجازی سبم فاصلکنونی، مسئوالن، متأساانه در وضعیت 
روزانـۀ در چنـد سـال گ شـته ارتبـا  کالمـی است؛ ها شده بین خانواده
 4.اسـترسیده دقیقه به هاده ولی در حال حاضر  ؛ساعت بودهخانواده دو
 در مختلـف مسائل دربارۀ میه  دور   گاتگوهای برای زمانی دادناختصا 
 کند. لی  لوگیری میروز، از این فاصله نس از مشخصی ساعات

                                                                                       

 .۲5،   8،   الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 9
 .441،   ۲،   غررالحکم. عبدالواحد آمدی، 2
 .۲3،   1،   الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .  8311مهر  6، 636362کد خبر  . سایت مشر ،0
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گام نسل امروز باشد کـه اگـر چنـین بـود، بشـر تواند همنسل دیروز نمی
کالم نسل امروز باشد که رفت؛ اما باید بکوشد همهرگز به  لو پیش نمی

اگر نباشد،  ز سکوت ناشی از احترام و سرپیچی پنهانی در برابر نصـای  
کالمـی بـین  گرفتنصلهسبم فا عوامل از کییچیزی تجربه نخواهد کرد. 

 پـدران کـه اسـت پدر بودن چندشغل این یوالد فراوان اشتغال ،هاخانواده
 خانـه از خـار  را در پاسی از شم تا دیبا زندگی کمبودهای  بران برای
 هایشغل سراغ به مخار  خانواده به کمک برای نیز مادران و ببرند سر به
 کـاهش و فرزندان با نیوالد کمتر سبم ارتبا  که روندمی خانه از رونیب

 شود.می آنان مشکالت و فرزندان با مناسم روانی و روحی هایتیظرف

 ها. ناتوانی در انتقال ارزش3

 و دیـن بـه  ـوان نسـل اعتقـادیبـی القـای پـی در افـراد برخـی گرچه
 کشـور  وانـان بیشتر که است آن بیانگر مطالعات اما اند؛دینی هایارزش
 در آنــان از ایعــده امــا دارنــد؛ بــاور انســانی و میاســال هــایارزش بــه

 دچـار خـود والـدین بـا هـاارزش تحقو شیوۀ در و ا تماعی هنجارهای
برای مثـال در  .رودبه شمار می طبیعی امری ،مسئله این که نظرند اختالف

 دختر و چادری  دید، شاهد مادر نسل تاکرات تغییر بهانۀ به حال حاضر
 شـودمی طرح سؤال این واق  در. هستیمب های بدحجاچادری مانتویی و

پوشـش  از استااده به مجاب را خود دختر نتوانسته چادری مادری چرا که
و ودآمـدن ایـن برتر نماید؟ هرچند عوامل مختلای در به کامل یا حجاب

تـرین دالیـل، نـاتوانی از مهـم یقین یکیکنند؛ اما بهپدیده ایاای نقش می
نهـادی  والدین در آموزش حجاب به فرزندان است؛ زیرا خـانواده اولـین

 را پوشـش از  ملـه موضـوعی هـر درسـت فهـم راه توانـدکه می است

http://kotahonline.ir/?p=11155
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 تبیین و توضی  چرایـی  ای متأساانه در مواردی والدین به. دهد آموزش
 از استااده به مجبور ار آنها و کرده استااده قدرت از برتر، حجاب انتخاب
 در و محجبـه والـدین نـزد دختـر شودسبم می این  بر. نمایندمی چادر
 !بدحجاب باشد چادری  امعه و دوستان  م 

 فطرت در ریشه ا تماعی برخاسته از مکتم اسالم، هایارزش از آنجا که
اسـت، بـه نظـر  برخـوردار عقالنـی عمیـو مبانی از و دارد هاانسان سالم
تـوان مـی تحکـم، و تعصم همدلی نه و منطو زبان از استااده بارسد می
 تربیـت بـرای استراتژی و برنامه کرد. نداشتن منتقل  دید نسل به را آنها

هـا بـا سـلم بعضـی خـانواده .شـودمی هانسـل اختالف ریزیسبم پایه
مسئولیت از خود، امور تربیت فرزند را به مراکـزی ماننـد مهـد کـودک و 

اند؛ در حالی که هیچ نهـادی  ـایگزین دیگر واگ ار نمودهمرا   رسمی 
 روی خـانواده در دوران کـودکی از صـحی  مـوزشآ. شـودخانواده نمی
حجاب  همچون ایدینی هایارزش شدنسبم درونی مهربانی و عطوفت

 نو ـوان و کـودک پـ یربودنتربیـت دربـارۀ امـام علـی خواهد شـد.
َََُّن ما» :فرمایدمی  1؛«قَبِلَترهََُءَ یَشرَِمرنَهرایفَیََاُلِقرَماَةَِیََالخالََِاألرضَِکَالَحَدثََِقَل
 شـود، افشـانده در آن هـر تخمـی که است خالی زمین مانند نونهال قلم
 .پ یردمی

 الگوسازی فرآیند در اختالل .4

 خانواده از که بودند فرهنگی انتقال اصلی متولی ،سنتی در گ شته نهادهای
 امـا کرد؛می پیدا ادامه مدرسه مثل سمیر آموزش نهاد در و شدمی شروا
صـورت  خـانواده مکمـل فرزندان توسـ  نهادهـای پ یری امعه امروزه
خـار  از  در زیادی دالیل به را خود پرانرژی ساعات که مادری گیرد.می
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 را او زبـان کـه باشـد داشـته فرزندش باید از توقعی چه گ راند،می خانه
باشـد؟ امـروزه   امعه و خانواده در او سرمایۀ ا تماعی آینده در و باهمد
 محلـی نـه شـده، بـدل آن اعضای برای استراحتگاهی به خانه مواردی در
 شـم از پاسـی تـا والدین شاغل وقتی .هویت و معرفت معنا، تولید برای
 هـم دور غـ ا سـارۀ سـر بر خانواده اعضای هستند، حتی خانه از خار 
 بـه گـرایش ،ترتیم این به. دگیرنمی شکل عاطای رابطۀ شوند،نمی  م 
 بـه رسید،  وانی سن به وقتی و گیردمی شکل کودک در مجردی زندگی
 رود.مـی مجـردی زنـدگی سـراغ باشـم، مسـتقل خواهممی که بهانه این

تر شـود؛ فرزنـدان پررنـ  بـا شایسته است نقش خانواده با طرح دوستی
 در آنـان بـا را دخـو ازهـاىین و التکمش فرزندان راحتیبه هک اىگونهبه
ت یـنو ـوانی تقو و یکودکـ فرزندان از همچنین اعتقادات گ ارند.ب انیم

 دوسـتان ایـ اسییس های ناح سوى از ابزارى استاادۀ معرض در شود تا
 خـود، مـادر و پدر قراردادن الگو  ای به فرزندان اگر .رندینگ قرار ناباب

 انجـام او بـا ار رفتـاری انطبـا  و نماینـد  ایگزین را دیگری شخصیت
 خـود کـه آمد خواهد پیش والدین با فرزندان الگوسازی در بحران دهند،
 دختـر شـود. بـرایمـی محسوب هانسل گسست کنندۀتقویت عامل، این
 بیـان بـرایش امروزی و نرم زبانی با که الگویی کرد؛ الگوسازی باید امروز
 عمـو بـا تـا گاـت 1ها«شینا دختر» از او برای باید باشد؛ باورپ یر تا شود

                                                                                       

است کـه پـدر و « خیر محمدی کنعانقدم». دختر شینا روایت زندگی دختری به نام 9
های مختل  مدارس قبل از انقـالب شان او را به کالسمادرش به دلیل حاظ اعتقادات

باور و ایمان باثباتی داشت.  سواد بود؛ امانارستادند. دختری که چون مدرسه نرفت، بی
خیزد تا  ن  را تحقیر کنـد و بـه افتد و دوباره برمیایستد و میقدر میدختری که آن

همه نشان دهد  هاد واقعی زن، تالش بـرای تربیـت درسـت فرزنـدان و حمایـت از 
 همسر در راه مبارزه با دشمنان دین و کشورش است. 
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 خـانواده کنـار در شجاعانه سرزمین این در دخترانی روزی بپ یرد  انش
  ـوانی زنان از باید نیاتد؛ دشمن دست به خاک این از ایذره تا ایستادند
 کـه کنندمی مراقبت کوچکی هایبچه از کم سن و ود با امروزه که گات
 .نداهداد دست از حرم از دفاا در را شانپدران

 اجتماعى راتییتغ پذیرشعدم  .5

 و اخــتالف پــ یرش فقــدان نســلی،میــان مســائل در مشــکل تــرینمهم
 دیـدگاه تنها ،نسلی یا فرد که هنگامی. است مقابل طرف نظر به تو هیبی
 سـر مخالف نظر پ یرش از و را بپسندد قطارانشهم و او تأیید مورد ویژۀ
 هـاتاـاوت آید. البته تحمـلمی فراهم افراد میان  دایی هایزمینه زند، باز
 همـان بـه دیگران با رفتار معنی به بلکه نیست، رفتارها همۀ قبول معنی به

   شود. رفتار ایشان با دارند دوست آنان که ای استشیوه
 واقعیـت این باید اما نیاید؛ چشم به چندان نسل دو میان سنی فاصلۀ شاید
 و فهـم بـدون لکمشـ حـل اسـت. شـده دگرگون اوضاا هک پ یرفت را

 و پیـران دریابنـد  وانـان اگر .است ناپ یرانکتقریبا  ام مسئله این پ یرش
 تربیـت و کـرده رشـد خودشـان با متااوتی دوران و شرای  در سالمندان

 هم آن کنند، عمل یا بیندیشند خودشان مثل داشت نخواهند توق  اند،شده
 بـا کننـد تو ـه زنی کهن نسل و اگر سالمندان !وکاستکمبی و صددرصد

 رفتارهـا و هـاسـلیقه از بسیاری ارتباطات، و نیازها و شرای  و زمان تغییر
 نیست، انتظارشـان گ شته مثل نو نسل معلومات و ذهنیات و شده عوض

 دربـارۀ یاسالم اتیروا .شد خواهد ترعینی و کمتر  وانان و نو وانان از
 رش تاـاوتیپـ  بـر نـاظر خودشـان روزگار آداب با منطبو اوالد تیترب
: دیـفرمایمـ یعلـ گونـه کـه امـامهمان .است سطوح یبرخ در ینسل
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 و آداب 1؛«مکََُزمرانََِرَِیرغََََزمرانَ ِلَََمخلوقونَََفَِان ُهمَم،کَُآدابَََِعلیَمکَُاَوادَََاَُقِسروا»
 از ریـغ زمـانی بـراى آنـان رایز د؛ینکن لیتحم فرزندانتان به را خود رسوم
 .اندشده دهیآفر شما زمان

 درک متقابلعدم . 6

اسـت. متقابـل  درکعـدم ها، نسـل بـین دالیل شـکاف ترینیکی از مهم
 و دارنـد برقراری ارتبا  شـکایت نداشتناز توانایی   بزرگساالن و  وانان
ــر ــدام ه ــری ک ــتهم را دیگ ــد.می م ــن کنن ــی از هاترمس ــاتو هیب  و ه
 و گلـه حوصلۀ هاتر وان و کنندمی شکایت  وان نسل هایگرفتننادیده
 امـروزی، هـایخانواده از بسـیاری ندارنـد. در را هـاترمسن هایشکایت
 آنکـه بدون نشینند،می یکدیگر کنار متمادی هایساعت فرزندان و والدین
 ایـن بـه مادرهـا و پدر به نظر کارشناسان، .باشند داشته گاتن برای حرفی
 کـه کننـد برقـرار مانهصمی رواب  خود نو وان فرزندان با توانندنمی دلیل
 دارنـد انتظـار و کننـدمـی مقایسـه خود نو وانی و  وانی زمان با را آنان
 بـا ایـام آن در نیـز خودشـان آنکه حال کنند؛ رفتار زمان آن فرزندان مانند
   .داشتند را مشکل همین و بودند تضاد در خود والدین

 زیـاد هـالنسـ میـان فاصـله اینکه و ود با  نوبی کره مانند کشوری در»
 که هایی شن و هابرنامه تمامی در هستند، ترسنتی که گ شته نسل است،
. نکننـد برقـرار ارتبـا  آن بـاهر چند  کنند؛می شرکت دارند،  دید نسل
 و کننـدمـی عنـوان  دید نسل به نزدیکی برای تالش هم را امر این دلیل
 نسـل کنـد،یم حرکت  لو به رو شتابان اینکه به تو ه با هم  دید نسل
 تـربـزرگ نسـل بـه احتـرام ماهـوم همچنان و کندنمی فراموش را قدیم
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 تـا کننـدمی تالش متااوت هاینسل که دهدمی نشان این. است بر سته
 تعامل به حاضر هانسل و افتدنمی ایران در که اتااقی برسند؛ تااهم یک به
   1.«شودمی یکنزد انقطاا به نسل شکاف نتیجه در نیستند؛ هم با گاتگو و

 سـه در گـرو رعایـت  ـوان، و نو وان یک با سازنده و مناسم برخورد
است که در ادامه بـه  شناسیذهنیت و زداییفاصله اعتماد،  لم مهم اصل

 پردازیم.این سه مورد می

 اعتمادسازی (الف
 کـه اسـت ایفرهیختـه و فهـیم والدین ابزار ترینابتدایی از اعتماد  لم 

 و  ـوان .گیرنـدمـی کـار بـه خـویش  وان و نو وان ندفرز درک برای
 و ننگرنـد قبـول دیـدۀ بـه را مـا که زمانی تا و بپ یرند را ما باید نو وان
 .پ یرندنمی ما از چیزی کنیم، می درک را آنها نکنند احساس

 همدلی ب(

 طرف او و بین تنهانه کندمی احساس نو وان و  وان همدلی، با احساس
 کـامال ایرابطـه بلکـه نـدارد، و ـود طبقاتی شکاف و لهفاص هیچ مقابل

   .دارد و ود همدالنه و صمیمی
 زباارنهاام تاار  و هناادو بتاار ای

 

 بسگریگرن چون تر ، دو بتر ای 
 

 دیگر اس  خود، محرمی، زبرن پس
 

 اسا   بهتار  همزباریی  از همدلی 

 

 شناخت انتظارات والدین ج(

 والـدین انتظـارات از فرزنـدان یناآگاه ها،نسل بین دلیل شکاف ترینمهم
 بـه نسـبت پس دارد، او از انتظاری چه پدرش داندنمی فرزند است. وقتی
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 گوشــزد مرتـم در گ شـته والـدین. دانــدنمی متعهـد را خـود آن انجـام
 و هـاارزش بـا را مـا و باشـیم داشته رفتاری کدام مکان چه در کردندمی

 بـودن، اهـل بـه را بـالغ نسـل نباید  دید نسل. کردندمی آشنا هاهنجار
 تقویـت را شـنیدنش هنـر بلکه باید کند، متهم بودنسنتی و ماندگیعقم
 بـرای زیـادی هـایحـرف خود تجربیات اساس بر بالغ نسل چراکه کند؛
 .دارد  دید نسل




