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  مقدمه 
، مسـئله ايـن  ، شـود  مـي سـختي ايجـاد    به مختلفهاي  ميان افراد از نسلمعموالً هماهنگي و توافق 

هـاي مختلـف و بـا     هـر نسـل در زمـان   از آنجا كـه   تر است. هاي كاري سخت حلمدر  خصوص به
مديريت اين شكاف اگر شما كاركنـان را از ديـد نسـل خـود      ،ه استيافتمتفاوتي رشد  هاي نگرش
وجـود دارنـد   سه نسل كار امريكا   ). در محل2005 1،(سيمونباشد چالش  تواند كامالً مي دنگاه كني

هـا و   هـاي اصـلي بـراي مـديران درك شـباهت      يكـي از چـالش   .كننـد  مـي طور مشترك كار ه كه ب
هاي كاري  اي از افراد با نگرش ايجاد سازمان يكپارچه در پيها  زيرا آن ،هاست هاي بين نسل تفاوت

زمـان مشـروط بـه انتقـال     طـي  جامعـه   بقـاي هـر  ). 7: 2014 2،(مرگـان  منحصر به فردشان هستند
ها از نسلي به نسل ديگر است. درواقع تداوم هر جامعه در  ا و ارزشمند و بدون انقطاع نهاده قاعده

    ).1386ساز،  (چيت گروه انتقال فرهنگي است. البته تداوم به معناي تغييرناپذيري نيست
هـاي   آن است، تا با توجه به تحقيقات تجربي خارجي كه نشـان از وجـود نسـل    اين تحقيق بر
هـا و   تـر بـه پيچيـدگي    مند در ايـران، نگـاهي منطقـي    مق نظاتحقينبود دارد و كار   مختلف در محل
هاي اجتماعي و تحوالت فرهنگي اجتماعي ايـران   (رشد سريع تكنولوژي، شبكه رويدادهاي كنوني

هاي بزرگي كه داراي تنـوع نيروهـاي    سازمانتري را، به  و راهكارهاي مناسب باشد داشته و جهان)
از جملـة  كار افـزايش يابـد.     ان تعامل بيشتر بين نيروها در محلتا امك، ارائه دهدند، ا كار چندنسلي
هـا،   داريشهرآموزش و پرورش، ها،  ها، بيمارستان دانشگاهها،  خانه وزارتبه  توان ها مي اين سازمان

از  اشـاره كـرد.   ... هـا و  ها، دولت و مجلس شوراي اسالمي در موقع تصويب لـوايح و طـرح   بانك
هاي انساني و كاهش تعـارض، بـه شـناخت     ي، حفظ و نگهداري سرمايههماهنگ برايسوي ديگر، 

هـا   ارتقاي كيفي، رشـد و بالنـدگي سـازمان    منظور بهتا به مديران  استنياز ها  بهتر تفاوت بين نسل
  ند. ككمك 

                                                        
1. Simon. 

2. Morgan. 
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  بيان مسئله
كيـد  أانديشمندان رفتار سازمان ت ،استمطالعاتي اين تحقيق، رفتار سازماني  ةبا توجه به اينكه حوز

و ايـن موضـوع را    همطالعـ دهند  ها انجام مي ها درون سازمان انسانرا دارند كه رفتار سازماني آنچه 
افراد از نظر توانـايي در يـك    ة. هميي سازمان داردار كاردي تأثيرها چه  د كه رفتار آننك بررسي مي

تفاوت دارند يـا   يكديگر با ها سطح قرار ندارند. از ديدگاه مديريت، اينكه آيا افراد به لحاظ توانايي
بـا   هـايي دارنـد و   هم چه تفـاوت  مهم اين است كه بدانيم افراد از نظر توانايي با ،مهم نيست ؟خير

تر اسـت   قرار دهيم كه برايشان مناسب يهاي شغلي مناسب ها را در موقعيت استفاده از اين دانش، آن
تفـاوت بـين حـاالت و رفتـار افـراد و      ين، بنـابرا ). 2009 1،(رابينـز  يي بيشتري دارنـد او در آن كار

آن واداشـته   أمنشـ  خصـوص اي را بـه داوري در  هاي سني متفاوت، از ديرباز مهم بوده و عده گروه
» گفتمان نسـلي «جديدي تحت عنوان  ةگيري حوز است. بحث و گفتگو در اين زمينه موجب شكل

هـا، مربـوط بـه رابطـه،      لنس خصوصهاي دانش بشري شده است. بحث در يكي از عرصه منزلة به
). در ادبيات اجتماعي و تاريخي مربوط بـه  1386(آزادارمكي،  گسست نسلي است تعامل، تعارض

اي كه در حال گذار تاريخي خود با مشكالت سياسي، اقتصـادي،   جامعه منزلة ايران به ةايران، جامع
الب، جنـگ، مهـاجرت،   است، تعبير و حـوادثي نظيـر كودتـا، انقـ     بوده مواجهاجتماعي و فرهنگي 

تاريخ تحوالت ايـران   در قدرت و تحوالت فرهنگي، اجتماعي و سياسي هركدام ةتعارض در حوز
 -ايـران در حـال گـذار تـاريخي     ةها به داليل زير مهـم اسـت: جامعـ    نسل ةثبت شده است. مطالع

ماعي زيـاد  هاي اجت گذار، استعداد و آمادگي براي توليد شكاف و تفاوت ةاجتماعي است، در جامع
(آزادارمكـي و   دهـد  هاي نسلي خود را در قامت شكاف نسلي نشان مـي  گذار تفاوت ةاست، جامع
  ).5 :1383همكاران، 
هنجارهـاي فرهنگـي    ةهاي عميـق دربـار   ها اصطالح متداولي براي توصيف تفاوت نسل ةفاصل

تر  تر و بزرگ اد جوانده است. در اين حالت، افرداتر و پيرتر جامعه رخ  است كه ميان اعضاي جوان
                                                        
1. Robbins. 
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هـا و رفتارهـاي دو    هـا، عـادت   ها، ديدگاه كنند و دليل آن اين است كه تجربه همديگر را درك نمي
اجتمـاعي،   ةپديـد  منزلـة  بـه   از طرف ديگر، سـازمان  .)15 :1387ترگاني،  (مدتق نسل متفاوت است

بـا توجـه بـه آن بررسـي      شود و بايـد  تر (جامعه) تلقي مي سيستمي از سيستم اجتماعي بزرگ خرده
 ةمقبوليـت و وجهـ   و كننـد  در آن رشـد مـي   ةمتولدشد ةها در بطن جامع د. تمامي انواع سازمانشو

  ).1390:40پور،  (قلي كند مثبت سازمان در جامعه، بقاي آن را تضمين مي
بديهي است كه تغييرات و تحوالت سازماني ايران نيز، از تحوالت و حـوادث تـاريخي، فرهنگـي،    

كـار (بـا وجـود      تماعي و سياسي مستثنا نيست، بنابراين وجـود نيروهـاي كـار چندنسـلي در محـل     اج
ن در تـوا  در سازمان) چالشي براي مديران است كه بـا شناسـايي آن مـي    1نسليهاي  شكافها يا  تفاوت

  ترين دارايي سازمان است حركت كرد. انساني، كه بزرگهاي  جهت انسجام، حفظ و نگهداري سرمايه
اين تحقيق بر آن است تا با توجه به تحقيقات خارجي كه در پيشينة تحقيق آمده است و همگـي از  

كار حكايت دارند و با توجه به اينكه هنوز تحقيقي در اين زمينه  وجود تفاوت يا شكاف نسلي در محل 
دغدغة اصلي اين  ترين سؤال، كه بررسي مهمشناختي در ايران به  با نگاه جامعهدر ايران صورت نگرفته، 

هـا تفـاوتي    كار ايران چند نسل وجود دارند؟ و آيا بين اين نسـل   تحقيق است، جواب دهد كه در محل
منزلـة پديـدة اجتمـاعي     پژوهش حاضـر، سـازمان را در بطـن جامعـه بـه     دار وجود دارد يا خير؟.  معني
شناسي  ا در حوزة جامعهه شناسد و سعي دارد افق جديدي در توسعة دانش نظري و كشف ناشناخته مي

توانـد   در سازمان ايجاد كند. همچنـين ايـن تحقيـق مـي     ها ها و تفاوت بين آن شناخت نسلسازماني با 
ها باشد تا با شناخت بيشتر، راهكارهايي را براي هماهنگي و ارتباط بيشتر بـين   راهنماي مديران سازمان

  شود.  عملكرد بيشتر سازمانهاي مختلف فراهم كند و موجب  نسل

  تحقيق ةمباني نظري و پيشين

شناسي، به گروهي از  در جمعيت«چنين تعريف كرده است:  را اين» 2نسل«المعارف علوم اجتماعي،  ةداير
از ديدگاه بيگر ». يا پايان داده باشندو اي از حيات را با يكديگر آغاز كرده  شود كه مرحله افراد اطالق مي

                                                        
1. Generation Gap. 
2. Generation. 
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هايي كه مقـارن   گروه اند. زماني معيني به دنيا آمده ةكه در فاصل استاد نيز منظور از نسل، گروهي از افر
شوند. براي مثال، مردان و زنان جوان جنـگ   اند، تحت عنوان نسل ناميده مي با يك رويداد تاريخي بوده

  ).45: 1388شوند (علويان،  ه ميجهاني اول، نسل جنگ اول خواند
 منزلة كه، نسل به اند چنين تعريف كرده نسل را اين 2نهايم) به نقل از ما2006( 1اسكابيني و مارتا

انـد. اگـر    كه رويدادهاي تاريخي يا اجتماعي را به شكل مشابهي تجربه كـرده  استگروهي از افراد 
 سـبب تواند  و نسل جديدتر مي ردنسلي وجود دا اين ديدگاه جهاني از نسل را بپذيريم تعارض بين

دهـد   يافته نشان مي نسلي توسعه ةبه ادبيات گذشته، يك مدل نظري تغييرات اجتماعي شود. با توجه
ر عقايـد،  دتوانند  هاي آتي مي كه چگونه رويدادهاي تاريخي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي طي سال

 ).2013 3،(لوورا دنها در آن نسل اثر بگذار لآ ها و ايده ها، انگيزه ارزش

(زمان جنگ،  و تجارب اند ان واحدي متولد شدهكه در زماست نسل عبارت از گروهي از افراد 
هاي مشتركي دارند. نسل به افرادي كه در دورة تاريخي  ملي)، منافع و نظرگاههاي  جنبش و انقالب

كنند  زندگي مي يتاريخي يكسان و كساني كه در فضاي اجتماعي اند، اشاره دارد؛ يكسان متولد شده
نـژاد،   (قاضي ندبرخوردارشان  گيري شكلپذيري)  (جامعههاي  تجربيات جواني مشابهي در سال و از

1385 :85(.  
بـالس   ،ديگـر  بـه عبـارت   است. هويت نسلي ةابژه نسلي بيانگر و سازند)، 1993به نظر بالس (
اند. يعني كسـاني   هاي نسلي با يكديگر سهيم شده كه در ابژهداند  ميها  اي از انسان نسل را مجموعه

هـاي   قعيـت وا ةخوبي درك كرده و درنتيجه دربـار  را به ها آن و رخوردار شدههاي معيني ب از ابژهكه 
. به عبارت ديگر، ابژه نسلي عبارت است از شـخص،  اند وجود آوردهه ب بينشي اجتماعي براي خود

مكان، شيء يا رويدادهايي كه از نظر فرد مبين نسل اوست و به ياد آوردنش احساسي از نسل خود 
  ).91 :1386قمي،  ساز (چيت كند يرا در ذهنش زنده م

از زمان كـه    هدهنده در هر جامعه و در هر بره ديويد وايت: وقايع و حوادث بسيار مهم و تكان
                                                        
1. Scabini & Marta. 
2. Mannhaim. 
3. Laura. 
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 تـأثير هايي طاليي كـه در آن جمعـي تحـت     هاي تاريخي است. فرصت نسل ةدهند سازنده و شكل
ـ كنود ها را متوجه خـ  تمركزها و نگاه ةمشترك يك حادثه قرار گيرند و هم د. ايـن افـراد مشـترك    ن

 ةقعه دارند. ايـن مجموعـ  آن حادثه يا وا بارةمشترك تاريخي در ةحافظسرنوشت خود  خصوصدر
ايـران شـاهد حـوادث و وقـايع      ةبراساس نظر وايـت، جامعـ  يك نسل است.  ةكنند مشترك تداعي

سـقوط  ن در جنـگ جهـاني دوم و   امانند انقالب مشروطيت، اشغال توسـط متفقـ   است،ماندگاري 
 تاريخمرداد و تثبيت حكومت پهلوي دوم، آغاز تحوالت جديد در  28حكومت رضا شاه، كودتاي 

  ).23 :1383، جنگ، دوم خرداد و ... (آزادارمكي و همكاران، 1357ايران، انقالب اسالمي 

  شكاف نسلي
كسـفورد،  اختالف نسلي، مفهوم شكاف نسلي است. در فرهنگ آ ةكاررفته دربار هترين مفهوم ب رايج

كـه  اسـت  شـده  اختالفي در نگرش يا رفتار جوانان و افراد سالمندتر تعريف  منزلة  شكاف نسلي به
تـر اخـتالف ميـان     شود. شكاف نسلي وجود وجوه نازل موجب عدم فهم متقابل آنان از يكديگر مي

هـاي   ها و نگـرش  اختالفي گسترده در خصلت منزلة  هاست. در فرهنگ وبستر، شكاف نسلي به نسل
مفهـوم شـكاف    .شود كه موجب عدم فهم متقابل آنان از يكديگر مي ها تعريف شده است ميان نسل
هـاي   هاي پايداري اشاره دارد كه در جريان تقابل شناسي به آن دسته از تمايزات و تفاوت در جامعه
 ترين صـورت آن، شـكاف زنـدگي مـدرن و سـنتي اسـت       كند كه اصلي اجتماعي بروز مي-سياسي

  ).56: 1383دفر، (معي
انقطـاع، شـكاف يـا بريـدگي كامـل       كه اساسـاً  بر اين باورندتفاوت نسلي نه شكاف،  نمدافعا

اش رخ داده و  پذيري هر نسل جديد در فضاي اجتماعي نسـل گذشـته   غيرممكن است، زيرا جامعه
هـاي نسـل پـيش از خـود اسـت. تفـاوت        نسل جديد همواره حامل بخش قابل توجهي از ويژگي

ميـان جوانـان و بزرگسـاالن در     ةيكي از موانـع مفاهمـ   منزلة اي است كه از گذشته به ها مسئله نسل
شدن، تحوالت سريع فرهنگـي،   معاصر، مدنظر قرار گرفته است. اين تفاوت ريشه در جهاني جوامع

هاي گذشته تاكنون وضعيت جوامـع   هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي دارد كه از دهه گسترش فناوري
  .)16 :1383و همكاران،  (آزادارمكي ه استكرددر غرب و شرق دگرگون را 
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  هاي شكاف نسلي ديدگاه

  در ساير كشورها

ديـدگاهي   .1شكاف يا گسست نسلي وجـود دارد:   ة، سه ديدگاه عمده دربار)1990( بنگستونبه نظر 
را تـوهم و   مقابل، شكاف بـزرگ  ةديدگاهي كه در نقط .2 ؛كند گ حمايت ميزركه از وجود شكاف ب

ديـدگاهي اسـت بـين دو     .3داند و  هاي عمومي مي رسانه سويآن را ناشي از فريب افكار عمومي از 
  ).58 :1383(معيدفر،  دداراعتقاد ها  ديدگاه پيشين و به وجود گسست و تفاوت انتخابي ميان نسل

  در ايران

تـدريج   لي وجـود دارد و بـه  در ايـران شـكاف نسـ   كـه  نـد  بر اين باوراي از متفكران اجتماعي  عده .1
 .3؛ به تفاوت نسلي و نه شكاف يا گسسـت نسـلي قائلنـد    ،ديدگاه كساني كه .2 ؛شود مي نيزشديدتر 
اي از  عـده . 4 و داننـد و نـه گسسـت نسـلي     اصلي را گسست فرهنگـي مـي   ةكساني كه مسئل ديدگاه

شرايط فعلي اگـر  كه ند اين باوربر شكاف نسلي نظر دارند و  ةمتفكران اجتماعي با بيم و اميد به پديد
  ).64(همان:  دنداررا د پتانسيل گسترش تفاوت نسلي تا سر حد شكاف نسلي ندرست مديريت نشو

  ها ميان نسل ةعوامل مؤثر در فاصل
توان اين پديده را با متغيرهاي اجتمـاعي   رواني است، يعني مي-اي اجتماعي ها، پديده گسست نسل

ردي ماننـد  امـو . هـا، امـري ضـروري اسـت     عوامـل گسسـت نسـل   تبيين كـرد. شـناخت    و رواني
فقـر فرهنگـي،    ،گسست فكري، اشتغال روزافزون والدين ةبيگانگي، گسست عاطفي در زمين خود از

عدم ارتباط دقيـق و شـفاف بـين فضـاي     نبود هويت اجتماعي، نفوذ فرهنگ بيگانه، مدرنيزاسيون، 
 ةپيوسـت  هـم  هـاي بـه   و اهداف، تغييرات در مجموعه ها معنايي دو نسل، دگرگوني و تغيير در آرمان

گفتن و ميزان انتظـارات   سخن ةدر ظواهر، آرايش مو و صورت، شيو يمفاهيم يك جامعه، گوناگون
 منزلـة  توان بـه  ناتواني از همدلي با نسل آينده و درنهايت نبود الزام معنوي را ميها از يكديگر،  نسل

  ).24 :1387ترگاني،  دتق(مدانست ها  ميان نسل ةعوامل فاصل
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  ها ميان نسل ةهاي فاصلمدپيا
  افتادن انسجام اجتماعي خطر به

انجامـد. درحقيقـت،    هـا در سـطح كـالن مـي     ها در سطح خرد، به گسست نسل گسست ميان نسل
كه اين عوامل موجب كاهش تعامل ميـان   دنشو عواملي موجب تعارض ميان والدين و فرزندان مي

هـا   ها با يكـديگر و كـاهش احسـاس تعلـق بـه آن      تيجه، سردشدن روابط آناعضاي خانواده و درن
تعامل  ةهاي دو نسل با يكديگر و درنتيجه، كاهش انگيز ها و ارزش د يا به اختالف در نگرششو مي

انجامد. در هر صورت، وقتي تعامل كاهش يابد يـا افـراد از نظـر نگرشـي از      از سوي دو طرف مي
   .ها خواهيم بود عارض ميان نسلديگر دور شوند، شاهد تيك

  هاي بعد ميراث فرهنگي به نسل نيافتن انتقال
گروه كوچكي كه با پيوندهاي عاطفي با يكديگر ارتبـاط   .ترين نهاد اجتماعي است خانواده كوچك

شود.  ها مي ها موجب محروميت آن نسل از اين مزيت و كاركردهاي مثبتي دارند. تعارض ميان نسل
كه انتقال محتويات خاصـي   كند ميه فرد درون خانواده، آن را به كانون گرمي بدل روابط منحصر ب

ـ پذير است. عناصري در فرهنگ وجـود دار  از فرهنگ، فقط درون اين كانون امكان هـا را   نآد كـه  ن
ها، آثار تاريخي و ماننـد   المثل ها، ضرب شناسيم. اين عناصر، شامل افسانه ميراث فرهنگي مي منزلة به

اث فرهنگـي جامعـه كـه در تعامـل متـراكم      شود بخشي از مير ها موجب مي ست. شكاف نسلآن ا
  ).56 همان:( خوبي انتقال نيابد شود، به منتقل ميهاي بعد  اعضاي خانواده، به نسل

  ها پيشينة تحقيق نسل
 شـناختي  ها، بررسي و تحليل جامعه ها و ارزش نسل« ي خود تحت عنوانادكتر ةنژاد در رسال قاضي
شـكاف نسـلي در    ةبه بررسي شناخت و تحليل پديد» سال ارزشي نسل جوان و بزرگ هاي گرايش

اهميـت و اعتبـار تحـوالت     ةاست. اهداف اصلي اين پژوهش شناخت درجـ  ها پرداخته  بعد ارزش
يـا   )سـاله  29-15( هاي بريث ويت وال، ميان نسل جـوان  اساسي ارزشي موجود در فهرست ارزش

انقالب «ساله) يا نسل  45-30هاي مورد توجه نسل ميانه ( آن با ارزش ةمقايسنسل پس از جنگ و 
دار ارزشي در بـين سـه    هاي معني و شناسايي تفاوت )ساله 46-65انقالب ( از قبل نسلو » و جنگ
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شـده برحسـب رويكردهـاي     هـاي مشـاهده   و درنهايـت تحليـل تفـاوت    1نسل به صورت مقطعـي 
  ت. اس  شناختي موردنظر بوده جامعه

كـه  كنـد   بيـان مـي  » بازشناسي مفاهيم نسل و شكاف نسلي«در تحقيقي با عنوان  قمي ساز چيت
انـد و تنهـا    براي تشخيص حد و مرز تفاوت نسلي از شكاف نسلي ارائه نكـرده  يهاي معيار و ضابط

ميـانگين   ةدرصـدي نمـر   6اخـتالف   مالك تشخيص آزمون معناداري است. بـه همـين دليـل گـاه    
است. وي با توجـه بـه مباحـث      شدهتعبير شكاف عميق و گاه همين درصد به تفاوت  نسلي به بين

هـايي نظيـر سـن و همسـاالن،      هـا، مـالك   نسل خصوصمفهومي و استفاده از رهيافت مانهايمي در
هـاي نسـلي    تجربه و پذيري، وقايع مهم تاريخي همچون انقالب، جنگ و ... تجارب مشترك جامعه

  شناسايي كرده است.  1مطابق جدول بيان و سه نسل را ها  را براي تمايز نسل
  در تعداد ايرانها  . تعداد نسل1جدول 

هامقوله
  ها ينسل سوم  انقالب و جنگنسل   قبل از انقالبنسل   ها نسل

  سال 29-15  54-30 سال و بيشتر55 سن

  پذيري جامعهفرايند 
  هاي شصت و هفتاد دهه  چهل و پنجاهةده هاي بيست و سيدهه

  دوران حاكميت طاغوت
دوران حاكميت طاغوت 
 و دوران انقالب اسالمي

  دوران انقالب اسالمي

تجارب نسلي (مختص 
  هر نسل)

 مرداد28كودتاي-
 شكست دولت مصدق -

  خرداد 15قيام  -
  جنگ ةادار

فرايند متفاوت 
پذيري بعد از  جامعه

  انقالب
  ساز قمي مستخرج از مقالة چيت

  كار ها در محل  خارجي در زمينة نسل شدة تحقيقات انجام
هـاي كـاري در    هـا: بـازبيني ارزش   تفاوت نسل«خود با عنوان  ة)، در مقال2002( 2اسموال و سوتون

ـ هاي كاري با سن كارمندان همبستگي شديدي دار د كه دورهندار بيان مي» نسل جديد بـر   هـا  آند. ن
                                                        
1. Cross  – Sectional. 
2. Smola & Sutton. 
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ثر از أ) را متـ 1(نسـل سـنتي   ها اولين نسل آن .دنكار امريكا وجود دار  نسل در محل 4كه  اين باورند
 ةكه در ده دانند برلين مي ةركود اقتصادي، جنگ جهاني دوم، جنگ كره، عصر فضا و محاصر ةدور

 دومين نسـل . دننام گرا مي كار يا سنت ها را سربازان كهنه و آن ندوارد نيروي كار شد 1960و  1950
جنـبش حقـوق    تـأثير و تحت  دادند ميي كار را تشكيل ) گروه بزرگي از نيرو2هابي بومر (نسل بي

 1960بعد از جنگ جهاني دوم وارد نيروي كار شدند (اوايـل  و جنگ ويتنام  ،شهروند، جنبش زنان
 شدن، والدين شاغل، بحـران انـرژي و كامپيوترنـد.    جهاني تأثيركه تحت  )x3). نسل سوم (1980تا 

سـپتامبر، شـكوفايي اقتصـادي و     11ت تروريسـتي  حمـال  تـأثير كه تحت  )y4( شبكهو  نسل هزاره
ـ  ها، هدف آن .ندا ها زياد و به دنبال يافتن معناي زندگي اند. انتظارات آن كاميابي رشد كرده دنبـال  ه ب

  ند.ا و راحت رندها با تكنولوژي و اينترنت، تلفن همراه، سروكار دا آن ،ثروتمند و مشهورشدن است
با توجه با انتظارات آنان، تعارض در محـل كـار   اند و  شده اروارد نيروي ك y اكنون نسل جديد

هاي متفاوتي دارند.  ها انتظارات شغلي زياد، خصوصيات شخصيتي و انگيزه رو به افزايش است. آن
د. ايـن  شـو و موجب دلسردي كارمند نسبت بـه كـار    باشدتواند مضر و پراسترس  اين تعارض مي
ـ   شـركت  از سـوي كه  راهايي  استراتژي و ها تحقيق سياست گ و كوچـك بـراي كـاهش    زرهـاي ب

ه است. اين تحقيـق ضـمن بررسـي    كردشناسايي هاي مختلف وجود دارد،  تعارض بالقوه بين نسل
كـار بـراي سـنجش     و هايي با متخصصـان منـابع انسـاني و مالكـان كسـب      شواهد گذشته، مصاحبه

هاي  شركت دهد كه مصاحبه نشان ميهايي براي كاهش نزاع نسلي انجام داده است. نتايج  استراتژي
  ).  2012 5،(روندي كار هدايت كردند  بزرگ بيشتر انرژي خود را براي كاهش نزاع نسلي در محل

هاي مختلـف   )، در بازار كنوني، افراد از نسل2008( 6) و النگ و كوالن2007گالس (طبق نظر 
به نيروي كـار   yو  xاز نسل  يافراد و اند ند. تعدادي از نسل بومر بازنشسته شدههم در حال كار با

عـالوه بـر تغييـرات بـازار كـار،       هـاي مهمـي را كسـب خواهنـد كـرد.      نقش واضافه خواهند شد 
                                                        
1. Traditional Generation. 
2. Baby Boomers Generation. 
3. Generation X. 
4. Generation Y. 
5. Rodney. 
6. Glass 2007, Lang & Coulon 2008. 
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هـاي   زندگي خانوادگي قابل مشاهده است كه افزايش سـريع خـانواده   ةهاي ديگري در زمين توسعه
التي در جهت يافتن تعادل كند كه موجب ايجاد مشك شاغل، فشار بيشتري روي كارمندان ايجاد مي

زنـدگي، موجـب    وشود و در صورت داشـتن تعـادل كـار     مناسب بين كار و زندگي خصوصي مي
  ).2011 1،ون دي (ون دشو افزايش سالمت، كيفيت زندگي و رضايت كاركنان مي

نسـلي   ت نسلي، به تعارض در محل كار بـين ع) تفاوت در طرز فكر و طبي2004مارتين (به نظر 
 يـد تأي را نسلي طبيعت و فكر طرز در تفاوت 	پرستاري ةتحقيقات گذشته در زميناست.  شدهمنجر 
درك  ،)2005مگليـو و همكـاران (   بـه نظـر دي  . دارد وجـود  كار محل در نسل چهار كه اند، كرده

ـ توان هاي نسلي مي د كه تفاوتنده زيرا تحقيقات نشان مي ،هاي نسلي مهم است تفاوت د بـه طـور   ن
د. تجربيات زنـدگي مشـترك در يكپـارچگي گروهـي مهـم      نارچگي گروه اثر بگذارمنفي روي يكپ

د. نتعارض در محـل كـار شـو    سببند نتوا كنند مي هاي متعدد كه با هم كار مي است و داشتن نسل
شـود.   مـي حفـظ و نگهـداري نيـروي انسـاني      موجب نفسه فيبهبود يكپارچگي گروهي،  ،بنابراين
  .)2013 2،(لوورا اهت افراد مهم استشناخت تفاوت و شب ،بنابراين

در دانشـگاه   2008، در سـال  »هـا در محـل كـار    تفـاوت نسـل  «خود بـا عنـوان    ةتولبيز در مقال
شود كه افراد در سال تولد، سن، محـل،   اي گفته مي نسل به دوره« ،تا، ضمن تعريفي از نسلسو مينه

مشتركي از زندگي يا وقـايع مهمـي   (تجربيات  اند شريكهم  مهم زندگي با تجربيات و رويدادهاي
 ي استترين نسل شناسايي كرد. نسل سنتي، قديمينسل در محل كار امريكا  4 ،»گذار استتأثيركه 

رويـدادهايي نظيـر    تـأثير اين نسل تحت است.  3كه داراي عناويني نظير نسل خاموش، بالغ و والتر
منـدي، تعهـد و    كـاري، قـانون   همحافظـ آن هـاي   از ويژگـي بوده و  جنگ جهاني دوم و ركود شديد

ها شاهد آشـفتگي   آنشوند.  مي شناخته 4بومرها  بي با عنوان بي انفجارينسل . استمحدوديت مالي 
هـاي حقـوق مـدني، تـرور كنـدي، واترگيـت و        سياسي و اجتماعي از جمله جنگ ويتنام، آشـوب 

                                                        
1. Anique, van de Van. 
2. Loura. 
3.Veterans, Silent, Matures. 
4. Baby Boomers. 
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 گرايي رشـد  موفقيت و مثبت ةدر دور گذاشتند و مي ها به قدرت احترام آن اند. بوده انقالب جنسيتي
در نااعتمادي مالي، خـانوادگي و اجتمـاعي    xنسل اعضاي . هستندشدن  و در حال بازنشسته ندكرد
كـاهش  و سقوط قدرت امريكا، بازارهاي شغلي راكد،  شاننشاهد بيكاري والديها  نآاند.  كرده رشد

هـا در   نآ. انـد  بـوده شـان  نلديمد كمتـر از وا آو دريافت در مشاركت و تغيير در محدوديت دستمزد
بود و كودكان مجبور بـه امـرار معـاش     طالق باال ،كردند مياي رشد كردند كه هر دو والد كار  خانه

خـود را   شـوند و  شناخته مـي  1اي، ميلينيال  عناويني نظير ديجيتال، نسلبا  y . نسلبودندبراي خود 
  اند.  فتهرشد يا يشرفت شديد تكنولوژيپ و دانند. اين نسل از طريق كامپيوتر نسل خانواده مي

استراتژي پاداش كلي براي نيـروي كـار   «نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  جان ون روي در پايان
هـايي بـراي تعيـين     با هدف تعيين استراتژي 2010كه در دانشگاه پورتوريا (آفريقا) در سال » چندنسلي

نسل  4مديران، مسئوليت انگيزش  1990گويد كه از سال  ها انجام داد، مي پاداش نيروي انساني در نسل
رات كاري هر نسل نيز متفاوت است. روش تحقيق آن به صـورت  را بر عهده دارند و اخالقيات و انتظا

نفر  6316هاي آفريقاي جنوبي بوده است كه نمونة آن نيز  نامه در شركت پيمايشي و با استفاده از پرسش
تواند به كارمند كمك كند تا اهداف  از فرايند عملكرد مديريت است كه ميبودند. سيستم پاداش بخشي 

ها كه دو بخش مهم از سيسـتم پـاداش پـولي را     ها و مأموريت درستي انجام دهد. انعام كاري خود را به
)، قانون نشـان  2001اند. طبق تحقيق ايسنبرگ ( مدت دهند اثر انگيزشي مرتبطي دارند، اما كوتاه شكل مي

  است كه در ايجاد افزايش پاداش عملكرد و انگيزش شخص نقايصي وجود دارد.  داده
كـار براسـاس     هايي براي كاهش تعـارض محـل   شناسايي استراتژي«اچ ديو در مقالة خود با عنوان 

با هدف شناسايي عوامـل مـؤثر در    2012كه در دانشگاه ماري هاردين بايلو در سال » هاي نسلي تفاوت
وارد نيروي كار  yگويد اكنون نسل  كار انجام داد، مي هاي مختلف در محل  بين نسلكاهش تعارض در 

تواند مضر و پراسترس باشد و موجب  شده و تعارض در محل كار رو به افزايش است. اين تعارض مي
هـاي   هـا و روش  هـا، اسـتراتژي   دلسردي كارمند نسبت به كار شود. هدف اين تحقيق شناسايي سياست

هاي بزرگ و كوچك براي كاهش تعارض بالقوه  تغييرات فرهنگي است كه از سوي شركتآموزشي و 
                                                        
1. Digital, Generation e, Millennial. 
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هاي تجزيه و تحليل شده با شواهد گذشته مقايسه شدند  هاي مختلف به وجود آمده است. داده بين نسل
  دهند. ها را براي كاهش تعارض نسلي در محل كار نشان مي و نتايج شواهد اندكي از استراتژي
  كار ساير كشورها ها در محل  ربوط به نسل. م2جدول 

  نسل چهارم  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول  

  و بعد از آن 1980  1979تا  1965  1964تا  1946 1945متولدين قبل از  متولدين (سن)
نسل واينسل ايكسنسل بچهنسل سنتي گذاري نام

و  پذيري جامعه
گذاري تأثير
ثر از أها مت (نسل

  .حوادث ...)

ركود اقتصادي،  ةدور
جنگ جهاني دوم، 

جنگ كره، عصر فضا 
، برلين ةو محاصر

كار يا  سربازان كهنه
  .گرا سنت

جنبش حقوق 
شهروند، جنبش 

زنان، جنگ ويتنام، 
اصول اخالقي 

ها، بعد از  هيپي
  .جنگ جهاني دوم

واترگيت، درآمد 
خانواده،  ةدوگان
شدن، افزايش  جهاني

طالق، والدين شاغل، 
 و بحران انرژي
  .كامپيوتر

حمالت تروريستي 
سپتامبر، شكوفايي  11

اقتصادي، انتظارات  
زياد، ثروتمند زياد، 
تكنولوژي پيشرفته و 
 اينترنت، تلفن همراه.

  خالصة تحقيقات خارجي
در بسياري از كشورها از جمله امريكا، افريقا، ژاپن، هند، استراليا، هلند، مالزي و امريكاي شمالي و 

كـار    كار انجام شده است كه از شناسـايي تفـاوت در محـل     ها در محل نسل ةزمين ... تحقيقاتي در
نتايج تحقيقات نشـان داد   .كيد دارندأكار ت  مختلف در محلهاي  نسلحكايت و بر شناخت تفاوت 

هماهنگي و درنهايت كاهش عملكـرد را  ناهاي مختلف، تعارض، دلسردي، نااميدي،  كه وجود نسل
  .شتخواهد دابه دنبال 

  هاي نسلي رهيافت

  رهيافت نسل تاريخي (مانهايم)

ل الگوهـاي نسـلي، مانهـايم    ترديد، نافذترين فرد مطرح در نحلـه فكـري نسـل تـاريخي و مـد      بي
سط نظري آن و بنسل تاريخي،  ةسازي ايد ) است. وي در شفاف1947-1893( شناس آلماني جامعه
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شناختي  تفكر جامعه ةو عنصر برجستاست ته تمايز آن از مفهوم نسل بيولوژيك، نقشي اساسي داش
خر نيـز مانهـايم سـهم مهمـي در     أن متـ ازعـم محققـ   رود. بـه  ها بـه شـمار مـي    نسل ةپيرامون مسئل

سياسـي  -خاص حوادث اجتمـاعي مهر كردن اين ايده داشت كه هر نسل،  يافته ن و نظامكرد برجسته
شـوند   ه تجربه ميردثي كه طي اين دوگيري (جواني) خود را بر پيشاني دارد. حوا اصلي شكل ةدور

كننده در تمايز ايدئولوژيك در تعيين ساختار ذهنـي، فرهنـگ و رفتـار بعـدي      نفوذي قاطع و تعيين
كـه  اسـت  مفروضات نظري، اساس نظريات مانهايم، مبني بر اين  د داشت.ناعضاي يك نسل خواه

اوايـل جـواني) آن نسـل بـر      پـذيري (نوجـواني و   اصلي جامعـه  ةويژه دور زندگي به ةتجارب دور
  ).99 :1385نژاد،  (قاضي قاطع دارد تأثيرها  حيات آن طيذهني يك نسل  هاي گرايش

ـ » نسـل «كند كـه   بار، تأكيد مي درواقع، اين مانهايم است كه براي نخستين اجتمـاعي   تموجودي
ـ  است » هـا  شـناختي نسـل   جامعـه  ةمسـئل «معـروف   ةنه ضرورت بيولوژيك. از اين رو، وي در مقال

اسـت جـايي    بر اين باورداند و  با تغيير اجتماعي و سرعت آن مرتبط ميرا پيدايش نسل اجتماعي 
 1،(مانهـايم  شود نسل مجزا ظاهر نمي كند است، اساساًات اجتماعي كه حوادث تازه كمياب و تغيير

جتماعي تجارب ا .2 ؛تاريخ مشترك نسل (تولد) .1نسلي مانهايم:  ةمفروضات اساسي نظري ).1952
(ذهنيت مشـترك،   ديدگاه و ايدئولوژي متمايز نسل .3 ؛مشترك نسل (رويدادها و حوادث تاريخي)

كيـد روي  أتاريخي و ذهني با ت-نوعي معرفت، آگاهي و ادراك يا ديدگاه مشترك)، رهيافتي تحليلي
  ).102 :1385نژاد،  قاضي و توكل( گاهي و ذهنيت نسلي استآتجارب ويژه، 

  يق  شناسي تحق روش
 ،هـا  گـردآوري داده  ةبرحسب نحو اين تحقيق .كاربردي است-اي توسعه، هدفتحقيق حاضر از نظر 

كاركنـان   ةشـامل كليـ  آمـاري تحقيـق حاضـر     ةعم. جاشود محسوب مي پيمايشي- توصيفي ةدست وجز
اسـتان   5، از اي گيـري خوشـه   از روش نمونـه براي انتخـاب نمونـه    هاي دولتي ايران است. سازمان

 ةافـرادي كـه در جامعـ   و از (مازندران، هرمزگـان، كرمانشـاه، خراسـان شـمالي و كرمـان)      منتخب 
                                                        
1. Mannhaim. 
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آماري انتخاب  ةنمون منزلة بهفر ن 1353 ،رواز اين . استفاده شد، بودندموردنظر داراي صفات مشابه 
د كـه  شـ سايت، ايميل و فـاكس توزيـع    نامه به صورت حضوري، وب پرسش 2500بيش از  شدند.

االت افـراد پاسـخ داده   ؤخصات و تلفن همراه محقق بوده و سعي شده است تا بـه سـ  همراه با مش
  د.شنامه استفاده  پرسش 1353از ها  براي تجزيه و تحليل داده درنهايت .شود

  ها روش و ابزار گردآوري داده

در  انجـام شـد.   اي و ميـداني  روش كتابخانـه بـه دو  حاضر،  تحقيقمنظور انجام  ها به گردآوري داده
دقيق منابع شامل  ةمطالع و ها موضوع نسل خصوصاي، بعد از جستجوي گسترده در روش كتابخانه

، هـا  مجـالت، روزنامـه   هاي خـارجي و داخلـي،   لهها و رسا نامه ، پايانمقاالتها،  سخنراني ،ها كتاب
هـاي   مراجعه بـه كتابخانـه   و Proquest و Science directنظير اينترنتي هاي مختلف  پايگاه مشاهدة
د. در روش شـ تـدوين  (با استفاده از رهيافت مانهايمي) ادبيات نظري تحقيق  ،هاي مختلف دانشگاه

شـناختي و   االت جمعيـت ؤ، ابتـدا سـ  اسـت بخش كلي  2نامه كه شامل  ميداني براي تدوين پرسش
د. شموضوع طراحي  خصوصاالت اصلي درؤسپس س است،سن كه (شاخص) آن  ةلفؤترين م مهم

تاريخي شامل دو بخش  ةكه هر دورشوند  تقسيم ميساز)  تاريخ ةدوره (حادثه يا واقع 5ت به سؤاال
نسـلي (افـرادي كـه آن دوره را     ةكه مربوط به تجرباست  سؤال 5بخش اول هر دوره شامل  است.

شامل  نيز و بخش دومديدگي در آن دوره)  شامل فعاليت، پيگيري و آسيب ،اند لمس يا زندگي كرده
آن بـه  كه مربوط به ايدئولوژي نسلي (شامل باورها، اعتقادات و نگرش افراد نسـبت   است سؤال 5

كـار    هاي افراد در محل درخصوص، ويژگي سؤال 10 ،. همچنيناستتاريخي است)  ةواقعه يا دور
هـاي مختلفـي    نامـه روش  گيري روايي پرسش براي اندازه). 1396قمي،   (مسافري طراحي شده است
تواند هر پژوهش  گيري نامناسب و ناكافي مي ت روايي از آن جهت است كه اندازهوجود دارد. اهمي

 ةنامـ  سـازي پرسـش   منظور بـومي  هب). 95 :1384و همكاران،  (سرمد دكنارزش و ناروا  علمي را بي
ـ    متخصصـان  هـاي گيـري از نظر  بهـره  ةداراي اعتبار و استاندارد سنجش متغيرهاي مشـهود، از روي

ـ  دانشـگاه مازنـدران، تهـران و الزهـرا)     اسي، علـوم سياسـي و مـديريت   شن جامعه اندا(است  ةو نمون
نهـايي   ةنام پرسش راهنما و مشاور، تاداناس يدأيو پس از تدر تحقيقات گذشته استفاده  شده استفاده
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هـاي مختلـف و    گيـري نيـز روش   (پايـايي) ابـزار انـدازه    منظور تعيين قابليت اعتماد هد. بشتدوين 
آلفاي كرونباخ بـراي سـنجش پايـايي تحقيـق      ةها محاسب آنترين  از متداولدارد كه متعددي وجود 

  دهد. ها نشان مي به تفكيك دوره راكه جدول زير مقدار آن  است
   

  آلفاي كرونباخ ها) مؤلفه (شاخص  آلفاي كرونباخ  ها) مؤلفه (شاخص

  75/0  مهرورزي  71/0  قبل انقالب ةدور

  81/0  نگرش كاري  76/0  انقالب و جنگ

  78/0  آلفاي كل  82/0  اصالحات

  علت انتخاب رويكرد نسل تاريخي مانهايم
هاي اصلي (شاخص سنجشـي چـون تجربـه و ايـدئولوژي      لفهؤبرخورداري رويكرد مذكور از م -

مفهوم و متغير مسـتقل محـوري ايـن بررسـي، يعنـي مفهـوم نسـل بـه معنـاي          خصوص نسلي) در
پـذيري در شـرايط    شود و با جامعه اجتماعي تعريف مي-ريخيتا ةشناختي آن كه با يك حادث جامعه
  . يابد ميگيري شخصيت ظهور  شكل ةدور

 25-17افـراد در  از سـوي  مشترك حوادث تاريخي مهـم   بةتجر ةموجوديت يك نسل، نتيج -
فـرادي كـه در يـك    سـن ا  ةلفـ ؤ. از اين رو، مقرار دارندجغرافيايي معين  ةسالگي است كه در حوز

ند نيز در ايـن تئـوري لحـاظ    حضور دارند و هر كدام تجربيات خاص خود را دار ديگريك دوره با
  شده است. 

اصـلي   ةويـژه دور  زنـدگي بـه   ةمفروضات نظري اساسي مانهايم مبني بر اينكـه تجـارب دور   -
قـاطع دارد، چـارچوب    تأثيرها  حيات آن طيذهني يك نسل  هاي ر گرايشدپذيري آن نسل  جامعه

 ،ايـن اسـاس   د. بـر كنـ  ها فـراهم مـي   فرهنگي نسل هاي شگراي بيني ندي براي پيشم مفهومي قدرت
فرهنگي هر نسـل را   هاي فرد نسلي و هويت برآمده از آن در هر جامعه گرايش  تجارب منحصر به

  ).140: 1383نژاد،  (قاضي دنده شكل مي
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 ها روش تجزيه و تحليل داده

  اي تحليل خوشه

يك خوشه حداكثر شباهت را بـا   يكند كه اشيا بندي مي اي گروه گونه به ها افراد يا اشيا را در خوشه
ها داشته باشند. هدف، حداكثركردن همگني در خوشه  ساير خوشه يهم و حداكثر تفاوت را با اشيا

هاي چنـدمتغيره   از تكنيك گيري با بهره ،به عبارت ديگرهاست.  ي بين خوشهندن ناهمگكرحداكثرو 
اي  از طريق تجزيه و تحليـل خوشـه   د.كن ميبندي  گروهشده  تعيين  ارهاي ازپيشبراساس معيرا اشيا 
شـوند. از ايـن روش بـراي     هاي همگـن و متمـايز از هـم تقسـيم مـي      ها يا مشاهدات به دسته داده

بـا   اهـ  هدادتجزيه و تحليـل  شود. براي  هايشان استفاده مي كردن مشتريان برمبناي شباهت بندي بخش
  شد. ستفادهمراتبي ا اي سلسله ، از آزمون تحليل خوشهspssافزار  استفاده از نرم

  طرفه تحليل واريانس يك

ها تجزيـه و اخـتالف بـين     ها و درون نسل ها را به واريانس بين نسل اين آزمون، واريانس كل نسل
؟. از گانه) وجود دارد يا خيـر 10ها (در متغيرهاي  كه آيا تفاوتي ميان نسل كند ميبررسي را ها  نسل

. تفـاوت يـا شـباهت دارنـد     يكـديگر  هايي با ها در چه ويژگي د كه نسلشطريق اين آزمون تعيين 
  از جدول توافقي براي تعيين فراواني مربوط به هر نسل استفاده شده است. ،همچنين

  تجزيه و تحليل -هاي تحقيق يافته

  شناختي تحليل جمعيت

متولدين دهد كه بيشترين فراواني مربوط به  نشان مي شناختي ها در بخش جمعيت آوري داده نتايج جمع
هـاي   است كه در اين بين دو نسل، دوم و سوم بيشترين افراد را در سازمان 70تا  40هاي  هاي دهه سال

كه از آمارهاي مركز آمار ايران اسـتخراج   91دهند. اين موضوع با سرشماري آماري سال  ايران نشان مي
دهندگان شامل طيف وسيعي از افراد  بايد به اين موضوع اشاره كرد كه پاسخ شد مطابقت دارد. همچنين،

اسـت. عـالوه بـر ايـن،      1326ترين فرد متولـد   و مسن 1373ترين فرد متولد  اند. جوان با سنين مختلف
دهنـد. بـه لحـاظ مـدرك      درصد را زنان تشكيل مي 5/28دهندگان را مردان و  درصد پاسخ 5/71حدود 



  1396، زمستان 
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خوشـه در بـين    4دهد كه  دندروگرام، نشان مي اي به صورت نمودار روجي تحليل خوشهنتايج خ
ها، از اعدادي كـه روي   هاي ايران وجود دارد. در اين نمودار براي تعيين تعداد خوشه كاركنان سازمان

 كه معمـوالً عـدد   است 15و  10، 5هاي  . اين اعداد در فاصلهشود محور عمودي قرار دارد استفاده مي
را قطـع   5يعني هر خطي كه عـدد   شود. در نظر گرفته ميها  منزلة مبنايي براي تعيين تعداد خوشه به 5

  ).75: 1381است (هومن،  ناميم) دهندة تعداد خوشه (كه در اين تحقيق نسل مي كند نشان
  و فراواني متولدين هر نسلها  . مربوط به تفكيك نسل 3جدول 

Total 
Ward method   )2(4 )4(3 )3(2 )1( 

1 0 0 0 0 1326  
2 0 0 0 0 1328 

2 0 0 0 2 1330 

1 0 0 0 1 1331 

5 0 0 0 5 1332 

7 0 0 0 7 1333  
9 0 0 0 9 1335 

8 0 0 0 8 1336 

18 0 0 0 18 1338 

20 0 0 0 20 1339 

26 0 0 0 26 1340  
20 0 0 0 20 1341  
19 2 0 0 17 1342  
25 3 0 0 22 1343  
20 11 1 0 8 1344  
44 36 3 1 4 1345  
50 44 2 4 0 1346  
53 40 5 6 2 1347  
48 36 5 7 0 1348  
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Total 
Ward method   )2(4 )4(3 )3(2 )1( 

44 26 8 10 0 1349  
74 39 12 23 0 1350  
51 27 9 15 0 1351  
39 19 7 13 0 1352  
41 17 14 10 0 1353  
44 8 8 28 0 1354  
45 4 13 28 0 1355  
35 1 8 26 0 1356  
53 1 6 46 0 1357  
62 2 5 55 0 1358  
50 1 9 40 0 1359  
73 0 7 66 0 1360  
54 0 7 47 0 1361  
52 0 10 42 0 1362  
46 0 8 38 0 1363  
45 0 3 42 0 1364  
39 0 12 27 0 1365  
29 0 11 18 0 1366  
21 0 18 3 0 1367  
35 0 35 0 0 1368  
23 0 23 0 0 1369  
9 0 9 0 0 1370  
3 0 3 0 0 1371  
1 0 1 0 0 1372  
2 0 2 0 0 1373  

 spssافـزار   دهد كه با استفاده از نـرم  فراواني هر نسل را به تفكيك سال تولد نشان مي 3جدول 
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مربوط به افراد نسـل اول (متولـدين    1 ةخوش باال. در جدول 1)(جدول توافقي دست آمده استه ب
مربوط  3 ة)، خوش1366تا  1354متولدين (مربوط به افراد نسل سوم  2 ة)، خوش1343قبل از سال 

 1344متولـدين  (مربوط به افراد نسـل دوم   4ة و بعد) و خوش 1367متولدين (به افراد نسل چهارم 
 ة، فاصـل اسـت . از آنجا كه تغيير و تحوالت اجتماعي، سياسي و ... در ايران سـريع  است) 1353تا 

انديشـمنداني چـون مانهـايم     كه اين موضوع با ادبيات نظري تحقيق واست ها كمتر شده  بين نسل
  مطابقت دارد.) استها كمتر  سني نسل ة(اگر تغييرات زياد باشد فاصل

  ها . تحليل واريانس (انوا) مربوط به بين نسل4جدول 

Sig F هاي كاري نگرش هانسل  
  مراتب سلسله هابين نسل 91/33 000/0
  احساس مسئوليت هابين نسل 69/28 000/0
  بدون كامپيوتر در كارها هاسلبين ن 59/34 000/0
  گزارش حضوري و كتبي هابين نسل 07/24 000/0
  عالقه به سازمان هابين نسل 36/26 000/0
  عالقه به دوستان هابين نسل 28/36 000/0
  جذابيت كار با كامپيوتر هابين نسل 67/40 000/0
  طلبي تنوع و استقالل هابين نسل 95/38 000/0
  راحتي كار با اينترنت هابين نسل 46/32 000/0
  عالقه به ترك شغل هابين نسل 41/43 000/0

منظـور   هاي مختلف كاركنـان در محـل كـار، بـه     اي و شناسايي نسل پس از انجام تحليل خوشه
انجـام شـد.    (متغير) نگرش كاري 10 (آنوا) با نسل، تحليل واريانس 4 داري بين تبيين تفاوت معني

پـذيري در سـازمان،    مراتب سازماني، احساس مسـئوليت  ند از: اعتقاد به سلسلها ارتاين متغيرها عب
بيشـتر بـه سـازمان،    ة ميزان اعتقاد به كارايي كامپيوتر، عالقه به انجام كارها به صورت سنتي، عالقـ 

در طلبي، استقالل فـردي   بيشتر به خانواده و دوستان، جذابيت كار با كامپيوتر، اعتقاد به تنوع ةعالق
                                                        
1. Crosstabs. 
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با توجه به  هاي مجازي و ميزان عالقه به ترك سازمان. سازمان، آزادي اينترنت و دسترسي به شبكه
تفـاوت بـين    ةكه بسيار كوچك و نزديك به صـفر اسـت، فرضـي    P-Value( sig( داري مقدار معني

بـه  انـد.   متفـاوت  يكـديگر هاي كـاري بـا    در اعتقاد به نگرشها  شود. يعني نسل ها پذيرفته مي نسل
  دارند.  هاي كاري نگرش خصوصمتفاوتي در هايها نظر نسل ،عبارت ديگر

دار  ها تفـاوت معنـي   مراتب بين تمامي نسل مربوط به سلسله  همچنين براساس نتايج، در نگرش
طـور كـه در جـدول     پـذيري، همـان   اما در نگرش نسبت به ميزان احسـاس مسـئوليت   ،وجود دارد
بين يعني اين  است، 05/0بيشتر از  sigمقدار  4و  2 بين و 4و  1 ،3و  1شود بين نسل  مشاهده مي

د. در نگـرش نسـبت   شو تفاوتي نشان داده نميپذيري  در نگرش به ميزان احساس مسئوليت ها نسل
طلبـي   ، در نگرش نسبت به تنـوع و اسـتقالل  4و  3هاي  ش كتبي (حضوري) بين نسلرازگ ةبه ارائ

 4و  1هـاي   بيشتر از اينترنت (جذابيت) بين نسـل  ةت به استفاد، در نگرش نسب4و  3هاي  بين نسل
تفـاوت   sigبـا توجـه بـه مقـدار      4و  2هاي  نسل و در نگرش نسبت به عالقه به ترك سازمان بين

  ها نگرش يكساني وجود دارد.  دار مشاهده نشده است. يعني بين آن معني
  ها تفكيك نسلها به  . تفاوت ميانگين و فراواني هريك از نگرش5جدول 

نسل
 چهارم

نسل
هاي كاري در  يا ويژگي ها ميزان اعتقاد به نگرش  نسل اول نسل دوم  سوم

  هاي مختلف نسل
  مراتب سازماني سلسله 51/4 27/4 77/3 00/4
  پذيري احساس مسئوليت 42/4 29/4 79/3 22/4
  كارايي كامپيوتر 41/3 94/2 64/2 17/2
  ا به صورت سنتي يا حضوريانجام كاره 54/3 22/3 89/2 67/2
  بيشتر به سازمان ةعالق 09/4 69/3 38/3 41/3
 بيشتر به خانواده و دوستانةعالق 08/3 35/3 83/3 80/3
  جذابيت كار با كامپيوتر 30/3 64/3 02/4 22/4
  پذيري و استقالل ريسك،طلبيتنوع 09/3 62/3 01/4 21/4
  هاي مجازي كهآزادي اينترنت و شب 02/3 19/3 67/3 49/3
  عالقه به ترك سازمان 10/2 63/2 32/3 92/2
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ها، ميانگين امتياز هركدام از ايـن متغيرهـا در    شدن اين تفاوت ، براي مشخص5براساس جدول 
بـه   هـا  نسـل  ةبيشـتر از همـ   51/4هاي مختلف محاسـبه شـده اسـت. نسـل اول بـا ميـانگين        نسل

دوم و نسل سوم با ميـانگين   ةدر مرتب 27/4با ميانگين مراتب سازماني اعتقاد دارد. نسل دوم  سلسله
. درخصوص ميـزان احسـاس   دهد مراتب سازماني را نشان مي كمترين ميزان احترام به سلسله 77/3

، نسـل چهـارم بـا ميـانگين     29/4نسل دوم با ميـانگين   ،42/4نسل اول با ميانگين  ،پذيري مسئوليت
نشـان   را منـدي  ترتيب بيشترين و كمترين ميزان عالقـه  صدم به 79/3و نسل سوم با ميانگين  22/4
  د.نده مي

  كار ايران  ها در محل . نسل6جدول 

  نسل چهارم  نسل سوم نسل دوم نسل اول  
  و بعد از آن 1367  1366تا  1354 1353تا1344 قبلو ما1343  متولدين 

 تجارب نسلي،
  پذيري، (جامعه

يا حوادث 
ر دگذار تأثير

  زندگي افراد)

تايدكميت طاغوت، كوح
شدن  مرداد، ملي 28

صنعت نفت، شكست 
 15قيام  دولت مصدق،

 ةخرداد، تصويب اليح
كاپيتوالسيون، اصالحات 

هاي  ارضي، جشن
  .شاهنشاهي

انقالب، قيام مردم
عليه رژيم 

شاهنشاهي، رهايي از 
ترور  وابستگي،
ها، دفاع  شخصيت

مقدس، استقامت و 
پايداري عليه ظلم، 

  .مياييهاي شي بمب

پس از جنگ، 
دوران اصالحات، 

دوم خرداد، 
روشنفكري، 
 ةآزادانديشي، توسع
 ةسياسي، جامع
مدني، رشد 

  .كامپيوتر، اينترنت

دوران مهروزي، 
بودن،  مردمي
خواهي،  عدالت

گرايي، انرژي  اصول
هاي  اي، تكنولوژي هسته

پيشرفته، تلفن همراه، 
هاي اجتماعي،  شبكه

  . و ... ها تحريم
  قمي ج از رسالة دكتري مسافريمستخر

هـاي   (ويژگـي كـه  كار ايران وجـود دارد    نسل در محل 4د كه نده نتايج تحقيق حاضر نشان مي
  . استوجود مداري  تفاوت معنيها  گانه) بين آن 10كاري 

  گيري نتيجه
سـاز   ريخ(وقايع مهم تا گذارتأثيرتوان اذعان كرد كه امروزه با توجه به عوامل  بندي كلي مي در جمع

ايجـاد   سـبب كـه ايـن حـوادث    اصـالحات، رشـد تكنولـوژي و ...    نظير: انقالب اسالمي، جنـگ،  
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همچنين با توجـه بـه چـارچوب نظـري      ،ها بوده است) ها، باورهاي مختلف و تفكيك نسل نگرش
شناسي واقعيتي انكارناپذير اسـت.   محققان جامعه ةهم نظر، به ها در جامعه مانهايم، تفاوت در نسل

مشروعيت، مقبوليت و ماهيت وجودي  اند و ها در بطن جامعه يهي است با توجه به اينكه سازمانبد
 ناپـذير انكار هـا نيـز در سـازمان     و تفاوت بين آن ها ند، بنابراين وجود نسلگير خود را از جامعه مي

حقيـق)  ت ة(پيشـين  خارجي ةشد است. تحقيق حاضر اين مسئله را با توجه به تحقيقات تجربي انجام
ـ    كار  كيد دارند، در محلأتكار   كه بر وجود تفاوت نسلي در محل  5تـايي از  1353 ةايـران بـا نمون

 منزلـة  ايـران را بـه   ةكه جامعـ شناسان  به تحقيقات جامعه توجهاستان منتخب بررسي كرده است. با 
ولـوژي و  گذار (با تغييرات و تحوالت زياد اجتماعي، سياسي، فرهنگـي و رشـد سـريع تكن    ة جامع
هـا نيـز تـابع     كـه سـازمان  تـوان گفـت    مـي نتايج اين تحقيق  و كنند ميهاي اجتماعي) معرفي  شبكه
  .دارند يهاي متفاوت و نسل اند جامعه

توزيع حضوري  و سايت، ايميل، فاكس نامه با استفاده از وب از طريق پرسش ها آوري داده جمع
كـار    (خوشـه) در محـل   چهار نسلها،  ي دادهآور اي حاصل از جمع انجام شد. نتايج تحليل خوشه

نتـايج ايـن تحقيـق بـا تحقيقـات مشـابه       داد.  نشـان   1به صورت نمودار دندروگرام شكل ايران را 
سـيمون از  )، 2010( روي ون )، جـان 2013( )، لـوورا 2002( اسموال و سـوتون  از سويخارجي كه 

 رد.) و ... انجـام شـد، مطابقـت دا   2010( گ)، توين2008( ) و تولبيز2005( دانشگاه وارتون استراليا
بر وجود چهار نسل در سـازمان   ديگرها نيز در بعضي از تحقيقات خود به سه نسل و در بعضي  آن

نشـان داده شـده    2 لكـه در جـدو  -ساز  هاي مهم و تاريخادكه همگي بر نقش رويد اند كرده  اشاره
ـ   ب نظري تحقيقكيد دارند. براي سنجش متغيرها براساس چارچوأت -است نسـلي و   ة(سـن، تجرب

د، ش ) طراحيو ايدئولوژي نسلي شناسي، تجربه ت جمعيتسؤاالبخش ( 3تي در سؤاالايدئولوژي) 
) نيز سه نسـل را در  1386( قمي ساز ) و چيت1383( نژاد شناسان ايراني نظير قاضي همچنين جامعه

اسـت. تحقيقـات     شدهاز آن اشاره س به حوادث تاريخ 1ايران شناسايي كردند كه در جدول  ةجامع
ـ هـا اشـاره دار   داري بـين نسـل   بر وجود تفاوت معنيشناختي داخلي و خارجي  جامعه د كـه ايـن   ن
خواهد شد. اين موضوع نيـز در   منجرها  كاهش تعامالت بين آنها و  گرفتن نسل ها به فاصله تفاوت

در بيـان چگـونگي نگـرش    تي سـؤاال تحقيقات حاضر به اثبات رسيده است و پژوهشگر بـا طـرح   
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مراتب سازمان، عالقه به سـازمان و چگـونگي    هاي كاري (نظير: اعتقاد به سلسله كاركنان به ويژگي
ي كـاري  هـا  هـاي مختلـف در نگـرش    به اين نتيجه رسيده است كه بين نسـل كار با كامپيوتر و ...) 

  دار وجود دارد. تفاوت معني
ع نگرش كاركنان بـا توجـه بـه تحقيقـات تجربـي      براي بررسي و تبيين تفاوت در نو ،همچنين

كـه   ،تحقيـق  ةفرضـي كه با استفاده از تحليل واريانس (آنـوا)   شد يدهويژگي كاري پرس 10گذشته، 
، بررسـي  دار وجـود دارد  هاي كاري كاركنان تفـاوت معنـي   ها در نوع نگرش ند از: بين نسلا عبارت

(آنوا) خيلي كوچك و نزديك به صفر اسـت،   سحاصل از تحليل واريان sig. از آنجا كه مقدار شد
 ةفرضي ،بنابراين دار وجود دارد. كاري تفاوت معنيهاي  ها در نوع نگرش مبين آن است كه بين نسل

مراتـب   شـده در نـوع نگـرش بـه سلسـله      . براي مثال، با توجه به ميانگين محاسـبه شديد أيتحقيق ت
كمتـرين امتيـاز را    77/3 و نسل سوم بـا ميـانگين  بيشترين  51/4 سازماني، نسل اول داراي ميانگين

هـا، نسـل اول اعتقـاد و احتـرام بيشـتري بـه        يعني ضمن داشتن تفـاوت بـين نسـل    ؛كسب كردند
كمتـرين و   10/2 ميانگين بادر نگرش به ترك سازمان، نسل اول  .مراتب سازماني قائل است سلسله

دهد كه اين نشـان از وجـود    ان نشان را ميبيشترين عالقه به ترك سازم 32/3 نسل سوم با ميانگين
  هاست.  تفاوت بين نسل

، تحقيق اشـاره شـد، مطابقـت دارد    ةنياين اساس اين موضوع با تحقيقات گذشته كه در پيش بر
كـار    ايران و بين مردم انجام شد و چه در محـل  ةشناختي كه در جامع چه در تحقيقات جامعه زيرا

ها را نشان  مريكاي شمالي، مالزي، هلند، ژاپن و ...) تفاوت بين نسلا(امريكا، افريقا،  ساير كشورها
كـار بـراي افـراد مضـر، پراسـترس،        ها در محل تحقيق، تفاوت بين نسل ةدهد. با توجه به پيشين مي

، سردشدن روابط بين افراد، كاهش احسـاس  ها بين نسل ةفاصل سببموجب نااميدي، دلسردكننده، 
ها را ايجـاد   انسجام و يكپارچگي بين افراد و نزاع بين آننبود ي بين افراد، فطتعلق، كاهش پيوند عا

هـاي مختلـف ضـرورتي     هـاي بـين افـراد از نسـل     هـا و شـباهت   شناخت تفـاوت بنابراين كند،  مي
خدمات بيشـتر و مـديران بـراي بهبـود عملكـرد سـازمان بـه         ةكاركنان براي ارائ. استانكارناپذير 

مديران براي ايجاد هماهنگي  ،دارند. همچنيننياز  ها هاي بين نسل شباهت ها و شناخت بهتر تفاوت
  هاي ارتباطي در برخورد با نيروهاي چند نسـلي در محـل   و يكپارچگي در سازمان به بهبود مهارت
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هاي انساني و ارتقاي كيفـي و كمـي    تواند در حفظ و نگهداري سرمايه كه اين امر مي دارندنياز  كار
  ند.كزمان كمك عملكرد به سا

  پيشنهادها

وري سازمان و  توجه كه در ميزان عملكرد و بهره درخورترين موضوع  رفتار سازماني مهم ةدر حوز
هاي فردي، گروهي، فرهنگي و تفـاوت در توانـايي    تفاوتاست،  مؤثرحفظ روحيه و رفاه كاركنان 

  هاي مختلف محل ويژگيها و  رشاعتقادات، نگها در  . اين تحقيق نشان داد كه نسلاستو ...  افراد
هاي مختلف در سازمان،  شود با وجود تفاوت بين نسل پيشنهاد مي .تفاوت دارند يكديگركار نيز با 

براي كاهش  هايي راهكارها يا استراتژيو  ها ارتباط بين نسلموضوعاتي نظير علل و داليل افزايش 
هـاي   اوت بين زنان و مـردان در ويژگـي  تف ،د. همچنينشونسازمان بررسي ها در  تعارض بين نسل
هاي  براي افزايش رضايت شغلي در نسل شود هاي مختلف بررسي شود. پيشنهاد مي كاري بين نسل

 هاي ديگر مديريت نظيـر  تواند در حوزه ها مي د. موضوع تفاوت نسلشونبررسي  اهكارهارمختلف 
  ريابي، صنعتي، منابع انساني و ... نيز بررسي شود.بازا
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