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Table 1: Comparison of Iranian Generations with Those of the Other Countries  
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  8114-۷44۱شاپا:  

  آزاد است. نمیسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قمانین کریتیم کامانز ( ) 

 دانشگاهیان ایران  مطالعه فرهنگ نسلی
 های بومی با تکیه بر ویژگی

 
 1زهرا محمدی

 78/3/7932پذیرش:       72/80/7932دریافت: 
 

 چکیده
 در آن ینسول و میوان ینسل درونصمرت  به، که روابط نسلی است ای یاجتماع و مثابه فضای فرهنگی دانشگاه به

در آن توثییر  و تحقیو  و دودمات تصییویی، یوادگیر و یاددهی ریوزی، برنامه مدیریت،بر یابد و  می جریان
 یبنود  کند. این پژوهش با هدف نسل می در فضای دانشگاهی ضرورت پیدا ینسل ۀمطالعگذارد؛ بنابراین،  می

اجتماعی هور نسول را  یها است تا ویژگی انجام شدهمد در جهان ممجی بند و مقایسه با نسل دانشگاهیان ایران
. در انجام شوده اسوت یتحلیل و استدالل اسنادی روش مطالعه  پژوهش به .بررسی کند شدمد بمم در زیست

نسول  نصسوت،؛ نسول هستندجمیی  پی متناظر با پنج نسل جهان معاصر قابل ینسل ایران پنج ،نظری مباحث
/ نسول Xنسول  ،نسل سومم ایرانی؛ مسیمنالیبممر/ نسل ناس نسل ،دوم ایران؛ نسل شروطهنسل م سربازان/ کهنه

یوا نوت/ نسول  Zنسول  ،نسل پونجمو  یا هزاره/ نسل انقالب اسالمی؛ yنسل  ،ایران؛ نسل چهارم نمسازی در
بوا  ،منسول دو ؛سوتا آشنا گرا در دانشگاه نصبه سنت اقامت و یمرتمن یبا هنجارها نصست،نسل  پساانقالب.

رشود سیاسوت و  ،نسول سومم ؛سوتا رو هغالو  علموی روبو یدر کنوار هنجارهوا یسیاسو یهنجارها رشد
و ،در نسل چهارم را تجربه کرده است؛غلبه آن  ،آممزی و سپس کنار علم در یژمایدئمل آغواز شوده و  یرشد کم 

شوده و  کواالیی و تجواری ،دانوش ،پونجم در نسول ؛علوم سوبد دو اسوت و از آممزش به پژوهش چردش
 یجود یها تفاوت ،جه اینکهیاست. نترخ داده با کاهش سنت اقامت  همراه یبه کارآفرین پژوهش از یچردش

متفواوت نتماننود بوا هوم  هوای این نسول است کهممج  شده  ،گانه در قرن ادیر پنج های نسلهای  ویژگیدر 
 را تجربه کنند. دانشگاهییر ؤدالق و م زندگی

نسولی، فضوای دانشوگاهی، زنودگی  هوای ویژگینسولی،  انشگاهیان، مناسبات میاند بندی نسل :ها کلیدواژه
 دانشگاهی

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

 مسئمل(. )نمیسنده ایران تهران، ،نمر پیام دانشگاه شناسی جامعه استادیار .1
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 مقدمه
دانشوگاهی  هوای نسلی در مناسبات طملی و عرضی نسل زندگی ،لۀ اصلی پژوهش حاضرئمس

رابطوۀ و موراد از  ،ت علمیئهای هی های دانشجمیی با نسل از عرضی، رابطۀ نسل است. منظمر
 ت علمی با هم است.ئمصتلف هی های لرابطه بین نس، طملی

 تنهااست و  اجتماعی  اعم از قشرها و طبقات ،اجتماعی زمانی بندی معنای گروه به، نسل
 جوداها را از هم  نسل زیرا آنچه ،ستین تفکید قابل یو تقمیم، سنی بیملمژیکی، های مالک با

، بلکوه تیییورات 1نیسوتسواله  ساله و بیسوت در ید دورۀ داص ده سن و زیستنتنها  کند، می
 درنظور گرفتوه نسولی یبنود نیز در صومرت کمشتری ها و تجربه ،رویدادها وقایع و اجتماعی،

ست. تحومالت ا اجتماعی ۀباشد، ذهنی و برسادتی نیع امر بیش از اینکه یدل، نس د.نشم می
بورای دهود و  مصتلف را شکل می های  نسل ،فناورانهو  ،فرهنگی اقتیادی،  اجتماعی، سیاسی،

فوراهم  ی رابویش رایجو و و قماعود کوم ،سبد زندگی ،ذهنی، فضای اجتماعی شاکله نسل، هر
 راسواسب بلکوهی، شنادت جمعیت یمتییرها رمبنایتنها ب نه نسل را است الزمبنابراین،  ؛دکن می
 نسول ،2تعبیر مانهوایم تمجه تعریف کنیم. به قابل متمایز و وقایع ای دورهی ها و تجربه دادهایرو

 هوای کند و در هور نسولی نگورش می جایگاه مشترک تحمالت را بازنمایی اجتماعی، در مفهمم
های  می غال  و سبدیو پارادا ی،گفتمان همیتی، ارزشی، اجتماعی، متفاوت و فضاهای غال 

 (.8112، 4؛ بروکس۹۳-41، ۷۹4۹، 3)شفرز متفاوتی رواج دارد زندگی
رخ نوه در دو ، بلکوه در فضوا  ،نسولی درون و نسولی ات میوانبمناس و، فرهنگ تعامالت،

از آن  سوانهشنا کورد و بوا نگواهی انسوانبررسی  دتیپدیدارشنالحاظ  به را فضا، 5. لمفمردهند می
و  ،6سویطره متموایز کورد: فضواهای یکودیگر سومیه از فضوا را از هواروی دو دیمید گفت. سصن

 نصست فضا، وجه (. سمیۀ۷۹4۳، ۷۳۳۷؛ لمفمر، 8114، 8111، 8)هاروی 7اقتضایی فضاهای
ات، یموتن زنودگی دارد. مقتضو سرشوتی ضومنی در دوم، اما سومیۀ ،سادتاری و رسمی آن است

 کند. جریان پیدا می ها دانشگاهیان از طری  اعمال و ارتباطات آنی ها پمیایی و، نیازها
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 .آورد می شمار به نسل ید را سال ده هر "بالر" کریستمفر .1
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و  ریعتحومالت سو ،هوای ادیور و در دهوه رو بومده هطمل تاریخ با تحمالتی روبو جامعه ایران در
 اسوت کوه را تجربه کوردهارتباطات ی و تمسعه فناور ،تحریم ،جنگ ،انقالب مانند حمادث عظیمی

 تومان هوم در کول این تفکید نسل را موی ست.ا دنیا در یفرد ممرد منحیربه نسل، تفکیدظ لحا به
و  ازجملوه اسوتاد ،و هوم در اقشوار مصتلوف ،مانند والدین و فرزنودان ،جامعه بین نسل پیر و جمان

اسنادی  پژوهش با استفاده از مطالعات داد. این های مصتلف استادان انجام و حتی بین نسل ،دانشجم
کشمرها در قرن  دانشگاهی در ایران و مقایسه آن با سایر های و استدالل تحلیلی در پی شنادت نسل

 پردازد. هر نسل می های نسلی و ویژگی تحمالت یها نهیزمدالیل و و به شناسایی  استادیر 
 
 نظری چارچوب. 1

 یافراد ،داند؛ نسل می بیملمژیکی تراجتماعی و نه ضرو نسل را ید ممجمدیت، میمانها کارل
تفکور و  مهیدارنود و بوه شو یمشوترک تیممقع یو اجتماع یصیفراگرد تار در که گیرد را دربر می

 یم، هور نسولیمانهوابراساس دیودگاه . گرایش دارند ای ژهیو یصیداص و نمع کنش تار تجربه
بوا  و (جنگنود مید دوره یکه در  یکسان انند)م داردی متفاوت های هتجربنسبت به نسل پیشین، 

دارند که از تجربوه  یمشترک یریگ و ممضع کردیرو یول ،هستند یلفتطبقات مصاز  وجمد اینکه
( کنند یم ید زمان زندگیکه در  کسانی) ها ستیز ن همیب ی. وگیرد سرچشمه مینسل  مشترک

( ۷دارنود:  یژگویسه و ها زمان شمد. هم یم ز قائلیتما ،سن هستند( که هم افرادی) ها زمان و هم
که دوره جنوگ  یسن گروه ید انندم ؛هستند یصیتار و یان اجتماعیجر در یمشترک محلای دار

( ۹ ؛دارنود یمشوترک وابسوتگیسرنمشوت و  ،براسواس تجربوه مشوترک (8 ؛دنوکن یم یرپرا س
 هستند. ای یگانهت یهم یدارا ،مشترکبراساس تجربه 

ر ییورا بوا تی یاجتمواع ش نسلیدایپ ،«ها نسل یشنادت له جامعهئمس»( در ۷۳48) مانهایم
 دهنود یرخ م سورعت ی بهادیوکه حمادث ز یهنگامتنها داند؛  یم سرعت آن مرتبط و یاجتماع

گاه اساسگروه بر دیکه  ای گمنه به وو از نسول تومان  می ووو دز شمنیمتموا یاجتمواع و صییتار یآ
ع یو وقا زندگی، ۀ، حمادث چردیمنش جمع عمامل ،یبند سصن گفت. در این صمرت یقیحق

 تنهوا، ینسول اجتمواع یریگ کرد، شوکلین رویمندند. در ایپ یم گرییکد به یصیتار و اجتماعی
نسل  یمینهاما ۀدیا ،1لزیت میرا  یس ریتعب ، بلکه بنا بهیستتملد ن خیافراد در تارهمسانی جه ینت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 طیبا شرا یفرد زندگیا تعامل حمادث چرده یخ، یو تار یمگرافیب برحس  تقاطع دیبا، یصیتار
هوای  نسول بوا شونادتی نسل جامعوه فاوتدرک شمد. ت ،یصیو تار یاجتماع زندگیو حمادث 

بوا وجومد  ووو  و دوموی ،تواریصی و اجتمواعی فاقد بعود یکه اول وو شنادتی تیملمژید جمعیب
کار یا ازدواج  ، زمان شروع بهآممدتگی دانشتاریخ تملد، زمان  انند)م مشابه جمعی یها ربهتج

گاهی یا فاقد وو و...( ،دار شدن و بچه نوژاد،  نسل است )تمکل و قاضوی متمایز ویژه یایدئملمژ آ
این مفروضات، نسل کوه در  براساس (.۹4۳-۹2۱ ،۷۳۳4اسکات،  :نقل از به ،۷18 ،۷۹44
گاهی و حافظه جمعی تداوم  ه تاریصی مشترک شکل میکنش و تجرب جریان گیرد و از رهگذر آ

اسوت کوه بوا  جمعوی، دربردارنودۀ نسل افراد است. منبع داصی برای همیت ارزشی یابد، می
گاهی هوای  مفهممی آرمانی از مقمله ها پیمند دمرده و در ذهنیت افراد، مقملهبردی از ی داص آ
هوای  نسول بوا یو غالبًا متفاوت ویژهذهنی و رفتاری  آمادگی زا اساس و براینوجمد دارد  یادشده
گیرنود و  موی داصی قرار یایدئملمژ در قال ید نسل،  افراد؛ بنابراین، دار استربردم پیشین

کننود؛ تاآنجاکوه هموین  تفسیر موی پیشینهای   نشان در نسل ایهمتا باای متفاوت   شیمه دنیا را به
گاهی ها ربهتج فرد و مشترک مربمط به ید نسل است که راه تیییر اجتمواعی  های منحیربه و آ
 (.۷۳۳ ،۷۳۳4مارشال،  :نقل از به ،۷18 ،۷۹44نژاد،  تمکل و قاضی)گشاید  میرا 

ی ا گانوه پنج یبند ترصم ،ها یکی از آناند که  شده یبند میتقسهای مصتلفی  ها در قال  نسل
 (8 ؛نسول دواممش (۷دیده شوده اسوت:  انجهدیگر  عجمام است که ابتدا در آمریکا و سپس در

، 1)توالگن «Z»نسول ( 4و  ؛«Y»نسول  (4 ؛«X»نسول  (۹ ؛(یتویجمع )دوره انفجوار نسل بممر
در ادامه  (.8112، 5ال ؛ جمویس، ای811۱، 4؛ فری8112، 3؛ هانتلی8118، 2؛ چستر81۷2
 با تحومالتهمسم  پنج نسل ،تاریخ معاصر کید بر رویدادهای مهمثمتمن، با ت تمجه به این ضمن
 (.۷۹4۱)فراستصماه، اند  جامعه ایران تمصیف شده ( برای۷ شماره )جدول های جهانی و نسل
جهان، نسول دواممش یوا  ن نسلیتر مسن :سربازان(/ نسل مشروطه نسل داممش )کهنه (۷
عرصه  در دوران بحران اقتیادی آمریکا به افراد . اینهستند ۷۳84-۷۳44ازان متملد بسر کهنه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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و ، جمیی ، صرفهیپذیر ملیتئمس و دهند مرات  اهمیت می معمماًل به نظم و سلسلهآنان  دند.آم
شناسی، وفاداری و  گرا هستند، دانماده، نظم و وقت جهیمهم است. غالبًا نت ارزشی برایشان  نظام

 ،اندر ایور نسل با اینزمان  هم ستند.ین نیب دمش زیادتیییر،  هاست و به یبات در مرکز تمجه آن
عرصوه  پهلومی اول بوه ورههستند کوه در د ۷۹81از  پیش نامتملد، یعنی از مشروطه نسل پس

کمبمدها  دهند. تلصی  و به امنیت اهمیت می  جنگ جهانی اول را تجربه کرده اند. ناامنی و آمده
 انود تجربه کردهو دانشگاه(  ،عالی های رسه)مطبمعات، مدی جنبش نمساز یانگیز شگفت را با
 دهند. اهمیت می به نظم و حفظ مرات  ،رفته هم یو رو

 بوه نسولدر سطح جهان عنمان نسل دوم  بهاین افراد  ی:ایران ممنالیسیناس / نسل1نسل بممر (8
رونو  و  از جنگ جهانی دوم، دوره پسهستند و  ۷۳42-۷۳24 نامتملدها  آنمشهمرند.  زادوولد

هوا  هستند، دمدانگارۀ آن جم اند. مصاطره صه آمدهعر باال به یتیو انفجار جمع ینرخ بارور رفاه با
 دهو تع ییگرا  ، رقابتتدول به بدگمانیری، بدهند، میل به برا اهمیت می جزئیات مثبت است، به

 در ۷۹81-۷۹41 ناهوا در ایوران، متملود آن زمان با همها بیشتر دیده شده است.  به سازمان در آن
 دهیرا چش ۷۹81پس از شهریمر  یها  آزادی اند. در کمدکی، عرصه آمده منالیسم ایرانی بهیدوره ناس
 ینهضت ملی و کمدتاو  ،ها اهمیت دارد ایدئملمژید برای آن یها ها و همیت  رقابت ،اند یا شنیده

اسوت. کوانمن تمجوه  نصومرده هم به چندان شهر و روستا در این دوره دوگانۀ اند. دهیمرداد را د 84
 گروه قدیمی اغل  از این انیمثبت است. دانشگاه «دمدانگارۀ»ا نمعی گرایی ب نسل، غالبًا رقابت

 د.نا از این نسل باقی مانده اهای ارشد و دکتر اندکی در دوره دانشجمیان بسیار ولی ،هستند
 ۷۳24-۷۳41ن امتملود و سمم جهوانی نسلاین گروه،  :/ نسل نمسازی و رشد نابرابرXنسل  (۹

و  ۷۳۱4پرتیوال/ انقوالب اننودم یفاه و تحمالت جهانی فراگیوررون  و ر ادامهرۀ دو که هستند
 پوس فراوان یها یبند و قط  ،دیمار برلین صتنی، فروریشمرو یفروپاش ،۷۳۱۳ایران/ انقالب

 ، همشیو ایدئملمژ ای، اتمپیدماه تیییر، تحرک، آرمان به میل در این نسل، .جنگ سرد بمد از
سوازمان و روابوط رسومی ممجومد در آن مشوهمد از  ، دروج راحتیررسمیغ ، روابطیجانیه

 ،یارضو اصوالحاتها  آن. است ۷۹4۷-۷۹4۳ن امتملد دربردارندۀ سمم نسل، ایران است. در
 و نواممزون رشد اقتیاد نفتی نوابرابر پای پابه را ینینش هیحاشو شهرها،  از روستاها به مهاجرت

 بمد. درگیرهمراه نفتی دولت  یدهاعرفی جدید و درآم یها آممزشبا بلمغشان  و رشد اند. دیده
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ،و دلشوان بمدند و ذهون ساواک سیاسی نصبگان، سرکمب و های تییدمدکامگی، فساد، نارضا
نیز به رشد اسوالم درنهایت  و استشده چپ و دینی و روشنفکری  یها به ایدئملمژی معطمف

ل، تمجه ایون نسو است. کانمن انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی انجامیدهدرنتیجه، سیاسی و 
موا  یهوا دانشگاه یت علمئهیاعضای  بصش عمدۀتیییر و آرمان معطمف شده است.  به بیشتر

ان، از یدانشجم از تنها تعداد اندکی ولی ،اند  دمانده و درس ،دنیا آمده، رشد کرده به در این نسل
 شمند. مینیز کمتر مرور  به و هستند  این نسل

-8111ن حودود ادر جهوان، متملود م؛ نسول چهواریب اسالمنسل انقال /1یا هزاره yنسل  (4
جهوانی و  ای، دهکده ماهماره یها زیمنیتلم اینترنت، سی، پی های رایانه ظهمر ۀرودکه  هستند ۷۳4۷

 هوا المعوارف ةریوسوت. داا هوا ها و ویکوی رون  وبالگ و ی،گرد وب ارتباطات، اطالعات و یفناور
از  ای را رایانه یها مهارت فن و مادرهاو  پدرو  ،اند  همیت یافتهنمجمانان ا و کمدکاناند،  شده همگانی

، یسوبد زنودگ ، اهمیتیحمصلگ کم ،وبیش مشهمد این دوره کم های ویژگیگیرند. از  یاد میها  آن
و  گرایوی، فراموادی، مهوارت ینیازهوا های دوستی، تجربه شصیی، فراغت، گروه سرگرمی، اوقات

 نسول دوره و ۷۹21-۷۹۱۳ن امتملود ،زمان بوا ایون نسول در ایوران مهاست.  تعارفی بی تکلفی و بی
ادتالفات  یتلص ،انقالبی یزوپیر طعم ،از آغاز دوره رشد دمیش افراد . اینهستند  انقالب اسالمی

 جنوگ را بوا، اند دهیهم چش اوضاع و دشمنت را بان دمرد برهم و ،نی قدرتیگزیجا سیاسی بر سر
اقتیواد  بس و آتش دفاع مقدس به و یکمپن ن از اقتیادتبرگش اند، ورق دیده شیها ها و هزینه حماسه

 اوقوات فراغوت، ارتباطوات، و اینترنوت با درنهایت ، واند دوره کرده را با هم ییگرا  عمل پساکمپنی و
، نسول رییاهوا و گوم یسوردمردگ و ینسل سرشوار اند. شده همراه د مدنی و اصالحاتیرون  جد

 ،زنودگی فراغت و تجربه، سبد، این نسل هستند. کانمن تمجه ها انیزها و پاآغا و نسل ،رییاها شدن
جومان از ایون  اعضای هیئوت علموی اندکی ازتعداد رسانه است.  ارتباطات و اطالعات و یفناور و

 بیشتر دانشجمیان به این نسل تعل  دارند. که یدرحال هستند،  نسل
 کوه  جهوان و جومان، ل کمدک، نمجوماننس جدیدترین :انقالب یا نت/ نسل پسا Zنسل  (4

ایی یوهسوتند. پوا بوه دن yجدیدتر نسول  نسصه م، ویک و متملدین قرن بیست ، بیشترتر  ناشنادته
و  ،از نمع داعش ییها پدیده ،یازده سپتامبر ،دشمنت بان ابعاد جهانییگر به که دست اند گذاشته
و  ،ای هوای رایانوه همراه، بازی یاه یسه، فناور وب دو و پایدار، محیط زیست و تمسعه مسائل

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 بوه ۷۹41ن امتملود بیشتر ،آن در ایران ینسل دورۀ همهای اجتماعی مجازی است.  شبکه انماع
وقمع است. در   کامل درحال یشمد. ید گردش پارادایم نامیده می« پساانقالب»هستند که  بعد
رسوند.  درپوی از راه موی کوه پوی یدومرد و امومر نمپدیود چشم موی به ها انماع پدیده ،نسل این

هوا،  گرایی، چپ نم در مقابول اقتیواد نئمکالسوید، یارانوه گرایی در برابر نصبه سم و تمدهیپمپمل
های جدید در میودان نیروهوا، ریزگردهوا و اهمیوت  ییآرا مسکن، صف تمرم، بمرس ها، تحریم

هایی  ی، ناسازهاجتماع یها رشد سریع فضاهای مجازی و شبکه آب و داک و هما و گیاه، یافتن
، جنبش سبد زندگی و سیاست «مدرن و پست ،سنت، مدرن»، «جهانی و بممی»همسازشده از 

 .ییگرا دولت اعتدال و پساتحریم ،نهایتدرو  ،)بگذار زندگی کنم( زندگی

 یهوای اجتمواعی مجواز در شبکه حضمر همراه با نااطمینانی نسل، بیشتراین  کانمن تمجه
 ی زیادی بوهبندیپا و هستند قاعده بی یاربس عبارتی بهو  پلمرالی نسل ،دیجیتالی های است. بچه

کننود و  رسومی عبومر موی یها در هنر نیز از ستاره حتی ندارند،مرجع قدیم و جدید  های گروه
که استاد یوا حتوی  ندهست تر از آن جمان، و کنند ایجاد می ها ستاره ها و دیابان نیدمد در زیرزم

هوا،  انود. بوا گمشوی ل بوه دانشوگاه وارد شودهیتحی برای ها اندکی از آنتعداد  دانشجم باشند.
مشویمل  ،دمدشان و ناشونادته بورای موا پاافتاده برای پیش مجهز یها یباز و اسباب ،ها  هدفمن
است که  قدیمیی ها شبیه ممزه یزیچ ها آن برای مدرسه و دانشگاه رسمیی ها آممزش هستند.

 است. آور مالل اهی برایشانهرچند گ ؛درزبی دنشید به شاید
 

 های جهانی با نسل زمان هم یپنج نسل ایران های (. ویژگی1شماره )جدول 

 های نسلی ویژگی نسل جهانی ینسل یها  ویژگی ینسل ایران

۷ 
نسوول مشووروطه 

 ۷۹81پیش از 
 

 ت، کمبمدها، جنبش نمسازییناامنی، اهمیت امن
 ؛عالی و دانشگاه( های رسه)مطبمعات و مد

 مرات  سلسلهحفظ  ن تمجه نسل: نظم،کانم

 1نسل داممش
 سربازان( )کهنه

۷۳44-۷۳84 

، اهمیووت نظووم و یبحووران اقتیوواد
، یپووذیر تیملئ، مسوو مراتوو سلسووله

، دوانماده، یویگرا جوهیجمیی، نت صرفه
 شناسووی، وفوواداری، بوودبینی بووه وقووت
 تیییر

8 
نسوووووووووووووول 
ناسیمنالیسووووووم 

 ایرانی
۷۹41-۷۹81 

و  هوا ، رقابوت۷۹81های پوس از شوهریمر  آزادی
دوگوانگی  ایدئملمژید، ناسیمنالیسم، یها همیت

 شهر و روستا
 ای مثبت : رقابت با دمدانگارهلنس هجکانمن تم

 نسل بممر
 ۷۳24-۷۳42  

پس از جنگ جهانی 
 دوم

رونوو  و رفوواه، انفجووار جمعیتووی، 
دمدانگوارۀ مثبوت،  جومیی، مصاطره
ات، میول بوه یوجزئدادن بوه  اهمیت

دولوووت، بوووه  بووودگمانیبرابوووری، 
 تعهد به سازمان  گرایی، رقابت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 های نسلی ویژگی نسل جهانی ینسل یها  ویژگی ینسل ایران

۹ 
نسوول نمسووازی و 

 رشد نابرابر
۷۹4۳-۷۹4۷ 

 

اصالحات ارضی، مهاجرت از روسوتا بوه شوهر، 
، رشود اقتیواد نفتوی، درآموودهای ینشوین حاشویه

سیاسووی  ، نارضووایتی، فسووادینفتووی، دمدکووامگ
 یهوا  نصبگان، سرکمب و ساواک، رشد ایدئملمژی

ب اسووالمی و چووپ و دینووی، روشوونفکری، انقووال
 فرهنگی

 کانمن تمجه نسل: تیییر و آرمان

 Xنسل 

۷۳41-۷۳24 

 اننووودفراگیووور م یجهوووان تحووومالت
و انقووالب  ۷۳۱4پرتیووال/ انقووالب

شوومروی،  یفروپاشوو ،۷۳۱۳ایووران/
 و.... ،دیمار برلین

تحوووورک،  تیییوووور،: میوووول بووووه
 و ایودئملمژی، ، اتمپیوایدماه آرمان

غیررسومی،  همش هیجانی، روابوط
 ز سازماندروج راحت ا

4 
نسووول انقوووالب 

 اسالمی
۷۹۱۳-۷۹21 

، یلیتحم قدرت، جنگ یبر سر جایگزین ادتالف
اقتیواد پسواکمپنی،  بوس و آتوش اقتیاد کمپنی،

رون   اینترنت و ارتباطات، اوقات فراغت، اهمیت
 دولتی جدید مدنی، اصالحات

کانمن تمجه نسل: فراغت و تجربه، سبد زندگی و 
 تفناوری اطالعات و ارتباطا

 )هزاره( yنسل 
8111-۷۳4۷ 

اینترنوت،  سوی، پوی های رایانه ظهمر
دهکوووده  ای، زیووومن مووواهمارهیتلم

فنووواوری اطالعوووات و  جهوووانی،
هووا،  ، ویکووییگوورد وب ارتباطووات،

کمدکوان و نمجمانوان،  اهمیت یوافتن
، اهمیوووت سوووبد یگلحمصووو کووم

اوقوات فراغوت،  سورگرمی، زندگی،
گرایووی،   مهووارت نیازهووای فرامووادی،

 تعارفی  و بی تکلفی بی

 نسل پسواانقالب 4
 به بعد۷۹41

چوپ  گرایوی، گرایی در برابر نصبه پمپملیسم و تمده
 ها، تحریم، یارانه نم در مقابل اقتیاد نئمکالسید،

تمرم، ریزگردها، اهمیت آب، داک، هوما و گیواه، 
 هوای اجتمواعی، مجوازی و شوبکه یرشد فضاها

، «بووممی جهووانی»هووای همسازشووده از  ناسووازه
بگوذار  ، سیاسوت«مودرن و پست ،ت، مدرنسن»

 گرایی  دولت اعتدال و پساتحریم زندگی کنم،
آغمشوی بوا نااطمینوانی در  کانمن تمجه نسل: هوم

 های اجتماعی مجازی  شبکه

 811۷یا نت  Zنسل 
 به بعد

دشومنت، یوازده شدن ابعاد جهانی 
ماننود  ییهوا دهیوظهومر پد سپتامبر،
محوویط زیسووت و تمسووعه  داعووش،

هوای   وب دو و سوه، فنواوری پایدار،
هوای  توری پلیور، بوازی پی همراه، ام

میکوروبالگ و  ای، چندبعدی رایانوه
بوومک، توومییتر،  هووا، فوویس موومبالگ

و  ،اگرامتتلگووورام، اینسووو یمتیووومب،
 های اجتماعی مجازی  شبکه

 
 شهای پژوه یافته. 2

دوره  (8 ی؛نمجومان کمدکی و (۷ گذراند: هر نسلی در چردۀ زندگی انسانی دمد سه دوره را می
در سیر  ییو دانشجمی ت علمئهای هی نسل ترتی ، این هت علمی. بئزندگی هی (۹ ؛دانشجمیی

( ۷شوماره )نمومدار  بوا تحومالت دانشوگاهی جهوان همسوم ،های دانشگاهی ایران الگمتحمل 
 شمد. بازنمایی می

ی و دوره رشود ذهنو در نصسوتنسول  :پواریس« دانشوگاه نسول یود  ». نسل مشروطه و ۷
ل یواوا، اش یدانشوجمی است. دورهچشیده  را مرات  سلسله نظم و حفظطعم ، دمد یتیشصی

الگمهای اروپایی  آزاردهنده بمد،ی گاه ،آن دولتی تیدلیل ماه بمد که به ینمساز یها تیجذاب  
 و بومد ن تحیویل در دانشوگاهیآغواز ۀ، تجربوبمدنود  شوکل گرفتوه توازه، دانشوگاه یو فرانسم

 ۷۹۷4 سوال از ها اعتیواب جوه،یدرنتانوات و کام کمبمد وار، دانشگاه مدرسه یی،گرا نیپلیدیس



 

 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

37 
مطالعه فرهنگ نسلی 

 ... اهیان ایراندانشگ

که شیل دانشگاهی پیدا کورده و  بمد پسران طبقات باال سدردستر بیشتر دانشگاه .گرفت لکش
هنجارهای مرتومنی، سونت . کنند ت علمی را تجربه میئدر دارج و کسمت هی تحییلۀ تجرب

 یانوهگرا  تدریس نصبوه شیمهو دانشگاهی،  لینی آممزش نمیندیسیپ های اقامت در پردیس، سنت
 الف(.۷۹۳۹)فراستصماه، شمد نسل مشاهده می در این
نسل دوم بوا  :و استنفمرد، برکلی ا،یکلمب« دانشگاه نسل ید  »و  یایران ناسیمنالیسم نسل .8
ش جنوب و ملوی، چوپ بوا جنوبشاش  دانشوجمیی رد وکومثبت رشد  دمدانگارۀ گرایی و  رقابت

ایون  ت علمویئوهیشرایط  شد. همراهو مرکزیت طبقه متمسط  ،)صنفی و سیاسی( دانشجمیی
شواهد رشود هنجارهوای رقیو  ، زموان هم بمد. دانشگاهی استقالل های تجربه نصستین، نسل

 ،هسوتیم. دانشوگاه پیشوینیادگارمانوده از نسول  بوه ی  کنار هنجارهای غالو  علمو در سیاسی
و  ،بوه الگومی کلمبیوا، برکلوی یگذار از الگومی پاریسو ا درحالام ،نسل ید دانشگاه همچنان

های کالسید تدریس و نسل جدید دانشوجمیی  قدیم با شیمه استنفمرد است و شکاف استادان
 کند.  های جدید، سر باز می واره با عادت

از او  ،نسل سومم مراحل رشد کمدکی و نمجمانی: ناممزون نابرابر و و رشد ینمساز . نسل۹
نظام آممزشی از الگمی فرانسمی  ،دانشجم شد که هنگامیآورد.  برای تیییر و آرمان پدید نسلی

تحمل یافوت. آمومزش عوالی رایگوان،  یادتیار های سواحدی و در الگمی انگلمساکسمنی به
رونو   تمجوه بومد. در دوران این نسل قابول، یچریک یها دانشجمیی و سازمان گسترش جنبش

د وحضومر ددتوران در دانشوگاه، ور متمسوط دانشوجمیی، افوزایش رشد طبقه صنفی، فعالیت
های دانشگاهی  دهیاز پد آممزی و علمی زرو همسایگی سیاستو  فریم،  های مین حساب ماشین
عرصوه   عنمان استاد با به بهی زندگی دانشگاه این نسل است. تجربه در دوران دانشجمییدیگر 

آمریکوایی اسوت. بوا  تجربوه دانشوگاهی حامول، ت علمویئبازگشت نسل جدید هی رسیدن و
فیت محتومایی یاستادان برجسته و ک دانشجم به استاد، های طالیی بر شماهد و شادص مروری
دانشوگاه  نصسوتشاهد کمال نسول  ،سمم که نسل رسیم جه میینتبه این و مانند آن، ، تدریس

 ،اسوت قوراروبویش بر کوم ،«شورط سیاسوت بوه» دانشگاهی استقالل، در ایران است آممزشی
پسوران و ددتوران  ها در کالس بورای متفاوت آن ت علمی و تدریسئن دارجی و زنان هیااستاد

گواه  آمومزی و سوپس غلبوۀ آن، آن در کنار علوم یسیاست و ایدئملمژ بینیم. رشد می دانشجم را
 نسل است. تعطیلی دانشگاه، سرنمشت پایانی این ،و سرانجام ،ها مهاجرت ها، تیفیه انقالب،
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زدن  مهی، دیباتیبی، نسل این زندگی نصست دورههای  از ویژگی :. نسل انقالب اسالمی4
دورۀ  کمفتوه. و دسوته نسولی اسوت؛ و فناوری اطالعات و ارتباطات تجربه در ساحل فراغت و

بوا  تعامول ها، سهمیه با ستییکنکمر، همز از پریدن بر باالی دیماریی این نسل، حاکی دانشجم
 از طبقوات ادوتالط دانشوجمیان تودریس، جوذابیت پرواحود، گورا و عرضه درسی های برنامه

این نسول  .است ها ها و غیرشهری و انبمهی از پایینی سۀ باالیمتمسط تا طبقات نمکافمل  درحال
رشود  آمومزش عوالی رایگوان،و و فرسومده شوده  سمده زدایی سیاست و زدگی از دوتایی سیاست

ی، تدریس به دسترسی های پیوام نومر و  پدیده دانشجم، سالنی، گزینش های نیشیمه سصنرا کم 
 ت علمیئشیلی هی دانشجمیی را دیده است. در زندگی و بسیج اسالمی های آزاد و...، انجمن

ی  : دانشگاه تمدهوجمد داردرنگارنگ و حتی متضاد شرایط نیز انماع این نسل  گرا، آغاز رشد کم 
استاد، مهاجرت میزهوا، نظوام  یس، گزینشلی، افت کیفیت و ایربصشی تدریتکم تحییالت

 و کمبمد استاد.، آممزش عالی متمرکز
جا  است! همه کیفیت و مایل به دانشگاه پژوهشی بی یدانشگاه آممزش، از عجای  این نسل

 انود. اما سادتارمند و کارآمد نشوده، است« علم سبد دو»و « دانشگاه و صنعت»از    صحبت
 دانشوگاه کالسوید حوال، ایجاد نشده است و درعین هلمک ستدرمعنای  به، دانشگاه پژوهشی

یادگیری در کوالس، نفومذ و توثییر عمیو  و ادالقوی و  تدریس و یاددهی و و اهمیت آممزشی
 «شودن علموی اجتماعی»و  ،آممزی های جدی  درس استاد بر دانشجم، دغدغه یشنادت معرفت

ذره تجربوه  بوه ذره سومم، در نسول دوم وسوت و موا ا میراث اصیل دانشگاه آممزشی دنیا که وو نیز
 باد رفته است. بر وو کردیم می

 ،ایون نسول :کوارآفرینی بوه دانشوگاه یدانشوگاه پژوهشو از و چردشب پساانقالل نس .4
 یهوا درگیر دوتایی ،. دانشگاههستند  های اجتماعی مجازی در آغمش شبکهی  های دیجیتال بچه
وی تحیویالت یشدن در عین تقبو پملی روند :است بییعج ح دنیوا و تقودیس علوم، رشود کم 

زیرسوادتی نورم و  یهوا اطالعوات بوا محودودیت رشد فنواوری گرایی، مدرک تکمیلی در اوج
هوای  ها و کوانمن ، تکثر در گروهیهای جنسیت با سیاست« زنانه شدن دانشگاه»دوتایی  سصت،

کمتور  ،دیگوری اضوداد در جاهوا حمایتی الزم؛ شاید این جموع سادتارهای بدون دانشجمیی
 دانوش اسوت، گفتموان رسومی از نشود  ی و تجوار نشود باشد. سصن از کاالییوجمد داشته 

اسوتقبال  یو کوارآفرینی نسل سمم کمبریجو دانشگاه هممبملتی به پژوهشی دانشگاه چردش از
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محودودیت ، کنود اهمیوت پیودا موی یروت فناوری و تملید ،شمد می ای دانشگاه رسانه کند،  می
استادان   علم پسانرمال، ،ییگرا رشته میان ،است دهشدانشگاهی ی دار بنگاه سب  یمعمم منابع

نامۀ ارتقوا و  های بیرونی، برهم دمردن سنت اقامت، بازنشسته کردن استادان، آیین مجری پروژه
از  ،هوای آن علموی و کژکوارکردیی هوا، ضودهنجارها ناموه صمری از طری  پایوان گرایی مقاله
 و گزندۀ این نسل است. معممل های پدیده
 

 

 
 

 گذراند (. دوره هایی که هر نسل در چرخه زندگی خود می1)نمودار شماره 

 نسل مشروطه

نسل ناسیونالیسم 
 ایرانی

 نسل نوسازی

 نسل انقالب اسالمی

 نسل پساانقالب

تی، الگمهای اروپایی و فرانسمی دانشگاه، اوایل نمسازی دول
گرایی، دانشگاه  تجربه آغازین تحییل در دانشگاه، دیسیپلین

، دانشگاه ۷۹۷4وار، کمبمد امکانات، اعتیابات از  مدرسه
 دردسترس پسران طبقات باال  غالباً 

 ت علمی، هنجارهایئتجربه تحییل در دارج و کسمت هی
سیپلینی آممزش نمین های دی مرتمنی، سنت اقامت، سنت

 گرایی، دانشگاه نسل ید پاریس  دانشگاهی، نصبه

تحمل نظام آممزشی به الگمی انگلمساکسمنی واحدی، 
رایگان، گسترش  ادتیاری، آممزش عالی درحال های سدر

های چریکی، رون  فعالیت  جنبش دانشجمیی و سازمان
صنفی، رشد طبقه متمسط دانشجمیی، افزایش ددتران در 

فریم، همسایگی  مین  حساب گاه، ورود ماشیندانش
 آممزی، انقالب اسالمی و فرهنگی ورزی و علم سیاست

)صنفی و سیاسی(،  جنبش چپ، ملی، جنبش دانشجمیی
یی بهد طبقه متمسط ورو  جمعیت دانشجم

گرا و  های درسی عرضه ها، برنامه دیمار کنکمر، سهمیه
غیرشهری،  پرواحد، ورود دانشجمیان از طبقات پایین و

زدایی، آممزش عالی رایگان،  سیاست و دوتایی سیاست زدگی
های پیام نمر و  رشد دسترسی کمی، گزینش دانشجم، پدیده

یی  آزاد و...، انجمن  های اسالمی و بسیج دانشجم
 

ت علمی حامل تجربه دانشگاهی آمریکایی، ئنسل جدید هی
 دانشگاهیدانشگاه آممزشی، استقالل  نصستکمال نسل 

ت علمی، یئهعضم شرط سیاست، استادان دارجی، زنان  به
آممزی و غلبه آن،  رشد سیاست و ایدئملمژی در کنار علم

 ها، تعطیلی دانشگاه  ها و مهاجرت انقالب و تیفیه

، رشد هنجارهای دانشگاهیهای استقالل  نصستین تجربه
از  تحمل سیاسی در کنار هنجارهای علمی، دانشگاه درحال

یسی به الگمی کلمبیا، برکلی و استنفمرد، آغاز الگمی پار
 دانشجمیانو شکاف استادان 

گرا، افت کیفیت، آغاز رشد کمی تحییالت  دانشگاه تمده
تکمیلی، گزینش استاد، مهاجرت میزها، نظام متمرکز، 
کمبمد استاد، دانشگاه آممزشی نسل اول فاقد کیفیت به نسل 

و علم سبد دو  دوم دانشگاه پژوهشی، دانشگاه و صنعت
 بدون سادتار کارامد.

شدن دانش، گفتمان چردش از  شدن و تجاری کاالیی
دانشگاه پژوهشی هممبملتی به دانشگاه کمبریجی و 

ای شدن اهمیت فناوری و تملید یروت،  کارآفرینی، رسانه
داری دانشگاهی،  محدودیت منابع عمممی و بنگاه

 های مجری پروژه گرایی، علم پسانرمال، استادان رشته میان
بیرونی، کاهش سنت اقامت، بازنشسته کردن استادان، 

ها، ضدهنجارهای  نامه گرایی از پایان نامه ارتقا و مقاله آیین
 ها علمی و کژکارکردی

 دوره رشد کمدکی و نمجمانی  ت علمی ئدوران زندگی هی دوره دانشجمیی
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است با منطقه داکستری که در آن،  طیفی وجمد ندارد.ها  میان این نسل مانعی البته دیمار
 شمند. ها دیده می نسل

 (. ۷شماره  )نممدارشمند  ایجاد می ممرب و عممدی در دط افقی و هم در دط هم ،تثییرها
 ت علمویئوفرهنوگ هی دو بور و آنیی دانشوجمۀ با تجربوکی داطرات کمد، در دط افقی

 گذارد. می ها تثییر از نسل یدهر
بازتواب دارد.  نسول بعودی دو یکوم در یکو نیز هر نسلی دسوت یدر دط ممرب و عممد

ت علموی در ئویود نسول، وارد هی یییا دانشجمو نمجمانی  کسانی با داطرات کمدکی، ممرب
اعضوای  ،عمومدی ، وزننود نسلی دانشگاه را بورهم موی یبند شمند و بلمک می های بعدی نسل

 و کوار ،شیلی از این نسل به آن نسل مشیمل تودریس، تحقیو  سب  مسیر نیز به ت علمیئهی
 ،ای هووای چندگزینووه و موونش ،هووا، رفتارهووا واره شوومند بووا عووادت قشووی مووینچند و هسووتند
 و اقتضایی. ،بینی پیش غیرقابل

شمد که در آن مناسبات  میگرفته  رنظرد ای اجتماعی یمثابه فضا دانشگاه به قاله،م در این
زی، آمومزش، تودریس، یور برناموه . مودیریت،داردنسلی جریان  و میان درون های کنش برهم و

د. دانشوگاه نوافت اتفواق موی انمیو دراین ،دمب یوا بود و ددمات تصییی، ،تحییل، تحقی 
  برایها،  و رابطه ،، اشیاءها مکاناست.  ید فضای ارتباطی دمد در نمعدارد و  فضاگمنی سرشت
معنوای  بوه یعنی عاَلم گفتنود؛ ،1تییجهت نبمد که به آن یمنیمرس دارند. بی داصی معنای ،افراد

و  ،رهوا، ارتباطوات، فرهنوگو نمع داصی از هنجا ،ها از نمادها، نشانه ای سپهری که مجممعه
 دربردارنودۀفضوا گمیود،  می 2میوبمرد کوهگمنه  بصشد. همان کلیت می آنزندگی دانشگاهی به 

مبوادالت  و ،هوا، منوابع (. تجربوه۷۳۳4)بمردیم،  است هایی و منش ،ها روال ها، قماعد،  میدان
 ،شومد. فضوا مویهم همکواری و هوم رقابوت  آن شمد و بر سر می معنادار در آن تملید و تمزیع

هووا،  هوا، توونش بورای دلوو  امکووان هووایی ممقعیت یحوواوو « شوده رهیووذد» از معووانی مصزنوی
از  تنهوافضای دانشوگاه  .های مصتلف معناسازی است های رقابتی و حمزه فرصت ها، دالقیت

تنهوا درس دمانودن نیسوت.  ،دانشجم در دانشوگاه بمدندلیل آید.  وجمد نمی شنادتی به اترذ
قوش، یامیال و عال بلکه با تفکرش، بدنش، روحش، با ،اش حافظه با تنها انشگاه نهدانشجم در د

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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هوای  عضومیت در گوروه به ،اش با نیازهای اجتماعیو ، شهای با عماطف و احساسات و آرمان
 آید. و اجتماعی درمی ،علمی، هنری، فرهنگی ورزشی،
چهوارم از  ، حدود یدها بیشتر از نسل سمم علمی دانشگاه تئهی اعضای ،حال حاضر در

اسوت کوه از نسول  عویی. طب(8شماره )جدول  و درصد کمی از نسل چهارم هستند ،نسل دوم
ت علموی ئوهیاعضای در میان فردی  ی،سن لحاظ و بعد( به ۷۹41ن ا)متملد پنجم/ پساانقالب

 دانشگاه حضمر دارند. در تر مسن گروه کمچکی از استادان نصست،اما هنمز از نسل ، نباشد
 

یع (2) شماره دولج  های مختلف ت علمی در نسلئهیاعضای . توز

 درصد ها براساس تولد نسل
 4۱/1 (۷۹۷۳نسل اول )تا 

 41/84 (۷۹41تا  ۷۹81نسل دوم )

 1۱/2۷ (۷۹4۳تا  ۷۹4۷نسل سمم )

 22/۷۹ (۷۹۱۳تا  ۷۹21نسل چهارم )

 ۷۹۳4 ،وزارت علمم : پمرتال مرکز ارزیابینبعم

 
 یشونادت جمعیوت یقشوربنددهد، در  نشان می (۷شماره ) نممدار های گمنه که داده همان

 .حضمر دارندسمم  ،و بیش از همه ،های اول و دوم نسل ، بیشترعلمی تئهیاعضای 

 

 

یع نسل(1شماره )نمودار   ها دانشگاه ت علمیئها در هرم هی . توز
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. هسوتند  و سمم دانشجمیی، بیشتر از نسل چهارم ( جمعیت۹شماره )جدول رفته  هم روی  
نزدید به  ،ولی با کمال شگفتی ،دهد درصد دانشجمیان را تشکیل می ۷4تنها حدود ، نسل دوم

از  یمیاز ن شیب، هرحال به کنند. در دانشگاه تحییل می )پساانقالب( درصد از نسل پنجم ۷1
 ارمدرصد( از نسل چه 28) ااز دانشجمیان دکتر بسیاریدرصد( و  44) دانشجمیان کارشناسی

بوه  بیشوتر ووو شور  باال بوه ووو هوا است که اسوتادان آن هستند. این درحالی )انقالب اسالمی(
 ،شومد لی منتفی موییتحییالت تکم یها دارند. این فاصله در دوره دوم و سمم تعل  های نسل
( از نسول اارشود و دکتوردوره درصد )در  ۹1تا  81و  ، از نسل سمم ها درصد آن ۱1تا  21زیرا 
های کارشناسی و دانشجمیان  استاد و دانشجم عمدتًا در دوره فاصله نسلی بنابراین، هستند؛  دوم

 .شمد نمایان می ادوره دکتر
 

یع دانشجویان در نسل(9شماره )جدول   گانه جهای پن . توز

 درصد جمع کل درصد دکتری درصد ارشد درصد کارشناسی درصد کاردانی سن نسل

 ۹1/1 ۷4814 44/1 48۷ 44/1 214۳ ۷۳/1 484۳ 88/1 8۹22 و باالتر سال  44 اول

 14/۷4 22۳۹۱۹ 4۹/۹۷ 84۷88 4۹/8۷ ۷44144 ۷۱/۷۷ ۹۷81۱8 18/۷2 ۷۱41۳۷ سال 44تا  ۹2 دوم

 ۳4/۹۷ ۷48۷۳4۹ ۱۳/۳1 ۱42۹4 ۱۱/21 4۹4118 4۳/84 ۱۷4۳81 44/82 8۳۹48۱ سال ۹4تا  84 سمم

 ۳4/4۹ 81۳8214 ۷۳/28 4۹۳۹8 ۱۱/۷2 ۷81128 4۱.44 ۷48۷21۱ 84.۹۱ 41۱11۱ سال 84تا  81 چهارم

 ۱2/۳ 424۱۹۳ 14/۷4 ۳۱۹4 14/1 4۳۳ 4۱.4 8۹۳۹4۱ 2۱/۷۳ 8۷41۷4 سال 81زیر  پنجم

 ۷11 4۱28۳14 ۷11 ۷21۳44 ۷11 ۱۷44۷1 ۷11 8۱۳۹844 ۷11 ۷1۳8۳1۳ جمع کل

  ۷۹۳4سازمان سنجش،  نبع:م
 

بیش از این  ت علمی،ئهیاعضای مر با شدگان کنک پذیرفته فاصله سنیکه است  درک تاحدی قابل
 یسراسور شودگان آزمومن رفتوهیپذدر بررسی ت علمی باشد. ئهیاعضای در دانشجمیان و  فاصله
سوهم نسول  .هستند  درصد از نسل چهارم ۳۱که شمد  میشاهده ( م8شماره  )نممدار ۷۹۳4سال 

 بسویار ،ارشود ناسویجدیود کارش شودگان رفتوهیدرصد است. حتی پذ ۹ تنها ،ها آن میان سمم در
چهوارمی  نسول، هوا درصد آن 4۹و  پیشهای  تحییل سال تر از دانشجمیان همتای درحال جمان

هوای  د نسولوور بوا ،نیبنوابرا ؛(4شوماره )نمومدار هسوتند   نسل سمماز درصد  ۷2اند و تنها  بمده
تاد به مثدوذ  دانشجم و اس ها، فاصله نسلی ممردبحث میان و جدید دانشجمیی به دانشگاه تر جمان

 درحال افزایش است. ،آممزش عالی های هعلمی دانشگاه و مؤسس تئوضع کنمنی هرم هی
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یع پذیرفته2نمودار شماره )  های مختلف در نسل 1934شدگان نهایی آزمون سراسری سال  (. توز

 ۷۹۳4سازمان سنجش،  نبع:م

 

 

 

 
 

 های مختلف در نسل 1934 سال ناسی ارشدنهایی آزمون کارش شدگان ع پذیرفتهی. توز (9شماره )نمودار 

 ۷۹۳4سازمان سنجش، : منبع
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 گیری بحث و نتیجه
است و جیرافیای سیاسوی دطیوری  «2قبله عالم»(، ۷۹۳8) 1تعبیر گراهام فملر . جامعه ایران، به۷

سوب  امور ای پرحادیه است. ایون  جامعهرو،  ازاین و، چهارراه حمادث 3قمل هانری ماسه دارد و به
کوه  یقورار های بی نسل ؛نسلی ید قرن گذشته شده است های داص ویژگیو  ها دگییپیچبروز 

بوه فاصوله و  نسلی بسیار متفاوت های تتاب است. صف اندرونشان بی ،کنند اگر هم سازگاری می
 (۷شوماره )و نمومدار  (۷شوماره )ر جودول بوانجامد. با مروری  حتی تعارض نسلی می شکاف یا

های  نسول این گانه وجمد دارد. های نسلی پنج ویژگیمیان  ای های جدی اوتکه چه تف یابیم درمی
ارتقوای  ،کوانمنی دانشوجمیان یها شایستگی تنها تمسعۀ ؟هم زندگی کنند ید باچگمنه بامتفاوت 
این مشکل را  تماند ت علمی است که میئهیمیان و بسط کنش ارتباطی در  ی،ارتباط های ظرفیت

گم و و ع در گفوتیو بود هوای سوازنده  یوو تمسوعه ترک نسولیهای  یتقتنمع دال برای فرصتی به
 .را بیشوتر کنود ها افزایی و هم ،ها همزیستی ها،   کنش برهممیزان  کند، وتبدیل نسلی  تعامالت میان

 هوا سوب  شوده در دانشوگاه یعمممی ادتیار های سو دری های فراتصیی آممزش تمجهی به بی
 ،ها فرهنگی آن فهم میان های ارتباطی دانشجمیان، شکمفایی قابلیت ها نتمانند در که دانشگاهاست 

ۀ عموممی و نحوم هوای سدر آنان به دیگوری موؤیر باشوند. ترکیو  آمدگمیی اصیل دمش و حس
آن را دچار وازدگی و  کمد کند، فرهنگ و فضا ۀبیش از اینکه به تمسع ،ها ریزی و اجرای آن برنامه

زا و  صومرت درون نیوز کمتور بوه ت علمیئهیاعضای و بالندگی  رشد های کند. برنامه انقباض می
ایون  ، هوای متفواوت نسل که رود میآن ، بیم جهیدرنت ؛شان است نیازهای واقعی راستایمؤیر و در 

د. در متومن و منوابع نورا تجربوه کن دانشوگاهیبا هم زندگی دالق و مؤیر  نتمانند ،غریبه! آشنایان
بصش با همودیگر  تعالی زیستن سازنده و شیمۀها برای آممدتن  نسل نیز از فرایند یادگیریمصتلف 

 (.۹4 ،8112، 4)وایت بحث شده است
ت علموی از ئوهیاعضای و بیشتر  ،، سپس سممماز نسل چهار . اینکه بیشتر دانشجمیان8

های کارشناسی و  نسلی استاد و دانشجم در دوره معنای فاصلۀ  نسل سمم و سپس دوم هستند، به
یادگیری، فرهنگ  و فرایندهای تدریس، یاددهی تماند است. این فاصله می ایان دوره دکتردانشجم

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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را « دانشوجم بوا مودیران دانشوگاهی»یوا « دانشجم با اسوتاد»زندگی دانشگاهی در مناسبات  و
شودن علموی  هوا و اجتمواعی و کیفیوت آمومزش یسواز کنود، از ایربصشو و مشکل انگیز بحث

بوا اسوتاد طبیعوی  . البته تفاوت سنی میان دانشجمیانکندا مصدوش و آن ر ،دانشجمیان بکاهد
ممج  فاصوله  ی،که تفاوت سن کند هنگامی بروز می ،ساز نیست. مشکل است و لزومًا مشکل

را میوان اسوتاد و  نسولی نسلی برهم بصمرد. آنچه این ارتباطات بین نسلی شمد و ارتباطات میان
استاد در ذهن و جوان  دانشگاهیو ، شنادتی معرفت، ادالقی حجیت ،کند دانشجم تسهیل می

و علموی  ،معرفتی ،نمادین ی،ادالق ، نفمذ و اعتباردلیلی هر که به یزمان اما ،دانشجمیان است
نسلی میان استاد  ساز شدن روابط بین لهئاستاد بر دانشجم از بین برود یا مصدوش شمد، آغاز مس

تکلوف  نفومذ بوی بنوابراین، ؛گریبان هستیم به دستکه امروزه با آن  ای عارضه ؛ستا و دانشجم
 ،اسوتادان ای رشوته و میان یعلمی و تصیی اعتبار و ،تسلط، دانش ،ادالق، منش ،شصییت

گرفتووار شوودن بردووی  هوای نسوولی اسووت. متثسووفانه فاصووله بووا ایوون رویووارویی مووؤیر کوارراه
 های هزایش مقالوافو ت علموی بوهئوو بردی اعضوای هی یدار دانشگاهی به بنگاه یها مدیریت

گرایانه، سب  شده است که  انه و وظیفهیگرا مسیرهای شیلی مناسد یا سایر ،صمری برای ارتقا
سوپرده شومد  ورطه فراممشی دانشگاه به یو فضای اجتماع دانشگاهی، زندگی ،حیات فرهنگی

 های نسلی است. شکاف، آن ایجنت ی ازیک که
 گرایوی عمول حمصولگی، اسوتعداد نومعی کومچهارم، در او  . احتمااًل سمانح ایام نسل۹

 وجمد آورده باشد. اگر این فرض نسلی تا حدی معنوادار باشود اقتضایی را به و رفتارهای ،پنهان
درصد از اعضای  ۷4با تمجه به اینکه بیش از نیمی از دانشجمیان و حدود  ،)باید احتیاط کرد(

عمودۀ ی از دالیول شمند، احتمااًل یک یروز نیز بیشتر م و روزبه هستند  نسل از این ت علمیئهی
پایبند از دانشجمیان و استادان برای  میان طیفی هدر دانشگاه ایرانی، ائتالف نانمشت کیفیت زوال

بگذار مسویر جوذب و  مدرکم را بگیرم، بگذار»باشد؛ دانشگاهی اصمل و هنجارهای ه ب نبمدن
از  بسویارینگورفتن  ی بورای جودیا ناگفتوهی تبواناین شرایط،  حاصل«. ارتقای من پیش برود

مراتو  و  روز درحال گسترش اسوت. چوه بایود کورد؟ اسوتادانی کوه که روزبه شمد ضمابط می
ترهای  )و حتی اول( هستند. باسابقه نمعًا از نسل سمم و دوم ،دارند ییدانشگاهی باال های هدرج

و  ،علموی های هلوه مجیوهوای تحریر تئامنا، هی های تئممیزه، هی های تئنسل در هی این سه
ها باشد کوه تاحودی  در این انتیاب ییگرا )البته اگر فرض بر شایسته ندتعضم هس ها این مانند
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بوا افوت کیفیوت در  رویاروییبرای  تماند نقطه اتکایی میامر (. این رسد نظر می بهنانه یب دمش
و  یو علمو دانشوگاهی یبوه هنجارهوا یبیشتر یوفادار ،سمماول، دوم، و  نسل دانشگاه باشد.

های  دارند. امید و انتظار نظم، اقامت در پردیس، سنت یشنادت شنادتی و روش معرفتمابط ض
هوای  جهوان، شوادص دانشوگاهی در تیوکیف هوای ، تجربوهدانشوگاهی ، استقاللگرایانه نظم

 ؛بیشتر اسوت سه نسل این در ،دانشگاهیی ها ها و پژوهش  شزمحتمای آمم به و تمجهکیفیت، 
 دانشگاهیهنجارهای  نامه و ارتقا، و پایان ،مقاله ،استاد ،پذیرش دانشجم تمانند در می بنابراین،

اموا ایون  ،کننود ممجمدشایع دانشگاهی غیرعلمی و غیر مالحظات و کدهای انماع را جایگزین
ی، نوودانشووگاه ایرا اربووو اعت فیووتیک افووتی اصوولدرمووان  نیسووت. یحوول اساسوو یوود راه

و آزادسازی فضاهای اقتضایی دانشوگاهی در موتن دانشوجم و  ،ی، تمرکززداییزدای یکراسوبمر
 بورای جمشوش یفرصوت و دیومانی، فضواهای رسومی دفتور ینیاستاد است. رفع سیطره و سنگ

و  ،صریح و کالمی داردویژگی فضایی که کمتر  ؛دکن سه فراهم میی و فضا یفضاهای غیررسم
و  ی،هنجوار ،فضوا، ادراکوی و از جنس ارتباط و همکنشی طبیعی است. سرشت ایون ضمنی

رد و از موتن زنودگی دانشوگاه و یوگ زا شکل می درونای  گمنه بیشتر به شیها نظم ؛عاطفی است
توا  اسوتی ا شوبکه؛ ن اسوتربوه بواال و نامتقوا از پایین بیشتر، ؛روید می های دانشگاهی نسل

ه کوچ صودا آهسوته و بوی آهسوته؛ م اسوتیو بیشوتر دومدتنظ م،یتنظ نوبر کمتر ؛یبمرات سلسله
 گرداند. دانشگاه ایرانی را به او برمیۀ شد فیت گمیست که اعتبار و کا کند. این فضا می

 کوه هوردو رسود نظور موی و به گیرد در اذهان عمممی شکل می ،رقی  دو فرضگاهی . 4
از تثسویس  ،ریودهوه اد ما در چند ،گمید می یفرض نمستالژیک هستند. ای نیازممده های  فرض

 یکیفورض ایودئملمژ ،ایوم. در مقابول ایم و تنزل یافته عق  رفته مرت  ،سم این به ندانشگاه تهرا
که هور دو  دهد های پنج نسل نشان می ویژگی به یتر  یعم نگاه ایم. ما پیشرفت کرده ،گمید می

ید از  دیزان آمدیم. هیچ و افتان ،ایم پایین شدهو آمیزند. ما باال  تحکم ،یکسانای  گمنه به فرض،
هوا و  هوا، ضوعف هوا، مزیوت اوهوام و دطاهوا و قابلیوتیود، ها ناب نبمده و نیستند. هر نسل
 یعرفی و امروز ،و از جهت دیگر ،ی یا ایدئملمژیدکمناس، جهتد ی . ازاند هداشت ییها قمت
و پژوهش و دانش ایرانی از جهتی افت کرده و از جهتی جلوم رفتوه  ایم. دانشگاه و آممزش  شده

بصوش و هوم  اسوت کوه هوم رهواییمجوازی اجتماعی  های شبکه وند رشدر ۀ آننممنو  است
دانشجمی ایرانوی،  یامروز یذهن اجتماع، (. بلی۷84 ،ب۷۹۳۹)فراستصماه، است  وهمناک
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بیرون  شده، تعیینی ها دارد و از چارچمب پمیایی ،ای شده است ای و بیشتر، شبکه کمتر شجره
شوده و  یسواز هیشوبحی از دنیوای مجوازی شوب ،لحوا درهمان اما ،است رهایی  به زند و رو می

انودازد کوه ربوط  موی ها سوایه واره و عادت اذهان آید و بر  می وجمد در این فضا به 1شده بازنمایی
د. کن واقعی جهان مصدوش و مبهم می های را با اشیا و پدیده هایشان میان کاربران و واژه یطبیع

هوای  ت شدن نفومذ گورم و موؤیر تودریسیاهم کم درعمل، سب  ،شدن آممزش عالیی مجاز
آممدتگان شوده اسوت. در گذشوته  های جمان دانش پیشین در نسل های ایربصش استادان نسل

 ،از تدریس جوذاب اسوتادان دومد داشوتند ای سال، داطرات سازنده های سال ها کرده لیتحی
دمانند  می زهاییشمد. بسیاری از مردم در دنیای مجازی چی دیال تهی می ۀاین دزان ولی امروز

چیوز و  هموه؛ داننود دماننود و هویچ نموی مین هیچ گمییاما چنان زیاد و سریع که  ،دانند و می
گاهی اصویل بسیار پراطالعات ؛دبر دیلی بادبر و بی؛ چیز هیچ دوسوتان زیواد  ؛ولی تهی از آ

رده گمید صودها مقالوه دیوده و ذدیوره کو دنیایی بزرگ ولی تمدالی. دانشجم می ؛ولی ناشناس
شد من این کتواب و مقالوه را  گفته می پیشترها را چنان دمانده است که  ندرت آن هولی ب ،است

ولی از حس حیرت و کنجکاوی و از حس  ،هایشان زیاد است که فایلپژوهشگرانی  ام. دمانده
تورین  شرفتهیها با پ ساعت ،ستند. کمدکانیکاوش و اکتشاف سرشار ن ۀها و تجرب ورق زدن کتاب

ای واقعی محوروم یها برای زیستن در دن یتمانمند ترین یولی از ابتدای ،کنند بازی می ارهازاف نرم
  بصوش حال که رهایی ها درهمان دالی است. این شبکه ،درعین ازدحام حمزه عمممی مانند. می

د. هموراه دارنو ای نیز به تازه یها زی و فریبندگییانگ ها، وسمسه اندازی و غلط ها ، کژتابیهستند
گشتگی در کمین است. در این  شمد، اما گم بیشتر می هایمان آزادی و اف  انتصاب ۀدرج ها با آن
گاهی وو احتماالً  و و فضا گرایانه و بازیگمشانه  میرف فناوریطرۀ یس بممرعشدت  بهما  ذهن و آ

هوا  اما این ظرفیت وجمد دارد،مجازی  در فضای اجتماعیی آزاد یها تیظرفتردید،  بیبشمد. 
کنود. ایون دنیوای   بسا از چشم کاربرانش پنهوان موی هایش را چه دنیایی است که محدودیت در

دنیوای طبیعوی و واقعوی  تور از  واقعویکوه  کند ( وانممد می۷۳۳4) 2تعبیر بمدریار پرطمطراق به
 (.۷۹۳۹)فراستصماه،  کند و بر ما سیطره پیدا می نیستدرواقع  ولی ،ماست

از  یاقتضای ها، شاهد سربرآوردن فضاهای  سمی غال  در دانشگاهمتمایز با فضاهای ر .4
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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(، 8111) 1تعبیر هاروی گروهی از استادان و دانشجمیان هستیم که به طری  زندگی غیررسمی
داری متفاوت بردی استادان و با ارتباط دالق میوان  این فضاها با کالس ند.هست فضاهای امید

آینود.  و مجامع علمی پدید موی ،ها ها، انجمن پریمر، همایشهای  نامه آنان و دانشجمیان، پایان
های دانشوگاهی و  ها و پردیس های علمی در گروه فرهنگ درده با ظهمریادشده، امید  فضاهای

چهره یا اینترنتی میان طیفی از دانشجمیان با هم و با بردی استادانشوان شوکل  به با روابط چهره
گسوترش  و ،کننود زنند، رشد می جمانه می یررسمیو غ مراقتضایی نمظه این فضاهای .گیرد می
کالس تا آن دپارتمان، از این همایش تا آن انجمن، از این دانشگاه کشمر تا آن  از این ؛یابند می

و  ی،نترنتویا ارتباطوات ،اجتمواعی هوای از شوبکه گیری مفیود بهره ویژه با به ؛دانشگاه در دارج
هوای  گروه اقتضوایی و ارتبواطی، یایون فضواها کمود هشدن. ب بصش جهانی فرایندهای رهایی
هوای  مونش تعامالت فکوری، از نمینی د. ترازنگیر ای شکل می تازه علمیی ها  یادگیری و حلقه

 متفواوت بومدن، ای گمنوههوا،  ینومآورو هوا  دالقیوت، و هنجارهوا، هوا واره عادت ،دانشگاهی
  کووردن، ارتبوواط یووافتن، هووای داصووی از زیسووتن، درس دادن، درس دمانوودن، تحقیوو سووبد

 کند. شیدن ظهمر مییگم کردن، نمشتن، پرسیدن و اندو همکنشی، نقد کردن، بحث و گفت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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