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 چکيده
نسلی بر عاطفه نسبت به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در این پژوهش به بررسی تاثیر گسست 

. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و می پردازد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خراسان شمالی

جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد  .باشدمیهمبستگی  -از نظر ماهیت توصیفی 

نفر گزارش شد. نمونه   3399شد که تعداد آنها برابر با در نظر گرفته  8971-79در سال تحصیلی 

نفر برآورد شد. که این تعداد پرسشنامه به  959 ژوهش نیز با توجه به جدول مورگانآماری پ

گیری تصادفی ساده بین دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد توزیع شد. جهت سنجش صورت نمونه

شد. جهت سنجش عاطفه نسبت به دانشگاه از  گسست نسلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده

برای بررسی عملکرد تحصیلی ( استفاده شد و 8971فر)پرسشنامه برگرفته از پژوهش بیان

 حاصل یهادادهاستفاده شده است.  (EPTاز پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ) دانشجویان

از روش معادالت ساختاری   Smart PLS 2و  SPSSبا استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از

. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردو تحلیل عاملی تاییدی 

درصد از تغییرات  1.07درصد از تغییرات متغیر عاطفه نسبت به دانشگاه و  53گسست نسلی 

ست یب همبستگی بین گسمتغیر عملکرد تحصیلی در دانشجویان را تبیین می کند. میزان ضر

و میزان ضریب همبستگی بین گسست نسلی با   -0318.نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه برابر با 

 باشد.می -0531.عملکرد تحصیلی در دانشجویان برابر با 

 .گسست نسلی، عاطفه نسبت به دانشگاه، عملکرد تحصیلی: واژگان کليدي
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 .بجنورد، دانشگاه آزاد مدیریت آموزشیکارشناس ارشد  8
 .پیام نور گناباد، دانشگاه  تحقیقات آموزشیکارشناس ارشد  2
 .بابل نور پیام دانشگاه ،اجرایی مدیریت ارشد کارشناس 9
 

  نام نویسنده مسئول:

 ليال سليمانی

تاثير گسست نسلی بر عاطفه نسبت به دانشگاه و عملکرد تحصيلی 

 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خراسان شمالی
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 مقدمه

تغییرات سریع و عمده است. تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی و علمی طی قرن گذشته، عالوه بر آثار و پیامدهای دنیای امروز دنیای 

ها، به ویژه روابط بین والدین و فرزندان به وجود آورده است که مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در برداشته، تغییراتی نیز در خانواده

گرفتن و ارتباطات ضعیف بین آنان شده است از انجایی که روابط بین والدین و فرزندان پیوسته در حال تغییر این امر گاهی منجر به فاصله 

 است، این تغییر و دگرگونی در سنین نوجوانی و جوانی با سرعت بیشتری انجام می گیرد و باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می شود.

وهای یر الگییر روابط والدین با خود هستند و والدین با توجه به شرایط خاص تربیتی خود، خواستار تغیدر این دوران فرزندان خواستار تغ

(. جامعه ایرانی در دوران کنونی حیات تاریخی خود، بیش از هر عصر و دوران دیگری، مستعد 7: 8919)آزادارمکی، رفتاری فرزندان هستند

گوناگون است. جامعه ایرانی جامعه ای در حال گذار است. جامعه ای « هایی هویتی و اندیشگینهال»و روییدن « ها و تضادهاشکاف »شکفتن 

های جامعه های جامعۀ سنتی و هم باردار شکافدار شکافدر حال گذار استعداد بیشتری برای تولید شکاف دارد. جامعۀ در حال گذار هم وام

ان امروز را، در سیمای جوان بودن به تصویر و تحلیل کشید. از آنجایی که زندگی اجتماعی ترین ایجاد شکاف نسلی در ایرمدرن است. شاید مهم

قابل بین کند، تاندیشد و عمل میهای سنتی، دیگر گونه میدائماً دستخوش تحول و دگرگونی است و نسل جوان، نسلی است که فراتر از قالب

(. اگر در جریان اجتماعی کردن کودکان، نوجوانان 85: 8911)تاجیک، یابدمیعنا نسل گذشته و نسل جوان شکل گرفته و تضاد کهنه و نو م

 و جوانان، فرهنگ یک جامعه تا حد مطلوبی از نسیلی به نسل دیگر منتقل شود و باز تولید فرهنگی به نحو احسن انجام پذیرد، میزان اشتراک

گردد به دلیل عدم توازن اید. در حالی که امروزه مشاهده میه وجود نمیرود و اختالف فاحشی بین دو نسل بفرهنگی بین دو نسل باال می

ا ههای جدید و پیشرفت تکنولوژیکی و مدرن تمایل دارند و تمایل کمتری به ایدهتر به ارزشهای جوانها بر الگوی فکری، اغلب نسلبین نسل

خواهند فرزندان آنها همانند نحوه ای که خودشان به صرار دارند، میهای سنتی اهای سنتی نسل قدیم دارند. والدینی که به ارزشو ارزش

ی های قدیمی خود پافشاری کنند، فاصله شگرفها و ایدهتر به ارزشاند، بزرگ شوند. در این حالت، اگر نسل قدیمیشان رشد یافتهوسیله والدین

 (..2.8، 8)ایشاق فاینشودمییجاد در الگوهای فکری دو نسل ا

شناسان فرهنگی، علمای شناسان اجتماعی، مردمشناسان، رواناز دیر باز از سوی علمای اجتماعی به ویژه روان 2گسست نسلیموضوع 

کل افتد که انتقال فرهنگی با مشها زمانی اتفاق میشناسان بحث و بررسی شده است. گسست ارزشی درون خانواده و بین نسلسیاسی و جامعه

که انتقال فرهنگی بین انتقال کامل، یعنی بدون هیچ تفاوتی میان والدین و فرزندان و انتقال کامالً ناقص، یعنی بدون  جارو شود. از آنروبه

 آید، چرا کههیچ گونه تشابه بین این دو نسل قرار دارد، اگر به هر یک از این دو شکل صورت گیرد، نوعی آسیب برای جوامع به شمار می

دهد و در این صورت نسلی نو با مفهوم واقعی های جدید را به نسل جدید نمیی و تغییر و واکنش به موقعیتانتقال کامل اجازه نوآور

ها را نش هماهنگ بین نسلآید. انتقال کامالً ناقص هم اجازه کهای خاص خود باشد، پدید نمیها و نگرششناختی، که دارای تفاوتجامعه

 (.59: 8978)موسوی، دهدنمی

شناسی خانواده به شدت مطرح است مسئله شکاف نسلی میان والدین و فرزندان به منزلۀ نسل ائلی که امروزه در حوزۀ آسیبیکی از مس

ای مدرن، دستخوش دگرگونی بنیادین شده است. دیروز و نسل امروز است. به عبارتی، ساختار روابط بین والدین و فرزندان، در خانوادۀ هسته

الیل علّی چون فرد گرایی، اهمیت یافتن حقوق فردی، کاهش اقتدار والدین و افزایش سریع و وسیع دسترسی به در خانوادۀ معاصر به د

ای جمعی هاند. موج مدرنیزاسیون که آموزش همگانی، گسترش رسانهارتباطات جمعی کودکان و نوجوانان فاصلۀ بیشتری با والدین پیدا کرده

ها های عمومی نسل جدید شد و حوزۀ ارتباطات انسانی و اجتماعی آنراه آورده بود موجب افزایش آگاهیو بسیار موارد دیگر را با خود به هم

های فردگرایانه باعث توان گفت که در جامعۀ جدید از یک سو تأکید بر ارزش(. در اهمیت گسست نسلی می.8: 8919را وسیع کرد)زمانیان، 

تی مثل انواع انحرافات اجتماعی را در پی دارد. این در حالی است که به نظر روبرت نیز طی پیشرفت جامعه شده است و از سوی دیگر، تبعا

های اخیر موج مدرنیزاسیون که شود. همچنین در دهههای جوانان با والدین مشاهده میای میان ارزشهای اخیر تفاوت شایان مالحظهسال

های عمومی نسل جدید شده و دیگر را به همراه آورده و موجب افزایش آگاهی های جمعی و بسیاری مواردآموزش همگانی، گسترش رسانه

ترین مفهوم و مسئله (. مفهوم گسست نسلی به عنوان رایج831: 8911)محمدی، استتر کرده ها را وسیعحوزه ارتباطات انسانی و اجتماعی آن

، چهار مفهوم متفاوت 9باشد. گرتزلزاده، فرزند، ذریه و دودمان میاجتماعی تعیین شده است. طبق تعریف فرهنگ لغت معین، نسل به معنای 

دهد، نسل همانند یک اصل و پایه نسب خویشاوندی، نسل همچون افراد هر دوره، نسل همچون مرحله زندگی و نسل همچون از نسل ارائه می

شده است اما توافق کاملی در مورد ان وجود ندارد؛ زیرا (. تعاریف بسیاری از از نسل 59-52: 8917)محسنی تبریزی و همکاران، تاریخیدوره 
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توان گفت یک نسل عبارت است از فاصله میان والدین با فرزندانشان، از اینرو شاهد سه نسل در هر دوره مفهوم بسیار انعطاف پذیر است. می

 (. 11: 8911ساز قمی، )چیتباشندمیهستیم که شامل اجداد، پدرانو مادران و فرزندان 

ا هها ب( گسست و انقطاع نسلها با یکدیگر سه وضعیت قابل تعیین است: الف( پیوند و تداوم نسلاز لحاظ رویکرد و روش مواجه نسل

(. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی، فکری و 13: 8911)طبسی، هانسلج( تقابل و رویارویی 

گیرد که ها زمانی صورت می(. انقطاع نسل.9: 8971)سلیمانپور عمران، شودمیآفریند که اصطالحاً گسست نسلی نامیده ارزشی، وضعیتی می

ویم. شهای معرفتی تغییر کند با انقطاع مواجه میها بویژه پارادایمای رخ دهد. زمانی که پارادایمای در جامعهتحوالت زیربنایی یا فکری و اندیشه

توان به صورت شکاف میان مردم و های قالب در جامعه را میاع سیر آرامی دارد و زمانش طوالنی و سیر آن کند است. شکافالبته انقط

حاکمیت، شکاف میان فقیر و غنی، شکاف میان گفتمان مسلط و مقتضیات زمانه و شکاف میان تقاضای نسل جوان و نسل گذشته تصویر 

لی از مصادیق و توابع گذار از جامعه سنتی به مدرن است و در آن، فرهنگ نوین جامعه در تعارض با کشید. مقوله شکاف و اختالف بین نس

ردند، گگیرد، این امر بویژه جوامعی را که با تحوالت سریع اجتماعی و تقابالت سیاسی و اجتماعی مواجه میفرهنگ غالب بزرگان جامعه قرار می

 (.1: 8911فرد، )ساروخانی و صداقتیسازدمیها بیشتر مستعد پدیداری شکاف در میان نسل

شود گسست تعارضات ارزشی بین والدین و فرزندان است که اذهان ها از ناحیه آن احساس خطر میامروزه آنچه به عنوان گسست نسل

خیر به تدریج چالش بین والدین های ااندیشمندان، برنامه ریزان و حتی تودۀ مردم را نگران کرده است. شواهد حاکی از آن است که در سال

ها که همان شکاف نسلی است و فرزندان گسترش یافته است. اگر فاصله و جدایی بین اعضای خانواده عمیق شود، به تعارض بین نسل

ر و سیاسی ه جا که جامعه همیشه در مسیری رو به پیشرفت و در حال گذار است، باید توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگیانجامد. از آنمی

شود که آهنگ تغییر جامعه شدت گیرد. البته (.  گسست نسلی زمانی شروع می59: 8919)معیدفر، ای این تأثیرات متفاوت خواهد بودجامعه

ه کزا نبوده، بلکه محصول برخورد نظام اجتماعی بومی با نظام اجتماعی، فرهنگی و عقالنیتی بود این شتاب در ایران محصول سازکاری درون

اى یافت شود و امرى طبیعى هرچند ممکن است تا حدودى فاصله و گسست نسلى در هر جامعه(. 855: 8912از غرب آمده است)آقاجری، 

رى تواند پیامدهاى ناگواها، مىکردن فاصله و شکاف نسلى میان نسل جوان و سایر نسلتوجهى به این امر و عدم تالش براى کمباشد، اما بى

دهد که قضاوت ساده و منفى درباره اختالفات خانوادگى و بین نسلى، مطالعات نشان مى. ها به دنبال داشته باشدبه ویژه خانواده براى جامعه،

هاى آفرین موجود در بین خانوادهکند، بلکه ممکن است خود یکى از عوامل مشکلنه تنها با واقعیات موجود در زندگى خانوادگى تطبیق نمى

نظر و حتى تعارض در خانواده میان آنان و هایى که این تصویر نادرست را دارند که، وجود اختالفبدین معنا که خانواده بسیارى باشد.

ن را در نتیجه، آ. فرزندانشان و بالعکس، منحصر به فرد است و ممکن است خانواده خود را، یک خانواده ناسالم و غیرقابل تحمل تلقّى کنند

رانگیز باختالف زابه از هم پاشیدن خانواده خود کنند. در حالى که، اگر بدانند اساسآ روابط افراد و بین اعضاى خانواده تنش رها کرده و یا اقدام

اگر اعضاى خانواده همچنین  .کنند مشکالت موجود را بیش از پیش تحمل کنندباشد، سعى مىها مىاست و کم و بیش شامل همه خانواده

اختالف و تعارض در خانواده، میان والدین و فرزندان نه تنها بد نیست، بلکه براى رشد خود آنان ضرورت دارد و باید با نگاه بدانند که تا حدى 

بردارى مثبت از آن نموده و راه کنار آمدن و مهار کردن مثبت به آن نگریسته شود و به جاى کوشش در حذف و از بین بردن آن، سعى در بهره

وه بر این، عال. بردارى مثبت کنندات را فراگیرند و از آن براى شناخت بهتر یکدیگر و رشد فکرى و اخالقى و فضاى خود بهرهو مدیریت اختالف

تر روى دهد، فاصله بین دو نسل، والدین و فرزندان بیشتر شده و اختالفات تر و عمیقتر، وسیعهرچه در یک جامعه، تغییرات اجتماعى سریع

بیشترى وجود خواهد داشت. نسل جدید براى تأمین نیازهاى گوناگون خود، از جمله به دست آوردن دانش، اطالعات،  و مسائل بین نسلى

نیاز  هاى فوق تبعیت کند وتواند نسل قبل را الگوى خود قرار دهد و از آن در زمینهسبک و وضعیت زندگى، طرز تفکر و بینش، به راحتى نمى

خانواده دارد. در بسیارى از موارد هم جریان بر عکس است. این یعنى شکاف نسلى، یعنى ناکارآمد بودن فرهنگ  به الگوهاى دیگرى در خارج از

با ارتباط نزدیک (. .88: 8911)پناهی، لهاى بارز در نگرش و تفکر و رفتار میان این دو نسنسل قدیم براى نسل جدیدتر. یعنى وجود تفاوت

ت توان از اختالفاهاى تربیتى، و... مىها و شیوهسازى روشنیازها و انتظارات آنان، و تالش در جهت بهینهو صمیمانه با نسل جوان، شناسایى 

 .ها و پیامدهاى منفى آن تا حدودى جلوگیرى نمودمیان فرزندان با خانوادها، فاصله و گسست نسلى نسل جوان با سایر نسل

دانشگاه از جمله مفاهیمی است که در آموزش عالی و در بین دانشجویان کمتر عالوه بر مفهوم گسست نسلی، مفهوم عاطفه نسبت به 

ها دارد. بعضی از دانشمندان مانند داروین بر این های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی انسانمطرح بوده است. عواطف یکی از جنبه

، انسان سازد و بدین ترتیبهای آنان را به سوی هدفی متوجه میه فعالیتباشد ککنند که عواطف برای بقاء انسان سودمند مینکته تأکید می

(. 8919آبادی، لطف)سازدت بقاء او مضر است، آگاه میباشد و از انجام کارهایی که جهرا وادار به انجام کارهایی که جهت بقاء وی سودمند می

کند یکی عاطفه منفی است. بدین معنی که شخص تا چه میزان دی میبن( عواطف را به دو بعد عاطفی پایه تقسیم8715واتسون و تلگن )

بخش است که به دنبال ی منفی یک بعد عمومی از یأس درونی و عدم اشتغال به کار لذتکند. عاطفهاحساس ناخرسندی و ناخوشایندی می

ت ی مثبآید. از سوی دیگر، عاطفهیت پدید میهای خلقی اجتنابی از قبیل خشم، غم، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانآن حالت
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ثبت از های خلقی مای از حالتباشد. عاطفع مثبت در برگیرنده طیف گستردهبخش میحالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذت

اند که عوامل کامیابی و ی نشان دادههای مختلفجمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، تمایل، عالقه و اعتماد به نفس است. پژوهش

کنند. در مقابل، افراد ناموفق کسانی هستند که احساست و موفقیت افراد ناشی از احساست و عواطف مثبتی است که آنان در خود ایجاد می

به طبع آن فرد احساس  باشد کهبخش فرد با محیط میی تعامالت لذتدهند. عاطفه مثبت نشان دهندهعواطف منفی را در خود پرورش می

دهنده تعامالت منفی با محیط و آشفتگی ذهنی در سطح باال یابد. در حالی که عاطفه منفی نشانفعال بودن و شور و اشتیاق را در خود می

 (. 7..2و همکاران،  3برای فرد است )واتسون

ان سنجیده شود، عملکرد تحصیلی دانشجویان  از دیگر متغیرهایی که در پژوهش حاضر سعی بر ان است تا تاثیر گسست نسلی بر

های هر نظام آموزشی است. عملکرد تحصیلی دغدغه تواند کسب کند یکی از مهمتریندر امر تحصیل می دانشجومیزان موفقیتی که باشد. می

بنابراین نظام آموزشی را زمانی یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف در هر جامعه نشان

ترین رقم باشد. مسأله موفقیت و عدم الهای مختلف دارای بیشترین و باتوان کارآمد دانست که عملکرد تحصیلی فراگیران آن در دورهمی

دهنده موفقیت  انهای هر نظام آموزشی است. موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشموفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه

رین تیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. درواقع عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از مهمترین و عینیزمینه هدف نظام آموزشی در

دن انواقع جامه عمل پوش ها و تالشها این نظام درهای آموزشی است و تمامی کوششمعیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام

عملکرد تحصیلی به مقدار یادگیری فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف درسی (. 8975، درتاج و همکارانشود)بدین امر تلقی می

تواند متاثر از گسست نسلی و فاصله سنی و فرهنگی بین اساتید (. عملکرد تحصیلی دانشجویان می8972شود، اشاره دارد)سیف، سنجیده می

. با توجه به ادبیات پژوهش محقق برآن است تا با انجام رسدشود. بنبراین بررسی و توجه به این موضوع امری ضروری به نظر میو دانشجویان 

سلی در به این سوال پاسخ دهد که آیا گسست نو عملکرد تحصیلی گسست نسلی در عاطفه نسبت به دانشگاه  تاثیرپژوهشی با عنوان بررسی 

   ؟موثر استدر دانشجویان و عملکرد تحصیلی  عاطفه نسبت به دانشگاه

 

 فرضيه هاي پژوهش

 و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد رابطه وجود دارد.گسست نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه بین  فرضيه اصلی:

 .بجنورد رابطه وجود دارددر دانشجویان دانشگاه آزاد گسست نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه بین  :فرعی اولفرضيه 

  .عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد رابطه وجود داردگسست نسلی با بین  :دومفرضيه فرعی 

 

 مدل مفهومی تحقيق
 

 

 مدل مفهومی پژوهش)محقق ساخته(: 1 شکل

                                                           
4. Watson 

 

 

 

 گسست نسلی

 
 

 عملکرد تحصیلی

 

عاطفه نسبت به  

 دانشگاه
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 تحقيق روش
تحقیق در علوم عبارت از کلیه وسایل ومراحل جمع آوری منظم اطالعات وشیوه تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف  هایروش

به طور کلی هر تحقیقی براساس  .باشداست. این هدف بطور کلی کشف حقایق است به همین جهت اصولی کلی آن در کلیه علوم یک سان می

کند انتخاب یک روش به بیان دیگر آنچه یک محقق را در جهت رسیدن به هدف خود کمک می گیرد.یک روش شناسی خاصی صورت می

شناسی مناسب و حرکت در چارچوب آن است. بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت 

نامه ای، اینترنتی و ازطریق ابزار پرسشش میدانی، اسنادی، کتابخانههمبستگی است. اطالعات مربوط به مبانی نظری بر اساس رو -توصیفی 

در نظر گرفته شد که تعداد  8971-79جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد در سال تحصیلی  آوری شد.جمع

نفر برآورد شد. که این تعداد پرسشنامه به صورت  959مورگان  نفر گزارش شد. نمونه آماری پژوهش نیز با توجه به جدول   3399آنها برابر با 

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر  گیری تصادفی ساده بین دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد توزیع شد.نمونه

 می باشد.

باشد. پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت آیتمی می 99جهت سنجش گسست نسلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این مقیاس 

گسست گسست دینداری،  مؤلفه 1 ( می باشد. این پرسشنامه شامل8؛ کامالً مخالفم، 2؛ مخالفم، 9؛ تا حدی 3؛ موافقم، 5)کامالً موافقم، 

( 8971ر )فبرگرفته از پژوهش بیان جهت سنجش عاطفه نسبت به دانشگاه از پرسشنامه باشد.ارتباطی، گسست اجتماعی و گسست فرهنگی می

؛ مخالفم، 9؛ تا حدی 3؛ موافقم، 5. پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً موافقم، شدآیتمی می باشد، استفاده  .5استفاده شد. این مقیاس 

به صورت معکوس نمره گذاری  .5و  37، 39، 35، 33، 32 .3، 91، 99، 98، .9، 89، 82، 88، 8(  می باشد و سواالت 8؛ کامالً مخالفم، 2

رای باعتبار یا روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم.  شوند.می

شنامه جهت سنجش استفاده شده است. این پرس (EPTاز پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ) دانشجویانبررسی عملکرد تحصیلی 

ی ایرانی ساخته و اعتباریابی شده است. آزمون ( برای جامعه8919( توسط در تاج )8778عملکرد تحصیلی مبتنی بر پژوهش های فام و تیلور )

رل نتفقدان کحوزه مربوط به عملکرد تحصیلی کیفی خودکارآمدی، تاثیرات عاطفی، برنامه ریزی،  5ماده  31عملکرد تحصیلی قادر است با 

از روش   Smart PLS 2و  SPSSبا استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهادادهشود. میاندازه گیری  انگیزش و پیامد

  .گرفت قرار لیتحل و هیتجز موردمعادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی 

 

  آزمون فرضيه هاو  یافته ها

 .و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد رابطه وجود داردگسست نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه بین فرضيه اصلی: 
به عنوان مقدار مالک برای  019.و  099.، 087.شود. سه مقدار استفاده می 2Rبرای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از ضریب 

برای سازه عاطفه  2Rمقدار  5 با توجه به نمودار (.831: 8975شود)رضازاده و داوری، در نظر گرفته می 2Rمقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

باشند، مناسب عدد متوسط می در حدود( محاسبه شده است. با توجه به این که مقادیر 0998.( و عملکرد تحصیلی)0278.نسبت به دانشگاه)

 سازد.بودن برازش مدل ساختاری را تایید می

با گسست نسلی  ( و820719) عاطفه نسبت به دانشگاهبا گسست نسلی ضریب معناداری مسیر میان متغیرهای  8با توجه به نمودار 

 اه وعاطفه نسبت به دانشگبر گسست نسلی بیشتر است. این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر متغیر  8071از ( 810332)عملکرد تحصیلی

 می باشد. %75اطمینان در سطح  عملکرد تحصیلی

عاطفه ا بگسست نسلی شدت تاثیرات را نشان می دهد. با توجه به نمودار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیرهای  2 همچنین نمودار

درصد از تغییرات  53 گسست نسلیبیانگر این مطلب است که ( -01.7.) عملکرد تحصیلیبا گسست نسلی  ( و-.053.) نسبت به دانشگاه

را تبیین می کند. با توجه به اینکه ضریب  عملکرد تحصیلی در دانشجویاندرصد از تغییرات متغیر  1.07و  عاطفه نسبت به دانشگاهمتغیر 

و  وجود دارد معکوسرابطه  عاطفه نسبت به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویانبا  گسست نسلیمی باشد بین متغیرهای  منفیمسیر 

نتایج آزمون  8نمودار شود. با بیشتر شدن گسست نسلی در دانشجویان، عاطفه نسبت به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کمتر می

 دهد.تی فرضیه اصلی اول تحقیق را نشان می
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 تحقيقاصلی نتایج آزمون تی فرضيه  :1 نمودار

 

 دهد.ضریب مسیر و بارعاملی فرضیه اصلی تحقیق، را نشان می 2 نمودار

 

 تحقيقاصلی ضریب مسير و بارعاملی فرضيه  :2نمودار 
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 دهد.نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی تحقیق را نشان می 8 جدول

 اصلینتایج تحليل فرضيه : 1 جدول

 نتیجه )آماره آزمون( عدد معناداری ضریب مسیر مسیر مستقیم

 تایید 820719 -.053. عاطفه نسبت به دانشگاه  گسست نسلی

 تایید 810332 -01.7. عملکرد تحصیلی دانشجویان گسست نسلی 

 

 .در دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد رابطه وجود داردگسست نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه بین  فرضيه فرعی اول:

شود که خالصه اطالعات تحلیل آزمون در مورد فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میجهت انجام تجزیه و تحلیل آماری این 

 داده ها در جداول زیر نشان داده شده است.

 

 گسست نسلی و عاطفه نسبت به دانشگاه: محاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  2جدول 

 طفه نسبت به دانشگاهاع 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون 

 8..0. -0318. گسست نسلی

 

 -0318.برابر با  گسست نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاهگردد، میزان ضریب همبستگی بین مالحظه می 2همان طور که در جدول 

بودن  منفیبا توجه به شود. پژوهش تایید می اولبر این اساس فرضیه فرعی . (p< 0.8.معنی دار است)رابطه  0.8.در سطح  کهباشد می

 شود.بیشتر شدن گسست نسلی در بین دانشجویان عاطفه آنها نسبت به دانشگاه کمتر میرابطه فوق، با 
 

 .عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد رابطه وجود داردگسست نسلی با بین  فرضيه فرعی دوم:

شود که خالصه اطالعات تحلیل آزمون در مورد پیرسون استفاده میجهت انجام تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه، از ضریب همبستگی 

 داده ها در جداول زیر نشان داده شده است.

 

 گسست نسلی و عاطفه نسبت به دانشگاهمحاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين   :3جدول 

 عملکرد تحصيلی دانشجویان 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی پیرسون 

 8..0. -0531. گسست نسلی

 

 گسست نسلی و عاطفه نسبت به دانشگاه مولفه هايمحاسبه ضریب همبستگی پيرسون بين  :4جدول 

 خودکارآمدي  
تاثيرات 

 عاطفی

برنامه 

 ریزي

فقدان کنترل 

 پيامد
 انگيزش

 گسست دینداري
 -0981.** -0.19. -0.31. -0991.** -0811.* همبستگی پیرسون

 8..0. 0329. 0592. 8..0. 0.39. سطح معنی داری

 گسست ارتباطی
 -0927.** -0.13. -0995.** -0991.** -0878.* همبستگی پیرسون

 8..0. 0887. 8..0. 8..0. 0.27. سطح معنی داری

 گسست اجتماعی
 -.1.50** -0.15. -0.97. -0993.** -0282.** همبستگی پیرسون

 8..0. 0819. 0285. 8..0. 8..0. سطح معنی داری

 -0219.** -0.83. -.059.** -0218.** -0817.* همبستگی پیرسون

http://www.rassjournal.ir/


 89 -19  ، ص9318، زمستان 02های پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویکرد
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 8..0. 0.78. 8..0. 8..0. 0.97. سطح معنی داری فرهنگیگسست 

 .معنی دار است 11/1همبستگی در سطح **

 .معنی دار است 10/1همبستگی در سطح *
  

 

نسلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان برابر با گردد، میزان ضریب همبستگی بین گسست مالحظه می 3و  9همان طور که در جدول 

با توجه به منفی شود. بر این اساس فرضیه فرعی دوم پژوهش تایید می. (p< 0.8.معنی دار است)رابطه  0.8.در سطح  کهباشد می -0531.

گسست  همچنین بین شود. بودن رابطه فوق، با بیشتر شدن گسست نسلی در بین دانشجویان عملکرد تحصیلی در دانشجویان ضعیف می

 دینداری با خودکارآمدی، تاثیرات عاطفی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد. بین گسست ارتباطی با خودکارآمدی، تاثیرات عاطفی، برنامه

ن ی وجود دارد. بیریزی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد. بین گسست اجتماعی با خودکارآمدی، تاثیرات عاطفی و انگیزش رابطه معنادار

رابطه معناداری وجود دارد. بین فقدان کنترل پیامد با گسست  انگیزشو  برنامه ریزی، تاثیرات عاطفی، خودکارآمدیبا گسست فرهنگی 

دینداری، گسست ارتباطی، گسست اجتماعی، گسست فرهنگی رابطه ای مشاهده نشد. بین برنامه ریزی با گسست دینداری و گسست اجتماعی 

 رابطه مشاهده نشد. نیز
 

 بحث و نتيجه گيري
 عملکرد تحصیلیبا گسست نسلی  ( و-.053.) عاطفه نسبت به دانشگاهبا گسست نسلی ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیرهای 

درصد از تغییرات متغیر  1.07و  عاطفه نسبت به دانشگاهدرصد از تغییرات متغیر  53گسست نسلی بیانگر این مطلب است که ( -01.7.)

با عاطفه نسبت  گسست نسلیرا تبیین می کند. با توجه به اینکه ضریب مسیر منفی می باشد بین متغیرهای  عملکرد تحصیلی در دانشجویان

ت به دانشگاه ه نسببه دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد و با بیشتر شدن گسست نسلی در دانشجویان، عاطف

ان ارتقاء سطح اقتصادی و پاسخگویی به بحرشود که در تبین نتایج فرضیه فوق بیان میشود. و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کمتر می

 ی رسمی و غیررسمی نهادهای آموزشی، حق مداری، تکریم کرامت انسانی، افزایش رتبه و شانهااقتصادی و معیشتی مردم، ترسیم برنامه

لید واجتماعی، توجه به اخالق به عنوان عامل پیوند نسل ها، ترویج روابط عاطفی، انعطاف پذیری در بین نسل ها نسبت به یکدیگر، تولید و بازت

در جهت مقابله با این موضوع می باشد. پدیده گسست نسلی بیشتر یک موضوع فرهنگی،  کاالهای فرهنگی متناسب نظام فرهنگی و اجتماعی

 ،عاطفی ،سه نسل متوالی ازیکدیگر ازحیث جغرافیایی ، اخالقی و سیاسی است. گسست نسلی هم به معنای دورشدن تدریجی دویاتربیتی

هنجارها و بطور کلی به اختالف و شکاف فرهنگی قابل توجه  و فکری وارزشی است و این به معنای اختالفات مهم بین دونسل درتجربه ارزشها

طرفی میزان و چگونگی استفاده جوانان و والدین از وسایل ارتباط جمعی، پیام کوتاه، پست الکترونیکی و تلفن همراه  ازبین دونسل می انجامد 

ها باشند از انواع توانند با آنگذرانند، اما زمانی که نمیترها بیشتر اوقات خود را با خانواده و دوستان میبه طور کامآلً متفاوت است. جوان

واند تفکر تنسلی بین والدین و فرزندان می گسستکنند. بنابراین از عوامل مهم د شده برای پر کردن اوقات خود استفاده میمختلف وسایل یا

کارانه، سیستم ارزش گذاری سنتی، کامپیوتر و رسانه جداسازی و طالق، ازدواج مجدد و اجتماعی شدن باشند. همچنین انتقاد مسن محافظه

تواند عامل گسست نسلی بین دو نسل باشد. یکی از غیرقانونی)نامعقول( و بی اعتنایی به جوانان از طرف افراد مسن می ها از جوانان، مطالبات

تواند باشد اساتید و کارکنان دانشگاه هستند که با وجود این اختالفات و تفاوت بین دو نسل جوان یا نسل های که در مقابل نسل جوان می

کند. نتایج  ایجادو عملکرد تحصیلی آنان تواند تاثیرات منفی در عالقه و عاطفه نسبت دانشگاه و دانشجویان نان میدانشجو با اساتید و کارک

 باشد.همسومی( 8975) و محمدی سهراب زاده( و 8975و همکاران ) نیازی ،(8971)مددلو و رسولی قراعینی فرضیه فوق با نتایج پژوهش 

رابطه معنی دار  0.8.در سطح  باشد کهمی -0318.نسلی با عاطفه نسبت به دانشگاه برابر با میزان ضریب همبستگی بین گسست 

شود. با توجه به منفی بودن رابطه فوق، با بیشتر شدن گسست نسلی در (. بر این اساس فرضیه فرعی اول پژوهش تایید میp< 0.8.است)

فه نسبت به عاطیکی از نمودهای کاهش در تبیین نتیجه فوق می توان بیان کرد  شود.بین دانشجویان عاطفه آنها نسبت به دانشگاه کمتر می

 گسست دینداری در بین دانشجویانهای پژوهش نشان داد که بین توان در کاهش گرایشات دینی جوانان مالحظه نمود. یافتهرا میدانشگاه 

ری مورد بررسی دچار اختالل کارکردی شده و نیاز به مطالعاتی گسترده دهد که نهاد دین در جامعه آمابررسی این موارد نشان می. وجود دارد

( و جاراللهی و صدیقی 8971)مددلو و رسولی قراعینی . نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش شوددر خصوص رابطه جوانان با مذهب احساس می

 باشد.( همسو می8972کمسایی )

 های ایرانی در جامعه در معرض اطالعاتخانوادهاز دیگر نتایج پژوهش حاضر ارتباط گسست ارتباطی با عاطفه نسبت به دانشگاه می باشد. 

و ارتباطات اینترنتی قرار گرفته و این خود عاملی برای شکاف نسلی است. گاهی گسست نسلی در خانواده به بیگانگی نسلی تبدیل شده و 
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های ما چه در محیط خانه و چه در محیط کار در سیطره وسایل ارتباطی قرار گرفته است. برای فهمند. تمام لحظهیکدیگر را نمیها زبان نسل

های سنتی به نوعی درگیر این کنند. خانوادههای متفاوت از این وسایل ارتباطی استفاده میهای مختلف و نگرشها با گرایشمثال، خانواده

نکرده  برداریای را پیدا کنیم که از وسایل ارتباطی بهرهتوانیم خانوادههای مدرن هم به نحو دیگر هستند. بنابراین امروزه نمیهوسایل و خانواد

ها به تسلط خودش درآورده است. با وجود این وسایل ارتباطی و کم های بسیار زیادی را از زندگی افراد و خانوادهباشند. بر این اساس، لحظه

شود گفت که برقراری ارتباط به نوعی از بین رفته، بلکه نوع فرآیند ارتباط های میان فردی در بین اعضای خانواده، نمیدن ارتباطرنگ ش

شوند و از هم لذت اند، در روزهایی از سال کنار هم جمع میتغییر کرده است. در جوامع پیشرفته افرادی که از محل زندگی خود کوچ کرده

پردازند. متاسفانه به دلیل خالهایی که در جامعه ما وجود داشته است جامعه ما نتوانسته به نحو باتولید رفتارهای سنتی خود می برند و بهمی

ها تحت تاثیر این درستی از این وسایل بهره ببرد. باید سعی شود تا شیوه استفاده از این ابزار را به افراد جامعه آموزش داد. هویت انسان

ها برای افراد تجویز های پخش شده در ماهوارههایی که در فیلمگیری است. گاهی دستورالعملو ابزارهای ارتباطی در حال شکل هارسانه

هاست. وقتی جوانی ای میزان آگاهی افراد خانواده نسبت به اثرات رسانهشود. سواد رسانههای واقعی هم به کار گرفته میشود در خانوادهمی

ای برخوردار نباشد بدون شک تحت کند، اگر از سواد رسانههای مختلف ارتباط برقرار میهایی با نقابشود و با انسانمجازی می وارد فضاهای

دان اند آموزش مناسبی به فرزنها نتوانستهتاثیر این فضاها قرار خواهد گرفت. متاسفانه به دلیل نداشتن آگاهی مناسب در این بخش، خانواده

ه ها از بین نرود. نتایج فرضی. باید میزان آگاهی افراد باال برود. در فضاهای مجازی ممکن است صدماتی به افراد وارد شود که تا مدتخود بدهند

 باشد.( همسو می2.82( و اسمیت )8978(، کاشفی )8972) احیایی و حمدی(، ا8975) و محمدی سهراب زادهفوق با نتایج پژوهش 

جوامع مختلف در مقاطع زمانی متفاوت با بین گسست ارتباطی با عاطفه نسبت به دانشگاه رابطه وجود دارد.  همچنین نتایج نشان داد

شناسان در کشورهای مختلف بوده است. های اجتماعی مورد توجه جامعهترین پدیدهاند. این مسئله یکی از مهمها روبرو بودهپدیده شکاف نس

ر دارند واقعیتی اجتناب ناپذیه در مرحله گذر تاریخی خود از جامعه سنتی به توسعه اجتماعی گام برمیها، به ویژه در جوامعی کگسست نسل

ها و عوامل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه ما به عنوان یک جامعه در حال گذار، مواجه با این پدیده است. این و مطالعه ویژگی

ها، ای شد. تفاوت در پوشش، رفتارهای اجتماعی، معاشرتوارد مرحله تازه .899در کشورمان در دهه پدیده، به ویژه پس از انقالب ارتباطات 

. ریزی دقیق استهای اجتماعی قابل مشاهده است. این نشان از یک فاصله و شکاف عمیق است که نیازمند برنامهتغذیه و ... در تمامی عرصه

شود؛ ها با عنوان عوامل ساختاری و فرهنگی ساد میا، عوامل اجتماعی هستند که از آنهبخشی از عوامل اثرگذار بر پدیده گسست نسل

ای از راهکارها باید شکل ساختاری داشته باشند و مسئوالن امورد فرهنگی در درازمدت به آن توجه کنند. عوامل ساختاری به بنایراین دسته

کنند. به عبارتی ایجاد شرایطی است که در ان افراد در معرض تعامل را بیشتر می شود که زمینه تعامل اعضای خانوادهراهکارهایی گفته می

دگی رضایت از زنهای همدیگر درک بهتری داشته باشند. شود که اعضا نسبت به نگرشگیرند و این تراکم تعامل موجب میفزاینده قرار می

است. بخش بزرگی از مردم بر این گمانند که از منابعی که برای زندگی پایین و احساس بیگانگی با جامعه و شیوه اداره آن رو به گسترش 

یان های اجتماعی، تضاد مهای متعدد حکایت از افزایش شکافاند. این نشانهمطلوب، با کیفیت و شرافتمندانه نیاز دارند، دور نگه داشته شده

ر کار است که به اشکال مختلف چون ناپایداری و بی ثباتی، احساس کنند. جریانی از گسیختگی روابط اجتماعی دمردم، حکومت و نخبگان می

(، کاشفی 8972) احیایی و حمدی(، ا8975و همکاران ) نیازید. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش بیگانگی یا تضاد خود را آشکار می کن

 باشد.( همسو می.2.8( و ایشاق فاین )8978)

ن، در شرایط گسست فرهنگی، جامعه نه بر اساس سهنگی با عاطفه نسبت به دانشگاه می باشد. از دیگر نتایج پژوهش ارتباط گسست فر

شود. در هر دو گروه پیر و جوان در کنار هم قرار دارند، اما شاید دلیل بلکه بر اساس دو نوع رویکرد سنتی و جدید به دو گروه تقسیم می

م شدن گسست فرهنگی و گسست نسلی باشد. گسست فرهنگی، گسست در آداب و عادات ها، ناشی از توأکثرت بیشتر جوانان در یکی از گروه

شود. گسست نسلی، گسست در اندیشه و فرهنگ و نیز ایدولوژی و کهنه و جدید نسل جوان و پیر است که به اقتضای گذر عمر متفاوت می

( 8975) و محمدی سهراب زاده( و 8975و همکاران ) نیازی ،(8971)مددلو و رسولی قراعینی آرمان است. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش 

 باشد.همسومی

رابطه معنی  0.8.در سطح  باشد کهمی -0531.میزان ضریب همبستگی بین گسست نسلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان برابر با 

منفی بودن رابطه فوق، با بیشتر شدن گسست نسلی  شود. با توجه به(. بر این اساس فرضیه فرعی دوم پژوهش تایید میp< 0.8.دار است)

میزان ر ببه طور کلی  گسست نسلیتوان گفت با توجه به مطالب میدر بین دانشجویان عملکرد تحصیلی در دانشجویان ضعیف می شود. 

تر دانشجو انتقال دهد، دانشجو متفاوتهرچه استاد رفتار استادی خود را بیشتر به تاثیر منفی و معناداری دارد.  عملکرد تحصیلی دانشجویان

های خواهد بود. شاید نبود ارتباط مناسب بین استاد و دانشجو در این سالها موجب آن شده است که اشتیاق دانشجویان به حضور در کالس

شود. خوبی برآورده نمیدرس کاهش یابد. در فضایی که تعامل مناسبی بین استاد و دانشجو وجود نداشته باشد، نقش آموزش و پرورش به 

ها های بسیاری را آموخت، اما آنچه که استاد را در قیاس با این آموختهتوان از طریق دنیای مجازی، فناوریتردید در دنیای امروز میبی
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ابطه استاد . ردنشجو شکل دهها را در دازیبای انسانی است. استاد باید بتواند در کنار انتقال دانش بسیاری از ارزش کند آن ویژگیبدیل میبی

این رابطه کند، بنابرو دانشجو محدود به انتقال صرف دانش نیست، بلکه در کنار مسائل علمی، دانشجو با شخصیت استاد خود همانندسازی می

. این دفی یاری کنتواند دانشجو را در برخورد با مسائل مختلشود که میتعاملی مثبت استاد و دانشجو یک حمایت اجتماعی مهم تلقی می

 با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهادات زیر در این مورد ارائه می گردد:تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار است.بر عملکرد ارتباط و احساس 

صورت مستدل برای فرزندان از سوی نهاد خانواده و همچنیین رسانه های جمعی  ها و میراث فرهنگی بهتالش برای انتقال ارزش -

 .رت گیردصو

 والدین بر سنت هایی که کارکردهای آن در حال تضعیف یا ازبین رفتن هستند، بیش از حد پافشاری نکنند. -

هبود های زندگی برای بگیریاستفاده از شیوهای دموکراتیک و گفتگوهای متقابل متناسب با شرایط سنی در ابراز نظرات و تصمیم -

 د.شوروابط بین نسلی توصیه می

 .ودشکنترل و تعدیل  دانشجویاننسلی را در بین گسست های مربوط به دینداری میزان زی روحیۀ دینداری و ارتقای مؤلفهسا ا غنیب -

شرایط و احساسات جوانان می آنان به های آموزش خانواده و توجه های تربیتی والدین از طریق برگزاری دورهها و مهارتارتقاء آگاهی -

مشکالت بین نسلها عدم درک متقابل نسبت به نیازها، آرزوها، شرایط و امروزه یکی از  .گستهای نسلی باشدتواند عاملی مهم در کاهش 

 های یکدیگر است.محدودیت

ایجاد شده از جمله دانشجویان های اخیر فرآیند جهانی شدن فرهنگ شرایط خاصی را برای فرهنگ جوانان فهم این نکته که در دهه -

های الزم باید تالش آموزش و پرورش متناسب با مقتضیات زمان، در انتقال ارزش ها، هنجارها و مهارتها و انشگاهدچندان سخت نیست. لذا 

 .کند

 ها و کاهش گسستها و خواستهتوان باعث درک متقابل ارزشبا اجرای برنامه های گفتگو و مناظره بین دو نسل دانشجو و اساتید می -

 انشگاه شد.نسلی و افزایش عاطفه نسبت به د

های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها با مشارکت دانشجویان و والدین و با مشارکت حمایت و همراهی اساتید و مسئولین ایجاد کانون -

 تواند به گاهش گسست نسلی و در راستای آن عاطفه نسبت به دانشگاه در دانشجویان کمک شایان توجهی نماید.دانشگاها می

 های غیررسمی در دانشجویان.هدفمند شدن آموزش  -

 کمک به جامعه پذیری شدن دانشجویان  -

 برقراری تعامل مناسب بین دو نسل دانشجو و استاد. -

 رشد و توسعه و آشنایی با آداب، رسوم، سنن و عقاید صحیح. -

  ارتقا سطح سواد رسانه ای، فناوری و ارتباطی هر دو نسل. -

 تاکید در برخورد عاطفی اساتید با دانشجویان. -
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