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  119-140صفحات/  90تابستان/ شماره دوم/ سال دوم/ شناسي مطالعات جوانانفصلنامه جامعه

  
  
  ثر بر تفاوت ارزشيؤبررسي عوامل اجتماعي م

  )ساله شهر ساري 24تا  15مطالعه موردي والدين و جوانان (
  1 اهللا فرزانه سيف

  2 عيسي چراتي
  

 :چكيده
هاي دو نسل مورد  بر پيدايش تفاوت در ارزش مؤثرهدف اين مقاله بررسي عوامل اجتماعي 

اجتمـاعي در قالـب نظريـه    هش تئوري نظامچارچوب نظري اين پژو. بررسي در شهر ساري است
در انتخاب معيار سن جواني از ميان تعاريف مختلف، معيار ارائه شده .كنش تالكوت پارسونز است

. سـاله برگزيـده شـد    24تـا   15توسط واحد جوانان وابسته به سازمان ملل متحد يعنـي رده سـني   
نفـر   532ن حجـم نمونـه جـوان و    نفر به عنـوا  266سپس طبق فرمول تعيين حجم نمونه كوكران 

اي متناسب و تصادفي سيستماتيك  ها با شيوه طبقه انتخاب شدند كه پرسشنامه) پدر و مادر(والدين
برابـر تكميـل    بخش فرضي نسبتاً 8برحسب رده سني و جنسيت جوانان و با تقسيم شهرساري به 

ه در سه سري توسط پـدر،  توان به تكميل پرسشنام هاي خاص اين پژوهش مي از ويژگي. گرديدند
در مجموع ازچهار فرضيه مورد بررسي نتايج زير به دسـت  . طور مجزا  اشاره نمودهمادر و جوان ب

منش اقتصادي جوانان بسيار كم و معكوس بر تفاوت ارزشـي ميـان آنهـا بـا والدينشـان اثـر        ،آمد
-ر تفاوت ارزشـي گذاشـته  زياد و معكوسي ب گذاشته در حالي كه منش اقتصادي والدين اثر تقريباً

امـا ايـن   . اسـت طور متوسط تفاوت ارزشي را تبيـين كـرده  همنش سياسي جوانان و والدين ب. است
اسـت  اجتمـاعي ديـده شـده   بيشترين تفاوت در حوزه مـنش . تبيين نزد جوانان معكوس بوده است

، اين منش به درحالي كه منش اجتماعي تا حدي تبيين كننده تفاوت ارزشي نزد جوانان بوده است
فرهنگـي در هـر دو   همچنين منش. دهدقدر متوسط و معكوس اين تفاوت را نزد والدين نشان مي

اسـت امـا در نـزد هـر دو ايـن تفـاوت       طور متوسط تبيين كننده تفاوت بـوده همورد ضمن اينكه ب
حظه جوان و والدين مالتوان تفاوت ارزشي را نزد هر دو گروه در مجموع مي. معكوس بوده است

  .كرد
 

  .ارزش، منش، جوان، والدين، شكاف نسلي، عوامل اجتماعي ،كليدواژه
  

  
                                                 

  mfilib@yahoo.com/  ، بابل، ايرانشناسي گروه جامعه استاديار،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمي - 1
 fcherati@yahoo.com/  كارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل - 2
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  لهأبيان مسمقدمه و  -1
اجتماعي جوانان، بين نسـل جـوان امـروز و نسـل جـوان       -هاي اقتصادي تغييرات بنيادي در ويژگي«
ان از نسـل جـوان   تـو  طوركلي طبعـاً نمـي  به. استهاي اساسي و جدي ايجاد كرده ي انقالب، تفاوت آستانه

ها و عاليـق نسـلي قبـل را داشـت و      كامالً متفاوت، انتظار همان آرمان... كنوني با سطح اشتغال، تحصيل و
دادهاي عظيمي همچون انقالب سال  رخ) 332 ،1387كمالي، (  ».چنين انتظاري بيهوده و غيرقابل قبول است

از آنجا كه طبعـاً نگـرش   ... يد، جانباز، آزاده وها هزار شه داد جنگ تحميلي و برجاي ماندن ده و رخ 1357
امري كه نسل جديد با . گير كرده بود طور مستقيم با خود دراست، نسل پيشين را بهآنها برجامعه توزيع شده

 .مستقيم مواجه شده است اي غير ها به گونه ها و نوشته ها، فيلم آن در قالب خاطرات، عكس
ي شكاف نسـلي اسـت، تغييـرات سـريع فرهنگـي را       مهم در پديدهمانهايم كه خود يكي از مفسرين 

هاي فرهنگـي بـه    تغييرهاي سنتي و ميراث«كند كه براي تغييرات سريع فرهنگي  موجد آن دانسته و بيان مي
فـر،   معيـد (» .شود هاي جديد به چالش كشيده مي هاي قبلي، ازسوي بخش مهمي از نسل جاي مانده از نسل

گـون شـده يـاخير عقايـد      هاي اخير دگـر  ي ما در دهه ي جامعه ها ها و باور آيا ارزش« كه در اين) 1383،61
- هـا شـده   ها و سنت ها و باور برخي معتقدند كه تحوالت اخير موجب تغيير ارزش. استمختلفي ابراز شده

مثـل گذشـته    هاي جامعه با اندكي تغيير ها و ارزش اند كه اعتقاد به سنت اي ديگر بر اين عقيده است و عده
  ) 4 ،1379،ارمكي آزاد (» .پابرجاست

زماني كه منابع هويتي بين نسلي، تقويت كننده يكديگر نباشد و پيوستگي نسلي را به همراه نداشـته  «
اي كه اعضاي جامعه وضعيت هويت  به گونه. گردد باشند زمينه براي ظهور و بروز تعارض نسلي فراهم مي

سـي يـافتن   رلـذا در ايـن بر  ) 495 ،1388قـي،  ازر(» .بيننـد  تگان خود ميخود را در نفي و تعارض با گذش
ـ را دار  قابل تأملي است كه قصـد يـافتن  تبيـين آن     مسألههاي اين تفاوت  سرچشمه از ايـن روي بـراي   .مي

 تواند عامل مخربي براي جامعـه باشـد   هاي سريع فرهنگي كه مي گوني بيني دگر جلوگيري و يا حداقل پيش
ملـي اسـت درخـور    مـنش  يي كه مبتني بر اصول ديني و عرفي و  ها يا همان عقايد و باورها رزشبر ا تأكيد

  .رسد توجه به نظر مي
  
  اهميت تحقيق -2

ا از آن روي حائز اهميت است كه اين طبقه سني قرار است در ه به جوانان و مسائل مرتبط به آنهتوج
جانشين نسل پيشين شوند  را بر عهده بگيرند واي نزديك سكان هدايت بسياري از امورشهر و كشور  آينده

كه بايد و شايد اگر رخ ندهد، دوگانگي  شدن چنان در اين سوي روال اجتماعي. ها را ادامه دهندو راه آن
  .تواند سبب شكاف گردد ميان نسل والدين و جوان بروز كرده و مي
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  تضمين  ترها بزرگ  در زندگي كودكان   درگذشته انتقال از نسلي به نسل بعد را مشاركت روزمره

حتي در . پرداختند كردن خود مي كردند و نيز هرجا كه به تفريح و سرگرم هرجا كه مردم كار مي. كرد مي
ها به اين ترتيب هنر زندگي  آن. بودند مختلطترها  هايي كه شهرت سوء داشتند، كودكان با بزرگ بيغوله

شدن   كرد كه اجتماعياينك بايد توجه )1373،293هانت،.(دآموختن مره مي هاي روز كردن را از روي تماس
افتد  مجزا از نهاد خانواده نشده باشد، بخش عظيمي از آن خارج از اين نهاد اوليه اتفاق مي ،طور كاملاگر به

هاي ورزشي،  آموزش و پرورش، گروه(هاي ثانويه  و نهاد) والدين(سويي ميان نهاد خانواده و اگر هم
وجود نداشته باشد، اين واگرايي منتج به بروز تنش و اختالف ...) هاي جمعي و وناگون، رسانههاي گ انجمن

  .و نهايتاً پيدايش شكاف ميان جوانان و والدين خواهد شد
كه در جوامع توسعه يافته و رو به توسعه سير تحرك اجتماعي  به همين ترتيب و با توجه به اين

ي صرفاً  جنبه» شغل«باشد،  لوازم ضروري موجوديت توسعه مي موجود و از) صعودي و نزولي(عمودي 
ي اجتماعي گسترش داده است و اينك نه صرفاً براي  خود را به حوزه) تأمين معيشت خانوادگي(اقتصادي 

  .گيرد تأمين معاش بلكه براي كسب منزلت اجتماعي نيز مورد توجه قرار مي
درصد از  30دهد كه حدود  نشان مي 1385كن سرشماري عمومي نفوس و مس« اين درحالي است كه

رغم ترك تحصيل يا اتمام تحصيالت تا سطح مورد نظر وارد بازار كار  ساله كشور علي 15- 24جوانان 
  )2 ،1387هرندي و ديگران، (» .اند نشده

گيرشدن و يا حداقل درگيرشدن  اجتماعي، همه مسألههاي پيدايش  جايي كه يكي از ويژگي از آن
درصد باالي بيكاري طيف وسيعي از ) 27 ،1374صديق اورعي، ( .عي از جامعه با آن استبخش وسي

و لوزيك   12،1386رابينگتن و واينبرگ. (تواند يك آسيب جدي به شمار رود جمعيت جوان كشور مي
1388، 23(  

ه را نسبت ب از سويي ديگر موقعيت خاص زماني كه بر اثر گسترش سريع وسايل ارتباط جمعي آن 
بايد توجه داشت كه . نماياند آميز مي است، مخاطرهمجزا ساخته) ي نسلي والدين دوره(هاي پيشين  دوره

اين امر با . ناهمگوني و عدم تجانس ارزشي در بين جوانان بيشتر از دو نسل ميانسال و بزرگسال است«
هاي مهم  ي از چالشتوجه به جمعيت زياد و فزاينده جوانان در كشور و هرم ساختاري تنوع جمعيت

  )15- 1386،16پهلوان، (» .شود مديريت سياسي جامعه محسوب مي
بايد متذكر شد كه اين جوانان ) ساله 15-24(سن مورد بررسي جوانان در اين پژوهش  با توجه به بازه

ي داد مهم نسل والدين خود يعن اي از رخ اند لذا عمالً خاطره متولد شده 1366-1375ي زماني  در فاصله
و  1357ندارند و نيز از واقعه مهم داخلي، انقالب اسالمي سال ) 1359-1367(جنگ ايران و عراق 

دادهاي داخلي بعد از انقالب، تنها به روايت تصاوير  هاي پيش از آن و نيز رخ حوادث مرتبط با آن در سال
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توان در حد برانگيختگي  ها آگاهي دارند و برانگيختگي احساسات در آنها از آن حوادث را مي و نوشته
احساس ناشي از تماشاي يك فيلم دراماتيك تقليل داد، درحالي كه نسل والدين عمالً با آن حوادث چه از 

هاي جنگ و يا حضور عملي در جريان انقالب اسالمي و يا به صورت حضور در  حضور در جبهه
ها و  در واقع آرمان. اند النه درگير بودهفعا... هاي پشت جبهه، مراسم تشييع شهدا و ها، حمايت راهپيمايي

گاه اصلي نسل فعال و در صحنه بوده و نقش مهمي در شكل  هاي ياد شده در جريان انقالب تكيه ارزش
توان اين انقالب را  كه از اين منظر مي دادن به رفتارها، اجتماعات و فرايندهاي انقالبي داشت، به طوري

  )5، 1383نژاد، قاضي. (ها دانست ي ارزش ك تحول بنيادين در زمينهها، ي برحسب مفهوم استحاله ارزش
طبيعي است كه هر محيط . از جانبي ديگر روند مهاجرت روستا به شهر در استان قابل توجه است

هاي خاص خود را دارد و بسياري از امور هنجاري و ارزشمند سابق در محيط روستايي  اجتماعي ارزش
يابد و در واقع نوعي غيرارزش تلقي  ان ساده لوحي در محيط شهري ميعنو) عوض همچون كمك بال(

  .شود مي
به عبارتي هرچه ميان موقعيت جغرافيايي زندگي والدين و جوانان مشابهت بيشتري وجود داشته 

تر  هاي جغرافيايي زندگي متفاوت هاي مشترك ميان آنان را داشت و هرچه زمينه توان انتظار نگرش باشد مي
  )32، 1982، ترول.(افزايش خواهد يافت ،حتمال شكاف نسليباشد ا

بايست به فراخور  خواهان ماندگاري و دوام باشد مي ،اگر نظامي«در مجموع بايد خاطرنشان ساخت 
ها و ارائه الگوهاي عمل  ها، ارزش سازي و بالندگي آرمانهاي مختلف موجود درجامعه به فرهنگ نسل

زيرا در جوامع جديد به واسطه رشد آموزش و . ها مبادرت نمايد شها و ارز خاص جهت تحقق آرمان
افراد و هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين هاي افراد و رشد فاصله ها و نگرش ايجاد تنوع در سليقه

توان انتظار  پذيرد، ديگر نمي هايي كه در فرآيند اجتماعي شدن افراد به اقتضاء شرايط صورت مي دگرگوني
حسن زاده و مجيدي، (» .ها و هنجارهاي اقشار مختلف را داشت ها، نگرش ها، ارزش آرمان ودنب يكسان
خاصي برخوردار بوده، ضريب نوجويي و  يهنسل جوان به اقتضاي جواني از روحي) 189 ،1387

معطوف هايي  تمايل به آزادي دارند و انسان. هاي جديدند اينان خواهان تجربه. تغييرخواهي در آنها باالست
  )1984،151، بورديو. (كنند اند و نيز كساني هستند كه آينده را تعريف مي به آينده
  
   پژوهش يپيشينه -3

خصــوص شــكاف ارزشــي و نســلي در ايــران و خــارج از كشــور ههــا و بــ در زمينــه بررســي ارزش
رخـداد  هايي از آنچـه رخ داده و يـا درحـال     است كه هريك جنبههاي قابل توجهي صورت گرفته پژوهش

  .كند است را مشخص مي
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ي  در پژوهشي براي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشـكده ) 1387(آزاد ارمكيمثال  به طور

شناسي نسـلي بـه بررسـي اجمـالي      براساس رويكردهاي موجود در جامعه«علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 
محـوري   مسأله )570 ،1387آزاد ارمكي، (» .تاس ي نوع رابطه بين نسلي در خانواده ايراني پرداخته درباره

ي جامعـه تهرانـي بـه حالـت توافقنـد يـا        گانه هاي سه بوده است كه آيا نسل مسألهدر اين تحقيق فهم اين 
هـا، چـه عـاملي در ايـن زمينـه تعيـين        ي بين نسل تعارض و كشمكش؟ در صورت وجود توافق در رابطه

نسل جديد نوخواه و جهاني است درحالي «ست آمده نشان داد كه د در مجموع نتايج به تر بوده است؟ كننده
آنهـا بـه دليـل    . دارد را كه نسل گذشته ميل به حفظ وضعيت موجود در قالب سـنن اجتمـاعي و فرهنگـي   

آفريننـد دچـار    شوند و به لحاظ مشكالتي كه براي ديگري مـي  تمايزات فرهنگي از يكديگر باز شناخته مي
توان جهـت پيونـد    ي ايراني عوامل متعددي را نيز مي در جامعه )582 ،1387مكي، آزاد ار(» .مشكل هستند

  . ها يافت كه از مهمترين آنها خانواده است ميان نسل
ها و نظام ارزش والـدين و   ها، خواست ، به مطالعه و مقايسه نگرش)1387(در پژوهشي ديگر احمدي

، بررسي تئوريكي و تجربـي  )گي، اقتصادي و سياسيهاي اجتماعي، فرهن در ابعاد چهارگانه ارزش(جوانان 
هاي اين پژوهش بررسي وضـعيت   طبق يافته .بر آن پرداخته است مؤثرابعاد آن و شناخت برخي از عوامل 

هاي  هاي مربوط به ارزش هاي اجتماعي بين جوانان و والدين نشان داد كه در تمامي گويهشكاف در ارزش
  ) 202همان، . (هاي والدين و فرزندان متفاوت است خاجتماعي و فرهنگي ميانگين پاس

طبق نتايج ارائه  .ها پرداخته است در پژوهشي به توصيف، تحليل و تبيين تغيير ارزش) 1386(پهلوان 
در كنار متغيرهاي تجارب نسلي، ) متغير اصلي(هاي اجتماعي و جوانان  شده در تعيين جهت و تغيير ارزش

اجتماعي ديگـري وجـود دارد مثـل جنسـيت، سـطح       -متغيرهاي اقتصادي هويت نسلي و موقعيت نسلي،
گذاري خاصي برخوردار تأثيرسواد، تأهل، سن، نوع شغل و سطح درآمد كه در مقايسه با مقوالت نسلي از 

  . است
اي با نام تأملي در تفاوت نسلي و هويت بومي مازندراني درپي آن بود كه بين  در مقاله )1388(رازقي
سال از حيث هويت بومي و ميزان تعلق خاطر به فرهنگ و آداب بومي مازنـدران   و نسل بزرگ نسل جوان

هاي جديد ارتباطي و تحوالت اجتماعي گسترده را عامـل مهـم    چه تفاوتي وجود دارد؟ او ورود تكنولوژي
هـويتي  تـوان ايـن چـالش را در تفـاوت و تضـاد       ي هويت بومي دانسته و اعتقاد دارد كه مـي  كننده تهديد
دهد كه بين هويت مازندراني و سن افراد  ها نشان مي يافته. هاي گذشته مشاهده نمود هاي جوان با نسل نسل

شود، احسـاس تعلـق    قدر به سن افراد در هر دو نسل افزوده مي چه در واقع هر. داري وجود دارد رابطه معنا
  . شود خاطر آنها به فرهنگ و هويت مازندراني نيز بيشتر مي

   را در به بررسي زندگي خانوادگي در سنين مياني و پيري پرداخته و متغيير مستقل خود) 1982(ولتر
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. گيـرد  مكان جغرافيايي زيسـتي در نظـر مـي    ،ها ها و احساسات و نگرش اي با نام ارزش ازاي متغيير وابسته
ن مشـابه هـم باشـد    رسد كه هرچه موقعيت جغرافيايي زندگي والـدين و جوانـا   پژوهشگر به اين نتيجه مي

شـود  هايشان ديده مي هاي مشتركي بين آنها وجود خواهد داشت و تفاوت و شكاف كمتر در ارزش نگرش
  )1982،32ترول،. (و هرچه مشكالت جغرافيايي زندگي متفاوت باشد احتمال شكاف نسلي بيشتر است

اين . اند يتي پرداختههاي جنس ي نگرش به نقش به شكاف ارزشي در حوزه) 2008(پاركز و رابرتسون 
ساله گرايش دارند در امور ارزشـي بزرگسـاالن    22تا18است كه جوانان مذكر پژوهش به اين نتيجه رسيده

اين درحالي اسـت كـه ايـن گـرايش در ميـان جوانـان دختـر بـه دو بخـش          . جنس خود مشاركت كنند هم
ين دختران جوان و بزرگسـاالن  هاي جنسيتي و غيرجنسيتي تقسيم مي شود و نشانگر شكاف نگرشي ب نقش

  )276 ،2008پاركز و رابينسون، . (هاي اجتماعي است در مورد نقش
بر افزايش تضاد ) آموزش(معتقد است كه سيستم قضايي، اداري، ماليات و مدرسه ) 1969(فريدنبرگ 

اد شـكاف  هـا در ايجـ   گذارند و نوعي كاركرد منفـي بـراي آن سـازمان    ارزشي بين جوانان و والدين اثر مي
  ) 32 ،1969فريدنبرگ، . (ارزشي قائل است

هاي نسل دوم، سوم و چهـارم مهـاجر    نفري از ژاپني 1271اي  پيمايشي را بر روي نمونه )1999(مور
نسـل و تسـت تئـوري و     3هـا در  به آمريكا انجام داد و هدف آن تعيين ميزان و ماهيت تغيير تفاوت ارزش

ي معـين   ر قابليت آن در نشان دادن تفاوت ارزشي درسطح يك جامعههاي شوارتز از نظ مقياس نظام ارزش
به دست آمده اين بوده كه بيشترين تغيير ارزشـي در    مهمترين نتيجه .استهاي مختلف آن بوده و ميان نسل

ها تغيير كرده اما  اي سيستماتيك طي اين نسل هاي ارزشي به شيوه كه اولويت نسل دوم رخ داده و ديگر اين
در نسل سوم و چهارم تأييد و در  ها شوارتز، بنابراين تئوري ساختار عام نظام ارزش. ه قدر مورد انتظارنه ب

  )119 ،1999مور، .(شود نسل دوم رد مي
  
  مباني نظري -4

شناسان كالسيك مثل دوركيم و وبر است بـه  هاي جامعهها از جمله پايدارترين صفت ارجاع به ارزش
در » پورتيانيسـم «وبر بر اهميـت  . هاي اصلي تفكرشان تلقي نمود از رهيافت توان آن را يكي طوري كه مي
اش در تقسـيم   دوركيم نيز تفاوت ميان دو نوع همبستگي كه محور نظريه. كند مي تأكيدداري تكوين سرمايه

شـود نسـبت    كاراجتماعي است را به دو ادراك در دو نوع جامعه كه كامالً متفاوت و مشـروع شـمرده مـي   
اي كـه نتيجـه    سو، جذب شدن فرد در واحد جمعي، مطرح است و از سوي ديگـر، جامعـه  از يك. دهد مي

از نظـر دوركـيم و وبـر، قـوام واحـد اجتمـاعي بـه        . اسـت كوشش مساعي انفرادي هماهنگ و كنترل شده
 انــد و بــا آن هماننــدي يافتــه و درونــي آن را پذيرفتــه ،هــايي وابســته اســت كــه افــراد بــه اشــتراك ارزش
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هـاي بـزرگ در    گيـري بحـران  ، به روند شـكل هاوي با اشاره به سرچشمه ارزش) 1372،30،آرون.(اند كرده
دوركيم با بيان وجدان جمعـي بـه اهميـت و    . كند پردازد و روحيه جمعي را مطرح مي هاي انقالبي ميدوره

مـاكس وبـر بـا    ) 190،1371كـوزر،  . (پردازد ها در دو حوزه همبستگي مكانيكي و ارگانيك مي نقش ارزش
ها  ساختاري دقيق خود از نهادهاي اجتماعي به صورت تطبيقي توانست نقش ارزششناخت عميق و تحليل

-اهميت كار او در روش تحليل نظام كنش هاي. در تبين كنش افراد را در يك چهارچوب نظري قرار دهد
وبـر در  . گذارند مي تأثيرصادي بر كنش ها و نيز نيروهاي اقت اجتماعي است كه در درون آنها باورها، ارزش

هـا   آفـرينش ارزش . انـد  اي اجتمـاعي و سـاخته اجتمـاع    ها پديـده  همسويي با دوركيم معتقد بود كه ارزش
هـا و هنجارهـاي حـاكم بـر جامعـه       اي اجتماعي و تاريخي است پارسونز كنش را محدود بـه ارزش  پديده
هـايي اسـت كـه توسـط عامـل      اي از انتخـاب  مجموعه گويد يك عمل اجتماعي مشتمل بر وي مي. داند مي

  )1375، 76اسكيدمور، . (گيرد گيري عامل با ارجاع به انگيزه و ارزش صورت ميگيرد و جهت صورت مي
-مي تأكيدها به منظور برقراري نظم اجتماعي در جامعه تالكوت پارسونز بر اهميت هنجارها و ارزش

هاي ارزشي مشـترك كـه   بر سود شخصي نظارت دارد و از توسعه نظامهايي كه اجتماعي از قاعدهنظم. كرد
اي از كردارها، كردار مناسـب را انتخـاب   دهد كه بين مجموعههاي معناداري را در اختيار فرد قرار ميشيوه

انـد و در عمـل   ، اجتماعيهاپارسونز معتقد است چون ارزش) 1379،154راب استونز، (.شودكند، ناشي مي
دهند، بسيار متنوع بوده و كافي اسـت آنهـا را بـه چنـد نـوع اساسـي كـه        خت كنش را شكل ميشرايط سا

  .دهند تبديل كنيمالگوهاي تحليلي را تشكيل مي
. انـد  هاي مسلط تشكيل نشـده  هاي يك جامعه فقط از ارزش به نظر كالكون و استرادبرگ  نظام ارزش

بنابراين هنگام طرح تصوير . اند متغير در هم آميخته اي است كه به شكل سلسله مراتبي بلكه شامل مجموعه
. هاي يك جامعه معين بايد اين مجموعه و نظام سلسله مراتبي آن را در نظر داشته باشيم كامل جهان، ارزش

بيني تغييرات اجتمـاعي از  تواند به خصوص در تبيين و پيش طرح تصوير كلي و مبتني بر سلسله مراتب مي
توانند شاخصي براي تحول جامعه به شمار  هاي متحول مي وردار باشد و در واقع ارزشاي برخ اهميت ويژه

  )1386،11غفاري،. (آيند
هـا را  نمايـد و درنهايـت، ارزش  سازي مـي ها را به عنوان راهنماي اصول زندگي مفهومشوارتز ارزش

اهنما درخدمت زنـدگي  كند كه چون رهمچون اهداف فراموقعيتي با درجات متفاوتي از اهميت تعريف مي
شـوارتز بـا تجديـد نظـر در كـار      ) 1378،115فرامرزي، . (گيرندهاي اجتماعي قرار ميفرد با ديگر واقعيت

آزاد ارمكـي و  . (گيـرد هاي غائي و ابزاري، گستره بيشتري را براي ارزش در نظر ميروكيچ در قالب ارزش
  )64 ،1383غفاري،
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هـاي مربـوط بـه هـر     كه حاوي دوازده ارزش است تفاوت ارزش اينگلهارت نيز با استفاده از مقياسي
كنـد كـه    بيني مي ها، پيش نظريه اينگلهارت درخصوص دگرگوني ارزش«. استنسل را مورد توجه قرار داده

هاي فرامادي  هاي مادي به ارزش جايي بلند مدت از ارزش جايگزيني جمعيت نسل جديد به تدريج به جابه
جايي جمعيت از نسـلي بـه نسـل     جابه«او همچنين اعتقاد دارد كه ) 1384،111وان،پهل(» .منجر خواهد شد

 ،براي مثال) همان(» .هايي را خواه ناخواه به همراه دارد ديگر به همراه خود يك سري تغييرات و دگرگوني
هاي نسل قبل از موضوعي به خصوص با قرائت نسل جديد متفاوت اسـت زيـرا نسـل     بسياري از برداشت

هاي موجود موجب تغيير  كفايتي پاسخ  ها و باورهايي متفاوت نسبت به آن موضوع دارد كه بي د پرسشجدي
  . اي فرامادي خواهد داشت گيري صبغه شود، منتهي اين جهت نگرش نسل جديد مي

  
  چارچوب نظري -5
 ، مسـأله اي است كه قـرار اسـت در آن    ساختن محدوده استفاده از چارچوب نظري، در واقع مشخص 

و حدود  مسألهتوان به استناد آن  در عين حال الگويي در دست خواهد بود كه مي. مورد جستجو قرار گيرد
يند الگو نظري و آنچه در واقعيـت مـورد جستجوسـت    آهمچنين از بر. تر و بهتر شناسايي كرد را راحت آن
از ايـن رو در پـژوهش   . نمود توان مدلي را تجسم كرد و به طور انتزاعي وقايع مرتبط با هم را شناسايي مي

توانستند چارچوب اين نوشتار باشـند، كـاركردگرايي در    ها كه مي حاضر از ميان همه مباني مرتبط با ارزش
  .نوع پارسونزي آن به عنوان چارچوب نظري برگزيده شد

   ،توان موارد ذيل را برشمرد براي گزينش كاركردگرايي داليلي مطرح بوده است كه از اهم آن مي
كاركردگرايي در نوع پارسونزي آن به خوبي تمامي جوانـب ارزش مـرتبط بـا جامعـه را پوشـش       -1

گويـاي آن   ،هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خـود  تقسيم سازو كارهاي جامعه به نظام. دهد مي
  .است

صطالح يـك  كاركردگرايي در طول دوران پيدايش و رشد و تكامل خود به خوبي جا افتاده و به ا -2
  .ي تمام عيار نسبت به آراي مشابه خود است نظريه

 .ها در ابعاد مختلف خود كمتر در كاركردگرايي وجود دارد بندي ارزش ابهام در تقسيم -3
هـاي   در بخـش   خاطر گويايي بيشتر نسبت به نظريات مشابه، ساختن شاخص و يا يافتن ارزش به -4

  .ها كمتر بوده است ا و يا همپوشاني ارزشي آن آسانتر و از احتمال خط چهارگانه
اي و از جملـه   از سويي به جهت عام بودن نظر پارسـونز احتمـال تطـابق آراي او بـا هـر جامعـه       -5
  .ي ما بيشتر از ساير نظريات مطرح شده وجود دارد جامعه
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 ،جهـت نيسـت   هـيچ چيـزي در جامعـه بـي    خصوص تئـوري پارسـونز   هدر ديدگاه كاركردگرايي و ب

هـاي توافـق اسـت، از ايـن      براين اساس نظريه كاركردگرايي ساختاري جزء نظريه. دش ضرورتي داردوجو
هـاي   هاي مشترك براي جامعه، بنيادي است و بر نظم اجتمـاعي مبتنـي بـر توافـق     ها و هنجار ارزش«منظر 

  )118 ،1374يتزر، ر(» .داند مند ميورزد و دگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي كند و سامان مي تأكيدضمني 
بقاي جامعه مستلزم «پرداز اين ديدگاه معتقد است كه از جانب ديگر پارسونز به عنوان مهمترين نظريه

چنـين  . هـاي جديـد سيسـتم را دربرگيـرد     تعديل كردن سيستم ارزشي عامي است كه تمام اعضا و ساختار
حركـت  . شود ش از پيش عام و انتزاعي ميهاي همگاني را بر آورده سازد، بي كه نياز سيستم ارزشي براي آن

تـر خـاص    هـاي كوچـك   دار شـدن احساسـات گـروه    موجب جريحـه  ميم يافته غالباًعهاي ت سوي هنجار به
تواند منجر به مقاومت هنجارهاي جديد، بـروز تـنش و    ي خود مي شود و اين به نوبه مي) هاي ذينفع گروه(

اي متمـايز و بـه دنبـال آن يكپارچـه      جتماعي بايد به گونهبروز تغييرات اجتماعي بيشتري شود كه سيستم ا
  )1387،371ديليني،(» .كند

دهنـد،   اند و در عمل شرايط ساخت كنش را شـكل مـي   ها، اجتماعي پارسونز معتقد است چون ارزش
دهنـد تبـديل   بسيار متنوع بوده و كافي است آنها را به چند نوع اساسي كه الگوهاي تحليلي را تشكيل مـي 

 .مكني
كنـد بـدين معنـا كـه خـرده      پارسونز با استفاده از مفهوم كنش اجتماعي سلسله مراتبي را پيشنهاد مي

  .اند ها بر حسب غناي اطالعاتي و فقر انرژي نظم يافته سيستم
  

        
  
  
  
  
  
  

هـا تشـكيل   س قرار دارد چون اساساً از عناصر نمـادين مثـل شـناخت و ارزش   أسيستم فرهنگي در ر
هـا  هرچند پارسونز دراين سلسله مراتب از ارزش .برعكس سيستم بيولوژي در پايان قرار دارد است وشده

ولي با استفاده از نوع سلسله مراتب و نهادهايي كه او در اين سلسله مراتب مطرح . آورد سخني به ميان نمي
. حسـاب آورد  را نـوعي سلسـله مراتـب ارزشـي بـه       توان به نوعي ربط ارزشـي پرداخـت و آن   كند مي مي

 اطاعات

 انرژي

 خرده سسيستم فرهنگي

 خرده سيستم اجتماعي

يستم روانيخرده س  
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زيرا ضامن حفـظ نظـم و   . گيرند س قرار ميأهاي اخالقي و معنوي در ر براساس اين سلسله مراتب، ارزش
هاي حقوقي و هنجارهـاي اجتمـاعي داراي اهميـت     ارزش ابتدا بندي در رده. تعادل و حفظ فرهنگ هستند

رعايـت هنجارهـاي   هستند و سپس ارزش سياسي كه سبب نظـم بخشـيدن بـه جامعـه و ضـامن انجـام و       
هاي اقتصادي قرار دارند كه ضامن ادامه  ترين رده نهادهاي اقتصادي و به عبارتي ارزشاند و در پايين جامعه

  .اند حيات و توالي زيستي جامعه
  .دهد ي زير سطوح انتزاعي و فرعي كاركردي جامعه را نشان مي واره مدل

  اقتصاد سياست
  پذيري نهادهاي جامعه اجتماع جامعوي

هاي مورد توجه دراين نوشته نيز در سطح جامعه خود در مدل فرعي به شكل زير به اين ترتيب منش
  .تواند ارائه شود مي

  هاي اقتصاديمنش هاي سياسيمنش
  هاي فرهنگيمنش هاي اجتماعيمنش

  
ي ابعـاد،   ها در همه شسنجش ارز هاي مدل بر كسي پوشيده نيست و گستردگي ابعاد هريك از بخش
هاي اجتمـاعي آن ميـان دو گـروه     و تفاوت  لذا جهت سنجش ارزش. كاري دشوار و چه بسا ناممكن است

آن مد نظر قرار گرفتـه اسـت و از تركيـب و     ابعاد مشخصي از) پدر و مادر(مورد بررسي جوانان و والدين 
بنابراين فرضيه محوري پـژوهش ايـن   ،ستادغام و گزينش عوامل گوناگون مدل فرضي زير استنتاج شده ا

است كه بين ميزان مشابهت انواع منشهاي جوانان و والدين با ميزان تفاوت ارزشي تفاوت معناداري وجود 
  .دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منش سياسي منش اقتصادي

 تفاوت ارزشي

 منش فرهنگي
 منش اجتماعي
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  روش تحقيق -6
است با اين حال گردآوري اطالعات مرتبط با مباحث اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده 

هاي مورد استناد از روش ميداني يا پيمايش و با ابزار  اسنادي تهيه شده و دادهنظري و تئوري به روش 
  .استآوري شده پرسشنامه جمع

بـه ايـن دليـل جمعيـت     . استسطح تحليل در اين بررسي خرد و واحد تحليل جوانان و والدين بوده
عيت مـورد بررسـي   عنوان جمساله شهر ساري بر حسب تعريف واحد جوانان سازمان ملل به 15_24جوان

برگزيـده  ) 1387ببـي، (نفر به عنوان نمونـه برحسـب فرمـول كـوكران      266مطمح نظر بوده و از ميان آنها 
  . اند شده

بعد از انتخاب جوانان، جهت دقت هرچه بيشتر نتايج، تـرجيح داده شـد تـا جهـت بررسـي تفـاوت       
مـورد  ) والدين(نفر پدر و مادر  532ور ارزشي، والدين همان جوانان مورد بررسي قرارگيرند كه به اين منظ

هـا بـر حسـب سـن و     بخش فرضي تقسيم شد و پرسشنامه 8همچنين شهر ساري به . پرسش قرار گرفتند
  .بخش توسط پرسشگران آموزش ديده زن تكميل گرديد 8برابر در اين  نسبتاً طوربهجنس جوانان 

خالصه جدول زير نشـان دهنـده    طوربه جهت ارزيابي روايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه
  .سطح روايي در هر دو مورد والدين و جوانان است

  
  مقدار آلفاي كرونباخ متغير

  63/0 منش اقتصادي
  62/0 منش سياسي
  70/0 منش اجتماعي
  82/0 منش فرهنگي
  66/0 تفاوت ارزشي

  
  تعريف مفاهيم -7
   (Social Factors)عوامل اجتماعي -7-1

ايـن  . گيرنـد  شناسي مورد بررسي قرار مـي عواملي هستند كه از نظر جامعه«مل اجتماعي منظور از عوا
برفرد و ايجاد عامل يـا   تأثيرتواند به طور مستقيم بر افراد اثر بگذارد و هم به طور باواسطه با  عوامل هم مي

  )433 ،1379مهر،  شايان(» ...عوامل مؤثر ديگر رواني، فرهنگي و
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  (Value)ها  ارزش -7-2
. چه كه مطلوب، مناسب، خوب يـا بـد اسـت دارنـد    ي آن هاي انساني درباره يا گروه عقايدي كه افراد«
  ) 787 ،1376،گيدنز(» .هاي اساسي تنوعات در فرهنگ انساني است گر جنبه هاي مختلف نمايان ارزش

ي رفتار، احكام هاي كل هاي اجتماعي را مدل ارزش« ،نويسد هاي اجتماعي مي ي ارزش آلن بيرو درباره
. دهنـد  انـد، تشـكيل مـي    جمعي، هنجارهاي كرداري كه مورد پذيرش عمومي و خواست جامعه قرار گرفته

 اينـان شـامل تمـام   . متمايز نيسـتند ...) شخصي، فرهنگي و(هاي اجتماعي لزوماً از ديگر اقسام ارزش ارزش
د واعضاي جامعـه در برابـر آنـان بـه     گذرانن شوند كه مردم با آن حيات اجتماعي خود را مي مي هاييارزش

  )386 ،1375بيرو، (» .اند نوعي وفاق رسيده
  
 )National character( character) منش ملي(منش -7-3

تركيبي از «اما منش ملي . الگوهاي رفتاري و رويكردهاي نسبتاً ثابت و مسلط در يك فرد است ،منش
اي مشترك در ميان اعضاي يك جامعه يا فرهنگ  ههاي شخصيتي گوناگون است كه به گون صفات و ويژگي

» .شـود  و رويكردهـاي مسـلط بـر يـك فرهنـگ اطـالق مـي        منش ملي به الگوهـاي رفتـار  . شود يافت مي
  )1377،90،كوئن(

  
  (Generation gap)شكاف نسل  -7-4

  و گردد و از اين ر برمي تفاوت ارزشي ميان جوانان و والدينشان به تفاوت ارزشي ميان دو نسل 
تـرين   رايـج «. دهـد  شود كه اختالف بين دو نسل را نشـان مـي   اين تفاوت گاه منجر به تضاد ارزشي نيز مي

در فرهنگ آكسفورد شكاف نسلي به . ي اختالف نسلي، مفهوم شكاف نسلي است مفهوم به كار رفته درباره
كه موجب عـدم فهـم متقابـل    است تر تعريف شده عنوان اختالفي در نگرش يا رفتار جوانان و افراد سالمند

  ) 137 ،1378معيدفر، (» .شود يگر ميدآنان از يك
  

  (Parents)و والدين  (Young)جوان  -7-5
گيرد اما هنوز خـود   ك اندك با خانواده فاصله مي شود كه از نظر فكري اند جوان به فردي اطالق مي«

پهلـوان،  ( ».د خانواده مستقل تشكيل دهـد به آن درجه از استقالل مادي، اقتصادي يا فكري نرسيده كه بتوان
سال،  29تا14در ايران  ،اي نيست براي مثال ي جواني كار ساده تعيين يك پارامتر سني براي دوره) 3 ،1384

ي سـني   سال به عنـوان محـدوده   40تا15سال، از سوي يونسكو  40سال، در مالزي زير  25تا15در اتريش 
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ي امور اجتمـاعي و اقتصـادي    حد جوانان ملل متحد مستقر در ادارهي جواني تعريف شده است اما وا دوره

از آن جهت كه در اين .  اند ي سن جواني دانسته سال را محدوده 24تا  15دبيرخانه سازمان ملل متحد سن 
در يـك  (كـه در كنـار هـم     هاي والدين و جواناني است كـه ضـمن ايـن    ي ارزش  پژوهش فرض بر مقايسه

معيـار واحـد   (سـال   24تا15ي سني  هاي ارزشي هستند، بازه كنند احتماالً داراي تفاوت زندگي مي) خانواده
منظور از والدين در اين پژوهش  .است شدهي جواني لحاظ  معيار شناسايي دوره) جوانان سازمان ملل متحد

بـه  . باشـد  اي دارند كه حاصل ازدواج آن دو با هم ساله 24تا15) دختر يا پسر(زن و مردي است كه فرزند 
هسـتند كـه داراي حـداقل يـك     كسـاني  ) خوانده و يا مادرخوانده نه پدر(عبارتي ديگر مادر و پدر حقيقي 

  .مجرد باشند) جوان(ساله  24تا15فرزند 
  
  ها و نتايج تحقيق يافته -8
  
  مشخصات كلي -8-1
نفـر   132تـر و  نفر دخ 132نفر بوده است كه از اين ميان  266تعداد جوانان مورد بررسي در نمونه  -

  .اند نفر بوده 532مورد بررسي در مجموع ) والدين(اند همچنين مادران و پدران  پسر بوده
  .سال بوده است 24سال و حداكثر آن  15كمترين سن گزارش شده براي جوانان  -
  .سال بوده است 45سال متغير و ميانگين سن ايشان  56تا  38بازه سني والدين از  -
  .كردند مورد بررسي مجرد بوده و در كنار خانواده زندگي ميتمامي جوانان  -
درصـد و  6/22درصـد، فـوق ديـپلم    2/25درصـد، ديـپلم   1/27جوانان داراي تحصيالت زير ديپلم  -

درصد زير ديـپلم،   5/45در ميان والدين تحصيالت . دادنددرصد از كل جوانان را تشكيل مي2/25ليسانس 
درصد از كـل جوانـان را    6/3درصد و فوق ليسانس  2/10رصد، ليسانسد 8/8درصد، فوق ديپلم 32ديپلم 

  . دادند تشكيل مي
هـاي   مين نيازهاي مادي خود از جملـه پـول تـوجيبي و هزينـه    أصد از جوانان جهت ترد 69حدود -

  .اند تحصيلي به خانواده خود وابسته بوده
  .اند ي شدهسالگي ساكن شهر سار 15درصد از جوانان مورد بررسي بعد از  8/6-
درصـد از كـل نمونـه     9/3انـد   سالگي خود در شهر ساري پـرورش يافتـه   15والديني كه پيش از   -

  .اند والدين را تشكيل داده
  .اند سال ساكن ساري بوده 20هاي مورد بررسي بيش از  درصد از خانواده 5/88 -
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  آزمون فرضيات -9
دي جوانان با والدينشان بر تفاوت ارزشـي  رسد ميزان مشابهت منش اقتصابه نظر مي ،1فرضيه شماره

  .است مؤثرميان آنها 
  با تفاوت ارزشي انواع منشهاهمبستگي ميان  ،1جدول شماره 

  والدين جوانان هامتغير
سطح معني   ميزان همبستگي سطح معني داري ميزان همبستگي

  داري
  00/0  - 50/0 00/0 25/0 منش اقتصادي

  00/0  23/0 00/0 -25/0 منش سياسي

  00/0  - 47/0 00/0 25/0 منش اجتماعي

  00/0  - /50 00/0 -43/0 منش فرهنگي

 
پس ارتباط بين دو )  Sig = 0/00   )Sig < 0/05داري در هر دو مورد چون  با توجه به سطح معني
باشد و ميزان همبستگي  مي -50/0دار است و ميزان همبستگي در مورد والدين متغير در هر دو مورد معني

اين بدان معناست كه منش اقتصادي عمومي جامعه بر تفاوت ارزشي والدين . است 25/0ر مورد جوانان د
متوسط ومستقيم  طور تقريباًطور متوسط و معكوس، اما از نظر جوانان بهبا فرزندانشان از نظر والدين به

الدينشان كمتر باشد تفاوت بنابراين هرچه ميزان مشابهت منش اقتصادي جوانان با و. استگذار بودهتأثير
  .شود ارزشي ميان آنها بيشتر مي

جوانان با والدينشان بر تفاوت ارزشي رسد ميزان مشابهت منش سياسيبه نظر مي ،2فرضيه شماره
  .است مؤثرميان آنها 

پـس ارتبـاط بـين دو    )  Sig = 0/00   )Sig < 0/05داري در هر دو مـورد چـون   با توجه به سطح معني
باشد و ميـزان همبسـتگي    مي 23/0دار است و ميزان همبستگي در مورد والدين  هر دو مورد معنيمتغير در 

سياسي عمومي جامعه بر تفاوت ارزشي والدين با اين بدان معناست كه منش. است -25/0در مورد جوانان 
گذار بوده تأثيرمعكوس  متوسط و متوسط، اما از نظر جوانان به طور تقريباً فرزندانشان از نظر والدين تقريباً

سياسي جوانان با والدينشان كمتر باشد تفاوت ارزشي ميـان آنهـا   بنابراين هرچه ميزان مشابهت منش. است
  .شودبيشتر مي
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اجتماعي جوانان با والدينشان بر تفاوت ارزشي رسد ميزان مشابهت منشبه نظر مي ،3فرضيه شماره

  .است مؤثرميان آنها 
پس ارتباط بين دو متغير  )Sig = 0/00   )Sig < 0/05داري در هر دو مورد چون  باتوجه به سطح معني

باشد و ميزان همبستگي در  مي -47/0دار است و ميزان همبستگي در مورد والدين در هر دو مورد معني
اجتماعي عمومي جامعه بر تفاوت ارزشي والدين با اين بدان معناست كه منش. است25/0مورد جوانان 

متوسط و مستقيم  طور تقريباًطور متوسط و معكوس، اما از نظر جوانان بهدانشان از نظر والدين بهفرزن
بنابراين هرچه ميزان مشابهت منش اجتماعي جوانان با والدينشان كمتر باشد تفاوت . استگذار بودهتأثير

 .ارزشي ميان آنها بيشتر مي شود
ارزشي  ت منش فرهنگي جوانان با والدينشان بر تفاوترسد ميزان مشابهبه نظر مي ،4فرضيه شماره 

  .است مؤثرميان آنها 
پـس ارتبـاط بـين دو    ) Sig = 0/00   )Sig < 0/05داري در هر دو مـورد چـون    با توجه به سطح معني
باشد و ميزان همبسـتگي   مي -50/0دار است و ميزان همبستگي در مورد والدين  متغير در هر دو مورد معني

اين بدان معناست كه منش فرهنگي عمومي جامعه بر تفاوت ارزشي والدين . است -43/0جوانان در مورد 
گـذار بـوده   تأثيربا فرزندانشان از نظر والدين متوسط و معكوس و از نظر جوانان نيـز متوسـط و معكـوس    

ان آنهـا كمتـر   تر باشد تفاوت ارزشي مي بنابراين هرچه ميزان منش فرهنگي جوانان با والدينشان شبيه. است
  .شود مي

  
  رگرسيون چند متغيره -10

براي بررسي دقيق تر رابطه بين متغيرها و تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسـته تفـاوت ارزشـي از    
در هـر دو مـورد    ANOVAبا توجه بـه جـداول   نتايج رگرسيون . رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

دار است و تمام متغيرهاي مسـتقل  دهد ارتباط بين متغيرها معنييكه نشان م sig = 0/00 جوانان و والدين 
علـل تفـاوت    (R2=0/47) 47/0)  1جـدول شـماره   (انتخاب شده دراين تحقيق در جدول مـورد والـدين   

باشـند و در جـدول مـورد جوانـان      باقيمانده مربوط به علـل ديگـر مـي    53/0شوند و ارزشي  را شامل مي
علل تفاوت ارزشـي  را   (R2=0/40) 40/0يرهاي مستقل انتخاب شده در تحقيقتمام متغ) 3جدول شماره (

  .باشندباقيمانده مربوط به علل ديگر مي60/0شوند و شامل مي
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منش اقتصادي، سياسي، (و جوانان  والدينبه تفكيك نتايج رگرسيون چندمتغيره  ،2جدول شماره
  )اجتماعي و فرهنگي

Model summary  
Std. Error of the 

Estimate 
Adjusted  R 

square  
R square R Model  

  
 

  والدين 1  686/0 470/0 465/0 4485/0
  جوانان 1  638/0 407/0 398/0 4789/0

  
 /منش اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ،متغير مستقل( جدول آناليز واريانس ،3جدول شماره

  )ارزش ،وابسته متغير
Sig. Fmean 

squars 
df Sum of 

squars
Model    

00/0  465/93 803/18 
201/0  

4 
  

016/94 
820/105  
836/199  

Regression 
Residual 
total 

  والدين

00/0  802/44 276/10 
229/0  

4 
  

105/41 
866/59  
971/100  

   Regression 
Residual 
total  

  جوانان

  
  )والدين جوانان و(اثرات متغيرهاي مستقل بر تفاوت ارزشي  ،4جدول شماره            

 والدين جوانان  متغير
  اثر كل  اثرغيرمستقيم  اثرمستقيم اثر كل اثرغيرمستقيم اثرمستقيم

  -245/0  215/0  - 46/0 06/0 06/0… منش اقتصادي
  -324/0  -524/0  2/0 112/0 112/0 ...  منش سياسي

  -979/0  -559/0  - 42/0 68/0 33/0 35/0 منش اجتماعي
  -563/0  -123/0  - 44/0 -73/0 -22/0 -51/0 منش فرهنگي

  
مدل تحليل مسير زير با توجه به مدل نظري پزوهش و با استفاده از رگرسيون چندگانه براي محاسبه 

  .ضرايب مسير تنظيم شده است
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  مدل عوامل موثر بر تفاوت ارزشي در نزد جوانان: 1مدل شماره

 
 
 
 
 
 

 
  

مستقيم  طوربهاز نظر جوانان ) متغير وابسته(زشي متغير مستقل بر تفاوت ار تأثيرها بيشترين  طبق يافته
عكوس است و براي منش فرهنگي م اما اين تأثيرگردد  و غيرمستقيم به منش فرهنگي و اجتماعي آنها برمي

  .را داشته است منش اقتصادي كمترين تأثير
  مدل عوامل موثر بر تفاوت ارزشي در نزد والدين: 2مدل شماره

  
 
 

 
 
 
 

  
  

سياسيمنش   

 منش اجتماعي

 منش فرهنگي

 تفاوت ارزشي

 منش اقتصادي

 

21/04/0
22/0-

28/0

36/0-

61/0 62/0-

28/0

 منش سياسي

 منش اجتماعي

 منش فرهنگي

 تفاوت ارزشي

 منش اقتصادي

 

41/0  

65/0-  

26/0  

 

19/0-  

 

27/0  

1/0  
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مستقيم  طوربهاز نظر والدين ) متغير وابسته(متغير مستقل بر تفاوت ارزشي  تأثيرا بيشترين ه طبق يافته
را  تـأثير اقتصادي كمترين معكوس است و منش تأثيرگردد اما اين  و غيرمستقيم به منش اجتماعي آنها برمي

در ايجـاد تفـاوت    ثرمؤاجتماعي جوانان و والدين بيشترين عامل در مجموع تفاوت ميان منش. داشته است
دهد هرچه جوان و والدينش منش فرهنگي مختلفي ها نشان مياست درحالي كه يافتهارزشي ميان آنها شده

-هاي ديگـر در آينـده را بـاز مـي    يابد كه اين خود جاي بررسي داشته باشند، تفاوت ارزشي آنها كاهش مي

بتوان سكوالر شـدن فرهنـگ جامعـه و رونـق     عنوان يك پاسخ موقت به اين نتيجه شايد ههرچند ب. گذارد
هـاي ارزشـي جامعـه نـزد دو     كه گرايش به ريشهگرايش به ظواهر فرهنگي غربي را عامل دانست در حالي

  .نسل كم تغيير باقي مانده است
  

  گيري نتيجه -11
اي تشـكيل   هـاي چندگانـه   گيرد و به قول پارسونز از نظـام  همچنانكه جامعه ابعاد مختلفي به خود مي

گـذارد و مهمتـرين كـاركرد     مـي  نيز از مسيرهاي خاص خود بر فـرد تـأثير  شود، جريان اجتماعي شدن  يم
در اين بين جريان اجتماعي شـدن  . دهد هاي جامعه از همين مسير رخ مي اجتماعي شدن يعني انتقال ارزش

 تـأثير د و يا تحـت  ترهاست اگر به درستي رخ نده هاي بزرگساالن جامعه به جوان كه به نقلي انتقال ارزش
شويم  شك با امري روبرو ميعوامل بيروني و دروني نظام نتواند كاركرد تعريف شده خود را انجام دهد، بي

اي كـه سـرانجام در    پديده. تر تفاوت ارزشي خواهد بود طرفانه كه پديده شكاف ارزشي و در اصطالحي بي
  .گردد حادترين حالت خود منجر به شكاف نسلي مي

هاي خاصي در هر يك از ابعاد جامعه  بررسي روند اجتماعي شدن كه منجر به پيدايش ويژگيدر اين 
شود را منش قلمداد كرده و آنگاه در قالب تئوري كنش و سيستمي پارسونز در دو نسل جوان و  در فرد مي
يد دين، قـانون،  يهايي از امور ارزشمند مورد تأنمونه(نسبت به ارزش رايج جامعه ) پدر و مادر(والدينشان 

  .سنجش به عمل آمد كه نتايج زير از اهم نتايج اين پژوهش است) عرف و آداب و رسوم رايج جامعه
را در ارزيابي از شكاف  تأثيردر حاليكه نزد والدين منش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشترين  -

 حالي اسـت كـه ايـن تـأثير    و اين دراند در بين جوانان تنها اثر منش فرهنگي بيشتر نمود دارد  ارزشي داشته
 .خود جهتي معكوس دارد
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درصد  47درصد و براي والدين 40همچنين متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش براي جوانان  -
 .اند بر متغير وابسته را تبيين كرده تأثير

بر متغير وابسته نيـز مـنش اجتمـاعي و فرهنگـي نـزد هـر دو داراي        مؤثردر تحليل مسير عوامل  -
 .باشند مي تأثيريشترين ب

هاي مـورد   بر كاهش تفاوت ارزشي در ميان نمونه مؤثرتوان به عنوان عوامل  از موارد زير را مي ضمناً
 .بررسي ياد كرد

 اند كه پـايين بـودن   لحاظ مالي و مادي به والدين خود وابسته بوده از جوانان به درصد  70حدود -
 .پژوهش ديگري استكه البته نيازمند به باشدمالي رخ دادهبستگيتواند تحت تأثير وا ارزشي ميتفاوتسطح

سـاري نبـوده و   ) درصـد  96بـيش از  (بسياري از والدين ) سالگي 15قبل از (محل پرورش اوليه  -
درصد جوانان تا قبل از اين سـن در   93در حاليكه بيش از . اند آنها بعد از اين سن در اين شهر ساكن شده

توانـد يكـي از عوامـل بسـيار      هاي اجتماعي شدن مختلف كه مي لذا محيط. اند كن شدهساري متولد و يا سا
توانـد  چنداني در ايجاد تفاوت نداشته است كه مي تأثيرشمار رود در اين پژوهش مهم در تفاوت ارزشي به

لبته جـاي  به خاطر بافت مشابه تمامي شهرهاي مازندران با هم و يا روستا با شهرهاي مازندران دانست كه ا
 .گذارد هاي بيشتر را باز مي بررسي

هـاي اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و      مـنش  تـأثير در خاتمه ضمن تاييد بر وجود تفاوت ارزشـي و  
گيري تفاوت ارزشي ميان جوانان و والدينشان، بايد يادآور شويم كـه ايـن تفـاوت هنـوز      فرهنگي بر شكل

شي، شكاف ارزشي ميان جوانان و والدينشان به وجـود  چندان جدي نبوده و ضمن تاييد وجود تفاوت ارز
  .نيامده است

  

  فهرست منابع
، بررسي تحوالت اجتماعي و فرهنگي در طول )1379(خزايي، طاهره، -زند، مهناز -آزاد ارمكي، تقي -1

 .16ي تهراني، نامه علوم اجتماعي ش  سه نسل خانواده

اسي نسلي در ايران، نشر پژوهشكده علوم ،جامعه شن)1383(غالم رضا غفاري،  –آزاد ارمكي، تقي -2
 .انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، تهران
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، رابطه بين نسلي در خانواده ايراني از كتاب مجموعه مقاالت مسائل اجتماعي )1387(آزاد ارمكي، تقي، -3
 .ايران، انتشارات آگاه، تهران چاپ دوم

شي بين جوانان با والدين، مورد مطالعه ، بررسي وضعيت شكاف ارز)1387(امير احمدي، رحمت اهللا، -4
 .اي آسيب شناسي خانواده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزاد شهر شهر گرگان، همايش منطقه

  .، متفكران بزرگ جامعه شناسي، ترجمه مهرداد مير دامادي، نشر مركز، تهران)1379(استونز ، راب،  -5
تفكر نظري در جامعه شناسي، ترجمه علي محمد هاي جامعه شناسي، ، نظريه)1375(اسكيدمور، ويليام، -6

  .حاضري و سايرين ، نشر تابان، تهران
 .هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه رضا فاضل، جلد اول، سمت، تهران، روش)1387(ببي، ارل، -7

 .، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، انتشارات كيهان، تهران،چاپ سوم)1375(بيرو، آلن، -8

 .الملك، بابل ، جامعه شناسي جوانان، نشر كمال)1384(ن، منوچهر،پهلوا -9

مطالعه (ها  ي آن با شكاف نسل ها و رابطه ، بررسي تغييرات ارزش)1386(پهلوان، منوچهر، -10
زاداسالمي واحدخلخال، اجتماعي دانشگاه،فصلنامه تخصصي علوم)موردي شهرهاي استان مازندران

  .15سال سوم،شمارة 
، شكاف نسلي در رويكردهاي كالن جامعه شناختي، )1385(نژاد، مريم، قاضي - توكلي، محمد -11

  .27نامه علوم اجتماعي، ش 
، بررسي پديده شكاف بين نسلي در استان گلستان، )1387(حسن زاده، عيسي، مجيدي ، زهرا، -12

 .شناسي خانواده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزاد شهر اي آسيب همايش منطقه

هاي كالسيك جامعه شناسي، ترجمه بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي،  ، نظريه)1378(ديليني، تيم، -13
 .نشر ني، تهران

گانه در بررسي مسائل  ، رويكردهاي نظري هفت)1386(وينبرگ، مارتين، -ارل   رابينگتن، -14
  .اجتماعي، ترجمه رحمت اهللا صديق سروستاني، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران

أملي در تفاوت نسلي و هويت بومي مازندراني از مجموعه مقاالت ، ت)1388(رازقي، نادر، -15
 .همايش طرح مسائل اجتماعي استان مازندران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر

هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي،  ، نظريه)1374(ريتزر، جورج -16
 .انتشارات علمي تهران، چاپ دوم
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،بررسي سلسله مراتب ارزشي دانشجويان ورابطه آن با )1384(جه، شريفي، نيره،سفيري،خدي -17

  .25شماره .هاي مرجع، فصلنامه نامه علوم اجتماعي گروه
 .المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، كتاب دوم، انتشارات كيهان ، دائره)1379(شايان مهر، عليرضا، -18

ماعي جوانان ، انتشارات جهاد ،جامعه شناسي مسائل اجت)1374(صديق اورعي، غالمرضا، -19
 .دانشگاهي، مشهد، چاپ اول

هاي اجتماعي جوانان ايراني، فصلنامه مطالعات ،روابط و ارزش)1386(غفاري، غالمرضا،  -20
 .، تهران 32-7،صص 1386بهار و تابستان  9و8جوانان، شماره 

تي تفاوت گرايشات بررسي و تحليل جامعه شناخ(ها ها و ارزش ، نسل)1383(ژاد، مريم،   قاضي ن -21
، رسالة دورة دكتري جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه )ارزش نسل جوان و بزرگسال

 .تهران

، نشر آگاه ، تهران، )انجمن جامعه شناسي ايران(، مسائل اجتماعي ايران)1387(كمالي، افسانه، -22
 .چاپ دوم

ي، ترجمه محسن ثالثي ، انتشارات ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناس)1377(كوزر، لوئيس، -23
 .علمي تهران، چاپ هفتم

ثالثي، نشر توتيا،تهران، چاپ ،درآمدي به جامعه شناسي، ترجمه محسن)1377(كوئن، بروس،   -24
  .پنجم

 .، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري ، نشر ني، تهران، چاپ سوم)1376(گيدنز، آنتوني، -25

ر تحليل مسائل اجتماعي، ترجمه سعيد معيدفر، انتشارات ، نگرش نو د)1388(لوزيك ، دانيليلن،  -26
  .امير كبير، تهران، چاپ دوم

، از )بررسي شكاف نسلي در ايران(، مقاله شكاف نسلي يا گسست فرهنگي)1383(معيدفر، سعيد، -27
 .24ي  ي نامه علوم اجتماعي، شماره فصلنامه

نتشارات نورعلم، همدان، چاپ ، جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران، ا)1387(معيدفر، سعيد، -28
 .دوم

، والدين و فرزندان در تاريخ، از كتاب جامعه شناسي مدرن، تأليف پتر ورسلي، )1373(هانت، د ، -29
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