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 چكيده
 

 هاي اجتماعي است  ها از جمله پديده تفاوت در ارزش  
 جوامع بيشتر نمايان     كه خود را در وضعيت گذار       

فناوري ها و مسائل جديد اجتماعي، نسلي       .  مي سازد
-نو را در درون خود پرورش داده و در فرايند جامعه           

پذيري نسل جديد كه خواهان برقراري ارتباط مؤثر         
گيري از ميراث گذشتگان است،        با ديگران و بهره    
محققان از نظريات آلپورت و       .   كند خلل ايجاد مي   

. اند  در بررسي اين مسئله استفاده كرده         اينگلهارت
ها بوده،    كه اين تحقيق در پي بررسي آن           اهدافي

ارزشى  مراتب بررسي تفاوت بين سلسله   .  1  :عبارت اند از 
بررسي تفاوت  .  2  ارزشى پسران؛  مراتب   پدران با سلسله  

هاى مادى پدران با ارزش هاى مادى پسران؛       بين ارزش 
اى فرامادى پدران با      بررسي تفاوت بين ارزش ه     .  3

 .هاى فرامادى پسران ارزش
 
 
 
 
 
 
 
 دانشگاه ايالم، دانشكدة علوم انساني، گروه مديريت: مسئولنويسندة� 

 0841ـ2224853: تلفن

  com.yahoo@70tolabi: الكترونيكي پست

 

18/5/90:  دريافت مقاله
4/3/92: ح شده دريافت نسخه اصال

12/4/92: پذيرش مقاله   

 

Abstract 

Transition is a social phenomenon that 
usually reveals itself in all societies 
and their values. Technology and the 
new social affairs have brought up a 
new generation. Meanwhile has caus-
ed a problem for this generation that 
has impaired the process of new 
generation’s socialization who wants 
to communicate effectively with other 
members of society and wants to use 
the ancestors’ legacy. 
The researchers used Allport and En-
gelhat’s theories to examine this issue. 
Objectives of this paper include: a) 
differences between father’s value 
hierarchy with his boy’s value hierar-
chy. 
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 مقدمه

 جوامـع مخـتلف تحـت تأثيـر فـرايند نوسـازي بـه همـراه گسترش جامعة صنعتي و فراصنعتي در                     
.  گرفته  اند  زميـنه  هـاي اقتـصادي و اجتماعـي و فرهنگـي در معـرض تغييرات و تحوالت عمده اي قرار                     

هـا ناشـي از جايگزينـي وگزينش متفاوت          تحـوالت ايجادشـده اسـاس متفاوتـي دارنـد، بعـضي از آن             

آموزان پسر    پژوهش را تمام دانش    جامعة آمارى اين  
. اند هاى شهر ايالم تشكيل داده      سال سوم دبيرستان  

144،  )پدران و پسران   (يك  از دو نسل         براى هر 
نظر گرفته شده، اطالعات نيز ازطريق        پرسش نامه در 

براساس . پرسش نامه و مصاحبه جمع آورى شده است
هاى ارزشى پدران و        نتايج اين پژوهش، اولويت      

اقتصادى، :  ران آن ها به ترتيب عبارت  اند از          پس
. شناسى اجتماعي، مذهبى، نظرى، سياسى و زيبايى      

دربارة نظام ارزشى اينگلهارت، اولويت هاى ارزشى         
ثروت و زندگى مرفه و امنيت        :  پدران عبارت اند از   

زندگى : ملي و اولويت هاي ارزشي پسران عبارت اند از      
ش  هاى فرامادى و    ارز.  مرفه و ثروت و امنيت ملى       

هاى ارزشى پدران و پسران را       مادى به ترتيب اولويت  
دهد كه در    نتايج پژوهش نشان مي    .  داد تشكيل مى 
اجتماعي بين   هاي اقتصادي و سياسي و       زمينة ارزش 

 هاي  تفاوت عميق و در ارزش    ها   پدران و فرزندان آن   
علمي و مذهبي تفاوت سطحي وجود داشته و در            

 . شناختي تفاوتي وجود ندارد ايي هاي زيب ارزش
 هاي  توان تفاوت را در اغلب ارزش         در نتيجه، مي   

 .ها مشاهده كرد فرزندان با والدين آن
 

تعارض ارزشي، تغييرات نسلي، تفاوت      :  كليد واژه ها 
 .ارزشي، نسل

 

b) differences between father’s materi-
al values and their boy’s material va-
lue’s. c) differences between father’s 
super material values and their boy’s 
super material values. 
All Ilam’s third grade high school 
male students form the statistical pop-
ulation of this research. Fathers and 
sons completed the questionnaires and 
participated in interviews. According 
to the results, the priority of fathers 
and their boy’s value are economical, 
social, religious, theoretical, political, 
and aesthetic respectively. Regarding 
the Engelhat’s value system, the 
priority of father’s value are welfare, 
wealth, and national security. 
The super material and material value 
comprise the priority of fathers and 
boy’s values respectively. The result 
of the research also indicates that in 
regard to the economical, political, 
and socials values, there is a deep 
difference between fathers  and their 
boys; there is a trivial difference 
regarding the scientific and religious 
values; and there is not any difference 
regarding the aesthetic values. As a 
result, we often see different values in 
the children with their parents. 
 
Keywords: Different  value, value co-
nflict, generation, generational change.  
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د و آيند و در ارزش ها و باورها و سبك زندگي آنان مشاهده مي شون            نـسل هايـي است كه از پي هم مي         
بي ترديد نسل جوان در فرايند تغيير ارزشي و         . زمينه را براي تحوالت عظيم در جامعه فراهم مي كنند         

 ).1378توكلي، (گيرد  انتقال ارزش هاي جديد به افراد، بيشتر تحت  تأثير قرار مي
 و تغييـر در نظـام ارزشـي از مفاهيمـي اسـت كه در وضعيت جديد كه تغييرات                    1هـا  بحـث ارزش  

اثر وضعيت جديد  تغييرات ارزشي كه بر. اب بـر جامعـه حـاكم اسـت، خـود را متجلي مي سازد          پرشـت 
» ها تزلزل ارزش «جامعـه بـه وجود آمده، سبب شده است روان شناسان اجتماعي، قرن حاضر را دوران                 

اي عنوان بايد و نبايده   عنوان ارزش مطرح شده و تا دوران نوجواني به         آنچـه از نسل گذشته به     . بنامـند 
است، از مرحلة نوجواني به بعد، با ديدة شك و ترديد نگريسته مي شود   زندگـي، خود را نمايان ساخته   

شايد بتوان گفت كه همين قشر نوجوان . ها نگاه مي كند   و نوجـوان بـا حـساسيت و تأمل فراوان به آن           
 تغييرات در   مخاطـبان اصـلي تغييـرات را تـشكيل مـي دهند و همين گروه سني اند كه جاده صاف كن                    

 هاي جديد، سبب مي شوند كه در وضعيتي جديد، اجتماعي            جوامـع محـسوب شده و با پذيرش ارزش        
بعدي  هاي او از حالت تك شده، منبع ارزش» اجتماعي«در ايـن وضـعيت جديـد كـه نوجـوان         . شـوند 

ع منابع ارزشي بنابراين اين تنو. خـارج مـي شود و خانواده تأثير عمده و يگانة خود را از دست مي دهد               
در اين جامعة جديد، خانواده بسياري از كاركردهاي پيشين    . آوردن انساني نو مي شود     وجود سـبب بـه   

روابط خانوادگي، مانند روابط بين     . كند خـود را يـا از دست مي دهد يا ماهيت اين كاركردها تغيير مي              
. دچار دگرگوني هايي شده است    والـدين و فـرزندان نيز به دليل وضعيت جديد اجتماعي تغيير كرده و               
 .همين تغيير در روابط است كه به تفاوت در نظام ارزشي منجر مي شود

. گيرند گوني قرار مي    هـاي مـتفاوت در جوامـع بـا گذشـت زمان درمعرض دگر               ارزش هـا و نگـرش     
ا  هـاي قبلـي در گذشته به آن توجه كرده و تأكيد مي كردند، نه تنه                 بـسياري از ارزش هايـي كـه نـسل         

اين . ها جايگزين مي شوند توسـط نـسل  هاي بعدي دنبال نمي شوند، بلكه به وسيلة ارزش هاي جديد آن         
 هاي جوان، تغيير و تحول در جهان بيني حاكم به جوامع را نيز موجب                هـا توسط نسل    تغييـر در ارزش   

 ).1382اينگلهارت، (شود  مي
كردند  ها استفاده از اصطالح شكاف نسلشناسان به موجب اين دگرگوني،       شناسـان و انـسان     جامعـه 

.  مطرح شد و امروزه به اصطالحي گسترده و متداول تبديل شده است            1960بار در سال     كـه نخستين  
ها، اين بود كه والدين و فرزندان در اعتقادات خود اختالف  يكـي از تعاريـف ايـن اصـطالح در آن سال        

 را بر بچه ها از دست دهند و بچه ها عقايد همساالن نتيجه، والدين مي ترسند كه نفوذ خود      دارنـد و در   
هاي  در ايـن فرايند، والدين و فرزندان داراي ارزش        ). 1999 2دانكـن، (خـود را ارزشـمند تلقـي كنـند          

مدافتاده  ها خودرأي و از    اغلـب فرزندان از اينكه والدين آن       و   هـاي مختلفـي بـوده      مـتفاوت و ديـدگاه    
 ازسـوي ديگـر، والـدين نيز رفتار فرزندان خود را برخالف سنت              .كنـند  هـستند، اظهـار ناراحتـي مـي       

بر تفاوت ارزشي،  اين مسئله عالوه . مـي بينـند كـه اين مسئله موجب كشمكش و رنج متقابل مي شود             
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همچنين . ضمن، اقتدار والدين را تضعيف مي كند سـبب سرگـشتگي و آشـفتگي متقابل مي شود و در       
آن، باعث   بر دهد و عالوه الدين و فرزندان را به هم پيوند مي     شود كه و   سـبب تـضعيف احـساساتي مي      

 ).1999دانكن، (شود  ها مي افزايش زمينة تنش و كشمش در روابط آن
كار برده مي شود، منظور شكاف سِني است كه           به 3ها برخي معتقدند زماني كه اصطالح شكاف نسل      
. طالح مزبور كمتر بدين معنا به كار مي رود        حالي كه اص   بـين والـدين و فـرزندان بـه وجـود مـي آيد، در              

 جوان با نسل بزرگسال، شكاف نسل جوان با كليت جامعه  ها را مي توان شكاف بين نسل    شـكاف نـسل   
اين . هاي مدنظر كارگزاران نظام سياسي قلمداد كرد       هاي مدنظر جوانان با ارزش     يـا شـكاف بين ارزش     

دستي خود خارج مي شود و در         هنگامي كه جامعه از يك     .شـكاف الزاماً به معناي عناد و دشمني نيست        
 نيز هر روز چهرة  مـسير تحـوالت فرهنگـي و اجتماعـي قرار مي گيرد، با گستردگي جامعه، اين پديده       

در . بنابراين، اين شكاف از الك پنهان خود خارج شده و آشكار مي شود            . خـويش را عـريان تر مي سازد       
ها و تفاوت  اسـي و اجتماعي معتقدند تأثير پديدة تفاوت نسل    ايـن حالـت اسـت كـه انديـشمندان سي          

. حال گذار، بيشتر از جوامع سنتي يا صنعتي است         صنعتي يا به بياني ديگر در      ها در جوامع نيمه    ارزش
سوي ديگر، پديده اي فرهنگي است  سويي، پديده اي ساختاري و از     ها از  شـده در ارزش    تفـاوت ايجـاد   

ه عوامل مؤثر بر جامعه پذيري نسل بزرگسال با نسل جوان تفاوت دارد و اين               ك ؛ چرا )1379بـشيريه،   (
 .آمدن تفاوت ها مي شود  تفاوت در جامعه پذيري سبب پديد

اسـتمرار در هـر جامعه به وسيلة فرايند جامعه پذيري كه سنت اجتماعي        «: معـتقد اسـت    4رباتومـو 
مين مي شود، ليكن جامعه پذيري هرگز كامل        هاي جديد انتقال مي دهد، تأ      هاي پيشين را به نسل     نسل

نيـست؛ يعنـي نـسل هـاي جديد هرگز زندگي اجتماعي پيشينيان خود را دقيقاً تكرار نمي كنند؛ بلكه                  
در زمان كنوني، اين    . ايـن تكـرار همواره با انتقاد يا رد برخي از جنبه هاي سنن يا نوآوري همراه است                 

ها  سبب تنوع فراوان هنجارها و ارزش      ط اثر مي گذارد و به     خصايص به علت تغييرات عمومي كه بر محي       
هاي مختلف زندگي به     شوند؛ چراكه به نسل جديد امكان مي دهد تا حدي بين راه            بازتـر و بارزتـر مـي      

اين يكي از   . انـتخاب بپـردازد يـا عناصـر گوناگـون فرهنگ را از نو در انگاره هاي جديدي تركيب كند                   
هاي متشكل  ست كه يك نوع فرهنگ متمايز جوانان، همراه با جنبش       خـصايص مهـم جوامع صنعتي ا      

ها به ظهور    هاي فرهنگي نسل قديم سر مخالف دارند، در بطن آن          جـوانان كه از طرق مختلف با ارزش       
ها در جوامعي كه با سرعتي فوق العاده از يك نوع  امـا پديده هاي ناشي از تعارض بين نسل        . مـي رسـند   

 ). 342: 1357باتومور، (» غيير مي يابند نيز نمايان استجامعه به نوع ديگر ت

اينگلهارت .   هاي مهم دگرگوني ارزشي، جايگزيني نسلي است         از نظر اينگلهارت، يكي از مؤلفه       
 هاي پايدار بين گروه سني را بازتاب دگرگوني          براي چرخة زندگي تأثير چنداني قائل نيست و تفاوت         

  هاي هاي مادي به سمت اولويت جايي اولويت  ي ارزشي را كه داللت بر جابه      او نظرية دگرگون  .  داند نسلي مي 
كه براي تأثير نهاد هاي فرهنگي در       دهد؛ تا جايي   غيرمادي دارد، به توسعة اقتصادي جوامع ارتباط مي       
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 هاي فرامادي   ترها بر خواسته   جوانان به  مراتب بيشتر از بزرگ     .  اين دگرگوني چندان وزني قائل نيست     
 هاي سني مبين اين است كه اين موضوع به  مراتب، بيشتر بازتاب                 ورزند و تحليل گروه     أكيد مي ت

از نظر او، دگرگوني هاي    ).  115:  1373اينگلهارت،  (ها به انعكاس سال خوردگي است        دگرگوني نسل 
 تحول فرهنگي خيلي وسيعي   «:  وي معتقد است  .  انجامد ها مي  فرهنگي مهم به تفاوت در ميان نسل       
خيزش سطوح توسعة اقتصادي، سطوح باالتر آموزش، اشاعة         .  در فرهنگ معاصر غرب رخ داده است       

؛ 2000  5ماريسا فراي، (ها   ترين ارزش   هاي جمعي و برخاستن دولت رفاه، منجر به تغيير در مهم           رسانه
 ). 1383:44به نقل از يوسفي، 

بـر جامعة ايران در قالب وقايع  مهـم تـرين رخـداد هـاي اقتـصادي و فرهنگـي و اجتماعـي حـاكم               
جمله شهيدان و خانواده هاي      عظيمـي، همچـون انقـالب اسالمي و جنگ تحميلي و پيامد هاي آن، از              

آنـان و اسـرا و جانـبازان، رخ داده و نگـرش هـا و ديـدگاه  هاي آنان بر جامعه و خصوصاً نسل  هاي بعد                             
طريق تصاوير فيلم ها و دست نوشته ها و          ، از ايـن تأثيرات به  صورت غيرمستقيم      . تأثيـرگذار بـوده اسـت     

 هاي  روايـات، نـسل  هـاي بعـدي را متأثر كرده است؛ بنابراين اين تحوالت عظيم ضمن تغيير در ارزش               
اين تحوالت در عناصر فرهنگي و سنت ها و . حـاكم، تغييرات سريع فرهنگي را نيز به وجود آورده است      

 مانده است، به وسيلة بخش مهمي از نسل  هاي جديد به چالش      ميـراث هايي كه از نسل هاي قبلي به جا         
 هاي اخير  هـا و بـاور هـاي جامعة ما در دهه    در ايـنكه آيـا ارزش     ). 1383معيدفـر،   (كـشيده مـي شـود       

عده اي معتقدند كه تحوالت اخير موجب تغيير . دگـرگون شـده يـا خيـر، عقايـد مختلفـي وجود دارد       
 هاي   ها و سنت   اند كه اعتقاد به ارزش     اي ديگر بر اين عقيده     اند و عده   ها شده  ها و سنت   هـا و بـاور     ارزش

 .جامعه با اندكي تغيير مثل گذشته پابرجاست
ها در ايران و خصوصاً در استان ايالم،  يكـي  از متغيـرهاي  تأثيـرگذار بـر تفـاوت ارزشـي بين نسل                

وجه مي شود و او آينده ساز  كشور           مثابه نوعي ارزش ت      در دورة  جنگ، به جوان به      . مـسئلة جـنگ است    
جوان در جنگ الگويي  . جـنگ، بيـشتر باعـث وحـدت و هم بستگي جوانان جامعه مي شود       . مـي دانـند   

ها كمتر مي توانند به آن الگو دست يابند و بيشتر            حالي كه بازماندگان آن    اخالقـي به وجود مي آورد، در      
جوان بعد از جنگ، از الگوها و افكار نسل قبلي بيشتر            ديگر،    عبارت به. بـا خأل اخالقي مواجه مي شوند      

 هاي جوانان مشاهده     هـاي پـس از جـنگ، شـكاف  جديـدي را در جنبش               در سـال  . فاصـله مـي گيـرد     
 جايگزين  موفقيت هاي      كه 8»فردگرايي« و   7»عمل گرايي « و   6»سفسطه  گرايي  «مـي كنـيم؛ يعني ظهور       

اين متغير در . )31 و 30: 1380رباني،(گي مي شوند   نظامـي و مديـنه هـاي فاضـلة اجتماعي و هم بست            
كه اغلب والدين با تجربيات و خاطراتي كه         استان ايالم تأثيرات خود را بر جاي گذاشته است؛ به طوري          

والدين از . ها با آن بيگانه اند هايـي گرايش دارند كه فرزندان آن     انـد، بـه سـمت ارزش       در جـنگ داشـته    
 يكي از عواملي است اينبراي بسياري از فرزندانشان ناشناخته است و    روزهايـي سـخن مـي گويند كه         

 .  هاي مختلف نيز شده است ها به ارزش كه سبب تغيير نوع نگاه آن
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شكاف نظام ارزشى نسل نو و ميزان تفاوت آن با نسل گذشته، تذكري به كارگزاران نظام تربيتى                   
رويشان خواهد نهاد و ميزان موفقيت يا ناكامي         ر پيش ها را د   جامعه است و كارنامة برنامه ريزي هاى آن     

. ها فراهم سازد   هاى تربيتى آن    را براى ادامه يا تجديدنظر در شيوه         ها را نشان خواهد داد تا زمينه       آن
هاى افراد و تعيين كنندة رفتارهاى فردى و اجتماعى محسوب             ها نمايانگر گرايش   كه ارزش    آنجا  از

ها   آن ها به شناسايى رفتارهاى پسند جوانان منجر مي شود و به خانواده                مي شوند، پژوهش دربارة   
نشناختن الگوهاي  صحيح تربيتى، چه ازسوى والدين و        .  الگوهاى جديد رفتار با نوجوانان را مي آموزد      

ساله عدة زيادى     سوى فرزندان، در جامعة ما و به خصوص در استان ايالم، سبب شده است هر                چه از 
هاى  هاى اجتماعى و خودكشى و خودسوزى روي آورند و هزينه             و فرزندان به ناهنجاري    از والدين   

تواند تا   ها مى  گونه پژوهش  استفاده از نتايج اين   .  هايشان تحميل كنند   فراوانى را بر جامعه و خانواده      
 .ها بكاهد هاى احتمالى ناشى از اين پديده حدودى از ميزان آسيب

در پژوهش حاضر، نظرية تحول       .  ريات مختلفي ارائه شده است      در زمينة تحوالت ارزشي، نظ      
 هاي مادي و فرامادي او و همچنين نظرية ارزشي          بندي دوگانة ارزش   ارزشي رونالد اينگلهارت و دسته    

هايي است كه در اين پژوهش از آن ها استفاده            گانة او از ارزش     بندي شش  گوردون آلپورت و دسته    
 .شده است

هاى مادى   ارزش:  كند ها را به دو دسته تقسيم مى       وان گفت كه اينگلهارت ارزش    ت كلي، مي   طور به
 امنيتى،   شناختى، همانند امنيت اقتصادى و نيازهاى        اينگلهارت نيازهاى زيست  .  هاى فرامادى  و ارزش 

  لحاظ آنكه مستقيماً با حيات طبيعى سروكار دارند، به عنوان نيازهاى مادى            همانند امنيت جانى را به    
 بقيه، يعنى   .   مادى نام نهاده است     هاى ها را ارزش   هاى متناظر با آن    نظر گرفته و ارزش     يا طبيعى در  

نيازهاى اجتماعى و    «شناختى و تحقق نفس را تحت عنوان كلى                نفس و زيبايى   نياز به عزت   
: 1375،  ملكى(هاى فرامادى ناميده است      هاى متناظر با آن را ارزش      نام نهاده و ارزش   »  خودشكوفايى

 ). 18 و 17
ها را در استان ايالم بررسي و    ي والدين با فرزندان آن     ها ايـن پژوهش درنظر دارد تفاوت بين ارزش       

هـدف اصلي اين پژوهش، سنجش ميزان تفاوت و تضاد در نگرش هاي نسل نو و گذشته  . تعيـين كـند   
د و در بحث اهداف ويژه،      در مرحلة بع  . هاي اجتماعي است   دربـارة بعـضي از ارزش     ) پـدران و پـسران    (

پـژوهش بـر آن اسـت كـه نظام ارزشي حاكم و رايج را هم در ميان پدران و هم پسران و اولويت هاي                         
هاي پدران و پسران مشابهت يا افتراق  ارزشـي ايـن دو نـسل بشناسد و دريابد تا چه ميزان بين ارزش            

 هايمراتب ارزشي پسران و ارزش     سلسله  مراتب ارزشي پدران يا      بنابراين تفاوت بين سلسله     . وجـود دارد  
هاي فرامادي پسران    هاي فرامادي پدران با ارزش     هـاي مـادي پـسران و ارزش        مـادي پـدران بـا ارزش      

 . بررسي شده است
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 روش پژوهش

در اين پژوهش از پرسش نامه همراه با مصاحبه    .  است 9روش پژوهـشي ايـن مطالعه روش پيمايش       
 . گويان سنجيده شده است  ارزش هاي پاسخاستفاده شده و از اين طريق

 

 جامعة نمونه و روش نمونه گيري

جامعة آماري اين پژوهش تمامي دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان هاي شهر ايالم هستند كه               
شـيوة نمونه گيري در تحقيق حاضر، خوشه اي         .  نفـر اسـت    223هـزار و    2هـا برابـر بـا        تعـداد كـل آن    

بـراي اين كار، ابتدا سياهة تمامي دبيرستان هاي سطح شهر ايالم و تعداد              . چندمـرحله اي بـوده اسـت      
دانـش آمـوزان پسر سال سوم هريك از دبيرستان ها با استفاده از آمار موجود در دفتر كارشناسي آمار                    

 و براساس محل    2 و 1ها در دو منطقة      سپس اين دبيرستان  . پرورش به دست آمد     و  سـازمان آمـوزش   
 آوردن حجم    دست آنگاه براي به  . بندي شدند  گـاه اقتصادي و اجتماعي خانواده ها تقسيم       سـكونت و پاي   

هاي  دولتي به غيرانتفاعي، به صورت تصادفي  دو دبيرستان از ميان               به نسبت دبيرستان    توجه نمـونه، با  
اسب حجم به تن توجه  دبيرسـتان هـاي غيرانتفاعـي و چهار دبيرستان از ميان دبيرستان هاي دولتي، با          

هزار و  2 به آنكه تعداد كل جامعة آماري،         توجه با. ها انتخاب شدند   آمـوز و رشـتة تحـصيلي آن        دانـش 
 نفر شد كه براي افزايش اعتبار و دقت         282طريق فرمول كوكران تعداد       نفـر بود، حجم نمونه از      223

 . نفر رسانده شد288احتمالي و رفع اشتباهات، نمونه به 
 
 

 ابزار هاي پژوهش

 توجه   آموزان با  براي دانش .  پرسش نامه درنظر گرفته شد     144براي هر گروه پدران و پسران تعداد        

هاي غيرانتفاعي    نفر از دانش آموزان دبيرستان     54بـه تنوع رشتة تحصيلي و تعداد دانش آموزان، تعداد           
 اطالعات از   آوري براي جمع . نظـر گـرفته شد     هـاي دولتـي در      نفـر از دانـش آمـوزان دبيرسـتان         90و  

. سؤاالت پرسش نامه در سه قسمت طراحي شدند       . نامـة محقـق سـاخته اسـتفاده شـده اسـت           پرسـش 
قـسمت اول، مـربوط بـه مشخـصات فـردي، اجتماعـي، خانوادگـي، نوع و مشخصات اقتصادي و ساير                     

در قسمت دوم، پرسش نامه شش خرده مقياس        . دادند اطالعاتـي اسـت كـه پـدران و پـسران پاسخ مي            
ثـروت، ارزش زندگـى مـرفه، ارزش امنيت ملى، ارزش علمي، ارزش اخالقي و ارزش تعهد ملى                  ارزش  
در قسمت سوم   . ها بررسي شد   طـريق طيف ليكرت، نظام ارزشي دانش آموزان و پدران آن           كـه از  دارد  

تركيب سؤاالت بدين گونه    . ها سنجيده شد   نيـز بـا طـرح سـؤاالت دوگـزينه اي، اولويت هاي ارزشي آن              
 105گو بوده، طرح شده است، آنگاه تعداد          به مشخصات پاسخ     سـؤال كـه مربوط     15ه ابـتدا    اسـت كـ   

 10درجه اي از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم، طرح و در پايان     سـؤال در طـيف ليكـرت با مقياس پنج           
 . ها طرح شد سؤال نيز براي تشخيص اولويت هاي ارزشي آن
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 هاي دو نسل، براساس پرسش نامة       بندي ارزش   تعيين اولويت  بعضي از سؤاالت پرسش نامه دربارة     
سنجي محتوا با استفاده از نظر متخصصان و          طريق روايي   روايي پرسش نامه از  .  آلپورت طرح شده اند  

طريق محاسبة آلفاي كرونباخ و با          پايايي پرسش نامه نيز از    .  استادان دانشگاه محاسبه شده است     
 هاي  مقياس  انجام شده است كه ضريب پايايي براي هر يك از خرده             SPSSاستفاده از برنامة آماري     

 .پرسش نامه در جدول زير آمده است
 
 

  ضرايب پايايي خرده مقياس  هاي ابزار تحقيق :1جدول 

  ارزش ها ضريب پايايى

 ارزش ثروت 82/0

 ارزش زندگى مرفه 87/0

 ارزش امنيت ملى 87/0

 ارزش علمي 86/0

 قيارزش اخال 85/0

 ارزش تعهد ملى 81/0
 

بسيارى از سؤاالت   .  اى پرسش نامه با استفاده از روش تحليل عاملي محاسبه شده است           اعتبار سازه 
مراحل مختلف  .   هاي ديگرى آزمون و اعتبار آن نيز پذيرفته شده است          اين پرسش نامه نيز در پژوهش    

آن ها، پرسش نامه   هامات كرد كه با رفع      اعتبارسنجي پرسش نامه، محققان را متوجه بعضي نواقص و اب         
ها گذاشته و با رفع نواقص جزئي ديگر، پرسش نامه          براي آزمون اوليه در اختيار تعداد سي نفر از نمونه         

 . براي توزيع نهايي آماده شد
 

 يافته هاي پژوهش
 مقايسة اولويت هاي ارزشي پدران و پسران با تكيه بر نظام ارزش هاي آلپورت 

 هاي ارزشي پدران و پسران نشان مي دهد كه            اصل از مقايسة نمرات ميانگين اولويت       نتايج ح 
، )علمي( هاي اقتصادي، مذهبي، نظري         ارزش:  اولويت  هاي ارزشي پدران به ترتيب، عبارت  اند از         

اقتصادي، :  به ترتيب، عبارت اند از   نيز  اولويت ارزشي پسران      .  شناسي سياسي، اجتماعي و زيبايي     
بندي پدران و پسران     ترتيب، اولويت  بدين.  شناسي ، سياسي و زيبايي   )علمي(ي، مذهبي، نظري    اجتماع

كه  اي ها متفاوت است؛ به گونه     يك از اين ارزش      ها به هر   مشابه يكديگر بوده؛ اما ميزان گرايش آن        
گرايش  هاي اجتماعي، مذهبي، سياسي و هنري، بيشتر از پسران خود و             ميزان گرايش پدران به ارزش    

 .بيشتر است) علمي( هاي اقتصادي و نظري   با پدران، به ارزش مقايسه پسران در
 مقايسة اولويت هاي ارزشي پدران و پسران با تكيه بر نظام ارزش هاي اينگلهارت

 هاي حاصل از مقايسة نمرات ميانگين اولويت هاي ارزشي پدران و پسران با تكيه بر نظام                     داده
دهد كه اولويت ارزشي پدران به ترتيب،          در بخش ارزش هاي مادي نشان مي        ارزش هاي اينگلهارت 
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اولويت ارزشي فرزندان آن ها نيز زندگي مرفه و ثروت         .  ثروت و زندگي مرفه و امنيت ملي      :  عبارت اند از 
 هاي مادي اينگلهارت، ثروت      كه پدران در ارزش    بيانگر آن است   ها   همچنين داده .   ملي است   و امنيت 

پسران نيز زندگي مرفه را در ابتدا و امنيت ملي را در            .  اند  ابتدا و امنيت ملي را در انتها قرار داده         را در 
ها با يكديگر است؛     ها بيانگر اختالف زياد ميانگين آن      ها به اين ارزش    ميزان گرايش آن  .  اند انتها نهاده 

ه و امنيت ملي بيشتر بوده و اين         هاي ثروت و زندگي مرف     كه ميزان گرايش پسران به ارزش       معنا   بدين
 هاي فرامادي نيز نشان       هاي پژوهش در بخش ارزش      يافته.  ها دارد  ها اهميت بيشتري نزد آن      ارزش
هاي علمي و اخالقي و تعهد ملي؛ اما         ارزش:  ها به ترتيب عبارت اند از    دهد اولويت پدران و پسران آن     مي

ايش بيشتري به ارزش هاي اخالقي و تعهد ملي دارند و          ها نشان دهندة آن است كه پدران گر       ميزان آن 
 . هاي علمي از خود نشان داده اند ها گرايش بيشتري به ارزش مقابل، فرزندان آن در

بندي   هاي مادي و فرامادي دسته      ها را براساس نظرية اينگلهارت در دو دستة ارزش            اگر ارزش 
 هاي فرامادي و    ها، اولويت اول خود را به ارزش        كنيم، خواهيم ديد كه هم پدران و هم فرزندان آن           

 با پدران خود، در      مقايسه  دهد كه فرزندان در    ها نشان مي   اند؛ اما ميزان اين ارزش     سپس مادي داده  
ها بسيار زياد است، حال آنكه در         هاي مادي گرايش بيشتري دارند و اختالف ميانگين آن         بخش ارزش 

 با فرزندان خود، گرايش بيشتري از خود نشان           مقايسه  ستند كه در   هاي فرامادي اين پدران ه     ارزش
 .ها از همديگر زياد نيست  هاي آن هرچند، اختالف ميانگين. داده اند

 

 يشناسي، اجتماعي، سياسي و مذهب هاى علمي، اقتصادي، زيبايي  براي تفاوت ارزشt  آزمون:2جدول 

 سطح

 دارى معنا 

درجة 

 آزادى

خطاهاى 

 استاندارد

 ميانگين

 خطاهاى

 استاندارد

 گروه ها مقوله هاى آمارى ميانگين تعداد

 پدران) علمي(ارزش هاى نظرى  69/63 144 80/4 400/0 144 013/0

 پسران) علمي(ارزش هاى نظرى  35/65 144 71/6 559/0 143 

 ارزش هاى اقتصادى پدران 70/101 144 12/16 34/1  0001/0

 ارزش هاى اقتصادى پسران 82/106 144 67/18 55/1 143 

 شناختى پدران ارزش هاى زيبايى 95/8 144 23/2 186/0  346/0

 شناختى پسران ارزش هاى زيبايى 33/8 144 43/2 202/0 143 

 اجتماعى پدران ارزش هاى  67/87 144 47/2 206/0  0001/0

 ارزش هاى اجتماعى پسران 84/91 144 68/6 557/0 143 

 ارزش هاى سياسى پدران 93/56 144 99/5 499/0  0001/0

 ارزش هاى سياسى پسران 60/54 144 37/3 281/0 143 

 ارزش هاى مذهبى پدران 18/66 144 15/6 513/0  0001/0

 ارزش هاى مذهبى پسران 99/63 144 70/7 641/0  
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ي آلپورت نشان   ها  ارزش ةنتايج كلي اين پژوهش در حيط     ،  2 هاي حاصل از جدول       به داده    توجه  با
 هاي علمي، اقتصادي،      آمده از تفاوت بين ارزش        سطح معنادارى به دست      به  توجه  بامي دهد كه    

لحاظ   درصد است، مي توان گفت كه از       05/0اجتماعي، سياسي و مذهبي پدران و پسران كه كمتر از           
داري  ا تفاوت معني  ه  هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مذهبي بين پدران و پسران آن             ارزش

  هاي زيبايي  دار بين ارزش    همچنين نتايج آزمون اين فرضيه بيانگر نبود تفاوت معني            .  وجود دارد 

 .شناسي پدران و پسران است
 

 

  براي بررسي تفاوت گرايش به ثروت، زندگي مرفه، امنيت ملي و t  آزمون:3جدول 

 تعهد ملي بين پدران و پسران

 سطح 

 دارى معنا 

درجة 
 ادىآز

خطاهاى 
 استاندارد

 ميانگين

 خطاهاى

 استاندارد

 ها گروه هاى آمارى مقوله ميانگين تعداد

 

 گرايش به ثروت در پدران 78/49 144 29/9 774/0 143 0001/0

 گرايش به ثروت در پسران 06/54 144 93/10 911/0  

 گرايش به زندگى مرفه در پدران 98/45 144 11/8 675/0 143 0001/0

 گرايش به زندگى مرفه درپسران 06/56 144 93/10 911/0  

  به امنيت ملى گرايش پدران 47/8 117 06/2 190/0 116 0001/0

 گرايش پسران به امنيت ملى 54/9 117 90/1 175/0  

  به تعهد ملى گرايش پدران 36/21 144 74/1 145/0 143 0001/0

  ملى به تعهد گرايش پسران 65/19 144 30/3 275/0  

 
داري  آمده از آزمون تفاوت معنا      كه سطح معنادارى به دست       آنجا  ، از 3هاى جدول     به داده   توجه  با

 05/0ملي و تعهد ملي در بين پدران و پسران كمتر از               در زمينة گرايش به ثروت، زندگي مرفه، امنيت       
ثروت، زندگي مرفه،   هاى   گيرى كرد كه ميان ميزان گرايش به ارزش           توان نتيجه  درصد است، مي   

 .شود داري ديده مي امنيت ملي و تعهد ملي پدران و پسران تفاوت معنا
 

 

 هاى مادى و فرامادي پدران و پسران  براي بررسي تفاوت بين ارزشt آزمون :4جدول 

   سطح
 دارى معنا

درجة 
 آزادى

 خطاهاى استاندارد

 ميانگين

 خطاهاى

 استاندارد
 ها گروه ىهاى آمار مقوله ميانگين تعداد

0001/0 
 

0001/0 
 

116 

 

143 

 

52/1 
12/2 

086/1 
439/1 

52/16 
93/22 

03/13 
27/17 

117 

117 

144 

144 

23/104 

66/119 

98/141 

60/139 

 هاى مادى پدران ارزش

 هاى مادى پسران ارزش

 پدران) فرامادى(هاى معنوى  ارزش

 پسران) فرامادى(هاى معنوى  ارزش
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خصوص   درصد، فرض پژوهش در      05/0دارى كمتر از       و سطح معنا    4ل  هاى جدو   به داده   توجه  با
مراجعه به  .  هاى مادى و فرامادي پدران و پسران پذيرفته مي شود             دار ميان ارزش    وجود تفاوت معنا   

 .كند  آمده را تأييد مى ميانگين دو گروه مذكور، وجود اختالف به دست
 

 هاى پدران و پسران  رزشدرخصوص نمرات ميانگين ا tآزمون  خالصة :5جدول 

 نوع ارزش ميانگين پدران ميانگين پسران سطح معنادارى

 )علمي(ارزش هاي نظرى  69/63 35/65 013/0

 ارزش هاي اقتصادى 70/101 82/106 0  /01

 ارزش هاي زيبايي شناسى 59/8 33/8 346/0

 ارزش هاي اجتماعى 67/87 84/91 0001/0

  سياسىارزش هاي 93/56 60/54 0001/0

 ارزش هاي مذهبى 18/66 99/63 0001/0

 ارزش ثروت 78/49 06/54 0001/0

 ارزش زندگى مرفه 98/45 06/56 0001/0

 ارزش اخالقى 93/56 60/54 002/0

 ارزش امنيت ملى 47/8 54/9 0001/0

 ارزش تعهد ملى 36/21 65/19 0001/0

 هاى مادى ارزش 98/104 66/119 0001/0

 )معنوى(ارزش هاي فرامادي  98/141 60/139 0001/0

 

 بحث

بندي ارزشي آلپورت و اينگلهارت و توجه به وجود          گيـري پژوهش با استناد به هر دو دسته         نتـيجه 
نتايج كلي اين پژوهش در حيطة      . سه دستة تفاوت عميق و تفاوت سطحي و نبود تفاوت ارائه مي شود            

اقتصادي و اجتماعي و سياسي بين پدران و پسران   هاي    هـاي آلـپورت از تفاوتي عميق در ارزش         ارزش
هاي اجتماعي پسران بيشتر از پدران خود است، نشان          كـه ميانگين ارزش    آنجـا  از. كـند حكايـت مـي   

پذيري فرزندان   مـي دهـد كـه خانـواده ديگـر همانند سابق نمي تواند نقش يگانه و الگوي اصلي جامعه                   
همچنين گرايش . ي بـين پدران و پسران وجود دارد باشـد؛ زيـرا در مـباحث اجتماعـي، تفـاوت زيـاد            

دوستي، عشق به انسان ها،        هاي اجتماعي همچون ديگرخواهي، نوع     پسران به مباحث اجتماعي و ارزش     
ها مباحث اجتماعي ديگر و نگرش به برخي مسائلي كه در نزد        خودگذشتگي و ده   عـشق به همنوع، از    

ها دربارة اين مباحث، تعريف  ه مي شود، تفاوت داشته و آنخانـواده ها و پدران خود زشت و گناه شمرد    
 .و ديدگاهي جديد دارند

هـاي سياسي، نتايج پژوهش نشان دهندة آن است كه پدران به حفظ وضع موجود       در حـوزة ارزش   
اين . و گـرايش بـه امنـيت بيـشتر در جامعه، سلطه، زور، نفوذ، شهرت و قدرت گرايش بيشتري دارند                   

 دهـد كه نوع نگاه پسران به مباحث سياسي و امنيتي با پدران خود تفاوت دارد و از           نـتايج نـشان مـي       
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دهندة آن است كه     كـه سـؤاالت پرسـش نامـه بيشتر در حيطة امنيت ملي طرح شده بود، نشان                 آنجـا 
تعـريف پسران از امنيت ملي با پدران خود متفاوت است و پدران دربارة وابستگي خود به آب و خاك                    

وطني و    شـدن بـر گـرايش بيشتر پسران به جهان           شـايد بحـث جهانـي     . تري دارنـد  حـساسيت بيـش   
دربارة تفاوت عميقي   . وابـستگي كمتر به تعريفي كه از امنيت ملي عنوان مي شود، تأثير گذاشته است              

كه نوع نگاه  هاي اقتصادي بين پدران و پسران وجود دارد، به اجمال مي توان گفت             كه در حيطة ارزش   
ـ    هاي اقتصادي تفاوت زيادي داشته؛ زيرا پسران بيشتر به زندگي تجملي و      ا پـدران بـه ارزش     پـسران ب

آنجاكه ارزش هاي  همچنين از . مـصرفي و زندگـي رفاهـي گـرايش دارنـد و پـدران بـه ثـروت و پـول                    
اقتـصادي هـم بـراي پـسران و هم براي پدران اولويت اول را دارد، نشان مي دهد كه مباحث اقتصادي       

 . ساسي بوده و در نزد نسل امروز بيشتر از نسل ديروز اهميت و ارزش داردمهم و ا
هـاي نظري يا به تعبيري علمي بين پدران و پسران، تفاوت سطحي يا تفاوت ارزشي            دربـارة ارزش  

كمـي وجود دارد و مي توان گفت كه ارزش علم و دانش و مباحث علمي در نزد پدران و پسران تفاوت    
 . رد، هرچند گرايش پسران به مباحث علمي از پدران خود بيشتر استچنداني با هم ندا

 هاي مذهبي نيز نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين گرايش مذهبي پدران از                در حيطة ارزش  
آمده  پـسران خـود تا حدودي بيشتر است؛ اما اين اختالف چندان زياد نيست، بنابراين تفاوت به وجود   

نتايج پژوهش همچنين بيانگر نبود تفاوت بين پدران و پسران در حيطة   . تدر ايـن زمينه، سطحي اس     
شناسي  هاي زيبايي  شناسي و به تعبيري، هنري است و نشان مي دهد كه بين ارزش             هـاي زيبايي   ارزش

هـاي اين دو نيز اين موضوع را تأييد     پـدران و پـسران شـباهت ارزشـي وجـود دارد و ميانگـين ارزش               
 . مي كند

نتايج اين  . هايي دارد  ها و شباهت   هـا در ايـن زمينه تفاوت       پـژوهش بـا سـاير پـژوهش        نـتايج ايـن   
 هاي  در حيطة ارزش. همخواني دارد) 1379(و اكرمي ) 1378(پـژوهش تقـريباً بـا پژوهش زين آبادي        

ها همخواني  را تأييد مي كند؛ اما در ساير حيطه  ) 1377(علمـي و اجتماعي نيز نتايج پژوهش تيموري         
را مبني  بر نبود ) 1377(همچنـين نـتايج ايـن پژوهش نتايج حاصل از پژوهش جليلي         .  را نـدارد   الزم

 . ها تأييد نمي كند تفاوت بين پدران و پسران آن
 هاي اينگلهارت و در دو دستة كلي مادي و فرامادي            ارزيابـي نـتايج ايـن پـژوهش در بخش ارزش          
و ) معنوي(هاي فرامادي    اولويت اول خود را به ارزش       ها  نـشان مي دهد كه هم پدران و هم فرزندان آن          

هاي معنوي يا     آمده در ارزش    كه اختالف ميانگين به دست     آنجا هاي مادي داده اند؛ اما از      سـپس ارزش  
، تفـاوت سـطحي است؛ اما باتوجه به اختالف          )38/2(پـدران و پـسران تقـريباً زيـاد نيـست             فـرامادي 

هاي مادي   ، مي توان گفت كه در حيطة ارزش       )43/17(اي مادي   ه آمـده در ارزش    ميانگـين بـه دسـت       
نتايج پژوهش در حيطة ارزش هاي اينگلهارت، بيانگر . پـسران و پـدران، تفـاوت عميقـي ديده مي شود          

هاي معنوي پدران  هـاي معـنوي بـر مـادي اسـت و نشان مي دهد هرچند ميانگين ارزش         تفـوق ارزش  
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هاي مادي   هاي فرامادي بيشتر از ارزش     نو گرايش به ارزش   بيـشتر از پـسران اسـت، همچنان در نسل           
 هاي فرامادي  نـتايج ايـن پـژوهش نظرية اينگلهارت را مبني بر اينكه نسل جديد به سمت ارزش               . اسـت 

 دهندة گرايش هم  هاي مادي، تأييد نكرده؛ زيرا نتايج نشان      گـرايش دارد و نـسل قـديم به سمت ارزش          

 هـاي فرامادي است و اتفاقاً ميزان گرايش نسل نو به             بـه سـمت ارزش    هـا    زمـان پـدران و فـرزندان آن       
مبني بر ) 1376(پور  نـتايج اين پژوهش نتايج رفيع    . شـته اسـت   ذ هـاي مـادي بيـشتر از نـسل گ          ارزش

 آمده از پژوهش توكلي      كند؛ اما با نتايج به دست       هاي مادي را تأييد مي       سمت ارزش   حركت نسل نو به   
 . اردهمخواني ند) 1378(

گيـري ايـن پـژوهش آمـد، جوان و نوجوان امروزي همانند نسل گذشته          همـان طـوركه در نتـيجه      
ها نيز همچون پدران خود دغدغة اقتصادي        آن. اولـويت اول را به اقتصاد و مسائل اقتصادي داده است          

د به حل ديگر ها را رفع نكند، نمي توان انـد؛ زيـرا آدمـي سلـسله نـيازهاي پايـه اي دارد و تـا آن         داشـته 
هاي آن، نياز نسل امروز است؛ اما تفاوتي كه          نيازهاي اقتصادي و ارزش   . خوش كند نـياز هـاي خود دل     

وجود دارد، آن است كه     ) پدران(با نسل گذشته    ) پسران(در بحـث ارزش هـاي اقتـصادي نـسل امروز            
چنين سمت و هم. گـرايش نـسل امـروزي بـه زندگـي مرفه بسيار بيشتر از گرايش نسل گذشته است      

ها  هـاي اقتـصادي ميل به تجمالت و زندگي مصرفي را تقويت كرده است و آن                سـوي آن هـا در ارزش      
پيام اين موضوع براي نهادهايي كه بحث   . بيـشتر از پـدران خـود بـه زندگـي تجملـي گـرايش دارنـد                

زندگي فـرهنگ سـازي و الگودهـي را در جامعـه بـرعهده دارند، آن است كه از هيجان كاذب به سمت              
دور از    تجملـي بكاهـند و الگوهايـي سـالم و نمـونه بـراي نوجـوانان، دربـارة روي آوردن به زندگي به                      

 .  را در جامعه به نمايش بگذارندگراييمصرف
هاي مذهبي همانند و همسان با پدران خود، حكايت از آن دارد             گـرايش نوجـوانان به سمت ارزش      

هاي ديني متفاوت و متنوع به نظر        آن ها دربارة دين و ارزش     كـه نـوع نگـاه نسل امروز و نحوة گفتمان            
زباني  همدلي و هم  . هاي ديني است   مـي رسـد؛ امـا گـرايش غالـب ايـن نـسل همچنان به سمت ارزش                 

مĤبانه و خشن به نام دين، از راهكار هاي گرايش بيشتر    شايـسته بـا نسل نو و پرهيز از برخوردهاي قيم          
  . سمت ارزش هاي ديني است به

هاي  دهندة آن است كه گرايش به سمت ارزش       هاي علمي و نظري، نشان     توجه نسل امروز به ارزش    
علمي در نسل امروز، بيشتر از نسل گذشته بوده و نيازمند آن است كه رسانه ها و نهادهاي متولي علم              

هاي   ارزش .و فـرهنگ در جامعـه، تقويت مباني علمي و فرهنگي را در برنامه ريزي هاي خود بگنجانند                 
تفاوت . اجتماعـي يكـي از ارزش هايـي است كه تفاوت عميقي را بين پدران و پسران ايجاد كرده است    

.  نظر مي رسد    حـال گذاربـودن جامعه، موضوعي طبيعي به         بـه در    تـوجه  هـاي اجتماعـي بـا      در ارزش 
 .گفتمان نسل نو با نسل گذشته دربارة مسائل اجتماعي متفاوت است
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هاي سياسي، بين پدران و  در ارزش. هـاي سياسـي است   برانگيـز، ارزش  اي بحـث هـ  از ديگـر ارزش  
فـرزندان تفـاوت عميقـي وجود دارد؛ چراكه نگاه و تصويري كه نسل امروز از امنيت ملي و تعهد ملي                     

تصور نسل امروز از امنيت ملي و نوع نگرش او به       . دارد، بـا نوع نگاه و تصوير پدران خود متفاوت است          
هـد ملي و تعريفي كه نسل امروز از اين دو مفهوم در ذهن خويش دارند، با تصوير و تعريف              مـسئلة تع  

. نگرد نسل امروز ديگر به مفهوم امنيت ملي و تعهد ملي همانند سابق نمي         . نـسل گذشـته تفاوت دارد     
ي توجه  الزامات اساسي برا  . شدن و الزامات آن تغيير داده است        او تـصورش را با نگاه به مسئلة جهاني        

توجه خانواده ها به مسئلة آزادي تفكر و انديشه، ارجاع نسل نو به مشاوره هاي       : بـه نسل نو عبارت اند از      
اجتماعـي مـستقل و مطـبوعات و رسانه هاي جمعي، تقويت هويت ملي و رفع موانع مهاجرت نخبگان        

امي در گرو اين مسئله     كلي، ماندگاري و دوام هر نظ      به طور . ازسـوي بـرنامه ريـزان و مـسئوالن جامعه         
ها  ها و ارزش است كه متناسب با نسل  هاي مختلف موجود در جامعه به فرهنگ سازي و بالندگي آرمان             

ها توجه كنند؛ زيرا در جوامع، با گذشت زمان و           ها و ارزش   و ارائة الگوي عمل خاص براي تحقق آرمان       
ي  ها ي افراد و نيز ايجاد فاصله ها  و ارزشها مـوجب رشد آموزش و ايجاد تنوع در سليقه ها و نگرش        بـه   

دهد كه انتظار    چنان تحوالت بزرگي رخ مي      شدن افراد آن    فرهنگـي و اجتماعـي، در فـرايند اجتماعي        
 حسن زاده و مجيدي،     ( نظر نمي رسد      ها در قشرهاي مختلف، منطقي به      ها و آرمان    بودن ارزش   يكسان

؛ زيرا نسل جوان داراي روحية نوجويي و ضريب تغييرخواهي          )1390؛ به نقل از فرزانه و چراتي،        1387
هايي معطوف   ي جديد هستند و تمايل به آزادي دارند و انسان          ها اين رو خواهان تجربه    بااليـي است، از   

 ). 51: 1984بورديو، (اند  به آينده
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