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 شناختي مؤثر بر شكاف نسليبررسي عوامل جامعه 

  )جامعه آماري شهر همدان(

  2و طاهره باباخاني 1زادهمحمد سلمان قائميدكتر  

  چكيده

اجتماعي، سياسي، فرهنگي واقتصادي هايهاي جوانان و بزرگساالن در زمينهها تضاد ارزشپديده شكاف نسل     

ها به دليل هماهنگي جوانان با در شرايط بحران ارزش. هاي ارزشي دو نسل استبوده و درواقع تفاوت بين سيستم

نه فكري، ميان نسل جوان و بزرگساالن شكافي ايجاد تحول سريع جامعه و عدم هماهنگي بزرگساالن با آنها در زمي

ها و شناخت هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان شكاف نسل. شود كه در طول زمان پيوسته افزايش مي يابدمي

آموزان كردن پرسشنامه از دويست نفر از دانشاطالعات از طريق مصاحبه حضوري و پر. عوامل مؤثر بر آن مي باشد

. آوري گرديداي انتخاب شده بودند، جمعگيري خوشهسطه شهرستان همدان كه از طريق نمونهدختر مقطع متو

مستقل گروهي در تحليل اين پژوهش   T-testآزمون تحليل واريانس يكطرفه، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون

متوسط به باال دچار ها در حد متوسط و درصد از آزمودني 50دهند كه بيش از نتايج نشان مي. به كاربرده شد

درصد نيز در حد متوسط  26درصد در حد زياد و خيلي زياد و  25باشند و به عبارتي ها ميپديده شكاف نسل

ها و ميزان ارتباط جوانان دهند كه بين ميزان شكاف نسلها همچنين نشان مييافته. ها شده انددچار شكاف نسل

ه عالوه رابطه شكاف نسل ها با ميزان ارتباط دوستان و ميزان گرايش به ب. داري وجود داردبا خانواده رابطه معني

ها تنها متغير ميزان اختالف هاي فردي و شكاف نسلدر مورد ارتباط ويژگي. وسايل ارتباط جمعي معني دار بود

شغلي، (هاي فرديها با والدين رابطه معني داري نشان داد و اين رابطه در مورد ساير ويژگيسني آزمودني

  .دار نبودمعني) تحصيالت و درآمد خانواده

  ها، ارتباط با خانواده، ارتباط با دوستان، وسايل ارتباط جمعي، ويژگيهاي فرديشكاف نسل:مفاهيم كليدي

  

                                                 
                                                       لي سينااستاديار گروه آموزشي علوم اجتماعي دانشگاه بوع .١

كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه صنعتي اصفهان. ٢  
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  مقدمه

در شرايط تحول سريع جامعه به ويژه در دوران شهرگرايي و صنعتي شدن، بزرگساالن به 

گرايي و محافظه كاري خود متمايل به حفظ و تثبيت نتدليل ثبات نسبي ساختار ذهني و س

توانند پا به پاي تحوالت، نوآوري و شوند و نميهاي فكري و فرهنگي سنتي خود ميارزش

كه جوانان به دليل اقتضاي سني خود، نوجو، نوگرا و در حالي. نوگرايي فرهنگي پيش بروند

از اين رو برخورد . شمارندو غيرقابل قبول ميهاي سنتي را كهنه نوآور بوده و اعتقاد به ارزش

هاي دو نسل والدين و فرزندان و عدم سازگاري ميان آن را در شرايطي خاص از تحول ارزش

ها به دليل هماهنگي جوانان با در شرايط بحران ارزش. نامندها ميشود بحران ارزشايجاد مي

ا در زمينه همفكري ميان دو نسل شكاف تحوالت سريع جامعه و عدم همگامي بزرگساالن با آنه

يابد كه اين برخورد ميان دو نسل را شود و اين امر در طول زمان پيوسته افزايش ميايجاد مي

توان گفت در هر اگر چه مي. ها گويندها و فاصله ميان آن دو را شكاف نسلكشمكش نسل

ر دوران صنعتي شدن جامعه عصري ميان دو نسل بزرگساالن و جوانان شكاف وجود دارد ولي د

گونه شكاف و ستيز به در حاليكه در جوامع ايستا اين. تر استاين كشمكش و شكاف افزون

در جوامعي كه تغييرات فرهنگي سريع و در هر نسل تغييرپذير است والدين . خوردچشم نمي

ند ولي جوانان اند تربيت كنبا معيارهاي ارزشي كه خود پرورش يافته ميخواهند فرزندانشان را

آن معيارها را پذيرا نيستند و خود معيارهاي ارزشي فرهنگي جديدي را خلق كرده و پذيرا 

در . هستند به همين دليل ستيز بين جوانان و والدين در اين گونه از جوامع چشمگير است

به دليل اهميت مسايل جوانان در . خوردحالي كه جوامع ايستا اين گونه ستيز به چشم نمي

تحقيق حاضر سعي بر اين است كه انگاره اي كلي از تأثير عوامل عمده اجتماعي به ويژه ارزش 
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- از ديدگاه جامعه. شناسي شخصيت جوانان ارائه شودگيري و آسيبها و ضد ارزش ها بر شكل

هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و هاي جوانان و بزرگساالن در زمينهشناسان تضاد بين ارزش

بند به آداب و نسل گذشته پاي. ر واقع تفاوت بين سيستم هاي ارزشي دو نسل استاقتصادي د

پذيرد و گاهي به شدت با رسوم و باورهاي فرهنگي و ملي خود بود و به راحتي تغيير در آن نمي

هاي نه چندان پايدار اما جذاب و در مقابل نسل جوان با ارزش. كنندهر نوع تحول مقابله مي

هاي سست بنياد عدم توانايي در كمك به شناخت و دروني كردن ارزش. رندمحرك قرار دا

هاي اجتماعي و خانوادگي جامعه وارد مادي، آسيب قابل توجهي به فرهنگ، هنجارها و ارزش

-در مباني جامعه. شودفرهنگ و ضد ارزش ميهايي به نام خردهسازد و موجب بروز پديدهمي

ي شود و در جامعه وجود خانوادهسلول اصلي جامعه تلقي مي شناسي اصوال خانواده به عنوان

اي كه در آن رابطه اجتماعي و دروني از استحكام بايسته برخوردار باشد باعث سالم و خانواده

از سويي ديگر وجود جوانان و نوجوانان تضمين كننده آينده . گيري جامعه سالم ميشودشكل

هاي اساسي و اهنگ بين والدين و فرزندان يكي از مؤلفهجامعه و خانواده است و نظام ارزش هم

ي اين مسئله و توصيف و تبيين عوامل لذا انجام تحقيق حاضر درباره. تفاهم در خانواده است

ي علمي، انجام مطالعه از جنبه. ي علمي و كاربردي اهميت زيادي داردمؤثر بر آن از دو جنبه

شود و درنتيجه با فرزندان موجب رشد و ارتقاي عملي ميي تفاوت نظام ارزشي والدين و درباره

از جنبه . شودهاي علمي به آنان داده ميهاي علمي در اين زمينه پاسخمطرح شدن پوشش

-توان با شناخت نظام ارزشي در والدين و فرزندان برداشتي صحيح از ميزان تفاوتكاربردي، مي

در . هاي الزم را كسب نمودها آگاهياف نسلهاي اين دو نظام در جهت كاهش شكها و شباهت

واقع شناسايي تأثير عوامل مختلف اجتماعي شدن چون خانواده، مدرسه، گروه همساالن و 
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ها مي تواند راهكارهايي مناسب را در مواجهه با وسايل ارتباط اجتماعي بر مسئله شكاف نسل

تحول و . ئوالن آموزشي قرار دهداين پديده اجتماعي فرا روي كارشناسان مسائل تربيتي و مس

اين . شودهاي ارزشي موجود در آن عملي مينوسازي خانواده تنها از طريق شناخت نظام

ريزي، تغيير و كنترل آنها تحقيق مي تواند با سنجش تأثير عوامل گوناگون راه را براي برنامه

- ر بررسي عوامل جامعههدف از پژوهش حاض. بيني كندفراهم آورد و موانع و مشكالت را پيش

  .باشدشناسي مؤثر بر شكاف نسلي مي
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  ي تحقيقپيشينه

يكي از مهمترين و نافذترين پيشينه در اين مورد، كتاب تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته 

ها و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است و اينگلهارت به دگرگوني ارزش. باشدرونالد اينگلهارت مي

ها، در كل ماهيت، دگرگوني. هاي جوامع متفاوت اشاره داشته استها و ارزشنگرشنيز به 

هاي سني وجود وي در تحليل گروه. ها و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گرفته استعلت

-تر را محرز ميتر و بزرگهاي جوانهاي اجتماعي مهم نسلهايي محسوس در اولويتتفاوت

هاي مگام با جايگزيني جمعيت، تحول تدريجي اما فراگير از اولويتكند كه هسازد و اثبات مي

هاي اين مردم واقع شده مادي حاكم به سوي اهداف فرامادي و در ارزش

هاي پدران و پسران و بروز شكاف تيموري نيز به بررسي ارزش).  61:1373اينگلهارت،(است

خت نظام ارزشي در ميان پدران و در اين تحقيق اشاره شده است كه سا. ها پرداخته استنسل

هاست و محور اصلي تحقيق مذكور چگونگي و پسران و پيامد طبيعي آن شكاف بين نسل

او با شاخص قرار دادن متغيرهايي چون ارزش علمي، هنري، اجتماعي، . چرايي شكاف است

دوم اقتصادي و سياسي تفاوت ديدگاه پدران را نسبت به پسران در بين دانش آموزان سال 

مورد بررسي قرار  1376-77هاي تهران در سال تحصيلي رشته رياضي و علوم تجربي دبيرستان

  .داده است

هاي اجتماعي، با پور در تحقيقي تحت عنوان وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشرفيع

-برزخي(هابا اين نتيجه نايل آمد كه اين فيلم 1370تا  1360ي هاي دههتحليل محتواي فيلم

هاي يك روند تغيير ارزش را به سوي ارزش) ا، بايكوت، عروسي، هنرپيشه و سريال مهمانه
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... هاي انساني و ها و آرمانداري را به دنبال داشته كه به نوعي ارزشمادي و مدجويي، و سرمايه

  )35:1378پور، رفيع(اندرا تحت الشعاع قرار داده

  چارچوب نظري

بحث تفاوت در . هاي مختلفي وجود داردنظام ارزش ها ديدگاهدر مورد تفاوت ها و تشابهات 

ها نيز كه منجر به شكاف نسلي بين والدين و فرزندان مي شود، ديدگاه هاي نظام ارزش

  .گوناگوني را به خود اختصاص داده است

در يك طرف : به اعتقاد بنگستون سه ديدگاه عمده در زمينه گسستگي نسلي وجود دارد

را تاييد مي كنند و در طرف ديگر طيف كساني » هاشكاف نسل«كه وجود كساني هستند 

پندارند و معتقدند اين موضوع توسط هستند كه وجود شكاف عميق را يك توهم و خيال مي

وسايل ارتباط جمعي اشتباهاً به مردم تحميل شده است و ديدگاه سوم كه در نقطه وسط دو 

به نظر مي رسد بين . هاستتفاضل گزينشي بين نسل ديدگاه قرار دارد معتقد به پيوستگي و

ها رابطه وجود دارد از آنجا كه جوامع ميزان ارتباط با خانواده و ميزان شكاف نسل

هاي كهن خواهند به راه خود بروند و بزرگساالن عالقمندند آنان را با سنتمي) جوانان(جديد

و از سوي ديگر به نوعي منجر به برخورد ها را پيش مي آورد پرورش دهند اين امر بحران ارزش

در نتيجه، هر چه فرد با خانواده روابط صميمانه تري داشته باشد . ميان دو نسل مي شود

  .تعارض بين دو نسل كاسته ميشود

تئوري شكاف عميق، صاحبان اين ديدگاه معتقدند كه شكاف بين جوانان و : ديدگاه اول

فرهنگ جوانان را مختلف وحتي متضاد با فرهنگ مسلط اين . بزرگساالن شايع و گسترده است

  .باشداين ديدگاه بسيار ذهني و تئوريك است و فاقد تأييد تجربي مي. بزرگساالن مي داند
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-، متفكران اجتماعي اين ديدگاه تاكيد دارند كه ارزشتئوري عدم شكاف:ديدگاه دوم

، )1968(، لوبل)1968(، ليپست) 1970(آدلن(هاي جوانان اختالف شديدي با بزرگساالن ندارند

اند در حالي كه ممكن است جوانان و بزرگساالن داراي جدايي اين گروه مدعي). 1968(ريس

هاي مختلف ندارند بلكه اجتماعي باشند ولي شكاف بين آنها اساسا ارتباطي با قبول ارزش

- حقق دادن به ارزشهاي هنجاري براي تجدايي بيشتر در زمينه قابليت كاربرد موقعيتي توصيه

براي اين ديدگاه تا . هاي مختلفهاي مورد قبول يكسان و مشابه است نه مربوط به قبول ارزش

  .حدودي تاييد تجربي وجود دارد

پيوستگي و تفاضل گزينشي، اين ديدگاه معتقد است كه تضاد اندكي بين : ديدگاه سوم

هاي مورد قبول يكسان ومشابه ارزش همچنين معتقدند كه. ها وجود داردها در مورد ارزشنسل

مشكل اين ديدگاه اين است كه . توانند در قالب الگوهاي رفتاري مختلفي خود را نشان دهندمي

  .ها كدام استكند كه اين تفاوتدقيقاً مشخص نمي

از سوي ديگر چنين به نظر ميرسد كه پيروان دو فرهنگ غربي و خودي در مقابل يكديگر 

تعارض فرهنگي رو به تزايد است و علل آن هم داخلي است و هم خارجي . دكننآرايي ميصف

هاي توان به تاثير ماهواره،توليد و پخش فيلماز علل خارجي تشديد اين تعارضات مي. است

به » تيپ جوان«از مهمترين تحوالت قرن بيستم را مي توان به ظهور. ويدئويي اشاره نمود

هاي خاص آن در تشخص يافتن آنان اشاره نمود كه ويژگي عنوان يك گروه يا طبقه سني خاص

  .نسبت به اقشار سني موثر بوده است
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يافتگي مبتني بر سلسله مراتب و برخورداري از نظام همبستگي اعضاي اين گروه، سازمان

هايي است كه ارزشي خاص كه بعضاً با نظام ارزشي بزرگساالن مغاير داشت از جمله ويژگي

  ).282:1376آبراكرامبي،(ن گروه گرديده استموجب تمايز اي

هايي براي مطرح شدن اين قشر شناسي عوامل مختلفي در ايجاد زمينهاز ديدگاه جامعه

: اند، عبارتند ازموثر بوده است، برخي از اين عوامل كه عمدتاً پس از انقالب صنعتي پديد آمده

تحول سيستم آموزشي، تحوالت افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني، توسعه پديده مهاجرت، 

  .سياسي اجتماعي و گسترش وسايل ارتباط جمعي

جامعه شناساني چون دوركيم، ردفيلد، تونيس انتقال از زندگي روستايي به زندگي شهري 

را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه انتقال از شيوه زندگي روستايي به شهري 

از جمله اينكه روابط غير شخصي جايگزين روابط شخصي شده و  پيامدهاي ناخوشايندي دارد

  )232:1375كوئن،(گيرددر نتيجه نظم و نظام جامعه در معرض از هم گسيختگي قرار مي

با ظهور پديده تحول در سيستم آموزشي كه به سود جوانان رخ داد و موجب مطرح شدن 

در كنار انتقال علوم و فنون به  .آنها گرديد سيستم آموزشي گذشته كه به صورت سنتي بود

هاي جامعه نيز منتقل مي شود اما با تغيير جدي در كودكان، ارزش ها و هنجارها و سنت

ها كم رنگتر شده و ها و سنتهاي آموزش و پرورش انتقال ارزشآموزش و رسمي شدن سازمان

  .اين سبب جدايي فرهنگ جوانان با فرهنگ والدين شد

ها و در اط جمعي و توسعه وسايل حمل و نقل تحرك بيشتر انسانبا تحول وسايل ارتب

ها شد و موجب شد انتقال فرهنگ جامعه نتيجه ارتباط ميان ملل و جوامع سبب اشاعه فرهنگ

كه به روش سنتي و شفاهي و چهره به چهره از بزرگساالن به جوانان انتقال مي يافت جاي 
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كه با مطالب متنوع جوانان را به سوي خود جذب  ها، مجالت و نشرياتي دهدخود را به كتاب

  .مي نمود

اين . در زمينه ارتباطات وسايل ارتباط جمعي قرن بيستم را به عصر ارتباطات منصوب كرد

ها را هر چه بيشتر به هم نزديك گسترش مرز جوامع را از ميان برداشت وروابط ملل و تمدن

  ).586:1377گيدنز،(نمود

اتفاق افتاد در تحول فكري  19سياسي و اجتماعي كه عمدتا در قرن  ها و تحوالتدگرگوني

تاثير نبوده و مايل بودند از ديگر منابع همچون گروه دوستان، تجارت شخصي براي جوانان بي

-ها سود جويند، در واقع در اين دوره تاثير خانواده رو به كاهش ميانتخاب و گزينش ارزش

در اين . هاي مختلف در جامعه مي يابديف وسيعي از ارزشگذارد و جوان خود را در ميان ط

و  869:1370ساروخاني،(رسندسنين تاثيرات اجتماعي و فرهنگي به اوج اهميت خود مي

  ). 486:1369ولنسكي،

هاي جامعه پذيري، پويشي است پايدار كه در جريان آن افراد ارزش: تئوري اجتماعي شدن

كند تا هنجارهاي نيمه فرهنگي در جامعه كنوني تالش ميفرهنگي را پذيرا مي گردند و فرد 

ها و هنجارهاي معين و در جوامع كنوني ارزش. هايي كه به آنها تعلق دارد فرا گيردگروه

ها را در ذهن خود به صورت مختلف ترسيم مي كنند وبا توجه مشتركي وجود دارد كه افراد آن

  .نمايندنسبت به آنها پيدا مي هاي متفاوتيبه خصوصيات فرهنگي خود برداشت

هاي گروه پاره فرهنگ نيز فرهنگي است در دل فرهنگ ديگر ولي در عين حال پاره فرهنگ

هاي بزرگتر ها متناقض فرهنگپاره فرهنگ. ها و مفاهيم خاص استبه نوبه خود داراي ارزش

  .زهايي بوجود آيدها ستيفرهنگهاي گسترده و پارهنمي باشند، البته ممكن است بين فرهنگ
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- كوئن معتقد است كه در جوامع طبقاتي پاره فرهنگ ها زماني بوجود مي آيند كه واكنش

هاي اجتماعي افراد مشكالتي براي آنان بوجود آورده است، بنابراين افراد بر اثر اجتماعي شدن 

كوئن، (ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه خويش را اخذ كرده وبه آن حالت دروني مي بخشدارزش

  ).15:همان

خانواده در گذشته نقش هاي مختلفي را بر عهده داشت كه با پيچيده شدن زندگي 

روابط والدين . هاي آن سلب شده و بر عهده ديگر گروه ها گذاشته شداجتماعي بسياري از نقش

با فرزندان جوان،به مشاركت جوانان در زندگي خانوادگي و نقش آنان در تصميم گيري در مورد 

عطيالت و كمك به كارهاي خانه و ارتباط موازنه معقول بين جهان شخصي و خصوصي آنان ت

  .اي معقول از كنش با سايرين بستگي داردودرجه

در يك .هاي اجتماعي را دارا استيك نظام اجتماعي است زيرا سازماني از مقام: مدرسه

ر نوجوانان موثر است ضروري نظام اجتماعي، مدرسه براي شناخت متغيرهايي كه در تغيير رفتا

آموزد پيش بيني باشد زيرا ما را قادر مي سازد تا انواع الگوهاي رفتاري را كه او احتماالً ميمي

الگوهاي شاگردان ميتواند ناشي از جنسيت، سن، كالس حتي عضويت در فعاليت ها و . كنيم

  .روابط دوستي و عاليق مشترك باشد

گويد جوانان به مي» پيوستگي اخالقي«ساترلند در تئورينظراني چون به طور كلي صاحب

ها و هنجارهاي آن ميزان شدت ارتباط و همنشيني با گروه هاي مختلف پيرامونشان از ارزش

  ).94:1384احمدي،(تاثير مي پذيرند
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آلوين تافلر در موج سوم بيان مي كند كه تمدن بشري در مسير حركت : هاي گروهيرسانه

موج انقالب كشاورزي، انقالب صنعتي و موج سوم كه در دهه هاي اخير شروع  خود با سه موج،

  ).1373اقتباس از تافلر،.(شده به نام عصر اطالعات و انقالب اطالعاتي روبرو است

او معتقد است كه با باال رفتن بعد خانوار، اختالف سن والدين با فرزندان : تئوري اينگلهارت

اختالف والدين با فرزندان در : محل سكونت نيز معتقد است در مورد. نيز افزايش مي يابد

نسلي، غير يكسان مناطق مرفه، بيشتر به چشم مي خورد ،يكي ديگر از عوامل موثر در شكاف

او همچنين اختالف سني و ميزان تحصيالت والدين با . بودن محل تولد والدين و فرزندان است

  ).60:1377تيموري،(داندها موثر ميفرزندان را در بروز شكاف نسل

طرفداران اين مكتب اعتقاد دارند كه جامعه در حال درگيري و : گراهيلديدگاه ستيز مك

اند كه رفتار اجتماعي در قالب مفاهيمي جامعه شناسان تضادگرا بر اين عقيده. تضاد مداوم است

-ماً حالتي خشونتاين تضاد الزا. شودهاي رقيب بهتر شناخته ميچون تضاد و تنش ميان گروه

گفتگوي ميان والدين و فرزندان، گفتگوي زنان و : تواند در صورتي مانندآميز ندارد و مي

هاي سياسي و بسياري زمينه هاي مشابه مطرح باشد، هاي گروهشوهران، مجادالت و بحث

 شوندجامعه شناس تضادگرا مي خواهد بداند كه چه كساني سود ميبرند، چه كساني قرباني مي

ميان زنان و : گراهيل به تضادهايي توجه دارد كه مثالًمك. و چه كساني به ديگران تسلط دارند

  .مردان، والدين و فرزندان وجود دارد

در مطالعه اين مسائل آنچه كه مهم مي باشد اين است كه ببينيم نهادهاي نيرومند جامعه 

گاه در خانواده اين تضادها به . كننديمانند دو خانواده در مقابل اين تضادها چه موضعي اتخاذ م
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علت اختالف سن زياد بروز مي كنند و زن و مرد و والدين و فرزندان درك متقابل از يكديگر به 

  .علت اختالف سن ندارند و يكديگر را درك نمي كنند

گاه اين تضادها زماني بروز مي كند كه دو نظام ارزشي بر جامعه حاكم باشد يعني يك نظام 

ي ويژه نوجوانان دختر يا پسر و يك نظام ارزشي ويژه والدين و بزرگساالن، اغلب اين افراد ارزش

هاست، اين ها در واقع يك مرحله از تغيير فرآيند ارزشتضاد ارزش. دچار تضاد ارزشي ميشوند

  .خيزنددو نظام ارزشي با هم در جدال قرار مي گيرند و با هم به ستيز برمي

 30چارچوب كنش متقابل اجتماعي رهيافتي است كه در : ي متقابلديدگاه تنش اجتماع

خانواده واحدي : گويدارنست بورگز مي .سال اخير بيش از روشهاي ديگر به كار برده شده است

است مركب از اشخاص كه افراد در درون آن داراي كنش متقابل هستند و هر كدام موقعيتي 

در اين رهيافت . ه تعدادي نقش مشخص مي شوندخاص در داخل خانواده دارند كه به وسيل

تنها نقش مورد مطالعه قرار نمي گيرد بلكه مسائلي از قبيل پايگاه حقوقي فرد و رابطه آن با 

به موازات تغييرات . قدرت و ابتكار، فرآيندهاي ارتباط، تعارض ها و راه حل آنها مورد توجه است

آيد نوع و نحوه تنش متقابل متحول مي كه بر حسب سن اعضاي گروه خانوادگي پيش مي 

هاي خويش است در نتيجه در بعضي مراحل والدين و شود، فرد سعي در آوردن خواسته

  ).12:1370مارتين،(اند ودر مراحل ديگر روابط خصمانه استفرزندان با يكديگر هماهنگ

عناصر ) جازاتپاداش و م(ها و هنجارها و تضادهاسه عامل انتظارات، ارزش: نظريه پارسونز

در نظريه علمي كنش پارسونز ). 52:1374توسلي، .(ها،كنش متقابل هستندتشكيل دهنده نقش

ها تثبيت و تحكيم آمده است ساخت يك نظام اجتماعي از طريق نهادي شدن الگوها و ارزش

ها بدون در نظر گرفتن نفوذ بنابراين اجتماعي شدن واقعي نوجوانان در زمينه ارزش. مي شود
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قابل مالحظه والدين، از طريق فرآيند همساني عاطفي بين فرزندان و والدين انجام نمي گيرد و 

هاي والدين، در جريان اجتماعي كردن، با ايفاي نقش) ايهسته(بينيم خانواده معاصرلذا مي

زيرا خانواده معاصر ارتباط كمي با فرزندان . سازدهاي جديدي به نسل جوان منتقل نميارزش

  .رددا

  

  هاي تحقيقفرضيه

  .ها رابطه وجود داردرسد بين ميزان ارتباط با خانواده و ميزان شكاف نسلبه نظر مي -1

 .ها رابطه وجود داردرسد بين ميزان ارتباط با دوستان و ميزان شكاف نسلبه نظر مي -2

رسد بين ميزان گرايش به استفاده از وسايل ارتباط جمعي داخلي و خارجي و به نظر مي -3

 .ها رابطه وجود داردميزان شكاف نسل

سن، جنس، بعد خانوار، تحصيالت، اختالف سن با (رسد بين ويژگيهاي فرديبه نظر مي -4

 .ها رابطه وجود داردو ميزان شكاف نسل) والدين و درآمد خانواده

  

  روش تحقيق

ده با بيني و به عبارت ديگر روش مشاهشيوه گردآوري اطالعات در اين پژوهش از نوع پيش

پرسشنامه بر اساس فرضيات و ادبيات موضوع . استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بوده است

پرسشنامه . آوري گرديده استطراحي شده و سپس اطالعات اين تحقيق با استفاده از آن جمع

و نفر از جامعه آماري اجرا شده و آزمون هايي در جدول توزيع فراواني  30استفاده شده در بين 

جهت تعيين روايي و پايايي پرسشنامه از ضريب كرونباخ . ضرايب همبستگي انجام گرفت
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ي سواالت داراي اعتبار بوده و بنابراين استفاده گرديد كه با توجه به ضريب به دست آمده همه

جامعه آماري مورد . واحد تحليل در اين پژوهش فرد مي باشد. هيچ يك از سواالت حذف نشدند

به منظور . اين پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان مي باشد مطالعه در

هاي مورد نياز درباره افراد در جامعه آماري از روش نمونه گيري خوشه اي گردآوري داده

استفاده شده، به اين صورت كه در بين نواحي يك و دو همدان سه منطقه باال،متوسط و پائين 

. كدام از اين مناطق يك مدرسه را به صورت تصادفي انتخاب كرده ايمرا در نظر گرفته و از هر 

  spssها در دو سطح تحليل توصيفي و تحليل استنباطي با استفاده از نرم افزارتحليل داده

ها بهره گرفته شد و در در تحليل توصيفي از جداول توزيع فراواني و ميانگين. انجام گرفت

و آزمون مستقل  ANOVAگي پيرسون، تحليل واريانستحليل استنباطي از ضريب همبست

  .استفاده شد T-test دوگروهي

  

  تعريف مفهومي و عملياتي متغير ها

متغير شكاف نسل ها به عنوان متغير وابسته در تحقيق حاضر به كار گرفته : متغيير وابسته

سياسي، هاي جوانان و بزرگساالن در زمينه فرهنگي، ها تضاد بين ارزششكاف نسل. شد

در اين پژوهش . هاي ارزش دو نسل استاجتماعي و اقتصادي در واقع تفاوت بين سيستم

شكاف نسلي را با استفاده از طيف ليكرت و به وسيله سواالتي به صورت گويه نگرش سنج در 

  . پرسشنامه سنجيده ايم
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پدر و در اين تحقيق ويژگي هاي جمعيت شناختي از قبيل اختالف سن با : متغير مستقل

 - مادر، درآمد خانواده، شغل والدين، تحصيالت والدين، بعد خانوار، محل تولد، پايگاه اقتصادي

  .اجتماعي بعنوان متغيرهاي مستقل به كار رفت

منظور از ارتباط با خانواده تبعيت كردن و الگو گرفتن : تعريف متغيرميزان ارتباط با خانواده

هش با سه مولفه كامالًگرم و صميمي، معمولي، سرد و بي از اعضاي خانواده است كه در اين پژو

  . تفاوت نيز مشخص مي شود

منظور از ارتباط با دوستان اين است كه فرد بيشتر : تعريف متغيرميزان ارتباط با دوستان

  . وقت خود را صرف معاشرت با دوستان و همكالسان خود بكند

هاي مرزي و فرامرزي مثل فاده از رسانهميزان است: ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي

تلويزيون، ماهواره، اينترنت، روزنامه ها و مجالت داخلي و خارجي كه ابزارهاي اشاعه ارزش هاي 

  .مدرنيته و همگون سازي جهاني هستند، در اين پژوهش مد نظر قرار گرفته اند

  

  هاي تحقيقيافته

يرستاني دختر بوده است كه از بين اين آموز دبدانش 200ها در اين پژوهش تعداد نمونه

 91. اندمتولد روستا بوده) درصد23(نفر 46متولد شهر و ) درصد77(نفر 154نفر  200

سن ) درصد45(نفر 91سال و  55- 65از پاسخگويان سن پدرشان بين ) درصد5/45(نفر

كيك سطح ها به تفكمترين درصد توزيع فراواني آزمودني. باشدسال مي 45-55مادرشان بين 

و بيشترين آن مربوط به سطح ) درصد1/0(تحصيالت پدر مربوط به سطح ليسانس دو نفر
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كمترين درصد توزيع فراواني آزمودني ها به تفكيكي . ميباشد) درصد48(نفر 92ابتدايي 

مي باشد و بيشترين آن مربوط به ) درصد5/0(تحصيالت مادر مربوط به سطح ليسانس يك نفر

  .بوده است) درصد84/0(رنف 96سطح ابتدايي 

اطالعات به دست آمده از ميزان درآمد پدر پاشخگويان نشان ميدهد كه بيشترين فراواني 

  .هزار تومان به باال مي باشد 200-300بدست آمده مربوط به طيف 

از ميان هفت معرفي كه براي بررسي ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي انتخاب شده 

بوط به تلويزيون، روزنامه هاي داخلي، راديو خارجي و راديو داخلي مي باشد بيشترين فراواني مر

  .و كمترين فراواني مربوط به ماهواره، اينترنت و روزنامه هاي خارجي مي باشد

درصد آنها داراي رابطه كامال صميمي و  37در زمينه ارتباط با خانواده، از ميان پاسخگويان 

  .تفاوت داشته انددرصد آنها روابطي سرد و بي  26

 5/25درصد آنها با دوستان خود داراي روابط كامال صميمي و  5/23در ميان پاسخگويان 

بيشترين فراواني متعلق به پاسخگوياني است كه . درصد آنها روابطي سرد و بي تفاوت داشته اند

  .داراي روابط معمولي مي باشند

ت و با استفاده از معرف هايي در ليكر در اين پژوهش، شكاف نسلي با استفاده از طيف

 50دهد كه بيش از اطالعات به دست آمده نشان مي.  مقياس سنجش ترتيبي سنجيده شد

به . باشندها ميدرصد از آزمودنيها در حد متوسط و متوسط به باال دچار پديده شكاف نسل

چار شكاف درصد نيز در حد متوسط د26درصد در حد زياد و خيلي زياد و  25عبارت ديگر 

  )1جدول (اندنسلي شده
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بين ميزان ارتباط با خانواده و ميزان شكاف نسل ها رابطه به منظور آزمون اين فرض كه 

نتايج حاصل از اين جدول نشان . وجود دارد از ضريب توافقي همبستگي پيرسون استفاده شد

مي  - 83/0مي دهد كه ضريب همبستگي بين ميزان ارتباط با خانواده و شكاف نسل ها حدود

هر چه ارتباط . معنا دار است 001/0 از طرفي احتمال آن در سطح آلفاي كمتر از .باشد

آزمودنيها در موقعيت هاي مختلف زندگي با والدين و محيط خانواده كمتر باشد، نوع نگرش 

در . آنها نسبت به افكار و عقايد والدين به عنوان نسل كهنه نيز تغيير چشمگيري داشته است

 H0تاييد ميشود و فرضيه  H1لذا فرضيه تحقيق . واقع پديده شكاف نسلها نيز بيشتر شده است

مقدار احتمال اين رابطه كمتر از  .مبني بر عدم ارتباط بين دو متغير مي باشد رد ميشود

  .درصد معني دار است99درصد بوده است نشان مي دهد همبستگي بين متغيرها در سطح 1

  

  هاها در بين آزمودنيتوزيع ميزان شكاف نسل - 1جدول

  انحراف معيار  ميانگين  هاميزان شكاف نسل  

      درصد  فراواني  طيف ليكرت

      25  50  زياد

      26  52  متوسط

  5/23  47  كم
5/3  13/1  

  5/25  51  كمخيلي

      100  200  كل
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  هانسلرابطه بين ميزان ارتباط با خانواده و ميزان شكاف

  هازان شكاف نسلمي  هاي مستقلمتغير

  سطح احتمال  ضريب همبستگي پيرسون  فراواني

  >P 001/0  - 83/0  200  ميزان ارتباط با خانواده

  

به منظور آزمون فرضيه دوم كه آيا بين ميزان ارتباط با دوستان و ميزان شكاف نسل 

د نتايج نشان دا. نتايج ضريب همبستگي تداخلي پيرسون استفاده شد.ها رابطه وجود دارد

بوده كه رابطه اي مثبت است و rxy = 37/0كه ضريب همبستگي بين اين دو برابر با 

سطح معني داري چون كوچكتر از . تغييرات هر دو متغير به طور هم جهت اتفاق مي افتد

به عبارتي هر چه قدر . درصد بين دو متغير رابطه وجود دارد 99است به احتمال  001/0

مختلف زندگي شخصي و تحصيلي با دوستان و همساالنشان  ارتباط آزمودنيها در ابعاد

بيشتر بوده است ميزان گرايش آنها به انديشه ها و افكار نو ظهور نسل جديد نيز بيشتر 

مبني بر عدم  H1لذا فرضيه . شده است و پديده شكاف نسل ها رو به افزايش بوده است

  .ييد مي شودتحقيق تا H0و فرضيه . ارتباط بين دو متغير رد مي شود

  هانسلرابطه بين ميزان ارتباط با دوستان و ميزان شكاف

  هاميزان شكاف نسل  هاي مستقلمتغير

  سطح احتمال  ضريب همبستگي پيرسون  فراواني

  >P 001/0  37/0  200  ميزان ارتباط با دوستان
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رتباط آزمودنيها با انواع در نتايج آزمون فرضيه سوم، نيز مشاهده شد كه ضريب همبستگي بين ميزان ا    

مي  rxy=94/0وسايل ارتباط جمعي اعم از ديداري، شنيداري داخلي و خارجي و ميزان شكاف نسل ها 

است كه نشان دهنده آن است كه بين اين دو متغير  001/0كه سطح معني داري آن كمتر از . باشد

ارتباط آزمودنيها در ابعاد مختلف  رابطه معني داري وجود دارد و اين رابطه مثبت است يعني هر چقدر

زندگي با وسايل ارتباط جمعي شنيداري و ديداري بيشتر بوده است به همان نسبت پذيرش افكار و 

و ظهور پديده . انديشه ها و ايده هاي نسل هاي گذشته براي نوجوانان و جوانان نيز كم رنگ تر شده است

- كه مبني بر علم ارتباط دو متغير مي باشد رد مي H0شكاف نسل ها تشديد گرديده است لذا اين فرض 

  .تاييد مي شود H1گردد و فرضيه تحقيق 

  

  

  هانسلو ميزان شكاف جمعيوسايل ارتباطرابطه بين ميزان ارتباط با 

  هاميزان شكاف نسل  هاي مستقلمتغير

  سطح احتمال  ضريب همبستگي پيرسون  فراواني

  >P 001/0  94/0  200  عيجمميزان ارتباط با وسايل ارتباط

  

بررسي ويژگي هاي فردي و ميزان شكاف نسل از ضريب همبستگي : آزمون فرضيه چهارم

درصد بود كه نشان مي  5به دست آمد و سطوح معني داري نيز كوچك تر از  rxy=21/0پيرسون 

تر شده از طرفي هر چقدر اختالف سني والدين با فرزندانشان بيش. دهد اين رابطه معني دار است
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است در حقيقت نوعي عدم تفاهم فكري و روشي در ابعاد مختلف زندگي بين قشر جوان و 

لذا . ها نيز بيشتر شيوع پيدا مي كندنوجوان و افراد مسن تر ظهور مي يابد و پديده شكاف نسل

H0  مبني بر عدم ارتباط بين دو متغير مي باشد رد مي گردد و فرضيه تحقيقH1 تاييد ميشود.  

  

  هانسلابطه بين ميزان اختالف سني با والدين و ميزان شكافر

  هاميزان شكاف نسل  هاي مستقلمتغير

  سطح احتمال  ضريب همبستگي پيرسون  فراواني

  >P 05/0  21/0  200  ميزان اختالف سني با والدين

  

نشان داد نتايج حاصل از اين آزمون : آزمون فرضيه ميزان درآمد خانواده و ميزان شكاف نسل ها

مقدار . است =r xy-10/0كه ضريب همبستگي بين ميزان درآمد خانواده و ميزان شكاف نسل ها 

p  لذا ارتباط معنا داري بين ميزان درآمد . درصد مي باشد 5بود كه بزرگتر از سطح  60/0برابر با

مشاهده خانواده به عنوان يك مولفه ي اقتصادي با شكاف نسل ها به عنوان مولفه ي فرهنگي 

  .مبني بر عدم ارتباط بين دو متغير تاييد شدH0 تحقيق رد شد و فرضيه  H1فرضيه . شد

  هانسلو ميزان شكاف درآمد در خانواده رابطه بين ميزان

  هاميزان شكاف نسل  هاي مستقلمتغير

  سطح احتمال  ضريب همبستگي پيرسون  فراواني

 =60/0P  - 1/0  200  ميزان درآمد در خانواده
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-tبه منظور آزمون اين فرض از آزمون : زمون فرضيه ميزان شكاف نسل ها و نوع شغل والدينآ

Test همانطوري كه در جدول مشاهده مي شود بين ميزان شيوع پديده شكاف نسل ها . استفاده شد

  .تفاوت معنا داري مشاهده نشده است) دولتي و آزاد(در آزمودنيها با توجه به نوع شغل والدين آنان 

رد ميشود و  H1بنابراين فرضيه تحقيق . مستقل در جدول ارائه شده است tنتايج محاسبات آزمون 

H0 مبني بر عدم ارتباط دو متغير تاييد ميشود.  

  t-Test ها با استفاده از آزمون نتايج بررسي نوع شغل والدين و ميزان شكاف نسل

  t P  ي آزاديدرجه  معيارانحراف  ميانگين  فراواني  متغير

نوع 

  شغل

  05/1  75/2  48  دولتي
198  20/1 -  23/0  

  34/1  298  152  آزاد

  

به منظور آزمون فرضيه ميزان شيوع شكاف نسل ها در نوجوانان و جوانان با توجه به سطح 

دهد كه نتايج آزمون تحليل و واريانس نشان مي. تحصيالت پدر از آزمون تحليل و واريانس استفاده شد

تفاوت ) مقطع ابتدايي تا ليسانس( اف نسلي در آزمودنيها با توجه به سطح تحصيالت پدربين ميزان شك

سطح . بحراني استF تر ازو كوچك 86/0مشاهده شده برابر با مقدار  Fمقدار . معناداري وجود ندارد

د تحقيق رد مي شود و فرضيه صفر تايي H1لذا فرضيه . درصد مي باشد 5معني دار آن بزرگتر از سطح 

  .نتايج محاسبات در جدول آمده است. مي شود
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در آزمون فرضيه ميزان شيوع شكاف نسل ها در نوجوانان و جوانان با توجه به سطح      

تحصيالت مادر، نتايج تحليل آزمون واريانس يك طرفه نشان داد كه بين ميزان شكاف نسلي در 

ري مشاهده نشده، لذا تفاوت معني دا) ابتدايي تا ليسانس ( آزمودنيها و سطح تحصيالت مادر

  .تاييد مي شود  H0رد شد و فرضيه  H1فرضيه 

 

  ها با توجه به سطح تحصيالت پدر با استفاده ار آزمون آناليز واريانسبررسي ميزان شكاف نسل

  داريسطح معني Fمقدار   مجذوراتميانگين  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  20/0  4  79/0  گروهيبين

  195  97/44  گروهيدرون  40/0  86/0
23/0  

  199  76/45  كل

  ها با توجه به سطح تحصيالت مادر با استفاده ار آزمون آناليز واريانسبررسي ميزان شكاف نسل

منبع 

  تغييرات

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

-ميانگين

  مجذورات

-سطح معني Fمقدار 

  داري

  49/0  4  95/1  گروهيبين

  195  81/43  گروهيدرون  073/0  17/2
22/0  

  199  76/45  كل
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  هاپيشنهاد

در اين مطالعه مشخص شد كه والدين در اكثر ارزشها تا حدي اختالف ديد دارند ولي در  -1

پس مسائل ذهني . زمينه مسائل مذهبي و عقيدتي اين اختالف ديد بيشتر به چشم مي خورد

راي پر كردن اين خالء برنامه ريزان اجتماعي و است كه موجب اختالف گرديده، بنابراين ب

فرهنگي بايد نسل جوان را كه به عنوان مبنا در اين تحقيق هستند و هنوز زمينه براي ايجاد 

كه رسالت . تحول در جوانان وجود دارد، درك كنند و به طراحي برنامه هاي جذاب بپردازند

اين . ر اين مورد بيش از پيش آشكار استنهاد آموزش و پرورش و وزارت ارشاد و صدا و سيما د

نهادها به عنوان نهادهاي ارزش آفرين در جهت دهي و تقويت يا تضعيف ارزش هاي نوجوانان 

 .گام بردارند

محدود كردن رشد جمعيت و كوچك شدن بعد خانوار يكي از برنامه هايي است كه مي  -2

صت والدين براي برقراري ارتباط چرا كه فر. تواند در نسل آتي موجب كاهش اختالف ديد گردد

 .با فرزند خود بيشتر مي شود

استفاده متعادل از وسايل ارتباط جمعي توسط و فرزندان نيز سبب مي گردد هر دو وقت  -3

 .بيشتري براي تبادل عقايد داشته باشند

باال بردن كيفي سطح تحصيل و تدريس در مدارس مانع بروز شكاف بين والدين و فرزندان  -4

البته اين بدان معنا نيست كه وزارت آموزش و پرورش به گسترش مدارس غير  .مي شود

انتفاعي بپردازد، بلكه هدف باال بردن سطح كيفي تحصيل در كليه مدارس دولتي و مردمي 

 .است
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 .باال بردن سطح تحصيالت والدين عاملي است در جهت كاهش ميزان شكاف نسل ها -5

اسب از طرف والدين مي تواند جوان را به كانون ايجاد محيطي امن در خانه و بستري من - 6

به طوريكه جوان كمتر وقت خود را جهت برقراري ارتباط با دوستان يا به . خانواده وابسته نمايد

قول عامتر در درد دل با دوستان به طرف همسن و ساالني برود كه تجربه اي از او ندارند و 

 .راهنماي بهتري از خود او نيستند
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  .تهران، چاپ نهم

  نتشارات سمتنظريات جامعه شناسي، ا). 1374(توسلي، غالمعلي. 6

  .، شكاف نسل ها15- 16فرهنگ عمومي، فصلنامه شماره ). 1377(تيموري، كاوه. 7

هاي اجتماعي، تهران، انتشارات وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش). 1378(پور، فرامرزرفيع. 8

  .كتاب سرا

رات جامعه شناسي تالكوت پارسنز، ترجمه عبدالحسين نيك گهر، انتشا). 1376(روشه، گي. 9

  .تبيات، چاپ اول، تهران

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، انتشارات پژوهشگاه علوم ). 1370(ساروخاني، باقر. 10

  .انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ پنجم، تهران
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شناسي تاريخي خانواده، ترجمه حميد الياسي، تهران، نشر جامعه). 1370(سگالين، مارتين. 11

  .مركز

ها و عوامل موثر بر آن در بين مطالعه ميزان شكاف نسل). 1386(مد سلمانقائمي زاده، مح. 12

  .آموزان شهر همدان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعيدانش

درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثالثي ، انتشارات توتيا، ). 1375(كوئن، بروس. 13

  .تهران

  .ي منوچهر صبوري، تهران، نشر نيناسي، ترجمهجامعه ش). 1377(گيدنز،آنتوني. 14
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