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 چکیده

این پژوهش باهدف بررسی ترجیحات ارزشی بین نسلی در شهر سنندج و 
 جمله شهرهایی است زشهر سنندج ا. عی موثر برآن انجام گردیدعوامل اجتما

هایی چون مرکزیت استان کردستان، گسترش شهرنشینی  که به واسطه ویژگی
رویه، حاشیه نشینی، جوانی جمعیت، همزیستی عناصري  شتابان، مهاجرت بی

 غیربومی، همزیستی فرهنگ سنتی و - محلی و غیرمحلی - از فرهنگ بومی
اي دستخوش تحوالت   مدرنیته رسانه وورت با شهرهاي مرزيمدرن، مجا

بنابراین شناخت وضعیت ترجیحات ارزشی و رفتاري . اي شده است گسترده
براي این منظور چارچوب . در بین سه نسل از شهروندان حائز اهمیت است
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پژوهش به . هاي اصلی مطرح شده است  گردید و در قالب آن فرضیهتنظیم
گیري  و به شیوه نمونه) روش پیمایشی و روش اسنادي(روش چندگانه 

 نفر نمونه از شهروندان سنندجی به  367اي روي  اي چند مرحله خوشه
میزان  که دهد ها نشان می یافته. ي نسلی انجام گرفته استها گروهتفکیک 

داري با هم ندارد، اما ارزشی افراد جوان و میانسال تفاوت معنترجیحات ا
میزان ترجیحات ارزشی افراد جوان و پیر و  افراد میانسال و پیر با یکدیگر 

که همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد  . تفاوت معناداري دارد
و نسل بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و دینداري با ترجیحات ارزشی در د

جوان و میانسال و بین متغیرهاي سرمایه فرهنگی و ترجیحات ارزشی در 
هاي جمعی و ترجیحات ارزشی در  نسل جوان  و بین  میزان استفاده از رسانه

 اما همبستگی بین ،داري وجود داردادو نسل جوان و پیر  همبستگی معن
 . باشد دار نمیاها معن سرمایه اقتصادي و ترجیحات ارزشی در بین تمام نسل

ترجیحـات ارزشـی، سـرمایه اجتمـاعی، سـرمایه          : هاي کلیدي   واژه
 هاي جمعی، دینداري، سنندج  فرهنگی، سرمایه اقتصادي، رسانه

  
  مسئلهمقدمه و بیان  .1

ها و هنجارهاي نسل جدید و  ، نگرشها ارزش وکیف ترجیحات ارزشی بین نسلی، کم
در شرایط کنونی . شود ی جامعه محسوب میهاي اساس ها با یکدیگر از سؤال رابطه نسل

ها در  ها، یک نوع شکاف ارزشی بین نسل با لیبرالیزه شدن و آزاد شدن جامعه
 پدیدار گردیده است که از آن به شکاف ها هاي مختلف و در درون خانواده جامعه

ی هاي سنتی، هم در نهاد خانواده و هم در نهاد سیاس در جامعه. گردد ها تعبیر می نسل
 که جامعه در مسیر تحوالت فرهنگی و  شود اما هنگامی اي دیده می یکدستی ویژه

آنچه جوامع و اقشار مختلف . ها شد اجتماعی قرار گرفت باید منتظر پدیده شکاف نسل
ها یا به عبارت دیگر   و نگرشها ارزشسازد،  را درون یک جامعه از هم متمایز می
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این مسئله از زمانی مورد توجه قرار ). 845: 1370ساروخانی،  (فرهنگ آنان است
هاي توسعه و همچنین با ظهور و  گرفت که با پایان یافتن جنگ تحمیلی و اجراي برنامه

بروز جریان جهانی شدن، جامعه ایرانی دچار تغییرات فرهنگی و تحوالت اجتماعی 
نوجوانی  عرصه ،ي سنی جدید از جامعهها گروههم زمان با این تحوالت، . شگرفی شد

پیوندند و در عرصه عمل اجتماعی ایفاي نقش  را ترك گفته و به خیل جوانان می
ها را براي خود برگزیده   نسلی جدید که عنوان نسل سومی،کنند و آهسته آهسته می

 قشر جوان به ویژه دانشجویان، بیشترین زمینه را براي تغییرات .گیرد است، شکل می
ي ها ارزشند و سریعتر چراغ سبز را در جهت پذیرش کن اجتماعی و فرهنگی مهیا می

، ها ارزشدر مسیر فرایند تحول . دهند جدید نسبت به سایر اقشار جامعه نشان می
 نیز وارد ابعاد گوناگون و متنوع ها ارزشخانواده کارکرد خود را از دست داده و نظام 

 انسان دلیلن به همی. ي سنتی و تک بعدي گذشته شده استها ارزشتري نسبت به 
  ومدرن ي سنتی وها ارزشهاي مابین  چالش. جدید متفاوت از انسان گذشته است

 فرهنگ نهفته در بطن آن به عالوه تحوالت عمیق وگسترده سیاسی و فناوري و ورود
 سابقه مصرف کاالهاي جدید، ورود بی پیدایی طبقه متوسط شهري، افزایش وي اقتصاد

به زندگی شهروندان اي  ههاي ماهوار شبکه اینترنت و ارتباطی نظیر امکانات جدید
 ). 12: 1382ارمکی وخادمی، آزاد  (اند موجب تغییرات ارزشی شدید در جامعه ما شده

 در شهر سنندج نیزبه عنوان جامعه در حال گذار ها ارزش ارزش و تحول مسئلهمطالعه 
شهرهایی است که به باشد زیرا شهر سنندج یکی از  از سنت به مدرن حائز اهمیت می

رویه شهرنشینی،  دلیل مرکزیت استان کردستان، پدیده مهاجرت، رشد شتابان و بی
سوي مرز از طریق شهرهایی چون بانه و حاشیه نشینی، مبادالت و تعامالت با آن

عنوان شهرهاي مرزي، رشد شهرنشینی، جوانی جمعیت، همزیستی عناصر  به،مریوان
هاي  و فرهنگ سنتی و مدرن، تغییرات فرهنگی، آموزش   و غیربومی فرهنگ بومی

اي دستخوش تحوالت  هاي جمعی و  مدرنیته رسانهمدرن، گسترش استفاده از رسانه
 ، کالبدي و ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی شده است-اي در ساختار فیزیکی  گسترده
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یحات ارزشی در  ترجمسئلهبنابراین، انجام یک پژوهش تجربی روشمند با نگاه ویژه به 
بر این اساس پژوهش حاضر . هاي سه گانه در شهر سنندج ضرورت یافت بین نسل

هاي  نسلسلسه مراتب در نظام ارزشی : درصدد است به این سئواالت پاسخ دهد
هاي  هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی نسل  بین میزان سرمایه چگونه است؟مختلف

اي وجود دارد؟ بین میزان دینداري   چه رابطهسه گانه  و ترجیحات ارزشی نسلی آنها
اي وجود دارد؟ بین عوامل دموگرافیکی و  افراد و ترجیحات ارزشی نسلی چه رابطه

  اي وجود دارد؟ ترجیحات ارزشی نسلی چه رابطه
  

  :پیشین مرورمطالعات. 2
شود که  مرورمطالعات پیشین  پژوهش حاضر به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می

هاي اینگلهارت و شوارتز، مور وفالنگان به عنوان  هاي خارجی  به مروریافته هشدر پژو
 1975ي ها سالها در فاصله  مهم ترین مطالعات حوزه تحوالت فرهنگی و ارزشی نسل

 و مطالعات 2010 ومطالعات  رولس نیتو و سیگورا و سون و وانگ در سال2005تا 
شود و در  پرداخته می2008 دوان درسال ، بهادور و2017مارکوز و همکاران، در سال 

هاي داخلی نیز مطالعات زیادي انجام گردیده است که در پژوهش حاضربه  پژوهش
  . شود  اشاره می1394تا 1378تعدادي از آنها از سال 

  
   :مطالعات خارجی. 2-1

اي پیرامون تغییرات ارزشی در ترکیه نشان  در مطالعه) 2017( مارکوز و همکاران 
 و حفاظت از منابع طبیعی و جمع گرایی در ي  تعالی خودها ارزشکه   در حالیدادند

  .  افراد افزایش یافته استطول زمان کاهش یافته است اما خود افزایی

                                                
1. self-transcendence 
2. self-enhancement 
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هاي نسلی در  در تحقیقی درمورد تفاوت) 2010( َنیتو و سیگورا - رولس
ي ها ارزشان داد که  نتایج نش،ي مادي گرایی و فرامادي گرایی در اسپانیاها ارزش

ي نسلی در دو گروه میانسال و پیر مشابه  و در  نسل جوانان ها ارزششخصی با 
  . ي فرا مادي گرایی متفاوتی داشتندها ارزشمتفاوت بود همچنین جوانان 

ي ها ارزشاي درباره اثرات تغییر اجتماعی بر نیز در مطالعه) 2010( وانگ  سون و
در چین از  هاي جوانتر گهاي چین نشان دادند که نسلهاي مختلف در شان افراد نسل

ي مدرن در فرایند دگرگونی اجتماعی اخیر تغییر رویکرد ها ارزشي سنتی به ها ارزش
ي سکوالر، فردگرایی و به پیشرفت ها ارزشهاي جوان تربه  این نسل عالوه بر. اند داده

 جامعه تمایل نشان شخصی به عنوان مهم ترین هدف در زندگی بیشتر از مشارکت در
 دیگران در هاي زندگی خود بدون توجه به تصور متناسب با سبک آنها بیشتر. دهند می

بنابراین احتماالً کمتر از ایدئولوژي جمعی سنتی تبعیت . کنند این باره زندگی می
مطالعه شکاف نسلی قابل توجهی در گرایشات ارزشی در چین این کنند بطور کلی  می

  . را نشان داد
آباد هندوستان دریافتند که ساختار در پژوهشی در شهراهللا) 2008(بهادور و دوان 

ي اجتماعی والدین و فرزندان در خانواده ها ارزشخانواده هیچ گونه تأثیري روي 
ي والدین و فرزندان در ها ارزش تفاوت معناداري بین گونه هیچهمچنین . ندارد

ي اجتماعی والدین و ها ارزشارد و بین  وجود ند1هاي پیوسته و مشترك خانواده
  . اي تفاوت معناداري مشاهده شد هاي هسته فرزندان در خانواده

 مقطعی درکشورهاي -هاي ملی رونالد اینگلهارت طی دو دهه و نیم پیمایش
 خیزش -1:  اروپایی، امریکایی، آسیایی و آفریقاي جنوبی به این نتایج دست یافت

باشد که به   از فراگرد گسترده دگرگونی فرهنگی میاي  که جنبهفرامادي گرایی به تنهایی
هاي جنسیتی، هنجارهاي جنسی و هنجارهاي فرهنگی جوامع  هاي مذهبی، نقش گرایش

هاي ارزشی مردم   اولویت-2). 48: 1389اینگلهارت (صنعتی شکل نوینی داده است 
                                                

1. joint 
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نظیر معنا و هدف (ادي ي فرامها ارزشي مادي به تأکید بر ها ارزشغرب از تأکید بر 
ي بزرگتر، شمار مادیون به فرامادیون ها گروه در میان -3. یابد تحول می...) زندگی و

 بیشتر 1 به 12ي سنی بزرگتر شمار مادیون به نسبت ها گروهدر میان . یابد کاهش می
. کند اي تغییر می ي سنی جوانتر این نسبت به طور قابل مالحظهها گروهدر میان . است

هاي اساسی بین   تفاوت-4). 65همان، (امادیون تقریباً با مادیون برابر هستند فر
شد  ي سنی مختلف وجود دارد و همانطور که پیش بینی میها گروهي ها ارزش
نتایج تحلیل . ي سنی بزرگتر مادي هستندها گروهي سنی جوانتر قویاً کمتر از ها گروه

 دارد ها ارزشارزي بر دگرگونی حاکی از این است که جایگزینی جمعیت اثر ب
. هاست تا انعکاس آثار سالخوردگی وتحوالت ارزشی بیشتر بازتاب دگرگونی نسل

 يها ارزش دسته دو به را ها ارزش سیاسی، علوم حیطه در فالنگان همچنین). 66همان، (
 اجتماعی -اقتصادي خاستگاه همچون عواملی و نموده تقسیم اختیارگرا و اقتدارگرا

 جمعی، هاي رسانه درآمد، جنسیت، فعلی، اجتماعی -اقتصادي موقعیت ده،خانوا

 احزاب به آنان گرایش و افراد ارزشی هاي اولویت در را شهري سکونت و ارتباطات

 نیزدر )1999( مور مالنی). flangan & Lee, 2000: 22( داند می موثر چپ، و راست

 تایید را شوارتز ارزشی ساختار نظریه تبار ژاپنی آمریکاییان از نسل سه درمورد پژوهشی

 این با )دوم نسل استثناي به( شده بررسی هاي درنسل ها ارزش بندي رتبه .است نموده

 و سوم هاي نسل در گرایانه تحول و گرایانه فرد ارزشی هاي نوع و داشته انطباق نظریه
 سایر با مقایسه در دوم نسل .است داشته بیشتري اهمیت )دوم نسل با مقایسه در( چهارم

 نتایج دیگر از .است شده قائل بیشتري اهمیت وامنیت سنت يها ارزش براي ها، نسل

 بوده تبار ژاپنی هاي آمریکایی مختلف هاي نسل میان در ارزشی تشابه وجود وي، تحقیق

 نشان ،یادشده هاي نسل میان در ها ارزش  تمام جایگاه یا ها رده ثبات مجموع، در .است

 بزرگترین و هاست نسل این مشترك فرهنگی تجارب وتأثیر ها آن ارزشی نظام تثبا دهنده

 دوم نسل به اول نسل از است گرفته صورت جامعه این يها ارزش نظام در که تغییري

-93:1382 پور، ازداریا نقل 1999 مور،( است بوده آنان آمریکاي متولد فرزندان یعنی
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 یک برهیچ جنسیت که دادند نشان خود العاتمط در هم )1998( گیبسون و شوارتز ).91

 است نداشته قومیت و تحصیالت سن، با نیز متقابلی کنش و نبوده مؤثر ارزشی نوع 10 از

   ).91:1382 داریاپور،  از نقل 1998 شوارتز،(
  
  مطالعات داخلی. 2-2

 به نسبت را مادي يها ارزش افراد که دریافت خود مطالعه در) 1394 (نیا ظهیري
 جوانتر و داراي افراد همچنین دهند؛ می قرار باالتري اولویت فرامادي، در يها شارز

 از حاصل يها یافته. دارند گرایش فرامادي يها ارزش سمت به باالتر بیشتر تحصیالت
 افراد، تحصیالت تحصیالت متغیرهاي بین که داد نشان متغیرها بین رابطه بررسی

 نوع و جمعی ارتباط وسایل از استفاده انمیز و زندگی به امید والدین، احساس
  . دارد وجود داريامعن افراد، رابطه ارزشی گیري جهت

هاي  اولویتکه در مطالعات خود دریافتند ) 1392(طوالبی و کمر بیگی 
ي اقتصادي، اجتماعی، مذهبی، ها ارزشي پدران و پسران در ایالم  به ترتیب ها ارزش

ي فرامادي و مادي ها ارزشبه عبارت دیگر . باشد نظري، سیاسی و زیبایی شناختی می
 بطوري که در زمینه ،دهد هاي ارزشی پدران و پسران را تشکیل می به ترتیب اولویت

 ي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بین پدران و پسران شان تفاوت عمیق و درها ارزش
ی شناختی ي زیبایها ارزشتفاوت سطحی وجود داشته و در  ي مذهبی و علمی ها ارزش

ي فرزندان و والدین شان ها ارزشتوان گفت در اغلب  در نتیجه می. تفاوتی وجود ندارد
  . تفاوت وجود دارد

اي پیرامون نظام ارزشی جوانان  نیزدر مطالعه) 1394(زارع شاه آبادي و ترکان 
احمد زاده کرمانی و . هاي ارزشی مادي گرایانه دارند دریافتند که دانشجویان اولویت

 و مثبت اثر داراي اینترنت از استفاده نیز در مطالعه خود نشان دادند که) 1392(اسمی ق
  . دارد سنتی يها ارزش بر کاهنده اثر و عقالنی يها ارزش بر گرایش با فزاینده
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جوانان  اقتصادي منش که دادند نشان خود مطالعه در) 1390 (چراتی و فرزانه
 معکوسی بین والدین و فرزندان اثر ارزشی تتفاو بر والدین اقتصادي منش کمتر از

 کرده تبیین را ارزشی تفاوت متوسط طور به والدین و جوانان سیاسی منش. است داشته
 منش حوزه در تفاوت بیشترین. است بوده معکوس جوانان نزد تبیین این اما ،است

 ارزشی تفاوت کننده تبیین حدي تا اجتماعی منش که درحالی است شده دیده اجتماعی
 والدین نزد را تفاوت این معکوس و متوسط قدر به منش است، این بوده جوانان نزد

 تبیین متوسط طور به اینکه ضمن مورد دو هر در فرهنگی منش همچنین. دهد می نشان
 مجموع در. است بوده معکوس تفاوت این دو هر نزد در اما است بوده تفاوت کننده

  . کرد مالحظه والدین و جوان گروه دو هر نزد را ارزشی تفاوت توان می
 گیري جهت که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در) 1390 (خسروي و مدنی

 جنسیت، دینداري، میزان متغیرهاي بین و است غالب دانشجویان بین در تلفیقی ارزشی
 سکونت محل و جمعی يها ازرسانه دانشجویان استفاده زندگی، میزان از رضایت

  .دارد وجود قوي نسبتاً همبستگی و دارامعن رابطه ارزشی يگیر جهت با دانشجویان
 يها سریال در نسلی بین ارزشی تغییرات اي روي مطالعه در) 1390 (پور جعفرزاده

 ارزشی منظومه در چندانی اقتصادي، تفاوت يها ارزش جز به زنان که دریافت ایرانی
 درمنظومه هایی تفاوت داراي نمردا اما دهند نمی نشان زندگی دوره تفکیک به خویش
 و تر اخالقی جوانان بطوري که هستند خویش زندگی دوره تفکیک به خویش ارزشی

  . دهند می بها ثروت به سالمند يها شخصیت از کمتر حال عین در و بوده تر دین بی
حاکی از آن است که  جامعه ایران از دهه پنجاه ) 1389( طالبان و همکاران همطالع
ي مادي، روندکاهشی درمیزان ها ارزشوم روند افزایشی در میزان اهمیت تا دهه س

ي مادي و معنوي ها ارزشي معنوي و روند افزایشی درمیزان اهمیت ها ارزشاهمیت 
  . دهد براي گروه سنی پنجاه سال به باال بیشتر از نسل جوان امروزي نشان می

جه رسیدند که تفاوت دو اي به این نتی در مطالعه) 1388(یعقوب احمدي و حامد 
فرامادي گرایی، /هاي نوگرایی، مادیگرایی نسل جوانان و میان سال به باالتر در مقوله
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دار بوده است و نسل جوان در هرچهار مقوله باالترین اخانواده معن نگرش به زنان و
  . رتبه را کسب کرده و این به معناي فاصله نسلی است

بین سطوح مختلف تحصیالت که ود نشان داد نیز طی مطالعه خ) 1385(عابدینی 
و ترجیح ارزشی تفاوت وجود دارد و تفاوت واقعی در بین افراد دو گروه داراي 

  . تحصیالت متوسطه وبیسواد بیشتر معنادار است
نیزبراین باورندکه نسل جوان نسبت به ) 1384(ربانی خوراسگانی و صفایی نژاد 

همچنین بین . اند و بالعکس  فرامادي نشان دادهيها ارزشبزرگترها گرایش بیشتري به 
 . ي مادي رابطه مثبتی وجود داردها ارزشمیزان دینداري و 

 6/51نیز در پژوهش خود دریافتندکه در مجموع ) 1382(داریاپور وهمکاران 
 درصد در میانه طیف 2/21. اند درصد پاسخگویان داراي نظام ارزشی سنتی بوده

 درصد پاسخگویان داراي نظام 20رار داشته و در مجموع  مدرن ق-ي سنتیها ارزش
همچنین زنان و افراد بزرگسال، متأهلین و افراد مذهبی نسبت به .  اند ارزشی مدرن بوده

ومتغیرهایی چون مدت سکونت در . سایرین داراي نظام ارزشی سنتی تري هستند
ي مدرن تأثیر ها زشارها در دارا بودن  تهران، تعداد فرزندان و دسترسی به رسانه

  ). 1382داریاپور و همکاران، (اند  داشته
هاي تهرانی نسبت به  در نگرش خانوادهکه نیز نشان داد ) 1382(ارمکی  آزاد

در عین . تغییراتی رخ داده است... لی چون ازدواج، روابط پسر ودختر، طالق وئمسا
  .شود تماعی تلقی میحال در میان مردم تهران هنوز خانواده به عنوان امر جدي اج

پاسخگویان، % 70در پژوهش دیگري به این نتیجه رسید که ) 1380(ارمکی   آزاد
زندگی فرزندان متأهل با والدین را به دلیل اختالف سلیقه و تفاوت در نحوه گذارندن 

اي از تفاوت نسلی  دانند که این خود نشانه اوقات فراغت زمینه ساز ایجاد مشکالت می
بیش از والدین خود براي همدلی ) بزرگساالن( نتایج نشان داد نسل سوم همچنین. است

پاسخگویان % 74. کنند و صحبت پیرامون مشکالت شخصی به مادر خود مراجعه می
اند که امروزه جوانان، به دلیل عوض شدن دوره و زمانه و تغییرات فرهنگی  ابراز داشته

 .کنند اعد رفتاري گذشته را رعایت نمیو صمیمانه تر شدن روابط فرزندان و والدین قو
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از افراد جوان خود را از لحاظ اجتماعی و اخالقی موظف به رعایت حال و % 80حدود 
محقق معتقد است  با این اوصاف جامعه ایران با تفاوت . دانند وضع پیران خانواده می

  ). 69: 1380آزاد ارمکی، (نسلی روبرو شده است نه تضاد و شکاف نسلی 
اي پیرامون سلسله مراتب ارزشی در بین دانش  در مطالعه) 1380(ن احمدي حسی

آموزان زنجان به این نتیجه رسید که بین متغیرهاي جنسیت، سن، درآمد خانواده، شغل 
پدر، محله مسکونی، نوع آموزش وپایه تحصیلی با سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان 

  . رابطه معناداري وجود دارد
ي نسل والدین و فرزندان ها ارزشهم معتقد است در ) 1380-82(یوسفی 

شکافی پدیدآمده است و بیشترین شکاف ارزشی بین پدران و پسران مربوط به 
  .باشد ي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي میها ارزشي اجتماعی سپس مربوط به ها ارزش

که هاي ایرانیان نیز نشان داد   و نگرشها ارزشدر پیمایش ) 1379(محسنی 
آبرو در یک جایگاه به عنوان برترین ارزش معرفی شده و مقطع تحصیلی  سالمت و

  . اي داشته است  نقش تعیین کنندهها ارزشباالتر در دگرگونی عقاید و 
ي دو نسل دختران ها ارزشدر پژوهشی پیرامون نظام ) 1378(همچنین توکلی 

ي مادي و فرامادي دو ها ارزشدر سطح که و مادران به این نتیجه رسید ) نسل انقالب(
  .  نسل همگرایی وجود دارد

توان گفت که اغلب مطالعات انجام گرفته   در ارزیابی نهایی مطالعات پیشین می
بوده و بیشتر یا به توصیف  به ویژه مطالعات داخل کشور فاقد دستگاه نظري منسجمی 

بسنده صرف وضعیت سلسله مراتب ارزشی براساس نظریه شوارتز و اینگلهارت 
 جمعیت شناختی روي ترجیحات –اي  تاً به بررسی تأثیر عوامل زمینهیاند و یا نها نموده

در حالی که پژوهش حاضر با . اند هاي مختلف پرداخته هاي ارزشی نسل و تفاوت
هاي شوارتز، اینگلهارت وبوردیو هم به توصیف وضعیت سلسله  استفاده از دیدگاه

  . ختلف و هم به تببین عوامل موثر بر آن پرداخته استهاي م مراتب ارزشی در بین نسل
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  ادبیات نظري. 3
 بود 1970 و 1960هاي  در دهه. است اي قرن بیستمی ها، پدیده موضوع روابط میان نسل

نسلی به عنوان یک مسئله اجتماعی به طور جدي  که پدیده جوانی و تعامالت میان
کارل مانهایم .  را به خود جلب کردتوجه تحلیلگران و صاحب نظران مسائل اجتماعی

 به ،توان به عنوان نخستین نظریه پردازي دانست که برخالف رویکرد رایج به نسل را می
 مفهوم نسل را به معنایی جامعه شناختی ،اي ه معناي همدورهبمعناي تبارشناسی و نسل 

در اثر » زهبرخورد تا«مانهایم از . براساس ریتم زیست شناختی تولد و مرگ بکار برد
با . کند پردازد، یاد می گیري نیروي جدید در گذر زمان که به بازبینی فرهنگی می شکل

شود با  ت موج نشان داده میرها و برخوردها را که به صو که او این حرکت وجود این
ربیات جها حاضرند و بر اساس ت کند، اما افرادي که در درون نسل نسل معین می

مشترکی هستند از افرادي که این وضعیت را ندارند، متمایز کرده مشترك داراي دیدگاه 
مانهایم، ). Mannheim, 1952: 290(کند  و از آنها به عنوان واحدهاي نسلی یاد می

را در جهت »هاي نسلی ایدئولوژي«و » تحرك نسلی«، »تقابل سنی«، »نسل«مفاهیم 
مانند طبقه، تضاد (س تکمیل ونقد نظریه طبقاتی وعناصر قشربندي اجتماعی مارک

و به عنوان » جامعه شناسی مدرن«در ...) طبقاتی، تحرك طبقاتی، ایدئولوژي طبقاتی، و
بخشی از برنامه وسیع تر او براي جامعه شناسی معرفت وبراي مطالعه رشد تفکر 

وي یکی از ). 34: 1383آزاد ارمکی، (محافظه کاري در جوامع مدرن به کار برده است 
. داند هاي مهم بین طبقه و نسل را توجه به مفهوم زمان و دوره می ین تفاوتهاي تعی راه

و هم زمانی ) کنند افرادي که در زمان مثل هم زندگی می(بنابراین باید بین همزیستی 
 درگیر سازمان هویت زمانی و حافظه ،وي نسل از نظر. تفاوت قائل شد) افراد هم سن(

است که به » واحد نسلی«دیدگاه کارل مانهایم مهم ترین مقوله نسل از . جمعی است
هایی   زیستی و فراتر از آن در نظرگرفته شده است و داراي ویژگی-معناي گروه سنی

چون محل و موقعیت ساختاري مشترك درجریان اجتماعی و تاریخی، سرنوشت وعلقه 
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مشترك براساس طبقه بندي اقتصادي اجتماعی و هویت واحد و خودآگاهی براساس 
  ). 29-30 همان،(تجربه مشترك است 

پیر بوردیو نیز موضوعات نسلی را در چارچوب نابرابري و تضاد اجتماعی تحلیل 
ها، با رویکردي عینی به تبیین  وي برخالف رویکرد ذهنی مانهایم به نسل. نماید می

اي از  روابط نسلی براساس جایگاه استراتژیک و عصري هر نسل در رابطه با مجموعه
منابعی که در واقع . پردازد ها براي استفاده انحصاري از منابع مذکور می بع ونبرد نسلمنا

محصول شرایط تاریخی هر نسل است و دستیابی و بهره برداري ازآن مستلزم نوعی 
هاي رقیب سازمان  هویت و همبستگی نسلی است که از سوي یک نسل علیه نسل

مفهوم کانونی که ). 32:1383 ارمکی و غفاري، نقل از آزاد Terner, 1998: 302(یابد  می
ملکه به . نماید، اصطالح ملکه است ها مطرح می بوردیو در راستاي تعامالت میان نسل

.  فرهنگی مشترك وحافظه جمعی اشاره دارد-اي داراي تجربه تاریخی افراد همدوره
رسونز وجود براي بوردیو تعامالت میان نسلی مانند آنچه که در مدل سایبرنیتکی پا

براي بوردیو نیز تعامالت . دارد، عمدتاً حول محور فرهنگ جمعی و مشترك قرار دارند
به اعتقاد بوردیو، در . هاي فرهنگی، تعامالتی شکاف گونه است میان نسلی مبتنی بر ابژه

هاي مختلف  ها و میدان ها، شکافی افقی بوده و در عرصه شرایط معاصر، شکاف نسل
ز نهادي یا غیرنهادي، رویارویی بین جوانان و افراد مسن عمالً حاکی از اجتماعی، اعم ا

-Bourdieu, 1986: 248(تعارض بین افرادي با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است 

 یک ساخته اجتماعی و حاصل تضاد بر سرمنابع و ، نسل،بنابراین از نظر بوردیو). 251
  . باشد دان معین میهاي اقتصادي و فرهنگی در داخل یک می سرمایه

رونالد اینگلهارت مهمترین نظریه پرداز معاصر از لحاظ موضوع تعامالت میان 
) 1389(ي اینگلهارت ها ارزشنظریه تعامالت میان نسلی مبتنی بر تفکیک . نسلی است

هاي فرد بازتاب محیط  فرضیه کمیابی که در آن اولویت: بر دو فرضیه مهم استوار است
اي که فرد بیشترین ارزشی ذهنی را به آن  به گونه. دي وي است  اقتصا-اجتماعی

هاي رونق به افزایش فرامادي  یعنی دوره. دهد که عرضه آن نسبتاً کم است اموري می
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انجامد و فرضیه اجتماعی شدن  گرایی میي ماديها ارزشهاي کمیابی به  گرایی و دوره
ي قبل از ها سالوضاع حاکم بر ي اصلی شخص تا حد زیادي بازتاب اها ارزشکه درآن 

ي ها ارزشبراي اینگلهارت تعامالت میان نسلی جوامع مبتنی بر . بلوغ وي است
. پذیرد و میزان آن تغییر میاست  اجتماعی -متفاوت در راستاي سطوح توسعه اقتصادي

وي دگرگونی اجتماعی برمبناي تحوالت اجتماعی و اقتصادي را در قالب دگرگونی 
هاي نسلی را به همراه  گیري ارزشی و در نتیجه تفاوت کند که سمت ف میفرهنگی تعری

اي سطح رشد اقتصادي باالتري را تجربه نماید،  به عبارتی هر چه جامعه در دوره. دارد
رود و تداوم  وضعیت تعامالت میان نسلی در راستاي گسست و شکاف پیش می

ان نسلی و همپوشانی ارزشی وضعیت اقتصادي و ثبات اقتصادي منجر به تداوم گفتم
رسد که  از این رو اینگلهارت با انجام تحقیقات تجربی به این نتیجه می. گردد ها می نسل

گردد که برخالف نسل گذشته  توسعه اقتصادي جوامع منجر به جایگزینی نسلی می
ها دارند  تأکید بیشتري بر حفاظت از محیط زیست و کیفیت زندگی و انواع آزادي

)Inglehart and Norris, 2003 .(بین ارزش تغییر تئوري آبرامسون در و اینگلهارت 
هاي مدرنیزاسیون و توسعه و  که  خود ازمولفه تحصیالت سطح افزایش به ها نسل

همچنین ). 1999اینگلهارت، (کنند  تحول اقتصادي و اجتماعی است تأکید می
ها را جهانی شدن ارتباطات  اینگلهارت یکی از عوامل تأثیر گذار برشکاف ارزشی نسل

  ). 114:1381فر،  خالقی(داند  به واسطه وسایل ارتباط جمعی می
، اینگلهارت )1984(هافستد  ، )1958(همچنین، شالوم شوارتز مطابق با نظر وبر 

ترین ویژگی  ترین و اصلی ي رایج در جامعه را مهمها ارزش) 1958(و ویلیامز ) 1997(
 غنی از معانی، باورها، اعمال، اي  مجموعهفرهنگ را) 2006(او . کند فرهنگ تلقی می

 نظر براساس. کند  قلمداد میي رایج در میان مردم جامعهها ارزشنمادها، هنجارها و
 اهدافی ههایی دربار  ذهنی و نگرشاتي انسانی اعتقادها ارزش ،)1992(شوارتز 

  . کنند مطلوب هستند که زندگی مردم را هدایت می
  



 
 
 
 
 
 
 

  1396 پاییز، 78شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     130

  ) تدوین مؤلفان: ( شوارتزياي سطح فرد ي انگیزهها ارزش -1 جدول
 ها زیرمجموعه  ) اي اهداف انگیزه (ها ارزشانواع   شاخص

  تفکر
  ) تفکر و کنش مستقل(خودفرمانی 

  کنش
آمادگی براي 

  تغییر
  انگیزش  ) هیجان و تازگی(انگیزش 

  گرایی لذت  ) هاي جسمانی رضایت، لذت(گرایی  لذت  
  موفقیت  ) موفقیت شخصی مطابق هنجارهاي اجتماعی(وفقیت م

ارتقاي جایگاه اجتماعی و اعتبار، کنترل یا سـلطه         (قدرت    خودافزایی  منابع
  سلطه  ) بر مردم یا منابع

  وجهه  ) کسب حیثیت و احترام(وجهه   
  فردي

  ) نگی و ثبات اجتماع، روابط و اشخاصهایمنی، هما (امنیت
  اجتماعی
هایی که شاید باعث     مهار اعمال، امیال و انگیزه     (سازگاري  قواعد

زدن به دیگـران و نقـض هنجارهـاي          کردن یا صدمه   آشفته
  ) اجتماعی شوند

  فردي میان
  کاري محافظه

احترام و تعهد به آداب و رسوم و عقاید فرهنگی یا  (سنت
  ) مذهبی

  سنت

  تواضع  ) فروتنی و قناعت(تواضع   
  قابلیت اتکا

  ) حفظ و ارتقاي رفاه مردم (خیرخواهی
  مراقبت
  تمایل
  طبیعت

  تعالی فردي
 احترام و مردم رفاه از پشتیبانی و درك، احترام  (گرایی  عام  ) لیشمو جهان (

  ) طبیعت از پشتیبانی و
 تساهل
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 تعریفی از انواع هو ارائ) 1987( شوارتز و بیلسکی ه اولیه بر نظری مزبورمفهوم
هاي  نیازهایی براي هماهنگی تعامل؛ نیازهاي زیستی :است بشري مبتنی هگان نیازهاي سه

شوارتز با تأکید بر . و معیارهاي جمعی سازمانی براي بقا و حفظ گروه اجتماعی
ي ها ارزشهافستد، نظریه جایگزینی از ساختار  ي فرهنگیها ارزشهاي نظریه  کاستی

) 2006(ي اساسی انسانی ها ارزش نظریه شوارتز که به نظریه. دهد فرهنگی ارائه می
 تأکید فردي وح فرهنگی و در سطها ارزش  بندي اهمیت درجه بر ،است معروف شده 

 پویایی در تضاد و سازگاري بین مبین در سطح فرهنگی و فردي ها ارزشساختار . دارد
اي نهادهاي   اهداف انگیزهمبیني سطح فرهنگی ها ارزشساختار . ستها ارزش

   آن دسته از اهدافهدهند  در سطح فردي نشانها ارزشساختار . استاجتماعی 
  

  
  ها ارزش مدل نظري روابط میان نوزده نوع انگیزشی از -1شکل 

  )2006شوارتز و همکاران، (
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، شوارتز(ند ده اي است که اصول راهنماي زندگی فردي اشخاص را ارائه می انگیزه
ي افراد با توجه به نوع ها ارزشانی ساختار جهاساس، به نظر شوارتز  براین). 1992

ي ها سالو در ) 1992( در دوره نخست شامل ده ارزش سطح فرديدر اي  ارزش انگیزه
 در ساختار ها ارزشآرایش ، طبق نظر شوارتز. شود شامل نوزده ارزش می) 2006(اخیر 

  ). Schwartz, 1992: 45 (ستها اي انگیزه  پیوستار دایرهمبینجهانی 
 در.  تا گسستهاند  بیشتر پیوستهها ارزشاي بین انواع  هاي انگیزه تفاوت، بنابراین

 مجاور ها ارزششکل  اي اي که در ساختار دایره ي انگیزهها ارزشکه آن دسته از   حالی
مقابل یکدیگر قرار یی که در ها ارزشاند، بین  شده یکدیگر هستند قابل مقایسه فرض

ي ها ارزشعالوه بر شناسایی . جتماعی وجود داردی و اختشنا اند تضادهاي روان گرفته
ویژه روابط   بهها ارزش جنبه ساختاري ها ارزشلحاظ انگیزشی متمایز، نظریه  اساسی به

  . کند پویاي میان آنها را تبیین می
شناختی، عملی و  آیند، داراي پیامدهاي روان  میها ارزشاعمالی که درپی 

 متضاد یا شاید منطبق ها ارزشاي ناشی از دیگره اجتماعی است که ممکن است با کنش
بندي  تر دسته مختلف را در چهار حوزه کلیاي  ف انگیزهاهداشوارتز برآن،  عالوه. باشند

و ) شمولی جهان (تعالی فردي؛ تغییر؛ آمادگی براي ارزش خودافزایی: کند می
طالعات بسیاري ي اساسی انسانی مها ارزشدرباره ) 1992(نظریه شوارتز . کاري محافظه

ي ها ارزشاکثر این مطالعات نحوه ارتباط .  است را در خالل دو دهه گذشته شکل داده
هاي مختلف، عقاید، رفتارها، شخصیت و  گانه یا ارزش چهار وجهی با نگرش اساسی ده

). 2011ك بوئر و فیشر، . براي مرور فراتحلیل ر(کنند  اي را بررسی می هاي زمینه ویژگی
ها و بزرگساالن و تغییر ارزش در طول زمان  ات انتقال و توسعه ارزش در بچهاین مطالع

اخیراً، مطالعات درباره قابلیت ). 2009مثالً باردي و دیگران، (اند  را نیز ارزیابی کرده
کند  انگیزشی که نظریه مطرح می گانه و نظم آنها پیرامون چرخه  ي دهها ارزشتمییز 

  ). 2011یلسکی، جانیک و شوارتز، مثالً ب(اند  افزایش یافته
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 ازهم تفکیک ناپذیرند بطوري که امیل ها ارزشهمچنین باید گفت که دین و 
ي ها ارزشدورکیم معتقد است دین به هر صورتی که باشد چیزي نیست جز بیان 

اي   او معتقد بود که هر جامعه.هاي دسته جمعی آن اخالقی یک اجتماع و باورداشت
هاي خارق  اي از پدیده مقدس به پهنه. شود نامقدس تمایز قائل می میان امور مقدس و

شود و نامقدس، عرصه جهان  انگیز اطالق می العاده و برخوردار از نیروهاي حیرت
اند که جامعه  هاي مذهبی بیانگر آن چیزي  باورداشت.عادي، طبیعی و روزانه است

ک طبیعت، ستاره، ي مذهبی ممکن است به صورت یها ارزش ،انگارد مقدس می
مجسمه، تخته سنگ، حیوان، درخت یا هر چیزي که جامعه به عنوان یک چیز مقدس 

 این نماد مقدس به صورت کانون مراسم .اي نمادین بازنمود گردند گزیند، به گونه بر می
آید ودر جهت وحدت  ها در می ها وجشن دسته جمعی، از عشاء ربانی گرفته تا رقص

از ). 671:1375بیتس، (کند  الب یک اجتماع واحد اخالقی عمل میبخشیدن مؤمنان در ق
ي ها ارزشنظر دورکیم دین کارکردهایی نظیر اعتبار بخشی، انسجام بخشی، تحکیم 

  ). 694-702:1375بیتس، (مشترك، کاهش کشمکش و تقویت نظارت اجتماعی دارد 
  
  :بندي وچارچوب نظري جمع. 3-1

آیند و به تعبیر دورکیم   روزمره به شمار می از مهمترین وجوه زندگیها ارزش
 يها باورداشت و اجتماع یک اخالقی يها ارزش بیان مگر نیست دین در جامعه چیزي

پیر . کند ي اجتماعی کمک میها ارزشآن که به انسجام اجتماعی و تحکیم  جمعی
 اساس بر ها را  و ترجیحات ارزشی نسلها ارزشهاي نسلی در حوزه  بوردیو تفاوت
رونالد . کند هاي مختلف تبیین می ها و منابع در دسترس هرنسل در میدان میزان سرمایه

اینگلهارت  نیز با تأکید بر اهمیت نسل به عنوان جایگزینی براي طبقه و حزب، بر 
در این زمینه او سه . کند فرایند تغییرات در جوامع در راستاي تغییرات نسلی تمرکز می

را متناسب با سطح توسعه اقتصادي  رایانه و ابراز وجوددسته ارزش سنتی، مادیگ
در این راستا نسل جوان در . کند هاي مختلف مشخص می اجتماعی جوامع در میان نسل
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ي دسته سوم مانند حفظ محیط ها ارزشدوره اخیر بیشترین ترجیحات خود را بر 
ایه اجتماعی دهد و نسل کهنسال بر وجوه دینداري، سرم قرار می... زیست، آزادي و

کند و عالوه برسطح توسعه، جهانی شدن  تأکید می... درون گروهی، حفظ نظم و
وه بر این اینگلهارت، افراد را عال. داند اي را نیز براین شکاف ارزشی تأثیرگذار می رسانه

هایشان از نوع مادي و فرامادي گرایان که تمام  به سه گروه مادي گرایان که تمام انتخاب
 هاي مادي و فرامادي را دارند ایشان فرامادي و التقاطیون که ترکیبی از انتخابه انتخاب

 فرهنگی ارزش حوزه ارزشی، چهار ترجیحات حورزه در شوارتز شالوم. کند تقسیم می
 مولفه چهار زمینه در مختلف هاي نسل و ها گروه که است معتقد و کند می معرفی

 هم از ،کاري محافظه و) شمولی جهان (رديف تعالی تغییر؛ براي خودافزایی، آمادگی
 و تغییر براي آمادگی يها ارزش بر عمدتاً جوان شوارتز، نسل باور به. پذیرند می تفاوت

 به. کاري محافظه بر عمدتاً کهنسال هاي نسلکه  حالی کند، در می تأکید جهانشمولی
 موثر ارزشی ترجیحات تنوع بر ،نسل بر عالوه بسیاري جانبی عوامل شوارتز باور

   .    استها  رسانه از استفاده اي و زمینه متغیرهاي آنها جمله از که هستند
  

  هاي نظري  نظریه پردازان و دیدگاه-2جدول 
  اهم دیدگاه نظري  نام نظریه پرداز

ي ها ارزشدین عامل انسجام بخش اجتماع وتحکیم بخش   امیل دورکیم
 اجتماعی

هاي   عامل ایجاد تجربیات و دیدگاهمفهوم نسل به مثابه  کارل مانهایم
مشترك، همچنین موجب تمایز اقشار جامعه و قشربندي 

  . اجتماعی
در چارچوب نابرابري و تضاد اجتماعی موضوعات نسلی پیر بوردیو

تعامالت میان نسلی عمدتاً حول محور . قابل تحلیل است
فرهنگ جمعی و مشترك قرار دارند که به نوعی تعامالتی 
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ها  ها، افقی بوده و در عرصه شکاف نسل. نه استشکاف گو
هاي مختلف اجتماعی، اعم از نهادي یا غیرنهادي  و میدان

هاي اجتماعی،  نتیجه مبارزه برسرقدرت و  منابع و سرمایه
  . اقتصادي و فرهنگی است

رونالد 
  اینگلهارت

هاي نسلی درقالب تحوالت فرهنگی ناشی از تحوالت  تفاوت
، عقالنی  هاي ارزشی از سنتی به ی، تغییر نظاماقتصادي واجتماع

در نتیجه جهانی .. ابراز وجود، آزادي و(ازمادي به فرامادي 
 .اي شدن و ارتباطات رسانه

  . ها ارزشتغییرات فرهنگی ارزشی مبتنی بر نظام مدور و ده گانه   شالوم شوارتز
  
  فرضیات تحقیق. 4
  ر سنندج متفاوت استهاي مختلف شه ترجیحات ارزشی در میان نسل .  
  سنندج هاي سه گانه شهر بین  میزان سرمایه اجتماعی و ترجیحات ارزشی نسل 

  . رابطه وجود دارد
  سنندج  هاي سه گانه شهر بین میزان سرمایه فرهنگی و ترجیحات ارزشی نسل

  .رابطه وجود دارد
  نندج س هاي سه گانه شهر بین میزان سرمایه اقتصادي  و ترجیحات ارزشی نسل

  .رابطه وجود دارد
  سنندج رابطه  هاي سه گانه شهر میزان دینداري و ترجیحات ارزشی نسل بین

  .وجود دارد
  هاي سه گانه  هاي جمعی و ترجیحات ارزشی نسل بین میزان استفاده از رسانه

  .سنندج رابطه وجود دارد شهر
  گانه هاي سه هاي جمعیت شناختی و ترجیحات ارزشی نسل بین میزان ویژگی 

 .رابطه وجود دارد سنندج شهر
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  روش شناسی. 5
. آوري شد هاي پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه جمع داده

د نده سال تشکیل می15شهروندان سنندجی باالي   جامعه آماري پژوهش حاضر را تمام
د که نباش می نفر 247643،  1385 نفوس و مسکن سال  که مطابق سرشماري عمومی

این تعداد در سه نسل جوان، میانسال و مسن طبقه بندي شدند؛  که به تفکیک حجم 
 نفر و نسل 99952 ساله 54–30 نفر، نسل 117119 ساله 29-15جمعیت نسل جوان 

باشد و حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول   نفر می30572 سال 55باالي 
 اما جهت جلوگیري از ریزش این تعداد و پوشش کامل  نفر به دست آمد383کوکران 

 پرسشنامه  توزیع گردید و بر اساس روش نمونه گیري 400حجم بدست آمده، 
اي سه خوشه از شهر که معرف وضعیت اقتصادي و اجتماعی شهر سنندج است  خوشه

 بلوار شبلی، شالمان، خیابان صفري،: مناطق باال. 1(از سه سطح مختلف شهر سنندج 
خیابان وکیل، شهرك زاگرس، بهاران : مناطق متوسط. 2... شهرك سعدي، مبارك آباد و

اند، و با استفاده از  انتخاب شده...) عباس آباد، فرجه، تقتقان و: مناطق پایین. 3... و
گیري تصادفی ساده در میان مناطق سه گانه قرعه کشی به عمل آمد که در  روش نمونه

 شهرك سعدي، در منطقه متوسط بهاران و خیابان ،آباد و مباركمنطقه سطح باال شالمان 
در . وکیل شهرك زاگرس و در منطقه پایین عباس آباد  فرجه و تقتقان انتخاب شدند

به جهت عدم تناسب حجم نمونه (اي نامتناسب  گیري طبقه مرحله بعد از طریق نمونه
هایی انتخاب شدند  بلوك) ي سنی سه گانه ساکن در هر منطقهها گروهبا حجم جمعیت 

در نهایت با توجه به سهمیه هر بلوك و با توجه به شرایط سنی، پاسخگویان انتخاب و 
 تجزیه قابل پرسشنامه 367 در نهایت گردیده و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و

  . بود و تحلیل
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  و عملیاتی متغیرها  میتعریف مفهو. 5-1
  :و ترجیحات ارزشیارزش : متغیر وابسته. 5-1-1

اي هستند که وقتی مورد پذیرش  ، نمادهاي تعریف شدهها ارزشاز نظر جانسون 
هاي  کنند که وجه مشخصه انسان اي را ایجاد می شوند، همبستگی آگاهانه همه واقع می

  ). 39:1380حاجیلري، (پیوسته به هم در یک جمع بهنجار است 
گویند خوب یا  ک گروه یا جامعه میآن چیزي که اکثریت ی: ي اجتماعیها ارزش 

به عبارت دیگر، وقتی یک ارزش به هنجار تبدیل شد و اکثریت جامعه آن . بد است
پدیده را با ارزش تلقی نمودند، آن پدیده به ارزش اجتماعی یا ارزش هنجار شده 

هایی چون  براي سنجش ترجیحات ارزشی از شاخص). 1379رفیع پور، (شود  تبدیل می
یکسان با  برخورد(، عام گرایی )کمک به دیگران، وفاداري به دوستان(ی خیرخواه

اندیشیدن به (، استقالل )دیگران و دادن فرصت برابر به آنها، محافظت از طبیعت
، هیجان خواهی )شخصی امور گیري آزادانه در هاي جدید و خالقیت، تصمیم ایده

، لذت جویی )اجوییها، هیجانات، ریسک پذیري و ماجر دوست داشتن شگفتی(
جلب توجه و تحسین دیگران درباره (، موفقیت طلبی )و خوشگذرانی سرگرمی(

، امنیت )کسب ثروت، جلب و دریافت احترام دیگران(، قدرت )ها و دستاوردها توانایی
و ) گرایی، رفتار شایستهپیروي از قواعد، ضابطه(، همنوایی )امنیت محیط اجتماعی(

استفاده ) هاي دینی و خانوادگی، تواضع و فروتنی سوم وسنتپیروي ازآداب و ر(سنت 
 گویه 9یکدیگر که در قالب  با ي مذکورها ارزشبراي سنجش پایایی درونی . شده است
   .)786/0آلفاي کرونباخ  (».اند از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است آورده شده

  
  متغیرهاي مستقل. 5-1-2

تواند داراي اشکال مختلف  اعتقاد بوردیو سرمایه میبه ): capitals(ها  سرمایه
  . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باشد
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شود و به صورت حق مالکیت  سرمایه اقتصادي که مستقیماً به پول تبدیل می
 سرمایه اقتصادي  با مرتبه شغلی پاسخگویان و میزان درآمد آنها  مورد .شود نهادي می

  . سنجش قرار گرفته است
 تکالیف، الزامات و ،روابط اجتتماعی ارزشمند  اجتماعی که شامل تمامیسرمایه 

. پیوندهاي اجتماعی است که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است
اي است که مربوط به داشتن شبکه نسبتاً  سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوه

 ,Bourdieu( آشنایی و شناخت متقابل است پایدار از روابط کم و بیش نهادي شده از

هاي مشارکت اجتماعی، تمایالت  براي سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص). 51 :1997
همکاري جویانه، اعتماد عمومی، اعتماد به همسایگان، دوستان، اقوام و اعضاي خانواده، 

 کرونباخ آلفاي( احساس ارزشمند بودن درجامعه استفاده شده است  وروابط و مبادله
783/0 .(  

 سرمایه فرهنگی که در شرایط خاصی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است و 
  .تواند به صورت مدارك و مدارج تحصیلی نهادي گردد می

شود عد تقسیم میسرمایه فرهنگی خود به به سه ب:  
شامل تمایالت روانی فرد نسبت به استفاده  از کاالهاي : بعد تجسم یافته یا ذهنی

مهارت در (ها   هایی چون برخورداري از انواع مهارت این بعد با شاخص. فرهنگی است
  . مور سنجش قرار گرفته است) موسیقی، کامپیوتر و اینترنت، زبان انگلیسی

این سرمایه در اشیاي . بعد عینی که شامل میزان مصرف کاالهاي فرهنگی است
ظایرآن و بطور کلی در مادیت آن قابل ها نظیر نوشتار، نقاشی، ابزار و ن مادي، رسانه
هایی چون داشتن کاالهاي فرهنگی، استفاده از کاالهاي  این بعد با شاخص. انتقال است
تابلوي نقاشی، مجسمه هنري، کامپیوتر و اینترنت، دوربین فیلم (فرهنگی 

عکاسی، کتابخانه شخصی، خواندن کتاب، مجله، روزنامه، تماشاي فیلم، گوش /برداري
مورد سنجش ...) ن به موسیقی، رفتن به پارك، سینما، ورزش، نمایشگاه، مسافرت وداد

 . قرار گرفته است
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سرمایه .  فرهنگی است-بعد نهادي که شامل مدارج و مدارك تحصیلی و علمی
هایی نظیر کسب مدارك آموزشی فرد و والدینش مورد سنجش قرار  فرهنگی با شاخص

 ). 822/0آلفاي کرونباخ (گرفته است 

براي دینداري در این تحقیق از الگوي اصالح شده گالك واستارك  که :  دینداري
باشد استفاده شده است  می) پیامدها اعتقادي، مناسکی، تجربه، دانش و(شامل پنج بعد 

هاي اعتقاد به خداوند  براي سنجش بعد اعتقادي از شاخص). 62-65:1383زاده،  سراج(
ال و رفتار، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به معاد، و ناظر دیدن خداوند بر اعم

هاي انجام  باور به وجود شیطان وفرشتگان، براي سنجش بعد مناسکی از شاخص
فریضه نماز، روزه، زیارت اماکن متبرکه، شرکت در مراسم سوگواري، عزاداري، براي 

ی  و امربه معروف و هاي اهمیت  حالل و حرام در زندگ سنجش بعدپیامدي از شاخص
هاي ترس از خداوند، ترس از مرگ و  نهی از منکر و براي سنجش احساسی از شاخص

  ). 924/0(احساس پوچی درزندگی بدون اعتقادات استفاده شده است 
تلویزیون، ماهواره و (هاي صوتی و تصویري  منظور رسانه) media(رسانه 

یزان استفاده پاسخگویان از ماهواره و  که با سئوال مستقیم در مورد م، است)اینترنت
  . گیرد اینترنت در طول شبانه روز مورد سنجش قرار می

متغیرهاي جمعیت شناختی در پژوهش حاضر شامل جنس، سن، تحصیالت، 
  . باشد شغل، درآمد و وضع تأهل می

  
  ي مطالعهیافتهها. 6

زن،   درصد31از نظر جنسیت که هاي جمعیت شناختی تحقیق حاضر نشان داد  یافته
 درصد سالخورده، 11 درصد میانسال، 43 درصد جوان، 65نظر نسل   درصد مرد، از69

  درصد3 درصد مطلقه، حدود 2 متأهل، حدود  درصد54 درصد مجرد، 39 از نظر تأهل
 55و زیردیپلم،  دیپلم  درصد در سطح43همسر، از نظر تحصیالت  فوت براثر بیوه

شاغل، )  درصد65(دوسوم  حدود ، از نظر شغلیحوزوي  درصد1درصد دانشگاهی، 
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 هزار تومان، 400درآمد کمتر  داراي  درصد40ماهیانه  درآمد نظر بیکار، از  درصد35
 درآمد  درصد داراي13و  تومان میلیون1 تا  هزار تومان400 درآمد داراي  درصد44

  . باشند می  میلیون1 باالي
  
  ي توصیفیها یافته. 1- 6

هاي  هاي مختلف و متغیر ژوهش حاضرترجیحات ارزشی نسلمتغیر وابسته پ
مستقل میزان سرمایه اجتماعی، میزان سرمایه فرهنگی، میزان سرمایه اقتصادي، میزان 

  . هاي جمعی در شهر سنندج است  میزان استفاده از رسانه ودینداري
  

  ) نسل(ی  توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب ترجیحات ارزشی و به تفکیک رده سن-4جدول 
  بقاتط         ي ده گانهها ارزشدرصد موافقت با 

  
  متغیرها

کم   ها نسل
  )مخالف(

زیاد   بینابین
  )موافق(

داده 
  مفقوده

  جمع کل

  100  2/1  5/92  4/5  9/0  نسل جوان

  خیرخواهی  100  5/1  6/91  7/4  2/2  نسل میانسال

  100  0  5/97  5/2  0  نسل پیر

  100  2/1  81  9  8/8  نسل جوان

  عام گرایی  100  1/0  2/85  9/5  8/8  نسل میانسال

  100  8/0  4/75  5/9  3/14  نسل پیر

  100  8/1  7/87  1/5  4/5  نسل جوان

  استقالل  100  3/1  85/88  7/5  15/4  نسل میانسال

  100  3/0  1/71  15/7  45/21  نسل پیر
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  100  6/0  1/78  5/13  8/7  نسل جوان
  100  6/0  3/69  05/18  05/12  نسل میانسال

هیجان 
  خواهی

  100  15/0  6/23  25  25/51  نسل پیر
  100  7/2  6/79  1/11  6/6  نسل جوان

  لذت جویی  100  8/2  15/72  1/11  9/13  نسل میانسال
  100  15/1  65/72  9/11  3/14  نسل پیر

  100  2/1  6/79  6/12  6/6  نسل جوان
  موفقیت  100  35/0  80  25/14  4/5  نسل میانسال

  100  9/5  15/82  9/11  0  نسل پیر
  100  2/1  5/71  8/16  5/10  نسل جوان

  قدرت  100  55/1  7/61  65/19  1/17  نسل میانسال
  100  1/0  4/77  5/9  13  نسل پیر

  100  9/0  5/92  8/4  8/1  نسل جوان
  امنیت  100  15/0  8/95  8/2  25/1  نسل میانسال

  100  0  6/97  2/1  2/1  نسل پیر
  100  2/1  8/77  15  6  نسل جوان

  همنوایی  100  9/0  88  3/7  8/3  نسل میانسال
  100  25/1  94  75/4  0  نسل پیر

  100  7/2  8/65  6/18  9/12  نسل جوان
  سنت  100  45/2  82  1/11  45/4  نسل میانسال

  100  0  4/96  6/3  0  نسل پیر
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 توزیع ترجیحات و گرایشات ارزشی در بین دهد که نشان می 4  نتایج جدول 
گانه  هاي سه با این تفاوت که در مقایسه بین نسل.  استهاي سه گانه بسیار مشابه نسل

ترجیحات ارزشی نسل پیر بیشتر از نوع خیرخواهی، همنوایی، سنت، سپس امنیت، 
موفقیت، قدرت  و ترجیحات ارزشی نسل میانسال بیشتر از نوع عام گرایی و استقالل 

اما نسل جوان باشد  امنیت می و در مقایسه با نسل جوان ازنوع همنوایی، سنت و
ترجیحات ارزشی خود را بیشتر لذت جویی، هیجان خواهی، استقالل و درمقایسه با 

  . اند نسل میانسال خیرخواهی و قدرت  ابراز نموده
افراد هر سه نسل در جهت )  درصد80(در مجموع، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق 

توجهی در میانگین اوت قابلاند و تفهاي اجتماعی توزیع شده  و نگرشها ارزشموافق با 
ها  هایی در بین نسل هاي مرتبط با هر ارزش تفاوتشود، اما در گویهها دیده نمیکل گویه
براي بررسی تطبیقی ترجیحات ارزشی در بین سه نسل ازآزمون تحلیل . شوددیده می

جوان میانگین ترجیحات ارزشی افراد که نتایج نشان داد . واریانس یک طرفه استفاده شد
داري با هم ندارد، اما میانگین افراد جوان و پیر  در سطح یک او میانسال تفاوت معن

  . دار استا درصد متفاوت و معن5درصد و میانگین افراد میانسال و پیر در سطح 
  

  مستقل متغیرهاي درصدي توزیع  -5 جدول
  بقاتط       ها   درصد موافقت با گویه

  
  متغیرها

کم  ها نسل
  )فمخال(

زیاد   بینابین
  )موافق(

داده 
  مفقوده

  جمع کل

  100  9/1  3/36  4/26  4/35  نسل جوان
  100  4/1  36  9/29  7/32  نسل میانسال

سرمایه 
  اجتماعی

  100  1/1  2/27  7/37  34  نسل پیر
  100  3  2/34  6/27  2/35  نسل جوان

  100  8/3  7/26  28  5/41  نسل میانسال
سرمایه 
  فرهنگی

  100  8/5  8/12  3/13  1/68  نسل پیر
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  100  0  8/4  8/13  4/81  نسل جوان
  100  0  3/6  2/46  5/47  نسل میانسال

سرمایه 
  اقتصادي

  100  0  9/11  69  19  نسل پیر
  100  8/2  9/57  1/21  2/18  نسل جوان

  دینداري  100  2/4  1/63  17  7/15  نسل میانسال
  100  8/1  2/75  3/12  8/10  نسل پیر

  
 گویه و معرف 16ی در جامعه مورد مطالعه از   براي سنجش سرمایه اجتماع

مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد به همسایگان، دوستان، اقوام و اعضاي (
در قالب طیف لیکرت ) خانواده، روابط و مبادله، احساس ارزشمند بودن در جامعه

یشترین در ارتباط با گویه احساس ارزشمند بودن در جامعه، افراد پیر ب. استفاده شد
ویژه میانسال در حد وسط قرار اند و افراد جوان و به میزان موافقت خود را نشان داده

هاي اعتماد عمومی، نسل پیر بیشتر از جوانان و میانساالن در ارتباط با گویه. اندگرفته
اما افراد میانسال بیش از جوانان و افراد پیر . اند عموم مردم قابل اعتمادند اظهارداشته

در . توان اعتماد کرد تقدند که به همسایگان، دوستان، اقوام و اعضاي خانواده میمع
هاي مرتبط با روابط و مبادله نیز میانساالن و جوانان بیش از افراد پیرگرایش به گویه

هاي مرتبط با مشارکت اجتماعی، جوانان اند و نهایتاً در زمینه گویه روابط و مبادله داشته
توان به طور کلی می. اند انسال و پیر تمایل به مشارکت اجتماعی داشتهبیش از افراد می

)  درصد36(هاي سرمایه اجتماعی نسل جوان و میانسال  گفت که میزان موافقت با گویه
  .  باشد سرمایه اجتماعی نسل پیر می)   درصد27(بیشتر از میزان 

ابعاد،    که در تمامدر مورد میزان سرمایه فرهنگی گویاي این است 5نتایج جدول 
جوانان در درجه اول و میانساالن در درجه بعد از سرمایه فرهنگی باالتري نسبت به 

به عنوان مثال، در حالی که تنها سه درصد از نسل پیر مهارت . نسل پیر برخوردارند
اند، اما خود در استفاده از محصوالت فرهنگی را زیاد و خیلی زیاد توصیف کرده
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 درصد  در حد زیاد از محصوالت 20 و 28راد میانسال به ترتیب حدود جوانان و اف
 درصد از نسل پیر به صورت زیاد یا خیلی 5. 9یا در حالی که . کنند فرهنگی استفاده می

اند، اما جوانان و افراد میانسال به هاي متنوع فرهنگی شرکت داشتهزیاد در فعالیت
هاي فرهنگی مشارکت  د زیاد در فعالیت درصد در ح24 و حدود 5. 36ترتیب حدود 

 درصد از نسل پیر برخورداري خود از کاالهاي فرهنگی 5. 33کنند و همچنین تنها  می
اند، اما جوانان و افراد میانسال به ترتیب را در حد زیاد یا خیلی زیاد توصیف کرده

زیاد اند از کاالهاي فرهنگی در حد   درصد اظهار داشته44 و حدود 5. 45حدود 
 34به طور خالصه، با توجه به شاخص کلی سرمایه فرهنگی، بیش از . برخوردارند

که میزان اند، در حالی درصد از افراد جوان از سرمایه فرهنگی زیادي برخوردار بوده
 درصد بوده 13 و حدود 27سرمایه فرهنگی براي افراد میانسال و پیر به ترتیب حدود 

  . است
نجش سرمایه اقتصادي افراد مورد مطالعه در مقیاس در تحقیق حاضر براي س

 وضعیت مالکیت منزل  واي از ترکیب چند سؤال مربوط به اشتغال، درآمد فاصله
 5. 13با توجه به نتایج جدول، از کل افراد مورد مطالعه حدود . مسکونی استفاده شد

 46حدود . هستندشان جوانان اند که اکثریتدرصد فاقد هر گونه سرمایه اقتصادي بوده
اند که درصد از کل پاسخگویان سطح سرمایه اقتصادي ضعیف یا خیلی ضعیفی داشته

 درصد 5. 40اند و حدود ها در درجه اول جوانان و سپس افراد میانسال بودهاکثریت آن
اند که مطابق با از کل پاسخگویان داراي سطح سرمایه اقتصادي متوسط و قوي بوده

  . باشندا در درجه اول افراد پیر و سپس افراد میانسال میهانتظار غالب آن
 گویه و سؤال در رابطه با 24براي سنجش سطح دینداري در جامعه مورد مطالعه از 

توزیع . ابعاد اعتقادي، مناسکی، پیامدي و احساسی در قالب طیف لیکرت استفاده شد
 ارائه و خالصه شده  به صورت درصدي5ها درمیان سه نسل در جدول  میانگین گویه

)  درصد75(بطورکلی در جامعه مورد مطالعه  میانگین میزان دینداري افراد نسل پیر . است
  .باشد می)  درصد58(و  نسل جوان )  درصد63(بیش از میانگین دینداري افراد میانسال 
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  هاي استنباطی  یافته-6-2
تماعی، میزان سرمایه میزان سرمایه اج(هاي مستقل   هم متغیراین کهبا توجه به 

) هاي جمعی فرهنگی، میزان سرمایه اقتصادي، میزان دینداري، میزان استفاده از رسانه
اي سنجیده شدند، جهت آزمون در مقیاس فاصله) ترجیحات ارزشی(وهم متغیر وابسته 

  .  رابطه این متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
  

  ستقل و ترجیحات ارزشی در سه نسل جوان، میانسال و بزرگسال رابطه بین متغیرهاي م-6جدول 
  متغیر وابسته

  آزمون همبستگی پیرسون
  )مقیاس ترجیحات ارزشی(

  ي نسلیها گروه

  ) نفر167(نسل جوان  0,599**
  ) نفر158(نسل میانسال    0,172 *

میزان سرمایه 
  اجتماعی

ns  0,030   فر ن42(نسل بزرگسال(  
  ) نفر167(نسل جوان  537. 0**
ns 0,131   نفر158(نسل میانسال (  

میزان سرمایه 
  فرهنگی

ns 0,295   نفر42(نسل بزرگسال (  
ns 0,006   نفر167(نسل جوان (  
ns 0,031 -   نفر158(نسل میانسال (  

میزان سرمایه 
  اقتصادي

ns 0,037-   نفر42(نسل بزرگسال (  
  ) نفر167(نسل جوان  0,478 **
  يمیزان دیندار  ) نفر158(نسل میانسال   0,228 **
ns 0,262   نفر42(نسل بزرگسال (  
  ) نفر167(نسل جوان  0,435 **
ns 0,148   نفر158(نسل میانسال (  

متغیرهاي 
  مستقل

میزان استفاده از 
  هاي جمعی رسانه

  ) نفر42(نسل بزرگسال   0,323 *
ns

 درصد1دار در سطح ا معن** درصد 5طح دار در سامعن*دار اغیرمعن   

                                                
1. not significant 
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شود نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر   مشاهده می6همانطور که در جدول 
هاي سه گانه و ترجیحات ارزشی حاکی از آن است که  میزان سرمایه اجتماعی نسل

دار نبوده است، اما در دو نسل جوان و میانسال ارابطه بین دو متغیر در نسل پیر معن
با این تفاوت که شدت رابطه در نسل جوان . دار بوده استاابطه در جهت مستقیم معنر

  . باشدمتوسط به سمت قوي، و در نسل میانسال نسبتاً ضعیف می
هاي   همچنین نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان سرمایه فرهنگی نسل

 در دو یادشدهو متغیر سه گانه و ترجیحات ارزشی حاکی از آن است که رابطه بین د
دار ادار نبوده است، اما در نسل جوان رابطه در جهت مستقیم معنانسل پیر و میانسال معن

  . بوده است
هاي  همچنین نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان سرمایه اقتصادي نسل

م در بین تما رابطه بین دو متغیرکه سه گانه و ترجیحات ارزشی حاکی از آن است 
  . گردددار نبوده و فرض صفر موقتاً تأیید میاها معن نسل

هاي سه گانه و  همچنین نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان دینداري نسل
در دو نسل جوان و میانسال رابطه بین میزان که ترجیحات ارزشی حاکی از آن است 

ت ارزشی در جهت مستقیم ي اجتماعی یا ترجیحاها ارزشپایبندي به اعتقادات دینی و 
 با این تفاوت که شدت رابطه در نسل جوان متوسط به سمت قوي، ،دار بوده استامعن

 شدت این که با وجوددر نسل پیر . باشدو در نسل میانسال متوسط به سمت پایین می
 گفت توانبنابراین می. دار نیستارابطه به سمت متوسط میل دارد، اما از نظر آماري معن

که همگام با افزایش میزان پایبندي جوانان و افراد میانسال به اعتقادات دینی و مذهبی، 
یی چون عام گرایی، همنوایی، قدرت طلبی، هیجان خواهی، ها ارزشها به گرایش آن

این یافته مبین رابطه میزان . یابد پذیري و  سنت گرایی افزایش می طلبی ریسک ثروت
  . باشد ي ارزشی شوارتز میدینداري افراد با الگوها

هاي  جهانی    نتایج همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان استفاده از رسانه 
در دو نسل جوان و پیر که هاي سه گانه و ترجیحات ارزشی حاکی از آن است  نسل
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ي اجتماعی یا ترجیحات ارزشی ها ارزشهاي جمعی و رابطه بین میزان استفاده از رسانه
 با این تفاوت که شدت رابطه در نسل جوان ،دار بوده استایم معندر جهت مستق

 در نسل میانسال هم رابطه بین  وباشدمتوسط به سمت قوي و در نسل پیر متوسط می
  . دار نیستادو متغیر معن

  
 گیري نتیجه بحث و. 7

 عنوان یک پدیده اجتماعی، از زمان تشکیل اجتماعات اولیه تاکنون در زندگیارزش به
-ترین عوامل تعیینتوان درزمره مهم  را میها ارزش. را داشته است  انسان نقش مهمی

یکی از . نیز زیربناي نظم اجتماعی دانستو هاي رفتاري اعضاي جامعه کننده جهت
هاي اثرگذار در تحوالت اجتماعی و فرهنگی دوران معاصر، وجود ترین مؤلفهعمده

هاي ه خود در جریان تغییرات و دگرگونیاي کپدیده.  نسلی است-شکاف ارزشی
در جامعه کنونی ایران، تالش عمده فکري، اجتماعی، . اجتماعی شکل گرفته است

در این فرایند اولین . اقتصادي و سیاسی در راستاي گذار از مرحله سنتی به مدرن است
. اتفاق در حوزه جمعیتی افتاده و بخش عمده جمعیت جامعه، جمعیت جوان است

معنی وجود تفاوت دانشی، گرایشی و رفتاري مابین دو یا چند نسل با  ف نسلی بهشکا
در . هاي کالن متأثر از ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی استوجود پیوستگی

 شوارتز پیرامون  وهاي دورکیم، مانهایم، بوردیو، اینگلهارت مطالعه حاضر از نظریه
 . ها و عوامل تأثیر گذار برآن استفاده شد ن نسل نسل و ترجیحات ارزشی در میامسئله

نتایج توصیفی تحقیق حاضر حاکی از آن است که در سلسله مراتب نظام ارزشی 
که ترجیحات ارزشی دو نسل طوريبه. گانه این جامعه تفاوت وجود داردهاي سه نسل

بدین . شدباي نسل پیر میها ارزشجوان و میانسال همسو و همگرا بوده و متفاوت از 
کمک (ي خیرخواهی ها ارزشمعنا که نسل پیر بیشتر از افراد میانسال و جوان پایبند به 

ها، پیروي از  عمل به گفته(، همنوایی )دوستی، وفاداري به دوستانبه دیگران و نوع
فروتنی و تواضع، پیروي از آداب و رسوم و (، سنت )قواعد وضوابط ورفتار شایسته
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جلب (، موفقیت طلبی )امنیت محیط پیرامون(، امنیت ) دینیهاي خانوادگی و سنت
کسب ثروت وپذیرش (و قدرت ) و دستاوردها ها تحسین دیگران براي توانایی توجه و

این یافته با نتایج مطالعات داریاپور . باشندمی) و مورد احترام واقع شدن از طرف جمع
و طوالبی و کمربیگی ) 1388(، احمدي )1382(نژاد ، ربانی و صفایی)1382 و 1386(
از طرف دیگر، ترجیحات ارزشی افراد میانسال  . در برخی جهات همسویی دارد) 1392(

برخورد یکسان (در مقایسه با دونسل پیر و جوان بیشتر از نوع عام گرایی و جهانشمول 
با همگان و دادن فرصت برابر به همه، توجه به آراء مخالف و متفاوت، محافظت از 

گیري آزادانه درباره  هاي بدیع و خالقیت، تصمیم اندیشیدن  به ایده(، استقالل )تعطبی
اما . باشد و درمقایسه با نسل جوان به صورت همنوایی، سنت وامنیت می) امورشخصی

یی چون ها ارزشترجیحات نسل جوان درمقایسه با دو نسل پیر و میانسال بیشتر از نوع 
ها و چیزهاي  پذیري و دوست داشتن شگفتیماجراجویی و ریسک(هیجان خواهی 

مقایسه با نسل میانسال  در ، استقالل و)سرگرمی، خوشگذرانی(، لذت جویی )متفاوت
این یافته با نتایج بسیاري از . باشد طلبی میبه صورت خیرخواهی، قدرت و ثروت

، )1383(، آزاد ارمکی )1388( مطالعه احمدي :مطالعات صورت گرفته در کشور مانند
، طوالبی و )1394(، زارع شاه آبادي و ترکان )1382(، داریاپور )1380(احمدي 
هاي تحقیق حاضر در این زمینه به طور خالصه، یافته. همسویی دارد) 1392(کمربیگی 

کند اما  هاي مختلف شهر سنندج را تأیید می دیدگاه تحول ارزشی اینگلهارت در نسل
هاي جوان و میانسال  اي است که نسل ل به گونه این تحویادشدههاي  برخالف یافته

ي فرامادي را در اولویت قرار ها ارزشنسل پیر  ي مادي و فرامادي وها ارزشترکیبی از 
  . اند داده

نتایج آزمون رابطه بین متغیرها نشان داد که رابطه بین دو متغیر میزان سرمایه 
دار نبوده، اما در دو نسل ارابطه معنداراي اجتماعی و ترجیحات نسلی در نسل پیر 

 با این تفاوت که شدت ؛دار بوده استاجوان و میانسال رابطه در جهت مستقیم معن
بدین . رابطه در نسل جوان متوسط به سمت قوي و در نسل میانسال نسبتاً ضعیف بود
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معنا که همگام با افزایش میزان سرمایه اجتماعی جوانان و افراد میانسال ترجیحات 
سرمایه اجتماعی که رسد  زیرا به نظر می. یابد و بالعکسها نیز افزایش می آنارزشی

افراد متعلق به یک نسل موجب شناخت و آگاهی بیشتر آنها از تجارب، فرهنگ، هویت 
شود و نتایج  ارتباط با نسل خود می ي یکدیگر درها ارزشمشترك و بطور کلی 

هاي سه گانه و ترجیحات   فرهنگی نسلهمبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان سرمایه
 در دو نسل پیر و میانسال یادشدهارزشی نیز حاکی از آن است که رابطه بین دو متغیر 

این . دار بوده استا معن،دار نبوده است، اما در نسل جوان رابطه در جهت مستقیمامعن
اند  بیشتريبدین معناست که نسل جوان نسل برخوردار از امکانات و سرمایه فرهنگی 

. بنابراین ترجیحات ارزشی آنان تابع میزان برخورداري آنها از سرمایه فرهنگی است
ها، میزان مصرف  مندي از سرمایه فرهنگی مانند برخورداري از انواع مهارتبهره

 فرهنگی موجب شناخت -کاالهاي فرهنگی و کسب مدارج و مدارك تحصیلی و علمی
شود و این به نوبه  ي خود میها ارزشها، آرزوها و  نو آگاهی افراد یک نسل از آرما

این یافته با نتایج مطالعات . گردد هاي مختلف می خود موجبات تفاوت ارزشی بین نسل
، فرزانه و چراتی )1379(، محسنی )1380(، یوسفی )1380(، احمدي )1385(عابدینی 

 ترجیحات ارزشی آنها مبنی بر تأثیر تحصیالت افراد روي) 1394(و ظهیري نیا ) 1390(
اما نتایج آزمون رابطه بین دو متغیر سرمایه اقتصادي و ترجیحات ارزشی در . ست اهمو

این یافته با . گردددار نبوده و لذا فرض صفر موقتاً تأیید میها معنی بین تمام نسل
مبنی بر تأثیر درآمد و ) 1380(و احمدي ) 1382(، داریاپور )2000(مطاالعات فالنگن 

  .   است ضعیت اقتصادي  روي ترجیحات ارزشی افراد ناسازگارو
دار سرمایه فرهنگی و اگفت نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معن توان بطورکلی می
این یافته نیز . باشدویژه در ترجیحات ارزشی جوانان و میانساالن میسرمایه اجتماعی به

ات انجام گرفته در خارج و داخل با دیدگاه بوردیو و اینگلهارت و بسیاري از مطالع
 تحوالت ،رود با افزایش میزان سرمایه فرهنگی جوانانانتظار می. کشور همسویی دارد

 نکته جالب. هاي دیگر صورت گیرد تر از نسلتر و عمیقارزشی در بین آنان سریع
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ت گیري ترجیحادار سرمایه اقتصادي در شکلاتوجه در مطالعه حاضر، فقدان تأثیر معن
ارزشی بین نسلی است که با تطبیق آن با دیگر مطالعات، توجه و بررسی بیشتري را 

  . طلبدمی
 ،هاي سه گانه از نظر رابطه بین میزان دینداري و ترجیحات ارزشی در بین نسل

نتایج حاکی از آن است که   در دو نسل جوان و میانسال رابطه بین میزان پایبندي به 
دار اي اجتماعی یا ترجیحات ارزشی در جهت مستقیم معنها ارزشاعتقادات دینی و 

به طور خالصه، . دار نبودا اما در نسل بزرگسال این رابطه از نظر آماري معن،است
میزان پایبندي جوانان و افراد میانسال به اعتقادات دینی و ) کاهش(همگام با افزایش 

 دین به عنوان نظام ارزشی  زیرا،کند ها نیز تغییر می گرایشات ارزشی آن،مذهبی
این . اي روي ترجیحات ارزشی مادي و معنوي افراد دارد یکپارچه نقش تعیین کننده

، و مدنی و )1380(، داریاپور )1384(نژاد  یافته با نتایج مطالعات ربانی و صفایی
نقش  ید دیدگاه دورکیم در موردؤهمچنین این یافته م. همسوست) 1390(خسروي 

با  دینداري افراد و هم تغییري میزان  همبستگی و نشان دهندهارزشی ت در تحوالدین
گرایی، سازگاري،  سنت (نظر شوارتز از جمله محافظه کاري مورد ارزشی گرایشات

 ،)طلبی طلبی و وجه طلبی، قدرت توفیق (افزایی  خود،)اجتماعی و فردي تواضع، امنیت
 از پشتیبانی و احترام و مردم رفاه از تیبانیپش و درك، احترام (گرایی و جهانشمولی عام

 و شایسته و رفتار دیگران به کمک و دوستی نوع يها ارزش خودفرمانی، ،)طبیعت
اینگلهارت  نظر مورد)  و فرامادي گرایانه مادي گرایانه (التقاطی ارزشی گرایشات نوعی

   . باشد می
هاي جمعی و  از رسانههمچنین نتایج آزمون رابطه بین دومتغیر میزان استفاده 

ترجیحات ارزشی بیانگر این است که در دو نسل جوان و بزرگسال رابطه بین میزان 
ي اجتماعی یا ترجیحات ارزشی در جهت ها ارزشهاي جمعی و استفاده از رسانه

 با این تفاوت که شدت رابطه در نسل جوان متوسط به سمت ،دار استامستقیم معن
در نسل میانسال هم رابطه بین دو متغیر   اما،باشدتوسط میقوي و در نسل بزرگسال م
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میزان استفاده پاسخگویان ) کاهش(به عبارت دیگر، با افزایش . دار نیستا معنیادشده
بنابراین . یابد ها نیز تغییر می گرایشات ارزشی آن،هاي جمعیویژه جوانان از رسانهبه

امعه پذیري از طریق اشاعه و ترویج هاي جمعی هم به عنوان یکی از عوامل جرسانه
ویژه دربین جوانان که شاید بیش از ، بهها ارزشي گوناگون بر شکل و الگوي ها ارزش

این . دناي دار برند تأثیر تعیین کنندهبخش بهره میهاي دیگر از این ابزارهاي آگاهی نسل
، ظهیري نیا )1382(، داریاپور )2000(، فالنگن )1389(ید نظریات اینگلهارت ؤیافته م

در مورد نقش ) 1390(و مدنی وخسروي ) 1392(، احمدزاده کرمانی و قاسمی )1394(
بطورکلی مطالعه حاضر روشن .  ها روي تحوالت ارزشی افراد است تعیین کننده رسانه

 ها تفاوت این دارد، ولی وجود تفاوت ها نسل ارزشی مراتب سلسله چند در هرکه نمود 
کرد بلکه  یادبشود  شکاف نسلی یا نسلی انقطاع عنوان با آن زا که نیست حدي در

  . بیشتر بیانگر نوعی تفاوت نسلی است
  

  منابع. 8
 باقر :ترجمه، شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعه، )1377. (آرون، ریمون 

  . علمى فرهنگىنشر : تهران، پرهام
 ن جامعه شناسینامه انجمشکاف نسلی در ایران، ، )1380. (آزاد ارمکی، تقی ،

  . 4شماره 
 توجیهات ارزشی دانش آموزان تهرانی، )1382. (خادمی، حسن،؛ ارمکی، تقی آزاد ،

 . 10، سال هشتم شماره )فصلنامه تحقیقات فرهنگی. (فرهنگیش نامه پژوه

 تهرانشناسی نسلیجامعه، )1383. (غفاري، غالمرضا ارمکی، تقی؛ آزاد ، :
  . دانشگاهی عی جهاداجتما پژوهشکده علوم انسانی و
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 بر اینترنت نقش بررسی، )1392. ( قاسمی، طیبه؛اهللا کرمانی، روح احمدزاده 
، اي رسانه مطالعات ،)تهران 15 منطقه جوانان: مطالعه مورد. (خانواده يها ارزش

  سوم و بیست شماره/ هشتم سال
 ي اجتماعی میان دانش ها ارزشبررسی سلسله مراتب  ،)1380. (احمدي، حسین

  . شهرستان زنجان2 و 1هاي ناحیه  موزان دبیرستانآ
 هاي فرهنگی،  ها در ابژه ، سنجش وضعیت تفاوت نسل)1388. (احمدي، یعقوب

 . دانشگاه اصفهانمجله پژوهشی، )شهر کرمانشاه مطلعه موردي. (اجتماعی

 ترجمه، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، )1373. (درونال، اینگلهارت: 
  . کویر :تهران ،مریم وتر

 ترجمهنوسازي، تغییر فرهنگی و دموکراسی، )1389. (اینگلهارت، رونالد ،: 
  . کویر: یعقوب احمدي، تهران

 محسن ثالثی، :، ترجمهانسان شناسی فرهنگی، )1375. ( بالك، فرد،؛بیتس، دانیل 
  .تهران، انتشارات علمی

 و، )نسل انقالب. (ني دونسل دختراها ارزشبررسی نظام ، )1380. (توکلی، مهناز 
  . دانشگاه آزاد اسالمی: ، تهرانپایان نامه کارشناسی ارشد، مادران

 در ها ارزش نسلی، بازنمایی بین ارزشی تغییرات، )1390. (پور، فروزنده جعفرزاده 
تلویزیون،  ایرانی يها سریال مذکر و مونث میانسال و جوان يها شخصیت
   .24 هفتم، شماره ، سالارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 افسانه یا واقعیت : گسست نسلی در ایران، )1383. (چیت سازقمی، محمد جواد
پژوهشکده علوم : ،  به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهراندر کتاب گسست نسلی

  . انسانی جهاد دانشگاهی
 انقالب  پس از پیروزيها ارزشکنکاشی در تغییر ، )1380. (حاجیلري، عبدلرضا 

  .  دفتر نشر معارف:، تهراناسالمی
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 فرامادي دانشجویان / ي ماديها ارزشبررسی ، )1381. (فر، مجید خالقی
. هاي تهران، عوامل موثر بر آن و روابط آن با برخی از نشانگان فرهنگی دانشگاه

  . دانشگاه شهید بهشتی. نامه کارشناسی ارشد پایان
 انتشار ، تهران، شرکت سهامیتضاد وتوسعه ، )1377. (رفیع پور، فرامرز .  
 انتشارات کیهان:، تهراندایره المعارف علوم اجتماعی، )1370. (ساروخانی، باقر  ،

  . چاپ اول
 هاي پژوهش در دینداري عملیاتی بررسی، )1380. (سراج زاده، حسین؛ توکلی، م 

  . 21و 20، شمارهنامه پژوهشاجتماعی، 
 ایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بررسی ج، )1381. (داریاپور، زهرا

  . گروه علوم اجتماعی: ، دانشگاه اصفهان، پایان نامه دکتريبزرگساالن شهر تهران
 ،مناسبات  مناسبات نسلی، جوانان و ساختار ارزشی و، )1386. (داریا پور، زهرا

 .23، شماره نسلی

 لی با تاکید بر وضعیت ، فاصله نس)1382. (نژاد، فتحیان، صفایی ؛رسول، ربانی
 مجله پژوهشیي اجتماعی مطالعه موردي شهر دهدشت، ها ارزشدینداري و

   .دانشگاه اصفهان
 بررسی رابطه احساس امنیت ، )1394. ( ترکان، رحمت اهللا؛زارع شاه آبادي، اکبر 

، )اي در مورد دانشجویان  دانشگاه یزد مطالعه. (اجتماعی و نظام ارزشی جوانان
  .1، دوره نهم، شماره مجله مطالعات اجتماعی ایران

 -فرهنگی بر فاصله -بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی، )1382. (صفایی نژاد، فتحیان
 . ، دانشگاه اصفهانپایان نامه کارشناسی ارشد، نسلی در شهر دهدشت

  ،روند بررسی، )1389. ( مهرآیین، مصطفی؛ مبشري، محمد؛محمدرضاطالبان 
. 1، دوره دانشنامه علوم اجتماعی، )1388-1353. (ایران در ارزشی دگرگونی

  . 3شماره
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 والدین روابط در ارزشی تفاوت، )1392. ( کمربیگی، خلیل؛طوالبی، زینب 
 خانواده نامهفصل ،)ایالم در ارزشی تفاوت مسئله تبیین و بررسی. (وفرزندان

   .34 شماره نهم،  ، سالپژوهی
 شاخصهاي با آن ارتباط و ارزشی جهتگیري، )1394. (نیا، سیدمصطفی ظهیري 

 انسانی توسعه (اجتماعی توسعه فصلنامه ،بندرعباس شهر در انسانی توسعه
  .2  شماره،10  دوره،)سابق

 تفاوت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی، )1390 ( عیسی، چراتی؛اهللا فرزانه، سیف 
 فصلنامه ،)ساري شهر ساله 24 تا 15 جوانان و والدین موردي مطالعه. (ارزشی
  .دوم شماره ،دوم سال ،جوانان مطالعات شناسی جامعه

 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اجتماعی )1386. (عابدینی، صمد ،– 
ده؛ مطالعه در حوزه ازدواج و خانوا: ي اجتماعیها ارزشاقتصادي و ترجیح 

  .  دانشگاه آزاد علوم و تحقیقاتپایان نامه دکتراهاي شهر تبریز،  خانواده
 ارزشی يگیر جهت در موثر عوامل، )1390. ( خسروي، عباس؛مدنی، سعید .

 سال در اراك واحد  اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان  دانشجویان) فرامادي/مادي(
  اول سال ،پژوهشی  علمی ،انایر شناختی جامعه مطالعات فصلنامه، 1390
  .سوم شماره

 تهرانبررسی نظري و تجربی -ها شکاف بین نسل، )1383. (یوسفی، نریمان ،: 
 . پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
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