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  چكيده
 گراييبرساختبا استفاده از رويكرد  سالبزرگو ارزشي بين نسل جوان  تفاوت شناختهدف پژوهش حاضر 

هاي كيفي با دادهو پژوهش، كيفي  روش. باشدمي رودبار جنوباجتماعي در بين ساكنان شهرستان 
اطلاعات و ارائه نظريه نهايي از  ليتحل و هيتجزجهت  تكنيك مصاحبه عميق گردآوري و استفاده از

ع و نيز معيار اشباهدفمند گيري روش نمونه بر اساساست. اي استفاده گرديده اتژي نظريه زمينهاستر
كه  در اين پژوهش مشاركت داشتند مطالعه موردجامعه از  )سالبزرگ ١٢جوان و  ١٥(نفر  ٢٧نظري، 

تفاوت  بررسي منظوربهقرار گرفت؛  بررسي مورد بين نسلي ارزشي تفاوتها نسبت به فهم و درك آن
 يكسپس در قالب  ومشخص  سالانبزرگهاي جوانان و ارزشگيري جهتابتدا  نسلي، بين هايارزش
، »انهطلبهاي رفاهارزش« يپژوهش پديدهاي هيافتهبر اساس ؛ به تفاوت ارزشي پرداخته شد پارادايمي مدل

عيين ت سالانبزرگمحوري مقوله  عنوانبه »بازانديشي معطوف به گذشته«ي پديدهجوانان و  محوريمقوله 
 تواندر حالت كلي ميانتخاب گرديد.  »هاي بين نسليگسست و طرد ارزش«اي پژوهش هسته مقولهو 

ه متفاوت هاي مشاببين دو نسل، نوع واكنش به موقعيت هاي تقريباً يكسانشرايط و موقعيت باوجود گفت،
پيشين  نسلهاي ارزش از جوانان جدا افتادگي از ناشي مادي و مدرن هايبه ارزش جوانان گرايشاست. 
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 ،)مسئول نويسنده(كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه هرمزگان -٤
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؛ ليهاي بين نسارزش گسست ؛يطلبرفاه ؛بازانديشي به گذشته اجتماعي؛ گراييبرساخت: هاهكليدواژ
  .پارادايميمدل 

  لهبيان مسأقدمه و م -١
يك پديده اجتماعي، از زمان تشكيل اجتماعات اوليه تاكنون در زندگي انسان  عنوانبهارزش 

ه افراد است ك شدهليتشكها انتخاب رشتهيكزندگي بشر از  ،وبر زعمبهنقش مهمي داشته است. 
عبارت است از انتخاب و تصديق  كنند. ذات ارزشها را برپا ميها نظامي از ارزشاز طريق آن

ي ). راكيچ نيز معتقد است كه ارزش، عقيده پايداري درباره شيوه٢٣٥: ١٣٨٧آزادانه (آرون، 
يا اجتماعي در برابر شيوه رفتار يا هدفي ديگر فردي  ازنظركه  استخاصي از رفتار يا هدف نهايي 

  ).٤: ١٣٨٦قابل ترجيح است (دارياپور، 
ها از نسلي به نسل ديگر را مشاركت روزمره كودكان در زندگي در دوران گذشته انتقال ارزش

كردند و نيز هركجا كه به تفريح و و هركجا كه مردم كار مي كردترها تضمين ميبزرگ
 يندگزترتيب هنر اينترها مختلط بودند و بهپرداختند، كودكان با بزرگمي كننده خودسرگرم
  .)١٢٠: ١٣٩٠فرزانه و چراتي، آموختند (هاي روزمره ميرا از روي تماس كردن

تداوم  توسعه،درحالانقلاب صنعتي و فرآيند نوسازي جوامع صنعتي و جوامع وقوع  اما با
در پي روند نوسازي، ابتدا جوامع  كهيطوربهها دچار تغيير و تحول شد تاريخي و ساختاري نسل

پيشرفته و سپس جوامع در حال پيشرفت، تغييرات سريع و شديد و حوادث بزرگ مقطعي و 
اجتماعي را تجربه كردند كه سبب شد بين اجتماع  هايانقلابها و ها، جنبشتاريخي، نظير جنگ

، نژاد يقاضتوكل و ( ديآز، شكاف وسيع و عميقي به وجود جامعه مدرن امروو سنتي ديروز 
كه برخي انديشمندان علوم اجتماعي بر اين نظرند كه در فرآيند استقرار طوريبه ).٩٦: ١٣٨٥

ي مدرن، بسياري از عناصر مهم سنتي ساختار فرهنگي مدرنيته و گذار جامعه سنتي به جامعه
شود (زاهدي و ها ميختارهاي جديدي جايگزين آنشوند و عناصر و سامي شكستهدرهمجامعه 

). بدون شك آحاد جامعه با توجه به نيازها، مقتضيات زمان و مكان، ٦٩، ١٣٩٢خضر نژاد، 
، اند. اين تغييراتو ارتباطي دستخوش تحولات اجتماعي و فرهنگي شده فنّاورانههاي پيشرفت

بك زندگي و تعاملات مردم در جهان به وجود ها و باورهاي مردم، سنگرش ،هاتحولاتي را در ارزش
ها اشاره نمود توان به مسئله روابط و تعاملات بين نسلاين تأثيرات مي ازجمله آورده است؛

  ).٢٠٦: ١٣٩٠پور، (جعفرزاده
ها و ها، حاكي از وجود ارزشچنين نتايج برخي از پژوهشمشاهده رفتار جوانان و هم

رسد ، متفاوت به نظر ميسالانبزرگو هنجارهاي  هاباارزشهنجارهايي در جوانان است كه 
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 كهيدرحالهاي عاطفي هستند گيري ارزش). جوانان بيشتر داري جهت١٣٩٥بخش، جهان(
والدين از  ).٢٠١٦هاي اقتصادي و اجتماعي هستند (فاضلي و همكاران، والدين داراي ارزش

مند هستند و در بسياري موارد از ها گلايههاي آنبه معيارها ملاك و ارزش فرزندانشانتوجهي بي
ها نمايند. فرزندان نيز متقابلاً نسبت به ارزشيكي از مشكلات مهم زندگي خود ياد مي عنوانبهآن 

ها، انتظارات، نيازها، اعمال و رفتار و اعتقادات و معيارهاي والدين درك كاملي ندارند و خواسته
ها هايي در خانوادهو بعضًا موجب تنش قرارگرفتهها در بسياري موارد موجب نگراني والدين آن

  ).٤٤٢: ١٣٨٩(گودرزي،  شده است ترتر و بزرگبين فرزندان كوچك و بين والدين و فرزندان
ها انتظار همان آرماننبايد از نسل جوان كنوني با سطح اشتغال، تحصيل و... كاملاً متفاوت، 

از  آنچه). ٣٣٢: ١٣٨٧است (كمالي،  قبولرقابليغو علائق نسلي قبل را داشت و چنين انتظاري 
دگي، ي زندهاينبا و ديبا عنوانبهدوران نوجواني  كه در ارزش مطرح گرديده عنوانبهنسل گذشته 

ود شها نگريسته ميترديد به آني شك و از مرحله نوجواني به بعد با ديده ،سازديمخود را نمايان 
). چون نسل ١٨٧: ١٣٨٩ي، گيكند (كمر بها نگاه ميبه آن فراوانو نوجوان با حساسيت و تأمل 
اين  ).٥٦٩: ١٣٨٣(آزاد ارمكي،  كند كه متفاوت از نسل قديم استجوان نيازهايي را جستجو مي

 طوربهتمام ابعاد زندگي را  ي تحولاتي بود كهواسطهبهها شدن ارزش دگرگونامر ناشي از 
و محيطي متفاوت را براي پرورش نسل جديد فراهم كرد؛  قرارداداي تحت تأثير خود سابقهبي

  خويش است. گذشتگاننسل جديد، نسلي متفاوت از  جهيدرنت
هاي انگيزه مثابه يك كنش اجتماعي معنادار كه باگيري ارزشي بهدر اين پژوهش، جهت

شده است. بر اين اساس، تغيير ارزشي بين دو نسل گيرد، در نظر گرفتهذهني خاصي صورت مي
توان به اين مباحث نمي با توجهگيرد. گران صورت ميدر يك بستر معنايي خاص و توسط كنش

ار رو بررسي ق موردمطالعهسونگر (بيروني)، محقق محور و يك آن را صرفًا با يك رويكرد اتيك
 توان(دروني) از آن منظر داراي اهميت است كه به ميانجي آن مي داد، بلكه اتخاذ رويكرد اميك
گيري ارزشي نائل آمد، دستيابي به اين فهم نيازمند رسوخ به كُنه به فهم و درك افراد از جهت

ا، اين تاست. در همين راس موردبررسيگران درگير با مسئله دايره معنايي و رمزگان زباني كنش
هاي ارزشي از منظر گيريپژوهش درصدد است تا به بازسازي مجاري و برساخت اجتماعي جهت

اصلي پژوهش حول اين  سؤال رو،ازاين) درگير در اين مسئله بپردازد؛ سالانبزرگافراد (جوانان و 
معنا و هاي خود را چگونه درك، سالان) ارزشافراد موردمطالعه (جوانان و بزرگ محور است كه

   يا خير؟ استجهت هاي دو نسل، همسو و در يكآيا ارزش كهو ديگر اين كنند؟بازنمايي مي

  پژوهشضرورت اهميت و  -١-١
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ها و ساختارهاي اي نظاماست. در چنين جامعه توسعهدرحالاي در حال گذر يا ايران جامعه
گسترش شهرنشيني، تحركات جمعيتي و اجتماعي  باسنتي نظير اجتماعات عشايري و روستايي 

ويژه جوانان، در برابر الگوهاي ها، اقوام و ملل متفاوت، اغلب مردم، بهو تشديد تعاملات بين فرهنگ
. بسياري از اين جوانان با كنده شدن گيرندميمحلي، ملي و جهاني متفاوت و بعضًا متعارض قرار 

ساختارهاي نوين مدني يا تشخيص ندادن الگوهاي مناسب،  از بنيادهاي سنتي و در ضعف يا نبود
بينند شوند و خود را بين سنت و مدرنيته سرگردان ميبه تعارض، سردرگمي و بلاتكليفي دچار مي

  ).٢١٤: ١٣٨٧و عزيزي، گانهي يجواد(
درن عصر مار جنوب نيز از اين تغييرات عمده در ويژه شهرستان رودبساكنان استان كرمان به

شود كه ناشي مي ياز آنجاي موردمطالعهدر ميدان  اهميت و ضرورت پژوهش اند.ون نماندهمص
ن بلوچي، هاي گوناگورسوم طوايف و فرهنگ و ها و آداباين منطقه محل زندگي و تلاقي ارزش

وذ نف ،شهرنشيني ،شدنيجهان مانند وجود مقولاتي از طرف ديگر، بندري و بوميان شهر است؛
، ي)اينترنت هايسايتهاي همراه پيشرفته و وب (مانند تلويزيون، ماهواره، گوشي جديدهاي رسانه

 ابرا  ويژه جوانان)زمينه آشنايي ساكنان اين منطقه (به و... شهرهامهاجرت و تحصيل در كلان
لي (جوانان) سبب پديد آمدن نسكه  استفراهم كرده را  هااستانهاي افراد ديگر و ارزش فرهنگ

 رگيكديدو نسل از رسد و به نظر مي، است ها و انتظارات متفاوت از گذشتگانبا هنجارها، ارزش
خودش  ازنظرگر است و همواره به آنچه كه انسان موجودي انتخاب يازآنجا اند.شدهمنفك و جدا 

كه نسل جوان و  تري دارد، گرايش دارد، اهميت، اصلي اين پژوهش در اين استارزش بيش
  كنند؟هاي را پيگيري ميارزشي كرمان، در عصر مدرن چه نوع رودبار جنوبشهر  سالميان

  پيشينه پژوهش -٢

  هاي تجربيپژوهش -١-٢
 يراتييآن اتفاق افتاده است؛ تغ يهادر حوزه خانواده و ارزش ياديز يراتييتغ يجوامع غرب در

جوامع متعدد  يبرا يگوناگون يامدهايپ حالدرعينها شده و منجر به بروز آن يكه عوامل متعدد
كه  تاس سالميانتفاوت ارزشي و نگرشي بين اعضاي جوان و  يكي از اين تغييرات، داشته است.

و درازمدت مطالعات  گذاران طرح جامعرا از پايه كلاكهون. است هانسلبين  ارزشي زمينه جدايي
گر دانند. مطالعات فراگير وي هدايتمي ١٩٤٩ها در سال ها جوامع و فرهنگارزشي نظام مقايسه

 ،١يلزس( هاي مربوط به ارزش در علوم اجتماعي و فلسفه قرار گرفتمحققين بعدي و منبع نظريه

                                                                                                              
1- Sills 



 ٢٩٣ ................. ساكنان شهرستان رودبار: ي(مطالعه مورد ينسل نيب يهاارزش يشناختمطالعه جامعه
 

 

نتايج  .به بررسي ارزش در جوامع پرداختند نوعيبه هركداممحققين بعدي ). ٢٨٦-٢٨٩: ١٩٦٨
كيفيت روابط انتقال بين نسلي «، با هدف )٢٠١٧( ٢سالزبورگر و سيلورستينپژوهش هانك، 

گر آن است كه كيفيت انتقال در شرق آلمان بهتر از غرب است بيان» والدين به فرزندان در آلمان
 ٣يهانسن و لوت مطالعه. هاي عاطفييابد تا ارزشهاي اقتصادي اجتماعي انتقال ميو بيشتر ارزش

نسبت  دهد كه نسل خاموشنشان مي ،»هاروي نسلشيهاي كاري پارزش« نوانعبا  ،)٢٠١٢(
نسل رفاه س و كيد داشتند. براي دو نسل ايكأشتر بر استقلال و شأن شغلي تيگر، بيبه دو نسل د

توان گفت كه تفاوت كل ميشتر بوده است. در يت بيت كاري داراي اهميمني و موقعيا و رونق،
ار ير نسل بر ارزش كاري بسيثأت حالنيبااان سه نسل وجود دارد. يكاري در مهاي كمي در ارزش

ك ير در ييها و تغارزش« هدفبا ، )٢٠١٠( ٤ري بك و دو مانكپژوهش  ر سن است.يثأشتر از تيب
اره ي متفاوت كه دربج دو مطالعهين مطالعه، با استفاده از نتايج اينتا؛ »نسل: در كلانتان مالزي

شاوندي و جامعه ي، خوورسومآدابهنگي (مانند مذهب اسلام، كمك متقابل، هاي فرارزش
 ١٩٦٩ كي در سالين و پزشك بودن) كه يلات، پول، ماشيون (داشتن تحصيزاسيي) و مدرنيروستا

ج حاكي از تسلط يآمده است. نتادستشده است، بهانجام ٥در كلانتان ٢٠٠٦گري در سال يو د
گر يت دين شاهد كاهش اهميهاست. همچنييايي كلانتانمفهومي همهاسلام در نظام ارزشي و 

ت يعنوان اولوون، پزشك بودن بهيزاسيم. درباره مدرنيها هستن ساليهاي فرهنگي در طي اارزش
ها ريگر متغيد ينهير كرده است. در زمييي دوم تغلات در مطالعهيي اول، به تحصاول در مطالعه

 م.ياسال بوده ودويسي زماني بازه طيها در ت آنيز شاهد كاهش اهمين

ي نگرش به شكاف ارزشي در حوزه«عنوان ) در تحقيقي تحت ٢٠٠٨( ٦سونپاركز و رابرت 
تا  ١٨كه جوانان مذكر  دست يافتنداند. اين پژوهش به اين نتيجه پرداخته» هاي جنسيتينقش

خود مشاركت كنند. اين در حالي است كه اين  سالبزرگدر امور ارزشي د ساله گرايش دارن ٢٢
شود و هاي جنسيتي و غير جنسيتي تقسيم ميگرايش در ميان جوانان دختر به دو بخش نقش

 يمامج هاي اجتماعي است.در مورد نقش سالانبزرگنشانگر شكاف نگرشي بين دختران جوان و 
هاي مادي به فرا مادي در بريتانيا بيني از ارزشقابل پيش به بررسي تغييرات ،)٢٠٠٧( ٧سويجو 

. اين پژوهش نشان داد كه اندپرداخته ١٩٩٩ ،١٩٩٠ ،١٩٨١هاي با استفاده از اطلاعات سال

                                                                                                              
2- Hank, Salzburger & Siverstein 
3- Hansen & Leuty 
4- Raybeck & Munck 
5 - Kelantan 
6- Parks & Robertson 
7- Majima & Savage 
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 مادي خلاصههاي مادي و فراي به دو قسم ارزشآسان بهاند و هاي فرهنگي پيچيدهارزش
هاي ها را با تمايز ميان ارزشدار حالتماهيت معني ،سياسي لحاظ از. در اين پژوهش گردندينم

تغييرات  كند وگر شناسايي ميجويان و ميان شهروندان مطيع و شورشخواهان و سلطهآزادي
تدريج در حال دور شدن از بهجوان افراد  كهيطوربه ،وجود دارد ١٩٩٩و  ١٩٨١ميان  ايعمده
   هاي فرا مادي هستند.ارزش

، با روش هاهاي دموكراتيك نسلارزش« يزمينهدر  ،)١٣٩١( يكلانترفاضلي و پژوهش 
سل ندر بين سه  و تساهل و مدارا، آزادي و مشاركت سياسي)بعد (در سه است كه » تحليل ثانويه

سال و بالاتر)  ٤٨ساله و نسل سوم افراد  ٤٧تا  ٣٤ساله، نسل دوم افراد  ٢٣تا  ١٧نسل اول افراد (
هاي دموكراتيك، در هر سه نسل زياد و به اين لحاظ ند: تمايل به ارزشاهيافت دست به نتايج زير

ها ترديد داشت و در عوض اين فرضيه را طرح هاي سياسي نسلتوان در فرضيه ثبات ارزشمي
هاي خود را تغيير دهند. علاوه بر آن، توانند براي تغييرات اجتماعي، ارزشها ميكرد كه نسل

هاي گذشته دچار تغييرات هاي سياسي مردم در سالدهند ارزشان ميآمده نشدستهاي بهداده
بررسي « هدفا ب، )١٣٩٠( چراتيفرزانه و ش هچنين نتايج پژوهم اي شده است.ملاحظهقابل

والدين و جوانان شهر ساري، روش كمي، حجم نمونه،  ثر بر تفاوت اجتماعيؤعوامل اجتماعي م
 ميان ارزشي تفاوت بر كم و معكوس بسيار جوانان دياقتصا حاكي از آن است كه منش »٥٣٢

 بر معكوسي و زياد تقريباً  اثر والدين اقتصادي منش كهيدرحال اثر گذاشته والدينشان با هاآن

 ينيتب را ارزشي تفاوت متوسط طوربه والدين جوانان سياسي است. منش گذاشته ارزشي تفاوت

 اجتماعي منش حوزه در تفاوت بيشترين است. بوده معكوس جوانان نزد ينياين تب اما؛ است كرده

 بوده جوانان نزد ارزشي تفاوت كنندهتبيين تا حدي اجتماعي منش كهاست درحالي شدهديده

منش  دهد. همچنينمي نشان والدين نزد را تفاوت اين معكوس و متوسط قدربه منش اين است،
 هر نزد در اما است بوده تفاوت كنندهتبيين متوسط طوربه اينكه ضمن دو مورد هر در فرهنگي

 گروه جوان دو هر نزد را ارزشي تفاوت توانمي است. درمجموع بوده تفاوت معكوس اين دو

  .ملاحظه كرد والدين
را در  شهرهاي لار و جهرم هاي مذهبي دختران و مادران)، ارزش١٣٩٠( ينوروزمقدس و 

شي يبه روش پيماسه بعد، بعد جمعي رفتار مذهبي، بعد فردي رفتار مذهبي و اعتقادات 
هاي د كه نتايج زير به دست آمد: عامل اجتماعي شدن در خانواده بر ارزشدنموردبررسي قراردا

كند و بين مادران و دختران در بعد جمعي رفتار مذهبي و مذهبي دختران نقش اساسي ايفا مي
هاي مذهبي تفاوت وجود دارد اما در حوزه اعتقادات و بعد فردي رفتار مذهبي بين مادران ارزش

  .تر از دختران هستندطوركلي مادران مذهبيو دختران تفاوتي وجود ندارد. به
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 كهيدرحالدر ايران با روش كمي يا تحليل ثانويه انجام شده  شده انجامهاي اكثر پژوهش
اين  لذا .به شرايط اجتماعي و درك اعضاي آن محيط توجه شود بايد براي درك يك پديده

  .استرودبار جنوب  سالبزرگهاي نسل جوان و پژوهش با رويكردي اميك درصدد بررسي ارزش
  

  چارچوب مفهومي پژوهش -٢-٢
، گريديعبارتبهگيري هر نسِل جديد مترادف است با رخ دادن فرآيندهاي ذهني شديد؛ يا شكل

 شيپبهداند كه او را همراِه خود خود را بخشي از فرآيندي جمعي مي اين دوره نَْفِس مفرددر 
لافصِل مانِ بو نحوه رفتار اجتماعي ظاهراً ترج . موسيقي، مُدِ لباس، اصطلاحات و تعابير زبانيبرديم

ريان گذارِ هر . در جابندييمهاي نسلي ارزشاند كه جايگاه خود را در انبوه آن اجزائي از نَفْس
 تشوند، رفتارشان بيشتر متعارف اسور ميتر در فرهنگ اجتماعي غوطهنسل كم نسل، آحاد آن
، نسلي يهاابژه .دارند شيهاابژهتر نَفْس و اي به مشاهده روشنو گرايش فزاينده تا غيرمتعارف

واقعي متبلور ء (رويدادي) همچون خاطراتِ پوشان، تعبير نسل جديد از هويتش را در شي
از مفاهيمي است كه يا توسط همان نسل  بيوغربيعجاي هر نسل، آميزه هايارزشنند. كمي

عابيري نيز تموسيقي و  نهيزم درو يا به آن تحميل گرديده است، زيرا پسندهاي اشخاص  شدهابداع
هايي مانند سنخيت دارد (رويداد كنترلشانكنند، با رويدادهاي خارج از كه در زبان ابداع مي

ها لبرداشتي است كه نس دهندهنشان، ذهنيتِ نسلي نيبنابرا جنگ، بحران اقتصادي و نظاير آن).
كه از تأثير  استيرؤاز  يامجموعه، ذهنيت نسلي گريدعبارتبه؛ دارند خيتاراز جايگاه خود در 

 شخص، از است عبارت نسلي توان گفت، ابژهپس مي .گيردواقعيت بر آحاد هر نسل سرچشمه مي

 خود نسل از احساسي يادآوردنش به و اوست نسل مبين فرد، نظر از كه رويدادي شيء يا مكان،

 تفاوتاشاره شد، مشكل اصلي در  مسئله هم بيانطور كه در همان. كندمي زنده ذهنش را در او
  باشد.نسل انقلابي و مذهبي با نسل بعد از انقلاب) مي بين نسلي (خصوصاً 

پرورش يافتن در جامعه، در مفهومي دوگانه تعين  مانهايم معتقد است كه هر فرد، به دليل
ز هاي ااز سوي ديگر، به الگوها و انگاره وبيند سو، خود را در موقعيتي حاضر مييابد: از يكمي

پذيري متأثر از تجربيات برد. جامعهي انديشه و كردار در آن موقعيت پي ميشدهپيش ساخته
زيسته (عيني و ذهني) يك نسل و هر فرد است. اين بدان معناست كه علل بسياري در پذيرش 

 هايارزش يا نگرشي در يك نسل يا يك فرد مؤثر است؛ كه همين امر خود موجب واگرايي ارزش
ا ي تأثير و تأثر است. به اين معنپذيري يك امر دوسويهشود. از ديگر سوي، جامعهبين نسلي مي

آموزد، به خاطر تعاملي كه با هاي بعدي ميتر (به لحاظ سن) به نسلنان كه نسل بزرگكه همچ
ها و هاي ميان نسلآموزد و همين امر موجب همگرايي ارزشهاي ديگر دارد، خود نيز مينسل
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رو وجود شباهت و تفاوت تا آنجا كه يكي در ديگري استحاله نيابد، شود. ازاينافراد جامعه مي
  .)١١٢: ١٣٩٢مانهايم، ( يعي استامري طب

اينگلهارت، تغييرات در سطح نظام را عامل تغييرات در سطح فردي و به همين ترتيب 
داند. وي تغييرات در سطح سيستم را توسعه اقتصادي و فناوري، ارضاي پيامدهايي براي نظام مي

هاي همتفاوت گرونيازهاي طبيعي به نسبت وسيعي از جمعيت، افزايش سطح تحصيلات، تجارب 
هاي جمعي و افزايش تحرك سني مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعي، نفوذ رسانه

در مراحل مختلف مدرنيزاسيون معتقد است  هاارزشدر مورد تغيير  اينگلهارت داند.جغرافيايي مي
. بعد ودشيمسنتى سكولار ـ عقلانى  يهاارزشسنتى به  يهاارزشكه صنعتى شدن باعث تغيير 

سيار ب هاآنتباين بين جوامعى است كه مذهب در  كنندهمنعكس هاارزشسنتى سكولار ـ عقلانى 
 ).٧٦: ١٣٨٢(اينگلهارت، تمهم نيس هاآنمهم است و جوامعى كه مذهب در 

 خود كه تحت تأثير محيط فردمنحصربهبورديو معتقد است كه فرد بر اساس ساختمان ذهني 
دهد. طرز بيند و بر مبناي آن كنش انجام مياجتماعي او قرار دارد جهان و محيط اجتماعي را مي

فرهنگ  ، تبعيت ازهايبنديپاها، تقيدات و نشستن، لباس پوشيدن، سبك زندگي، باورها و نگرش
ماندگار است و هم جديد يا سنتي، همه بازتاب ساختمان ذهني اوست. ساختمان ذهني هم 

اعي است (ريتزر، ي جهان اجتمشدهكند و هم توليدپذير، هم جهان اجتماعي را توليد ميانتقال
در  هاي مختلفله نسل، روابط نسلي و تضاد و تقابل ميان نسلئبورديو مس ).٧٢١ـ  ٧٢٢: ١٣٨٦
ت. و تحليل نموده اس يريگيپهاي اجتماعي، نظير دانشگاه، سياست، ادبيات، هنر و غيره را عرصه

هاي بين نسلي را همانند ساير تعارضات اجتماعي، مستقل از طبقه و نظام قشربندي وي چالش
داند و در چهارچوب هاي مختلف، نميهاي سلطه و نابرابري در عرصهاجتماعي يا به تعبير او نظام

ري و ماعي، اقتصادي، فكنابرابري و تضاد اجتماعي به تحليل روابط و تعارضات نسلي در ابعاد اجت
ه و ها، شكافي افقي بودپردازد به عقيده بورديو در شرايط كنوني، شكاف ميان نسلفرهنگي مي

، رويارويي بين جوانان و ينهاد ريغهاي مختلف اجتماعي، اعم از نهادي و ها و ميداندر عرصه
و ثروت است. به نظر وي،  افراد مسن عملاً حاكي از تعارض ميان افرادي با مواضع گوناگون قدرت

ه بين مبارز جهيدرنتجوان و پير نه يك امر عيني و واقعي، بلكه يك ساختار اجتماعي هستند كه 
-١٠٧: ١٣٨٥نژاد، (توكل و قاضي آيدهاي مختلف اجتماعي به وجود ميپير و جوان در ميدان

١٠٦.(  
در متني قرار دارد كه متشكل از هنجارها  گركنشتوان گفت كه با توجه به نظريات فوق مي

كند بلكه با فرد در خلأ زندگي نمي كهييازآنجاشود و گران ميها، نمادها و ديگر كنشو ارزش
عاملي كه سبب اختلال با ديگر  هرگونهباشد، وضعيت و محيط اطرافش در ارتباط و تعامل مي
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هاي انتقال ناقص هنجارها و ارزشعاملي كه موجب  هرگونهگران اطراف شخص شود يا كنش
جاد به اي تينها درشود و مندرج در نظام فرهنگي شود، موجبات سرگرداني و حيراني كنشگر مي

ربط والدين، سياستمداران، مسئولان ذيگران (كنشو ديگر  گركنشفقدان تفاهم ميان 
شكاف  هرگونه كه تصور اين به .شودسالان) ميهاي همسالان و بزرگوپرورش و گروهآموزش
 قرار مختلف يهانسل فراروي را متفاوتي نبايدهاي و بايدها گذشته و حال ميان هنجاري ارزشي

 انتقال در فرايند اختلال زاييدة امر . اينشوديم موجب آنان ميان را ژرف گسستي و دهديم

 يهاگروه مشروعيتو  مقبوليت كاهش و شدن اجتماعي فرايند در نارسايي هنجارها، و هاارزش
 نسلي وفاق جديد، نسل هنجارآوران و و نخبگان بين اعتماد فروپاشي اثر است. بر ارزشي مرجع

پژوهش حاضر در پي پاسخ مناسب در اين زمينه كه  مزبور، اتينظر ازبا الهام  شود. مي متزلزل
  گرا، تعاملي و يا واگرا؟كند: همطبيعت تغيير نسلي در چه جهتي عمل مي

  تحقيقروش  -٣
پژوهش بوده و از  نيانجام ا يبرا مورداستفاده يشناختروش افتيره ،يفيك يشناسروش

 يعنوان روش اجرابه يانهيزم هي) و روش نظرياجتماع ييرگراي(تفس يبرساخت اجتماع كرديرو
و  اتيگر درصدد آزمودن نظرپژوهش يفيشده است. در پژوهش كاستفاده قيتحق اتيعمل
 يندهايو مطالعه فرا ياز خلال بررس كنديبلكه كوشش م ست،ين شدهنيياز قبل تع اتيفرض

 نيا جهت،ني. لذا ازاابديدست  موردمطالعه تياز واقع يبرداشت و درك نظر كياجتماع، به 
 تيبه نام واقع يزيچ تر،قيعبارت دق). به٦١: ٢٠٠١، است (استربرگ هياول اتيپژوهش، فاقد فرض

جهان و توسط  سترهستند كه از ب ياتياز همان ابتدا واقع هاتيواقع ةود ندارد، همناب و ساده وج
شده هستند، حال چه  ريتفس ييهاتيهمواره واقع جهي. درنتاندشدهدهيبرگز يذهن يهاتيفعال
گرفته قرار موردبررسيدر بستر خاص خودشان  اياز بسترشان منتزع شده باشند  يطور مصنوعبه

  ).٩٥: ١٣٨٩ ك،يلها وجود دارد (فدر آن يو درون يرونيب يريتفس يهاباشند. در هر دو حال، افق

  گيرينمونه يوهيو ش موردمطالعهميدان  -١-٣
در ) پدران( سالانبزرگو  (پسران) جواناندر اين پژوهش  موردمطالعهآماري  جمعيت 

 .گيري هدفمند و نظري استفاده شدگيري از نمونهنمونه. براي رودبار جنوب استشهرستان 
 هموردمطالعي موضوع كند كه در زمينهگو ميو، محقق كيفي با افرادي گفت٨گيري هدفمندنمونه

                                                                                                              
8- Purposive Sampling 
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يري گچنين نمونههايي از آن داراي اطلاعات و شناخت مناسب و نسبتًا كافي باشند. هميا جنبه
را زي؛ پردازيمنخورده و ناشناخته ميهاي نو يا دستهنگامي مهم است كه در كشف عرصه ٩نظري
توانند اي را برگزيند كه ميگيريسازد كه مسيرهاي نمونهگر را قادر ميگيري نظري پژوهشنمونه
 ). با توجه به٨٣-٧٨: ١٣٩٣ربين، وتراوس و كشترين بازده نظري را در پي داشته باشد (ابيش

شود، بلكه در فرآيند در پژوهش (روش كيفي) حجم نمونه از قبل تعيين نمي كاررفتهبهش رو
شود. بر همين اساس، با استفاده از ي اشباع مشخص ميآوري اطلاعات با رسيدن به درجهجمع

مصاحبه  )سالبزرگنفر  ١٢نفر جوان و  ١٥( نفر ٢٧گيري هدفمند و ملاك اشباع با راهبرد نمونه
  شد.

  ابزار پژوهش -٢-٣
نوع  نيشده است. ااستفاده عميقها از فن مصاحبه داده يآورمطالعه جهت جمع نيدر ا

مناسب  دستنيازا يفيك يهاپژوهش يبودن آن برا قيو عم يريپذانعطاف ليمصاحبه به دل
» راهنماي مصاحبه«عنوان هايي با صورت بود كه پرسش روش اجرا در اين پژوهش به ايناست. 

دند. كرها را هدايت ميها، روند آنهاي باز و تفسيري داشتند و پاسخ نمونهطرّاحي شدند كه پاسخ
اي ها برسؤالات با تمركز بر مطالب تحت پوشش، در يك راهنماي مصاحبه آورده شدند. توالي آن

. ٢ي . سؤالات اساس١كننده متفاوت بود. فرم مصاحبه نيز شامل دو دسته از سؤالات بود: شركت
سؤالات پيگيري؛ سؤالات اساسي در اين پژوهش، دايرة وسيع كاوش و سؤالات پيگيري، دايرة 

وضعيت موجود را چگونه ارزيابي «شدند. سؤالات اساسي شامل: محدود دانش را شامل مي
ا ي نسل (فرزندان با سهيمقاهاي خودتان در دورهدر الگو و رفتار هم كنيد، تفاوت يا تغييرمي

تجربه و احساست را از بودن در اين وضعيت «و سؤالات ديگري چون » پدران) به چه ميزان است؟
است...  آيا منظورت اين«يا » تواني برايم يك مثال بزنيمي«و سؤالات پيگيري مانند: » برايم بگو
چنين، گويان و همگر، رسيدن به عمق تجربة پاسخهدف پژوهش نجايادر ». ... ؛ و... چه گونه

ه پژوهش از روش نظرياين  در ها براي انديشه و رفتارشان قائل هستند.كشف معنايي است كه آن
 شدهاستفادهها هاي كيفي است، جهت تحليل دادههاي تحليل دادهكه يكي از روش ١٠يزمينه

 اي بر مبناي سهها در نظريه زمينه). ساختار اصلي تحليل داده١٧٨: ١٣٩٢، محمد پوراست (

                                                                                                              
9- Theoretical Saturation 
10- Grounded Theory 
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. ١٣كدگذاري انتخابي -٣ ١٢كدگذاري محوري -٢، ١١كدگذاري باز -١ي كدگذاري است: شيوه
شود كه طي آن، مفاهيم اوليه و اولين مرحله كدگذاري باز است و به فرآيند تحليلي اطلاق مي

ها كشف ها و ابعادشان در داده، خصيصهشدهييشناساها، سپس مقولات عمده مبتني بر آن
ساس بر ا گريكديها به فرآيند اتصال مقوله درواقعمحوري است.  يكدگذارشود. دومين مرحله، مي

شود، زيرا كدگذاري در حول ناميده مي» محوري«ها)، كدگذاري ها (زير مقولهخواص آن
ها و ابعاد به هم مرتبط يصهها را در سطح خصگيرد كه مقولهاي صورت ميكدگذاري مقوله

سازد. سومين مرحله كدگذاري، كدگذاري انتخابي است. اين نوع كدگذاري فرآيند مي
عامل ت جهيدرنت موردنظرها در جهت خلق نظريه است. يكپارچگي سازي و پالايش مقولهيكپارچه

رق ها غبايد در دادهآيد و يكي از دشوارترين مراحل كار است. محقق مي به وجودگر با داده تحليل
يكپارچه  باهمها را پالايش كرده، ها را يافته، آنشود و به تعمق بپردازد تا بتواند پيوند بين مقوله

  .)١٩١ نمايد و نهايتًا نظريه را استخراج كند (همان،

  قابليت اعتماد -٣-٣
(معادل اعتبار و روايي در تحقيقات كمي)، از سه  ١٤براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد

 يابي اعتباراول: كنترل يا  از: اندعبارتتكنيك متعارف و بسيار مرسوم استفاده به عمل آمد كه 
هاي كلي را ارزيابي كرده كنندگان خواسته شد تا يافتهدر اين روش، از مشاركت :١٥توسط اعضاء

هاي خام رجوع : در اين روش به داده١٦هاي تحليلييسهو در مورد صحت آن نظر دهند. دوم: مقا
 : استفاده از تكنيكسوم ...هاي خام مقايسه و ارزيابي گرددنظريه با داده يساخت بندگرديد تا 

اي، براي مراحل كدگذاري، : در اين زمينه، چند متخصص در كار نظريه زمينه١٧مميزي
  سازي و استخراج مقولات، نظارت داشتند.مفهوم

  ي پژوهشهايافته -٤

  

                                                                                                              
11- Open Coding 
12- Axial Coding 
13- Selective Coding 
14- Trustworthiness 
15- Member Check 
16- Analytical Comparison 
17- Auditing 
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  كنندگانمشاركتاي مشخصات زمينه -١-٤
صار به اختهاي اين مطالعه بپردازيم براي آشنايي خوانندگان، بهكه به بررسي يافتهبيش از اين

پردازيم تا خوانندگان اين پژوهش درك شوندگان مياي مصاحبههاي زمينهمعرفي مشخصه
 ١در جدول شماره  كه طورهمان .كنندگان داشته باشندمشاركتاي درستي از وضعيت زمينه

سال (پدران) شوندگان جوانان (پسر) و دوازده نفر بزرگشود، پانزده نفر از مصاحبهمشاهده مي
سال است كه از اين ميان هفت نفر  ٢٩تا  ١٨شوندگان پسر بين هستند، محدوده سني مصاحبه

ي سني سال به بالا سن داشتند؛ محدوده ٢٦ال و سه نفر س ٢٥تا  ٢٢سال، پنج نفر  ٢١تا  ١٨
سال و دو نفر  ٥٣تا  ٤٨سال، پنج نفر  ٤٧تا  ٤٢سال است كه پنج نفر  ٦٥تا  ٤٢پدران نيز بين 

سواد، هشت نفر شوندگان بينفر از مصاحبه ٤سال به بالا سن داشتند. ازنظر سطح سواد،  ٥٤
ي مدرك ديپلم و فقط سه نفر از جوانان دارا)، دوازده نفر داراي مدرك زير ديپلم (ابتدايي و سيكل

  (پسران) دانشجو يا داراي مدرك كارشناسي بودند.

  پژوهش كنندگانمشاركتاي زمينه: مشخصات ١جدول 

  
  اكتشافي مفاهيم  تحليل -٢-٤

ها معاني ذهني، كنش ؟هاي خود دارند: جوانان چه درك و تفسيري از ارزشسؤال يك پژوهش
 شدنساختهي اي از نحوه، نمونه٢در جدول شماره  ها براي آنان چگونه است؟و پيامد اين ارزش

باز به محوري و گزينشي بازگو  يكدگذارو چگونه حركت از » طلبانههاي رفاهارزش«ي پديده
افراد مطالعه  هاي عمده با ارجاع به درك و ديدگاهبه هريك از مقوله اختصاربه ادامهدر  شده است.

  است. شده ميترسرادايمي اا با پديده محوري در قالب يك مدل پهپرداخته و ارتباط مقوله

  متغير سن  تحصيلات

 ادانشجو ي  
  سانسيل

  ديپلم
زير 
  ديپلم

  سوادبي
سال ٥٤

  به بالا
تا  ٤٨
  سال٥٣

تا  ٤٢
  سال٤٧

تا ٢٦
  سال٢٩

تا ٢٢
  سال٢٥

 تا ١٨
  سال٢١

  (جوان) پسر  ٧ ٥ ٣ - - - - ٢ ١٠ ٣

 پدران - - - ٥ ٥ ٢ ٤ ٦ ٢ -

  جمع ٧ ٥ ٣ ٥ ٥ ٢ ٤ ٨ ١٢ ٣
  -  ٢٧ ٢٧  كل
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  سالان)هم هايگروه مرجع (فشار گروه
بعيت به تزماني كه يك الگوي رفتاري خاصي بين گروه معيني رايج شود، اعضاي گروه ناچار 

 سالان هستند نشانكنندگاني كه تحت تأثير گروه همهاي مشاركتشوند. تحليل مصاحبهمي
هاي جديد ها، براي درگير شدن با پديدهكلاسيدهد كه جوانان در بستر گروه دوستان و هممي

 گير شدنكنندگان به همهگيرند. برخي از مشاركتفشار قرار ميتشويق شده و احياناً تحت
زني، ارتباط با جنس مخالف و رقابتي شدن اين هاي جديد مانند تفريح و گردش، پرسهارزش
  كنند:ها در ميان دوستان اشاره ميپديده

تلك و م مياريدر مقابل دوستانمون كم ب ميخوايكه نم ميهست يما در سن دينيبب
ه اگ م،يكردم با دوستان همراه بشم و باهم خوش بگذرون يسع شهيهم م،يبارون ش

 ٢٤ ،يد(مه يريرفتار و فرهنگ دوستانتو بپذ ديبا ميبش قيرفيتنها و ب ميخواينم
  ساله).

ها نوعي فشار هنجاري جهت كنندگان در چنين بسترهايي براي آنقرار گرفتن مشاركت
  تبعيت از گروه به همراه دارد:

 تو رو اون يابا چيه بدون و دنيم انجام را يكارها تيميصم دوستان و قيرف يوقت
 تدل و يريگيم قرار ريتأث تحت خب كنن،يم فيتعر يافتخار و لذت خاص با جمع

  ).ساله ٢٦(سامان،  يكن تجربه بارهي حداقل خواديم
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 هاي جواناني مربوط به درك و تفسير ارزشي عمدهشدههاي استخراج: مقوله٢ جدول

  

  وضعيت نامطلوب كيفيت زندگي
هر جامعه زماني از پويايي و نشاط لازم برخوردار خواهد بود كه شهروندان آن از كيفيت 
زندگي كافي و مطلوب برخوردار باشند. كيفيت زندگي را به توانايي سازگاري، شيوه زندگي و 

ختلف داراي ابعاد متوان گفت كيفيت زندگي طوركلي مياند. بهنفس نيز تعريف كردهاعتمادبه
گيرد. جوانان فيزيكي، رواني و اجتماعي است كه پهنه وسيعي از زندگي فرد را در برمي

هاي تخريب فيزيكي و محيطي، محروميت اجتماعي، هاي مهمي در زمينهكننده با چالشمشاركت
، كيفيت اتروبرو هستند كه اين مشكل ...هاي اقتصادي، كمبود مسكن وناامني، بيكاري، نابرابري

  خام مفاهيم  هامقوله  رديف
محوري پديده 

هاي ارزش
  جوانان

مقوله 
نهايي 
  پژوهش

  گروه مرجع  ١
فشار دوستان براي داشتن اين نگرش و ارزش، عقب نماندن از 

  دوستان،

ش
ارز

فاه
ي ر

ها
انه

طلب
  

ش
ارز

رد 
 ط

ت و
سس

گ
لي

نس
ن 

 بي
اي

ه
  

٢  
عدم مطلوبيت 

  يزندگ تيفيك
توجهي به اعضاي خانواده، كاهش توجهي دولت، كمبيكاري، بي
  از خود و محيط، نبود آرامش رواني احساس تنفررفاه، 

٣  
 يهارسانهنفوذ 

  يجمع
  هاي مجازي، اينترنت و...هاي جذاب خارجي، شبكهفيلم

  روحيه نوگرايي  ٤
روز، ميل به رفاه بيشتر، تجربه هاي جديد و بهپوشيدن لباس

هاي نو، تقليد از ديگران، نپذيرفتن را و روش سنتي، فعاليت
  به سود دستيابي

٥  
  طلبياستقلال
  

داشتن حق انتخاب در شريك زندگي، استقلال مالي،، اعتقاد به 
خود، انتخاب محل زندگي، بهانتخاب آزاد، رهايي از سنت، متكي

  ترها، دنبال آرزوهاطلب بودن افراد، عدم دخالت بزرگمنفعت

٦  
رفتار فراغتي 

  جديد

دختر، احساس نياز دوستبازي، رفع نياز با گذراني، رفيقخوش
داشتن به اوقات فراغت، موتورسواري، تماشاي ماهواره، پرسه 

  ...زني و

٧  
گرايي و مادي
  يگرائيماد

  درگيري مادي، رقابت مالي، طمع، مقايسه،

  يچشموهمچشم  ٨
ميل به  ،جوييخواهي، برتريورزي، حسود بودن، زيادهطمع

  يچشموهمچشمبرنده شدن، 
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دهند. آنان شرايط نابرابر مذكور را تفسير و ارزيابي كرده و بر تغيير شدت كاهش ميزندگي را به
  وضعيت موجود تأكيددارند:

 اما كردم تلاش هم يليخ اتفاقاً ندارم خودم از يزندگ تو يچيه و سالمه ٢٦ الان من
 دولت يبدبخت و فلاكت همه نيا يك تا شميم وونهيد دارم خوردم بسته در به
  ).ساله ٢٦(سامان،  بده انجام يكار جوونا ما واسه خوادينم

  جمعي جديدهاي ارتباطنفوذ رسانه
 وارد زندگي بشر شد و جيتدربهي، ابزاري است كه از اوايل قرن بيستم جمعارتباطهاي رسانه

 شود.هاي زندگي او مشاهده مياش، در همه عرصهامروزه سايه گسترده آن با اثرات مثبت و منفي
، وسايل گوناگون ارتباطي هستند كه بخش وسيعي از مخاطبان را بدون »يجمعارتباط ليوسا«

ين نوع عامل . ارديگيم فراگونه ارتباط مشخصي بين فرستندگان و گيرندگان پيام، هيچ
طور غيرمستقيم شناخته العاده وسيعي از مردم كه تنها بهپذيري، فرد را با طيف فوقجامعه

به حدي مسلم  پذيري افراددر جامعه يجمعارتباطكند. امروزه حضور وسايل شوند، آشنا ميمي
ي ماعايم كه تا همين چند نسل پيش، ظهور اجتي فراموش كردهسادگبهدانسته شده است كه 

 گريكديهاي بسيار به هاي چهره به چهره با همسايگان محدودي بود كه از جهتمردم به تماس
و از  جمعي بر ميزان دانش و شعور اجتماعي جوانان افزودههاي ارتباطشباهت داشتند. رسانه

 دبحثموركرده است. اين نكته بيانگر آن است كه امكانات » نينشخانه« زينطرف ديگر آنان را 
ها جايگزين شده كه خود بر كاهش روابط و تعاملات اجتماعي در باعث ايجاد يك سري سرگرمي

  گذارد:وآمد خانوادگي و فاميلي و غيره تأثير ميي دوستانه، رفتهاسر زدنقالب 
آپ از واتس كهيروزها وقت شود،يم دايپ يمجاز يفضا در يبخواه هرچه الآن

  ).ساله ٢٠ ،يرعلي(ام روديزمان از دستم م گريد كنمياستفاده م
  گوييد:كنندگان مياز مشاركت گريد يكي

از  ادييدارد كه آدم دلش نم يمتنوع و جذاب يهاماهواره، از بس برنامه نيمثلًا هم
واحوال اعاز اوض يبره. فوقش با به زنگ يكس دنيبلند شه و بخواهد به د ونيزيجلو تلو
  ساله). ٢١ ن،ي(حس ميشيخبردار م يهركس

  ي نوگراييروحيه
و  ؛ تحولي در نگرشدينوپدهاي ي و برقراري ارتباط با سبكارتباطهاي نوين با ظهور فنّاوري

است. تمايل به مدرن شدن (تغيير سبك زندگي)  جادشدهيارفتار افراد جامعه مخصوصاً جوانان 
گرايي، مصرف همچونهايي توان ارمغان مدرنيته در عصر حاضر به شمار آورد كه ارزشرا مي
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ي بر كنند كه مبتنانديشي و فردگرايي حاكم است و نوعي سبك زندگي را تبليغ مينسبيت
ون هاي گوناگوع، جوانان را با انتخابگرايي است. مدرنيته با امكانات خود از طريق خلق تنمصرف

هاي جديد اوريو فنّ يجمعامروزه جوانان با گسترش وسايل ارتباطسازد. و پيچيده مواجه مي
ها در اند و موقعيت آنگوناگون يافته يهااي با جوامع و فرهنگ، ارتباطات گستردهايرايانه

تر شده است و تر و مشكلوب، پيچيدهها، باورها و انتخاب هنجارهاي مطلشناخت و فهم ارزش
ى هاي جامعههاي موجود، باعث شده تا جوانان به رفتارها و هنجارهاي متضاد باارزشبسا زمينهچه

ي ريپذتنوعروز گرايش به نوع شدن و هاي بهجوانان با الگو قرار دادن سبك .خويش رو آورند
  دارند:

 نمدويمد حركت كنه نم يپاپا به ديبا يعنيبه سر وضع خودش برسه  ديبا آدم
 ديخر يچند بار به پدرم گفتم كه برا خرند،يم يميقد يهالباس هايچطور بعض

  ساله). ٢٤ ،يقبول نكرد (مهد يبرادر كوچكم بروم ول يلباس برا
  كند:كنندگان عنوان مييكي ديگر از مشاركت

وانند و مدرسه و دانشگاه درس بخ هابچه ديبا م،يباش روزيروز بهتر از دروزبه ديبا
 د؟دار يبه ما هم آموزش بدهند چه اشكال نديايو ب رنديبگ ادي يديجد يزيبروند چ

  ).ساله ٢٣ د،ي(سع

  رفتار فراغتي جديد
ان ويژه نوجوانان و جوانتفريح كردن، سرگرمي و لذت بردن از زندگي يكي از نيازهاي انسان به

راغتي الگوهاي ف. است زندگي جديد هايالگو بر مبتني بيشتر امروزي جوانان فراغتي است. رفتار
، گريدعبارتبهاست،  افتهي رييتغجوانان شهري از شكل سنتي و منفعلانه به شكل مدرن و فعالانه 

 و ماهواره، اكنون الگوهاي فراغتي ديگر محدود به استراحت در خانه، تماشاي تلويزيون، ويدئو
ز ها و مراكشاپبا دوستان نيست، بلكه شامل پارك، كافيوگذار مطالعه كتاب، ورزش و گشت

 در كمتر سنتي و مذهبي فراغتي رفتارهاي دوره اين خريد رفتن با جنس مخالف و... است. در
 درواقع. است مخرب و پرهزينه بسيار . گاهيدارد فردي حالت بيشتر فراغت شده،گرفته نظر
 شامل را هاييفعاليت تربيش و است توأم يريفعل پذ با امروزه جوانان فراغتي رفتار گفت توانمي
بدون آگاه بودن از پيامدهاي احتمالي  فرد و دارند فرد آينده در زياد و پنهاني تأثير كه شودمي

 جوانان در كهطوريبه. كندمي رجوع هاآن به رواني و روحي فشارهاي از گريز آن، براي
 رسهپ دختر داشتن،دوست بازي،رفيق به تمايل بيشتر كه كردندمي اظهار مكرراً خود هايمصاحبه

  زني و برقراري رابطه كامل با جنس مخالف را دارند:
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 نيا نمدوينمكردم،  يپاساژ گردو  يگرد ابونياوقات وقتم رو صرف خ ترشيب الآن
 رگرمس هازيچ جورنياخودم رو به با  يادامه داشته باشه، تنها وقت يتا ك ديبا تيوضع

  ساله). ٢٦(سامان،  است دغدغهيب و آروم ذهنم هم و برميم لذتشو هم كنميم
در اين دوره جوانان بيشتر به دنبال زندگي آسوده و بدون دردسري هستند و از را و روش 

  گردند.اجدادي خود پيروي و اطاعت ندارند و بيشتر به دنبال چيزهاي جديد و نو مي

  طلبي (خوداتكايي)استقلال
ترين خصايص جامعه مدرن به شمار عنوان يكي از مهمتوان بهظهور جنش فردگرايي را مي

گرايي مثبت است كه معطوف به خودباوري، خودشكوفايي، طلبي نوعي فردآورد. استقلال
لبي با طو استقلال فردي است كه همگي داراي بار ارزشي مثبت هستند. استقلال نفساعتمادبه

پذيري مترادف است (معيدفر و ي، مسئوليتخود مرجعاتكايي، واژگاني نظير خود
است.  بخشييرهاطلبي (فردگرايي مثبت) جرياني ). استقلال٩٦: ١٣٨٩خسروشاهي، صبوري
 اسبر اسانسان در اين وضعيت از شرايط سخت و تحت اجبار جامعه سنتي رهايي يافته و  چراكه

  كند:اراده و تمايل خود عمل مي
 نكردم، دراز يناس احد يرو دستمو و سادميوا خودم يپا يرو يسالگاز نوزده من
 خودتو يهوا ديبا خودت فقط زمونه دوره نيا تو كردم، كمك ايليخ به بوده يحت

  ).ساله ٢٨ ،ي(عل يباش داشته
ردند. كاي را بسيار مهم قلمداد ميهاي تحصيلي و حرفهكنندگان، پيشرفتبرخي از مشاركت

 »كسي شدن«ي و نيافتخارآفرها تمركز خود را بر مطالعه و كار علمي قرار داده بودند. آرزوي آن
  هاي زيادي از عمر خود را مصروف آن ساخته بودند:اي را داشتند كه سالشدن در زمينه
باشم كه همه منو بشناسن  يكه انقد فرد موفق نهيدارم و اون اهدف هيفقط  من

 يبابا نيبرسم خانوادمو با من بشناسن نه برعكسش مثلاً بگن ا ييبه اون جا يعني
  ساله). ٢٠ ،يرعلي(ام هيپسر فلان نيبگن ا كهنينه ا هيداداشه فلان اي

  و مادي انديشي گراييمادي
. در ميان بشر معاصر است ،مصرف از معضلات بزرگ جهان امروزگرايي و بحران مادي اساساً 

؛ نداپوشي كردهبرخي براي ارضاي اين عطش دروني و ميل به مصرف از زندگي معنوي خود چشم
همه  كه داوطلبانه براي رفع نيازهاي مصرفي خويش، هعجين شد جوانانقدر با گرايي آنمادي

 گذارند.مي ،هايچشموهمچشمزندگي خود را در سوداي رفع نيازهاي پديد آمده از تبليغات و 
 روزوزبهركنند اين حس پيوسته رو به فزوني است و ابراز علاقه شديد مي رفاه ماديبه  اكثر جوانان
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اي از توسط عده شدهعنوانهاي هاي مادي يكي از مضمونارزش كهيطوربه، شودتشديد مي
رفاه نسبي در زندگي، ثروتمندي و جبران  همچونكنندگان بود كه اهداف مختلفي مشاركت

  كنند:هاي كنوني را دنبال ميو نقص گذشتههاي كاستي
 شدند و فقط مخصوص يجورنيهمه ا ،يبه دنبال پول باش ديشده كه با يادوره نالآ

ماهم  خورنديچه م پوشنديچه دارند چه م گرانيد ينيبب دي. باستيخاص ن يعده
  ساله). ٢٩ اسر،ي( ميندار يكنترل يچيبر ه گري. دميكنيم ديها تقلاز آن

هاي سالانه دهه باهمغييرات سبك زندگي باعث شده كه انتظارات جوان اين دوره ت 
، بسيار متفاوت باشد. انتظاراتي كه گردديبازم شانيمادرهاشان كه به همان نسل پدر و نِپيشي

  ه:و نه جامع نديآيبرم برآوردنها از پس بيشتر موارد نه خانواده در
 توانميم لميتحص انيكردم كه پس از پايكه من در دانشگاه بودم، فكر م ييوزهار

 تاس يماه چند كه روزها نيا اما كنم دايپ را يمكف يحقوق با مناسب اريبس يشغل
هم ندارم به فرض  يكه سابقه كار من يبرا دميد هستم شغل كردن دايپ ريدرگ

اور به ب كهيدرحالوزارت كار است  هيشود، با حقوق پا دايمرتبط هم پ يشغل نكهيا
 باشم تهداش درآمدتومن  ونيليم ٣ماهانه  ديمعاش لااقل با نيتأم يروزها برا نيمن ا
  ).ساله ٢٨ ،ي(عل

  جوييچشم و هم چشمي و رقابت
 هايي استي و نياز به داشتن آن چيزيچشموهمچشميي نوعي احساس گرا سهيمقارقابت و 

ي اجتماعي و اقتصادي خود با مردم ي ناشي از مقايسهتا حدهاي جوانان كه ديگران دارند. ارزش
 كنندساير نواحي، شهرها و ... بوده است. جوانان خود را با يكديگر مقايسه نموده و احساس مي

باشند كه ديگران نيز برخوردارند، آنان با نگاه الگوهاي زندگي خود و  برخورداربايد از امكاناتي 
  باشند:ها درصدد بهبود وضعت خود ميمقايسه خود با آن

 دبرخوردارن يامكانات چه از شهرها گريد اي تهران در من سال و سن هم پسران مينيبيم يوقت
 ٢٠ ،يرعلي(ام كمتره؟ اونا از ميچ من مگه باشم داشته را امكانات نيا من دينبا چرا خودم به

  ).ساله

از طرفي ديگر، تغييرات اقتصادي در عصر حاضر يك سري از افراد ازنظر مالي و ساير امكانات 
ت. امروزه شده اس گريكديبر ديگران برتري داشته كه اين عامل باعث ايجاد رقابت در بين افراد با 

شود؛ اين امر باعث احساس رقابت و نوعي نابرابري ديده ميهمه به يك اندازه مال و ثروت ندارند 
ي در بين افراد شده است. جوانان اين احساس رقابت را عاملي در جهت افزايش چشموهمچشمو 

  دانند:بهبود اقتصادي خود مي
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 يجورنيمثل همانا باشم. قبلًا ا خواهميداشته باشد منم م يزيچ يمثلًا اگر كس"
  ."ساله) ٢١(حامد،  مينبود و مال و ثروت چندان مهم نبود و همه مثل هم بود

 مقوله محوري در اين بخش پژوهش ،جوانانهاي آمده از ارزشدستبا توجه به مفاهيم به
ها و مباحث فوق را پوشش داده و نيز ي سؤالتواند كليهكه مياست  »طلبانههاي رفاهارزش«

. همراه است» ييخود گرا«و » خودخواهي«طلبانه با مقوله ارزش رفاه د.باش جنبه تحليلي داشته
و  يطلبروح راحت، گريديعبارتبهاين مقوله آسايش و لذت غايت زندگي است،  بر اساس

ل انه است. الگوپذيري نسطلبرفاههاي از ويژگي اصلي ارزشهاي آني و زودگذر بستگي به لذّتدل
هاي رفاهي سوي ارزشهاي جوانان بهگرايي است؛ يعني ارزشهاي جهاني و مصرفجوان از ارزش

 اندعبارتتأثير دارند » طلبانههاي رفاهارزش«ي شده است. سه شرط عّلي كه بر پديدهجهت داده
هاي فشارهاي گروه -١ .و مادي انديشي ييخوداتكااز: فشار گروه دوستان، روحيه نوگرايي، 

هاي رفاهي است. اين فشار در بين گروه دوستي چه ساز ارزشدوستان يكي از شرايط علي زمينه
ها قرار دانشگاه) دامنه وسيعي داشته و دانش در اختيار آن(درون و بيرون از فضاي مدرسه 

لات جسمي و غريزي، دنياي تحول، تغيير و بحران است. تحو ،جواني روحيه نوگرايي: -٢دهد. مي
سبب بروز تحولات روحي و دگرگوني عواطف و تغييرات است. جوان، دائماً احساس دگرگوني و 

 و حتي در نياز به تغيير دارد و اين تغيير، در مشي و انديشه و نگاه او، در آرايش و پوشش او
-٣است. طلب  خواه و تجدّدخورد. جوان، آرمانرفتارها و برخوردها و روابط او به چشم مي

ه كافي براي رسيدن ب نفساعتمادبهو خود را مهم پنداشتن يعني داشتن  ييخوداتكا خودباوري،
  .نياز وي است و به آن علاقه دارد آنچه
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هاي جمعي از: نفوذ رسانه اندعبارتگر ، شرايط مداخله»طلبانههاي رفاهارزش«ي در زمينه
ز طلبانه اهاي رفاهجديد، كيفيت نامطلوب زندگي و مادي انديشي است. راهبرد براي رفع ارزش

گذراني و زني)، خوشگردي (پرسهكه خيابانطوريبهديد جوانان الگوهاي جديد فراغتي است. 
سي با جنس مخالف به يك رفتارهاي پرخطر مثل اعتياد و روابط نامتعارف جن هاي متنوع ولذت

و فرآيندهاي بحث شده، منتج به  پيامد عمده شرايط شده است.اصل و الگوي رفتاري تبديل
  كنندگان است.چشمي) مشاركتوهم(چشم ييگرا سهيمقا

 »طلبانههاي رفاهارزش«ي مدل پارادايمي پديده :١شكل 

معاني ذهني،  ؟هاي خود دارندچه درك و تفسيري از ارزش سالانبزرگ: پژوهش دومسؤال 
ي اي از نحوه، نمونه٣در جدول شماره  ها براي آنان چگونه است؟ها و پيامد اين ارزشكنش

وري باز به مح يكدگذارو چگونه حركت از  »معطوف به گذشته يشيبازاند«ي پديده شدنساخته
  و گزينشي بازگو شده است.

 پديده

 انهطلبهاي رفاهارزش

 شرايط علّي:

 هاي مرجعيي، گروهتو گراخوداتكايي، روحيه 

 :ايزمينهشرايط 

 زمان شدت، ميزان،

 

 :ايمداخلهشرايط 

 ماهواره، موبايل اينترنت،

 كيفيت نامطلوب زندگي

 استراتژي/ راهبرد مادي انديشي

 جديد يفراغترفتارهاي 

 

 پيامدها

 چشم و هم چشمي
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  سالانبزرگهاي هاي عمده مربوط به درك و تفسير ارزش: مقوله٣ جدول

با ارجاع به درك و ديدگاه  هاي اصلي و مدل پارادايميمقولهيك از  اختصار به هردر زير به
  است. شدهپرداختهها، از آن موردمطالعهافراد 

  گراييواقع
افراد ميدان مورد مطالعه بر اين باوراند كه آينده و محيط اجتماعي در كنترل وي نيست و 

ين ا بر اساسزند. ي هر كسي را رقم ميتقدير و سرنوشت، يا وضعيت اجتماعي، وضعيت و آينده
 اهايرؤها آمال و توان به خواستنمي يراحتبهمقوله شرايط موجود تقريباً تغييرناپذير است و 

گراها هستند كه بدون برنامه و هدف با تقليد و پيروي گرا در مقابل آرمانت يافت. افراد واقعدس
پذيري، كنند. احتياط و عدم ريسكاز ديگران، اهداف و آرزوهاي بلندپروازنه را دنبال مي

ان زم بر اساسنگري منطقي گيري و آيندهانديشي، تجارب فردي و اجتماعي، تصميممصلحت
است. اكثر  موردمطالعهگرايي در ميان افراد رفتارهايي هستند كه نشان از واقع نمونهحال از 
و آمادگي  اندكنندگان باتوجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه در برابر تغييرات مقاوممشاركت

يد هاي جد، از درگير شدن با پديدهگريديعبارتبههاي نو را ندارند. مواجهه با برخي از پديده

  مفاهيم  هامقوله  رديف
محوري  مقوله

  سالانبزرگ
مقوله 
  نهايي

  گراييواقع  ١
انديشي، قانع بودن، ريسك نكردن،، مصلحت

  تجارب فردي و اجتماعي
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٢  
 هاياستفاده از رسانه

  جمعي جديد
  ...راديو، ماهواره، اينترنت، تلويزيون و 

٣  
ابراز ناخوشايندي از 

 ي زندگيشيوه

عار بودن جوانان، حجابي، تنبلي و بيبي
 ترهابزرگاحترامي به بي

٤  
 باارزشهمگرايي 

  ديني و سنتي

هاي ديني، آموزش ديني افراد حفظ ارزش
ديني، اعتقاد، ياد خدا، انجام واجبات كم

  برداشته شدن وسايل ضد دين.

٥  
دوستي نوع

  (خيرخواهي)

به ديگران، مسئول افراد ديگر  رساندنياري
بودن، وفاداري به جمع، متعهد بودن به 

  انجام وظايف

٦  
 ييگرا شاونديخو

  گرايي)(قوم

ها، ديدن آشنايان، اعتماد نكردن به غريبه
 وآمد با خويشاوندان، ازدواج فاميلي،رفت

  اشتغال فاميلي
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ها در گذر زمان و فرهنگ كند با چيزهايي بسازد كه خوب بودن آنگريزان است و سعي مي
  است: شدهتيتثبعمومي تأييد و 
 چرخهينم ميخوايكه ما م يطوراون شهيگرفتم كه روزگار هم ادي ميطول زندگ در

ما  كننيفكر م ترهاجوان. يهات عمل كنبرخلاف خواسته يو مجبور هست
و  ميسته شياندما مصلحت كهيدرصورت م،يهست رييو مخالف تغ ستمين ريپذسكير

 حرص نيا م،يكنيكار را شروع م هيو بعد  ميكنيم نيسبك و سنگ مانيدر كارها
  ).ساله ٦٥(طهماسب،  ستين يواقعاً منطق افتهيكه الان رواج  يخواهادهيو ز

  زندگي) يفرهنگي موجود (شيوه-ابراز ناخوشايندي از وضع اجتماعي
ناظر بر بينش و منش توأمان زندگي است. بينش و منشي كه مضاف بر  ١ي زندگيشيوه

به هاي خاص زندگي گذاري درباره امور زندگي است كه از دل اين بينش و منش سبكارزش
 -توليد"داري داري و تولد چرخه سرمايهآيد. با مدرن شدن زندگي بشري و ظهور سرمايهمي وجود

زندگي است. اين  هاي اصلي دنياي امروز و شيوهزدگي يكي از مؤلفهمصرف رف، مص"مصرف
ي زندگي كه مصرف جز لاينفك آن است كه صرفًا ناظر بر مصرف توليدات و كالاهاي مادي شيوه

. رديگيبرمو تزئيني نيست، بلكه هرگونه توليد مادي، لوكس، هنري و فرهنگي را نيز در 
رنگ شدن توجه و احترام چشممي، كمگرايي، چشم و هممصرفان از سالكنندگان بزرگمشاركت
  كنند:ترها و... ابراز نارضايتي و ناخرسندي ميبه بزرگ

 م،يبه جوانانمان دو كلمه حرف حساب بزن ميتوانينم امروزه كهنيا از ميناراحت واقعاً
 نيدوست دارد همچن ياست وگرنه ك يزندگ ريتقص ستند،يجوانان هم مقصر ن

 قتو كه ميهست يزندگ يهايو بدبخت يتو لاك گرفتار قدرنيبشود، امروزه ا يزيچ
  ).ساله ٤٤(كاظم،  ميندار ييزهايچ نيچن يبرا

  جمعي جديداستفاده از وسايل ارتباط
در گذشته، افراد منطقه از طريق ارتباط و تعامل با ديگر افراد منطقه اطلاعات مورد نظر را 

) يا نبود يا دسترسي به آن براي همه ...(تلويزيون، ماهواره و يجمعارتباط كردند؛ وسائلكسب مي
اما امروزه، ؛ بوده است رودرروحضوري و  صورتبهبنابراين، نحوه ارتباط مردم ؛ پذير نبودامكان

اند كنند. اين وسايل عبارتهاي ارتباطي در سطح وسيع استفاده ميمردم از وسايل و تكنولوژي
ها از يك سري امكانات صوتي و تصويري ديگر ماهواره، تلويزيون، تلفن همراه. در كنار ايناز: 

ر بنابراين اين وسايل ارتباطي ازنظ؛ شوداي استفاده ميطور گستردهدي نيز بهسيو نظير ويدئو 

                                                                                                              
1 - Way of Life 
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 ها و سرنشينيرودبار جنوب از ميزان تعاملات و ارتباطات بين مردم در قالب شب سالانبزرگ
  كاسته است: »مارحي اصله«هاي مداوم گذشته يا همان زدن

 مينسبت به قد زهايچ يليها خدر همه خانه و ماهواره ونيزيتلو ادشدنيز با
 هالميف و اليسر مسن افراد يحت كه شهيجذاب پخش م يهابرنامهو انقد  شدهعوض

  ).ساله ٤٦(اكبر،  كننديم تماشا را

  هاي دينيهمگرايي با ارزش
مذهب و سنت با ظهور نوگرايي و جوامع مدرن بدون شك تغييراتي يافته و برخي وجوه آن 

توان گفت كه لزوماً اين تحولات سبب تضعيف اما نمي؛ تحت شرايط جديد جهاني قرار گرفته است
كنند كه عناصر دهي ميمذهب و رسوم سنتي شده است. مردم چنان زندگي خود را سازمان

ست سال نسبت به از دبزرگ كنندگانمشاركتجديد زندگي يكپارچه شوند.  هايسنتي با شيوه
هاي ديني و باورهاي سنتي خود مخصوصاً در بين نسل جوان ابراز نگراني دادن يا تزلزل در ارزش

ها و مطالب جديد و غير باورند كه سواد و تحصيلات جديد از طريق آموزه نيبر اها كنند. آنمي
ه را براي نابودي و يا ترديد در بسياري از مباني اعتقادي جوانان هموار سازد. سنتي ممكن است را

هاي جمعي بايد در كنار حفظ باورها و كه سواد مدرن و رسانه ددارنديتأكبر همين اساس، آنان 
 هاباارزشهاي سنتي حركت كرده و آن را مورد تهديد قرار ندهند. لذا همگرايي و هماهنگي ارزش

  اد جديد در بين مردم رودبار جنوب بسيار موردتوجه است:ديني و سو
 يمنف ريتأث مانيمذهب يهاارزش ياست كه باسواد شدن جوانان رو نيما ا ينگران

 اشندب يعاقل يهاسواددار شوند و انسان ديباعث تزلزل شود. جوانان با يعنيبگذارد، 
  ساله). ٤٢شود (داراب،  ينيديب و جهالت باعث كهنيا نه

  دوستي (خيرخواهي)نوع
ار يك رفت عنوانبهشود كه براي ديگران تعريف مي يازخودگذشتگ صورتبهدوستي نوع

باشد هاي بهنجار، در هر زمان و با هر مليتي مياجتماعي پسنديده، مورد تأييد همه انسان
 خارجي نظري و حصار خودمحورها و صفاتي است كه انسان را از تنگويژگي ازجملهدوستي نوع

وند ها پيشود تا برابر ديگران، از خود ايثار، فداكاري و گذشت نشان دهد و با آن، موجب ميساخته
نگراني و حساسيت به شرايط ديگر افراد جامعه، فداكاري و گذشت و كمك  صميمانه برقرار كند.

راد انفاق كنندگان بود. اين افي تعدادي از شركتبه نيازمندان، در صورت توانايي، دغدغه
ها را براي خود ها و تلاش براي رفاه و ترقي آنهاي خود براي رهانيدن ديگران از دشواريداشته
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ديدند، سعادت آن را آرزو مي» اي بزرگخانواده«ديدند. اين گروه، جامعه را بخش ميفرض و لذت
  دانستند:هاي آن مسئول ميها و سختيكردند و خود را در مقابل رنجمي

نداشت به او  يزيچ يبود و اگر كس لشيو فام هيبه فكر همسا يهركس هاميقد اره
دوباره  ميدوست دارم دوره قد شدهدگرگون زيچحالا همه يول ميكرديكمك م

  ساله). ٦٢برگردد (حاتم، 
داشت است كه افراد مذهبي اعتقاد دوستي انجام كار درستي براي ديگري بدون چشمنوع

شوند. اين افراد بخشي از زمان و دارايي خود را به اين كار تر ميدارند با اين كار به خدا نزديك
  ها بدهد:اميد دارند خداوند پاداش مادي و معنوي به آن چراكهدهند؛ اختصاص مي

از دست دادن مال و  يبه معن گرانيك كنند كه كمك كردن به ددر ديبا جوونا
 تيرزق روز شهيباعث م كنهيخدارو خوشحال م كارنيبلكه چون ا سين پولشان

  ساله). ٤٤بشه (كاظم،  ترشيب

  گرايي)خويشاوندگرايي (قوم
گرايي از مشخصات جوامع سنتي و روستايي است. در اين جوامع خويشاوندگرايي يا طايفه

افراد تمايل به برقراري ارتباط با افراد بيگانه و ناآشنا را ندارند و به افراد ناشناس اعتماد ندارند. 
دن ش رنگكماي خود را حفظ كند و از سردي و اند روابط قومي و قبيلهكنندگان مايلمشاركت

تمايل دارند از طريق مواردي چون ازدواج دختر و  گريديعبارتبهروابط فاميلي هراس دارند؛ 
  پيوند بين اقوام را محكم كنند: شانيپسرها

 ليفام يرو ميمثل قد شهينم گريد شده كم يليخ گريد الآن يشاونديخو روابط
كنند (حاتم، يخودشان فكر م يبه خود وزندگ شتريحساب باز كرد، الآن همه ب

  ساله).٦٢
 مقوله محوري در اين بخش پژوهش ،سالانبزرگهاي آمده از ارزشدستبا توجه به مفاهيم به

ها و مباحث فوق را پوشش داده ي سؤالتواند كليهكه مياست  »بازانديشي معطوف به گذشته«
اس نوعي احسبيانگر  بازانديشي معطوف به گذشته مفهوم .و نيز جنبه تحليلي داشته باشد

هاي اجتماعي سنتي است. هاي جوانان و تمايل به بازگشت به ارزشناخرسندي از وضعيت ارزش
ود ي خهاي قديمي و سنتي گذشتهكنندگان ضمن يادآوري ارزشبر اساس اين مفهوم، مشاركت

 ها تا حد امكان تأكيد كرده و در مقايسه با گذشته از وضعيت تغييريافتهنسبت به اين ارزش
 عنوان احساسچنين بازانديشي ارزشي معطوف به گذشته بهكنند. همكنوني ابراز تأسف مي

أثر مت هاي خود هستند كهسال (پدران) از ارزشكنندگان بزرگمحوري و ارزيابي اساسي مشاركت
 سازنهيزمعنوان شرط عّلي زندگي به گرايي و شيوه. واقعاز يك سري شرايط و بسترهاست
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» هاي جمعيرسانه«از:  عبارت استگر اند. شرايط مداخلهسالانگيري ارزشي بزرگجهت
زمينه نارضايتي افراد را از تغيير شيوه زندگي (شرايط اجتماعي فرهنگي  مخصوصًا تلويزيون ايران

كنندگان از سبك زندگي و الگوي رفتاري رايج در بين جوانان جامعه) فراهم كرده است. مشاركت
   راضي نيستند. اصلاً

بازانديشي «ي اهبردهاي مختلفي براي رفع مشكل پديدهر سالكنندگان بزرگمشاركت
». يهاي دينگرايي با ارزشهم«و » دوستينوع: «قرارندنيازااند كه بيان كرده» به گذشته معطوف

اند، چنين پيامدي مطرح شده» به گذشته معطوف بازانديشي«ي راهبردهايي كه براي پديده
له و... بيقوم، قكنندگان، تعلق خاصي به مشاركت كنندگان.مشاركت» خويشاوندگرايي«دارند: 
   دانند.مي فيطوااز ساير  گوناگون بهتر ازلحاظخود و اقوام خود را  دارند و

  ي بازانديشي معطوف به گذشتهمدل پارادايمي پديده :٢شكل 

 استراتژي/ راهبرد

 يدوستنوع

 هاي دينيگرايي با ارزشهم

 ايشرايط زمينه

 ميزان، شدت و زمان

 مقوله محوري

بازانديشي معطوف به 

 گذشته

 پيامد

 )گراييخويشاوندگرايي (قوم

 شرايط علّي

 گرايي، شيوه زندگيواقع

 ايمداخله طيشرا

 هاي جمعيرسانه
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  محوريي مقوله
هاي ي مصاحبهدر همههاي بين نسلي است. ست و طرد ارزشي محوري اين پژوهش، گسمقوله
هاي شوندگان بر مفهوم گسست ارزشي، تأكيد جدي داشتند و در بحثي مصاحبه، همهشدهانجام

 رونيازاكردند. اشاره مي ينسل نيبهاي خود، مستقيم يا غيرمستقيم به گسست و طرد ارزش
  .شد ي مركزي انتخاب پديده عنوانبه ينسل نيبهاي مفهوم گسست و طرد ارزش

، يدرستبههاي متعددي دارد. مباني و علت» هاي بين نسليگسست و طرد ارزش«ي پديده
هاي بين نسلي محقق شود. اولين دهند تا گسست و طرد ارزشهم مي دستبهدست زياديعوامل 

در درك و فهم  اثرگذارط متفاوت سني خود يكي از عوامل باشد؛ شرايشرط علي، سن مي
هاي نسل متقابل مخصوصًا در بين جوانان است. شرط عّلي ديگر، در گسست و طرد ارزش
ترين چالشي كه ايران و ايراني، است. اساسي» تقابل سنت و مدرنيته«هاي بين نسلي، ارزش
تقابل و رويارويي سنت و تجدد و چگونگي رو بوده است؛ در چند دهه اخير، با آن روبهل حداق

 يدارالگوبرو  شدنيجهانتاريخي است. در اين مواجهه، برخي تنها راه به سمت  يتنگناگذر از اين 
  د.كننهاي گذشته اصرار مينيز بر حفظ سنت سالانبزرگدانند و از كشورهاي پيشرفته مي

 »هاي سنتينشدن ارزش روزبه«هاي بين نسلي، سومين شرط علّي در گسست و طرد ارزش
 ترين تغيير نسل درهاي سنتي با كمگر وضعيتي است كه در آن، ارزشاست. اين مفهوم، بيان

، اما شرايط اجتماعي جديد نياز به الگوهاي خاص دارد تا بتواند به حيات خود اندشدهمنتقلنسل 
در مقابل هم شده  سالبزرگو هاي سنتي باعث تقابل نسل جوان نشدن ارزش روزبهادامه دهد. 

ود است، وج اثرگذارهاي بين نسلي ي گسست و طرد ارزشاست. شرط عّلي ديگري كه در پديده
هاي تضادِ فرهنگي يا تهاجمِ فرهنگي به معني انتقال معاني ميان نظام است.» تهاجم فرهنگي«

رار ق ديموردتردنظام  هاي اصلي هرفرهنگي بدون رضايت دوطرفه است. در تهاجم فرهنگي، ارزش
هاي جوانان با پذيرش فرهنگ .روندهاي ارزشي و فرهنگي از بين مينظام مرورزمانبهگيرد و مي

  گيرند.وطني قرار مي-هاي محليوارداتي در تقابل با ارزش

  گرشرايط مداخله
وجود  :اند ازعبارت پژوهشمركزي  يپديد يهمثاب، بهگست و طرد ارزشيگر شرايط مداخله

 مختلف جامعه، براي قشرهايها، اقوام و در آن، گروه كه يحالتمستقل و خصوصي،  يهارسانه

 اوتپذيري متفجامعه هاي صوتي و تصويري داشته باشند؛هاي خود رسانهبيان مطالبات و خواسته
 هاي معمول زندگيفرايند كنش متقابل اجتماعي كه فرد در طول آن، شيوه ،پذيريجامعهاست. 

با پيشرفت تكنولوژي، تغييرات در  .كندسازد و كسب شخصيت ميدر جامعه خود را دروني مي
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نسبت به گذشته  يجديد يوهيبه شپذيري ها، واحدهاي آموزشي جديد و... جامعهبنيان خانواده
 طياز شرايكي ديگر  (مخصوصاً مهاجرت تحصيلي و شغلي جوانان) شود. مهاجرتانجام مي

  كند.هاي بين نسلي را فراهم ميو طرد ارزشي گسست اي است كه زمينهمداخله

  راهبردها
هاي بين نسلي شناسايي راهبردهايي كه در اين پژوهش براي جلوگيري از گست و طرد ارزش

  ها.: پيوند بين سنت و مدرنيته و نظارت بر توليدات رسانهقرارندنيازاشدند، 

  امدهايپ
ي : تقويت همبستگقرارندنيازاهاي بين نسلي ي گسست و طرد ارزشپيامدهاي راهبردهاي پديده

و حضور مشاركت  ياعتماديبفناوري و بافت فرهنگي، كاهش  ملي، ايجاد تناسب بين-محلي
  اجتماعي.

  ينسل نيبهاي اي: گسست و طرد ارزشمقوله هسته :٣شكل 

 شرايط علّي:

 ، تهاجم فرهنگيهانكردن ارزش روزبه، تهيمدرنسن، تقابل سنت 

 :ايزمينهشرايط 

 زمان شدت، ميزان،

 

 پيامدها

افت فناوري و ب ايجاد تناسب بينملي، -تقويت همبستگي محلي

 و حضور مشاركت اجتماعي ياعتماديبفرهنگي، كاهش 

 استراتژي/ راهبرد

 پيوند بين سنت و مدرنيته

 هارسانه نظارت بر توليدات ارزشي

 مقوله نهايي

هايي گسست و طرد ارزش

 بين نسلي

 اي:شرايط مداخله

 ، موبايلماهواره اينترنت،

 پذيرينوع جامعه

 هامهاجرت
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  گيرينتيجه بحث و -٥
هاي بين نسلي در ارزش شناختموضوع كلي پژوهش حاضر برساخت اجتماعي  ازآنجاكه

از رويكرد مردم آن منطقه است، لذا در  رودبار جنوبي در منطقه سالانبزرگميان جوانان و 
و سپس در ادامه به  آمدهعملبهمستقلي  بحث) سالانبزرگجوانان و ها (مورد هر يك از نسل

  شد. ارزشي بين نسلي پرداخته بررسي تفاوت
اي سير داستاني نشان از تفاوت آمده فوق در فرايند ساخت نظريه زمينهدستمقولات به

) در شهرستان رودبار جنوب است. سالانبزرگبين نسلي (جوانان و  يهاارزش يريگجهت
 باوجود) سالانبزرگد هر دو نسل (جوانان و وشميمشاهده  هاي پارادايميمدلطور در همان

باشند. در يك راستا و همسو نمي هاي متفاوتي هستند كهداراي ارزششرايط و علل تقريباً يكسان، 
طلبي هستند كه جزء فراغتي جديد و استقلال هاياراي ارزشددر شرايط يكسان جوانان 

هاي ديني، گرايي با ارزشهمنوعي  سالانبزرگ كهيدرحالهستند رفاهي  هاي مادي وارزش
بازانديشي دوستي) كه واكنشي به شرايط موقعيت موجود است كه قديمي (نوع ورسومآداب

بين  .دهدرا نشان مي سالانبزرگهاي رزشگيري اهاي سنتي (گذشته)، جهتمعطوف به ارزش
هاي عمده تفاوت خاصي وجود دارد. با توجه مقوله سالانبزرگهاي جوانان و گيري ارزشجهت

رفاهي در جوانان و  يهاارزشگري و تمايل به گرايي، رقابت و مقايسهدر دو نسل (مادي
 ن نسليهاي بيارزش گسست، تمايل به بازگشت به رسوم گذشته)، باسنتگرايي دوستي، همنوع
 انتخاب گرديد. سالانبزرگبين جوانان و  يهاتفاوت ارزشمقوله نهايي در  عنوانبه

پس  درويمتوان بر اساس شرايط سني تلقي كرد كه انتظار تفاوت زياد ميان دو نسل را مي 
ها اين تغيير جدي در برخي زمينه كهيدرحالن برود. از عبور از مرحله جواني اين اختلاف از ميا

اين تفاوت را به افزايش سن نسبت داد. اگر تغييرات  توانينماتفاق افتاده است. با اين وصف 
ود شفاصله معين بررسي كنيم، معلوم ميسني را در  هايها در ميان ساير گروهها و نگرشارزش

زيادي تغيير  العادهفوقسني با شتاب  يهاگروههاي همه ها و نگرشها، ارزشكه در برخي زمينه
توان گفت ما با شكاف نسلي همراه با گسست ارزشي و فرهنگي مواجه هستيم. مي ؛ كهكرده است

 جدا افتادگي از ناشي مادي و مدرن هايبه ارزش جوانان توان گفت، گرايشدر حالت كلي مي

باعث  سوكگيري ارزشي جوانان از يجهتاست.  افتهيشيافزا مروربهپيشين  هاينسل از جوانان
ا هبهبود و ارتقاي سطح زندگي آنان نسبت به گذشته و از سويي باعث كاهش پايبندي به ارزش

سالان اين منطقه در برخورد ، بزرگرونيازاو باورهاي ديني و سنتي در ميان جوانان شده است. 
ي ارزشي نسبت به شيبازاندطلب جوانان آن را ابتدا ارزيابي كرده و سعي در هاي رفاهباارزش
  هاي آنان دارند.ارزش
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 مديريت صحيح نبود صورت در و است گسترش حال در نسلي تفاوت و شكاف يطوركلبه 

 تعارضات ها،و رسانه دولت سوي از جوانان فرهنگي بازتوليد و نوجوانان يريفرهنگ پذ فرايندهاي

 امروزهانداخت.  خواهد به مخاطره را جامعه توسعة مسير آينده نسلي گسست تيدرنها و نسلي

 تعارضات از است. جلوگيري مصونيت فرهنگي نيازمند خود تاريخ هميشة از بيش ايراني جامعة

- شكل گويد درمي هابرماس كه طورهمانديگر،  سوي كارآمد و از ريزيبرنامه نيازمند هانسل

 ترويج و تكامل جريان در و دارد را تأثير بيشترين پذيريروند جامعه ها،ارزش اولية گيري

 رسد دولتچنين به نظر مي است. لذا، تأثيرگذار سياسي ايدئولوژي و هاي ارتباطيشبكه ها،ارزش

فرهنگي و ذهنيت  هايريزيبرنامه كارآمدي تأمين در را نقش ترينبيش جمعي هايرسانه و
  .نسل جوان دارندنسلي بخصوص در 
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  منابع
 تهران:  .ترجمه باقر پرهام .شناسيمراحل اساسي سير انديشه در جامعه). ١٣٨٧( .آرون، ر

  علمي فرهنگي.
 يبررسمجموعه مقالات در  .يرانيا خانواده در ينسل نيب رابطه). ١٣٨٣، تقي (يآزاد ارمك 

  شناسي ايران.انجمن جامعه :تهران .)٥٦٨-٥٩١( رانيا ياجتماع مسائل
 و هاهيرو ،ييمبنا هينظر: يفيك قيتحق روش اصول). ١٣٩٣( .كوربين، ج و .، آاشتراوس 

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاهتهران:  .ترجمه بيوك محمدي .هاوهيش
 ) مريم وتر . ترجمهتحول فرهنگ در جامعه پيشرفته صنعتي). ١٣٨٢اينگلهارت، رونالد. 

  انتشارات كوير. :تهران
 كردهاي كلان يشكاف نسلي در رو .)١٣٨٥م (يقاضي نژاد، مر و توكل، محمد

م يهاد بر نظرات مانيخي و تضاد با تأكيهاي نسل تارافتيناختي: بررسي و نقد رهشجامعه
  .٩٥-١٢٤، ٢٧ ،ياجتماع نامه علوم .بورديوو 

 ها در بازنمايي ارزش :ينسل نيب). تغييرات ارزشي ١٣٩٠پور، فرزانه (جعفرزاده
 انجمن .هاي ايراني تلويزيونو جوان مؤنث و مذكر در سريال سالميانهاي شخصيت

  .٢٦-٤٢، ٢٤، ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا
 هويت فرهنگي و اجتماعي در بين ١٣٨٧( جليل، محمدرضا و عزيزي ،گانهي يجواد .(

  .١٨٣-٢١٣، ٣ .يفرهنگ قاتيتحق .جوانان شهر شيراز با توجه به عامل رسانه
 هاي اجتماعي و فرهنگي ). عوامل شكاف نسلي در ارزش١٣٩٥بخش، اسماعيل (جهان

  .٤٥-٦٦، ٢١، يشناختجامعه مطالعات .والدين و فرزندان در استان اصفهان
 ١ ،يجوانان و مناسبات نسل .ينسلساختار ارزشي و مناسبات  .)١٣٨٦زهرا (پور، ايدار، 

١-٢٤.  
 ترجمه محسن ثلاثي، تهران:  .معاصر دوران در يشناسجامعه هينظر). ١٣٨٦( .ريتزر، ج

  نشر علمي.
  ي ها در حوزه). نوسازي و فرايند تحول ارزش١٣٩٢( عمر، خضر نژادزاهدي، محمدجواد و

 انجمن .هاي خانوادگي در شهر بوكاناي دگرگوني ارزشخانواده: بررسي نمونه
 .٦٨-٩٧)، ١(١٤ ،رانيا يشناسجامعه

 ) تهران: سازمان ملي جوانان.انيرانيا يهانگرش و هاارزش). ١٣٨٠سازمان ملي جوانان ،  
 رانيا يشناسجامعه .ها). ارزش دموكراتيك نسل١٣٩١( ميترا، فاضلي، محمد و كلانتري ،

  .٨٤-١٠٨، ١و٢
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  ،يارزشبررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تفاوت  .)١٣٩٠( يسيعفرزانه، سيف اله و چراتي 
 مطالعات يشناسجامعه .)ساله شهر ساري ٢٤تا  ١٥موردي والدين و جوانان  (مطالعه
  .١١٩-١٤٠، ٦، جوانان

 ) .هادي جليلي، تهران: نشر ني.ترجمه . يفيك قاتيتحق بر يدرآمد). ١٣٨٩فليك، ا  
  ،شناختي تفاوت ها: بررسي و تحليل جامعهها و ارزشنسل .)١٣٨٣( ميمرقاضي نژاد

، دانشكده علوم يشناسجامعه يدكتر يرساله( سالبزرگگرايشات ارزشي نسل جوان و 
  .)اجتماعي تهران

 ) نشر تهران:  .)شناسي ايران(انجمن جامعه رانيا ياجتماع مسائل). ١٣٨٧كمالي، افسانه
  .آگاه

  ،ن مسئله يشكاف نسلي و جوامع در حال گذار، بررسي و تبي .)١٣٨٩( ليخلكمر بيگي
  .١٨٦-٢١٣. ٢٧و  ٢٦، لاميا فرهنگ .شكاف نسلي در ايلام

 ) ياجتماع رفاه .عوامل مرتبط بر آنهاي جوانان و ). تغيير ارزش١٣٨٩گودرزي، سعيد ،
٤٤٢-٤٢١، ٣٩.  

 ترجمه)شناخت يشناسبر جامعه يا(مقدمه ايدئولوژي و اتوپيا. )١٣٩٢(. مانهايم، ك . 
  .فريبرز مجيدي، تهران: سمت

 شناسان.تهران: انتشارات جامعه .ضد روش). ١٣٩٢، احمد. (محمد پور  
 بررسي ميزان فردگرايي فرزندان ). ١٣٨٩( حبيب، معيدفر، سعيد و صبوري خسروشاهي

  .٩٣-١١١، ١٦، ياجتماع علوم نامهپژوهشدر خانواده. 
  ،هاي بين دو نسل دختران ي ارزشمقايسه .)١٣٩٠فاطمه (نوروزي،  و اصغريعلمقدس

  .٧-٣٦)، ٣(٩، زنان مطالعات .و مادران شهرهاي لار و جهرم
 بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي ١٣٩٣( ، الههنيازي، محسن و شفائي مقدم .(

  .١٢٣-١٤٧، ١٣، يفرهنگ يپژوهجامعه .زنان
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