
 

ی اجتماعی و عوامل مؤثر ها ارزشهای نسلی  بررسی تفاوت
 بر آن: مورد مطالعه شهر قدیم هشتگرد

 
 2نژاد * لیال فالح 1بی رازقی نصرآباد حجیه بی

 چكيده  

جامعددی  ادد  ی را  دد  ا  ، اددادع،  ج ادداو ، ه اهدد       ن دد  ر      ،در چنددد د ددی    دد  

شدددی   شن نندد ن    دداع عددنع   ث   ز ج اددایأر د م دد  ن ظددار مدد    رج بددی ددد دت  هدد  

ب رهد    ،مقالدی  اد    داع   د  د عد را رد.ا دف  ددی  عد            ن د ش   دا   رزشرا    ر  در 

 دا بدا  هد هادت     ع  ج اداو    رل  دع و  مدع مدبث  بد  تی  هد ف د دت       دا   رزشرا    ا نس   

نهد   ز شدن  ند ی شدن  ،ددات  ند   د  نجدا         379بد  ر ع   1393 ز ر ااان  ددی در هدا    

 دا نندای د د رهدا ا تمدارع      ت رع   مد رد رجیادی   رل  دع ،د  ر گ  د ف اا  دی       گ   ، جاد  

ل  ددا  جدد د د رد   گدد  ا  نسددع  دداع م ع در  بعدداد مل  ددا نظددا   رزشدد  نسددعد ر معندد 

ن سد   ،ددرع   بدی  دا   بدا  اد  لدا   اد  رهدا ا      ؛ع هن   دا   اا  ی  هد   ا  رزشج  ی بی 

ردد  ی قرددر نظدد    ع نسدد   رعر دد  ددد دف ل دد  نادد    ددا  رزشدددی ب دد  ی تی ر  بددی ر دداد  

بندددع  ز مددادع      مددادع  ر .ددی د دف در   ،دد  نسددع جدد  ی ر د ردد   ز       ان  نددارا قرقددی 

هددن     مدددری   اددا ر ه قدد  مددادع د    مددادع د ردف ن دداال لاعددع  ز رل  ددع     ع  ددا  رزش

ع  ج ادداو  ننددای د د د  م ا دد   ررراقدداا   ندد      ددا  رزشرگ هدد  ن  و  مددع مددبث  بدد   

ع  ج ادداو  در نسددع جدد  ی د ردف در نسددع    ددا  رزشد رع بدد   رهددانی رددأث   تمددارع معندد   

ضداا   ز زنددگ ، راا دات  ، ادادع       ع  ج اداو  رلد  ردأث   هدی م ا د  ر      ا  رزشم انسا  

ع  ج ادداو  رلدد  رددأث     ددا  رزش ج ادداو    ندد   رهددانی  هدد    در نسددع بیرگسددا ،    
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 رضاا   ز زندگ   ه ف 
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 مقدمه

ک درووی یووا  ووررت   یا ار،شبر اساس  ،یا و رنتاریاک انراد، یگایاوه یا واخردیگام کنش
درک و شوناخت   گیورک  جهوت در بعد رواوی و نردک مهمترین منبع براک  یا ار،شگیرد.  می

یوا یسوتند کوه نورد روی نراینود        اک ا،   ایود و ودورش   ا، خرد و در بعد اجتما ی، م مر ه
سوا،د   یمر،د و خرد را با قرا د و ین اریواک جامعوه یماینوی موی     پذیرک یوها را می جامعه
 (. 1372: 281گهر،  )ویک

عبیورک، یوهوه کوه ا،    به معناک ت  ی خرب یا بد یک نرد ا، یک چیز است؛ به ت ،ار،ش
شورد )م سونی،    وظر نریندی خرب، مط رب، مناسب یا بد، غیرمط رب و وامناسب ت  ی موی 

یوا )ن سو،ه،    یایی یستند که مررد ترجوه بسویارک ا، قور،م    ا، مرضرع یا ار،ش(. 380: 1379
درک دو مسوو  ه مهوو   .شناسووی( بووردم اسووت شناسووی و روا  دیوون، تربیووت، اقتصوواد، جامعووه

ک اجتموا ی  یوا  ار،ششناختی یعنی تغییرات اجتما ی و وظ  اجتموا ی، ویا،منود نهو      جامعه
و تغییرات یوها قادر به درک ت رالت اجتما ی وخرایی  بورد،   یا ار،شبدو  مطالعه  و است

شوته  ویوهم در چنود دیوذ گذ    ویا، ویستی . به بی یا ار،شکه براک نه  وظ  اجتما ی ا،  یمهنا 
یاک جرامع گرواگر  را دسوتخرش   ، اجتما ی و سیاسی، نرینینناوراوهتغییرات اقتصادک، 

یاک نریندی تدری ی است، اموا با،تواب    ت ر  و دگرگروی ساخته است. اگرچه دگرگروی
شورد. ا، ایون رو بوراک درک     یاک گرواگر  ،ودگی مرد  جراموع یشورار موی    ی  در  روه

یواک ر    ات مرد  رایی جز درک  ناور نریندوی و دگرگوروی  یا، ا ت ادات و اقدام اودیزم
تورین و   یواک گروواگر  ی  در پویش رو ووداری  و ا، یو وا کوه یروی ا، مهو          دادم در بخش

دیند، مطالعه و بررسوی   ک ی  تشریل مییا ار،شیاک نرینی یر جامعه را  ترین الیه درووی
یواک اجتموا ی    یوا و کونش   ک جرامع و ت رالت یوهوا موا را قوادر بوه درک ودورش     یا ار،ش
 یاک گرواگر  سیاسی، اقتصادک، اجتما ی و... خراید کرد.  یاک مخت ف در  روه وسل

سیاسوی و... وسول    ،یاک ترسعه اقتصوادک  ونعتی شد ، جریا چر  قرادث و تغییراتی 
 ،یوروود. چنوین تغییراتوی    وجورد موی   بوه  یوا  ار،شوریی را ا، وظر ویا،یا، اوتظوارات و انروار و   
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ک یوا  ار،شیهم یندامی که در یک بریوذ ،مواوی وسوبتاو کرتوام بوا یو  ر  دینود، وظوا  و         و به
 د. وسا، ررر مضا ف ا، یردیدر مت،اوت می یاک جدید و قدی  را به وسل

اسووتعداد و یمووادگی بیشووترک بووراک ترلیوود دارد گووذار قوورار  ک اک کووه در مرق ووه جامعووه
اجتموا ی،   ،ایرا  در مسیر تغییرات اقتصادکجامعه  ،یاک وس ی دارد. در چند دیه اخیر ت،اوت

وقایعی وظیر او ووب، جنوی و سوگس گسوترش ارتباروات و       وسیاسی و نریندی قرار گرنته 
 ،ارو ات و تغییراتی ت ت  نرا  مدرویته و جهاوی شد  ات،اق انتادم اسوت. در قوا  قاضور   

کند که  س ی ،ودگی میدر جامعه ایرا  وس ی که داراک ت ربه جنی و او وب برد، درکنار و
یوا و   ، ودورش یوا  ار،شناقد این ورع ت ربه است و این خرد ممرن است مرجب تغییراتی در 

یواک قودیمی شورد.  وووم بور ایون        را  بوا وسول  جیاک ،ودگی وسل  الدریاک رنتارک وسبک
،وووا  و انووزایش ت صوویوت  در میووا  خصوور  وقووایع، گسووترش سووط  سووراد  موورمی و بووه

داوشدایی، شهروشینی، گسترش ارتباروات، دسترسوی بوه ارو وات گسوتردم ا، رریو  رشود        
یا، انزایش مشارکت اقتصادک و اجتما ی ،ووا  ا، جم وه نراینودیاک اساسوی تغییورات       رساوه

ی (. ایون تغییراتو  1393 ،اجتما ی که جامعه ایرا  به خرد دیدم است )را،قی وصریباد و سرایی
یواک جدیود توا قودود      یورد. گورایش  ک ورین را با خرد به یمرام موی یا ار،شاک ا،  م مر ه

تور بوه جواک     یواک جورا    کند، با جاوشین شد  وسول  تر و،رذ می یاک جرا  ،یادک در میا  وسل
 (.  1: 1373شرد )ایند هارت،  بینی متداو  در این جرامع دگرگر  می ، جها قبلیاک  وسل

که اشرالی ا، روابط اجتموا ی جدیود    ،وسعت تغییرات قادث شدم با ترجه به ق   و
تراوود   ک وس ی مییا ار،شو الدریاک نریندی جدید را به دوبا  یوردم است، بررسی ت ر  

در  ،در میا  پهویشدرا  مسائل اجتما ی ا، ایمیت شایاوی برخرردار باشد. در یموین راسوتا  
یوا را یروی ا،    ا، مت،ررا  مرضرع ت،واوت وسول  یاک اخیر، بسیارک  شناسی دیه ادبیات جامعه

اود. اد واک اوو ی ایون اسوت کوه در جامعوه        یاک جامعه جدید ت  ی کردم ترین پدیدم  مدم
ت،واوت  »یواک رب واتی، قورمی و ووهادک، دو مؤل،وه جدیود بوا  نواوین          جدید در کنار ت،اوت

و جوراوی در   ،شرل گرنتوه اسوت. ،  بورد  در م ابول مورد بورد       « ت،اوت وس ی»و « جنسی
کند.  م ابل پیرک و کردکی تا قدود ،یادک روود ت رالت اجتما ی و نریندی را ترجیه می

گیرد به یما  وسبت بر ت،واوت   یابد و در روود ورسا،ک قرار می که جامعه ترسعه میمیزاوی  به
شرد. ا، این رو، بر خوف گذشته، کردکی، ورجراوی، جوراوی و میاوسوالی    یا انزودم می وسل

یایی اجتما ی و نریندوی   ب ره مؤل،ه ،یاک جمعیتی مطرح ویستند  نرا  مؤل،ه و پیرک ن ط به
 (. 58: 1380یاک بسیارک یستند )ی،اد ارمری،  شرود که منشأ قرکت م سرب می
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ک اجتموا ی و ت،واوت ی  در میوا     یوا  ار،شبررسی تغییر  ،یدف اساسی ،در این م اله
شوهر قودی  یشوتدرد ا،     ،. میدا  مطالعه این ت  ی استسه وسل جرا ، میاوسا  و بزرگسا  

یایی چور  وونعتی    یاک استا  البر، است. این شهر در دو دیذ اخیر شاید رشد شاخص شهر
شوود ، شهروشووینی، رشوود و گسووترش مراکووز یموور،ش  ووالی، باسوورادک، جووراوی جمعیووت،  

جمعی، مهاجرت گستردم ا، شهریاک ارراف، رشود رب وات مترسوط     گسترش وسایل ارتباط
 نرا  یک شوهر ورپوا بوا نرینوی      به ، اورت با شهر جدید یشتدردنریندی و اقتصادک و م

ک یوا  ار،شیوایی بور روک    جدید و خا  شهروشینی بردم است. چنوین تغییورات و شواخص   
رود این ت ورالت اقتصوادک، سیاسوی و     و اوتظار میویست تأثیر  یاک وس ی بی اجتما ی گروم

ک یوا  ار،شیوا و   من ر به تغییر ودورش یا دامن جراوا  را بدیرد و  نریندی بیش ا، یمه گروم
یاک پیشین شرد. قا  با ترجه به ق   گستردم تغییرات در شوهر قودی  یشوتدرد     یوها با وسل

ک اجتموا ی در ابعواد مخت وف در میوا      یا ار،شری دو دیذ اخیر این سؤا  مطرح است که 
را ، ک اجتموا ی وسول جو   یوا  ار،شیاک مخت ف چدروه است و  رامل مؤثر در ت ور    وسل

 میاوسا  و بزرگسا  کدا  است؟

 پيشينه تحقيق. 1

وسو ی را بوا ترجوه     ک بوین یا ار،ش ،یا و مطالعات او ا  گرنته در این قر،م برخی ا، پهویش
اود. برخوی ویوز بوه وور ی ت،واوت       به رویررد شراف یا گسست وس ی مررد بررسی قرار دادم

در واقوع وور ی    ،اوود. شوراف وسو ی    داشوته یا اشارم  ار،شی و گسست نریندی در میا  وسل
یواک اجتموا ی بوه معیاریوا و مر،یوایی داللوت داروود کوه          شراف اجتما ی است و شراف

دینود.   سا،ود و یا در ت ابول بوا یرودیدر قورار موی      یاک اجتما ی را ا، یردیدر جدا می گروم
سور   یاک اجتموا ی بیواودر خطورط تموایز و تعارضوی اسوت کوه بور         شراف ، بارت دیدر به

یواک   یوا و کارکردیواک اجتموا ی و نریندوی گوروم       ین اریا و ایستاریاک اجتموا ی، سوریه  
یا را به اشرا  و  مخت ف نعا  و یا مؤثر در بانت اجتماع وجرد دارد و گام و بیدام این گروم

یاک اجتما ی خطرط رقابوت   دید. به تعبیر دیدر، شراف   ل مخت ف رویاروک ی  قرار می
، شوأ  و منزلوت، اقتودار و... اجتموا ی یسوتند      یوا  ار،شین اریوا، باوریوا،    و منا، ه بور سور  

یاک مخت ف را شراف وسو ی   (. برخی وجرد تعارض و تضاد بین وسل367: 1381)تاجیک، 
انتود کوه وسو ی بوه      ات،واق موی  ،مواوی  اود و معت دود گسست و شراف وس ی در ایورا    داوسته

تی معت ود باشود. در ایون ووررت دو شویرم نرورک،       پارادای  مدرویته و وس ی به پوارادای  سون  
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یواک   گیورد و وسول   اجتما ی، اقتصادک و دینی براساس پارادای  سونت و مدرویتوه شورل موی    
(. برخوی ویوز   98: 1386 قموی،  سوا،  کنند )چیوت  یاک مخت ف  مل می مت،اوت براساس شیرم

او طواع  اجتموا ی اسوت و منظورر ا،    و م صور  او طواع نریندوی      ،معت دوود گسسوت وسو ی   
گیرک شراف بنیوادک بوه ل وار نریندوی ) ود  ترانو  معنوایی و         شرل ،اجتما یو نریندی  

و ین اریاک اجتما ی( است که بوه رنتاریواک    یا ار،ششناختی( و اجتما ی ) د  وناق در 
و یواک نریندوی     جهت من ر خراید شود. در ایون ووررت انوراد جامعوه در قالوب گوروم        ی 

متضاد و مت،اوت ا، ،ودگی، یینودم و تواریخ خورد پرداختوه و ا،     اجتما ی مت،اوت به ت،اسیر 
 (. 231: 1382کنند )ی،اد ارمری،  الدریاک رنتارک مت،اوت تبعیت می

شراف وس ی یا گسست نریندی )بررسی شراف »اک با  نرا   در م اله( 1383)معیدنر 
. دیدگام کساوی که ا، وجورد شوراف   1 پردا،د: میبه بررسی چهار دیدگام  («وس ی در ایرا 

اوود و ووه شوراف یوا      . دیدگام کساوی که به ت،اوت وس ی قائل2کنند  وس ی در ایرا  دناع می
داوند و ووه گسسوت    . دیدگام کساوی که مس  ه او ی را گسست نریندی می3گسست وس ی 

عت دوود شورایط نع وی    . دیدگام انرادک که با بی  و امید به این پدیدم وظر داروود و م 4وس ی و 
پتاوسیل گسترش ت،اوت وس ی را توا سورقد شوراف وسو ی دارد، منورط بوه اینروه مودیریت         

یوا   و ودرش یا ار،شیاک دو ررح م ی ت ر   با است،ادم ا، دادم ،و ی  وشرد. در این مطالعه
یواک ایون مطالعوه،     شراف وس ی در ایرا  بررسی شدم است. بر اساس یانته 82و  79در سا  

یوا ت،واوت یشورارک     ک دینی، سیاسی و اجتما ی در برخوی ،مینوه  یا ار،شیر سه قر،ة در 
ووه تنهوا ت،واوت ،یوادک در      ،یا شرد و در برخی ،مینه میا  جراوا  و بزرگساال  مشایدم ومی

شرد، ب ره این ت،اوت در ری ،ما  بیشتر ویز شودم اسوت.    میا  جراوا  و بزرگساال  دیدم می
اسوت و ووه    جامعه ایرا  بوا پدیودة گسسوت نریندوی مراجوه      ،ن م الهبر اساس ای ،در م مرع

 شراف وس ی. 
درود پاسوخدریا    74 «شراف وس ی در ایرا »بر اساس مطالعه ی،اد ارمری با  نرا   

 ،کنند. بوا ایون وجورد    اود که امرو،م جراوا ، قرا د رنتارک گذشته را ر ایت ومی ابرا، داشته
د را ا، ل ار اجتما ی و اخوقی مرظف به ر ایوت قوا    درود ا، وسل جرا  خر 80قدود 

 (. 69: 1380داوند )ی،اد ارمری،  و وضع پیرا  خاورادم می
ابعواد مخت وف شوراف ار،شوی بوین       «یا شراف بین وسل»اک با  نرا   یرس،ی در مطالعه

ک وسوول والوودین و یووا ار،ششووراف در  ،یووا را بررسووی کوورد. وتوواید ت  یوو  در کوول  وسوول
ک اجتموا ی  یا ار،ششا  در  را وشا  داد. بیشترین شراف بین پدرا  و نر،ودا  شا  نر،ودا 
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 ک اقتصادک است. یا ار،شک سیاسی و یا ار،شدر  ،و در مراتب بعدک
ک پسرا  و پودرا   یا ار،شبررسی م ایسه وظا  »اک با  نرا   ( در مطالعه1377تیمررک )

ترتیوب شوامل    یواک ار،شوی پودرا  بوه     وشا  داد اولریوت  «و  رامل مؤثر بری  در شهر تهرا 
یواک ار،شوی    ک مذیبی، اجتما ی، اقتصادک،   می، سیاسی و ینرک است. اولریوت یا ار،ش

ک اقتصوادک،   موی، موذیبی، اجتموا ی، سیاسوی و ینورک       یوا  ار،شپسرا  به ترتیب شوامل  
ک اقتصووادک،   مووی و سیاسووی داراک کمتوورین یووا ار،شاسووت. پوودرا  و پسوورا  در مووررد 

ک اجتموا ی، موذیبی و ینورک داراک بیشوترین ت،واوت      یوا  ار،شاختوف ار،شی و در مررد 
سا ( 25-15شراف وس ی جراوا  )»با  نرا  اک  ( در مطالعه1385ار،شی یستند. م رشایی )

و وسول ا، وظور   وشوا  داد بوین د   «مطالعوه مورردک شوهر ایوو      ؛سا ( 52 -42با وسل او وب )
یاک جمعی خارجی ترسوط   شرد. است،ادم بیشتر ا، رساوه ار،شی ت،اوت دیدم می گیرک جهت

 سا،د.   تر می وسل جرا ، شراف ار،شی یوها را با وسل او وب  می 
 «شناسوی وسو ی در ایورا     جامعوه »( در پهویشی بوا  نورا    1383ی،اد ارمری و غ،ارک )
یواک   . بوا ترجوه بوه یانتوه    وود  ف در ایرا  را بررسی کردیاک مخت میزا  ت،اوت وس ی بین وسل

یا و بر پایه م ورالتی چور  ایمیوت بواالک خواورادم، م یوت        تران  وس ی در میا  وسل ،ت  ی 
ک ت ،ی وی )موادک و نراموادک(،    یوا  ار،شایراوی، گذرا  اوقات نراغت با خاورادم، تأکید بور  

ی،ادک نوردک و مالریوت خصرووی    ایمیت مرسی ی سنتی، ایمیت نردگرایوی و تأکیود بور    
یواک ار،شوی، نردگرایوی،     یوا در قور،م   یایی میوا  وسول   ت،اوت ،وجرد دارد. ا، ررف دیدر

 یاک مرجع وجرد دارد.  گرایی، خاورادم، ورگرایی، غرور م ی و گروم مشارکت، دین
یاک دو وسل در چوارچرب وظوا  ار،شوی     بررسی ویهگی»اک با  نرا   مطالعهویز ترک ی 

یمور،ا  دختور م طوع دو  مترسوطذ      داوش ،. جامعه یمارکاو ا  دادم است «و مادرا  دخترا 
 102و،ور شوامل    203و،ر( و ویز مادرا  یوها برد و تعوداد   5309) 5یمر،ش و پرورش منط ه 

دید کوه شوراف    یاک ت  ی  وشا  می . یانتهاستمادر ق   ومروه ت  ی   101و  یمر، داوش
یواک ار،شوی دو وسول موادرا  و      وجرد ودارد. یمهنین شوبایت  وس ی میا  مادرا  و دخترا 

یاک ار،شی دو وسل بیشوتر   ت،اوت ،ک مادک بیشتر است و بر  رسیا ار،شدخترا  در رب ه 
ویوهم   ک معنورک و بوه  یوا  ار،شک معنورک اسوت. گورایش یور دو وسول بوه       یا ار،شدر سط  
یوا وجورد داشوته     میوا  وسول  بیش ا، ی  که تضاد  و لذا ک مذیبی و اخوقی باالستیا ار،ش

 (. 1382باشد، وناق و یمدرایی است )ترک ی، 
در  «شناسی تغییرات نریندی در ایورا   جامعه»( در کتاب 1383ارمری و غیاثرود )  ی،اد
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اوود.   ک جامعه در ابعاد مخت ف چدروه ت ر  یانتهیا ار،شبه این سؤا  بردود که پاسخ ودد 
سوا  بوه بواالک منوار  روسوتایی و شوهرک        15مردا  و ،وا  و،ر ا،  2530ق   ومروه تعداد 

ک سیاسوی  یوا  ار،شتمایل به  ،یاک این ت  ی  یاک مخت ف کشرر است. بر اساس یانته استا 
 وووم،   به .رو تمایل دارود یاک میاوه درود بردم و یمهنین بیشتر انراد به جناح 60وزدیک به 

م روورد دمرکراسووی رضووایت دارووود. در ،مینووه  ت ریبوواو ویمووی ا، انووراد ومروووه ا، ترسووعه و   
بویش ا، ویموی ا، انوراد ق و  ومرووه       ،یواک یموارک   بر اسواس شواخص   ،ک اجتما ییا ار،ش

کنند و به یمین ترتیب ا، وضعیت ،ودگی، دریمود، اوتظوا  ،وودگی،     اقساس خرشبختی می
اورادگی ک خو یوا  ار،شا تماد اجتما ی و روابط بین نردک رضایت بیشترک دارود. در ،مینوه  

ک دینوی  یا ار،شیاک سنتی در ،ودگی خاورادگی ا ت اد دارود. در ،مینه  بیشتر انراد به مؤل،ه
دید که مذیب یمهنا  جایدام کنروی خرد در ،وودگی اجتموا ی و نوردک     ت  ی  وشا  می
ترا  ا، اختوف در   ایود مورد     جاک یورد  مناسک مذیبی می هاود، اما در ب را ق،ظ کردم

  یاد کرد.
یوا و رنتاریواک اجتموا ی و      یوا، ودورش   یگوایی »( در ت  ی ی با  نورا   1379م سنی )

ک مررد بررسی، سومت و یبرو یر دو در یک یا ار،شوشا  داد در میا   «نریندی در ایرا 
شرد کوه   درسترارک مطرح می ،قرار دارود و در مرتبه بعد یا ار،ش نرا  برترین  جایدام و به

و وش چهوار     ،و مذیبی دارد.     و داوش در مرتبه سر  است و ثروتبیشتر جنبه نریندی 
رسود   . یمهنوین بوه وظور موی    داروود در ردیف پن   و ششو  قورار   ویز را دارد، م ا  و شهرت 

یاوه است و قداقل ،مینه تظوایر ایون   گرا مادکک یا ار،شررف  جامعه ما در مسیر قرکت به
ست. وتاید این ت  ی  بور و وش ت صویوت    در ویمر  نریندی جامعه شهرک قرک ا یا ار،ش

ا،  ،تأکیود دارد و م طوع ت صوی ی دیوگ   مترسوطه و پوس ا، ی  داوشودام        یا ار،شدر ت ر  
 ست.  یا ار،شترین م ارع در دگرگروی   اید و  کنندم تعیین

 چارچوب نظری تحقيق. 2

ترجه م   ا  یاک وس ی مررد  یاک اساسی ت،اوت مؤل،ه نرا  یری ا،  به ،یاک ار،شی ت،اوت
دو دسوته ا،   یوا  ار،ش ،یواک وسو ی   ا، ایون رو در رابطوه بوا ت،واوت     است. مخت ف قرار گرنته

دسوته او  مربورط بوه وظریوات مطورح شودم در موررد         ؛گیرود وظریات مررد است،ادم قرار می
ا  مخت وف بوه   وظور  وواقب . اسوت « وسل»یاک  و دسته دو  مربرط به ت ررکاست « یا ار،ش»
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اووی اسوت کوه    وظر وواقب ا، جم وه   1اود. یلگوررت  بندک کردم را رب ه یا شار،ورر مخت ف 
قدرت و تسو ط   یا ار،شیک ا،  شناسد و اینره کدا  یش را مییا ار،شمعت د برد که یدمی 

ک یوا  ار،شدینود. وک وظوا     بیشترک بر رنتار داشته باشند، اودیزم قرکت اوسا  را شرل موی 
بنودک   اجتما ی، سیاسی و دینی رب ه ،شناختی یبایینردک را در شش بعد وظرک، اقتصادک، ،

 (. 278-279: 1378است )شرلتس، کردم 
ک پدیدیینودم )جدیود(   یوا  ار،شک سونتی و  یوا  ار،شرا به دو دستذ  یا ار،ش 2،اسگیندلر

 ؛شایسوتدی یوا اقتورا     3خوالص ک سونتی شوامل اوور  اخوقوی     یا ار،شدم است. کرت سی  
ا، خردگذشتدی و م دودیت امرر جنسی؛ اول ترنی  و کارک؛ اووالت نورد؛     ؛جریی ورنه

ک مودر  شوامل اجتموا ی بورد  یوا قاب یوت       یوا  ار،شترنی  و م وررک؛ یینودم و م وررک و      
 قا  و م وررک   ؛معاشرت؛ وسبی برد  اخوق؛ ر ایت دیدرا ؛ اول اوالت لذت و خرشی

 (. 60: 1383)ی،اد ارمری و غ،ارک، است مطاب ت با گروم  و
ک یوا  ار،شبا است،ادم ا، م یاسی کوه قواوک دوا،دم ار،ش اسوت، ت،واوت      4ایند هارت

یوا  بارتنود ا،: انوزایش رشود      مربرط به یر وسل را مررد ترجوه قورار دادم اسوت. ایون گریوه     
اقتصادک، ارمینا  ا، قدرت و اقتدار م ی، انزایش ق رق مرد  و دخالت داد  یوها در و رم 

سا،ک شهریا و روستایا، ثبات اقتصادک، مبوار،م بوا جور  و     ، توش براک ،یباشا  ادارم جامعه
اک کوه در ی  اودیشوه ار،شومندتر ا، پور  و ثوروت باشود،        سورک جامعوه   جنایت، پیشرنت به

توور، اسووت رار وظوو  در جامعووه، دخالووت داد  موورد  در   اک اوسوواوی سوورک جامعووه قرکووت بووه
مایت ا، ی،ادک بیا  و مطبر وات )ی،اد ارمروی   تصمیمات مه  دولتی، مبار،م   یه ترر  وق

 (. 65-66: 1383و غ،ارک، 
ا،  ،اوود. ماوهوای    ا  مخت ،وی اظهوار وظور کوردم    وظور  واقبیا ویز  در رابطه با م،هر  وسل

پردا،اووی اسوت کوه م،هور  وسول را وضوع کورد. وک بوا ارتبواط داد  وسول            جم ه اولین وظریه
ووررتی تواریخی و اجتموا ی      ر جرامع مدر ، ی  را به نرا  مرقعیتی جمعی با رشد ت،رر د به

معنواک   کوه بوه   5«واقد وس ی»شناسی وس ی ماوهای  با تأکید بر م،هر   . جامعهکردبندک  وررت
گروم سنی و ،یسوتی اسوت، داراک چنودین ویهگوی اسوت: یور وسو ی در جریوا  اجتموا ی و           
                                                                                                                                        
1. Alport 
2. Spindler 
3. Piuritaran 
4. Ronald Inglehart  
5. Generation Unit 
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کنود؛   وسول را تعیوین موی   یاک کسوب ت ربوه    تاریخی داراک مرقعیت مشترکی است که قر،م
یاک اقتصادک و اجتما ی داراک سرورشت و    ه مشترکی یسوتند و داراک    بندک براساس رب ه

(. ا، وظور  28-30: 1383یریت واقد بر اساس ت ربه مشترک یستند )ی،ادارمری و غ،وارک،  
واقد وس ی، واقدک اجتما ی است با سواختار مشوترک، سیسوت  ظرنیتوی مشوترک،       ،ماوهای 
ماوهووای  بوور  ،یگوایی مشووترک و کونش مت ابوول اجتموا ی در میووا  ا ضوای در ایوون میوا      خرد

دیود،   اک دارد. یوهوه اخوتوف واقودیاک وسو ی را انوزایش موی       دگرگروی وس ی تأکید ویوهم 
دینود.   یواک اجتموا ی و سیاسوی و نرورک ر  موی       یاک سریعی است کوه در قور،م   دگرگروی

بودین   ؛اک مت ابول داروود   یا رابطوه  زایش ستیزم بین وسلبنابراین ا، وظر ماوهای ، دگرگروی و ان
 او امد.   یا می معنی که دگرگروی به تشدید ستیزم بین وسل

اوود.   داود که در رر  ،موا  ترسوی  شودم    یاک اجتما ی می اک یا را یمدورم وسل ،گیدوز
 ،دگیروو  یواک مت،واوت شورل موی     گذرد و با جریا  ی  وسول  گروه که ،ما  می بنابراین یما 

یاک مت،واوت داوسوت. گیودوز بوا      ترا  ت رالت ،ما  را مؤید و  امل وسل گروه ی  می یما 
پیرود داد  ،ما  و مرا  با ی  به تمایزات مهموی در میوا  وظو  سونتی و وظو  مودر  اشوارم        

یاک مدرویته است که با خ و  ارتباروات    گیرک ،ماوی و مراوی یری ا، ویهگی  کند. ناو ه می
یوا در   وسول  ،گذارد. در چنین شرایطی یا تأثیر می م بر ،ودگی رو،مرم اوسا پیهیدم و گسترد
وسل پویش ا، یوروه متغیور مسوت ل      ،گیرود. در ت،رر گیدوز یاک جهاوی قرار می معرض ت ربه

باشد، متغیرک وابسته است کوه ا، ت ورالت گروواگر  ترنرلور،یری، ارو واتی، سیاسوی و       
یواک م  وی و با،اودیشوی ،وودگی خوریش         بر ،مینهگردد و در یما  قا نریندی متأثر می

ترا  گ،ت که گیدوز بیشتر در موررد جایدوام وسو ی  صور      گذارد. با این قساب می تأثیر می
یواک   رکرد وظو  سونتی و ارتباروات م ودود وسول      معت د استچرا که  ،،ود مدر  قرف می

(. یروی  290-293 :1384ساخت )کسول،   گذشته، یوها را ا، تداومی ساختارک برخرردار می
یروی ا،   ،اسوت. با،اودیشوی   1«یتابندگبا،»م،هر   ،کند ا، م،ایی  اساسی که گیدوز مطرح می

یواک جدیود مودا  در پوی      یاک معرنتی اوسا  مدر  اسوت. وسول   یاک مدرویته و ،مینه ویهگی
. ایون امور   یستندبندک یریتی خریش  بررسی و سن ش ،ودگی خریش و تعاموت و وررت

گذشته را به خارر در بر گرنتن و تداو  بخشید  به ت ربوه  »یاک گذشته که  وسل در ت ابل با
(. در 45-46: 1380یابود )گیودوز،    وضورح بیشوترک موی   « دادوود  قرار موی یا مررد اقترا   وسل

                                                                                                                                        
1. Reflexivity 
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دید. ،یورا ترورار     صر جدید ا، ور شروع کرد  م،هر  خرد را تا قدود ،یادک ا، دست می
رورر با،توابی قابول ترجوه      یا به یابد که ی  روش ت    می یاک گذشته تنها در وررتی روش

رسد گیدوز بیش  به وظر می ،(. با ترجه به مباقث مطرح شدم122-127: 1383باشند )گیدوز، 
و ا، اسوت  « مدرویتوه »مشغر  نرایند دیدورک بوه ووا      یا باشد، د  ا، یوره در نرر ذینیت وسل

 یاک گرواگر  بگردا،د.   ما  و در میا  وسلخراید به پیامدیاک ی  در گذر ، این منظر می
به چدرودی و چرایی تغییور و ت ورالت    ،یا ار،شایند هارت با ررح وظریه دگرگروی 

یاک جراموع پرداختوه اسوت. ایند هوارت سویر تطورر و ترامول         و ودرش یا ار،شنریندی و 
؛ داوود  مدر  موی پردا،ا  مدرویزاسیر  سنتی، مدر  و پست  جرامع را یماوند بسیارک ا، وظریه

یوا. وک مشخصوات    و ودورش  یوا  ار،شبا م تراک وظرک مت،اوت و در جهت وظریه تغییر  اما
 کند.   یاک مخت ف به شرح جدو  ،یر بیا  می جرامع سنتی، مدر  و پسامدر  را در جنبه

 نظر اينگلهارتاز  ي فردي و سیستم اقتدار آنهاها ارزشانواع جامعه سنتي، مدرن و پست مدرن همراه با  .1 جدول

 جامعی رسامدری جامعی مدری جامعی هن   ن   جامعی

 دی  ع   
 جامعی

 لد دث  تهاا  ذ ن  نناا  رشد  ، اادع بقا در  ، ااد د ل   رااد ر

 ع   دع ا  رزش
 اع هن    م. ب

   نجار اع مل  
ده  ت ردی دار   ن   ة بی

 ) ن  یت ر ، ( 
  اع    مادع     مدری   ی ا 

  ، د ر ،ان ن  د وقالن   ، د ر هن    ، د ر ه س ت
ود  ر.ا ش    ن    ، د ر،  ت 
  ، د ر ،ان ن     ت  ، د ر دان 

 (  75: 1977منر : ) ان  نارا 

ک اجتموا ی و موذیبی سونتی یسوتند، کوه      یوا  ار،شک نردک غالب درجامعه سنتی، یا ار،ش
دینود، بوه    اودیزم پیشورنت و ترقوی موی   گذار جامعه سنتی به جامعه مدر  جاک خرد را به  در

 نرا  ار،ش غالب  اودیزم پیشرنت به ،دوبا  ی  با گذر ا، جامعه مدر  به جامعه پست مدر 
 بارت  دید. به ک نرامادک و غیرنیزیرلر،یک مییا ار،شدورم مدرویزاسیر  جاک خرد را به 

کنود. ت ور  ا،    مدرویزاسیر  قرکت ا، جامعه کشواور،ک بوه وونعتی را تسوهیل موی      ،دیدر
در ی  ت ورک اجتموا ی    ،وسی ه اقتصاد دولتی شرل گرنته بورد  هبینی که ب اک با جها  جامعه

شد و تأکید بور سونت و مرقعیوت اوتسوابی، تعهودات  مورمی و ین اریواک مط و           ت بی  می
بینی که مرن یت اقتصادک، نردگرایی، وریورک با ین اریاک  سمت یک جها  مذیبی برد، به

امورو،م برخوی ا، ایون    یمورام اسوت.   پذیرتر و سررالرتر  ررر رو،انزو  اوعطاف بهاجتما ی 
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اود و در بعضی ا، جرامع پیشرنته وونعتی و جوایی کوه تغییور        تمایوت به مر،یاک خرد رسیدم
و ین اریواک   یا ار،ش ،گذار ا، جرامع سنتی به مدر  جهت دیدرک به خرد گرنته است. در

اک که با اوباشت اقتصادک براک انوراد   جامعه ؛دید پیشرنت می مذیبی جاک خرد را به اودیزم
. ایون ت ور    سوا،د  موی و رشد اقتصادک براک جامعه، ویا،یاک نیزیرلر،یک انرادش را مرت،ع 

کند. جایی کوه رشود رنوام موادک      گذار ا، جامعه مدر  به پست مدر  تسهیل می رام را براک
دیود و انوراد را متروی بور اوتخواب خورد        نشاریاک ،یستی بر اوتخاب اوسواوی را کوایش موی   

دیود. جوایی کوه انوزایش      کند. و اودیزم پیشرنت جواک خورد را بوه کی،یوت ،وودگی موی       می
( 1977 و 2004 ،اودیزاووود )ایند هووارت ک خردشووررنایی را برمووییووا ار،شگوورک،  نرامووادک

ر  بوه  ک جرامع سونتی بوه مودر  و مود    یا ار،شگروه ایند هارت روود تغییر ین اریا و  بدین
 ست.  یا ار،شتاریخی   دیندم سیر ت ر  کند. شرل ،یر وشا  پست مدر  را ترسی  می

 

 

 ها ارزش. سیر تغییر و تحول تاريخي 1نمودار 

 (  1381  ،  منر : ) الق 

سوخن بوه میوا      1نریندوی  ک بوین یوا  ار،شایند هارت در یثار متأخر خرد، ا، دو بعد اساسی 
لووذا یورد کووه بووا نراینوودیاک مدرویزاسوویر  و پسووت مدرویزاسوویر  در ارتبوواط اسووت.     مووی
ترا  بر اساس این دو بعد با یردیدر م ایسه کرد و و شه  یاک ار،شی انراد را می گیرک جهت

 بین نریندی جرامع را ترسی  ومرد. این دو بعد  بارتند ا،:  

                                                                                                                                        
1. Cross-Cultural Values  
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   1ک سررالر و   ووییا ار،شک سنتی درم ابل یا ار،ش. 1

 (. Inglehart, 2004: 11) 2ک خردشررنایییا ار،شک ب ا در م ابل یا ار،ش .2
ک سررالر و   ووی، تضاد و ت،اوت میا   یا ار،شک سنتی در م ابل یا ار،شبعد او  و  

چنوین   ک دینی بسیار با ایمیت است بوا جورامعی کوه ایون    یا ار،شجرامعی که در یوها دین و 
در  یمورام یسوتند.   در جراموع بوا دو وورع اقتودار     یا ار،شدید. این دو ورع  ویست را وشا  می

ک سونتی یسوتند، اقتودار سونتی و     یوا  ار،ش، یوا  ار،شجرامعی کوه دیون بوا ایمیوت اسوت و      
الر و   ووی، اقتدار قواک ،  ک سرریا ار،شیاک دینی قاک  است. در جرامع با  ایدئرلر،ک

یاک سررالر است که در رأس ی  دولت و قاور  قضرر دارود. در جرامع  اقتدار ایدئرلر،ک
ک سنتی، خاورادم و انتخار به ی  بسیار با ایمیت است. غورور م وی، اقتورا  بوراک     یا ار،شبا 

یواک ایون    خصیصوه  ررر من،عووه، و تأکید بر یمنرایی اجتموا ی توا واسوا،گارک، ا،    اقتدار به
یاک جنسویتی و ین اریواک جنسوی تأکیود نوراوا  داروود و بوراک         جرامع است. انراد برو ش

 ،روررک ی  کننود. بوه   ک دینی مط   قمایت مییا ار،شبینی ا، ین اریا و  باالبرد  ترا  پیش
شورد و   اقتودار دینوی( بسویار تأکیود موی      معمرالوودر چنین جرامعی بر ارا ت ا، اقتدار سنتی )

ک یووا ار،شعهوودات  موورمی و ین اریوواک مشووترک برجسووته یسووتند. امووا درجوورامعی کووه ت
یاک ار،شی یوهوا بور رس مطالوب     گیرک جهتیا و  سررالر و   ووی قاک  است، دیدگام

بینی سوررالر، اقتودار قواک  مشورو یتش ا، ین اریواک قواوروی و          . در یک جها استنرق 
أکید برکی،یت ،ودگی، مرن یت نوردک و اوباشوت   یید تا دینی، و در این جرامع ت   ووی می

یاک اجتموا ی دینوی، نضواک گسوتردم و      نرسایش کنتر  ،اقتصادک است. در چنین جرامعی
کند. اما این است و  با تعهودات رو بوه گسوترش بوه      ی،ادک را در م ابل است و  انراد با، می

دیود   اقتودار دولوت موی   بدین معنی که اقتودار سونتی دیون جوایش را بوه       ؛دولت یمرام است
(Inglehart, 2004: 11; Inglehart & Welzel, 2004 بعوود .)ک ب ووای در م ابوول یووا ار،ش

ک یا ار،شک خردشررنایی،  نصر مرکزک و ک یدک این بعد شامل قطبی شد  بین یا ار،ش
غربی که امنیت مس   نورض   یاوه است. شراید گستردم در جرامعگرا مادکیاوه و نراگرا مادک
سومت تأکیود    وس ی ا، تأکید بر امنیت اقتصوادک و جواوی بوه    د، قاکی ا، یک تغییر بینشر می

و کی،یوت ،وودگی اسوت. ایون بعود       3ک خردشوررنایی، سوعادت ذینوی   یوا  ار،شنزایندم بور  

                                                                                                                                        
1. Traditional Values VS. Secular -Rational Values  
2. Survival Values VS. Self Expression Values  
3. Subjective Well-Being  
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یوواک سیاسووی و خردشووررنایی را  ، سووعادت ذینووی، نعالیووت2، بردبووارک1وشوواوداوی ا، ا تموواد
بوا سوطرح بواالک امنیوت یمورام اسوت. در رورف        کند که در جرامع پساوونعتی   منعرس می

تمایل به تأکید بر ایداف امنیوت اقتصوادک و    ،م ابل، در جرامع با واامنی و سطرح پایین رنام
یا، تنرع قرمی وتغییورات نریندوی    . ا، خارجیقرار دارد جاوی در ودر یمه ایداف و ویا،یا

بوا،ک، روابوط    برابور یم ونس   در 3کنند. ایون قضوایا من ور بوه واشوریبایی      اقساس تهدید می
یواک   بور و وش   و شورد  یوا وسوبت بوه معیاریواک سونتی موی       وامشروع جنسی و دیدر واین ارک
بر یر یک ا، جراموع  شک،  بی(. Inglehart, 2000: 25شرد ) جنسیتی سنتی تأکید ور،یدم می

سنتی و مدر  اقتدارک قاک  است. در جرامع سونتی اقتودار سونتی دینوی، درجراموع مودر        
شورد و بوا    ولی در جرامعی که پست مدر  به یوها ارووق موی   ،تدار قاوروی و   ووی دولت اق

یواک دینوی و دولتوی     ک خردشررنایی یمرام است، دیدر اقتدار و ایدئرلر،کیا ار،شظهرر 
رود  مط   برد  یر دوک اقتداریا به ،یر سؤا  می ،ساب  معنایی ودارد. درجرامع پست مدر 

(Inglehart & Welzel, 2004 ) ، یا ا، اقتدار دینی با مسو ط شود     ریا شد  اوسا در مدرویس
جواک خردشوا  را     اقتدار دولت یمرام برد ولی یردوک این اقتداریا در تغییر پست مودرویتی 

 دیند، که در ی  ق رق نردک بر یر تعهدک اولریت دارد.  می 4به نردگرایی
ی که ت رالت ار،شی را مد وظر قرار یا و مطالعات دید پهویش مرور مطالعات وشا  می

او وا    یوا  ار،شاود، اکثراو با است،ادم ا، چارچرب وظرک ایند هارت و وظریوه دگرگوروی    دادم
ک مهو  ،وودگی ا، جم وه    یوا  ار،شاک به بررسوی و ت  یو     شدم که یمرام با مختصات ،مینه

اوود. ا، ایون رو    ک دینی، خاورادگی، اجتما ی، سیاسی و موادک و نراموادک پرداختوه     یا ار،ش
. اسوت چارچرب وظرک این ت  ی  ویز مبتنی بر وظریه دگرگروی و ت ر  ار،شی ایند هارت 

ار،شوی ا،   گیورک  جهوت رویو ،   اوتظار داری  یر چه در سطرح وس ی پیش موی  ،بر این اساس
ک   ویوی و خردشوررنایی باشود. البتوه در ایون      یوا  ار،شسورک   ک سنتی و مادک بهیا ار،ش

خیزش نراموادیدرک   ،چرا که اوالو ؛صد ی،مر  ک یت وظریه ایند هارت را وداری مطالعه ما ق
مدر  معنایی ودارد، و  ویمه سنتی براک کشرریاک در قا  ترسعه ا،جم ه ایرا  با نرینی ویمه

یواک ار،شوی    دوماو، واسط قرارداد  متغیور اولریوت   و خرد ایند هارت ی  به ی  اشارم کردم

                                                                                                                                        
1. Trust  
2. Tolerance  
3. Intolerance  
4. Individualism  
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گیریاک اجتما ی و ار،شوی انوراد را    که تمامی جهت رررک یا به یلمادک و نرامادک در ت  
یا  بسیار کو   گرا مادکدر جرامعی که تعداد نرا . ،یرابر اساس ی  ت  یل کنی  م دور ویست

یواک   . بنابراین ما در این مطالعه متغیر اولریتویستکنندم خربی  یستند این متغیر، متغیر تبیین
 ،کنی .  وووم بور ی    سن ی  اما ی  را در مد  ت  ی  وارد ومی میار،ش مادک و نرامادک را 

ایند هارت سط  ترسوعه اقتصوادک و اجتموا ی، سوط  ت صویوت، سون، میوزا  ارتباروات،          
ک انوراد  یوا  ار،ششهروشینی را ا،  رامل موؤثر بور    و وضعیت اقتصادک و رضایت ا، ،ودگی

 نورا    پوهویش ا،  رامول نورق بوه     در ایون  ،(. بور یموین اسواس   1373داود )ایند هارت،  می
 شرد.   ک اجتما ی است،ادم مییا ار،شمتغیریاک مست ل جهت بررسی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومي تحقیق  .2نمودار 

 روش تحقيق . 3

در شهر یشتدرد استا  البر، او وا  شود.    1393این ت  ی  قاول پیمایشی است که در سا  
جمعیت یمارک شامل ک یوه انوراد   و یانته گردیورک شد  ارو ات ا، رری  پرسشنامه ساخت

اساس وتاید سرشومارک و،ورس و مسورن     که بریستند سا  به باال ساکن در شهر یشتدرد 18
اسووت،ادم ا، نرموور  ق وو  ومروووذ کوورکرا  و پووذیرش خطوواک  باشووند. بووا  مووی 31582، 1390
. بوا ترجوه بوه یودف     شودود  نورا  ق و  ومرووه بوریورد      و،ر به 379تعداد  05/0گیرک  ومروه

سوا (   55توا   30سا (، میاوسا  )29تا 18به سه گروم جرا  ) بایددست یمدم  مطالعه، ومروه به
گیورک   و بوا اسوت،ادم ا، روش ومرووه   شود. ا، ایون ر   سا  بوه بواال( ت سوی  موی     56و بزرگسا  )

 

 اع   رزش
  ج ااو 

  ررراقاا

 رضاا   ز زندگ 

  ا  ه هادت  ز رهانی

 اع  ج ااو   منلای
 جاع   
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یواک سونی    یایی متناسوب بوا جمعیوت در ایون گوروم      ومروه 1تخصیص متناسب با ق   ومروه،
 176 نرا  وسول جورا ،    سا  به 29تا  18یاک سنی  و،ر گروم 163ترتیب  شدود. بدین اوتخاب 

 56یواک سونی    ومو،ور ا، گور   41 نرا  وسل میاوسا  و  سا  به 55تا  30یاک سنی  و،ر در گروم
  نرا  وسل بزرگسا  در وظر گرنته شد.  سا  و باالتر به

  ؛ یعنوی است  اک چند مرق ه  گیرک ومروه  وررت به  گیرک ومروه  واقد ت  یل نرد و روش
متغیور    با در وظر گرنتن  که  وررت  . بدین اک است خرشه  گیرک ومروه  روش  به  او   در مرق ه
به پند قسمت شما ، جنرب، شورق، غورب و مرکوز ت سوی        کل شهر ، جغرانیایی  پراکندگی

بودین ترتیوب    ؛اک است،ادم شد گیرک سهمیه یا ا، روش ومروه شد. در داخل یر یک ا، خرشه
یاک یر خرشه، سهمیه یر خرشه مشخص شد. در واقع در یر یوک   که براساس تعداد ب رک

. در م مورع  ودتماتیک اوتخاب شود ب رک به روش تصادنی سیس 17تا  13یا تعداد  ا، خرشه
یواک   یوا )پووک   یا، اقودا  بوه اوتخواب سواختما      ب رک  ب رک اوتخاب گردید. در داخل 75

  شد کوه  یغا،   اساس  یا  مرماو بر این ساختما   مسرروی( و در وهایت خاورار ومردی . اوتخاب
  او وا    و مصواقبه   خواب را اوت  خاووه   و اولوین   مراجعوه   ب ورک   شورقی   جنرب  ض ع  پرسشدر به

گوذارک ا، منوز  قب وی و     منا،  بعدک با است،ادم ا، یک رق  تصادنی براک ناوو ه  .گرنت می
 یا او ا  گرنت.  شمارش پوک

ک اجتموا ی در ایون   یوا  ار،شک اجتما ی است. یا ار،شمتغیر وابسته در این پهویش، 
ک نریندوی  یوا  ار،شاسوت.  مطالعه در سه رب ذ اجتما ی، نریندی و اقتصادک تعریف شودم  

مؤل،ه )  و    پندک اجتما ی در یا ار،ش)غرور م ی و ت ید به مناسک مذیبی(، مؤل،ه در دو 
ک اقتصوادک بوا اسوت،ادم ا، یوک مؤل،وه      یوا  ار،شکوارک، م وا  و ا،دوا ( و    و داوش، درست

یا و ت رالت وس ی بر اساس یوهوا موررد بررسوی قورار      و ت،اوت ،سا،ک گرایی( شاخص )پر 
 گرنت. 

ک مادک و نراموادک دقی واو بور اسواس کاریواک ایند هوارت        یا ار،شو رم سن ش متغیر 
وررت گرنت. براک سن ش این متغیر ا، م یاس چهار ار،شی ایند هارت است،ادم شودم کوه   

اک سن ش ایون متغیور دو اولریوت مهو      بر .مررد است،ادم قرار گرنته است 1970در پیمایش 
پاسخدریاوی که دناع ا، ی،ادک بیا  و مطبر ات و مشارکت بیشوتر   .پاسخدریا  پرسیدم شد

گورا   مادکنرا ، نرا  اولریت او  و دو  اوتخاب کنند یاک سیاسی را به گیرک مرد  در تصمی 

                                                                                                                                        
1. Probability Proportional to Size (PPS) 
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و ق،وظ وظو ، امنیوت و    یا )گراووی(   یستند و پاسخدریاوی که م اب ه با ترر  و انزایش قیمت
  . اما کساوی که گزینهیستند گرا مادک، دارودیاک او  و دو   جزی اولریترا قاور  در جامعه 

 نورا  اولریوت او  و دو  اوتخواب کننود، الت واری       او  نرامادک و دو  مادک را به ترتیب به
 .  یستند گرا مادکالت اری  ،کساوی که بر  رس این  مل کنند ؛گیرود گرا وا  می نرامادک

متغیوور شووامل رضووایت ا، ،ووودگی،  پووند ،یمهنوین بوور اسوواس موود  وظوورک ایند هوارت  
 نورا    ارتبارات، ورع رساوه موررد اسوت،ادم، پایدوام اقتصوادک و اجتموا ی و م ول ترلود بوه        

دود. و ورم سون ش ایون    شو ک انراد اوتخاب و ت  یول  یا ار،شگذار بر  متغیریاک مست ل تأثیر
 یمدم است.  2م متغیریا در جدو  شمار

اجتما ی ا، م مرع متغیریایی ماوند ت صویوت پاسوخدر و   و شاخص پایدام اقتصادک  
دسوت   پدر و مادر وک، وضعیت اشتغا ، پرستیه شغ ی و مساقت ت ریبی منوز  مسورروی بوه   

 ،یمدم است. ومرات یر یک ا، این متغیریا به ومرم استاودارد تبدیل شودم و ا، م مورع یوهوا   
 اقتصادک اجتما ی نرد م اسبه شد. ومرم پایدام 

 2ررر که ا، جودو    ا، ضریب یل،اک کرووبا  است،ادم شد. یما  ،براک سن ش پایایی
و اسوت  دست یمدم براک یر یک ا، م،وایی  در قود بواال     شرد، ضریب پایایی به مشخص می

دیندم یمبسوتدی دروووی بوین متغیریوا بوراک سون ش م،وایی  موررد وظور           این مرضرع وشا 
ترا  گ،ت که ابزار سن ش ت  ی  ما ا، قاب یت ا تماد و یا پایوایی   ترتیب می باشد و بدین می

 . استال،  برخرردار 
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هاي پیمايش در شهر  ي اجتماعي، دادهها ارزشهاي مورد استفاده در سنجش  توصیف متغیرها و شاخص .2جدول 

 1393هشتگرد، 

 هب   اا گ ای شا ص
ق ا 

 راهل  ا 
ض اب 
 راااا 

 رضاا   ز زندگ 

 م ی ی رضاا   ز زندگ 
 م ی ی رضاا   ز ملع زندگ 

 م ی ی رضاا   ز  ضع    ، اادع
 م ی ی رضاا   ز شاع

 م ی ی ده  اب  بی   د ی زندگ 

 73/0 5را  1

 م ی ی  ررراقاا

ف م ی ی علر  با     د مل ی در 2ف م ی ی علر  با  و اع  ان  دت1
 اع ر هن  با د ه ای در  ف م ی ی علر 3جامعی ررراط با مسا.ع شن    

 اع  ف رنکع6 اع  ن ع    دب   ف  نج 5 اع و ا   ف  نجا 4 ه ی 
 اع عنه   ف ش ر  ا    نجا 8ف  نجا    ل ا   م ب ای 7 رزش    ره ال 

ف 11 اع ه اه   ف  لی ب   گ  ت10 اع  هالم   ف  نجا 9 ع   ل  ی
  اع    ای   م. ر  نناد ا    نجا ف 13 ا  ف رعا ن 12ش ر  اع مل  

 8/0 5را  1

ع  ا  رزش
    ن  

 غ  ر م  

ف گ.ش   3ف گ.ش    ز جای ب  ع د ا   ز دن ر 2ب دی     لار بی  ا  ن  ف1
 اع دار در  ا  ی بی ر ل    ف ر ج ح هل  4 ز ما  ب  ع د ا   ز دن ر 

ف   شلا  6  ف راااع بی ماندی در  ا  ی را ت   وا5در دن ر اع  ارج  
ف بال دی بی   د با 8ف ونر  رزادی بی  ا  ی 7ب دی  ز ر لد در  ا  ی 

ف ش د  در 10ف راهد رع  ز راراخ      نگ  ا  ن  9شن دی ه  د م   
  اع  ج ااو  م     عال  

ف رع ر 13ف شنا   راراخ م   12 اع    ن   م   ف ش د  در  عال  11
 بی م    ا  ی

 92/0 5را  1

)رق د بی 
مناهک 
 م. ر ( 

    ن  ر    بی مجالس ر ضی
 ر    بی مسجد ب  ع نااز جااو 

 ر    بی زاارا  ماد  م. ر 
 ن.ر   ن از

 ش د  در دواع دا ع

 70/0 5را  1

 ع  ، اادع ا  رزش

 م ی ی م   ق  با  ا  جا ی دی  م  زت  ای دنرا  ر    س ندف 
م ی ی م   ق  با  ا  جا ی دی دسب ث  ا در زندگ    ل ا          د 

 ف  ه 
ر  ند بی   ج  م ی ی م   ق  با  ا  جا ی دی   دس ر لد ر باشد م 

 دام اب  ب هدف 
  ندف  م ی ی م   ق  با  ا  جا ی دی ر لد ر ا  ا نی م  ر
بی دارد دی م ی ی م   ق  با  ا  جا ی دی  گ  تد  ر لد ر باشد،  ل  اج 

 فند رد

 75/0 5را  1

ع  ا  رزش
  ج ااو 

ن  ش 
مدری بی 
  زد  ج 

ف م   قد  بدا   2ف م ی ی م   ق  با معاش ا د      رسد  ،ردع  ز  زد  ج،   1
ف 4ف م   قد  بدا بدی رأ      دادی هد   زد  ج      3   ه  ارع د     ز رسد   

ف 5عم   ق  با باالر  ب دی ه  د    نسر  بی رس  در  ن دا     هد  ار  
ف   ا   رضاا  رددر   مدادر در  ن لداب    6م     با  زد  ج با  ،    نیداک

  اس 

 81/0 5را  1

   ا   و ت   د ن  
   ا   عد ،    دره کارع 

   ا   مقا    م ،ع   در زندگ 
  5را  1

 
ع  ا  رزش

مادع د 
    مادع

،ان ی در  ا )گ  ن (، لهظ نظت،  من      مقاب ی با ر ر      ی ا  ، ا 
جامعی، د ا   ز تز دع ب ای   مطر واا، منارد  ب ن   م د  در 

  اع ه اه  گ  ع راا ت
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 ها یافته. 4

 های اجتماعی ـ جمعيتی تغييرات نسلی در مشخصه

 4/53ارائوه شودم اسوت. قودود      3یاک اجتما ی و جمعیتی پاسوخدریا  در جودو      مشخصه
اوود. ایون در قوالی     مورد بوردم   ،ا، میاوساال  درود 5/52درود ا، پاسخدریا  وسل جرا  و 

دروود(   1/56است که برخوف دو وسل دیدر، در وسل بزرگسا ، وسبت پاسوخدریا  ،  ) 
درود ا،  6/92درود ا، پاسخدریا  وسل جرا ،  3/31بیشتر ا، پاسخدریا  مرد بردم است. 

اوود. دو سور  ا،    پاسخدریا  وسل میاوسا  و تمامی پاسخدریا  وسول بزرگسوا  متأیول بوردم    
درووود ا، پاسووخدریا  وسوول  8/87بوور رس  ،پاسووخدریا  وسوول جوورا  مترلوود شووهر بردووود

 بزرگسا  مترلد روستا بردود. 

 اي . توزيع نسبي پاسخگويان برحسب متغیرهاي زمینه3جدول 

 قرقاا م ا  
 بیرگسا  م انسا  ج  ی

 درعد      ن  درعد      ن  درعد      ن 

 جنس
 9/43 18 5/52 85 4/53 87 م د

 1/56 23 5/47 77 6/46 76 زی

 ملع ر لد
 2/12 5 42 68 7/76 125 شن 

 8/87 36 58 94 3/23 38 ر ه ا

  ضع   رأ ع
 0 0 4/7 12 7/68 112 مج د

 100 41 6/92 150 3/31 51 م أ ع

 هطح رلا الا

 78 32 9/26 47 0 0  ب د ا    دا  

 6/14 6 6/12 22 0 0 ر  نااا 

 9/4 2 6/24 43 19 31 م  هطی   داپ ت

 4/2 1 36 63 0/81 132 د نن ا  

  ضع    ش اا 
 2/12 5 63 102 2/36 59 شاغع

 8/87 36 37 60 8/63 104 غ   شاغع

 100 41 100 175 100 163 دع

دیود کوه مسویر تغییورات در سوط  ت صویوت        ت  یل وس ی متغیر ت صیوت وشا  موی 
دارک ا، دروود انوراد    ررر معنا به ،روی  است و یرچه در سطرح وس ی ج ر میانزایشی بردم 
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 80 ،در سطرح ت صی ی پایین کاسته و به سوط  بعودک انوزودم شودم اسوت. در وسول جورا        
کوه در وسول میاوسوا ،     درقوالی  ؛درود ا، پاسخدریا  داراک ت صیوت داوشودایی بردوود  

درود ا، ت صیوت داوشدایی  36طه و درود مترس 6/24درود ت صیوت ابتدایی،  9/26
اود. اما در وسل بزرگسا  بیش ا، دو سر  ا، پاسخدریا  ت صیوت ابتدایی و  برخرردار بردم
 کمتر داشتند.  

وشا  دادم شدم است. دامنوه ومورات    4میاودین ومرات سایر متغیریاک مست ل در جدو  
سبت به وسل قبول و بعود خورد    است و وسل میاوسا  و 25تا  5شاخص رضایت ا، ،ودگی بین 

 65توا   13ومورات شواخص بوین     ،رضایت کمترک ا، ،ودگی دارد. به ل ار میزا  ارتباروات 
اموا وسول بزرگسوا  در    اسوت  ارتبارات در سوط  مترسوطی    ،. در وسل جرا  و میاوسا است

وسول جورا  ا، پایدوام بواالترک      ،اجتموا ی و سط  پوایین اسوت. بوه ل وار پایدوام اقتصوادک        
شوا    این گروم به جهت دارا برد  سط  ت صویوت بواالتر خورد و والودین    است. ار برخررد

 یاک پیشین ا، پایدام باالترک برخرردارود.   وسبت به وسل

 هاي اجتماعي در سه نسل جوان، میانسال و بزرگسال میانگین نمرات مشخصه .4جدول 

 عد ر معن هطح  Fمقد ر  بیرگسا  م انسا  ج  ی م ا  

 00/0 84/16 26/20 50/18 65/20 زندگ رضاا   ز 

 00/0 08/19 29/25 03/33 44/30 م ی ی  ررراقاا

 000/0 66/72 7/6 12/8 63/10  ج ااو د راا ات  ، اادع 

 ی اجتماعی ها ارزشهای نسلی در  تفاوت. 5

ک مادک/نرامادک در بین سوه وسول جورا ، میاوسوا  و بزرگسوا       یا ار،شبه م ایسه  5جدو  
یا و ق،ظ وظ ، امنیوت   م اب ه با ترر  و انزایش قیمت :، مرارداین جدو براساس  .پردا،د می

دناع ا، ی،ادک بیا  و مطبر وات   :یی و مراردگرا مادکک یا ار،ش نرا   و قاور  در جامعه به
یوی  گرا موادک ک نرایوا  ار،ش نورا    یاک سیاسوی بوه   گیرک و مشارکت بیشتر مرد  در تصمی 

 د. او تعریف شدم
در وسول   یوا  ار،ش، رب  وتاید این جودو ، ایمیوت ایون     ک مادکیا ار،شدر رابطه با  -

درود است. بنابراین، ایون   9/82، 3/75، 93/39جرا ، میاوسا  و بزرگسا  به ترتیب برابر با 
در وسل جرا  کمترین ایمیت و در وسل بزرگسا    ک مادکیا ار،شدید که  یا وشا  می یانته

کودا  ا، پاسوخدریا  وسول     ، ییچ ک نرامادکیا ار،شت را دارد. اما در رابطه با بیشترین ایمی
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. بوراک وسول جورا  ویوز     ویسوتند ک نرامادک ا، اولریت یوها یا ار،شبزرگسا  و میاوسا  براک 
ک یوا  ار،ش وووم بور    ،شرد. وسل جرا  ( را شامل می1/6ک نرامادک درود کمی )یا ار،ش
یو   ایون دو جنبوه در کنوار    بوه  به  بوارتی   ،ویز اولریت قائ ندک نرامادک یا ار،شبراک مادک 

 دیند.   ایمیت می

 ي مادي/فراماديها ارزشتوزيع نسبي پاسخگويان برحسب  .5جدول 

 بیرگسا  م انسا  ج  ی  رزش

 9/82 3/75 3/39 ع مادع ا  رزش

 0 0 1/6 ع    مادع ا  رزش

 6/14 2/14 2/28 گ   مادعع  ل قاق   ا  رزش

 4/2 5/10 4/26 گ   مادع ل قاق     

 100 100 100 دع

دیود.   ک اجتموا ی بور قسوب وسول در شوهر یشوتدرد وشوا  موی        یا ار،شمیاودین  .6جدو  
دو بعد غرور م ی و ت ید بوه او وا  مناسوک موذیبی موررد       ،ک نریندییا ار،شدرخصر  

دسوت   میواودین بوه  . بنوابر  اسوت  65تا  13بررسی قرار گرنت. ومرات شاخص غرور م ی بین 
گیرد. با این قا  به ل ار ایمیت و ترجه بوه   ومرات یر سه وسل در سط  باال قرار می ،یمدم

یاک بزرگسوا ، میاوسوا  و جورا  وجورد دارد و وسول       ک بین وسلدار معنیغرور م ی ت،اوت 
وسل میاوسوا  در مرتبوه دو  و   است. بزرگسا  باالترین ومرم را در این شاخص کسب ومردم 

 دست یوردم است.   ل جرا  کمترین ومرم را بهوس
اسوت. بواالترین ومورم     25توا   5دامنه ومرات بین  ،به ل ار ت ید به او ا  مناسک مذیبی

متع   به وسل بزرگسا  و کمترین ومرم مربرط به وسل جورا  اسوت. وسول بزرگسوا  ا، ایون      
 ل ار در سط  باال و دو وسل دیدر در سط  مترسط قرار دارود. 
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 . 1393ي اجتماعي بر حسب نسل در شهر هشتگرد ها ارزشمیانگین  .6دول ج

 عد ر معن هطح  Fمقد ر  بیرگسا  م انسا  ج  ی  رزش

ع  ا  رزش
    ن  

 000/0 68/77 75/63 80/57 34/52 غ  ر م  

 000/0 24/14 80/19 33/17 63/15 رق د بی مناهک م. ر 

ع  ا  رزش
  ج ااو 

 00/0 7/22 56/15 04/17 71/17  زد  جن  ش مدری بی 

 000/0 67/17 00/14 57/16 00/16 گ  ا (  ع  ، اادع )ر   ا  رزش

 000/0 90/90 68/131 67/124 13/116 ع  ج ااو  ا  رزش

قورار دارد وپاسوخدریی کوه     30توا   6ومرات شاخص بین  ،در مررد ودرش مدر  به ا،دوا 
اگور چوه    ،ودرش بسیار مدروی وسبت به ا،دوا  دارد. در این مطالعه ،را کسب کند 30ومرم 
با این قا  یر سه وسول ودورش    ،یاک مخت ف وجرد دارد ک در بین وسلدار معنییاک  ت،اوت

 بینابینی به ا،دوا  دارود. 
 بوارتی میوزا     گرایی و به تنها در قالب یک شاخص به وا  پر ویز ک اقتصادک یا ار،ش

وزد سه وسل جرا ، میاوسا  و بزرگسوا  تعریوف شودم اسوت. دامنوه ومورات       ایمیت پر  در 
ک اقتصادک در بین سه وسول جورا ،   یا ار،شاست. م ایسه میاودین ومرم  25تا  5شاخص بین 

( بیشتر ا، دو وسول جورا    57/16دید که وسل میاوسا  )میاودین  میاوسا  و بزرگسا  وشا  می
اود. وسل بزرگسا  )بوا میواودین    اوند پر  ایمیت قائلک اقتصادک میا ار،شو بزرگسا  براک 

ک اقتصوادک را وسوبت بوه دو وسول دیدور دارد. در      یوا  ار،شترین میزا  گرایش بوه   ک  ،(14
 . دارودک اقتصادک یر سه وسل در سط  مترسطی قرار یا ار،شم مرع ا، ل ار 

جتموا ی و  ا ،ک اقتصوادک یوا  ار،شگریوه متشورل ا،    51ک اجتموا ی بوا   یا ار،شمتغیر 
یواک ودورش مودر  بوه      براک ساختن ایون شواخص جهوت گریوه     .نریندی ساخته شدم است

را کسوب   51کسی که ومرم است و  251تا  51ا،دوا  تغییر یانت. دامنه ومرات شاخص بین 
بواالترین   ،را کسوب ومایود   251ک دارد و کسی که ومورم  تر مدر ار،شی  گیرک جهت ،کند

یا در سه وسل وشوا  داد کوه ت،واوت     د. وتاید م ایسه میاودینار،شی سنتی را دار گیرک جهت
ک اجتموا ی در بوین سوه وسول جورا ، میاوسوا  و بزرگسوا         یوا  ار،شدارک بین  یمارک معنی

ک اجتموا ی در وسول بزرگسوا  بویش ا، دو     یوا  ار،شکه میاودین ومرم  رررک وجرد دارد. به
ومرم کسب شدم این دو وسل در  پس ا، ی  وسل میاوسا  است که بر اساس .وسل دیدر است
کمترین ومرم را وسل جرا  کسب ومردم و در سط  پایین قرار دارد. بوه  است. سط  مترسط 

 ک مدر  دارد. یا ار،شوسل جرا  تمایل بیشترک به  ، بارتی
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ک اجتموا ی را  یوا  ار،شوتاید ت  یل دو متغیرم بین متغیریاک مست ل ت  ی  و  7جدو  
دید. بررسی وتاید مربورط بوه    ک جرا ، میاوسا  و بزرگسا  وشا  مییا به ت،ریک براک وسل

ک اجتمووا ی در یوا  ار،شک بوین دو متغیور جوونس و م ول ترلود بوا      دار معنوی رابطوه   ،ی،مور  
ک یوا  ار،شمتغیور دیدورک بورد کوه اثور ی  بور        ،یا وشا  ووداد. وورع رسواوه    کدا  ا، وسل ییچ

ک اجتما ی وسل جرا  و میاوسا  یا ار،شک بر دار معنیاین متغیر تأثیر  .دشاجتما ی ی،مر  
پاسوخدریاوی کوه رادیور بیشوتر      ،دارد اما در وسل بزرگسا  تأثیرک ودارد. بر اساس این متغیر

کنند کمترین ومرم را کسب  کنند، باالترین ومرم و کساوی که مایرارم است،ادم می است،ادم می
 اود.  دمکر

کنود، بوین رضوایت ا، ،وودگی و      موی  گرووه کوه ارو وات جودو  موذکرر بیوا        یما 
اک کوه   گروه به ؛رابطه مست ی  و معنادارک وجرد دارد ،ک اجتما ی در وسل بزرگسا یا ار،ش

ک اجتموا ی  یوا  ار،شپاسخدریاوی که رضایت بیشترک ا، ،ودگی دارود، ایمیت بیشترک بوه  
 ودارد.  ک اجتما ی وسل جرا  و میاوسا یا ار،شدیند. اما این متغیر تأثیرک بر  می

 ي اجتماعيها ارزشنتايج تحلیل دو متغیره بین متغیرهاي مستقل تحقیق و  .7جدول 

 نسع بیرگسا  نسع م انسا  نسع ج  ی م ا   اع مس قع 

 م ان    
مقد ر 
 تزم ی

 م ان    د رع معن 
مقد ر 
 تزم ی

 م ان    د رع معن 
مقد ر 
 تزم ی

 د رع معن 

 جنس
 47/11 م د

500/0 110/0 
11/125 

737/0 926/0 
50/131 

194/0- 736/0 
 82/131 19/124 75/114 زی

ملع 
 ر لد

 15/115 شن 
043/0 451/0 

19/123 
046/2- 421/0 

80/131 
052/0 617/0 

 66/131 75/125 07/115 ر ه ا

ن   
 رهانی

 77/114 ر  ایا ی

89/4 001/0 

08/122 

304/3 012/0 

34/131 

455/0 638/0 

 25/133 521/126 80/129 ر دا 

  07/119 28/115  ان  ن 

  60/111 25/105 ما   رت

 0/130 61/123 70/113 مطر واا

 د رع معن  ض اب ر  ه ی د رع معن  ض اب ر  ه ی د رع معن  ض اب ر  ه ی 

 002/0 462/0 051/0 154/0 675/0 033/0 رضاا   ز زندگ 

 184/0 -212/0 366/0 072/0 020/0 183/0 م ی ی  ررراقاا

راا ات  ، اادع   
  ج ااو 

075/0- 344/0 158/0- 045/0 051/0 749/0 
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ک اجتما ی بوراک وسول جورا     یا ار،شبر پایه این بررسی، رابطه بین میزا  ارتبارات و 
یمهنوین   4اما براک وسل میاوسا  و بزرگسا  مررد تأیید قرار ودرنت. وتاید جدو  شد تأیید 

ک اجتما ی در وسل میاوسوا  رابطوه   یا ار،شاجتما ی و و پایدام اقتصادک  میا  دید  وشا  می
رگرسیر  چندمتغیرم تأثیر متغیریاک مسوت ل بور    8دارک وجرد دارد. جدو   معررس و معنی

ک اجتموا ی  یوا  ار،شبینی تغییرات متغیور وابسوته    منظرر پیش دید. به یمتغیر وابسته را وشا  م
متغیور مسوت ل رضوایت ا، ،وودگی، ارتباروات، وورع رسواوه موررد          چهوار یاک مخت وف،   وسل

 است،ادم و پایدام اقتصادک و اجتما ی وارد مد  شدم است. 

ک اجتموا ی در وسول   یوا  ار،شوتاید قاول ا، ت  یل رگرسیروی  رامل مؤثر بر ت ر  
دارک بوور  جوورا  وشووا  داد کووه ارتبارووات، ووورع رسوواوه مووررد اسووت،ادم، تووأثیر یمووارک معنووی  

شودم برابور بوا     تعودیل  R2سا،ود. یمهنین، م دار  ک اجتما ی در وسل جرا  وارد مییا ار،ش
ک اجتما ی در وسل جورا  واشوی ا، دو   یا ار،شدرود ا، تغییرات  8/9دید  وشا  می 098/0
 مررد وظر است.   متغیر

ک اجتموا ی وسول   یوا  ار،ش، بیشترین توأثیر را بور   268/0متغیر ارتبارات با ضریب بتاک 
سومت   یوهوا بوه   گیورک  جهوت جرا  داشوته اسوت. یعنوی بوا انوزایش ارتباروات وسول جورا ،         

ک اجتما ی من،وی  یا ار،شک سنتی انزایش خراید یانت. جهت رابطه ورع رساوه بر یا ار،ش
 نورا  گوروم مرجوع در وظور      هن ا است،ادم ا، ت ریزیر ، رادیور و رو،واموه، بو   بردم است. در ای
ترین رساوه موررد   بدین معنی که پاسخدریاوی که مایرارم و اینتروت او ی ؛گرنته شدم است
ک اجتموا ی داروود. بور اسواس ضوریب      یا ار،شک به تر مدر  گیرک جهتاست،ادم یوهاست، 

ر در است،ادم جراوا  ا، اینتروت و مایرارم، بوه اوودا،م   انزایش یک او راف معیا -183/0بتاک 
 کند.  ک اجتما ی یوها ک  مییا ار،شا،  183/0
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 ي اجتماعي به تفکیک نسلها ارزشتحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تحول  .8جدول 

  B Std. Error Beta t Sig ف 

 نسع ج  ی

      ودد ثاب 

 001/0 51/3 268/0 112/0 393/0  ررراقاا

 ه هادت  ز ما   رت   
  ان  ن 

630/3- 537/1 183/0- 361/2- 019/0 

R= 0/347       R2=0/121       Adjusted R2=0/098     F=5/41    Sig=0/000 

 نسع م انسا 

 013/0 51/2 206/0 210/0 527/0 رضاا   ز زندگ 

راا ات  ، اادع   
  ج ااو 

562/0- 261/0 171/0- 154/2- 033/0 

 ه هادت  ز ما   رت   
  ان  ن 

460/6- 294/2 229/0- 816/2- 005/0 

R= 0/371       R2=0/138       Adjusted R2=0/116     F=6/271    Sig=0/000 

نسع 
 بیرگسا 

 001/0 779/3 529/0 261/0 984/0 رضاا   ز زندگ 

R= 0/552       R2=0/305      Adjusted R2=0/249     F=5/409    Sig=0/003 

ک اجتموا ی در وسول میاوسوا ، وتواید ت  یول      یوا  ار،شدر رابطه بوا  رامول موؤثر بور ت ور       
ک اجتما ی در این وسل ت وت توأثیر سوه متغیور رضوایت ا،      یا ار،شرگرسیر  وشا  داد که 

،ودگی، پایدام اقتصادک و اجتما ی و است،ادم ا، اینتروت و مایرارم اسوت. یمهنوین، م ودار    
R2 ک اجتما ی در وسول  یا ار،شدرود ا، تغییرات  6/11دید  ( وشا  می116/0شدم ) تعدیل

، بیشترین توأثیر را  229/0وه با ضریب بتاک میاوسا  واشی ا، این سه متغیر است. متغیر ورع رسا
یعنوی بوا انوزایش یوک او وراف معیوار در        ؛ک اجتما ی وسل میاوسا  داشته استیا ار،شبر 

ک اجتموا ی بوه   یوا  ار،شسونتی بوه    گیورک  جهوت است،ادم ا، مایرارم و اینتروت وسل میاوسا ، 
دگی ویووز تووأثیر او ووراف معیووار کووایش خرایوود یانووت. متغیوور رضووایت ا، ،ووو 229/0اووودا،م 
 گیورک  جهوت ک اجتما ی دارد و با انزایش سط  رضایت ا، ،وودگی  یا ار،شک بر دار معنی

متغیور دیدورک اسوت     ،ک اجتما ی بیشتر است. پایدام اقتصادک و اجتموا ی یا ار،شسنتی به 
م ودار   .ک اجتموا ی وسول میاوسوا  بدوذارد    یوا  ار،شدارک بر  که تراوست تأثیر یمارک معنی

ک اجتموا ی وسول میاوسوا  برابور بوا      یوا  ار،شایدوام اقتصوادک و اجتموا ی بور     ضریب بتاک پ
ک اجتما ی اسوت. یعنوی بوا انوزایش     یا ار،شدیندم تأثیر من،ی ی  بر  است که وشا  -171/0

یوهوا بوه    گیورک  جهوت یک او راف معیوار در پایدوام اقتصوادک و اجتموا ی وسول میاوسوا ،       
 کایش پیدا خراید کرد.  154/0ک اجتما ی سنتی به اودا،م یا ار،ش
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ک اجتمووا ی در وسوول یووا ار،شبراسوواس وتوواید ت  یوول رگرسوویروی  راموول مووؤثر بوور   
ک اجتما ی اسوت و سوایر   یا ار،شبزرگسا ، متغیر رضایت ا، ،ودگی تنها متغیر اثرگذار بر 

( وشوا   249/0شودم )  تعودیل  R2اوود. یمهنوین، م ودار     متغیریا تأثیرک در متغیور توابع وداشوته   
ک اجتموا ی در وسول بزرگسوا  واشوی ا، متغیور      یوا  ار،شدروود ا، ت ور    9/24که دید  می

 رضایت ا، ،ودگی است.  

 گيری نتيجهبندی و  جمع

ک اجتموا ی و  رامول موؤثر بور ی  در شوهر قودی        یا ار،شیاک وس ی  م اله قاضر به ت،اوت
یشووتدرد پرداخووت. چهووارچرب وظوورک ایوون مطالعووه، وظریووه ت وور  و دگرگووروی ار،شووی   

د هارت برد. به ا تبار تعاریف م،هرمی وسل و با تریه بر وظریه ماوهای  ا، ل ار معیاریواک  این
گیورک یوا    شناختی، بوا نورض اینروه دورم اوو ی شورل      بیرلر،یری و سن و و معیاریاک جامعه 

پوذیرد، تعریوف  م یواتی و     سوالدی پایوا  موی    25پذیرک یور وسول ت ریبواو در قودود      جامعه
سواله(، وسول میاوسوا      29توا   18یواک سونی    وررت وسل جرا  )گوروم  بندک سه وسل به رب ه

سا  و باالتر( ووررت گرنوت.    56ساله( و وسل بزرگسا  )گروم سنی  55تا  30)گروم سنی 
 د. شسگس وظا  ار،شی انراد در ابعاد مخت ف نریندی، اقتصادک و اجتما ی بررسی 

او وا  مناسوک موذیبی     ک نریندی دو بعد غرور م وی و ت یود بوه   یا ار،شدر خصر  
ک م وی  یوا  ار،شیا وشا  داد یر سه وسول ایمیوت ،یوادک بوه      مررد بررسی قرار گرنت. یانته

تور   یواک جورا    البته وسل بزرگسا  باالترین ومرم را در این شاخص وسبت بوه وسول   ؛دیند می
وسل بزرگسا  بیش ا، دو وسل دیدر بوه   ،کسب ومرد. به ل ار ت ید به او ا  مناسک مذیبی

با این قا  ومرات وسل جرا  و میاوسا  ویز در سط  مترسط  ،این مناسک مذیبی ت ید داشته
یواک مخت وف    یایی در بین وسول  اگر چه ت،اوت ،قرار دارد. در مررد ودرش مدر  به ا،دوا 

یوا یمسور بوا     . ایون یانتوه  با این قا  یر سه وسل ودرش بینابینی به ا،دوا  داروود  ،وجرد دارد
یا و بر پایوه م ورالتی    و تران  وس ی در میا  وسلاست ( 1383مطالعه ی،اد ارمری و غ،ارک )

چر  ایمیت باالک خاورادم، غرور م ی، تأکید بر رضایت والودین در امور ا،دوا  و تشوریل    
سر با وتواید  ک مادک و نرامادک وسل میاوسا  و جرا  یمیا ار،شخاورادم وجرد دارد. م ایسه 

که به اولریت انراد به م اب وه بوا     ک مادکیا ار،شایند هارت است. وتاید مطالعه وشا  داد که 
ق،ظ وظ ، امنیت و قاور  در جامعه اشوارم دارد، در وسول    ،یا )گراوی( ترر  و انزایش قیمت

ک یوا  ار،شجرا  کمترین ایمیت و در وسل بزرگسا  بیشترین ایمیت را دارد. در رابطوه بوا   
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کوووه بوووه دنووواع ا، ی،ادک بیوووا  و مطبر وووات و مشوووارکت بیشوووتر مووورد  در     ، نراموووادک
کدا  ا، پاسخدریا  وسل بزرگسوا  و   ییچویز اولریت یاک سیاسی اشارم دارد،  گیرک تصمی 
ک نراموادک  یوا  ار،شباشد. براک وسل جرا  ویز  ک نرامادک اولریت یوها ومییا ار،شمیاوسا  

ک مادک و نرامادک یا ار،شوسل جرا  به ترکیبی ا،  ،د. در واقعشر درود کمی را شامل می
 اولریت قائ ند. 

ک اقتصادک متمرکز بر این مرضرع است که چوه وسوبتی ا، جمعیوت موا بوراک      یا ار،ش
پر  دریورد  اسوت   رخار هکنند. ییا کارکرد  ن ط ب یاک غیراقتصادک کار تأکید می اودیزم

ک یوا  ار،شمیاوسا  بیشتر ا، دو وسل جرا  و بزرگسا ، بوراک  یا وشا  داد، وسل  یا خیر؟ یانته
اود. این یانته یمسر با اوتظارات ما بر اساس وظریه ایند هارت  اقتصادک ماوند پر  ایمیت قائل

ک اقتصوادک بدیود و   یوا  ار،شویست. اوتظار بر این برد وسل بزرگسا  بیشترین اولریت را بوه  
در قوالی کوه    ؛بیوایی ، ا، ایمیوت ی  کاسوته شورد     ررر خطی یر چه در سطرح وس ی ج ر به

رووود کوایش    اوک اقتصادک در وسل میاوسا  انزایش یانته اما در وسول جورا  م ودد   یا ار،ش
 یانته است.  
اجتموا ی و  و ک اقتصادک   یا ار،شگریه متشرل ا،  51ک اجتما ی که با یا ار،شمتغیر 
و سونتی را وشوا  داد. وتواید وشوا      ک مدر  یا ار،شسمت  انراد به گیرک جهت، بردنریندی 

ک اجتما ی در بین سه وسل جورا ، میاوسوا  و   یا ار،شدارک بین  داد که ت،اوت یمارک معنی
ک اجتما ی را وسل جورا  کسوب ومورد و و در    یا ار،شبزرگسا  وجرد دارد. کمترین ومرم 

ک یوا  ار،شسط  پایین قرار گرنت. بدین معنی که در م مرع وسل جرا  تمایل بیشترک بوه  
ک اجتما ی و اقتصادک سنتی بویش ا، دو  یا ار،ش  ویی و مدر  دارد. وسل بزرگسا  براک 
 . استوسل جرا  و میاوسا  ار،ش و ایمیت قائل 

ک اجتموا ی در وسول   یا ار،شوتاید قاول ا، ت  یل رگرسیروی  رامل مؤثر بر ت ر   
دارک بور   اوود توأثیر یموارک معنوی     جرا  وشوا  داد دو متغیور ارتباروات و وورع رسواوه تراوسوته      

ک اجتما ی ت وت  یا ار،ش ،در وسل میاوسا  .ک اجتما ی در وسل جرا  وارد سا،ودیا ار،ش
تأثیر سه متغیر رضایت ا، ،ودگی، پایدام اقتصادک و اجتما ی و ورع رساوه اسوت و در وسول   

 ک اجتما ی ت ت تأثیر رضایت ا، ،ودگی است.  یا ار،شبزرگسا ، 
ک دار معنوی اجتما ی تنها در وسول میاوسوا  اثور    و پایدام اقتصادک   ،مطالعه بر اساس این

یاک ایون شواخص بوه     مؤل،هداشته است. متغیر ت صیوت پاسخدر و والدین وک ا، مهمترین 
با ترجه به اینره در دو وسل دیدر ت،اوت در سط  ت صویوت پاسوخدریا    و روود  شمار می
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باشود. اموا    ومی دار معنیک اجتما ی ویز یا ار،شیدام بر اثرگذارک پا ،شا  ک  است یا والدین
 نورا   امول    ایون متغیور بوه    ،که تنر ی ا، سطرح ت صی ی را شاید یسوتی   ،در وسل میاوسا 

ک دار معنوی ک اجتما ی شناسایی شد. است،ادم ا، مایرارم و اینتروت ویز تأثیر یا ار،شمؤثر در 
یواک   داشته است. بوا ترجوه بوه گسوترش شوبره     ک اجتما ی وسل جرا  و میاوسا  یا ار،شبر 

یسوتند پویش بینوی    یوا بیشوتر جراووا      ارتباری م ا،ک و این مرضرع که کاربرا  ایون شوبره  
 . ترک داشته باشد و ابعاد رو،انزو  تر  ییاک وس ی در ییندم،  م ، نرض شتاب ت،اوتشرد می

را در وظوا  ار،شوی   یاک جرا  و بزرگسا   در م مرع وتاید این ت  ی  ت،اوت بین وسل
ک سنتی رو بوه کوایش   یا ار،شوشا  داد. وتاید قاکی ا، ی  است که گرایش وسل جرا  به 

پذیرک و م اورت با شهر جدید  دلیل مهاجر یاک اخیر به که در سا  ،است. در شهر یشتدرد
مودر  و   ، ور ی نرینوی ویموه  و اقتصادک متعددک مراجه بردمیشتدرد، با تغییرات اجتما ی  

اما این تغییرات با وث   .یاک وس ی مررد تأیید است ت،اوتلذا  .دم استموجرد ی سنتی به ویمه
یواک پیشوین قورار گیورد. قتوی       ک اجتما ی وسل جورا  در تضواد بوا وسول    یا ار،شوشدم که 

بندک ا، مادک نرامادک ارائه داد. در واقوع وسول جورا  بور      ترا  رب  وظر ایند هارت رب ه ومی
ک سنتی و مدر  و یوا ت ،ی وی موادک و نراموادک تأکیود دارد. بوه  بوارتی         یا ار،شترکیبی ا، 

که ی  ی  متأثر ا، اوضاع جدید  ،یاک وس ی در برخی متغیریا را شایدی  ضمن اینره ت،اوت
ا،  .دارد یوا  ار،شاجتما ی در دیذ اخیر است، با این قا  وسول جورا  رویرورد بینوابینی بوه      

بوه قضورر و    و دیود  ک موادک موی  یا ار،شیت کمترک به ررنی وسبت به وسل بزرگسا  ایم
مشارکت در مراس  مذیبی تمایل کمترک دارد، با این قا  روابط با، و بدو  چوارچرب در  

ک م وی و  یوا  ار،شپذیرد و به و ش خواورادم در ا،دوا  و تشوریل خواورادم و     ا،دوا  را ومی
 دید.   غرور م ی ایمیت ،یادک می
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