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  هاي تهرانينسلي در خانوادهشكاف ارزشي بين
  

  1نريمان يوسفي

  چكيده 
چارچوب نظـري  . هاي تهراني است نسلي در خانواده نهدف مقاله حاضر بررسي شكاف ارزشي بي

اي كه سنجش و تحليل نهـايي   شناختي است، به گونه روانشناختي و  هاي جامعه تلفيقي از نظريه
هـاي تربيتـي    هاي تضاد هنجاري، بحران هويـت، حشـو ارزش و سـبك    بر مبناي نظريه ها يافته

پسر و (پدر و فرزند  336ها،  براي آزمون تجربي فرضيات منتج از اين نظريه. صورت گرفته است
اي مـورد   اي چندمرحلـه  گيري خوشه شيوة نمونه سال از شهر تهران به 25 تا 15در سنين ) دختر

هاي پدران و فرزندان اسـت و هـر دو    وجود شكاف در ارزش  نتايج حاكي از. پيمايش قرار گرفتند
هاي مورد بررسي بر اختالفـات بـين نسـل خـود و ديگـري صـحه        نسل تقريباً در نيمي از ارزش

و تضـاد  ) 37/0(هـاي پـدران    ارزش حشـو  :دهـد  نتايج معادالت ساختاري نشـان مـي  . اند گذارده
ديگـر  . هـا مؤثرنـد   طور مسـتقيم بـر شـكاف ارزشـي بـين نسـل       به) 36/0(ها  هنجاري بين نسل

صـورت غيرمسـتقيم بـر متغيـر وابسـته       مسيرهاي تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل معادلـه كـه بـه   
بر  ،)73/0(اي آنان ه تأثيرات استبدادگرايي پدران بر حشو ارزش: تأثيرگذار هستند، عبارت است از

و همچنـين تـأثير بحـران هويـت نسـل فرزنـدان بـر تضـاد         ) 63/0(ها  تضاد هنجاري بين نسل
  ). 34/0(ها  هنجاري بين نسل
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  مقدمه 
ها قدمتي به درازاي تاريخ دارد كه در حالت معمول امري طبيعـي انگاشـته    شكاف بين نسل

اختالفـات  كند، اما در مقاطع زمـاني خـاص    شود و چندان اذهان را به خود معطوف نمي مي
رسـد كـه    هم ريخته و ابعاد، گستره و شدت آن به حـدي مـي   رحدود و معيارهاي رايج را ب

مـدتي اسـت   . آورد جنبه مرضي يافته و دغدغة خاطر انديشمندان و تودة مردم را فراهم مـي 
ها اذهان متخصصين امر، متوليان امور فرهنگي جامعه و حتي عامة مـردم را   كه گسست نسل
هاي نسل والـدين و فرزنـدان امـري     ارزش  اي كه اختالف در داشته، به گونه به خود مشغول

  . است فراگير شده و ابعاد و دامنة اين اختالف گسترش يافته 
عنوان نقطة مركزي اين مبحث، عاملي مهم در همبستگي اجتمـاعي هسـتند    ها به ارزش

از آنجايي كه . شوند ي ميباعث تداوم نسلي و فرهنگ ،كه ضمن انتقال از نسلي به نسل ديگر
ساز  شود، اين امر زمينه هاي مختلف سني مي ها مانع تعامالت سازندة گروه عدم انتقال ارزش

ها نيرويي  همچنين، شكاف بين نسل. شود و منشأ مسائل اجتماعي عديده در سطح جامعه مي
  . دكن ها در اركان زندگي اجتماعي وارد مي دافعه بر تعامل نسل

هـاي متمـادي در كنـار     ها شاهد هستيم كه والدين و فرزندان ساعت خانوادهامروزه در 
هـايي از   ديگـر كمتـر نشـانه   . نشينند، بدون آنكه حرفي براي گفتن داشته باشـند  يكديگر مي

كه والـدين و فرزنـدان دور هـم نشسـته و دربـاره موضـوعات        شود مشاهده ميهايي  خانواده
همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا شوند گو كرده و نظرات و مختلف با هم گفت

ميـزان   ،در اين راستا، براساس اظهارات معاون سازمان بهزيسـتي كشـور  ). 8 :1384دانايي، (
زا  تواند آسيب دقيقه است كه مي 30گو در بين اعضاي خانواده در كشور تنها حدود و گفت
  ). 1390، 1رحيمي(باشد 

                                                                                                                                                       
1. http://socialsciences.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=121:1390-11-09-
08-59-46&catid=47:1390-09-27-14-20-27&Itemid=61 
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ها حكايت از برجسـته شـدن مسـئله     رخي از پژوهشهاي اخير نتايج ب همچنين، در سال
 42عنوان مثال بر اساس نظرسـنجي سـازمان ملـي جوانـان،      به. نسلي در ايران دارد روابط بين

همچنـين حـدود   . كننـده اسـت   محيط خانه براي آنان خستهكه  اند درصد جوانان ابراز داشته
سازمان ملـي  (» كنند را درك نميپدرم و مادرم هيچ كدام م« :اند يك سوم آنان اذعان داشته

هزار جوان مورد مطالعـه،   58همچنين، بر حسب نتايج يك پيمايش ملي از ). 1380جوانان، 
در كنار شواهد موجـود،    .دهند درصد از عدم اطمينان و اعتماد خانواده به خود خبر مي 79

عنـوان بسـترهاي    گردد كـه بـه دو مقولـه بـه     اهميت مسئلة مورد پژوهش زماني مضاعف مي
جامعـة ايـران امـروزي، دوران نوسـازي و تجديـد       .1: ها توجه شود مساعد شكاف بين نسل

ز ا بسـياري اي جوان بوده و تعداد  جامعة ايران، جامعه .2و  كند روابط اجتماعي را سپري مي
  . دارند  افراد در اين محدودة سني قرار

ها  ها از حيث ارزش هاي اخير روابط بين نسل توان گفت كه در سال با اين اوصاف، مي
دستخوش تغييرات قابل توجهي شده و اين تحوالت مدتي اسـت كـه اذهـان انديشـمندان و     

مـورد توجـه قـرار     ويژه از زماني اين مسائل به. محققين مربوط را به خود مشغول كرده است
گرفت كه با پايان يافتن جنگ تحميلي، جامعة ايـران دچـار تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي      

عوامل و نتايج آن ضروري و مهـم   و ها بنابراين، بررسي علمي شكاف بين نسل. شگرفي شد
مـل مـؤثر بـر تكـوين ايـن       تأثير برخي از عـوا  سازي برجسته مقالهاز جمله اهداف اين . است
  . است مسئله

  پيشينة تحقيق.1
هايي از بررسي چنين وقايعي در  ها محدود به جهان مدرن نيست، بلكه نشانه شكاف بين نسل

در عصر حاضر نيز گسـتردگي، پيچيـدگي و   ). Reed et al.,1986(آتن قديم نيز آشكار است 
شناسـي،   هـاي مختلـف جامعـه    پژوهشـگران حـوزه   ،هـا  تنيدگي مسئله شكاف بين نسل درهم
حـال شـكاف بـين     ايـن  بـا  . فرسايي حول اين موضوع واداشته است را به قلم... شناسي و روان
اي در دهة بيست و اواخر دهة سـي مـيالدي در    طور برجسته هاي والدين و فرزندان به ارزش

دهة هفتاد مجـدداً محققـان   كشورهاي پيشرفتة اروپايي و آمريكايي به اوج خود رسيد و در 
بررسي روند، دامنه و محتواي مباحـث  . اند ها پرداخته طور جدي به بحث شكاف بين نسل به

دربارة موضوع، به ما زاويـة ديـدي خواهـد داد      اندازي گسترده مربوط، ضمن گشودن چشم
ا اشـاره  عنـوان مثـال، بـه دو مـورد از آنهـ      بـه . بهـره نمانـده اسـت    كه اين تحقيق نيز از آن بي
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  : شود مي
فرضـية محـوري   . پـردازد  در تحقيقي به بررسي بيگانگي مذهبي نوجوانان مي ليدود -

هاي والدينشان را  هاي سختگير و سنتي عقايد و ارزش وي اين است كه فرزندان در خانواده
محقق بعد از ساخت نظري مفهوم به طرح چند فرضيه رسيده است، از جمله . دكنن ترك مي
ابــط مســتبدانة والــدين بــا فرزنـدان و همچنــين تنــاقض در حــرف و عمــل عــاملين  اينكـه رو 

بر شكاف بين والدين و فرزنـدان مـؤثر اسـت و سـپس بـه آزمـايش       ) والدين(پذيري  جامعه
  ). Dudley,1978(كند  نتايج، فرضيات مربوط را تأييد مي. پردازد تجربي آنها مي

يـا   اي گودنو در خصـوص توافـق   رحلهاكاجاكي و همكاران نيز به آزمون مدل دو م -
طبـق ايـن مـدل،    . پذيري والديني عقايد مذهبي پرداختنـد  نسلي دربارة جامعه عدم توافق بين

هـاي   عدم توافق والـدين و فرزنـدان را نتيجـة كيفيـت ادراك از ارزش    يا  نويسندگان توافق
علـل مـؤثر بـر     تـرين  مهـم  آنهـا . داننـد  هاي والدين مي پذيرش ارزشيا  والدين و سپس طرد

هاي والدين را نوع روابط والدين و فرزند، حشو و اصالت پيام و درجه توافق  ادراك ارزش
  ). Okagaki et al.,1999(دانند  والديني مي

ايـن زمينـه    ها و ادبيات موضوع در ايران حاكي از آن است كـه در  مروري بر پژوهش
هـاي داخلـي    ژوهش طـور كلـي، وجـه غالـب در پ     بـه . اسـت   مطالعاتي چند صـورت گرفتـه  

اكثـر  . يافته اين است كه موضوع، با جامعيت و ريزبيني مورد كاوش قرار نگرفته است انجام
متنـاقض و   گـاه هاي دانشجويي بوده و داراي نتايج كلـي،   نامه پايان  مستندات موجود داخلي

در ادامه . اند هاي آماري و تحليلي، در سطح پاييني متوقف شده كارگيري تكنيك لحاظ به به
   :شود به چند نمونه از آنها اشاره مي

بـه بررسـي نظـام     ،ها توسـط اينگلهـارت   بندي ارزش با تأسي از طبقه) 1378(توكلي  -
ي از نتايج بررسـي وي حـاك  . پردازد هاي دو نسل دختران و مادران در شهر تهران مي ارزش

اولويـت ارزشـي نسـل مـادران بـه      . هاي ارزشي مـادران و دختـران اسـت    تفاوت در اولويت
هـاي علمـي،    هـاي مـذهبي، امنيـت ملـي، ارزش     تعهـد ملـي، ارزش  : ترتيب عبارت اسـت از 

 هـاي نسـل دختـران بـه ترتيـب      در مقابـل ارزش . هاي اخالقي، ثروت و زندگي مرفـه  ارزش
هـاي علمـي، تعهـد ملـي، اخـالق، امنيـت ملـي،         رزشهاي مـذهبي، ا  ارزش: عبارت است از

  . ثروت و زندگي مرفه
هـاي پـدران و فرزنـدان و عوامـل مـؤثر بـر آن عنـوان         ارزش  بررسي و مقايسة نظـام  -
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 ،بـر اسـاس نتـايج ايـن بررسـي     . به انجام رسـانيده اسـت  ) 1377(پژوهشي است كه تيموري 
پذيري پـدران   به شرايط متفاوت جامعهها يك پديده عام بوده و با توجه  پديدة شكاف نسل

  . و پسران در جامعه عموميت دارد
هـاي   فرامادي دانشجويان دانشگاه/ هاي مادي  ضمن بررسي ارزش) 1381(فر  خالقي -

  . كند تهران به برخي نشانگان فرهنگي دال بر وجود شكاف نسلي در ايران اشاره مي
از حيـث  . سـازد  عي و روشـي مـي  دركل سوابق موضوع، ما را متوجـه دو نكتـه موضـو   

نيازمنـد مطالعـة    ،موضوعي مسـئله مـورد نظـر، چندسـطحي بـوده و بـراي بررسـي دقيـق آن        
بـه لحـاظ   . اي در اين بـاره ناكـافي اسـت    ساحتي و جزيره و كنكاش تك هستيماي  رشته بين

از ثر أمتنـاقض، متـ  گـاه  به نتـايج  ) داخلي(رسيدن مطالعات پيشين  ،رسد روشي نيز به نظر مي
عنـوان   هـاي غيرمعـرف بـه    و انتخاب نمونه) وجو از يك نسل پرس(سويه مسئله  سنجش يك
پژوهش حاضر با آگاهي از اين دو مسـئله، آنهـا را در هـر دو    . استهاي جامعه  نماينده نسل

  . بعد مد نظر قرار داده است
اي بـودن، چندسـطحي    رشـته  هـاي پيشـين بـين    با پـژوهش  مقالهدر كل، وجه تمايز اين 

هـاي پيشـين    پـژوهش . يشرفته استپهاي آماري  كارگيري تكنيك بودن، سنجش علمي و به
پـذير، عمومـاً در سـطح توصـيف متوقـف       عالوه بر ضعف در تدوين مباني نظـري سـنجش  

انـد و يـا ميـزان     هاي هر دو نسل را از يك نسل جويا شـده  همچنين عموماً يا ارزش. اند مانده
آوري  ها را از يك نسل به نمايندگي از نسـل ديگـر نيـز جمـع     هاي نسلي حول ارزش تفاوت

رسـد بـه همـين     بـه نظـر مـي   . اند طور كامل رعايت نكرده ده و اصول سنجش علمي را بهكر
متنـاقض بـا محـدود مبـاني نظـري اسـتفاده شـده، خـتم          گاهداليل عموماً به نتايج ضعيف و 

طـور   هاي مورد سـنجش بـه   ها، ارزش شكاف بين نسل حاضر براي سنجش مقالهدر . اند شده
. ها محاسبه شده است مستقيم و بدون مداخله نسل ديگر از هر دو نسل سؤال و سپس تفاوت

هاي نسلي، اين الگو روش علمي توصيه شـده در سـنجش    در ادبيات روشي سنجش تفاوت
  . هاست هاي ارزشي نسل تفاوت

  تعريف مفاهيم. 2
كـار گرفتـه شـده     ها با يكديگر، مفاهيم متعـددي بـه   بارة اختالف نسلدر ادبيات موضوع در

را ... ها، هنجارها و هاي اندك بين دو نسل حول ارزش گاه از تفاوت نسلي كه تفاوت. است
با شديد شدن اين اختالفات به . صحبت به ميان آمده و اين امري طبيعي است ،دهد نشان مي



 شماره هفتم ♦سال دوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     218

921025 

مواجـه   2و شـكاف نسـلي   1يل انقطاع يا گسسـت نسـلي  با مفاهيمي از قب ،لحاظ كمي و كيفي
. بيشتر اشتراك ذهني متخصصين امر حول اين اختالفات بر مفهوم اخير تكيه دارد. شويم مي

ها، ابتدا معني جداگانة هر  بنابراين، براي رسيدن به تعريفي واضح از شكاف ارزشي بين نسل
  . دهندة اين مفهوم ضروري است هاي تشكيل كدام از واژه

انـد و   كار بـرده  هاي مختلف به ارزش از مفاهيمي است كه بسياري از محققان در حوزه
عنوان مثال، ارزش عبـارت   به. اي واحد با نوعي اغتشاش مفهومي همراه است حتي در حوزه

هـاي غـايي    اعتقاد كلّي فرد دربارة رفتارهاي مطلوب و نامطلوب، اهداف يا حالـت  :است از
 را ها يـا معيارهـايي   ها، استاندارد ارزش. گذارند ه طرق مختلف تأثير ميكه بر تفكر و عمل ب

ريزي و هـدايت   ها و اعمال، طرح براي ارزيابي اعمال و پيامدها، قضاوت كردن دربارة ايده
گيـري، مقايسـة خـود بـا ديگـران و مـديريت بـر تعـامالت اجتمـاعي فـراهم            اعمال، تصميم

هـاي   ها داراي ويژگي هاي فرهنگي، ارزش مانند ديگر پديدهه  .)Cileli et al., 1998( كنند مي
وسيلة آنها توصيف و شناخته شده و هم عامل بازشناسـي و تمـايز    مشخصي هستند كه هم به

بندي نسبتاً جامع سـه ويژگـي بـراي     در يك تقسيم 3مك الفلين. هستندها  آنها از ساير پديده
  : برد ها نام مي ارزش
   ؛مشاهده كرد مستقيمبه طور توان  ها را نمي ارزش .1
   ؛شناختي هستند  هاي عاطفي و ها داراي جنبه ارزش .2
 كنند  شناختي يا محيط اجتماعي عمل نمي هاي زيست ها مستقل از ارگانيسم ارزش .3

)Deth et al., 1995: 25.(  
همگي آنهـا در يـك عنصـر     ،ها صورت گرفته رغم تعاريف متعددي كه از ارزش علي

كـه همـة    طـوري  مشترك هستند و آن جنبه استاندارد و معيار بودن آنها براي رفتار است، بـه 
نظـام  (صـورت مجموعـة هماهنـگ     دهنـد و بـه   رفتارهاي خرد تا كالن افراد را پوشـش مـي  

 هاي متعددي نيز بندي همچنين به سياق تعدد تعاريف مفهوم ارزش، تقسيم. هستند) ها ارزش
 6هـاي غـايي   و ارزش 5هـاي ابـزاري   ها را به ارزش ارزش 4روكيچ. از آن صورت گرفته است

                                                                                                                                                       
1. Generation discontinuity 
2. Generation gap 
3. Mc Laughlin 
4. Rokeach 
5. Instrumental value  
6. Terminal value  
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)Brogatha & Brogatha, 1992: 2223 (    و  1هـاي مـادي   و رونالـد اينگلهـارت آنهـا را بـه ارزش
ــادي ارزش ــاي فرام ــارت، ( 2ه ــي) 61 :1373اينگله ــ تفكيــك م ــرين  يكــي از جــامع. دكن ت

وي دو عامـل  . هـا از آن تـالكوت پارسـونز اسـت     ارزش هاي صورت گرفته حـول  مرزبندي
پارسـونز بـراي   . دانـد  پذيري و نظارت اجتماعي را باعث حفظ نظام اجتماعي كلي مي جامعه

هـاي اجتمـاعي،    نظـام و متنـاظر بـا آنهـا چهـار دسـته ارزش       نظام اجتماعي كلي، چهار خرده
   ).69 :1371توسلي، (شمارد  فرهنگي، سياسي و اقتصادي برمي

حـال،   با اين. نيز با نوعي اغتشاش مفهومي مواجه است 3بسان مفهوم ارزش، مفهوم نسل
وي بيـان  . تـرين اسـت   پـرداز ايـن مفهـوم، جـامع     عنوان اولين نظريـه  به 4تعريف كارل مانهايم

هاي مشترك بـر اسـاس تجربيـات     ي ديدگاهادارد كه نسل مجموعه افرادي است كه دار مي
و  5تعـاريف ديتـي  . شـوند  دي كه چنين وضعيتي ندارنـد متمـايز مـي   مشترك هستند و از افرا

  ). Diepstraten et al.,1999(نيز همسو با تعريف مانهايم است  6كرتزل

  چارچوب نظري. 3
،  حـال  با اين. چنانكه گفته شد مقولة شكاف نسلي به معناي امروزين آن سابقه طوالني ندارد

مـا را   ،هـاي متفكـران ايـن حـوزه     اسي و انديشـه شن بررسي ادبيات كالسيك و معاصر جامعه
، مـاركس  7هاي متفكراني از كارل مـاركس  هاي مستقيمي در انديشه ها و بحث متوجه سرنخ

، 12تـا آنتـوني گيـدنز    11، جورج زيمـل 10، تالكوت پارسونز، رابرت مرتون9، اميل دوركيم8وبر
تـوان از   و مـي  كـرده ... پـور و  ، رونالد اينگلهارت، مسعود چلبي، فرامرز رفيع13استوارت هال

                                                                                                                                                       
1. Material values 
2. Postmaterial values 
3. Generation  
4. Karl Mannheim  
5. Dithey  
6. Kertzel 
7. Karl Marx 
8. Marx Weber 
9. Emile Durkeim 
10. Robert K. Merton 
11. George Zimmel 
12. Anthony Giddens 
13. Stewart Hall 
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، 2، تضـاد هنجـاري  1شـناختي از جملـه نظـارت اجتمـاعي     هاي آنان به مفاهيمي جامعـه  انديشه
، 8، كاهش اعتمـاد 7، جهاني شدن6، بحران هويت5، گروه مرجع4، تضاد خانوادگي3فردگرايي

از سويي ديگر بررسي ايـن  . ن اين مسئله رهنمون شدبراي تبيي... و 9، بيگانگي ارزشي8اعتماد
شناسـي كـم و بـيش پررونـق      شناسي نيز به ماننـد حـوزه جامعـه    اين موضوع در ادبيات روان

  . است
با اين اوصاف و با توجه به اينكه اين مقاله برگرفته از يك بررسي جامع حول موضوع 

بررسي نظري و تجربي قرار است كه در آن اكثر متغيرهاي موجود در ادبيات موضوع مورد 
و از آنجايي كه ويژگي منحصر به فرد آن رسيدن به يك مدل معادالت ساختاري بـا    گرفته

  اختي اسـت، صـرفاً بـه تشـريح آن    نشـ  شناختي و خرد روان جامعه نتركيبي از متغيرهاي كال
  . شود كه در معادلة مذكور حاضر هستند دسته از متغيرهايي پرداخته مي

  هنجاري تضاد. 1-3

هايي هستند دربـارة رفتارهـايي كـه بـراي اعضـاي گروهـي خـاص، رفتـار          هنجارها، انديشه
تـري يانـديس،   (هاي مختلفي از آن به عمل آمده است  بندي شوند و تقسيم صحيح تلقي مي

 . 2، هنجارهاي قانوني. 1 :كرده استبندي  هنجارها را چنين طبقه 10سوروكين).  257 :1378
اي بـا عنـوان    مقولـه  .5 هنجارهاي پوششي و. 4، هنجارهاي معاشرتي. 3، هنجارهاي تكنيكي

صورت هنجارهاي جهاني، اختصاصي و بديل عرضه  هاي مشهورش را به مقوله 11ليتون .ساير
هنجارهـا را بـا    ،بنـدي سـوروكين   ضمن تجديد نظـر در طبقـه   12ويليامز. رابين ام. كرده است

صـورت هنجارهـاي تكنيكـي، آداب و رسـوم، زيباشـناختي و       نهـا بـه  توجه به ابعاد اصـلي آ 
                                                                                                                                                       
1. Social supervision 
2. Conflict norm 
3. Individualism 
4. Family conflict 
5. Reference group 
6. Identity crisis 
7. Globalization 
8. Trust 
9. Value alienation 
10 Sorokin 
11. Liton 
12. Robin M. Williams 
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اخالقي همراه با نشان دادن مشخصات نوعي هنجار كه آن را هنجـار نمـادين ناميـده، ارائـه     
  ). Morris, 1956(داده است 

وي . سازي شده است عنوان منشأ تضاد ارزشي در انديشة چلبي مفهوم تضاد هنجاري به
منظـور از اخـتالل   . اسـت  2، اختالل هنجاري1ع عمدة اختالل اجتماعييكي از انوا :گويد مي

از نظـر دوركـيم   . نامـد  مـي  3است كه دوركيم آن را آنومي اجتماعي يتقريباً همان ،هنجاري
اخــتالل ). 107 :1375چلبــي، (گــذار اســت  ي آنــومي اجتمــاعي از عــوارض عمــدة مرحلــه

تضـاد   .2، قطبـي شـدن هنجـاري   . 1: تواند پنج شـكل مختلـف بـه خـود بگيـرد      هنجاري مي
ركـود در  (ضـعف هنجـاري    .4ناپايداري هنجاري يا تناقض منطقي هنجـاري،   .3هنجاري، 

هنجاري يا فقدان قواعد هنجاري  بي .5، و )عاليق اجتماعي و تعهد نسبت به قواعد اجتماعي
زمـان  تواند هم بديهي است كه هر پنج شكل اختالل هنجاري مي. براي بعضي امور اجتماعي

  ). 112 :همان(د كندر يك جامعه باشد و يكديگر را تقويت 
اگـر در يـك   . مـورد نظـر بحـث مـا قـرار دارد     شدن هنجـاري و تضـاد هنجـاري     قطبي

وضعيت متعارف براي انجـام امـور خاصـي مثـل طـرز لبـاس پوشـيدن، هنجـار يـا مجموعـه           
بر حسب ميزان فشـار   كه توزيع جمعيت طوري هنجارهاي مرتبط با هم وجود داشته باشد، به

هنجاري با ميزان تسلط اجتماعي و تعهد نسبت به آنها تقريباً نرمال باشد، در چنين وضـعيتي  
حـال اگـر در مـورد لبـاس     . اسـت  طبيعـي  ،قطبي شدن هنجاري وجود ندارد و اين وضـعيت 

پوشيدن، تابع توزيع جمعيت بر حسب ميزان فشار هنجاري دو كوهانه باشد، طبـق تعريـف،   
بر خالف وضعيت متعارف كـه اكثـر جمعيـت    . ناميم شدن هنجاري مي وضعيت را قطبياين 

شـدن هنجـاري، اقليـت جامعـه      كند، در وضعيت قطبـي  متوسط فشار هنجاري را احساس مي
در اين وضعيت، دو مجموعه اكثريت وجود دارند كه . كنند متوسط هنجاري را احساس مي

فشار هنجاري و ديگري داراي احساس تعهـد  يكي داراي احساس تعهد بيش از حد متوسط 
  . كمتر از حد متوسط فشار هنجاري است

در وضعيت . ساز تضاد هنجاري و تضاد ارزشي باشد تواند زمينه شدن هنجاري مي قطبي
تضاد هنجاري، براي برخي امور اجتماعي دو هنجار يـا دو مجموعـه هنجـار متضـاد وجـود      

ر جامعه، اگر يك هنجار بگويد بايد چادر پوشـيد و  در مورد پوشش زن د براي مثال،. دارد
                                                                                                                                                       
1. Social disorder 
2. Normative disorder 
3. Social anomie 
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در اين صورت با نمونة بارز تضاد هنجارهـا   ،هنجار ديگر در مقابل بگويد نبايد چادر پوشيد
صورت ديجيتـالي بـه    به هر حال در وضعيت تضاد هنجاري، اعضاي جامعه به. مواجه هستيم

-114 :همـان (كنـد   وت سير ميدو گروه تقسيم شده و هر گروه در دو فضاي هنجاري متفا
113 .(  

  بحران هويت. 2-3

تـوازن ميـان خـود و ديگـران      به معناي برقراريهويت : نويسد در تعريف هويت مي 1كراجر
شـرفي،  (انـد   ها نيز هويت را مترادف با شخصـيت و اصـليت آورده   در برخي فرهنگ. است

. كنـد  تأكيـد مـي   3ويـت بر مفاهيم هويت، بحران هويت و آشـفتگي ه  2اريكسون). 8 :1380
وسيلة وي براي توصيف عـدم توانـايي نوجـوان در قبـول      اي است كه به واژه ،بحران هويت

گونـه   از نگاهي ديگر، بحران هويت اين. كار رفته است نقشي كه جامعه از او انتظار دارد، به
عدم موفقيت يك نوجوان در شكل دادن به هويت فردي خـود، اعـم از   : تعريف شده است

كند  علت تجارب نامطلوب كودكي يا شرايط نامساعد فعلي باشد، بحراني ايجاد مي نكه بهاي
  ). 18 :همان(كه بحران هويت يا گمگشتگي نام دارد 

چـه  ، احتمال دارد شديدتر از هر زمـان ديگـر   ،گيري هويت فرد در خالل مرحلة شكل
همـان چيـزي كـه    هـا يـا    در گذشته و چه در آينده از نـوعي سـردرگمي و آشـفتگي نقـش    

اخـتالل هويـت مشخصـة اصـلي ايـن پديـده،       . نامد، رنج ببرد اريكسون آشفتگي هويت مي
شديدي است كه مشتمل بر ناتواني فرد در تطبيق وضـعيت خـويش   ) ذهني(پريشاني دروني 

دربارة تنوع مسائلي كه به هويـت  . استطور نسبي  با احساس شخصي قابل قبول و منطقي به
هـاي   ديدهايي وجـود دارد؛ ولـي عمـدتاً شـامل مـواردي از قبيـل هـدف       تر ،شود مربوط مي

هاي  مشي زندگي، الگوهاي دوستي، رفتار و هدايت جنسي، ارزش  درازمدت، انتخاب خط
  ). 118-119 :همان(هاي گروهي است  اخالقي و وفاداري

فـردي كـه قـادر بـه يـافتن      : اريكسون در مورد پيامـدهاي بحـران هويـت معتقـد اسـت     
هايش به هم  آل هاي مثبت و پايدار در فرهنگ، مذهب يا ايدئولوژي خود نيست، ايده ارزش
هـاي   توانـد ارزش  بـرد، نـه مـي    ريختگـي هويـت رنـج مـي      چنين فردي كه از درهم. ريزد مي

                                                                                                                                                       
1. Kroger 
2. Erikson 
3. Identity confusion 
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شـود كـه بـه كمـك آنهـا بتوانـد،        هايي مـي  د و نه صاحب ارزشكنگذشته خود را ارزيابي 
بسـياري از افـراد، هنگـامي كـه دچـار بحـران هويـت        . كنـد زي ريـ  آزادانه براي آينده طرح

كنند و حتـي گـاه بـه دنبـال      شوند، احساس پوچي، از خود بيگانگي، تنهايي و غربت مي مي
گردند، هويتي درست بر خـالف آنچـه اوليـا و جامعـه بـراي آنهـا در نظـر         مي 1هويت منفي
  ). 20 :همان(گرفته است 
در مقابــل فشــارهاي ســريع اجتمــاعي، سياســي، پــذيري نســل جــوان امــروزي  آســيب
گيري و تكامل احساس هويت صدمه بزند و باعـث   وري ممكن است به شكلااقتصادي و فن

ايـن تغييـرات، احتمـاالً    . ايجاد احساس ناامني، عدم اطمينان، اضطراب و عدم ثبات فرد شود
سـاز   سـازد و زمينـه   اعتبـار و متزلـزل مـي    هاي جامعه را براي نسل جـوان بـي   ها و سنت ارزش

  . شود ها مي تعارض بين نسل
از  .انـد  انديشمندان براي هويت و متناظر با آن بحران هويت ابعـاد متفـاوتي قائـل شـده    

، هويـت خـانوادگي، هويـت    )شخصـي (هويـت فـردي   : ترين اين ابعاد عبارتند از جمله مهم
 ...ت تمـدني و اي، هويـ  ملي، هويت ديني، هويت اجتماعي، هويت فرهنگـي، هويـت حرفـه   

دليـل سـنخيت و اهميـت بعـد فرهنگـي هويـت، هويـت         در تحقيق حاضر، بـه ). 129 :همان(
  . فرهنگي مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است

  2حشو ارزش. 3-3

قبل از اينكه فرزندان عقايد والدينشان را بپذيرند يا طـرد   3پذيري گودنو برحسب مدل جامعه
 ،بـر حسـب ايـن مـدل    . دكننـ  و عقايد والدينشـان كسـب مـي   ها  ابتدا ادراكي از ارزش كنند،

طـور اساسـي تحـت شـرايطي اسـت كـه        هاي والـدين بـه   صحت ادراكات فرزندان از ارزش
، درجه توافق ارزشي 5، حشو، اصالت4وي وضوح. آورند دست مي را به) ها ارزش(اطالعات 
هـاي والـدين    ك از ارزشكننـدة ادرا  ترين عوامل تعيين اي را مهم و مناسبات توسعه 6والدين

  . داند مي
                                                                                                                                                       
1. Negative identity 
2. Ralue redundancy 
3. Goodnow 
4. Clarity 
5. Originality 
6. Consistency 



 شماره هفتم ♦سال دوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     224

921025 

هاي صريح تلويحـاً نيازمنـد    پيام. وضوح و روشني پيام نتيجة صراحت داشتن پيام است
و از ايـن طريـق بـه درك بهتـر      كـرده اين هستند كه فرزندان موقعيت والدينشان را استنتاج 

  ). Okagaki et al., 1999; Grusec et al., 1994(رهنمون شوند 
هاي  كنندة ادراك از ارزش ترين عوامل تعيين يام و اصالت پيام را از مهمگودنو حشو پ

د اسـت و اصـطالحاً بـه    ئحشو به معني افزونگي و سخن زا). Okagaki, 1999(داند  والدين مي
 :دارد اظهـار مـي  همچنـين وي  . د و تكـراري باشـد  ئـ معناي اين است كه يك پيـام چقـدر زا  

به فاكتورهايي مانند ادراك فرزنـدان از مناسـب   ) دوم مرحلة(پذيرش يا طرد عقايد والدين 
، انگيزش فرزندان بـه پـذيرش عقايـد والـدين و ادراك فرزنـدان از      )ها ارزش(بودن تصوير 

. بسـتگي دارد  كننـد، اي كه والدين تمايل دارند كه فرزندان در عقايدشـان مشـاركت    درجه
ان درك  مقداري كه فرزند .1: طور كلي سه دسته متغير بر پذيرش يا طرد پيام مؤثر هستند به

حشو ارزش از جمله عوامـل نامناسـب دانسـتن    . مناسب است) ارزش(پيغام والدين  كنند كه
اي كـه فرزنـدان يـك ارزش يـا      درجـه  .3 و انگيـزش فرزنـدان   .2 ،هاي والدين است ارزش

  ). Grusec et al., op.cit(شده ببينند   د را خود ايجاداستاندار

  1هاي تربيتي سبك. 4-3

عنـوان عـاملين خـاص پـرورش در      والـدين را بـه   ويـژه  بهپذيري، خانواده،  هاي جامعه تئوري
پـذيري   هـا، جامعـه   هـا خـانواده   از منظر اين تئوري. دهند دوران كودكي مورد توجه قرار مي

يوسـفي،  (د كننـ  وختن هنجارها و نظم اجتماعي به فرزندان فراهم مـي را از طريق آم مند نظام
كـردن و   و گودنو به چهار مسئله بـراي شـناخت محـدودة والـديني     2گروسگ). 291 :1382

  : دكنن ها اشاره مي كسب ارزش
  ؛عنوان معيار مناسب شناخت والدين و درك فرزندان به .1
  ؛روابط والدين و فرزندان .2
  ؛والدينپذيري  اهداف جامعه .3
  ). Grusec et al., 2000(كردن  هاي والديني سبك .4

هــاي  ســبك: گويــد كــردن، مــي هــاي والــديني بــا تأكيــد بــر نقــش ســبك 3گرولنيــك
                                                                                                                                                       
1. Methods of parenting 
2. Grusec 
3. Grolniek 
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 ،از نظـر وي . بخشـد  در فرزنـدان را تعـالي مـي    1كردن، توسعة منـابع داخلـي كسـب    والديني
كننـد   قنـاع تأكيـد مـي   آوري و ا پذيري بيشتر از تحكم بر دليل هاي معاصر در جامعه رهيافت

مثابة برداري تصور كرد كه در يك  توان به هاي والديني را مي سبك). 292 :پيشينيوسفي، (
حتـي توسـل بـه مجـازات     (سر آن نبود هر گونه كنتـرل و در سـر ديگـر آن اسـتبداد مطلـق      

. قرار دارد و حاالت مختلف يا تركيبات متعدد در امتداد اين بـردار متصـور اسـت   ) فيزيكي
آمرانـه يـا    3،ديكتـاتوري : هاي والديني را به سه دسته تفكيـك كـرده اسـت    سبك 2اومريندب

  ). Grusec et al., op.cit( 5آسانگير و 4مقتدر
چون و چـرا و مبادلـة افكـار بـدون انعطـاف را       كه والدين ديكتاتور اطاعت بي درحالي

هـاي   مقتـدر كنتـرل   خواهند، پاسخگو نبـوده و بـا فرزندانشـان صـميمي نيسـتند، والـدين       مي
هاي فرزندانشان هـم   و در عين حال به ديدگاه كردهمحكمي بر رفتارهاي فرزندانشان اعمال 

در برابـر فرزنـدان احسـاس     آنهـا . دكنن دهند و حتي بر طبق رفتارشان قضاوت مي گوش مي
 بـر . كننـد  كنند، انتظارات باال و صريحي دارند و رفتار فرزندان را هـدايت مـي   مسئوليت مي

انـد،   فرزنداني كه به لحاظ امنيت بـه والدينشـان وابسـته    6،اين اساس و بر حسب تئوري تعلق
گيـر   امـا از سـويي والـدين آسـان    . هاي آنها دارند تري به پذيرش عقايد و ارزش تمايل قوي

امـا   ،صـميمي و پاسـخگو هسـتند    ايـن افـراد  . كمـي دارنـد   بسـيار مطالبات و نظارت تربيتـي  
  ). Okagaki et al., 1999(كنند  و رفتارهاي فرزندان را هدايت نمي نداشته يانتظارات روشن

د كه منجر به اعمـال  كن بر اساس نظر گودنو، اظهار قدرت مدلي را از تخطي فراهم مي
هـاي اخالقـي برجسـتة در فرزنـد      گيري پيام شود و از شكل ضد اجتماعي و ضد اخالقي مي

وجود دارد كه چنانچه اين مـانع خـارجي موجـود     بنابراين احتمال كمي ،كند جلوگيري مي
  ). Grusec & Goodnow, 1994(باشد، فرزند آن را بپذيرد 
سـي از ديـدگاه گودنـو، سـبك     أپذيري و تعلق و بـا ت  هاي جامعه دركل با پيوند تئوري

مـورد اسـتفاه قـرار     مقالهها در اين  عنوان يكي از متغيرهاي مؤثر بر شكاف بين نسل تربيتي به
البته بجز گودنو اين متغير در كار افراد ديگري از جملـه گرولينـك، باومرينـد    . فته استگر

                                                                                                                                                       
1. Inner sources of achievement 
2. Baumrind  
3. Authoritarian  
4. Authoritarive 
5. Permissive  
6. Attachment theory 
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اي بوده كه از متغيرهاي  ها مبحثي بين رشته طور كلي شكاف بين نسل به. نيز ديده شده است
تـرين   عنـوان مـرتبط   شناسـان بـه   شناسـان و روان  جامعـه . ثر استأكالن، مياني و حتي خرد مت

شـكاف بـين    دربـاره پـردازي   مل و نظريهأهاي علمي درگير با اين موضوع، به ت متوليان رشته
  . اند ها پرداخته نسل

شـناختي و   مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي جـامع اسـت كـه متغيرهـاي متعـدد جامعـه      
در اين نوشتار عالوه بـر آزمـون فرضـيات، تمركـز بـر      . اند شناختي در آن بررسي شده روان

مـدل  . اي براي تبيين مسئله مورد بررسي است رشته بين) عادالت ساختاريمدل م(ارائه مدلي 
تئوري محور است و رسيدن بـه يـك مـدل مناسـب و قابـل قبـول        معادالت ساختاري كامالً
اي كه روابط متغيرهاي استنتاجي  گونه هاي دقيق و مرتبط است، به مستلزم به كاريري تئوري

محققـان   ،گاه براي رسيدن بـه چنـين مـدلي   . نطقي باشداز آنها براي تبيين مسئله منسجم و م
در اين مقالـه نيـز پـس از طـي مراحـل مـذكور،       . شوند هاي متعدد مي مجبور به آزمون مدل

عنـوان متغيرهـاي    متغيرهاي تضاد هنجاري، بحران هويت، حشـو ارزش و سـبك تربيتـي بـه    
هاي مورد بررسـي در ايـن    فرضيه .اند ها انتخاب شده مستقل مؤثر بر شكاف ارزشي بين نسل

  :مقاله عبارتند از
  . وجود دارد) ها از ديدگاه نسل(بين نسل پدران و فرزندان شكاف نسلي  -
  . هاي آنان رابطة مستقيم وجود دارد ها و شكاف در ارزش بين تضاد هنجاري نسل -
هـاي آنـان رابطـة     هـاي پـدران از نظـر فرزنـدان و شـكاف در ارزش      بين حشو ارزش -

  . مستقيم وجود دارد
هـاي پـدران و فرزنـدان رابطـة مسـتقيم       بين استبدادگرايي پدران و شكاف در ارزش -

  . وجود دارد
هـاي پـدران و فرزنـدان رابطـة      بين بحران هويت نسـل فرزنـدان و شـكاف در ارزش    -

  . مستقيم وجود دارد

 روش تحقيق. 4

. اند آوري شده در اين تحقيق ميداني، اطالعات با استفاده از پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع
مه نهـايي شـده   براي اين منظور بعد از تهية پرسشنامة مقدماتي، آزمون و اصالح آن، پرسشنا

  . ها انجام شده است و سپس مصاحبه
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  سنجش متغيرها. 1-4

كنـون از سـه روش بـراي     بررسي ادبيات سنجش روابـط نسـلي حـاكي از آن اسـت كـه تـا      
) عـدم شـكاف  /شـكاف (سـنجش روابـط    .1: ها استفاده شده اسـت  نسل سنجش شكاف بين

 از ديدگاه فرزنـدان ) فعدم شكا/شكاف(سنجش روابط نسلي  .2، نسلي از ديدگاه والدين
از مقايسـة ديـدگاه والـدين بـا فرزنـدان      ) عـدم شـكاف  /شـكاف (سنجش روابط نسلي  .3و 
)Jacobsen et al., 1975 .(عدم انتقال ارزش از والدين  -ترين روش سنجش انتقال متقاعدكننده

علـت پيچيـدگي    بـه  امـا آوري شـود،   ها از هر دو نسل جمع به فرزندان، روشي است كه داده
در اكثـر  . انـد  هـا ايـن كـار را نكـرده     همه پـژوهش ... سنجش مفهوم و ابعاد آن، حجم كار و

آوري شده و اطالعات نسل ديگر از همان نسل  ها اطالعات صرفاً از يك نسل جمع پژوهش
هـاي نسـل    علت ادراكات احتماالً نادرست يك نسل از ارزش اين روش به. سؤال شده است

  ). Hoge et al., 1982(تري برخوردار است ديگر، احتماالً از دقت كم
هـا بـا    تـر اسـت كـه در آن شـكاف بـين نسـل       مقاله حاضر بخشي از يك تحقيق وسـيع 

بـار نظـرات پـدران و     صـورت كـه يـك    بدين. دست آمده است تركيبي از سه روش فوق به
هاي يكسان سنجش شده و شاخص شكاف نسـلي از تفاضـل ايـن دو     فرزندان بر روي گويه

همچنين براي دقت سنجش و مقايسة نتايج در كنار ايـن روش، اقـدام بـه    . شده استحاصل 
و   ها شـده  هايشان بر روي همان گويه كسب نظرات هر دو نسل در خصوص تفاوت ديدگاه

ايـن  . از هر دو نسل سؤال شده است كه در مورد هر گويه چقدر بـا ديگـري اخـتالف دارد   
ناميـده شـده اسـت كـه محـور بحـث مـا        » ها شاخص شكاف نسلي از ديدگاه نسل«شاخص 

هاي متفاوت به نتايج يكسان  آن است كه با روش ،از نقاط قوت پژوهش حاضر. خواهد بود
هاي روش اخير  مقاله حاضر صرفاً از داده. ها رسيده است گيري شكاف بين نسل براي اندازه

  . مند است بهره

  سنجش متغير وابسته. 2-4

ها حاكم است و محققين بنا به ماهيت تحقيق در  ش بندي ارز سيمنوعي تعدد در تعريف و تق
 ردر اين پژوهش الگوي مورد نظـ . گزينند ها را برمي بندي ها يكي از اين طبقه سنجش ارزش

هـا بـر روي ابعـاد فرهنگـي،      هـا رعايـت و شـكاف بـين نسـل      بندي ارزش پارسونز در تقسيم
هايي بـراي سـنجش    براي اين منظور گويه. اجتماعي، سياسي و اقتصادي سنجش شده است
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طور كامل آمـده   ابعاد مذكور طراحي شده است كه عناوين آنها مدل معادالت ساختاري به
خـوب   بسـيار دهد كه ايـن شـاخص    نشان مي) 90(شده  آلفاي باالي شاخص طراحي. است 

هاي شاخص در مدل ليـزرل نيـز كـامالً     اين مسئله در بارگويه. عملياتي و سنجش شده است
  . مشخص است

  سنجش متغيرهاي مستقل. 3-4

براي سنجش اطالعات متغيرهاي سبك تربيتي، بحران هويت فرهنگي نسل فرزندان و حشو 
هـاي متغيـر    در حالي كه برخي گويـه . شده است  فرزندان پرسش ارزش پدران صرفاً از نسل
ها حاصل تفاضل نظرات پدران و فرزندان و برخي نيز نتيجه تركيب  تضاد هنجاري بين نسل
  . نظرات اين دو نسل است

  گيري جامعه و نمونة آماري و شيوة نمونه. 4-4

سـال در شـهر تهـران     25 تا 15سنين ) پسر و دختر(جامعة آماري اين تحقيق پدر و فرزندان 
  . اند اين صورت كه پدران و فرزندان هر دو از يك خانواده انتخاب شده به. است

دواس در كتـاب  . قبل از اينكه تعداد نمونه ذكر شود، بيان چند نكتـه ضـروري اسـت    
پيمايش در تحقيقات اجتماعي آورده است كه حجم نمونه مقتضي بـه چنـد عامـل كليـدي     

ميـزان تغييـر در جمعيـت بـر حسـب       .2، درجه دقت مورد نظر بـراي نمونـه   .1: بستگي دارد
ــه  ــورد مطالع ــي جمعيــت   .3و  خصوصــيات اصــلي م ــرض همگن در ). 78 :1376دواس، (ف
گيري، افزايش حجم نمونه عمدتاً ربطي به دقت نمونـه   خصوص دقت مورد نظر براي نمونه

ر مواردي كه حجم نمونه نسبت مگر د(فقط حجم نمونه است كه حائز اهميت است . ندارد
=  0/ 70) الف ؛با لحاظ كردن شروط). درصد 10 ، براي مثال،قابل توجهي از جمعيت باشد

P  30/0و  =qدرصـد حجـم نمونـه عـدد      95سطح اطمينان ) درصد و ج 5درجه دقت ) ، ب
اي  گيـري خوشـه   هاي تحقيق حاضـر از مسـير نمونـه    نمونه). 79 :همان(آيد  دست مي به 336

براي تحقق اين امر در گام نخست شهر تهران به سه گـروه  . اند برگزيده شده 1اي چندمرحله
درگام بعـدي از بـين هـر كـدام از ايـن منـاطق،       . مناطق مياني، شمالي و جنوبي تقسيم شدند

تعـدادي از منـاطق شـهرداري انتخــاب و سـپس از بـين آنهـا نيــز تعـدادي ناحيـه بـر حســب          
                                                                                                                                                       
1. Multistage cluster sampling 
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اين روند آنقدر ادامه يافـت تـا پرسشـگران بـه در منـزل      . شدندتقسيمات شهرداري انتخاب 
پاسخگويان رسيده و در صورت حصول اطمينان از داشتن شرايط با پدر خانواده و يكـي از  

  . فرزندان حائز شرايط وي مصاحبه به عمل آمده است

  2و روايي1اعتبار. 5-4

هـا،   بـراي ايـن منظـور شـاخص    . اسـت  3اعتبار مورد استفاده در ايـن تحقيـق، اعتبـار صـوري    
ها و پرسشنامة طراحي شده با تعدادي از متخصصين امر به مشـورت گـذارده شـده و     معرف

نيـز شـده    4آزمـون  البته پرسشـنامه نهـايي، پـيش   . در مورد آنها اجماع نظر رعايت شده است
  . است

  هاي تحقيق ضرايب آلفاي كرونباخ شاخص. 1جدول 

 آلفا مقدارهاشاخص
 65استبدادگرايي پدران
 41هاتضاد هنجاري نسل

 74بحران هويت فرهنگي
 85هاي پدرانحشو ارزش

 91شكاف نسلي پدران و فرزندان

هاي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده اسـت كـه    در تحقيق حاضر براي روايي گويه
آلفاي به دست آمده  ،شود ميطور كه مالحظه  همان. قابل مشاهده است 1در جدول شماره 

  . براي سنجش متغيرهاي مستقل و متغير وابسته حائز شرايط قابل قبول است

  هاي تحقيق يافته. 5
  سيماي پاسخگويان . 1-5

بنابراين فقط توزيع جنسيت  است،اين پژوهش بررسي شكاف ارزشي بين پدران و فرزندان 

                                                                                                                                                       
1. Validity 
2. Reliability 
3. Face validity 
4. Pre test 
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. انـد  درصـد زن بـوده   40درصـد پاسـخگويان مـرد و     60 ،بر اساس آمـار  .فرزندان معنا دارد
تـرين پـدر    مسـن . اسـت سـال   8/19سال و اين عدد براي فرزندان  5/52ميانگين سني پدران 

تـرين   از سويي ديگر، جوان. اند سال سن داشته 36ترين آنها  سال و كم سن 98نمونه تحقيق 
  . است  داشته سال سن 25ترين فرد  سال و بزرگ 15فرد نمونه فرزندان، 

باالترين . كالس است 1/10ميانگين سطح تحصيالت پدران  كه دهد نشان مي 2جدول
همـين جـدول نشـان    . اسـت تـرين سـطح آن صـفر     كالس و پـايين  20سطح تحصيالت آنها 

هماننـد پـدران بـاالترين    . اسـت كالس  5/12ميانگين سطح تحصيالت فرزندان  كه دهد مي
حداقل سطح تحصيالت فرزندان با پدرانشان  امااست؛  كالس 20سطح تحصيالت فرزندان 

  . كالس اختالف دارد 8

  توزيع سطح تحصيالت پاسخگويان .2جدول

 حداكثر حداقلميانگينپاسخگويان
 20 10/100پدران
 20 51/128فرزندان

 سـايرين درصـد از منـاطق ميـاني و     33درصد پاسخگويان از مناطق جنوبي شهر تهـران،   36
ها از نواحي مختلـف تهـران برگزيـده     نمونه. از مناطق شمالي شهر تهران هستند) درصد 31(

  . اند شده

 ها ها از ديدگاه نسل توزيع فراواني شكاف بين نسل. 2-5

هـايي دربـارة جوانـب رفتـاري و نگرشـي       ها گويـه  در شاخص شكاف نسلي از ديدگاه نسل
صورت جداگانه پرسش شـده اسـت    زندان بهصورت كلي مطرح و از پدران و فر ها به ارزش

مجموع نظرات هر دو نسل شاخص . كه در هر كدام از آنها، چقدر با ديگري اختالف دارد
صورت مقياس  منظور سهولت ادراك، اين شاخص به به. ستها شكاف نسلي از ديدگاه نسل

ايسـة نظـرات   هاي هر نسـل امكـان مق   صفر تا صد ارائه شده است تا عالوه بر فهم بهتر پاسخ
  . دشوپدران و فرزندان در ارتباط با شكاف نسلي از ديدگاه آنان نيز فراهم 
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  ها هاي شاخص شكاف نسلي از ديدگاه نسل ه آمار .3جدول 

پدرانفرزندانهاآماره
10/4515/45ميانگين
 00كمينه
100100بيشينه

t056/0- 
 612درجه آزادي

 955/0سطح معناداري

ها به همراه آزمون تفـاوت   هاي پدران و فرزندان در مورد گويه ميانگين كلي پاسخ 3جدول
از آنجايي كه فرض ما بـر  . گذارد هاي اين شاخص را به نمايش مي ها و ديگر آماره ميانگين

هـا نيـز    ها تفاوت چشـمگير داشـته باشـند، نبايـد تفـاوت ميـانگين       ميانگين داين است كه نباي
بـراي  (معنادار باشد؛ چراكه در اين شيوه از هر دو نسل پرسيده شده است كه در هـر مـورد   

صـورت مسـتقيم مـورد     چقدر با ديگري اختالف دارد و واقعيت به) معيارهاي ازدواج مثال،
صورت كلي در اين شاخص ميانگين پاسـخ   به :دهد ينتايج نشان م. پرسش قرار گرفته است

در خصـوص اختالفشـان بـا ديگـري متفـاوت نيسـت و       ) 10/45(و فرزندان ) 15/45(پدران 
اين نتايج بـا فـرض نخسـت پـژوهش      .)=sig 995/0( نيستدار  اندك تفاوت آشكار نيز معنا

همچنـين  . دارد هـاي تهرانـي همخـواني    مبني بر وجود شكاف ارزشي بين نسلي در خـانواده 
هـاي ارزشـي موجـود بـين      اين است كه پدران و فرزندان بـه اخـتالف   ،تفسير اعداد مذكور

  . يكديگر واقف هستند

  
  ها به شكاف ارزشي با نسل ديگر نمايش گرافيكي ميزان وقوف نسل. 1 نمودار
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 مثابه برداري است كـه در يـك   ها به در ادبيات نسلي تأكيد شده كه اختالفات بين نسل
سوي آن انقطاع كامل نسلي و در سوي ديگر آن انطباق كامل نسلي وجود دارد كـه وقـوع   

اينجاست كه مقيـاس صـفر تـا صـد بـراي فهـم بهتـر        . اين دو حالت در عالم واقع بعيد است
اسـت، بـه    45نمرة ايـن شـاخص حـدود عـدد     . كند وضعيت مناسبات نسلي به ما كمك مي

هاي ارائـه   گويه(تقريباً در نيمي از موارد  كه اند ن داشتهپدران و فرزندان اذعا ديگر، عبارت
كنند، عاليقشـان   مثل هم نيستند، مثل هم فكر و عمل نمي) شده در مدل معادالت ساختاري

بـه قاعـده   (هايشـان بـا هـم متفـاوت هسـتند       طور كلـي در نيمـي از ارزش   متفاوت است و به
ميـزان وقـوف نسـل پـدران بـه       كـه  دهد مينشان  1حال، نمودار  با اين). توجه شود 1نمودار

تـر و پايـدارتر از نسـل     دليـل حافظـة نسـلي درازمـدت     شكاف ارزشي با نسل فرزندانشان بـه 
  . فرزندانشان اندكي بيشتر است

 توزيع متغيرهاي مستقل . 3-5

در . دهـد  ميانگين نمرات متغيرهاي مسـتقل را در مقيـاس صـفر تـا صـد نشـان مـي        4جدول 
هـاي   شدت و ضـعف پاسـخ   درباره  ،توان بر اساس آن معياري است كه مي 50باره، عدد  اين

وضعيت پاسخگويان در آن مورد ابراز نظر  دربارهو  كردداده شده به يك شاخص قضاوت 
  . كرد

  متغيرهاي مستقل بر روي مقياس صفر تا صد .4جدول 

حداكثر حداقل ميانگينهاشاخص
 100 0 20/33استبدادگرايي نسل پدران

 100 0 72/42هاتضاد هنجاري نسل
 100 0 69/40هاي پدرانحشو ارزش

 100 0 64/44بحران هويت نسل فرزندان

اي كه نمـره   گونه براساس نتايج، بيشترين نمره مربوط به بحران هويت نسل فرزندان است، به
هاي قابل توجهي از بحران هويـت در   دست آمده است و رگه درصد به 64/44اين شاخص 

اند كـه بـا نسـل     درصد پدران و فرزندان بيان داشته 72/42همچنين . آنان مشاهده شده است
هـاي پـدران و    حشـو ارزش . نجش شده داراي اختالف نظر هسـتند ديگري در هنجارهاي س

درصـد نسـل جوانـان بـه چشـم       69/40هـاي آنـان در نظـرات     قديمي و به روز نبودن ارزش
. اسـت  20/33انـد،   اي كه فرزندان به استبدادگرايي پدرانشان داده ، نمرهدر نهايت. خورد مي
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تر از حد متوسـط ارزيـابي    نشان را پاييندر كل فرزندان استبدادگرايي پدرا به عبارت ديگر،
در . انـد  سوم آنان پدرانشان را افرادي مستبد و خودرأي ارزيابي كرده اند و حدود يك دهكر

تـر از   تقريباً همگـي انـدكي پـايين    ،اند ها داده مجموع نمراتي كه پاسخگويان به اين شاخص
  . حالت بينابيني قرار دارد

  هاي تحقيق روابط متغيره. 4-5

هـا بـا همـة متغيرهـاي مسـتقل       شود، شكاف بـين نسـل   مشاهده مي 5كه در جدول  طور همان
، 510/0هـاي پـدران    بـا حشـو ارزش    مقدار ايـن همبسـتگي  . همبستگي مثبت و معنادار دارد

و بحـران هويـت    316/0، تضاد هنجاري بين پـدران و فرزنـدان   418/0استبدادگرايي پدران 
ها با متغير حشـو   به عبارتي، بيشترين اين همبستگي. ده استدست آم به 270/0نسل فرزندان 

شود  همچنين مشاهده مي .استهاي پدران و كمترين آن با بحران هويت نسل جوانان  ارزش
هـاي پـدران    هاي بين متغير استدادگرايي پدران بـا متغيـر حشـو ارزش    كه بيشترين همبستگي

و ) 324/0(هـاي پـدران    ر حشـو ارزش ، بيشترين همبستگي تضاد هنجـاري بـا متغيـ   )545/0(
دسـت آمـده    به) 375/0(هاي پدران  بيشترين همبستگي بحران هويت فرزندان با حشو ارزش

  . است
  ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق .5جدول 

استبدادگرايي 
 نسل پدران

  تضاد
هنجاري 

 ها نسل

حشو 
هاي  ارزش

 پدران

بحران
هويت 
 فرزندان

شكاف نسلي از 
 ها نسلديدگاه 

 متغيرها

1 
0 

318/0 
000/0  

545/0  
000/0  

195/0
001/0 

418/0
000/0 

استبدادگرايي نسل پدران
318/0  
000/0  

1 
0 

324/0  
000/0  

251/0
000/0 

316/0
000/0 

 ها نسل هنجاري  تضاد

545/0  
000/0  

324/0 
000/0  

1 
0 

375/0
000/0 

510/0
000/0 

 پدرانهاي  حشو ارزش

195/0  
001/0  

251/0 
000/0  

375/0  
000/0  

1
0 

270/0
000/0 

 بحران هويت فرزندان

418/0  
000/0  

361/0 
000/0  

510/0  
000/0  

270/0
000/0 

1
0 

شكاف نسلي از ديدگاه
 هانسل

  .ميزان همبستگي و عدد پاييني سطح معناداري است  هرسلول عدد اول
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  ساختاريمدل معادالت . 5-5

و  1دهد تا به تحليل علي متغيرهاي پنهان مدل معادالت ساختاري به محققين اين امكان را مي
هاي سـاختاري سـعي    با استفاده از اين مزيت مدل. طور همزمان بپردازد به 2متغيرهاي آشكار

هاي مربوط  شود ارتباط علي متغيرهاي پنهان با يكديگر و روابط هريك از آنها با معرف مي
شـود، در قسـمت    مشـاهده مـي   1طوركـه در شـكل    همـان . بررسي شـود ) متغيرهاي آشكار(

هـاي مـدل از    كـه شـاخص   دهـد  مـي و نشان  است 50/0ها باالي  گيري غالب بارگويه اندازه
 77/0باالترين اين ارقام در گوية رفت و آمدها برابر با مقدار . اعتبار قابل قبولي برخوردارند

در مدل . روابط بين متغيرهاي پنهان است 3نيز بيانگر تحليل مسير بخش ساختاري مدل. است
اثـر مسـتقيم    36/0و  37/0ليزرل متغيرهاي حشو ارزش و تضاد هنجاري به ترتيب به مقـدار  

هـاي پدرانشـان را حشـو،     ديگر، هرچقـدر فرزنـدان ارزش   به عبارتي. بر شكاف نسلي دارند
ن هرچقدر فرزندان بـا پدرانشـان تضـاد هنجـاري     قديمي و نامتناسب با زمان بدانند و همچني
ايـن دو متغيـر   . يابد هاي فرزندان و پدران افزايش مي بيشتري داشته باشند، شكاف در ارزش

از سـويي ديگـر، اسـتبدادگرايي    . هـا دارنـد   تقريباً اثر برابري بر شكاف نسلي از ديدگاه نسل
استبدادگرايي . ها تأثير دارد نسل بر تضاد هنجاري 63/0بر حشو ارزش پدران و  73/0پدران 

نسـل بزرگسـال و پـدر مسـتبد     . ترين عوامل مؤثر بر شكاف نسـلي اسـت   پدران يكي از مهم
چراكه مستبد بودن از طريق  ،دهنده ميراث نسل خود به نسل فرزندانش باشد تواند انتقال نمي

شـو بيايـد و   هاي پـدران بـه نظـر فرزنـدان ح     شود كه ارزش ايجاد احساس عداوت باعث مي
طـور   شـود و از طريـق دو متغيـر اخيـر بـه      باعث فاصله افتادن هنجارهـاي پـدران و فرزنـدان    

 34/0همچنين بحران هويت نسل فرزندان نيز . ها تأثير بگذارد غيرمستقيم بر شكاف بين نسل
  .ها تأثيرگذار است بر تضاد هنجاري نسل

هـاي   نيكـويي بـرازش مـدل بـا داده    هاي ذكر شده در پـايين مـدل ليـزرل بيـانگر      آماره
كـاي  ( X2 هاي قضاوت كـردن دربـاره بـرازش مـدل كميـت      يكي از شاخص. آشكار است

بـر   X2 خصوص از تقسيم در اين. داللت بر برازش مدل دارد X2 كميت پايين. است) اسكوئر
 ،طبق نظـر كاليـن  . قضاوت كرد X2 توان در مورد بزرگي يا كوچكي مي) df(درجه آزادي 

يا كمتر باشد، برازش مدل قابل قبول است و عـدد بيشـتر از    3اگر عدد حاصل از اين تقسيم 
                                                                                                                                                       
1. Latent variable 
2. Observation variable  
3. Path analysis 
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عدد حاصل از اين فرمول ). 197، 1381زاده،  رسول(نشانگر عدم برازش كامل مدل است  3
تـوان   است و در محدودة مذكور قرار دارد و از اين لحاظ مـي  50/2براي مدل ليزرل حاضر 
يا ريشه خطاي ميانگين مجـذورات   RMSEAشاخص . قابل قبول استگفت كه برازش مدل 

هاي پركاربرد برازش مدل است كه اين  تقريب مبتني بر پارامتر غيرمركزي يكي از شاخص
اي كه گارسون براي  است و در محدوده 07/0برابر با  1شاخص براي مدل تحقيق در شكل 

) GFI(شـاخص نيكـويي بـرازش مـدل     . كند، قـرار دارد  بيان مي) و كمتر 08/0(برازش مدل 
درصد است كه در حد قابل قبول بـراي   79/0برابر با ) AGFI(يافته آن  تعديل و 82/0برابر با 

دهنـدة بـرازش بهتـر     د، نشـان نتر باش اين اعداد هرچه به يك نزديك. برازش مدل قرار دارند
  . مدل است
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74/0
فرهنگ ما حرف مهمي براي  گفتن 

 ندارد
64/0

45/0 آرزوي تولد در كشور ديگر

60/0

49/0

76/0

بحران هويت نسل
 فرزندان

 سنت باعث عقب ماندگي است
76/0

43/0 انتخاب كشور ديگري براي زندگي

66/0

50/0 خودراي بودن پدر
56/0 سختگيري پدر

81/0 تحقيرشدن توسط پدر
63/0 عدم فرصت اظهار نظر توسط پدر

71/0
43/0
60/0

 استبدادگرايي پدران

 ارزش پدران حشو

نگاه كردن به ماهواره 71/0

انتخاب همسرمالك 53/0

مالك انتخاب دوست 46/0

الدينوشنوي ازحرف 52/0

طور كليهافكار و عقايد ب 45/0

نوع موسيقي 67/0

نتخاب شغلمالك ا 54/0

نوع و شيوه تفريح 51/0

مالك انتخاب رشته تحصيلي 60/0

انجام امور مذهبي 56/0

ي دادنأمالك ر 66/0

رفت و آمدها 40/0

ساعات بيرون از منزل بودن 58/0

معاشرت با اقوام 51/0
 

كلمات مورد استفاده در صحبت كردن  63/0

ها بطور كليسليقهعاليق و 56/0

قديمي بودن پدر 35/0

عوض نشدن پدر با زمانه 41/0
25/0 .خورد زمانه نمي افكار پدر به درد

ناراحت شدن پدر از طرز لباس
 پوشيدن

72/0

ناراحت شدن پدر از خنده با صداي
بلند

92/0

دوستي با جنساختالف نظر در مورد
مخالف

77/0

69/0
73/0
69/0
74/0
57/0
54/0
68/0
70/0
63/0
66/0
58/0
77/0
65/0
70/0

61/0

66/0
81/0
86/0

77/0
53/0

27/0

48/0

 ها تضاد هنجاري نسل

شكاف نسلي از ديدگاه
 ها نسل

34/0
63/0

36/0
73/0

37/0

  پژوهشمدل معادالت ساختاري . 1شكل
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  گيري  نتيجهبندي و  جمع. 6
هـا   هاي پدران و فرزندان در شاخص شـكاف نسـلي از ديـدگاه نسـل     اختالف ميانگين پاسخ

هاي ايجاد شدة بين  بسيار پايين است كه حكايت از وقوف كامل پدران و فرزندان از تفاوت
و  100از حـداكثر  ( 45ميزان شـكاف گـزارش شـده توسـط هـر دو نسـل تقريبـاً        . آنها دارد

هايشـان بـا هـم     پدران و فرزندان تقريباًُ در نيمـي از ارزش  گر،به عبارت دي. است) 0حداقل 
هـاي خـود بـا     حال، نسل پدران اندكي بيشتر از نسل جوانان بـه تفـاوت   بااين. اختالف دارند

  . اند فرزندانشان صحه گذارده
ها امري بسـيار پيچيـده و متـأثر از عوامـل متعـدد       ، شكاف نسلتر ذكر شد پيشچنانكه 

حال، شايد بتوان اين عوامل را تحت عنوان دو  با اين. است ...شناختي و روانشناختي،  جامعه
» خـانوادگي  عوامـل بـرون  «و » خـانوادگي  عوامـل درون «دسته كلي عوامل خرد و كـالن يـا   

اي و همچنـين   رشـته  گيري رويكردهاي نوين در مطالعات بين نظر به شكل. دكربندي  تقسيم
هاي جديدي بـراي بررسـي مسـئله روابـط      رود كه افق اميد مي ،چندسطحي در علوم انساني

 سـازي اي كه نه نگاه حذفي به آن قابل قبـول اسـت و نـه نگـاه رها     مسئله. شود هنسلي گشود
مديريت روابط نسلي در دنياي  ،رسد به نظر مي. حد و حصر آن در زمان و مكان محدود بي

اي برخـوردار   العـاده  اهميـت فـوق  امروز براي انتظام اجتماعي و همچنين پويايي اجتماعي از 
هـا و   مبنا و با توجه به نتايج به دست آمده و با هدف تعديل شـكاف بـين نسـل    بر اين . است

  : شود تلطيف روابط آنها به ذكر چند پيشنهاد پرداخته مي
طـور سـاير متوليـان تعلـيم و تربيـت و       رفتار مقتدرانه، نـه مسـتبدانة والـدين و همـين     .1
استبدادگرايي والـدين  . هاست عاملي مهم و مانع از تشديد شكاف نسل ،معهپذيري جا جامعه

صورت مستقيم و غيرمسـتقيم سـرعت    ها مطرح است و به عنوان مانعي جدي در پيوند نسل به
تضاد خانوادگي، تضاد هنجاري  أاستبدادگرايي پدران منش. كند ها را تسريع مي شكاف نسل

. هـا مـؤثر هسـتند    د كـه همـة اينهـا بـر شـكاف نسـل      شـو  هاي آنان مـي  ها و حشو ارزش نسل
در مقابـل،   .شـود  هاي مؤثر و رايج در مناسبات انساني مي استبدادگرايي مانع از ايجاد ارتباط

ارتباطي كه متكي بر تفاهم، صميميت و درك متقابـل باشـد، دنيـاي درونـي دو نسـل را بـه       
  . دهد يكديگر پيوند مي

ترين عوامل مؤثر بر شكاف  عنوان يكي از مهم ارزش بهبا در نظر گرفتن اينكه حشو  .2
گذار بـودن جامعـه و بـه چـالش      كند و با توجه به در حال ها ايفاي نقش مي ارزشي بين نسل
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. مراقـب جوانـب ايـن جريـان باشـند      دكشيده شدن نظم سنتي، والدين و فرزندان هر دو بايـ 
ه وضـعيت، شـرايط و زمانـه تغييـر     پذيري مجدد متقاعد شوند ك از طريق جامعه دوالدين باي

از ايـن  . طلبـد  جديـد را مـي   ...يافته است و وضعيت جديد، فكر، احساس، سبك رفتـاري و 
به فرزندان خود حق بدهنـد و آنـان را دشـمن متعلقـات خـود نداننـد و از سـوي         دلحاظ باي

 ديگر، نسل فرزندان نيز چشم و گوش بسـته بـه همـه چيـز پشـت پـا نزننـد و ايـن مطلـب را         
  . اند فراموش نكنند كه به هر صورت آنها زاييده و وارث گذشته

شـود كـه از حـال بـه      ها در پرتو رويكـردي حاصـل مـي    ارتباط، همزيستي نسل در اين 
در صـورت  . نگر را داشـته باشـد   آينده معطوف باشد و توانايي نگاه به آينده و انديشة آينده

. نظرانه خواهد بود ها بسيار محدود و تنگ لفقدان چنين بينشي، حوزه مسائل مورد عالقه نس
براي پرداختن به ديگران و مسـائل مـورد عالقـه آنـان      ياي، جاي در حيطه بسته چنين انديشه

  . ماند باقي نمي
روند پرشـتاب  . كند فهم در هويت فرد، او را سرگردان مي هويتي و سوء احساس بي .3

ن را بـه خـود جـذب كـرده كـه فرصـت       اي توجـه جوانـا   و فزاينده زندگي معاصر بـه گونـه  
بنابراين، به مرور زمان از خود، فرهنـگ و هويـت   . دكن پرداختن به خود را از آنان سلب مي

يـابي فراينـدي اسـت كـه از خـانواده شـروع و تـا         هويـت . شـوند  خويش بيگانه و دورتر مي
نتواند هويت چنانچه در اين مراحل فرد . يابد مرزهاي ملي يك كشور و حتي فراتر ادامه مي

هـاي رقيـب سـرگردان شـده و در      بين هويـت اصـلي خـود و هويـت     ،اصلي خود را بازيابد
كننـد و   هاي رقيب منتشر مـي  گيرد كه هويت يا هويت هايي قرار مي معرض الگوها و انديشه

با توجه به اهميـت  . وي به سختي قادر به فهم فرهنگ و ميراث نسل پيشين خود خواهند شد
ها و مسئولين فرهنگي و تربيتي جامعـه اهتمـام بيشـتري در     ورت دارد خانوادهاين مقوله، ضر

  . داشته باشندتقويت هويت فرهنگي جوانان 
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