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 چکیده :

 دهنده اهمیت وای جهانی است و طرح مسئله شکاف نسلی نشانشکاف نسلی پدیده

این ارزش نهاد خانواده است که در این زمینه هم انسجام و هم کشمکش وجود دارد.

موضوع نشان از تحولات ارزشی و تغییرات اجتماعی سطح کلان جامعه است که همسو 

ه ای جهانی است کبا تغییرات و تحولات دنیا در حال حرکت است. شکاف نسلی پدیده

روند مدرن شدن جامعه ی ایرانی هر روز .بردجامعه را به سوی دگرگونی و تحول می

اجتماعی و انسانی تبدیل می شود. پدیده ای به مساله ی مهم تری در مطالعات علوم 

که بر دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی سایه می افکند. اقتصاد، آموزش و پرورش، 

ساختار سیاسی، دین و خانواده ؛اشتغال وکار افرینی در پرتو مدرن شدن جامعه دچار 

های  بی شک جوامع در حال گذار با چالش .تغییرات و تحولاتی اساسی می شوند

بیشتری در مناسبات اجتماعی و شرایط فرهنگی روبرویند. به وجود آمدن وضعیت بی 

هنجاری در جامعه بر ابعاد گوناگون اجتماعی سایه می گستراند ویکی از مسایلی که 

امروزه گربیانگیر این نسل است مسیله بیکاری است شکاف نسلی در نگرشها وارزشهای 

فرهنگ سازی درباب کار واشتغال در این زمینه موثر  تغییرات زیادی ایجاد کرده است

نتیجه تفاوت و تعارض نسلی حاصلی جز مرگ فرهنگی به بار نمی آورد. از اینرو است . 

 اقدامی ای جامعه هر در مقوله تفاوت های هویتی نسل های گذشته و جدید شناخت

ت اشتغال که با شناخآید.بالاخص در بحث کارآفرینی  و  می حساب به ضروری و اساسی

 بیشتر این معضل می توان بدنبال راهکار بود .

   تحولات اجتماعیمهارت، اشتغال، کار افرینی، شکاف نسلی، :واژگان کلیدي
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 2صدیقه چنگی آشتیانی ،1مهري چنگی آشتیانی

 فنی دختران دکتر شریعتیاستادیار دانشکده   9
 دانش اموخته  رشته جامعه شناسی 2

 

 

 :نام نویسنده مسئول

 مهری  چنگی آشتیانی

 

 نقش شکاف نسلی در عصر حاضر
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 مقدمه

یکی از مهمترین مسائلی که در تغییر و تحولات  فرهنگی و دگرگونیهای اجتماعی هر جامعه ای نقش زیادی دارد موضوع تحولات نسلی و 

 یا و برخی باور به وجود تفاوت نسلی عمده :می شوددرباره شکاف نسلی بیان های متفاوتی دیدگاهشکاف نسلی است. رهیافت های نظری و 

 ن را ناشی از فریب افکار عمومی از سوی رسانه های عمومی می داند.آرا توهم دانسته و  تفاوت نسلی دیگر دیدگاهی  در دارند وشکاف بزرگ 

: (شکاف 9311دارد)رازقی، میان نسل ها گسست و تفاوت انتخابی ی بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجوددیدگاه اندیشمندانی دیگر و

نسلی در تمامی زمینه ها تاثیر گذار است و یکی از این زمینه ها بحث اشتغال است در  نسل گذشته براهمیت کار وتقدس تاکید زیادی می 

ز اثبات شد ؛ در حالی که نسل جدید چون باورها وارزش های آنان تغییر کرده است ؛ این تقدس کمرنگ شده است در مقاله حاضر بعد ا

 شکاف نسلی در عصر حاضر به تفاوت اشتغال وکار افرینی وسپس  اهمیت تغییر فرهنگ کارپرداخته ایم .

 بخش اول:مبانی نظري شکاف نسلی 

 گسست نسلی

ر اواخر دمطالعه گسست نسلی یعنی توجه به تفاوت ارزشهای نسل گذشته و نسل جوان و فاصله ایده ها و تفکرات آنها از هم با هویتی متفاوت 

 بین جامعه شناسان رایج شده است. 9991و اوائل دهه  9961دهه 

های  دانشی، گرایشی، و رفتاری مابین دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی که ( معتقد است که وجود تفاوت2112فالک)

تعلق خاطر  ود قرار می دهد. به نحوی که هویت، احساسبطور وسیع تری درساختارهای اجتماعی و فرهنگی، هر جامعه ای را تحت تاثیر خ

به فرهنگ، ارزش و فرهنگ بومی در نسلها که موجبات همبستگی اجتماعی یک جامعه ای را مهیا می سازد و سبب، تفاوت، تعارض فرهنگی 

 (.931: 2112و هویتی می گردد)فالک،

شود. این مفهوم بیش از هر چیز ها شناخته میها و هنجارهای میان نسلشاصطلاح تفاوت نسلی به معنای اختلافی طبیعی در باورها، ارز 

شناختی هر نسل دارد که همواره وجود دارد و در شکل عدم انطباق کامل جوانب رفتاری، اخلاقی، روانی و اجتماعی های رواناشاره به جنبه

 .(229:9361شود)اسپاک،های نسل جدید در مقابل نسل قبلی مشاهده میکنش

 1کارکردگرایی دورکیم تئوري

 های متحول شده( در رساله دکتری خود با عنوان تقسیم کار در جامعه با استفاده از کارکردگرایی تکاملی شالوده9121ـ9996امیل دورکیم)

متفاوت همبستگی همبستگی اجتماعی را بررسی کرده است. وی نشان داده است که خصایص ممیزه جوامع ساده و جوامع صنعتی را انواع 

دهند. نتیجه این وضع، همبستگی مکانیکی است. در ترند و وظایف یکسانی انجام میدهند. در جوامع ساده، مردم به هم شبیهتشکیل می

خورد. دورکیم معتقد بود که در شرایط همبستگی مکانیکی، مردم جوامع صنعتی، برعکس تقسیم کار و همبستگی ارگانیک به چشم می

دهند. در این جامعه گذشت و اغماض چندانی برای انحراف وجود ها کار یکسانی را انجام میاند مانند هم بیندیشند؛ چرا که همه آنمتمایل

شود. ها و اختلافات دیده میندارد و هنجار حاکم همرنگی با جماعت است. در شرایط همبستگی ارگانیک اما، مدارای بیشتری نسبت به تفاوت

بندی خیزد. به عقیده دورکیم تکامل جوامع در طول زمان باعث دستهیجه تنوعی است که از تقسیم کار گسترش یافته برمیاین مدارا نت

شود. در نتیجه جامعه به لحاظ ساختاری و کارکردی های مختلف فردی در نهادهای مختلفی که در کار خود تخصص دارند، میفعالیت

راد و نهادها بر اساس تمایزها و ناهمسانی مکمل که آنان را به شکلی متقابل به یکدیگر وابسته شود. افدستخوش دگرگونی و تفکیک می

                                                           
.Dorkhaim1  
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کند و امکان رشد فردیت و آزادی را فراهم تر پیدا میشود و حالت انتزاعیتر میشوند. وجدان جمعی ضعیفکند، به یکدیگر مرتبط میمی

 (.99: 9399، 2سازد)استونزمی

اند. این داصلی در گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را از میان رفتن پیوندهای کهنه مبتنی بر انسجام مکانیکی میدورکیم واقعیت   

 سازد. در جامعه سنتی، پیوندهای بین افرادپیوندها افراد را در اجتماعات ماقبل صنعتی که دارای بافت متجانس هستند به یکدیگر مربوط می

سلد. گویژه شهرنشینی از هم میهایی همراه با پیدایی جامعه جدید و بهی و آشنایی شخصی است و با ظهور دگرگونیبر اساس مجاورات مکان

این تغییرات به دگرگونی جامعه سنتی منجر شده است و فرد، دیگر قادر نیست برای هدایت روحی و اخلاقی از کلیسا کمک بگیرد. نهادهای 

تواند د و تباهی شده و چیزی نیز جایگزین آنها نشده است. پدیدار فردگرایی جامعه صنعتی هم نمیکهن هدایت اخلاقی، خود دچار فسا

نابهنجاری، ایجاد نهادهای جدیدی است که بتواند  نابهنجارهای رو به توسعه جامعه را درمان کند. توصیه دورکیم برای رهایی جامعه از مسأله

نند و در جامعة کفوذ اخلاقی قدیمی را بگیرد. از نظردور کیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز میبا برقراری انسجام ارگانیک، جای قدرت و ن

یابد. به نظر او در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین کند به اقتضاء زمانه تحول میسالم و بهنجارمقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می

مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بود، از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار  داری جدید، همبستگیبه عصر سرمایه

دهد که تقسیم کار نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است. جوامع جدید از افرادی گیرد و نشان میمورد هجوم قرار می

 های تخصصی مشغولند و هنجارها و ارزشهای متفاوتید و در زندگی روزانة خود به فعالیتاند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارنتشکیل یافته

تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصیتی تأکید بر تمایز فردی، به راهنمای رفتار شخصی آنهاست. در اینجا وجدان جمعی نمی

آید. المثل در میشود اما به صورت پند و اندرز و ضربجدان جمعی کاملاً محو نمیکند. با این وجود واذهان مردم بروز می ای درطور فزاینده

از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی کارکرد تقسیم کار همبستگی بر اساس عدم تشابه است. 

: 9319رای بقا خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند)گراپ، اند دیگر خودکفا نیستند و بتخصصی شده هایی که بسیارافراد و گروه

911-912.) 

غییر تدورکیم معتقد بود که در جریان تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی همبستگی مکانیکی این جوامع به همبستگی ارگانیک یا اندام وار 

کارکردهای آن نیز متحول می شود، سطح تقسیم کار اجتماعی در اثر صنعتی شکل می یابند. در اثر این دگرگونی های اجتماعی ، خانواده و 

 شدن بالا می رود و نهادهای مختلف اجتماعی از خانواده تفکیک می شوند و خانواده خود کفایی خود را از دست می دهد و تدریجاً وابسته به

بیت فرزندان نیز خانواده قسمتی از نقش خود را به نظام آموزش واگذار نهادهای بیرون از خانواده می شود . حتی در زمینه اجتماعی کردن و تر

 تمی کند. با توجه به تفاوت فرهنگی خانواده و مدرسه ، اختلافات قابل توجهی بین والدین و فرزندان از این محل بوجود می آید. این تحولا

)استونز، ها و هنجارها و رفتارها و سبک های زندگی می شود منجر به کاهش همگونی فرهنگی جامعه و موجب تعدد و تکثر افکار و ارزش

9399 :99.)  

ها اشاره نکرده، اما آن را در قالب تقسیم کار اجتماعی و آثاری که این پدیده بر روی دورکیم مستقیما به مساله نسل و شکاف نسل -

نشان داد که چگونه با گذار به جامعه ارگانیکی امکانات وی  کند.مستقیم بررسی میجامعه و روابط انسانی گذاشته به صورت غیر

ا هیابد و اختلال و نابسامانی در قواعد و ارزششود، فردیت افراد رشد میآید، وجدان جمعی ضعیف میای برای آزادی پدید میهتاز

 گردد. شایع می

 3تحول ارزشی اینگلهارت تئوري -

کرد که در جوامع صنعتی مواجه با نوعی دگرگونی ارزشی اساسی هستیم. به این صورت که گرایش اینگلهارت در دهه هشتاد این ایده را مطرح 

نسبت به ارزش های فرامادی تقویت گردیده و نسل جدید به ارزش فرامادی اولویت بیشتری می دهد . وی به تغییر و تحول ارزشی در طی 

ش اقتصادی که وی در طول سالهای پی –ت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی فرآیند جایگزینی نسلی پرداخته است . به اعتقاد وی اولوی

                                                           
2 . Stones  
3 . Ingelhart 
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از بلوغ در آن بسر می برده شکل می گیرد و با تغییر شرایط محیطی ، اولویت های ارزشی نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد. 

 اینگلهارت دو فرض محوری را مبنای کار خود قرار می دهد : 

اقتصادی اش است و شخص بیشترین ارزش  –ناظر بر این امر است که اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی  فرضیه کمیابی :  .9

 ها را برای آن چیزهایی قائل می شود که عرضه آنها نسبتاً کم است . 

جود بلوغ وی وفرضیه اجتماعی شدن : که ارزشهای اساسی فرد به شکل گسترده بازتاب شرایطی است که در طول سالهای قبل از  .2

 (. 62: 9391داشته است) اینگلهارت و آبرامسون ، 

 هبه نظر وی در حالیکه فرضیه کمیابی دلالت براین دارد که رونق و شکوفایی اقتصادی به گسترش ارزشهای فرامادی گرایانه می انجامد ، فرضی

شبه تغییر نمی کند . برعکس دگرگونی اساسی ارزش اجتماعی شدن مبین این است که نه ارزش های فرد و نه ارزش های یک جامعه یک 

ها به تدریج و بیشتر به طرز نامرئی روی می دهد . این دگرگونی در مقیاسی وسیع زمانی پدید می آید که یک نسل جانشین نسلی مسن تر 

 (. 96:  9393در جمعیت بزرگسال یک جامعه شود)اینگلهارت ، 

کند و معه پیشرفته صنعتی بر این اعتقاد بود که نسل بزرگسال در برابر تغییرات بیشتر مقاومت میاینگلهارت در کتاب تحول فرهنگی در جا

آید که از گیرد. بنابراین با تغییر و تحولات اجتماعی تفاوت بین نسلی پدید میتر با سهولت بیشتری صورت میهای جوانتغییر در میان گروه

شود. وی در دهه هشتاد این ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه با نوعی تعبیر می آن، گاه به تعارض یا شکاف بین نسلی نیز

ی های فرامادهای فرامادی تقویت گردیده و نسل جدید به ارزشدگرگونی ارزشی اساسی هستیم. به این صورت که گرایش نسبت به ارزش

د تحت ارزشی فر آیند جایگزینی نسلی پرداخته است. به اعتقاد وی اولویتدهد. وی به تغییر و تحول ارزشی در طی فراولویت بیشتری می

گیرد و با تغییر شرایط محیطی، می برده شکلهای پیش از بلوغ در آن به سر میتأثیر محیط اجتماعی ـ اقتصادی که وی در طول سال

 (.62: 9391، 1آبرامسونهای ارزشی نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد)اینگلهارت و اولویت

اینگلهارت رابطه امنیت اقتصادی و افول هنجارهای مذهبی را بررسی می کند. وی یکی از عوامل موثر بر کاهش ارزش های سنتی در جامعه 

روانی  رهایپیشرفته صنعتی را افزایش احساس امنیت می داند که این امر نیاز به هنجارهای مطلق را کمرنگ می کند. افراد تحت تاثیر فشا

 (.12: 9313به مقررات قابل پیش بینی و خشک نیاز دارند که از آنچه روی می دهد اطمینان حاصل کنند)یوسفی،

به نظر اینگلهارت، افزایش امنیت سبب نوعی تغییر ارزش به سمت ارزش های سکولار، تحمل بیشتر، اعتماد، آسایش ذهنی و دید فرامادی 

ل اقتصادی و اجتماعی جامعه را در جهت مخالف سوق می دهد، از لحاظ نظری افزایش سطح امنیت وجودی، می گردد و در حالی که اضمحلا

عامل اصلی در تغییر ارزش های بین نسلی است، زیرا نسل ها یک حافظه جمعی دارند که در سنین اولیه زندگی آنان شکل می 

 (.16: 9313گیرد)یوسفی،

توجه به آثار نسل، زمان و سن تحلیل نموده است. به زعم وی تغییر ارزشی، روند متداومی است که از ینگلهارت فرهنگ جوامع مختلف را با ا

بر  فرامادی -ی مادیاینگلهارت به تقسیم بندی ارزشها در دو بعد مادی و فرامادی مبادرت می ورزد و نظریه نسلی به نسل دیگر رخ می دهد.

اقتصادی او است، به نحوی که شخص -کمیابی که در آن اولویت فرد، بازتاب محیط اجتماعیدو فرض اساسی استوار می داند؛ یکی فرضیه 

بیشترین ارزش ذهنی را به آن چیزهایی می دهد که عرضه ی آنها نسبتاً کم است. دیگری فرضیه اجتماعی شدن که در آن، ارزشهای اصلی 

 (.69: 9393ی است)اینگلهارت،های قبل از بلوغ وشخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم در سال

ی های مربوط به دگرگونی ارزشها پدید می آورند: اول، در حالی که فرضیهاین دو فرضیه با هم مجموعه ی به هم پیوسته ای از پیش بینی    

ت شدن مبین این اس ی اجتماعیکمیابی دلالت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادی به گسترش ارزشهای فرامادی می انجامد، فرضیه

کند. برعکس، دگرگونی اساسی ارزشها به تدریج و بیشتر به طرز نامریی که نه ارزشهای فردی و نه ارزشهای یک جامعه، یک شبه تغییر نمی
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روی می دهد. این دگرگونی در مقیاس وسیع، وقتی پدید می آید که یک نسل، جانشین نسل مسن تر در جمعیت بزرگسال یک جامعه 

 (.99: 9393ود)اینگلهارت،شمی

به زعم اینگلهارت، حضور مجموعه ای از تغییرات در سطح هر نظامی باعث تغییرات در سطح فردی و به همین ترتیب پیامدهایی برای آن 

یت، عشود. وی تغییرات را در سطح گسترده ای با توسعه اقتصادی و فناوری، ارضای نیازهای طبیعی به نسبت وسیع تری از جمنظام می

افزایش سطح تحصیلات، تجارب متفاوت گروههای سنی مثل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی، نفوذ رسانه های جمعی و افزایش 

صنعتی شدن و مدرنیزه شدن، دو مفهوم کلیدی در تغییرات اجتماعی هستند. صنعتی شدن  (.2: 9393تحرک جغرافیایی می داند)اینگلهارت،

ی صنعتی، تأکید خاصی بر فناوری و جوانب فناورانه، تغییر اجتماعی در جامعه شود.ی مدرن میشکل گیری جامعه منجر به مدرنیزاسیون و

ها و هنجارها در نظام مبتنی بر شکل اجتماعی سرمایه ها داشته است. موضوع مهم دیگر تسلط فرهنگی است که ارزشاجتماع ها وسازمان

داکثری از اعتقادهای اقتصادی، محاسبه گری در سرمایه داری و به طور کلی روابط ابزاری که در جهت اند. بدین ترتیب حداری، رشد یافته

 ( .11: 9313سودمندی است، توسعه یافته اند)یوسفی،

شود یمها، عقاید و رفتار که اجزای فرهنگی محسوب شود بلکه شامل انتقال عمیق نگرشمدرنیزاسیون نیز صرفاً شامل متغیرهای بیرونی نمی

نوان ع نیز می باشد. ارزشهای موجود در جوامع صنعتی رفع نیازها بود اما هم اکنون با ثبات اقتصادی، گرایش به استاندارد های بالاتر زندگی به

های پست مدرن، مثل علایق زیبا شناختی وخردمندی در جوامع پیشرفته و صنعتی شود؛ در نتیجه باعث ارزشنیاز جدید مطرح می

 (. 913 -911: 9319د)خالقی فر، شومی

در تئوری اینگلهارت مفهوم کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن مجموعه ای از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که 

نابراین . بهای جنسیتی می گردد. صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه، تأثیر می گذاردموجب افزایش سطح تحصیلات وتغییر نقش

ی فرهنگی تغییر بین نسلی دارد. تغییر در جامعه صنعتی منجر به تغییراتی در دیدگاه صنعتی شدن پیامدهای مختلفی از جمله؛ در حوزه

کند که استعدادهایشان را جهت تصمیم گیری مستقل افزایش به آنها کمک می  افراد شده است. افزایش تحصیلات رسمی وتجارب شغلی افراد

 ( .11 :9313د. بنابراین، پیدایش جامعه فرا صنعتی منجر به افزایش و تأکید بیشتر بر خود ابزاری، می گردد)یوسفی ،دهن

داند. به زعم اینگلهارت از آنجا که کامیابی اقتصادی می  -اینگلهارت، تغییر ارزشها در جوامع غربی را پیامد غیر ارادی کامیابی اجتماعی 

ای ی خود منجر به ارزشهو باعث برآورده شدن بهتر نیازهای بنیانی به ویژه در سالهای آخر جوانی است؛ این، به نوبه اقتصادی افزایش یافته

ظر خانواده کند. در این منشود و بر این مبنا، اینگلهارت به تأثیر قشر بندی اجتماعی توجه میماتریالیست، کمتر از نسلی به نسل دیگر می

 ( .12 :9313ی رسد جوانان ماتریالیست کمتری را نسبت به خانواده های فقیر پرورش می دهند)یوسفی ،های ثروتمند به نظر م

کند. وی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ارزشهای سنتی در اینگلهارت، رابطه امنیت اقتصادی و جانی و افول هنجارهای مذهبی را بررسی می

کند. افراد، تحت فشارهای روانی، داند که این امر نیاز به هنجارهای مطلق را کم رنگ می ی پیشرفته صنعتی افزایش احساس امنیت میجامعه

نیاز به مقررات قابل پیش بینی و خشک دارند زیرا آنها باید از آن چه روی می دهد اطمینان حاصل کنند زیرا در خطر هستند و فاصله شان 

ها را جهانی شدن ارتباطات رت یکی از عوامل تأثیر گذار بر شکاف ارزشهای نسلهمچنین اینگلها(. 919: 9319فر،تا خطا کم است)خالقی

دهند. اما کمتر تفاوتهای پوشند و به موسیقی پاپ گوش میمیجین  بینیم که جوانان در سراسر جهان لباسهایگوید میداند. وی میمی

 (.991 :9319ارزشی آشکار است)خالقی فر،

تماد به یکدیگر همانند رضایت خانوادگی و خوشبختی با سطوح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی متناسب است. طبق یافته های اینگلهارت اع

رضایت از زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر، میزان زیاد بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود، همه به همراه هم هستند، 

ت دهند. از نظر اینگلهارت، سطوح نسبتاً پایین رضایانی که در آن زندگی می کنند، تشکیل میآنها نشانه های نگرشهای مثبت را نسبت به جه

 (.19: 9393: اینگلهارت،931: 9319شود که شخص به احتمال زیاد نظام سیاسی موجود را نپذیرد )خالقی فر،و اعتماد موجب می
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های فرامادی دارند با همسانی قابل توجهی اهمیت کمتری به دین می مشاهدات اینگلهارت حاکی از آن است که جوانان و آنهایی که ارزش

مورد تحقیق هر چقدر از بزرگسالان به جوانان نزدیک می شویم بر درصدی که بیانگر   ی کشور هایدر همه (.221:  9393دهند)اینگلهارت: 

 (.292:  9393تر است افزوده می شود)اینگلهارت: کاهش اهمیت خدا در زندگی گروه های جوان

های اینگلهارت اعتماد به یکدیگر همانند رضایت خانوادگی و خوشبختی با سطوح بالای توسعه اقتصادی متناسب است. رضایت بر اساس یافته

ها از زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر، میزان زیاد بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود همه به همراه هم هستند، آن

دهند. از نظر اینگلهارت سطوح نسبتاً پایین انتشار کنند، تشکیل میهای مثبت را نسبت به جهانی که در آن زندگی میهای نگرشنشانه

 ..شود که شخص به احتمال زیاد نظام سیاسی موجود را نپذیردرضایت و اعتماد موجب می

 هاو ارزشها در انتقال هنجارها رایند اجتماعی کردن و کارکرد رسانهف

ها، الگوها و معیارهای را فرایندی می دانند که طی آن فرد شیوه های رفتاری، باورها، ارزش "اجتماعی کردن"دانشمندان علوم اجتماعی 

هد دترین بخش اجتماعی کردن در دوران کودکی روی میسازد. بنیادیگیرد و آنها را جزء شخصیت خود میفرهنگی خاص به جامعه را یاد می

 :یابد. اجتماعی کردن دارای دو نقش اساسی استاما این روند در سراسر عمر آدمی ادامه می

کند و امکانات رشد شخصیت و تبدیل فرد به شخصی اجتماعی از نظر فردی، اجتماعی کردن استعدادهای بالقوه فرد را شکوفا می  .9

 د.آوررا فراهم می

های فرهنگی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر و فراهم آوردن انتقال ویژگی از نظر جامعه اجتماعی کردن فرآیندی است برای .2

: 9392های مختلف اجتماعی)قنادان و همکاران،ها و احراز پایگاهامکان تعامل و استمرار فرهنگ و نیز تربیت افراد برای ایفای نقش

91.) 

یرد. گهای همسالان را دربرمیاجتماعی کردن نخست که خانواده و گروه -الفاند. شناسان دو نوع عامل اجتماعی را از یکدیگر متمایز کردهجامعه

 (.912-913: 9392ها است)قنادان و همکاران،اجتماعی کردن دوم که شامل مدرسه و رسانه -ب

ت و به ویژه تلویزیون و های همگانی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن مطرح هستند. روزنامه ها، نشریات ادواری، مجلارسانه

های مختلف اجتماعی و از جمله نسل های کودکان، ای و الکترونیکی و دیجیتالی، هر روزه مورد استفاده وسیع گروههای نوین ماهوارهرسانه

که تأثیر برنامه های دهد. تحقیقات فراوانی انجام شده است نوجوانان و جوانان قرار می گیرد و نگرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار می

توان اند. اگر چه هنوز بیشتر این تحقیقات از نظر استنباط قطعی نیستند. اما نمیهای کودکان و بزرگسالان تحلیل کردهیی را بر نگرشرسانه

 (.11: 9399)گیدنز،دهندها( را انتقال میهای جمعی انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا)به ویژه هنجارها و ارزشانکار کرد که رسانه

ای برای تفسیر اطلاعات توسط افراد جامعه در های کلی فرهنگیهای تجربه برای مخاطبان، نگرشها به عنوان فراهم کننده چارچوبرسانه

ک ند را با کمدههایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش نشان میها شیوهکنند. رسانهجوامع امروزی ایجاد می

  (.199: 9399نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی، قالب ریزی می کنند)گیدنز،

، ارتباط "های جمعیی رسانهای بر نظریهمقدمه"در کتاب  2ها و نقش های متعددی در جامعه برعهده دارند. مک کوئیلها، کارکردرسانه

های آید، رسانهرسانه برمی داند. وی معتقد است، همانطور که از واژهنجی روابط اجتماعی میها را میاگستر و رسانهجمعی را فرآیندی جامعه

ای که خارج از ادراک یا جمعی از چند لحاظ میانجی هستند: یکی اینکه غالباً میان ما به عنوان دریافت کننده و آن بخش از تجربه بالقوه

است، میان ما و سایر نهادهایی که با آن سر و کار داریم)قانون، صنعت، دولت و غیره( قرار گیرند؛ دوم ممکن تماس مستقیم ما است، قرار می

ها، مجراهایی هستند که توسط آنها دیگران با ما و ما با های گوناگون ایجاد کنند؛ چهارم رسانهگیرند؛ سوم امکان دارد پیوندی میان این نهاد

                                                           
5McQuail  
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ها و رویدادها ها، سازمانها با فراهم آوردن اسباب و لوازم، به ادراک ما از سایر گروهه غالباً رسانهدیگران ارتباط برقرار می کنیم و پنجم اینک

 (. 13: 9312شکل می دهند)مک کوئیل،

تجربه  هایی معنی دار و قابلبه نظر مک کوئیل، نهاد رسانه به کار تولید، بازتولید وتوزیع معرفت به معنای وسیع آن، یعنی نمادهایی یا مرجع

ق سدر جهان اجتماعی اشتغال دارد. این معرفت ما را توانا می سازد تا به تجربه خود معنا ببخشیم، به دریافت های ما از این تجربه نظم و ن

-12: 9312می دهد و ما را یاری می کند تا معرفت های گذشته را محفوظ نگهداریم و به درک امروزین خود استمرار بخشیم)مک کوئیل،

19 .) 

ها و هنجارها دهنده فرهنگ، برای انتقال اطلاعات، ارزشها در حکم انتقالپرداز ارتباطی امریکایی، رسانهجامعه شناس و نظریه 6از نظر لاسول

اعی را جتمی مشترک، انسجام ااز یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه واردها، کاربرد دارند. آنها از این راه با گسترش بنیان تجربه

موزش رسمی و نیز با شروع آن در طول سالیان پیش از مدرسه، به جذب آها با استمرار اجتماعی شدن پس از اتمام دهند. رسانهافزایش می

ای که فرد خود را با آن هم هویت ساخته و معرفی ی جامعهها با نمایش و عرضهکنند. گفته شده است که رسانهافراد در جامعه کمک می

(. از نظر مک کوئیل 122: 9319ریشه بودن او را کاهش دهند)سورین و تانکارد،توانند احساس از خود بیگانگی یا احساس بیرده است، میک

پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش راجع به ذاتهای شخصی، جذب الگوهای رفتاری، همها برای کسب تأیید ارزشنیز، مخاطبان از رسانه

 (.992: 9312یل،ئکنند)مک کوه میخود استفاد

های مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه توان به یکی از پاردایمهای فردی و اجتماعی جوامع، میها در دگرگونی ارزشی نقش رسانهدر زمینه

نتی و ورود به جامعه مدرن تأکید های جوامع سها به عنوان موتور دگرگونی و تغییر ارزشمیلادی اشاره کرد که به رسانه 91تا  61های در دهه

 9کند که خواهان نوآوری، تحرک، موفقیت و مصرف است. لرنری نظام ارزشی کمک میشود. بر اساس این نظریه، رسانه به انتشار یا اشاعهمی

گذر از جامعه سنتی؛ "تاب های مدرن اشاره کرده است. وی در کهای سنتی در جوامع و جایگزین شدن ارزشها در تغییر ارزشبه نقش رسانه

ین کار کمک کند. ا -شودمحسوب می که معضلی برای نوسازی -گرایی، تواند به فروپاشی سنت، معتقد است که رسانه می"نوسازی خاورمیانه

انواده هتر برای خود و خها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان جایگزینی شرایط زندگی ببا بالا رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق

 (.911: 9312)مک کوئیل،دشوعملی می

 گیزهان ایجاد المللی،بین و ملی بازارهای با ارتباط یکپارچه، ملی مساعدت مستلزم جدید و مدرن یجامعه به ورود که است باور این بر لرنر

 واده،خان تنظیم تغذیه، چون هاییزمینه در نوین هایارزش و هاروش گسترش و توسعه منابع کسب بحران مدرن، خدمات و کالاها تقاضای برای

 روریض اجتماعی و فردی سطح در روانی تحرک هدف، این تحقق برای. است روستایی و شهری زندگی در صنعتی و کشاورزی تولید بهداشت،

ها سانهرهستند.  اجتماعی و فردی تحرک ایجاد دیگر بیان به و رفتارها و هاارزش ها، نگرش تغییر ابزار مؤثرترین و ترینمناسب هارسانه و است

 که معضلی برای)گراییتواند به فروپاشی سنترسانه مینقش دارند.  های مدرنهای سنتی در جوامع و جایگزین شدن ارزشدر تغییر ارزش

 (19: 1931: فرقانیکمک کند)  (شودنوسازی محسوب می

 که ای رسانه به توجه با. دارند اعمال و علایق ، ها اندیشه گیری شکل در را تأثیر بیشترین تصویری های رسانه مخصوصاً ، جمعی های رسانه

 یارزش دوگانگی دچار افراد این و کنند می دریافت خود فرهنگ و ارزشها با متضادی وگاها مختلف های پیام دارند قرار آن پوشش تحت افراد

 رفتار و اعمال و ها آرمان ، اهداف گیری شکل در همسالان مدرسه و خانواده از بعد. گذارد می جای بر آنها بر متفاوتی پیامدهای که گردند می

 و المس های گروه در فرد اگر. کنند می آواز هم خود با را دوستان همسالان معمولا دارند را تأثیر بیشترین  نوجوانی سنین در مخصوصاً افراد

 هدایت جامعه ارزشهای خلاف های مسیر در را افراد نیز نابهنجار و منفی های گروه.  کند می سازگار آنها با را خودش معمولاً گیرد قرار مثبت

                                                           
6 Lasswell 
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  محیط و فضا در فرد قدر هر. گیرد می شکل نقش ایفای و گروهی عضویت و همسالان ، مدرسه ، خانواده تأثیر تحت افراد هویت. کند می

 (.91: 9392شود)صبور، می تقویت بیشتر او دینی هویت. گیرد قرار دینی

 والدین به دارند. که اطرافیان و بویژه والدین و همسالان بر تحول اخلاقی کودک تاثیر قابل ملاحظـه ای( معتقدند 9999)1کیگان و ایتینگ

ان الدین، معلمان و دوستایبندی وسازند. پ کودکان الگوهایی عرضه مـی کننـد کـه بـه آنهـا امکـان مـی دهـد نظـام اخلاقـی خـود را متشـکل

به ارزش های اخلاقی به عنوان افـراد دیگـری مهم یعنی کسانی که نوجوانان آنها را سرمشق خود قرار داده و درصدد همسان سازی خود با 

 (.99 :9311)رشیدی پور، آموزان به ارزش های اخلاقی همبستگی مستقیم و معنی داری داشته است آنها می باشند، با گرایش دانـش 

 معیارهاي تفاوت دونسل

. تفاوت  3. تفاوت در مفاهیم دو نسل 2های دونسل ها و هدف. تفاوت در آرمان9مجموعه تفاوت هایی که میان دو نسل وجو دارد عبارتند از: 

. تفاوت 6میان دو نسل  . تفاوت در ظاهر، پوشش و نوع سخن گفتن در2.تفاوت در اصطلاحات روزمره دو نسل 1های مرجع در الگویابی و گروه

همین تفاوت ها (39در انتظار از زندگی و به تبع آن تفاوت در سبک زندگی]شکاف نسلی یا تفاوت نسلی ، امین بزرگیان ، نشریه نامه، شماره

 این فاصله وهای گذشته را برای نسل جدید ایجاد می نماید. در شکل گیری هاست که نوعی ماهیت جدید، تازه و متفاوت از نسلو ویژگی

تفاوت میان نسل ها عوامل گوناگونی نقش دارند که برخی طبیعی نظیر اقتضائات سنی و برخی ناشی از شرایط خاص جامعه و جهان کنونی 

 ).ر.ک: شکاف، فاصله یا تحول؟، علی ذوعلم ، حلقه نقد و پاسخ (است 

 منابع:

  تهران: نشر صفی علیشاه .جمه: هوشنگ ابرامیتر .«پرورش فرزند در عصر دشوار ما» .9361.اسپاک، بنجامین. 

  تهران: نشر مرکز .ترجمه مهرداد میردامادی .«شناسیمتفکران بزرگ جامعه» .9399.استونز، راب. 

 ، بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم 9316آقا محمدیان، حمیدرضا. افهمی، بنفشه .

 31، شماره مطالعات تربیتی و روانشناسیپژوهش. نشریه  مشهد.

 نامه  خانی. شفیع شهناز ارزشی. ترجمه دگرگونی و اقتصادی امنیت (.9391آر.) ، پل ، برامسونٱ رونالد، ، اینگلهارت 

 . 92و  91 شماره پژوهش،

  ،کویر. انتشارات تهران:  .ترجمه مریم وتر .تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی .9393. رونالداینگلهارت 

 ،فرامادی دانشجویان دانشگاههای تهران ،عوامل موثر بر آن و رابطه آن با برخی  –بررسی ارزشهای مادی . 9319.مجید خالقی فر

 .: دانشگاه شهید بهشتی از نشانگان فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران

 درآمدی بر جامعه )با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیز و کنش متقابل نمادی(، ترجمه حسین بهروان .9391.ابرتسون، یانر. 
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 دارش نامـه کارشناسی پایان. توسطهم دوره آموزان دانش اخلاقی رشد بر پرورشی الگوهای تاثیر . بررسی9311.حمید فرد، رشیدی .

 .بهشتی شهید دانشگاه

  (9319دهقانپور فراشاه، علی« .)92-21:  33، فصلنامه صنایع شماره «کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگیها 
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  ر.نشر آوای نو :تهران .جامعه شناسی مفاهیم کلیدی .9392.همکارانقنادان، منصور و 
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