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هاي جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان  شناختی رابطه رسانه بررسی جامعه

  و والدین شان هسال 28-  20

  1زهرا حضرتی صومعه

 2محمد رحیمی

٢٢/٩/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٧/١١/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

در بـین جوانـان و    هاي جدید و شـکاف بـین نسـلی    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه

ارچوب نظري پژوهش حاضر بر اساس نظریات دگرگونی چ. شهر خلخال انجام گرفته است در والدین شان

وح ارزشی بنگستون ارزشی اینگلهارت، جامعه شناسی شناخت برگر و الکمن، فردگرایی جورج زیمل و سط

پرسشـنامه تـوام بـا    «تکنیـک  روش این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینـی اسـت و بـا     .باشد می

بـه  ) درصد 70آلفاي کرونباخ باالي (که داراي اعتبار صوري و اعتبار سازه اي و اعتماد » مصاحبه و مشاهده

سال شهر خلخال و والدینشان  20-28جوانان  کلیهجامعه آماري این پژوهش  .گردآوري اطالعات اقدام شد

روش نمونـه  . آمد به دستنفر  364حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و . هستند )نفر 6489(

 بررسـی  در نهایـت  در .اسـت سـهمیه اي   خوشـه اي چندمرحلـه اي و  هـاي   تلفیقی از نمونه گیري ،گیري

و شـکاف  ) متغیـر مسـتقل  (هاي جدیـد   بین استفاده از رسانه: تاس حاصل شده زیر نتایج تحقیق هاي فرضیه

 داري معنـی  رابطه )متغیر وابسته(والدینجوانان و  شکاف نگرشی، شکاف رفتاري و شکاف ارتباطی ارزشی،

اقتصـادي اخـتالف    -هـاي مختلـف پایگـاه اجتمـاعی     شکاف بین نسلی در بین گـروه  ،همچنین. دارد وجود

بیشـترین   3,9357اقتصـادي بـاال بـا میـانگین      -هاي اجتماعی گروهود دارد و وج 0,01داري در سطح  معنی

  . شکاف نسلی را دارا بودند
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  مقدمه 

ر روند تغییر و تحول د. تغییرات وسیعی در داخل نهاد خانواده رخ داده است ،در طول چند دهه اخیر

آن به نهادهاي اجتماعی دیگر واگذار شده و خانواده با برخی اختالالت  خانواده، برخی کارکردهاي

ز وظایف و کارکردهاي به نسل بعد، ا 4و هنجارها 3ها ، ارزش2انتقال مواریث فرهنگی. روبروست 1کارکردي

نهاد . کند د این نهاد را با اختالل و ابهام روبرو میاما بسیاري از عوامل مهم و اثرگذار، کارکر ،خانواده است

خانواده در ایران، در طول تاریخ همواره با تحوالت اجتماعی جهان دستخوش انواع تغییر و تحوالت شده و 

شناخت و درك صحیح جامعه ایران  ،از سوي دیگر )10: 1387زمانیان، (.اشکال مختلفی به خود گرفته است

یل درست فهم و تحل قرار گیرد ومطالعه  موردایرانی   خانوادهنهاد تغییر و تحول  ایجاب می نماید که

  .استشناسی خانواده  آسیب مستلزم، هاي موجود در جامعه آسیب

عنوان نسل دیروز و  والدین به بین 5مسأله شکاف نسلی ،شناسی خانواده حوزه آسیب ترین مسائل یکی از مهم

، اهمیت 6افزایش فردگرایی :در خانواده معاصر، به دالیل مختلفی چون. تنسل امروز اس عنوانفرزندان به 

، فرزندان فاصله بیشتري 7یافتن حقوق فردي، کاهش اقتدار والدین و افزایش سریع و وسیع ارتباطات جمعی

 اما، کنند زندگی می با والدین مشتركرزندان در یک فضاي فرهنگی فبا وجود اینکه  .اند با والدین پیدا کرده

        عوامل متعددي بر این پدیده تأثیر .ها و رفتارهاي متفاوتی دارند ایشاطالعات، گر با آنها در مقایسه

سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان . می افزاینداین شکاف روز به روز بر دامنه گذارند و می 

ها و  ها، گسترش روزافزون انجمن سانهشدن فرهنگ، ر هاي جهانی یافته، توجه بیشتر جوانان به برنامه توسعه

 .ها و غیره از آن جمله است هایی غیر از کانون خانواده براي پیوستن و تعلق یافتن جوانان به آن کانون

 )74: 1388میرساردو و صداقت، (

که والدین و فرزندان  آنیمها شاهد  هاي جدید به عرصه خانواده با ورود وسایل و تکنولوژي ،امروزه

دیگر کمتر . نشینند، بدون آنکه حرفی براي گفتن داشته باشند هاي متمادي در کنار یکدیگر می ساعت

و درباره  بنشینندفرزندان دور هم  که والدین و است در دستهایی  آن نوع خانواده وجود از اي نشانه

ت مختلف و نظرات همدیگر را راجع به موضوعا نندموضوعات مختلف خانوادگی و کاري با هم گفتگو ک

                                                           
١  functional disorders 
٢  cultural heritages 
٣  values 
٤  norms 
٥  generation gap 
٦  individualism 
٧  mass communications 
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روابط موجود میان والدین و فرزندان به سردي گرائیده و دو نسل به دلیل  ،در شرایط فعلی. جویا شوند

و  ی متفاوت می نگرندزندگی را از دیدگاه ،مختلف 2هاي زیسته و تجربه 1هاي اجتماعی داشتن تفاوت

کند و نسل  نایی و با تجربگی میاحساس دا) والدین(نسل دیروز . کنند مطابق با بینش خود آن را تفسیر می

دهد و چون از  هاي روز است، در برابر آنها واکنش نشان می که خواهان تطابق با پیشرفت) جوانان(امروز 

دانائی، ( .آورد  به لجبازي روي می ،آید دار و سرشار از تجربه آنها بر نمی هاي ریشه پس منطق و نصیحت

1384 :8(  

والدین بود و دستورات آنان  آراي تابع کامل جوان ،ه یک جامعه سنتی بوددر جامعه دیروز شهر خلخال ک

شد، حق  گاه والدین خود آزرده خاطر میبی  وچه از تندخویی گاه نکرد و چنا اطاعت می چون و چرا را بی

اعتناتر  نسبت به والدین و بزرگساالن خود بی جوانان ،رود امروزه هرچه زمان به پیش می .اعتراض نداشت

چنین رفتاري براي بروز از آنجا که  .پندارند اطالع از دانش روز می اطالع و گاه بی آنان را کم می شوند و

ارتباطات  که شود د و همین عمل باعث مینده واکنش نشان می آن در برابر ،والدین قابل پذیرش نیست

خلخال به دلیل اجتماعی شدن جوان امروز شهر  ،از سوي دیگر. عاطفی صمیمانه میان دو نسل از بین برود

زندگی کند و از اینکه والدین آداب و  يخواهان آن است که به سبک امروز ،متفاوت و دگرگونی جامعه

چنین است که هر . کند کنند، احساس خرسندي نمی هاي خاص خود را در خانه اعمال می رسوم و ارزش

بدین  .رو به رو می شوند ت متعددبا مشکالو دو نسل  می کندکس طبق نگرش و دیدگاه خود عمل 

پ، اینستاگرام، تانگو، الین، آ تلگرام، واتس(هاي جدید  است تا رابطه رسانه آنبر  حاضرپژوهش  ترتیب،

  :دگوی پاسخزیر اصلی سوال و شکاف بین نسلی را مورد مطالعه قرار دهد و به ...) تالک، وي چت و  بی

  ر شکاف بین نسلی دارد؟هاي جدید چه تأثیري ب استفاده از رسانه 

  طرح و بیان مسئله تحقیق

هفتگانه در بررسی مسائل  رویکردهاي نظري"با عنوان  در اثرشان  3رل رابینگتن و مارتین واینبرگا

راهبر اصلی است که مفهوم  ةعمدتاً شامل اید 4شناختی معتقدند که رویکردهاي تئوریکی جامعه "اجتماعی

 ةحال منعکس کنند نیدر ع .کنند پیروي می ها دگاهیاجتماعی، از این دسازي و تجزیه و تحلیل مسائل 

. باشند یم نیز نظام اجتماعی یاي مربوط به طبیعت مخاطبان و جامعه ها هو فرضی ها دهیخاصی از ا ۀمجموع

                                                           
١ social differents 
٢  life experiences 
٣ E. Rubington & M. Weinberg,1999 
٤ Sociological Approach  
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ی متقدمان در بررس ژهیشناسان به و مرجو شناسان  همواره دو سئوال اساسی نزد جامعه ،درواقع از این منظر

  :است مسائل اجتماعی مطرح بوده

نظام اجتماعی به هم پیوند  ياعضارا به عنوان چه چیزي مخاطبان  1یگانگی و نظم اجتماعی زمینهدر  ،اوالً 

  ؟اندازد یو جامعه را به کار م زند یم

ه حرکت و جامعه چگون رود یبه کدام سو م 2توسعه و تغییر اجتماعیفرآیند  زمینهنظام اجتماعی در  ،ثانیاً 

  ؟ کند یم

 یعنیبه دو سئوال اساسی  ییگو پاسخ و براي مسائل اجتماعیپیرامون ي تئوریکی ها دگاهید يبند در جمع

 توان یها، م حل هرا و پیامدها ،شرائط ،ها علت ،تعاریف درقالب یشناس مرجو شناسی  در جامعه تغییر و نظم

  )277و  15- 21 :1382واینبرگ،  و رابینگتن( ك/اشاره نمود زیربه رویکردهاي هفتگانه 

لذا در این رویکرد، مخاطبان با اتکا به  .شود یبر مخاطبان تأکید م ،3در رویکرد آسیب شناسی اجتماعی .1

  .  پردازند یاجتماعی م يها به واکنش ،قانون

تولید  لذا در این رویکرد، .شود یبر قوانین و مقررات اجتماعی تأکید م ،4اجتماعی سازمانی در رویکرد بی .2

  . اجتماعی مخاطبان، قوانین و مقررات اجتماعی هستند يها اصلی نقش ةکنند

لذا در این رویکرد، اصوالً  .شود یاجتماعی تأکید م يها تیها و موقع بر نقش ،5يدر رویکرد کجرفتار .3

  . شوند یاجتماعی م يها مخاطبان موجب تسریع واکنش ۀکجروانه و قانون شکنان يها نقش

 يها لذا در این رویکرد، معموالً نقش .شود یاجتماعی تأکید م يها بر واکنش تنها ،6زنی نگدر رویکرد اَ .4

  . گردند یاجتماعی محسوب م يها مخاطبان پیآمد اصلی واکنش ۀکجروانه و قانون شکنان

 ةدلذا در این رویکرد، تولید کنن .شود یها و منافع اجتماعی تأکید م بر ارزش ،7ها در رویکرد تضاد ارزش .5

  . باشند یها و منافع اجتماعی م اجتماعی مخاطبان، ارزش يها قانونی نقش

 يها لذا در این رویکرد، نقش .شود یبر روابط طبقاتی موجود در نظام اجتماعی تأکید م ،8در رویکرد انتقادي .6

  . باشند یها و منافع اجتماعی م قانونی ارزش ةتولید کنند ،اجتماعی مخاطبان يها نقش

                                                           
١ Social Order & Integration  
٢ Social Change & Development  
٣ Social Pathology  
٤ Social Disorganization  
٥ Deviant Behavior 
6 Labeling 
7 Value Conflict 
8 Critical 
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لذا در این رویکرد،  .شود یدعوي تأکید م ۀبر فرآیند اقام ،1اي یا سازه ی اجتماعییگرادر رویکرد برساخت .7

   .باشند یها و منافع اجتماعی در نظام اجتماعی م قانونی ارزش ةتولید کنند ،اجتماعی مخاطبان يها واکنش

ت رویکرد محقق در توان گف می رویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی،وجه به تبنابراین با 

ابتدا به بررسی  که ؛ به طورياست) آسیب شناسی اجتماعی و تضاد(تلفیقی تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد 

هاي جدید را بر تغییرات  و تأثیر ورود رسانه شکاف بین نسلی در حوزه خانواده می پردازد آسیب شناختی

را  تضاد بین دو نسل والدین و فرزندانسپس  .دده فرزندان مورد بررسی قرار میجاري در روابط والدین و 

  .می نمایدبررسی هاي ارزشی، نگرشی، رفتاري و ارتباطی  در حوزه

  پژوهشاهمیت و ضرورت انجام 

ها، پاشیدگی اجتماعی احتمالی بر اثر شکاف نسلی  یکی از دالیل اصلی اهمیت یافتن موضوع شکاف نسل

اختالل در  ،همچنین. اجتماعی میان افراد خانواده مشاهده کردتوان آثار آن را در ارتباطات  است که می

 و  یهاي عاطف کاهش فصل مشترك و جوان و نوجواننسل پذیري  وقفه در الگو ،2سازي فرآیند همانند

هاي کهن  هاي فرهنگی نسل بالغ، کاهش وفاق و اجماع بر سر سنت فرهنگ و ارزش دلبستگی نسل جوان به

پذیري، از جمله مواردي هستند که شکاف نسلی را به عنوان یک مسأله اجتماعی  هو تأخیر در جریان جامع

  )176:1389حقیقتیان و عباسی،( .سازند مطرح می

این ضرورت احساس گردید که باید به بررسی دالیل ایجاد شکاف بین دو نسل  ،با توجه به موارد فوق

به  وجه به پیشرفت و توسعه جامعه همگام با زمان،با تتا  کاهش آن پرداخت نیز راه هايو  والدینو  جوانان

نسل جوان نگاه  ،به صورتی که در پرتو آن دست یافت؛اي امن و توأم با آرامش و درك بین دو نسل  جامعه

  .معطوف بدارد» پیوست«به » گسست«و از » درون«به » بیرون«خود را از 

هاي  تفاوت ، بهجوانانارزشی در والدین و با شناخت نظام  توان می لحاظ کاربردي ، بهاز سوي دیگر 

براي . آورد به دستها  در جهت کاهش  شکاف نسلهاي الزم را  آگاهیو  پی بردموجود میان این دو نسل 

و نیز  گیرد هبود وضعیت جوانان صورت میها و اقداماتی که به منظور ب ریزي در برنامهتوفیق هر چه بیشتر 

هاي آنان شروع  از مطالعه نگرش بایدبه ناچار ، ها گوناگون آنلل رفتارهاي از ترجیحات، نیازها و عاطالع 

که نمونه نسل  -ها را با والدینشان تفاوت نگرش آنبر عوامل مختلف تأثیرگذار بررسی علل و با و  ردک

                                                           
1 Social Constructionist 
٢  assimilation  
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ها، کارشناسان امور تربیتی و  خانواده برايراهکارهاي مناسب به  -گذشته و فرهنگ سنتی جامعه هستند

که خود از  جامعهاز  جوانیک فرد محقق به عنوان  ،از سوي دیگر. دست یافتتولیان امور فرهنگی م

 فاصله گرفتناند چه علل و عواملی سبب بدتا ، درصدد است می باشدنزدیک شاهد مسائل و مشکالت 

  . شده استها  ین آنروابط بسردي از والدین خود و جوانان 

  پژوهشاهداف 

هاي  با تکیه بر گرایش به رسانه(ها  شناختی عوامل مؤثر بر شکاف نسلی در خانواده معهتبیین جا: هدف کلی

  ).هاي شهر خلخال جدید در بین خانواده

  :اهداف جزئی

  ).  ها ارتباطی در خانواده شکاف نسلیِ ارزشی، رفتاري، نگرشی ومیزان (سنجش متغیر وابسته  -1

متغیرهاي  هاي جدید به عنوان خلخال به رسانههاي شهر  گرایش خانواده(سنجش متغیرهاي مستقل  -2

  ).  اي زمینه

  ). هاي تحقیقآزمون فرضیه(و متغیر وابسته ) عوامل مؤثر(سنجش رابطه بین متغیرهاي مستقل  -3

  پیشینه پژوهش

ها و تأثیرات آن بر روابط بین نسلی تحقیقات متعددي در ایران انجام گرفته است، ولی  در مورد رسانه

د بررسی قرار دهد انجام نشده هاي جدید را در ایجاد شکاف بین نسلی مور ی که تأثیر رسانهتحقیق مستقل

ها و شکاف بین نسلی مورد بررسی قرار  به برخی از تحقیقاتی که در آنها رابطه رسانه از این رو، .است

  .شود اشاره می ،گرفته است

  داخلی پژوهش هاي

عنوان پژوهشی است که توسط  ،"ها دهها در افزایش شکاف نسلی خانوا تاثیر جهانی شدن و نقش رسانه"

 - با استفاده از روش اسنادي ،در این مقالهنگارندگان . انجام شده است) 1393( همکاراناحمدي و 

هاي بین نسلی  هاي جمعی و فرآیند جهانی شدن را بر روي شکاف ارزش اي تأثیر استفاده از رسانه کتابخانه

منجر به تغییر  هاي جمعی اشاعه رسانهن پژوهش بیانگر این است که هاي ای یافته. مورد بررسی قرار داده اند

هاي  ارزش شکاف ها بر به طوري که در عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه ؛ها شده است ارزش
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زندگی بشر سایه افکنده  و سایل ارتباطی چنان بر هاي جمعی گسترش تدریجی رسانه وثیر گذاشته تأنسلی 

  )1393احمدي و دیگران ، ( .تاس به جاي نهادهو منفی فراوانی بر زندگی بشر  که اثرات مثبت

هاي شهر تهران پرداخته  در پژوهشی به بررسی تفاوت نسلی در خانواده) 1393(صبوري خسروشاهی 

اینگلهارت  و) ها نسل پذیري جامعه(بنگستون  ، )نسلی تجارب(مانهایم  نظریات از استفاده محقق  با. است

تحقیق نگارنده  روش. کند تشریح را خانواده نسلی در بین تفاوت تا است کرده تالش )ها ارزش گونیدگر(

 398اي  نمونه با و تهران شهر هفده و سه منطقه دو جو در و پرس طریق از و پژوهش پیمایش بوده این در

 فرزندان و والدین ه میاندهد ک می نشان هاي این پژوهش یافته. ها اقدام کرده است نفري به گردآوري داده

 بحرانی شکل نسلی تفاوت بین این که دهد می نشان کل شاخص، اما دارد وجود حدي تا نسلی بین تفاوت

 والدین و فرزندان نسلی میان تفاوت هاي حوزه بیشترین .هستیم نسبی وفاق نوعی شاهد ما واقع در -ندارد

صبوري . (همجنس بوده است دوستان با اشرتمع در تفاوت کمترین و پسر با دختر دوستی در زمینه

  )1393خسروشاهی ، 

 25تا  15سنی  دو گروه از تهرانی شهروندان از نفر 450با مطالعه بر روي ) 1392(نژاد  محمد پور و آزادي

 ایجاد در) اینترنت(الکترونیکی  هاي رسانه تهران، تاثیر گانه 22مناطق  سطح در ساکن سال 60تا  40و  سال

دهد که محتواي اینترنت و  هاي پژوهش نشان می یافته. اند ین نسلی را مورد بررسی قرار دادهب شکاف

 تهرانی هاي خانواده والدین و میان فرزندان نسلی شکاف ایجاد مجازي بر فضاي این در ارتباط برقراري

 اینترنت، آنها از برخورداري همچنین شقوق فرهنگ پذیري و از یکی عنوان به یابی دوست اما دارند، تأثیر

  )1392محمدپور و آزادي نژاد، . (ندارد نسل دو این میان در شکاف تأثیري

عمل آوردند، نفري دانشجویان به 105در یک تحقیق پیمایشی که از جامعه ) 1391( زرین چرخ نوغانی و

 و شبکه اینترنت نقش به توانمی که است مؤثر اعضا تعامالت میزان بر متعددي متوجه شدند عوامل

 ویژهبه جوان نسل میان در بوكفیس کاربران تعداد افزایش و سریع نفوذ .نمود اشاره بوكفیس اجتماعی

 گیريشکل کیفیت بر است توانسته بوكفیس اجتماعی شبکه بنابراین، .است اغماض غیرقابل دانشجویان

 مجازي هايشبکه از استفاده میزان ههرچ. گذارد تأثیر خانواده هايارزش و میان جوانان در اجتماعی روابط

 به روبیشتر  خانواده در پیوندي اجتماعی سرمایه و یافته باشد، تعامالت کاهش بیشتر خانواده فضاي در

  ) 1391ین، نوغانی و چرخ زر(.رودمی زوال
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  خارجی پژوهش هاي

    مدیریت در تکنولوژي وساطت: شکاف نسلی"در تحقیقی با عنوان  )2002( 1، رجرز و برادياسمیت

 ارتباط وسایل از والدین و جوانانده استفا چگونگی و میزان بررسی به "شخصی اجتماعی هاي شبکه

 که دهد می نشان پژوهش هاي یافته .دنپرداز می تلفن و همراه، تلفن الکترونیکی، پست کوتاه، پیام جمعی،

 بیشتر ترها جوان. دکنن می استفاده وسایل این از پیرترها و خود والدین از متفاوتی کامالً طور به هارت جوان

 مختلف انواع از باشند ها آن با توانند نمی که زمانی اما گذارنند، می دوستان و خانواده با را خود اوقات

  .کنند استفاده می خود اوقات پرکردن براي یادشده وسایل

و در پاسخ به این پرسش که آیا در ي مطالعات خانواده از دانشگاه پردیادکترداراي ) 2001(استو دانکن 

 - 49سال،  48 - 31سال،   30 -18اي پیمایشی چهار نسل  جامعه امروز شکاف نسلی وجود دارد، در مطالعه

وي براي بررسی ارزش ها و باورهاي نسل هاي مختلف . سال و باالتر را با هم مقایسه نمود 63سال و  62

اي براي رسیدن به پیشرفت است؟ و آیا امریکا بهترین مکان چندین سوال نظیر آیا سخت کار کردن وسیله 

هاي  نتایج مطالعه وي، همبستگی قابل توجهی را در پاسخ. در دنیا براي زندگی است؟ از این نسل ها پرسید

این  ،اند رویکرد شکاف نسلی را رد کردهها  که بسیاري از پیمایش حالی در. دهند هاي مختلف نشان می نسل

هاي همساالنشان را در مورد چیزهایی مثل موسیقی  ن داد که اگرچه جوانان تمایل دارند ارزیابیمطالعه نشا

تر زندگی مثل اهداف شغلی،  هاي مهم ها و راهبردهاي اساسی در حوزه اما در ارزش ،و لباس ارزشمند بدانند

   .2کنند از والدین خود الگوبرداري می

ایی و استاد دانشگاه هاروارد یکی از کسانی است که تفاوت نسلی مریکآشناس  جامعه) 2000(رابرت پاتنام 

تا به امروز، جامعه  60وي به خوبی نشان داده است که از دهه  .به طور تجربی به تصویر کشیده استرا 

هاي عمده این افول را  نشانه. بوده است ،نامد می "سرمایه اجتماعی"مریکا شاهد افول تدریجی آنچه وي آ

شدن  محوري تخریب اعتماد عمومی و خود هاي سیاسی، ارتباطات اجتماعی، افول حساسیتدر تضعیف 

شود، این است  نکته محوري در مطالعه پاتنام که به بحث ما مربوط می. می توان دیدها  مریکاییآروزافزون 

ارکت تا جایی که کمترین میزان مش مدنی، نسل به نسل  شدت گرفته استکه این روند نزولی مشارکت 

ترین این  مهم. توان مشاهده کرد می 70و  60هاي  ن دههامدنی و حساسیت اجتماعی را در میان متولد

                                                           
1 Smith, et al,2002 
2 Duncan, 2001 
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گرایی بیشتر جوانان، ارتباطات کم عمق اجتماعی، نارضایتی  فردگرایی و نیز مادي :اند از تمایزات عبارت

 .1یز نسبت به حکومتاعتمادي نسبت به سایرین و ن بیشتر، مشارکت اجتماعی کمتر، سوءظن و بی

در یک بررسی تجربی که بر روي شکاف بین نسلی انجام داده بود به این نتیجه رسید که ) 1975(جاکوبسن 

داري وجود  بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده با عدم توافق ارزشی بین والدین ـ فرزندان رابطه معنی

بیشتر است و ) طبقه پایین(ی کارگر ي با خاستگاه طبقاتها شکاف بین نسلی در خانواده ،به عقیده وي. دارد

والدین طبقات پایین که فرزندانشان تحصیالت باالتري نسبت به فرزندان با تحصیالت پایین هم طبقه شان 

والدین با سطح اقتصادي باالتر که نسبت به  ،از سوي دیگر. کنند تري را تجربه می شدارند، شکاف نسلی بی

هاي  بر اساس یافته. سطح خود سواد پایینتري دارند، فاصله بیشتري با فرزندانشان دارنددیگر والدین هم 

وي همچنین معتقد است که بین . یابد شکاف بین نسلی افزایش می ،وي با افزایش سطح تحصیالت فرزندان

 وي. عدم توافق فرزندان مونث کمتر است ؛به طوري کهجنسیت و شکاف بین نسلی رابطه وجود دارد

  .2هایشان بیشتر از پسران است نوادهکند که ارتباط دختران با خا استدالل می

تن از  200که بر روي  "بررسی انتقال بین نسلی ارزش ها"عنوان  با بررسیدر ) 2001(یوت شونفلونگ 

م دان ساکن در ترکیه انجاتن از پدران و فرزن 100پدران و فرزندان ترکیه اي ساکن در دو منطقه آلمان و 

با . به این نتیجه رسید که تحصیالت به صورت منبع شخصی انتقال دهنده، آثار مثبتی بر این انتقال دارد داد، 

الگوي شایسته بودن به شدت به انتقال . اي براي فرزندانشان هستند افزایش سواد، پدران الگوهاي شایسته

وي در . هاي بیشتري براي انتقال دارد پدر تحصیل کرده مهارت به عالوه،. ها منجر خواهد شد بهتر ارزش

به . گرایی و انتقال ارزشی رابطه وجود دارد انتقال ارزشی به این نتیجه رسید که بین فردگرایی ـ جمع زمینه

هر چقدر  ؛ به بیان دیگر،گیرد گراتر انتقال ارزشی بهتر صورت می هاي جمع این صورت که در فرهنگ

هاي خانوادگی وفادارند و فردگرایی جوانان بستري براي  ه آمال و خواستهگراتر باشند، بیشتر ب جوانان جمع

  .3فتادن بین جوانان و بزرگساالن استفاصله ا

هاي مهاجران به هلند  به بررسی همبستگی بینانسلی در خانواده) 2009(مرتز و همکارانش در تحقیقی 

ل مهاجران براي ایجاد همبستگی خانوادگی اند که عالوه بر آنکه میزان تالش نسل او و دریافته  پرداخته

مهاجرانی که از  به عنوان مثال،. بسیار بیشتر است، سابقه اجتماعی مهاجران نیز در این امر دخیل است

                                                           
1 Putnam, 2000: 260 
2 Jacobsen et al, 1975: 48 
3 Schonpflug, 2001:174 
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این محققان . دهند افریقایی نشان می مهاجران  میزان همبستگی بینانسلی بیشتري نسبت به ،آیند خاورمیانه می

هاي مذهبی موجب افزایش همبستگی  اند که به واسطه آن، احترام به ارزش ز یافتهعلت را در ابعاد مذهبی نی

هاي المذهبانه، شکاکانه  هاي مذهبی والدین گاه با باورداشت ناگفته پیداست که زمینه. شود درون خانواده می

ها  انوادهکند و به همین سبب، مشکالت دیگري بر سر راه خ و یا دیگر مذاهب جامعه جدید نیز تالقی می

عالقه به فرهنگ سرزمین مادري که براي غلبه بر شکاف ناشی از هویت دوگانه دیر یا زود به . شود پیدا می

اگر این فرهنگ با باورداشتی مذهبی  -شود آید، گاه خود موجب بروز تعارضاتی می سراغ جوانان مهاجر می

  .ددرهم آمیخته باش

  ارچوب نظري و مدل مفهومی پژوهشچ

در تبیین که اي  به گونه ؛شود را شامل می متنوعی و متعدد ابعاد، شکاف نسلی در حوزه موجود ايرویکرده

 معرفتی و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی،پدیده شکاف نسلی بر مبناي رویکردهاي نظري بر عوامل 

طح مورد بررسی در این پژوهش براي رسیدن به تحلیلی جامع، شکاف بین نسلی را در سه س. شود تأکید می

 جورجمتفکرینی چون اینگلهارت با رویکرد کالن، برگر و الکمن در سطح میانی و در نهایت . دهیم  قرار می

این نظریات  شرحی از ازاین رو، در ادامه . اند له پرداختهئو بنگستون در سطح خرد به بررسی این مس زیمل

  :دشو آورده می

ارتباطی در  ، نگرشی ومیزان شکاف نسلیِ ارزشی، رفتاري(هاي تبیین کنندة متغیر وابسته  تئوري

  )ها خانواده

که انسان در جوامع  به طوري ؛هاي اجتماعی افراد را نیز تغییر داده است تمدن نوین حلقه ،از نظر زیمل

قرار گرفته بود و  ر، خانواده، خویشاوندان و دوستانمانند شهي هاي اجتماعی محدود پیشین در حلقه

اما جهان نوین از نظر اصل سازمانی . گرفت ها شکل می در همین حلقه اوو ایدئولوژي  ها ارزششخصیت، 

هاي مختلف عضو شود  تواند در تشکل یک فرد می. کرده استپیدا هاي اجتماعی تفاوت بنیادین  و حلقه

با توجه به  ،براساس نظر زیمل. بر بگیرند ها تمامی شخصیت وي را در بدون آنکه هر کدام از این حلقه

ها  ها جدا از همدیگرند و انفراد بیشتر است، هرچه تعداد عضویت فرد در تشکل اینکه در جهان نوین تعلق

انشعاب تعلق  دیگر، از طرف. شود و بالعکس ه بیشتر میبیشتر باشد زمینه تشابه ارزشی بین فرد و جامع

هاي اجتماعی پیش شرط  وجود حلقه .سازد گروهی یک نوع منحصر به فرد بودن و آزادي را بیدار می
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فرصت را این شوند، بلکه  ها نسبت به یکدیگر ناهمانند می به این لحاظ نه تنها انسان. فردگرایی است

  )263:1387کوزر،(.هاي اجتماعی گوناگون بدون زحمت حرکت کنند یابند که در زمینه می

ا یکی از عوامل موثر بر شکاف بین نسلی تناقض میان پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه ر ،برگر و الکمن

با آنچه را که ) پرورش اجتماعی اولیه(زمانی که فرد آنچه را که در درون خانواده  ،به عقیده اینان. دانند می

به . شود دچار نوعی بحران هویت می ،اشاعه داده می شود متناقض ببیند) پرورش اجتماعی ثانویه(در جامعه 

هاي مختلفی سر وکار دارد که  اي که وحدت ارزشی از بین برود، انسان با گروه جامعهدر  ،نظر این دو متفکر

در چنین . ها یک نوع ارزش خاصی حاکم است که گاه در گروه دیگر ارزش نیست در هر یک از آن

شود، فرصت بیشتري در  هاي متنوع و بعضاً متناقض روبرو می وضعیتی که در آن نسل فرزندان با ارزش

. یابد ها افزایش می هاي نسل هایش دارد و از این طریق امکان بروز شکاف در ارزش و انتخاب ارزشگزینش 

. برگر و الکمن معتقدند امکان فردگرایی با امکان پرورش اجتماعی ناموفق پیوند مستقیم دارد ،همچنین

هاي نسل پیشین کمتر  رزشها به تعلقات و ا بندي آن بنابراین با گسترش فردگرایی در بین نسل فرزندان پاي

  )233:1387برگر و الکمن،( .دهد ها رخ می و شکاف بین نسل

 نسل بودن محوري بر ها ارزش شناسی جامعه حوزه در اینگلهارت رونالد معاصر شناسان جامعه میان از

 عجوام که کند می مطرح را ایده این اینگلهارت هشتاد دهه در. است دیدگاه نسلی داراي و کرده کیدتأ

 تقویت فرامادي هاي ارزش به گرایش ،این جوامع در. دنهست مواجه ارزشی دگرگونی نوعی با صنعتی

 دگرگونی تبیین این وي در. دهد می بیشتري اولویت فرامادي هاي ارزش به جدید نسل و است گردیده

 :از عبارت اند که پردازد می کننده بینی پیش فرضیه دو طراحی به ها نسل ارزشی

  .اوست اقتصادي اجتماعی محیط بازتاب فرد، هاي اولویت آن بنابر کهکمیابی  یهفرض -1

 گسترده شکل به فرد اساسی هاي ارزش که دهد می قرار این بر را اصل که شدن اجتماعی فرضیه -2

  )56:1389کی،ارم آزاد( .اوست از بلوغ پیش شرایط کننده منعکس

طح نظام را باعث تغییرات در سطح فردي و به همین اي از تغییرات در س حضور مجموعه ،اینگلهارت

وي تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادي و فناوري، ارضاي . داند ترتیب پیامدهایی براي نظام می

،  هاي سنی تري از جمعیت، افزایش سطح تحصیالت، تجارب متفاوت گروه نیازهاي طبیعی به نسبت وسیع

اینگلهارت و ( .داند هاي جمعی و افزایش تحرك جغرافیایی می نهگسترش ارتباطات جمعی، نفوذ رسا
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ارادي کامیابی اقتصادي ـ اجتماعی افزایش  وي تغییر ارزش در جوامع غرب را پیامد غیر )5:1378آبرامسون،

شدن بهتر نیازهاي  کامیابی اقتصادي افزایش یافته منجر به برآورده" :گوید داند و در این زمینه می یافته می

هاي  که به نوبه خود منجر به ارزش) هاي آخر نوجوانی سال(شود  گیري افراد می هاي شکل نیانی در سالب

به  ،اینگلهارت ضمن بیان تأثیر کمیابی بر تغییر ارزش. "شود ماتریالیست کمتر از نسلی به نسل دیگر می

جوانان ماتریالیست کمتري را هاي ثروتمند  از این منظر، خانواده. کند تاثیر قشربندي اجتماعی توجه می

هاي  وي همچنین یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکاف ارزش. دهند هاي فقیر پرورش می نسب به خانواده

هاي اینگلهارت اعتماد به یکدیگر با سطوح باالي توسعه  طبق یافته. داند شدن ارتباطات می ها را جهانی نسل

و  به یکدیگر، میزان زیاد بحث سیاسیسیاسی، اعتماد  رضایت از زندگی، رضایت. اقتصادي متناسب است

هاي نگرش مثبت به نسبت به جهانی که  نشانه و حمایت از نظم اجتماعی موجود همه به همراه هم هستند

سطوح نسبتاً پایین انتشار رضایت و اعتماد  ،به نظر اینگلهارت. دهند کنند را تشکیل می در آن زندگی می

  )114:1381فر، خالقی( .حتمال زیاد نظام سیاسی موجود را نپذیردشود شخص به ا موجب می

دهد، نه به طور  ، معتقد است که تغییر ارزشی، روندي است که از نسلی به نسل دیگر رخ میتاینگهار

هاي جمعی منجر به تغییر  رسانه  اشاعه ،به عقیده وي )42:1383یوسفی،( .مداوم از سالی به سال دیگر

هاي  ها بر شکاف ارزش طوري که در عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه ؛ بهها شده است ارزش

از نمودهاي تأثیر رسانه بر تغییر ... هاي متحدالشکل جوانان، موسیقی پاپ و لباس. نسلی تأثیر گذاشته است

عقیده  به )114:همان. (هاي فرهنگی خود است بندي به سنت هاي نسل کنونی و عدم پاي رفتارها و ارزش

هاي  کند و تغییر و دگرگونی در میان گروه نسل بزرگسال در برابر تغییرات بیشتر مقاومت می ،اینگلهارت

تفاوت بین نسلی پدید  ،بنابراین با تغییر و تحوالت اجتماعی. گیرد تر با سهولت بیشتري صورت می جوان

  )19:1373گلهارت،این( .شود آید که از آن گاه به تعارض یا شکاف نسلی تعبیر می می

  :ها حاصل سه سطح اجتماعی هستند بنگستون معتقد است که ارزش

  .کند هاي مطلوب را مشخص می سطح اول که در آن فرهنگ، مفهوم 

  . کند ها و اهداف را مشخص می هاي آن ارزش خانواده و رویکرد که سطح دوم 

ی، دین، نژاد، شغل، سطح آموزش و اجتماع - ياجتماعی فرعی مانند سطح اقتصاد هاي جنبه که سطح سوم

  . غیره نمایانگر است
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هاي خاص به  پذیري ارزش والدین در طبقات اجتماعی و اقتصادي خاص به جامعه ،به عقیده وي

هایشان به رویکرد درونی توجه دارند و از  افراد طبقات متوسط در ارزش. دهند فرزندانشان توجه نشان می

. نمایند استفاده می) تنبیه(والدین طبقات پایین از روش خشک . کنند می روش نصیحت و راهنمایی استفاده

وي همچنین یادآور . داند هاي والدین می وي گرایش به اعتقادات دینی را عاملی مهم در درونی کردن ارزش

  )99ـ108: 1378خلیفه، ( .می شود که جنسیت عاملی در توجه کم یا زیاد به ارزشی خاص است

  )هاي جدید ها به رسانه گرایش خانواده(ین کنندة متغیرهاي مستقل اصلی هاي تبی تئوري

 الکترونیک هاي واسطه وسیله به نمادها انتقال چارچوب در اطالعات عصر فرهنگ ،کاستلز يبر اساس آرا

 حیث از غنی هایی مجموعه و دارند کار سرو گوناگونی مخاطبان با متنوع هاي واسطه این .گیرد می شکل

 مجازي فضاي این ،ترتیب این به .دهند می قرار اختیارشان در الکترونیک متون قالب در و نمادین محتواي

 قدیم دوران و آید می در جدید عصر اجتماعی واقعیت از بخشی صورت به متنوع و متکثر اطالعات حاوي

اجتماعی است و ضرورت شناخت این واقعیت  ساخته را دگرگون صنعتی جهان مکانیکی چارچوب هاي و

  )16:1390،کاستلز( .ها و امکانات آن دارد جدید نیاز به مطالعه فضاي مجازي و قابلیت

هاي زندگی اجتماعی را در برگرفته و در چنین جامعه اي، افراد  جامعه شبکه اي تمام دامنه ،به اعتقاد کاستلز

 اوبه عقیده  )2007کاستلز،. (دهمواره در حال ارتباط با یکدیگر هستند تا ساختار اجتماعی را بهبود بخشن

اي شدن جامعه امروز معناي همه چیز و هر چیزي را مورد بازاندیشی قرار داده و مفاهیم تازه اي را  شبکه

اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی مفاهیم عام تري همچون مکان و زمان در در این فرآیند . ایجاد کرده است

. اند ستند و معانی و تعاریف نو و جدیدي به خود گرفتهدگرگون شده یا همچنان در حال دگرگونی ه

و  می دهدهاي جدید را بر همه ابعاد زندگی نشان  تأثیر رسانه ،اي نظریه جامعه شبکه )4:1388عاملی،(

  .هاي جدید سبب تغییراتی در حوزه خانواده می شود مطرح می کند که چگونه گرایش به رسانه

 به دهی شکل در هاي جدید رسانه ،کند می استفاده آن از پژوهش این کاشت که يتئور اساس در نهایت بر

 به توانند می نهایت در که يطور به ؛دارند اساسی انسان تأثیري رفتارهاي و رسوم و آداب ها، نگرش عقاید،

 استفاده از تئوري کاشت، نظر نقطه از که چرا بزنند، دست مردمان جامعه نزد در این مقوالت باز تعریف

 نگرش نوعی گیري شکل میزان در بسزا شبکه هاي اجتماعی مجازي، تأثیري جمله از همگانی رسانه یک

 در بیشتري را ساعات افراد که میزان هر به تئوري این پایه بر واقع در. دردا آن رسانه مخاطبین نزد در نوین
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 دنخواه آنان باورهاي و ها در نگرش را تري عمیق تأثیر ها رسانه این باشند، اي رسانه هاي پیام معرض

  .گذاشت

  )اجتماعی - پایگاه اقتصادي(اي  هاي تبیین کنندة متغیرهاي مستقل زمینه تئوري

 و داند میی غرب جوامع در ارزش تغییر اصلی علت را یافته افزایش اقتصادي اجتماعی کامیابی ،اینگلهارت

 هاي سال در بنیانی نیازهاي بهتر شدن برآورده هب منجر یافته افزایش اقتصادي کامیابی": دگوی می باره این در

 از کمتر ماتریالیست هاي ارزش منجربه خود نوبه به که) ینوجوان آخر هاي سال(د شو می افراد گیري شکل

 منظر این در. دکن می توجه اجتماعی قشربندي تأثیر به اینگلهارت ،مبنا این بر. "دشو می دیگر نسل به نسلی

 پرورش فقیر هاي خانواده به نسبت را کمتري ماتریالیست جوانان رسد می نظر به دثروتمن هاي خانواده

 سطوح با خوشبختی و خانوادگی رضایت همانند یکدیگر به اعتماد، اینگلهارت هاي یافته اساس بر. ددهن می

  .تاس متناسب اقتصادي توسعه باالي

  یسلهاي جدید و شکاف بین ن مدل مفهومی رابطه بین رسانه: 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اجتماعی مجازي               شکاف رفتاري            شکاف ارتباطی      شکاف نگرش    شکاف ارزشی اینترنت      ماهواره     شبکه

  هاي پژوهش فرضیه

  هاي اصلی پژوهش فرضیه

و متغیر ) اجتماعی -پایگاه اقتصادي :رابرت چین و پیتر رسیتئوري (اى بین متغیرهاى مستقل زمینه -1

، نگرشی، ارتباطی در میزان شکاف نسلی ارزشی، رفتاري: تئوري زیمل، برگر و الکمن و اینگلهارت(وابسته 

  .ردرابطۀ معناداري وجود دا )ها خانواده

تماعیاج -پایگاه اقتصادي  

      بین شکاف نسلی

 جوانان و والدین

هاي جدید رسانه  
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اینترنت، ماهواره، : هاي جدید ها به رسانه گرایش خانواده: تئوري کاستلز(بین متغیرهاى مستقل اصلی  -2

میزان شکاف نسلی : تئوري زیمل، برگر و الکمن و اینگلهارت(و متغیر وابسته ) اجتماعی مجازي هاي شبکه

  .دارد، رابطۀ معناداري وجود )ها ارزشی، رفتاري، نگرشی، ارتباطی در خانواده

  هاي فرعی پژوهش فرضیه

داري  ت معنیهاي جدید و شکاف ارزشی والدین و فرزندان شهر خلخال تفاو بین استفاده از رسانه -1

  .وجود دارد

هاي جدید و شکاف نگرشی والدین و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داري  بین استفاده از رسانه -2

  .وجود دارد

هاي جدید و شکاف رفتاري والدین و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داري  بین استفاده از رسانهـ 3

  .وجود دارد

هاي جدید و شکاف ارتباطی والدین و فرزندان شهر خلخال تفاوت معنی داري  بین استفاده از رسانهـ 4

  .وجود دارد

 پژوهش شناسی روش

  روش پژوهش

همچنین در بخش هاي . است شی  از نوع توصیفی و تبیینیروش مورد استفاده در این پژوهش، پیمای 

، مطالعه مقطعی انبوه حاضرطرح پژوهش . ده شده استاستفا )کتابخانه اي(نظري تحقیق از روش اسنادي 

ها از  براي گردآوري داده. است» رسشنامه توام با مصاحبه و مشاهدهپ« ،تکنیک یا ابزار این پژوهش .می باشد

محتوایی هاي پرسشنامه از اعتبار  شاخص 1اعتبارجهت شناسایی  -شدمحقق ساخته استفاده  پرسشنامه

 کهامه طراحی شده به تعدادي از اساتید خبره و برگزیده جامعه شناسی داده شد و پرسشن بهره گیريصوري 

همچنین به دلیل اینکه . پرسشنامه طراحی شده  است ها، دلیل روشنی بر اعتبار  وفاق آنها در مورد شاخص

 ،ده است، چارچوب نظري و مدل تحلیلی استخراج شین پژوهش از داخل نظریه هاي مطرحپرسشنامه ا

 3، تحت آزمون مقدماتیپرسشنامه این پژوهش، 2اعتمادهمچنین جهت بررسی . ي اعتبار سازه اي استدارا

، آزمون آلفاي پس از کدگذاري و استخراج داده هابر روي یک دهم حجم نمونه قرار گرفته است و 

                                                           
1 Validity 
2 Reliability 
3Pretest   
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شده داراي  بنابراین گویه هاي طراحی .درصد است 70کرونباخ انجام گردید که آلفاي به دست آمده باالي 

  .است  -انسجام درونی  –اعتماد 

  پژوهش جامعه آماري

، ان می باشند که بر اساس آمارسال شهر خلخال و والدینش 20-28 جوانانجامعه آماري این پژوهش کلیه 

  1نین حجم نمونه کوکراحجم نمونه با استفاده از فرمول تعی  .نفر برآورد شده است 6849تعدادشان 

هاي  تلفیقی از نمونه گیري ،روش نمونه گیري .است نفر 364حجم نمونه به دست آمده ردید و محاسبه گ

  .اي و سهمیه اي است خوشه اي چندمرحله

  

N   =جامعه آماري  

n  =  حجم نمونهt  =اندازه متغیر در توزیع نرمال که همواره نسبت به سطح احتمال مشخص می شود 

q  =     عدم وجود صفتq  =    وجود صفتd  =375-383: 1375رفیع پور ، ( ان محدوده اطمین (.  

05/0 d=         5/0   q=          5/0  p=         2          t=  6849N =  

 

Pq        2            t 

 ----------- 

2 d  

364 =n = --------------------------------- 

1            t2pq  

)1- -----------( 1+ -------- 

2 d         6849  

  

  ف نظري و عملیاتی متغیرهاي پژوهشتعری

شکاف نسلی مفهومی است که اختالف فاحش روانی، اجتماعی و ، تئوري توکلطبق : 2شکاف بین نسلی

هاي ارزشی و  گیري فرهنگی و تفاوت معنادار در بینش و آگاهی، باورها، تصورات، انتظارات، جهت

توکل و قاضی ( .دهد ک جامعه را مورد توجه قرار میالگوهاي رفتاري میان دو نسل همزمان در ی

اختالفی در نگرش یا رفتار جوانان و افراد "در فرهنگ آکسفورد، این مفهوم به عنوان  )86:1385نژاد،

آن را  شود و فرهنگ وبستر نیز یکدیگر میتعریف شده است که موجب عدم فهم متقابل آنان از  "سالمندتر

 )56:1383معیدفر،. (تعریف کرده است "ها هاي میان نسل ها و نگرش در خصلت اختالفی گسترده"به عنوان 

شاخص کلی شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف رفتاري و  4در این پژوهش پدیده شکاف نسلی با 

                                                           
1 Cochran 
2 intergenerational gap 
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 5ه گوی 20ز ا گویان پاسخ بین در نسلی ف بینشکا متغیر سنجش براي .شود شکاف ارتباطی سنجیده می

  .تاس شده استفاده اي گزینه

ارتباطی است که   هاي جدید مجموعه متمایزي از فناوري رسانهتئوري مک کویلز، طبق : 1هاي جدید رسانه

خصایص معینی را در کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع براي استفاده شخص به 

هاي جدید در این پژوهش  هبراي سنجش رسان )McQuail's,2010(.ان ابزارهاي ارتباطی، دارا هستندعنو

 سنجش براي .هاي اجتماعی مجازي استفاده شده است شاخص استفاده از اینترنت، ماهواره و شبکه 3از 

  .تاس شده استفاده اي گزینه 5ه گوی 3ز ا گویان پاسخ بین در هاي جدید استفاده از رسانه متغیر

هاي اجتماعی و جایگاهی  به موقعیتي کوئن، تئورطبق : اجتماعی - اي یا پایگاه اقتصادي متغیرهاي زمینه

کند،  هاي دیگر احراز می شود که فرد در ساختار مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه اطالق می

؛ 247: 1386خلق،  وثوقی، نیک( .کند پایگاه و موقعیت اجتماعی فرد، حقوق و مزایاي شخص را تعیین می

 :هایی چون با توجه به شاخص ها خانوادهیگاه اقتصادي ـ اجتماعی در این تحقیق پا )83: 1381کوئن، 

  .سنجیده خواهد شد درآمد، شغل و تحصیالت

  هاي پژوهش یافته

  پژوهش هاى فرضیهآزمون 

 -اقتصادي پایگاه: چین رابرت و رسی پیتر تئوري( اى زمینه مستقل متغیرهاى بین :فرضیه اول. 1

 ارزشی، نسلی شکاف میزان: اینگلهارت و الکمن و برگر یمل،ز تئوري( وابسته متغیر و) اجتماعی

  .رددا وجود معناداري رابطۀ) ها خانواده در ارتباطی نگرشی، رفتاري،

در  .ي متفاوتی مد نظر قرار گرفته استها ها و شاخص مالك ،اقتصادي -براي سنجش پایگاه اجتماعی

ها در نظر گرفته  دهااجتماعی اقتصادي خانو این پژوهش سه شاخص درآمد، شغل و تحصیالت براي پایگاه

، )درآمد کم(براي این کار پس از دسته بندي درآمد به سه دسته درآمد کمتر از یک میلیون تومان . شده است

، آنگاه )درآمد باال(میلیون تومان  2و باالتر از ) درآمد متوسط(میلیون تومان  2بین یک میلیون تومان تا 

سه طبقه  ،نهایتدر تأثیر داده شد و  1و تحصیالت با ضریب  2ل با ضریب ، شغ3درآمد با ضریب 

                                                           
1 New media 
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اقتصادي را نشان  -جتماعیجدول زیر توزیع فراوانی بر حسب پایگاه ا .دست آمدبه اقتصادي  - اجتماعی

  .دهد می

  ها خانواده اقتصادي - توزیع فراوانی بر حسب پایگاه اجتماعی :1جدول 

  درصد  ادتعد  اقتصادي -پایگاه اجتماعی

  4/45  161  طبقه پایین

  9/26  100  طبقه متوسط

  6/27  103  طبقه باال

  100  364  جمع

  

 اي فاصله سطح در اي گزینه 5ه گوی 20ز ا گویان پاسخ بین در نسلیبین  شکاف متغیر سنجشبراي 

 شکاف طحس ترین پایین دهندة نشان 0ره نم. است 5تا  0میانگین شکاف بین نسلی بین  .است شده استفاده

با توجه به  .تاس مطالعه مورد والدین و فرزندان نسلی شکاف سطح باالترین دهندة نشان  5ه نمر و نسلی

هاي  بر اساس آماره. است 0,65است که انحراف معیار آن  2,86میانگین شکاف بین نسلی  ،نتایج جدول

  .باشد می باالمتوسط رو به  توان گفت شکاف بین نسلی در بین پاسخگویان در حد می زیرتوصیفی جدول 

  سال 28-20مقایسه میانگین شکاف بین والدین و فرزندان : 2جدول 

  

  

  

  

  

اقتصادي و شکاف بین نسلی را  -جدول بعد تحلیل واریانس براي آزمون فرضیه رابطه بین پایگاه اجتماعی

  .دهد نشان می

  

  خطاي معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین شکاف بین نسلی  شکاف بین نسلی

  063/0  61/0  91/2  ارزشی شکاف

  71/0  70/0  83/2  نگرشی شکاف

  59/0  64/0  89/2  رفتاري شکاف

  62/0  68/0  77/2  ارتباطی شکاف

  51/0  65/0  86/2  جمع
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  اقتصادي -مقایسه میانگین شکاف بین نسلی بر حسب پایگاه اجتماعی :3جدول 

  

  اقتصادي -هاي اجتماعی تحلیل واریانس گروه :4جدول 

  

 Sum of square Df Mean square F Sig 
Between groups  653/31  2  15,827  371  000/0  

within groups 85/948  361  242/0  65/  000/0  

        363  601/117 جمع

  

اقتصادي  -هاي مختلف پایگاه اجتماعی با توجه به جدول باال، از نظر آماري بین شکاف بین نسلی و گروه

 9357/3اقتصادي باال با میانگین  - هاي اجتماعی گروه. وجود دارد 01/0داري در سطح  اختالف معنی

در گروه دوم  7831/2اقتصادي متوسط با میانگین  -هاي اجتماعی گروه .بیشترین شکاف نسلی را دارا بودند

. در گروه سوم شکاف بین نسلی قرار گرفتند 2469/2اقتصادي پایین با میانگین  -هاي اجتماعی و گروه

جدول . گیرد اقتصادي و شکاف بین نسلی مورد تأیید قرار می -اعیفرضیه رابطه بین پایگاه اجتم ،بنابراین

 .مختلف شکاف بین نسلی قرار دارند دهد که سه طبقه در سه گروه باال نشان می

: جدید هاي رسانه به ها خانواده گرایش: کاستلز تئوري( اصلی مستقل متغیرهاى بین: فرضیه دوم. 2

 و الکمن و برگر زیمل، تئوري( وابسته متغیر و) ازيمج اجتماعی هاي شبکه ماهواره، اینترنت،

  خطاي معیار میانگین  رانحراف معیا  میانگین شکاف بین نسلی  تعداد  تعداد

  05763/0  55761/0  2469/2  161  طبقه پایین

  04637/0  43627/0  7831/2  100  طبقه متوسط

  03751/0  43282/0  9357/3  103  طبقه باال

  03144/0  56248/0  7628/2  364  جمع
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 وجود معناداري رابطۀ) ها خانواده در ارتباطی نگرشی، رفتاري، ارزشی، نسلی شکاف میزان: اینگلهارت

 .باشد داشته

که رابطه بین استفاده از  طوريبه  ؛استفاده شده استن براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسو

  .آمده است 6نتایج آن در جدول  ودید با شاخص شکاف بین نسلی و ابعاد آن بررسی هاي ج رسانه

  هاي جدید در بین والدین و فرزندان استفاده از رسانههاي میانگین و انحراف معیار  شاخص :5جدول 

  فرزندان  والدین  هاي جدید رسانه

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

 39/2 51/3  725/0  31/1  اینترنت

  19/2  81/2  82/1  18/2  ماهواره

  76/1  57/3  56/0  35/1  هاي اجتماعی مجازي شبکه

  11/2  29/3  02/1  61/1  میانگین

و  31/1دهد که میانگین استفاده والدین از اینترنت در جامعه آماري مورد نظر  نشان می 5هاي جدول  یافته

بیشترین میانگین استفاده والدین از ماهواره در جامعه آماري  .است 51/3میانگین استفاده فرزندان از اینترنت 

در نهایت میانگین استفاده والدین از . است 81/2و میانگین استفاده فرزندان از ماهواره  18/2مورد نظر 

  .است 57/3هاي اجتماعی مجازي  و میانگین استفاده فرزندان از شبکه 35/1هاي اجتماعی مجازي  شبکه

  هاي جدید و شاخص شکاف بین نسلی و ابعاد آن بین استفاده از رسانهه رابط: 6جدول 

  جمع  هاي جدید استفاده از رسانه  متغیر

   r= 0/894  ضریب همبستگی  شکاف ارزشی

  sig= 0/002  داري سطح معنی  364

   r= 0/699  ضریب همبستگی  شکاف نگرشی

  sig= 0/000  داري سطح معنی  364

    r= 0/778  تگیضریب همبس  شکاف رفتاري

  sig= 0/001  داري سطح معنی  364

    r= 0/656  ضریب همبستگی  شکاف ارتباطی

  sig= 0/000  داري سطح معنی  364



٢١ 
 

جوانان و هاي جدید و شکاف ارزشی بین  دهد رابطه بین استفاده از رسانه نشان می 5طوري که جدول  همان

معنی دار ) r= 0/894(ریب همبستگی پیرسون و ض) sig= 0/002(درصد  99در سطح اطمینان والدین 

شکاف ارزشی بیشتري با والدینشان  ،کنند هاي جدید استفاده می که جوانانی که از رسانه طوريبه  ؛است

در سطح اطمینان جوانان و والدین هاي جدید و شکاف نگرشی  همچنین رابطه بین استفاده از رسانه. دارند

که جوانانی که  ، چنانمعنی دار است) r= 0/699(بستگی پیرسون و ضریب هم) sig= 0/000(درصد  99

ضریب همبستگی پیرسون . شکاف نگرشی بیشتري با والدینشان دارند ،کنند استفاده می هاي جدید از رسانه

دهد که بین دو  نیز نشان می جوانان و والدین هاي جدید و شکاف رفتاري بین دو متغیر استفاده از رسانه

رابطه ) r= 0/778(با ضریب همبستگی پیرسون ) sig= 0/001(درصد  99داري  ح معنیمتغیر در سط

 ،شود هاي جدید بیشتر می به این صورت که هر چه استفاده جوانان از رسانه ؛داري وجود دارد مستقیم معنی

دید با شکاف هاي ج سرانجام اینکه استفاده از رسانه. شود شکاف رفتاري بین آنان و والدینشان نیز بیشتر می

  و ضریب همبستگی پیرسون) sig= 0/000(درصد  99در سطح اطمینان  جوانانارتباطی بین والدین و 

)r= 0/699 (کنند، شکاف ارتباطی  استفاده بیشتري می هاي جدید از رسانه جوانانی که ،رابطه دارد؛ یعنی

  .ندکن اي نمی هاي استفاده بیشتري نسبت به جوانانی دارند که از رسانه

  آزمون فرضیات فرعی پژوهش

بر حسب استفاده از جوانان و والدین در این بخش جهت بررسی تفاوت میانگین شکاف بین نسلی 

 اي فاصله سطح در نسلی شکاف که آنجا از. شود ها استفاده می هاي جدید از آزمون مقایسه میانگین رسانه

 در آن نتایج که شد استفاده T-testاز آزمون ) نجوانان و والدی( گروه دو همقایس براي شود، می سنجیده

  :دشو می آورده ادامه

شهر خلخال تفاوت جوانان و والدین هاي جدید و شکاف ارزشی  بین استفاده از رسانه: فرضیه اول

  .داري وجود دارد معنی

  دهاي جدی مقایسه میانگین و انحراف معیار شکاف ارزشی بر اساس استفاده از رسانه :7جدول  

  میانگین  هاي جدید استفاده از رسانه 
انحراف 

  معیار

  آزمون

 سطح معناداري درجه آزادي  Tه آمار

 002/0 359    321/0  7168/0 38/3  کند استفاده می شکاف ارزشی
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  میانگین  هاي جدید استفاده از رسانه 
انحراف 

  معیار

  آزمون

 سطح معناداري درجه آزادي  Tه آمار

 002/0 359    321/0  7168/0 38/3  کند استفاده می شکاف ارزشی

  431/0 83/2 کند استفاده نمی

  

کنند با میانگین  ده میهاي جدید استفا که از رسانه جوانانیتوان گفت شکاف ارزشی براساس جدول فوق می

هاي جدول یافته. کنند هاي جدید استفاده نمی کدام از انواع رسانه است که از هیچ جوانانی، باالتر از 3,28

شهر خلخال جوانان و والدین هاي جدید و شکاف ارزشی بین  دهد که بین استفاده از رسانهفوق نشان می

  .تفاوت معناداري وجود دارد

شهر خلخال تفاوت جوانان و والدین هاي جدید و شکاف نگرشی بین  ستفاده از رسانهبین ا: فرضیه دوم

  .داري وجود دارد معنی

  هاي جدید استفاده از رسانهشکاف نگرشی بر اساس مقایسه میانگین و انحراف معیار  :8جدول 

  میانگین  هاي جدید استفاده از رسانه 
انحراف 

  معیار

  آزمون

 سطح معناداري درجه آزادي  Tه آمار

 شکاف نگرشی
  261/1 52/4  کند استفاده می

214/2    359 000/0 
  954/0 33/2 کند استفاده نمی

  

کنند با  هاي جدید استفاده می که از رسانه جوانانی توان گفت شکاف نگرشی براساس جدول فوق می

هاي یافته. کنند هاي جدید استفاده نمی است که از هیچکدام از انواع رسانه جوانانی، باالتر از 4,38میانگین 

شهر جوانان و والدین هاي جدید و شکاف نگرشی بین  استفاده از رسانهدهد که بین جدول فوق نشان می

  .تفاوت معناداري وجود دارد خلخال

شهر خلخال جوانان و والدین هاي جدید و شکاف رفتاري بین  بین استفاده از رسانه: فرضیه سوم

  .داري وجود دارد تفاوت معنی
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  هاي جدید مقایسه میانگین و انحراف معیار شکاف رفتاري بر اساس استفاده از رسانه :9جدول 

  میانگین  هاي جدید استفاده از رسانه 
انحراف 

  معیار

  آزمون

ه آمار

T 
 سطح معناداري درجه آزادي 

 شکاف رفتاري
  89/0 91/4  کند استفاده می

531/2    359 001/0 
  39/1 36/2 کند ده نمیاستفا

  

کنند با  هاي جدید استفاده می که از رسانه جوانانیتوان گفت شکاف رفتاري براساس جدول فوق می

هاي یافته. کنند هاي جدید استفاده نمی است که از هیچکدام از انواع رسانه جوانانی، باالتر از 4,91میانگین 

شهر جوانان و والدین هاي جدید و شکاف رفتاري بین  رسانهاستفاده از دهد که بین جدول فوق نشان می

  .تفاوت معناداري وجود دارد خلخال

شهر خلخال جوانان و والدین هاي جدید و شکاف ارتباطی بین  بین استفاده از رسانه: فرضیه چهارم

  .داري وجود دارد تفاوت معنی

  هاي جدید استفاده از رسانهساس شکاف ارتباطی بر امقایسه میانگین و انحراف معیار  :10جدول 

  میانگین  هاي جدید استفاده از رسانه 
انحراف 

  معیار

  آزمون

 سطح معناداري درجه آزادي  Tه آمار

 ارتباطیشکاف 
  723/0 89/3  کند استفاده می

014/2    359 000/0 
  702/0 64/2 کند استفاده نمی

  

کنند با  هاي جدید استفاده می که از رسانه وانانیجتوان گفت شکاف ارتباطی راساس جدول فوق میب

هاي یافته. کنند هاي جدید استفاده نمی است که از هیچکدام از انواع رسانه جوانانی، باالتر از 3,89میانگین 

شهر  جوانان و والدین هاي جدید و شکاف ارتباطی بین استفاده از رسانهدهد که بین جدول فوق نشان می

  .دناداري وجود دارتفاوت مع خلخال
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  گیري بحث و نتیجه

شهر  جوانان و والدین هاي جدید و شکاف بین نسلی بررسی رابطه استفاده از رسانه با هدف پژوهش این

شهر خلخال متوسط رو وانان و والدین ج میزان شکاف بین نسلی که دهد می نشان نتایج. شد خلخال انجام

داري  هاي جدید داراي تفاوت معنی استفاده والدین و فرزندان از رسانهمیزان و ) 5از  2,86(باشد  به باال می

و میانگین استفاده  31/1اي که میانگین استفاده والدین از اینترنت در جامعه آماري مورد نظر  به گونه ؛است

 18/2نظر بیشترین میانگین استفاده والدین از ماهواره در جامعه آماري مورد . است 51/3فرزندان از اینترنت 

هاي اجتماعی  است و در نهایت میانگین استفاده والدین از شبکه 81/2و میانگین استفاده فرزندان از ماهواره 

ها بیانگر این است  یافته. است 57/3هاي اجتماعی مجازي  و میانگین استفاده فرزندان از شبکه 35/1مجازي 

داري وجود  جدید و شکاف بین نسلی رابطه معنی هاي از رسانه والدین و فرزندان استفاده بین میزانکه 

  :است زیرفرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن به شرح  5 تعداد در این پژوهش. دارد

هاي شهر خلخال و شکاف بین نسلی تفاوت  اجتماعی خانواده -بین پایگاه اقتصادي اول، فرضیه براساس

 تحصیالت مسکن، نوع مانند متغیر چند از اقتصادي -جتماعیا پایگاه تشخیص براي .داري وجود دارد  معنی

اقتصادي باال با  -هاي اجتماعی گروه. شد استفاده ماهیانه مخارج میزان و درآمد میزان پدر، شغل والدین،

 89/2اقتصادي متوسط با میانگین  -هاي اجتماعی گروه .بیشترین شکاف نسلی را دارا بودند 10/3میانگین 

در گروه سوم شکاف بین نسلی قرار  37/2اقتصادي پایین با میانگین  - هاي اجتماعی و گروهدر گروه دوم 

ها شکاف بین نسلی نیز  اقتصادي خانواده - دهد که با افزایش پایگاه اجتماعی این نتیجه نشان می. گرفتند

ل عدم دسترسی به هاي طبقات پایین به دلی توان گفت خانواده در این زمینه می. عکسرافزایش می یابد و ب

ها  کنند و فرآیند انتقال ارزش خویش سپري می فرزندان و جوانانزمان بیشتري را با  ،هاي جدید تکنولوژي

اقتصادي باال به دلیل دسترسی  -هاي با پایگاه اجتماعی در خانواده که در صورتی ،شود به سهولت انجام می

شود و فرآیند انتقال  ها ایجاد نمی ن گفتگو بین نسلهاي جدید و مجازي شدن خانواده امکا آسان به رسانه

 افراد که بنی براینم) 1389(این نتیجه با نتایج تحقیق آزاد ارمکی . دگرد ها دچار اختالل می ارزش

  .هستند مطابقت دارد فرامادي بیشتر، افراد سایر به نسبت کرده تحصیل

 شهر خلخال بودجوانان و والدین د و شکاف ارزشی هاي جدی بین استفاده از رسانه رابطه هردربا فرضیه دوم

هاي  افرادي که از رسانه که شد و مشخص گردید تأیید معنی داري رابطه فرضیه این تحلیل تجزیه و در که
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هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکاف زیادي با  در برخورداري از ارزش ،کنند جدید استفاده می

نشان می دهد که ) Pearson Correlation =0/894(تگی پیرسون نتایج ضریب همبس. والدینشان دارند

شهر خلخال رابطه معنی داري وجود  جوانان و والدین هاي جدید و شکاف ارزشی بین استفاده از رسانه

هاي جدید استفاده  که از رسانه جوانانی دهد که شکاف ارزشی نشان می Tمقدار آزمون  ،همچنین. دارد

 مورددر این . بیشتر است) 83/2(کنند  هاي جدید استفاده نمی که از رسانه انانیجواز ) 28/3(کنند  می

آنها گاهی . ها و هنجارها را بر عهده دارند ها کارکردهاي متفاوتی همانند انتقال ارزش رسانهتوان گفت  می

نسل پیش  ها و هنجارهاي جدید، الگوهاي شوند و با ترویج ارزش تغییر در الگوهاي سنتی جامعه می سبب

هاي اجتماعی  شبکهبه  آسان ها و دسترسی در حال حاضر، به دلیل فراملی شدن رسانه .کشند را به چالش می

هاي سنتی  فرهنگ و ارزش، هاي رفتاري از جدیدترین الگوها و شیوه نسل جدید آگاهی ،درنتیجه مجازي و

  .تاس رزشیاهمین امر، عامل مهمی در ایجاد شکاف شده و جامعه دچار دگرگونی 

را ) Pearson Correlation =0/699(همبستگی  ضریب سوم فرضیه براي پژوهش از حاصل نتایج

این نتیجه . شهر خلخال نشان دادجوانان و والدین هاي جدید و شکاف نگرشی  براي رابطه استفاده از رسانه

زایش میزان استفاده از با اف ،یعنی ؛غیر همبستگی مستقیم وجود داردتکه بین این دو م گویاي آن است

مقدار  ،همچنین. عکسرنیز افزایش می یابد و بجوانان و والدین هاي جدید، شکاف نگرشی بین نسل  رسانه

از ) 52/4(کنند  هاي جدید استفاده می که از رسانه جوانانیدهد که شکاف نگرشی  نشان می Tآزمون 

افزایش کنش  ،دیدگاه گیدنز بنا بر. بیشتر است )33/2(کنند  هاي جدید استفاده نمی که از رسانه جوانانی

هاي  و شبکه گسترش کاربرد اینترنت. تغییر داده است راهاي سنتی  ها و نگرش متقابل الکترونیکی ارزش

در نسل جوان تأثیر  گیري معانی اجتماعی به عنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکل اجتماعی مجازي

  .هاي نسل جدید شده است نقش داشته و سبب تغییر نگرش

شهر خلخال جوانان و والدین هاي جدید و شکاف رفتاري  بین استفاده از رسانه بر اساس فرضیه چهارم

و  گردید تأیید معنی داري رابطه فرضیه آماري این تحلیل تجزیه و در داري وجود دارد که رابطه معنی

در رفتاهاي خود در زندگی  ،کنند ري میهاي جدید استفاده بیشت که از رسانه جوانانی که شد مشخص

 Pearson Correlation(نتایج ضریب همبستگی پیرسون . روزمره شکاف بیشتري با والدینشان دارند

شهر  جوانان و والدین  هاي جدید و شکاف رفتاري دهد که بین استفاده از رسانه نشان می) 0/778=

که  جوانانینشان می دهد که شکاف رفتاري  Tآزمون  مقدار ،همچنین. داري وجود دارد خلخال رابطه معنی
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) 36/2(کنند  هاي جدید استفاده نمی که از رسانه جوانانیاز ) 91/4(کنند  هاي جدید استفاده می از رسانه

ه از نسلی به نسل دیگر رخ معتقد است که تغییر ارزشی، روندي است ک رونالد اینگهارت. بیشتر است

ها منجر  ، به تغییر ارزشجدیدهاي  چنین گسترش رسانههم. راز سالی به سال دیگ طور مداوم نه به ،دهد می

هاي نسلی اثر  ها بر شکاف ارزش طوري که در عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه به ؛شده است

ر بر تغیی ها جدید، از نمودهاي تأثیر رسانه یاییموسیقهاي  ذائقههاي جوانان و  لباسنوع . گذاشته است

  .تهاي فرهنگی اس هاي نسل کنونی و پایبند نبودن آنها به سنت رفتارها و ارزش

 هاي جدید و شکاف ارتباطی بین استفاده از رسانه داد نشان پنجم فرضیه از آمده دست به نتایج در نهایت،

ی با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگ. دارد داري معنی شهر خلخال رابطه جوانان و والدین

با افزایش  ،یعنی ؛بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است) Pearson Correlation =0/656(پیرسون 

که از  جوانانیدهد که شکاف ارتباطی  نشان می Tمقدار آزمون  ،همچنین. یکی دیگري نیز افزایش می یابد

بیشتر ) 64/2(کنند  استفاده نمیهاي جدید  که از رسانه جوانانیاز ) 89/3(کنند  هاي جدید استفاده می رسانه

هاي جدید دارند و بیشتر اوقات  است که جوانانی که دسترسی بیشتري به رسانه آناین نتیجه بیانگر . است

کنند، در ارتباطات روزمره خود نسبت به جوانانی که  هاي اجتماعی مجازي سپري می خود را در شبکه

هاي  این نتیجه با یافته. تباطی بیشري با والدینشان دارندها دارند شکاف ار دسترسی کمتري به این رسانه

 میزان آنان نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هرچه. طابقت داردم ) 1391(دیگران  نوغانی و 

 اجتماعی سرمایه و می یابد باشد، تعامالت کاهش بیشتر خانواده فضاي در مجازي هايشبکه از استفاده

ر عصر کنونی با ظهور اینترنت و دتوان گفت  می مورددر این . رودمی زوال به رو وادهخان در پیوندي

بسیار افزایش یافته  ، فضاي ارتباطات و اثرگذاري آنهابه ویژه اینترنت هاي ارتباطات و اطالعات  آوري فن

ها  طبان جهانی رسانهبه عبارتی، مخا. مهاي نوین هستی اکنون، تحت تأثیر این رسانه طوري که ما هم به ؛است

هایی دریافت  اي قرار دارند و پیام هاي متنوع رسانه هاي کنونی، در معرض انتشار و نمایش پیام و نسل

چنین روابط نسلی آنها را نگی و اجتماعی و نسلی جوامع و همها و الگوهاي فره تواند سنت کنند که می می

  .ددستخوش چالش و دگرگونی کن
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  پیشنهادهاي پژوهش

از طریق برگزاري دوره هاي شود  پیشنهاد می ،جوانان و والدینبا توجه به وجود شکاف ارتباطی بین  -1

 احساسات و شرایط  بهرا توجه آنان اجتماعی والدین،  هاي ا و مهارته آگاهی يارتقاو آموزش خانواده 

  .گرددمعطوف و موجبات تفاهم نسلی فراهم  جوانان

 هاي آموزش. نسبت به مسائل مهم زندگی استجوان و والدین نسل  دیگر در نگرشموجود شکاف  -2

جوانان و هاي  تواند در همسو کردن نگرش هاي اجتماعی مجازي می شبکه ابزار از استفاده و اي رسانه

  .مؤثر واقع گرددوالدین 

 نوع بزار،ا این با گذشته نسل آشنایی و کارگیري به که استابزار مفیدي  ،هاي اجتماعی مجازي شبکه -3

 که آنچه. دکن می کمک حوزه این در مشترك نقاط دستیابی به ومی دهد  کاهش را نسلی بین ارتباط و تعامل

 روز به و جویی بهره با که است مشترك هاي نقطه جاي به بیشتر هاي تفاوت وجود رسد، می نظر به مهم

  .کرد را فراهم نسلی شکاف کاهش و نزدیکی هاي زمینهمی توان  آن، نمودن

لذا باید به عواملی که  .ات آن بسیار اهمیت دارددها و تهدی هاي جدید و آگاهی از فرصت شناخت رسانه -4

 در این زمینه ارائه .توجه خاص شود است،جوانان و والدین یا سوء بر روابط بین  داراي تأثیرات مفید 

هاي  تواند زمینه جدید می هاي رسانه از ادهاستف نامطلوب آثار زمینه در ها خانواده براي هاي آموزشی برنامه

  .پیوند بین نسلی را فراهم آورد

ها و نیازهاي نسل  گیرد تا خواستههاي جدید صورت  هایی در مورد رسانه ضروري است ابتدا نظر سنجی -5

هاي بین نسلی  بینش سازي جهت منطبق هاي خاص ریزي آنها برنامه بر مبنايو شود بندي  اولویتجدید، 

  .گیردنجام ا
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This study aimed to investigate the relationship between use of new media and 
intergenerational gap between young people and their parents in the city of 
Khalkhal. The theoretical framework of this study based on the theory of value 
change Ingelhart, Berger and Luckmann's sociology of knowledge, 
individualism Georg Simmel and levels is worth Bngstvn. This research method 
is descriptive and explanatory survey and the techniques of questionnaire and 
interview and observation- that has face validity and construct validity and 
reliability (Cronbach's alpha of 70%) - were used to collect data. All 20-28 year 
old youth of Khalkhal and their parents (6489 persons) are the study population. 
The sample size of 364 was calculated by Cochran. Sampling and compilation 
of multi-stage cluster sampling is quota. The following results have been 
achieved based on the research hypotheses: The use of new media (independent 
variable) and the value gap, the gap attitudinal, behavioral gap and 
communication gap. There was a significant difference (0.01) in the generation 
gap among various groups of different socio-economic status and highSES 
groups had an average of 3.9357 greatest inter generational gap.  
 
Keywords: New Media, Value gap, Attitude Gap, Behavioral Gap and 
Communication gap 

 

 


