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شامل شش مقوله عمده به » اي نظریه زمینه«آمده با استفاده از روش   دست به
هاي  گرایی، نارضایتی از شیوه زندگی، استفاده از رسانه واقع: باشد شرح زیر می

ي دینی و خویشاوند ها ارزشایی با همگردوستی،  جمعی جدید، نوع تباطار
است که » بازاندیشی معطوف به گذشته«این بررسی » هسته«مقوله . گرایی

آمده در قالب یک  دست اي به نظریه زمینه. گیرد سایر مقوالت عمده را در برمی
شده  دها ارائهفرایندها و پیام/عد شرایط، تعامالتمدل پارادایمی شامل سه ب

  .است
گیري ارزشی، بازاندیشی،  تفسیرگرایی اجتماعی، جهت :هاي کلیدي واژه

  النمیانسا
  

  بیان مسئله
کند، باورها،  آنچه جوامع و اقشار مختلف را در درون یک جامعه از هم متمایز می

که به ) 2: 1386داریاپور، (دیگر فرهنگ آنان است  عبارت  یا بهها نگرش و ها ارزش
اي گسترده در بین آحاد یک جامعه مشترك بوده و از نسلی به نسلی دیگر انتقال  وهشی
عنوان یک پدیده اجتماعی، از زمان  ارزش به). 206: 1390پور،  جعفرزاده(یابد  می

ماکس وبر . تشکیل اجتماعات اولیه تاکنون در زندگی انسان نقش مهمی داشته است
ها  شده است که افراد از طریق آن ها تشکیل ابرشته انتخ زندگی بشر از یک: گوید می

ذات ارزش عبارت است از انتخاب و تصدیق آزادانه . کنند  را برپا میها ارزشنظامی از 
 شخص، یا اندیشه ء، شی یک توانایی میزان ارزش بیرو، آلن ازنظر ).235: 1387آرون، (

 عقیده ارزش، که است دمعتق نیز راکیچ. است انسان تمناي یا نیاز میل، یک ارضاي در
 یا فردي نظر از که داشت وجود نهایی هدف یا رفتار از خاصی شیوه درباره پایداري

 ).4: 1386 داریاپور، (است ترجیح قابل دیگر هدفی یا رفتار شیوه برابر در اجتماعی
ها باعث  روند که ثبات یا تغییر آن  جزء اصلی سازنده هر فرهنگی به شمار میها ارزش
بع آن، تشود و به  اي در طول زمان و مکان می ها در هر جامعه یا تغییر فرهنگثبات 
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). 67: 1386فر،  خالقی. (دهند ثبات یا دگرگونی جوامع را تحت تأثیر قرار می
هاي اجتماعی و  کننده گرایش سو راهنما و تعیین ، از یکها ارزشدیگر،  عبارتی به

ه رفتار و کنش اجتماعی هستند که در کنند ها و از سوي دیگر، تعیین ایدئولوژي
هاي زندگی روزمره تجلی  ورسوم، قوانین، اعتقادات و اصول مقدس و شیوه آداب

 ابعاد اصلی شخصیت آدمی را ها ارزش ).Schwartz & bardi, 2001: 272. (یابند می
ي یک شخص با عقاید، ها ارزش. دهند و معرف فلسفه زندگی فردند تشکیل می

ترین عامل در نظام عقیدتی و   مهمها ارزشایالت او مرتبط است، اما ها و تم رغبت
  ).10: 1383دلیري،  (تمایالت انسان هستند

هاي جوامع انسانی شناخته  ترین جنبه عنوان یکی از مهم به» پویایی«روز که  از آن
 و ها گروهشد، مطالعه دگرگونی و تغییر و تحول اجتماعی، همواره موضوع مورد عالقه 

مدرنیزاسیون، موجب تجدید ساختار ). 18: 1386جنادله، (هادهاي مختلف بوده است ن
هاي گروهی   گسترش رسانه،جوامع از طریق صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش آموزش

زمان با این  روند، هم گرایی و انزواطلبی پیش می گردد، افراد به سمت مادي می... و
اي نگرشی و رفتاري اعضاي جامعه با شرایط پذیري در الگوه تحوالت، نوعی انطباق

ي ممکن در جوامع در حال گذار، ها چالشترین  شاید عمده. گیرد جدید صورت می
ي سنتی و تمایل ها ارزش باشد، چالشی که با کندن از ها ارزشچالش در مورد ساختار 

ه ي مدرن همراه است و تعارض و تقابل در نظام ارزشی جوامع را بها ارزشسوي  به
کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست، ). 136: 1394علی و کبیري،  مام( همراه دارد

اي با فروپاشی  در چنین جامعه. توسعه است اي در حال گذر یا درحال ایران جامعه
ها و ساختارهاي سنتی نظیر اجتماعات عشایري و روستایی و گسترش شهرنشینی،  نظام

ها، اقوام و ملل متفاوت،  شدید تعامالت بین فرهنگتحرکات جمعیتی و اجتماعی و ت
اغلب مردم، در برابر الگوهاي محلی، ملی و جهانی متفاوت و بعضاً متعارض 

از سوي دیگر، موقعیت خاص ). 214: 1387 جوادي یگانه و عزیزي،(اند  قرارگرفته
یشین هاي پ جمعی آن را نسبت به دوره زمانی که بر اثر گسترش سریع وسایل ارتباط
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این تغییرات، تحوالتی ). 15: 1386پهلوان، (نمایاند  آمیز می مجزا ساخته است، مخاطره
رو، براي فهم  ازاین.  و تمایالت افراد جامعه به وجود آورده استها نگرش، ها ارزشدر 

ي ها نسل(ي اعضاي مختلف آن ها ارزشي یک جامعه، باید بین ها ارزشو درك 
شده است که   ی تشکیلتفاوتي مها نسل عبارتی، جامعه از تمایز قائل شد، به) مختلف

میانسالی یکی .  استها نسل، عقاید و باورهاي متفاوتی با دیگر ها ارزشهر نسل داراي 
ترین دوران زندگی افراد محسوب  نوعی مهم از سه نسل درون جامعه است که به

ي دو نسل جوان ها ارزش الن در بینمیانسا. شود و به دوران انتقال نیز معروف است می
ي سنتی و ها ارزشطرف پایبند به  ازیک. اند قرارگرفته) سالمندان(تر  و نسل قدیمی
گرفت و مردم از حقوق   شکل میگروهی و عمومی منافع پایه اند که بر قدیمی جامعه

اند همگام با جوان خود  ؛ و از سوي دیگر، مایلگذشتند خود براي منافع گروه می
جدایی و فاصله نگرشی و ارزشی ) نسل جوان(ها و فرزاندشان  ه بین آنحرکت کنند ک
الن منبعث از عوامل اجتماعی، سیاسی و میانساي ها ارزشدرواقع، . به وجود نیاید

عوامل مزبور در هر دوره زمانی بر تولید، . اقتصادي، فرهنگی و نظایر آن هستند
یک ) لمیانسا (يها نسلی و هنجاري بازتولید، تثبیت، تقویت، تغییر و تحول نظام ارزش

گر است و همواره به آنچه  که انسان موجودي انتخاب ازآنجایی. گذارند جامعه اثر می
رو سؤال اصلی پژوهش حول  تري دارد، گرایش دارد، ازاین ازنظر خودش ارزش بیش

هاي را پیگیري  ارزشی ل در عصر مدرن، چه نوعمیانسامحور است که نسل این 
  کند؟ می

 مثابه یک کنش اجتماعی معنادار که با گیري ارزشی به در این پژوهش، جهت
بر این اساس، . شده است  گیرد، در نظر گرفته هاي ذهنی خاصی صورت می انگیزه

الن در یک بستر معنایی خاص و توسط کنشگران صورت میانسانگرش ارزشی 
) اتیک( هیافت محقق محوررتوان آن را صرفاً یک  با توجه به این مباحث نمی. گیرد می
) امیک(گر محور  رهیافت کنشسونگر مورد مطالعه و بررسی قرار داد، بلکه اتخاذ   یکو

توان  منظر داراي اهمیت است که به میانجی آن میآن از رهیافت امیک  .مورد نیاز است
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خ گیري ارزشی نائل آمد، دستیابی به این فهم نیازمند رسو به فهم و درك افراد از جهت
در . به کُنه دایره معنایی و رمزگان زبانی کنشگران درگیر با مسئله مورد بررسی است

همین راستا، این پژوهش درصدد است تا به بازسازي مجاري و برساخت 
 این کهل درگیر در این مسئله بپردازد؛ و میانساهاي ارزشی از منظر افراد  گیري جهت

  کنند؟ ا چگونه درك، معنا و بازنمایی میي نسلی خود رها ارزشافراد مورد مطالعه 
  

  پیشینه پژوهش
مطالعات محدودي چه در داخل و چه خارج ) النمیانسا(ي نسل دوم ها ارزشدر زمینه 

 در حوزه خانواده و يادی زراتیی تغی جوامع غربدر. کشور صورت گرفته است
ها شده و  بروز آن منجر به ي که عوامل متعددیراتیی آن اتفاق افتاده است؛ تغيها ارزش
 یکی از این تغییرات، . جوامع متعدد داشته استي برای گوناگونيامدهایحال پ درعین
طور  به .ي قبلی استها ارزشجاي  ي مدرن بهها ارزش و جایگزین شدن ها ارزشتغییر 

 روي پیشي کاري ها ارزش «عنوان با ،)2012 (1هانسن و لوتی مطالعهمثال نتایج 
شتر بر استقالل و یگر، بینسبت به دو نسل د  که نسل خاموشدهد می نشان ،»ها نسل

اعتنایی به  ، نشان داد که بی)2004 (2 نتایج پژوهش ژانگ.د داشتندیکأشأن شغلی ت
خانواده، نسبت به افراد خارج از خانواده، بیشتر بوده بزرگساالن داخل جوانان از طرف 

ي خیرخواهی ها ارزشر از مردان براي ت ، نشان داد که زنان بیش)2002 (3شوارتز. است
تر براي  مردان بیش.  هستندقائلي قدرت، برتري ها ارزشتر از مردان براي  و کم
ي ها ارزشتر براي  جویی و زنان بیش ي انگیزشی، پیشرفت و لذتها ارزش

 توسعه عنوان با، )2001 (4 ولزل و دیگرانمطالعه. ي قائل بودندرگرایی برت شمول ناجه
 تغییر اجتماعی؛ دیدگاهی چند سطحی و میان دربارهاي کلی   نظریهعنوان به، انسانی

                                                
1. Hansen & Leuty 
2. Zhang 
3. Schartz 
4. Welzel & et al 
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 را مورد ها ارزش تغییر جمله از، که جریان و ماهیت تغییرات اجتماعی و  استفرهنگی
واسطه تأثیر  دهد که نشانگان توسعه انسانی به این بررسی نشان می. اند مطالعه قرار داده

اینگلهارت و . آیند بر حقوق واقعی به وجود میفردي   بینيها ارزشعلّی منابع فردي و 
» ي سنتیها ارزشنوسازي، تغییر فرهنگی و پایداري «، در پژوهشی باهدف )2000(بیکر 
این . اند ي سنتی پرداختهها ارزشسی نقش توسعه اقتصادي در تغییر و یا پایداري ربه بر

ضعیت یعنی تغییرات گسترده و ي فرهنگی داراي دو وها سنتدهد که  مطالعه نشان می
ي مطلق ها ارزشچنین پایداري هستند و توسعه اقتصادي موجب تغییر از هنجارها و  هم

  .شود ي عقالنی مدارا جویانه و مشارکت جویانه میها ارزشبه سمت 
ي اجتماعی و ها ارزشبه بررسی عوامل شکاف نسلی در ) 1395(بخش   جهان

نتایج حاکی از آن است که نسل والدین . ته استفرهنگی والدین و فرزندان پرداخ
ورسوم  اند و مایل به حفظ آداب بوده)  سنتی-مذهبی(هاي ارزشی معنوي  داراي گرایش

، در پژوهشی )1394(نیا  ظهیري. فعلی در بین آحاد جامعه مخصوصاً جوانان هستند
را » عباسهاي توسعه انسانی در شهر بندر گیري ارزشی و ارتباط آن با شاخص جهت«

گیري ارزشی   درصد افراد داراي جهت8/44دهد که  بررسی کرده است، نتایج نشان می
ي مادي و فرامادي ها ارزش(هاي ارزشی و التقاطی   درصد داراي اولویت1/50مادي، 

نتایج . هاي ارزشی فرامادي بودند  درصد افراد نیز داراي اولویت1/5و ) صورت توأم به
ي ها ارزشتر به   والدین بیش کهدهد ، نشان می)1389(نیا  هیريارمکی و ظ پژوهش آزاد

ي ها ارزشتر به  این مسئله احتماالً به دلیل تأکید بیش. مذهبی و خانوادگی توجه دارند
سنتی، مذهبی و خانوادگی باشد که خود نیز، تحت تأثیر شرایط اجتماعی شدن افراد در 

دهد که نسل  نشان می) 1387(زاد ارمکی نتایج پژوهش آ. شان است دوران اولیه زندگی
ها به  آن. گذشته میل به حفظ وضعیت موجود در قالب سنن اجتماعی و فرهنگی را دارد

شوند و به لحاظ مشکالتی که براي  دلیل تمایزات فرهنگی از یکدیگر بازشناخته می
ان ، در پژوهشی دیگر نش)1386(آزاد ارمکی . دند دچار مشکل هستنآفرین دیگري می

بازدید اقوام و شرکت در مجالس مذهبی، ماندن در منزل و دید  هاي دهد که مقوله می
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تري را به خود اختصاص  ي مذهبی، اقتصادي و اجتماعی قرابت بیشها ارزشکه با 
 در ،)1386( بهار .دهد تر درصدهاي بیشتري را نشان می ي قدیمیها نسلاند در بین  داده

»  عزاداريهاي ابژهبر  با تکیه ران؛یت نسلی در اینی و هوی دايه ابژه« با عنوان اي مطالعه
 )قبل از انقالب، انقالب و جنگ و پس از جنگ(نی سه نسل ی دهاي ابژهسه یبه مقا

سه با ی کمتري در مقاهاي ابژهاکی از آن است که نسل اول از حج ی، نتاپرداخته است
 نسل دوم ایده آل گرا حالی کهدرن نسل مراسم است؛ یا. کند می بعدي استفاده يها نسل

 مطرح در آن نیازهايد و ی مراسم گرا هست، به جهان جداین کهو نسل سوم ضمن 
 متعدد، رنگارنگ و لوکس هست که هاي ابژهجهان نسل سوم، مملو از . توجه دارد

، در پژوهشی به بررسی و مقایسه نظام )1380( تیموري .برساخته زمان صلح هستند
ي مذهبی، ها ارزشنتایج حاکی از آن است که . ن و پسران پرداخته استي پدراها ارزش

هاي ارزشی نسل دوم  ترین اولویت اقتصادي، علمی، سیاسی و هنري به ترتیب مهم
  .دنباش می) پدران(
  

  چارچوب مفهومی پژوهش
 یفی کيها ی در بررس،یفی و کی دو روش کمیمی پارادا-ی فلسفيها تفاوتبا توجه به 

 از چارچوب ،اتی و آزمون فرضنی جهت تدوياستفاده از چارچوب نظر يجا به
 يجا  بهپژوهشگر. شود ی سؤاالت پژوهش استفاده مای جهت استخراج سؤال یمفهوم

 کی نی و تدوی مختلف، به بررساتی موجود در قالب فرضيها يآزمودن تئور
 پژوهشاز  بخش نیدر ا). 118: 2004ماکسول،  (پردازد ی مدی جدیچارچوب مفهوم

با . شود یو رفتار پرداخته مارزش، روابط نسلی  مطرح در حوزه هاي نظریه از یبه برخ
 نیشده است، از ا  انجامی برساخت اجتماعرویکرد پژوهش حاضر به این کهتوجه به 

 ابعاد موضوع مورد مطالعه تر شی بنیی و تبری جهت تفسي نظريعنوان راهنما  بهها هینظر
 نیدر ا. شده است   در پژوهش استفادهي نظرتی حساسيعنوان ارتقا  بهگرید عبارت  بهای
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اهداف پژوهش شدن به  رهنمون ي مرتبط براهاي نظریه نیتر  از مهمیپژوهش، برخ
  .اند آورده شده

  
  رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت

دي که وي به اعتقاد اینگلهارت اولویت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی ـ اقتصا
گیرد و با تغییر شرایط  برده شکل می ي پیش از بلوغ در آن به سر میها سالدر طول 

 اینگلهارت دو فرض . نیز متفاوت خواهد شدها نسلهاي ارزشی  محیطی، اولویت
، ناظر بر این امر است که  فرضیه کمیابی-1 :دهد محوري را مبناي کار خود قرار می

ترین  اش است و شخص بیش ط اجتماعی ـ اقتصاديهاي فرد بازتاب محی اولویت
ـ فرضیه  2.  کم استنسبتاًها  شود که عرضه آن  را براي آن چیزهایی قائل میها ارزش

ي اساسی فرد به شکل ها ارزشدهد که  ، که اصل را بر این قرار میاجتماعی شدن
 .اشته استي قبل از بلوغ وي وجود دها سالگسترده بازتاب شرایطی است که در طول 

 فرضیه کمیابی داللت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادي به گسترش حالی کهدر
انجامد، فرضیه اجتماعی شدن مبین این است که نه  گرایانه می ي فراماديها ارزش
برعکس، دگرگونی . کند شبه تغییر نمی ي یک جامعه یکها ارزشي فرد و نه ها ارزش

این دگرگونی در مقیاسی . دهد  بیشتر به طرز نامرئی روي میتدریج و  بهها ارزشاساسی 
تر در جمعیت بزرگسال یک  آید که یک نسل جانشین نسلی مسن  زمانی پدید می،وسیع

  ).76: 1382اینگلهارت،(شود  جامعه می
  

  نظریه ساختی ـ کارکردي پارسونز
ي پردازي ساختی ـ کارکرد ، پیشرو نظریه)1902 -1979 (تالکوت پارسونز

منظور   و هنجارها بهها ارزشمریکا به تأثیر رعایت آمتحده   شناسی ایاالت جامعه

                                                
1. carcity hypothesis 
2. Socialization hypothesis 
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پارسونز در مدل سیبرنتیکی خویش طیف  .کرده است برقراري نظم اجتماعی اشاره
دهد که هرچه فرد  عنوان عناصر فرهنگی نشان می  را بهها ارزشدرونی شدن هنجارها و 

، احتمال اقدام او به کنشی که انحراف نامیده  را بیشتر درونی کرده باشدها ارزش
ها و نهادهاي درون جامعه ابزارهاي درونی  سازمان. شود، کمتر است و برعکس می

چنانچه فرهنگی قادر . شوند کردن الگوهاي فرهنگی در میان کنشگران محسوب می
 مبادله نباشد نیازها و مطالبات فرد را پاسخ گوید، فرد فرهنگ دیگري را که در بازار

بدین ). 20: 1380تیموري،  (کند گزیند و به آن گرایش پیدا می موجود است برمی
شود که از دیدگاه ساختی ـ کارکردي پارسونز، کنشگر در متنی قرار  ترتیب مالحظه می

که  شود و ازآنجایی ، نمادها و دیگر کنشگران میها ارزشگیرد که شامل هنجارها و  می
کند بلکه با وضعیت و محیط اطرافش در ارتباط و تعامل  فرد در خأل زندگی نمی

باشد، هرگونه عاملی که سبب اختالل با دیگر کنشگران اطراف شخص شود یا  می
ي مندرج در نظام فرهنگی ها ارزشهرگونه عاملی که موجب انتقال ناقص هنجارها و 

جاد فاصله به ایمنجر نهایت  شود و در شود، موجبات سرگردانی و حیرانی کنشگر می
  .شود اجتماعی و فقدان تفاهم میان کنشگر و دیگر کنشگران می

  
  نظریه ناسازگاري شناختی

هاي ناسازگاري دارد با  که فردي همزمان شناخت بر اساس این نظریه هنگامی
این تضاد درونی افراد را به تغییر . شود رو می وضعیت ناهنجاري یا تضاد درونی روبه

نظریه . کند  براي کاهش سطح تنش درونی تحریک میها ارزش  یاها نگرشها،  شناخت
زنند و ارزش  ها آگاهانه به انتخاب دست می ناسازگاري شناختی معتقد است که انسان

اسکندري (دهند  هاي دیگر را کاهش می هاي مطلوب را افزایش داده و ارزش جنبه جنبه
  ).84: 1393و کاظمی، 
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  شناسی پژوهش روش
هدف این رویکرد پژوهشی . داف پژوهش، رویکرد کیفی به کار گرفته شدبا توجه به اه

ایجاد درکی از زندگی اجتماعی و کشف چگونگی شیوه خلق معنی توسط افراد در «
 اي روش اصلی این پژوهش، نظریه زمینه). 184: 1389نیومن، (است » شرایط طبیعی

 ,Glaser(دهد  سازي ارائه می مند و دقیق براي مفهوم اي روشی نظام نظریه زمینه. است

اي ریشه در مکتب کنش متقابل نمادین دارد  به لحاظ معرفتی نظریه زمینه). 3 :2002
)Heath & Cowley, 2004: 142 .(اي که آن را از  عنصر کلیدي در نظریه زمینه

یابی به سطح باالتري از تجرید نسبت به آنچه در  سازد، دست پدیدارشناسی متمایز می
اي، مضامین  دیگر، در نظریه زمینه عبارت توان مشاهده کرد، است؛ به فاهیم میخود م

هاي مداوم بین مراحل گردآوري داده و  وبرگشت شده، در رفت  انضمامی مشاهدهنسبتاً
شوند  تر تبدیل می تر و نظري مند، به مقوالتی انتزاعی ها بر پایه روشی نظام تحلیل آن

)Suddaby, 2006: 636 .(سازي معموالً تا حد زیادي مستقل از  وند مفهوماین ر
حال، اهمیت آشنایی محقق با ادبیات  درعین. شود هاي نظري موجود پیش برده می ایده

واسطه نقشی که ممکن است در تعیین مقوله مرکزي  نظري حوزه تحقیق موردنظر چه به
یق، همچنان تحقیق بازي کند و چه در ارتباط با نقد و بررسی نتایج حاصل از تحق

جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش ). Goulding, 2005: 296(محفوظ است 
گیري از  براي نمونه. در شهرستان رودبار جنوب است) نسل دوم(ل میانسامردان 

کاررفته در  با توجه به روش به.  استفاده شده است و نظريگیري هدفمند نمونه
آوري  شود، بلکه در فرآیند جمع بل تعیین نمیحجم نمونه از ق) روش کیفی(پژوهش 

بر همین اساس، با استفاده از . شود اطالعات با رسیدن به درجه اشباع مشخص می

                                                
1. Grounded Theory 
2. Purposive Sampling 
3. Theoretical Saturation 
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در این مطالعه جهت  . نفر مصاحبه شد12گیري هدفمند و مالك اشباع با  راهبرد نمونه
  .ها از فن مصاحبه عمیق استفاده شده است آوري داده جمع

راهنماي «عنوان  ها به صورت بود که پرسش ین پژوهش بدینروش اجرا در ا
ها  ها، روند آن هاي باز و تفسیري داشتند و پاسخ نمونه طراحی شدند که پاسخ» مصاحبه

سؤاالت با تمرکز بر مطالب تحت پوشش، در یک راهنماي مصاحبه . کرد را هدایت می
ها در  ساختار اصلی تحلیل داده. کننده متفاوت بود ها براي شرکت توالی آن. آورده شدند
 کدگذاري - ،2 کدگذاري باز-1: اي بر مبناي سه شیوه کدگذاري است نظریه زمینه

اولین مرحله کدگذاري باز است و به فرآیند تحلیلی .  کدگذاري انتخابی- 3محوري
ها،  شود که طی آن، مفاهیم اولیه و سپس مقوالت عمده مبتنی بر آن اطالق می

دومین مرحله، کدگذاري . شود ها کشف می ها و ابعادشان در داده ده، خصیصهش شناسایی
زیر (ها  ها به یکدیگر بر اساس خواص آن در واقع فرآیند اتصال مقوله. محوري است

شود، زیرا کدگذاري در حول کدگذاري  نامیده می» محوري«، کدگذاري )ها مقوله
ها و ابعاد به هم مرتبط   خصیصهها را در سطح گیرد که مقوله اي صورت می مقوله

این نوع کدگذاري فرآیند . سومین مرحله کدگذاري، کدگذاري انتخابی است. سازد می
یکپارچگی مورد نظر در . ها در جهت خلق نظریه است سازي و پاالیش مقوله یکپارچه

. آید و یکی از دشوارترین مراحل کار است وجود می نتیجه تعامل تحلیلگر با داده به
ها را یافته،  ها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتواند پیوند بین مقوله حقق باید در دادهم

پور،  محمد(ها را پاالیش کرده، باهم یکپارچه نماید و نهایتاً نظریه را استخراج کند  آن
هاي کیفی مقصود نظر است،   در پژوهش عموماً آنچه از سنجش اعتبار.)191 :1392

در این پژوهش .  از پدیده یا روابط مورد مطالعه استپژوهشگر موثق بودن روایت
طور جزئی و یا کلّی با کنشگران  هاي حاصل در مراحل مختلف، به د که یافتهوتالش ش

                                                
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Validity 
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هاي موجود  شده است تا امکان ارزیابی فاصله  در میان گذاشته» مورد مطالعه«نفع در  ذي
ها  ات کنشگران و کاستن از این فاصلهها یا ذهنی  و برداشتپژوهشگرهاي  بین رهیافت

پذیري ارزیابی معیار  منظور امکان چنین به هم. در چارچوب طرح پژوهش فراهم شود
ها و حرکت به سمت ارائه نتایج را باید  هاي کیفی فرآیند تکوین داده  در پژوهشپایایی

که ص کرد ازآن بتوان مشخ اي پیش برد تا اوالً چه در طول پژوهش و چه پس گونه به
یک مربوط به   است و کدامپژوهشگرشده مربوط به تفسیر   هاي ارائه یک از گزاره کدام

 باید مراحل مختلف انجام پژوهش را تا حد این کهدوم . فرد یا افراد مورد مطالعه است
ها و  هاي مربوط به گردآوري و استخراج داده امکان از طریق مستندسازي رویه

ي متعدد ها کنترلهاي الزم و نیز انجام  هش از طریق ارائه آموزشسازي تیم پژو هماهنگ
هاي  هاي پژوهش با یافته در طول فرآیند پژوهش استاندارد کرد تا امکان مقایسه یافته

در پژوهش حاضر ). 413: 1389فلیک، (ان دیگر فراهم شود پژوهشگرگران یا  مشاهده
 پژوهشگروشنودهاي مفصل بین  گفتعالوه بر لحاظ موارد فوق، تالش شده است تا با 

ها و نتایج  نظران آشنا به موضوع پژوهش، تا حد امکان یافته و کارشناسان و صاحب
ها افزوده  تبع آن بر درجه پایایی آن ي موجود نزدیک شود و بهها واقعیتحاصل به 

  .شود
  

  کنندگان پژوهش اي مشارکت مشخصات زمینه
ي این مطالعه بپردازیم براي آشنایی خوانندگان، ها  به بررسی یافتهاین کهیش از پ

پردازیم تا خوانندگان  شوندگان می اي مصاحبه هاي زمینه اختصار به معرفی مشخصه به
  .کنندگان داشته باشند اي مشارکت این پژوهش درك درستی از وضعیت زمینه

                                                
1. Reliability 
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  کنندگان پژوهش اي مشارکت زمینه  مشخصات-1جدول 

  
شوندگان  شود، محدوده سنی مصاحبه  مشاهده می1در جدول شماره که طور  همان

 54ل و دو نفر  سا53 تا 48 سال، پنج نفر 47 تا 42 سال است که پنج نفر 65 تا 42نیز 
سواد، شش نفر  شوندگان بی  نفر از مصاحبه4ازنظر سطح سواد، . سال به باال سن داشتند

چنین  هم. و دو نفر داراي مدرك دیپلم بودند) ابتدایی و سیکل(داراي مدرك زیر دیپلم 
  .باشند و سه نفر کارمند می) خدماتی( نفر آزاد 6 نفر کشاورز، 3ازنظر نوع شغل، 

  
  ها یافته

گیري ارزشی  گرفته در خصوص جهت هاي صورت در این قسمت به مطالعه مصاحبه
  .الن پرداخته و سپس به کشف مفاهیم و مقوالت پرداخته شدمیانسا

کنند؟ معانی ذهنی،  ي خود را چگونه درك و ارزیابی میها ارزشالن میانسا
 تحلیل کیفی اللخ طورکلی در  براي آنان چگونه است؟ بهها ارزشها و پیامد این  کنش

هاي  رسانه :مقوله عمده 6 ترتیب به گزینشی و محوري باز، کدگذاري مراحل اجراي با
ي دینی و سنتی ها ارزشهمگرایی با  دوستی، نوع خویشاوندگرایی، گرایی، واقع جمعی،

 قالب در مذکور هاي مقوله سپس، و شدند و ابراز ناخوشایندي از شیوه زندگی استخراج
  .گرفتند قرار بحث مورد و ترسیم »بازاندیشی معطوف به گذشته «اي ههست مقوله یک

  متغیر  سن تحصیالت شغل

  دیپلم  کشاورز  آزاد  کارمند
زیر 
  دیپلم

  سواد بی
سال  54

  به باال
48 -
  سال 53

42-47 
  سال

 

 میانسال 5 5 2 4 6 2 3 6 3

  کل  12  12  12
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  شرایط علّی
اي منتهی  کند که به وقوع یا رشد پدیده این واژه به حوادث یا وقایعی داللت می

  ).101: 1393 اشتروس و کوربین،(د نشو می
  

  النبزرگساي ها ارزش عمده مربوط به درك و تفسیر هاي مقوله -2 جدول
  مقوله نهایی  نوع مقوله  مفاهیم  ها ولهمق  ردیف

اندیشی، قانع بودن، ریسک نکردن،،  مصلحت  گرایی واقع  1
  تجارب فردي و اجتماعی

  علّی

استفاده از   2
هاي  رسانه

  جمعی جدید

  اي زمینه  ....یو، ماهواره، اینترنت، تلویزیون و راد

ابراز ناخوشایندي   3
 از شیوه زندگی

عار بودن جوانان،  حجابی، تنبلی و بی بی
 ترها احترامی به بزرگ بی

  اي مداخله

همگرایی با   4
ارزش دینی و 

  سنتی

ي دینی، آموزش دینی افراد ها ارزشحفظ 
ینی، اعتقاد، یاد خدا، انجام واجبات د کم

  .برداشته شدن وسایل ضد دین

  استراتژِي
  

دوستی  نوع  5
  )خیرخواهی(

 رساندن به دیگران، مسئول افراد يیاریگر
دیگر بودن، وفاداري به جمع، متعهد بودن به 

  انجام وظایف

  استراتژي

خویشاوندگرایی   6
  )گرایی قوم(

ها، دیدن آشنایان،  اعتماد نکردن به غریبه
دان، ازدواج فامیلی، وآمد با خویشاون رفت

  اشتغال فامیلی

  پیامدي
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هاي و پیامدهاي مقوله مرکزي با  یک از شرایط، استراتژي اختصار به هر در زیر به

  .شده است ها، پرداخته ارجاع به درك و دیدگاه افراد مورد مطالعه از آن
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  گرایی واقع
 ایشاناعی در کنترل افراد میدان مورد مطالعه بر این باورند که آینده و محیط اجتم

نیست و تقدیر و سرنوشت، یا وضعیت اجتماعی، وضعیت و آینده هرکسی را رقم 
توان  راحتی نمی بر اساس این مقوله شرایط موجود تقریباً تغییرناپذیر است و به. زند می

گراها  گرا در مقابل آرمان به عبارتی، افراد واقع. یافت ها آمال و رؤیاها دست به خواست
د که بدون برنامه و هدف با تقلید و پیروي از دیگران، اهداف و آرزوهاي هستن

اندیشی، تجارب  پذیري، مصلحت احتیاط و عدم ریسک. کنند بلندپروازانه را دنبال می
نگري منطقی بر اساس زمان حال از نمونه  گیري و آینده فردي و اجتماعی، تصمیم

ر بیشت. دارندمیان افراد مورد مطالعه گرایی در  رفتارهایی هستند که نشان از واقع
کنندگان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه در برابر تغییرات  مشارکت

دیگر، از درگیر  عبارتی به. هاي نو را ندارند اند و آمادگی مواجهه با برخی از پدیده مقاوم
ها  د که خوب بودن آنند با چیزهایی بسازنکن  و سعی میندا جدید گریزانهاي  شدن با پدیده

  :شده است  در گذر زمان و فرهنگ عمومی تأیید و تثبیت
آدم نباید عجوالنه با مسائل و مشکالت برخورد کند و با یک تصمیم 

کنیم  ایم و درك می ما سردي و گرمی روزگار را چشیده. آینده رو تباه کند
ذیرش آن یعنی محیط مارو به پ. خیلی چیزها خارج از عهده و توان ماست

 دغدغه فردا رو نداریم رزق و  وایم دهد، دقیقاً به آنچه داریم قانع سوق می
  ). ساله51عباس، (رسه  روزي فردا، فردا می

  :گوید کنندگان می یکی دیگر از مشارکت
طوري که ما  ام یاد گرفتم که روزگار همیشه اون در طول زندگی

. هات عمل کنی چرخه و مجبور هستی برخالف خواسته میخوایم نمی
پذیر نیستم و مخالف تغییر هستیم، در  کنن ما ریسک ترها فکر می جوان

اندیش هستیم و در کارهایمان سبک و سنگین  صورتی که ما مصلحت
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خواهی که  کنیم، این حرص و زیاده کنیم و بعد یه کار را شروع می می
  ). ساله65طهماسب، ( االن رواج یافته واقعاً منطقی نیست

  
  اي  زمینهشرایط

کند، به عبارتی  اي داللت می اي است که به پدیده زمینه نشانگر سلسله خصوصیات ویژه
زمینه در ضمن . اي در طول یک بعد است محل حوادث، یا وقایع مرتبط با پدیده

کنش متقابل براي / عبارت است از سلسله شرایط خاص که در آن راهبردهاي کنش
  ).102: 1393اشتروس و کوربین، (گیرد  صورت میاداره، کنترل و پاسخ به پدیده 

  
  جمعی جدید استفاده از وسایل ارتباط

در گذشته، افراد منطقه از طریق ارتباط و تعامل با دیگر افراد منطقه اطالعات مورد نظر 
یا نبود یا دسترسی به ..) تلویزیون، ماهواره و(جمعی  کردند؛ وسایل ارتباط را کسب می

صورت حضوري و رو در  بنابراین، نحوه ارتباط مردم به. پذیر نبود نآن براي همه امکا
هاي ارتباطی در سطح وسیع  اما امروزه، مردم از وسایل و تکنولوژي. رو بوده است

ها از  در کنار این. ماهواره، تلویزیون، تلفن همراه:  ازعبارتنداین وسایل . کنند استفاده می
اي  طور گسترده دي نیز به ر نظیر ویدئو سییک سري امکانات صوتی و تصویري دیگ

بنابراین این وسایل ارتباطی ازنظر بزرگان رودبار جنوب از میزان ؛ شود استفاده می
هاي مداوم گذشته یا  ها و سر زدن نشینی تعامالت و ارتباطات بین مردم در قالب شب

  : کاسته است»مارحصله ا«همان 
هاي دیگر خبري  از مکانو  قدیم اصالً کسی از جایی خبر نداشت

همه امکانات میدونیم در دنیا چه خبره و چه  نداشتن اما امروزه بااین
  ). ساله44کاظم، (هاي در حال رخ دادن است  اتفاق

  :گوید کنندگان می یکی دیگر از مشارکت
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ها خیلی چیزها نسبت  با زیاد شدن تلویزیون وماهواره در همه خانه
هاي جذاب پخش میشه که حتی افراد  امهبه قدیم عوض شده و انقد برن

  ). ساله46اکبر، ( کنند ها را تماشا می مسن سریال و فیلم
  

  )میانجی(اي  شرایط مداخله
تر مربوط به پدیده در نظر  عنوان منزله زمینه ساختاري وسیع این شرایط را به

/ کنش) يها استراتژي(این شرایط در راستاي تسهیل یا محدودیت راهبردهاي . گیرند می
  ).104: 1393اشتراوس وکوربین، (کنند  کنش متقابل در زمینه خاصی عمل می

  
  )شیوه زندگی(فرهنگی موجود -ابراز ناخوشایندي از وضع اجتماعی

بینش و منشی که مضاف .  ناظر بر بینش و منش توأمان زندگی استشیوه زندگی
هاي خاص   و منش سبکگذاري درباره امور زندگی است که از دل این بینش بر ارزش

داري و تولد  با مدرن شدن زندگی بشري و ظهور سرمایه. آید وجود می زندگی به
هاي اصلی دنیاي امروز و  یکی از مؤلفهگرایی به  مصرفو  داري مصرف چرخه سرمایه
این شیوه زندگی که مصرف جز الینفک آن است که صرفاً . استتبدیل شیوه زندگی 

و کاالهاي مادي و تزئینی نیست، بلکه هرگونه تولید مادي، ناظر بر مصرف تولیدات 
گرایی، چشم  از مصرفکنندگان  مشارکت. گیرد لوکس، هنري و فرهنگی را نیز در برمی

ابراز نارضایتی و ... ترها و رنگ شدن توجه و احترام به بزرگ چشمی، کم و هم
  :کنند ناخرسندي می

وانیم به جوانانمان دو کلمه حرف حساب ت  امروزه نمیاین کهواقعاً ناراحتیم از 
 مقصر نیستند، تقصیر زندگی است وگرنه کی دوست دارد همچنین جوانان همبزنیم، 

                                                
1. Way of Life 
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 هاي زندگی هستیم که وقت قدر تو الك گرفتاري و بدبختی چیزي بشود، امروزه این
  ). ساله44کاظم، ( مینداربراي چنین چیزهایی 

  :دگوی کنندگان می یکی دیگر از مشارکت
فرستیم دانشگاه  میرا امروز به هزار زحمت و بدبختی جوانانمان 

ها تکیه کنیم ولی کی   در آینده به بچهیمکه درس بخوانند که بتوان
  ). ساله46اکبر، (ایستند  دانست که مقابلمان می می

  
  راهبردها/ استراتژي

صر عن. کنش متقابل/ پردازي است با سوگیري کنش نظریه مبنایی، روش نظریه
بنابراین با . کنش متقابل هم معطوف به خود است و هم معطوف به رفتار متقابل سایرین

اشترواس و (پوشد  جامه عمل می) ها تاکتیک و استراتژي( و راهبردها ها روشاستفاده از 
  ).105: 1393کوربین، 
  

  ي دینیها ارزشهمگرایی با 
تغییراتی یافته و  بدون شک ،مذهب و سنت با ظهور نوگرایی و جوامع مدرن

توان گفت که لزوماً  اما نمی. برخی وجوه آن تحت شرایط جدید جهانی قرارگرفته است
مردم چنان زندگی خود . این تحوالت سبب تضعیف مذهب و رسوم سنتی شده است

. هاي جدید زندگی یکپارچه شوند کنند که عناصر سنتی با شیوه دهی می را سازمان
ي دینی و ها ارزشنسبت به از دست دادن یا تزلزل در ل بزرگساکنندگان  مشارکت

 نیبر اها  آن. کنند باورهاي سنتی خود مخصوصاً در بین نسل جوان ابراز نگرانی می
ها و مطالب جدید و غیر سنتی  باورند که سواد و تحصیالت جدید از طریق آموزه

قادي جوانان هموار ممکن است راه را براي نابودي و یا تردید در بسیاري از مبانی اعت
هاي جمعی باید در کنار  بر همین اساس، آنان تأکیددارند که سواد مدرن و رسانه. سازد

 پس. ي سنتی حرکت کرده و آن را مورد تهدید قرار ندهندها ارزشحفظ باورها و 
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 دینی و سواد جدید در بین مردم رودبار جنوب بسیار ها ارزشهمگرایی و هماهنگی با 
  :ت اسمورد توجه

ي ها ارزشنگرانی ما این است که باسواد شدن جوانان روي 
جوانان باید .  تأثیر منفی بگذارد، یعنی باعث تزلزل شودمان یمذهب

 باعث جهالت و این کههاي عاقلی باشند نه   شوند و انسانسواددار
  ). ساله42داراب،  (دنشودینی  بی
  :گوید کنندگان می دیگر از مشارکت یکی

. ندها جوانان باید فرهنگ دینی خود را هم داشته باش ایندر کنار همه 
طور که در قرآن سفارش شده که خردمندان هستند که همواره به یاد  همان
ها و پاي ماهواره و کامپیوتر  از خانهرا امروزه باید جوانانمان . هستندخدا 

 وگرنه دیگر ،خوانی  روضه وزنی هاي سینه بیرون ببریم، مثالً در مراسم
  ). ساله51عباس،  (میریبگها را  توانیم جلوي آن نمی

  
  )خیرخواهی(دوستی  نوع
عنوان  شود که به صورت ازخودگذشتگی براي دیگران تعریف می دوستی به نوع

هاي بهنجار، در هر زمان و با هر  یک رفتار اجتماعی پسندیده، مورد تأیید همه انسان
نظري و   و صفاتی است که انسان را از تنگها دوستی ازجمله ویژگی  نوع.باشد ملیتی می

 ایثار، ،شود تا برابر دیگران، از خود ساخته، موجب می حصار خودمحوري خارج
 نگرانی و حساسیت  .ها پیوند صمیمانه برقرار کند فداکاري و گذشت نشان دهد و با آن

 به شرایط دیگر افراد جامعه، فداکاري و گذشت و کمک به نیازمندان، در صورت
هاي خود براي  این افراد انفاق داشته. کنندگان بود توانایی، دغدغه تعدادي از شرکت

ها را براي خود فرض و  ها و تالش براي رفاه و ترقی آن رهانیدن دیگران از دشواري
دیدند، سعادت آن را  می» اي بزرگ خانواده«این گروه، جامعه را . دیدند بخش می لذت

  :دانستند هاي آن مسئول می ها و سختی ر مقابل رنجکردند و خود را د آرزو می
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ها هرکسی به فکر همسایه و فامیلش بود و اگر کسی   قدیمرهآ
 ،شده  چیز دگرگون کردیم ولی حاال همه چیزي نداشت به او کمک می
  ). ساله62حاتم،  (برگردددوست دارم دوره قدیم دوباره 

  :گوید کنندگان می یکی دیگر از مشارکت
هام وجود تنگدستی در بین اقوام و دوستانمه که  از دغدغهمن یکی 

مشکالت خاصی سر و کار دارند، با تمام وجود دوست دارم به با 
همشون کمک کنم و همیشه تا جایی که در توانم بوده سعی کردم 

  ). ساله51عباس، (هام باشم  گیر هم محلی دست
اشت است که افراد د  انجام کار درستی براي دیگري بدون چشم،دوستی نوع

این افراد بخشی از زمان و . شوند تر می مذهبی اعتقاد دارند با این کار به خدا نزدیک
دهند؛ چراکه امید دارند خداوند پاداش مادي و  دارایی خود را به این کار اختصاص می

  :ها بدهد معنوي به آن
جوونا باید درك کنند که کمک کردن به دیگران به معنی از دست 

کنه  کار خدارو خوشحال می  نیس بلکه چون اینپولشانن مال و داد
  ). ساله44کاظم، (تر بشه  روزیت بیشو باعث میشه رزق 

  
  پیامدها
 جهت اداره و کنترل کردن که درکه ) ها واکنش(ها  العمل و عکس) ها کنش(اعمال 

  ).107: 1393اشترواس و کوربین، (گیرد پیامدهایی دارد  اي صورت می پدیده
  

  )گرایی قوم(خویشاوندگرایی 
در . گرایی از مشخصات جوامع سنتی و روستایی است خویشاوندگرایی یا طایفه

این جوامع افراد تمایل به برقراري ارتباط با افراد بیگانه و ناآشنا را ندارند و به افراد 
حفظ اي خود را  اند روابط قومی و قبیله کنندگان مایل مشارکت. ناشناس اعتماد ندارند
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دیگر تمایل دارند  عبارتی رنگ شدن روابط فامیلی هراس دارند؛ به د و از سردي و کمنکن
  :از طریق مواردي چون ازدواج دختر و پسرهایشان پیوند بین اقوام را محکم کنند

شه مثل  روابط خویشاوندي اآلن دیگر خیلی کم شده دیگر نمی
ه خود وزندگی  بیشتر باآلن همهقدیم روي فامیل حساب باز کرد، 

  ).ساله 62حاتم،  (کنند خودشان فکر می
  :گوید کنندگان می یکی دیگر از مشارکت

همه فامیل و آشنا از هم فاصله گرفتند روابط سرد شده هرکی سرش 
تو زندگی خودشه انقد دوست دارم بازم فامیل دور هم جمع بشن و 

  ). ساله43سردار، (همون صفا و صمیمیت دوباره بینمون به وجود بیاد 
، النبزرگساي ها ارزشآمده از  دست  بهمی با توجه به مفاه:اي نظریه زمینه

  .کنند می ری درك و تفس،بازاندیشی معطوف به گذشتهمثابه  بهي خود را ها ارزش
 مورد مطالعهالن در جامعه میانساي ها ارزشمقوله فوق بیانگر عدم تحوالت در 

ي جوانان و ها ارزشخرسندي از وضعیت این مفهوم بیانگر نوعی احساس نا. است
بر اساس این مفهوم، . ي اجتماعی سنتی استها ارزشتمایل به بازگشت به 

ي قدیمی و سنتی گذشته خود نسبت به این ها ارزشکنندگان ضمن یادآوري  مشارکت
 تا حد امکان تأکید کرده و در مقایسه با گذشته از وضعیت تغییریافته کنونی ها ارزش
  .کنند سف میابراز تأ

  
  بحث و برآیند

رودبار الن در منطقه میانساي ها ارزش موضوع کلی پژوهش حاضر برساخت که آنجا از
  عمل بحث مستقلی به) نسل دوم(الن میانساي ها ارزشباشد؛ ابتدا در مورد   میجنوب

گیري ارزشی  اي به بررسی جهت آمده و سپس در ادامه بر اساس مدل نظریه زمینه
  .شده است   پرداختهالنمیانسا
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بازاندیشی معطوف به  عنوان بادر کل این شش مقوله در قالب یک مقوله نهایی 
ی در اندیشه یبازاندیشی معطوف به گذشته به سازوکارها. اند  را به وجود آوردهگذشته

ترین تغییر و تحول در  ، را با کم»کنش انسانی« -شود که  و رفتار انسانی گفته می
البته مکانیسم . خواهان حفظ وضعیت موجود است -هاي شخصی،  ش و ارزها نگرش

  .مزبور در فرهنگ مذهبی و سنتی وجود دارد نه در فرهنگ مدرن
  
  

  
  
       

  
  
  
  

 
  
  
  

   بازاندیشی معطوف به گذشتهمثابه بهالن میانساگیري ارزشی   مدل امیک جهت-1شکل 
  

هاي  تر به ارزش ته، نسل دوم بیشبر اساس مقوله بازاندیشی معطوف به گذش
. تري در این خصوص دارند سنتی و مذهبی جامعه پایبند هستند و تجانس ارزشی بیش

 و در کنند زندگی میمحور و خدامحور  دین دار،  یک جامعه دینمردم رودبار جنوب، در

 گرایی واقع

 دوستی نوع

 

 هنارضایتی از شیو
 زندگی

 خویشاوند
 گرایی

بازاندیشی 
 به گذشته

 هاي رسانه
 جمعی جدید

همگرایی با 
ي ها ارزش
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  وها رو با ورود نگرش ازاین .شود آن پایبندي به دین و سنت تا حدود زیادي یافت می
  .اند  مخالفکامالًهاي مدرنیته  هاي غربی و جلوه اندیشه

ارتباط . متأثر از یک سري شرایط و بسترهاست) گذشته(بازاندیشی معطوف به 
. فرایندي و پیامدي ترسیم شد/ بین مقوالت بر اساس سه بعد شرایطی، تعاملی

ساز  ی زمینهلّگرایی یکی از شرایط ع دهد واقع اي نشان می گونه که مدل زمینه همان
شرایط این است که مردم تفسیر رایج و عوامانه . بازاندیشی معطوف به گذشته است

، گریبان هر انسانی را گرفته و از بدو کنترل غیرقابل و اصلیعنوان یک عامل   بهاجتماعی
کند و انسان  خواهد هدایت می تولد تا لحظه مرگ او را به همان جهتی که می

محدوده و که بر افراد و جامعه حاکم بوده است مسیر را طی کرده ناخواه، همان  خواه
ابزار جدید ارتباطی، فشارها، . گزینش و اختیار در این وضعیت بسیار کم است

 و ها ارزش برخالف ،اي را  ویژهعینی ها، کنترل و تمهیدات ساختاري ذهنی و نظارت
ی را تبلیغ ی و هنجارهاها شارزها  رسانه. کنند میانساالن بر جامعه تحمیل میعقاید 

یابد که مغایر با فرهنگ است که این شرایط  ی در جامعه رواج میید و الگوهانکن می
را فراهم کرده ) شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه(نارضایتی افراد از تغییر شیوه زندگی 

کنندگان از سبک زندگی و الگوي رفتاري رایج در بین جوانان اصالً  مشارکت. است
  .ی نیستندراض

گرایی، استفاده   محوري واقع-ارتباط و فرایند منطقی و معنایی بین مقوالت عمده
بازاندیشی معطوف  جمعی جدید و نارضایتی از شیوه زندگی، زمینه هاي ارتباط از رسانه

آورد که افراد سوداي بازگشت به  را به وجود می) سنتی و دینی(به زندگی گذشته 
دوستی و   نوع،بازاندیشی معطوف به گذشته. ذشته را دارندورسوم گ ، آدابها ارزش
دانند،  ي دینی را با عنوان استراتژي در مقابل شرایط موجود میها ارزشایی با همگر

حل مشکالت  دیگر، کمک به همنوع و انجام وظایف دینی و سنت را راه عبارتی به
نتج به خویشاوندگرایی پیامد عمده شرایط و فرآیندهاي بحث شده، م. دانند موجود می
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... بیله وقوم، قکنندگان، تعلق خاصی به  مشارکت. کنندگان است مشارکت) گرایی قوم(
  .دانند  خود و اقوام خود را ازلحاظ گوناگون بهتر از سایر طوایف می ودارند

  
  منابع
 باقر :، ترجمهشناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه، )1387. (آرون، ریمون 
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 هادي جلیلی، تهران: ترجمه ،درآمدي بر تحقیقات کیفی، )1389 (.فلیک، اووه :
  .نشر نی



 
 
 
 
 
  

  1394، زمستان 6 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیپژوهشنامه مددکاري    162  

 گیري ارزشی مادي و  تحلیل تطبیقی جهت، )1394. (علی، فخرالدین و کبیري مام
مطالعات دان اشنویه با تأکید بر تفاوت نسلی، فرامادي در بین شهرون

  .29 ش ،شناختی جامعه
 رویکردهاي . (هاي پژوهش علوم اجتماعی شیوه، )1389. (نیومن، ویلیام الرسن

 .مهربان: فرد و حسین کاظمی، تهران  حسن دانایی:، ترجمه)کیفی و کمی

  
 Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using 

grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 

23-38. 

 Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology: 

A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing 

research. journal of Marketing, 39(3/4), 294-308. 

 Hansen, Jo-Ida C. Leuty M.E. (2012). Work Values across Generations. 

Journal of Career Assessment. 20(1). 34-52. 

 Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory 

approach: a comparison of Glaser and Strauss. International Journal 

of Nursing Studies, 41(2), 141-150. 

 Ingelhart, R & Baker, E. W. (2000). Modernization, Cultural Change 

and the 'persistenc of Traditional Values, Journal American 

Sociological review, 65: 19-51. 
 Maxwell, J. (2004). Qualitive Research Design: An Interactive 

Approaches. Secod Edition. London: Sage Publications. 
 Schwartz, S. H, & Bardi, A, 2001, Value hierarchies across cultures: 

Taking a similarities perspective, Journal of Cross Cultural 

Psychology, v. 32, p. 268–290. 



   
  
  
  

 163  ...    ساالن  نگیري ارزشی میا برساخت اجتماعی جهت

 Schwartz, S.H. (2002). “Robustness and fruitfulness of values theory”, 

in A. Tamayo (Ed), On Values, EChapter, Dispatched by the Author. 

 Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. 

Academy of management journal, 49(4), 633-642. 

 Welzel, Christian, Ronald Inglehart, and Hans-Dieter klingemann 

(2001). Human development as a general theory of social change: A 

multi-level and cross-cultural perspective, Berlin: 

      wissenschaftszentrum Berlin fur sozialforschung GmbH (WZB). 

 Zhang, Y.B. (2004).Initiating factors of Chinese intergenerational 

conflict: Young adults, written accounts. Journal of Cross-cultural 

Gerontology,19:299-319. 
 

  


