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است که آيا بين شكاف نسلي با ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال رابطه معني دار
وجود دارد؟
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يافتهها :يافتهها حاكي از آن است كه دو نسل در زمينه مصرف کاالي فرهنگي از شکاف نسلي باتوجه به فاصله
سني ،تحصيالت ،وضعيت تاهل ،ميزان مصرف كاالي هنري و فضاي فرهنگي تفاوت داشتند.
نتيجه گيري :دو نسل بيشترين تفاوت را در خصوص ميزان مصرف كاالي هنري داشتند كه ميتواند نمايانگر
تغييردر سبك وشيوه زندگي ودر نتيجه شكاف نسلي در آينده گردد.
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آزادارمكي يكي از محققان اجتماعي بيان

مقدمه
نظريه نسل تاريخي اولين بار توسط مانهايم فرمول

ميكندافراد در گروه سني جوان با گروههاي سني

بندي و تنظيم شد .مانهايم در ديدگاه خودبيان ميكند

ميانسال و پير متفاوت اند .تفاوت سني به تفاوت

ظهور يك نسل حقيقي و تبلور يك آگاهي نسلي

عالئق ،نوع زندگي وارتباطات اجتماعي منجرمي شود.

متمايز نتيجه حوادث تاريخي عظيمي است وي معتقد

افراد جوان در شرايط جديد با داشتن عالقه به گذران

است كاركرد نسل نوظهور تاريخي ،همين نوآوري

اوقات فراﻏت در خارج از خانه ،مسافرت با دوستان و

ارزشي و فرهنگي و توليد سبك زندگي نو است (توكل

خانواده ،ميل به روابط دوستي در كنار روابط

و قاضي نژاد .)015 ،0125

خانوادگي ،مشاﻏل جديدوباالرفتن سواد با نسل پير و

به نظر آبر كرامبي و هيل ،نسل عبارت از گروهي

يا ميانسال فرق دارند (آزاد ارمكي  .)079 ،0129وبا

از افراد است كه در زمان واحدي متولد شدهاند و

توجه به اينكه (عسگري« )0127 ،كاالهاي فرهنگي

تجارب ،منافﻊ و ديد گاههاي مشتركي دارند و به اين

کاالهاي مصرفي هستندکه ناقل ايدهها و نمادها و يا

تجارب و منافﻊ آگاهاند .بنابراين ،گروههاي سني

شيوههاي زندگي ميباشندواين کاالها کاربرد آموزشي

ميتوانند پايهگذار نسلهاي متفاوت باشند .با اين حال

و يا سرگرمي دارند و به خلق هويت جمعي کمک

و بهرﻏم اين مبناي جمعيتشناختي ،آنچه در مسئلﺔ

کرده و محصول خالقيت فردي يا جمعي اند» ميتوان

نسلها بايد بدان توجه كرد ،تفاوتهاي فرهنگي و

گفت ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي برسبك زندگي

اجتماعي اين گروههاي سني است .گروههاي سني

افراد تاثيرگذارند ومي توانند درعالئق ،ساليق ،نحوه

جمعيتشناختي هنگامي به عنوان نسل مورد توجه قرار

گذراندن اوقات فراﻏت نسلها تفاوت ايجاد كنند .لذا

ميگيرند كه ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي متمايز و

ضروري است ميزان مصرف كاالي فرهنگي به عنوان

قابلتوجهي نسبت به ديگر گروههاي سني داشته باشند

يكي ديگر ازعوامل تاثير گذار درشكاف نسلي ،مورد

(شفرز )21 ،0121

بررسي قرار گيرد.
با توجه به اين مهم و نيز به دليل ضرورت برنامه

بيان مسئله

ريزي براي قشر جوان ،در اين مقاله بررسي رابطه

اين پژوهش درنظر داردبه بررسي رابطه بين شكاف

شكاف نسلي باميل به مصرف كاالهاي فرهنگي ميان

نسلي با ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي ميان نسل

نسل جوان با نسل بزرگسال (دانشگاه آزاد اسالمي

جوان با نسل بزرگسال بپردازد.

واحدعلوم تحقيقات تهران) مورد بررسي قرار ميگيرد،

مسئله نسلها يكي از نشانههاي ضروري براي

انتظارمي رود مقاله حاضربتواندبا تعيين اولويتهاي

درك ساختار جنبشهاي اجتماعي و روشنفكري است.

مصرف كاالهاي فرهنگي ،تعيين ميزان مصرف كاالي

اهميت كاربردي آن زماني آشكار ميشود كه شخص

فرهنگي وتفاوت مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دو

در صدد فهم دقيق ويژگيهاي روند رو به رشد تغيير

نسل (جوان و نسل بزرگسال) ،رابطه بين شكاف نسلي

اجتماعي زمان خويش بر آيد (آزادارمكي.)202 ،0129

ومصرف كاالهاي فرهنگي راتعيين كند وباارائه راه

از اين جهت بررسي و پرداختن به ارتباط اين مسئله

كارهادر عرصه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي كشور

حائز اهميت است.

مفيد واقﻊ باشد .در اين ارتباط مسئله اصلي يا سوال
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اصلي كه در مقاله حاضر بايد به آن پاسخ داده شود
عبارت است از:

 .3آيا ميان شكاف نسلي وتحصيالت وميزان مصرف
کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

آيا بين شكاف نسلي با ميزان مصرف كاالهاي

رابطه وجود دارد؟

فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال رابطه معني

 .4آياميان شكاف نسلي ومتآهل يا مجرد بودن وميزان

دار وجود دارد؟كه بر اساس آن سواالت ويژه مطرح

مصرف کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل

ميشود.

بزرگسال رابطه وجود دارد؟
 .5آيا ميان شكاف نسلي وپاي بندي به آداب دينداري
وميزان مصرف کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با

اهداف پژوهش
هدف آرماني:ارائه راهكارها يي جهت كاهش
شكاف نسلي وتفاوت نسلي ميان سطوح مختلف
هدف كلي:تعيين رابطه شكاف نسلي با ميل به
مصرف كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل
بزرگسال دردانشگاه آزاد واحدعلوم تحقيقات تهران

نسل بزرگسال رابطه وجوددارد؟
 .6آيا ميان شكاف نسلي وميزان مصرف و استفاده از
كاالهاي هنري ميان نسل جوان با نسل بزرگسال
رابطه وجود دارد؟
 .7آيا ميان شكاف نسلي وميزان مصرف و استفاده
ازكاال و خدمات ميراث فرهنگي و گردشگري ميان

اهداف ويژه

نسل جوان با نسل بزرگسال رابطه وجود دارد؟

 .1تعيين رابطه شكاف نسلي با ميزان ميل به مصرف
كاالهاي فرهنگي برحسب جنسيت
 .2تعيين رابطه شكاف نسلي با ميزان ميل به مصرف
كاالهاي فرهنگي بر حسب فاصله سني
 .3تعيين رابطه شكاف نسلي با ميزان ميل به مصرف
كاالهاي فرهنگي برحسب تحصيالت
 .4تعيين رابطه شكاف نسلي با ميزان ميل به مصرف
كاالهاي فرهنگي برحسب متآهل يا مجرد
 .5تعيين رابطه شكاف نسلي با ميزان ميل به مصرف

 .8آيا ميان شكاف نسلي وميزان مصرف و استفاده از
رسانههاي مكتوب ميان نسل جوان با نسل
بزرگسال رابطه وجود دارد؟
 .9آيا ميان شكاف نسلي وميزان مصرف و استفاده از
رسانههاي ﻏيرمكتوب ميان نسل جوان با نسل
بزرگسال رابطه وجود دارد؟
 .11آيا ميان شكاف نسلي وميزان مصرف و استفاده از
فضا ي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال
رابطه وجود دارد؟

كاالهاي فرهنگي برحسب ميزان پاي بندي به آداب
فرضيههاي تحقيق

دينداري

فرضيه اصلي :به نظر ميرسد بين شكاف نسلي
سوال فرعي

باجنسيت ،فاصله سني ،تحصيالت ،متاهل يا مجرد

 .1آياميان شكاف نسلي وجنسيت وميزان مصرف

بودن ،پاي بندي به آداب دينداري ،مصرف كاالهاي

كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

هنري ،مصرف كاال و خدمات ميراث فرهنگي و

رابطه وجود دارد؟

گردشگري ،استفاده ازرسانههاي مكتوب ،استفاده

 .2آيا ميان شكاف نسلي وفاصله سني وميزان مصرف

ازرسانههاي ﻏير مكتوب ،استفاده ازفضاي فرهنگي

کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

ومصرف كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل

رابطه وجوددارد؟

بزرگسال ارتباط مستقيمي وجود دارد.
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در اين مقاله نخست مفاهيم شکاف نسلي وتفاوت

فرضيه فرعي
 .1بين شكاف نسلي وجنسيت با ميزان مصرف

نسلي وكاالي فرهنگي تعريف شده و سپس نظرات

كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

وديدگاه عمده درباره شکاف و گسست نسلي توضيح

رابطه وجود دارد.

داده ميشود.

 .2بين شكاف نسلي وفاصله سني باميزان مصرف

اصطالح تفاوت نسلي به معناي اختالفي طبيعي در

کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

باورها ،ارزشها و هنجارهاي ميان نسلها شناخته

رابطه وجود دارد.

ميشود .اين مفهوم بيش از هر چيز اشاره به جنبههاي

 .3بين شكاف نسلي وتحصيالت با ميزان مصرف

روانشناختي هر نسل دارد که همواره وجود دارد و در

کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

شکل عدم انطباق کامل جوانب رفتاري ،اخالقي ،رواني

رابطه وجود دارد.

و اجتماعي کنشهاي نسل جديد در مقابل نسل قبلي

 .4بين شكاف نسلي و متآهل يا مجرد بودن باميزان
مصرف کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل

مشاهده ميشود (اسپاک.)259 ،0114
شکاف نسلي در فرهنگ آکسفورد ،اين مفهوم
بعنوان اختالفي در نگرش يا رفتار جوانان و افراد

بزرگسال رابطه وجود دارد.
 .5بين شكاف نسلي و پاي بندي به آداب دينداري با

سالمندتر تعريف شده که موجب عدم فهم متقابل آنان

ميزان مصرف کاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با

از يکديگر ميشود و فرهنگ وبستر نيز ،آن را به عنوان

نسل بزرگسال رابطه وجود دارد.

اختالف گسترده در خصلتها و نگرشهاي ميان

 .6بين شكاف نسلي باميزان مصرف و استفاده از
كاالهاي هنري ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

نسلها تعريف کرده است (معيدفر.)51 ،0121
عسكري ( )0127کاالهاي فرهنگي به کاالهاي
مصرفي گفته ميشود که ناقل ايدهها و نمادها و يا

رابطه وجود دارد.
 .7بين شكاف نسلي با ميزان استفاده ازكاال و خدمات

شيوههاي زندگي باشند .کتاب و فيلم و نشريه و

ميراث فرهنگي و گردشگري ميان نسل جوان با

محصوالت مالتي مديا و نرم افزار و موسيقي ،ويديو و

نسل بزرگسال رابطه وجود دارد.

مد و صنايﻊ دستي نمونهاي از آن است.

 .8بين شكاف نسلي باميزان استفاده ازرسانههاي

بورديو مسأله نسل ،روابط نسلي و تضاد و تقابل

مكتوب ميان نسل جوان نسل بانسل بزرگسال

ميان نسلهاي مختلف در عرصههاي اجتماعي ،نظير

رابطه وجود دارد.

دانشگاه ،سياست ،ادبيات ،هنر و ﻏيره را پيگيري و

 .9بين شكاف نسلي باميزان استفاده ازرسانههاي ﻏير

تحليل نموده است .وي به تحليل روابط و تعارضات

مكتوب ميان نسل جوان و نسل بزرگسال رابطه

نسلي در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،فکري و فرهنگي

وجود دارد.

ميپردازد (توکل و قاضينژاد .)011 ،0125

 .11بين شكاف نسلي با ميزان استفاده از فضا ي

اينگلهارت تحوالت اقتصادي و اجتماعي جوامﻊ را

فرهنگي ميان نسل جوان ونسل بزرگسال رابطه

در قالب جهت گيريهاي ارزشي كه به دنبال آن

وجود دارد.

دگرگونيهاي فرهنگي است بر اساس تفاوتهاي بين

ادبيات پژوهش

نسلي توضيح ميدهد (آزادارمكي .)57 ،0129بر همين
اساس ،اينگلهارت در كار خود حضور مجموعهاي از
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تغييرات در سطح نظام را باعﺚ تغييرات در سطح

تحصيالت (پهلوان ،)0121 ،ارزشهاي مادي وﻏير

فردي و بههمين ترتيب پيامدهايي براي نظاممي داند.

مادي ،سرمايه اجتماعي ،سبک زندگي ،ميزان استفاده از

وي تغييرات در سطح سيستم را توسعهاقتصادي و

فنآوري اطالعات و ارتباطات ،تجددگرايي ،بيگانگي

فناوري ،ارضاي نيازهاي طبيعي بهنسبت وسيﻊ تري از

اجتماعي و فاصله اجتماعي (شيرين بيان ،)0191 ،ميزان

جمعيت ،افزايشسطح تحصيالت ،تجارب متفاوت

اوقات فراﻏت ومهاجرت (عابديني )0125 ،تاثيرگذار

گروههاي سني مﺜل فقدان جنگ و گسترش ارتباطات

در شكاف نسلي ميباشند.

جمعي ،نفوذرسانههاي جمعي و افزايش تحرك
جغرافيايي مي داند (اينگلهارت.)005 ،0171

بالش در پايان نامه خودبه شناسايي اثربكار گيري
فن آوري ارتباطات بر نگرش اخالقي بيننسلي

به اعتقاد بنگستون سه ديدگاه عمده در مورد

ميپردازد .اين پژوهشگردرنتيجهگيري مطالعات خود،

شكاف نسلها وجوددارد .0:كساني كه معتقد به شكاف

بيان ميكندحضورموثرتکنولوژي " بكارگيري فنآوري

عميق هستند .2 .برخي وجود شكاف عميق نسلي را

اطالعات

افزايش

يك توهم و خيال ميدانند كه توسط وسايل ارتباط

شکافنسلي است" (بالش.)0127 ،

وارتباطات"

تهديدي

براي

جمعي تحميل شده است .1 .برخي افراد نيز به

خاشعي در پژوهش ديگربا عنوان بايستههاي

پيوستگي و تفاضل گزينشي بين نسل هامعتقدند.

اجتماعيدرسياستگذاري رسانهاي جمهوري اسالمي،

(صالحي اميري )121 ،0127

شكافهاي اجتماعي رامورد مطالعه قرار داده است

در مورد شكاف نسلي مطالعات وپژوهشهاي قابل

وبا تحليل انواع شكافهاي ساختاري ،نگرشي و

توجهي در ابعاد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي

رفتاري نسلهاي مختلف درهريك از مقوالت سپهر

در كشورهاي مختلف جهان انجام شده است .ولي در

فرهنگي و رسانهاي پرداخته است .گروههاي سني

اين مقاله صرفا الگو ،مدل ومتغييرها وعوامل مربوط به

مختلف مصرفكنندة گستردهاي هستندكه بازار هدف

كاالهاي فرهنگي مطرح ميشود .لذا برخي از مطالعات

محصوالت فرهنگي ورسانهاي شركتها و بنگاههاي

انجام شده در خارج و داخل كشور در مورد شكاف

رسانهاي را تشكيل ميدهند .مصرف كاالهاي فرهنگي

نسلي وكاالي فرهنگي را مورد بررسي قرار ميدهيم.

و رسانهاي چنان نقش مهمي در سپهر فرهنگي و

پيشينه مطالعات داخلي

رسانهاي دارد كه زندگي بدون آ نها متصور نيست

برخي از محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي و

(پترسون  .)57 ،2111فناوريهاي نوين ارتباطي و

مطالعات فرهنگي ،شكاف نسلي رادر حوزه ارزشها،

اطالعاتي از قبيل اينترنت ،ماهواره ،تلفن همراه و

نگرشها ،دين ،ازدواج و ...مورد بررسي قرار داده اند،

بازيهاي رايانهاي ،نه تنها ابزارهايي براي گسترش

اما مطالعه شكاف نسلي منحصرا در حوزه ميل به

فرهنگ هستند بلكه خود به مصارف جديد تبديل شد ه

مصرف كاالهاي فرهنگي بسيار محدود است .در

اند و به عنوان يك نشانه مصرف ميشوند (گوگين

اينجابه برخي از مطالعات صورت گرفته طي چند دهه

 .)47 ،2111وي متذكر شد فناوريهاي نوين ارتباطي

اخير در ايران ،اشاره ميشود.

به ويژه اينترنت وتغييرات سريﻊ در اين فناوريها و

در اين راستا ،تحقيقات نشان دادند ،شاخصهاي

نحوة استفاده آنها و ميزان تغيير كاركرد آنها سبب

ميزان نفوذو قدرت اجتماعي در كنار ويژگيهاي فردي

تفاوت يا شكاف بين نسلهاي مختلف شده است

مﺜل سن ،جنسيت ،سطح در آمد ،نوع شغل ،سطح

(خاشعي.)01 ،0191
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تعريف عملياتي

پيشينه مطالعات خارجي
از مهمترين مطالعاتي كه در ساير كشورهاي جهان

شاخص هاي شكاف نسلي در اين تحقيق با

انجام شده است ،پژوهش مربوط به چان و گلدتراپ

سؤاالت سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت تاهل

ميباشد .در اين مطالعات (چان و گلدتراپ

وميزان پايبندي به آداب دينداري سنجيده شده است.

)2117عواملي كه بر مشاركت و مصرف فرهنگ

شاخص مصرف کاالهاي فرهنگي در اين تحقيق با

تاثيرگذار هستندمورد بررسي فرارگرفته ،و به نظر

 5سؤال ميزان مصرف و استفاده از كاالهاي هنري ،كاال

ميرسد تكنولوژي به همراه با سبك زندگي وعوامل

و خدمات ميراث فرهنگي و گردشگري ،رسانههاي

دموگرافيك تغيير جهت مهمي را در فعاليتها،

مكتوب ،رسانههاي ﻏير مكتوب و استفاده از فضا ي

رخدادها و محصوالت سنتي زندگي مردم به

فرهنگي که شامل 12گويه ميباشد سنجيده شده است.

وجودآورده اند .واين تغييرات بر ميزان مصرف

گويهها شامل ميزان استفاده ازکتاب ،مجله و روزنامه،

كاالهاي فرهنگي تاثير گذار هستند.

تلويزيون ،سينما ،تئاتر ،موسيقي ،اينترنت ،كتابخانه و...

يكي ديگر از پژوهشهاي مشابهاي كه در خصوص
مصرف كاالهاي فرهنگي انجام شده است پژوهش
(ديلي  )2112درخصوص فرهنگ خاص (خواندن

ميباشد.
جامعه آماري

ادبيات ديدن ازموزهها و شركت در فعاليتهاي هنري)

جامعه آماري پژوهش حاضر رادانشجويان مشغول

كه به نظر ميرسدناهمگوني فرهنگي در بين افراد

به تحصيل در مقطﻊ ليسانس ،فوق ليسانس ،و دكتري

تحصيل كرده براساس زمينههاي خانوادگي تا حدودي

دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد

با هم متفاوت ميباشد.

علوم تحقيقات تهران تشكيل ميدهند.

يكي ديگر از پژوهشهاي مشابهاي كه در خصوص
مصرف كاالهاي فرهنگي انجام شده است (تارو )2115

نمونه وروش نمونه گيري

در اين پژوهش اين نتيجه به دست ميآيد كه سن نژاد

براي انتخاب گروه نمونه معرف وافزايش دقت

و سطح تحصيالت شاخصهاي تعيين كننده ي ذائقه

اندازهگيري از طريق روش نمونهگيري خوشهاي

در مصرف موسيقي هستند.

چندمرحله و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 141نفر

در پايان با توجه به پيشينه مطالعات انجام شده در

به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب گرديدند .ابزار

داخل و خارج كشور ميتوان بيان كردمصرف كاالهاي

گردآوري اطالعات نيز در اين تحقيق شامل پرسشنامه

فرهنگي و رسانهاي شيوههاي تفكر نسل كنوني را نيز

ميباشد.

دستخوش تغيير قرار داده است و تغييرات سريﻊ در
اين فناوريها و نحوة استفاده آنها و ميزان تغيير
كاركرد آنها سبب تفاوت يا شكاف بين نسلهاي
مختلف شده است.

روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
تجزيه وتحليلهاي آماري اين پژوهش در دو
مقوله محاسبات آماري توصيفي و محاسبات آماري
استنباطي بوسيله نرم افزار آماري  spssانجام پذيرفته
است.
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آزمون  1/114ميباشد .با توجه به اينکه سطح معني

نتايج ويافتههاي حاصل از آمار توصيفي
محاسبات آماري توصيفي شامل استخراج جداول و

داري کمتر از  1/15است فرض صفر رد شده و با

نمودارهاي توزيﻊ فراواني و درصد نمونهها بر حسب

اطمينان  %95ميتوان گفت ميانگين ميزان مصرف

متغيرهاي متفاوت مندرج در پرسشنامه براي گروه

كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل بزرگسال

مورد مطالعه ميباشد.

تفاوت معني داري وجود دارد .با توجه به مﺜبت بودن
دو سر فاصله اطمينان ميتوان گفت:
نسل بزرگسال𝜇 > نسل جوان𝜇 →  > 0نسل بزرگسال𝜇  −نسل جوان𝜇

جدول :0توزيﻊ پاسخگويان بر حسب جنسيت
جنسيت

فراواني نسبي

درصد فراواني

مرد

017

49/0

زن

071

51/9

جمﻊ

141

011/1

ميانگين ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي نسل جوان
بيشتر از نسل بزرگسال است.
نتايج حاصل از تحليل كوواريانس

همچنان كه در (جدول شماره )0مشاهده ميشود،

فرضيه اول پژوهش :همانطور كه از جدول زير

در جامعه مورد مطالعه51 ،درصد جمعيت را زنان و 49

استنباط ميشود با توجه به سطح معني داري متغير

درصد جمعيت را مردان تشكيل ميدهند.

جنسيت ( )1/071ميتوان گفت تاثير متغير مستقل بر
متغير وابسته معني دار است .به عبارتي تفاوت در زمينه
مصرف کاالي فرهنگي از شکاف نسلي با توجه به

نتايج حاصل از آمار استنباطي

جنسيت رابطه معني داري وجود ندارد.

محاسبات آماري استنباطي شامل (آزمون مجذور،t

با توجه به جدول مشاهده ميشود ميانگين متغير

تحليل كوواريانس) به آزمون فرضيهها ميباشد.

مصرف كاالهاي فرهنگي براي نسل جوان برابر  1/12و

در آزمون  tمستقل آماره آزمون و درجه آزادي به

نسل بزرگسال برابر  2/22است.

ترتيب برابر 2/292و  112است .سطح معني داري

جدول  :2آماره توصيفي متغير مصرف كاالهاي فرهنگي
متغير
مصرف كاالهاي فرهنگي

نسل

ميانگين

انحراف استاندارد

انحراف از ميانگين

نسل جوان

1/12

1/459

1/112

نسل بزرگسال

2/22

1/400

1/129

جدول  :1بررسي آزمون ميانگين متغير مصرف كاالهاي فرهنگي
آزمون برابري واريانس آزمون برابري ميانگين ()Independent sample T-test
متغير

آماره

F

سطح

آماره

معني داري
مصرف كاالهاي فرهنگي فرض برابري واريانس ها
فرض عدم برابري واريانس ها

2/271

1/011

t

درجه
آزادي

112 2/292
2/24

275/12
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سطح

فاصله اطمينان %95

معني داري حد باال حد پايين
1/114

1/210

1/144

1/115

1/211

1/142
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جدول  :4تحليل کوواريانس متغيرجنسيت بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي
f

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

2919/722

0

2919/722

05452/55

1/111

جنسيت

1/154

0

1/154

0/210

1/071

خطا

14/111

112

1/09

کل

1111/5

141

عدد ثابت

سطح معني داري

جدول :5تحليل کوواريانس متغيرفاصله سني بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي
f

سطح معني داري

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

2449/520

0

2449/520

01215/571

1/111

فاصله سني

2/047

2

0/171

5/727

1/111

خطا

12/500

117

1/025

-

-

کل

1111/5

141

فرضيه دوم پژوهش :هماانطور كاه از جادول زيار

وضعيت تاهل ( )1/111است ميتوان گفت تاثير متغير

استنباط ميشودبا توجاه باه ساطح معناي داري متغيار

مستقل بر متغير وابسته معني دار است .به عبارتي

فاصله سني ( )1/111ميتوان گفت تاثير متغيار مساتقل

تفاوت در زمينه مصرف کاالي فرهنگي از شکاف بين

بر متغير وابسته معني دار است .باه عباارتي تفااوت در

نسلي با توجه به وضعيت تاهل رابطه معني داري

زمينه مصرف کاالي فرهنگي از شاکاف باين نسالي باا

وجود دارد.

توجه به سن رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

فرضيه پنجم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

استنباط ميشودبا توجه به سطح معني داري متغير

استنباط ميشودبا توجه به سطح معني داري متغير پاي

تحصيالت ( )1/115ميتوان گفت تاثير متغير مستقل بر

بندي به آداب دينداري ( )1/017ميتوان گفت تاثير

متغير وابسته معني دار است .به عبارتي تفاوت در زمينه

متغير مستقل بر متغير وابسته معني دار نيست .به

مصرف کاالي فرهنگي از شکاف بين نسلي با توجه به

عبارتي تفاوت در زمينه مصرف کاالي فرهنگي از

تحصيالت رابطه معني داري وجود دارد.

شکاف بين نسلي با توجه به پاي بندي به آداب

فرضيه چهارم پژوهش :همانطور كه از جدول زير

دينداري رابطه معني داري وجود ندارد.

استنباط ميشودبا توجه به سطح معني داري متغير
جدول :1تحليل کوواريانس متغيرتحصيالت بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي
f

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

0227/577

0

0227/577

1245/125

1/111

تحصيالت

0/27

2

1/115

1/175

1/115

خطا

11/122

/117

1/022

-

-

کل

1111/5

141
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جدول :7تحليل کوواريانس متغير وضعيت تاهل بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي
f

سطح معني داري

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

2944/112

0

2944/112

01121/2

1/111

وضعيت تاهل

1/195

0

1/195

21/421

1/111

خطا

11/912

122

1/02

-

-

کل

1111/5

141

جدول  :2تحليل کوواريانس متغير ميزان پاي بندي به آداب دينداري بر ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي
f

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

221/700

0

221/700

0012/191

1/111

پاي بندي به آداب دينداري

1/491

0

1/491

2/100

1/017

خطا

14/012

112

1/09

-

-

کل

1111/5

141

عدد ثابت

سطح معني داري

فرضيه ششم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

فرضيه هفتم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

استنباط ميشودبا توجه به سطح معني داري متغير

استنباط ميشودسطح معني داري آزمون 1/171

ميزان مصرف ( )1/111است ميتوان گفت تاثير متغير

ميباشد .با توجه به اينکه سطح معني داري بيشتر از

مستقل بر متغير وابسته معني دار است .به عبارتي

 1/15است فرض صفر رد نشده و با اطمينان %95

تفاوت در زمينه مصرف کاالي هنري از شکاف بين

ميتوان گفت ميانگين ميزان استفاده ازكاال و خدمات

نسلي با توجه به ميزان مصرف رابطه معني داري وجود

ميراث فرهنگي و گردشگري ميان نسل جوان با نسل

دارد.

بزرگسال تفاوت معني داري وجود ندارد.
جدول :9تحليل کوواريان ميزان مصرف كاالهاي هنري
f

سطح معني داري

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

1/441

0

1/441

02/151

1/110

ميزان مصرف

90/477

0

90/477

121/114

1/111

خطا

91/122

112

1/221

-

-

کل

2277/121

141

جدول  :01بررسي آزمون ميانگين متغيركاال و خدمات ميراث فرهنگي و گردشگري
آزمون برابري واريانس آزمون برابري ميانگين ()Independent sample T-test
متغير

آماره

F

سطح

آماره

t

معنيداري
كاال و خدمات

فرض برابري واريانس ها

ميراثفرهنگي وگردشگري فرض عدم برابري واريانس ها

4/921

1/127

درجه
آزادي

سطح

معنيداري حد باال حد پايين

-1/227

112

-1/221

1/171 102/592
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فاصله اطمينان %99

1/124

1/195

-1/242

-1/245 -1/191
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جدول  :00تحليل کوواريانس ميزان استفاده ازرسانههاي مكتوب
نوع سوم مجوع

درجه

مربعات

آزادي

ميانگين مربعات

آماره

f

سطح معني
داري

عدد ثابت

541/125

0

541/125

722/910

1/111

جنسيت

1/154

0

1/154

1/172

1/722

سن

1/55

2

1/275

1/117

1/191

تحصيالت

1/921

2

0/911

2/120

1/174

تاهل

1/107

0

1/107

1/224

1/115

اثر متقابل جسيت و سن

0/511

2

1/751

0/115

1/117

اثر متقابل جسيت و تحصيالت

1/272

2

1/011

1/022

1/214

اثر متقابل جسيت و تاهل

1/00

0

1/00

1/047

1/712

اثر متقابل سن و تحصيالت

0/042

1

1/120

1/512

1/177

اثر متقابل سن و تاهل

1/159

2

1/079

1/24

1/727

اثر متقابل تحصيالت و تاهل

1/221

2

1/041

1/090

1/227

اثر متقابل جنس و سن و تحصيالت

0/111

1

1/114

1/441

1/72

اثر متقابل جنس و سن و تاهل

0/204

2

1/117

1/20

1/441

اثر متقابل جنس و تحصيالت و تاهل

1/110

0

1/110

1/110

1/97

اثر متقابل سن و تحصيالت و تاهل

1/055

0

1/055

1/217

1/149

خطا

215/2

104

1/749

کل

2911/5
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فرضيه هشتم پژوهش :همانطور كه از جدول زير

به عبارتي در فرضيه نهم بين تفاوت در اختالف

استنباط ميشودبا توجه به اينكه سطح معني داري هيچ

ميزان استفاده ازرسانههاي ﻏير مكتوب بين نسل جوان

کدام از متغيرها سن ،جنسيت ،تاهل و تحصيالت و

و بزرگسال با شکاف بين نسلي رابطه معني داري

اثرات متقابل آنها کمتر از  1/15نميباشد بنابراين

وجود ندارد.

ميتوان گفت تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته معني

فرضيه دهم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

دار نيست .به عبارتي بين تفاوت دراختالف ميزان

استنباط ميشودبا توجه به اينكه سطح معني داري هيچ

استفاده ازرسانههاي مكتوب بين نسل جوان و بزرگسال

کدام از متغيرها سن ،جنسيت ،تاهل و تحصيالت و

با شکاف بين نسلي رابطه معني داري وجود ندارد.

اثرات متقابل آنها کمتر از  1/15نميباشد بنابراين

فرضيه نهم پژوهش:همانطور كه از جدول زير

ميتوان گفت تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته معني

استنباط ميشودبا توجه به اينكه سطح معني داري هيچ

دار نيست .تنها اثر متقابل جنس و سن و تاهل داراي

کدام از متغيرها سن ،جنسيت ،تاهل و تحصيالت و

سطح معني دار  1/127ميباشد که اين مقدار کمتر از

اثرات متقابل آنها کمتر از  1/15نميباشد بنابراين

 1/15است بنابراين ميتوان گفت بين تفاوت در

ميتوان گفت تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته معني

اختالف ميزان استفاده ازفضا ي فرهنگي بين نسل

دار نيست.

جوان و بزرگسال با شکاف نسلي بين (جنس و سن و
تاهل )رابطه معني داري وجود دارد.
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جدول  :02تحليل کوواريانس ميزان استفاده ازرسانههاي ﻏير مكتوب
سطح معني داري

نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

517/4

0

517/4

0907/072

1/111

جنسيت

1/490

0

1/154

0/254

1/074

سن

025

2

1/191

1/15

1/715

تحصيالت

1/05

2

1/175

1/224

1/751

تاهل

1/192

0

1/192

1/119

1/544

اثر متقابل جسيت و سن

1/792

2

1/199

0/512

1/221

اثر متقابل جسيت و تحصيالت

1/177

2

1/119

1/041

1/214

اثر متقابل جسيت و تاهل

1/057

0

1/057

1/594

1/440

اثر متقابل سن و تحصيالت

1/144

1

1/005

1/411

1/71

اثر متقابل سن و تاهل

1/024

2

1/112

1/215

1/790

اثر متقابل تحصيالت و تاهل

0/442

2

1/720

2/724

1/117

اثر متقابل جنس و سن و تحصيالت

1/101

1

1/014

1/194

1/757

اثر متقابل جنس و سن و تاهل

1/714

2

1/122

0/444

1/212

اثر متقابل جنس و تحصيالت و تاهل

1/110

0

1/110

1/111

1/951

اثر متقابل سن و تحصيالت و تاهل

1/110

0

1/110

1/111

1/951

خطا

21/011

104

1/215

کل

2274/290
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f

جدول :01تحليل کوواريانس ميزان استفاده ازفضا ي فرهنگي
نوع سوم مجوع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

عدد ثابت

242/920

0

242/920

220/959

1/111

جنسيت

1/114

0

1/114

1/101

1/90

سن

1/112

2

1/011

1/575

1/514

تحصيالت

1/221

2

1/002

1/127

1/12

تاهل

1/024

0

1/024

1/41

1/502

اثر متقابل جسيت و سن

1/119

2

1/025

1/119

1/522

اثر متقابل جسيت و تحصيالت

1/71

2

1/12

0/101

1/27

اثر متقابل جسيت و تاهل

1/117

0

1/117

1/211

1/11

اثر متقابل سن و تحصيالت

1/592

1

1/097

1/121

1/511

اثر متقابل سن و تاهل

1/015

2

1/112

1/214

1/790

اثر متقابل تحصيالت و تاهل

1/447

2

1/221

1/771

1/412

اثر متقابل جنس و سن و تحصيالت

1/115

1

1/102

1/140

1/929

اثر متقابل جنس و سن و تاهل

2/012

2

0/150

1/14

1/127

اثر متقابل جنس و تحصيالت و تاهل

1/10

0

1/10

1/114

1/254

اثر متقابل سن و تحصيالت و تاهل

1/119

0

1/119

0/075

1/279

خطا

91/179

104

1/229

کل

0459/15
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f

سطح معني داري
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تفاوت هايي در ساليق و موضﻊ گيريهاي آنها در

نتيجه گيري
يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه ميانگين ميزان

حوزههاي متفاوت ،از جمله درحوزه هنر و زيبايي

مصرف كاالهاي فرهنگي ميان نسل جوان با نسل

شناسي ،ميشود .اصوالاين تفاوت نسلي در هر زماني

بزرگسال تفاوت معني داري وجود دارد ،طوري كه

(به ويژه در شرايط بحراني)خود را درنوع تفكرات،

ميتوان گفت ،ميانگين ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي

رفتارها ،پوشش ،تغذيه و جهت گيري هاو ...نشان

نسل جوان بيشتر از نسل بزرگسال است .ارزيابي نتايج

ميدهد.

نشان دادميزان تفاوت واختالف در مصرف كاالي

در يك جمﻊ بندي كلي ميتوان گفت كه امروزه با

فرهنگي بين دو نسل در شاخصهاي فاصله سني،

توجه به مصرف كاالهاي فرهنگي جامعه دانشجو يان با

تحصيالت ،وضعيت تاهل ،ميزان مصرف كاالي هنري

تفاوت نسلي روبرو شده است .همان طور كه نتايج

وميزان مصرف فضاي فرهنگي وجود دارد .از ميان

تحقيق حاضر نشا ن ميدهد ،در خصوص مصرف

متغيرهاي مستقل ،بيشترين تفاوت در بين دونسل

كاالي هنري و استفاده ازفضاي فرهنگي دو نسل جوان

درميزان مصرف كاالي هنري ميباشد.

و بزرگسال با يكديگر متفاوت دارند و اين عدم توافق

همانطوركه درتحقيق نشان داده شد سن وسطح

ميتواند نمايانگر تغييردر سبك وشيوه زندگي ودر

تحصيالت شاخصهاي تعيين كننده ي ذائقه در

نتيجه تغير در ارزشهاي اجتماعي و اعتقادي در نسلها

مصرف كاالها ي هنري هستندكه در حوزه مصرف،

در آينده گردد .اما اين تفاوتها ،به گونهاي نيست كه

سليقههاي هنري و مصارف فرهنگي از اهميتي ويژه

دو نسل بزرگسال و جوانان را در مقابل هم قرار دهد.

برخوردارند ،زيراكاالهاي فرهنگي عناصري اساسي از
نظام فرهنگ به شمار ميروند و بنابراين ،به ميزان

پيشنهادات

فراوان ميتوانند تعيين كننده برخي جهت گيريهاي

هر چند محقق تالش بسياري در فرايند تحقيق

كلي فرهنگ و تغييرات فرهنگي رخ داده باشند .مسئله

نموده اما متاسفانه بايد گفت به دليل گسترده بودن

ديگر اين است كه رشد و گسترش فزاينده رسانههاي

موضوع به ديگر محققين پيشنهاد ميگردد تا از ديگر

همگاني ،دسترسي به كاالهاي فرهنگي و هنري را روز

زوايا موضوع مورد بررسي دقيق و موشکافانه قرار

به روز آسان تر ميسازد .امروزه افراد قادرند به كمك

گرفته شود .از ديگر موضوعهاي مرتبط با تحقيق
نمود:

اينترنت به انواع موسيقي ،فيلم و آثار ادبي دسترسي

حاضر ميتوان به موارد ذيل اشاره

داشته باشند .اين مسئله خود باعﺚ ميشود كه افراد

 -مطالعه موردي روي دانش آموزان چند مدرسه در

مدت زمان بيشتري از اوقات فراﻏت خود را به اين

مناطق مختلف شمال و جنوب شهر (فاصله

فعاليتها اختصاص دهند .ازاين رو شناسايي الگوهاي

طبقاتي)

مصرف در حوزه كاالهاي فرهنگي و هنري و تفاو

 -مطالعه بين معلمان و دانش آموزان مدارس

تهاي معني دار اين الگوها در ميان اقشار و گروههاي

 -مطالعه بين دانش آموزان و دانشجويان

گوناگون اجتماعي راهي مناسب براي مطالعه و

اين نوع تحقيق ميتواند براي مطالعه برنامهها و

شناخت تغييرات اجتماعي و فرهنگي و پيش بيني

راهبردهاي آموزشي دانش آموزان مورد استفاده قرار

احتمالي مسير اين تغييرات است .بر اين اساس ،در

گيرد.

ميان افراد تقابل هايي شكل ميگيردكه منجر به بروز
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 -مطالعه موردي بين دانشجويان دو دانشكده با

 .6پهلوان ،منوچهر .)1386( .بررسي عوامل اجتماعي

گرايش متفاوت مﺜال بين دانشجويان رشته الهيات با

موثر بر تغيير ارزشهاي جوانان ،با تاكيد بر مطالعه

دانشجويان رشته هنر ،صورت گيرد .اين نوع

نسلها در مازندران .رساله دكتري جامعه شناسي،

تحقيق ميتواند تفاوت در ساليق ،عاليق

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.

وارزشهاي بين دو نسل را ،با توجه به دو گرايش
متفاوت مشخص كند .درجهت نزديک کردن

 .7تراسبي ،ديويد .)1389( .اقتصاد و فرهنگ .ترجمه
کاظم فرهادي ،چاپ چهارم ،نشر ني

ساليق گوناگون وهمچنين ايجادزمينههاي همفكري

 .8تاجيك ،محمد رضا ( .)1383دهه سوم؛ تخمينها و

بين دونسل ،مي توان با استفاده از افکار عمومي و

تدبيرها .جلد اول ،مركز بررسيهاي استراتژيك

افراد توانمند در جهت تقويت مسائل ارزشي و

رياست جمهوري.

فرهنگي ،با سياست گذاري فرهنگي وهمچنين

 .9توکل ،محمد و مريم قاضي نژاد .)1385( .شکاف

بامديريت و برنامه ريزي فرهنگي مناسب جهت

نسلي در رويکرد هاي کالن جامعه شناختي:

كاهش تفاوت نسلي کارهاي ارزندهاي در اين زمينه

بررسي و نقد رهيافتهاي نسل تاريخي و تضاد با

صورت گيرد.

تاکيد بر نظرات مانهايم و بورديو .نامه علوم
اجتماعي .شماره 27
 . .11خاشعي ،وحيد .)1391( .بايستههاي اجتماعي در

منابع و مآخذ
 . .1آزاد ارمكي ،تقي .)1389( .جامعه شناسي
ايران:جامعهشناسي

مناسبات

بين

نسلي.

سياستگذاري رسانهاي جمهوري اسالمي .فصلنامه
رسانه ،سال بيستم ،شماره .4
 .11رشيدپور ،علي .)1388( .طرح پژوهشي بررسي

تهران:نشرعلم.
 .2اينگلهارت؛رونالد .)1373( .تحول فرهنگي در

ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانش

جامعه پيشرفته صنعتي .ترجمه مريم وتر.

آموزان شاهد استان لرستان .مجله مديريت

تهران:انتشارات کوير.

فرهنگي ،سال سوم  /شماره ششم.

 .3الياسي ،مجيد و همكاران .)1391( .طرح پژوهشي

 .12زمانيان ،علي .)1378( .تغييرات بنيادين نهاد

بررسي عوامل مؤثر بر مصرف كاالهاي فرهنگي در

خانواده در چند دهه اخير در ايران .معاونت

بين جوانان .فصلنامه جامعه پژوهي فرهنگي،

پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي .چاپ اول.

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال

 .13ساروخاني ،باقروهمكاران .)1388( .شكافِ نسلي
در خانوادة ايراني ؛ ديدگاهها و بينش ها .پژوهش

دوم شماره دوم.
 .4بورديو ،پير ( .)1381نظريه کنش .ترجمه مرتضي
مرديها .تهران ،انتشارات نقش و نگار.

نامه علوم اجتماعي ،سال سوم ،شماره چهارم،
زمستان.

 .5بالش ،فرهاد .)1387( .بررسي تاثير بكارگيري فن

 .14شيرين بيان ،اعظم .)1391( .بررسي شکاف نسلي

آوري اطالعات و ارتباطات بر شكاف نگرش

در خانواده ايراني (خانوادههاي شهرستان گرمسار).

اخالقي بين نسلي .پايان نامه كارشناسي

پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي

ارشدآموزش بزرگساالن ،دانشگاه شهيد بهشتي.

واحد گرمسار.
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 چالشهاي.)1387( . سيد رضا، صالحي اميري.15
. نشر كميل: تهران.اجتماعي ايران
 ايران زادگاه صنايﻊ.)1387( . بهمن، عسگري.16
 نشريه داخلي نمايشگاه آثار خانه هنرمندان.دستي
.کاشان
 بررسي وضعيت شكاف.)1391( . ناصر، عمرائي.17
نسلي واثرتحصيالت برآن (مطالعه موردي شهر
 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پژوهش.)كرج
 دانشگاه آزاد اسالمي واحدعلوم،علوم اجتماعي
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