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هستنـــد جمـــــله نعرهزنان از تــو بیخبر
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سپاسگزاری:
بنده همان به که ز تقصیر خویش
ورنه ســزاوار خـــداونـدیش

عذر به درگاه خدای آورد
کس نتواند که به جای آورد
(سعدی علیه رحمه)

بعد از حمد و سپاس خداوند ،سپاسگزار همه دوستان و همکارانی هستم که این کمترین را در انجاا ایان
پژوهش یاری رساندند .به طور ویژه ،الز است از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد ،جناب آقای
دکتر علی اکبر سلیمانیان و مدیر پژوهش دانشگاه ،جناب آقای دکتر محمد شیخزاده به خاطر فراهم
کردن زمینه همکاری علمی بین دانشگاه بجنورد و استانداری خراسان شمالی تشکر داشته باشام .بادیهی
است انجا این مهم از توان این کمترین خارج بود؛ به حق ،انجا این کار پژوهشی مدیون همکااری افاراد
زیر است .خداوند یار و یاورشان باد:
 جناب آقای جعفر محمدی ناظر محتر طرح، دکتر کاظم کاظمی عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، جناب آقای حمید درودی عضو هیات علمی و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد، دکتر احمد حیدرنیا عضو هیات علمی و مدیر گروه مشاوره دانشگاه بجنورد، -دکتر هادی عباسی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد.

ج

چکیده:
طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و از انواع کمّای آن باه شامار مایرود .هاد ایان تحقیاق
بررسی وضعیت جهت گیری ارزشی جوانان استان خراسان شمالی و عوامل مؤثر بر آن است .ایان تحقیاق
بر چند فرض استوار است .نخست آنکه جامعه با تغییرات ارزشی روبروسات .دو اینکاه برخای از آنهاا از
منظر دینی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی از دید ناظران و متخصصان ناامطلوب تلقای مایشاوند .و آخار
اینکه برخی عوامل مرتبط با این تغییرات ارزشی جنبه جامعاه شاناختی دارناد .باا ایان فرضاها ،در ایان
تحقیق تغییرات ارزشی در حوزه های دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسای و اقتصاادی ماورد مطالعاه قارار
گرفتند .بر اساس جداول آماری و طبقه بندی استانداری ،جامعاه آمااری تحقیاق حاضار عبارتناد از کال
جوانان  51تا  42سال استان خراسان شمالی که بیش از  214نفر از آنها از دو جنس مارد و زن باه رو
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشانامه محقاق سااختهای کاه
جهتگیریهای مختلف ارزشی و عوامل مرتبط با آن را مورد سنجش قرار مایداد .تحلیال دادههاا نشاان
داد که جهتگیری های ارزشی جوانان استان در سه مقوله زیر طبقهبندی میشاود :ارز هاای ماههبی-
سیاسی ،فرهنگی-اجتماعی ،و اقتصادی .میانگین کلی نمره ارزشی جوانان استان در مقیاس بیسات ،برابار
است با  51.2که از متوسط باالتر است اما با نمره مطلوب فاصله دارد .در بررسی عوامل ماؤثر ییرانساانی،
یافتهها نشان داد که جهتگیری ارزشی جوانان با میزان اساتفاده از برناماههاای صادا و سایما ،و میازان
مطالعه کتابها و مجالت ییردرسی رابطه مثبت معنادار دارد ،اما با میزان استفاده از اینترنت و ماهواره قویاً
رابطه منفی معنادار دارد .از بین عوامل انسانی ،عوامل زیر به ترتیب از درجه اهمیت بیشاتری نسابت باه
دیگری برخوردارند :پدرو مادر ،دوستان ،برادران و خواهران ،معلمان و اساتید ،همکااران .همچناین نماره
جهت گیری کلی ارزشی دختران در حد معناداری بیشتر از پسران و ساکنین منااطق روساتایی بیشاتر از
مناطق شهری است .از جمله پیشنهادات مهم حاصل از این پژوهش میتوان باه ماوارد زیار اشااره کارد:
تمرکز بر تربیت خانوادگی به جای تربیت فردی ،توجه و تمرکز بر مهارتهای دوسات یاابی و ارتبااطی ،از
بین بردن گسست بین مربی و متربی ،ایجاد تقوای حضور در کنار تقوای پرهیز و گریاز .بای شا ،،نتاای
تفصیلی این تحقیق ،به طور ویژه برای نهادهایی چون آموز

و پرور  ،مراکاز آماوز

عاالی ،ساازمان

تبلیغات اسالمی ،اداره کل ارشاد اسالمی ،نیروی انتظامی و صدا و سیما میتواند حاوی پیا هاای مفیادی
باشد.
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مقدمه
ارز

ها اساسیترین عنصر نظا اجتماعی هستند که با هدایت و کنترل آنها میتوان جامعاه را باه ساوی

تعالی سوق داد .ارز ها به عنوان عناصر فرهنگی تعیین کننده خوب و بدهای مربوط به هر شیء ،واقعه یا
پدیده ،هستند و بایدها و نبایدهای اجتماعی را تعیین میکنند (پوریانی .)5117،نظا اجتماعی بر پایه این
باید و نبایدها هویت خود را پیدا میکند که بر پایه میزان شاباهتهاا و تفااوتهاای باین آنهاا مایتاوان
ارز های حاکم بر جوامع را تحلیل کرد (آزاد ارمکی ،5112 ،ص  .)12قوانین و هنجارهاای اجتمااعی در
هر جامعه بر اساس ارز های حاکم تدوین و تصویب میشوند .میزان ثبات و پایداری نسابی ارز هاا در
جامعه به پایداری فرهنگ عمومی و قوانین کم ،میکناد و تحاول ماداو و بحرانای شادن آن ،فرهناگ
عمومی را نیز با تغییر و تحوالت عمده رو به رو مایساازد (آزاد مرزآباادی( .)5117 ،باه نقال از ساراجی،
یارمحمدی ،میدانچی5125،؛ ص.)42
ارز ها چه در سطح کالن یعنی در سطح اجتماع و چه در سطح خرد آن یعنی فارد ،رفتارهاای
جمعی و فردی را تحت تاثیر مستقیم خود قرار میدهند .در واقاع الگوهاای رفتااری آدمای تحات تااثیر
الگوهای ارزشی اوست .ترجیحات ما ،انتخابهای ما ،رفتارهای ما ،نوع تفسیر ما از پدیده ها ،همه و همه باه
طور مستقیم و ییرمستقیم متاثر از نظا ارزشی ماست .برای نمونه اگر در نظاا ارزشای فارد ،ارز هاای
اقتصادی نسبت به ارز های دینی از اولویت باالتری برخوردار باشد ،این امر در مناسابات تجااری او اثار
خواهد گهاشت به گونه ای که ممکن است رشوه ،ربا ،احتکار و مانند آن را در پی داشته باشد .هماین امار
در سطح جامعه نیز مصداق دارد .بدیهی است که اگر جامعه ای به ارز های سکوالر پایبند باشد ،نسابت
به ی ،جامعه دینی ،در مناسبات سیاسی -اقتصادی خود در سطح بینالمللی رفتار متفاوتی خواهد داشت.
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با علم به تغییر و تحوالتی که در جهتگیریهای ارزشی جوامع از جمله ایران در حال وقوع است،
طرح پژوهشی پیش رو تعریف و اجرا شده است .تنوع فرهنگی و قومی خراسان شمالی ،دلیل دیگری است
که انجا این پژوهش و به عبارت دقیقتر ،پایش جهتگیریهای ارزشی جوانان را بیشتر توجیاه مایکناد.
این تحقیق درصدد آن است که در این برهه از زمان ،جهتگیریهای ارزشی جوانان استان ،چگونه است و
بیشتر تحت تاثیر کدا عوامل است .در اولویت اعاال شاده از ساوی اساتانداری یعنای «بررسای جامعاه
شناختی عوامل موثر بر تغییر ارز ها در بین جوانان استان» سه فرض اصلی را میتوان حدس زد .تحقیق
حاضر با پهیر

این سه فرض اساسی کار خود را آیاز کرد:

-

جهتگیری ارزشی جوانان نسبت به نسل یا نسلهای قبلی در حال تغییر است.

-

برخی از تغییرات صورت گرفته در جهتگیریها ارزشی مطلوب نیست.

-

تغییر ارز هاا خاود باه خاودی اتفااق نمای افتناد ،عاواملی در آن دخیلناد کاه برخای از آنهاا

جامعهشناختی هستند.

بیان مسأله
همگا با تغییرات و تحوالت اجتماعی در سدههای اخیر ،ایجاد تغییرات در دیادگاههاای ارزشای در عصار
حاضر بیش از هر زمان دیگری در حال وقوع است .شتاب این تغییرات در مقایساه باا سادههاای پیشاین
بسیار بیشتر است بطوریکه تحوالتی که قرون قبلی به زمانی در حدود دههها نیاز داشته اسات اکناون در
مدت ی ،سال یا چند ماه رخ میدهد .حجم عظیم اطالعاتی کاه نشاان دهناده تغییارات و فعالیاتهاای
بشری در سراسر جهان امروز است شاهدی است بر این امر است .مانوئل کاستلز این دنیاای ناوین را یا،
جامعه اطالعاتی نا نهاده است (کاستلز.)5114 ،
اینگلهارت و ولزل ( )4447کتاب خود را با عنوان "دموکراسی ،تغییر فرهنگی و مدرنیزاسیون" با
این عبارت آیاز میکنند« :ارز ها و اعتقادات بنیادین مرد در حال تغییر اسات .تغییاری کاه بار رفتاار
سیاسی ،جنسی ،اقتصادی و مههبیشان تاثیر میگهارد»( .به نقل از وثاوقی ،اکباری .)5112 ،ارز هاای
حاکم بر هر جامعه از ی ،سو بر نظا ارزشی افراد آن جامعه تأثیر میگهارد و از دیگار ساو ،شاکلدهناده
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نظا ارزشی ت ،ت ،افراد جامعه است .از این رو مطالعه نظا ارزشی در برخی از رشتههای علمی به ویژه
روانشناسی ،جامعهشناسی و علو تربیتی مورد توجه صاحبنظران باوده اسات .روانشناساان یالبااً نقاش
ارز

را از منظر هویتیابی و شکلگیری شخصیت افراد مورد توجاه قارار مایدهناد (کااظمی و مهارا ،

 .)5112روانشناسانی مانند آلپورت ،کارل راجرز ،اری ،فرو  ،مزلو و یونگ به ترتیاب باا طارح مفااهیمی
همچون «انسان فردیت یافته» و «انسان در پی خود تحققی» «،انسان باارور»« ،انساان باا کانش کامال»
«،انسان باال » ،بار ارز جاویی و حاکمیات ناوعی نظاا ارزشای بار انساان تأکیاد کاردهاناد .برخای از
جامعهشناسان مانند امیل دورکیم و پارسونز بر نقش ارز

ها از جهت ایجاد وجدان جمعای و همبساتگی

مکانیکی و ارگانیکی بین اعضای جامعه توجه دارند .جامعهشناسان دیگر مانند ماکس وبر ،رونالد اینگلهارت
و هابر مارس از زاویه دیگر به ارز های اجتماعی توجه کردهاند .آنان بیشاتر بار روناد تحاول ارز هاا و
فاصله ارز های بین نسلهای مختلاف توجاه دارناد (پوریاانی( )5117،باه نقال از ساراجی ،یارمحمادی،
میدانچی5125،؛ ص.)42
جامعه ایران نیز از بستر تحوالت بسیار عمیق و تاثیر گهار ،همچون انقالب اسالمی  5117و جنگ
تحمیلی  1ساله عراق علیه ایران ،در الیههای اجتماعی خود شاهد شکلگیری کانونهای فرهنگی مختلف
بوده است .اگر نظا فرهنگی را مجموعه ای متشکل از باورها ،ارز ها و اخالقیات بدانیم شااید مهمتارین
عامل تاثیر گهار بر گروههای اجتماعی جهت گیریهای ارزشی آنها باشد .از این رو تمرکز نوین تحقیقاات
جامعه شناختی بر عنصر سب،های زندگی که معر عینی ارز های افراد در زندگی اجتماعی میباشاد،
قرار گرفته است (اباذری؛ چاووشیان .)5115 :در میان این گروههای اجتمااعی ،جواناان در ایاران پایش و
پس از انقالب اسالمی  5117نقشی تعیینکننده در مناسبات نظا اجتماعی داشاته و دارناد .باا مشااهده
تغییرات فضای ذهنی آنها و تغییر نظاا تفسایری ایشاان در قباال ارز هاای گونااگون زنادگی معاصار
(گودرزی ،)5112،مسئله تغییرات ارزشی و عوامل موثر بر آن در جامعه ایران نیز مطرح میشود.
تغییر جهتگیری ارزشی در میان جوانان ایران ،بویژه در دوره معاصر پدیدههایی را رقام زده کاه
خود منجر به طرح مسئلههای اجتماعی جدید گردیده است .روی آوردن به سب،های جدید تعامل باویژه
در ارتباط با جنس مخالف ،تفریحات و اوقات فرایت ،دینداری و معنی یابی ،ازدواج و همسریابی را میتوان
از این مجموعه مسائل اجتماعی دانست(منادی5112،؛ شریفی 5111،؛ نصرتی و همکاران .)5125 ،با ایان
مالحضات دیدیه اصلی این پژوهش شناخت نظا ارزشی گروه جوانان در استان خراسان شمالی در بساتر
زمان تاریخی میباشد .با در نظر گرفتن زمینههای مختلف حیات اجتماعی چه تغییرات کمی و کیفای در
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ارز های حاکم نسلی این گروه بوجود آمده است .چه عوامل ساختاری بر این تغییرات ماوثر باودهاناد .از
این رهگهر سه بعد عمده برای پژوهش مطرح میباشد :در گروه جوانان چه عناصری از حیات اجتمااعی و
فرهنگی ایشان بعنوان شاخصه ارز ها انگاشته میشود .این عناصر ارزشی بر حسب تعامل با دیگار ابعااد
فرهنگی اجتماعی زندگی ایشان چه الگوهای توزیعی را نشان میدهند .روابط معنیدار بین عناصر الگوساز
ارزشی چه ساختاری را نشان میدهد.
شکا نسلی ،تغییر ارز ها ،بحران هویت ،سرمایههای اجتماعی ،تهاجم فرهنگی ،تقابل فرهنگی،
جنگ تمدنها ... ،از جمله اصطالحات پرکاربرد چند دهه اخیر کشور بلکه دنیا بوده اسات .بسایاری از ایان
دست چالشهای اجتماعی ،سیاسی ،تربیتی و فرهنگی ،تنها پیش روی کشور ما نیست؛ کم نیستند جواماع
یالباً سنتی و در حال توسعه که شرایط مشابه را تجربه کرده یا پشت سار گهاشاتهاناد .جامعاه ایاران در
دوران پهلوی و سه دهه انقالب شاهد تغییرات ارزشی فراوانی در سطح و عمق باوده اسات ،تغییراتای کاه
بعضاً اجتناب ناپهیر به نظر میرسند .ارز هاا ی ماادی ،اقتصاادی ،جنسای و باه طاور کلای ییردینای و
ضددینی حداقل در مراکز شهری بزرگ در زمانی اوج گرفتند و بعاد از انقاالب و در دوره جناگ ایاران و
عراق به حاشیه رفتند و بنا به شواهد عینی و پژوهشی مجدد در دهاه دو و ساو بعاد از انقاالب مجادد
برخی از آنها در حال اوج گرفتن هستند (رفیع پور ،توسعه و تضاد5171 ،؛ گودرزی ،5111 ،ص.)244
از نظر اندیشمندان فلسفه اسالمی ،ارز ها ی ،سلسله اصول کلی ،ثابت و مطلق اناد کاه تحات
هیچ شرایطی تغیر نمیکنند ،اما مصداق آنها تغییرپهیر اسات .از ایان منظار ماالل کلای ارز

اخالقای،

مصلحت عمومی فرد و جامعه و مصلحت واقعی است نه چیزی که دلخواه افراد ماورد خوشاایند آنهاسات.
البته اگر مالل ارز

در اسال  ،کمال نهایی است ،مصداق آن قرب الهی اسات .در نظاا اساالمی ،هاد

کسب رضای خداست .در این نظا  ،ارز ها نه کامالً مطلق و ثابت اند که در هیچ شرایط زماانی و مکاانی
تغییر نکنند و نه اینکه همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشد ،بلکه اصول آن ثابت و مصداقها متغیراناد
(مصباح یزدی5172 ،؛ص 414؛ به نقل از دهکردی ،مالئی ،5111 ،ص .)521
درباره ارز ها ،مکتبهای مختلفی وجود دارد .به طور کلی دیدگاههای مختلف را میتاوان باه دو
دسته کلی تقسیم کرد .دسته اول معتقدند که مفاهیم ارزشی ،حکایت از هیچ امر واقعی ندارناد و اصاال از
سنخ مفاهیم علمی و فلسفی نیستند .دسته دیگر مکتبهایی هستند که قائلند مفاهیم ارزشای حکایات از
ی ،نحو واقعیت دارند .برای نمونه برخی از قائالن به دسته اخیر معتقدند که مفااهیم ارزشای از طبیعات
سرچشمه میگیرد و ریشه قواعد ارزشی را قوانین طبیعی تشکیل میدهد .و برخی دیگر کساانی هساتند

6

فصل اول :کلیات طرح پژوهشی

که معتقدند ریشه قواعد طبیعی از مافوق طبیعت است .با این وصف دیدگاه اسال  ،از جنس دیدگاه ساو
است .یعنی ارز های نهفته در دیدگاه اسالمی ،ارز های در واقاع مااورائی و الهای اسات .یعنای اینکاه
ارزشمندی ی ،امر نه از طبیعت ،نه از قارارداد اجتمااعی و ناه از عقال گرفتاه شاده اسات؛ بلکاه ریشاه
ارزشمندی به امر قدسی و الهی باز میگردد .به عبارت دیگر اگر دروغ را ضدارز

مایدانایم و راساتی را

ارز  ،به خاطر این است که در قاموس الهی اینگونه تعریف شده است نه آنکه برای مثال اقتضائات زندگی
اجتماعی ،آدمی را به این نتیجه سوق داده باشد.
بدیهی است که دین اسال نیز از ارز ها و در مجموع از نظا ارزشای ویاژهای برخاوردار باشاد.
مقصود از «نظا ارزشی اسال »؛ مجموعه ای هماهنگ و مرتبط از دستگاههای مختلف بینشی ،گرایشای و
عملی (از جمله نظا بایدها و نبایدها) است که تمامی آنها ،هد مشخصی را دنبال میکنند .نظا ارزشی
به مجموعه ای نظا مند از ارز های اسال در زمینههای مختلف ،گفته میشود .باه عناوان مثاال گفتاه
میشود؛ "کار در نظا ارزشی اسال " ،قضاوت در نظا ارزشی اسال "" ،جهااد در نظاا ارزشای اساال "،
"ازدواج در نظا ارزشی اسال " و . ...
اسال دارای مجموعه بزرگی از نظامات است .نظا اعتقادی ،نظا اجتماعی ،نظاا خاانواده ،نظاا
اقتصادی ،نظا سیاسی ،نظا قضایی و  ....در این نظا ها از ارز ها و اولویاتهاا و برناماههاای اساال در
حیطه خانواده ،اقتصاد ،سیاست و قضا بحث میشاود .اماا هار کادا از ایان اماور مانناد خاانواده یاا زیار
مجموعههای آن مانند "ازدواج" ،جایگاه مخصوص به خود ،در نظا ارزشی اسال دارند .نظا ارزشی اسال
از مجموعه ارز های اسال در نظامات مختلف بحث میکند .این نظا به شکلهای مختلف ماورد بررسای
قرار گرفته است .از جمله دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی (فروزنده دهکاردی و جوکاار5112 ،؛ ص  )21باه
شرح زیر درباره ویژگیهای نظا ارز های اسالمی به شرح زیر بیان شده است:
 -5فراگیری و شمول
 -4برخورداری از ارتباط و انسجا کافی
 -1قابلیت تبیین عقالیی
 -2تبیین لهت و سود نامحدود
 -1حسن فعلی و فاعلی
 -2مراتب داشتن ارز ها
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در این نظا ارزشی ،عناصر مختلفی داریم کاه احیانااً هار کادا از اهمیات مخصاوص باه خاود
برخوردارند .با توجه به اختال در مالل بین ارز ها و اختال در شرایط موجود ،و گسترگی نظا ارزشی
اسال و تنوع نظامات ،بیان سلسله مراتب این نظا گسترده ارزشی کار بسیار مشکل یا شبه محاال اسات.
اما مسلماً برخی از این ارز ها در رتبه باالتری قرار دارند .شاید بتوان گفت که توحیاد (عاد شارل) در
این نظا  ،در رتبه اول قرار دارد؛ زیرا با نبودن او ،اساس دین و اساس اسال  ،تحقق نیافتاه اسات .5گااهی
تعدادی از ارز ها در شرایط خاصی از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند" .جهاد" ،یکی از ایان ارز هاا
است .وقتی اصل دین و مههب در معرض خطر باشد ،برترین ارز

بارای هماه طبقاات اجتمااعی جهااد

است .بعد از برقراری و اثبات حکومت عدل ،از نظر برنامههای اجتماعی اساال  ،برتارین ارز  ،بار قاراری
عدالت اجتماعی است .4گاهی برخی از امور ارزشی انتزاعی ،از دستورات اسال  ،اساتخراج مایشاود .بحاث
برتری ارز

حق گویی و عدالت ،در مقابل احترا به والدین و خویشاوندان ،از این انتزاعیات است.1

جامعه ما در مرحله گهار به مرحله صنعتی قرار دارد و از نوعی دوگانگی در ابعاد مختلاف زنادگی
اجتماعی افراد رن میبرد که این امر در شکلگیری نظا ارزشی افراد ،به ویژه جوانان و نوجوانان ،بی تاثیر
نبوده است .از طر دیگر ،دین با جنبههای زندگی گوناگون مرد جامعه ما هم در آمیخته است و میتوان
تاثیر آن را در همه جوانب دید .به لحاظ دیگر اینکه کشور ما در حال حاضر به شکل ی ،حکومات دینای
اداره میشود که ترکیب دین و ارز ها و سیاست میتواند تاثیرات زیادی بر جنبههای زنادگی مارد باه
خصوص نسل جوان بگهارد (پوریانی ،5117 ،ص .)17هماه اینهاا ،نشاان از جاوی ناامطمئن و نااآرا  ،در
زیستبو ارزشی جامعه ایران دارد .بدیهی است که در چنین شرایطی ،پایش و مراقبت از ارز ها ،باویژه
در رابطه با نسل جوان ،از حساسیت دوچندان برخوردار است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
بدیهی است که متولیان و کارشناسان محتر استانداری استان خراسان شمالی ،بادون بررسای و بحثهاای
تخصصی این اولویت را در فراخوان قرار ندادهاند .ضمن احترا به این تصمیم درسات ،توضایح مختصار و
1

خداوند در سوره نساء آیه  54میفرماید" :خداوند (هرگز) شرک را نمىبخشد! و پایینتر از آن را براى هر کس (بخواهد و شایسته بداند)
مىبخشد .و آن کسى که براى خدا ،شریکى قرار دهد ،گناه بزرگى مرتکب شده است".
2
حق از باطل و قوانین عادالنه)
حدید" ،54 ،ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى
ّ
نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند".
3
ا
کامًل قیام به عدالت کنید! براى خدا شهادت دهید ،اگر چه (این گواهى) به زیان خود
خداوند میفرماید" :اى کسانى که ایمان آوردهاید!
شما ،یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد ،".. .نساء.534 ،
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بیشتر در این زمینه اینکه ضرورتهای عمده اجارای ایان پاژوهش در دو دساته نظاری و عملای ساامان
مییابند :در بعد نظری انجا این تحقیق در راستای روشن شدن ابعاد نظری مسائل هویت و شکا نسالی
در ایران میباشد .برنامههای پژوهشی جامعهشناسی فرهنگ ایران بدون درل علمی تغییرات نظا ارزشای
گروههای اجتماعی بویژه نسل سو جامعه ایران از نظریه پردازی بومی در باب مسائل سب ،زندگی ناتوان
خواهند بود .در بعد عملی ،حوزه سیاست گهاری اجرائی و فرهنگای در ساطح ملای و محلای باا شاناخت
عوامل ساختاری موثر بر نظا ارزشی جوانان تواناایی تغییار در مولفاههاای ماوثر ایان میادان را یافتاه و
سیاستهای خود را بر اساس این عوامل تنظیم نمایند.
در همین راستا الز است به برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد .برناماه چهاار
توسعه جمهوری اسالمی ایران توسعه دانایی محور بود .بدون شا ،نقطاه عطاف ایان برناماه نوجواناان و
جوانان هستند و بدون شناختی دقیق و عمیق از وضعیت آنها دستیابی به اهدا برنامه با مشاکل مواجاه
خواهد شد .چنین شناختی به خصوص برای مسئوالن محلی به عنوان کسانی که باه طاور عینای در کاار
تصمیمگیری و اجرای برنامه هستند ضرورتی اجتنابناپهیر اسات .باا وجاود اهمیات موضاوع ،باا بررسای
محققین تحقیق حاضر ،هیچ تحقیقی در استان خراسان شمالی ،درباره ارز ها و تغییار ارز هاا در باین
جوانان انجا نشده است.
مطالعات متعدد از جمله گزار

سازمان ملی جوانان ( )5115نشان مایدهاد جواناان کشاورمان

ابعاد مختلفی از لحاظ ابعاد روانی ،اجتماعی و فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .نتیجاه ایان قبیال
مطالعات هشداری است برای مسئوالن استانی و محلی تا وضعیت جوانان را با توجه به شرایط خااص هار
استان به طور دقیقتری مطالعه نمایند .استان خراسان شمالی همچون سایر استانهای کشور ویژگیهاای
منحصر به فردی دارد که وضعیت جوانان متأثر از آنهاست .تنوع قومیتها ،جدیدالتأسایس باودن اساتان،
رونق کشاورزی و صنعت رو به رشد را میتوان از عمدهترین زمینهها برای ایجاد فرصتها و تهدیدهای این
استان نا برد که میتواند وضعیت نوجوانان و جوانان را به شدّت تحت تأثیر قرار دهاد .الز اسات کاه باا
گهار از آمارها و گزار های کلّی وضعیت ارزشی جوانان در ارتباط با ویژگایهاای اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی استان مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و بدون ش ،نتیجه چنین تحقیقات بومی و محلّی است کاه
تصویر دقیقتری را ارائه میدهد.
اما از دید کاربرد ،با توجه به تغییر و تحوالت جهان ،در نیمه دو قرن بیستم میالدی بخصوص از
نظر اجتماعی و ترکیب جمعیتی ،نگاه به برخی موضوعات اجتماعی از جمله جوانان تغییر یافات .در دهاه
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 14میالدی پس از افزایش جمعیت جوان جهان ،سازمان ملل متحد و دولتهای ملی به فکر حل چالشهای
نوینی میافتند که گریبانگیر نسل جوان است.
پس از طی مقدمات فراوان ،سرانجا در  52دسامبر  5221میالدی مجمع عماومی ملال متحاد-
قطعنامه  14/15تحت عنوان «برنامه عمل جهانی برای جوانان تاا ساال  4444و پاس از آن» را تصاویب
نمود .در این برنامه ده حوزه اولویت دار شناسایی شده است که عبارتند از :آموز  ،اشاتغال ،گرسانگی و
فقر ،بهداشت ،محیط زیست ،مصر مواد مخدر ،بزهکاری نوجوانان ،فعالیتهای اوقات فرایات ،دختاران و
زنان جوان و مشارکت کامل و مؤثر جوانان در جامعه و تصمیم گیری.
به دنبال قطعنامه فوق ،برای بررسی اختصاصیتر مسائل جوانان و تشخیص اولویتها ،کنفرانساهای
منطقهای تشکیل شد .از جمله اولین و دومین اجالس بین دولتی آسایا و اقیانوسایه در خصاوص توساعه
منابع انسانس برای جوانان (اولی اکتبر  5222در پکن و دومی ژوئن  5221در بانکول) (به نقل از شورای
عالی جوانان5171 ،و .)5177
نکته قابل توجه اینکه چهار حوزه اصلی مورد تأکید در اجالس پکن ،یعنای حاوزههاای آماوز ،
بهداشت ،اشتغال و مشارکت به عنوان بزرگترین معضالت جوانان آسیا و اقیانوسیه که کشور ما را نیز در بر
میگیرد ،مستقیماً به مسائل عمده نظا ارزشی مرتبط است .بدین ترتیب هر قد کوچ ،در راه شاناخت
نوجوانی و جوانی نقطه روشنی در راه برنامههای عملی خواهد بود.
برگزاری اجالس و برنامههای مختلف در سطح جهانی و منطقهای شاهدی است از اقباال عماومی
ملتها به نوجوانان و جوانان ،اما آیا بدون شناختی صحیح و عمیق میتوان دسات باه کااری زد؟ بادیهی
است هرگونه برنامهریزی خرد و کالن و هر اظهار نظری در مورد مسائل نوجوانان و جوانان بدون تکیاه بار
یافتههای دقیق علمی ،ییرواقع بینانه بوده و به بار نخواهد نشست.
در جهان امروز ،توجه واقعی به جوانان ،که حاصل آن راهکارهای عملای و سارمایه گاهاری بلناد
مدت است ،سرنوشت آینده کشورهای جوانی چون کشور ما را رقم میزند و ایان خاود بزرگتارین انگیازه
برای گستر

تحقیقات همه جانبه در تما زمینههای علمی مرتبط با جوانان است .تغییرات پی در پی در

حوزههای مختلف فناوری ،دنیاهای مجازی ،گستر

وسایل ارتباط جمعی ،جهانی شدن و مانند آن جامعه

ایران را در مرحله گهار قرار داده است که متاسفانه برخی از آن از گهار از سنت به مدرنیته یاد مایکنناد.
بدیهی است که مدرنیسم بر بنیادهای ارزشی چون اومانیسم و سکوالریز استوار است ،ارز هایی کاه باا
بنیاد ارز های اسالمی مغایر هستند .با این وصف سیاستگهاران دینی و فرهنگی کشاور هماواره نیازمناد
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پایش تغییرات صورت گرفته در دیدگاهها و رویکردهای ارزشی جامعه هساتند تاا بتوانناد از ایان رهگاهر
برنامهها و سیاستهای خردمندانه ای را در رویارویی با این چالشها در پیش بگیرند.
هدفهای پژوهش
هد کلی پژوهش:
استخراج عناصر مهم ارزشی و تبیین عوامل موثر بر تغییرات ارز ها در نظا ارزشی جوانان.
هد های جزئی:
 در بعد اکتشافی ،استخراج عناصر اصلی نظا ارزشی جوانان در حال حاضر در بعد توصیفی ،رسیدن به الگوی توزیع عناصر اساتخراج شاده بار حساب دیگار متغییرهاایمرتبط با این گروه اجتماعی
 در بعد تبیینی ،بررسی عوامل موثر بر تغییرات قطبهای ارزشی در بعد راهکارها ،ارائه شیوههای تاثیرگهاری و تغییر نظا معنایی جوانان جهت نیل به دورنمایقطبهای مطلوب ارزشی در امور اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی.
پرسشهای پژوهش
 جوانان استان خراسان شمالی از چه جهت گیریهای ارزشی در ابعاد مختلف دینی ،اجتمااعی،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی برخوردارند؟
 در ابعاد مختلف دینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،تا چه میزان قطبهای مطلاوبارزشی اسالمی ایرانی برای جوانان اهمیت دارد؟
 قطبهای ارزشی جوانان متاثر از چه عواملی است؟ بین جهتگیریهای مختلف ارزشی جوانان چه روابط معنیداری مشاهده میشود؟ چه راهکارهای برای هدایت تغییرات ارزشی جوانان در جهت قطبهای مطلوب اساالمی ایرانایقابل ارائه میباشد؟
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متغیرها یا مفاهیم اساسی تحقیق
ارزش :ارز ها معیارهای انتزاعی در میان جوامع یا گروهها میباشند و اصول ایدهآل را برای آنچه مطلوب
و آنچه به لحاظ اخالقی صحیح میباشد را مشخص مینماید ) .(Anderson,2006در پاژوهش حاضار،
جهت گیری ارزشی به طور پیوستار دیده شده است که که ی ،سر آن مطلاوب و سار دیگار آن ناامطلوب
تصور شده است .برای چهار نقطه اصلی روی این طیف ،نمره  5تا  2در نظر گرفته شده است .باه عباارتی
هرچه به سمت قطب مطلوبیت پیش برویم نمره ارز

باالتر خواهد بود.

تشتت ارزشی :رویارویی ارز ها در جامعه ای که در آن بسیاری از گروههای مختلف درصدد گستراندن
ارز ها ی خاص خود در سطح جامعه هساتند و فارد در چناین جامعاه ای دچاار ساردرگمی و پاهیر
ارز های والدین یا ارز های ییروالادین موجاود در محایط مایشاود .پاس منظاور از تشاتت ارزشای،
ارز هایی است حول ی ،موضوع ،که با همدیگر تناقض داشته باشند .مانند این که نظر پدر در خصاوص
گو

دادن به نوعی موسیقی با دیدگاه گروه دوستان با برداشت از رسانهها اختال داشته باشد.

تغییر ارزشها :در این تحقیق منظور از تغییر ارز ها تغییر در عالیق ،خواستهها ،ترجیحات ،مطلوبهاا،
کمبودها ،نیازها ،جهبهها و دیگر ویژگیها گزینشی است ( .)Sills,1968نکته مهم این است کاه وقتای از
تغییر ارز ها صحبت میشود ،مراد تغییر خود ارز ها نیست ،بلکه جهتگیری یا دیدگاه افراد نسبت باه
آن ارز هاست ،وگرنه بسیاری از ارز ها بویژه در نظاا ارزشای اساال  ،جنباه بنیاادی داشاته و تغییار
ناپهیرند.
عوامل تغییر در جهتگیریهای ارزشی :تغییراتی که در جهتگیریهاا و شاکلگیاری نظاا ارزشای
دخیلند ،بسیار متنوع و بعضاً ناشناخته و پنهان هستند .با وجود این ،نظریهپردازان ،به شیوههاای مختلاف
درصدد تشخیص ،تبیین و طبقهبندی عوامل تغییرات ارزشی برآمدهاند .در تحقیق حاضر دو دسته عوامال
کلی انسانی و ییرانسانی مد نظر قرار گرفتهاند .عوامال انساانی شاامل پادر و ماادر ،بارادران و خاواهران،
دوستان ،معلمان و اساتید ،و همکاران بوده و عوامل ییرانسانی شاامل ،اینترنات ،مااهواره ،صادا و سایما،
کتابهای و مجالت ییردرسی و مانند آن در نظر گرفته شده است.
تغییر نگرشها به ارزشها :از منظر دین و بهطور ویژه از منظر قرآن ،ارز هایی چون توحیاد ،عادالت،
صداقت ،امانت و مانند آن ،الیتغیر و ثابت هستند .به عبارت دیگر از نظر دین ،ارز های دینای و اخالقای
مطلق هستند نه نسبی .گهر زمان ،گهر از سنت به مدرنیته ،تغییر سب ،زندگی ،ورود فناوریهای جدید و
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 ...تأثیری در ارزشهای بنیادین نخواهد داشت .در این میان آنچه ممکن است متغیر باشد ،نگر

ما نسبت

به ارزشهاست نه خود ارزشها .بدیهی است که ممکن است در دیگر فرهنگها و جوامع ،تغییر خود ارز ها
نیز به رسمیت شناخته شده باشد ،اما همانطور که گهشت ،این امر مورد تأیید دین نیسات .بناابراین ،در
این تحقیق هرجا از تغییر ارزشها سخن به میان آمده است ،در واقاع ماراد تغییار نگار

افاراد در قباال

ارز هاست.
کاربردهای پژوهش
اولین فایده این تحقیق این است که نیاز دانشی مسائولین و سیاساتگهاران را برطار مایکناد .ناگفتاه
پیداست که بدون علم به روندها و جریانات فرهنگی نمیتوان برای هیچ ی ،از حوزههای فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی برنامه ریزی کرد .شکا نسلی و عد برقراری ارتباط موثر بین نسلهای گهشته و حاال (باویژه
عد اطالع دقیق مسئولین از باورها ،ذهنیات ،الگوهای ارزشی و  ...نسل نوجوان و جوان و عوامل مرتبط با
آن) مهمترین و اولین مساله است که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است .کارکرد دیگر این تحقیق این
است که راه کارهای نسبتا روشنی در مقابله با تغییرات ناامطلوب ارزشای در اختیاار نهادهاای آموزشای،
فرهنگی و سیاسی قرار میدهد.
در کنار استانداری دیگر نهادها از جمله آموز

و پرور  ،نیروی انتظامی ،صادا و سایما ،و اداره

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی نیز الز است که به این موضوع حسااس باشاند و
وضعیت ابعاد ارزشی و هویتی نوجوانان و جوانان را همواره مورد سنجش قرار دهند .لها نتای این پژوهش
به طور مستقیم برای آنها نیز مفید واقع خواهد شد.
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مقدمه
حفظ ارز هایی که جامعه بر اساس آنها استوار شده یا پیشرفت جامعه به وجود آنها وابسته اسات ،بارای
همه جوامع مهم بلکه حیاتی است .با وجود این ،جامعه به ایجاد ،اصالح یا تغییر برخای ارز هاا نیازمناد
است و یا حداقل باید خود را با آن به هنگا کتد .حفظ ارز هاا مطلاوب ،تغییار ارز هاا (و باه عباارت
دقیقتر ضدارز های) نامطلوب و به طور کلی مدیریت ارز های اجتمااعی و فاردی اماری باس دشاوار
پرچالش است .به نظر میرسد که این امر در جوامعی که از تنوع فرهنگی و ارزشی بیشتری برخورداناد ،از
دشواری بیشتری برخوردار باشد .استان خراسان شمالی با وجود جمعیت و وسعت جغرافیایی محادود ،باه
نسبت بسیاری از استانهای کشور ،از تنوع فرهنگی باالیی برخوردار است؛ به گونهای که انتخاب «گنجیناه
فرهنگها» برای توصیف مختصات فرهنگی آن ،بجا و مناسب به نظر مایرساد .وجاود قومیتهاای مختلاف
کرمان  ،ترل ،ترکمن ،فارس و تات و همچنین اقلیت مههبی اهل تسنن ،پایش و مدیریت تغییر ارز هاا
را با حساسیت و اهمیت مضاعف روبرو کرده است.
ارز ها حلقه اتصال فرهنگ هر قو و ملتى با نسل آینده هستند و یفلت از این مهام ماىتواناد
جوامع را با بحران هویت مواجه کند .ارز ها آنقدر اهمیت دارند که انگلهارت میگوید اگر مىخواهیاد در
کشورى بدون سرو صدا انقالب کنید ،ارز هاى آنان را تغییار دهیاد .باه هماین دلیال مطالعاه ارز هاا
اهمیت دارد .در حقیقت ارز ها به نظا اجتماعى هویت بخشایده و بنیاان نظاا فرهنگاى یا ،جامعاه
هستند (آزاد مرزآبادی5117 ،؛ص .)551در این فصل به بررسی مبانی نظری ارز هاا مایپاردازیم .ابتادا
ابعاد فرهنگی و اجتماعی ارز

بر حسب تعاریف مفهومی جاری در حوزه علو انساانی و اجتمااعی ارایاه

میگردد .سپس درباره تغییرات ارز ها ،بسترها ،دالیل و علل آن ،نظریات مطرح بررسی میشود .در ادامه
با توجه به جامعه ایران در طی تاریخ معاصر آن ،بحث ارز های گروههاای اجتمااعی و تغییارات ارزشای
مورد مطالعه قرار گرفته و در انتها مسئله اجتماعی جوانان در ایران امروز با تاکید بر مسئله ارز هاا ارائاه
خواهد شد.
ارزشها :بنیادها و تعاریف
مفهو ارز

از جمله مفاهیم پرکاربردی است که در همه حوزه های علاو انساانی و اجتمااعی همچاون

فلسفه ،اخالق ،حقوق ،اقتصاد ،روانشناسی اجتماعی ،جامعه شناسی ،تعلیم و تربیت ارتباطات و شاخه های
مختلف هنر از منظرهای گوناگون از آن سخن رفته و به طور ضمنی و مستقل مباحث متنوع را باه میاان
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کشیده است .ارز

یا نظا ارز

05

ها ،کانونی ترین مولفه در شاکله ساختار فرهنگی هر جامعه شمرده مای

شود که تقریباً کلیت ی ،فرهنگ و نظا اجتماعی تابع آن را به طور مستقیم و ییرمستقیم متاثر میسازد.
در ی ،بیان کلی ارز ها را می توان مجموعه ارمانها ،کمال مطلوب هاا ،ترجیحاات ،بایساته هاا ،یایاات،
روشها و شیوه های مقبول نیل به خواسته ها ،تامین نیازها و شبه نیازها ،رسیدن به اهدا و پاسخ دهی به
انتظارات و مطالبات تلقی نمود .از اینرو هیچ جامعه و گروه انسانی حتی در ساده تارین اشاکال زیساتی و
ابتدایی ترین مراحل تمدنی ،نمی توان یافت که به فهرستی از ارز های ذاتی و ابزاری در نظاا فرهنگای
تعین یافته خویش معتقد نباشد .اساسا وجود مجموعه ای از باورها ایدئولوژی ها ،ارز

ها ،نگرشها ،نمادها

و هنجارها و قواعد جمعی مشترل ،الزمه اجتنابناپهیر زندگی اجتماعی انسان است .ساامانیاابی حیاات
جمعی و شکلگیری استقرار نظم و نظا اجتماعی بدون این زیرساخت فرهنگی عمال ییرقابل تحقق است
(شر الدین ،5125 ،ص )12-11
به عقیده کالخون ( )5215ارز

مفهومی است که متمایز از فرد یا خصوصیت ی ،گروه ،به طور

صریح یا ضمنی مطلوب بوده ،روی انتخاب روشها ،وسایل و اهدا کنش موجود تآثیر مایگاهارد .روکایچ
( )5221در تعریف ارز ها به سه عامل ذاتی اشاره میکند :نخستین عامل «ی ،اعتقاد با دوا اسات کاه
ی ،رو

ویژه رفتار-فردی-اجتماعی -به روشها جایگزین رفتار ارجحیت دارد ».دومین عامل ،ارز هاا را

به عنوان معیاری برای نگرشها و کنش مالحظه مایکناد« ،ارزشای کاه درونای شاده اسات -آگاهاناه یاا
ناآگاهانه -استاندارد یا معیاری برای هدایت کنش میشود ،برای توسعه و حفظ نگرشها نسبت باه اعیاان و
وضعیتهای مناسب ،برای قضاوت اخالقی در مورد خود و دیگران و برای مقایسه با دیگران» .سومین عامل،
ارز ها را به عنوان استاندارد مالحظه میکند « .نهایتا ی ،ارز

ی ،استاندارد است که برای تحت تاثیر

قرار دادن ارز ها ،نگرشها و کنشهای دیگران ،مثل فرزندان به کار گرفته میشود (فیرستون.)4441 ،
مفهو ارز

در حوزه جامعهشناسی فرهنگ و مطالعات فرهنگای نیاز مطارح مایشاود .یکای از

عناصر سازنده نظا فرهنگی هر گروه اجتماعی ارز های آن گروه مایباشاد" .بنیاان هماه فرهناگ هاا،
تصورات و اندیشههایی است که مشخص میکنند چه چیزی مهم ،ارزشمند ،مطلوب و پسندیده است .این
تصورات انتزاعی ،یا ارز ها،به آدمیان در تعامل با دنیاای اجتمااعی ،معناا مایدهناد و آنهاا را هادایت
میکنند(گیدنز ،5112 ،ص .)11تعریف فرهنگ را میتوان به معنای وسیع آن"نظامی از باورها ،ارز

ها،

رسو و رفتارهایی دانست که اعضای جامعه با بکاربستن آنها خاود را باا جهانشاان و باا یکادیگر ساازگار
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میسازند و آن را از نسلی به نسل دیگار از طریاق آماوختن انتقاال مایدهناد" (بیاتس ،5171 ،ص.)21
ارز ها یکی از اشکال تعیینکننده و تاثیرگهار بر هنجارهای فرهنگی هر گروه اجتماعی هساتند (کاوئن،
 ،5171ص .)11
باید دانست وقتی ی ،ارز

به ارز

اجتماعی تبدیل می شود که خصوصیت ی ،هنجاار را دارا

باشد ،یعنی اکثریت آن را بپهیرند و عد رعایت همراه با مجازات باشد .اینجاست که ی ،ارز
تبدیل و از آن طریق ،ارز

به هنجاار

اجتماعی می شود به همین دلیل ی ،منشا دیگر و مهم ارز ها ،هنجارها می

باشد .نفوذ هنجارها برروی ارز ها می تواند آنقدر قوی باشد که حتی تاثیر نیازهای جسمی را گااهی بار
روی ارز ها خنثی نماید .به همین دلیل هر آنچه هنجار می شود یا تصور می رود که به زودی هنجار می
شود انسان را به پهیر

و به پیروی وا می دارد و برای او پیروی از هنجار و یا خود هنجاار باا ارز

مای

شود.
حال بر اساس تعاریف گهشته برای ارز ها می توان چند ویژگی نا برد .
 -5ارز ها از جنس امور ذهنی و معرفتی هستند اگر چه تجلی و آثار عینی دارد .
 -4در درون ارز ها و بین ارز ها و سایر عناصار فرهناگ و نظاا اجتمااعی ارتبااط سلساله مراتبای و
ساختاری وجود دارد.
 -1ارز ها به لحاظ درجه اهمیت ،موضوع ،جنس و سطح پهیر

ارز

‹به لحاظ فردی و اجتماعی › به

انواع مختلف تقسیم می شود.
 -2تعلق ارزشی تنها ی ،مقدار مطلق ندارد بلکه دارای درجات مختلف میباشد این ویژگی موجب سلسله
مراتب تعلق به ی ،ارز

در نزد افراد مختلف و سلسله مراتب ارزشی در نزد ی ،فارد یاا گاروه در میاان

ارز های متعدد میگردد .یعنی ارز های جدید به ندرت در جامعه ظاهر میشودچیزی کاه یالباا روی
میدهد تغییر در سلسله ارز ها در نزد ی ،گاروه ویاا فارد اسات .باه هماین دلیال ماا بایاد در تغییار
ارز ها،تغییر در سلسله مراتب آنها را انتظار داشته باشیم که در فرایند آن ارز های مسلط باال دست در
مرتبه پایین میآیند وارز های دیگر جای آن را میگیرد.
از دیدگاه کارکردی وجود نظا ارزشی کارکردهاایی را بارای جامعاه در بار دارد .مهمتارین ایان
کارکردها فراهم نمودن ی ،نظا معیار برای کنشگران اسات" .در یا ،جامعاه معاین ،ارز هاا ساازمان
مییابند و به صورت ی ،دستگاه یا مقیاس ارز ها در میآیند که باید نظمی منطقی در آن وجود داشاته
باشد حتی اگر در بعضی موارد متناقض به نظر آید"(مندراس ،گورویچ ،5122 ،ص .)521ارز ها اگر چاه
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جنبه مطلوبیت را نشان میدهند اما به نوعی راهنمایی بر عقالنیت زنادگی نیاز هساتند" .ارز هاا بارای
معیارهای خاص یا قوانین سازمانی و اجرا ،زمینه عقالیای را فاراهم مایکنناد .بارای مثاال ارز

توساعه

اقتصادی ،به سطح باالی تحرل فردی و نظا جایگزینی مبتنی بر شایستگی در عملکرد نیازمناد اسات ،و
این نیاز احتماال ممکن است با تعدادی از ارز ها ی باه شادت حمایات شاده مرباوط باه اهمیات رواباط
خویشاوندی و ضرورتهایی مانند ارز شهای اخالقی در تناقض قرار گیرد"(مور ،5115 ،ص.)512
شاید بتوان گفت که مبحث ارز ها از قدیمیترین مباحث مطرح در جامعهشناسی کالسی ،بوده
است" .ایده وجود ارز های مشترل نفوذ بسیاری در جامعه شناسی دارد .یکی از نتیجه های منطقی ایان
ایده یعنی این که نارضایتی اخیر از جامعه ناشی از بینظمی هایی اسات کاه در اثار اخاتالل در باورهاای
اخالقی مشترل به وجود آمده اند ،نیز از جمله نسخههای رای در بحثهای عمومی است .کسانی که ایان
خط استداللی را دنبال میکنند میگویند تنها در صورتی همه چیز خوب پیش خواهد رفت کاه باورهاای
اخالقی پایداری را تروی کنیم .چنین نظری به این معنا صحیح است که اگر ارز هاای مشاترل دربااره
رفتار صحیح به حفظ نظم اجتماعی کم ،میکند ،در این صورت باید آنها را آموز
باورها چنان ریشه های عمیقی دارند که افراد به معنای واقعی کلمه هیچ رو

داد و آموخات .ایان

رفتاری دیگری پایش روی

خود نمییابند .ارز های مشترل زمانی کارآمد خواهند بود که افراد گزینههای دیگری برای فکر کردن به
آنها نداشته باشند .ارز های مشترل چنان بنادین اند که مرد نیازی باه گازینش ندارناد .مارد صارفاً
مطابق این رو ها و بدون تامل درباره آنها عمل میکنند .به عبارت دیگر ،افراد ارز های مشترل و عا
را درونی کرده اند؛ این ارز ها را جزئی از هویت شان کرده اند .این میزان درونی کردن نشانگر این اسات
که اگر با ارز های مشترل ریشه دار مخالفت شود افرادی که به آن باور دارند صرفاً عصبانی نمایشاوند،
آنها به شدت شوکه و سردرگم خواهند شد چون جهان روزمره آنها زیر رو شده است" (ابر کرامبی،5111 ،
ص.)577
عناصر نظا فرهنگی اکتسابی هستند بنابراین ارز ها بعنوان ی ،زیر مقوله نظا فرهنگای قابال
انتقال ژنتیکی نیستند بلکه باید کسب شوند" .ارز ها از طریق آموز

درونی میشوند .از نظر ابر کرامبی

در فرآیند جامعه پهیری اولیه و ثانویه ،یادگیری و درونی سازی ارز های اجتماعی از ابتدای کاودکی تاا
دوران بزرگسالی ادامه پیدا میکند" (همان ،ص.)571
فرآیندی که کودکان و یا سایر اعضای جدید جامعه رو

زندگی جامعاه خاویش را مایآموزناد،

اجتماعی شدن نا دارد .اجتماعی شدن مجرای اصلی و اساسی انتقال فرهنگ در طول زمان و باین نسال
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هاست(گیدنز ،5112 ،ص .)24فرآیند جامعه پهیری از لحاظ نظری تضمین کننده شکل گیری ی ،جامعاه
همگون با ارز های مشترل و ثابت از تما گروهها و اجتماعات است .اما در عمال شااهد ایان درجاه از
یکپارچگی و انسجا ارزشی در جوامع نیستیم زیرا فرآیند جامعه پاهیری نمایتواناد کاامالً ماوثر باشاد و
کودل و بزرگسال از منابع ناهمساز ارزشی اولیه همچون والدین با رویکردهای ارزشی متفاوت و نیز منابع
ثانویه متنوع همچون گروههای هم ساالن و دوستی با خرده فرهنگهای مختلف تاثیر میپهیرند از این رو
به گفته آبرکرامبی فرآیند جامعه پهیری «در بهترین حالت باعث ایجاد همبتسگی در حوزه های اجتمااعی
نسبتاً محدود مانند خانواده ،گروههای نوجوانان میشود اما هیچ تضمینی نیسات کاه حاوزه هاای منفا،
اجتماعی بایکدیگر همبسته شود( ».ابرکرامبی،5111 ،ص.)572
از طر دیگر انتهای طیف بزرگساالن باورهای اخالقی و ارزشی پایدار ی ،پدیده ایاده آل اسات.
طبق نظر ابرکرامبی باورهای اخالقی گروههای مختلف چیزی ثابت و سخت نیست که همیشه همراه آنهاا
باشد و در مواقع ضروری سرو کله ا

پیدا شود .از دیدگاه یربی ،که ماورد تأییاد دیان نیسات ،باورهاای

اخالقی وابسته به زمینه و بسترشان هستند؛ آنچه مرد میگویند ،ارز

هایی را که ارج میگهارند و نحوه

رفتارشان تا حدودی وابسته به این است که همراه چه کسی هستند و در چه موقعیتی قرار دارند .گسست
میان قول و فعل افراد ناشی از ریاکاری یا ضعف اخالقی آنها نیست بلکاه بیشاتر ناشای از ایان اسات کاه
درموقعیتهای اجتماعی واقعی باورها با یکدیگر تعارض پیادا مایکنناد و معلاو نیسات کاه چکاار بایاد
کرد(همان ،ص.)514
تغییرات ارزشها :علل و دالیل
تغییر ارز ها یکی از ابعاد تغییرات اجتماعی است" .مسئله رشد و توسعه جواماع خصوصااً پاس از دوران
انقالب صنعتی با پارادوکش های مختلفی روبرو بوده است .یکی از این موارد «توسعه در عین حفظ خاود»
میباشد .بنیاد رشد و توسعه را تغییر در سطوح مختلف معنوی و مادی جوامع مایساازد .از ساوی دیگار
تغییر در نظا "بودگی" گروههای اجتماعی منجر به اضمحالل «خود» میگردد :ایان مسائله ایسات کاه
یالب جوامع باید بگشایند ،اگر نخواهند بمیرند :یعنی مسئله پیشرفت کردن و در عین حال خاود مانادن"
(برل ،5112 ،ص.)52
مسئله جهانی شدن یکی از زمینههای مهم تغیر ارز ها در جوامع امروزی است .عوامل بستر ساز
جهانی شدن ارتباط مستقیمی با تغییرات فرهنگی در جوامع امروز دارند " .عامل جهانی شدن در سه نسل
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از نظریه پردازان مورد توجه قرار گرفته است .نسل اول یعنی متفکران سده نوزدهم و اوایال ساده بیساتم
میباشند .از نظر سن سیمون دو نیرو یعنی صنعتی شدن و علم االجتماع ،زمینه کمرناگ شادن مرزهاای
سیاسی و فرهنگی را فراهم میسازد .آگوست کنت گهر جوامع از مراحل سه گانه االهیاتی ،مابعادالطبیعی
و ورود به دوره اثباتی را زمینه ساز جامعه ای جهانی با سلطه مدیران صنعتی و هدایت اخالقی دانشمندان
میدانست .از دیدگاه دورکیم جوامع سنتی با تغیر همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگاانیکی وارد عصار
مدرن شده و در معرض تاثیر عوامل فرا ملی واقع میشوند .از دیدگاه وبار نوساازی و تجادد عامال اصالی
جهانی شدن است .از دیدگاه مارکس نظا سرمایه داری ذاتا نظامی مایال باه تعمیاق درونای و گساتر
بیرونی است .منطق انباشت در نظا سرمایه داری توجیهکننده گستر

آن است .در نسل دو هر یا ،از

نظریه پردازان در تحلیل ابعاد جهانی شدن اولویت را به یکای از عوامال اقتصاادی ،سیاسای ،اجتمااعی و
فرهنگی میدهند .دانیل بل از جامعه از جامعاه اطالعاات محاور صاحبت مایکناد .ایان جامعاه بعناوان
متاخرترین شکل جوامع انسانی پس از دو جامعه کشاورزی و صنعتی بوجودآمده است .نیکالس لوهمان از
جامعه تعریفی ارائه میدهد مبتنی بر ی ،نظا اجتماعی فراگیر که هر ارتباط معناداری را شامل میشود.
از دیدگاه امانوئل والرشتاین سه ناوع نظاا جهاانی در جهاان معاصار وجاود دارناد :نظاا هاای کوچا،،
امپراطوریهای جهانی ،و اقتصادهای جهانی .م ،لوهان معتقد است که در دوره صنعتی ،ارتباطات پایش
از پیش آسان شده است .تما این ارتباطات تسهیل شده پدیده جهانی شدن فرهنگ را باه دنباال دارناد.
نسل سو نظریه پردازان جهانی شدن از جمله هاروی گسست دوران مادرن از دوران سانتی را در پدیاده
بازسازی فضا و زمان متجلی میبینند .گیدنز فرایند جهانی شدن را محصول برهم خوردن نظم سنتی فضا
زمان میداند ولی به اندازه هاروی بر نظا اقتصادی تاکید نمیکند .اولریخ ب ،درباره فرآیند جهانی شادن
اظهار نظر میکند .از دیدگاه او امروزه عوارض جانبی ناشی از صنعتی شدن ،اضافه تولید ،مصر گرایای و
افزایش رفاه مادی ریس ،هایی را در جامعه پدید آورده که مهار ،کاهش و یا محدود کردن آنها به مشاکل
اصلی جوامع جهان تبدیل شده است(گل محمدی ،5111 ،صص.)12-15
یکی از مهترین نظریه پردازان حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی ارز ها رونالد اینگلهارت است.
او مدیر پروژه جهانی پیمایش ارز ها بوده است .رونالد اینگلهاارت جامعاه شاناس و اندیشامند سیاسای
دانشگاه میشیگان در تاریخ  1سپتامبر  5212در شاهر میلاواکی متولاد شاد.اینگلهاارت ،اساتاد دانشاگاه
میشیگان و از مدیران اصلی پیمایشهایی با عنوان پیمایش ارز های جهانی است کاه از ساال  5222تاا
 4445انجا شدهاند .وی نوسینده بیش از  441مقاله علمی است و در دهه هفتاد نظریه جامعه شاناختی
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فرامااادیگرایی را گسااتر

21

داد .عالیااق پژوهشاای وی ،سیاساات و حکوماات تطبیقاای ،توسااعه سیاساای و

روانشناسی سیاسی است .در انقالب آرا ( )5277اینگلهاارت یا ،تحاول نسالی اساسای در ارز هاای
جمعیت جوامع پیشرفته صنعتی کشف کرد .در سال  5212در کتاب تحول فرهنگی در جامعاه پیشارفته
صنعتی وی از دادههایی که از پیمایش طولی از  44کشور از سال  5274تا 5211جماع آوری کارده باود
استفاده کرد تا تغییرات فرهنگی را به صورتی که نسل جوان به تدری جایگزین نسال مسان در جمعیات
بزرگسال میشود را تحلیل کند .این تغییرات به نظر میرسد بر حسب نرخ رشاد اقتصاادی جواماع و ناوع
توسعه اقتصادی که آن جوامع دنبال میکنند متغیر باشد.تغییارات اقتصاادی ،تکنولاوژیکی و اجتمااعی-
سیاسی،فرهنگ جوامع صنعتی پیشرفته را در طول چند دهه گهشته تغییر داده است.اینگلهارت در انقالب
آرا به بررسی تغییرات در اعتقادات دینی ،انگیزه کار ،کشمکشهای سیاسی ،نگر
خانواده ها ،و نگر

نسبت باه کودکاان و

نسبت به طالق ،سقط جناین و همجنساگرایی پرداختاه اسات.وی در کتااب تحاول

فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی بر این اعتقاد بود که نسل بزرگسال در برابر تغییرات بیشاتر مقاومات
میکند و تغییر در میان گروههای جوانتر با سهولت بیشتری صورت میگیرد .بنابراین با تغییر و تحاوالت
اجتماعی تفاوت بین نسلی پدید می آید که از آن ،گاه به تعارض یا شکا بین نسلی نیاز تعبیار مایشاود
(اینگلهارت ،:5171 ،ص ،71به نقل از رحیمی.)5124 ،
وی در دهه هشتاد این ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه با نوعی دگرگاونی ارزشای
اساسی هستیم .به این صورت که گرایش نسبت به ارز های فرامادی تقویت گردیاده و نسال جدیاد باه
ارز های فرامادی اولویت بیشتری میدهد .وی به تغییر و تحول ارزشی در طی فرآیند جایگزینی نسالی
پرداخته است .به اعتقاد وی اولویت ارزشی فرد تحت تأثیر محیط اجتماعی ا اقتصاادی کاه وی در طاول
سالهای پیش از بلوغ در آن به سر میبرده شکل می گیرد و با تغییر شرایط محیطی ،اولویتهای ارزشای
نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد.
اینگلهارت دو فرض محوری را مبنای کار خود قرار میدهد:
5ا فرضیه کمیابی ،ناظر بر این امر است که اولویتهای فرد بازتاب محیط اجتماعی ا اقتصادیا

است و

شخص بیشترین ارز ها را برای آن چیزهایی قائل میشود که عرضه آنها نسبتاً کم است.
4ا فرضیه اجتماعیشدن ،که اصل را بر این قرار میدهد که ارز هاای اساسای فارد باه شاکل گساترده
بازتاب شرایطی است که در طول سالهای قبل از بلوغ وی وجود داشاته اسات (اینگلهاارت و آبرامساون،
 ،5171ص ،24به نقل از رحیمی.)5124 ،
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به نظر وی در حالیکه فرضیه کمیابی داللت بر این دارد که رونق و شکوفایی اقتصادی به گستر
ارز های فرامادیگرایانه میانجامد ،فرضیه اجتماعیشدن مبین این اسات کاه ناه ارز هاای فارد و ناه
ارز های ی ،جامعه ی ،شبه تغییر نمیکند .برعکس ،دگرگونی اساسی ارز ها به تادری و بیشاتر باه
طرز نامرئی روی میدهد .این دگرگونی در مقیاسی وسیع زمانی پدید میآید که ی ،نسل جانشین نسالی
مسن تر در جمعیت بزرگسال ی ،جامعه میشود (اینگلهارت ،5171 ،ص .)72از نظار اینگلهاارت ،چرخاه
زندگی (اینکه هر گروه سنی بنا به اقتضائات روانشناختی آن دوران ارز های گونااگونی دارد و افاراد باا
وارد شدن به آن دوران ،آن ارز ها را به خود میگیرند) تأثیر اساسی روی تفاوت ارز ها ندارد بلکه یکی
از مؤلفه های اصلی دگرگونی ارزشی جایگزینی نسلی است ،یعنی نسلی که بعد از جنگ جهانی دو دوران
بلوغ خود را میگهراند ،در اثر توسعه و تحوالت اقتصادی ،دورانی از ثبات اقتصادی و وفور کاالهای مادی را
تجربه نمود و بنابراین ارز های ییرمادی برای آنها اولویت بیشتری پیدا کرد .اینگلهارت تأثیر نهادهاای
فرهنگی را در این دگرگونی چندان زیاد نمیبیند (همان ،ص.)551
اینگلهارت در کار خود حضور مجموعهای از تغییرات در سطح نظاا را عامال تغییارات در ساطح
فردی و به همین ترتیب پیامدهایی برای نظا میداند .وی تغییرات در سطح سیستم را توسعه اقتصادی و
فناوری ،ارضای نیازهای طبیعی به نسبت وسیعی از جمعیت ،افزایش ساطح تحصایالت ،تجاارب متفااوت
گروههای سنی مثل فقدان جنگ و گستر

ارتباطات جمعی ،نفوذ رسانههاای جمعای و افازایش تحارل

جغرافیایی میداند (همان.)1 :
فرآیند مدرنیزاسیون باعث انتقال عمیق نگر ها ،عقاید و رفتار که انتقال اجزای فرهنگای اسات،
میشود .به عقیده اینگلهارت مدرنیزاسیون تحول فرهنگی بسیار وسیعی در فرهنگ معاصر یرب به وجاود
آورده است .همچنین وی معتقد است که خیز

سطوح توسعه اقتصادی ،ساطوح بااالتر آماوز  ،اشااعه

رسانههای جمعی و برخاستن دولت رفاهمنجر به تغییر در مهمترین ارز ها میشود (خاالقیفار،5115 ،
ص ،541-542به نقل از رحیمی.)5124 ،
در نظریه اینگلهارت ،مفهو کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتیشدن مجموعاهای از نتاای
اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجاب افازایش ساطح تحصایالت و تغییار نقاشهاای جنسای
میگردد .صنعتیشدن بر ایلب عناصر دیگر جامعه تأثیر میگهارد .این نظریه میگوید کاه صانعتیشادن
پیامد های مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی (تفاوت بین نسالی) داشاته اسات .تغییار از جامعاه ماقبال
صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده اسات .پیادایش جامعاه فراصانعتی،
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محرل پیدایش و گستر دیدگاههای جهانی میگردد .افزایش تحصیالت رسمی افاراد و تجاارب شاغلی
آنها به افراد کم ،میکند که استعدادهایشان را جهت تصامیمگیاری مساتقل افازایش دهناد .بناابراین،
پیدایش جامعه فراصنعتی منجر به افزایش و تأکیاد بیشاتر بار خاود ابازاری مایگاردد (رحیمای،5124،
ص.)17.
اینگلهارت کامیابی اجتماعی ا اقتصادی افزایش یافته را علت اصلی تغییر ارز

در جواماع یربای

میداند و در این باره میگوید :کامیابی اقتصادی افزایش یافته منجر به برآورده شدن بهتر نیازهای بنیاانی
در سالهای شکلگیری افراد میشود (سال های آخر نوجاوانی) کاه باه نوباه خاود منجار باه ارز هاای
ماتریالیست کمتر از نسلی به نسل دیگر میشود .بر این مبنا اینگلهارت به تأثیر قشربندی اجتماعی توجاه
میکند .در این منظر خانوادههای ثروتمند به نظار مایرساد جواناان ماتریالیسات کمتاری را نسابت باه
خانوادههای فقیر پرور

میدهند (همان ،ص .)11

اینگلهارت و آبرامسون در نظریه تغییر ازر

بین نسلها به افزایش سطح تحصیالت که خود یکی

از مؤلفههای مدرنیزاسیون است،تأکید میکنند (اینگلهارت .)5222،همچناین اینگلهاارت یکای از عوامال
تأثیرگهار بر شکا ارز های نسلها را جهانیشدن ارتباطات میداند .وی میگوید میبینیم که جوانان در
سراسر جهان لباسهای جین میپوشند و به موسیقی پاپ گو

میدهند ،اما کمتار تفااوتهاای ارزشای

آشکار است.


بر اساس یافته های اینگلهارت اعتماد به یکدیگر همانند رضایت خانوادگی و خوشبختی با ساطوح

باالی توسعه اقتصادی متناسب است .رضایت از زندگی ،رضایت سیاسی ،اعتماد باه یکادیگر ،میازان زیااد
بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی موجود همه به همراه هم هستند ،آنها نشاانههاای نگار هاای
مثبت را نسبت به جهانی که در آن زندگی میکنند ،تشکیل میدهند .از نظار اینگلهاارت ساطوح نسابتاً
پایین انتشار رضایت و اعتماد موجب میشود که شخص به احتمال زیاد نظاا سیاسای موجاود را نپاهیرد
(رحیمی ،5124 ،ص.)12
یکی از پیامدهای مهم تغییر فرهنگی ،برابری جنسیتی و ظهور ارز های رهایی بخش مایباشاد
به گونه ای که تغییر فرهنگی باعث تغییر در تعریف دموکراسی شده است که در نتیجه براباری جنسایتی
تبدیل به یکی از عناصر کانونی دموکراسی شده است.از نظر اینگلهارت عقاید راجع بهنقشهای جنسایتی
به طور ساده از منافع شخصی و عقالنی ی ،جنس خاص پیاروی نمایکناد .ایان عقایاد در حاال تغییار
هستند ،البته آنها عمیقاً ریشه در زمینه فرهنگی جامعه دارناد.رشاد براباری جنسایتی ،جنباه دیگاری از
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فرآیند توسعه انسانی استکه از لحاظ اهمیت با روند جهانی گهار به دموکراسی قابل مقایسه بوده و با آن
قرابت و پیوستگی بسیاری دارد.بر ابری جنسیتی بارای کیفیات دموکراسای حیااتی شاده اسات زیارا کاه
دموکراسی مبتنی بر این ایده است که همه موجودات انسانی ،بدون توجه به خصوصیات زیستی مانند نژاد
و جنسیت ،ارزشمندند.ایده دمکراسی اشاره به استقالل افراد دارد بر این مبنا که جامعه به وسیله قارارداد
اجتماعی میان افراد برابر ساخته شده است ،انسانهای براباری کاه هماه اساتعداد یکساانی بارای انجاا
انتخابهای مستقالنه و پاسخ گویانه دارند .بنابرین هر گونه تبعیض مبتنی بار ناژاد یاا جنسایت باا ایاده
دموکراتی ،برابری انسانی در تضاد است و توسعه انسانی بازتاب میزان توسعه استعداد افراد بارای انتخااب
در شرایط اجتماعی خاص است .در نتیجه برابری جنسایتی سانجه مهام و حساسای از میازان پیشارفت
توسعه انسانی در هر جامعه است(به نقل از رحیمی.)5124 ،
هرگز در تاریخ تمدن بشری ،زنان به اندازه جوامع معاصر فراصنعتی در انتخاب آماوز  ،اشاتغال،
همسر و سب،های زندگی از آزادی و برابری برخوردار نبوده اند.این تغییر تازه است ،گرچه نقطه شروع آن
را میتوان پس از جنگ جهانی اول و در اعطای حق رأی به زنان در بعضای از کشاورها یافات.اماا اعطاای
اختیارات متنوع به زنان تنها به تازگی به روند یالب تبادیل شاده اسات .ایان تاکیاد فزایناده بار براباری
جنسیتی ،بخشی از تغییر انسانگرایانه ای است که نیروهای ضد تبعیض را به پیش رانده و توسعه انسانی و
کیفیت دموکراسی را توسعه میدهد .برابری جنسیتی ،همراه با تساهل نسبت به برون گروهها مانند مارد
سایر نژادها ،بیگانگان و همجنسگرایان ،در حال تبدیل به عنصر اساسی دموکراسی است(اینگلهارت،5112،
به نقل از رحیمی.)5124 ،
اینگلهارت در اثر مههب و سیاست در جهان به رابطه این دو با هم میپردازد و با تحقیق میادانی
وسیع در عمو کشورهای جهان ،نسبت مرد با مههب و رابطه سیاست و مههب در هر کشور را باه بوتاه
بررسی و پژوهش میکشاند.اصلیترین پرسش اینگلهارت همان مسألهای است که شاماری از نویساندگان
قرن نوزدهم مطرح کردهاند؛"آیا با ظهور جامعه مدرن ،به تادری از اهمیات دیان در زنادگی سیاسای و
اجتماعی مرد کاسته میشود؟"این سوالی باود کاه حتای بنیانگاهاران جامعاهشناسای از جملاه کنات،
اسپنسر ،دورکیم ،مارکس و شماری از جامعهشناسان قرن بیستم که نظریه عرفی شدن یا سکوالریزاسیون
را مطرح کردهاند ،پیش آورده بودند .اینگلهاارت در ایان اثار ساعی دارد عرفای شادن را باا ارائاه شاواهد
گسترده ای که از کشورهای گوناگون اعم از پساصنعتی ،صنعتی و در حال توسعه بهدسات آوردهاسات ،باه
آزمون بگهارد .نتیجه گیری کلی ،این است که دین در جهان معاصر از بین نرفته است و چنین اتفاقی هام
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نمیافتد؛ با این همه مفهو سکوالر شدن یا عرفی شدن ،بیانگر بخش مهمی از اتفاقی است که در جهان
معاصر در حال وقوع است.
اینگلهارت با شواهدی که بهدست آورده اسات ،نشاان مایدهاد کاه در کشاورهای توساعهیافتاه
صنعتی ،اهمیت دین در حال کاسته شدن است؛ به عبارتی دیگر ایان جواماع شااهد فرایناد عرفایشادن
هستند ولی در کشورهای کمتر توسعهیافته ،الزاماً اهمیت دین کاهش نیافته است؛ بلکه دینداری در میان
آسیب پهیرترین و فقیرترین اقشار مرد جهان ،رو به گستر

است .درنتیجاه ،دو روناد کاامالً متضااد در

کشورهای مختلف در حال وقوع است .تجدید نظری که وی در نظریههای سنتی عرفیشدن ارائه میدهد،
در کلیترین بیان ،این است که مردمی که خود و خانوادهشاان در ساالهاای شاکلگیاری شخصایت ،در
معرض انواع مخاطرات اجتماعی قرار دارند ،مههبیتر از کسانی هستند که در شرایط امان ،راحات و قابال
پیشبینیتر رشد کردهاند .وی بیان میکند که به ریم وجود فرآیند ییر دینی یا عرفی شدن (سکوالریز )
در کشورهای ثروتمند ،مرد جهان به منزله ی ،کل ،سکوالرتر نشدهاناد و نسابت فزاینادهای از جمعیات
جهان همچنان نگر

مههبی سنتی دارند .کلید حل معما ،به اعتقاد وی ،در نارخهاای بااروری متفااوت

کشورهای توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته است .تقریباً در همه کشورهای توسعهیافته فراصنعتی ،نرخهای
باروری بسیار پایینتر از سطح جایگزینی جمعیت بوده است؛ یعنی جمعیت ایان کشاورها ناه تنهاا رو باه
افزایش نیست؛ بلکه سال به سال کمتر میشود .در مقابل ،نرخ باروری در جوامع دارای گرایشهای مههبی
سنتی ،به دو یا سه برابر سطح جایگزینی رسیدهاست .جوامع اخیار ساهم فزاینادهای در جمعیات جهاان
دارند ،پس طبیعی است که ما شاهد افزایش جمعیت سنتی جهان باشیم.از دیادگاه اینگلهاارت ،الگوهاای
دینداری در جهان ،متأثر از چند عامل اصلی شامل سطوح نوسازی اجتمااعی ،امنیات انساانی و ناابرابری
اقتصادی ،نوع فرهنگ دینی مسلط در هر کشور ،تحول در ارز های جامعه در طول نسلها ،تفااوتهاای
موجود میان اقشار اجتماعی مختلف و الگوهای جمعیت شناختی ،نرخ باروری و تحاوالت جمعیتای اسات
(اینگلهارت.)5112،
از باب جمعبندی بهطور کلای،تغییار ارز هاا معماوال از دو منظار کلای روانشناسای و جامعاه
شناختی مورد توجه هستند .برای نمونه روانشناسانی چون «مازلو» با طبقه بندی نیازها مبنی بر نیازهای
ابتدایی (نیازهای جسمی) نیازهای پیشرفته (نیاز به احترا و شکوفایی )که پایه های ارزشی او را تشاکیل
می دهند .این نظریه را تکمیل کرده است وطبق آن ،آنچه که انسان بدان نیاز داشته باشاد باا ارز

مای
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شود و این فقط شامل نیازهای جسمی نمی شود بلکه نیاز به احترا و نیااز باه رواباط اجتمااعی و دیگار
نیازها را در بر می گیرد.
بررسی ثبات و تغییر ارز ها همواره مورد توجه دانشمندان اجتماعی بوده و هست .ثبات ،ی ،عنصر قابل
پیش بینی برای کنش فردی فراهم میاورد .تغییر نیز به این دلیل مهام اسات کاه افاراد باا زمیناههاای
اجتماعی جدید و عناصر وضعیتهای جدیاد منطباق مایشاوند .ما،کنای ( )5214و ماوس و ساسامن
( )5214معتقدند که درجه ثبات در نگرشها ،ترجیحات ،ارز ها و ویژگیهای شخصیتی متفاوت است .به
عقیده آنها ارز ها ،به عنوان یکی از جنبههای مرکزس شخصیت ،از نگر ها و ترجیحات ثابتتر هساتند
(جانسون .)5222 ،در حقیقت از آنجا که افراد ،ارز های اجتماعی را به درجات متفاوتی درونی میکنناد
و ارز ها محصولی از قومیت ،مههب و دیگر خرده گروههای متفااوت در یا ،جامعاه هساتند ،تغییارات
فردی در نظامهای ارزشی وجود دارد (وثوقی ،اکبری ،5112 ،ص.)2
در مورد عوامل موثر بر تغییر ارز ها نظریههای گوناگونی در رشتههای مختلف ارائه شاده اسات
که هر کدا به برجسته کردن جنبه یا عاملی اقدا کردهاند .به طور کلی دو دساته نظریاه را مایتاوان در
ادبیات مربوط به تغییر ارز ها مشخص نمود :دسته اول نظریه سطح خرد هستند که عمادتا مرباوط باه
روانشناسی و روانشناسی اجتمااعی مایباشاند و دساته دو نظریاههاای ساطح کاالن کاه مرباوط باه
جامعهشناسی هستند و به عوامل سطح کالن میپردازند.
نظریه ناسازگاری اجتماعی :بر اساس این نظریه هنگامی که ی ،فرد هم زمان شناختهای ناساازگاری
دارد ،با وضعیت ناهنجاری یا تضاد درونی روبه رو میشود .ایان تضااددرونی افاراد را باه تغییار شاناختها،
نگرشها یا ارز ها برای کاهش سطح تنش درونی تحری ،میکند .نظریه ناسازگاری شناختی معتقد است
که انسانها آگاهانه دست به انتخاب میزنند و ارز

جنبههای مطلاوب را افازایش داده ارز

جنباههاای

دیگر را کاهش میدهد (فیرستون.)4441 ،
نظریه تغییر خودکار ارزشها :بر اساس این نظریاه ،تغییار ارز هاا رونادی خودکاار و ناآگاهاناه دارد.
لیبرمن و همکارانش ( )4445در مقابل نظریه ناسازگاری شناختی ،معتقدند که تغییر ارز ها یا ،پاساخ
خودکار به ی ،انتخاب اجباری است .نتای تحقیقات لیبرمن و همکاران او نشان داد کاه مناابع آگاهاناه و
نیتمند برای رخ دادن تغییر ارز ها ییرضروری هستند.
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نظریه یادگیری اجتماعی :بر اساس این نظریه تغییر ارزشی ممکن است از طریق مشاهده دیگرانای کاه
به عنوان الگوها و گروههای مرجع هستند ،ایجاد شود (جانسون .)5222 ،بر اساس این نظریاه ،ارز هاای
دیگران مهم ،با توجه به مطلوبیت به عنون ی ،مالل در نظر گرفته شده و افراد سعی میکنند ارز های
خود را مطابق با آنها تغییر دهند.
مدرنیزاسیون و تغییر ارزشها :مهمترین نظریهها در باب تغییار ارز هاا حاول نظریاه مدرنیزاسایون
میچرخد و بیشتر نظریههای سطح کالن ،مدرنیزاسیون را به عنوان عامل اصلی تغییار ارز هاا قلماداد
کردهاند .ادعای اصلی این نظریه این است که توسعه اقتصادی با تغییرات منسجم و تا اندازه ای قابل پیش
بینی در زندگی فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی منطبق شده است .مدارل و بررسیهای مختلاف از سراسار
جهان نشان می دهد که توسعه اقتصادی ،جوامع را به ی ،جهت تقریباً قابل پیش بینای ساوق مایدهاد.
صنعتی شدن به تخصصی شدن مشایل ،افازایش ساطح تحصایالت ،افازایش ساطوح دراماد و همچناین
تغییرات پیش بینی نشده مانند تغییرات در نقشاهای جنسایتی ،نگرشاها نسابت باه اقتادار و هنجارهاای
جنسی ،کاهش میزان باروری و گستر

مشارکت سیاسی منجر میگردد (اینگلهارت و بیکر.)4444 ،

نظام ارزشی اسالم
ارکان اصلی شکلدهای باه هویات اجتمااعی یا ،جامعاه عبارتناد از باورهاا (=جهاان بینای) ،ارز هاا
(=ایدئولوژی) ،و سب ،زندگی (=نظا ترجیحات رفتاری) .تمایزات و تفاوتهای جوامع مختلف نیز به همین
سه مولفه عمده بازگشت میکند .الیه رویین و آشکار هویت ی ،جامعه ،سب ،زندگی آن است .هر جامعه
زمانی میتواند ثمره و محصول جهانبینی و ایدئولوژی خود را به دیگران عرضاه کناد کاه ساب ،زنادگی
افراد

متناسب با باورها و ارز هایش شکل یافته باشد .در شکا بین ارز ها و ساب ،زنادگی ،عامال

مهم ،عامل شناختی است؛ یعنی بسیاری از افراد جامعه چون آگاهی الز از آداب و سب ،زندگی اساالمی
ندارند در شیوه رفتاری و سب ،سلوکی خود آنها را به کار نمیگیرند .چگونگی رفتار ظاهری انسان نمادی
است از نوع تفکر و عالقه او .با توجه به اهمیت آداب و نمادها و توانایی ویژه آداب و سب،های زنادگی در
انتقال باورها و ارز ها ،تال

برای اظهار آداب و ابراز شعایر ،بزرگداشت و محافظت از آنها ضروری اسات.

سب ،زندگی نظا واره و نظا خاص زندگی است که باه یا ،فارد ،خاانواده یاا جامعاه باا هویات خااص
اختصاص دارد .این نظا واره ،هندسه ی کلی رفتار بیرونی و جوارحی است که افراد ،خانوادهها و جواماع را
از یکدیگر متمایز میکند.
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بدیهی است که تما ادیان توحیدی و در راس آنها اسال نیز از نظا ارزشی خاص خود برخوردار
باشد .در واقع تما حدود الهی (مستحب ،مکروه ،حالل و حرا ) و همچناین دساتورات اخالقای دینای را
میتوان حد و مرزهای ارزشی دین نامید .ارز هایی مانند عبادت ،صداقت و امانت،خدمت به خلق ،ایثاار،
احسان به والدین و  ...از نمونههایی است که حدود و ثغور ارزشی دین را بیان میکند .بحثی که الز است
در اینجا پیگیری شود ،بحث نوع و کیفیت ارز هایی است که در اسال از آنها بحث مایشاود .ایان امار
مستلز رجوع به طبقهبندی ارز هاست.
در فلسفه ارز ها ،مکتبهای مختلفی وجود دارد ،که به لحاظ متفاوتی دستهبندی شادهاناد .در
بین دسته بندی هایی ،که برای مکتبهای اخالقی ارائه شده این دستهبندی به چشام مایخاورد ،نخسات
نظریهای که معتقد است مفاهیم ارزشی ،حکایت از هیچ امر واقعی ندارد و اصالً از سانخ مفااهیم علمای و
فلسفی نیستند .دسته دیگر مکتبهایی هستند که قائلند مفااهیم ارزشای حکایات از یا ،نحاو واقعیتای
میکنند .اینها را هم میشود به دو دسته کلی تقسیم کرد:
 -5کسانی که میگویند مفاهیم ارزشی از طبیعت سرچشمه مایگیارد و ریشاه قواعاد ارزشای را قاوانین
طبیعی تشکیل میدهد.
 -4کسانی که معتقدند ریشه قواعد طبیعی از مافوق طبیعت است.
بدیهی است که در این طبقهبندی کلی ،ارز های دینی ریشهای ماورای طبیعی داشته باشد .باه
عبارت دیگر ،عقل ،طبیعت ،اجتماع و مانند آن ،ریشه اصلی ارز هاا باه شامار نمایروناد ،بلکاه قاوانین
آسمانی و الهی مطلوبیت ارز ها را تعیین میکند .قرب الهی ،بندگی و رضایت حضرت حق معیاار نهاایی
تما ارز های اسالمی به شمار میرود .در همین راستا و به طاور تفصایلی ،پیراماون مباانی ارز هاا از
دیدگاه اندیشمندان مسلمان شش عنصر قابل تحلیل است (علی احمدی ،5111،ص:)11-12
 -5مالل ارز

کار ،تاثیر آن در کمال نفس انسان است.

 -4هر کاری که بیشترین تاثیر را در باالترین کمال انسان داشته باشد عالی ترین تاثیر را خواهد
داشت.
 -1هر کاری که بیشترین تاثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشد ،پست ترین ارز ها و
بدترین رذیلتها خواهد بود.
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 -2در بین دو قطب فوق الهکر اگر نقطه ای فرض شود که نسبتش متساوی به هر دو قطب باشد ،یعنی نه
تاثیری در حرکت انسان به سوی اهلل داشته باشد و نه تاثیری در دور کردن انسان از اهلل .اگر چنین فارض
شود آن "بی ارز " خواهد بود.
 -1ارز

های اخالقی در طول هم تابع نیت است و هم تابع شکل کار .یعنی اصالتا ارز  ،تابع نیت است،

ولی چون هر نیتی با ی ،یا چند نوع از افعال سنخیت دارد ،شکل آن و حجام آن و کمیات و کیفیات آن
هم متناسب با آن نیت است ،پس طبعا با آنها هم مناسبتی دارد.
 -2در اسال برای ارز ها ،ی ،حدنصابی تعیین شده است.
فروزنده دهکردی و جوکار ( )5112بر اساس دیدگاه آیاتاهلل مصاباح یازدی ،ویژگایهاای نظاا
ارزشی اسال را اینگونه بیان کردهاند:
 -2فراگیر بودن :نظا ارزشی اسال  ،نظامی فراگیر ،عا و شامل است .در مکاتب منفی رایا دنیاا دایاره
ارز

ها تنگ و محدود است و عمدتا منحصر به ا رز

های اخالقی ای اسات کاه در محایط اجتمااعی

مطرح می شود.
 -1برخورداری از ارتباط و انسجام کافی :در نظا ارزشی اسال  ،بخاطر تفکر سیستماتی ،،بین اجازاء
ی ،انسجا درونی وجود دارد ،در بسیاری از مکاتب دنیا ،متغیرهایی مانند پاول ،شاهرت ،کساب قادرت،
سود ،منفعت ،کسب سهم ،رفاه ،علم داشتن ،قهرمانی  ...به عنوان ارز

تلقای مای شاود ،در حالیکاه باه

صورت ذاتی بین آنها ارتباط و انسجا درونی وجود ندارد.
 -9قابلیت تبیین عقالیی :سومین ویژگی نظا ارزشی اسال این است که قابل تبیین و استدالل اسات.
تبیین عقالنی ارز

ها تنها زمانی ممکن است که بتو ان رابطه بین ارز

ها و واقعیت کشاف کارد ،اگار

ارز ها صرفا تابع قرارداد باشند ،هیچ رابطه منطقی نداشته نمی توان آنها را تبیین عقالیی کرد.
 -4تبیین لذت و سود نامحدود :بعضى از مکاتب اخالقى معیار ارز
مىدانند .طبق این تحلیل ،تنها اعمال و رفتارى ارز

اخالقى را منفعت و ساود عملاى

اخالقى دارند که به نوعى براى دنیاى مادى ساود و

نفعى داشته باشند .در مقابل ،عملى که هیچ سودى براى دنیاى مادى و رفاه زندگى نداشته باشد ،از نظار
آنها ،بى ارز

است .شرع مقدس اسال نیز اصل منفعت را مى پهیرد ،اما ا همانگوناه کاه در بحاث لاهت

گفته شد ا سود را اعم از مادى و معنوى مىداند .سود و منفعت ،خود مفهو وسیلهاى دارد؛ یعنى ساود و
نفع دنیوى ،وسیله اى براى رسیدن به هدفى مطلوب است .نفع داشتن ی ،معاملاه باه ایان معناسات کاه
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مى توان سود حاصله از آن را در راه نیازهاى دیگر به کار گرفت .بنابر این ،تفاوت دیدگاه اسال باا صااحب
نظران این مکتب در این است که :اوال سود و منفعت از نظر آنان منحصر در سود و نفع جسمانى است ،در
حالى که بسیارى از منافع ،معنوى و روانى است؛ یعنى ،اینکه ساود حاصال از بعضاى رفتارهاا ،عایاد روح
انسان مى شود؛ مثالً بسیارى از مرد خرجهاى کالنى را در راه التهاذ روح خود به کار مىگیرند ،بسیارى از
مسافرتهاى طوالنى و تماشاى موزه ها ،خرید تابلوهاى گران و  ...از این قبیل اسات .اینکاه شخصاى باراى
رسیدن به هر ی ،از اینها پولهاى زیادى را خرج مىکند ،معنایش این است که براى آنها ،بایش از پاول و
سود مادى ارز

قائل است .ثانیاً ،سود و منفعت از نظر آنها منحصراً دنیاایى اسات در حاالى کاه ساود و

منفعت از نظر اسال اعم از دنیوى و اُخروى است .طبق این تحلیل ،ارز
متفاوت سایر مکاتب است ،در عین حال ویژگیهاى خاص خود

هاى اسال ترکیبى از مالکهااى

را داراست.

 -5حسن فعلی و فاعلی :معموال در مکاتب اخالقی ،معیار قضاوت در مورد ارز

داشاتن یاا بای ارز

بودن ی ،رفتار ،نفس عمل و نتای آن است ،بدون اینکه انتساب آن به فاعل و انگیزه و نیت فاعال مطارح
باشد .اما از دیدگاه اسال  ،تنها معیار ارز  ،حسن فعلی نیست ،بلکه باید حسان فااعلی نیاز مادنظر قارار
گیرد .در نظا ارزشی اسال “نیت و عمل” مطرح است.
 -2سلسلهمراتبی بودن ارزشها :یکی از ویژگیهای نظا ارزشی اسال ایان اسات کاه ارز هاا دارای
مراحل و مراتبی هستند ،در حالی که در بسیاری از مکاتب اخالقی ،امر بین ارز
است و ارز

داشتن یا نداشتن دایار

را دارای ی ،مرحله میدانند.

به طور کلی ارز

های اسالمی ،منبعث از وحی و سیره معصومین(ع) است ،که هر فرد مسالمان

مکلف به اتخاذ و پیروی از آنهاست .ایمان ،اخالص ،احسان ،صداقت ،عمل صالح ،ادای امانت ،امر به معرو
و نهی از منکر ،سعی و تال

 ...و بسیاری دیگر از این دست ،ارز هایی هستند که فرد مومن مکلاف باه

پیروی از آنهاست (فروزنده دهکردی ،مالئی.)5111 ،
ارزشها در جامعه معاصر ایران
مسئله تغییرات ارز ها ،در مباحث روشنفکری و دانشگاهی ایران معاصر ،ذیل عنوان «سنت و مدرنیتاه»
برجسته شده است" .امواج مدرنیته که بویژه از دوره انقالب مشروطه با نهادسازی سیاسی جدید در ایاران
رقم خورد تا حال حاضر محل بحث و مناقشات بسیار است .جدال ارز ها و وضاعیت ارز هاا نقطاه اوج
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مباحث فرهنگی اجتماعی کانونهای علمی و ییر علمی است .رابطه سنت و مدرنیته در دو بعد اصلی دیده
شده است .گونه نخست ،شکل و شیوه ای است که بیشاتر در رابطاه اساتعماری و یاا ناو اساتعماری و در
شرایط وابستگی مطلق با آن روبرو میشویم .در واقع برای آن که عناصر جدید بتوانند به کلی بافت قادیم
را نابود سازند نیاز به قدرتی فیزیکی وجود دارد لزوماً در دراز مدت موفق نخواهد بود .تجربه رژیم پهلاوی
در «مدرنیزاسیون» ایران را نیز میتوان کامالً در این گونه قرار داد در گونه دو تغییر بافت های سنتی باه
از میان رفتن آنها منجر نشده بلکه بافت های جدیدی را به وجود میآورد که به درجات و اشکال متفااوتی
مدرنیته را به مثابه ی ،الگوی جهانی وارداتی در درون خود به اشکال و نمونه های متفاوتی از مدرنیتاه باا
تعبیر جدید تبدیل میکنند و از همین اشکال برای حفظ موجودیت خود نیز اساتفاده مایکنناد .تجرباه
ایران در دوران پس از انقالب اسالمی  ،5117بیشتر در این گونه قرار مایگیارد .در واقاع تناقضای میاان
گفتمان انقالبی تغییر ومدرنیزاسیون ناشی از آن از یکسو ،و تاکید و اصرار بر حفظ سنت ها به مثابه منشاء
اصلی مشروعیت های سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر عنوان شد ،در نهایت ما را وارد فرآیندی گسترده از
«باز پیکربندی ها» میکند که خود سر منشاء اصلی گروهی ا مسائل اجتماعی هستند" (فکاوهی5111 ،؛
.)222-221
جوانان و تغییرات ارزشی
جوانان از گروههای مهم اجتماعی هستند که تغییرات ارزشی در جامعه را سریعا درون سب ،زندگی خاود
انعکاس میدهند .در بعضی موارد مانند سب،های زندگی توامان با موسیقیهاای جدیاد ،جواناان منشااء
ایجاد ارز های نوین در سطح ی ،اجتماع محلی یا ملی میباشند .اگر قائل شویم که زنادگی جواناان در
جهان معاصر با ورود به دنیای اطالعات محور ،تبدیل به ی ،مسئله اجتماعی شده است باید ابعاادی را در
این مسئله کندکاو کنیم تا بتوانیم جایگاه نظا ارزشی را در اتصال به ریست جهان امروز آنهاا بهتار درل
نماییم.
با رویکرد جامعه شناختی میتوان به شش محور اساسی مسائل اجتماعی جوانان در دنیای معاصر
اشاره نمود -5 :نداشتن هویت ثابت ،تغییر هویتی نسل جوان امروز در مقایسه با نسال جاوان گهشاته باا
توجه به بسترهای متغیر ملی و بینالمللی -4نداشتن هویت واحد؛ عد وجود ی ،شیوه و رویکارد خااص
در تعیین ویژگی های اجتماعی فرهنگی این گروه -1 .ابعاد جسمانی تغییارات جواناان  -2عماومی باودن
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تغییرات  -1بیرونی بودن علل و منشاء تغییرات  -2نگاه ارز

30

مداراناه باه تغییارات(.کماالی5111 ،؛ ص

.)111-115
در تجربه حاصل شده در ایران برای برخورد با مسئله جهانی جوانان رویکردهایی یالب بوده است.
این رویکردها بر مجموعه ای از مبانی نظری و پیش فر ض هایی استوار بوده است" .در شیوه یالب تعامل
سیاست گهاران با مسئله جوانان در ایران پیش فرض قابل خدشه ای وجود داشته است :الف -فرض شاده
که کلیه ارز ها و آرمانهای نسل گهشته و نیز تمامی عملکرد آنان درست و کارآمد بوده است .ب -فرض
اول در بطن خود حاوی این نکته نیز هست که آرمان ها ،گرایشها و ارز های خاص نسل گهشته مربوط
به تمامی آنان شمرده شده است .ج -نهایتاً فرض شده است که این ارز ها پایاا و ثابات اناد و همچناان
برای تمامی نسلهای گهشته به همان صورت پایدار بااقی مانادهاناد"(کماالی5111 ،؛  .)112بناابراین دو
الگوی متفاوت در سیاست گهاری و حل مسائل جوانان در بعد از انقالب اسالمی به چشم میخورد :الگوی
نخست جوانان را معادل مسائل و مشکالت و نیازهای عمدتاً جسمی و اقتصادی و بعد فرهنگی و اجتماعی
میبیند و حل مسئله جوانان را حل این مشکالت میداند .الگوی دو بر این محور تاکید دارد کاه مسائله
اصلی جوانان نیازهای او نیست بلکه هویت و ارز های جوانان اسات و حال مسائله جاوان را در برطار
کردن نیازهای مادی او نمیداند بلکه صالح را در ساختن ی ،هویت واحد و جدیاد بارای آنهاا مایداناد.
(همان.)117 ،
به اقتضای سیاست های دولتی درهرمقطع زمانی ،یکی از این رویکرد ها یالب بوده است .اما صر
نظر از صحت وهر کدا از این دو نگاه و تعلق زمانی آن ،پیامدهای حاصل از آنها ،سرخوردگی جواناان و از
بین رفتن امکان هر گونه ادیا اجتماعی این گروه در کلی اجتماع و یفلت از مسائل ساختاری و مشکالت
نهادی در ابزارهای اجتماعی کردن و انتقال ارز های جامعه است .بعالوه سیاست منت از نگاه اول قطعااً
سیاستهای اقتصادی و مسکِّنی است که مسئله اساسی را نادیده میگیرد .سیاست ناظر بر دیدگاه دو نیز
سیاستهای تجویزی ،محدود سازی و موضع نصیحت گری برای رفع بحران هویات ایان گاروه اسات کاه
برآیند آن در سطح جامعه کامالً روشن و آشکار است( .کمالی5111 ،؛ .)117
مروری بر پیشینه پژوهشی
بررسی ارز ها و تغییرات ارزشی از جمله مسائل و چالشهایی است که همواره مورد پایگیاری و مطالعاه
جامعهشناسان ،روانشناسان و عالقمندان تربیت نسلهای آیناده باوده و هسات .باا وجاود ایان ،پژوهشاگر
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برخال تصور اولیه ،به طور ویژه با پژوهشهای قابل توجهی که تغییرات ارزشای نسال ساو انقاالب را در
مرکز توجه قرار داده باشند ،برخورد نکرد .یکی از پژوهشهایی که از حیث هد  ،جامعاه پژوهشای و رو
تقریباً با پژوهش پیش رو یکسان است ،پژوهشی است که توسط گاودرزی ( )5111تحات عناوان «تغییار
ارز های جوانان و عوامل مرتبط با آن» در استان همدان به انجا رسیده اسات .ایشاان کاه تقابال باین
سنت و مدرنیته را سرآیاز بحران هویت و بحران ارزشی در جامعه ایرانی میداند ،یافتههای خود را اینگونه
گزار

میدهد :حدود  12درصد جوانان از ارز های التقااطی ،و حادود  24درصاد از ارز هاای ماادی

برخوردارند .از دیگر یافتههای مهم این تحقیق این است که در بین سالهای  72تا  11ارز های فراماادی
پرسششوندگان به ارز های مادی تغییر کرده است .بنا به این تحقیق ،تغییرات ارزشی جامعه باه ساوی
کرانههای مطلوب در حرکت نیست .نتای مهم این تحقیق در زیر آمده است:
 )5در زمینة سنخ ارزشی پاسخ گویان نتای نشان می دهند که  %72.14درصد پاسخ گویان در زمان
گهشته التقاطی بودهاند %7.55 ،فرامادی ،و  %52.11مادی بودهاند .این درحالی اسات کاه در زماان
حال %11.72 ،التقاطی %1.21 ،فرامادی %24.11 ،مادی هستند .بنابر این میتوان گفات کاه سانخ
ارزشی پاسخگویان از فرامادی به مادی تغییرکرده است.
 )4به طورکلی در مورد تغییر ارز

ها باید گفت که %45.14 ،پاسخگویان تا حدودی ارز

هایشان

تغییر کرده است .این در حالی است که  %42.45پاسخگویان ارز هایشان خیلی کم %14.17 ،کام،
و  %7.12زیاد تغییر کرده است .همچنین  %2.45پاسخگویان هایچگوناه تغییاری در ارز هایشاان
بهوجود نیامده است (ص.)212
اثر دیگری که در این زمینه بسیار مورد استناد قرار میگیرد ،توسط فرامرز رفیعپور تحت عناوان
«وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارز

های اجتماعی« به انجا رسیده است .پژوهشاگر باا اساتفاده از رو

تحلیل محتوا به تغییرات ارزشی صورت گرفته در فیلمهای دهه  24و  74پرداخته اسات .یافتاههاای ایان
تحقیق نشان میدهد که در بین فیلمهای تحلیل شده ،ی ،روند تغییر ارز

ها از سال  5124و  5121به

سالهای  5174و  5174به چشم میخورد .در پرفرو ترین فیلمهای ساالهای  5124و  5121ارز هاای
ملی ،مههبی ،و انقالبی متشعشع میشوند و در پرفرو ترین فایلمهاای ساال  ،5174ارز هاای ماادی،
ثروت ،نابرابری و سودجویی به عنوان ی ،ارز

مثبت و روحیة مصر گرایی اشاعه داده میشود .همچنین

سریالهای سال  21در جهت تروی و تثبیت ارز های انقالبی ،مههبی ،کاهش نابرابری ،وحدت و انساجا
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مرد بودهاند ،در صورتی که سریالهای تحلیل شدة سال 5174به بعد که در عین حال پربینندهترین نیاز
بودهاند ،ارز های مادی و نابرابری را رواج دادهاند.
اثر قابل ذکر دیگری که به قوت گرفتن جریانهای ارزشی و فرهنگی مغایر با ارز های فرهنگی و
دینی کشور اذعان داشته و در نقد و مقابله با آنها به مطالعه و تحقیق پرداخته اسات ،کتاابی اسات تحات
عنوان «جریانشناسی ضدفرهنگها» که توسط عبدالحسن خسرو پناه ( )5112پدید آمده اسات .در ایان
اثر ،موضوعاتی مانند فراماسونری ،ابتهال فرهنگای ،موسایقیگرایای ،معنویاتهاای ساکوالر ،فمینیسام و
کثرتگرایی تحت عنوان گفتارهای جداگانه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتهاند.
وثوقی و اکبری ( )5112نیز در تحقیقی تحت عنوان «روندها و عوامل موثر بر تغییر ارز ها ی،
مطالعه تطبیقی» نشان دادهاند که تغییرات اجتماعی باعث تغییر نظا ارزشی جوامع شده است .بر اسااس
این تحقیق تما کشورها تغییرات ارزشی را تجربه میکنند اگرجه برای جریان این تغییر نمیتوان الگاوی
عامی را تمییز داد .از جمله نتای مهم این تحقیق این است که در میان  11کشور مورد مطالعه 52 ،کشور
تغییر به سوی ارز های سکوالر را تجربه کرده و میکنند .بر اساس این تحقیق ،هرگاه کشورها به لحااظ
اقتصادی وضعیت باثباتی را تجربه می کنناد و افاراد از ایان حیاث امنیات بیشاتری احسااس مایکنناد،
ارز های فرامادی رشد میکند .نکته مهم این تحقیق این است که الگوهای ارائاه شاده از ساوی برخای
نظریه پردازان یربی درباره تغییرات ارزشی جوامع را رد کرده و نشان میدهد که هر کشاور از ایان حیاث
منحصر به فرد است.
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روش پژوهش و جامعه آماری
رو

تحقیق از نوع توصیفی (ییرآزمایشی) است .تحقیق توصیفی شاامل روشاهایی اسات کاه هاد آن

توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت
بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایناد تصامیمگیاری باشاد (سارمد ،بازرگاان و حجاازی5112 ،؛
ص.)15
با توجه به ماهیت موضوع و اهدا آن ،رو

انجا این پژوهش ،رو

توصیفی-پیمایشای اسات.

نظر به این که در این پژوهش به بررسی وضعیت هویتی نوجوانان پرداخته خواهد شاد ،و پاژوهش از ناوع
کمّی و با استفاده از پرسشنامه میباشد ،لها بدیهی است که نوع پژوهش توصیفی ،از نوع پیمایشای اسات
که با استفاده از نمونهگیری انجا خواهد شد.
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از جامعه جوان استان خراسان شمالی ،یعنی جمعیت باین
 51تا  42سال که در جداول آماری استانداری استان خراسان شمالی موجود اسات .باا در دسات داشاتن
عدد جامعه آماری ،و با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه بدست میآید .توضیح بیشتر اینکه در حجم
نمونه نسبت جمعیتی چند شهر بزرگ استان باید لحاظ شود .به طور کلی از شیوه نموناهگیاری تصاادفی
خوشهای استفاده خواهد شد .بنا به آمار حاصل از سرشماری سال  5124کشور ،تعداد افراد بین  51تا 42
سال استان خراسان شمالی برابر است با  512124نفر .بر اساس معیارهای مندرج در جاداول اساتانداری،
جوانان در این دامنه سنی قرار دارند .بنا به جدول مورگان برای این جامعه آماری ی ،نموناه  112نفاری
کافی است .با وجود این ،حدود  144پرسشنامه در باین جواناان توزیاع شاد ،کاه  217پرسشانامه ساالم
بازگردانده شد.
نکته مهمی که الز به ذکر مینماید و به نوعی محدودیت این تحقیق نیز به شامار مایرود ایان
است که جوانان استان خراسان شمالی تنها از بین جامعه دانشگاهی استان انتخاب شدند؛ چراکه با عنایت
به محدودیتهای مالی و زمانی ،یافتن بیش از  244جوان دختر و پسار از طریقای ییار از دانشاگاه بسایار
دشوار و ناممکن مینمود .از طر دیگر اداره کل آماوز

و پارور

اساتان خراساان شامالی علای ریام

رایزنیهای انجا گرفته با حراست و رئیس وقت ،مجوز اجرای پرسشنامه را در مدارس را صادر نکارد .لاها
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محدوده سنی جوانان که در استانداری از  51تا  42تعریف شده است (جدول  ،)5-1به  51تا  42محادود
شد (جدول  .)4-1از این جهت نیز ،جامعه دانشجویی میتوانست مناسبترین گزینه برای رسیدن به هد
باشد .از بین جامعه دانشجویی تال
کوثر ،موسسه آموز

شد ،که از مراکز آموز

عالی متنوع ،شامل دانشگاه بجنورد ،دانشگاه
علمی-کاربردی نموناهگیاری

عالی اشراق ،دانشگاه آزاد اسالمی و ی ،مرکز آموز

انجا گیرد .با تما این اوصا به نظر میرسد که نمونه گرفته شده میتواند نمونه واقعی از جاماه آمااری
هد باشد.
تال

شد در توزیع و اجرای پرسشنامهها دقت بسیار صورت گیرد .پژوهشگر ،بعد از تعیین نسبی

تعداد دانشجویانی که میبایست از رشته های مختلف انتخاب شوند ،شخصاً با اساتید انتخاب شاده تمااس
گرفته و به طور شفاهی شیوه اجرا و شرایط مناسب اجرای آن را توضیح داد .تما پرسشنامهها در کاالس
درس و با حضور اساتید ،و در شرایطی مطلوب تکمیل شده است .این امر میتواند از نقاط قوت تحقیق باه
شمار رفته و به اعتبار آن بیافزاید.
جدول  :2-9طبقات جمعیتی استان خراسان شمالی
(منبع :استانداری ،بر اساس سرشماری سال)2931

سن

مرد

زن

جمع

درصد

کمتر از یک سال (اطفال)

1121

1111

52121

5.21

 2-5ساله (نوباوهگان)

24222

24222

11221

2.22

 6-21ساله (کودکان)

11121

12222

74127

1.55

 22-24ساله (نوجوانان)

15172

15471

21512

7.41

 25-14ساله (جوانان)

21522

21242

45.14 512124

 15-64ساله (میانساالن)

22.52 244122 442124 521147

 65ساله و بیشتر (بزرگساالن) 41117

41451

22174

1.12

41

144

4.41

نامشخص

472

جمع

544 127747 212524 215117

37

فصل سوم :روش پژوهش

جدول  :1-9آمار جوانان  21تا  14سال استان خراسان شمالی
(منبع :استانداری ،بر اساس سرشماری )2931

سن

مرد

زن

جمع

 21سال

2422

2514

51221

 23سال

1244

2547

51442

 11سال

2174

2242

51272

 12سال

2111

2222

52122

 11سال

2114

2211

52121

 19سال

2271

2225

52122

 14سال

2221

2112

52415

جمع کل

511114 27425 22225

درصد

7.22

7.71

51.12

از کل جمعیت
ابزار تحقیق
پیش از انجا پژوهش حاضر ،چند پژوهش معدود در زمینه بررسی ارز های جوانان در کشاور باه انجاا
رسیده است .بدیهی است که قبل از هر اقدامی الز است که شیوه و ابزار پژوهشهای پیشین مورد بررسی
قرار گیرد .ابزار مورد استفاده پژوهشهای قبلی پرسشنامه بوده است که محقق به چند نمونه از آنها دسات
یافت .از این میان پرسشنامه آقای سعید گودرزی ( )5111با  542سوال ،ینیتر و کاملتر از بقیه باه نظار
میرسید .جالب آنکه این پژوهشگر ،پرسشنامه مهکور را برای انجا تحقیقی مشابه ،برای استانداری استان
همدان ،ساخته و اجرا کرده بود .ایشان در نهایت بزرگواری کل پرسشنامه و شیوه اجرای آن را در اختیاار
اینجانب گهاشت .با وجود آنکه اجرای این پرسشنامه باه لحااظ وقات و هزیناه بسایار باه صارفهتار باود،
پژوهشگر ضعفهایی را متوجه آن میدانست و لها ،به طراحی پرسشنامه دیگری مبادرت کرد .پرسشانامه
محقق ساخته ای که در اینجا مورد استفاده قرار گرفت با کم ،چند تن از اعضای هیاات علمای دانشاگاه
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بجنورد و دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شده است ،و نسبت به پرسشانامههاای قبلای از مزیاتهاای
نسبی خوبی برخوردار اسات .اعضاای هیاات علمای کاه پرسشانامه را ماورد تاییاد قارار داده اناد دارای
تخصصهای زیر بوده اند:
 دکترای سنجش و اندازه گیری دکترای جامعهشناسی دکترای مشاوره دکترای روانشناسی دکترای تعلیم و تربیتپژوهشگر بر اساس پیشینه پژوهشی پن مقوله ارزشی «دینای ،فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای ،و
اقتصادی» را مبنای ساخت پرسشنامه قرار داد و برای هر ی ،از مقولهها  1عبارت و در مجموع  51عبارت
طراحی کرد .هر ی ،از این عبارات دارای  2گویه است که از ی ،تا  2نمرهگهاری شده است .گویهای کاه
نمره  2برای آن منظور شده است ،گزینه ای است که بر اساس معیارهای ارزشای جامعاه دارای بیشاترین
مطلوبیت است .برای نمونه برای گزینه نخست زیر ،نمره  2و برای آخرین گزیناه نماره  5اختصااص داده
شده است.
 کاملترین نوع حجاب برای زن مسلمان ایرانی ،چادر است.
 با مانتوی مناسب هم میتوان حجاب کامل اسالمی داشت.
 پوشیدن مانتو و انداختن روسری یا شال برای داشتن حجاب کافی است.
 در ایران نیز همانند بعضی از کشورهای مسلمان چون مصر و ترکیه ،نباید حجاب اجباری باشد.
برای آنکه عوامل مؤثر و به تعبیر دقیقتر مرتبط با انتخاب ارز ها از سوی پرسششوندگان مشخص شود،
در انتهای هر ی ،از پرسشهای پانزدهگانه ،از پرسششوندگان سوال شد:
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامی ،از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

در پرسش فوق به جای آنکه از پرسش شونده سوال شاود کاه شاما در ایان زمیناه تحات تااثیر
کدامی ،از عوامل زیر است ،به طور ظریف ،و ییرمستقیم ،پرسیده شد که کدامی ،از افراد زیر با شما هم
عقیده هستند .بدیهی است که در کنار عوامل انسانی (پدر ،مادر ،بارادر ،دوسات )... ،عوامال دیگاری نیاز
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وجود داشته باشند که در جهتگیری ارزشی افاراد دخیال هساتند .عباارت  52تاا  44باه ایان مقاوالت
اختصاص داده شد .برای آنکه محتوای عبارات  52تا  44بر کیفیت پاسخدهی افراد به عبارات کلیدی  5تاا
 51تأثیر نگهارد ،این عبارات در انتهای پرسشنامه گنجانده شد .میزان استفاده از برنامههای صدا وسایما،
ماهواره ،اینترنت ،نر افزارهای چت (یاهومسنجر ،گوگل تال  ،)...فیلترشکن ،مجالت و کتابهای ییردرسای
موضوع عبارات  52تا  44است.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
از آنجا که مراحل تدوین و اعتباریابی این ابزار به طور مجزا صورت گرفته است ،در ادامه مراحل هر ی ،به
تفکی ،آورده شده است .بدین ترتیب که در ابتدا به مراحل تدوین ابزار و بررسی اولیه همسانی درونی آن
پرداخته شد .و سپس ساختار عاملی ابزار از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسای قارار گرفات و در
ادامه روایی واگرای ابزار تدوین شده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت همسانی درونی ابزار باا محاسابه
آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن بررسی شد.
در مرحله اول جهت سنجش ارز ها ،بر اساس نظریات موجود در زمینه ساختار ارز ها به تهیه
بان ،سواالت پرداخته شد .در ادامه عبارتهای طرح شده مورد بررسی مکرر قرار گرفت تا عباارتپاردازی
آن متناسب با بافت فرهنگ ایرانی تغییر یابد .در نهایت و جهت اطمینان بیشتر عبارتهای تدوین شده در
اختیار تعدادی از دانشجویان قرار گرفت و با بررسی اولیه صورت گرفته عبارتهای ناقص حاه شادند .در
نهایت نسخهای مشتمل بر  51عبارت جهت مطالعه اولیه تدوین و در پژوهش مقدماتی مورد استفاده قرار
گرفت.
نمرهگهاری این ابزار به صورت چهاردرجهای صورت میگرفت .نمرهگهاری عباارت هاای ،7 ،1 ،4
 51،52 ،54 ،55 ،2 ،1و 51به صورت معکوس انجا میشاد .جهات تحلیال اولیاه عباارتهاا از ضاریب
تشخیص یا همبستگی هر عبارت با مجموعه سواالت استفاده شد .بدین ترتیب که عبارتهاایی کاه دارای
ضرایب منفی یا همبستگی کمتر از  4/41بودند حه میشدند .از آلفای کرونباخ نیز جهت بررسی اعتباار
کل استفاده شد .پس از گردآوری داده ها بر روی  217نفر ،همبستگی میان نمره هر عبارت با نماره کال
آزمون مورد بررسی قرار گرفت .در این تحلیل عبارت یا ساوال  54دارای ضاریب تشاخیص پاایین باود و
حه شد .آلفای کرونباخ در این تحلیل برابار  4.72محاسابه گردیاد همچناین ضاریب دو نیماه کاردن
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اسپیرمن براون برابر با  4.14محاسبه شد .در میان این عبارتها ،بیشترین همبستگی مرباوط باه عباارت
شماره 52و کمترین همبستگی مربوط به عبارت شماره  54بود.
در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی اکتشافی با الگوی مولفاه هاای اصالی جهات بررسای سااختار
عاااملی پرسااشنامااه اسااتفاده شااد .جهاات انجااا تحلیاال عاااملی ،نتااای بررساای شاااخص کفایاات
نمونهبرداری )KMO(2و آزمون کرویت بارتلت 1نشان داد که با مقدار  KMOبرابر با  4/11و رد فرض صفر
در آزمون کرویت بارتلت ( ) χ2=547/41 ،P=4/4445تعداد نمونه و تحلیل عاملی برای شناسایی سااختار
مدل عاملی مناسب است و با رد شدن فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی شرایط بارای تحلیال
عاملی وجود دارد.
تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخشهای متعامد و متمایل و چندین باار تکارار شاد .در نهایات باه
واسطه وضوح بیشتر مؤلفههای استخراجی ،نتای چرخش واریماکس 2مبنای تحلیال نهاایی قارار گرفات.
تحلیل اولیه  52مؤلفه با ارز

ویژه باالتر از  5و واریانس تبیین شده برابر با  22/51درصد در زیر  1عامل

اصلی بدست میداد .نمودار اسکری از این الگو حمایت میکرد .بارهای عاملی مربوط به هر عباارت ،ارز
ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای ساختار سه عاملی در جدول  1-1آورده شده است.
جدول  :9-9نتایج تحلیل عاملی ابزار سنجش ارزشها
عوامل چرخش یافته
ردیف
5
4
1
2
1
2
7
1
2
54
55

عبارات
4
1
55
51
52
51
7
1
2
5
2

2
4.7
4.11
4.72
4.14
4.21
4.22
4

1

4.2
4.24
4.71
2

9

4.2
4.14
4

. Kaiser Meyer Olkin
. Bartlett's test of sphericity
6
. Varimax
4
5
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4.2
1
54
4.72
2
51
4.22
54
52
آن چنانکه در جدول  1-1نشان داده شده است تحلیل مؤلفه های اصلی نشان از 2
وجود سه عامل

در ابزار سنجش ارز

ها دارد .بررسی عامل های درج شده در جدول  1-1نشان می دهد که عامل اول با

 2عبارت 41/22 ،درصد واریانس کل را تبیاین مای کناد .ایان عامال باا توجاه باه مضامون عباارات باه
عنوان«ارز

های مههبی  -سیاسی» نا گاهاری شاد .عامال دو باا  1عباارت و واریاانس  2/21درصاد،

«ارز های اقتصادی» نامیده شد .عوامل سو با  1عبارت و واریانسهای تبیاین شاده « 1/41ارز هاای
فرهنگی  -اجتماعی» ،نامیده شدند.
اعتبار ابزار در این پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه کردن ماورد بررسای قارار
گرفت .نتای آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن در جدول  2-1ارائه شده است.
جدول  4-9ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن ابعاد ابزار ارزشها
ضرایب اعتبار

آلفای کرونباخ

دو نیمه کردن

مولفه ها

4.72

4.14

ارزش هـــای مـــذهبی – 4.72

4.72

نمره کل ارزش ها
سیاسی

4.17

4.12

ارزش هـــای فرهنگـــی – 1552

1551

ارزش های اقتصادی
اجتماعی

نتای درج شده در جدول  2-1نشان می دهد که ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن برای تمامی ابعاد
و همچنین نمره کل در سطح مطلوبی قرار دارد.
پرسشهای تفصیلی پژوهش
پیش از این پرسشهای اصلی پژوهش در فصل ی ،مطرح شد .پرسشهای مطرح شده کلی بوده و برای نیل
به پاسخ آنها نیاز به طرح پرسشهای جزئیتر است .پرسشاهای زیار از طریاق تحلیال دادههاای حاصال از
پرسشنامه قابل دستیابی است.
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 .5آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس رشته تحصایلی تفااوت آمااری معنااداری
وجود دارد؟
 .4آیا در میزان جهتگیری ارزشای و مولفاههاای آن بار اسااس جنسایت (مارد و زن) تفااوت آمااری
معناداری وجود دارد؟
 .1آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس منطقه مسکونی (شهری-روستایی) تفااوت
آماری معناداری وجود دارد؟
 .2آیا بین جهتگیریهای مختلف ارزشی با یکدیگر ارتباط معناداری وجود دارد؟
 .1چه رابطه ای بین طبقات ارزشی به دست آمده و عوامل انسانی اثرگهار بر آن (پادر و ماادر ،بارادر و
خواهر ،دوستان نزدی ،،همکاران محل کار ،معلمان یا استادان) میتوان یافت؟
 .2آیا اختال در میزان تأثیرپهیری ارزشی ،از عوامل مختلف انسانی (پدر و مادر ،برادر و خواهر ،دوستان
نزدی ،،همکاران محل کار ،معلمان یا استادان) معنادار است؟
 .7آیا بین میزان استفاده از برنامههای صدا و سیما (سوال  )52و جهات گیاریهاای ارزشای شناساایی
شده ،ارتباط معناداری وجود دارد؟
 .1آیا بین میزان استفاده از برنامههای ماهواره ،فیلتر شکن ،نر افزارهاای چات (ساوالهای ،51،52 ،57
 )44و جهت گیریهای ارزشی شناسایی شده ،ارتباط معناداری وجود دارد؟
 .2آیا بین میزان مطالعه مجالت و نشریات و کتابهای ییردرسی (سوالهای  45و  )44و جهت گیریهای
ارزشی شناسایی شده ،ارتباط معناداری وجود دارد؟
 .54نظر پرسش شوندگان درباره هر ی ،از پرسشهای پانزدهگانه چیست؟ (توصیفی)
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مقدمه
در فصل چهار  ،یافتههای توصیفی و تحلیلی حاصل از بررسی پرسشنامههاا ارائاه شاده اسات .در اولاین
تحلیل عاملی نشان داده شد که جهتگیریهای مههبی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در قالاب
عوامل زیر طبقاهبنادی مای شاوند کاه در جاای خاود باه تفصایل توضایح داده شاده اسات .عوامال یاا
جهتگیریهای ارزشی جوانان استان عبارتند از:
عامل اول ،مههبی -سیاسی؛ سوالهای 51 ،51،52 ،55 ،4،1
عامل دو  ،اقتصادی؛ سوالهای 2 ،1 ،7
عامل سو  ،فرهنگی-اجتماعی؛ سوالهای 54 ،2 ،1 ،2 ،5
همانطور که در فصل سو اشاره شد ،سوال  54دارای ضریب تشخیص پایین بود و حه شد.
جدول  :2-4فراوانی گروههای شرکتکننده در پژوهش

متغییر

گروه

تعداد

درصد

جنس

مرد

524

11.2

زن

421

22.2

مجرد

121

72.2

متاهل

25

52.2

سایر

5

4.4

انسانی

511

11.2

فنی

521

11.7

علو پایه

42

1.1

هنر

21

44.1

شهری

255

12.2

روستایی

22

54.5

مرد

44.71

زن

45.54

تاهل

رشته تحصیلی

منطقه سکونت
متوسط سنی
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سوال  :5آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس رشته تحصیلی تفاوت آماری معنااداری
وجود دارد؟
جدول  :1-4فراوانی و میانگین نمره جهتگیری ارزشی بر اساس رشتههای تحصیلی

تعداد

میانگین

انحرا استاندارد

512

12.45

7.72

فنی

522

12.11

2.54

علاااو

42

24.14

2.24

پایه

72

11.44

1.52

هنر

125

17.12

1.22

جهتگیری انسانی
کلی

جمع
ماااههبی -انسانی
سیاسی

521

57.11

1.21

فنی

514

52.71

2.24

علاااو

42

52.52

1.55

پایه

15

52.44

2.12

هنر

244

57.51

2.14

جمع
اقتصادی

انسانی

511

7.15

4.41

فنی

521

7.21

4.24

علاااو

42

1.41

4.24

پایه

24

7.24

4.41

هنر

214

7.74

4.11

جمع
فرهنگاااای انسانی
اجتماعی

522

51.24

1.24

فنی

524

54.41

2.17

علاااو

42

51.41

4.77
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پایه

21

55.74

1.11

هنر

242

54.12

2.42

جمع
جدول  :9-4آنووا (جدول تحلیل واریانس)

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F
جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجزورات

df

مجزورات

5422.14

1

122.21

117

22.11

درون گروهی 42111.12

سااااااطح
معناداری

1.42

4.445

مجموع
مااااااههبی -بین گروهی
سیاسی
اقتصادی

1

544.412

درون گروهی 7517.11

122

51.47

مجموع

7221.22

122

بین گروهی

2.11

1

4.557

درون گروهی 4111.15

241

1.221

4122.22

215

522.25

1

21.14

درون گروهی 2212.22

244

52.21

7514.11

241

مجموع
فرهنگااااای -بین گروهی
اجتماعی

مجموع

142.52

1.22

4.11

2

4.445

4.724

4.441

همانگونه که نتای جدول  .1-2نشان میدهد ،اختال میانگین نمره جهتگیری کلی ارزشی هم
از لحاظ بین گروههی و هم از لحاظ درون گروهی ،با توجه به مقدار احتمال آزمون تحلیل واریاانس آناووا
( )p<4.445معنادار است.
همچنین همانگونه که نتای جدول  1-2نشاان مایدهاد ،اخاتال میاانگین نماره جهاتگیاری
مههبی-سیاسی و فرهنگی-اجتماعی هم از لحاظ بین گروههی و هم از لحاظ درون گروهی ،باا توجاه باه
مقدار احتمال آزمون تحلیل واریانس آنووا (به ترتیب p<4.445و  )p<4.441معنادار است.

47

فصل چهارم :یافتههای پژوهش

جدول  :4-4آزمون تعقیبی توکی

جهتگیری کلی

رشته تحصیلی

میانگین تفاوت

خطای استاندارد

سطح معناداری

انسانی -فنی

4.14

4.21

4.41

انسانی -علو پایه

-5.41

5.12

4.12

انسانی -هنر

2.45

5.57

4.442

فنی -علو پایه

-1.25

5.11

4.444

فنی -هنر

5.21

5.51

4.22

هنر -علو پایه

-1.42

5.22

4.411

5.51

4.22

4.54

انسانی -علو پایه

-5.47

4.21

4.14

انسانی -هنر

5.11

4.12

4.441

فنی -علو پایه

-4.25

4.21

4.41

فنی -هنر

4.71

4.11

4.12

هنر -علو پایه

-1.52

4.21

4.441

4.52

4.42

4.24

انسانی -علو پایه

-4.47

4.15

4.21

انسانی -هنر

4.44

4.14

4.25

فنی -علو پایه

-4.21

4.15

4.11

فنی -هنر

4.42

4.14

4.22

هنر -علو پایه

-4.27

4.11

4.15

5.51

4.22

4.21

انسانی -علو پایه

4.51

4.12

4.22

انسانی -هنر

5.22

4.11

4.442

فنی -علو پایه

-4.22

4.11

4.21

فنی -هنر

4.11

4.14

4.75

هنر -علو پایه

-5.12

4.24

4.12

جهاااااتگیاااااری انسانی -فنی
مههبی-سیاسی

جهاااااتگیاااااری انسانی -فنی
اقتصادی

جهاااااتگیاااااری انسانی -فنی
فرهنگی-اجتماعی
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همااانطور کااه نتااای جاادول ( 2-2تحلیاال واریااانس آنااووا) نشااان داد ،بااین میااانگین نماارات
جهتگیری های ارزشی بین گروهی و درون گروهی اختال معنادار وجود دارد .برای تعیین گروههایی که
نمرات میانگین آنها دارای اختال معنادار است ،از آزمون تعقیبای تاوکی اساتفاده شاد کاه نتاای آن در
جدول  2-2مشاهده میشود .بر اساس این جدول در جهتگیری کلی ارزشی ،میانگین نمرات دانشاجویان
رشتههای علو پایه به طور معناداری از رشتههای هنری باالتر است .همچنین در جهتگیری کلی ارزشی،
میانگین نمرات دانشجویان رشتههای علو انسانی به طور معناداری از رشتههای هنری باالتر است.
بر اساس جدول فوق در جهتگیری مههبی-سیاسی ،میانگین نمرات دانشجویان رشتههای علاو
پایه به طور معناداری از رشتههای هنری و فنی باالتر است .همچنین در جهاتگیاری ماههبی-سیاسای،
میانگین نمرات دانشجویان رشتههای علو انسانی به طور معناداری از رشتههای هنری باالتر است.
همچنین بر اساس جدول  2-2در جهت گیری فرهنگی -اجتماعی ،میاانگین نمارات دانشاجویان
رشتههای علو انسانی به طور معناداری از رشتههای هنری باالتر است .اخرین نکته در این زمینه اینکه ،بر
اساس جدول  2-2در جهتگیری اقتصادی اختال معناداری بین رشتههای تحصیلی مشاهده نمیشود.
سوال  :4آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اسااس جنسایت (مارد و زن) تفااوت آمااری
معناداری وجود دارد؟
جدول  :5-4مقایسه جهتگیری ارزشی و مولفههای آن ،در دو جنس

جنسیت تعداد میانگین

انحااارا

T

Df

استاندارد
جهت گیاری مرد

521

12.11

1.54

زن

424

11.12

1.11

ماااااههبی -مرد

522

51.12

2.12

سیاسی

زن

422

57.21

2.42

اقتصادی

مرد

512

7.21

4.22

زن

425

7.12

4.42

فرهنگاااای -مرد

517

55.17

1.21

زن

411

54.12

2.11

کلی

اجتماعی

سااااااااطح
معناداری

-2.75
-1.12
-5.14
-4.21

241
252
221
221

4.4445
4.4445
4.471
4.451
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همانگونه که نتای جدول  1-2نشان میدهد ،میانگین نمره جهتگیری کلی در ماردان برابار باا
 12.11با انجرا استاندارد  1.54و در زناان برابار  11.12باا انحارا اساتاندارد  1.11مایباشاد .بعاالوه
همانگونه که مقدار احتمال آزمون تی نشان میدهاد ( )p<4.45اخاتال آمااری معنااداری در میاانکین
جهتگیری کلی مردان و زنان وجود دارد به گونه ای که میانگین جهتگیری کلی زنان به طور معناادری
باالتر از مردان است.
همچنین بر اساس نتای جدول فوق ،میانگین نمره جهتگیری مههبی-سیاسی در مردان برابر باا
 51.12با انجرا استاندارد  2.12و در زناان برابار  57.12باا انحارا اساتاندارد  2.42مایباشاد .بعاالوه
همانگونه که مقدار احتمال آزمون تی نشان میدهاد ( )p<4.45اخاتال آمااری معنااداری در میاانکین
جهتگیری مههبی-سیاسی مردان و زنان وجود دارد به گونه ای که میانگین جهتگیری مههبی-سیاسی
زنان به طور معنادری باالتر از مردان است.
همچنین بر اساس نتای جدول  ،1-2میانگین نمره جهت گیری فرهنگی اجتماعی در مردان برابر
با  55.17با انجرا استاندارد  1.21و در زنان برابر  54.12باا انحارا اساتاندارد  2.11مایباشاد .بعاالوه
همانگونه که مقدار احتمال آزمون تی نشان میدهاد ( )p<4.41اخاتال آمااری معنااداری در میاانکین
جهتگیری فرهنگی اجتماعی مردان و زنان وجود دارد به گوناه ای کاه میاانگین جهاتگیاری فرهنگای
اجتماعی زنان به طور معنادری باالتر از مردان است.
اما بر اساس دادههاای جادول  ،1-2و مقادار احتماال آزماون تای( )p>4.471در جهاتگیاری
اقتصادی اختال معناداری بین میانگین زنان و مردان مشاهده نمیشود.
سوال  :1آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس منطقاه مساکونی (شاهری-روساتایی)
تفاوت آماری معناداری وجود دارد؟
جدول  :6-4توصیفی و آزمون تی مستقل

محاااال تعداد میانگین

انحااارا

سکونت

استاندارد

جهت گیاری روستایی 24
کلی

شهری

127

ماااااههبی -روستایی 25

24.24

1.21

17.54

1.24

51.42

2.52

T

Df

سااااااااطح
معناداری

4.12
5.11

241
252

4.45
4.421
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177

سیاسی

شهری

اقتصادی

روستایی 21
241

شهری

فرهنگاااای -روستایی 21
اجتماعی

244

شهری

52.22

2.15

1.44

4.25

7.22

4.41

51.11

1.12

54.24

2.51

5.12

221

5.72

4.55
4.71

221

همانگونه که نتای جدول  2-2نشان میدهد ،میانگین نمره جهتگیری کلی در سااکنان منااطق
روستایی 24.24 ،با انجرا استاندارد  1.21و در ساکنان مناطق شهری برابر  17.54با انحارا اساتاندارد
 1.24میباشد .بعالوه همانگونه که مقدار احتمال آزمون تی نشاان مایدهاد ( )p<4.41اخاتال آمااری
معناداری در میانگین جهتگیری کلی ساکنان منااطق روساتایی و شاهری وجاود دارد باه گوناه ای کاه
میانگین جهتگیری کلی ساکنان مناطق روستایی به طور معنادری باالتر از مناطق شهری است.
اما بر اساس دادههای جدول  ،2-2و مقدار احتمال آزمون تی در جهاتگیاری ماههبی-سیاسای
( )p>4.421و جهتگیری اقتصادی ( ،)p>4.55و جهتگیری فرهنگای-اجتمااعی ( )p>4.471اخاتال
معناداری بین میانگین مناطق روستایی و شهری مشاهده نمیشود.
سوال  :2آیا بین متغییرهای مختلف تحقیق همبستگی معنادار وجود دارد؟
جدول  :7-4همبستگی پیرسون بین متغیرهای مختلف تحقیق
مههبی سیاسی

فیلترشکن ،چت

ییردرسی

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

4.4445

4.722

4.4445

صدا و سیما

ماااهواره ،اینترناات،

مجالت ،کتابهاای
معناداری

جهت گیری

4.125

4.4445

اقتصادی

4.222

فرهنگی اجتماعی

میاازان اسااتفاده از

میااازان اساااتفاده از

میااازان مطالعاااه

4.172

4.4445

-4.221

4.4445

4.512

4.441

کلی
ماااههبی-

4.214

4.4445

4.257

4.4445

4.222

4.4445

-4.247

4.4445

4.541

4.45

سیاسی
اقتصادی
فرهنگاااای
اجتماعی

4.147

4.4445

4.525

4.445

-4.141

4.4445

4.422

4.124

4.444

4.4445

-4.115

4.4445

4.422

4.422
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همانطور که در جدول  7-2نشان داده شده است ،و با توجه باه مقادار  p<4.4445و p<4.441
رابطه همبستگی در جهتگیری کلی ارزشی با جهتگیری مههبی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتمااعی،
میزان استفاده از برنامههای صدا و سیما ،استفاده از ماهواره ،اینترنت ،فیلتار شاکن ،و نار افزارهاای چات
(همچون ،یاهومسنجر ،گوگل تال) و میزان مطالعه مجالت و کتابهای ییردرسی در حد معنادار اسات .باا
توجه به مقدار مثبت یا منفی همبستگی مشخص میشود که رابطاه جهاتگیاری کلای ارزشای باا هماه
متغیرها مثبت است ،به جز میزان استفاده از برنامههای ماهواره ،اینترنت ،نر افزارهای فیلتر شاکن و نار
افزارهای چت .بدین معنا که هرچه میزان استفاده پرسششوندگان از ماهواره ،اینترنات ،چات و  ...بیشاتر
بوده ،نمره جهتگیری ارزشی آنها کمتر بوده است.
همانطور که جدول فاوق نشاان مایدهاد ،و باا توجاه باه مقادار  p<4.4445و  p<4.41رابطاه
همبستگی در جهتگیری مههبی-سیاسی با جهتگیریهای اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،میزان استفاده
از برنامههای صدا و سیما ،و میزان مطالعه مجالت و کتابهای ییردرسی مثبت و در حد معناادار اسات .در
حالی که رابطه همبستگی جهتگیری مههبی-سیاسی باا اساتفاده از مااهواره ،اینترنات ،فیلتار شاکن ،و
نر افزارهای چت (همچون ،یاهومسنجر ،گوگل تال) منفی و معنادار است .بدین معناا کاه هرچاه میازان
استفاده پرسششوندگان از ماهواره ،اینترنت ،چت و  ...بیشتر بوده ،نمره جهتگیری مههبی-سیاسی آنهاا
کمتر بوده است.
همانطور که جدول  7-2نشان میدهد ،و با توجه به مقدار  p<4.4445رابطه همبستگی مثبت و
معنادار ،بین جهتگیری اقتصادی با جهتگیریهای فرهنگی-اجتماعی و میزان استفاده از برنامههای صدا
و سیما وجود دارد .در حالی که رابطه همبستگی منفی (معکوس) و معنادار بین جهتگیاری اقتصاادی و
میزان استفاده از ماهواره ،اینترنت ،فیلتر شکن ،و نر افزارهای چت (همچاون ،یاهومسانجر ،گوگال تاال)
وجود دارد.
بر اساس همین جدول بین جهت گیری اقتصادی و میزان مطالعه مجاالت و کتابهاای ییردرسای
رابطه معناداری مشاهده نمیشود.
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جدول  :1-4مجموع فراوانی عاملها

عاملها

فراوانی درصد

پدر و مادر

27.14 4174

برادران و خواهران 221
دوستان

خی دو

مقدار احتمال

 11.33

14.24 5172

همکاران

21

5.47

معلمان و اساتید

424

2.41

مجموع

2475

4.4445 2144.41

تفاوت مجموع فراوانیها بر اساس آزمون خی دو معنادار است .به عبارتی پدر و ماادر عامال اول،
دوستان عامل دو  ،برادران و خواهران عامل سو  ،معلمان و اساتید عامال چهاار  ،و همکااران باه عناوان
عامل پنجم در اثرگهاری بر جهتگیری ارز های جوانان شناخته میشوند.
همانطور که جدول  1-2نشان میدهد ،تعداد  4174مورد عامل پدر و ماادر را باه عناوان عامال
تاثیرگهار در شکلگیری ارز ها معرفی کرده اند؛  5172مورد عامل دوستان 221 ،مورد عامل بارادران و
خواهران 424 ،مورد عامل معلمان و اساتید ،و  21مورد عامل همکاران را به عناوان عوامال ماؤثر معرفای
کردهاند .و همانگونه که مقدار احتمال آزمون نیکویی باراز

(خای دو) ،نشاان مایدهاد تفااوت آمااری

معناداری ( )p<4.4445بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عوامل اثرگاهار بار ارز هاا
وجود دارد.
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تحلیل تفصیلی هر یک از سواالت پرسشنامه
پرسش :2
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :2-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 5

اعتبار فراوانی درصد گویهها
 42.1در ایران نیز همانند بعضی از کشاورهای مسالمان چاون مصار و ترکیاه ،نبایاد

5

511

4

24

2.4

1

511

 24.1با مانتوی مناسب هم میتوان حجاب کامل اسالمی داشت.

2

21

 44.1کاملترین نوع حجاب برای زن مسلمان ایرانی ،چادر است.

حجاب اجباری باشد.
پوشیدن مانتو و انداختن روسری یا شال برای داشتن حجاب کافی است.

ب :تحلیل عوامل
جدول  :54-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 5

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.51 522

1.42 21.1

پدر و مادر

4.15

4.25 51.2

دوستان

5.21 572

4.21 11.1

همکاران

4

1.44

4.2

4.44

معلمان و اساتید

52

4.21

1.1

5.47

مجموع

4.25 211

برادران و خواهران 24

4.44 22.2
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جدول  :55-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 5

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین f

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

512.24

2

11.74

درون گروهی 4422.45

214

2.12

4441.24

212

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

7.11

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  55-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  5معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر ،هر ی ،از عوامل به طور معناداری ،بیش از دیگری در جهتگیاری ارزشای مطارح
شده در پرسش  ،5مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید)1 ،
همکاران
پرسش :1
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :54-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 4

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

12

 54.1به نظر من در این روزگار اصوال به تقلید از ی ،مرجع دینی نیازی نیست.

4

555

 42.1مرجع تقلیدی ندار  .مساله دینی خود را از کسی کاه در ایان زمیناه اطالعاات

1

22

2

521

بیشتری دارد میپرسم (مثل ی ،دوست ،ی ،روحانی و .)....
 44.2گاهی اوقات و بر حسب ضرورت به رساله یکی از مراجع تقلیاد یاا باه دفتار یاا
پایگاه اینترنتی آنها مراجعه میکنم.
 24.7مرجع تقلید من مشخص است و از طریق رساله یا دفتر یا پایگاه اینترنتی ایشان
مسائل دینی خود را حل میکنم.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :51-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 4

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.11 512

4.21 25.2

پدر و مادر

4.25

5.41 44.2

دوستان

4.15 521

4.22 15.7

برادران و خواهران 21
همکاران

5

4.44

4.4

-

معلمان و اساتید

45

1.25

2.2

4.12

مجموع

4.22 222

5.41 21.4

جدول  :52-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 4

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

541.75

2

42.21

درون گروهی 251.54

222

4.224

141.14

221

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

41.42

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  52-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  4معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،4
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
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پرسش :9
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :51-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 1

اعتبار فراوانی درصد گویهها
چیزهایی مثل دین و پیامبر دروغ است و انسانها برای بهرهکشی از یکدیگر ایان

5

2

5.1

4

44

2.2

1

511

 42.1نماز و روزه دستور خداست؛ اما به نظر من هار کاس اختیاار دارد کاه باه میال

2

422

چیزها را ساختهاند.
خدا هست ولی دین و نماز و روزه و اینطور چیزها دکان و دساتگاه اسات .خادا
نیازی به نماز و روزه من ندارد.
خود

انجا دهد یا ندهد .اصل همان اعتقاد قلبی به خداست.

 22.1نماز و روزه جزء واجبات دین هستند .بر اساس عقل و منطق کسای کاه ادعاای
دینداری دارد باید مقید به نماز و روزه باشد.

ب :تحلیل عاملها
جدول  :52-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 1

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.15 422

4.21 22.1

پدر و مادر

برادران و خواهران 21

1.44

4.22 54.7

دوستان

12

1.42

4.21 52.1

همکاران

1

2.44

5.1

1.21

معلمان و اساتید

51

1.11

4.1

4.22

مجموع

1.24 214

4.75 21.7
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جدول  :57-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 1

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

27.42

1

2.24

درون گروهی 512.71

222

4.25

415.72

222

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

44.25

4.4445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  57-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  1معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،1
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
پرسش :4
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :51-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 2

اعتبار فراوانی درصد گویهها
 11.2ایجاد محدودیت برای روابط زن و مرد نوعی توهین به آنهاست .یا ،زن و مارد

5

524

4

24

1

52

1.5

2

457

 27.1زنان می توانند در جامعه حضور داشته و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی داشاته

بال خودشان بهتر میفهمند چگونه با هم ارتباط داشته باشند.
 51.5احترا واقعی به شخصیت زن و مرد (چه متاهل و چه مجرد) این است که برای
اختالط بین آنها محدودیتی در نظر گرفته نشود.
ایجاد محدودیت در روابط زن و مرد بیشتر باید در مورد دختران و پسران جوان
و مجرد صورت گیرد .برای مردان و زنان متاهل چنین چیزی الز نیست.
باشند ،اما روابط زن و مرد و اختالط آنها باید با محدودیتهایی مواجه باشد.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :52-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 2

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.41 521

5.44 24.7

پدر و مادر

4.14

5.12 54.7

دوستان

521

5.21

5.44 11.7

همکاران

7

4.75

5.1

5.11

معلمان و اساتید

41

4.25

1

5.25

مجموع

222

4.24

5.11 27.2

برادران و خواهران 11

جدول  :44-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 2

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین f

آنووا
جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجزورات

df

مجزورات

514.12

2

11.52

225

5.11

درون گروهی 222.17
مجموع

114.222

سااااااطح
معناداری

42.41

4.445

221

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  44-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  2معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،2
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
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پرسش :5
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :45-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 1

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

77

4

471

1

71

2

44

 52.1من به موسیقی پاپ و بویژه خوانندگان خارج کشاور عالقمناد  .گااهی نیاز باه
آهنگهایی به زبان انگلیسی گو

میدهم.

 24.1برای من نوع موسیقی و خواننده آن خیلی مهم نیست .به هر آهنگ و موسایقی
که خوشم بیاید گو

میکنم.

 52.2من طرفدار موسیقی سنتی هستم؛ بویژه آنها که توساط اسااتید معروفای چاون
شجریان ،ناظری و افتخاری اجرا شده باشد.
2.1

به نظر من موسیقی بطور کلی چندان خوب نیست و تا جایی که میشاود بهتار
است از آن پرهیز شود.

ب :تحلیل عاملها
جدول  :44-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 1

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.15

4.12 45.4

پدر و مادر

27

برادران و خواهران 5.21 541

4.17 42.2

دوستان

5.24 454

22

4.21

همکاران

5

1.44

4.4

-

معلمان و اساتید

54

4.25

4.2

4.72

مجموع

4.42 221

4.74 22.2
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جدول  :41-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 1

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

11.51

2

1.72

درون گروهی 522.44

211

4.211

412.11

224

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

52.11

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  41-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  1معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،1
مؤثر بودهاند)5 :دوستان )4 ،برادران و خواهران )1 ،پدر و مادر )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
پرسش :6
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :42-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 2

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

521

4

22

1

575

2

24

 24.4از نظر من هد اصلی تحصیل ،داشتن شغل بهتر و کسب درآماد بااالتر اسات،
بقیه حرفها ،شعار است.
 54.7در زمانه ما اگر فرد دانشگاه نرفته باشد ،جامعه برای او ارز

زیادی قائل نیست،

بنابراین داشتن مدرل دانشگاهی الز است.
 17.2هد اصلی من از تحصیل این بوده اسات کاه عضاو مفیادتری بارای جامعاه و
کشور باشم و بتوانم به مرد بیشتر خدمت کنم.
2.4

تحصیل علم و دانش ی ،ارز

و فضیلت دینی است .من بر اسااس آماوزههاای

دینی به تحصیالتم ادامه داد یا میدهم.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :41-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 2

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.11 441

5.42 22.2

پدر و مادر

4.51

5.54 52.2

دوستان

5.22 511

4.25 14.4

همکاران

1

4.54

5.1

5.42

معلمان و اساتید

11

4.21

7.4

4.24

مجموع

4.51 214

برادران و خواهران 22

5.47 21.1

جدول  :42-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 2

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

21.42

2

54.47

درون گروهی 227.74

221

5.41

152.44

222

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

55.21

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  42-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  2معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،2
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.

62

فصل چهارم :یافتههای پژوهش

پرسش :7
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :47-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 7

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

511

4

21

1

522

2

11

 11.2در جامعه امروزی پول حر اول را میزند .به نظر من پول به دنبال خود ،رفااه،
فرهنگ ،و تحصیالت عالی را به همراه میآورد.
 54.1پول زیاد بویژه اگر از راه نامشروع به دست آمده باشد ،میتواند باه هماراه خاود
فساد اخالقی ،خانوادگی و دینی را به همراه داشته باشد.
 11.2به نظر من بر اساس عقل و دین ،آدمی تاا زناده اسات و تاوان دارد بایاد در راه
کسب پول حالل تال

کند.

 52.1همینکه آدمی آنقدر پول داشته باشد که به دیگران محتاج نباشاد کاافی اسات.
پول زیاد مایه دردسر است.

ب :تحلیل عاملها
جدول  :41-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 7

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.12 422

4.21 12.1

پدر و مادر

5.24

5.54 51.5

دوستان

5.71 552

42

5.54

همکاران

7

5.75

5.1

5.41

معلمان و اساتید

51

4.44

1.1

5.52

مجموع

4.24 214

برادران و خواهران 24

5.52 21.1
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جدول  :42-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 7

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

551.44

2

41.41

درون گروهی 271.57

221

5.42

111.52

222

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

42.22

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  42-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  7معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،7
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
پرسش :1
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :14-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 1

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

14

4

514

1

11

2

524

 55.2اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که در محله معرو و باکالس شهر
واقع شده باشد.
 11.1اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که زیباا و دارای تجهیازات مادرن
باشد.
 52.1اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که ویالیی و سنتی باشد اگرچاه در
منطقه متوسط شهر باشد.
 11.2اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که محار و ناامحر در آن رعایات
شده باشد و همسایههای سالم آن باشند.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :15-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 1

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.44 421

پدر و مادر

برادران و خواهران 12

114

4.22

4.25

4.21 51.1

دوستان

4.51 542

4.21 41.2

همکاران

5

1.44

4.4

-

معلمان و اساتید

1

1.24

5.5

4.12

مجموع

4.72 222

5.41 27.4

جدول  :14-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 1

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین f

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

21.71

2

42.21

درون گروهی 121.12

212

4.24

222.12

221

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

47.12

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  14-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  1معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،1
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
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پرسش :3
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :11-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 2

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

14

4

447

1

74

2

542

 55.2از نظر من معیار ی ،شغل عالی این است که درآمد ماهیانه باالیی داشته باشاد،
حاال چه بساز بفروشی باشد یا بنگاه ماشین.
 22.7از نظر من درآمد باال کافی نیست .شغل عالی عالوه بر پاول بایاد دارای شاأن و
احترا اجتماعی هم باشد :مثل استاد دانشگاه.
 51.1از نظر من شأن و جایگاه اجتماعی شغل از همه چیز مهمتر است .مثل معلماان
یا اساتید دانشگاه یا خبرنگاران.
 44.1نوع شغل مهم نیست ،من حاضر بود رفتگر هم باشم ،مهم این است که انساان
نان حالل بخورد.

ب :تحلیل عاملها
جدول  :12-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 2

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.14 414

4.27 14.1

پدر و مادر

4.44

4.11 51.1

دوستان

4.41 544

4.15 42.1

همکاران

54

4.74

4.4

5.51

معلمان و اساتید

52

4.17

1.1

4.75

مجموع

4.22 221

21

4.22

برادران و خواهران 74

66

فصل چهارم :یافتههای پژوهش

جدول  :11-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 2

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

21.25

2

54.44

درون گروهی 127.41

221

4.14

251.22

227

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

52.71

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  11-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انسانی در پرسش  2معنادار است .بدین
معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطارح شاده در پرساش ،2
مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران
پرسش :21
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :12-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 54

اعتبار فراوانی درصد گویهها
 52.4زمانه تغییر کرده است ،در واقع بزرگترها باید هوای جوانها را داشاته و شارایط

5

21

4

542

1

14

2.2

2

412

 11.2به حکم عقل و دین ،افراد کم سن و سال و جوانتر ،در هر شرایطی باید احتارا

آنها را درل کنند.
 44.1به صر اینکه کسی سنش از ما بیشتر باشد ،شایسته احترا نیست .بزرگتر باید
خود

احترا خود

را نگهدارد.

من برای بزرگترها احترا خاصی قائل نیستم ولی به آنها توهین و کم محلی هم
نمینکنم.
افراد بزرگتر را رعایت کنند.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :17-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 54

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.12 427

پدر و مادر

برادران و خواهران 14

12

4.24

4.72

5.52 55.2

دوستان

4.52 511

5.41 14.4

همکاران

2

4.14

4.2

4.177

معلمان و اساتید

7

1.52

5.1

5.42

مجموع

1.41 221

21

5.52

جدول  :11-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 54

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

514.11

2

21.52

درون گروهی 241.54

221

4.22

241.75

227

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

22.75

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  11-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انساانی در پرساش  54معناادار اسات.
بدین معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطرح شده در پرسش
 ،54مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
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پرسش :22
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :12-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 55

اعتبار فراوانی درصد گویهها
من اساساً به آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور پخش میشود بیاعتماد هستم و

5

71

52

4

11

51

1

21

2.1

2

427

12

لها کمتر به سراغ آن میرو .
آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور پخش میشود بیشتر در راساتای مناافع یا،
جناح سیاسی خاص است.
تلویزیون و رادیوی کشور ملی است .لاها مان باه درساتی آنچاه از آنهاا پخاش
میشود اطمینان دار .
معموالً درباره آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور میبینم یا میشنو فکر میکنم
و اگر درست بود میپهیر .
ب :تحلیل عاملها
جدول  :24-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 55

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.42 571

5.42 11.1

پدر و مادر

1.44

5.51 44.5

دوستان

4.27 515

11

5.41

همکاران

1

5.22

4.7

5.51

معلمان و اساتید

41

1.45

1

4.21

مجموع

1.44 222

برادران و خواهران 24

5.57 27.4
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جدول  :25-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 55

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

11.22

2

1.21

درون گروهی 171.27

212

5.15

252.25

221

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

2.15

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  25-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انساانی در پرساش  55معناادار اسات.
بدین معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطرح شده در پرسش
 ،55مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
پرسش :29
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :24-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 51

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

542

4

525

1

512

2

24

 41.4همه حکومتها ،چه جمهوری اسالمی چه شاهنشااهی ،باه دنباال مناافع خاود
هستند .من که به هیچ ی ،از دولتهای ایران اعتماد نداشتها .
 14.2بهطور کلی به نظا جمهوری اسالمی میشود اعتماد کرد؛ ولی بعضی از دولتها
که تا حاال سرکار آمدهاند قابل اعتماد نبوده و نیستند.
 14.2به همه نظا جمهوری اسالمی و دولتهای آن اعتماد کامل دار ولی بعضای از
مسئوالن فاسد بوده و از بیتالمال سرقت کردهاند.
 51.5جمهوری اسالمی دارای بهترین و پالترین نظا و دولات اسات؛ اکثار اتهاماات
دروغ بوده و نتیجه سیاهنمایی دشمنان است.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :21-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 51

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.17 574

5.44 17.2

پدر و مادر

4.51

4.21 51.5

دوستان

4.57 524

4.22 11.2

همکاران

7

4.41

5.1

4.21

معلمان و اساتید

11

4.24

7.7

4.12

مجموع

4.11 212

برادران و خواهران 24

4.21 21.2

جدول  :22-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 51

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

52.44

2

2.44

درون گروهی 241.14

215

4.22

245.15

211

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

2.41

4.444

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  22-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انساانی در پرساش  51معناادار اسات.
بدین معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطرح شده در پرسش
 ،51مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
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پرسش :24
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :21-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 52

اعتبار فراوانی درصد گویهها
 42.1من معموالً ریبتی برای شارکت در هایچ یا ،از انتخاباات ،نمااز جمعاههاا یاا

5

544

4

42

1.1

1

522

 24.1در انتخابات مهم کشور مثل ریاست جمهاوری و تظااهرات مهام و بعضای نمااز

2

555

تظاهرات ندار .
تنها در جریان انتخابات محلی همچون شورای شاهر یاا بعضای از تظااهرات باا
اشتیاق مشارکت دار .
جمعهها شرکت میکنم.
 42.1سعی من بر این است که در همه انتخابات ،تظاهرات و یا نماز جمعههاا شارکت
کنم.
ب :تحلیل عاملها
جدول  :22-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 52

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
1.45 455

4.22 22.4

پدر و مادر

4.21

4.21 52.2

دوستان

4.51 522

5.51 15.1

همکاران

1

4.11

4.7

5.14

معلمان و اساتید

2

4.22

4

5.51

مجموع

4.22 221

برادران و خواهران 72

5.55 22.2
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جدول  :27-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 52

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

21.22

2

51.22

درون گروهی 212.12

211

5.55

114.11

224

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

52.24

4.445

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  27-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انساانی در پرساش  52معناادار اسات.
بدین معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطرح شده در پرسش
 ،52مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.
پرسش :25
الف -فراوانی هر یک از گویهها
جدول  :21-2فراوانی انتخاب گویههای پرسش 51

اعتبار فراوانی درصد گویهها
5

511

4

71

1

11

2

517

 42.1سیاست ربطی به دین ندارد .سیاست پدر و ماادر نادارد .نبایاد مقدساات دیان
اسال را با سیاست مخلوط کرد.
 57.5بستگی دارد چاه کسای دیان و سیاسات را باا هام مخلاوط کناد .اماماان (ع)
میتوانستهاند این کار را انجا دهند .اما االن به صالح نیست.
 54.7در دوره ما عدهای خاص مثال فقها میتوانند با داشاتن شارایط خااص ،در اماور
سیاسی به شیوه دینی دخالت داشته باشند.
 12.2اصال کار دین اسال بدون داشتن حکومت سیاسی سر و سامان نمیگیرد .دین و
سیاست اساساً با هم مخلوط هستند.
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ب :تحلیل عاملها
جدول  :22-2فراوانی عوامل تأثیرگهار انسانی ،پرسش 51

تعداد میانگین درصد انحرا استاندارد
4.74 522

5.42 12.1

پدر و مادر

4.51

5.42 54.7

دوستان

4.24 525

5.14 11.2

همکاران

1

4.44

5.5

5.44

معلمان و اساتید

14

1.51

7

5.52

مجموع

4.11 251

برادران و خواهران 22

4.11 24.2

جدول  :14-2آزمون تحلیل واریانس آنووا ،پرسش 51

مجمااااااااوع درجه ازادی میاااااااانگین F

آنووا

مجزورات

df

مجزورات

42.25

2

2.24

درون گروهی 225.11

241

5.17

227.72

254

جهااتگیااری بین گروهی
کلی ارزشی

مجموع

سااااااطح
معناداری

2.445

4.444

همانگونه که نتای آزمون تحلیل واریانس آنووا در جدول  14-2نشان میدهاد ،و باا عنایات باه
مقدار احتمال آزمون ( ،)p<4.445اختال میانگین نمرات عوامل انساانی در پرساش  51معناادار اسات.
بدین معنا که به ترتیب زیر هر ی ،از عوامل بیش از دیگری در جهتگیری ارزشی مطرح شده در پرسش
 ،51مؤثر بودهاند)5 :پدر و مادر )4 ،دوستان )1 ،برادران و خواهران )2 ،معلمان و اساتید )1 ،همکاران.

فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
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فصل پنجم :بحث و نتیجهگیری

مقدمه
تغییر جریان ارز ها در جامعه کنونی ایران آنقدر محسوس است که برای درل وقوع آن نیازمند تحقیق و
پژوهش نیست .بسیاری از طبقات اجتماعی ،بهطور تجربی و شهودی شاهد تغییراتی هستند که در مقابال
چشم آنها در حال وقوع است .برخی از این تغییرات ممکن است مطلوب و برخی میتواند منفی تلقی شود.
اما به طور کلی ،در جامعه ای چاون ایاران کاه سانتهای فرهنگای و دینای واجاد ارز

هساتند ،تغییار،

جایگزینی ،و احتماالً استحاله آنها ،از دید نسلهای قدیمیتر و همچنین حاکمیات نمایتواناد خوشاایند و
مطلوب تلقی شود .اگرچه تغییرات آب و هوایی در زیست بو های ارزشی ایران برای همگان قابال درل و
مشاهده است ،اما جریانشناسی این تغییرات و عوامل مؤثر بر آن نیاز به پژوهش و تخصص دارد .پاژوهش
حاضر در همین راستا طراحی و اجرا شده است.
تغییر ارز ها بیش از آنکه ی ،واقعه باشد ،ی ،فرایند است ،که گاه تند و گاه کند اسات .تضااد
ارزشى مرحله اى از این فرایند است که با مقابله نظا جدید و قدیم شروع مى شود؛ اما سرانجا  ،با تغییار
ارز ها و تثبیت نظا ارزشى جدید و یا دست کم ،خنثا کردن تأثیر نظا ارزشى قدیم ،پایان مى یابد .اما
در صورتى که بعد از رسیدن به ی ،نقطه جدید توقف نکند و تثبیت نشود جامعه را گرفتار عد تعادل مى
کند.
همانطور که در فصلهای نخست و دو گفته شد مهمترین تال

در جهت ارائه ی ،نظریه منسجم

تغییر ارز هاا مرباوط باه اینگلهاارت 7اسات .اینگلهاارت در ماورد تغییار ارز هاا در مراحال مختلاف
مدرنیزاسیون معتقد است که صنعتى شدن باعث تغییر ارز

هاى سنتى به ارز

هاى سنتى ساکوالر اا

عقالنى مى شود .بعد سنتى سکوالر ا عقالنى ارز ها منعکسکننده تباین بین جوامعى است کاه ماههب
در آنها بسیار مهم است و جوامعى که مههب در آنها مهم نیست.

7

RInglehart & C,F Scott, "Value Change in Industrial Societies", The American Political Science
Review, 81, p. 1289-1319.
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با عنایت به مقدمهای که گهشت ،پژوهش حاضر مبتنی بر سه پیشفرض عمده شکل گرفته است:
 )5ارز های جامعه امروز ایران در حال تغییر است؛  )4جهت این تغییرات مطلوب نیست و  )1عواملی در
این امر دخیلند .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به چند سوال عمده بود که در اداماه باه آنهاا
پرداخته شده است.

پاسخ به پرسشهای پژوهش
 .2جوانان استان خراسان شمالی از چه جهـتگیـریهـای ارزشـی در ابعـاد مختلـف دینـی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی برخوردارند؟
همانگونه که در فصل سو توضیح داده شد ،پرسششوندگان از پن جهتگیری دینی ،اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی مورد سوال قرار گرفتند .اما تحلیل پاسخها نشان داد کاه در عمال جواناان دارای ساه
جهتگیری ارزشی زیر هستند:
 مههبی -سیاسی ( :پرسشهای)4،1،55،51،52،51 اقتصادی( :پرسشهای )2 ،1 ،7 فرهنگی-اجتماعی( :پرسشهای )54 ،2 ،1 ،2 ،5بر اساس این تحلیل جوانان به لحاظ ارزشی تمیزی بین مسائل مههبی و سیاسی قائل نیساتند و
همبستگی باالیی بین نوع پاسخ آنها به پرسشهای مههبی و سیاسی وجود دارد .برای نمونه از نظر جواناان
تقید به انتخاب مرجع تقلید و شرکت در انتخابات از ی ،مقوله به شمار میرود .در همین تحلیل مشخص
شد که مقوله صدا و سیما از جنس مههبی -سیاسی دیده مایشاود ،در حاالی کاه ساوال ماورد نظار در
راستای سنجش جهتگیری اجتماعی طراحی شده بود.
همچنین تحلیلها نشان داد که پرسششوندگان ،مقولاههاای فرهنگای-اجتمااعی را نیاز در یا،
جهتگیری واحد طبقهبندی میکنند .مهمترین نکته در این زمینه اینکاه جواناان موضاوع حجااب را در
مقوله فرهنگی-اجتماعی جای دادهاند در حالی که سوال مورد نظر در راستای سنجش جهتگیری مههبی
طراحی شده بود.
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 .1در ابعاد مختلف دینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،تـا چـه میـزان قطـبهـای
مطلوب ارزشی اسالمی ایرانی برای جوانان اهمیت دارد؟
بر اساس جدول  4-2جمع میانگینهای نمرات جوانان در مقوله های مختلف ارزشی برابر است باا .17.12
سقف این نمره  12است که حاصل ضرب تعداد سواالت ( )52در سقف نمره هر سوال ( )2است .همانطور
که مشاهده می شود این نمره باالتر از متوسط نمره میانگین است (یعنی باالتر از  ،)41اما از حاد مطلاوب
فاصله دارد .برای آنکه ادرال روشنتری از نمره ارزشی جوانان استان داشته باشیم ،بهتر است این نماره را
در مقیاس آشناتری بیان کنیم .این نمره در مقیاس  44برابر است با  51.24که اگرچه از  54بااالتر اسات
اما نمره چندان خوبی نیز محسوب نمیشود.
 .9قطبهای ارزشی جوانان متاثر از چه عواملی است؟
عوامل تغییر ارز ها به شکلهای مختلف از سوی پژوهشگران و نظریهپردازان مورد توجه قرار گرفته است.
برخی از این عوامل مثل مدرنیزاسیون و جهانی شدن بسایار کلای هساتند .اینگوناه عوامال در تحقیقاات
محلی نمی تواند چندان مورد توجه باشد ،چراکه در سطوح بسیار کالن صورت میگیرند که اثرگاهاری بار
آنها ییرممکن مینماید .از اینرو در پژوهش حاضر چندین عامل خرد در دو دسته انسانی و ییرانسانی کاه
معموالً شکلگیری ارز ها موثرند مورد سوال قرار گرفتند .عوامل انساانی عباارت بودناد از :پادر و ماادر،
برادران و خواهران ،دوستان ،معلمان و اساتید ،و همکاران .و عوامل ییرانسانی عبارت بودند از :برنامههاای
صدا و سیما ،برنامههای ماهواره ،تارنماهای اینترنتی ،فیلترشکن ،نر افزارهاای چات ،مجاالت و نشاریات،
کتابهای ییردرسی.
بر اساس دادههای جدول  1-2فصال چهاار  ،عوامال انساانی باه ترتیاب زیار دارای بیشاترین و
کمترین تأثیر هساتند )5 :پادر و ماادر )4 ،دوساتان )1 ،بارادران و خاواهران )2 ،معلماان و اسااتید)1 ،
همکاران .همان طور که قبال نیز نشان داده شد ،تفاوت آماری معناداری بین میزان تأثیرگهاری عوامل فوق
مشاهده میشود.
از دیگر نکات مهم اینکه معلمان و اساتید در جهتگیریهای ارزشی جوانان نقش چندانی ندارند.
اگر معلمان و اساتید را از مولفههای اصلی نظا آموز

و پرور

و آموز

عالی بدانیم ،مایتاوان نتیجاه

گرفت که نظا های آموزشی و تربیتی کشور بسیار ضعیف عمل کارده و عماالً منفعال باوده و نظااره گار
تغییرات ارزشی جامعه هستند.

فصل پنجم :بحث و نتیجهگیری

در مورد تعیین تأثیرگهاری عوامل ییرانسانی ،به شیوه دیگری عمل شد .بار اسااس جادول 7-2
فصل چهار  ،جهت گیری کلی ارزشی جوانان با میزان استفاده از برنامههای صدا و سیما و همچنین میزان
مطالعه مجالت و کتب ییردرسی ،همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و برعکس ،باا میازان اساتفاده از
برنامههای ماهواره ،تارنماهای اینترنتی ،فیلترشکن ،و نر افزارهای چت ،همبستگی منفای معناادار وجاود
دارد .با عنایت به دادههای تفصیلی جدول فوق میتوان گفات کاه هرچاه میازان اساتفاده از برناماههاای
ماهواره ،اینترنت ،نر افزارهای فیلترشکن ،نر افزارهای چت مثل یاهومسانجر ،گوگال تاال و مانناد آن
بیشتر باشد ،میانگین نمره جهتگیری ارزشی به طور معناداری پایین میاید .به عبارت دیگر عوامل اخیار
را میتوان عوامل منفی در تغییر ارز ها قلمداد کرد .برنامههای صدا و سیما ،مجالت و کتابهای ییردرسی
که در داخل کشور منتشر میشود را میتوان به عنوان عوامل مثبت در جهتگیری ارز ها قلمداد کرد.
 .4بین جهتگیریهای مختلف ارزشی جوانان چه روابط معنیداری مشاهده میشود؟
بر اساس جدول  7-2فصل چهار که خالصه آن در زیر آمده است ،بین جهتگیریهای مختلاف ارزشای
جوانان همبستگی و انسجا بسیار زیاد و قابل توجاه وجاود دارد .هماانطور کاه در جادول متقااطع زیار
مشخص است از  51مورد مقایسه ،تنها در ی ،مورد ،رابطه معنادار وجود نادارد .بار اسااس ایان جادول،
جهتگیری مههبی-سیاسی ،جهتگیاری اقتصاادی ،و جهاتگیاری فرهنگای -اجتمااعی باا نماره کلای
جهتگیری رابطه مثبت معنادار دارند .همچنین بین جهتگیری کلی و جهتگیریهای ارزشی خارد ،باه
طور هماهنگ با میزان استفاده از برنامههای صدا و سایما رابطاه مثبات معناادار و باا میازان اساتفاده از
ماهواره ،اینترنت ،فیلترشکن ،و نر افزارهای چت ،رابطه منفی معنادار وجود دارد .این امر ،به استثنای ی،
مورد ،یعنی جهتگیری اقتصادی و میزان مطالعه مجالت و کتابهای ییردرسی صادق اسات .ایان انساجا
باال ،پژوهشگر را از تبیینهای بیشتر و پیچیده بی نیاز کرده است.
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جدول  :5-1رابطه مثبت و منفی معنادار بین متغیرهای مورد مطالعه
جهتگیـری

جهتگیری

مــــذهبی -اقتصادی
سیاسی

جهتگیـری

+

جهتگیـری

فرهنگـــی -استفاده از از مـــــاهواره ،مجـــــالت،
اجتماعی

+

میــــزان میزان اسـتفاده میزان مطالعه

+

صــــدا و اینترنــــــت ،کتابهـــــای
سیما

فیلترشکن ،چت

غیردرسی

+

_

+

کلی
جهتگیـری

+

+

+

_

+

مــــذهبی-
سیاسی
جهتگیـری

+

+

_

ییرمعنادار

اقتصادی
جهتگیـری

+

_

+

فرهنگـــی-
اجتماعی

 .5آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفه های آن بر اساس رشـته تحصـیلی تفـاوت آمـاری
معناداری وجود دارد؟
همانطور که در فصل چهار گهشت ،بر اساس دادههای جدول  2-2در جهتگیری کلی ارزشی ،و همچنین
جهتگیری مههبی-سیاسی میانگین نمرات دانشجویان رشاتههاای علاو پایاه و علاو انساانی باه طاور
معناداری از رشتههای هنری باالتر است .در جهتگیری ماههبی-سیاسای ،میاانگین نمارات دانشاجویان
رشتههای علو پایه به طور معناداری از رشتههای فنی نیز باالتر است .همچنین در جهتگیری فرهنگی-
اجتماعی ،میانگین نمرات دانشجویان رشتههای علو انسانی به طور معناداری از رشتههاای هناری بااالتر
است .اخرین نکته در این زمینه اینکه ،در جهت گیری اقتصادی اختال معناداری بین رشتههای تحصیلی
مشاهده نمیشود .به طور کلی وضعیت به لحاظ دیدگاههای ارزشی ،وضعیت رشتههای علو پایاه و علاو
انسانی از هنر و فنی و مهندسی بهتر است.
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 .6آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس جنسیت (مرد و زن) تفاوت آمـاری
معناداری وجود دارد؟
بر اساس جدول  1-2فصل چهار  ،در جهتگیری کلی مردان و زنان ،میانگین جهتگیری کلای زناان باه
طور معنادری باالتر از مردان است .همچنین در جهت گیریهای مههبی-سیاسای و فرهنگای-اجتمااعی،
میانگین جهتگیری زنان به طور معنادری باالتر از مردان است .تنها در جهتگیاری اقتصاادی اسات کاه
اختال معناداری بین میانگین زنان و مردان مشاهده نمی شود .بنابراین ،به طور کلی میتاوان گفات کاه
وضعیت زنان به لحاظ دیدگاههای ارزشی بهتر از مردان است.
 .7آیا در میزان جهتگیری ارزشی و مولفههای آن بر اساس منطقه مسکونی (شهری-روستایی)
تفاوت آماری معناداری وجود دارد؟
همانطور که در جدول  2-2فصل چهار نشان داده شد ،تنها در جهتگیری کلی ساکنان مناطق روستایی
و شهری است که اختال معنادار وجود دارد ،به گونه ای که که میانگین جهتگیری کلی ساکنان مناطق
روستایی به طور معنادری باالتر از مناطق شهری است .اما در خرده ارز های مههبی-سیاسی ،فرهنگی-
اجتماعی و اقتصادی چنین اختال معناداری مشاهده نمیشود.
 .1نظر پرسش شوندگان درباره برخی از پرسشهای پانزدهگانه چیست؟
-

 44.1درصد معتقدند که کاملترین نوع حجاب برای زن مسلمان ایرانی ،چادر است .و  42.1درصد
به اجباری بودن حجاب اعتقادی ندارند.

-

 24.7درصد مرجع تقلید مشخصی دارند.

-

 2.4درصد معتقدند که تحصیل علم و دانش ی ،ارز

و فضیلت دینی بوده و بر اساس آموزههای

دینی به تحصیالت ادامه میدهند .و  24.4درصد تنها به خاطر شغل و درآماد بااالتر باه تحصایل
ادامه میدهند.
-

 11.2درصد معتقدند که در جامعه امروزی پول حر اول را میزند .و به نظر آنها پاول باه دنباال
خود ،رفاه ،فرهنگ ،و تحصیالت عالی را به همراه میآورد.
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 12.2درصد معتقدند که اصال کار دین اسال بدون داشتن حکومت سیاسی سر و سامان نمیگیرد.
دین و سیاست اساساً با هم مخلوط هستند.

 .3چه راهکارهای برای هدایت تغییرات ارزشی جوانان در جهت قطـبهـای مطلـوب اسـالمی
ایرانی قابل ارائه میباشد؟
با عنایت به نتای پژوهش حاضر به نظر میرسد که الز است راهبردها و راهکارهای زیر در جهت حفظ و
ارتقاء ارز های دینی و ملی در پیش گرفته شود:
-

تمرکز بر تربیت خانوادگی به جای تربیت فردی

همانطور که نتای تحقیق قویاً نشان داد ،پدر و مادر بیش از هار عامال دیگاری بار جهاتگیاری ارزشای
فرزندان مؤثر هستند .نظامهای آموزشی و تربیتی ما به طور سنتی بر روی افراد متمرکز هستند نه خانواده
ها .از نظا آموز

و پرور

و آموز

عالی کشور ،چیزی جز این انتظاار نمایرود اماا انتظاار مایرود در

شرایطی که بستر فراهم است ،خانوادهها را در تصمیمگیریهای تربیتای دخالات دهناد .در حاال حاضار
معلمان و اساتید دانشگاه بعد از والدین و دوستان و برادران و خواهران در مقاا چهاار تأثیرگاهاری قارار
دارند .اگر معلمان و اساتید نمیتوانند سهم بسزایی در شکلگیاری ارزشای جواناان داشاته باشاند ،شااید
بتوانند به طور ییرمستقیم و از طریق والدین بر نسل نو تأثیر مثبت داشته باشند .یعنی ترتیبی اتخاذ شود
که نظامهای آموزشی (معلمان و اساتید) بیش از پیش با خانوادهها در تماس و تعامل باشند.
در این میان نباید نقش مهم دیگر نهادها چون مسااجد ،صادا و سایما ،وزارت فرهناگ و ارشااد،
سازمان تبلیغات ،دادگستری و مانند آن را به عنوان نهادهایی که میتوانند باه تربیات خاانوادههاا همات
گمارند نادیده گرفت.
 توجه و تمرکز بر مهارتهای دوستیابی و ارتباطیدوستان دومین عامل مهم در شکلگیری ارز های جوانان به شمار میروناد .نکتاه جالاب آنکاه جواناان
جهت گیریهای ارزشی خود را بیشتر از دوستان اقتباس میکنند تا از برادران و خاواهران و همچناین از
معلمان و اساتید .با توجه به اهمیت و جایگاه تأثیرگهاری شبکههای اجتماعی و گروههای همسال ،الز که
در این زمینه مهارتهای ویژه ای به جوانان آموز

داده شود .تا از ی ،سو شبکههای سالم اجتماعی شکل

گیرد و از سوی دیگر استقالل فردی افزایش یافتاه و تاأثیرات منفای دوساتان کاه احیانااً باا ارز هاای
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خانوادگی در تضاد هستند ،به حداقل برسد .در حاال حاضار نظاا آموزشای کشاور بارخال بسایاری از
نظا های پیشرو ،بر رویکرد «رقابتی» و «انفرادی» متمرکز است تا رویکرد «مشارکتی» .در چنین نظاامی
طبیعی است که مهارتهای ارتباطی و شبکه سازی چندان تقویت نشود.
 از بین بردن گسست بین مربی و متربیاز جمله آسیبهای مهم تربیتی این است که بین مربی و متربی گسست و شکافت ایجاد شود .در ماهیات
تعلیم و تربیت ،اختال سطح بین مربی و متربی به رسمیت شناخته میشود؛ چراکاه اگار ساطح داناش،
مهارت و نگر

مربی و متربی همسطح باشد ،عمال نمیتوان تربیتی را متصور شد .تربیت مستلز اختال

سطح در مقولههای پیش گفته است .اما اگر این اختال بیش از حد مطلوب باشد ،به گونه ای که صادای
مربی به متربی نرسد ،در این صورت نیز عمالً تربیتی نمیتواند صورت گیرد (باقری .)5114،تحقیق حاضر
تا حد زیادی گویای وجود چنین گسستی حداقل از بعد آموز

ارز هاست .یافتاههاای پاژوهش نشاان

میدهد که اثرپهیری جوانان از معلمان و اساتید کمتر از پدر و مادر ،دوستان و برادران و خاواهران اسات.
جالب اینکه فاصله درصد اثرگهاری معلمان بسیار کمتر از عوامال فاوقالاهکر اسات (پادر و ماادر،27.1 :
دوستان15 :؛ برادران وخواهران ،52.1 :معلمان و اساتید 2.1 :و همکاران .)5 :بادیهی اسات کاه در کوتااه
مدت نمیتوان انتظار داشت نظا های آموزشی برای این گسست و ضعف مهم تدبیری بیاندیشند .با وجاود
این ،میتوان به طور مداو دورههای ضمن خدمت کوتاه مدت را برای بازآموزی و ارتقاء مهارتهای تربیتای
معلمان و اساتید طراحی و اجرا کرد.
 ایجاد تقوای حضور در کنار تقوای پرهیز و گریزیافتههای پژوهش به وضوح نشان داد که جوانان ما به شدت تحت تأثیر ماهواره و اینترنت هستند .پرواضح
است که جوانان ما یا فاقد مهارت استفاده از فناوریهای نوین هستند یا اینکه شایفته آزادیهاای دنیاای
مجازی هستند .گزارشها حاکی از آن است که ایرانیان یالباً در فضای مجازی به دنبال فقرههاایی هساتند
که در دنیای واقعی در رابطه با آنها محدودیتهایی وجود دارد .برای نمونه در میاان کلماات پرجساتجو در
ایران در سال  4451میالدی 54 ،کلمه ای که بیشترین جستجو را به خود اختصاص داده اناد عبارتناد از:
دانلود ،عکس ،بازی ،دانلود آهنگ ،فیلم ،چت یاهو ،گوگل ،دانلود فیلم ،اس ا اس .گفتنی است بخش قابل
توجهی از دانلودها ،عکسها و فیلمهای جست و جو شده ،مربوط به مضامین ییراخالقی و جنسای اسات.
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در جستجوهای" گوگل ایمیجز" (گوگل تصویر) نیز  54کلمه پرجستجوی ایرانیان برای دیدن تصااویر در
سال  4451عبارت بودند از :عکس ،دختر ،زن ،girl ،hot ،لباس ،تصویر ،لخت ،فیلم و عروس.1
چنین پدیده ای جوامع سنتی و به طور ویژه تربیت دینی را با چالشهای جدی مواجه کرده اسات.
فناوری جدید مفاهیم دور/نزدی ،و مجاز/ممنوع را به هم ریخته است (باقری )5117 ،به گونهای که دیگر
نمیتوان به واسطه تربیت قرنطینه ای و همچنین با تقوای پرهیز و گریز جوانان را از محیطهای آلاوده دور
داشت .سالم سازی فضای مجازی از طریق فیلتر کردن تارنماهای نامطلوب اگرچاه یکای از راهکارهاسات
(تقوای پرهیز) ،اما به هیچ وجه کافی نیست؛ چراکاه جواناان باا صار کمای وقات و انارژی مایتوانناد
فیلترینگ را دور زده و به منابع و صفحات مورد نظر دست یابند .ازاینرو راهبرد اصلی تربیت دینی در عصر
حاضر باید بر محور عقالنیت و تقوای حضور باشد .بدین معنا که متربی بدون نظارتهای بیرونی و در عاین
حالی که در فضای پرآسیب زندگی میکند ،بتواند از خود مراقبت کرده و مرزهای اخالقی را رعایت کند.
نتیجهگیری
نتای پژوهش حاضر ،در بسیاری جهات با یافتههای دیگر پژوهشهایی که در زمینههای مشترل به انجا
رسیده است ،همسو است .از مهمترین یافتههای پژوهش حاضر نمره نسبتاً پایین جهتگیری ارزشی کلای
جوانان استان است ( 51.2از  .)44این یافته با کلیت یافتههای گودرزی ( )5111با عنوان تغییر ارز های
جوانان و عوامل مرتبط با آن ،رفیاعپاور ( )5171در خصاوص تغییار ارز هااى جواناان ،ناورزوی (؟)در
خصوص شکا نسلى از لحاظ ارز هاى مههبى بین دو نسل دختران و مادران ،مسعودی فر ( ،)5174در
خصوص افکار اعتقادى نوجوانان و والدین آنها و گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه ،مردان پاور ( )5115در
خصوص مشکالت دانش آموزان دبیرساتانهااى شاهر تهاران در خصاوص هویات و احمادی ( )5112در
خصوص آسیب شناسى فرهنگى خانوادههاى یکى از سازمانها ،همخوان است.
از دیگر نتای مهم این تحقیق ،نشان دادن اهمیت نقش کلیادی خاانواده باویژه پادر و ماادر ،در
شکلگیری ارز ها اسات .ایان نتیجاه مهام باا نتاای بدسات آماده از تحقیاق آزاد مرزآباادی ()5117
هم راستاست .تحقیق مزبور نشان داده است که بین نظا ارزشى نوجوانان و ارز هاى خانوادگى ،مههبى،
رسانه اى و ملى ارتباط معنادارى وجود دارد (آزاد مرزآبادی5117 ،؛ص  .)557نتاای نشاان داد کاه باین
گرایش نوجوانان به ارز هاى خانوادگی با ارز هاى فرزندان نوجوان آنان ارتباط معناادار وجاود دارد .در
/http://www.tabnak.ir/fa/news/3705538ایرانی-ها-سال-گذشته-در-گوگل-چه-جستجو-کردند(تاریخدریافت)22/11/11:
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مجموع میتوان بیان داشت که مدگرایی ،احساس بیهویتی و یا گارایش فرزنادان باه فرهناگ بیگاناه باا
عملکرد ،رفتارها ،باورها و نگرشهای والدین رابطه مستقیم دارد .چنانچه این باورهاا و رفتارهاا باا باورهاا و
رفتارهای والدین هماهنگ و متناسب نباشد تعارض در نگر

و رفتار بین خانواده و فرزندان آشکار خواهد

شد.
نتیجه مهم بعدی در رابطه با اثرات مخرب و سوء استفاده از پدیده اینترنات اسات .ایان تحقیاق
نشان داد که بین میزان استفاده از برنامههای ماهواره و اینترنت و جهتگیریهای ارزشی ،رابطه معکاوس
معنادار وجود دارد .درباره اثرات منفی اینترنت در سطح جهان و ایران پژوهشهای متعددی صورت گرفتاه
است که برخی از آنها موید اینگونه اثرات هستند .م،کینن )4454( 2از صاحبنظران معرو اینترنات ،باا
وجود آنکه از طرفداران آزادی اینترنت به شمار میرود ،معتقد است که اینترنت جهان را به صار وجاود
خود و به نحو معجزهآسا نمیتواند تبدیل به جاایی بهتار کناد .اینترنات هام ابازار اسات و هام ساالح ...
(م،کینن4454 ،؛ ترجمه محمدپور ،5124 ،صفحه چهارده) .نتای تحقیق حاضر با مطالعه میناوچین در
خصوص بررسى اثر تهاجم فرهنگى از طریق وسایل ارتباط جمعى در خانوادههاى فیلیپینى مورد تائید قرار
گرفته است (آزاد مرزآبادی5117 ،؛ص  .)541نتای تحقیق حاضر هم نشان داد که جوانان ساکن منااطق
روستایی از نمره بهتری در جهتگیری ارزشی برخوردارند .این امر میتواند باه دسترسای کمتار آنهاا باه
اینترنت و ماهواره نسبت داده شود.
این یافته مهم با آنچه رفیعپور ( )5171درباره گستر

ویدئو در دهه  74شمسی ،به دست آورده

است ،کامالً همسو است .ایشان در تحقیق خود نشان میدهد که :اوالً ،آزادسازی ویادئو و تأسایس ویادئو
کلوپها به جای گستر

ارز های اسالمی انقالبی ،موجب گستر

فیلم هاای خاارجی و باه هماراه آن

ارز های نهفته در آن فیلمهای خارجی شده است .ثانیااً ،ورود ویادئو در خاانوادههاا ارز هاای آناان را
دگرگون کرده است و اکثر کسانی که دارای ویدئو بودهاند ،به تدری از گرایش و پایبندیهای مههبیشان
کاسته شده است.
به طور کلی میتوان گفت که نتای تحقیق ،پیشفرضهای مسئوالن استانداری را مورد تأیید قارار
داد .بدین معنا که در نسل جوان تغییرات ارزشی نامطلوب در حال وقوع اسات .از مهمتارین عوامال ایان
تغییرات نامطلوب ،گستر

رسانههای جمعی و در راس آنها ماهواره و اینترنت است .بدیهی است که ایان

امر الزاماً به معنای نفی فناوریهای نوین نیست ،بلکه بیشتر بیانگر ناکارآمدی رویکردها و روشهای سانتی
Rebecca MacKinnon
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ما در تربیت نسلهای جدید است .نقش کمرنگ معلمان و اسااتید در شاکلدهای باه ارز هاای جواناان
گویای این واقعیت است .این یافته با یافته شیخی ( )5114تا حدودی مغایر است .ایشان نشان داد که بین
نظا ارز

های معلمان و دانش آموزان ارتباط معناداری و جود دارد .این یافته نشان می دهد که معلمان

چهار درس فارسی ،ریاضی ،زیست شناسی و دینی ،به عنوان معلماان حسااس در انتقاال ارز هاا نقاش
اساسی دارند .اگرچه دانشآموزان در جامعه آماری پژوهش حاضر نبودند ،اما تحقیق به صورت کلی نشاان
داد که معلمان و اساتید تأثیر اندکی بر شکلدهی نظا ارزشی جوانان دارند .در توجیه این امر شاید بتوان
گفت که با افزایش سن ،این تأثیرپهیری کمتر می شود ،یعنی دانشآموزان ابتدایی بیشترین تأثیرپهیری و
دانشجویان کمترین تأثیرپهیری را از اساتید و معلمان دارند.
در انتها و قبل از ارائه پیشنهادات ،اهم یافتههای پژوهش حاضر را مرور میکنیم:
-

نمره جهتگیری ارزشی جوانان استان اگرچه باالتر از متوسط است ،اما تا حد مطلاوب فاصاله دارد
( 51.2از )44

-

نمره جهتگیری ارزشی زنان به نسبت از مردان بهتر است.

-

نمره جهتگیری ارزشی ساکنین مناطق روستایی به نسبت از مناطق شهری بهتر است.

-

جهتگیریهای ارزشی جوانان در ابعاد مختلف مههبی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصاادی از
انسجا بسیار باالیی برخوردار است.

-

جوانان استان ارز های مههبی و سیاسی را در ی ،مقوله طبقهبندی میکنند.

-

جوانان استان ارز های فرهنگی و اجتماعی را در ی ،مقوله طبقهبندی میکنند.

-

پدر و مادر و دوستان از مهمترین عوامل شکلگیری نظا ارزشی جوانان به شمار میروند.

-

معلمان و اساتید (و به عبارتی نظا آموزشی) نقش چندانی در شکلگیاری نظاا ارزشای جواناان
ندارند.

-

قویاً استفاده از ماهواره و اینترنت بر جهتگیری ارزشی جوانان اثر منفی دارد.

-

برنامههای صدا و سیما بر جهتگیری ارزشی جوانان اثر مثبت دارد.

-

مطالعه مجالت و کتابهای ییردرسی ،بر جهتگیری ارزشی جوانان اثر مثبت دارد.

-

تنها حدود  %44جوانان معتقدند که کاملترین نوع حجاب برای زن مسلمان ایرانی ،چادر اسات .و
حدود  ،%14معتقدند که حجاب نباید اجباری باشد.

86

87

فصل پنجم :بحث و نتیجهگیری

-

جوانان استان حجاب را ی ،مقوله فرهنگی میبینند تا مقوله مههبی.

-

جوانان استان نهاد صدا و سیما را ی ،نهاد سیاسی میبینند تا ی ،نهاد فرهنگی و اجتماعی.

-

بیش از  %24از جوانان مرجع تقلید مشخصی دارند.

-

تنها حدود  %54جوانان معتقدند که تحصیل علم و دانش ی ،ارز

و فضایلت دینای باوده و بار

اساس آموزههای دینی به تحصیالت ادامه میدهند .و بیش از  %24درصد تنها باه خااطر شاغل و
درآمد باالتر به تحصیل ادامه میدهند.
-

حدود  %12از جوانان معتقدند که در جامعه امروزی پول حر اول را میزند .به نظر آنها پول باه
دنبال خود ،رفاه ،فرهنگ ،و تحصیالت عالی را به همراه میآورد.

-

حدود  %11از جوانان معتقدند که اصال کار دین اسال بدون داشتن حکومت سیاسی سر و سامان
نمیگیرد .دین و سیاست اساساً با هم مخلوط هستند.

پیشنهادات کاربردی
پیش از این در ذیل سوال  ،2راهکارهای شماره  5تا  2در راستای جهتدهی به تغییرات ارزشای
جوانان ارائه و درباره آنها بحث شد .در ادامه موارد دیگری نیز افزوده شده است .بدیهی اسات کاه
در تغییر ارز ها هیچ راه کار ساده و کوتاه مدتی وجود نداشته باشد .شکلگیری و تغییر ارز ها
مساله پیچیده و چندوجهی است و عوامل آشکار و پنهان زیاادی در آن دخیلناد .باا وجاود ایان،
شناخت نقاط آسیب و همچنین تعیین و تهکر نقش برخی عوامل کلیدی ،میتواند سرآیازی باشد
بر برنامهریزیهای درازمدت:
 تمرکز بر تربیت خانوادگی به جای تربیت فردی
 توجه و تمرکز بر مهارتهای دوستیابی و ارتباطی
 از بین بردن گسست بین مربی و متربی
 تمرکز بر تربیت عقالنی به جای تربیت تلقینی و تحمیلی
 ایجاد تقوای حضور در کنار تقوای پرهیز و گریز
 آموز

والدین درباره اثرات مثبت و منفی فناوریهای نوین ،و ترییب آنها برای کنتارل و

نظارت خردمندانه بر فعالیتهای دنیای مجازی فرزندان
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 آموز

88

جوانان برای بهره برداری هرچه مؤثرتر از فضای مجازی ،به گونهای که صرفا برای

پرسه زدن وارد این دنیا نشود (مثالً از طریق افزایش وباالگنویسای ،تقویات شابکههاای
اجتماعی)... ،
 کنترل و نظارت خردمندانه دستگاههای نظارتی بر فضای مجازی باه ماوازات تقویات نار
افزارهای بومی (برای نمونه تاالرهای گفتگوی فارسی)
 تقویت برنامههای صدا و سیما در مقابل برنامههای ماهواره
 برنامهریزی و تال

مداو در راستای افزایش فرهنگ مطالعه.

پیشنهادات پژوهشی
 این تحقیق میتواند با همین کیفیت در مورد دانش آموزان استان نیز به انجا برسد و نتای آن با
نتای این تحقیق مقایسه و جمعبندی شود.
 این تحقیق می تواند با همین کیفیت در مورد اقوا مختلف استان خراسان شمالی ،به انجا برسد
و نتای آن با نتای این تحقیق مقایسه و جمعبندی شود.
 مقولههای جزئیتری مانند حجاب و روابط جنسی می تواند به طور مستقل مورد بررسی و مطالعه
قرار گیرد.
 موضوع از دست رفتن «سرمایههای اجتماعی» به عناوان یا ،ارز

کلیادی مایتاوان باه طاور

مستقل مورد مطالعه قرار گیرد.
محدودیتهای پژوهش
 -به علت عد همکاری اداره کل آموز

و پرور  ،داناشآماوزان دبیرساتانی از جامعاه پژوهشای

حه شدند.
 به علت محدودیت اعتبار پژوهش حاضر ،برخی از قشرهای جوان استان از جامعاه آمااری حاهشدند.
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منابع
 .5اباذری یوسفعلی و حسن چاووشیان ( .)5115از طبقه اجتماعی تا سب ،زندگی رویکردهای نوین
در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی .نامه علو اجتماعی » .شماره .44
 .4ابرکرامبی ،نیکوالس( .)5111درآمدی بر جامعه شناسی .مترجم :هادی جلیل .تهران :نشر نی.
 .1احمدی ،خدابخش ()5112؛ آسیب شناسی فرهنگای خاانواده هاای گروهای از کارکناان نظاامی،
گزار

تحقیق ،دانشگاه علو پزشکی بقیه اهلل ،مرکز تحقیقات علو رفتاری5112 ،

 .2اکرامی ،محمود ( .)5111ارزیابی نظا ارز های اساتید و دانشجویان در دانشگاه شااهد ،دانشاور
رفتار ،سال شانزدهم،

 ،12زمستان  ،5111ص .22-15

 .1اینگلهارت ،رونالد ،پیپا نوریس (.)5112مقدس و عرفی؛ دیان و سیاسات در جهاان( .ماریم وتار،
مترجم) .تهران :کویر.
 .2اینگلهارت ،رونالد ،ولز ،کریستین (.)5112نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی( .یعقوب احمادی،
مترجم) .تهران :کویر.
 .7اینگلهارت ،رونالد ( .)5171تحول فرهنگی در جامعاه پیشارفته صانعتی ( .ماریم وتار ،متارجم).
تهران :نشر کویر.
 .1اینگلهااارت ،رونالد،آبرامسااون ،پاال ،آر .)5171( .امنیاات اقتصااادی و دگرگااونی ارزشاای(.شااهناز
شفیعخانی ،مترجم) .نامه پژوهش .شماره چهاردهم و پانزدهم.
 .2آزاد مرزآبادی ،اسفندیار ( .)5117بررسی رابطه ارزشی خانواده با ارز های جواناان .مجلاه علاو
رفتاری ،دوره  4شماره  ،4تابستان 5117
 .54باقری ،خسرو ( .)5111بحران هویت فردی و اجتماعی .مجموعه مقااالت مباانی نظاری هویات و
بحران هویت ،به اهتما علی اکبر علیخانی .پژوهشکده علو انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 .55باقری ،خسرو ( .)5117نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،تهران :انتشارات مدرسه
 .54باقری ،خسرو .)5114( .آسیب و سالمت در تربیت دینی .فصلنامه تربیت اساالمی ،شاماره  ،2ص
.24-51
 .51باقری ،معصومه؛ سلیمانیان نژاد ،محمد ( .)5112بررسی جامعهشناسی هویات جواناان .دانشانامه
علو اجتماعی ،دوره ،5شماره ،1بهار 5112
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 .52برل ،ژال( .)5112هویت جمعی .مترجم :جالل ستاری .تهران :نشر مرکز.
 .51برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران [طرح جامع تحول بنیادین برنامههای درسی و تربیتی].
نگاشت سو  ،اردیبهشت .5112
 .52بیتس ،دانیل( .)5171انسانشناسی فرهنگی .مترجم :محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
 .57پوریانی ،محمد حسین ( .)5117تحلیل جامعه شناختی نظا ارزشی دین اسال .فصلنامه علمای-
پژوهشی علو اسالمی .سال سو شماره  ،54پاییز 5117
 .51خالقیفر ،مجید.)5115( .بررسی ارز های مادی /فرامادی دانشجویان دانشگاههای تهران ،عوامل
موثر بر آن و روابط آن با برخی از نشانگان فرهنگی .پایاننامه کارشناسای ارشاد .دانشاگاه شاهید
بهشتی.
 .52خسروپناه ،عبدالحسین ( ،)5112جریانشناسای ضادفرهنگهاا ،قام :انتشاارات تعلایم و تربیات
اسالمی
 .44رحیمی ،محمد ( .)5124عوامل اجتماعی مؤثر بر شکا بین نسلی؛مطالعه موردی شاهر خلخاال.
پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی .دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .اخاه شاده از وبساایت
تخصصی علو اجتماعی به تاریخ  54بهمن 5124
 .45رفیع پور ،فرامرز ،) 5171 ( ،وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارز های اجتماعی :پژوهشی در مورد
چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی ،ویدئو ،روزنامه و تبلیغات ،تهران :معاونت پژوهشای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .44سراجی ،فرهاد؛ یارمحمدی ،مسیب؛ میدانچی ،رضوان مسعود ( .)5125شناسایی و مقایساه نظاا
ارزشی دانش آموزان و دبیران مدارس متوسطه شهر همدان ،مجله علو تربیتای دانشاگاه شاهید
چمران اهواز ،بهار و تابستان  ، 5125دوره ششم ،سال ،4-52شماره 5
 .41شر الدین ،سید حسن ،نقش رسانههای اجتماعی در انتقال ارز هاای اجتمااعی باا تاکیاد بار
رسانه ملی ،معرفت سال بیست و یکم ،شماره  ،572آبان  ،5125ص 71-17
 .42شیخی ،شهرزاد ( .)5114بررسی رابطه نظا ارز های معلم و نظا ارز های دانش آماوزان در
دوره متوسطه و پیش دانشگاهی شهر شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 .41صالحی امیری ،سیدرضا ( .)5111انسجا ملای و تناوع فرهنگای ،تهاران :پژوهشاکده تحقیقاات
استراتژی.،
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 .42فروزنده دهکردی ،لطف اهلل؛ مالئی ،الهه ( .)5111بررسی نظا ارزشی در مدیریت اسالمی و دیگر
مکاتب .راهبرد یاس ،شماره 5111 ،57
 .47فکوهی ،ناصر( .)5111تعارض سنت و مدرنیته در مجموعه مقاالت مسائل اجتماعی ایران .تهاران:
نشر آگه.
 .41فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران (چهارچوب نظری راهنماای سااماندهی و هادایت اناواع
تربیت) .ویرایش دهم .5117 ،به سرپرستی حجته االسال دکتر علیرضا صادقزاده قمصری.
 .42کاستلز ،مانوئل( .)5114عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ؛ ترجمه احاد علیقلیاان ،افشاین
خاکباز .تهران :انتشارات طرح نو.
 .14کمالی ،افسانه( .)5111مسئله جوانان در مجموعه مقاالت مسائل اجتماعی ایران .تهران :نشر آگه.
 .15کوئن ،بروس( .)5171درآمدی به مبانی جامعه شناسی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :نشر توتیا.
 .14گل محمدی ،احمد ( .)5111جهانی شدن ،فرهنگ و هویت ،تهران :نشر نی.
 .11گل محمدی ،احمد( .)5111جهانی شدن فرهنگ ،هویت .تهران :نشر نی.
 .12گودرزی ،سعید ( .)5111تغییر ارز های جوانان و عوامل مرتبط بر آن .فصلنامه علمی پژوهشای
رفاه اجتماعی ،سال دهم ،شماره .12
 .11گیدنز ،آنتونی( .)5112کارن بردسال .جامعه شناسی .مترجم :حسن چاووشیان .تهران :نشر نی.
 .12لطف آبادی ،حسین ( .)5111آموز

شهروندی ملی و جهانی هماراه باا تحکایم هویات و نظاا

ارزشی دانشآموزان فصلنامة نوآوریهای آموزشی ،شمارة  ،57سال پنجم ،پائیز 5111
 .17مجتهدزاده ،پیروز ( .)5115جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ،تهران :انتشارات سمت.
 .11مجتهدزاده ،پیروز ( .)5112دموکراسی و هویت ایرانی ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 .12محمدی روزبهانی ،کیانو

( )5171بررسی ارتباط هویت یابی با نظا ارزشی و رشاد اخالقای در

دانشجویان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
 .24مردانپور ،ناصر( ،)5115بحران هویت و انقطاع فرهنگی ،پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،قم5115 ،
 .25مسعودی فر ،احمد رضا ()5174؛ بررسی گرایش نوجوانان  51-51ساله دبیرساتانهای مشاهد باه
فرهنگ بیگانه ،تهران دانشگاه تربیت معلم ،مرکز اطالعات و مدارل علمی ایران5174 ،
 .24منادی ،مرتضی ( .)5112اوقات فرایت و چالش های جهاانی شادن مقایساه دو نسال .مطالعاات
فرهنگی و ارتباطات بهار.521-515 :)1(1 .
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 .21مندراس ،هانری( .)5122ژرژگورویچ .مبانی جامعه شناسی .تهران :انشتارات امیر کبیر.
 .22مور،ویلبرت ای( .)5115تغییر اجتماعی .مترجم پرویز صالحی .انتشارات سمت.
 .21نسترن ،شریفی( .)5111بررسی مشکالت شخصی ،تحصیلی و اجتماعی دانشجویان دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن و رابطه آن با جنس مخالف ،پیشرفت تحصیلی .پژوهش های مشاوره (تازهها
و پژوهش های مشاوره); .22-77 :)51(1
 .22نصرتی ،شیما و ابوالفضل ذوالفقاری ( .)5125تاثیر میزان دینداری بر سب ،زندگی جوانان تهرانی.
پژوهش اجتماعی بهار.557-545 :)52(1
 .27نظری ،علی اشر  ،باقری ،صمد ( .)5125هویت فرهنگی ایران در فرآیند جهانی شدن :ظرفیتها و
چشم اندازها .مهندسی فرهنگی ،نشریه علمی تخصصی شورای عالی انقالب فرهنگی ،سال ششم-
شماره  21و  -22خرداد و تیر 5125
 .21نوروزى ،فاطمه ،شکا نسلى از لحاظ ارز هاى مههبى بین دو نسل دختران و ماادران مطالعاه
موردى دبیرستانهاى شهر جهر  ،پی ،نور ،سال هشتم،

 ،5ص 14ا.21

 .22وثوقی ،منصور؛ اکبری ،حسین ( .)5112روندها و عوامل ماوثر بار تغییار ارز هاا ،یا ،مطالعاه
تطبیقی .مجله علمی-پژوهشی علو اجتماعی ،تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی ،پااییز و
زمستان  5112شماره  ،2/12صص541-21
50. Andersen(2006) Margaret. Sociology: Understanding A Diverse Society.
Thomson, USA.
51. Boudon(2001), Raymond. The Origin of Values: Essays in the Sociology
and Philosophy of Beliefs. Transaction press. New Jersey.
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پرسشنامه
هو الحکیم
همشهری گرامی سال ! ضمن تشکر و سپاس از اینکه وقت گهاشته و ما را در انجاا یا ،تحقیاق مهام در اساتان خراساان
شمالی یاری می رسانید ،از حضرتعالی خواهشمندیم که پرسشنامه زیر را با دقت و صداقت تکمیل بفرمایید .این پرسشنامه
بدون نا و نا خانوادگی بوده و اطالعات آن در اختیار هیچ نهادی قرار نخواهد گرفت و تنها نتاای کلای تحقیاق باه مراکاز
علمی و ذیربط اعال خواهد شد .با سپاس و دعای خیر.
 سن........ : -جنسیت:

زن

مرد

 -وضعیت تاهل:

مجرد

 -رشته تحصیلی:

علو انسانی

سایر

متاهل

علو پایه

فنی و مهندسی

علو پزشکی

هنر

 میزان تحصیالت.......... : وضعیت اشتغال: -محل سکونت:

دانشآموز
روستایی

دانشجو

دارای شغل دولتی

دارای شغل آزاد

بیکار

شهری

مهم :لطفاً در هر سوال تنها یک گزینه را عالمت بزنید.

 -2نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 کاملترین نوع حجاب برای زن مسلمان ایرانی ،چادر است.
 با مانتوی مناسب هم میتوان حجاب کامل اسالمی داشت.

 پوشیدن مانتو و انداختن روسری یا شال برای داشتن حجاب کافی است.

 در ایران نیز همانند بعضی از کشورهای مسلمان چون مصر و ترکیه ،نباید حجاب اجباری باشد.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -1نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 به نظر من در این روزگار اصوال به تقلید از ی ،مرجع دینی نیازی نیست.
 مرجع تقلیدی ندار  .مساله دینی خود را از کسی که در این زمینه اطالعات بیشتری دارد میپرسم (مثل ی ،دوست،
ی ،روحانی و .)....
 گاهی اوقات و بر حسب ضرورت به رساله یکی از مراجع تقلید یا به دفتر یا پایگاه اینترنتی آنها مراجعه میکنم.

 مرجع تقلید من مشخص است و از طریق رساله یا دفتر یا پایگاه اینترنتی ایشان مسائل دینی خود را حل میکنم.
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در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -9نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 چیزهایی مثل دین و پیامبر دروغ است و انسانها برای بهرهکشی از یکدیگر این چیزها را ساختهاند.

 خدا هست ولی دین و نماز و روزه و اینطور چیزها دکان و دستگاه است .خدا نیازی به نماز و روزه من ندارد.
 نماز و روزه دستور خداست؛ اما به نظر من هر کس اختیار دارد که به میل خود
قلبی به خداست.

انجا دهد یا ندهد .اصل همان اعتقاد

 نماز و روزه جزء واجبات دین هستند .بر اساس عقل و منطق کسی که ادعای دینداری دارد باید مقید به نماز و روزه
باشد.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -4نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 زنان می توانند در جامعه حضور داشته و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشند ،اما روابط زن و مرد و اختالط آنها
باید با محدودیتهایی مواجه باشد.

 ایجاد محدودیت در روابط زن و مرد بیشتر باید در مورد دختران و پسران جوان و مجرد صورت گیرد .برای مردان و زنان
متاهل چنین چیزی الز نیست.
 احترا واقعی به شخصیت زن و مرد (چه متاهل و چه مجرد) این است که برای اختالط بین آنها محدودیتی در نظر
گرفته نشود.

 ایجاد محدودیت برای روابط زن و مرد نوعی توهین به آنهاست .ی ،زن و مرد بال خودشان بهتر میفهمند چگونه با هم
ارتباط داشته باشند.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -5نظر و رفتار شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 به نظر من موسیقی بطور کلی چندان خوب نیست و تا جایی که میشود بهتر است از آن پرهیز شود.

 من طرفدار موسیقی سنتی هستم ؛ بویژه آنها که توسط اساتید معروفی چون شجریان ،ناظری و افتخاری اجرا شده باشد.
 برای من نوع موسیقی و خواننده آن خیلی مهم نیست .به هر آهنگ و موسیقی که خوشم بیاید گو

میکنم.

 من به موسیقی پاپ و بویژه خوانندگان خارج کشور عالقمند  .گاهی نیز به آهنگهایی به زبان انگلیسی گو
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.

میدهم.
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معلمان یا استادان شما

 -6نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 تحصیل علم و دانش ی ،ارز

و فضیلت دینی است .من بر اساس آموزههای دینی به تحصیالتم ادامه داد یا میدهم.

 هد اصلی من از تحصیل این بوده است که عضو مفیدتری برای جامعه و کشور باشم و بتوانم به مرد بیشتر خدمت
کنم.
 در زمانه ما اگر فرد دانشگاه نرفته باشد ،جامعه برای او ارز
است.

زیادی قائل نیست ،بنابراین داشتن مدرل دانشگاهی الز

 از نظر من هد اصلی تحصیل ،داشتن شغل بهتر و کسب درآمد باالتر است ،بقیه حرفها ،شعار است.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -7نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.

 در جامعه امروزی پول حر اول را میزند .به نظر من پول به دنبال خود ،رفاه ،فرهنگ ،و تحصیالت عالی را به همراه
میآورد.
 پول زیاد بویژه اگر از راه نامشروع به دست آمده باشد ،میتواند به همراه خود فساد اخالقی ،خانوادگی و دینی را به
همراه داشته باشد.
 به نظر من بر اساس عقل و دین ،آدمی تا زنده است و توان دارد باید در راه کسب پول حالل تال

کند.

 همینکه آدمی آنقدر پول داشته باشد که به دیگران محتاج نباشد کافی است .پول زیاد مایه دردسر است.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -1نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که در محله معرو و باکالس شهر واقع شده باشد.
 اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که زیبا و دارای تجهیزات مدرن باشد.

 اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که ویالیی و سنتی باشد اگرچه در منطقه متوسط شهر باشد.

 اولویت اول من در انتخاب مسکن ،این است که محر و نامحر در آن رعایت شده باشد و همسایههای سالم آن باشند.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما
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 -3نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.

 از نظر من معیار ی ،شغل عالی این است که درآمد ماهیانه باالیی داشته باشد ،حاال چه بساز بفروشی باشد یا بنگاه
ماشین.
 از نظر من درآمد باال کافی نیست .شغل عالی عالوه بر پول باید دارای شأن و احترا اجتماعی هم باشد :مثل استاد
دانشگاه.
 از نظر من شأن و جایگاه اجتماعی شغل از همه چیز مهمتر است .مثل معلمان یا اساتید دانشگاه یا خبرنگاران.
 نوع شغل مهم نیست ،من حاضر بود رفتگر هم باشم ،مهم این است که انسان نان حالل بخورد.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

معلمان یا استادان شما

همکاران محل کار

 -21نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.

 به حکم عقل و دین ،افراد کم سن و سال و جوانتر ،در هر شرایطی باید احترا افراد بزرگتر را رعایت کنند.
 من برای بزرگترها احترا خاصی قائل نیستم ولی به آنها توهین و کم محلی هم نمینکنم.
 به صر اینکه کسی سنش از ما بیشتر باشد ،شایسته احترا نیست .بزرگتر باید خود

احترا خود

 زمانه تغییر کرده است ،در واقع بزرگترها باید هوای جوانها را داشته و شرایط آنها را درل کنند.

را نگهدارد.

در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -22نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.

 من اساساً به آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور پخش میشود بیاعتماد هستم و لها کمتر به سراغ آن میرو .
 آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور پخش میشود بیشتر در راستای منافع ی ،جناح سیاسی خاص است.
 تلویزیون و رادیوی کشور ملی است .لها من به درستی آنچه از آنها پخش میشود اطمینان دار .

 معموالً درباره آنچه از تلویزیون و رادیوی کشور میبینم یا میشنو فکر میکنم و اگر درست بود میپهیر .
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -21نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 من اساساً در تعامالت اجتماعی به هیچ کس حتی خانوادها اعتماد ندار  .در ایران همه به دنبال منافع خود هستند.
 در تعامالت اجتماعی تنها به خانواده ،اقوا و دوستان و همکاران خیلی نزدیکم اعتماد دار .

 در تعامالت اجتماعی ،عالوه بر نزدیکان ،به برخی از اقشار جامعه ،چون فرهنگیان و اساتید دانشگاه ،اعتماد دار .
 همه مرد ایران برای من قابل اعتماد هستند مگر اینکه خالفش برای خود من ثابت شود.
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در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -29نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 همه حکومتها ،چه جمهوری اسالمی چه شاهنشاهی ،به دنبال منافع خود هستند .من که به هیچ ی ،از دولتهای ایران
اعتماد نداشتها .
 بهطور کلی به نظا جمهوری اسالمی میشود اعتماد کرد؛ ولی بعضی از دولتها که تا حاال سرکار آمدهاند قابل اعتماد
نبوده و نیستند.

 به همه نظا جمهوری اسالمی و دولتهای آن اعتماد کامل دار ولی بعضی از مسئوالن فاسد بوده و از بیتالمال سرقت
کردهاند.
 جمهوری اسالمی دارای بهترین و پالترین نظا و دولت است؛ اکثر اتهامات دروغ بوده و نتیجه سیاهنمایی دشمنان
است.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -24نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.
 من معموالً ریبتی برای شرکت در هیچ ی ،از انتخابات ،نماز جمعهها یا تظاهرات ندار .

 تنها در جریان انتخابات محلی همچون شورای شهر یا بعضی از تظاهرات با اشتیاق مشارکت دار .
 در انتخابات مهم کشور مثل ریاست جمهوری و تظاهرات مهم و بعضی نماز جمعهها شرکت میکنم.
 سعی من بر این است که در همه انتخابات ،تظاهرات و یا نماز جمعهها شرکت کنم.
در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

همکاران محل کار

معلمان یا استادان شما

 -25نظر شما به کدامیک از موارد زیر نزدیکتر است.

 سیاست ربطی به دین ندارد .سیاست پدر و مادر ندارد .نباید مقدسات دین اسال را با سیاست مخلوط کرد.
 بستگی دارد چه کسی دین و سیاست را با هم مخلوط کند .امامان (ع) میتوانستهاند این کار را انجا دهند .اما االن به
صالح نیست.
 در دوره ما عدهای خاص مثال فقها میتوانند با داشتن شرایط خاص ،در امور سیاسی به شیوه دینی دخالت داشته باشند.
 اصال کار دین اسال بدون داشتن حکومت سیاسی سر و سامان نمیگیرد .دین و سیاست اساساً با هم مخلوط هستند.
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در مورد سوال باال ،فکر میکنید کدامیک از افراد زیر بیشتر با شما هم عقیده هستند.
پدر و مادر

برادران و خواهران

دوستان نزدی،

 52چقدر از برنامههای صدا و سیما استفاده میکنید؟
 57چقدر از برنامههای ماهوارهای استفاده میکنید؟
 51چقدر از اینترنت استفاده میکنید؟
 52برای دیدن برخی سایتها ،چقدر از فیلترشکن استفاده
میکنید؟
 44چقدر از نرمافزارهای چت ،مثل یاهومسنجر و
گوگلتاک استفاده میکنید؟
 45چقدر مجالت و نشریات را مطالعه میکنید؟
 44چقدر کتابهای غیردرسی را مطالعه میکنید؟

معلمان یا استادان شما

همکاران محل کار

هیچ

به

گاهی

معمو

وقت

ندرت

اوقات

الً

همیشه

