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چکیده
ارزش ها از یک سو راهنما و تع نیی کننده گرایش های اجتماعی و ایدئولوژی ها و از سوی دیگر تع نیی کننده رفتار و
کنش اجتماعی است و در آداب و رسوم ،قوان نی  ،اعتقادات و اصول مقدس و شیوه ها زندگی متجلی می شود .این
مطالعه با استفاده از نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت ،در صدد شناخت اولویت های ارزشی دانشجویان و ارتباط آن با
عوامل اجتماعی و فرهنگی است .روش پژوهش پیمایشی و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده
است ،جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ش یه د چمران اهواز در سال تحصیلی  94 -39می باشد ،حجم نمونه
 400نفر و شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب منطبق بر دانشکده و جنس پاسخگویان بوده است.

اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی سنجیده شده و پایایی با توجه به ضریب آلفای کرونباخ (  )/0 85پایایی قابل
قبولی را نشان می دهد .در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون ،آزمون آنال زی واریانس یک طرفه و آزمون تی
استفاده شده است .نتایج تحق قی نشان می دهد که دانشجویان دارای ارزش های التقاطی فرامادی گرایانه هستند و تفاوتی
در اولویت های ارزشی در گروههای سنی و جنسی مختلف دانشجویان وجود ندارد .از ب نی متغیرهای مستقل

تحق قی "،احساس امنیت اجتماعی "« ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی»« ،رسانه های جمعی» و «دینداری»« ،اعتماد اجتماعی»
رابطه معنا داری با اولویت های ارزشی دارند.
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مقدمه

1

مفهوم ارزش از مفاهیم پیچیده با کاربرد ب یس ار و معانی متنوع می باشد .این واژه در فلسفه ،حقوق،
روان شناسی ،علوم اقتصاد ،سیاست ،علم اخالق ،وجامعه شناسی معانی متفاوتی به کار رفته است.
ارزش از نظر جامعه شناسی به معنای خوب یا بد ،شایسته و مطلوب یا ناشایست و نامطلوب در نزد
یک فرد تعریف شده است(گیدنز .) 56:1382 ،2صاحب نظران مختلفی از جمله کالکهون،3
استروبک ،4پارسونز 5و روکیچ به سلسله مراتبی بودن ارزش ها توجه کرده اند ،پنج مسله اساسی را
که در هر جامعه وجود دارد و باید پاسخی ارزشی به آنها داده شود مورد پژوهش میدانی قرار داده
اند .آنها به این نتایج دست یافتن که نظام ارزش های یک جامعه فقط از ارزش های مسلط تشکیل
نمی شود ،بلکه نظام ارزش ها شامل مجموعه ارزش های است که به شکل سلسله مراتبی قابل تغ یی ر
در هم آمیخته اند.در این میان به ندرت ارزش های جدید ظهور می کنند .آنچه روی می دهد تغ یی ر
اولویت های ارزشی است .این سلسله مراتب ضمن متاثر شدن از شرایط اجتماعی در تغ یی رات
اجتماعی دیگر ن زی موثر است(گاالگر .) 2001 ،6هر نظام اقتصادی و سیاسی با ثبات دارای نظام
فرهنگی همساز و پشتیبانی است که به آن مشروعت می بخشد ،به طور که اعضای آن جامعه یک
سلسله قواعد و هنجارهای را می پذیرند و درونی می کنند .فرهنگ به نظام های سیاسی و اقتصادی
شکل می دهد و در مقابل از آنها تاثیر می پذیرد .بی هیچ تردیدی ،فرهنگ در خدمت مشروعیت
بخشیدن به نظام اجتماعی است .فرهنگ بر حسب هدفهای مشترک جامعه را یکپارچه می کنند،
نیازهای فکری و زیبای شناختی را برآورده می کند ،و رفتار نخبگان را تا حدودی محدود و مشروط
می کند(اینگلهارت .) 1386 ،7جوامع در حال دگرگونی اند ،یکی از ادعا های محوری نظریه نوسازی
این است که رشد اقتصادی و تغ یی رات فرهنگی و دگرگونی سیاسی ،همه در الگویی منسجم و
همساز تا حدی پ شی

بینی پذیر جای می گیرند .مردم از آن رو از یک شیوه زندگی به شیوه دیگر

زندگی متمایل شده اند که در هر مح طی اقتصادی و فنی مع نی انواع خاصی از جوامع بر انواع دیگر
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برتری کارکردی دارند .به نظر ب یس اری از صاحب نظران جوامع و ارزش های آنان از مرحله نوسازی
وارد مرحله پسانوسازی شده اند .تحول ارزشی پسامدرنی تحول عمده فرهنگی در تاریخ ن سی ت.
تغ یی ر جهان بینی سنتی ناشی از اقتصاد ثابت و یکنواخت گذر از جامعه کشاورزی به صنعتی را
یهست ل کرده و اکنون جوامع صنعتی پیشرفته که بخش عمده ای از جمعیت آن در رفاه اقتصادی
بزرگ شده اند ،اولویت های ارزشی آنان با تاکید روزافزون بر کیفیت زندگی و ابراز وجود تغ یی ر
یافته است .به نظر اینگلهارت درون هر جامعه مع نی ارزش های پست مدرن بیشتر در ب نی افرادی که
از امنیت جانی و اقتصادی برخوردارند گسترده خواهد بود.تحصیل کرده ها و ثروتمندان احتمال
بیشتری دارد که دارای ارزش های فرامادی باشند.این تحق قی بر آن است که اولویت های ارزشی
دانشجویان به عنوان افراد در حال تحصیل و تاثیر گذار بر فرهنگ جامعه مور بررسی قرار دهد.
در دنیای متحول و دگرگون کنونی ،جوامع در ابعاد گوناگون دچار تغ یی ر و تحول می شوند .چرا
که تغ یی ر یکی از بدیهی ترین خصوصیت جامعه است .جامعه تاریخ است زیرا دائم در حرکت
تاریخی است ،خود را دگرگون می کند و پیوسته در حال دگرگون ساختن خود اعضایش ،محیطش
و سایر جوامعی است که با آنها در ارتباط است .جامعه بی وقفه نیرو های بیرونی یا درونی که
ماهیت ،جهت و سرنوشت آن را تغ یی ر می دهد ایجاد کرده ،و پذیرای آنها شده و یا آنها را تحمل
می کند .تمام جوامع چه به صورت ناگهانی و چه به صورت آرام یا نامحسوس ،هر روز تغ یی راتی را
که کم و ب شی

با گذشته اش هماهنگی داشته و طرح و م یس ر کم و ب شی

مشخصی را تعقیب می کنند

به خود می بیند(گی روشه .)2- 1372 ،از جمله این ابعاد و مهمترین آنها که با تغ یی ر آنها به قول دکتر
بهشتی انقالب رخ می دهد ،فرهنگ و ارزش و استحاله آنها است.ارزش ها از یک سو راهنما و
تع نیی کننده گرایش های اجتماعی و ایدئولوژی ها و از سوی دیگر تع نیی کننده رفتار و کنش
اجتماعی است که در آداب و رسوم ،قوان نی  ،اعتقادات و اصول مقدس و شیوه هایی زندگی متجلی
می شود(داریاپور .)1 84:138 ،ارزش ها جزو اصلی و سازنده فرهنگ به شمار می روند که ثبات یا
تغ یی ر آنها موجب ثبات یا تغ یی ر فرهنگ ها در طول زمان و مکان می شوند و به طبع آن ثبات یا
دگرگونی جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند(خالقی فر.) 81 3 :1 9 10 ،ارزش ها در هر جامعه همواره
به صورت نظامی ،سازماندهی می شوند که در آن بر اساس م زی ان اهمیتی که مردم هر یک از جوامع
برای ارزش های متفاوت قائل اند نوعی حالت سلسله مراتبی میان ارزش های گوناگون ایجاد می
شود .که برای درک تحوالت و تغ یی رات فرهنگی امری ضروری است ،با توجه به جایگاه ارزش ها
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در فرهنگ جوامع بدون مطالعه ارزش قادر به استنباط درستی از تغ یی رات در عرصه فرهنگ نخواهیم
بود .همچنانکه رونالد اینگلهارت درباره دگرگونی ارزشی درجوامع پیشرفته صنعتی می نویسد:
((فراگرد دگرگونی ارزش ها در میان نسل ها به تدریج به سیاست و هنجارهای فرهنگی جوامع
پیشرفته صنعتی انتقال می یابد .تحول از اولویت های ارزشی مادی به سمت ارزش های فرامادی
مسائل سیاسی جدیدی را به مرکز صحنه آورده و ن زی محرک اصلی ب یس اری از جنبش ها شده است،
از این گذشته خ زی ش فرامادی گرایی به تنهایی یک جنبه از فراگرد گسترده دگرگونی فرهنگی
باشد که به گرایش های مذهبی ،هنجارهای جنسی و هنجارهای فرهنگی جوامع غربی شکل نوینی
بخشیده است (اینگلهارت.) 1373:73 ،
نظام ارزشی مجموعه ای از ارزش ها است که افراد جامعه درباره آن توافق نسبتا زیادی دارند و از
خود و اطرافیان انتظار دارند که این ارزش ها را مطلوب دانسته اند و مطابق با آنها رفتار نمایند .از
آنجا که یکی از مشخصات نظام ارزشی و ارزش ها نسبی بودن آنها است ،یعنی از فردی به فرد
دیگر و از فضایی به فضایی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر تفاوت می کند ،و این تفاوت ها تحت
تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی است که برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی است که می توان
با بررسی تاثیر آنها و م زی ان این تاثیر با توجه و کنترل سایر عوامل به تب نی و پ شی

بینی پرداخت.

ایزنشتاد معتقد است که در تمام جوامع انسانی تمایل به تغ یی ر ذاتی است ،زیرا این جوامع با مسائلی
مواجه هستند که هیچ راه حل دائمی برای آنها وجود ندارد(گودرزی.) 39:1381 ،اول نی مرحله بحران
هویت در ایران ناشی از شکست ایرانیان از غرب توسعه یافته و سر خوردگی از هویت خودی است.
لیکن این بحران از زمان رضاشاه با اتخاذ ارزش های غربی در مدرن زی ه کردن اجباری کشور صورت
گرفته است .تقابل ارزش ها و فرهنگ غربی با ارزش های اساسی و فرهنگ و تمدن ایرانی به
روایت معمول ضت اد سنت و مدرن زی ه ،سر فصل بحران هویت در جامعه ایرانی است .با اقدامات
رضاشاه سنت و مدرن زی م ،ارزش های غربی و ارزش های اسالمی رودرروی یکدیگر قرار گرفت و
این جدال و چالش نظام فرهنگی را دچار بحران اساسی کرد .و این بحران با ابعاد وسیع تا امروز
جریان یافته است(همان)93،در جریان انقالب اسالمی نظام فرهنگی جامعه به سرعت دگرگون شد،
قیافه های ظاهری بدون دستور از باال به صورت درونی تغ یی ر یافت ،لباس خانم ها و آقایان تغ یی ر
یافت ،جلسات قرآن معمول شد ،جوانان به سوی حوزه های علمیه هجوم آوردند و استفاده از
کلمات خارجی کم شد .در م یس ر شکل گیری ارزش ها و هنجارها ،جنگ ایران و عراق نقش عمده
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ای ایفا کرد .در طول جنگ مردم به خصوص جوانان به مقابله با دشمن ب یس ج شدند ؛ در جبهه ها
یک فرایند همبستگی و انسجام اجتماعی و دگرگونی عم قی ارزش ها روی داد و مفاهیمی که دارای
بار فرهنگی وسیعی بودند از قبیل ایثار ،شهادت ،انفاق ،ازخود گذشتگی و  .....در این دوران به شدت
رواج یافت .از سال  7 36 1با خاتمه جنگ دوران سازندگی آغاز گردید؛ در این دوران با دگرگونی
فرهنگی مواجه شدیم که در طول دوران انقالب اسالمی و سالهای جنگ شکل گرفته بودند .از سال
 368 1الگوی مصرف تغ یی ر یافت ،نابرابری های اجتماعی افزایش پیدا کرد ،جمعیت شهر نش نی رشد
بیشتری یافت ،الگوی مرجع جوانان تغ یی ر پیدا کرد و آرایش و حجاب دچار تحول گردید .برگزاری
مجالس خالف ارزش های اجتماعی رواج یافت ،استفاده از پوشاک نامناسب ،با نشانه های
گوناگون که چه بسا استفاده کنندگان آن ن زی معنای آن را نمی دانستند شیوع پیدا کرد ،رواج روابط
خالف اخالق ،ضت ع فی

روابط خانوادگی ،مسئله ماهواره و عدم رعایت پوشش اسالمی از نشانه های

چن نی وضعیتی است(رفیع پور.) 1376 ،
از این رو تع نیی اولویت های ارزشی در جوامع گوناگون امروزی مسئله ای است که همواره باید
مورد بررسی دق قی قرار گیرد ،تا از ارزش های مسلط بر جامعه آگاهی کافی به دست آید ،نکته حا زئ
اهمیت دیگر این است که همواره احتماالتی وجود دارد که ارزش های متحول توسط اقلیتی فعال
اخذ شوند و سپس کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد .بنابراین شناخت گروههای پیشرو ن زی از
اهمیت ویژه ای برخوردار می شود امروز جامعه ایران با توجه به جوان بودن از یک سو و از طرف
دیگر گسترش تکنولوژی ،شاهراه های مخابراتی ،شبکه های اطالعات و ارتباطات و رسانه های
جمعی تصویری که باعث باال رفتن سطح سواد و آگاهی شده و به تعبیر مک لوهان حواس انسانی
امتداد یافته ،مرزبندی های قراردادی به طور آشکار وپنهان شکسته و جوامع و عناصر آن یعنی
انسانها به همدیگر نزدیکتر شده و دنیا و جوامع آن به یک س سی تم و دهکده جهانی تبدیل شده است،
همچن نی گسترش آموزش عالی و افزایش دانشجویان جایگاه خاصی به این قشر بخشیده است .زیرا
این افراد به عنوان نیروی متخصص آینده کشور را به دست خواهند گرفت ،بنابراین مطالعه نظرات
آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آگاهی از اولویت های ارزشی آنها نه فقط خواسته ها و
اولویت های این دسته از جوانان را آشکار می سازد ،بلکه امکان پ شی

بینی تغ یی رات اجتماعی پ شی

رو را ن زی فراهم خواهد کرد ،.جوانان و به ویژه دانشجویان یکی از کارگزاران امر توسعه در جوامع
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تلقی می شوند که توجه به نظام ارزشی آنها حا زئ اهمیت است .در این مطالعه سعی شده تا جهت
گیری ارزش و برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط بررسی شود.
ارزش ها نقش اصلی در تب نی  ،کنترل ،هدایت ،نظارت و پ شی

بینی کنش دارند و عنصر بنیادین در

نظام فرهنگی به شمار می روند .تا جایی که بیشتر نظریه پردازان علوم اجتماعی و به خصوص جامعه
شناسی به بررسی آن در جوامع بشری پرداخته اند .در این میان از امیل دورکیم با مبحث وجدان
جمعی و همبستگی مکانیکی و ارگانیکی و نظام ارزشی هر یک از آنها ،پارسونز با بحث از نظام
فرهنگی که از طریق ارزش ها و هنجارها به سایر خرده نظام های کنش نظارت  -کنترل می کند و
اطالعات می رساند و از طریق همان ها به تبادل اطالعات در ب نی سایر نظام های اجتماعی (جوامع)
می پردازد ،وبر با بحث از ارزش های سنتی در برابر ارزش های عقالیی و اقتدار مربوط به هر یک،
مارکس با مبحث فرهنگ به مثابه رو بنا و تاثیر پذیری از اقتصاد ،مر نت با تئوری گروههای مرجع و
نقش آن در تحول ارزشی ،هابرماس با مبحث مشروعیت ها ،گیدنز با مبحث سنت و مدرنیته و
رونالد اینگلهارت با مباحث انقالب خاموش و تحول فرهنگی به بحث ارزش ها و گرایشات ارشی
پرداخته اند.جوامع در حال توسعه با مسائل مختلفی در زمینه دگرگونی ارزش ها مواجه هستند .از
یک سو بدنه سنتی جامعه حافظ و نگه دارنده برخی ارزش های سنتی است و از سوی دیگر بدنه
روشنفکر جامعه معتقد به تغ یی ر و دگرگونی ارزش ها است .مقاومت و عدم تغ یی ر ارزش ها و
باورهای عمومی ،مسائل تازه ای بر سر راه توسعه به بوجود می آورد و آن را با موانع جدی روبرو
می سازد ،از این رو شناخت ،ترویج ،تقویت یا ضت ع فی

و یا تغ یی ر ارزش های اجتماعی از اهمیت

خاصی برخوردار است که در مورد بررسی جوامل در حال توسعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مطالعه تحول ارزشی روشی برای شناخت تحوالت اجتماعی عمده می باشد .می توان اذعان داشت
که بر اساس تحوالت ارزشی جریان تحوالت آینده چگونه باشد .اگر چه باید توجه داشت که به
نوبه خود تحول و گرگونی یک ضرورت ن سی ت ،بلکه این امر به دوام و استمرار نظام اجتماعی می
انجامد و به پویایی جامعه کمک می کند .از سوی دیگر هر یک از ابعاد نظام ارزشی نمایانگر تاثیر
عوامل مختلفی است که بازتابی و م زی ان تاثیر آنها و احتمال یافتن روابط علت و معلولی میان آنها می
توان به تع نیی رابطه ،حذف عوامل بحران زا در نظام ارزشی و زت ریق عوامل منسجم کنند و وحدت
بخش نظام ارزشی است.
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با ارائه مدل علمی الگو مانند ،از نظام ارزشی جامعه و ابعاد تشکیل هئ نده آن و م زی ان دخالت هر بعد
نسبت به سایر ابعاد در نظام ارزشی بیان شده می توان به یک بینش و دید و دید کلی درباره اذهان و
دید افراد جامعه نسبت به پدیده ها و مطلوبیت ها رسید .از سوی دیگر هر یک از ابعاد نظام ارزشی،
نمایانگر تاثیر عواملی چند ،در با ارزش دانستن آن از سوی تعدادی از افراد جامعه است که با بازیابی
و م زی ان تاثیر آن ها(و احتما ًالًال یافتن رابطه علی –معلولی میان آن ها)می توان به تع نی رابطه ،حذف

عوامل بحران زا در نظام ارزش و زت ریق عوامل منسجم کننده و وحدت بخش نظام ارزشی پرداخت.
زین آبادی پژوهشی بر روی خانواده های ساکن شهر مشهد در سال  1376باعنوان «بررسی سلسله
مراتب ارزشی پدران و پسران »به انجام رسانید ؛ هدف اصلی این پژوهش بررسی سلسله مراتب
ارزشی پدران و پسران بود .این تحق قی با استفاده از نظریه های روکیچ ،اینگلهارت ،آلپورت و
پارسونزو با انتخاب نمونه  131خانواده ساکن مشهد به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد.
این تحق قی نشان داد که خاستگاه خانوادگی بر ارزش های پدران تاثیر مثبت داشته است ،همچنان که
ارزش های پدران از یک منطقه با منطقه دیگر تفاوت داشته است ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی
خانواده ،ساعت تماشای تلوزیون و م زی ان تحصیالت و تجربیات فرهنگی پدر ن زی بر ارزش هایش
تاثیر داشت .ارزش های پسران ن زی با توجه به نوع مدرسه ،محل تحصیل ،تجربیات فرهنگی ،پایگاه
اجتماعی و اقتصادی ،ساعت تماشای تلوزیون و م زی ان تحصیالت تفاوت داشت .در کل پدران به
تر یت ب سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و اقتصادی و ارزش های پسران به تر یت ب اجتماعی ،سیاسی،
مذهبی و اقتصادی بود .پژوهشی در سال  1380در استان مازندران توسط آزادارمکی و مسقطیان با
عنوان «تغ یی رات فرهنگی در استان مارندران » با حجم نمونه  384نفر و به شیوه مصاحبه حضوری
انجام گرفت .این پژوهش با استفاده از نظریه اینگلهارت انجام گرفت و نتایج زیر حاصل گردید :به
طور کلی تغ یی رات در استان مازندران با توجه به پ شی

زمینه های فرهنگی در ب نی گروههای مختلف

نشان نمی دهد و از ب نی متغ یی ر های استفاده شده تنها تحصیالت به عنوان امنیت سازنده در دگرگونی
ارزشی تا حدودی تاثیر گذار می باشد .خالقی فردر تحقیقی که در سال  1381بر روی دانشجویان
دانشگاههای هت ران با عنوان «بررسی ارزش های مادی و فرامادی جوانان تحصیل کرده ایرانی و
عوامل موثر بر آن با برخی از نشانگان فرهنگی» با حجم نمونه  333نفر از دانشجویان دانشگاههای
هت ران توسط خالقی فر به انجام رسید که نتایج زیرحاصل گردید 49 /8:درصد از پاسخگویان دارای
اولویت های ارزشی فرامادی گرایانه  14 /1درصد دارای اولویت های ارزشی مادی گرایانه و35 /1
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درصد باقیمانده دارای اولویت های ارزشی ب نی این دو یعنی دارای ارزش های التقاطی بودند .و از
ب نی متغ یی ر های استفاده شده ؛ م زی ان اعتماد ب نی شخصی ،احساس رضایت اجتماعی ،اعتماد به
مسئوالن و نهادهای سلسله مراتبی ،مذهب ،م زی ان امنیت وجودی ،م زی ان امنیت اجتماعی و م زی ان
وابستگی مذهبی در میان پاسخگویان ب یس ار پای نی است ،همچن نی پاسخ گویان به ارزش بقای ارزش
های سنتی ارجحیت می دادند و دارای ارزش های مادی گرایانه قوم مرکز بودند .مهمترین فرضیه
تحق قی یعنی رابطه امنیت اجتماعی و ارزش های مادی و فرا مادی دارای رابطه معنادار و نشان دهنده
این بود که با کاهش م زی ان امنیت اجتماعی ارزش های افراد از فرامادی گرایی به مادی گرایی سوق
می یابد.
اینگلهارت 1و آبرامسون 2در مطالعه خود در سال  1994با عنوان «امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی»
تحلیل سری زمانی ،آثار مشترک تورم و بیکاری را کنترل ،ضمن تا یئ د پ شی

بینی اینگلهارت در

سال  1971در خضوص جابه جایی میان نسلی به سمت ارزش های فرامادی گرایانه مشخص می کند
که در میان هشت کشور اروپای غربی با توجه به داده های مربوط به ب سی ت سال گذشته آن ها که
قابل دسترسی بودند؛ از لحاظ آماری گرایش معناداری به سمت فرامادی گرای به چشم می خورد.
مدارک و شواهد موجود در پیمایش ارزش های جهانی طی سالهای  1983 - 1981و 1991 - 1990
نمایانگر آن است که این جابه جای ارزشی در هر جامعه ای که رشد اقتصادی به اندازه ای را در
دهه اخیر تجربه کرده است ،روی می دهد؛ چنانچه گروههای سنی جوانتر به نسبت گروههای سنی
م نس تر که در دوره قبل از بلوغشان از امنیت بیشتری برخوردار بوده اند ،از هم نی رو تفاوت های
چشمگیری میان نسلی در جوامعی به چشم می خورد که رشد شتابانی را در تولید ناخالص سرانه
محلی تجربه کرده اند .تفاو هت ای مذبور در جوامعی که رشد ناچ زی ی داشته اند یا اصال رشدی نداشته
اند فوق العاده اندک است؛ بنابراین در هیجده جامعه از ب سی ت جامعه ای که طی ب سی ت سال گذشته
دادهای قیاس پذیری از آنها در دست بود افزایش یافته است .شوار زت  3و گیبسون4در پژوهش خود
در سال  998 1با عنوان «اولویت های ارزشی و جن یس ت» با هدف بررسی تاثیر جن یس ت بر اولویت
های ارزشی افراد و همچن نی بررسی اثر متغیرهای واسط و تعدیل کننده ای همچون سن ،تحصیالت
8.Inglehart
9.Abramson
10.Schowartz
11.Gibson

بررسی اولویت هاي ارزشی مادي و فرامادي35 ......................................................................................

و قومیت انجام داده اند .نتایج حاصل بیانگر این است که جن یس ت بر هیچ یک از ده نوع گرایش
ارزشی شوار زت شامل خیر خواهی ،سنت ،امنیت ،همنوایی ،قدرت ،موفقیت ،برانگیختگی ،لذت
طلبی ،خوداتکایی و جهانگرایی موثر نبود .و کنش متقابلی با سن تحصیالت و قومیت نداشته
است.کالرک و دات داده های حاصل از پیمایش های ارزش های جهانی منبع ب یس اری از پژوهش
ها است و ب یس اری از محققان به نقد و بررسی نظریه اینگلهارت در باب تغ یی ر ارزش ها از مادی گرای
به فرامادی گرای پرداخته اند .از جمله می توان به هارولد کالرک و نیتش دات اشاره کرد ؛ آنها در
تحقیقی با عنوان «سنجش تغ یی ر ارزش هادر جوامع صنعتی غربی :تاثیر بیکاری» که به تحلیل نمونه
ای مبتنی بر مجموعه مشاهدات زمانی طی دوره  1986 - 1976می پردازند؛ این تحق قی نشان داد که
شاخص اروپایی برای تغ یی رات کوتاه مدت در شرایط اقتصادی که باعث تغ یی ر موضوعات مهم
سیاسی روز می شود حساس است .ماهیت این حساسیت به گونه ای است که افزایش قابل توجه در
نرخ بیکاری در اوایل دهه هشتاد بر مبنای مقیاس چهار گذینه ای نشان دهنده ،تغ یی رات قابل توجهی
به سمت ارزش های فرامادی در تعدادی از کشور ها شده است .تحلیل های مبتنی بر مجموعه
مشاهدات زمانی مقطعی درمورد هشت کشور و در طول دوره  1986 - 1976نشان می دهد که نقص
این مقیاس را لحاظ نکردن گزینه ای درباره بیکاری ،دلیل گرایش آشکار به سمت ارزش های
فرامادی را به خوبی توضیح می دهد .اینگلهارت ( ) 1999در پژوهشی بر روی یافته های حاصل از
پیمایش ارزش های جهانی که تا زمان یهت ه آن  75درصد جمعیت جهان در ب شی

از  60کشور را

شامل شده است .به مطالعه تغ یی رات ارزش های جوامع مختلف بر مبنای دو فرضیه کمیابی و فرضیه
اجتماعی شدن پرداخته است .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به طور کلی توسعه اقتصادی
موجب افزایش امید به زندگی و رفاه ذهنی می شود؛ اما از آستانه خاصی به بعد این تاثیر ناپدید می
شود .ارزش های مورد تاکید افراد متاثر از شرایط زندگی دوران اجتماعی شدن آنها است .برای
مثال در کشورهای اروپایی افراد م نس تر که شرایط جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ اقتصادی را
تجربه کرده اند به امنیت ف زی یکی و اقتصادی اولویت بیشتری می دهند؛ در حالی که افراد جوانتر که
امنیت و رفاه بعد از جنگ را تجربه کرده اند به ابراز وجود و کیفیت زندگی اهمیت می دهند .این
تحق قی همچن نی نشان می دهد که رفاه ذهنی بر پایه دموکراسی تاثیر اساسی دارد.
در گذشته اکثر تحقیقات انجام شده این موضوع بودند که تحوالت فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به
توسعه اقتصادی و تکنولوژی روی می دهند ،اما این رویکرد قوت گرفت که در سیاه دگرگونی
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فرهنگی باید شاهد تغ یی رات اقتصادی و فنی بود.به نظر اینگلهارت« :فرهنگ نظامی است از نگرش
ها ،ارزش ها و دانشی که به طرز گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل
می شود .در حالی که طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی فطری و عمومی است ،فرهنگ ها فرا
گرفته می شوند و ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر تغ یی ر کند .جنبه های اصلی فرهنگ و
آن جنبه های از آن که در مرحله اولیه زندگی آموخته می شود در برابر دگرگونی مقاومت می
کنند ،هم بدین دلیل که به تالش زیادی برای تغ یی ر عناصر اصلی ساختار شناختی بزرگساالن نیاز
است و هم از این روی که اصلی ترین ارزش های شخص به حد افراط می رسند دل کندن از آنها
موجب تردید و اضطراب عمیقی می شود ،حتی ممکن است در صورت تحوالت اساسی و پایدار
در اوضاع اجتماعی بخش های اصلی یک فرهنگ ن زی دچار دگرگونی شوند ،اما آنها از طریق
جایگزینی نسل ها به مراتب بیشتری قابل تغ یی ر هستند تا تغ یی ر بزرگساالنی که قبال اجتماعی شده
اند»(اینگلهارت .) 19:1373 ،از سوی دیگر اینگلهارت معتقد است دگرگونی فرهنگی ،تدریجی
است و بازتاب دگرگونی در تجربه سازندهای است به نسل های مختلف شکل داده است.از این رو
ارزش ها و هنجار های سنتی در میان نسل های گذشته کامال گسترده است؛ در حالی که گرایش
های جدید تا حد زیادی در میان نسل های جوانتر نفوذ دارد و با جانش نی شدن نسل های جوانتر به
جای نسل های بزرگتر ،جهان بینی متداول در آن جوامع دگرگون شده است ،دامنه پیامد های
گسترده است؛ دگرگونی فرهنگی هم بر آهنگ رشد اقتصادی در جوامع صنعتی و هم بر نوع توسعه
اقتصادی که آنها دنبال می کنند تاثیر گذاشته و به شالوده اجتماعی برخورد سیاسی ،دالیل مردم
برای حمایت از احزاب سیاسی و نوع حزبی که حمایت می کنند و راههای که برای رسیدن به
اهداف سیاسی خود برمی گذینند شکل نوینی بخشیده ،همچن نی آهنگ رشد جمعیت ،ساختار
خانواده و م زی ان خضور در کل سی ا را تغ یی ر داده است(اینگلهارت) 1373 :اینگلهارت در آثار خود با نام
های انقالب خاموش و تحول فرهنگی در جوامه پیشرفته به مکان زی م تحوالت فرهنگی در جوامع
غربی در چند دهه گذشته پرداخته است ،که این دیدگاه را می توان به صورت زیل بیان نمود :یک
دسته تغ یی رات در متغیرهای سطح س سی تم جامعه (مثالدگرگونی اقتصادی) منجر به تغ یی ر در سطح
خرد (مهارت ها و ارزش ها) شده که این تغ یی رات در سطح فردی به نوبه خود دارای پیامدهای در
سطح س سی تم جامعه می باشد.
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تغ یی ر در سطح س سی تم
(دگرگونی اقتصادی و اجتماعی و ) ...

تغ یی رات و پیامد ها در سطح س سی تم
(دگرگونی در مسائل سیاسی حاکم و) .... .

تغ یی ر در متغیر های سطح خرد (ارزش ها و) .. .
اینگلهارت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزش ها را به صورت ارزش های مادی/فرامادی
دسته بندی می کند .حال بسته به تغ یی ر متغیر ها در سطح س سی تم جامعه یکی از این ارزش ها
(مادی/فرامادی)در سطح فردی اولویت یافته و به نوبه خود منجر به پیامدهای در سطح س سی تم جامعه
می شود .از نظر اینگلهارت فرهنگ و لزوما ارزش ها تا حد زیادی تابع شرایط اقتصادی می باشند
وی تغ یی رات در سطح س سی تم را توسعه اقتصادی و فناوری ،ارضای نیاز های طبیعی به نسبت وسیع
تری از جامعه ،افزایش تحصیالت ،تجارب متفاوت گروههای سنی مثل فقدان جنگ و گسترش
ارتباط جمعی ،نفوذ رسانه های جمعی و افزایش تحرک جغرافیایی می داند .صنعتی شدن و
مدرن زی اسیون دو مفهوم کلیدی در تغ یی رات اجتماعی هستند .جامعه صنعتی تاکید خاصی بر فناوری و
جوانب فناورانه تغ یی ر اجتماعی در سازمانها و اجتماعات در فرآیندهای از انسجام و عدم انسجام به
سان تحرک اجتماعی داشته است .اما عامل فناورانه که بر نظام صنعتی غالب شده صرفا این نبوده
بعد مهم دیگر اهمیت ست لط فرهنگی است که ارزش ها و هنجارها در نظام مبتنی برشکل اجتماعی
سرمایه داری رشد یافته اند .حداکثر در اعتقادات اقتصادی ،محاسبه گری در سرمایه داری وبه طور
کلی روابط ابزاری که در جهت سودمندی توسعه یافته اند.
مدن زی اسیون ن زی صرفا شامل متغیر های بیرونی نمی شود ،بلکه شامل انتقال عم قی نگرش ها ،عقاید و
رفتاری که انتقال اجرای فرهنگی است می شود .هر چه ارزش های غالب در جامعه گرایش به رفع و
تکمیل نیازها دارند ،با ثبات اقتصادی گرایش به استانداردهای باالتر زندگی ایجاد می شود.در نتیجه
باعث ارزش های پست مدرن در جوامع پیشرفته صنعتی می شود ،مثال عالیق زیبای شناختی،
خردمندی ،احساس تعلق به جمع و جامعه بیشتر آموزش دیده و غیر شخصی(خالقی فر، 1381 :
.) 104 - 103اینگلهارت در تئوری ارزش های مادی و فرامادی خود بر اولویت های ارزشی از
وضعیت اقتصای حاکم بر زندگی کنونی سالهای قبل از بلوغ می داند .وی به عنوان نظریه پرازی که
بیشترین بحث را از تغ یی ر ارزش ها از دنیایی مادی گرای به فرامادی گری پرداخته است بیان می
کند ،ارزش ها ،نگرش ها و مهارت های اصلی و پایدار آنها وجه تمایز مردم در جوامع مختلف
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است(اینگلهارت.) 1:1373 ،اینگلهارت در مورد تغ یی ر ارزش ها استدالل می کند که امنیت اقتصادی،
احساس عمومی رضایت را در جامعه افزایش می دهد و به تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار
فرهنگی از نوع عالی می شود .بر اساس نظریه وی دگرگونی ارزشی از اولویت های مادی به
فرامادی در میان نسل های مختلف در نتیجه امنیت اقتصادی بلند مدت به وقوع می
پیوندد(اینگلهارت.) 33:1373 ،اینگلهارت سه دلیل اصلی را برای افول هنجارهای مذهبی اجتماعی و
هنجارهای جنسی سنتی در جوامع پیشرفته صنعتی موثر می داند  :این عومل شامل موارد زیل می
باشد:افزایش احساس امنیت ،از ب نی رفتن کارکرد هنجارهای اجتماعی مذهبی ،ناهمسانی شناختی.
اول نی علت که باعث افول این هنجارها شده است ،افزایش احساس امنیت است که نیاز به هنجارهای
مطلق را کم رنگ کرده است .افراد تحت شرایط روانی نیاز به مقررات قابل پ شی

بینی و خشک

دارند که آنچه روی می دهد مطمئن باشند ،زیرا در خطر هستند .در حالی که در اوضاع امن و بی
خطر می توان تنوع و اختالف بیشتری را تحمل کرد وی اظهار می دارد که وقتی فرد تحت فشار
باشد آسیب روانی انحراف از هنجارهای که با آن بزرگ شده است سخت تر از زمانی است که
احساس امنیت می کند.دوم نی دلیل این است که هنجارهای اجتماعی و مذهبی معموال حداقل در
ابتدا زمینه کارکردی دارند .هنجارهای مهمی در سطح فردی اولویت یافته و به نوبه خود منجر به
پیامدهای در سطح س سی تم جامعه می شود .از دیدگاه اینگلهارت فرهنگ و لزوما ارزش تا حد زیادی
تابع شرایط اقتصادی می باشد وی تغ یی رات در سطح س سی تم توسعه اقتصادی و فناوری،ارضای
نیازهای طبیعی به نسبت وسیعتری از جامعه ،افزایش تحصیالت ،تجارب متفاوت گروههای سنی مثل
فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی ،نفوذ رسانه های جمعی و افزایش تحرک جغرافیای می
داند .صنعتی شدن و مدرن زی اسیون دو مفهوم کلیدی در تغ یی رات اجتماعی هستند .جامعه صنعتی
تاکید خاصی برفناوری و جوانب فناورانه تغ یی ر اجتماعی در سازمانها و اجتماعات در فرآیند انسجام
و عدم انسجام به همان سان تحرک جغرافیایی و اجتماعی داشته است .اما عامل فناورانه که بر نظام
صنعتی غالب شده صرفا این نبوده بعد مهم دیگر اهمیت ست لط فرهنگی است که ارزش ها و
هنجارها در نظام مبتنی بر شکل اجتماعی سرمایه داری رشد یافته اند .حداکثر از اعتقادات اقتصادی،
محاسبه گری در سرمایه داری و به طور کلی روابط ابزاری که در جهت سودمندی توسعه یافته اند.
مدرن زی اسیون ن زی صرفا شامل متغیر های بیرونی نمی شود ،بلکه شامل انتقال عم قی نگرش ها ،عقاید و
رفتاری که انتقال اجزای فرهنگی است ،می شود .هر چند ارزش های غالب در جامعه صنعتی
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گرایش به رفع و تکمیل نیازها دارند ،با ثبات اقتصادی گرایش به استانداردهای باالتر ایجاد می
شود .در نتیجه باعث ارزش های پست مدرن در جوامع پیشرفته صنعتی می شود ،مثال عالیق زیبایی
شناختی ،خردمندی ،احساس تعلق به جمع و جامعه بیشتر آموزش دیده و غیر شخصی می
شود(خالقی فر.) 104 - 103 ، 1381 :
اینگلهارت ضمن بحث تغ یی ر ارزش ها از مادی گرایی به فرامادی گرایی استدالل می کند که تئوری

تغ یی ر ارزش ها دارای دو فرضیه کلی است :فرضیه کمیابی ،1فرضیه جامعه پذیری .2فرضیه کمیابی
بیان می کند که اولویت های ارزشی یک فرد بازتاب مح طی اقتصادی-اجتماعی می باشد ،مح طی
اجتماعی که فرد در آن بیشترین ارزشهای ذهنی را برای چ زی های می دهد که عرضه آنها کمتر
است.

بر اساس فرضیه جامعه پذیری رابطه ب نی مح طی اجتماعی –اقتصادی و اولویت های ارزشی ناشی از

سازگاری فوری ن سی ت بلکه فاصله زمانی قابل توجه دارد ،چرا که تا حد زیادی ارزش های اساسی
فرد بازتاب شرایطی است که در طی آن دوران قبل از بلوغ وی وجود داشته اند .فرضیه کمیابی شبیه
به نظریه مطلوبیت نهایی است که در اقتصاد مطرح می شود .در ساده ترین شکل مفهوم سلسله
مراتب نیازها تقریبا بر رضایت عمومی داللت دارد .واقعیت این است که نیازهای مادی و
ف زی یولوژیکی بر نیازهای اجتماعی ،زیبایی شناختی و ذهنی تقدم دارد که این موضوع در تاریخ
زندگی بشر بارها اتفاق افتاده است ،مردم گرسنه برای به دست آوردن غذا تمام سعی و تالش شان
را به کار می برند .ب نی سطح اقتصاد و رواج ارزش های فرا مادی رابطه دوطرفه وجود ندارد ؛ زیرا
این ارزش ها(مادی)بازتاب احساسی هستند که فرد از امنیت اقتصادی دارد نه خود اقتصاد.
فرضیه جامعه پذیزی فرضیه کمیابی را تکمیل می کند بر اساس این فرضیه ،ارزش های یک جامعه
یک دفعه تغ یی ر نمی کند ،بلکه دگرگونی ارزشی تدریجی است .این تغ یی ر در سطح وسیع زمانی
اتفاق می افتد که یک نسل جوانتر جایگزین نسل م نس تر در جمعیت بزرگسال یک جامعه می شود.
پس از یک دوره افزایش سریع امنیت جانی و اقتصادی شخص انتظار دارد ب نی اولویت های ارزشی
گروههای بزرگتر و جوانتر تفاوت محسوسی را مشاهده کند(اینگلهارت:

880 ، 1981

-

.) 883اینگلهارت رابطه ای امنیت اقتصادی و جانی و افول هنجارهای مذهبی را مورد بررسی قرار می
12.Scarsity Hypthesis

13.Saialization hypthesis
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دهد؛ و یکی ازعوامل موثر بر کاهش ارزش های سنتی در جوامع صنعتی را افزایش احساس امنیت
می داند که این امر نیاز به هنجار های مطلق را کم رنگ می کند .افراد تحت فشار روانی نیاز به
مقررات قابل پ شی

بینی و خشک دارند .آنها نیاز به آن دارند که از آنچه روی می دهد اطمینان

حاصل کنند زیرا در خطر هستند و فاصله شان تا خطر کم است .این نوع تفکر درباره امنیت ،امنیت
وجودی گیدنز را در خاطر می آورد که معتقد است شخص دوست دارد جهان بیرونی اش به گونه
ای در ذهن به صورت امن و قابل پ شی

بینی تصور می کنند باشد ،وی به اعتبار دق قی بودن روابط

علت و معلولی ها و نظام مدار بودن در جهان بیرون از خانه کنش اقتصادی یا کنش اجتماعی انجام
می دهد.اینگلهارت می گوید :ما شواهدی یافتیم مبنی بر اینکه بخش عمده ای از تغ یی رات اجتماعی
هنگامی رخ می دهد که جوامع به یک سطح پیشرفته ای از توسعه صنعتی می رسند (اینگلهارت،
.) 67:1997
ارزش ها با احساس سعادت رابطه تنگاتنگ ،اما پیچیده ای دارند ،انسان موجودی هدفمند است و تا
زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی کند .بنابراین آن چ زی ی با ارزش است
که کمیاب باشد و فرد با احساس نارضایتی است که به جستجو برانگیخته می شود .برعکس وقتی
مردم به خواسته های ارزشمندی می رسند ،احساس خوشبختی و رضایت می کنند .لیکن این
احساس سعادت ذهنی ذاتا زودگذر است .در کوتاه مدت ممکن است آنچه شما به دست آوردید
موجب سرخوشی شود ،اما در بلند مدت اینگونه ن سی ت .زیرا اگر اینگونه بود فعالیت های هدفمند
متوقف می شد .پس از مدتی مردم آنچه را بدیهی پنداشته زیاده خواهی می کنند و یا تا اینکه وقتی
به نقطه اشباع می رسند به دنبال سایر خواسته ها می روند ،در صورتی که خواسته های معینی
مد هت ای مدیدی اضافه باشد مردم بهای کمی به آنها می داده ،متوجه خواسته های دیگر می
شوند(خالقی فر .) 147:1381 ،اینگلهارت در مورد تاثیر سن به عنوان یکی از متغیر های تاثیر گذار بر
روی نقشهای جن یس تی و هنجارهای جنسی می گوید:بررسی ما نشان می دهد که گروههای جوانتر
در مورد طالق نسبت به گروههای سنی بزرگتر به مراتب آزاد اندیش ترند و مقایسه آنها اهمیت
کمتر به داشتن بچه می دهد(اینگلهارت.) 10:1373 ،
با توجه به نظریه های فوق و به ویژه با استفاده از نظریه اینگلهارت فرضیه های زیر مطرح می شوند:
-1به نظرمی رسد ب نی سن و اولویت های ارزشی رابطه معناداری وجود دارد.
-2به نظر می رسد ب نی جن یس ت و اولویت های ارزشی رابطه معنا داری وجود دارد.
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-3به نظر می رسد ب نی پایگاه اجتماعی -اقتصادی و اولویت های ارزشی رابطه معناداری وجود دارد.
 -4به نظر می رسد ب نی قومی گرایی و اولویت های ارزشی رابطه معنا داری وجود دارد.
-5به نظر می رسد ب نی و م زی ان دینداری و اولویت های ارزشی رابطه معناداری وجود دارد.
-6به نظر می رسد ب نی م زی ان استفاده از رسانه های جمعی و اولویت های ارزشی رابطه معناداری
وجود دارد.
-7به نظر می رسد ب نی م زی ان اعتماد اجتماعی و اولویتهای ارزشی رابطه معناداری وجود دارد.
-8به نظر می رسد ب نی م زی ان رضایت اجتماعی و اولویت های ارزشی رابطه معناداری وجوددارد.
-9به نظر می رسد ب نی احساس امنیت اجتماعی و اولویتهای ارزشی رابطه معنادار وجود دارد.

روش شناسی

روش تحق قي مطالعة حاضر از نوع پيمايشي است و داده ها از طر قي پرسشنامه استاندارد جمع آوري
شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ش یه د چمران اهواز در نیمسال
دوم تحصیلی  94 -39مشغول به تحصیل هستند ،که بر اساس آمار اخذ شده  15884نفر می باشند.
تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران  375نفر می باشد و برای افزایش اعتبار به  400نفر افزایش
یافت .شیوه نمونه گیری در این پژوهش بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب منطبق به دانشکده و
جن یس ت پاسخگویان بوده است و در مرحله بعدی نمونه های اختصاص داده شده به صورت تصادقی
در میان دانشجویان دانشکده های مختلف توزیع و جمع آوری شده است .ابتدا بر اساس نسبت کل
دانشجویان هر دانشکده به کل دانشگاه حجم نمونه اختصاص یافته به هر دانشکده را مشخص کرده
و بعد بر اساس نسبت دانشجویان پسر و دختر آن دانشکده ،تعداد دانشجویان به تفکیک هر دانشکده
و بر اساس نسبت جنسی ،آمارگیری نهایی انجام شده است .متغیرهای تحق قی در ادامه تعریف نظری
و عملیاتی شده اند:

اولويت هاي ارزشي مادي /فرامادي :اولويت هاي ارزشي مادي به معني اولويت دادن به امنيت

جسمي و اقتصادي است .اولويت هاي ارزشي فرامادي به معناي اولويت دادن به لزوم تعلق و دلبستگي به

ديگران ،حق ابراز نظر و يك فيت زندگي و به طور كلي مسائلي فراتر از مسائل مادي است .برای سنجش
اولویت های ارزشی از نظر مادی و فرامادی بودن از دوازده گویه ارزشی اینگلهارت استفاده شده است .این
دوازده گویه به صورت سه دسته چهارتایی و هر دسته دوبار تکرار شده است و از پاسخگویان خواسته شده
است تا در سوال اول اولویت اول و بار دوم اولویت دوم خود را در هر دسته مشخص کنند.
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پایگاه اجتماعی-اقتصادی  :پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،به موقعیت و اعتبار فرد در جامعه ،با توجه به
موقعیت مالی و اجتماعی وی گفته می شود(رفیع پور .) 62:1367 ،برای عملیاتی کردن پایگاه اجتماعی
اقتصادی از گویه های م زی ان تحصیالت پدر و مادر ،شغل پدر و مادر ،م زی ان درآمد پدر و مادر و وضعیت
مسکن سنجیده شد،آلفای پایگاه اجتماعی اقتصادی محاسبه شده  0/ 65می باشد.

دینداری :دینداری عبارت است از م زی انی که فرد به تعالیم و دستورات دینی التزام دارد (کریستیانو2001 ،
 ) 315 1:با توجه به سه حیطه وجودی انسانها ،این التزام در قالب باورها ،احساسات و رفتارهای فرد بازتاب
مییابد (جانسون و همکاران 0 00 2 ،؛ چو 2003 ،به نقل از طالبان ) 388 1 ،جهت عملیاتی کردن متغیر
دینداری گویههای مربوط به این متغیر از تحق قی کتابی و همکاران در سال  ، 1389اقتباس شده است مانند ،با
راز و نیاز با خدا انسان به آرامش میرسد و بهتر است جامعه با احکام دینی اداره شود ،می باشد ،الفای
محاسبه شده برای متغیر دینداری  0/ 87می باشد.

رسانه های ارتباط جمعی :رسانه های جمعی به کلیه وسایلی که هم جنبه اطالع رسانی و هم جنبه
سرگرمی دارند اطالق می شوند .رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود

یا همان پیام را به گیرنده انتقال می دهد .به عبارت دیگر رسانه حامل پیام فرستنده به گیرنده است .کتاب،
مجله ،عکس ،فیلم ،اینترنت ،نوارصوتی و تصویری ،رادیو تلوزیون ،ماهواره نمونه ای از رسانه
هستند(جهانگیری و همکاران .) 105:1391 ،به منظور سنجش متغیر تأثیر رسانههای جمعی از  4گویه مطابق با
تحق قی آواز در سال  1389استفاده شده است ،رسانه ها شامل رادیو پیام  /تلویزیون  /روزنامهها  /اینترنت

احساس رضايت اجتماعی :احساس رضايتي که هر فرد از زندگي خود و از رابطه با ديگران دارد (ایمان-
مرادی .) 64:1388 1،م زی ان خشنودی و احساس مثبت فرد از زندگی اجتماعی است ،که موجب احساس
پیوستگی افزایش فعالیت های اجتماعی است(خالقی فر.) 130:1381 ،برای عملیاتی کردن رضایت اجتماعی از
چهار گویه در ط فی

لیکرت استفاده شده است ،شامل تا چه حد از وضعیت مالی خانواده خود راضی

هستید؟رضایت شما از افراد جامعه چقدر است؟رضایت شما از دولت و مسئول نی دولتی چقدر است؟با در نظر
گرفتن همه چ زی در حال حاضر چقدر از زندگی خود در کل راضی هستید؟ استفاده شده است،آلفای
کرونباخ این متغیر  0/ 86محاسبه شده است(.خالقی فر.) 1381 ،

احساس امنیت اجتماعی :امنیت نخست نی عاملی است که موجب می شود انسان ها کنار هم آیند ،از

نیروی هم کمک گرفته و در مسولیت های اجتماعی مشارکت جویند تا آسوده تر و متعهدتر زندگی کنند.
این مهم از مقوالتی ب یس ار بشری است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود .جایگاه امنیت در سلسله
مراتب نیازها و انگ زی ه های آدمیان ،جایگاه خطیری است .مزلو در سال  1943در نظریه انگ زی ش خود پس از
نیازهای ف زی یولوژیکی مانند گرسنگی ،تشنگی و غیره نیاز به امنیت را ذکر کرده است .به طور کلی امنیت را
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می توان از نظر اجتماعی و فرهنگی ،وضعیتی آرام تلقی کرد که انسان در نهایت ایمنی نسبت به جان ،مال،
ناموس ،حیثیت ،هویت ،ارتباطات ،تفکرات ،ارزش ها خود چه در حال و چه در آینده اطمینان داشته و شبانه
روز را با تحمل حداقل ریسک سپری سازد(امیری -نادری .) :1389 15به منظور سنجش متغیر احساس امنیت
اجتماعی از  51گویه مطابق با تحق قی مختاری ،باللی ،میرفردی و ح یس نی اخگر در سال  1931استفاده شده
است با گویه های همچون(-1در جامعه ما افراد آزادند ،تا بدون نگرانی در اعتصابات شرکت کنند-2 .مردم
در شرایط فعلی می توانند بدون ترس و نگرانی از حکومت انتقاد کنند-3 .هم اکنون گروه های غیردولتی می
توانند آزادانه فعالیت کنند.و ) ....

اعتماد اجتماعی  :گیدنز اعتماد اجتماعی را به عنوان اطمینان یا اتکا به ماهیت یا خاصیت شخص یا چ زی ی

یا صحت گفته ای توص فی

می کند ؛ فوکویاما آن را ارزش ها و هنجارهای غیر رسمی در میان اعضای

گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز می داند (کمالی .) 13:1382 ،برای عملیاتی کردن اعتماد اجتماعی
در سه بعد ب نی شخصی ،اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی در ط فی

لیکرت استفاده شده است برای اعتماد ب نی

شخصی از  4گویه ،اعتماد تعمیم یافته از  7گویه و برای اعتماد نهادی از  4گویه استفاده شده است آلفای
کرونباخ اعتماد اجتماعی برای هر بعد محاسبه گریدد که به صورت زیر است ،اعتماد اجتماعی بعد ب نی
شخصی  ،0/ 86اعتماد اجتماعی بعد اعتماد عام  0/ 70و اعتماد اجتماعی بعد اعتماد نهادی  0/ 80می باشد.

یافته ها

الف -یافته های توصیفی:

و ژي گي هاي جمعيت مورد مطالعه :از  400نفر پاسخگو  228نفر زن میباشند که معادل  57 /0درصد

کل پاسخگویان بوده و  172نفر از پاسخگویان ،مرد میباشند که معادل  43 /0درصد کل

پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند .همچن نی مورد بیپاسخ برای این متغیر وجود ندارد .آماره-
های مربوط به متغیر سن به دلیل اینکه سطح سنجش آن فاصلهای است بدین قرار است که میانگ نی
نمرهای که پاسخگویان از مجموع نمرات این متغیر کسب کردهاند  ، 22 /8انحراف معیار  1/81و
واریانس  1/ 40میباشد .حداقل نمره برای این متغیر  81و حداکثر آن  46میباشد 398 .نفر و  2مورد
بی پاسخ مشاهده شده است.در زمینه متغیر تحصیالت  233نفر معادل  58 /3درصد کارشناسی و 45 1

نفر معادل  36 /3درصد دارای تحصیالت کارشناسیارشد و  02نفر معادل  5/0درصد دارای مدرک
دکتری هستند .همچن نی این متغیر دارای 2مورد بیپاسخ معادل  0/5درصد میباشد ت .وزیع دانشجویان
در متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی 4 :نفر از پاسخگویان معادل  1درصد در طبقهی خیلی باال 58 ،نفر
از پاسخگویان معادل  14 /5درصد در طبقهی باال 219 ،نفر از پاسخگویان معادل  54 / 75درصد در

..................... 44پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دوزادهم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 7931

طبقه متوسط 113 ،نفر از پاسخگویان معادل  28 / 25درصد در طبقهی پای نی و  3نفر از پاسخگویان
معادل  0/ 75درصد در طبقه خیلی پای نی قرار دارند.
در جدول ( )1آمارههای توصیفی مربوط به متغیر اولویتهای ارزشی پاسخگویان قید شده است.
دادهها نشان میدهند دامنهی اولویت های ارزشی در گروه نمونه ب نی  9تا  ، 21به عبارتی حداقل آن
 9و حداکثر آن  27میباشد .میانگ نی اولویت های ارزشی پاسخگویان  ، 16 / 14انحراف معیار آن
 0/ 23و واریانس اولویتهای ارزشی پاسخگویان  22 /93میباشد .چنانکه در جدول ( )1مشاهده
میشود ،تعداد مشاهدات معتبر  398نفر بوده و  2مورد بیپاسخ وجود دارد .بنابراین میتوان چن نی
نتیجه گرفت که میانگ نی متغیر اولویتهای ارزشی در سطح متوسط رو به باالیی است .در این
تحق قی  ،با توجه به شیوه نمرهگذاری گویهها هنگام تجزیه و تحلیل اطالعات ،افزایش نمرهی کل
متغیر اولویتهای ارزشی بیانگر افزایش گرایش افراد به ارزشهای فرامادی میباشد .بدین صورت
که به گویههای مربوط به ارزشهای فرامادی ،نمرهها باالتری نسبت داده شده است.
جدول ( :)1آمارههای توصیفی اولویتهای ارزشی

میانگ نی

متغیر
اولویتهای ارزشی

16 / 14

انحراف معیار
0/ 23

واریانس

حداقل

22 /93

9

حداک

مشاهدات

ثر

معتبر

21

398

بیپاسخ
2

جدول ( :)2توزیع فراوانی پاسخگویان در چهار ارزش (دسته اول)
ارزش

اولویت اول
فراوانی

حفظ آهنگ باالی رشد اقتصادی(مادی)
اطمینان از وجود نیروهای دفاعی قوی در کشور(مادی)
افزایش حق مردم در نحوه اداره امور کشور و در محل کار(فرامادی)
تالش برای زیباتر ساختن شهرها و روستاهای کشور(فرامادی)

116
69
861
47

اولویت دوم
درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

0/ 29

48 1

37

71/ 25

112

28

24
11 / 75

87

21 / 75

53

0/ 13

همانگونه که اطالعات جدول( )2حاکی از آن است ،بیشترین فراوانی پاسخگویان در اولویت اول،
به تر یت ب متعلق به گویهی سوم (افزایش حق مردم در نحوه اداره امور کشور و در محل کار) با 24
درصد معادل ( 861نفر) میباشد که یک ارزش فرامادی محسوب میشود و کمترین فراوانی با 47
نفر (معادل  11 / 75درصد) مربوط به گویه چهارم است که این گویه ن زی یک ارزش فرامادی
محسوب میشود .لذا میتوان چن نی استنباط کرد که از مجموع  400نفر 215 ،نفر معادل 53 / 75
درصد ،گرایش به ارزشهای فرامادی دارند و  85 1نفر معادل  46 / 25درصد گرایش به ارزشهای
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از ارزش-

مادی دارند .در اولویت دوم ارزشها ،مجموع میانگ نی ارزشهای مادی با  65درصد ب شی

های فرامادی است .بنابراین گرایش به ارزشهای فرامادی در دستهی اول ارزشها در اولویت اول
نزد پاسخگویان مورد مطالعه میباشد و ارزشهای مادی در دستهی دوم اهمیت قرار دارند.
جدول ( :)3توزیع فراوانی پاسخگویان در چهار ارزش (دسته دوم)
اولویت اول

ارزش

فراوانی
استقرار نظم در جامعه (مادی)

89

اجازه بیشتر به مردم در بیان آراشان در خصوص تصمیمات مهم دولتی(فرامادی)
مبارزه علیه افزایش قیمتها (مادی)
حمایت از آزادی بیان (فرامادی)

اولویت دوم
درصد فراوانی
22 / 25

فراوانی
96

درصد فراوانی
42

124

31

98

42/5

66

16 /5

134

33 /5

72

81

30 / 25

121

همانگونه که اطالعات جدول()3حاکی از آن است ،بیشترین فراوانی پاسخگویان در اولویت اول ،به
تر یت ب متعلق به گویهی چهارم (حمایت از آزاد بیان) با  30 / 25درصد معادل (  121نفر) میباشد که
یک ارزش فرامادی محسوب میشود و کمترین فراوانی با  66نفر (معادل 16 /5درصد) مربوط به
گویه سوم است که این گویه یک ارزش مادی به شمار میآید .لذا میتوان چن نی استنباط کرد که
از مجموع  400نفر 245 ،نفر معادل  61 / 25درصد ،گرایش به ارزشهای فرامادی دارند و  55 1نفر
معادل  38 / 75درصد گرایش به ارزشهای مادی دارند .بنابراین گرایش به ارزشهای فرامادی در
دستهی دوم ارزشها ،دارای اولویت اول هستند و در اولویت دوم ن زی با  032نفر معادل  57 /5درصد،
افراد ارزشهای مادی را در اولویت قرار دادند.

جدول ( :)4توزیع فراوانی پاسخگویان در چهار ارزش (دسته سوم)

ارزش

اولویت اول
فراوانی

اولویت دوم
درصد

فراوانی

فراوانی
حفظ ثبات اقتصادی (مادی)

80

پیشرفت به سوی جامعهای دوستانهتر و انسانیتر(فرامادی)

143

حرکت به سوی جامعهای که در آن ارزش افکار و اندیشهها بیشتر از پول

76

02
30 / 75
19

درصد
فراوانی

35 1

33 / 75

97

42/ 25

73

81/ 25

باشد(فرامادی)
مبارزه علیه فساد و جرم و جنایت(مادی)

121

30 / 25

95

23 / 75

همانگونه که اطالعات جدول( )4حاکی از آن است ،بیشترین فراوانی پاسخگویان در اولویت اول،
به تر یت ب متعلق به (پیشرفت به سوی جامعهای دوستانهتر و انسانیتر) با  30 / 75درصد معادل ( 143
نفر) میباشد که یک ارزش فرامادی محسوب میشود و کمترین فراوانی با  76نفر (معادل  19درصد)
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مربوط به گویه سوم است که این گویه یک ارزش مادی محسوب میشود .لذا میتوان چن نی
استنباط کرد که از مجموع  400نفر 2 19 ،نفر معادل  54 / 75درصد ،گرایش به ارزشهای فرامادی

دارند و  181نفر معادل  45 / 25درصد گرایش به ارزشهای مادی دارند .بنابراین گرایش به ارزش-
های فرامادی در دستهی اول ارزشها ب شی

از گرایشهای مادی در ب نی پاسخگویان مورد مطالعه در

اولویت قرار دارد و سپس در اولویت دوم ،ارزشهای مادی با  032نفر معادل  57 /5درصد ارزش-
های مادی را در اولویت قرار دادهاند .در مجموع  50نفر معادل 12 /5درصد دارای ارزش های مادی
گرایانه 26 ،نفر معادل 6/5درصد درای ارزشهای فرامادی گرا و  18درصد دارای ارزش های التقاطی
می باشند.

ب -یافته های استنباطی:

ب ني دو متغير سن و اولویت های ارزشی مقدار  r = 0/ 009و  sig =0/568میباشد ،میتوان ادعا کرد

که ب نی دو متغیر رابطهی معناداری مشاهده نشده است .به این معنا که اولویت های ارزشی افراد بر
اساس سن تغیرات معناداری ندارد.

جدول ( )5نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و اولویتهای ارزشی
نام متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سن و اولویتهای ارزشی

0/ 009

0/568

sig =0/

745

ب نی دو متغیر جن یس ت و اولویت های ارزشی مقدار  t = 1/696و  sig =0/ 745میباشد ،پس میتوان
گفت که ب نی دو جنس از لحاظ اولویتهای ارزشی تفاوت وجود ندارد .به عبارت دیگر میتوان
گفت که میانگ نی نمرهی اولویتهای ارزشی ب نی زنان و مردان متفاوت ن سی ت .بنابراین اولویتهای
ارزشی برحسب جن یس ت تفاوت معناداری ندارد.

جدول ()6نتایج آزمون  tمربوط به رابطه بین متغیر جنسیت و اولویتهای ارزشی
متغير

جن یس ت

انحراف معيار

درجه آزادی

آماره t

سطح معناداري

اولویتهای ارزشی

مرد

81/ 60

4/867

396

1/696

0/ 745

زن

71/ 79

4/ 6860

ميانگ ني

745

sig =0/

ب نی دو متغیر اولویت های ارزشی و پایگاه اجتماعی اقتصادی مقدار  r = 0/ 623و  sig =0/ 000می-
باشد ،میتوان ادعا کرد که ب نی دو متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی عینی و اولویتهای ارزشی
رابطهی معناداری وجود دارد.
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جدول()7نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و اولویتهای ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

**

پایگاه اجتماعی -اقتصادی و اولویتهای ارزشی

sig<0/01

سطح معناداری
0/ 000

0/ 623

ب نی دو متغ یی ر ولویت ارزشی قوم گرایی و اولویتهای برای تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .با توجه به مقدار  r = -0/ 510و  ،sig =0/ 000میتوان گفت
ب نی دو متغیر رابطه مثبت معناداری ولی منفی وجود دارد.

جدول ( :)9نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین قومگرایی و اولویتهای ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

**

قومگرایی و اولویتهای ارزشی

سطح معناداری
0/ 000

-0/ 510
*

Sig< 0/01

ب نی دو متغیر اولویت های ارزشی و دینداری مقدار  r = -0/ 171و sig = 0/ 000میتوان گفت ب نی
م زی ان دینداری و اولویتهای ارزشی رابطه معنادار و منفی وجود دارد .به عبارتی هر چه م زی ان
دینداری افزایش یابد ،میانگ نی نمرهی اولویت های ارزشی کاهش خواهد یافت و بالعکس.

جدول( ) 10نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و اولویتهای ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

*

م زی ان دینداری و اولویتهای ارزشی

سطح معناداری

-0/ 171

*Sig< 0/05

0/ 024

ب نی دو متغیر اولویت های ارزشی و استفاده از رسانه های جمعی مقدار  r = -0/ 121و 000

sig =0/

میتوان گفت ب نی م زی ان استفاده رسانههای جمعی و اولویتهای ارزشی رابطه منفی معناداری وجود
دارد .به عبارتی هر چه م زی ان م زی ان تأثیرپذیری از رسانههای جمعی بیشتر باشد نمرهی اولویتهای
ارزشی کاهش خواهد یافت و بالعکس .به عبارت دیگر ،با افزایش تأثیرپذیری از رسانههای جمعی،
گرایش به ارزشهای فرامادی کاهش مییابد و بالعکس.

جدول()11نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان تأثیرپذیری از رسانههای جمعی و اولویت های
ارزشی

نام متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

م زی ان تأثیر رسانههای جمعی و اولویت های ارزشی

*

000

-0/ 121

سطح معناداری
0/ 024

sig =0/

ب نی دو متغیر ب نی اعتماد اجتماعی و اولویت های ارزشی مقدار  r = 0/ 446و  sig =0/ 000میباشد،
میتوان ادعا کرد که ب نی دو متغیر رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.
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جدول( ) 12نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و اولویت های ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

**

اعتماد اجتماعی و اولویت های ارزشی

000

سطح معناداری
0/ 000

0/ 446

sig =0/

جدول( ) 13نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد اعتماد اجتماعی و اولویت های ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

**

بعد اعتماد فردی و اولویت های ارزشی
بعد اعتماد تعمیمیافته و اولویتهای ارزشی

0/ 848

0/ 000

**0/ 88 1

0/ 000

0/ 307

0/ 000

**

بعد اعتماد نهادی و اولویتهای ارزشی

سطح معناداری

ب نی رضایت اجتماعی و اولویتهای ارزشی مقدار r=0/481و  sig=0/000میباشد ،میتوان ادعا
کرد که ب نی دو متغیر رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.

جدول( ) 14نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت اجتماعی و اولویتهای ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر

**

رضایت اجتماعی و اولویتهای ارزشی

Sig< 0/01

سطح معناداری
0/ 000

0/ 481

ب نی دو متغیر احساس امنیت اجتماعی و اولویت ه آ زا ؛یشزرا یا نن نننج  لودج رد هک ا ((( (((( )51مق راد
 r = 0/ 512و  sig =0/ 000میباشد ،میتوان ادعا کرد که ب نی دو متغیر رابطهی معنادار و مثبتی وجود
دارد.

جدول (  :) 15نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین احساس امنیت اجتماعی و اولویت های ارزشی
ضریب همبستگی پیرسون

نام متغیر
احساس امنیت اجتماعی و اولویتهای ارزشی

**

Sig< 0/01

*

سطح معناداری
0/ 000

0/ 512

در این بخش از تحلیل به بررسی روابط چندگانه ب نی متغیرها پرداخته میشود ،و هدف این قسمت
یباشد .به سخن دیگر ،با
یافتن م زی ان و سهم اثر متغیرهای مستقل در تب نیی اولویتهای ارزشی م 
استفاده از رگرسیون چند متغیره ،به تع نیی و پ شی بینی درصد واریانس اولویت های ارزشی پرداخته
میشود ،که در این تحلیل ،این کار از طریق وارد کردن متغیرهای معنادار مستقل در سطح فاصلهای
در رگرسیون چند متغیره و برآورد م زی ان آن انجام داده میشود.

جدول( ) 16تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره فرضیههای تحقیق

مدل

درجهی آزادی

رگرسیون

6

باقیمانده

263

کل

863

مجموع مجذورات
4444 /290
3204/ 377
8467 /964

میانگ نی مجذورات

کمیت f

سطح معناداری

رگرسیون چندگانه

66/ 642

0/ 000

0/ 724

2

R

740 / 682
11 / 114

0/ 525
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اطالعات ارائه شده نشان میدهد ،م زی ان  Fمحاسبه شده معنیدار است ( p(0/00براساس ضریب
تع نیی محاسبه شده حدود  0/ 41از واریانس مربوط به اولویت های ارزشی با متغیرهای ارائه شده در
مدل ،توضیح داده میشود .همچن نی این جدول م زی ان همبستگی ب نی متغیرهای مدل و اولویتهای
یدهد .در این جدول (رضایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،م زی ان تأثیرپذیری از
ارزشی را نشان م 
رسانههای جمعی ،م زی ان دینداری) معنادار نشان داده شده است .بنابراین در اینجا ن زی اطالعات
تحلیل شده حاکی از اهمیت بیشتر این سه عامل است .به نحوی که این چهار متغیر در افزایش
اولویتهای ارزشی مؤثر واقع شدهاند.

جدول( ) 17نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیههای تحقیق:
شاخصها

B

اشتباه استاندارد

Beta

مقدارt

سطح معناداری

متغیرها
مقدار ثابت

2/ 576

1/ 070

رضایت اجتماعی

0/ 453

0/ 085

0/ 232

2/ 407

0/ 017

5/ 304

0/ 000

اعتماد اجتماعی

0/ 231

0/ 034

0/ 573

6/ 842

0/ 000

تأثیر رسانههای جمعی

-1/ 94 2

0/ 38 1

-1/ 496

-9/2 40

0/ 000

م زی ان دینداری

-0/ 785

0/260

-1/ 828

- 12 / 598

0/ 000

شکل کلی معادله پ شی بینی نهایی با توجه به نتایج جدول ( )71به صورت زیر میباشد.

)Y = b1 (x ) + b2 (x2) + b3 (x3)+ b4(x4
عناصر معادله براساس ضریب) (betaعبارتند از:

نمره پ شی

1

بینی متغیر وابسته= Y

متغیرهای مستقلی که وارد معادله رگرسیون شده اند= )(X1)+(X2 )+(X3)(X4

(رضایت اجتماعی ( +)0/ 232اعتماد اجتماعی ( + )0/ 573تأثیر رسانههای جمعی +)-1/ 496

=Y

(م زی ان دینداری )-1/ 828
ارقام مندرج در معادله باال به این معناست که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر م زی ان
دینداری ،اولویتهای ارزشی به اندازهی  1/ 828انحراف استاندارد کاهش مییابد .همچن نی با
افزایش یک واحد انحراف استاندارد تأثیر رسانههای جمعی ،اولویتهای ارزشی به اندازه 1/ 496
انحراف استاندارد کاهش مییابد .اما با افزایش یک واحد استاندارد در متغیر اعتماد اجتماعی،
اولویتهای ارزشی به اندازه  0/ 573انحراف استاندارد افزایش مییابد ،همچن نی با افزایش یک واحد
استاندارد در متغیر رضایت اجتماعی ،اولویتهای ارزشی  0/ 232افزایش مییابد .در این معادله به
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خاطر این که ضرایب استاندارد شدهاند ،به خوبی میتوان به نسبت تأثیر هریک از متغیرها بر متغیر
اولویتهای ارزشی پی برد .در اینجا مالحظه میشود که متغیر م زی ان دینداری در مقایسه با سایر
متغیرها سهم بیشتری در تب نیی اولویتهای ارزشی دارد.
بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا به بررسی اولویت های ارزش (مادی و فرامادی) دانشخویان و
برخی عوامل موثر بر آن در (دانشجویان دانشگاه ش یه د چمران اهواز ) بپردازیم .از جامعه آماری
نمونه ای  400نفری با استفاده از روش طبقه ای متاسب با حجم دانشکده و جن یس ت انتخاب شده و
طی یک پژوهش مقطعی مورد مطالعه قرار گرفته اند .اصطالحات ارزش و ارزش یابی ،هم ریشه ها
و هم ترکیبات آنها در فرهنگ عصر ما ،نه فقط در اقتصاد و فلسفه بلکه بویژه در علوم اجتماعی و
علوم انسانی به طور مشتبه و غلط انداز ،ولی در حد وسیعی استعمال می شود .ارزش مورد بحث
عمدتا اقتصادی یا شبه اقتصادی بود ،ولی حتی زمانی که این گونه نبود هنوز به معنای نوعی
شایستگی و ارزش به کار می رفت -یعنی غیر از زیبایی ،حقیقت ،درستی یا حتی خوبی بود.
گسترش معنا و کاربرد این اصطالحات در علوم اقتصادی یا اقتصاد سیاسی به تعبیری در آن موقع به
کار می رفت آغاز یافت .واژه ارزش به اصطالح فنی تبدیل شد که در رشته ای از علوم اقتصادی که
نام نظریه ارزش بر آن نهاده شد اهمیت اساسی داشت .ارزش باوری پایدار است که فرد با تاکید
برآن یک شیوه خاص رفتاری یا حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است به یک شیوه رفتاری یا
حالت غایی که نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد ترجیح می دهد(توکلی .) 34:1378 1،ارزش
یک نوع طبقه بندی و امتیاز بندی پدیده ها مثل کاالهاست از خوب تا بد ،یا از مثبت تا منفی(.رفیع
پور) .ارزش ها نیرومند ترین عنصر تع نیی کننده خط سیر کنش و اعمال افراد را در جامعه نمایندگی،
هدایت و نظارت می کنند و ن زی به مثابه الگوی رفتاری نسبتا ثابتی هستند که پیوسته از سوی افراد
جامعه باز بینی و نظارت می شوند.
در رابطه ب نی فرضیه اولویت های ارزشی و سن رابطه معنادار وجود ندارد که در تحق قی میرفردی و
همکاران( )0931ن زی هم نی نتایج به دست آمد ،آزادارمکی و مسقطیان (  ) 1380ن زی هم نی نتایج به
دست آمد ،به این صورت که ب نی گروههای سنی و سنخ های ارزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
پژوهش اینگلهارت (  ) 1999نشان می دهد که ب نی دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد .به طوری که
اکثر گروههای سنی م نس تر گرایش به ارزش های مادی و گروه های سنی جوان تر گرایش به
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ارزش های فرامادی می شود .به این دلیل که در دوره های ناامنی اقتصادی و ناامن سیاسی بد از
جنگ و همچن نی رکود اقتصادی را تجربه کرده اند دارای ارزش های مادی ،و اما نسل جوانتر به
دلیل اینکه این ناامنی را تجربه نکرده اند دارای ارزش های فرامادی هستند .به عبارت دیگر نسل
هایی که تجربه جنگ جهانی اول و دوم و رکود بزرگ اقتصادی ،غرب را از سر گذرانده اند،
امنیت اقتصادی و مادی را اولویت ارزشی خود می دانند در حالی که نسل های پس جنگ یعنی
نسل جوانتر ،خود ابزاری و کیفیت زندگی را در صدر ارزش های خود قرار می دهند.
در رابطه ب نی اولویت ارزشی و جن یس ت فرضیه تایید نشد که به این معنا که اولویت های ارزشی افراد
به لحاظ جن یس ت تفاوتی نمی کند .به عبارت دیگر میانگ نی نمره محاسبه شده اولویت های ارزشی
ب نی زنان و مردان متفاوت ن سی ت .و نمی توان گفت که زنان یا مردان به لحاظ جن یس ت دارای گرایش
به ارزش های مادی یا فرامادی دارند.این نتایج با پژوهش ش یه دی و همکاران ممخوانی دارد .معدنی
و همکاران ( )0931سفیری و شریفی(  ) 1384و میرفردی و همکاران ( )0931که به این نتیجه رسیدند
که ب نی اولویت های ارزشی و جن یس ت رابطه معنا داری وجود دارد مغایر است.

ب نی دو متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی و اولویت های ارزشی(مادی /فرامادی) رابطه معناداری
وجود دارد .که این به این معنا است که با افرادی که خود را در پایگاه اجتماعی – اقتصادی باالتری

قرار می دهند گرایش به ارزش های فرامادی دارند و کسانی که در خود را در جایگاه پای نی تر قرار
می دهند گرایش بیشتری به ارزش های مادی دارند .نتایج به این معنا است که هرچه افراد خود در
پایگاه های اجتماعی اقتصادی باالتر قرار دهند گرایش بیشتری به ارزش های فرامادی دارند .میان
احساس امنیت اجتماعی و اولویت های ارزشی رابطه معناداری وجود دارد .به این معنا که هرچه
م زی ان احساس امنیت اجتماعی افزایش پیدا کند افراد از سوی ارزش های مادی به سمت ارزش های
فرامادی حرکت می کند .نتایج پژوهش خالقی فر(  ) 1381و معدنی و همکاران( )0931ن زی به وجود
رابطه معنا دار ب نی دو متغیر ارزش های و احساس امنیت اجتماعی را نشان می دهد .نتایج پژوهش
اینگلهارت ن زی به وجود رابطه معنادار میان احساس امنیت و گرایش های ارزشی رسیده است.
پژوهش اینگلهارت(  ) 1999ن زی به این نتیجه رسیده است که رابطه معناداری وجود دارد .ب نی دو متغیر
دینداری و اولویت های ب نی دو متغیر رابطه معنادار منفی وجود دارد .به این معنا که هرچه م زی ان
دینداری افزایش پیدا کند باعث گرایش به ارزش های مادی و هرچه م زی ان دینداری کاهش پیدا
کند باعث گرایش به ارزش های فرامادی می شود .پژوهش خالقی فر ن زی به این نتیجه رسید که
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رابطه ب نی دو متغیر معنادار منفی می باشد .به این صورت که هر چه م زی ان مذهبی بودن فرد افزایش
پیدا کند فرد مادی خواهد شود و بالعکس .پژوهش اینگلهارت(  ) 1999ن زی به رابطه معنادار ب نی
ینداری و اولویت های ارزشی رسیده است .ب نی دو متغیر رابطه ارستفاده از رسانه و اولویت های
ارزشی رابطه معناداری ضع فی

و منفی وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه م زی ان استفاده از رسانه

بیشتر باشد گرایش به ارزش های مادی و هرچه م زی ان استفاده از رسانه کمتر باشد گرایش به ارزش
های فرامادی می شود .پژوهش معدنی( )0931ن زی به نتایج مشابه رسیده است.
ﺮﺿﺎﺣ ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﺖﯿﻤﻫ

در ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﻮﺗ ان ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د ﺎﻫ ي ز ﺮﯾ را ارا ﻪﺋ

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ او ﺖﯾﻮﻟ

ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ و ا ﺎﻤﺘﻋ د ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﻮﺟ د دارد .ﯽﻣ

ا ﺎﻤﺘﻋ د ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ در ا ﺮﻓ اد ﺮﺑ ارزش ﺎﻫ ي آ ﺎﻧ ن ﺮﯿﺛﺎﺗ

ﻮﺗ ا ﺪﻧ ﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐ
ﺮﺘﺸﯿﺑ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ و ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ د ﺖﺳ

ﺮﮐ د:

 -1ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ارا ﻪﻄﺑ ﺎﻨﻌﻣ داري که ﻦﯿﺑ او ﺖﯾﻮﻟ
ﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ

ﻞﻣﺎﻌﺗ و ﺮﻤﻫ ا ﯽﻫ

ﺪﺻ ا ﺖﻗ

ﺎﺑ

ﺪﻤﻋ ه از ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ

ﺬﮔ ار ﺪﺷ .در ا ﻦﯾ ز ﻪﻨﯿﻣ دو ﺖﻟ

ا ﺎﻤﺘﻋ د ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

 -2ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ را ﻪﻄﺑ ﺖﺒﺜﻣ
روي ﻮﯿﺷ ه ﺎﻫ ي ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﻊﯾﺮﺳ و ﻊﻗﻮﻤﺑ

ﻮﺗ ان ﺮﺑ او ﺖﯾﻮﻟ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ ا ﺮﻓ اد ﺮﯿﺛﺎﺗ

ﻦﯿﺑ ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﯿﻨﻣ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و او ﺖﯾﻮﻟ

ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﯿﻨﻣ

ارزش ﺎﻫ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﺶﻫﺎﮐ
ا ﺎﺼﺘﻗ دي ا ﺪﻗ ام ﺖﻬﺟ

ﺎﻫ ﺪﺑ ا ﺎﻬﻧ  ،ﺮﺘﺴﮔ ش ارزش ﺎﻫ ي ا ﯽﻗﻼﺧ ،

ﺶﻫﺎﮐ

ﻦﯿﻟﻮﺴﻣ ﻪﺑ ﺎﯿﻧ ز ﺎﻫ و ﻮﺧ ا ﻪﺘﺳ ﺎﻫ ي

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ  ،ﯽﻣ

اجتماعی و ا ﺎﺠﻧ م ا ﺪﻗ ا ﺎﻣ ت ﺐﺳﺎﻨﻣ

ا ﺎﺴﺣ س ﺮﺤﻣ و ﺖﯿﻣ
ﻖﯿﻘﺤﺗ

ﺎﻋ د ﻪﻧﻻ  ،ا ﺎﻧﺎﮑﻣ ت ،د ﺮﮕﯾ ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د ا ﻦﯾ

ﺐﺒﺳ
ﺎﻋ د ﻪﻧﻻ

ﺎﺸﻣ ر ﺖﮐ
ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ

ﺮﻗ ار ﻦﺘﻓﺮﮔ ا ﺮﻓ اد ﻪﻌﻣﺎﺟ در ﺮﻌﻣ ض ﻊﻓﺎﻨﻣ و ﺮﻃﺎﺨﻣ ات ﺮﺑ ا ﺮﺑ از ا ﯽﻠﺻ

ا ﺖﯿﻨﻣ
ارز ﯽﺷ

ﻮﺑ ده ،و ﻪﺑ
ﺮﯿﺛﺎﺗ

ﺬﮔ ا ﺖﺷ .

ﺎﯾ

ﺶﻫﺎﮐ

ﺬﮔ اري ﺮﺑ روي
ﺎﻫ ي ﺎﮕﯾﺎﭘ ه

ﺺﺧﺎﺷ

ﺎﻫ ي ﺮﺑ ا ﺮﺑ و ﻮﺗ ز ﻊﯾ
ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،و ﺰﯿﻧ ﻮﺒﻬﺑ د

ا ﺮﻓ اد در ﻦﯿﻣﺄﺗ ا ﺖﯿﻨﻣ

ﻊﺒﻃ آن ﺎﺑ ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺪﺷﺎﺑ  .ﯽﻬﯾﺪﺑ ا ﺖﺳ

ار ﺎﻘﺗ ء ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﯿﻨﻣ

ﻮﺗ ان ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑ

ﺮﯿﺛﺎﺗ

ﯽﺒﺴﻧ از ﻖﯾﺮﻃ ا ﺎﺠﯾ د ﺖﺻﺮﻓ
ﺖﻬﺟ

ﺎﯾ

ﺬﮔ ا ﺖﺷ .

ﻪﻠﺻﺎﻓ ي ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ در ﻪﻌﻣﺎﺟ – ﺮﮔ د ﺪﯾ  .ﻮﺗ ز ﻊﯾ

ﯽﻣ

در

ﺬﮔ ار ﺮﺑ ا ﺎﻤﺘﻋ د ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ در ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﻤﺷﺮﺑ د ،ﻪﮐ ﺎﺑ ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﻮﺗ ان از را ﺎﮑﻫ ر ﺎﻫ ي ﺮﯿﺛﺎﺗ
ﯽﻣ

ﯽﻣ
ﻪﭼﺮﻫ

مسئو ﻦﯿﻟ و ﺮﻣ دم ،ﺮﺘﺴﮔ ش ا ﺎﺴﺣ س ﺪﻋ ا ﺖﻟ  ،ا ﺎﺠﯾ د ا ﺎﺴﺣ س ﺪﻋ ا ﺖﻟ

ﺎﯿﻣ ن ﺮﻣ دم ،ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﻮﻗ ام و ا ﺎﺠﺴﻧ م ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﺦﺳﺎﭘ
ﺶﻫﺎﮐ

ﻮﺗ ان ﺎﺑ

ﺪﺼﺗ ي ﺮﮔ ي ﻮﺧ د ،ﺮﺘﺴﮔ ش ﻪﮑﺒﺷ ﺎﻫ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و روا ﻂﺑ ا ﺎﻤﺘﻫ م در ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺎﺳ ز ﺎﻬﻧﺎﻣ ي ﺮﻣ د ﯽﻣ و وا ﺬﮔ اري ﺶﺨﺑ

ﺮﻣ دم را ﯽﻣ

آ ﺪﻣ ه ﯽﻣ

ﻪﮐ و ﻮﺟ د ﺎﺴﻣ وات و ا ﺎﺴﺣ س و ﻮﺟ د ﺎﺴﻣ وات،

ا ﺎﺴﺣ س ا ﺖﯿﻨﻣ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﯽﻣ

ﻦﯾﺮﺗ

ﺮﺷ ا ﻂﯾ

ﻮﺗ ان ﺮﺑ او ﺖﯾﻮﻟ

ﺮﻗﺮﺑ اري
ﺎﻫ ي
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ﻖﯿﻘﺤﺗ

 -3ﺞﯾﺎﺘﻧ

ﻪﮐ را ﻪﻄﺑ ﺎﻨﻌﻣ داري ﻦﯿﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ ي ﯽﻌﻤﺟ و او ﺖﯾﻮﻟ

ﺮﺿﺎﺣ ﺎﺸﻧ ن ﯽﻣ د ﺪﻫ

ا ﯽﺳﺎﺳ در ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﯾﺬﭘ ي ا ﺮﻓ اد ا ﺎﻔﯾ ﯽﻣ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ و ﻮﺟ د دارد ،ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ ﺶﻘﻧ

ز ﺎﻣ ن ﺮﺿﺎﺣ و ﺎﺑ ﺮﺘﺴﮔ ش ا ﻦﯾ ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ  .ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د ﯽﻣ
ﺖﺧﺎﻨﺷ

ا ﺪﺘﺑ ا ﻪﺑ

و ﻮﻗ ت ا ﻦﯾ ر ﻪﻧﺎﺳ

ﺎﻘﻧ ط ﻒﻌﺿ

آ ﻮﻣ زش و ا ﺎﻘﺘﻧ ل ﺎﺠﻨﻫ ر ﺎﻫ و ﮓﻨﻫﺮﻓ
ا ﺪﻗ ام ﻂﺳﻮﺗ مسئو ﻦﯿﻟ را ﺖﺣ
ﺎﺠﻣ زي و ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ
ﻪﺘﻓﺮﮔ  ،ﻮﺟ ا ﯽﻌﻣ
ﻮﺗ ا ﺖﺴﻧ

ﺎﺟ ي رو ﺮﮑﯾ د ﯽﺒﻠﺳ

ﺮﮔ دد ﻪﺑ
ﺎﻫ ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ

ﻦﯾﺮﺗ راه و در د ﺮﺘﺳ س ﻦﯾﺮﺗ راه ا ﺪﻗ ام ﻪﺑ

ﻮﺑ ده ا ﺖﺳ  ،در ﺮﻗ ن ﺮﺿﺎﺣ

ﻮﺟ ا ﻊﻣ ﻪﺑ

ﺎﻫ ﻪﺑ

ﻪﻌﻣﺎﺟ ا ﺮﯾ ان او ﻦﯿﻟ

ﻮﺳ ي د ﺪﮑﻫ ه ﯽﻧﺎﻬﺟ

ﻮﺧ د را در ﺎﻬﺟ ن ﺮﺘﺴﮔ ش د ﺪﻨﻫ  .ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﯾ مسئو ﯽﻨﯿﻟ

ﯽﻌﻤﺟ ﺎﻈﻧ رت دار ﺪﻧ ﺪﯾﺎﺑ از طریق رسانه ها ﻪﺑ ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﺎﻫ ﺮﺑ اي

ﺬﺣ ف ﺎﯾ ﺮﺘﻠﯿﻓ ﺮﺑ اي ﻪﮑﺒﺷ ﺎﻫ ي

ﻪﮐ از ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ ي ﯽﻌﻤﺟ ﻪﺑ ﻮﺤﻧ ﺮﺘﻬﺑ ي ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﻨﻨﮐ  ،ﻖﻓﻮﻣ ﺮﺗ

ارزش ﺎﻫ ي ﻮﺟ ا ﻊﻣ

ﺖﺒﺴﻧ

ر ﻪﻧﺎﺳ ﺎﻫ در

ﻮﺷ د و ﻪﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ا ﻦﯾ ر ﻪﻧﺎﺳ

ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﻮﺷ د .در ﺎﯾﺮﺟ ن ورود ر ﻪﻧﺎﺳ
ﻪﮐ

ﺪﻨﻨﮐ  ،ﻪﺑ

ﻮﺼﺧ ص در

ﺎﺘﺷ ب ﺮﺘﺸﯿﺑ ي

ﻮﺧ ا ﺪﻨﻫ ﻮﺑ د و ﻮﺧ ا ﺪﻨﻫ
ﻪﮐ ﺮﺑ و ﻞﯾﺎﺳ ار ﺎﺒﺗ ط

و ا ﻪﻋﺎﺷ ارزش ﺎﻫ ي ا ﯽﻣﻼﺳ و ا ﺮﯾ ا ﯽﻧ در ﻪﻌﻣﺎﺟ

ا ﺎﻤﺘﻫ م ورز ﺪﻧ  ،ﺎﺗ ا ﺮﻓ اد اول ﻪﺑ ارزش ﺎﻫ ي ﻮﺧ دي ر ﻮﺟ ع ﺪﻨﻨﮐ  ،ﺎﯿﻧﺎﺛ ﻖﻠﻌﺗ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ ا ﺮﻓ اد ﻪﻌﻣﺎﺟ ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
ﺬﮔ ار ﺪﺷ .

ﺪﺑﺎﯾ ؛ و ﻪﺑ ﻊﺒﺗ آن ﺮﺑ ارزش ﺎﻫ ي ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﯿﺛﺎﺗ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ دارد ،ﺪﯾﺎﺒﻧ از ﺖﯿﻓﺮﻇ

 -4ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ي ﻪﮐ د ﺪﻨﯾ اري ﺮﺑ او ﺖﯾﻮﻟ
و ﺎﺗ آ ﺎﺠﻧ ﻪﮐ ا ﺎﮑﻣ ن دارد ﺪﯾﺎﺑ از آ ﺎﻬﻧ در ﺖﻬﺟ
ﺎﻣ دي ﺪﯾﺎﺒﻧ ﺪﺑ ﯽﻘﻠﺗ

ﺮﮔ دد ،ﻪﮑﻠﺑ ﯽﻣ

ﺎﻫ ي د ﻦﯾ

ﺮﮐ د

ﺖﻠﻔﻏ

ﺮﺗ و ﺞﯾ ارزش ﺎﻫ ي ﺮﻓ ا ﺎﻣ دي ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺮﮐ د .ارزش ﺎﻫ ي
ﻞﯾﺪﺒﺗ

ﻮﺷ د آ ﺎﻬﻧ را ﻪﺑ ﺖﺻﺮﻓ

ﺮﮐ د ،ا ﻪﺘﺒﻟ ﻪﺑ

ﻮﺸﮐ ر

ﻪﻧﻮﮔ اي ﻞﺋﺎﺴﻣ

ﺮﯾﺎﻐﻣ ت ﺪﻧ ارد ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺮﮐ د .ﺪﯾﺎﺑ ﻪﺑ ﺖﺸﯿﻌﻣ  ،ﺎﮐ ر و

ﺰﯿﻧ ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻗ ار ﺮﯿﮕﺑ د و آ ﻪﭽﻧ ﺎﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ

ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ازدواج ﻮﺟ ا ﺎﻧ ن ﻪﺟﻮﺗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ي ﺮﮔ دد .ﺪﯾﺎﺒﻧ

ﻮﺟ ا ﺎﻧ ن ﻼﮑﺸﻣ ت ﻮﺧ د را از ﻪﯿﺣﺎﻧ د ﻦﯾ و ارزش ﺎﻫ ي ﻪﻌﻣﺎﺟ

ﺪﻨﻨﯿﺒﺑ .
 -5ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ و ﻮﺟ د ار ﺎﺒﺗ ط ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻦﯿﺑ
ﺮﺑ اي ﺶﻫﺎﮐ
ﻂﺒﺗﺮﻣ

ﺎﻫ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﯽﻨﻌﯾ

ﻪﯾﻻ

ﺎﺑ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ

 -6ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د ﯽﻣ

ﺶﻫﺎﮐ

ﺮﺑﺎﻧ ا ﺮﺑ ي در ﺪﻗ رت ،و ﻪﺟ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،درآ ﺪﻣ و ﺮﺛ وت

ﺎﻫ ي ا ﺎﺼﺘﻗ دي .ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ صورت پذیرد.
ﺮﮔ دد ﮋﭘ و ﺶﻫ

در ز ﻪﻨﯿﻣ ارزش ﺎﻫ ﻪﺑ ﺎﻨﺗ وب در دوره ﺎﻫ ي ز ﯽﻧﺎﻣ

ﺎﺳ ل ا ﺎﺠﻧ م ﺮﮔ دد ،ﺎﺗ ﻮﺘﺑ ان از د ﯽﻧﻮﮔﺮﮔ
 -7پیشنهاد ﯽﻣ
د ﯽﻧﻮﮔﺮﮔ

ﺎﮕﯾﺎﭘ ه ا ﺎﻤﺘﺟ عی  -ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﺎﺑ او ﺖﯾﻮﻟ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ  ،ﻼﺗ ش

ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ﻮﺷ د ا ﻦﯾ

ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺎﻫ ي ارز ﯽﺷ در ﻮﻃ ل ز ﺎﻣ ن ﯽﭘ ﺮﺑ د.

در دو ﺮﮔ وه ﯽﻨﺳ

ﻮﻤﻠﻣ س ﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ز ﺮﯾ ا د ﯽﻧﻮﮔﺮﮔ

ﻦﯿﺑ دو ﻞﺴﻧ ز ﺎﻣ ن ﯽﺑﻮﺧ

ﺺﺨﺸﻣ

ﻞﺜﻣ

ﺮﻫ 3

ﺮﺑ اي ﺮﯿﯿﻐﺗ و د ﯽﻧﻮﮔﺮﮔ

ﺰﺑ رگ ﻻﺎﺳ ن و ﻮﺟ ا ﺎﻧ ن ﻪﺑ ا ﺮﺟ ا در آ ﺪﯾ

ﺎﺗ

ﺎﻫ ي ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ در ﻮﻃ ل ز ﺎﻣ ن رخ ﯽﻣ د ﺪﻫ و ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ ا ﺖﺳ  .در ا ﻦﯾ

ﮋﭘ و ﺶﻫ

ﺎﻓﺮﺻ

ﻮﺟ ا ﺎﻧ ن ﻮﻣ رد
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ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻗ ار ﻪﺘﻓﺮﮔ ا ﺪﻧ و ﺎﯿﻌﻣ ري ﺮﺑ اي ﺰﯿﻣ ان د ﯽﻧﻮﮔﺮﮔ
ﻮﺗ ان آن را ﺎﺑ ﺎﻬﻠﺴﻧ ي ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
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