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تبیین جامعه شناختی فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین و تاثیر آن ها بر
شکل گیری اخالق شهروندی در ایران در سه دهة
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چکیده
امروزة با تشدید فرایند مدرنیته و پسامدرنیته ،تولید و رشد تکنولوژی های گوناگون و در پی آن تغییرات فزاینده در
حوزه های گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و...به وجود آمده است .در این میان گروه های مرجع تاثیرگذار در
امر اخالق شهروندی نیز دستخوش تغییرات مهمی از جمله تغییر در الگوها ،روش -ها و ارزش های خود شده اند.
تحقیق حاضر نیز با توجه به این مسئله ی مهم و با هدف « تبیین جامعه شناختی فرایند شکل گیری گروه های مرجع
نوین و تاثیر آن ها بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران در سه دهة اخیر» به روش کیفی در سال تحصیلی
 99-99به اجرا درآمد.چارچوب نظری تحقیق با تلفیق نظریه های «دورکیم ،پارسونز ،هابرماس ،گیدنز ،والرشتاین،
مرتون و رویکرد سیف اللهی» شکل گرفت .از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و داده ها با تکنیک مصاحبه و با استفاده
از پرسشنامه نیمه ساخت یافته جمع آوری شد .جامعه مورد مطالعه استادان دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
تهران مرکز و علوم و تحقیقات بودند .حجم نمونه تا اشباع داده ها مصاحبه با ( 12نفر) بود.بر اساس یافته ها شهروندی
در ایران به معنای واقعی آن شکل نگرفته و وضعیت اخالق شهروندی در ایران ضعیف ارزیابی شد .همچنین عوامل
درون جامعه  -ای ،عوامل برون جامعه ای ،فضای مجازی و رسانه های جمعی بر شکل گیری گروه های مرجع نوین در
سه دهه اخیر ایران تاثیرگذار بوده اند .گروه های مرجع نوین نیز طی سه دهة گذشته بر روند شکل گیری اخالق
شهروندی در ایران موثر بوده اند.
واژگان کلیدی :اخالق شهروندی ،گروه های مرجع نوین ،فضای مجازی ،عوامل درون جامعه ای،
عوامل برون جامعه ای
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مقدمه
از چند دهه ی اخیر همگام با توسعه و تحوالت جهانی معادالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در عرصه های مختلف و در ابعاد مختلف ملی ،منطقه ای و بین المللی دگرگون شده است.
در چنین شرایطی کشورهای توسعه یافته که در تولید مفاهیم و نظریه -های نوین نسبت به سایر
کشورها پیشگام هستند برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در نظام جهانی و به منظور جهانی شدن،2
الگوها و سازوکارهایی را در همه ی عرصه ها از جمله عرصه ی اجتماعی و فرهنگی ارائه کرده اند
که با رفتار اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورها همخوانی ندارد .از جمله این الگوها ،گروه های
مرجع نوین 1است که بر فرهنگ و اخالق شهروندان بسیار تأثیرگذار هستند.
شهروندی 1و به تبع آن اخالق شهروندی در مراحل رشد جامعه ی شهری اتفاق می افتد و با شایسته
ساالری رابطه ی تنگاتنگی دارد .شهروندی در جهان معاصر معنا یافته است و با تأکیدی که برای
ایجاد نظم و همدلی یا همان اخالق شهروندی در زندگی افراد دارد بهترین مسیر برای پیشرفت و
ارتقاء یک جامعه در جهان کنونی است .با نگاهی به حوزة شهروندی به رابطه ی نزدیک آن با حوزة
اخالق و نیز روابط اخالقی پی می بریم .همچنین با توجه به نقش ارزش ها و هنجارها در اخالق
شهروندی فهمیده می شود تمامیت این ارزش ها و هنجارها مشترکاتی است بین فرهنگ جامعه و
حوزة شهروندی.
بر همین اساس اخالق شهروندی را می توان یک مقوله ی فرهنگی دانست که خود شامل قوانین
«حقوق و تکالیف» شهروندی و نیز دانسته های اکتسابی توسط هریک از افراد یک جامعه در طول
زندگی زیسته خود خواهد بود .اخالق شهروندی یک فرایند اخالقی و فرهنگی است که باید در
یک روند اجتماعی شدن عقالنی انجام پذیرد و برای اینکه این فرایند به درستی صورت پذیرد بایستی
که عوامل و گروه های موثر در این فرایند کامالً در یک راستا بوده و با یکدیگر هماهنگ عمل
کنند به گونه ای که در هر مرحله از این فرایند گروه تأثیرگذار در آن مرحله ادامه این فرایند از
پیش شروع شده باشد و هیچ یک نقض کننده دیگری و نیز مرحله ی قبلی نباشد .چه در غیر این
صورت هیچ یک نمی توانند تاثیر درست در این فرایند داشته و نتیجتاً اخالق شهروندی سالم شکل
نمی گیرد).(Genner & Suss, 2017:1
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«از دیدگاه همه جامعه شناسان در همه فرهنگ ها ،خانواده سازه ی بنیادین نهادینة کردن ارزش ها
و هنجارها در دوران کودکی است .اما با افزایش سن بسیاری از سازه های دیگر همچون گروه
همساالن ،بنگاه های آموزشی و...نقش مهمی در جامعه پذیری افراد می یابد»(گیدنز.)241 :2192،2
بر همین اساس «جامعه پذیری (انتقال ارزش ها و هنجارها) اولیه در کودکی ،به بهترین شکل توسط
خانواده انجام می شود» ).(Tiberiu, 2015: 331
« از عوامل اصلی دیگر در رابطه با نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای یک جامعه بعد از خانواده،
از مدرسه ،همساالن ،رسانه ها ،محیط کار و محیط سیاسی و ...می توان نام برد .نوع نهادینه شدن
اخالق شهروندی در هر فرد توسط محیط اجتماعی و نیز محیط روانی آن جامعه مشخص می شود
که نوع تکامل ،انطباق اجتماعی و تعلق یافتن به یک یا چند گروه خاص اجتماعی را برای فرد رقم
می زند .این فرایند زمان بر و تکرار شونده است ). (Genner & Suss, 2017:1
همچنین « افراد اخالق خود را در رابطه با زمینه های اخالقی دیگران و در گروه شناسایی می کنند.
در حقیقت اخالق و گروه در رابطه با هم معنا پیدا می کند زیرا اخالقیات بدون گروهی که اخالق
در آن تعریف و عمل شود وجود ندارد» ) .(Leach & Etal, 2015: 123-149در این میان
گروه -های مرجع یعنی افراد یا گروه هایی که اعضای جامعه سعی می کنند از نظر باور ،احساس،
رفتار و...خود را شبیه به آنها سازند بر فرایند اخالق شهروندی افراد بسیار تأثیرگذار هستند .گروه
های مرجع از مفاهیم قدیمی و مهم در روانشناسی اجتماعی و جامعه -شناسی است .این مفهوم نشان
از این حقیقت مهم دارد که کنشگران یا اعضای جامعه ،ارزش ها ،هنجارها و سبک زندگی خود را
با طبقات ،قشرها یا گروه های خاصی از جامعه خودی و یا جوامع بیگانه مقایسه کرده و تحت تاثیر
آن ها انتخاب خود را انجام می -دهند .در یک جمع بندی از نظریه های مطرح شده در مورد گروه
های مرجع می توان گفت گروه مرجع فرد ،افرادی و یا گروه -هایی هستند که شخص به هنگام
ارزیابی ،جهت گیری ،رفتار و...تصوری را که از انتظارات و معیارهای وی یا آنان دارد به عنوان
راهنما و الگو در نظر می گیرد.
اگر چه برخی از صاحب نظران تفاوت های بین نسل را امری بدیهی و شرط الزم برای توسعة جامعه
می دانند ،اما در جوامع در حال گذار از جمله ایران به خصوص در چند دهه ی اخیر به نظر می رسد
. Giddens
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این وضعیت صدق نمی کند .چرا که در این جوامع به دلیل ورود بی رویه انواع تکنولوژی های
جدید بدون آماده سازی بسترهای نیاز آن شاهد ایجاد تغییرات با سرعت باال در جنبه های گوناگون
شبکه های سنتی هستیم که این امر خود عاملی برای شکل گیری گروه های مرجع نوین به همراه
ارزش هایی متفاوت با هنجارها و باورهای سنتی در نسل جدید شده است .گروه های مرجع نوینی
که بیش از آن که در فضای واقعی باشند ،در فضای مجازی و رسانه ها هستند و از طریق این فضا به
شیوه های گوناگون ارزش های جدید و حتی متضاد ارزش ها و هنجارهای فرهنگی مرسوم جامعه
را به نمایش می گذارند .از آنجا که این ارزش ها در ابعاد مختلف خود سازگاری و هماهنگی
چندانی با هنجارهای مورد قبول جامعه ندارند ،بنابر این حوزة ارزش ها به یکی از کانون های بی
ثباتی و بحران تبدیل شده است.
این امر در فرایند اجتماعی شدن و انتقال ارزش ها و هنجارها تأثیر منفی گذاشته و از سوی دیگر
مقبولیت و مشروعیت گروه های مرجع سنتی را کمرنگ کرده و به فروپاشی اعتماد بین گروه های
ارزشی سنتی و نسل جدید منجر شده است .به نظر می رسد در جامعه ایرانی و به خصوص در سه
دهه ی اخیر به دالیل بیان شده عملکرد و نقش گروه های مرجع موثر در فرایند اخالق شهروندی
همه افراد جامعه دستخوش تغییراتی شده است و روز به روز از میزان اثر گذاری مراجع
سنتی(خانواده ،مراجع دینی ،مدرسه و )...در این فرایند کاسته شده و نقش آنها در این راستا کمرنگ
و گاهاً بی رنگ شده است و گروه های مرجع نوین( هنرمندان ،طراحان مد ،سلبریتی ها و )...کوی
سبقت را از مراجع سنتی ربوده و سکان نوع اخالق شهروندی افراد را به دست گرفته اند و نیز مبلغ
فرهنگ فردگرایی به جای فرهنگ جمع گرایی که عامل موثر همبستگی اجتماعی و وجود اخالق
شهروندی ریشه دار است و فرهنگ بیگانه گشته اند که اگر چنین باشد یقیناً در آینده عواقب
ناگواری را برای جامعه ،شهروندان و ....ایرانی شاهد خواهیم بود .هر چند تحقیقاتی به طور موردی
در زمینة گروه های مرجع ،فرهنگ و یا اخالق شهروندی در داخل کشور صورت گرفته است اما
به نظر می رسد به طور خاص در مورد فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین و تاثیر آن ها بر
شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تحقیقاتی در دسترس نیست.
بر همین اساس چگونگی شکل گیری گروه های مرجع نوین و تاثیر آن ها در شکل گیری اخالق
شهروندی در ایران در سه دهه ی اخیر به خصوص از دیدگاه استادان و صاحب نظران مسأله مهمی
است و ضروری است که بدان پرداخته شود .چرا که استادان به عنوان یکی از متولیان این فرایند و
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گروهی مطرح و تأثیرگذار در این مهم شناخته شده هستند و می توانند به چگونگی شکل گیری
گروه های مرجع نوین و نیز چگونگی تاثیر آنها بر شکل گیری اخالق شهروندی پاسخ مناسب داده
و محقق را در ارائه راهکارهای راهبردی و کاربردی یاری رسانند .همچنین می توان با تحقیقات در
این رابطه به شناخت بیشتر از عوامل موثر بر شکل گیری گروه های مرجع نوین دست یافت و با
آگاهی دادن به گروه های مرجع سنتی به خصوص مدیریت سیاسی کشور آنان را برای برنامه -ریزی
مناسب در این زمینه یاری کرد تا از این طریق به آشفتگی های ارزشی و فرهنگی در جامعه سر و
سامان داده شود .بر همین اساس این تحقیق با هدف تبیین علل و عوامل موثر بر شکل گیری گروه
های مرجع نوین و تاثیر آن ها بر اخالق شهروندان در ایران در سه دهة اخیر انجام شد.
در همین راستا دوران( )2192تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر فضای سایبرنتیک برهویت اجتماعی»
انجام داد که نتایج آن نشان داد فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی با فراهم آوردن امکان پیدایش
جامعه شبکه ای که افراد و جوامع را در قالب های تازه هویت بخشیده ،عالوه بر قواعد حاکم بر
ارتباط و تعامل میان انسان ها ،نگرش آنان را نسبت به خود ،دیگران و جهان تغییر داده است .همچنین
آثار رسانه های نوین ارتباطی ،سلسله مراتب مرزهای گروه های اجتماعی را نزد افراد دگرگون می
سازند .انتظاری و پناهی( )2191به «بررسی رابطة میان تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه
های مرجع غیر بومی در محیط واقعی و مجازی» پرداختند .نتایج نشان داد گرایش به گروه های
مرجع غیر بومی در محیط مجازی معناداری بیشتر از محیط واقعی دارد.
حاضری و شریفی( )2199در تحقیق با عنوان «بررسی تجربه جامعه پذیری دانش آموزان سال اول
و دوم دبیرستان های پسرانه شهر تهران و مقایسه آن با دو نسل قبل از خود» به این نتیجه رسیدند که
در دوره جدید به دلیل وجود فضای مجازی تغییرات چشمگیری در عوامل موثر بر جامعه پذیری
صورت گرفته است و وزن تاثیر عوامل موثر بر این فرایند در سه دوره سنتی ،مدرن اولیه و مدرن
متاخر دگرگون شده است .معمار و همکاران( )2192به بررسی «شبکه های اجتماعی مجازی و بحران
هویت با تاکید بر بحران هویتی ایران» پرداختند .نتایج نشان داد نسل سوم بیشترین کاربران فضای
مجازی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی
اند و این شبکه ها باعث تغ ییرات اساسی در نهادها و گروه های هویت ساز شده اند.
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مرتضایی( )2191به « بررسی میزان تاثیر برنامه های ماهواره ای بر انتخاب گروه های مرجع جوانان
تهرانی» پرداخت .نتایج نشان داد که بین میزان ساعات استفاده از ماهواره و انتخاب گروه مرجع رابطه
وجود دارد به این معنا که استفاده بیشتر از ماهواره تمایل کمتر به گروه مرجع خانواده و ...و تمایل
بیشتر به گروه های دوستان ،هنرپیشه ها و ورزشکاران را به همراه دارد و نیز بین ساعات و سال های
استفاده از ماهواره و نوع برنامه آن و تغییر و انتخاب گروه مرجع جوانان رابطه معناداری وجود دارد.
شیرازی و ظهیری( )2199در تحقیقی با عنوان« بررسی علل تغییر حوزه عمومی شهروندان از مسجد
به شبکه های اجتماعی» به این نتیجه رسیدند که دسترسی آسان به شبکه های مجازی بر تغییر حوزه
عمومی از مسجد به سمت شبکه های اجتماعی مجازی تاثیرگذار است.
آهوجی )1429( 2به « بررسی ارتباط بین تاثیر گروه مرجع ،رسانه ها ،عوامل فردی و قصد خرید
نوجوانان در هند» پرداخت .نتایج رابطه گروه مرجع و قصد خرید مثبت و معنادار بود .همچنین تاثیر
مثبت و معنادار رسانه ها و عوامل فردی با قصد خرید نوجوانان تایید شد و از بین رسانه ها بیشترین
تاثیر مربوط به اینترنت بود .مونبه 1و همکاران( )1429به بررسی «تاثیر سلبریتی بر رفتار مصرف کننده
و خریدار صابون زیبایی در شهر کراچی »1پرداختند .یافته ها نشان داد وقتی شرکت ها ،افراد مشهور
را بر اساس عواملی مانند اعتبار و شهرت (جذابیت فیزیکی ،اعتماد و  )....احساساتی بودن(اشتیاق،
فداکار بودن) به معنی انتقال (داشتن ارتباط موثر ،داشتن تم شهرت) بر تایید ویژگی های محصول
انتخاب می کنند .این بهترین مطابقت است و این امر تاثیر مثبتی خواهد داشت بر رفتار خریداران.
نتایج تحقیق فرناندز 0و پاندا  )1429(5با عنوان « تأثیر گروه مرجع اجتماعی بر رفتارهای زنان خریدار»
نشان داد که زنان در هنگام خرید تحت تاثیر گروه های مرجع اطالعاتی ،گروه مرجع سودمند و
گروه مرجع بیانگر ارزش ها قرار دارند که نفوذ گروه مرجع اطالعاتی بیشترین تاثیر را بر میزان
خرید زنان دارند و اینکه در معرض دید قرار داشتن یک محصول نیز نقش مهمی در تاثیر گروه
مرجع بر رفتار مصرف کنندگان زن داشت .گائنوس 1و همکاران()1429تحقیقی با عنوان« تأثیر تأیید
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افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان در ایالت گوا (2هند) »1با هدف بررسی رابطه بین سه
گروه از مصرف کنندگان( طرفداران ،بی طرفان و مخالفان تایید افراد مشهور ) انجام دادند .نتایج
تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین طرفداران ،بی طرفان و مخالفان افراد مشهور به جز موارد
تحصیل و مکان زندگی ،با توجه به سن ،جنس ،شغل و سطح درآمد وجود دارد و به طور کلی
ویژگی های افراد مشهور بر قصد خرید همه افراد با درجات گوناگون تاثیر می گذارد.
همچنین چارچوب نظری این تحقیق با تلفیقی از نظریه های «دورکیم ،1پارسونز ،0هابرماس،5
والرشتاین ،1گیدنز ،سیف اللهی و مرتون »7شکل گرفت .دورکیم قائل بود که فردیتی که حقوق به
آن تعلق می گیرد فردیتی اخالقی است که با بلوغ اشخاص منفرد در چارچوب اخالقیات هر جامعه
خاص پدیدار می گردد که حیات درونی اش از رهگذر درونی سازی آموزش شناختی ،اخالقی و
عاطفی توسط کنشگران دیگری که فرد با آنان در تعامل بوده است تحول یافته و غنی شود و این
امر بستگی به فرهنگ مشترکی دارد که توسط نهادها و گروه هایی که برای حفظ آنها الزم اند
جهت گیری شده باشد.
جمع در میان خود شیوه عمل می آفریند و اخالق به عنوان تنظیم کننده روابط است که در طول
زمان ،عرصه های روابط تغییر می کند چون باورهای جمعی متفاوت می شود و در جوامع امروزی
خواه در سطح جامعه خواه در سطح برخی گروه های تشکیل دهنده آن معیارها و هنجارهای سنتی
وضعیتی در حال تضعیف دارد بی آنکه هنجارهای جدیدی جایگزین آن گردد و پیامدهای آنومی
نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با
شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او تجلی می یابد (حیدری و سرحدی.)90-95 :2191،
پارسونز در قالب مکتب کارکردگرایی نظریات دورکیم را بسط داده است .او مدعی است که انسان
ها هنگامی که به صورت جمعی در نظر گرفته شوند ،هم کنش هایی همخوان با دیگران دارند و هم
کنش هایی علیه دیگران که بر پایه چشمداشت -های اجتماعی انجام می گیرد .زمانی که چشمداشت
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های پایدار و به اندازه کافی مشخص باشند می توانیم آنها را معیارها یا استاندارها نامیم .در عین حال
هر انسانی نیز انتظار دارد که دیگران نیز نسبت به او واکنش نشان دهند .این واکنش های مورد انتظار
را قیود یا محرمات نام می دهیم .برخی از تحریم های اجتماعی فعال مردم را وا می دارند تا بدان ها
گردن نهند ،یعنی نقش های اجتماعی خود را ایفا می کنند.
مجمو عه کنش و واکنش ها قیود ،وظایف ،هنجارها ،ارزش ها ،معیارها و نقش ها نهاد را شکل می
دهند .هنگامی که در جامعه ای برخی گروه ها و یا تمامی جامعه ی ساخته شده از نهاد ،گروه،
استانداردها یا معیارها و قیود نتوانند آدمیان را تحت کنترل خود در بیاورند به همراه دورکیم می
توانیم از آنومی یا اغتشاش ارزش ها سخن بگوییم .در یک سو قیود و معیارهای تماماً مشخص و
منظم قرار دارند و در سوی دیگر شرایطی کامالً متضاد آن یعنی آنامی حاکم است(پیران،
 .)209:2191هابرماس در سال -های اخیر به صورت گسترده به موضوع اخالق و اخالقیات پرداخته
است .او در جستجوی اساسی برای اخالق معاصر بوده است .او سنت را با عقل پیوند داده و
رویکردی به نام اخالق گفتمان که مبتنی بر قواعد گفتگوست را ارائه داده است (Ford,
).2003:17
در نظریة شهروندی گفت گویی هابرماس کنشگران اجتماعی به صورت آزادانه ،برابر ،منصفانه و
عادال نه طرحی از ایده ها ،نیات ،درخواست ها ،نقطه نظرات ،توقعات و مطالعات خود را که ناظر به
ترسیم یک نقشه جمعی برای پیگیری اهداف عمومی مشترک الزم است به صورت دیالوگی ارائه
می دهند(منوچهری و نجاتی حسینی .)15 :2195 ،وی معتقد است که دنیای سنتی از بین رفته و دیگر
نمی توان سنت و تاریخ را به عنوان تعیین کننده تصمیمات اخالقی به کار گرفت و باید سنت را با
عقل پیوند داد و رویکردی به نام اخالق گفتمان که مبتنی بر قواعد گفتگوست را ارائه داد .وی
رسانه های جمعی و سایر نهادهای اطالعاتی جامعه را در این رابطه مهم می داند .فضای مجازی نیز
همان حوزه ی عمومی هابرماس است که به تحلیل کنش ارتباطی و اخالق گفتگویی می -پردازد؛
حوزه ای که شهروندان می توانند در آن به تبادل نظر درباره موضوعات و مسائل مهم اخبار عمومی
بپردازند(محسنی و همکاران.)24 :2199 ،
والرشتاین نیز نظام جهانی را به مثابه واقعیتی اجتماعی می داند که در برگیرنده تعامالت میان ملت
ها ،شرکت -ها ،خانواده ها ،طبقات و گروه های هویتی از همه نوع است .وی این نظام را به سود
نظام سرمایه داری غرب می داند(ودیعه و همکاران .)09: 2191،از نظر وی جهانی شدن تنها دارای
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بعد اقتصادی نیست و در عمل یک الگوی توسعه به کشورهای در حال توسعه نیز می تواند تحمیل
گردد .الگویی که در آن عادات مصرف ،اشکال تولید ،سبک های زندگی ،ایدئولوژی ،اولویت
های فرهنگی ،هویتی و حتی شکل سازمان های جهانی شدن و آموزش و پرورش کشورها را نیز
تحت تاثیر قرار می گیرد(صبوری خسرو -شاهی.)1-1 :2190،
همچنین سلطه غربی بر رسانه ها و ابزارهای نوین رسانه ای به ویژه شبکه های ماهواره ای و اینترنت
به بی ثباتی فرهنگی ،ارزشی و هویتی در کشورهای پیرامونی منجر می شود .واقعیت این است که
وقوع اطالعات و پیدایش فناوری جدید از سیاست و ساختارهای قدرت در جامعه می شود و قدرت
نیز در دست کسانی است که امکان تولید ،کنترل و انتشار موثرتر و کارآمدتر اطالعات را داشته
باشند(حاجی آقا و علی زاده .)54 :2191،به اعتقاد گیدنز«از دیدگاه همه جامعه شناسان در همه
فرهنگ -ها ،خانواده سازه ی بنیادی جامعه پذیری در دوران کودکی است اما با افزایش سن بسیاری
از سازه های دیگر هم چون نهاد دینی ،گروه همساالن ،بنگاه های آموزشی ،رسانه های گروهی
نقش مهمی در جامعه پذیری افراد می یابد»(گیدنز.)241 :2192 ،
همچنین مکان هایی وجود دارد که انسان ها دوباره می توانند باز اجتماعی شوند و ارزش و هنجارها
را درک کنند .وی معتقد است اجتماعی شدن در سراسر دوران زندگی ادامه می بابد .فرایند
اجتماعی شدن توسط نهادها ،گروه ها و عوامل مختلف صورت می گیرد(همان منبع .)225 ،با فرایند
جهانی شدن و شکل گیری فضای مجازی ،نوعی تکامل میان هویت و جامعه شکل می گیرد و انسان
ها به واسطة حضور در فضای مجازی هویتی جمعی مجازی برایشان ایجاد شده که در کنار سایر
ابعاد هویت آنان را شکل می دهد و هویت های خلق الساعه برای آنان به وجود آورده و با ظهور
الگوهای هویتی جدید در این فضا به سرعت از بین می رود(محسنی و همکاران.)21 :2199،
سیف اللهی معتقد است به دلیل دگرگونی عمیق که در نظام اجتماعی -اقتصادی دیر پای ایران از
زمان انقالب مشروطیت به بعد رخ داده است ،نظام اجتماعی ،اقتصادی سرمایه داری پیرامونی در
ایران شکل گرفته است .عوارض و پی آمدهای نامطلوب چنین توسعه ای این است که افراد ،گروه
های اجتماعی و کل جامعه را در حرکت ها و مشارکت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دچار
آشفتگی و ناهنجاری کرده و آن ها را از اهداف و رسالت های خود باز داشته است(سیف اللهی،
.)220 :2199
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همچنین تحوالت و پیشرفت های چند سدة اخیردر جوامع انسانی ،تعادل دو بخش مهم فرهنگی
یعنی فره نگ انتظامی و ارتباطی(عقاید ،ارزش هاو هنجارها) و فرهنگ عینی( مادی ،فنی و فن
آوری) را بر هم زده و انسان ها را از نظر آرامش ،تعالی درونی و حفاظت از میراث و دستاوردهای
بشری بر سر دو راهی قرار داده است .جامعه ایران با ساختار کهن و سنتی خود در مواجهه با تمدن
صنع تی جهان غرب بنا بر علل تاریخی و ساختار درون سیستمی خود تاب مقاوت نیاورده و به هم
ریخته است .پی آمدهای چنین دگرگونی ناخواسته و ناپایدار ،آشفتگی و به هم ریختگی تعادل دیر
پای دو بخش فرهنگ یاد شده است و به نظر می رسد این امر تحت تاثیر سه عامل مشخص زیر پدید
آمده است.2 :ماهیت ساختار نظام اجتماعی جامعه .1نفوذ و سلطه فرهنگ و تمدن غربی .1گزینش
روش و شیوه نامطلوب و نسنجیده مدیریت و برنامه ریزی در برخورد با دو عامل فوق برای اداره و
هدایت جامعه(.همان.)201-207 ،
به نظر مرتون از مهم ترین ضرورت ها ،جامعه پذیری به معنای فرایند انتقال ارزش ها و هنجارهای
جامعه است .این فرایند توسط نهادهایی چون خانواده ،مدرسه ،رسانه ها ،دوستان و ...به اجرا در می
آید .در واقع نیاز جامعه به تامین حد نصابی از توافق بر سر ارزش های اجتماعی و انتقال هنجارها و
مهارت های الزم برای جامعه ،مقتضی ظهور نهادهایی است که این ضرورت -های فونکسیونی را
تامین کنند و «گروه مرجع» نیز در همین چارچوب قرار می گیرد ،زیرا «گروه های مرجع» متولی
انتقال برخی هنجارها و تامین مالک ها و معیارهای الزم برای ارزیابی و محک زدن رفتارها و
باورهای افراد هستند .افراد تحت تاثیر گروهایی قرار می گیرند که به گمان آن ها اهمیت زیادی
دارند.
آن ها گروه های مشخصی را به عنوان الگوهای رفتار خود انتخاب می کنند .گروه های مشخصی
که به عنوان مبنای مقایسه و مراجعه توسط افراد انتخاب می شوند ،قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر
گرایش ها و رفتارهای آن ها را دار ند ،حتی در صورتی که عضو آن ها نباشند .با توجه به پویایی
ساختارها و تغییرات عینی و ذهنی در جامعه ،یک فرد ممکن است در شرایط مختلف و از جهات
مختلف عضو گروه های متفاوتی تلقی شود .در صورتی که فرد تمایل به عضویت در یک گروه را
داشته باشد و گروه نیز نسبت به پذیرش اعضای جدید انعطاف پذیر باشد ،بیشترین احتمال برای
جامعه -پذیری و تاثیرپذیری فرد از هنجارها و ویژگی های گروه مزبور و احیاناً تحرک اجتماعی
وی به وجود می آید.
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در نظریه گروه مرجع ،افراد ،مجموعه ها و دسته های اجتماعی نیز ممکن است به عنوان گروه مرجع
در نظر گرفته شوند.
بنابر این فرایند انتخاب گروه ،انتخاب گروه یا افراد به عنوان چارچوب مرجع را نیز شامل می شود.
حال این افراد یا گروه ها ممکن است مربوط به «گروه عضویت» یا «گروه خودی» باشند و یا «گروه
غیر عضویت» یا «غیر خودی» .دالیل انتخاب گروه غیرعضویت نیز یا به علت توانایی گروه ها برای
تامین منزلت و پرستیژ اجتماعی ،بر اساس ساختار نهادی جامعه برای افراد است یا افراد اعضای ایزوله
و حاشیه ای گروه هستند و یا به دلیل نظام های اجتماعی باز که میزان تحرک اجتماعی نسبتاً باالست،
گرایش به انتخاب گروه های مرجع غیر عضو بیشتر است(انتظاری.)252-251 :2190،
با توجه به هدف تحقیق سواالت زیر در نظر گرفته شد:
.2آیا عوامل برون جامعه ای در فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین موثر بر اخالق شهروندی
در ایران تاثیرگذار بوده اند؟
.1آیا عوامل درون جامعه ای در فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین موثر بر اخالق شهروندی
در ایران تاثیرگذار بوده اند؟
.1آیا رسانه های جمعی در فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین موثر بر اخالق شهروندی در
تاثیرگذار بوده اند؟
.0آیا فضای مجازی در فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین موثر بر اخالق شهروندی تاثیرگذار
بوده است؟
.5چرا فضای مجازی بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده است؟
 .1چگونه فضای مجازی بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده است؟
.7آیا گروه های مرجع نوین بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده اند؟
.9چرا گروه های مرجع نوین بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده اند؟
.9چگونه گروه های مرجع نوین بر شکل گیری اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده اند؟
.24آیا گروه های مرجع نوین زمینه ساز ناهنجارهایی در اخالق شهروندی در ایران بوده اند؟
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روش شناسی
در تحقیق حاضر از روش مطالعه میدانی استفاده شد و میدان مطالعه نیز از پاسخگویانی تشکیل شده
بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها در رابطه با سواالت تحقیق،
تکنیک مصاحبه با استفاده از پرسشنامه نیمه ساخت یافته با سواالت باز به کار گرفته شد .واحد مورد
مطالعه در این تحقیق عبارت بود از هر یک از استادان علوم اجتماعی که در بازه زمانی  99-99در
یکی از دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحدهای تهران مرکزی و علوم و تحقیقات مشغو
ل تدریس بودند در این روش تعداد نمونه را نمی توان از قبل مشخص نمود بنابراین مصاحبه تا اشباع
نظری و رسیدن به پاسخ های تکراری ادامه یافت .در مصاحبه  25تقریباً اشباع نظری حاصل شد اما
برای اطمینان بیشتر مصاحبه ادامه یافت و نهایت با  12نفر از استادان حوزه علوم اجتماعی مصاحبه
انجام شد.
سپس داده های جمع آوری شده که با کسب اجازه از طریق مصاحبه ضبط شده بودند به صورت
نوشتار درآمد .سپس به هر یک از مصاحبه شوندگان کدی اختصاص یافت و نیز ستونی برای هر
سوال تشکیل شد و جوابی را که هر یک از کدها به هر سوال داده بودند زیر هر سوال وارد شد .در
ادامه جواب های مشترک در هر مرحله جمع آوری شد و به صورت یک جواب برای هر سوال در
نظر گرفته شد و نیز جواب های متفاوت به هر سوال .این رویه تا انتها و رسیدن به یک جمع بندی
درمورد هر سوال ادامه یافت.
یافته ها
الف -یافته های جمعیت شناختی
بر اساس یافته های مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه آماری مورد بررسی دوسوم
پاسخگویان مرد و یک سوم زن بوده اند و به لحاظ گروه سنی اکثر پاسخگویان در گروه سنی 54
تا  14سال واقع شده اند (  57/2درصد) و کمترین میزان در گروه سنی  74تا  94سال بودند .بیش
از چهار پنجم اساتید مورد مطالعه متاهل و یک پنجم مجرد بودند.
بیش از چهار پنجم پاسخگویان دارای تخصص جامعه شناسی و بقیه مردمشناسی و جمعیت شناسی
تخصص آنها بود .از کل اساتید مورد مطالعه  95/7درصد در دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی و
بقیه در واحد علوم و تحقیقات تهران مشغول به تدریس بودند.

تبیین جامعه شناختی فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین و70 .............................................. ...

ب -یافته های مربوط به فر ضیه های تحقیق
جدول شماره  :2جدول نظر مصاحبه شوندگان به متغیر اخالق شهروندی
شماره

ارزش

اصال

بسیارکم

کم

زیاد

2

مسئولیت پذیری

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

1

توانایی مفاهمه

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

1

احترام به دیگران

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

0

پایبندی به تعهدات

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

5

توانایی پذیرش انتقاد

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

1

الزام به قانون

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

7

عدالت اجتماعی

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

9

آزادی و امنیت شغلی

 1نفر

 21نفر

 0نفر

 2نفر

 1نفر

 12نفر

شاخص

بسیار

بی پاسخ

مجموع
 12نفر

زیاد

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از مصاحبه شوندگان 1نفر در تمام شاخص های
اخالق شهروندی را اصالً  21 ،نفر کم و بسیار کم و یک نفر زیاد توصیف کرده اند.
جدول شماره :1جدول نظر مصاحبه شوندگان به متغیر گروه های مرجع نوین
ارزش

شماره

اصال

بسیارکم

کم

زیاد

متغیر
2

بسیار

بی پاسخ

مجموع

زیاد
 0نفر

ورزشکاران رشته های

 2نفر

 1نفر

 9نفر

 5نفر

 12نفر

نوین
1

نخبگان علمی

1

نخبگان اقتصادی

0

نخبگان سیاسی

5

سلبریتی ها

1

هنرمندان

7

طراحان مد

 5نفر

سایر گروه های مرجع

افراد مطرح شده و بعد طرد شده توسط نظام سیاسی(تتلو) ،نوکیسه ها ،همکاران ،گروه

9

نوین در جامعه

 9نفر

 1نفر

 5نفر

 12نفر

 9نفر

 7نفر

 5نفر

 12نفر

 5نفر

 12نفر

 1نفر

1نفر
 1نفر

 21نفر

 5نفر

 12نفر

 1نفر

 9نفر

 5نفر

 12نفر

 22نفر

 5نفر

 12نفر

 7نفر

 1نفر
 5نفر

های اجتماعی در فضای مجازی ،مداحان ،فرزندان

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود  5نفر از مصاحبه شوندگان به هیچ یک ازگزینه ها
پاسخ ندادند .از  21نفر پاسخ دهنده به ترتیب سلبریتی ها  21نفر زیاد و بسیار زیاد به عنوان گروه
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مرجع نوین با بیشترین تاثیر گذاری مشخص کرده اند .بر اساس یافته ها سلبریتی ها با بیشترین تاثیر
و نخبگان سیاسی با کمترین تاثیر گروه مرجع نوین موثر یر اخالق شهروندی از نظر مصاحبه
شوندگان بودند .همچنین افراد مطرح شده و بعد طرد شده توسط نظام سیاسی مانند(تتلو)،
نوکیسه ها ،همکاران ،گروه های اجتماعی در فضای مجازی ،مداحان ،فرزندان به عنوان سایر گروه
های مرجع نوین جامعه اعالم شد.
پ -یافته های کیفی
جدول شماره  : 3جدول یافته های برگرفته از مصاحبه
شماره

سوال

2

آیا گروه های مرجع نوین بر فرایند
شکل گیری اخالق شهروندی
تاثیرگذار بوده اند؟

1

چرا گروه های مرجع نوین بر فرایند
شکل گیری اخالق شهروندی در ایران
در سه دهه اخیر تاثیرگذار بوده اند؟

1

چگونه گروه های مرجع نوین بر فرایند
شکل گیری اخالق شهروندی در ایران
در سه دهه اخیر تاثیرگذار بوده اند؟

0

5

1

7

آیا تغییر و تحوالت عرصه های
گوناگون در کشورهای کانون در شکل
گیری گروه های مرجع نوین ایران
تاثیرگذار بوده است؟
آیا پدیده جهانی شدن در شکل گیری
گروه های مرجع نوین تاثیرگذار بوده
است؟
آیا تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی در ایران در شکل گیری گروه
های مرجع نوین موثر بر فرایند اخالق
شهروندی تاثیرگذار بوده است؟
آیا عملکرد مدیریت سیاسی کشور بر
شکل گیری گروه های مرجع نوین موثر
بر فرایند اخالق شهروندی در ایران در
سه دهه اخیر تاثیرگذار بوده است؟

پاسخ(مقوله ها)
بر اساس عواملی چون سن ،جنس ،میزان اعتقادات دینی و اخالقی،
سطح تحصیالت ،نوع شغل ،جوانان و زنان بیشترین تاثیر.

تعداد
پاسخگو
 12نفر

دوری فرد از گروه های سنتی  ،ظهور و رشد تکنولوژی ،عقل گرایی،
رسانه محور شدن انسان ها ،حضور در دوران راهبر ،ایجاد سواالت و
نیازهای جدید ،عدم پاسخگویی گروه های سنتی ،تنوع و تکثر گروه
های مرجع ،تکثر ارزش ها و سالیق ،نداشتن یا پایین بودن سواد رسانه
ای ،عدم تفکر انتقادی ،آسان گیری و جذابیت گروه های مرجع نوین.

 12نفر

با شکستن ارزش های و هنجارهای سنتی ،اشاعه ارزش های غربی،
ایجاد آشفتگی در هویت فرهنگی ،ایجاد همزادپنداری افراد با این
گروه ها ،نشان دادن موفقیت های خود در عرصه های مختلف ،نشان
دادن ارزش ها و هنجارهای نوین ،ایجاد فرهنگ سطحی ،مصرفی و
لذت جویی.

 29نفر

با درجات و اشکال مختلف در همة کشورها

12نفر

برنامه ریز بودن ،برنامه پذیر بودن ،،میزان رشد صنعت و تکنولوژی.،
مسافرت های تفریحی ،تحصیلی ،اقامت در کشورهای خارجی ،وجود
فضای مجازی ،ورود کاالهای خارجی
برنامه های شتاب زده ،توسعه ی برونزا ،در نظر نگرفتن نیازها اساسی،
شرایط اقلیمی ،فرهنگی ،نوع اقتصاد ایرانی ،فاصله ارزشی بین نسل ها
سنتی و نوین ،ناتوانی گروه مرجع سنتی به پاسخگویی به نیازهای نسل
جدید ،استقبال گروه های مرجع نوین از نیازها و سواالت نسل نوین.
عدم پذیرش و نادیده انگاری تاثیر گروه مرجع نوین ،عدم برنامه ریزی
برای شناخت گروه های مرجع نوین ،برخورد نامناسب با این گروه ها،
ایجاد محدودیت ،فیلتر کردن ،اصرار به ادامه رویکردهای اشتباه ،عدم
نشست و گفتگو با متخصصان جناح های مختلف و هم اندیشی و
پذیرش آراء .
برخورد نامناسب رسانه های داخلی  ،اتخاذ تصمیمات شتاب زده رسانه
های داخلی ،طرد افراد و ایجاد انگیزه آنان برای فعالیت در رسانه های

 12نفر

 12نفر

 29نفر
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آیا وجود رسانه های جمعی در شکل
گیری گروه های مرجع نوین موثر بر
فرایند اخالق شهروندی در ایران در سه
دهه اخیر تاثیرگذار بوده است؟

خارجی ،برنامه های کلیشه ای رسانه داخلی ،قوانین سلیقه ای برای
ورود به رسانه های داخلی ،نقش های جذاب در رسانه های خارجی،
فضاهای شاد ،رنگارنگ در رسانه های خارجی ،سیاست های جهانی
شدن ،ارائه ارزش های جدید با الگوهای جدید در رسانه های خارجی

9

9

آیا وجود فضای مجازی در شکل گیری
گروه های مرجع نوین موثر براخالق
شهروندی درایران تاثیرگذار بوده است؟

24

چرا فضای مجازی در فرایند شکل
گیری اخالق شهروندی در ایران در سه
دهه اخیر تاثیرگذار بوده است؟

در دهه اول از طریق اینترنت و ماهواره و در دو دهه بعدی از طریق
شبکه های اجتماعی مختلف از جمله فیسبوک ،توئیتر و نیز با آمدن
گوشی های هوشمند با واتس اپ ،تلگرام و به خصوص اینستاگرام
برنامه ریزی ایجاد کنندگان این فضا جهت دستیابی به اهداف جهانی
شدن ،همه مکانی و زمانی فضای مجازی ،وجود ابزار و گوشی های
هوشمند ،جذابیت و ارضاء سالیق گوناگون  ،تغییر ذائقه ارزشی افراد،
اعتیاد اینترنتی ،نداشتن یا پایین بودن سواد رسانه ای ،عدم تفکر انتقادی.
برنامه های متنوع و جذاب برای افراد با جنسیت ،سن ،گرایش و سالیق
گوناگون ،ایجاد احساس امنیت و پشتبانی از فعالیت های مجازی،
محافظت از هویت و اطالعات شخصی کاربران ،ارائه خدمات ارزان و
آسان  ،فعالیت بدون شناخته شدن در این فضا .
افراد مطرح شده و بعد طرد شده توسط نظام سیاسی(تتلو) ،نوکیسه ها،
همکاران ،گروه های اجتماعی در فضای مجازی ،مداحان و فرزندان
شکاف نسل ها ،پوشش های و سبک های آرایشی غیر متعارف ،رویه
های غیر متعارف در گفتار ،رفتار و نوشتار نسل جدید ،تمایل به
فردگرایی و بی مسئولیتی ،تمایل به ازدواج سفید ،طالق قانونی و طالق
عاطفی ،تاخیر در ازدواج ،کناره گیری از ازدواج ،بی ارزش جلوه دادن
ارزش های سنتی و کهن ،ایجاد نیازهای کاذب ،مصرف گرایی،
سطحی شدن خواسته ها ،توجه به مسائل مادی و بیش از حد به ظاهر،
بدن ،بی توجه ای به مسائل معنوی

22

21

21

چگونه فضای مجازی بر فرایند شکل
گیری اخالق شهروندی در ایران در سه
دهه اخیر تاثیرگذار بوده است؟
گروه های مرجع نوین در ایران در سه
دهة اخیرکدامند؟
آیا گروه های مرجع نوین زمینه ساز
ناهنجارهایی در اخالق شهروندی در سه
دهه اخیر ایران بوده اند؟

 29نفر

 12نفر

 29نفر

 29نفر

 21نفر

 27نفر

بر اساس یافته های برگرفته از مصاحبه گروه های مرجع نوین به دالیل دوری فرد از گروه های سنتی
با انگیزه های مختلف مانند تحصیل در محل دیگر و ،...ظهور و رشد تکنولوژی ،نیازمند بودن انسان،
عقل گرایی ،فرد گرایی ،رسانه محور شدن انسان ها ،حضور در دوران راهبر ،تغییر ارزش ها ،ایجاد
سواالت و نیازهای جدید ،عدم پاسخگویی دقیق گروه های سنتی به سواالت و نیازهای جدید ،تنوع
و تکثر گروه های مرجع ،تکثر ارزش ها و سالیق ،نداشتن یا پایین بودن سواد رسانه ای کاربران و
عدم تفکر انتقادی ،غلبه فرهنگ نوین بر فرهنگ سنتی ،آزادی ،احترام به فردیت افراد و آسان گیری
و جذابیت گروه ها مرجع نوین بر فرایند شکل گیری اخالق شهروندی سه دهة اخیر ایران تاثیرگذار
بوده اند ،اما عواملی چون سن ،جنس ،میزان اعتقادات دینی و اخالقی ،سطح تحصیالت ،نوع شغل
و ...این تاثیر را برای الیه های مختلف افراد جامعه کم یا زیاد کرده است.
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در این بین گروه جوانان و زنان بیشتر از گروه های دیگر تحت تاثیر قرار داشته اند .همچنین گروه
های مرجع نوین از طریق شکستن ارزش های و هنجارهای سنتی ،اشاعه ارزش های غربی ،ایجاد
آشفتگی در هویت فرهنگی ،ایجاد همزادپنداری افراد با این گروه ها ،نشان دادن موفقیت های خود
در عرصه های مختلف در غالب داشتن ارزش ها و هنجارهای نوین ،القاء و پشت پا زدن به ارزش
های دست و پاگیر سنتی و رسیدن به آزادی و پیشرفت ،ایجاد فرهنگ سطحی ،مصرفی و لذت
جویی ،مطرح کردن ابعاد گوناگون زندگی خود در سطح الکچری و جذاب در فضای مجازی بر
اخالق شهروندی سه دهة اخیر ایران تاثیرگذار بوده اند .بر اساس یافته های مطالعات میدانی تغییر و
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشورهای کانون و پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف
بر الگوهای کشورهای جهان از جمله ایران تاثیرگذار بوده است.
با این تفاوت که در روند این پدیده به دلیل برنامه ریز بودن و یا برنامه پذیر بودن و نیز میزان رشد
صنعت و تکنولوژی و دسترسی به آن عده ای از کشورها تاثیرگذار و عده ای دیگر تاثیر پذیر بوده
اند .تغییر و تحوالت کشورهای کانون در ایران به عنوان یک کشور برنامه پذیر به خصوص بعد از
انقالب مشروطه بیشترین تاثیر را بر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و در پی آن بر گروه های
مرجع داشته است .در دهه های اخیر هم به دالیل مسافرت های تفریحی ،تحصیلی و یا اقامت در
کشورهای خارجی ،وجود فضای مجازی ،ورود کاالهای خارجی و ...بیشترین تاثیر را داشته است.
تغییر و تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در ایران نیز بر شکل گیری گرو های مرجع نوین
تاثیرگذار بوده است.
این تغییر و تحوالت با برنامه های شتاب زده ،توسعه ی برونزا با الگو برداری از دیگر کشورها بدون
در نظر گرفتن نیازها اساسی ،شرایط اقلیمی ،فرهنگی ،و نوع اقتصاد و معیشت ایرانی و ...از زمان
مشروطه آغ از شده و در سه دهه اخیر هم ،عالرغم تالش ها ،اعالم برنامه ها ،قوانین و شعار های
توسعه مبنی بر بومی سازی و خود اتکایی نه تنها به همان منوال ادامه داشته است بلکه تعارضات
موجود را هم دامن زده است .این تغییر و تحوالت آشفتگی های فراوانی در همه عرصه ها از جمله
در عرصه فرهنگی و نیز گروه های مرجع داشته است .تحوالت ناهمگون با جامعه ایرانی فاصله
ارزشی بین نسل ها را ایجاد کرده است و نسل جدید در پی نیازها و ارزش های جدیدی است که
گروه مرجع سنتی توان پاسخگویی به آن را ندارد و جامعه باید به نوعی آن را پاسخ گوید .بنابر این
گروه های جدید برای پاسخ به این نیازها شکل گرفته است.

تبیین جامعه شناختی فرایند شکل گیری گروه های مرجع نوین و77 .............................................. ...

همچنین مدیریت سیاسی کشور با عملکرد اشتباه خود و با عدم پذیرش تاثیر گروه مرجع نوین در
فرایند اخالق شهروندی و غفلت از وجود آنان ،عدم برنامه ریزی و تالش موثر برای شناخت گروه
های مرجع نوین ،.با برخورد نامناسب و نسنجیده با افراد و گروه ها و با ایجاد محدودیت ها ،بگیر و
ببندها و فیلتر کردن ها بی ضابطه در شکل گیری و برجسته سازی گروه های مرجع نوین عمل کرده
است.
مدیریت سیاسی با اصرار به ادامه رویکردها ،برخوردها و برنامه های قبلی در برخورد با مشکالت
فرهنگی بدون دق ت در نواقص یا ناکارآمد بودن این برنامه ها و نامناسب بودن برخوردها و عدم
نشست و گفتگو با متخصصان از جناح های مختلف و هم اندیشی و پذیرش آراء و افکار تعداد
معدودی از متخصصان راه را برای حضور گروه های مرجع نوین هموار نموده است .همچنین یافته
های حاصل از مطالعات میدانی نشان از تاثیر رسانه های جمعی و فضای مجازی بر شکل گیری گروه
های مرجع نوین سه دهة اخیر ایران داشت .رسانه های داخلی به خصوص صدا و سیما با برخورد
نامناسب با افراد گوناگون و با اتخاذ تصمیمات شتاب زده و با آوردن افراد بی هویت در تبلیغات و
برنامه ها باعث توجه و برجسته سازی آنان به عنوان مرجع شده است .همچنین این رسانه ها با طرد
افراد باعث ایجاد انگیزه و گرایش آنان به سوی کشورهای خارجی و ادامه فعالیت در رسانه های
خارجی را فراهم کرده اند و از این طریق نیز باعث توجه حداکثری به آن ها به عنوان گروه مرجع
شده اند.
رسانه های داخلی با برنامه های کلیشه ای و بدون تنوع فقط ذائقه عده ای از افراد جامعه تامین
می کنند و با قوانین خاص و سلیقه ای راه ورود به این رسانه را فقط برای عده ای خاص فراهم
کرده اند .رسانه های خارجی نیز با دادن نقش های جذاب ،متنوع به افراد در فضاهای شاد و
رنگارنگ در راستای سیاست های جهانی شدن ،ارزش های جدید را با الگوهای جدید در عرصه
های مختلف ،در معرض دید جهانی قرار داده اند .این رسانه ها فضای بسیار مناسب را برای افرادی
که در جامعه ایران به عناوین مختلف طرد شده اند را فراهم ساخته و امکان دیده شدن آنان را برای
کنشگران ایرانی را ایجاد کرده اند.
یافته ها بیانگر آن بود که رسانه های جمعی خارجی بسیار تاثیرگذارتر از رسانه های داخلی در شکل
گیری گروه های مرجع نوین عمل کرده اند .فضای مجازی نیز در دهه اول از طریق اینترنت و
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ماهواره و در دو دهه بعدی از طریق شبکه های اجتماعی مختلف از جمله فیسبوک ،توئیتر و نیز با
آمدن گوشی های هوشمند با واتس اپ ،تلگرام و بخصوص اینستاگرام در شکل گیر گروه های
مرجع نوین و تاثیرگذاری این گروه ها بر بسیاری از ابعاد زندگی از جمله بر اخالق شهروندی
بسیاری از افراد با درجات مختلف موثر بوده است.
این فضا به دالیل برنامه ریزی های دقیق ایجاد کنندگان آن جهت دستیابی به اهداف جهانی شدن،
کاشت فرهنگی ،همه مکانی و همه زمانی فضای مجازی برای کاربران ،وجود ابزار و گوشی های
هوشمند ،آسان بودن استفاده از وسایل ارتباطی در فضای مجازی ،جذابیت آن و ارضاء سالیق
گوناگون کاربران با سنین مختلف در فضای مجازی ،تغییر ذائقه ارزشی افراد ،اعتیاد اینترنتی ،نداشتن
یا پایین بودن سواد رسانه ای کاربران و عدم تفکر انتقادی زمینه ظهور گروه های مرجع نوین را
ایجاد کرده است.
فضای مجازی با برنامه های متنوع و جذاب توجه تمامی افراد را با هر سن ،جنس ،گرایش و سالیق
گوناگون را به سوی خود جلب کرده است ،برای کاربران خود احساس امنیت و پشتبانی از فعالیت
های مجازی را فراهم کرده است ،با محافظت از هویت و اطالعات شخصی کاربران ،ارائه خدمات
ارزان و آسان به کاربران ،ایجاد احساس توانمندی و به روز بودن در کاربران ،کاربران در این فضا
بدون شناخته شدن می توانند در همه این فضا حتی موارد ممنوعه در فضای واقعی(سکس ،مخالفت
با مدیریت سیاسی و )...آزادانه شرکت کنند.
همچنین یافته ها عالوه بر تایید گروه های مرجع نوین در تحقیق حاضر از افراد مطرح شده و بعد
طرد شده توسط نظام سیاسی مانند (تتلو) ،نوکیسه ها ،همکاران ،گروه های اجتماعی در فضای
مجازی ،مداحان و فرزندان به عنوان گروه های مرجع نوین درجامعه ایران در سه دهة اخیر حکایت
داشت .بر اساس یافته های این تحقیق گروه های مرجع نوین یکی از زمینه سازهای مهم ناهنجاری-
های اجتماعی چون :شکاف نسل ها ،پوشش های و سبک های آرایشی غیر متعارف ،رویه های غیر
متعارف در گفتار ،رفتار و نوشتار نسل جدید ،تمایل به فردگرایی و بی مسئولیتی ،تمایل به ازدواج
سفید ،طالق قانونی و طالق عاطفی ،تاخیر در ازدواج ،کناره گیری از ازدواج ،تعارض بین والدین
و فرزندان ،بی ارزش جلوه دادن ارزش های سنتی و کهن ،ایجاد نیازهای کاذب ،مصرف گرایی،
سطحی شدن خواسته ها ،توجه به مسائل مادی و بیش از حد به ظاهر ،بدن و بی توجهی به مسائل
فرامادی در ایران در سه دهة اخیر بوده اند .همچنین بر اساس یافته ها اخالق شهروندی جامعه در
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ابع اد مسئولیت پذیری ،احترام به قانون و احترام به شهروندان ،عدالت اجتماعی ،آزادی و امنیت
شغلی ،عدم انتقاد پذیری ،پایبندی به تعهدات و توانایی گفتگو با دیگران و نیز (صداقت ،ابتال به
تملق گویی ،رانت خواری ،عدم توجه به پیرامون و حفظ محیط زیست و ) ....ضعیف ارزیابی شد.
بحث و نتیجه گیری
شهروندی و به تبع آن اخالق شهروندی در مراحل رشد جامعه ی شهری اتفاق می افتد و با شایسته
ساالری رابطه ی تنگاتنگی دارد .همچنین افراد با دو نوع هویت ارزشی مواجه هستند ،هویت فردی
و هویت اجتماعی و اخالق شهروندی متشکل از هر دو نوع هویت است که عوامل متعددی از جمله
گروه های مرجع در زمینه نهادینه کردن آن نقش بسیار مهمی دارند .امروزه با تشدید فرایند مدرنیته
و پسامدرنیته و در پی آن تغییرات فزاینده در حوزه های گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و...
گروه های مرجع تاثیرگذار در امر اخالق شهروندی نیز دستخوش تغییرات مهمی از جمله تغییر در
الگوها و روش های خود شده اند.
با تغییر الگوها و روش های گروه های مرجع ،به خصوص در سه دهة اخیر بنا بر شواهد متعدد شاهد
شکل گیری گروه های مرجع نوینی در جامعه ایرانی بوده و هستیم .بر همین اساس این تحقیق با
هدف « تبیین جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع نوین بر فرایند شکل گیری اخالق شهروندی در
ایران در سه دهة اخیر» در سطح  1دانشکده ی علوم اجتماعی دو واحد دانشگاه آزاد تهران مرکزی
و علوم و تحقیقات در سال  ، 99-99به روش مطالعه میدانی و با مصاحبه با استادان به عنوان متخصص
و با تکیه بر نظر آنان انجام شد.
در تحقیق حاضر سواالتی در راستای اهداف تحقیق مطرح بود که برای درک بیشتر موضوع از طریق
روش کیفی به آن ها پرداخته شد.بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که در اثر عوامل برون
جامعه ای مانند تغییر و تحوالت عرصه های گوناگون در کشورهای کانون و نیز پدیده جهانی شدن،
رسانه های جمعی و به خصوص فضای مجازی ،عوامل درون جامعه ای مانند تغییر و تحوالت عرصه
های گوناگون در ایران و نیز نحوه مدیریت سیاسی کشور گروه های مرجع نوینی در سه دهة اخیر
شکل گرفته اند که بر اخالق شهروندی در ایران تاثیرگذار بوده اند .در حقیقت تغییر گروه مرجع از
سنتی به نوین نشان از تغییر کنشگران در ابعاد مختلف از جمله نوع تفکر ،نیازها ،سالیق ،اولویت ها
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و ...دارد .این تغییرات در شروع باعث بهم ریختگی و ناهنجاری در ارزش ها و هنجارهای جامعه
شده است و بر اخالق شهروندان در سه دهه ی گذشته تاثیر داشته است.
یافته های به دست آمده در این تحقیق با یافته های تحقیقات آهوجی ( ، )1429فرناندز و پاندا
( ،)1429گائنوس و همکاران( ،)1429مونبه و همکاران( ،)1429انتظاری و پناهی( ،)2191معمار و
همکاران ( ،)2192حاجی آقا و علیزاده( ،)2191صبوری خسرو شاهی( ،)2194شیرازی و
ظهیری( )2199و....از جهات زیادی هم سو بود .همچنین نتایج به دست آمده با چارچوب نظری
محقق بر گرفته از نظرات «دورکیم ،پارسونز ،هابرماس ،گیدنز ،والرشتاین ،مرتون قابل تبیین است.
بر همین اساس جهت نتیجه گیری پایانی در این تحقیق با توجه چارچوب نظری می توان بیان نمود
که جوامع انسانی در گذشته ،جوامع ساده ،با محدودیت گروههای مرجع ،که نوعاً مجموعه ای از
گروه بندی های خویشاوندی و مذهبی بود تشکیل شده بودند .در چنین جوامعی از جمله جامعه
ایران تمام ارزش ها و هنجارهای اشاعه دهنده مصلحت خویشاوندی ،طایفه ای و مصلحت جمع و
نه نیاز و انتخاب فرد یا شایستگی او بود.
در چنین جامعه ای کسب منزلت اجتماعی که علت انتخاب گروه مرجع از طرف فرد است با انتخاب
گروه های مرجع سنتی چون پدر ،مادر ،شوهر ،ریش سفید ،روحانی و..صورت می گرفت .در چنین
جامعه ای یک فرد(کدخدا ،ریش سفید و )...هر آنچه که تشخیص می داد و بیان می نمود قانون و
برای دیگران الزم اجرا بود و به دلیل مذهبی بودن جامعه ایران ،نهاد دین بر سایر نهادها و گروه های
مرجع تاثیر آشکار داشت .بین فرد و گروه های مرجع وفاق کامل برقرار بود و فرد همان می شد که
جامعة از او انتظار داشت .
بدین صورت هم نظم اجتماعی ،هم منزلت اجتماعی و هم پرستیژ فرد حفظ می -شد .اما با ورود
تکنولوژی و فن آوری های جدید و به موازات آن تحوالت اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی که از
کشورهای کانون به عنوان کشورهای برنامه ریز شروع شد و اثرات آن تا کشورهای پیرامونی و نیمه
پیرامونی و برنامه پذیر از جمله کشور ایران ادامه یافت و همچنین به دلیل پدیده جهانی شدن و
فرهنگ سازی جهانی با استفاده از رسانه های جمعی و به خصوص در چند دهة اخیر با وجود فضای
مجازی ،غلبه ی فرهنگ فردی بر فرهنگ جمعی ،تحرکات اجتماعی به دلیل تغییر در مشاغل ،تقسیم
کار ،ورود به گروه های جدید ،دیده شدن دیگران مهم و ...بوجود آمد.
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در این وضعیت به میزانی که جامعه سنتی به جامعه پیچیده و مدرن تبدیل می شود به واسطة عقل
مدرن ،فردیت و مصلحت «خود» بر جمع گرایی و مصلحت «ما» پیشی می گیرد .فرد به دلیل تحرک
بیشتر و برای رسیدن به خواسته های خود و نیز ارزیابی ها ،کسب منزلت و ...بر تعداد ،حجم ،کیفیت
و کمیت گروههای مرجع خود اضافه می کند و جدا از گروه هایی که عضو آن است مثل خانواده
گروه های مرجع نوینی را برای خود برمی گزیند که حتی در آن ها عضویت ندارد اما برای وی
مرجع و پایگاه مهم ارزیابی و همانندی می شود .در چنین وضعیتی از سویی هر چه میزان آزادی
انسان ،شکوفایی استعدادها ،فردگرایی و کارائی افزایش می یابد از سوی دیگر اخالق عمومی
کاهش یافته و بین ارزش ها و هنجارهای سنتی و نوین تعارض ایجاد شده و شرایط آنومیک پیش
می آید.
اما از آنجا که تولیدات تکنولوژی و فن آوری های جدید ،توسط کشورهای تولید کننده(کانون)
از یک سو بر اساس نیاز و خواسته -هایشان و نیز با نظریه پردازی های بومی از پیش بیان شده همراه
بوده  ،خیلی زود ارزش ها ،هنجارها و گروه های مرجع نوین انتقال آن ها در دنیای نوین پذیرفته
شد و آنان با شرایط جدید سازگار شده و شرایط آنومیک را پشت سر گذاشتند.
از سوی دیگر به دلیل اینکه تکنولوژی و فن آوری های نوین از ابزارهای سلطة (کشورهای کانون)
بر کشورهای مصرف کننده در نظر گرفته شد و نیز بحث جهانی شدن مطرح بود ،کشورهای در
حال توسعة مصرف کننده از جمله کشور ایران ،ناخاسته و بدون آمادگی الزم در زیر ساخت های
جامعه مورد هجوم این تولیدات قرار گرفته اند .از آنجا که جهانی شدن تنها در بعد اقتصادی و
تکنولوژی طراحی نشده و در حقیقت به صورت یک الگوی توسعه به کشورهای در حال توسعه
تحمیل گردید .الگویی که عـادات مصـرف ،اشـکال تولیـد ،سـبک هـای زندگی ،ایـدئولوژی،
اولویت هـای فرهنگـی و ....کشورها را نیز هدف قرار داده است.
بنابر این دگرگونی ها ،تغییرات و تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نیز وجود فضای مجازی
و رسانه های جمعی نوین در کشورهای کانونی و ورود و اثر آن بر کشورهای (پیرامونی -نیمه
پیرامونی) به دلیل ناسازگاری با زیر ساخت های و عدم تناسب با فرهنگ و نیز نوع نیازها این کشورها
باعث بهم خوردگی تعادل بین ارزش ها ،هنجارها ،فرهنگ مادی و فنی شده و ارزش ها و هنجارهای
اخالقی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است .جامعة ما نیز به خصوص در سه دهه ی
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اخیر از این رهگذر و موج جهانی بی نصیب نمانده است و دچار تنگناهای متعدد از جمله در بعد
فرهنگ و اخالق شهروندی و نیز کاهش اثر بخشی گروه های مرجع سنتی شده است و با ظهور
پدیدهای به نام گروه های مرجع نوین مواجه شده است .گروه های مرجع نوینی که بیش از آن که
در فضای واقعی باشند در فضای مجازی و رسانه ها هستند .
از طریق این فضاها به شیوه های گوناگون ارزش های نوین و حتی متضاد ارزش ها و هنجارهای
فرهنگی بومی را به نمایش می گذارند و در جایگاهی باالتر از گروه های مرجع پیشین قرار گرفته
اند و به مدد رسانه های جمعی نوین و فضای مجازی به علت دسترسی فوری و آسان از یک سو
همراه همیشگی و همه مکانی افراد جامعه شده اند و از سوی دیگر به دلیل وجود این فضاها و
دسترسی لحظه به لحظه ،خود این الگوهای نوین نیز تحت تأثیر الگوها و گروه های مرجع خارجی
قرار گرفته و اشاعه دهنده ارزش ها و هنجارهای غیر بومی در جامعه شده اند و با تمام راهکارهایی
که نظام جمهوری اسالمی در برخورد با پیامدهای نظام سرمایه داری غرب در عرصه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به کار برده است ،نتوانسته است سد محکم در برابر این تهاجم ها ایجاد کند.
اما از آنجا که چالش ها همواره موجب فروپاشی نظم نیستند ،گروه ها مرجع سنتی و نوین که از
پایگاه اجتماعی متفاوتی برخاسته اند می توانند در حوزه عمومی(واقعی و مجازی) با مواضع کامال
روشن ،با آزادی برابر ،منصفانه طرحی از ایده ها ،توقعات و مطالبات خود را که ناظر به ترسیم یک
نقشه جمعی برای پیگیری اهداف عمومی مشترک الزم است ارائه دهند و به نقد مسائل اجتماعی و
فرهنگی بپردازند .
از طریق رسانه های جمعی و سایر ابزارهای اطالعاتی مانند شبکه های مجازی به بیان انواع گوناگون
دیدگاه ها و نگرش ها درباره مسائل و موضوعات مورد بحث و اختالف بپردازند و ماهیت و محتوای
ارزش ها و هنجارهای مورد قبول خود را در قالب حقوق و وظایف شهروندی تعیین کنند و نهایت
به یک چارچوب و نظریة اخالق شهروندی ایرانی نوین دست یابند.
در این میان مدیریت سیاسی کشور می تواند نقش اساسی را در این کنش ارتباطی بین هر دو گروه
مرجع ایفا کرده و فضای گفتگویی مناسب را برای این امر مهم ایجاد کند و از این طریق کمک به
کاهش فاصله بین نسل ها ،گروه های مرجع سنتی و گروه های مرجع نوین کرده ،تفاهم و توافق را
در بین افراد ،گروه ها و نیز مدیریت سیاسی کشور برای رسیدن به بهترین سازکار در جهت تحقق و
شکل گیری شهروندی ،فرهنگ مناسب آن و اخالق شهروندی را به وجود آورد .این مهم در
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صورت مسئولیت پذیری همه گروه -ها و نهادها و به خصوص مدیران سیاسی جامعه به منظور انتظام
بخشیدن به نظام اجتماعی فرهنگی میسر خواهد شد و در پرتو این مسئولیت پذیری همگانی شاهد
افزایش توجه به منافع جمعی ،ارزش های نوع دوستی ،مشارکت اجتماعی ،عدالت اجتماعی و
شکل -گیری اخالق شهروندی مناسب با جامعه خود خواهیم بود .در آخر با توجه به شرایط پیش
رو و در وضعیت کرونا می توان نتیجه گرفت که آنچه در پیش روی ما بیش از هرچه متصور است
این است که در عصر کرونا و پساکرونا ،دامنة فضای مجازی و رسانه -های جمعی از یک سوی
جزئی ترین و خصوصی ترین زوایای زندگی بشر را پوشش خواهد داد.
از سوی دیگر این فضا به مثابه عرصه عمومی شده که اکثر امور مربوط به زندگی اجتماعی اعم از
خرید ،فروش ،تحصیل در مقاطع گوناگون علمی ،فنی ،هنری و ،...حتی موارد درمانی ،دید و بازدید
خانواده ها و ...در فضای مجازی ارائه شده و خواهد شد و به یقین ما شاهد فعالیت بیشتر افراد به
خصوص فرزندان کوچک ،نوجوان ،جوان ،والدین و نیز فعالیت گروه های مرجع نوین و نیز تولد
و تکثیر این گروه ها خواهیم بود.
واقعیتی که بایستی بدان توجه نمود این است که تکنولوژی ها ،فناوری ها و برنامه ریزی ها در این
راستا با مرکزیت ک شورهای کانونی در حال رشد روز افزون و فراگیری جهانی است و کشورهای
کانون با برنامه های مدون و بر اساس نیازهای شان برای نیل به اهداف خود در جهانی شدن ،برنامه
ریزی های دقیق و مطالعه شده در مورد فضای مجازی و به کارگیری رسانه های جمعی را انجام
داده اند .در واقع جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتاً کوتاه کشورهایی را که
نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت ،اما در صورت بهره برداری مناسب و
برنامه ریزی و نه برنامه پذیری ،موجب توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گسترده
کشورهای جهان از جمله کشور ما می گردد.
پس بسیار مهم خواهد بود که مدیریت سیاسی با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه در کشور و با در
نظر گرفتن نیازها اساسی ،شرایط اقلیمی ،فرهنگی و نوع اقتصاد و معیشت ایرانی و ...به بهره -برداری
مناسب از روند جهانی شدن و نیز فضای مجازی و ..بپردازد و موجبات توسعه اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی کشور را بدون ترس و یا نادیده گرفتن پدیده جهانی سازی ،فضای مجازی و
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رسانه های جمعی با برنامه ریزی دقیق و مناسب با زیر ساخت های کشور را فراهم آورد.پیشنهادات
کاربردی به شرح زیر آمده اند:


نیازمند بازبینی ارزش ها و هنجارهای سنتی و نوین هستیم تا به حداقل فاصله بین نسل ها
رسیده و تأخر فرهنگی را به حداقل برسانیم.



در موج سوم هستیم نمی دانیم چه می شود و هر جامعه با پتانسیل خودش به سمتی خواهد
رفت .پس پتانسیل خود را افزایش دهیم ،تغییرات و تحوالت جهانی را بپذیریم و کاربران



فضای مجازی را به سمت استفاده مطلوب هدایت کنیم.
تاب آوری گروه های سنتی باید افزایش یابد و نخواهد ارزش های خودش را تحمیل
کند و بپذیرد واقعیت فقط او نیست.



از در دوستی با گروه ی مرجع نوین در آییم و فضایی برای گفتگوی هر دو گروه ایجاد
کنیم تا هر گروه تعریف مشخص از ارزش های مورد نظر خود را ارائه داده تا به یک



توافق جمعی در این مورد دست یابیم.
دست از فیلتر کردن فضا مجازی برداریم و آنها را برای ارائه ارزش های ایرانی و در
راستای پدیده جهانی شدن به کار بگیریم.

پیشنهادها و راهکار های راهبردی زیر را می توان ارائه داد:


به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پس از گذشت چهار دهه بعد از
پیروزی انقالب به خصوص در مورد حقوق و تکالیف شهروندی اعم از مردم و مسئولین
نیاز به بازنگری و حتی اصالح دارد .همچنین نیاز است مرجع مسئول نظارت بر رعایت
حقوق شهروندی دقیقاً مشخص شود که به عهده چه نهادی است.



به نظر می رسد نیاز است که رسانه های و فضای مجازی داخلی به خصوص صدا سیما در معیارهای
گزینش برنامه های درخور پخش ،هنرمندان ،کارشناسان عرصه های گوناگون و  ...یک رویکرد
شفاف و با توجه به نیاز واقعی اکثریت کنشگران ایرانی در پیش بگیرد و بر اساس آن تولید برنامه و
یا دعوت از افراد کند و از اتخاذ رویکردهای سلبی و قهری ،اعمال سلیقه های خاص و تصمیمات
شتاب زده و مقطعی که باعث دامن زدن به بی عالقگی و بی اعتمادی به رسانه های و شبکه های
اجتماعی مجازی ملی است اجتناب کند.
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همچنین مدیریت سیاسی کشور می تواند نقش اساسی در کنش ارتباطی بین هر دو گروه مرجع
سنتی و نوین ایفا کرده و فضای گفتگویی مناسب بدون سلطه قدرت ،سرکوب ،فریب و ...آن هم
از طریق رسانه ها و فضاهای داخلی را برای این امر مهم ایجاد کند و از این طریق کمک به کاهش
فاصله بین نسل ها ،گروه های مرجع سنتی و نوین کرده ،اعتماد ،تفاهم و توافق را در بین افراد ،گروه
ها و نیز مدیریت سیاسی برای رسیدن به بهترین سازکار در جهت تحقق و شکل گیری شهروندی،
فرهنگ مناسب آن و اخالق شهروندی جامعه را به وجود آورد .این مهم در صورت مسئولیت پذیری
همه گروه ها و نهادها به منظور انتظام بخشیدن به نظام اجتماعی فرهنگی میسر خواهد شد.



به محققین بعدی پیشنهاد می شود به مقایسه تاثیر گروه های مرجع نوین و سنتی بر فرایند شکل گیری
اخالق شهروندی در ایران بپردازند.
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