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سخن ناشر
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هـاي واالي فرهنگـي   رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بدون توجـه بـه ارزش        

تواند موجبات سستي و اعوجاج در اصول اعتقـادي و ملـي جامعـه را فـراهم             مي

هاي پژوهشي و نيز    طرحپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با تحقيقات و         . آورد

 نتـايج حاصـل در    عرضةعلم و فرهنگ و     هاي علمي با اصحاب     برگزاري نشست 

هاي رش ارزش، تالش خود را مصروف گست»كتاب«و يا » گزارش پژوهش«قالب  

گيري از توان علمـي پژوهـشگران بتـوان       اميد است با بهره   .كنداصيل فرهنگي مي  

.ريزي جامع توسعه كشور برداشتگام مؤثري در برنامه

به كوشش » هانشگاه و دگرگوني ارزش   دا«اثر حاضر نتيجة پژوهشي است در موضوع        

 كه در قالب گزارش پـژوهش   عضو هيئت علمي دانشگاه تهران    آقاي دكتر سعيد معيدفر   

.گيردمندان قرار ميدر اختيار عالقه

كنندة شود مطالب مندرج در گزارش پژوهش حاضر لزوماً منعكسيادآوري مي

.هاي پژوهشگاه نيستديدگاه

ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
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گفتارپيش

مدرنيتـه بخـش اصلي تداومةهستا نامبآنازگاهكهاستمدرنايپديدهدانشگاه

مرتبطيهاارزشتوان حضورميآنساختاروفرهنگدرجهت،همينبه.شودميياد

وهـا ارزشازايمجموعهبا)غرب(اشاصليخاستگاهدردانشگاه.يافترامدرنيتهبا

كنـد؛ ميياد»  علمرسموراه«و»علمياخالقيات«بهآنازمرتونكهداردباورها پيوند

و شـك عـاطفي طرفـي بـي گرايـي، اشـتراك گرايـي، عـام عنـوان ذيـل هكـ هنجارهايي

.استشدهبنديطبقهيافتهسازمان

ر ديگـ همـراه بـه داري،سـرمايه نظـام گسترشجرياندرفرهنگي،چنينبادانشگاه

زمان بـه طولدروشدمنتقلديگرجوامعبه،استغربآنهاكه خاستگاههاييهپديد

دانـشگاه كاركردهاياگرچهانتقال،ايندر.درآمدجوامعاينساختارازبخشيصورت

اصـلي يهامؤلفهامايافت،تغييرساختاريوضعبه تناسبتربزرگعيااجتممحيطدر

كشورهاي دردانشگاهخصوصدرشدهانجاميقاتتحق.كردچنداني نتغييرآنفرهنگ

وسياسيرهبرانتربيت،نوسازيوتوسعهدركه دانشگاهدهدميننشادر حال توسعه 

هـاي ارزشومنزلـت ووجههنمادبهدانشگاهيتحصيالتدارد ونقشسياسيتغيير

درايشـده تتثبيصورتبهآنچهحال،اينبا.شودميتبديلايدئولوژيبهدانشگاهي
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ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■12

باورهـاي  وهـا ارزش،متفـاوت كاركردهـاي بـا هرچند،دارداستمرارحيات دانشگاهي

دانـشگاه از جملـه   ).11مطالعـات راهبـردي، شـماره    زاده،رجـب (اسـت علمبامرتبط

 خردورزي نقش بسيار مهمـي در آن دارد و           و نهادهاي مهم اجتماعي است كه عقالنيت     

 چرا كه بنيان اصلي توليـد دانـش        ؛ن نهاد خردمندي است   ترين عنصر در اي   شايد محوري 

تـرين  دليل همين جايگاه ويژه خرد در توليد دانش است كه از جمله مهـم             هب. خرد است 

 خـردي كـه خـود    ؛ي نهادهاي علمي خردورزي و احترام به خرد انساني اسـت      هاارزش

 نقـدهاي بـسيار     گرچه امـروزه  .  بيرون از خود نيست    يبنياد است و متكي به هيچ معيار      

 عقل خود بنياد به عمل آمده و به جـاي عقـل     برمدرن  زيادي از سوي انديشمندان پست    

مـان اسـت و توانـايي    و ز عقلي كـه در قيـد مكـان     تاريخي، ـ عقل اجتماعيخود بنياد،

 نـزد همـين     ،بـا وجـود ايـن     قرار گرفتـه اسـت،      ،خارج شدن از قيود اجتماعي را ندارد      

گيرنـد و آن  يت را از آن مـي ق با اين تفاوت كه مطل    ،گاه مهمي دارد  متفكران نيز خرد جاي   

بدون ترديد يكي از مراكزي كه خرد ياد شده در آن           . ندننشارا در دايره زمان و مكان مي      

كه يكي از نمودهاي بـارز آن دانـشگاه        است   نهاد علمي    ،اللي دارد دعموماً جايگاهي است  

هاي خاص خود را    ها، اقتضائات و ويژگي   رويژه يك نهاد كا   مثابهدانشگاهي كه به    . است

ترين نهادهاي نظام اجتماعي است و نقـش        هممنهادي كه در دنياي جديد از جمله        . دارد

 بيـشتر تحـوالت     دربـه لحـاظ تـاريخي نيـز         . داردبسيار مهمي در تحـوالت اجتمـاعي      

ايفـاي نقـش كـرده      گذار  تأثيري نهاد مثابهدانشگاه به تقريباً در بيشتر كشورها،   اجتماعي،

هـاي  هـاي اجتمـاعي يـا از طريـق دانـشگاه و جريـان      اي كه بيشتر جنبش  به گونه  ؛است

تحقيقـات  .دانشجويي تأييد و حمايت يا اينكه سرآغاز جنـبش از دانـشگاه بـوده اسـت               

 بـسيار   تـأثير تجربي نشان از آن دارد كه دانشگاه نقش بسيار مهمي در جامعـه داشـته و                 

،به عبـارت ديگـر  . اي ارزشي، نگرشي و رفتاري دانشگاهيان دارد     هگيريمهمي بر جهت  

 فرهنگـي جديـدي بـه روي دانـشگاهيان      ـ  فضاي فكـري ،دانشگاه و فضاي دانشگاهي

بـه طـوري كـه نگـاه بـسياري از افـراد             . دهـد اي بـه آنـان مـي      گشايد و بيـنش تـازه     مي

.شود قبل ميتر ازالتحصيل به زندگي و هستي به گونه معناداري متفاوتفارغ
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13■گفتار  پيش

 گفته شد تحقيقات تجربي نشان از آن دارد كه دانشگاه متغير بسيار مهمي در            كهچنان

ي تجربـي نـشان     هـا پژوهش. تبيين تحوالت ارزشي، نگرشي و رفتاري دانشجويان دارد       

نگرشـي و رفتـاري     ،  هـاي ارزشـي   گيـري هـا، جهـت   در بـسياري از حـوزه     دهد كـه    مي

اگـر نتـايج   . دانشگاهي استغيرشگاهي متفاوت از افراد     دان تحصيلكردگاندانشجويان و   

شود كـه چـرا     ي تجربي را حمل بر صحت كنيم، اين سؤال به ذهن متبادر مي            هاپژوهش

هـاي ارزشـي، نگرشـي و رفتـاري دانـشجويان و      گيـري ي بر جهـت  تأثيردانشگاه چنين   

هـا و   چه ويژگـي  مثابه نهادي علمي   دانشگاهي دارد؟ براستي دانشگاه به       كردگانتحصيل

ي در فرايند آموزش بـر متعـامالن ايـن نهـاد            تأثير كه چنين    داردهاي نهادي   خصوصيت

دارد؟

 شـدن نهادهـاي مـدرن در         با ورود امواج مدرنيته به ايـران و مـستقر          ،از سوي ديگر  

. ترين مصاديق مدرنيته در ايران داير گرديد       يكي از مهم   مثابهن، دانشگاه نيز به     جامعه ايرا 

 و مراكـز و فرهنـگ دارد  تمدن ايراني سابقة بسيار درخشاني درحوزه علم و ادب           گرچه

هـاي بـزرگ   ي را به لحاظ تاريخي پرورده و از اين نظر جزو تمدن       عتبرمعلمي بزرگ و    

شـود، چنـدان نـسبتي بـا مراكـز       اما آنچه امروزه از دانشگاه مراد مي      جامعه بشري است،    

شـود، نهـادي     دانشگاه ياد مـي    مثابه امروز از آن به      آنچه. علمي كهن جامعه ايراني ندارد    

) در مقايسه بـا مراكـز علمـي كهـن تمـدن ايرانـي             (مدرن است كه قدمت چندان زيادي       

اسـت و در    ) نـوين (نهـادي مـدرن      دانشگاه به معناي گفته شده،       ،به عبارت ديگر  . ندارد

. يك نهاد مدرن علمي استيژهورها و كانتيجه در بردارنده ويژگي

 گفته شد، دانشگاه با ورود جامعه ايراني به دنياي جديد، در ايران نيـز بنيـان                 كهنانچ

 اجتمـاعي در جامعـه      هـاي گذارترين نهاد تأثيرو  ترين  نهاده شد و امروزه به يكي از مهم       

 در اين زمينه مطرح بوده اسـت و      سؤال مهمي كه از ساليان پيش     . ايران تبديل شده است   

هاي علمي مختلف به تأمـل در بـاب آن          ها و ديدگاه   چارچوب انديشمندان مختلف را با   

گيريهاي ارزشي، نگرشـي    ي بر جهت  تأثير اين است كه دانشگاه در ايران چه         ،فراخوانده
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ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■14

 يك متغير مهـم  راتوان دانشگاه  خود دارد؟ آيا در ايران نيز مي     آموختگاندانشو رفتاري   

دانست؟ نگرشي  ـكننده تحوالت ارزشيتبيين

گـذاري  تأثيرسـازوكار  ياد شـده، يعنـي پرسـش از چگـونگي و             هايعه سؤال مجمو

زشـي، نگرشـي و رفتـاري و    ركننـده تحـوالت ا   يك متغيـر مهـم تبيـين       مثابهدانشگاه به   

ي بـر   تـأثير چنين پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال كـه دانـشگاه در جامعـه ايرانـي چـه                     مه

 دارد و سمت و سـوي       آموختگان دانشگاهي هاي ارزشي دانشجويان و دانش    يگيرجهت

 تـا در حـد      بـر آن اسـت    نگارنـده   هايي هستند كه    گذاري چگونه است، پرسش   تأثيراين  

 بـا   ه بـراي پاسـخگويي بـه سـؤال اول، نگارنـد           . پاسخ گويد  هانابضاعت علمي خود بد   

 علمي و با اسـتناد بـه   ي نهادمثابه تحليلي و با در نظر گرفتن دانشگاه به  ـ نگاهي نظري

گـذاري را تحليـل     تأثير ايـن    سـازوكار آيد تا   درصدد برمي شناسي علم، معههاي جا نظريه

پس از آن بـا اسـتفاده از تحليـل          . ه دهد ئ براي آن ارا   يكند و در نهايت چارچوبي تحليل     

ي هـا پـژوهش هـا و    نامـه هاي چندين پيمايش ملي و فراتحليـل برخـي پايـان          ثانويه داده 

.شودپيمايشي به پرسش دوم پاسخ داده مي

 موضـوع مـورد مطالعـه را        نظـري واضح است چنين مطالعاتي كه هـم از ديـدگاهي           

، از اهميت بسياري برخـوردار      دجويهاي تجربي تمسك مي   كند و هم به داده    بررسي مي 

است، چرا كه بسياري از پژوهشگراني كه دغدغه تأمل در باب موضوع اين پـژوهش را                

 يـا بـه آمـار و ارقـام روي آورده،            ،انـد ه كرده  بسند نظرييا به ديدگاهي صرفاً     اند،داشته

گذاري نهـادعلمي دانـشگاه     ثيرأتسازوكاربدون اينكه به لحاظ نظري چگونگي فرايند و         

 با  نگارندهشود كه    مي در پايان يادآور  . آموختگان آن را تبيين كنند    بر دانشجويان و دانش   

 پيـدايش    در اند و ند وجهي هاي اجتماعي چ  شناختي كه پديده   دقيقه جامعه  به اين آگاهي  

داند كه  ا متصور مي  راين امكان   اي مدخليت داشته باشند،    ممكن است عوامل عديده    آنها

، دانـشگاه غيـر از آموختگـان دانـشگاهي    نگرشي دانـش  ـ وني نظام ارزشيگدگرآنهادر

از خوانندگان فاضل و انديشمند تقاضـا دارد كـه          همچنين  . مؤثر باشد  متغيرهاي ديگري 
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 اين اثر اميد آن دارد كـه بـا انتـشار ايـن اثـر      نگارنده.هاي اين اثر را يادآور شوند ستيكا

تـرين نهـاد     مهـم  مثابه به   ،گامي هرچند كوچك در عرصه پژوهش در خصوص دانشگاه        

. برداشته باشد،علمي كشور

سعيد معيدفر
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 موضوعله و بيانئطرح مس

ترين عناصر نظام اجتماعي هستند كه از طريق هدايت         ي اجتماعي از اساسي   هاارزش

در واقـع   ). 1378:267پـور،   رفيـع (تـوان جامعـه را بـه زوال يـا تعـالي كـشاند                مي آنها

اي هـستند و لـذا      ي اجتماعي از عناصر كليـدي در نظـام فرهنگـي هـر جامعـه              هاارزش

يهـا ارزشاهميـت  . دشـناخت نظـام فرهنگـي دار       نقش بـسيار مهمـي در        آنهاشناخت  

ــوگيري   ــات و س ــه ترجيح ــت ك ــاعي از آن روس ــ اجتم ــاي ارزش ــم،يه ــرين  از مه ت

.)1378:2كوثري، ( اعضاي جامعه است يهاي رفتاري و نگرشگيريهاي جهتكنندهتعيين

 در كليـت نظـام اجتمـاعي از آن روسـت كـه دوام و بقـاي                  هاارزشنقش و جايگاه    

 امور مطلـوب و     هاارزش. ي مشترك است  هاارزشاندازه بسيار زيادي در گرو      جوامع تا   

دهد و انسجام اجتماعي در جامعـه       ي هستند كه افراد جامعه را بهم پيوند مي        تأكيدمورد  

ترين عناصـر نظـام فرهنگـي بـه          يكي از مهم   مثابه به   هاارزشاهميت  . كندرا تقويت مي  

اند و بقا و دوام جامعه       كه دغدغه نظم داشته    يشناساناي است كه بسياري از جامعه     اندازه

ترين عامل ايجاد نظـم در جامعـه را     اند، مهم دادهرا بر تغيير و دگرگوني آن ارجحيت مي       

شناسـي  نز كـه او را پـدر جامعـه        ستالكوت پار براي مثال،   . انددانستهي مشترك   هاارزش
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ل اسـت و  ئـ جام جامعه قا سفظ و ان   در ح  هاارزش نقش بسيار مهمي براي      ،اندنظم ناميده 

.داندي مشترك را براي بقاي جامعه بسيار مهم و حياتي ميهاارزش وجود ،از اين منظر

لقـه اجتمـاعي    عي مشترك نوعي    هاارزش وجود   ،شناساناز منظر اين دسته از جامعه     

ويي از سـ  . گـردد ساز نوعي پيوند ميان افراد در جامعـه مـي         آورد و لذا زمينه   وجود مي هب

يابي اجتمـاعي   در زمينه هويت بخشي و هويتتواندميي مشترك   هاارزش وجود   ،ديگر

در واقـع نظـام ارزشـي    . هاي جمعي مدخليت داشته باشـد مؤثر افتد و در تقويت هويت    

منـدي و نظـم در كليـت حيـات اجتمـاعي      مشترك نوعي اجماع و وفاق و نوعي قاعـده    

طبيعي در جامعه يك نظام ارزشـي مـشترك         اع  وضع يا اوض  گرچه در   . آوردوجود مي هب

هاي مختلـف اجتمـاعي درون      بنديها، و دسته  ها، قوميت كه گروه وجود دارد اما از آنجا    

ي كلـي و عـام      هـا ارزشي خاص و بعضاً متفاوت با       هاارزشجامعه وجود دارد، نوعي     

اين امـر  . دها، طبقات يا قشرهاي مختلف اجتماعي وجود دار     جامعه نزد بسياري از گروه    

گيري ارزشـي افـراد مـدخليت دارنـد و          بدان علت است كه معموالً متغيرهايي در جهت       

ي يك گروه با بقيـه جامعـه يـا          هاارزشرض ارزشي بين    انوعي تفاوت ارزشي و گاه تع     

هاي پذيريي كه در معرض جامعه    هايگروهاين امر نزد    . آوردوجود مي ه ديگر ب  هايگروه

،بنـابراين .  بيشتر است  ،پذيري قرار دارند   با جريان عمومي جامعه    جديد و بعضاً متفاوت   

تـوان  همين دليـل اسـت كـه نمـي    هب. هميشه امكان تغيير و دگرگوني ارزشي وجود دارد    

قابـل تغييـر   غيـر لب و  متـص كـامالً ، ات نسبتاً بادوامـشان   ب پايداري و ث   رغمبه را   هاارزش

.دانست

پذيري در افراد   جريان جامعه  و در    ساخت يافته  در يك فرايند تاريخي      هاارزشاين  

العمـر اسـت، بنـابراين      ي يك جريان مادام   رپذياز آنجاكه جريان جامعه   .شوندنهادينه مي 

امـا در  . امكان دگرگوني در نظام ارزشي در هر مقطعي از زندگي براي افراد وجـود دارد            

ي خـاص مواجـه    هـا شارزي متفـاوت يـا بـا        هـا ارزشهايي با   مقاطعي كه فرد با محيط    

. امكان اين دگرگوني بيشتر است،شودمي

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



21■ديباچه  : فصل اول

نـوعي  » گيـدنزي « به تعبير ،يانها جديد رس  فناوري وراين امر در دنياي جديد كه ظه      

اش ستر و زمينـه اجتمـاعي  برد و تعامل را از آوميوجود همكاني ب ـ  گزيني زمانيجدايي

بالتبع افرادي  . يابد بيشتري مي   شدت دهد،نضج مي جدا ساخته و نوعي تعامل مجازي را        

 بيشتر در معرض دگرگوني ارزشي قـرار         جديد دسترسي دارند،   فناوريه اين   كه بيشتر ب  

سـازد   مـي  را آسـان فنـاوري  دسترسي بـه ايـن     يي كه هاانبدون ترديد يكي از مك    . دارند

هـاي ارزشـي، نگرشـي و       گيـري  بسيار زيادي بـر جهـت      تأثيردانشگاه است و در نتيجه    

.گذارد مياري افرادرفت

،يي كه عموماً بر دانشگاه حاكم است      هاارزشدليل نوع هنجارها و     هباز سويي ديگر،    

هـاي گـروه شـود،   هايي كه در دانشگاه به دانـشجويان داده مـي         همچنين به دليل آموزش   

آورند، توقعـاتي كـه جامعـه از دانـشگاه دارد و            دست مي ه دانشگاه ب  درمرجعي كه افراد    

 بـسيار مهمـي بـر       تـأثير ي كه فرد از محـيط دانـشگاهي دارد، معمـوالً دانـشگاه              تصورات

كشور مـا نيـز بـه لحـاظ       در. اردگذ مي هاي ارزشي، هنجاري و رفتاري افراد     گيريجهت

تاريخي دانشگاه نقش بـسيار مهمـي بـر تحـوالت اجتمـاعي داشـته و هميـشه يكـي از              

بـه همـين دليـل    .جامعه، بوده اسـت ي هانگرش و هاارزشگذار برتأثيرمهم  هاي  محيط

اين درحالي است كه    . اي به دانشگاه دارد   است كه معموالً نظام مديريتي كشور نگاه ويژه       

بـدون ترديـد شـناخت      . جمعيت دانشجوي كشور روز به روز در حـال افـزايش اسـت            

 اجتمـاعي جامعـه هـم بـه         هـاي گـروه رفتارهـاي ايـن گـروه از         و هـا ارزشها،  گرايش

كنـد و هـم ايـن كـه          آمـوزش عـالي كمـك مـي        زمينهگذاري در   ريزي و سياست  برنامه

ـ اراقـشرهاي جامعـه     سازترين  ها و نيازهاي يكي از جريان     تصويري واقعي از خواسته    ه ئ

،بنابراين. اين پژوهش درصدد است گامي، هرچند كوچك، در اين زمينه بردارد          . دهدمي

نگرشـي و   ـ  هـاي ارزشـي  گيـري هـت ي به اين سؤال اسـت كـه اوالً ج  يدر پي پاسخگو

ي بر  تأثيررفتاري دانشجويان چگونه است، در ثاني دانشگاه و تحصيالت دانشگاهي چه            

ها دارد؟گيرياين جهت
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اهداف پژوهش

:كند ميپيگيريهدف اساسي را اين پژوهش دو

 دانـشگاهي و بازشناسـي      تحـصيلكردگان  و رفتارهاي    هانگرش،  هاارزششناخت  . 1

.مردم و رفتارهاي عامه هانگرش، هازشاراز آن 

 و  هاي ارزشي، نگرشي و رفتاري دانشجويان     يگيربررسي نقش دانشگاه در جهت    . 2

.دانش آموختگان دانشگاهي

پژوهشضرورت 

ي اخيـر در ايـران در       هـا سالهاي تحقيقاتي كه در     هاي آماري و طرح   در بررسي 

اجتمـاعي شــده اسـت، شــاهد    و رفتارهـاي فرهنگــي،  هــانگـرش  و هــاارزشبـارة  

ديگـر   دانشگاهي و    تحصيلكردگان ميان   ،هازمينههايي معنادار، در بسياري از      تفاوت

عمـل  ههاي ب اي كه در بررسي   در واقع، يكي از متغيرهاي زمينه     . ايم بوده افراد جامعه 

ميزان و رفتارها داشته است، متغير هانگرش، هاارزش معنادار و مهمي بر تأثير،آمده

ويـژه از    به ،به اينكه با توجه   .  تحصيالت دانشگاهي بوده است    ،تحصيالت و به ويژه   

ي دانشجويان و رشد تـصاعدي تحـصيالت        ماهد گسترش ك  ش،آغاز انقالب اسالمي  

 و رفتارهـاي    هـا ارزش،هـا رسـد بررسـي گـرايش     ايم، بـه نظـر مـي      دانشگاهي بوده 

ينـده ريزي و مـديريت آ    رنامه در ب  ديگران دانشگاهي و تفاوت آن از       تحصيلكردگان

يت مخاطبان مديرايفزايندهبه طور در واقع،. اي داشته باشدكنندهكشور نقش تعيين

اين تغيير موجـب  . در حال تغيير جدي استهر روز كشور و تركيب كيفي جمعيت   

 قبـل بـا آن      هنيازهايي متفاوت از آن چيزي است كـه در دو دهـ           ها و طرح خواست 

به هرحـال،   . ها و تهديدهاي خاص خود را دارد      فرصت،   اين تركيب  .ايممواجه بوده 

هـايي   درگيـر چـالش  ، شناخت دقيق اين تحول و مختصات آن مديريت كشور    نبدو

.خواهد شد
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روش

 تحليلي موضوع مـورد مطالعـه بررسـي     ـ  در ابتدا با ديدگاهي نظرياين پژوهشدر 

شـود از    سـعي مـي    ،دهـد يدر اين بخش كه مباني نظري پـژوهش را شـكل مـ            . شودمي

 مـورد مداقـه واقـع شـود و چگـونگي و جهـت       ، موضـوع مـورد مطالعـه   نظريمنظري  

آموختگـان  گذاري دانشگاه بر منظومه ارزشي، نگرشي و رفتاري دانشجويان و دانش          تأثير

هاي ملي و همچنين فـرا تحليـل        با استفاده از تحليل ثانويه پيمايش     ،آن گاه . تحليل شود 

كردگـان تحـصيل ي  هـا نگـرش  و   هـا ارزش،ي پيمايـشي  هـا پـژوهش مه و   نابرخي پايان 

حليل در ت .شوند و فرضيات پژوهش آزمون مي      افراد مقايسه و تحليل    ديگردانشگاهي با   

سـال   و رفتارهـاي فرهنگـي در ايـران در        هـا نگـرش بررسي  ملي؛  هايپيمايش از   ثانويه

 و نگـرش جوانـان ايـران در    وضـعيت ،1379رفتارهاي فرهنگي ايرانيان در سال    ،1375

 و هــاارزش، 1381ر ســال ، وضــعيت و نگــرش و مــسائل جوانــان ايــران د1380ســال

ي ايرانيـان مـوج دوم      هـا نگـرش  و   هـا ارزش،  )1380(ي ايرانيـان، مـوج اول       هـا نگرش

اهاي كارشناسي ارشـد و دكتـر      نامهايانپ نيز از    فراتحليلدر. استفاده شده است  ،  )1382(

 برخـي  از سـوي ي كـه  يهـا پـژوهش بودند و همچنين  لمي الزم برخوردار  كه از اعتبار ع   

 نگرشي و رفتـاري   ـ هاي ارزشيگيري پژوهشي در زمينه جهتهايؤسسه و مهاسازمان

ي يـاد   هاپژوهشها و   نامهفهرست پايان . دانشجويان انجام شده بودند، استفاده شده است      

. شده در متن و پايان كتاب آمده است
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مقدمه

در اين قسمت پس از بررسي مفهومي مفاهيم ارزش، نگرش و رفتار، رابطه ميان سه               

ـ  گـاه ديـدگاه  مقوله ياد شده را بررسي كرده آن     را در زمينـه  هـاي گونـاگون   ههـا و نظري

پس از آن نقش دانـشگاه      . مهيدميدگرگوني ارزشي، نگرشي و رفتاري مورد مداقه قرار         

بررسـي  آموختگان دانشگاهي   هاي ارزشي، نگرشي دانشجويان و دانش     گيريدر جهت را  

 و بـا اسـتفاده از      شـود مـي  علمي بررسي    ي نهاد مثابهدر اين قسمت دانشگاه به      . كنيممي

.شـود موضوع مورد مطالعـه ارائـه مـي       چارچوبي تحليلي براي  شناسي،هاي جامعه نظريه

با استفاده  هايي در خصوص موضوع مورد مطالعه مطرح و در بخش بعدي            ضيه فر سپس

.شوندآزمون ميي ياد شده در قسمت قبل هاپژوهشهاي از داده

تعريف مفاهيم.1

ي اجتماعيهاارزشمفهوم ارزش و .1ـ1

هاي علـوم اجتمـاعي مـورد       مفهوم ارزش از جمله مفاهيمي است كه در بيشتر حوزه         

 تعاريف بـسيار زيـادي در بـاب ارزش وجـود            ،بنابراين. ان بوده است  نظرصاحبتوجه  

.دارد
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 كه شخص يـا گروهـي آن را بـه    دانندمياي از بودن يا عمل      را شيوه  هاارزشبرخي  

شـود مطلـوب   شناسد و افراد و رفتارهـايي را كـه بـدان نـسبت داده مـي               مثابه آرمان مي  

.)1368:76روشه، گي (دانندمي

انـد كـه آدمـي در اوضـاع مختلـف       را عمل گزينش يا انتخاب دانستههاارزشبرخي  

 را كه نـزد  يائيش ا هاي عميق و  يلم،هاي اساسي گيريكند و جهت  زندگي به آن تكيه مي    

.)1378:62سيدي، (گيرد مندند دربرمياو از احترام و تقدس بهره

اند كـه   اي دانسته ه را اهداف به لحاظ اجتماعي تأييد شد       هاارزشدر تعريف ديگري،    

 براسـاس مفهـوم     هـا ارزشدر اين نگاه    . شونداعضاي جامعه براي عمل بدان متوسل مي      

 به مفاهيم زندگي درست     آنها،شوندقضاوت مي ، چيزي خوب و چه چيزي بد است       چه

، فردي مبتني بر حس و حال نيستند       هاي ترجيح هاارزش،بنابراين. و صحيح اشاره دارند   

مند و ضمني در باب اينكه چگونه يك فـرد بـا محـيطش              اساس مفاهيم نظام   بر آنهابلكه  

:Veugelers & Vedder, 2003)شوندارتباط بيابد تعريف مي 379).

شـوند  داند كه مطلـوب يـا نـامطلوب قلمـداد مـي            را اموري مي   هاارزش1رالف ترنر 

(Velue Theory, 1972:  كلـي رفتـار،   يالگوهـا ي اجتماعي را هاارزشآلن بيرو .(173

داند كه مورد پذيرش عمومي و خواست جامعـه         احكام جمعي و هنجارهاي كرداري مي     

.)1370:386بيرو،(اند قرار گرفته

هـا از   بندي و امتياز بندي پديـده     بندي، طبقه در تعريف ديگري ارزش را نوعي درجه      

.)269:پور، پيشينرفيع(اند خوب تا بد يا از مثبت تا منفي دانسته

انـد كـه فـرد بـا تكيـه بـر آن يـك         در نگاهي ديگر ارزش را بـاور پايـداري دانـسته          

شيوه خاص رفتار يا حالت نمايي را كه شخصي يا اجتماعي است به يك شيوه رفتـاري                 

دهـد  برگزيـده قـرار دارد تـرجيح مـي         يا يك حالت نمايي كـه در نقطـه مقابـل حالـت            

(Borgatta etal, 1992: 223).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ralph H. Turner
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ايـن مفهـوم   .  به عمل آمده استهاارزششد تعاريف زيادي از مفهوم    اشاره   كهچنان

امـا آنچـه    . شودمي استفاده   ...وشناسي، فلسفه   شناسي، اقتصاد، جامعه  هاي روان در حوزه 

شناسان از اين مفهوم    شناسان يا روان   تعاريفي است كه جامعه    ،شودمعموالً بيشتر مراد مي   

.كنندارائه مي

 براساس وجود معيار و     ،گذاري و ارزيابي  دند كه شيوه ارزش   شناسان معتق جامعه

شباهت در پرتو مصالح شخص و وسايل و امكاناتي كـه جامعـه بـراي تحقـق ايـن                   

، هـا ارزش روش گـزينش  ،بر ايـن اسـاس   . سازد مبتني است  مصالح براي او مهيا مي    

تعدادي از  گونه كه    آن هاارزش. شود اجتماعي در اختيار نهاده مي     اوضاعمشروط به   

 يا معياري براي گزينش، از ميان افـراد         شكلست از    ا شناسان معتقدند عبارت  جامعه

 و بـا موقعيـت اجتمـاعي وي         هيا امكانات اجتماعي كه براي فرد آماده و مهيـا شـد           

.)48: محمد خليفه، پيشين(منطبق است 

نظر فرهنگي  جمعي هستند كه از     مي مفاهي هاارزششناختي   جامعه ديدگاه از   ،بنابراين

شـوند و تعيـين     خوب، مطلوب و مناسب و يا اينكه بد، غيرمطلوب و نامناسب تلقي مي            

كنند كه براي مردم يك جامعه چه چيز خـوب و مهـم و چـه چيـز از نظـر اخالقـي                      مي

.)1378:382محسني،  ( استدرست

 بـه    معيارهايي دانـست كـه     ،شناختي را از ديدگاه جامعه    هاارزشتوان  طور كلي مي  هب

يابد تـا اهميـت اشـخاص، الگوهـاي رفتـاري،            گروه يا جامعه امكان مي     ،فردآنهاكمك  

.)1369:28گهر، نيك( فرهنگي را ارزيابي كند  ـاهداف و ديگر اعيان اجتماعي

هاي اجتماعي و كاركرد آن عنايت      شناختي كه به ساختار نظام    برخالف ديدگاه جامعه  

توجــه بــه شــناختي در ديــدگاه روان،ر دارنــدي گروهــي ســروكاهــاارزشو بيـشتر بــا  

اهميـت  ي فردي و تعيين حد و مرز آنچه از نظر رواني يا اجتماعي و جسماني                هاارزش

شناسـان   كـانون توجـه جامعـه      ، در حالي كه گروه    ،به عبارتي ديگر  . معطوف است دارد،  

.شناسان است فرد كانون توجه روان،است
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 مفهـوم   ،شناسـان اسـت   شناسـان و روان    جامعـه  مفهوم ديگري كه عموماً مورد توجه     

ترين بعد و هسته اساسـي ايـن مفهـوم را ويژگـي سلـسله               است كه مهم  »هاارزشنظام  «

:انـد گونه تعريـف كـرده  نظام ارزشي را عموماً اين. دهد تشكيل مي  هاارزشمراتبي بودن   

قرار گيرنـد، در    مرتبط با هم    ) علي( در يك شبكه روابط      هاارزشوقتي تعداد زيادي از     «

 بنابراين در مفهوم نظام     .»دهدواقع يك نوع ارتباط، پيوستگي و تقدم و تأخر را نشان مي           

يهـا ارزشاي از    وجود مجموعه  .1. توان تشخيص داد  ارزشي چند عنصر اساسي را مي     

 تقـدم و تـأخر ميـان    .3هـا ارزش حاكميت روابط علي يا متقابـل ميـان   .2مثبت و منفي  

.)1378:135كلي، تو (هاارزش

 دانست كه با نـوعي سلـسله        هاارزشاي از   توان مجموعه  نظام ارزشي را مي    ،بنابراين

بديهي است كه   . دهند نوعي نظام را تشكيل مي     ،مراتب و تقدم و تأخر نسبت به يكديگر       

 كـانوني و در مركـز قـرار دارنـد و برخـي در            هـا ارزشدر اين مجموعه ارزشي برخـي       

 توجه به همين تقـدم و تـأخر   ،آيدكه سخن از اولويت ارزشي به ميان مي     پيرامون، آنگاه   

.و سلسله مراتب است

1نگرش.2ـ1

ان گرايش را قبل    نظرصاحب است، برخي از     شدهاز مفهوم نگرش نيز تعاريف بسيار       

اند،  به موضوع معيني دانسته    گذاريهمراه با ارزش  گيري كلي   از هر چيز به معناي جهت     

فق يا مخالف چيزي بودن، چيزي را خوب يا بـد دانـستن، درسـت يـا غلـط                   همانند موا 

.)1379:33تايپا،  (...پنداشتن و

انـد  در تعريف ديگري از نگرش، نگرش را ساخت ذهني مخفي در شخصيت دانسته            

ل، وقـايع و  ئهـا، مـسا  كه موجب آمادگي ويژه فرد از نظر رواني در رويارويي بـا پديـده      

ي افـراد ناشـي از      هـا نگـرش  از ايـن منظـر       .شـود  مي آنهاهيجان به   م با   أ تو واكنشبروز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Attitude
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 همانند رشـد شخـصيت، اشـخاص      . زندگي است  هاي گوناگون ه و تجرب  آنهاگذشته  

هماننـد والـدين،    (هـاي خـاص در زنـدگي افـراد          برجسته يا برخوردار از موقعيـت     

 دارنـد   هـا نگرشنفوذ زيادي در تكوين     ) ...واي   اجتماعي، حرفه  هايگروهدوستان،  

(Hellriegel. etal, 1989: 48).

انـد كـه    هاي پيچيده و منظم اعتقـادي     اي از نظام   گونه هانگرشكولتز معتقد است كه     

.)1969:200كولتز، (كند هاي رفتاري خاص ميماده بروز واكنشآ را هاانانس

 معتقـد  دانـد و اي از آمادگي در جهت موافق يا مخالف چيزها مي      نگرش را شيوه   1رفيمو

 نه به گذشته ربط دارند و نه اساساً به زمـان حـال، بلكـه بـه عنـوان يـك                      هانگرشاست كه   

دانـد  نگرش را يك حالت گرايشي ذهني در انسان مي        2بادرو.شوندقاعده به آينده مربوط مي    

.)همان( مفيد است يكه معطوف به عمل در جهت موافق يا مخالف با يك ش

رش يك حالت روانـي و عـصبي آمـادگي اسـت كـه از               نگ3 آلپورت گوردوناز نظر   

هاي فرد به همه اشيا و    ي هدايتي يا پويا بر پاسخ     تأثيرو  شود  طريق تجربه سامان داده مي    

.)همان(هايي كه با آن مرتبط است دارد موقعيت

آمادگي براي تجربـه كـردن و برانگيختـه          نگرش را يك پيش    ،ش و همكاران  4اسميت

.دانندميشدني بينيپيشاي  شيوهء يك طبقه از اشياشدن براي عمل در جهت

هـا و آمـادگي بـراي عمـل     ها، احـساس نگرش را تركيب شناخت، و همكاران 5كرچ

هـاي   نظام بـا دوامـي از ارزشـيابي        ،به عبارتي نگرش  . دانندمينسبت به يك چيز معيني      

 بـه يـك   مثبت يا منفي، احساسات عاطفي و تمايل به عمـل مخـالف يـا موافـق نـسبت              

.موضوع اجتماعي است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Murphy
2. Droba
3. Allport, G.M
4. Smith
5. Kretch
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 يا موقعيـت  ءداند كه حول يك شي  را سازمان با دوامي از باورها مي       ،نگرش1روكيچ

كنـد   تعريف مـي   ،كند تا به صورتي ترجيحي به آن واكنش نشان دهد         كه فرد را آماده مي    

.)1379:7كريمي، (

 مـشتركي در     عناصـر  ، تعاريف بسيار متفاوتي كه از نگرش به عمل آمده است          رغمبه

نوعي آمادگي براي عمل، بـدين معنـا        ريف اوليه وجود دارد كه عبارت است از       اميان تع 

هـا و   ، آمـوزش  اربكه نگرش نوعي آمادگي رواني است براي كنش كـه متأسـي از تجـ              

 زمينه عمل   همين دليل است كه عموماً نگرش را پيش       هب. پذيري است جريان كلي جامعه  

 هر كنش اجتماعي قبل از آنكـه انجـام شـود براسـاس نـوعي                ،ربه عبارتي ديگ  . دانندمي

 عامـل   هـا نگـرش  تنها   ،شود كه در بروز كنش    گرچه يادآور مي  . گرددنگرش ارزيابي مي  

.تعيين كننده نيستند و عوامل ديگري نيز مدخليت دارند

 اما  ،اندگذارانه براي نگرش در نظر گرفته     گرچه برخي از محققان تنها يك بعد ارزش       

احـساسي،   ـ  عـاطفي : شناسان اجتماعي عمومـاً نگـرش را متـشكل از سـه عنـصر     وانر

.دانندميشناختي و آمادگي براي عمل 

عنصر عاطفي يا احساسي كه عبارت از احساسات و عواطـف دربـارة شـخص و                . 1

احساساتي است كـه موضـوع نگـرش در         ،  ديگر به عبارتي    ء يا شي  هانديشه، واقع 

.كندفرد ايجاد مي

،شـود  يا اطالعاتي كه از سوي فـرد كـسب مـي      هاآگاهيعنصر شناختي يا عقايد،     . 2

.همانند اعتقاد به خوبي يا بدي چيزي

. عملعنصر رفتاري يا قصد يا آمادگي براي. 3

اي منفرد وجود ندارنـد و هميـشه مـستقل عمـل        بديهي است كه اين عناصر به گونه      

ـ          . كنندنمي ه از احـساسات، ادراكـات و تمـايالت         نگرش آميزه يـا نقـشي در هـم آميخت

رفتاري يك شخص دربارة يك چيز، شخص، گروه يا واقعه يا انديـشه يـا واقعيـات يـا                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rokeach
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ايـن  توان بـه  ي اجتماعي را مي   هانگرشهاي عمده   طور كلي ويژگي  هب. امور مشابه است  

:شرح خالصه كرد

 سـبب تحـرك   انـد و هاي اجتمـاعي  پديدهدر قبال حاوي مفاهيم ارزشي   هانگرش. 1

.شوندرفتاري مي

روي يك محور از حالـت مثبـت تـا          ) يا قدرت ( از نظر كيفيت و شدت       هانگرش.2

.منفي تداوم دارند

 نتيجه تكوين و رشد شخـصيت       ، حالت آموخته دارند يا به عبارت ديگر       هانگرش. 3

.هستند

.دارند مرجع اجتماعي شخصي در جامعههانگرش. 4

 متفـاوتي بـا يكـديگر    هـاي ه فرهنگـي بـه درجـ    ـ جتماعي اگوناگوني هانگرش. 5

.وابستگي متقابل دارند

.)11ـ1375:12محسني، (ي اجتماعي نسبتاً ثابت هستند و تداوم دارند هانگرش. 6

رفتار.3ـ1

 و هـا آگـاهي منظور از رفتار عملكـرد قابـل مـشاهده و بررسـي اسـت و تركيبـي از        

رفتار از عوامل اتفاقي، امكانـات      . هاي متفاوت است   عوامل و به نسبت    ديگر با   هانگرش

 و از آنجا كه ماهيت آن پيچيده اسـت          متأثرل جاري و بسياري عوامل ديگر       ئعملي، مسا 

.)18:محسني، پيشين( صورت گيرد هانگرش و هاآگاهيممكن است در جهت مخالف با 

ر مـدنظر اسـت      تعريفي كـه از رفتـا      ،گردده شده مشخص مي   ئبا توجه به تعريف ارا    

شناسان از  يعني عمل يا اقدام است و لذا با آنچه معموالً روان          » Practice«رفتار به معناي    

ايـن امـر بـدان علـت        .  متفاوت اسـت   ،دهندميمدنظر قرار   » Behavior«رفتار به معناي  

» عمل«در  حال آنكه ، رواني مدنظر است ـ هاي زيستياست كه معموالً در رفتار واكنش

عمل معموالً از يك صـافي ذهنـي        دادن  ي واكنشي كمتر مدخليت دارند و انجام        هاجنبه
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هايي كـه عامـل براسـاس        پاسخ ، در رفتار به معناي زيستي آن      ،به عبارت ديگر  . گذردمي

هـا از يـك صـافي ذهنـي         اين پاسخ » عمل« حال آنكه در     ،دهد مدنظر است  ها مي محرك

شتي كـه عامـل از موضـوع دارد پاسـخ داده            شوند و براساس بردا   گذرند، ارزيابي مي  مي

تـوان مـدعي بـود كـه        معناست كه مي  هميندليل  به  . گيردشود يا اقدامي صورت مي    مي

به همين دليل است كه عموماً انديشمندان حوزه        . ستهاارزش و   هانگرش از   متأثررفتار  

اذعـان ايـد   گرچـه ب  . داننـد مـي هانگرش و   هاارزشعلوم اجتماعي رفتارها را متأسي از       

 مدخليت ندارند، بلكـه عوامـل ديگـري        هانگرش و   هاارزشداشت كه در رفتارها صرفاً      

.دهنده رفتارها باشند جهتدنتوانمينيز 

هانگرش و هاارزشرابطه .4ـ1

بـه  . كه مطلوب و مورد تأييد جامعـه اسـت  هستنداموري هاارزش اشاره شد    كهچنان

نهد  ارج مي  آنهابه   جامعه   ،شوندامعه مثبت ارزيابي مي    اموري كه از نظر ج     ،عبارتي ديگر 

هـايي كـه در بـستر       ، رفتارها و همـه آن پديـده       هانگرشداند براي ارزيابي    و معياري مي  

 را  هاارزششناسان  همچنين اشاره داشتيم كه بسياري از جامعه      . شوداجتماعي پديدار مي  

 مهمـي در ايجـاد نظـم و انتظـام       ات اجتماعي دانسته و معتقدنـد نقـش       ياز اركان مهم ح   

ـ      نوعي قاعده  هاارزشبه عبارتي ديگر    . اجتماعي دارد  وجـود  همندي در روابط اجتماعي ب

 انسجام اجتمـاعي  ،آورندوجود ميههاي مشترك و اجتماعي كه ب لقهعدليل  هآورند و ب  مي

.بخشندرا ارتقا مي

نتظـام در جامعـه پديـد        چگونه نوعي نظـم و ا      هاارزشاما سؤال اصلي اين است كه       

 اينكه اموري را جامعـه       علت هآيا صرفاً ب  . آورندوجود مي همندي ب  و چگونه قاعده   هآورد

تـوان انتظـار داشـت كـه نـوعي نظـم، انـسجام و                مـي  ،كنـد مطلوب و مثبت ارزيابي مي    

 آن سـازوكار ، اين تـوان را دارنـد  هاارزشاگر . مندي در حيات اجتماعي پديد آيد    قاعده

بـه  . يابـد  ظهـور مـي    هـا نگـرش  و   هـا ارزشت كه ارتباط ميان     ساج در اين  ؟ه است چگون
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 و در نهايت رفتارها     هانگرش و   هاارزش ارتباط و پيوندي كه ميان       علتعبارتي ديگر به    

امـا قبـل از آنكـه مبحـث يـاد      . گذاري را دريافتتأثير اين سازوكارتوان   مي ،وجود دارد 

 را مـورد مداقـه      هانگرشوهاارزش كه تفاوت ميان     ر آن است  بهترا بررسي كنيم،    شده  

.قرار دهيم

تفكيك دقيق ميان اين دو مفهـوم در حـوزه علـوم اجتمـاعي بنـا بـه نظـر برخـي از          

بـا  . ها در حوزه علوم زيـستي اسـت       ها و كروموزوم  انديشمندان همانند تفكيك ميان ژن    

ـ . يندهانگرشر از    مفهومي فراگيرت  هاارزشتوان اشاره داشت كه     وجود اين مي   همـين  هب

يش هـا ارزش امـا دامنـه   ،دليل است كه هر فرد ممكن است هزاران نگرش داشـته باشـد      

داننـد مـي گونه  ارزش و نگرش را اين     ميانان تفكيك   نظرصاحببرخي از   . محدود باشد 

به موضوعي كه فرد آن را      هانگرش به امور و اهدافي مطلوب اشاره دارند و          هاارزشكه  

.بيزار استد يا از آن نداميدرست 

كنـد  داند يا هدفي كه فرد براي تحقق آن تالش مـي هالندر ارزش را حالتي نمايي مي  

اي از  بـه مجموعـه   در حالي كه نگـرش    . كندو همچون معياري كه براساس آن رفتار مي       

 معتقد است كه  هالندر. باورها اشاره دارد كه به موضوعي يا موضعي خاص وابسته است          

: قايل شدذيلتوان بين اين دو مفهوم تفكيكي به شرح مي

كه بين  ست  هانگرشاي از    و مجموعه  هانگرش همان مايه اصلي و پنهان       هاارزش. 1

.شود ارتباط قوي بوده و از خالل آن ارزشي خاص آشكار ميآنها

 تغيير دارند و ايـن امـر بـه درجـه ثبـات نـسبي                امكانهاارزش بيش از    هانگرش.2

دهـد و    كه فرهنگ يا چارچوب مدني به شـكلي قـوي آن را شـكل مـي                هاشارز

.كند بستگي داردتقويت مي

 بلكــه گــاهي ارزشــي خــاص ،نظــم يافتــه نيــستهــانگــرش و هــاارزشرابطــه . 3

 مثال ارزش موفقيت به معناي اعتقاد فـرد         رايب. رويكردهاي متعارض را دربردارد   

.همكاري با ديگران استبه عمل از خالل رقابت يا عمل از طريق 
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: ميان ارزش و نگرش قايل استذيلهايي به شرح روكيچ نيز تفاوتميلتون

ي اسـت كـه بـه موضـوع يـا مـوقعيتي       ياي از باورهانگرش نظم دهي به مجموعه    . 1

اي از  خاص اشـاره دارد، در حـالي كـه ارزش بـه بـاوري واحـد و شـامل گونـه                    

.استهدف هاي رفتار ترجيح داده شده يا يك گونه

.ها متمركز بوده، نگرش به موقعيت يا موضوعي مشخصارزش بر اشيا و موقعيت. 2

 بـر تعـداد     هـا نگرش.تيسارزش به مثابه معيار است در حالي كه نگرش چنين ن          . 3

.گردندي مبتني است كه به منزله معيار قلمداد مييهاارزشاندكي از 

يابـد بـر   اش نظم مـي ت و در نظام ارزشي يي كه فرد بدان پايبند اس     هاارزشتعداد  . 4

ن را از باورهـايي كـه بـه شـكلي از            آآورد و يـا     وجود مـي  هآنچه شخص آن را ب    

گيرد وابسته است، اما تعـدادي از آن  اشكال رفتار يا يك هدف تعلق دارد و فرامي      

. ها يا چيزهاي مشخص و محـدود بـستگي دارد          به مواجه او از موقعيت     هانگرش

. بيشترندهاارزشاز نظر تعداد از هانگرش،بنابراين

در بنـاي شخـصيت فـرد و نظـام     را هانگرشتر از    موقعيت اصلي و مهم    هاارزش. 5

.كنندمعرفتي وي اشغال مي

 از پويايي برخوردار است، زيرا بدون واسـطه بـا    هانگرش بيش از    هاارزشمفهوم  . 6

.يستند چنين نهانگرششوند حال آنكه انگيزش مرتبط مي

هـا نگـرش پردازنـد، امـا     و تحقق فـردي مـي     » من« به نقش اساسي در تحقق       هاارزش. 7

.)63ـ65: محمد خليفه، پيشين(دهند تري انجام ميهمين كاركردها را در درجه پايين

بـه  .  دانـست  هـا نگـرش  را مبنايي بـراي      هاارزشتوان   مي ،با توجه به آنچه گفته شد     

در واقـع  . هـستند هـا نگـرش دازه بسيار زيادي تعيـين كننـده         تا ان  هاارزشعبارتي ديگر   

كـه  از آنجا . يابند براساس آن بنيان مي    هانگرشهايي هستند كه     و شالوده  اهان بني هاارزش

 تغييـر  هـا ارزش به موازات اينكـه  ،دهند تشكيل مي هاارزش را   هانگرشي اصلي   هانابني

كنـشگران  چـون   از سويي ديگـر     .  تغيير يابند   نيز هانگرشتوان انتظار داشت كه     يابند مي 
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ـ كن فهـم مـي  هـا ارزش دارند يا معنـايي كـه از    هاارزشبراساس تفسيري ذهني كه از       ،دن

ي واحـد   هـا ارزشاز   ايـن امكـان وجـود دارد كـه           ،دهنـد يشان را سازمان مـي    هانگرش

ي اهـ نگـرش ،ي واحـد  هـا ارزشيي متفاوت پديد آيد و يا اينكه كنشگراني بـا           هانگرش

علـت بـه   شود  البته يادآور مي  . ها داشته باشند  هي به امور و پديد    ضمتفاوت و بعضاً متعار   

،عوامـل ديگـري نيـز مـدخليت دارنـد         احتماالً  هاارزش غير از    هانگرش در ايجاد    اينكه

.پذير استي واحد امكانهاارزشرغمبهي متفاوت هانگرشوجود 

 و رفتارهاهانگرشةرابط.5ـ1

ي متفـاوتي   هـا  ديـدگاه  ، و رفتارها چگونـه اسـت      هانگرشوص اينكه رابطه    در خص 

. است نگرش ، رفتار دهنده و انگيزشي  برخي معتقدند كه عنصر اصلي جهت     . وجود دارد 

 كـه در  داننـد مـي سي از نگرش ذهني فرد أان رفتار را متكي و متنظرصاحباين دسته از   

 برخي ديگـر    ،از سويي ديگر  . دهد مي و سو ها كنش او را سمت      ه با امور و پديده    همواج

ند و  نكان ارتباط علي و تناظر يك به يك ميان نگرش و رفتار را تأييد نمي              نظرصاحباز  

گونه كه گفتـه شـد بپنـداريم بـسيار           آن  را ورزند كه اگر اين رابطه    بر اين باور اصرار مي    

ان ايـن   نظـر صـاحب از   استدالل اصلي ايـن دسـته        .ايمساده انگارانه به موضوع نگريسته    

ـ       ، نيستند هانگرشاست كه عوامل مؤثر بر رفتار صرفاً          رفتارهـا   ر بلكه عوامـل ديگـري ب

. گذارندتأثير

بيني و تبيين رفتار تكيـه دارنـد تـا     براي پيشهانگرششناسان اجتماعي غالباً بر  روان

 شـناخته  ،شناسـي اجتمـاعي  ترين و متمايزترين مفهـوم در روان       برجسته ،آنجا كه نگرش  

دهنـد و   نـسبت مـي  1آميز را بـه پيـشداوري  همين جهت مثالً رفتار تبعيض  هب. شده است 

كننـد و   كارانه تلقـي مـي    ي آزاديخواهانه يا محافظه   هانگرشرفتارهاي سياسي را حاصل     

ي مساعد يا نامساعد بـه آمـوزش      هانگرش از   مدههاي تعليم و تربيتي را برآ     گيريتصميم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Prejudice
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تأكيـد اما برخي از پژوهشگران از جمله مانستيد و هيوسـتون           . دكننو پرورش فرض مي   

ي كـه در نخـستين نظـر اجمـالي          ياي بر رفتارها به آسان    هانگرشآثاردارند كه تشخيص    

.)54: كريمي، پيشين(شود نيست تصور مي

هـا نگـرش گونه مفروض دانست كـه      توان اين  و رفتار را مي    هانگرشدر واقع رابطه    

 همساز شـوند، امـا فـشارهاي خـارج و           آنهاكنند تا با     بر رفتار وارد مي    اغلب فشارهايي 

هـر  . يـشان رفتـار كننـد     هانگـرش توانند سبب شوند تا افراد برخالف       شرايط بيروني مي  

. نگرش يا تغيير در نگرش بر آن است تا رفتاري را خلق كند كه مطابق با خودش اسـت              

خالـت دارنـد   عوامـل ديگـري در موقعيـت د       افتد چرا كه    اما اين تطابق اغلب اتفاق نمي     

(Icek et al, 1980: 25).

نظريـه  « عنـوان    بـا اي   رابطه ميان نگرش و رفتار را در قالـب نظريـه           1آيزن و فيشبين  

اصطالح عمل بخردانه به اين معناست كه اكثـر رفتارهـا           . اندعرضه كرده » 2عمل بخردانه 

كنند و بـراي حـصول    ال خود فكر مي   گيرد كه مردم به نتايج اعم     به اين دليل صورت مي    

نظريـه آنـان از دو   . زننداي نتايج و پرهيز از برخي ديگر دست به انتخاب منطقي مي         پاره

آنهـا بخـش شخـصي و بخـش اجتمـاعي كـه تركيـب              : عنصر اصلي تشكيل شده است    

.كننده رفتار استكننده يك قصد رفتاري است، قصدي كه در نهايت مشخصبينيپيش

1نمودار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ayzen and N.Fisbien
2. Reasoned Action
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 شامل سنجش نگرش شخص در زمينـه بـروز          ،»عمل«عنصر شخصي اين الگو يعني      

 اعتقاد شخص در زمينه نتـايج آن  ؛رفتار معيني است و اين نگرش حاصل دو عامل است   

 هر يك از ايـن دو عامـل در افـراد      .رفتار مشخص و ارزيابي او از نتايج ممكن آن رفتار         

ـ    . متفاوت است  ه مـذكور، يعنـي هنجارهـاي ذهنـي، حـاوي عنـصري             عنـصر دوم نظري

 شخص دربارة طرز تفكر ديگران در مـورد اعمـالي كـه         هاياجتماعي است؛ يعني اعتقاد   

اين دو عامل يعنـي     . هادهد و نيز قدرت انگيزه شخص در دستيابي به آن انتظار          انجام مي 

دادن م  شوند و قصد شـخص را بـه انجـا         عمل و هنجارهاي ذهني با يكديگر تركيب مي       

. نامنـد مي» قصد رفتاري «اين همان مفهومي است كه آنان       . كنندشخص تعيين مي  مرفتار  

ي متعددي نشان داده است كه اهميت اين دو عنصر از موضوعي تـا موضـوع              هاپژوهش

ديگر متفاوت است و در عين حال افراد نيز وزن متفـاوتي بـه هـر يـك از ايـن دو                      

تر است كه اطمينان بـه نگـرش بيـشتر          ي قوي در جايي گرايش فرد   . دهندعنصر مي 

 نظريـه  در كـل . اعتنـاتر اسـت  است و در عين حال فرد به رفتار و عقيده ديگران بي   

 امـا   ، مستقيمي بر رفتـار دارنـد      تأثيرعمل بخردانه بر اين است كه قصدهاي رفتاري         

 عوامـل ديگـري نيـز       تأثير تحت   تواندميحركت از قصد رفتاري به يك رفتار عيني         

.)23ـ24: محسني، پيشين(قرار گيرد 

 مهمـي بـر     تـأثير هانگرشتوان چنين نتيجه گرفت كه       مي ،با توجه به آنچه گفته شد     

كـه در   امـا از آنجـا    . سـت هانگرش از   متأثررفتارها دارند و رفتارها در بسياري از مواقع         

 در هـا رشنگـ  ايـن  تـأثير ،  بـه تنهـايي مـدخليت ندارنـد        هانگرشبروز يك رفتار صرفاً     

 اينكـه  رغـم بـه هاموقعيتاز  به طوري كه در برخي  ؛هاي مختلف متفاوت است   موقعيت

دليـل الزامـات آن موقعيـت ممكـن اسـت           ه ب ،كندبيني مي  رفتار خاصي را پيش    هانگرش

. است رخ دهدشدنيبيني پيشهانگرشرفتاري متفاوت با آنچه براساس 

 امـا درجـه   ،گذارنـد تأثير بر رفتارها هانگرشكه توان اين امر را پذيرفت    مي ،بنابراين

.هاي مختلف متفاوت است بسته به موقعيتيذارگتأثيراين 
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 و رفتارهاهانگرش، هاارزشةرابط.6ـ1

، هـا ارزشان بر اين باورنـد كـه ارتبـاطي ميـان            نظرصاحبم  مو اشاره شد ع   كهچنان

 كـه در  هاارزشپندارند گونه مي ايناين ارتباط را عموماً     .  و رفتارها وجود دارد    هانگرش

 را شـكل    هـا نگـرش زمينه و بنيـاني هـستند كـه         ،اند و نسبتاً بادوام   واقع عقايدي بنيادي  

 از تغييرپـذيري بيـشتري برخوردارنـد و بـرخالف           هاارزش برخالف   هانگرش. دهندمي

 اسـت كـه    ناشـي از آن ، پيشتر اشـاره شـد  كهچنان اين امر .اند متعدد و متفاوت هاارزش

آنهـا گيـري   گيرند و عوامل ديگري بر شكل      شكل نمي  هاارزش صرفاً بر مبناي     هانگرش

بـستري   معمـوالً  ،انـد  كه عموماً با نوعي حس و عاطفه نيـز همـراه  هانگرش اين   .مؤثرند

.گيردكه براساس آن اقدام به عمل يا رفتار شكل ميشوندمي

سازند و نوعي قصدمندي در     عمل فراهم مي   زمينه را براي     هانگرش،به عبارتي ديگر  

شـود  يادآور مي . گرددكنند، اين قصدمندي نيز معموالً منتج به رفتار مي        كنشگر ايجاد مي  

 نيستند و عوامل ديگـري نيـز در بـروز رفتارهـا         هانگرشكه رفتارها نيز صرفاً وابسته به       

همـين  هب. رواني متغيرند اين عوامل از عوامل موقعيتي تا عوامل زيستي،         . مدخليت دارند 

 و حتـي    هـا نگرشا  ب رفتارهايي متفاوت و بعضاً متعارض       ،دليل است كه بعضاً كنشگران    

توان مفروض پنداشت زماني كه تغييري در نظام ارزشي         بنابراين مي . يشان دارند هاارزش

 در  كنـد و   تغيير مـي   هاارزشي افراد نيز به تبع دگرگوني در        هانگرشآيد،  افراد پديد مي  

بر پايه چنين مفروضـاتي     . آيدنتيجه امكان رفتارهايي متفاوت از رفتارهاي قبلي پديد مي        

است كه بسياري از انديشمنداني كه خواهان وضع موجودند و يا يك وضع اجتماعي را               

كنند تا اوالً نظام ارزشي موجـود حفـظ گـردد و در ثـاني                تالش مي  ،پندارندمطلوب مي 

هـاي   نظـام  ،از سويي ديگر  . هاي بعدي فراهم گردد    به نسل  هاارزشاي براي انتقال    زمينه

 در  هـا ارزشانـد و خواهـان اسـتمرار و دوام آن           ي خـاص  هـا ارزشاجتماعي كه داراي    

كوشند تا از دگرگوني و تغيير در نظـام ارزشـي جامعـه جلـوگيري                به جد مي   ،اندجامعه

جامعـه موجـب دگرگـوني در     اشاره شد، دگرگوني در نظام ارزشـي يـك       كهچنان. كنند
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ي افـراد جامعـه و در نتيجـه موجـب رفتارهـايي از سـوي عـامالن اجتمـاعي                    هانگرش

.داند مطرود ميگاهي آن گونه رفتارها را نابهنجار و ،گردد كه نظام ارزشي قبليمي

 و رفتارهاسـت كـه      هـا نگـرش ،  هـا ارزشهمچنين با مفروض دانـستن رابطـه ميـان          

 و تربيـت بـراي طـرد برخـي رفتارهـا از سـوي متعلمـان و         ان عرصه تعلـيم   نظرصاحب

 بـر تغييـر نظـام ارزشـي و نگرشـي آن             ،همچنين امكان رفتارهايي مطلوب از سوي آنان      

 ترويجـي   ـ هاي آموزشـي  پيش فرض بسياري از برنامه،به عبارتي ديگر. زندرو ميتأكيد

 استوار   و رفتارها  هاشنگر،  هاارزش براساس رابطه ياد شده ميان       گوناگونهاي  در حوزه 

گيرنـد  هايي قرار مي  كه در معرض آموزش   همين دليل است كه عموماً كساني     هست و ب  ا

وب قبلـي را تـرويج و   سي مكـ هـا ارزشي جديد و بعضاً متفاوت بـا      هاارزشكه نوعي   

هـاي رفتـاري را كـه       ايـن تفـاوت   .  رفتارهايي متفاوت با ديگران دارند     ،دهندآموزش مي 

، اجتمـاعي  هـاي گـروه توان نـزد    مي،رگوني در نظام ارزشي و نگرشي است      ناشي از دگ  

شـوند هاي دانشگاهي مواجه مـي    يي جديد در محيط   هاارزشخصوصاً دانشجويان كه با     

تـوان بـه    و رفتارهـا را مـي  هـا نگـرش ، هاارزشطور كلي رابطه    هب.به عينه تشخيص داد   

: نمايش دادذيلصورت 

2نمودار 

)Davis.K. etal, 1985: )همان، به نقل از محسني75

اي، نسبتاً معدود، پايه

ثابت، با دوام

رفتار
)اقدام(

هانگرش
)تمايل به اقدام(

هاارزش
)عقايد بنيادي(

ناشي از (متنوع، متعدد، متغير 

)ها و هنجارهانگرش
اختصاصي، موقعيتي، متعدد 

)هاناشي از ارزش(

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■42

هانگرش و هاارزشگيري و دگرگوني  مربوط به شكلهايهها و نظرييدگاه د.2

هـاي   ديـدگاه  ،هـا نگـرش  و   هـا ارزشگيـري و دگرگـوني      در خصوص چگونگي شكل   

.كنيم ميها را مطرحها و ديدگاهدر اين قسمت برخي از اين نظريه.  وجود داردگوناگوني

1 از نظر موريسهاارزشعوامل كسب .1ـ2

كند و معتقد اسـت      را به چند دسته تقسيم مي      هاارزشموريس عوامل مؤثر بركسب     

:گردندافراد مي از سوي هاارزشكه مجموعه اين عوامل، موجب كسب و دروني شدن 

 لحـاظ    منظور از عوامل محيطي عواملي اسـت كـه بـه           :عوامل محيطي و اجتماعي   . 1

از ايـن  .  عوامل اكولوژيكي اسـت    ،به عبارتي ديگر  .  فرد در آن قرار دارد     ،موقعيت مكاني 

عوامـل ايـن  . گذارند ميتأثيرهاارزشفرايند كسب  اكولوژيكي بر چگونگي عواملمنظر  

كند يا   مانع ايجاد مي   هاارزش را تسريع و براي برخي       هاارزش كسب برخي    ،اكولوژيكي

.گرددي خاص ميهاارزشرخي اينكه موجب كسب ب

 در  .منظور از عوامل اجتماعي، عواملي است كه در عرصه حيـات اجتمـاعي قـرار دارنـد                

تـوان اشـاره   پذيري مدخليت دارند مـي اين بعد به عواملي اجتماعي كه در جريان كلي جامعه         

 و  از تعامالت روزمره تا نهادهاي مختلف اجتمـاعي هماننـد خـانواده، ديـن، آمـوزش               . نمود

. دارندهاارزش مهمي در كسب تأثير اين عوامل اجتماعي و محيطي ...وپرورش 

. اسـت  هـاي شخـصيتي    همانند ويژگي  ،هاي متعدد  كه متضمن جنبه   :عوامل رواني . 2

،به عبـارت ديگـر  .  دارندهاارزشعوامل رواني نيز از نظر موريس نقش مهمي در كسب  

هـاي   را كه متناسـب بـا ويژگـي   هاارزشخي شوند تا فرد برهاي رواني باعث ميويژگي

هـاي  يي كه با ويژگـي  هاارزش بهتر كسب كند يا اينكه در نهادينه كردن          ،اش است رواني

هاي براي مثال شخصي كه داراي ويژگي     . اش ناسازگار است با مشكل مواجه شود      رواني

ي هـا ارزشندتواميراحتي ن ه ب ،دارد اقتدارطلب ياقتدارطلب است يا به تعبيري شخصيت     

.دموكراتيك را كسب و نهادينه كند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morris
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اني مانند طول و وزن و تغييرات ايـن         سمهاي ج  شامل صفات و ويژگي    :عوامل زيستي . 3

تـي و  ث بـر عوامـل ورا  تأكيـد در اين بعد   . شود مي هاارزشدگرگونيها و به همراه آن      ويژگي

اش به لحـاظ فيزيكـي و        نسبي هايي كه فرد در جريان رشد     با تفاوت ، از اين رو     زيستي است 

موريس با پژوهشي كه در ايـن زمينـه       . گرددباز و بسته مي   اش   دايره ارزشي  ،كندجسماني مي 

ماني هماننـد حجـم بـدن، طـول، وزن     هاي جسهنشان به اين نتيجه رسيد كه برخي      ،انجام داد 

هـا   نـشانه   ايـن  ، يعني با رشد فرد    ؛ رويكردهاي ارزشي افراد مدخليت دارند     خصوصدر  ... و

براي مثال با افزايش حجـم      . گرددكند و موجب تغيير در رويكردهاي ارزشي مي       نيز تغيير مي  

 و به جاي آن رويكردهـاي       شود رويكردهاي ارزشي مربوط به استقالل و رقابت كم مي         ،بدن

. يابـد هاي شـاد افـزايش مـي   خاص مشاركت جمعي و فرمانبرداري و حيات دروني و تجربه        

.كند يادشده را بدين گونه تصور ميموريس عوامل

3نمودار 

)همانمحمد خليفه، (

عوامل 
محيطي

عوامل 
زيستي هاارزش

عوامل 
رواني

عوامل 
اجتماعي
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هاارزش در خصوص منابع 1ديدگاه دي ال بنجستون.2ـ2

:اند حاصل سه سطح اجتماعيهاارزشبنجستون معتقد است كه 

.كندهاي مطلوب را مشخص مي فرهنگ، مفهومدر آن سطحي است كه :سطح اول

هـا را    و هدف  هاارزش سطحي است كه خانواده و رويكردهاي آن، همان          :ح دوم سط

.دهدنشان مي

 اجتمـاعي،   - سطحي است كه متغيرهاي فرعي همچون سـطح اقتـصادي          :سطح سوم 

.گذاردميتأثيرغل و سطح آموزش شدين، نژاد، 

 و عـدم    ي رويكردهاي ارزشـي خاصـ     ،ساختارهاي فرهنگي در تمام دوران رشد فرد      

 نظـامي از    ،هـر فرهنـگ   . كنـد ور رويكردهاي ارزشي ديگـر را بـر فـرد تحميـل مـي             ظه

،رويكردهاي ارزشي مخصوص به خود را دارد و از طريق ساختارهاي فعاليت اجتماعي            

اين رويكردهاي ارزشي از نسلي بـه نـسل         . دار كند كند آن را در افرادش ريشه     تالش مي 

.ستديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت ا

 فرزنـدان بـه   از سـوي ترين نهادهاي اجتماعي در كـسب ارزش        خانواده يكي از مهم   

كند  براي فرزندان مشخص مي    ،خانواده در سايه معيارهاي فرهنگي موجود     . آيدشمار مي 

البتـه پـذيرش   . ي نـامطلوب اسـت    يي مطلـوب و شايـسته و چـه چيزهـا          يكه چه چيزها  

رزندان به درجه گرمي و محبتي بستگي دارد         ف از سوي  و معيارهاي پدر و مادر       هاارزش

طور كلـي روش فعاليـت   هب. گردندمند ميكه فرزندان در ارتباط با پدر و مادر از آن بهره          

تـأثير ي خاصي   هاارزش در پذيرش    ،كننداجتماعي كه پدران يا فرزندان از آن پيروي مي        

.گذاردمي

هاي ي كه خود در درون قالب   گذشته از خانواده و فرهنگ، متغيرهاي اجتماعي ديگر       

،اين متغيرها متعـدد و بـسيارند      .  در كسب نظام ارزشي افراد مؤثرند      ،فرهنگي قرار دارند  

 اجتماعي افراد، نظام آموزش و  ـ  سطح اقتصادي:ند ازا عبارتآنهاترين اما برخي از مهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bengeston. D.L
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ه بديهي است كه هـر كـدام از متغيرهـاي يـاد شـد             . پرورش، جنسيت، دين و نوع شغل     

 بـه   گونـاگون افراد طبقات اجتمـاعي     .  دارند هاارزشي مهم در فرايند كسب و نوع        تأثير

 را  آنهـا يابنـد و بهتـر       بيشتر گرايش مي   ،شوديي كه از اين طبقه صادر مي      هاارزشسمت  

.هاي ارزشي طبقات اجتماعي عموماً متفاوت استنظاماز اين رو ،كننددروني مي

چرا .  بسزايي دارد  تأثيرهاارزشپرورش نيز در كسب      نظام آموزش و     ،از سوي ديگر  

هـاي رسـمي اسـت كـه         از طريق آموزش   هاارزشهاي كسب   مسيرترين  كه يكي از مهم   

حتـي در تحـصيالت عـالي و        . گيـرد عموماً توسط نظام آموزش و پرورش صورت مـي        

تـأثير كننـد   يي كه افراد درونـي مـي      هاارزشهاي تحصيلي نيز بر نوع      متوسطه نوع رشته  

آنهـا گذشته از موارد ياد شده نوع جنس افراد نيز در چگونگي نظـام ارزشـي                . گذاردمي

 را كسب   هاارزششود تا فرد برخي      جنسيت موجب مي   ،به عبارت ديگر  . مدخليت دارد 

.  بيشتر ترغيب و تحريك شود  هاارزشو برخي را طرد نمايد و يا اينكه در كسب برخي            

 ديـن اسـت كـه       ،كننـد  بسيار مهمي در نظام ارزشي ايفا مـي        از ديگر متغيرهايي كه نقش    

 را  خوديهاارزش را تأييد و يا      هاارزشبرخي  ،  كندهايي كه ترويج مي   دليل نوع آموزه  هب

ينـداران متفـاوت و گـاه     دغيـر ي  هـا ارزشي دينداران بـا     هاارزش،بنابراين. كنديارائه م 

گـذار اسـت  تأثيردر نظـام ارزشـي آنـان     در نهايت اينكه شغل افراد نيـز       .متعارض است 

)Bengeston. D.L., 1974: .) به نقل از محمد خليفه، پيشين،880-912

هاارزشبارةديدگاه روكيچ در.3ـ2

 ثابت و در محتواي آن ترجيحي       نسبتاً باوري است كه     ،روكيچ معتقد است كه ارزش    

اشكال رفتار رساننده بـه  شخصي يا اجتماعي را براي يكي از اهداف موجود يا شكلي از  

 از نظر او همچـون باورهـا در بردارنـده سـه عنـصر               هاارزش. كنداين غايت تحميل مي   

صالحيت ميل و رغبت دارد، عاطفي يعنـي احـساس فـرد         شناختي يعني آگاهي به آنچه    

 متغير ميـانجي يـا بـه    مثابهدر برابر آن و ايجابي يا سلبي و رفتاري يعني آگاهي به آن به      

.)59: محمد خليفه، پيشين( معيار يا راهنماي رفتار منزله
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 امـا در طـول زمـان    ؛ سازماني پايدار و نسبتاً بـا دوام دارنـد        هاارزشاز نظر روكيچ گرچه     

زماني كه فرد با تغييـرات فرهنگـي فاحـشي روبـرو            ،ممكن است دچار تغيير و تحول شوند      

 قـرار   تأثير را تحت    هاارزش ديگر   ،بنديا و يا زماني كه دو يا چند ارزش هم تغيير مي           شودمي

:يابند بر دو دسته اساسي نظم ميهاارزشاين . (Edward etal, 2004: 2)دهند مي

1اييغي هاارزش) الف

2ي ابزاريهاارزش) ب

اين دسـته   .  دارند تأكيدايي  غهايي  يي است كه بر حالت    هاارزش،اييغي  هاارزشمنظور از   

هـاي رفتـاري    يي هستند كه بـه شـيوه      هاارزشي ابزاري   هاارزش. ند ذاتاً هدف هست   هاارزشاز  

.انجامندهايي هستند كه به اين اهداف ميهاي سلوكاشاره دارند و در واقع اشكال و گونه

 تمركـز دارنـد     ييي كه بر بعد فـرد     هاارزش)  الف :اندايي خود دو دسته   غي  هاارزش

يي كـه بـر بعـد اجتمـاعي         هاارزش) ب3.همانند رستگاري، هماهنگي يا انسجام دروني     

،از سـوي ديگـر  . يي همچون صلح جهاني و دوسـتي ميـان مـردم    هاارزشداللت دارند،   

هـا و   يي كـه بـر شايـستگي      هـا ارزش) الـف : انـد ي ابزاري نيـز خـود دو دسـته        هاارزش

تمركز دارنـد هماننـد منطقـي بـودن و عقالنـي رفتـار         ) بعد فردي (هاي خاص فردي    ويژگي

.(Feather, 1975)داري  دارند همانند امانتتأكيديي كه بر بعد اخالقي هاارزش) ب.كردن

 عبارت است از تعيين معيارهايي به مثابه راهنمـاي  هاارزشبنا به نظر روكيچ كاركرد    

ي كلي و   هاارزشاز نظر روكيچ    . رفتار و اساس قضاوت افراد در خصوص رفتارهايشان       

يابـد،  لي كه همان باورهاي كلـي اسـت نظـم مـي       مورد پذيرش فرد در يك چارچوب ك      

شـود و در رويكردهـا و       اعـل و ارتبـاط ميـان عناصـرش توصـيف مـي            فچارچوبي كه ت  

،پـذيرد يي كه فرد مي   هاارزشهمچنين تعداد   . شودي ابزاري و نمايي نمايان مي     هاارزش

يابد ر مي ي وي تغيي  هاارزشهاي نظام   يابد و در نتيجه مجموعه    با افزايش سن فزوني مي    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Terminal Values
2. Instrumental Values
3. Inner harmony
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 فــرد، نــوعي انــسجام در نظــام از ســويو بعــد از فراگيــري يــا كــسب ارزش خاصــي 

 به صورتي كه هر ارزش جايگاه خاص خود را در مقايسه بـا              ،دهدي او رخ مي   هاارزش

 در نظـامي مبتنـي بـر        ،گيرديي كه فرد فرا مي    هاارزشبنابراين  . گيردي ديگر مي  هاارزش

 نيز تابع چند متغير ماننـد رشـد فكـري،           هاارزش رشد اين    .يابدها نظم مي  منطق اولويت 

محمـد  (سطح فرهنگي، قالب فرهنگي، نقش جنسي، نقش سياسي و تربيت ديني اسـت              

 ارزش تقسيم   36ي نمايي و ابزاري را به       هاارزشروكيچ مجموعه   .)167: خليفه، پيشين 

).34: 1378توكلي، (دهد ي ابزاري و نمايي ارائه ميهاارزشكند و مقياسي در زمينه مي

1جدول 
ي نمايي و ابزاري نظريه روكيچهاارزشمقياس 

يي ابزاريهاارزشاييغي هاارزش

بلندپروازيزندگي آسوده
وسعت نظرصلح جهاني

تواناييامنيت خانوادگي
شاديانسجام يا هماهنگي دروني

پاكيزگيلذت
شجاعتتأييد اجتماعي

دگيبخشنزندگي پر هيجان
ياري رسانيجهان زيبا

صداقتآزادي
خالقيتعشق كامل يا دلبستگي جنسي يا روحي
خوداتكايينجات و جاودانگي در زندگي آخرت

فرهيختگيدوستي حقيقي
منطقي بودناحساس موفقيت

مهربان بودنبرابري
فرمانبريخوشبختي
ادبامنيت ملي

پذيريمسئوليتاحترام به خود يا حرمت نفس
داريخويشتنحكمت
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1ي شوارتزهاارزش ساختار مدور ةنظري.4ـ2

، خـصوصاً چـارچوب     هـا ارزشلي در زمينه    قبشوارتز با تكيه بر كارهاي انجام شدة        

وي معتقد است كـه     . پردازد مي هاارزش به ارائه نظريه خود در زمينه ساختار         روكيچكار  

.بريم نه در قالب كيفيتي ذاتي در خـود اشـياء           به كار مي   2 را به صورت معيار    هاارزشما  

ارباول اينكـه چگونـه تجـ      : كنـد اين موضوع ما را به سه پرسش اساسي رهنمـون مـي           

دهد؟ قرار ميتأثيرهاي ارزشي آنان را تحت اجتماعي افراد اولويت

هـاي مشتركـشان    به دليل موقعيـت ، مشترك افراد هايه چگونه تجرب  ،به عبارت ديگر  

هـاي  بـر اولويـت   ) ...و سـن، جـنس، اشـتغال        ،آموزش و پرورش  (اجتماعي  در ساختار   

ـ  (جـارب منحـصر بـه فـرد افـراد      گذارد و اينكه چگونـه ت  ميتأثيرارزشي آنان   ا رابطـه ب

هـاي  نهد؟ دوم اينكه اولويت    مي تأثيرنان  آهاي ارزشي   بر اولويت ) ...ووالدين، مهاجرت   

كنـد؟ بـه    مـي  متأثرهاي رفتاري را از خود      گيريها و جهت   چگونه انتخاب  ،ارزشي افراد 

ها، رفتارهاي سياسي،   گرايشها،  هاي ارزشي بر ايدئولوژي   لويت چگونه او  ،عبارت ديگر 

هايي گذارند؟ سوم اينكه اين موضوع به پرسش       مي تأثيرها  مذهبي، محيطي و ساير حوزه    

شـي و تفحـص در      هـاي ارز  هاي ميان فرهنگي يا ميان مليتي در اولويت        تفاوت در مورد 

امكـان دارد   حـد   پردازد، بدين معنا كه تا چـه        كشف بعضي از موارد علت و معلولي مي       

هـاي ديگـري چـون    هاي ارزشي جوامع بـه علـت تفـاوت در حـوزه       تفاوت در اولويت  

هاي آموزشي و حقوقي بين جوامـع باشـد؟ شـوارتز معتقـد اسـت كـه قبـل از                    ياستس

ها اساسي بيـشتر توجـه    پرسش و لئاي از مسا  جموعهمها بايد به  پرداختن به اين پرسش   

:شود

 را مـشخص كـرد و       هـا ارزش يعني قبل از هرچيز بايد محتـواي         3؛محتواي ارزش . 1

.دهداينكه چه چيزي احتماالً اين محتوا را تشكيل مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schwartz
2. Criteria
3. content of value
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.هاي ارزشي جامع را مشخص كنيم يعني يك رشته گونه1؛جامعيت. 2

 داراي همان معنا يـا معنـايي مـشابه ميـان            هاارزشه آيا    يعني اينك  2؛برابري معنايي . 3

 هستند؟گوناگونهايگروهافراد و 

.هاارزشهاي تضادي و توافقي ميان  يعني حالت3؛هاارزشساختار . 4

دانـد كـه     را مفاهيم يـا باورهـايي مـي        هاارزش شوارتز   ،هبا توجه به مطالب گفته شد     

هـاي خـاص قـرار دارنـد،     بوده، فراتر از موقعيـت ايي مطلوبي غمرتبط با رفتار يا حالت    

اسـاس اهميـت   رونـد و بـر  هاي انتخاب و ارزيابي رفتـار و حـوادث بـه شـمار مـي        راه

.شوندبندي ميشان رتبهنسبي

، نوعي عالقه انگيزشي اسـت كـه آن ارزش در          هاارزشاز نظر شوارتز محتواي اوليه      

هـا ارزشناسي از محتواها و خصوصيات      شخنشوارتز به همراه بيليسكي نوعي س     . بردارد

 بيـانگر سـه     ، در شـكل اهـداف آگاهانـه       هـا ارزشرا با اين استدالل استخراج كردند كه        

اين سـه   .  پاسخ دهند  آنها به   بايدنيازمندي جهاني به چيزي است كه همه افراد و جوامع           

:ند ازانيازمندي جهاني عبارت

نيازهاي حسي و زيستي افراد. 1

 تعامل اجتماعي هماهنگنياز به. 2

نيازهاي حياتي و رفاهي گروه. 3

شوارتز معتقد است كه از اين سه نيازمندي جهاني، هفـت گونـه ارزشـي اسـتخراج                 

5طلبـي  لـذت  .43 همنـوايي محدودكننـده    .2 رفاه اجتمـاعي     .1: ند از اشود كه عبارت  مي

.گراييه ارزشي قدرت و البته گون9گرايي امنيت.87 استقالل.76 بلوغ.65قيتف مو.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Comprehensive
2. Equivalence of meaning
3. Structure of values
4. Restrictive Conformity
5. Enjoyment
6. Achievement
7. Maturity
8. Self-direction
9. Security
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شوارتز معتقد است گرچه پژوهشگران متعـددي محتـواي ارزش را بـه صـورت             

هـاي روكـيچ حـداقل در مـورد برخـي از             امـا از يافتـه     ،انـد تجربي استخراج كـرده   

 غافـل   ،يي كه ممكن بود در موقعيت تضادي يا توافقي قـرار گرفتـه باشـند              هاارزش

هاي ارزشـي  هايي كه نظامو روشها  آنان شيوه  نقد ديگر شوارتز اين بود كه     . ماندند

 عمـده شـوارتز   تأكيد.  پيشنهاد نكردند،را به ساختاري منسجم و مفهومي تبديل كند  

يي اسـت  هـا ارزشهاي انگيزشي  اي از روابط پويا ميان گونه     بر مجزا كردن مجموعه   

اي  شـيوه   را با يكـديگر و بـا ديگـر متغيرهـا بـه             هاارزشدهد تا   كه به ما امكان مي    

 ايـن  ،كنـد كليدي كه ساختار روابط ارزشـي را مـشخص مـي        . منسجم مرتبط نماييم  

و دهنـد  هاي ارزشي رخ مي   اي از گونه  هايي كه در پي آن دسته     فرض است كه كنش   

ممكن است در تضاد يـا توافـق بـا          ،اندشناختيداراي نتايج اجتماعي، عملي و روان     

ي موفقيت ممكـن اسـت در       هاارزش پيروي از    مثالً.  باشند هاارزشهاي  ديگر گونه 

 مانع تواندمي خود ،گرفتن موفقيتي خيرخواهي باشد يا پيهاارزشتضاد با تعقيب 

كمـك شـخص     به   كه هدفشان توجه به رفاه ديگراني است كه       شودهايي  بروز كنش 

ـ         . نياز دارند  عمـل آورد و نـه گونـه      هشوارتز بعدها اصـالحاتي در محتـواي ارزش ب

.)115ـ1378:120فرامرزي، ( پيشنهاد كرد ذيل را به شرح ارزشي

2گرايـي عام.6 استقالل   .15 برانگيختگي .4طلبي   لذت .3 موفقيت   .2گرايي   قدرت .1

.گرايي امنيت.410 همنوايي.9گرايي  سنت.38 خيرخواهي.7

 را بـه    مكداهاي مثالي و منابع هر      ، تعاريف، گونه  هاارزشهاي انگيزشي   شوارتز گونه 

:دهدشرح نشان مياين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stimulation
2. Universalism
3. Benevolence
4. Conformity
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2جدول 

منابعهاي مثاليگونهتعريفگونه ارزش

پايگاه و موقعيت اجتماعي، كنتـرل      قدرت

و تسلط بر افراد و منابع

كنش متقابل، گروهقدرت اجتماعي، اقتدار، ثروت

توفيق فردي از طريق رقابت مبتنـي   موفقيت

بر معيارهاي اجتماعي

صاحب لب،  طموفق، توانا، جاه  

نفوذ

كنش متقابل، گروه

ــامروايي در  طلبيلذت ــايت، ك ــساس رض اح

زندگي

ــردن از   ــذت بـ ــايت و لـ رضـ

زندگي

ارگانيستي

 در  طلبـي هيجان، نـوآوري، مبـارزه    برانگيختگي

زندگي

شهامت داشتن، زندگي متنـوع،     

آميززندگي هيجان

)ايوارهاندام (ارگانيستي

قل، خلق  تفكر و انتخاب عمل مست    استقالل

كردن، كشف كردن

ــتقالل،   ــت، آزادي، اسـ خالقيـ

كنجكاوي، انتخاب اهداف

ارگانيستي، كنش متقابل

فهم، قدرداني، تحمـل، حمايـت از       گراييعام

رفاه همه افراد و طبيعت

ــدالت   وســعت نظــر، خــرد، ع

اجتماعي، برابـري، جهـاني در      

ــار از   ــاني سرشـ ــلح، جهـ صـ

ي، اتحاد با طبيعت، حفـظ      يزيبا

محيط

روه، ارگانيستيگ

حفظ و تقويت رفاه افرادي كه فرد       خيرخواهي

ــا    ــستقيم ب ــصي م ــاس شخ در تم

ستآنها

 درســـتكار، بخـــشنده، ،مفيـــد

وفادار، مسئول

ارگانيستي، گروه، كـنش    

متقابل

ــذيرش آداب و   سنت ــد، پ ــرام، تعه احت

كه از فرهنگ   يي  هارسوم و انديشه  

.شوديا مذهب ناشي مي

مت خاضع، فروتن، پذيرش قـس    

هم خود از زندگي، دينداري،     و س 

احترام به سنت و اعتدال

گروه

ــايالت و  همنوايي ــال و تم محــدوديت اعم

زدن هايي كه متحمـل صـدمه     انگيزه

به ديگران و تعـدي از هنجارهـا و         

. اجتماعي استهايانتظار

مؤدب بودن، مطيع بودن، نظـم      

ــدين و   ــه وال ــرام ب ــردي، احت ف

ترهابزرگ

كنش متقابل، گروه

سالمت، هماهنگي و ثبات جامعـه،      امنيت

روابط خود

امنيــت خــانواده، امنيــت ملــي، 

نظم اجتماعي، نظافت و مبادلـه     

منافع

ــنش   ــستي،گروه ك ارگاني

متقابل

)1378 به نقل از فرامرزي، ،Schwartz. SH., 1990(منبع 

.دهدمي ارائه هاارزش از ي ساختار مدورهاارزششوارتز پس از تجديد نظر در ساختار 
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4نمودار 

بعد اول تمايـل بـه تغييـر در         : انددهي شده گانه شوارتز در دو بعد سازمان     هي د هاارزش

2. در مقابل پيشبرد اهداف شخصي1كاري و بعد دوم توجه به ماوراي خودمقابل محافظه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-transcendence
2. Self-enhancement

ذذي نفو●

موفقيت
طلبجاه●

 موفق●

 توانا●

 باهوش●

قدرت
ي قدرت اجتماع●
اقتدار●
ثروت ●
اعتبارشهرت و●

 اجتماعي 

احساس تعلق●
نظيف●

امنيت
امنيت ملي ●
جبران ياري و●

كمك ديگران
 امنيت خانواده●
يسالمت●

مطيع ●
به والديناحترام●
 مودب بودن●
 نظم فردي●

همنوايي

اعتدالپذيرش سهم و قسمت خود از●

سنت
دينداري●
توجه به سنت●
خاضع●

دوست واقعي، در زندگي مسؤل●
درستكار ●

خيرخواهي
زندگي معنوي●
عشق ●
بالغ و كامل ●

طلبيلذت
ضايتر●

بخشرضايت لذت●

شهامت ●

برانگيختگي
زندگي مهيج●
زندگي متنوع●

احترام به خود●
انتخاب اهداف●
خالقيت ●
كنجكاوي●
آزادي●
مستقل●

استقالل 

خرد●
جهاني سرشار از زيبايي●
جهاني در صلح●
حفظ محيط زيست●
عدالت اجتماعي●
ني هماهنگي و انسجام درو●
برابري ●

گراييجهان
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53■مباني نظري: دومفصل 

5نمودار 

هاي ارزشي فرانظمي، ها، گونههاي انگيزشي ارزشالگوي نظري روابط ميان گونه

ابعاد ارزشي دو فعليتي

:Scheartz, 1995(منبع  )124: به نقل از فرامرزي، پيشين96

ترين ويژگي نظريه شوارتز اين است كه اين نظريه برخالف           مهم ،بنابر آنچه گفته شد   

 از ساختار و    ،گرفتند را به صورت سلسله مراتبي در نظر مي        هاارزشه  هاي قبلي ك  نظريه

هـا سـخن    هاي ارزشي و از روابط تضادي و تـوافقي ميـان اولويـت            روابط ميان اولويت  

.پردازد نميهاارزشبندي گويد و صرفاً به دستهمي

آمادگي براي تغيير و تحول توجه به ماوراي خود

پيشبرد اهداف شخصيكاري محافظه

G
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ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■54

هاارزش در خصوص تغيير 1ديدگاه ويليامز.5ـ2

:گردد متجلي ميذيل در امور هاارزشل تغيير در نظام ويليامز معتقد است كه احتما

. اسـت  جديـد    ي كه منظور از آن بروز ارزيابي يا باوري از واقعيت تجرب           2آفرينش. 1

گـذارد و پـس از ايـن         مي تأثيرگيري الگوي رفتار فرد     اين محك يا باور در شكل     

بـه انـدازه   دهـد و شـكل آن   ي پيشين كه فراگرفته بود رخ ميهاارزشتغييري در  

.گرددي پيشين با باور يا محك جديد مشخص ميهاارزشهمراهي اين 

ويراني ناگهاني ارزش كه به ويراني سريع ارزشـي كـه در گذشـته مطلـوب بـوده        . 2

 ظهور اطالعات جديـدي اسـت كـه اهميـت و            ر اثر است، اشاره دارد و احتماالً ب     

.كاهداعتبار ارزش را مي

.اهش تقويت وجداني ارزشي خاص از جانب فرد استتضعيف ارزش كه منظور ك. 3

.امتداد ارزش كه به بسط محدودة داوري ارزش در چند موقعيت اشاره دارد. 4

.هاي خاصاختصاصي بودن ارزش، يعني داوري دربارة يك ارزش در موقعيت. 5

. فرهنگي ـبسط ارزش يعني صالحيت بخشيدن و نفوذ آن در بافت اجتماعي. 6

هـاي خـاص كـه نتيجـه     ت ارزش، يعنـي انحـصار ارزش در محـدوديت    محدودي. 7

 در نظام ارزشي فرد است، چيـزي كـه بـه            هاارزشپيوستن يا هم زيستي با ديگر       

.شودتغيير ارزش از نظر صعود و نزول به ميزان مشخص منتهي مي

 بر ارزشي خاص از طريـق ابـزار تغييـر           تأثيرآشكار بودن ارزش كه منظور از آن         . 8

.ستهاارزشها و ايشگر

.همساني يعني همساني رفتاري و محتواي ارزش. 9

نـشيني آن   ت فرد يا عقب   حرك ارزش به يك مركز اساسي از ساح       شدت يعني ت  . 10

محمـد  (شـود   هايي است كه به آن منجر مـي       از اين مركز كه نتيجه پيدايش تجربه      

.)168ـ9: خليفه، پيشين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Williams
2. Creation
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شناختي  را از منظري روان    هاارزشي ياد شده بيشتر     هاشود كه ديدگاه  البته يادآور مي  

.اندمطرح كرده

 دگرگوني ارزشي اينگلهارتةنظري.6ـ2

هاي اخير با استناد به مطالعات تجربي سعي كرده اسـت           ني كه در دهه   ايكي از متفكر  

ـ    -هاي مادي تا تحوالت فرهنگي و ارزشي را با تكيه بر پيشرفت          جـايي  ه اقتصادي و جاب

 دگرگوني فرهنگي زمـاني     ،از نظر اينگلهارت  . است رونالد اينگلهارت    ، تبيين كند  هانسل

 تكنولوژيكي و  ـ  هايي به قدر كفايت بزرگ در محيط اقتصاديدهد كه دگرگونيرخ مي

هايي به آرامي و معموالً از طريق       اما چنين دگرگوني  .  اجتماعي صورت گيرد   ـيا سياسي 

يابد و اين انتقـال نيـز سـخت و دردنـاك اسـت              ق مي هاي جديد تحق  پذيري نسل جامعه

.)1373:12اينگلهارت، (

اينگلهارت بـا تعمـق در ايـن نكتـه كـه در چنـد دهـه گذشـته تغييـرات اقتـصادي،            

 سياسي موجب دگرگوني فرهنگي جوامع پيـشرفته صـنعتي و    ـ تكنولوژيكي و اجتماعي

علـت و ماهيـت ايـن     كوشـيده اسـت   ،در نتيجه تغيير خواسـت مـردم از زنـدگي شـده      

 تحقيقـاتي   هايگروه با استناد به مطالعات گسترده       ،آمدهاي آن را  تحوالت فرهنگي و پي   

 گـذار از    ،آنچه در اين زمينه محور اصلي بحث او قرار گرفتـه اسـت            . معتبر بررسي كند  

،گابريل آلموند . ي فرامادي در جوامع پيشرفته صنعتي است      هاارزشي مادي به    هاارزش

هـاي نـادر پيـشگويي       اينگلهارت را يكـي از نمونـه       هايهنشگاه استانفورد، نظري  استاد دا 

 به ويژه   ،داند كه تحرير آن در اوج تحوالت بلوك شرق        آميز در علم سياست مي    موفقيت

هـا و   تـر از همـه درسـتي پيـشگويي        شـوروي و مهـم    جمـاهير   پس از فروپاشي اتحـاد      

و نـزد انديـشمندان حـوزه فرهنـگ و           موجب شده است تا آراي ا      ،اشهاي علمي تحليل

.)1381:52پيرحسنلو، (تر جلوه كند ارزشسياست با

ي هـا ارزشي سـنتي بـه      هـا ارزشاينگلهارت اين دگرگـوني ارزشـي را حركـت از           

ي مربـوط بـه   هـا ارزشي حفظ بقا بـه  هاارزش سكوالر و همچنين حركت از  ـ عقالني
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 جنسيتي بـا بعـد دوم       يظهور برابر و  عد اول   افول خانواده سنتي با ب    . داندابراز وجود مي  

.(NORRIS & Ingelhart, 2003)همراه است

 را بـه دو دسـته   هـا ارزش، عنـوان دگرگـوني ارزشـي   بـا اينگلهارت در نظريه خـود     

كند و براي تبيين تغيير اولويت ارزشي       ي فرامادي تقسيم مي   هاارزشي مادي و    هاارزش

از دو فرضـيه    » ي فرامـادي  هاارزشي مادي به    هاشارزگذار از   «جوامع پيشرفته صنعتي    

آنهـا بـه  اين دو فرضيه مفروضاتي هستند كه اينگلهـارت بـا تاسـي          . كندمهم استفاده مي  

:كند اين گذار را تبيين ميسازوكار

هـاي ارزشـي فـرد بازتـاب محـيط       براساس اين فرضـيه اولويـت      :1فرضيه كميابي . 1

ـ  . اجتماعي و اقتصادي اوست     را بـراي آن  هـا ارزشب كـه شـخص بيـشترين     بدين ترتي

فرضيه كميابي شبيه به اصل نزولي      .  نسبتاً كم است   آنهاشود كه عرضه    ل مي ئچيزهايي قا 

بودن مطلوبيت نهايي در اقتصاد است و مفهوم سلسله مراتب نيازهـا نيـز بـه آن كمـك                    

انـد و  ضـا نـشده  روند كه اربراساس اين فرضيه مردم به دنبال اولين نيازهايي مي      . كندمي

.روندطبيعتاً با ارضاي بادوام هر سطح از نيازها به سراغ سطح بعدي مي

 زمـاني كـه سـطح اول     ،كه اولين نيازهاي انسان نيازهاي زيستي است بنابراين       از آنجا 

 گرايش يـه سـمت نيازهـاي سـطح دوم تقويـت      ،نيازها يعني نيازهاي زيستي مرتفع شد 

.گرددمي

ي شخص تـا حـد زيـادي        هاارزش، برمبناي فرضيه مذكور   :نفرضيه اجتماعي شد  . 2

بديهي است وفاق و سازگاري     . ي پيش از بلوغ وي است     هاسالبازتاب اوضاع حاكم بر     

شود، بلكـه  درنگ حاصل نميهاي ارزشي بي اقتصادي و اولويت ـ  ميان محيط اجتماعي

.)61: ، پيشيناينگلهارت(همواره تأخير زماني محسوسي در اين زمينه وجود دارد 

سابقه بر اين نكته داللت دارند كه در نتيجه رونق اقتصادي بي           همزماناين دو فرضيه    

تـر   سـني جـوان  هـاي گـروه  در كشورهاي غربي حاكم شـد،  1945و صلحي كه از سال    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scarcity
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تـر  تري كـه پـيش     مسن هايگروهدهند تا   اهميت كمتري به امنيت اقتصادي و جهاني مي       

اما قضيه به همين سادگي نيست كه تصور كنـيم  . اندي را چشيدهطعم عدم امنيت اقتصاد  

چـرا  شـود،   ي فرامادي مي  هاارزشباالرفتن سطح اقتصادي جامعه منجر به افزايش نفوذ         

 بازتاب درك ذهني افراد از امنيت هستند نه صرفاً وابسته به سطح اقتـصادي               هاارزشكه  

پذيري تحليـل و تبيـين   ه به فرضيه جامعهفرضيه كميابي را بايد در كنار و با توج      . جامعه

 زيرا اگرچه فرضيه كميـابي مبـين آن اسـت كـه رونـق و شـكوفايي اقتـصادي بـه                      ،كرد

انجامد، اما فرضيه اجتماعي شدن داللت بر اين نكته دارد كـه نـه              ي فرامادي مي  هاارزش

كـت  كننـد، بلكـه ايـن حر   ي فرامادي يك شبه تغيير نمـي هاارزشي مادي و نه     هاارزش

بسيار كند و تدريجي و تغييرات آن نامحـسوس اسـت و در واقـع ايـن تغييـر هنگـامي                     

گـردد  تر در جمعيت بزرگـسال مـي      گيرد كه نسل جوان جايگزين نسل مسن      صورت مي 

.)1378:170عظيمي هاشمي، (

ـ       نتيجه اساسي  ،بنابراين  يعنـي اينكـه     ،دهـد دسـت مـي   هتر را فرضيه اجتماعي شدن ب

ه مستقيم بلكه به واسطه و به همراه روند نسل جديد بـه جامعـه رخ                دگرگوني ارزشي ن  

ي جديد بازتاب درك ذهني افراد از امنيت مـالي و جـاني       هاارزشچرا كه نفوذ    . دهدمي

 وضـع   تـأثير  نظـام ارزشـي فـرد تحـت          ،به عبارتي ديگـر   . است نه خود سطح اقتصادي    

فرهنگي و نهادهاي رفاه اجتماعي     هاي   بلكه بيشتر از آن بر اثر محيط       ،اقتصادي او نيست  

اين امـر بـدان    . دهندپذيرد كه مجموعاً فضاي پرورش و رشد فرد را شكل مي          سامان مي 

هـايي كـه مبتنـي بـر        بينـي واقعيات را براساس مفـاهيم و جهـان       هاان است كه انس   علت

ـ      ، از نظر اينگلهارت   ،بنابراين. كنندر مي بيهاي گذشته هستند تغ   تجربه ن  سـخن اصـلي اي

شود و  آن مي نيست كه نياز فرد به چيزي و كمياب بودن آن باعث تحريك فرد به سمت              

از سويي ديگر اگر چيزي سابقاً كمياب بود ولي اين چنين باقي نماند، رفتار فرد نيـز در                  

. و احتماالً او به دنبال جايگزيني خواهد گشتشودقبال آن چيز عوض مي

هاي رفـاه در جوامـع پيـشرفته       است كه با ظهور دولت     در واقع اتفاقي كه افتاده است اين      

 نـان  مـسئله  بـه طـوري كـه ديگـر     ؛اي دست يافتندسابقهبي مردم اين جوامع به رفاه       ،صنعتي
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 عالوه بر اين نسل جديدي كه در اين رفاه اقتصادي پرورش پيـدا               است، برايشان جدي نبوده  

ل سياسي بعـد  ئنگ جهاني دوم و مسا    هاي قبلي كه ناامني ناشي از ج       برخالف نسل  ،كرده بود 

قبولي از امنيت برخوردار بود و در چنـين         م از سطح    ،از آن را با تمام وجود لمس كرده بودند        

نتيجه چنين محيط اجتماعي اين بود كه نـسلي نـوين پـرورش يافـت كـه                 . فضايي رشد كرد  

دي يعنـي نيازهـاي   بعهاي رتبه برخوردار از حداقل تأمين مالي و جاني است و لذا به خواسته           

.)53ـ4:پير حسنلو، پيشين(يابد فرامادي گرايش مي

اي دوازده ارزشـي    مقياس سنجش نظام ارزشي در تحقيق اينگلهـارت شـامل سـنجه           

:گردد ميذيلاست كه شامل موارد 

حفظ نظم كشور) الف

هاي دولتگيرياعطاي حق بيشتر به مردم در تصميم) ب

هامبارزه عليه افزايش قيمت) ج

دفاع از آزادي بيان) د

حفظ آهنگ سريع رشد اقتصادي) ه

اطمينان از قدرت نيروي دفاعي كشور) و

هاي مربوط به كار و اجتماعشانيگيراعطاي حق بيشتر به مردم در تصميم) ز

كوشش در جهت زيباتر سازي شهرها) ح

حفظ اقتصاد باثبات) ط

مبارزه با تبهكاري) ي

ترتر و انسانيهاي دوستانهحركت به سوي جامع) ك

 شش گزينه شـهرها و طبيعـت زيبـا، احتـرام بـه عقايـد،             هاي ياد شده،   گزينه از ميان 

تر، حق ابراز نظر دربارة كـار و اجتمـاع و سـهم بيـشتر در                اي انساني آزادي بيان، جامعه  

ي دفـاعي قـوي،    ي فرامادي و شش گزينه باقيمانده شـامل نيـرو         هاارزشحكومت جزو   

ت، حفظ نظم، اقتصاد ثابت، رشد اقتـصادي و مبـارزه بـا افـزايش               ياه با جرم و جن    مبارز

.)83ـ96: اينگلهارت، پيشين(ها، تبلور نيازهاي مادي است قيمت
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شـناختي   تحوالت ارزشي مبنـايي جامعـه  بارة نظرية اينگلهارت در، اشاره شد  كهچنان

،سـازد ي ارزشي را مشخص مي    هابر اين اساس در نظام ارزشي افراد آنچه اولويت        . دارد

ــصادي  ــاه اقت ــه رف ــه -درج ــان جامع ــاعي و جري ــت  اجتم ــذيري اس ــرد  . پ ــه ف چنانچ

 خـصوصاً در دورة اوليـه زنـدگي كـه شخـصيت اساسـي فـرد شـكل                ،اشپذيريجامعه

ي هـا ارزش،باشـد  اقتـصادي    - در محيطي آرام همراه با رفـع نيازهـاي امنيتـي           ،گيردمي

رنـد و   يگ مـي   قـرار  اولويتي معطوف به سبك زندگي در     اهارزشفرامادي و به تعبيري     

ي هـا ارزشاش دگرگـون شـده و        اولويت ارزشي  ،فته شد باشد  گچنانچه برعكس آنچه    

 مطـابق   ،بنـابراين . گيرندقرار مي الويتي معطوف به صيانت نفس در     هاارزشمادي و يا    

.اشتتوان چندان به دگرگوني ارزشي در كوتاه مدت اميد داين ديدگاه نمي

 و رفتارها هانگرش،هاارزش و دگرگوني  مرجعهايگروهةنظري.7ـ2

تند س مرجع هـ   هايگروهي و رفتارها  هانگرش،  هاارزش تغيير   ر ب مؤثريكي از عوامل    

 به  آنهاوسيله مقايسه خود با     هشوند و افراد ب   كه مبناي مقايسه اجتماعي در نظر گرفته مي       

 از واژه گـروه مرجـع اولـين بـار     . پردازندرفتارهايشان مي  و   هانگرش،  هاارزشتغيير در   

» شناسي منزلـت روان« عنوان  باهيمن در كتابي    .  مطرح شد  1942در سال   »  هيمن   «سوي

هاي خود در نظـر   آن را مالك و مرجع ارزيابي موقعيت،گروه مرجع را گروهي كه افراد     

دو دسته متمايز تقسيم كـرد       گروه مرجع را به      1953كلي در سال    . گيرند تعريف كرد  مي

شوند ي كه راهنما و الگوي رفتاري انتخاب مي       هايگروهگروه مرجع هنجاري يعني     ) الف

ي براي مقايـسه و ارزيـابي خـود در          يي كه مبنا  هايگروهگروه مرجع تطبيقي يعني     ) و ب 

و ن مـرت ان ديگـري از قبيـل فيوكمـب،    نظـر صـاحب پـس از كلـي      . شوندنظر گرفته مي  

ن مرتكار بردند كه از اين ميان نظريه گروه مرجع       هاين مفهوم را در آثار خود ب      آيرنشتات  

شـد  ارزيـابي و تحليـل       اي بود كـه بعـدها توسـط ديگـران         ترين و مؤثرترين نظريه   مهم

.)125ـ1378:6محسني، (
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،ها و باورهاي خـود گروه مرجع گروهي است كه افراد در مقام شكل دادن به سلوك   

ي از افـراد ديگـر كـه        هـاي گـروه  خود را با شخص ديگر يا        ، كارهايشان به انجام رساندن  

كننـد و از روي      مقايـسه مـي    ،داننـد مـي  و نمونـه     رسلوك، باورها و اعمالشان را در خو      

هـا  ايـن گـروه  ). 1367ترنـر و همكـاران،   (ند  زپردا به ترسيم هويت خود مي     آنهاتصوير  

هـاي گـروه ــ  ستهاـآنو ـرد عض ـ ف ي كه هايگروههمه  . شوندطيف وسيعي را شامل مي    

هايگروهـ ي كه فرد عضو نيستهايگروه و  ـ  محدود استآنهات كه البته تعداد يعضو

گيـري  توانند گروه مرجع و مبنـاي شـكل  مي ـ   نامحدود استآنهاعضويت كه تعداد غير

.ي افراد قرار گيرندهاارزش وها، ارزيابيهانگرش

براسـاس  . شناسـي كـاركردي قـرار داد      وان در سنت جامعه   تنظريه گروه مرجع را مي    

 وجود و بقاي يك نهاد يا ساخت اجتماعي معلول استعداد و نقـش آن               ،مكتب كاركردي 

 دوام آن    و در تأمين كاركردهايي است كه نيازهاي ضروري نظام اجتماعي را تأمين و بقا            

ري به معناي فرايند انتقال     پذيها، جامعه ترين اين ضرورت  يكي از مهم  . كندرا تضمين مي  

 خـانواده،   : نهادهـايي از قبيـل      از سـوي   ايـن فراينـد   .  و هنجارهاي جامعه است    هاارزش

در واقع نياز جامعه به تأمين حد نصابي        . آيد به اجرا درمي   ...وها، دوستان   مدرسه، رسانه 

،جامعـه هاي الزم بـراي     ي اجتماعي و انتقال هنجارها و مهارت      هاارزشاز توافق بر سر     

زيـرا  .  را تـأمين كننـد     كـاركردي هـاي   مقتضي ظهور نهادهايي است كـه ايـن ضـرورت         

و )  مرجـع هنجـاري    هـاي گروه(ولي انتقال برخي هنجارها     مت مرجع در نهايت     هايگروه

ها و معيارهاي الزم براي ارزيـابي و محـك زدن رفتارهـا و باورهـاي افـراد      تأمين مالك 

ي هـاي گـروه  براي ارزيابي و داوري رفتار خود به         هاانانس). گروه مرجع تطبيقي  (هستند  

كنند كه چه بسا عضو آن هم نيستند، اما به دليل كاركردهايي كه براي افراد و                مراجعه مي 

.گيرندساختار اجتماعي دارند الگوي ذهني و عملي آنان قرار مي

ي يـا    مرجع از نظر ترنـر اجتمـاعي شـدن انتظـار           هايگروهيكي از كاركردهاي مهم     

هايي كـه فـرد     ها يا محيط  زيرا عوامل اجتماعي شدن همواره براساس گروه      .  است 1مقدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anticipatory socialization
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 فرد به كـسب  ،گاهي قبل از ورود يا عضويت رسمي   . گيردبه آن تعلق دارد صورت نمي     

هـاي گـروه در واقع دليـل تبعيـت از        . پردازدي مورد مقايسه مي   هاارزشو دروني كردن    

از اين رو افـراد در ارتبـاط    . آيندبه شمار مي  امعه ارزشمند    در ج  آنهامرجع اين است كه     

كنند و بر اين اساس از احتـرام و منزلـت بيـشتري             احساس مقبوليت اجتماعي مي    آنهابا  

ي آنان همـسان    هاارزشكنند خود را با     همين دليل افراد سعي مي    هب. گردندبرخوردار مي 

اين امر تـا    .  مرجع متفاوت است   هايگروهاز  پذيري و تبعيت افراد     تأثيرالبته ميزان   . كنند

نـد مربـوط    متأثرهاي شخصيتي، محيطـي متفـاوتي كـه افـراد از آن             حدي هم به ويژگي   

طوري كه گروه مرجع مثبت يك فرد ممكن است براي ديگري مرجـع منفـي     هشود، ب مي

اولانـد  مرجع از دو جهت در دگرگـوني ارزشـي سـهيم          هايگروه،بنابراين. تلقي گردد 

كند يـا ميـزان     اي را براي فرد طرح و جايگزين مي       ي تازه هاارزشاينكه هر گروه مرجع     

دهـد و از طـرف ديگـر محروميـت در            نسبت به يكديگر را تغييـر مـي        هاارزشاهميت  

الـشعاع قـرار   ي ديگـر را تـا حـدي تحـت    هـا ارزشي گروه مرجع،  هاارزشدستيابي به   

.)29ـ1372:31جواهري، (دهد مي

 گروه عضويت يـا گـروه   ،شود كه فردر خصوص اينكه چه عواملي باعث مي      ن د مرت

:سازد چهار فرضيه مهم را مطرح مي،عضويت را گروه مرجع انتخاب كندغير

ها براي تـأمين منزلـت و اعتبـار اجتمـاعي           انتخاب گروه مرجع تابع توانايي گروه     . 1

 تأمين منزلت اجتماعي    ،بنابراين. استبراي افراد   ) جامعه(براساس ساختار نهادي    

.پايه و عامل اصلي انتخاب گروه مرجع است

ي هـا ارزشاي گـروه، آمـادگي بيـشتري بـراي پـذيرفتن             و حاشيه  منزوياعضاي  . 2

. گروه مرجع دارندمثابه به آنهاعضويت و انتخاب غيرهايگروه

ش بـه  هاي اجتماعي باز كه ميزان تحرك اجتمـاعي نـسبتاً باالسـت، گـراي     در نظام . 3

. مرجع غيرعضويت بيشتر استهايگروهانتخاب 

از سـوي  هاي شخصيتي افراد بر انتخـاب گـروه مرجـع           پايگاه اجتماعي و ويژگي   . 4

:Merton, 1957) دارد تأثيرآنان  65).
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 مرجع در نظـر   مثابه چنانچه گروهي كه فرد آن گروه را به          نظريه مطابق اين    ،بنابراين

اي از زنـدگي    كـه هـر دوره    ز آنجا ا. گردد دگرگون مي  ي فرد هاارزش،دارد عوض شود  

) شـوند رو ميه شغلي كه افراد در جريان زندگي روب ـ هاي اجتماعيخصوصاً با تحرك(

هاارزش امكان دگرگون شدن     ، مرجع افراد تغيير يابند    هايگروهممكن است كه گروه يا      

. تغيير در گروه مرجع وجود دارد علته ب،ي افرادهانگرشو 

هاي ارزشي، نگرشي و رفتاري دانشجويانگيريدانشگاه و جهت.3

گـذاري   مراكز حيات علمي و عقالني مورد احتـرام و ارزش          هادانشگاهها قبل   از قرن 

يي را براي كار دانشمندان و پيشبرد هنرهـا، ادبيـات و علـوم              هاان مك هادانشگاه. اندبوده

ت دانـشمندان همـواره ارج نهـاده     ك بـر مـشار     سـنتي   شيوه هجامعه نيز ب  . اندتدارك ديده 

. انـد هاي مستقيم عملي در جريان امور بوده يـا نبـوده         آنان داراي نقش   اينكهاست، خواه   

 خدمات فوري و مفيدي را از نظر آموزش رهبران بـراي            عرضة در عين حال،     هادانشگاه

تـر   جامعه پيچيـده  كهميزانيبه . اندعهده داشتهشاغل گوناگون و امور جاري زندگي بر    م

هـاي عملـي   غيـر از جنبـه  . شده است، ارزش آموزش عالي نيز آشكارتر گرديـده اسـت          

شاغل و درآمدها، دانشگاه از نظـر توسـعه فـردي نيـز اهميـت دارد، چراكـه              ممربوط به   

هاي هنري و ادبـي را گـسترش        كند، سليقه سازي الگوهاي ذهني را فراهم مي     امكان غني 

مه اينها، دانشگاه مركز يافتن رهنمودهاي اجتمـاعي و سياسـي نيـز    دهد و افزون بر ه   مي

آورد وجود مـي ههاي نوين بدانشگاه محل توسعه سريع ذهن و روح است، قدرت        . است

اي را در مقابل افـراد قـرار        در حالي كه دانشگاه امكانات تازه     . پردازدو به انتخاب راه مي    

 نيـز اسـت    كننـد  آن زندگي مـي    درين افراد   اي كه ا  دهد، در عين حال به سود جامعه      مي

.)342ـ1378:3محسني، (

 نظـام اجتمـاعي     حذف وجود دارد و در      يااي فرهنگ و نظام اجتماعي    در هر جامعه  

ي معينـي  عموالً هر سازمان داراي كاركردهاي اجتماعي تشكيل شده است كه م   هاسازمان

م اجتمـاعي را تحقـق      است و چند سازمان روي هم يكي از كاركردهـاي ضـروري نظـا             
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 يـا وسـايل ارتبـاط       هادانشگاهي تربيتي و آموزشي مانند مدارس و        هاسازمان. بخشندمي

 و هنجارهاي جامعه و تداوم      هاارزشجمعي عموماً داراي كاركرد حفظ و تداوم باورها،         

دانشگاه نيز يك سازمان اجتماعي است كـه اصـول كلـي            . هاي بعدي هستند  آن در نسل  

دانـشگاه هماننـد هـر سـازمان     . كنـد  بر آن صـدق مـي  هاسازمانشناسي  جامعههاي  يافته

با محيط خود داراي ارتبـاط  و تر قرار دارد    اجتماعي ديگر در يك محيط اجتماعي بزرگ      

 اشخاصـي هـستند     ،اعضاي سازمان . گذارد مي تأثيرپذيرد و بر آن      مي تأثيراست و از آن     

 عمـل سـازماني و      تأثيركه تحت    گونه   هماند و   هستنكه عضو جامعه محيط بر سازمان       

صـديق  ( عمل جامعه و فرهنگ جامعه نيـز هـستند    تأثير تحت   ،اندارتباط درون سازماني  

.)1378:231اورعي، 

 خرد چيـزي اسـت كـه        وادر ديد . كندي م  را براساس عقل بنياد    نوينكانت دانشگاه   

ئـه يـك اصـل جهـاني وحـدت      وي با ارا. آوردشمولي به ارمغان مي  براي دانشگاه جهان  

سازي دانشگاه پيش قدم شد و اعتقاد داشت كـه عقـل ميـان              بخش به نام خرد، در نوين     

مرتـضوي  (كنـد و خـرد رشـته خـاص خـود را دارد            ها رابطه يا نسبتي برقرار مـي      رشته

.)382ـ1378:3نصيري، 

زي  خـردور   و  دانشگاه از جمله نهادهاي مهم اجتماعي است كـه عقالنيـت           ،بنابراين

،ترين عنصر در اين نهاد خردمنـدي اسـت  نقش بسيار مهمي در آن دارد و شايد محوري   

دليل همين جايگـاه ويـژه خـرد در توليـد           هب. چرا كه بنيان اصلي توليد دانش خرد است       

 خـردورزي و احتـرام بـه        ،ي نهادهاي علمـي   هاارزشترين  دانش است كه از جمله مهم     

 است و متكـي بـه هـيچ معيـار بيـرون از خـود                ،دخردي كه خودبنيا  . خرد انساني است  

 يـك   ،گرايي و توجه به عقـل خودبنيـاد يـك ارزش و بـاالتر از آن               چنانچه عقل . نيست

 اين امكـان وجـود دارد كـه ارزيـابي           ، امور قرار گيرد   ديگرمحك و معيار براي سنجش      

 امكـان   و هنجارها توسط اين معيار صورت گيرد و لذا بـه راحتـي          هاارزشبارة ديگر در

.گيرند وجود داردهايي قرار ميدگرگوني در نظام ارزشي افرادي كه در چنين محيط
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 عقـل خودبنيـاد   برمدرن اگرچه امروزه نقدهاي بسيار زيادي از سوي انديشمندان پس  

 يعني عقلي كه در قيـد       ،ي تاريخ ـعقل اجتماعي ،به عمل آمده و به جاي عقل خودبنياد       

با ،قرار گرفته است  ،يي خارج شدن از قيود اجتماعي را ندارد       مان است و توانا   و ز مكان  

 بـودن  ق با اين تفاوت كه مطل     ،وجود اين نزد همين متفكران نيز خرد جايگاه مهمي دارد         

بـدون ترديـد   . ندننـشا در دايره زمان و مكان مي     را  گيرند و آن    دبنيادي را از آن مي    وو خ 

 نهـاد علمـي     ، دارد اسـتداللي اً جايگـاهي    يكي از مراكزي كه خرد ياد شده در آن عمومـ          

، يـك نهـاد    مثابـه دانـشگاهي كـه بـه       . كه يكي از نمودهاي بارز آن دانشگاه است       است  

 نهادي كـه در دنيـاي جديـد از          ،هاي خاص خود را دارد    ها، اقتضائات و ويژگي   كارويژه

عيو نقش بسيار مهمي در تحوالت اجتمـا       است  ترين نهادهاي نظام اجتماعي     مهمجمله  

،تقريبـاً در بيـشتر كـشورها   ، بيـشتر تحـوالت اجتمـاعي   دربه لحاظ تـاريخي نيـز      . دارد

اي كـه بيـشتر    بـه گونـه  ؛گـذار ايفـاي نقـش كـرده اسـت     تأثير يك نهاد مثابهدانشگاه به   

شـده   دانشجويي تأييد و حمايت      هايهاي اجتماعي يا از طريق دانشگاه و جريان       جنبش

.گاه بوده استيا اينكه سرآغاز جنبش از دانش

علم به مثابه يك نهاد اجتماعي.1ـ3

 ترتيبات اساسي زنـدگي  آنها. نهادهاي اجتماعي وسيله پيوند زندگي اجتماعي هستند     

 تـداوم در طـول      آنهـا كنند و از طريـق       در كنش متقابل با يكديگر پيدا مي       هاانرا كه انس  

.)1374:412ز، نديگ (كنندآيد فراهم ميميها به دست نسل

يافته از الگوهاي اجتمـاعي اسـت كـه          نظامي به نسبت پايدار و سازمان      ،در واقع نهاد  

برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآوردن نيازهاي اساسي جامعه در بر               

 دوم  ،هـستند  يعني در پي بـرآوردن نيـازي         ،بنابراين نهادها اوالً هدفمند هستند    . گيردمي

 سـوم اينكـه   ،اند كه اعضا در آن مـشاركت دارنـد    يي نهايي هازشاراينكه نهادها متضمن    

ا بـه   ادهـ هن تا حدي كـه الگوهـاي ثابـت رفتـار در درون            ،نهادها به طور نسبي پايدارند    
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ـ    ،صورت بخشي از سنت فرهنگ مرسوم جامعه است        ي اجتمـاعي  هـا ان چهارم اينكه بني

گـستره اي را در    اه عمـده  هـاي آن جايگـ    نهادها آنچنان عام و گسترده است كه فعاليـت        

 به طوري كـه هـر تغييـر چـشمگير در نهـاد احتمـاالً                ،دهدجامعه به خود اختصاص مي    

 پنجم اينكه هر چند همه نهادهاي جامعـه بـه هـم    ،شودموجب تغيير در ديگر نهادها مي     

 و هـا ارزشاي از هنجارهـا،  اند، اما هر يك از نهادها به تنهـايي بـر مبنـاي شـبكه      وابسته

شـشم اينكـه   . هاي رفتاري مورد انتظار به حد اعال سـاخت و سـازمان يافتـه اسـت       الگو

ي يك نهاد را معموالً بخش عظيمي از اعضايي كه در آن نهـاد مـشاركت دارنـد          هاناآرم

.)151ـ1378:3كوئن، (اند پذيرفته

، نهاد علم همانند ديگر نهادهايي كه در جامعـه وجـود دارد            ،طور كه اشاره شد   همان

بـه  . آوردصورت يك نهاد درمـي    ههايي است كه آن را ب     اي الزامات نهادي و كار ويژه     دار

 آن  ةهمـ ،رواز ايـن  ،ه نظـام در نظـام اجتمـاعي اسـت         خرد نهاد علم يك     ،عبارت ديگر 

.ه نظام نيز وجود داردا كه نظام اجتماعي دارد، در اين خردكاركردهايي ر

 چهـار  بايـد براي اينكه بتواند دوام بيابد  نز هر سازمان اجتماعي     سبراساس ديدگاه پار  

: را انجام دهدذيلعملكرد 

حفظ و نگهداري الگوهاي فرهنگي. 1

جمعي هماهنگوحدت و انسجام بخشيدن به اعضاي خود در كار دسته. 2

وصول به اهداف. 3

.)1373:247توسلي، (سازگاري يا انطباق با محيط . 4

ايـد چهـار كـاركرد دسـتيابي بـه اهـداف،             هـر نظـام اجتمـاعي ب       ،به عبـارتي ديگـر    

خوبي انجام دهد تا هم به عنوان يـك نظـام           ه الگو را ب   و حفظ  يكپارچگي   ،پذيريانطباق

 اولـين شـرط   ،وجود يك نظام ارزشي نهـادي   .شناخته شود و هم اينكه بتواند دوام بيابد       

ـ      هااناين نظام ارزشي كل جري    . نهادمندي علم است   ش، جـذب   ي علمي اعم از توليد دان

 پژوهـشي، شـيوه يكپـارچگي افـراد و      ـ هـاي علمـي  تسهيالت و منـابع بـراي فعاليـت   

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■66

ي علمي و رفتارهاي دانشمندان و پژوهشگران در زندگي علمي خود را تحت             هاسازمان

به عبارت ديگر نظام ارزشي نهادي علم از يك سو نزد اهالي دانش و              . دهد قرار مي  تأثير

كنـد و از   پژوهشي ايجاد مـي   -هاي علمي را براي فعاليت  زش الزم    تعهد و انگي   ،پژوهش

الگوهـاي  . سـازد ها متعهـد مـي  تر را به پشتيباني از اين فعاليت   جامعه بزرگ  ،سوي ديگر 

هاي دانشمندان و پژوهشگران را     ها، براي مثال نقش    از نقش  هاارزشي در نهاد علم انتظار    

. انگيزانـد ي با اين انتظـارات بـر مـي        هاي فردي را براي سازگار    شكند و انگيز  تعيين مي 

دارد، انگيـزش آنـان   الگوهاي نهادين انرژي افراد را به كاركردن و رفتارهاي همنوا وا مي     

گيـري   شكل وضع نبود در  . كندها تحريك مي  را براي رقابت، تالش و گاه تحمل سختي       

د وجـود   الگوي نهادين ارزشي، فضاي هنجاري الزم براي ايجـاد انگيـزش در بـين افـرا               

هـاي كـاري را   هاي ارزشي به احتمال زيـاد محـيط       ندارد و لذا اين افراد در فقدان جاذبه       

 و هنجارهـا كـاركرد حفـظ الگـو را           هاارزشبنابراين اين   . يابندجذاب و برانگيزنده نمي   

.كندايفا مي

اي بـه منظـور    توليـد و انتقـال دانـش بنيـادي، كـاربردي و توسـعه       ،هدف نهاد علـم   

.  به نيازهاي جامعه در ابعاد اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت               پاسخگويي

توليد دانش توسط فرايندهاي پژوهشي و انتقال دانش بـا فراينـدهاي آمـوزش صـورت                

ور طها فعال شود، ساير فرايندهاي نظام به        اگر اصل حياتي نظام يا تعيين هدف      . گيردمي

بند و در صـورت فقـدان همزمـاني، نظـام         يا محيطي سازگاري مي   فضايخود با   بهخود

بنابراين كسب  . يابدگردد و توان حياتي آن كاهش مي      علمي دچار فشار و محدوديت مي     

دهـد و مـستلزم مبادلـه متقابـل بـين ايـن دو       هدف در ارتباط بين نظام و محيط معنا مي        

.است

ت و  از منـابع، تـسهيال    اي  هـاي خـود بـه مجموعـه       اما نظام علمي براي تحقق هدف     

در ايـن  . سـازد يمـ قابل ميان علم و جامعه را فـراهم      اين امر مبادله مت   . درامكانات نياز دا  

كند ها و مسايل خود را براي توليد و انتقال دانش از جامعه دريافت مي             مبادله علم هدف  
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بـه  . دهدهاي علمي خود را در اختيار جامعه قرار مي         و يافته  هاپژوهشو در مقابل نتايج     

 ديگر علم براي كسب اهداف خود تسهيالت و منابع الزم را از جامعـه دريافـت                 عبارتي

هـا و منـابع انـساني و اجتمـاعي يـاري            طور متقابل به گسترش زير سـاخت      هكند و ب  مي

.گرددرساند و بدين طريق با محيط سازگار ميمي

نـسجام و   نـوعي ا   اين است كه به    ، انجام دهد  دبايويژه ديگري كه نظام علمي      اما كار 

نهاد علم از فراهم آمـدن افـراد در جوامـع علمـي شـكل               . ي دروني دست يابد   گيكپارچ

 يكـي   ، اشاره شـد   كهچنان. ن متفاوت است   آ گيري يك نهاد با استمرار     اما شكل  ،گيردمي

 افرادي  دبه عبارتي باي  . از عوامل استمرار بخش وجود همبستگي و انسجام دروني است         

هم متصل گردند و نوعي نظم ه به نوعي ب   ،كنندمي فعاليت مي  كه در درون يك جامعه عل     

 و هنجارها در جامعه علمي نظمي اجتماعي        هاارزش. وجود آيد هي در نهاد علم ب    عاجتما

دهند و رفتار افراد متفاوت را با يكـديگر هماهنـگ، پيوسـته و هـم جهـت                  را شكل مي  

امع علمي از شـرايط ضـروري       پذيري در جو  در واقع وجود فرايندهاي جامعه    . سازندمي

 و هنجارهـاي نهـاد      هـا ارزشدر اين فرايند    . براي ادغام افراد در اجتماعات علمي است      

 درونـي شـده و   ،كننـد علم براي پژوهشگران و دانشمنداني كه در اين عرصه فعاليت مي          

.)183ـ1382:190راد، قانعي(گيرد در نتيجه نوعي انسجام دروني در نهاد علم شكل مي

ه نظـامي   خـرد  نهادي است كه كاركردهاي خاص خـود را دارد و            ،نابراين نهاد علم  ب

 در اند و بدون ترديد كساني كه      و هنجارهاي خاص بر آن حاكم      هاارزشاست كه نوعي    

 وهنجارهـاي   هـا ارزش،پـذيري  در جريان فراينـد جامعـه      ،كنندجوامع علمي فعاليت مي   

. آورنـد وجـود مـي   هم و انسجام در اين نهاد ب      علمي را دروني كرده و در نتيجه نوعي نظ        

تر به نام نظام اجتماعي كالن قـرار دارد         دليل اينكه نهاد علمي در يك كل بزرگ       هگرچه ب 

تـوان  در بلنـد مـدت نمـي   ، از اين رو دليل الزامات نهادي با اين كل در ارتباط است   هو ب 

ن در تـضاد باشـند و يـا         انتظار داشت كه هنجارهاي نهاد علم با هنجارهاي جامعـه كـال           

ل شـد، امـا نهـاد علـم بنـا بـه       ئنوعي تعارض و شكاف گسترده در اين زمينه قا     به  اينكه  
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ر نهادهـاي   ديگـ  و هنجارهـايي اسـت كـه آن را از            هـا ارزشاش داراي   اقتضائات نهادي 

 بـودن نهـاد علـم توسـط نظـام           محاطدليل  ه ب ، اشاره شد  كهچنان. كنداجتماعي مجزا مي  

ـ  ، ارزشي ميان اين دو برقرار اسـت      -ن نوعي ارتباط هنجاري   اجتماعي كال  داليـل  ه  امـا ب

 نهادهـا جـدا     ديگـر  و هنجارهايي است كه آن را از         هاارزش نهاد علم داراي     ،پيش گفته 

نمـود  (آموختگـاني كـه از دانـشگاه        دليل همين ويژگي ممتاز است كه دانش      هب. سازدمي

يي بعـضاً متفـاوت     هاارزش و   هانگرش عموماً   ،شوندالتحصيل مي فارغ) عيني نهاد علمي  

 ـ  نوعي دگرگـوني در نظـام ارزشـي   ،به عبارت ديگر.  اجتماعي دارندهايگروهبا ديگر 

آنـان را   يو رفتـار  هـاي نگرشـي   گيـري گـردد و جهـت    هنجاري و بينش آنان ايجاد مي     

.كندمتفاوت از ديگران مي

هنجارهاي علمي و هاارزش.2ـ3

هماننـد همـه نهادهـاي ديگـر اجتمـاعي          ،نهاد اجتمـاعي اسـت    يك  م  از آنجا كه عل   

ترينممه.  وهنجارهايي بر اين نهاد حاكم است      هاارزشكاركردهايي دارد و از سو ديگر       

كساني اسـت كـه در ايـن       هاي   و هنجارها هدايت رفتارها و كنش      هاارزشويژه اين   كار

ـ         اين هنجارها به تعبيري نوعي ا     . دارندنهاد فعاليت  صـورت  هخـالق علمـي اسـت كـه ب

در واقـع همـين     . سـازد  مـي  منـد ارتباطات و تعـامالت ايـن نهـاد را قاعـده          ،هاييقاعده

هاي برون نهادي دانـشمندان را تـا انـدازه بـسيار            هستند كه حتي كنش   ميعلهاي  هنجار

ه هايي كه در اين زمين    دگاهترين دي در اين قسمت به برخي از مهم      . دنساز مي متأثرزيادي  

.پردازيم ميدراوجود د

اي معتقد است علم يك واژه فراگير است كه مفاهيم مختلف و به هـم وابـسته               مرتن

هـاي   نخـست مجموعـه روش  ،ه اسـتنباط كـرد  ژتـوان از ايـن وا    مـي  ه را ژچهار وا . دارد

 دوم دانـش تـراكم يافتـه از طريـق          ،شـود مـي مشخصي كه به وسيله آن معرفت تصديق        

علمـي  هاي ي فرهنگي حاكم بر فعاليتهاارزش سوم مجموعه    ،ورهاي مذك كاربرد روش 

:Merton R.K ,1975)باالو چهارم تركيب مفاهيم  270).
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 و هنجارهاست كه با يك      هاارزشاز  اي  اخالقيات علم از نظر مرتن مجموعه پيچيده      

 ترجيهات و امـور مجـاز بـه شـمار          ها، توصيه ها،دانشمند همراه است و در حكم نسخه      

مـرتن ايـن اخالقيـات را   . مـشروع هـستند  انـد  آيند و از آنجاكه داراي ارزش نهـادي     مي

شـوند   مي  توسط دانشمند دروني   ،يابند مي نامد كه از گذشتگان انتقال    مينهاديهاي  الزام

.گذارد ميتأثيرو بر هشياري علمي او 

:دارد مي در خصوص راه و رسم علمي اظهارمرتن

هاي فنـي بـه كـار گرفتـه شـده      روش.ييد شده استأ تهدف نهادي علم بسط دانش 

 سـازگار و مويـد   قضاياي منطقاً . دارد مي  تعريف مربوط دانش را عرضه     ،براي اين غايت  

آداب ( ضـوابط نهـادي   )آيندبه شمار مي بيني  كه در واقع پيش   (ها  به تجربه در مورد نظم    

جارهاي اخالقـي و فنـي       كل ساختار هن    و شوند مي ها و هدف مشتق    از روش  1)و رسوم 

 پـيش   ، كه بسنده و موثق اسـت      ،معيار فني شواهد تجربي   . كند مي منظور غايي را متحقق   

 معيار فني سازگاري منطقي نيز پيش نياز پيش بينـي           ،وفقه است بيبيني صحيح   نياز پيش 

 اما الـزام  ،آداب و رسوم علم نوعي عقالنيت روش شناختي دارند    .  است مندمعتبر و نظام  

 بلكه به اين خاطر كه اعتماد بـر آن  ، نه تنها بدين دليل كه از نظر علمي كار آمدند       ،ندآور

كه تجويزهاي فنـي  اي اين آداب و رسوم به همان اندازه      . است كه درست و نيكو هستند     

چهار رشـته ضـوابط نهـادي ـ     . آيند مياخالقي نيز به شمارهاي  نسخه،شوند ميقلمداد

ـ راه و رسـم علـم جديـد    5يافتهشكاكيت سازمان،4طرفي بي ،3ييگرااشتراك،2ييگراعام

.)47ـ 8: 1376،به نقل از مولكي، Merton, 1973: 270(شوند ميمحسوب

 تاريخي ايمان دانـشمندان بـه نيكـويي ايـن آداب و رسـوم در                أمنش،مرتنبه اعتقاد   

م از لحـاظ    امـا ايـن آداب و رسـو       . گـذار جامعـه تخصـصي آنـان اسـت          پايه هاياعتقاد

 طـور   ناز اين رو همـا    .اندمند دانش معتبر ضروري   شناختي نيز براي آفرينش نظام    روش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mores
2. Universalism
3. Communism
4. Disinterestedness
5. Organized skepticism
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 بـا  ، پيوندهاي خـود را بـا حـوزه مـذهبي قطـع كـرده اسـت       هاسالدركه جامعه علمي   

را در برابـر    آنهـا  كـه    اندگرويده به اين سو   هاارزششناختي اين   تشخيص اهميت روش  

 مبناي فرهنگي حقيقـت علمـي و منبـع معرفـت از نظـر علمـي                 مثابهه  بتر  جامعه بزرگ 

 بــه عنــوان مــرتنهنجارهــايي كــه .)46ـــ 7: 1376،مــولكي( توجيــه كننــد،ثمــربخش

: ازاندعبارتكند  ميياداز آنهنجارهاي علمي

 ايـن  ،شـود  مـي  گرايي متجلي كه از مفهوم جهان   اي  اولين نكته : )گراييعام(گرايي  جهان. 1

 بر معيارهاي غيرشخـصي از      ،آنها صرف نظر از ريشه و منبع        ،حقيقيهاي  يهاست كه داع  

از قبـل  هـاي  ها يـا دانـش  چرا كه براساس مشاهدات و معرفت. قبل ايجاد شده استوارند  

عميقي در ماهيـت غيرشخـصي      هاي   ريشه ،گرايي علم الزام به جهان  . تاييد شده استوارند  

،شود كه براسـاس آن     مي اصول و ضوابطي اطالق   گرايي به   گرايي يا عام  جهان. علم دارد 

ارزيابي شود نه براسـاس  آنهاي اها در علم بايد مبتني بر قابليت و محتو        و معرفت ها  ايده

بـه  ، Backer, 1968 & Merton, 1988(انـد يجاد كرده اراپايگاه و منزلت افرادي كه آن

.)1378،ودادهيروي يقاضي طباطبانقل از 

يي در اين قاعـده كلـي قـرار دارد كـه حقيقـت            گرايي يا جهان  گراامتجلي بالفصل ع  

 يعنـي   ، بايد تابع معيارهاي غيرشخصي مرسوم     ،كند مي هئانظر از منبعي كه آن را ار      صرف

پذيرش يـا رد ادعاهـايي كـه وارد         . ييد شده باشد  أهم آوا با مشاهده و معرفت از پيش ت        

. كنندگان آن ارتباط نـدارد هئعي اراشوند به خصوصيت شخصي يا اجتما مي فهرست علم 

. لي نامربوط هـستند   ئ طبقه و خصوصيات شخصي افراد مسا      ، مذهب ، مليت ،بنابراين نژاد 

ي هـا ارزشكيد دارد كـه در برخـورد بـا ادعاهـاي علمـي نبايـد بـه         أدر واقع اين الزام ت    

 چرا كه تمسك بـه چنـين امـوري باعـث      ،تمسك جست ...  طبقاتي و  ، ملي ،ايدئولوژيك

.شود ميارزشي غيرعلميهاي يورفن حقيقت علم در حجاب تعصبات و داد

 مالكيـت مـشترك     ،يي در يك مفهوم گسترده و غيرفنـي       گرااشتراك:ييگرااشتراك.2

هـاي  در اين مفهـوم يافتـه     . شود مي  تلقي مرتنكاالست و عنصر دوم آداب و رسوم علم         

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



71■مباني نظري: دومفصل 

 نتـايج نـوعي ميـراث مـشترك     وهـا  علمي محصول همكاري اجتماعي است و اين يافته   

افـراد يـك    . اهميت اسـت  است كه در آن نقش افراد در توليد علمي بسيار محدود و كم            

ن آمنـدي از   در بهـره ،جامعه اعم از آنكه در توليد علمي مشاركت داشته يا نداشته باشند  

). 84: 1372،محسني(سهيم خواهند بود 

هـا   به انتقال يافته   لمرو عمومي با الزام    بخشي از ثروت و ق      مثابه همفهوم نهادي علم ب   

تـز   آنتـي  ،علميهاي  رازداري و اختفاي يافته   . علمي پيوند دارد  هاي  ارتباطات در يافته  يا

 مويد و نمايانگر آن است كه فشار و اشـاعه نتـايج  ،اين هنجارهاست و ارتباطات كامل و آزاد   

 و ش و نيز تمايل بـه بازشناسـي  علمي از طريق هدف نهايي گسترش مرزهاي دان  هاي  و يافته 

طور اجمالي يعني هيي بگرا اشتراك.(Merton, 1968)گذاري ديگران در رابطه استارج

,Anderson & Louis(علمي هاي ها و يافتهمالكيت مشترك همه معرفت به نقـل  1994

.)1378،ودادهيروقاضي طباطبائي از 

 اجتماعي است و بـه جامعـه تعلـق          علمي محصول همكاري  هاي   يافته ،به بيان ديگر  

 بازتاب رسميت يافتن وابستگي دانشمندان بـه يـك ميـراث         ،خصلت اشتراكي علم  . دارد

. فرهنگي است كه از جانب آنان ادعاهاي متفاوتي در مـورد ايـن ميـراث وجـود نـدارد                  

 ايـن   علـت ام بـه    هاي دورتري را ديـده    اگر من افق  « با اشاره به اين گفته نيوتن كه         مرتن

 نـشانگر مفهـوم مرهـون    ،اشاره دارد كه ايـن بيـان     » امايستادهها  ست كه روي شانه غول    ا

بودن علم به ميراثي مشترك و به رسميت شناختن خصلت ضروري همكاري و انباشـت   

يـي و ارتبـاط   گراكاري نقطه مقابـل اشـتراك     پنهان ،بنابراين. در دستاوردهاي علمي است   

).18: 1372،مرتن(ضروري است كامل و تمام عيار محصول اين اصل 

 بدان اشـاره    مرتنكند كه فايده ديگري غير از آنچه         مي  اين اصل اشاره   بارهمولكي در 

توانـد مي تنها زماني  ،علميهاي   بدين معنا كه يافته    ،كرده است بر اين اصل مترتب است      

ايـن  . معرفت علمي تلقي شود كه در معرض بازبيني انتقادي ساير دانشمندان قرار گيـرد             

علمـي خـود را بـا       هـاي   شود مگر آنكه دانـشمندان و محققـان يافتـه          نمي مهم نيز انجام  

.)23: 1372،مولكي(همكارانشان و جامعه علمي در ميان بگذارند 
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هـاي  شود كه براساس آن فعاليـت      مي به اصول و ضوابطي اطالق    :طرفي عاطفي بي.3

دين ترتيب كه دانشمندان بايـد قـادر         ب ،طرفي انجام شود  علمي بايد با نوعي احساس بي     

نوع مشاهده و نتيجه غيرقابل انتظاري را كه ممكن اسـت            و هر  اشندطرف ب باشند كه بي  

شان اتفاق بيفتد، پذيرا بوده و در مالحظه آثار و تحقيقات ديگـران ذهنيـت و              تدر تحقيقا 

جداسـت و   شخـصي   هاي  براساس اين هنجار، تحقيق از انگيزه     . تفكر بازي داشته باشند   

تحقيـق بايـد    . جوي حقيقت و توسعه و گسترش دانش ضروري است        واين براي جست  

گروهـي و  ، فـردي  ،عقيـدتي هاي  و تعصب اي  در محيطي آزاد و دور از تصورات كليشه       

و 11988آندرسـن و اوئـيس   (فرهنگي انجام شود تا به حصول نتيجه واقعي منتهي گردد           

. )1378،ودادهيروي قاضي طباطبائبه نقل از ،21994بيكر

احـساسي كـه دانـشمند از همـان آغـاز            بـر  »علم و نظـام اجتمـاعي     « در مقاله    مرتن

كنـد  ميذكرو  اشاره دارد ،پذيرد مي در وجود خود 3 در خصوص خلوص علم      ،آموزش

 وي كـاركرد    » اقتصاد يا حكومت بدهد    ،علم نبايد تن به كلفتي و خدمتكاري الهيات       «كه  

تمجيـد از علـم محـض بـه مثابـه دفـاع در         «. داند مي استقالل علم اين احساس را حفظ     

كننـد و ثبـات و       مـي  مقابل هجوم هنجارهايي است كه جهات بالقوه پيشرفت را محدود         

»نماينـد  مـي  تهديـد ،ي علمي را به عنوان يك فعاليت اجتماعي با ارزش         هاپژوهشدوام  

.)1370:153،توكل(

 همـانطور كـه كـنش       ، يكسان نيـست   4 دوستي   طرفي با نوع  بي معتقد است كه     مرتن

هـايي سـطوح     پنـداري  چنـين يكـسان   . مترادف نيست 5مبتني بر عالقه با خود محوري       

 عالقه  ، كنجكاوي ،اشتياق به كسب معرفت   . كند مي تحليل نهادي و انگيزشي را مغشوش     

ويـژه از جملـه     هـاي   نوع دوستانه بـه منفعـت بـشري و برخـورداري از ديگـر محـرك               

.)78: 1967مرتن،(به دانشمندان است منسوباي هخصلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Anderson & Louis
2 .Baker
3 .Purity of Science
4. Altruism
5. Egoism.
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اين هنجار به مفهوم بـه تعويـق انـداختن قـضاوت تـا حـصول       :يافتهشك سازمان .4

احكـام  .  اصلي بر ترتيبات نهادي علم اسـت       تأكيدشواهد قطعي است و بديهي است كه        

بـه زعـم   .)1372،محسني( اعتبار علمي ندارند     ،از طريق آزمون  آنهاتا زمان تاييد اعتبار   

يافتـه را توسـعه و      علـم هنجـار شـك سـازمان       ، برخالف مذهب و امور مـذهبي      »كريب«

 بلكـه فقـط محـل       ،بدين ترتيب كه آنچه انجام شده هدف علم نيـست         ،دهد مي پرورش

هـاي  نوين جانشين و جـايگزين آثـار و يافتـه         هاي  توقف موقتي است تا زماني كه يافته      

.)1378،ودادهيروقاضي طباطبائي به نقل از ، 1988بيكر، (قديمي شوند

دهد و اشـاره    مي  شك سازمان يافته را از جهات متعددي با عناصر آداب علمي ارتباط            مرتن

بايـد  بدين معنا كـه دانـشمند     . كند كه اين پيماني روش شناختي و در عين حال نهادي است           مي

و سپس موشكافي خودسـرانه     ها  ن داده را تا هنگام در دسترس قرار گرفت      ها  داوري در باب يافته   

).19:  پيشين،مرتن(تجربي و منطقي به حالت تعليق درآورد هاي عقايد با مالك

 بردن پنهان مباني معينـي از راه و  سؤالشامل به زير  خود شك سازمان يافته را    مرتن

و و بـه طـور كلـي قلمـر        ،قطعـي و مـسلم    هاي   رويه ، اقتدار ،جاافتاده و مستقر  هاي  رسم

.)158: 1370،توكل(داند مي»مقدس و روحاني«

ميـان  ميكوشـد ارتبـاط مـستقي      نمي اش در هيچ جاي تحليل    مرتن،به اعتقاد مولكي  

ي كـه  دينـان پاك،هاي علمي، برقرار كند هاي نظري تالش  و فرآورده ديناني پاك هاارزش

مخالفـت  ،فردگرايـي ،راييگ تجربه، عقالنيت،چون سودمنديكيد دارند أتيي هاارزشبر  

 و هنجارهـاي ويـژه علـم   هـا ارزششـبيه بـه    كه  و زهدگرايي اين جهاني     ييگرابا سنت 

 تـا آن  ،هـا ارزشدر عوض او هدف محدودتري دارد و آن اينكه نشان دهـد ايـن          . است

 از لوازم ضروري توليد منظم و پذيرش قضاياي         اند،حد كه در جامعه علمي نهادينه شده      

.)47: 1376،مولكي(هاي تجربي است سازگار نظم ًاييد شده و منطقابه نحو شايسته ت

آنهـا توان   مي كهاند   معيارهاي ديگري به عنوان راه و رسم علمي مطرح شده          ،مرتنبعد از   

 همچـون   ،دانـست آنهـا ي يـا مـشتقي از       مرتنـ ي چهارگانـه    هـا ارزشرا بياني ديگر از همان      

.)48ـ 9:همان(غرضيرفي عاطفي و بيط بي،استقالل، تواضع،معيارهاي اصالت
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كند كـه بعـضي از    مي بندي طبقه دستهتالكوت پارسنز نظام هنجاري علم را در چهار         

به اعتقاد پارسـنز چهـار      . يابند مي  تداخل موضوعي  مرتن با الزامات نهادي مورد نظر       آنها

حكام  اسـت  ،صـراحت منطقـي   ،اعتبـار تجربـي   : نـد از  اهنجار اساسي دانش علمي عبارت    

،كنـد  مـي  دانشمندان بحـث  اي  پارسنز زماني كه از نقش حرفه     . منطقي و عموميت اصول   

طرفي عاطفي   بي  و ييگراعام مانند   ،اصلي و بنيادي  هاي   خصلت مورداين موضوع را در     

كند كه دانـشمند را متـرادف    ميهمچنين از دو هنجاري صحبت. كند مي تجزيه و تحليل  

» علميهاي  اعتبار يافته «و پذيرش   » سعي و كوشش علمي    « يعني ،دهد مي با محقق نشان  

 تطـابق   مرتنيي  گراعاميافته و   مفهوم شك سازمان  اين دو مفهوم به وضوح با     . ه شده ئارا

.دارد

:آور دارنـد  چهار هنجار علمي براي اهل علم حالتي الزام  ،به اعتقاد پارسنز در دانش علمي     

ثبـات  ، وضوح و صراحت منطقي داشـته باشـد        ،ر باشد بايد از لحاظ تجربي معتب     مي كار عالم 

بيش قواعد علمي هـستند كـه همـواره         اينها كم و  . داشته و از لحاظ اصول واجد كليت باشد       

ـ   هـاي    و اهدافي محدودكننـده را بـراي فعاليـت         فضا همچنـين  . آورنـد  مـي  وجـود هعلمـي ب

. واجد آن باشـد  كارش خصوصبايد در ضروري و مطلوبي هستند كه يك عالم هاي  گرايش

دهد كه كار فـرد بـر اسـاس          مي هايي به دست  اساسي مزبور ضابطه  هاي  گذشته از اين هنجار   

.)88: 1372،محسني(گيرد  ميآن مورد قضاوت و ارزيابي قرار

ي ساختار هنجاري علـم را بـه گونـه      مرتنطرح  ، در خالل تحقيقات تجربي    1ميتروف

از اي   عـالوه بـر مجموعـه      ،جتماع علمي وي معتقد است كه در ا     . مطرح ساخت ديگري

از ضد هنجارها قرار دارد كـه در صـورت لـزوم بهتـر و بيـشتر از        اي   مجموعه ،هنجارها

بـه نظـر    . كننـد مـي  سازمان فعاليت علمي را شكل داده و آن را كنترل            ،هنجارهاي علمي 

رح ي مط هاارزشكه در تضاد با     ي ديگري در جامعه علمي وجود دارد      هاارزشميتروف  

.)42: 1380،طايفي( استمرتنشده از سوي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mitroff
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عـارض  تطرفـي عـاطفي بـا هنجـار وفـاداري عـاطفي م            گويد هنجار بـي   ميميتروف  

گفتند كه تعهد قوي و حتـي  مي از اين رو بسياري از دانشمندان مورد مطالعه او       ،شودمي

هـاي  طـرح توانند  مي زيرا بدون آن محققان ن     ،ضروري است ها  غيرقابل توجيه از انديشه   

س و  مقاومت و ايـستادگي در برابـر ِيـأ         پرزحمت و طوالني را به ثمر برسانند يا قادر به         

خودنمايي ناپذير در جريان كشف دنياي تجربي سركش      ي كه به طور اجتناب    هاينااميدي

،شـود مـي يي متـوازن    گرايي با هنجار عام   گراهمچنين هنجار خاص  . كند نخواهد بود  مي

مـورد  هـاي  تحقيقـي را در حـوزه  هاي  گزارش همةدان به جاي اينكه     يعني اينكه دانشمن  

ـ   از،مورد مداقه غيرشخصي قـرار دهنـد   ،بحث گزيننـد كـه   مـي  برصلّب آن همكـاراني م

ميتـروف همچنـين شـواهدي    . كننـد  ميمعتبر تلقي،كارشان را به اين دليل يا به آن دليل       

در كفـه مقـابلش هنجـاري بـه نفـع      يـي   گرادهد كه هنجار اشـتراك    نشانكند تا  مي ارائه

سـازد كـه رازداري نـه تنهـا مـانع پيـشرفت علـم               مـي  او همچنين مطرح  . رازداري دارد 

.كند مي بلكه باالتر از آن عمال به طرق گوناگوني به اين منظور كمك،شودنمي

،بدين ترتيب استدالل محوري ميتروف اين است كه در علم نه يك مجموعه هنجـار            

به نحو كم وبـيش دقيقـي      ه  اولين مجموع . مجموعه هنجاري وجود دارد    بلكه حداقل دو  

 امـا توصـيف     ،كنند مشخص شده اسـت     مي رايي كار گيي كه در سنت كاركرد    آنهاتوسط  

كنـد كـه    ميراه و رسم علم برحسب اين اولين مجموعه به تنهايي روايتي از علم عرضه           

 هنجاري مخالف خود دارد     ،يهنجارهاي   زيرا هريك از اين مجموعه     ،گمراه كننده است  

بنـابراين مجموعـه   . كند كه مغاير با تجويزات مجموعه اول است ميكه اعمالي را تجويز 

اين مجموعه  . ندار اول قرار د   ياز هنجارها وجود دارند كه در نقطه مقابل هنجارها        ميدو

 و  رتأثياز نظر ميتروف جامعه علمي تحت       .  دانشمندان مؤثر است   يهايگيرنيز بر جهت  

.)125ـ1376:123،مولكي(اداره اين دو مجموعه هنجاري است 

 و ديگر كساني كـه در       مرتنديدگاه  (معيار علم  كه بر ديدگاه   هايينظر از انتقاد  صرف

ديـدگاه هنـوز وجـه غالـب     ايـن  ، وارد شـده اسـت  )كننـد  مـي سنت كاركردگرايي كـار   
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جتمـاعي از دانـشمندان و   ي حاكم جامعه علمي است و دانشگاه هم به عنـوان ا     هاارزش

 و  هـا ارزش بـراين    ،سـازد  مي هم به عنوان محيطي كه افراد را براي پژوهش علمي آماده          

رغـم  ، به به عبارت ديگر  . كند و تالش در جهت دروني كردن آن دارد         مي تأكيدهنجارها  

،خـست علمـي    انحـصارگرايي،  ،ييگراضد هنجارهايي چون خاص   « براين امر كه     تأكيد

 بـا  ،»رفتار واقعي دانشمندان حاكم است بر...يافته ويي سازمانگراجزم،عاطفيسوگيري  

 همان معيارها يا هنجارهـاي      ،شود مي تأكيد آنچه در تعليمات دانشگاهي بر آن        ،اين حال 

توان حداقل در قـسمتي كـه هنجارهـا تـصريح و آمـوزش داده              مي بنابراين. علمي است 

يافتـه را   طرفـي و شـكاكيت سـازمان       بـي  ،ييگراشتراك ا ،ييگرا چهار ارزش عام   ،شودمي

 انحراف از ايـن     ،هرچند به درجات  .  دانست هادانشگاهي مقبول جامعه علمي و      هاارزش

يـي  گرا سـوگيري عـاطفي و جـزم       ، انحـصارگرايي  ،يـي گرا نيز در قالب خـاص     هاارزش

 اما در سـپهر     ،ردگي مي اين موارد اگر چه مورد عمل قرار      . خورد مي يافته به چشم  سازمان

.)1379:5،زادهرجب(شود ميگذاري جامعه علمي ضد هنجار شناختهارزش

هـا ارزشاز اي  به مجموعـه »ي فرهنگي علوم جديدهاارزش«دربارهدر بحثي  1دگره

:كنند اشاره دارد ميبيني علمي مساعدتكه به فهم ظهور جهان

استدالل و تعقل،خصوص رياضيرشد و تظريف ابزار منطقي و به :گرايي عقل.1

 و آزمايش تجربي بـه عنـوان روش       )علمي( فزاينده برمشاهده    تأكيد2:ييگراتجربه.2

تصديق و دستاوري معرفت جديد به وسيله تجربه حسي 

ـ  روش منطقي.3 هـاي رياضـي بـا    تركيب استدالل يا تعقل قياسـي و روش : آزموني 

.ييگرارويكرد آزمون تجربي تجربه

.هم در طبيعت و هم در جامعه:به حكومت قانون عقيده.4

و نـه تفكـر     (كارگيري معرفت براي تغيير و كنتـرل        هب: پراگماتيسم يا اصالت عمل    .5

.)محض منفرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. G.De Gre
2. Empiricism
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خالـصانه و   ،منـد هنجارهـاي نظـام   هاي  رشد نرم ، در قلمروعلمي  : رياضت دنيايي  .6

.طرفانه كسب معرفت به عنوان يك تكليفبي

. اقتدار و سنتبارهدر:ييگرا شك.7

هـاي سياسـي   ونه به محك(قضاوت و تجربه دانشمند  ،اعتقاد به تعقل  : ييگرا فرد  .8

.)114ـ 15: 1370توكل، ( در راه كسب حقيقت علمي )و مذهبي

توان انتظار داشت كه دانشگاه در       مي ، با رشد علم   هاارزشبا توجه به همبستگي اين      

يغيـر از هنجارهـا    .ي مقابل عمـل كنـد     هاارزش و تضعيف    اهارزشجهت تقويت اين    

يهـا مفاهيم و آموزهمي در اين نهاد عل، حاكم استي بر جامعه دانشگاه كه عموماً ميعل

هم نشان از متمايز بودن اين نهاد از ديگر   ،ها وجود دارند كه اين مفاهيم و آموزه       يديگر

 متعـامالن ايـن     يهايگير جهت ،يه علم  جامع ينهادها دارد و هم اينكه همانند هنجارها      

مي هستند كه نهاد عل    ييهاارزشها  در واقع اين آموزه   . دهدي قرار م  تأثيرحوزه را تحت    

 اسـت   يا مقوله ،هاارزشترين اين    از مهم  ييك.  فشرده است  ي بر آن پا   يبه لحاظ تاريخ  

داننـد يرا ارزش مـ  حداقل در سطح نظر آن     ،هادانشگاه كه همه    ،ي دانشگاه يبه نام آزاد  

. در نهادينه كردن آن دارنديو سع

ي در گرو فـضاي    ي همچون دانشگاه تا اندازه بسيار زياد      يرسد علميت يافتن نهاد   ميبه نظر   

هـا دانـشگاه به همين دليل است كه . گرددي ميسر م  ي است كه در صورت وجود آزاد      يامفاهمه

. خود را رها سازند،ي سياس ـيماعاز دايره قيود اجتاند  كردهي سعيبه لحاظ تاريخ

آزادي دانشگاهي.3ـ3

آزادي ،شــود مــي دانــشگاه مطــرحبــارةمقولــه ارزشــي و هنجــاري ديگــري كــه در

عـدم  و   در بررسـي علمـي       هـا ارزش است كه در آن بر آزاد و فارغ بودن از            1انشگاهيد

. شود ميتأكيدمداخله سياست و دين در عرصه دانشگاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Academic freedom
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طور سنتي بخشي از التزام دانشگاه بـه انتـشار دانـش و ترغيـب               هبآزادي دانشگاهي   

به پايان حـد   ؛عنوان علم بادر اثرش   1بوش. مورد تاييد قرار گرفته است     ،پژوهش علمي 

و مرزها اشاره دارد كه پيشرفت گسترده علمي ناشي از نقش آزاد انديشمندان آزاد است               

كـه توسـط كنجكـاوي و كـشف         ي  اشـان بـه شـيوه      موضوعات مـورد عالقـه     ةكه دربار 

.كنند ميشود پژوهش ميهدايتها ناشناخته

 معتقد است آزادي دانشگاهي رهايي استاد يا محقق براي تحقيـق            2آرتور او لويجوي  

چـه از طريـق انتـشار       ،ل علمي و بيان نتايج پژوهش علمي است       ئو مباحثه در باب مسا    

از اي كـه هـيچ گونـه مداخلـه    اي  گونـه  به،و يا از طريق آموزش دانشجويان    ها  اين يافته 

منـسوب بـه كليـسا يـا مقامـات رسـمي اداري       هـاي   يا قدرت،سياسيهاي سوي قدرت 

در ايـن زمينـه روش    در كار او نشود و تنها محـدوديت      كند مي كه در آن كار   اي  سسهؤم

.(Seok-Eun Kim ,1997:16-19)علمي و اخالق علمي باشد 

ـ  3راستاندل. رونالد ب  پـس از   » آمريكـا آزادي دانـشگاهي در   «بـا عنـوان     اي  هدر مقال

 كه اين مفهوم ريـشه در آلمـان         كندذكر مي ،به تاريخ مفهومي آزادي دانشگاهي    اي  اشاره

»علـم و آمـوزش بايـد آزاد باشـد    «، زماني كه قانون اساسي پروس اعالم كرد كـه         1800

:دساز ميپس از آن دو نوع آزادي دانشگاهي را از هم جدا.دارد

.كند ميظتف محاهاآزادي دانشگاهي فردي كه دانشمندان را از برخي تهديد.1

يعنـي  ،دارد ميآزادي دانشگاهي نهادي كه دانشگاه را از مداخله حكومت بر حذر .2

.يابد ميحقي كه به اجتماع دانش پژوهان اختصاص

 بخـشي از    ، آزادي دانـشگاهي فـردي     ،ي از مـوارد   پس از آن اشاره دارد كه در بسيار       

هـاي  معين اسـت كـه از طريـق آن كميتـه          اي  بدين معنا كه رويه   . سنت دانشگاهي است  

خواهند در باب اين كـه   ميزماني كه،هاساي دانشكدهؤو رهابخشساي  ؤ ر ها،دانشكده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bush
2. Arthur O Lovejoy
3. Ronald B. Standler

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



79■مباني نظري: دومفصل 

 چه كسي حـق تـصدي دريافـت    ،كسي ارتقا يابده  چ، پاداش دريافت كند بايد چه كسي 

 و چه كسي پايان خدمتش اعالم شود قضاوت        ،افت كند  چه كسي اضافه حقوق دري     ،كند

است بين اسـتادان    اي   رابطه ،در واقع آزادي دانشگاهي فردي    . گيرند مي كارهآن را ب  ،كنند

 بلكـه  ،بخش مهمي از آزادي دانشگاهي مفهـومي قـانوني نيـست         . و امور اداري دانشگاه   

. و مديريت دانشگاه استها وابسته به فرهنگ داخلي دانشكده

هـا  دانـشجويان و دانـشكده    سـوي    به انتخـاب دانـشگاه از        ،آزادي دانشگاهي نهادي  

هـاي  فـصل ر محتوا و س،درسيهاي   مربوط به برنامه   هايهمانند موضوع . اختصاص دارد 

از از خطـر اخـراج از دانـشگاه         را  ارتـودوكس   غيـر  استادان   ،آزادي دانشگاهي . هر درس 

از سـوي   امـا آنـان را از خطـر اخـراج            ،كند نمي  مقامات رسمي دانشگاه محافظت    سوي

تعريـف روشـني از آزادي دانـشگاهي        .كنـد  مـي  گذاران محافظـت  سياستمداران و قانون  

 بـر   توانـد مـي دانـشگاه بدين معنـا كـه    . نهادي در ديباچه دادگاه عالي آمريكا آمده است       

:شخص سازد كهمآكادميك هاي اساس زمينه

 آموزش دهد؟تواندميچه كسي

؟ فكر كندتواندميهچگون

چگونه بايد بينديشد؟

(Standler, 2000)؟ براي تحصيل پذيرفته شودتواندميچه كسي

 عناصـر اساسـي آزادي دانـشگاهي و ربـط آن بـه           ،با همـين عنـوان    اي  در مقاله 1كاستون

Caston استرا بررسي كردهمتفاوت هاي زمينه G, 1992)پيشين،زادهبه نقل از رجب (.

طرح عقيده واترز در مورد آزادي دانشگاهي به بحث در مورد جايگـاه آن در               وي با   

كاركنـان  2آزادي دانشگاهي عنصري اساسي در خودپنداره    . پردازد مي گوناگونهاي  زمينه

،ستآنها كاري   موقعيت نه تنها تهديدكننده     ،هر تهديدي عليه اين آزادي    . ستهادانشگاه

 قابـل   كامالًعاطفي به چنين تهديداتي     هاي  پاسخ. ستابلكه تهديد كننده هويت آنان نيز       

,WaTers)بيني استپيش 1979).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. G.Caston
2. Self-Concept
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 تحقيق و منتشر كردن بدون هـيچ اعمـال    ،آزادي براي تدريس  «آزادي دانشگاهي در نگاه او      

 يعنـي   ،ربط دارد و خود مختاري نهادي     1»خودمختاري نهادي « است كه با مفهوم      »نفوذ خارجي 

.» مسائل درون دانشگاهدربارةي گير تصميمبه منظوراي عمل جمعي آزادي دانشگاه بر«

 ليكن به داليـل     ، هستند مطلوب آزادي فرد و خودمختاري نهاد دانشگاه         اگر چه  ،به اعتقاد او  

ـ  ها  خارج از دانشگاه كه هزينه    ي  هاسازمانهاي  متعدد از جمله خواسته     نـوع   ،كننـد  مـي  مينأرا ت

يـا  هـا   پذيرش يا عدم پذيرش افراد در دانـشكده ،شود مي ارائههايي كه در دانشگاه خاص درس 

.يابد نمي هرگز تحققآرماني و حالت شوندميتهديد ها  اين آزادي،دالئل ديگر

 دانشگاه مـرتبط  از سويبعضي آزادي دانشگاهي را با كاركرد پژوهش و توليد دانش  

دانـد بيابـد و      مي لحاظ علمي درست  دانشگاه بايد آزاد باشد تا بتواند آنچه به         ،انددانسته

,Lipset(آموزش دهد 1970: xxv11 پيشين،زادهرجب به نقل از (.

ايده آزادي دانـشگاهي مـشتقي از هنجارهـاي       كه دهد مي  نشان هاهدقت در اين مقول   

.ستهاارزشعلم است كه به صورت جداگانه مفهومي شده است و حامل همان 

 و  ي نگرشـ  يهـا يگيـر  كـه بـر جهـت      ي مقوله ديگر  ،ي دانشگاه يغير از مقوله آزاد   

 مـراد از     است كـه عمومـاً     ي مقوله فرهنگ دانشگاه   ، گذار است  تأثير دانشگاهيان   يرفتار

از آنجا كه فرهنگ تا انـدازه بـسيار         . ن بيشتر خرده فرهنگ حاكم بر نهاد دانشگاه است        آ

يرهنـگ دانـشگاه   توان انتظار داشت كه ف    مي،دهدمي را جهت    ي انسان يها كنش يزياد

. بگذاردتأثير متعامالن اين حوزه هاييگيرو در نتيجه بر جهتور باشد آنيز الزام

دانشگاههاي فرهنگ.4ـ3

فهوم فرهنگ يـا  م،كار رفتهه ابعاد فرهنگي دانشگاه ببارةيكي ديگر از مفاهيمي كه در   

 حرفه  ، تحليل آثار  شناسان عنصري مهم در   است كه به اعتقاد جامعه    هاي دانشگاه   فرهنگ

.و زندگي دانشگاهيان است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Institutional autonomy
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شـوند   مـي   با فضايي فرهنگي مواجـه     ،شوند مي دانشجويان زماني كه وارد محيط دانشگاه     

 گرچه فرهنـگ دانـشگاهي يكپارچـه تجربـه    ،سازد ميمتأثركه اين فضا درك آنان را از خود        

Read et al, 2003)شود نمي تـأثير تحـت  ن در دانشگاه  دانشجوياهايدر واقع تجربه.(261 :

بـه همـين    . قرار دارد .. .آموزش و يها سبك ،هابخش فرهنگ   ،شمار زيادي از عوامل همانند    

در مقايـسه بـا    ي متفاوتي   هانگرشو  ها   دريافت ،كنند مي دليل زماني كه آنان دانشگاه را ترك      

ه يـادگيري يكـي     التحصيلي مقول از سويي ديگر پس از فارغ     . زمان ورودشان به دانشگاه دارند    

.(Merrill, 2001: 17)شود  ميندگي آنانزمهم هاي از جنبه

كه در زمينه تغييرات ارزشـي در دوره دانـشجويي انجـام داده             اي  در مطالعه 1شلدون

رسد كه در اين دوره نـوعي دگرگـوني ارزشـي در دايـره ارزشـي       مياست به اين نتيجه 

ـ 2ضـي رَعيهاارزشز بدين معنا كه ا. آيد ميوجودهدانشجويان ب يهـا ارزشسـمت  ه ب

.  بـا توسـعه خوداتكـايي همـراه اسـت         اين دگرگوني نيز معمـوالً    . كنند مي  حركت 3ذاتي

 صـميميت و اجتمـاعي بـودن و         ،ي ذاتـي را شـامل ترقـي و پيـشرفت          هاارزششلدون  

از نظر شـلدون  . داند مي  پول و زيبايي   ،)شهرت(پسندي  ي عرضي را شامل عامه    هاارزش

,Sheldon)ي عاطفي استهاارزشي مادي به سمت هاارزشحركت از اين  2004).

آمريكـايي در سـال     هـاي   و كـالج  هـا دانـشگاه شان در خصوص    در مطالعه 5و ويت 4كوه

،هـا ارزش،يافتـه هنجارهـا  د الگوهاي رش«د نكن مي فرهنگ دانشگاهي را چنين تعريف  1988

كنـد و چـارچوبي    ميزش عالي هدايتور نهاد آمباورها و مفروضاتي كه افراد و گروهها را د 

در درون و بيرون از محيط دانشگاه تعريـف         ها   معاني حوادث و كنش    ،آنهااز مراجعي كه در     

 گـستره پيچيـدگي و   ،را از طريـق اهـداف     هـا    فرهنگ دانشگاهي اعضاي دانـشكده     .»شودمي

اسي دانـشگاه را كـه از       و ويت سه ارزش اس    كوه. دهد مي  قرار تأثيرنهادي تحت   هاي  رسالت

: ازدانندميفرهنگ دانشگاهي است عبارتهاي لفهؤترين مجمله مهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sheldon
2. Extrinsic
3. Intrinsic
4. Cuh
5. Whitt
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ليت اوليـه  ؤ مسبر اين اساس؛ هدف آموزش عاليمثابه و انتشار دانش به  وجوجست

 تحقيـق و انتـشار      ،مـوزش از طريـق آ   ها   يادگيري و انتقال اين آموخته     ،اعضاي دانشكده 

.ستهامطالب و يافته

معتقدند كـه   ها  كدهشبدين معنا كه اعضاي دان    ؛ل در اجراي كارهاي دانشگاهي    استقال

قالل را تبراي توسعه يادگيري و براي ساختارهايي توسعه يافته داشته باشند تا اسـ          آزادي

. ضروري است،دنتقويت كن

ي دو طرفـه    هايو فرصت ها   در اجتماع دانشوراني كه حمايت     :1ايتعلق دانشكده 

گـردد  مـي  سازد و همچنين در اداره دانشكده نمايان       مي جتماعي فراهم براي تعامل ا  

(Kim, 1996: 15).

 ارائه شـده در ايـن   ياز آرااي  خالصه»فرهنگ دانشگاه «نابا عنو اي  در مقاله 2اوستين

3.شود مياز آن عرضهاي زمينه را آورده است كه در ذيل خالصه

 و ويـت    وهتعريف كـ   ازجمله    فرهنگ وي ابتدا با اشاره به وجود تعاريف مختلف از        

توان از يـك فرهنـگ دانـشگاهي بـه عنـوان شـيوه        مي كند كه آيا   مي  را مطرح  سؤالاين  

گونـاگون هـاي    يا بايـد از فرهنـگ      ،جمعي انديشه و عمل ميان دانشگاهيان سخن گفت       

هـاي   عرصـه  هـا،  دانـشكده  هـا، وي با اشاره بـه تنـوع رشـته        . براي دانشگاه صحبت كرد   

وجـود يـك فرهنـگ    ،گونـاگون ي هـا دانشگاه ساير عوامل تفاوت بخش به       تخصصي و 

هـاي  و عرصـه  هـا    حـوزه  هـا،  رشـته  اوالًچرا كه   ،دهد مي دانشگاهي را مورد ترديد قرار    

خـاص  اي   جهت تحقيقاتي متمـايز و خطـوط حرفـه         ها،داراي سنت  كدام    هر ،تخصصي

، وظـايف سـازماني متفـاوت       داراي مختلـف هـاي    و كـالج   هـا دانشگاهثانياً. خود هستند 

 ثالثـاً  .متمـايزي هـستند   هـاي    انتظـارات و اولويـت     ،دانشجويان با خـصايص گونـاگون     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collegiality
2. A.E.Austin

ه، دين و سياست، كه به سـفارش وزارت علـوم،           با عنوان دانشگا  زادهمقاله اوستين از پژوهش دكتر احمد رجب      . 3

. انجام شده است1379تحقيقات و فناوري در سال 
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 بـه  . كـاركرد و نقـش متفـاوتي هـستند    ،الگوهاي ملي آموزش عالي هركدام داراي سنت    

 بـراي اشـاره بـه عـضويت چندگانـه           »مـاتريس بـزرگ   « از مفهوم    1همين جهت كالرك  

در دانـشگاهي   ،به عبـارتي هـر فـرد در يـك رشـته           . كند مي دهاستفاها  اعضاي دانشكده 

,Clark)خاص و در درون يك نظام ملي عـضويت دارد  حرفـه  اضـافه   بـه  .(42 :1984

ي مـشترك اسـت كـه بـا عـضويت در            هـا ارزشاز  اي  استادي نيز خود حاوي مجموعه    

. رشته و سازمان پيوند دارد،دانشكده

چارچوبي تفسيري بـراي درك و  «ويت به صورت    اگر مفهوم فرهنگ را مانند كوه و        

هـاي  گاه بايد گفت كه ايـن چـارچوب        آن ، تعريف كنيم  »هابازشناسي رخدادها و كنش   

 مشاركت در امور سازماني     ، شيوه تعامل با دانشجويان    ، تنظيم اهداف  ،تفسيري بر زندگي  

فرهنگ غالـب را    توان چهار    مي ،با اين نگاه  . گذارد مي تأثيرو پيشرفت در حرفه استادي      

: از يكديگر تفكيك نمود،گذارند ميتأثيرهادانشگاهكه بر اعضاي 

2ها فرهنگ رشته.1

3)دانشگاه يا دانشكده محل خدمت( فرهنگ نهادي .2

هاي ملي فرهنگ نظام.3

 فرهنگ حرفه استادي.4

 وجـود دارد هانجارهـا و تعهـد  ها، ه  انتظار ،هاارزشاز  اي  درون هر فرهنگ مجموعه   

. دهد ميبه نگرش و رفتار فرد شكلهاآنكه تقاطع 

هافرهنگ رشته.1ـ4ـ3

ترين هـسته عـضويت در       اصلي ، از جمله كالرك معتقدند كه رشته      انبرخي از محقق  

يـز معتقدنـد كـه    نكـوه و ويـت     . فه دانشگاهي اسـت   رحهويت يافتن فرد در   دانشگاه و 

.بخشد ميفرهنگ رشته است كه به اعضاي دانشكده هويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark
2. Disciplinary cultures
3. Institutional cultures
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ي گيـر  جهـت ،هـاي تحقيـق   روش، ادبيات خاص خـود    ،شيوه انديشيدن اي  هر رشته 

ات و معيارهـاي ارزيـابي خـاص    تأكيـد ،دهيشا نظام پاد ها، سنت ،آموزشي و تحقيقاتي  

 نيز معتقدند كه هر رشـته بـراي   2 و بچر1 رايس ، كالرك ،فينكل اوستين . خود را داراست  

.كنند مي است كه تاريخ و سير تحول آن را مشخصها و نمادهاييخود داراي توتم

را هـا   كالرك رشـته  .اندتدوين شده ها  بندي رشته متفاوتي براي تقسيم  هاي  چارچوب

هاي بيشتر محض در برابر رشته    هاي  رشته:  است كردهتقسيم  آنهابراساس كانون فعاليت    

,Clark)تر تر در مقابل كاربردي انتزاعي،بيشتر كاربردي 1963).

هـاي  حـوزه : كاري است هاي  ها تقسيم براساس حوزه   تقسيم ديگر در عرصه فرهنگ    

,Clark)علمـي  هاي  هنرها و رشته،ايحرفه  و گـرا از دو فرهنـگ انـسان  3اسـنو . (1963

پـذيري  گـرا و تجربـه  گويد با ويژگي تفسير شخصي در فرهنگ انـسان    مي سخنگراعلم

,Snow)گرا همگاني در فرهنگ علم 1959).

انـد، سازمان يافته آنها حول   هابندي چهارگانه كه رشته   يك طبقه  بر 4گاف و ويلسون  

ايـن دو   . اي علـوم طبيعـي و مطالعـات حرفـه         ،علـوم اجتمـاعي   ،ادبيـات : كنند مي تأكيد

ي آموزشـي و    هـا ارزش،5بك زنـدگي  ها داراي س  كه اعضاي هريك از فرهنگ    اند  مدعي

.ستندرويكردهاي تدريس مخصوص به خود ه

.بندي است معيار طبقه، سطح توسعه پارادايمي در هر رشته،6در نظريه الدال و گوردون

 در نظـر  .استفاده كـرده اسـت  ها  از يك مدل سه بعدي براي متمايز ساختن رشته        7بيگالن

:شوند ميبنديهاي دوگانه در ابعاد سه گانه ذيل طبقهحول يكي از قطبها وي رشته

 وجود داردنظرياس ميزان اجماعي كه در رشته حول يك پيكره  براس،نرم/  سخت.1

.اس ميزان عالقه به مسائل كاربردي براس،كاربردي/  محض.2

. براساس تمركز يا عدم تمركز بر موجودات زنده،غيرحياتي/  حياتي.3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rice
2. Becher
3. Snow
4. Gaff & Wilson
5. Lifestyle
6. Lodahl & Gordon
7. Biglan
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.براساس تعامل اين نماي سه بعدي، هشت گونه رشته قابل تشخيص است

شناختي مستقيم به خصايص معرفت   اي  رشتههاي  فرهنگمعتقد است كه خرده     1بچر

 بـه  ،شـود  مـي به وظايف فكري هر رشته مربـوط      ها  تفاوت بين رشته  . هر رشته مربوطند  

خـاص  هـاي   منـدي عام يا كـشف قاعـده     هاي  هدف رشته رسيدن به گزاره    ،ويژه اين كه  

تكرار پـذير و    هايانگاره مشخص كردن  ،جويي سادگي مستلزم پي ها،دستيابي به تعميم  

در حـالي كـه تمركـز بـر     . تعيين وقايع يكساني است كه مستعد تغيير آزمايـشي هـستند         

 تنوع قابـل توجـه و پـذيرش         ، به پيچيدگي  نوجوه خاص مستلزم روي خوش نشان داد      

. توانند تكرار شـوند و شـبيه يكـديگر نيـستند    ها نمياين نكته است كه بسياري از پديده     

،هاي تحقيق و تحليـل   روش به تفاوت در     ،ي ماهيت دانش ضرور    در ،تفاوتي از اين نوع   

.گرددميبر اشاعه علمگوناگونهاي تعاريف از توليد علمي و شيوه

 كـار ،سازي كمي، استپذير كشف قوانين تعميم  ،ي كه هدف توليد دانش    هايدر رشته 

 مبادلـه   ها،هشيوه معمول زندگي در اين رشت     . انتشار آثار زياد بسيار معمول است      ،جمعي

.استاي  فرصت اندك براي پرداختن به كارهاي غيرحرفه، كارشديد،نه اطالعاتاآزاد

،هـستند هـا  ي كه به دنبال كشف وجوه منفرد و خاص پديـده هاي در رشته  ،در عوض 

خواهند  نمي يش دارند و  گرافردهاندازي منحصر ب   رسيدن به چشم   ل و افراد به كار مستق   

از افـراد ببيننـد كـه در كـشف يـك حقيقـت منفـرد مـشاركت                  اي  خودشان را مجموعه  

 بلكـه تنـوع و رويكردهـا و تفـسيرهاي جديـد             ،در اينجا دانش تراكمي نيست    .اندداشته

،شـود  مـي  چون كار به صورت فردي و خصوصي انجام       ها  در اين رشته  . شود مي تقويت

ـ      ،ترنـد اجتماعات علمي نيـز ضـعيف      دك و ميـزان   تعامـل محققـان و دانـش پژوهـان ان

,Becher)ين است يپااي  مالحظهدرخورانتشارات به طرز  1984).

دانش  بلكه ساختار    ،)خاصهاي  قوانين عام يا فهم   (نه تنها كانون توجه تحقيق علمي       

 و »Contextual imperative«هاي  بين حوزه(1984) بچر . استمؤثراي نيز بر فرهنگ رشته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Becher
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»Contextual association«دانـش داراي  ،در سـاختار نـوع الـف   . شـود  مي قايل تمايز

 الگـودار و    ، قابل تقسيم به اجزا    ، مرزبندي شده  ، با مسائلي قابل شناسايي    ،سختساختار

ربـط مبهمـي بـه      ها   ايده ، دانش كمتر ساخت يافته    ،در نوع دوم  . مسلسل است هاي  تبيين

نـوع اول كـارگروهي و   در . هم دارند و مسائل به روشني مشخص و قابل تقسيم نيستند        

»قطعه قطعه شـده   «،   سخت هايبخش بر اين در     هعالو. در نوع دوم كار انفرادي هنجار است      

دادن  مدت زمـان انجـام   ، محورهاي تحقيق بيشتري قابل شناسايي است، گروه اول»متبلور«و  

هـاي جـدايي     تحقيق ممكن اسـت بـه بخـش        مسئله زيرا   ،يك طرح ممكن است كوتاه باشد     

هـاي   در حالي كـه در حـوزه  .كوچكي از تحقيق منتشر شودهاي  و هرسال قطعه ،شودتقسيم  

,Becher) برعكس است وضع گروه دوم »منعطف« و »كلي«،نرم 1984: 191).

 بـراي   ايبنـدي چهارگانـه   انـواع دانـش بـه طبقـه        بر ماهيت و سـاختار     تأكيدبچر با   

دانش در اين   .  بودن است  سخت و محض  ،خصيصه علوم .رسدمياي  رشتههاي  فرهنگ

 بلندمـدت و    غالبـاً يهـا  طـرح  .انباشتي است و هدف كشف قواعـد عـام اسـت          ها  رشته

 انتـشارات   ، كـار جمعـي    ،توام بـا رقابـت    ها  فرهنگ اين رشته  . زيادي دارند هاي  حمايت

و انتـشارات   هـا    كنفـرانس  ، ارتباطات تلفني زياد ميان همكـاران علمـي و ديـدارها           ،زياد

.سترسمي زياد ا

جـوي وجـوه   و ادبيات و علوم اجتماعي بـر جـست  ،محضنرم ـ هاي فرهنگ رشته

.  داردتأكيد فهم و تفسير ، دانش منسجم كل نگرها، پديدهپذير نبودن تعميم،خاص

 توليـدات   ، به دنبال دانش كـاربردي     ،فناورهاي،ـ كاربرد سختهاي  فرهنگ حوزه در  

. و فنون هستند

 نظيـر تعلــيم و تربيـت و مــددكاري   ،ي علـوم اجتمــاعي  كـاربرد  ـ در فرهنـگ نـرم  

ــاالترين ارزش  ،اجتمــاعي ــد كــاربردي و فعاليــت شــغلي از ب  مــشاركت در دانــش مفي

 تداخل و مرز يك     :از جمله ،ثرندمؤها  اين فرهنگ عوامل ديگري نيز بر   . برخوردار است 

ـ       هاي   همچنين مرزبندي عرصه   ،ديگرهاي  رشته با رشته   ر فرهنـگ   درون هر رشـته نيـز ب

از درون منـسجم اسـت وضـع سـازماني و اعتبـارش             اي  وقتـي رشـته   .ثرنـد ؤماي  رشته
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 جايگاه و قدرت اعضاي آن رشـته        ،زياد است اي  درون رشته هاي   وقتي انشقاق  ،باالست

,Becher)يابد  مينيز در كل سازمان كاهش 1984).

ي خارج از رشـته      ميزان دسترسي اعضا   ، دارد تأثيرها  عامل سومي كه بر قدرت رشته     

ناپـذيري دانـش در يـك رشـته بـراي      يفنـي بـودن و دسترسـ      . به دانش اين رشته است    

.  عامل ثبات و قدرت است،نامتخصصغير

.ثر اسـت  ؤمـ اي  عامل ديگري است كه بر فرهنگ رشته      ،دسترسي به منابع خارج از رشته     

در . ويـت دارد   تحقيـق بـر تـدريس اول       ،ي كه دسترسـي بـه منـابع بيـشتر اسـت           هايدر رشته 

,Clark)كند  مي بر تدريس تمركز دانشكده معموالً،ي مانند علوم انسانيهايرشته 1987).

فرهنگ نهادي.2ـ4ـ3

.  اساتيد با فرهنگ نهادي محل خدمت نيز مواجـه هـستند           اي، بر فرهنگ رشته   افزون

اليـت و  .كنـد  مـي اين فرهنگ نقش اساسي در تعريف كردن زندگي و آثـار اسـتاد ايفـا      

.انـد گانه نشان دادهبندي سهتقسيميك   استادي را در     ة دانشگاه بر حرف   تأثير،1همكارانش

 اشـتغال در  ،اشتغال در يك رشـته    :  از سه جريان است    متأثربه عقيده اينان حرفه استادي      

دانشگاه محل خدمت ممكن اسـت      . يك دانشگاه و اشتغال به كارهاي خارج از دانشگاه        

متعهد بودن به رشـته و    ( يا جهان انديش     )دانشگاهدر مورد   عصب داشتن   ت(انديش  محلي

فرهنـگ نهـادي دانـشگاه    ز  امتـأثر در هر صورت حرفه اسـتادي      ولي  .  باشد )نه دانشگاه 

.است

از عوامـل كليـدي     اي  كه از تعامل مجموعـه     فرهنگ خاص خود را دارد     ههر دانشگا 

، پيچيـدگي  ، انـدازه  ، يا هدف نهادي   يتمأمور: ند از ااين عوامل عبارت  . نتيجه شده است  

به ويژه آمـوزش  ( شيوه اعمال اقتدار و ساخت اقتدار، سازمان كار       ، محل دانشگاه  ،قدمت

 خـصايص دانـشجويان و دانـشگاه و         ، معيارهاي آكادميك  ، برنامه درسي   ساختار ،)و پژوهش 

,Clark)محيط فيزيكي 1988; Kuh & Whitt, Ruscio, 1987; Peterson et.al, 1983).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Light etal
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 سازماني هـر دانـشگاه بـر اعمـال          مأموريت، كوه و ويت   ، روسكيو ،به عقيده كالرك  

و  انتظــارات از وظــايف دانــشگاهي،پــذير شــدن اعــضاي جديــد جامعــه،مــورد نيــاز

ي كـه تـدريس در      هـاي هسسؤدر م .  است مؤثرها  استانداردهاي عملكرد دانشگاه و پاداش    

سـساتي  ؤاما در م  . ه با جامعه تحقيقاتي دشوار است      حفظ پيوند دانشگا   ،اولويت قراردارد 

وري تـرين عامـل بهـره      اصـلي  ،دهـي پاداش نظام ،كه تحقيق و توليد دانش اولويت دارد      

هـاي  سسه بـه سـوي تحقيقـات كـشيده شـده و طـرح             ؤجدول زماني م  . تحقيقات است 

.در جريان استها تحقيقاتي تخصصي ميان اعضاي گروه

،زمينـه اقتـصادي    پـيش  .شغلي هـستند  هاي   دادن آموزش  موظف به هاانبعضي سازم 

.كنند ميرا ايجادها  انتظارات و پاداش، انواع متفاوتي از وظايف،هسسؤاجتماعي م

مايلنـد  هادانشگاه،1 به عقيده اتزيوني   .شيوه درك و تقسيم اقتدار نيز بسيار مهم است        

. رشان ايمـان داشـته باشـند     خصلت هنجاري داشته باشند تا اقتداري و به بزرگ بودن كا          

، سـازماني  مأموريـت .  دارنـد  )ساالرانهديوان(نيز خصلت بوروكراتيك    هادانشگاهبعضي  

ي در  گيـر ثر بـر شـيوه تـصميم      ؤ تاريخ و سبك مديريت دانـشگاه از عوامـل مـ           ،ساخت

كننـد امـا     مي مهم را مديران اخذ   هاي  در ساختارهاي بوروكراتيك تصميم   . دانشگاه است 

.شود ميتري انجام اخذ تصميمات به صورت منعطفاي،دانشكدهدر شيوه 

بـزرگ  ي  هـا دانشگاهدر  . استثرؤپيچيدگي سازمان نيز بر فرهنگ دانشگاه م      و  اندازه

خـرده  ، تمايل به حفـظ فرهنـگ همـسان و يكدسـت كمتـر اسـت               ها،با تعدد دانشكده  

 و ، طول خـدمت ،)پاره وقت ـ تمام وقت (مختلفي نيز براساس نوع خدمت هاي فرهنگ

.گيرند ميجمعي شكلهاي زنيچانه

ي كـه ايـن     يهادانشگاهدر  .اندنيز يك حافظه سازماني ايجاد كرده     هاسازمانبعضي از   

 حفـظ  ، و سنت خـاص خـود هـستند   ،حافظه تاريخي شكل گرفته است و داراي نمادها     

.شود مي خود تبديل به هدف،همين نمادها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Etzioni

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



89■مباني نظري: دومفصل 

گ مشابهي دارنـد و در درون يـك نظـام ملـي آمـوزش               مشابه گاه فرهن  ي  هادانشگاه

ي متـشابه بـر     هـا دانـشگاه همين تشابهات و نوع بندي اين گونـه         .عالي از بقيه متمايزند   

گـاه از    علوم كاربردي و علـوم انـساني         ، هنر ،علومي  هادانشگاه. است مؤثرآنهافرهنگ  

و فرهنـگ  اي  رشـته  در نهايت بايد گفت كه تعامل فرهنگ      .فرهنگ مشابهي برخوردارند  

.در تحول هر دو استاي كنندهدانشگاه عامل تعيين

فرهنگ نظام ملي.3ـ4ـ3

ي دانشگاهي و مباني قدرت دانشگاه به همان اندازه         هاارزشبه عقيده كالرك كشف     

 از جملـه  يك نظـام ملـي از عوامـل متعـددي    . تقسيم كار در درون دانشگاه اهميت دارد  

بـر  هـا    فرانـسوي  ،بر آموزش عمومي  ها  ييآمريكا. پذيرد مي تأثيرن آ هايتأكيداهداف و   

.  داردتأكيد و نظام آلماني بر آموزش علوم ،آموزش تخصصي

بـاور بـه ميـزان در       : ملي اشاره كرده اسـت    هاي  ار حيطه باورهاي نظام   هكالرك به چ  

ـ   ، باور به ميزان تخصصي بودن آموزش      ، بودن آموزش براي همگان    دسترس وط  باور مرب

.به آموزش عالي و اشتغال و باورهاي مربوط به ميزان محوريت تحقيقات

 از جمله عوامل تعيـين كننـده فرهنـگ          ،كند مي نقشي كه دولت در آموزش عالي ايفا      

 از عـواملي اسـت كـه ميـزان     ،دسترسي به منابع اقتـصادي . نظام ملي آموزش عالي است    

.سازد ميرا روشنسيستم و جو كاري نظام ملي هاي  اولويت،نوآوري

 آلمـان  ،فرانسههاي  در نظام.ملي متفاوت استهاي  ساختار و سازمان دانشگاه نيز در نظام      

در مقابـل  . كننده اسـت   تعيين بخشي نقش استاد صاحب كرسي يا رئيس        يو مستعمرات آسيا  

ـ  ، در ايـن نظـام   . نظام مبتني بر اقتدار دانـشكده نيـز وجـود دارد           ،الگواين   دار  دانـشكده از اقت

. چنين نظامي هستندهاي آكسفورد و كمبريج از نمونه.سازماني بيشتري برخوردار است

 ميـزان اسـتقالل واحـدهاي       ،ثر اسـت  ؤهاي ملي مـ   عامل سازماني ديگري كه بر نظام     

 بـر تـدريس سـبب وابـستگي متقابـل واحـدها و گـسترش            تأكيـد . درون دانشگاه است  
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 سوي تحقيقات و توليـد دانـش سـبب سـاز            ي به گير جهت ،در مقابل . شود مي دانشكده

. ها در داخل دانشكده استآزادي بيشتر افراد و گروه

فرهنگ حرفه استادي.4ـ4ـ3

و عقايـدي وجـود دارد      هاارزش، دانشگاهي و نظام ملي    اي، رشته هايتأثيربا وجود   

لي بـه   رغـم تنـوع آمـوزش عـا       بهدانشگاهيان  . دهد مي را سامان ها  همه رشته استادانكه  

 چندي متعهدند كه معنا و ارزش كارشان را براي خـود و ديگـران               »متعاليهاي  اسطوره«

,Rice)دهند  ميتوضيح 1986: 14; Clark, 1987: بر خودپنـداره  هاارزش همين .(140

نهادهـاي آمـوزش عـالي    هـاي  و سياست ها  يندااز دانشكده و فر   آنها و انتظارات    استادان

 اولين ارزش آن اسـت كـه        ، كوه و ويت   ، رايس ، كالرك ،1قيده شيلز به ع . گذارد مي تأثير

 اشـاعه و انتقـال      ، خلـق  ، كـشف  ، دنبـال كـردن    ،اسـتادي هدف از آموزش عالي و حرفه     

. ق اين ارزش هستند   قتح همه ابزار  ، نوشتن و انتشار   ،تحقيق.  دانش و فهم است    ،حقيقت

بلكـه معلـم و     ،ولـد دانـش   دانشگاه نه تنهـا م    . ارزش ديگر همانا خدمت به جامعه است      

. انتقال دهنده فرهنگ است

.انـد حرفه دانـشگاهي  ي  هاارزش ديگر   ، راستي و انصاف   ،پايبندي به صداقت فكري   

از فقدان تـوازن قـدرت ميـان اسـتاد و     نكردن استفاده ءي از قضاوت عيني و سو  گيربهره

. نديهاارزش نيز از همين ،شاگرد

 سومين هنجار پذيرفته شده حرفـه دانـشگاهي         ،ق آموختن و تحقي   ،آزادي در تدريس  

 هـم ارج ، اين كه دانشگاه اجتماعي از اهـل علـم اسـت           ،اجتماعدانشگاه به مقوله  . است

,Clark)نهـد  مي 1987b: 390; kuh & whitt,  دانـشگاهي  ،بـا چنـين اجتمـاعي   .(1988

يـشه   اند ،عـالوه بـر ايـن     . ي است براي تعامـل درون دانـشگاهي       مطلوببودن چارچوب 

 دانشگاه اقتـدار صـنفي را درون        ،شود كه در آن    مي مرتبطاي  اجتماع اهل علم به سنت ديرينه     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shils
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هـا،  همين اجتماع است كه بر بسياري از امـور دانـشكده           ،كرده است  مي نهادهاي خود اعمال  

,Clark)و دانشگاه و حتي نظام ملي نظارت و كنترل دارد ها  كالج،مدارس 1987b).

 مبتنـي بـر     1»سلسله مراتـب وجهـه    «متعهد به يك    هادانشگاه،مليي  ها نظام همةدر  

 كـه وجهـه بـر مبنـاي     ، معتقدند كه كيفيت ارزشي ذاتـي دارد      هادانشگاه.انددرك كيفيت 

سلـسله مراتـب   ،شود و بدين وسـيله    مي  مشخص ، از كيفيت دارند   هادانشگاهكه  اي  بهره

ي كه از كيفيـت بـااليي       هايدها و رشته  نها. گيرد مي نهادي معتبري در نظامهاي ملي شكل     

.شوند ميبرخوردارند سرمشقي براي ديگران

گوناگونهاي تعارض ميان فرهنگ.5ـ4ـ3

.  فرهنـگ مـذكور اسـت      چهـار مستلزم درك تعارضات ميان     ،هادانشگاهفهم فرهنگ   

هنگـامي  . گوناگون است ي  هاارزشيند زيستن در ميان اين      اجريان زندگي يك استاد فر    

 ممكـن اسـت ايـن       ،خواهان تخصصي شدن و كار عميق هـستند       اي  رشتهيهاارزشكه

هـاي  تعارض ميان فرهنگ  . فرهنگ دانشگاه در تعارض باشد    هاي   با خواسته  كامالًيند  افر

. شـود  منتهـي     صداقت و تعهد دانـشگاهي     ،به از دست رفتن اخالق    مكن است   ممذكور

.را كاهش دهندها ن فرهنگكوشند تا تعارض ميان اي ميهادانشگاهاغلب 

توان از كل واحدي به نام حرفـه دانـشگاهي حـرف       مي  بازهم  آيا حال با اين تفكيك   

بـه عقيـده وي تفكيـك درون    .  چنين تعهـد واحـدي وجـود دارد       ،زد؟ به عقيده كالرك   

 در حالي كه دانشگاه به طـور خـود         ،كند مي حرفه استادي را تقسيم   ها   و رشته  هادانشگاه

حل اين تـز و آنتـي تـز نـوعي           . كند مي هدات مشترك اساسي چندي را طلب     به خود تع  

هـاي گـروه و عـضويت در     اي  انـدك رشـته   هـاي   هويـت آينـد رتداخل ف . يگانگي است 

مثـل  (همـسايه   هـاي   رشـته . كوچك و بزرگ اسـت    هاي   پل ارتباطي ميان نظام    ،متفاوت

همچـون شـيمي و     (ل  متـداخ هاي  و رشته اند  ي مشترك هاارزش داراي   )فيزيك و شيمي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Prestige hierarchy
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 را در نهايـت بـه هـم پيونـد          گونـاگون هـاي    حـوزه  ، با داشتن فرهنگ متداخل    )رياضي

 و هـدف يكـسان      مأموريـت همچون  ،ي مشترك ميان نهادها   هاارزشهمچنين  . دهندمي

توان از نوعي تجربـه   ميباز هم،هابراين اساس با همه اين تفكيك. عامل وحدت هستند 

.) پيشين،زادهبه نقل از رجبA.E.Austin, 1992( سخن گفت هادانشگاهمشترك در ميان 

 دانشگاه بر دانشجوتأثير.5ـ3

 از متـأثر  اجزاي آن به نوبه خود ،اگر با نگاهي سيستمي به فرهنگ دانشگاهي بنگريم      

 از عناصـر مهـم نظـام        يكـ يبدون شك   . شود مي نظامي است كه دانشگاه در آن تعريف      

وجود آمـده   ه پرورش آنان ب   ي به نام دانشگاه برا    يستند كه نهاد  ان ه يشجون دا ،يدانشگاه

 به نام دانشگاه قـرار  يياز آنجا كه دانشجو در فضا.استو دوام آن منوط به حضور آنان   

نده او تـا انـدازه      يكه آ اي   به گونه  ،گذارد مي  بر او  يار مهم ي بس تأثير دانشگاه   ي فضا ،دارد

.ست وابسته اي آموزشين فضاي به اياديز

 چرا كـه بـر   ،آيدبه شمار مي او ي در زندگيدر واقع ورود فرد به دانشگاه واقعه مهم  

. گـذارد  مـي  تـأثير نده  ي انتخاب همسر او در آ      و احتماالً  يمناسبات اجتماع ، درآمد ،شغل

ـ  و   كنـد ل  ي تحص ينكه دانشجو در دانشگاه بزرگ    ياعم از ا   يسـسه آمـوزش عـال     ؤا در م  ي

سـازد و در نظـام       مـي   او را گسترده   ي افق ذهن  يوزش عال ط آم يد مح ي بدون ترد  ،كوچك

. آورد مـي  وجوده ب يهاييرگونگد، او ي اجتماع يهاارزشن  ياو و همچن  هاي  يداورشيپ

ـ ،مي بـدان  ي را آموزش دانشگاه   ين دگرگون ينكه علت ا  ينظر از ا  صرف ينكـه پختگـ   يا ا ي

هـا ارزش است كه در     ياتريي تغ ، است درخور تأمل  آنچه   ، از خانواده  ي دور ا صرفاً يذهن  

،ي صـنعت يكـشورها درهـا  ياغلب بررس. ديآ مي  بوجود و دانشج ي اجتماع يهانگرشو  

ي اجتمـاع   و ياسيد س ياز نظر عقا  ،هادانشگاهخر  آيهاان سال يدهد كه دانشجو   مي نشان

 اول و دوم يهـا سـال ان يسه با دانـشجو ينه در مقا يزمني موجود در ا   ي اختالف نظرها  و

).119: 1372،يمحسن(دهند  مي از خود نشانيشتري بيريذانعطاف پ

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



93■مباني نظري: دومفصل 

ـ رابطـه م  « با عنـوان     يوهش در پژ  ،و همكارش 1يني كاتسل يمار ،ينـه اجتمـاع   يان زم ي

نـه  يدند كه زم  يجه رس ين نت ي به ا  ،»ي اجتماع يهاك و كنش  يراتك دمو يهاارزش،هانگرش

يهـا ارزشسـازد و    ي مـ  متأثر را   ناي دانشجو ياسي س ي فضا ، دانشگاه ي و فضا  يخانوادگ

.(Koutselini, 2003)دهد  مي قرارتأثير را تحت يل به مشاركت اجتماعيك و تمايدموكرات

ـ  بـه ا   ،1997 سـال    ر د يدر پزوهش 2نياست ،در دوران تحـصيل   د كـه    يرسـ جـه ين نت ي

 و بــه لحــاظ اجتمــاعي داراي ،تــرسياســي،آزادانــديشيــشان هانگــرشدانــشجويان در 

ن يهمچنـ .شـوند مـي تـر   شوند و براي كاركردن با ديگران شايـسته        مي پيچيدگي بيشتري 

.(Astin, 1977)بخشد مي ارزيابي فرد را از خودش بهبود،تجربه دانشگاه

ه بـر دو كـاركرد مهـم    يـ وان بـا تك تـ ان را بي دانشگاه بر دانـشجو   تأثيررسد   مي به نظر 

كـاركرد عمـده شـناخته      بـا دو     اًدانشگاه در معناي جديد آن عمـدت      . ح داد يدانشگاه توض 

.پذيريتوليد علم به معناي اعم آن و جامعه: شودمي

ي هـا ارزش بـا حـضور و تقويـت         ، به آن اشـاره دارد     مرتن كه   گونههمانتوليد علم   

براي كساني كه به كـار توليـد علـم        اي  ي ويژه هاارزشخاصي در جامعه و دروني شدن       

يهـا ارزش كـه مـولكي از آن بـه          هـا ارزشايـن   .  همراه است  ،پردازد از سوي ديگر   مي

يي است كه دانشگاه در فرد      هاارزش محور اصلي مجموعه     ،كند مي ديدگاه معيار علم ياد   

،طرفـي عـاطفي   بـي ،يـي گرا اشـتراك ،يـي گراعـام :  همچـون  ييهـا ارزش. كند مي دروني

... .يي وگرا قانون،ييگرا عقل،ييگرا تجربه،اللق است،شكاكيت سازمان يافته

، كه مورد عمـل دانـشمندان قـرار گيـرد          ند بالفعلي هم نيست   بالفعلاگر  ،هاارزشن  يا

ـ  بـا آن م ،يي است كه مشروعيت عمل علمي    هاارزش شـود و بـه عنـوان امـري      مـي رسي

حداقل بـه آن    ،آنهاشود و افراد به دليل مقبوليت        مي ي مغاير با آن نفي    هاارزش،مطلوب

 اگر بالفعل هـم در مـواردي مبنـاي عمـل            ،وان گفت ت مي به همين جهت  . كنند مي تظاهر

ي هـا ارزش بـه عنـوان   ،شود ميست و تالش  آنها مبناي استناد    ،گيرد نمي دانشمندان قرار 

.كنند دروني شود مي براي افرادي كه در دانشگاه تحصيلمطلوبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mary Koutselini
2. Astin
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يعنياست و از كاركرد ديگر آن     اي  پذيري ويژه  جامعه ،پذيري دانشگاه كاركرد جامعه 

پذيري مجدد است كه در آن كـاردان         نوعي جامعه  اين پديده . پذيرد مي تأثيرتوليد دانش   

،شـود  مـي  اگر چه بـراي مقاصـد شـغلي تربيـت    ،كارشناس. شود ميو كارشناس تربيت  

تـوان   مـي بـه همـين جهـت   . شناسد ميفردي است كه واقعيت را با ابزار و روش علمي   

كنـد   ميتأكيدي علم هاارزشهمان محور  بر  ،مپذيري ه گفت دانشگاه در كاركرد جامعه    

 از اهداف   متأثرشود؛ هرچند ممكن است      مي  انجام هاارزشي آن حول اين     پذيرجامعهو  

فرهنگـي مختلـف    هاي   شود و در محيط    تأكيدي ديگري هم    هاارزش بر   ،شغلي متفاوت 

.)نيشي پ،زادهرجب(ي ديگري هم مورد توجه قرار گيرد هاارزش

ب تحليلچارچو.4

ـ ،هـاي قبـل   با توجه به مباحث گفته شده در قـسمت         تـأثير رسـد بتـوان     نظـر مـي   هب

در را  هاي ارزشي، نگرشـي و رفتـاري دانـشجويان          گيريتحصيالت دانشگاهي بر جهت   

 نهاد علمي، نقش دانشجويي، توقعـات       در جايگاه هاي دانشگاه    ويژگي ؛قالب چند مفهوم  

.ه مرجع تحليل كردجامعه از دانشجو و دگرگوني در گرو

 نهاد علميبه مثابههاي دانشگاه ويژگي.1ـ4

 داراي عناصـري نهـادي و كـار        ، نهـاد علمـي    مثابـه  گفته شـد، دانـشگاه بـه         كهچنان

،از سـوي ديگـر    . كنـد هايي است كه آن را از ساير نهادهاي اجتمـاعي متمـايز مـي             ويژه

رده است، موقعيـت دانـشگاه بـه        دليل جايگاهي كه امروزه علم در دنياي جديد پيدا ك         هب

گـذاري آن بـر كليـت حيـات     تأثير درجـه  ، يك نهاد مهـم ارتقـا يافتـه و در نتيجـه      مثابه

 و هنجارهـايي    هـا ارزشبدون ترديد در هر نهـاد اجتمـاعي         . اجتماعي افزون شده است   

،به تعبيري ديگـر   . رفتارهاي متعامالن آن نهاد است    دهندة  جهتحاكم است كه در واقع      

كننـده و   در نتيجـه تعيـين     قواعـدي بـراي رفتارهاسـت و       ،هاي حاكم بر آن نهـاد     هنجار

 تـا انـدازه بـسيار زيـادي متمـايز از            هـا ارزشاين هنجارهـا و     . ستدهنده رفتارها جهت
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همين دليـل اسـت كـه    هب. هنجارهاي رسمي و غيررسمي حوزه اجتماع است       و   هاارزش

خـصوصاً  (هنجارهـاي نهادهـاي علمـي        و   هاارزشي ميان   ض تعار ،در بسياري از جوامع   

 و هنجارها   هاارزشترين اين   برخي از مهم  . آيدو هنجارهاي جامعه بوجود مي    ) دانشگاه

يافتـه،   شـكاكيت سـازمان   ،ي عـاطفي  گـ تجربيـي، بـي   گراگرايي، اشتراك ند از عام  اعبارت

 ....وگرايي يي، قانونگراگرايي، عقلاستقالل، اقتدار علم، تجربه

هـاي   اين امكان وجـود دارد كـه ايـن هنجارهـا در محـيط      شدتوان يادآور   گرچه مي 

يي اسـت كـه     هـا ارزش امـا    ، نمـود نيابـد    كـامالً علمي در رفتارهاي متعامالن اين حوزه       

ي مقبــول و اساسـي علــم دانـسته و بــر آن پــاي   هــاارزشن را آكنـشگران ايــن حـوزه   

آنهـا  بـسياري از    ،آيـد رهـا برمـي    و هنجا  هـا ارزش از عناوين اين     كهچنانهم. فشارندمي

گرايي كـه   هنجارهايي همچون عام  . رنيته هستند دمد دنياي جديد و به عبارتي ديگر        لومو

هـاي فكـري دانـشجو را        افـق  ،كنـد گرايي را ترويج مي   گرايي و نفي خاص    شمول ينوع

ينديـش هاي آزاد ا  كند و زمينه  انديشي را تا اندازه زيادي تقبيح مي      جزم،سازد مي هدگستر

.سازدرا فراهم مي

هاي علمـي محـصول همكـاري اجتمـاعي      كه يافته كند مي تأكيدگرايي بر اين امر     اشتراك

 افـراد جامعـه چـه در آن    از ايـن رو . ها و نتايج نوعي ميراث مشترك اسـت    است و اين يافته   

نيـز  اطفي عـ يطرفبي. اندمندي از آن سهيم در بهره،مشاركت داشته باشند و چه نداشته باشند    

هاي عقيـدتي  ها و تعصب جستن از كليشه  يو دور هنجاري است كه الزام به عدم پيشداوري        

 را تـا  پـذيري  نـوعي انتقاد ،شـك سـازمان يافتـه   . كند و گروهي در تحقيقات علمي مي      يفرد

استقالل، جدايي و عدم وابستگي به انـواع      . دهدرسيدن به نتيجه در پژوهش علمي ترويج مي       

نهـد كـه    گرايي نيز به نوبه خود نوعي خرد خودبنياد را بنيان مي          عقل. دهدوسعه مي  را ت  قتدارا

عقلي كـه وابـسته بـه هـيچ معيـار بـرون        . داند عقل مي   و معيار قضاوت در باب امور را خرد      

 و  هـا ارزش گفتـه شـد      كـه چنـان . تابـد بيرونـي را برنمـي    اقتـدار عقلي نيست و لذا چنـدان       

 هنجارهـاي علمـي پذيرفتـه شـده و دانـشگاه بـه عنـوان         مثابهم به   هنجارهايي كه در نهاد عل    

 و هنجارهـايي اسـت كـه عمومـاً     هاارزش،كندمصداق عيني اين نهاد عموماً آن را ترويج مي     
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از سـويي ديگـر ايـن       .  در دنياي سـنت جـايي ندارنـد        آنهاهنجارهايي جديدند و بسياري از      

 برخـي از  خـصوص در ( حتـي  ،ارهاي جامعـه  و هنجهاارزش و هنجارها، عموماً با    هاارزش

،گيرنـد كه در اين نهادهاي علمي قرار مي      سانيك،همين دليل هب. اند متفاوت مدرنجوامع  ) آنها

ايـن در حـالي   . آيـد وجـود مـي  ه هنجاري آنان ب-عموماً نوعي دگرگوني در مجموعه ارزشي    

 و  هـا ارزش اين   1ييگراعلمدليل جايگاه باالي علم در دنياي جديد و ظهور نوعي           هاست كه ب  

يابنـد   هنجاري متعامالن اين حوزه مـي  ـ هاي ارزشيتري در مجموعههنجارها جايگاه مرتفع

.شوند و هنجارها با استناد به آن ارزيابي ميهاارزشو در بسياري از موارد ساير 

ي  بـا فـضاي فرهنگـ   ،شـوند  دانشجويان زماني كه وارد محيط دانشگاه مي       ،از سويي ديگر  

 و هنجارهاي علمـي اسـت       هاارزشاين فرهنگ كه هم دربردارنده      . شوندجديدي مواجه مي  

 و نوعي نگاه و بيـنش، نـوعي چـارچوب تفـسيري         هااز باورها و مفروض   اي  و هم مجموعه  

ايـن چـارچوب    . سازدها براي دانشجويان فراهم مي    براي درك و بازشناسي رخدادها و كنش      

، ادان زندگي، اهداف، شـيوه تعامـل بـا ديگـر دانـشجويان و اسـت               تفسيري نيز به نوبه خود به     

. گذارد ميتأثير...و پيشرفت در حرفه استادي ،مشاركت در امور دانشگاه

 را از ديگر    آنهاآورد كه   وجود مي هاين فرهنگ نوعي هويت جديد براي دانشجويان ب       

شـود  متبلور مي » انشجويي د سنخ«هويتي كه در قالب     . سازدمتمايز مي ) افراد عامي (افراد  

. آوردوجود مـي  هدپنداشتي در دانشجو ب   وو بدين ترتيب انتظاراتي از خود و همچنين خ        

،دهـد و همـين درك جديـد   درك جديد از خود به دانـشجو مـي       به تعبيري ديگر نوعي   

ايـن بـدان علـت اسـت كـه معمـوالً       . سـازد  مـي متـأثر رفتاري او را  ـ  مجموعه نگرشي

 بـدين معنـا كـه رفتارهـاي     ،گذرنـد تفسيري مـي  ـ  ني از يك فرايند ذهنيرفتارهاي انسا

د وطبيعي است زماني كه خـ     . دهنداجتماعي معموالً براساس يك فرايند تفسيري رخ مي       

.كنندمي و رفتارهاي او نيز تغييرهانگرش،شوندهاي فرد عوض ميپنداره

گرچـه  . دهـد افراد مي هاي خاص به    ي آموزش خربكه  همچنين دانشگاه نهادي است     

امـا در بـسياري از      ،انـد در زمينه يك فن يا حرفـه      ها،ها اين آموزش  در بسياري از رشته   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scientism
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هاي علوم انساني كـه موضـوع رشـته، انـسان، جامعـه،              خصوصاً رشته  ،هاي علمي حوزه

بيني فـرد   هاي جديد در بسياري از موارد نوع نگاه و جهان          اين آموزش  ،است... خ و تاري

در بـسياري از مـوارد خـصوصاً در         . سـازند  دگرگون مـي   مواقع و در بسياري از      ثرمتأرا  

هايي كـه فـرد در جريـان كلـي     ها با آموزههاي اين آموزش  آموزه ،كشورهاي جهان سوم  

 ـ هـاي ارزشـي  گيـري در نتيجه جهـت . يابندپذيري كسب كرده است تعارض ميجامعه

هـاي آن در  هـايي كـه آمـوزش   تي در رشـته ح. سازند ميمتأثرهنجاري و رفتاري فرد را     

هـاي  گيـري جود دارد كه جهت    است نيز اين امكان و     فناوريزمينه يك فن يا حرفه و يا        

. گرددمتأثراش هاي رشته تحصيلي فرد از آموزشي رفتار ـهنجاري

شـود، حـوزه تعـاملي      زماني كه دانشجو به يك محيط جديد به نام دانشگاه وارد مي           

در واقـع دورة  . شـود شـود و درگيـر مناسـبات اجتمـاعي جديـدي مـي           يجديد او باز م   

ـ          دانشجويي، دوره  در . شـود رو مـي  هاي است كه دانشجو با ديگراني متفاوت از خود روب

هاي فرهنگي  بسياري از موارد اين ديگران به لحاظ بسياري از ويژگيها، خصوصاً ويژگي           

در نتيجه دانشجو   . يابدب رفتارها نمود مي   ها نيز در قال   اين تفاوت . اندبا يكديگر متفاوت  

ايـن در   . شـود يي متفاوت با آنچه خود دارد روبـرو مـي         هاارزش و   هانگرشبا رفتارها،   

ــشجويي دوره   ــه دوره دان ــت ك ــالي اس ــت ايح ــوالني اس ــسبتاً ط ــابراين.  ن ــن ،بن  اي

 رفتـاري   ـ هاي نگرشـي گيري جهتتواندمياري رفت ـ  يهاي متفاوت نگرشگيريجهت

 اسـت اسـاتيدي  بـا  دانشجو تعامالتبرخي، ديگر ياز طرف .  قرار دهد  تأثيرفرد را تحت    

. انـد  اجتماعي و هم جايگاه دانـشگاهي بـا او متفـاوت   ـكه هم به لحاظ پايگاه اقتصادي    

.  رفتـاري دانـشجو را تغييـر دهـد     ـ هـاي نگرشـي  گيـري  جهتمكن استمز اين امر ني

گـذاري  تأثيرظام دانشگاهي جايگاه مهمي است و توان        خصوصاً اينكه جايگاه استاد در ن     

اين در حالي اسـت  . استاد به لحاظ موقعيت و جايگاهش بر دانشجويان بسيار زياد است  

حتـي اگـر   . استداررهاي اساتيد معموالً از نوعي پشتوانه علمي برخو      كه معموالً ديدگاه  

 فـضاي دانـشگاه     بـه دليـل   كـه   شود و يا اين   هاي علمي بيان مي    در قالب  ،شدنباچنين  اين
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ـ     . دانـد دانشجو آن را از نوعي منزلت علمي برخودار مي      ه علـت پـر واضـح اسـت كـه ب

پـذيري دانـشجو از اسـتاد       تأثير در دانـشگاه   ،برخورداري علم از منزلت بـاال در جامعـه        

.شوددوچندان مي

تغيير گروه مرجع.2ـ4

 بسيار زيادي بـر     تأثيري است كه    هاي ياد شده، دانشگاه معموالً جاي     گذشته از ويژگي  

هـاي   در قـسمت   كـه چنـان  مرجع   هايگروه.  مرجع دانشجويان دارد   هايگروهدگرگوني  

ها و باورهاي خـود و  قبل گفته شد، گروهي است كه افراد در مقام شكل دادن به سلوك          

 از افـراد ديگـر كـه    ييهـا گـروه به انجام رساندن كارهايشان خود را با شخص ديگر يـا            

كننـد و از روي     مقايـسه مـي   ،داننـد مينمونهها، باورها و اعمالشان را در خور و         كسلو

ها نقش بـسيار مهمـي در انتقـال         اين گروه . پردازند مي  به ترسيم هويت خود    آنهاتصوير  

،شـوند  مرجع فـرد عـوض مـي       هايگروه و هنجارها دارند و بنابراين زماني كه         هاارزش

درجـه  . شـوند  هنجاري و رفتاري فردي نيز دگرگون مي ـ هاي ارزشيگيريبع جهتبالت

.  است  وابسته اين دگرگوني به درجه تفاوت ميان گروه مرجع قبلي و گروه مرجع جديد            

هـر يـك از     درهـاي زنـدگي فـرد وجـود دارنـد و             مرجع در تمامي دوره    هايگروهاين  

را يافـت كـه از   توان افـرادي  به ندرت مي. هاي مختلف نيز ممكن است تغيير يابند      دوره

امكـان  .  باشـند   داشته و همچنان آن را حفظ كرده       ،ابتداي زندگي صرفاً يك گروه مرجع     

شـود كـه بـا      هـاي جديـدي وارد مـي      مرجع زماني كه فرد در محيط     گروه  دگرگوني در   

 هنجـاري خـاص خـود را دارد و    ــ هاي قبلي متفاوت است و مجموعـه ارزشـي    محيط

اش  اجتماعي آنجا حـاكم اسـت، امكـان تغييرپـذيري          نوعي مناسبات خاص بر تعامالت    

.  خصوصاً زماني كه فضاي جديد براي فرد مطلوب و قابـل قبـول باشـد               ،شودافزون مي 

 نـوع   ،دليل جايگـاه و مـوقعيتي كـه دارد        هدانشگاه از جمله فضاهاي اجتماعي است كه ب       

نـوع تعـامالت   ،كنـد يي كه ترويج مـي هاارزش نوع هنجارها و ،دهدهايي كه مي  آموزش
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تـأثير ،دن انتظاراتي كه جامعه از آن دارد و پنداشتي كه دانشگاهيان از خود دار             ،درون آن 

تحقيقات تجربـي نيـز نـشان       .  مرجع دانشجويان دارد   هايگروهبسيار زيادي بر تغيير در      

 مرجع دانشجويان بعد از ورود به دانـشگاه         هايگروه، از موارد  يداده است كه در بسيار    

، مرجــع فــرد عــوض شــوندهــايگــروهبــديهي اســت زمــاني كــه . شــود مــيمتحــول

.  رفتاري او نيز تغيير يابند ـهاي نگرشيگيريجهت

نقش اجتماعي دانشجو.3ـ4

شود كه ديگران از فردي كه پايگاه معيني را احـراز كـرده       نقش به رفتاري اطالق مي    

. انتظار دارند،است

 را  ي كـه فـرد نقـش خاصـ        ي و زمان  شوندوخته مي پذيري آم ها در فرايند جامعه   نقش

از آنجا  . برآورده سازد  ي را به خوب   ي جامعه از آن انتظار دارد كه انتظارات نقش        ،پذيردمي

 و با ورود به دانشگاه نقـش    دانشجو در يك فضاي اجتماعي به نام دانشگاه قرار دارد         كه  

واعد و هنجارهـاي دانـشگاهي   دانشگاه انتظاراتي براساس قگردد،ميدانشجويي را پذيرا   

را بپـذيرد   و هنجارها و قواعد نظام فرهنگي دانـشگاه       هاارزشاز جمله اينكه    .  دارد اواز  

 ايـن   عمومـاً . و رفتاري متناسب با آن داشـته باشـد        كردهو فرهنگ دانشگاهي را دروني      

نتظار دانشگاه از دانشجو ا   . شمرديمرهنجارها همان هنجارهايي است كه براي نهاد علم ب        

جـويي داشـته باشـد،     انديشي نگردد، روحيه حقيقـت  جزمدارد كه خردورز باشد، دچار      

.  جامعه نيـز انتظـاراتي از دانـشجو دارد   ،از سويي ديگر. ... واهل تحقيق و پژوهش باشد    

 بـسته بـه خاسـتگاه دانـشگاه،         توانـد مـي هاي مخلتف   اين انتظارات در جوامع و فرهنگ     

. متفاوت باشد...ور جامعه، سير تحول و رشد دانشگاه جايگاه و منزلت دانشگاه د

كسي كه حـداقل    . داندي مي مي متفاوت از افراد عا    فرددر واقع جامعه نيز دانشجو را       

 كارشـناس اسـت و      ،از سويي ديگر  . ها خصوصاً علم جايگاه مهمي دارد     در برخي حوزه  

ي فـرد نيـز دانـشجو را      به عبارت ديگـر جامعـه       . درباره امور ديدگاهي كارشناسانه دارد    
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اش  در حـوزه تخصـصي  ،اي و فكـري رشـد يافتـه اسـت    پندارد كه به لحاظ انديـشه  مي

انتظـار دارد  ،طلبـد مـي اي از او همـين دليـل انتظـارات ويـژه      ه ب ...وصاحب دانش است    

رفتارهاي دانشجو در حوزه عمومي متفاوت از رفتارهاي ديگـران باشـد و در مناسـبات                

در جوامعي كه بـه لحـاظ تـاريخي دانـشگاه           . اش نمايان گردد  ويي دانشج سنخاجتماعي  

 از دانـشگاه و     متأثري اجتماعي   نهاانقش مهمي در تحوالت اجتماعي داشته است و جري        

 بـه  ، انتظارات و توقعات جامعه از دانشجويان زيادتر است        ،جريان دانشجويي بوده است   

ـ پندارد عامي مي  مين دليل است كه دانشجويان خود را متفاوت از افرا         ه بنـابر همـين    .دن

، توقعاتي كه جامعـه از او دارد و انتظـارات نقـشي            ،برداشت و پنداشت دانشجو از خود     

 رفتاري دانشجو از فرهنـگ   ـ گرشينهاي گيري شدن جهتمتأثرايربساز آمادگي زمينه

بـر  گـذاري دانـشگاه   تأثير زمينـه را بـراي   ،در واقع انتظارات نقـشي . گردددانشگاهي مي 

ي آخـر دوره    هـا سالهمين دليل است كه معموالً دانشجويان       هب. سازددانشجو فراهم مي  

. انـد  اول هـاي سـال  متفاوت از دانشجويان     هانگرش به مراتب در بسياري از       ،دانشجويي

اي بـه نـام دانـشگاه نقـش مهمـي در            گردد كه مقولـه   مجموعه عوامل ياد شده باعث مي     

.و رفتاري دانشجويان داشته باشدهاي ارزشي، نگرشي گيريجهت

 در اختيـار  هـا دانـشگاه  ارتبـاطي كـه در   مجـاري تـوان  مـي را مجموعه ايـن عوامـل      

قـرار   و نهادهـاي علمـي خـارج از مرزهـا         هـا ه مؤسـس  ديگر براي ارتباط با     ،دانشجويان

دانـشجويان عمومـاً    ) اينترنـت ( جديد ارتباطي    فناوريدليل  هدر واقع ب  . دانست،گيردمي

 امكان را دارند تا با همتايان خود در سـاير كـشورها ارتبـاط برقـرار كننـد، و بـدين                اين

رود و بـا   فراتر از حوزه دانشگاه محل تحـصيل خـود مـي      ،ترتيب حوزه تعاملي دانشجو   

در نتيجـه امكـان تغييـر در        . يايـد  مي ارتباطهاي دانشجويي ساير نقاط جهان نيز       فرهنگ

اين در حالي است كه پديده جهـاني  . گرددميمضاعف  هنجاري دانشجو  ـ  نظام ارزشي

نـوردد و نـوعي      حيات اجتماعي را درمي    گوناگونهاي   حوزه ي يكي پس از ديگر    ،شدن

واضـح  پـر . دهد كه بيشتر فرهنگ مدرنيته غربي است اشاعه مي         را فرهنگ عام و جهاني   

غربـي  غيـر هـاي بـومي كـشورهاي       هاي اين فرهنگ با فرهنگ    است كه بسياري از مؤلفه    
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كه دانشگاه در رويارويي با اين پديده هم از نظر شناسـايي و هـم    از آنجا . متفاوت است 

متـأثر  منظومه فكري دانـشجويان را  تواندميتبع ال ب،دجايگاه مهمي دار،از نظر رويارويي 

.  را مطرح كردذيلتوان مفروضات  با توجه به آنچه گفته شد مي.سازد

هافرضيه

در حوزه دين

. كنند دانشگاهي كمتر در مناسك ديني شركت ميتحصيلكردگان●

.  دانشگاهي مداراي ديني بيشتري دارندتحصيلكردگان●

در حوزه سياست

.  دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسي دارندتحصيلكردگان●

.اندراي آزادي سياسي قايلب دانشگاهي اهميت زيادي تحصيلكردگان●

گ و اجتماعدر حوزه فرهن

. دهند دانشگاهي اهميت بيشتري به هنجار صداقت ميتحصيلكردگان●

.دهندبه رعايت قانون و ضوابط مي دانشگاهي اهميت بيشتري تحصيلكردگان●

. گرايانه بيشتري دارند عامهاي دانشگاهي گرايشتحصيلكردگان●

. ارند دانشگاهي اعتقاد بيشتري به برابري جنسيتي دكردگانتحصيل●

. دانشگاهي از اعتماد عمومي بيشتري برخوردارندكردگانتحصيل●

.  دانشگاهي فردگرايي كمتري دارندكردگانتحصيل●

.ي تقديرگرايانه كمتري دارندهانگرش دانشگاهي تحصيلكردگان●
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مقدمه

هـا نگـرش  و هاارزشهاي چند پژوهش ملي در زمينه ا استفاده از دادهدر اين فصل ب  

هـاي  طور كه در فصل قبل اشـاره شـد، داده       همان .كنيمرا آزمون مي  هاي ياد شده    فرضيه

برخـي پژوهـشگران انجـام شـده، اسـتخراج      از سـوي اين پژوهش از مطالعات قبلي كه  

هاي ديـن، سياسـت،      به تفكيك حوزه   در اين قسمت فرضيات پژوهش را     . گرديده است 

. كنيمها را بررسي مي   هر كدام از فرضيه   مطرح كرده و سپس     فرهنگ و اجتماع و اقتصاد    

،ان در صـورت امكـ     وها را مقايسه     داده ،در جاهايي كه امكان مقايسه وجود داشته باشد       

.كنيمميروند آن را نيز بررسي 

حوزه دين.1

 از اهميـت  ) بـودن جامعـه  ديني( جامعه فضايعلتاي است كه به  حوزه دين حوزه  

و هاارزشكه در زمينه    يي  هاپژوهشزيادي برخورداراست و به همين دليل است كه در          

دليل اين كـه  همچنين به . شود توجه بسياري به اين حوزه مي ،گيرد صورت مي  هانگرش

ترين منابع ارزشي و نگرشـي اسـت، بررسـي سـير تغييـر و               دين در جوامع ديني از مهم     

 فرضـيه را    دو مـا    ،در حـوزه ديـن    . تحول احتمالي آن از اهميتي اساسي برخوردار است       

:ايممطرح نموده
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. كنند دانشگاهي كمتر در مناسك ديني شركت ميتحصيلكردگان. 1

.  مداراي ديني بيشتري دارند دانشگاهيتحصيلكردگان. 2

. كنند دانشگاهي كمتر در مناسك ديني شركت ميتحصيلكردگان:1فرضيه.1ـ1

كه ميزان شـركت در نمـاز جماعـت، نمـاز جمعـه،             هايي   از داده  ،براي آزمون اين فرضيه   

 ياد شـده و     هاينگرش به مقوله  هاي مذهبي و همچنين     هيئتخواني،  مراسم عزاداري، روضه  

هـاي طـور كـه در جـدول      همـان . ايم استفاده كرده  اند، را سنجش كرده   ر ديني يبه شعا نگرش  

يهـا پـژوهش هاي استفاده شده براي آزمون اين فرضـيه از  نشان داده شده است، داده مربوط

هـا نگـرش ، هاآگاهي، بررسي 1382 و 1380ي هاسالي ايرانيان در    هانگرش و   هاارزشملي  

، رفتارهاي فرهنگـي ايرانيـان در سـال         1374نگي در ايران در سال      و رفتارهاي اجتماهي فره   

.  استخراج شده است1381 و 1379هاي  و وضعيت و نگرش جوانان ايران در سال 1378

كـه در ديـن اسـالم بـسيار مـورد           رين مناسك ديني است   ت يكي از مهم   نماز جماعت 

و هـا آگـاهي يهـا هشپـژو ،   شـده  ي مطالعـه  هاپژوهشاز ميان   . توجه قرار گرفته است   

 و  1380يهـا سالي ايرانيان در    هانگرش و   هاارزش،  1374ي ايرانيان در سال   هانگرش

.اندرا بررسي كرده اين موضوع 1382

3جدول 
)1382 و 1380هانگرش و هاارزش1374هانگرشوهاآگاهي(شركت در نماز جماعت

افراد ديگرهي دانشگاتحصيلكردگان افراد

شركت در

نماز جماعت

13741378138013821374137813801382

---4/24---8/36هرگز

9/479/56-6/495/606/25-7/26به ندرت

7/304/26-9/317/269/26-9/23گاهي اوقات

5/122/305/187/122283/314/217/16اوقاتاكثر
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،يع و رفتارهـاي اجتمـا  هـا نگـرش ، هاآگاهيي هاي پژوهش بررسطور كه داده همان

انـد   دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان درصد از    8/36دهد  فرهنگي در ايران نشان مي    

كنند، در حالي كه ايـن مقـدار بـراي ديگـر افـراد              نمي  در نماز جماعت شركت    كه اصالً 

اوقـات در   دانشگاهي كـه اكثـر   تحصيلكردگان تعداد ،از سويي ديگر  . است درصد   4/24

ــي  ــاز جماعــت شــركت م ــد نم ــراد  ، درصــد اســت5/12كنن ــداد اف ــه تع  در حــالي ك

هاي پژوهش رفتارهاي فرهنگي ايرانيان     داده. است درصد   22 دانشگاهي   تحصيلكردهغير

انـد كـه در نمـاز جماعـت      درصد از افراد عادي اعالم كـرده 83/31دهد كهنيز نشان مي 

اند كه   دانشگاهي اعالم كرده   كردگانتحصيلاز  درصد2/30كنند در حالي كه   شركت مي 

ي ايرانيـان در    هـا نگـرش  و   هاارزشهاي پژوهش   داده. كننددر نماز جماعت شركت مي    

دهد كه شركت افـراد عـادي در نمـاز جماعـت بيـشتر از افـراد        نيز نشان مي   1380سال  

5/18طـور كـه در جـدول نـشان داده شـده اسـت،               همان.  دانشگاهي است  تحصيلكرده

 در  ،كننـد  دانشگاهي اكثر اوقات در نماز جماعـت شـركت مـي           تحصيلكردگاندرصد از   

همچنـين تعـداد    . كننـد شركت مي  درصد از افراد عادي در نماز جماعت       4/21حالي كه   

كنند بيـشتر از افـراد       دانشگاهي كه به ندرت در نماز جماعت شركت مي         تحصيلكردگان

 نيـز  1382ي ايرانيـان در سـال   هـا نگـرش  و  هـا ارزشهـاي پـژوهش     داده. عادي اسـت  

ـ           نشان دسـت آمـده حـاكي از آن       هدهنده چنين وضعي است، در اين پژوهش نيز نتـايج ب

اين تعداد  . كنند در نماز جماعت شركت مي     تحصيلكردگان از   ركه افراد عادي بيشت   است

 درصـد و    7/12كننـد   ي كه اكثر اوقات در نماز جماعت شركت مـي         تحصيلكردگانبراي  

 دانشگاهي كـه    تحصيلكردگانتعداد  از سويي ديگر    . است درصد   7/16اي افراد عادي    بر

.كنند بيشتر از افراد عادي استشركت ميبه ندرت در نماز جماعت

تحـصيلكردگان ميزان شـركت  ي ياد شده نشان از آن دارد كه  هاپژوهشهمةنتايج  

 خـصوصاً  هـا پـژوهش مقايسه  . جماعت كمتر از افراد عادي است     دانشگاهي در نماز  

 نيز حاكي اسـت كـه       1382 و   1380ي  هاسالي ايرانيان در    هانگرش و   هاارزشپژوهش  
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 رو بـه  )دانـشگاهي غيـر دانـشگاهي و   ( شركت در نماز جماعت در هر دو گروه          ،در كل 

ـ  دانـشگاهي از شـدت ب  تحـصيلكردگان كاهش اسـت، امـا ايـن رونـد در مـورد        شتري ي

 نيـز   1379وضـع و نگـرش جوانـان ايـران در سـال             هاي پژوهش   داده. برخوردار است 

:سنجددانشگاهي را به كاركردهاي مساجد ميغيرنگرش جوانان دانشگاهي و 

4جدول 
)1379وضعيت و نگرش جوانان(نگرش به كاركردهاي مساجد

ميـانگين نمـره نگـرش جوانـان         در جـدول نـشان داده شـده اسـت،            طور كـه  همان

 دانشگاهي از ساير جوانان كمتراست، اين مقـدار بـراي جوانـان دانـشگاهي         تحصيلكرده

اين درحالي است كه هردو گروه مورد مطالعه        . است29/50 و براي ساير جوانان      85/46

.ه باشنديي شبيه به هم داشتهانگرشد بايتبع ميالجوان هستند و ب

بـا  . ايـم مناسك ديني در نظـر گرفتـه       را به عنوان يكي ديگر از نمودهاي       نماز جمعه 

 ميـزان   1382 و   1380ي  هـا سـال ي ايرانيـان در     هانگرش و   هاارزشهاي  ادهداستفاده از   

.كنيم دانشگاهي و افراد عادي در نماز جمعه را تحليل ميتحصيلكردگانشركت 

5جدول 
)1382 و 1380هانگرش و هاارزش(شركت در نماز جمعه

افراد

نگرش 
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهجوانان 

85/4629/50ميانگين نمره 

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان فرادا

شركت در

1380138213801382هنماز جمع

671/773/653/77ندرتبه

6/233/1847/225/15گاهي اوقات

4/95/417/122/7اوقاتاكثر
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 درصــد از 1380،67 كــه در جــدول نــشان داده شــده اســت، در ســال گونــههمــان

كننـد، در  ت ميكاند كه به ندرت در نماز جمعه شر دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان

از سـويي  . كننداند كه در نماز جمعه شركت مي      از افراد عادي اعالم كرده     3/65حالي كه   

كننـد، بـراي افـراد       درصد كساني كـه اكثـر اوقـات در نمـاز جمعـه شـركت مـي                 ،ديگر

هاي همين پژوهش در    داده. است17/12 و براي افراد عادي      4/9 دانشگاهي   تحصيلكرده

 دانـشگاهي  تحـصيلكردگان گرچه درصـد    .  نيز از چنين وضعي حكايت دارد      1382سال  

 يكـي   با در صد افـراد عـادي تقريبـاً   )1/77(كنند كه به ندرت در نماز جمعه شركت مي  

نماز جمعه شركت   در دانشگاهي كه اكثر اوقات      تحصيلكردگان، اما درصد    )3/77(است  

هـا ايـن    نكته جالـب توجـه در ايـن داده        . )02/7كمتر از افراد عادي است    ) 5/4(كنند  مي

دانشگاهي در نماز جمعـه در حـال كـم          غيراست كه شركت افراد، چه دانشگاهي و چه         

 نيـز نتـايج دو      1379هاي پژوهش وضع و نگرش جوانان ايران در سال          داده. شدن است 

:كندييد ميأپژوهش قبلي را ت

6جدول 
)1379وضعيت و نگرش جوانان(نگرش به نماز جمعه 

تحـصيلكرده غيـر  كه در جدول نـشان داده شـده اسـت، نگـرش جوانـان                گونههمان

.تحصيلكرده دانشگاهي استتر از جوانان مثبت

ر اديـان وجـود     تاز مناسكي است كه در بيش      نيز يكي ديگر   ه و عزاداري  مجالس روض 

ي هـا پـژوهش  و   1374ايرانيـان در سـال      يهـا نگـرش  و   هـا آگـاهي ي  هاپژوهش. دارد

 و رفتارهـاي فرهنگـي ايرانيـان در سـال      1382ي ايرانيـان در سـال       هانگرش و   هاارزش

.اندرا بررسي كرده اين موضوع1378

افراد

نگرش
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهجوانان 

8/4750ميانگين نمره 
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7جدول 
الس روضه و عزاداريشركت در مج

)1378رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ،1382هانگرش و هاارزش،1374هانگرش و هاآگاهي(

دهـد كـه     نـشان مـي    1374ي ايرانيـان در     هانگرش و   هاآگاهيهاي پژوهش   داده

 دانشگاهي در مجالس روضه و عزاداري از افراد عادي          تحصيلكردگانميزان شركت   

رصـد از   د7/21 نـشان داده شـده اسـت،    7 كـه در جـدول     گونـه همـان . كمتر است 

كنند و  نمياند كه در اين مجالس هرگز شركت  دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان

 درصد از افـراد  4/12كه كنند، در حالي يا اينكه به ندرت در اين مجالس شركت مي  

 دانشگاهي كه تحصيلكردگاناين درحالي است كه درصد . عادي چنين وضعي دارند

از افـراد   به مراتـب كمتـر  ) درصد4/12(نندكاكثر اوقات در اين مجالس شركت مي    

.است)  درصد7/24(عادي

درصـد از  7/50دهـد كـه   هاي پژوهش رفتارهـاي فرهنگـي ايرانيـان نـشان مـي        داده

كنند، در حالي كه ايـن تعـداد        اهي در مجالس عزاداري شركت مي     گ دانش تحصيلكردگان

ي ايرانيـان نيـز     هانگرش و   هاارزشنتايج پژوهش   . است درصد   63/57براي افراد عادي    

 دانـشگاهي كمتـر از افـراد عـادي در ايـن مجـالس               تحـصيلكرده دهد كه افراد    نشان مي 

 درصـد از    1/32گونـه كـه در جـدول نـشان داده شـده اسـت،               كننـد، همـان   شركت مي 

اند كه در ايـن گونـه مجـالس بـه نـدرت شـركت                دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

137413781382137413781382ميزان شركت

--4/12--7/21هرگز

3/20-1/328/23-6/30به ندرت

9/33-439/37-4/34گاهي اوقات

4/127/509/247/2463/578/45اوقاتاكثر
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،از سـويي ديگـر    .  درصـد اسـت    3/20عداد براي افراد عادي     اين ت كه  كنند، در حالي    مي

9/24كننـد   دانشگاهي كه اكثر اوقات در اين مجـالس شـركت مـي          تحصيلكردگانتعداد  

هاپژوهشهمةطور كه ديديم در     همان. است درصد   8/45درصد ولي تعداد افراد عادي      

وضـه و عـزاداري     لس ر  دانشگاهي به مراتب كمتر از افراد عادي در مجـا          تحصيلكردگان

.كنندشركت مي

 نيز يكي ديگر از مناسكي است كه در مذهب شيعه           تاسوعامراسم عزاداري عاشورا و   

 تنهـا پـژوهش     ، شـده  ي مطالعـه  هـا پـژوهش از ميان   . از اهميت بسياري برخوردار است    

 است كه ميزان شـركت در ايـن مراسـم را            1382سال  ي ايرانيان در  هانگرش و   هاارزش

.قرار داده استمورد سنجش 

8جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(شركت در مراسم عزاداري عاشورا و تاسوعا 

ـ           گونههمان گانتحـصيلكرد ان شـركت    ز كه در جدول نشان داده شـده اسـت، مي

تحـصيلكردگان  درصـد از  5/13. اين مراسم كمتر از افراد عادي است      دانشگاهي در 

كـه  كننـد، در حـالي    اند كه دراين مناسك به ندرت شركت مي        كرده مدانشگاهي اعال 

 درصـد از    6/70از سـويي ديگـر      .  درصـد اسـت    4/5اين تعداد بـراي افـراد عـادي         

يـن مراسـم اكثـر اوقـات شـركت     انـد كـه در ا     دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان

افراد

ميزان
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

5/134/5به ندرت

9/1511گاهي اوقات

6/705/83اوقاتاكثر
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ها  داده،بنابراين. است درصد  5/83كنند، در حالي كه اين تعداد براي افراد عادي          مي

 دانشگاهي در مقايسه تحصيلكردگاندر اين مراسم براي نشان از آن دارد كه شركت

.داردبا افراد عادي اهميت كمتري 

. شـود از مناسك ديني انجام مي    هستند كه درآن بسياري     يي  هانا مك هاي مذهبي هيئت

هـا  هيئتشركت در اين    . اندمناسك مذهبي دادن  هاي مذهبي محمل انجام     هيئتدر واقع   

ي مورد استفاده در ايـن      هاپژوهشاز ميان   . مناسك مذهبي است  دادن   براي انجام    عموماً

يـن   ميزان شركت در ا 1382ي ايرانيان در سال     هانگرش و   هاارزش تنها پژوهش    ،مطالعه

.را سنجيده استهاهيئت

9جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(هاي مذهبي هيئتشركت در 

هاي هيئتدر  دهند، ميزان شركت افراد عادي      هاي جدول نشان مي   هكه داد گونههمان

ــشگاهي اســتتحــصيلكردگانمــذهبي بيــشتر از  تحــصيلكردگان درصــد از 2/43.  دان

كنند، در حالي كه ايـن      ها شركت مي  هيئتاند كه به ندرت در اين       دانشگاهي اعالم كرده  

 درصـد از افـراد عـادي        8/37از سويي ديگر    . استصد  ر د 7/30تعداد براي افراد عادي     

 درصـد از    22كنند، در حالي كه     ها شركت مي  هيئتقات در اين    اند كه اكثر او    كرده ماعال

 كـه   گونـه همـان . كنندها شركت مي  هيئتاين   دانشگاهي اكثر اوقات در    كردگانتحصيل

تحـصيلكرده هـا بـسيار بيـشتر از افـراد          هيئتاين   شركت افراد عادي در    ،نشان داده شد  

.دانشگاهي است

افراد

نگرش
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

2/437/30به ندرت

8/344/31گاهي اوقات

228/37اوقاتاكثر
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دهد كـه نگـرش جوانـان        نيز نشان مي   1379پژوهش وضعيت و نگرش جوانان در سال        

. با جوانان ديگر كمتر مثبت استها، در مقايسههيئت دانشگاهي به اين تحصيلكرده

10جدول 
)1379وضعيت و نگرش جوانان(هاي مذهبي هيئت به ينگرش

تحـصيلكرده  كه در جدول نـشان داده شـده ميـانگين نمـره نگـرش جوانـان                  گونههمان

.است01/50دانشگاهي غير و ميانگين نمره جوانان 51/48هاي مذهبي هيئتدانشگاهي به 

گذشته از موارد ياد شده، پژوهش وضعيت و نگرش و مسائل جوانان ايراني در سال               

.ي سنجش كرده استبه صورت كلرا ديني نگرش جوانان به مناسك 1379

11جدول 
)1381وضعيت و نگرش و مسائل جوانان(ر دينيينگرش به شعا

دانـشگاهي بـه    غيـر شده اسـت، نگـرش جوانـان         كه در جدول نشان داده     گونههمان

ميـانگين نمـره جوانـان      . تـر اسـت   مقايسه با جوانان دانشگاهي، مثبـت     مناسك ديني در    

نتـايج ايـن پـژوهش    . اسـت 07/14دانشگاهي غير و ميانگين نمره جوانان   13دانشگاهي  

 ميـزان شـركت     آنهـا همـة  ديـديم، در     كـه چنـان هاپژوهشديگرييدي است بر نتايج     أت

. بوديگرافراد دسك ديني كمتر از  دانشگاهي در مناتحصيلكردگان

افراد

نگرش 
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهن جوانا

51/4801/50ميانگين نمره 

افراد

نگرش 
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهن جوانا

1307/14)اي درجه20مقياس (ميانگين نمره 
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 دانشگاهي كمتر در مناسـك      تحصيلكردگانرسد   به نظر مي   :1فرضيه  بارةقضاوت در 

كـه  هـايي  داده از، اشاره شد، براي آزمون اين فرضـيه   قبالً كهچنان. كنندديني شركت مي  

هـاي  هيئتخواني،  ميزان شركت در نماز جماعت، نماز جمعه، مراسم عزاداري و روضه          

ر دينـي اسـتفاده   ي يـاد شـده و نگـرش بـه شـعا       هـاي هه مقول مذهبي و همچنين نگرش ب    

 شده ي مطالعه هاپژوهشهمة اشاره شد، در     هاطور كه در توصيف جدول    همان. ايمكرده

. افراد بوده است   ديگر دانشگاهي در مناسك ديني كمتر از        كردگانتحصيلميزان شركت   

روه جوانـان   هـاي پـژوهش وضـعيت و نگـرش و مـسائل جوانـان كـه دو گـ                  حتي داده 

دانشگاهي را مورد مطالعه قرار داده است، نشان از آن دارد كـه نگـرش               غيردانشگاهي و   

نكتـه  .  جوانان كمتـر مثبـت اسـت       ديگرجوانان دانشگاهي به مناسك ديني در مقايسه با         

رنـگ   روند جامعه بـه سـوي كـم   ، به آن اشاره شود، اين است كه در كل  بايدديگري كه   

دانـشگاهي نيـز در   غيـر  حتـي افـراد   ،بـه عبـارت ديگـر   . ين اسـت  شدن ابعاد مناسكي د   

حـال  . كننداند كه كمتر در اين مناسك شركت مي       ي اخير اعالم كرده   هاسالي  هاپژوهش

ي قبل، ميزان شركت آنان در اين مناسـك بيـشتر           هاسالي مربوط به    هاپژوهشآنكه در   

.بوده است

تحـصيلكرده هـاي گـروه رفطـ  كاهش شـركت در مناسـك دينـي از           وجود اين، با  

بدان معناسـت كـه شـدت ايـن         اين. بوده است ديگر  دانشگاهي به مراتب بيشتر از افراد       

تـوان  شدت اين تحول را مـي .  دانشگاهي بيشتر بوده استتحصيلكردگانتحول در ميان  

دليل گسترش مدرنيته در جامعـه ايـران برخـي از ابعـاد             گرچه به گونه تبيين كرد كه   اين

 دانشگاهي بيشتر با مباني معرفتـي  تحصيلكردگانآنكه علت اند، اما به  رنگ شده دين كم   

 هنجارهـاي جامعـه علمـي قـرار دارنـد،      تأثيراين تحول درگيرند و از سويي ديگر تحت    

دست آمده بـا مباحـث   هبنابراين، نتايج ب. پذيري بين آنان بيشتر بوده است    تأثيرميزان اين   

ـ توان فرضيه ارابا توجه به مباحث مطرح شده مي. ت همخوان اس  كامالًنظري پژوهش    ه ئ

.مقبول دانستشده را
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. دانشگاهي مداراي ديني بيشتري دارندتحصيلكردگان:2فرضيه .2ـ1

ايـم كـه نـشان دهنـده تـساهل و         اسـتفاده كـرده   هايي  براي آزمون اين فرضيه از داده     

هـا و   انتـشار كتـاب  در خـصوص را  ايم كه مدا  استفاده كرده هايي  از داده .اندمداراي ديني 

كه با عقايد ديني چندان همخوان نيستند، اجازه سخنراني به كساني كه عقايـد              هايي  فيلم

پذيرنـد، سـنجش     نمـي  پذيرند و رفت و آمد با كساني كـه عقايـد دينـي را              نمي ديني را 

بررسي ها را   اين موضوع 1380سالي ايرانيان در    هانگرش و   هاارزشپژوهش. اندكرده

.كرده است

12جدول 
ند نبايد اجازه انتشار و پخش دادكه با عقايد ديني تضاد دارهايي و فيلمهابه كتاب

)1380هانگرش و هاارزش(

 دانـشگاهي كمتـر بـا       تحـصيلكردگان  نشان داده شده است،       كه در جدول   گونههمان

.انـد اند، موافقت كردههايي كه به نوعي با عقايد ديني در تعارض        عدم اجازه انتشار كتاب   

انتـشار   دانشگاهي بـا ممانعـت از      تحصيلكردگان درصد از    8/46،  1380در پژوهش سال  

 حـال آنكـه ايـن       انـد، الفت كرده ند مخ اكه با عقايد ديني در تعارض     هايي  ها و فيلم  كتاب

ــراي  ــراد ديگــرتعــداد ب ــوده اســت6/30اف  درصــد 1/39از ســويي ديگــر .  درصــد ب

اند، در حالي كه درصد موافقـان در بقيـه    دانشگاهي با اين امر موافق بوده     تحصيلكردگان

حـصيلكردگان دانـشگاهي بـه مراتـب        ت كه اشاره شـد      گونههمان.  بوده است  2/57افراد  

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

13801380نگرش 

8/466/30مخالف

142/12مردد

1/392/57موافق
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به عبارت ديگر، مداراي ديني در اين زمينـه در          . اي دارند تري با چنين پديده   مداراي بيش 

اهي از   دانـشگ  تحـصيلكردگان امـا ايـن افـزايش بـين         . كليت جامعه رو به افزايش است     

.شدت بيشتري برخوردار است

13جدول 
پذيرند اجازه سخنراني داد نمينبايد به كساني كه عقايد ديني را

)1380هانگرش و هاارزش(

 سخنراني براي كساني كه عقايـد دينـي را         هايهمخالفت با عدم اجازه برگزاري جلس     

در . ايـم پذيرند را به عنوان يكي ديگر از مصاديق ميزان مداراي ديني در نظر گرفتـه              نمي

.  دانشگاهي بيـشتر از بقيـه افـراد اسـت          تحصيلكردگانين زمينه نيز ميزان مداراي ديني       ا

 دانـشگاهي بـا     تحـصيلكردگان  درصد از    8/58 در جدول نشان داده شده است،        كهچنان

پذيرنـد   نمـي  ممانعت از برگزاري جلسات سخنراني بـراي افـرادي كـه عقايـد دينـي را               

درصـد  . اسـت  درصـد  2/36ار بـراي بقيـه افـراد       اند، در حالي كه اين مقد     مخالفت كرده 

افـراد ديگـر   درصـد و بـين    2/27 دانـشگاهي    تحصيلكردگانموافقت با چنين امري بين      

 دانـشگاهي در ايـن زمينـه مـداراي        تحصيلكردگان، كه اشاره شد   گونههمان. است7/50

. ديني بيشتري دارند

پذيرنـد، از ديگـر    نمـي  راميزان همنشيني يا عدم همنشيني با كساني كه عقايد دينـي         

 آگاهي بـه اينكـه طـرف مقابلـشان آدم           رغمبهچنانچه افراد   . مصاديق مداراي ديني است   

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

8/582/36مخالف

141/13مردد

2/277/50موافق
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پذيرد، حاضر به همنشيني و رفـت و آمـد بـا او              نمي دينداري است و عقايد ديني را     غير

آيـا در ايـن     . توان مدعي شد كه فرد داراي مداراي ديني بـسيار بـااليي اسـت             باشند، مي 

؟شودتفاوتي ديده ميشده  مطالعه هايگروهينه نيز بين زم

14جدول 
پذيرند نبايد رفت و آمد كرد نميبا كساني كه عقايد ديني را

)1382 و 1380،هانگرش و هاارزش(

 دانـشگاهي بـه مراتـب از مـداراي دينـي بيـشتري              تحـصيلكردگان در اين زمينه نيز     

 مخالفـت بـا   1380در سـال  ، كه در جدول نشان داده شده است       گونههمان. برخوردارند

ن پذيرنـد رفـت و آمـد كـرد، بـي           نمـي  اين نظر كه نبايد با افـرادي كـه عقايـد دينـي را             

 درصـد بـوده اسـت،       9/8افـراد ديگـر    درصد ولي بـين      6/12 دانشگاهي   تحصيلكردگان

 درصد بـوده    4/46افراد ديگر  درصد و بين     3/38موافقت با چنين امري بين دانشگاهيان       

 درصـد از    6/78 نيز وضع به همين منوال است، يعني در حالي كـه             1382در سال   . است

افـراد   درصـد از    5/66، تنهـا    انـد كـرده خالفت   دانشگاهي با چنين امري م     تحصيلكردگان

 درصــد از 3/11تنهــا  در حــالي كــه،انــدهچنــين نگرشــي مخــالف بــود بــا ايــنديگــر

 دانشگاهي بـا ايـده عـدم رفـت و آمـد بـا افـرادي كـه عقايـد دينـي را                       تحصيلكردگان

يعنـي   نزديـك بـه دو برابـر         افراد ديگر اند، اين مقدار براي     اند، موافقت كرده  پذيرفتهنمي

شـود، و آن اينكـه رونـد        در اينجا نيز نكته جالب توجهي ديـده مـي         . است درصد   5/20

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

1380138213801382نگرش 

6/126/789/85/66مخالف

1/491/106/4413مردد

3/383/114/465/20موافق
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تحـصيلكردگان بـدين معنـا كـه هـم     . مداراي ديني در اين زمينه نيز رو به افزايش است         

. دانشگاهي و هم بقيه افراد ميزان تساهل و مدارايشان با چنين امري رو به افزايش است               

. بيشتر استتحصيلكردگانت، شدت آن نزد س نشان داده شده ا در جدول نيزكهچناناما 

 دانـشگاهي مـداراي دينـي       تحـصيلكردگان رسد  به نظر مي  :3 فرضيه   بارةقضاوت در 

هـايي كـه بـراي      دهند، در هر سه نـوع داده      ها نشان مي   كه داده  گونههمان. بيشتري دارند 

كـه بـا عقايـد      هـايي    و فيلم  ها انتشار كتاب  بامدارا  (،شدندسنجش مداراي ديني بررسي     

پذيرنـد و   ديني چندان همخوان نيستند، اجازه سخنراني به كساني كه عقايد ديني را نمي            

 دانـشگاهي مـداراي     تحصيلكردگان)پذيرند نمي رفت و آمد با كساني كه عقايد ديني را        

تحـصيلكردگان انديـشي دينـي      ميـزان جـزم    ،بـه عبـارت ديگـر     . ديني بيـشتري داشـتند    

ب توجه در اين قسمت نيز روند روبـه         لنكته جا . ي بسيار كمتر از بقيه افراد بود      دانشگاه

 كـه رونـد جامعـه بـه سـمتي      ابدين معن . رشد ميزان مداراي ديني در كليت جامعه است       

 رو به افزايش و ميـزان جـزم انديـشي رو بـه كـاهش                ياست كه ميزان آزاد انديشي دين     

 اجتمـاعي، از سـرعت      هـاي گروهسبت به بقيه    اما اين روند در جامعه دانشگاهي ن      . است

بـا  .  همخوان اسـت   كامالًنظرينتايج اين قسمت نيز با مباحث       . بيشتري برخوردار است  

.مقبول دانستتوان فرضيه مطرح شده را ميشده هاي بررسي توجه به داده

گيرينتيجه

 فرضـيه را    ود اشاره شد، در حوزه دين بنا به اهميت ايـن حـوزه،              طور كه قبالً  همان

:كرديممطرح 

.كنندمتر در مناسك ديني شركت مي دانشگاهي كتحصيلكردگان: 1فرضيه 

. دانشگاهي مداراي ديني بيشتري دارندتحصيلكردگان:2فرضيه 

يي كه در اين زمينه انجـام  هاپژوهشهاي   مطرح شده از داده    هايهبراي بررسي فرضي  

 آمده است، پيش فرض ما ايـن بـود          هاهفرضيطور كه در    همان. شده بود، استفاده كرديم   
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دليل نقش و جايگاه آموزش عالي در منظومه ارزشي و نگرشي و رفتـاري افـراد و                 هكه ب 

شـود و همـين طـور       كه در جامعـه علمـي تـرويج داده مـي          هايي  دليل آموزه ههمچنين ب 

ــاارزش ــرايش  ه ــاكم اســت، گ ــشگاه ح ــه در دان ــي ك ــاي علم ــي  و هنجاره ــاي دين ه

ي هـا پـژوهش هـاي  بررسـي داده .  دانشگاهي متفاوت از بقيه افراد اسـت   ردگانكتحصيل

بدين معنـا كـه     . صحتندفرضيه مطرح شده قرين     دو  نشان از آن دارد كه هر       شده  مطالعه  

كننـد و از   دانشگاهي كمتر از بقيـه افـراد در مناسـك دينـي شـركت مـي          تحصيلكردگان

.مداراي ديني بيشتري برخوردارند

استحوزه سي. 2

اين حـوزه متـشكل از   . هاي مهم حيات اجتماعي است    حوزه سياست از جمله حوزه    

در يك سـوي ايـن   . اندعاملتنهادهاي سياسي، ساختارها و كنشگراني است كه با هم در   

 آن جامعـه  سـوي ديگـر  حوزه نظام سياسي قرار دارد كه از قدرت برخوردار است و در        

هـاي  نوع و ميـزان تبعيـت مـردم از نظـام          . عيت كند رود از نظام ياد شده تب     كه انتظار مي  

يـك  . سياسي تا اندازه بسيار زيادي به ميزان مشروعيت و كارآمدي نظـام وابـسته اسـت            

ي سياسـي  هـا نگـرش  و وهاارزش،بعد مهم و تعيين كنده ميزان مشروعيت نظام سياسي        

ي افـراد بـه   هـا نگرشهرچه . كننداست كه از آن تحت عنوان فرهنگ سياسي نيز ياد مي         

. تر باشد، نظام سياسي از مشروعيت بيشتري برخوداراست و بـرعكس     نظام سياسي مثبت  

همچنـين امـر    . ي سياسي نيز نقش مهمي در اين سـازوكار دارد         هاارزش،از سويي ديگر  

 جامعه ايران نقش بسيار مهمي در زندگي روزمره         سياسي در بسياري از جوامع خصوصاً     

 در ايـن حـوزه نيـز از اهميـت زيـادي             هانگرش و   هاارزشبررسي  ،بنابراين. افراد دارد 

:ايم فرضيه را مطرح كردهدودر اين حوزه نيز . برخوردار است

.  دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسي دارندتحصيلكردگان. 1

. اندراي آزادي سياسي قايلب دانشگاهي اهميت زيادي تحصيلكردگان. 2
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. دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسي دارنددگانتحصيلكر:1فرضيه .1ـ2

ي ايرانيـان   هانگرش و   هاارزشهاي پژوهش ملي    براي آزمون اين فرضيه از داده     

بـه ايـن مقولـه      ي ديگـر    هـا پـژوهش . ايـم  استفاده كرده  1382 و   1380ي  هاسالدر  

:انـد  سنجش كردهسؤالاين موضوع را در قالب دو      دو پژوهش يادشده  . اندنپرداخته

در ري اخبار و اطالعات و ديگري اهميـت داشـتن مقولـه سياسـت               ييكي ميزان پيگ  

.مقايسه با امور ديگر

15جدول 
)1382و 1380هانگرش و هاارزش(ري اخبار سياسي يپيگ

 دانشگاهي به مراتب بيشتر از افراد عادي        تحصيلكردهري اخبار سياسي نزد افراد      يپيگ

 بيشتر به امور    يدانشگاهآموختگان  دانش در جدول نشان داده شده است،        كهچنان. است

ـ  پيگ يگرافراد د مندند و امور و اخبار سياسي را بيشتر از          سياسي عالقه  در . كننـد ري مـي  ي

 كـه در جـدول نـشان داده شـده           گونههمان. هر دو پژوهش، وضع به همين منوال است       

انـد كـه اخبـار       اعـالم كـرده    دانـشگاهيان  درصد از    2/19،  1380است، در پژوهش سال     

 درصـد   2/44افـراد ديگـر   كنند، در حالي كه اين تعداد بـراي         سياسي را اندكي دنبال مي    

 دانشگاهي كه به صورت زياد اخبار سياسـي         تحصيلكردگان تعداد   ،ديگراز سويي   . است

در پـژوهش سـال   .  درصد اسـت 4/26 درصد و تعداد افراد عادي  2/46كنند  را دنبال مي  

 بـه  دانـشجويان  درصـد از  1/24در حـالي كـه   .  نيز وضع به همـين منـوال اسـت         1382

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

1380138213801382نگرش 

2/191/242/444/39كم

6/34344/291/30متوسط 

2/469/414/264/30زياد 
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دانـشگاهي اخبـار را   غيرفراد  درصد از ا4/39كنند، صورت كم اخبار سياسي را دنبال مي      

تحـصيلكردگان  درصـد از  9/41ايـن در حـالي اسـت كـه     . كنندبه صورت كم دنبال مي  

كنند، حـال آنكـه ايـن تعـداد     اند كه اخبار سياسي را زياد دنبال مي دانشگاهي اعالم كرده  

ــراي  ــراد ديگــرب ــان. اســت درصــد 4/30 در حــدود اف ــديم در كــل توجــه كــهچن  دي

نشگاهي به اخبار سياسي بيشتر از افراد عادي است و اين امر نـشان از                دا تحصيلكردگان

بـا توجـه بـه فـضاي فكـري و فرهنگـي       . به امور سياسـي دارد   دانشگاهيانعالقه بيشتر   

نكته جالب توجه در اين قسمت نيز رونـد روبـه رشـد         .دانشگاه انتظاري جز اين نيست    

تحـصيلكرده ي و كاهش آن نـزد افـراد         دانشگاهغيرميزان پيگري اخبار سياسي نزد افراد       

ـ رسد علت اين امر تا اندازه    به نظر مي  . دانشگاهي است  دليـل سـرخوردگي جامعـه    هاي ب

. دوم خرداد استطلبيدانشگاهي از جنبش اصالح

هاي عالقه افراد به امور     براي افراد را يكي ديگر از نشانه       اهميت داشتن مقوله سياست   

.ايمسياسي دانسته

16جدول 
)1380هانگرش و هاارزش(اهميت مقوله سياست

ي ايرانيـان در سـال   هـا نگرش و هاارزششود تنها پژوهش    طور كه مشاهده مي   همان

در اين زمينـه نيـز      . د پرداخته است   به سنجش ميزان اهميت مقوله سياست در افرا        1380

كردگـان تحـصيل  درصـد از     4/50.  دانـشگاهي متفـاوت از بقيـه افرادنـد         تحصيلكردگان

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

9/201/34كم

7/287/26متوسط 

4/501/39زياد 
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است، در حالي كه ايـن      اند كه اهميت مقوله سياست برايشان زياد      دانشگاهي اعالم كرده  

 درصــد از 9/20 تنهــا ،از ســويي ديگــر. اســتدرصــد1/34افــراد ديگــرمقــدار بــراي 

 درصـد  1/39، درحالي كـه  دانندمي دانشگاه اهميت مقوله سياست را كم   كردگانتحصيل

كردگـان تحـصيل  ديديم به مقوله سياست نيز       كهچنان.  چنين نگرشي دارند   افراد ديگر از  

. دهنداهميت بيشتري ميدانشگاهي

 دانشگاهي عالقه بيشتري بـه امـور سياسـي          تحصيلكردگان:1 فرضيه   بارةقضاوت در 

ي هـا سـال ي ايرانيـان در  هانگرشو هاارزشي هاپژوهشهاي  كه داده  گونههمان.دارند

كه بـراي سـنجش ميـزان عالقـه         هايي  دهند، در هر دو نوع داده      نشان مي  1382 و   1380

كردگـان تحـصيل ) اخبار سياسي و اهميت مقوله سياست      پيگيري (شدندسياسي بررسي   

ـ  ميـزان پيگ   ،يگـر به عبـارت د   . داشتندتري  دانشگاهي وضع مثبت   ري اخبـار سياسـي و      ي

نكته .  دانشگاهي بسيار بيشتر از بقيه افراد بود       تحصيلكردگاناهميت مقوله سياست براي     

ري اخبار سياسـي نـزد افـراد        يجالب توجه در اين قسمت نيز روند روبه رشد ميزان پيگ          

ت رسـد علـ  به نظـر مـي  .  دانشگاهي استتحصيلكردگاندانشگاهي و كاهش آن نزد    غير

 سـرخوردگي جامعـه دانـشگاهي از جنـبش          بـه دليـل   ، بـسيار زيـادي    اين امر تا انـدازه    

 همخـوان  كـامالً نظـري  نتايج اين قسمت نيز بـا مباحـث       . دوم خرداد است   طلبياصالح

توان فرضيه مطرح شده را قابل قبول       هاي مورد بررسي مي   با توجه به داده   بنابراين. است

. دانست

.اندلئ دانشگاهي اهميت زيادي براي آزادي قاكردگانتحصيل: 2فرضيه .2ـ2

ي هـا نگـرش  و   هـا ارزشي  هـا پـژوهش  تنهـا    ، شده ي بررسي هاپژوهشاز ميان   

1380پژوهش سـال . اندبه مقوله آزادي پرداخته1382 و 1380ي هاسالايرانيان در   

الب  آن را در ق1382 بودن محدوديت آزادي و پژوهش سال زامسئلهدر قالب ميزان 

امور ديگر اين مقوله سنجش كرده ميزان اهميت آزادي بيان و مطبوعات در قياس با          

.است

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



123■...هاي پيمايش مليتحليل ثانويه داده: سومفصل 

17جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(زا بودن محدوديت آزادي سياسيمسئلهميزان 

ــان ــده اســت،   هم ــشان داده ش ــه در جــدول ن ــور ك ــشگاهي تحــصيلكردگانط  دان

 درصـد از  6/51. داننـد مـي زا مسئلهافراد ديگرهاي آزادي سياسي را بيشتر از      محدوديت

هـاي سياسـي تـا      اند كه محدوديت در زمينه آزادي      دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان

. اسـت  درصد   4/41افراد ديگر  براي   ، در حالي كه اين تعداد     شود مي زامسئلهحد زيادي   

، داننـد مـي زايي آن را كم مسئلهانشگاهي دتحصيلكردگان درصد از  9/16از سويي ديگر    

.چنين نگاهي دارنددانشگاهيغير درصد از افراد 1/22در حالي كه 

18جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(اهميت آزادي بيان و مطبوعات در قياس با امور ديگر 

افـراد ديگـر    دانـشگاهي بـا      تحـصيلكردگان در زمينه اهميت آزادي بيان و مطبوعات نيز         

شود، اهميت مقولـه آزادي بيـان و مطبوعـات          طور كه در جدول ديده مي     همان. تفاوت دارند 

 اهميـت   ،به عبارتي ديگر  . است7/7افراد ديگر  و براي    8/13هي   دانشگا تحصيلكردگانبراي  

. حدود دو برابر افراد عادي است دانشگاهيتحصيلكردگاناين مقوله نزد

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

9/161/22كم

5/3145/36متوسط 

6/514/41زياد 

دافرا

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيانگتحصيلكرد

8/137/7اهميت آزادي بيان و مطبوعات
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 دانـشگاهي اهميـت زيـادي بـراي آزادي      كردگـان تحـصيل :2 فرضيه   بارةقضاوت در 

ي هـا سالان در   ي ايراني هانگرشو  هاارزشي  هاپژوهشهاي   كه داده  گونههمان.اندقايل

كه بـراي سـنجش ميـزان اهميـت     هايي دهد، در هر دو نوع داده نشان مي 1382 و   1380

دن محـدوديت آزادي سياسـي، اهميـت        شـ زا  مـسئله ميـزان   (شدندمقوله آزادي بررسي    

 دانـشگاهي وضـع     كردگـان تحـصيل ،  )آزادي بيان و مطبوعات در قياس بـا امـور ديگـر           

دن محـدوديت آزادي سياسـي بـراي    شـ زا مسئله ميزان ،به عبارت ديگر . متفاوتي داشتند 

همچنين اهميـت آزادي بيـان و       .  دانشگاهي بسيار بيشتر از بقيه افراد بود       تحصيلكردگان

.  بود افراد ديگر  دانشگاهي بيشتر از     تحصيلكردگان نزد   ،امورديگرمطبوعات در قياس با     

هاي با توجه به داده   ،بنابراين.  همخوان است  كامالًنظرينتايج اين قسمت نيز با مباحث       

.مقبول دانستتوان فرضيه مطرح شده را ميشده بررسي 

گيرينتيجه

: فرضيه را مطرح نموديمدو اشاره شد، در حوزه سياستطور كه قبالًهمان

.  دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسي دارندتحصيلكردگان. 1

. اندي آزادي سياسي قايلراب دانشگاهي اهميت زيادي تحصيلكردگان. 2

كه در اين زمينه انجـام  يي هاپژوهشهاي   مطرح شده از داده    هايهبراي بررسي فرضي  

فرض ما اين بود كـه    آمده است، پيش   هاهطور كه در فرضي   همان. شده بود استفاده كرديم   

دليل نقش و جايگاه آموزش عـالي در منظومـه ارزشـي، نگرشـي و رفتـاري افـراد و                  هب

 و هـا ارزششـود و  كـه در جامعـه علمـي تـرويج داده مـي      هايي  دليل آموزه هين ب همچن

همچنين انتظاراتي كه جامعه از دانـشگاه    وهنجارهاي علمي كه در دانشگاه حاكم است،      

 دانـشگاهي   تحصيلكردگان،دارد و نقش و جايگاه دانشگاه در تحوالت معاصر جامعه ما          

مقوله آزادي نزد آنان از اهميت بيشتري برخـوردار         عالقه بيشتري به امور سياسي دارند،       

 فرضيه مطرح   دونشان از آن دارد كه هر       شده  ي مطالعه   هاپژوهشهاي  بررسي داده است

.استشده قرين صحت 
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حوزه فرهنگ و اجتماع.3

رسـد ايـن حـوزه      به نظر مي  . ايم فرضيه را مطرح كرده    7در قلمرو فرهنگ و اجتماع      

 نمـود   هـا نگـرش  و   هاارزشست و هم مكاني است كه در آن         هاارزشأمن و منش  أهم م 

 و  هاارزشاي است كه از     پذيرترين حوزه تأثيراين حوزه   . شوندعيني يافته و بازتوليد مي    

 نهـاد   ،بـه عبـارت ديگـر     . گذارد مي تأثيرآن  پذيرد و بر   مي تأثيرهنجارهاي جامعه علمي    

كه تحوالتش تا اندازه بسيار زيادي ناشـي        گذارد و هم اين    مي تأثير هم بر اين حوزه      ،علم

:ايم فرضيه را مطرح كرده7 گفته شد در اين زمينه كهچنان. از اين حوزه است

 دانـشگاهي اهميـت بيـشتري بـه هنجـار صـداقت            تحصيلكردگانرسد  به نظر مي  . 1

.دهندمي

 دانشگاهي اهميـت بيـشتري بـه رعايـت قـانون و             تحصيلكردگانرسد  به نظر مي  . 2

.دهندبط ميضوا

.يانه بيشتري دارندگرا عامهاي دانشگاهي گرايشتحصيلكردگان. 3

. دانشگاهي اعتقاد بيشتري به برابري جنسيتي دارندتحصيلكردگان. 4

. دانشگاهي از اعتماد عمومي بيشتري برخوردارندتحصيلكردگان. 5

. دانشگاهي فردگرايي كمتري دارندتحصيلكردگان. 6

.ي تقديرگرايانه كمتري دارندهانگرشانشگاهي  دتحصيلكردگان. 7

.دهند دانشگاهي اهميت بيشتري به هنجار صداقت ميتحصيلكردگان:1فرضيه .1ـ3

ي هـا سـال  در هـا نگرش و هاارزشهاي پژوهش ملي براي آزمون اين فرضيه از داده     

 سـؤال   سـه  اين هنجار را در قالـب      1380پژوهش سال   . ايماستفاده كرده 1382 و   1380

 شـما  خويـشاوندان فرض كنيد شاهد دعوايي هـستيد كـه يكـي از           «:سنجش كرده است  

اگر يكي از   «.»كنيدمقصر است، اگر از شما بخواهند در اين زمينه شهادت بدهيد چه مي            

د و شـما    نـ تحقيـق كن  اي استخدام شود و از شما درباره او       دوستان شما بخواهد در اداره    
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اگر مدير مدرسه از صداقت خواهر يـا    «. »كنيدبي ندارد چه مي   نيز بدانيد كه او سابقه خو     

از . »كنيـد انـد چـه مـي     برادر شما بپرسد و شما بدانيد كه ايشان در امتحانات تقلب كرده           

نظـر  اي دولتي است، از آن صرف     نفع نهاد و يا مؤسسه    آنجا كه دو پرسش دوم طرف ذي      

.كنيمكرده و فقط از پرسش اول استفاده مي

19جدول
 اوستخويشاوندانشهادت فرد براي دعوايي كه يك سر منازعه يكي از 

)1380هانگرش و هاارزش(

ردگانتحـصيلك  درصـد از     4/71طور كـه در جـدول نـشان داده شـده اسـت،              همان

گويند، در حالي كه درصـد       واقعيت را مي   موقعيتياند كه در چنين     دانشگاهي اعالم كرده  

درصـد از   7/25. ) درصـد  9/75( دانشگاهي در اين زمينه بيشتر است        تحصيلكردگانغير

1/20ننـد، درحـالي كـه تنهـا     ك دانشگاهي در چنين مواقعي سـكوت مـي   تحصيلكردگان

 دانـشگاهي در چنـين      تحـصيلكردگان  درصد از    9/2. كنند چنين مي  افراد ديگر درصد از   

آنچـه  . كننـد  چنين مي  افراد ديگر  درصد از    4گويند، در حالي كه      نمي واقعيت را مواقعي

 دانشگاهي صـداقت   تحصيلكردگانآيد، نشان از آن دارد كه       از ارقام و آمار جدول بر مي      

ي جامعه علمي چيزي خالف آن      دليل هنجارها هنكه ب آدارند، حال   زمينه  كمتري در اين    

اعتمـادي   ناشـي از بـي     الًا دانشگاهي احتمـ   تحصيلكردگانصداقت كمتر   . رفتانتظار مي 

هـايي  عول بررسي چنين موضئو است كه در چنين مواقعي مس     هاييسازمانبيشتر آنان به    

.هستند

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

4/719/75گفتن واقعيت 

7/251/20سكوت 

9/24نگفتن واقعيت 
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20جدول 
)1382هانگرش و هاارزش( بقيه هنجارهادر مقايسه بااهميت هنجار صداقت 

.  اهميـت هنجـار صـداقت را در زنـدگي افـراد سـنجيده اسـت                1382پژوهش سال   

تحـصيلكردگان  كـه    1380هـاي پـژوهش سـال       هاي اين پژوهش در تـضاد بـا داده        داده

ور كه در جدول نـشان داده شـده      طهمان. دانست قرار دارد  ميتر  دانشگاهي را غيرصادق  

بيشتر از ساير   را   دانشگاهي اهميت هنجار صداقت      تحصيلكردگاندرصد از   5/54است،  

.دانشگاهي چنين نظري دارندغير درصد از افراد 4/41اند، در حالي كه هنجارها دانسته

 دانـشگاهي اهميـت بيـشتري بـه هنجـار           تحـصيلكردگان :1 فرضـيه    بارةقضاوت در 

 نـشان   1380ي ايرانيان در سال     هانگرش و   هاارزشهاي پژوهش   داده.دهندصداقت مي 

امـا  . دهنـد هنجار صـداقت مـي     دانشگاهي، اهميت كمتري به    تحصيلكردگاندهد كه مي

تحـصيلكردگان شتر هنجار صداقت نـزد      ي نشان از اهميت ب    1382هاي پژوهش سال    داده

تـوان از ايـن دو پـژوهش        ت را مـي   گرچه در وهله اول دو نتيجه متفاو      . دانشگاهي دارد 

 در پـژوهش    تحـصيلكردگان  اهميت كمتر هنجار صـداقت نـزد         استنباط كرد، اما احتماالً   

هـاي  سـازمان  دانـشگاهي اعتمـاد كمتـري بـه          تحصيلكردگان آن است كه     علتبه  1380

با توجه بـه مطالـب   . ييدي است بر اين مدعاأ نيز ت 1382هاي پژوهش   داده.  دارند مربوط

.قبول دانستمتوان با اندكي مسامحه و احتياط فرضيه مطرح شده را ده ميگفته ش

 دانشگاهي اهميت بيـشتري بـه رعايـت قـانون و            تحصيلكردگان:2فرضيه  .2ـ3

.دهندضوابط مي

 و همچنـين پـژوهش      1382 و   1380ي ايرانيان در سـال      هانگرش و   هاارزشپژوهش ملي   

هاارزشپژوهش . اندنوعي به اين موضوع پرداخته     به   1380وضعيت و نگرش و مسائل جوانان       

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

5/544/41اهميت صداقت 
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 مطـرح كـرده   ذيـل ا به صورت  موضوع ياد شده ر1382 و 1380ل ي ايرانيان در سا   هانگرشو  

»دانيد؟زا ميمسئلهچه اندازه پارتي بازي و عدم رعايت ضوابط در جامعه را «:است

21جدول 

 در اين زمينـه تفـاوت چنـداني ميـان           ،آيدهاي جدول برمي  هطور كه از داد   همان

 و هــاارزشپــژوهش . شــود ديــده نمــيافــراد ديگــر دانــشگاهي و تحــصيلكردگان

طـور  همان. سنجيده است  اهميت نظم و قانون را       1382سال  ي ايرانيان در  هانگرش

 دانـشگاهي  تحـصيلكردگان  درصـد از  4/34كه در جـدول نـشان داده شـده اسـت،      

اند، در حالي كه اين تعـداد بـراي         اهميت نظم و قانون را بيشتر از ساير امور دانسته         

.درصد است2/28افراد ديگر

22جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(امور بقيه در مقايسه بااهميت نظم و قانون 

بـه  ، نگـرش جوانـان را       1381پژوهش وضعيت و نگرش و مسائل جوانـان درسـال         

 دانـشگاهي در ايـن زمينـه        تحصيلكردهميانگين نمره جوانان    . قواعد مدني سنجيده است   

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

1380138213801382نگرش

3/33/23/54/3كم 

8/66/1030/83/8متوسط 

9/892/874/863/88زياد

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

4/344/28اهميت نظم و قانون
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هـا حـاكي از   در اين پـژوهش نيـز داده      . است26/15ين نمره ساير جوانان      و ميانگ  3/15

هـا در  گرچـه تفـاوت  .  دانـشگاهي اسـت  تحصيلكردگاناهميت بيشتر رعايت قانون نزد   

. چندان زياد نيستنداينجا

23جدول 
)1381وضعيت و نگرش و مسائل جوانان (يي و رعايت حقوق ديگران گراقانون بهنگرش

 دانشگاهي اهميت بيشتري به رعايت قـانون        تحصيلكردگان:2 فرضيه   بارةقضاوت در 

1382 و 1380ي هـا سـال  در هـا نگرش و  هاارزشهاي پژوهش   داده.دهندو ضوابط مي  

ه را ســنجيده اســت، افــراد زا بــودن عــدم رعايــت قــانون در جامعــمــسئلهزمــاني كــه 

 و  هـا ارزشامـا پـژوهش     . اند اجتماعي دانسته  مسئلهدانشگاهي بيشتر اين امر را يك       غير

 سـاير امـور     در مقايـسه بـا     زماني كه اهميـت نظـم و قـانون را            1382 در سال    هانگرش

مـداري   دانشگاهي اهميت بيشتري بـه مقولـه قـانون         تحصيلكردگانسنجش كرده است،    

 نيـز   1381مچنين در پژوهش وضعيت و نگـرش و مـسائل جوانـان در سـال              ه. اندداده

از آنجـا كـه در   .  دانشگاهي بيشتر بوده استتحصيلكردهاهميت مقوله قانون نزد جوانان      

زا بودن عدم رعايـت قـانون سـنجش شـده     مسئله آنجا كه  ،هانگرش و   هاارزشپژوهش  

نفـسه، احتمـاالً   مـداري فـي   است، بيان پرسش معطوف به جامعه بـوده تـا خـود قـانون             

زا مـسئله  با توجه به كاكردي بودن پارتي بـازي در جامعـه چنـدان آن را                 تحصيلكردگان

رنفـسه مـورد سـؤال قـرا       مداري في در حالي كه در بقيه موارد آنجا كه قانون        .اندندانسته

 احتياط   با اندكي  ،بنابراين.  بوده است  افراد ديگر از  تر   مثبت تحصيلكردگانگرفته، نگرش   

.مقبول دانستتوان فرضيه مطرح شده را مي

افراد

نگرش 
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهجوانان 

3/1526/15ميانگين نمره 
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. بيشتري دارندةيانگرا عامهاي دانشگاهي گرايشتحصيلكردگان:3فرضيه .3ـ3

1380 در سال    هانگرش و   هاارزشهاي پژوهش ملي    براي آزمون اين فرضيه از داده     

فـرض  «:سـت  ا يده سنج سؤالاين پژوهش اين موضوع را در قالب دو         . ايماستفاده كرده 

اي هستيد و يكي از بستگان شما بـراي كـاري اداري بـه شـما مراجعـه              كنيد رئيس اداره  

اگـر افـسر    « و »؟نوبت انجام دهيـد   كرده است، تا چه اندازه حاضريد كار او را خارج از          

ند، تا چه انـدازه احتمـال دارد او را          كراهنمايي باشيد و دوست شما از چراغ قرمز عبور          

»؟جريمه كنيد

24جدول 

)1380هانگرش و هاارزش(انجام كار خارج از نوبت براي دوستان

كـار بـراي   دادن كـل، انجـام   طور كه در جدول نشان داده شـده اسـت، در      همان

افـراد ديگـر   دانـشگاهي بيـشتر از       تحصيلكردگاننزد  دوستان خارج از نوبت اداري    

كـار خـارج   دادن انجام اند كه احتمال درصد از افراد عادي اعالم كرده 15/49. است

انـد، در   درصد احتمال آن را زيـاد دانـسته   3/25از نوبت اداري براي دوستان كم، و        

 درصد  7/29كم و    دانشگاهي احتمال آن را      تحصيلكردگان درصد از    5/39حالي كه   

.اندزياد دانسته

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

5/3915/49كم 

8/305/25متوسط 

7/293/25زياد
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25جدول 
كند، تا چه اندازه احتمالاگر افسر راهنمايي باشيد و دوست شما از چراغ قرمز عبور 

)1380هانگرش و هاارزش(؟دارد او را جريمه كنيد

طـور كـه در     همـان . انـد تري از خـود نـشان داده      يانهگرا اينجا نيز افراد عادي گرايش عام      در

انـد كـه در چنـين مـواردي      درصد از افراد عادي اعالم كرده     6/54جدول نشان داده شده است،      

ند، تا چه انـدازه احتمـال دارد او         كاگر افسر راهنمايي باشيد و دوست شما از چراغ قرمز عبور            (

 درصـد از    8/51كننـد، درحـالي كـه       به احتمال زياد دوست خود را جريمه مي       ) ه كنيد را جريم 

تحـصيلكردگان  درصـد از     1/29، دانشگاهي چنين نظري دارند، از سويي ديگـر        تحصيلكردگان

.  از افراد عادي چنين نظري دارند4/26، در حالي كه دانندميدانشگاهي احتمال ياد شده را كم 

.يانه بيـشتري دارنـد    گرا عام هاي دانشگاهي گرايش  تحصيلكردگان:3 فرضيه بارةقضاوت در 

يانـه  گراهـاي عـام   حاكي از آن است كه افراد عادي گـرايش     ، شده ي بررسي هاپژوهشهاي  داده

،تـوان فرضـيه مطـرح شـده را پـذيرفت           نمـي  ،هاي مورد بررسي  با توجه به داده   . ندربيشتري دا 

.تري استي بيشتر و دقيقهاپژوهشيه ياد شده مستلزم فرضبارةدرتر بنابراين قضاوت دقيق

 دانشگاهي اعتقاد بيشتري به برابـري      تحصيلكردگانرسد   به نظر مي   :4فرضيه  .4ـ3

.جنسيتي دارند

ايم كه به ميزان موافقت با كار زنان،        استفاده كرده هايي  براي آزمون اين فرضيه از داده     

بـراي زنـان، برابـري در كـار بـر اسـاس             خواستگاري دختـران از پـسران، حـق طـالق           

.اندازدواج با بيش از يك زن و برابري جنسيتي پرداخته،شايستگي

افراد

نگرش
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

1/294/26كم 

1995/18متوسط 

8/516/54زياد
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26جدول 
موافقت يا مخالفت با كار زنان در بيرون از خانه

)1382 و 1380هانگرش و هاارزش1374هانگرشوهاآگاهي(

تحـصيلكردگان هـا پـژوهش  همـة  جدول نشان داده شده است، در     طور كه در  همان

 و هـا آگـاهي وهش در پژ. دانشگاهي نظر مساعدتري به كار زنان در بيرون از منزل دارند      

 دانشگاهي با كار زنان     تحصيلكردگان درصد از    4/61،  1374سال  دري ايرانيان هانگرش

 درصد از افراد عـادي چنـين نظـري         3/50اند، در حالي كه     رون از منزل موافق بوده    يدر ب 

ولي ايـن مقـدار بـين       4/29 دانشگاهي مخالف    تحصيلكردگانهمچنين درصد   . اندداشته

. درصد بوده است9/42افراد عادي 

 درصــد از 5/78 نيــز 1380ي ايرانيــان در ســال هــانگــرش و هــاارزشدر پــژوهش 

درصـد  5/15انـد و     دانشگاهي با كار زنان بيـرون از منـزل موافـق بـوده             تحصيلكردگان

از خانـه موافـق و      بيـرون  درصد از افراد عادي با كـار زنـان         7/63مخالف، در حالي كه     

تحـصيلكردگان  درصد از    7/81 نيز   1382در پژوهش سال    . ندا درصد مخالف بوده   7/30

 كـه  ياند، در حال درصد مخالف بوده3/13دانشگاهي با كار زنان بيرون از منزل موافق و       

چنـان كـه ديـديم      . باشـد  مـي  27 و درصد مخالفان     9/64درصد موافقان بين افراد عادي      

بيـرون از   ي بـا كـار زنـان       دانشگاهي موافقت بيشتر   تحصيلكردگان،  هاپژوهشدرتمامي  

جنـسيتي بـه   غيرها روند رو به رشد نگاه   شهنكته جالب توجه در اين پژو     . منزل داشتند 

دانـشگاهيان نگـرش    غيـر  و هـم بـين       هياناي كه هم بين دانشگا    به گونه . كار زنان است  

 سـرعت ايـن تحـول   اين حـال، با . بيرون از منزل، رو به افزايش استمثبت به كار زنان  

. دانشگاهي بيشتر از بقيه افراد استتحصيلكردگانبين 

افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي افراد

137413801382137413801382نگرش

4/615/787/813/507/639/64موافق

1/91/655/76/51/8مردد

4/295/153/139/427/3027مخالف
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27جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(توانند از پسران خواستگاري كنند دختران مي

 دانـشگاهي در مقايـسه بـا افـراد          ردگانتحـصيلك  خواستگاري دختران از پسران نيـز        بارةدر

 و بـين    7/71درصد مخالفت بـا چنـين نظـري بـين افـراد عـادي               . عادي نظر مساعدتري دارند   

پيـشنهاد  درصـد موافقـت بـا    ،گـر ياز سـويي د . اسـت درصـد  55 دانـشگاهي  تحـصيلكردگان 

3/20افـراد ديگـر    و بـين     3/31 دانـشگاهي    تحـصيلكردگان بين  خواستگاري دختران از پسران   

. دارندتري  دانشگاهي نظر مساعدتحصيلكردگاننيز اشاره شد، در اين مقوله كهچنان. است

28جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(زنان بايد همانند مردان حق طالق داشته باشند

 حق طالق براي زنان را به عنوان يكي ديگـر  1382 در سال هانگرش و   هاارزشپژوهش  

 دانـشگاهي   تحـصيلكردگان در اين مقوله نيز     . از مصاديق برابري جنسيتي سنجش كرده است      

6/67طـور كـه درجـدول نـشان داده شـده اسـت،       همان. افراد ديگرنظر مساعدتري دارند تا   

انـد، در    درصـد مخـالف    9/24گاهي با چنـين امـري موافـق و           دانش تحصيلكردگاندرصد از   

.اند درصد مخالف17/36 درصد از افراد عادي با آن موافق و 85/55حالي كه 

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

557/71مخالف

7/139/7مردد

3/313/20موافق

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

9/2417/36مخالف

5/79/7مردد

6/6785/55موافق
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29جدول 
)1382هانگرش و هاارزش(را بايد براي كار برگزيد يا مردان يط برابر زنان را اشردر

 برابر بايد زنان را به كـار گرفـت          موقعيتهمان پژوهش نظر پاسخگويان را درباره اينكه در         

 دانشگاهي نظر مـساعدتري بـه برابـري         تحصيلكردگاندر اين زمينه نيز     . ه است پرسيد،يا مردان 

اندكـه   درصـد اشـاره داشـته      9/49 دانـشگاهي    تحـصيلكردگان از ميـان    . اندزن و مرد نشان داده    

انـد   درصد الويت را به زنان داده      6/9كند،  گزينش مرد يا زن براي كار در شرايط برابر فرقي نمي          

انـد كـه فرقـي      درصد از افـراد عـادي اعـالم كـرده          1/40در حالي كه    .  درصد به مردان   4/40و  

.اند درصد به مردان داده22/48و  درصد اولويت را به زنان 72/11كند، نمي

30جدول 

)1374هانگرش و هاآگاهي(موافقت يا مخالفت با ازدواج بيش از يك زن

مورد ازدواج بـا بـيش   ي ايرانيان نظر پاسخگويان را در     هانگرش و   هاآگاهيپژوهش  

 درصد  5/93در جدول نشان داده شده است،       طور كه همان. از يك زن مطرح كرده است     

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

4/4022/48مردان 

6/972/11زنان 

9/491/40كند فرقي نمي

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

5/45/7موافق 

5/932/90مخالف 

23/2نامشخص
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2 درصد موافق و     5/4دانشگاهي با ازدواج با بيش از يك زن مخالف،          تحصيلكردگاناز  

اي  درصـد از افـراد عـادي بـا چنـين ايـده             2/90در حالي كه    . انددرصد اظهارنظر نكرده  

.اندراين زمينه اظهارنظر نكرده درصد نيز د3/2رصد موافق و  د5/7مخالف، 

31جدول 
)1381وضعيت ونگرش و مسائل جوانان (نگرش به برابري جنسيتي 

جش نگـرش    نيز بـه سـن     1381نگرش و مسائل جوانان در سال       پژوهش وضعيت و  

اي آن را   جوانان به مقوله برابري جنسيتي پرداخته است و بر اساس مقياسـي چندگزينـه             

طور كه در جدول نيز نـشان داده شـده اسـت، ميـانگين نمـره             همان. سنجش كرده است  

بيـشتر  ) 97/12(از ميانگين نمره سـاير جوانـان      ) 07/13( دانشگاهي هتحصيلكردجوانان  

بـه  تـري    دانـشگاهي نگـرش مثبـت      تحصيلكردگانحقيق نيز   بر اساس نتايج اين ت    . است

.برابري جنسيتي دارند

 دانشگاهي اعتقـاد بيـشتري بـه برابـري          تحصيلكردگان:4فرضيه  بارةقضاوت در 

كه براي سنجش برابـري جنـسيتي       هايي   داده همةم در   ي ديد كهچنان.جنسيتي دارند 

ر مـساعدتري بـه برابـري        دانـشگاهي نظـ    تحـصيلكردگان مورد استفاد قرار گرفتند،     

 بـا   افراد ديگـر   دانشگاهي بيشتر از     تحصيلكردگان،به عبارت ديگر  . جنسيتي داشتند 

بيرون از منزل موافق، با ازدواج بيش از يك زن مخالف، با برابري در كـار              كار زنان 

در شرايط مساوي موافق، با حق طالق براي زنان موافق، با خواستگاري دختـران از               

،بنـابراين . به برابري جنسيتي داشتند   تري   بودند و در كل نگرش مثبت      پسران موافق 

.مقبول استفرضيه مطرح شده 

افراد

نگرش 
ساير جوانان دانشگاهيتحصيلكردهجوانان 

07/1397/12ميانگين نمره 
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. دانشگاهي از اعتماد عمومي بيشتري برخوردارندتحصيلكردگان:5فرضيه .5ـ3

1382 در سـال     هـا نگرش و   هاارزش، تنها پژوهش     شده ي بررسي هاپژوهشميان  از

:سنجيده استالب يك سؤال اعتماد عمومي را آن هم در ق

32جدول 
)1382هانگرش و هاارزش( قابل اعتمادند قدرمردم چ

 دانـشگاهي از اعتمـاد      تحـصيلكردگان طور كه در جدول نشان داده شده است،         همان

اند كـه    دانشگاهي اعالم كرده   تحصيلكردگان درصد از    6/18.  برخورداند عمومي بيشتري 

 درصـد ايـن اعتمـاد را در حـد متوسـط           5/59توان به مردم اعتماد كرد،      تاحد زيادي مي  

 اعـالم   افـراد ديگـر    درصـد از     5/15در حـالي كـه      .  درصد در حد كـم     1/21 و   دانندمي

 درصد اين اعتماد را در حـد  5/54د كرد، توان به مردم اعتما  اند كه تا حد زيادي مي     كرده

.در حد كمدرصد 9/29 و دانندميمتوسط 

.  دانشگاهي از اعتماد عمومي بيـشتري برخوردارنـد  تحصيلكردگان:5 فرضيه بارةقضاوت در 

 دانشگاهي از اعتمـاد عمـومي بيـشتري         تحصيلكردگان،طور كه در قسمت قبل اشاره شد      نهما

گرچـه يـادآور    . قبـول دانـست   مها، فرضيه مطرح شـده را       ناد به داده  توان با است   مي ،برخوردارند

.هاي بيشتري دارداحتياج به دادهتر اين فرض شود كه سنجش دقيقمي

. دانشگاهي فردگرايي كمتري دارندردگانكتحصيل:6فرضيه .6ـ3

 اسـت كـه بـسياري از انديـشمندان آن را از             هـايي مؤلفـه مقوله خودمداري از جمله     

همين دليل نيز سنجش اين مقوله در تحقيقـات         هب. دانندميهاي مهم فرهنگ ايراني     مؤلفه

افراد

نگرش
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

1/219/29كم

5/595/54متوسط

6/185/15زياد
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 تنهـا   ، شـده  ي بررسـي  هـا پـژوهش از ميـان    . اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است     

ي ايرانيـان   هانگرش و   هاارزش و   1374ي ايرانيان در سال     هانگرش و   هاآگاهيپژوهش  

.اندخته به مقوله ياد شده پردا1382در سال 

33جدول 
هركس بايد به فكر خودش باشد

تحـصيلكردگان ،اده شده است، در كل در هر دو پژوهش        دشان  ن در جدول    كهچنان

، 1374در پـژوهش سـال      . انـد انشگاهي گرايش خودمدارانه كمتري از خود بـروز داده        د

 كه هركس بايـد بـه فكـر خـودش           نظر دانشگاهي با اين     تحصيلكردگان درصد از    6/77

 درصـد از    2/77در حـالي كـه      . انـد  درصد با آن موافق بوده     6/21باشد مخالفت كرده و     

در سـال   . اند درصد با آن موافقت كرده     6/26ي مخالفت كرده و     نظرافراد عادي با چنين     

 درصــد از 1/95 نيــز اينجــادر .  اســت1374 مــشابه بــا ســال  نيــز وضــع تقريبــا1382ً

3/2 هركس بايـد بـه فكـر خـودش باشـد مخـالف و                نظر با   ، دانشگاهي ردگانكتحصيل

 مخـالف و    نظـري  با چنين    افراد ديگر  درصد از    1/92اند، در حالي كه     درصد موافق بوده  

 اشاره شد در هـر دو پـژوهش گـرايش خودمدارانـه             كهچنان. اند درصد موافق بوده   5/5

در ايـن   نكتـه جالـب توجـه     .  بـوده اسـت    افراد ديگر  دانشگاهي كمتر از   تحصيلكردگان

.ي خودمدارانه در كليت جامعه استهاقسمت نيز كاهش گرايش

شـده  سـي   دو پـژوهش برر   طـور كـه ديـديم در هـر        همان:6 فرضيه بارةقضاوت در 

تـوان   مـي  ،بنـابراين . هاي خودمدارانه كمتـري داشـتند      دانشگاهي گرايش  تحصيلكردگان

.مقبول دانستفرضيه مطرح شده را 

افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان افراد

1374138213741382نگرش 

6/771/952/7292مخالف

75/06/22/15/2مردد

6/213/26/265/5موافق
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.ي تقديرگرايانه كمتري دارندهانگرش دانشگاهي تحصيلكردگان:7فرضيه .7ـ3

ايـم كـه بـه نـوعي موضـوع      اسـتفاده كـرده  هـايي  براي بررسـي ايـن فرضـيه از داده       

 ايـن موضـوع را      1374 در سال    هانگرش و   هاآگاهيپژوهش  . اندسنجيدهرايي را   گتقدير

سرنوشت هر كس از اول مشخص شده اسـت،         :در قالب سه پرسش سنجش كرده است      

. استمؤثرروزي هركس به قدر قسمت اوست، قضا و قدر در زندگي 

34جدول 
)1374هانگرش و هاآگاهي(سرنوشت هر كس از اول مشخص شده است

 دانـشگاهي بيـشتر از   تحـصيلكردگان طور كه در جدول نشان داده شده اسـت،   همان

الفـت   با اين نظر كه سرنوشـت هـر كـس از اول مـشخص شـده اسـت، مخ                   افراد ديگر 

6/25 درصـد بـا ايـن نظـر مخـالف،            2/37 دانشگاه   كردگانتحصيلاز ميان كل    . اندكرده

، افـراد ديگـر  در حالي كـه از ميـان      . اند درصد موافق بوده   3/34درصد تا حدي موافق و      

 درصـد موافـق     7/60 درصـد تاحـدي موافـق و         9/13 مخـالف،    نظر درصد با اين     9/22

 بـه مراتـب بيـشتر از        افـراد ديگـر   د موافقـان بـين       مالحضه شـد درصـ     كهچنان. اندبوده

سرنوشـت  نظـر  درصـد موافقـان بـا    ،به عبـارتي ديگـر  .  دانشگاهي است  تحصيلكردگان

برابـر  دانـشگاهي چيـزي حـدود   غيـر  بـين افـراد   ،هركس از اول مـشخص شـده اسـت      

. دانشگاهي استتحصيلكردگان

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

2/379/22مخالف

6/259/13تا حدي موافق 

3/347/60موافق

9/29/2نامشخص 
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35جدول 
)1374هانگرش و هاآگاهي(روزي هركس به قدر قسمت اوست

 دانشگاهي با اين نظـر كـه روزي هـركس بـه انـدازه قـسمت             تحصيلكردگاندر كل   

3/29سـت،   طور كـه در جـدول نـشان داده شـده ا           همان. فت بيشتري دارند  لاوست مخا 

 درصـد تـا حـدي موافـق و     18 دانشگاهي با اين نظر مخـالف،      تحصيلكردگاندرصد از   

 درصـد   4/11 درصدشـان مخـالف،      9/12اند، در حالي كه بقيه افراد،        درصد موافق  8/50

 دانشگاهي  تحصيلكردگان نيمي از    ،به عبارت ديگر  .  درصد موافقند  6/74تاحدي موافق،   

نظـر  اهي با اين گدانشغيرحالي كه حدود سه چهارم افراد    موافقت دارند، در   طرحبا اين   

. هستندموافق

36جدول 
)1374هانگرش و هاآگاهي( استمؤثرقضا و قدر در زندگي 

افراد

نگرش 
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

3/299/12مخالف

184/11تا حدي موافق 

8/506/74موافق

7/41/1نامشخص 

افراد

نگرش
افراد ديگر دانشگاهيتحصيلكردگان

55/1558/6مخالف

1/2454/16تا حدي موافق 

2/593/75موافق

1/158/1نامشخص 
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 دانـشگاهي موافقـت     تحـصيلكردگان  كه در جدول نشان داده شده است،         گونههمان

 دانـشگاهي  تحـصيلكردگان از ميـان  . مؤثر بودن قضا و قدر در زنـدگي دارنـد     كمتري با 

 درصـد تـا     1/24 درصد با اين نظر كه قضا و قدر در زندگي مؤثر است مخالف،               55/15

 درصـد  58/6 كه از ميان بقيه افـراد،  حاليدر. اند درصد موافق بوده2/59حدي موافق و   

. اند درصد موافق بوده3/75تاحدي موافق و درصد 54/16مخالف، 

 كمتـري   ةي تقديرگرايان هانگرش دانشگاهي   تحصيلكردگان:7قضاوت درباره فرضيه    

كه براي سنجش ميزان    هايي   گويه همة در   ،طور كه در قسمت قبل اشاره شد      همان.دارند

هـاي مطـرح     دانشگاهي با گويه   تحصيلكردگانفاده شد، درصد مخالفت     يي است گراتقدير

هاي مطـرح    دانشگاهي با گويه   تحصيلكردگان و درصد موافقت     افراد ديگر شده بيشتر از    

 دانـشگاهي   تحـصيلكردگان ه   كـ   ايـن فـرض    ،بنـابراين .  بـود  افـراد ديگـر   شده كمتـر از     

ل دانست اما در مجموع بين خود       مقبوتوان  يانه كمتري دارند را مي    گراهاي تقدير گرايش

.هاي تقديرگرايانه در سطح بااليي قرار داردها، گرايشتحصيلكردگان دانشگاه

گيرينتيجه

سـت و   هاارزشأمن و منـش   أهم م ، اشاره شد، قلمرو فرهنگ و اجتماع      طور كه قبالً  همان

از . شـوند  مـي   نمـود عينـي يافتـه و بازتوليـد         هانگرش و   هاارزشهم مكاني است كه در آن       

تـأثير  و هنجارهـاي جامعـه علمـي         هاارزشاي است كه از     پذيرترين حوزه تأثير،سوي ديگر 

: فرضيه را مطرح نموديم7 در اين زمينه ، گفته شدكهچنان. گذارد ميتأثيرآن پذيرد و برمي

.دهند دانشگاهي اهميت بيشتري به هنجار صداقت ميتحصيلكردگان. 1

.دهندنشگاهي اهميت بيشتري به رعايت قانون و ضوابط مي داتحصيلكردگان.2

.يانه بيشتري دارندگرا عامهاي دانشگاهي گرايشتحصيلكردگان.3

. بيشتري به برابري جنسيتي دارند دانشگاهي اعتقادتحصيلكردگان.4

. دانشگاهي از اعتماد عمومي بيشتري برخوردارندتحصيلكردگان.5

.  فردگرايي كمتري دارند دانشگاهيتحصيلكردگان. 6
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ايـن  غيـر از    ييـد شـدند     أ كه مطرح شـده بـود ت       هاييه فرضي همة، اشاره شد   قبالً كهچنان

،به عبـارت ديگـر    . يانه بيشتري دارند  گراهاي عام  دانشگاهي گرايش  تحصيلكردگانفرضيه كه   

فـراد،   بقيـه ا   در مقايـسه بـا     دانشگاهي   تحصيلكردگاندهد كه   نشان مي شده  هاي بررسي   داده

دهنـد، بيـشتر بـه رعايـت قـوانين و مقـررات اهميـت               اهميت بيشتري به هنجار صداقت مي     

دهند، اعتقاد بيشتري به برابري جنسيتي دارند، از اعتماد عمـومي بيـشتري برخوردارنـد و                مي

از ميان مفروضات مطرح شده در حـوزه فرهنـگ و         . هاي خودمدارانه آنان كمتر است    گرايش

در مقايـسه   دانـشگاهي  تحصيلكردگانفرض مورد قبول قرار نگرفت؛ اينكه        تنها يك    ،اجتماع

.گرايانه بيشتري دارند عاميهاگرايش،افراد ديگربا 

كـامالً  كـه در قـسمت قبـل مطـرح گرديـد،      نظـري نتايج اين قسمت نيز با مباحـث    

 و نهـاد    هاي دانشگاه  آموزه تأثير،رفت انتظار مي  كهچنان،به عبارت ديگر  . همخواني دارد 

.جتماعي افراد به خوبي مشهود است و رفتارهاي اهاارزشها و علم بر گرايش

حوزه اقتصاد. 4

 وهــاارزش اقتــصاد و ةچنــدان بــه مقولــشــده ســي ري برهــاپــژوهشكــه نجــاآاز 

انـد، تنهـا يـك فرضـيه در ايـن حـوزه كـه معطـوف بـه                  ي اقتصادي نپرداختـه   هانگرش

:شده استمطرح ،هاي شغلي استيگيرجهت

 اهميت بيـشتري    ، دانشگاهي در حوزه امور شغلي     ردگانكتحصيل: 1فرضيه  .1ـ4

.دهند تا ابعاد اقتصادي آنبه منزلت اجتماعي شغل مي

اين موضـوع را در قالـب   1380ي ايرانيان در سال    هانگرش و   هاارزشپژوهش ملي   

ت بيـشتري    اهمي ذيلكدام يك از سه خصوصيت شغلي        «:يك پرسش مطرح كرده است    

.»؟براي شما دارد
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37جدول 

 دانـشگاهي اهميـت   تحـصيلكردگان طور كه در جدول نشان داده شـده اسـت،      انمه

 دانـشگاهي   تحـصيلكردگان از ميـان    . دهنـد ل مي ن اجتماعي شغ  منزلت و شأ  بيشتري به   

دهنـد، در حـالي     شتري مي ي درصدشان به احترام و منزلت اجتماعي شغل اهميت ب         3/50

 درصد  3/18،از سويي ديگر  .  درصدشان چنين نظري دارند    8/36دانشگاهي  غيركه افراد   

ـ  دانشگاهي به درآمد شغل اهم     تحصيلكردگاناز   كـه  دهنـد، در حـالي      ت بيـشتري مـي    ي

7/49در كل حدود    . دهند به درآمد شغل اهميت بيشتري مي      افراد ديگر  درصد از    75/23

دهند، حـال   دانشگاهي به درآمد و دائمي بودن شغل اهميت مي         تحصيلكردگاندرصد از   

. چنين نظري دارندافراد ديگر درصد از 2/63آنكه 

اهميـت كـار،     بـراي سـنجش      1374 ايرانيان در سال     يهانگرش و   هاآگاهيپژوهش  

 با اين نظر كـه   قدرالي را بدين صورت مطرح كرده است؛ چ       ؤسواي ابعاد اقتصادي آن س    

 احتياجي به كاركردن ندارد موافقيد؟،اگر آدم پول داشته باشد

38جدول 
)1374هانگرش و هاآگاهي( احتياجي به كاركردن ندارد،اگر آدم پول داشته باشد

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

3/313/39دائمي بودن شغل 

3/1875/23درآمد شغل 

3/508/36احترام نزد مردم 

افراد

نگرش 
افراد ديگرتحصيلكردگان دانشگاهي

2/8069مخالف 

4/69/8تاحدي موافق 

4/128/20موافق 

13/1مشخصنا
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تحـصيلكردگان  كه در جـدول نـشان داده شـده اسـت، دركـل مخالفـت                 گونههمان

تحصيلكردگان درصد از    2/80.  بوده است  افراد ديگر دانشگاهي با چنين نظري بيشتر از       

م پول داشته باشد احتياجي به كـاركردن نـدارد، مخالفـت         دانشگاهي با اين نظر كه اگرآد     

از سـويي   . انـد  با چنين نظري مخالفت كرده     افراد ديگر  درصد از    69كه  اند، درحالي كرده

چنـين نظـري موافـق و يـا تاحـدي            دانشگاهي با  كردگانتحصيلدرصد از   8/18،ديگر

 نظـري موافـق يـا تاحـدي          با چنـين   افراد ديگر  درصد از    7/29اند حال آنكه    موافق بوده 

. اندبودهموافق

 در بــاال نــشان داده شــد، در هــر دو پــژوهش كــهچنــان:بــاره فرضــيهرقــضاوت د

اند كه ابعاد اجتماعي و غيرمادي شغل براي آنـان از            دانشگاهي نشان داده   تحصيلكردگان

.توان فرض مطرح شده را پذيرفتمي،بنابراين. اهميت بيشتري برخوردار است

گيريبندي و نتيجهجمع

 جامعـه   بـاره هـايي را در    فرضـيه  ، يـاد شـده    با استناد به مباحث نظـري     در اين فصل    

 سياسـت،   ، حوزه اصلي سامان داديم؛ دين     چهار را در    هاهفرضي. كرديمدانشگاهي مطرح   

: عبارت بودند ازهاهدر حوزه دين فرضي. فرهنگ و اجتماع و اقتصاد

.كننددر مناسك ديني شركت ميمتر  دانشگاهي كتحصيلكردگان. 1

.  دانشگاهي مداراي ديني بيشتري دارندتحصيلكردگان. 2

 فرضـيه مطـرح شـده در حـوزه ديـن         دوحاكي از اين بود كه هـر      هاي پژوهش داده

هـا نـشان از آن داشـتند كـه ميـزان شـركت            داده ،بـه عبـارت ديگـر     . پذيرفته شده است  

هـاي  حتـي داده  . اسـت  افـراد ديگـر   ر از    دانشگاهي در مناسك ديني كمت     تحصيلكردگان

ــان دانــشگاهي و   ــان كــه دو گــروه جوان پــژوهش وضــعيت و نگــرش و مــسائل جوان

 است، نشان از آن داشت كه نگرش جوانان دانـشگاهي بـه       مطالعه كرده دانشگاهي را   غير

كلـي جامعـه بـه    گرچه رونـد . مناسك ديني در مقايسه با ساير جوانان كمتر مثبت است         
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 كـاهش شـركت در مناسـك       وجود اين با  . ابعاد مناسكي دين است   گ شدن سوي كم رن  

. استافراد ديگر دانشگاهي به مراتب بيشتر از تحصيلكردههايگروهديني از جانب 

. انـد  دانشگاهي مداراي ديني بيشتري از خود نشان داده        تحصيلكردگانگذشته از آن،    

 دانشگاهي بسيار كمتـر از بقيـه      نكردگاتحصيلبه عبارت ديگر ميزان جزم انديشي ديني        

 در نـي ب توجه در اين قسمت نيز روند روبه رشد ميـزان مـداراي دي      لنكته جا . افراد بود 

 كه روند جامعه به سمتي است كه ميزان آزادانديشي ديني           ابدين معن . كليت جامعه است  

امـا ايـن رونـد در جامعـه         . رو به افزايش و ميزان جـزم انديـشي رو بـه كـاهش اسـت               

.دار است اجتماعي، از سرعت بيشتري برخورهايگروه بقيه در مقايسه بانشگاهي دا

:مطرح كرديمرا  فرضيه دودر حوزه سياست نيز 

.  دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسي دارندتحصيلكردگان. 1

. اندراي آزادي سياسي قايل دانشگاهي اهميت زيادي بتحصيلكردگان. 2

نتـايج حـاكي از آن بـود كـه          . هاي مطرح شده پذيرفته شـد     يهدر اين حوزه نيز فرض    

 دانـشگاهي   تحـصيلكردگان ري اخبار سياسي و اهميت مقوله سياسـت بـراي           يميزان پيگ 

 دانشگاهي عالقه بيشتري به امور سياسـي        تحصيلكردگان. بسيار بيشتر از بقيه افراد است     

ري اخبار سياسـي   يزان پيگ نكته جالب توجه در اين قسمت نيز روند روبه رشد مي          .دارند

رسد به نظر مي  .  دانشگاهي است  تحصيلكردگاندانشگاهي و كاهش آن نزد      غيرنزد افراد   

دليـل سـرخوردگي جامعـه دانـشگاهي از جنـبش           ه بسيار زيادي ب   علت اين امر تا اندازه    

همچنين اهميت آزادي بيان و مطبوعات در قياس با ساير          .  دوم خرداد است   طلبياصالح

در قلمرو فرهنگ و اجتماع     .  بود افراد ديگر  دانشگاهي بيشتر از     تحصيلكردگان نزد   ،امور

: فرضيه را مطرح كرده بوديم7

.دهند دانشگاهي اهميت بيشتري به هنجار صداقت ميتحصيلكردگان. 1

.دهند دانشگاهي اهميت بيشتري به رعايت قانون و ضوابط ميتحصيلكردگان. 2

.يانه بيشتري دارندگرا عامهاي گرايش دانشگاهيتحصيلكردگان. 3

. بيشتري به برابري جنسيتي دارند دانشگاهي اعتقادتحصيلكردگان. 4
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. دانشگاهي از اعتماد عمومي بيشتري برخوردارندتحصيلكردگان. 5

.  دانشگاهي فردگرايي كمتري دارندتحصيلكردگان. 6

. دارندي تقديرگرايانه كمتريهانگرش دانشگاهي تحصيلكردگان. 7

ايـن  ، غيـر از   ييد شـد  أ كه مطرح شده بود ت     هاييه فرضي همة، اشاره شد   قبالً كهچنان

بـه عبـارت    . يانه بيشتري دارنـد   گراهاي عام  دانشگاهي گرايش  تحصيلكردگانفرضيه كه   

 بقيـه   در مقايـسه بـا     دانشگاهي   تحصيلكردگانكه  نشان داد شده  ي بررسي   ها داده ،ديگر

دهند، بيشتر بـه رعايـت قـوانين و مقـررات           ه هنجار صداقت مي   افراد، اهميت بيشتري ب   

دهند، اعتقاد بيشتري به برابري جنـسيتي دارنـد، از اعتمـاد عمـومي بيـشتري                اهميت مي 

.هاي خودمدارانه آنان كمتر استبرخوردارند و گرايش

شده در حوزه فرهنگ و اجتماع تنها يك فرض مورد قبول           از ميان مفروضات مطرح   

يهـا  گـرايش  افـراد ديگـر    در مقايـسه بـا        دانشگاهي تحصيلكردگانرفت؛ اينكه   قرار نگ 

.گرايانه بيشتري دارندعام

ي هانگرش و هاارزش چندان به مقوله اقتصاد و       ، شده سيري بر هاپژوهشاز آنجاكه   

كـه معطـوف بـه      مطـرح گرديـد     اند، تنها يك فرضـيه در ايـن حـوزه           اقتصادي نپرداخته 

 شـغلي اهميـت     ر دانـشگاهي در حـوزه امـو       تحصيلكردگان:ودبهاي شغلي   يگيرجهت

.دهند تا ابعاد اقتصادي آنبيشتري به منزلت اجتماعي شغل مي

در اين زمينه نيز نتايج حاكي از آن بود كه ابعـاد اجتمـاعي و غيرمـادي شـغل بـراي              

 نتـايج   ، اشاره شـد   كهچنان.  دانشگاهي از اهميت بيشتري برخوردار است      تحصيلكردگان

 ارزشي، نگرشـي و     يگير دانشگاهي جهت  تحصيلكردگانژوهش حاكي از آن است كه       پ

ي كـه در ابتـداي      نظـر نتايج بـا مباحـث      .  دارند افراد ديگر رفتاري متفاوتي در مقايسه با      

 به اين نتيجه رسـيده بـوديم        نظريدر مباحث   .  همخوان است  كامالً،پژوهش مطرح شد  

. هاي ارزشـي، نگرشـي و رفتـاري افـراد دارد          يرگ بسيار مهمي بر جهت    تأثيركه دانشگاه   

.دهداز وجود چنين تفاوتي خبر مينتايج پژوهش نيز 
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مقدمه

زمينـه هاي پژوهشي انجام شده در    حها و طر  نامهدر اين بخش با فراتحليل پايان     

هاي دانشجويان گيري به بررسي جهت،نگرشي دانشجويان ـ هاي ارزشييگيرجهت

.دهـيم ميمورد مداقه قرار    را  هاي دانشجويان   گيري دانشگاه بر جهت   تأثيرخته،رداپ

افراد  دانشگاهي را با تحصيلكردگاننگرشي ـ هاي ارزشيرييگدر فصل سوم جهت

 بـر  تأكيد در اين قسمت زديم،محك مقايسه كرده و مفروضات مطرح شده را    ديگر

اي در اين است كه تا اندازه بسيار  حسن انتخاب چنين رويه.جامعه دانشجويي است

چرا كه در صورت همسويي نتايج فرا تحليل،  . توان به نتايج اعتماد داشت    زيادي مي 

پردازد، بـا نتـايج تحليـل       جويان مي  نگرشي دانش  ـ ارزشي گيريكه به بررسي جهت   

 دانـشگاهي   تحـصيلكردگان نگرشـي   ـ  هاي ارزشي يريگثانويه، كه به بررسي جهت    

ي هـا نگـرش  و   هـا ارزشهـاي ميـان     توان اطمينان داشت كـه تفـاوت      پردازد، مي مي

گـر تـا     ناشي از متغير دانشگاه است و متغيرهـاي مداخلـه          افراد ديگر دانشگاهيان با   

.اندي كنترل شدهاندازه زياد

 و  اهاي دانـشجويي مقطـع كارشناسـي ارشـد و دكتـر           نامهپايان شده، دبراي منظور يا  

هـاي دانـشجويان را بررسـي       گيـري كه حداقل يكي از ابعاد جهت     را  هاي پژوهشي   طرح
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آنهـا  انتخـاب كـرده و بـه فراتحليـل     ،كرده و از دقت علمي الزم برخوردار بـوده اسـت   

چهار و   انامه دكتر  پايان يكامه كارشناسي ارشد،    ن پايان 9:زيده شامل آثار برگ .پردازيممي

 وهـا ارزششـده   بررسـي   مـسئله شـود از آنجـا كـه        يـادآور مـي   . اسـت طرح پژوهشي   

ايـم كـه بـا      دانشجويان است، آثاري را برگزيـده     ) شناختينه روان (ي اجتماعي   هانگرش

سـاس كـار در ايـن بخـش بـر سـه       ا. اندانجام شده ) شناختيجامعه(رويكردي اجتماعي 

:مرحله استوار است

معرفي آثار برگزيده از ابعاد مختلف شامل ؛ عنوان اثر، نام پژوهشگر، سال انجـام                . 1

،  شـده   اصلي پژوهش، چارچوب نظري استفاده     هايپژوهش، سؤال يا سؤال   شدن  

 گـردآوري اطالعـات،     روشپـژوهش،   شـدن   پـژوهش، روش انجـام      هاي  هفرضي

.ايج پژوهشتي و نگير و جمعيت نمونه، شيوة نمونهجمعيت آماري

 اول و مرحلـه  بـر اسـاس محورهـاي يـاد شـده در           ، شده ي بررسي هاپژوهشمقايسه  . 2

.مطالعه شدهي هاپژوهشهاي داده بر اساس،ي دانشجويانهانگرشهمچنين بررسي 

و پاسـخگويي بـه سـؤال آغـازين ايـن      شـده  ي بررسـي  هاپژوهشيري از   گهنتيج. 3

.پژوهش

هاپژوهشمعرفي . 1

اي ميـان دانـشجويان     بررسـي مقايـسه    (سلسله مراتـب ارزشـي دانـشجويان      .1ـ1

)دانشگاه علوم انتظامي و دانشگاه تربيت معلم تهران

شناسي دانشگاه تربيت مدرس گروه جامعه،ارشدنامه كارشناسي پايان:نوع پژوهش

منش حسين محبوبي:پژوهشگر

 سلسله مراتب ارزشي دانشجويان چگونه است؟:لياص) هايپرسش(پرسش

:نز بـه چهـار دسـته      و بر اساس مدل نظري پارس     هاارزشبندي  دسته:چارچوب نظري 

. اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي،سياسي
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:اصليهاي فرضيه

، فرهنگي :سله مراتب ارزشي دانشجويان به ترتيب اولويت بدين صورت است          سل ●

. سياسي و اقتصادي،اجتماعي

.سلسله مراتب ارزشي دانشجويان برحسب محيط آموزشي متفاوت است●

 اقتـصادي متفـاوت     ،سلسله مراتب ارزشي دانشجويان برحسب موقعيت اجتماعي      ●

.است

 پيمايش:روش

نامه پرسش:روش گردآوري اطالعات

78ـ 79 سال تحصيلي :جرازمان ا

ـ       :آماريجمعيت شگاه علـوم انتظـامي و      دانشجويان كارشناسي دانـشكده افـسري دان

دانشجويان كارشناسي پسر دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

 نفر254:جمعيت نمونه

اي نسبي طبقه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

،اجتماعي:  دانشجويان بر خالف فرضيه اصلي بدين صورت است        اولويت ارزشي ●

. سياسي و اقتصادي،فرهنگي

نشجويان برحسب ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعـي      سلسله مراتب ارزشي دا   ●

. متفاوت است

سلسله مراتب ارزشي دانـشجويان برحـسب موقعيـت اقتـصادي و اجتمـاعي در               ●

ي فرهنگي و   هاارزشكند ولي بر    ي سياسي و اجتماعي تفاوت نمي     هاارزشسطح  

. داردتأثيراقتصادي 
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:سيي سياهاارزشاولويت ارزشي دانشجويان در سطح 

 اقتـدار  ، امنيت، رهبري و فرماندهي، مبازه با بيگانگان ،دفاع از وطن  : دانشكده افسري 

 مـشاركت  ،سطح؛ بـه ترتيـب، تكثـر احـزاب       ترين  مصالح ملي و آزادي و در پايين      ،ملي

 فردگرايي و حقوق شهروندي،سياسي

رين تـ نو در پـايي    آزادي ، حـق انتخـاب    ، دفاع از وطـن    ،امنيت: دانشگاه تربيت معلم  

 تكثر احزاب و فردگرايي،سطح؛ مشاركت سياسي

:ي فرهنگيهاارزشاولويت ارزشي دانشجويان در سطح 

تـرين  جـويي و در پـايين      حقيقـت  ، معناي زنـدگي   ،پايبندي به دين  : دانشكده افسري 

 مطالعه ، عشق به فراگيري،سطح؛ اكتشاف علمي

بندي به ديني پا،جوييت حقيق، شعور و معرفت،علم و دانش: دانشگاه تربيت معلم

:ي اجتماعيهاارزشاولويت ارزشي دانشجويان در سطح 

 رعايت قانون ، ايثار،يكرنگي: دانشكده افسري

، رعايت قانونعشق به مردم، نوعدوستي: تربيت معلم

:ي اقتصاديهاارزشاولويت ارزشي دانشجويان در سطح 

، سخت كوشي پول و ثروت، پيشرفت و ترقي،نظم و انظباط: دانشكده افسري

 ارزش كار و تالش و كوشش، پيشرفت وترقي،شناسيكاهش تورم، وقت: تربيت معلم

 درآمـد  ،خـودرو ي عيني اقتصادي مانند داشتن هاارزش، شده دو گروه مطالعه  هردر

شناسي و دقـت از     وقت ،نظم و انظباط  يي چون؛ هاارزش پول و ثروت در مقايسه با        ،باال

.ي برخوردار استاهميت كمتر
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،هاي ارزشـي دانـشجويان  در كل نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه در اولويت      

. ي سياسي و اقتـصادي دارنـد      هاارزشي اجتماعي و فرهنگي الويت باالتري از        هاارزش

 عشق بـه مـردم،   ، نوعدوستي ،ي اجتماعي همانند يكرنگي، ايثار    هاارزشبه عبارت ديگر    

،جـويي  حقيقت ،ي فرهنگي همچون پايبندي به دين     هاارزشات و   رعايت قانون و مقرر   

بـا ايـن حـال در    . ي سياسـي و اقتـصادي اسـت   هاارزشتر از كسب علم و دانش ارجح   

ـ  ،ي سياسـي  هاارزش انـد و در   چـون حـق انتخـاب و آزادي داراي اهميـت     هـايي ه مقول

ه ابعـاد ذهنـي     ي عيني اقتصادي اهميت كمتري نسبت ب      هاارزشي اقتصادي نيز    هاارزش

.دارند

مطالعه ميزان و انواع دينداري دانشجويان.2ـ1

شناسي دانشگاه تربيت مدرس گروه جامعه،انامه دكتر پايان:نوع پژوهش

 سيدمحمد ميرسندسي:پژوهشگر

:اصلي)هايپرسش(پرسش 

ند؟اانواع مهم دينداري در ايران معاصر كدام. 1

توان انجام داد؟نه ميهايي در اين زميچه تقسيم بندي. 2

رابطه ميان تعلق به نظام سياسي و نوع دينداري چگونه است؟ . 3

رابطه ميان محيط دانشگاه و دينداري چگونه است؟ . 4

 تحصيلي و دينداري چگونه است؟ تهرابطه ميان رش. 5

ها و دينداري چگونه است؟ ميان رسانهرابطه. 6

:چارچوب نظري

 نظريه برگـر و الكمـن اسـت كـه بـا             ،در اين پژوهش  ده  شچارچوب نظري استفاده    

 دينداري را بـه چنـد دسـته         ،محقق. ها و متغيرهاي ديگر تركيب شده است      برخي نظريه 

،دينـداري پويـا   /  دينـداري سـنتي    ،واسطهبي/  دينداري باواسطه  :تقسيم بندي كرده است   
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ينـداري مبتنـي بـر       د ،رسميغير/  دينداري رسمي  ،ايدئولوژيكغير/دينداري ايدئولوژيك 

،)هاي جهـاني از طريق رسانه (ي همچون نظام جهاني   ي متغيرها ، از نظر محقق   .اركان دين 

ي مذهبي و ارتباط با     هانامراجعه به مك  ( اجتماعي   هايگروهميزان تعلق به نظام سياسي،      

 تحـصيلي و فعاليـت در       ته رشـ  ،ميزان حضور در دانشگاه   ( محيط دانشگاه  ،)افراد مذهبي 

.گذار استتأثيرهاي فردي بر انواع دينداري و ويژگي) اي دانشجوييهتشكل

:هاي اصليهفرضي

هاي جهاني و ميزان دينداري مبتني بر ابعاد اصـلي   بين ميزان ارتباط با رسانه   رابطه●

.دين منفي است

هاي جهـاني و ميـزان دينـداري سـنتي، رسـمي و       بين ميزان ارتباط با رسانه رابطه●

.منفي استايدئولوژيك 

هاي جهاني و ميـزان پيـروي از روحانيـت منفـي             بين ميزان ارتباط با رسانه     رابطه●

.است

 ميان ميزان تعلق به نظام سياسي و ميزان دينداري مبتني بر ابعاد اصلي ديـن                رابطه●

.مثبت است

 ميان ميزان تعلق به نظام سياسي و ميزان گرايش به دينداري سـنتي، رسـمي          رابطه●

.ئولوژيك مثبت استو ايد

. ميان ميزان تعلق به نظام سياسي و ميزان پيروي از روحانيت مثبت استرابطه●

.بين ميزان حضور در دانشگاه و ميزان دينداري مبتني بر باور رابطه مثبت است●

.مناسك رابطه منفي استبين ميزان حضور در دانشگاه و ميزان دينداري مبتني بر●

 ايـدئولوژيك و    ،هاي با واسطه   در دانشگاه و گرايش به دينداري      بين ميزان حضور  ●

.سنتي رابطه منفي است

.بين ميزان حضور در دانشگاه و ميزان پيروي از روحانيت رابطه منفي است●

هاي مبتنـي بـر ابعـاد اصـلي رابطـه        بين ميزان حضور در مراكز مذهبي و دينداري       ●

. مثبت است
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 ايـدئولوژيك   ،هاي سنتي  مذهبي و گرايش به دينداري     بين ميزان حضور در مراكز    ●

.و با واسطه مثبت است

.بين ميزان حضور در مراكز مذهبي و پيروي از روحانيت رابطه مثبت است●

، ايـدئولوژيك ،بين ميزان ارتباط با افراد مذهبي و گـرايش بـه دينـداريهاي سـنتي      ●

. رابطه مثبت است،نيتهاي مبتني بر ابعاد اصلي و پيروي از روحادينداري

 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1381ـ1382سال تحصيلي: اجرازمان 

ي سراسري و دولتي در شهر تهرانهادانشگاه دانشجويان :آماريجمعيت

 نفر415:جمعيت نمونه

اي تصادفياي خوشه چند مرحله:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

 تعلق به نظام سياسـي و ارتبـاط بـا افـراد             ،ي مذهبي هانامتغيرهاي مراجعه به مك   ●

.واسطه دارد مثبتي بر دينداري باتأثير پزشكي تهمذهبي تنها در رش

 تعلق به نظام سياسـي و ارتبـاط بـا افـراد             ،ي مذهبي هانامتغيرهاي مراجعه به مك   ●

.دارد مثبتي با دينداري رسمي رابطه پزشكي و در گروه زنان تهمذهبي تنها در رش

ي تـأثير هـاي دانـشجويي     متغيرهاي ميزان حضور در دانشگاه و شركت در تشكل        ●

.منفي بر دينداري رسمي دارد

. دينداري پويا بيشتر،هرچه استفاده از اينترنت بيشتر●

 تقويـت  ي مـذهبي دينـداري سـنتي را   هـا ناتعلق به نظام سياسي و مراجعه به مك      ●

. كندمي

.كندري پويا را تقويت ميحضور در دانشگاه ديندا●
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ي مـذهبي   هـا نا ارتباط با افـراد مـذهبي و مراجعـه بـه مكـ             ،تعلق به نظام سياسي   ●

.كنددينداري ايدئولوژيك را تقويت مي

ي منفــي بــر دينــداري تــأثير، الت بــاالي والــدينيحــضور در دانــشگاه و تحــص●

.ايدئولوژيك دارد

 بعـد تجربـي   ،و ارتباط با افراد مـذهبي  تعلق به نظام  ،ي مذهبي هانامراجعه به مك  ●

 منفي بـر دينـداري تجربـي        تأثيراستفاده از اينترنت     اما ،كنددينداري را تقويت مي   

.دارد

تعلـق بـه    . د مناسكي دين دارد   عببر   را   تأثيرني مذهبي بيشتري  هانامراجعه به مك  ●

ي تـأثير ،جهـاني هايرسانهي مثبت و ارتباط با      تأثيرنظام و ارتباط با افراد مذهبي       

.منفي بر ابعاد مناسكي دين دارد

 تعلـق   ،ي مذهبي هاناي منفي، ولي مراجعه به مك     تأثيرهاي جهاني   ارتباط با رسانه  ●

.ي مثبت بر ابعاد اعتقادي دين داردتأثير،به نظام و ارتباط با افراد مذهبي

 پيـروي از    ي مثبـت بـر    تأثيري مذهبي و تعلق به نظام سياسي،        هانامراجعه به مك  ●

ي منفـي بـر پيـروي از        تأثيرهاي جهاني    ولي استفاده از رسانه    ،گذاردروحانيت مي 

.روحانيت دارد

 منفـي بـر دينـداري       تـأثير  دانـشگاه    گفتتوان  گيرد كه نمي  محقق در پايان نتيجه مي    

، دينداري موجود در دانشگاه    ثانياً چراكه اوالً سطح دينداري در دانشگاه باالست و          ،دارد

.استاي است كه عنصري از عقالنيت و آگاهي در آن رشد يافته ه گونهب
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39جدول 

برخي نتايج توصيفي پژوهش

 ابعـاد مناسـكي ديـن در        ،دهـد يهاي توصيفي پژوهش نشان م    طور كه داده  همان

ايـن تحقيـق صـرفاً      . ولي ابعاد تجربي و اعتقادي آن قوي است        ،دانشجويان ضعيف 

را بررسي كرده )  باب دينرهاي آنان دگيريجهت(يكي از ابعاد نگرشي دانشجويان 

هاي پويـا، غيررسـمي و كـاهش ابعـاد     نشان از افزايش دينداريدر كل، نتايج   . است

.مناسكي دين دارد

مقدار

فعاليت

كممتوسطزياد

9/111/1771رفتن به مسجد

2/207/181/61رفتن به مسجد دانشگاه

6/199/215/60هاي مذهبيشركت در هيئت

8/199/223/57شركت در نماز جماعت

5/373/202/42معي و عزاداريشركت در مراسم ج

1/8274/9اعتقاد به معاد

7/694/199/10اعتقاد به معصومين

7/798/125/7دعا و ارتباط با خدا

9/959/22/1كوشش براي ارتباط با خدا

5/799/136/6ارتباط با خدا در موارد مواجه با مشكل

3/13/14/97نداشتن احساس ارتباط با خدا
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عوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان به عدالت و آزادي.3ـ1

شناسي دانشگاه تربيت مدرسارشد جامعهمه كارشناسيناان پاي:نوع پژوهش

امير سياهپوش:پژوهشگر

:اصلي)هايپرسش(پرسش 

بـه آن احـساس تعلـق       قـدر   ز عدالت و آزادي دارنـد و چ       دانشجويان چه دركي ا   . 1

كنند؟مي

شان از وضع عدالت و آزادي در جامعه چگونه است؟ارزيابي. 2

اولويت كدام يك نزد آنان بيشتر است؟. 3

:چارچوب نظري

بوده است كه با توجه بـه    تلفيقي است و محقق بر آن        ،چارچوب نظري اين پژوهش   

ي و تجربـه زيـسته، نگـرش    پـذير جامعـه جريـان  ، اجتمـاعي  ـ  هاي اقتصاديبنديگروه

. ياد شده تحليل كندهايهدانشجويان را به مقول

: اصليهايهفرضي

 اما طبقـات بـاال      ، تعريفي از عدالت دارند كه با برابري هم معناست         ،طبقات پايين ●

.پذيرندنابرابري را مي

.تري از عدالت دارندزنان ارزيابي منفي●

.تري از عدالت دارند ارزيابي منفيمحرومان●

. متفاوت استگوناگوني هانگرش افراد در رشته●

 تفـاوت در نگـرش   سـبب بـه وجـود آمـدن    ،ي بيشتر حضور در دانـشگاه   هاسال●

.شودمي

 احـساسي و نـوع      ،توضيح اينكه محقق در اين پژوهش نگرش را از سه بعد ادراكـي            

.اولويت افراد سنجش كرده است
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ايش پيم:روش

نامه  پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1380 ـ 1381 سال تحصيلي :جرازمان ا

 دانشجويان كارشناسي دانشگاه تهران:آماريجمعيت

 نفر180:جمعيت نمونه

اي سهميه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

هـا   يافتـه  ،در بعد ادراكي ميان سه اصل اساسي كه محور تعـاريف عـدالت اسـت              ●

.دهدويان را به هر سه اصل نشان ميبت دانشجثگرايش م

ها و برابـري   برابري فرصت، به برابري قانوني ،بيشترين گرايش در تعريف عدالت    ●

.تعلق دارد) حقوق اجتماعي(اجتماعي 

 و توزيـع ثـروت      است  بسيار منفي  ،عهبي دانشجويان از وضع عدالت در جام      ارزيا●

.دانندمي بسيار نامتعادل  رادر جامعه

، آزادي نيز گرايش آنـان بـه آزادي اسـالمي مثبـت و بـه آزادي ليبرالـي                  مينهزدر  ●

 بيشتر از آنكه نشان     ،شود كه تعريف آزادي ليبرالي محقق     يادآور مي (متوسط است   

). نشان از آنارشي دارد،دهندة آزادي ليبرالي باشد

رةبـا  ولـي در   ، وجود آزادي بيان و انديشه مثبت است       بارةاحساس دانشجويان در  ●

بـه عبـارت ديگـر، دانـشجويان اهميـت بـسيار            . تر از بيان است   آزادي عمل منفي  

.دهند تا آزادي عملشتري به آزادي بيان و انديشه مييب

كـه عـدالت و آزادي دو ارزش مكمـل          انـد    درصد از دانشجويان بيـان داشـته       76●

.يكديگرند

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■160

. جنسيتي دارندهاي علوم انساني گرايش بيشتري به برابريدانشجويان رشته●

 و ادراك دانـشجويان از      هـا نگـرش دهي   متغيرهاي درون دانشگاهي بر شكل     تأثير●

. متغيرهاستديگرعدالت و آزادي بيشتر از 

40جدول 
برخي نتايج توصيفي پژوهش

كامالًهاگويه

مخالف

كامالًموافقنظربيمخالف

موافق

ـ      برخي قوميت  رب و احتـرام   هـا بايـد از ق

.خوردار باشندري بربيشت

608/222/746

عدالت در اين است كه مرد و زن يكـسان    

.ندگيرمورد احترام قرار

2/34/99/89/288/47

در شـرايط يكـسان مـردان نبايـد از زنــان     

.بيشتر حقوق دريافت كنند

8/74/91/117/263/43

انــسان حــق دارد آزاد زنــدگي كنــد و در

.ل استئومقابل آزادي خود مس

502/71/417/46

 اين پژوهش در پي سنجش نگرش دانشجويان به عـدالت و            ،طور كه اشاره شد   همان

دهد كه اوالً دانشجويان نگرش مثبتـي بـه         نتايج اين پژوهش نشان مي    . آزادي بوده است  

ترين  مهم،از سوي ديگر  . دانندمياين دو ارزش دارند، در ثاني اين دو را مكمل يكديگر            

.  متغيرهـاي درون دانـشگاهي اسـت   ،ندة نگـرش دانـشجويان بـه ايـن دو ارزش     كنتبيين

 برابـري قـومي و جنـسيتي داراي         ،دهـد هاي جدول نشان مي   طور كه داده  همچنين همان 

. جايگاه ارزشي بااليي نزد دانشجويان است

ميـان تحـصيالت دانـشگاهي بـا        رابطه پژوهشي است كه به بررسي       ،پژوهش بعدي 

 يعنـي   ،اين پژوهش نيز يكي از ابعـاد نگرشـي دانـشجويان          . پردازد مي هاي ديني گرايش

.كندميبررسي ي ديني آنان راهانگرش
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 دينـي دانـشجويان     هاي ميان تحصيالت دانشگاهي با گرايش     رابطهبررسي  .4ـ1

دانشگاه گيالن

 دانشگاه گيالن،شناسيارشد جامعهنامه كارشناسي پايان:نوع پژوهش

ا زمردي محمدرض:پژوهشگر

 ديني و دنيوي دانشجويان چگونه است؟هاي گرايش:پرسش اصلي

:چارچوب نظري

پـردازد و   علـم و ديـن مـي    زمينهپردازان در   هاي برخي از نظريه   ه نظري ئهمحقق به ارا  

دنيـوي  هاي عمدة گاه رهيافت آن. اشاره دارد كه دنيوي شدن به مثابه عقالني شدن است         

دين را نقد   شدن  شكل  خصوصي شدن و بي   ،  هاي افول دين  كند و تز  سي مي رشدن را بر  

ايـران   كه كار ما صرفاًً شناخت و فهـم وضـع ديانـت در   كندذكر مي نهايت   كند و در  مي

 چارچوب نظري محقق ايجاد شاخصي است به نام حساسيت دينـي كـه              سرانجام. است

. سـنجد ان را مـي هاي ايشها و امتناع اهميت دين در زندگي فرد و دخالت آن در انتخاب         

بـه  . سنجد را مي  آزادانديشانهشاخص ديگرمحقق شاخصي است كه ميزان گرايش ديني         

 هرچنـد  ،هاي دينداري گالرك و استارك استفاده كرده است رسد محقق از سنجه   نظر مي 

.به صورت دقيق و مدون آن را به كار نگرفته است

: اصليهايفرضيه

. رابطه وجود دارددانديشانهآزابين خاستگاه اجتماعي و گرايش ●

.ي تحصيل در دانشگاه و حساسيت ديني رابطه وجود داردهاسالبين ●

. رابطه وجود داردآزادانديشانهبين جنس و گرايش ●

 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1381-1382 سال تحصيلي :اجرازمان 

 دانشجويان دانشگاه گيالن:آماريجمعيت
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317:نمونهجمعيت 

اي تصادفي خوشه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

 بـا  ،دار نيستا معنآزادانديشانههايي حضور در دانشگاه و گرايش هاسالرابطه ميان   

 دانـشجويان   آزادانديـشانه  گـرايش    ،ي تحـصيل در دانـشگاه     هاسال با افزايش    وجود اين 

 بـااليي دارنـد،   ادانديـشانه آزاز طرفي ميزان دانشجوياني كه گـرايش      . افزايش يافته است  

.شان اندك استآزادانديشانهبيشتر از دانشجوياني است كه گرايش 

41جدول 

جمعسال چهارمسال سومسال دومسال اولآزادانديشانهگرايش 

8/25./.5/2728359پايين

5/465/4033543/43متوسط

265/3532379/30باال

ـ   . مثبـت اسـت   آزادانديشانهرايش  جنسيت و گ  رابطه ميان ●  كـه پـسران     ابـدين معن

. تري دارندآزادانديشانهگرايش 

 هـر چـه     ، نيـز مثبـت اسـت      آزادانديشانه ميان خاستگاه اجتماعي و گرايش       رابطه●

. بيشتر استآزادانديشانه گرايش ،خاستگاه اجتماعي باالتر باشد

42جدول 

جمعچهارمسال سال سومسال دومسال اولحساسيت ديني

486247753/55پايين

195/1718172/18متوسط

335/203585/26باال
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.ارندد پسران ختران حساسيت ديني بيشتري در مقايسه باد●

در كـل ميـزان     . دار نيـست  ي تحصيل و ميـزان دينـداري معنـي        هاسال ميان   رابطه●

.دينداري دانشجويان باالست

43جدول 

جمعسال چهارمسال سومسال دومسال اولريميزان دين دا

12011پايين

811131211متوسط

9187878675/87باال

 نمـرة بيـشتر و در دو بعـد پيامـدي و             ،دانشجويان در دو بعد اعتقادي و عاطفي دينداري       

ـ    ابعاد پيامدي و   ، به عبارت ديگر   .اند نمرة كمتري گرفته   ،مناسكي دين  داري كـه   مناسـكي دين

. از بقيه ابعـاد ديـن اسـت       تر   در دانشجويان ضعيف   ،بيشتر به وجوه اجتماعي دين اشاره دارد      

انـد كـه بـه سرنوشـت اعتقـادي           كرده مدرصد از دانشجويان اعال   53در اين تحقيق همچنين   

.اين امر نشان از اهميت عقل و عقالنيت در نگرش دانشجويان دارد. ندارند

 ايـن تحقيـق در پـي سـنجش نگـرش دينـي دانـشجويان و            ،طور كه اشاره شد   همان

 نشان از كاهش    ،هاي محقق گيرينتايج تحقيق و نتيجه   .  دانشگاه بر آن است    تأثيربررسي  

آزادانديـشانه ي  هانگرشو همچنين افزايش    ) بعد مناسكي و پيامدي   (ابعادي از دينداري  

.در دانشجويان دارددين به 

ي حـاكم بـر رفتـار دانـشجويان سـاكن در            و هنجارهـا   هـا ارزشبررسي  .5ـ1

هاي دانشگاه فردوسي مشهدخوابگاه

،ي فرهنگي جهاد دانشگاهي   هاپژوهش دفتر مطالعات و     ، طرح پژوهشي  :نوع پژوهش 

معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي
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چروده مجيد حيدري:پژوهشگر

اند؟ان كدام و هنجارهاي حاكم بر رفتارهاي دانشجويهاارزش:اصلي) هايپرسش(پرسش

كنـد و صـرفاً    اين پژوهش از چارچوب نظري خاصي پيـروي نمـي   :چارچوب نظري 

. سازداي اقتصاد مطرح ميو تا اندازه سياست، را در حوزه دينهاارزش

. اين پژوهش بيشتر توصيفي و لذا فاقد فرضيه است: اصليهايهفرضي

 پيمايش:روش

نامه  پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1377:جرازمان ا

سي مشهدوهاي دانشگاه فرددانشجويان ساكن خوابگاه:آماريجمعيت

 نفر295:جمعيت نمونه

اي طبقه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

يان  دانشجو ، كه به سه گروه دانشجويان پسر      گوناگون امور   بارةنگرش دانشجويان در  

:است آمده ذيلجدول اند دربندي شدهدختر و دانشجويان متأهل دسته

44جدول 

هاقضاوت

هانگرش

خيلي خوب

5است 

خوب

4

بد نيست

3

بد است

2

خيلي بد

1است

ميانه

543/345/92/205دختران

1/622/309/69/005پسران

6/526/318/15005نمتأهال
آزادي بيان

23/56324/10105جمع

775/182/25/17/05دختران

8/67207/87/17/15پسران

2/845/103/5005نمتأهال

روزه 

گرفتن

33/7633/164/518/05جمع
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44جدول ادامه 

هاقضاوت

هانگرش

خيلي خوب

5است 

خوب

4

بد نيست

3

بد است

2

خيلي بد

1است

ميانه

6/9054/12/27/05دختران

9/757/146/89/005پسران

80200005متأهالن

زيارت 

حرم امام 

)ع(رضا
16/8223/1333/3123/05جمع

6/551/349/805/14دختران

------پسران

2/633/265/10054متأهالن

شركت در 

نماز 

جمعه
4/592/307/9014جمع

4/41/51/83/21611دختران

4/105/167/83/24402پسران

00105851متأهالن

جدايي 

دين و 

سياست
93/42/793/893/166233/1جمع

6/187/285/296/187/43دختران

452/258/192/87/15پسران

2/229/388/271/1104متأهالن

آزادي 

احزاب

6/2893/307/2563/122/34جمع

3/83/33284/179/123دختران

6/34/146/211/302/252پسران

15152535103متأهالن
سانسور

96/89/2086/245/2703/1666/2جمع

8/48419/72/27/04دختران

1/122/367/396/84/33پسران

540253003متأهالن

اشتغال 

زنان

96/213956/106/1336/133/3جمع
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 درصـد از دانـشجويان آزادي       23/56،دول نشان داده شده اسـت     طور كه در ج   همان

 درصد بـد    يكو) بد نيست ( درصد متوسط    4/10،درصد خوب 32،بيان را خيلي خوب   

بـوده  تـر    از سـاير دانـشجويان مثبـت       ، گرچه قضاوت دانشجويان پـسر     اند،ارزيابي كرده 

 درصـد 33/76:  روزه گـرفتن نيـز بـدين شـرح اسـت          بارةقضاوت دانشجويان در  . است

 درصـد   7/0درصـد بـد و      يـك   ، درصد متوسط  4/5، درصد خوب  33/16،خيلي خوب 

16/82همچنين  . از بقيه است  تر  در اين زمينه قضاوت دانشجويان متأهل مثبت      .خيلي بد 

 درصـد   23/13،را خيلي خوب  ) ع(درصد از دانشجويان رفتن به زيارت حرم امام رضا          

.اند درصد خيلي بد ارزيابي كرده23/0 ودرصد بديك ، درصد متوسط33/3،خوب

 درصـد خيلـي     4/59: ارزيابي دانشجويان از شركت در نماز جمعه بدين شرح است         

در اين زمينه نيـز  .  درصد خيلي بديك درصد متوسط و  7/9،درصد خوب 2/30،خوب

 جـدايي ديـن از      زمينـه در  . از بقيه دانشجويان اسـت    تر  قضاوت دانشجويان متأهل مثبت   

93/16، متوسـط  93/8،درصـد خـوب   2/7، درصد قضاوت خيلي خوب    93/4،ستسيا

.انددرصد خيلي بد داشته62درصد بد و 

آزادي احـزاب   . انـد الف غالب دانشجويان با جدايي دين از سياسيت مخ        ،به عبارت ديگر  

درصد از دانـشجويان آزادي احـزاب       6/28،ه است شدنيز ازجمله مقوالتي است كه سنجش       

درصـد بـد    63/16،درصد نسبتاً خوب  7/25،درصد خوب 93/30،  دانندمي خوب   را خيلي 

از بقيـه دانـشجويان     تر  در اين زمينه نيز نگرش دانشجويان پسر مثبت       . درصد خيلي بد  2/3و  

.تر از دانشجويان دختر استرش دانشجويان متأهل مثبتو نگ

،درصـد خـوب   9/20، درصد سانسور را خيلي خوب     96/8،از ميان كل دانشجويان   

در . اند درصد خيلي بد ارزيابي كرده     03/16، درصد بد  5/27، درصد نسبتاً خوب   86/24

با اين حال   . كل قضاوت بيشتر دانشجويان در باب سانسور منفي و مخالف با سانسورند           

دانشجويان دختر نيز بـه     نگرش   البته   ،تري به سانسور دارند   دانشجويان پسر نگرش منفي   

نگـرش دانـشجويان بـه اشـتغال زنـان كـه            . است تا دانشجويان متأهـل    تر  سانسور منفي 
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 اشـتغال   درصـد 96/21: نيز بدين شرح است    ،دهندة برابري جنسيتي باشد    نشان تواندمي

6/13،درصـد متوسـط   56/10،درصد خـوب  39،  اند خيلي خوب ارزيابي كرده    زنان را 

يان دختـر از بقيـه   دانـشجو در ايـن زمينـه نگـرش    . خيلـي بـد  درصد36/1درصد بد و   

.تر استپسر نيز از دانشجويان متأهل مثبتتر و نگرش دانشجويان دانشجويان مثبت

،ي سياسي مورد سنجش يعني آزادي بيـان       هاارزشبارةدر كل نگرش دانشجويان در    

هـا  لـه  دانشجويان به اين مقو    ، به عبارت ديگر   .آزادي احزاب و عدم سانسور مثبت است      

 امـور مـذهبي، كـه بيـشتر ابعـاد           زمينـه در  .شمارندد و آن را ارزشمند مي     دهناهميت مي 

هـاي ز دانشجويان نگرش مثبتي به مقولـه       ني ،مناسكي دين مورد سنجش واقع شده است      

اي  تـا انـدازه  توانـد مـي  جـدايي ديـن از سياسـت كـه     زمينـه در . اندداشتهمورد سنجش  

در ميـان  . اسـت انـشجويان منفـي  دنگرش  نگرش سكوالر دانشجويان باشد،    دهندةنشان

. داراي رتبه اول اهميت بوده استي سياسي، آزادي بيان نزد دانشجويانهاارزش

 عوامـل   ،ي تهران هادانشگاهي مادي و فرامادي دانشجويان      هاارزشبررسي  .6ـ1

بر آن با برخي از نشانگان فرهنگيمؤثر 

دانشگاه شهيد بهشتي،شناسيارشد جامعهسينامه كارشنا پايان:نوع پژوهش

فر مجيد خالقي:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

ند؟اساختار نظام ارزشي دانشجويان چگونه است و ابعاد سازندة آن كدام. 1

عوامل اجتماعي و فردي مؤثر بر آن چيست؟. 2

بنـدي   دسـته زمينـه  اين پژوهش از چارچوب نظري اينگلهـارت در          :چارچوب نظري 

. بردكنندة آن سود مي و فرامادي و همچنين عوامل تبييني به مادهاارزش

؛سـازد هاي بسيار زيادي را مطرح ميهمحقق در اين پژوهش فرضي: اصلي هايفرضيه

ـ         اما مهم  دسـت آمـده اسـت عبـارت        هترين فرضيه اين پژوهش كه از نظريه اينگلهارت ب

 فرامادي بيشتريهاارزش گرايش به سمت ،هرچه امنيت اجتماعي بيشتر:است از
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 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1380ـ1381 سال تحصيلي :جرازمان ا

 تحقيقات و فناوري    ،ي وابسته به وزارت علوم    هادانشگاه دانشجويان   :آماريجمعيت

در شهر تهران

336:جمعيت نمونه

اي  تصادفي ساده مرحله:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

ي فرامـادي  هـا ارزش يعني رابطه ميان امنيـت اجتمـاعي و         ،پژوهشترين فرضيه مهم

 گـرايش بـه سـمت    ، بدين معنا كه هرچـه امنيـت اجتمـاعي بيـشتر باشـد      .شودتأييد مي 

.اندي مادي هاارزشهمچنين بيشتر دانشجويان داراي     . شودي فرامادي بيشتر مي   هاارزش

ي هــاارزشرصــد داراي  د1/35،ي مــاديهــاارزش داراي  از دانــشجويان درصــد8/49

شـود كـه در ايـن       يـادآور مـي   . انـد ي فرامـادي  هـا ارزش درصـد داراي     1/14التقاطي و   

ي سنتي  هاارزش بلكه   ،ي اقتصادي نيست  هاارزشي مادي،   هاارزشبندي، مراد از    تقسيم

:ي كرده استگيراين پژوهش برخي متغيرها را اندازه. است

45جدول 

ميزان 

مذهبي 

بودن

ار يبس

بيمذه

تقريباً 

مذهبي

تاحدي 

مذهبي

نه چندان 

مذهبي

طيف(ميانگينمذهبيغير

)ايدرجه5

4/25/259/421/178/1091/2درصد

اندكي بيشتر   درجه مذهبي دانشجويان   ،طور كه در جدول نشان داده شده است       همان

).91/2ميانگين(از حد متوسط است
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46جدول 

)ايدرجه5طيف (ميانگين زيادمتوسطكمعالقه به امور سياسي

4/82/689/2126/3درصد

اي در حد متوسط و زياد به امور سياسي دارند و            درصد دانشجويان عالقه   90حدود  

عالقه دانشجويان به امور سياسـي  . شان به امور سياسي اندك است   درصد عالقه  4/8تنها  

.)26/3ميانگين (كل بيشتر از حد متوسط استدر

47جدول

ميزان مداراي 

اجتماعي

طيف(ميانگينبسيار كمكممتوسطزيادخيلي زياد

)ايدرجه5

3/66/452/3793/049/3درصد

 نيمـي از  زبـيش ا . ميزان مـداراي اجتمـاعي دانـشجويان نيـز در حـد نـسبتاً زيـادي اسـت              

 در حـد كـم و       درصـد 3/9شان در حد زياد و خيلي زيـاد و تنهـا            دانشجويان مداراي اجتماعي  

).49/3ميانگين (در كل مداراي اجتماعي دانشجويان در حد نسبتاً زياد است . بسيار كم است

48جدول 

ميزان اعتماد بين 

شخصي

طيف(ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كم

)ايدرجه5

9/08/73/363/397/1456/3درصد

شـان در حـد زيـاد و        ماد بـين شخـصي    اعت) درصد54(شجويان  بيش از نيمي از دان    

 اعتمـاد  ةدهند است كه نشان56/3ن شخصي نيز بيميانگين اعتماد  . خيلي زياد بوده است   

.نسبتاً زياد دانشجويان در روابط بين شخصي است
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شناسي ارشد دانشگاه تهرانرسي فرهنگ سياسي دانشجويان كار بر.7ـ1

 دانشگاه تهران،شناسي جامعهارشدنامه كارشناسي پايان:نوع پژوهش

زاده  داود حسيني هاشم:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

الگوي مسلط فرهنگ سياسي دانشجويان چيست؟.1

ها دارد؟ي بر اين سنختأثيركنندة دانشجويان چه عوامل اجتماعي.2

پايگاه اقتصادي و اجتماعي چه فرهنگ سياسي را در آنان موجب شده است؟. 3

 قـرار داده    پارسـونز  كـنش    نظريـه اين پژوهش بنيان كار خود را بر        :يچارچوب نظر 

نز و مـدل فرهنـگ سياسـي آلمونـد و وربـا             واست و بر اساس متغيرهاي الگويي پارسـ       

 تركيبي با استناد به برخـي از        شناسيو در نهايت سنخ   . پژوهش خود را سامان داده است     

. دهده ميئالگوهاي فرهنگ سياسي ارا

بين اعتمـاد اجتمـاعي و الگـوي فرهنـگ سياسـي رابطـه         :اصلي)هايهفرضي(فرضيه  

.وجود دارد

 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1379آذر:اجرازمان 

1378ـ 79ارشد دانشگاه تهران در سال تحصيلي  دانشجويان كارشناسي:آماريجمعيت

357:جمعيت نمونه

اي طبقه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

 الگـوي فرهنـگ سياسـي بـه ميـزان كمـي از الگـوي                ،با افزايش اعتماد اجتماعي   ●

ـ ايـدئولوژيك  فرهنگ سياسي بيگانه فاصله گرفته و به سـمت الگـوي مـشاركتي     

.كندميل مي
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ــي  ● ــگ سياس ــوي فرهن ــه 1/37الگ ــشجويان بيگان ــد از دان ــد 5/43، درص درص

.ئولوژيك است ايد ـ درصد مشاركتي4/19و ) مشاركتي ـتبعي(تركيبي

گـرايش  داراي  درصـد   44يانـه و    گراگرايش عـام  داراي   درصد از دانشجويان     56●

.نداانهگرايخاص

 سـنجش نگـرش دانـشجويان دانـشگاه         ،برابري جنسيتي در حوزه سياسي    .8ـ1

 به آن و تبيين عوامل مؤثر بر آنتهران

 تهران دانشگاه،شناسيارشد جامعهنامه كارشناسي پايان:نوع پژوهش

نيا  نفيسه غفوري:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

دانشجويان تا چه اندازه به برابري جنسيتي در حوزة سياسي گرايش دارند؟. 1

چه عواملي بر اين نگرش مؤثر است؟. 2

 نظريه جميز و باك است كـه معتقـد          ،چارچوب نظري اين پژوهش   :چارچوب نظري 

. نابرابري جنسيتي و تفاوت جنسيتي   ،؛ برابري جنسيتي  دنابه سه نوع نگرش در اين زمينه      

برابـري جنـسيتي بـه      . وجود آمده است  همقابل رويكرد دوم ب   ردو رويكرد اول و سوم د     

همـة  نابرابري جنسيتي به نابرابر بـودن زن و مـرد در           ،سازي زن و مرد معتقد است     شبيه

هـا ميـسر    با حفظ تفاوت   معتقد است و تفاوت جنسيتي معتقد است كه برابري           هاعرصه

.شودهاي راديكال ترويج مينيستي سوي فمگرا بيشتر ازديدگاه برابري. است

داري با نـوع نگـرش      ا معن رابطهاي  عوامل رفتاري و زمينه   :اصلي)هايهفرضي(فرضيه  

.افراد دارد

 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1378-79 سال تحصيلي :اجرازمان 

 دانشجويان دانشگاه تهران:آماريجمعيت
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 نفر210:جمعيت نمونه

اي متناسب با حجم جمعيت خوشه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

.گرايي جنسيتي كم و خيلي كم است ميزان پايبندي دانشجويان به نگرش برابري●

.گرايي جنسيتي زياد و خيلي زياد است ميزان پايبندي دانشجويان به نگرش تفاوت●

. گرايي جنسيتي كمتر از حد متوسط استيزان پايبندي دانشجويان به نگرش نابرابري م●

ميانگين (گرا   در كل دانشجويان به لحاظ نگرش جنسيتي به طور معناداري تفاوت           ●

).23/1ميانگين (گرا و نابرابر) 19/1ميانگين(گرا هستند تا برابر) 19/29

ايـي جنـسيتي دارنـد و بعـد از آن بـه      گر دختران دانشجو اول گرايش بـه تفـاوت        ●

.گرايييبرابر

.گرايي جنسيتي دارند و بعد از آن به نابرابري جنسيتي پسران اول گرايش به تفاوت●

گـرا و  گـرا، برابـر   در بعد حقوق شهروندي دانشجويان به ترتيب اولويـت تفـاوت    ●

.گرا هستندنابرابر

.گرا هستند و نابرابرييگرابرابرگرا، اوت در زمينه مشاركت سياسي به ترتيب اولويت تف●

 زن و تفكيـك مطلـق       در مقايـسه بـا    تر بودن خلقت مـرد       اكثر دانشجويان با كامل    ●

.اندوظايف زن و مرد مخالف

هاي سياسـي و درآمـد، موجـب افـزايش نگـرش            هاي زنان و بحث    مطالعه نشريه  ●

.شودبرابري جنسيتي مي

49جدول 

ميزان

نگرش

ميانگينزيادخيليزيادمككمخيلي

225/5621514/1برابري جنسيتي

9/22/113/496/3619/2يي جنسيتيگراتفاوت

5/208/478/289/223/1يي جنسيتيگرانابرابري
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50جدول 

مرد به  زن وهتفكيك وظيف

امور خانوادگي و عمومي

كامالً

مخالف

نسبتاً 

مخالف

نسبتاً 

موافق

كامالً

موافق

ميانگين

33342/289/405/1درصد

 سياسـي   هدر كل نتيجه اين تحقيق نشان از گرايش دانشجويان به نوعي برابري در عرصـ              

دانـشجويان نـه بـا      ، بـه عبـارت ديگـر      .پذيرد مي هاي زنان دارد كه برابري را با حفظ تفاوت      

بـدون قيـد و شـرط       ،هانيستي راديكال كه به برابري زن و مرد در تمام حوزه          يي فم هانگرش

، بلكـه  داننـد ميي سنتي كه كالً زنان و مردان را نابرابرهانگرش با  هند و ن  ا موافق اعتقاد دارند، 

.پذيردهاي جنسيتي را نيز ميبه نوعي برابري اعتقاد دارند كه تفاوت

ي ديني جوانان پذيرجامعه بررسي فرايند .9ـ1

شناسي دانشگاه تهرانامعهارشد ج كارشناسينامه پايان:نوع پژوهش

 احمد غياثوند:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

وضع و ابعاد دينداري دانشجويان چگونه است؟. 1

ت؟س اهاييمؤلفهدانشجويان شامل چه عوامل و منابع مؤثر بر وضع و ابعاد دينداري . 2

ك اسـت   متأسي از نظريه گـالرك و اسـتار      ،چارچوب نظري اين پژوهش   :چارچوب نظري 

).، شناختي و پيامدي عواطفي، اعتقادي،كيمناس(كندبندي ميبعد دستهپنجكه دينداري را به 

:اصلي)هايفرضيه(فرضيه 

.بين محيط دانشگاه و ابعاد دينداري دانشجويان رابطه وجود دارد●

.بين وضع ديني دوستان و ابعاد دينداري دانشجويان رابطه وجود دارد●

.ني خانواده و ابعاد دينداري دانشجويان رابطه وجود داردبين وضع دي●

. مذهبي و ابعاد دينداري دانشجويان رابطه وجود داردهايگروهبين ارتباط با ●

 پيمايش:روش
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نامه پرسش:گردآوري اطالعاتروش 

1379-80 سال تحصيلي :جرازمان ا

 دانشگاه تهران ه دانشجويان كارشناسي روزان:آماريجمعيت

 نفر243:جمعيت نمونه

اي تصادفي خوشه:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

 مناسكي و پيامـدي     ، اقتصادي ، ابعاد عاطفي  ،يابد هرچه تحصيالت پدر افزايش مي     ●

.يابددين كاهش مي

.گذارد مثبتي بر دينداري دانشجويان ميتأثيروضع ديني خانواده ●

.گذاردنشجويان مي مثبتي بر دينداري داتأثيروضع ديني دوستان ●

.گذارد مثبتي بر دينداري دانشجويان ميتأثير مذهبي هايگروهارتباط با ●

.اندبودهدانشجويان ديندارتربوده تر هرچه فضاي مدرسه ديني●

.اندوده است دانشجويان ديندارتر بودههرچه دانشگاه داراي فضاي ديني بيشتري ب●

51جدول 

نگرش

ابعاد 

دينداري

خيليصالًا

مخالف

متوسطمخالف

پايين

متوسطمتوسط

باال

خيليفقموا

موافق

كامالً

موافق

ميانگين

طيف(

8

)قسمتي

02/42/42/318/47/418/661/736/1014/5565/5اعتقادي

6/628/394/38/554/82/116/117/103797/5عاطفي

78/2036/1194/868/66/644/98/61/642/1941/4مناسكي

34/538/27/35/394/798/71252/118/4293/5پيامدي

04/008/41/46/86/1438/272/4183/6شناختي

ــع  وضـ

كلي

6/9520/52/56/69105/103668/5
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تـرين بعـد دينـداري نـزد      قـوي ،طـور كـه در جـدول نـشان داده شـده اسـت             همان

در كـل نيـز     .  بعد مناسكي ديـن اسـت      ،ترين بعد  و ضعيف  دانشجويان بعد شناختي دين   

. وضع دينداري دانشجويان در حد متوسط رو به باالست

گيرد كه تحـصيل در دانـشگاه بـر نـوع و شـكل دينـداري                در پايان محقق نتيجه مي    

دانشجويان مؤثر است و نتايج تحقيق نشان از گسترش دين شخصي و شـكل ورزي در                

.رددين نزد دانشجويان دا

ـ  ،آموختگان عالي ي ديني دانش  هانگرش بررسي تغيير    .10ـ1 ي مطالعه موردي يك

از روستاهاي اطراف كاشان

شناسي دانشگاه تهرانارشد جامعهنامه كارشناسي پايان:نوع پژوهش

 محمدرضا مهديزاده:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

يهـا نگـرش ،ود به اذهان افراد   آيا با ظهور عقايد جديد معرفتي در دانشگاه و ور         . 1

شود؟ديني دچار تغيير و دنيوي شدن مي

دهد؟ ديني رخ ميهاين تغيير بيشتر در كدام مؤلف. 2

شود؟اين تغيير ميكدام عامل بيشتر سبب . 3

چارچوب نظـري ايـن پـژوهش نظريـه ابعـاد دينـداري گـالرك و        :چارچوب نظري 

، بعد دينداري در سه بعد؛ باورهاي ديني       پنج تركيب(استارك است كه اندكي دستكاري      

.شده است)  و تعهدات ديني،اعمال ديني

:اصليهاي هفرضي

. تفاوت وجود داردافراد ديگرآموختگان مراكز آموزش عالي و بين نگرش ديني دانش●

.آموختگان مراكز عالي تغييراتي صورت گرفته استي ديني دانشهانگرشدر ●

.گذار استتأثيرآموختگان ي ديني دانشهانگرشگاه بر متغيرهاي درون دانش●

 پيمايش:روش
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نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1379-80:جرازمان ا

 دانشگاهي  تحصيلكرده يكي از روستاهاي اطراف كاشان كه جمعيت         :آماريجمعيت

.زيادي دارد

تحـصيلكرده غيـر د   نفر افـرا   43،آموخته دانشگاهي  نفر دانش  57، نفر 100:جمعيت نمونه 

دانشگاهي

تصادفي:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

. گذار بوده استتأثيرآموختگان ي ديني دانشهانگرشمراكز آموزش عالي بر ●

ـ               ●  دار  ابين عضويت در نهادهاي درون دانشگاه و تغيير باورهـاي دينـي رابطـه معن

.وجود دارد

.اند فضاي دانشگاه قرار گرفتهتأثيرباورها و تجارب ديني بيشتر از اعمال ديني تحت ●

ي هـا ناو جري )  مرجع هايگروه(ي ديني افراد بيشتر ناشي از افراد        هانگرشتغيير  ●

.فكري دانشگاه بوده است

.ي زنان تغيير كرده استهانگرشي ديني مردان بيشتر از هانگرش●

.شودر تأييد ميگفرضيه خصوصي شدن دين بر●

.اند بيشتري بر تغيير نگرش ديني داشتهتأثيررگ مراكز آموش عالي بز●

سنجش نگرش دانشجويان به بنيادهاي فرهنگ غرب .11ـ1

 كتابخانه دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، محل نگهداري، طرح پژوهشي:نوع پژوهش

نامبي:پژوهشگر

هـا و   نگـرش دانـشجويان بـه تمـدن غـرب و مؤلفـه            :اصـلي ) هـاي پرسش(پرسش

ي فرهنگ غربي چگونه است؟هاشارز
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برخـي  شتر به سنجش    ياين پژوهش فاقد چارچوب نظري است و ب       :چارچوب نظري 

 نـسبت ديـن و      ، جدايي زندگي مادي و معنوي     :چونهايي  مقوله.  پرداخته است  هامؤلفه

آزادي (يـي   گرا علم ،گرايي، رفاه )در حوزه دين  ( نقش عقل در تشخيص مصالح     ،سياست

 قابـل پـذيرش     عيـار  م مثابـه ي بـه    يگرا تجربه ، در دانشگاه و كالس    تادان اس  آزادي ،علمي

) نفي اقتدار مرد در خانواده  ، برابري زن و مرد    ،در حقوق (، برابري )بودن يك ايده يا باور    

 الگوي زندگي جمعـي ،) روابط زن و مرد    ، حجاب ، مذهب ، سبك زندگي  ،انديشه(آزادي

 تـالش   ،گـرايش بـه دموكراسـي     (وكراسي   دم ،) نوگرايي ،مقبوليت الگوي زندگي غربي   (

).اي رسيدن به يك جامعه دموكراتيكبر

 پيمايش:روش

 پرسشنامه: گردآوري اطالعاتروش

1377:جرازمان ا

اعم از دولتي و آزادي تهران؛هادانشگاه دانشجويان :آماريجمعيت

 نفر 575:جمعيت نمونه

)ايچند مرحله( تركيبي :يگيرشيوه نمونه

:نتايج

 به غرب ناهمگوني شناختي دانشجويان●

86( مطـرح شـود    گونـاگون هـاي   اكثر دانشجويان معتقدند بايد در جامعه انديشه      ●

).درصد

).درصد70(كه زنان و مردان بايد در حقوق برابر باشنداكثر دانشجويان معتقدند●

).درصد67(داكثر دانشجويان معتقدند كه زنان و مردان بايد در آزادي برابر باشن●

).درصد64(اكثر دانشجويان معتقدند كه قواعد ديني بايد نوسازي شود●

1/62(ها بايد خودشان مذهبشان را انتخاب كنند      اكثر دانشجويان معتقدند كه بچه    ●

).درصد
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هاي ارزشي دانشجويان بررسي ساختار و اولويت.12ـ1

 دانشگاه تربيت مدرس،سيشناناسي ارشد جامعهشنامه كار پايان:نوع پژوهش

د فرامرزي و داو:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

؟اختار ارزشي دانشجويان چگونه استس. 1

ند؟اارزشي دانشجويان كدامها و ساختارعوامل مؤثر بر اولويت. 2

اين پژوهش با استفاده از نظريه ساختار ارزشي دوار شوارتز انجـام            : چارچوب نظري 

گرايــي قـدرت .1دانــد مؤلفـه مـي  10ز سـاختار ارزشـي را شــامل   شــوارت. شـده اسـت  

1 خيرخـواهي  .7رايـي   گعـام .6 اسـتقالل    .5 برانگيختگـي  .4طلبـي    لـذت  .3 موفقيت   .2

).گرايي امنيت.10 همنوايي .9گرايي  سنت .8

:اصلي)هايهفرضي(فرضيه 

.دانشجويان بيشتر محافظه كارانه استاولويت ارزشي●

هـاي   اولويـت ، اجتمـاعي بـاال هـستند    ـ  يد كه داراي پايگـاه اقتـصا  دانشجوياني●

.كارانه استشان محافظهارزشي

هـاي   اولويـت ، اجتماعي متوسـط هـستند   ـ يددانشجوياني كه داراي پايگاه اقتصا●

.تسكارانه متمايل به تغيير اشان محافظهارزشي

هـاي   اولويـت ،هـستند  اجتمـاعي پـايين    ـ يددانشجوياني كه داراي پايگاه اقتـصا ●

.يانه استگراشان خيرخواهانه و جهانارزشي

 خيرخواهانــه و،كارانــههــاي ارزشــي محافظــهدانــشجويان دختــر داراي اولويــت●

.ندانهايگراجهان

،گرايـي برانگيختگي و لـذت ،طلبيدانشجويان پسر داراي اولويت ارزشي استقالل    ●

.اندگراييموفقيت و قدرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Benevolence
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 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتوشر

1378-79:جرازمان ا

 دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس:آماريجمعيت

نفر184:جمعيت نمونه

اي چند مرحله:يگيرشيوه نمونه

:نتايج

.كاري دانشجويان رد شده استفرضيه محافظه●

.ه است اجتماعي رد شد- ارتباط اولويت ارزشي با پايگاه اقتصادي هايفرضيه●

 مـردان بيـشتر از     به تغيير و جنسيت اثبات شده اسـت؛         فرضيه ارتباط ميان تمايل    ●

.اندزنان تمايل به تغيير داشته

 درصـد،   8/41خيرخـواهي   : ترتيب اولويت ارزشي دانشجويان بدين شرح اسـت       ●

درصـد،  3/27گرايـي   درصـد، اسـتقالل   7/32گرايي  درصد، امنيت 5/35يي  گراعام

درصـد،  4/18گرايـي    درصـد، قـدرت    63/18گرايي  درصد، سنت 66/18موفقيت  

. درصد7طلبيدرصد و لذت68/10برانگيختي 

. ترين اولويت ارزشي دانشجويان توجه به ماوراء خود بوده استدر اين مطالعه مهم●

از شود كه اين پژوهش بـا چـارچوب نظـري شـوارتز انجـام شـده اسـت          يادآور مي 

.شناختي دارنداي روان بيشتر صبغهشدهمطالعهيهاارزش،رواين

فكري و فرهنگي دانشجويانهاي سنجش گرايش.13ـ1

 طرح پژوهشي:نوع پژوهش

زادهرجب دكتر احمد :پژوهشگر

ـ        :اصلي) هايپرسش(پرسش  آزاد  ، آزادي : چـون  هـايي هآيا نگـرش دانـشجويان بـه مقول

 عـدالت و اعتقـاد بـه امـوري     ،ا تقـو : چـون ييهاارزشبه  آنهاجامعه مدني و گرايش     ،فكري

؟آيدبه شمار ميفكري و فرهنگي هاي چون يگانگي خدا و اعتقادات ديني گرايش
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ـ     هاي جامعه  تركيبي از نظريه   :چارچوب نظري   مربـوط بـه     هـاي هشناسي علـم و نظري

حوزه دين

:اصلي)هايفرضيه(فرضيه 

 در جهـت تـضعيف   )فرهنگ دانـشگاه هسته اصلي ( و هنجارهاي مرتبط با علم       هاارزش.1

.كنند ميورزي عملورزي سنتي و تقويت گرايش به انواع ديگري از ديندين

يـافتگي   سطح توسعه  ، نوع شغل والدين   ،تحصيالت، متغيرهاي فرادانشگاهي طبقه   .2

ي دانــشگاهي بــر هــاارزشيــا محروميــت منطقــه زنــدگي در مــسير اثرگــذاري 

.كننده دارندكننده يا تقويت تضعيفتأثيرسي افراد سياهاي ورزي و گرايشدين

 پيمايش:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1379ـ80سال تحصيلي :جرازمان ا

 تحقيقـات   ،زير پوشش وزارت علـوم    دولتيي  هادانشگاهدانشجويان  :آماريجمعيت

و فناوري در شهر تهران

 نفر861:جمعيت نمونه

انتخاب تعداد دانشجو از هـر     (اي بوده ي طبقه گيرمرحله اول نمونه  :يگيرشيوه نمونه 

 بـا  ،)واحـد تحليـل  ( مرحله انتخاب دانـشجو      ،مرحله دوم و در   )  رشته و جنس   ،دانشگاه

.ه استاي انتخاب شد سهميههاتوجه به مشكل دستيابي نمونه

:نتايج

52جدول 

مخالفراييگعلم

گراييعلم

)ـ1(

گراييعلم

مكخيلي

)1(

گراييعلم

كم

)2(

گراييعلم

متوسط

)3(

گراييعلم

زياد

)4(

گراييعلم

زيادخيلي

)5(

گراييعلم

افراطي

)6(

5/371196/187/202/30درصد
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.ند هستدرصد مخالف آن5/3گرايي و تنها  درصد از دانشجويان موافق علم5/96

53جدول 

طرفي بيكسب دانش ديني با      مخالفكامالًمخالفنظربيموافق موافقكامالًتعداد

8422/62/199/296/311/13نيستپذير امكان

.طرفي كسب شودبي كه بايد دانش ديني هم با باورند درصد افراد بر اين 45حدود 

54جدول 

كامالًتعصب

موافق
مخالفنظربيموافق

كامالً

مخالف

5/323/335/81/226/3.تعصب ورزيداي نبايد  به هيچ انديشه و عقيده.1

3/258/343/152/204/4.شود ميموجب پيشرفت جامعهنداشتن تعصب .2

4/8243/219/314/14.ها و عقايد ديني بايد تعصب داشتبه سنت.3

 اعتقاد جزمي به ديـن بـا فعاليـت علمـي در             .4

.دانشگاه منافات دارد
8/4134/221/408/19

به باورهاي ديني موجـب از      نداشتن  صب   تع .5

.شود ميبين رفتن دين
9/5187/177/377/20

نـد و فقـط حـدود يـك چهـارم        ااكثريت جمعيت نمونه با مطلق تعصب مخـالف       ●

. جمعيت به تعصب ورزيدن نظر مساعد دارند

 درصد مخالف با اين عقيده به معناي اين است كـه ايـن افـراد بـاور                  4/58وجود  ●

 درصـد افـراد     3/46وجـود . بدون تعصب هم بـاقي بمانـد       تواندميند كه دين  دار

4/32(نسبت موافقان با آن     ، در مقايسه با     لف با تعصب ورزيدن به عقايد ديني      مخا

. نشانه گرايش منفي دانشجويان به تعصب حتي در قلمرو ديني است،)درصد

ـ              ● شگاه بـا تعـصب بـه       بيش از نيمي از دانشجويان فعاليـت علمـي خـود را در دان

.بينند ميباورهاي ديني در تعارض
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سطح .  به تعصب همراه است    تري تحصيل در دانشگاه با نگاه منفي      هاسالافزايش  ●

 باور  ،تحصيلي  هاسالبا افزايش   . شود نيز سبب كاهش تعصب مي     تحصيالت پدر 

.شود ميافراد به منافات فعاليت علمي و اعتقاد جزمي به دين بيشتر

 درصـد نظـر     8/42، شك در عقايـد دينـي نظـر مـساعد          بارة درصد افراد در   4/42●

.مخالف دارندنظر  درصد 8/14 مساعد و نسبتاً

.دانندميبيش از نيمي از دانشجويان شك در عقايد ديني را امري پسنديده●

.  همراه استيي با باال رفتن مقطع و سال تحصيليگراافزايش شك●

 ايـدئولوژي در  نشجويان به علم و تبديل علـم بـه   و ارزشي دا  وجود تعلق عاطفي    ●

. گذاشته استتأثيرآنهاي گيرميان آنهاست كه بر سمت

اجتماعي و در مورد همـه افـراد موافـق و           هاي   درصد با نقد در همه عرصه      8/67●

 نسبي بـا ايـن امـر    )مخالفت( درصد موافقت 3/31،نسبت به آن نظر مساعد دارند     

 براسـاس   .انـد مخـالف هـا    درصد افراد با نقد و نقادي همه عرصـه         1دارند و فقط    

 درصـد دانـشجويان بـا نقـد همـه           80 حـدود     كـه  توان گفت ميها  مجموعه پاسخ 

بـه  آنهاتوان گرايش غالب در   مي فكري و اجتماعي موافقند و نقادي را      هاي  عرصه

.حساب آورد

نـسبي و فقـط   )مخـالف ( درصد موافق1/28، درصد با نقد عقايد ديني موافق    71●

.انددرصد مخالفيك 

 نه افـزايش تحـصيالت      ،ندك مي گرايي را تقويت  تحصيالت دانشگاهي والدين نقد   ●

.در هر سطحي
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55جدول 

كامالًگراييعقل

موافق
مخالفنظربيموافق

كامالً

مخالف

 در جهان واقعيتي وجود ندارد كه عقل قـادر بـه            .1

.فهم آن نباشد
8/61/138/74/498/22

توان بـه شـناخت قطعـي        مي  فقط از طريق عقل    .2

.دست يافت
1/69/152/101/516/16

آنچه عقل قادر به درك آن نباشد واقعيت ندارد و       .3

.بايد آن را وهم و خيال پنداشت
7/22/66/95/489/32

8/58/218/128/488/10.كند ميتبعيت از احكام عقل كفايتبراي اداره جامعه.4

 براي اداره جامعه با وجود عقل نيـازي بـه ديـن             .5

.نيست
7/45/98/117/493/24

قـوانيني   به ما بگويد در جامعه چه       تواندمي عقل .6

.تا سعادتمند شويمنيم را بايد وضع و رعايت ك
3/125/468/177/187/4

 براي دستيابي بـه واقعيـت بـاور    ونگوناگهاي  درصد دانشجويان به راه    70حدود  ●

 در مقابـل حـدود      .كنند نمي دارند و تحصيل دانش معتبر را محدود به دانش عقلي         

درصد دانشجويان گرايش عقلگرايانه افراطي دارنـد و عقـل را داور مطلـق در               10

.دانندمياين زمينه

ردن اين   گرايش به مطلق ك    ،عقلهاي   باور دانشجويان در خصوص توانايي     رغمبه●

.گرايي باور دارندمحدود است و اكثر جمعيت نمونه به نوعي نسبيها توانايي

 نظـر مـساعدتري بـه       8/6 و كارشناسي ارشد بـا ميـانگين         ادانشجويان مقطع دكتر  ●

.كفايت عقل در اداره جامعه دارند تا دانشجويان كارشناسي

 درصد نگـاهي دينـي ـ    4/38 ديني به جهان دارند كامالً درصد افراد نگاهي 7/57●

.دينيغيركامالً درصد نگاهي 9/3 به جهان دارند و ) عقلينسبتاً، دينينسبتاً(عقلي 
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56جدول 

كامالًتلقي دانشجويان از دين

موافق

كامالًمخالفنظربيموافق

مخالف

 دين يعنـي تجربـه و احـساس درونـي رابطـه بـا           .1

نهايتبي
9/149/362/341/122

 زاييــده تــرس و مربــوط بــه دوره رشــد  ديــن.2

نيافتگي انسان است
6/27/67/182/448/27

8/246/399/174/143/3.ييد كندأرا ت دين كامل ديني است كه عقل آن.3

اي از عقايد است كه بـراي بهتـر    دين مجموعه  .4

شدن زندگي مردم الزم است و لزومي ندارد كـه          

بر حقايق استوار باشد 

2/4101/165/511/18

ــه.5 ــن رابط ــسان و   دي ــان ان ــي مي ــت قلب اي اس

فريدگار كه هيچ فرد ديگري حق مداخلـه در آن       آ

.را ندارد

2/215/326/21216/3

 تنها با پيـروي از دسـتورات دينـي و           ي ديندار .6

.ض ميسر استيانجام فرا
2/97/199/17423/11

قي سكوالر از دين به معناي محدود شـدن         با تل  ،حدود يك چهارم جمعيت نمونه    ●

.نداآن به قلمرو شخصي مخالف

 درصد  8/28،گرايانه از دين مخالف    درصد دانشجويان با تلقي سنتي و نص       3/53●

.اندنظر بودهبي درصد در اين مورد 9/17،اندموافق

 درصـد تـا حـدي    1/55، درصد دانشجويان با معرفت بخـشي ديـن موافـق      2/38●

.ندا درصد با آن مخالف8/6 و )مردد/ مخالف (موافق 

.يي در برداشت استگراگرايش كلي جمعيت نمونه بيشتر به قبول و موافقت با تكثر●

رابطه تكثرگرايي با متغير درون دانشگاهي در مقابل رابطه ضعيف آن با متغيرهاي            ●

 كـه  شـده  بررسـي برخالف بـسياري از متغيرهـاي     كه دهد مي  نشان ،فرادانشگاهي
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تـأثير  از متغيرهاي فرادانشگاهي و شرايط آموزشي قبل از ورود به دانـشگاه    عمدتاً

.پذيرد ميتأثيردانشگاهي  از عوامل درون اين متغير عمدتاً،پذيرفتندمي

 درصد افراد باور به سكوالرشدن جامعه ندارند و معتقدند كه دين بايـد         75حدود  ●

.ه باشددر عرصه زندگي اجتماعي حضور داشت

7/1 نـسبي و  )مخـالف ( درصـد موافـق   5/37، درصد با نوسازي ديني موافـق  60●

 وزن بيـشتر متغيرهـاي درون دانـشگاهي در معادلـه و حـضور               .ندادرصد مخالف 

دهد كـه بـاور بـه نوسـازي          مي رنگ متغيرهاي مربوط به پايگاه اجتماعي نشان      كم

هنـگ عمـومي جايگـاه يافتـه        ديني هنوز بحثي است دانشگاهي تا بحثي كه در فر         

.باشد

57جدول 

6/81.اساس قانون و از طريق مردم تعيين شوند حكومتي است كه افراد بر.1

7/2. حكومتي است كه خبرگان روحاني طراحي كنند.2 بهترين نوع

س آن فرد شايسته قرار گيـرد و سـخن او بـه             أ حكومتي است كه در ر     .3حكومت

.مثابه قانون باشد
7/15

قانون و  افراد براساس   « كه   دانندمي درصد بهترين نوع حكومت را حكومتي      6/81●

 بـر   تأكيـد  ترجيح اين بيان بر دو گزينه ديگر به معناي           »از طريق مردم تعيين شوند    

.مردم ساالري است

الگوي حكومت منتخـب و مـورد پـسند و تـرجيح دانـشجويان حكـومتي اسـت             ●

شـود و افـراد بـراي اداره امـور           مي سط متخصصان تعريف   كه قانون آن تو    ،قانوني

 وضع قانون بـا نظـر اكثريـت و اجمـاع افـراد             ،شوند مي براساس تخصص انتخاب  

،شـوند  مـي   افراد براي اداره جامعه براساس قانون و از سـوي مـردم تعيـين              ،است

 رهبـران جامعـه را در محـدوده    ،شـود  مـي اعمال قدرت فقط براساس قانون انجام   
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 اين الگو بيشتر يـك      .با مردم براساس قانون است    آنهاكنند و رابطه     مي ن اداره قانو

 در ايـن    )در بيـان وبـر    (الگوي حكومت مردم ساالر و از نوع سلطه قانوني اسـت            

، مراجعـي كـه بيـرون از قـانون قـرار بگيرنـد             .الگو انتصاب جاي چنـداني نـدارد      

.دهند ميمشروعيت خود را از دست

1گرايي و ايمان ديني بين دانشگاهيانزان دين بررسي مي.14ـ1

شوراي عالي انقالب فرهنگي ،  طرح پژوهشي:نوع پژوهش

سيدهادي مرجايي:پژوهشگر

:اصلي) هايپرسش(پرسش

 ديني دانشجويان چگونه است؟هايگرايي و اعتقادوضع دين. 1

چگونه است؟يانه بين جوانان دانشگاهي گراگيري ديني سكوالريستي و بنيادجهت.2

هاي متكلمان اسـالمي    محقق ايمان و اعتقاد ديني را با تلفيق ديدگاه        :چارچوب نظري 

 و اقـرار زبـاني بـه تـصديق        ،ر و مناسك ديني   ي شعا ، عقايد ديني  : شامل ،و ديدگاه معتزله  

 خـصوصي شـدن     :شـامل (گيري ديني را به دو مقوله سكوالريـستي        دانسته و جهت   آنها

يـي دينـي، اسـتقالل نهادهـاي     گرا اعتقاد به كثرت ، دين از سياست    اعتقاد به جدايي   ،دين

 اعتقـاد  :شامل( و بنيادگرا )مقدس شمردن بعضي از عناصر ديني    غيرمدرن و   غيرمدرن از   

دي بودن دين، اعتقاد به دين به منزله منبع قانونگذاري اين دنيايي، اختالط ديـن      نهاابه فر 

.تقسيم كرده است)...دن امور ديني وي ديني، مقدس شمرو سياست، انحصارگراي

 پيمايشي:روش

نامه پرسش: گردآوري اطالعاتروش

1378 آذر :اجرازمان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گيـري سكوالريـستي و     بررسـي اعتقـادات دينـي و جهـت        « با عنوان    21 و   20 اين پژوهش در نامه پژوهش شماره        .1

. پژوهش بر اساس همين مقاله است به اينهاياستناد. به چاپ رسيده است» بنيادگرايي بين جوانان دانشگاهي
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اعـم  (ي شهر تهـران     هادانشگاه دانشجويان شاغل به تحصيل در       همة:آماريجمعيت

.اندآمدهبه شمار مي دانشجو 1378ـ 79در سال  كه)از آزاد و دولتي

 نفر608:جمعيت نمونه

اياي چند مرحله خوشه:يگيرشيوه نمونه

 خمـس، مقـررات شـرعي،       ، روزه ، حجـاب  ، اعتقاد به نماز   :شامل ( ديني هاياعتقاد:نتايج

.مناسكي دين در نظر گرفته شده استدر اين پژوهش معادل ابعاد )در نماز جمعهشركت

56جدول 

اعتقاد 

ديني

كمخيلي

)ـ2(

كم

)-1(

متوسط

)0(

زياد

)1(

زيادخيلي 

)2(

ميانگين

2/58/163/372/285/1276/32درصد

.باالتر است» كم« ميانگين آن از سطح ،اعتقادات ديني گرچه جايگاه بااليي ندارد●

57جدول 

نگرش

هاگويه

كـــامالً

موافق
مخالفنظربيموافق

ــامالً ك

مخالف

ــدا از  ــه ج ــت دو مقول ــت و سياس ــم ديان ه

.هستند

3/1919118/298/20

ــد در    ــردي و نباي ــت ف ــري اس ــداري ام دين

.هاي ديگر دخالت كندحوزه

175/222/74/339/19

58جدول 

گيري جهت

در عرصه دين 

و سياست

كامالً

سكوالريستي

)ـ2(

سكوالريستي

)ـ1(

بينابين

)0(

بنيادگرايانه

)1(

 بنيادگرايانهكامالً

)2(

ميانگين كل 

مقياس

214399/341/1066/16درصد
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 نگرش سكوالريستي دارند    ، درصد از دانشجويان در زمينه رابطه دين و دنيا         66/16●

 درصد نگرشي بنيادگرا دارند و بـه حـضور          45،خواهندو دين را صرفاً براي آخرت مي      

 كـه نـشانگر موافقـت نـسبي         است66/16ميانگين مقياس   . دين در امور دنيوي معتقدند    

. ستامور دنياشجويان با حضور دين در دان

59جدول 

گيري جهت

در عرصه دين

علماو

 سكوالريستيكامالً

)ـ2(

سكوالريستي

)ـ1(

بينابين

)0(

بنيادگرايانه

)1(

كامالً

بنيادگرايانه

)2(

ميانگين 

كل 

مقياس

1/104/334/307/214/417/11درصد

ي سـكوالر   شـ ر درصد از دانشجويان در زمينه نسبت دين و علماي دينـي نگ            5/43●

17/11نگين كـل مقيـاس كـه برابـر          با توجه به ميـا    .  درصد نگرشي بنيادگرا   1/26،دارند

آيد كه نگرش پاسخگويان در بارة جايگاه دين و علما نسبتاً           دست مي ه اين نتيجه ب   ،است

 بـراي آنـان     ،زدايـي از روحـانيون    ، آنـان بـا تقـدس      به عبارت ديگر  . سكوالريستي است 

.اندلي ديگر دانشمندان قاجايگاهي برابر با

60جدول 

باره گيري درجهت

تكثرگرايي و 

انحصارگرايي ديني

كامالً

سكوالريستي

)ـ2(

سكوالريستي

)ـ1(

بينابين

)0(

بنيادگرايانه

)1(

كامالً

بنيادگرايانه

)2(

ميانگين 

كل 

مقياس

5/211/275/335/115/681/7درصد

گرايي ديني باور دارند و تنهـا        درصد به كثرت   6/48،نزديك به نيمي از دانشجويان    ●

. درصد از آنان به انحصارگرايي ديني باور دارند18
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61جدول 

نگرش

هاگويه

كامالً

موافق
مخالفنظربيموافق

كامالً

مخالف

هاي رسـيدن    فقط راه  ،اند اديان برحق  مةه

. به حقيقت متفاوت استآنها

293/434/94/126

 مدعي شود كـه تنهـا       دتوانميهيچ ديني ن  

.دين بر حق است

4/267/327/11172/12

. گيرد كه وضع اعتقادي دانشجويان در حـد مطلـوبي اسـت         در پايان محقق نتيجه مي    

در زمينه نسبت دين و سياست اظهارنظر نكـرده و بقيـه، نيمـي       درصد از دانشجويان     29

 نگـرش   . دو عرصـه بـاور دارنـد       به جدايي اين دو عرصه و نيمي به عـدم جـدايي ايـن             

 دين و دنيا، بيشتر بنيادگراست و دخالت دين را در امور دنيـا              رابطهزمينه در   دانشجويان

 تـوجهي از دانـشجويان      در خصوص جايگاه روحانيت، بخش درخور     . دانندميمطلوب  

 جايگاه برتر و ممتاز علماي دينـي و نهـاد روحانيـت ترديـد دارنـد و معتقـد بـه                 درباره

در زمينه تكثرگرايي ديني نيز نتـايج     . روحانيت هستند زدايي از علماي دين و نهاد     ستقد

.گرايانه استين دانشجويان كمتر از گرايش كثرتنشان داد كه گرايش انحصارگرايانه ب

شدهي بررسيهاپژوهشةمقايس

مت كـه در   در اين قـس . پرداختيمشدهي بررسي هاپژوهشدر قسمت قبل به معرفي      

پردازيم تا  د شده مي  ي يا هاپژوهشدهد به مقايسه     مي را تشكيل قع دومين قسمت كار     وا

. ي ياد شده فراهم گرددهاپژوهشگيري نهايي از زمينه نتيجه

 پـژوهش    يك ارشد،نامه كارشناسي  پژوهش پايان  9،  شدهي مطالعه هاپژوهشاز ميان   

ـ  دو.  طـرح پژوهـشي بـوده اسـت         و چهار  انامه دكتر پايان ژوهش بـه سـاختار ارزشـي        پ

 پـژوهش بـه    ي ديني دانشجويان، دو   هانگرشپژوهش به    پرداخته است، پنج     دانشجويان
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ي سياسي دانشجويان و سـه     هانگرش پژوهش به    دوي دانشجويان،   هانگرش و هاارزش

همـة شـده در روش به كار گرفتـه  .  فرهنگي دانشجويانـي فكري  هانگرشپژوهش به 

هاي مورد نياز را از      داده شدهي مطالعه هاپژوهشهمة.  است 1ش، روش پيماي  هاپژوهش

1377ي ياد شـده در دوره زمـاني         هاپژوهشهمة. اندآوري كرده نامه جمع طريق پرسش 

ي ياد شـده عمومـاً دانـشجويان شـهر          هاپژوهش آماري   جمعيت. اند انجام شده  1382تا  

. گيـرد را دربرمـي  .. .شگاه گيالن و  تهران و بعضاً دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، دان       

ل ميانگين جمعيـت     اما در ك   ، نفر متغير است   861 تا   100، بين   هاپژوهشجمعيت نمونه   

. نفر است360نمونه 

يي همچـون   هـا ارزشانـد،    اولويت ارزشي دانـشجويان پرداختـه      يي كه به  هاپژوهش

ت، پايبنـدي بـه     يكرنگي، خيرخواهي، نوعدوستي، عشق به مردم، رعايت قانون و مقررا         

هـاي ارزشـي دانـشجويان      جويي و آزادي انديشه و بيان را جـزو اولويـت          دين، حقيقت 

. هاي بعدي اهميت قـرار دارد     ي اقتصادي در مرتبه   هاارزشهاپژوهشدر اين   . انددانسته

يي هـا ارزشبـه   )...پول، ثروت و  (ي عيني اقتصادي  هاارزشي اقتصادي نيز    هاارزشدر  

.انداهميت كمتري داشته. ..و تالش وچون اهميت كار 

 در مجمـوع ،انـد را بررسي كـرده ي ديني دانشجويانهانگرشيي كه هاپژوهشنتايج  

هـا پژوهش حتي برخي از     .داردبين دانشجويان    به دين  آزادانديشانهي  هانگرشنشان از 

ي يـاد  هـا پـژوهش  اكثـر    .انداز خصوصي شدن دين در دانشجويان سخن به ميان آورده         

ان، بعد مناسـكي    يي دانشجو راند كه در ميان ابعاد مختلف ديندا      شده به اين نتيجه رسيده    

تـر از و اين بعد از دينـداري دانـشجويان ضـعيف       دارد  دينداري نزد آنان اهميت كمتري      

. ابعاد دينداري آنان استديگر

هاپژوهشعموم  . شود عنصري از عقالنيت در دينداري آنان ديده مي        ،از سويي ديگر  

گيري است و اكثر آنـان      گرايي ديني در دانشجويان در حال نضج      بر اين باورند كه كثرت    

انديـشي  از سـوي ديگـر جـزم      . دانندهمه اديان توحيدي را، راه رسيدن به رستگاري مي        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Survey
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.  دينـي اسـت  تكثرگرايـي ديني و انحصارگرايي ديني در دانشجويان به مراتـب كمتـر از       

هـا بـه ديـدة      كنند و به بـسياري از پديـده       تعصب را رد مي   بسياري از دانشجويان مطلق     

گرايي علمي بين آنـان در       شك تأثير تحت   ،گرايي شك ي نوع ،به عبارتي . نگرندترديد مي 

كننـد  بسياري از دانشجويان دين رسمي و ايدئولوژيك را رد مـي       . ي است گيرحال شكل 

.ورزند ميتأكيدو بر نوعي دينداري پويا كه نوشونده است، 

بـسياري از آنـان     . به همين دليل بسياري از دانشجويان اعتقاد به نوسازي ديني دارند          

از سويي ديگر هرچـه     . اندبه تقدس زدايي از حوزه دانش ديني و عالمان ديني رأي داده           

شـود، پيـروي از روحانيـت و پـذيرش ديـن            تعلق سياسي دانشجويان به نظام بيشتر مي      

يابـد، پيـروي از     تعلق سياسي آنان بـه نظـام كـاهش مـي          رسمي نزد آنان بيشتر و هرچه       

، دانـشگاه را يكـي از       هـا پـژوهش اكثـر   . شـود روحانيت و پذيرش دين رسمي كـم مـي        

گذار، از ميان متغيرهايي كه بر نوع و ميـزان دينـداري دانـشجويان              تأثيرمتغيرهاي مهم و    

 پـدر در ايـن      صاًخـصو  تحصيالت والـدين،   ،از سويي ديگر  . اندمؤثر بوده است، دانسته   

.زمينه مؤثر بوده است

هـاي دينـي   گيـري گذار بر جهتتأثير، عامل هاپژوهشد كه از نظر وشالبته يادآور مي 

شـود و متغيرهـايي ديگـري از جملـه اسـتفاده از             دانشجويان صرفاً به دانشگاه ختم نمي     

باط با افـراد     اينترنت، ارتباط با اماكن و مراكز مذهبي، ارت        به خصوص هاي جهاني،   رسانه

 بـه ايـن نتيجـه    هـا پـژوهش در كـل عمـوم   . گذار بـوده اسـت    تأثيرمذهبي در اين زمينه     

اند كه در كل وضع دينداري دانشجويان در حد بهنجـاري قـرار دارد، امـا تفـسير                  رسيده

 آنان ديني   ،به عبارتي ديگر  . آنان از دين با تفسير رايج و متداول و رسمي، متفاوت است           

به همين  . شان معنا دهد  ه با عقالنيت همخواني و داشته باشد و به زندگي         پسندند ك را مي 

.دليل است كه بعد اعتقادي دين در دانشجويان قوي و بعد مناسكي دين ضـعيف اسـت               

.دانندبيشتر دانشجويان خودشان را مذهبي ميبا وجود اين،

نـد كـه    دهي دانـشجويان، نيـز نـشان مـي        هانگرش و هاارزشي مربوط به    هاپژوهش

نگرنـد و از مـداراي       يـك ارزش مـي     مثابـه دانشجويان به تساهل و مداراي اجتماعي به        
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اكثر دانشجويان به امـور  .  اعتماد بين شخصي بااليي دارند واجتماعي بااليي برخوردارند  

 آزادي بيان و انديشه و آزادي احزاب و همچنـين          :ي چون هايهمقول. سياسي عالقه دارند  

ي سياسـي، آزادي بيـان برايـشان     هـا ارزش در ميان    .ن ارزشمند است  منع سانسور برايشا  

دهندة برابـري   تواند نشان  كه مي  ،ه اشتغال زنان  بآنها  نگرش  . رتبه اول اهميت را داراست    

. نسبتاً مثبت است،جنسيتي باشد

دهـد   سياسي دانشجويان نشان مي     و رفتارهاي  هانگرشي مربوط به    هاپژوهشنتايج  

ت سياسي دانشجويان درحد متوسط است، گرايش زيادي به دموكراسي          كه ميزان مشارك  

 نتـايج   .اي دموكراتيـك هـستند    ي دموكراتيك دارند و خواهـان ايجـاد جامعـه         هاناو آرم 

. حاكي از آن است كه درحوزه سياسي نيز دانشجويان به برابري جنـسيتي اعتقـاد دارنـد                

بـه  . گراسـت د، برابري از نوع تفـاوت     البته برابري جنسيتي كه دانشجويان بدان باور دارن       

 برابري جنسيتي را بـا      ،ستي راديكال يهاي فمين  دانشجويان برخالف ديدگاه   ،عبارتي ديگر 

ي هـا ارزشآزادي انديشه و بيان جـزء  . پذيرندهاي بيولوژيك زن و مرد مي  حفظ تفاوت 

يگـر،  آنـان بـه آزادي احـزاب باوردارنـد و بـه تعبيـري د       .  اول دانـشجويان اسـت     همرتب

پيگيـري ي سياسـي را     هـا نامندند و جري  به امور سياسي عالقه   . پذيرندتكثرسياسي را مي  

حـق  . شـود حقوق شهروندي در نظر دانشجويان جزء حقوق مسلم فـرض مـي           . كنندمي

 در زمينـه رابطـه      هـا پژوهش نتايج   .هاي ارزشي دانشجويان است   انتخاب نيز جز اولويت   

 بـه   هـا پـژوهش برخي از   . امعه است، متفاوت است   دين و سياست كه از مباحث مهم ج       

اند كه جدايي دين از سياست در نهايت به نفع دين اسـت، بـسياري از                اين نتيجه رسيده  

دانشجويان بر اين باورند كه حوزة سياست حوزة عقالنيـت اسـت و بايـد بـه صـورت                   

. رسـاند ميبه عبارت ديگر جدايي دين از سياست، به حفظ دين مدد         . عقالني اداره شود  

انـد كـه از نظـر       انـد و نتيجـه گرفتـه      دهياي عكس اين رسـ     نيز به نتيجه   هاپژوهشبرخي  

.دانشجويان دين نبايد از سياست جدا باشد

رهنگي دانشجويان نيـز نتـايج   فـ ي فكري  هانگرشي انجام شده در زمينه هاپژوهش

، هـا پـژوهش نـد سـاير      نيـز همان   هاپژوهشنتايج اين   . كندي قبلي را تأييد مي    هاپژوهش
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رزي دينـي،   وگرايي، نوسازي ديني، عـدم تعـصب      دهد كه برابري جنسيتي، علم    نشان مي 

مـذهب  ، حكومت دموكراتيك، آزادي انديشه و بيان، آزادي انتخـاب ديـن و            ييگراتكثر

. فكري ـ فرهنگي دانشجويان استمهجزء منظو... و
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شـده  ي بررسـي    هـا پـژوهش طور كه در قسمت قبل نشان داده شد، فراتحليـل           همان

 فـضاي  تـأثير  نگرشـي دانـشجويان تحـت    ـهـاي ارزشـي    يگيردهد كه جهتنشان مي

ترين متغيرهايي كه نظام ارزشي، نگرشي       يكي از مهم   ،به عبارت ديگر  . دانشگاه قرار دارد  

 نتـايج   ،از سـوي ديگـر    . دهد، دانشگاه است   قرار مي  أثيرتو رفتاري دانشجويان را تحت      

، نگرشـي و رفتـاري دانـشجويان       ــ  نشان از آن داشت كـه در نظـام ارزشـي           هاپژوهش

، منع سانسور، تكثرگرايي در حـوزة       ساالري آزادي انديشه و بيان، مردم     :هايي چون همقول

، ارزشمند و از جايگاه     الرسامردماي  خواهي، ايجاد جامعه  سياسي، آزادي احزاب، عدالت   

ي سياسـي را    هاانمندند و جري  به امور سياسي عالقه   ،  دانشجويان. بااليي برخوردار است  

شـود،  به دين ديده مياني بين دانشجو آزادانديشانهي  هانگرشهمچنين  . كنند مي پيگيري

 نـزد دانـشجويان سـخن بـه ميـان            از خـصوصي شـدن ديـن       هـا پژوهشرخي از   حتي ب 

اند كـه در ميـان ابعـاد مختلـف          ي ياد شده به اين نتيجه رسيده      هاپژوهش، اكثر   اندآورده

 و ايـن بعـد از   داردي دانشجويان، بعد مناسكي دينداري نزد آنان اهميت كمتـري           رديندا

.تر از ابعاد ديگر دينداري آنان است ضعيف،دينداري دانشجويان

انديـشي  جـزم . شـود ه مـي   عنصري از عقالنيت در دينداري آنان ديـد        ،از سوي ديگر  

. دينـي اسـت   تكثرگرايـي    به مراتب كمتـر از       ،ديني و انحصارگرايي ديني در دانشجويان     
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كننـد و بـر نـوعي دينـداري     بسياري از دانشجويان دين رسمي و ايدئولوژيك را رد مـي     

 بسياري از دانشجويان اعتقـاد بـه   ،به همين دليل. ورزند مي تأكيدپويا كه نوشونده است،     

بسياري از آنان به تقدس زدايـي از حـوزه دانـش دينـي و عالمـان                 . ي ديني دارند  نوساز

با وجود اين، وضع دينداري دانشجويان در حد بهنجـاري قـرار دارد،            . اندديني رأي داده  

،به عبارتي ديگـر . اما تفسير آنان از دين با تفسير رايج و متداول و رسمي، متفاوت است   

شـان  با عقالنيت همخواني و داشته و معنادهنـده بـه زنـدگي           پسندند كه   آنان ديني را مي   

به همين دليل است كه بعد اعتقادي دين در دانشجويان قوي و بعد مناسكي ديـن                . باشد

اكثـر  . گرايي در دانـشجويان كـم اسـت   گرايي و خاص  همچنين ميزان قوم  . ضعيف است 

... .برابري جنسيتي اعتقاد دارند وآنان به 

دست آمـد،  ههاي ملي بهاي پيمايشبا نتايجي كه از تحليل ثانويه داده نتايج فراتحليل   

 نيز به نتايجي همچون نتـايج فـرا تحليـل دسـت يافتـه         هاپژوهشدر آن   . همخوان است 

ــوديم ــشگاه چــه   . ب ــژوهش، دان ــازين پ ــه ســؤال آغ ــابراين در پاســخ ب ــأثيربن ــر ت ي ب

تـرين   يكـي از مهـم     مثابهه به   هاي دانشجويان دارد، بايد به نقش مهم دانشگا       گيريجهت

 و هنجارهـاي علمـي   هـا ارزشتأثيري، كه هم دانشجويان را تحت     پذيرجامعههاي  مجرا

 مرجــع دانــشجويان را تغييــر داده و درنتيجــه هــايگــروهدهــد و هــم خــود قــرار مــي

،از سـوي ديگـر  . سازد، اشاره كـرد  رفتاري آنان را متحول مي ـ هاي نگرشيگيريجهت

.زندكه جامعه به لحاظ تاريخي از دانشگاه دارد، به اين امر دامن ميانتظاراتي 

سخن پاياني

 مراكـز حيـات علمـي و عقالنـي مـورد احتـرام و              مثابـه  به   هادانشگاه،ها قبل از قرن 

تر شده اسـت، ارزش دانـشگاه نيـز          اما به ميزاني كه جامعه پيچيده      ،اندگذاري بوده ارزش

شاغل و درآمدها، دانـشگاه از      مهاي عملي مربوط به     ز جنبه غير ا . آشكارتر گرديده است  

سـازي الگوهـاي ذهنـي را فـراهم       نظر توسعه فردي نيز اهميت دارد، چرا كه امكان غني         
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دهد و افزون بر همه اينها، دانشگاه مركز        هاي هنري و ادبي را گسترش مي      سليقه،  كندمي

 دانشگاه از جمله نهادهاي مهم      همچنين. استيافتن رهنمودهاي اجتماعي و سياسي نيز       

 خردورزي نقش بسيار مهمـي در آن دارد و شـايد بتـوان               و اجتماعي است كه عقالنيت   

ترين عنصر در اين نهاد را خردورزي دانست، بـه طـوري كـه فيلـسوفي چـون                  محوري

دانند، بنيـان دانـشگاه را بـر عقـل اسـتوار      ن مينويكانت كه برخي او را بنيانگذار فلسفه  

 در ابتـداي بحـث عنـوان شـد،          كـه چنـان .ورزد مي تأكيدشمولي آن   زد و بر جهان   سامي

.دانشگاه همانند بسياري از نمودهاي عيني دنياي مدرن به جامعه ايراني وارد شد

 ايـن  ،پرسش مهمي كه همواره ذهن بسياري از انديشمندان را به خـود جلـب كـرده         

آموختگان خـود دارد؟ ايـن پرسـش       نشي بر دانشجويان و دا    تأثيرگاه چه   است كه دانش  

 سـعي   در ابتـدا سؤال براي پاسخ به اين . برآمديمآنآغازيني بود كه درصدد پاسخگويي      

بـه  در آغـاز  . كرديم از منظري تحليلي نظري به پرسش مد نظر پاسـخي درخـور دهـيم              

 پرداختيم و وجه تمايز ميـان ايـن دو مفهـوم و رابطـه               هانگرش و هاارزشبحث درباره   

ن آن دو و همچنين رابطه آن دو را با مفهوم رفتار مورد مداقه قرار داده و نشان داديم                   ميا

تـوان  گرچـه نمـي  . گيرهاي رفتـاري دارنـد   نقش مهمي بر جهت هانگرش و   هاارزشكه  

چـرا كـه رفتارهـاي آدمـي        ( تبيـين كـرد      هانگرش و   هاارزشرفتارها را صرفاً بر اساس      

شـناختي و  يش نيست، بلكه عوامـل محيطـي، روان  هاگرشنها و    آموزه تأثيرصرفاً تحت   

امـا ترديـدي نيـست كـه منظومـه ارزشـي و             ) گذارندتأثيرشناختي نيز بر رفتارها     زيست

.گيرهاي رفتاري آنان دارد نقش مهمي بر جهت،نگرشي افراد

در همـه مراحـل      جريان اجتمـاعي شـدن        تداوم اين منظومه ارزشي، نگرشي به دليل     

ي اجتماعي كه افـراد در آن قـرار         هاان هرچه مك  .رض دگرگوني قرار دارد   ، در مع  زندگي

. تر باشد، امكان دگرگوني در اين منظومه ارزشي، نگرشي بيشتر اسـت           گيرند متفاوت مي

يـك  را دانـشگاه  به همين منظـور  . ي مهم دانشگاه استهاانبدون ترديد يكي از اين مك    

شناسان علم از جملـه مـرتن،       جامعه هايهي با توسل به نظر     مفروض داشتيم و   نهاد علمي 
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 و هنجارهـا آمـوزش داده       هـا ارزشاي از    مجموعـه  ، كرديم كه در اين نهـاد علمـي        ذكر

تـرين ايـن    برخـي از مهـم    . كنند و هنجارهاي علمي ياد مي     هاارزششود كه از آن به      مي

 شـكاكيت   ،في عـاط  طرفييي، بي گراگرايي، اشتراك  عام :ند از ا و هنجارها عبارت   هاارزش

هنجارهـايي  . گرايـي گرايـي، قـانون   گرايي، عقل يافته، استقالل، اقتدار علم، تجربه    سازمان

هاي فكـري  افق، كندگرايي را ترويج ميگرايي و نفي خاص گرايي كه شمول  همچون عام 

هـاي  كند و زمينهسازد و جزم انديشي را تا اندازه زيادي تقبيح مي    دانشجو را گسترده مي   

هـاي  گـذارد كـه يافتـه    ميتأكيديي بر اين امر   گرااشتراك.سازد را فراهم مي   يانديشآزاد  

هـا و نتـايج نـوعي ميـراث مـشترك      علمي محصول همكاري اجتماعي است و اين يافته   

لذا افراد جامعه چه در آن مشاركت داشته باشند و چه مشاركت نداشته باشـند در                ،است

.اندمندي از آن سهيمبهره

جـستن از  و دوري هنجاري است كه الزام بـه عـدم پيـشداوري       نيز  عاطفي  ي  طرفبي

شـك  . كنـد  و گروهـي در تحقيقـات علمـي مـي          يهاي عقيدتي فـرد   ها و تعصب  كليشه

. دهـد سازمان يافته نوعي انتقادگرايي را تا رسيدن به نتيجه در پژوهش علمي ترويج مـي       

گرايـي نيـز بـه      عقـل . دهد توسعه مي   را اقتداراستقالل، جدايي و عدم وابستگي به انواع        

 و امـور را خـرد  بارةنهد كه معيار قضاوت در نوعي خرد خودبنياد را بنيان مي      ،نوبه خود 

هـاي اقتـدار عقلي كه وابسته به هيچ معيار برون عقلي نيست و لذا چنـدان      . داندعقل مي 

مثابـه ر نهاد علم به      و هنجارهايي كه د    هاارزش، گفته شد  كهچنان. تابدبيروني را بر نمي   

 مصداق عيني ايـن نهـاد عمومـاً آن را           مثابههنجارهاي علمي پذيرفته شده و دانشگاه به        

 در  آنها و هنجارهايي است كه هنجارهايي جديدند و بسياري از           هاارزش،  كندترويج مي 

 و  هـا ارزش و هنجارها، عموماً با      هاارزشاز سوي ديگر اين     . دنياي سنت جدايي ندارند   

ـ . اند متفاوتمدرنجوامع ) آنها برخي از خصوصدر  ( حتي   ،نجارهاي جامعه ه همـين  هب

گيرنـد، عمومـاً نـوعي دگرگـوني در     ساني كه در اين نهادهـاي علمـي قـرار مـي     كعلت

 جايگـاه   علتهاين در حالي است كه ب. آيدوجود ميه هنجاري آنان ب ـ مجموعه ارزشي
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 و هنجارهـا جايگـاه      هـا ارزش اين   ،ييگرا علم باالي علم در دنياي جديد و ظهور نوعي       

يابند و در بـسياري   هنجاري متعامالن اين حوزه ميـهاي ارزشيتري در مجموعه مرتفع

.شوند و هنجارها با استناد به آن ارزيابي ميهاارزشديگراز موارد 

گي شوند با فضاي فرهن    زماني كه وارد محيط دانشگاه مي      ، دانشجويان ،از سوي ديگر  

 و هنجارهـاي علمـي     هاارزشاين فرهنگ كه هم در بر دارنده        . شوندجديدي مواجه مي  

اي از باورها و مفروضات و نوعي نگاه و بينش، نـوعي چـارچوب              است و هم مجموعه   

. سـازد ها براي دانشجويان فـراهم مـي      تفسيري براي درك و بازشناسي رخدادها و كنش       

بـه زنـدگي، اهـداف، شـيوه تعامـل بـا ديگـر        اين چارچوب تفسيري نيز به نوبـه خـود          

تـأثير ...  پيشرفت در حرفـه اسـتادي و       ،، مشاركت در امور دانشگاه    اداندانشجويان و است  

 را از   آنهاآورد كه   اين فرهنگ نوعي هويت جديد براي دانشجويان بوجود مي        . گذاردمي

متبلـور  » نـشجويي  دا سـنخ «هويتي كه در قالب     . سازدمتمايز مي ) افراد عامي (ديگر افراد   

دپنداشـتي در دانـشجو     وشود و بدين ترتيـب هـم انتظـاراتي از خـود و همچنـين خ               مي

دهد و همين   درك جديد از خود به دانشجو مي      به تعبيري ديگر نوعي   . آوردوجود مي هب

همچنـين دانـشگاه نهـادي    . سـازد  ميمتأثر رفتاري او را  ـدرك جديد، مجموعه نگرشي   

هـاي جديـد در بـسياري از        ايـن آمـوزش   . دهدص به افراد مي   هاي خا آموزشكه  است  

.سازند دگرگون ميمواقع و در بسياري از متأثربيني فرد را  نوع نگاه و جهان،موارد

 بسيار زيادي بـر     تأثيرهاي ياد شده، دانشگاه معموالً جايي است كه         گذشته از ويژگي  

جمله فضاهاي اجتمـاعي اسـت      دانشگاه از   .  مرجع دانشجويان دارد   هايگروهدگرگوني  

نـوع هنجارهـا و   ، دهـد هايي كـه مـي    نوع آموزش ،  دليل جايگاه و موقعيتي كه دارد     هكه ب 

انتظاراتي كه جامعـه از آن دارد و        ،  نوع تعامالت درون آن   ،  كنديي كه ترويج مي   هاارزش

رجـع   مهـاي گـروه  بسيار زيادي بر تغييـر در       تأثير،  پنداشتي كه دانشگاهيان از خود دارد     

هـاي ارزشـي، نگرشـي و       گيـري با دگرگوني در گروه مرجع نيز جهت      . دانشجويان دارد 

ايـن  .  جامعـه نيـز انتظـاراتي از دانـشجو دارد          ،از سوي ديگـر   . يابدرفتاري فرد تغيير مي   

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■202

تواند بسته به خاستگاه دانشگاه، جايگاه و       هاي مختلف مي  انتظارات در جوامع و فرهنگ    

در واقع جامعه   . متفاوت باشد ... ، سير تحول و رشد دانشگاه و      منزلت دانشگاه در جامعه   

،هـا كسي كه حداقل در برخي حوزه     . داندي مي مي متفاوت از افراد عا    فردنيز دانشجو را    

.خصوصاً علم جايگاه مهمي دارد

به عبـارت   .  كارشناس است و درباره امور ديدگاهي كارشناسانه دارد        ،از سويي ديگر  

اي و فكـري رشـد يافتـه      پندارد كه به لحاظ انديشه    ي مي فردنشجو را   ديگر جامعه نيز دا   

اي را همين دليل انتظارات ويـژه هب... اش صاحب دانش است ودر حوزه تخصصي ،  است

انتظار دارد رفتارهاي دانـشجو در حـوزه عمـومي متفـاوت از رفتارهـاي               . طلبدياز او م  

در . اش نمايـان گـردد    دانـشجويي سـنخ ديگران باشد و در واقع در مناسبات اجتمـاعي          

داشته است  آنها  جوامعي كه به لحاظ تاريخي دانشگاه نقش مهمي در تحوالت اجتماعي            

انتظـارات و  ،  از دانشگاه و جريـان دانـشجويي بـوده اسـت      متأثري اجتماعي   هاانو جري 

 است كـه دانـشجويان خـود را    علتهمين هب، توقعات جامعه از دانشجويان زيادتر است    

. دنپنداروت از افراد عامي ميمتفا

گـذار بـر    تأثير يـك متغيـر مهـم و         مثابـه  دانـشگاه بـه      ،به لحاظ نظري نـشان داديـم      

 و مـؤثر نفـوذي  آموختگـان   نگرشـي دانـشجويان و دانـش    ـ هـاي ارزشـي  گيـري جهت

گـذاري را بـر دانـشجويان و    تأثيرپس از آن در صدد برآمديم كه ايـن    .  دارد نشدنيانكار

 نگرشـي  ــ هـاي ارزشـي   يگيـر ن محكي تجربي بزنيم و به بررسي جهت       آموختگادانش

براي منظـور يـاد شـده هـم بـه تحليـل          . پردازيمبآموختگان دانشگاه   دانشجويان و دانش  

 و هـم بـه فراتحليـل        پرداختيمهانگرش و   هاارزشثانويه چندين پيمايش ملي در زمينه       

نتايج حـاكي از    .ي دانشجويان هاي ارزشي و نگرش   گيريجهتچندين پژوهش در زمينه     

افراد ديگر  دانشگاهي در مناسك ديني كمتر از        تحصيلكردگانميزان شركت   آن است كه    

هاي پژوهش وضعيت و نگرش و مسائل جوانان كـه دو گـروه جوانـان               حتي داده . است

دانشگاهي و غيردانشگاهي را مورد مطالعه قرار داده است، نشان از آن داشتند كه نگرش               
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هرچنـد  ،ن دانشگاهي به مناسك ديني در مقايسه با ساير جوانان كمتر مثبت اسـت      جوانا

.رنگ شدن ابعاد مناسكي دين است روند كلي جامعه به سوي كمكه

تحـصيلكرده هـاي گـروه  كاهش شـركت در مناسـك دينـي از جانـب            ،با اين وجود  

انـشگاهي   د تحـصيلكردگان همچنـين   .  اسـت  افـراد ديگـر   دانشگاهي به مراتب بيشتر از      

 به ديـن را عـدم بـاور بـه ابعـاد      آزادانديشانهاگر نگاه   .  دين دارند  بهآزادانديشانهنگرش  

. ترنـد آزادانـديش  بقيه افراد   در مقايسه با  ، دانشگاهي تحصيلكردگانمناسكي دين بدانيم،    

بـه  . اند مداراي ديني بيشتري از خود نشان داده       ، دانشگاهي تحصيلكردگانگذشته از آن،    

 دانشگاهي بسيار كمتر از بقيه افراد       تحصيلكردگانانديشي ديني    ميزان جزم  ،ديگرعبارت  

ي دانشجويان، بعد مناسكي دينـداري در آنـان اهميـت           ردر ميان ابعاد مختلف ديندا    . بود

تر از ابعـاد ديگـر دينـداري آنـان           و اين بعد از دينداري دانشجويان ضعيف       داردكمتري  

.شودالنيت در دينداري آنان ديده مياز سوي ديگر عنصري از عق. است

تكثرگرايـي انديشي ديني و انحصارگرايي ديني در دانشجويان به مراتب كمتر از   جزم

كنند و بـر نـوعي    بسياري از دانشجويان دين رسمي و ايدئولوژيك را رد مي         . ديني است 

انـشجويان  به همين دليل، بـسياري از د     . ورزند مي تأكيددينداري پويا كه نوشونده است،      

واسـطه را بيـشتر از   همچنين اكثر دانشجويان دينداري بـي . اعتقاد به نوسازي ديني دارند    

زدايـي از حـوزه دانـش دينـي و          بسياري از آنان به تقـدس     . پذيرنددينداري باواسطه مي  

با وجود اين، وضع دينداري دانشجويان در حد بهنجاري قرار          . اندعالمان ديني رأي داده   

به عبـارت   . فسير آنان از دين با تفسير رايج و متداول و رسمي، متفاوت است            دارد، اما ت  

شـان  پسندند كه با عقالنيت همخواني داشته و معنادهنده به زندگيديگر آنان ديني را مي  

به همين دليل است كه بعد اعتقادي دين در دانشجويان قوي و بعد مناسكي ديـن                . باشد

.ضعيف است

ـ ايج حـاكي از آن بـود كـه ميـزان پيگ           در حوزه سياست نيز نت     ري اخبـار سياسـي و      ي

.  دانشگاهي بسيار بيشتر از بقيـه افـراد اسـت          تحصيلكردگاناهميت مقوله سياست براي     

بـه آزادي بيـان و   .  دانـشگاهي عالقـه بيـشتري بـه امـور سياسـي دارنـد              تحصيلكردگان
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چـون آزادي انديـشه   هاييهمقول. دهنداهميت بسيار مي  مطبوعات در قياس با ساير امور     

ــي در حــوزة سياســي، آزادي احــزاب،    ــسور، تكثرگراي ــع سان ــان، دموكراســي، من و بي

 نگرشـي دانـشجويان از   ـ، در نظـام ارزشـي    سـاالر مردماي خواهي، ايجاد جامعهعدالت

.جايگاه بااليي برخوردار است

دگانتحـصيلكر نشان دادند كه    شده  هاي بررسي   داده نيز   در قلمرو فرهنگ و اجتماع    

دهند، بيشتر بـه     بقيه افراد، اهميت بيشتري به هنجار صداقت مي        در مقايسه با  دانشگاهي  

دهند، اعتقاد بيشتري به برابـري جنـسيتي دارنـد، از      رعايت قوانين و مقررات اهميت مي     

. هاي خودمدارانه آنان كمتر استاعتماد عمومي بيشتري برخوردارند و گرايش

 اهميت بيشتري به    آموختگان دانشگاهي دانشانشجويان و  نيز د  در حوزه امور شغلي   

در اين زمينه نيز نتايج حـاكي از آن         . دهند تا ابعاد اقتصادي آن    منزلت اجتماعي شغل مي   

 دانـشگاهي از اهميـت      تحـصيلكردگان بود كه ابعاد اجتمـاعي و غيرمـادي شـغل بـراي             

 از آن اسـت كـه       نتـايج پـژوهش حـاكي      ، اشـاره شـد    كـه چنان. بيشتري برخوردار است  

ي ارزشي، نگرشي و رفتاري متفاوتي در مقايـسه بـا           گير دانشگاهي جهت  تحصيلكردگان

. دارندافراد ديگر

كـه دانـشگاه متغيـر مهـم و     كـرد   آغازين بايد اشـاره  هاي در پاسخ به سؤال    ،بنابراين

آموختگــان اري بــر منظومــه ارزشــي، نگرشــي و رفتــاري دانــشجويان و دانــشذگــتأثير

آموختگان دانـشگاهي منظومـه ارزشـي،       ي است و هم اينكه دانشجويان و دانش       دانشگاه

.استمتفاوت  بقيه افراد باشان نگرشي و رفتاري
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، ترجمـه مـريم     تحول فرهنگي در جامعه پيـشرفته صـنعتي       . 1373اينگلهارت،  رونالد،  

.وتر، تهران، كوير

.ساروخاني تهران، كيهانباقر،م اجتماعيالمعارف علودايره. 1370بيرو،آلن، 

، مجله آفتـاب  ،  »هافهم تحوالت فرهنگي براساس تفاوت نسل     «. 1381 علي،   ،پيرحسنلو

.شماره بيستم

.سازمان ملي جوانان. 1381پيمايش ملي وضعيت و نگرش و مسائل جوانان ايران، 

هـاي ملـي    طـرح دفتـر مـوج اول، . 1380،ي ايرانيـان هـا نگرش و هاارزشپيمايش ملي  

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هـاي ملـي    مـوج دوم، دفتـر طـرح      . 1382،ي ايرانيـان  هانگرش و   هاارزشپيمايش ملي   

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت فرهنـگ و    هـاي ملـي     دفتر طرح . 1382پيمايش ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان،      

.ارشاد اسالمي

.ن ملي جوانانسازما. 1380نان ايران، پيمايش ملي وضعيت و نگرش جوا

. ني،، تهرانشناسي اجتماعيدرآمدي بر روان. 1379تايپا كلود و همكاران، 
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.، نص، تهران و تكنولوژيشناسي علمجامعه. 1370 محمد، ،توكل

.15 و 14، شماره نامه پژوهش،»، مفاهيم و ابزارهاي سنجشهاارزش«. 1378 مهناز، ،توكلي

و ) نـسل انقـالب   (ي دو نـسل دختـران       هـا ارزشبررسي نظام   . 1378،   مهناز ،توكلي

.ي بنياديهاپژوهش، تهران، مركز مادران

اي و محدود در دو گـروه از        تغيير ارزشي و ويدئوپژوهي مقايسه    . 1372فاطمه،  ،جواهري

.ارشد، دانشگاه تربيت مدرسنامه كارشناسي، پايانافراد ويدئودار و بدون ويدئو

ارشـد  سي فرهنـگ سياسـي دانـشجويان كارشناسـي        ربر. 1379،   داود ،زادهشمحسيني ها 

.دانشگاه تهرانشناسي، جامعهارشدنامه كارشناسيپايان، دانشگاه تهران

 و هنجارهاي حاكم بر رفتار دانشجويان ساكن        هاارزشبررسي  مجيد،  ،چرودهحيدري

ي فرهنگـي   هـا پـژوهش ، دفتر مطالعات و     هاي دانشگاه فردوسي مشهد   خوابگاهدر

.جهاد دانشگاهي، معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي

ي هـا دانشگاهي مادي و فرامادي دانشجويان      هاارزشبررسي  . 1381مجيد،  ،فرخالقي

ارشـد  نامه كارشناسـي  ، پايان تهران، عوامل مؤثر بر آن با برخي از نشانگان فرهنگي         

.شناسي، دانشگاه شهيد بهشتيجامعه

.ورياتحقيقات و فن، وزارت علوم،دانشگاه، دين و سياست. 1379مد، اح،زادهرجب

.11، شماره مطالعات راهبردي، »دانشگاه و دين در ايران«احمد، ،زادهرجب

.، تهران، شركت سهامي انتشارتوسعه و تضاد.1376 فرامرز،،پوررفيع

ايـشات دينـي    بررسي رابطه ميان تحصيالت دانشگاهي بـا گر       . 1382محمدرضا،  ،زمردي

.شناسي، دانشگاه گيالنارشد جامعهنامه كارشناسيپايان، دانشجويان دانشگاه گيالن

تـا، محـل    نـام، بـي   بـي سنجش نگرش دانشجويان نسبت بـه بنيادهـاي فرهنـگ غـرب،           

.نگهداري، كتابخانه دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

، ان بـه عـدالت و آزادي      عوامل مـؤثر بـر نگـرش دانـشجوي        . 1381امير،  ،سياهپوش

.شناسي دانشگاه تربيت مدرسارشد جامعهنامه كارشناسيپايان
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هـاي لهمجموعه مقا ،  »ي اجتماعي هاارزشدانشگاه و   «. 1379 غالمرضا،   ،اورعيصديق

.، وزارت فرهنگ و آموزش عاليدانشگاه، جامعه و فرهنگ اسالميسمينار

.، آزادانديشانيق در ايرانموانع فرهنگي توسعه تحق. 1380 علي، ،طايفي

، »ي اجتماعي و اولويت ارزشي    هاارزشتحليل ثانويه   «. 1378 مژگان،   ،هاشميعظيمي

.15 و 14، شماره نامه پژوهش

برابــري جنــسيتي در حــوزه سياســي؛ ســنجش نگــرش . 1379نفيــسه، ،نيــاغفــوري

نامـه  ، پايـان  دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به آن و تبيين عوامـل مـؤثر بـر آن              

.شناسي، دانشگاه تهرانارشد جامعهكارشناسي

ي دينـي جوانـان؛ مطالعـه مـوردي      پذيرجامعهبررسي فرايند   . 1380احمـد،   ،غياثوند

.شناسي دانشگاه تهرانارشد جامعهنامه كارشناسي، پاياندانشجويان دانشگاه تهران

، شـماره  امه پژوهشن،  »ي شوارتز هاارزشنظريه ساختار مدور    «. 1378 داود،   ،فرامرزي

.15 و 14

نامـه  ، پايـان هاي ارزشـي دانـشجويان  بررسي ساختار و اولويت   . 1379،  فرامرزي داود 

.شناسي، دانشگاه تربيت مدرسارشد جامعهكارناسي

ري در علم و تحقيقـات     سوگيري هنجا «. 1378دادهير ابوعلي،   ومحمود،طباطبائيقاضي

، )1378آذرمـاه   7ــ   8( فرهنـگ اسـالمي      سـمينار دانـشگاه، جامعـه و      ،  »دانشگاهي

.وزارت فرهنگ و آموزش عالي

.، محسن ثالثي، فرهنگ معاصرشناسيدرآمدي به جامعه. 1371 بروس، ،كوئن

،اكبـر حـسيني، تهـران   ، ترجمه عليارتباط گفتاري ميان مردم. 1369دابليو،   جان ،كولتز

.اميركبير

.ني، منوچهر صبوري، تهران، مترجم يشناسجامعه.1373آنتوني،،گيدنز

.زاده، دانشگاه فردوسي مشهد، ترجمه هما زنجانيكنش اجتماعي.1368 روشه،،گي

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



ها  دانشگاه و دگرگوني ارزش■208

اي بررسـي مقايـسه   (سلسله مراتب ارزشي دانـشجويان      . 1379 حسين،   ،منشمحبوبي

نامـه  ، پايـان  )ميان دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي و دانشگاه تربيت معلم تهران         

.شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جامعهارشدكارشناسي

.، تهران، كتابخانه طهوريشناسي علممباني جامعه. 1372منوچهر، ،محسني

، »هادانشگاه در بستر رشد تاريخي از نظر ساختارها و نقش         «. 1379 منوچهر، ،محسني

، وزارت فرهنـگ و  دانـشگاه، جامعـه و فرهنـگ اسـالمي         سمينار هايلهمجموعه مقا 

. عاليآموزش

مركـز  ، و رفتارهـاي فرهنگـي در ايـران        هـا نگـرش بررسي  . 1375 منوچهر،   ،محسني

.ي بنياديهاپژوهش

، ترجمـه حـسين     هاارزششناختي تحول   بررسي روان . 1378 عبدالطيف، ،محمدخليفه

.سيدي، آستان قدس رضوي

،»دورنمـاي سـاختار در حـال تغييـر دانـشگاه          «. 1378 سيدحسين،   ،نصيريمرتضوي

.وزارت فرهنگ و آموزش عالي، معه و فرهنگ اسالمينار دانشگاه، جاسمي

، ترجمه هومن پناهنده،    »علم و ساختار اجتماعي دموكراتيك    «. 1372كي،   رابرت ،مرتن

.14، سال اول شماره دفتر دانش

ــين بررســي ميــزان ديــن. 1378ســيدهادي، ،مرجــايي گرايــي و ايمــان دينــي در ب
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