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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :ارزشهاي اجتماعي بيانگر الگوهاي كلي رفتار و هنجارهاي كرداري مورد پذيرش اعضاي
جامعه بوده و اعضاي جامعه در برابر آنها به وفاق رسيدهاند و حيات اجتماعي خود را با آنها ميگذرانند ،لذا اين
پژوهش به بررسي راهکارهاي مديريتي جهت ارتقاء ارزشهاي اجتماعي مردم شهر اهواز ميپردازد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش توصيفي و تحليلي ميباشد .جامعه آماري در
اين پژوهش شامل کليه افرادي است که در فاصله سني  35تا  46سال قرار داشته و در  31سال اخير در شهرستان
اهواز سکونت داشتهاند .به روش نمونهگيري خوشهاي  216نفر در اين پژوهش شرکت داشتند.
يافتهها و نتيجهگيري :نتايج پژوهش حاضر نشان داد ارزشهاي اجتماعي مردم شهر اهواز با نوع قوميت رابطه
دارد .اين بدان معناست که ارزشهاي اجتماعي قوميتها در تمامي ابعاد مورد مطالعه با يکديگر متفاوت است و
اين نشاندهنده تفاوت ارزشهاي اجتماعي قوميتهاي مختلف در شهر اهواز است .اين يافته نشان ميدهد که
قوميت بختياري و لر بيش از ساير قوميتها منفعت فردي را بر منفعت جمع ترجيح ميدهند .در اين پژوهش
اعتماد بين شخصي بر حسب نوع قوميت تفاوت معناداري نشان داد فارسها کمتر از ساير قوميتها اعتماد به
خانواده و دوستان را گزارش کردند .عربها بيش از ساير قوميتها به خانواده و دوستان اعتماد داشتند.
واژگان کليدي :ارزشهاي فرهنگي ،ارزشهاي اجتماعي ،شهر اهواز ،راهکار مديريتي

تقی آزاد ارمکی و نظیر ممتاز جهرمی

منظور از ارزش در علوم اجتماعي در کليترين

مقدمه
در جهان ،فرهنگهاي گوناگوني وجود دارند که

کاربرد ،هر موضوعي است که مورد نياز ،نگرش يا

بيگمان داراي تفاوتهاي چشمگيري با يکديگرند؛

آرزويي باشد (گولد و کولب  62 ،3125به نقل از

چرا که بسته به نوع نگرش به جهان خاکي و برين،

قاراخاني  .)3124يا به زعم و .اي .توماس وف.

انسان و رابطه او با خود و طبيعت و ماوراء طبيعت و

زنانيکي ارزشها عمل متقابل همراه با نگرش تعريف

ديگران ،يک جامعه ،داراي گرايشها ،شناختها و

ميشوند (گولد و کولب  62 ،3125به نقل از قاراخاني

رفتارهاي متفاوتي ميشود .البته اين گرايشها و

.)3124

رفتارها ،اجزاي متشکله فرهنگي آن جامعه را تشکيل

ارزشهاي فرهنگي معرف تصورات انتزاعي

ميدهند .از اين رو ،ميتوان شاهد فرهنگهايي

مشترك نهاني يا آشكار در باب چيزهايي است كه در

گوناگون در جهان و حتي در يک جامعه بود( .کاشفي

جامعه خوب ،حق و خواستني است (ويليامز  3921به

.)24 ،3122

نقل از دلخموش .)3124

هر فرهنگي ،الگوهاي رفتاري منحصر به خود را

اين ارزشهاي فرهنگي (براي مثال آزادي ،رفاه،

دارد که براي مردمي که از زمينههاي فرهنگي ديگري

ايمني) مباني هنجارهاي مشخصي هستند كه «مناسب»

هستند ،بيگانه مينمايد .تقريباً هر فعاليت آشنايي ،اگر

بودن رفتار در موقعيتهاي مختلف ،شيوههاي عمل

به جاي آن که به عنوان جزيي از کل شيوه زندگي يک

نهادهاي متعلق به اجتماع (مثالً خانواده ،نظامهاي

قوم در نظر گرفته شود و خارج از زمينههاي خاص

تربيتي ،اقتصادي ،سياسي ،مذهبي) ،هدفهاي آنها و

خودش توصيف شود ،عجيب به نظر ميرسد (گيدنز

ترجيحات ارزشي فرهنگي را تعيين ميكنند (شوارتز

 66 ،3121به نقل از حقيقتيان و غفاري .)3129

 3999به نقل از دلخموش .)3124

ارزشها معيارهايي هستند که به فرهنگ و

افراد مجموعهاي از ارزشها را با خود دارند که بر

هنجارهاي اجتماعي جامعه معنا ميبخشد و پايه و

افکار ،احساسات و اعمالشان تأثير ميگذارند .به نظر

اساس بينش و کنش انسانها قرار ميگيرند .از سويي

«دبس» نظام ارزشها در مجاورت دنياي علم و اطالع

ترجيحات و سو گيريهاي ارزشي يکي از مهمترين

در افراد در سنين نوجواني پايهگذاري ميشود و به

تعيين کنندههاي جهتهاي رفتاري اعضاي يک جامعه

تنظيم رفتار و مشخص نمودن عقايد کمک ميکند.

هستند .از آن جا که هر جامعهاي بر پايه اقتضائات

ارزشها تصورات و انديشههايي هستند كه

خويش ،ارزشهاي خاص خود را دارد و بر اثر گذر

مشخص ميكنند چه چيزي مهم ،ارزشمند ،مطلوب و

زمان اين ارزشها نيز تغير خواهند کرد؛ لذا با عنايت به

پسنديده است .اين تصورات انتزاعي ،يا ارزشها ،به

عناصر زمان و مکان افراد با ارزشهاي متفاوت روبرو

آدميان در تعامل با دنياي اجتماعي ،معنا ميدهند و آن

هستند.

را هدايت ميكنند.

ارزشها معيارهايي هستند که افراد دربارهي

ارزشها مثل قانون طاليي باعث آهنگين شدن

کنشهاي خود و کنشهاي ديگران با مقايسه از طريق

روابط انسانها ميشود (نجفي پور  ،)3124بنابراين

آن قضاوت ميکنند (شارون  396 ،3121به نقل از

مطالعه ارزشها جهت درك نظم اجتماعي و تحوالت

قاراخاني .)3124

پرشتاب حاكم بر جوامع ،امري ضروري است .از سوي
ديگر ،تنها با توجه به اولويتهاي ارزشي افراد جامعه،
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به عنوان كنشگران فعال ،قادر به برنامهريزي صحيح در

تعريف قوميت

جهت پيشرفت جامعه خواهيم بود (شريفي  .)3128در

آن گروه قومي كه فرد به آن تعلق دارد شامل اقوام

دهههاي اخير ،با تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي

فارس ،ترك ،لر و بختياري ،كرد ،عرب و ساير ميشود؛

جامعه ايران در نتيجه بهبود شاخصهايي همچون

که يک متغير اسمي است.

صنعتي شدن ،افزايش ميزان شهرنشيني ،افزايش ميزان

فرهنگ پذيري :منظور از فرهنگ پذيري 1فرايندي

تحرك اجتماعي و مهاجرت ،جواني جمعيت ،توسعه

دائمي ،پايدار و پويا و نه مقطعي يا موقّتي است که به

شبكه حملونقل عمومي ،توسعه وسايل ارتباط جمعي

نظر رژي دبره متضمن پذيرش انتقال عناصر قوي

و استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي و توسعه

فرهنگ ديگري از جمله باورها و مقدسات آن و نيز

نهادهاي اجتماعي جديد مانند آموزش و پرورش و

اخذ مدلهاي فکري فرهنگ ديگر است که تغيير در

دانشگاه ،زمينه مساعدي براي بروز تغييراتي در

«شيوه تفکر» را موجب ميشود (دبري  3992به نقل از

ارزشها و نگرشهاي افراد به وجود آورده است.

دهشيري .)3122

برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه ارزشهاي

از نظر هرسکوويتز و همکاران ،فرهنگ پذيري به

والدين به دليل تجربه شرايط اجتماعي و اقتصادي ويژه

مجموعه پديدههايي اطالق ميشود که از تماس دائم و

در دوران جنگ و قبل از آن ،با ارزشهاي جواناني كه

مستقيم بين گروههايي از افراد يا فرهنگهاي جوامع

آن شرايط را تجربه نكردهاند و در شرايط اجتماعي و

مختلف نشأت ميگيرد و منجر به تغييراتي در الگوهاي

اقتصادي مساعد و بهتري پرورش يافتهاند ،تفاوتهايي

فرهنگي اوليه گروهها يا جوامع مزبور ميشود

دارد.

(هرسکوويتز و همکاران  3914به نقل از دهشيري

به گونهاي كه روابط والدين و فرزندان تحت تأثير

.)3122

شرايط اجتماعي و فرهنگي جديد قرار گرفته و

فرهنگ گرايي :دهشيري ( )3122بر اين باور است

دگرگونيهايي در آن پديده آمده است .تاكنون در زمينه

كه فرهنگ گرايي به معناي تغيير پوسته فرهنگ در اثر

ارزشهاي فرهنگي تحقيقات نادري در كشور انجام

تماس فرهنگ گيرنده با فرهنگ دهنده است .بايد

شده است.

اذعان داشت که فرايند مزبور با توجه به جنبه

اين پژوهش در صدد است تفاوت ارزشهاي

تحولپذير اليه بيروني فرهنگ ،از رواج بيشتري

فرهنگي را در سطح ارزشهاي اجتماعي در اقشار

برخوردار است به طوري که در اثر تماس دائم

مختلف جامعه را در شهر اهواز بررسي نمايد .از اين

فرهنگها با يکديگر بر اساس شرايط و تعامالت زمان

رو تفاوتهاي ارزشهاي فرهنگي بين اقشار مختلف

و مکان ،موجبات تغيير در «شيوه زندگي» فرهنگ

جامعه با وضعيت اقتصادي اجتماعي مختلف ،سطح

عمومي ميزبان در اثر ورود و رخنۀ فرهنگ ميهمان

تحصيالت متفاوت و سنين مختلف از يافتههاي قابل

فراهم ميآيد.

توجه اين پژوهش است كه ميتواند در راستاي ارتقاء
ارزشهاي فرهنگي به سياستگذران و برنامهريزان كمك

ارزشهاي فرهنگي

نمايد .همچنين بر اساس نتايج حاصل ،اين مطالعه در

ارزشهايي كه بيانگر الگوهاي كلي رفتار و

صدد است راهبردهاي مديريتي در راستاي ارتقاي

هنجارهاي كرداري و فرهنگي كه مورد پذيرش اعضاي

ارزشهاي فرهنگي مردم در شهر اهواز ارائه دهد.

جامعه بوده ،اعضاي جامعه در برابر آنها به وفاق
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رسيدهاند و حيات اجتماعي خود را با آنها ميگذرانند،

براي شناخت ارزشهاي فرهنگي اول بايد مفهوم

هستند .ارزشهايي كه موجبات تعالي حيات انسان را

درستي از آزادي و روابط مردم با يکديگر را مالک

فراهم ميسازند؛ صُوَري فرا مادي بر حيات ميبخشند؛

عمل قرار داد .زيربناي چنين مفهومي رابطه منطقي

هرگز كهنه نميشود (برخالف ارزشهاي مادي که با

علت و معلول است بدين معني که در کاربرد آزادي،

پيدايي يك وسيله بهتر مادي ،وسيله قبلي كهنه و

پي آمد و يا نتايجي به دست ميآيد که پديده هوايياند

بيفايده ميشود (نهاونديان .)3121

فردي و يا اجتماعي باشد.

فرهنگ به عنوان ميراث مشترك بشريت همواره

بازماندههاي فرهنگي و يا به طور خالصه فرهنگ،

عامل انسجام ،ارتباط و گفتگوي مسالمتآميز ميان

در حقيقت همان هويت ملي يک جامعه است که

تمدنها بوده است .با ارزشهاي فرهنگي است كه

دربرگيرنده تمام ارزشها و قراردادهاي اجتماعي است

زمان گذشته و حال به هم پيوند ميخورد و دنياي حال

که در تجربه زمان با خون جامعه عجين شده و مردم

كه حالت سطح دارد ،بعد و ژرفا خواهد يافت .اين

آنها را همچنان به اختيار خود رعايت ميکنند .و اين

مفهوم فرهنگ كه در كليت امر ميراث مشترك بشري

ويژگي اختيار به عنوان اساسيترين مؤلفه آزادي،

است ،با مفهوم تمدن هم نوايي دارد و هر جا بحثي از

ارزشهاي فرهنگي را از قانون جدا ميکند چرا که

فرهنگ ميشود ،تمدن نيز مطرح است ،براي همين

قانون در بهترين شرايط تحميل عقيده اکثريت بر اقليت

فرهنگ و تمدن را معموالً مترادف هم به كار بردهاند.

است و در بيشتر موارد وسيلهاي است براي حفظ منافع

به ويژه در تاريخ تمدن ،هر جا سخن از تمدن ميرود،

اقليتي بانفوذ برعليه منافع جامعه .اين است که در فراز

مراد از آن فرهنگ است و در مجاورت سياسي ـ

و نشيب تاريخ ،ماهيت قوانين تغيير ميکند تا حافظ

اجتماعي نيز اين دو كلمه به جاي يكديگر استفاده شده

منافع طبقه و يا گروه ديگري شود ولي ارزشهاي

است .تمدن نيز مجموعهاي از ساختهها و تجربيات

فرهنگي چون تحميلي نيستند پايدار ميمانند .به عنوان

انسانها در مراحل گوناگون زندگي آنهاست و به همه

مثال مهماننوازي ،احترام به بزرگتر و بسياري ديگر از

قوميتهاي ايراني ،اروپايي و غيره ،...اختصاص دارد و

ارزشهاي فرهنگي ما حتي تعارف کردن از قراردادهاي

امتيازهاي اقليمي يا منطقهاي در آن نقش ندارد

شناخته شده نياکان ما است که اجباري نيستند

(مظاهري ،کاوسي و موسوي .)3122

(نهاونديان .)3121

جامعه انساني امروز يك جامعه جهاني است كه

درحاليکه قوانين جاري الزماالجرا هستند ومي

با ويژگيهاي حاضر خود هويت تمدن آينده را ترسيم

توانند مانع اجراي مواردي از فرهنگ باشند که در

ميكند .ويژگي طبيعي فناوريهاي امروز (سرعت در

تضاد با آنها عمل ميکنند ،ارزشهاي فرهنگي اصوالً

تبادل ،گوناگوني در منابع و تنوع در چگونگي روابط

جايگزين قانون نيستند .ولي فرهنگ در نماد قانون

كمي و كيفي جوامع انساني در ارتباط ميان فرهنگها)

اساسي هويت ملي يک جامعه ،هم تغييرات ،حذفيات

زمينه گستردهاي را ايجاد ميكند .اين مهم عالوه بر

و اضافات خاص خود را دارد وهم از آنجا که قوه

ويژگي جهاني كردن جامعه انساني ،منجر به حضور

قضائيهاش شعور متعارف مردم و قوه مجريهاش همانا

خواسته يا ناخواسته فرهنگها و تمدنها در عرصه

وجدان بيدار ملتهاست ،ميتواند مکمل قوانين جاري

روابط بينالمللي شده است (نهاونديان.)3121 ،

و يا بازدارنده زيادهروي و غيرانساني بودن آنها باشد؛ و
درست به همين دليل است که صاحبان زر و زور
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هميشه فرهنگ ستيزي ميکنند تا شعور متعارف مردم

در مورد دوم درحاليکه اکثريت عظيم طبقه

تحريف و نقش وجدان بيرنگ شود تا بتوانند خوي

متوسط همچنان با کار و کوشش بيشتر از سهم خود

انساني بشر را تحميق و خوي حيواني خود را در

هزينههاي اجتماعي را به عنوان مالياتها بدوش

محدوده قانوني خاص توجيه کنند.

ميکشند ،قسمت قابل توجهي از طبقهاي که مشمول

طبيعي است که مؤلفه اختيار در اجراي ارزشهاي

کمکهاي خيريه ميشوند در قطب ديگر جامعه قرار

فرهنگي هم به سليقههاي متفاوت ميدان ميدهد و هم

ميگيرند که هميشه از جامعه طلبکارند و از ايفاي هر

به شرايط زمان و مکان .ولي بعضي از روشها سنت

نقش مثبتي در جامعه سرباز ميزنند و يا حداقل نفعي

ميشوند که غالبًا ظروفي خالي از محتوا و در بهترين

در آن نميبينند .متأسفانه قوانين اجتماعي بيشتر

شرايط به عنوان يادآور از گذشتهاي دور و بهانهاي

کشورهاي پيشرفته نه تنها در ايجاد استحکام و تداوم

براي شادي و يا اندوه مثل مراسم عروسي و عزا براي

چنين وضعي نقش موثري دارند بلکه شرايطي به وجود

رفع تکاليف اجتماعي بکار گرفته ميشوند و ميتوانند

آوردهاند که حتي در ميان مستمندان واقعي بيعدالتي

مثبت باشند يا منفي .ولي ماهيت ارزشهاي فرهنگي نه

ميشود .بدين معني که اگر نيازمندي بتواند از طريقي با

سنت است و نه نقشي بر ديوار و دائم تغيير شکل

دنياي همت عالي ارتباط برقرار کند ،نيازش بر طرف

ميدهد تا با پندار و گفتار و رفتاري ديگر از شادي

ميشود ولي هزاران هزار نيازمند ديگر در شرايط

همديگر شاد شويم و با همدردي و همدلي در برابر

مساوي دستشان به جايي نميرسد و هيچ کس از خود

نارسائيهاي زندگي مرهمي بر زخمهاي روزگار باشيم

نميپرسد که چرا؟

(مظاهري ،کاوسي و موسوي .)3122

به همين دليل است که ارزشهاي فرهنگي در

در ماهيت ارزشهاي فرهنگي نه نيکي مطلق

ماهيت خود نه افراط دارند و نه تفريط و افرادي که

است و نه بدي .به عبارت سادهتر يک کار نيک

الگوي ارزشها قرار ميگيرند ،پرهيزکارند .آنها نه

ميتواند اثر بد داشته باشد و يا بر عکس .به عنوان مثال

زياده طلبند و نه فقير .به عبارت ديگر آنها هرگز سربار

بيشتر کارهاي خيريه به شکلي که در جهان امروز اجرا

جامعه نيستند .در نقطه مقابل آن ،استثناهاي موفق در

ميشود ،بيشتر رفع مسئوليت اجتماعي از طرف خير

تجارت ،هنر ،موسيقي و غيره در رقابتهاي فتنهانگيز

است که به گداپروري و در بسياري از موارد بي

الگوي مردم قرار ميگيرند و در اين تضاد ارزشهاست

عدالتي اجتماعي منجر ميشود.

که نقش ماندگار فرهنگها نمايان ميشود:

در مورد اول انسان خير با پرداخت خيريه،

درعينحال ارزشهاي فرهنگي با مفاهيم علمي

درست مثل پرداخت ماليات ،در حقيقت به طور

تشريح نميشوند که در حقيقت معيارهايي هستند

ناخودآگاه به وجدان خودش رشوه ميدهد تا همچنان

متفاوت که از صافي زمان گذشتهاند و همان طور که

در مهمترين کاربرد نقش اجتماعياش از وظيفه خود

در دنياي هنر براي تبلور لبخند محبت ،به خط کش و

که همکاري و همياري در توسعه و توزيع امکانات و

پرگار علم نيازي نيست ،ارزش احساس را در ترکيب

منابع همگاني است ،سرباز زند و در غايت امر تا آنجا

شيميايي اشک نميتوان تجزيه و تحليل کرد و شيفتگان

که ممکن است و در توان خود دارد از سهم بيشتري

علوم تجربي به مراتب بيشتر از مردم عادي گرفتار

برخوردار شود.

نوعي خرافات مدرن هستند که انتظار دارند همه درها
را فقط با اين علوم باز کنند؛ و به همين دليل است که
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علم به مفهوم دانش و آگاهي ،دربرگيرنده شناخت

 -1فردگرايي -جمعگرايي

پديدههاي متفاوت است.

 -6عدالت اجتماعي

بنابراين در شناخت ارزشهاي فرهنگي بايد تدبير

 -5تقديرگرايي

شناخت آنها را با معيار باورها و دوري از استهزاي

 -4غرور ملي

ناشي از غربزدگي و منطق خرافات مدرن در لباس

 -2اعتماد بين شخصي

علوم از يک طرف و تقديس و بزرگنمايي سنتها در
مقابله با ماهيت فرهنگي ارزشها از طرف ديگر مالک
عمل قرارداد که براي سازمانهاي فرهنگي خارج از
کشور نه تنها کاري سخت و طاقتفرسا ميباشد ،بلکه

تعريف عملياتي
در اين پژوهش ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي
بر اساس سئواالت ذيل سنجيده ميشوند:

انحراف وقت و امکانات و نيرو از مقابله با فرهنگ

فرض كنيد كارمند يك اداره هستيد و يكي از دوستان

ستيزي خواهد بود که بزرگترين آفت براي همزيستي

يا اقوام شما براي كار اداري به شما مراجعه ميكند،

مسالمتآميز انسان امروزي است (نهاونديان.)3121 ،

چقدر احتمال دارد كار او را خارج از نوبت انجام

فرهنگ زنده و پويا تابع زمان و مکان نيست ولي

دهيد؟

درست مثل هر انسان آزادهاي از هردو بهره ميگيرد

به فرض اگر افسر راهنمايي و رانندگي باشيد ،چقدر

وهمان طور که هر نسلي از طفوليت به کهولت ميرسد

احتمال دارد دوستان و اقوام خود را به خاطر

تا نتيجه تجربيات خود را براي تکامل به نسلي ديگر

تخلف راهنمايي جريمه كنيد؟

منتقل کند ،بازماندههاي فرهنگي اگر در تيررس
نسلکشي قرار نگيرند ،تجربيات گران قيمتي هستند که

اين روزها اوضاع آن قدر سخت شده است كه هر
كسي بايد فقط به فكر خودش باشد تا ديگران؟

نه تنها آيندگان را از تکرار تجربيات تلخ بينياز

هر كسي بايد سعي كند گليم خودش را از آب باال

ميکنند ،بلکه ميراثي هستند از راههاي هموار و آزموده

بكشد -در جامعه ما ثروتمندان هر سال ثروتمند تر

شده براي زندگي بهتر.

ميشوند و فقرا فقيرتر؟
در شرايط فعلي هر كسي پول و پارتي نداشته باشد،

ارزشهاي اجتماعي

حقش پايمال ميشود؟

تعريف مفهومي :ارزشهايي كه بيانگر الگوهاي
كلي رفتار و هنجارهاي كرداري كه مورد پذيرش
اعضاي جامعه بوده ،اعضاي جامعـه در برابـر آنهـا
به وفاق رسيدهاند و حيات اجتماعي خود را با آنها
ميگذرانند ،هستند (شهابي و رباني.)3122 ،
در اين تحقيق ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي به
عنوان يکي از متغيرهاي مستقل به شرح ذيل مورد
بررسي قرار گرفتهاند:

در اوضاع فعلي حكومت به قوميتها به يك چشم
نگاه نميکند؟
همه قوميتها از شانس مساوي براي استخدام در
ادارات برخوردارند؟
سرنوشت هر كسي از قبل تعيين شده است ،اگر
خداميخواست وضع ما بهتر از اين بود؟
هر چه بر سر آدم ميآيد ،نتيجه بخت و اقبال
اوست ،در كار دنيا نبايد چون و چرا كرد؟

 -3ارجحيت جنسي

با كار و پشتكار ميتوان به هر چيزي رسيد؟

 -8خود پنداري طبقاتي

معتقدم تدبير و اراده انسان در زندگي او مؤثر است؟
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شما به ايراني بودن خود تا چه اندازه افتخار
ميكنيد؟

و زنان مشابه به دست آمد .در بين آمريكاييهاي
آفريقايي تبار و سفيدپوستان نيز مشابه بود .همچنين در

چقدر دوست داشتيد به جاي ايران در كشور ديگري

بين نوآوران مد ارزش سرگرمي و لذت بردن نيز بيشتر

(مثل كشورهاي اروپايي) به دنيا ميآمديد؟

گزارش شد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد ارزش

به اعضاي خانواده خود چقدر اعتماد داريد؟

قابل شدن براي هيجان ،سرگرمي و لذت بردن

دوستان خود را چقدر قابل اعتماد ميدانيد؟

پيشبيني كننده مد گرايي بوده است.
مطالعه اسپندلر در مورد ارزشها نشان داد که در
جامعه دو دسته ارزش جريان دارد ،يکي ارزشهاي

پيشينه پژوهش
در اينجا تعدادي از مطالعات انجام شده توسط

سنتي و ديگري ارزشهاي پيشبيني نشده .جوانان

ديگران كه در دسترس و مرتبط با موضوع تحقيق بود

معموالً به سوي ارزشهاي پيشبيني نشده ميروند و

به طور خالصه بررسي و مرور شدهاند و براي سهولت

همين امر باعث برخورد آنان با بزرگساالن و والدين

انجام كار در دو دسته تحقيقات داخلي و تحقيقات

که نماينده ارزشهاي سنتي هستند ميشود و در برخي

خارجي تقسيم شدهاند:

موارد به مشاجره ميانجامد و حتي به کنارهگيري و
فرار از خانه منتهي ميشود.

تحقيقات خارجي
نتايج پژوهش اينگلهارت ( )8112با عنوان «تغيير

تحقيقات داخلي

ارزشها در ميان عموم مردم غرب از سال  3921تا

شهابي و رباني ( )3122در پژوهشي به منظور

 »8114نشان داد كه ارزشها در بين مردم كشورهاي

شناسايي مهمترين ارزشهاي اجتماعي جوانان

غربي تغيير كرده است .نتايج پژوهشها با روشهاي

روستايي و عوامل مؤثر بر آن با روش اسنادي و

مختلف همچون مطالعات كوهورت ،مقايسه بين

پيمايش جوانان  32تا  11ساله مناطق روستايي را مورد

كشورهاي غني و فقير ،بررسي روند واقعي مشاهده

مطالعه قرار دادند .عامگرايي بودن افراد مورد مطالعه،

شده در زمينه ارزشها از  15سال پيش تاكنون در

ارجحيت جنسي فرزندان ،تمايل به زندگي در روستا،

كشورهاي غربي همه با اجماع بر اين نكته اشاره دارد

خود پنداري طبقاتي و نگرش به طبقه اقتصادي

كه مهمترين تغييرات فرهنگي در حال وقوع است و

اجتماعي ،اعتقاد به وجود عدالت در جامعه ،بررسي

آنها انعكاس دهنده فرايند تغييرات بين نسلي است.

وضعيت غرور ملي و افتخار به ايراني بودن ،بررسي

گولد اسميت 2و استيت )3991( 3در پژوهشي

وضعيت اعتماد به دوستان ،بررسي وضعيت انگيزه

اهميت ميزان ارزشهاي اجتماعي در بين نوآوران مد و

پيشرفت جوانان روستايي بررسي شد .در اين پژوهش

سايرين را مقايسه كردند .اطالعات از بررسي 412

نيز بسياري از اين مؤلفهها در زير مجموعه ارزشهاي

مصرفکننده طبقه متوسط كساني كه نمره  9از

اجتماعي بررسي ميشود.

ارزشهاي اجتماعي ليست تهيهشده توسط كاهل و

بقايي سرايي ( )3129نيز در پژوهشي كه فقط

كندي ( )3929را تكميل كردند به دست آمد 21.نوآور

جامعه آماري تحقيقش جوانان تهراني بودند ،از نظريه

مد نسبت به  514نفر از كساني كه نوآور مد نبودند

اينگلهارت بهره گرفت.

ارزش هيجان را باالتر دانستند .اين يافتهها براي مردان
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پژوهش رباني خوراسگاني و صفايي نـژاد ()3126

دلخموش و احمدي ( )3191با عنوان «محتوا و

نيز با عنوان «فاصله نسلي با تاكيد بر وضعيت دينـداري

ساختار ارزشها در نوجوانان ايراني» در پي کشف

و ارزش هاي اجتماعي مطالعه موردي شهر دهدشت در

روابط معنايي و ساختاري ارزشها در نوجوانان ايراني

سال  »3128از نظريه فرا مادي گري رونالد اينگلهـارت

بودند .يافتههاي پژوهش نشان دادند که محتوا و

بهره گرفته است .هم تفاوت و هم اولويت ارزش ها در

ساختار ارزشهاي انساني نوجوانان ايراني در سطح

بـين نسـل جـوان و بـزرگترهـا بررسـي شـده اسـت.

وسيعي با الگوي نظري جهان شمول ارزشها (شوارتز،

موضوعي كه در اين پژوهش نيـز مـورد بررسـي قـرار

 )3998مطابقت دارد و معنا بخشي و ساخت دهي به

ميگيرد.

ارزشها در دختران و پسران مشابه است .انحراف از

پژوهش بوربور ( )3121با عنـوان «بررسـي رابطـه

الگوي مورد انتظار نيز در مواردي مشاهده شد .ريخت

اينترنت و شکاف ارزشي بين دو نسل» از تأثير اينترنت

ارزشي خيرخواهي با ساختار ريخت اصلي مطابقت

به عنوان يكي از عوامل مؤثر بـر تفـاوت ارزشـي بـين

نکرد و رابطه پويشي ابعاد رتبه باالتر «تعالي خود» و

جوانان و والدين خبر ميدهـد .از ايـن رو بـا ورود بـه

«گسترش خود» نقض شد .اين ساختارهاي کمي تغيير

عرصه فناوري اطالعاتي و ارتباطي ميتـوان تفـاوت را

يافته خصيصههاي ويژه (شاخص فرهنگ) نوجوانان

در ارزشها بين دو نسل مشاهده كرد.

ايراني را منعکس ميکنند .پژوهش حاضر ،يافتههاي

نتــايج پــژوهش آزاد ارمک ـي ( )3121از دو حيــث
مشابه پژوهش ماست .يكي اينكه بر مبناي چهـارچوب

بحثانگيزي را در باب ماهيت ارزشهاي اخالقي
نوجوانان ايراني در پي داشت.

نظري اينگلهارت بوده است .مزيت اين پژوهش نسبت
بــه پــژوهشهــاي صــورت گرفتــه بررســي وضــعيت

اهداف پژوهش

تحصيالت در دگرگوني ارزش ها بوده است كه در ايـن

هدف آرماني :بهبود و ارتقاء سطح فرهنگي جامعه

پژوهش نيز بررسي ميشود.

هدف كلي :هدف كلي مطالعه حاضر بررسي وضعيت

محسني ( )3125در پژوهشي با عنوان «بررسي
آگاهيهاو نگرشهاو رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در
ايران» که بر روي نمونهاي با حجم  1561نفر در سطح
ملي انجام گرفت از پاسخگويان خواست که هر يک از
ارزشهاي هفتگانه پول و ثروت ،مقام ،علم و دانش،
شهرت ،آبرو ،سالمتي و درستکاري را بر اساس «بي
اهميت»« ،تاحدي مهم»« ،مهم» ،اولويتبندي کنند .در
اين بررسي ،با الهام از الگوي اينگلهارت ،ثروت و مقام
در زمره ارزشهاي مادي و علم و دانش ،آبرو و
درستکاري در زمره ارزشهاي فرا مادي در نظر گرفته
شدند .يافتهها حاکي از آن بود که ارزشهاي مادي
براي جوانان ،بيسوادان و مجردها حائز رتبه اول
بودند.

ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي در شهر اهواز و ارائه
راهبردهاي مديريتي براي ارتقاء آن ميباشد.
اهداف اختصاصي
 )3تعيين وضعيت ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي
در شهر اهواز
 )8ارائه راهبردهاي مديريتي براي ارتقاء ارزشهاي
فرهنگي در شهر اهواز
سؤالهاي پژوهش
 )3وضعيت ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي در شهر
اهواز چگونه است؟
 )8وضعيت ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي در شهر
اهواز بر حسب قوميت چگونه است؟

38

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

بررسی ارزشهاي اجتماعی در قومیتهاي مختلف شهر اهواز و ارائه راهکارهاي مدیریتی جهت ارتقاء آن

 )1راهبردهاي مديريتي براي ارتقاء ارزشهاي فرهنگي
در شهر اهواز كدامند؟

انتخاب شد .چرا كه تحقيقات نشان دادهاند كه
ارزشهاي فرهنگي جوامع مختلف متفاوت است
(تينگ

کاوک

فاي8111،؛

اينگلهارت3991،؛

شوارتز .)3998،اين تحقيق ضمن داشتن تمامي

فرضيه پژوهش
ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي مردم شهر اهواز

متغيرهاي مرتبط در تحقيقات پيشين تفاوت ارزشهاي
فرهنگي را بر اساس قوميت نيز مورد مطالعه قرار داده

با نوع قوميت رابطه دارد.

است.
نمونهگيري مورد نظر ما نمونهگيري خوشهاي

روش پژوهش
در اين پژوهش در بخش کيفي با مطلعين كليدي

است .بعد از انتخاب مراکز به صورت خوشهاي چون

و

آمار جامعه بر حسب سن موجود نبود از روش غير

(مديران

پژوهشگران

فرهنگي،

فرهنگي

سياستگذاران و مجريان امور فرهنگي شهرستان

تصادفي سهميهاي جهت انتخاب نمونهها استفاده شد.

اهواز) مصاحبه عميق انجام شد .در حد اشباع با  2نفر

 216نفر از مردم شهر اهواز كه در فاصله سني 35

و

تا  46سال قرار دارند مورد مطالعه قرار ميگيرند .با اين

سياستگذاران و مجريان امور فرهنگي شهرستان اهواز

تفاسير كه از هر يك از مناطق هشتگانه شهر اهواز 25

مصاحبه عميق انجام شد .در حد اشباع يعني اينکه

نفر به صورت تصادفي خوشهاي انتخاب ميشوند بر

مديران جديد ديگر به همان حرفهاي قبلي اکتفا

حسب سن ( 35تا  11ساله 13 ،تا  65ساله 64 ،سال و

ميکردند و يافته جديدي از مصاحبهها حاصل نميشد.

بيشتر) بر اساس نمونهگيري غير تصادفي سهميهاي

بدين منظور بعد از  2مصاحبه کار کيفي پايان يافت.

مورد مطالعه قرار ميگيرند.

از

مديران

فرهنگي،

پژوهشگران

فرهنگي

اين مصاحبهها ابتدا ضبط شد و سپس توسط پژوهشگر
پياده شد و از آن جهت ارائه راهکارهاي مديريتي
جهت ارتقاء ارزشهاي فرهنگي مردم شهر اهواز بهره

روش تحليل دادهها
تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش با استفاده از
نرمافزار  SPSSو در دو سطح توصيفي و استنباطي

گرفته شد.
جهت طراحي پرسشنامه تمامي تحقيقهاي مرتبط
با پژوهش مطالعه شدند و بر آن اساس و همچنين بر

صورت .ابتدا فراواني ،فراواني نسبي براي
ويژگيهاي دموگرافيک پاسخگويان و نيز متغيرهاي

اساس يافتههاي حاصل از مصاحبههاي عميق با

پرسشنامه به دست آمد .براي بررسي وضعيت

مطلعين کليدي پرسشنامه تحقيق ساخته شد .از اين رو

ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي بر حسب قوميتهاي

سعي شد در اين پژوهش به طور جامع و کامل

مختلف از آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد.

ارزشهاي فرهنگي بررسي شود.

فرضيه :ابعاد مختلف ارزشهاي اجتماعي مردم
شهر اهواز با نوع قوميت رابطه معنيداري دارد يا خير؟

جامعه آماري و روش نمونهگيري
در اين تحقيق باهدف بررسي ارزشهاي فرهنگي
مردم در شهرستان اهواز حداقل  31سال سكونت در
شهرستان اهواز به عنوان معيار ورود افراد به مطالعه

 -3ارجحيت جنسي
ارجحيت جنسي به عنوان يکي از ارزشهاي
اجتماعي در اين پژوهش مطرح شد .جهت بررسي
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جدول  :3بررسي تفاوت ميانگين ارجحيت جنسي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
ارجحيت جنسي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معناداري

بين گروهها

39.891

4

9.973

7.370

.000

درون گروهها

917.415

678

1.353

کل

957.306

682

تفاوت ميانگين ارجحيت جنسي بين نوع قوميت

طور که جدول شماره  8نشان ميدهد تفاوت ميانگين

از آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد .همان

خود پنداري طبقاتي بر حسب نوع قوميت تفاوت دارد

طور که جدول شماره  3نشان ميدهد تفاوت ميانگين

و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (.) p<1/15

ارجحيت جنسي بر حسب نوع قوميت تفاوت دارد و

فارسها بيش از ساير قوميتها خود را متعلق به طبقه

اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (.) p<1/15

باالي اجتماع ميدانستند و نيز بيش از ساير قوميتها

عربها بيش از ساير قوميتها به ارجحيت جنسي

عضو طبقه باال بودن اجتماع را براي خود ارزش تلقي

اعتقاد داشتند و هنوز بيش از ساير قوميتها مرد بودن

ميکردند.

را ارزش ميدانستند.

ميانگين نمرات خود پنداري طبقاتي در قوميتهاي

ميانگين نمرات ارجحيت جنسي در قوميتهاي

H0:

مختلف يکسان ميباشند
حداقل يکي از ميانگين نمرههاي ارجحيت جنسي

مختلف يکسان ميباشند
حداقل يکي از ميانگين نمرههاي خود پنداري

H1:

در قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند

H0:

H1:

طبقاتي در قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند
 -1فردگرايي  -جمعگرايي
فردگرايي – جمعگرايي به عنوان يکي از ارزشهاي

 -2خود پنداري طبقاتي
خود پنداري طبقاتي به عنوان يکي از ارزشهاي

اجتماعي در اين پژوهش مطرح شد .جهت بررسي
تفاوت ميانگين فردگرايي  -جمعگرايي بين

اجتماعي در اين پژوهش مطرح شد .جهت بررسي
تفاوت ميانگين خود پنداري طبقاتي بين نوع قوميت از
آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد .همان

جدول  :8بررسي تفاوت ميانگين خود پنداري طبقاتي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
خود پنداري طبقاتي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

بين گروهها

39.685

4

9.921

درون گروهها

388.844

693

.561

کل

428.529

697

40

F
17.682
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جدول  :1بررسي تفاوت ميانگين فردگرايي – جمعگرايي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
فردگرايي – جمعگرايي
درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

بين گروهها

147.773

4

36.943

درون گروهها

4220.862

699

6.038

کل

4368.635

703

F

سطح معناداري
.000

6.118

نوع قوميت از آزمون تحليل واريانس يک طرفه

چهار سئوال بعد عدالت اجتماعي را نشان ميدهد.

استفاده شد .همان طور که جدول شماره  1نشان

جهت بررسي تفاوت عدالت اجتماعي بين نوع قوميت

ميدهد تفاوت ميانگين فردگرايي  -جمعگرايي بر

از آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد .همان

حسب نوع قوميت تفاوت دارد و اين تفاوت از نظر

طور که جدول شماره  6نشان ميدهد تفاوت ميانگين

آماري معنادار است ( .) p<1/15بختياريها و لرها بيش

عدالت اجتماعي گرايي بر حسب نوع قوميت تفاوت

از ساير قوميتها بر فردگرايي اعتقاد داشتند و بر اين

دارد و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (1/15

باور بودند هر فرد بايد به فکر خودش باشد و گليم

< .)pعربها و بختياريها بيش از ساير قوميتها

خود را از آب بيرون بکشد معتقد بودند .اين يافته

اذعان داشتند که در جامعه نا عدالتي وجود دارد .آنها

نشان ميدهد که قوميت بختياري و لر بيش از ساير

بيش از سايرين نا عدالتي را در استخدام در ادارات

قوميتها منفعت فردي را بر منفعت جمع ترجيح

گزارش کردند و بيش از سايرين باور داشتند که در

ميدهند.

جامعه ما ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا فقير تر
H0:

ميانگين نمرات فردگرايي -جمعگرايي در
قوميتهاي مختلف يکسان ميباشند

ميشوند و نيز بيش از ساير قوميتها بر اين باور بودند
که حکومت به قوميتها به يک چشم نگاه نميکند.

حداقل يکي از ميانگين نمرههاي فردگرايي-

H1:

ميانگين نمرات عدالت اجتماعي در قوميتهاي

جمعگرايي در قوميتهاي مختلف متفاوت

H0:

مختلف يکسان ميباشند
حداقل يکي از ميانگين نمرههاي عدالت اجتماعي

ميباشند

H1:

در قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند

 -4عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي به عنوان يکي از ارزشهاي
اجتماعي در اين پژوهش مطرح شد .در اين پژوهش

جدول  :6بررسي تفاوت ميانگين عدالت اجتماعي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
عدالت اجتماعي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

سطح معناداري

بين گروهها

540.022

4

135.006

23.167

.000

درون گروهها

4009.401

688

5.828

کل

4549.423

692
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جدول  :5بررسي تفاوت ميانگين تقديرگرايي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
تقديرگرايي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

بين گروهها

912.754

4

228.188

درون گروهها

7056.130

674

10.469

کل

7968.884

678

F

سطح معناداري

21.797

.000

ميانگين نمرات تقديرگرايي در قوميتهاي

 -5تقديرگرايي

مختلف يکسان ميباشند

تقديرگرايي به عنوان يکي از ارزشهاي اجتماعي
در اين پژوهش مطرح شد .در اين پژوهش چهار

حداقل يکي از ميانگين نمرههاي تقديرگرايي

H1:

در قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند

سئوال بعد تقديرگرايي را نشان ميدهد .جهت بررسي
تفاوت تقديرگرايي بين نوع قوميت از آزمون تحليل

H0:

 -6غرور ملي

واريانس يک طرفه استفاده شد .همان طور که جدول

غرور ملي به عنوان يکي از ارزشهاي اجتماعي

شماره  5نشان ميدهد تفاوت ميانگين تقديرگرايي بر

در اين پژوهش مطرح شد .در اين پژوهش دو سئوال

حسب نوع قوميت تفاوت دارد و اين تفاوت از نظر

بعد تقديرگرايي را نشان ميدهد .جهت بررسي تفاوت

آماري معنادار است ( .) p<1/15عربها بيش از ساير

غرور ملي و نوع قوميت از آزمون تحليل واريانس يک

قوميتها بر تقديرگرايي باور داشتند .آنها بيش از

طرفه استفاده شد .همان طور که جداول شماره  4نشان

سايرين باور داشتند که اگر خدا ميخواست سرنوشت

ميدهد تفاوت ميانگين غرور ملي بر حسب نوع

آنها بهتر از وضعيت فعليشان بود و هر چه بر سر آدم

قوميت تفاوت دارد و اين تفاوت از نظر آماري معنادار

ميآيد به خاطر بخت و اقبال انسان است و بيش از

است ( .) p<1/15عربها و آذريها غرور ملي کمتري

سايرين معتقد بودند با کار و تالش ميتوان به هر

نسبت به ساير قوميتها گزارش کردند .آنها کمتر از

چيزي رسيد و نيز بيش از سايرين باور داشتند که تدبير

سايرين بر ايراني بودن خود افتخار ميکردند و بيش از

و اراده انسان در زندگي او تأثيرگذار است.

ديگران دوست داشتند تا در کشوري اروپايي به جاي
ايران به دنيا ميآمدند.

جدول  :4بررسي تفاوت ميانگين غرور ملي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
نمره غرور ملي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

بين گروهها

171.551

4

42.888

درون گروهها

2180.265

692

3.151

کل

2351.816

696

42

F
13.612
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جدول  :2بررسي تفاوت ميانگين اعتماد بين شخصي بر اساس نوع قوميت
آزمون تحليل واريانس يک طرفه
اعتماد بين شخصي
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

بين گروهها

7.071

4

1.768

درون گروهها

2271.938

681

3.336

کل

2279.009

685

ميانگين نمرات غرور ملي در قوميتهاي مختلف

H0 :

يکسان ميباشند
حداقل يکي از ميانگين نمرههاي غرور ملي در

F
.530

سطح معناداري
.714

نتيجهگيري
بختياريها و لرها بعد از عربها بيش از ساير

H1 :

قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند

قوميتها به ارجحيت جنسي توجه داشتند .فارسها به
طور معناداري بيش از سايرين خود را از طبقه باال
ميدانستند و نيز بيش از سايرين طبقه باال بودن در
اجتماع را ارزش تلقي ميکردند .بختياريها و آذريها

 -7اعتماد بين شخصي
اعتماد بين شخصي به عنوان يکي از ارزشهاي

بيش از عربها عضو طبقه باالي اجتماع بودن را

اجتماعي در اين پژوهش مطرح شد .در اين پژوهش

ارزش ميدانستند .بختياريها و لرها بيش از ساير

دو سئوال بعد تقديرگرايي را نشان ميدهد .جهت

قوميتها بر فردگرايي اعتقاد داشتند و بر اين باور

بررسي تفاوت اعتماد بين شخصي و نوع قوميت از

بودند که هر فرد بايد به فکر خودش باشد و گليم خود

آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد .همان

را از آب بيرون بکشد .عربها کمتر از سايرين منفعت

طور که جدول شماره  2نشان ميدهد تفاوت ميانگين

فردي را بر منفعت جمعي ترجيح ميدادند .عربها و

اعتماد بين شخصي بر حسب نوع قوميت تفاوت دارد

بختياريهابيش از ساير قوميتهااذعان داشتند که در

و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (.) p<1/15

جامعه نا عدالتي وجود دارد .آنها بيش از سايرين نا

فارسها کمتر از ساير قوميتها به خانواده و دوستان

عدالتي را در استخدام در ادارات گزارش کردند و بيش

خود اعتماد داشتند اين در حالي بود که عربها بيش

از سايرين باور داشتند که در جامعه ما ثروتمندان هر

از ساير قوميتها به خانواده و دوستان اعتماد داشتند.

روز ثروتمندتر و فقرا فقير تر ميشوند و نيز بيش از

با توجه به يافتههاي پژوهش مشاهده ميشود که

ساير قوميتها بر اين باور بودند که حکومت به

ارزشهاي اجتماعي قوميتها در تمامي ابعاد مورد

قوميتها به يک چشم نگاه نمي کند .عربها بيش از

مطالعه با يکديگر متفاوت است و اين نشاندهنده

ساير قوميتها بر تقديرگرايي باور داشتند .آنها بيش از

تفاوت ارزشهاي اجتماعي قوميتهاي مختلف در

سايرين باور داشتند که اگر خدا ميخواست سرنوشت

شهر اهواز ميباشد.

آنها بهتر از وضعيت فعليشان بود و هر چه بر سر آدم

ميانگين نمرات اعتماد بين شخصي در

H0:

قوميتهاي مختلف يکسان ميباشند
حداقل يکي از ميانگين نمرههاي اعتماد بين

H1:

شخصي در قوميتهاي مختلف متفاوت ميباشند

ميآيد به خاطر بخت و اقبال انسان است و بيش از
سايرين معتقد بودند با کار و تالش ميتوان به هر
چيزي رسيد و نيز بيش از سايرين باور داشتند که تدبير
و اراده انسان در زندگي او تأثيرگذار است .عربها و
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آذريها غرور ملي کمتري نسبت به ساير قوميتها

نداشت .چهار پنجم نمونههاي پژوهش جزء طبقه

گزارش کردند .آنها کمتر از سايرين بر ايراني بودن

متوسط اجتماع بودند .هر چند نيمي از نمونههاي

خود افتخار ميکردند و بيش از ديگران دوست داشتند

پژوهش طبقه متوسط را طبقه برتر اجتماعي ميدانستند.

تا در کشوري اروپايي به جاي ايران به دنيا ميآمدند.

حدود يک سوم از نمونههاي پژوهش در تمامي

عربها بيش از ساير قوميتها به خانواده و دوستان

ردههاي سني گزينه متوسط را براي پاسخ به سئوال

اعتماد داشتند .عربها بيش از ساير قوميتها به

«فرض کنيد کارمند يک اداره هستيد و يکي از اقوام

ارزشهاي ديني اهميت ميدهند.

شما براي کاري اداري به شما مراجعه ميکند چقدر
احتمال دارد کار او را خارج از نوبت انجام دهيد» و

يافتههاي ناشي از اجراي پژوهش

«فرض کنيد شما افسر راهنمايي و رانندگي باشيد

در اين پژوهش  216نفر از مردم شهر اهواز مورد

چقدر احتمال دارد دوستان و اقوام خود را به خاطر

مطالعه قرار گرفتند 61/2 .درصد از پاسخگويان مرد و

تخلف راهنمايي جريمه کنيد» را انتخاب کردند .بيش

 54/1درصد آنان زن بودند 19/2 .درصد از پاسخگويان

از يک سوم از نمونههاي پژوهش بر فردگرايي به جاي

در گروه سني  35تا  11سال 12/5،درصد از آنها هم در

جمعگرايي تأکيد داشتند .به نظر ميرسد اين روزها

گروه سني  13تا  65سال و  88/2در صد هم در گروه

فردگرايي بيش از جمعگرايي اهميت دارد و افراد منافع

سني  64سال و باالتر قرار داشتند 41/3 .درصد از

فردي را بر منافع جمعي ترجيح ميدهند؛ اما در اين

پاسخگويان مجرد و  19/9درصد آنان متأهل بودند و

ميان جمعگرايي مسنترها يعني افراد  64سال و باالتر

 19/2درصد از آنها هم داراي مدرک تحصيلي

بيش از ساير سنين بود .به نظر ميرسد امروزه در شهر

دبيرستان و ديپلم و  86/1درصد نيز تحصيالت

اهواز مردم فردگراتر شدهاند و منفعت فردي را بر

فوقديپلم و  86/3درصد نيز تحصيالت ليسانس و

منفعت جمعي بيش از پيش ترجيح ميدهند .از ديدگاه

باالتر داشتند 11/2 .درصد از پاسخگويان از قوميت

مرد من شهر اهواز نا عدالتي در جامعه مشهود است به

بختياري و لر بودند و  4درصد از پاسخگويان نيز

طوري که حدود سه پنجم از نمونههاي پژوهش در

آذري بودند و  11/5درصد نيز از قوميت عرب بودند و

تمامي گروههاي سني معتقد بودند که در جامعه

تنها  82/2درصد از آنان فارس بودند.

امروزي ما ثروتمندان هر روز ثروتمند تر و فقرا فقيرتر

حدود نيمي از نمونههاي پژوهش در هر رده سني

ميشوند .بيش از نيمي از نمونههاي پژوهش معتقد

ترجيح ميدادند که مرد باشند يعني مرد بودن را نسبت

بودند در شرايط فعلي هر کس پول و پارتي نداشته

به زن بودن ترجيح ميدادند که اين ارجحيت جنسي در

باشد حقش پايمال ميشود .بيش از يک سوم از

گروههاي سني پايين تر يعني افراد  35تا  11ساله از

نمونههاي پژوهش در تمامي گروههاي سني معتقد

ساير گروهها بيشتر بود و در گروه سني  13تا  65سال

بودند نگاه حکومت به قوميتها ناعادالنه است .بيش

نيز ارجحيت جنسي بيش از گروه سني  64سال و

از نيمي از نمونههاي پژوهش معتقد بودند قوميتها

باالتر بود .به نظر ميرسد جوان ترها مرد بودن را يک

شانس مساوي براي استخدام در ادارات ندارند .با

ارزش تلقي ميکنند .نيمي از نمونههاي پژوهش

توجه به اين يافته به نظر ميرسد حکومت نتوانسته نا

جنسيت فرزندانشان برايشان مهم نبود يعني تفاوتي

عدالتي را کم کند و متأسفانه هنوز نا عدالتي در شهري

براي آنها در پسر بودن يا دختر بودن فرزند وجود

چون اهواز بيش از پيش به چشم ميخورد و اين را
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ميتوان اينگونه استنتاج کرد که ارزش اجتماعي

توجه داشتند .اين نکته بدان معناست که هنوز عربها

عدالت اجتماعي در شهر اهواز از ديدگاه مردم شهر

در درجه اول و بعد بختياريها و لرها در درجه دوم

اهواز کمرنگ شده است .هرچند حدود يک سوم از

پسر بودن و مرد بودن را ارزش ميدانند .فارسها به

نمونههاي پژوهش تقديرگرا بودند .بيش از سه پنجم از

طور معناداري بيش از سايرين خود را از طبقه باال

نمونههاي پژوهش معتقد بودند که با کار و پشتکار

ميدانستند و نيز بيش از سايرين طبقه باال بودن در

ميتوان به هر چيزي رسيد .به نظر ميرسد هنوز تالش

اجتماع را ارزش تلقي ميکردند .بختياريها و آذريها

و کوشش به عنوان يکي از ملزومات موفقيت در

بيش از عربها عضو طبقه باالي بودن اجتماع را

عرصههاي مختلف زندگي از سوي مردم شهر اهواز

ارزش ميدانستند .نتايج پژوهش حاضر نشان داد

مطرح است و آن را ارزش ميدانند .بيش از سه پنجم

فردگرايي  -جمعگرايي بر حسب نوع قوميت تفاوت

از نمونههاي پژوهش در تمامي گروههاي سني معتقد

دارد .بختياريها و لرها بيش از ساير قوميتها بر

بودند که تدبير و اراده انسان در زندگي او تأثيرگذار

فردگرايي اعتقاد داشتند و بر اين باور بودند هر فرد

است .بيش از نيمي از نمونههاي پژوهش به ايراني

بايد به فکر خودش باشد و گليم خود را از آب بيرون

بودن خود افتخار ميکردند و غرور ملي بااليي داشتند.

بکشد معتقد بودند .اين يافته نشان ميدهد که قوميت

نيمي از نمونههاي پژوهش غرور ملي بااليي نداشتند و

بختياري و لر بيش از ساير قوميتها منفعت فردي را

حتي گزارش کردند که دوست داشتند در کشوري

بر منفعت جمع ترجيح ميدهند .عربها کمتر از

اروپايي به جاي ايران به دنيا ميآمدند .اين تفاوتها در

سايرين منفعت فردي را بر منفعت جمعي ترجيح

بين عربها و آذريها بيشتر محسوس بود و اين دو

ميدادند .عربها و بختياريها بيش از ساير قوميتها

قوميت کمتر از سايرين غرور ملي داشتند .اکثر

اذعان داشتند که در جامعه نا عدالتي وجود دارد .آنها

نمونههاي پژوهش در هر رده سني به خانواده کامالً و

بيش از سايرين نا عدالتي را در استخدام در ادارات

خيلي زياد اعتماد دارند .نيمي از نمونه پژوهش در

گزارش کردند و بيش از سايرين باور داشتند که در

تمامي گروههاي سني به دوستان خود در حد متوسط

جامعه ما ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا فقير تر

اعتماد داشتند.

ميشوند و نيز بيش از ساير قوميتها بر اين باور بودند

نتايج پژوهش حاضر نشان داد ارزشهاي اجتماعي

که حکومت به قوميتها به يک چشم نگاه نميکند.

مردم شهر اهواز با نوع قوميت رابطه دارد .اين بدان

عربها بيش از ساير قوميتها بر تقديرگرايي باور

معناست که ارزشهاي اجتماعي قوميتها در تمامي

داشتند .آنها بيش از سايرين باور داشتند که اگر خدا

ابعاد مورد مطالعه با يکديگر متفاوت است و اين

ميخواست سرنوشت آنها بهتر از وضعيت فعليشان

نشاندهنده تفاوت ارزشهاي اجتماعي قوميتهاي

بود و هر چه بر سر آدم ميآيد به خاطر بخت و اقبال

مختلف در شهر اهواز است .عربها به طور معناداري

انسان است و بيش از سايرين معتقد بودند با کار و

از نظر آماري بيش از سايرين بر ارجحت جنسي باور

تالش ميتوان به هر چيزي رسيد و نيز بيش از سايرين

داشتند .آنها بيش از سايرين مرد بودن را ارزش تلقي

باور داشتند که تدبير و اراده انسان در زندگي او

ميکردند .بيش از سايرين ترجيح ميدادند مرد باشند يا

تأثيرگذار است .در اين پژوهش غرور ملي بر حسب

فرزند پسر داشته باشند .بختياريها و لرها بعد از

نوع قوميت تفاوت داشت .عربها و آذريها غرور

عربها بيش از ساير قوميتها به ارجحيت جنسي

ملي کمتري نسبت به ساير قوميتها گزارش کردند.
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آنها کمتر از سايرين بر ايراني بودن خود افتخار

راهبردهاي مديريتي جهت ارتقاء ارزشهاي فرهنگي

ميکردند و بيش از ديگران دوست داشتند تا در
کشوري اروپايي به جاي ايران به دنيا ميآمدند .در اين

 فرهنگ ديدگاه ما درباره ديگران و ديدگاه ديگران

پژوهش اعتماد بين شخصي بر حسب نوع قوميت

درباره ما را تشکيل ميدهد .فرهنگ يک ملت

تفاوت معناداري نشان داد فارسها کمتر از ساير

نشاندهنده هويت يک ملت است و موضوعي

قوميتها اعتماد به خانواده و دوستان را گزارش کردند.

است که ميبايست مورد توجه ويژه قرار بگيرد.

عربها بيش از ساير قوميتها به خانواده و دوستان

 مديران فرهنگي ميبايست در عمل بيانات مقام

اعتماد داشتند.

معظم رهبري را سر لوحه کار خود قرار دهند.

يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي پژوهش شهابي

موضوعي که مدام از سال  3128توسط مقام معظم

و رباني ( )3122همخواني دارد هر چند آنها تنها

رهبري مورد تأکيد واقع ميشود چرا که ايشان يکي

پژوهش را بر روي جوانان روستايي انجام دادند .در

از مهمترين تکاليف مديران را مهندسي فرهنگي

پژوهش آنان نيز اکثريت جنسيت فرزند برايشان فرقي

کشور ميدانند.

نداشت منتها قوميت در آن پژوهش بررسي نشده بود.

 در زمينه مديريت فرهنگي ميبايست ابتدا هدف

در اين پژوهش بر حسب قوميت اين تفاوت بين افراد

گذاري انجام شود و سپس برنامهريزي،

ديده شد .اکثريت جوانان روستايي نيز نا عدالتي را در

سازماندهي ،رهبري و نظارت کرد.

جامعه گزارش کردند و اين يافته با يافتههاي پژوهش

 در زمينه برنامهريزيهاي استراتژيک خيلي ضعيف

حاضر همخواني دارد .جوانان روستايي ميزان غرور

کار شده است .ميبايست برنامههادر راستاي

ملي زيادي را گزارش کردند که در اين پژوهش نيز

تقويت روحيه بندگي و عبوديت ،تقويت روحيه

نيمي از نمونههاي پژوهش غرور ملي بااليي گزارش

علمي ،تبيين فرهنگ ديني و رشد فضايل اخالقي

کردند و حتي اعتماد کمي به دوستان خود داشتند .به

باشد.

نظر ميرسد نسل جوان اعتماد کمتري به دوستان خود

 برنامههاي مستقيم شايد مناسب برخي از اقشار

دارد .هرچند اين پژوهش به اولويتبندي ارزشهاي

جامعه همچون جوانان نباشد و آنها انگيزه مناسبي

فرهنگي نپرداخته اما برخي از تحقيقات همچون كمر

براي آن نداشته باشند از اين رو برنامههاي

بيگي ( )3122به اولويت ارزشي افراد پرداخته اند.

غيرمستقيم را براي قشر جوان مناسب تر هستند

برخي از تحقيقات از تفاوتهاي نسلي در ارزشها

(برنامههاي فرهنگي مستقيم همچون برپايي نماز

خبر ميدهند .برخي معتقدند بهرهگيري از فناوريهاي

جماعت ،دعا و مناجات و مراسم معنوي هفتگي).

جديدي چون اينترنت و فضاي مجازي سبب تفاوت

 برنامههاي غيرمستقيم براي نسل نوجوان و جوان

نسلي در ارزشها شده است هر چند اينترنت تنها

مناسب تر هستند و براي آنها از جذابيت فراواني

عامل مؤثر بر تفاوت ارزشي نيست (به نقل از حقيقتيان

برخوردار است و روحيه هيجانطلبي نوجوان و

و غفاري.)3129 ،

جوان را پاسخ ميگويد .از جمله برنامههاي
غيرمستقيم ميتوان به اردوهاي فرهنگي و زيارتي
و سياحتي ،برگزاري مسابقات ورزشي و علمي،
جلسات پرسش و پاسخ به شبهات ،برگزاري
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نشستهاي علمي و جلسات پرسش و پاسخ مردم
با مسئولين امور فرهنگي اشاره کرد.
 مديران و دست اندرکاران امور فرهنگي ميبايست

 فرهنگ ايثار و شهادت و شرکت در انتخابات به
عنوان فرهنگ ملي ديني هستند که تمامي اقشار به
ويژه جوانان را بايستي با اين ارزشها آشنا کرد.

در عين دور انديشي و آينده پژوهي و آيندهنگري

 سفر و اردوها برنامهاي مفيد براي نسل جوان است.

از زمان بهترين استفاده را جهت مسير و اهداف

تا جوان ما و نوجوان ما سفر نکند و با آداب و

فرهنگي تربيتي داشته باشند.

رسوم ديگران آشنا نشود نميتواند قدر عظمت

 مخاطب شناسي برنامهريزيهاي فرهنگي در کشور

ارزشهاي ديني و ملي خود را درک کند.

مورد توجه قرار گيرد .يک برنامه فرهنگي هنگامي

 وجود تئوريهاي قوي در کنار اتاق فکر در هر

ميتواند مؤثر عمل نمايد که بر اساس تواناييها و

سازمان متولي امور فرهنگي الزم و ضروري است

نيازهاي مخاطبين در حال و آينده تدوين شده

و

انتظار

باشد.

برنامهريزيهاي مدون و کارآمد را در مبحث

 موقعيتشناسي بعد از مخاطب شناسي از اولويت

اگر

اين

اتفاق

بيفتد

ميتوان

مديريت فرهنگي در کشور داشت.

مديران فرهنگي است .موقعيتشناسي يعني استفاده

 موازي کاري آفتي براي مديريت فرهنگي هستند.

مديران فرهنگي از هر موقعيتي براي آشنايي اقشار

دستگاههاي متولي فرهنگ و فرهنگسازي

جامعه با فرهنگ و آداب و رسوم و اماکن مذهبي و

ميبايست به گونهاي اداره شوند و هماهنگ باشند

ارزشهاي غني ايراني و اسالمي .مديران فرهنگي

که دچار موازي کاري نشوند .مديريت فرهنگي

هر منطقه ميبايست از وضعيت انساني ،اجتماعي،

يعني اينکه هر کس جاي خودش را مشخص کند.

اقتصادي ،آموزشي ،سياسي و ديني منطقه خود
شناخت کمي و کيفي داشته باشد.

 تلويزيون به عنوان رسانه ملي در فرهنگسازي
نقشي اساسي دارد و نميتوان در اين زمينه مردم

 يک مدير فرهنگي ميبايست وضعيت مطلوب را

اهواز را از مردم ايران جدا تلقي کرد .خيلي از

بشناسد و از کليه پتانسيل و امکانات موجود در

مباحث فرهنگي و ارزشهاي فرهنگي از طريق

ترويج فرهنگ و ارزشهاي ايراني اسالمي و ديني

تلويزيون به مخاطب ميرسد.

کمک بگيرد .براي موفقيت بهتر در اين عرصه

 در جامعه ،ما با تهاجم فرهنگي مواجه هستيم و

انتخاب مديران خالق و با دانش ضروري است.

بايستي از طرق مختلف خوراک فرهنگي به اقشار

 مشورت در برنامهها از وظايف و مسئوليتهاي

مختلف جامعه بدهيم .اين خوراک فرهنگي

يک مدير فرهنگي است .در هر سازمان متولي امور

ميتواند از طريق نوشتن ،فيلمها ،نمايشنامهها،

فرهنگي داشتن اتاق فکري با حضور نخبگان و

تنظيم کتاب يا فصلنامه و ...باشد .بايستي همواره

صاحبنظران و دلسوزان نظام الزم و ضروري

اين صحبت مقام معظم رهبري را مد نظر قرار داد

است.

که سازندگي کشور بدون توجه به کار فرهنگي کار

 فرهنگ يک ملت منشأ تحوالت يک ملت است.

حکيمانه و عاقالنهاي نيست .از آنجا که شهر اهواز

سياستگذاران و متوليان امور فرهنگي کشور

حاشيهنشينان جمعتي وسيعي را به خود اختصاص

ميبايست بر فرهنگ ملي ايراني تأکيد داشته باشند.

داده است و افراد طبقه متوسط و اقشار با در آمد
پايين نيز در اهواز زيادند ،بسياري از برنامههاي
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فرهنگي ميبايست رايگان باشد که همگان امکان

سازمانهاي متولي امور فرهنگي در زمينه برنامهريزي

استفاده از آن را داشته باشند.

براي امور فرهنگي در راستاي ترويج ارزشهاي ملي

 ارزشهاي سياسي و جهاني از ارزشهاي ديني

ديني و اسالمي هماهنگي و همکاري بيشتري با هم

جدا نيستند و سياست بدون ديانت بيمعناست و

داشته باشند.

مطابق فرمايشات حضرت رسول (ص) پايه

برنامههاي فرهنگي آموزشي توسط متوليان امور

سياست در ديانت است.

فرهنگي ميبايست براي تمامي اقشار قابل دسترسي
باشد و در اگر بعضي برنامهها مثالً در فرهنگسراها
هزينه بر است براي اقشار پايين جامعه رايگان باشد.

پيشنهادها
کالسهاي آموزش مستمر براي مديران فرهنگي و

از فناوريهاي جديد در عصر ارتباطات توسط مديران

مجريان برنامههاي فرهنگي در کشور برگزار شود.

و متوليان امور فرهنگي در راستاي ترويج ارزشهاي

براي پرورش تفکر انتقادي و خالقيت در مجريان و

ديني اسالمي و ملي از قبيل اينترنت و فضاهاي مجازي

متوليان امور فرهنگي بسترسازي شود .اين بسترسازي

و نرمافزارهاي مرتبط با آن بهرهگيري مناسب انجام

ميتواند از طريق کالسهاي آموزشي يا جلسات هم

گيرد .پيشنهاد ميگردد جهت ارتقاي ارزشهاي

انديشي باشد .جلسات هم انديشي و اتاقهاي فکر و

اخالقي اين فضايل و ارزشها از کودکي به افراد

مشورت با حضور نخبگان و صاحبنظران و دلسوزان

آموزش داده شود .مديران و مسئوالن در برقراري

نظام بدون توجه به گرايشهاي سياسي آنان و افراد

عدالت اجتماعي و نگاهي مساوي به تمامي قوميتها

مجرب در زمينه مديريت امور فرهنگي و مجريان

تالش بيشتري نمايند چرا که با اين رويکرد قوميتهاي

برنامههاي فرهنگي در کل کشور تشکيل شود .ثبات در

مختلف نيز غرور ملي بيشتري خواهند داشت و سعي

مديريت فرهنگي در تمامي سازمانهاي متولي امور

خواهند کرد تا در برنامهها بيش از پيش مشارکت

فرهنگي در کشور بر قرار گردد.

داشته باشند .پيشنهاد ميگردد در پژوهشي ،اثر رسانهها

مديران فعلي به دستاوردها و فعاليتهاي سازنده

بر شکلگيري ارزشهاي فرهنگي بررسي شود.

مديران فرهنگي قبلي توجه نمايند و نقاط مثبت

اين پژوهش در شهر اهواز انجام شد ،پيشنهاد ميگردد

فعاليتهاي مديران قبلي را تقويت نمايند و تالش

اين پژوهش در ساير شهرهاي کشور نيز انجام گيرد و

نمايند تا نقاط ضعف در اجراي برنامههاي فرهنگي را

در مطالعات تطبيقي ارزشهاي فرهنگي مردم مختلف

کاهش دهند .مديران و متوليان امور فرهنگي در اجراي

ايران با يکديگر مقايسه شود .پيشنهاد ميگردد در

برنامههاي فرهنگي بر ارزشهاي انقالبي و سياسي،

پژوهشي اثر عدالت اجتماعي در جامعه بر شکلگيري

ملي و اسالمي مردم ايران همچون آرمانهاي انقالب،

ارزشهاي فرهنگي بررسي شود .پيشنهاد ميگردد در

انتخابات ،دفاع مقدس ،ايثار و از خود گذشتي تأکيد

پژوهشي اثر ابعاد ديگر ارزشهاي فرهنگي از قبيل

کنند.

ارزش خانوادگي ،ديني و اخالقي در قوميتهاي

از موازي کاري در برنامههاي فرهنگي متوسط متوليان

مختلف شهرهاي ايران بررسي شود.

و سازمانهاي ذيربط در زمينه امور فرهنگي پرهيز
شود.
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 حسن زاده ،رمضان .)1332( .نقش و كاركردهاي

منابع و مآخذ
 آزاد ارمکي ،تقي ،مهناز زند و طاهره خزايي.)1331( .

نهادهاي آموزشي در انتقال ارزشهاي اجتماعي ـ

بررسي تحوالت اجتماعي و فرهنگي در طول سه

فرهنگي .فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،سال دوم،

نسل خانواده تهراني .نامه علوم اجتماعي ،شماره .11

شماره .4

 آزادارمکي ،تقي و احمد غياثوند .)1333( .جامعه
شناسي تغيرات فرهنگي در ايران .تهران:نشر آن.
 احمدي ،خدابخش .)1331( .آسيبپذيري فرهنگي،
اجتماعي وتربيتي در نوجوانان .مجله علوم
رفتاري،دوره ،4شماره.3
 احمدي ،خدابخش .)1331( .بررسي رابطه بين
اعتقادات ديني وآسيب پذيري فرهنگي خانواده ،مجله
علوم رفتاري ،سال اول.

 رباني خوراسگاني ،رسول و فتحيان صفايي نژاد.
( .)1334مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه
اصفهان ،سال  ،11شماره .2
 چلبي ،مسعود .)1333( .چارچوب مفهومي پيمايش
ارزشها و نگرش ايرانيان .تهران :طرح ملي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 حافظ نيا ،محمدرضا ،مراد كاوياني راد ،يداله كريمي
پور و مهدي طاهرخاني .)1331( .تأثير جهاني شدن

 باهنر ،ناصر .)1333( .رسانههاي جمعي و توليدات

بر هويت ملي (مطالعه موردي :دانشجويان

ديني براي كودكان :ارائه رويكردي ارتباطي-

دانشگاههاي دولتي شهر تهران) .فصلنامه ژئوپلتيك،

فرهنگي .فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،سال اول،

سال دوم ،شماره سوم و چهارم،تهران.
 حسيني انجداني ،مريم ،زهرا درويزه ،زهره خسروي

شماره.3
 بنت ،اندي .)1331( .فرهنگ و زندگي روزمره.

و مه سيما پورشهرياري .)1331( .نقش رسانههادر

ترجمه ليال جو افشاني و حسن چاوشيان .تهران:

رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران ،فصلنامه

اختران.

پژوهشهاي ارتباطي ،سال شانزدهم ،شماره.2

 بيكر ،ترز ال .)1333( .نحوهانجام تحقيقات اجتماعي.
ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :انتشارات روش.
 تيموري ،کاوه .)1333( .بررسي و مقايسه نظام
ارزشهاي پسران و پدران و عوامل مرثر بر آن در
شهر تهران .پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جامعه
شناسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
 جعفري كيذقان ،طاهره .)1334( .بررسي تأثير
تلويزيون بر هويت فرهنگي .تهران :مركز تحقيقات

افكار عمومي كاربرد يك الگوي جامعه شناختي .نامه
علوم اجتماعي ،شماره .13
 دوواس ،دي.اي .)1333( .پيمايش در تحقيقات
اجتماعي ،ترجمههوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني.
 رفيع پور ،فرامرز .)1334( .كند و كاوها و پنداشته ها.
تهران :شركت سهامي انتشار.
 ساعي ،علي .)1331( .تحليل آماري در علوم
اجتماعي ،تهران :انتشارات کيان مهر.

صدا و سيما.
 جاليي پور ،حميدرضا ،علي قنبري .)1333( .بررسي
هويت ملي و ارزشهاي جهاني شدن با تاکيد بر
ايرانيان عرب زبان .پژوهش نامه علوم اجتماعي ،سال
سوم ،شماره .2

 دهقان ،عليرضا .)1333( .بررسي تأثير رسانههابر

 سرايي ،حسن ،)1332( .مقدمهاي بر نمونه گيري در
تحقيق ،تهران :انتشارات کيان مهر.
 سميعي ،فاطمه ،حسين نائلي ،حميد،طاهر نشاط
دوست .)1334( .بررسي رابطه بين نظام ارزشها و
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خالقيت در دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان،
.)2( 11

 محسني ،منوچهر .)1331( .بررسي آگاهي ،نگرشهاو
رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در تهران ،انتشارات

 شرفي ،محمدرضا .)1331( .بحران هويت فرهنگي

زهد ،تهران.

در ايران و پيامدهاي آن .مجله روان شناسي و علوم

 آزاد ارمكي ،تقي و مصطفي ظهيري نيا.)1331( .

تربيتي شماره 3و ( 4ويژه فلسفه تعليم و

بررسي سنخهاي ارزشي و تغييرات فرهنگي در

تربيت)،سال.31،1331

خانواده ،سال ششم ،دوره .3

 شريفي ،نيره .)1332( .بررسي سلسله مراتب

 مرز آبادي ،احمد .)1333( .بررسي رابطه نظام

ارزشهاي دانشجويان و عوامل اجتماعي موثر بر آن.

خانواده با ارزشهاي جوانان ،مجله علوم رفتاري،

پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم اجتماعي و

سال دوم ،شماره .2
 مظاهري ،محمد مهدي؛ اسماعيل کاوسي و سيد رضا

اقتصادي دانشگاه الزهرا.
 صدرا ،علي رضا و علي قنبري .)1333( .ارزشهاي

موسوي .)1333( .ارائه الگوي مناسب جهت تعيين

حاکم بر جامعه ايراني ،تهران ،پژوهشکده تحقيقات

اولويتهاي مراکز فرهنگي و تحول آنهابر اساس

استراتژيک.

رويکرد اسالمي-ايراني (مطالعه موردي؛سازمان

 کيوان آرا ،محمود ،رضا اسماعيلي و فروغ الزمان
يقيني .)1331( .نقش خانواده در دروني کردن

فرهنگي-هنري

شهرداري

مشهد)،

فصلنامه

بصيرت،سال شانزدهم،شماره .44

ارزشهاي فرهنگي در نوجوانان دختر  14-13ساله

 معيدفر ،سعيد .)1331( .دانشگاه و دگرگوني

دبيرستان شيخ فضل ا ....نوري شهر اصفهان ،فصلنامه

ارزشهاي آن .تهران :پژوهشگاه هنر و ارتباطات

تخصصي جامعه شناسي.

وزارت فرهنگ و ارزش اسالمي.

 طاهرخاني ،مهدي .)1333( .آثار جهاني شدن بر
زنان ،پژوهش زنان ،دوره  ،2شماره .1
 عاملي ،سعيد رضا .)1331( .تعامل جهاني شدن و
شهروندي .نامه علوم اجتماعي،شماره .13
 فيلد ،جان .)1331( .سرمايه اجتماعي .ترجمه
غالمرضا غفاري و حسين رمضاني ،تهران :انتشارات
كوير.

 معيدفر ،سعيد و عبدالوهاب شهلي بر.)1331( .
جهاني شدن و شكل گيري سياست فرهنگي محلي:
مصرف رسانهاي بلوچهاي ايران و چالشهاي هويت
قومي و هويت ملي ،مجله دانشكده ادبيات و علوم
انساني ،س .11
 منادي ،مرتضي .)1331( .اوقات فراغت و چالشهاي
جهاني شدن مقايسه دو نسل .مطالعات فرهنگي و

 كفاشي ،مجيد .)1333( .بررسي تاثير اينترنت بر
ارزشهاي خانواده ،پژوهش اجتماعي  ،سال دوم،
شماره .3

ارتباطات ،سال سوم ،شماره .3
 مولر ،جي .اچ و ديگران .)1333( .استدالل آماري در
جامعه شناسي ،ترجمه هوشنگ نايبي ،تهران :نشر ني.

 محسني تبريزي ،عليرضا .)1331( .آسيب شناسي

 ويندال ،سون ،بنوسيگنايتزر و جين اولسون.)1331( .

بيگانگي اجتماعي -فرهنگي بررسي انزواي ارزشي

كاربرد نظريههاي ارتباطات ،ترجمه عليرضا دهقان،

در دانشگاههاي دولتي تهراني .فصلنامه پژوهش و

مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.

برنامهريزي ،شماره .21
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 نجفي پور ،فرشاد .)1331( .مجموعه کتابهاي سالمت
روان ( .)2انتشارات نسل نو انديش ،چاپ اول،
تهران.
 توکلي ،مهناز .)1333( .ارزش ها ،مفاهيم و ابزارهاي
سنجش» ،تهران :نامه پژوهش ،سال چهارم ،شماره
 14و 11پاييز و زمستان.
 يونسكو .)1331( .صنايع فرهنگي (مانعي بر سر راه
آينده فرهنگ) ،ترجمه مهرداد وحدتي ،تهران:
انتشارات مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر با همكاري
مركز گفتگوي تمدنها.
 داريا پور ،زهرا .)1332( .بررسي ساختار ارزشي و
اولويتهاي ارزشي شهروندان تهراني .تهران :فصلنامه
فرهنگ عمومي ،شماره سي و هفت.
 فرامرزي ،داود .)1333( .نظريه ساختار ارزشهاي
شوارتز .تهران :نامه پژوهش ،سال چهارم ،شماره 14و
 11پاييز و زمستان.
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