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چکـیده
پژوهش حاضر یک پیمایش اجتماعی پیرامون فرزندآوری و تمایل به آن بوده و چهارچوب نظری پژوهش را نظریات
استرلین ،بکر ،مورداک و لستاق تشکیل می دهد .جامعه آماری تحقیق شامل زنان متاهل ساکن در برخی شهرهای
کوچک در منطقه کاشان با جمعیتِ تقریبیِ  121144نفر است که از این میان  220نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین و
مورد مطالعه قرار گرفته اند .شیوه نمونه گیری بهصورت سهمیه ای غیر متناسب بوده و جمع آوری داده ها از طریق یک
پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است .بر اساس یافته ها اکثر زنان مورد بررسی ( )%60به الگوی نورمالِ باروری
یعنی داشتن دو یا سه فرزند تمایل داشته اما در عمل و بطور متوسط ،بیشترِ آنان ( )%22حداکثر یک فرزند بدنیا آورده اند.
گویا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ،بین تمایل به الگوی نورمال فرزندآوری و فرزندآوریِ واقعی شکاف قابل
توجهی( )%21ایجاد کرده و در منطقه مورد نظر ،از سیاستهای رسمیِ افزایش جمعیت پیروی نمی کند .در کنار شرایط
ساختاری ،برخی عوامل غیر ساختاری همچون سن ،سابقه ازدواج ،تحصیالت ،جایگاه شغلی و نیز طرز تلقی زنان از خود به
عنوان مدرن یا سنتی نیز با تمایل آنها به فرزند آوری و تعداد فرزندانی که واقعا بدنیا آورده اند رابطه معناداری داشته
است.

واژگـان کلـیدی :تمایل به فرزندآوری ،سیاستهای جمعیتی ،شرایط اجتماعی اقتصادی ،فرزند زایی
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

در دو دهۀ اخیر ،شواهد و قراین نشان میدهند آهنگ باروری و فرزند آوری در سطح کشور نسبت به دهه های قبل از آن کُند
تر شده و هر چند این روند جزئی از یک روند جهانی است و اختصاص به ایران ندارد اما به هر حال سیاستگزاری رسمی کشور را در
این سالها بویژه در برنامه پنجم توسعه( )1310-14به سمت افزایش باروری سوق داده است .طی بیست سال گذشته ،نرخ باروری
درایران به کمتر از سطح جایگزینی ( 2.1فرزند برای هر زن) رسیده است و با وجود استحکام نهاد خانواده در کشور ،شرایط
اجتماعی واقتصادی ،تمایل زنان برای فرزند آوری را در مقایسه با یک نسل قبل کاهش داده و در نتیجه الگوی سه فرزندی و
بیشتر که تا  30سال قبل در خانواده ها رایج بود را به الگوی دو فرزندی و حتی کمتر از آن در سالهای اخیر تغییر داده است .برخی
محققان براین باورند که بیکاری گسترده جوانان بویژه تحصیلکرده ها ،اشتغال های موقت ،عدم امنیت شغلی و نا مطمئن بودن از
آینده ،از جمله عوامل ساختاریِ عمده ای هستند که در این سالها باعث تاخیر در ازدواج و بدنبال آن کاهش باروری و حتی تمایل
به فرزند آوری شده اند بنا بر این ،سیاستهای رسمی در این زمینه می بایست بگونه ای تنظیم شوند که با منافع خانواده ها بویژه
خواسته های زنان همسو باشند زیرا در صورت نا همسویی و تقابل با منافع زنان و خانواده هایشان ،این سیاستها با مقاومت روبرو
شده و نهایتا راه به جایی نخواهند برد .براین اساس ،حتی اگر وضعیت جامعه بلحاظ جمعیتی وخیم و در حال اضطرار باشد نیز
اجرای سیاست های نا همسو با خواسته ها و منافع شهروندان می باید موقتی و کوتاه مدت باشد(سرایی .)11:1314.مطالعه رفتار
باروری زنان و میزان تمایل آنها به فرزند آوری در شهر ها و مناطق مختلف کشور با توجه به تاکید نهادهای رسمی بر لزوم افزایش
فرزند آوری آنهم در شرایط متغیر اقتصادیِ سالهای اخیر تبعا می تواند اقبال و یا عدم اقبال عمومی را از سیاستهای اتخاذ شده به
نمایش بگذارد .از این چشم انداز ،پژوهش حاضر بدنبال بررسی رفتار باروری زنان هم بلحاظ میزان تمایل آنان به فرزندآوری و هم
بلحاظ فرزندآوریِ واقعی آنان در کاشان و برخی شهر ها و روستا های اطراف آن است تا بدین ترتیب بتوان میزان انعکاس
سیاستهای افزایش فرزند را در این منطقه مورد ارزیابی قرار داد.

 -2مبانی نظری
تعد ادی از نظریه ها ابعادِ مهم و کلیدیِ مسالۀ فرزند آوری را از چشم انداز اقتصادی تبیین کرده اند .نظریه عرضه و تقاضا که
توسط ریچارد استرلین )1121(1مطرح شده یکی از این نظریه هاست که رفتار باروری انسانها را حاصل یکنوع محاسبه هزینه ها و
منافع ناشی از فرزند آوری میداند .بر این اساس ،در جامعه ای که مرگ و میر کودکان زیاد است تبعا عرضه فرزندان به جامعه
کاهش یافته و تقاضایِ اجتماعی برای فرزند آوری باال رفته و در نتیجه ،تمایل به فرزند آوری و بدنبال آن نرخ باروری افزایش می
یابد .اما زمانی که ضریب بقاء و زنده ماندن کودکان افزایش یابد ،یا اینکه بواسطه شرایط اقتصادی جامعه ،هزینه های مالی و
اجتماعیِ تولید و پرورش فرزند باال بوده و عرضه کودکان به جامعه بیش از تقاضا باشد ،تمایل به فرزند آوری ممکن است کاهش
یافته و افراد با استفاده از روشهای تنظیم خانواده سعی در کنترل باروری و باز گرداندن تعادل والدت ها و مرگ ها در جامعه
بنمایند .در چهارچوب نظریه عرضه و تقاضا ،گری بکر نیز تحلیلی اقتصادی از رفتار باروریِ خانواده ها ارائه کرده است .او فرزندان
را به منزله کاالهایی مطلوب در نظر می گیرد که پدر و مادر ها برای داشتن و حفظ آنها به پول و زمان نیاز دارند .بکر عقیده دارد
که زن و شوهر ها هنگام تصمیم گیری برای فرزند آوری معموال هم کیفیت و هم کمیت فرزندان خود را در نظر گرفته و سپس
تصمیم خود را عملی می کنند .غالبا خانواده های کم در آمد ،حداقل ملزومات و امکانات مثل غذا ،پوشاک ،آموزش ،وسایل تفریح و
سرگرمی و ...و تبعا حد اقل هزینه ها را برای کودکان خود در نظر می گیرند و لذا فرزند آوری برای آنان سخت و دشوار جلوه نمی
کند ،اما خانواده های سطح متوسط و باال ،غالبا هم از نظر مالی و هم بلحاظ زمانی ملزومات بیشتر و با کیفیت تری را برای پرورش
فرزندان خود در ن ظر می گیرند و از اینرو هزینه پرورش فرزند باال خواهد بود .از سوی دیگر ،والدین متعلق به طبقات متوسط و باال،
با توجه به قدرت مالی خود امکان فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،تفریحی ،هنری ،ورزشی و آموزشیِ بیشتری دارند که این فعالیتها
به نوعی رقیب فرزند آوری و تربیت و نگهداری فرزندان است .از اینرو ،در نگاه بکر ،خانواده های طبقه متوسط و باال برای پرورش
فرزندانی با استانداردهای مورد نظر خود غالبا تمایل به فرزند آوری کمتر و تعداد فرزندان محدودتری دارند(ویکس.):226:1385.
مورداک )1110(2نیز به نقش در آمد و توزیع درآمدها در تنظیم و کنترل باروری اشاره کرده است .در نظر وی ،برای یک
خانواده کم درآمد فوایدِ برخورداری از فرزندانِ زیاد نسبت به هزینه های احتمالی که ممکن است این فرزتدان داشته باشند بیشتر و
باالتر است و این برتریِ فایده بر هزینه ،برای خانواده های کم درآمد بویژه کارگران و کشاورزان محرک خوبی برای فرزند آوریِ
بیشتر است .اما زمانیکه سطح رفاه مادیِ خانوادۀ کم در آمد بهتر شود ،ترازِ قبلیِ فایده -هزینه تغییر خواهد کرد یعنی هزینه های
فرزندان برای این خانواده ها از فوایدِ آنها بیشتر شده و تبعا والدین انگیزه مادی برای داشتن فرزندان زیاد را ازدست می دهند .بدین
منوال ،به موازاتی که با کاهش نا برابری و شکاف طبقاتی در توزیع درآمدهای جامعه بتدریج سطح رفاه خانواده های کم درآمد
بهبود یابد ،به همان نسبت می توان انتظار داشت که تمایل به فرزند آوری در خانواده های کم درآمد نیز پس از مدتی کاهش یابد.

1. Easterlin, R
2. Morduch, W
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 -3پیشینه تجربی پژوهش
در زمینه تمایل به فرزند آوری طی سالهای اخیر تحقیقات متعددی در کشور انجام گرفته که اشاره به برخی از آنها مفید خواهد
بود .مشفق ( ) 1311مطالعه ای پیرامون رابطه میان ارزش واهمیت فرزندان با میزان باروری در شهر تهران و در بین مجموعه ای از
زنان شاغل وغیر شاغل انجام داده است که در این پژوهش مشخص شد  %22زنان مورد مطالعه تمایل به تک فرزندی %66 ،دو
فرزندی ،و تنها  %1تمایل به سه فرزندی داشته اند .این در حالی بوده است که  %32آنان دارای یک فرزند %32 ،دارای دو فرزند و
 %12نیز سه فرزند داشته اند .اهمیت و ارزش فرزندان نیز در نگاه زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنا داری با فرزندآوری نداشته
است(محمودی .)1313.در تحقیق دیگری ،خلج فراهانی( )1311با مطالعه  121زن و مرد در آستانه ازدواج و  120زن و مرد متاهل
و دارای یک فرزند زیر  2ساله ،تمایالت مربوط به تک فرزندی و برخی عوامل موثر بر این تمایل را در شهر تهران بررسی کرد.
یافته های پژوهش وی نشان داد  %46پاسخگویان تمایل به تک فرزندی و  %43.2تمایل به دو فرزندی داشته اند .عوامل موثر بر
تمایل زنان و مردان به تک فرزندی را مواردی چون :فرد گرایی ،نگرانی های فرزند پروری ،توجه به کیفیت و آرمانگرایی در تربیت
فرزند تشکیل می دهد(خلج فراهانی .)1311 .محمودی وهمکاران( )1313رفتار و تمایل به باروری را در دو منطقه از شهر تهران در
بین  360نفر از زنان تهرانی مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد  %32.1آنها دارای یک فرزند هستند در حالیکه در بین آنها
تنها  %14.4قصد تک فرزندی داشته اند %41 .زنان مورد بررسی دارای دو فرزند بوده اند و از این میان %10 ،دوست دارند فرزند
سومی را هم بدنیا بیاورند اما  31درصد بقیه همان دو فرزند را کافی میدانند .در نهایت %14 ،زنان دارای سه فرزند بوده اند که از
گروه  %1قصد دارند فرزند چهارم خود را نیز بدنیا بیاورند .یافته های این پژوهش نشان میدهد بین متغیر اهمیت و ارزش فرزندان
با گرایش به داشتن فرزندی دیگر رابطه معنا داری وجود دارد .مهربانی( )1314در مطالعه ای بر روی برخی شاخصهای توسعه
مربوط به  121کشور دریافت که با سوادی مهمترین عامل موثر در کاهش باروری است ،هر چند که بر اساس یافته های این
پژوهش ،میزان ثبت نام در آموزش عالی ،شهر نشینی و میزان استفاده از وسایل تنظیم خانواده نیز در کاهش باروری اثر گذار
هستند .این پژوهش همچنین نشان داد که جوامعی که نرخ تورم باالتری دارند ،نرخ باروری و فرزند آوری زیادتری نیز نسبت به
بقیه دارند .همچنین ،مشفق و همکاران( )1313در مطالعه ای پیرامون رابطه میان اشتغال و تمایل به فرزند آوری تعداد  1246نفر از
زنان شاغلِ در آستانۀ ازدواج را در سطح کشور مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد بین تعداد فرزندان موجود در
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چنانچه بسیاری محققان اذعان کرده اند ،هرچه درآمد خانواده افزایش یابد نگاه والدین بیشتر به کیفیت فرزندان ،و نه صرفا تعداد و
کمیتِ آنها ،معطوف شده و عمدتا هزینه های تربیت و پیشرفتِ آنان در کانون توجه والدین قرار می گیرد(زارع.) 206:1313 .
باید توجه داشت اگرچه مالحظات اقتصادی نقش مهمی در مساله باروری دارند اما رفتار باروریِ انسانها همیشه تابع محاسبه
هزینه و فایده فرزند آوری نیست بلکه تغییرات باروری بعضا می تواند بخاطر اشاعه نوآوریها در جامعه ایجاد شوند .این نوآوری ها
ممکن است تکنولوژیک بوده (فناوریهای جدید ،رسانه های نوین ،هوش مصنوعی و )...و یا فرهنگی باشند(ایده های جدید ،هنجار
های تازه ،سبک های زندگیِ نوظهور ،نگرش های خالقانه و )...که هرکدام با مکانیزمهای خاص خود اثراتی بر جامعه برجا می
گذارند .بسیاری اوقات ،هدایت نگرشها و رفتار های انسانی – ازجمله رفتار باروری -در زنان و مردان توسط جریانها و موج های
اجتماعیِ تازه و یا مُد های جدید صورت می گیرد که ارتباط چندانی با مالحظات اقتصادی و موضوع فایده -هزینۀ پدیده ها ندارد.
در دهه های اخیر موضوعاتی چون تاخیر در ازدواج ،برخورداری از خانواده کوچک ،توجه فزایندۀ والدین به خود شکوفایی و
وقتگذاری برای خودشان از جمله نوآوریها در سبک زندگی است که به سرعت در جوامع متعددی اشاعه یافته اند .در همین رابطه،
سرگِئی باالبانوف به ارزشهای فرهنگی جدیدی که در بین زنان شکل گرفته و ربط چندانی به هزینه های اقتصادی فرزندان ندارد و
این مجمو عه ارزشها بر سبک زندگی و رفتار باروری زنان اثر گذارند اشاره می کند .در نگاه وی ،بسیاری از مادران جوان دوست
دارند پس از ازدواج ،حداقل مدت زمانی را برای خود زندگی و فعالیت داشته باشند و امروزه برای بسیاری از زنان این مساله به
عنوان یک هنجار پذیرفته شده در آم ده است .همچنین بخش قابل توجهی از زنان معتقدند برای آزادی فردی خود باید مبارزه کنند
و لذا تمایلی به فرزندآوری نشان نداده و یا اینکه معتقدند فرزند آوری را باید به تاخیر انداخت(باالبانوف و همکاران.)131:2001 ،
بدون تردید ،فرهنگ یک جامعه نیز به سهمِ خود می تواند نقش مهمی در اشاعۀ نوآوریها از جمله پذیرش یکنوع ذهنیت و یا
رفتارِ باروریِ جدید ایفا کند زیرا برخی فرهنگ ها بیش از بقیه آمادگیِ پذیرش نوآوری را دارند اما در برخی فرهنگها پذیرش
نوآوری بسیار دشوار و زمانمند است .عالوه براین ،نخبگان و قشرهای اجتماعیِ با نفوذ هم می توانند در اشاعۀ نوآوریها در سطح
جامعه نقش مهمی داشته باشند چرا که به نظرِ لستاق )1111(1بدلیل تمرکز تحصیالت ،منابع و امتیازات در الیه های باالییِ جامعه،
نوآوریهای فرهنگی معموال از نخبگان و طبقات اجتماعیِ باال آغاز شده و طبقات پایین تر این نوآوریها را از طریق تقلید می
پذیرند(زارع .)221:1313.بر این اساس ،وقتی طبقاتِ اجتماعیِ با نفوذ ،یک ایدۀ تازه و یا یکنوع رفتار و سبک زندگی را می پذیرند و
بدان عمل می کنند ،پس از چندی این مساله معموال به قشرهای دیگر سرایت کرده و بقیه نیز از آنان پیروی میکنند .پوالک
واتکینز( )1113نیز تاکید دارند که اگر نوآوریها -از جمله رفتارهای باروریِ جدید -بطور متناسبی قالب بندی شود و گروههای
اجتماعیِ با نفوذ آنرا بپذیرند ،کاهش تمایل به فرزند آوری و نهایتا اُفتِ نرخِ باروری امکانپذیر خواهد شد.

1. Lesthaeghe, R.
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خانواده و تمایل به فرزند آوری بیشتر هم در زنان شاغل و هم غیر شاغل رابطه معنا دار وجود داشته است .در استانهای ایالم ،چهار
محال بختیاری ،کهکیلویه و بویر احمد بیش از نیمی از زنان شاغل تمایل به داشتن سه تا چهار فرزند داشته اند در حالیکه در
استانهای گیالن ،البرز و فارس اکثریت زنان مورد بررسی به ترتیب با  %12 ،%11.2و  %11تمایل به یک تا دو فرزند دارند .از جمله
جدید ترین تحقیقات در این زمینه ،مطالعه ای است که عبداللهی و رحیمی( )1316پیرامون نحوه برخورد کاربران اینترنتی با
سیاست اعالم شدۀ افزایش فرزند آوری که در برنامه پنجم توسعه اعالم شده است انجام داده اند .این پژوهش دربین  211نفر از
کاربران اینترنتی که اخبار مرتبط با افزایش فرزند آوری را در فضای مجازی دنبال کرده و نسبت به آن اعالم نظر کرده اند صورت
گرفت و نتایج نشان داد کاربران در قبال این مساله رویکرد های متفاوتی داشته اند بگونه ای که  %11.2رویکرد انتقادی%1.2 ،
رویکرد موافق و نهایتا  %0.6رویکرد منفعالنه با موضوع دارند .بر اساس همین نتایج %43 ،کاربران بر ابعاد اقتصادی مساله تاکید
داشته اند %31 ،بر ابعاد اجتماعی %12 ،بر ابعاد فرهنگی ونهایتا  %2کاربران نیز به ابعاد سیاسیِ موضوع اشاره کرده اند.
به اجمال ،در تحقیقات داخلی مربوط به سالهای اخیر نکات مشترکی را می توان یافت .نخست اینکه چون تمامی آنها پس از
سیاست های رسمی اعالم شده مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت در کشور صورت گرفته اند ،از اینرو می توانند انعکاسی از دیدگاه
عمومی را در این رابطه نشان دهند .دیگر اینکه در شرایط کنونی ،از نگاه مردم الگوهای دو فرزندی و تک فرزندی ،به ترتیب،
مطلوبترین الگوهای فرزند آوری در شهرهای بزرگ تلقی می شوند .سوم اینکه ،چون غالب تحقیقات در پایتخت ،شهرهای بزرگ و
مراکز استانها صورت گرفته است ،تبعا ،نقطه نظرات اهالیِ شهرهای کوچک و روستایی نیز در این زمینه می تواند تصویر کاملتری
از رفتار باروری بویژه تمایل به فرزند آوری را در سطح جامعه ارائه نماید .نکته اخیر ،عمده ترین انگیزه برای انجام پژوهش حاضر
بوده است .البته ،مطالعه در زمینه باروری و تمایل زنان به فرزندآوری موضوع چندان تازه ای نیست اما این مطالعات در سایه
سیاستهای رسمی مبنی بر لزوم افزایش جمعیت کشور حال و هوای تازه ای بخود گرفته است .تحقیقات انجام شده عمدتا بر روی
شهرهای بزرگ متمرکز بوده اند و از شهرهای کوچک و مناطق روستایی غفلت شده است ،در حالیکه بنظر میرسد شهرهای کوچک
و مناطق روستایی با توجه به فرهنگ کهنِ فرزند دوستی در آنها ،قاعدتا می باید در این سالها بهتر از شهرهای بزرگ با سیاست
افزایش فرزند هماهنگ و همسو شده باشند .بدین خاطر ،بررسی ابعاد کمی و کیفی فرزندآوری و تمایل زنان و خانواده ها به این
مساله بویژه در شهرهای کوچک ،ضرورتی دو چندان پیدا کرده است و در همین راستا ،محقق سعی دارد با مطالعه پیرامون تمایل
به فرزند آوری و برخی مسایل مربوط به آن ،گامی هر چند کوچک در این مسیر بردارد .از اینرو ،پژوهش حاضر در پی دانستن این
است که تمایل و رفتار باروری در منطقه کاشان بویژه در بین زنان چه وضعیتی پیدا کرده است .در این چهارچوب ،شناسایی اهداف
ویژۀ زیر نیز در دستور کار این پژوهش قرار می گیرد:
 شناخت میزان تمایل به فرزند آوری در بین زنان متاهل مورد بررسی شناخت میزان فرزندآوریِ واقعی در زنان متاهل شناخت الگوهای رایج فرزند آوری در بین زنان متاهل -شناسایی برخی عوامل غیر ساختاری و موثر بر تمایل به فرزند آوری در زنان متاهل

 -4روش پژوهش
از آنجا که این پژوهش یک مطالعه اکتشافی و از نوع پیمایشی -توصیفی بوده است ،اطالعات و داده های الزمه به روش
پیمایش و از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل شده است .جامعه آماریِ پژوهش را زنان
ی 121144
متاهل ساکن در چند شهر و یک روستای منطقه کاشان (کاشان ،آران و بیدگل ،بادرود ،قمصر ،یَزدل) با جمعیت تقریب ِ
نفر تشکیل داده است که از آن میان جمعیت نمونه ای معادل  220نفر مورد بررسی قرار گرفته اند .شیوه نمونه گیری در این
تحقیق ،دو مرحله ای و مرکب از نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری سهمیه ای غیر متناسب بوده است .ابتدا کلیه خیابانهای
شهرهای مورد بررسی و تمام کوچه های روستای مورد بررسی (یزدل) فهرست برداری شده وسپس به قید قرعه تعدادی از آنها
انتخاب گردیده و سپس با اختصاص سهمیه برابر به خیابانها و کوچه های انتخابی در هر شهر یا روستا ،طی روزهای آذرماه 1312
نمونه گیری به صورت حضوری انجام شده است .ابزار تحقیق را یک پرسشنامه محقق ساخته شامل هشت سوال بسته و چند گزینه
ای و یک سوال باز و تشریحی پیرامون ویژگی های پاسخگویان ،تعداد فرزندانی که دارند ،تعداد فرزندانی که میخواهند داشته باشند
تشکیل میدهد .نهایتا ،اطالعات بدست آمده به کمک نسخۀ  22نرم افزار  SPSSاستخراج و تجزیه و تحلیل شده است.

 -5تعریف مفاهیم
منطقه کاشان :در این پژوهش منطقه کاشان شامل شهر کاشان و تعدادی از شهرها و روستاهای اطراف آن اطالق می شود.
در این رابطه شهرهای آران و بیدگُل ،قمصر ،بادرود و روستای یزدل که به فاصله تقریبی از  2تا  20کیلومتری شهر کاشان قرار
دارند مورد بررسی قرار گرفته اند و سطح سنجش این متغیر اسمی بوده است.
فرزند آوری :فرزند آوری در این پژوهش اشاره به کمیت و تعداد فرزندانی دارد که زنان می خواهند داشته باشند و یا اینکه واقعا
دارند .این مفهوم با کمک سه شاخص کم فرزندی ،نورمال و پُر فرزندی سنجیده شده و سطح سنجش آن نیز رتبه ای است .مالک
0

این طبقه بندی در حقیقت تعداد فرزندان الزم برای جایگزینی نسل می باشد که در ایران  2.1فرزند برای هر زن است .براین
اساس ،فرزند آوری نورمال اشاره به فرزند آوری در سطح جایگزینی نسل و یا کمی بیش از آن ( 2و  3فرزند) دارد ،کم فرزندی به
فرزند آوری کمتر از سطح جایگزینی نسل (صفر و یا یک فرزند) و پُر فرزندی نیز به فرزندآوری باالتر از تعداد  3فرزند اطالق شده
است.

 -6یافته های پژوهش
 -1-6یافته های توصیفی
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الف -ویژگی پاسخگویان بطور کلی و به تفکیک مناطق جغرافیایی :جامعه مورد مطالعه را  220نفر از زنان متاهل ساکن
شهرهای کاشان ،آران وبیدگل ،قمصر ،بادرود و روستای یَزدل تشکیل می دهند .میانگین سن این زنان بین  30تا  34سال،
میانگین تحصیالت آنان در سطح دیپلم ،عمدتا خانه دار ،بعضی کارگر و یا کارمند بوده و متوسط درآمد ماهانه آنان بین دو تا سه
میلیون تومان است .بطور متوسط ،سابقۀ ازدواج زنان مورد بررسی بین نُه تا یازده سال است ،غالبا خواهان دو فرزند هستند البته،
ویژگیهای پاسخگویان در هریک از مناطق مورد بررسی بدین شرح می باشد:
در شهر کاشان ،واقع در  120کیلومتری شمال شرق اصفهان ،جامعه موردبررسی را  420نفر از زنان متاهل تشکیل می دهند
که میانگین سنی آنها  30تا  34سال و متوسط تحصیالت آنان در سطح دیپلم است .اکثریت آنها خانه دار( ،)%62وسابقه ازدواجشان
بطور متوسط بین  1تا  11سال است .بیشترِ آنها خود را مدرن میدانند تا سنتی و غالبا خواهان حداقل دو فرزند هستند( )%21اگرچه
میانگین فرزندآوری واقعیِ آنان کمتر از دو فرزند ( 1.6فرزند) بوده است .در شهر آران و بیدگُل ،که در فاصله  2کیلومتری از
شمال شرق کاشان واقع شده است ،جامعه مورد بررسی را  10نفر از زنان متاهل تشکیل می دهند که میانگین سنی آنها نیز  30تا
 34سال و تحصیالت آنان بطور متوسط در سطح دیپلم است .نیمی از آنها خانه دار( ،)%24وتقریبا  %21آنان در مشاغل کارگری و
آزاد شاغلند و متوسط درآمد ماهانه آنان دو ونیم میلیون تومان وسابقه ازدواجشان بطور متوسط بین  1تا  11سال است .خود را
بیشتر سنتی میدانند تا مدرن و غالبا خواهان حداقل دو فرزند( 2.2فرزند) هستند اگرچه بطور متوسط کمتر از دو فرزند ( 1.2فرزند)
بدنیا آورده اند .در روستای یَزدل ،که در فاصله تقریبیِ  12کیلومتری از شمال کاشان واقع شده است ،جامعه مورد بررسی را تعداد
 120نفر از زنان متاهل با میانگین سنی  30تا  34سال ،تحصیالت کمتر از دیپلم ،غالبا خانه دار( ،)%20وبعضا کارمند( )%16و
متوسط درآمد ماهانۀ دو و نیم میلیون تومان تشکیل می دهد .سابقه ازدواجشان بطور متوسط بین  1تا  11سال است .نیمی از آنان
خود را سنتی ونیم دیگر ،خود را مدرن تلقی می کنند .اغلب زنان مورد بررسی در این روستا نیز خواهان حداقلِ دو فرزند( 2.3فرزند)
هستند اگرچه عمال کمتر از دو فرزند ( 1.2فرزند) بدنیا آورده اند .در شهر بادرود ،به فاصله تقریبیِ  20کیلومتری از جنوب شرقِ
کاشان ،جامعه مورد بررسی را تعداد  60نفر از زنان متاهل با میانگین سنی  32تا  31سال ،تحصیالت در سطحِ دیپلم ،تنها یک سومِ
آنها خانه دار( ،)%21.1و نیمی از آنان شاغل ( ،)%42.4با متوسط درآمد ماهانۀ تقریبا دو و نیم میلیون تومان تشکیل می دهد .سابقه
ازدواج زنان مورد بررسی در بادرود بطور متوسط بین  1تا  12سال است و این گروه غالبا خود را مدرن تلقی می کنند( .)%21بطور
متوسط آنها خواهان یک تا دو فرزند بوده ( 1.1فرزند) و تقریبا به همین مقدار نیز فرزند بدنیا آورده اند( 1.2فرزند) .بیش از نیمی از
زنان یعنی  %23.4.فرزندی نداشته و یا فقط یک فرزند دارند که نشان از گستردگیِ فرزندآوریِ کمتر از سطح جایگزینیِ نسل در این
شهر دارد .نهایتا در شهر قمصر ،واقع در 22کیلومتری جنوب غربِ کاشان ،جامعه مورد بررسی را  30نفر از زنان متاهل با میانگین
سنی  22تا  30سال ،تحصیالت فوق دیپلم تا لیسانس ،نیمی از آنها خانه دار( ،)%23و بخشی نیز شاغل در مشاغل آزاد و یا
کارمندی ( ،)%32با میانگین درآمدِ تا دو میلیون تومان تشکیل می دهد .سابقه ازدواج زنان مورد بررسی در قمصر بطور متوسط بین
 6تا  1سال است و غالبا خود را مدرن و امروزی تلقی می کنند .بطور متوسط خواهان حداکثر دو فرزند ( 1.1فرزند) بوده اند اما
کمتر از این مقدار فرزند بدنیا آورده اند( 1.1فرزند).
ب -تنوع الگوی فرزند آوری :از مجموع زنان مورد مطالعه 161 ،نفر تمایل به "کم فرزندی" دارند یعنی فرزند نخواسته و یا
فقط یک فرزند می خواهند .تمایل به کم فرزندی بیش از همه در زنان اهلِ بادرود ،بعد از آن در زنان قمصری ،و سپس در زنان
اهلِ کاشان ،آران بیدگل و یزدل دیده می شود .بخش دیگری از زنان مورد مطالعه خواهان فرزند آوری در "سطح نورمال" بوده اند.
فرزند آوری نورمال به الگوی باروریِ متناسب با سطح جایگزینی نسل و کمی بیش از آن اشاره دارد و از اینرو تمایل به داشتنِ دو تا
سه فرزند ،در این پژوهش به عنوان یک الگوی نورمال تلقی شده است .تمایل به الگوی نورمال فرزند آوری با حجم  423نفر ،بطور
میانگین  %63از کل جمعیت نمونه را تشکیل داده و پر طرفدار ترین گرایش به فرزند آوری در کاشان و شهرها و روستاهای اطراف
آن تلقی می شود .الگوی نورمال در زنان اهلِ کاشان و آران بیدگل از همه قویتر( )%62و در بادرود از بقیه ضعیفتر ( )%41.3بوده
است .همچنین ،دربین زنان مورد مطالعه 11 ،نفر یعنی گرایش به داشتن فرزندان زیاد یعنی بیش از سه فرزند دارند .تمایل به "پُر
فرزندی" بیش از همه در زنان روستای یَزدل( ،)%11.3و سپس شهرهای کاشان ( ،)%13.6آران بیدگُل ( ،)%12.2بادرود( )%10و
قمصر ()%6.2دیده می شود .تفاوتی که در توزیع درصدی الگوهای کم فرزندی ،نورمال و پُرفرزندی در مناطق مختلف دیده می
شود یک تفاوت معنادار بوده و نتایج آزمون کای اسکوئر { sig.=0.027و  } X 2 =17.3بین مناطق مورد مطالعه و تمایل به
فرزندآوری نیز آنرا تایید می کند .نکته دیگر اینکه ،همین تفاوت نیز در فرزند آوریِ واقعی زنان در مناطق مختلف مشاهده گردیده

5

است ،از اینرو برای فهم بهتر و امکان مقایسه های روشنتر ،در جدول شماره  1توزیع درصدیِ تمایل به انواعِ الگوهای فرزند آوری
به همراه توزیع درصدیِ فرزندآوری واقعی زنان ارائه شده است:

کاشان
آران و بیدگل
یَزدل
بادرود
قمصر
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جدول شماره  . 1توزیع درصدیِ تمایل زنان به فرزند آوری و فرزندآوری واقعی آنها
فرزندآوری
کم فرزندیِ
تمایل به پُر
تمایل به فرزندآوریِ
تمایل به کم
نورمال
فرزندی
نورمال
فرزندی
43.1
41.3
13.6
62
% 21.4
42.1
41.1
12.2
62.2
22.2
41.2
42.2
11.3
61.2
20
32
23.3
10
41.3
41.2
20
23.3
6.2
60
33.3

پُر فرزندیِ
6.2
2.1
1.3
11.2
6.2

یافته های جدول شماره  1نشان میدهد اگرچه اکثریتِ زنان مورد بررسی در کاشان واطراف آن بطور میانگین به الگوی نورمالِ
باروری یعنی دو تا سه فرزند تمایل داشته اند اما فرزند آوریِ واقعیِ آنان اینگونه نبوده است زیرا در عمل و بطور متوسط ،بیشترِ آنان
( )%22حداکثر یک فرزند( الگوی کم فرزندی) %31 ،از آنها دو یا سه فرزند (الگوی نورمال) و فقط  %1بیش از سه فرزند(الگوی پُر
فرزندی) بدنیا آورده اند .این فاصله بین تمایل به باروری و باروری واقعی در مناطق مورد مطالعه یکسان نبوده است بطوریکه
بیشترین فاصله و شکاف در شهر قمصر دیده می شود زیرا  %60زنان قمصری مورد بررسی گرایش به الگوی نورمالِ دو یا سه
فرزندی داشته اند اما در عمل فقط  %20آنان دو یا سه فرزند بدنیا آورده اند .فاصله بین تمایل به الگوی نورمال و تحقق این الگو
در عمل در بقیه مناطق نیز کم و بیش دیده می شود و در این بین ،کمترین فاصله بین تمایل و واقعیت فرزند آوری را در زنان
ساکن در شهر بادرود و روستای یزدل می توان مشاهده کرد.
عالوه براین ،نتایج جدول شماره یک بیانگر وجود فاصله میان تمایل به الگوی کم فرزندی (حداکثر یک فرزند) و تحقق این
الگو در مناطق مختلف مورد بررسی است .مثال در حالیکه  %33.3زنان قمصری تمایل به کم فرزندی داشته اند اما در عمل تقریبا
دو سوم این زنان( )%23.3حداکثر یک فرزند بدنیا آورده اند .پس از قمصر ،میزان شکاف بین تمایل به کم فرزندی و کم فرزندیِ
واقعی در کاشان و بقیه مناطق مورد مطالعه دیده می شود بویژه اینکه کمترین فاصله بین تمایل به کم فرزندی و کم فرزندیِ
واقعی در زنان بادرودی به چشم می خورد .از سوی دیگر ،زنانی که خواهان فرزندان زیاد بوده اند (الگوی پُر فرزندی) نیز در عمل
– به جز قمصر و بادرود -نتوانسته اند فرزندان زیاد(بیش از سه فرزند) بدنیا بیاورند و نتایج جدول شماره یک ،فاصله بین تمایل
زنان به الگوی پُر فرزندی و میزان تحقق این الگو را در عمل نشان می دهد .مثال در حالیکه  %11.3زنان مورد مطالعه در روستای
یزدل تمایل به الگوی پر فرزندی داشته اند اما در عمل فقط  %1آنها توانسته اند این الگو را تحقق بخشیده و بیش از سه فرزند
بدنیا آورند .همین فاصله بین تمایل و واقعیت در زنان اهل کاشان و یزدل نیز دیده می شود .بدین ترتیب ،گویا در سالهای اخیر،
شرایط و اوضاع اقتصادی واجتماعی اجازۀ تحقق فرزند آوری در سطح الگوی نورمال و یا الگوی پرفرزندی را به زنان و خانواده ها
حتی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز نداده است .البته ممکن است گرایش به کم فرزندی بعضا به مساله "اشاعۀ سبک
زندگی غربی"در جامعه ارتباط داده شود اما پذیرش چنین ادعایی در شهرهای بزرگ قابل قبول تر است تا شهرهای کوچک و
سنتی که چندان تحت تاثیر تبلیغات و رسانه های نوین نبوده و پایبندی به سنت و مذهب در آنها نیرومند است.
ج -تیپ اجتماعی زنان در انواع الگوهای فرزند آوری :تمایل به الگوی کم فرزندی (حد اکثر یک فرزند) در  %23از زنان مورد
بررسی مشاهده شده است و به عبارتی ،تقریبا از هر چهار زن متاهل یکنفر تمایل به الگوی فرزندآوری کمتر از جایگزینیِ نسل
دارد .اگر بخواهیم بدانیم که این گروه از چه تیپ اجتماعی تشکیل شده است ،نتایج توصیفی پژوهش نشان می دهد حدودِ دو سوم
این زنان  21 -22ساله و در سنین جوانی اند( )%62اما تقریبا یک سوم آنها  31-30ساله و در سنین میانسالی هستند(.)%31.4
اکثریت این گروه دیپلمه ،دانشجو و یا لیسانس بوده ( )%26.3و درآمد آنها عمدتا تا  3میلیون تومان در ماه است( .)%22کمتر از
نیمی از آنها خانه دارند ( ،)%42اما بقیه شاغلند و مشاغل آنها بیشتر کارمندی ،معلمی و شغل آزاد بوده است .غالب این زنان خود را
مدرن و امروزی میدانند( )%21.2و سابقه ازدواج آنها بطور میانگین بین  6تا  1سال می باشد.
متقابال ،تمایل به الگوی پُر فرزندی (بیش از سه فرزند) در  %14در صد از زنان مورد مطالعه دیده می شود ،یعنی از هر  2زن
متاهل فقط یکنفر گرایش به الگوی پُرفرزندی دارد .تیپ اجتماعی این گروه براساس نتایج توصیفی بدست آمده بدین صورت است:
این زنان عمدتا در سنین میانسالی و اوایل بزرگسالی یعنی بین  30تا  44سال قرار دارند( )%22اگرچه  %20.4زنان این گروه در
سنین جوانی بوده اند( 20تا  21ساله) و به عبارتی ،یک پنجم زنان متاهل و جوان عالقمند به داشتن فرزندان زیاد هستند.
تحصیالت زنان متمایل به داشتن فرزندان زیاد غالبا در سطوح ابتدایی تا دیپلم قرار دارد ( )%26.6و درآمد آنان نیز بطور متوسط
حداکثر تا  3میلیون تومان بوده است( .)%12.2اکثریت آنان ( )%12.2خانه دارند و خود را غالبا سنتی میدانند( .)%22.6سابقه ازدواج
این گروه از زنان عمدتا بیش از  12سال بوده است( ،)%22.2به عبارت دیگر ،زنان متاهل و دارای سابقۀ ازدواج کمتر ،تمایل چندانی
به داشتن فرزندان زیاد از خود نشان نداده اند.

 -2-6یافته های تحلیلی
بدون تردید ،شرایط اجتماعی و اقتصادی می توانند در خصوصی ترین تصمیمات خانواده ها بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم
دخالت نموده و رفتار زنان و مردان را در حوزه های مختلف زندگی تحت تاثیر خود قرار دهند .رفتار باروری نیز از این قاعدۀ کلی
مستثنا نیست و بخش قابل توجهی از تصمیمات بویژه در زنان متاهل با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی  -اجتماعی جامعه رقم
می خورد .برخی از مهمترین تئوریها در زمینه باروری نیز بدین مساله اشاره کرده اند و تحقیقات انجام شده نیز همواره به تاثیر
شرایط ساختاری جامعه در این خصوص اشاره داشته اند .در کنار عوامل ساختاری ،سهمِ برخی عوامل سطح خُرد و غیرساختاری را
نیز نباید در اثر گذاری بر تمایل به فرزند آوری و رفتار باروری نادیده گرفت .شناسایی سهم این عواملِ سطح خرد -در کنار شرایط
کالنِ اجتماعی اقتصادی کشور از جمله اهداف این پژوهش بوده است .عوامل سطح خُرد در این تحقیق عمدتا به خصوصیاتِ زنان
متاهل ،یعنی اصلی ترین تصمیم گیرندگانِ فرزند آوری مربوط می شود .به عنوان نمونه ،ویژگیهایی چون سن ،تحصیالت ،جایگاه
شغلی و یا درآمد زنان ممکن است می توانند بر نگرش و رفتار باروری زنان اثر گذار بوده و آنها را به سمت الگوی کم فرزندی و
یا پُر فرزندی و  ...سوق دهند .بدین منظور ،در این بخش ،ابتدا رابطه میان برخی ویژگی های اجتماعی پاسخگویان و میزان تمایل
آنها به فرزند آوری از طریق آزمون کِندال مورد سنجش قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماره دو ارائه می گردد:
جدول شماره  .2نتایج آزمون کندال پیرامون رابطۀ تمایل به فرزند آوری و ویژگیهای اجتماعی زنان
Sig.
)Kendal(C
نتیجه
تحصیالت -تمایل به فرزند آوری

-0.252

0.031

وجود رابطه معکوس

درآمد -تمایل به فرزند آوری

-0.061

0.041

وجود رابطه معکوس

جایگاه شغلی  -تمایل به فرزند آوری

-0.127

0.000

وجود رابطه معکوس

سابقه ازدواج -تمایل به فرزند آوری

0.259

0.000

وجود رابطه مستقیم

خودپندارۀ سنتی ومدرن -تمایل به فرزند آوری

-0.406

0.000

وجود رابطه معکوس

نتایج آزمون های کندال در جدول شماره دو نشان می دهد عواملی چون سن و سابقه ازدواج زنان با میزان تمایل آنها به
فرزندآوری رابطه مستقیم و هم افزا دارد بدین معنا که هرچه سن و سابقه ازدواج زنان مورد بررسی باالتر باشد (میانسال و
بزرگسال) تعداد فرزندانی که دوست دارند بدنیا بیاورند نیز.بیشتر است .همچنین ،نتایج جدول نشان میدهد سطح تحصیالت ،درآمد،
جایگاه شغلی و نیز طرز تلقی زنان از خود به عنوان یک زن سنتی یا مدرن رابطه معکوسی با میزان تمایل به فرزندآوری داشته
است .به سخن دیگر ،هرچه تحصیالت زنان ،جایگاه شغلی و درآمد آنها باالتر بوده و خود را بیشتر مدرن تلقی کرده اند ،تمایل آنها
به فرزندآوری و تعداد فرزندان نیز به همان نسبت کاهش یافته است ،هر چند که این رابطه در مورد سطح درآمد بسیار ناچیز و
ضعیف بوده است .در ادامه ،رابطه میان ویژگیهای زنان با تعداد واقعی فرزندان آنها مورد آزمون قرار گرفتند و جالب اینکه نتایج
آزمونهای کندال نشان داد تمامیِ ویژگیهای اجتماعی زنان مورد بررسی – به استثنای درآمد -با تعداد فرزندان واقعی که بدنیا آورده
اند رابطه معنادار داشته و نوع این رابطه ها (مستقیم یا معکوس بودن ) نیزدر هر مورد مشابه با موارد متناظر ذکر شده در جدول
شماره دو می باشد.
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سن – تمایل به فرزند آوری

0.268

0.000

وجود رابطه مستقیم

 -7نتیجه گیری
در این پژوهش ،کنکاش در بارۀ وضعیت فرزند آوری و میزان تمایل به آن بویژه در کاشان و برخی شهرها و روستاهای اطراف
آن در اواخر سال  1312مد نظر بوده و این پژوهش در حالی صورت گرفت که سیاستهای رسمی کشور در سالهای اخیر بر پایه
افزایش جمعیت تنظیم و در برنامه پنجم توسعه تدوین و نهایی شده بود .اهدافی چند در دستور کار این پژوهش قرار داشت که از
آنجمله آنها شناخت میزان تمایل به فرزند آوری و تعداد واقعی فرزندان در بین زنان متاهل و ساکن در شهرهای کاشان ،آران و
بیدگل ،قمصر ،بادرود و همچنین روستای یَزدل بوده است .منطقه مورد مطالعه که در این پژوهش هم تمایل آنان به فرزندآوری و
هم فرزندآوری واقعی آنان مورد سنجش قرار گرفت ه است از جمله مناطق سنتی و مذهبی کشور بوده و دارای مردمی عموما پایبند
به سنن و آداب فرهنگی گذشتگان می باشد .نتایج پژوهش نشان داد تمایل به داشتن دو یا سه فرزند نیرومند ترین گرایش و
خواستۀ زنان در مناطق مورد بررسی است .اکثریت زنان مورد مطالعه تمایل به داشتن دو یا سه فرزند (الگوی نورمال فرزندآوری)
دارند ،اگرچه در عمل ،کمتر از این تعداد بدنیا آورده اند و الگوی کم فرزندی (حداکثریک فرزند) بیش از الگوی نورمال در این گروه
از زنان اتفاق افتاده است .در حقیقت ،تمایل زنان مورد مطالعه بیش از همه متوجه الگوی نورمالِ فرزند آوری (داشتن دو یا سه
فرزند) ،بعد از آن متوجه الگوی کم فرزندی(حد اکثر یک فرزند) و نهایتا به سمتِ الگوی پُر فرزندی (بیش از  3فرزند) معطوف بوده
است ،اما در عمل ،تعداد فرزندانی که زنان مورد بررسی واقعا بدنیا آورده اند بترتیب الگوی کم فرزندی ،الگوی نورمال و نهایتا
7
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الگوی پُر فرزندی را نشان می دهد .بدین ترتیب ،با وجودِ تبلیغات و سیاستگزاریهای رسمی برای افزایش فرزند آوری ،گویا هنوز
زنان و خانواده ها قانع نشده اند که فرزند آوری را افزایش دهند زیرا در این شرایط آنرا به نفع خود و خانواده هایشان نمی دانند ،از
اینرو می توان گفت در حال حاضر الگوی رایج فرزندآوری در شهرهای کوچک و روستا های منطقه کاشان الگوی کم فرزندی
است .بر خالف تصوری که ممکن است از جوامع کوچک و سنتی بویژه منطقۀ کاشان در زمینۀ باوری و رواج پُر فرزندی در اذهان
وجود داشته باشد اما در این مناطق ،بطور متوسط از هر  100زن مورد بررسی ،تنها  1نفر الگوی پر فرزندی (بیش از  3فرزند) را در
عمل دنبال می کنند .شاید بتوان بخش مهمی از دالیل رواج الگوی کم فرزندی را به شرایط دشوارِ اقتصادی و اجتماعیِ کشور
مربوط دانست که طی سالیان اخیر باعث شده است تا – حتی در منطقه ای مانند کاشان -بین تمایل زنان به الگوی نورمال فرزند
آوری و فرزند آوریِ واقعی آنها فاصله و شکاف قابل توجهی( )%21ایجاد شده و اثر گذاری سیاستهای افزایش جمعیت خنثی گردد.
کم ارزش شدن پول ملی ،رشد تورم ،بیکاری گسترده ،پایین آمدن قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های زندگی در سالهای اخیر،
خانواده های ایرانی بویژه زنان را به تامل و بازنگری در میزان فرزندآوری سوق داده و حتی علیرغم میل شخصی به داشتن دو یا
سه فرزند ،عمال بسیاری از آنان اجازۀ داشتن بیش از یک فرزند را به خود نمی دهند .مسالۀ نگرانی از هزینه های روز افزون
اقتصادی و از شرایط غیر قابل پیش بینی آیندۀ اوضاع نیز در اظهارات برخی پاسخگویان بصورت پاسخ به سواالت تشریحی
منعکس شده بود .این مساله را همسو با نظریه استرلین می توان دانست که رفتار باروری را حاصل محاسبۀ هزینه -فایدۀ
فرزندآوری تلقی کرده و معتقد بود اگر بواسطه شرایط اقتصادی جامعه ،هزینه های مالی (خوراک و پوشاک و مسکن) و هزینه های
اجتماعی (آموزش ،بهداشت ،گذران فراغت و  )...برای تولید و پرورش فرزند باال باشد تمایل به فرزندآوری کاهش می یابد زیرا
دیگر بنفع خانواده ها بویژه زنان نیست .از سوی دیگر ،تحلیل گری بِکِر که تربیت و نگهداری فرزندان را به نوعی رقیبِ فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و بویژه اشتغال زنان میداند نیز می تواند در تبیین میزان تمایل به کم فرزندی و کم فرزندیِ واقعی
خصوصا در شهر بادرود و قمصر که در آنها بخش مهمی از زنان مورد مطالعه شاغل بوده اند کمک نماید.
در کنار وضع کلی اقتصاد و شرایط ساختاری کشور ،بنظر میرسد برخی عوامل سطح خُرد نیز در گرایش زنان به فرزندآوری
دخیل بوده اند ،از اینرو یکی دیگر از اهداف این پژوهش شناسایی این گونه عوامل غیر ساختاریِ مرتبط با تمایالت فرزندآوری بوده
است .نتایج بدست آمده از آزمون کندال نشان داد برخی ویژگیهای مربوط به زنان در میزان تمایل آنها به فرزند آوری نقش دارد.
مثال معلوم شد که سن و سابقه ازدواج زنان در منطقه کاشان با میزان تمایل آنها به فرزندآوری رابطه مستقیم و هم افزا دارد بدین
معنا که هرچه سن و سابقه ازدواج زنان مورد بررسی باالتر است (میانسال و بزرگسال) تعداد فرزندانی که دوست دارند بدنیا بیاورند
نیز بیشتر است .متقابال ،در بینِ زنان متاهلِ جوان و یا دارای سابقه ازدواجِ اندک ،تعداد فرزندانی را که دوست دارند بدنیا بیاورند
کمتر بوده است .این نتیجه نشان از تغییر در نگرش زنان به فرزند خواهی از نسل گذشته به نسل جدید ،حتی در شهرهای کوچک
کشور می دهد .همچنین ،یافته ها نشان داد ویژگیهایی چون سطح تحصیالت ،درآمد ،جایگاه شغلی و نیز طرز تلقی زنان از خود به
عنوان یک زن سنتی یا مدرن ،رابطه معکوسی با تمایل آنها به فرزندآوری داشته اند .به این معنا که ،هرچه تحصیالت زنان ،جایگاه
شغلی و درآمد آنها باالتر بوده و خود را بیشتر مدرن تلقی کرده اند تا سنتی ،تمایل آنها به فرزندآوری نیز به همان نسبت پایین تر
بوده است .در ادامه ،رابطه میان ویژگیهای زنان با تعداد واقعی فرزندان آنها مورد آزمون قرار گرفتند و جالب اینکه نتایج آزمونهای
کندال نشان داد تمامیِ ویژگیهای اجتماعی زنان مورد بررسی – به استثنای درآمد -با تعداد فرزندان واقعی که زنان بدنیا آورده اند
رابطه معنادار داشته و نوع این رابطه ها نیز (مستقیم یا معکوس بودن ) در هر مورد مشابه با موارد متناظر ذکر شده می باشد .جالب
اینکه ،در نتایج توصیفی مالحظه شد که درآمد تقریبیِ زنان طرفدار الگوی کم فرزندی و زنان طرفدار الگوی پرفرزندی در سطح
یکسانی قرار داشته است(تا سه میلیون تومان در ماه) و آزمون کندال نیز نشان داد سطح درآمد زنان در منطقه کاشان تاثیر چندانی
روی گرایشات فرزندآوریِ آنها ندارد .این بدان معناست که بر خالف تاکیدِ مورداک( )1110بر نقش آفرینیِ درآمد و نحوۀ توزیع
درآمدها در رفتار باروریِ زنان ،در این پژوهش سطح در آمد نقشی در رفتار باروری نداشته و علیرغم برابریِ تقریبیِ سطح درآمد
زنان  ،گروهی از زنان به کم فرزندی و گروهی از آنان به پُرفرزندی تمایل دارند.

 -8بحث و نظر
سیاستگذاری در امور جمعیتی یکی از وظایف طبیعی است که بسیاری حکومت ها در شرایط ضروری برای جامعه تنظیم و اجرا
می کنند .تازه ترین سیاست جمعیتی در ایران نیز در اوایل دهه  10شمسی ،لزوم افزایش جمعیت کشور در قالب "طرح جامع
جمعیت و تعالی خانواده" بوسیله شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شده و کلیه نهادهای مسئول برای اجرایی شدنِ آن بسیج
شدند .اما این سیاست – بواسطه فقدان وجود مقدمات و زمینه های الزم -از جنبه های گوناگون مورد انتقاد متخصصان قرار داشته
و موفقیت چنین طرحی از همان ابتدا با تردیدهای فراوانی روبرو بوده است .به اعتقاد برخی کارشناسان ،اساسا جمعیت یک حوزه
کامال در اختیارِ دولتها نیست تا برای آن تصمیمات فوری و قاطعانه اتخاذ کرده و به موفقیت آن مطمئن باشند ،بلکه نیازمند
همکاری مردم و تهیه شرایط و مقدماتی است تا خانواده ها اجرای سیاست های جمعیتی را در راستای منافع خود بدانند.از اینرو،
نمی توان و نباید با زبان سیاسی در باره جمعیت و خانواده صحبت کرد و یا اینکه جمعیت را جزئی از یک پروژه توسعۀ سیاسی
تعریف نمود زیرا سیاست ،جمعیت و خانواده هر کدام برای خود منطق و الزامات خاصی را دنبال می کنند(قانعی راد.)14:1316.
گذشته از این ،گروهی از متخصصان ایرانی ساختارِ کنونیِ جمعیت – که یک ساختار رو به میانسالی است -را یک ساختارِ جمعیتی
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ایده آل برای رشد و توسعه اقتصادی کشور میدانند زیرا برای اولین بار در تاریخ ایران بخش عمده جمعیت در سن فعالیت ( 12تا
 64سال) قرار گرفته و بخش مصرف کننده جمعیت  -بویژه جمعیت زیر  12ساله -رو به کاهش گذارده است .چنین پدیده ای نه
تنها خطرناک نیست بلکه فرصتی کم یاب در اختیار مسئولین می گذارد تا با توسعه اشتغال برای جمعیتی که عمدتا در سنین کار و
فعالیتند بتواند سطح تولید و ثروت عمومی را افزایش دهد(سرایی .)12:1314 .بنابراین شاید حداقل تا سه دهه آینده بهتر باشد بجای
سیاستهای مشوق فرزندآوری ،به کمک متخصصان و کارشناسان سیاستهای ابتکاری و متنوعی برای کار آفرینی و اشتغال متناسب
با ساختار جمعیتیِ فعلی کشور طراحی و اجرا شود.
از سوی دیگر ،پژوهش حاضر نشان میدهد خانواده های ایرانی بویژه رفتار باروریِ زنان حتی در مناطق سنتی ،مذهبی و کم
جمعیت نیز عمال در انطباق با سیاستهای افزایش جمعیت نبوده است ،بلکه عوامل ساختاری و غیر ساختاری در شرایط حاضر آنان را
به کنترل و تنظیم هر چه بیشترِ فرزندآوری سوق می دهد .در واقع ،این پژوهش و پژوهشهای مشابهِ سالهای اخیر که قبال بدانها
اشاره شد ،همچون آینه ای تمام نما در مقابل سیاستِ لزومِ افزایش جمعیت قرار گرفته و شکست تجربی و میدانیِ طرحی را که
احتماال هزینه های هنگفتی برای آن صرف شده است را به نمایش می گذارند .شاید اگر پیش از اتخاذ چنین سیاستی ،تحقیقات و
نظرسنجی های جامع و مناسبی در سطح مناطق مختلف کشور صورت گرفته و میزان موفقیتِ سیاستِ ذکر شده برآورد می شد،
امروز در مسیر دیگری قرار داشتیم.

منابع

.2
.3
.4
.2
.6
.2
.1
.1

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

.1

خلج آبادی فراهانی فریده .)1311( .قصد و عملکرد زنان و مردان همسر دار ساکن تهران در خصوص تک فرزندی و عوامل
اجتماعی فرهنگی تعیین کنندۀ آن .گزارش نهایی طرح پژوهشی .تهران :موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی
جمعیت کشور
زارع ،بیژن .)1313( .جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی (ویراست  .)2تهران :انتشارات سمت.
سرایی ،حسن .)1311(.جمعیت شناسی وجمعیت ایران (فصل  3و .)4تهران:موسسه مطالعات وپژوهشهای آسیا واقیانوسیه
سرایی ،حسن .)1314(.بازتولید جمعیت ایران :وضع موجود ومالحظاتی درباره سیاستگذاری .فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره
 .61ص  1تا .32
عبدالهی عادل و رحیمی علی ) (1316تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف فرزند آوری در بین کاربران اینترنتی .فصلنامه جمعیت،
سال بیست وچهارم ،شماره  11و  ،100بهار و تابستان  .1316ص  42تا .64
قانعی راد محمد امین .)1316(.زوال پدر ساالری :فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی؟.انتشارات نقد فرهنگ
مهربانی وحید )1314( .نظریه تقاضا و عوامل کالن تعیین کننده باروری :شواهدی جهانی .فصلنامه جمعیت ،سال بیست و
دوم ،شماره  13و  ،14پاییز و زمستان  .1314ص  1تا .11
محمودی محمد جواد و صادقی حنانه سادات .)1313(.تاثیر ارزش فرزندان بر گرایش به داشتن فرزند دیگر در شهر تهران.
فصلنامه جمعیت ،سال هجدهم ،شماره  12و  ،11بهار و تابستان  .1313ص  1تا .20
ویکس ،جان .)1312( .جمعیت :مقدمه ای برمفاهیم و موضوعات (فصل  1و .)2مترجم الهه میرزایی .تهران :نشرموسسه
آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

10. World Health Organization.(2009).World Health Statistics, Table (9), Pp.: 131-141.
11. Balabanov,C., Nauk, B., Caralieva,Z. (2009). Typology of Motivations about Having / Not
Having Children. Journal of Social Research, No.3. P: 129-136.

1

Fertility & Propencity to it among married women

Abstact
This article is related to an exploratory study about fertility among women in Kashan region,
which was conducted in the end of 2018. Research population included 129144 married women
who live in the region, out of which 720 persons were selected as the sample and studied in the
cities of Kashan, Aran- Bidgol, Badrood, Ghamsar and the village of Yazdel. Findings shows
that most of women tended to have a “normal fetitlity pattern” i.e. having two or three children,
but they actually had fewer than two ones. It shows a gap between the propensity to fertility and
the reality of childbearing among women in the region. Indeed, beside of the macro socioeconomic circomstances of the country, there are some micro-level factors impacting on the
propensity to childbearing. In this regard, the results of the study show that some variables such
as age, ducation, marriage duration and job status had significant relations with childbearing and
propensity to it.
Keywords: fertility propencity, demographic policy, socio-economic conditions, childbearing
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طراحی مدل شایستگی رسانهایی مدیران مدارس ابتدایی
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چکـیده
هدف از این پژوهش طراحی مدل شایستگی رسانهای مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3اصفهان بود .طرح پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،کمی بود که از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد .جهت آزمون فرضیههای
تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان از
همگنی واریانس استفاده گردید .از آزمونهای معادالت ساختاری برای ارائه مدل استفاده شد .روشهای آماری فوق با
استفاده از نرم افزارهای  SPSSو  AMOSنسخه  23در سطح خطای  0/05انجام گردید .نتایج تحقیق نشان داد که
عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از شناخت و حل مسئله ،ارتباطات ،تحصیالت ،انتقادپذیری ،تجربه،
سواد رسانه ای ،مخاطب شناسی و فنی و اطالعاتی است.

واژگـان کلـیدی :شایستگی رسانهای ،مدیران مدارس ،آموزش و پرورش

 -1دانشجو کارشناسی ارشد ،علوم ارتباطات اجتماعی ،گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد اسالمی،
اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول) ailar.bayani.sh@gmail.com

 -2استادیار گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهین شهر ،اصفهان ،ایران.
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 -1مقدمه
انتخاب افراد شایسته برای مشاغل سازمانی ،همواره یكی از مهمترین دغدغههای اندیشمندان علم مدیریت بوده و بدیهی است
استفاده از روشهای علمی موجب میشود فرد مناسب تری در سازمان قرار گیرد  .مدیران همواره نقشی مهم و حیاتی در سازمانها
ایفا می کنند .تاثیر مدیران برجسته در موفقیت سازمانها امروزه در بسیاری از سازمانهای موفق ،بارز و آشكار گردیده است .بر
اساس رویكرد شایستگی ،شغل ها به عنوان شایستگی ها تعریف می شوند ،لذا شغل ها انعطاف پذیر می شوند و کارکنان برای
انجام آن نیازمند شایستگی های خاص می باشند .از طرفی به کارگیری رویكرد مبتنی بر شایستگی ها به سازمان ها اجازه می دهد
که به سرعت کارکنان را با اهداف استراتژیک خود همسو سازند .امروزه استفاده از آموزش مجازی ،زندگی بشر را در تمامی وجوه
دگرگون ساخته است فناوری اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت وکارآیی آموزش
مورد استفاده قرار داد ،بنابراین با توجه به فناوری های به سرعت در حال تغییر ،نیازمند نیروهایی هستند که از لحاظ تخصصی ماهر
بوده و عالوه بر قدرت یادگیری و ارتباطات باال ،منعطف بوده و بتوانند خود را با تغییرات محیط وفق دهند .هدف از این پژوهش
طراحی مدل شایستگی رسانه ایی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان می باشد.

 -2اهمیت و ضرورت پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

منابع انسا نی در دهه اخیر در معرض تحوالت بسیاری قرار گرفته است .این تحوالت همه مراتب و وجوه کارکرد منابع انسانی ،یعنی
متولیان ،سیستم ها و واحد منابع انسانی را در برگرفته است .مسئولیت متولیان منابع انسانی به عنوان سكاندارن کشتی منابع انسانی سازمانها،
دوچندان شده است .متولی منابع انسانی باید عالوه بر اینكه یک مجری عملیاتی خوب باشد ،به عنوان یک عملگرای معتبر ،عامل فرهنگ و
تغییر ،مدیر استعداد و طراح سازمان ،معماری استراتژی و هم پیمان کسب و کار نیز شایسته باشد .متولیان منابع انسانی باید از اعتبار

فردی برخوردار باشند و با کسب شایستگیهای الزم به عنوان پیشتازان ارزش آفرینی در سازمان ها باشند .مهمترین نقش مدل
شایستگی ارائه زبانی برای صحبت کردن دقیق درباره دانش و مهارت های مدیریتی است .این مدل شیوهای را برای تعمق کردن
درباره دانش و مهارتهای مدیران ،در سطوح شغلی متفاوت در نقشها و جایگاههای مختلف ،ارائه میدهد (باکر.)2003 ،
ارائه مدل شایستگیهای بیش از هر چیز به عنوان وسیلهای جهت فهم بهتر و در نتیجه به کارگیری بهینهتر شایستگیها در جذب،
آموزش ،ارزیابی عملكرد ،پرداخت و پاداش و ...می باشد .آنچه در زمینه شایستگیها از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد ،رسیدن
به فهرستی دقیق و مناسب از شایستگیهای مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف در سازمان خاص میباشد بنابراین ضرورت دارد
تا مدل فرایندی شایستگیهای مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید برسیاستهای کلی نظام اداری تدوین شود .از آنجایی که
در ادبیات شایستگی رسانهایی مدیران ،خالء قابل توجهی وجود دارد ،لذا ضرورت انجام این پژوهش به لحاظ نظری کامال توجیه
پذیر است .از نتایج این پژوهش سازمان بزرگ آموزش و پرورش و سایر موسسات زیر مجموعه آن ازجمله ادارات آموزش و پرورش
و مدارس و سایر سازمانها از جمله سازمانهای خبری ،سازمانهای رسانهایی و مدیران منابع انسانی سازمانها می توانند بهرهمند
گردند.

 -3مبانی نظری
 -1-3شایستگی
دربارة مفهوم شایستگی ،تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و تعاریف مختلف بر اساس دیدگاه ها و رویكردهای مختلف
صاحب نظران و اندیشمندان شكل گرفته است شایستگیها ویژگیهای قابل اندازهگیری یک فرد هستند که مرتبط به موفقیت در
کار میباشد (لومباردو و ایچینگر .)2001 ،1شایستگی ،قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه است .تعریف فرهنگ
آکسفورد( )2003شایستگیها باید قابل مشاهده و قابل اندازهگیری باشند و با ثبات و تكرار در رفتار فرد مشاهده شوند .شایستگی
شامل خصوصیات فردی ،سیستمهای اعتقادی ،روش برخورد با مشكالت و حل مشكالت ،حل تعارض ،مهارتهای حرفهای،
رفتارها ،توانایی کار در محیطهای تیمی ،توانایی انجام کارهای انفرادی و غیره میشوند .تنوع این شایستگیها بسیار زیاد است و تا
حد زیادی به شرح وظایف شغلی و همچنین ذهنیت و فرهنگ شرکت موردنظر بستگی دارد .به طور کلی مفهوم شایستگی و انواع
شایستگی ها به دلیل اینكه باعث درک بیشتر جایگاه افراد در سازمان ها میشود لذا بهدنبال هر جایگاه شغلیای که باشید ،یک یا
چند مورد از این شایستگیهای شغلی را از شما میطلبد .اگر بتوانید نشان دهید شایستگیهای شغلی الزم برای تصدی یک جایگاه
را دارید ،از شانس باالیی برای رسیدن به آن برخوردار خواهید بود.

1 Lombardo & Eichinger
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 -2-3مدلهای شایستگی
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برخی از اولین مطالعات انجام شده در زمینه رفتار ،شخصیت ها و نگرش سرپرستان موجب شده است تا محققان به بررسی
مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دیگران در محیط کار بپردازند .با مطالعه مشاغل و گردآوری یک فهرست از دانش ،مهارت ها
و توانایی های که برای انجام موثر شغل الزم هستند ،شایستگی ها و مدل های شایستگی ایجاد شدند (هانگ و یانگ هو.)2002 ،
شایستگی ها وظایف مدیریتی مشابه و مرتبط به هم را درون خوشه ها گروه بندی می کنند (پیكت .)1228 ،1مهارت های فنی ،به
درک درست از یک نوع خاص از فعالیت ،به خصوص مربوط به روش ها ،فرآیندها ،روش یا تكنیک اشاره دارد (کاتز.)1255 ،2
هچنین شایستگی های فنی به نام شایستگی های حرفه ای 3و شایستگی هایی که برای انجام یک شغل و یا حرفه مورد نیاز است،
می باشد (الوانی و همكاران.)1325 ،
نوع دوم از مهارت مدیران ،مهارت های انسانی است .مهارت های انسانی مستلزم توانایی مدیران اجرایی در انجام کار به طور
موثر به عنوان عضو یک تیم که او رهبری می کند ،می باشد (کاتز .)1255 ،این مجموعه مهارت با مهارت های ارتباطات و
رهبری مرتبط است .آخرین مجموعه از مهارت های مورد نیاز مدیران موفق ،مهارت های مفهومی می باشد .مهارت های مفهومی
بوسیله تصمیم گیری رهبران سازمان در مورد استراتژی ها و سیاست ها مشخص می شود .ساندوث )1223( 4حوزه های رهبری،
اداری و بین فردی را ارائه نمود .بر اساس مدل ساندویث ،حوزه رهبری شامل شایستگی هایی مانند توسعه زیردستان ،توانمندسازی
کارکنان و ایجاد یک تیم موثر می باشد .حوزه بین فردی شامل شایستگی هایی مانند نوشتن به طور موثر ،به وضوح صحبت کردن
و گوش دادن می باشد .مهارت های بین فردی به ساختار روابط که برای موفقیت در شرکت های بزرگ کسب و کار ضروری
است ،مرتبط است (ژئو و همكاران .)2011 ،گسترش کسب و کارها در سطح جهانی ،افزایش آگاهی مدیریت به منظور درک
فرهنگ ها ،ارزش ها و سنت های جوامع مختلف ضروری است .همچنین مهارت های بین فردی در توسعه اعتماد بین کارفرما و
کارکنان مهم هستند (آلدرسون .)1223 ،5بدون این مهارتها ،شرکت ها می توانند در موقعیت بحران ویژه عدم اعتماد قرار بگیرند.
اگر شایستگی ها به مدیریت یا کارکنان شاغل در سازمان مرتبط نباشد ،چشم انداز سازمان قابل تشخیص نخواهد بود .حوزه اداری
شامل شایستگیهایی مانند حسابداری و امور مالی و مدیریت پرسنل به طور رسمی به نام مهارت های انسانی در مطالعه کاتز آمده
است .ساندویث همچنین دامنه مفهومی را به دامنه مفهومی و خالق توسعه داد .دامنه مفهومی و خالق بر اساس برداشت مینتزبرگ
بوده است و شامل شایستگیهایی مانند توسعه ایدههای جدید ،تجسم آینده سازمان ،برنامهریزی استراتژیک و انطباق با تغییرات
می باشد (مینتزبرگ .)1223 ،6کاتز مطالعه خود را با بررسی حوزه های شایستگی و چگونه آنها به نقشهای مدیران در درون
شرکت مرتبط میشود ،پیش برد .زمانی تصور میشد که شایستگی های فنی به سطح پایین تر مدیران به عنوان یک پایه و اساس
مدیریت الزم است (الوانی و همكاران.)1325 ،
مدل شایستگی هسته مرکزی فعالیت های منابع انسانی ،در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی است؛ یک مدل
شایستگی به مجموعه کاملی از مهارت های مختلف اشاره دارد .که چارچوبی یكپارچه را برای بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی
فراهم می سازد .وی ای کامپرفرم ( )2003می گوید یک مدل شایستگی فهرستی از شایستگی هاست که برای نوعی خاص از کار،
به کار می رود .مدل شایستگی ها می تواند شامل شایستگی های رفتاری ،شایستگی فنی یا هر دو آنها باشد .مک کللند ،محقق
دانشگاه هاروارد با توسعه برخی از اولین مطالعات انجام شده در شایستگی ها صاحب اعتبار شد و نیز با ابداع مدل شایستگی در
اوایل دهه  1200صاحب اعتبار شد (باکور .)2013 ،0مدل های شایستگی ابزارهای تصمیم گیری هستند که قابلیت های کلیدی
مورد نیاز برای انجام یک کار را توصیف می کنند (مكالگان .)1280 ،مدل های شایستگی ابزارهای تصمیم گیری هستند که
قابلیت های کلیدی مورد نیاز برای انجام یک کار را توصیف میکنند شیوه ای را برای تعمق کردن درباره دانش و مهارت های
مدیران ،در سطوح شغلی متفاوت در نقش ها و جایگاه های مختلف ،ارائه می دهد (باکور.)2013 ،
پ ژوهشگران متعددی مزایای استفاده از مدل شایستگی را ذکر کرده اند .این مزایا عبارتند از :استخدام و انتخاب مدیران و
کارکنان ،ارزیابی ،توسعه شرح شغل ،توسعه برنامه های آموزشی متناسب با بهبود مدیریت و عملكرد کارکنان ،افزایش عملكرد
سازمانی برای اهداف رقابتی ،برنامه ریزی سازمان ،برنامه ریزی و پیشرفت شغلی ،ارتباطات ،توانمندسازی کارکنان برای تصمیم
گیری های مدیریتی ،موجب تغییر سازمانی و فرهنگی ،و توسعه برنامه آموزشی میشود (مک گلن1220 ،؛ مایر و همكاران. )1226 ،
یک پژوهش خاص  210سازمان کسب و کار را بررسی کرد و دریافت که  20درصد از شرکت ها مدلسازی شایستگی را برای

1 Pickett
2 Katz
3 vocational competencies
4 Sandwith
5 Alderson
6 Mintzberg
7 Bucur
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مدیریت عملكرد 88 ،درصد به دالیل نیروی انسانی 64 ،درصد برای بسته جبران خدمات و مزایا و  62درصد برای آموزش و توسعه
مورد استفاده قرار می دادند (هوفریچر و اسپنسر1222 ،1؛ ادواردز.)2002 ،2
شایستگیهای مدیریت نیز میتواند برای ایجاد برنامههای توسعه حرفهای و استانداردهای صدور گواهینامه برای حرفه های
صنعتی مورد استفاده قرار گیرد (کنت و پیردو .)1282 ،رویكرد شایستگی توسط سازمانها به عنوان یک راه تمرکز و کنترل هزینه-
های آموزش های توسعه رفتار مناسب برای شغل با یک دید همكاری در جهت عملكرد سازمانی تلقی میشود (آنتوناکوپولو3و
همكاران .)1226 ،نقاط قوت دیگر جنبش شایستگی عبارتند از :ترسیم براساس یادگیری قبلی و تجربه های پیشین هم در زندگی و
هم در محل کار (استوارت و هاملین1223 ،4؛ جالوچا 5و همكاران.)2014 ،
استفاده از شایستگی های مدیریت توسط منافع ،استراتژی و ماموریت سازمانهایهای خاص تعیین میشوند .به منظور به دست
آوردن منافع شایستگی و مدل شایستگی ،مدیریت ارشد باید از این ایده حمایت کند و بپذیرد .همچنین مزایا می تواند شامل ارائه
ویژگیهای رهبران و مدیران یک شرکت که آنها باید به منظور دستیابی به یک شغل دارا باشند ،باشد .شایستگیها میتواند برای
تطبیق فرد مناسب برای شغل مناسب مورد استفاده قرار گیرد .برخی از مدیران ،شایستگی ها را به عنوان یک معیاری برای توضیح
این که چه مهارتهایی را یک فرد دارد و چه مهارتهایی را یک فرد برای یک شغل بخصوص نیاز دارد ،می دانند (فانگ 6و
همكاران .)2010 ،شایستگیها و مدلهای شایستگی دارای محدودیتهایی نیز هستند .برای مثال رفتاری که در شرایط فعلی
مناسب است و به عنوان شایستگی محسوب میشود ،ممكن است در آینده نامناسب باشد و شایستگی تلقی نگردد (وینترتون0و
همكاران .)1222 ،وودراف )1222(8بیان میکند که شایستگیهای یک سازمان باید انعطافپذیر باشد و باید قادر به تغییر در
موقعیت سازمان و تغییر استراتژی خود باشد .همچنین شایستگی هامی تواند از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر کند
(وودراف .)1222،در حالی که ممكن است برخی از شایستگی ها مهم تر از دیگر شایستگی ها باشند ،ولی مهم است که از مسئولیت
مدیران و از آنچه که شغل آنها واقعا نیاز دارد ،درک روشنی بدست آوریم .شایستگی همچنین میتواند به یک احساس کاذب از
واقعیت منجر شود و ممكن است مدیران را به این باور برساند که آنها همه نكات ظریف شغل را درک می کنند ،در حالی که شاید
چنین نباشد (لیكاما)2015 ،2

 -3-3سواد رسانه
سواد رسانهای نیز نوعی از سواد معادل کلمه انگلیسی  Media literacyاست ،هر چند این موضوع در عرصة تحقیق تازگی
دارد ،تعریفهای چندی از دیدگاه صاحبنظران برای آن ارائه شده است .ســواد رســانهای آمیزهای از تكنیکهای بهــرهوری مؤثر
از رســانهها و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانهها از یكدیگر است (شكرخواه .)1386 ،سواد رسانهای توانایی دسترسی،
درک و ایجاد ارتباطات در بافتهای گوناگون است (لیوینگستون.)2004 ،10با توجه به تعاریف باال سوادرسانهای را به معنای
مجموعهای از مهارتها ،نگرشها و دانشهــای الزم به منظــور درک و فهم اســتفاده از انواع مختلف رسانهها دانست که
اطالعات از یک فرستنده به یک گیرنده انتقال مییابــد .افراد ،با سواد رسانه ای قادر به کشف پیامهای پیچیدهی موجود در
محتوای تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها ،مجالت ،کتابها ،بیلبوردهای تبلیغاتی ،اینترنت و سایر رسانههای مستقل خواهند شد .آنها
همچنین میتوانند رسانههای خود را ایجاد کرده و در شكلگیری فرهنگ رسانهای مشارکت فعاالنه داشته باشند ،این امر سبب
میشود مردم از حالت مصرفی خارج شده ،از رسانهها به صورت هوشمندانهای بهرهمند شوند .سوادرسانهای سعی دارد آگاهی آحاد
افراد جامعه را به شكلهای مختلف پیام ،در زندگی روزانه افزایش دهد و به شــهروندان یاری دهد تا بینشها و باورهای مردم را
ارزیابی کرده ،فرآیند شكل گیری فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار دهد .در دوران جدید با ویژگی ظهور وســایل ارتباطات
نوین ،جوامع تحت نفوذ و بمباران اطالعاتی و رســانهای قرار گرفته و به نظر میرســد به منظور بقاء در این شبكه اطالعاتی که
در سراســر محیط فرهنگی انسان ریشه دوانیده حفظ استقالل فكری و اندیشــه ،اجتناب از انفعــال ،بهرهمندی از تفكر انتقادی و
افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرآیند پیچیده و فراگیر از طریق تكوین و تكامل سواد رسانهای قابل حصول
تلقی میشود (ببران .)1386،رســانهها به مخاطبین مطالب و موضوعاتی را انتقــال داده کــه تصویرگر واقعی پیام و خواســته-
های آنها تلقی میشود .بیشتر رسانهها و از آن جمله رسانههای عمومی برداشتهای تجاری از تولیدات داشته که به هر صورت در
1 Hofrichter & Spencer
2 Edwards
3Antonacopoulou
4 Stewart & Hamlin
5Jalocha
6 Fang
7 Winterton
8 Woodruffe
9 Liikamaa
10 Livingston
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 -4-3مفاهیم سواد رسانهای
مفاهیم سواد رسانه ای به سه سطح عمومی ،متوسط و پیشرفته تقسیم میشوند .مفاهیم عمومی به اینكه چگونه رسانهها ما را
تحت تاثیر قرار میدهند تمرکز میکند .مفاهیم متوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانهای میپردازد و مفاهیم پیشرفته
تعامل رسانهها و جامعه و نقش سواد رسانه ای در ایجاد تغییرات را بررسی میکند.

 -5-3آموزش مجازی

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

پیامهای آنها نهفته است (سلطانی فر .)1386 ،ســواد رســانهای هدفهایی برای مخاطبین در بــر دارد؛ از میثاق رســانههای
مختلف آگاهی داشته و به مخاطب شایستگی دریافت اطالعاتی را آموزش میدهد .ســواد رســانهای دارای ابعاد مختلفی اســت؛
شامل دسترسی ،درک و خلق .دسترسی به توانایی مكانیابی محتوای رسانهها که با نیاز شخص مرتبط است اشاره دارد (همچنین
اجتناب از محتــوای رســانهای که ربطی به نیاز شــخص ندارد) و شــامل پردازش سخت افزار و نرم افزار ،جمعآوری و کاربرد
اطالعات دربارة آن چیزی اســت که موجود است.
سواد رسانه ای میتواند به افراد جامعه کمک کند تا:
 .1چگونگی ایجاد پیامهای رسانهای را درک کنند
 .2آنچه که رسانهها میخواهند ما را به باور آن برسانند را تشخیص بدهند.
 .3تعصبات ،اطالعات غلط و دروغهای رسانهای را تشخیص بدهن
 .4قسمتی از داستان که کتمان میشود را کشف کنند
 .5پیامهای رسانهای را براساس تجربیات خود ،باورها و ارزشهایشان ارزیابی کنند.
 .6پیامهای رسانهای خود را طراحی ،ایجاد و توزیع کنند.در جامعه آموزش سواد رسانه ای به رشد تفكر انتقادی و
مشارکت فعال در فرهنگ رسانهای کمک میکند .هدف آن ،دادن آزادی بیشتر به افراد به وسیلهی قدرت دادن به
آنها برای دسترسی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و ایجاد رسانه است .همچنین محققان به این نتیجه دست یافتهاند
که آموزش سواد رسانه ای یک ابزار برای مقابله با الكل ،تنباکو و سایر مواد مخدر ،همچنین اختالالت تغذیهای،
قلدری ،خشونت ،نژاد پرستی و تبعیض است .به طور کلی سواد رسانه ای یكی از مهارت های مهم زندگی کردن
است .در زندگی عمومی سواد رسانه ای به درک چگونگی ایجاد فرهنگ توسط رسانهها و انحصار رسانهای کمک
میکند .تعداد انگشتشماری از شرکتها هستند که بسیاری از رسانهها را کنترل میکنند ،سواد رسانه ای افراد را
برای تغییر سیستمهای رسانهای تشویق میکند.

آموزش مجازی یا  virtual learningو یا به عبارت دیگر آموزش الكترونیكی  e-learningبر بستر اینترنت از راه دور
امكانپذیر است .یكی از انواع آموزش مجازی و بی شک برترین نوع آموزش مجازی است که طی آن استاد و دانشجو در یک زمان
مشخص وارد کالس مجازی شده ودر یک محیط مجازی با یكدیگر در تعامل قرار میگیرند .در آموزش مجازی آنالین مدرس می
تواند با ارائه فایل های پی دی اف و اسالیدهای پاورپوینت و صدا و تصویر خود مباحث آموزشی مورد نظر را با دانشجویان در میان
بگذارد .اشتراک گذاری دسكتاپ کامپیوتر مدرس و نمایش محیط نرم افزارهای مختلف به صورت زنده به فراگیران  ،امكان آموزش
عملی موضوعات مختلف همچون کار با انواع نرم افزارها را ایجاد می کند .آموزش آنالین ،یادگیری برنامه ریزی شده ای است که
در آن معموالً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند .به همین دلیل آموزش آنالین ،به تكنولوژی های
ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.یادگیری آنالین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با
مدرس تمرکز می کند ،درحالی که آموزش آنالین باید شامل دو طرف ارتباط ،یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد .یادگیری الكترونیكی
یكی از انواع آموزش از راه دور تلقی می گردد .آموزش از راه دور متدهای مختلف از جمله سیستمهای مبتنی بر تلویزیون ،پست،
م كاتبه و رادیو را شامل می شود .یادگیری الكترونیكی نیز یكی از انواع تكامل یافته این مدل از آموزش می باشد .سیستم های
مدیریت آموزش مجازی ،قابلیتها را به اشكال مختلف و با بهرهگیری از شیوههای متفاوت فراهم میکنند .برخی از این سامانهها
برای شبیهسازی کالسها و فعالیتهای آموزشی ،محیطهای سهبعدی آموزشی با شكلهای متنوع و سرگرمکننده ارائه میکنند و
برخی صرفاً از ابزارهای نوشتاری و ساده بهره گرفته اند .بعضی بهصورت ویدیو بوده و و برخی ویدیو را در بر نمیگیرند .یكی از
اهداف توسعه آموزش مجازی در جهان ،بویژه موسسات آموزشی و دانشگاه ها“ ،طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت
یادگیری “ بعنوان یک از مهمترین ابزارهای آموزش مجازی برای ارائه به موسسات آموزشی و دانشگاه های متقاضی به منظور
استفاده در کاربری آموزشی و ارائه رشته های مجازی (ترکیبی) می باشد .این عبارت از اهداف تعریف شده برای محور طراحی ،راه
اندازی و استقرار سامانه دانشگاه مجازی است .آموزش آنالین ،یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معموالً یادگیری و
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آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند .به همین دلیل آموزش آنالین ،به تكنولوژی های ارتباطی و نهادی برای
طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.یادگیری آنالین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با مدرس تمرکز می کند،
درحالی که آموزش آنالین باید شامل دو طرف ارتباط ،یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد .اکنون نیز در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران
از این شیوه آموزش برای تحصیل و یادگیری استفاده میشود(عطاران.)1321 ،
معروفترین ابزار ارتباطی رایانهای ،عبارتند از پست الكترونیكی با استفاده از تابلوهای اعالنات و اینترنت ،کنفرانسهای شنیداری
و تلفنی و کنفرانسهای تصویری با استفاده از یک یا دو ویدئو و استماع دو طرفه از طریق ضبط صوت ،کابل تلفن ،نسوج نوری،
ماهواره ،و مایكروویو مدار بسته (عاملی .)1380 ،آموزش الكترونیكی نسبت به آموزش سنتی دارای مزایای عمدهای است .انعطاف
پذیری و حذف ترددهای بی مورد و پرهزینه برای شرکت در دورههای آموزش از مهمترین آنها به شمار میآید.از مزایای دیگر نیز
میتوان به هزینه کمتر،سرعت بیشتر،زمان و مكان متغیر،صرفه جویی در نوشت ابزار،اشاره کرد.
آموزش مجازی معایب و مزایا نیز دارد که به صورت اختصار به آن اشاره خواهیم کرد.
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اقتصادی
کاهش هزینه های رفت و
آمد
کاهش هزینه های تولید
لوازم
تحریر و متعاقب آن حفظ
محیط زیست.

جدول  -1مزایای آموزش مجازی
فرهنگی
آموزشی
جهانی بودن یادگیری
توجه به نیاز مخاطبین
الكترویكی
سهولت دسترسی به منابع مختلف
امكان ثبت و ضبط فعالیت هل و برنامه به دلیل استفاده از اینترنت
امكان ساخت اجتماع توسط
هل
افراد
پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی
ارائه و آماده سازی مدل های مختلف در محیط وب
آموزشی
خدمات تحصیلی و مشاورهای برای
دانشجویان
افزایش نیروی انسانی مجرب همگام با
فناوری اطالعات و ارتباطات

اقتصادی
هزینه باالی راه اندازی و استفاده از
تجهیزات رایانهای
باال بودن هزینه به کارگیری خطوط
تلفن

جدول  -2معایب آموزش مجازی
آموزشی
رایانهای
دانش
نبودن
کافی
دانشجویان
عدم دسترسی همه به رایانه و
خدمات جانبی آن

زمانی
به روز رسانی اطالعات با سرعت
باال
بـــودن
دســـترس
در
آمـــوزش
الكترونیكی به طور  24ساعته

فرهنگی
عدم آشنایی مدرسان
کپی رایت
از بین رفتن تنوع فرهنگی

به

قوانین

 -6-3مدیریت رسانه
از جمله رشتههای میان رشتهای جدید ،مدیریت رسانه است که مدیریت را در شرکتهای رسانهای مورد توجه و بررسی قرار
می دهد (پرایس .)1388 ،ریشههای این گرایش به دههی  80باز میگردد .از آن زمانكه متأثر از دو عامل اساسی یعنی از یكسو
تأثیرات تحوالت اجتماعی سیاسی و از سوی دیگر تأثیراتی که تحوالت و پیشرفتهای علمی به خصوص تحوالتی که در فن-
آوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی به دست آمده است ،شرکتها و در یک افق وسیع تر صنعت رسانه ای ،ساز و کارهای اقتصادی
و مدیریتی جدیدی پیدا کرده اند (امیرخانی و همكاران.)1325 ،

 -7-3مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی به معنی عام ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،هماهنگی و نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده
است .مدیریت آن بخشی از فعالیتهای سازمان های آموزشی است که مستقیما با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است .از
جمله ،فعالیتهای مربوط به برنامههای آموزشی ،مواد و محتوای دروس ،روشها و وسایل آموزشی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی،
اقدامات آموزشی مكمل ،امور معلمان و دانشآموزان (خورشیدی و اکرامی .)1321 ،نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندهی
مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملكرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده
دارند ،نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلكه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت
تعیین کنندهای برخوردار است .ضرورت در تصمیمگیری و سیاستگذاری ،بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای
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همگان ،نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است (موسوی و حسینی .)1326 ،هدف کلی آموزش و پرورش در هر
جامعهای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزشهای فرهنگی ،سیاسی ،دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب
تحویل جامعه دهد .مدیریت آموزشی ،باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار
دهد و به کار بندد.اط مهارت های مدیریت آموزشی میتوان به مهارت فنی،انسانی و ادراکی نام برد.

 -8-3ضرورت مدیریت آموزشی

 -9-3اهداف مدیریت آموزشی
هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعهای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزشهای فرهنگی ،سیاسی ،دینی و
اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد .اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا
میکنند :اوال به فراگرد آموزش و پرورش جهت میدهند ،ثانیا انگیزهی حرکت و فعالیت را به وجود میآورند و ثالثا مالکهای
کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی را ایجاد مینمایند .مدیریت آموزشی ،باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به
خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار دهد و بهكار بندد که برخی از آنها عبارتند از:
 کمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدفها راهنمایی ،همكاری ،کمک ،تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی مشارکت افراد در تصمیمگیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیتهای مشترک در سازمان آموزشی ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی شناخت نیازها و حل مشكالت دانشآموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی توجه به تفاوتهای فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانشآموزان کمک و یاری به بهبود و اصالح فرآیند آموزش و پرورش .فراهم نمودن امكانات و زمینه مساعد برای بروزخالقیت و ابتكار ،به منظور رشد و بلوغ فكری اعضای سازمان
 -ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیتهای سازمان آموزشی (شبانی و همكاران.)1320 ،
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امروزه ،عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد.
ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندهی مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملكرد نظام آموزش و
پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند ،نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلكه از نظر تأثیری
که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت تعیین کنندهای برخوردار است .همچنین آموزش و پرورش ،بهترین وسیله ،برای
ایجاد تغییر ارزشها و رفتارها به شمار رفته و باعث میشود که افراد ،به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمتهای
اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند .از اینرو ،از آغاز قرن اخیر ،هیچ کشوری بدون توسعه در
مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب ،مراحل توسعه و پیشرفت را طی نكرده است بنابراین ،با افزایش تعداد
دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ،تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید ،استخدام معلمان بیشتر و سرمایهگذاری بیشتر،
ضرورت یافته است .از سوی دیگر ،ضرورت در تصمیمگیری و سیاستگذاری ،بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای
همگان ،نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است (موسوی و حسینی.)1326 ،

 -11-3ارتباط مدیریت آموزشی و مدیریت رسانه
با پیشرفت هایی که امروزه در روشهای آموزشی به وجود آمده ،این روشها بسیار به هم نزدیک شدهاند و آنچه در حال حاضر
در اینباره بیشتر مورد توجه و بحث قرار میگیرد ،نقش رسانههای آموزشی در پیشرفت سیر آموزش است .ضرورت و اهمیتی که
استفاده از رسانهها دارند ،این مقوله را به تخصص تبدیل کرده است و متخصصان بسیاری برای چگونگی استفاده مطلوب از این
ابزار به تحقیق و بررسی مشغول اند و همواره چگونگی استفاده از آنها را زیرنظر دارند تا وظیفهای که این وسایل به عهده دارند ،به
درستی انجام شود .یكی از موثرترین فعالیتها در بهرهگیری از رسانه و وسایل کمک آموزشی جلب مشارکت یادگیرندگان در تولید
آنهاست( .خاقان زاده.)1388 ،رسانه هارا میتوان به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم کرد  .رسانه سنتی شامل رسانه چاپی و رسانه
مدرن شامل رسانههای الكترونیک ،دیجیتال ،سایبر و مبتنی بر وب میباشد (هلموت.)2001 ،1
1- Helmoot

11

 -11-3مدارس ابتدایی
دوره ابتدایی و برنامهی درسی آن ،مبنائی برای آموزش در دوره های بعد است .ویژگی های منحصر به فرد دوره ابتدایی این
است که بنیاد و اساس رفتار در این دوره پی ریزی می شود و رفتار انسان بزرگسال محصول آموخته های او در خردسالی است.
دوره ابتدایی دوره ی شخصیت پروری است و در این دوره باید به ابعاد گوناگون وجود دانش آموز توجه شود . .آموزش و پرورش در
دوره ابتدایی و توفیق یافتن و یا توفیق نیافتن آن ،با خانوادهی دانش آموز مرتبط است آموزش و پرورش در دورهی ابتدایی زیربنای
توسعه است چون آموزش و پرورش ،کودکان را به عنوان نیروهای آینده تربیت می کند .در دورهی ابتدایی یادگیری شیوه ی عمل
و یادگیری روش بسیار مهم است ،مثل یادگیری روش اندیشیدن ،روش برقراری ارتباط.

 -4پیشینه پژوهش
 -1-4پژوهش های انجام شده در داخل کشور
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عباسپور و همكاران( )1322پژوهشی با عنوان طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه انجام دادند ،بر اساس
مصاحبههای کیفی ،بیست مضمون مربوط به شایستگی مدیران مدارس استخراج شد که در قالب  6مؤلفه اصلی دستهبندی
گردیدند .بعد اول؛ شایستگیهای فردی ،شامل مؤلفههای شخصیتی و ارزشی است .بعد دوم؛ شایستگیهای مدیریتی ،دو مؤلفه
بانامهای منابع انسانی و بینش و نگرش دارد .بعد سوم؛ شایستگیهای علمی و شغلی ،دو مؤلفه این بعد ،تخصص و شغلی است .بر
اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد گردید برای دستیابی به نظام آموزشی اثربخش ،شرایط انتخاب مدیران مدارس باید بازتعریف
شود .مدیران ارشد آموزش و پرورش در انتخاب مدیران مولفههایی چون شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای علمی و تخصصی و
شایستگیهای فردی را مدنظر قرار دهند.
خنیفر و همكاران ( ) 1322پژوهشی با عنوان مدیران مدارس :شایستگی ،دانش ،توانایی و مهارتها و ارائه مدل انجام دادند،
نتایج نشان داد ابعاد و مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی عبارتند از :شایستگی
دانشی (دانش عمومی مدیریت ،دانش بروز در زمینه مدیریت آموزشی ،دانش در زمینه آموزش و تدریس ،دانش محیطی ،شناخت
قوانین اجرایی مرتبط و دانش فناوری مشتری مداری و مدیریت تعارض) ،ویژگیهای شخصیتی (الگو بودن ،مسئولیت پذیری،
تعهد ،مشارکت پذیری یادگیرندگی ،کمال جویی ،خودارتقایی ،خودمدیریتی و عتماد به نفس) اجرایی ( مدیریت اطالعات ،ریسک
پذیری ،مدیریت منابع ،بازخورد به موقع ،برنامهریزی عملیاتی و مهارت تصمیم گیری) رهبری( انگیزه بخشی ،توسعه افراد و
تواناسازی ،کار تیمی و تیم سازی ،نفوذگذاری و تاثیر ،مدیریت استعداد ،چانشین پروری و الهام بخشی) ارتباطات (مهارتهای شنیدن،
اخالق و رفتارحسنه ،توانایی ارتباط با کارکنان ،فهم و درک دیدگاه های دیگران ،توانایی برقراری ارتباط روشن و آشكار ،توانایی
ارتباط با مدیران مدارس و توانایی تعامل با والدین دانش آموزان) ادراکی (خالقیت ،نوآوری ،تفكر منطقی و بصیرت).
شبانی و خورشیدی ( )1320در پژوهشی به بررسی الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
پرداختند ،با هدف کلی طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس دوره ابتدایی به شناسایی اهداف فرعی ،ابعاد ،مؤلفه ها ،شاخص
های الگو ،اولویت بندی و ارزیابی پرداخته است .در بخش کیفی پژوهی 30نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان آموزشی با سابقه
مدیریت مدارس به ویژه دوره ابتدایی انتخاب شده و از طریق مصاحبه و فن دلفی شاخصهای الگوی شایستگی مدیران شناسایی
شده است.یافته های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انتخاب
شدند و نتایج درسه مرحله اجرای فن دلفی به تایید رسیده و در نهایت 124مفهوم کلیدی در قالب  13مولفه و  16بعد شناسایی شده
است .بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی  124گویه تایید شده این پژوهش در قالب  6بعد شامل شایستگی های ذهنی بینشی با
 2مولفه و  15گویه؛ شایستگی های درون فردی با  2مولفه  10گویه؛ شایستگی های بین فردی با  2مولفه و  10گویه؛ شایستگی
های اخالقی با  2مولفه و  11گویه؛ شایستگی های بین فردی با  2مولفه و  10گویه؛ شایستگی اخالقی با  2مولفه و 11گویه
شایستگی های عملكردی با  3مولفه و 14گویه و شایستگیهای رهبری با  2مولفه و  21گوییه طبقه بندی نمودند.
ابراهیم زاده و ناظم ( )1320در تحقیقی به شناسایی و تدوین مولفه های موثر در مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر
تهران پرداختند ،طرح پژوهشی ترکیبی از نوع اکتشافی و جامعه پژوهشی متشكل از همه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهر
تهران بود که از میان آنان در بخش کیفی  35نفر با روش هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری در بخش کمی 250نفر با روش
هدفمند انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی و
هوش هیجانی استفاده نمودند .نتایج آن ها نشان داد که با توجه به  115شاخص تعداد  4مولفه شایستگیهای فردی ،شایسته های
بین فردی ،شایستگی های مدیریتی و شایستگیهای علمی و تخصصی شناسایی شدند .همچنین هر  4مولفه اثر مثبت و معناداری
بر شایستگی مدیران مدارس ابتدایی داشتند که شایستگی های مدیریتی بیشترین تأثیر را بر آن داشت.

 -2-4پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
واکینوا 1و همكاران ( )2022در پژوهشی با عنوان مفهوم سازی شایستگی رسانهای انجام دادند .روش پژوهش از طریق مفهوم
سازی شایستگی رسانه ای در چهار حوزه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدنی ارائه شد .نتایج نشان داد برای شایستگی رسانهایی
نیازمند گسترش ظرفیت ها و قابلیت های دسترسی ،ارزیابی ،تحلیل ،و ارتباط با رسانه ها است.
سیتاخمیتوا 2و همكاران ( )2022در پژوهش کیفی محتوای برنامههای درسی آموزشی را برای رویكرد شایستگی محور با تاکید
بر توسعه شایستگی رسانهای در مدارس قزاقست ان ارائه کردند .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مدارس نیاز به توسعه چارچوب
شایستگی رسانهای برای دانش آموزان دارد که می تواند مولفههای شایستگی رسانهای را مشخص کند و به دستورالعملی برای
بازنگری برنامه ریزی شده محتوای برنامه های آموزشی تبدیل شود.
استهل و کیهوویرتا )2012( 3در پژوهشی به بررسی ارتباطات بصری و شایستگی ها از طریق تعامل با تصاویر در شبكه های
اجتماعی پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار شایستگی ها هنگام تعامل با تصاویر در رسانه های اجتماعی فعال
هستند که عبارتند از :شایستگیهای بصری ،شایستگی های فنی ،دانش هنجارهای اجتماعی و شایستگی های فردی.
افندی 4و همكاران ( )2012در پژوهشی به بررسی مدل یادگیری مبتنی بر شایستگی در شبكههای رایانه ای پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که این شایستگی در شبكه های رایانهای زمانی اتفاق می افتد که مبتنی بر رسانههای معتبر و علمی باشد و در این
حالت است که میتوان توسط مدرسین و طراحان یادگیری در توسعه یا تحقق بخشیدن به روند یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.
اوتس )2016( 5در پژوهشی به بررسی شایستگیهای مدیران مدارس پرداختند که نتایج آن ها نشان که این شایستگیها
عبارت ند از :هدف اخالقی ،آگاهی متقابل ،کنجكاوی و اشتیاق به یادگیری ،توسعه مستمر دیگران ،مسئولیت پذیری ،تاثیر و تاثر،
ابتكار ،الهام بخش دیگران ،راهنمای شخصی ،انعطاف پذیری و بلوغ احساسی ،ارتباط با دیگران ،خودآگاهی و تفكر راهبردی.
مارش و بی شاپ )2014( 6درباره مدل سازی شایستگی و استفاده آن در سازمانها معتقد بودند که مدلهای شایستگی در
بسیاری از سازمان ها به کار برده می شود تا سیستم ها را برای انتخاب کارکنان ،آموزش و توسعه و تمرکز بر شایستگیهای
شناسایی شده سازمان ،به عنوان مهم ترین وظیفه برای عملیاتی کردن و جهت گیری راهبردی آنها تنظیم نماید.
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موسوی و سلطانی ( )1326طی تحقیقی با عنوان تدوین مدل شایستگی مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
انجام دادند ،جامعه آماری تحقیق مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند و برای شناسایی ابعاد معرفی شایستگی
مدیران مذکور مصاحبههای نیمه ساختار یافته با مدیران برتر اداره انجام گرفته شد و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و بهره
گیری از نظر خبرگان مدل جامعه شایستگی مدیران استخراج و تایید شد .چارچوب طرح تفصیلی شایستگی های مدیران مذکور در
سه بعد دانش -آگاهی و مهارت – توانایی و ویژگیهای شخصیتی در قالب  10مولفه و  135شاخص تعیین شد و تعاریف هر یک
از شاخص ها بر اساس ادبیات علمی ،تدبیر و همه مورد تایید خبرگان قرار گرفت .در مورد چهارچوب تفصیلی شایستگی های
مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ،به این نتیجه رسیدند که مدل ارائه شده شامل شایستگیهای تمامی ابعاد دانش و
آگاهی مهارت توانایی و مشخصه های فردی و نشاندهنده جامعیت مدل است.
ترک زاده و محمدی ( )1324در پژوهشی به ارزیابیهای شایستگی مدیریت اسالمی معلمان نواحی چهارگانه آموزش و
پرورش شیراز پرداختند ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که به طور کلی مدیران قلمرو تحقیق در ابعاد سه گانه ارزشی -منشی،
دانشی -بینشی و مهارتی -روشی از شایستگی الزم برخوردار بودند .این شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر حسب جنسیت و
سطح تحصیالت تفاوت معناداری نداشتند ولی بین شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر اساس سابقه تفاوت معناداری وجود داشت.
زارعی و رحمتی ( )1323در تحقیقی به طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمانهای فرهنگی کشور پرداختند ،این پژوهش
به منظور شناسایی شایستگیهای مدیریت اثربخش سازمان فرهنگی در دو فاز طراحی و اعتباریابی مدل انجام شد .با انجام
مصاحبههای نیمه ساختار یافته با نمونه  15نفر از خبرگان فرهنگی و تحلیل مصاحبه صورت پذیرفت و مدل به شیوهی کیفی
طراحی شد و اعتباریابی مدل از طریق سه مرحله دلفی خبرگان و تحویل دادههای حاصل از مصاحبههای ساختار یافته و پرسشنامه
انجام گرفت .در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمانهای فرهنگی در بردارنده سه شایستگی محوری منش فرهنگی ،انگیزه
فرهنگی و هوش نرم ،هشت شایستگی اصلی و  23شایستگی فرعی طراحی وقت پیشنهاد بود.
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بترووف 1و همكاران ( )2014در پژوهشی با عنوان شایستگی رهبر مدرسه در حوزه مدیریت به این نتیجه رسیدند که
شایستگیهای مدیر مدرسه در چهارحوزه شامل :ایجاد استراتژی ،مدیریت فرایند تدریس ،مدیریت توسعه مدرسه به مثابه موسسه،
مدیریت و توسعه منابع انسانی دسته بندی کردند.
بولدن و همكاران ( )2006در پژوهش مطالعات رهبری انگلیس شایستگی های مدیران مدارس را به دو بخش کیفیت های
شخصی شامل :توسعه خودآگاهی ،خودمدیریتی ،توسعه مستمر شخصی ،یگانگی رفتار و گفتار و افزایش کیفیت کار با دیگران
شامل :توسعه شبكه ها ،کار در تیم ،ایجاد و حفظ روابط دسته بندی کرده است.

 -5روش تحقیق
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طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است .محقق با استفاده از کمی بدون پیشفرض ،مدل را از دل دادههای
میدانی ارائه میکند .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان که شامل 120نفر از مدیران
مدارس ابتدایی بودند .روش نمونهگیری هدفمند است .قاعده کلی در نظریه مبنایی این است که نمونهگیری را تا زمانی که هر
مقوله به اشباع نظری برسد ادامه دهیم .در پژوهش کنونی در نهایت با 19نفر گفت وگو انجام شد .با انجام مصاحبهها ،تشخیص
پژوهشگران این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به مصاحبه های بیشتر نیست .در این تحقیق ،جهت
گردآوری اطالعات در مرحله کیفی از پایاننامهها ،طرحهای پژوهشی ،کتب ،مقاالت و سایر اسناد مرتبط از مطالعات کتابخانهای
استفاده شد .همچنین در مرحله کمی روش گرد آوری اطالعات میدانی بوده و از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد .ابزار
گردآوری داده ها در پژوهش حاضر در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران رسانه و برخی از اساتید دانشگاه در حوزه
مدیریترسانه و ارتباطات بود و در مرحله کمی ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه به صورت محقق
ساخته و بر اساس گردآوری اطالعات از منابع معتبر از جمله مقاالت و همچنین مصاحبه تدوین گردید برای تجزیه و تحلیل
اطالعات در مرحله کیفی دادههای مصاحبه از کدگذاری سه مرحلهای استرواس و کربین استفاده شد که شامل کدگذاری باز،
محوری و گزینشی است .محقق پس از کدگذاری پایانی و پاالیش نظری دادههای مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران رسانه و
برخی از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسانه و ارتباطات و رسیدن به اجماع نظری مدل خود را ارائه داد .در مرحله کمی از
روشهای آمار توصیفی :میانگین ،انحراف معیار ،توزیعهای فراوانی و درصدی استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت آزمون
فرضیه های تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان
از همگنی واریانس استفاده شد .به جهت محرز شدن این پیش شرطها برای مقایسه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه از t
تک متغیره استفاده شد .از آزمون های معادالت ساختاری برای ارائه مدل و فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده گردید
روشهای آماری فوق با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو AMOSنسخه  23در سطح خطای  0/05انجام شد.

 -6نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ارائه مدل شایستگی مدیران رسانهایی مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان بوده است .شایستگی شامل
دانش ،مهارت و ویژگی های فردی است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از
شناخت و حل مسئله ،ارتباطات ،تحصیالت ،انتقادپذیری ،تجربه ،سواد رسانه ایی ،مخاطب شناسی و فنی و اطالعاتی بوده است.
امیرخانی و همكاران ( )1325در پژوهشی با هدف طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانهای پرداختند ،و به این نتیجه رسیدند که
مدل شایستگی مدیران رسانه شامل سه دسته شایستگی ذهنی ،شایستگی شناخت رسانه ،شایستگی دانشی و مدیریتی است که با
نتایج این پژوهش همسوست .منظور از شناخت و حل مسئله توان ذهنی باال جهت تجزیه و تحلیل مسائل ،توان حل مسائل برای
مدیر رسانه بسیارمهم است .اینكه ذهن مدیر رسانه سریع بتواند مسائل را تحلیل کند برای موفقیت کارش بسیار مهم است،
ارتباطات مدیر رسانه برای موفقیت بیشتر بایستی لینکهای قوی چه در داخل رسانه و چه در خارج از رسانه داشته باشد .تحصیالت
داشتن مدرک در رشته ،علوم ارتباطات اجتماعی ،مدیریت رسانه از مؤلفههای این مقوله است .انتقادپذیری برخورداری از ذهنی باز،
پذیرش خطاها و اشتباهات ،پذیرش نقدهایی که رقبا یا همكاران ممكن است بر مدیر رسانه وارد کنند برای موفقیت هر مدیر رسانه
مهم است.
تجربه مدیران رسانه باتجربه پلههای طرقی را از پایه طی نمودهاند و در درون یک سیكل یا دوره طوالنی به این مرحله
رسیدهاند ،سواد رسانه ایی مدیر رسانه برای موفقیت در کارش باید توانایی خوانش تصویر و درک عكس ،شناخت انواع رسانه ها و
کارکردهایشان ،شناخت روزنامه و انواع قواعد و مبانی خبر ،ارزشهای خبری ،انواع خبر ،شناخت تیتر ،لید (مقدمه خبر) ،عناصر
1 Bitterová
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

خبری ،درک تصویر ،رمزگذاری تصاویر و خوانش و ...را داشته باشد ،مخاطب شناسی شناخت مخاطبان رسانه اثر بسیار مهمی در
موفقیت مدیر رسانه خواهد داشت  ،و مهارت های فنی و اطالعاتی مدیر رسانه الزم است از مسائل جهان مطلع باشد .مطالعه علمی
باال ،کسب آگاهی تخصصی از مسائل مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی نیز برای کار مدیر رسانه با اهمیت است بدست
آمده است .مدیر رسانه جهت موفقیت در شغل ،انجام درست وظایف شغلی و کسب مزیت رقابتی منابع انسانی برای سازمان ،بر
طبق دادههای مصاحبه و نتایج حاصل چنانچه از شایستگیهای کسب مهارت فنی و اطالعاتی ،ذهنی و فكر و دانشی و ارتباطی
برخوردار باشند می توانند عملكرد مؤثرتری داشته و به اثربخش و کارایی برای سازمان دست یابند .بر طبق نتایج پژوهش میزان
تحصیالت دانشگاهی در شایستگی مدیر رسانه مهم است .هراندازه تحصیالت مدیر رسانه در رشته ارتباطات ،مدیریت رسانه و
رشته های مرتبط باالتر باشد شایستگی مدیر رسانه بیشتر است .مدیر رسانه شایسته نیازهای مخاطبان خود را میشناسد برای این
کار از نیازسنجی کمک میگیرد .انواع نیازهای مخاطبان رسانه را شناسایی مینماید و در جهت پاسخگویی به این نیازها برمیآید.
دسته بندی مخاطبان نیز برای شایستگی مدیر رسانه از اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیر رسانه شایسته مخاطبان رسانه را در دستههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جمعیت شناختی قرار میدهد و برای هر
دسته محتوای متناسب با نیازهایشان را در خروجی رسانه قرار میدهد .یكی دیگر از مواردی که شایستگی مدیر رسانه را نشان می-
دهد قدرت رهبری و مدیریت مدیر رسانه است .هرچقدر انگیزه کارکنان رسانه برای کار بیشتر باشد ،هماهنگی بین آنان باالتر
باشد ،ترک کار و غیبت و اخراج پایینتر باشد ،جذابیت کار در رسانه باالتر ،برنامهریزی هرچقدر مدونتر ،اهداف متعدد را ببیند ،مدیر
رسانه شایستگی اش باالتر است .همچنین اگر ارتباطات رسمی و عمودی باال به پایین کمتری باشد ،هرم رسانه تختتر باشد ،روابط
صمیمی و دوستانه باشد و احترام به مدیر رسانه به دلیل جایگاه رسمی آن نباشد ،بلكه به خاطر شخصیت گیرای آن باشد مدیر
رسانه شایستگی بیشتری دارد .مدیر رسانه که قدرت تحلیل و قدرت حل مسئله باالیی داشته باشد شایستهتراست .یكی دیگر از
معیارهای شایستگی مدیر رسانه ارتباط با انواع سازمانهاست ،مدیر رسانه شایسته از ارتباطات باالیی برخوردار است با انواع
سازمانها ارتباط باالیی دارد .مدیر رسانه که ارتباطات شدیدی و پیوستهای با دیگر رسانهها داشته باشد ،مدیر رسانه که شدت
انتقادپذیری باالتری نسبت به دیگران داشته باشد شایستگی باالتری خواهد داشت .همچنین میزان درک قواعد و نظریات رسانهای
مدیر رسانه باالتر باشد ،تسلط بر مبانی قواعد رسانه شایستگی تر است.
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چکـیده
بیماری کرونا ،پدیدهای است که با سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود ،جهان را با بحران مواجه نموده است .این
بحران هرچند در ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سالمت دارد ،ولی بحرانی چندبعدی است که آثار و
پیامدهای آن در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی قابل رصد و رهگیری است .در این مقاله تالش
شده است تا پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد ،دولت ،دین و فرهنگ در کشور ایران ارزیابی شود .روش تحقیق از نوع
اسنادی است که با بهرهگیری از منابع کتابخانه ای-اینترنتی و مرور یافتهها و نتایج مطالعات انجام شده پس از شیوع
ویروس کووید 17در کشور ،در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که کرونا چه تأثیراتی بر اقتصاد ،فرهنگ و دولت
داشته است؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بحران بیماری کرونا  ،پیامدهای مثبت و منفی برای جامعه داشته
است .بحران کرونا و شرایط متعاقب آن موجب تغییرات وسیعی در حوزه اقتصاد و فرهنگ شده است؛ مردم و دولت از
لحاظ اقتصادی در فشار بیشتری قرار گرفتند ،از لحاظ دینی و اعتقادی علیرغم مهیا شدن فرصتهای مثبت ،تأثیرات منفی
نیز در خصوص برگزاری و نحوه برگزاری مراسمات و کمرنگ شدن تجمعات و حضور مردم در عرصههای عمومی مذهبی
و  ...داشته است.

واژگـان کلـیدی :ویروس کرونا ،بودجه کرونایی،مناسک دینی ،انسجام اجتماعی

 -1استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
 -2کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
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 -1مقدمه
انتشار مبهم ویروس کرونا در ماههای پایانی سال  2117از ووهان چین و شیوع اپیدمیولوژیک ( سرایت و شیوع و واگیری
موضعی) آن به دیگر شهر های چینی و سپس پاندمیک شدن ( همه گیر شدن سرایت و جهانی شدن شیوع) ویروس کرونا در سال
 2121در سراسر جهان ،همچنان محل بحث های علمی ،عمومی ،و سیاسی است ،به طوری که در حال حاضر مضمون اصلی
فضای بحث های دانش پژوهی و عمومی ،نحوه تکوین و سرایت ویروس کرونا ،متد های پزشکی درمان مبتالیان به ویروس کرونا
و در نهایت استراتژی های پزشکی و سیاسی و اجتماعی برای پیش گیری از پیشرفت روز افزون و حیرت آور جهانی ویروس
کروناست .بیماری کرونا همچون آنفلوانزای اسپانیایی و یا وبا و طاعون از جمله وقایع نادر پزشکی است که عالوه بر حوزه سالمت
و تندرستی افراد ،پیامدهای چند جانبه وسیعی در بخش های مختلف جامعه داشته است و زندگی کل جمعیت کره زمین را تحت
تاثیر خود قرار داده است .این ویروس بسیار کوچک در تمام حوزه های فردی و اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بسیار
بزرگی داشته و نه فقط فضاها و مواضع عرفی و زندگی روزمره دنیوی بلکه در فراسوی زیست جهان مادی و اقتصادی ،زیست
جهان معنوی دینی افراد را نیز متاثر ساخته است .نوشتار حاضر روایتی است جامعه شناختی از کنش_ واکنش هایی که دولت و
مردم ،دین گرایان و اجتماعات دینی در مواجهه با کرونا داشته اند؛ کنشهای اجتماعی که در طیفی از انکار تا پذیرش ،از مقاومت،
اعتراض و مخالفت تا همراهی و مشارکت را شامل می شود.
مسئله محوری مقاله حاضر این است که کرونا چه تأثیراتی بر اقتصاد ،فرهنگ و دولت داشته و پیامدهای اصلی آن چیست؟
چه راه کار هایی برای کم تر شدن این پیامد ها می توان ارائه داد و چگونه میتوان از این تهدید ،یک فرصت ساخت؟
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 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر مطالعه اسنادی و تحلیلی است ،جامعه آماری تحقیق تمام اسناد مکتوب  /غیرمکتوب نسبتا تخصصی و عمومی
در فضای رسانهای و مجازی در دسترس و مرتبط با مسأله بیماری کووید  17است و دادههای الزم جهت تحلیل با نمونه گیری
هدفمند و در دسترس گردآوری شد .سوالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
 -1چرا این ویروس جوامع را غافلگیر کرد و آینده سیاستها برای کنترل آن چگونه باید باشد؟و زندگی بعد از کرونا چگونه
خواهد بود؟
 -2نحوه برخورد دولتها با این ویروس چگونه است؟
 -3چرا سیاستهای کنترلی نتایج مختلف داشتهاند؟
-4زندگی اجتماعی بعد از کنترل احتمالی این بحران چگونه خواهد شد؟

 -5پیامدهای افتصادی ،سیاسی و مذهبی کرونا چه می تواند باشد؟
بر اساس سواالت فوق فرضیه اصلی تحقیق به این صورت طرح می گردد:
بیماری کووید  17در عین غافلگیری دولتها ،پیامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی در جامعه داشته است.

 -3تاریخچه ویروس کرونا
کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها و زیر مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی
تا عامل بیماریهای شدیدتری همچون سارس ،مرس و کووید  11را شامل میشود .کروناویروسها در دهه 1124
کشف شدند ،و مطالعه بر روی آنها بهطور مداوم تا اواسط دهه  11۹4ادامه داشت ،این ویروس بهطور طبیعی در
پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کند ،با این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان ،کشف شدهاست.
آخرین نوع آنها ،کروناویروس سندرم حاد تنفسی ،در دسامبر  5411در شهر ووهان چین با همه گیری در
انسان شیوع پیدا کرد .کرونا ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد .واژه «کروناویروس» از کلمه زبان
التین " "corōnaیا کلمه یونانی " "κορώνηبه معنی تاج یا هاله گرفته شدهاست .این واژه به مشخصه
ظاهری ویریونها شکل عفونی ویروس که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده میشود ،اشاره دارد که حاشیهای از
سطح بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویری از یک تاج سلطنتی ،یا تاج خورشیدی است .از این رو کروناویروس را
ویروس تاجدار نیز مینامند .هرچند کروناویروسها یک ژنوم آرانای معمولی دارند ،معموالً شدت سرماخوردگی که
کروناویروس عامل آن باشد بیشتر است .تشخیص اینکه علت بیماری کرونا ویروس باشد یا خیر کمی مشکل است ،چرا
که برخالف سایر ویروسها به سختی در آزمایشگاه رشد و نمو میکنند .ساختار این ویروس از دو الیه تشکیل
شدهاست؛ هسته این ویروس را مواد ژنتیکی و الیه بیرونی آن را تاجهای پروتئینی تشکیل دادهاند .پس از ورود به
سلول میزبان ،ذره ویروس بدون پوشش بوده و ژنوم آن وارد سیتوپالسم سلول میشود .خانواده ویروس کرونا همیشه
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از گونه حیوانی به گونه دیگری منتقل شدهاست .این ویروس برای انتقال آسانتر ممکن است تکامل پیدا کند و موجب
بیماری سختتری شود) https://fa.wikipedia.org/wiki/covid19( .

 -4کرونا در ایران
در ایران ،در تاریخ  51بهمن  ،1۹1۹به دنبال فوت  5بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان کامکار قم ،اخباری غیر
موثق درباره مرگ این بیماران به علت کروناویروس منتشر شد .اما دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط
به مبتال بودن این دو بیمار فوتشده به کروناویروس ،اعالم کرد که تاکنون هیچگونه شواهد تشخیصی مبنی بر ابتال به
بیماری کرونا دیده نشدهاست .در تاریخ  ۹4بهمن اولین مورد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی
وزارت بهداشت گزارش شد .رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد که نتایج آزمایش اولیه
 5مورد از موارد مشکوک از نظر ابتال به کروناویروس ،مثبت گزارش شدهاست .بیمارستان کامکار قم نیز بعنوان محل
قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد .در همین روز ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم
کرد که "در چهار روز گذشته شاهد گسترش بیماریهای تنفسی در قم بودیم و طی این مدت  5نفر در یکی از

بیمارستان های قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم
شد" .خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه در  ۹4بهمن ادعا کرد که ششنفر هم در حال حاضر بهدلیل ابتال به ویروس

 -5پیامدهای ویروس کرونا
الف -پیامدهای اجتماعی ویروس کرونا
جهان در انتظار زندگی جدیدی بعد از فهم و کنترل بحران ویروس کرونا است .سواالت زیادی این روزها در ذهن
سیاستمداران ،روشنفکران و مردم عادی شکل میگیرد که در اینجا به ترتیب چند مورد از آنها طرح می شود:
 -1چرا این ویروس جوامع را غافلگیر کرد و آینده سیاستها برای کنترل آن چگونه باید باشد؟و زندگی بعد از کرونا چگونه
خواهد بود؟
دولتها و مردم در آغاز در مواجهه با ویروس کووید 17غافلگیر شدند چون شناختی از آن نداشتند .دلیل این عدم شناخت نیز
عمدتا عدم تمرکز برنامههای تحقیقاتی و استراتژیک حوزه سالمت بر موقعیت همهگیری یک بیماری و تمرکز سرمایهگذاریها بر
بیماریهای مزمن و برخی بیماریهای ناشی از فرایند جهانی شدن می باشد .در دهه اخیر بیماری شبیه به ویروس کرونا ،که
جهان با آن روبهرو شد ،سارس بود و چون عمر کوتاهی داشت جهانی نشد از اینرو تغییر استراتژیکی در برنامههای سالمت و
بهداشت جهانی ایجاد نکرد .در این باب ،سخنرانی چند سال پیش بیل گیتس بسیار شنیده می شود؛ او میگوید نسبت به سایر
بخشها سهم سرمایهگذاری روی بخش هستهای بیشتر از بخش سالمت بوده است .اما در خود بخش سالمت نیز سرمایهگذاری
روی بیماریهای همهگیر نبوده است .البته باید اضافه کرد که در این بخش ما با چالشهای زیادی روبهرو بودهایم :یکی عدم توازن
عرضه و تقاضای بهداشت و سالمت .چون بخش سالمت هم کاربر و هم سرمایهبر است .از هزینه تربیت پزشک و متخصصهای
مختلف گرفته تا تهیه دستگاههای مختلف ،همه هزینههای دولتی را افزایش میدهند .این چالشها نظامهای سالمت را از
بیماریهای همهگیر منحرف کرده است.
یکی دیگر از دالیل غافلگیر شدن ،به نوع این ویروس برمیگردد .این ویروس با تعریف کالسیک «بیماری» همخوانی دارد .با
رشد پزشکی مدرن ،بیماری حالتی تعریف میشود که ناشی از ورود عامل خارجی به بدن ،یعنی میکروب است و باید آن را در
آزمایشگاه و به طریق علمی کشف میکردند .با ان وجود سالها است که نه تنها سیاستهای بهداشتی بلکه سازمانهای جهانی از
جمله سازمان جهانی بهداشت ،تعریفی علمی و اجتماعی از بیماری دارند .در تعریف جدید ،بیماری برساخته اجتماعی است و تنها
ناشی از عامل خارجی نیست 1.در نتیجه درمانهای بالینی تنها راه حل کنترل بیماری نیستند ،بلکه راه حلهای اجتماعی و
-1
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کرونا بستری هستند که خانواده و نزدیکان این افراد در قرنطینه به سر میبرند .در  5اسفند ،با اعالم رسمی فوت شدن
چهار نفر ،ایران پس از چین بیشترین تلفات ناشی از کروناویروس را در آن موقع داشت .تا روز نهم اسفند 12 ،کشور
کانادا ،لبنان ،امارات ،بحرین ،کویت ،افغانستان ،عراق ،عمان ،پاکستان ،گرجستان ،چین ،استونی ،نیوزلند ،بالروس،
بریتانیا و آذربایجان اعالم کرده اند که افرادی مبتال به کروناویروس را شناسایی کردهاند که از مبدأ ایران آمدهاند در
تاریخ چهارم اسفند ،وزیر بهداشت اعالم کرد که یکی از فوتیها در قم بازرگانی بود که سفرهایی به چین داشتهاست.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران تا  11مهر  ،1۹11تعداد  015۹1۹هزار
بیمار مبتال به کووید 11-در کشور شناسایی شده که از این تعداد  5۹41۹هزار نفر نفر جان باختهاند و همچنین 041
هزار نفر از مبتالیان به این ویروس تاکنون بهبود یافتهاند.

sazandeginews.com/News/7094
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5۹

اقتصادی را باید برای درمان بیماری ،بهویژه بیماریهای مزمن جستوجو کرد .به طور مثال ،براساس این تعریف جدید - ،که
مبنای فعلی تقریبا همه سیاستهای بهداشتی است  -فقر عامل اصلی بیشتر بیماریها تشخیص داده شده است .در نتیجه کاهش
فقر یکی از راههای درمان بیماری است .در حالی که شیوع این ویروس اتفاقاً هیچ ربط مستقیمی به فقر ندارد  -اگرچه پیامدهای
ناگواری خواهد داشت  -اما بیماریای است که کشورها و افراد ثروتمند را هم در بر گرفته است .اتفاقاً کشورهای در حال توسعه به
دلیل حجم پایین ارتباطات ،با عواقب این بیماری کمتر درگیر شدهاند .به عالوه ،نظامهای درمانی در این کشورها هنوز اولویت را بر
کنترل بیماریهای همهگیر گذاشتهاند تا میزان مرگ و میر بهویژه میان کودکان را کاهش دهند .مسلما وقوع این بحران،
سیاستگذاری سالمت و بهداشت را دچار تحول اساسی خواهد کرد .از یک سو دلیل نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی ،امکان
تمرکز تنها بر سیاستهای بالینی در نظام سالمت به کنترل بیماریها نمیانجامد .اما از سوی دیگر ،چارهای بر تمرکز بر
سیاستهای کنترلکننده بیماریهای همهگیر نخواهد بود .همین مسئله سیاستهای سالمت را کامال تحت شعاع قرار میدهد.
از دیگر پیامدهای اجتماعی این بحران ،کاهش ارتباطات واقعی در تمامی حوزههای زندگی است .ارتباطات فیزیکی خانوادگی و
دوستانه خیلی محدود شده و از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل شده ،آموزشها در همه مقاطع تحصیلی مجازی شده ،ادارات
به دور کاری روی آورده اند و دولت الکترونیک گسترش یافته است.
گسسته شدن پیوندهای اجتماعی و کاهش ارتباطات رو در روی اجتماعی (که فعال شکل غالب روابط در جامعه ماست) منجر
به نابه هنجاریهای اجتماعی و روانی شده است .همچنانکه دورکیم در قرن نوزدهم نشان داد با کاهش یکپارچگی اجتماعی و
تنظیمات اجتماعی نرخ خودکشی افزایش می یابد(سیدمن  .)55-55 ،1311در دوران قرنطینه نرخ خشونت خانگی ،خودکشی و
افسردگی افزایش یافت.عالوه بر این رعایت فاصله اجتماعی به ترس اجتماعی تبدیل شده  ،افراد زندگی اجتماعی آمیخته با ترس و
وسواسی را تجربه می کنند که هر روز در مدار خود تقویتی منجر به انواع بیماریهای روانی و رفتارهای انحرافی اجتماعی خواهد
شد .فاصله طبقاتی هرچه بیشتر شده است ؛از انواع ماسکهای فانتزی و الکلهای خالص و استفاده از وسایل نقلیه شخصی طبقات
برخوردار تا میزان مرگ و میر و شیوع باال در بین طبقات ،همه و همه بیانگر هرچه فقیر تر شدن فقرا و هرچه ثروتمندتر شدن
ثروتمندان است.
 -2نحوه برخورد دولتها با این ویروس چگونه است؟
به طور کلی میتوان واکنش کشورها را به شیوع این ویروس محافظهکارانه دانست .چون در آغاز ،دولتها درصدد بودند تا
بین تثبیت اقتصاد و کنترل این بیماری یکی را انتخاب کنند .البته در بعضی از کشورها همانند آلمان ،انگلیس و فرانسه ،انتخاب بین
سیاست و اقتصاد نبود ،بلکه بین سیاست و سالمت بود .بعد از این تردید و محافظهکاری ،واکنش نهایی همه انتخاب سیاست
کنترل این بیماری ،به هر هزینهای بود .این مسئله مهم است ،چون گمان میشد کشورهای غربی ،بدون تردید و با قاطعیت
سیاست کنترل بیماری را در پیش بگیرند ،چون فلسفه اومانیسم یا انسانمحوری ،فلسفه غالب در سیاستگذاری سالمت در این
کشورها است.
 -3چرا سیاستهای کنترلی نتایج مختلف داشتهاند؟ به عبارت دیگر ،چرا برخی تعداد تلفات بیشتری از دیگران داشتهاند؟ اگر
آمارهای رسمی را مالک قرار دهیم و همه آنها را صحیح بدانیم ،این تفاوتها به طور عام به ساختار نظام رفاهی و به طور خاص به
ساختار نظام های بهداشتی و درمانی کشورها مربوط است .به طور مثال ،در آمریکا که نظام درمانی متکی بر بازارهای بیمه است و
تقریبا یک نظام رفاهی گزینشی وجود دارد ،در نتیجه دسترسی افراد بدون بیمه به این نظامها سختتر است؛ افرادی که در
دهکهای پایین درآمدی هستند ،کمتر از خدمات سالمتی استفاده میکنند .در نتیجه ،تلفات و میزان مبتالیان به لحاظ مشکالت
در دسترسی بیشتر خواهد بود .اما در کشورهای اروپایی که نظام سالمت عمومی است و سابقه یک نظام رفاهی عمومی را در
کارنامه خود دارند ،مردم با مشکالت کمتری در دسترسی روبهرو بودند و آنچه به نظام سالمت فشار آورده است ناشی از فشار
تقاضا است تا عدم دسترسی .البته برخی از این تفاوتها ممکن است در کشورهای در حال توسعه جدی نباشد .به عبارت دیگر ،در
کشورهای در حال توسعه چون نظامهای بهداشتی عمدتاً اولویت را به بیماریهای همهگیر دادهاند تا میزان مرگ و میرها را کاهش
دهند ،آمادگی بیشتری با این بحران دارند.
-4زندگی اجتماعی بعد از کنترل احتمالی این بحران چگونه خواهد شد؟ یکی از راه کار های مبارزه با این ویروس
فاصلهگذاری اجتماعی است .عدهای معتقدند این واژه بهجای واژه «قرنطینه» وضع شده تا وحشت از آن در حافظه تاریخی مردم
کاهش یابد .قرنطینه محلی برای نگهداری مبتالیان و افراد در حال مرگ بود ،اما وقتی قرار باشد از انتقال این ویروس جلوگیری
شود باید همه از هم فاصله بگیرند .به عالوه ،معنای فاصلهگذاری با دو توصیه مهم همراه است« :دستهایتان را مرتب بشویید» و
«در خانه بمانید» .هر دوی این توصیهها ،که انجام آن انتخابی برای مرگ و زندگی است ،پیامدهای مهم اجتماعی خواهد داشت.
اگر فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا کند تاثیر مهمی بر نهادهای مختلف اجتماعی از جمله نهاد خانواده خواهد داشت .اما مشخص
نیست که میزان تأثیرات منفی یا مثبت آن چگونه باشند .بر اساس برخی گزارشها ،به طور مثال در انگلستان ،میزان خشونتهای
خانگی در این مدت افزایش یافته است .در ایران نیز ،وزارت بهداشت به مردم پیام داده که در صورت بروز هر گونه خشونت خانگی
با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی تماس بگیرند .این پیام تلویحا نشان میدهد خشونتهای خانگی در ایران نیز رو به گسترش
است .به گفته سازمان ملل ،آمار خشونت خانگی در دوران قرنطینه  21درصد افزایش داشته است (همشهری آنالین.)1377/2/11
نظامهای رفاهی توسعهیافته میتوانند در زمان بروز خشونت از طریق مددکاران اجتماعی ،که واسط بین خانواده و دولت هستند،

مداخله کنند و قوانین در جهت مداخله دولت است .اما در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه ،معموال مداخله دولت توصیهای
است و سرپرست خانواده حرف آخر را میزند .پیامدهای این فاصلهگذاری اجتماعی میتواند روابط جدیدی را در بین افراد خانواده
شکل دهد .به عالوه ،ادامه فاصلهگذاری اجتماعی ،بر اهمیت «خانه» میافزاید ،بهویژه به عنوان محلی برای آسایش و آرامش ،و
جایی برای مصرف .ممکن است به طور کل ،سبکهای زندگی مبتنی بر حق انتخاب افراد محدودتر شود ،اما سبکهای زندگی
مبتنی بر خانه یا «سبکهای زندگی خانهمحور» 1افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد .ماندن بیشتر در خانه ،اهمیت بهداشتی ،نور،
زیبایی ،رنگ ،معماری ،دکوراسیون و امثالهم آن را بیشتر از گذشته خواهد کرد .در مقابل ،زندگی در شهرها ،اهمیت خود را از دست
میدهد .حاال به نظر می رسد که یکی از پیامدهای کنترل کرونا افزایش چشمگیر اهمیت معماری و دکوراسیون داخل و استفاده از
تمام فضاهای مختلف خانه باشد .به طور مثال ،ممکن است آشپزخانه نقش بسیار مهمتری پیدا کند و صنعت غذای آماده افت
چشمگیر کند ،مگر اینکه خود را با موقعیت جدید مطابقت بدهد .اتاق مهمانی اهمیت کمتری پیدا میکند .احتماالً اتاق مهمانی
نخواهد ماند که تنها مورد استفاده مهمانی باشد .دستشویی ،توالت و حمام از جمله مکانهایی در خانه خواهند بود که افراد میتوانند
سبکهای مختلفی را در آن تجربه کنند ،چون بهداشت فردی اهمیتش باال میرود .همچنین میتوان گفت که در دنیای پساکرونا
تقاضا برای مسکن خصوصی هم افزوده خواهد شد)sazandeginews.com/News/7094( .
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ب -پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا
دولت رفاه دولتی است که در آن تآمین و بهبود رفاه عمومی ،وظیفه قانونی نهادهای قدرت است .در این نظام اقتصادی ،دولت
به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه های خود را تأمین کنند از طریق پرداخت مستمری و یا کمکهای نقدی کمک می
کند(حمیدیان  .) 31 ،1375در بحران کرونا نقش دولت در تأمین هزینه های خانوارها در زمان قرنطینه و بیکاری بسیار تأثیرگذار
است .با این حال دولت ایران عالوه بر بحران کرونا با بحرانهای اقتصادی منتج از روابط بین الملل نیز مواجه بود.
با توجه بهکاهش صادرات نفت ایران از  2 /1میلیون بشکه در روز ( 2سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در
روز ،حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور بهخوبی میدانستند که قادر بهکاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و
بهخصوص اقشار کمدرآمد جامعه نیستند .صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایاالتمتحـده از توافق
هستـهای ،ارزش ریـال بیش از  51درصـد کاهـش یافته است 2.تورم با شتاب فزاینده به  41درصد 3رسید و شرکتهای بزرگ
خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین ،اقتصاد ایران در سال گذشته  7 /5درصد کوچکتر شده است .بنابراین
اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتالطمی را تجربه میکرده است .از طرف دیگر بودجه سال 1377
کشور با نرخ  51دالری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است .در این بین ،کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر  15دالر در
همین ابتدای سال مشاهده می شود .براساس پیشبینیهای واقعبینانه موجود ،نرخ هر بشکه نفت در سال  2121بین  19تا  42دالر
در هر بشکه خواهد بود .اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین  21تا  25دالر باشد .بهطور کلی بهنظر
میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود باعث اختالالت قابلتوجه در اقتصاد داخلی ایران شود .کسری که بخش عمدهای
ازآن براساس بودجه  ، 1377باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود .این درحالی است که براساس توصیه
نهادهای بینالمللی ،در شرایط بحران دولتها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند .اقدامی که در
کشورهای توسعه یافته شامل ایاالت متحده انجام گرفت .درواقع تحلیلگران معتقدند ،انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای
سرمایه بین المللی ،ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که میتواند منجر به افزایش نرخ وامدهی و فشار بیشتر بر
بودجه بهدلیل تورم غیرقابل کنترل شود .براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بر اثر شیوع ویروس کرونا ،در حوزه
اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحتتاثیر قرار خواهد گرفت .تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به
تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت ،زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر
شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت ،ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد .بنابراین
بهنظر میرسد در سال  1377با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود .فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از
بحران کرونا متاثر شدهاند بهشدت کاهش خواهد یافت .کاهش فعالیت این کسبوکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و
رفاه خانوارهای زیادی را تحتتاثیر قرار دهد .در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل
دائم نیستند ،مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی .هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد ،درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش
مییابد .بنابراین با توجه بهکاهش ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای
حمایت از کسبوکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان ،کسری بودجه دولت تشدید
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خواهد شد .با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی ،تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت .کما اینکه صندوق بینالمللی
1
پول پیشبینی تورم  31درصدی را برای اقتصاد ایران در سال  2121داشته است.
در حوزه بازار مسکن ،معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برکاهش تعداد معامالت در اسفندماه ،خبر از ثبات قیمتی و پایداری
در بازار مسکن داد .همچنین براساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،با توجه به فرارسیدن فصل نقلوانتقاالت ،بهنظر
نمیرسد شیوع ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر کاهش معامالت در  3ماه ابتدای سال  1377بگذارد و شاید تثبیت قیمت مسکن
رخ دهد .در بخش دیگر ،هرچند شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب ،چالشهایی را برای دولت بهوجود آورده و بهویژه
امکان مواجه شدن با بحران تامین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است ،اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت
درآمدزا بوده ،زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت صادارت بنزین
صرفهجویی شده در طی سه ماه حدود  3/5هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
به طور کلی برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه ،احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش
 33درصدی) و کسری بودجه حدود  11میلیارد دالری در سالجاری وجود خواهد داشت( .اثر کرونا بر اقتصاد ایران محمد هاشم
بتشکن/محمدصادق عبدالهی پور )https://donya-e-eqtesad.com -
در بخش تجارت خارجی ،براساس گزارشهای بین المللی ،شیوع ویروس کرونا ،صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود
کرده است ولی از آنجاکه اولین شریک تجاری ایران چین است ،با وجود گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر،
ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود  23درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از
 1میلیارد دالر) در  11ماهه ابتدای سال  1371به چین بوده است  .در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 4
دهه گذشته رسیده است ،حفظ تجارت با چین دور از انتظار بهنظر نمیرسد .همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی ،اختالل در صادرات از مرزهای زمینی ،کاهش ورود و خروج گردشگر ،کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش
محصوالت صادراتی کشور در کنار اختالل در تجارت با چین ،از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی
کشور هستند 2.صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال  2121با کاهش  15میلیارد دالری به
حدود  91میلیارد دالر خواهد رسید .همچنین در سالجدید ،دو رویداد مهم که میتواند شکلگیری مجلس با ترکیب جدید و
انتخابات ریاستجمهوری ایاالتمتحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود( .اثر کرونا بر اقتصاد ایران-
)https://donya-e-eqtesad.com
در شرایط بحران زده اقتصادی ،دولت ایران درخواست استقراض  5میلیارد دالری از صندوق بینالمللی پول کرد که از بعد از
انقالب سال  1359بیسابقه است .عالوه بر ابعاد مالیف این استقراض از بعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالشبرانگیز بهنظر
میرسد .درحالی که کشورهای منطقه از جمله افغانستان ،کامبوج ،هند ،پاکستان ،مالدیو ،سریالنکا ،تاجیکستان ،مغولستان و یمن
موفق به اخذ این کمکهای مالی شدهاند .همچنین ویروس کرونا سبب شده است تا مقامات رسمی کشور ،در اقدامی تقریبا
بیسابقه درخواست و فشار رسانهای خود را برای رفع یا تعلیق تحریمهای ایاالتمتحده از این کشور یا جوامع بینالمللی اعالم
کنند .البته درخواست استقراض  5میلیارد دالری ایران از صندوق بینالمللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریمها درحالی مطرح
شد که تخمین زده میشود ایران از ماه می ( 2111بازگشت تحریمها) تا به حال حدود  51میلیارد دالر درآمد نفتی بالقوه را از دست
داده است( .اثر کرونا بر اقتصاد ایران محمد هاشم بت شکن /محمدصادق عبدالهی پور)https://donya-e-eqtesad.com -
مقایسه تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولتها در جهان و ایران
اقتصاددانان درباره مداخله دولت در نظام بهداشت و سالمت(همچون نظام آموزش و امنیت) اجماع نظر دارند؛ به همین دلیل،
انتظار میرود در شرایط بحرانی در نظام سالمت ،دولتها بودجه های مشخصی پیش بینی کنند .شرایط پاندمیک کرونا ،در حال
حاضر باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با خود پاندمی و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند دولتهای چین و
ایران بدلیل سرعت شیوع بیماری نتوانستهاند بودجه مشخصی از قبل پیش بینی کنند .نمودار بودجه کشورهای مختلف نشان می-
دهد که بیشتر دولتها آمادگی بودجه ای الزم برای این کار را یافتهاند و حتی در برخی کشورها مانند آلمان که شیوع بیماری در آن
فراگیر نیست به نظر میرسد ،بودجه  151میلیارد یورویی دولت باعث شده اثربخشی خود در مهار بیماری را نسبت به دیگر کشورها
بیشتر نشان بدهد؛))https://www.irna.ir/news/837348

 -1اثر کرونا بر اقتصاد ایران محمد هاشم بت شکن /محمدصادق عبدالهی
 -2اثر کرونا بر اقتصاد ایران
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نمودار شماره  -1مقایسه بودجه دولتهای جهان برای مبارزه با کرونا

جدول شماره -1مقایسه بسته های حمایتی برای مبارزه با کرونا
ایتالیا ( 52میلیارد یورو)
 -1تعویق مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی تا سه
ماه آینده
 -2تعویق مهلت پرداخت قبوض برق ،گاز و آب تا
 31آوریل
 -3معافیت از پرداخت اقساط وام مسکن کسانی که
برای خرید خانه اول خود وام گرفتهاند ،تا مدت معین
 -4پرداخت کم هزینه ماهیانه  511یورو به کسانی
که به صورت خود اشتغالی فعالیت میکنند به مدت
سه ماه
 -5تسهیل دورکاری کارمندان بخشهای دولتی از
طریق دریافت تجهیزات الزم همچون لپ تاپ و
تبلت
 -5در نظر گرفتن دوران قرنطینه کارمندان دولتی
معادل طول درمان و بستری در بیمارستان پرداخت
حقوق آنان بر همین اساس
 -9تخصیص وام با سود صفر درصد و بازپرداخت
 15ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت
وامهای پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی
 -1تعلیق پرداخت هزینههای تامین اجتماعی و
عوارض شهرداری از  23فوریه تا پایان آوریل و
امکان پرداخت اقساطی این هزینه ها بعد از این
تاریخ توسط شرکتها
 -7معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و
همچنین پرداخت کمکهای تامین اجتماعی و رفاهی
برای کارگران شاغل در هتلها و اماکن گردشگری

استرالیا (1۷۱میلیارد دالری)

ایران ( 1۱۱هزار میلیارد ریال)

 -1اختصاص کمک هزینه به مبلغ 951
دالر برای افراد واجدالشرایط با برآوردی
در حدود  5میلیون و پانصد هزار نفر در
سراسر کشور.
 -2پرداخت مبلغ  21هزار دالر به
صاحبان مشاغل کوچک همراه با کارآموزو
تخصیص این مبلغ به صورت یارانههای
پرداخت دستمزد.
 -3پرداخت بین  2هزار تا  25هزار دالر
کمک نقدی برای گردش پول به مشاغل
کوچک و متوسط.
 -4تخفیفهای مالیاتی و همچنین
کمکهای  151هزار دالری برای تشویق
به سرمایهگذاری برای مشاغل دیگر
 -5ایجاد یک صندوق مالی  1میلیارد
دالری برای شرکتهای بزرگ.

 -1اعطای  951هزار میلیارد ریال
تسهیالت به کسبوکارهای آسیبدیده با
نرخ ترجیحی  12درصد
 51 -2هزار میلیارد ریال کمک به
صندوق بیمه بیکاری ،بسته حمایتی نقدی
به اقشار کم درآمد
 -3تعویق سه ماهه پرداخت تسهیالت
 -4برداشت احتمالی از صندوق توسعه
ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی
 -5درخواست استقراض  5میلیارد دالری
از صندوق بینالمللی پول
 -5سته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل
تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده و مهلت سهماهه جدید برای
پرداخت بدهی

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

همه کشورها بودجه های اختصاصی را درقالب بسته های حمایتی ارائه کردند به عنوان نمونه ،بسته حمایتی برای مبارزه با
کرونا دولتهای ایتالیا ،استرالیا و ایران مقایسه می شود:
و یا در استرالیا ،بسته حمایتی برای مبارزه باکرونا اختصاص یافته و پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته
است؛

موضوع حائز اهمیت آن است که کسبوکارها و مشاغل در ایران برخالف عمده کشورها تقریبا  3ماه پربازده را که شامل بازار
قبل و بعد از عید نوروز میشود ،از دست دادهاند .به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها میتواند در ماههای بعدی و حتی
بعد از طرح فاصلهگذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد .بنابراین بهنظر میرسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره
۹1
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سه ماهه نتواند کسبوکارها را به شرایط قبل بازگرداند .بنابراین پس از پایان بحران ،نمیتوان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت
اشتغال بهکار و بهطور کلی شرایط رفاه خانوادهها ،حداقل در برخی از مشاغل خاص درگیر با بحران داشت
با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر ،میتوان پی برد که بسته  2تریلیون دالری ایاالتمتحده ،حدود 11
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است .همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعهیافته مانند ژاپن و آلمان اندکی
کمتر از  17درصد تولید ناخالص داخلی آنکشورها است ،برای سنگاپور  13درصد و برای بریتانیا حدود  4درصد است .همچنین این
نسبت براساس ادعای موسسه رتبهبندی فیچ ،در کشورهای حوزه خلیجفارس ،برای بحرین و عمان حدود  31درصد ،برای
اماراتمتحدهعربی و قطر حدود  11درصد و برای رقیب منطقهای ایران یعنی عربستان سعودی  4درصد است .بر اساس اطالعات
موجود ،بهطور متوسط در حدود  95درصد اقتصاد دنیا ،حجم بستهای به اندازه  5درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولتها
پیشنهاد شده است .این درحالی است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود  1 /2درصد تولید ناخالص داخلی ایران
و  9درصد بودجه سالجاری است (جدول .)1
براساس نظر اقتصاددانان ،از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است ،این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته
مالی ،که شبیه به یک بسته سیاست پولی است .هرچند براساس تحلیل موسسه فیچ ،بسته محرک اقتصادی بزرگتر لزوما منجر به
بهبود نسبی رفاه نخواهد شد( .اثر کرونا بر اقتصاد ایران محمد هاشم بت شکن /محمدصادق عبدالهی پور https://donya-e-
) eqtesad.com
ظاهرا در ایران دولت عالوه بر عدم تأمین و پیش بینی هزینههای درمانی ناشی از کرونا ،احتماال برای سیاستگذاری درباره آثار
اقتصادی کرونا هنوز پیش بینی مشخصی نداشته و بنابراین نیاز به پیش بینی دقیق منابع و مصارف بودجه خود دارد به همین دلیل
تحلیل آثار شیوع کرونا بر بودجه دولت بسیار اهمیت دارد.
مطابق الیحه بودجه سال 1377درآمدهای دولت 251 ،هزار میلیارد تومان لحاظ شده که شامل موارد زیر است:
 درآمدهای مالیاتی 175 :هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالکیت دولت 315 :هزار میلیارد تومان درآمدهای متفرقه 115 :هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات 113 :هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 55 :هزار میلیارد تومانپیش بینی می شود کرونا در دو بخش درآمدهای
مالیاتی و درآمد حاصل از جرایم و خسارات تأثیر داشته
باشد با لحاظ شیوع ویروس کرونا تا انتهای فصل بهار،
پیش بینی می شود هر دو زیربخش های یاد شده با
کاهش  21درصدی مواجه شود به طوری که درآمدهای
مالیاتی با کاهش  37هزار میلیارد تومان به  155هزار
میلیارد تومان برسد و درآمد حاصل از جرایم و خسارات نیز
با کاهش  21درصدی به  45هزار میلیارد تومان برسد با
نمودار شماره -5درآمدهای پیش بینی شده نفت
لحاظ این دو حالت پیش بینی می شود درآمدهای دولت
در کل با کاهش  15درصدی از  251هزار میلیارد تومان
به  222هزار میلیارد تومان برسد (.خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران،تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولتها
در جهان و ایران .حمید پاداش هیئت علمی دانشگاه
تهران و دیگران
با توجه به اینکه در بودجه سال  ،1377بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی لحاظ شده است پیش بینی میشود کاهش در
درآمدهای نفتی تأثیر چندانی بر منابع درآمدی از بابت درآمدهای نفتی نداشته باشد از طرفی پیش بینی می شود با افزایش قیمت
دالر در سال  ،1377این کاهش در درآمدهای دالری در درآمدهای ریالی جبران گردد .برای محاسبه بار مالی کرونا بر منابع و
مصارف دولت ،بایستی ابتدا مشخص کنیم که دولت تاکنون چه هزینه هایی برای نظام سالمت انجام داده و یا در حال انجام است،
چه برنامه های حمایتی برای کسب و کارها در شرایط کاهش تقاضای مؤثر درنظر گرفته و چه برنامه هایی در نظر دارد انجام دهد؛
در حوزه نظام سالمت؛ بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا  25اسفند1377؛ دولت بالغ بر  1511میلیارد تومان اعتبار برای نظام
سالمت کشور در نظر گرفته است برآورد کارشناسی برای کل هزینه های موردنیاز بخش سالمت کشور تا  11هزار میلیارد تومان
نیز انجام شده است.
 .1در حوزه کسب و کارها ،برنامه ها و سیاستهای زیر تاکنون مصوب و بخشی از آن عملیاتی گردیده است؛
 .2مهلت و فرصت سه ماهه در پرداخت بیمه و مالیات.

جدول شماره -5مصارف بودجه ای کرونا
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 .3معافیت از مالیات برای بخش خصوصی تامین کننده لوازم و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز
 .4امهال سه ماهه اقساط اسفند ،فروردین و اردیبهشت مردم به بانکها.
 .5برداشتن محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی در این دوره  2الی سه ماهه در  11رسته
شغلی.
 .5تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن در سال 77
 .9تعویق پرداخت بدهکاری سه ماهه مردم در زمینه آب ،برق ،گاز و عوارض شهرداری
 .1بسته حمایتی از  211تا  511هزار تومان برای  3میلیون خانوارهای با درآمد خیلی کم؛
 .7پرداخت وام یک تا  2میلیون تومانی بدون درخواست تضمین و با کارمزد  4درصد برای  4میلیون خانوار .کم درآمد و
پرداخت  1درصدکارمزد اضافی آن از سوی دولت به بانکها.
 .11اختصاص بسته  111هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیالت به بنگاههای آسیب دیده.
 .11تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری.
 .15پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده.
عالوه بر موارد فوق ،بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،پیش بینی می شود هزینههایی متوجه صندوقهای
بازنشستگی بر حسب تعداد افراد فوت شده و تعداد بیکاران گردد در این باره ،هرچند سناریوهایی متعددی در نظر گرفته شده است،
لیکن به طور متوسط اگر هزینه های  2هزار نفر فوتی و  151هزار نفر بیکار را برای صندوق های بازنشستگی در نظر بگیریم بالغ
بر  1131میلیارد تومان هزینه خواهد داشت .بدین ترتیب ،اگر بخواهیم بارمالی کرونا بر منابع و مصارف بودجه دولت در سال 1377
را محاسبه کنیم میتوانیم به جدول زیر توجه کنیم؛ (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران،تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولتها
در جهان و ایران .حمید پاداش هیئت علمی دانشگاه تهران و دیگران)

ج) پیامدهای سیاسی ویروس کرونا
دولتهای امروزی به واسطه داشتن قوه قهریه ،کنترل دانش وتکنولوژی و سلطه فرهنگی بیشترین قدرت انضباطی را در جامعه
ساری میکنند .فوکو حکومتپذیری را شکل مدرن قدرت تلقی میکند( .)Nash 2001:45هرچند سبک زندگی مدرن مبتنی بر
حق انتخاب و کثرت طلبی و تنوعجویی است اما تا اندازه زیادی توسط دولت محدود خواهد شد .در حالیکه پیامدهایی که این
بیماری بر نحوه حکمرانی خواهد گذاشت ،ممکن است کامالً متفاوت از تأثیر آن بر سبک زندگی و اجتماعی باشد .در حال حاضر
میزان مدا خالت دولت بر اساس خواست مردم افزایش چشمگیری داشته است .هیچ اعتراضی در مورد دخالت در زندگی شخصی از
هر طریقی که دولت تشخیص دهد وجود ندارد.
کسانی که در گذشته صدایشان بلند بود که چرا دولت در اقتصاد زیاد دخالت میکند ،حاال در صف اول هستند تا از دولت انتقاد
کنند چرا دیر وارد عمل شدهای .چون دولتها باید بزرگ شوند تا با این بیماری مبارزه کنند .در گذشته بیشتر اقدامهای دولت در
محدود کردن زندگی یا نظارت بر رفتار افراد با مخالفت روبهرو میشد .االن با دستور دولت بسیاری از کسبوکارها تعطیل شدهاند،
بسیاری بیکار شدهاند و مردم هم دستور دارند در خانه بمانند .دولتها قول دادهاند هزینه این بیکاریها را بدهند .در برخی کشورها
۹۹
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مثل کره جنوبی و سنگاپور تمامی اطالعات شخصی ،الکترونیکی و پزشکی مردم در اختیار دولت قرار گرفته .در بسیاری کشورها
کارهایی که روزی عادی بهنظر میرسید ،مثال رفتن به خانه اقوام ،با جریمه ماموران دولتی روبهروست .این مسئله عدهای را نگران
کرده است که ممکن است بعد از این دوران ،دولتها تمایلی به کاهش نظارت و مداخله خود در امور شخصی مردم نداشته باشند.
ویروس کُرونا اگرچه با خود تلفات انسانی به همراه داشته و باعث چالش در اقتصاد جهان و رکود در بخش تولید و سخت شدن
معیشت مردم شده است ،اما این همه ماجرا نیست و چنانچه واقعبینانه به موضوع نگریسته شود ،این ویروس منحوس ،باعث شده
اتفاقات خوبی هم رخ بدهد ،همان اتفاقاتی که سالهاست رهبر معظم انقالب تالش میکنند تا اثبات کنند که اگر اراده کنیم و
بخواهیم ،شدنی است.
بهعنوان مثال؛ تمرین عملی و افزایش آمادگی بخش بهداشت و درمان و بهخصوص نیروهای مسلح برای مقابله با جنگهای
بیولوژیکی احتمالی در آینده و نیز تقویت اصل وحدت و همدلی در عملکرد مردم و مسئولین و اثبات کارایی راهبرد عملکرد جهادی
و روحیه انقالبی ،برخی از پیامدهای مثبت شیوع و مقابله با ویروس کُرونا در کشور محسوب میشوند ،که البته برخی از آنها کم یا
زیاد طی عمر با برکت انقالب اسالمی ،محقق شده است .همچنین اثبات مجدد قدرت جمهوری اسالمی ایران در بسیج عمومی و
استفاده از مشارکت مردمی برای مدیریت بحرانهای گوناگون ،دستاورد دیگری بود که به اَشکال مختلف از جمله؛ با استفاده بهینه
از ظرفیت بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح و با حضور گسترده بسیج ،مساجد و هیأت مذهبی ،صنوف و اقشار مختلف مردم و
حتی استفاده از سمپاشهای بخش کشاورزی برای ضدعفونی کردن معابر در این کارزار به تصویر کشیده شد .در این نمایش
عمومی ،برتری فرهنگ ایرانی – اسالمی اثبات شد و مردم جهان فهمیدند که مدینه فاضله غرب بیشتر از یک سراب و رؤیای
کودکانه نیست و نظام سلطه نهفقط از نظر فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی مشکل اساسی دارد ،بلکه در مواجهه با بحرانها به لحاظ
تأمین امکانات حیاتی مورد نیاز جامعه خود نیز ناتوان است.
متقابالً مردم دریافتند که ارکان مختلف جمهوری اسالمی از جمله بخش سالمت نهفقط از کشورهای اروپایی و آمریکا عقبتر
نیست ،بلکه به مراتب کارآمدتر و دارای توان و امکانات بیشتری است و سیاهنمایی و اتهامات وارده به آن کذب محض است .مردم
فهیم ایران اسالمی در جریان این مبارزه ثابت کردند که بر خالف مردم غارتگر اروپا و آمریکا ،از پشتوانه فرهنگی و اخالقی مبتنی
بر اصول و ارزشهای اسالمی و اجتماعی بسیار غنی و ارزشمند برخوردارند و همچون گذشته در سختیها یار و غمخوار یکدیگر و
حامی نظام اسالمی هستند .در جریان این کارزار ،ماهیت پلید و عملکرد خصمانه رسانههای معاند که در اقداماتی سخیف و متناقض
تالش داشتند تا با دروغپراکنی و سیاه نمایی ،هر نوع اقدام جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با بحران پیشآمده را ضعیف و غیر
استاندارد و حتی غیراخالقی و غیرانسانی جلوه دهند ،نیز افشاء شد و اهداف و نیات شیطانی آنها بیش از پیش برای مردم آشکار شد.
بهعنوان مثال؛ با اینکه دستگاه تبلیغاتی غرب و رسانههای همسو با آن ،در ابتدای کار تمام توان خود را بر ناتوان جلوه دادن
سیستم بهداشت و درمان ایران متمرکز نموده و هر مشکل درمانی را به این موضوع ارتباط میدادند ،در ادامه و پس از رسواییهای
متعدد سیستم درمانی ناکارآمد اروپا و آمریکا ،تا مدتها سکوت کامل اختیار نمودند و حتی از ذکر آمار مبتالیان خود اجتناب نمودند.
یا در حالی که این رسانهها پیشنهاد نیروهای مسلح ایران برای قرنطینه شهرها را نوعی حکومت نظامی و دیکتاتوری از سوی
نظام اسالمی معرفی میکردند ،همین اقدام توسط دولتهای غربی را مدیریت علمی تلقی نموده و به مردم غرب چنین القاء
میکردند که همه چیز تحت کنترل است ،اما در نهایت این ویروس ناچیز ثابت کرد که مدعیان قدرت در جهان تا چه حد ضعیف و
آسیبپذیرند.
عالوه براین؛ در جریان مبارزه با ویروس کُرونا ثابت شد که اگر بخش تولید با روحیه انقالبی و عملکرد جهادی وارد کار شود و
دولت به طور جدی و عملی از تولیدکنندگان حمایت کند ،نهتنها رونق تولید محقق خواهد شد ،بلکه جهش تولید نیز صورت خواهد
گرفت.
طی چند ماه گذشته برخی از تولیدکنندگان محصوالت موردنیاز بخش بهداشت و درمان توانستند با اتکاء به حمایت دولت،
ظرف مدت چند هفته و بلکه چند روز ،با دو یا سه شیفته کردن زمان فعالیت و حتی با تغییر کاربری خطوط تولید ،متناسب با نیاز
کشور به فرآیند کار سرعت بخشیده و میزان تولید خود را به شکل جهشی افزایش دهند.
تولید امکانات و دستگاهای موردنیاز کشور در این عرصه و طراحی و تولید برخی از اقالم مانند؛ کیت تشخیص کرونا ،سامانه
تشخیص پونومی کووید  17و برنامه و نرم افزار آموزشی کرونا و نیز بهسازی و افزایش کارایی دستگاه تنفّس مصنوعی یا وِنتیالتور
که برای اولین بار صورت گرفت ،از جمله این موارد هستند .مطالعه و دستیابی اولیه به انواع روشهای درمانی مثل؛ استفاده از روش
سلول درمانی و داروهای مقابله با کرونا مانند؛ داروهای گیاهی و نوترکیب و اقدام برای ساخت واکسن نیز حرکت در همین مسیر و
بیانگر توان علمی دانشمندان و نخبگان ایران اسالمی است .افزایش چشمگیر تولید محصوالت بهداشتی مورد نیاز بازار داخلی
کشور (همان نکتهای که رهبر معظم انقالب هم در پیام نوروزی به آن اشاره کردند) مانند؛ مواد شوینده ،الکل و مواد ضدعفونی
کننده نیز ،بار دیگر توان نیروهای داخلی و ظرفیت بخش تولید را به نمایش گذاشت .این رخداد پیامدهای مطلوب جانبی دیگری
هم داشته که مهمترین آنها عبارتند از :تمرین قرنطینه و درمان خانگی و شهری ،ظهور و بروز خالقیتها و ابتکارات برای
ضدعفونی کردن وسایل و امکانات خانگی ،روشهای ابتکاری برای پیشگیری و درمان ،تولید ماسک خانگی ،تولید دستکش
ابتکاری ،کاهش و حذف هزینههای نوروزی خانوادهها ،اثبات امکان حذف هزینههای غیرضروری مراسم ترحیم و حتی تبدیل
موضوع به دستمایهای برای شکوفایی طبع طنزپردازی و لطیفهگویی ایرانیان برای پرکردن اوقات فراغت در خانه که مسبوق به

سابقه است .کاهش محسوس میزان مصرف بنزین و مواجه شدن پاالیشگاهها با مازاد تولید ،کاهش ترددهای درون شهری و در
نتیجه کاهش آلودگی هوا ،کاهش مسافرتهای برونشهری و در نتیجه بهبود شرایط محیط زیست و طبیعت ،جلب توجه جامعه به
ضرورت رعایت بهداشت و بهبود شرایط بهداشتی را هم میشود در ردیف سایر پیامدهای جانبی قرار داد .با اینحال باید از جلب
توجه بشر به عجز و ناتوانی خویش در برابر قدرت بیکران الهی و نیز سوق یافتن مجدد دلها و قلبها به سوی دین و معنویت ،به
کرونا–
ویروس
مثبت
پیامدهای
(
برد.
نام
رخداد
این
دستاورد
بزرگترین
عنوان
)https://www.mashreghnews.ir/news/1152152
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د) پیامدهای فرهنگی مذهبی کرونا
دین یکی از مهمترین مجموعه عناصر فرهنگی است که اشاره به گروههای وسیع سازمان یافتهای دارد که وجه اشتراکشان
ماوراء الطبیعه و مفاهیمی چون خدا ،فرشته و شیطان است ) .(Cragun2001دین به عنوان یک نهاد و یک امر مقدس ممکن
است کارکردهای مثبت یا منفی در جامعه داشته باشد .به عقیده دورکیم جامعه شناس کارکرد گرا ،مناسک دینی با حفظ همبستگی
و انسجام اجتماعی ،حفظ نظم و ثبات و از این رو ایجاد منافع جمعی،کارکرد اساسی برای جامعه دارد(.)Inglehart2008:26
توماس الکمن نیز مذهب را یکی از مخازن معنایی می داند و معتقد است ُمذهبی بودن یکی از خصوصیات انسانشناختی حیات
انسانی است و فرایند انسانی شدن در ارتباط با خصوصیت بنیادی مذهبی بودن انسان ،به منزله متعالی شدن طبیعت زیستی اش
قرار دارد(کسلر  .)112 ،1374در نقطه مقابل ،مارکس نظریه پرداز تضادی ،مذهب را افیون مردم و شکل مقدس از خود بیگانگی
افراد میداند و معتقد است نقد مذهب ،نقد جهان پر دردی است که مذهب هاله مقدس آن است (مارکس .)54 ،1311
از دیرباز همواره یکی از میدانهای حضور دین نقاط ضعف بشری مانند بیماری و مرگ بوده است و ادیان یکی از کارکردهای
خود را حل این معضالت برای بشر تعریف کردهاند .نوعی تعامل و تبادل دوسویه میان دیندار و دین (دینگذار) برقرار بوده است
که در ازای باور و ایمان دیندار ،دین به او آرامش و اطمینان میداده است ،بهویژه هنگام مواجهه با بالیا و مصائب .از این معامله
دوطرف بهرهمند میشدند؛ دین بر شمار باورمندان و درنتیجه قدرت خود میافزود و دیندار صاحب مرهمی برای ترسها و
دردهایش می شد .با ظهور علم مدرن ،اما این رابطه برهم خورد .حاال سروکله یک مدعی جدید پیدا شده بود که نه برای همه
ترسها و دردها (مثل مرگ) بلکه برای بسیاریشان (مثل بیماری) پاسخهای متفاوتی داشت ،پاسخهایی زمینی ،معقول و
سنجشپذیر .چالش علم و دین یکی از پردامنهترین چالشهای االهیاتی است که در دوره مدرن ،دامنگیر همه ادیان شده است .در
ایران نیز دستکم از دوره مشروطه یکی از محورهای فعالیت جریان روشنفکری (دینی و غیردینی) همین موضوع بوده است.
فراگیری این بحث در دهههای  21و  31گروهی از روشنفکران دیندار را بر آن داشت که به دفاع «علمی» از اسالم بپردازند و به
زبانهای مختلف اثبات کنند که نهتنها معارضهای بین قرآن و آموزههای اسالمی با دانش و دستاوردهای دانش مدرن از قبیل
ترمودینامیک و تکامل زیستی داروین نیست ،بلکه بسیاری از کشفیات علوم تجربی در نجوم ،پزشکی ،زیستشناسی ،فیزیک و
شیمی را می توان با تفسیر آیات قرآن دریافت .آن جنس دفاع علمی از دین حاال دیگر کمتر خریدار دارد و طبیعی است ،چون حاال
صورتبندی نسبت علم و دین ،متأثر از تحوالت شتابان جامعه بشری تغییر کرده است .این روزها شیوع یک بیماری ناشناخته و
مرگآور به نام کرونا زمینه ای فراهم ساخته است که مسئله علم و دین دوباره در جامعه طرح شود .با اینتفاوت مهم که این بار
میدان طرح این مسئله نه حوزه اندیشه نخبگانی ،بلکه رفتار و عمل همگانی است .اینبار چالش علم و دین دیگر یک موضوع
نظری نیست که نخبگان در محافل علمی به آن بپردازند ،بلکه حاال همه توده و عامه دینداران با این چالش مواجهاند ،مواجههای
مستقیم و نزدیک ،بر سر بزنگاهی که یکسویش مرگ است.
سختترین آزمون دینداران همینجاست ،محک ایمانشان به دین و سطح و کیفیت ایمانشان .این روزها در محافل مذهبی بر
سر نوع مواجهه با بیماری کرونا اختالفنظرهایی جدی مطرح است .یک گروه معتقد است باتوجه به ویژگیهایی که این بیماری
ناشناخته دارد و طبق هشدار پزشکان مجامع و محافل دینی مثل دیگر مجامع عمومی باید ایمن شود و حتی درصورت لزوم باید
اماکن زیارتی تعطیل شوند و برگزاری مجالس و مناسک مذهبی به صورت موقت متوقف شود .در مقابل ،گروه دیگر معتقد است
باید با تکیه بر باور دینی (توکل و توسل) و درنهایت عمل به دستورات طبی احادیث و البته نکات بهداشتی ،با کرونا مقابله کرد و
نباید قدرت دین را فراموش کرد و در برابر کرونا ،این دشمن تازه ایمان ،ترس و انفعال نشان داد .بر همین مبنا ،این گروه به شدت
مخالف اختالل در برگزاری مناسک مذهبی و محدودسازی اماکن زیارتیاند.
گروه نخست ،در عین باور به دین مبنای تصمیمگیری در قبال مناسک را نسخه تجویزی دانش مدرن میداند و گروه دوم،
بهجای آن ،بر نسخه ایمان پافشاری میکند .برخی هم (مانند آتشزننده کتاب طب هاریسون) مجال مناسبی پیدا کردهاند برای
عرضه نسخههای غریب خود به نام نسخههای شفابخش دینی .در این میان ،شماری از مراجع (آقایان مکارم ،وحید و شبیری) در
پاسخ به استفتای مقلدان خود راه میانه را برگزیدهاند؛ ضمن تأکید بر رعایت بهداشت و توجه به هشدارهای پزشکی (ازجمله پرهیز
از حضور غیرضروری در اماکن دینی) دینداران را به سازوکارهای مذهبی مانند خواندن دعا و توسل (زیارت عاشورا ،آیتالکرسی
و )...دعوت کردهاند .دیگر مراجع نیز تاکنون سکوت کردهاند .طبیعی است ،میدان خطیری است و هرگونه موضعگیری در آن تبعاتی
خواهد داشت .این تکثر آرا سبب بروز تکثر رفتار در بدنه دینداران شده است .در چند ماه گذشته ،برخی هیئتهای مذهبی با صدور
اعالمیههایی از تعلیق برنامه ها و مجالس خود خبر دادند .در مقابل برخی منبریان با انتقاد از تعطیلی هیئتها و سرزنش
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تعطیل کنندگان ،بر حفظ روال برپایی مناسک تأکید دارند .در بین متولیان اماکن مذهبی نیز این اختالف نظر مشهود است .اثرات
بیولوژیکی کرونا دیر یا زود مرتفع خواهد شد ،اما پیامدهای االهیاتی آن ادامه خواهد داشت.
بهنظر میرسد روزهایی که درحال سپریکردنشان هستیم ،روزهای مهمی در تاریخ تحوالت دینداری و تشیع ایرانی باشند.
چه کسی فکرش را میکرد که یک بیماری نوظهور بتواند چنین چالش االهیاتی بینظیری را پدید آورد؟
(کرونا پنجه در پنجه ایمان مذهبی)https://shahraranews.ir/fa/news/25388/
دیدگاه  1۱تن ازمراجع عظام تقلید درباره مقابله با ویروس کرونا  :مراجع عظام تقلید نیز از ابتدا بر عمل به
توصیه های پزشکان وکادر درمانی برای مقابله با کرونا تاکید داشتند ،در ادامه دیدگاههای ده تن از مراجع جهت اطالع بهتر و
بیشترمردم برای جلوگیری از شیوع این ویروس را می خوانید:

مرجع
آیت اهلل سیستانی
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آیت اهلل وحید خراسانی
آیت اهلل مکارم شیرازی
آیت اهلل صانعی
آیت اهلل سبحانی
آیت اهلل نوری همدانی
آیت اهلل محمد سعیدحکیم
آیت اهلل شیخ بشیر نجفی
آیت اهلل اجوادی آملی

جدول شماره  -3نظر مراجع عظام در باب عمل در دوران کرونا
نظر

ممنوعیت تجمعات،وظیفه دولت در امر برآوردن نیازهای اساسی گروههای آسیب دیده ،حمایت طبقات مرفه،
کسبه و بازاریون از گروههای آسیب پذیر ،کمکهای داوطلبانه جوانان در مناطق محروم
هر روز دست بر روی قلب و هفت مرتبه سوره حمد قرائت شود ،هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت
الکرسی را تا «وَ ُهوَ الْ َعلِیُّ ا ْلعَظِیمُ» قرائت شود ،خواندن سوره یس
ماندن در خانه و خواندن زیارت عاشورا و حدیث کسا ،پرهیز از سفر غیر ضروری،حفظ آرامش وپرهیز از ترس
،عمل به توصیه های پزشکان
ضرورت عقلی و شرعی خودداری از حضور در اماکن و مجامع عمومی و مذهبی،رعایت موازین بهداشتی،
حرام دانستن عدم رعایت موازین بهداشتی،
پیروی از توصیه های پزشکی و تبعیت از دولت،حضور کمتر در اجتماعات ،قدر دانی از کادر درمان
پیروی از توصیه های پزشکی ،حضور کمتر در مراکز عمومی،پرهیز از سفر و مالقات حضوری،خواندن قران و
ذکر دعا ،قدر دانی از کادر درمان
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،خودداری از حضور در اجتماعات ،مراجعه به پزشک و فاصله گیری اجتماعی،
قدر دانی از کادر درمان ،دعوت به حفظ همبستگی
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،قدر دانی از کادر درمان
توصیه به خواندن قران و ذکر دعا

(کرونا پنجه در پنجه ایمان مذهبی)ttps://shahraranews.ir/fa/news/25388/
در مجموع و برابر نظرات اکثر علمای شیعی ،رعایت موارد بهداشتی و دستور العمل های صادره از سوی حاکمیت ،بر همه
مردم و اقشار جامعه الزم و واجب بوده و عدم رعایت اینگونه موارد به نوعی حق الناس محسوب می گردد .همه مراجع عالی شان
تاکید بر رعایت موازین بهداشتی و پیروی از دستورات پزشکان داشتند و سعی کردند در جهت حفظ همبستگی مردم و مردم -دولت
 ،بین علم و دین پیوند برقرار سازند .هماهنگی و اتفاق نظر علما در این خصوص ،بیانگر مکمل بودن دین و دولت و دینی بودن
دولت و دین دولتی در کشور ایران است .از نظر علمای دینی ،مشروعیت دولت بسیار با اهمیت است زیرا با توجه به بافت مذهبی و
اعتقادی جامعه ،دین کمک کننده دولت و حاکمیت در اداره بهتر بحران ها است.
با مرور ادبیات مرتبط با پیامدهای اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و مذهبی دوران کرونا ،می توان از دوران پسا کرونا نام برد،
دورانی که رکود اق تصادی حاکم است و دولت درگیر بحران مشروعیت و ضعف ساختار اقتصادی و سیاسی است ،دورانی که در آن
دین باید به چالشهای پیش رو پاسخ دهد و جامعه ناامید و منزوی در جستجوی امیدی برای روابط اجتماعی صمیمانه به دور از
تبعیضهای اجتماعی ،فقر و تورم است .یقینا بازسازی اقتص ادی و سیاسی به مراتب آسانتر و سریعتر از بازسازی فرهنگی و اجتماعی
خواهد بود .همچنانکه تغییرات فرهنگی در مدت زمان طوالنی و آهسته شکل می گیرند نیازمند زمان طوالنی برای بازسازی
هستند.و شاید مهمترین پیامد منفی بحران کرونا اول مسئله فرهنگ و سپس اجتماع باشد.

 -6نتیجه گیری
شکی نیست که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحتالشعاع قرار خواهد داد و منجر بهکاهش تولید ناخالص داخلی خواهد
شد .دولت ایران اعالم کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسبوکارهایی که از رکود
اقتصاد فعلی متضرر شده اند ،در نظر گرفته است .این درحالی است که دولت خود با مشکالتی از قبیل کسری بودجه ،تحریمهای
خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبهرو است که اثرات این تسهیالت را درهالهای از ابهام قرار داده است .براساس شواهد ،اولین
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چالش در طراحی و اجرای مشوقهای صحیح برای کسبوکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر
اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار میرود سیاستگذار و ناظر بخشهای اقتصادی باشد .این به آن معناست که مشوقهای
مستقیم مانند کمکهای مالی عمدتا به شرکتهای دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای
حمایتی را برآورده نمیسازد .عالوه بر این به دلیل غلبه ساختار بازار کار بیرونی (که در آن استخدام بی ثبات و پرداختها پایین
است و اتحادیهها اهمیت چندانی ندارند) بر بازار کار درونی(استخدام باثبات و پرداختها مناسب است و اتحادیهها قوی
هستند)متاسفانه طبقات پایین جامعه بیشتر آسیب مییدند.
براساس اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران ،همه بانکهای تجاری موظف هستند وامهای کمبهره را برای 11
طبقهبندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدهاند ،تمدید کنند .این مشاغل عبارتند از :رستورانها،
فروشگاههایی که آجیل ،شیرینی و محصوالت مشابه را به فروش میرسانند ،آژانسهای سفر و گردشگری ،هتلها و شرکتهای
اقامتی ،شرکتهای حملونقل ،خطوط هوایی ،شرکتهای نساجی ،تولیدکنندگان محصوالت چرم ،مراکز ورزشی و سرگرمی و
برگزارکنندگان مراسم مختلف.
در عین حال رئیس اتاق اصناف ،معتقد است که دولت صرفا نباید بر بخشهای خاصی از اقتصاد متمرکز شود ،بلکه مشوقهای
اقتصادی باید به تمام کسبوکارها اعطا شود؛ چراکه بهنظر می رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران ،در سه ماه آینده نمایان
شود .اگرچه تسهیالتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده
است ،اما بهنظر میرسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کمدرآمد است تا کم کردن فشار بر کسبوکارها .برای مثال بیانـیه دولت که
 25اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کمدرآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،وام با بهره صفر  21میلیون ریالی و بازپرداخت  31ماهه بهکارگران و دستفروشانی که شغل خود را در اثر
این بحران از دست دادهاند (تخمین زده میشود  4میلیون نفر این تسهیالت را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار برای کسب یا ایجاد شغلهای ثابت تمرکز دارد .بنابراین واضح است که برنامههای مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع
ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور .به عبارت دیگر ،رفتار دولت در قبال ویروس کرونا (کووید )17-بیشتر نشاندهنده
تمرکز بر بعد بحران سالمت عمومی آن است تا تمرکز بر بعد بحران اقتصادی آن .مهم نیست دولت کدام بعد این بحران را در
اولویت قرار می دهد ،در هرحال مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود .در واقع همان طور که تشریح شد ،هرچه فعالیت
کسبوکارها کاهش یابد ،درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت میشود .همچنین
اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و بهطور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد( .اثر کرونا بر اقتصاد ایران محمد هاشم
بت شکن /محمدصادق عبدالهی پور)https://donya-e-eqtesad.com -
یکی دیگر از پیامدهای این بحران ممکن است تغییرات در ساختار جمعیتی باشد .البته در میانمدت ،تغییرات در نحوه حمایت
از سالمندان و در بلندمدت ،ساختار جمعیتی .همین طور در کوتاهمدت هزینهای که روی دست دولت میگذارد .مثال در ایران چون
نظام بازنشست گی اساسا تنها بر حمایت از فرد بازنشسته شده نیست و بیشتر بر پایه حمایت از خانواده قرار دارد ،صندوقهای
بازنشستگی باید هزینه زیادی به بازماندگان بیمهشدهها پرداخت کنند و میزان مستمریبگیران افرایش خواهد داشت.
تأثیرات اجتماعی ،تغییرات حاصل از بحران کرونا هنو ز چندان شناخته شده نیست .می دانیم که به سبب اجرای سیاست فاصله
اجتماعی ،بسیاری از فعالیت های معمول جامعه در حوزه های اقتصادی .اجتماعی و سیاسی تعطیل شده و یا به حالت تلیق درامده
است .در نتیجه افراد زیادی در حوزه هایی چون کسب و کار ،روابط خانوادگی و اموزش متحمل تغییرات و تأثیرات حاصل از این
سیاست شده اند.
برخی از بنگاه های اقتصادی ناچار شده اند تا برای کاهش هزینه ها ،نیروهای خود را تعدیل کرده ،بر خیل بیکاران اضافه
کنند .درامد کسانی چون رانندگان تاکسی به شدت کم شده و تامین هزینه های زندگی برای انها دشوار گشته است .فعاالن کسب
و کارهای خدماتی چون ارایشگریی ،کافه داری ،رستوران داری ،باشگاه های ورزشی ،مدت زیادی است که کرکره مغازه ها و مراکز
کسب خود را پایین کشیده و هنوز هم به انها اجازه بازگشایی داده نشده است و انها کم کم به سبب =قطع درامد با مشکالت
گوناگونی چون سرر سید اقساط و پرداخت اجاره بها درگیر هستند .در تدوین و اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی به وضعیت و
شرایط گروه های اجتماعی خاص مانند مهاجران ،پناهندگان و معتادان بی توجهی شده است و مشکالت این دسته از افراد تشدید
شده است.
پیگیری راهبرد انسجام اجتماعی در کنار ف اصله اجتماعی ،در حالی که همزان توصیه به انفصال اجتماعی می شود ،کار آسانی
نیست .قرار نیست برای مقابله با یک بیماری ،جامعه را قربانی آن کرد و لزومی هم به این کار نیست .ما در عصری زندگی می
کنیم که فهمیده ایم توان و امکانات جامعه محدود به دولت و بخش خصوصی نمی شود .جامعه مدنی و گروه های داوطلبانه
مردمی سرشار از ابتکارات ،نواوری ها و منابعی هستند که می تواند در شرایط بحران به کار گرفته شود .از سوی دیگر ،زیر ساخت
های اینترنتی و ابزار مدرن ارتباطی از محدودیت های ارتباطی فیزیکی عبور کرده و امکان تعامالت اجتماعی مجازی را فراهم
ساخته اند و می توان از انها برای تدام پیوند ها استفاده کرد.
در حال حاضر با توجه به مجموعه امکانات می توان به راه کارهایی برای جبران یا تعدیل بخشی از تأثیرات برای گروه های
اجتماعی خاص یا تغیراتی در سیاست ها و برنامه ها اندیشید .برخی از این راه کار ها می تواند توجه بیشتر به سطح محلی یا
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کمونال جامعه باشد .این سطح ،امکان تشکیل گروه های داوطلب امداد رسان و یارگیر را می دهد .از همین رو باید به فکر بازنگری
در روش های برنامه ریزی شهری هم بود و پیوند های میان آن و سالمت عمومی را درک و بیشتر کرد .تمرکز زدایی و ارائه
خدمات غیر متمرکز از جمله اقدامات است که باید به اجرای آن به طور جدی فکر کرد .ان چه تاکنون در تصمیم گیری های تعیین
کاربری ها و تخصیص زمین های عمومی برای فعالیتهای تجاری به جای ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی محلی .انچه در
سطح بین المللی از آن صحبت می شود این است که رویداد هایی چون ویروس کرونا حاوی این آدرس است که سالمت عمومی،
اهمیت بیشتری از مالحظات اقتصادی صرف دارد و دولت ها نمی توانند زیر بار هزینه های زیر ساخت های بهداشت و تامین
سالمت شانه خالی کنند .حتی طراحی و معماری خانه ها هم نقش خود را در سالمت اجتماعی و امکان تعامل در شرایط قرنطینه
نشان داد .برای مثال بالکن  ،حیاط و  . ...بهرهگیری از کمک نهاد های مدنی در جهت افزایش همبستگی اجتماعی نیازمند
سیاست ها تسهیل گر و حمایت گرانه است .باید به جامعه مدنی اعتماد داشت ،برای مثال با کاهش سیاست های فیلتیرینگ برای
بسط روابط اجتماعی کوشید.
می دانیم که سیاست فاصله گذاری اجتماعی با وجود مسائلی که دارد تاثیر مهمی در کاهش تلفات ناشی از بیماری و کاستن از
پیامد های منفی آن دارد .اما در نهایت این میزان اعتماد عمومی به دولت است که توفیق سیاست ها و اقدامات در زمینه حل
بحران را تضمین می کند .یکی از عوامل مهم در ایجاد اعتماد میان مردم و مقامات دولتی ،شفافیت و اطالع رسانی دقیق ،شفاف و
صحیح در این زمینه است .توسعه زیر ساخت های اطالعاتی به ویزه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور بایستی به شکل جدی در
دستور کار باشد .اقد امات الزم برای تجهیز دانش اموزان و دانشجویان نیازمند به ابزار کمک اموزشی مانند تبلت انجام گیرد .اولیت
توسعه زیر ساخت های ارتباطی برای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق مختلف کشور اهمیت زیادی دارد.
باید مراقب تبعات اجتماعی بیماری کرونا برای گروه هایی خاص بود .بی توجهی به این مسئله می تواند موجب شود تا
بیماری کرونایی تبدیل به عامل تشدید وضعیت نامساعد این گروه ها شود .گروه هایی مانند معتادان در شرایط بحران باید بیشتر
مورد توجه قرار گیرند و سیاست و برنامه هایی روشن و دقیق همچون مشخص بودن مسئول رسیدگی و تامین منابع مالی الزم
تدوین شود .گروه هایی چون مهاجران و پناهندگان هم شرایط خاص خود را دارند و نمی توان نسبت به سرنوشت انها در شرایط
بحران بی توجه بود.
انجام همه اقدامات پیش گفته که بخش کوچکی از مسائل اجتماعی به وجود امده به سبب بحران کروناست ،نیازمند
ظرفیتهای اعتما د ،همکاری میان بخشی ،هماهنگی ،شفافیت و اقدامات مشترک است ،ظرفیت هایی که شاید بسیاری از انها هم
در شرایط عادی از وضع خوبی برخوردار نبودند.

 -7پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی
تجربه کشورهای درگیر بیماری نشان میدهد تمامی سیاستها و اقدامات در راستای کمک به قطع زنجیره انتقال و کاهش
انتشار ویروس از طریق کاهش تماس و افزایش فاصله فیزیکی بین افراد مشکوک و سالم میباشد .از طرف دیگر با در نظر گرفتن
این مسأله که عمده انتقال در جامعه و مکانهای عمومی صورت میگیرد راهبردهای ارایه شده بر مدیریت مکانهای عمومی،
کاهش تماس انسان با انسان ،افزایش فاصله فیزیکی اجتماعی ،محدودیت مسافرتهای درون و برون شهری و تاکید بر قرنطینه
مبتنی بر خانه میباشد.
اولین و اساسیترین اقدام ،تشکیل مرکز فرماندهی مدیریت کنترل و پیشگیری با هدایت مستقیم باالترین مقام رسمی کشور
از جمله رئیس جمهور یا معاون اول ایشان با تاکید بر همراهی فعال همه دستگاههای ذیربط میباشد .فرهنگسازی و ارائه
آموزشهای الزم بهطور گسترده به عموم مردم در خصوص روند فعلی همه گیری و روشهای پیشگیری از ابتال به بیماری شامل:
رعایت بهداشت فردی ،ماندن در خانه و احتراز از برگزاری تجمعات فامیلی و مراسمهای مختلف صورت پذیرد .همزمان دولت
مقررات و مشوق های الزم در این زمینه را فراهم و اجرایی کند .در گام بعدی بایستی کلیه مکانهای عمومی و محلهای تجمع
علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی ،کافهها و رستورانها و موارد مشابه تعطیل شوند و مقررات و مشوقهای الزم برای
کسب و کارها ،تدوین و اجرا شود .در خصوص حمل و نقل بین شهری و درون شهری با در نظر گرفتن سطح بندی مناطق آلوده
(وضعیت قرمز) و کمتر آلوده (وضعیت نارنجی) طیفی از محدودیتهای رفت و آمد به طور مثال توقف کامل تا محدودیت در رفت و
آمدها و انجام غربالگری در ایستگاه های جابجایی مسافر و مبادی ورود و خروج شهر و بیماریابی استاندارد و فعال اقدام نمود .الزم
است تمامی پروتکلهای تشخیصی و درمانی ،به روزرسانی شده و همزمان اهتمام وزارت بهداشت بر فراهم آوردن تمام امکانات
برای ایستگاههای غربالگری ،آزمایشگاههای تشخیصی و مراکز درمانی باشد .مراکز ارائه دهنده خدمات دولتی مانند بانکها
بهصورت محدود و شیفت بندی شده به ارائه خد مت پرداخته و ارائه خدمات الکترونیک و دور کاری به سرعت تسهیل گردد .در
خصوص افراد آسیب پذیر و سالمندان ،بیماریابی به صورت فعال و از طریق ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی و خانههای بهداشت
صورت پذیرد و آموزشهای اختصاصی برای این افراد در جهت پیشگیری از ابتال بهطور گستردهتری ارائه گردد .کلیه این اقدامات
بهصورت فعال و با دادن اختیارات الزم باید در سطح استانها و با هدایت استانداران صورت پذیرد .همزمان با این اقدامات ،تقویت
کمپینهای اطالعرسانی و آموزشی و ارایه مشوقها و حمایتهای الزم به افراد ،خانوادهها و کسب و کارها در راستای حمایت از

در حوزه فرهنگی و دینی نیز پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
 -1استفاده بیشتر از رسانه های جمعی همانند تلویزیون رادیو و خصوصاً اینترنت.
 -2اجرای مراسمات مذهبی و اعتقادی به صورت آنالین و در فضای مجازی ( .هیئت مجازی)  -3برگزاری مراسمات در
فضای باز و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی -4 .زیارت مجازی -5 .برگزاری مراسم ترحیم به صورت مجازی.
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ماندن در خانه و استفاده از ظرفیت سیستم پزشکی از راه دور موجب خواهد شد دولت در کوتاهترین زمان مدیریت همه گیری را
انجام داده و روند ابتال و مرگ و میر را نزولی کند.
همچنین با توجه به بحران پیش آمده در حوزه اقتصادی ،کسب و کار های خدماتی کوچک بیش تر از سایر بخش ها
دچارآسیب شده اند ،ضمن اینکه بنگاه های فعال در حوزه تجارت و بسیاری از بانک ها و  ...نیز تا حدودی دچار آسیب شده اند که
همه این عوامل ،متغیر های اقتصاد کالن مانند رشد ،اشتغال و تورم را دچار بحران نموده است بنابراین در این حوزه پیشنهادات
زیر ارائه می گردد: .
 -1دیپلماسی توامان اقتصادی – بهداشتی با مقاصد صادراتی برای اجرایی کردن پرتکل های مشترک بهداشتی و امنیت
زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات ضروری است.
 -2تسهیل فرایند ثبت سفارش ،اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیالت مالی ارزی و ریالی
برای تامین موارد اولیه تولیدی ها.
 -3اولویت دادن به بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در الیحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت به
منظور بهبود تامین مالی این بخش.
 -4تمدید شش ماههه کلیه مزایا و معافیت های که موعد انها تا پایان سال  71بوده است برای کسب و کارهای تولیدی و
خدماتی خرد.
 -5امه ال و تنفس شش ماهه وصول کلیه مطالبات بانک ها ،دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات ،حق بیمه تامین اجتماعی
و سایر عوارض نظیر شهرداری ها و دهیاری ها برای کسب و کار های خرد.
 -5تدوین برنامه جامع بهبود فضای کسب و کار و بهبود سرمایه پذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط که
اتاق ایران پیشنهاد کرده است.
 -9گسترش روحیه فداکاری همکاری از خود گذشتگی و همگامی به منظور کمک عمومی به کنترل ویروس و فعالیت
اقتصادی
 -1کمک گسترده به خانواده های آسیب دیده.
 -7حمایت از کسب و کار های نوآورانه به منظور خروج از بحران و برای زمان پسا کرونا.
 -11حمایت از کسب و کارهای خرید آنالین.
 -11گسترش اموزش عمومی مردم در استفاده از بازارهای آنالین و دولت الکترونیک.
 -12بازنگری و تغییر مشوق های صادراتی  /واردتی در جهت تراز تجاری و درامد زایی ارزی.
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Corona, Religious, Government
Abstract
Corona disease is a phenomenon that has caused a crisis in the world due to its rapid spread and
uncontrollable nature. Although this crisis is apparently of a purely medical nature and related to
the health system, but it is a multidimensional crisis whose effects and consequences , in various
fields of economy, society, culture and politics , can be observed and traced.
This article attempts to assess the consequences of the Corona crisis on the economy,
government, religion and culture in Iran.
The research method is a documentary and uses library-Internet resources and reviews the
findings and results of studies conducted after the outbreak of Covid 19 virus in the country.
Here is trying to answer the main question of what effects Corona has on the economy, culture
and government.
The findings of this study show that the coronary heart disease crisis has had positive and
negative consequences for society. The Corona crisis and its result have caused changes in the
economy and culture; The people and the government were under more economic pressure.
Despite the provision of positive opportunities, religiously and ideologically, it has also had
negative effects on the organization and manner of holding ceremonies, the diminishing of
gatherings and the presence of people in public religious arenas, and so on.
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اقدامپژوهی در زمینه استفاده از ورزش و فراغت
برای مقابله با آسیبهای اجتماعی

نیلوفر

آقائی1
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چکـیده
یکی از راههای مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله خشونت و اعتیاد ،پرورش جوانان ورزشکار یا فعال در حوزه ی
فکری وجسمی ورزش است .این مقاله با هدف انجام یک اقدام و چگونگی فرایند مشارکت اجتماعی و افزایش نشاط
اجتماعی با روش اجتماع محور(مشارکت مردم)در محله جوی آباد شهرستان خمینی شهر اصفهان صورت گرفته است .این
پژوهش در ابتدا به روش پیمایش ،ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه و شیوه نمونه گیری ،خوشه ای چند مرحله ای
اطالعاتی بدست آورد .تعداد جامعه آماری 14142نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  413نفر بدست آمد.
همچنین با هدف دستیابی به جامعه آماری و اطالع از ویژگیهای جمعیتی و زمینهای محله ،طرح تمام شماری در محله با
ابزار پرسشنامه انجام گردید و دادههای یافت شده با نرم افزار  spssتحلیل شد .در نهایت اقدام پژوهی اوقات فراغت با
رویکرد اجتماع محور در  5مرحله حساسسازی ،بسیج اجتماعی ،تیم سازی و گروهسازی ،جلسه با درگیران و جلسه با
تصمیم گیران انجام شد .از نتایج این اقدام میتوان به تشکیل تیم دوچرخه سواری ،تیم شطرنج محلی و ساخت یک پروژه
عمرانی در راستای اوقات فراغت اشاره کرد.

واژگـان کلـیدی :ورزش؛ آسیب های اجتماعی؛ اوقات فراغت؛ اقدام پژوهی
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ساکنین محلههای کم برخوردار در بسیاری از مناطق جهان همچنان رشد بیسابقهای در اندازه جمعیت را تجربه میکنند.
مطابق پیشبینیها ،در سال  2012رشد فقرای شهری در کشورهای در حال توسعه هر ساله رو به افزون خواهد بود (سازمان ملل
متحد .)215 :2013 ،بدون شک این روند اثرات زیادی بر مسائل اجتماعی و مسائل سالمت ،که زندگی افراد در این مناطق و
سکونتگاههای غیررسمی را تحت تأثیر قرار می دهند ،خواهد داشت .به طور کلی ،مناطق کم برخوردار به واسطه عوامل اجتماعی و
اقتصادی ،به عنوان مناطقی با ازدحام جمعیت و سطوح باالی فقر گرفته تا جرم و خشونت ،توصیف میشوند .فقر باال ،سرمایه
اجتماعی اندک ،و میزان باالی بیکاری زمینه را برای شکلگیری آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد ،بیگاری و خشونت باال برده است.
در نتیجه ،عمدتا فعالیتهای فراغتی در این محلهها حول آسیبهای اجتماعی و درگیری و خشونتهای جمعی مثل مواد مخدر
شکل میگیرد .افراد جوان در این محالت ،همانند سایر محالت حاشیهنشین ،به طور قابل توجهی تحت تأثیر رشد مناطق کم
برخوردار قرار گرفتهاند.
در بسیاری از موارد ،از مناطق فقیرنشین و حاشیهنشین به عنوان سکونتگاههای غیر رسمی ،برچسبی به معنای عدم ارائه
خدمات عمومی و اجتماعی ،از جمله امکانات فراغتی و ورزشی توسط دولت یاد میشود (دودوو و همکاران .)2002 ،معموالً
سکونتگاه های غیررسمی نه تنها فاقد ارتباط رسمی با خدمات شهری که ارائه دهنده امکانات فراغتی و ورزشی هستند ،بلکه
جمعیت بسیار زیاد نیز دارند .برای مثال یک مرکز یا باشگاه ورزشی به تنهایی میتواند به  100نفر خدمات ارائه دهد ،در حالی که
میزان نیاز به چنین باشگاههایی معموال چند برابر این رقم خواهد بود .همچنین نرخ باالی هزینههای فراغتی در حوزههای فرهنگی
و ورزشی ،منجر شده تا امروزه توان خانوارها در زمینه تامین این اقالم بسیار افت داشته باشد .در بسیاری از بخشهای مناطق
فقیرنشین این محالت ،ساکنین هیچ گونه دسترسی به برنامههای فرهنگی ،فراغتی ،ورزشی و تفریحی مناسب و رسمی نداشته و
عمده برنامههای فراغتی در حوزه غیر رسمی بوده و عمدتا به سمت برخی جرائم و آسیبهای اجتماعی گرایش دارد .اغلب افراد
جوان در این محله یا بیکارند یا اینکه به خوداشتغالی در بخش غیررسمی مشغول هستند.
ساماندهی اوقات فراغت و ورزش جوانان و نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است ،چرا که جوانان قشر آینده ساز کشورند و
سرنوشت آنها با سرنوشت جامعه گره خورده است و استفاده صحیح از اوقات فراغت موجب رشد و شکوفایی فرد در زندگی فردی و
اجتماعی و استفاده نادرست از این فرصت طالیی عامل بروز مشکالت و خسارتهای جبران ناپذیری در بخش فردی و اجتماعی
میشود .غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوان به منظور تقویت نشاط و شادابی ،پویایی و جلوگیری از آسیب اجتماعی نقش به
سزایی دارد و مطالعات نشان داده اند که اوقات فراغت اهمیت و رابطه معناداری با نشاط دارد (اندرو و یتی1791 ،؛ استون2000 ،؛
ساکتیول .) 2012 ،افراد با گذران اوقات فراغت به عنوان زمانی که در اختیار آنها است و آزادانه و به میل خود میتوانند از آن
استفاده کن ند به شیوه دلخواه درصدد افزایش میزان رضایتمندی و نشاط خود هستند .در واقع رضایت از اوقات فراغت و نشاط شاید
مهمترین معرفهای مستقیم اثرات و اهداف اوقات فراغت باشند (تمیزیفر و عزیزی مهر .)1371 ،توجه بیش از پیش در برنامه-
ریزیها برای برنامههای ورزشی و فرهنگی زمینه ای برای کنترل و هدایت هیجانات جوانان و نوجوان است و نتیجه این کنترل و
هدایت هیجانات ،داشتن جامعه سالم و پویا است .بنابراین لزوم توجه به برنامهریزی اوقات فراغت به خصوص در محالت کم
برخوردار عالوه بر اینکه به رشد فردی و اجتماعی افراد کمک میکند میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه خشونت،
اعتیاد و افزایش مشارکت اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.
در این نوشتار سعی کردهایم به طور خاص بر ساماندهی اوقات فراغت جوانان در حوزه ورزش تاکید کرده و نقش آن در کاهش
آسیبهای اجتماعی در میان این قشر را ارزیابی کنیم .این مقاله ،به طور ویژهای بر چگونگی استفاده این محالت از ورزش به
عنوان یک نقطه آغازین و همچنین یک روش پایدار در کاهش آسیبها در میان جوانان محله جوی آباد شهرستان خمینی شهر
اصفهان تأکید میکند .اگرچه بسیاری از تالشها برای ارتقاء سالمت اجتماعی از روشهای جدید ،از جمله استفاده از رسانه جمعی،
ارتباطات بین فردی و آموزش سرگرمی و فراغت برای سالمت اجتماعی استفاده کردهاند ،اما برخی از مطالعات تجربی بر نقش
احتمالی ورزش بر ایجاد یا باال بردن درک مسائل مربوط به سالمت اجتماعی متمرکز شدهاند .این نوشتار سعی میکند ،با ارائه شرح
کاربرد ورزش و فراغت در ترویج سالمت اجتماعی در مناطق فقیرنشین ،به بررسی این شکاف بپردازد.

 -2پیشینه تحقیق
منصوری و همکاران( )1377در پژوهشی با هدف تدوین مدل اوقات فراغت دانشجویان کشور و با روش کمی و کیفی نشان
داد که استفاده از اینترنت تاثیر منفی بر رضایت از اوقات فراغت دارد همچنین دسترس بودن امکانات تفریحی ،افزایش پرداختن به
فعالیت های ورزشی و باال بودن سطح رفاه با افزایش میزان رضایت مندی از اوقات فراغت همراه است در نهایت مدل اوقات
فراغت با شش عامل تاثیر گذار بر انتخاب فعالیت های فراغتی شامل پیشرانه ها ،عوامل فردی ،عوامل اجتماعی و محیطی ،عوامل
مدیریتی ،عوامل دولتی و چالش ها و پیامدهای ناشی از اوقات فراغت تدین شد.
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عابدینی و طالبی ( ) 1371در پزوهشی به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش
همگانی در خلخال پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد بین متغیرهای حمایت خانواده ،تصور خویش از بدن ،سرمایه اجتماعی،
سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی شهروندان و میزان گرایش انها به ورزش های همگانی رابطه مثبت وجود دارد.
قربانی و همکاران( )1374در پژوهشی با هدف تبیین اوقات فراغت جوانان به عنوان عاملی مهم در زمینه کاهش گرایش آنان
به اعتیاد مواد مخدر بین جوانان معتاد تحت پوشش مراکز اعتیاد بهزیستی خراسان شمالی و سایر جوانان غیر معتاد صورت گرفت و
نتایج حاکی از آن است که به طور معناداری افراد غیر معتاد زمان بیشتری را به اوقات فراغت خود اختصاص داده اند همچنین افراد
معتاد تنوع کمتری در اوقا فراغت خود برخوردارند و از کل وقت ازاد جوانان معتاد درصد کمی از آن به اوقات فراغت سپری میگردد.
مهراد( )1370در پژوهشی با برررسی آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان  12تا 19ساله استان لرستان نشان داد که این افراد
اوقا ت فراغت خود را به فعالیت های فرهنگی ،تفریح ،مطالعه آزاد و فعالیتهای مذهبی و مهارتی و ورزش میگذرانند و عده ترین
آسیب های اوقات فراغت این نوجوانان عامل ساختاری و سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عدم مشارکت مردمی ،شرایط نامطلوب
اقتصادی و عدم اطالع رسانی درست و نبود انگیزه میباشد.
زوماروا )2015( 1در تحقیقی بر روند فعالیتهای اوقات فراغت کودکان و توجه بر تأثیر رو به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
دارد .این نظرسنجی در هفت دورهی متوسطه در منطقهی هاردیک کرالو در ماه نوامبر و دسامبر بین  432دختر انجام شد .نتایج
حاصل از تحقیق کمی انجامشده در این مطالعه نشان میدهد که کودکان وقت زیادی را صرف رایانه میکنند که تا حد زیادی بر
شیوهی زندگی آنان تأثیر میگذارد .نتایج حاکی از آن است که  %43/29از دانش آموزان در خانهی خود کامپیوتر دارند و بیش از
نیمی از والدین  %19/32در خانه از کامپیوتر استفاده میکنند و یک وسیلهای برای صرف وقت فراغت است و  %13/41کودکان
هرروز از آن استفاده می کنند و همچنین شایعترین فعالیتهای اوقات فراغت دختران گوش دادن به موسیقی ( ،)%20صرف وقت
خود با دوستان ( ،)%11ورزش و تلویزیون ( )%13و فعالیتهایی مانند خواندن کتاب ،کارهای هنری و فرهنگی و فعالیتهای دیگر
کمتر از  %10بود و دادهها بهوضوح نشان میدهند که رایانهها یکی از محبوبترین وسیلهها برای صرف وقت آزاد است.
وایت 2نیز درباره اوقات فراغت و تمایز طبقاتی به این نتیجه رسیدکه تفاوت معناداری بین مردان و زنان در شیوهی استفاده
از اوقات فراغت وجود دارد به عالوه طبقات متوسط رو به باال ساعات بیشتری را صرف گذران اوقات فراغت میکنند .از طرفی
الگوی انجام اوقات فراغت نیز با تجزیهوتحلیل نحوهی گذران اوقات فراغت افرادو جابجایی در پایگاه طبقاتی تغییر میکند
(شعاعی.)1399،
3
استرسرین و همکاران ( )2004نشان دادندکه جوانان  20تا  25ساله تحت تاثیروضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده و
محیط خود به سمت انواع فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سوق پیدا میکنند .افرادی که متعلق به سطوح متوسط و پایین هستند
بیشتر جذب فعالیتهای سادهتری مانند تئاترهای خیابانی یا بازدید از نمایشگاهها که هزینهی کمتری دارند میروند و جوانان
مرفهتر وقت بیشتری را به گالریهای خصوصی و سالنهای نمایشی اختصاص میدهند.
فورالنک ،4کمبل 5در تحقیقی که در سال  1770انجام دادند به این نتیجه رسیدند که وضعیت اجتماعی -اقتصادی در
عالیق جوانان هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم در شکل گیری گذراندن اوقات فراغت تاثیر دارد (فرج اللهی.)1393 ،

 -3چارچوب نظری
 -1-3مشارکت اجتماعی به مثابه راهبردی استراتژیک برای توسعه ورزش همگانی در محالت
حاشیهنشین
متخصصین و دانشمندان اجتماعی فعال در حوزه توسعه ،از طریق ترویج تکنولوژی ،تنظیم برنامههای مرتبط با مسائل مبتالبه
و افزایش مشارکت اجتماعی سعی در بهبود کیفیت زندگی محالت حاشیهنشین داشتهاند (سینگال و راجرز .)1777 ،با وجود برنامه
استراتژیک مربوط به فنآوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،بسیاری از برنامههای توسعهای در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه
شدهاند (ویلکینز .)2000 ،پیوترو و کیمکید )2001( ،شکست دیدگاههای مربوط به توسعه و به ویژه مقابله با آسیبهای اجتماعی در
مناطق حاشیهنشین را به تعدادی از عوامل از جمله عدم طراحی استراتژیک یا ابتکارهایی که قادر به ایجاد ارتباط بین ارتقاء سالمت
اجتماعی و برنامههای ارائه خدمات نیستند ،نسبت میدهند .در سطح برنامهریزیهای محلهای ،پیامهای توسعهای برای تغییرات
اجتماعی در این محالت ،این فرضیه وجود داشته است که یک بار مواجهه با پیامهای مربوط به توسعه ،بدون هیچ گونه تقویت
اضافی ،کفایت میکند .عالوه براین ،استراتژیستهای توسعه ،اغلب بدون در نظر گرفتن پیچیدگی تنوع گروهها و قشرهای مختلف
اجتماعی مورد نظر ،برنامههایی کلی و از باال به پایین ارائه می دهند .نهایتاً ،غالب برنامهها و اقدامات توسعهای از یک برنامه

1. zumarova
2.White
3.Ester Cerin
4.Furlong
5.Rebert cambell
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پژوهشی منسجم استخراج نشده و عمدتا مبتنی بر دیدگاههای نظری کالن و کلی تهیه و طراحی میشوند که نمیتواند برای هر
زمینه اجتماعی منحصر به فردی کاربرد داشته باشد.
در این مقاله ،طراحی و اجرای فرآیندهای توسعه ورزش و ارتقاء فعالیتهای فراغتی به عنوان شیوهای برای کاهش آسیبهای
اجتماعی در میان جوانان ارائه میشوند .از لحاظ نظری ،این مباحث به اصول کلیدی از جمله بسیج و مشارکت اجتماعی تاکید دارد،
میپردازد .در مورد این محله ،بحث ،مکان را با زمینههای ورزشی و دیگر مکانها از جمله مدارس و مراکز فراغتی مرتبط میکند.
مفهوم محصول مرتبط با پیامهای سالمت اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد ،سوء مصرف مواد ،و مسائل مربوط به آگاهیهای
شهروندی و سالمت است .هزینه ،با تأکید بر درآمدهای مثبت احتمالی برای جوانان جویآباد و همچنین اجتماع ،مورد بررسی قرار
میگیرد ،و این در صورتی امکان پذیر است که جوانان خود را با اطالعات ارائه شده در جهت توسعه اجتماع و از طریق تغییر رفتاری
سازگار سازند .در نهایت ارتقاء استراتژیهای محله ،که شامل آموزش همساالن ،مسابقات ورزشی ،پاکسازی اجتماع ،با استفاده از
لباس فرم ،تجهیزات و وسایل مورد برای انتشار پیامهای سالمت اجتماعی میشوند ،شکل میگیرد .از بسیاری جهات ،این نوشتار
بر آن است تا به اطالعاتی که در نتیجه تجربه یک اقدام اجتماع محورحاصل شده ،پیشنهادهای مفیدی برای ترویج سالمت
استراتژیک کل اجتماع با تاکید بر ورزش و غنیسازی اوقات فراغت برای جوانان ارائه دهد.
این مقاله تالش دارد بر رویکردهای ترویج سالمت اجتماعی که بر مشارکت تأکید دارند ،اشاره دارد .در مقایسه با اشکال سنتی
تغییرات اجتماعی که به صورت سلسله مراتبی و با مرکزیت پیام بودند ،در استراتژیهای جدیدتر ،مردم در محور قرار دارند .بسیاری
از طرحهای سالمت اجتماعی استراتژیک کنونی نیز بر اهمیت و نقش اثرگذار مشارکت و بسیج اجتماعی به عنوان اثربخشترین و
کم هزینهترین شیوه برای تغییرات اجتماعی تاکید داشتهاند .در همین رابطه در برنامهریزی و ارزیابی اقدامات سالمت اجتماعی و
کاهش آسیبهای اجتماعی ،فرهنگ به عنوان امری محوری دیده میشود.
در قلب رویکردهای مشارکتی استراتژیک ،تمایلی برای پرورش گفتگو میان اعضاء جامعه وجود دارد .گفتگو برای عدم تمرکز
قدرت ،که به طور کلی برای پیشرفت و ارتقاء سالمت اجتماعی تاکید دارد ،مفید است .همان طور که ملکوت ( )2000معتقد است
"تغییر واقعی ممکن نیست مگر اینکه ما مستقیماً با فقدان قدرت میان افراد و گروهها بخصوص در سطح توده مردم روبرو باشیم".
به طور خالصه ،راهبردهای مشارکتی به دنبال ارتقاء مشارکت مردمی در برنامهریزی ،تصمیمگیری و مالکیت پروژهها است.
همچنین برنامههای ترویج سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاههای رایج ،اهداف و روشهای است که به خوبی برای ارزیابی پروژهها
تعریف شدهاند .بخش بعدی بر ورزش به عنوان یکی از ابزارهای نوین در برنامههای مشارکتی برای سالمت اجتماعی تأکید میکند.

 -2-3ورزش به عنوان یک ابزار استراتژیک در ارتقاء سالمت اجتماعی
کاربرد ورزش و فراغت در سالهای اخیر ،به عنوان وسیلهای مناسب برای ایجاد تغییرات اجتماعی ،به ویژه در سطح توده
مردم ،به محبوبیت خاصی دست یافته است .به عنوان مثال ،آژانس های توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به قابلیت کاربرد ورزش
در زمینههای مختلف در جهان از ورزش به عنوان "زبان جهانی" یاد میکنند .در واقع ،سازمان ملل متحد سال  2005را "سال
بینالمللی ورزش و تربیت بدنی نامگذاری کرده و بر نقش ورزش در جامعه و قابلیت ورزش در مشارکت و پیشرفت کیفیت زندگی
تأکید کرد (سازمان ملل متحد .)2005 ،به شیوهای مرتبط ،ورزش و فراغت به عنوان یک روش مؤثر برای دستیابی به اهداف
توسعهای هزاره ترویج داده شده است.
سهم قابل توجهی از اسناد و مدارک در سازمانهای ورزشی و توسعه بر قابلیت ورزش در دسترسی توده بزرگی از مردم متمرکز
شدهاند .برای مثال ،کاسینگ و همکاران ( )2004نشان دادند که تماشاگران ورزشی از جمله بیشترین جمعیت در جهان را تشکیل
می دهند .این پدیده از چند جهت قابل توضیح است .اول اینکه ،ورزش در مقایسه با سایر اشکال فرهنگی بیان ،دارای مزایای
بیشتری است زیرا بیشتر برای عموم مردم قابل درک است (مک کالنسی .)1771 ،دوم ،ورزش نقش اجتماعات تولید گروهی را بر
عهده دارد ،زیرا میتواند ایجاد حس تعلق و ارتباط میان شرکت کنندگان را تسهیل کرده و فاصله بین مردم را کاهش دهد .ورزش
اغلب بخشهای وسیعی از جمعیت را با فراتر رفتن از اختالفات ملی ،جنسی ،موقعیت اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی و نگرشهای
سیاسی با هم متحد میکنند .بنابراین دسترسی به ورزشی همچون فوتبال ،به عنوان مکانیسمی برای ساختن اجتماع و وسیلهای
برای تغییر اجتماعی ،بخصوص در جایی مانند مناطق حاشیه نشین که در آن فوتبال برای بسیاری از مردم قابل دسترسی و مقرون
به صرفه است ،را آشکار میکند.
موارد بیشتر نشان میدهد که ورزش به طور فزایندهای در پیشرفت کودکان و جوانان به کار برده میشوند .بسیاری از سازمان-
ها به این نتیجه رسیدهاند که ورزش و بازی نقش مهمی در پیشرفت جوانان دارند و میتوانند برای آموزش ارزشهای ضروری و
مهارتهای زندگی مانند کار گروهی ،همکاری و احترام به آنان به کار برده شوند .برای مثال ،ادبیات موجود نشان میدهد که
ورزش به طور گسترده ای در عرصه بهداشت و درمان برای مبارزی با رفتارهای ناسالم ،انحرافی و ضد اجتماعی مانند اعتیاد،
بزهکاری و فحشا به کار برده شده است .همچنین ورزش در فعالیتهای ملی و محلهای ،برای مثال در " فعالیت مربوط به ریشه
کن کردن فلج اطفال در آفریقا" که توسط نلسون ماندال و دیگر رهبران آفریقایی انجام شد ،منجر به کاهش قابل توجهی در فلج
اطفال ،یعنی کاهش از  205نفر در هر روز به  304نفر برای کل سال شد ،به کار برده شده است (مطبوعات مشترک ،سازمان
بهداشت جهانی.)2004 ،

 -4روش تحقیق

 -5محدوده شناسی
محله جوی آباد واقع در
غرب اصفهان و در شهرستان
خمینی شهر قرار دارد .بافت
محله از دو بخش جوی آباد
قدیم و جوی آباد جدید تشکیل
شده است که جوی آباد قدیم
شامل بومیان محله و جوی
آباد جدید را مهاجران محله
تشکیل میدهند .در تصویر ،1
محله جوی آباد با رنگ زرد و
محدوده عملیاتی آن مشخص
شده است.
تصویر :1محدوده عملیاتی اقدام
این محله بین شهر اصفهان و شهرستان خمینی شهر قرار گرفته است و آسیبهای این دو بخش را به دوش میکشد به
همین دلیل محله جوی آباد برای اجرای اقدام اوقات فراغت مناسب شناخته شد زیرا محالت کم برخوردار با وجود آسیبهای
فراوان ،مستعد به دام انداختن جوانان و نوجوانان است و برای انجام پروژههای کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری است که
جمعیت جوان و در معرض آسیب در اولویت قرار بگیرند .همچنین این محله از ورزشکاران بسیاری در زمینه کشتی ،شطرنج،
فوتبال ،دوچرخه سواری و کیک بوکسینگ برخوردار است که در مسابقات نیز مقام قهرمانی را کسب نمودهاند و سرمایههای انسانی
و پتانسیلهای انسانی محله به شمار میروند  .چنانچه پتانسیل نهفته در زمینه ورزشی در این محله به کارگرفته شود و الگوی
مناسبی برای آن تعریف گردد ،جوانان به ورزش روی می آورند و موجبات کاهش خشونت و اعتیاد را به همراه می آورد.
فرصت های توان افزا و دارایی های شهری محله زمینه را برای اجرای اقدام آسانتر میکند .در این محله ،با اینکه میزان
دسترسی محله به پارک ،سالن ورزشی و کتابخانه از حد متوسط باالتر است اما برنامه ساماندهی شدهای در این محله وجود ندارد.
این در حالی است که فرصتهای توان افزای محله از وضعیت مناسبی برخوردار است و میتوان از آن برای کاهش مشکالت
اجتماعی استفاده کرد .موزه مردم شناسی جوی آباد ،برج کبوترخانه ،کلبه تاریخی حجت از جمله مکان های تاریخی محله به شمار
می روند .زمین های بایر و مخروبه می توانند فرصت ساخت و سازهای فرهنگی و ورزشی را بوجود آورند .لذا این اقدام در محله
جوی آباد اجرا گردید.
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به منظور شناخت دقیق محله جوی آباد و آسیبهایی که در این محله وجود دارد ابتدا طرح آسیبشناسی اجرا شد .روش انجام
پژوهش پیمایش ،ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه و شیوه نمونه گیری ،خوشه ای چند مرحله ای است .تعداد جامعه آماری
14142نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  413نفر بدست آمد .همچنین با هدف دستیابی به جامعه آماری و اطالع از
ویژگیهای جمعیتی و زمینهای محله ،طرح تمام شماری در محله با ابزار پرسشنامه انجام گردید و دادههای یافت شده با نرم افزار
spssتحلیل شد .در نهایت اقدام پژوهی اوقات فراغت با رویکرد اجتماع محور در  5مرحله حساسسازی ،بسیج اجتماعی ،تیم
سازی و گروهسازی ،جلسه با درگیران و جلسه با تصمیم گیران انجام شد به نحوی که هدف توانمندسازی جوانان و نوجوانان محله
و استقالل آنها برای برنامهریزی اوقات فراغت به صورت محلی و بدون وابستگی به نهاد است.
در مرحله حساسسازی جهت داشتن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و نقش آن در کاهش آسیب ها ،از پخش بروشور و
برگزاری غرفه و رویداد استفاده شد همچنین به منظور استعدادیابی جوانان و نوجوانان و برای کشف استعداد آنها پرسشنامه ساخت
یافته تنظیم گردید و  5کوچه به طور تصادفی انتخاب شدند و تعداد  119پرسشنامه توسط نوجوانان وجوانان تکمیل شد .در مرحله
بسیج اجتماعی و جلسات با درگیران و تصمیمگیران از روش مصاحبههای ساختیافته و گروه کانونی استفاده شد .همچنین دو
نشست با اثرگذاران محله به منظور اولویتبندی آسیبهای محله برگزار شد که با روش بارش افکار ،اظهارات اثرگذاران به ثبت
رسید .برای اجرای فرآیند از روش تیمسازی و گروهسازی و در برگزاری کارگاهها نیز از روش بارش فکری ،رسم نقاشی و درخت
مساله و درخت هدف استفاده شد .در تمام فرآیند کار ،مردم محله به صورت مشارکتی و محوری فعالیت داشتند.

 -6یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از تمام شماری محله جوی آباد حاکی از آن است که جوی آباد قدیم شامل اقوام فارس  3115درصد از جمعیت و
جوی آباد جدید شامل اقوام بختیاری  5711درصد از جمعیت  ،آذریزبانها  511درصد از جمعیت و سایر قومیت ها  311درصد از
14

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)41 :بهار  ،4144جلد دو

جمعیت را به خود اختصاص داده اند .به دلیل اینکه اولویت اقدام برای جوانان و جوانان در نظر گرفته شده است ،جمعیت آماری
آنان به این صورت است که افراد 20-10سال زن  22145درصد و 30-21سال  24174درصد از جمعیت را شامل میشوند همچنین
افراد مرد 20-10سال  21155درصد و  30-21سال  29191درصد از جمعیت را تشکیل میدهند .همانطور که مشخص است درصد
قابل توجهی را زنان و مردان نوجوان و جوان به خود اختصاص دادهاند.
همچنین طبق نتایج طرح آسیب شناسی ،نکته حائز اهمیت سرمایه فرهنگی پایین در محله است .سرمایه فرهنگی متشکل از
میزان کتابخوانی ،رفتن به سینما ،انجام فعالیتهای هنری و ورزشی و  ...است که نوجوانان و جوانان محله به دلیل مشکالت مالی
یا عدم آگاهی و درک نامناسب از اوقات فراغت و همچنین نداشتن امکانات تفریحی مثل فرهنگ سرا و سینما از سرمایه فرهنگی
پایینی برخوردارند.
عالوه بر پژوهشهای آسیبشناسی و تمام شماری ،نشستهایی در محله برگزار گردید .بر اساس جلسات و نشستهای محلی
با اثرگذاران در جهت اولویتبندی مسائل ،مشکالت اصلی محله به ترتیب بیکاری جمعیت فعال محله ،عدم وجود الگوی اوقات
فراغت مناسب در محله ،اعتیاد ،خشونت و درگیری ،اختالفات قومی و قبیلهای و زمینهای بایر و ناامنی حاصل از آن شناخته شد
که همانطور که مشاهده می کنیم عدم وجود الگوی اوقات فراغت مناسب در محله اولویت دوم را به خود اختصاص داده است که
نوجوانان و جوانان بسیار در معرض آسیب قرار گرفتهاند.
در این اقدام پیشبینی شده است که با تشکیل گروه دوچرخهسواری و شطرنج در محله بتوان به اهدافی از جمله ایجاد آشتی
محلی بین جوی آباد قدیم و جدید ،فراهم نمودن فضا برای اقدام و همکاری مشترک جهت رفع تقابل جوی آباد قدیم و جدید،
استفاده از فرصتهای توان افزای محله ،افزایش مشارکت اجتماعی ،کشف استعدادها و ذائقههای فراغتی و ایجاد هویت اجتماعی و
خود باوری دست یافت .گامهای اساسی اقدام به شرح زیر است:
گام اول :حساسسازی :در ابتدای اجرای اقدام ،به منظور حساسسازی در رابطه با مسئله عدم وجود الگوی اوقات فراغت در
محله و وجود فرصتهای توان افزا ،غرفهها و رویدادهایی برگزار گردید .غرفه کاردستی کودکان ،رویداد کتابخوانی ،رویداد ورزش و
تربیت بدنی و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامههایی بود که در محله اجرا شد .آموزش بهره مندی از اوقات فراغت هدفمند
نیز به صورت کارگاه برگزار گردید .کارگاههای اوقات فراغت دردوران پیش از کرونا در مدارس و در دوران کرونا در فضای باز محله
با حضور کودکان ،نوجوانان و والدین برگزار شد .یکی از روشهایی که در مدارس برای برگزاری کارگاه استفاده شد ،کشیدن نقاشی
از اوقات فراغتی است که کودکان و نوجوانان انتظار دارند در محله وجود داشته باشد که با استقبال مدیران مدارس و دانش آموزان
همراه شد و در تمام مدارس برگزار گردید .زمانی که کودکی یک فرد معتاد را در کنار پارک محله به تصویر میکشد ،در واقع به
شیوه کودکانه خود ،خبر از امکانات کم و نامناسب در حوزه اوقات فراغت در محله می دهد .حتی اینکه در مبحث اوقات فراغت یک
کودک  4ساله توانسته است اعتیاد را به عدم داشتن اوقات فراغت خود مرتبط کند ،نشانه وجود آسیبهای اجتماعی در محله است.
یکی دیگر از روشهای اصلی که در حساس سازی تاثیر بسیاری داشت تکمیل فرمهای نیاز سنجی اوقات فراغت بود به این
صورت که در هر کوچه همیاران اجتم اعی ،اوقات فراغت مورد عالقه کودکان و نوجوانان و ورزش هایی که تمایل به انجام آن در
محله هستند را ثبت کردندو  119پرسشنامه در مورد ورزش مورد عالقه در محله تکمیل شد.
گام دوم :بسیج اجتماعی :خروجی حاصل از حساس سازی 30 ،نفر از افراد عالقهمند به شرکت در طرح اوقات فراغت بود که در
سه جلسه طرح برای این افراد توضیح داده شد و پیشنهادات آنها با تکنیک بارش افکار در جهت نوع و شیوه برگزاری اوقات فراغت
در محله ثبت شد .به همین ترتیب هسته  30نفره گستردهتر شدند و از میان این افراد تیمها و گروهها تشکیل شد و ورزشهایی که
متقاضی بیشتری داشت انتخاب شدند.
گام سوم :سازماندهی و تیمسازی :تیمهایی که برای فعالیت در محله انتخاب شدند تیم شطرنج با هدف اوقات فراغت فکری و
با هسته  5نفره تشکیل شد .و در تیرماه  77این تیم برنامهریزیهای خود را آغاز کرد .تیم دوم دوچرخه سواری بوود کوه بوا هودف
اوقات فراغت جسمانی و با  10نفر هسته اصلی تیم در تیرماه  77کار خود را آغاز کرد .تیم سوم تیم ساخت خانه شطرنج بوا هودف
بسترسازی دائمی برای بازی شطرنج شروع به فعالیت کرد و هسته اصلی  10نفره این تیم از مهرماه  77فعالیت خود را آغاز کرد.

تیم
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جدول شماره  :1مشخصات تیم ها
تعداد اعضای تیم
اهداف

تیم شطرنج

اوقات فراغت فکری

 5نفر

تیم دوچرخه سواری

اوقات فراغت جسمانی

10نفر

تیم ساخت خانه شطرنج

بستر سازی برای بازی شطرنج

 10نفر

روش های جذب اعضا
فراخوان و همیاران اجتماعی و برگزاری غرفه و
رویدادهای اطالع رسانی
اطالع رسانی از طریق اثرگذاران محلی و استفاده
از تیم دوچرخه سواری سابق
فراخوان و همیاران

گام چهارم :جلسه با درگیران :این تیمها جلساتی را برگزار کردند برای مثال تیم ساخت خانه شطرنج با هدف تقسیم وظایف و
پیگیری وظایف اعضای گروه تشکیل شد زیرا برای گرفتن مجوز و تامین ملزومات ساخت و ساز ،مراجعه به نهادهایی مانند
شهرداری ،اداره ورزش و جوانان و دیگر ارگانها و همچنین تامین نیروی انسانی کارگر نیاز است به همین ترتیب جمع داوطلبین
برای ساخت خانه شطرنج به  40نفر رسید.
گروه دوچرخه سواری همرکابان با تعداد  130نفر جلسات خود را با هدف زمانبندی رکاب زنی با دوچرخه و انتخواب مکوان
برگزار کردند .از مصوبات جلسه ،گشت دوچرخه سواران در مکان های تاریخی اصفهان و خمینی شهر و همینطور گشت در اطوراف
آثار باستانی بود .این مکانها برای نوجوانان و جوانان عالوه بر جنبه تفریحی ،جنبه آموزشی نیوز دارد .از مصووبات دیگور جلسوات،
گشت دوچرخه سواران هر  15روز یکبار بود .جاده سالمت ناژوان ،میدان نقش جهان ،چشمه الدر خمینی شهر ،سی و سه پل ،پول
خواجو ،آرامگاه صائب ،دردشت ،بام سبز خمینی شهر و پارک ناژوان ازجمله مکان هایی بود که دوچرخه سواران در آن رکاب زدند.
تیم شطرنج نیز با هدف انتخاب داور برای مسابقات و زمان برگزاری جلسوات خوود را تشوکیل دادنود و از مصووبات جلسوه
برگزاری مسابقات هر ماه یکبار بود و  20نفر تمایل خود را به برگزاری مسابقات شطرنج به صورت حرفهای و نیمه حرفهای نشوان
دادند و مسابقات در  5مرحله برگزار شده است.

تیم دوچرخه سواری
تیم شطرنج

 40نفر
 130نفر
 30نفر

گام پنجم :جلسه با تصمیم گیران :عالوه بر جلسات با تیمها ،جلساتی با تصمیمگیران نیز برگزار گردید .تصمیمگیران
همان نهادهایی هستند که در برنامههای اجتماع محور نیز نفش اساسی و حمایت کننده دارند .آموزش و پرورش از جمله ارگان-
هایی بود که برای ساخت خانه شطرنج اعضای تیم به آن مراجعه کردند زیرا زمین مخروبه متعلق به مدرسه فلسطین است و برای
استفاده از آن یک تفاهم نامه منعقد شد که طی آن زمین به مدت  5سال به صورت رایگان به اعضای تیم واگذار شد.
با اداره ورزش و جوانان در خصوص ارتباط گیری با هیات دوچرخه سواری و هیات شطرنج خمینی شهر جلسهای برگزار شد.
در جلسهای که با رییس هیات دوچرخه سواری برگزار شد درخواست تامین بیمه و کاله ایمنوی دوچرخوه سوواران مطورح شود اموا
متاسفانه به دلیل عدم وجود ردیف بودجهای به سرانجام نرسید.
درجلسهای که با رییس هیات شطرنج خمینی شهر برگزار شد ،درخواست حضور داور از سوی تیم مطرح شود اموا داور فقوط
یک ج لسه در مسابقات حضور داشت و داوران مسابقات بعد از برندگان مسابقات قبلی انتخاب شدند؛ در واقع از سرمایههای انسوانی
محله برای برگزاری مسابقات استفاده شد.
در جلساتی که اعضای تیم با شهرداری برگزار کردند توانستند اعتیاراتی از جمله تخلیه نخالههای سواختمانی و تخصویص مصوالح
ساختمانی از جمله آجر به زمین شطرنج و ورزشگاه بانوان در محله اختصاص دهند .در این طرح همکاری و مشارکت موردم محلوه
بسیار افزایش یافت.
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تیم
تیم ساخت خانه
شطرنج

جدول شماره  :2فعالیت درگیران مسئله
خروجی جلسات تیم
اهداف
پیگیری و تقسیم وظایف جهت مراجعه به
تقسیم وظایف و تشکیل گروه
شهرداری و خرید مصالح
گشت به مکان های تاریخی اصفهان و خمینی
زمانبندی گشت با دوچرخه و تشکیل
شهر  15روز یکبار
گروه
برگزاری مسابقات  1بار در هرماه
انتخاب داور و زمان برگزاری مسابقات

تعداد جذب شده در گروه

تصویر  :2فرآیند طرح
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اثرگذاری اقدامات :از نتایج این اقدام می توان به تشکیل گروه دوچرخه سواری و شطرنج اشاره کرد همچنین مشارکت
برای ساخت خانه شطرنج از نتایج دیگر این اقدام بود .به عبارت دیگر از نتایج این اقدام جلب مشارکتهای مردمی برای ساخت
های عمرانی محله ،استفاده از فرصت های توان افزا مانند زمین بایر در محله ،استفاده از سرمایه های انسانی با استعداد در محله،
افزایش خود باوری و به کارگیری استعدادهای جوانان و نوجوانان ،افزایش روابط جوانان و نوجوانان بین جوی آباد قدیم و جدید،
افزایش مشارکت اجتماعی در محله ،افزایش نشاط اجتماعی ،بازدید از مکانهای تاریخی محل است که امیدواریم در آینده شاهد
کاهش خشونت و تقویت بعد ورزشی در محله باشیم .در تامین اعتبارات نیز مردم محلی با مشارکتهای خود سهم بیشتری نسبت
به نهاد ها داشتند و این نشانه روحیه مشارکتی مردم محله جوی آباد و همچنین انگیزه ورزشی مردم محله میباشد .پروژههای
اجتماع محور حس تعلق مردم محلی را نیز افزایش میدهد زیرا نتایج بوجود آمده حاصل تالشهای مردمی است.
فرآیند انجام کار با چالشهایی همراه بود .برای ساخت خانه شطرنج ،رضایت همسایگان به دلیل آلودگی های صوتی از
چالشهایی بود که اعضای تیم با آن مواجه بودند و با واسطهگری اثرگذاران و معتمدین محله ،جلب رضایت صورت گرفت .چالش
دوم عدم وجود مکان استاندارد برای برگزاری مسابقات شطرنج بود که ساخت خانه شطرنج راه حل این مشکل بود .چالش سوم
عدم تامین بیمه دوچرخه سواران بود که سرانجام اعضای تیم همرکابان با ورزشگاه محلی ستارگان برای تامین بیمه قراردادی
منعقد کردند زیرا بیمه دوچرخه سواران باید از سوی یک باشگاه ثبت گردد .الزم به ذکر است که وجود بیمه ورزشی برای یک تیم،
میتواند تیم را مستحکم کند و اعضا خودشان را ملزم به مشارکت میدانند.
در چالش و عدم همکاری ارگانها نیز اعضای تیم توانستند با رایزنیها و حساسسازیهای خود ،ادارات را در هدف مشترک
خود سهیم کنند .همچنین فرمانداری خمینی شهر اصفهان نیز توانست در رابطه بین اعضای تیم و ارگانها تسهیلگر موثری باشد.

 -7نتیجه گیری
تأثیرپذیری اجتماعات محلی در محالت حاشیهنشین به واسطه بهرهبرداری آنها از استراتژیهای اجتماع محور مانند ورزش و
برنامههای تقویت کننده فراغت باعث باال رفتن مشارکت شده و ظرفیتهایی که در فرهنگ محلی نهفته هستند را افزایش می-
دهد .پژوهشگر برای بسط چنین رویکردی استراتژیهای را به کار گرفته است که برای مردم حاشیه قابل دسترسی و مقرون به
صرفه هستند .این استراتژی ها دائمی هستند و نه تنها توان بالقوه برای پرورش تغییر سیستماتیک را دارند ،بلکه باعث بهبود کیفیت
زندگی میشود و میتواند با سیاستهایی که با منابع محدود ارائه میشوند نیز همکاری کند.
چنین اقدامی که نقش تقویت کننده نهادهای مدنی را ایفا میکنند ،نقش مهمی در ایجاد رویکردهای سالمت اجتماعی،
که قابل استفاده برای محلههای فقیر نشین شهری هستند ،ایفا میکند .چنین رویکردهایی ،روش جدیدی برای تفکر ارائه میدهد
که این روش به ارتقاء استفاده از ورزش به عنوان یک ابزار آموزشی ،یا فضایی که در آن مردم میتوانند مهارتهای الزم را کسب
کنند و به تولید دانش در زمینه مسائل محلی مربوط به سالمت اجتماعی بپردازند ،کمک میکند .این اقدامات باید در سایر مناطق
نیز ارائه شوند و باعث پیشرفت و تقویت آنها شوند .یک گام مهم برای دولت حمایت از چنین طرحهایی از طریق تخصیص بودجه
است که باعث میشود برنامههای ورزشی عالوه بر فعالیتهای خود ،فعالیتهای خدماتی جوامع دیگر را نیز در برگیرند .این
تحوالت ،سودمندی خود را برای جوانان و جوامع ،هم در مناطق شهری مرفه و هم حاشیهنشین ،تضمین میکند.این اقدام بر دو
رویکرد استوار شد:
رویکرد جامع نسبت به تغییرات اجتماعی :توسعه ورزش همگانی و غنیسازی فراغت در محالت حاشیهنشینی
همچون جوی آباد نیازمند رویکردی جامع با توجه به مسائل محیطی و حساس نسبت به مسائل و آسیبهای اجتماعی است .اگرچه
بسیاری از فعالیتهای دفتر تسهیلگری در این محله در راستای ایجاد آگاهی و حساسسازی در مورد مسائل و آسیبهای اجتماعی
مثل اعتیاد ،خشونت و مسائل مربوط به سالمت است ،اما توجه به سایر عواملی که رفاه و اشتغال جوانان را تحت تأثیر قرار می-
دهند ،بایستی اولویتبندی شوند .برای مثال ،پژوهشگر از طریق شناسایی بسیاری از نوجوانانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت
هزینههای فراغتی و دسترسی به امکانات ورزشی ،از ظرفیتهای و پتانسیلهای موجود و همچنین مشارکت اجتماعی برای بهبود
آن استفاده کرده است ،اما نباید از نقش و مسئولیت بخشهای دولتی و عمومی غافل شد .بنابراین حساسیتزایی نسبت به مسائل
تنها به مردم و اجتماعات محلی محدود نشده و نیازمند همکاری و بسیج اجتماعی نهادهای دولتی و همچنین سازمانهای مردمنهاد
برای ریشه کن کردن این مشکالت است.
رویکرد تأکید بر تالش جمعی :پژوهشگر بر رویکرد اجتماع محور نسبت به مسائل اجتماعی تأکید میکند .او با تشویق
همکاری ،کنترلهای اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی مبتنی بر ظرفیتهای بومی را تقویت میکند .تأکید بر همکاری درون
اجتماع محلی را میتوان در روابط بین فردی ،که در اجتماع شکل میگیرد ،نیز مشاهده کرد .بنابراین پژوهشگر جوانان را مجهز به
شبکههای اجتماعی کرده است که از پیش وجود داشته که این امر به آنها کمک کرد بهتر از عهده فقدان برخی ناکارآمدیهای
پیشین و انباشت شده درون اجتماع محلی فایق آیند.
در همین زمینه نهادهای متولی مثل ادارات وزرش و جوانان و حتی فرهنگ و ارشاد اسالنی نیز میتواند فعالیتهای مشابهی را
در برنامههای استراتژیک خود به وجود آورد تا از دسترسی وسیع به این برنامهها مطمئن شود .تبلیغات سالمت اجتماعی باید به

عنوان رویکردهای چند وجهی توصیف شوند ،که عالوه بر رفاه جسمانی ،بر دیگر زمینهها مانند آموزش و توانمندسازی اقتصادی و
جامعهسازی تمرکز میکنند.
نهادهای آموزشی و فرهنگی نیز میتواند از تجربیات این اقدام ،بخصوص اینکه یادگیری مؤثر از طریق ورزش و فعالیتهای
فراغتی تسهیل مییابد ،بهره ببرند .استفاده از فوتبال ،بازیهای حرکتی ،نمایش و موسیقی از جمله راههای مؤثر ایجاد دانش
هستند .مدارس نیز میتوانند با تکمیل اطالعات سالمت به روشهای خالقانه در برنامههای درسی خود از الگوی این دفاتر بهره
بگیرند.
نهایتاً و مهمتر از همه اینکه الزم است تحقیقات بیشتری در زمینه ورزش ،جوانان و فراغت با هدف توسعه ابزارهای اندازه-
گیری ،که قابل استفاده در ارزیابی اثربخشی برنامه هستند ،انجام گیرد.
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.3

تمیزی فر ،ریحانه و عزیزی مهر ،خیام( «،)1371بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان»،
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی ،سال دوم ،شماره .231-210 :1
شعاعی ،فرانک ( « ، )1399بررسی ارتباط چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی و میزان عالقهمندی نوجوانان دختر با
مشخصات فردی آنها در دبیرستانهای دخترانه منطقه  11شهر تهران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران.
عابدینی ،صمد؛ طالبی ،شیدا« ،)1371( .عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در
خلخال» ،نشریة جامعه شناسی کاربردی ،مقالة ، 7دورة ، 24ش ، 1شمارة پیاپی ، 15بهار.131-144 :
فرج اللهی ،نصرت اهلل( « ،)1393بررسی جایگاه تربیت بدنی در گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران»،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
قربانی ،اسماعیل؛ شجاعی ،مریم و فیض آبادی ،حسین( « ،)1374تبیین اوقات فراغت جوانان به عنوان مکانیزمی برای
کاهش مصرف مواد مخدر» ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان ،سال ششم ،شماره .131-121 :17
منصوری ،مریم؛ فرزام ،فرزان و حمیدی ،مهرزاد( « ،)1377تدوین مدل اوقات فراغت دانشجویان کشور» ،رویکردهای نوین
در مدیریت ورزشی ،دوره  ،4شماره .145-131: 24
مهراد ،حسین( « ،)1370چگونگی و آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان  12تا  19ساله استان لرستان»  ،نوآوری های
مدیریت آموزشی ،دوره  ،9شماره .140-123 :1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک
درخانوادههای شهر کاشان
اسداله باباییفرد ،*1احسان صنعتکار ،2عطیه رحمانی

پور3

فاطمه راهب ،3محبوبه ثابت جعفری ،3منیره شفیعی،3
فریبا

چایدوست3

تاریخ دریافت0011/01/72 :
تاریخ پذیرش0011/07/10 :
کد مقاله01101 :

چکـیده
پژوهش حاضر به بررسی بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک درخانوادههای شهر کاشان پرداخته
است .در این پژوهش از نظریات همسان همسری ،مبادله ،شبکه ،منزلت اجتماعی و کنش متقابل استفاده شده است .در
این پژوهش از روش پیمایش اجتماعی استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش کلیهی زوجین ناسازگار شهر
کاشان بوده است .حجم نمونهی پژوهش ،با استفاده از فرمول کوکران ،برابر با  011نفر تعیین شده است .نتایج به دست
آمده نشان میدهد که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،مسائل اقتصادی ،میزان اختالف و تفاوت ها ،عوامل مؤثر
بر نارضایتی از زندگی و میزان دخالت اطرافیان (به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش) با رضایت از زندگی زناشویی (به
عنوان متغیر وابستهی پژوهش) رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .اما بین متغیر مقایسه دوران تأهل و تجرد با رضایت از
زندگی زناشویی رابطه معنادار و معکوس است .همچنین ،تحلیل رگرسیونی نشان داد که ،ازمیان متغیرهای وارد شده در
معادلهی رگرسیونی ،متغیرهای میزان اختالف و تفاوت ها ،متغیر میزان دخالت اطرافیان ،متغیر عوامل موثر در نارضایتی و
متغیر مقایسه دوران تأهل و تجرد تأثیرگذارترین متغیرها بر متغیر وابسته بوده است.

واژگـان کلـیدی :ناسازگاری زوجین ،طالق عاطفی ،رضایت از زندگی ،مسائل اقتصادی.

 -5دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول) babaiefardm@gmail.com

 -2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشا
 -3کارشناس جامعهشناسی
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خانواده نوعی نظام اجتماعی و عاطفی است که کانون رشد و آرامش اعضای آن است .نهاد خانواده عامل همبستگی ،شرط
تعادل اجتماعی و نخستین نهاد جامعه است که با تغییرات در فضای خانواده ،فضای اجتماعی جامعه نیز می تواند تغییر یابد .ازدواج
با ایجاد تغییراتی در دیدگاه فرد نسبت به خود ،همسر و جهان مرتبط می باشد .ازدواج در همه جوامع یک نهاد مهم شمرده میشود
و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباً برای هر فردی یک هدف عمده و آرمانی به شمار میرود (میرز و همکاران ،)7112 ،به
طوری که در پژوهش وایت و گالگر ( )7111نشان داده شد که  00درصد افراد مورد مطالعه ،داشتن ازدواج شاد را یکی از اصلی
ترین اولویتهای زندگی خویش می دانستند و بر این باور بودند که ازدواج یک تعهد مادام العمر است که جز در حالت های
اضطراری نباید به آن پایان داد .فردی که ازدواج می کند در زمینه های روانی ،بین فردی و اجتماعی تحت تأثیر تغییراتی قرار می
گیرد .بنابراین اگر اختالل مهمی در ازدواج فرد رخ دهد ،سایر ساحت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرد .تحوالت اجتماعی دهه های
گذشته در سطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات ،چالش ها ،مسائل و نیازهای جدید و متنوعی روبرو کرده است .طی این مدت
خانواده به شکلی فزاینده به علل و عوامل متعدد و پیچیده ای در معرض تهدید قرار گرفته است .وقتی کارکردهای خانواده ،از قبیل
کارکردهای زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب می بیند ،اعضای آن به تدریج احساس رضایتمندی
خود را از دست می دهند .کاهش تدریجی رضایتمندی اعضای خانواده ،ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و
در نهایت این گسستگی می تواند به طالق منجر شود .اگرچه طالق از نظر اجتماعی یک آسیب به حساب می آید و از عوامل
گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است ،ولی به علل مختلفی همه ازدواج ها دوام ندارند و برخی به طالق ختم می شوند.
اما طالق امری ناگهانی و آنی نیست که زوجین بتوانند به سرعت به این تصمیم برسند بلکه معموالً طی یک دوره و فرایند مدتدار
به این نتیجه میرسند که در مدت این فرایند دچار ناسازگاریهای متعددی میشوند.
تعارضات زناشویی و طالق ،تهدیدهایی جدی برای واحد زناشویی هستند که ثبات و کیفیت ازدواج را به چالش کشیده و باعث
بروز پیامد های منفی روانی ،جسمانی ،اجتماعی و اقتصادی می شوند .تأثیر منفی بر سالمت جسمانی ،افسردگی و بهره وری پایین
در کار (مارکمن و همکاران )0000 ،از جمله این پیامدها برای بزرگساالن به شمار می آید .عالوه بر آن تعارضات زناشویی برای
فرزندان نیز عواقب منفی شدیدی دارند .رضایت از ازدواج و سازگاری زناشویی در تداوم آن نقش مهمی دارد .زیرا وجود ناسازگاری
در روابط همسران به دشوار شدن وظایف والدینی ،کاهش میزان سالمت جسمانی و بهداشت روانی همسران ،کم شدن میزان
رضایت از زندگی ،احساس تنهایی بیش تر و اشکال در روابط اجتماعی می انجامد .ناسازگاری سبب میشود تا روابط صحیح میان
اعضای خانواده به صورت عمومی از بین برود و نتیجه عدم روابط صحیح میان افراد ،ایجاد اختالل در فرایند زندگی است به گونه-
ای که فرد در بلندمدت دچار آسیبهای روانی میشود .ناسازگاری زوجین همواره در میان تمامی خانوادهها بوده است اما در اینجا
منظور از ناسازگاری زوجین آن دسته از ناسازگاری است که بلندمدت بوده و باعث ایجاد گسست زوجین از یکدیگر میشود و می-
تواند به طالق عاطفی ختم شود .امروزه ناسازگاری زوجین ،یکی از مسائل مهم و آشکار در فضای عمومی جامعه است .ناسازگاری
زوجین ،در واقع زمینهساز طالق عاطفی و طالق رسمی است .نازسازگاری زوجین جلوهها و علتهای متعدد و متفاوتی دارد.
ناسازگاری زوجین مفهومی متغیر است که معیار یکسان در تعریف آن ارائه نشده است (ایشلمن .)000 :0011 ،به طور عمومی
سازگاری فرد با جنس مخالف در روابط میان زوجین به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانی است
که ناهماهنگی این عوامل میتواند ناسازگاری زوجین را ایجاد نماید (ناک .)000 :0012 ،خانوادههای امروزی به دنبال تغییر در
الگوهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و  ...دچار چالشهای متعددی از جمله ناسازگاری زوجین شدهاند .به گونهای که
روابط میان خانواده ،میان والدین ،میزان رشد جمعیت ،نقشهای اجتماعی و فرهنگی درون خانواده و نظایر آن ،منجر به ایجاد
بحران در خانواده شده است .از طرفی نیز تغییر الگوها باالرفتن میزان مصرف در خانواده ،ناهماهنگی میان درآمدها و هزینههای
جاری خانواده ،تأثیر تکنولوژیهای نوین همچون شبکه اینترنت ،تلویزیونهای ماهوارهای ،فضای مجازی و  ...باعث بروز نسبی
ناسازگاری میان زوجین شده است .این در حالی است که امروزه و به خصوص در نسل جدید ازدواجها از روی عالقه و عشق و
محبت صورت میگیرد و برخالف نسلهای پیشین دو طرف شناخت نسبی از یکدیگر دارند اما در طول زندگی مسائلی رخ میدهد
که منجر به ناسازگاری میان آنان میشود .در واقع علی رغم تالش زوجین بیشتر به دلیل وجود فرزندان ،برای نرسیدن به مرحله
طالق رسمی ،تقریباً نیمی از کل پیوندهای زناشویی به ناسازگاری و درصد باالیی از مابقی نیز به طالق عاطفی منجر میشود
(باباساالری .)0 :0000 ،از این رو ،برای پیشگیری از وقوع ناسازگاری میان زوجین و کاهش آن در نهاد خانواده ،باید عوامل مؤثر در
گرایش به ناسازگاری را شناسایی و برای حذف یا کمرنگ کردن این عوامل تالش نمود .بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر
شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک خانوادهها در شهر کاشان است.

 -2پیشینه تجربی تحقیق
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عباسی و ارشاد ( )0010پژوهشی با عنوان« بررسی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و روانی مؤثر بر ناسازگاری زناشویی در شوشتر»
انجام داند .این پژوهش که با روش پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت ،دارای جامعه آماری  020نفری بوده است.
از تحقیق شامل  0فرضیه اساسی بوده است .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که میان متغیرهای رضایتمندی
شغلی و برونگرایی با ناسازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین میزان نوگرایی ،شیوه جامعه پذیری دموکراتیک،
میزان تقدیرگرایی ،میزان عامگرایی ،بهزیستی روانی و میزان تعلق دینی با ناسازگاری زناشویی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
ابراهیم پور و همکاران ( )0000تحقیقی با عنوان« عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در بین زوجهای مراجعه
کننده به دادگاه خانواده مشکین شهر» انجام دادهاند .این مقاله که با روش پیمایش و با جامعه نمونه  711نفری صورت پذیرفته
است از نظریات کارکردگرایی ،همسان همسری ،ناهمسان همسری ،شکبه و مبادله بهره گرفته است .نتایج این تحقیق حاکی از آن
است که میان ناکامیهای زوجها از زندگی مشترک ،دخالت دیگران در زندگی زوجها ،میزان دینداری و اختالف سنی زوجها با
ناسازگاری زناشویی ارتباط معناداری دارد .میزان ناسازگاری زوجین بر حسب درآمد خانواده ،سطح تحصیالت و نوه شغل زوجها
تفاوت معناداری وجود ندارد .میزان ناسازگاری زوجین در بین زوجهای دارای اعتیاد بیش از زوجهای غیرمعتاد است.
مسعودی اصل و راد ( )0002مطالعهای با عنوان« بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در شهر تبریز» انجام
دادهاند .این مطالعه با روش پیمایش و با جامعه آماری  711زن ناسازگار  02تا  21ساله صورت پذیرفته است .بر اساس یافتههای به
دست آمده از این مطالعه ناکامی جنسی بیشترین ارتباط را با ناسازگاری زوجین داشت و در مجموع میزان ناسازگاری زوجین توسط
متغیرهای ناکامی جنسی ،پایبندیهای مذهبی و پایگاه اجتماعی پایین تبیین میشود .همچنین ناکامی جنسی با ناسازگاری زوجین
رابطهای مستقیم و از طرف دیگر پایبندی مذهبی با ناسازگاری زوجین رابطهای معکوس دارد.
ایکیو و ر رایت ( )0001پژوهشی با با عنوان «ازدواجهای عاشقانه و تحمیلی» انجام دادهاند .نمونه این تحقیق  215نفر از
زنان  77تا  21ساله برده و هدف آن بررسی تغیرات ازدواج تحمیلی به ازدواج با انتخاب آزادانه بوده است .نتایج نشان داد ،مادامی
که جوانان هر چه بیشتر به فرایند انتخاب همسر فائق آیند و خود تصمیم گیرنده باشند ،نقش والدین در انتخاب همسر به سرعت رو
به کاهش خواهد گذاشت .پاسخگویان به قدرت رسیدن کمونیستهای چین در سال  0000را عامل مهمی در تغییر ازدواج سنتی به
مدرن تلقی می کنند  .این حزب ،سیستم ازدواج اجباری را که در آن خواست و تمایل فرزندان در امر ازدواج نادیده گرفته میشد را
به شدت مورد انتقاد قرار داده و اعالم کردند که ازدواج باید بر مبنای خواست کامل دو طرف باشد .ایکیو و ر رایت در قسمت
دیگری از تحقیقی خود به عدم گسترش فرهنگ معاشرت اشاره میکند .آنها در این مورد به این نتیجه رسیدند که علیرغم
تغییرات در شیوه انتخاب همسر در چین ،در بین جوانان چینی ،گرایش کمی به فرهنگ معاشرت در رابطه عاشقانه قبل از ازدواج با
شریکهای مختلف دیده میشود.
آلن بوث و همکاران ( )0002پژوهشی با نام« آیا مذهب در ازدواج امروزی تأثیر دارد» انجام دادهاند .در این تحقیق تأثیر
تغییرات مذهبی بر کیفیت زندگی و بر عکس انجام شده است .نمونه  0111نفر از افراد متأهل بودند .نتایج این تحقیق نشان می-
دهد که افزایش فعالیت مذهبی روابط ازدواج را بهبود نمیبخشد و دیگر اینکه اعتقادات مذهبی ،شادی ازدواج و یا روابط متقابل را
افزایش نمیدهد .همچنین کشمکش و مشکالت معمول را که باعث طالق میشود را کاهش نداده بود .از سوی دیگر افزایش در
شادی ازدواج تا حدی دو تا از پنج بعد مورد نظر مذهبی بودن را افزایش میدهد .و در آخر شرکت در کلیسا که بوسیله افزایش در
تعامالت ازدواجی تأثیر میپذیرد و به طور معمول رابطه بین مذهب و کیفیت زندگی به طور دو طرفه ضعیف میباشد.
دوگرف ( )7111در پژوهشی با عنوان «نقش تربیت اجتماعی افراد (پیشینه خانوادگی افراد در خانواده و تأثیر آن بر اختالفات
والدین و فرزندان» انجام داده است .جامعه نمونه  0721نفری در ایالت ویرجینا نشان داد که کودکانی که در خانواده بسیار مورد
حرمت و پذیرش قرار گرفتهاند به نوعی لوس بار میآیند و در آینده به افرادی پرخاشگر تبدیل میشوند .همچنین تربیت صحیح و
منطقی بر اساس تحصیالت و سواد علمی در کاهش اختالفات زناشویی مؤثر است.
کرادوک ( )7117پژوهشی با عنوان« بررسی مقولههای مؤثر بر رضایت زناشویی» انجام داده است .نتایج نشان داد که بین
رضایت زناشویی با مؤلفههای هم سویی در اعتقادات مذهبی ،مسائل شخصیتی ،توانایی حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای
اوقات فراغت ،نگرش درباره نقشهای زناشویی ،و همگرایی در مسائل مربوط به فرزندان ،ازدواج ،خانواده و دوستان همبستگی
مثبت وجود دارد .همچنین او به این نتیجه رسید که همسرانی که رضایت زناشویی باالتری داشتند ،از انعطاف پذیری متعادل و
همبستگی باالیی برخوردار بودند.
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 -3مبانی نظری تحقیق
 -1-3نظریه همسان همسری
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همسانی میان دو فرد ،نه تنها آنان را به سوی یکدیگر جذب می کند بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوار می سازد .به سخن
دیگر ،ناهمسانی میان دو همسر سرچشمه کشمکش های خانوادگی است .به عقیده هیل ،افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر
همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنانچه این قاعده به دالیلی رعایت نگردد ،احتماالً زوجین دچار ناسازگاری و در نهایت جدایی
می شوند .باورمن می گوید انسان دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد .افراد ،در
تمامی سنین در میدانی فراخ تر از آن که تصادف بتواند بر آن کارگر باشد ،با کسانی وصلت می کنند که از نظر موقعیت زناشویی
همانند خودشان باشد .به گمان الک و برگس بخت هر فرد بیشتر در راستای ازدواجی همسان گزینانه عمل می کند تا ناهمسان
گزین .وود در اثرش ،ازدواج از دیدگاه مذهبی ،می گوید؛ هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد ،اختالف و
کشمکش ایشان بیشتر است .شنگ و یامورا بر این باورند که هرقدر پیوندهای قومی و فرهنگی میان زن و شوهر محکم تر باشد،
خطر جدایی به مراتب در میان ایشان کم تر است .به طور کلی ،هر قدر درجه همگونی همسران بیشتر باشد ،زناشویی آنان استوارتر
و پایدارتر است (ساروخانی .)01 :0015 ،در مجموع ،می توان گفت که تقریباً تمامی نظام های همسرگزینی ،متمایل به ازدواج
همسان هستند که این خود می تواند نتیجه تمایل به معامله گری و مبادله ارزش های معنوی و دارایی های مادی باشد .نظریه
همسان همسری ،استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی های همسان میان زن و شوهر می داند .این درحالی است که براساس
ناهمسان همسری که ازدواج نماید احتمال تشدید اختالفات و نازسازگاری میان آنان بیشتر است.

 -2-3نظریه مبادله
انسان ها همواره در زندگی خود با دیگران در ارتباط متقابل هستند و سعی می کنند که در این ارتباط ،برای خود نفعی به
دست آورند .هر گونه ارتباط با دیگران در حکم نوعی مبادله است .نظریه مبادله ،سعی دارد نشان دهد که رفتار بر حسب پاداش
هایی که دریافت کرده و هزینه هایی که به همراه می آورد ،تغییر می کند .رفتارهای مورد نظر در این جا ،رفتارهایی هستند که بین
دو شخص تعامل ایجاد می کنند ،یعنی رفتارهایی که در آن ها بین دو شخص تبادل وجود دارد و هر دو نفر پاداش ها و هزینه
های ناشی از تبادل را محاسبه می کنند .طبق اصل عدالت ،تعامل زمانی حفظ می شود که رابطه پاداش ها و هزینه های طرفین،
برابر باشد .در واقع ،فرد آنچه را که برای یک رابطه هزینه می کند و آنچه را که از آن به دست می آورد ،با یکدیگر مقایسه می
کند؛ سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل به دست می آورد ،مقایسه می کند .اگر احساس نابرابری کند ،احتماالً این رابطه
با خطر مواجه خواهد شد .برای تبیین روابط بین زن و شوهرها و نیز روابط بین گروه هایی که باید برای رسیدن به توافق مذاکره
کنند ،از دیدگاه مبادله اجتماعی استفاده می شود (بدار و دیگران .)75 :0010 ،بدین ترتیب از دیدگاه این نظریه ،روابط بین زن و
شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه
تلقی کنیم ،زندگی آن ها بر مدار مبادله متقابل جریان می یابد .از طرف دیگر ،عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین ،منجر به
احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت ،منجر به گسست روابط متقابل و ناسازگاری زوجین می شود .برای
مثال ،زمانی که هر یک از زوجین هزینه های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی کنند ،این نظریه پیش بینی می کند که این
شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد .در واقع ،پنداشت فرد از سود یا زیانی که در زندگی زناشویی بدین ترتیب ،هرچه خود به
دست می آورد ،اهمیت پیدا می کند (جلیلیان .)00 :0012 ،پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند ،از پاداش
هایی که پرداخت می کند کمتر باشد (به طور واقعی یا خیالی) ،و یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر ،یا حتی کل
خانواده بیشتر از حد واقعی یا مورد انتظار باشد ،حالت زیان دیدگی به فرد دست می دهد .در این وضعیت ،او خود را در مقام یک فرد
زیان دیده می بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی ،به عنوان یکی از راه حل های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار
از پرداخت هزینه های بیشتر ،برایش ارزشمند می گردد .بنابراین در جامعه ای که کانون زناشویی سود اندکی را برای فرد به همراه
می آورد ،به ویژه وقتی فرد می تواند نیازهای خود را با هزینه ی کمتری از طرق دیگر به دست آورد ،نگرش نسبت به طالق
مساعدتر می گردد .جامعه ای که کانون خانواده را صرفاً ابزاری برای ارضای غرایز و عواطف جنسی می داند ،و از طرف دیگر راه را
برای ارضای این نیازها از طرق دیگر و با هزینه ی کمتر باز می گذارد ،باید منتظر نگرش سهل گیرانه تر افراد آن جامعه به طالق
و به تبع آن ،افزایش روز افزون آمار طالق باشد .در واقع این شرایط در ابتدا منجر به ایجاد ناسازگاری میان زوجین شده و سپس
هنگامی که فرد برای ضرردهی رابطه اثبات شد در میان مدت به دنبال راهکار طالق میاندیشد.

 -3-3نظریه شبکه

 -4-3نظریه منزلت اجتماعی (قشربندی اجتماعی)
ژان ژاک روسو یکی از پیش قراوالن تفکر جامعه شناسی معتقد است که میان انسان ها دو گونه نابرابری وجود دارد :نابرابری
های جسمی که از طبیعت مایه می گیرند و تفاوت در سن ،سالمت ،نیروی بدنی و کیفیت ذهنی یا روحی را شامل می شود و
دیگری ،که می توان آن را نابرابری اخالقی و سیاسی نامید ،مبتنی بر نوعی قرارداد است که در نتیجه توافق و تراضی انسان ها
ایجاد و یا دست کم مجاز می شود و شامل امتیازهای متفاوتی است که برخی افراد از آن بهره می برند .بنابراین هر جامعه ای از
تعدادی سلسله مراتب عمودی ساخته شده است که مبنای هر یک از آن ها مبتنی بر ارزش های خاصی است .کسانی که در رده
باالی این سلسله مراتب قرار دارند دارای منزلت اجتماعی بیشتر از کسانی هستند که در پایین سلسله مراتب قرار گرفته اند
(محسنی :0055 ،ص  .)201جامعه شناسان تاکنون دریافته اند که تقریباً هر جنبه ای از زندگی ما انسان ها از جمله بهره هوشی،
موفقیت تحصیلی ،بعد خانوار ،معیارهای تغذیه ،عقاید سیاسی ،بیماری هایی که از آن رنج می بریم و حتی نوع عادت های ما در
روابط جنسی ،با پایگاه ما در سلسله مراتب اجتماعیمان مرتبط است (رابرتسون.)710 :0007 ،
بر اساس این نظریه ،افراد با منزلت اجتماعی متفاوت ،انتظارات متفاوتی از رفتار دیگران دارند .همچنین خانواده ها با منزلت
های متفاوت اجتماعی ،به دلیل نابرابری های اقتصادی  -اجتماعی ،توان همنوایی و سازگاری با تغییرات و دگرگونی سریع را
نداشته و دچار بی هنجاری های اجتماعی می شوند (روشه .)0012 ،در چنین شرایطی ناسازگاری های زناشویی شکل گرفته و
طالق رخ می دهد .عالوه بر این عواملی که موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها می شود ،با تغییر پایگاه های اجتماعی تغییر می
یابد ،زیرا هر طبقه و پایگاهی دارای منزلتی خاص و از نظر قدرت ،و شیوه زندگی شرایط خاص خودش را دارد (توسلی.)0020 ،
بنابراین منزلت اجتماعی با تحت تأثیر قرار دادن جنبه های مختلف زندگی ،بر پدیده طالق نیز تأثیر می گذراند.
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این نظریه ،هر نظریه غیرساختاری را که فرایندهای اجتماعی را ناشی از جمعی از کنشگران فردی ،گرایش های شخصی و
هنجارهای درونی شده می داند ،رد می کند .یکی از چهره های مشهور نظریه شبکه ،الیزابت بات ،درجه تفکیک نقش های زن و
شوهر را با میزان تراکم شبکه ای که زوجین ،بیرون از خانه برای خود حفظ می کنند ،همبسته می داند .هرچه ارتباط ایشان با
شبکه های خویشاوندان ،دوستان و همسایگان نزدیک تر و هرچه این شبکه ها متراکم تر باشند ،رابطه زن و شوهر به عنوان زوج
زناشویی تفکیک شده تر بوده و بیشتر تابع سلسله مراتب است .عکس قضیه نیز صادق است ،هرچه شبکه ها پراکنده تر باشند،
نقش های مردانه و زنانه نشانگر جدایی و تفکیک هستند .وی این نکته را در قالب فشارهای فرهنگی طرح میکند که اگر زن و
شوهر ،هر دو به شبکه ای متراکم تعلق داشته باشند و این شبکه ها حفظ شوند ،ازدواج صرفاً به همین روابط موجود تحمیل می
گردد ،به نحوی که زوجین فقط به سوی فعالیت هایی که شبکه ،مجاز می داند کشانده می شوند .در این حالت ،تفکیک خشک و
انعطاف ناپذیر نقش ها امکان پذیر می گردد ،زیرا زوجین هر دو قادر به کسب حمایت از خارج از حیطه خانواده خواهند شد.
بنابراین ،نظریه شبکه بر روابط زوجین و شبکه خویشاوندی تأکید دارد و بیان می کند که هر چه روابط بین شبکه کمتر و سست تر
باشد ،زوجین وظایف خود را بهتر انجام می دهند .پس اگر شبکه قوی باشد ،زوجین خود نمی توانند تصمیمات الزم را اتخاذ کنند،
چرا که باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند و دخالت دیگران را در زندگی خود قبول کنند .این مسئله ،می تواند زمینه
بروز اختالفات و ناسازگاری در میان خانواده را به وجود آورد و در نتیجه دخالت دیگران ،خانواده دچار انحالل شود .زن و شوهری
که در یک شبکه اجتماعی پراکنده زندگی میکنند ،از محیط و دوستان خارج از خانه کمک و حمایتی نمیشوند بنابراین مجبور
هستند که به کمکهای متقابل یکدیگر و حتی قبول نقشهای سنتی یکدیگر فکر کرده و آن را قبول نمایند .پس به طول کلی
روابط زوجین با دیگران و تأثیر آن بر زندگی آنان دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی میتواند باشد .در برخی موارد این نوع روابط
میتوانند در کنار عدم مدیریت صحیح ،به نهاد خانواده صدمه زده و منجر به دخالت دیگران در زندگی فرد و در نهایت ایجاد نوعی
اختالف و ناسازگاری میان زوجین شود.

 -5-3دیدگاه کنش متقابل
یکی دیگر از دیدگاههای مهم در مطالعه خانواده و روابط بین فردی دیدگاه کنش منقابل نمادی است که به دو مسئله مهم
توجه دارد که هر دو در مرکز توجه جامعه شناسان خانواده میباشد :الف) اجتماعی شدن (به این که موجودات بشر چگونه الگوی
رفتاری و روش تفکر و احساس اجتماعی را یاد میگیرند و درونی میکنند توجه میکند) .ب) شخصیت (به روشی که این نگرشها،
ارزشها در رفتارها سازمان داده میشوند توجه می کند)(ایشلمان .)51 : 0011 ،کنش متقابل بین انسان اجتماعی شده به وسیله
استفاده از نمادها ،تفسیر یا معین کردن معانی ،ارتباط کالمی یا غیر کالمی برای کنش های دیگران صورت میگیرد .کنش متقابل
نماد کنشی عینی و ذهنی فرض میشود که در آن کنشگر فعال در نظر گرفته میشود.
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کریستن 5معتقد است زوج های سازگار از توانایی باالتری برای پیش بینی رفتار طرف مقابل خود برخوردار هستند و لذا در
روابط زناشویی نیز موفقتر هستند .جان وگاتمن 2نیز بر اساس یافتههای تحقیقاتی خود متذکر میشوند که زوجهای ناسازگار در
برداشت خود از منظور و هدف طرف مقابل (یکی از زوجین) به صورت منفی عمل میکنند .در حالی که برای زوجهای سازگار بین
فرستنده و برداشت گیرنده پیام ،تفاوت اندکی وجود دارد .به باور آنها این تفاوت ممکن است ناشی از آن باشد که رمز خوانی پیام-
ها توسط زوجهای ناراضی تحت تأثیر تعریف شناختی منفی قرار گیرد .بدین ترتیب صرف نظر از این که اهداف و منظور فرستنده
پیام چه بوده زوج های ناسازگار بیشتر اهداف طرف مقابل را منفی تفسیر میکنند.
بلومر که از دیگر نظریه پردازان کنش متقابل نمادی است معتقد است که جامعه از ساختارهای کالن و وسیع ساخته نشده
است بلکه ماهیت جامعه را باید در کنشگران و کنش آنها جستجو کرد .جامعه انسانی را باید یک نظامی از کنشهای انسانی دید و
زندگی جامعه را باید در همین کنشها جستجو کرد (ریتزر .)002 : 0001 ،جیپنگ زو 3رابطه بین کنش متقابل زوجین و خوشبختی
زناشویی را در یک مطالعه سه بعدی در امریکا مورد بررسی قرار داد .برای این منظور نمونهای از اشخاص متأهل را انتخاب می-
نماید .یافتههای این تحقیق نشان میداد که یک رابطه متقابل مثبت بین کنش متقابل زناشویی و خوشبختی زناشویی وجود دارد
(باباساالری.)00 :0000 ،

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

 -4فرضیات پژوهش
در این پژوهش فرض ما بر این است که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی – اجتماعی زوجین و والدین آنها ،مشکالت
اقتصادی ،اختالفات وتفاوت ها میان زوجین ،عدم صمیمیت و عالقه زن و شوهر ،عدم تعادل در شرایط و امکانات دوران تجرد و
تأهل و میزان دخالت اطرافیان (به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش) و ناسازگاری میان زوجین (به عنوان متغیر وابستهی پژوهش)
رابطهی معنادار وجود دارد.

 -5روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق مردان و زنان دارای اختالفات
زناشویی در خانوادههای شهر کاشان است .حجم نمونهی پژوهش ،باتوجه به عدم داشتن آمار معتبر ،برابر با  011تعیین شده است.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامهی محققساخته بوده است .در این پژوهش جهت سنجش روایی و پایایی
پرسشنامه از پیشآزمون (با تعداد نمونهی  02نفر) و سنجش اولیهی ابزار پژوهش استفاده شد .در این زمینه ما از آلفای کرونباخ
استفاده کردیم .مقادیر آلفای کرونباخ برای همهی متغیرهای پژوهش باالی  1/2بودند و این بدین معناست که گویههای استفاده
شده برای سنجش متغیرهای پژوهش دارای اعتبار و قابلیت اعتماد بودهاند.

 -6یافتههای پژوهش
مشخصات عمومی پاسخگویان
از لحاظ جنس ( 070نفر )%00/1 ،پاسخ گویان مرد و ( 022نفر )%20/1 ،پاسخ گویان زن می باشد .در نتیجه بیشتر پاسخ
گویان را مردان تشکیل می دهند .از نظر متغیر سن ،بیشترین میزان فراوانی مربوط به ( 07-01سال) می باشد با تعداد ( 717نفر،
 )%52/0وکمترین میزان فراوانی مربوط به ( 51-05سال) می باشد با تعداد ( 72نفر )%0/1 ،را به خود اختصاص داده است .بر
اساس محل سکونت ،بیشترین تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهد که در شهر زندگی می کنند ،شامل ( 710نفر،)%00/0 ،
وکمترین تعداد نفرات افرادی هستند که درروستا زندگی می کنند ،شامل ( 02نفر )%2/2 ،می باشند .از نظر متغیر شغل ،بیشترین
تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهد که شاغل بوده ،شامل ( 020نفر )%20/1 ،وکمترین تعداد نفرات افرادی هستندکه غیرشاغل
بوده و تعداد آنها ( 002نفر )%02/1 ،می باشند .در این زمینه ( 5نفر )%7/1 ،وضعیت اشتغال خود را بیان نکرده اند .از نظر تعداد
اعضای خانواده ،بیشترین تعدادبه گروه ( 5-0نفر) باتعداد ( 050نفر )%02/1 ،اختصاص داده شده است وکمترین تعداد به گروه (0-5
نفر) با تعداد ( 70نفر )%2/2 ،اختصاص داده شده است .در این زمینه ( 0نفر )%0/1 ،تعداد اعضای خانواده خود را بیان نکرده اند .از
لحاظ متغیر تحصیالت ،بیشترین تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهد که درمقطع دیپلم هستند ،شامل ( 012نفر )%02/1 ،می
باشد و کمترین تعدادنفرات افرادی هستند که در مقطع فوق لیسانس بودند ،شامل ( 0نفر )%0/0 ،می باشند.

1 Christine
2 Jahn & Gatman
3 Jipingzuo
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براساس متغیر تحصیالت پدر ،بیشترین تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهد که میزان تحصیالت پدرآنهاابتدایی است
وشامل ( 071نفر )%07/2 ،می باشد و کمترین تعداد نفرات افرادی هستند که تحصیالت پدر آنها فوق لیسانس می باشد و تعداد
آنها ( 0نفر )%0 ،می باشد .از نظر تحصیالت مادر ،بیشترین تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهدکه میزان تحصیالت مادرآنها
ابتدایی است ،شامل ( 000نفر )%00/0 ،وکمترین تعداد نفرات را افرادی تشکیل می دهد که میزان تحصیالت مادر آنها فوق دیپلم
است ،شامل ( 7نفر )%2 ،می باشد .بر اساس متغیر میزان درآمدماهیانه خانواده ،کمتراز  711هزارتومان باتعداد ( 00نفر،)%00/2 ،
 711تا  011هزارتومان با تعداد ( 05نفر 011 ،)%2/0 ،تا  511هزارتومان با تعداد ( 11نفر 511 ،)%75/2 ،تا  111هزارتومان با تعداد
( 21نفر ،)%00/0 ،باالتراز  111هزار تومان باتعداد ( 012نفر )%02/1 ،را به خود اختصاص داده است .از نظر متغیر میزان درآمد پدر،

جدول  :1شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای شاخصها
شاخصهای پژوهش

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

رضایت از زندگی مشترک
(آلفای کرونباخ)1/1/217 :

مقایسه دوران تجرد با تأهل
(آلفای کرونباخ)1/1/520 :

مشکالت اقتصادی
(آلفای کرونباخ)1/1/010 :

تفاوت ها بین زوجین
(آلفای کرونباخ)1/1/120 :

عدم صمیمیت و عالقه زوجین

گویههای شاخصها

 .0تحصیالت پدر؛  .7تحصیالت مادر؛  .0درآمد ماهیانهی پدر؛  .0درآمد ماهیانهی مادر؛  .2وضعیت شغلی
پدر؛  .5وضعیت شغلی مادر.
 .0به طور کلی چقدر از ازدواج خود راضی هستید؟  .7فکر می کنید به چه میزان با ازدواج تان به آرزوها و
اهداف خود در زندگی مشترک تان رسیده اید؟  . 0از میزان عشق و محبتی که همسرتان به شما دارد چقدر
رضایت دارید؟  .0از روابط جنسی تان چقدر رضایت دارید؟  .2از مقدار توجهی که همسرتان به شما دارد چقدر
رضایت دارید؟  .5تا چه حد یکدیگر را درک می کنید؟  .2تا چه میزان همسرتان به فرد ایده آل تان نزدیک
است؟  .1به چه میزان شغل همسرتان را دوست دارید؟  .0به چه میزان از درآمد همسرتان راضی هستید؟ .01
چقدر از قیافه ظاهری همسرتان راضی هستید؟ . 00به چه میزان از اوقاتی که با همسرتان هستید احساس
خوشحالی و شادمانی می کنید؟ .07به چه میزان در مورد مسائل و موضوعات مربوط به امور خانه با همسرتان
تفاهم دارید؟  . 00به چه میزان در مورد مسائل و موضوعات مربوط به تعداد فرزندان یا نحوهی تربیت آنها با
همسرتان تفاهم دارید؟  .00به چه میزان به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟
 .0من قبل از ازدواج آزادی عمل بیشتری داشتم .7 .من در دوران تجرد از رفاه مالی بیشتری برخوردار
بودم .0 .من قبل از ازدواج زمان استراحت بیشتری داشتم .0 .من در دوران تأهل اوقات فراغت کمتری دارم
و از این مورد ناراضی هستم .2 .من قبل از ازدواج زمان بیشتری را با دوستانم میگذراندم .5 .نیازهای من
قبل از ازدواج بهتر تأمین میشد .2 .من قبل از ازدواج امکان ارتقاء و پیشرفت بیشتری داشتم ..1 .من قبل از
ازدواج آرامش روحی بیشتری داشتم.
 .0خرج تراشیهای بیمورد از طرف همسرم یا فرزندانم .7 .ناکامی خانواده در دستیابی به زندگی همراه با
رفاه .0 .مشکالت مالی خانواده .0 .نامناسب یا بیرویه خرج کردن درآمد خانواده از سوی اعضای خانواده.2 .
مشکالتی همچون داشتن قرض و بدهی به دیگران یا بانکها .5 .مشکالت مسکن ،مثل نداشتن مسکن یا
نامناسب بودن آن .2 .نداشتن اتومبیل ،یا نامناسب بودن آن.
 .0من و همسرم در مورد نحوهی ارتباط با همسایگان یا خویشاوندان اختالف نظر داریم .7 .من و همسرم
دارای اختالف تحصیلی هستیم .0 .سطح مالی خانوادهی من و همسرم خیلی متفاوت است .0 .توقعات من و
همسرم از زندگی کامالً متفاوت است .2 .من و همسرم در مورد نحوهی خرج کردن درآمد خانواده دارای
اختالف هستیم .5 .من و همسرم اختالف عقیدهی زیادی داریم .2 .من و همسرم در مورد نحوهی تربیت
فرزندان خود دارای اختالف نظر هستیم .1 .من و همسرم در مورد آیندهی فرزندان خود دارای اختالف نظر
هستیم .0 .من و همسرم در مورد نحوهی گذران اوقات فراغت اختالف نظر داریم .01 .من و همسرم دارای
اختالف سلیقه هستیم.
 .0عدم توجه همسرم به سلیقهی من .7 .عدم توجه همسرم به عالیق من .0 .عدم حمایت همسرم از من در
زمینههای مختلف .0 .عدم همکاری همسرم در امور خانه .2 .عدم گذشت و فداکاری همسرم در زندگی

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

کمتراز  711هزارتومان باتعداد ( 75نفر 711 ،)%1/2 ،تا  011هزارتومان باتعداد ( 00نفر 011 ،)%00/2 ،تا  511هزارتومان باتعداد
( 20نفر 511 ،)%02/1 ،تا  111هزارتومان ( 07نفر ،)%01/2 ،باالتر از  111هزارتومان ( 01نفر )%01/1 ،را به خود اختصاص داده
است .از نظر متغیر میزان درآمد مادر ،بدون درآمد با تعداد ( 750نفر ،)%10/2 ،کمتراز  711هزارتومان با تعداد ( 1نفر711 ،)%7/2 ،
تا  011هزار تومان باتعداد ( 0نفر 011 ،)%0/1 ،تا  511هزارتومان باتعداد ( 01نفر 511 ،)%0/0 ،تا  111هزارتومان باتعداد ( 0نفر،
 ،)%0/1باالتراز  111هزار ( 2نفر )%7/0 ،را به خود اختصاص داده است .براساس متغیرشغل ،فرهنگی ( 7نفر ،)%2 ،کارمند ( 01نفر،
 ،)%00/0کارگر ( 02نفر ،)%02/1 ،مکانیک ( 00نفر ،)%0/0 ،کشاورز ( 7نفر ،)%2 ،راننده ( 2نفر ،)%7/0 ،حسابدار ( 2نفر،)%0/2 ،
خیاط ( 0نفر ،)0 ،مهندس ( 05نفر ،)%2/0 ،شغل آزاد ( 000نفر ،)%00/2 ،بازنشسته ( 02نفر ،)%2/1 ،بیکار ( 0نفر )%0 ،و ( 0نفر،
 )%0/0شغل خود را بیان نکرده اند .برحسب متغیر شغل همسر ،خانه دار ( 720نفر ،)%10/2 ،پرستار ( 0نفر ،)%0 ،فرهنگی ( 0نفر،
 ،)%0/1قالیباف ( 7نفر ،)%2 ،خیاط ( 0نفر ،)%0/1 ،شغل آزاد ( 77نفر )%2/0 ،میباشد .در این زمینه ( 5نفر )%7/1 ،شغل همسر خود
را بیان نکرده اند .از نظر متغیر مدت ازدواج ،بیشترین مقدار به ( 2-0سال) با تعداد ( ،)%07/0 ،072کمترین مقدار به گروه (71-02
سال) با تعداد ( 01نفر )%5/1 ،می باشد.
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شاخصهای پژوهش

گویههای شاخصها

(آلفای کرونباخ)1/1/001 :

مشترک .5 .عدم مشورت همسرم با من در امور خانه .2 .عدم احترام همسرم نسبت به من .1 .عدم ابراز
عشق و محبت از سوی همسرم نسبت به من.
 .0خانوادهی همسرم در زندگی ما دخالت بیجا دارند .7 .همسرم در تصمیمگیریهای خود تابع نظرات والدین
خود است .0 .همسرم در مورد نحوهی تربیت فرزندان تابع نظرات دیگران است .0 .همسرم در تصمیمگیری-
های مهم ،به جای توجه به نظر من به نظر دیگران بیشتر اهمیت میدهد .2 .خانوادهی من در زندگی
مشترک ما دخالت بیجا میکنند .5 .دیگران در زندگی ما دخالت بیجا دارند .2 .دخالت دیگران در زندگی ما به
زندگی مشترک ما لطمه زده است.

دخالت اطرافیان
(آلفای کرونباخ)1/1/070 :

توصیف متغیرهای پژوهش :جدولهای یک بعدی
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،رضایت شغلی ،مشارکت اجتماعی و سالمت
روانی
رضایت از زندگی
زناشویی
درصد
فراوانی
%05/2
21
%07/1
075
%00/0
070
%011
011

پایگاه اقتصادی – اجتماعی

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

مقادیر
پایین
متوسط
باال
جمع

فراوانی
052
012
01
011

درصد
%22/1
%02/1
%01/1
%011

مقایسه دوران تأهل با
تجرد
درصد
فراوانی
%01/0
22
%27/2
021
%70/1
12
%011
011

مسائل اقتصادی
فراوانی
21
20
020
011

درصد
%00/0
%70/2
%22/1
%011

جدول باال نشان میدهد که از نظر پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،بیشتر پاسخگویان ( 052نفر )%22/1 ،به پایگاه اقتصادی-
اجتماعی پایین 012( ،نفر )%02/1 ،به پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و ( 01نفر )%01/1 ،به پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال تعلق
دارند .از نظر میزان رضایت از زندگی زناشویی بیشترپاسخگویان ( 075نفر )%07/1 ،درسطح متوسط 070( ،نفر )%00/0 ،در سطح
باال 21( ،نفر )%05/2 ،درسطح پایین قرار دارد .از نظر میزان مقایسه دوران تأهل با تجرد بیشتر پاسخگویان ( 021نفر)%27/25 ،
درسطح متوسط 12( ،نفر )%70/1 ،درسطح باال 22( ،نفر )%01/0 ،درسطح پایین قراردارند .از نظر میزان مسائل اقتصادی ،بیشتر
پاسخگویان ( 020نفر )%22/1 ،درسطح باال 20( ،نفر )%70/2 ،در سطح متوسط 21( ،نفر )%00/0 ،در سطح پایین قرار دارد.
جدول  :3فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای ارزشگذاری شغلی ،دینداری و عزت نفس
اختالف و تفاوت ها

نارضایتی از زندگی مشترک

دخالت اطرافیان

مقادیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین

51

%1/4

54

%23/3

05

%51/3

متوسط

501

%01/5

545

%33/5

50

%25/3

باال

535

%01/3

521

%03/4

514

%53/3

جمع

344

%544

344

%544

344

%544

جدول باال نشان میدهد که از نظر میزان اختالف و تفاوت ها بیشترپاسخگویان ( 000نفر )%00/2 ،درسطح متوسط 005( ،نفر،
 )%02/0درسطح باال 02( ،نفر )%2/1 ،درسطح پایین قرار می گیرد .از نظر میزان نارضایتی از زندگی مشترک ،بیشتر پاسخگویان
( 070نفر )%00/1 ،درسطح باال 010( ،نفر ،)%00/2 ،درسطح متوسط 21( ،نفر )%70/0 ،درسطح پایین قراردارد .از نظر میزان دخالت
اطرفیان ،بیشتر پاسخگویان ( 001نفر )%50/0 ،درسطح باال 50( ،نفر ،)%70/0 ،در سطح متوسط 05( ،نفر )%02/0 ،در سطح پایین
قرار دارد.
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آزمون فرضیههای پژوهش
جدول  :4نتایج آزمونهای روابط میان متغیرهای پژوهش
آزمونهای آماری و نتایج آنها
پایگاه اقتصادی-اجتماعی  /رضایت از زندگی زناشویی
مقایسه دوران تأهل و تجرد  /رضایت از زندگی
زناشویی

ضریب
همبستگی
پیرسون
1/052

سطح
معناداری
همبستگی
1/110

رابطه معنادار و مستقیم

-1/010

1/111

رابطه معنادار و معکوس

داشتن رابطه معنادار

1/201

1/111

رابطه معنادار و مستقیم

داشتن رابطه معنادار

1/277

1/111

رابطه معنادار و مستقیم

داشتن رابطه معنادار

1/520

1/111

رابطه معنادار و مستقیم

داشتن رابطه معنادار

1/550

1/111

رابطه معنادار و مستقیم

داشتن رابطه معنادار

مسائل اقتصادی  /رضایت از زندگی زناشویی
میزان اختالف و تفاوت ها  /رضایت از زندگی
زناشویی
عوامل موثر بر نارضایتی از زندگی  /رضایت از زندگی
زناشویی
میزان دخالت اطرافیان  /رضایت از زندگی زناشویی

نتیجه نهایی آزمون

نوع رابطه با متغیر اصلی
در تحلیل مسیر
داشتن رابطه معنادار

موثر بر نارضایتی از زندگی و میزان دخالت اطرافیان (به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش) با رضایت از زندگی زناشویی (به
عنوان متغیر وابستهی پژوهش) رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .اما بین متغیر مقایسه دوران تأهل و تجرد با رضایت از
زندگی زناشویی رابطه معنادار و معکوس را نشان میدهد.
یافتهها و تحلیلهای چند متغیره و تحلیل مسیر
جدول  :5رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان رضایت از زندگی زناشویی به روش گام به گام
ردیف

متغیر

R

R2

F

Sig

گام اول

میزان اختالف و تفاوت ها

4/522

4/125

323/50

4/444

گام دوم

میزان دخالت اطرافیان

4/555

4/110

255/45

4/444

گام سوم

عوامل موثر در نارضایتی

4/553

4/553

515/50

4/444

گام چهارم

مقایسه دوران تأهل و تجرد

4/555

4/525

524/51

4/444

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

جدول باال نشان میدهد که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،مسائل اقتصادی ،میزان اختالف و تفاوت ها ،عوامل

جدول  :6ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد
متغیر پیش بین

B

T

)Sig (T

میزان اختالف و تفاوت ها

1/000

2/00

1/111

میزان دخالت اطرافیان

1/011

2/02

1/111

عوامل موثر در نارضایتی

1/017

0/00

1/110

مقایسه دوران تأهل و تجرد

-1/050

-7/20

1/107

=1/211R

=1/570R2

تحلیل رگرسیونی نشان میدهد مدل ما توانسته است تا چهار گام پیش رود؛ و توانسته است  %57از تاثیرات بر متغیر وابسته را
پیش بینی کند.
جدول  :7متغیر خارج از معادله رگرسیون
متغیرهای خارج از معادله

همبستگی

T

)Sig (T

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

4/454

5/421

4/340

مسائل اقتصادی

4/455

5/530

4/215

11

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر یکی از روش های پیشرفته آماری است که نشان دهنده چگونگی تأثیرات علی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
و هم چنین تأثیر متغیرهای مستقل بر یکدیگر است .این روش هم میزان تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل و هم تأثیر غیرمستقیم
آنها بر متغیر وابسته را از طریق ضرایب مسیر نشان می دهد .ضرایب مسیر همان بتاها یا ضرایب استاندارد شده رگرسیون هستند
که میزان تأثیر خالص هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می دهند.
جدول  :8محاسبه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو
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متغیر

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

میزان اختالف و تفاوت ها

4/522

4/122

5/200

میزان دخالت اطرافیان

4/555

4/010

5/551

عوامل موثر در نارضایتی

4/511

4/310

5/413

مقایسه دوران تأهل و تجرد

-4/045

4/513

-4/205

جدول فوق نشان دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد می باشد .با توجه به نتایج به
دست آمده از جدول فوق ،به ترتیب متغیرهای میزان اختالف و تفاوت ها ،میزان دخالت اطرافیان ،عوامل موثر در نارضایتی ،مقایسه
دوران تأهل و تجردبیشترین تأثیر را برمتغیر وابسته داشته است .همچنین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مسائل اقتصادی
اگرچه رابطه معناداری با متغیر وابسته برقرار کرده بود اما درنهایت از معادله خارج شده است.

مدل تحلیل مسیر

 -7نتیجهگیری پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5045جلد دو

خانواده مهمترین نهاد و عامل همبستگی اجتماعی قلمداد میشود .این نهاد اجتماعی به عنوان یک خرده نظام مهم تمام
ویژگی های یک نظام اجتماعی را دارا است و به همین دلیل تعادل یا عدم تعادل و میزان کیفیت روابط زوجین در آن به صورت
مستقیم بر کل نظام اجتماعی و کیفیت چگونگی روابط افراد در آن اثرگذار است .ازدواج نقطه عطفی در زندگی هر فرد محسوب
شده و مهم ترین پیوندی است که میان دو فرد رخ میدهد و هم چنین سرآغاز شکل گیری یک کانون حمایتی-عاطفی است که
در کیفیت زندگی افراد و تربیت نسلهای بعدی نقش حیاتی دارد .کیفیت رابطه زناشویی ،زیربنایی را شکل میدهد که کارکرد آتی
کل خانواده و سالمت جسمانی-روانی اعضا بر روی آن معنا میشود .ازدواج در همه جوامع یک نهاد مهم شمرده شده و داشتن
زندگی زناشویی موفق تقریباً برای هر کسی یک هدف مهم به شمار میرود .رضایت از ازدواج و سازگاری زوجین در تداوم آن نقش
محوری دارد .زیرا وجود ناسازگاری در روابط همسران به دشوار شدن وظایف والدینی ،کاهش میزان سالمت جسمانی و بهداشت
روانی همسران ،کاهش میزان رضایت از زندگی ،احساس تنهایی بیشتر و به اختالل در روابط اجتماعی میانجامد .پیشرفت و تعالی
یک جامعه امری چند وجهی است .پیشرفت کشورها در اقتصاد ،علم و فناوری و صنعت خالصه نشده و عامل انسانی از عوامل
بسیار مهم توسعه محسوب میشود .امروزه مهترین علت اختالفات زوجها ،ناسازگاری زوجین با یکدیگر است این روزها تحمل
زوجین جوان نسبت به چندین دهه پیش بسیار کاهش یافته است به صورتی که مهمترین علت اختالفات خانوادگی در دادگاهها
نداشتن سازگاری زوجین با یکدیگر است.
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری زوجین در زندگی مشترک در شهر کاشان است که بر این اساس  011نفر
از زنان و مردان این شهرستان د ر قالب جامعه نمونه آماری انتخاب و بررسی شدند .نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات پژوهش
نشان میدهد که بر اساس فرضیه اول میان پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R 1/052و مقدار  Sig 1/110را نشان میدهد و به لحاظ آماری معنادار میباشد .بنابراین با
افزایش پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،سازگاری زناشویی بهبود و افزایش مییابد و برعکس ،از ناسازگاری میان آنان کاسته میشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان میدهد که میان متغیر مقایسه دوران تأهل و تجرد و رضایت از زندگی زناشویی رابطه
معناداری وجود دارد .زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R -1/010و مقدار  Sig 1/111را نشان میدهد و به لحاظ آماری معنادار
میباشد .بنابراین بین مقایسه دوران تأهل و تجرد و رضایت از زندگی زناشویی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن است که میان متغیر مسائل اقتصادی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه
معناداری وجود دارد .زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R 1/201و مقدار  Sig 1/111را نشان میدهد و به لحاظ آماری معنادار می-
باشد .بنابراین با افزایش این متغیر ،سازگاری زناشویی بهبود و افزایش مییابد و برعکس ،از ناسازگاری میان آنان کاسته میشود.
نتایج آزمون فرضیه چهارم بیانگر آن است که میان متغیر میزان اختالف و تفاوتها و رضایت از زندگی زناشویی رابطه
معناداری وجود دارد .زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R 1/277و مقدار  Sig 1/111را نشان میدهد و به لحاظ آماری معنادار می-
باشد .بنابراین با افزایش این متغیر ،سازگاری زناشویی بهبود و افزایش مییابد و برعکس ،از ناسازگاری میان آنان کاسته میشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد که میان متغیر عوامل موثر بر نارضایتی از زندگی و رضایت از زندگی
زناشویی رابطه معناداری وجود دارد .زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R1/520و مقدار  Sig 1/111را نشان میدهد و به لحاظ
آماری معنادار میباشد .بنابراین با افزایش این متغیر ،سازگاری زناشویی بهبود و افزایش مییابد و برعکس ،از ناسازگاری میان آنان
کاسته میشود.
نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ششم نشانگر آن است که میان متغیر میزان دخالت اطرافیان و رضایت از زندگی زناشویی
رابطه معناداری وجود دارد .زیرا این آزمون مقدار همبستگی  R1/550و مقدار  Sig 1/111را نشان میدهد و به لحاظ آماری معنادار
میباشد .بنابراین با افزایش این متغیر ،سازگاری زناشویی بهبود و افزایش مییابد و برعکس ،از ناسازگاری میان آنان کاسته
میشود.
به طور کلی ،آزمون رابطه بین متغیرهای پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،مسائل اقتصادی،
میزان اختالف و تفاوت ها ،عوامل موثر بر نارضایتی از زندگی و میزان دخالت اطرافیان (به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش) با
رضایت از زندگی زناشویی (به عنوان متغیر وابستهی پژوهش) رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .اما بین متغیر مقایسه دوران تأهل
و تجرد با رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و معکوس است .تحلیل رگرسیونی توانسته تا چهار گام پیش رود و  %57از
تاثیرات بر متغیر وابسته را پیش بینی کند .بر این اساس متغیر میزان اختالف و تفاوت ها ،متغیر میزان دخالت اطرافیان ،متغیر
عوامل موثر در نارضایتی و متغیر مقایسه دوران تأهل و تجرد بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است .همچنین متغیرهای
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مسائل اقتصادی اگرچه رابطه معناداری با متغیر وابسته برقرار کرده بود اما درنهایت از معادله خارج شده
است.
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بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک
و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،همبستگی بود .در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد
بررسی عبارت است از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم که به تعداد  011نفر میباشند .حجم نمونه متناسب با تعداد افراد
جامعه تعداد  100نفر میباشد و روش نمونهگیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .جهت جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای استاندارد
استفاده شد .همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار
 SPSS18استفاده شده است .نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و
بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد .نتایج فرضیات فرعی نشان داد که سواد
اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد و بین سواد اطالعاتی والدین بر بروز خالقیت
رابطه معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :سواد اطالعاتی والدین  ،بلوغ یادگیری الکترونیک  ،بروز خالقیت دانش آموزان
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عصر کنونی عصر تغییر نامیده می شود و نهادها و سازمانها باید این تغییرات را پیشبینی و خود را با آن سازگار کنند در غیر
اینصورت کارآیی و اثربخشی خود را از دست خواهند داد با توجه به اینکه هدف آموزش و پرورش تربیت جامع انسان است و تربیت
جامع و مانع همواره مورد نظر نظام های آموزشی بوده ،بدین جهت برنامه ریزان درسی همواره باید تالش خود را معطوف این هدف
غایی بنمایند؛ اما در این میان خواه ناخواه برخی از موضوعات کاربردی تربیتی و زیستی آنان مورد غفلت قرار میگیرد .آموزش های
مالی که شامل سواد اطالعاتی و سواد اقتصادی می باشد از جمله این موارد است(.تفتیان و همکاران )8031,یادگیری مهارت های
مربوط به مالی در دوران کودکی میتواند مزایای زیادی در دراز مدت داشته باشد در این میان می توان گفت افرادی که از لحاظ
مالی با سواد هستند و سواد اطالعاتی دارند بهتر می توانند از عهده مشکالت مالی زندگی بر آیند .به هر حال وقتی کسی فاقد
مهارت های مدیریت مالی باشد ،حتی مشکالت مالی کوچک میتواند بزرگ جلوه کند .این فشارهای مالی که اغلب باعث
احساسات شدید می شوند ،احتماال بر جنبههای دیگر زندگی مانند روابط شخصی افراد و عملکرد کاری آنها نیز اثر
میگذارد(آرتور .)1181،8در کشورهای پیشرفته در دوره های مختلف تحصیلی از پیش دبستانی تا دانشگاه و حوزه آموزش های
مالی به ویژه سواد اطالعاتی آموزش داده میشود(اتکینسون .)1180،1در شرایط کنونی اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار است حدود
سی سال آینده دیگر نفتی در ایران نیست یا خوشبینانه نفتی برای صادرات وجود ندارد کودکان امروز شش تا هشت ساله در سی
سال آینده ،چرخه اقتصادی را به دست خواهند گرفت اما آیا این کودکان آموزش های الزم در جهت ارتقای هوش مالی خود دیده
اند تا بتوانند موتور محرک اقتصادی را بدون بشکه های نفتی بچرخانند؟ هوش مالی کودکان داللت دارد بر مهارت ایجاد ،حفظ و
افزایش مستمرپول است .کدام یک از ما این مهارتها را در کودکی به دست آورده ایم اگر روی این مهارت کار نشود عواقبش در
بزرگسالی سراغ فرد می آید ابتدا از عدم استقالل مالی شروع می شود و به بحران های بیشتری در زندگی می رسد بنابراین عدم
استقالل مالی را میتوان یکی از بحرانهای مالی هر فرد در سنین بزرگسالی دانست .واقعیت جامعه پیچیده امروزی این است که پول
و ثروت نقش بسیار تعیین کننده ای در زندگی انسان دارد بنابراین افرادی در این دنیای آشفته ی مالی موفق هستند که با
آموزشهای مالی در کودکی هوش مالی خود را ارتقا داده اند( رجبی.)8031 ،
والدین عالوه بر تجربیات خود به نکاتی بسیار اساسی در زمینه آموزش مباحث مالی به کودکان خود نیاز دارند .شاید مهمترین
آنها راههای به دست آوردن پول باشد .بخش اعظم و مهم این تحقیق شیوه های پاسخ گویی به این است که کودکان با آموزش
های مالی چگونه میتوانند هوش مالی خود را که دارای پنج مهارت می باشد با ارتقا دهند.چه آموزش هایی قادر خواهند بود پول به
دست بیاورند و در مرحله بعد با چه روشهایی آن را خرج کنند این روش ها که به چهار دسته تقسیم می شوند عبارتند از -8 :به
دست آوردن پول -1پس انداز پول  -0خرج کردن صحیح پول  -0هدیه و بخشش پول  -1سرمایه گذاری پول(رجبی.)8031 ،
جمله ی خردمندانه ای است که میگوید  ":قبل از آنکه بدوی می بایست راه رفتن را یاد بگیری" مدیریت پول به عنوان یک
مهارت حیاتی زندگی در نظر گرفته می شود.گرچه کودکان تحت تاثیر مسائل پول در زندگیشان هستند؛اما بیشتر جوانان بدون
آمادگی برای سروکار داشتن چالش های مالی زندگی مستقل خود مدرسه را به اتمام میرسانند .آنها در معرض خطر وارد شدن به
مسائل مالی در جامعه هستند(.احمدی و همکاران)8030 ،وقتی مسائل مربوط به پول به میان می آید بسیاری از والدین قادر نیستند
نقش یک مدرس خوب را ایفا کنند بر این اساس ،برای غلبه بر بسیاری از کاستی های کودکان ضروری است تا امور مالی آموزش
داده شود .داشتن اطالعات عالی ترین دارایی عصر ماست بنابراین اطالعات کم انسان های فقیر می آفریند .اکثر کسب و کارها به
خاطر فقدان اطالعات مالی دچار شکست می شود نه به خاطر نداشتن پول است(کیوساکی .)1113،0تمام مردم دنیا چه فقیرو چه
ثروتمند مشکل مالی دارند .بسیاری فکر میکنند اگر پول زیادی داشته باشند مشکالت مالی شان تمام میشود در حالی که پول
بیشتر ،مسائل مالی بیشتری را هم به دنبال دارد .پول به تنهایی مشکالت مالی را حل نخواهد کرد .داشتن شغل هم همینطور،
مشکالت مالی رایج در دنیای امروز ،تطبیق نداشتن درآمدها و هزینههای زندگی  ،نداشتن خانه شخصی  ،بدهکاری  ،هزینههای
ماشین  ،هزینههای بهداشتی و درمانی و  ...است .که با استفاده از آموزشهای مالی میتوان هوش مالی افراد را ارتقا داده تا بتوان
با استفاده از آن مشکالت را برطرف کرد.اگر هوش مالی را تقویت نکنیم مشکالت ما روز به روز وخیم تر می شوند و شرایط هم
سخت تر .واقعیت این است که پول تاثیر بسزایی بر سبک و کیفیت زندگی دارد .پول آسایش ،آزادی زمانی و آزادی در انتخاب می
آورد ولی به دست آوردن پول بدون استفاده از هوش مالی به ثروتمند شدن نمی انجامد(رجبی(8031،
چه بسا ثروتمندانی بودهاند که ثروتهای آنان فقط یک یا دو نسل باقی مانده است و فرزندان آنها نتوانسته اند از ثروت و
دارایی به ارث رسیده از پدرانشان محافظت کنند.راه های زیادی برای آموزش مباحث مالی به کودکان وجود دارد یکی از این راه ها
بیان تجربیات و داستان زندگی والدین برای کودک خود می باشد که چگونه پول خود را مدیریت کرده است و یا چقدر از آن را پس
انداز و یا سرمایه گذاری کرده است.
1 .Artour
2 .Atcinsoun
3 .Kiosaki
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اگر کودکان روش های صحیح مدیریت مالی را در دوران کودکی و یا نوجوانی نیاموزند ،ممکن است نسبت به امور مالی خود
غیر مسئول و سهل انگار بار آیند و در بزرگسالی نتوانند مسئولیت های مالی خود را بر عهده بگیرند .این گروه انتظار دارند که
همواره پدر و مادر برنامه های مالی آنان را تنظیم کنند و زحمت کنترل خرج ها و هزینه های خود را به گردن آنها بیندازند.حتی
ممکن است دربزرگسالی نیز با کوچکترین غفلت و اهمال کاری ،تمامی درآمدی را که طی چند سال پس انداز کردهاند ،یکجا از
دست بدهند و برای تهیه ی نیازمندیهای اولیه ی زندگی شان محتاج کمکهای مالی اطرافیانشان بشوند .در راه آموزش مباحث
مالی و پولی به کودکان باید اجازه دهیم کودکان تجربه کنند و خودشان تجربیاتشان پند بگیرند .اگر کودکی با آموزش مالی در
حفظ پولِ خود مهارت به دست نیاورده باشد قطعاً او نمی تواند پس اندازی کسب کند و از پس انداز خود سرمایهگذاری انجام دهد
تا از آن سرمایهگذاری ،به افزایش پول خود به طور مستمر ،ادامه دهد و عدم این تجربه در کودکان باعث می شود آنها در
بزرگسالی اشتباهات مالی بزرگتری را مرتکب شود که باعث زیان های مالی خیلی بزرگتر و چه بسا جبران ناپذیر شوند.
آموزش های مالی به کودکان ،مثل آموزش دوچرخه سواری به انهاست.اگر پدر و مادر همیشه پشت زین دوچرخه را نگه دارند،
فرزندشان هیچ گاه نمی افتد ،ولی دوچرخه سواری هم یاد نمی گیرد(سلحشور  .)8011 ،یکی از مسایل و مشکالتی که ممکن است
موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها شود اختالف های مالی ساده بین فرزندان یک خانواده است .تعداد خانواده هایی که بر
سر مسائل مالی و یا تقسیم پول و ثروت به مشاجره ها و بگومگو های طوالنی می پردازند کم نیست .در بدترین حالت ،این
اختالفات مالی می تواند منجر به گسستگی و قطع روابط خانوادگی بین آنها شود .این گونه فشارها و تنش های خانوادگی بین
مادر و پدر یا والدین و فرزندان می تواند رابطه صمیمی بین آنان را خراب کند و منجر به جدایی ها و آزردگی های عمیق خانواده
شود.با توجه به نکته های فوق توصیه می شود اگر تا کنون مبانی و اصولی مشخص برای برنامه ها و تصمیم گیری های مالی خود
در نظر نگرفتهاید و ایده وطرح ساده ای برای آموزش مالی به فرزندانتان انتخاب نکرده اید ،بهتر است به عواقب و پیامدهای آن
،که میتواند تهدیدی علیه آرامش و آسودگی خاطر خودتان باشد  ،بیندیشید .اگر هدف شما آن است که فرزندان در آینده  ،افرادی
مسئول و مدیر باشند و مسئولیت های مالی شان را خود بر عهده بگیرند ،باید آموزش های مالی را از همان دوران کودکی و
نوجوانی آنها شروع کنید و اجازه ندهید که دچار مسائل و مشکالتی مثل مصرف زدگی ،قرض گرفتن های مکرر،بی تجربگی ،عدم
اعتماد به نفس و شکست های مالی عمده شوند(لرمیت .)8333،8آموزشهای مالی به کودکان کمک میکند تا بتوانند در بخشش و
هدیه دادن که اصل چهارم هوش مالی است توجه و تصمیم گیری بهتری داشته باشد .با افزایش هوش مالیِ کودک ،قدرت صبر و
اراده آنها نیز باال میرود و آنها در تصمیمات خریدهای شخصی خود عجوالنه تصمیم نمیگیرند زیرا میدانند با توجه به صبر و
شکیبایی به خرید ارزشمند و بزرگتر و با کیفیت تری دست خواهند یافت .باتوجه به مطالب گفته شده،هدف پژوهش حاضر بررسی
بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم است .وسوال اصلی
این پژوهش این است که آیا سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
رابطه معناداری وجود دارد؟

 -2پیشینه پژوهش
میر و اسپرنگر ،)1118(1در مقاله "فقدان سواد اطالعاتی  :تنظیم زمان و مشارکت در برنامه های آموزش مالی" ،این سوال را
مطرح نمودند که چرا با وجود این که بسیاری از سیاست گذاران و اقتصاددانان استدالل می کنند که سواد اطالعاتی کلیدی برای
موفقیت های مالی است ،بسیاری از افراد با وجود اطالع از مزایای آن ،هنوز از نظر مالی بی سواد باقی مانده اند؟ نتایج نشان می
دهد که دلیل اکثر افراد ،نداشتن وقت کافی برای شرکت در برنامه های آموزش سواد اطالعاتی بیان شده است.
نوگراها و آندریانی 0و ( )1111مطالعه ای با هدف بررسی رفتار مالی کارکنان در مورد سواد اطالعاتی و عادت های خرج
کردن بر اساس جنسیت انجام دادند .نمونه گیری خوشه ای در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و  01نفر از کارکنان  01مرد و
 01زن انتخاب شدند و روش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتند .آزمون تی مستقل برای داده های به طور معمول توزیع شده ،آزمون
متفاوتی است ،در حالی که آزمون  Mann-Whitneyبرای داده های توزیع شده ،طبیعی نیست .نتایج نشان داد که رفتار سواد
اطالعاتی و عادت های خرج کردن کارکنان زن و مرد متفاوت نیستند .این مطالعه همچنین نشان داد که کارکنان زن و مرد دانش
الزم برای مدیریت مالی خود را به ویژه در مدیریت سرمایه گذاری و وام ندارند.
خاتون )1181( 0مطالعه ای با هدف تأثیر سواد اطالعاتی و اجتماعی شدن والدین بر رفتارهای صرفه جویی برروی 801
دانشجو در بنگالدش انجام دادند .داده های اولیه از طریق چهره به چهره با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته خودمراقبتی جمع
آوری شده است .رفتار پس انداز به عنوان وابستگی و اجتماعی شدن والدین و سواد اطالعاتی به عنوان متغیرهای مستقل مورد
استفاده قرار گرفته است .برای تعمیم اطالعات جمعیت شناختی از آمار توصیفی استفاده شده است .ابزارهای تحلیل همبستگی
1 .Lermit
2 . Mir&spranger
3 . Andriani and Nugraha
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35

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

پیرسون و رگرسیون چندگانه برای بررسی اثرات یا رابطه آنها استفاده شد و هر دو آنها ارتباط خوبی با اجتماعی کردن والدین و
ارتباط متوسط با سواد اطالعاتی دارند .در تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره ،آزمون  Fرابطه معنی داری را نشان داد.
ونروژ و دیگران ،)1181( 8در مقاله خود با عنوان "سواد اطالعاتی و برنامه ریزی بازنشستگی در هلند" ،به بررسی رابطه سواد
اطالعاتی و برنامه ریزی دوران بازنشستگی افراد در هلند پرداخته اند .نتایج نشان داد که پیچیدگی تصمیم گیری مالی در خانوارها
به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و به نظر می رسد با این شرایط ،خانوارها با فقدان سواد اطالعاتی برای مقابله با این
پیچیدگی ها ،از جمله در رابطه با نحوه پس انداز و سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی خود ،مواجه هستند .بنابراین یک رابطه
مثبت معناداری بین سواد اطالعاتی و برنامه ریزی دوران بازنشستگی ،در هلند وجود دارد؛ به این معنی که افرادی که دارای سواد
و آگاهی مالی بیشتری هستند ،در برنامه ریزی دوران بازنشستگی خود تواناتر هستند.
ونروژ و لوساردی ،)1180( 1در مقاله ای با عنوان "سواد اطالعاتی و مشارکت در بازار سهام" ،دو مدل خاص ،برای اندازه
گیری سواد اطالعاتی و مطالعه ارتباط آن با مشارکت در بورس ،بوسیله نظر سنجی از خانوارها ارائه نمودند .آنها دریافتند که اکثر
پاسخ دهندگان اطالعات پایه و ابتدایی مالی و مفاهیمی مانند نرخ بهره ،تورم و ارزش زمانی پول را درک می کنند .با این حال،
تعداد اندکی از مفاهیم اساسی اطالع دارند؛ بعالوه ،خیلی از پاسخدهندگان تفاوت بین اوراق قرضه و سهام ،رابطه بین قیمت اوراق
قرضه و نرخ بهره و اصول متنوع سازی مخاطره را نمی دانند؛ و از همه مهم تر ،آنها دریافتند که سواد اطالعاتی  ،تصمیم سرمایه
گذاری مالی را تحت تأثیر قرار می دهد و عدم درک اقتصادی و امور مالی یک عامل بازدارنده برای مالکیت سهام است .از سوی
دیگر ،افراد با سواد اطالعاتی کم ،کمتر احتمال دارد در سهام سرمایه گذاری کنند؛ سرمایه گذاران با تحصیالت یا ثروت پایین ،به
احتمال زیاد اقدام به نگهداری سبدهای متنوع ضعیف می کنند و مشخصات عمومی جمعیتی سرمایه گذاران ناآگاه بسیار شبیه افراد
با سواد پایین در نمونه است.
ساچز و همکاران ،)1181( 0در قسمت اول مقاله خود تحت عنوان "مخاطره سرمایه گذاری" ،به بررسی میزان سواد اطالعاتی
و ارتباط آن با درک مخاطره سرمایه گذاری ،در آلمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سواد اطالعاتی در ارتباط با تحلیل و
درک مخاطره ،با تصمیم گیری سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون ،تفاوت بسیار جزئی در
ترکیب مدل های درک مخاطره بین سرمایه گذاران وجود دارد .آنها همچنین در قسمت دوم مقاله خود ،به بررسی تأثیر جنسیت،
سن ،تجربه سرمایه گذاری بر ارتباط سواد اطالعاتی و درک مخاطره سرمایه گذاری ،پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که
اختالف معناداری بر اساس این عوامل در ارتباط با رابطه سواد اطالعاتی و درک از مخاطره وجود دارد.
هینگا )1180( 0در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه سواد اطالعاتی و صرفه جویی شخصی در کارکنان پستی در کنیا دست
یافت که سواد اطالعاتی بر میزان پس انداز شخصی تأثیر زیادی دارد .سایر عوامل در این تحقیق که به طور قابل توجهی به
صرفه جویی شخصی منجر می شود ،آموزش ،درآمد ،تحمل ریسک و منظم بودن صرفه جویی است .سن و جنس تأثیر ناچیزی بر
صرفه جویی فردی دارد .این مطالعه مشخص کرده است که سواد اطالعاتی یکی از متغیرهای کلیدی در افزایش پس انداز
شخصی است.
1
دالیون و همکاران ( ،)1180در مقاله ای با عنوان "آموزش سواد اطالعاتی در یک مدل رایگان" ،به بررسی تأثیر سواد
اطالعاتی بر عملکرد افراد در محیط اقتصادی پرداخته اند .آنها نمونه انتخابی خود را به دو گروه تقسیم کرده و فقط به یک گروه
آموزش سواد اطالعاتی ارائه کردند .نتایج نشان داد که فقدان آموزش الزم در زمینه سواد اطالعاتی در گروه دیگر ،باعث افزایش
میزان بدهی افراد و گرایش آنها به وام خواهد شد.
مدیتینوس و همکاران ،)1181( 0در مطالعه خود ،به بررسی تکنیک ها و روش های استفاده شده توسط شش گروه مختلف از
سرمایه گذاران یوتاتی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که در مجموع ،سرمایه گذاران ،هوش طبیعی (تجربه خود را به عنوان مهم
ترین عامل اساسی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی خارجی رتبه بندی کرده اند .شایعه در بازار نیز برای تجزیه و تحلیل سبدهای
سهام ،به عنوان کم اهمیت ترین فاکتور تعیین شد .پنج نتیجه کلی حاصل بررسی انجام شده توسط آنان است :نخست ،به سطح
پایین سواد اطالعاتی بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی کشور اشاره دارد؛ دوم ،اشاره به رابطه بین سواد اطالعاتی و متغیرهای
جمعیت شناختی دارد .محققان رابطه قوی را بین سطح سواد اطالعاتی و جنسیت ،تحصیالت ،سطح درآمد و تجربه کشف کردند.
شواهد ارائه شده توسط این محققین ،نشان می دهد که زنان از نظر مسایل مالی کم سوادتر از مردان هستند .به عالوه ،این که
سواد افراد با تحصیالت کمتر و کسانی که در سطح پایین تر توزیع در آمد قرار دارند ،در مورد مسائل مالی کمتر است .سومین
نتیجه ،به رابطه بین سطح سواد اطالعاتی و تصمیم سرمایه گذاری اشاره دارد .ثابت شده است که سرمایه گذاران با سواد باالتر
هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده از معیارهای متفاوت را نسبت به سرمایه  -گذاران کم سواد ترجیح می دهند .سرمایه
2. Venrozh
2 .Venlog&losardy
3 .sachez et al
4 . HINGA
5 .Delayoun et al
6 .Meditinous et al

33

گذاران با سواد اطالعاتی باالتر استفاده از نشریات مالی را ترجیح می دهند ،در حالی که سرمایه گذاران با سواد اطالعاتی پایین
بیشتر بر مشاوره با خانواده ،دوستان و کارگزاران سهام تکیه می کنند .چهارم ،به ارتباط بین عوامل مؤثر در تصمیم سرمایه گذاری و
توع سرمایه گذار ،اندازه سبد و استراتژی های سرمایه گذاری اشاره دارد .سرمایه گذاران انفرادی بر مشاوره با دوستان ،کارگزاران
سهام ،شایعات ،هوش طبیعی (تجربه شخصی و روزنامه ها (رسانه) تکیه می کنند .آخرین نتیجه نیز به شکاف موجود در کارهای
پژوهشی قبلی ،در ارتباط بین سواد اطالعاتی و تصمیم گیری سرمایه گذاری اشاره می کند.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در
سال  ،1111در خصوص بررسی سواد اطالعاتی در  81کشور از جمله ایاالت متحده آمریکا ،بریتانیا ،کشورهای اروپایی ،استرالیا و
ژاپن نشان داد که سواد اطالعاتی اکثر پاسخ دهندگان بسیار پایین است .اولین پژوهش در سطح سواد اطالعاتی و تصمیم گیری
سرمایه گذاری جامعه سنگاپور ،در سال  1111توسط انجام شده در این پژوهش این سؤال بررسی شد که آیا اهالی سنگاپور در مورد
محصوالت و خدمات مالی عمومی اطالعات دارند و اینکه آیا آنها تصمیم گیری های مؤثری در مدیریت امور مالی و سرمایه
گذاری خود اتخاذ می کنند؟ نتایج این پژوهش نشان داد که اهالی سنگاپور یک نگرش سالم به سمت مدیریت اولیه پول ،برنامه
ریزی مالی و امور سرمایه گذاری دارند .اغلب اهالی سنگاپور وجه نقد پس انداز می کنند و بر مخارج شخصی خود نظارت دارند و
برخی از برنامه ریزی های مالی اساسی را خودشان انجام می دهند.

 -3روش تحقیق

 -1-3روش و ابزار گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است .در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی و
روش تحقیقی که پیمایشی است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده می شود.در این پژوهش برای سنجش متغیرهای
پژوهش از پرسشنامههای برگرفته شده از تحقیق (متمنه )1181 ،8استفاده شد.

 -2-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
روش تجزیهوتحلیل داده ها و اطالعات در این تحقیق به روش های زیر می باشد:
 .8از آمار توصیفی جهت برآورد مشخصه های مرکزی و تنظیم جداول توزیع فراوانی آماری و رسم نموداری استفاده خواهد
شد.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

الف) از نظر هدف کاربردی چون نتایج تحقیق در جامعه تحقیق قابل استفاده است ودرجوامع دیگر قابل آزمون است.
ب) از نظر روش :توصیفی،چون متغیرها در وضع موجود و بدون دستکاری تحلیل می شوند.
د) از نظری جمع آوری اطالعات :میدانی(پیمایشی) ،چون از جامعه نمونه می گیریم.

 .1جهت خالصه کردن اطالعات از نرم افزار  EXCELاستفاده می شود در نهایت با استفاده از نرم افزار  SPSSو همچنین
به منظور آزمون فرضیه از روش آماری مناسب استفاده شده و آزمون تحلیل کواریانس انجام خواهد گرفت.

 -3-3جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم که به تعداد  011نفر می باشند.
حجم نمونه متناسب با تعداد افراد جامعه تعداد  100نفر می باشد و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.

 -4آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اصلی :بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه
دوم رابطه معناداری وجود دارد
جدول خالصه مدل

ضریب همبستگی چندگانه
1/100

ضریب تعیین
1/030

ضریب تعیین تعدیل شده
1/010

خطای معیار برآورد
1/10011

برای بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  ،از رگرسیون
چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر  1/100و ضریب تعیین برابر  1/030است .ضریب تعیین مقدار
واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا  8است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر
1 .Matemane
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باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که  03درصد از تغییرات بلوغ یادگیری الکترونیک و بروز
خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم قابل پیش بینی است.و بین بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک و
بروز خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی اول  :بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه
معناداری وجود دارد
 : H0بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک

متغیر مستقل

بلوغ یادگیری الکترونیک

متغیر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

سواد اطالعاتی والدین

1/081

*

سطح معناداری

حجم نمونه
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100
1/111
*.همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک در سطح 31%
اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم  :بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
 : H0بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان

متغیر مستقل

خالقیت دانش آموزان

متغیر وابسته
سواد اطالعاتی والدین

ضریب همبستگی پیرسون
*

1/110
*.همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

سطح معناداری

حجم نمونه

1/111

100

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان در سطح 31%
اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 -5بحث و تفسیر ،مقایسه نتایج تحقیق
آزمون فرضیه فرعی اول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه
معناداری وجود دارد بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک
در سطح  31%اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین
فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ
یادگیری الکترونیک رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .که با نتایج تحقیق توکلی ورحیمی ( ،)8031مرادی وایزدی ( ،)8030ونروژ
و دیگران ( ،)1181که هرکدام به بررسی سواد اطالعاتی والدین بر بلوغ یادگیری الکترونیک دانش آموزان پرداخته اند ،همخوانی
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دارد .آزمون فرضیه فرعی دوم بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه معناداری وجود دارد
بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول ،بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان در سطح  31%اطمینان
(> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادارومستقیمی( <1ضریب همبستگی)وجود دارد .بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه H1
پذیرفته می شود .یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود .بین سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .که با نتایج تحقیق میر و اسپرنگر ( ،)1183نوگراها و آندریانی و ( ،)1181خاتون ( )1181که هرکدام به
بررسی سواد اطالعاتی والدین بر خالقیت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پرداخته اند.همخوانی دارد.

 -6محدودیت های تحقیق
-

-

منابع
.8
.1
.0
.0
.1
.0
.1
.1
.3
.81
.88
.81
.80

.80
.81
.80

آزادی ،رضا؛ زنجیردار ،مجید؛ فرشیدپور ،علیرضا .)8038( .سواد مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن و تأثیر آن بر برنامهریزی
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سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

در این تحقیق اطالعات الزم جهت تائید فرضیهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است در نتیجه یکی از محدودیت
های تحقیق ،محدودیتهای ذاتی پرسشنامه است .درنتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده
و پاسخ غیر واقعی داده باشند.
عدم تعمیم نتایج به سایر سازمان ها به علت متفاوت بودن شرایط و محیط ها.
غیر قابل کنترل بودن متغییر ها و دخالت عوامل دیگر.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به محیط فیزیکی مراکز اشاره کرد؛ یعنی محلی که بتوان فعالیت های
مربوط به آموزش های مالی را اجرا کرد که از نظر شرایط مناسب باشد ،وجود ندارد .همچنین از محدودیتهای دیگر
میتوان به تعداد زیاد آزمودنیها در گروه اشاره نمود.
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A study of parents' information literacy on e-learning maturity
and the emergence of creativity of high school students
Abstract
The purpose of this study was to investigate the information literacy of parents on the maturity of
e-learning and the emergence of creativity of high school students. The research method used
was descriptive correlation. In the present study, the statistical population is 600 high school
students. The sample size is proportional to the number of people in the community is 234
people and the sampling method has been selected by simple random method. To collect data,
standard questionnaires have been used. In this study, standard questionnaires were used to
measure research variables. Pearson correlation and multivariate regression using SPSS 21
software were also used to analyze the data. The results of the main hypothesis showed that there
is a significant relationship between parents' information literacy on e-learning maturity and the
incidence of creativity of high school students. The results of sub-hypotheses showed that there
is a significant relationship between parents 'information literacy and e-learning maturity and
there is a significant relationship between parents' information literacy and creativity.
Keywords: Parents 'information literacy, e-learning maturity, students' creativity
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