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کد مقاله19831 :

چکـیده
هدف مقاله بررسی امکان کاربردی مفهوم "سنتگرایی بازتابی" با مطالعه تجربی زندگی سیاسی امیرکبیر صدراعظم ایران
اواسط قرن نوزدهم است .سنتگرایی بازتابی واکنش سنت در برخورد با مدرنیسم غربی است .روش تحقیق کتابخانهای و
با استفاده از اسناد تاریخی انجام شد .ناصرالدین قاجار ( )1831-1808پس از مرگ پدرش محمدشاه پادشاه ایران شد.
محمدشاه مخالف اقدامات پدرش عباس میرزا برای اصالح قشون و دیوانساالری با سرمشق گرفتن از غرب بود .او یکی
از نخستین صاحبمنصبان ایرانی بود که محرک حرکت ضد اصالحات در نیمه اول قرن نوزدهم شد .ناصرالدینشاه فرزند
او بار دیگر سیاست پدر را تغییر و پیرو پدربزرگش عباس میرزا شد .او با نصب امیرکبیر ،شخصیت اصالحطلب ایرانی
اواسط قرن نوزدهم ،به صدراعظمی این تمایل را آشکار کرد .اقدامات امیرکبیر با مخالفت بخشی از دربار ،اشراف و
روحانیون روبهرو شد و امیرکبیر برکنار و به قتل رسید .نصب و عزل امیرکبیر نقطه عطفی در تاریخ ایران است ،چراکه در
دوره صدارت او تعارض بین دو جریان اصالحطلب با الگوی غربی و ضد اصالحات با جهت گیری داخلی علنی شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که جنبش ضد اصالحات برخالف حرکت اصالحی منشأ داخلی داشت و به نهضت
اجتماعی تحول یافت.

واژگـان کلـیدی :سنت ،سنتگرایی بازتابی ،امیرکبیر ،سلسله قاجار
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عصر مدرن با خصوصیتی از دوران قبل متمایز میشود و آن ژرفاندیشی در باره «جامعه» به منزله ساختاری تغییرپذیر است.
اینگونه افکار در آغاز فلسفی از قرن شانزدهم مطرح شد ،ولی در قرن نوزدهم و به دنبال طرح «جامعه» بهمنزله موضوع علوم
«جدید» مانند علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی به مرحله جدیدی وارد شد« .جامعه» و اجزای آن بهتدریج و در قرن
بیستم «برساختی» 1تعریف شد که اجتماعی خلق میشود .این تحوالت نظری درنهایت به طرح نظریه «خلق اجتماعی واقعیت»
پیتر برگر و توماس الکمن منجر شد (برگر /الکمن  .)1935این رویکرد نظری در مقابل رهیافت علم باوری قرن نوزدهمی قرار
گرفت که جامعه را پدیدهای عینی و الزامی تعریف و در این چهارچوب ،جامعهشناسی را علم تجربی شبیه علوم طبیعی تصور میکرد
که از قانونمندیهای خاص خود برخوردار است که باید «کشف» شود .این تصور از جامعه را به شکلی واضح میتوان در پیشگفتار
فریدریش انگلس به چاپ سوم «هجدهم برومر لوئی بناپارت» ( )1885مارکس یافت« :یک نکته دیگر را هم باید افزود و آن
اینکه مارکس برای نخستین بار قانون سترگ حرکت تاریخ را کشف کرد که بهموجب آن هر مبارزه تاریخی اعم از مبارزه در عرصه
سیاسی ،مذهبی ،فلسفی یا در هر عرصه دیگر ایدئولوژیک در واقعیت امر چیزی جز نمودار کموبیش روشن مبارزه طبقاتی جامعه
نیست و موجودیت این طبقاتی و بنابراین تصادم میان آنها نیز بهنوبه خود به درجه تکامل وضع اقتصادی و خصلت و شیوه تولید و
مبادله (که چگونگی آن را همان شیوه تولید معین میکند) بستگی دارد .مارکس این قانون را که اهمیتش برای تاریخ به اهمیت
قانون قابلیت تبدیل انرژی برای علوم طبیعی است ،در اینجا نیز بهعنوان کلید درک تاریخ جمهوری دوم فرانسه بکار برد .مارکس از
روی این تاریخ عیار قانون مکشوفه خود را سنجید و امروز که  99سال از آن آزمایش میگذارد باید اذعان کرد که نتایج آن
درخشان بوده است» (مارکس .)1959:21 ،وظیفه جامعهشناسی و دیگر علوم اجتماعی شناخت این قوانین تعیین شد .تصور جامعه
بهمنزله پدیدهای فیزیکی ،عینی و الزامی حاصل فرایندی بود که با تخیالت آرمانشهری افرادی مانند توماس مور ()1595-1038
در قرن شانزدهم شروع شد و به تصورات فلسفی جان الک ( ،)1340-1192منتسکیو ( ،)1355-1183ژان ژاک روسو (-1312
 )1338و بسیاری دیگر در قرن هفدهم و هجدهم تحول یافت و سرانجام به طرحهای «علمی» اگوست کنت ( )1853-1338و
کارل مارکس ( )1889-1818از جامعه در قرن نوزدهم منجر شد.
اینگونه تصورات از جامعه و تغییرات اجتماعی با استقبال عمومی روبهرو شد ،چراکه در بستر جامعه سرمایهداری در حال
ظهوری شکل گرفت که حامل تصوری متفاوت از انسان و دنیای زندگی او بود .انسان در چهارچوب تفکر اجتماعی غالب در قرن
نوزدهم موجودی تعریف شد که از توانایی سُلطه بر طبیعت برخوردار است و میتواند با سُلطه بر طبیعت ،زندگی خود را متحول و به
عصر جدیدی وارد شود .شناخت طبیعت و استفاده از روش تجربی و تحول دانش کسبشده در این زمینه به علوم طبیعی و
بهرهگیری کاربردی از این علوم سبب فراهم شدن شروط رفاه مادی نوع بشر شد .بشر برای نخستین بار در وضعیت رهایی از سلطه
«ضرورت» حیات قرار گرفت .هانا آرنت برخالف تصور بسیاری معتقد است که علت اصلی این تحول پیشرفت اجتماعی و سیاسی
نبود ،بلکه رشد فنّاوری بود« :علت مشروع و نهائی تأسیس هرگونه حکومت این است که انسان میخواهد از فشار ضروریات زندگی
خالص شود .آدمیان دست به خشونت برده اند تا دیگران را به کشیدن بار زندگی به نفع خویش وادارند و خود از بند ضرورت رهایی
بیابند .این لب مطلب بردهداری است .روزگاری دراز حقیقت هولناک این بود که خشونت گری و سلطهجوئی بر دیگران میتوانست
برای بعضی از افراد آزادی به ارمغان بیاورد .چیزی که این حقیقت را مردود کرد پیدایش تکنولوژی بود نه ظهور اندیشههای سیاسی
جدید .امروز میتوان گفت که هیچ فکری منسوختر و بیفایدهتر و خطرناکتر از فکر استفاده از وسایل سیاسی برای رهایی بشر از
چنگال فقر نیست»( .آرنت .)1933:158 ،پیشرفت فنّاوری سبب شد تا بخش فراوانی از جمعیت کره زمین خوراک کافی در اختیار
داشته باشد .قلمرو اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی از رشد سریع علوم تجربی و فنّاوری عقب ماند و سبب شد تا حوزه اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی مسئلهای اجتماعی شود ،تحولی که هن وز در جوامع خاورمیانه ادامه دارد .گاهی از این فرایند با عنوان «تأخیر
فرهنگی» 2سخن رفته است که بیشتر منظور ازآنپس ماندن مناسبات فرهنگی از تحوالت صنعتی و فنّاوری است (اگبرن،
نیمکوف.)090-099 :1984 ،

 -2بیان مسئله
بهشت موعود روشنگری در عمل تحقق نیافت .قرن نوزدهم قرن پیشرفتهای بینظیر و در همان حال استثمار کمنظیر در
تاریخ بشر شد .میلیونها انسان از خواستگاههای روستایی کنده و به شهرهای صنعتی با جمعیت فشرده و فقر و بیکاری پر تاپ
شدند .موضوع علوم انسانی و اجتماعی اکنون فقط طراحی جامعه ایدئال نبود ،بلکه آسیبهای اجتماعی ناشی از تحوالت بنیادی و
ویرانگر نیز موضوع علوم اجتماعی شد .علت این مشکالت چیست؟ مارکس به رابطه بین اقتصاد ،جامعه و فنّاوری عالقه پیدا کرد و
بهاینترتیب رابطه بین اقتصاد و صنعت و سپهر اجتماعی  -به قول مارکس رابطه بین «نیروهای مولد» و «مناسبات اجتماعی» -
در کنار آسیب های اجتماعی ناشی از رشد سریع فنّاوری و تأثیر آن بر روابط اجتماعی موضوع اصلی تعمقهای نظری او شد.
مارکس مشکل را در ارتباط ناهنجار بین مناسبات اجتماعی و فرایند تولید اقتصادی به عبارتی رابطه بین جامعه و اقتصاد تشخیص
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داد .مناسبات اجتماعی را مانع بزرگ ارزیابی و شارح انقالب برای رفع موانع اجتماعی و درنتیجه پیامبر انقالب شد .اگوست کنت
موانع ذهنی و بهتبع آن عوامل فرهنگی را در اولویت قرارداد و «بنیانگذار» جامعهشناسی شد .ما امروز میدانیم که رابطه بین
جامعه و تحوالت اجتماعی ،دگرگونیهای سیاسی و بهخصوص تغییرات فرهنگی با اقتصاد و پیشرفت صنعتی و رشد فنّاوری بسیار
پیچیدهتر از آن است که در قرن نوزدهم تصور می شد .بسیار در آن زمان و تا به امروز ،قائل به رابطه مستقیم و گاهی غیرمستقیم
بین این مناسبات هستند .بررسی این رابط هنوز موضوع مطالعات گوناگون است ،بهطوریکه حوزهای در جامعهشناسی با عنوان
«مطالعات فرهنگی» از دهه  1314به بررسی این مناسبات اختصاص یافت .فکر ارتباط مناسبات اجتماعی با وضع اقتصادی در قرن
نوزدهم آنچنان نیرومند بود که به شکلگیری رویکردهای نظری مانند مارکسیسم منجر شد.
تعارض بین جامعه و سیاست به عبارتی مناسبات اجتماعی و ساختار سیاسی آشکارتر از رابطه بین جامعه و اقتصاد ظاهر شد.
مفهوم «جادویی انقالب» حلقه پیوند امر اجتماعی و سیاسی شد .مارکس فیلسوف ،اقتصاددان و جامعهشناس در همان حال
باکارهایی نظیر «مبارزه طبقاتی در فرانسه»« ،هجدهم برومر لوئی بناپارت» و «جنگ داخلی در فرانسه» تاریخنویس انقالب شد.
انقالب در اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم در ارتباط نزدیک با طبقه بورژوازی تحقق یافت ،طبقهای که موتور محرک
تحوالت اجتماعی گسترده در عصر مدرن تصور میشود« .تکامل پرولتاریای صنعتی اصوالً مشروط به تکامل بورژوازی صنعتی
است .تازه تحت سلطه بورژوازی صنعتی است که پرولتاریای صنعتی موجودیت ملی گسترده خود را به دست میآورد .موجودیتی که
انقالبش را به سطح یک انقالب ملی ارتقاء میدهد و وسایل تولید مدرن را تازه به وجود میآورد ،وسایلی که همچنین بسیاری از
ابزار رهایی انقالبی را تشکیل میدهند .این سلطه بورژوازی صنعتی است که ابتدا ریشههای مادی جامعه فئودالی را بیرون میکشد
و عرصهای را مسطح میکند که فقط به را آن عرصه یک انقالب پرولتاریایی امکانپذیر است» (مارکس .)1333:3 ،ارتباط نزدیک
طبقه بورژوازی با انقالب فرانسه سبب شد تا انقالب رخداد سیاسی صرف نباشد ،بلکه از ویژگی اجتماعی برخوردار شود .شموئل
ایزنشتات سهم این طبقه را در تحوالت اجتماعی از قرن شانزدهم بیشتر از آن چیزی تصور میکند که ماکس وبر برای آن در نظر
میگرفت (کسلر 1.)1338 ،او برخالف ماکس وبر که تحوالت عصر مدرن را ناشی از دگرگونی مذهبی در قرن شانزدهم و پیدایش
مذهب پروتستان و بهخصوص ذهن مذهبی کالوینی ارزیابی میکرد ،معتقد است که دلیل فعالیت فرقههای پروتستان و ارزیابی
جدید آنها از عمل اقتصادی در این دنیا را باید در ترتیبات نهادهای انعطافپذیر و نقش بورژواها جستجو کرد که او آنها را
نمایندگان تفکر پروتستانی می داند و بر این نظر است که بورژواها در کنار اشراف از جایگاه اجتماعی باالیی در این عصر برخوردار
بودند .او نتیجه میگیرد که باورهای مذهبی سبب فعالیتهای اقتصادی نشد ،بلکه این بورژواها ،یعنی نمایندگان اجتماعی این
مذهب بودند که عمدتاً فعالیت اقتصادی میکردند(ایزنشتاد1383 ،؛ 2449؛  2.)2444او با طرح این نظریه به این پرسش رسید که
چرا ائتالف یا تجمع نخبگان برای سازگاری اجتماعی باید اهمیت قطعی داشته باشد؟ و پاسخ این پرسش را در مفهوم «فرهمندی»
نهتنها فرد ،بلکه طبقه پیدا کرد .ایزنشتات تحت تأثیر ادوارد شیلز در مفهوم وبری"فرهمندی" تجدیدنظر کرد و به این نتیجه رسید
که فرهمندی ویژگی صرف شخص رهبری نیست ،بلکه صفت اشخاص ،نقشها ،نهادها و سنتهایی است که به نیازهای انسان به
نظم پاسخ میدهند .ایزنشتات بهاینترتیب مدعی شد که عالوه بر افراد ،نهادها و ساختارهای اجتماعی نیز ممکن است از ویژگی
فرهمندی برخوردار شوند .سنت ازجمله این ساختارها است (کنونیش در :کسلر ،ج  .)31-34 :1930 ،9همانطور که سنت در جوامع
امروزی خاورمیانه از نقش "فرهمندی" برخوردار است ،اگرچه سنت بهسرعت در حال از دست دادن این نقش در این منطقه از دنیا
است.
وضعیت در کشورها و جوامع غیر غربی به خصوص خاورمیانه متفاوت است .این جوامع عموماً از اوایل قرن نوزدهم ناگهان در
معرض تحوالتی قرار گرفتند که اصوالً نمیشناختند .بنابراین ،نخستین واکنش آنها حیرت بود .میرزا ابوالحسن خان ایلچی که
یکی از نخستین کسانی بود که اوایل قرن نوزدهم از طرف فتحعلی شاه به غرب فرستاده شد ،به سفرنامه خود عنوان «حیرت نامه»
داد .میرزا ابوالحسن خان ایلچی در ربیعاالول  1220ق (مه  )1843از طرف فتحعلی شاه به انگلستان فرستاده شد و در شوال 1220
ق (دسامبر  )1843هیئت آنها به لندن رسید .هیئت ایرانی مدت  3ماه در انگلستان ماند و در جمادیالثانی  1225ق (ژوئیه )1814
از لندن خارج و سه روز بعد از راه بندر پرت اسموث 9خاک انگلستان را ترک و پس از سرگردانی بر روی دریاها و اقیانوسها به
خاطر گم کردن راه باالخره در مارس  1811وارد بوشهر شدند .سفر هیئت از بوشهر تا تهران بیش از هفت ماه طول کشید .آنها در
شوال  1221ق (نوامبر  )1811با همراهان وارد تهران شدند (میرزا ابوالحسن خان ایلچی.)1910 ،حیرت ایرانیان بهمرورزمان به
واکنش تحول یافت و د رنهایت شیوه تفکر خاصی شد که تمام قلمرو هستی جامعه ایرانی و دیگر جوامع خاورمیانه را در برگرفت.
ویژگی اصلی این شیوه تفکر واکنشی بودن آن است .حکمرانان و مردم این کشورها و جوامع چارهای جز واکنش نداشتند که منظور
از آن در اینجا «بازتاب» است .علت واکنش یا بازتاب این است که مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در اینگونه
جوامع  -ازجمله جامعه ایران  -بنیادی با وضعیت در جوامع غربی متفاوت بود و تا به امروز متفاوت هست.
رویکردهای کالسیک علوم اجتماعی درباره تغییرات اجتماعی که عموماً تحت تأثیر اثباتگرایی ،علم باوری و تکاملگرایی
منبعث از دگرگونیهای اجتماعی در جوامع غربی تدوینشدهاند ،به همین دلیل پاسخگوی نیازهای نظری برای تبیین مناسبات
1 Kaesler, 1998
2 Eisenstadt, 1987, 2000, 2003
3 Portsmouth
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اجتماعی در این جوامع نیستند .اینگونه رهیافتها حاوی این تصور هستند که جوامع بشری درنهایت در مسیری واحد تحول و به
قول آنها تکامل پیدا میکند .اثباتگرایی منبعث از کارکردگرایی و مارکسیسم متأثر از فلسفه اثباتی قرن نوزدهمی نمایندگان
اصلی این طرز فکر هستند .جوامع بشری در این چهارچوب نظری در مراحل مختلف تکامل فرض میشود .آنها باید تالش کنند با
مدرن کردن مناسبات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جاده «ترقی» و «تکامل» قرار گیرند یا باید از طریق انقالب
اجتماعی به منزل مقصود برسند .نظریه اول را عمدتاً کارکردگراهای متأثر از تالکوت پارسونز جامعهشناس آمریکایی در قالب نظریه
مدرنیزاسیون مطرح میکنند و رویکرد دوم را انواع و اقسام رهیافتهای چپ مارکسیستی یا چپ جهانسومی .نسخههای گوناگون
این دو رویکرد عمده در خاورمیانه آزمایش شدند و موفق نبودند .علت این عدم موفقیت میتواند این باشد که رهیافتهای نظری
«نوسازی» (مدرنیزاسیون)« ،وابستگی»« ،نظام جهانی» و نظریههای مشابه درنهایت پاسخهای غربی به مسائل جوامعی هستند که
بنیادی با جوامع غربی فرق دارند .این رویکردهای نظری بر شالوده نظریاتی بناشدهاند که از قرن شانزدهم بر پایه تجربه تاریخی
مشخص در جوامع غربی شکل گرفتند .نظریه «مدرنیزاسیون» به آن شکلی که در چهارچوب رویکرد کارکردگرایی مطرح میشود،
درواقع فرایند مدرن شدن در جوامع غربی است ،همانطور که نظریه انقالبی مارکس نیز نظریهای انقالبی به تعبیر رالف دارندورف
متأثر از انقالبهای فرانسه و انگلستان است (دارندورف .)1989 ،بنابراین بیدلیل نیست که نسخهبرداری از این رویکردهای نظری
در جوامع خاورمیانه شکست خورد .البته در مواردی که مبانی نظری آنها در تعارض با واقعیتهای فرهنگی و تاریخی جوامع قرار
نگرفتند تا حدودی موفق بودند ،مانند آنچه در ژاپن و چین و جوامع جنوب شرقی آسیا مشاهده میشود .بسیاری از کالسیکهای
قدیمی و جدید جامعهشناسی به این تفاوتها اشارهکردهاند .نظریه «مدرنیته چندگانه» شموئل ایزنشتات یکی از شناختهشدهترین
رهیافتهای نظری جدید دراینباره است 1.یورگن هابرماس نیز در کتابی که به فارسی عنوان «دگرگونی ساختار حوزه
عمومی» گرفته است بدون قصد نشان داده است که تغییر ساختار حوزه عمومی بورژوازی تا چه میزان در ارتباط نزدیک با
تحولهای اجتماعی در جوامع غربی قرار دارد (هابرماس.)1932 ،
این نوشته قدمی کوچک در مسیری است که افرادی مانند ایزنشتات و هابرماس به ما نشان دادهاند .هدف نهایی نشان داد
تأثیر مناسبات اجتماعی بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی در جوامع خاورمیانه است ،مناسباتی که با جوامع غربی متفاوت است،
درنتیجه ساختارهای سیاسی و اجتماعی نیز در این جوامع با غرب فرق میکند .ادعا این است که جوامع خاورمیانه برخالف تصور
رویکرد اثباتی در مسیر «تکامل» با تعبیر آنها قرار نگرفت ،بلکه در مسیر احیای سنتهای گذشته یا دستکم در مسیر تغییراتی قرار
گرفت که ریشه در سنتهای موجود در اینگونه جوامع داشت .این مناسبات با تسامح «مناسبات اجتماعی سنتگرایی بازتابی»
نامیده میشود .منظور از سنت گرایی بازتابی ،واکنش سنت در برابر مدرنیسم غربی است .کارکرد عمده نظام حاکم در این منطقه
بازتولید و حفظ مناسبات سنتی موجود در این جوامع بود ،فارغ از اینکه این نظامها سلطنتی ،جمهوری ،کمونیستی ،سوسیالیستی،
خالفتی و غیره و رهبران آنها رئیسجمهور ،سلطان ،پادشاه ،دبیر اول کمیته مرکزی ،صدر ،رهبر کبیر و غیره نامیده شدند .این
جوامع از یک ویژگی متمایزکننده برخوردارند و آن وجود هویتهای متنوع قومی ،مذهبی ،زبانی و نژادی در چهارچوب دولتهای
قلمروی واحد است .همین ویژگی مانع اصلی درراه شکلگیری حکومتهای ملی یا بهاصطالح دولت ملتها و زمینهساز اصلی برای
پیدایش حاکمیتهای ایدئولوژیک در این منطقه بود (آرانت 2.)2443 ،وضعیت در ایران نیز تفاوت ماهوی با دیگر کشورهای این
منطقه ندارد .انقالب مشروطیت در ایران از نخستین تالشها در این منطقه برای ساختن دولت «ملی» بود ،لیکن این کوشش ناکام
ماند و به استقرار نظام ایدئولوژیک «جمهوری اسالمی» منجر شد.
بنابراین ،تالشهای مفهومی و نظری جدید برای توضیح مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود در این منطقه باید انجام شود.
نظریه «جامعه سنتگرایی بازتابی» تالش نظری در جهت تشریح و تبیین تحوالت این جوامع در دو قرن گذشته است .منظور از
«جامعه سنتگرایی بازتابی» «واقعیت اجتماعی» یا «مناسبات اجتماعی» است که در این مدت بهتدریج در ایران و بسیاری
کشورهای دیگر خاورمیانه حاکم شد .این نظام از ویژگی معرفتی ،شناختشناختی ،علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
شیوه زندگی و الگوهای رفتاری خاص برخوردار است .این مناسبات با مناسبات اجتماعی در جوامع صنعتی غربی متفاوت است.
معموالً برای اشاره به جوامع غیر صنعتی غیر غربی از مفاهیم «جوامع درحالتوسعه»« ،جوامع توسعهیافته» «جوامع جهان سوم» و
غیره استفاده میکنند .ادعا میشود که این جوامع «درحالتوسعه» هستند و فرایند مدرن شدن یا «مدرنیته» را تجربه میکنند.
دوگانه سنت و مدرنیته در چهارچوب این رویکردهای نظری مقابل یکدیگر قرار میگیرند .جامعه درحالتوسعه یا سنتی باید «ترقی»
و «پیشرفت» کند تا جامعه «پیشرفته»« ،صنعتی» و «مدرن» شود .فرضیه اصلی نظریه «جامعه سنتگرایی بازتابی» این است که
آنچه در این جوامع بهخصوص جوامع خاورمیانه تحقق پیدا کرد ،تحول جامعه سنتی به جامعه مدرن نبود ،بلکه تحول جامعه سنتی
به «جامعه سنتگرایی بازتابی» بود .ادعای این نظریه این است که اینگونه جوامع در مسیر تحول به جامعه مدرن با تعبیر غربی
قرار نداشتند ،بلکه دوره تاریخی نسبتاً طوالنی را تجربه کردند که در اینجا از آن با عنوان عصر «جامعه سنتگرایی بازتابی» نامبرده
میشود.

1 Eisenstadt, 2003
2 Arndt, 2009
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 -3روش پژوهش
نوع پژوهش کیفی است ،روش آن کتابخانهای و بر اساس «نظریه موضوعگرا» اجرا شد .نظریه موضوعی نظریهای از انسلم
استراوس و بارنی گالسر است که بیانگر بهرهگیری از راهی ویژه برای دستیابی به فرضیههای نوین است ،بهطوریکه نظریهای
که ریشه در موضوع و دادهها داشته باشد ،شکل گیرد .به نظر این ها ،روند خلق نظریه ،فرایندی انعطافپذیر است (راسخ:1931 ،
.)1100

 -4مبانی نظری
در آغاز بهتر است روشن شود که منظور از دو مفهوم «سنت» و «بازتاب» با مضمونی که در اینجا موردنظر است ،چیست.
ماکس وبر تعریفی تا حدودی منقح از سنت به دست میدهد« :اعتقاد به مصونیت چیزی که همواره بوده است»(وبر.)584 :1384 ،
مضمونی که در اینجا استنباط می شود همین است :عنصری که از اعتبار برخوردار است ،چون بوده و هست .البته میتوان این
تعریف کلی را با استفاده از آثار جوزف پیپر 2در کتاب «در باب مفهوم سنت» ،آلیدا آسمن 9در کتاب «زمان و سنت :راهبردهای
فرهنگی استمرار» ،ادوارد شیلز 0،کارستن دیتمن5وگریفنهاگن 1تدقیق کرد .سنت در این آثار ،گاهی ابزار اقتدار دینی و مذهبی،
گاهی عنصر فرهنگی و گاهی عنصر فکری در خدمت تفکر سیاسی و فلسفی است که با دو ویژگی تعریف میشود :نخست اینکه
مضمون سنت نیز همواره در حال تغییر است ،اگرچه بسیار آرام؛ دوم اینکه تمام جوامع سنتی یا مدرن به نحوی و به شکلهای
گوناگون به سنت وابسته هستند .به نظر دیتمن ،اینکه ما از یکسو به سنت انتقاد میکنیم ،ولی از سوی دیگر نمیتوانیم بدون
سنت زندگی کنیم ،ناشی از این است که مفهوم سنت از قابلیت تفسیر برخوردار است.
منظور از «بازتاب» واکنش آگاهانه ،ناآگاهانه و حتی پیش بازتابی به عوامل درونی و بیرونی شخصی ،اجتماعی و غیراجتماعی
است .مفهوم «بازتاب» در منابع علوم اجتماعی و سیاسی ناشناخته نیست ،بهخصوص مفاهیم «دموکراسی بازتابی» و «مدرن شدن
بازتابی» در دو دهه اخیر از طرف افرادی مانند آنتونی گیدنز ،اولریش بک ،اسکات الش و رینر شمالتسبرونس مطرحشده است.
مجموعه مقاالت تحت عنوان «مدرن شدن بازتابی» که گیدنز و بک و الش مشترکان 3چاپ کردند و کتب رینر شمالتسبرونس8
( )1335تحت عنوان «دموکراسی بازتابی» حاوی این رویکرد نظری است که جامعه صنعتی غربی در مرحله بازنگری و حتی نقد
خود قرارگرفته است ،بهطوریکه میتوان تحول انجامگرفته در دوران اولیه پیشرفت صنعتی موسوم به «مدرن اول» یا «مدرنیسم
کالسیک» را نقد و بازنگری کرد .اولریش بک ازجمله نخستین کسانی بود که در این زمینه ژرفاندیشی و در دو اثر خود 3مشکل
فرایند مدرنیسم در جوامع غربی را انتقادی  -بهخصوص در قلمرو سیاسی  -در چهارچوب مفهوم «دموکراسی بازتابی» بررسی کرد.
اکنون با توجه به اشارت فوق منظور از مفاهیم «سنت»« ،بازتاب» و «سنتگرایی بازتابی» را با توجه به مضمون موردنظر در
اینجا تعریف می کنیم :سنت عناصر معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر شیوه تفکر ،الگوی رفتاری ،شیوه
زندگی ،تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی است که تحت تأثیر فرهنگ ،جامعه ،سیاست و اقتصاد بهآرامی تغییر میکند،
بنابراین از ویژگی بازتابی برخوردار است« .بازتاب» به معنای واکنش پدیدهای تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی در مقابل خود
است .بنابراین« ،سنتگرایی بازتابی» به معنای واکنش سنت در برابر خود است .هدف از طرح مفهوم «سنتگرایی بازتابی» بررسی
این موضوع است که :چگونه عنصرهای معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی بر شیوه تفکر ،الگو رفتاری ،شیوه زندگی و
تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی در عصری مشخص تأثیر گذاشته و سبب تغییر وضع فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه میشود و بهاصطالح واقعیت نو خلق میشود.
فرض اصلی را بار دیگر بیان می کنیم :تغییرات بنیادی در جوامع غربی در چند قرن گذشته سبب شد تا بشر به عصر جدیدی
وارد شود که عنوان عصر مدرن گرفت .یکی از ویژگیهای عمده عصر مدرن جهانی بودن آن است ،بهطوریکه این تحوالت از
آغاز با ادعای جهانی بودن و فراگیری از خاستگاه اصلی خود خارج و تهدیدی برای جوامعی شد که در معرض فکر جهانوطنی و
هجومی این فرایند قرار گرفتند .عصر مدرن با تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و فکری همراه شد .بنابراین ،تغییرات
به قلمرو مادی زندگی بشر محدود نشد ،بلکه سپهر معنوی نیز میدان تاختوتاز این دگرگونیها شد .دو نوع واکنش به این
دگرگونی ها در دو نوع جامعه مختلف مشاهده شد .واکنش در جوامع غربی ظهور عمل و فکر محافظهکارانه بود که از اوایل قرن
نوزدهم به تدریج شکل گرفت و در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به جنبش اجتماعی و حتی انقالبی افراطی راست و
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1 Weber, 1980
2 Pieper, 1958
3 Assmann, 1999
4 Shils, 1981
5 Dietmann, 2004
6 Greiffenhagen, 1986
7 Beck/Giddens./Lash 1996
8 Schmalz-Bruns, 1995
9 Beck, 1993, 1996
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چ پ منجر شد .منظور انقالب فاشیستی و نازیسمی در آلمان و انقالب کمونیستی در روسیه است که به تعبیر هانا آرنت به استقرار
نظامهای حکومتی توتالیتاریسمی ختم به شّر شد.
واکنش در جوامع مسلمان ظهور «فکر سنتگرایی بازتابی» و بهتبع آن «جوامع سنتگرایی بازتابی» بود .بنابراین ،منظور از
سنت گرایی بازتابی واکنش عنصرهای شناختی ،معرفتی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی در جوامعی با ساختارهای بازمانده از گذشته در
برابر دگرگونی هایی است که بشر در چند قرن گذشته شاهد آن بوده است و با صفت «مدرن» یا «مدرنیسم» شناخته میشود.
«جامعه سنتگراییای بازتابی» ،جامعهای با مشخصات خاص معرفتی ،شناختی ،فکری ،فرهنگی و اجتماعی است که با
شاخص های شیوه تفکر ،الگوی رفتاری ،شیوه زندگی و تفکر سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی و تاریخی خاص تعریف میشود .پرسش
اصلی با توجه به فرضیه مطروحه در فوق این است :جامعه سنتگراییای بازتابی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ این پرسش
اصلی را میتوان در قالب پرسشهای فرعی زیر عملیاتی کرد )1 :کارکرد ذهن در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟ )2
معرفت در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )9شناخت در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )0فکر در جامعه
سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )5علم در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )1فرهنگ در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )3شیوه تفکر اجتماعی در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )8تفکر سیاسی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )3تفکر فلسفی در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )14تفکر تاریخی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )11الگوی رفتاری در جامعه سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )12شیوه زندگی در جامعه سنتگراییای
بازتابی چگونه است؟  )19مناسبات اجتماعی در جوامع سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )10مناسبات اقتصادی در جوامع
سنتگراییای بازتابی چگونه است؟  )15مناسبات سیاسی در جوامع سنتگراییای بازتابی چگونه است؟
این پرسشها در چهارچوبهای نظری زیر قابلبررسی هستند )1 :نوع فعالیت جمعی در این جوامع تسخیری و تجاوزی است،
نوع احساسات خودخواهی فردی و جمعی است (اگوست کنت)؛  )2اساس وفاق اجتماعی سلطه فردی ،گروهی یا طبقاتی است
(کارل مارکس)؛  )9نوع جامعه قشونی است .نظام اجتماعی همواره مترصد حمله و دفاع است ،بهاصطالح جامعه نظامی است
(هربرت اسپنسر)؛  )0شیوه تفکر پیش منطقی است (لوسین لوی –برول)؛  )5تهنشستهای سنتگراییای در تعیین روابط اجتماعی
از اولویت نخست برخوردار است (پارتو)؛  )1مشتقات و توجیهات تهنشستهای اجتماعی عموماً ماهیت سنتی دارند (پارتو)؛  )3کالم
و سخن شفاهی از قدرت توجیهی باال برخوردار است (پارتو)؛  )8ساختار اجتماعی از خصوصیات جماعتی برخوردار است (تونیس)؛ )3
فرهنگ غالب در جامعه فرهنگی غمزده است (زیمل)؛  )14همبستگی در درون جامعه مکانیکی است (دورکیم)؛  )11دیگری
تعمیمیافته تحت تأثیر من سنتی است (مید)؛  )12روابط انسانی در حوزههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی سحر زده است
(وبر)؛ )19؛ قلمرو سیاسی عرصه کنش دیکتاتوری فردی است (رابرت میشلز)؛  )10هویت عموماً با رمزهای اولیه مانند زبان ،دین،
مذهب ،قومیت تعیین میشود (شموئل ایزنشتات ،برنهارد گیزن)؛  )15تفکر سیاسی از ویژگی محافظهکارانه برخوردار است (رهیافت
انقالب محافظهکارانه).

 -4امیرکبیر و سنتگرايی بازتابی
ناصرالدین میرزا ( )1831-1891پس از مرگ پدرش محمدشاه در سن  13سالگی با عنوان «ناصرالدینشاه قاجار» پادشاه ایران
شد و حدود چهلوهشت سال ( 1919-1210( )1831-1808ق) بر ایران حکومت کرد ،تقریباً تمام نیمه دوم قرن نوزدهم .او
نخست میرزا تقی خان امیرکبیر را صدراعظم کرد ،سه سال و اندی بعد او را کشت و میرزا آقاخان نوری را به صدراعظمی منصوب
کرد ،لیکن او نیز بعد از هشت سال به سرنوشت امیرکبیر دچار شد .ناصرالدینشاه پس از میرزا آقاخان نوری «شورای دولت»
تشکیل داد و میرزا جعفرخان مشیرالدوله (متوفی 1812م 1233/ق) را به ریاست آن گماشت .میرزا جعفر حدود چهار سال «ریاست
شورای دولت» (1812-1858م/صفر -1235جمادیالثانی 1233ق) را به عهده داشت .ناصرالدینشاه میرزا جعفر را با حفظ سمت در
سال  1231( 1853ق) بهعنوان سفیر فوقالعاده به بریتانیا فرستاد .میرزا جعفر اکتبر ( 1814ربیعاالول 1233ق) به لندن رسید و تا
ژوئن ( 1811ذیحجه 1233ق) در بریتانیا ماند و سپس پس از بازگشت به ایران ( 1238( )1811ق) با حفظ سمت نایب التولیه حرم
امام رضا شد .مسافرت چندماهه میرزا جعفر به بریتانیا و بعدازآن گماشتن همزمان او به تولیت حرم امام رضا نشان میدهد که
ناصرالدینشاه شأنی برای «شورای دولت» و رئیس آن قائل نبوده است .نهادهای مشورتی در این منطقه از دنیا در این عصر بیشتر
زیوری برای استبداد حاکم بودند .اینگونه نهادها در عصر ناصرالدینشاه نیز کارکردی بیشتر از این نداشتند« .شورای دولت»
تقلیدی بدون فکر از «هیئت دولت» در کشورهای صنعتی غربی بود و جایگاه و منزلت آن در نظام استبدادی ایران مشخص نبود.
این «دستگاه» به همین دلیل پس از مرگ میرزا جعفر برای مدت دو سال تعطیل شد .ناصرالدینشاه پس از دو سال وقفه مسئولیت
اداره امور جاری مملکت را به میرزا محمدخان سپهساالر (مرگ ( )1813مرگ صفر 1280ق) واگذار کرد که «مسئولیت» او نیز دو
سال (( )1811-1815شوال -1281صفر  1289ق) بیشتر طول نکشید .سمت میرزا محمدخان سپهساالر در این دو سال
«مسئولیت» مشخص نیست ،گاهی از عنوان «قائممقام پادشاه» نامبرده میشود .ناصرالدینشاه پس از برکناری محمدخان و پس از
وقفهای کوتاه میرزا یوسف آشتیانی (1949-1223()1883-1819ق) را برای حدود  5سال (( )1831-1813ذیحجه -1989شعبان
1288ق) به سمت «رئیسالوزرا» منصوب کردتا نوبت به میرزا حسینخان مشیرالدوله رسید که او هم برای مدت دو سال (-1831
 23()1839شعبان  21-1288رجب  )1234صدراعظم ایران شد و بعد برای مدت طوالنی مشاور پادشاه گردید .ایران در دوره
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مشاوری میرزا حسینخان مشیرالدوله صدراعظم نداشت تا میرزا یوسف آشتیانی مذکور برای دو سال (()1881-1880شعبان -1941
رجب  1949ق) صدراعظم شد (خان ملک ساسانی038 ،151 ،154 :1928 ،؛ بامداد ،ج083 ،038 :1952-1903 ،0.؛ اعتمادالسلطنه،
13 ،14 ،281 ،980 :1905؛حقایق نگار خورموجی033 :1919 ،؛ مهدوی335 :1903 ،؛ امینالدوله28 :1901 ،؛ مهمید11 :1911 ،؛
صفایی .)145 :1901 ،سرانجام نوبت به میرزاعلی اصغر خان امینالسلطان رسید .او نخست «وزیر دربار اعظم» (-1949
 ،)1888-1881()1945سپس «وزیر اعظم» ( 1914-1945( )1839-1888ق) و سرانجام صدراعظم (()1831-1839رجب  1914تا
جمادیالثانی  )1910شد ،البته پس از قتل ناصرالدینشاه چند ماه هم «صدراعظم» فرزند او مظفرالدین شاه ماند .ناصرالدینشاه در
طول حکومت خود چند سفر به خارج کرد .او برای اولین بار در سال ( 1834جمادیالثانی سال  1283ق) به زیارت عتبات رفت .این
اولین سفر خارجی پادشاهان قاجار بود .ناصرالدین شاه حدود دو سال بعد به اروپا سفر کرد .این سفر پیش از چهار ماه طول کشید و
مسافران در رجب  1234ق از طریق بندر انزلی به ایران بازگشتند .این زندگی مردی بود که از  13سالگی تا  11سالگی تقریباً
همزمان با سلطنت ملکه ویکتوریا ( )1341-1893بر انگلستان بر ایران حکومت کرد.
سلطنت ناصرالدینشاه قاجار که حدوداً اواسط قرن نوزدهم شروع شد را باید مرحلهای جدید در تاریخ ایران بهحساب آورد .میرزا
تقیخان امیرکبیر ،میرزا ملکم خان و میرزا حسینخان سپهساالر ازجمله عمدهترین سیاستمداران عصر ناصری تا حدودی با اوضاع
جهان در آن عصر آشنا و جداً خواهان اصالح وضعیت مملکت بودند .آنها در همان حال برجستهترین نمایندگان دیوانساالری
جدید ،طلیعهدار طبقه بورژوازی و پیشگامان نهضت روشنفکری در ایران بودند .سرنوشت آنها نزدیکی غریبی با روزگار بورژوازی
سرکوبشده ایران در یک قرن گذشته دارد .ناصرالدینشاه کار را با میرزا تقیخان امیرکبیر ( )1852-1843شروع و او را صدراعظم
کرد ،لیکن دولت اقبال امیرکبیر مستعجل بود ،مدت کوتاهی صدراعظم بود و بعد از سه سال و اندی ( 22( )1851-1808ذیقعده
 18–1210محرم  1218ق) دستگیر و به قتل رسید .ناصرالدینشاه پس از قتل امیرکبیر به طریق مألوف یکی از مخالفان او میرزا
آقاخان نوری (1281-1222( )1815-1843ق) را برای مدت هفت سال ( 20( )1858-1851محرم  24–1218محرم  1235ق ).به
مقام صدراعظمی گماشت و بهاین ترتیب خیال مخالفان اصالحات و روحانیون را راحت و به رویکرد نظری پدرش محمدشاه یعنی
تالش برای اصالحات از منظر محافظهکارانه برگشت .تفاوت دو بینش را یکی از ناظران روشنبین عصر او یعنی میرزا ملکم خان
نیز دیده است .او مینویسد« :خبط کلی صدارت میرزا آقاخان این بود که عهد خاقان مغفور را میزان آئین مملکتداری قرارداده بود.
متصل اعمال آن ایام را شاهد میآورد»( ملکم خان()3 :1923 ،راسخ.)2444 ،
امیرکبیر به همان شیوه معمول در ایران به قتل رسید ،لیکن این شباهت سبب نشد تا تاریخنگاران جریان اصلی این قتل را در
زمره قتلهای پیشین صدراعظمها ببینند و درصدد فهم ساختار اجتماعی و خصوصیات روانشناختی شخص حاکم و ویژگی
روانشناسی اجتماعی زندگی جمعی در جامعهای باشند که قتل و سرکوب فرد دوم دستگاه استبداد یکی از جلوههای زندگی
اجتماعی آن است .آنها به «اندرون» ناصرالدینشاه وارد شدند ،مادر او را یافتند و تمام کاسه و کوزهها را سر میرزا آقاخان نوری و
مادر شاه شکستند .فرض دخالت نمایندگی های کشورهای بیگانه و نظریه توطئه نیز جای خود را در این رهیافت تاریخی
دارد(حقایق نگار خورموجی141 :1919 ،؛ بامداد ،ج911 ،910 :1952-1903 ،0.؛ محمود ،ج154 ،104 ،191 :1999-1923 ،2.؛
رابین258-251 :1903 ،؛ اعتمادالسلطنه208 ،204 ،293 :1903 ،؛ مهدوی213 ،151 :1903 ،؛ خان ملک ساسانی،58 :1928 ،
 .).34این در حالی است که سلف و خلف میرزا تقیخان امیرکبیر نیز سرنوشتی مشابه او داشتند .میرزا آقاخان نوری جانشین او نیز
پس از برکناری به همان شیوه شناختهشده به کاشان تبعید و پس از چند سال بهصورت مشکوک درگذشت .میرزا ابوالقاسم قائممقام
فراهانی سلف اصالحطلب میرزا تقیخان نیز سرنوشتی مشابه داشت .میرزا ابوالقاسم و پدرش میرزا عیسی قائممقام در دوران
فتحعلی شاه و ولیعهد او عباس میرزا تالش کردند با تقلید از اصالحات انجامگرفته در مملکت عثمانی اصالحاتی بر اساس نحله
فکری حاکم بر دستگاه عباس میرزا انجام دهند ،لیکن آنها نیز شکست خوردند .امیرکبیر یکی از وابستگان قائممقامها و وارث
اصالحخواهی آنها بود .سؤال این است ،چرا امیرکبیر قهرمان جریان اصلی تاریخنگاری در ایران شد؟
تاریخنویسانی مانند ناظم االسالم کرمانی ،احمد کسروی ،مهدی ملکزاده ،حسین ملکی ،عباس اقبال آشتیانی و بسیار دیگر به
شکل دادن به برساخت امیرکبیر در آستانه و بهخصوص بعد از انقالب مشروطیت نقش داشتند ،لیکن فریدون آدمیت با کتاب
«امیرکبیر و ایران» نقش متفاوتی داشت .آدمیت در کتاب «امیرکبیر و ایران» موفق شد از امیرکبیر همان شخصیتی را بسازد که
جنبش ضد سلطنت و اصالحطلب نیاز داشت .امیرکبیر در این اثر شخصیتی تصویر میشود که ملی است ،ضد بیگانه است ،ضد
اشرافیت فاسد است ،با استبداد سلطنتی مخالف است و میخواهد ایران را در مسیر «ترقی» قرار دهد .او برای اینکه هیچ خدشهای
به این تصویر وارد نشود ،بسیاری حقایق تاریخی را نادیده میگیرد ،از کنار نقش امیر در فرونشاندن جنبش بابیان میگذرد و به
تالش نمایندگان روسیه و انگلیس در تهران برای نجات جان امیر کوتاه اشاره میکند .او همچنین وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی کشور در نیمه قرن نوزدهم را بهاندازه کافی بررسی نمیکند تا در برابر این پرسش بزرگ قرار نگیرد :آیا ایران
نیمه قرن نوزدهم از زیرساختهای الزم برای اقداماتی که او به امیرکبیر نسبت میدهد ،برخوردار بود؟ این در حالی است که تمام
اقدامات عملی و پیشبینیشده امیرکبیر در چهارچوب ظرفیتهای ایران در آن عصر بودند .امیرکبیر بدون شک فردی استثنایی در
دستگاه حاکم ایران در این عصر بود ،ولی نمیتوانست بر وضعیت اسفناک کشور در این عصر تأثیر بنیادی بگذارد .مردم و
نمایندگان آنها ازجمله روحانیون با همان اقدامات محدود اصالحی او بهشدت مخالفت میکردند(راسخ .)1989 ،1982 ،این احتمال
وجود داشت ،اگر ناصرالدینشاه او را به قتل نمیرساند ،او در جریان قیام مردمی با هدایت رهبران سنتی ازجمله روحانیون از عرصه
سیاست به بیرون پرتاب میشد ،خود آدمیت به نشانههای ناآرامی در سال آخر صدارت امیرکبیر اشارهکرده است .پرسش این است.
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چه لزومی دارد که نویسندگان بسیاری بهرغم این واقعیتها تالش کنند از او شخصیتی بسازند که نمیتوانست باشد .سؤال مهمتر
این است که چرا این برساخت تاریخی بهتدریج پذیرش عمومی پیدا کرد؟
صدراعظمهای ایران در موارد بسیار به قتل رسیدهاند ،بهطوریکه قتل صدراعظم بهخصوص در عصر قاجار و قبل از دخالت
کشورهای بیگانه مانند بریتانیای کبیر و روسیه تزاری و اعتراض آنها به این شیوه غیرانسانی برخورد به فرد دوم مملکت که اتفاقاً
این دخالت با قتل امیرکبیر شروع شد ،امر معمول بود ،لیکن تاریخنگاری جریان اصلی موفق شد ،قتل امیرکبیر را بیرون از این
فرایند متعارف تفسیر ،بهطوریکه او قربانی استبداد در مسیر استقرار حکومت قانون تشریح و «شهید» اصالحات در تمایز به
قتلهای قبلی توصیف شد .شهید در علم االساطیر ایرانیها شأن ویژهای دارد .شهید در این اسطورهشناسی در پیوند با «واقعه»
معنای ویژهای پیدا میکند .برای نمونه داستان رستم و سهراب در شاهنامه «واقعه» و کشته شدن پسر به دست پدر است« :کنون
بند بگشا ی از جوشنم برهنه بین این تن روشنم به بازوم بر مهره خود نگر بین تا چه دید این پسر از پدر» .نمونه دیگر کشته شدن
سیاوش به دست افراسیاب است که «واقعه» کشته شدن یک ایرانی به دست یک تورانی است« :چنان کو سر شاه ایران برید کسی
آن ندید و نه هرگز شنید چو پیران به گفتار بنهاد گوش ز تحت اندر افتاد زو رفت هوش همه جامهها بر سرش کرد چاک همی کند
موی و همی ریخت خاک همی گفت زار ای سزاوار تاج که چون تو نبیند دگر تخت عاج» .نمونه دیگر شهادت حسینابنعلی در
واقعه» کربال است؛ که داستان تالش برای پس گرفتن «قدرت نامشروع» از «حاکم ظالم» و قتل «محق مظلوم و مشروع» به
دست ظالم غاصب است.
امیرکبیر در ارتباط نزدیک با ناآرامیهای دهه آخر قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم و «واقعه» «انقالب مشروطیت»
امیرکبیر شد .کافی است به اسامی افرادی که زندگی او را دستمایه «تعمقهای تاریخی» خود قرار دادهاند ،نگاه شود :ناظم االسالم
کرمانی ،احمد کسروی ،مهدی ملکزاده ،حسین ملکی ،فریدون آدمیت ،محمود محمود ،خان ملک ساسانی ،مهدی بامداد ،ابراهیم
صفایی ،اسماعیل رابین ،اکبر هاشمی رفسنجانی و بسیاری دیگر .اغلب اینها یا گرایش به جنبش مشروطهخواهی دارند یا جنبش
چپ و اسالمی .انقالب مشروطیت نیاز به پیشینه تاریخی داشت .او ویژگیهایی داشت که تاریخنگاران عصر مشروطیت توانستند با
مطرح کردن همین ویژگیها از او قهرمان ملی بسازد .همانطور که اسامی باال نشان میدهد ،بیشتر تاریخنگاران عصر مشروطیت و
بعدازآن از صفوف مشروطهخواهها میآیند و یا دستکم به آن جانب گرایش دارند .این تاریخنگاران قتل امیرکبیر که رخدادی
معمولی در تاریخ سیاست سرکوب در ایران است را در ارتباط با «واقعه انقالب مشروطیت» قراردادند و از امیرکبیر اسطوره ساختند.
واقعیت آن است که قتل امیرکبیر نهفقط ادامه سنت صدراعظم کشی در نظام سیاسی ایران بهخصوص عصر قاجار بود ،بلکه یکی از
مصداقهای فرایندی کلیتر است که تا امروز در این منطقه از دنیا با عنوانهای گوناگون ادامه دارد و آن استفاده از ابزار قتل در
تعامل سیاسی است ،اگرچه این روزها عنوان «ترور» گرفته است.
فریدون آدمیت با نوشتن کتاب «امیرکبیر و ایران» شکل نهایی این برساخت تاریخی را ریخت و نقش اصلی را در خلق
امیرکبیرِ «قهرمان ملی» ایفاء کرد(آدمیت .)1929 ،تنها عنوان این نوشته از دو واژه ساده «امیرکبیر» و «ایران» تشکیلشده است
که خودرنگ و بوی اسطوره دارد؛ اما واقعیت آن است که حتی اگر تمام آن خواستهایی که آدمیت به او نسبت میدهد ،از مرحله
خواست میگذشت ،به مرحله اقدام و از مرحله اقدام نیز فراتر میرفت و به عمل میرسید در بهترین و خوشبینانهترین وضعیت
امیرکبیر نمیتوانست کاری بیشتر از محمدعلی پاشا ( )1803-1313در مصر انجام دهد که هم فرصت کافی داشت و هم قدرت
الزم .او در مدت  05سال ( )1808-1845والیت مصر چه کرد؟ اگرچه مقایسه مصر عصر محمدعلی پاشا با ایران عصر
ناصرالدینشاه قاجار قیاس معالفارق است .کسانی در اغراق از این هم پیشتر میروند و عصر امیرکبیر را با عصر اصالحات در دوره
امپراتوری میجی ( )1312-1818در ژاپن مقایسه میکنند .مقایسه ایران با ژاپن عصر میجی نهفقط نشان از جهل درباره تاریخ ژاپن
است ،بلکه بی اطالعی از وضعیت اسفناک ایران در این دوره است .فریدون آدمیت نیز متأسفانه در این دام افتاده است که از مرد
فاضلی چون او بعید است (به بخش ژاپن کتاب زیر مراجعه کنید :مور ،برینگتون .)1913 ،شرایط اجتماعی ،تناسب طبقاتی ،تعادل
قوا بین دونیروی اصلی اجتماعی روحانیون و دربار ،شخصیت ناصرالدینشاه و عوامل بسیار دیگر اجازه انجام اصالحات در همان
اندازه مملکت عثمانی نیز در ایران نمیداد .اگر خواست اصالحات امیرکبیر را از منظر جامعهشناختی با استفاده از تجزیهوتحلیل
طبقاتی آن عصر جامعه ایران بررسی کنیم ،خواهیم دید که امیرکبیر اقبالی برای موفقیت نداشت .امیرکبیر در میان اعضای هیئت
حاکم ایران در آن عصر از خصوصیاتی برخوردار بود ،لیکن اهمیت او بیشتر به خاطر خلق او بهعنوان «قهرمان ملی» است که
بهزودی به «قهرمان مبارزه با استعمار» ارتقاء یافت .قهرمان آفرینی و نیاز به قهرمان به این شکل خود نیازمند سطح معینی از
عقب افتادگی است .نمونه دیگر محمد مصدق است .این نوع قهرمان آفرینی ناشی از نادیده گرفتن تفاوت بین «مبارز انقالبی» با
«دولتمرد مدبر» از یکسو و «مصلح اجتماعی» با سیاستمدار کار به دست از سوی دیگر است.
برساخت امیرکبیر «قهرمان ملی» سبب شد تا او بهتدریج از دهه « 1994قهرمان مبارزه با استعمار» شود« .برساخت امیرکبیر
قهرمان مبارزه با استعمار» برخالف «شخص امیرکبیر» حتی در میان شمار اندکی از «روحانیون» نیز پذیرش یافت .اکبر هاشمی
رفسنجانی روحانی انقالبی و یکی از برجستهترین کارگزاران نظام جمهوری اسالمی با نوشتن کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با
استعمار»که در سال  1901منتشر شد ،نقش تعیینکننده در این زمینه داشت .کتاب او عمدتاً رونویس بخشهایی از کتابهای
عباس اقبال آشتیانی ،فریدون آدمیت و مهدی بهار است ،لیکن او موفق شد «قهرمان ملی» ملیگراها را مصادره به مطلوب کرده و
از او «قهرمان مبارزه با استعمار» بسازد .هدف او از نوشتن این کتاب بهروشنی از همان صفحههای اول مشخص است« :تقدیم به
تمام مسلمانانی که از ضعف و انحطاط کشورهای اسالمی رنج میبرند و آرزوی عظمت و مجد اسالم و مسلمین وجودشان را

مسخر کرده» .هاشمی در دو عبارت پایان پیشگفتار کتاب هدف از نوشتن این اثر را چنین بیان میکند« :در خاتمه این گفتار متذکر
میشویم که غرض اصلی ما در این کتاب ،تشریح مبارزات ضد استعماری امیرکبیر است...هدف اصلی بررسی وضع امیرکبیر در
مقابل استعمار و استعمارگران است و این بحث را از روی نوشتههای موجود دنبال میکنیم» (هاشمی رفسنجانی .)14 :1901 ،هدف
نویسنده از نوشتن کتاب همانطور که بهوضوح اشارهشده است «مبارزه با استعمار» است .اگرچه روحانیون جریان اصلی هیچگاه
اکبر هاشمی رفسنجانی را به خاطر این جسارت نبخشیدند ،لیکن کتاب هاشمی جلوه تحولی عمیقتر در جامعه بهخصوص در دهه
 1904و نزدیکی جریانهای ملی و مذهبی در مبارزه با «استعمار» و به قول گروهی از چپها «مبارزه با امپریالیسم» بود.
کتابهای تاریخی با محتوای «ضد استعماری» بسیاری در دهه  1904منتشر شدند و نشان بارز تحولی بودند که در بطن جامعه دور
از چشم نظام حاکم در جریان بود از آن میان میتوان به کتاب «شرححال رجال» مهدی بامداد در  1جلد ()1952-1903؛ «اسناد
سیاسی دوران قاجار» ابراهیم صفایی ()1901؛ «حقوقبگیران انگلیس» اسماعیل رابین ()1903؛ جلد دوم «سیاستگران دوره قاجار»
احمدخان ملک ساسانی ( )1901و آثار بسیاری دیگر که در این دهه چاپ شدند یا قبالً چاپشده بودند و در این دهه مرتب تجدید
چاپ شدند ،مثل آثار محمود محمود ،فریدون آدمیت ،محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و دیگران اشاره کرد.
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ظهور امیرکبیر بالفاصله بعد از صدارت حاج میرزا آقاسی و جانشینی میرزا آقاخان نوری و با فاصلهای نهچندان دور صدارت
میرزا حسینخان سپهساالر نشان تحولی در عرصه سیاست و جامعه در ایران قرن نوزدهم است .حکومت محمدشاه قاجار و وزیر
اعظمش حاج میرزا آقاسی واکنشی بود به تالش فتحعلی شاه ،فرزندش عباس میرزا و صدراعظمهای آنها ،میرزا عیسی و فرزندش
میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی ،برای تجدید سازمان قشون و در صورت امکان دیوانساالری با سرمشق گرفتن از اصالحات
اجتماعی و سیاسی در جوامع غربی .این کوششها بدون توجه به تفاوتهای بنیادی و سطح توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی در دو منطقه از دنیا و خاستگاه تاریخی اصالحات در جوامع غربی انجام گرفت و با واکنش مردم ،روحانیون ،دربار و اشراف
روبهرو شد ،درنتیجه از آغاز محکوم به شکست بود .واکنش مانند کنش در دربار آغاز شد و محمدشاه و حاج میرزا آقاسی جلوههای
نخستین واکنش در برابر اصالحات به سبک و سیاق غربی و درنتیجه نخستین پیامآوران حرکت ضد اصالحات با سرمشق غربی و
نمایندگان اجتماعی اولیه تحول سنت به سنتگرایی بازتابی بودند .حرکت ضد اصالحات در جریان شورش بر قرارداد رژی و مبارزه
با قرارداد تنباکو جنبش اجتماعی شد و درنهایت در انقالب اسالمی در سال 1953(1333ش) با قدرت رسیدن یکی از جریانهای
اصلی مبارزه با اصالحات غربی یعنی روحانیون به پیروزی نهایی رسید .عصر امیرکبیر نقطه عطفی در این فرایند است ،چراکه در
این عصر نطفه های اولیه دو رویکرد متقابل در امر توسعه بسته شد :جریان اصالحات با الگو قرار دادن غرب و جریان ضد اصالحات
با گرایش به ساختارهای بومی .این دو جریان دو دهه بعد از امیرکبیر ،در عصر میرزا حسینخان سپهساالر ،آشکار مقابل یکدیگر
قرار گرفتند و جریان اصالحات نخستین شکست خود را در «جنبش تنباکو» تجربه کرد .برساخت امیرکبیر مانند موارد مشابه کار
جریان اصالحی بود که درنهایت با تفسیر هاشمی رفسنجانی در خدمت جریان ضد اصالحات قرار گرفت .تحول سنتگرانی بازتابی
با پایان قرن نوزده م به عصر جدید پا گذاشت .قرن بیستم با انقالب مشروطه و پیروزی جریان اصالحی آغاز شد و پس از گذار از
عصر رضاشاه و محمدرضا درنهایت نوبت به جریان ضد اصالحات رسید.
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نقش تربیتی والدین در جذب فرزندان به مسجد
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چکـیده
مساجد مهم ترین مرکز دینی و آموزشی و کانون عبادت ،نیایش و تربیت دینی هستند که در جامعه کارکردهای مهمی
دارند .یکی از مهمترین کارکردهای مساجد در دنیای پیچیده امروز ،نقش آنها در تربیت دینی کودکان و نوجوانان است.
مساجد میتوانند شخصیت افراد را براساس آموزههای دینی بارور ساخته و به عدالت خواهی و خداجویی در وجود انسانها
عمق ببخشند و تاثیر آسیب های اجتماعی را در زندگی افراد به حداقل برسانند .بنابراین شایسته است که والدین از همان
اوان کودکی فرزندان خود را به انس با مسجد سوق دهند .نویسندگان در این مقاله سعی کردهاند با استفاده از منابع
کتابخانهای و منابع دست اول ،به شکل مروری بر اهمیت مساجد و نقش بیبدیل آنها در تربیت ،نظریههای انگیزشی
مرتبط و نقش والدین در جذب فرزندانشان به مساجد اشاره نمایند .تا بدین ترتیب اطالعات عینیتر و کاربردیتر به
مخاطبان ارائه شود .مطالب ارایه شده در این مقاله میتواند ایدههای پژوهشی را در این راستا برای پژوهشگران فراهم
نماید.

واژگـان کلـیدی :مسجد ،تربیت دینی ،کودک و نوجوان ،والدین.

 -1دانشآموخته دکتری تخصصی روانشناسی ،استاد مدعو گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه رشدیه ،تبریز ،ایران(.نویسنده مسئول)
pourtalebn@gmail.com

 -2دکتری تخصصی روانشناسی ،استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

مسجد مهم ترین مرکز و کانون عبادت ،نیایش و تربیت دینی است .مسجد دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی در جامعه
است .همه اقشار جامعه ،اعم از فقیر ،غنی ،صاحبان امتیاز و مناصب در مسجد ،امتیازات خود را کنار می گذارند و در کنار هم به
عبادت می پردازند و تنها امتیاز آنها داشتن تقواست .بنابراین مساجد از عوامل تاثیرگذار در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسالمی در زمینه
های مختلف آموزشی ،تربیتی و فرهنگی هستند (جهانبخش و همکاران .)1311 ،به جرات میتوان گفت ،مساجد عالیترین تجلی-
گاه کسب علوم و فضایل هستند که جایگاه مهمی در رشد و تکوین فرهنگ و تمدن اسالمی داشته و دارند و تا قبل از تشکیل
مدارس و دانشگاهها افراد از کانال مساجد به آموزش و یادگیری میپرداختند (هاشمی و هاشمی.)1313 ،
عالوه بر دین داری ،آموزش و یادگیری ،مساجد میتوانند در الگوی بومی توسعه فرهنگی-اجتماعی در سطح محله و حتی
شهرها موثر و کارآمد شوند و در محوریت چنین توسعهای قرار بگیرند .به طوریکه مساجد با افزایش وحدت و همبستگی محلهای،
زمینه سازی جهت افزایش تعاون و مشارکت محلهای و تقویت هویت و تعلق محلهای نقش چشمگیری در توسعه فرهنگی-
اجتماعی محلهها دارند .این در حالیست که الگوی توسعه فرهنگی غربی نمیتواند در رفع نیازهای جامعه ما موفق باشد و چه بسا
آسیبزاست .لذا ما باید پایه و اساس را بر فرهنگ و ارزشهای بومی و محلی خود قرار دهیم و از این طریق به توسعه دست یابیم
که طی این طریق با پررنگ شدن نقش مساجد آسانتر خواهد شد (مهدویکنی ،امینی هرندی .)1311 ،زیرا مساجد محور حیاتی
مداخله در فرهنگ هستند و در الگوی فرهنگی اسالم ،قلب و مرکز محله ،شهر و حکومت هستند؛ که ضمن برقراری ارتباط
فیزیکی با دیگر ارکان شهر ،ارتباط تنگاتنگی با ابعاد فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی شهر دارند (کریمی و همکاران.)1311 ،
مساجد با هویت اصلی خود در رفع بسیاری از چالشهای فرهنگی و اجتماعی اعم از انزواطلبی ،مشکالت خانوادگی ،عدم
تعلق ،عدم مشارکت و بی هویتی نیز موثرند .این تاثیرگذاری منوط به پویایی مسجد یعنی آمد و شد افراد موثر در آن است (مهدوی
کنی ،امینی هرندی .)1311 ،مبتنی بر این مساجد به عنوان یک نهاد دینی پویا در جهت حفظ اعتقادات دینی ،مذهبی و اجتماعی
شدن افراد نقش بسزایی ایفا می کنند .حضور در مساجد نه تنها برای افزایش کماالت انسانی و معرفت دینی نقش بسیاری دارد،
بلکه ضامن مصونیت و حفظ جامعه در برابر اهریمنان است .تحقیقات نشان میدهد که مساجد بر ایجاد امنیت اجتماعی ،تقویت
همبستگی اجتماعی و کنترل درونی افراد نقش مهمی ایفا میکنند(مروجی1311 ،؛ نقل از جهانبخش و همکاران.)1311 ،
مساجد همچنین در تقویت هوش معنوی ،تجارب معنوی و گرایشهای مذهبی افراد نقش اساسی دارند .به طوری که تحقیقات
نشان می دهند دانشجویانی که به مسجد آمد و شد دارند ،هوش معنوی و تجارب معنوی باالتری نسبت به گروه کنترلشان دارند.
همچنین جهتگیری مذهبی در آنان بسیار پررنگتر است؛ که پایبندی آنان به امور مذهبی را تضمین میکند (تقوی و
اسدی .)1313،بنابراین شایسته است فرزندانمان از همان اوان کودکی با این مکانها آشنا شوند و به آنها خو بگیرند .زیرا الزمه
حضور در مسجد و قرارگیری در وضعیتی که طی آن انسان عملکرد خود را در جهت خودسازی و تربیت و تعالی خویش قرار دهد،
نیازمند بستری مناسب از دوران کودکی است (جهانبخش و همکاران .)1311 ،اما امروزه مساجد عموما جایگاه اصیل خود را از
دســـت دادهاند؛ به گونهای که کارکردهای آنها تحدید شده ،پاسخگوی نیازهای مردم نیســـت و به تبع ،حضور کودکان و
نوجوانان در مساجد کم رونق شده است .این در حالی است که براساس الگوی اصیل اســـالمی ،مســـجد پس از خانواده ،اولین و
مبناییترین نهاد تربیتی و اجتماعی سازی کودک است؛ برای اینکه این مهم به بهترین شکل تحقق یابد ،باید تمامی عوامل اثرگذار
بر تعامل مطلوب کودک و نوجوان با مسجد نقش خود را به خوبی ایفا کنند؛ از مشارکت حداکثری مردمی گرفته تا ایفای نقش
مسئوالنه نهادها و سازمان های عمومی جامعه در قبال مسجد؛ همچنین ،خدمت اقتضایی و مداخله نیمهمتمرکز حاکمیت در امر
مسجد (سند تعامل مطلوب مسجد با کودک و نوجوان.)1313 ،
در این میان نقش والدین میتواند مهمترین عامل تأثیرگذار در جذب کودکان و نوجوانان به مساجد باشد .در این مجال سعی
کرده ایم تا ضمن پرداختن به مباحث نظری و پیشینه مطالعاتی موضوع ،اهمیت نقش تربیتی والدین را در جذب کودکان به مسجد
مورد بررسی قرار دهیم و برای سهولت این امر مبتنی بر نظریههای انگیزشی مرتبط ،راهکارهایی ارایه نماییم.

 -2نقش مسجد در تربیت
اگر چه خانواده و مدرسه در تربیت انسانها مهمترین مراجع تأثیرگذار هستند ،اما نباید از نقش تربیتی مساجد باالخص در
تربیت دینی غافل شد .چرا که یکی از اصلیترین کارکردهای مسجد از دوران صدر اسالم و تمدن درخشان اسالمی اهتمام به تعلیم
و تربیت مردم بوده است (سبحانی و لطیفی .)1318 ،زیرا افراد با حضور در مساجد با فضایل و رذایل اخالقی و راههای متجلی
ساختن فضایل اخالقی آشنا می شوند و این نقش مهمی در رشد اخالق فردی و اجتماعی افراد ایفا میکند .زمانیکه ارتباطات و
تعامالت افراد بر مبنای اخالق اسالمی صورت میگیرد ،عالوه بر ایجاد صمیمیت و همدلی بین افراد ،از بروز بسیاری از تنشها و
برخوردهای اجتماعی جلوگیری می شود .مساجد همچنین با ایجاد زمینه برای آشنایی و برقراری پیوند بین افراد عادی با نخبگان و
صالحان جامعه بستر مناسبی را برای پرورش روانی و اجتماعی افراد و ایجاد انگیزه در آنان فراهم میکنند .به عالوه افراد در مساجد
با شرکت در برنامه های جمعی به لحاظ مسئولیت پذیری و انجام کارهای گروهی رشد میکنند و خالقیتها و استعدادهای نهفته-
شان شکوفا میگردند (مهدوی کنی ،امینی هرندی.)1311 ،
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با حضور در مسجد بسیاری از رفتارهای مطلوب متجلی میشود (مجاهد ،نصیریانی ،هاشمیان ،لطفی ،اسالمی .)1313 ،به-
طوریکه افراد با شرکت در مناسک و آیینهای مذهبی جمعی به هویت جمعی خود سامان میدهند .به عالوه مسجد مکانی است
که احساس تعلق و احساس درونی انسانها را به خود جذب میکند و تعلق شناختی (درونی شدن شناخت فرد از خودش) را قوت
میبخشد .زیرا هرگاه فردی وارد مکان خاصی میشود ،به طور ناخودآگاه شناخت از خود را با ویژگیهای آن مکان پیوند میزند.
مبتنی بر این با حضور در مسجد ویژگیهای مثبت را در خود درونی میسازد .عالوه بر این مسجد نقش پررنگی در رفتارهای
صحیح دوستیابی و معاشرت فرزندان که از جمله دغدغههای والدین امروزی است ،دارد .حضور در مسجد برای نماز یا هر فعالیت
دیگری زمینه برقراری ارتباط صحیح و پیدا کردن دوستان همشأن را فراهم میکند .گذشته از این موارد ،والدین معموال در عادت
دادن فرزندانشان به نماز خواندن مخصوصا در سنین نوجوانی با دشواری هایی مواجه هستند؛ که این مهم نیز با حضور در مسجد به
سهولت اتفاق می افتد .زیرا حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت انجام فریضه نماز را برای کودکان و نوجوانان جذاب و
خوشایند میسازد و تمایل آنها را برای نماز افزایش میدهد .در کل میتوان گفت اغلب نیازهای معنوی انسان از جمله نیاز به
ارتباط با خدا ،آرامش یافتن ،حرمت طلبی ،هویت یابی ،معنایابی ،دوستیابی ،انس با همنوعان ،معرفت و آگاهی در بستر مسجد
ارضا میشوند(حمیدیان ،بیتا).

عوامل متعددی میتواند در فرایند عالقمندسازی فرزندان به مسجد نقش ایفا نمایند که از آن جمله میتوان به شرایط خوشایند
محیطی و موقعیت مسجد ،دوستی با کودک و نوجوان و تعامل مثبت با او ،احترام و تواضع ،درک موقعیت سنی نوجوان و
ویژگیهای مرحله رشدی ،فضای مناسب و ظاهر آراسته متصدیان مسجد ،اخالق و رفتار نمازگزاران در ارتباط با کودکان و
نوجوانان ،حضور دوستان و همساالن و از همه مهمتر نقش تربیتی والدین اشاره کرد (مجاهد ،نصیریانی ،هاشمیان ،لطفی ،اسالمی،
.)1313
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پیوند یک زوج ،زمینه تشکیل یک خانواده را فراهم میکند و در ادامه زندگی نقش جدید والدگری را بر نقشهای قبلی آنها
می افزاید .هر یک از اعضای خانواده ،تحت تأثیر کیفیت و ماهیت روابط پدر و مادر و والدگری آنها قرار میگیرند .زیرا کیفیت و
منزلت روابط همسران نظام خانواده را تحت سلطه خود قرار میدهد و به دنبال ازدواج موفق ،امکان تحقق بخشیدن به ابعاد
گوناگون شخصیت فرزندان با رعایت شرایط صحیح فرزندپروری فراهم می آید .لذا اولین گام در تربیت صحیح فرزندان توجه در امر
ازدواج است .بعد از ازدواج و در اولین سالهای زندگی تجارب کودکان از جهان خارج تقریبا به طور کامل از طریق والدین صورت
میپذیرد (نیک نژادی ،گلستانی ،احمدی .)1381 ،زیرا کودک انسان وقتی قدم به این جهان میگذارد ،همانند غنچه ناشکفتهای
است که والدین آن را پرورش داده و بارور میسازند (نکویی .)1311 ،در بستر خانواده کودک ابتدا درباره دنیای بیرونی ،روابط با
دیگران ،زندگی اجتماعی ،رفتارها و اعمال فردی ،اجتماعی و مذهبی نکاتی را میآموزد (نیک نژادی ،گلستانی ،احمدی.)1381 ،
بررسی روایات و احادیث از زندگی بزرگان نیز حاکی از اهمیت نقش والدین در جذب فرزندان به مساجد است .امام صادق (ع)
در این راستا فرمودهاند" :در طواف کعبه ،کودکان خود را همراه ببرید و در سنگ زدن بر سر شیطان از آنان نیابت کنید"(کلینی،
1313؛ نقل از دهقان .)1310 ،البته عالقمندسازی کودکان به مساجد باید از سرشوق و اشتیاق صورت بگیرد نه با اجبار( آقامحمدی،
1310؛ دهقان .)1310 ،پژوهش ها نیز حاکی از این مهم است .به طوریکه آقامحمدی ،قاسمی و اسدی ( ،)1381در پژوهش خود،
نقش مهم و بی بدیل والدین را در هدایت و جذب فرزندان به فریضه نماز مورد تایید قرار دادهاند .مبتنی بر نظر کانتر (0222؛ نقل از
نیک نژادی ،گلستانی ،احمدی )1381 ،والدین حتی بر روی نگرشهای فرزندان ،شکلگیری اعتقادات و رفتارهای آنها نقش
مهمی ایفا میکنند .این انتقال از طریق یادگیری مشاهدهای اتفاق میافتد .یعنی کودکان از طریق مشاهده اعمال و رفتارهای
والدینشان نگرشها و اعتقادات آنها را درونی میکنند.
برای عالقمند ساختن کودکان و نوجوانان به مساجد باید به چند اصل اساسی مرتبط با تربیت دینی کودکان توجه شود:
 اصل زمینه سازی و آموزش تدریجی :تربیت دینی فرایندی تدریجی و چند مرحلهای است که باید متناسب با طبیعتکودکان و مراحل رشدی آنها صورت گیرد .مبتنی بر این والدین باید خود را به شرایط روحی کودکانشان نزدیک سازند
و از این طریق زمینه را برای عالقمندی آنان فراهم سازند.
 اصل فطری بودن یا طبیعی بودن مسایل دینی :نیاز به پرستش و میل به نیایش در عمق وجود هر انسانی نهادینه استو اگر در مسیر صحیح قرار گیرد به خداپرستی ختم میشود .اگر والدین فرزندان خود را در فضاهای معنوی از جمله
مسجد با خود همراه سازند ،وقایع خوشایندی را برای آنها فراهم سازند ،میتوانند به پرورش این فطرت پاک کمک
نمایند.
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اصل اختیاری بودن مسایل دینی :در دوران کودکی توجه به استقالل و اختیار کودکان و دادن حق انتخاب
به آنها در انتخاب مکان و زمان حضور بسیار مهم است (دهقان.)1310 ،
اصل مشاهده و الگوبرداری :والدین مهمترین الگوی تربیتی فرزندانشان هستند .الگو بودن والدین از طریق پایبندی
آگاهانه ،عالمانه و مخلصانه والدین ،مقبولیت و محبوبیت والدین در نزد کودکان ،هماهنگی رفتار والدین ،تداوم و
استمرار رفتار آنها تقویت می شود (داوودی.)1310 ،

 -4-2نظریه های انگیزشی مرتبط
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الف -نظریه خودمختاری  /خودتعیین گری دسی و ریان :نظریه فوق این نکته را مسلم فرض میکند که انسانها
نیاز به خودمختار بودن دارند و به این دلیل در فعالیتها شرکت میکنند که خودشان چنین میخواهند .دسی و ریان (1111 ،1181؛
نقل از پینتریچ و شانک )1312 ،خودمختاری را از اراده متمایز کردهاند .طبق تعریف آنها «اراده ظرفیت انسان است در انتخاب
اینکه چگونه نیازهایشان را ارضا کنند ».و « خودمختاری فرایند مورد استفاده قرار دادن اراده است و مستلزم این است که افراد نقاط
قوت و محدودیتهای خود را بپذیرند ،از تاثیر نیروهای محیطی بر خودشان آگاه باشند ،انتخابهایی را انجام داده و راههای ارضای
نیازهایشان را تعیین کنند .».مبتنی بر این نظریه افراد سه نیاز روانشناختی ذاتی دارند که زیربنای رفتارهایشان را تشکیل میدهند.
این نیازها شامل نیاز به شایستگی ،خودمختاری و بستگی(ارتباط داشتن) است .افراد نیاز دارند که در تعامالت خود با دیگران ،با
تکالیف و فعالیتها و با زمینههای بزرگتر احساس شایستگی کنند .نیاز به خودمختاری به نیاز برای ادراک احساس کنترل ،عامل
بودن یا خودمختاری در تعامالت با محیط اشاره دارد .نیاز بستگی نیز به نیاز موجود انسانی برای تعلق به یک گروه اشاره دارد و نیاز
به تعلق نیز نامیده میشود .انگیزش درونی برای انجام یک فعالیت نیز «همان نیاز انسان برای شایستگی و خودمختار بودن در
ارتباط با محیط است ،که به اراده افراد برای انجام کار نیرو میبخشد .».این نظریه سعی دارد تا گسترهای از همه رفتارهای انسان را
تحت پوشش قرار دهد.
تحقیقات مبتنی بر نظریه خودمختاری ،نشان میدهند ،خصوصیات محیطی و بافتی میتوانند انگیزش درونی را تقویت یا کم-
رنگ نمایند .به طوریکه داشتن حق انتخاب و بازخورد مثبت در ارتباط با شایستگی و خودمختاری اثر تقویتی دارد؛ اما ارزشیابی و
نظارت مستمر عالقه و انگیزش درونی را کاهش میدهد .همچنین پاداشها هم اگر به عملکرد واقعی و پیشرفت فرد مرتبط باشند،
اطالعاتی را درباره کارآمدی یا مهارت فرد منتقل میکنند .با دریافت این اطالعات فرد احساس کارآمدی کرده و خودمختاری را
تجربه میکند ،وضعیت انگیزشی بهتری را تجربه میکنند.
بنابراین اگر به نیازهای اساسی کودکان و نوجوانان در مساجد و توسط والدین و اولیا مساجد پرداخته شود ،به آنان حق انتخاب
در محل یا برنامهها داده شود ،پاداشهای مناسب و بازخوردهای دقیق ارائه شود ،انگیزش آنان جهت حضور در مساجد و انجام
فعالیتهای معنوی و فرهنگی برانگیخته میشود.
ب -مدل انتظار-ارزش اکلز و ویگفیلد :این نظریه مدلی شناختی-اجتماعی است که به نقش انتظارات افراد از موفقیت
و ارزشی که برای تکلیف قائلند ،توجه دارد و برگرفته از دیدگاه انداموارهای عمومی مبتنی بر روانشناسی شخصیت ،اجتماعی و رشد
است .در این مدل منظور از سازه انتظار ،پاسخ به این سوال است که آیا میتوانم این تکلیف را انجام دهم؟ یعنی باور فرد درباره
میزان توانایی خود .منظور از ارزش تکلیف هم ،گرایش و تمایل پایدار فرد برای انجام کار مد نظر هست که خود از چهار مولفهی
ارزش فعالیت (اهمیت انجام آن فعالیت) ،ارزش درونی (لذت انجام آن فعالیت) ،ارزش کاربردی (مفید بودن آن فعالیت) ،هزینههای
مرتبط با پرداختن به آن فعالیت تشکیل شده است .در این مدل اهداف و خودطرحوارهها و حافظههای هیجانی هم مولفههای
انگیزشی دیگر هستند .حافظه هیجانی به تجارب هیجانی قبلی فرد در مورد فعالیت اشاره دارد ..این حافظه میتواند با تصور
پرداختن به فعالیت فعال شود و از طریق ساز و کار شرطیسازی کالسیک یا تداعی مستقیم ،منجر به این شود که فرد برای آن
فعالیت خاص ارزش مثبت یا منفی قائل شود .مثال اگر تجربه اولیه کودکی از حضور در مسجد بد یا خجالت آور باشد ،این حافظه
هیجانی ممکن است شرطی شود ،به نحوی که بار بعد که فرصت حضور در مسجد پیش میآید ،شخص همین هیجانات منفی را
فعال کند و ارزش کمتری برای حضور در مسجد قائل شود .این امر میتواند منجر به اجتناب از مسجد شود و حتی به سایر فعالیت-
های معنوی نیز تعمیم یابد.
خودطرحواره ها منعکس کننده باورها و خودپنداره فرد درباره خودش هستند .مبنی بر اینکه چطور آدمی هست یا میتواند
بشود(خودهای ممکن  /ایدهآل) .مانند باورهایی درباره جذابیت جسمانی ،تواناییاش در حوزههای مختلف و یا شایستگی اجتماعی.
اهداف هم شامل اهداف کوتاهمدت و بلند مدت فرد هستند که نمایه شناختی آن چیزهایی هستند که شخص دارد یا برای
دستیابی به آنها تالش میکند یا سعی میکند کسب کند .اهداف میتوانند براساس خودطرحوارهها و خودپنداره ها شکل بگیرند.
ادراک الزام تکلیف/فعالیت مولفه دیگری در این مدل است که شامل قضاوت فرد درباره دشواری آن فعالیت و سایر ویژگیهای آن
است .در این مدل باورهای انگیزشی فرد تحت تأثیر چگونگی ادراک افراد از باورهای مختلف اجتماعی کنندگان (والدین ،معلمان،
اولیا مساجد ،همساالن) و همچنین چگونگی ادراک و تفسیر نقشهای اجتماعی مثل نقش جسیتی تصورهای قالبی مربوط به
فعالیتهای مختلف توسط اوست .با استناد بر این باورهای فرد درباره خود ،انتظارات و ارزشهای او تحت تأثیر نحوه ادراک محیط
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انتخاب همسر شایسته :از آنجا که ویژگیهای والدین در تکوین شخصیت کودک نقش اساسی دارند ،لذا هنگام
ازدواج باید به فضیلتهای اخالقی همسر مورد نظر توجه شود (کمیجانی و فریادرس.)1310 ،
والدین الگوی تمامنمای فرزندان :الگوپذیری کودک از غریزه تقلید سرچشمه میگیرد و قسمت عمده یادگیری-
های انسان از رهگذر مشاهده و تقلید صورت میگیرد .بنابراین اگر والدین حضور در مسجد را در برنامه زندگی خود
داشته باشند ،فرزندان مبتنی بر عالیق خود به والدینشان ،آنها را سرمشق خود قرار میدهند و سعی میکنند رفتارشان
را با رفتار والدین انطباق دهند (کمیجانی و فریادرس .)1310 ،نتایج تحقیقات میدانی نشان میدهد والدینی که در
مراسمهای دینی حضور فعال دارند ،فرزندان آنها نیز دقیقا آن اعمال را انجام میدهند (آقامحمدی ،قاسمی ،اسدی،
1381؛ آقامحمدی.)1310 ،
تجدید نظر در ارزشها و نگرشهای مذهبی خود :والدین باید در نگرش مذهبی خود تجدید نظر نمایند ،زیرا
داشتن دیدی مثبت یا منفی در مورد مذهب و اعمال مذهبی بر ذهنیت فرزندان تأثیر مثبت یا منفی بر جای میگذارد
(آقامحمدی .)1310 ،به عالوه ارزشهای والدین نیز در کودکان درونی میشود .بنابراین تا زمانیکه امور مادی و دنیوی
در صدر ارزش های والدین قرار دارند ،داشتن این انتظار از فرزندان که به امور مذهبی اهمیت دهند ،انتظاری غیرواقع
بینانه است .از این رو والدین باید در ارزشگذاریهای خود و باورهایشان نسبت به حضور در مسجد تغییراتی ایجاد
نمایند.
همراه کردن کودکان با خود در مسجد و محافل مذهبی :حضور کودکان در اماکن و برنامههای مذهبی به
ویژه نماز جماعت ،مخصوصا اگر با تشویق همراه باشد ،آنان را به حضور در مساجد و اقامه نماز ترغیب میکند .باید به
این مسأله توجه کرد که میزان عالقمندی کودک به این مکانهای مقدس نیز با میزان مشارکت او و ارتباط و فعالیتش
در این محیطها رابطه مستقیمی دارد (باهنر1383 ،؛ نقل از کمیجانی و فریادرس .)1310 ،افزون بر موارد فوق ،حضور
فرزندان همراه والدین در مساجد برای مراسم عزاداری ،سینهزنی و زنجیرزنی ،جشنها و اعیاد و هیأتهای مذهبی
مشوق حضور در مساجد خواهد بود .زیرا این برنامههای هیجان انگیز با ماهیت هیجانی کودکان و نوجوانان سازگار
است و عالقمندی آنها را افزایش میدهد.
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اجتماعی توسط او و اینکه هنگام حضور در این محیط چه اتفاقاتی برایش پیش میآید ،قرار دارد .یعنی تأثیر اجتماعی کنندگان
همیشه مستقیم نیست بلکه این جنبه محیط اجتماعی توسط ادراک کودک از محیط اجتماعی تعدیل میشود .سازه عمومی دیگر
تأثیرگذار بر باورهای انگیزشی فرد در این مدل ،فرهنگ اجتماعی است .یعنی فضایی که فرد را طی پرداختن به فعالیتهای مختلف
مذهبی یا غیر مذهبی با موقعیتهای مختلفی روبرو میکند .این فضا میتواند فرصتهایی را برای باورها و رفتارهای فرد فراهم
کند یا آنها را محدود سازد (پینتریچ .)1312 ،مبتنی بر این مدل باید به کودکان و نوجوانان کمک شود تا انتظارت و ادراک
شایستگی دقیق و باالیی برای انجام تکالیف مذهبی به دست آورند .این کار از طریق ارائه بازخوردهای مثبت واقعی ،تسهیل نمودن
تکلیف متناسب با توانایی فرد ،باال بردن اهمیت و ارزش فعالیتی که انجام میدهند و الگو بودن در این طریق و ایجاد فرصت برای
انتخاب و کنترل داشتن بر امور امکانپذیر میشود.
ج -مدل کنترل ارزش پکران :پکران ( )0221 ،0221 ،0222 ،1110مدلی شناختی اجتماعی را بنا نهاده است ،که مبتنی
بر سنت انتظار – ارزش است .او این نظریه خود را نظریه کنترل -ارزش مینامد .او مفهوم کنترل را در نظریه خود به کار میبرد.
منظور او از این سازه ارزیابیهایی است که فرد از روابط علت و معلولی میان اعمال و کنشهای خود و پیامدها و نتایج در موقعیت-
های پیشرفت دارد .در واقع ایده ارزیابی در این مدل حالت بنیادی و اساسی دارد .او معتقد است که ارزیابی های افراد از اعمالشان،
این احتمال که ارزیابی عمل و کنش فرد پیامدهای مشخصی را فراهم خواهد آورد و ارزیابی فرد از ارزشهای اعمال و پیامدهای
آن هر دو از تعیین کنندههای بنیادی و اساسی انگیزش محسوب میشوند .او همچنین به ارتباط دادن بین عقاید و باورهای کنترل،
ارزش و انگیزش عالقه بیشتری دارد .پکران ،بین سه نوع باور انتظار که باورهای کنترل عمده مدل او را تشکیل میدهند ،تمایز
میگذارد .انتظارهای موقعیت – پیامد انتظارهایی هستند که موقعیت پیامد را فراهم میکند ،وقتی این باور فرد شکل بگیرد،
عمل فرد ضرورتی ندارد .انتظارهای عمل-پیامد به باورهای فرد در باره این که پیامدها ناشی از اعمال خود فرد است ،اشاره
دارد .انتظارهای عمل -کنترل به باور فرد مربوط است مبنی بر این که آیا او عمل مشخصی را میتواند انجام دهد .پکران
اصطالح کنترل عمل را ترجیح میدهد؛ زیرا آن مستقیماً به باور فرد درباره کنترل موفقیت آمیز عملش مربوط است .مبتنی بر این
اگر افراد در رفتارهای مذهبی خود به انتظار عمل-کنترل برسند ،انگیزش الزم برای انجام آن رفتارها را خواهند داشت.
با استناد به مبانی نظری و تجربی که به آنها پرداخته شد ،در ادامه به چند راهکار کلیدی برای جذب کودکان و نوجوانان به
مساجد اشاره میشود.
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 -1حضور در کانونهای فرهنگی و آموزشی در مساجد :والدین برای عالقمند ساختن فرزندانشان به مساجد می-
توانند از کالسهای آموزشی که در مساجد برگزار میشود ،استفاده کنند .البته با توجه به شرایط فعلی بهتر است والدین
با مسئوالن مساجد در خصوص نحوه برگزاری کالسهای آموزشی همکاری کنند و از متخصصان امر کمک بگیرند تا
شرایط برای جذب فرزندانشان به مساجد فراهم شود .البته در این جریان باید به روحیه استقالل طلبی نوجوانان توجه
شود .قدرت استدالل و درک و فهم آنان به رسمیت شناخته شود و با گفتگویی صمیمانه به انتقادهای آنان پاسخ
مستدل داده شود (داوودی.)1310 ،
 -1همکاری با مدرسه برای برگزاری بعضی مراسمها در مسجد :هماهنگی و همکاری والدین با مدرسه برای
برگزاری اردوهای تفریحی و آموزشی در بستر مساجد ،یا برگزاری مراسم تجلیل از دانشآموزان در مدارس که طی آن
دانشآموزان جوایز خود را از دست امام جماعت مسجد یا مدیر مدرسه دریافت کنند ،در جذب آنان به مساجد راهگشا
خواهد بود .زیرا نقش آموزشوپرورش در استفاده از ظرفیت تربیتی مساجد بسیار تعیین کننده است (شریففرد ،رازینی،
عباسینوذری.)1311 ،
 -3شکل دهی رفتار با تشویق :آموزش مفاهیم و رفتارهای دینی به کودکان با استفاده از روشهای شکل دهی رفتار
و تشویق بسیار مؤثر است .مقصود از تشویق پاسخ مثبت و خوشایند در برابر رفتار مطلوب است .مانند ابراز محبت به
کودک در محیط مسجد ،واگذاری مسئولیت مناسب به او در فعالیتهای مذهبی و دادن وعده پاداش و . ...
البته برای اینکه تشویق و پاداش موثر واقع شود باید به چند اصل مهم توجه شود؛ تشویق باید:
 به موقع و بالفاصله بعد از رفتار مطلوب ارایه شود. متمرکز بر رفتار باشد ،نه بر خود کودک. هم وزن رفتار باشد و رفتار را کم اهمیت جلوه ندهد یا اغراق نمایی نکند. اقدام به رفتار مطلوب نیز تشویق و تقویت گردد. تشویقهای کالمی و فعالیتی بهتر است در جمع افراد انجام شود ،چون در این شرایط اثربخشی بیشتری خواهند داشت.عالوه بر تشویق مستقیم خود کودک ،تشویق جانشینی نیز میتواند مؤثر باشد .یعنی دیدن یا شنیدن تشویق شدن دیگران
میتواند کودکان را به انجام رفتار مد نظر عالقمند سازد.
 -8استفاده از قصه و داستانسرایی :کودکان عالقه وافری به شنیدن قصه دارند و با هیجان زیادی به قصه گوش
میدهند و اغلب با شخصیتهای قصه همانند سازی میکنند .لذا والدین با انتخاب قصه مناسب و مبتنی بر هدف می-
توانند در عالقمندساختن کودکشان نقش موثری ایفا کنند.
 -1تهیه فیلم های مناسب و مرتبط :فیلم به عنوان محصول تمدن جدید در آموزش نقش مؤثری دارد .فیلم همان
کارکرد داستان را دارد و به کسانی که نتوانستهاند زندگی واقعی الگویی را مستقیم مشاهده کنند ،این امکان را میدهد
که از شرایط مطلع شوند .با توجه به پتانسیل دیداری و شنیداری ،فیلم از داستان تأثیرگذارتر است (داوودی.)1310 ،
 -12دادن نذری در مساجد :از آنجا که دادن نذری باعث تقویت حس همنوعدوستی میشود ،برگزاری چنین مراسمی
در مساجد توسط والدین و دادن برخی از مسئولیتهای آن به کودکان و نوجوانان ،زمینه را برای ارتباط آنان با
همساالنشان و تقویت حضور در مسجد فراهم میکند.

 -2-3راهکارهای پیشنهادی به مسئولین مساجد برای جذب کودکان و نوجوانان به مسجد
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مجهز کردن مساجد به کتابخانه ،سالن مطالعه ،کالسهای هنری و مهارتی ،بانک سواالت کنکور و ...در عالقمند
سازی افراد به حضور در مسجد کمک کننده است.
چیدمان زیبای فضای مسجد دیگر عاملی است که در جذب افراد به مسجد مخصوصا کودکان و نوجوانان نقش اساسی
دارد .از این رو بهتر است در ساخت مساجد به معماری آنها توجه شود .تحقیقات نشان میدهد ،ویژگیهای معماری
هر حوزه از مسجد ،منجر به پدید آمدن معنایی متفاوت در ذهن هریک از گروههای استفاده کننده از مسجد و در نتیجه
بروز رفتارهای متفاوت میشود (صالحی نیا ،شاهمرادی .)1311 ،البته این مکان در کنار معماری اسالمی مناسب ،باید
پاکیزه و آراسته به فرشها و سجادههای زیبا و تمیز گردد .داشتن فضای سبز و گلکاری نیز این فضا را بسیار جذاب
خواهد ساخت.
برخورد مناسب از سوی امام جماعت و هیأت امنای مسجد و داشتن باور راستین از سوی آنان ،استقبال آنان از برنامه-
های پیشنهادی جوانان و دادن پاسخهای منطقی به سواالت آنان در افزایش انگیزش افراد برای حضور در مسجد مؤثر
است.
برگزاری برنامههای بازدید توسط مساجد زمینه دور هم آمدن نوجوانان و جوانان و افزایش همدلی و تقویت روحیه
تعاون در آنان را فراهم میکند .مبتنی بر این بهتر است مساجد برنامههایی برای بازدید از مکانهای خاص و افراد
خاص را در ایام خاص تدارک ببینند.

 -4بحث و نتیجهگیری
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مسجد مأمنی امن و مکانی مقدس برای پرورش یک انسان از ابعاد مختلف است؛ که در این میان نقش اساسی در پرورش
دینی و تربیت دینی افراد ایفا میکند و زمینه را برای گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی فراهم میکند .این مکان مقدس با زمینه-
سازی برای تعامل افراد موجب رشد اجتماعی و اخالقی شده و زمینهساز افزایش تعاون ،همدلی ،همیاری و رشد هویت و تعلق
جمعی می شود .عوامل مختلفی در جذب افراد به مساجد و بهره مندی افراد از این همه پیامدهای مثبت نقش دارند؛ که نقش والدین
با توجه به تأثیر بیبدیل آنان در رشد و پرورش فرزندانشان مثال زدنی است .چرا که براساس نظریه ی سرمشقگیری بندورا والدین
بر نگرش و اعتقادات فرزندشان تأثیر میگذارند و اینها پشتیبان رفتارها هستند .از نظر بندورا سرمشقگیری یک اصطالح کلی
است و به تغییرات رفتاری ،عاطفی و شناختی اطالق میگردد که از طریق دیدن رفتار الگو یا الگوها حاصل میگردد .براساس
یافتههای پژوهش ،والدین دارای رفتار مطلوب و پسندیده ،سرمشقهای مناسبی برای کودکان بهشمار میروند و ممکن است
کودکان از آنها تقلید بکنند .والدین میتوانند نه تنها با ایفای مناسب نقش والدگری خود فرزندان را به مسجد عالقهمند سازند بلکه
میتوانند بهعنوا ن سرمشق از سایر ابزارهای مفید در این زمینه نیز بهره بگیرند که برای کودکان خوشایند هستند و موجب جلب
توجه آنها میگردند؛ مانند فیلمها ،بازیها ،داستانها ،کاریکاتورها ،تلویزیون و ( ...حسننیا و شمشیری)1318 ،؛ بنابراین اگر
والدین بتوانند اصول و راهکارهایی را در رفتارها و سبکهای فرزندپروری خود به کار بگیرند که مبتنی بر باورهای راستین معنوی و
جز اولویتهای تربیتی آنان باشند؛ می توانند در جذب فرزندانشان به مسجد نقش اساسی ایفا کنند .عمده ترین تأکید مقاله حاضر بر
همین راهکارها بوده است .براساس ایه  00سوره بقره ((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَ ْونَ أَنفُسَکُمْ آمده است که می فرماید :آیا دیگران
را به خیر و نیکی دعوت می کنید در حالی که خودتان را فراموش کرده اید )).در قرآن به این موضوع اشاره شدهاست که افرادی که
میخواهند راه و روشی به دیگران آموزش دهند باید ابتدا خود آن عمل و فعل را انجام دهند در غیر این صورت افراد از آنها الگو
نخواهند گرفت .برهمین اساس والدینی که خود بر اصول دین اسالم و اعمال دینی خود پایبند نیستند یا رفتارهای متناقضی از خود
بروز میدهند که فرزندانشان را دچار شک و تردید میکنند؛ نمیتواند انتظار داشته باشند فرزندشان فردی معتقد و پایبند به اعمال
دینی باشد .نقش والدین در یادگیری مشاهده ای فرزندان غیرقابل انکار است و چرا که والدین از اولین کسانی هستند که کودک از
بدو تولد با آنها ارتباط نزدیک دارد ،برای بقا بهآنها وابسته است و بیشتر اوقات زندگی اش را با آنها میگذراند (حسننیا و
شمشیری.)1318 ،
براساس پژوهش سیف و کیان ارثی ()1312در یادگیری مشاهدهای ،نورونهای آیینهای نقش دارند .کار اصلی این نورونها
ثبت اعمال و فعالیتهایی است که دیگران آنها را انجام میدهند و ما آنها را مشاهده میکنیم ،نورونهای آیینهای این اعمال را
در خود ثبت کرده و انجام مجدد آنها را در لحظه حال یا آینده دور و نزدیک ممکن میسازند .بنابراین والدینی که الگوی مناسبی
برای فرزندان در زمینه جذب آنها به مسجد میباشند؛ گاهی نیاز نیست همراه با عمل خود توصیههایی نیز به فرزندان داشته باشند
چرا که آنها ناخودآگاه به واسطه ساختار مغزیشان تحت تاثیر این اعمال قرار میگیرند و استمرار در رفتار والدین است که آنها را
در مسیر یادگیری قرار میدهد.
از سویی دیگر ،براساس نظریه مزلو و سلسله مراتب نیازها افراد نیاز به ایجاد روابط صمیمی با دیگران را در خود احساس می-
کنند که می تواند از طریق روابط صمیمی با یک دوست ،همسریا یا از طریق برقراری روابط اجتماعی در گروه و تعامل با افراد
حاصل شود .این نیاز که مزلو آن را نیاز تعلقپذیری و محبت مینامد در بستر محلی مانند مسجد به واسطه ارتباطات سازنده افراد
در این محیط ،بهخوبی اشکار میگردد و سایر مواردی که بهعنوان عوامل زمینهساز جذب فرزندان به مسجد ذکر شد ،این نیاز را به
نحو احسن ارضا میکنند .آدلر نیز در نظریه خود به مفهومی اشاره دارد که آنرا (( عالقه اجتماعی)) میداند.براساس نظریه آدلر
عالقه اجتماعی یعنی استعداد فطری همکاری کردن فرد با سایر افراد در جهت رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی .آدلر عنوان کرد
که افرد سالم و کسانی که عملکرد خوبی دارند افرادی هستند که نیاز اساسی به تعلق داشتن ،دارند .بهنظر آدلر مادر اهمیت زیادی
در شکلگیری عال قه اجتماعی دارد چرا که او اولین فردی است که با کودک ارتباط برقرار میکند و از این طریق به او هماری و
معاشرت میآموزد (شولتز و شولتز .)1313 ،بنابراین به طور کلی براساس نظریه ادلر نقش والدین بهخصوص مادر یاددادن عالقه
اجتماعی به کودک است و مسجد نیز میتواند بهعنوان بستری برای عملی ساختن ان پدیده باشد.
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نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کاهش فقر روستایی
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چکـیده
امروزه ترویج کشاورزي به عنوان یک نظام آموزش غیررسمی که قصد دارد سطح زندگی روستاییان را بهبود ببخشد با
چالشهاي مهم روستایی از جمله وجود فقر در روستاها مواجه است .مسأله فقر و به ویژه فقر فاحش روستایی از جمله
مسائل مهم اجتماعی است که همواره نظراندیشمندان اجتماعی را به خود جلب کرده است .رابطه بین فقر و زندگی
روستایی ،رابطهاي با ضریب همبستگی باال و مثبت بیان شده است .به طوريکه حتی برخی کشورها بطور غیرمستقیم،
فقرا و محرومان را به عنوان افرادي روستایی تعریف نمودهاند .پدیده فقر ،مشکالت اجتماعی و اقتصادي را در ابعاد
گوناگون به بار میآورد .این پدیده از توسعه نیافتگی اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ناشی میشود و در روستاها ناکامی
برنامههاي توسعه کشاورزي این امر را موجب شده و میشود .کشاورزي بخش مهمی در توسعه اقتصادي و فقرزدایی در
بسیاري از کشورهاست .یکی از عمدهترین دالیل عدم توفیق استراتژيهاي توسعه کشاورزي ،عدم تشخیص اهمیت
ترویج و سازههاي نهادي و انسانی در توسعه هماهنگ جوامع روستایی بوده است .در این مقاله به بررسی نقش ترویج و
آموزش کشاورزي در کاهش فقر روستایی پرداخته شد و در این راستا ،براي گردآوري اطالعات از منابع مکتوب و اینترنتی
و اسناد موجود علمی پژوهشی استفاده و مقاله به روش تحلیلی مروري تدوین شده است.

واژگـان کلـیدی :فقر فاحش روستایی ،توسعه روستایی ،فقرزدایی ،الگوهاي حل مسئله
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افزایش جمعیت همراه با تغییرات شدید اقلیمی و زیست محیطی پیامدهایی را در پی داشته وخطراتی که در آینده امنیت و رفاه
جوامع بشري را تهدید می کنند .دیگرخطرات سنتی چون برخوردهاي بین المللی و تجاوز نظامی بوسیلهي قدرتهاي خارجی
نیست ،بلکه خطراتی ناشی از بیثباتیهاي اقتصادي ،فقر ،گرسنگی و بویژه عدم وجود امنیت غذایی میباشد (ازکیا .)1831،فقر،
یکی از مهمترین مسائلی است که اذهان سیاستگذران ،برنامهریزان و توده مردم را به خود مشغول کرده است ،پدیده ایی که قطعا
هزینهها و آسیبهاي متعدد دیگري را نیز به وجود آورده است .این موضوع موجب شده است که در دهههاي اخیر ،فقر مورد توجه
محافل بین المللی و جهانی قرارگیرد ،بهطوريکه ،ساالنه برنامهها و کنفرانسهاي متعددي براي چاره اندیشی درباره آن برگزار
شده ودهههایی نیز با این عنوان نامگذاري شده اند .یکی از فقیرترین و آسیب پذیرترین گروههاي موجود در جوامع ،بهویژه در
جهان سوم ،روستاییان هستند (طالب و همکاران.)1831،
مسأله فقر و بهویژه فقر فاحش روستایی از جمله مسائل مهم اجتماعی است که همواره نظراندیشمندان اجتماعی را به خود
جلب کرده است .بنابر تحقیقات فائو بیش از  50درصد از جمعیت فقیرترین کشورهاي جهان که قریب به یک میلیارد نفر میباشد،
در مناطق روستایی زندگی میکنند .درایران نیز نرخ فقر درنواحی روستایی بیشتر از نواحی شهري است (طاهري و همکاران .)1811
در واقع یکی از چالشهاي مهم جوامع روستایی ،فقر روستایی است که اندیشه بسیاري از صاحبنظران مسائل روستایی را به خود
معطوف داشته است .در روستاها به علت شرایط جغرافیا ،آب و هوایی ،نوع معیشت و توانایی کمتر در مقابله با حوادث ،فقر قلمرو
گستردهتري دارد (شاه آبادي و تلیایی .)1811 ،فقر پدیده اي فراگیر در جهان بوده و می توان آن را نتیجه تحوالت اقتصادي،
سیاسی و اجتماعی جهانی و کشوري دانست .فقر پدیدهاي چند بعدي است ،یعنی نه تنها شامل بعد اقتصادي براي نیازهاي اساسی
بلکه شامل بعد انسانی ،فیزیکی ،زیست محیطی ،اجتماعی و سیاسی است (یاسوري و امامی.)1815،
رابطه بین فقر و زندگی روستایی ،رابطهاي با ضریب همبستگی باال و مثبت بیان شده است .به طوريکه حتی برخی کشورها
بطور غیر مستقیم ،فقرا و محرومان را به عنوان افرادي روستایی تعریف نمودهاند .روستاییان نسبت به شهرنشینان داراي درآمد و
سرمایههاي کمتري بوده و ازخدمات رفاهی و اجتماعی ناچیزتري برخوردار هستند .بخش روستایی سزاوار توجه ویژه و فوري است
و هرگونه برنامهریزي براي کاهش فقر را باید از روستاها آغازنمود( .کیان مهر و همکاران  )1810ازدیدگاه فائو ( )1440اکثریت
فقراي روستایی ،کشاورزبوده یا درآمد آنها مرتبط با فعالیتهاي کشاورزي است .این افراد توانایی تولید یا کسب درآمد الزم براي
تأمین نیازهاي اساسی خود را ندارند .از این رو ،کشاورزي در مرکز برنامههاي کاهش فقر قرار گرفته است .رشد اقتصادي ،ضرورت
اساسی کاهش فقرقلمداد میشود که از طریق سرمایهگذ اري به ویژه سرمایهگذاري در بخش کشاورزي حاصل خواهد شد( .بسحاق
و همکاران .)1810،مسئله فقر به ویژه فقر روستایی از جمله موضوع هایی است که طی دو دهه اخیر به عنوان مهمترین معضل
جامعه بشري ،هم در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه توجه فراوانی به آن شده است (بهرامیان و کرمی)1811 ،
فقر یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در حیطهي توسعه روستایی محسوب میشود .با توجه به این که عمده جمعیت
فقیر جهان در مناطق و بافتهاي روستایی کشورهاي در حال توسعه زندگی میکنند .امروزه ،این مسئله آشکار شده که الزمهي
رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان بخش پایه است( .جمعه پور و همکاران)1814،
یکی از عمده ترین دالیل عدم توفیق استراتژيهاي توسعه کشاورزي ،عدم تشخیص اهمیت ترویج و سازههاي نهادي و
انسانی در توسعه هماهنگ جوامع روستایی بوده است؛ به عبارت دیگر کیفیت (دانش ،بینش ومهارت) نیروي انسانی ،تعیین کننده
چگونگی به کارگیري عوامل تولید است و ضعف در عملکرد تولید ،به عامل انسانی مرتبط است( .پاک و همکاران )1810،ترویج
کشاورزي یکی از مهمترین ابزارهاي سازمانی کشاورزي است ،زیرا انتقال و مبادله اطالعات راکه میتواند به دانش کاربردي منتقل
شود ارتقاء دهد .برنامههاي ترویجی کشاورزي در اغلب کشورهاي در حال توسعه براي برآوردن نیازهاي مهارتی و مدیریتی
کشاورزان محروم و کم درآمد ناکافی به نظر میرسند و این در شرایطی است که غفلت از برآوردن نیازهاي فقراي روستایی باعث
تضعیف فرآیند توسعه و افزایش فقر در این کشورها شده است.
چالش فقرا ،در میزان دسترسی به  0نوع سرمایه است که بر مبناي آنها ،قادر خواهند بود فعالیتهاي تأمین معاش خود را انجام
دهند .سرمایههاي طبیعی که ازآنها منابع مفید براي تأمین معاش اشتقاق مییابند .سرمایههاي اجتماعی ،سرمایههاي انسانی که
براي دنبال کردن راهبردهاي معاش ضروري هستند .سرمایههاي فیزیکی که زیرساختهاي اساسی وابزار تولید و لوازمی هستند
که افراد را به تأمین زندگی قادر مینمایند .سرمایههاي مالی که منابع مالی در دسترس افراد میباشند .همه این فعالیتها ،باید
سبب کمک به فقرا براي پذیرش راهبردهاي تأمین معاش شوند که براي دستیابی به نتایجی اعم از کیفیت زندگی باالتر ،کاهش
آسیب پذیري ،ارتقاء امنیت غذایی ،عدالت اجتماعی و برابري بیشتر و سرانجام استفاده پایداراز منابع طبیعی ،مناسب هستند؛
بنابراین ،هر برنامهریزي مداخلهگري براي کاهش فقر بایستی در ارتباط با درک فقرا نسبت به علل فقر در نظر گرفته شود .در هر
نوع برنامهریزي ترویج کشاورزي حامی فقرا ،پس ازشناسایی فقرا بر مبناي دسترسی آنها به منابع ،آنها باید براساس نوع نگرششان
به فقر طبقهبندي شوند و سپس دستاندرکاران ترویج میتوانند مطابق با آن ،برنامههاي کاهش فقر را طراحی نمایند( .کیان مهرو
همکاران.)1810،
با روند جهانیسازي کشاورزي ،تأکید و تمرکز اصلی روي افز ایش باروري و بهرهوري است .در گذشته تأکید اصلی روي ترویج
مبتنی بر تولید بوده است .بسیاري از کشاورزان سهم عمدهاي از تکنولوژيهاي تولید خود را مدیون نظامهاي ترویج هستند .نظام

جدول  :1پیشنهی تحقیقات انجام شده در مورد فقر روستایی ،منبع(:خراسانی و محمدی)1931،
خالصهي نتایج
عنوان
سال
محقق
در میان عوامل و زمینههاي اجتماعی تنها سه عامل سن سرپرست خانوار،
پورطاهري و
عوامل مؤثر برکاهش فقرخانوارهاي نوع بیمه و شاخص احساس محرومیت داراي رابطهي مستقیم با فقر
1831
بودهاند .عوامل اقتصادي در مقایسه با عوامل اجتماعی نقش بیشتري در
روستایی
همکاران
شکلگیري فقر در منطقهي موردمطالعه دارد.
فقر را باید از جنبههاي اجتماعی و با رویکردهاي انسانی و مشارکتی
تحلیل کرد .عالوه بر این ،در مطالعات یادشده ،موضوعاتی مانند آثار
فراتحلیل مطالعات فقر در جامعهي
طالب و
گوناگون فقر بر اقشار مختلف جامعهي روستایی ،سیاستهاي فقرزدایی و
1831
روستایی ایران
همکاران
ارزیابی آثار آنها و نیز اثر پدیدههاي کالن مانند جهانی شدن بر فقر
روستایی بررسی نشده است.
متغیرهاي جنسیت سرپرست خانوار ،سن سرپرست خانوار ،مخارج آموزشی
بررسی عوامل فقر خانوارهاي
1811
گریوانی و
خانوار و شغل سرپرست خانوار در سطح  11درصد و متغیر بار تکفل با
روستایی در اصفهان
همکاران
اطمینان بیش از  10درصد تأثیري معنیدار بر فقر دارند.
یگانه و
عامل دارایی ،تحصیالت و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر
1818
توزیع فضایی فقر در محدودهی موردمطالعه است.
خانوارهاي روستایی
همکاران
ضعف زیرساختهاي اقتصادي و سیاستگذاري دولتی ،افزایش مهاجرت
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر
صدرموسوي و
فصلی و محدودیت سرمایهگذاري و اشتغال ،ضعف فرهنگ اجتماعی و
 1813گسترش فقر روستایی در شهرستان
مخاطرات طبیعی ،بروز خشکسالی و کاهش درآمد و ...از مهمترین عوامل
همکاران
میاندوآب
پخش و گسترش فقر در مناطق روستایی شهرستان میاندوآب است.
موقعیت فضایی خانوارها ،عوامل جمعیت شناختی ،آموزش و پرورش و
معیشت و فقر گذرا
تفاوت قیمتهاي مصرف کنندهي مهمترین عوامل تعیین کنندهي رفاه
1410
Dzanku
روستایی در غنا
خانوارهاي روستایی است.
نسبت افراد فقیر در چین نشانگر توزیع نامتوازن افراد فقیر روستایی است.
 1415الگوهاي زمانی مکانی فقر در چین
Liu et al
فقر در چین عمدتا در مناطق کوهستانی و مناطق مرزي تمرکز دارد.
 00درصد از خانوارهاي پاکستان در مناطق فقیرنشین زندگی میکنند.
تخمین میزان فقر چندبعدي در
&Padda
براي کاهش فقر باید منابع مالی اضافی براي رفاه اجتماعی ،آموزش،
روستاهاي پاکستان :کمک به
1413 AbdulHame
ed
بهداشت تأمین آب و توسعهي کشاورزي اختصاص یابد.
سیاستهاي توسعهي پایدار
جهت کاهش فقر روستایی باید تعیین تأثیر محل سکونت بر احتمال فقر
تحلیل تطبیقی فقر و نابرابري
در سطح فردي و خانوادگی ،مدت زمان رنج بردن از فقر و احتمال خروج
روستایی بین بریتانیا و ایاالت
1411 McAreavey
& Brown
از فقر تحت تأثیر سایر متغیرهاي داراي همبستگی با فقر انجام شود.
متحدهي آمریکا

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،9029جلد یک

ترویجی باید با دانش و مهارتهاي مرتبط با بازار همسو باشد .این نونما شدن مجدد سیستم ترویجی قطعأ نقش تسهیلگري را براي
هدایت ترویج مبتنی بر کشاورز و مبتنی بر بازار به دنبال خواهد داشت که میتواند در کاهش فقر ،مفید باشد( .ابراهیمی و همکاران،
 .)1810هر نهادي که میخواهد اولویت کار خود را حمایت از فقرا قرار دهد نیازمند اطالعات جدید ،الگوها و رهیافتهاي روشنی
است که برمبناي آنها بتواند فعالیتها و مأموریتهاي خود را درارتباط با کاهش و ریشه کنی فقربه انجام برساند.
دالیل و مدارک در ایران نشان داده است که روند افزایش فقردر حال اتفاق است .فقر موجب پیدایش بیماري هاي اجتماعی و
فساد در جامعه می شود .کاهش فقر به عنوان یکی از مهمترین مباحث توسعه می باشد .تعدادي از محققان اقتصاد توسعه نظیر
امانو و همکاران ( )1110بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط الزم براي رشد است( .حکمتی فربد و همکاران )1813،کشور
ما نیز همانند کشورهاي در حال توسعه با مسئله فقر و گستردگی این پدیده در نواحی روستایی مواجه است و از مهمترین مشکالت
نواحی روستایی به شمار میرود .گفته شده که در هر سطحی از مصرف نرخ فقر در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهري است.
فقر در نواحی روستایی مسائلی چون ایجاد نابرابري در درون جامعه روستایی ،مهاجرت به شهرها ،تخلیه روستاها ،آسیب پذیري
محیطی روستاها ،باال رفتن آمار بزهکاري ،کاهش امنیت عمومی و بسیاري از مسائل دیگر را در پی دارد (خراسانی و محمدي،
.)1811
(محمدي یگانه و همکاران )1810،در پژوهش خود در مورد عوامل موثر بر فقر در نواحی روستایی در دهستان محمودآباد
نشان دادند که عاملهاي دارایی ،تحصیالت و اعتبارات بانکی از مهمترین عوامل موثر بر توزیع فضایی فقر در محدوده مورد
مطالعه بودهاند .یکی از مسائلی که کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه درگیر آن هستند ،مسئله فقر به طور عام و فقر روستایی
به طور اخص میباشد (شرافت و همکاران .)1813،بانک توسعه جهانی ( )1445بر ترویج کشاورزي بعنوان عامل توسعهاي مهمی
براي افزایش کشاورزي جامع و پایدار و در نتیجه توسعه اقتصادي و کاهش فقر تأکید دارد.
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 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش مروري و با بهره گیري از مطالعات پیشین در جهت تبیین نقش ترویج و آموزش در کاهش فقر
روستایی انجام گردیده است .در این راستا ،براي گردآوري اطالعات ،از مقالههاي اینترنتی ،منابع کتابخانهاي و مکتوب و اسناد
علمی پژوهشی در زمینههاي مرتبط با پژوهش استفاده گردید.

 -3مبانی نظری
 -1-3مفهوم فقر

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،9029جلد یک

فقر میتواند گسترده ،چندبعدي ،ذهنی ،متغیر درطول زمان ،قابلیتی وفقر رفاهی باشد وبرحسب هنجارها ،مقایسهها وتوقعات،
نسبی به نظر آید .فقر ،ابعاد مادي و معنوي دارد .فقرمعنوي یعنی نبود قدرت تصمیمگیري درزندگی ،که میتواند نوعی ناتوانایی
فکري و روانی و فقر فرهنگی هم تلقی شود .فقر میتواند بر تمام ابعاد توسعه پایدار اعم از اقتصادي ،اجتماعی ،مدیریتی و زیست
محیطی تأثیر بگذارد (قرنی آرانی .)1818 ،صفر خانلو و محمدي نژاد ( )1814در پژوهش خود فقر مطلق را عدم توانایی فرد یا
خانوار در تامین حداقل نیاز توصیه شده انرژي سرانه در روز و تامین پوشاک ،سرپناه و بهداشت و درمان ذکر کردهاند .در شرایط فقر
مطلق شدید نیز افراد و خانوارها ها قادر به تامین بیش از  34درصد از کالري مورد نیاز خود نمی باشند؛ اما فقرنسبی عبارت است از
پایین تر بودن درآمد فرد از متوسط درآمد جامعه (خراسانی و محمدي.)1813،
"تانسند" فقر را به این صورت تعریف میکند «افراد ،خانوادهها و گروههاي جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد که
با فقدان منابع براي کسب انواع رژیمهاي غذایی ،مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه
باشند»(کاشی و همکاران  .)1830فقر انواع گوناگونی دارد و میتواند حاد باشد و اگر برنامهریزي براي آن صورت نگیرد ،مزمن شود.
فقر تنها ناشی از محرومیت مادي نیست ،بلکه به طور عمده ،پدیدهاي اجتماعی است که موجب میشود اشخاص فقیر از ظرفیت
وتوانایی خویش درک صحیحی نداشته باشند (چمبرز.)1835 ،

 -2-3انواع فقر
فقر درآمدی :محرومیت مادي که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده میشود .غذاي کافی ،مسکن ،تحصیالت و بهداشت
ازجمله نیازهاي اساسی است که نبود آنها فقرا را از داشتن زندگی مطلوب محروم میسازد (شادي طلب و همکاران .)1835
فقر قابلیتی :در این رویکرد مالک تشخیص فقرو محرومیت ،دستیابی به کارکردهایی در زندگی است که براي افراد مطلوب
و ارزشمند است .ازجمله این کارکردها تغذیه کافی ،برخورداري از خدمات بهداشتی ،دسترسی به آموزشوپرورش ،مشارکت در
تصمیمات گروهی وغیره است .مجموعه این کارکردها قابلیت افراد را تشکیل میدهند .هدف رویکرد قابلیتی به فقر ،انکار درآمد
پایین به عنوان یکی از عوامل دخیل در فقر نیست ،بلکه این رویکرد به این موضوع میپردازد که صرف برخورداري از درآمد کافی
و متعارف جهت تأمین مایحتاج زندگی نمی تواند تعیین کننده عدم محرومیت افراد تلقی شود ،بلکه توانایی یا عدم توانایی تبدیل
این قابلیت است که میتواند محرمیت یا عدم محرومیت افراد را مشخص سازد (محمودي و همکاران.)1830،
فقر روحی و روانی :قفر روحی شامل عدم دسترسی به خدمات ،افزایش حجم کار و ترد شدن از جامعه است ،خروج اعضاي
خانواده کشاورز ازجامعه خود ،ا ز فعالیت هاي اجتماعی و گروه هاي اجتماعی منجر به از دست دادن سرمایه اجتماعی می شود
(سلمان شهرکی.)1810 ،

 -3-3شاخصهای فقر روستایی
صالحی و همکاران ( )1810در پژوهش خود شاخصهاي فقر روستایی را در جدول ( )1نشان داده اند.
جدول  :2شاخصهای فقر روستایی (منبع :صالحی اصفهانی و همکاران)1931،

ابعاد

مولفه

اقتصادي
درآمد

محیطی

22

مسکن

شاخص و گویه
 -1عدم استفاده از فرآوردههاي پروتئینی -1 ،عدم استفاده از لبنیات و حبوبات-8 ،عدم استفاده
ازانواع میوه و سبزیجات
-1عدم رضایت از میزان درآمد-1 ،عدم پس انداز-8 ،عدم دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی،
-0ناتوانی در خرید یا دسترسی به انواع نهادهها -0عدم توان سرمایه گذاري در امور کشاورزي-1 ،
عدم دسترسی به بازار محصوالت کشاورزي
-1بیدوامی مصالح بکار رفته در مسکن -1 ،بیدوامی سازه واحدهاي مسکونی -8 ،میزان
تأثیرمعماري واحدهاي مسکونی روستایی در عدم صرفه جویی انرژي-0 ،کمبود فضاي واحد
مسکونی -0 ،میزان برخورداري واحد مسکونی از امکانات -1 ،میزان دسترسی به امکانات-5 ،
عدم رضایت از معماري مسکن

ابعاد

مولفه
آموزش

بهداشت

ا ر تبا طا ت اجتماعی
اجتماعی
ذهنی (روانی)

شاخص و گویه
-1عدم شرکت در کالسهاي آموزشی و ترویجی -1 ،عدم دریافت نشریه ترویجی -8 ،عدم
برخور داري از امکانات ترویجی بر اساس استفاده از مرکز خدمات جهاد کشاورزي در روستا-0،
عدم وجود مدارس نوساز با کیفیت براي تحصیل فرزندان -0 ،نبود معلمان خوب و با تجربه براي
تحصیل فرزندان
-1عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی (خانه بهداشت ،درمانگاه)-1 ،وجود مشکالت
بهداشتی ناشی از جانوران موذي (موش ،مگس و غیره)-8 ،عدم وجود جایگاه دفع زباله-0 ،
نداشتن روشهاي بهداشتی جمع آوري زباله
-1عدم مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی روستا -1 ،نداشتن رابطه خوب با همسایگان و اهالی
روستا -8 ،عدم توجه به سرنوشت دیگران (مهم نبودن سرنوشت افراد) -0 ،ناتوانی در دفاع از حق
خود (گوشه گیري) -0 ،عدم وجود راههاي مناسب براي حمل و نقل -1 ،وجود فاصله زمانی زیاد
تا مراکز شهر -5 ،عدم رضایت از حمل و نقل عمومی -3 ،استفاده از شبکههاياجتماعی
 -1عدم رضایت از وضع موجود زندگی -1 ،نداشتن انگیزه براي بهبود وضعیت خود -8 ،عدم امید
به بهتر شدن آینده -0 ،معتقد نبودن به ثروت و ثروتمندان -0- ،وجود حس محرومیت-1 ،اعتقاد
به وجود بی عدالتی در حق خود

توسعه روستایی استراتژي است که براي بهبود زندگی اقتصادي و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان
فقیرند ،طراحی می شود .این استراتژي در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادي است که در نواحی روستایی به دنبال
امرار معاش هستند .به عبارتی میتوان گفت که توسعه به دنبال تغییر وضع موجود یک جامعه و حرکت به سمت وضع مطلوب بوده
که با توجه به ساختارهاي جامعه ترسیم شده است .توسعه روستاها بنا به پیوند ناگسستنی و عمیق با بخش کشاورزي در گرو
اصالح ،بهبود و توسعه سازمان بخش کشاورزي در فضاهاي روستایی است (افراخته و همکاران .)1811،از مهمترین عوامل رسیدن
به عدالت اجتماعی ،برنامههاي کاهش فقر است .کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست هاي عمومی به موافقت نامه هاي بین
المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره است .این موضوع یک عنصر محوري در بحث و گفتگوي دستورکار توسعه پسا
 1410بوده و بسیاري از کشورها سیاستهاي اجتماعی خود را براي محور کاهش فقر قرار دادهاند (راغفر و اسفندیار.)1810 ،
نگرش برنامهریزان به بخش کشاورزي نباید صرفا به مثابه نوعی «ماشین تولید» باشد بلکه باید روستا را بستر زندگی و
معیشت بخشی از جمعیت انسانی کشور در نظر گرفت که نیازمند است این بخش همگام با سایر بخشهاي اقتصادي به نحوي
مؤثر در مسیر توسعه گام بردارد تا با چنین رویکردي عرصههاي توسعه روستایی و کشاورزي همسو با یکدیگر عمل کنند و رویکرد
همافزایی داشته باشند (بدري و همکاران)1814،؛ بنابراین یکی از راههاي ناگزیر پیشرفت و جلوگیري از افزایش فقر روستاییان،
توجه به وضعیت معیشتی خانوار روستایی است .در فرهنگ آکسفورد ،معیشت پایدار وسیلهایی حمایتی تعریف شده است که صرفا
براي مصرف و درآمد نیست ،بلکه وسیلهاي براي زندگی ایمن محسوب میشود .اولین بار چمبرز در دهه  1134این مفهوم را مطرح
کرد و کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست آن را به رسمیت شناخت .مفهوم مهم و مرکزي در ایده معیشت پایدار ،ایمنی
معیشت است (شکوري و همکاران.)1818،
تغییراتی عمده در تفکرروستایی در نیم قرن گذشته رخ داده و رهیافت معیشت پایدار روستایی به طور بالقوه در کشورهاي
درحال توسعه در تالش براي کاهش فقر روستایی ،مطرح شده است .رهیافت معیشت پایدار بر تفکري جامع و منسجم درباره
کاهش فقرو توسعه روستایی تأکید نموده و به سرعت محبوبیت زیادي در میان محققان و دستاندرکاران توسعه بدست آورد.
رهیافت معیشت پایدار در طول سالهاي گذشته ،بهترین روش براي پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازي فقرا بوده است .رهیافت
معیشت پایدار یکی از رویکردهاي تحلیلی جدید درزمینه توسعه روستایی است و در سالهاي اخیر به منظور توسعه روستایی و
کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است و از جمله رویکردهایی است که سعی دارد مشکل فقر و آسیبپذیري خانوارها را بر
محوریت انسان حل کند (نوروزي و همکاران  .)1810در وجود انسان دو نیروي اساسی نهفته است ،یکی نیروي جسمانی و دیگري
نیروي فکري .با توجه به رشد و توسعه فناوري بر همگان آشکار است که سهم و اهمیت نیروي فکري در مقایسه با نیروي جسمی
حیاتیتر است .بدین ترتیب مشاهده می شود همه چیز در نیروي تفکر انسانی و اولویت آن جمع میشود و میتوان نتیجه گرفت که
براي نیل به اهداف توسعه الزم است سرمایهگذاري را در این زمینه تقویت کرد .ایجاد قابلیت تفکر و توسعه نیروي فکر صرفا از
طریق فرآیند آموزش امکان پذیر بوده و تاکنون راه دیگري جهت نیل به این هدف ابداع نگردیده است (برادران و همکاران.)1810،
آموزش ،بنیان توسعه کشاورزي است .ترویج مکتب تحقق آموزش روستاییان است پس آموزش مبتنی بر این مکتب ،بنیان توسعه
روستایی است .ترویج کشاورزي داراي کارکردهاي متعددي چون افزایش و بهبود معیشت ،آموزش به کشاورزان و افزایش تولید
است که میتواند از آنها براي ایفاي نقشهاي دیگري چون کاهش فقر بهره ببرد (ابراهیمی وهمکاران.)1810 ،
براي مواجهه با مسائلی ازقبیل فقر روستایی ،الگوها و مدلهاي حل مسئلهاي نیاز است که جهتگیري آنها به سمت کشاورزان
ضعیف و فقراي روستایی باشد .جهتدهی فعالیتها به سوي فقرزدایی ،نیازمند تغییر نگرشها در نظام ترویج کشاورزي میباشد و
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به منظور منسجم نمودن فعالیتها ،باید رهیافت و الگوي مناسبی را به کار گرفت .بیشک ،عاملین ترویج با توجه به نقش و
مسئولیتی که طی سالیان متمادي بر عهده داشتهاند ،از جمله کسانی هستند که در متن جریانات و تحوالت جامعه روستایی قرار
داشته وعموما داراي دیدگاههاي واقعیتر از نیازهاي جامعه روستایی بوده و بهتر میتوانند درباره جهتگیري برنامههاي ترویجی
قضاوت نمایند (کیان مهر و همکاران .)1810
رشد سریع جمعیت و تامین غذاي کافی براي جمعیت رو به افزایش جهان ،پیشرفت علم و فنآوري ،مبارزه با فقر و گرسنگی،
کشاورزي تجاري با رقابت نسبی باالي سرمایهگذاري و اشتغال دانش آموختگان رشتههاي کشاورزي ،بهبود سطح زندگی و رفاه
کشاورزان و روستاییان ،بخش کشاورزي را با چالشهاي رقابتی فزایندهاي روبهرو کرده است .یکی از موثرترین و مهمترین منابع
سازمان ،نیروي انسانی آن است که اگر به درستی تربیت شده و توانا باشد میتواند سازمان را پویا و منابع متنوع و فراوانی را براي
سازمان خود فراهم سازد؛ بنابراین راهکار اصلی براي کارآمدي و اثربخشی «آموزش منابع انسانی و ترویج مفاهیم کشاورزي» است.
آموزش و ترویج همواره بهعنوان وسیلهایی مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مدنظر قرار میگیرد و
فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد و باعث رکود سازمان میشود (شیري و همکاران .)1811
با تغییر پارادایم ترویج کشاورزي از انتقال تکنولوژيها و نوآوري به سمت فرآیند یادگیريهاي اجتماعی ،الزم است تا در
زمینههایی ماننند ارزشها ،شیوهها و حتی روشهاي آموزشی ترویجی نیز تغییراتی ایجاد شود .در این راستا ،نقش سنتی مأمور
تغییر نیز باید از انتقال تکنولوژي یا نوآوريها به سمت ایفاي نقش تسهیلگري حرکت کند .براي این منظور نیز باید از فرآیندهایی
مانند افزایش سرمایهاجتماعی ،فرآیندهاي یادگیري گروهی در راستاي طراحی ،توسعه و بکارگیري نوآوريهاي کمک کننده استفاده
کنند (اسالمی و همکاران.)1810،
ابراهیمی و همکاران ( )1810درتحقیق خود بیان میکنند ،ترویج کشاورزي نقشی اساسی در بحث فقرزدایی ایفا میکند.
براساس یافتههاي این مطالعه ،توانمند سازي جامعه بعنوان مناسبترین استراتژي در فقرزدایی میباشد .شانس بیشتري وجود دارد
که مردم و کشاورزان در فعالیتهاي ترویجی کسب و کارهاي درآمدزا مشارکت کنند ،اما مشروط بر آنکه آنها توانمند شوند.
تأکیداصلی باید روي آموزش باشد تا بدین وسیله مردم ،با اطالعا ت الزمی که براي ریشه کن کردن فقر نیاز دارند ،تجهیز شوند.
کشاورزان باید تشویق شوند تا انجمنهایی را تشکیل دهند که آنها را قادر سازد تا بتوانند براحتی تسهیالت اعتباري و وام و منابع
الزم را براي سرمایهگذاري دریافت کنند .ترویج تولید محور که تأکید بر ارائه اطالعات فنی براي افزایش تولید و بهرهوري
کشاورزي است ،ممکن است بر پدیده فقر ،بویژه اگر ریشه در مسائل اجتماعی مانند انزوا ،حاشیه نشینی و فقدان دسترسی به منابع
داشته باشد ،تأثیر چندانی نداشته باشد .هرچند تردیدي نیست که دسترسی به دانش و اطالعات میتواند تأثیر قابل توجهی برکاهش
فقر بگذارد ،اما قبل از تعریف جایگاه ترویج در فرآیند فقرزدایی باید عوامل ایجاد فقر به طور دقیق شناسایی شوند و اگر این عوامل
به زمینه غیرکشاورزي مرتبط باشند ،ترویج باید درآن حیطهها نیز نقش ایفا کند (فمی و همکاران.)1835،
اگرچه خانوارهاي فقیر از بسیاري امکانات ومنابع براي دسترسی به رفاه نسبی محروم هستند و به شکلی نابرابر در مقایسه با
سایر خانوارها قرار دارند ،اما درون این خانوادهها نیز توزیع منابع محدود به صورتی نابرابر صورت میگیرد .شواهد حاکی از آن است
که مسألهي جنسیت یکی ازعوامل مهمی است که باعث شده است تا درون خانوارها ،زنان از بسیاري از حقوق و امکانات محروم
شوند و در نتیجه ،نسبت به مردان فقیرتر باشند .شایان ذکر است که این منابع فقط به امکانات مادي کمتر زنان اشاره ندارد ،بلکه
برخورداري ازسطح آموزشی پایینتر ،تقسیم کارناعادالنه ،ساعات کار بیشتر و فعالیتهاي اجتماعی محدودتر را نیز در مورد زنان
شامل میشود (حیاتی و همکاران .)1811،اگر قرار است خدمات ترویجی در راستاي فقر زدایی باشد باید به توانمندسازي زنان و
گروههاي اقلیت و فقراي روستایی ،ظرفیت سازي فردي و نهادي و افزایش تقاضا براي آن دسته از خدمات ترویجی که قبال در
سطح محدود ارائه میشدند توجه کند .خدمات ترویجی فقرمحور باید مشکالت سازمانی ،اجتماعی و خلق نوآوري در مناطق
روستایی را از طریق تسهیل دسترسی روستاییان و فقرا به منابع اعتباري ،بهبود دسترسی آنها به زمین و مهارتهاي مدیریت منابع
اشتراکی ،برطرف کنند (فمی و همکاران.)1835،
خدمات رسانی ترویج براي زنان روستایی باید به دنبال فراهم کردن سه هدف اساسی افزایش بهرهوري کشاورزي ،برابري
جنسیتی و ریشه کنی فقر روستایی باشد و دستیابی به این اهداف ،آنگاه امکانپذیر میشود که مباحث و دیدگاههاي جنسیتی در
سازمان ترویج ،تلفیق و نهادینه گردد (علی بیگی و همکاران.)1811،

 -5نتیجهگیری
ترویج کشاورزي ابزاري مفید و کارآمد است که در صورتی که به وظایف خود به خوبی عمل کند میزان بهرهوري را افزایش
میدهد و باعث افزایش درآمد شده که میتواند نهایتا در کشورهاي درحال توسعه و توسعهیافته به فقرزدایی بیانجامد .اگر قرار باشد
که ترویج به فقرزدایی کمک کند ،بسیار مهم است که استراتژيهاي معیشتی گوناگون شناسایی گردد وراهها و کاربردهاي گوناگون
تصمیمات کشاورزان مورد شناسایی قرار گیرند .ترویج باید گزینههایی درخور داشته باشد که بتواند در موقعیت مناسب تغییراتی را
ایجاد کند که با موقعیت کشاورزان مرتبط و مناسب باشد .افز ایش تولید و تجاريسازي و مدرنسازي کشاورزي تنها راه حلهایی
که منجر به ریشهکن کردن فقر میشوند ،نمیباشد و دربرخی موارد انتخابها و راهحلهاي مناسبی نمیباشد .ترویج باید به افزایش
توانایی کشاورزان براي ایجاد انتخابهاي آگاهانه براي پذیرش واتخاذ راهکارهاي گوناگون تولید و ثروت و اتخاذ استراتژيهایی
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که مناسب با موقعیتهاي خاص و سرمایههاي نهادي و سازمانی و اجتماعی است ،کمک کند؛ و در این راستا گسترش مطالعات
علمی در نواحی روستایی در راستاي شناسایی عوامل موثر در ایجاد فقر در روستا و برنامهریزي و کوشش مستمر براي ارتقاء این
مطالعات و بهرهگیري کاربردي و عملیاتی از نتایج آنها یک ضرورت تمام و قطعی است.
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جهان امروز دریافته است که آموزش افراد ،نوعی سرمایهگذاري ملی است و هر کشوري که دراین راه تالش بیشتري نماید،
بدون شک از رشد و توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بیشتري در آینده برخوردار خواهد شد .از این رو پیشنهاد میشود ترویج
براي کاهش فقر در مناطق روستایی ضمن ریشهیابی علل فقر به دنبال آموزش روستاییان در زمینههایی چون مشاغل کشاورزي و
غیر کشاورزي باشد چرا که فعالیتهاي غیرکشاورزي میتواند به عنوان مرکزي براي امرار معاش روستایی تبدیل شود و از این
طریق موجب تنوع بخشیدن به درآمد از راههایی مانند صنایع دستی ،بافندگی و غیره گردد.
شواهد نشان میدهد که سازمانهاي ترویجی کشورهاي در حال توسعه ،خدماتی شایسته را به زنان روستایی ارائه نمیدهند و
تنها ،در کشورهایی انگشت شمار راهحل ساختاري شایستهایی براي کمک به زنان روستایی که در خانه و مزرعه کار میکنند ارائه
میدهند .ازاین رو پیشنهاد می شود خدمات ترویج با تحت پوشش قرار دادن زنان روستایی ،آنها را توانمند سازد تا بتوانند در کاهش
فقر خانوار روستایی نقش ایفا کنند .همچنین به منظور کاهش فقر در جوامع روستایی در بلند مدت میتوان با ارائه آموزشهاي
ترویجی بر مبناي نیازسنجی واقعی میتوان برنامه هایی براي اشتغال زایی ،توانمندي سازي مردم روستا ،ترویج و گسترش
الگوهاي تغذیه مناسب تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی و فراهم نمودن امکانات الزم براي دسترسی آسان به مواد غذایی طراحی
و اجرایی نمود.
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بررسی وضعیت طالق در استان تهران طی سالهای اخیر
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کد مقاله24103 :

چکـیده
تحقیق پیش رو نگاهی به آخرین وضعیت طالق در استان تهران و شهرهای آن دارد ،موضوعی که ضرورت پرداختن به
آن را میباید درروندرو به رشد طالق درپایتخت بهویژه دردهه اخیر دانست .طالق همچنان از مهمترین آسیبهای
اجتماعی کشور است وبه روزرسانیِ شناختها دراین رابطه میتواند زمینه مناسبی را برای درک بهترِ ابعاد مساله و تصحیح
برداشتها و باورهای قالبی از آن فراهم کرده و به ارتقای فرهنگ جامعه و سالمسازی محیط بهویژه پیشگیری از
پیامدهای طالق یاری رساند .نوع پژوهشﺣاضر از نوع تحقیقات توصیفی وروش تحقیق نیزروش مطالعه اسنادی و
کتابخانهای است .علت اصلی در انتخاب این روش وجود شرایط اپیدمیک بیماری کرونا و دشواری انجام پیمایش در میان
افراد جامعه طی یکی دوسال اخیر بوده است .بررسی دادههای سالنامههای آماری 1283 -89نشان میدهند میزان عمومی
طالق در استان تهران بهطور جدی باالترازمیانگین کشوری است .اکثر طالقهای این استان درفصل تابستان بهویژه
مرداد ماه رخ میدهند .دیگر آنکه کمترین میزان طالق در فصل بهار ،بهویژه فروردین ماه صورت گرفته ونقطه اوج
طالقها هم برای مردان و هم زنان در سنین  24تا  20سالگی قابل مالﺣظه است .بهعالوه ،ﺣجم باالیی از طالق در زن
و شوهرهای هم سن و یا با یکی دو سال تفاوت سنی به نفع شوهر صورت گرفته است .پس از این گروه ،میزان طالق در
زن وشوهرهایی که بیش از  10سال سابقه زندگی زناشویی داشتهاند نیزﺣجم قابل توجهی را تشکیل میدهد ،واقعیتی که
شایسته تامل و تحقیقات موشکافانهتری در آینده خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :زوج و زوجه ،میزان عمومی طالق ،استان تهران ،فاصله سنی زوجین

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش اجتماعی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)
zeinabomidi13781378@gmail.com
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خانواده ،به عنوان اولین نهاد جامعهپذیری و کهنترین هسته طبیعی بشری ،در همه جوامع انسانی از ابتدای تاریخ وجود داشته
و بشر تاکنون تقریبا نتوانسته است جایگزینی برای آن بیابد .طبعا ازدواج مبنای شکلگیری خانواده و طالق سبب اضمحالل آن
میشود .طالق نیز یک رویداد مهم ﺣیاتی و بارزترین شاخص آشفتگی زناشویی است .درﺣقوق مدنی ایران ،طالق عبارت است از
انحالل عقد نکاح در ﺣیات زن و شوهر با اراده مرد یا به تقاضای زن و با شرایطی معین)نیازی ،ارفعی .)2 :1284،طالق شیوهای
نهادی شده در پایان دادن به پیوند زناشویی است هرچند راه های دیگری نیز غیر ازآن وجود دارند همچون ترکِ یکی از زوجین
توسط دیگری یا جدائی توافق شده توسط زوجین .اما تفاوت طالق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد ،توسط مقامات
دولتی مورد کنترل قرار میگیرد ،امکان ازدواج مجدد را فراهم میسازد وپیشبینیهای الزم نظیر ﺣضانت فرزندان درآن صورت
پذیر است )ساروخانی . (1 :1203،خاتمۀ قانونی ازدواج ،جدا شدن همسران از یکدیگر و از بین رفتن ﺣقوق و تکالیف متقابلی که
بین زوجین درهنگام ازدواج وجود داشته است عناصر کلیدی هر طالقی را تشکیل میدهد .طالق به وجود آورندۀ تغییراتی در
دوستیها و سایر روابط اجتماعی زن وشوهرهاست .از اینرو ،جنبههای گسترده این پدیده را ﺣوزههای علمی گوناگون از دیر باز
مورد توجه و بررسی قرار دادهاند و درباره آن آثار فراوانی خلق شده است .از یکسو ،طالق یک پدیده روانی است زیرا نه تنها بر
تعادل روانی دو انسان ،بلکه بر روح و روان فرزندان ،بستگان ،دوستان و نزدیکان آنان اثر میگذارد .همچنین پدیدهای اقتصادی
است ،چرا که به گسستِ یک واﺣد اقتصادی همچون خانواده میانجامد و اثراتی سهمگین در ﺣیات اقتصادی اعضای آن بر جای
میگذارد .بعالوه ،پدیدهای اثرگذار بر ابعاد کمی و کیفی جمعیت در یک جامعه است ،زیرا بهلحاظ کمی ،خانواده را که تنها واﺣد
مشروع و اساسی فرزندآوری است فرو میپاشد و بهلحاظ کیفی نیز بهخاطر تحویل فرزندانی محروم از ﺣمایت و هدایت خانواده که
در بسیاری موارد باعث میشود فاقد شرایط الزم برای اﺣراز مقام یک شهروند مسئول و وظیفه شناس در جامعه بشوند ،کیفیت
جمعیت را تحت تاثیر قرار میدهد .نهایتا اینکه طالق پدیدهای فرهنگی است بدین معنا که میتواند در انتقال ارزشها و
هنجارهای فرهنگی به نسل بعد اختالل ایجاد نموده و در شناخت مسیر درست یا غلط ،فرزندان را دچار سردرگمی نماید .وقوع
طالق هم میتواند صورت آشکار و رسمی به خود گیرد که طی آن خانواده فرو میپاشد و هم میتواند صورت پنهان به خود گیرد
که در نتیجه آن ،خانواده صرفا ،ساختار بیرونیاش ﺣفظ میشود ولی در واقع از درون تهی است ،یعنی ﺣالتی از طالق عاطفی که
در آن زوجین بنا به ضرورت و اجبار با همدیگر زندگی میکنند اما روابط عاطفی سازنده و مناسبی ندارند .معموال طالق عاطفی
پیش درآمد طالقهای رسمی و قانونی است بدین معنا که ابتدا دنیای فکری ،عاطفی و روﺣی زوجین از یکدیگر گسسته میشود و
با گذشت زمان این جدایی به ﺣدی میرسد که در زیر یک سقف نیز نمیتوانند همدیگر را تحمل کنند و بنابراین جدایی فیزیکی و
قانونی بین آنها شکل میگیرد .برخی مطالعات نشان میدهند در قرن نوزدهم تنها ﺣدود  0درصد از ازدواجها به طالق ختم میشد
ولی در قرن بیستم و امروزه ﺣدود نیمی از ازدواج ها منجر به طالق میشود .محققان عواملی چون :افزایش استقالل اقتصادی
زنان ،کاهش درآمد مردان فاقد مدارج دانشگاهی ،افزایش انتظارات اشخاص از ازدواج ،کمسوادی زوجین ،فقدان شغل مناسب،
شیوع فقر ،و بویژه پذیرش اجتماعی طالق به رشد بی سابقه طالق دامن زده است اما با این ﺣال ،بسیاری از زنان و خانوادههای
آنها هنوز زندگی مشترک تحت شرایط طاقتفرسا را بر متارکه ،تنهایی ،کاهش منزلت اجتماعی و افزایش فقر ترجیح
میدهند(سفیری.)29 :1222،
با رشد کمی و کیفی پدیده طالق ،امروزه دیگر واژه طالق قبح گذشته را در میان انسانها ندارد ،دیگر چندان زشت و نکوهیده
نیست و ﺣتی بسیاری افراد آن را به عنوان یک انتخاب فردی در نظر میگیرند .گویا تحول و دگرگونیها در ساختار خانواده شهری،
زن و شوهرها را در مسیر نیازهای تازهای قرار داده که برآورده شدن آنها از طریق سنتهای گذشته دیگر چندان میسر نیست.
تکنولوژیهای جدید ،گسترش ارتباطات رسانهای ،رشد تبلیغات پیرامون زندگی مصرفی و تحرک اجتماعی شدید در جامعه
شهرنشین ،معضالت عمدهای نظیر طالق را سرعت بخشیده و اثرات آن را بر اقشار مختلف جامعه پیچیده و در هم تنیده کرده
است .در فضای جامعه شهری ،انسان ها در گذر از ساخت سنتی به ساخت جدید با سرگردانی و ﺣیرت درباره ارزش ها و هنجارهای
قدیم مواجه اند و این شرایط ،نگرش شهرنشینان را نسبت به طالق سهل گیرانهتر مینماید.
در دو دهه قبل طبق آمار رسمی در ایران از هر هزار ازدواج ﺣدود دویست مورد به طالق منجر میشد(بهاری و میر
ویسی )1200،واقعیتی که نشان میدهد نسبت ازدواج به طالق تنها  %34بوده است .اما از سال  1209تا سال  1299میزان طالق
دو برابر و در سال  1299هر  0دقیقه یک طالق در ایران ثبت گردید که در این میان استان تهران همچون سالهای گذشته
بیشترین تعداد طالق ثبت شده را با بیش از  20هزار مورد طالق در سال  99به خود اختصاص میداد .سن طالق در مردان هم در
این بازه زمانی کاهش یافته و به  30سال رسید(کاملی .)2 :1292 ،البته باید توجه داشت در بسیاری کشورها از جمله ایران ،به علت
گسیختگی پیوندهای عاطفی و اجتماعی ،پدیده طالق در میان شهرنشینان بیش از مناطق روستایی وجود داشته و خصوصا
شهرهای بزرگ بیش از شهرهای متوسط و کوچک از افزایش طالق آسیب میبینند .طی سالهای اخیر طالق در کالنشهرهای
ایران بهویژه پایتخت بسیار گسترده شده و این رشد روزافزون به جهت وجود بافت پیچیده شهری در آن محیط بسیار ﺣائز اهمیت
است زیرا غالبا تحوالتی که در پایتخت و کالنشهرها رخ میدهند همچون یک موج دیر یا زود به دیگر نقاط یک کشور سرایت
نموده و در آنها نیز تغییراتی بوجود میآورند .با اندکی تامل میتوان دریافت زنگ هشدار مدتهاست در پایتخت به صدا درآمده
است زیرا آمارها نشان میدهند در سال  1289نسبت ازدواج به طالق دراستان تهران ﺣدود  02درصد بوده است یعنی به ازای

 29083مورد ازدواج ثبت شده ،تعداد  21022طالق رخ داده است(آمار ثبت اﺣوال .)1289 ،در پایتخت کشور ،هر روز بر تعداد
مراجعان به مراجع قضایی برای ارائه دادخواست طالق به ویژه از سوی زنان افزوده میشود ،و این روند طبعا سواالتی درباره علل و
ابعاد این طالقها و اینکه چرا والدین در هنگام جدایی به سرنوشت نامعلوم و آینده فرزندان خود نمیاندیشند در ذهنها شکل داده
و انسان را به جستجو و تحقیق وا میدارد .باتوجه به نقش و اهمیتی که استان تهران  -که پایتخت را در خود جای داده است -در
اشاعه بسیاری از الگوهای رفتاری در سطح کشور داشته و دارد ،مطالعه طالق و برخی ابعاد آن بهویژه در سالهای نزدیک در
دستور کار این تحقیق قرار گرفته است.

 -2مبانی نظری

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)72 :تابستان  ،1021جلد یک

در ادبیات جامعه شناختی نظریات متنوعی پیرامون ابعاد گوناگون طالق ارائه شده است .میلز( )1802اساسا طرحِ موضوعی
مانند طالق را به عنوان یک مسئله اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاری های خصوصی به یک مساله عام در ساختار اجتماعی
میداند ،چرا که گرفتاریهای خصوصی ناشی از شخصیت فرد و رابطهی نزدیک با آن است اما مسائل اجتماعی اموریاند که از
یکسو بر شرایط و زندگی خصوصی افراد ﺣاکمند و از سوی دیگر به شرایط  ،سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی
وابسته هستند)نیازی ،ارفعی .)01 :1284،اما جورج هومنز( )1821با طرح نظریه مبادله اجتماعی ،عمدتا روی دورانی تمرکز دارد که
زندگی زناشویی منجر به طالق میشود .در این دوره زوجها روابطشان را کم کم براساس هزینه و فایده ارزیابی میکنند و کیفیت
خوب بودن ازدواج بستگی به رضایت هریک از زوجین نسبت به سهم او در پاداشها و هزینهها دارد .پاداشها شامل عشق،
ﺣمایت ،مشارکت ،امنیت عاطفی ،ارتباطات اجتماعی وروابط جنسی است .عالقه ،ﺣمایتهای مالی و کمک درکارهای روزانه نیز به
همین میزان مهم است اما هزینهها نیز هستند مانند مسئولیت و کارهای بیرونی ،عادات رنج آور و یا محدودیت در آزادی و انتخاب
فردی .در این دوران بهخصوص ،طبق این نظریه افراد به گونهای رفتار میکنند که برای آنها بیشترین فایده وکمترین هزینه را
داشته باشد)کرنلیا برنتانو و کالرک.)02 :1298،
در نظریه کارکردی ،طالق علیرغم تلخ و منفی بودن دارای کارکردهای ویژهای برای کل نظام اجتماعی است .پیشگیری از
مشکالتی چون :انحرافات جنسی ،خودکشی ،اعتیاد به مواد مخدر ،سرقت و ....از جمله کارکردهای مثبت طالق تصور می شود زیرا
خانوادهای که درآن اختالف ونزاع و مشاجره وجود داشته باشد طبعا کانون مناسبی برای رفع نیازمندیهای عاطفی ،جسمانی،
اقتصادی و روانی اعضای آن نیست و اگرفردی خود را مجبور به زندگی درچنین خانوادهای بیابد به انواع مشکالت ومسائل اجتماعی
مبتال میگردد .دیدگاه وجدان جمعی نیز از زاویه دیگری به مساله مینگرد .این دیدگاه ،وجدان جمعی را یکی از مهمترین
ضمانتهای تحقق اهداف و ارزش های جامعه میداند.شخص یااشخاصی ممکن است هنجارهای جامعه را تحقیر کنند ،اما در برابر
وجدان جمعی ،جز اطاعت راهی ندارند .به اعتقاد دورکیم ،هر چقدر وجدان جمعی قوی باشد ،خشم عمومی در مقابل هنجارشکنی
ﺣادتر است .اما با ضعیف شدن وجدان جمعی ،ارزش های منفی منتسب به طالق کاهش مییابد و دیگر جامعه افراد مطلقه را به
عنوان مطرودین اجتماعی تلقی نمیکند و بدین ترتیب برمیزان طالق افزوده میشود(ساروخانی.)98 :1202 ،از چشمانداز نظریه
سیستمی ،طالق در چهارچوب نظامها و سیستمهای موجود در جامعه تحلیل میشود .به عبارتی ،وقتی در خانواده ای طالق اتفاق
میافتد ،این اتفاق هرچند در درون یک خانواده اتفاق افتاده است ولی نمیتوان آن را بی ارتباط با نظامهای بیرون از این چارچوب
دانست .دست کم برخی از عوامل اختالل در روابط درون خانواده را میتوان در بیرون از خانواده نیز جستجو کرد یعنی نظامهای
خویشاوندی ،آموزشی ،محل سکونت وکال محیط اجتماعی میتوانند مرتبط با طالق بوده و در گسترش یا کاهش آن نقش
تعیینکننده داشته باشند .خانواده به عنوان بخشی از یک نظام اجتماعی ،اگر دچار مسئلهای شود باید توجه داشت که از یکسو متاثر
از دیگر عوامل یک نظام اجتماعی بوده است و از سوی دیگربه نوبه خود بر سایر خرده نظامها نیز تاثیر خواهد گذاشت)ریتزر،
.)920 :1292
نظریه برچسب چشم انداز دیگری در تحلیل این پدیده است :مطابق این نظریه ،وقوع طالق فرایندی است که غالبا توسط
اطرافیان صورت میگیرد و عدهای از بیرون معموال زوج وزوجه را به سمت این مسئله سوق میدهند .اطرافیان به محض مشاهده
کوچکترین اختالف و یا ﺣتی بواسطه برداشتهایی که خود از رفتار زن و شوهرها دارند شروع به افشاء وبزرگ کردن مسئله و زدن
برچسب هایی چون وجود اختالف بزرگ و ﺣل نشدنی ،عدم تفاهم ،مقصر شماری و ...میکنند).نیازی ،ارفعی .)24 :1284،چنین
برخوردهایی از سوی اطرافیان – بهویژه دوستان و خویشاوندان -همچون یک کاتالیزور عمل کرده و زن و شوهرها را مسیر طالق
شتاب میدهد.
نظریه مثلث عشق استرنبرگ نیز در تحلیل طالق راهگشاست .در این نظریه سه مؤلفۀ عشق – شوق جنسی ،صمیمیت ،تعهد-
به طرق گوناگون با هم ترکیب میشوند و از ترکیب آنها هشت نوع عشق و عالقه زناشویی بوجود میآید که عبارتنداز:
 -1رابطه غیرعاشقانه ،یعنی رابطهای که فاقد تعهد ،صمیمیت و اشتیاق جنسی است -3 .عشق تهی ،که تنها شامل تعهد،
وفاقد صمیمیت و اشتیاق جنسی است -2 .دوست داشتن ،که تنها شامل صمیمیت و فاقد تعهد و اشتیاق جنسی است -0 .شیفتگی،
که تنها شامل اشتیاق جنسی وفاقد تعهد و صمیمیت است -0 .عشق رومانتیک ،که شامل صمیمیت و اشتیاق جنسی اما فاقد تعهد
است -2 .عشق ابلهانه ،که شامل تعهد و اشتیاق جنسی و فاقد صمیمیت است -0 .عشق مصاﺣبتی ،که شامل تعهد و صمیمیت و
فاقد اشتیاق جنسی است -9 .عشق کامل ،که شامل هر سه مولفۀ تعهد ،صمیمت و اشتیاق جنسی است .با در نظر گرفتن گونه
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شناسی برآمده از نظریه عشق مثلثی استرنبرگ سرنخ هایی از طالق عاطفی یعنی رابطه ای فاقد صمیمیت است بدست می آید و
می توان دو نوع از هشت نوع رابطه تعریف شده توسط استرنبرگ ،یعنی عشق تهی و عشق ابلهانه را طالق عاطفی
خواند)روشنی .)21 :1298،طالق عاطفی طبعا وضعیت شکنندهای را در خانواده ها ایجاد میکند که در بسیاری مواقع می تواند به
جدایی بینجامد.
نهایتا میباید به یکی از رویکردهای پیامداندیش پیرامون طالق یعنی نظریه خطر و تاب آوری اشاره داشت .این رویکرد از
یکسو بر روی خطراتی تمرکز دارد که طالق ایجاد میکند و از سوی دیگر بر روی توانایی افراد ،بهخصوص فرزندان در انطباق با
این شرایط تلخ تکیه میکند .این نظریه نشان میدهد بعضی از کودکانی که طالق را تجربه کردهاند مشکالت مهمی ندارند درﺣالی
که بعضی دیگر شکست خورده و دارای مشکالت فراوانی هستند .از این چشمانداز ،محققان عوامل مربوط به تاب آوری موفقیت
آمیز گروه اول از بچهها را جستجوکرده و دریافتهاند که بچههای تاب آور خصوصیات فردی مهمی چون :هوش باال ،عزت نفس،
شایستگی اجتماعی و ..داشته و با روابط ﺣمایتی از سوی خانواده ،معلمان و همساالن محافظت شده و منابع اقتصادی و خدمات
اجتماعی موثری در اختیار دارند .این عوامل محافظت کننده ،اثرات مضر شرایط و رویدادهای نامساعدِ همراه باطالق را تعدیل می
کنند .امروزه به طور فزاینده ای از رویکرد خطرو تاب آوری به عنوان یک چارچوب سودمند جهت فهم پیامدهای بلندمدت طالق
والدین روی رشد کودکان و توانایی فردی آنان برای کنارآمدن با خود طالق،و با عوامل درون و برون خانوادگی آن استفاده
میشود)کرنلیا برنتانو و کالرک.)02-1298:03 ،

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)72 :تابستان  ،1021جلد یک

 -3پیشینه تجربی پژوهش
چنانچه میدانیم ،در زمینه طالق پژوهشهای انجام شده بسیارند و هر پژوهش از زاویهای به برخی ابعاد مساله پرداخته است
از اینرو مروری اجمالی بر تعدادی از آنها مفید بهنظر میرسد .به عنوان نمونه ،آماتو و راجرز ( )1888در یک مطالعه ملی بر روی
 3422نفر متاهل به بررسی نگرش به طالق پرداختند .آنان دریافتند زوجهایی که نگرش سهلگیرانه نسبت به طالق و جدایی دارند
در طول زمان گرایش به تنزل کیفیت زندگی زناشویی نشان داده اما زوج هایی که نگرش سختگیرانهای نسبت به طالق دارند،
درطول زمان تمایل بیشتری به تقویت کیفیت زندگی زناشویی دارند .این الگو هم برای زندگی زناشویی کوتاه مدت و کسانی که
زندگی مشترک بلندمدتی را داشتهاند صادق است( .)Amato, paul& rogers, 1999مارتین و پارشار ( )3442نیز در پژوهشی
متوجه شدند برخالف دهههای گذشته که با افزایش سطح تحصیالت ،نگرش به طالق سهلگیرانهتر میشد وفارغ التحصیالن
دانشگاهی بازترین نگرش به طالق را داشتهاند ،اما در دهه اخیر فارغ التحصیالن دانشگاه بیش از دیپلمهها ،دبیرستانیها و یا ترک
تحصیلکردگان نسبت به طالق نگرش سخت گیرانهای دارند( .)Martin& parashar,2003همچنین ،نتایج مطالعۀ کالمیین 1و
همکارانش( )3440پیرامون طالق نشان داده است افراد مذهبی که رفتارهایشان را اعتقادات آنها تنظیم میکند ،کمترطالق
میگیرند و میزان طالق درآنها کم است وتنها تحت شرایط خاصی ،ممکن است دست به طالق بزنند .نتایج این پژوهش همچنین
نشان داد که طرفداری زنان از هنجارهایی چون :آزادی طلبی و برابریطلبی بهطور قابل مالﺣظهای میزان طالق را افزایش
میدهد .بهویژه زمانی اﺣتمال فروپاشی زندگی زناشویی در باالترین ﺣد قرار میگیرد که زوجین برای توسعۀ روابط بدیل و
جایگزین فرصتهایی داشته باشند .بعالوه مشخص شد که درجوامع صنعتی ،پدیدۀ زوجزیستی (زندگی مشترک بدون ازدواج) نقش
تعیینکنندهای درتشدید روند صعودی میزان طالق ایفا کرده است .شیوه زوجزیستی خصوصاً در بین کسانی بیشتر متداول است که
قبالً یک ازدواج ناموفق یا طالق را داشتهاند و اساساً به طالق بهعنوان یک راه ﺣل برای خاتمه دادن به مشکالت زناشویی اعتقاد
دارند.کسانی که تجربه زوج زیستی و نگرش ذکر شده را نسبت به طالق ندارند ،کمتر در معرض واقعۀ طالق هستند
(.)Kalmiin,2004
در ایران نیز پژوهش های متعددی در این زمینه صورت گرفته است که به برخی اشاره میشود .ابراهیم محمودی در سال
 1284طی پژوهشی پیرامون عوامل اجتم اعی ،فرهنگی و اقتصادی بر میزان گرایش به طالق در شهر یاسوج دریافت که عواملی
چون :اختالف تحصیلی زوجین ،مراوده با خویشاوندان ،فردگرایی در خانواده ،میزان رضایت جنسی و عاطفی از همسر ،اختالف
طبقاتی خانواده زوجین ،میزان شناخت از همسر قبل از ازدواج ،دخالت اطرافیان در زندگی زوجین با گرایش آندو به طالق ارتباط
معناداری دارد .زهرا افشاری نیز در سال  1281در پژوهشی با عنوان «مطالعهی برخی عوامل جامعهشناختی موثر بر گرایش به
طالق» در شهر زنجان عواملی چون فردگرایی زنان ،رشد عقالنیت زنان ،تغییر هنجارهای جامعه ،تجربهی قبلی ازدواج یا طالق
زوجین ،ازدواج مجدد همسر ،سابقهی طالق اقوام زوجین ،وضعیت مهاجرت زنان مورد مطالعه و مدت زمان اعتیاد همسررا با مساله
گرایش زنان به طالق مرتبط یافته است .در شهر کاشان نیز بابایی فرد و همکاران( )1288ضمن بررسی عوامل مؤثر برگرایش به
طالق در زن و شوهرهای کاشانی دریافتند بین متغیرهایی چون اختالفنظر باهمسر ،میزان دخالت دیگران ،ویژگیهای
روانشناختی زوجین ،مقایسه دوران تأهل با تجرد،انتظارات از نقش همسرو میزاندینداری زوجین با میزان گرایش بهطالق دارای
یک رابطه همبستگی معنادار می باشد .از شهرهای کوچک که به پایتخت می آییم نیز مطالعات انجام شده به پاره ای عوامل دست
یافتهاند .از آنجمله قادری نیا در سال  1283به بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طالق و علل آن در شهر تهران پرداخته و
1 .Kalmijn
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 -4روش پژوهش
این پژوهش به وضعیت طالق در استان تهران و شهرهای آن طی سالهای دهه  84هجری شمسی پرداخته است .نوع
پژوهش ﺣاضر از نوع تحقیقات توصیفی و روش تحقیق نیز روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای میباشد ،روشی که در آن بر روی
اطالعات و دادههای موجود مقایسهها و تجزیه و تحلیلهایی صورت میگیرد .علت اصلی در انتخاب روش اسنادی وجود شرایط
اپیدم یک بیماری کرونا و دشواری انجام پیمایش در میان افراد جامعه بوده است .در این راستا داده های وقایع ﺣیاتی جمعیتی از
سایت اینترنتی سازمان ثبت اﺣوال کل کشور و دادههای آماری جمعیت استان تهران و شهرهای آن با مراجعه به سایت مرکز آمار
ایران و بعضی گزارشهای تحقیقاتی دیگر گردآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را
عمدتا دادههای سرشماریهای کل کشور طی سالهای  1283تا  1288تشکیل میدهد .بنابراین در این مطالعه ،هیچ دادهای به
طور مستقیم تولید نشده ،و به جای آن ،برای تجزیه و تحلیل ابعاد طالق ،مجموعهای از اطالعات موجود در سایت مرکز آمار ایران
استفاده شده است .نمونه تحقیق را گزیدههایی از آمارهای موجود طالق در استان تهران آن هم بر اساس اهداف و سواالتِ تعیین
شده در بر میگیرد .البته پژوهش ﺣاضر هرچند از نوع تحقیقات اسنادی است اما ضمن بررسی کمّی آمارهای موجود ،یافتههای این
تحقیق در مقایسه با یافتههای قبلی مورد بحث قرار گرفته است.
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با مطالعه  340نفر از زنان و مردانی که در زمان پژوهش به دادگاه های خانواده جهت درخواست طالق مراجعه کرده بودند متوجه
شد که مهمترین علل طالق در مردان تهرانی را به ترتیب :مشکالت شخصیتی ،عدم تعادل روﺣی ،عدم تفاهم ،فقدان بلوغ فکری
و عاطفی و همچنین دخالت اطرافیان تشکیل می دهد ولی در زنان تهرانی این عوامل به ترتیب :دخالت اطرافیان ،مشکالت
شخصیتی ،ناهماهنگیهای روﺣی و بویژه اعتیاد اظهار شده است.توﺣید ﺣسینی اصل نیز در تهران و در سال 1282پژوهشی با
عنوان«عوامل اجتماعی موثر بر افزایش طالق در سال  »1282انجام دادو نتایج بررسی او نیز نشان داد به جز وضعیت اقتصادی و
پایگاه اجتماعی ،مجموعه ای از متغیرهای اجتماعی و روانی نیز دارای رابطهی معنادار با متغیر وابسته یعنی طالق بوده اند .در
مطالعه اسماعیل زاده( )1282با عنوان مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده در زمیه طالق که یکنوع مطالعه اسنادی از نوع
"فراتحلیل کیفی" و یا "مرور سیستماتیک" بوده است نیز مشخص شد بیشتر طالقها در تهران رخ داده و بیشتر مطالعات نیز در
باره طالق در این شهر انجام شده است.
غالب تحقیقات ذکر شده بر عوامل موثر بر طالق تمرکز دارند .این پژوهشها به ما میگویند در محیطهایی چون اروپا و
آمریکا که نیازهای اولیه و اقتصادی برای بق اء خانواده ها تامین است عوامل اصلی برهم زنندۀ زندگی زناشویی را عمدتا در عوامل
فرهنگی همچون نوع نگرش ،میزان دینداری ،سطح تحصیالت و ارزشها و هنجارها باید جست .لیکن در تحقیقات داخلی ،عوامل
اجتماعی و اقتصادی پر رنگ تر بهنظر میرسند .مراوده با خویشاوندان ،دخالتهای خویشاوندان ،اختالف طبقاتی زوجین ،وضعیت
اقتصادی خانواده ،سابقه طالق زوجین از جمله عواملی هستند که روی آنها بیشتر تاکید شده است .دیگر اینکه غالب تحقیقات
مزبور به شیوه پیمایش و مطالعات میدانی انجام شده و چندان جدید نیستند ،از اینرو پژوهش ﺣاضر سعی در مطالعه اسناد و
گزارش های آماری بویژه در سالیان نزدیک دارد تا چهره تازه این پدیده را در مهمترین استان کشور یعنی تهران به تصویر بکشد .در
ﺣقیقت ،اهداف متنوعی می توانست در زمینه طالق های این استان مورد بررسی قرار گیرد که خارج از ظرفیت و ﺣوصله این نوشتار
بودند اما از این میان برخی از اهداف که پژوهش ﺣاضر در پی تحقق آنها بوده است به شرح زیر ذکر میگردد:
 .1شناسایی میزان عمومی طالق طی سالهای اخیر در استان تهران
 .3شناسایی میزان طالق برﺣسب فصول و ماه های سال
 .2شناسایی میزان طالق برﺣسب سن زن و مرد هنگام جدایی
 .0شناسایی میزان طالق برﺣسب اختالف سنی زوج نسبت به زوجه
 .0شناسایی میزان طالق برﺣسب سابقه زندگی زناشویی
 .2شناسایی میزان طالق در شهرهای استان تهران به تفکیک سن زن و شوهر

 -5یافتههای پژوهش
استان تهران با جمعیتی بالغ بر  12میلیون نفر ،در ﺣدود  %2.0از جمعیت  90میلیونی کشور را تشکیل داده است اما در همین
ﺣال بنابر تازهترین آمارها %19.8 ،کل طالقهایی که در ایران رخ میدهد مربوط به این استان بوده است) سالنامه آماری
،1397جدول شماره  ، 2ص .)21این بدان معناست که از هر  5طالقی که در کشور رخ میدهد یکی مربوط به استان تهران است .
داده های ثبت اﺣوال نشان میدهد در سال  1288نسبت ازدواج به طالق در استان تهران  3بوده است یعنی هم اکنون به ازای هر
دو ازدواج تقریبا یک طالق در این استان رخ می دهد .این درﺣالی است که در همان سال ،میانگین کشوری شاخص ازدواج به
طالق  2بوده است یعنی بطور متوسط  %24ازدواجها در کشور به طالق منجر شدهاند. .چنین واقعیتی ما را بر آن داشته تا به برخی
زوایای ناپیدای این مساله در استان تهران بپردازیم.
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 -1-5میزان عمومی طالق
در نخستین گام ،دریافت تصویری کلی از فراز و نشیب هایی که میزان عمومی طالق طی سالیان نزدیک در استان تهران
داشته است مد نظر قرار میگیرد .هر چند ،مقایسه آماری میان استان تهران با روند طالق در کل کشور نیز طبعا ابعاد کاملتری از
تصویر مربوطه را در اختیار میگذارد .با اقتباس از آمارهای منتشره سال  1289سازمان ثبت اﺣوال کشور ،میزان طالق در استان
تهران و کشور بهصورت مقایسه ای در جدول شماره یک ارائه شده است:
جدول  -1میزان عمومی طالق از سال 1932تا  1931دراستان تهران (سالنامه آماری سال )39 :1931

کشور
استان تهران

سال 1283
( 3/3درهزار)
3.8

سال 1282
3.2
3.8

سال 1280
3.3
3.8

سال 1280
3.2
3.8

سال 1280
3.3
3.0

سال 1282
3.2
3.8
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چنانچه در جدول شماره یک مالﺣظه می شود استان تهران درسالهای  83تا  80تقریبا روند ثابتی از طالق را داشته اما در
سال  1280روند اندکی کاهش یافته و از 3/8به  3/0در هزار نفر جمعیت رسیده است .روند طالقها در بازه زمانی ذکر شده در کل
کشور نیز تقریبا ثابت باقی مانده و بین 3/3تا  3/2در هزار در نوسان می باشد .بدین ترتیب در طول سالهای اخیر استان تهران
ضمن برخورداری از نرخ طالقی باالتر از میانگین کشوری ،گویا بار اصلی طالقها در ایران را بردوش کشیده است ،پدیده ای که
در کمتر استانی میتوان مشابه آنرا سراغ گرفت.

 -2-5توزیع طالق بر حسب فصول و ماه ها

ﺣجم طالقهای ثبت شده در استان تهران – مانند
هر استان یا شهر دیگری – در طول سال با نوساناتی
روبهروست .به عنوان نمونه ،آمارها نشان میدهند در سال
 1280دراستان تهران تعداد  22042مورد طالق به ثبت
رسیده بود اما توزیع طالق در ماههای مختلف سال یکسان
نبوده بلکه در برخی ماهها و فصلها کمتر و در برخی به
نقطه اوج میرسد .برای درک روشنتری از مساله ،تعداد
طالقهای ثبت شده برﺣسب ماه وقوع در استان تهران در
سال  1280در نمودار شماره  1ارائه گردیده است.
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شکل -1توزیع طالق برحسب فصول و ماهها(منبع :سازمان
ثبت احوال ،سالنامه آماری  ، 1933ص )139

چنانچه در نمودار شماره یک مالﺣظه میشود تعداد  33706طالق های استان تهران در سال  80توزیع ناهمسانی در طول
ماههای سال داشته و یک روند دارای فراز و نشیب را از ابتدا تا انتهای سال نشان می دهد .فصل بهار بویژه فروردین ماه دارای
کمترین میزان طالق ،اما فصل تابستان بویژه مرداد ماه دارای باالترین میزان طالق بوده است .دادههای تفصیلی ﺣاکی از آن است
که بطور متوسط در فروردین روزانه بیش از  50مورد اما در مردادماه روزانه بیش از  100مورد طالق صورت می گیرد .ابتدای سال،
تعداد طالقها ﺣجم نسبتا کمی را در مقایسه با بقیه ماهها نشان می دهد (تقریبا نصف ماه های دیگر) ولی در اردیبهشت ماه روند
طالق شتاب می گیرد .در ماه خرداد و تیر روند طالق از یک ثبات نسبی برخوردار است اما در نیمه تابستان یعنی مرداد ماه تعداد
طالقها روند صعودی گرفته و به نقطه اوج میرسد هرچند تا آخر تابستان یعنی شهریور تا ﺣدودی کاهش مییابد .در نیمه دوم
سال ،در مهر ماه طالق روند نزولی داشته اما دوباره در آبان کمی افزایش و سپس تا آذر ماه دوباره کاهش پیدا می کند .از آذرماه به
بعد تا آخرین ماه سال میزان طالق ها در استان تهران یک روند افزایشیِ مالیمی را طی میکند لیکن با فرارسید عید نوروز و
فروردین ماه شاهد افت شدید میزان طالق ها هستیم.

 -3-5توزیع طالق بر حسب سن زوجین هنگام جدایی
شناخت سن و سالی که در آن مردان و زنان بیشتر در معرض خطر طالق قرار دارند یکی از نکات مهمی است که میتواند در
برنامه ریزی ها جهت عبور سالم و ایمن زنان و مردان جامعه از این مقطع زمانی ﺣساس مفید واقع شود .بدون تردید توزیع طالق
در سنین پس از ازدواج برای مردان و زنان یکسان نیست بلکه در برخی سنین کمتر رخ داده ولی در برخی سنین به اوج خود
میرسد .برای بررسی توزیع سنی طالق و پی بردن به دوره زمانی ﺣساس و پر خطر طالق برای مردان و زنان ،آمارطالق برﺣسب
سن و جنس در سال  1282در مورد استان تهران مبنا قرار گرفته و در جدول دو ارائه شده است.
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با توجه به نتایج جدول ( )3از مجموع  20919نفر مرد
که در استان تهران در سال  1282طالق گرفتهاند سهم جنسیت )سالنامه آماری  ،1931جدول شماره.11ص.)133
مردان میانسال بویژه آنها که در سنین  24تا  28سال قرار
سن طالق گیرندگان
زنان
مردان
دارند بیش از گروههای سنی دیگر است و بیش از  %04کل
استان تهران ()1282
طالقهای مردان مربوط به آنهاست .این نتیجه نشان
 1003نفر
 93نفر
 10 -18سال
میدهد در استان تهران ،دوران پر خطر برای مردان در
0301
1000
34 -30
زندگی زناشویی سن  20 -24و سپس  28 -20سالگی است
2923
0024
30 -38
و اگر مردان متاهل بتوانند از این دوران به سالمت عبور
9202
9020
24 -20
کنند ،پس از آن زندگی زناشویی شان با خطر فروپاشی
2143
0182
20 -28
کمتری روبرو خواهد بود .توزیع سنی طالق ها در بین زنان
2288
0002
04 -00
نیز یکسان نبوده و نقطه ثقل طالق زنان را میتوان در
3384
2201
00 -08
سنین  20 -24سال و سپس  38 -30سالگی مالﺣظه کرد.
1222
3241
04 -00
بیشترین طالق در زنان – مشابه با مردان -در ابتدای
028
1384
00 -08
میانسالی و در سن  20 -24سال صورت میگیرد ،اما سن
220
022
24 -20
 38 -30سالگی نیز برای زنان متاهل تهرانی یک دوره
122
290
20 -28
پرخطر برای زندگی زناشویی است زیرا تعداد طالقهای آن
02
330
04 -00
در رتبه دوم قرار دارد .بدین ترتیب میتوان گفت اینروزها
38
240
 00و بیشتر
"سن طالق" یا همان پرخطرترین دوران زندگی زناشویی
مردان و زنان را در استان تهران سنین  20 -24سالگی
تشکیل میدهد.
در واقع ،سن طالق در استان تهران یک گروه سنی از سن طالق در کل کشور باالتر است زیرا در سال  ،1282بیشترین
طالقها ( 20411مورد) درکل کشور مربوط به گروه سنی  38 -30سالگی بوده است)سالنامه آماری  1396جدول شماره :18 ،
 .)343نکته دیگری که نتایج جدول ( )3بدست می دهد میزان طالق نوجوانان بویژه دختران است که تقریبا  %0کل طالقهای
زنان در استان تهران را تشکیل داده است .این مساله ﺣاکی از وجود واقعیت کودک همسری و ازدواجهای زود هنگام در دختران
ﺣتی در پایتخت است بطوریکه در سال  1280هجری شمسی 23/9 ،درصد زنان و  2/2درصد مردان ازدواج کرده دارای سن و
سالِ کمتر از  34سال بودهاند(سالنامه آماری.)01:1280
جدول  -2سن طالق گیرندگان در استان تهران به تفکیک
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 -4-5توزیع طالق ها برحسب فاصله سنی زوجین
فاصله سنی زن و شوهرها نیز در برخی مطالعات به عنوان یکی از عوامل وقوع طالق شمرده شده است .اگر بپذیریم در هر
سن و سالی انسانها از چشم انداز خاصی به مسایل پیرامون خود نگاه میکنند آنگاه میتوان اﺣتمال داد فاصله سنی زوجین شاید
می تواند زمینه را برای عدم درک متقابل و فقدان زبان مشترک میان زن و شوهرها فراهم سازد .البته این پدیده در شهرهای مدرن
و سنتی یکسان نیست چرا که فاصله سنی ممکن است در یک محیط سنتی دقیقا برعکس یک محیط شهری بزرگ و مدرن عمل
نماید یعنی در محیط سنتی ایجاد مشکل نکند اما در محیط مدرن خانواده را از هم بپاشد .کنکاش در این زمینه در استان تهران نیز
یکی از اهداف تحقیق بوده است از اینرو ،ابتدا نگاهی به آمارهای سال  1282و نحوه توزیع طالق ها بر ﺣسب فاصله سنی
زوجین در جدول شماره سه می اندازیم.
جدول  -9توزیع طالق برحسب فاصله سنی زوجین ( سالنامه آماری سال )181 :1931
تعداد طالق
زن بزرگتر از شوهر
تعداد طالق
شوهر بزرگتر از زن
 19مورد
بیش از  34سال 19
 048مورد
بیش از  34سال
22
 34-12سال 22
042
 34-12سال
132
 10-11سال 132
3322
10-11
038
 14-2سال 038
8302
14 -2
3830
 0-1سال 3830
10213
 0-1سال
 0324مورد
همسن و سال

دادههای جدول ( )2نشان میدهد از مجموع  20919مورد طالقی که دراستان تهران طی سال  1282صورت گرفته است
بیشترین تعداد طالق در زن و شوهرهایی صورت گرفته که شوهر بین یک تا  0سال از زن بزرگتر بوده است .این نوع طالق ها
 %02کل طالقهای استان تهران را در سالهای اخیر تشکیل میدهد .پس از این گروه ،بیشترین طالق ها را در زوجینی میتوان
00

دید که در آنها شوهر بین  2تا  14سال بزرگتر از همسر خود بوده زیرا سهم این گروه نیز در کل طالقهای استان در ﺣدود %32
می باشد که رقم باالیی است .اما میزان طالق زن و شوهر های همسن و سال تقریبا  %13کل طالقهای استان را تشکیل میدهد
و به عبارتی میتوان مالﺣظه کرد از هر  3.0طالق یکی مربوط به فاصله سنی بین  0 -1سال ،از هر  0طالق یکی مربوط به
فاصله سنی  14 -2سال ،و از هر  9طالق یکی مربوط به زن و شوهرهای همسن و سال است .جالب اینکه در زن و شوهرهایی
که سن زن بین  1تا  0سال بزرگتر از شوهر بوده است نیز تعداد طالقها بیش از بقیه گروههایی است که در آنها سن زن بزرگتر
از شوهر میباشد.

 -5-5توزیع طالق بر حسب سابقه زندگی زناشویی
سابقه زندگی زناشویی و سالهایی که از تشکیل خانواده گذشته نیز یکی از عواملی است که بهنظر میرسد بتواند در استحکام
و یا عدم استحکام زندگی زناشویی و در نتیجه وقوع طالق نقش ایفا کند .این مساله را با استناد به آمارهای منتشره در سال 1282
در جدول شماره چهار مرور میکنیم.
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طبق آمارهای جدول چهارمیتوان گفت در سالهای اخیر بیشترین طالقهای استان تهران ( )%32در زوجینی که  10سال یا
بیشتر با هم زندگی کرده اند رخ میدهد .به عبارتی ،از هر  0طالق ،یک مورد مربوط به زوجینی است که  10سال و بیشتر زندگی
زناشویی داشتهاند و این واقعیتی تلخ و قابل تامل است .همچنین ،سهم طالقهایی که زوجین بین  0تا  8سال زندگی زناشویی
مشترک داشته اند معادل  %33یعنی یک پنجم کل طالقها در این استان بوده است که این واقعیت نیز تلخ و قابل کنکاش است.
وقتی به جدول چهار مینگریم ،مالﺣظه میشود آمارهای طالق در خانوادههای تازه تاسیس – 1تا 0سال -چندان باالنبوده و بین
 0تا  %9طالقهای استان را تشکیل میدهد شاید بدین علت که در سالهای ابتدای زندگی زناشویی ،معموال والدین فرزندان تازه
ازدواج کرده خود را تحت ﺣمایت های مختلفی قرار می دهند اما با گذشت زمان و مستقل تر شدن خانواده ،شرایط اقتصادی چهره
واقعی خود را بیشتر نشان داده و فشارهای مضاعفی بر زندگی زناشویی وارد میآورد.

 -6-5توزیع طالق بر حسب سن زوجین به تفکیک شهرهای استان تهران
از دیگر جنبه های قابل مطالعه در زمینه طالق در استان تهران بررسی طالق های ثبت شده بر ﺣسب سن زوجین در زمان
طالق بهویژه شهرهای آن است .در این راستا ،در جدول پنج ،ابتدا آمارهای سال  1396پیرامون تعداد طالق درشهرهای استان
تهران را برﺣسب سن شوهران مرور می کنیم.
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باتوجه به جدول ( )0مالﺣظه میشود توزیع طالق در سالهای اخیر دز شهرهای استان تهران یکسان نبوده است .مطابق
انتظار ،در شهر تهران بیشترین میزان طالق ثبت شده را شاهد هستیم اما شهرفیروزکوه با  24مورد و سپس شمیرانات (لواسانات،
اوشون ،فشم ،لشگرک و )...با  01مورد ،کمترین میزان طالق را داشته اند .در اکثر شهرهای استان تهران –به استثنای رباط کریم
و شهرک بهارستان -نقطه ثقل طالقها در سن  20-24سالگی است اما در این دوشهر سن طالق بین  38-30سالگی بوده است.
دیگر آنکه ،در برخی از شهرهای استان شاهد طالقهای نوجوانان زیر  19ساله هستیم که هرچند تعداد آن زیاد نیست ( 93مورد)
اما قابل تامل است .همچنین طالق مردان کهنسال نیز جالب توجه است زیرا  %0طالقهای شهر تهران ،و ﺣدود  %0طالقهای
شهر ری و اسالمشهر را طالق سالمندان  24ساله و بیشتر تشکیل داده اند .در شمیرانات و فیروزکوه ،طالق سالمندان تقریبا به
چشم نمیخورد.
در کنار طالق در شهرها بر ﺣسب سن شوهر ،بررسی طالقهای ثبت شده برﺣسب سن زوجه(زن) نیز جنبه جالب دیگری از
مساله را تشکیل میدهد .از اینرو ،با استناد به آمارهای سالنامه آماری  1282مندرج در جدول شش به توصیف این مساله
میپردازیم.

دادههای جدول  2نشان میدهد هرچند بیشتر طالقهای استان تهران در سنین  20 -24سالگی رخ میدهد اما از این میان در
شش شهر بنامهای بهارستان ،رباط کریم ،ورامین ،پیشوا و شهرک قدس یا قلعه ﺣسن خان قدیم ،نقطه ثقل طالق زنان در سنین
 38 -30سالگی است .فیروزکوه و سپس شمیرانات همچنان کم تعدادترین موارد طالق زنان طالق ولی شهر تهران پرتعدادترین
موارد را در سال  1282به خود اختصاص داده اند .در برخی از شهرهای استان تهران ،طالق های زیر  10ساله به چشم میخورد که
غم انگیز است و در این رابطه ،بهارستان ،رباط کریم و شهریار به ترتیب بیشترین طالقهای زیر 10ساله زنان را شاهد بوده اند.
03

البته موارد ذکر شده شامل طالق های ثبت شده است زیرا در بسیاری اوقات ممکن است ازدواج و طالقهای دختران کم سن و
سال اساسا ثبت رسمی نشود.

 -6بحث و نتیجهگیری
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03

این تحقیق نگاهی به وضعیت طالق در استان تهران و شهرهای آن طی سالهای اخیر یعنی دهۀ  84شمسی دارد  .نوع
پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی ،روش تحقیق نیز مطالعه اسنادی و کتابخانهای ،و علت اصلی در انتخاب این روش وجود شرایط
اپیدمیک بیماری کرونا و دشواری انجام پیمایش در میان افراد جامعه بوده است .اطالعات الزم به صورت مطالعه اسنادی
وکتابخانهای جمع آوری و دادههای وقایع ﺣیاتی جمعیتی از سایت اینترنتی سازمان ثبت اﺣوال کل کشور ،داده های آماری جمعیت
استان تهران و شهرهای آن از طریق مراجعه به سایت مرکز آمار ایران و بعضی مقاالت وکتابها وگزارشهای تحقیقاتی دیگر
جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است .در این پژوهش بهدنبال دستیابی به پاسخ سواالتی درباره وضعیت طالق و برخی
ویژگیهای آن در استان تهران بویژه در سالهای اخیر بودهایم.
براساس یافتههای بهدست آمده ،مشخص شد استان تهران با میزان طالق  3.0در هزار که باالتر از میزان طالق کشوری است
در ﺣقیقت سهم اصلی این پدیده را به خود اختصاص داده است .طالقهای این استان تهران توزیع ناهمسانی در فصلها و ماههای
سال داشته است بهگونهای که مثالبراساس دادههای سال فصل بهار بهویژه  1395اولین ماه سال یعنی فروردین دارای کمترین،
اما تابستان و بهویژه مردادماه دارای باالترین میزان طالق بوده است .درفروردین روزانه بیش از  50مورد اما در مردادماه روزانه
بیش از  100نفر یعنی دوبرابر بیشتر از فروردین در این استان طالق صورت میگیرد .بدین ترتیب فصل طالقها دراستان تهران
فصل تابستان است اما اینکه چرا فصل گرما فصل طالق است شاید از زوایای گوناگونی قابل توضیح باشد .در استان تهران،
شلوغی ،آلودگی هوا ،ترافیک ،نا امنی فزاینده و ...در فصل تابستان با گرمای آزار دهندهای ترکیب شده و غلیان عواطف و اﺣساسات
منفی در چنین شرایطی میتواند بسیار سریع به نقطۀ اوج خود برسد بهگونه ای که هرمشکل کوچکی را -در خیابان ،خانه ومحیط
کار -به نزاعی جدی تبدیل نماید .بعالوه ،تابستان فصل تعطیالت و ﺣضور پر رنگتر اعضای خانواده بهویژه مردان در محیطخانه
نیز هست .این ﺣضور علیرغم فوایدی که دارد ،بسیاری اوقات اختالف نظر و تنشهای زن و شوهری را بر سر مسایل جزیی و
گوناگون تشدید کرده و زمینه را برای شکاف زناشویی هموار میسازد .این در ﺣالی است که در بقیه فصول سال بواسطه اشتغال به
کار یا تحصیل ،ﺣضور کمرنگ اعضای خانواده در منزل ،امکان تصادم و برخورد سلیقه ها و منافع را کاهش میدهد .در فصول و
ماههای کاری ،خانهها درﺣقیقت بیشتر محل استراﺣت موقت و تجدید قوای دوباره هستند .از سوی دیگر ،در تابستان بسیاری از
زوجین در تعطیلی یا مرخصی سالیانه به سر برده و امکان پیگیری قانونی طالق برایشان نسبت به دیگر فصلهای سال ساده تر
است ،بنابراین مراﺣل قانونی ثبت و تکمیل فرایند طالق در فصل تابستان به سرانجام میرسد اما در دیگر فصول سال به دلیل
اشتغال زوجین ،مدرسه فرزندان و  ...امکان پیگیری و به پایان رساندن مراﺣل ادارای و قانونی طالق دشوارتر خواهد بود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اینروزها "سن طالق" یا همان پرخطرترین دوران زندگی زناشویی مردان و زنان را در
استان تهران سنین  20 -24سالگی تشکیل می دهد و سن طالق در استان تهران یک گروه سنی از متوسط سن طالق در کل
کشور ( 38-30سال) باالتر است  .طالق نوجوانان بویژه دختران که تقریبا  %0کل طالقهای زنان در استان تهران را تشکیل
میدهد ﺣاکی از وجود واقعیت کودک همسری و ازدواجهای زود هنگام در دختران ﺣتی در پایتخت است .آمارهای سازمان ثبت
اﺣوال نشان می دهد تنها در سال  1282تعداد  13020دختر  18-10ساله 1228 ،دختر  10-14ساله و ﺣتی  12دختر کمتر از 14
ساله در استان تهران ازدواج کرده و به ثبت رساندهاند(سالنامه آماری  .)180 :1282بسیاری محققان برای باورند که ازدواج زودرس،
نوعی خشونت است و در تعارض با ﺣقوق انسانی قرار دارد ،زیرا اغلب این نوع ازدواجها خارج از اراده دختر بوده و نوعی ازدواج
اجباریاند آنهم اجبار از سوی خانوادهها که به نوبۀ خودعوارض منفی روﺣی ،اجتماعی ،جسمی و ..برای دختران به همراه دارد.
بدون تردید عوامل مختلفی باعث کودک همسری می شوند اما در این میان شاید بتوان فقر را مهمترین عامل برای این شیوه
ازدواج و بویژه نابودی آیندۀ این کودکان دانست .طی سالهای گذشته ،افزیش تورم ،بی ارزش شدن پول ملی ،نابسامانی اشتغال و
اوضاع اقتصادی همراه با فقر فراگیر و گسترده خانواده های ایرانی زمینه مساعدی ،را برای افزایش قابل توجه کودک همسری آن
هم بیشتر در مناطق محروم ﺣتی در ﺣواشی پایتخت فراهم کرده است .عموما مردانی با سن وسالِ باال دخترانی از خانواده های
فقیر را بجای خواستگاری خریداری میکنند ،هم به وام ازدواج دست مییابند و هم همسری نوجوان بدست میآورند ،هرچند که
کمبود مالی خانواده دختر هم تا اندازه ای رفع میشود .نتایج چنین ازدواجهایی پیدایش پدیده کودک -مادری است زیرا کودکانی
که بچه دار میشوند ،مادرانی هستند که خود طبق تعاریف قانون و عرف هنوز کودک محسوب میشوند اما باید بار بزرگ کردن
فرزند یا فرزاندانی را سالها به دوش بکشند ،از اینرو ،این ازدواجها دوام چندانی ندارند و عموما پس از چندی به جدایی ،فرار و یا
خودکشی میانجامند.
بهلحاظ فاصله سنی زوجین ،نتایج نشان داد بیشترین موارد طالق مربوط به زوجینی است که در آنها شوهر  0 -1سال از زن
بزرگتر است ،و پس از آن مواردی که شوهر  14 -2سال بزرگتر از همسرش بوده قرار میگیرد .میزان طالق در زن و شوهرهای
همسن و سال بسیار کمتر است که نشان میدهد در استان تهران بویژه پایتخت ،زندگی زناشویی بین زن و شوهرهایی که یک یا
دو گروه سنی با یکدیگر فاصله سنی دارند به لحاظ یافتن زبان مشترک و رسیدن به فهم متقابلی از مسایل پیرامونی چندان آسان
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افشاری ،زهرا( .)1281مطالعه برخی عوامل جامعهشناختی موثربرگرایش به طالق(مورد مطالعه زنان متاهل شهرزنجان)،
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نبوده و با بیشترین چالشها روبروست اما در زن و شوهرهای همسن و سال و عموما جوان ،آنهم در محیط شهری ،مدرن و متغیر
تهران ،دستیابی به زبان مشترک آسانتر و در نتیجه این چالشها کمرنگ تر مینماید.
از منظر سابقه زندگی زناشویی که بنگریم ،نتایج پژوهش نشان داد متاسفانه در سالهای اخیر بیشترین طالقهای استان
تهران در زوجینی با سابقه زناشویی باال رخ میدهد زیرا مثال در سال  1282از هر  4طالق ،یک مورد مربوط به زوجینی است که
15سال و بیشتر زندگی زناشویی داشتهاند .سهم طالقهایی که زوجین بین  5تا  9سال زندگی زناشویی مشترک داشته اند نیز
یک پنجم کل طالقها در استان را تشکیل می دهد که واقعیتی تلخ و قابل کنکاش در تحقیقات آینده است .اینکه در سالهای
اخیر ،چرا در خانواده های تهرانی آن هم با سابقه زندگی زناشویی زیاد آمار طالق باالست طبعا عوامل متعددی را از جمله هزینههای
اقتصادی به ذهن متبادر میسازد .هزینههای زندگی در تهران طی ده سال اخیر آنقدر افزایش یافتهاند که بسیاری از سرپرستهای
خانوار را از تامین نیازهای اولیه همسر و اعضای خانواده ناتوان کرده است .اگر در یکی دونسل قبل ،سالهای اولیه زندگی زناشویی
پرتنشترین دوران زن و شوهرها تلقی میشد ،این روزها شرایط اقتصادی اجتماعی ﺣتی خانوادههای با سابقه را نیز به سطح زیر
خط فقر برده و زیر فشارهای خود خورد میکند و یکی یکی فرو میپاشد زیرا با این قیمتها ،انتظارات اولیه اعضای خانوادهها نیز
برآوردنی نیست .در سال های آغازین زندگی زناشویی ،معموال والدین از فرزندان تازه ازدواج کرده خود ﺣمایت میکنند اما با گذشت
زمان و مستقل شدن خانواده تازه تاسیس ،شرایط اقتصادی چهره واقعی خود را بیشتر نشان داده و فشارهای مضاعفی بر زندگی
زناشویی وارد میآورد.
نهایتا این که توزیع طالق مردان و زنان در شهرهای استان تهران یکسان نیست ،یعنی در شهر تهران بیشترین میزان طالق
اما در فیروزکوه و سپس شمیرانات (لواسانات ،اوشون ،فشم ،لشگرک و )...کمترین میزان طالق را شاهدیم .در اکثر شهرهای استان
تهران نقطه ثقل طالق مردها در سن  20-24سالگی است اما در دو شهر رباط کریم و بهارستان ،سن طالق مردها بین 38-30
سالگی است .طالق مردان سالمند نیز جالب توجه است زیرا  %0طالقهای شهر تهران ،و ﺣدود  %0طالقهای شهر ری و
اسالمشهر را طالق سالمندان  24ساله و بیشتر تشکیل دادهاند ولی در شمیرانات و فیروزکوه ،طالق سالمندان تقریبا به چشم
نمیخورد .اما در ارتباط با زنان باید گفت در شهرهای بهارستان ،رباط کریم ،ورامین ،پیشوا و شهرک قدس یا قلعه ﺣسن خان قدیم،
نقطه ثقل طالق زنان در سنین  38 -30سالگی است .فیروزکوه و سپس شمیرانات همچنان کم تعدادترین موارد طالق زنان طالق
ولی شهر تهران پرتعدادترین موارد را در سال  1282به خود اختصاص دادهاند .در برخی از شهرهای استان تهران ،طالقهای زیر
 10ساله به چشم میخورد که غم انگیز است و در این رابطه ،بهارستان ،رباط کریم و شهریار به ترتیب بیشترین طالقهای زیر10
ساله زنان را شاهد بودهاند .بدین ترتیب ،برخی از خصوصیات طالق که در سالهای اخیر در استان تهران نمایان شده است را
میتوان در سیمای آمار وارقام مالﺣظه نمود.
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چکـیده
سرمایه اجتماعي مهمترین نوع سرمایه است که دیگر سرمایهها در پرتو آن نمود و معني ميیابند این نوع سرمایه است که
باعث اتحاد و انسجام ميان افراد و جوامع انساني گشته و آنها را براي رسيدن به پيشدرفت و توسعه و استفاده از سایر
سرمایهها مهيا ميگرداند از این رو سرمایه اجتماعي ،یکي از مهمترین شاخصههاي رشد و توسعه هر جامعهاي به شمار
ميآید .از این رو موضوع سرمایه اجتماعي به عنوان یک اصل اساسي براي نيل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومتها
و دولتمرداني موفق قلمداد ميشوند که بتوانند با اتخاذ سياستهاي الزم و ارائه راهکارهاي مناسب در ارتباط با جامعه به
توليد و توسعه سرمایه اجتماعي بيشتر نائل شوند .از آن جا که جوانان و نوجوانان ،فرصت بي بدیل زندگي و سرآغاز
استحکام شخصيت و ظهور و بروز استعدادهاي انساني است و همينطور این قشر از جامعه از اصلي ترین مولفه هاي توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع به شمار مي رود و نقش حياتي و موثري را در رشد و پيشرفت یک کشور ایفا مي کند
جوامعي که این منبع سرشار انساني و سرمایه اجتماعي را در اختيار دارند باید آینده اي اميد بخش را پيش روي خود
ترسيم نمایند .فلذا ضرورت دارد که مفهوم سرمایه اجتماعي و همينطور راههاي افزایش آن در بين جوانان و نوجوانان
بررسي شود نتایج نشان داد از جمله عوامل افزایش دهنده سرمایه اجتماعي خانواده ،دوستان و نزدیکان؛ همينطور کيفيت
زندگي ،تسهيلگري کنشهاي اجتماعي و رفع تمامي موانع سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي؛ مردم دارو عدالت گري دولتها و
حکومتها و  ...ميباشد.

واژگـان کلـیدی :سرمایه اجتماعي ،راه هاي افزایش سرمایه اجتماعي ،جوانان و نوجوانان

 -1کارشناسی ارشد مدیریت امورفرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران ،مسول اداره سالمت سازمان فرهنگی،اجتماعی و
ورزشی شهرداری همدان bahman.salimi.kohestan@gmail.com
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نوجواني مرحله گذار از کودکي به بزرگسالي است که در برگيرنده تغييرات بسيار در ابعاد زیستي ،روان شناختي و اجتماعي مي
باشد (چاندراشاکاراپا ،راماکریشانا ،رم و مانجونث .)2212 ،1از نظر زیستي نوجوانان تغييراتي نظير تغييرات بلوغ ،تغيير در ساختار مغز
و تمایالت جنسي را تجربه ميکنند .در بعد روان شناختي ظرفيت شناختي نوجوان افزایش ميیابد و در نهایت نوجوانان در تعامل با
محيط مدرسه و خانواده و نقشهاي محول شده به آن ها در این محيطها تغييرات اجتماعي را تجربه مي کنند (کارونان.)2222 ،2
از جوان تعاریف متعدد و متفاوتي بيان شده که مبناي اغلب آنها سن و سال و مسائل جمعيت شناختي است (خرمشادي و
عليپور .)1030 ،براساس تعریف سازمان ملل جوان ،فردي بين  15تها  20سال است .اما این محدوده در کشورهاي مختلف متفاوت
است .در جمعبندي نظري مختلف ميتوان گفت که جوان فردي است که در محدوده ي سني  15تا  05سال قرار دارد و داراي
ویژگيهاي جسماني و الگوهاي رفتاري خاص ميباشد( .سازمان جهاني سالمت )2210 ،در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر
جوامع به سرمایه انساني ،انسانها و به ویژه جوانان در مسئله توسعه و تحوالت جوامع بشري ،نقش محوري یافته و جوانان به
عنوان بخشي از جمعيت هر جامعه که از توان و بالندگي بيشتري در مقایسه با دیگر بخشهاي جمعيتي برخوردار هستند در
مطالعات اجتماعي بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند (خرمشادي و عليپور .)1030 ،این الگو گرچه در فرهنگ غربي ممکن است
نوظهور به نظر آید ولي این امر در فرهنگ اسالمي سابقهاي طوالني دارد .چنان چه از رسول اکرم (ص) روایات متعددي
درخصوص سپردن مسئوليتهاي حساس به جوانان ،مانند اسامهبنزید هجده ساله برجا مانده است (یوسفي و همکاران.)1033 ،
سرمایه اجتماعي از جمله سازههایي است که در دهههاي اخير به عنوان مفهومي کليدي در تبيين وجود مثبت و منفي حيات
اجتماعي از اقبال گستردهاي برخوردار شده است .قدرت و کارایي باالي آن در تبيين پدیدهها باعث گسترش فضاي جدیدي در
عرصه تحقيقات اجتماعي در دهههاي پایاني قرن بيستم شد .هرچند که این اصطالح را نخستين بار هانيفن به کار برده است ،اما تا
دهه شصت ،که جاکوبز در کتاب مرگ و زندگي در شهرهاي آمریکایي از این واژه براي بيان روابط و پيوندهاي ميان گروههاي
حاشيه نشين شهري استفاده کرد ،کاربرد چنداني نداشت .شاید بتوان اولين مطالعه نظام مند پيرامون مفهوم سرمایه اجتماعي را
مربوط به پيربوردیو دانست .به نظر وي ،سرمایه اجتماعي مجموع منابع بالفعل و یا بالقوهاي را دربرميگيرد که به مالکيت یک
شبکه پایدار متصل است .وي از سه نوع سرمایه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي نام ميبرد (یه و همکاران .)2222 ،با نظریه پردازي
کلمن درباره سرمایه اجتماعي این مفهوم گسترش بيشتري یافت .به اعتقاد وي سرمایه اجتماعي مجموعهاي از چيزهایيست که در
ذات منابع ساختاري اجتماعي تشکيالت اجتماعي ،نظير اعتماد ،هنجارها و شبکههایي که ميتوانند کارآیي جامعه را از طریق
تسهيل عمل هماهنگ بهبود بخشند ،نهفته است (پاکدامن و همکاران.)1031 ،
رابرت پاتنام سرمایه اجتماعي را چنين تعریف ميکند :ویژگيهاي سازمان اجتماعي ،همچون اعتماد ،هنجارها و شبکههاي
ارتباطي که ميتوانند کارآیي جامعه را از طریق تسهيل کنش هماهنگ شــده بهبود بخشند و همکاري ارادي کنشگران اجتماعي را
تسهيل نماید(خرمشادي و عليپور .)1030 ،اگرچه سرمایه اجتماعي به شکلهاي مختلف تعریف شده است ،اما بيشتر تعاریف این دو
جنبه را در برميگيرند :جنبه ساختاري و جنبه شناختي .اکثر تعاریف آن نيز حول سه محورند :شبکههاي اجتماعي ،هنجارهاي
متقابل ،اعتماد .شبکه اجتماعي بهعنوان جنبه ساختاري سرمایه اجتماعي درک ميشود و مشارکت در این شبکهها مشخصه
ویژگيهاي رفتاري است .هنجارها و اعتماد بيشتر جنبه شناختي سرمایه اجتماعي هستند .که با ارزشها و عقاید مشخص ميشوند.
پاتنام سرمایه اجتماعي را به عنوان ترکيبي از این سه مشخصه تعریف کرده است (کلوند و همکاران.)2212 ،
سرمایه اجتماعي همانند سایر مفاهيم علوم انساني یک مفهوم انتزاعي و کالن است .همانگونه که مفهوم سرمایه فيزیکي نيز
یک مفهوم کالن است .وقتي از سرمایه اجتماعي سخن گفته ميشود ،منظور مجموعهاي از مفاهيم غير همگن است که هر کدام
کارکرد خاص خود را در نظام اجتماعي دارد و صرفاً براي به دست دادن یک سنجش کمي آنها را با هم جمع ميکنند (پالدام،
 .)2223سرمایه اجتماعي به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و
اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء ميشود (فيلد .)2220 ،0سرمایه اجتماعي مفهومي اساسي و بنيادي در درک خالقيت،
نوآوري و ایجاد رفتارهاي کارآفرینانه و همچنين پویایيهاي سازماني به شمار ميآید ،زیرا فرآیند خالقيت و نوآوري یادگيري تيمي
را تحت تاثير قرار ميدهد و آن را تسهيل ميکند و زماني که افراد به جامعهاي تعلق داشته باشند که از سطح باالي سرمایه
اجتماعي برخوردار باشند ،افراد تمایل زیادي به کار با یکدیگر و مشارکت دارند و ریسک پذیرتر ميشوند و این سرمایه اجتماعي
غني موجب ميگردد تا فعاليتهاي نوآورانه در بين افراد توسعه یابد (پيران و همکاران .)1031 ،به عبارت دیگر سرمایه اجتماعي از
جمله مهمترین سرمایههاي هر انساني ميباشد و بدون چنين سرمایهاي پيمودن راه هاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي،
ناهموار و دشوار ميگردد (ازکيا و غفاري.)1030 ،
امروزه محققين سرمایه اجتماعي را یکي از عوامل زمين ساز و مؤثر در سالمت اجتماعي و کاهش خطر پذیري در جامعه مي
دانند (کوران .)2221 ،تحقيقات نشان داده اند که سرمایه اجتماعي در نوجوانان و جوانان با موفقيت تحصيلي و شغلي (دوفار ،پارسل
و تروتمن ،)2210 ،کاهش ریسک پذیري براي انجام رفتارهاي جنسي (واتنيب ،)2212 ،ميزان ابتال و روند اختالالت رواني همچون
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افسردگي و مصرف مواد (فرلندر و همکاران )2212 ،در ارتباط است .براي مثال نتایج پژوهش آنتيال ،آنتيال ،کورکي و واليماکي
( )2211نشان مي دهد ،روابط اجتماعي در جوانان و نوجواناني که از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند ،تحت تأثير تعداد روابط
فعلي و کيفيت این روابط مي باشد .از آنجا که یکي از اهداف مهم برنامه هاي توسعه هر کشور ،کاهش آسيب هاي اجتماعي در
قشر جوان و نوجوان است ،تحقق و دستيابي به این مهم ،نيازمند شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد آن در جامعه مي باشد (مکلئان،2
2212؛ وینک و همکاران .)2210 ،چرا که قشر جوان و نوجوان هر کشور آینده سازان هر جامعه بوده و آینده هر کشور تا حد زیادي
به رفتارهاي این قشر از آن جامعه بستگي دارد از سوي دیگر تحقيقات در مورد راههاي افزایش سرمایه اجتماعي بسيار اندک است
و بخش عمدهاي از مطالعات انجام شده تا به امروز در مورد سرمایه اجتماعي با استفاده از نمونه بزرگسال و در خصوص تأثير آن بر
سایر متغيرها در ادارات و سازمانهاي مختلف بوده است و کمتر به این مفهوم و اهميت و راههاي افزایش آن در ميان نوجوانان و
جوانان پرداخته شده است (امين زاده و همکاران2210 ،؛ چن و همکاران .)2215 ،از این رو مسئله اصلي این پژوهش این است که
چگونه و به چه روشي ميتوان سرمایه اجتماعي را در نوجوانان و جوانان افزایش داد؟

 -2پیشینههای پژوهش
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افشاري وهمکاران ( )1033به بررسي تأثير سرمایه اجتماعي بر گرایش جوانان تهراني به مهاجرت خارج از کشور پرداختند.
هدف این تحقيق ،بررسي تأثير سرمایه اجتماعي بر گرایش جوانان تهراني به مهاجرت خارج از کشور و همچنين بررسي سایر
عوامل تا ثير گذار بر این پدیده است .مطالعه پيش رو در چارچوب رویکرد اعتماد اجتماعي ،به بررسي تاثير سرمایه اجتماعي بر
گرایش جوانان تهراني به مهاجرت به خارج از کشور مي پردازد .نتایج به دست آمده از این جداول نشان دهنده رابطه بين متغيرهاي
مذکور با گرایش به مهاجرت جوانان ميباشد .ضریب همبستگي به دست آمده براي این متغير برابر -2/00با سطح معنيداري
 ،P =2/222بيانگر رابطه منفي و معکوس بين دو متغير مذکور مي باشد؛ به این معنا که با افزایش در ميزان سرمایه اجتماعي بين
افراد ،احتمال گرایش به مهاجرت در بين جوانان کاهش ميیابد .ضریب همبستگي به دست آمده براي این متغير برابر -2/00با
سطح معني داري  ،P =2/222بيانگر رابطه منفي و معکوس بين دو متغير مذکور ميباشد؛ به این معنا که با افزایش در ميزان
سرمایه اجتماعي بين افراد ،احتمال گرایش به مهاجرت در بين جوانان کاهش ميیابد.
پاکدامن و همکاران ( )1031مقایسه ميزان سرمایه ي اجتماعي دانش آموزان نوجوان شهر تهران :نقش جنس پرداختند.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرمایه اجتماعي و مؤلفه هاي دوگانه آن بين دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.
جامعه آماري این پژوهش ،نوجوانان  12تا  13ساله شهر تهران بودند که از بين آن ها نمونه اي به حجم  255نفر ( 123دختر و
 102پسر) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .به منظور جمعآوري اطالعات از پرسشنامه سرمایهي اجتماعي
دانشآموزان نوجوان SCQ-AS؛ (پاویا و همکاران )2210 ،استفاده شد.توزیع دادههاي مربوط به متغير سرمایه اجتماعي و ابعاد آن
غيرطبيعي بود .بنابراین داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آزمون  Uمان ویتني تجزیه و تحليل شدند .نتایج پژوهش
نشان داد دختران نسبت به پسران در سطوح باالتري از سرمایه اجتماعي قرار دارند .در بعد «انسجام اجتماعي در مدرسه» نيز
نمرات دختران سطوح باالتري را نشان مي دهد .در بعد «اعتماد» اگرچه پسران نمرات باالتري را کسب کرده اند اما تفاوت نمرات
در این بعد بين دو گروه معنادار نيست .نتيجه گيري :جنس دانشآموزان در ميزان سرمایه اجتماعي آن ها تأثير گذار است .یافته
هاي این پژوهش مي تواند د ر تدارک بسته هاي آموزشي مخصوص والدین و معلمان و کمک به ارتقاي سالمت روان شناختي
دانش آموزان نوجوان مفيد واقع شود.
جواجه نوري و زارعي محمودآبادي ( )1035به بررسي رابطه سرمایه اجتماعي وجرم جوانان مورد مطالعه :جوانان شهر یزد
پرداختند .جرایم و رفتارهاي مجرمانه یکي از مسائل مهم جامعه ایران محسوب ميشود .سرمایه اجتماعي به عنوان یک عامل بسيار
مهم در بروز و جلوگيري از جرم و رفتارهاي مجرمانه ،ميتواند در تبيين جرم و رفتارهاي مجرمانه به ما کمک شایاني کند .با
استفاده از چارچوب نظري مبتني بر نظریههاي بوردیو و پاتنام و تحقيقات پيشين تعداد  1فرضيه طراحي شد .براي آزمون فرضيات،
یک نمونه  032نفري از جوانان 23ـ 13سال یزدي با روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي سهميهاي از تمامي مناطق شهر یزد
انتخاب گردیدهاند .حجم نمونهگيري بر مبناي جدول مورگان است .نتایج حاصل از تحليلهاي تکنيکهاي دو متغيره نشان داده
است که در رابطه با بروز رفتارهاي مجرمانه تفاوت معناداري بين دو جنس وجود دارد .همچنين بين طبقات شغلي والدین به لحاظ
بروز رفتار مجرمانه جوانان رابطه معناداري وجود دارد .نتایج حاصل از تکنيک رگرسيون چند متغيره نشان داد که  5متغير رضایت و
صميميت در محله ،مشارکت در جلوگيري از وقوع جرم در محله ،شبکه اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،تحصيالت پدر و تحصيالت مادر
در مجموع توانستهاند  02درصد تغييرات رفتار مجرمانه جوانان را تبيين کنند.
سریاما 0و همکاران ( )2222به بررسي ابعاد سرمایه اجتماعي و فرهنگ یادگيري :موردي از یک سازمان فناوري اطالعات
پرداختند .مطالعات قبلي در مورد سرمایه اجتماعي و تأثير آن بر جنبههاي مختلف تجارت متمرکز بوده است .در مورد اینکه چگونه
سرمایه اجتماعي فرهنگ یادگيري را در سازمانها امکانپذیر ميکند ،در ادبيات خال اساسي وجود دارد .هدف این مقاله بررسي
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روابط مستقيم و غيرمستقيم بين ابعاد سرمایه اجتماعي و فرهنگ یادگيري در زمينه سازماني است .یک تحقيق مبتني بر نظرسنجي
انجام شد که در آن از پرسشنامه مبتني بر پرسشنامه ابعاد سازمان یادگيرنده ) (DLOQو سرمایه اجتماعي استفاده شد .شرکت-
کنندگان در این مطالعه کارمندان یک سازمان فناوري اطالعات مستقر در هند بودند .دادهها براي درک روابط علي بين سرمایه
اجتماعي و فرهنگ یادگيري تحت مدلسازي معادالت ساختاري قرار گرفتند .این مطالعه تجربي با تأکيد نشان ميدهد که
پارامترهاي سرمایه اجتماعي بر یادگيري فردي تأثير مثبت ميگذارد .نتایج نشان ميدهد که دید مشترک ،روایتهاي مشترک در
بعد شناختي ،اعتماد و شناسایي در بعد رابطهاي و اطمينان متقابل در بعد ساختاري تأثير مثبتي در یادگيري کارکنان دارد.
اکپي-منساح ) 2222( 1به بررسي توسعه سرمایه اجتماعي به عنوان نوآوري در توسعه منابع انساني :موردي از دانشگاههاي فني
در غنا پرداختند .سرمایه اجتماعي بيانگر رابطه اجتماعي بين افراد در یک سازمان است .رابطه خوب بين کارفرمایان و کارمندان
ميتواند تعهد و بهرهوري را افزایش دهد .همچنين سهم مثبتي در عملکرد سازماني دارد .دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالي
نهادهاي اصلي ایجاد  ،نوآوري و توسعه سرمایه اجتماعي در یک کشور هستند .توسعه سرمایه اجتماعي به طور موثر به موسسات
آموزش عالي اجازه ميدهد تا توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي یک کشور را پيش ببرند .موسسات آموزش عالي در غنا باید به
خاطر پيشرفت اقتصادي این کشور ،از طریق سرمایه اجتماعي نوآوري کرده و منابع انساني را توسعه دهند .اگر روابط اجتماعي به
درستي مورد توجه قرار گيرد ،نوآوري در سازمانها بيشتر اتفاق ميافتد .این مطالعه بر روي دو دانشگاه فني در غنا متمرکز
است .فرض این است که نوآوري در سرمایه اجتماعي ميتواند منابع انساني کارکنان دانشگاه را توسعه دهد و به آنها اجازه دهد
بيشتر به کار خود متعهد شوند و عالقه بيشتري به حفظ آنها داشته باشند .پروژه تحقيقاتي از روش تحقيق کيفي به صورت
مصاحبه در جمعآوري دادهها استفاده کرده است .مشخص شد که ایجاد نوآوري در توسعه سرمایه انساني از طریق استفاده از
سرمایه اجتماعي ميتواند تعهد و حفظ کارکنان را تضمين کند.
دوفر و همکاران ( )2213به بررسي این سؤال پرداختند که آیا سرمایه اجتماعي ميتواند از نوجوانان در برابر رفتارهاي
بزهکارانه ،نگرشهاي ضد اجتماعي و مشکالت سالمت روان محافظت کند؟ نظریه سرمایه اجتماعي پيشنهاد ميکند که هنجارها،
تعهدات و اطالعاتي که نوجوانان از روابط اجتماعي خود دریافت ميکنند ،بهعنوان شکلي از سرمایه عمل ميکنند که در
موقعيتهاي اجتماعي قابل معامله است  .پيامدهاي این نظریه هنگام در نظر گرفتن رشد در نتایج مثبت واضح است :سرمایه
اجتماعي باید رشد بيشتري را فراهم کند .با این حال ،هنگام مقایسه پيامدهاي مثبت محافظتي بالقوه و منفي ناشي از سرمایه
اجتماعي مشخص شد پيامدهاي منفي کمتر خودنمایي ميکند .یک بررسي سيستماتيک از ادبيات سرمایه اجتماعي براي بررسي
شواهد براي این اثرات محافظتي انجام شد .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعي عموماً از جوانان در برابر پيامدهاي منفي محافظت
ميکند .با این حال ،شواهد براي برخي از نتایج ،مانند سالمت روان ،مختلط است.

 -3ادبیات نظری
 -1-3تعریف و مفهوم سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعي براي رشد نوجوانان و جوانان مهم است ،منحصراً در محدوده خانه جاي ندارد ،بلکه ميتوان آن را در بيرون از
خانواده و در جامعه که در برگيرنده روابط اجتماعي پدر و مادرها و در بستگي که به وسيله این ساختار روابط به نمایش در ميآیند و
در ارتباطات پدران و مادران با نهادها یافت (قدم زن جاللي .)1032 ،به عبارت دیگر این بعد از سرمایه اجتماعي به روابط عيني و
پيوندهاي خارج از خانه افراد در درون اجتماع کليتر اشاره دارد که منابعي را جهت کمک به اعضاي خانواده ایجاد ميکند .بعد دیگر
سرمایه اجتماعي یعني اعتماد اجتماعي ،تجليات انتزاعيتر سرمایه اجتماعي است یعني آن چيزي که افراد فکر یا احساس ميکنند
(دي سيلوا.)2225 ،2
0
بوردیو اولين کسي است که به زعم پورتز ( )1333تحليل منظمي از سرمایه اجتماعي به دست داده است و این مفهوم را چنين
تعریف کرده است « :سرمایه اجتماعي حاصل انباشت منافع بالقوه و بالفعلي است که مربوط به مالکيت یک شبکه باداوم از روابط
کم و بيش نهادینه شده در بين افرادي است که با عضویت در یک گروه ایجاد ميشود» (بوردیو.)2212 ،0
کلمن سازمان اجتماعي را پدید آورنده سرمایه اجتماعي در نظر ميگيرد؛ ولي معتقد است که سرمایه اجتماعي با کارکردش
تعریف مي شود ،به زعم وي سرمایه اجتماعي شيء واحدي نيست بلکه انواع چيزهاي گوناگوني است که دو ویژگي مشترک دارند:
همه آنها جنبهاي از ساخت اجتماعي هستند و کنشهاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل ميکنند .سرمایههاي اجتماعي،
مانند شکلهاي دیگر سرمایه مولد است و دستیابي به هدفهاي معين را که در نبود آن دست یافتني نخواهد بود امکانپذیر
ميسازد (کلمن .)1032 ،کلمن برخي از روابط اجتماعي را که ميتواند منابع سرمایهاي سودمند ایجاد کند شامل :تعهدات و
انتظارات ،ظرفيت بالقوه اطالعات ،هنجارها و ایدئولوژي ميداند .پاتنام در بررسي عناصر سرمایه اجتماعي ،مشارکتهاي مدني را از
اشکال ضروري به شمار ميآورد و معتقد است که هر چه این شبکهها در جامعهاي متراکمتر باشند احتمال همکاري شهروندان در
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جهت منافع متقابل بيشتر است و باعث ميگردد که هزینههاي بالقوه عهدشکني در هر معاملهاي افزایش یابد .هنجارهاي قوي
معامله متقابل را تقویت کند ،ارتباط را تسهيل و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشد و شبکههاي
مشارکت مدني تجسم موفقيت پيشينيان در همکاري است .وي عالوه بر مشارکتهاي مدني از هنجارهاي معامله متقابل 1و اعتماد
نيز به عنوان عناصر ذهني و شناختي سرمایه اجتماعي نام برد (پاکدامن و همکاران.)1031 ،
0
اُفه و فوش 2عالوه بر عناصري که در تعریف بوردیو ،کلمن و پاتنام از سرمایه اجتماعي وجود دارد ،در بعد گرایش به آگاهي و
توجه ،0اشاره نموده و آن را شامل مجموعه افکار ،عقاید و حساسيت نسبت به زندگي اجتماعي و سياسي و توجه به هر چيزي که در
وسيعترین معنا به امور عمومي اطالق مي شود که مربوط به شکل بالقوه فردي تمایل ضعيف نسبي در دنبال کردن موضوعات
مشترک در رسانههاي الکترونيکي و چاپي بوده و پيش شرط شناختي ضروري و شکل فعالتر مسئوليت مدني است که باعث عالقه
مندي و دل نگراني ميشود و نقطه مقابل آگاهي و توجه وضعيت شناختي چشم پوشي ،بيتفاوتي و شکلگيري نگرش فرصت
طلبانه است (اُفه و فوش.)2222 ،
پس در تعریف ،سرمایه اجتماعي به عنوان منبعي جهت «کنش اجتماعي» تلقي ميگردد و این منبع عالوه بر آگاهي و توجه
یا دانش نسبت به امور عمومي اجتماعي یا سياسي است .یعني آگاهي که موجب عالقه مندي و دل نگراني است ،شامل هنجارهاي
اعتماد (اعتماد عمومي یا تعميم یافته و اعتماد نهادي /مدني) هنجارها و یا رفتارهاي معامله متقابل که در درون شبکههاي اجتماعي
عمل ميکنند و عناصر ساختاري شبکهها و مشارکتهاي رسمي و غيررسمي ميباشد .نتایج سرمایه اجتماعي در داخل شبکه
شامل مجموعهاي از کنشهاي جمعي در اشکال و اندازههاي مختلف است .در اینجا تمایز «هدف» و «واحد تحليل» در کار پاتنام،
کلمن و بوردیو به خاطر بررسي انواع مختلف کنش جمعي در مقياسها و شکلهاي مورد نظر آنها بوده است و در عمل تعریف هر
سه آنها از این مفهوم یکسان ميباشد .حال با توجه به بيان مفهوم سرمایه اجتماعي چارچوبهاي نظري و نظریات مطرح شده در
زمينه سرمایه اجتماعي ارائه ميگردد (رضایي و همکاران.)1030 ،
همانگونه که ذکر شد سرمایه اجتماعي بطور بسيار وسيعي مورد استفاده پژوهشگران علوم انساني واقع شده است .با این وجود،
این مفهوم داراي ابهاماتي بوده و بنظر مي رسد محققان گوناگون ،تعاریف متفاوت و بعضاً متناقضي از آن داشته باشند .در این راستا،
سه سؤال یا مشکل قابل توجه هستند (کامپانت 5و همکاران:)2221 ،
اول اینکه آنگونه که کلمن مطرح کرده است ،معلوم نيست که سرمایه اجتماعي یک ویژگي فردي و یا یک ویژگي گروهي
باشد .در مثالهاي مربوط به فروشندگان الماس و زندگي در حومه شهر قدس ،بنظر ميرسد ،سرمایه اجتماعي یک ویژگي جمعي و
مربوط به گروه باشد .یعني بعضي گروهها و اجتماعات ،بخاطر دارا بودن برخي خصوصيات ،قادر هستند که نوعي از سرمایه اجتماعي
را ایجاد کنند .در همين راستا کلمن مفهوم «بستگي »2را مطرح ميکند که نشانگر شبکهاي شدن و فراگير بودن روابط ميباشد ،به
این صورت اگر دو کودکي که یکدیگر را مي شناسند و والدین آنها نيز با یکدیگر آشنا هستند ،اگر یکي از والدین ناظر به رفتار
کودکان نبود  ،حداقل والد دیگر ناظر باشد .یا اینکه اگر کودکان خطایي انجام دادند ،کشف آن توسط یکي از والدین منجر به
آگاهي والد دیگر نيز بشود (ربيعي و همکاران .)1032 ،به همين خاطر ،از نظر کلمن ،انجمنهاي مدني ،مانند انجمن اوليا و مربيان
و مانند آن در ایجاد و ترویج سرمایه اجتماعي بسيار با اهميت ميباشند .از طرف دیگر ،وقتي کلمن سرمایه اجتماعي را بعنوان
توانایي کنشگران در بکارگيري ساختارهاي اجتماعي براي رسيدن به منافع شخصي ،تعریف ميکند ،بيانگر این است که سرمایه
اجتماعي یک ویژگي فردي ميباشد ،یعني افراد متفاوت با توجه به توانایيها و استعدادهاي فردي شان ،ميتوانند به ميزانهاي
گوناگوني از امکانات گروه استفاده کنند (یه 1و همکاران.)2222 ،
در واقع ،در بيشتر مطالعاتي که از مفهوم سرمایه اجتماعي استفاده شده است ،آنرا بصورت یک مفهوم گروهي بکار بردهاند .مثالً
پاتنام ( )2221به بکارگيري شاخصهاي عضویت و مشارکت در سازمانهاي مدني ،ميزان اعتماد افراد نسبت به دیگران و
کمک هاي نوع دوستانه به دیگران ،ميزان سرمایه اجتماعي هر یک از ایاالت آمریکا را بدست آورده و سپس بين آن و متغيرهاي
گوناگوني مانند عملکرد مدارس ،ميزان تماشاي تلویزیون توسط کودکان ،ميزان جرایم خشونت آميز ،برابري اقتصادي و  ...عميق ًا
رابطه معنيداري بدست آورد .الواني و شيرواني( )1032در بررسي مشکالت اداري سازمانهاي بخش عمومي ،سرمایه اجتماعي را
بعنوان یک پدیده سازماني در نظر گرفته ،پيشنهاداتي براي غلبه بر مشکالت کاهش سرمایه اجتماعي ارائه ميکنند (ازکيا و غفاري،
 )1030با بکارگيري اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي به عنوان سه مؤلفه سرمایه اجتماعي ،ميزان وجود آنرا
در مجموعهاي روستاهاي شهرستان کاشان مورد مطالعه قرار دادهاند .تعریف کردن سرمایه اجتماعي بعنوان یک پدیده جمعي،
حداقل دو مشکل را بوجود ميآورد:
-1اگر سرمایه اجتماعي متعلق به گروه باشد ،نميتوان منافعي را که فرد ،خارج از روابط گروهي بدست ميآورد ،تبيين کند ،به
این معني که بسياري از افراد وقتي در یک گروه اجتماعي (مانند دانشگاه ،تيم ورزشي و  )...قرار ميگيرند یک سري روابط آشنایي
و اجتماعي به وجود مي آورند و بعداً در شرایطي دیگر ،ممکن است از این روابط براي یافتن شغل یا گرفتن وام و امثال اینها استفاده
1. Norms Of Reciprocity
2. Offe And Fuchs
3. Attitude
4. Attention
5. Campante
6. Closure
7. Ye
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کنند .یعني روابط اجتماعي ایجاد شده در یک زمينه و محيط ،در زمينه و محيطي جداي از محيط اوليه ،بکار ميآیند .نشان دهنده
این واقعيت است که سرمایه اجتماعي در واقع یک پدیده فردي است (استون و همکاران ،1333 ،به نقل از دوفر و همکاران،
.)2213
 -2جمعي انگاشتن سرمایه اجتماعي ،بر این پيش فرض استوار است که همه افراد آن گروه ،در بکارگيري سرمایه اجتماعي
مساوي هستند .در واقع کلمن ( )2210مطرح ميکند ،سرمایه اجتماعي داراي ویژگيهایي است که آنرا از سرمایه اقتصادي و
انساني متمایز مي سازد ،که یکي از آنها از جنبه منفعت عمومي سرمایه اجتماعي ناشي ميشود .مثالً در انواع ساختارهاي اجتماعي،
که هنجارهاي اجتماعي و ضمانتهاي اجرایي ،تحميالتي را امکانپذیر ميسازد ،در درجه اول به افرادي که تالشهاي آنها براي
بوجود آوردن هنجارها و ضمانتهاي اجرایي الزم است ،سود نميرسانند ،بلکه به همه افرادي که جزء آن ساختار معين هستند ،سود
ميرسانند .چرا که سرمایه متعلق به جمع است ،بنابراین براي استفاده همه اعضاء به یکسان قابل بهرهبرداري ميباشد ،در صورتيکه
این پيش فرض چندان با واقعيت مطابقت ندارد .اگر ما بهداشت عمومي و یا آموزش همگاني را بعنوان سرمایه اجتماعي متعلق به
جامعه در نظر بگيریم که براي همه افراد جامعه عرضه شده است ،تحقيقات نشان ميدهد که افراد متعلق به طبقات متفاوت،
دسترسي یکساني به آنها ندارند و حتي در درون طبقات و گروههاي اجتماعي نيز ميزانهاي دسترسي به منافع گروهي متفاوت
است.
دو ،دیگر ابهام دیگر در مفهوم سرمایه اجتماعي این است که اگر ،همچون تحقيقات کلمن سرمایه اجتماعي توسط
کارکردهایش تعریف شود ،این مفهوم دچار استدالل دوري 1یا گردشي شده و ابطال ناپذیر ميگردد ،یعني ما از نتيجه پدیده اي ،به
خود پدیده پي ميبریم (ترنر )2215 ،وقتي گفته مي شود که اعضاي یک گروه داراي سرمایه اجتماعي هستند به علت آن است که
به یکدیگر اعتماد داشته و با یکدیگر همکاري ميکنند و چون داراي سرمایه اجتماعي هستند ،ميزان اعتماد متقابل و همياري آنها
باالست ،از نظر مفهومي ،علل بوجود آورنده و پي آمدهاي منتج شده از سرمایه اجتماعي ،از یکدیگر تفکيک نشدهاند .به گفته پورتز
( )1333اگر بگویيم دانشجوي الف داراي سرمایه اجتماعي است یعني چون توانسته است از شبکه اقوام خود یک وام تحصيلي
بدست آورد اگر دانشجوي ب فاقد سرمایه اجتماعي است به سبب آن است که نتوانسته است از شبکه اقوامش وامي بدست آورد .در
واقع سعي شده از نتيجه سرمایه اجتماعي به خودش پي برده شود و این یک استدالل دوري ميباشد .در ارتباط با تعریف سرمایه
اجتماعي توسط کارکردهایش ،یک پرسش دیگر نيز وجود دارد :کارکرد براي چه کسي؟ اینکه محفلهاي مطالعاتي دانشجویان
کره اي داراي سرمایه اجتماعي باال هستند ،آیا براي نظامي ،که آنها بر عليهاش مبارزه ميکنند ،نيز کارکرد است؟ یا ضد کارکرد؟
آیا تعهد گروهي و همياري گروههاي هنجارشکن ،در یک جامعه نيز سرمایه اجتماعي به حساب ميآیند؟ یک پرسش دیگر در
همين راستا ،این است که اگر ارتباط نزدیک و انسجام زیاد (سرمایه اجتماعي باال) یک گروه ،باعث «قوم محوري »2و بيرون از
دایره نگه داشتن «غيرخوديها» شود ،آیا هنوز داراي کارکرد است؟
سوم اینکه مفهوم سرمایه اجتماعي بعضي در معاني متناقض یکدیگر بکار گرفته شده است .پير بوردیو 0معتقد بود که انواع
سرمایهها (اقتصادي ،انساني ،اجتماعي) قابل تعویض به یکدیگر ميباشند .او حتي تا این حد پيش رفت که ادعا ميکند منابعي که
شخص از گروه بدست ميآورد ،مبنائي براي انسجام گروهي که این منابع را امکانپذیر هستند (پورتز )1333 ،یعني اینکه عمر افراد
عامداً و با برنامه ریزي ،یک سري از ارتباطات را ایجاد ميکنند که بتوانند از آنها بهرهبرداري اقتصادي-مادي بکنند ،در صورتيکه
کلمن( )2210مطرح ميکند که سرمایه اجتماعي ،مانند سرمایه فيزیکي و سرمایه انساني کامالً تعویضپذیر نيست .اما نسبت به
فعاليتهاي بخصوصي تعویضپذیر است .شکل معيني از سرمایه اجتماعي که در تسهيل کنشهاي معيني ارزشمند است ،ممکن
است بر کنشهاي دیگر بيفایده یا حتي زیان مند باشد.
براي کلمن و پوتنام ،ارتباط نزدیک افراد گروه ،شرط الزم براي ایجاد سرمایه اجتماعي محسوب ميشود .در واقع ویژگي
مشخصه الماس فروشان یهودي در نيویورک ،همين ارتباطات تنگاتنگ و فراگير افراد بود ،در صورتيکه از نظر ریچارد برت،)1332(0
سرمایه اجتماعي عبارت است از دوستان ،همکاران و تماسهاي عموميتري که فرد از طریق آنها ،فرصتهایي براي بکارگيري
سرمایههاي ملي و انساني خود بدست ميآورد و در این راستا ،هر چه شبکه ارتباطي فرد وسيعتر و متنوعتر باشد ،سرمایه اجتماعي
او بيشتر است ،زیرا ارتباطات نزدیک در خيلي مواقع دست و پاگير بوده و اطالعاتي را که فرد در این دنياي پيچيده بدان نياز دارد،
برایش فراهم نميکند.

 -2-3جوانان ،سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی
از آنجا که امروزه مناب انساني با ارزش ترین عامل توليد و منب اصلي زاینده مزیت رقابتي و ایجادکننده قابليتهاي کليدي هر
سازمان است و عامل انساني منب راهبردي براي سازمانها محسوب شده لذا برنامه ریزي مناب انساني جزء برنامه ریزي استراتژي
است و سنگ زیربناي برنامه ریزي مناب انساني شناخت مفروضاتي است که توميما در آن اتخاذ مي شود و درصور پيش بيني و
قضاو مناسب ،اهداف مورد انتظار تحقق مي یابد (اسماعيلي .)1033 ،رشد و توسعه نيروي انساني مهمترین سرمایه جهان امروز
1. Tautogy
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قلمداد ميگردد و کشورهاي توسعه یافته به خوبي اهميت این سرمایه زوال ناپذیر را دریافتهاند .بعالوه مسائلي چون جهاني شدن و
رشد برق آساي علوم و توليد اطالعات جدید ،چندین برابر شدن وسعت و عمق دانش بشري ،گسترش حير انگيز فناوري پيشرفته
توزیع اطالعات و روشهاي نوین توسعه مشارکت اجتماعي ،آموزش و توانمند سازي شهروندان متناسب با شرایط زندگي امروز
ضرورت توجه به نسل جوان را تقویت نموده است .رهبر انقالب اسالمي در دیدار دانش آموزان عضو اتحادیه انجمنهاي اسالمي
دانش آموزي در اردیبهشت سال  ،1032نقش عنصر جوان را در حرکت ملت به سوي پيشرفت و سعاد مادي و معنوي ،تعيين کننده
خواندند و تأکيد کردند :همه سعي و تالش دشمنان این است که با گرفتن ایمان و اعتماد به نفس جوانان ،این نيروي مؤمن ،با
نشاط ،با شوق ،مبتکر و پرتحرک را به عنصري غيرزنده و بيتأثير تبدیل کنند اما با همه این تالشها و برخي ریزشها ،رویشهاي
فراواني در سالهاي اخير به وجود آمده و جامعه جوان کشور جامعهاي خوب ،فعال ،مؤمن و زنده است .از جمله مهمترین اقدامات در
راه کشف قابليتهاي جوانان در جامعه امروز ایران ،ایجاد امکانات عملي و تسهيل شرایط و زمينههاي مشارکت آنان در همه ابعاد
ميباشد و لذا در این خصوص است که رهبر انقالب ميفرمایند « :واقعا باید قدر جوانان مؤمن و انقالبي را همه بدانند ،همه؛ این
جوانان مؤمن و انقالبياند که روز خطر سينه سپر ميکنند ،افرادي که نسبت به این جوانها با چشم بدبيني نگاه ميکنند یا مردم را
بدبين ميکنند ،خدمت نميکنند به کشور؛ به استقالل کشور ،به پيشرفت کشور ،به انقالب اسالمي خدمت نميکنند .این جوانها را
باید حفظ کرد ،باید از اینها قدرداني کرد ،امروز هم بحمداهلل کم نيستند و زیادند] .نباید[ با عناوین گوناگوني بخواهيم این
جوانهاي مؤمن را طرد کنيم و منزوي کنيم؛ که البته منزوي هم نميشوند؛ آن جوانهاي پرانگيزه ،با این حرفها منزوي نميشوند
اینها؛ لکن خب ،ما باید قدر اینها را بدانيم« (مؤمن بيانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.)1032/12/15 ،
برنامه ریزي و تدارک مناسب براي تربيت این نسل متناس با افق چشم انداز ،یکي از جدي ترین و اولویت دارترین موضوعات
است .حضر آیت اهلل خامنه اي با اشاره به حضور دانشمندان جوان و پرانگيزه و بانشاط کشور در مراکز علمي پيشرفته همچون
فناوري هاي نانو و هستهاي و همچنين مراکز صنایع دفاعي تأکيد کردند :باید به جوانها اعتماد کرد ،زیرا جوان و انگيزه و نشاط او
تمام نشدني است .جوانان سرمایه اجتماعي کشور هستند ملت ما داراي نسل جوان پرانگيزه و پرتالش است .این حضور نسل جوان،
در همه ي ميدانها خودش را دارد نشان ميدهد (بيانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد .)1031/21/13 ،سرمایه اجتماعي عبارت
است از ارتباطات و شبکههاي اجتماعي که ميتوانند حس همکاري و اطمينان را در ميان افرادي جامعه پدید آورند .سرمایة
اجتماعي عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيالتي که شبکههاي اعتماد و عوامل فرهنگي در هر نظام اجتماعي به وجود
ميآورند .شبکههاي اعتماد ،عالوه بر کاهش هزینههاي مدیریتي ،سبب ميشود زمان و سرمایة بيشتري به فعاليت هاي اصلي
اختصاص یابد و عالوه بر آن دانش اعضاي گروهها به یکدیگر منتقل شود و این امر نيز ميتواند در کاهش هزینههاي مدیریتي و
توسعة اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد .سرمایة اجتماعي از مفاهيم نویني است که امروزه در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي
جوان مدرن مطرح شده است .طرح این مفهوم در بسياري از مباحث اقتصادي ،نشان دهندة اهميت تأثير ساختارها و روابط اجتماعي
بر متغيرهاي اقتصادي است .سرمایة اجتماعي را ميتوان حاصل پدیدههاي ذیل در هر نظام اجتماعي دانست :اعتماد متقابل ،تعامل
اجتماعي متقابل ،گروههاي اجتماعي ،احساس هویت جمعي و گروهي ،احساس وجود تصویري مشترک از آینده و کار گروهي
(فيروز آبادي .)1030 ،رشيدي و فرهادي معتقدند که هر یک از صنایع براي ایجاد ،تکميل و توسعه سریع نيازمند سه عنصر اساسي
هستند )1 :نيروي انساني  )2تجهيزات و دستگاهها  )0کاال ومواد؛ ازميان عوامل فوق [نيروي انساني] مهمترین سرمایه صنعت است
که نحوه بکارگيري آن براي حصول حداکثر کارآئي و بهره وري از پيچيده ترین مشکالت موجود ميباشد (رشيدي و فرهادي،
.)1015

 -3-3سرمایه اجتماعی در نوجوانان
سرمایه ي اجتماعي به عنوان منابع ابزاري و اخالاي تعریف شده که افراد ميتوانند از طریق شبکه هاي اجتماعي خود به آن
دسترسي داشته باشند (نواک و کاواشي .)2215 ،در حقيقت این مفهوم از آمادگي رواني افراد یک جامعه براي صرف نظر کردن از
منافع شخصي و درگير شدن در عمل جمعي پدید ميآید (گنجي و ستوده .)1032 ،به تعبير پاورتز ( )1333سرمایه اجتماعي در
درون ساختار روابط افراد یافت ميشود .براي برخورداري از سرمایه اجتماعي فرد باید با دیگران رابطه داشته باشد .سرمایه اجتماعي
مجموع منابع حقيقي و مجازي در دسترس یک فرد یا گروه است که این افراد به واسطه برخورداري از شبکه اي با دوام از روابط،
فهم و درکي متقابل و کم و بيش نهادینه شده ،آن را به دست آوردهاند .بوردیو ( )1333بر این باور است که ميزان سرمایه اجتماعي
که یک فرد از آن برخوردار است ،بسته به اندازه شبکه ارتباطات وي مي تواند به طور مؤثري تغيير یابد .ادبيات پژوهشي درباره
سرمایهي اجتماعي بر دو بعد اصلي تمرکز دارد :پيوند و پل زدن (کتز و الن .)2212 ،1مفهوم پيوند به منابعي گفته مي شود که در
روابط عميق مثل روابط ما با بستگان و دوستان نزدیک که از نظر پيشينه و هویت شباهت بيشتري به ما دارند ،ریشه دارد .در مقابل
پل زدن به منابع در دسترسي گفته مي شود که به روابط سطحيتر مثل روابط ما با آشنایان و همچنين شبکههاي رسمي اشاره دارد
(ناو ،دیاس دکاروالهو ،سرا ،تورس و فراگا .)2212 ،2اجتماعي شدن در روابط پيچيده نهادهایي همچون خانواده ،مدرسه و رسانهها
صورت ميگيرد .این نهادها به عنوان مسير نخستين همواره براي نوجوان باقي ميماند (اعزازي.)1012 ،
1. Catts & Allan
2. Neves, Dias de Carvalho, Serra, Torres, & Fraga
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سرمایه اجتماعي در درون خانواده ،پيوند مفيد والدین و فرزندان در جهت ارتقاء اجتماعي شدن و بهزیستي روان شناختي
فرزندان است که مستلزم زمان ،توجه و بازبيني فعاليت نوجوانان توسط والدین ميباشد .پدر و مادر ميتوانند با فراهم آوردن
محيطي امن شرایط رشد رواني بهنجار فرزندان را فراهم سازند (مفردنژاد )1032 ،و با ایجاد روابط قابل اعتماد ،امکان همانند سازي
با دنيایي اجتماعي را ميسر سازند (افشاریان و کدیور .)1035 ،مفهوم سرمایه اجتماعي در خانواده به مقوله هایي همچون ادراک
اعضاي خانواده از حمایت ،رفت و آمدهاي خانوادگي ،عضویت نوجوان و والدینش در نهادها و انجمن ها ،همکاري ،اعتماد و ارزش
ها در درون خانواده اشاره دارد و کنشهاي متقابل اعضاي خانواده با مردم را تحت تأثير قرار ميدهد (کيم و اسنایدر )2225 ،اگر
محيط مدرسه و خانه از نظر سرمایه اجتماعي از غناي کافي برخوردار نباشد ،نمي تواند دانش و مهارتهاي کافي را به نوجوان براي
دست یابي به موفقيت ،ارائه دهد (دوفار ،بارسل ،هافمن و برادت .)2212 ،طبق پژوهش بي ( )2213سطوح باالتر سرمایه اجتماعي
در نوجوانان به نمرات باالتري در بهزیستي روان شناختي آنها ميانجامد .هنگامي که نوجوانان مدت زمان زیادي را در مدرسه
ميگذراند ،همساالن به طور فزاینده اي با اهميت ميشوند .در این سن حضور همساالن ،در نحوه و فرایند ارزش گذاري باداش
براي نوجوان بسيار اثرگذار است (اقایي ابيانه و کالنتري .)1035 ،در سالهاي اوليه نوجواني ،نوجوانان افرادي را به عنوان به دوست
برمي گزینند که تا حدودي به آنها شباهت داشته باشد .ولي به تدریج این مالکها تغيير ميکنند .دوستي ها در مقایسه با سایر
کنش هاي متقابل همساالن صميمانه و صادقانه تر است و در یافتن حس هویت به نوجوان کمک ميکند .چگونگي روابط دوستي
در ميان دختران و پسران نوجوان متفاوت است .غالية دختران به صورت گروههاي دو یا سه نفري و پسران در گروههاي وسيعتري
دوست ميشوند .در این دوره دوستيهاي نزدیک عموما پایدار ميماند ،اگرچه تعداد اندکي از نوجوانان در ارتباط نزدیک با دوست
صميميشان تجدید نظر ميکنند (وندوزلر ،ميوس ،کوت و برنج .)2212 ،دوستيهاي دختران نوجوان بين  10تا  12سالگي تحکيم
ميشود و در بسياري موارد از لحاظ عاطفي ماهيتي بسيار عميق ميیابد ،این دوستي ها بيشتر حول محور مباحث درسي شکل
گرفته و ميزان اطالعات درسي بيشتري در آن رد و بدل ميشود (ریگل-کرامي )2212 ،1تعامالت دوستان نزدیک ماهيتي
خودافشاگرانه دارد و اظهاراتي حمایت کننده را شامل ميشود (پاکدامن و همکاران )1031 ،غالباً ميان دختران نوجوان وایستگيهاي
شدید ،احساس مالکيت و حتي حس حسادت اوج ميگيرد و با کوچک ترین عالمتي حاکي از عدم وفاداري نسبت به یکدیگر به
خشم ميآیند .دختران در سنين  11تا  13سالگي دوستيهاي کم تنشتري را تجربه ميکنند و به تدریج از یکدیگر مستقل
ميشوند و نسبت به وجود تفاوتهاي ميان یکدیگر درک بهتري پيدا ميکنند.

 -4بحث
 -1-4كاهش سرمایه اجتماعی مقدمه بسیاری از بحران های اجتماعی
در ادامه این ميزگرد فهيمه نظري با بيان این مطلب که سرمایه اجتماعي از بحث هاي ضروري در جامعه کنوني است ،افزود:
اگر با رویکرد اجتماعي به این مساله نگاه کنيم ،بسياري از مسایل و بحران هاي اجتماعي ناشي از فقدان اعتماد اجتماعي است که
از مهمترین مولفه هاي سرمایه اجتماعي محسوب مي شود.به گفته این پژوهشگر و مدرس دانشگاه با بررسي آسيب هاي اجتماعي
به این نتيجه مي رسيم که این آسيب ها نقطه مقابل سرمایه اجتماعي هستند و با رشد صعودي آسيب هاي اجتماعي در واقع
سرمایه اجتماعي کاهش یافته و دچار فرسایش مي شود (نيازي و همکاران.)1032 ،

 -2-4عوامل مؤثر بر شکلگیری سرمایه اجتماعی
در بررسي پيشينه مطالعات سرمایه اجتماعي ضعف عمده در کمبود مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر بر شکلگيري سرمایه
اجتماعي است .راه ورود به بررسي عوامل مؤثر بر شکلگيري سرمایه اجتماعي در بررسي این مفهوم در سطح فردي و نه اجتماعي
ميباشد .سرمایه اجتماعي شامل هنجارها ،شبکهها و انواع ارتباطات اجتماعي ميباشد و بهترین منبع افزایش رفاه و بهبود اقتصادي
در یک اجتماع ،استفاده از منابع اجتماعي است که شامل هنجارها و شبکهها ميگردد (گليزر.)2221 ،2
الف -تحرک و جابجایی محل اقامت :گليزر ،الیبسون و ساکردوت2222(0؛ به نقل از گليزر )2221 ،در مطالعات خود به این
نتيجه رسيدهاند که بين تحرک و جابجایي محل اقامت و عضویت سازماني رابطه منفي وجود دارد .افرادي که محل اقامت خود را
عوض ميکنند ،سرمایه اجتماعي خود را از دست ميدهند و کمتر عالقه مند به سرمایهگذاري بر روي آن هستند .از طرف دیگر
طول اقامت در یک جامعه تا حد زیادي بر سرمایه اجتماعي تأثيرگذار است (گليزر و دیپاسکوال1333 ،0؛ به نقل از گليزر.)2221 ،
ب-متغیر سن :از طرفي دیگر گليزر در تحقيقات خود ( )2222نشان داده است متغير سن ،نقش مهمي در سرمایه اجتماعي
دارد و منحني ارتباط بين سن و سرمایه اجتماعي به صورت Uوارونه ميباشد و در ابتدا بر روي شکل دهي سرمایه اجتماعي با
افزایش سن سرمایهگذاري ميکنند و سپس با افزایش سن از یک اندازه ،این سرمایهگذاري بر روي سرمایه اجتماعي کاهش ميیابد
(ربيعي و همکاران.)1032 ،
1. Riegle-Crumb
2. Glaeser
3. Libson & Sacerdote
4. Dipasquale
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ج -مالکیت منزل مسکونی :افراد در مشاغلي که بيشتر ارتباط اجتماعي با مردم دارند ،بر روابط اجتماعي خود بيشتر
سرمایهگذاري ميکنند .مالکيت منزل مسکوني ،نيز بر انواع سرمایه اجتماعي تأثير مثبت داشته به گونهاي که عضویت سازماني و
شناخت ،مشارکت و آگاهي سياسي از اجتماع محلي در ميان کساني که مالک منزل مسکوني خود بودند بسيار بيشتر بود .مالکيت
منزل مسکوني با کنترل متغيرهاي سن ،وضع تأهل ،تعداد کودکان ،آموزش و ...همواره ارتباط خود را با سرمایه اجتماعي حفظ
نموده است.
د -کمبود وقت :کمبود وقت باعث کاهش سرمایهگذاري بر روي سرمایه اجتماعي ميگردد .گليزر به فرضيه پاتنام ()2222
اشاره ميکند که تماشاي تلویزیون باعث کاهش سرمایه اجتماعي ميگردد .یعني بين ساعات تماشاي تلویزیون و متغيرهاي سرمایه
اجتماعي رابطه منفي وجود دارد.
ه -آموزش :سرمایه اجتماعي قويترین همبستگي را با آموزش دارد که همراه با افزایش سالهاي تحصيلي افراد بيشتر نيز
ميشود .همچنين بين ارتباط اجتماعي و آموزش قويترین نوع رابطه ميباشد و مهمترین واقعيت در مورد شکلگيري سرمایه
اجتماعي به حساب مياید.
ز -ناهمگونی زبانی و قومی :ناهمگوني زباني و قومي ،از عوامل دیگر تأثيرگذار بر سرمایه اجتماعي ميباشد .مطالعات گليزر
( ) 2221نشان داده است که ایاالت شمال غربي آمریکا که داراي همگوني قومي بيشتري هستند از سطح سرمایه اجتماعي باالتري
نيز برخوردار هستند.
ح -اعتماد :اعتماد ،موضوعي بين فردي و عمومي بوده است ،خانوادههایي که در سطح پایين قرار داشتند و والدین آنها تجربه
طالق داشتند از اعتماد کمتري برخوردارند .تجربيات طول دوره زندگي نيز تأثير مستقيمي بر بياعتمادي افراد دارد مانند :قرباني
یک جنایت بودن (فرارو1335 ،1؛ به نقل از کامپانت و همکاران )2221 ،و طالق گرفتن عضو گروه اقليت بودن احتمال این که فرد
قرباني یک پيش داوري و یا تبعيض باشد را افزایش ميدهد و ممکن است باعث مخفي کردن هویت فرد گردد (مولن1331 ،2؛
کامپانت و همکاران )2221 ،و از طرف دیگر آموزش با ایجاد فرهنگ جهاني و کاهش بدگماني و افزایش تساهل در بين افراد
متفاوت در ارتباط است (مک کالوزکي1321 ،0؛ به نقل از کامپانت و همکاران )2221 ،تجربيات جمعي بر سطوح اعتماد تأثيرگذار
است .براي مثال در آمریکا دو طبقه بزرگ که متعلق به دو نسل متفاوت بزرگ بودند در زمينه سطح اعتماد به چشم ميخورد.
بياعتمادي در بين نسلهاي جوان به چشم ميخورد و تجربيات جنگ جهاني و یا رکود بزرگ در این تفاوتهاي نسلي به چشم
ميخورد (نيازي و همکاران)1032 ،
از دیگر فرضيات برم و ران تأثير نابرابري درآمد و
بيکاري بر روي کاهش اعتماد بود و فشارهاي اقتصادي
ناشي از کميابي و فشار زندگي باعث ميشود که فرد در
تمایالت خود بيشتر دیگران را به عنوان رقيب ببيند تا
همنوع و مانند خود و توزیع نامناسب پاداشها توسط
اجتماع باعث افزایش بياعتمادي در بين مردم ميگردد.
تأثير دو نوع رسانه بر اعتماد بين فردي نيز به این صورت
بود که تلویزیون رابطه معنيداري نداشت و خواندن
روزنامه از طریق آگاهي دادن به مردم پيرامون اجتماع خود
باعث تأثير افزایش اعتماد گردیده است .موقعيتهاي
شکل  :1مدل مفهومی سرمایه اجتماعی (گلیزر.)1001 ،
عمومي افراد مانند اختالفات نسبي در رضایت از زندگي،
وجود اتفاقات مثبت یا منفي (دزدي منزل ،جيب بري و )...
در طول زندگي در ميزان اعتماد فرد به دیگران تأثيرگذار
است (کلولند 0و همکاران.)2212 ،
مدل سرمایه اجتماعي در پژوهش حاضر برگرفته از
مدل ناهاپيت و گوشال ( )1333ميباشد که ابعاد آن در
ذیل شرح داده شدهاند.
شکل شماره  :1مدل سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال،
)1991

1. Feraro
2. Mullen
3. Mcclosky
4. Cleveland
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الف -سرمایه شناختی :این بعد که محور آن ،شناخت (یعني فعاليّتهاي ذهني ،عقلي و اندیشه اي) است ،با استفاده از زبان
مشترک ،بينش مشترکي از اهداف و ارزشها را براي اعضاي شبکه فراهم ميکند و مقدمه فعاليت بهينه آنان در نظام اجتماعي را
فراهم مينماید و شامل :زبان ،عالئم مشترک و روایتهاي مشترک است .به طور کلي ميتوان گفت که سرمایه شناختي یک
ظرفيت ،جوهر اجتماعي یا هنجاري غير رسمي است که همکاري ميان افراد و نهادهاي یک جامعه را از طریق شناخت درست و
اصولي ارتقاء ميبخشد .در این نوع از سرمایه اجتماعي ،فرد ميتواند با شناخت و درک درستي که از محيط پيراموني خویش دارد،
ارتباط و تعامل سازندهاي را پایهریزي نماید .قطعاً شخصي که نتواند زبان ،عالئم مشترک و روایتهاي مشترک را در محيط خویش
درک کند ،نميتواند به ایجاد پيوند اجتماعي اميدوار باشد (ناهاپيت و گوشال.)1333 ،
ب -سرمایه ساختاری :سرمایه ساختاري به سه دسته زیر تقسيم ميشود:
 پيوندهاي موجود در شبکه ،شامل :وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه اجتماعي. شکل و ترکيب شبکه ،شامل :سلسله مراتب شبکه ،ميزان ارتباطپذیري و تراکم شبکه اجتماعي. تناسب سازماني ،مثالً :تا چ ه انداره شبکه ایجاد شده براي یک هدف خاص ،ممکن است براي اهداف دیگر نيزاستفاده شود.
سرمایه ساختاري باعث ایجاد پيوندهاي شبکهاي محکم و جدانشدني در بين افراد ميشود و نيز سطح ارتباطپذیري را در نزد
افراد باال ميبرد .سرمایه ساختاري به صورت زیربنایي عمل نموده و سبب ميشود که فرد در ارتباطات اجتماعي خویش موفق عمل
نماید .زیرا شبکه اجتماعي ،براي دستيابي به اهداف خود ،عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادي ،به عوامل مانند:
اعتماد ،تعهد و مسئوليت پذیري و  ...هم نياز دارد که این عوامل ،همان سرمایههاي ساختاري هستند که ميبایست به صورت
زیربنایي شکل گيرند (ناهاپيت و گوشال.)1333 ،
ج -سرمایه ارتباطی :سرمایه ارتباطي ،شامل مؤلّفههایي چون :اعتماد ،هنجارها ،تعهدات ،روابط متقابل و تعيين هویت
مشترک است .اعتماد اجتماعي در حقيقت شامل اعتماد به افرادي مانند :همسایه ،همکار ،فروشنده یک فروشگاه ،پليس و خالصه
همه کساني است که در زندگي روزمره با آنها در ارتباط هستيم .در سرمایه ارتباطي اعتماد به وجود آمده ميتواند هنجارهاي
اجتماعي را هموارتر نماید و نيز روابط متقابل به درستي شکل گرفته تا اینکه فرد با محيط پيراموني خویش به سطحي از هویت
مشترک دست پيدا نماید .سرمایه ارتباطي زمينه ساز ایجاد تعامالت اجتماعي و داد و ستدهاي اجتماعي ميشود .زیرا هر شبکه
اجتماعي با ارتباطي اجتماعي آغاز مي گردد .بنابراین سرمایه ارتباطي نوع بسيار مهمي از سرمایه اجتماعي در نظر گرفته ميشود
(ناهاپيت و گوشال.)1333 ،

 -4نتیجه گیری
امروزه ،سرمایة اجتماعي نقشي بسيار مهمتر از سرمایة فيزیکي و انساني در جوامع ایفا ميکند .در غياب سرمایة اجتماعي سایر
سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و بدون آن ،پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصـادي ناهموار و دشوار
ميشود .از جمله اثرات بيتوجهي به مفهوم سرمایةاجتماعي که در دهههاي گذشـته به وضوح در برخي کشورهاي جهان دیده شده
است عبارتنـد از :فروپاشي نهاد خانواده و ناپایدار شدن روابط اجتماعي ،کاهش ميـزان همبستگي اجتماعي ،از رونق افتادن
فعاليتهاي اقتصادي ،گسترش ناهنجاريهاي رفتاري در ميان جوانان و نوجوانان و ناامني در مؤسسههاي آموزشي ،از ميان رفتن
اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي در بين افراد جامعه ،باعث ایجاد اختالل و بينظمي عمومي در جامعه و در نتيجه کاهش سطح
کيفيت زندگي افراد و اقشار جامعه خواهد شد .بنابراین براي باال بردن سطح کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي افراد جامعه ،توجه جدي
به این موضوع امري الزم و اجتنابناپذیر است و توجه بيشتر مسؤوالن و مقامات و دست اندرکاران این امر را ميطلبد.
حال باتوجه به اهميت سرمایه اجتماعي در آینده هر کشور و همينطور اهميت جمعيت جوان و نوجوان که یکي از اصلي ترین
مولفه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع به شمار مي رود و نقش حياتي و موثري را در رشد و پيشرفت یک کشور
ایفا مي کند .جمعيت یک کشور ،گروههاي سني مختلف از کودکان تا کهن ساالن را شامل مي شود که جوانان و نوجوانان به علت
ویژگي (فعال و مولد بودن) مهمترین این گروهها محسوب ميشوند .جوانان و نوجوانان جزو سرمایههاي بنيادي و ارزشمند هر
جامعه هستند که به عنوان هدف و عامل برنامه هاي رشد و توسعه افتصادي  ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار مي
گيرند .با توجه به اینکه بيشترین درصد نيروي انساني جوامع در حال توسعه را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند بنابراین در
مطالعهها و پژوهشها که ميتواند کمک رسان و راهنمایي براي برنامهریزي هاي توسعه کشور ،توجه به این قشر خاص باشد یک
ضرورت مهم تلقي ميشود.
یکي از عوامل مرتبط و افزایش دهنده سرمایه اجتماعي کيفيت زندگي و کيفيت کار مي باشد کيفيت زندگي کاري مي تواند
عاملي باشد جهت ارت قاي سرمایه اجتماعي که شامل فعاليت هاي اجتماعي و سازماني (شامل :شرکت در همایش ها و کالس هاي
آموزشي ،فعاليت هاي ورزشي و تفریحي با دوستان و همکاران ،عالقه مندي به تشکيل جلسات و گروهاي تفریحي) ،روابط با
معلمين و اساتيد و مدیریت (داشتن ارتباطات قوي و موثر با معلمين و اساتيد و مدیریت ،داشتن احساس آرامش و امنيت در جامعه،
داشتن اعتماد به معلمين و اساتيد و مدیریت ،مشورت گرفتن از دوستان ،معلمين و اساتيد) ،روابط با همکاران (تصميم گيري به
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همراه همکاران و همردیفان خویش در سازمان ،کمک نمودن به همکاران خویش از جهات مختلف) و اعتماد اجتماعي (احساس
آسایش نمودن در سازمان ،اطمينان به آینده سازمان ،داشتن امنيت شغلي ،اعتماد به ساختار و اهداف سازماني) مي باشد.
طبق نظریات پانتهآم ،کلمن و فوکویاما از جمله عوامل موثر بر شکلگيري و افزایش سرمایه اجتماعي گروههاي نخستين
ميباشند گروههاي نخستين مانند خانواده ،اقوام و خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و اهالي محل ميباشند نظرات کلمن درباره
اعتماد و احساس تعهد به عنوان مهمترین عناصر اصلي سازنده سرمایهاجتماعي ميباشد نظرات پانتام درباره احساس عالقه و تعلق
اجتماعي و نظر عقاید خود یا ما مبني بر اینکه اعتماد ،احساس تعهد و احساس تعلق از هنجارهاي غير رسمي جامعه بوده و از
عناصر اصلي سازنده و افزایش دهنده سرمایه اجتماعي به شمار ميآیند سبب ميشوند تا در مجموع اعتماد به دیگران مورد اعتماد
قرار گرفتن و احساس تعهد و احساس تعلق به عنوان ابعاد چهارگانه متغير وابسته به سرمایه اجتماعي در سطح ملي و استاني در
سازمانها و نهادها و همينطور جامعه باالرود.
یکي از راههاي افزایش سرمایه اجتماعي ميزان سطح دینداري است برخي از تحقيقـات کـه حکایتگر رابطة مستقيم این دو
متغير است ،نظيرمطالعة گریلي نشان داد در کشورهایي که سطح دینداري پایين است ،سطح سرمایة اجتماعي و به ویژه مشارکت
اجتماعي و اعتماد اجتماعي نيز در سطح پایيني قراردارد .از سوي دیگر برخي از تحقيقات انجام شده ،منکر وجود رابطة دینداري و
سرمایةاجتماعي هستند .نتيجة تحقيق کاندلند 2222 ،نشان داده که ادیان هميشه نميتوانند موجب ایجاد سرمایة اجتماعي شوند و
پاتنام در تحقيق خود در جنوب ایتاليا به این نتيجه رسيده که مسيحيت کليساي کاتوليک بنيـان ضعيفي براي سرمایة اجتماعي
است .حتي یافتههاي او نشان ميدهد که حضور در کليسا رابطة معکوسي با شرکت در تشکلهاي مدني دارد (افشاني.)1031 ،
در کل به طور موردي ميتوان عوامل افزایش دهندهي سرمایه اجتماعي را اینگونه معرفي کرد:
 -1اقدام براي سهل نمودن رفتارهاي اجتماعي و رفع تمامي موانع سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در جهت هر نوع
کنشگري اجتماعي زاینده و مثبت.
 -2تقویت «جامعه مدني» فعال و سازنده تا نيروهاي اجتماعي به ویژه گروههاي سني نوجوان و جوان بتوانند در قالب جامعه
مدني به کنشگري پرداخته و زمينههاي الزم براي تقویت همبستگي و انسجام اجتماعي را فراهم سازند.
 -0حمایت نهادهاي مدني و رفاهي از افراد و گروههاي ناتوان جامعه تا از این طریق «اعتماد متقابل» در سطوح خرد و کالن
جامعه ارتقاء یابد.
 -0تقویت پيوندها و تعامالت اجتماعي در سطوح خرد و کالن اعم از روابط فردي و نهادي از آن رو که در حال حاضر شاهد
نوعي گسست و یا تضعيف در این تعامالت هستيم که مانع بزرگي براي حفظ و تقویت سرمایه اجتماعي محسوب ميشود.
 -5مردم داري حکومت و رعایت عدالت و مساوات ميان مردم که عامل بزرگي در اعتماد جوانان به حکومت و بعه دنبال آن
باال رفتن اعتماد اجتماعي در آنهاست.
 -2ترویج و تشویق کار گروهي و افزایش مشارکت ميان مردم در دستیابي به هدفها
 -1فرهنگ سازي در رابط ه با امور اجتماعي ،همانگونه که در دین نيز براي اعمال اجتماعي مانند نماز جماعت و ....ارزش و
اهميت و ثواب غير قابل شمار بيان کرده اند.
 -3جلو گيري از تفرقه و بوجود امدن گروه ها و جناح هاي مختلف که مانع اتحاد و همدلي و همزباني مي گردد.
 -3سعي در زنده نگهداشتن تعاليم دیني و به روز کردن آنها ،تعاليمي مانند انفاق و مددکاري و همياري و ....
 -12جلوگيري از بروز هرگونه نااميدي ،دلزدگي ،از خود بيگانگي و بيتفاوتي اجتماعي که زمينههاي تضعيف «اعتماد
اجتماعي» را فراهم ميکند.
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بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با
ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهر تهران بوده است .روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی ،همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق
حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال  0071 - 79به تعداد  711نفر بود .نمونه آماری
تحقیق تعداد  491نفر می باشند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شده اند؛ که از این تعداد  011نفر پسر و  041نفر دختر تشکیل می دهد .جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
های استاندارد استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده
شد .در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد .برای سنجش خودکار
آمدی تحصیلی از پرسشنامه استاندارد خودکار آمدی تحصیلی از پرسشنامه استاندارد (میگلی و همکاران )4111 ،و برای
سنجش درگیری تحصیلی از پرسشنامه استاندارد (ریو تیسنگ )4100 ،و برای سنجش ویژگی شخصیتی از پرسشنامه
استاندارد ویژگی شخصیتی  NEO – FFIاستفاده شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون
و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار  SPSS40استفاده شد .نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین درگیری تحصیلی
و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود
دارد .ونتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؛ و بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :خود کارآمدی تحصیلی ،ویژگی های شخصیتی ،درگیری تحصیلی

 -0کارشناسی تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
 -4کارشناسی مدیریت بازرگانی
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انسانها دارای تفاوتهایی هستند که ریشه در توانایی ها ،استعدادها و عالیق ایشان دارد .توجه به این تفاوتها موجب هدایت افراد
در مسیر تحصیلی و شغلی و در نتیجه پیشرفت و رضایتمندی می گردد .از خصوصیات مهم شخصیتی و تفاوتهای فردی افراد که
در واکنش نشان دادن به رخدادها و فشارهای روانی مؤثر است .احساس خودکارآمدی فرد است (شولتز .)4101،برای انسان هیچ
حکم ارزشی مهمتر از داوری درباره خویش نیست و ارزشیابی شخص از خویشتن قطعی ترین عامل در رشد روانی اوست .این
ارزشیابی تماماً به شیوه قضاوت آگاهانه و صریح ،شفاهی یا کتبی و برشمردن صفات و توصیف حاالت نیست بلکه تصور احساس
می باشد ،احساسی که جدا کردن وشناسایی آن مشکل است؛ زیرا پیوسته توسط انسان تجربه می شود و جزئی از هر احساس دیگر
انسانی است و در واکنش وی د خیل است .ارزشیابی مشخص از خویشتن اثرات برجسته ای در جریان تفکرات ،احساسات ،تمایالت
و ارزشها و هدفهای وی دارد و کلید فهم رفتار اوست خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی ،نقش مهمی در رویارویی فرد با
مسائل زندگی دارد چنانچه براون و انیوی ( )4111کشف کردند کسانی که میزان خودکارآمدی آنان باالتر است ،هنگامی که با
مسائل حل نشده روبرو می شوند پایداری بیشتری از خود نشان می دهند .خودکارآمدی اطمینان به تواناییهای خود در کنترل افکار،
احساسات و فعالیتهاست و بنابراین بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانات و انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشی که شخص صرف یک
فعالیت می کند مؤثر است .خودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده در نظر گرفته می شود و بنابراین در
موقعیتهای تحصیلی و آموزشی بایستی به عنوان عامل پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گیرد .امروزه سازمانها در محیط
اجتماعی پیچیدهای قرار گرفتهاند که موفقیت آنها تا حد بسیاری مشروط به عملکرد مدیران در رهبری اثربخش ،در ایجاد روابط
انسانی رضایت بخش و در ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برقراری شرایط مطلوب و بانشاط در محیط کار و در سازمان میباشد.
بیتردید ،موفقیت مدارس نیز به همکاری دانش اموزان با مدیریت در ایجاد روابط بارور و سازنده ،وابسته است .روابط بارور و سازنده
باعث به وجود آمدن فضایی مطلوب و مناسب میشود که در آن دانش آموزان مدرسه احساس نشاط ،طراوت و رضایت خواهند
کرد .در همین رابطه دیویس توصیه میکند به جای تغییر ساختار ،سعی کنید محیط کاری خود را تغییر دهید ،زیرا توجه به روابط
انسانی و توجه به مسایلی چون بهبود ارتباطات و مشارکت ،تاثیر انکارناپذیری در تلطیف محیط کار خواهد داشت.

 -2بیان مساله
قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .به
دلیل اینکه خودکارآمدی نشان داده است که بر فائق آمدن و استقامت در برابر موانع اثر می گذارد .می تواند علت مهمی برای
عملکرد نسبت به وظایف بین فردی پیچیده باشد (گیست و همکاران 0770 ،نقل از میرزایی .)0070 ،وقتی قرار است عملی توسط
شخص انجام پذیرد ،خودکارآمدی میزان تالش صرف شده و ثبات قدم را تعیین می کند .افرادی که از خود مطمئن نیستند بیشتر
متمایل به پیش بینی سناریوهای شکست هستند ،یعنی در مورد امکان کمبودهای عملکرد نگرانند و پیش از موقع تالش خود را
ناتمام می گذارند .بدین ترتیب افراد با حس خودکارآمدی خوش بینانه ،سناریوهای موفقیت را تصویر سازی می کنند که عمل آنها
را هدایت می کند و به آنها اجازه استقامت در مواجه شدن با موانع را می دهد (شوارزر .)4100 ،به طور کلی مهم نیست که فرد
چقدر توانایی دارد بلکه مهم ان است که فرد تا چه حد توانایی باور کردن خود را دارد (پاچارز .)4102 ،یکی از عوامل شخصیتی که
در کنترل و سازماندهی رفتار فرد مؤثراست خودکارآمدی است .خودکارآمدی به باورهای افراد دربارۀ توانایی کنترل زندگی به دست
خودشان گفته می شود( .سیف .)0031 ،خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیر می گذارد .به عنوان مثال ،دانش آموز دارای
خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ،زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد
فایده ای نخواهد داشت .در مقابل ،شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است (سیف،
 .)0031اگر دانش آموزان و دانش آموزان باور داشته باشند که با تالش قابل قبول می توانند یاد بگیرند ،این دانش آموزان بیشتر
تالش می کنند ،در مواجهه با مشکالت پافشاری می کنند ،توجه خود را بر مشکل متمرکز می کنند و احساس آرامش و خوش
بینی بیشتری می کنند و از راهبردهای مؤثرتری بهرهد می گیرند؛ به عبارت دیگر خودکارآمدی ،با بسیج ابزارهای ابرازهای
شناختی و انگیزشی ،نقش مهمی در بکار گیری شیوه های مقابله با فشار روانی در افراد خواهد داشت (وول فولک .)4102 ،در
جوامع امروز ،همه ملتها با هر نظام سیاسی و اجتماعی ،پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت
به دیگر فعالیتهای اجتماعی برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند .این توجه بی دلیل نیست و برمنطقی قوی بنیاد نهاده شده است.
زیرا امروز ،تربیت فرزندان را از مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی می شناسند .انگیزش پیشرفت از موضوعات روانشناختی است که
توجه بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف داشته است .در این میان شناسایی عوامل مهم و مؤثر
در انگیزش پیشرفت تحصیلی در ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت تحصیلی
دانش آموزان خواهد کرد .انگیزش در واقع محرک اصلی و انرژی ایجادکننده رفتار میباشد و اگر عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش
تحصیلی شناخته و از آنها به نحو مطلوب استفاده شود ،موفقیت های شایان توجهی در فرایند آموزش و پرورش و یادگیری و مهمتر
از همه استمرار یادگیری ایجاد خواهد شد .اگرچه تعاریف مختلفی از درگیری تحصیلی شده است ،متخصصان تعلیم و تربیت تمایل
دارند که درگیری تحصیلی را مساوی با درگیرشدن دانشآموزان در تکالیفی مانند حل مسئله و فعالیتهایی بدانند که منجر به

توسعهی مهارتهای سطوح باالی شناختی مانند ارزشیابی ،ترکیب و تجزیه و تحلیل در طبقهبندی بلوم میشود .مرتبطکردن
درگیری با هر سطح خاصی از یادگیری ،متأسفانه توجه ما را از این واقعیت که یادگیری و درگیری تحصیلی دو مفهوم متفاوتاند و
هر کدام علل ،ویژگیها ،قوتها و محدودیتهای خاصی دارند ،منحرف میسازد .مهمتر اینکه توجه ما را از این واقعیت منحرف
میکند که نه تنها یادگیری حاصل درگیری تحصیلی است ،بلکه ممکن است منجر به درگیرشدن در تکالیف و فعالیتهای
تحصیلی شود .با این حال باید توجه داشت که دانشآموزان در یادگیری درگیر نمیشوند ،بلکه در تکالیف ،فعالیتها و تجارب درگیر
میشوند و این مسئله منجر به یادگیری میشود .از طرفی اهمیت و نقش یادگیری در مدارس گاه منجر به شکلگیری این موضوع
نادرست میشود که کار مدارس فقط ایجاد یادگیری است .دانش آموزی که دارای خودکارآمدی سطح پایین است ممکن است
حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ،زیرا فکر می کند که هر اندازه زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت .در مقابل،
شخص برخوردار از خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است .علت و هدف اصلی از انتخاب موضوع تحقیق
بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
است .سوال اصل ی این پژوهش این است که آیا بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش
آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 -3پیشینه تحقیق
 رازمند و خلخالی ( )0079درپژوهشی بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر ناحیه دو کرج در سال
تحصیلی  0070-0072که از این تعداد  011نفر دانش آموز دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای (به دلیل
پراکندگی جامعه آماری) انتخاب شدند و برای جمع آوری اطالعات از خرده مقیاس درگیری تحصیلی در پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری ( )MSLQپنتریچ و دی گوت ( )0772و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ( ،)0734به نقل از حیاتی،
داوود ،عگبهی ،عبدالحسین؛ آهنگری ،عابدین؛ ابرقویی ،عزیزی ( )0070استفاده شد .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیره برای بررسی فرضیه ها استفاده شد که نتایج نشان داد بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود داشت .می
توان نتیجه گیری کردکه با افزایش درگیری تحصیلی خودکارآمدی دانش آموزان افزایش می یابد و برعکس.
رستمی و همکاران ( )0071در پژوهشی به هدف از پژوهش حاضر ،ارائةیک مدل ساختاری برای نشان دادن روابط ساختاری
بین وظیفهشناسی ،پذیرابودن به تجربه و خودکارآمدی بادرگیری تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی بود .شرکتکنندگان،
دانشآموزان دبیرستانی شهر درمیان استان خراسان جنوبی بودند .تعداد  211نفر ( 070نفر پسر و  417نفر دختر) از دانشآموزان با
روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .همة آنها پرسشنامههای شخصیتی نئو ،پرسشنامة راهبردهای انگیزشی یادگیری
خودتنظیمیو ابزار درگیری دانشآموز را تکمیل کردند .دادهها با تحلیل مسیر آزمون شد و با مدل فرضی درگیری تحصیلی برازش
داشت .وظیفهشناسی بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت .خودکارآمدی بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم داشت و بین
اثر وظیفهشناسی بر درگیری تحصیلی نقش میانجی ایفا میکرد .پذیرابودن به تجربه ،اثر معناداری بر درگیری تحصیلی نداشت.
برای افزایش درگیری تحصیلی باید به ویژگی وظیفهشناس بودن (منظم بودن ،سختکوشی ،پشتکار ،تمایل به پیشرفت و دقت) و
باورهای خودکارآمدی دانشآموزان توجه کرد .تلویحات کاربردی یافتهها ،مورد بحث قرار گرفت.
سماوی و همکاران ( )0071در پژوهشی به بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت
تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی بندرعباس بود .برای این منظور تعداد  012نفر شامل  031دختر و  032پســر با روش نمونه
گیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامهای متشکل از "خودکار آمدی تحصیلی" (میگلی و همکاران )4111 ،و
"انگیزش تحصیلی" (والرند و همکاران )0774 ،و درگیری تحصیلی (ریو تیسنگ )4100 ،پاسخ دادند .عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نیز از طریق معدل کل آنان در پایان نیمسال اول سال تحصیلی  0070-0072اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها از
ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که پیشرفت تحصیلی
میتواند بهوسیلهی ابعاد درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی به شکل معناداری پیشبینی شود .تنها در
مورد مؤلفه درگیری عاملیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ،بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری شناختی
و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاطفی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاملیت و
پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
محمدی ( )0070در پژوهشی به تعیین اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی
دانشآموزان دارای اختالل ریاضی پرداخته بود .برای جمعآوری دادهها از آزمون تشخیصی ریاضی کیمت ،پرسشنامهی
خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس و پرسشنامهی رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد .آموزش یادگیری
خودتنظیمی برای گروه آزمایش در  3جلسه به مدت  4ماه ارائه گردید .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش یادگیری
خودتنظیمی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانشآموزان دارای اختالل ریاضی را بهطور معنیداری افزایش میدهد .این یافتهها
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حاکی است که آموزش یادگیری خودتنظیمی روش مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی دانشآموزان مبتال به اختالل ریاضی
میباشد.
پورآتشی و همکاران ( )0070در پژوهشی به بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزۀ پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد
تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی پرداخته اند .این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی است و برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای تهران ،بوعلی سینای همدان ،ایالم ،شهید باهنر کرمان و شیراز تشکیل دادند که تعدادشان  1713نفر بود .برای تعیین
حجم نمونه تعداد  01پرسشنامه پیشآزمون شد و بر اساس فرمول کوکران ،تعداد نمونة مناسب  490نفر به دست آمد .ابزار تحقیق
از لحاظ روایی صوری بر اساس نظر تعدادی از استادان صاحبنظر در این زمینه تأیید شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش
آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبهشده مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری دادهها بود .یافتههای تحقیق
نشان داد که انگیزۀ پیشرفت و همچنین رویکردهای یادگیری دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری دارد .این
در حالی است که بین باورهای هوشی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
عابدی و همکاران ( )0072در پژوهشی ،به بررسی روابط بین متغیرهای باورهای هوشی ،باورهای معرفتشناختی و باورهای
انگیزشی با یکدیگر و نیز نقش آنها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان دانشگاه
پیامنور در قالب مدل علّی و بهروش تحلیل مسیرپرداخته است .به منظور آزمون فرضیهها ،نمونهای شامل  111نفر دانشجو از مراکز
مختلف دانشگاه پیامنور با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و روش نمونهگیری طبقهای به طور تصادفی انتخاب
و به پرسشنامه خودگزارشی متشکّل از مقیاسهای باورهای معرفتشناختی (شومر ،)0770 ،خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی (پینتریچ و دی گروت ،)0771 ،باورهای هوشی (عبدالفتاح و یتس )4111 ،و اهداف پیشرفت (میدلتون و
میگلی )0779 ،پاسخ دادند .یافته ها حاکی از آن است که مدل عِلّی مفروض پس از اصالح از برازش مناسبی برخوردار بوده و
متغیرهای پژوهش در مجموع  47و  01درصد از کل واریانس راهبردهای شناختی و فراشناختی را تبیین نمودند .به طور کلی ،نتایج
نشان داد که باورهای هوشی عالوه بر تأثیر مستقیم ،به واسطه باورهای معرفتشناختی ،اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی
بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان تأثیر غیر مستقیم نیز دارند .همچنین یافتهها نشان داد که باورهای هوشی
دانشجویان به ویژه باورهای هوشی افزایشی میتوانند با میانجیگری باورهای معرفتشناختی ،اهداف پیشرفت و خودکارآمدی
تحصیلی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فراگیران و نهایتاً عملکرد تحصیلی آنها مؤثر باشند .لذا ،ضروری است که زمینة الزم
جهت ارتقاء این باورها از طریق غنیتر کردن محیط زندگی و محیط یادگیری و آموزش فراهم گردد.
باقر پور و همکاران ( )0072در پژوهشی ،به بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با
عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگزپرداخته است .روش تحقیق از نوع توصیفی و به شیوه هبستگی انجام
شده است .تعداد نمونه برابر  021نفر دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه
هوش فرهنگی آنگ ،پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد و باورهای هوشی بابایی بود .داده ها با
استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین بعد فراشناختی و دانشی
هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی بعد رفتاری و انگیزشی هوش فرهنگی با عملکرد
تحصیلی رابطه ای وجود ندارد .بین مطالعه کلی ،مطالعه حل مساله ،مطالعه حمایتی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین باورهای هوشی افزایشی و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین همبستگی باورهای هوشی جوهری و عملکرد
تحصیل ی رابطه ای وجود ندارد .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای پیش بین ,باور هوشی افزایشی بیشترین رابطه را
از نظر آماری با عملکرد تحصیلی دارد.
در تحقیق باقری ،اکبری زاده و حاتمی( ،)4100به این نتیجه دست یافتند که استفاده از باورهای هوشی افراد را قادر می سازد
برای حل مشکالت و مسائل با دیدی معنوی اقدام کنند و به حقیقت سریع تر برسند و احساس شادکامی کنند ،خالق تر و
خودکارامدتر شوند و می توانند در حل مشکالتشان تصمیمات بهتری بگیرند.

 -2-3تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور
برگر )4103(0در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین خودتنظیمی ،راهبردهای یادگیری و انگیزش ،رابطه معنی داری
وجود دارد .به این معنا که کاربرد موفقیت آمیز راهبردهای خودتنظیمی مثل تکرار و سازماندهی ،منجر به باال رفتن باورهای
خودکارامدی می شود و بنابراین درگیری دانش آموزان در یادگیری دروس افزایش می یابد.
دیویدسون )4101(4در پژوهشی به بررسی «رابطه میزان خودنظم دهی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان » با
استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت .به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از
دو پرسش نامه خودکارآمدی باندورا ( )4111و خود نظمدهی بوفارد و همکاران ( )0771استفاده گردید .روایی محتوایی پرسش-
نامهها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است .پایایی پرسش نامهها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ،برای دو
1.Berger
2.Deyvidsoun
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پرسشنامه خودکارآمدی و خود نظمدهی ،به ترتیب برابر  1/39و  1/34برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری
توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام) استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین خودنظم
دهی و ابعاد آن (راهبرد شناختی و فراشناختی) با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج همچنین
نشان داد که بین خودکارآمدی و ابعاد آن تجربه های موفق ،تجربه های جانشینی ،ترغیب های کالمی ،حاالت عاطفی و حاالت
فیزیکی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از بین ابعاد خودنظم
دهی ،هر دو بعد آن راهبرد فراشناختی و راهبرد شناختی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان را دارند.
نتایج همچنین نشان داد که دو بعد تجربه های موفق و ترغیب کالمی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش
آموزان را دارند.
فرانکلین )4101(0در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی
پرداخته بود .در این پژوهش از نوع همبستگی 011 ،نفر از دانش آموزان دختر و پسر دانشکده به روش نمونه گیری تصادفی
خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامههای اهداف پیشرفت ،خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی بود .به
منظور بررسی مدل علی اهداف پیشرفت ،درگیری تحصیلی و خودکارآمدی از روش توصیفی همبستگی با بهره گیری از نرم
افزارهای  SPSS 20و  Amos 22و روش تحلیل مسیر در چهارچوب مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .دو مولفه
رویکرد تسلط و اجتناب تسلط ،اثرات معنی داری بر درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی داشتند ( .)<p1/11هدف رویکرد
تسلط به صورت مثبت با درگیری انگیزشی ،شناختی و رفتاری رابطه داشت .با افزایش درگیری انگیزشی و شناختی ،خودکارآمدی
تحصیلی نیز افزایش می یافت .همچنین شاخص های برازش مدل نشان دادند که مدل مورد نظر از برازش خوبی برخوردار بود.
جورجیا )4102(4در پژوهشی به بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی انجام داده است .هدف
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود .نتایج ازمون فزضیه ها در
زیر آمده است :فرضیه اول :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه های باورهای هوشی و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه دوم :نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین باورهای
هوشی ذاتی ،افزایشی و تربیتی با خود کارآمدی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد اما بین باور هوشی بافتی با خودکارآمدی
رابطه ی معناداری مشاهده نشد .نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد بین مولفه های باورهای هوشی تفاوت معنا داری
وجود دارد اما بین دو جنس ( دختر و پسر) از نظر موءلفه های باورهای هوشی تفاوت معنا داری وجود ندارد .فرضیه پنجم  :نتایج
آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد بین بین خودکارآمدی دانش آموزان رشته های علوم انسانی ،تجربی و ریاضی تفاوت معنا
داری وجود ندارد؛ اما تعامل دو متغیر (جنسیت و رشته ی تحصیلی) توانسته است تفاوتهای معناداری درخودکارآمدی دانش آموزان
ایجاد کند.
اسمیت و همکاران )4101(0بررسی رابطه باورهای هوشی ،عزت نفس وانگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی در طراحی و اجرا
پرداخته است .روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد .ابزارهای پژوهش عبارتند از :یک
پرسشنامه  91سوالی برای سنجش توانایی کارآفرینی ،یک پرسشنامه  02سوالی برای سنجش باورهای هوشی و یک پرسشنامه 13
سوالی برای سنجش عزت نفس و یک پرسشنامه  47سوالی برای سنجش انگیزه پیشرفت .به منظور تحلیل داده های بدست آمده
عالوه بر روشهای توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرها و نیز رسم نمودارهای الزم ،از ضریب همبستگی اسپیرمن و روش
رگرسیون با ورود مکرر برای آزمون فرضیه ها استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده همبستگی بین باورهای هوشی ،عزت نفس
و انگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی برای کل آزمون فرضیه ها استفاده شد .با توجه به نتایج بدست آمده همبستگی بین باورهای
هوشی ،عزت نفس و انگیزه پیشرفت با توانایی کارآفرینی برای کل آزمودنیها در سطح مورد نظر معنی دار بود و برای آزمودنیهای
دخت ر و پسر نیز همبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک معنی دار بود .نتایج تحلیل های رگرسیون انجام گرفته در مورد پیش
بینی توانایی کارافرینی از روی باورهای هوشی ،عزت نفس و انگیزه پیشرفت نشان می دهد که برای کل آزمودنیها و همچنین
آزمودنیهای دختر و پسر در سطح  1/10معنیدار بودند و در تحلیل رگرسیون ،باورهای هوشی از لحاظ پیش بینی توانایی کارآفرینی
از دیگر متغیرها قویتر بود .این یافته ها با یافته های تحقیقات انجام شده در داخل و خارج هماهنگ هستند.
وانگ ،یانگ وچوا )4100(2در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین باورهای هوشی کارکنان و عدالت سازمانی » نشان دادند
انجمنها ،اجتماعاتی با ساختاری غیر رسمی هستند که کارکنان را بواسطه ارتباطات غیر رسمی و اشتراک تجاربشان با یکدیگر،
متعهد می سازند .این انجمنها ابزاری مناسب برای خلق و تسهیم عدالت سازمانی هستند .در این پژوهش باورهای هوشی کارکنان
و عدالت سازمانی هم کارکرد در تسهیم نفر به نفر دانش ،متناسب با خصوصیات رفتاری کارکنان مورد بحث قرار گرفته است .آنان
معتقدند ،عدالتی که کارکنان به طور ارادی به اشتراک می گذارند یا آن را از دیگران بدست می آورند بطور مؤثری توانایی هایشان
را افزایش خواهد داد.

1.Franclin
2.Jorjeya
3 Esmith et al
4 wang.a.b & yang.a & choua
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 -4فرضیات تحقیق
فرضیه کلی :بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:

بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود
دارد.

 -5آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

با توجه به جدول  0آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق از نظر شاخصهای آماری به شرح جدول زیر میباشد.
مطابق جدول ( )0مالحظه می شود،
جدول( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر درگیری تحصیلی بیشترین میانگین و
واریانس انحراف معیار
میانگین
تعداد
متغیر
کمترین
متغیر خودکارآمدی تحصیلی،
03/01
004/24
10/17
491
ویژگی های شخصیتی
میانگین را دارد .همچنین متغیر ویژگی های
01/29
043/02
14/90
491
خودکارآمدی تحصیلی
شخصیتی بیشترین پراکندگی (انحراف معیار )
01/90
410/34
31/91
491
درگیری تحصیلی
و متغیر خودکارآمدی تحصیلی کمترین میزان
پراکندگی دارد.

 -6تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
 -1-6آزمون کولموگروف ،اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیهها ابتدا باید از توزیع آماری متغیرهایی که مورد آزمون قرار میگیرند اطمینان
حاصل کرد .برای نمونه آماری ،پیشنیاز گرفتن آزمونهای پارامتری نرمالبودن توزیع آماری متغیرهاست .به طور کلی میتوان
گفت که آزمون های پارامتری ،عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط
درست از نتایج داشت .به همین جهت از آزمون کلموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد آزمون
استفاده می کنیم.
باشند.
می
نرمال
توزیع
دارای
 : H0داده ها
جدول ( )2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
 : H1داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
نتیجه آزمون
(سطح معناداری)
متغیر
توزیع داده ها نرمال است
1/37
ویژگی های شخصیتی
با توجه به جدول ( )4سطح معنیداری
توزیع داده ها نرمال است
1/191
خودکارآمدی تحصیلی
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیرهای
توزیع داده ها نرمال است
1/110
درگیری تحصیلی
تحقیق بزرگتر از  1/11میباشد؛ بنابراین
فرضیه  h0تایید می شود.
یعنی توزیع دادهها در این نمونه آماری نرمال است ،به همین علت برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده می شود.

 -2-6آزمون دوربین واتسون
یکی از پیش شرطهای رگرسیون این است که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم باشند .این
شرط با آزمون دوربین -واتسن مورد آزمون قرار میگیرد .مقدار دوربین-واتسن برابر  0/311است .چون این مقدار بین  0/1و 4/1
قرار دارد نتیجه میگیریم که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم میباشند.
 : H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.
جدول ( )3جدول تحلیل دوربین واتسون
 : H1رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.
سطح معنیداری
دوربین-واتسن
0/311

1/111

رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل (آزمون  Fفیشر) :این امر را میتوان از طریق تحلیل واریانس ( )ANOVAرگرسیون
بهمنظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد .فرضیههای آماری کل مدل رگرسیون بهصورت زیر میباشد.
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جدول  -4جدول تحلیل واریانس (آنوا)
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات
4/041
00/911
02/134

درجه آزادی
4
413
491

میانگین مجذورات
1/140
1/010

سطح معناداری
1/111

مقدار آماره آزمون
0/041

تحلیل جدول:
مطابق جدول شماره  2با توجه به سطح معنیداری sig=1/111 ،شده است و چون این مقدار کمتر از ( )α=%0یعنی (،)sig‹α
میتوان نتیجه گرفت که فرض  H.رد شده و فرض  H0مورد تأیید قرارگرفته است؛ جدول آنوا نشان می دهد نمرات با توجه به
مقدار  ،Fنمرات متغیرها پیش بین ،پیش بینی متغیر وایسته موثر هستند.

 -6آزمون فرضیه ها

جدول ( )5خالصه مدل
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
1/130
1/172

ضریب همبستگی چندگانه
1/300

خطای معیار برآورد
1/42149

برای بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر
تهران ،از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر  1/300و ضریب تعیین برابر  1/172است.
ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا  0است .هر چه این
مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که  17درصد از تغییرات ویژگی های
شخصیتی بر اساس درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر تهران قابل پیش بینی است؛ و
بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول ( )6جدول ضرایب رگرسیون حمایت عاطفی ادراک شده و احساس تنهایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
سطح معنیداری
t
معیار
خطای
Beta
B
1/110
4/221
0/713
01/091
مقدار ثابت
1/110
1/137
1/131
1/111
1/192
درگیری تحصیلی
1/111
2/420
1/200
1/129
1/413
خود کارآمدی تحصیلی
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آزمون فرضیه اصلی :بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

برای اینکه مدل رگرسیونی معنیدار باشد باید بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین رابطه خطی وجود داشته باشد .برای
بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین از آزمون  Fاستفاده شده است .سطح معنیداری آزمون  Fبرابر
 1/110است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  Fکمتر از  1/11است نشان میدهد که بین متغیر مالک و متغیرهای
پیشبین رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی اول :بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
رابطه معناداری وجود دارد.
 : H0بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( )7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
متغیر وابسته

متغیر مستقل
درگیری تحصیلی

ویژگی های شخصیتی
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
*1/904
1/111

حجم نمونه
491

* .همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است
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بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)9بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در سطح 71%
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 درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه
معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم :بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر
تهران رابطه معناداری وجود دارد.
 : H0بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
 : H1بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( )8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
متغیر مستقل متغیر وابسته
خود کارآمدی تحصیلی
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ویژگی های شخصیتی
ضریب همبستگی پیرسون
1/311
* .همبستگی در سطح خطای  1/11معنادار است

سطح معناداری
1/111

حجم نمونه
491

بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)3بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در سطح 71%
اطمینان ( > 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی)وجود دارد؛ بنابراین فرضیه H0رد و
فرضیه  H1پذیرفته می شود ؛ یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تاییدمی شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل خود کارآمدی
تحصیلی و متغیر وابسته (ویژگی های شخصیتی)( )1/311می باشد.

-7بحث و تفسیر ،مقایسه نتایج
فرضیه اصلی :بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه
شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .برای بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
دردانش آموزان دوم متوسطه شهر تهران ،از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده است .ضریب همبستگی چندگانه برابر 1/300
و ضریب تعیین برابر  1/172است .ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را نشان میدهد مقدار عددی ضریب تعیین
بین صفر تا  0است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد نشان دهندهی قویتر بودن رابطه مدل است .نتایج نشان داد که 17
درصد از تغییرات ویژگی های شخصیتی بر اساس درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دردانش آموزان دوم متوسطه شهر
تهران قابل پیش بینی است؛ و بین درگیری تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؛ که نتایج تحقیق حاضر با نتایج رستمی و همکاران ( ،)0071سماوی وهمکاران
( ) 0071همسو است .در تبین این فرضیه می توان گفت که درگیری تحصیلی وخود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی
دردانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هر چه درگیری تحصیلی دانش آموزان بیشتر شود .خودکارآمدی آنان بیشتر
شده واز نظر شخصیتی ،دانش آموزان ارتقا خواهند یافت.
آزمون فرضیه اول فرعی :بین درگیری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون همبستگی (پیرسون) در جدول( ،)9-2بین درگیری تحصیلی با ویژگی های
شخصیتی در سطح  71%اطمینان (> 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت ومعنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی) وجود دارد؛
بنابراین فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود ؛ یعنی فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود .بین درگیری تحصیلی با
ویژگی های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد؛ که نتایج این تحقیق باتحقیقات رازمند و خلخالی ( ،)0072دیویدسون ()4101
همسو است .در تبین این فرضیه می توان گفت هرچه درگیری تحصیلی دانش آموزان و اشتیاق تحصیلی آنان بیشتر شود.
شخصیت آنان شکل خواهد گرفت و برای ارتقای تحصیلی تالش زیادی خواهند کرد.
آزمون فرضیه دوم :بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهرانرابطه
معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون همبستگی(پیرسون) در جدول( ،)3-2بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های
شخصیتی در سطح  71%اطمینان ( > 1/11سطح معناداری)رابطه مثبت و معنادار و مستقیمی ( <1ضریب همبستگی) وجود دارد؛
بنابراین فرضیه H0رد و فرضیه  H1پذیرفته می شود؛ یعنی فرضیه فرعی دوم تحقیق تاییدمی شود و ضریب همبستگی بین متغیر
مستقل خود کارآمدی تحصیلی و متغیر وابسته (ویژگی های شخصیتی) (  )1/311می باشد؛ که نتایج این تحقیق باتحقیقات
فرانکلین ( )4101رستمی و همکاران ( )4101همسو است .بین خود کارآمدی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان

دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد .در تبین این فرضیه می توان گفت خود کارآمدی تحصیلی ،وعالقه به
تحصیل در دانش آموزان می تواند از طریق برگزاری آموزش های الزم از سوی معلمان انجام گیرد.

 -8پیشنهادات کاربردی
 .0با توجه به اهمیت متغیر خودکارآمدی تحصیلی توصیه می شود ساختار نظام آموزشی ،محتوای دروس و بخصوص ارزشیابی
ها در مدارس شهر مراه تپه به نحوی طراحی شود که منجر به شکل گیری تصورات مثبت در دانش آموزان نسبت به توانایی های
آنها در یادگیری دروس گردد .در این زمینه بخصوص فراهم کردن امکانات کسب موفقیت برای دانش آموزان بسیار مهم است.
 .4باتوجه به نتایج حاصل از فرضیه ها بنابراین می بایست در مدارس شهر مراه تپه ،عوامل موثر در گزینش این اهداف از
سوی فراگیران شناسایی و ریشه کن گردد .مطابق نتایج این پژوهش ،باورهای ساده لوحانه معرفت شناختی یکی از این عوامل
است که می بایست با باورهای عالمانه معرفتی جایگزین شود.
 .0تقویت ویژگی های اخالقی ،آداب ارتباطی ،دوست داشتن دیگران و کنار آمدن افراد باهم باعث تقویت بعد شخصیتی دربین
دانش آموزان شهر مراه تپه خواهد شد که این امر موجب بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران خواهد شد
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ابراهیمیان ،محمد و کاردان ،احمد ( .)0074آموزش الکترونیکی خودتنظیمی ،پورتال مجازی دانشجویان دانشگاه علمی
کاربردی واحد مخابرات شیراز.
اشعری ،نرگس؛ شفیعآبادی ،عبداهلل و سودانی ،منصور ( .)0033بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر عملکرد
تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان پیشدانشگاهی اهواز ،یافتههای نو در روانشناسی.9-44 ،)1(00 ،
بست ،جان ،)0032( ،روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ،ترجمه حسن پاشا شریفی ،نرگس طالقانی ،چاپ سوم ،تهران،
انتشارات رشد.
بست ،جان ،)0032( ،روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ،ترجمه حسن پاشا شریفی ،نرگس طالقانی ،چاپ سوم ،تهران،
انتشارات رشد.
حافظ نیا ،محمد رضا( ،)0033مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات سمت.
خاکی ،غالمرضا ،)0033( ،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات بازتاب.
زهی ،نصرت اله )0072( ،خالصه روانپزشکی ،کاپالن و بسادوک ،انتشارات ارجمند ،چاپ اول ،تهران.
سارو خانی باقر ،)0039( ،روش های تحقیق در علوم اجتماعی :روش های کمی آمار پیشرفته ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر
دیدار.
رستمی ،محمد .جاللی .حسین ( )0071ارائةیک مدل ساختاری برای نشان دادن روابط ساختاری بین وظیفهشناسی،
پذیرابودن به تجربه و خودکارآمدی بادرگیری تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
سماوی و همکاران ( )0071بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان دبیرستانی بندرعباس ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
رازمند و خلخالی ( )0072بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی ،پایان نامه
کارشناسی ارشد.
باقر پور ،محمد .حسینی ،حسن( )0072در پژوهشی ،به بررسی رابطه هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی
با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
پورآتشی ،محسن .زهدی ،جابر( )0070در پژوهشی به بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزۀ پیشرفت بر رویکردهای
یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
پینتریچ ،پل ( .)0071انگیزش در تعلیم و تربیت ،ترجمه مهرناز شهرآرای .تهران :نشر علم.
توکلیزاده ،جهانشیر ( .)0039بررسی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر وضعیت سالمت روانی ،سبک اسناد و
خودکارآمدی دانشآموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد .مجله اصول بهداشت روانی.411-417 ،)00(0 ،
حقانی ،فریبا ؛ خدیوزاده ،طلعت ( .)0033تأثیر دوره آموزشی گارگاهی مهارتهای مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و
یادگیری دانشجویان استعداد درخشان ،مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی.00-21 ،)0(7 ،
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)0033مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات سمت.
خاکی ،غالمرضا ،)0033( ،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات بازتاب.
سلیماننژاد ،اکبر و شهرآرای ،مهرناز ( .)0031ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی ،روانشناسی و علوم
تربیتی.091-073 ،)00(4 ،
سیف ،علیاکبر ( .)0070روانشناسی پرورشی نوین ،تهران :نشر دوران.
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صمدی ،معصومه ( .)0031تأثیر روشهای تربیتی و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی ،تازههای علوم شناختی-23 ،)7(0 ،
.21
عسگری ،محمد؛ میرمهدی ،سیدرضا و مظلومی ،اکرم ( .)0071تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودپنداره و پیشرفت
تحصیلی ریاضی دانشآموزان دختر سال سوم اراک ،فصلنامه روانشناسی تربیتی.40-22 ،)9(40 ،
علیبخشی ،زهرا و زارع ،حسین ( .)0037اثربخشی آموزش خودتنظیمی یادگیری و مهارتهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی
دانشجویان ،فصلنامه روانشناسی کاربردی.17-31 ،)01(0 ،
عابدی ،حسین .جعفری ،حامد( )0072بررسی روابط بین متغیرهای باورهای هوشی ،باورهای معرفتشناختی و باورهای
انگیزشی با یکدیگر و نیز نقش آنها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان
دانشگاه پیامنور ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
غالمعلیلواسانی ،مسعود؛ اژهای ،جواد و داودی ،مریم ( .)0074تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارتهای
خودتنظیمی ،درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان ،روانشناسی.017-030 ،)09(4 ،
کدیور ،پروین؛ فرزاد ،ولیاهلل و دستا ،مهدی ( .)0070بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد
حل مسئله ریاضی ،فصلنامه روانشناسی تربیتی.71-001 ،)3(40 ،
محمدامینی ،زرار ( ،)0039رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان،
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.040-001 ،)2(2 ،
مردعلی ،لیال و کوشکی ،شیرین .)0039( .رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی ،اندیشه و رفتار17-93 ،)4(9 ،
مصطفایی ،علی ( .)0039بررسی اثربخشی آموزش مولفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مبتنی بر مدل پینتریچ،
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دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباطبایی تهران.
محمدی ،محسن()0070درپژوهشی به تعیین اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی
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Investigating the Relationship between Academic Conflict and
Academic Self-Efficacy with Personality Traits in Secondary
School Students in Maraveh Tappeh

The aim of this study was to investigate the relationship between academic engagement and
academic self-efficacy with personality traits in secondary school students in Maraveh Tappeh.
The research method used was descriptive correlation. The statistical population of the present
study included all second year high school students in Maraveh Tappeh in 1396-97 in the
number of 900 people. The statistical sample of the research is 270 people who have been
selected according to Krejcie and Morgan table using the available sampling method. Of these,
150 are boys and 120 are girls. Standard questionnaires have been used to collect data. In this
study, standard questionnaires were used to measure research variables. In this study, standard
questionnaires were used to measure research variables. The standard questionnaire was used to
measure academic self-efficacy. The standard questionnaire was used to measure academic selfefficacy (Migley et al., 2000) and the standard questionnaire was used to measure academic
engagement (Rio Tissing, 2011).. 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 academic conflict and academic self-efficacy with
personality traits in high school students in Maraveh Tappeh. The city of Maraveh Tappeh has a
significant relationship. And there is a significant relationship between academic self-efficacy
and personality traits in high school students in Maraveh Tappeh.
Keywords: Academic self-efficacy, personality traits, academic engagement
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مقایسه ویژگیهای شخصیتی و میزان پرخاشگری و استرس زنان مبتال
به دیابت نوع دو ،و زنان غیر مبتال در شهر خرمآباد
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چکـیده
دیابت نوع دو یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است که محدودیتهای زیادی برای بیماران و خانوادههای آنان ایجاد
میکند .لذا بسیاری از درمانگران به بهبود ویژگیهای روانشناختی این افراد توجه کردهاند .پژوهش حاضر با هدف مقایسه
ویژگیهای شخصیتی و میزان پرخاشگری و استرس زنان مبتال به دیابت نوع دو ،و زنان غیر مبتال انجام شد .این پژوهش
از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علی  -مقایسهای است .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتال به
دیابت نوع دو ،و کلیه زنان غیر مبتالی مراجعهکننده به مرکز بهداشت شهر خرمآباد در سال  1377میباشد .در مجموع
 100نفر از این افراد ( 00نفر مبتال به دیابت و  00نفر غیر مبتال) به روش نمونهگیری تمام سرشماری انتخاب شدند.
ویژگیهای شخصیتی این افراد توسط آزمون  ،)1780( NEO-FFIپرخاشگری  ،)1781( AGQو استرس هری (،)2000
موردسنجش و توسط نرمافزار  SPSS23مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت.

واژگـان کلـیدی :ویژگیهای شخصیتی ،پرخاشگری ،استرس ،دیابت ،زنان.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،روانشناسی بالینی s_gh140@yahoo.com
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در حال حاضر مردم با مشکالت پزشکی مزمنی زندگی میکنند که در گذشته از عوامل تهدیدکنندهی حیات به شمار میرفت.
ارتقاء روشهای درمانی ،موجب شده تا مردم از طول عمر باالیی برخوردار باشند ولی ،این امر بهنوبهی خود شیوع بیماریهای
مزمن را در بین آنها افزایش داده است (گیالن نژاد .)1377 ،از جمله بیماریهای مهم این گروه ،دیابت می باشد که به رشد
جمعیت ،پیری ،رژیم های ناسالم ،چاقی و سبک زندگی بدون تحرک بسیار وابسته است (رحیمیان بوگر .)1378 ،دیابت اغلب با
مشکالت و اختالل های روانی همراه است و متاسفانه این مشکالت توانایی بیمار را برای خود مدیریتی بیماری کاهش می دهند.
کاهش توانایی بیماران در کنترل دیابت ،مشکالت روانی آنان را تشدید می کند و باعث می شود بیماران در یک چرخه ی معیوب
گرفتار شوند حتی ممکن است این مشکالت با واکنش های روانی بیماران که بر تجربه عالئم دیابت تأثیر منفی دارند شدیدتر شوند
(نریمانی و همکاران .)1379 ،دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که نقش عوامل روان شناختی در آن بسیار مهم
است به همین دلیل مبتال نیازمند تطابق فیزیکی و روانی و باید دید جدیدی نسبت به خود داشته باشد (الفتی فر و همکاران،
 .)1377طی دو دهه ی گذشته نتایج مطالعات نشان داده اند که هدف اصلی درمان تنها برطرف کردن عالئم و نشانه های فیزیکی
بیماری نیست  ،بلکه باید بهبود کلی کیفیت زندگی بیماران مد نظر باشد .برای دست یابی به این مهم باید به پیامدهای روان
شناختی – اجتماعی ناشی از بیماری توجه کرد (واعظی و همکاران.)1378 ،
عوامل رفتاری ،روانی و اجتماعی نقش حیاتی در مدیریت دیابت دارند .عوامل روان شناختی نه تنها بر کیفیت زندگی تأثیر می
گذارند بلکه اغلب در مشخص شدن نتیجه مقابله با یک بیماری مزمن نقش مهمی ایفا می کنند .به ویژه در مراقبت از دیابت که تا
حد زیادی به عوامل روانی ،اجتماعی فرد برای مدیریت و دستیابی به کنترل مناسب این بیماری وابسته است (موسوی .)1371 ،از
مهم ترین عوامل روانی مؤثر بر دیابت استرس های مزمن و استرس های روزمره هستند .استرس و بیماری یک رابطه ی دو طرفه
ی تعاملی است .بدین معنی که بیماریهای جسمی نیز به نوبه ی خود به ویژه اگر به صورتی مزمن در آمده باشد از استرس ها و
حوادث مهم زندگی به شمار می آیند (زارعی پور .)1377 ،استرس قسمت اجتناب ناپذیر زندگی افراد به عنوان واکنش روانی،
فیزیکی یا احساسی در نتیجه ی پاسخ افراد به تنش های محیطی ،تضادها و فشارها و تحریکاتی مشابه تعریف می شوند (میرزایی،
.)1378
استرسهای روحی و یا شکست و درماندگی باعث فعال شدن محور هیپوتاالموس ،هیپوفیز و آدرنال می شوند .این فعال شدن
منجر به اختالل های هورمونی از جمله باال رفتن میزان کورتیزول سرم و پایین آمدن استروئیدهای جنسی و هورمون رشد می شود
که مخالف عمل انسولین است (گیالن نژاد .)1377 ،به دنبال کار هولمز و راهه 1در سال  1719و بیان رویدادهای پر استرس زندگی
به عنوان یکی از عوامل خطر بیماریها و ارائه ی مدل زیستی ،روانی ،اجتماعی توسط انگل )1799( 2متخصصان بالینی و محققان به
نقش عوامل روانی ،اجتماعی در بروز ،تشدید یا کنترل و پیشگیری بیماریها بیش از پیش توجه می کنند (موسوی .)1371 ،برادلی3
در پژوهش خود نشان داد که استرس دارای اثرات منفی بر سالمت ،به ویژه در بیماران دیابتی با کاهش چشمگیری در هموگلوبین
گلیلوزیله همراه است (آقا محمدیان.)1378 ،
استرس ناشی از دیابت عالوه بر اثرات سوء جسمی ،اثرات منفی روانی نیز دارد .از عمدهترین این اثرات می توان به
پرخاشگری اشاره کرد .که شایع ترین نوع اختالل روان پزشکی در بین دیابتی ها محسوب شده و میزان شیوع آن را تا دو برابر
افراد عادی و حتی سه برابر سایر بیماریهای مزمن گزارش کرده اند (شیرازی و همکارش .)1371 ،پرخاشگری مفهموم بسیار
پیچیده ای است  .این رفتار از یک سو تحت تأثیر عوامل موقعیتی و روان شناختی است و از یک سو عوامل ژنتیکی و زیستی در
استقرار و گسترش آن نقش بسیار عمده ای بازی می کنند .از این رو ارائه ی تعریفی دقیق و عینی از این سازه دشوار است.
با این وجود بارون وریچاردسون )1778( 0در تعریف پرخاشگری نشان دادند که هدف این گونه تعریف ها تخریب و آسیب
رسانی به یک موجود زنده و اموال اوست .رفتاری که سبب بروز اکشنهای دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می شود (رضایی،
.)1378
از آنجا که دیابت بیماری است که توسط خود فرد مدیریت می شود ،خشم و پرخاشگری می تواند به مانعی بر سر راه پیروی از
درمان و خود مدیریتی دیابت و بلند مدت این بیماری منجر گردد (کارگر و همکاران )1378 ،رفتار پرخاشگرانه افراد تحت تأثیر
عوامل متعددی قرار می گیرد یکی از این مؤلفهها ویژگی های شخصیتی آنان است .هم نظریه های شخصیت و هم تحقیقات
اساسی داشته باشد یونگ 0در سال  1720برای اولین بار با نظریه پردازی در مورد تیپ های برون گرایی و درون گرایی ،استعداد
برخی بیماریهای جسمی را تا حد انتهایی این دو تیپ شخصیتی عنوان کرد .به دنبال او آیزنک با روش تحلیل عوامل ابعاد
شخصیت را شامل سه بعد برون گرایی ،درون گرایی ،روان رنجورخویی ،پایداری هیجانی و روان پریشی و کنترل تکانه شناسایی
کرده و احتمال ارتباط برخی از بیماریها با ابعاد شخصیت را مطرح ساخت (بیات اصغری و همکاران.)1378 ،
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یکی از مباحث پژوهشی در روان شناسی سالمت ویژگی های شخصیتی بیماران است .در مطالعات ،مدل پنج عاملی رایجترین
مدل در شناسایی خصوصیات روان شناسی شخصیت افراد معرفی شده است .بر این اساس این مدل پنج ویژگی شخصیتی شامل
روان رنجوری  ،برون گرایی ،انعطاف پذیری  ،دلپذیر بودن و با وجدان بودن نشان دهنده ی شخصیت افراد می باشد (مصطفی پور
و همکاران .)1378 ،به طوری که روان رنجوری ویژگی است که برای فرد امکان تجربه اضطراب  ،افسردگی ،نارضایتی و عصبانیت
را فراهم می کند .برون گرایی به ویژگی های شخصیتی از قبیل فعال بودن ،جدیت ،جرأت و اعتماد به خود اشاره دارد .انعطاف
پذیری به عملکرد هوشمندانه ،خالقیت ،تخیل و تمایالت فرهنگی و اجتماعی مربوط بوده و ویژگی شخصیتی و دلپذیر بودن،
حساسیت و اهمیت قائل شدن برای دیگران و نیازهای آن ها را منعکس می کند و در نهایت با وجدان بودن به قابلیت اعتماد در
انجام کارهای انجام منظم و دقیق مسئولیت های محوله و التزام به عملکرد اشاره دارد .هر یک از این ویژگی های شخصیتی سهم
به سزایی در شناسایی تفاوت های فردی در زمینه رفتار و تجربیات افراد دارند (نوروزی و همکاران.)1377 ،
به نظر می رسد که استقرار یک الگوی زیستی ،روانی ،اجتماعی در درمان بیماریها سودمند باشد شواهدی به دست آمده است
مبنی بر این که هر فرد با توجه به ویژگی ها و ساختار شخصیتی خود هنگام مواجه با رویدادهای استرس زا ،نه تنها زمینه ی ابتال
به بیماری روانی را فراهم می کند ،بلکه در ابتدا سیر بیماری جسمانی نیز تأثیر می گذارد در طول دهه های گذشته جنبه های روان
شناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است .همچنین بسیاری از پژوهشگران ویژگی های شخصیتی افراد
را در تأثیر پذیری از شرایط نامساعد محیطی بسیار مهم می دانند (حسینی.)1378 ،
(لین 1و همکارانش )2010 ،به بررسی پنج عامل بزرگ شخصیت با سطح گلوکز خون به عنوان شاخصی برای کنترل دیابت در
بین  100بیمار مبتال به دیابت نوع دو پرداختند که نتایج بررسی آنها نشان داد .سطح باالی گلوکز خون با نمرات پایین در روان
رنجوری و رویه های شخصیتی ،اضطراب و خشم ،خصومت ،افسردگی ،کمرویی و آسیب پذیری رابطه دارد .افراد روان رنجور به
دلیل تمایل زیاد به نگرانی و تجربه ی سایر عواطف منفی از انگیزش باالیی برای رعایت برنامه های کنترل دیابت و رسیدن به
نتایج بالینی بهتر برخوردارند و بالعکس بیمارانی که سطح روان رنجوری پایین را گزارش می کنند ممکن است فاقد آشفتگی های
هیجانی الزم برای برانگیختگی جهت رعایت صحیح برنامه های خود مراقبتی باشد و از عوارض طوالنی مدت ناشی از عدم کنترل
دیابت و تأثیر آن بر سالمتی خود غافل شوند (شفر .)1370 ،با وجودی که دیابت به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می باشد اما
پژوهش های انگشت شماری در زمینه ی عوامل غیر پزشکی و غیر زیست شناختی موثر بر پیشگیری و درمان این بیماری انجام
گرفته است .با توجه به اینکه پژوهشهای اندکی تا کنون به بررسی اثرات روان شناختی دیابت خصوصا بر روی جامعه زنان مبتال
به دیابت که نقش اساسی در بنیان خانواده و سالمت جامعه دارند پرداخته اند و همچنین تا به حال پژوهشی در این زمینه یافت
نشد که به مقایسه ی میزان استرس و مخصوصا پرخاشگری در بین زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو پرداخته باشد .بر این
اساس مسئله پژوهش حاضر این است که ،آیا بین ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری و استرس در زنان مبتال به دیابت
نوع دو و زنان غیر مبتال در شهر خرم آباد تفاوت وجود دارد؟
هدف اصلی ما در این پژوهش مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری و استرس در زنان مبتال به دیابت نوع دو،
و زنان غیر مبتال در شهر خرم آباد می باشد.

 -2تعریف مفاهیم و اصطالحات
ویژگیهای شخصیتی :در مطالعات ،مدل پنج عاملی رایجترین مدل را زمینه شناسایی خصوصیات روان شناختی
شخصیت افراد معرفی شده است .بر اساس این مدل پنج ویژگی های شخصیتی شامل؛ روان رنجوری ،برون گرایی ،انعطاف
پذیری ،دلپذیر بودن و با وجدان بودن نشان دهنده شخصیت افراد می باشد (مصطفی پور و همکاران.)1378 ،
روان رنجوری :بعدی است که اساس آن را تجربه هیجانات نامطلوب و مزمن تشکیل می دهد .روان رنجوری ،اضطراب،
ناپایداری ،مستعد تنیدگی بودن ،نا ایمنی شخص ،افسردگی و فقدان یا نارسا بودن سازگاری روان شناختی را در بر می گیرد.
برون گرایی :این عامل در برگیرنده گسترده وسیعی است که میزان انرژی فعال ،برانگیخته بودن ،جاه طلبی و فعال بودن
و داشتن دوستان نزدیک و صمیمی را می سنجد.
انعطاف پذیری :این عامل با میزان گشودگی در برابر تجربه ،تصویر پردازی ،بازخوردهای آزاد منشانه و عدم تأکید بر آداب و
رسوم مشخص می شود.
دلپذیر بودن :میزان اعتماد در آشنایی ،روحیه همکاری ،دوست داشتنی بودن و اطمینان بین فردی را نشان می دهد.
با وجدان بودن :احساس شایستگی ،احساس وظیفه ،نیاز به پیشرفت و سازماندهی را شامل می شود.
پرخاشگری :طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،2پرخاشگری عبارت است از استفاده عمدی از نیرو و یا قدرت فیزیکی
که تهدید به خود و یادگیری است و علیه یک گروه و یا جامعه صورت می گیرد و به آسیب های روانی ،جسمی و حتی محرومیت
منجر می شود (به نقل از رضایی.)1378 ،
1 Lin
2 The world health organization
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استرس :از دیدگاه هانس سلیه ،1استرس واکنش نامشخص بدن به توضیحات و خواسته هایی است که از یک فرد انتظار
می رود و به عبارت دیگر استرس مجموعه تغییرات انطباقی است که بدن فرد برای کمک به او جهت تطبیق خود با انواع
موقعیت های اجتماعی ،سیاسی و محیطی ارئه می دهد (به نقل از موسوی.)1371 ،
دیابت یا به علت فقدان انسولین یا به علت وجود عواملی که مخالف انسولین عمل می کنند به وجود می آید .نتیجه عدم
کفایت عمل انسولین افزایش غلظت گلوکز خون است (مفید و همکاران.)1370 ،

 -3پیشینه پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

نوری زاده و همکاران ( )1377پژوهشی با عنوان بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیابتیک به کاهش اضطراب و بهبود عملکرد
اجتماعی بیماران مبتال به دیابت انجام دادند .نتایج نشان داد ،رفتار درمانی دیابتیک در بهبود اضطراب و سازگاری اجتماعی
مبتالیان به دیابت مؤثر عمل کرده است .الفتی فرد و همکاران )1377( ،پژوهشی با عنوان شیوع عوارض مزمن بیماری دیابت و
عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان انجام دادند .نتایج نشان داد ،با توجه به شیوع
باالی عوارض مزمن دیابت در جامعه مورد مطالعه الزم است مداخالتی در تغییر شیوه زندگی ،کنترل منظم فشارخون ،کلسترول و
قند خون بیماران جهت کاهش عوارض دیابت انجام داد.
گیالن نژاد ( )1377پژوهشی با عنوان مقایسه تأثیر تمرین ها تا یوگا و تمرین هوازی بر مقادیر سرمی و کورتیزول و استرس
و اضطراب و افسردگی در زنان مبتال به دیابت نوع دو انجام داد .نتایج نشان داد  12هفته تمرین یوگا در کاهش کورتیزول و بهتر
شدن استرس ،اضطراب و افسردگی زنان سالمند دیابتی مؤثر بوده است .و هر دو تمرین می تواند اثر مفیدی بر دستگاه هورمونی
و استرس زنان داشته باشد .زارعی پور( ،)1377پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط استرس ادراک شده و قند خون در بیماران مبتال
به دیابت نوع دو ،انجام داد نتایج نشان داد .به نظر می رسد افراد دیابتی که تحت تأثیر استرس هستند ممکن است مواظب
بیماری خود نباشند و قند خونشان را بررسی نکنند و یا ممکن است رژیم غذایی خاص خود را اجرا نکنند در نتیجه قند خون آنها
باال می رود .منصوری و همکارش ( )1378در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین استرس ادراک شده و پرخاشگری در بیماران
مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلنیک دیابت شهرستان زابل به این نتیجه رسیدند که با توجه به رابطه مثبت بین
استرس ادراک شده و پرخاشگری ،اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ،شناسایی عوامل استرس زا و تقویت مهارتهای
مقابله با استرس ،می تواند برای پیشگیری و کنترل پرخاشگری بیماران و نهایتاً دریافت هر چه بهتر خدمات درمانی به عنوان یک
هدف در نظر گرفته شود.
بیات اصغری و همکاران ( )1378پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو،
انجام دادند نتایج نشان داد ،بین صفات شخصیتی برون گرایی و درون گرایی با تبعیت در درمان بیماران دیابتی نوع دو همبستگی
مستقیم است لذا می توان گفت با افزایش روان رنجوری ،تبعیت از درمان کاهش می یابد .بدین ترتیب بهتر است در برنامه
مراقبتی به ابعاد شخصیت بیماران دیابتی از جمله روان رنجوری و ثبات هیجانی توجه بیشتری باشد .کارگر و همکاران ()1378
پژوهشی با عنوان نوع شخصیت و میزان پیروی از رژیم های توصیه شده درمانی در بیماران دیابتی انجام دادند نتایج نشان داد،
ویژگی های شخصیتی می تواند بر میزان پیروی بیماران اثر بگذارند با افزایش و یا کاهش برون گرایی ،پیروی نیز افزایش و یا
کاهش می یابد .همچنین برون گرایی و حمایت اجتماعی بیش از سایر عوامل بر پیروی تأثیر می گذارند.
تالبوت و همکاران  )2020(2در مطالعه خود رابطه بین عوامل اجتماعی و شناختی مرتبط با بیماری دیابت را مورد ارزیابی قرار
دادند .بر اساس نتایج به دست آمده ،بیشترین میزان تداخل درک شده از بیماری دیابت ،در افرادی مشاهده شد که مدت طوالنی
از بیماری دیابت رنج می بردند و عوارض زیادی را تجربه کرده بودند .همچنین مشخص شد که سطح پایین خودکارآمدی با
میزان باالی قند خون در اتباط است که نشان دهنده کنترل ضعیف توسط این افراد می باشد .کریسپ و همکاران ،)2017( 3در
مقاله ای تحت عنوان «تأثیرات شخصیت بر کارکرد جنسی زنان مبتال به دیابت» نتیجه گرفتند؛ درون گرایی شدید ،باز نبودن و
استقبال نکردن از تجربیات جدید و بی ثباتی هیجانی با کارکرد بد جنسی ارتباط مستقیم دارد .همچنین دریافتند زنانی که تیپ
شخصیتی آنها برون گرا است عملکرد جنسی بهتری دارند .از سوی دیگر ،ویژگی باز بودن یا گشودگی بر تجارب و برون گرایی با
پریشانی جنسی زنان رابطه معکوس دارد به این معنی که هر چه زنان برون گراتر و گشوده تر باشند احتمال پیشانی جنسی آنها
کمتر است.
تان ،)2017( 0در مطالعه ای با عنوان «افسرده بودن ،اضطراب و استرس در بیماران دیابتی هنگام مراقبت های اولیه» این
نتیجه رسیدند؛ شیوع افسردگی ،اضطراب و استرس در بیماران دیابتی به ترتیب 21/1 ،درصد 00 ،درصد به دست آمد؛ افسردگی به
طور قابل توجهی با سابقه خانوادگی و وضع تاهل ،اضطراب با وجود عوارض دیابت و درآمد خانواده و استرس با شغل و سابقه

1 Hansselye
2 Talbot
3 Crisp et all
4 Tan
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خانوادگی ارتباط دارد .ژانگ و همکاران ،)2018( 1در مطالعه ای با عنوان «با بیماری دیابت ،رفتار روانی افراد دچار تحول می شود»
نشان دادند .که افراد مبتال به دیابت وابسته به انسولین دجه باالتری از رفتار های پرخاشگرانه و تجاوز گرایانه نسبت به افراد سالم
دارند .این رفتار ها به علت نا امیدی فزاینده ناشی از تفاوت با سایرین (به دلیل درک پایین از بیماری) و عوامل دیگر خواهد بود.

 -4روش انجام پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

این پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علی -مقایسهای است .که در جریان آن به بررسی مقایسه ویژگی های
شخصیتی و میزان پرخاشگری و استرس در زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال پرداخته می شود .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه زنان مبتال به دیابت نوع دو و کلیه زنان غیرمبتال که در سال  1377به مرکز بهداشت شهر خرم آباد مراجعه کرده
اند می باشد .حجم نمونه در پژوهش حاضر  100نفر می باشد .این افراد در دو گروه  00نفری در نمونه گیری شرکت داده شدند.
حجم نمونه در پژوهش حاضر از طریق روش سرشماری تعیین شد .بر این اساس که از کلیه مراجعین به این مرکز تنها  03نفر
به عنوان افرادی که یک سال از دیابت آنها گذشته بود و تشخیص قطعی دیابت به آنها داده شده بود به عنوان فرد دیابتی دارای
پرونده پزشکی بودند که در جریان تکمیل پرسشنامه ها سه پرسشنامه به علت مخدوش بودن از جریان تکمیل پرسشنامه حذف
شدند لذا کل جامعه ی دیابتی های دارای پرونده پزشکی ( 00نفر) به عنوان نمونه افراد دیابتی در نظر گرفته شدند بر این اساس
 00نفر از زنان غیر مبتالی مراجعه کننده به همان مرکز از طریق همتا سازی به لحاظ عوامل دموگرافیک مثل سن (دامنه سنی 00
تا  00سال) وضعیت تأهل ،حداقل سواد خواندن و نوشتن ،با گروه افراد مبتال به دیابت در نمونه گیری شرکت داده شدند .ابزار جمع
آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه سنجش صفات شخصیتی ( ،)NEOو پرسشنامه پرخاشگری ( )AGQمی باشند .پس از
کسب مجوز الزم از طرف ریاست مرکز بهداشت رفسنجان و هماهنگی با کارمندان بهداشت مرکز بهداشت شهر خرم آباد جهت
تشکیل پرسشنامه ها با حضور روزانه در این مراکز کار نمونه گیری آغاز شد .پس از صحبت کردن با افراد مراجعه کننده به مرکز
بهداشت در مورد اهداف پژوهش و جلب همکاری آگاهانه آنان پرسشنامه ها به یکایک بیماران غیردیابتی و دیابتی داده می شد و
برای افرادی که از سواد کافی برای درک سواالت برخوردار نبودند پرسشنامه ها قرائت و پاسخ هایشان ثبت می شد .افراد دیابتی با
همکاری کارمندان مرکز بهداشت و تماس تلفنی با افراد مبتال و دعوت از آنها برای همکاری گرفته می شده و با توجه به اینکه این
مرکز مجهز به آزمایشگاه بود مبتالیان به دیابت دعوت را پذیرفته و جهت آزمایش قند خون به آزمایشگاه مراجعه کردند و این
فرصتی بود برای تکمیل پرسشنامه ها .با وجود تمام مشکالت برای تکمیل پرسشنامه ها ،نمونه گیری تا تکمیل حجم نمونه از
میان مراجعه کنندگان ادامه یافت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر جدول ،نمودار ،فراوانی ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار ،بیشترین نمره و کمترین نمره استفاده شده است .همچنین از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون
کولموگرونوف -اسمیرونوف برای بررسی نرمال بودن داده ها ،آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین اثرات یک
متغیر مستقل (دیابت نوع دو) بر روی متغیر وابسته (ویژگی های شخصیتی ،میزان استرس و میزان پرخاشگری) و نیز آزمون t
مستقل برای مقایسه میانگین های دوگروه استفاده شده است .تمامی داده ها به وسیله نرم افزار تحلیل آماری  SPSS23مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 -5یافته های استنباطی
جدول ( :)1نتایج آزمون کولموگرونوف -اسمیرونوف

در این پژوهش ،از آزمون کولموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .نتایج آزمون در جدول
( )1نشان داد که توزیع داده های متغیر های ویژگی های شخصیتی ،پرخاشگری و استرس نرمال می باشد (.)P-value>0/05
1 Jang et all
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بنابراین از آزمون های پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری برای بررسی رابطه ی یک متغیر مستقل با چند متغیر وابسته و T

مستقل برای مقایسه ی میانگین های دو گروه استفاده شده است.

 -6ارزیابی فرضیه های پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

فرضیه اصلی :بین ویژگی های شخصیتی ،میزان پرخاشگری و استرس در زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیرمبتال در
شهر کشکوئیه تفاوت وجود دارد.
برای پاسخ به این سوال با استفاده از تجزیه و تحلیل
جدول ( :)2آزمون باکس درباره تساوی ماتریس های
چند متغیره واریانس(  ) MANOVAبه تجزیه و تحلیل
کوواریانس
داده ها می پردازیم .برای اطمینان از برقراری مفروضه های
مانوا از آزمون باکس و لوین استفاده کرده ایم .اگر فرض
تساوی ماتریس ها پذیرفته شود ،یعنی کوواریانس ها همگن
اند و می توان آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره را
به کار برد.
با توجه به جدول ( :)2به دلیل اینکه نسبت  Fبا توجه به مقدار  pکه بزرگتر از  0/00می باشد ،معنی دار نیست همگنی
کواریانس ها برقرار است .برای بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده می کنیم.
جدول ( :)3آزمون لوین درباره تساوی واریانس های مربوط به متغیرهای وابسته

همان گونه که در جدول ( )3مشاهده می شود نسبت های  Fدر اکثر متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  0/70معنی دار
نبوده است .بنابراین واریانس های اکثر متغیرها تقریباً مساوی بوده اند ،پس همگنی واریانس ها برقرار است .این همگنی واریانس
ها به کارگیری تحلیل واریانس چند متغیره را تقویت می کند.
جدول ( :)4تحلیل واریانس چند متغیری مربوط به تأثیر دیابت نوع دو در زنان بر متغیرهای وابسته

با توجه به نتایج جدول ( )0چون نسبت  Fدر متغیر های روان نژندی ،برون گرایی ،انعطاف پذیری ،پرخاشگری و استرس با
توجه به مقدار  pکه کوچکتر از  0/00می باشد معنادار بوده است .دیابت نوع دو بر روان نژندی ،برون گرایی ،انعطاف پذیری،
پرخاشگری و استرس آنها تأثیر دارد .همچنین مجذور اتا نیز نشان می دهد که چند درصد از تغییرات متغیرهای روان نژندی ،برون
گرایی ،انعطاف پذیری ،پرخاشگری و استرس مربوط به متغیر دیابت نوع دو بوده است اما نسبت  Fدر متغیرهای دلپذیر بودن و
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مسئولیت پذیری با توجه به مقدار  Pکه بزرگتر از  0/00می باشد معنادار نبوده است ،دیابت نوع دو بر دلپذیر بودن و مسئولیت
پذیری زنان تأثیر ندارد.
جدول ( :)5تحلیل واریانس چند متغیره مربوط به تأثیر متغیر دیابت نوع دو بر ترکیب خطی متغیرهای ویژگی های
شخصیتی ،پرخاشگری و استرس

فرضیه های فرعی
فرضیه اول :بین ویژگیهای شخصیتی زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال تفاوت وجود دارد.
جدول ( :)6آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین ویژگی های شخصیتی زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

با توجه به برقراری فرض همگنی واریانس و کوواریانس در پژوهش حاضر ،اثر فیالبی مناسب ترین و دقیق ترین آزمون برای
بررسی این فرضیه است .بنابراین با نگاهی به اطالعات جدول ()0و با توجه به نسبت  F=0/08و مقدار  P=0/001می توان
دریافت که دیابت نوع دو بر ترکیب خطی ویژگیهای شخصیتی ،پرخاشگری و استرس زنان مؤثر بوده است .بنابراین دیابت نوع دو
زنان بر ویژگی های شخصیتی ،میزان پرخاشگری و استرس زنان تاثیر معنی داری دارد.

نمودار ( :)1مقایسه میانگین ویژگیهای شخصیتی زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال

همان گونه که در جدول ( )1مشاهده می کنید در مقایسه میانگین نمرات ویژگی های شخصیتی زنان بر اساس وضعیت دیابت
نوع دو آنها ،میانگین نمرات روان نژندی زنان مبتال به دیابت ( )23/11بیشتر از میانگین نمرات روان نژندی زنان غیر مبتال
( )20/92بوده است و این اختالف از لحاظ آماری معنادار می باشد ( .)P=0/009بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین
روان نژندی زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین میانگین نمرات برون گرایی زنان غیر مبتال
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به دیابت ( )27/02بیشتر از میانگین نمرات برون گرایی زنان مبتال (  )21/30بوده است و این اختالف از لحاظ آماری معنادار می
باشد ( .)P=0/010بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین برون گرایی زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو تفاوت
معنادار وجود دارد .همچنین میانگین نمرات انعطاف پذیری زنان غیر مبتال به دیابت ( )23/72بیشتر از میانگین نمرات برون گرایی
زنان مبتال (  )21/78بوده است و این اختالف از لحاظ آماری معنادار می باشد ( .)P=0/018بنابراین نتایج این پژوهش نشان می
دهد که بین انعطاف پذیری زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو تفاوت معنادار وجود دارد.
اما بین میانگین نمرات دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری زنان غیر مبتال و زنان مبتال به دیابت نوع دو تفاوت اندک بوده است
ولی این اختالف از لحاظ آماری معنادار نمی باشد ( .)P<0/00بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین دلپذیر بودن و
مسئولیت پذیری زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو تفاوت معنادار وجود ندارد.
فرضیه دوم :بین میزان پرخاشگری زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال تفاوت وجود دارد.
جدول ( :)7آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین پرخاشگری بین زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو
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نمودار ( :)2مقایسه میانگین پرخاشگری بین زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو

همان گونه که در جدول ( )9مشاهده می کنید در مقایسه میانگین نمرات پرخاشگری زنان براساس وضعیت دیابت نوع دو آنها،
میانگین نمرات پرخاشگری زنان مبتال به دیابت ( )38/31بیشتر از میانگین نمرات پرخاشگری زنان غیر مبتال ( )31/31بوده است و
این اختالف از لحاظ آماری معنادار می باشد ( .)P =0/000نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین پرخاشگری زنان مبتال و غیر
مبتال به دیابت نوع دو تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین میزان استرس زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان غیر مبتال تفاوت وجود دارد.
جدول ( :)8آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین استرس بین زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو
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نمودار ( :)3مقایسه میانگین استرس بین زنان مبتال و غیر مبتال به دیابت نوع دو

 -7نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری و استری در زنان مبتال به دیابت نوع دو و زنان
غیرمبتال در شهر خرم آباد انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که زنان مبتال به دیابت به نسبت زنان غیرمبتال در سه شاخصه روان
نژندی ،پرخاشگری و استرس نمرات باالتری را کسب کرده اند که این از لحاظ آماری معنادار ( )p>0/00و نشان دهنده تفاوت بین
دو گروه است همچنین در دو بعد انعطاف پذیری و برون گرایی باز هم زنان مبتال به دیابت نمره پایین تری به نسبت زنان غیرمبتال
کسب کرده اند که این هم به لحاظ آماری معنادار ( )p>0/00و نشان دهنده تفاوت دو گروه است.
با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که ویژگی های شخصیتی ،استرس و پرخاشگری تأثیری دوسویه بر افراد دیابتی
دارد .به این معنا که روان نژندی و استرس با به وجود آوردن خلق باالی منفی در افراد مبتال زمینه ساز بروز پرخاشگری و روان
نژندی باال شود .بیماری دیابت باعث تغییراتی در سبک زندگی فرد مبتال شده و انعطاف پذیری و برون گرایی پایین فرد باعث می
شود که فرد نتواند خود را با این تغییرات وفق دهد و زمینه ی ایجاد بیماریهای روان شناختی بوجود خواهد آمد.
در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که مراقبت هنرمندانه دیابت بر مبنای اصول روان شناختی برای دست یابی به پیامدهای
طبی ،روانشناختی و اجتماعی مطلوب ضروری به نظر می رسد .از آنجا که شخصیت در افراد به صورتی پایدار موجود بوده به نظر
می رسد که باید تغییراتی در عادت و نگرشهای بیماران جهت سازگاری ایجاد نماییم.
به نظر می رسد این مداخالت به طور خاص در مورد بیمارانی که در شاخصهای روان نژندی نمرات باال و در برون گرایی و
انعطاف پذیری نمرات پایین دارند باید صورت گیرد .روش ها و برنامه های درمان باید با هدف قرار دادن نیازهای خاص بیماران
طراحی شود و برای هر فرد صورت گیرد و با شناسایی نیازهای برآورده نشده بالقوه در افراد مبتال و شناخت شخصیت های مختلف،
بیماران سهم مهمی در مراقبت از بیماری داشت.
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همان گونه که در جدول ( )8مشاهده می کنید در مقایسه میانگین نمرات استرس زنان براساس وضعیت دیابت نوع دو آنها،
میانگین نمرات استرس زنان مبتال به دیابت ( )100/08بیشتر از میانگین نمرات استرس زنان غیر مبتال ( )71/10بوده است و این
اختالف از لحاظ آماری معنادار می باشد ( .)P =0/021بنابراین این پژوهش نشان می دهد که بین استرس زنان مبتال و غیر مبتال
به دیابت نوع دو تفاوت معنادار وجود دارد.
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چکـیده
هویت در معنای لغوی یعنی حقیقت و ماهیت چیزی؛ هویت ،پاسخ به سئوال چه کسی بودن و چگونه بودن است .اما در
تعریف هویت میتوان گفت که مجموعه خصوصیّات و مشخّصات اساسی اجتماعی ،دینی ،روانی ،فرهنگی ،فلسفی ،زیستی
و تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیّت گروه ،به معنای همانندی اعضای آن با یکدیگر دخالت کند و آنها را در
یک ظرف مکانی و زمانی معیّن بهطور مشخّص ،قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متمایز سازد ،هویّت نام دارد.
در همین راستا می دانیم که انقالب اسالمی مردم ایران دارای اصول و مبانی مشخصی است که باید تحت عنوان هویت-
ملی ،هویتدینی و هویتانسانی برای مردم به ویژه جوانان کشور تبیین و تعلیم گردد .تعلیم این مباحث از وظایف اصلی و
راهبردی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ذیل سند تحول بنیادین در دو بخش آموزش رسمی و غیر رسمی
است که باید در آموزش چندساحتی شکل گیرد .در این پژوهش تالش شده است که نقش دستگاه تعلیم و تربیت کشور را
در آموزش و تبیین هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی جوانان دهه  05و  05که نسلهای سوم و چهارم انقالباسالمی
هستند را در دوره  12ساله تحصیلی در  2بخش آموزش رسمی و غیر رسمی بررسی کنیم و بدنبال پاسخ به این سوال
هستیم که آموزش و پرورش چه نقشی در تعلیم هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی به دانشآموزان دارد؟.

واژگـان کلـیدی :واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)
mo.zadmehr@gmail.com
 -2دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی خدیجه کبری دزفول ،خوزستان ،ایران،
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 -1مقدمه
"جوان را باهویّت بار بیاورید .اگر جامعهای احساس هویّت نکرد ،صداهای بلند تحکّمآمیز ،راحت او را مغلوب خواهد کرد "
مقدمه را با این سخن از رهبر معظم انقالب آغاز کردیم؛ چراکه هویت که اساسا باعث تغییر است همچون خون در رگهای همه
مردم کشور ما میباشد که اگر به فراموشی سپرده شود جامعه را به یک جنازه بیتحرک تبدیل خواهد کرد .در ابتدا باید اشاره کرد
که هویت در معنای لغوی یعنی حقیقت و ماهیت چیزی؛ هویت ،پاسخ به سئوال چه کسی بودن و چگونه بودن است(فهندژسعدی،
 .)1900هویّت عبارت است از مجموعه خصوصیّات و مشخّصات اساسی اجتماعی ،دینی ،روانی ،فرهنگی ،فلسفی ،زیستی و تاریخی
همسان که به رسایی و روایی بر ماهیّت گروه ،به معنای همانندی اعضای آن با یکدیگر دخالت کند و آنها را در یک ظرف مکانی و
زمانی معیّن بهطور مشخّص ،قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متمایز سازد(زادمهر ،1900 ،به نقل از نیازی.)1900 ،
هویت ابعاد گوناگونی دارد .هویت دارای انواع ،سطوح و سلسله مراتب مختلفی است اما در یک دستهبندی کلی میتوان دو نوع
هویت را از یکدیگر متمایز کرد«:هویت فردی »2یعنی همان چیزی که فرد به واسطه ویژگیها ،خصوصیات یگانه و منحصر به فرد
خود مورد شناسایی قرار میگیرد و در عین حال از دیگران متمایز میشود و «هویت جمعی »9تعلق خاطر تعدادی از افراد به امور
مشترک با عنوانی خاص .چنین تعلقی موجب احساس همبستگی و شکلگیری یک واحد جمعی میشود که با عنوان ما از ما های
دیگر جدا میشود(توسلی و قاسمی .)1909 ،اما آنچه برای ما در انقالب اسالمی مهم است و باید به آن پرداخته شود هویتملی،
هویتدینی و هویتانسانی است .در زمانهای که زندگی میکنیم ،جنگ روایتهاست در نتیجه اگر تبیین و تعلیم هویتی درست
بر ای آحاد ملت به ویژه جوانان صورت نگیرد با بحران هویت رو به رو خواهیم شد .بحران هویت اگر ایجاد شد مشخصا با نسلی رو
به رو می شویم که اعتقادی به مفاهیم اصیل انقالب اسالمی از جمله استقالل ،آزادی ،اسالم ،ایثار ،از خودگذشتی و غیره نخواهد
داشت ،در نتیجه به راحتی در جنگ نفوذ و سلطه مستکبران و دشمنان شکست خواهد خورد؛ در نتیجه برای آنکه بتوان جوانان را با
مفاهیم و مبانی اصیل اسالم و انقالب اسالمی عمیقا آشنا کرد تا هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی آنها شکل گرفته و راه را
از بیراهه در مواقع حساس تشخیص دهند باید به آموزش و پرورش توجه ویژه گردد .در همین رابطه رهبر معظم انقالب اسالمی
میفرمایند " :آموزش و پرورش یک فرصتی در اختیار دارد که هیچ دستگاه دیگری این فرصت را ندارد؛ این فرصت عبارت است از
آن دوازده سال؛ این دوازده سالی که کودکان ما ،نوجوانان ما در دورهی دبستان و دبیرستان طی میکنند؛ در اختیار آموزش و
پرورش است؛ در اختیار هیچ دستگاه دیگری یکچنین فرصت گرانبهایی وجود ندارد؛ این فرصت ،بهترین فرصت برای انتقال
ارزشها و انتقال درست و جامع آرمانهای انقالبی و ملّی ما است؛ این فرصت ،برای نهادینه کردن هویّتملّی در کودکان ما و
مردان و زنان آیندهی ما ،یک فرصت بینظیری است؛ این در اختیار آموزش و پرورش است .هم اندیشه در این دوازده سال شکل
میگیرد ،هم انگیزه شکل میگیرد؛ جهت حرکت زندگی  -انگیزهها ،آرمانها ،جهتگیریها  -در وجود جوان ما و نوجوان ما ،در
همین دوازده سال به برکت حضور در کالسهای درس و شنیدن از معلّمین و بودن در محیط مدرسه شکل میگیرد .ببینید این
چقدر اهمّیّت دارد؛ یعنی آیندهی کشور مربوط به همین دوازده سالِ جوانان ما است"0.
در همین راستا باید توجه نمود که نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از بهترین راههای تحکیم و تقویت هویت است.
این نظام از ارکان و عناصر متعددی تشکیل شده که در ارتباط با یکدیگر و در راستای رسیدن به اهداف متعالی تعلیم و تربیت
تالش هماهنگ و یک پارچهای را انجام میدهند(لقماننیا و خامسان .)1900 ،باید دانست که دوام و بقای جامعه مستلزم آن است
که مجموعه باورها ،ارزشها ،رفتارها ،نگرشها ،دانشها و مهارتهای آن به نسلهای جدید منتقل گردد .وسیله این انتقال آموزش
و پرورش است .آموزش و پرورش مترادف با جامعه پذیری است؛ یعنی فرآیندی که مردم از طریق آن ،نقشها ،قواعد و روابط
اجتماعی جامع خود را به تدریج میآموزند(عالقهبند .)1900 ،با در نظر داشتن اینکه نظام آموزشی یکی از مهمترین مؤلفههای دوام
و پایداری حکومتها محسوب میشود ،به نحوی که عدم کارکرد صحیح آن می تواند مولد بحران های مختلفی نظیر بحران هویت
شود(سلیمی ،)1901 ،در این پژوهش تالش شده است که نقش دستگاه تعلیم و تربیت کشور را در آموزش و تبیین هویتملی،
هویتدینی و هویتانسانی جوانان دهه  05و  05که نسلهای سوم و چهارم انقالباسالمی هستند ،در دوره  12ساله تحصیلی در 2
بخش آموزش رسمی و غیر رسمی بررسی گردد و بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آموزش و پرورش چه نقشی در تعلیم
هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی به دانشآموزان دارد؟
.1

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

 -2مبانی نظری
هویت در معنای لغوی یعنی حقیقت و ماهیت چیزی؛ یا هویت پاسخ به سؤال چه کسی بودن و چگونه بودن است .در تعریف
فلسفی ،هویت همان حقیقت جزئیه است «الحقیقه تسمی هویه ،یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند»،
و لذا ،می توان گفت هویت تشخص ماهیت در خارج است (کرجی ،)1930 ،در تعریف دیگر :هویت عبارت است از مجموعه
 1بیانات رهبری در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها 1903/59/25 /
 0بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان 1903/52/10 /
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2 Individual Identity
3 Collective Identity

خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،زیستی و تاریخی همسان ،که به رسایی و روایی ،بر ماهیت یا ذات گروه
به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر داللت کند ،و آنان را در یک ظرف زمانی و مکانی معین ،به طور مشخص و
قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد (الطایی .)1930 ،در تعریف هویت ،یکی از متغیرهایی که
الزمهی اساسی آن است «غیر» مشخص شود .به عبارت دیگر :هویت زمانی ظهور می یابد ،که انسان به غیر مواجه شود ،و غیر
عبارت است از جامعهی دیگر ،طرز تفکرهای مختلف و نقشهای جدیدی که سازندهی هویت او هستند .لذا ،در تعریف دیگری از
هویت ،گفته می شود :هویت پدیدهای ثابت و تغییرناپذیر نیست ،بلکه هویت به مثابهی یک پدیدهی سیال و چند وجهی ،حاصل
فرایند مستمر تاریخی است ،که تحت تأثیر شرایط محیطی ،همواره در حال تغییر است .بنابراین ،مالحظه می شود در تعریف هویت،
متغیرهایی چون تمایز ،تشخص ،سیالیت ،غیر و ماهیت خارجی نقش اساسی دارند .با توجه به تعریف هویت ،اگر نتوان برای هستی
یک پدیده ،محدوده هویتی تعیین کرد ،آنگاه میتوان از بحران هویت صحبت به میان آورد و هرگاه شناسایی «غیر» ،به دلیل عدم
صراحت مؤلفههای هویتی «خود» ،تمایز از «غیر» امکانپذیر نباشد ،در این صورت هستی دچار بیهویتی یا بحران هویت
میشود(قربانی.)1909 ،
هویت ابعاد گوناگونی دارد ،اما آنچه برای ما در انقالب اسالمی مهم است و باید به آن پرداخته شود هویت در بُعد ملی ،هویت
در بُعد دینی و هویت در بُعد انسانی است.

تاریخ معاصر ایران را می توان تاریخ چالش هویت دانست؛ زیرا از دوران قاجار به بعد ،باالخص در نهضت مشروطیت ،هویت
ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشههای جدید غربی و رشد ملیگرایی با چالشها و بحرانهای مهمی روبهرو شد .بنابراین ،یکی از
مسایل مهم جامعه و تاریخ ایران ،حتی در طول  2055سال گذشته حفظ هویت ایرانی در تقابل با فرهنگها و تمدنهای دیگر بود.
این مسأله در دوران معاصر ،به خصوص در عصر پهلوی و آستانه انقالب اسالمی ،شکل خاص خود را داشته است که از آن به
بحران هویت یا چالشهای هویت ملی تعبیر می شود(قربانی .)1909 ،مسئله بحران هویت یکی از حادترین مسائل موجود در
کشورهای درحال توسعه محسوب میشود و بعضا این بحران موجب رخنه عوامل بیگانه و سقوط رژیم های حاکم نیز شده
است(سلیمی .)1901 ،با وقوع انقالب اسالمی با توجه به ارزشهای ملی ،دینی ،جامعهای و انسانی هویت ایرانیان بازیابی و برخالف
گذشته که مردمی تحت سلطه با نظامی وابسته بودند اکنون عزت ملی و حکومتی مستقل که برگرفته از دین اکثریت ملت است را
تجربه کردند .باید در نظر داشت که مولفههای هویت ملی در جوامع مختلف تحت تاثیر و بعضا در کشورهای اسالمی به مانند ایران
که با امپریالیسم جهانی نیز در مبارزه است مدام در معرض حمله و تعرض است .در نتیجه باید برای مردم مدام تبیین و تعیین گردد
تا شاهد تغییر مبانی و جدایی مردم از نظام فکری ،سیاسی و مبانی اصیل انقالب اسالمی نباشیم.
اگر آموزش و پرورش را جریان جامعهپذیری یا اجتماعی کردن اعضای جدید جامعه در نظر بگیریم(عالقه بند )1939 ،و از
سوی دیگر ،به عنوان اصلیترین نهادی در نظر گرفته شود که وظیفة درونی کردن ارزشها و اصول حاکم بر جامعه را بر عهده
دارد(یارمحمدیان )1933 ،الزم است در متن نظامهای آموزشی ،هویت ملی که یکی از جامعترین بخشهای هویت(از نوع جمعی) و
دارای بیشترین اهمیت به لحاظ وحدت و انسجام ملی و همچنین فراگیرترین و در عین حال مشروعترین سطح هویت در تمامی
نظامهای اجتماعی است ،نقش پررنگی داشته باشد .به عبارت دیگر ،تالش در جهت رشد و تقویت هویت ملی از نیازهای اصلی و
اساسی در نظام آموزش و پرورش محسوب میشود(لقماننیا و خامسان.)1900 ،

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

 -1-2هویت ملی

 -2-2هویتدینی
هویت دینی را مجموعهای کموبیش پایدار و ثابت از حالتها است که فرد از رابطه خود با دین در ذهن دارد .چهار نوع هویت
دینی مطرح است:
اول ،هویت دینی روشمدار :هم هدف و هم روش را باید از دین گرفت؛
دوم ،هویت دینی هدفمدار :اهداف کلی از دین باشد ،اما انتخاب روش درست به عهده فرد است؛
سوم ،هویت دینی اخالقمدار :اهداف و روش از دین نیست و فرد بر اساس اقتضائات برون دینی تصمیمگیری میکند؛
چهارم ،هویت دینی عرفمدار :بیش از آنکه افراد خود در انتخاب دینداری مؤثر باشند ،فرآیند جامعهپذیری ،دین را به آنان
منتقل و در آنها درونی کرده است(بهاروندی.)1900 ،
باتوجه به تعاریف باال باید به هویتدینی ایرانیان توجه کرد .یکی از مهم ترین تحوالت تاریخی ایران ،ورود اسالم به این
سرزمین و تأثیر آن بر فرهنگ ایران باستان است .طبق شواهد تاریخی ،ایرانیان از اول یکتاپرست بودند که با ورود اسالم به ایران،
فرهنگ ایرانی حال و هوای تازهای گرفت.1

 1هویت دینی چیست؟ بحران هویت دینی چگونه به وجود می آید؟  /شماره  125مجله گلبرگ تیر ماه سال 1900
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در ضرورت و جایگاه هویت دینی میتوان به پژوهشی از  901دانشآموز دختر مقطع ابتدایی پایه ششم شهرستان ساوه اشاره
نمود که بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که متغیر هویت دینی میتواند در حفظ سالمت روان دانشآموزان
دختر نقش مهمی ایفا نماید(توحیدنیا و دیگران.)1055 ،
البته مفاهیم هویتی همه در کنارهم معنا مییابند و نمیتوان هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی را جدای از هم در نظر
گرفت ولیکن به منظور بررسی جامع و کاملتر تالش میکنیم تعاریفی مختصر و اختصاصی ارائه شود.

 -3-2هویتانسانی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

آنکه میخورد و میخوابد ،ازدواج و آمیزش میکند ،شهوت و غضب دارد ،کار و تالش طبیعی انجام میدهد ،هویتبشری
انسان است .در قرآن کریم آمده است :سران کفر به قوم خود میگفتند :آنکه ادعای پیامبری دارد ،جز بشری مانند شما نیست .از
آنچه شما میخورید و مینوشید ،میخورد و مینوشد ،ما هذا اال بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون .1هویت
بشری انسان از سنخ حیوان است؛ یعنی نوعی از انواع حیوانات محسوب میشود و تحت عنوان حیوان سخنگو تعریف میگردد ،ولی
هویتانسانی او از سنخ ملکوت و عوالم فرا طبیعی است و تعریف خاص خود را میطلبد .خدای متعال آنگاه که بدن و هویت بشری
انسان را تکمیل کرد و از روح خویش در او دمید و آدمی صاحب بعد مجرد انسانی شد به مالئکه فرمود بر او سجده کنند ،فاذا
سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین 9.2هویت انسانی ،مقولهای اجتماعی است .همه انسانها به هنگام تولد ،فارغ از اینکه
در کجای زمین به دنیا میآیند یا از چه تعلق قومی و قبیلهای برخوردارند ،دارای ویژگیهای یکسان نوع انسانی در میان انواع
موجودات زنده هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند.

 -4-2آموزش هویت
نه تنها انقالب اسالمی بلکه تمام حکومتهای مستقر در دیگر کشورها از آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی در
جهت آموزش اصول و اندیشههای خود استفاده می کنند .در نتیجه یک وظیفه مهم و راهبردی برای نظام تعلیم و تربیت کشور
آموزش مفاهیم و مبانی اسالم و انقالب اسالمی به منظور شکلگیر هویت برای جوانان است.
این نقش مهم در فصل اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در بندهای متعدد گزارههای ارزشی نظام تعلیم و تربیت
رسمی عمومی به این ترتیب ذکر شده است :
بند " : 0زمینهسازی کسب شایستگیهای پایه ـ با تاکید بر خصوصیات مشترک اسالمی ـ ایرانی و انقالبی ،در راستای تکوین
و تعالی پیوسته هویت دانشآموزان در ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتماعی".
بند " : 11تکوین و تعالی جنبههای انسانی هویت دانشآموزان برای تقویت روابط حق محور ،عدالتگستر و مهرورزانه با همه
انسانها در سراسر جهان( ".سندتحول)1905 ،
موارد باال نمونه هایی از اشارات این سند مهم ،راهبردی و مورد تاکید مقام معظم رهبری برای نظام تعلیم و تربیت کشور است
که باید دقیق به آن پرداخته شود.
همچنین باید توجه نمود که در کل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کلمه هویت به صورت مجزا و هم به صورت ترکیبی
مثل هویت اسالمی-ایرانی ،هویت اسالمی-انقالبی ،هویت جمعی ،هویت حرفهای ،هویت ملی و غیره 23 ،بار آمده است .که این
امر نشان از توجه ویژة طراحان سند مزبور به جایگاه مهم هویت دارد .به طوری که در فصل اول(کلیات) ،به طور جداگانه به تعریف
هویت میپردازد(رهبری و همکاران.)1909 ،
در این سند هویت چنین تعریف شده است:
«هویت ،برآیند مجموعهای از بینشها ،گرایشها ،اعمال و صفات آدمی است .از اینرو ،نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین
شده نیست ،بلکه حاصل تالش و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرایط اجتماعی است( ».سندتحول)1905 ،
آنچه که از نظام آموزش و پرورش در راستای تربیت چندساحتی مورد تاکید سند تحول بنیادین مورد انتظار است همین توجه
به هویتسازی برای جوانان است .هویت سازی اما کار آسانی نیست و نیازمند یک برنامه بلندمدت ،دقیق و راهبردی دارد که در
تمام شئونات تعلیم و تربیت تحقق یابد .این هویت سازی هم باید در آموزش رسمی شامل کتب درسی و هم در آموزش غیر رسمی
شامل ساحت تربیتی ،پرورشی و فعالیتهای فرهنگی انجام گیرد.
باید در نظر داشت که تحقق هر  0ساحت سند تحول بنیادین شامل ساحت تربیتی اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،ساحت تربیت
اقتصادی و حرفهای ،ساحت تربیت علمی و فناوری ،ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی ،ساحت تربیت زیستی و بدنی و ساحت تربیت
زیباییشناختی و هنری به معنای شکلگرفتن هویتملی ،هویتدینی و انسانی در جوانان و آیندهسازان فردای ایران اسالمی خواهد
بود .در همین راستا برای تحقق هویتملی از طریق برنامهدرسی به ویژه کتبدرسی ،انجام اقداماتی از سوی نظامهای تعلیم و
 1سوره مومنون ،آیه .99
 2سوره حجر ،آیه 20
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تربیت ضروی است ،از جمله  )1 :تربیت دینی جهت حصول باورهای مذهبی)2 ،آموزش شیوههای برگزاری مراسم و جسنها و
مناسکملی )9 ،آموزش و معرفی نمادهای ملی )0 ،تربیت برای آشنا ساختن دانشآموزان با هنجارهای ملی و تحقق پایبندی به
آنها)0 ،تربیت برای درک ارزشهای ملی )0 ،تربیت برای درک و قدردانی از میرات فرهنگی )3 ،معرفی اسطورههای ملی و مذهبی،
و  )0آموزش جغرافیای ایران(نائینی.)1900 ،

 -3پیشینه پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

 .1سمانه توحیدنیا ،فاطمه پاک نیت و ساجده فدایی مولودی در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی بین هویت دینی با سالمت
روان دانش آموزان دختر پایه ی ششم شهرستان ساوه منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی ،روانشناسی ،علوم
ورزشی و تربیت بدنی در سال  1055اینچنین مطرح نمودهاند :
هدف پژوهش فوق ،بررسی رابطه بین هویت دینی با سالمت روان در میان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی پایه ششم
شهرستان ساوه است .جامعه آماری پژوهش ،شامل دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی پایه ششم که در سال تحصیلی-1055
1051مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل می داد .به منظور تعیین نمونه 901 ،نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب شدند و پرسشنامه های هویت دینی و سالمت عمومی را تکمیل کردند .طرح پژوهش حاضر در زمره طرح های توصیفی از
نوع همبستگی بود .تحلیل داده ها از طریق نرم افزار  21spssصورت گرفت .برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش
های آماری شامل فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .تحلیل داده ها از
طریق روش همبستگی پیرسون نشان داد ؛ بین هویت دینی و سالمت روان رابطه مثبت معنی دار وجود داشت وهویت دینی پیش
بینی کننده سالمت روان نیز بود .بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیر هویت دینی می تواند در حفظ
سالمت روان دانش آموزان دختر پایه ی ششم شهر ساوه نقش مهمی ایفا کند .لذا توصیه می شود که مدارس ،نسبت به هویت
دینی توجه ویژه ای داشته باشند و در زمینه شناسایی مشکالت این حیطه سعی و تالش خود را به کار گیرند.
 .2رضا رحیمی در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هویت ملی با پوشش اسالمی دانش آموزان دختر(مورد مطالعه :مدارس
دخترانه دوره دوم متوسطه شهر تهران) منتشر شده در همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید در سال  1055مطرح مینماید که :
تناسب نداشتن فرم و نوع پوشش بخش قابل توجهی از دختران و زنان جامعه امروز کشورمان با ارزش ها و هنجارهای
اسالمی ،مساله ای قابل پژوهش به شمار می رود .این پژوهش در قالب تحلیل همبستگی رگرسیون چند متغیری انجام شده و در
آن رابطه بین هویت ملی به عنوان متغیر مستقل و پوشش اسالمی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران به عنوان
متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور با استفاده از روش خوشه ای و تصادفی چند مرحله ای ،پنج ناحیه از شهر
تهران در نظر گرفته شد و مناطق یک از شمال) ،چهارده (از شرق) ،شش (از مرکز) ،نه (از غرب) و شانزده (از جنوب شهر تهران
انتخاب شدند و از هرکدام از این مناطق یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند .مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه
به میزان  901نفر در نظر گرفته شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته ای بوده است که روایی آن به تایید صاحب نظران
رسید و پایایی آن نیز با روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .یافته ها نشان داد که بین هویت ملی با پوشش اسالمی
دانش آموزان دختر شهر تهران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .درمیان ابعاد هویت ملی ،بین بعد سیاسی با پوشش اسالمی
دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران همبستگی قوی تری وجود دارد.
 .9مهدی رهبری ،میثم بلباسی و سیدمحمدجواد قربی در پژوهشی با عنوان هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش ج.ا.ایران منتشر شده در سال  1900در نشریه مطالعات ملی میگویند :نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از مهم
ترین ارکان سازندة فرهنگ و هویت آن جامعه است ،لذا تقویت فرهنگ و هویت ملی ،نیازمند تقویت و تحول در نظام آموزش و
پرورش است .بنابراین ،سؤال اصلی مقاله به این قرار است که جایگاه هویت ملی در سند تحول بنیادی ن آموزش و پرورش
ج.ا.ایران چگونه است؟ دستاوردهای تحقیق نشان از این دارند که هویت ملی ایرانی موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
ج.ا.ایران ،ترکیبی از سه بعد هویت اسالمی (توحید ،اصول و آموزه های اسالمی ،حیات طیبه ،عدالت ،مهدویت و انتظار ،امر به
معروف و نهی از منکر ،والیت فقیه ،حجاب) ،هویت ایرانی (توسعة بومی  ،وحدت ملی ،زبان فارسی ،روحیه انقالبی و جهادی،
میراث فرهنگی و تمدنی ،سرود ملی و پرچم ملی ،آمیختگی اسالم و ایران ،سرزمین ایران) و هویت متجددانه (فناوری های نوین،
رسانه ،زبان خارجی) می باشد که می تواند موجبات همبستگی ملی را در میان دانش آموزان فراهم نماید که در این میان ،الیة
هویت اسالمی از برجستگی و تاکید بیشتری در این سند برخوردار است  .برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تحلیل محتوا بهره
گرفته می شود.
 .0مهدی لقمان نیا و احمد خامسان در پژوهشی با عنوان جایگاه هویت ملی در نظام اموزش و پرورش ایران در سال 1900
که در نشریه تحقیقات فرهنگی ایران منتشر شده است اینچنین مطرح کردهاند که  :هویت ملی از مباحث مهم و برجسته در دنیای
امروز است .نیاز به ان و احساس تعلق ،وفاداری و گرایش به سمت ان از ضرورت های انکارناپذیر در هر جامعه ای محسوب می
شود .با توجه به اینکه نظام اموزش و پرورش در همه کشورها بزرگ ترین نیرو و سرمایه انسانی را در اختیار دارد ،می تواند یکی از
بهترین راه های تحکیم و تقویت هویت ملی به شمار اید و برنامه های درسی به عنوان یکی از ارکان اصلی این نظام می توانند
نقشی محوری و کلیدی در شکل گیری هویت ملی ایفا کنند .با توجه به موارد فوق ،هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه هویت
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ملی در نظام اموزش و پرورش است .به این منظور ابتدا به طور مقایسه ای هویت ملی در نظام اموزش و پرورش ایران و دیگر
کشورها مورد واکاوی قرار گرفته و سپس علل ضعف هویت ملی در نظام اموزش و پرورش ایران بیان شده است .در ادامه با
موشکافی در اهداف کلی و اموزشی سه مقطع ،میزان توجه به مقوله هویت ملی در بیان این اهداف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج این بررسی نشان داد در اهداف تصریح شده برای نظام اموزشی ایران ،هویت ملی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و با توجه
به تاثیرگذار بودن این مقوله در سایر زمینه هایی که به توسعه و تحکیم کشور مربوط است ،نیاز به تجدیدنظر و بازاندیشی دارد.
 .0قدرتاهلل قربانی در پژوهشی با عنوان هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی در سال
 1909گفته است :هویت ملی ،مجموعهای از گرایشها و نگرشهای مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویتبخش و
یکپارچهکننده در سطح یک کشور ،به عنوان به واحد سیاسی ،است .هویت ملی دارای عناصر سازندهی گوناگونی چون ارزشهای
ملی ،دینی ،فرهنگی ،جامعهای ،انسانی ،و در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی جغرافیایی ،سیاسی ،زبانی و غیره است .هویت ملی
ایرانی نیز به انحای مختلف ،دارای ابعاد و عناصر فوق هستند؛ امام مهمترین مسایل آن ،وجود دو عنصر اسالمیت و ایرانیت و
تأثیرپذیری آن از فرهنگ غربی است .لذا ،در تاریخ معاصر ایران ،چالش و بحران در عناصر هویت ملی ایرانی در این دو مؤلفهی
اساسی و رابطهی آن با فرهنگ غربی بود .استاد مطهری ،به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیبشناس مذهبی ،که دردهای جامعه
را از زاویهی دینی مورد شناسایی و ارزیابی قرار می داد ،به طرح دیدگاههایی دربارهی هویت ایرانی پرداخته و از میان عناصر
متفاوتی که به هویت ایرانی شکل داده است ،به مذهب اولویت و اصالت بخشیده و عواملی چون جغرافیا ،نژاد ،زبان ،سنن ،فرهنگ
و سایر عناصر هویتی را در درجهی دوم اهمیت قرار داده است .از نظر ایشان مهمترین عامل هویتیابی ایرانیان ،گرایش آنان به
دین اسالم می باشد ،چرا که اسالم به واسطه خصوصیات معنوی خود ،توانست به ایرانیان هویت جدیدی اعطا کند و به ایرانی
بودن نیز معنای جدیدی بدهد.

 -4روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف
آن ها توصیفکردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا
یاریرساندن به فرآیند تصمیمگیری باشد .تحقیق توصیفی را می توان به  0دسته شامل تحقیق پیمایشی ،تحقیق ،همبستگی ،اقدام
پژوهی ،بررسی موردی و تحقیق پسرویدادی تقسیمکرد(سرمد و همکاران.)1900 ،
در این پژوهش از روش تحقیق پسرویدادی (علّی -مقایسهای) استفاده شده است .این روش به تحقیقاتی اطالق میشود که
در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد .روش تحقیق علّی -مقایسهای از نوع
تحقیقات گذشتهنگر بوده و از آنجایی که علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرند ،به آن
روش پسرویدادی نیز گفته می شود.

 -5یافتهها
 -1-5بررسی آموزش رسمی در تحقق هویت
مهمترین رکن آموزش رسمی نظام تعلیم و تربیت ،کتب درسی هستند .کتبدرسی با تعداد و کیفیتهای گوناگون در پایههای
تحصیلی برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود .فرآیند بررسی محتوای علمی ،دینی ،تاریخی و غیره برای تبدیل به درسنامه-
هایی کاربردی برای دانشآموزان پیچیده و تخصصی است که نیازمند پژوهش و بررسیهای جامع دارد تا نتیجه مطلوب را حاصل
نماید .تابا( )1002به عنوان یکی از صاحبنظران برجسته عرصه تعلیم و تربیت در ارتباط با آموزش رسمی و برنامهدرسی معتقد
است« :یک برنامهدرسی ،بیش از هرچیزی به نحوه آمادهسازی نسل جوان یک جامعه به صورت افرادی سازنده و مفید برای آن
جامعه تلقی میشود(».به نقل از پرونده.)1905 ،
در این بخش برای جمعآوری دادهها از طریق مطالعاتکتابخانهای اقدام شد .کتب درسی پایههای اول تا ششم ابتدایی شامل
دروس عمومیتر است .پایه اول  0کتاب و شامل قرآن ،فارسی ،نگارش ،ریاضی و علوم تجربی است .در پایه دوم عالوه بر  0کتاب
باال ،کتاب هدیههای آسمانی برای آموزش مباحث دینی اضافه میگردد .از پایه سوم ابتدایی عالوه بر کتب باال ،کتاب مطالعات
اجتماعی به منظور تحقق ساحت تربیت اجتماعی به مباحث درسی اضافه میگردد .پایه چهارم و پنجم به مانند پایه سوم ابتدایی
است .در پایه ششم دو کتاب تفکر و پژوهش و کار و فناوری به منظور تحقق ساحت تربیت علمی و فناوری و ساحت تربیتزیستی
اضافه میگردد.
در بررسی  0پایه دوره آموزشی ابتدایی زمانی که به سرفصل کتبدرسی نگاه میکنیم متوجه میشویم سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی و دفتر تالیف کتبدرسی تالش کرده است در راستای تحقق ساحتهای مختلف سند تحول بنیادین مباحث را
مرتب و برای آموزش دانشآموزان آماده نماید .کتاب هدیههای آسمانی که از سال دوم ابتدایی اضافه و تا پایان این دوره تحصیلی
ادامه دارد به جنبه آموزههای دینی و تحقق ساحت تربیتی اعتقادی ،عبادی و اخالقی پرداخته است که موجب شکلگیری هویت-
دینی و تا حدی هویت انسانی میانجامد .کتاب مطالعات اجتماعی که از سال سوم اضافه و تا پایان این دوره تحصیلی ادامه دارد نیز
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به تحقق ساحت تربیت اجتماعی کمک کرده و با ذکر مباحثی در حوزه تاریخ ،جغرافیا ،آداب و رسوم در سرفصلهایی همچون
زندگی با دیگران ،سرزمین ما ،ما ایرانی هستیم ،سفری به شهرهای باستانی ،ایران و همسایگان و ایستادگی در برابر بیگانگان
موجب شکلگیری هویتملی میشود .در پایه ششم دو کتاب اضافه شده که موجب تحقق ساحت تربیت علمی و فناوری و ساحت
تربیت زیستی شده و در مجموع بیشتر به شکلگیری هویتانسانی دانشآموزان کمک میکند.
مرحله دوم آموزشها در دوره متوسطه است که دروس تخصصیتر میشوند .ابتدا متوسطه اول را بررسی میکنیم .کتابهای
درسی پایه هفتم و هشتم شامل آموزش قرآن ،پیامهای آسمانی ،فارسی ،نگارش ،ریاضی ،علوم تجربی ،مطالعاتاجتماعی ،فرهنگ
و هنر ،عربی ،انگلیسی ،تفکر و سبک زندگی و کار و فناوری است .پایه نهم نیز عالوه بر کتب باال ،کتاب آمادگی دفاعی با هدف
تحقق ساحت تربیتی اعتقادی ،عبادی و اخالقی و ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی اضافه میگردد.
باید در نظر داشت مولفین و برنامه ریزان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در این پایه تحصیلی سطح آموزش
مباحث دینی را باالتر برده و کتاب هدیههای آسمانی در این پایه با عنوان پیامهای آسمانی به جهت شکلگیری هویتدینی در
دانشآموزان در نظر گرفته شده است .کتاب مطالعاتاجتماعی نیز تخصصیتر شده و با سه سرفصل کلی حوزه مطالعات مدنی،
تاریخ و جغرافیا در تالش برای تبیین هویتملی و هویتانسانی برای دانشآموزان است 2 .کتاب تفکر و سبک زندگی و کار و
فناوری نیز به مانند پایه ششم موجب تحقق ساحت تربیت علمی و فناوری و ساحت تربیت زیستی خواهد شد.
کتب متوسطه دوم که عالیترین دوره آموزشهای ابتدایی پیش از ورود به آموزش عالی است به این شرح است :دروس
عمومی مشترک بین تمامی رشتهها در پایه دهم شامل فارسی ،نگارش ،دین و زندگی ،عربی ،آمادگی دفاعی ،جغرافیای ایران ،هنر،
کارگاه کارآفرینی و تولید و تفکر و سواد رسانه است .کتاب تاریخ در پایه دهم رشته علوم انسانی و کتاب تاریخ معاصر ایران در پایه
یازدهم رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی نیز در نظر گرفته شده است .همچنین کتاب انسان و محیط زیست در سه رشته
نیز در پایه یازدهم برای دانش آموزان طراحی شده است .در پایه دوازدهم کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی برای دختران و
پسران نیز در نظر گرفته شده است.
در این دوره تحصیلی در ساحت تربیتی اعتقادی ،عبادی و اخالقی کتاب دین و زندگی کاملترین و تخصصیترین کتاب در
دوره آموزشی  12ساله است که باتوجه به سن دانشآموزان به صورت عمیقتر احکام دینی را آموزش داده که قطعا در تحقق
هویتدینی دانشآموزان کمک بسیاری خواهد کرد .وجود کتابهای تاریخ و جغرافیا ذیل ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی تحقق
هویتملی را ممکن خواهد کرد .کتاب انسان و محیط زیست ،مدیریت خانواده و سبک زندگی ،هنر ،کارگاه کارآفرینی و تولید و
تفکر و سواد رسانه نیز ذیل ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای ،ساحت تربیت زیستی و بدنی و ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری
باعث تبیین هویتانسانی جوانان خواهد شد.
الزم به ذکر است هویت ملی ایرانیان برگفته از زبان و ادبیات فارسی نیز هست در نتیجه آموزش فارسی نیز الزمه تحقق این
بخش از هویت جوانان است.
مطالبی که در باال گفته شد مواردی است که با بررسی کتب درسی دورههای تحصیلی ابتدایی ،متوسطه اول و دوم برای تحقق
آموزش  0ساحتی و شکلگیری هویت در دانشآموزان در نظر گرفته شده است .اما باتوجه به استفاده از روش مشاهده در مدارس و
تجربه عینی پژوهشگر ،در این مسیر باید به چند نکته توجه کرد:
اول؛ تالیف دروس باید به نحوی باشد که دانشآموز حتی بدون کمک معلم بتواند مطالعه کرده و تا درصد باالیی مطالب در
نظر گرفته شده را درک و به اهداف مدنظر برسد.
دوم؛ اینکه نقش معلم راهبردی است ،ایجاد تصوری درست از دروس مختلف به ویژه دروس تخصصی همچون دینی ،تفکر و
غیره از وظایف اصلی معلم است که در صورت غفلت معلم از سمت دانشآموز با گارد یا بیاهمیتی نسبت به بعضی دروس،
واکنشهایی داده میشود.
سوم؛ فضای مدرسه و کالس است ،تحقق اهداف ذکر شده بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و روانی مدرسه و کالس که
از سوی مدیر و معاونان باید درنظر گرفته شود ممکن نخواهد بود.
چهارم؛ در ضمن باید به کنکور و فضایی که در دوره متوسطه دوم ایجاد میکند نیز اشاره کرد که متاسفانه تمام فکر و ذهن
دانشآموز ،معلم ،کادر مدرسه و والدین موفقیت دانشآموز در کنکور سراسری است و تمامی آموزشهای مبنایی و هویتی در این
دوره بعضا به وقت تلفکردن تلقی میشود.
در نتیجه با آنکه تقریبا به تحقق  0ساحت در پایههای مختلف توجه شده است که البته تعادل درستی در پایههای ابتدایی و
متوسطه مثال در رشته هنر و تحقق ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری ندارد اما عدم توجه به چهار نکته فوقالذکر عمال شکل-
گیری درستی از هویت در سه حوزه هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی در دانشآموزان صورت نخواهد گرفت که البته امروز در
آموزش و پرورش و بهتبع آن جامعه با این بحران هویت روبهرو هستیم.
صرف استفاده از مفاهیم و ذکر رویدادها در کتب درسی حتی اگر با اهداف از پیش تعیین شده نیز باشد اما نتواند با دانشآموزان
ارتباط مطلوبی بگیرد ،اثری نخواهد داشت .در نتیجه الزم است ضمن آمادهسازی متون درسی بر اساس ذائقه دانشآموزان ،معلم
نیز با استفاده از روش های نوین تدریس نسبت به برقراری این ارتباط مطلوب اقدام نماید .برای تبیین بهتر مسئله میتوان به چند
مثال اشاره کرد :تدریس درس آمادگی دفاعی در فضای نظامی ،ذکر رویدادهای ملی در فضاهای مرتبط ،برای تدریس مباحث
مرتبط با دفاع مقدس میتوان ب ه یادمان شهدا مراجعه یا از جانبازان برای لمس بهتر موقعیت طبیعی برای دانشآموزان دعوت کرد.
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در معرض مستقیم آداب و رسوم ملی و محلی قرار گرفتن یکی دیگر از راهکارهای مهم تثبیت هویتملی برای دانشآموزان است
چراکه ویژگیهای هر ملتی که متفاوت از ملت دیگر است ،هویت ملی آن را شکل میدهد(بیگدلی )1909 ،که این ویژگیها همان
آداب و رسوم ،زبان ،قومیت ،لباس و غیره است .در سالهای ابتدایی تحصیل به ویژه پایههای اول تا سوم ،معلم میتواند با حضور
در کالس با لباسهای محلی برای تدریس دروس مرتبط در کتاب تعلیمات اجتماعی کمکی بزرگ به شکلگیری هویتملی
دانشآموزان آنهم در آن سن پایین نماید.
در بخش هویتدینی نیز می توان به برپایی نمازجماعت با حضور معلمان و کادر مدرسه در نمازخانه محله یا مسجد نزدیک به
مدرسه نیز اقدام کرد و در همین حین با آشنایی بیشتر دانشآموز با عبادت ،اصول دین و آشنایی بیشتر با پروردگار نیز در همین
فضای معنوی آموزش داده شود که موجب شکلگیری و تقویت هویت دینی خواهد شد .باید اشاره کرد اگر در دوره تحصیلی
ابتدایی نسبت به شکلگیری اولیه هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی در شخصیت دانشآموز کوتاهی در تالیف کتبدرسی و یا
غفلتی از سوی معلم ،کادر مدرسه ،مسئولین و خانوادهها انجام گیرد ،تبیین این اصول در دورههای بعدی کاری سخت و دشوار
خواهد بود چراکه شخصیت اولیه دانشآموز بدون این احساسات و نگرشها شکلگرفته که البته در نبود این مبانی خالء آن با
مواردی دیگر اتفاق خواهد افتاد ،جایگزین میگردد.

 -2-5بررسی آموزش غیر رسمی در تحقق هویت
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باید گفت که منظور از آموزش غیر رسمی ،آموزشی است که مستقیما و به مانند کتب درسی مشخص نشده و بیشتر بار آن بر
دوش معلم و کادر مدرسه است .تجربیاتی که دانشآموزان از آموزشهای غیررسمی به دست میآورند ،میتواند تأثیر چشمگیری بر
پیشرفت تحصیلی و آموزش رسمی آنها داشته باشد(بالغیزاده .)1900 ،تربیت ،پرورش و فعالیتهای فرهنگی در این قسمت برای
تحقق آموزش  0ساحتی و شکلگیری هویت بخشهای اصلی هستند.
مهم تر از آموزش مستقیم ،آموزش غیر مستقیم است .آنچه که معلم به صورت مستقیم و بر اساس کتاب درسی برای تحقق
هویتانسانی در کالس تدریس می کند به مراتب اثر کمتری از نقش تربیتی و الگویی معلم در رفتارهای انسانی که با دیگران دارد
و زیر ذرهبین دانش آموزان است دارد .نقش تربیت و پرورشی آموزش و پرورش را اصوال باید ضروریتر از نقشهای دیگر از جمله
آموزشی دانست و باید به امید روزی زندگی کرد که نام وزارتخانه به پرورش و آموزش تغییر کند .صحبت از فعالیتهای فرهنگی
باید با در نظر داشتن این باشد که پیوند میان فرهنگ و هویت چنان عمیق است که اغلب اندیشمندان ،هویت را پدیدهای فرهنگی
میدانند و برای فرهنگ شأن مستقلی در هویت قائل هستند(اشرفی.)1905 ،
بررسی در این قسمت با استفاده از روش مشاهده در مدارس انجام گرفته است .باید گفت مدارس برنامه مشخص تربیتی،
پرورشی و فعالیتهای فرهنگی برای پاسخ به نیاز دانشآموزان ندارند و باید به نقش الگویی کادر مدرسه امیدوار بود .معاون یا معلم
پرورشی که در ساختار بعضی مدارس موجود است کامال یک ساختار سلیقهای است ،اگر معلمی جوان و با انگیزه باشد فعالیتهای
متعدد از جمله توجه به کتابخانه و برگزاری مراسمهای تقویمی و غیره را مدنظر دارد و با نگاهی عمیق به این موارد موجب آموزش
و تقویت هویت در دانشآموزان خواهد شد .در مقابل اما اگر معلمی بیانگیزه که برای اهدافی همچون حقوق و یا بیمیلی به
تدریس به این بخش آمده است ،شاهد تعطیلی این بخش مهم از فعالیتهای مدرسه خواهیم بود.
به دلیل اینکه نسخه مشخصی از فعالیتهای غیررسمی وجود ندارد نمیتوان بررسی درستی از فعالیت مدارس داشت اما در
این بخش باید توجه کرد که نقش فعالیتهای پرورشی و فرهنگی و کتبدرسی مکمل یکدیگر است که باید صورت گیرد .اگر در
کتب هدیههای آسمانی ،پیامهای آسمانی و دین و زندگی مباحث دینی جهت تحقق هویتدینی به دانشآموزان تدریس میشود
باید در کنار آن به برگزاری نماز جماعت و دیگر مراسمهای مذهبی همچون عزاداریهای محرم ،مراسم نیمه شعبان و غیره نیز
توجه ویژه شود .در مورد دیگر اگر در کتابهای تعلیمات اجتماعی از آداب و رسوم مردم ایران صحبت میشود باید با بازدیدهایی از
موزههای مردمشناسی نسبت به لمس واقعی این موارد برای دانش آموزان اقدام کرد .دیگر مورد مهم برگزاری اردو است که ضمن
بازدیدهای متعدد ،نقش مهمی در روابط اجتماعی و شکلگیری هویتانسانی دانشآموزان دارد .در بخش فعالیتهای فرهنگی و
هنری برگزاری هدفمند جشنوارهها و مسابق ات فرهنگی نه تنها الزم بلکه بسیار ضروری است .تعادل در بین مسابقات با
موضوعات دینی ،ملی و اجتماعی باید وجود داشته و تالش شود با قراردادن انگیزههایی دانشآموز به سمت تولید اثری مثال برای
شهادت حاج قاسم سلیمانی و رشادتهای این سردار بزرگ اسالمی رفته تا هم هویتدینی و هم هویتملی شکل بگیرد.
وضعیت فعلی مدارس کشور در این حوزه رضایتبخش نیست چراکه اولویت نظام تعلیم و تربیت ،مباحث آموزشی و ساعات
کالسی است و نباید انتظار داشت با در نظر گرفتن  0ساحت سند تحول بنیادین در تالیف کتب درسی پس از فارغالتحصیلی،
دانشآموزی با درک باال نسبت به اصول ،مفاهیم و مبانی اسالم و انقالب اسالمی که همان هویت است داشته باشیم .البته
محدودیت مدارس را نیز باید در نظر داشت ،برنامه ریزی فعلی مبتنی بر آموزش است و باتوجه به نظام متمرکز تعلیم و تربیت کشور
ما ،امکان تغییر و بومیسازی از سوی مدارس بشدت اندک است و البته عدم امکان برگزاری مراسمهای مختلف ،اردوهای درون و
برون استانی و غیره به علت کمبود بودجه دیگر مشکالت و محدودیتهای مدارس است.
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بیشتر از آنکه دانش آموز در مدارسه و در اختیار معلم باشد ،در منزل و درکنار والدین خود است .در نتیجه رفتار والدین نسبت به
آموزش های فرا گرفته شده در مدرسه در تثبیت مفاهیم نقش راهبردی دارد .در این میان اما تضاد افکار بین خانواده و مدرسه می-
تواند مخرب و ویرانگر باشد و دانش آموزان را دچار بحران هویت و سردرگمی کند .هرچند یکی از ریشههای این تضاد افکار در
آموزشهای داده شده به والدین در سالهای تحصیل در نظام تعلیم و تربیت کشور دارد.
باید در نظر داشت که خانوادههایی که والدین آن ،پایبندی باالیی نسبت به مولفههای هویتملی و دینی دارند ،جوانان آن ها از
هویتملی و دینی قویتری برخورد دارند .عملکرد والدین در زمینه آموزش جوانان در دو بُعد ملی و دینی با هویت ملی و دینی
جوانان در ارتباط است و این ارتباط مستقیم و مثبت ارزیابی شده است(لقماننیا و خامسان.)1900 ،
ارتباط بیشتر معلم و کادر مدرسه با والدین و تاکید به ورود به عرصه تعلیم و تربیت فرزندان ضروی است .البته متاسفانه به
علت نبود عدالت آموزشی درستی در کشور قطعا مناطق محروم و استانهای دور افتاده با مشکالت بسیاری رو به رو خواهند شد که
خالء آموزشهای مبنایی سالهای بعد خود را با بیرغبتی جوانان آن منطقه نسبت به حاکمیتملی ،هویت دینی ایرانیان و روابط
انسانی نشان خواهد داد .جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در این بین کامال مشخص است که در تحقق این ارتباط ،اصالح تضادهای
خانه و مدرسه و دعوت به حضور جدی والدین در مسائل آموزشی فرزندان نقشی مهم و راهبردی دارد.
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هدفغایی نظامهای آموزشی در سراسر دنیا تعلیم افراد به منظورحضور در جامعه و انتقال هویت ،فرهنگ ،ارزشها و اصول
حاکم بر کشور است؛ به نحوی که نظام آموزش و پرورش در سراسر گیتی ،گروههای دانشآموزی را در مدارس و کالسهای درس
گردهم میآورد تا امیدها و انتظارات جامعه و افراد را برآورده سازد .درواقع نظام آموزشی میتواند به مثابه مرجعی انسانساز عمل
کند و ارزشها ،اصول و اهداف در راستای تقویت یا تضعیف هویت ملی را در جامعه باز تولید نماید(سلیمی .)1901 ،با در نظر
داشتن تمام موارد باال ضرورت توجه به شکلگیری هویتملی ،هویتدینی و هویتانسانی برای جوانان به وسیله آموزش و پرورش
اثبات شد.
آموزش رسمی و غیر رسمی در نظام تعلیم و تربیت ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تالش دارد تا هویتملی،
هویتدینی و هویتانسانی در دانشآموزان شکل بگیرد .اما در این مسیر خالءها و محدودیتهای بسیاری وجود دارد .در بخش
آموزش رسمی ،عدم ارتباطگیری درست کتبدرسی و دانشآموزان ،توجیهنبودن و عدم استفاده از معلمین متخصص برای تدریس
بعضی دروس مهم همچون تعلیمات اجتماعی که از سوی کادر مدرسه کماهمیت در نظر گرفته میشود و نیز عدم توجه به نقش-
های مکمل کتبدرسی از جمله مشکالت این حوزه است .در حوزه آموزشهای غیر رسمی نبود الگوهایی مشخص و مطلوب ،عدم
برنامهریزی مدون 12ساله برای فعالیتهای فرهنگی و جشنوارههای هنری ،در اولویت نبودن فعالیتهای پرورشی ،تربیتی ،فرهنگی
و برنامههای فوقبرنامه از مشکالت و محدودیتهای حوزه دوم است .ایراد اساسی که امروز آموزش و پرورش با آن رو به رو است
عدم آشنایی معلمان ،مدیران مدارس ،معاونین و مدیران میانی نظام تعلیم و تربیت کشور با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
است .در ضمن صرف مطالعه این سند نمیتوان امیدوار به عمل بود بلکه برنامه ریزی مشخص برای آموزش این سند با محوریت
دانشگاه فرهنگیان الزم است تا تمام مرتبطین با نظام تعلیم و تربیت کامال با این سند محوری و راهبردی آشنا و به تمامی موارد
آن مسلط شوند.
به نظر میرسد برای حل مشکالت و رفع محدودیتها ابتدا اعتقاد و الزام علمی مدیران ارشد آموزش و پرورش به آموزشهای
اصولی ،مبنایی و هویتی الزم است و نیاز است تا متممی مشخص و عملی برای تحقق هویتملی ،دینی و انسانی در آموزش رسمی
و غیر رسمی با در نظر گرفتن الگوهای مشخص و بلند مدت برای  12سال تحصیلی برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با
در نظر گرفتن تمام نقشها از جمله معلم ،معاونآموزشی ،معاونانضباطی ،معاونپرورشی ،مدیر ،انجمن اولیاء و مربیان در مدرسه و
مدیران اداره شهرستان ،مدیران ادارهکل استانها ،مدیران مناطق ،مدیران ارشد وزارتخانه و مدیران ،هیئتعلمی و کارکنان
دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور تدوین گردد تا با مطالعه این متمم هر فرد در هر سطحی از نظام تعلیم و تربیت و نظام تربیت
معلم بدانند چه وظیفهای برای شکلگیری و تحقق هویتملی ،دینی و انسانی دانشآموزان برعهده دارند.
باید در نظر گرفت که عدم توجه به جایگاه مهم شکلگیری هویتملی ،دینی و انسانی دانشآموزان جامعه را در سالهای آینده
با مشکالت بسیاری رو به رو خواهد کرد که امروز باید به آنها توجه کرد .مقام معظم رهبری میفرمایند که آنچه که دشمنان بنیانى
این ملت همیشه میخواستهاند و دنبال میکردهاند ،این بوده است که از این ملت سلب هویت کنند ،1با در نظر داشتن این گزاره از
رهبری نظام اسالمی ضرورت بیشتر توجه به تبیین هویت برای جوانان را نشان میدهد که در صورت غفلت ،خالء ایجاد شده به
راحتی توسط دشمن با نفوذ پُر شده و نتایج زیانباری را بدنبال خواهد داشت.
در پایان باید اشاره کرد که تمام موارد تبیینی و آموزشی در حوزه اصول ،مبانی و هویت در نظام آموزشی باید به گونهای باشد
که تلقی یکسانی از هویتملی و هویتانسانی بین دو دانشآموز یکی در تهران و دیگری در یکی از روستاهای دور افتاده کشور
بوجود آورد(سلیمی )1901 ،که این همان تحقق عدالتآموزشی است.
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