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چکیده

علم پدیدهای اجتماعی است و در ارتباط متقابل با سایر پدیدههای اجتماعی قرار دارد .علم دارای نظام ارزشیی اسیت یر بیرای
بروز نش علمی ،اخالقیات خاصی را تعیین می ند .برای پیشرفت علمی الزم اسیت ارز هیای علیم ،شناسیایی و بیر اع یای
جامعر انتقال یابند .در بین افرادی ر در فرایند انتقال ارز های علم قرار میگیرند ،دو دستر متمایزند :آنها یر مایلنید آینیده
خود را با علم پیوند بزنند و آنها ر یی دوره مییید دانشییاهی را تهربیر یرده و تیذییر پ یرفتیرانید .از بررسیی نظرییرهیا و
اندیشرهای صاحبنظران ،ارز های علم در دو دستر عام و خاص مشخص شده است .میزان پ یر ارز های علیم در جامعیر
آماری آزمون و مشخص گردید متغیرها ی جنس ،سن ،میزان تیصیالت ،مطالعر جرایید ،ع یویت در انهمین علمیی ،و یعیت
اشتغال ،میید علمی ،انییزه بر تفاهم ارتباطی و گونر شناسی علمگرایی بر میزان پ یر ارز ها مؤیر بوده است.
کلید واژه ها :ارز های علم ،توسعۀ علمی ،نشیر علمی ،تفاهم ارتباطی ،گونر شناسی علمگرائی

 1استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
 2دکتری جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران(نويسنده مسئول)nahal870@hotmail.com

/22مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره اول /زمستان 1931

مقدمه
انسان در طول زندگي خود ،به دليل طبيعت زيستي و نيز دارا بوودن اتوتعداد نوويور و يوادگير بورا ر و
نيازها ،ناگزير از زندگي جمعي بوده اتت .زنودگي اجتموا ي لومل موي گيورد ،ووليود و ووزيو دتوتاوردها
اجتما ي پديد مي ييد و در نهايت انبالتگي يموختوههوا ،رهنور را مويتوازد .دتوتاوردها زنودگي جمعوي
دتتخوش وغيير دايمي اتت .وضعيت حاصل از وغيير در نظام اجتما ي يمپارچه که منجر به بهزيسوتي انسوان
لود« ،ووتعه» نام مي پذيرد .وعابير گوناگوني از ووتعه ارائه لده اتت .به نظر مايمل وودارو:
«ووتعه به يك وعبيور بوارا اتوت از جريواني چنود بعود  Multidimensionalکوه
مستلزم وجديد تازمان و وجديد جهت گير مجمو ه نظوام اتتاواد و اجتموا ي ک وور
مي بالد .ووتعه ،الوه بر بهبود وض دريمدها و ووليد ،يلمارا متضوم وغييوراا بنيواد
در تاخت ها نهاد  ،اجتما ي و ادار و نيوز طورز ول وي اموه و در بي وتر مووارد حتوي
يداب و رتوم و ا ت اداا اتت (.)::3::511
در وعريف ارائه لده چند ويژگي ووتعه مستتر اتت:
 -:جرياني بودن و نه اوفاق د عي؛
 -2چند بُعد بودن و در برگر ت وغيير در وجوه مختلف؛
 -5وغيير ارزشها حاکم بر تاختارها؛
 -4مهندتي مجدد ناصر و تاختارها مختلف با برنامهريز هد مند.
به نظر ووتلي ،ووتعه يا تگي در ومام ابعاد و لؤون مهم اتت و در ميان ابعاد يك جامعه ،بُعد رهنگوي بوه
دليل در بر گر ت زيرمجمو هها ،تاخت ،کارکرد و ن ش اتاتيِ جامعهپذير و رهنرپذير  ،لايسته ووجه
ويژه اتت .و از رِنه ماهو جمله «علم زماني توسعه مييابد که به فرهنگ تبديل شوو » را ن ول توول
کرده ،به وعريف ووتعه ميپردازد:
« اگر ووتعه را در معنا جام ين در نظر بگيريم ،م تمل بر ريينود پيييودها اتوت کوه
رلد کمّي و کيفي ووليداا و خدماا و وحول کيفيت زندگي و با ت اجتما ي جامعوه و
وعديل دريمده ا و زدودن ر و محروميت و بيمار و وأمي ر اه همگاني و رلد لمي و
ومنولوژ درونزا در يك جامعه معي را در بر ميگيرد» (.)22-21::515
ووتعه ابعاد مختلفي دارد -::ووتعه اتتااد  -2ووتعه اجتما ي  -5ووتعه رهنگوي  -4ووتوعه تياتوي -3
ووتعه انساني (ازکيا)22-:2::511 ،
منظور از ووتعه رهنگي «دگرگوني اتت که از طريق وراکم برگ تناپذير ناصر رهنگي (ومدن) در يك
جامعه معي صورا مي گيرد و بر اثر ين ،جامعه کنترل مؤثر را بر محيط طبيعي و اجتموا ي ا موال مويکنود.
در اي وراکم برگ ت ناپذير ،معارف ،نون ،دانش و ومنيك بوه ناصور کوه از پويش وجوود دالوته و از ين
م تق لده ،ا زوده ميلود» (ووتلي.)452::515 ،
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بنا بر وعريف وق ،لم از ناصر رهنر محسوب ميلود و ميووان نتيجه گر ت ووتعه رهنگي پيشنيواز
ووتعۀ لمي اتت .رييند ووتعۀ لمي ،رهيختگي و بالندگي نيورو انسواني را در پوي دارد و مت وابال نيورو
انساني بالنده در خدمت پي برد اهداف و برنامهها ووتعه ترار ميگيرد که اي امر منجر بوه وسوري در نيول بوه
اهداف ووتعه از جمله ووتعه لمي ميلود.
در ووتعۀ لمي دو نمته دارا اهميت ويژه اتت:
 .:وأمي نيروها متخاص و مورد نياز برا ووتعه
 .2حرکت به تمت اتت الل لمي برا رتيدن به پي ر تها

لمي مطلوب

 .5الا ه وفمر و اتتدالل لمي در تطح جامعه
از ينجا که والشها برنامه ريوزان و موديران بور ر و م ومالا و کمبودهوا مواد يوا توختا وزار
معطوف لده اتت ،ووجه به وجوه مختلف ووتعۀ لمي الزم اتت .اي موضوع با ونظيم تند چ م انداز بيست
تاله و وعيي جايگاه اول اتتااد  ،لمي و ناور در تطح منط ه يتيا جنووب رربوي بوا وأکيود بور جنوبش
نرما زار و ووليد لم (خل اني )5::523،ضرور مينمايد.
پرسشهاي تحقیق:

 -:ارزشها

لمي کدامند؟

 -2ييا دانشيموختگان م اط متوتطه و الي ارزشها و اخالق لمي را دروني نمودهاند؟
 -5هدف از لمگرائي چيست؟ ييا وفاهم اروباطي در انگيزه به ارزشها

لمي مؤثر اتت؟

 -4ووتعۀ لمي در يك ک ور در حال ووتعه به کدام امل انساني نياز دارد؟
اهداف تحقیق:

 -:وعيي ارزشها

لمي

 -2وعيي ميزان دروني لدن ارزشها

لمي

توجه به حامالن ارزشهاي علم

انت ال ارزش ها از طريق يموزش رتمي در دو م ط يموزش و پرورش و يموزش الي صوورا مويگيورد.
در يموزش و پرورش انت ال ارزشها با انت ال مهاراها ،يداب و اخالق به نسل نو و همينوي هودايت ا ضوا
جامعه به تو ضروراها ووتعه تابل و خيص اتت (برگر ته از :يتازاده .):514 :53-24 ،در مناتوبتهوا
يموزش الي با جامعه ،الوه بر اهميت نويور و ووان پيشبيني لمي ،مويوووان بوه ا وزايش لايسوتگيهوا
انساني الاره کرد .اي مناتبتها به راخور نيازها جامعه پيوتته بازنگر ميلود .هماکنون ميووان کارکرد
دان گاه را در ته م وله جا داد .: :ووليد دانش  .2نگهدار دانش  .5انت ال دانش (حداد .)1 ::991 ،بنوابراي
ودوي برنامه برا هدايت ا ضا جامعه به نوان حامالن ارزشها

لم ضرور اتت .به ويوژه ينموه پي وينۀ

برنامهريز برا يموزش الي در ايران گويا تياتتها ناپايدار اتت .به طور که از توال  :259ووا توال
 :531يعني از تال وأتيس وزارا يموزش (و تپس وزارا لوم) ووا توال وتووع ان والب اتوالمي  14نفور بوه
نوان وزير هده دار مسؤوليت بخش يموزش الي ک ور لدند .وفاوا ا ت اداا و باورها مذهبي و تياتي
اي ا راد نيز تابل مالحظه اتت؛ در بي ينها از م روطهخواهوان گر توه ووا وابسوتگان روا و انگلويس م واهده
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ميلوند و ملمرد گاه بسيار متفاوا دالتهاند (صديق .)12 ::53: ،اهمّ عاليتهوا ينهوا ن وان از رونود
کُند در ووتعه يموزش الي دالته و دان برنامه دراز مدا منجر بوه عاليوتهوا پراکنوده ،تولي ها و اتود
اتتمرار بوده اتت .اي موضوع در طراحي برنامهها ووتعه و اتداماا ملي نيز به چ وم مويخوورد :در توال
 :521نخستي برنامه مراني در ايران طراحي لد .اي در حالي اتوت کوه چهوارده توال پويش از ين دان وگاه
وهران با رلته ها از پيش وعيي لده وأتيس گرديد .در برنامهها

مراني اول وا چهارم حتي به طور ولوويحي

نيز الاره ا به يموزش الي ن ده اتت .از اهداف برنامه پنجم که در تال  :535به واويب رتيد ،بوه «ووتوعۀ
لوم و ومنولوژ و گسترش توه خالته و ابتمار جامعه» الاره لده اتت .برنامه ل م با پيشبيني زمانيِ اجرا
برنامه ( ):531-:51:طرحريز گرديد که با پيروز ان الب اتالمي اجرا ين ملي ن د.
در برنامۀ ووتعه که برا تالها  11-12ودوي لد ،يموزش الي در موارد ذيل مورد ووجه ترار گر ت:
* وربيت نيرو انساني مورد نياز از طريق:
 -:گسترش يموزشها

رهنگي ،ا ت اد  ،لمي ،ني و وخااي مورد نياز ک ور به ويژه در تطوح

کارلناتي ارلد و دکتر ؛
 -2ووجه الزم به لوم و نون و ومنولوژ مورد نياز.
* نظامدهي و به کارگير وح ي اا و انت ال ومنولوژ به نوان ابزار برا حل م مالا و ووتوعه ک وور از
طريق:
 -:وعيي اولويتها وح ي اوي ک ور و جهت دادن ا تباراا وح ي اوي به تمت اولويتها؛
 -5ارزيابي وض موجود و طراحي الگو و ودوي اتتراوژ ووتعه لوم و ومنولووژ مناتوب بوا اهوداف
برنامه و لرايط موميجامعه (تازمانمديريت و برنامهريز ک ور.)5:-22 ::515 ،
از همي رو اتت که ووجه بوه وامالن ووتوع ه يوا تگي لاخاوي مهوم در وودوي اتوناد باالدتوتي هميوون
چ م انداز بيست تاله و ن ۀ جام

لمي ک ور بوده اتت .با اي همه ،در حالي بر جنوبش نورما وزار و ووليود

لم وأکيد ميلود که ارزشها

لم ،نالناخته و ميزان انت ال اي ارزشها بوه وامالن ووتوعۀ لموي در ايوران

نام خص اتت.
سابقه طرح مفاهیم ر متون و منابع علمي

موضوع وح يق مدوا با دو پديده اجتما ي مروبط اتت « :لم» و «ووتعۀ لمي»
 .:علم :لم به طور نظر  ،هميون بسيار از پديودههوا اجتموا ي از لورايط ،جريانواا و روابوط خوا
اجتما ي متأثر اتت .در اي وح يق ،لم به واتطه اروباط با لسفه نو ي وبيي

الني وعريف ميلوود کوه

حداتل از ته ويژگي برخووردار اتوت :وجربوهپوذير  ،ومرارپوذير و ن دپوذير  .بوديهي اتوت ويژگوي
ابطال پذير نيز به نوان نتيجه ويژگي ن دپذير مطرح اتت؛ اگرچه اي ايده نيز مطرح اتت کوه مفهووم
لم نيازمند اظهار نظر خا

اتت و ويژگيها برلمرده لم ،نسوبتا بوي اهميوت (ا ورو .):3-2 ::523 ،

لم ،م اهداا ومرارپذير و نظريه ها تابل ابطال نيز وعريف لده اتت (اِرا .)52 ::519 ،از نظور هِسِو ،
لم پذيرش منفعالنه واتعيت نيست بلمه وتيله ا بورا بازتواز خوالق اتوت (موولمي .)22 ::511 ،اموا
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مولمي معت د اتت لوم ،يموي از حووزه هوا زنودگي اجتموا ي اتوت کوه وحليول کوارکرد ت وربند
اجتما ي در ين کاربرد دارد (همان .)32:هميني

لم به نوان کولش«تازمان يا توۀ» ورد يوا گروهويِ

ب ر از طريق مطالعۀ «هد مندِ» پديدهها وجربي بوه منظوور ک وف طورز ر توار پديودههوا در نظوام لوت و
معلولي نيز مطرح لده اتت(ذاکر صالحي.):51 ::522،
بر ورا ديدگاهها موجود ،يك ويژگي تهر تر بر مييورد :لم به هر لملي کوه وعريوف لوود ،واجود
ارزشها و هنجارها ذاوي اتت که در کنش لمي بارز ميلود؛ به گونها که نيل بوه اهوداف لموي جوز در
تايه درک و دروني لدن ينها اممانپذير نخواهد بود .پس ويژگي بيطرف بودن لم به محتوا منط ي لم
مربوط بوده و متفاوا از ارزشها حاکم بر کنش لمي اتت.
برا يلنايي با ارزشها

لم ،به طورگسترده در مناب چاپي و المترونيموي جسوتجو لود .يموي از منواب ،

م اله ا از يبراهام مزلو بود؛ دان مند کوه هموواره بوا هورم نيازهوا انسواني لوناخته لوده اتوت .او پيراموون
ارزشها

لمي چني تلم زده اتت:
« ارلب ،جامعه خوب را به نوان بزرگتوري هودف ،و رتويدن بوه ين را مهمتوري مسوأله
مي دانند ،اما به نظر م  ،مسأله اصلي ،تاخت انسان خووب اتوت .بورا ايجواد جامعوها
خوب بايد انسان خوب دالته باليم» (.):::91:

مزلو در بررتيهايش به اي نتيجه ميرتد که انسان خوب ،انسان لمي اتت و ميوووان ارزشهوايي را کوه
برا تاخت جامعه خوب نياز اتت ،در لم جستجو کرد .به نظر مزلو ارزشها

لم ،مسوت ل از ملويگرايوي،

تومگرايي و يموخته ها متحجرانۀ ديني اتت .بنابراي  ،اي که برخي بر رارت لم از ارزش وأکيود دارنود ،از
ديد مزلو نه ونها تازنده نيست ،بلمه مخورب اتوت .و بوه نووان ارزش پايوه «صوداتت» را مطورح و از ين بوه
ارزش ذاوي انسانيت ياد مي کند .تالمت ،خردمند  ،لاد و وظيفهلناتي ،از ديگر ارزشهايي اتت که مزلو
به نوان ارزش نهاد لده در انسان لمي مطرح کرده اتت (پي ي .)5:
يلي نيز در م الها با نوان «ارزش در لم» به اهميت اي موضوع ميپردازد .او معت د اتت عاليت لمي
بايد از درون ووتط ارزشها پي رو حمايوت لوود .از کواربرد واژه "پي ورو" مويوووان دريا وت ارزشهوا در
اروباط با لم جايگاه يمساني ندارند :
 .:ارزشها معر ت لناختي –که هدايتگر پژوهش لمي اتت؛
 .2ارزشها برخاتته از لم –کهماننديكمحاوليا رييند به رهنر و جامعه رتوخ ميکند؛
 .5ارزشها وابسته به کن گر لموي (دان ومند) -کوه از ريينود و نتوايج عاليوت لموي برخاتوته و در
رهنر وأثير ميگذارد
برونو سمي در کتاب » لم و ارزشها انساني» بر اهميت ارزشها محور وأکيد ميکند:
« اي موضوع که انسان چگونه بايد ر تار کند ،همينان يك پرتش بيپاتخ اتت اما يك
اصل مسلم وجود دارد که جامعه را به يمديگر پيوند ميبخ د .اي اصل همان «صوداتت»
اتت .اگر صداتت به نوان مالک رد پذير ته لوود ،ينگواه مويوووان ين را بوه نووان
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نار ربطدهنده و اتتحمام بخش جامعه دانست وا جايي که به نوان اصل اجتما ي رد
را وادار به وبعيت ميکند .اصلموردنظرچني اتت :ونهاچيز کهدرتت و صوادتانه اتوت،
ماندگار اتت.
الوه بر ين ارزش ها ديگر نيز وجود دارد که دان مند بايد ر ايت کنند :
 .:از طرح اد اها پري ان پرهيز کنند؛
 .2کسي را ريب ندهد؛
 .5به هيچ بهايي چيز را ووجيه نمنند؛
 .4از تدرا و وبعيض حمايت نمنند؛
 .3صادتانه با التباه خود مواجه لوند؛
 .1نسبت به امور به ظاهر درتت ،ورديد کنند؛
 .1در موضو اا مروبط با نژاد ،ايد تياتي ،جنس يا ت دچار تويا تگي ن وند؛
 .2صبورانه به ات ار مختلف – جوانان و پيران – ووجه کنند (برونو سمي.)21-22 ::913 ،
بنابراي

لم نو ي لناخت اتت؛ به لناتايي واتعيتها مي پردازد و به همي ا تبار ،پي ر ت يا ا وول ين

وابسته به لرايط يني به نوان زمينه و بستر اتت.
پديده لم ،در رييند لناخت واتعيتها ،مجمو ها از ن شها ،نهادها ،توا د و هنجارهوا
لمي را ايجاد ميکند که اي

عاليوتهوا

ناصر در اروباط مت ابل و نظاممند با يمديگر و با تاير نظامهوا اجتموا ي تورار

ميگيرند .به اي ورويب لم ،واجد نظامي از موتعيتها ،حدود انتظار از ينهوا و بايودها و نبايودها حواکم بور
روابط مت ابل موتعيتها

لمي ميگردد به گونه ا که حاصل عاليوت نظوام لموي ،وح وق اهوداف لمويرا

اممانپذير نمايد.
بنا به رويمرد که بوه نظوام لموي وجوود دارد ،وامول متعودد در وبيوي کوارکرد نظوام لموي مطورح
ميلوند که ميووان در دو دتته کلي گنجانيد :وامل دروني و وامل بيروني.
در بسيار از متون ،پي ر ت لم وابسته به وامل دروني لناخته لده اتت .در اي وجهه نظر ،مهمتري

وامل درونوي

ميراث رهنگي در برگيرنده دانش وجريد و نون ملي ،جريان يزاد اندي هها و انت واد توازنده ،يزاد وح يوق ،وجوود
گرايش به وح يق و لرايط نظام يموزلي حامي پژوهش اتت (محسني .)49 ::512 ،برخي نيز بر تر اي موضوع به ووا ق
رتيدهاند که تر ت و جهت پي ر ت لمي بهطور تابل مالحظه ا وحوت ووأثير وامول نوي ،اتتاواد و اجتموا ي تورار
ميگيرد که ري ه در خارج از جامعه اهل وح يق دارند (مولمي .)32: :511،بنابراي دو دتته رويمورد بوه موضووع وجوود
دارد :رويمرد رهنگي و رويمرد اتتااد .
در رويمرد رهنگي به اندي هگرايي ،به نوان امل پي ر ت در زمينهها
اجتما ي مؤثر بر لم ،هنجارها و ارزشها

لميووجه ميلود؛ به طور که زمينههوا

رهنگي معر ي ميلوند که در جامعه زمينهها م ورو يت و ووتوعه لوم را

راهم ميتازند .بنابراي اخالتياا لم براتاا مجمو ه ارزشها و هنجارها معي  ،کنشها دان مندان را تمت و توو
ميبخ د .در رويمرد رهنگي ،ووتعه لمي به نوان زيرمجمو ها از ووتوعه رهنگوي درنظور گر توه مويلوود .در ايو
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رويمرد ووتعه رهنگي پيشنياز ووتعه لمي اتت و به همي دليل گاه کاربرد اصطالح ووتعه رهنگي -لميرا معتبروور
و به وات نزديمتر دانستهاند.
رويمرد اتتااد از نيازها اتتااد کار و ووليد متأثر لده اتت؛ پس بر ربط اتتااد

لوم بوا و اضوا

بخش صنعت و ناور نوي وأکيد ميورزد و بور اتواا ايو وجهوه نظور لوم از پايوه در خودمت بنگواههوا
ترمايهدار ترار ميگيرد.
 .2ووتعۀ لمي :اگر چه نظام رهنگي هدهدار ارائۀ ارزشهاتت ،نظام لمي نيوز در برگيرنوده ين بخوش از
ارزش هايي اتت که مسا د عاليت و پي ر ت لمي اتت .تاير نظامها جامعه نيز م مول چنوي رابطوها بوا
نظام رهنگي هستند .ووتعۀ لمي در پيوند محمم با ووتعۀ کالن مالحظه لده و از توئي م تمل بر ووتوعۀ
ومنولوژيك برلمرده لده اتت که بخ ي از ووتعۀ اتتاواد ول وي مويلوود و از توو ديگور ،بخوش تابول
ا تنا ووتعه رهنگي را و ميل ميدهد (ذاکر صالحي .):59 ::52: ،با اي ديد به موضوع دو وعريوف از ووتوعۀ
لمي را ارائه نموده اتت:
"  -:اروباط مستمر ،هدف دار و متوازن بي

لم ،ومنولوژ  ،يموزش و رهنر در يك جامعه

 -2ووليدوکاربرد دانش به گونها که موجب بهبود و ارو ا تطح زنودگي موردملوود(".هموان:
.):59
در وعريف نخست ،ووتعه به نوان نو ي «اروباط» موورد ووجوه تورار گر توه و در صووروي کوه از ووتوعه
«کيفيت متعالي و پي رونده» مورد نظر بالد ،وعريف ارائه لده گويا و رتا نيست .وعريف دوم به واتعيت ووتعه
يا تگي لمي نزديك ور به نظر ميرتد .اگر چه با وعيي ارو ا تطح زندگي به نوان لاخص ووتوعه لموي،
وجه کمّي را بر کيفي ورجيح داده اتت .
در ارائه وعريف جام از هر پديده ،ومامي وجوه و جوانب مورد ووجه ترار ميگيرند و بنا بر ميزان اروبواط
پديده با تاير پديدهها ،به گونه جام و مان وعريف ميلود .برا ارائوه چنوي وعريفوي از «ووتوعۀ لموي» الزم
اتت روابط پيوتته و مت ابل بررتي لود.
از ينجا که وأثير پديده ها اخالتي و معنو در لوم اجتما ي محض و کاربرد و پيييدگي نالي از ايو
واتعيت که لم ،هم يك نهاد اجتما ي خا
از جوامعي اتت که اي

با هنجارها و ارزش ها مخاو

به خود اتوت و هوم ،جزئوي

لم در ين ها به کار ميرود (الرتو  .):13::511،بوهايو ورويوب دو دتوته ارزش در

اروباط با « لم» بايد مورد ووجه ترار گيرد و ميزان انت ال و دروني لدن ينها طي رييند جامعوهپوذير

لموي

بررتي لود.
بر اتاا بررتي اروباط لم با تاير پديدهها ،ارائه وعريفي جام و مان از ووتعه لمي اممانپذير ميلود:
گسترش و وعميق زاينده عاليتها

لميکه برا ارو ا تطح کمّوي و کيفوي زنودگي

انجام ميلود به گونها که به وراکم برگ تناپذير يا تهها
عاليتها

لمي منجر لوده و ارزيوابي

لمي برا ايجاد هدف و ا ق جديد اممانپذير بالد.
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مطالعات پیشین

موضوع ووتعۀ لمي مورد ووجه اندي مندان بوده اتت به گونها که يثار و يا بخ ي از اثر لموي خوود را
به اي موضوع اختاا

دادهاند .تري ال لم يمي از صاحبنظراني اتت که در کتاب خود با نووان النيوت و

ييندۀ ووتعه يا تگي ايران به وعريف ووتعه و امل ين پرداخته اتت:
« ووتعه که به يك معنا بوه کوارگير صوحيح نيروهوا مويبالود ،در تيسوتميمفهووم پيودا
مي کند که وخاص به صورا اصل در ين مطورح بالود و نظور وخااوي بور اظهوار نظور
تلي ها م دم گردد.)31-33 ::522( ».
نيرو متخاص مورد نظر نويسنده در لرايطي ايجاد ميلود که جامعۀ لمي لمل گر ته بالد .اما مؤلوف
نميوواند به حاکميت لم و لملگير جامعۀ لمي بسنده کنود؛ بوه ا ت واد او ونهوا جامعوۀ لموي نيسوت کوه
مي وواند پ توانۀ ا راد در عاليت منط ي و لمي بالد« :هنگامي که ا راد احساا کننود و مطموئ بالوند کوه بوا
همت و اتتعداد خود ميووانند از امماناا يك جامعه به صوورا ادالنوه بهورهبوردار کننود و مهمتوري و بوا
تدراوري حامي و پ توانۀ ينان در کسب امماناا ،امتيوازاا و ح ووق ،توانون اتوت؛ بوالطب  ،روحيوۀ کوار و
عاليت و مسؤوليت پذير که در ووتعه جنبۀ بنياد دارد در ين ايجاد ميلود( ».همان .)31:بنابراي وأثير لوم
موويووانوود بووه ونظوويم تووواني

ادالنووه و اجوورا ينهووا منجوور لووود و اجوورا

وودالت ،روحيووۀ کووار و عاليووت و

مسؤوليتپذير را لمل مي دهد که از وامل مؤثر بر ووتعه يا تگي اتت .به نظر تري ال لوم ،زمواني رهنور
لمي ميوواند حد ا ال وأثير را دالته بالد که م بوليت ام پيدا کند؛ به وعبير بهتر ،رهنر لمي با رهنور
ملي منطبق لود (همان .)::1 :حاصل از انطباق رهنر لموي بوا رهنور ملوي درونوي لودن لوم در وامول
ووتعه – انسان– بالد .ووليد انسان لمي ،مهمتري نتيجۀ وسلط رهنور لموي اتوت .اموا ويژگويهوا انسوان
لمي چيست؟ وفمر لمي ،ووليد لمي ،اتتنباط لمي و ا تماد به نفس.
رامرز ر ي پور در ابتدا کتاب خود  -موان رلد لميايران و راهحلها ين -تعي ميکند به وعبير خوود
"با زبان تاده و امروز " به وعريف لم بپردازد:
" لم ،لناخت اتت ،اما يك نوع لناخت مطمئ  .لناختي که:
 در بارۀ يك مسأله؛ برپايۀ وع ل و وفمر ميق؛ بر اتاا روشها تياتي يا وجربي صحيح به دتت يمدهاتت؛ در يك مجموع از روابط لت و معلولي؛ به طور نظام يا ته :و به همپيوتته و مت 2؛ براتاا ضوابط (اثباوي يا اتتداللي) تابل تبول )= (evidenceبرا دان مندان به طوربي ذهني 5ارائه لود و ين را وبيي  4و يا پيامدها يينودۀ ين «پي وگويي» 3لوود::525( ".
.)22-:9
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تپس ،رلد لمي و موان ين را در تالب تازمانِ "دان گاه" مورد بررتي ترار ميدهد .هرتت مطالب نيوز
گويا اي ووجه اتت:
تانون نظام هماهنر پرداخت ،وامل تازماني – بيرون از دان گاه ،در تطح دان گاه – لوراها دان وگاه،
نظام ادار دان گاه ،اتتادان ،گزينش اتتاد ،يئي نامۀ ارو ا و. ...
بخش کوچمي از اول تووم بوه خاوصوياا يوك دان ومند واتعوي اختاوا

يا توه اتوت .نويسونده در

صفحاا  ::9وا  ،:21ته خاوصيت برا دان مند واتعي نام ميبرد:
 -:تدرا وفمر :لامل ادراک تو و وحريك لده ،حا ظه تو و ضريب هولي باال
 -2تاخت مر  :لامل ديدن ومام اجزا و تراردادن ين در جا خود ،درک رابطۀ لّي بي اجزا
 -5وارتتگي :لامل نظراا برخي از دان مندان ايراني
بهاي ورويب ،کتاب به بررتي جابج ايي لم در تطح تازماني اختاا

يا ته اتت .اگر چه بايود گفوت در

اي تطح نيز ،نميووان از ووجه به نظام ها نوي وربيت نيرو انساني هميون راگير ،مجاز  ،جوام

لموي و

کاربرد و پودماني اثر يا ت .مهمتر ينکه و ميل هيأا امنا و به اصوطالح هيوأا امنوايي لودن دان وگاههوا
رصت مغتنم برا ر م مالا مختلفي اتت که يئي نامه ارو اء از جمله موارد الاره لده از توو نويسونده
بوده اتت .راه انداز هيأا امنا در هر دان گاه وا حدود به وفاوا در اجرا تواني منجر لده که ميووان بوه
ونوع نگاه و اجرا در وخايص ا تبار ويژه پژوه ي 1الاره کرد .بنابراي کتاب واوير يموزش الي ايران را در
دو دهۀ  12و  12ارائه ميکند.
م االوي که پيرامون موضوع ووتعۀ لمي و با ويراتتار دکتر حسي تليمي به صورا کتاب ودوي لوده
اتت ،تند ديگر اتت که مورد بررتي ترار گر ته اتوت .نخسوتي م الوها کوه در ايو مجمو وه موروبط بوا
موضوع بوده و تابل اتتناد اتوت ،م الوها از حميود جواوداني بوا نووان م دموها بور :وغييور تواختار يمووزش
اليايران؛ الزاماا ،رصتها و چالشها اتت.
به ا ت اد نويسنده " ،هيچ ک ور بدون دالت مؤتسواا يمووزش والي و پژوه وي مناتوب ،کوه موجبواا
پيدايش ت ر ن اد ،ماهر و وعليم ديده ميگردد ،نميوواند به ووتعۀ درونزا و پايدار دتتيابد و هيچ ک ور –
ووتعه يا ته يا ووتعه نيا ته– نميوواند اميدوار بالد که بدون ايجاد چني امماناوي خواهد ووانست لما ي کوه
ک ورها صنعتي ووتعه يا ته را از تايري جدا ميتازد ،کواهش دهود" ( .)41 ::524بوهايو ورويوب ،ووتوعۀ
لمي به نوان امل و زمينهتاز ووتعۀ پايدار و درونزا مطرح لدهاتت .اما ابوزار ايو ووتوعه يوا تگي پايودار
چيست؟ تليمي در صفحه  :4:چني گفته اتت:
" اگر خواتتار ووتعۀ لمي و در ادامۀ ين ووتعۀ انسواني در جامعوه هسوتيم ،نخسوت بايود
بتوا نيم ووليدکنندۀ لم در جامعه باليم؛ اولي و مثبتوري کار برا رتيدن بوه ايو امور ،
دالت مح ان ارلد در جامعۀ پژوه ي اتت .اي کوار در مرحلوۀ اول از طريوق احتورام و
ووجه به م ام واال مح ق صورا موي گيورد .در ثواني بوا توراردادن اممانواا و اطال واا
لمي و ضا مناتب در اختيار پژوه گران ميووانيم به اي مهوم دتوت يوابيم؛  ...اتودام
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ديگر ،برتورار وعوامالا و اروباطواا دوجانبوه بور پايوۀ گفوت وگوو ،موذاکراا و وبوادل
اطال اا بي پژوه گران از طريق ايجاد همايشها

لمي ،و ويت انجمو هوا

لموي و

مجالا پژوه ي اتت .اي کار از طريوق نظوارا و ارزلويابي دتيوق و اصوالح تواختار
مراکز وخااي لمي و پژوه ي و وفميك ا تباراا داده لوده بوه بخوشهوا پژوه وي
بنياد و کاربرد و ا زايش کمّي پژوه گران و وخايص ا تباراا خا

به ايو منظوور

ميبالد .در اي صورا ميووان اميدوار بود که ووتعۀ لمي ،اتتااد  ،اجتموا ي جامعوه
را به تمت و تو ووتعۀ انساني که از مهمتري هودفهوا هور جامعوۀ اصولها اتوت،
نزديكور ميکند".
ريده تاضي پوور وامول هنجوار و توازماني مووثر بور ميوزان ووليود لمويا ضوا هيوأا لموي (جامعوۀ
دان گاهي و پژوه ي) را به نوان موضوع پاياننامه خود برگزيده اتت .او در بررتيها خود ووليد لموي را
بوه نوووان لواخص محووور ووتووعۀ لموي معر ووي و ريينوود ووليود لمووي را در حوووزۀ جامعوهلناتووي لووم و
نظريهپردازان اي حوزه با رويمرد درون گرا و مالحظۀ وامل دروني نهاد لم بررتي کرده اتت .از مهمتوري
نظريهها مطرح لده در گزارش ،نظريۀ «رُزنيك» اتت .از نظر رزنيك ،لم حر ها اتت که در ين ا وراد بوا
يمديگر به منظور پي ر ت دانش ب ريت ،حذف جاهليت و حل م مالا لمي هممار ميکنند .و

لم را

به نوان يك حر ه در نظر ميگيرد که هدف از ين همانند حر هها ديگر ،ووليد کاالها و خودماا ارزلومند
اجتما ي اتت .بهاي ورويب ووليد لمي به نوان نو ي از ر تار لمي در زمرۀ اهداف لمي ترار ميگيرد کوه
اصول و اتتانداردها ر تار که راهنما ر تار اتت نيز بر ين حاکم اتت.
اصول و اتتانداردهايي که رزنيك مطرح ميکند به لرح زير اتت :
.:

صداتت  :وات بيني و به دور از توگير خا

.2

دتت  :به حداتل رتاندن التباهاا همي

.5

يزاد  :در انتخاباا موضوع و رضياا

.4

ا تبار  :لامل اممان به دتت يوردن پاداش ،و ويق ،احترام ،پرتتيژ ،پول و جايزه

.3

وتعت نظر  :تهيم لدن در دادهها ،نتايج ،روشها ،ايد ،ومنيكها و ابزار ين

.1

وربيت  :لامل اتتخدام ،يموزش رتمي ،يادگير و م اوره

.1

مسئوليت اجتما ي  :در تبال نتايج وح يق

.2

تانونمند  :پيرو از تواني و ضوابط حاکم برکار

.9

رصت  :اتتفاده از مناب

لمي و پي ر ت

 .:2احترام دو جانبه  :حفظ تاختار اجتما ي لم با ر ايت احترام مت ابل
 .::کارييي  :اتتفاده الني از مناب محدود اتتااد  ،انساني و ومنولوژيمي
 .:2احترام به موضو اا  :ر ايت احترام مح ق و موضوع وح يق انتخابي
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مح ق از بررتي موضوع نتيجه ميگيرد« :نتايج ن ان مي دهد وامل هنجار در ميزان ووليد لمي ا ضوا
هيأا لمي کمتر واثيرگذار بوده و به نظر ميرتد عاليتهوا

لموي و وح ي واوي بي وتر مربووط بوه اليوق و

انگيزهها لخاي ينان اتت».
وووو ي ي و راتووتخواه موضوووع لوووازم توواختار ووتووعۀ لمووي ايووران را در م الووه خووود بررتووي کووردهانوود.
نويسندگان در معر ي م اله به " امليوت انسواني" و "تواختارها" در ووتوعۀ لموي الواره مويکننود و معت دنود
"نخبگان رتمي" بايد به طراحي مجدد تاختارها ،ريينودها موديريتي و بهبوود روشهوا بپردازنود .بور مبنوا
نگرش تيستمي ،چهار رييند مؤثر بر ووتعۀ لمي لناتايي لده اتت:
 -:رهنر لمگرايي؛
 -2تاختارها مديريت و برنامهريز مبتني بر الگو واميمگير
 -5محيط ح وتي مبتني بر يزاد

لمي؛

مر ،يده ،بيان ... ،؛

 -4ووتعۀ نهادها نظام لمي.
بازنويسي مأموريتها ،اولويتگذار ها جديد ،باز وعريوف راهبردهوا ووتوعۀ لموي ک وور ،وجديود
چ م انداز مفهومي ،معنوايي و گفتمواني و لووازم ين ،بهورهگيور از گفتموان مودني ،خورد همگواني ،النيوت
انت اد

رهنگي و کنش ها اروباطي از لوازم ووتعۀ لمي مطرح لده اتت (وو ي ي و راتتخواه.):2 ::52:،

در ووصيف "ووتعۀ رهنر مسا د برا

لم و ناور " نيز مؤلفهها

رهنر لمگرايي به ايو تورار مطورح

لده اتت -:" :انسانگرايي جديد؛  -2النيوت جديود ؛  -5اهميوت زنودگي دنيوايي؛ -4وجربوهگرايوي؛ -3
لك و بازاندي ي و انت اد؛ -1ح وق و يزاد ها" (همان.):1-:3:
اگرچه تاختارها به گونها

ميق و مولما انه مورد ووجه ترار گر تهاند ،امّا گوويي نويسوندگان تواختار را

من اء همهچيز ميدانند :کليتي متمايز از اجزا که خود را بر اجزا وحميل ميکند.
در بهم و اتفند تال  :59:دو نوان تخنراني بوا نووان "مونش وح يوق" (توخنران :نعموتاهلل اضولي) و
"اخالق خودبنياد دان گاهي" (تخنران :محمدجواد رالمرضاکالي) بوه هموت انجمو جامعوه لناتوي ايوران و
انجم ايراني اخالق در لم و ناور برگزار لده اتت .در هر دو تخنراني بر ن ش رد و اهميوت ارزشهوا
مسا د برا

عاليتها

لمي ووجه لده اتت (.)www.isa.org

در يك جم بند ميووان دو امل مهم را در مطالعاا پي ي و خيص داد:
.:

امل رد  :ووجه به خاوصياا رد  ،انگيزهها و نظام لخايتي

.2

امل تاختار  :اهميت تاختارها ،تواني و رويه ها اجورا ين در تالوب توازمانهوا

لموي بوه نووان

محرک و امل نظاروي بر ملمرد امالن ووتعۀ لمي
ليررم والش در ولفيق دو امل رد و تاختار ،همينان بر وفوق امل تاختار بر امل رد وأکيود مويلوود.
در هيييك از مناب بررتي لده به امل رد به نوان امل ووتوعۀ لموي و چگوونگي لوملگيور اخوالق
لمي حاکم بر کنش امالن ووتعۀ لمي ووجه ن ده اتت.
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" علم " ر آراي جامعهشناسان

 -:رابرا کي .مروون :کار مروون بي تر از کار هر جامعهلناا ديگر در ايجاد جامعهلناتي لوم بوه نووان
يك حوزۀ وخااي پژوهش وأثيرگذار بوده اتت .او به لم به نوان يك نهاد اجتما ي بوا لومل توازماني و
اخالتوي خاصووي کووه دارد ،نگريسووت و ين را از چ وومانووداز کارکردگرايانووه وجزيووه و وحليوول نمووود .و در
نخستي کارش در حوزۀ جامعه لناتي لم ،لم را همانند تاير عاليتها اجتما ي برا لومو ائي و ووتوعه
نيازمند ارزشها گروه دانست (گلوور و همماران.)15::525 ،
مروون در بررتي پديدۀ لم به وأثير هنجارها و اخالتياا در لم ميپردازد .و ترلوت لوم را مرکوب از
مجمو ه ارزشها ،هنجارها و توا د مي دانست که از جانب نهاد لوم بوه رتوميت لوناخته مويلوود .مرووون
ترلت لم را برحسب چهاردتته از الزاماا نهاد م خص کرده اتت (برگر ته از :ريتوزر245 -254::515 ،
و گلوور و همماران.)2:-11::525 ،
 -:ام گرايي ،جهانروايي : 1براتاا اي هنجار ،لم ،کامال مسوت ل از مرزهوا ملوي ،نوژاد و ايود اتوت
(محسني.)25-22::512 ،
 -2التراکيت يا مالميت جمعي :2منظور وعلق يا تهها اتاتي لوم بوه همگوان اتوت .هودف الوتراکگرايوي
وضمي اي امراتت که لناخت لمي -محاول لم -وحت مالميت م ترک يا مومي ترار ميگيرد ،لم بوه
صورا اتدامي هممارانه پي ر ت ميکند و به همي تبب معر ت را بايد ثروا وموامياجتمواع تلموداد کورد و
يگانه " ح وق مالميت " رد دان مند ،حق برخوردار از وأييد و احترام در تبال کارها نيك اتت .از توو
ديگر پنهان کار ممنوع اتت و وظيفۀ دان مند اتت که يا تههايش را به ديگوران انت وال دهود ووا بوه گسوترش
لناخت کمك کند .اي يا تهها در حمم ميراث م ترک اتت (همان.)24 :
 -5بيطر ي و ريرتوگير  : 9منظور ازاي هنجار ،وضعيت روانلناختي و روحي يوك دان ومند اتوت کوه بوه
وعبير ميووان حذف زمينهها طر دارانه از يك حوزۀ مر و اتتنباط لم برا

لم دانست (همان.)21 :

 -4لكگرايي تازمان يا ته : :2منظور از لك گرايي تازمان يا ته در لم که در اروباط بوا ديگور معورفهوا
اخالق لمياتت ،از دو بُعد تابل بررتي اتت :لك روشلناختي و لك نهاد (کلد .)53::513 ،
به نظر مروون نهاد لم واجد مجمو ۀ م خاي از هنجارهوا وارزشهاتوت کوه از طريوق هودف اصولي ين،
يعني ووتعۀ دانش وأييد لده م رو يت يا ته اتت .اخالتياا لوم حموم مويکنود کوه مجمو وۀ پيييودها از
ارزشها و هنجارها با يك اهل لم همراه بالد .ايو الزامواا از گذلوتگان انت وال موييابود ،از طريوق ضووابط
جار و ويت ميلود ،به ميزان ها متفواووي ووتوط دان ومندان حالوت درونوي پيودا مويکنود و در نهايوت بور
هوليار

لميمؤثر وات ميلود.

 -2والموا پارتنز :اگرچه پارتنز به اراد بودن کنش و النوي و هد منود بوودن ين معت ود اتوت اموا ووأثير
محيط و جامعه را در لملگير کنش اجتما ي مؤثر ميداند .به اي ورويب داليل انتخابهوا متفواوا ا وراد
را با ووجه به محدوديت ها محيطي و زيستي مورد بررتوي تورار مويدهود و بوا وأکيود بور اهميوت هنجارهوا و
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ارزشها در وعيي اهداف و کنشها انسان ،به وبيي کنش اجتما ي ميپوردازد .در وحليول پارتونز ،کونش بوه
طور همزمان در چهار زمينه رخ ميدهد:
 زمينۀ رهنگي (ايدئولوژ  ،معر ت ،ارزش)؛ زمينۀ اجتما ي (روابط مت ابل)؛ زمينۀ رواني (لخايت که به وتيلۀ روانلناتي مطالعه ميلود)؛ زمينۀ زيستي (ارگانيسم و خواتتهها و نيازها) (صديق اور ي.)25::512 ،پارتنز هميني از دو هنجار صحبت مي کند که دان مند را مترادف با مح ق ن ان ميدهد ،يعني "تعي و
کولش لمي" و "پذيرش ا تبار يا تهها

لميارائه لده" .

 -5ماکس للر :للر اگرچه در دورۀ لملگير

جامعه لناتي لناخت وأثير يلمار

دالته اتت ،ميووان

بخش هايي از نظرياا او را که به لمل خاصي از لناخت – " لم" – مربوط ميلود ،بررتي و مورد اتتناد
ترارداد (ووکل و همماران.):42-:54::525 ،
جنبۀ مهم ديگر نظريۀ لناخت مفهوم "ورجيح ارزلي" اتت .از نظر للر تبل از هر کنش ادراکوي و وفمور،
يك احساا ارزلي مد وجود دارد .هرکسوي دتوتگاه وورجيح ارزلوي مخاوو

بوه خوود دارد و ارزش

م دم بر لناخت اتت (همان.):52 :
للر در مفهوم لناخت ،دو صفت يا ويژگي را و خيص ميدهد و از هم متمايز ميکند :صوورا لوناخت
و محتوا لناخت .اگر چه صوراها لوناخت در جامعوه وعويّ موييابود ،محتويواا لوناخت چنوي نيسوت:
ماهيت جامعه لناختي هرگونه لوناخت و هموۀ صووراهوا وفمور ،لوهود و لوناخت ورديدناپوذير اتوت .امّوا
محتوياا لناخت و حتي ا تبار اي محتوياا را نميووان ورديدناپذير دانست.
 -4جرج هومنز :اي جامعهلناا ر تارگرا با وميه بر نظريه اتمينر معت د اتت:
« اي واتعيت که مل رد پاداش خود را يا ته بالد ،احتمال بي تر را ايجاد ميکنود کوه
ين مل در موتعيت ديگر ومرار لود .اگر چني موتعيتها و رصت هوايي بورا ومورار،
زياد پيش ييد ،احتمال اي که رد ين کنش را راگيرد ،با راوانوي د عواوي کوه ين مول
پاداش يا ته ،رابطه مست يم دارد( ».ووتلي.)59: ::521 ،
طر داران اي نظريه تعي دارند اي نمته را رول تازند که چگونه ا راد در کنش مت ابل بوه طوور دوجانبوه
انگيزه کنش يمديگر را و ويت ميکنند و در نتيجه کنشها هماهنر و م ابهي را بهوجود مييورند .هومنز
در تال  :914به گسترش يك نظريه لمي متمي بر اتوت راء پرداخوت و بوا لومو ا لودن زمينوههوا «اصوالح
ر تار» در روان لناتي ،مفاهيم و ليوهها پژوه ي ين را به نحو مناتبي با روشها وح يق در جامعه لناتوي
منطبق تاخت (پي ي .)525 :
مفهوم کليد در جامعهلناتي ر تارگرا« ،و ويتکننده» ها اتت که ممم اتت پواداش نيوز وعريوف لوود.
الوه بر ووجه به و ويت کنندهها بايد به موضوع «ونبيه» نيز ووجوه کورد .نتيجوها کوه ومورار پاتوخ را کواهش
مي دهد ،يك کنش ونبيهي اتت .در حالي که و ويق ،کنش را و ويت ميکند ،ونبيوه بوه کواهش ومورارِ پاتوخ
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ميانجامد (برگر ته از :ريتزر .)422-42: ::515،به اي ورويب وأثير محاتبه تود و زيان در لملگيور مبادلوه
به نوان کنش اجتما ي را نميووان انمار کرد .بر اي اتاا رييندها اتت رايي وجود دارند که بر ايو پايوه
اتتوارند:
 -:به نظر ميرتد انسانها کنشهايي را انجام ميدهند وا به پاداش برتند؛  -2ا وراد بورا دريا وت پواداش
پي دم ميلوند؛  -5ا راد در جستجو تود بي تر هستند.
به ا ت اد هومنز «مبادله» يك واتعيت روزمره اتت که پايه کنش اجتما ي اتت .و بوا ووتول بوه دو متغيور
اتاتي تضايا خود را بيان ميکند .اي دو متغير باروند از :ارزش و کمّيوت توپس بوه و وريح تضوايا خوود
ميپردازد که به طور خالصه به ترار زير مطرح ميلود:
 -:تضيه انگيزه :ومرار وضعيت م ابه برا

رد موجب ومرار م ابه او ميلود.

 -2تضيه مو يت :ومرار پاداش موجب ومرار ر تار مناتب با ين پاداش ميلود.
 -5تضيه ارزش (و ويق و ونبيه) :هرچه ارزش پاداش بي وتر ،احتموال ومورار ر توار هوم بي وتر؛ هرچوه
نتيجه يك کنش با ارزشور بالد ،احتمال بي تر دارد که کن گر ،همان کنش را دوباره انجام دهد.
 -4تضيه محروميت -تير  :ومرار يك نوع پاداش هرچه بي وتر ،ومورار ر توار خوا

مربووط بوه ين

کمتر
 -3تضيه پرخالگر  -وأييد :هرچه موان موجود بر تر راه کسب پاداش بي تر ،احتمال بروز خ وونت
بي تر.
بنابراي مي ووان اتتنباط کرد  :اگر کن گر از پاداش وعيي لده کامال محروم بماند ،معنايش ايو اتوت کوه
کنش و در کسب ين پاداش مؤثر نبوده و دان مطلق مو يت درتت به انودازه الوباع منجور بوه ودم بوروز
کنش خواهد لد (برگر ته از  :ووتلي.)421 ::521 ،
 -3پيير بورديو :او در بررتي لم و جامعه لناتي لم ،با ن د نظر مروون يراز ميکند ( .)52 ::521بوه نظور او
در عاليت لمي وامل متعدد مؤثرند که دارا تدرا کمابيش متفاووي هستند:
«تدرا يك امل (دان مند) به دارايي ها مختلف او بستگي دارد  ...به زبان دتيقوور ،بوه
اندازه و تاختار لملها مختلف ترمايها کوه صواحب ين اتوت .تورمايه لموي نووع
خاصي از ترمايه نمادي اتت که به مثابه لملي از ا تبار مل ميکند و ا تماد يا اطمينان
کساني را که در معرض ين ترار مي گيرند به نوان امر بديهي در نظر ميگيرد .تواختار
ووزي ترمايه ،روابط تدرا بي

امالن لمي را وعيي ميکند» (همان.)25-22 :

بورديو معت د اتت عاليت لمي ومام ويژگيهايي را دارد که برا کنشها خا
مان از معر ي ين به نوان اليوري لمل هوش نظر نيست (همان.)91-93 :
در ووضيح پيرامون اداوارهها ووصيه ميکند:

لناتايي لده اتت و
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«ميووان پذير ت ادا وارهها اصول ووليد عاليت ها هستند و بر مبنا متغيرها جنس و
خاتتگاه اجتما ي و بي ورديد برمبنا نظام يموزلي هر ک وور متموايز مويلووند (هموان:
.):22
طبيعت ثانو يا ينيه که به اداواره وعريف لده اتت به بيان بورديوو در يوك "ميودان" امموان نموود و
بروز مييابد .بورديو در وعريف «ميدان» يورده اتت:
«يك ميدان ،رصه اجتما ي اتت که مبارزهها يا وماپوها بر تر مناب معي و دتترتي به ينهوا در
ين صورا ميپذيرد .ميدانها با اتالمي وعريوف و م وخص مويلووند کوه محول مناز وه و مبوارزه
هستند -کاالها

رهنگي (تبك زندگي) ،مسم  ،ومايز و و خيص رهنگوي (وحاويل) ،الوتغال،

زمي  ،تدرا (تياتت) ،طب ه اجتموا ي ،منزلوت يوا هور چيوز ديگور و مممو اتوت بوه درجواا
متفاووي خا

و انضمامي بالند ...هر ميدان هم محاول و هوم ووليود کننوده ريختوار اتوت کوه

مختص و در خور ين ميدان اتت (بورديو.):53 ::521،
بنابراي ميدان ،نظام تاخت يا ته موتعيت هايي اتت که ووتط ا راد يا نهادها الغال مويلوود و ماهيوت ين
وعريف کننده وضعيت برا الغال کنندگان اي موتعيتها اتت (همان.):51-:51 :
همانگونه که پيش از اي نيز الاره لود ،از نظور بورديوو ،تورمايه لموي لوملي از تورمايه نموادي اتوت؛
ترمايها که بر دانش و به رتميت لناخته لدن مبتني اتت.
 -1ينتوني گيدنز :وفاوا بورديو و گيدنز در ميزان تهم و وزني اتت که به کن گر ميدهند .در کوانون نظريوۀ
تاختاربند گيدنز رابطۀ بي تاختار و امليت لمل گر ته اتت .در نظر او هر کونش اجتموا ي در برگيرنودۀ
تاختار اتت و هر تاختار به کنش اجتما ي نياز دارد .پس امليت و تاختار بوه گونوها جودايي ناپوذير در
عاليت جار انسانها در هم ونيده لدهاند .عاليت ها را نه يگاهي ،نه تواخت اجتموا ي واتعيوت و نوه تواختار
اجتما ي ايجاد ميکند ،بلمه انسانها ضم ابراز وجود به نوان کن وگر درگيور عاليوت مويلووند و از طريوق
همي

عاليت اتت که هم يگاهي و هم تاختارايجاد ميلوند (ووتلي .):21 : :523 ،به نظر گيدنز بورا

تاخت اجتما ي بايد دو مفهوم «توا د» و «مناب » م خص لود .گيودنز توا ود را رويوههوا

هوم

وام مويدانود کوه

کن گر ينها را مي همد و در لرايط گوناگون به کار مي گيرد و بي تر يك ليوۀ لناخت اتت و منواب امور
اتت که ميوواند به ووليد تدرا منجر لود .پس گيدنز به تدرا به نوان منب مست ل معت د نيست .هور منبعوي
که بتواند ديگران را به حرکت دريورد ،تدرا نام ميگيرد که ممم اتت کالم و يا ووان اتتاواد بالود .بوه
اي ورويب تدرا با ث ميلود کنش اجتما ي لمل بگيرد.
ديتس و برنز معت دند برا ين ک ه امليت را بتوان به يك کن گر اجتما ي نسبت داد ،چهار معيار را بايود
در نظر دالت:
کن گر بايد تدرا دالته بالد ،يعني بايد بتواند دگرگونيايجاد کند؛
کنشهايي که يك امل انجام ميدهد ،بايد نيتمندانه بالد؛
کن گر بايد نو ي گزينش به مل يورد و وا اندازها يزادانه مل کند؛
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کن گر بايد باز اندي ي کند ،يعني پيامدها کنشهايش را بازنگر نمايود و دانوش نالوي از ين
را در جهت وعديل مباني کنش خود ،به کار اندازد (ريتزر.)143 ::511 ،
 .1يورگ هابرماا :او معت د اتت مارکس نتوانست ميان کارکردن ( يا کار به نوان کنش مع ول و هد ودار)
و کنش مت ابل (يا کنش اروباطي) اجتما ي (يا نمادي ) ومايز تايل لود .هابرماا به اي ورويب ،ن طه يراز کار
خود را «ومايز ميان کار و کنش مت ابول» تورارداده اتوت .و کونش مع وول و هد ودار را بوه دو لومل کونش
وتيله ا و کنش اتتراوژيك متمايز تاخته اتت .در وات از نظر هابرماا کنش وتويلها بوه کن وگر ورد (
رد واحد ) راج اتت که به گونه ا م عول مناتبتري وتايل را برا رتويدن بوه يوك هودف بور مويگزينود.
کنش اتتراوژيك به مل دو يا چند نفر راج اتت که در وع يب يك هدف ،کنش مع والنه و هد دارلوان را
هماهنر مي کنند .هدف هر دو کنش وتيلها واتتراوژيك ،چيرگي وتيلها اتت .هابرماا بيش از همه بوه
«کنش اروباطي» التمند اتت :در حالي که هدف کنش مع والنه و هد ودار ،دتوتيابي بوه يوك هودف اتوت،
رايت کنش اروباطي ،دتتيابي به وفاهم اروباطي اتت (ريتزر.)2::::514،
در انتخاب وتايل از تو کن گران برا وح ق م اصد ،هابرماا ايده پارتونز را مبنوي بور محودود لودن
انتخاب ها ا راد در لرايط محيط ميپذيرد (کرايب .):1:::52:،و بر اي مطلب در وفوق توطوح مختلوف
تاختار وأکيد ميورزد (همان  ) 223:و در اي ميان به تاختارها اجتما ي ووجه دارد که اروباط را وحريف
ميکند (ريتزر .) 2:2::514،ن طه پاياني راگرد وماملي مورد نظر هابرماا ،جامعه الني اتت .النيوت بوه
معنا از ميان بردالت موانعي اتت که اروباط را وحريف ميکند ،اما به معنا کليوور ،نظوامي اروبواطي اتوت
که در ين ا مار ،يزادانه ارائه ميلوند و در برابر انت اد حق د واع دارنود (پي وي  .) 2:4:پوس مويوووان گفوت
کنش لمي به دليل مع وليت ين و با ووجه به نهايت هدف که نيل به جامعه الني اتت ،کنش برور محسوب
مي لود .چرا که برا ر نيازها برور از جمله بيان ايد ،خالتيت و ارو ا منزلت اجتما ي در مجمو وها
وتي و مروبط با لمار زونتر مخاطبان بروز ميکند .بنابراي به نظر ميرتد نتيجه کنش لموي تورار گور ت در
ضايي گستردهور و اواال به لبمهها وتيعتر لمي اتت.
***
از بررتي ادبياا موضوع و نظريهها جامعه لناختي نتايج ذيل حاصل و بر مبنا ين رضيهها وعيوي موي-
لوند:
 .:اهميت واژگان کليد پژوهش حاضر و ويت ميلود :وأکيد بر امل انساني ووتوعه ،ووجوه بوه ارزشهوا
لم و کنش لمي
 .2کنش لمي همواره در تالب تازمانها و اجتما اا لموي مطالعوه لوده بوه گونوها کوه وأکيود مفورط بور
تاختارها ،مطالعه پيرامون کنش لمي را به مطالعه تازمانهوا
نظريهها بررتي لده را ميووان به صورا ذيل ارائه کرد:

لموي وبوديل کورده اتوت.وجوه الوتراک
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ارزشها
جامعه پذير

لمي
لمي
ورجيح ارزلي

اداوارهها (طبيعت ثانو )

کنش لمي

ووتعه لمي

و ويتکنندهها {پذير ته لدن  +حيثيت اجتما ي (ترمايه لمي)  +نظارا اجتما ي}
نمودار  ::جم بند نظريهها بررتي لده

روابط نظاممندانه و مناتباا لم ،به صورا ذيل خواهد بود:
ارزش

ارزشهايمساعد 


نظام فرهنگي

علمگرايي

هنجار
اخالقيات

راههاينيلبه توسعهعلمي
ارائه 


نظام اجتماعي

رفعنيازهايمتقابل 

اقتصادي
نظام
علمي
ارزشهاي

ارزشهاي علمي

سياسيعلمي
ارزشهاي
نظام

نظام علمي

ارتباطاتعلمي

سازمانعلمي

ارزشهاي علمي

موقعيت
ارزش

-مديريت 

اطالعرساني -تأمينمنابعمالي 

برنامهريزي

دانشجو
پژوهشگر

پايگاه

برنامهريزي
 ارزيابي نمودار  :2مناتباا « لم»

همانطور که مالحظه مي لود اخالتياا ويژۀ نظام لمي با لوملگيور ارزشهوا و هنجارهوا
جامعه لمل ميگيرد .تازمانها

لموي در

لمي که براتاا هنجارها نظام لمي وأتيس ميلوند ،به منظوور پي وبرد

اهووداف بنيووادي خووود کووه موودوا وربيووت متخاووص و ر و نيوواز جامعووه بووه بررتووي و پووژوهش لمووي اتووت،
موتعيتهايي را هميون «دان جو» و «پژوه گر» ايجاد ميکند .از تو ديگر تازمان لمي در ايفا وعهوداا
خووود بووه نظووام کووالن اجتمووا ي نوواگزير از برنامووهريووز و برتوورار اروبوواط داخلووي و بووي المللووي اتووت .پووس،
تازمانها متعدد لمي لمل ميگيرد .مجمو ه تازمانها

لمي ،اخالتياا لمي و اروباطاا لمي« ،نظام

لمي» را ايجاد کرده و در اروباطي مت ابل با تاير نظامها جامعه ترار ميگيرند .نظام رهنگي بوه لحواا ارائوه
ارزشها مسا د ووتعهيا تگي لمي و ويتکننده نظام لمي اتت .نظام اجتموا ي بوا ارائوه راههوا پذير توه
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لده برا نيل به ارزشها

لمينظام لمي را از ابهام در برنامهريز و عاليت دور ميتازد .نظوام تياتوي در

اروباط با نظام لمي دارا چهار کارکرد اتت:
 -:وأمي مناب مالي :نظام اتتااد وأمي کننده مناب مالي مورد نياز عاليتها

لمي اتت .نظوام تياتوي

جامعه با اِلراف به مجموع دريمدها نظام اتتااد و اجرا تواني نواظر بور ووزيو ثوروا در توطح جامعوه،
بخ ي از ترمايه حاصل از ارزش ا زوده ايجاد لده را برا پي برد اهوداف جامعوه بوهکوار مويگيورد .از توو
ديگر نظام لمي هرگز نتوانسته اتت نيازها خود را با ارائه خودماا برطورف نمايود و از ايو لحواا هموواره
نيازمند ووجه نظام تياتي اتت.
 -2وعيي تياتتها و برنامهها :نظام تياتي اممان به چالش ک يدن وتايل و راهها نيل به يرمانهوا را دارا
اتت و مي وواند به نوان منب وأثير گذار و مهم در وعيي اولويت عاليتهوا

لموي -پژوه وي مطورح لوود.

تياتتگذار و طراحي برنامه ملياوي و ن ه لمي از جمله ووانمند ها نظام تياتي اتت .به بيان ديگور در
بخش طرح و برنامه مهمتري مناب  ،نظام رهنگي و نظام تياتي در هر جامعه اتت.
 -5اطالعرتاني :مديريت اطال اا و بهرهگير از ناور نوي اطال اا ن ش مؤثر در ووتوعه لموي دارد.
از جمله مناب تدرا در هر جامعه« ،اطال اا» اتت .بديهي اتت بوه روز بوودن اطال واا لموي و يگواهي از
يخري يا تهها ،نوع عاليتها

لمي و اولويتها پژوه ي را وعيي مينمايد .اي بخش جز با حمايت نظوام

تياتي اممان پذير نميگردد.
 -4ارزيابي :عاليوتهوا و دتوتاوردها
تازمانها

لموي در دورههوا م وخص موورد ارزيوابي تورار مويگيرنود .مووم

لمي به ناوي مختلف ارزيابي مي لوند .ارزيابي از تو نظام تياتي چه بوه صوورا مسوت يم و

چه با محول نمودن اي مسؤوليت ،در پي درک اهميت کارييي و اثربخ ي عاليتها

لمي انجام لوده و بوا

هدف نيل به ووتعه لموي اتودامي ضورور محسووب مويلوود .گوام نخسوت در ارزيوابي عاليوتهوا ،وعيوي
لاخصها ووتعه لمي اتت .در اي مرحله اتت که الوه بر نظام رهنگي و يرمانها

لمي هور جامعوه،

جامعه لمي جهاني نيز وأثير تابل مالحظها مييابد.
فرضیهها:

 .:احتماال ميزان انگيزه به وفاهم اروباطي در بروز کنش لمي مؤثر اتت.
 .2احتماال ميزان پذيرش ارزشها

لمي در بروز کنش لمي مؤثر اتت.

 .5احتماال گونهلناتي لمگرايي در بروز کنش لمي مؤثر اتت.
تعريف مفاهیم

کنش لمي :يگاهي نظر وح ق يا ته اتت که با لاخصهائي هميون خالتيت و ا تبار اجتموا ي از تواير
کنشها اجتما ي متمايز ميلود (بورديو.)93 ::521 ،
ارزشها

لمي :اهدافويرمانهائيکهکنش لميبرا نيل به ينها لمل ميگيرند (يلي .)1:-،

در حي بررتي نظر موضوع ،ارزش ها

لمي نيز چه از طريق بررتي اتناد و چه از طريق ماواحبه بوا صواحبنظران

به ليوه نظريه زمينها  ،لناتائي و در دو دتته ارزشها
به دو دتته ام و خا

تابل وفميكاند:

ام و ارزشها خا

ونظيم لد .بر اي اتاا ارزشها

لوم
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 .:ارزشها

ام مؤثر بر کنش لمي:

 والش ،پ تمار ،رتابت ،صداتت ،کسب وجربه و وخاوص ،وفمور ،مسوؤوليت پوذير  ،برناموهريوز ،نويور  ،لايسته تاالر  ،جستجو کمال ،ارزلمند کار ،ورجيح دادن نف جمعي بور نفو لخاوي،
احساا مسؤوليت در برابر جامعه ،م اومت در برابر م مالا ،اتت الل در واميمگير .
 .2ارزشها خا

مؤثر بر کنش لمي:

 انت ال ا مار ،يزاد در انتخاب موضوع ،ن د و بازنگر  ،پذيرش اصول وأييد لوده ،ودم تووگير ،بيان يزادانۀ ا مار ،اروباط با مخاطبان گسترده ور (پيوند با تاير اندي مندان و دوتوتداران لوم) ،نيواز بوه
ابراز وجود در برابر جهانيان ،والش لمي به نوان از نعمت زيست  ،التوهمنود لودن بوه بزرگوان لوم،
دانايي به نوان امل برور  ،تان نبودن به دانستهها ،واب لمي.
وفاهم اروباطي :وضعيتي اتت که در ين ارزشها مورد نظر بر کنش رد حواکم مويلوود .صوداتت ،بيوان
يزادانۀ ا مار وحق د اع در برابر انت اد ،از جمله لاخصها وفاهم اروباطي اتت.
ميزان پذيرش ارزشها

لمي :ميزان انت ال ،درک و دروني لدن ارزشها و هنجارها

لمي

گونه لناتي لمگرائي :پرايس معت د اتت مؤلفان م االا و يثار لمي را ميووان به دو گروه و سيم کورد.: :
ينهائي که به طور دائمي عالند  .2ناپايدارها (توانعي راد .)22 ::523 ،انگيوزۀ دان وجويان -بوه نووان کن وگران
لمي -از ادامۀ وحايل به گونهها متفاووي تابل وفميك اتت .ميزان التمند و ديدگاه دان جو به يمووزش
الي و رلتۀ وحايلي پذير ته لده مالک گونهلناتي لمي اتت.
برا بررتي ميزان انت ال ارزشها ،ومنيك مااحبۀ بسته با اجرا پرت نامه به نوان ابزار گرديور اطال اا بهکار
ر ته اتت.
جمعیت آماري و حجم نمونه

در بي ا راد که در رييند انت ال ارزشها

لم ترار گر تهاند ،دو دتته متمايزند:

 .:دان جويان تال اول م ط کارلناتي -ينهايي که مايلند ييندۀ خود را با لم پيوند بزنند .دان جويان ورود
جديد دان گاهها در م ط کارلناتي در تال وحايلي  :521-22بخ ي از جامعه يمار را به خود اختاا
ميدهند.
 .2دان جويان تال اول م ط کارلناتيارلد – نمته مهم در وعيي وفاوا در پذيرش ارزشها

لم ،وفاوا بي

کساني اتت که از دوران دانشيموز به دان گاه راهيا تهاند (دان جويان م ط کارلناتي) و کساني که
يمدوره محيط دان گاهي را وجربه کردهاند (دان جويان م ط کارلناتي ارلد) و در معرض جامعهپذير
لمي در محيط دان گاهي ترار گر تهاند.
حجم نمونه بر حسب ميزان م ابهت امتيازاا پذير تهلدگان – ارائه لده از تو تازمان تنجش يموزش ک ور -و
کاربرد رمول معروف وعيي حجم نمونه (کوکران) وعيي لده که جمعا وعداد  55:نفر از دان جويان م اط کارلناتي و
کارلناتيارلد از دان مدهها دان گاه المه طباطبائي بوده اتت .دان جويان پاتخگو در رلتهها مجمو ۀ ادبياا

/22مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره اول /زمستان 1931

ارتي و زبانها خارجي ،يمار و اتتااد ،ح وق ،لوم تياتي ،روانلناتي ،لوم وربيتي ،لوم اجتما ي ،مديريت و
حسابدار پذير ته لدهاند.
توصیف و تجزيه و تحلیل ا ه ها

با اتتفاده از نرم ا زار  SPSSو يماره ها و لاخصها پراکندگي به راخور هر يك از متغيرها ووصيف و وبيي دادهها
انجام ل ده اتت .در بخش ووصيف ،راواني ،انواع درصد ،ميانه و مد ،و برا وبيي داده ها نيز ضم بهرهگير از
لاخص ها پراکندگي ،بر حسب تطح تنجش متغيرها از دد کا اتموئر (خي دو) و ضرايب همبستگي و دد گاما
و در يمي دو مورد نيز  T-Testاتتفاده لد.
توصیف ا هها 11/1 :درصد پاتخگويان زن و  52/4درصد مرد بودهاند .ميانۀ تني دان جويان در طب ۀ  22-25تال ترار
گر ته اتت .رلتۀ ديپلم بيش از  32درصد دان جويان کارلناتي با رلتۀ پذير ته لده متفاوا (رير لوم انساني) بوده و بر
مس رلتۀ پذير ته لدۀ دان جويان کارلناتي ارلد با رلتۀ کارلناتي ينها در يك گروه لمي ترار دالته اتت4/3 .
درصد از دان جويان پاتخگو به کار ومام وتت التغال دالتهاند .ترپرتت خانوادۀ  43درصد ينها دارا وحايالا
کارلناتي ارلد و باالور بوده اتت 14 .درصد از پاتخگويان هدف از عاليت لمي را ر م ملي از جامعه و مهمتري
انگيزه برا

عاليت لمي را و ويق دان مندان و دان جويان و والش برا وأمي مالي ينها مطرح کردهاند.

تبیین اطالعات :متغيرهايي که اروباط ينها با انگيزه به کنش لمي و گرايش به ارزشها

ام و ارزشها خا

ب ررتي لد باروند از :ت  ،جنس ،محيط لمي (دان مده) ،نوع لغل ،وضعيت التغال ،ميزان وحايالا پدر ،ميزان
وحايالا مادر ،ميزان وحايالا همسر ،اولويت اول وا توم برنامه مورد الته صدا ،اولويت اول وا توم برنامه مورد
الته تيما ،اولويت اول وا توم جرايد مورد الته ،ضويت در انجم

لمي ،م ارکت در برنامهها انجم

لمي،

انگيزه به وفاهم اروباطي ،گونهلناتي لمگرايي ،اولويت ارائه نتايج لمي ،هدف از ارائه نتايج لمي ،عاليت لمي مورد
الته ،نحوه ايجاد انگيزه به عاليت لمي.
بديهي اتت متغيرها مورد يزمون وأثير يمساني بر موضوع ندالتهاند .تطوح معنادار اروباط متغيرها  92و 93
درصد اطمينان بوده و بر اي اتاا وأثير جنس ،ت  ،ميزان وحايالا همسر ،برنامهها صدا و برنامهها تيما ،هميني
ضويت در انجم ها

لمي در گرايش به ارزش ها خا

لم وأئيد لده اتت .متغيرها محيط لمي ،وضعيت

التغال ،پيگير مطالب روزنامهها و راهمارها پي نهاد برا انجام عاليتها
مؤثر بوده اتت .برا پرهيز از اطالۀ کالم به ارائۀ دو نمونه از وبيي بسنده ميلود.

لمي در گرايش به ارزشها

ام

علم و توسعۀ علمی29 /

جدول  : :اروباط ميزان الته به رلته پذير ته لده با امل اصلي انتخاب رلته
امل اصلي

ميزان الته به رلته پذير ته لده

انتخاب رلته

اصال و کم
راواني
54

تبولي در کنمور

بي وفاوا

درصد

راواني

جم
بيش از رلتهها
ديگر و کامال

درصد

راواني

:532

:1

133

2

2

2

:2

532

:4:

3532

وجود بازار کار

9

534

:9

132

2:

232

49

اروباط با لغل

2

2

2

231

:

234

5

42

:239

الته

جم

:1342

45

:1:

درصد

532

39

2233

:3:

3131
:231
:32

1332

:2232

212

همان طور که مالحظه ميلود پراکندگي ا داد در خانهها جدول بيانگر اروباط صور متغيرها با يمديگر اتت.
چنانمه  5335درصد به رلته وحايلي خود الته ندارند و يا الته ناچيز وجود دارد .دان جوياني که با بررتي وضعيت
بازار کار اتدام به انتخاب رلته نمودهاند (و جالب اينمه در ارلب رلتهها و ريبا چني واور از رلتۀ خود دالتند؛ مانند
امل انتخاب رلته همان بازار

دان جويان رلته مديريت بيمه ،يمار اکيوئر  ،اتتااد بازرگاني و زبان انگليسي) مهمتري

کار مناتب بوده اتت .به نظر ميرتد ا ت اد به اي موضوع که رلته انتخابي ميوواند نيازها دان جو را بريورده تاخته
و نيل به اهداف او را ممم گرداند ،امل مهمي در ايجاد انگيزه به ادامه وحايل ووأم با الته خواهد بود.
جدول  : 2م ايسه يزمون معنادار واريانس (لون) و ميانگي ( )T-Testدر خاو
متغير

متغير

مست ل

وابسته

وضعيت

ارزلها

جنس
زنان /مردان

ام و

يزمون t

يزمون لون
F

3/139

معنادار

2/2:1

خا

متغير جنس

t

درجه يزاد

ميانگي

معنيدار

وفاوا

زنان

مردان
2/22
N=225

(دو دامنه)

ميانگي ها

2/:21

522

2/251

2/:92

2/2:

2/:42

2:1/12:

2/255

2/:92

N=:21

از ينجا که يزمون لون برا تنجش برابر واريانس بي دو جنس زن و مورد از نظور انگيوزه بوه ارزشهوا
نيست ،بنابراي

لوم ،معنوادار

رضيۀ صفر در مورد يمساني واريانس بي ينها رد ميلود (پس رابطه برترار اتت) .به بيوان ديگور وفواووي

که در واريانس مالحظه ميلود ،معنادار اتت و اخوتالف ميوانگي ايو دو جونس بور اتواا  t= 2/:21وفسوير مويلوود.
وفاوا ميانگي ميزان انگيزه به ارزشها

لم در زنان دان جو با مردان دان جو برابر  2/:92اتوت؛ ايو اخوتالف بوه نفو

دان جويان زن بوده و ينها به طور متوتط نسبت به دان جو مرد دارا ميزان انگيزه باالور هستند.
نمته جالب ووجه در وأثير ت بور دريا وت ارزشهوا خوا
ارزشها خا

و وام اتوت .متغيور تو اروبواط مسوت يم بوا انگيوزه بوه
وام دارد .ا وداد

لم دالته و اي در حالي اتت که همي متغيور اروبواط کوامال متفواووي بوا ارزشهوا

حاصل از اجرا يزمون گاما ،اتپيرم و پيرتون ،منفي اتت .به اي ورويب ميووان نتيجه گر ت« :هرچه ت ا راد بي وتر،
انگيزه (گرايش) به ارزشها

ام کمتر» .از تو ديگر وأثير متفاوا ت بر ارزشها

با ا زايش ت ِ دان جويان از ميزان امگرائي کاتته و بر خا

ام و خوا

لوم اتوت ..گووئي

گرائي ينها ا زوده مويلوود .ايو موضووع از وجوه ديگور

ميوواند بيانگر وناتض در نظام ارزشها حاکم بر جامعه بالد.
اکنون که وأثير متغيرها بررتي لده اتت ،ميووان گونهلناتي لمگرائي در دان جويان را ارائه کرد:
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 .:دان جو -راهيا ته :دان جويي که هدف در انتخاب رلته را «تبولي» ا الم کرده اتت.
 .2دان جو-کارورز :دان جويي که مناتبتري رلته وحايلي را با لغل خود انتخاب کرده اتت.
 .5دان جو کارْ رلته :دان جويي که بر اتاا رونق بازار کار انتخاب رلته کرده اتت.
 .4دوتتدار لم :دان جويي که « الته» امل اول و يخر در انتخاب رلتۀ او بوده اتت.
دان جوياني که در لمار «دوتتدار لم» بودهاند نسبت به کنش لمي و لاخصها پي ر ت لموي انگيوزه و ومايول
بي تر دالتهاند .اگرچه در وح ق اهداف وعيي لده در برنامه ووتعه الزم اتت اي گونه از دان جويان در اولويت ووجوه
ترار گيرند ،به دليل وأثير يموختهها

لمي در بهبود کمّي و کيفي زندگي ،نميووان از بذل ووجه الزم بوه تواير گونوههوا

صرفنظر کرد .بديهي اتت ووتعه نظام لمي جامعه مرهون والش«دوتتداران لوم» از يمسوو و حمايوت برناموهريوزان و
نخبگان تياتي جامعه از تو ديگر اتت.
توسعه ،توسعۀ علمي ،ارزشهاي مشترک

با نگاهي دوباره به ارزشها
اروباطي ،نويور

لمي ميووان نتيجه گر ت ارزشها در لش م وله تابل لناتايياند :وعامل

ام و خا

لمي ،يموزه ديني ،پويائي لمي ،لم باور  ،اتوت الل مور  .لوايد يموي از لواخصهوا موؤثر در

وعيي همخانواده بودن پديدهها التراک ينها در ارزشها

ام و خا

اتت .به بيان ديگر چنانيه ووتعه يا تگي جامعه

مورد نظر بالد ،ينيه امالن ووتعه را در رتيدن به هودف مو وق مويتوازد ،بهورهمنود از اروبواط گسوترده ،اتوت بال از
ايدهها نويورانۀ توديور ،پرهيز از پي داور  ،لوق رتيدن به ا قهوا بروور ،پ وتمار و م اوموت در برابور توختيهوا و
ا ت اد به ارزلمند بودن کار خواهد بود .بنابراي
دروني کردن ارزشها

امالن ووتعه ،ا م از امالن ووتعۀ لمي ،ووتعه اتتااد و  ...نيازمنود

ام ووتعه به طور کلي و ارزشها

عاليت مورد نظر به طور خا

هستند .به نظر ميرتود ايو

موضوع برا برنامهريزان رهنگي که هدهدار وعيي ارزشها مسا د بورا ووتوعه ،برناموهريوز بورا انت وال ينهوا و
پيشبيني نظارا اجتما ي برا طي لدن کامل رييند جامعهپذير هستند ،دارا اهميت ويژها اتت.
برا م ايسه بهتر ارزشها

لم و ارزشها ووتعه ميووان از نمودار ذيل بهره گر ت.
وعامل اروباطي

اروباط با مخاطبان گستردهور
ابراز وجود در برابر جهانيان

نويور

لمي

خلق ايده ها وازه
پرهيز از وفمر تالبي

توسعه

يموزه ديني

علمي

عاليت برا تدرداني
کمال خواهي

پويائي لمي

الته به کسب يگاهي نو
پ تمار و لميبائي
م اومت در برابر موان

لم باور

ارزلمند کار
اهميت دانائي

اتت الل مر

برنامه ريز نه برنامه پذير
اتت الل در واميم گير

نمودار  :5اروباط ارزشها

لم و ارزشها ووتعه

توسعه

علم و توسعۀ علمی22 /

همانطور که مالحظه ميلود ارزشها

لم و ارزشها ووتعه در بسيار از موارد م ابهاند .ديدگاه نظر بوه موضووع

نيز به اي ورويب و ويت ميلود :ووتعۀ لمي زيرمجمو ها از ووتعه جامعه اتت.
نتیجه

 .:يمي از اهداف جامعه ايران ووتعهيا تگي لمي اتت .برا نيل بوه ووتوعۀ لموي بايود بوه وامالن ين يعنوي
کن گران لمي ووجه کرد.
 .2ار از ضويت تازماني ،دو دتته از ا راد در مجمو ه کن گران لمي جا ميگيرند:
 .:32ينها که مدارج لمي را پيمودهاند و انتظار ميرود در نيل به ووتعهيا تگي لمي مؤثر بالند.
 .232پذير تهلدگان جديد دان گاهها که در يتتانه ضويت در تازمان لمي هستند.
 .5از بررتي مجموع کنشها اجتموا ي کن وگران لموي ووأثير محودود وحاويل لوم بور تواير کونشهوا
اجتما ي مالحظه لده اتت؛ به گونه ا که وأثير وحايل لم بر اخالتياا ا راد مورد ورديد وات ميلود.
 .4بنابراي پرت ي که مطرح ميلود اي اتت :لم دارا چه ارزشهوايي اتوت؟ ييوا وحاويلمردگان بوا ايو
ارزشها يلنا هستند؟
لوم انجوام و م وخص گرديود « لوم» بوه نووان پديوده

 .3مطالعه گستردها برا م وخص لودن ارزشهوا

اجتما ي ار از هور گونوه و سويمبنود در تالوب مماووب پوزيتيويسوتي ،ايودهيليسوتي ،رئاليسوتي و  ...دارا
ارزشهايي اتت که به دليل وأثير تاير پديودههوا اجتموا ي و موتعيوتهوا اتليموي -جغرا يوايي ،رهنگوي،
اتتااد و تياتي تابل وفميك به دو بخش ارزشها

ام و خا

اتت.

 .1و سيمبند ها مختلفي در زمينه لم مالحظه ميلود .در يمي ،عاليتها مروبط با لم مالحظه لده و بر
اي اتاا ورويج لم ،تياتت لم و ييندهپژوهي لم مورد ووجه اتت .و سيم لم به لوم ايسوتا و لوم پويوا
هم نوع ديگر اتت (نوابخش .)52-5: ::522 ،بر مبنا و سيمبنود هوا مويوووان گفوت وورويج لوم ،وجوه
ايستايي و در تياتت لم ،وجه پويايي را در نظر دارد.
 .1چنانيه در نظر اتت دانشيموختگي ا ضا جامعه به کار ووتعۀ لمي در ييد ،الزم اتت ارزشهوا
( ام و خا

لوم

) به ا راد منت ل لود.

 .2بسيار از ارزشها
 .9ميزان انت ال ارزشها

لم  -در بخش ارزشها

ام -منطبق با ارزشها ووتعه يا تگي اتت.

لم و متغيرهوا موؤثر بور ين بوا بهورهگيور از روش پيماي وي ،لويوۀ ماواحبه و بوا

اتتفاده از ابزار پرت نامه مورد بررتي ترار گر ت .در اي بررتي م خص لد واملي که بر انت ال ارزشها
ام و ارزش ها خا

مؤثرند بعضا م ترک و در موارد متفاووند .به وعبير بهتر ،يك متغير مممو اتوت در

هر دو بخش ام و خا

ارزشها مؤثر بالد و ممم اتت صر ا بر يمي از بخشها وأثيرگذار بالد .مهمتري

وامل مروبط با انت ال ارزش ها خا
ضويت در انجم ها

 ،جونس ،تو  ،ميوزان وحاويالا همسور ،برناموه هوا صودا و تويما و

لمي و مهمتري

وامل مروبط با انت ال ارزشها

ام ،وضعيت التغال ،محيط لموي

(دان مده) ،مطالعه روزنامه و نوع راهمارها پي ونهاد بووده اتوت .اروبواط لوغل و رلوته وحاويلي و رلوته
کارلناتي وأثير ضعيفي بر انت ال ارزشها

ام و خا

لم دالته اتت .در بخوش وجزيوه و وحليول م وخص
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لد دان گاه وأثير زياد بر وغيير نگرش دان جويان به ارزشها

لم ندارد؛ گوئي ارزشها

لم يمبار بورا

همي ه وا ت بيست تالگي وثبيت ميلود .از تو ديگر م خص لد ت  ،وأثير منفي بر ارزشهوا
به طور که با ا زايش ت ميزان انگيزه به ارزشها
جامعهپذير

وام دارد

ام کمتور مويلوود .متغيور وفواهم اروبواطي نيوز متوأثر از

لمي و مؤثر بر کنش لمي و خيص داده لد.

 .:2با در نظر گر ت وفاواها ينها ،گونه لناتي لمگرائي لمل گر ت؛ به گونوها کوه ا ضوا جامعوه
يمار به چهار گونه معر ي لدند :دان جو-راهيا ته ،دان جو-کارورز ،دان جو-کاررلوته و دان وجو-دوتوتدار
لم .بر اتاا اروباط گونه لم گرايي با انگيزه به کنش لمي ،گونه دوتتدار لم و تپس دان وجو کوارورز
بيش از تاير گونهها انگيزه به کنش لمي دالتهاند.
لمي به لرح نمودار ذيل ارائه ميلود:

نتايج حاصل از يزمون رضيه و ناصر مؤثر بر جامعهپذير
ارزشهاي
علم
ارزشهاي عام

ارزشهاي خاص

پيوند با ان دي مندان ،لماکيت ،والش لمي ،ورجيح

تدرداني ،نواندي ي ،تان نبودن به دانستهها،

منا ملي ،گسترش وح ي اا لمي ،م ارکت در

پذيرش اصول ،يزاد در انتخاب موضوع ،انت ال

واميمگير ها ،صداتت ،بررتي لمي پديدهها

يزادانه ا مار لمي ،ارائه نتايج در مجام بي -
المللي
تازمانها

خانواده
گروه ها هماالن ،صنف و...
وامل مؤثر بر ارزشها خا
جنس (زنان بيش از مردان) ،ت  ،ميزان
وحايالا همسر ،برنامهها صدا و تيما،
ضويت در انجم

وامل مؤثر بر ارزشها

ام

محيط لمي دان مده ،وضعيت التغال،
خواندن روزنامه ،راهمارها پي نهاد

لمي

جامعه پذيري علمي
انگيزه به وفاهم اروباطي
گونهلناتي لمگرائي

وأثير ضعيف برخي متغيرها :
اروباط لغل و رلته ،رلته کارلناتي

کنش لمي
توسعۀ علمي
نمودار  :4متغيرها مؤثر بر جامعهپذير

لمي

علم و توسعۀ علمی22 /

پينوشتها
1. Systematic
2.Stringent
3.Intersubjective
4.Explanation
5.Prediction

6.Grant
7.Universalism
8.Communism
9.Disinterestedness

10.Skeptical Spricism
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