در جستجوی شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان و ارائه الگوی انطباقی
دكتر عباس
تاریخ وصول5312/8/51 :

عباسپور1

تاریخ پذیرش5313/2/6 :

چكيده
بهمنظور شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان ،پژوهشی به روش پیمایشی و با رویکرد تطبیقی در
میان دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه اجرا شد .بر مبنای مطالعات
تطبیقی انجامشده  ،ابعاد فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی چهار زمینه اساسی موردسنجش برای شناسایی
نیازهای فرهنگی نسل جوان در نظر گرفته شد .ابزار سنجش پرسشنامهای محقق ساخته و مشتمل بر 19
عبارت  1گزینهای بود که بر اساس مقیاس درجهبندی لیکرت از خیلی موافق تا خیلی مخالف
صورتبندی شد .شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بود .حجم کل نمونه مشتمل بر مشارکت
 58111نفر دانشآموز پسر و دختر از  1استان کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه بود که درنهایت 59311
پرسشنامه قابلیت محاسبه و انجام تحلیل آماری یافت .نتایج این تحقیق اطالعات نسبتاً عینی و معین از
نیازهای فرهنگی دانش آموزان با توجه به شرایط خاص و حساس جوانی و نیز خواستههای سنی و
جنس آنان در چهار بعد فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی را شناسایی کرد؛ همچنین نشان داد که بین
پاسخگویی به نیازهای فرهنگی پسران با دختران تفاوت معناداری وجود دارد .عالوه بر آن ،مشخص
شد که بین نیازهای فرهنگی دانش آموزان در هریک از پایههای تحصیلی متوسطه تفاوت معنادار وجود
دارد .و درنهایت ،بین اولویت نیازهای فرهنگی دانش آموزان در ابعاد فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی
تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :نیازها ،رویکرد انطباقی ،نسل جوان ،ابعاد نیازها.

1

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیabbaspour1386@gmail.com،
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مقدمه
جوانی بهار عمر انسانی و جوانان بهعنوان فعالترین قشر منابع انسانی ،مایۀ افتخار و بزرگی
هر جامعه به شمار میروند .هر جامعهای رشد و بالندگی خود را درگرو توانمندیهای بالقوۀ
این نسل قلمداد میکند .آنان ذخیرههای پایانناپذیری از توانمندیهای بالقوه را با خود به همراه
دارند.در صورت بهرهگیری بهینه از این توانمندیها ،رشد و شکوفایی جامعه امکانپذیر
میگردد.بااینوجود  ،کشف هریک از این توانمندیها مستلزم شناخت نیازها و خواستههای
جوانان است .آنان بهرغم برخورداری از همۀ ویژگیهای مشترکی که با آنها شناسایی
میشوند ،ازلحاظ طرز تفکر و نگرش ،رفتار و فرهنگ با یکدیگر متفاوتاند .جوانان در کنار
توانمندیهای بالقوۀ  ،ذخیرۀ پایانناپذیری از نیازهای ارضاء نشده را با خود به همراه دارند که
هرکدام در یک فرآیند پویای تالش و فعالیت میتوانند زمینۀ فعلوانفعاالت خالق در اوضاع و
شرایط پیچیدۀ زندگی را فراهم سازند.
موضوع نیازها تا آنجا اهمیت دارد که برخی از نظریههای انگیزش همچون نظریۀ خود تعیین
گری که بر روی سه نیاز خودمختاری ،شایستگی و ارتباط تأکید دارند  ،این فرض را مطرح
میکنند که نیازها زیربنای رفتارهای انسان هستند(دسی و ریان .)2118،و به تعبیر آرنون و
مارشال( )2111ارضای نیازها همراه با انگیزش درونی و جلب مشارکت افراد خواهد بود .بر این
اساس ،گرچه ضرورت بررسی نیازهای نسل جوان در همۀ زمینهها  ،محسوس و حیاتی است؛
اما این ضرورت بهویژه ،درزمینۀ فرهنگی که بهطورکلی قلمرو فعالیت آموزشوپرورش است،
از اهمیت بسزایی برخوردار است .زیرا ،آموزشوپرورش بهعنوان الگوی کلی نهادها ،مؤسسات
و سازمانهای رسمی جامعه ،رسالت خطیر تربیت و آمادهسازی نسل جوان را برای مشارکت
هرچه بیشتر در سازندگی و توسعه بر عهده دارد .اهتمام به امر مهم و اساسی سیاستگذاری
آموزشی نیازمند درک عمیق و اصولی از نیازهای جوانان است و زمینۀ فرهنگی گستردهترین
قلمرو نیازی برای نائل شدن به این درک عمیق و اصولی است.
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جوانان نقش اساسی در بقاء ،تداوم و بالندگی هر جامعه دارند؛ و در صورت بهرهمندی از
نعمت بزرگ رهبری شایسته ،پیشکسوتان خطر و استقامت برای حفظ و اعتالی آرمانهای
اساسی جامعه به شمار میروند.آنان مستعدترین ،پرتالشترین و درعینحال ،وفادارترین نسل
برای بازسازی و بهسازی جامعهاند .اما بهرغم همۀ این برجستگیها  ،در مقابل ،آسیبپذیر از
نارسائیها و تناقض در رفتار اساسی افراد بالغ جامعه میباشند .ازاینرو ،هر نوع اقدام و
برنامهریزی مؤثر برای شکوفایی استعدادهای ذاتی جوانان و جلب مشارکت آنان و نیز ایجاد
تغییرات مطلوب در رفتار و کردار آنها نهتنها امری بینهایت دشوار و حساس است؛ بلکه
مستلزم بینش و بصیرت نسبت به نیازها و احتیاجات اساسی آنان است.
بر پایه نکات یادشده  ،مسئله اصلی این بررسی این است که نشان دهد با توجه به میزان
تأثیراتی که فرهنگ میتواند بر کارکرد و اثربخشی جامعه ایفا نماید ،کارکرد مطلوب آن
چگونه میتواند حاصل شود و جوانان چه نیازهایی درزمینۀ فرهنگ دارند؟ بخصوص آنکه
نظام آموزشی ما نتوانسته بهدرستی نیازهای فرهنگی جوانان را بهطور اساسی موردمطالعه قرار
دهد و از این طریق به جستجوی ریشۀ نیازها و ارتباط آن با سایر زمینهها مبادرت ورزد .این
بررسی بر آن است تا در قالب گزارههای زیر نیازهای فرهنگی نسل جوان را شناسایی و مدل
انطباقی مناسب را ارائه دهد:

 .5نیازهای فرهنگی دانش آموزان پسر و دختر در دورۀ تحصیلی متوسطه را بر مبنای کدام
مدل انطباقی میتوان ارائه کرد؟
 .2بین پاسخگویی به نیازهای فرهنگی پسران با دختران تفاوت معناداری وجود دارد.
 .3بین نیازهای فرهنگی دانش آموزان در هریک از پایههای تحصیلی متوسطه تفاوت معنادار
وجود دارد.
 .9دانشآموزانی که در شهرها زندگی میکنند نسبت به دانشآموزانی که در روستاها زندگی
میکنند،نیازهای فرهنگی بیشتری دارند.
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 .1بین اول ویت نیازهای فرهنگی دانش آموزان در ابعاد فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی تفاوت
معناداری وجود دارد.

چارچوب نظری

پیرامون شناخت نیاز تاکنون پژوهشهای درخور توجهی بهویژه از سوی روان شناسان معاصر
انجام شده است .هر یک از آنان بر اساس بینشها و گرایشهای خویش ،جنبهای از نیازهای

پیچیده و متنوع انسانی را موردتوجه قراردادهاند .بهاختصار شرح اجمالی از نظریههای نیازها
ارائه میشود.
جدول .1سنخ شناسی نظریههای نیازها
صاحبنظر

Murray, H.
)A. (1938

Maslow, A.
)H. (1987

دیدگاه /ابعاد نیاز
از دیددددگاه مدددوری ،نیازهدددا بدددهعندددوان
نیروهایی که افکار ،احساسات و رفتار را
در جهددت تغییددر شددرایط نددامطلوب بدده
شرایط مطلوب منظم و هدایت مدیکندد،
تعبیر شده است .موری دو ندوع نیازهدای
اولیه(زیستی) مانند نیاز به اکسیژن ،غدذا،
آب  ،میل جنسدی و سدالمت جسدمانی و
نیازهددای ثددانوی کدده در جریددان زندددگی
بهطور اکتسابی حاصل میشدوند ،مطدرح
کرد.
مزلو در نظریه خود نخستین تالش راجدع
بدده انگیددزش رفتددار انسددانی را در جهددت
طبقه بندی نیازهدای انسدانی انجدام داد .او
معتقد بود که نیازهای انسان بدر دو گونده
اسدددت .یکدددی نیازهدددای اساسدددی مانندددد
گرسدددنگی ،محبدددت ،امنیدددت ،احسددداس
ارزش و دسددتۀ دیگددر نیازهددای مدداورای
جسمی و متعدالی مانندد عددالت ،خدوبی،
زیبایی ،نظم ،وحددت.کمبودها بدهوسدیله
نیازهدددای اولیددده جبدددران مدددیشدددوند؛

انواع نیاز

ضعف/انتقادات

خددواری طلبی،پیشددرفت،پیوند
جویی،پرخاشدددددددددددددگری،
خودمختاری ،جبران شکست،
تدافع ،تمکدین ،سدلطه گدری،
خودنمایی،آسدددیب گریدددزی،
تحقیددر گریددزی ،مهددرورزی،
نظددم ،بددازی ،طددرد ،توانددایی
حسددی ،جنسددی ،مهددر طلبددی،
درک

مهم ترین نقطه ضعف در
نظریۀ مدوری پیچیددگی
و پراکندددگی آن اسددت
کددده تحقیدددق علمدددی و
آزمایشدددددددگاهی آن را
غیرممکن مدیسدازد .بده
همین سدبب ،نمدی تدوان
آن ها را موردسدنجش و
اثبات قرارداد.

یک .نیازهای کاستی
نیازهای
فیزیولوژیک(گرسنگی
 ،تشنگی و امثال آن)
نیازهای ایمنی(احساس
امنیت کردن و دوری
از خطر
نیازهای تعلق و
محبت(به دیگران
پیوستن ،پذیرفته شدن)

این نظریه به تعبیر هدوی
و میسدددددددددکل()2153
چیستان جالبی است .هر
چند به طدور و سدیعی بدا
اقبال مواجه شده اسدت؛
امدددا شدددواهد پژوهشدددی
اندددکی از آن حمایددت
میکنند .از ایدن لحداظ،
فددرض بنیددادی سلسدددله
مراتددددددب نیازهددددددا و
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نیازهای عزت
نفس(نشان دادن
کفایت در کارها)
دو .نیازهای رشد
دهنده
نیازهای
شناختی(دانستن،
فهمیدن و کاویدن)
نیازهای ذوقی(تقارن،
نظم و زیبایی)
خود شکوفایی( رسیدن
به خودیابی و شکوفا
ساختن تواناییهای
بالقوه)

چددارچوب ارائدده شددده،
نیدداز بدده تجدیددد نظددر و
پژوهشددددهای تکمیلددددی
دارد.

درحالیکه رشد و تکامل آدمی بهوسدیله
نیازهای متعالی انجام مدی شدود .نیازهدای
متعالی به اندازه نیازهدای اولیده غریدزی و
فطری هستند و هنگامیکده ارضدا نشدوند
انسان بیمار میشود؛ که عوارض بیمداری
عبددارت از احسدداس بیگددانگی ،عددذاب،
بددیتفدداوتی و سددخره اسددت .نیازهددا بددا
یکدددیگر تفددوق دارنددد و آنهددایی کدده
مهمترند باید پدیش از سدایر نیازهدا ارضدا
شوند.

Cronbach, L.
)J. (1954

Horney, K.
)(1942.1945

کرونباخ بدر خدالن نظریده مزلدو کده بده
نیازهددای فیزیولددوژیکی و ایمنددی توجدده
بایسددته مبددذول داشددته بددود؛ ض دمن کنددار
نهددادن نیازهددای فیزیولوژیددک ،نیدداز بدده
امنیت را به دلیل مترادن دانستن با تدرس
از نظر دور نگه داشت .به زعم وی ،عدم
امنیددت نددوعی تددرس بدده شددمار مددی رود،
ترس از اینکه انسدان چیدزی را از دسدت
بدهد .در نتیجده مدیتدوان عددم احسداس
امنیددت را تددرس از عدددم ارضددای نیازهددا
دانست کده در ایدن صدورت خدود انیدت
نمیتواند نیاز بده شدمار آیدد و جددای از
سایر نیازها در نظر گرفته شود.
خانم کارن هورنای انگیزۀ ضروری
آدمیان را نیازهای آنان می داند .در سال
 5192در کتاب تحلیل خویشتن یا
خودکاوی فهرستی مشتمل بر ده نیاز
روانشناختی را معرفی میکند .در سال
 5191در کتاب تضادهای درونی نظر
خود را در بارۀ نیازها روشنتر بیان
میکند .و آن را در قالب سه الگوی
رفتن به سوی مردم ،دور شدن از مردم و
مخالفت با مردم بهعنوان تعیین کنندۀ









نیازها به پنج طبقه تقسیم
میشوند:
.5نیاز به محبت
.2نیاز به مورد قبول مقامات
باالتر واقع شدن
.3نیاز به مورد تأیید همگان
واقع شدن
.9نیاز به استقالا و عدم
وابستگی
.1نیاز به احترام به نفس

بی توجهی به نیازهای
زیستی و اساسی

طبقهبندی اولیۀ نیازها(:)5192
.5نیاز به محبت و پذیرش
.نیاز به حامی و پشتیبان
.3نیاز به محدود ساختن
زندگی(قناعت)
.9نیاز به قدرت
.1نیاز به بهره جویی از
دیگران
.6نیاز به حیثیت و آبرو
.7نیاز به تحسین و تمجید

سوابق پژوهشی قابل
توجهی در مورد این
نظریه وجود ندارد.
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جهت بینش و عمل فرد نسبت به خود و
دیگران معرفی میکند.عدم تعادل و
اختالل در این سه نوع نیاز  ،ناهنجاری
هایی را به وجود می آورد .انسان ناسالم
از نظر روانی کسی است که در دوران
حیات خود و بهویژه دوران پر اهمیت
کودکی ،با مشکالت عدیده و شدید
اجتماعی روبرو بوده است.این مشکالت
سبب به هم ریختن توازن سه الگوی
نیازهای زندگی میشوند.

Fromm,
) E(1955

به عقیدۀ اریش فروم شناخت انسدان بایدد
بدده تحلیددل نیازهددای او کدده از کیفیددت
وجودی اش ناشی میشوند ،مبتنی باشدد.
ناکدددامی انسدددان در ارضددای هریدددک از
نیازهای اساسی مدذکور ،باعدپ پیددایش
مشددکالت شخصددیتی مددیشددود و چددون
ارضای آنها در جامعه های امروز امکان
ندددارد ازایددن رو ،همددۀ مددا دارای مسددائل
شخصیتی هستیم .پس ایدن جامعده اسدت
کدده بیمددار اسددت و تنهددا راه حددل مسددائل
شخصددیتی ،تغییددر و تبدددیل نددوع جامع دۀ
موجددود بدده جامعدده ای اسددت کدده در آن
روابط میان مردم بر اساس محبت متقابدل
باشددد ،جامعدده ای کدده ریشدده هددای آن را
برادری و اشتراک تشدکیل داده باشدد،...
جامعددده ای کددده در آن هدددر فدددرد از راه
تجربددده شخصدددی بددده ارزش و اهمیدددت
خدویش پددی ببددرد و خددود را شخصددی بددا
قدددرت هددای خدداص خددود بدانددد ،ندده از
طریق پیروی و فرمانبرداری .

.8نیاز به موفقیت و
پیروزمندی
.1نیاز به خودکفایی و
استقالل
.51نیاز به کمال و
انتقادپذیری
طبقهبندی تکمیلی
نیازها()5191
.5نیازهایی که آدمی را به
سوی دیگران می برند .مانند
نیاز به محبت
.2نیازهایی که آدمی را علیه
دیگران بر می انگیزند .مانند
میل به استقالل
 .3نیازهایی که آدمی را از
دیگران دور می سازند .مانند
نیاز به قدرت

.5نیاز به وابستگی یا ارتباط
داشتن
.2نیاز به تعالی و سرآمد بودن
و عروج فراسوی طبیعت
حیوانی
.3نیاز به ریشه داری یا رجوع
به اصل بهعنوان جزء مکمل
جهان آفرینش و درک لذت
زندگی در نفس عمل و نه
منفعت مادی آن
.9نیاز به هویت
.1نیاز به چارچوب توجیهی
یا وسایل راه یابی یا یک جان
بینی خاص برای ادراک
جهان آفرینش و شناخت
رویدادهای آن

بی توجهی به وجود
قدرتى برتر از انسان و
الزم بودن اطاعت از
وى از یکسوکه
معرن دیدگاه
اومانیستی است موجب
شده است که وی از
بسیارى از ابعاد
ارزشمند وجود انسانى
در تحقیقاتش غفلت
کند.ازاینرو،
دیدگاههاى روانکاوانه
وى بر اساس درک
نادرستى از مقام و
منزلت انسان و
ارزشهاى وجودى وى
بنا شده است و فاقد
هماهنگى درونى است.
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McClelland,
)D.C.(1953

Herzberg, F.
)(1959

Alderfer, C.
)P. (1972

نظریه نیازهای مک کللندد بده چگدونگی
ترکیب نیازهای فدرد بدا عوامدل محیطدی
می پردازد.وی و همکارانش در دانشگاه
هدددداروارد بددددا اسددددتفاده از آزمونهددددای
شخصددیت و بددا اعتقدداد بدده تفدداوت هددای
فردی بالغ بر بیست سال در مورد نیداز بده
پیشرفت و کسب موفقیت تحقیقات خود
را دنبال نمودند  .به زعم وی برخی افدراد
دارای انگیددزۀ سددطال بدداالیی هسددتند و در
رقابددت بددا دیگددران و در کارهددای خددود،
برای کسب موفقیت ،به سختی کوشدش
مددیکننددد .در مقابددل ،سددایرین انگیددزۀ
چندانی برای پیشرفت و موفقیدت ندارندد
و از بیم شکست ،آمادۀ خطر کردن برای
کسب موفقیت نیستند.

سه انگیزۀ اساسی در انسان
وجود دارد:
.5نیاز به پیشرفت به معنای
آرزوی پیشی جستن بر یک
رفتارمعیاری ویژه و فائق
آمدن بر موانع
.2نیاز به قدرت به معنای
تحت نفوذ قراردادن و کنترل
دیگران
.3نیاز به پیوند جویی و تعلق
به معنای میل و عالقه برای
مهربانی و برقرار ساختن
روابط دوستانه
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هرچنددددددد یکددددددی از
معتبرتددرین نظریددههددای
نیاز به شدمار مدی رود و
در سطال وسدیعی مدورد
قبول واقدع شدده اسدت؛
لکن ،روابط میان محیط
و عملکرد نده بدر اسداس
اوج گیدددددری انگیدددددره
پیشددرفت بلکدده بددر اثددر
تمایددددل بدددده کسددددب
پیامدهایی اسدت کده بدا
اداراکدداتی کدده فددرد از
خدددود دارد ،همسددددانی
داشته باشد.

افراد دو دسته نیازهای متفاوت دارند کده
اساس داً از یکدددیگر مسددتقل هسددتند و بدده
شیوۀ متفاوتی رفتدار را تحدت تدأثیر قدرار
می دهند .او دریافدت کده وقتدی افدراد از
کار خود احساس نارضایتی می کنند این
نارضایتی مربوط به محیطی است کده در
آن کار می کنند .در مقابدل ،وقتدی افدراد
در بارۀ کدار خدود احسداس خوشدایندی
دارند این احساس مربدوط بده خدود کدار
است.

یک .عوامل بهداشت یا
نگهدارنده مانند
خطمشی ها و مدیریت
سازمان
شرایط کار
روابط متقابل افراد
پول  ،مقام،تأمین
دو .انگیزنده ها مانند
کسب موفقیت
قدردانی در قبال انجام کار
مسؤولیت فزاینده
رشد و توسعه

ایدددن نظریددده در مدددورد
منشددداء و نحدددوه شدددکل
گیددری نیدداز ا هددار نظددر
نمیکند.
روش گددددردآوری داده
هددای پددژوهش کدده بدده
شیوۀ رویداد بارز انجدام
شددددده اسددددت و نددددوع
انتخاب آزمودنیها سبب
شددده اسددت کدده فقددط
پددددژوهشهددددایی کدددده
ازایددددنروش اسددددتفاده
کددرده انددد آن را تاییددد
کنند.

آلددددرفر نظریددده  ERGرا از ترکیدددب
حرون اول کلمات زیستی ،وابستگی ،و
رشد تشکیل داده است .وی از این لحاظ
کدده مددی گویددد فددرد در حرکددت سلسددله
مراتبددی بددرای ارضددای نیازهددای خددود از
نیازهدددای زیسدددتی بددده سدددمت نیازهدددای
وابستگی و سپس در جهت نیازهای رشد
پیش می رود ،نظریده اش بدا نظریدۀ مزلدو

.5نیازهای وجود یا زیستی
مانند
نیازهای فیزیولوژیک
امنیت
حقوق و دستمزد
شرایط کار
.2نیازهای وابستگی و تعلق
مانند

سوابق پژوهشی قابل
توجهی در مورد این
نظریه وجود ندارد.
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همخددوانی دارد.امددا ازلحدداظ سددیر تحددول
نیازها با آن اخدتالن اساسدی دارد .مزلدو
بددراین بدداور اسددت کدده پیشددرفت از یددک
سددطال نیدداز بدده سددطال بدداالتر بسددتگی بدده
ارضددای نیازهددای سددطال پددایین تددر دارد.
آلدرفر ضمن تأکید بر این فرایند ،فرایند
ناکامی برگشت یا پسرفت را نیز بر مددل
خود می افزایدد .بده ایدن معندی کده فدرد
وقتددی در ارضددای نیازهددای سددطال بدداالتر
ناکددام مانددد در نهایددت ،بدده سددطال قبلددی
نیازهای خود بر می گردد.

Fitchett,
George,
Burton, L.
& A..,
Sivan, A. B.

ایشددان بدده منظددور بررس دی قلمددرو کامددل
نیازهای معندوی ،پدژوهش خدود را نجدام
دادند .نتدایج ایدن پدژوهش حداکی از آن
بود که نیازهای معنوی را میتوان در سده
محور اصلی طبقهبندی نمود.

)(1997

Koenig, H.
& G.,
Weaver, A.
)J. (1997

ایشددان نیازهددای انسددان را در سدده محددور
طبقه بندی نمودند .منطق طبقهبندی نیازها
به درجه ربط نیاز به خود فرد ،دیگدران و
خدا بستگی داشت.

نیازهای اجتماعی
رابطه معنادار با اعضای
خانواده ،همکاران و دوستان
.3نیازهای رشد مانند
نیازهای حرمت
نیازهای خودیابی

.5نیازهای باور مذهبی مانند:
نیاز به درک حضور خداوند
هدن و معنا در زندگی
نداشتن ترس از مرگ
.2نیازهای رفتار مذهبی مانند:
نیاز به دعاو نیایش
انجام مناسک و عبادات
نیاز به شرکت در مراسم
مذهبی
.3نیازهای حمایت اجتماعی
مذهبی مانند:
نیاز به مراقبت از همدیگر در
گروههای مذهبی
رفتن به معابد و نماز جماعت
نیاز به مالقات رهبران مذهبی
یک.نیازهای مربوط به خود
نیدداز بدده داشددتن معنددا ،نیدداز بدده
احسدداس سددودمندی ،نیدداز بدده
بینش و معرفت ،نیاز بده امیدد،
نیاز به حمایت در کنار آمددن
با فقدان و تغییر ،نیاز به تعدیل
وابسددتگی دیگددران ،نیدداز بدده
تحمددددل شددددرایط سددددخت و
دشدددوار ،نیددداز بددده شدددرن و
حیثیددددت ،نیدددداز بدددده ابددددراز
احساسات ،نیاز به خوشبختی،

بی توجهی به نیازهای
روان شناختی

یکی از جنبه های مثبت
آن توجدده همزمددان بدده
نیازهای روان شناختی و
معندددوی اسدددت .لکدددن،
طبقه بندی ارائده شدده از
جامعیت الزم برخوردار
نیست.
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Koenig, H.
G., King, D.
& E.,
Carson, V.
)B. (2012

کوینگ بر ایدن بداور اسدت کده ارتقدای
سالمت روانی افدراد بسدتگی بده ارضدای
نیازهای معندوی آندان دارد.بررسدی هدای
ایشان در نهایت ،منجر به معرفی  59نیداز
معنوی گردید.

نیاز به ارتباط بدا گذشدته ،نیداز
بدده پددذیرش و تحمددل مددرگ
نزدیکان
دو.نیازهای مربوط به دیگران
نیاز بده معاشدرت بدا دیگدران،
نیدداز بدده محبددت و خدددمت بدده
دیگددران ،نیدداز بدده گذشددت و
چشددددم پوشددددی از خطددددای
دیگران ،نیاز به تحمدل مدرگ
و جدایی دوستان.
سه.نیازهای مربوط به خدا
نیاز به یقین داشدتن بده وجدود
خدا ،نیاز به اعتقاد به ایدن کده
خدا در کندار ماسدت ،نیداز بده
درک حضددور خدددا ،نیدداز بدده
درک محبددت غیددر مشددروط
خدا ،نیداز بده دعدا در پیشدگاه
خدا در حق خدود و دیگدران،
نیاز به خواندن کتداب مقددس
و عمل به آن ،نیاز به عبادت
.5نیاز به هدن ،معنا و امید در
زندگی.2نیاز به فراتر رفدتن از
اوضدداع و شددرایط.3نیدداز بدده
تحمدددل فقددددان.9نیددداز بددده
پیوستگی ساختارهای درونیدو
بروندی از طریددق حفدظ عددزت
نفس،یکپارچگی خود ،حفدظ
تعامددل اجتمدداعی و کددارکرد
شناخت.1نیاز بده اعتباریدابی و
حمایدددددددت از رفتارهدددددددای
مذهبی.6نیاز به مشدغول شددن
به رفتارهای مدذهبی.7نیداز بده
احساس خودارزشمندی.8نیاز
به دوستیغیر مشروط.1نیداز بده
ابراز خشم و اعتدراض.51نیداز
بده احسداس ایددن کده خدددا در
کنار ماسدت.55نیداز بده عشدق

177

درک از نیازهددددددددددای
معنوی جامع ،اصدولی و
منطبق بدر حقیقدت دیدن
نیسددت.برخی از نیازهدددا
ارتبددداطی بدددا نیازهدددای
معنددوی ندددارد و برخددی
نیازهدددای دیگدددر کددده
مصددداق بددارز نیازهددای
معنددوی اسددت  ،مددورد
غفلت واقع شده است.
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ورزی و خدددددددددمت بدددددددده
دیگران.52نیداز بده سپاسدگزار
بددودن.53نیدداز بدده بخشددیدن و
بخشیده شدن .59نیاز به آماده
شدن برای مرگ و مردن.

آن گونه که بیتس و پالگ ( )5387می گویندفرهنگ نظام مشترکی از باورها ،ارزشها،
رسوم،رفتارها و مصنوعاتی است که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهان خود و در رابطه با
یکدیگر به کار می برند و از طریق آموزش از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد .این تعریف
نهتنها الگوهای رفتار  ،بلکه الگوهای اندیشه (معانی مشترکی که اعضای یک جامعه به پدیده
های گوناگون طبیعی و فکری از جمله دین و ایدئولوژی نسبت می دهند)،مصنوعات(ابزارها و
کارهای هنری) و مهارت ها و فنونی را در بر می گیرد که در ساخت مصنوعات به کار گرفته
میشوند  .در مطالعه رابطه میان فرهنگ و نیاز نقطه اتکای ما بر فرآیندی است که طی آن نیاز
زیر نفوذ و اقتدار فرهنگ ،جنبهای تقدس گونه به خود می گیرئ و ارضای آن نمادی از
افتخارات اجتماعی محسوب می گردد.
اسماعیلی و ربیعی( )5387به منظور سنجش نیازهای فرهنگی -اجتماعی دختران دانش آموز
شهر اصفهان پژوهشی را به روش پیمایش انجام دادند .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که
نیازهای عاطفی -روانی در مرتبه نخست ،نیازهای اجتماعی در مرتبه دوم ،نیازهای اقتصادی در
رتبه سوم و نیازهای فرهنگی در رتبه چهارم قرار دارند.از نظر آزمودنی ها فعالیت های تفریحی
گزینه اول نیازهای فراغتی و خانواده بهعنوان مهمترین گروه مرجع معرفی شد.برای آنها،
همدلی و برقراری روابط صمیمانه اولویت بیشتری نسبت به تزریق پول و تأمین امکانات دارد.
قالوندی ،امانی ساری بگلو و بابایی سنگلجی()5315به منظور بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با
نیازهای روان شناختی اساسی به این نتیجه رسیدند که ابعاد فرهنگ مدرسه رابطه معناداری با
برآورده شدن نیازهای روان شناختی دارند.مدارسی که فرهنگ آنها به روابط دوستانه اعضای
آن ،وجود اعتماد بین اعضا و احترام متقابل تأکید دارند و امنیت و کیفیت خدمات آموزشی در
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آن باال است ،میزان احساس شایستگی ،حس انسجام و خود مختاری بهعنوان عناصر اصلی
نیازهای روان شناختی در میان مدارس باال خواهد بود .همچنین ،بر اساس نتایج بررسی
مارشیک( ) 2151برآورده شدن نیازها در دانش آموزان تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
تحصیلی آنان دارد .پژوهش وانگ و هولکالب ( )2151نیز نشان داد که اداراک دانش آموزان
از محیط مدرسه نهتنها بر پیشرفت تحصیلی آنها اثر می گذارد بلکه میتواند در برآورده شدن
نیازهای روان شناختی آنان نقش تسهیل گر را ایفا نماید.
بر پایه نتایج فوق ،مالحظه میشود که فرهنگ تعدیل کننده نیازهای انسانی است .آن چنان
نیرومند است که میتواند اساسی ترین نیازهای انسانی را علی رغم وجود شدت نیاز تحدید
کند.انگیزش جنسی را برای پاکدامنی ،گرسنگی و تشنگی را برای اجتناب از محرمات و عمل
به واجبات ،در چارچوب قوانین و نظامات معینی سامان می دهد .نیاز با قرار گرفتن در قلمرو
فرهنگ از اعتبار و ارزش برخوردار میشود و مقبولیت اجتماعی می یابد.

روش

روش پزوهش از نظر هدن از نوع کاربردی و ازلحاظ گردآوری اطالعات از نوع توصیفی

پیمایشی بود.جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر و دختر دورۀ تحصیلی متوسطۀ سراسر
کشور بود  .روش نمونه گیری به شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام پذیرفت .از
میان استان های کشور  1استان و از هر استان  1منطقۀ آموزشی و از هر منطقه  9دبیرستان و از
هر دبیرستان  511نفر دانش آموز بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردید .بدین ترتیب ،حجم کل
نمونه مشتمل بر مشارکت  58111نفر دانش آموز بود که در نهایت  59311پرسشنامه قابلیت
بررسی و اعمال تحلیل آماری یافت.
ابزار پژوهش بر اساس نتایج حاصل از بررسی های داونی ( )5161و داونی ،سیگر و
اسالگل( )5118بهطور محقق ساخته تهیه شد .آنان با مطالعه و تحلیل تمامی منشورها و قطعنامه
های آموزشوپرورش آمریکا و بررسی تنگناهای هرکدام نیازهای ضروری جوانان را در یک
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چارچوب مفهومی ودر ابعاد چهار گانه فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی طبقهبندی نمودند.
پرسشنامه مشتمل بر  19عبارت  1گزینه ای بود که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت از خیلی
موافق تا خیلی مخالف صورتبندی شد .عبارتهای پرسشنامه بر اساس چهار بعد یادشده از متن
مطالعات و یافته های پژوهشهای روان شناسی و و جامعه شناسی که به نوعی معرن نیازهای
فرهنگی جوانان باشد ،استخراج گردید .پایایی ابزار مورد استفاده در این پژوهش به روش
آلفای کرونباخ محاسبه شد تا مشخص شود پرسشنامه با توجه به مقدار عددی که پاسخ هر
سؤال به خود اختصاص می دهد تا چه میزان از هماهنگی درونی برخوردار است .در این
پژوهش ،پایایی پرسشنامه طراحی شده در مورد  61پرسشنامه که در مرحلۀ مقدماتی اجرا شد
برای بعد فکری  ، 1886بعد اجتماعی  ،1875بعد فردی  1876و بعد فنی  1871به دست آمد.

یافته ها

به منظور پاسخ به گزارۀ نخست که به شکل سؤال مطرح گردید و درصدد بود تا نشان دهد

نیازهای فرهنگی د انش آموزان پسر و دختر در دورۀ تحصیلی متوسطه را بر مبنای کدام مدل
انطباقی میتوان ارائه کرد؟ از رویکرد مطالعات تطبیقی استفاده شد .به زعم اغلب
صاحبنظر ان ،تقریباً در همۀ کشورها ،صرن نظر از تأکیدات و اولویت های فرهنگی ،نیازهای
اساسی آنان بر حول چهار محور یادشده قرار می گیرند؛ که در هر عصری با توجه به شرایط،
تأکید بر این جوانب ممکن است تغییر پیدا کند؛ و در نتیجه اولویت هدفها و محتوای برنامه
های آموزشی مورد تجدید نظر قرار گیرد .هر چند ،تمایزاتی به دلیل منحصر بفرد بودن شکل
گیری و تحول نظام آموزشی در هر جامعه و سوابق واقعی تاریخی-فرهنگی و مبانی اعتقادی
آنان به چشم می خورد؛ مع هذا ،نظر به تشابه روز افزون جریانات مسائل آموزشی با پیشرفت و
توسعه روابط میان فرهنگی ،و مبادلۀ افکار و اندیشه ها در میان کشورها ،محقق تجربه های آنان
را درزمینۀ آموزشوپرورش و نیز نیازهای فرهنگی جوانان موردتوجه قرارداد و ابعاد چهارگانه

در جستجوی شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان و ارائه الگوی انطباقی

181

را با انجام اصالحاتی به منظور انطباق با ارزشها و زمینههای فرهنگی جامعه ایرانی -اسالمی در
این پژوهش شناسایی کرد.
یک.بعد فکری :بعد فکری مشتمل بر چهار سطال است و فرایندهایی نظیر علم و دانش ،تبادل
اطالعات ،خالقیت و نو آوری و شوق به آموختن و یادگیری را در بر می گیرد.این چهار سطال
به ترتیب عبارتند از :

 .5نیاز به کسب دانش و معلومات
 .2نیاز به تبادل دانش
 .3نیاز به دانش آفرینی
 .9نیاز به دانش دوستی
شاید بتوان عمیق ترین سطال از بعد فکری را عشق ورزیدن به یادگیری دانست .این که جوانان
و مدا رس ما تا چه حد موفق در این امر بوده اند هنوز جای تردید است .زیا ،اگر چه گسترش
کمی و روزافزون مدارس و مراکز آموزشی پیوسته موردتوجه قرار دارد؛ اما غالباً بر طبق
آرمانهای اساسی شکل گیری آنها عمل نمیشود.
دو .بعد اجتماعی :مشتمل بر چهار سطال سلسله مراتبی است؛و فرایندهایی همچون حس
همکاری و تشریک مساعی در روابط بین شخصی ،احترام به حفظ و تقویت مناسبات اجتماعی
بر اساس حقوق و و ایف مدنی ،روح وطن دوستی و ایجاد روابط متقابل با سایر مردمان دنیا را
شامل میشود .جوان باید یاد بگیرد که جایگاه واقعی خود را در هریک از سطوح مناسبات پیدا
کند؛ مراعات دیگران را بکند و امیال خود خواهانه را مهار کند.وی باید حس عدالت،شهامت
دوست داشتن و شادی خدمت به دیگران را به خوبی درک کند .بر پایه نکات یادشده ،چهار
سطال بعد اجتماعی به ترتیب عبارتند از :
 .5نیاز به مناسبات بین شخصی
 .2نیاز به مناسبات اجتماعی
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 .3نیاز به مناسبت ملی(روح وطن دوستی)
 .9نیاز به مناسبات بین المللی
سه .بعد فردی :چهار سطال بعد فردی از این جهت که تأثیر بسزایی در پرورش جسمی و
روحی و روانی جوانان دارند ،مهمترین عاملهای خودسازی برای رسیدن به مرحل] خودیابی
میباشند.به نظر می رسد زمینههایی از انحطاط اخالقی و اعتقادی نسل جوان ما را تهدید
میکند  .عدم توجه به پرورش تالشها و انگیزه های سطال باال ،بی اعتنایی ،لذت طلبی ،زیاده
خواهی و پرمدعایی ،احساس ضعف و عجز و ناتوانی در برابر ابزارهای تهاجم فرهنگی بیگانه
همچون فیلم و تلویزیون ،جنون ورزشی ،عشق به موسیقی های بی محتوایی همچون جاز و در
نهایت لجام گسیختگی اخالقی پاره ای از این زمینهها میباشند که بهعنوان پدیدۀ جامعه
امروزی بر نسل جوان خود را نمایان ساخته است .بر پایه نکات یادشده ،چهار سطال بعد فردی
به ترتیب عبارتند از :
 .5نیاز به رشد جسمی
 .2نیاز به ثبات روانی و عاطفی
 .3نیاز به رشد اخالقی و درک ارزشهای اعتقادی
 .9نیاز شوق به فرهنگ و هنر
چهار .بعد فنی :بعد فنی داللت بر فرایندهایی دارد که در قلمرو علوم و فنون برای
ارتقاینیازهای حیاتی جامعه و به منظور رفاه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ضروری به نظر می
رسند .چهار سطال بعد فنی به ترتیب عبارتند از :
 .5نیاز به انتخاب شغل و حرفه
 .2نیاز به آمادگی حرفه ای
 .3نیاز به خانه و خانواده ،خانه داری ،ازدواج و تشکیل خانواده
 .9نیاز به اقتصاد و خرید و فروش  ،مصرن و سرمایه گذاری شخصی
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با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید ،ابعاد چهار گانه نیازهای فرهنگی نسل جوان مطابق مدل
زیر نمایش داده میشود .آن گونه که در مدل انطباقی شکل 5مشاهده میشود هر یک از ابعاد
نیازها مشتمل بر چهار سطال سلسله مراتبی است و اولویت ارضای نیاز در هرکدام از سطوح،
دلیل بر کم اهمیتی سایر سطال نی ست؛ بلکه بر عکس ،نشان دهندۀ آن است که با ارضای
نیازهای هریک از سطوح چهار گانه ،دامنۀ ابعاد نیازهای فرهنگی گسترده تر و از اهمیت
بیشتری برخوردار می گردد.

شکل .5مدل انطباقی ابعاد چهار گانۀ نیازهای فرهنگی نسل جوان

فرضیه اول :بین پاسخگویی به نیازهای فرهنگی پسران با دختران تفاوت معناداری
وجود دارد.
همانگونه که جدول شماره  2نشان می دهد پسران و دختران نسبت به نیازهای فرهنگدی در ابعداد

فکری ،اجتماعی ،فردی و فنی نظرات یکسانی نداشتند؛ به گونه ای که:
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جدول شماره .2خالصه نتایج آزمون مجذور کای(  ) X2بین جنسیت و ابعادنیازها
ابعاد نیازها

ابعاد فکری

ابعاد اجتماعی

ابعاد فردی

سطوح سلسله مراتبی نیارها

شده

نیاز به کسب دانش و معلومات

11/81

2

1/11

نیاز به تبادل دانش

51/71

2

1/11

نیاز به دانش آفرینی

55/91

2

1/11

نیاز به دانش دوستی

56/19

2

1/11

نیاز به مناسبا ت بین شخصی

3/85

2

1/11

نیاز به مناسبات اجتماعی

1/11

2

1/11

نیاز به مناسبات ملی

29/92

2

1/11

نیاز به مناسبات بین المللی

1/18

2

1/11

نیاز به رشد جسمی

31/33

2

1/11

نیاز به ثبات روانی و عاطفی

51/18

2

1/11

22/51

2

1/11

نیازشوق به فرهنگ وهنر

2/28

2

1/11

نیاز به انتخاب شغل و حرفه

9/11

2

1/11

نیاز به آمادگی حرفه ای

5/53

2

1/11

نیاز به خانه و خانواده

35

2

1/11

نیاز به اقتصاد

1/27

2

1/11

نیاز به رشد اخالقی ودرک
ارزشهای اعتقادی

ابعاد فنی

مقدار کای محاسبه

درجه آزادی

درابعاد فکری :بین پسران و دختران در نیاز به کسب معلومات،تبادل دانش،دانش آفرینی و
دانش دوستی تفاوت معناداری وجود دارد و دختران بیش از پسران به نیازهای یادشده تمایل
دارند.
در ابعاداجتماعی :بین پسران و دختران جوان در نیداز بده مناسدبات بدین شخصدی،اجتماعی،بین
المللی،هیچ تفداوت معنداداری وجدود نددارد و متغیرهدای یادشدده در جامعده مسدتقل هسدتند.در
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مقابل،بین پسران و دختران در نیازبه روح وطن دوستی تفداوت معنداداری وجدود دارد؛ودختدران
بیش از پسران به روح وطن پرستی تمایل دارند.
در ابعاد فردی :بین پسران و دختران جوان،در نیاز به رشد جسمی،ثبات رواندی و عاطفی،رشدد
اخالقی و درک ارزشهای اعتقادی تفادت معناداری وجود دارد.به نحدوی کده در نیداز بده رشدد
جسددمی،دختران بددیش از پسددران بدده رشددد جسددمی تمایددل دارنددد.در نیدداز بدده ثبددات روانددی و
عاطفی،هرچنددد دختددران و پسددران در نیازمندددی قددوی،نظرات یکسددانی ابددراز داشددته انددد،مع
هذا،دختران بیش از پسران تمایل به نیازمندی ضعیف و متوسط داشته اندد .همچندین ،در نیداز بده
رشد اخالقی و درک ارزشهای اعتقادی،پسران بیش از دختران تمایل بده رشدد اخالقدی و درک
ارزشهای اعتقادی دارند.متقاالً،در نیاز شوق به فرهنگ و هنر،هیچ تفاوت معناداری بدین جواندان
پسر و دختر،وجود ندارد و متغیر های شوق به فرهنگ و هنر در جامعه مستقل هستند.
در ابعاد فنی :بین جوانان پسر و دختدر،در نیداز بده انتخداب شدغل و حرفده،آمادگی حرفده ای و
خریددد و فروش،مصددرن و سددرمایه گددذاری شخصددی هددیچ تفدداوت معندداداری وجددود ندددارد و
متغیرهای یادشده در جامعه مستقل هستند.در مقابل،میان پسر ها و دختر ها در نیاز به خانده داری
،ازدواج و تشکیل خانواده تفاوت معناداری وجود دارد،و پسران بیش از دختران نیداز بده خانده و
خانواده دارند.
فرضیه دوم :بین نیازهای فرهنگی دانش آموزان در هر یک از پایههای تحصیلی
متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد.
جوانان در هریک از پایههای تحصیلی متوسطه،نظرهای کامالًیکسدانی نداشدتند.به گونده ای کده

براساس خالصه نتایج آماری جدول شماره : 3
درابعاد فکری :بین پایههای تحصیلی و نیاز بده کسدب معلومات،تبدادل داندش و داندش دوسدتی
هیچ تفاوتی معناداری وجدود نددارد متغیدر هدای یادشدده در جامعده مسدتقل هسدتند.درمقابل،بین
پایههای تحصیلی اول تا چهارم متوسطه و نیازبه دانش آفرینی تفاوت معناداری وجود دارد.
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درابعاااد اجتماااعی :بددین پایددههددای تحصدیلی اول تددا چهددارم متوسددطه و نیدداز بدده مناسددبات بددین
شخصدی،اجتماعی و روح وطددن دوستی(مناسدبات ملددی)هیچ تفدداوتی معنداداری وجددود ندددارد و
متغیرهای یادشده در جامعه مستقل هستند.درمقابل،بین پایههای تحصیلی و نیاز بده مناسدبات بدین
المللی تفاوت معناداری وجود دارد.
درابعاد فردی :بین پایههای تحصیلی اول تا چهارم متوسطه و نیاز به رشد جسمی،ثبات روانی و
عاطفی و شوق به فرهنگ و هنر،تفاوت معناداری وجود دارد.در مقابل،بین پایههدای تحصدیلی و
نیاز به رشد اخالقی و درک ارزشهایاعتقادی،هیچ تفاوت معناداری وجدود نددارد د و متغیرهدای
نیاز به رشد اخالقی و درک ارزشهای اعتقادی در جامعه هستند.
درابعادفنی :در میان پایههای تحصیلی اول تا چهارم متوسطه ازلحاظ نیاز به انتخاب شغل و
حرفه،آمادگی حرفه ای و خانه داری،ازدواج و تشکیل خانواده تفاوت معناداری وجود دارد
متغیر های نیازهای یادشد درجامعه مستقل نیستند.در مقابل ،متغیر های نیاز به خرید و
فروش،مصرن و سرمایه گذاری شخصی در جامعه مستقل هستند و هیچ ارتباط معناداری بین
پایههای تحصیلی اول تاچهارم متوسطه ازلحاظ نیازهای مربوط به خرید و فروش،مصرن و
سرمایه گذاری شخصی،وجود ندارد.
جدول شماره  .3خالصه نتایج آزمون مجذورکای( )X2بین پایههای تحصیلی وابعاد نیازها
ابعاد نیازها

ابعاد فکری

ابعاد اجتماعی

سطوح سلسله مراتبی نیارها

مقدار کای محاسبه
شده

درجه آزادی

نیاز به کسب دانش و معلومات

1/38

6

52/11

نیاز به تبادل دانش

1/65

6

52/11

نیاز به دانش آفرینی

52/8

6

52/11

نیاز به دانش دوستی

7/27

6

52/11

نیاز به مناسبا ت بین شخصی

1/71

6

52/11

نیاز به مناسبات اجتماعی

55/51

6

52/11

نیاز به مناسبات ملی

1

6

52/11
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ابعاد فردی

نیاز به مناسبات بین المللی

91/21

6

52/11

نیاز به رشد جسمی

22/27

6

52/11

نیاز به ثبات روانی و عاطفی

52/72

6

52/11

52/97

6

52/11

نیازشوق به فرهنگ وهنر

58/68

6

52/11

نیاز به انتخاب شغل و خرفه

99/31

6

52/11

نیاز به آمادگی حرفه ای

57/55

6

52/11

نیاز به خانه و خانواده

95/11

6

1

نیاز به اقتصاد

7/23

6

نیاز به رشد اخالقی ودرک
ارزشهای اعتقادی

ابعاد فنی

1/11

فرضیه سوم  :دانشآموزانی که در شهرها زندگی میکنند نسبت به دانشآموزانی که
در روستاها زندگی میکنند،نیازهای فرهنگی بیشتری دارند.
جدول شماره  .4خالصه نتایج آزمون مجذورکای() X2بین نظرات جوانان شهری و روستایی
ابعاد نیازها

سطوح سلسله مراتبی نیارها
نیاز به کسب دانش و معلومات

ابعاد فکری

ابعاد اجتماعی

ابعاد فردی

مقدار کای محاسبه
شده
1/81

درجه آزادی
2

1/11

نیاز به تبادل دانش

1/89

2

1/11

نیاز به دانش آفرینی

23/36

2

1/11

نیاز به دانش دوستی

1/15

2

1/11

نیاز به مناسبا ت بین شخصی

58/79

2

1/11

نیاز به مناسبات اجتماعی

1/26

2

1/11

نیاز به مناسبات ملی

5/53

2

1/11

نیاز به مناسبات بین المللی

56/15

2

1/11

نیاز به رشد جسمی

8/56

2

1/11

نیاز به ثبات روانی و عاطفی

3/11

2

1/11
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نیاز به رشد اخالقی ودرک ارزشهای

28/68

2

1/11

نیازشوق به فرهنگ وهنر

1/92

2

1/11

نیاز به انتخاب شغل و خرفه

1/18

2

1/11

نیاز به آمادگی حرفه ای

7/21

2

1/11

نیاز به خانه و خانواده

56/61

2

1/11

نیاز به اقتصاد

1/12

2

1/11

اعتقادی

ابعاد فنی

همان گونه که جدول شماره  9نشان می دهد طیف نظرات جوانان شهری و روستایی نشانگر
آن است که:
درابعادفکری :بین محل زندگی و نیاز به کسب معلومات،تبادل دانش و دانش دوستی هیچ
ارتباط معناداری وجود ندارد و متغیرهای مربوط به نیازهای یادشده،در جامعه مستقل
هستند.درمقابل،میان محل زندگی آزمودنیها و نیاز به دانش آفرینی،تفاوت معناداری وجوددارد.
درابعاداجتماعی :بین محل زندگی و نیاز به مناسبات بین شخصی و بین المللی تفاوت
معناداری وجود دارد و متغیر های مربوط به نیازهای یادشده،در جامعه مستقل نیستند در
مقابل،متغیرهای نیاز به مناسبات اجتماعی و ملی (روح وطن دوستی)درجامعه مستقل هستند و
هیچ ارتباط معناداری بین محل زندگی و نیازهای مربوط به مناسبات اجتماعی و ملی وجود
ندارد.
در ابعاد فردی :بین محل زندگی و نیاز به رشد جسمی و رشد اخالقی و درک ارزشهای
اعتقادی ،ارتباط معناداری وجود دارد و متغیرهای مربوط به نیازهای یادشده ،در جامعه مستقل
نیستند .در مقابل متغیرهای نیاز به ثبات روانی و عاطفی و شوق به فرهنگ و هنر در جامعه
مستقل هستند و هیچ ارتباط معناداری بین محل زندگی و نیازهای مربوط به ثبات روانی و
عاطفی و شوق به فرهنگ و هنر وجود ندارد.
در ابعاد فنی :بین محل زندگی و نیاز به انتخاب شغل و حرفه و خرید و فروش ،مصرن و
سرمایه گذاری شخصی ،هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد و متغیرهای مربوط به نیازهای
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یادشده  ،در جامعه مستقل هستند .در مقابل ،متغیرهای نیاز به آمادگی حرفه ای و خانه داری،
ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه مستقل نیستند و ارتباط معنا داری بین محل زندگی و نیاز به
آمادگی حرفه ای ،خانه داری ،ازدواج و تشکیل خانواده وجود دارد.
فرضیه چهارم  :بین اولویت نیازهای فرهنگی دانش آموزان در ابعاد فکری ،اجتماعی،
فردی و فنی تفاوت معناداری وجود دارد.

در ابعاد فکری :باالترین درصد نیاز فرهنگی ،به ترتیب مربوط به دانش دوستی ،کسب
معلومات ،تبادل دانش و نهایت دانش آفرینی است.
در ابعاد اجتماعی :باالترین درصد نیاز فرهنگی به ترتیب مربوط به مناسبات بین المللی،
مناسبات اجتماعی و مناسبات بین شخصی است.
در ابعاد فردی :باالترین درصد نیاز فرهنگی به ترتیب مربوط به رشد جسمی ،رشد اخالقی و
درک ارزشهای اعتقادی ،شوق به فرهنگ و هنر و ثبات روانی و عاطفی است.
در ابعاد فنی :باالترین نیاز فرهنگی به ترتیب مربوط به انتخاب شغل و حرفه ،خرید و فروش،
مصرن و سرمایه گذاری شخصی ،خانه و خانواده و آمادگی حرفه ای است.

بحث و نتيجه گيری
بر پایۀ نتایج حاصل از این پژوهش میتوان استنباط نمود که ارضای نیازها همچنان یک دغدغۀ
اساسی است .آن گونه که چن و جانگ ( )2151می گویند ارضای نیازهای روان شناختی
اساسی منجر به احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد میشود .اما در صورت
ممانعت در برآورده شدن این نیازها  ،فرد درکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقاد آمیز از خود
خواهد داشت .طبیعی است که با توجه به وسعت دامنۀ نیازهای فرهنگی که میتواند تمام قلمرو
نیازهای انسانی را پوشش دهد ،تأمین نیازها از اهمیت بسزایی برخوردار باشد .با مقایسه نتایج به
دست آمده میتوان گفت بین اولویت نیازهای فرهنگی جوانان در ابعاد یادشده تفاوت
معناداری وجود دارد؛ به نحوی که نیازهای مربوط به ابعاد اجتماعی ،باالترین میزان گرایش در
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جوانان را داشته است؛ و نیازهای مربوط به ابعاد فنی کمترین میزان گرایش در جوانان را نشان
داده است همچنین نیازهای مربوط به ابعاد فکری و فردی به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار
گرفته اند.
ازلحاظ بعد فکری ،آنان بر این باورند که کسب علم و دانش ،تأثیر بسیار زیادی در زندگی
شان دارد و احساس عدم توانائی در ادامه تحصیل را مردود دانسته اند .از مجموعه نظرات بیان
شده ،این استنباط حاصل میشود که  ،محتمالً دالیل افت تحصیلی و بی عالقگی در جوانان
برای ادامه تحصیل ،مرتبط با علل و شرایط دیگری میتواند باشد .پیشنهاد این است که در ارائه
معلومات و زمینههای جذب اثر بخش دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی ،نیازها و عالئق خاص
آنان ،از طریق ارتباط تنگاتنگ با دبیران و مدیریت مدرسه بیشتر موردتوجه قرارگیرد .به نظر
می رسد ،جوانان ،بیش از محدوده زندگی خویش می خواهند قلمرو اندیشه داشته باشند .آنها
طالب آشنایی با رشد و پیشرفت علمی ،در جهان هستند .نظام آموزشی باید سعی کند زمینه
کسب این آگاهی را از طریق بهره گیری از تکنولوژی آموزشی ،مراودات فرهنگی آموزشی و
حتی برگزاری مسابقات علمی فرهنگی ،گسترش دهد و مدارس را از جمود فکری و یکنواختی
مطالب آموزشی ،رهایی بخشد .علی رغم عالقه مندی اکثریت قاطع جوانان به ارائه خالقیت و
ابتکار ،مدرسه تنها به خالقیت و ابتکار یک سوم دانش آموزان ،رغبت قابل مالحظه ای نشان
می دهد .در حدود نیمی از جوانان ،معتقدند که مدرسه فقط اهمیت زیادی به کسب معلومات
می دهد و پیشرفت تحصیلی از نظر او یعنی داشتن نمره قبولی .مالحظه میشود که  ،مدرسه
قادر به پاسخگویی زمینههای ابتکار و خالقیت در تمامی دانش آموزان جوان نیست .آن گونه
که پینک ( )2118می گوید مدرسه باید آدمهایی را تربیت کند که میتوانند کل گرایانه فکر
کنند .پیشنهاد این است که مدارس تالش نمایند از طریق توجه به زمینه روانشناسی و تفاوتهای
فردی در دانش آموزان بیشتر ،توانمندیها و قدرت ابتکار جوانان را ،بازشناسند .جوانان ،با
اکثریت قاطع اعالم نموده اند که بیشتر اوقات ،به دنبال یادگیری مطالب تازه هستند؛ و وقتی
مطلب تازه ای را یاد می گیرند نشاط بسیار زیادی در خود احساس میکنند .آنها اعالم داشته
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اند که برای درک یک موضوع علمی ،سعی و کوشش زیادی از خود بروز می دهند و به
خصوص در زمینه زبان آموزی ،بسیار تمایل دارند که با زبانهای مردم دیگر دنیا ،آشنا شوند.
این فکر ،که عالقه مند به یادگیری مطالب درسی نیستم از نظر آنان مردود است و با اکثریت،
عالقه مندی خود را به یادگیری مطالب درسی ،ابراز داشته اند .نتیجه قابل استناد در بعد فکری
این است که ،جوانان زمینههای اساسی یادگیری و رشد علمی را دارند .آنچه میتواند مشکل
محسوب شود ،عدم بهره گیری شایسته از جاذبه ها و وابستگی های جوانان است.
از نظر بعد اجتماعی هرچند ،اکثریت قاطع جوانان ،اعم از پسر و دختر ،عالقه مند هستند
که بیشتر ساعات زندگی خود را صرن خدمت به مردم نمایند؛ و بسیار تالش میکنند که در
حفظ دوستی خود با افراد و به ویژه دوستان و آشنایان ،موفق باشند ،اما معتقدند که مدرسه هیچ
گونه فرصت مناسبی را برای آنها جهت در میان گذاردن مسائل و مشکالتشان ،در نظر نمی
گیرد .جوانان براین باورند که  ،بندرت شاهد همکاری و همدلی نزدیک میان افراد جامعه
هستند و مدرسه در این میان کمتر توانسته نسبت به مشارکت دانش آموزان در کارهای جمعی
و گروهی ،موفق باشد .اکثریت آنان اعالم نموده اند که  ،خود را محتاج سنگ صبوری می
دانند تا مسائل و مشکالت زندگی خویش را با او در میان گذارند .استنباط این است که ،جامعه
و مدرسه هنوز نتوانسته اند زمینه یگانگی و آمیزش اجتماعی با جوانان را ،به نحو مناسب برقرار
سازند .جوانان مشکالت اساسی موجود در روابط و مناسبات اجتماعی را ،قبل از اینکه ناشی از
عدم همکاری نزدیک و صمیمی خود با افراد جامعه بدانند ،آن را مربوط به مدرسه و اجتماع
قلمداد می نمایند که اهتمام بایسته را در این مهم صورت نمی دهند .بیگانگی در روابط اصیل
اجتماعی ،میان آنان قابل تشخیص است و هنوز به دنبال شناسایی محرم رازی چون سنگ
صبور ،برای طرح مسائل و مشکالت زندگی خویش هستند .علی رغم اینکه اکثریت قاطع
جوانان ،احترام به حقوق افراد را یک و یفه می دانند و بسیار عالقه مند هستند که با قبول
مسئوولیت در جامعه ،بهتر نسبت به انجام و ایف خود عمل نمایند و نیز خود را عضوی موثر و
مفید در اجتماع بدانند؛ اما متاسفانه  ،در حدود نیمی از آنان ،هنوز نمی دانند که چه و ایفی را
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در جامعه باید بر دوش داشته باشند .آنان براین باورند که هنوز ،به حقوق واقعی خود در جامعه
آشنا نیستند .به نظر می رسد که  ،مدرسه و اجتماع به نحو شایسته نتوانسته اند جوانان را با
و ایف و حقوق اجتماعی خویش آشنا سازند.آن گونه که سو و همکاران( )2152نشان دادند
هنجارهای اجتماعی جامعه پسندانه ،ارزش های عمل گرایانه و همدلی پیش بینی کننده های
اصلی رفتار اجتماعی مطلوب در میان جوانان است .پیشنهاد این است که مدرسه و اجتماع بیش
از پیش ،از طریق تفویض مسئوولیت اجتماعی به جوانان ،آنان را بهطور ملموس تر با هنجارها و
حقوق و و ایف اجتماعی آشنا سازند.اکثریت قاطع جوانان ،ضمن اینکه قدردانی از خدمات
ارزشمند جامعه را یک و یفه ملی می دانند ،انگیزه فعالیت و تالش خود را در زندگی نیز،
خدمت به وطن شمرده اند .آنان با قاطعیت تمام ،از اینکه فردی ایرانی هستند ،احساس افتخار
میکنند  .بنابراین ،پی می بریم که روح وطن دوستی و مناسبات ملی کامالً در میان جوانان ،اعم
از پسر و دختر  ،زنده است  .پیشنهاد این است که  ،برنامه ریزان فرهنگی و مجریان رسانه های
گروهی به ویژه رادیو و تلویزیون ،از طریق طرح ریزی و تدوین برنامه های واقعی ،زمینههای
ناروشن این انگیزه بسیار ارزشمند در جوانان را بیشتر صیقل دهند و از طریق تقویت حس
قدردانی از خدمات ارزشمند جامعه ،در تمامی ابعاد اجتماعی  ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی به
ویژه در قیاس با سایر کشورها ،آنان را بیشتر نسبت به موقعیت ویژه خویش ،آشنا سازند .جوانان
براین باورند که مدرسه به خوبی نتوانسته شرایط و زمینه آشنایی آنان را با اوضاع و احوال جهان
در تمام زمینهها فراهم سازد .حس عالقه مندی به برقراری مناسبات بین المللی در جوانان ،بسیار
زنده است .پیشنهاد این ا ست که ،برنامه ریزان فرهنگی ،جهان شناسی را به ویژه در سطحی که
تجاذب برانگیز برای جوانان باشد  ،در برنامه های آتی خود بگنجانند؛ و از طریق درگیر نمودن
برنامه های رادیو و تلویزیون و مطبوعات ،این برنامه ها را به درون مدرسه ببرند.
ازلحاظ بعد فردی،گر چه اکثریت ق اطع جوانان ،اعم از پسر و دختر  ،پرورش بدن سالم را
یکی از نیازهای ضروری خود می دانند ،و بسیار عالقه مند به عضویت در کلوپ های مختلف
ورزشی هستند ،ولی هنوز بر این باورند که  ،جامعه بها و ارزش زیادی به جوانان برای پرورش
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بدن سالم نمی دهد .به نظر می رسد جامعه هنوز قادر نیست  ،رضایت جوانان را بهطور کامل در
زمینه ورزش و پرورش جسم سالم ،به دست آورد .علی رغم اینکه اکثریت جوانان ،ابراز داشته
اند که همیشه سعی میکنند راه اعتدال را در زندگی طی کنند؛ ولی یکی از مشکالت اساسی
خویش را اضطراب در شرایطی می دانند که شاهد عدم توجه به احتیاجات خود در زندگی
هستند .اکثریت آنان براین باورند که  ،در برخورد با مشکالت و تنگناهای زندگی ،بندرت
میتوانند خونسردی خود را حفظ کنند .هر چند اکثریت آنها اعالم نموده اند که  ،خانواده
هایشان به خوبی توانسته اند نیازهای عاطفی آنها را تأمین نمایند؛ ولی در حدود نیمی از آنها
ابراز داشته اند که اغلب احساس یأس و ناامیدی میکنند .استنباط این است که ،ریشه های
اساسی ثبات روانی و عاطفی بهطور کامل در جوانان تقویت نگردیده است .عواملی بی شماری
در این امر دخیل هستند که نقش اساسی خانواده و مدرسه در رأس آنها است .هر چند ،
اکثریت قاطع جوانان ،اعالم داشته اند که همیشه سعی میکنند پایبند به صداقت در زندگی
باشند؛ ولی بر این باورند که ،بندرت شاهد صداقت از جانب دیگران هستند .آنها علی رغم
اینکه رعایت دستورات دینی را برای بهبود زندگی موثر می دانند ،لکن معتقدند که کمتر
میتوانند راهنمای مناسبی برای انجام صحیال دستورات دینی با توجه به مقتضیات و شرایط
دینی و اعتقادی خود ندارند ،احساس کمبود میکنند .جوانان بسیار تمایل دارند که بیش از این
قادر باشند ارزش مبانی دینی و اعتقادی را درک کنند .به نظر می رسد که پایبندی به صداقت،
رشد اخالقی و درک ارزشهای اعتقادی برای جوانان بسیار درخور توجه و اهمیت است؛ و اگر
مشکلی در این زمینه به چشم می خورد مرتبط با دیگرانِ غیر از خودشان (شاید جامعه و
مدرسه) است  .پیشنهاد این است که ،برنامه ریزان فرهنگی کشور از طریق جذب و مشارکت
روحانیون جوان و آگاه ،پاسخگوی نیازهای اعتقادی و اخالقی جوانان باشند .برای جامعه
اسالمی ایران پذیرفته نیست که دبیرستانی با داشتن بیش از پانصد نفر دانش آموز جوان ،محروم
از روحانی آگاه و متعهد باشد .جوانان علی رغم اینکه بسیار عالقه مند به هنر و موسیقی هستند
و دوست دارند نسبت به پرورش ذوق هنری خود ،از راهنمایی و کمک بیشتری برخوردار
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باشند؛ اما براین باورند که مدارس به هنر و ذوق هنری آنان بها و ارزش الزم را نمی دهند؛ و
مدرسه تاکنون موفق نشده به خوبی برای گسترش تواناییهای هنری و موسیقی جوانان فعالیت
نماید .استنباط این است که ،شوق به فرهنگ و هنر آن چنآنکه شایسته نیازهای فرهنگی
جوانان باشد ،موردتوجه جامعه و مدرسه قرار نگرفته است.
از نظر بعد فنی ،مسأله انتخاب شغل و حرفه برای جوانان  ،به گونه ای شایسته در مدرسه
حل نشده است ،و رهنمودهای الزم از طریق برنامه آموزش شغلی نیز ،صادر نشده است .به
احتمال زیاد اکثر مدارس فاقد برنامه های آموزش شغلی مؤثر میباشند .ابهام و سردرگمی در
آینده شغلی ،برای جوانان بسیار میتواند مشکل ساز باشد .هر چند اکثریت قاطع جوانان ،بسیار
مصمم هستند تا بتوانند به شغل ایده آل خود نایل شوند ،اما از اینکه تاکنون نتوانسته اند آمادگی
الزم برای شغل مشخصی را پیدا کنند ،بسیار نگران هستند .تنها درحدود یک سوم آنان ابراز
داشته اند که در برنامه آموزش شغلی مدرسه توانسته اند مهارتهای مناسبی را بیاموزند .استنباط
این است که ،مدارس قادر نبوده اند آمادگی حرفه ای را آن چنآنکه درخور توجه جوانان
باشد از طریق برنامه های آموزش شغلی فراهم سازند .در امر خانه و خانواده ،اکثریت جوانان،
ابراز داشته اند که هنوز آنقدر توانا نشده اند که بتوانند اداره یک خانواده را بر عهده گیرند؛ و
بر این باورند که مدرسه نتوانسته نسبت به مسأله تشکیل خانواده  ،دانش آموزان را آگاه سازد.
اغلب جوانان ترجیال می دهند پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی و انتخاب شغل مناسب ازدواج
نمایند؛ و هنوز امر ازدواج بهعنوان مهمترین مسأله زندگی آنان قلمداد نمیشود .استنباط این
است که ،جوانان مسائل مهمتری نسبت به امر ازدواج و تشکیل خانواده دارند و تعقیب
تحصیالت دانشگاهی برای آنان مهمتر است .در زمینه اقتصاد و علم معیشت زندگی ،اکثریت
جوانان ،اعم از پسر و دختر  ،ابراز داشته اند که تاکنون نتوانسته اند پس انداز قابل مالحظه ای از
خرجی روزانه تحصیل ،که به صورت مستمری از خانواده دریافت میکنند ،داشته باشند .اغلب
آنان براین باورند که ،به خوبی یاد گرفته اند که چگونه از پول و دارایی شخصی خود درست
استفاده کنند .به نظر می رسد ،علم معیشت و سرمایه گذاری شخصی برای جوانان ،چندان
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درخور توجه نیست .هرچند که تصور درست استفاده کردن ،از دارایی شخصی خود را دارند.
پیشنهاد میشود در وهله اول ،در زمینههای تربیتی خانواده حس صرفه جویی و پس انداز
موردتوجه قرار گیرد و از طریق درگیر ساختن جوانان در خرید اشیاء و لوازم مورد نیاز زندگی،
آمادگی اقتصادی را در آنها تقویت نمایند .مدرسه نیز از طریق اهتمام و جدیت مربیان
آموزشی ،زمینههای تشویق و ترغیب دانش آموزان به پس انداز و صرفه جویی اقتصادی را
فراهم سازد.
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