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چکیده
هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی تاثیر طبقه اقتصادی و اجتماعی بر نظاام ارزشای زناان
شهر اصفهان است .روش این بررسی پیمایشی بوده و به کمک پرسشانامه کتبای اطالعاات ایان
بررسی در میان مناطق چندگانه شهر اصفهان بر اساس فرمول کاوکران در میاان جمعیات باا ی
 91ساله زنان شهر اصفهان جمعآوری شده است .نتایج حاصل از یافتههاا گویاای وجاود راب اه
معنادار بین طبقه اجتماعی-اقتصادی پاساگگویان باا ارزشهاای اخالقای ،سیاسای ،اجتمااعی و
اقتصادی بوده است ،اماا باین طبقاه اجتمااعی-اقتصاادی و گارایشهاای ماذهبی افاراد تفااوت
معناداری مشاهده نشد و این به دلیل هم س ح بودن اعتقادات دینی و مذهبی افراد اسات کاه بار
اساس یافتههای توصیفی پژوهش دارای با ترین میانگین در میان سایر متغیرها بوده است .نتاایج
حاصل از مدلسازی معادله ساختاری گویای من قی و قابل قبول بودن تمام رابط حاکم بار مادل
تجربی تحقیق است.
واژه های كلیدی :نظام ارزشی ،ارزشهای اخالقی ،ارزشهای سیاسی ،ارزشهای اجتماعی،
ارزشهای مذهبی ،طبقه اقتصادی-اجتماعی.
* نویسنده مسؤول
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مقدمه و بیان مسأله
مفهوم پایگاه و طبقه اجتماعی از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی است که قادمت آن حتای
به قبل از پیدایش رسمی این رشته علمی؛ یعنی در طول تاریخ تفكر اجتمااعی بشار باوده اسات.
اما اولین کسی که به طور منظم و با اهمیت خاصی کاه باه ایان مفهاوم داده ،آنارا مبناای نظریاه
پردازی خود نموده است ،کارل مارکس 9است .در واقع این مارکس بوده که بیشتر از هر نظریه
پرداز و متفكر دیگری ،چشم انداز پارداختن باه طبقاات و سلساله مراتام اجتمااعی را باه یاک
م العه علمی طبقه اجتماعی بدل نمود .وی در این نظریه پردازی تا آنجا پیش میرود که مفهوم
طبقه اجتماعی را در یک چشم انداز تاریگی با هدف کشف قوانین علمی تاریخ (ناوعی فلسافه
تاریخ علمی) پاردازش مای نمایاد .در ایان راساتا او در جهات کشاف قاوانین خاا

تحاو ت

اجتماعی در بشر تاریخ ،به عوامل زیر بنایی این تحو ت اشاره می کند ،کاه از مفااهیم کیلادی
فهم این مباحث ،طبقه است .لذا اگر کسی بگواهد عنوان پدر م العه طبقه اجتماعی را به فاردی
ع ا کند ،آن فرد باید مارکس باشد (لیپست .)90 :9919 ،2طبقه و پایگاه اجتماعی افاراد عاالوه
بر نقش تعیین کنندگی بر سبک زندگی افراد بر نظام ارزشی آنها نیاز اثار دارد .از طرفای دیگار
عوامل متعددی میتواند در چگونگی سنجش طبقه اجتماعی افراد مؤثر باشد .نیاکاان و اصال و
نسبت ،وضعیت تمكن ،مفید بودن بویژه از لحاظ شغلی ،میزان و نوع تحصیالت و خصوصایات
بیولوژیكی از جمله عوامل مؤثر در تعیین پایگاه اجتماعی است (نیکگهر .)70 :9962 ،اما خود
طبقه و پایگاه می تواند شدیداً نظام ارزشی افراد که شامل پنج مولفه اصلی؛ ارزشهای سیاسای،
ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای اخالقای ،ارزشهاای اقتصاادی و ارزشهاای ماذهبی اسات را
تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت جامعه را دچار تغییر فرهنگی کناد .از آنجاای کاه ارزشهاای
فرهنگی 9منعكس کننده نظامهای ارزشی جامعه هستند (امیرانتگابی ،)9 :9913 ،بنابراین نا گفتاه
پیداست که تغییرات اجتماعی ،4تغییارات فرهنگای و نیاز تغییارات ارزشای ایجااد مایکنناد .باه
عبارت دیگر ،میتوان استنباط کرد که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی در میان طبقات 1مگتلف
1 Marx
2 lipest
3 Caltueral values
4 Social change
5 classes
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متفاوت جلوه میکنند .نظام ارزشی 9در هار جامعاهای باه مجموعاهای از فراینادهای رفتااری و
ذهنی ،الگوها و روشها ،شیوههای گفتاری و فنون بدنی اطالق میشود کاه در چاارچو هاا و
موقعیتهایی از پیش تعریف شده ،پذیرفته میشوند .این نظام بر اساس پهناه جغرافیاایی و دوره
زمانی و بر اساس گروه اجتماعی مورد استناد (مثالً یاک خاانواده ،یاک شاهر ،یاک کشاور)...
تغییر میکناد (فكاوهی .)9 :9932 ،در دو دهاه اخیار خاانواده در ایاران باه لحااظ سااختاری و
کارکردی و نیز جمعیتی دستگوش تغییر بوده اسات کاه ایان تغییار ،خاود ناشای از تغییار نظاام
اجتماعی 2از اقتصاد کشاورزی باه اقتصااد صانعتی و باه دنباال آن تضاعیف خاانواده گساترده و
شكل گیری خانواده هستهای است (اعزازی .)41 :9912 ،بناابراین نظاام ارزشای لزومااً در هماه
افراد آن گروه به صورت یكسانی درونی نشده و به صورت یكسانی به آن عمل نمیشود .بدین
ترتیم نظام ارزشی در هر جامعه ،بیشتر یک پیوستار قابل انع اف از رفتارها ،اندیشهها ،واژگاان
و زبان است که کنشگران اجتماعی دائماً بر روی آن در حرکت هستند و بر اساس استراتژیهاا
و راهبردهای آگاهانه و ناخود آگاهانه خود را در آن نسبت به خود و نسبت به دیگران ارزیاابی
و قضاوت کرده و بار اسااس ایان قضااوت و ارزیاابی عمال مایکنناد (فكاوهی .)9 :9932 ،از
آنجایی که فرهنگ یک جامعه و نظام ارزشی آن کلیه شئون و مظاهر مگتلف حیاات اجتمااعی
را در بر میگیرد ،ارزشهای اجتمااعی مگتلاف هام باه رفتارهاای شگصای و اجتمااعی رناگ
خا

میبگشند .با این وصف کل نظام ارزشی مجموعه واحدی را تشكیل میدهاد کاه شاكل

جهان بینی ماردم جامعاه را مشاگص و ناوع خاصای زنادگی اقتصاادی ،اجتمااعی و سیاسای را
اجتنا پذیر می سازد .باه ایان ترتیام شارب و بررسای خ اوط اصالی نظاام ارزشای مایتواناد
ضرورت وجود نوع خاصی حیات اجتماعی را روشن کند و بدین وسیله معلوم گرداند که برای
ایجاد نوع متفاوتی از حیات اجتماعی ،چه تغییر و تحولی در نظام ارزشی جامعه ضاروری اسات
(صانعی .)113 :9972 ،اختالف طبقاتی 9شادیداً نظاام ارزشای را دگرگاون مای کناد .اخاتالف
طبقاتی یک پدیده اجتماعی است در غالم جوامع روابط بعضی گروهها و انسانها تبعیض آمیز
و بر پایه ضوابط نابرابر صورت میگیرد .بدین معنی که عملی برای اعضای یک طبقه بهنجاار و
1 Value system
2 Social system
3 Class differences
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عادی تلقی میشود؛ برای اعضای طبقه یا طبقات دیگر منع شده است .باا ایان وصاف در عماق
روابط تبعیض آمیز و اختالفات طبقاتی باز فرهنگ و مفاهیم خا

آن است که نقش اساسی را

به عهده دارد و یا اقل مانع از آن میشود که نظام طبقاتی قدرت و نفوذ خود را از دست بدهد
(علیبابایی .)42 :9917 ،بنابراین هر طبقه اجتماعی روشهاا و خارده فرهناگهاای خاا

پیادا

میکند که با مقتضیات همان طبقه و پایگاه اجتماعی هماهنگ اسات .اخاتالف طبقااتی ممكان
است تحت تاثیر ارزشها و عقاید تبعیضآمیاز فرهنگای تشادید شاود .اعضاای بعضای طبقاات
اجتماعی دچار محدودیتهای گوناگون میشوند و بعضی طبقات از اشتغال به کارهاای خاا
و حتی ورود به زندگی در بعضی محالت منع گردیدهاناد (صاانعی .)113 :9972 ،اینگلهاارت

9

معتقد است که در اثر توساعه اقتصاادی در کشاورهای پیشارفته صانعتی ،تحاول در ارزشهاای
مادی انسانهای این جوامع رخ داده ،به گونهای کاه روناد ایان تحاول ،حرکات از ارزشهاای
مادی به ارزشهای فرامادی را نشان میدهد .او طی م العات گسترده خاود نشاان مایدهاد کاه
دگرگونی ارزشها در میان نسل جدید حاکی از تحول فرهنگی است که نسبت باه نسال قادیم
رخ داده و در این تحول کیفیت زندگی و ابراز نظر فردی برجستگی بیشتر در مقابل هنجارهاای
اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی و مذهبی گذشته دارد .به عبارتی از دید اینگلهارت وجه تمایز ماردم
جوامع مگتلف نگرشها ،ارزشهاا و مهاارتهاای اصالی و پایادار آناان اسات؛ باه بیاان دیگار
فرهنااگ آنهااا بااا هاام تفاااوت دارد .بااه زعاام وی در چنااد دهااه گذشااته تغیی ارات اقتصااادی،
تكنولااوژیكی ،اجتماااعی و سیاسای فرهنااگهااای جوامااع پیشاارفته را از جنبااههااای بسایار مهاام
دگرگون ساخته است .اینگلهارت فرهنگ را نظامی از نگرشها ،ارزشها و دانشی میداناد کاه
به طرز گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .در حالیکاه
طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی ،ف ری و عماومی اسات .فرهناگ فراگرفتاه مایشاود و
ممكن است از یک جامعه به جامعهای دیگار تغییار کناد (اینگلهاارت .)93:9979 ،باا توجاه باه
تفاوتهای فرهنگی در جوامع و طبقات مگتلف اجتماعی میتوان تفااوتهاای نظاام ارزشای و
ارزشهااا را شناسااایی کاارد .در جامعااه ایاران م العااه نظااام ارزشای در درجااه نگساات باار پایاه

1 Inglehart
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تفاوتهای جنسیتی 9و سپس تفاوت طبقاتی موضوعی قابل تامل و بررسی باه نظار مایرساد .از
این رو ،این مقاله با چنین رویكردی با هدف بررسی تفاوتهای ارزشای زناان طبقاات مگتلاف
در حوزه فرهنگ در شهر اصفهان میپردازد تا مهمترین تفاوتهاا را در طبقاات مگتلاف زناان
شهر اصفهان شناسایی کرده و سپس اولویت آنها را از نظار شادت و اهمیات مشاگص نمایاد و
پس از تدوین بگشی از اطالعات مورد نیاز راه حلهایی متناسم با نتاایج باه دسات آماده ارایاه
خواهد شد .چرا که یكی از عمدهترین مشكلی کاه نظاام اجتمااعی را تهدیاد مایکناد ،وجاود
ارزش های متفاوت و متناقص است که عمدتاً از مادران به فرزندان منتقال مایشاود .بناابراین از
آنجایی که افراد در جامعه نقشهای گوناگونی را میپذیرند و به همان نسبت از مزایا و معایم
اجتماعی مگتلفی بهرهمند میشوند ،از این رو ارزشهای مگتلف نمایاانگر جنباههاای اساسای
تنوعات در فرهنگ انسانی است .ارزشها معمو ً از عادت و هنجار نشأت میگیرند (مارادی و
همكاران .)9 :9932 ،بر این اساس ،در این پژوهش محقق به دنبال بررسی تاثیر پایگاه اقتصاادی
و اجتماعی بر نظام ارزشی زنان شهر اصفهان است.
اهمیت موضوع پژوهش
نظام ارزشی یكی از مقولههای مهم فرهنگی جامعه است .ب ورى که غفلات از ایان مسااااله
مهم میتواند باعااث تضعیف هویت فرهنگى و یا استحاله فرهناگ ملاتهاا گاردد (رفیاعپاور،
 .)76 :9976ارزشها حلقه اتصال فرهنگ هر قوم و ملتى با نساال آینده هسااتند و غفلت از این
مهم میتواند جوامع را باااا بحاران هویات 2مواجاه کناد .ارزشهاا آنقادر اهمیااات دارناد کاه
اینگلهارت میگویااد اگر میخواهید در کشااورى بدون ساارو صدا انقال کنید ،ارزشهااى
آنان را تغییاار دهید .به همین دلیل م العااه ارزشها اهمیت دارد .در حقیقت ارزشها بااه نظاام
اجتماعى هویت بگشاایده و بنیان نظااام فرهنگى یک جامعه هسااتند .در واقااع ارزشهاا معیاار
اساسااى بایدها و نبایدهاى جامعه هستند .بااه همین دلیل ارزشها زیربنااى قاانون و هنجارهااى
اجتماعى نیز هستند ،اگر ارزشها داراى ثبات نساابى باشند ،فرهناگ عماومى نیاز داراى ثباات
1 Gender differences
2 Identity Crisis
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نساابى است و اگر ارزشها دچار شاوک و یاا بحاران شاااوند ،فرهناگ عماومى نیاز باا کماى
تاخیاار بحران فرهنگى 9را بدنبال خواهد داشاات ،زیرا ارزشها هستند که ثبات فرهنگاى 2و یاا
شااوک فرهنگى9خصوصاً در بعد فرهنگ و فرهنگ عمومى را موجم میشاوند (خارم9976 ،
و روبا مینای .)97 :9919 ،حاال اگار زناان از ایفاای نقاش اجتمااعی 4محاروم شاود ،از رشااد
اجتماعی آنان کاسته میشود و جامعهای که زنان آن از رشد فكری واجتمااعی محاروم باشاند،
مسلّماً جامعة توسعه یافتهای نگواهد بود ،زیرا جامعه از آحاد انسانهایی تشكیل میشاود کاه باا
ارزشها و فرهنگهای متفاوتی از خانوادهها شكل میگیرند و وارد اجتماع میگردند.
بر همین اساس میتوان گفت ارزش هاای افاراد در جامعاه از مساایل تعیاین کنناده زنادگی
هستند .اهمیت پرداختن به مساله ارزشها در جامعه به گونهای است که حتی بسایاری از مساایل
توسعه ای اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شادید ًا تحات تااثیر ایان مقولاه اسات .ناا گفتاه
پیداست کاه مساایل ارزشای در هار جامعاه مهمتارین مساایل آن جامعاه اسات و سیاساتهاا و
برنامه ریزی زیادی در راستای آن توسط دولتها و مدیران ارشد هار نظاام اجتمااعی و سیاسای
صورت می گیرد .طبیعی است که هر نسلی نگران دستاوردهای گرانبهای خاود باشاد و از نسال
بعد خود توقع داشته باشد که این دستاوردها را پاس بدارد و به ارزشها و هجارهاای آن گاردن
نهد و مانند یک امانت آنرا به نسل بعد بسپارد (علیجانی .)23 :9912 ،پس در اینجا اهمیات ایان
بررسی برای نسل حاضر و نسل آینده دو چندان احساس میشود .نظامهاای ارزشای و فرهنگای
حاصل فرایندهای طو نی مدت تاریگی هستند و هر چند نمی توان از آنها به مثابه نوعی تقادیر
غیر قابل تغییر یاد کرد ،اما فرایندهای دگرگونی در آنها با سرعتی اغلم بسیار کند و تنهاا باا باه
کار افتادن فرایندهای پیچیده جزء به کل امكان پذیر است و نه بارعكس .از ایان رو ،هار کاس
دغدغه حفظ نظامهای ارزشی و تقویت آنها را دارد باید حفظ و تقویات نظاامهاای فرهنگای را
نیز به همان میزان بگواهد و برای هر دو ایان فراینادها باه صاورت همزماان و هماهناگ برناماه
ریزی کند (فكوهی .)2 :9932 ،همچنین نظام ارزشی مهمترین بحث در قشربندی اسات و ایان
1 Cultural Crisis
2 Cultural stability
3 Culture shock
4 Social role
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مساله نقش بسزایی در تعریف طبقات و نوع ارزشهای آنان دارد .با این توضیح میتوان عناوان
کرد که این پژوهش مایتواناد بارای تماامی مؤسساات و نهادهاایی کاه باا مباحاث طبقاات در
ارتباطند و همچنین مؤسسات آموزشی و دانشگاهها مفید باشاد .در کال مایتاوان گفات نتاایج
م العات نظام ارزشی و و طبقه اجتماعی زنان میتواند به جامعهپاذیری بهتار افاراد و نسالهاای
آینده ،حل مسایل و آسیمهای اجتماعی ،رفع چالشهای موجود میان طبقات و اولویات بنادی
در حل مسایل اجتماعی را برای برنامهریزان و مدیران و مسؤو ن تسهیل مایساازد و ایان مهام
ضرورت انجام این پژوهش را موجه میسازد.
اهداف پژوهش
 تعیین راب ه باین طبقاه اجتمااعی  -اقتصاادی زناان و میازان پایبنادی آناان باه ارزشهاایاخالقی
 تعیین راب ه بین طبقه اجتماعی  -اقتصادی زنان و میزان پایبندی آنان به ارزشهای مذهبی تعیین راب ه بین طبقه اجتماعی  -اقتصادی زنان و میزان پایبندی آنان به ارزشهای سیاسی تعیین راب ه باین طبقاه اجتمااعی  -اقتصاادی زناان و میازان پایبنادی آناان باه ارزشهاایاجتماعی
 تعیین راب ه باین طبقاه اجتمااعی  -اقتصاادی زناان و میازان پایبنادی آناان باه ارزشهاایاقتصادی
چارچوب نظری پژوهش
در تحلیاال و تبیااین تغییاارات ارزشاای زنااان رهیافاات نظااری گوناااگونی وجااود دارد و آرا و
اندیشههای زیادی در این زمینه ارایه شده است .به طور کلی و علیرغم اهمیت موضوع ارزشها
در حوزه پژوهش هاای روان شاناختی و سالوک بشاری ،مادتهای مدیادی تحات تاأثیر و نفاوذ
تأمالت فلسفی و دور از پژوهش علمی واقع گرا بود .آزمایشهای تجربی ارزشها ،همچنان باه
مثابة حوزهها یا جزیرههایی دور از روان شناسی قارار داشات و باا حاوزههاای و تگصاصهاای
متعددی چون فلسفه ،دین ،اقتصاد ،جامعه شناسی و انسان شناسی در ارتباط باود .شااید یكای از
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عوامل دست اندرکار در بی توجهی دانشمندان باه ایان موضاوع در حاوزه پاژوهشهاای روان
شناختی ،آن باشد که فلسفه های عقل گرا آن را یكای از مباانی اساسای مای دانناد کاه سااختار
عقالنی و فكری مجرد در تاأمالت و افكاار آن قارار داد و جاوی از تجریاد و انتازاع آن را فارا
گرفت ،چیزی که دانشمندان از آن گریزانند .توجه و عنایت باه بررسای ارزشهاا در دهاههاای
سوم و چهارم قرن حاضر ،بیش از پیش و با پایبنادی باه روش علمای پایش رفات .شااید بتاوان
گفت که ارزش اولیه آن به دو روان شناس بر می گردد؛ ترستون به خاطر ارائاه اندیشاه بررسای
ارزشها در چارچو روش علمی متكی به مبانی علم و با اساتناد باه داناش رواباط میاان تان و
روان اسات( .دنیسااون و همكااارانش .)941 :2000 ،اسااپرانگر ،یكاای از دانشاامندان آلمااانی کااه
همزمان نظریه اش را دربارة گونههاای شگصایت منتشار سااخت .نظریاه ای کاه بار اسااس آن،
انسانها با تكیه بر غلبه یا حاکمیت یكی از ارزش های زیر بار آناان ،باه شاش دساته تقسایم مای
شااوند :ارزش نظااری ،ارزش سیاساای ،ارزش اجتماااعی ،ارزش اقتصااادی ،ارزش زیباشااناختی و
ارزش دینی .ارزش هایی که بعدها آلبرت و فیرنون آنها را در مقیاسی که به نام آنها نامیده شاد،
به شكل عملی درآوردند .به تدریج ،توجه به علتها استمراری فزایناده یافات .از مهمتارین آن
علتها ،فرضیه برابر و همتایی در تفسیر رفتاار بشاری و آگااهی از آن اسات کاه بایاد موضاوع
ارزشها را دربر گیرد ،زیرا توجه به بررسی ارزشها ماا را باه ایجااد سااختار یاتصاور متكااملی
قادر می سازد که ممكن است از خالل آن به چنادین پرساش پاساخ داد؛ از جملاه :ارزشهاای
مگتلفی که باید مورد بررسی قرار گیرند ،کدامند؟ چگوناه نظام ماییابناد؟ چگوناه باا تفااوت
متغیرها ،متفاوت می شوند؟ چگونه ارزشها ،اختیارات و تصمیمهای فرد را محدود مای کنناد؟
سنجش و رشد آنها چگونه ممكن است و ...همچنین از خاالل بررسای ارزشهاا در هار جامعاه
ای ،می توان به اعتقاد یا فلسفه کلی آن جامعه دست یافت .ارزشها ،چیزی بایش از انعكااس و
بازتا روشی که افراد به آن در فرهنگی مشاگص و در مرحلاه زماانی مشاگص مای اندیشاند،
نیست .ارزشها به جهت دهی رفتار افراد و داوریها و جهات گیاریهاای آناان ،در ارتبااط باا
اموری می پردازند ،از جمله :انواع رفتار در پرتو قوانین و معیارهایی که جامعاه در برابار او مای
نهد و عالقه مندی یا بیزاری فرد از آنها گاهی اهداف مستقیم یا میانی رفتار ،به تعیین هدفهای
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م لو در زندگی می پردازد و این یكی از نشانههای مهم نوع زندگی ،س ح پیشرفت یا تمدن
در یک جامعه است (راکیچ و همكاران.)19 :9313 ،
علیرغم این که موضوع ارزشها از امور مهم و قابل بررسی است ،توجه به آن در مقایسه باا
دیگر موضوعهایی که در چاارچو توجاه روان شناسای اجتمااعی قارار مای گیرناد ،نااچیز و
اندک است .توجه پژوهشگران ،در حوزة نظریاه و سانجش در حاوزة گارایشهاا و نگارشهاا
متمرکز است و مؤید ایان م لام ،آن کاه میلتاون راکایچ ،در تحقیاق میادانی کاه بارای مجلاة
خالصههای روان شناسی ،از ساال  9369تاا  9361انجاام داده ،کشاف نماوده اسات (میلتاون و
راکیچ .)29 :9319 ،9آنها از این پژوهش به این نتیجه رساید کاه پانج یاا شاش پاژوهش درباارة
گرایش ،در برابر یک پژوهش دربارة ارزشها وجود دارد .راکایچ ایان امار را باه ایماان عمیاق
بسیاری از پژوهشگران بر میگرداند که معتقدند گرایشهای فرد بیشاترین اهمیات را در تعیاین
رفتار اجتماعی او از ارزشها دارد (راکیچ.)13 :9373 ،
همچنین پارسونز در نگستین نوشتههایش بر اهمیت ارزشها در کاهش بینظمای در جامعاه
تأکید میکند ،از نظر وی کنشهای انسان به طور مانظم در دو مفهاوم قارار مایگیرناد کاه ناه
حاصل نزاع همهاند و نه به طور غیر قابل پیشبینی دگرگون میشوند .این دو ویژگی نظام تنهاا
زمانی میتواند وجود داشته باشند که همه یاا بیشاتر اعضاای جامعاهای دارای ارزشهاای غاایی
معینی باشند که اهداف آنان را تعیین و وسایل مجاز نیال باه آن اهاداف را معیاین مایکنناد.این
ارزشها ،نظم و مفهوم را در رفتار افراد اعمال و تضاد و ناآرامی را در جامعه تحدیاد مایکنناد
(کوئن .)912 :9919 ،در نتیجه میتوان گفت پارسونز بنیاد نظم را نه در ساختار اجتمااعی بلكاه
در ساخت نظام کنش مبتنی بار ارزش هاای معناادار بارای کنشاگر کاه در نظاام شگصایتی فارد
درونی و در نظام فرهنگی جامعه نهادینه شده ،میداند .با توجه به نظرات پارسونز ،ناوعی راب اه
سلسله مراتبی میان خرده نظام های نظام کانش اجتمااعی وجاود دارد ،ب اوری کاه خارده نظاام
فرهنگی به عنوان دارنده بیشترین اطالعات در رأس این سلسله مراتم قرار داشته و ساایر خارده
نظامها به ترتیبی آرایش یافتهاند که خرده نظام اقتصادی با کمترین اطالعاات و بیشاترین انارژی
در پایین سلسله مراتم جا میگیرد (کوئن .)914 :9919 ،بدین ترتیم ،سلسله مراتم میان خرده
1 Milton and Rokeach
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نظامهای نظام کنش و ارزشهای متناظر با آنها را میتوان به ترتیام ،ارزشهاای (خارده نظاام)
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در نظر گرفت .اکنون با چنین الگاویی مایتاوان سلساله
مراتم ارزشهای نظام ارزشی زنان مورد م العه را باه ترتیام ارزشهاای فرهنگای ،اجتمااعی،
سیاسی اقتصادی م رب کرد.
رسچر در دیدگاهی درباره رشد ارزشها ،طراب روشنی از انواع مگتلاف ارزشهاا در پرتاو
تعاادادی از ابعاااد اساساای باارای فاارد عرضااه ماای دارد کااه او را در فهاام دیاادگاهها و دیگاار
چارچو های نظری رشد ارزشها یاری می نماید .تقسیم بر مبنای عمومی بودن ارزش؛ به ایان
معنی که بار مبناای میازان وجاود و شایوع آن در جامعاه ،کاه اگار در سا ح باا یی از روا و
گسترش در بین افراد جامعه باشد ،عمومی است و اگر در ارتباط با گروه خاصی از افراد جامعاه
باشد ،مثل بزرگان دین ،دانشمندان و یا رجال سیاسی و خا

است .معیاار بعادی او تقسایم بار

مبنای موضوع ارزش است و همچنین تقسیم بر مبنای فایده بگشی ارزش ،نسبت باه کساانی کاه
آن ارزش را پذیرفتااه انااد در آرای او وجااود دارد (آرژیاال :9363 ،9در سااازمان ملاای جوانااان،
 .)9914مفهوم ارزش نزد وودروف ،2در تفسیر رفتار بشری اهمیت زیادی دارد .او معتقاد اسات
که رشد ارزشها در رویكرد خود ،از ابزاری با غایی ،از خصوصی به عمومی ،از عینی به ذهنای
و از مستقیم به غیرمستقیم در حرکت است (پارینس .)911 :9374 ،از طرفای دیادگاه زیگموناد
فروید 3دربارة رشد ارزش های اخالقای در ساالهای آغاازین سان کاودک ،باه ویاژه پانج ساال
نگستیم متمرکز است .دیدگاه او در این باره با نظر بسیاری دیگر ،درباارة بسایاری از جنباههاای
رفتار بشری همگوانی دارد .دیدگاه او در این جنبه ،در مفهوم من برتر خالصه مای شاود کاه باا
صبغه جنسی یا دشمنانه و اقناع «من» با جانشین کردن هدفهای اخالقی به جای هدف واقعای و
عمل برای رسیدن به کمال ،عمل می کند (احمدی.)94 :9913 ،
نیوکمم و آیزنگ 4معتقدند ارزشها عبارت از مفاهیم مجرد کلای و ظهاور و رشاد آنهاا و
حاصل تعدادی از شیوههای خا

انتگا و تعمیم اسات کاه نظام و همااهنگی دراز مادت در
1 Arjill
2 Woodruff
3 Freud
4 Newcamb and Aizeng
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فرد ،نتیجه آن است .نظام ارزشها در پرتو سا وب تادریجی از خصوصای باودن باه عمومیات،
سائقها و پس از آن ،انگیزهها و بعاد از آن ،میالهاا و ساپس ارزشهاا ،رشاد مای یابناد .رشاد
ارزش ها را از خصوصی بودن به عمومی ،در پرتو راب ة آنها با دیگر مفاهیم توضایح مای دهاد.
بنابراین ،سازمان رشد ارزشها از دیدگاه نیوکمم ،در این خالصه می شاود کاه موضاوعهاا باا
فعالیت هایی وجود دارد که در راب ه با فرد از اهمیت برخوردارناد و او را بار مای انگیزناد و باه
دنبال آن ،رویكردی روانی نسبت به آن برای فرد به وجود می آید .سپس ایان رویكردهاا نظام
خواهد یافت ،به طوری که ارزش خاصی نزد فرد ،نسبت به این موضوعهاو اشایا باه وجاود مای
آید .نظام ارزشهای فرد ،یا نظام عقیدتی وی عبارت است از یک وحدت مرکام ،کاه نتیجاه
تراکم تجربهها و معرفتها در چند س ح ،است:
سطح نخست :که آرای متنوع عارضی یا متناوع در آن باه وجاود مای آیاد و باادیگر آرا
ارتباط ندارد و نسبت به دارندة این آرا ،دارای اهمیت زیادی نیست.
سطح دوم :که در آن ،آرا نوعی صبغه استقرار و ثبات پیدا می کند.
سطح سوم :آنچه را که «رویكردها» می نامیم ،در آن به وجاود مای آیاد ،یعنای مجموعاه
آرای مرتبط به هم ،پیرامون موضوعی خا

که میان آنها رویكردی خا

– مثبت یاا منفای –

وجود دارد.
سطح چهارم :در این س ح ،آنچه را که عقیده مای ناامیم ،مای یاابیم و عباارت از نظام و
ترتیم بگشیدن به چند رویكارد ،مانناد محافظاه کااری یاا آزادخاواهی اسات .سا ح اخیار در
دیدگاه آیزنگ ،نمایانگر س ح تعامل ارزشهاست که در رشد آن همان طور کاه پایش از ایان
توضیح دادیم – از خصوصی و عینی به آرای ذهنای متناوع عماومی ذهنای ،یعنای رویكردهاای
ثابت ،در حرکت است (پرینس.)999 :9374 ،
در نهایت یكی از تئوریهای مهمی که در زمینه دگرگاونی ارزشهاا در دوره اخیار م ارب
گردیده ،تئوری «دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهاارت» اسات .نظریاه اینگلهاارت در خصاو
دگرگونی ارزشی پیش بینی میکند که جایگزینی جمعیت نسل جدید باه تادریج باه جابجاایی
بلندمدت از ارزشهای مادی به ارزشهای فرامادی منجر خواهد شد .این دگرگونی را کاه از «
دامنه » دگرگونی در آینده ،بلكه «جهت» نظریه نه تنها امكان پیش بینی جایگزینی نسالی انتظاار
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میرود ،فراهم می کند .جایگزینی نسلی تنها عامل تغییر ارزشای نیسات ،بلكاه مولفاههاای مهام
دیگری نیز م رب هستند (آبرامسون و اینگلهارت .)9 :9332 ،اینگلهارت معتقد است که در اثار
توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی ،تحول در ارزشهای مادی انسانهای این جواماع
رخ داده ،به گونهای که روند این تحول ،حرکت از ارزشهای مادی به ارزشهاای فراماادی را
نشان میدهد .او طی م العات گسترده خود نشان میدهد که دگرگونی ارزشها در میاان نسال
جدید حاکی از تحول فرهنگی است که نسبت به نسل قادیم رخ داده و در ایان تحاول کیفیات
زندگی و ابراز نظر فردی برجستگی بیشتر در مقابل هنجاارهاای اجتمااعی ،اخالقای ،سیاسای و
مذهبی گذشته دارد .اینگلهارت نتایج م العات خود را در دو کتا با نام انقال آرام و تحاول
فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی م رب ساخته است .به عبارتی از دید اینگلهاارت وجاه تماایز
مردم جوامع مگتلف نگرشها ،ارزشها و مهارتهای اصلی و پایدار آنان است؛ باه بیاان دیگار
فرهنااگ آنهااا بااا هاام تفاااوت دارد .بااه زعاام وی در چنااد دهااه گذشااته تغییاارات اقتصااادی،
تكنولااوژیكی ،اجتماااعی و سیاساای فرهنااگهااای جوامااع پیشاارفته را از جنبااههااای بساایار مهاام
دگرگون ساخته است (اینگلهارت .)93:9979 ،از نظر اینگلهارت فرهناگهاا ضامن آن کاه در
پاسخ به دگرگونیهای محیط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و تكنولوژیكی تغییر میکند باه نوباه
به محیط شكل میدهند و در حال حاضر دگرگونیهای فرهنگی هستند که مسیر جامعه پیشرفته
جامعه صنعتی را هدایت کرده ،از اهمیت رشد اقتصادی به منزله مهمترین هدف جامعاه کاساته،
به کاهش معیارهای بی چون و چرای رفتار عاقالنه منتهی گردیده اند .او اساتد ل مایکناد کاه
در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی ،تكنولاوژیكی و اجتمااعی-سیاسای ،فرهنگهاای جواماع
پیشرفته را از جنبههای بسیار مهم دگرگون ساخته است .به زعام وی ،فرهنگهاا ضامن آنكاه در
پاسخ به دگرگونی های محیط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و تكنولاوژیكی تغییار مایکنناد باه
نوبه خود به محیط شكل میدهند .ب وریكه دگرگونیهای مهم فرهنگای انقاال صانعتی را در
غر آسان ساخت و خود انقال صنعتی جریانی از تغییرات باا خاود آورده ،باه فرهناگهاای
مغر زمین شكل نوینی بگشید (اینگلهارت .)60:9979 ،اینگلهارت معتقد اسات تغییار ارزشای
روندی است که از نسلی به نسل دیگر رخ میدهد ،نه به طور مداوم از سالی به سال دیگار .وی
تغییاارات در سا ح سیسااتم را توسااعه اقتصااادی و فناااوری ،ارضااای نیازهااای طبیعاای باه نساابت
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وسیعتری از جمعیت ،افزایش س ح تحصیالت ،تجاار متفااوت گروههاای سانی مثال فقادان
جنگ و گساترش ارتباطاات جمعای ،نفاوذ رساانههاای جمعای و افازایش تحارک جغرافیاایی
میداند ،در واقع نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت ،جابجایی از اولویتهای ماادی باه سامت
اولویتهای فرامادی را به طور بالقوه ،فرایندی جهانی میداند؛ یعنی هر کشوری کاه از شارایط
ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت کند ،الزاما این فرایند در آن روی میدهد .باه نظار
اینگلهارت ارزش های فرامادی بازتا وجود امنیت در طی شكل گیری شگصیت فارد هساتند.
بر اساس این فرض در کشورهایی که به طور نسبی ثبات اقتصاادی ،نیارویهاای دفااعی قاوی،
آهنگ سریع اقتصادی ،نظم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی حاکم باشاد بتادریج افاراد باه سامت
مشارکتهای اجتماعی ،آزادی بیان ،زیباسازی شهرها و ایجاد جواماع انساانی و عقالنای گارایش
پیدا می کنند .قرار گرفتن در این فضای ارزشی نویاد تغییارات اساسای را در هنجارهاای دینای،
اخالقی ،اجتماعی و سیاسی میدهد که مای تاوان انتظاار شاكاف نسالی را در باین افاراد جامعاه
داشت .نظریه دگرگونی ارزشی به جابه جائی اولویتهای مادی به سمت اولویتهای فرا ماادی
به صورتی بالقوه فرایندی جهانی است اشاره دارد .این جابه جائی در هر کشوری که از شارایط
نا امنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت میکند بایاد روی دهاد (هار چناد کاه طای دوره
انتقال ،نسل های مسن تر همچنان منعكس کننده شرای ی خواهند بود که تجربیات قبال از بلاو
آنها را مشگص میکند) .این امر به روشنی نشاانگر راب اه میاان توساعه اقتصاادی و دگرگاونی
ارزشی است (اینگلهارت و آبرامسون .)11 :9971 ،اینگلهارت تغییر ارزشهاا در جواماع غار
را پیامد غیر ارادی کامیابی اجتمااعی-اقتصاادی افازایش یافتاه مایداناد او مایگویاد کامیاابی
اقتصادی افزایش یافته منجر به برآورده شدن بهتر نیازهای بنیادی در سالهای شكل گیری افراد
میشود و این به نوباه خاود منجار باه کااهش ارزشهاای ماتریالیساتی از نسالی باه نسال دیگار
مایشاود ،بار ایان مبناا اینگلهاارت باه تاااثیر قشاربندی اجتمااعی توجاه مایکناد .از ایان منظاار
خانوادههای ثروتمند به نظر میرسد جوانان ماتریالیسات کمتاری نسابت باه خاانوادههاای فقیار
پرورش می دهند .این امر به روشنی نشانگر راب اه میاان توساعه اقتصاادی و دگرگاونی ارزشای
است .همچنین اینگلهارت با اعتقاد به ایان اساتد ل کاه تفااوت میاان اجتمااعی شادن تكاوینی
جوانان اروپایی با بزرگسا ن موجم شده تاا جاوان ترهاا اولویات نسابتاً باا یی بارای آزادی و
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ابرازعقیده قائل شوند ،بیان داشت که با جایگزینی نسل جدید در آینده ،ناوعی جاباه جاایی باه
سوی اولویتهای ارزشی فرامادی روی خواهد داد.
بنابراین ،نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت که د لت بر جابجایی اولویاتهاای ماادی باه
سمت اولویتهای فرامادی دارد با توسعه اقتصادی جوامع ارتباط دارد تا جاایی کاه بارای تااثیر
نهادهای فرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی قایل نیست .به نظر او جوانان به مراتم بیشتر از
بزرگترها برخواستههای فرامادی تاکید میورزند و تحلیل گروههای سانی مباین ایان اسات کاه
این موضوع به مراتم بیشتر بازتا دگرگونی نسلهاست تا انعكاس آثار سالگوردگی .بناابراین
میتوان نتیجه گرفت که با توجه به دگرگونی ارزشها ،فرضیه کمیابی بار پایاه دگرگاونیهاای
کوتاااه ماادت و یااا آثااار دورهای اساات :دورههااای رونااق و شااكوفایی اقتصااادی بااه افاازایش
فرامادیگری میانجامد و دوره های کمبود به مادیگری ،فرضایه اجتمااعی شادن حااکی از ایان
است که آثار بلندمدت گروههای سنی نیاز وجاود دارد :ارزشهاای یاک نسال معینای بازتاا
اوضاااع حاااکم در طااول سااالهای قباال از بلااوغش اساات .ایاان نظریااه هاایچ اشااارهای باار آثااار
سالگوردگی یا چرخاه زنادگی نادارد (اینگلهاارت )1:9979 ،نظریاه اینگلهاارت در خصاو
دگرگونی ارزشی پیش بینی میکند که جایگزینی جمعیت نسل جدید باه تادریج باه جایجاایی
بلندمدت از ارزشهای مادی به ارزشهای فرامادی منجر خواهد شد .اینگلهاارت معتقاد اسات
که اندازه گیری مستقیم ارزش هاا مشاكل اسات ،لایكن وجودشاان را از الگاوی پیوساته تاکیاد
برانواع معینی از اهداف میتوان استنباط کرد .او برای سانجش ارزشهاای شاهروندان اروپاایی
ارزش ها را به دو دسته مادی و فرامادی تقسیم کرد .ارزشهای مادی که که مبتنای بار نیازهاای
زیستی و امنیتی فرد هستند و مستقیماً با حیاات طبیعای او ارتبااط دارناد و در مقابال ارزشهاای
فرامادی که در جهت ارضای نیازهاای فرازیساتی انساان هساتند .در کال نظریاه اینگلهاارت در
خصو

دگرگونی ارزشی پیش بینی میکند که جایگزینی نسال جدیاد تادریجاً باه جابجاایی

بلند مدت ارزشهای فرامادی منجر خواهد شد .این نظریه ناه تنهاا امكاان پایش بینای "جهات"

دگرگونی در آینده ،بلكه "دامناه" ایان دگرگاونی را کاه از جاایگزینی نسالی انتظاار مایرود،

فراهم میکند .با توجه به این امر ،جایگزینی نسلی تنها عامل درگیر نیست ،بلكاه مولفاهای مهام
در دگرگونی ارزشی به شمار میرود.
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دگرگون شدن ارزشها و نگرشها به سوی ارزشهای فرامادیگرا (کیفیت زندگی و خود
شكوفایی) و دومین مو جنبش زنان ،دو دگرگونی بنیادی در سوگیریهای اجتماعی ،سیاسی،
و رفتاری در سالهای پایانی سده بیستم را نشان میدهد .شاید این نكته جای پرساش باشاد کاه
دگرگون شدن ارزشها چه پیوندی با جنبش زنان دارد؛ یا به سگن دیگر ،وابستگی ارزشهاای
فرامادیگرا به سوگیریهای زنان چیست؟ مو دوم فمینیسم ریشه در دگرگونیهای اجتمااعی
پس از جنگ جهانی در دهههای  9310تا  9360دارد؛ زمانی که نقاشهاای باازار کاار و تولیاد
زنان به گفتمان سیاست گذاریهای عمومی وارد شد .به طاور کلای ،خواساتههاای فمینیسام در
مالحظات فزاینده پس از جنگ ،حقوق اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی برابر است ،یا آنچه گنز
آن را انقال برابری مینامد .این پافشاری فمینیسم بر روی برابری خواهی با دگرگاونی بنیاادی
دیگری در جوامع پیشرفته صنعتی همپوشاانی دارد و آن پیادایش ارزشهاای فراماادی گرایاناه
اساات (هااایس و جااوزف .)421 :2009 ،همچااین نظریااه دگرگااونی ارزشهااا ،باارآورده شاادن
نیازهای مادی انسانی (امنیت و بقای بدنی) را مایاه پررناگتار شادن نیازهاای اجتمااعی (مهار،
عزت نفس ،و خود شكوفایی) برای افراد میدانند .اینگلهارت و دیگر کسانی که نگرهی نیازهاا
را پایهی کار خاود گاذارده اناد بار ایان باوراناد کاه پدیاد آمادن نیازهاای فراماادی ،پیادایش
جنبشهای نوین اجتماعی را با دیدگاههای بشر دوستانه و مساائل کیفای زنادگای مانناد صالح،
حقوق بشر ،حقوق زنان ،و محیط زیست در پی خواهد داشت (هایس و جوزف.)426 :2009 ،
فرضیههای پژوهش
 بین طبقه اجتماعی -اقتصادی زناان و میازان پایبنادی آناان باه ارزشهاای اخالقای راب اهوجود دارد.
 بین طبقه اجتماعی -اقتصادی زنان و میزان پایبندی آنان به ارزشهای مذهبی راب ه وجوددارد.
 بین طبقه اجتماعی -اقتصادی زنان و میزان پایبندی آنان به ارزشهای سیاسی راب ه وجوددارد.
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 بین طبقه اجتماعی -اقتصادی زنان و میزان پایبنادی آناان باه ارزشهاای اجتمااعی راب اهوجود دارد.
 بین طبقه اجتماعی -اقتصادی زنان و میزان پایبنادی آناان باه ارزشهاای اقتصاادی راب اهوجود دارد.
روش پژوهش
این تحقیق بر اساس نوع دادههای جمعآوری و تحلیلشده ،تحقیقی کمی است .این تحقیاق
از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن ،م العهای میدانی است .تكنیک مورد
استفاده در این پژوهش ،پیمایش است .تحقیق پیمایشی یا زمینهیاابی ،جمعیاتهاای کوچاک و
بزرگ (یا کلها ) را با انتگا و م العهی نمونههای منتگم از آن جامعهها برای کشاف میازان
نسبی شیوع ،توزیع ،و روابط متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعهشناختی ماورد بررسای قارار
میدهد .جمعآوری اطالعات در این تحقیق از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگر باه پاساگگویان
و ارائه پرسشنامه به آنها انجام گرفته است .جامعه آماری در این تحقیق شامل همه باانوان  91تاا
 60سال شهر اصفهان که بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال  9931شامل 9994279
نفر است .تعداد افرادی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند ،بر اساس فرمول کوکران و
جدول لین برابر با  400نفر است .روش مورد استفاده در این تحقیق جهت دستیاابی باه نموناه
پژوهشی ،روش طبقه ای چند مرحلهای است .بدین منظاور بارای بدسات آوردن تعاداد نموناه
مورد نیاز در هر یک از مناطق پانزدگانه گانه شهرداری اصفهان ،ابتدا با استفاده از آمار جمعیت
هر من قه ،سهم تعداد نمونه هر من قه محاسبه گردید و سپس این تعداد به صاورت تصاادفی در
هر من قه توزیع گردید .برای تحلیل دادهها از قابلیتها و آمارههای موجود در نرم افازار SPSS

و  Amosاستفاده شده است.

بررسی جامعه شناختی تاثیر طبقه اقتصادی و اجتماعی بر نظام ارزشی زنان شهر اصفهان 939 /

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در یافتههای توصیفی این پژوهش که در میان  400نفر از زنان  91تا  60سااله شاهر اصافهان
جمع آوری شده است نتایج قابل توجهی وجاود دارد .از جملاه توزیاع طبقااتی پاساگگویان بار
اساس سه طبقه اجتماعی (با  ،متوسط و پایین) تقریباً توزیع نسبتاً نزدیاک باه همای اسات البتاه
فراوانی طبقه پایین بیشتر از طبقه متوسط و طبقه با ست ،البتاه دو طبقاه باا و متوساط فراوانای
نزدیک به همی دارند .در بررسی ساختار توزیع متغیرهاای اصالی پاژوهش میاانگین کال نظاام
ارزشهای افراد با تر از حد متوسط است و به صورت تک تک هم میتوان گفت ارزشهاای
اخالقای باا میااانگین  20/49از  91و ارزشهاای سیاسای بااا میاانگین  91/39از  91و ارزشهااای
مااذهبی بااا میااانگین  20/70از  91و ارزشهااای جمعاای بااا میااانگین  93/11از  91در بحااث
شاخصهای نظام ارزشها همگی از س ح متوساط کاه میاانگین  91اسات باا تر باوده اسات و
میتوان گفت در میان این  4شااخص بیشاترین میاانگین باه ترتیام شاامل ارزشهاای ماذهبی،
ارزشهای اخالقی ،ارزشهای جمعی و ارزشهای سیاسی اسات .همچناین در نهایات میاانگین
کیفیت زندگی با مقدار  93/96از  96با تر از حد متوسط آن بوده است.
یافتههای استنباطی
 فرضاایه اول پااژوهش :بااین طبقااه اجتماااعی -اقتصااادی زنااان و می ازان پایبناادی آنااان بااهارزشهای اخالقی راب ه وجود دارد.
جدول  -1آزمون تفاوت میانگین میزان پایبندی به ارزشهای اخالقی بر حسب طبقه
اجتماعی  -اقتصادی
طبقه اجتماعی  -اقتصادی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

با

906

91/79

4/09

متوسط

924

97/17

9/33

پایین

970

93/92

9/39

جمع

400

97/19

4/29

مقدارF

27/21

س ح معنی داری

0/000
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جدول فوق آزمون تفاوت میانگین میانگین میزان پایبندی باه ارزشهاای اخالقای برحسام
طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد نمونه را نشان میدهد ،باا توجاه باه سا ح سانجش دو متغیار در
س ح ترتیبی و فاصلهای آزمون  Fبرای این فرضیه مناسم است .نتایج بدسات آماده بار اسااس
آزمون  Fفرضیه فوق را تایید نموده و تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میاانگینهاا را نشاان
میدهد .میانگین نمره میزان پایبندی به ارزشهای اخالقی در بین افراد طبقه پاایین برابار ()93/9
است که از میانگین افراد طبقه با ( )91/79بیشتر است .تفاوت مشاهده شده باین میاانگینهاای
نمرات میزان پایبندی به ارزشهای اخالقی افراد در هر موقعیات بار اسااس آزماون  Fباا مقادار
( ،)97/21حااداقل در س ا ح  33درصااد معناایدار اساات .بااه عبااارتی دیگاار میاازان پایبناادی بااه
ارزشهای اخالقی زنان شهر اصفهان با طبقه اجتماعی  -اقتصادی تفاوت معناداری وجاود دارد،
به این معنی که هر افراد طبقه با و متوسط کمتر از طبقه پایین باه ارزشهاای اخالقای پایبنادی
دارند.
فرضیه دوم پژوهش :بین طبقه اجتمااعی  -اقتصاادی افاراد و میازان پایبنادی باه ارزشهاای
سیاسی زنان راب ه وجود دارد.
جدول  -2آزمون تفاوت میانگین میزان پایبندی به ارزشهای سیاسی برحسب طبقه اجتماعی
 اقتصادیطبقه اجتماعی  -اقتصادی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

با

906

91/69

9/99

متوسط

924

91/12

9/06

پایین

970

97/99

9/19

جمع

400

96/92

9/93

مقدارF

1/49

س ح معنی داری

0/000

جدول فوق آزمون تفاوت میانگین میانگین میزان پایبنادی باه ارزشهاای سیاسای برحسام
طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد نمونه را نشان میدهد ،باا توجاه باه سا ح سانجش دو متغیار در
س ح ترتیبی و فاصلهای آزمون  Fبرای این فرضیه مناسم است .نتایج بدسات آماده بار اسااس
آزمون  Fفرضیه فوق را تایید نموده و تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میاانگینهاا را نشاان
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می دهد .میانگین نمره میزان پایبندی به ارزشهای سیاسی در بین افراد طبقه پایین برابر ()97/99
است که از میانگین افراد طبقه با ( )91/69بیشتر است .تفاوت مشاهده شده باین میاانگینهاای
نمرات میزان پایبندی به ارزشهای سیاسی افراد در هر موقعیات بار اسااس آزماون  Fباا مقادار
( ،)1/49حداقل در س ح  33درصد معنایدار اسات .باه عباارتی دیگار باین میازان پایبنادی باه
ارزشهای سیاسی زنان شهر اصفهان با طبقه اجتماعی  -اقتصادی تفاوت معنااداری وجاود دارد
و میزان پایبندی در طبقه پایین بیشتر از سایر طبقات است.
فرضیه سوم پژوهش :بین طبقه اجتماعی  -اقتصاادی افاراد و میازان پایبنادی باه ارزشهاای
مذهبی زنان راب ه وجود دارد.
جدول  -3آزمون تفاوت میانگین میزان پایبندی به ارزشهای مذهبی برحسب طبقه اجتماعی
 اقتصادیطبقه اجتماعی  -اقتصادی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

با

906

93/91

9/30

متوسط

924

20/96

9/76

پایین

970

93/34

9/36

جمع

400

93/16

9/13

مقدارF

9/29

س ح معنیداری

0/237

جدول فوق آزمون تفاوت میانگین میانگین میزان پایبنادی باه ارزشهاای ماذهبی برحسام
طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد نمونه را نشان میدهد ،باا توجاه باه سا ح سانجش دو متغیار در
س ح ترتیبی و فاصلهای آزمون  Fبرای این فرضیه مناسم است .نتایج بدسات آماده بار اسااس
آزمون  Fفرضیه رد را تایید نموده و تفاوت معناداری به لحاظ آمااری باین میاانگینهاا را نشاان
نمیدهد .میانگین نماره میازان پایبنادی باه ارزشهاای ماذهبی در باین افاراد طبقاه پاایین برابار
( ) 29/34است که در مقایسه باا میاانگین افاراد طبقاه باا و متوساط کاه باه ترتیام ( )93/91و
( )20/96است تفاوت آنچنانی ندارد و این تفاوت بسیار جزیی است .همچناین تفااوت مشااهده
شده بین میانگینهای نمرات میزان پایبندی به ارزشهای مذهبی افراد در هر موقعیت بار اسااس
آزمون  Fبا مقدار ( ،)9/29معنیدار نیست .به عبارتی دیگر طبقه اجتمااعی  -اقتصاادی افاراد باا
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میزان پایبندی به ارزشهای مذهبی زنان شهر اصفهان تفااوت معنااداری وجاود نادارد .باه نظار
می رسد این نكته بگاطر هم سنخ بودن جامعه مذهبی ایران است که از لحاظ اعتقاادات ماذهبی
در س ح با یی است.
فرضیه چهارم پژوهش :بین طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد و میازان پایبنادی باه ارزشهاای
اجتماعی زنان راب ه وجود دارد.
جدول  -4آزمون تفاوت میانگین میزان پایبندی به ارزشهای اجتماعی برحسب طبقه
اجتماعی  -اقتصادی
طبقه اجتماعی  -اقتصادی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

با

906

91/19

4/73

متوسط

924

20/43

4/11

پایین

970

22/11

4/46

جمع

400

20/33

4/39

مقدارF

90/97

س ح معنی داری

0/000

جدول شماره -4آزمون تفااوت میاانگین میاانگین میازان پایبنادی باه ارزشهاای اجتمااعی
برحسم طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد نمونه را نشان میدهاد ،باا توجاه باه سا ح سانجش دو
متغیر در س ح ترتیبی و فاصلهای آزمون  Fبرای این فرضیه مناسم است .نتایج بدست آمده بار
اساس آزمون  Fفرضیه فوق را تایید نموده و تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میانگینهاا را
نشان میدهد .میانگین نمره میزان پایبندی به ارزشهای اجتماعی در بین افراد طبقاه پاایین برابار
( )22/11است که از میانگین افراد طبقه باا ( )91/19بیشاتر اسات .تفااوت مشااهده شاده باین
میانگینهای نمرات میزان پایبندی به ارزشهای اجتماعی افراد در هر موقعیت بر اسااس آزماون
 Fبا مقدار ( )20/97حداقل در س ح  33درصد معنیدار است .به عبارتی دیگر میزان پایبندی به
ارزشهای اجتماعی زنان شهر اصفهان با طبقاه اجتمااعی  -اقتصاادی تفااوت معنااداری وجاود
دارد و افراد طبقه پایین پایبندی بیشتری به ارزشهای اجتماعی دارند.
فرضیه پنجم پژوهش :بین طبقه اجتماعی  -اقتصاادی افاراد و میازان پایبنادی باه ارزشهاای
اقتصادی زنان راب ه وجود دارد.
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جدول  -5آزمون تفاوت میانگین میزان پایبندی به ارزشهای اقتصادی برحسب طبقه
اجتماعی  -اقتصادی
طبقه اجتماعی  -اقتصادی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

با

906

93/11

9/14

متوسط

924

91/31

4/91

پایین

970

91/12

9/71

جمع

400

93/02

9/33

مقدارF

9/66

س ح معنیداری

0/026

جدول فوق آزمون تفاوت میانگین میانگین میزان پایبندی به ارزشهاای اقتصاادی برحسام
طبقه اجتماعی  -اقتصادی افراد نمونه را نشان میدهد ،باا توجاه باه سا ح سانجش دو متغیار در
س ح ترتیبی و فاصلهای آزمون  Fبرای این فرضیه مناسم است .نتایج بدسات آماده بار اسااس
آزمون  Fفرضیه فوق را تایید نموده و تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین میاانگینهاا را نشاان
می دهد .میانگین نمره میزان پایبندی به ارزشهای اقتصادی در بین افراد طبقه با برابر ()93/11
است که از میانگین افراد طبقه پایین ( )91/12بیشتر است .تفاوت مشاهده شده بین میانگینهاای
نمرات میزان پایبندی به ارزشهای اقتصادی افراد در هر موقعیت بر اسااس آزماون  Fباا مقادار
( )9/66حداقل در س ح  31درصد معنیدار است .به عبارتی دیگر میزان پایبندی به ارزشهاای
اقتصادی زنان شهر اصفهان با طبقه اجتمااعی  -اقتصاادی راب اه معنااداری وجاود دارد و افاراد
طبقه با پایبندی بیشتری به ارزشهای اقتصادی دارند تا افراد سایر طبقات.
مدل كلی پژوهش
به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر نظام ارزشی زنان در اصفهان از یک
مدل تحلیل عاملی بهره گرفته شده است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یاا
تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف میکند .همچنین میتوان گفت در مادل انادازهگیاری
مشگص میشود که تعداد متغیرهای مشاهده شده برای یک متغیر پنهان تا چه حاد تحات تاأثیر
متغیر پنهان مورد نظر و تا چه حد تحت تأثیر متغیر خ ا هستند.
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مدل شماره -1مدل تحلیل عاملی برای تبیین نظام ارزشی زنان شهر اصفهان

در این مدل پنج متغیر مشاهده شده وجود دارد که این متغیرهاا از تجمیاع  90گویاه حاصال
شدهاند .متغیرهای مشاهده شده شاامل  1متغیار مساتقل اصالی پاژوهش هساتند کاه در مادل باا
نمادهااای؛ ارزشهااای سیاسای ( ،)X1ارزشهااای اجتماااعی ( ،)X2ارزشهااای اخالقای (،)X3
ارزشهای اقتصادی ( )X4و ارزشهای مذهبی ( )X5مشگص شده و برای تبیاین متغیار وابساته
نظام ارزشی به کار رفتهاند .متغیرهای خ ای  e1تا  e5نماد خ ای اندازهگیری  1متغیار مشااهده
شده هستند .در مدل فوق با توجه به جهت پیكانها از سمت متغیر پنهان به سمت متغیر مشااهده
شده که معرف آن متغیر پنهان است ،بیانگر این نكته روش شناختی است که نمره هار پاساگگو
در متغیر مشاهده شده تحت تأثیر وضعیتی است که آن پاساگگو در در متغیار پنهاان زیار بناایی
مرتبط با متغیر مشاهده شده دارد .برای مثال ،در این مدل متغیرهای پنهان ما شامل نظاام ارزشای
است که در مدل مدل مشگص شده است .به عبارت دیگر مایتاوان گفات نظاام ارزشای زناان
اصفهان چقدر به خاطر وجود ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی و اخالقای اسات.
برای مثال ،در بین این ارزشها ،ارزشهای اخالقی بیشترین تاثیر را بر نظاام ارزشای باا ضاریم
 0/11و متغیرهای ارزشهای سیاسی و ارزشهاای ماذهبی هار دو باا ضاریم  0/40دارای تااثیر
کمتری نسبته به سایر متغیرها بر نظام ارزشی هستند .اما در کل که اثر شااخصهاای ارزشهاای
اخالقی ،ارزشهای مذهبی ،ارزشهای سیاسی ،ارزشهای اقتصادی و ارزشهاای اجتمااعی بار
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نظام ارزشی زنان شهر اصفهان معنادار بوده است .در کل مثبت بودن تمامی ضارایم همبساتگی
در مدل نتیجهای من قی و قابل قبول است.
بحث و نتیجهگیری
نظام ارزشی متشكل از سانخهاا و گارایش هاای متعاددی در افاراد اسات کاه از طریاق ایان
گرایش سیستم نظام ارزشی فرد مشگص میشود .در ارزشهاای اخالقای فارد ،هادف حقیقات
جویی و ابقای اخالقیات فردی و اجتماعی است .گرایش اصلی این سنخ حقیقت جویی است و
حقیقت همان ارزشهای نا اخالقای هساتند کاه جهانشامولند .در سانخ ارزشهاای جمعای و
اجتماعی عشق به آدمها با ترین ارزش برای این سنخ است .در پرسشنامه پژوهش حاضر بیشاتر
جنبه نوع دوستی و جمع گرایی و عشق به آدمها م رب شده است .سنخ اجتماعی برای آدمها باه
خاطر اینكه انسانند ارزش قایل است و به همین دلیل نیز فردی مهربان ،اهل گذشات و صامیمی
است و چنین فردی ممكن است سایر ارزش ها را چیزی بی روب و غیرانسانی بداناد .بارای فارد
اجتماعی عشق تنها راب ه قابل قبول بین آدمیان است.
در مقوله ارزش های سیاسی با ترین ارزش از نظر این سنخ قادرت اسات .فعالیتهاای چناین
فردی محدود به حوزة سیاست به معنای اخص این کلمه نیسات ،بلكاه در هار شاغل و حرفاه ای
باشد ،بدنبال قدرت و سل ه اسات .قادرت گرایای یكای از ویژگایهاای افارادی اسات کاه در
زمینه های مگتلف در مقام رهبری قرارمی گیرناد .باا توجاه باه نقاش روش رقابات و تاالش در
صحنه های مگتلف زندگی ،بسیاری از فالسفه قدرت گرایی را یكی از نیرومندترین انگیزه هاای
انسان دانسته اند .البته افرادی بسیاری نیز هستند که در آنها این انگیزه به صاورت مساتقیم تجلای
میکند و آنان بیش از هرچیز باه قادرت و نفاوذ شگصای و شاهرت اشاتیاق دارناد .در بررسای
گرایش های مذهبی مهمترین بحاث وحادت جاویی اسات .ایان سانخ گارایش عرفاانی دارد و
میکوشد هستی را در کل آن ادراک کند و خود را به کلیت فراگیار آن ارتبااط دهاد .در ایان
گرایش ذهن فرد دائماً متوجه خلق با ترین و رضامندانه تارین تجرباه ارزشای اسات .برخای از
افراد این سنخ عرفانی ،وحدت طلم هستند ،یعنی افارادی کاه تجرباه ماذهبی آنهاا باه صاورت
تأیید زندگی و شرکت در آن جلوه میکند .با شور و اشتیاقی که این افراد در سینه دارند در هر
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رویدادی یک عنصر خدایی میبینند .شاکله اصلی این بررسی را این چهار سنخ اصالی تشاكیل
میدهد که از نظریات راکیچ و شوارتز و اینگلهاارت بیارون کشایده شاده اسات .از آنجاا کاه
جامعهپذیری نقشی بسیار مهم در ساخت ارزش ها و نگرشهای افراد و همچنین ساوگیریهاای
اجتماعیشان درباره بسیاری از مساائل اجتمااعی دارد ،در ایان پاژوهش از نظریاات دگرگاونی
ارزشی اینگلهارت استفاده شده است؛ چرا که در آن هم به جامعهپذیری افراد نگریساته شاده و
هم به جنسیت و تفاوتهای جنسیتی پرداخته شاده اسات .ایان نظریاه بار پایاه یافتاههاای چهاار
پیمایش ارزش های جهانی که بیش از  11درصاد از جمعیات سراسار جهاان را در برمایگیارد،
گردآوری و پیادهسازی شده است (اینگلهارت و همكاران.)9 :2004 ،این تئوری ،باا تأکیاد بار
فهاام چگااونگی و چرایاای دگرگااونیهااای فرهنگاای و ارزشهااای جوامااع ،بااه دنبااال دریافاات
دگرگونیهای پیرامونی و کالن در نظام جامعه است که دگرگونیهای فردی را در پای دارد و
این دگرگونیها ،خود پیآمدهایی برای نظام خواهد داشت .بادینساان ،باا باه کاارگیری ایان
نظریه میتوان دگرگونیها در سوگیریهای ارزشی را هم در س ح خارد و درون افاراد جامعاه
بررسی و هم در س ح کالن و میان جوامع دیگر بررسی کرد .دریک جمع بندی کلی مایتاوان
گفت ،به دلیل برآورده نشدن نیازهای اولیه افراد در جامعه بیشتر اولویتهای ارزشای باه سامت
ارزشهای مادی گرایش دارد .یافتهها نشان داد که پایبندی به ارزشها در طبقه پایین در برخای
موارد با تر از طبقه اقتصادی اجتماعی طبقه با ست.
در تحلیل ارزشهای زنان  ،باا توجاه شارایط تااریگی و فرهنگای و تجرباه وقاایع تااریگی،
ارزشهای خا

خود را دارا میباشند .به تعبیر کریستوفر بالس ،ایان وقاایع تااریگی و شارایط

اجتماعی« ،ابژههای نسلی» خا

و متفاوتی را برای افراد به ارمغان میآورد .زنان یاا ماادران باا

توجااه بااه تجربااه وقااایعی چااون انقااال  ،جنااگ ،ابااژههااای نساالی چااون ،ایثااار ،فااداکاری ،از
خودگذشتگی ،سازندگی را داشتند و برای نسل جدید اماروزی و جواناان ،اینترنات ،بلوتاو ،
اصالحات ،شبكه مجازی و ماهواره قابل تعریف است ،و نسلها با این ابژهها ،باه نحاوی نااخود
آگاهانه احساس «همبستگی نسلی» میکنند .به نظر بالس هر ده ساال ،ماا از فرهناگ ،ارزشهاا،
پسندها ،عالیق هنری ،دیدگاههای سیاسی و قهرمانهای اجتمااعی خاود ،تعریفای جدیاد ارائاه
میکنیم (بالس .)3:9910 ،در نتیجه ورود جامعه ایران از یک اقتصاد فقیار روساتایی باه اقتصااد
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نفتی ،دگرگونی قابل مالحظهای در سیستم ارزشای بوجاود آورده اسات .مدرنیتاه در ایاران در
نتیجه ورود صنعت اتفاق نیفتاد ،بلكه افراد با تجربه یک مدرنیته نااقص باه ثروتای دسات یافتناد
که اقتصاد نفتی به ارمغان آورده بود .نتیجه این وضعیت گساترش فرصاتهای آموزشای و شاغلی
برای گروههای مگتلاف جامعاه باویژه بارای زناان و امكاان ورود آناان باه دانشاگاهها و تغییار
موقعیت اجتماعی و اقتصادی آناان باوده اسات .زناان باا ورود باه دانشاگاهها ،افازایش سارمایه
فرهنگی را در پیش گرفتند که گویا تنهاا راه ،دریافات مادارک و مادار دانشاگاهی و علمای
است .پیامدهای این خواسته زنان ،افزایش سن ازدوا  ،با رفاتن توقعاات و انتظاارات زناان در
راب ه با اشغال یک موقعیت شغلی مناسم ،فردگرایی آسیم زا و لجام گسایگته ،تضااد ارزشای
در بین اعضا خانواده است .نسل فرزندان و بویژه زنان در رقابت برای کسام هویات و افازایش
سرمایههای اجتماعی خود وارد عرصهها و میدانهای مگتلف اجتماعی شده اند کاه نتیجاه ایان
امر میتواند کناره گیری از ارزشهای پذیرفته نسل والدین و امكان ستیز باا آن را در بار داشاته
باشد .طبق رویكرد بوردیو ،تضاد نسلها و تضاد ارزشهای بین نسلی در بین خاانوادههاا ،نتیجاه
توزیع نامتعادل در حوزه ثروت و قدرت و انحصار منابع و سرمایههای مگتلف ماادی و نماادین
در دست نسل در صحنه است .البته رویكرد تضااد سااختاری بوردیاو ،اصاالب گرایاناه اسات و
می توان بر اساس آن همزیستی مسالمت آمیز بین دو نسل ایجاد کرد .خانواده ایرانی در چنادین
سال اخیر تحت تأثیر روند مدرنیزاسیون و لوازم و پیامدهای آن از جمله تغییر سااخت اقتصاادی
و روا شهرنشینی مهاجرت خانوادههای روستایی به شهر ،دگرگونیهاای نسابتاً چشامگیری را
تجربه کرده است .خانواده امروزی از لحاظ سااخت و کاارکرد و برخای ارزشهاای فرهنگای،
تمایلی به مشابهت با خصوصیات خانواده و ازدوا در جوامع صانعتی نشاان مایدهاد .از نتاایج
نوسازی این است کاه شارایط م لاو ازدوا باا خویشااوندان کااهش ماییاباد ،سان ازدوا
کمکم با تر میرود و پذیرش طالق برای افراد آساانتار مایشاود کاه در ایاران نیاز در طاول
دورههای تغییر اجتماعی ،تفاوتهایی بین واکنشهای بلندمادت و کوتااهمادت در هنجارهاای
فرهنگی مثل ترجیحات برای ازدوا با خویشاوندان ،انتگا همسر بر اساس عشاق و م لوبیات
ازدوا به وجود آمده است.
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