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ارزشیدگرگونیينظریهازگیريهرهببااستصدددرمقالهاین

بینيرابطهارزشی،گیريجهتوضعیتشناختضمنت،نگلهاریارونالد
موردراارزشی،گیريجهتنوعوانسانیيتوسعههايشاخصازبرخی
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دارايافراددرصد8/44کهدهدمینشاننتایجگرفت.قرارتحلیل
التقاطیارزشیهاياولویتدارايدرصد1/50مادي،ارزشیگیريجهت

داراينیزافراددرصد1/5وتوأم)صورتبهفراماديوماديهاي(ارزش
راماديهايارزشافراددیگر،بعبارتبودند.فراماديارزشیهاياولویت
همچنیندهند؛میقرارباالترياولویتدرفرامادي،هايارزشبهنسبت

نسبتباالترتحصیالتدارايافرادوتر،مسنافرادبهنسبتترجوانافراد
فراماديهايارزشسمتبهبیشترتر،پایینتحصیالتدارايافرادبه

دادنشانمتغیرهايبینيرابطهبررسیازحاصليهایافتهدارند.گرایش
بهامیداحساسوالدین،تحصیالتافراد،تحصیالتمتغیرهايبینکه

ارزشیگیريجهتنوعوجمعیارتباطوسایلازاستفادهمیزانوزندگی
مدعیکههاییفرضیهدیگربعبارتدارد.وجودداريمعنیيرابطهافراد،
موردبودند،ارزشیگیريجهتنوعبافوقتغیرهايمبینيرابطهوجود
گیرند.میقرارتأیید

استانفرامادي،وماديهايارزشانسانی،يتوسعهارزشی،گیريجهتکلیدي:مفاهیم
هرمزگان

mozan54@yahoo.comاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان 1



94زمستان،2شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 56

مسألهیانبومقدمه
هايپیشرفتوشدنصنعتیوسیعموجموازاتبهصنعتیيپیشرفتهجوامع

تجربهراايعمدهتحوالتوتغییراتنیزفرهنگیاجتماعی،ابعاددراقتصادي،چشمگیر
واقتصادينویننظامگیريشکلبهمنجرتحوالتوتغییراینکهبطورياند.کرده

تحوالتاینالبتهاست.دادهقرارايتازهمسیردرراآنهاوشدجوامعایندراجتماعی
متفاوت،درجاتبهمختلفجوامعواستنیفتادهاتفاقنسبتیکبهجوامعيهمهدر
خودبهراتحوالتیوتغییراتفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،صنعتی،ابعاددر

فرهنگواقتصاديتحوالتوتغییرارتباطبهمربوطمطالعاتيپیشینهچهاگراند.دیده
گرددبرمیداريسرمایهيروحیهوپروتستاناخالقعنوانباوبرماکسيمطالعهبه

بررسیبهپژوهشگرانومتفکرانازبسیارينیزاخیرهايدههدراما)،1382(وبر،
جهانیپیمایشاند.پرداختهفرهنگیتغییراتواجتماعیواقتصاديتحوالتبینارتباط
مباحثگونهاینبهراخوديتوجهکانوناست،شدهآغاز1970يدههازکههاارزش

است.هکردمعطوف
ارتباطدرصنعتیجهانباقاجاریهيدورهازایرانتوسعه،حالدرجوامعبیندر

بافتواستپیوستهبوقوعایراندرزیاديتحوالتکنونتازمانآنازو؛استبوده
شدههاییدگرگونیدچارایرانارزشینظاموفرهنگیاجتماعی،سیاسی،اقتصادي،

انسانیيتوسعهویژهبهتوسعه،هايشاخصو)1383:7غیاثوند،و(آزادارمکیاست
).1378انسانی،يتوسعهملیگزارش(اولیناستیافتهبهبودگذشتهبهنسبت

تحوالتبروزازنشاننیز،زندگینویناستانداردهايبهدستیابیبرايجمعیخواست
اینگلهارتکهگونههماندارد.فرهنگیواقتصاديواجتماعینظامدرساختاري

محتملارزشیوفرهنگیتغییراتتحوالت،وتغییرایننتیجهدراستکردهبینیپیش
بهماديهايدلبستگیومسائلسمتازافرادارزشیگیريجهتورسد،مینظربه

کرد.خواهدپیداگرایشماديفراهايارزشسوي
ازبسیاريتاگردیدهموجب،اخیرهايهدهدرشدنصنعتیجریانرشدبهروروند

نویننظاماستقرارشاهدونمایندتجربهرااقتصاديواجتماعیيعمدهتحوالتجوامع
ایندرتوسعههايشاخصوضعیتتحوالت،ایننتیجهدرباشند.اجتماعیواقتصادي

یتوضعبهبودوتحوالت،اینباهمراهوهمگامرفتمیانتظارکرد.پیدابهبودجوامع
تقویتبهکهیابدتغییرسمتیبهنیزجامعهافرادهايارزشوهانگرشانسانی،يتوسعه
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و)1،2002همکارانودالتون؛1373(اینگلهارت،گرددمنجرايتوسعهرفتارهاي
یابد.تغییرفراماديهايارزشسمتبهماديهايارزشازنیزافرادارزشیگیريجهت

ازیکیفرهنگی،واجتماعیوضعیتنظرازاخیريدههپنجدرایرانيجامعه
معرضدرهموارهکهايگونهبهاست،کردهتجربهراخویشحیاتدورانهايترینمهم

ازايمجموعهطریقازواستبودهاجتماعیواقتصادييتوسعهونوسازيهايبرنامه
فراینداست.شدهگوندگرآنساختارهايتوسعه،هايجریانوتاریخیرویدادهاي

شدن،صنعتیهمچونهاییشاخصرشدموجبنیزماکشوردرمدرنیزاسیونونوسازي
اجتماعیتحركجمعی،ارتباطوسایلگسترشانسانی،يتوسعهباسوادي،شهرنشینی،

درتحوالت،اینباهماهنگوهمگامآیاکهاستاینلهأمسامااست.گردیده...و
جهتآنازسئوالاینبهپاسخاست؟آمدهبوجودتغییريافرادهايارزشوهانگرش
ثباتوروندمیبشمارفرهنگيکنندهتعیینعنصرتریناصلیهاارزشکهدارداهمیت

یاثباتبالطبعوشودمیزمانطولدرفرهنگتغییریاثباتموجبآنهاتغییریا
وفرهنگیتغییربحثکهوقتیابراینبندهد؛میقرارأثیرتتحتراجوامعدگرگونی

باآنارتباطبررسیوافرادارزشیگیريجهتيلهمسأبررسیشود،میمطرحارزشی
شود.میبرخوردارايویژهاهمیتازتوسعهاقتصاديویاجتماعهايشاخص

گذشته،يدههچهاردرهرمزگاناستاندراجتماعیواقتصاديتحوالتوتغییر
اقتصادي،هايگذاريسرمایهينتیجهدراستانایناست.کردهتجربهرایخاصوضعیت
است.دیدهخودبهراايعمدهتحوالتوتغییرگذشته،هايدههدر2تجاريوصنعتی

اقتصادي،ابعاددرايعمدهتحوالتوتغییرصنعتی،عظیمهايپروژهکاربهآغازبا
اینطیدرهمچنینآمد،بوجودهرمزگاناستاندرفرهنگیوجمعیتیاجتماعی،

امیدوبهداشتآموزش،سطحجملهازانسانیيتوسعههايشاخصازبسیاريها،سال
انتظارفرهنگی،تغییراتهاينظریهمطابقبنابراینیافت.چشمگیريبهبودزندگیبه

بطوریزنافرادارزشیگیريجهتاقتصادي،واجتماعیتحوالتيسایهدرکهرفتمی
هايزمینهنتیجهدرویابدتغییراستان،درتوسعهسختبعدباهماهنگومتناسب

اساسبراماگردد.فراهمجامعهدرپایداريتوسعهواجتماعیانسجامتقویتوحفظ

1 Dalton & et al.
يصنایع نفت و گاز، توسعهيسیسات بندري شهید رجایی و شهید باهنر، توسعهأاحداث بنادر عظیم و ت2

گمرکات، مناطق آزاد تجاري قشم و کیش ويسازي، آلومینیوم، فوالد، توسعهکشتیها، صنایع پاالیشگاه
...
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یافتشواهدي،)1379پور،اخالقیو1385(رئوفی،شدهانجامتحقیقاتومشاهدات
ومدارانهقوموگرایانهخاصسنتی،ارزشیهايگیريجهتازنشانکهشودمی

شهروندانویژهبهوهرمزگانیشهروندانبیندرتوسعههايشاخصباناهماهنگ
يمقالهموضوعداشتضرورتفوق،مطالببهتوجهبااساساینبردارد.بندرعباسی

وضعیتيمینهزدربیشترشناختضمنتاگیردقرارمطالعهموردعلمیبصورتحاضر
واجتماعیهايشاخصوضعیتمیانارتباطبررسیبهافراد،ارزشیگیريجهت

شناختکهاستبدیهیبپردازد.آنهاارزشیگیريجهتنوعوانسانیيتوسعهاقتصادي
شهرمانندچندفرهنگیيجامعهدرآنهمارزشیوفرهنگیمسائلتردقیقوبیشتر

ارزشیوفرهنگیمسائلبیشترشناختزیرااستبرخوردارباالییاهمیتازبندرعباس
درمامقالهایندررواینازگردد.اجتماعیانسجامتقویتوحفظبهمنجرتواندمی

ارزشیگیريجهتبینارتباطافراد،ارزشیگیريجهتشناختضمنتاهستیمصدد
بهدهیم.قراربررسیردموانسانیيتوسعهاقتصاديواجتماعیهايشاخصباراآنان

انسانیيتوسعهاقتصاديواجتماعیهايشاخصکهدریابیمتاآنیمبردیگرعبارت
گیريجهتباايرابطهچهاقتصادي،قدرتوزندگیبهامیداحساستحصیالت،مانند

احساسواقتصاديقدرتتحصیالت،کهاینبهتوجهباهمچنیندارند؟افرادارزشی
بهافرادوضعیتآیاروند،میشماربسانیانيتوسعهمهمهايشاخصازندگیزبهامید

است؟ثرؤمآنهاارزشیگیريجهتدرها،شاخصاینازبرخورداريمیزانلحاظ

پژوهشاهداف
افرادارزشیگیريجهتوضعیتشناختوبررسی-1
میزانوانسانیيتوسعهاقتصاديواجتماعیهايشاخصوضعیتبررسی-2

افرادمنديبهره
نوعوانسانیيتوسعهاجتماعیـاقتصاديهايشاخصبینيرابطهبررسی-3
افرادارزشیگیريجهت

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

توسعهارزشیگیريجهتعنوان:باتحقیقیدر)،1389(همکارانومیرفردي
معلمانمطالعه:موردآن،برگذارتأثیراقتصاديواجتماعیعواملومعلمانمحور
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متوسطیحددارايمعلمانازدرصد1/72کهرسیدندنتیجهاینبهبروجن،شهرستان
اقتصاديوضعیتوالدین،سوادسطحهمچنینبودند.محورتوسعهارزشیگیريجهتاز

طارتباوسایلازاستفادهمیزانواشتغالوضعیتدرآمد،نوجوانی،دوراندرخانواده
بهامیداحساسنداشتند.محورتوسعهارزشیگیريجهتبامعناداريارتباطجمعی
گیريجهتباداريمعنیيهرابطشغلی،رضایتزندگیازرضایتاحساسوزندگی
رضایتوزندگیبهامیداحساسافزایشباکهمعنااینبهداشتند؛محورتوسعهارزشی

).1389همکاران،و(میرفرديیابدمیافزایشحورمتوسعهارزشیگیريجهتزندگی،از
رفتارهايوهانگرشها،آگاهیبررسی: عنوانباتحقیقیدر،)1379(محسنی

فرهنگمختلفابعاديمطالعهبهنفر3540ينمونهبا،ایراندرفرهنگیـ اجتماعی
غیروگریزيعواقگرایانه،ماديارزشکهدهدمینشانتحقیقایننتایجاستپرداخته
هاياندیشهاست.زیاديرشدمعرضدرایرانيساله16- 24نسلدراجتماعی

دارايزنانوجوانانحدوديتاوسالمنداندرآمدها،کمسوادان،بیدرجبرگرایانه
تعیینازدانشگاهآنازپسومتوسطهدیپلمتحصیلیمقطعاست.توجهیقابلقدرت
هاينگرشکهدهدمینشانبررسیهاست.ارزشگونیدگردرمقاطعترینکننده

سوادودرآمدازکمترمراتببهسنوجنسعاملدوتصوراتبرخالففرهنگی
وجوانيمقایسهدرمثالً،گستردهخیلیهايبنديگروهدرتنهاسناست.کنندهتعیین

).5-26: 1388سهامی،و(سراییکندمیپیدااهمیتسالخوردگان
باآنارتباطوارزشیگیريجهت:عنوانباتحقیقیدرمیرفرديوانگیريجه
ساکنان:موردييمطالعه،ایراندرانسانیيتوسعهاجتماعیـاقتصاديهايشاخص

ارتباطيدربارههاییفرضیهآزمونبهپیمایشیيشیوهبه»یاسوجوشیرازشهرهاي
.    پردازدمیارزشیگیريجهتبانیانسايتوسعهاجتماعیـاقتصاديهايشاخص

ساکنباالتروسالهپانزدهافرادازنفر990بامصاحبهطریقازتحقیقاینيهاداده
بینکهدهدمینشانتحقیقایننتایجاست.آمدهدستبهیاسوجوشیرازشهرهاي
لدین،واسوادسطحفرد،سواد(سطحانسانیيتوسعهاجتماعیـاقتصاديهايشاخص

باشغلی،وضعیتهمچنینواقتصادي)پایگاهزندگی،بهامیداحساسمیزان
هايشاخصچههردیگرعبارتبه.داردوجودمعنادارييرابطهارزشیگیريجهت

نیزارزشیگیريجهتينمرهیابند،بهبودبیشترانسانیيتوسعهاجتماعیـاقتصادي
میرفردي،و(جهانگیريهستندسازگارترتوسعهباارزشیظرنازافرادویابدمیافزایش
1387 :132-103.(
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گیريجهتبرزنانتحصیالتثیرأتبررسی: عنوانباتحقیقیدرسهامیوسرایی
موردرازنانمدارتوسعههايارزشبرتحصیالتتأثیرتوسعه،بهنسبتآنانارزشی
فرهنگیرویکردیکبامدارتوسعهيهاارزشسنجشبرايوانددادهقراربررسی
روانشناسیهايدیدگاهوتوسعهوتغییراتيزمینهدرراشناسیجامعههايدیدگاه

بررسیشیرازشهريساله45تاپانزدهزن534بیندرراهاارزشيزمینهدراجتماعی
هايزشاربهگرایشعالی،تحصیالتکهدهدمینشانتحقیقهايیافتهاند.کرده
میانگینکهدادنشانهایافتههمچنین؛دهدمیافزایشراگراییجهانیوگراییعلم
ازتفاوتاینامابودهزناندیگرازبیشعالیتحصیالتبازناندرعقالنیتوگراییعام
دراساسیعاملیکبعنوانآموزشدیگر،عبارتبهاست.نبودهدارمعنیآمارينظر

قالبدرذهنیتحركوقابلیتنوعیاستتوانستهتوسعه،ومدرنهايارزشخلق
).5- 26: 1388سهامی،و(سراییکندایجادتوسعهسمتبهزنانارزشیگیريجهت

بامرتبطعواملبررسی: عنوانباتحقیقیدرزارچی،ابوترابیوجهانگیري
باتادارندسعیشیرازنشگاهدادانشجویان:موردييمطالعه، جوانانارزشیگیريجهت
است،ارتباطدرجوانانارزشیگیريجهتباکهراعواملیپیمایش،روشازگیريبهره

گیريجهتسمتبهافرادازدرصد6/21کهدادنشانتحقیقنتایجکنند.بررسی
ارزشیگیريجهتبهمتمایلافرادازدرصد4/78حالیکه،دردارندتمایلگرایانهمادي

کهاستآنبیانگرفرضیاتآزمونازحاصلنتایجهمچنین؛هستندگرایانهفرامادي
استفادهدینداري،زندگی،ازرضایتمذهبی،سیاسیهايانجمندرعضویتمتغیرهاي

يهرابطارزشیگیريجهتنوعباقومیتهمچنینونوظهوروقدیمیهايرسانهاز
).75-90: 1391زارچی،ابوترابیو(جهانگیريداردمعناداري

فرهنگیتغییراتشناسیجامعه: عنوانباتحقیقیدر،)1383(غیاثوندوآزادارمکی
درآنهااند.پرداختهایرانیانارزشینظامساختارتحوالتوتغییربررسیبهایراندر

هاينگرشوهايارزشرويبررااینگلهارتينظریهتجربیصورتبهتحقیقشان
يپیشرفتهکشورهايمانندنیزایراندرکهانددادهنشانوانددادهتطبیقنایرانیا

(آزادارمکیداردوجودهاییتفاوتفرامادیونومادیونهايارزشوهانگرشبینصنعتی
).1383غیاثوند،و

جوانانفراماديوماديهايارزشبررسی: ناعنوباخوديمطالعهدرنیزفرخالقی
،»فرهنگینشانگانبرخیباآنرابطهوآنبرثرؤمعواملایرانی،يهکردتحصیل

ينظریهازاستفادهباوکشورهابرخیبامقایسهدرراایرانیجوانانارزشیگیريجهت



61گیري ارزشی و ارتباط با آن با ...جهت

دارايایرانیجوانانکهاستدادهنشانوياست.دادهقراربررسیمورداینگلهارت
سهدرافرادهايارزشبانتایجایناند.بودهمدارانهومقوگرایانهماديوسنتیهايارزش
: 1381فر،(خالقیاستبودههمنواوهمسوجنوبیآفریقايوآرژانتینمجارستان،کشور
158-107.(

خارجیتحقیقاتب)
اخالقخصوصدروبرينظریهبهتوسعهوفرهنگيحوزهدرمطالعاتيپیشینه

مدیونغربدرداريسرمایهرشدوبرزعمبهگردد.میبرريداسرمایهروحوپروتستان
نوعیکالونسیم،آییندردارداعتقادوبراست.پروتستانمذهبکالونیهايآموزه

در.)1382(وبر،شودمیموجبراسودمنداقتصاديفعالیتکهداردوجودعقالنیت
است.شدهانجامفرهنگیراتتغییوتوسعهيحوزهدرتريجامعمطالعاتاخیرهايدهه

بعنوانانسانی،يتوسعه:عنوانتحت،)1382(همکارانشوولزليمطالعه
که،1فرهنگیمیانوسطحیچنددیدگاهیاجتماعی؛تغییريدربارهکلیاينظریه
اند.دادهقرارمطالعهموردراهاارزشتغییرجملهازواجتماعیتغییراتماهیتوجریان

راشدندموکراتیکوفرهنگیتغییراقتصادي،ـاجتماعیيتوسعهيؤلفهمسهآنها
هايدادهبراساسکهبررسیایندانند.میاجتماعیتغییرازايپیوستههمبهنشانگان
بهانسانیيتوسعهنشانگانکهدهدمینشاناستشدهانجامهاارزشجهانیپیمایش
آیندمیوجودبهواقعیحقوقبرنفسبیانهايارزشوفرديمنابععلّیثیرأتيواسطه
).2،2001همکارانوولزل؛1382همکاران،و(ولزل

تغییراتمدرنیزاسیون،: عنوانبادیگرييمطالعهدر،)2000(بیکرواینگلهارت
یاتغییردراقتصادييتوسعهنقشبررسیبه،سنتیهايارزشتداوموفرهنگی
دودارايفرهنگیهايسنتکهانددادهنشانآنهااند.پرداختهسنتیايهارزشپایداري
موجباقتصادييتوسعهوهستندپایداريهمچنینوگستردهتغییراتیعنیوضعیت،

جویانهمشارکتوعقالنیهايارزشسمتبهمطلقهايارزشوهنجارهاازتغییر
.)3،2000بکرو(اینگلهارتشودمی

1 human development as a general theory of social change: a multilevel and
cross-cultural perspective
2 Welzel & et al.
3 Inglehart & Baker
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تغییراتبررسیبهشدهانجاممطالعاتاغلبشود،میمالحظهکههگونهمان
ازدستهاینقوتنکاتبعنوانتوانمیراموضوعاینکهاند،پرداختهارزشیوفرهنگی
بهندرتبهتحقیقات،گونهایندرکهشودمیمالحظهحالاینباامانمود،ذکرمطالعات

وانسانیيتوسعهاقتصاديوتماعیاجهايشاخصوضعیتبینارتباطبررسی
فرهنگیتنوعدارايجوامعدرله،أمسایناست.شدهپرداختهافرادارزشیگیريجهت
یکدرراانسانیيتوسعهویژهبهوتوسعهازمتفاوتیسطوحتوانمیکهایرانمانند
سازد.یمآشکارتررامقالهاینموضوعبررسیضرورتواهمیتکرد،مالحظهزمان

پژوهشنظريچارچوبومبانی
بیستمقرناوایلونوزدهمقرنشناختیجامعههاينظریهمیراثدراصلیموضوع

اجتماعنخستینروابطبرمبتنیجامعهیکازدگرگونیحالدريجامعهکهبوداین
ردجامعهیکبهنزدیک،وخویشاونديخونی،ارتباطاتبرمبتنینیزوبستهوکوچک

دگرگونی،اینکهباشد.میثانویهروابطازیافتهتشکیلصنعتیيجامعهبهتبدیلحال
گذاشتخواهدباقیافرادزندگیبرعمیقیاثراتوکندمیتهدیدرااجتماعیانسجام
ينظریهاندکوشیدهاجتماعیپردازاننظریهگذشتهيسدهدوطی.)1377:48(دیکنز،
هاينظریهازیکهیچاماکند،تبیینرااجتماعیدگرگونیماهیتکهبپرورانندکالنی

(گیدنز،دهدتوضیحرااجتماعیتغییراتوتوسعهگوناگونیوتنوعتواندنمیعاملیتک
درراماتواندنمیعاملی،تکهاينظریهبرتکیهگفتتوانمیبنابراین؛)1386:63
بامرتبطهاينظریهازگیريبهرهبابخشایندرلذارساند.یاريجوامعتحوالتتبیین

خواهیمتحقیقنظريچارچوبومبانیتنظیمبهتوسعهوهاارزشفرهنگ،تغییرات
پرداخت.

يحوزهدرکهاستاندیشمندانیترینبرجستهازیکیوبرماکسشکبدون
باوبرماکساست.کردهارائهراارزشمندينظراتجوامع،يتوسعهوهاارزشفرهنگ،
تطبیقیصورتبهاجتماعینهادهايازخوددقیقساختاريتحلیلوعمیقشناخت
اهمیتدهد.قرارنظريچارچوبیکدرافراد،کنشتعییندرراهاارزشنقشتوانست

وارزشباورها،آنهادروندرکهاستاجتماعیهايکنشنظامتحلیلروشدراوکار
ايعمدهبخشوبر.)1386:11(غفاري،گذارندمیثیرأتکنشرباقتصادينیروهاينیز
يروحیهوپروتستانیاخالقکتابدرتوسعهوهاارزشمورددرراخودهايدیدگاهاز

اجتماعیعلومآثارمشهورترینازیکیتردیدبدونکهاستنمودهبیانداريسرمایه
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کهاستاینجوامعيتوسعهوپیشرفتيدربارهوبردیدگاهدرتوجهقابلينکتهاست.
درعواملاینواستفرهنگیـذهنیعواملازثرأمتجوامعيتوسعهوپیشرفت
تعییننقشپروتستان)(مذهبجوامعبرحاکمهايارزشومذهبیاعتقاداتخصوص

.)1382:8(وبر،استداشتهغربداريسرمایهممالکاقتصاديپیشرفتدرايکننده
ایناست.داريسرمایهتفکرطرزاساسیيجنبهاقتصادي،يروحیهکهاستمعتقدوبر

بعنوانهاپیوریتنمسلکدرکهاستهاانسانموفقیتبهمیلازناشیواقعدرروحیه
وپیوریتانیسوداگرانهودنیويفرهنگلذا؛)7(همان:استشدهمطرحارزشیک

انداز،پسجویی،صرفهپشتکار،مبلغوستارخوااقتصاديعرصهدرکهپروتستانی
نقشبود،توزیعوتولیدواموريادارهوکاروکسبدرخردگراییوگذاريسرمایه
خردگراییبنابرایناست.کردهایفااروپادرداريسرمایهرشدوپیدایشدررااساسی

کتابدروبره،البتاست.آنپیشرفتفرایندبخشتحکیموداريسرمایهرشدعامل
کهتصوراینکند،میاعالمصریحاًداريسرمایهيروحیهوپروتستانیاخالق

خطاست،یقیناًاست،آمدهبوجودپروتستانیسمبدلیلغربملليتوسعهوداريسرمایه
دانستهمیداريسرمایهعلتراپروتستانیسموبرکنیمتصوراگراستانگارانهسادهو

معنادارتناسبیپروتستانمذهبیروحوداريسرمایهروحکهاستآنحقیقتامااست.
ينطفهبلکهنبودهداريسرمایهرشدعلتتنهاپروتستانیسم،واقعدردارند.همبا

پروتستساناخالقدربویژهمطالعاتشدروبرواقعدراست.ساختهبارورراداريسرمایه
اهمیتوفرهنگشدنعقالنیمختلفاشکالتااستکوشیدهداري،سرمایهيروحیهو

کلیبطور.)1382:8(وبر،نمایدبیاناقتصادياجتماعیتکاملبرايرامباحثیچنین
برمستقیمغیریامستقیمبطور...وداريسرمایهعقالنیت،فرهنگ،يدربارهوبردیدگاه
بهتوانمیجملهآنازکهاستهبودثرمؤاجتماعیعلوممختلفهايحوزهپردازاننظریه
نمود.اشارهاینگلهارتوپارسنزلند،کلهمکينظریه

میزانتعییندرقطعیومهمعاملیموفقیت،بهمیلکهاستمعتقدلندکلهمک
است،باوراینبروداندمیآفرینانهکاريروحیهازناشیراپیشرفتوياست.موفقیت

کارآفریناناست،باالتريسطحدرعموماًآندرموفقیتبهیازنروحیهکهايجامعهدر
تريسریعاقتصادييتوسعهموجبخودينوبهبهاینکهکردخواهدتولیدپرنیروتري

کهکندمیاثباتلندکلهمکاینکهخالصه؛)1،1961:205لندکله(مکشدخواهد

1 McClelland
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هايشاخصباوشودمییافتفاوتمتهايفرهنگدرومختلفافراددرموفقیتبهنیاز
).1،1977:19(هاریسوناستبستههماقتصاديرشدمانندتوسعهدیگر

مطرحرا2دوگانهگیريجهتنوعچهارخود،الگوییمتغیرهايطرحدرنیزنزوپارس
راآناجتماعینظامچارجوبدرکنشهنگامدررودمیانتظارفردهرازکهکندمی
چگونگیرويبراجتماعدرافرادپذیريجامعهوضعیتدانیممیچنانکهبتهالکند.اجرا
هايارزشخواهدمیبنديطبقهاینبانزوپارسدارد.بسزایینقشگیريجهتواجرا

مشخصهاگیريجهتاینبارابطهدرراآنهاماهیتوآوردبدستراگوناگونجوامع
امروزيمدرنجوامعدرنزوپارسنظرهب).3،1984:33اسملسرونزو(پارسکند

هاينقشواستعاطفیغیروپراکندهاکتسابی،گرایی،عامسمتبهالگوهاگیريجهت
بدکارکرديدچاررارابطهآنعکسگیريجهتکهاستشدهتنظیمطورياجتماعی

قواعدساسابرکهاستگراییعاممدرنجوامعویژگیترینمهمنزوپارسزعمبهکند.می
:1975همکاران،ونزو(پارساست شدهتنظیمدموکراتیکصورتبهوحقوقیورفتاري

79-78(.
واجتماعیـاقتصاديتغییراتبینارتباطبررسیبهکههایینظریهازدیگریکی

بودههمراهزمینهایندرنسبیتوفیقاتباواستپرداختهارزشیوفرهنگیتغییرات
تحولعنوانباخوداثردروياست.نگلهارتیارونالدارزشیدگرگونیينظریهاست،

وفرهنگیهايزمینهبینارتباطبررسیبهصنعتیيپیشرفتهيجامعهدرفرهنگی
باراتعاملاینواستپرداختهدیگرسويازجامعهاقتصاديشرایطوسویکازارزشی

است.دادهقرارتحلیلوتجزیهموردنیجهاهايارزشپیمایشهايدادهازاستفاده
يتجربهدردگرگونیبازتابوتدریجیامريراارزشیوفرهنگیدگرگونینگلهارتیا

دگرگونیينظریهدروي).1373:1،نگلهارتیا(کندمیقلمدادمختلفهاينسل
استباورنایبروکندمیبنديتقسیمفراماديومادييدستهدوبهراهاارزشارزشی،

ازارزشیهاياولویتاقتصادي،رونقينتیجهدرصنعتی،يپیشرفتهجوامعدرکه
سويبهاجتماعیواقتصاديامنیتبامرتبطوماديهايدلبستگیومسائلسمت

گرایشفراماديهايارزشهمانیازندگیکیفیتوعقیدهابرازآزادي،بربیشترکیدأت
.)1-3(همان:استنمودهپیدا

1 Harrison
.اکتسابیـپراکنده، انتسابیـگرایی، ویژهخاصـگراییعاطفی، عامغیر ـعاطفی2

3 Parsons and Smelser
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هايارزشازگذارگیرد،میقراربحثاصلیمحورارزشیدگرگونیفراینددرآنچه
راهاارزشتغییرفراینداینگلهارتاست.جوامعدرفراماديهايارزشسمتبهمادي

امنیتسويبهاقتصاديامنیناشرایطازکهکشوريهریعنیداند،میجهانیفرایندي
:1383غیاثوند،و(آزادارمکیدهدرويکشورآندرفراینداینبایدکند،حرکتنسبی

22(.
کنندهبینیپیشيفرضیهدوازارزشیدگرگونیفرایندتبیینبراياینگلهارت

برد:میبهره
ـاجتماعیمحیطبازتابفردهاياولویتآندرکه،1کمیابیيفرضیه-1

دهدمیچیزهاییآنبهراذهنیارزشبیشترینشخصکهنحويبهاست،اقتصادیش
است.کمنسبتاًآنيعرضهکه

زیاديحدتاشخصاصلیهايارزشآندرکه،2شدناجتماعیيفرضیه-2
.)1997:33(اینگلهارت،استويبلوغازقبلهايسالبرحاکماوضاعبازتاب

بهمربوطهايبینیپیشازايپیوستههمبهمجموعهفوقاساسیيفرضیهدو
بینيرابطهبهکمیابیيفرضیهکهحالیدرآورند.میپدیدراهاارزشدگرگونی
يفرضیهدارد،اشارهفراماديهايارزشگسترشواقتصاديامنیتوشکوفایی
جایگزینیينتیجهدروتدریجیفراینديطریقازراارزشیدگرگونیشدناجتماعی

کندمیتکمیلراکمیابیيفرضیهشدن،اجتماعیيفرضیهواقعدرداند.مینسلی
بیانبهدهد.میبدستراترياساسیينتیجهو؛)1383:23غیاثوند،و(آزادارمکی

جامعهبهجدیدنسلورودهمراهبهوواسطهبهبلکهمستقیمنهارزشیدگرگونیدیگر
ومالیتامنیازافرادذهنیدركبازتابجدیدهايارزشنفوذکهچرادهد،میرخ

وضعثیرأتتحتفردارزشینظامدیگرعبارتبهاقتصادي.سطحخودازنهاست،جانی
اجتماعیرفاهنهادهايوفرهنگیهايمحیطاثربرآن،ازبیشتربلکهنیستاواقتصادي

:1386(معیدفر،دهندمیشکلرافردرشدوپرورشفضايمجموعاًوپذیردمیسامان
57(.

افراد،ارزشیهاياولویتکهگفتتوانمیاینگلهارتنظريچارچوببهتوجهبا
چنانچهاست.پذیريجامعهجریانهمواجتماعیواقتصاديرفاهمیزانثیرأتتحتهم

باهمراهسیاسیواجتماعیآراممحیطدرخویش،زندگیياولیهدوراندرفردي

1 scarcity hypothesis
2 socialization hypothesis
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ماديفراهايارزشسمتبهاوگرایشباشد،امنیتیواقتصادينیازهايمینأت
مقابلدردهد.میقراراولویتدررافراماديهايارزشويتعبیري،بهواستترمحتمل

وشدهدگرگونآنهاارزشیاولویتباشند،نکردهتجربهرافوقوضعیتافراداگر
گیرند.میقراراولویتدرماديهايارزش

اینآمارييجامعهدرافرادهايارزشکهگفتتوانمیاینگلهارتدیدگاهمطابق
پذیريجامعهدوراندرکهجانیومالیامنیتازآنهاذهنیدركبهبستهتحقیق

تجربهراپذیريجامعهمتفاوتشرایطافرادزیراباشد.متفاوتتواندمیاند،کردهاحساس
راجامعهسیاسیوياقتصاداجتماعی،وضعیتطعمکهترمسنافرادسویکدراند.کرده

شرایطدرکهترهاجواندیگرسويدرواندکردهتجربهآنازقبلوجنگدوراندر
اند.شدهاجتماعیویافتهپرورشدیگريسیاسیواقتصادياجتماعی،

گیريجهتشناختوبررسیبهتاکوشدمیحاضريمقالهکهاینبهتوجهبا
اجتماعیواقتصاديهايشاخصازافرادمنديبهرهمیزانباآنارتباطوافرادارزشی
هايزمینهدرافرادارزشیگیريجهتنوعبهواقعدروبپردازدانسانیيتوسعه

ازگیريبهرهباتحقیقنظريچارچوبلذاشود،میمربوطمختلفاقتصاديواجتماعی
شدهتدویننگلهارتیاارزشیدگرگونیينظریهبرکیدأتباوشدهمطرحهاينظریه
است.

ومهميفرضیهدوبرارزشیدگرگونیينظریهگردید،ذکرقبالًکهگونههمان
فرایندتبیینبراينیزاینگلهارتواستاستوارشدناجتماعیوکمیابیاساسی،

هافرضیهاینزیرابرد.میبهرهکنندهبینیپیشيفرضیهدواینازارزشیدگرگونی
پدیدراهاارزشدگرگونیبهمربوطهايبینیپیشازايپیوستههمبهيمجموعه

واقتصاديامنیتوشکوفاییبینيرابطهبهکمیابیيفرضیهکهحالیدرآورند.می
ازراارزشیدگرگونیشدناجتماعیيفرضیهدارد،اشارهفراماديهايارزشگسترش

اجتماعیيفرضیهواقعدرداند.مینسلیگزینیجاینتیجهدروتدریجیفراینديطریق
کهگفتتوانمیاینگلهارتدیدگاهمطابقکند.میتکمیلراکمیابیيفرضیهشدن،
ومالیامنیتازآنهاذهنیدركبهبستهتحقیقاینآمارييجامعهدرافرادهايارزش
افرادزیراباشد.اوتمتفتواندمیاند،کردهاحساسپذیريجامعهدوراندرکهجانی

وضعیتطعمکهترمسنافرادسویکدراند؛کردهتجربهراپذیريجامعهمتفاوتشرایط
درواندکردهتجربهآنازقبلوجنگدوراندرراجامعهسیاسیواقتصادياجتماعی،

ویافتهپرورشدیگريسیاسیواقتصادياجتماعی،شرایطدرکهترهاجواندیگرسوي
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از(تغییرارزشیدگرگونیينظریهفوقمطالببهتوجهبابنابراین؛اندشدهجتماعیا
وکمیابیمهم،يفرضیهدواساسبرکهفرامادي)هايارزشسويبهماديهايارزش

حاضرتحقیقبرايمناسبیراهنمايوچارچوبتواندمیاست،استوارشدناجتماعی
باشد.

درتغییرگفتتوانمیارزشیدگرگونیينظریهاساسبرکلیبطور
دیگربعبارتاست.افراداجتماعیواقتصاديشرایطبازتابافرادارزشیهايگیريجهت

ماديارزشیگیريجهتيکنندهبینیپیشتواندمیافراد،اجتماعیواقتصاديوضعیت
باشد.آنهافراماديیا

پیشرفتهومدرنجوامعدرکهدارداذعانگویی،المتغیرهايطرحبانیزنزوپارس
هاينقشواستخنثیوپراکندهاکتسابی،گرایی،عامسمتبهالگوهاگیريجهت

بدکارکرديدچاررارابطهآن،عکسگیريجهتکهاستشدهتنظیمطورياجتماعی
يوسعهتوپیشرفتبینيرابطهبهنیزنزوپارسشودمیمالحظهکههمچنانکند.می

اینکهبهتوجهبااست.داشتهاشارهگراییعاممانندفرهنگیعناصردرتغییروجوامع
فرهنگیچندوقومیچندآنبارزویژگیکهشودمیانجامايجامعهدرحاضرتحقیق

گراییعامموضوعلذادارد،ايویژهاهمیتاجتماعیانسجامحفظيلهأمسواستبودن
بهافرادارزشیگیريجهتوضعیتتبیینجهتدرمناسبیمتغیراندتومیآنمیزانو

آید.حساب
ازافرادمنديبهرهمیزانشاملمستقلمتغیرهايمقالهایندراساساینبر
احساستحصیالت،سطحمانندانسانیيتوسعهاقتصاديواجتماعیهايشاخص
نوعاست.زندگیازرضایتوگراییعامخانواده،درآمدزندگی)،به(امیدسالمتی

يسنجهازاستفادهباکهاستوابستهمتغیرتحقیقایندرنیزارزشیگیريجهت
نوعوضعیتنهایتدرطریقاینازواستشدهسنجیدهاینگلهارتارزشیدوازده
شود.میمشخصپاسخگویانارزشیگیريجهت

پژوهشفرضیات
واقتصاديهايشاخصدرتغییرکهاستاینتحقیقایندرمحوريفرض

بهلذا؛شودمیافرادارزشیگیريجهتدرتغییرموجبانسانیيتوسعهاجتماعی
گرفتند.قرارآزمونموردومطرحزیرفرضیاتفوق،محوريفرضبررسیمنظور
دارد.وجودرابطهآنانارزشیگیريجهتنوعوپاسخگویانگراییعامبین-1
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دارد.رابطهزندگیبهامیداحساسمیزانباافرادارزشیيگیرجهتنوع-2
وجودرابطهافرادارزشیگیريجهتنوعوزندگیازمنديرضایتمیزانبین-3

دارد.
وجودرابطهپاسخگویانارزشیگیريجهتنوعوخانوادهدرآمدمیزانبین-4

دارد.
کهصورتاینبهارد،دوجودرابطهافرادارزشیگیريجهتنوعوسنبین-5

هايارزشدارايبیشترترمسنافرادوفراماديهايارزشدارايبیشترترجوانافراد
باشند.میمادي

دارد.رابطهجمعیهايرسانهازاستفادهمیزانباافرادارزشیگیريجهتنوع- 6
دارد.وجودرابطهارزشیگیريجهتنوعوتحصیالتسطحبین-7

پژوهشیشناسروش
موردموضوعبامتناسبروشیبکارگیريمستلزمموضوعیهرپیرامونتحقیق

وتجزیهجهتنیازموردهايدادهواطالعاتبهبتوانطریقاینازتاباشدمیبررسی
بارزهايویژگیزیرااست.پیمایشیپژوهشیکحاضريمطالعهیافت.دستتحلیل

ابزار.)1376:14(دواس،استنهفتهآنهاتحلیلواهدادهگردآورييشیوهدرپیمایش
يمصاحبهبصورتکهاستپرسشنامهتحقیقایندرهادادهگردآوريجهتاصلی

اند.شدهتکمیلحضوري
باالتروسالهیجدهشهروندانيکلیهشاملنیزتحقیقاینآمارييجامعه

فرمولازاستفادهبانیزمونهنحجمباشد.میبندرعباسشهردرساکننفر)251825(
نفر400بهرانمونهحجمدقت،میزانافزایشبراياماگردید،برآوردنفر384کوکران
شدهتکمیلناقصبطورکهپرسشنامههفتحذفازپسنهایتدرولیدادیم.افزایش
شد.انجامنمونهپرسشنامه393هايدادهرويبرهادادهتحلیلوتجزیهبودند،

باواوليمرحلهدرنمونهبلوك15انتخابباومرحلهدوطینیزنمونهپاسخگویان
دوم،يمرحلهدرنمونهافرادبهدسترسیجهتتصادفیگیرينمونهروشازاستفاده
ي   برنامهازاستفادهبااستخراج،ازپسنیزهادادهتحلیلوتجزیهشدند.انتخاب

است.شدهامانجSPSS1افزارينرم

1 Statistical Package for Social Science
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تحقیقایندرکهپاسخگویانارزشیگیريجهتنوعمتغیرها:سنجشيشیوه
است،شدهسنجیدهاینگلهارتارزشیدوازدهيسنجهازاستفادهبااست،وابستهمتغیر

ارزشششازمرکباینگلهارت،ارزشیدوازدهيسنجهازاستفادهباکهصورتاینبه
ثباتها،قیمتافزایشبامبارزهنظم،حفظقوي،دفاعیاينیروهاقتصادي،(رشدمادي

وکاريدربارهنظرابراز(حقفراماديارزشششوجنایت)وجرمبامبارزهاقتصادي،
بیان،آزاديحکومت،درمردمبیشترسهمروستاها،وشهرهازیباسازياجتماع،
سپسانتخاب،راخودارزشیهاياولویتافرادعقاید)،بهاحترامتر،انسانیايجامعه

.شوندمیبنديتقسیمارزشیسنخسهبهکنندمیانتخابکههاییسنجهبامتناسب
درکنندمیانتخابگانهدوازدههايارزشبینازراماديهايارزشفقطکهافرادي
يدستهدرنمایند،انتخابرافراماديهايارزشصرفاًکهافراديومادي،يدسته

درکننداشارهفراماديهايارزشبههموماديهايارزشبههمکهکسانیوفرامادي
نوعسهوضعیتنهایتدرطریقاینازگیرند،میقرارالتقاطیهايارزشيدسته
شود.میمشخصپاسخگویانبیندرالتقاطی)وفرامادي(مادي،ارزشیگیريجهت

لیکرتطیفقالبدرومناسبهايگویهیاسئواالتازاستفادهبانیزمستقلمتغیرهاي
رضایتوگراییعاممتغیرهايسنجشبرايشدند.دادهقرارگیرياندازهوسنجشمورد

میزانبررسیازحاصلنتایجگردید.استفادهگویهپنجویازدهازترتیببهزندگیاز
بهفوقمتغیردوبهمربوطهايگویهبینکرونباخآلفايضریبکهدهدمینشانپایایی
آمدهبدستکرونباخآلفايضرایببهتوجهبابنابراینباشد.می73/0و68/0ترتیب

باشد.میبرخوردارقبولیقابلپایاییازمتغیرهااینسنجشابزارگفتتوانمی

پژوهشهايیافته
زشیارگیريجهتوضعیتبررسیازحاصلنتایجپاسخگویان:ارزشیگیريجهت
ارزشیگیريجهتدارايافراددرصد8/44کهدهدمینشانوابسته)(متغیرپاسخگویان

بهفراماديوماديهاي(ارزشالتقاطیارزشیهاياولویتدارايدرصد1/50مادي،
بنابراینبودند؛فراماديارزشیهاياولویتداراينیزافراددرصد1/5وتوأم)صورت

باالترياولویتدرفرامادي،هايارزشبهنسبتراماديهايرزشاافراد،گفتتوانمی
هاياولویتاینکهبرمبنینگلهارتیاکمیابیيفرضیهبهتوجهباکهدهندمیقرار

درکهگیریممینتیجهاست،وياجتماعیواقتصاديمحیطبازتابفردارزشی
نشدهبرآوردهکامالًزندگیشاندرادافرياولیهنیازهايهنوزتحقیقاینآمارييجامعه
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یدؤمفوقينتیجههمچنینباشند.میماديهايارزشدارايبیشترافرادبنابرایناست.
(ورودهرمزگاناستاندرتوسعهسختبعدنمودوظهورعلیرغمکهاستموضوعاین

تحققب)متناسارزشیوفرهنگی(تغییراتتوسعهنرمبعداستان)،بهتوسعهمظاهر
است.نیافته

هافرضیهآزمون
افرادتحصیالتمتغییرهايکهاستآنبیانگریک1جدولدرمندرجهايیافته

ازاستفادهمیزان)،15/0(زندگیبهامیداحساس)،26/0(والدینتحصیالت)،18/0(
ارزشیگیريجهتبا)17/0(زندگیازرضایتمیزانو)14/0(جمعیهايرسانه

باداريمعنیيرابطهگراییعامودرآمدمیزانمتغیرهايامادارندداريمعنیيبطهرا
نداشتند.ارزشیگیريجهت

ارزشیگیريجهتوانسانیيتوسعههايشاخصبینرابطهآزمون:1جدول
داريمعنیسطحکرامرويضریبمستقلمتغییرهايوابستهمتغییر

ارزشیگیريجهت

18/003/0دافراتحصیالت
26/0008/0والدینتحصیالت

15/0003/0زندگیبهامیداحساس
14/001/0جمعیهايرسانهازاستفادهمیزان

17/0007/0زندگیازرضایت
23/073/0درآمدمیزان
27/013/0گراییعام

نیانسايتوسعههايشاخصترینمهمازیکیارزشی:گیريجهتوتحصیالت
هاست.فرصتآنبهجامعهاعضايدسترسیمیزانوآموزشیبرابرهايفرصتایجاد
قابلیتنوعیتواندمیجامعهیکدرتحصیالتسطحرفتنباالوآموزشینهادهايرشد

واجتماعیتحوالتدرافرادفعالمشارکتساززمینهوکندایجادذهنیتحركو
ابعاددرتوسعهکلیدراآموزشنظران،صاحبازبسیاريکهجاییتاباشد.فرهنگی
نشانتحقیقاینهايیافتهراستاهمیندر.)1388سهامی،و(سراییدانندمیمختلف

افرادودارندتمایلفراماديهايارزشسويبهبیشترباالتر،تحصیالتدارايافرادداد
دیگرعبارتبهارند.دماديهايارزشسمتبهبیشتريتمایلکمتر،تحصیالتداراي
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سمتبهتمایلباشدباالتراووالدینیافردتحصیالتسطحچههرگفتتوانمی
شود.میبیشترفراماديهايارزش

ارتباطیهايتکنولوژياینگلهارتزعمبهارزشی:گیريجهتوجمعیهايرسانه
تحقیقاینهايهیافتشود.میجامعهدرگرایانهفراماديارزشیگیريجهترشدموجب

جمعیهايرسانهازاستفادهمیزانچههرکهدادنشاناینگلهارتنظرباهمسونیز
ويضریبدهند.مینشانتمایلفراماديارزشیگیريجهتسمتبهافرادباشد،بیشتر
باشد.میموضوعاینمؤیدنیز)01/0(آنداريمعنیسطحوکرامر

افرادکهجوامعیاینگلهارتينظریهاساسبر:ارزشیگیريجهتودرآمدمیزان
سويبهشانارزشیگیريجهتباشندباالتريرفاهیسطحدرماديلحاظازآن

افراددرآمدمیزانبینداريمعنیيرابطهتحقیقایننتایجامااست.فراماديهايارزش
توانمیبنابراینت.نگرفقرارییدأتموردفرضیهوندادنشانآنهاارزشیگیريجهتو

سويبهافرادتمایلموجبجامعهدرمادي)رفاهسطح(افزایشدرآمدافزایشکهگفت
باامانیستاینگلهارتينظریهباراستاهمیافتهایناست.نگردیدهفراماديهايارزش
است.همسو،)1389(همکارانشومیرفرديهايیافته

گراییعاممیزانافزایشبانظري،مبانیاساسبرارزشی:گیريجهتوگراییعام
فراماديهايارزشسويبهماديهايارزشسمتازافرادارزشیاولویتجامعه،در

عبارتبهکند.نمیییدأتراموضوعاینحاضرتحقیقهايیافتهاماکرد.خواهدتغییر
بنابراین؛استشدهنگرایانهفراماديارزشیگیريجهتموجبگراییعامافزایشدیگر

شود.میردارزشیگیريجهتوگراییعامبینيرابطهوجودمدعیفرضیه
ازیکیکهزندگیبهامیداحساسارزشی:گیريجهتوزندگیبهامیداحساس

از(ارزیابیمحاسبهازتحقیقایندررود،میبشمارانسانیيتوسعهمهمهايشاخص
هایافتهاست.آمدهدستبهآینده)بهامیدورستیتنداحساسمیزانسالمتی،وضع
گیريجهتوتمایلباشدباالترافرادزندگیبهامیداحساسمیزانچههرکهدادنشان

برمبتیيفرضیهبنابراین؛بودخواهدبیشترفراماديهايارزشسمتبهآنهاارزشی
شود.میییدأتیارزشگیريجهتوزندگیبهامیداحساسبینيرابطهوجود

ازیکیبعنوانزندگیازرضایتارزشی:گیريجهتوزندگیازرضایت
همنوعانبهبیشتراعتمادوخواهانهآزاديتمایالتموجبانسانیيتوسعههايشاخص

ازبیشتريرضایتاحساسکهافراديدیگرعبارتبه.)1382همکاران،و(ولزلشودمی
دادنشاننیزتحقیقاینهايیافتهداشت.خواهندفراماديارزشیتمایالتدارندزندگی
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دارد.وجودداريمعنیيرابطهارزشیگیريجهتوزندگیازرضایتمیزانبینکه
میرفرديوجهانگیريو)1391(ابوترابیوجهانگیريهايیافتهبافوقينتیجه

باشد.میهمسو)1387(
گیريجهتبینيرابطهبررسیازحاصلنتایجارزشی:گیريجهتوسنيرابطه

متغیردواینبینکهدادنشان)32/0(اتاضریبازاستفادهباافرادسنوارزشی
اساساینبرباشد.میپاییننسبتاًمقداراینکهچندهرداردوجودداريمعنیيرابطه

سمتبهترهاسنموفراماديهايارزشسمتبهبیشترترهاجوانگفتتوانمی
اینگلهارتينظریهازبخشآنباراستاهمموضوعایندارند.گرایشماديهايارزش

داند.میثرؤمآنهاارزشیگیريجهتدرراافرادپذیريجامعهتجربهکهاست،)1373(

گیرينتیجهوبحث
بهمعجوافرهنگیواجتماعینظامدرکنندهتعیینعنصرنیرومندترینهاارزش

ایفاافرادهايکنشبینیپیشوهدایتکنترل،تبیین،دراساسینقشیوروندمیشمار
وتعیینافرادسایربهنسبتراآنهاتعاملوکنشگیري،جهتيشیوهوکنندمی

چندجوامعدرویژهبههاارزشبررسیفوقمطلببهتوجهبابنابراینکنند.میهدایت
بهتواندمیو؛استبرخوردارباالییبسیاراهمیتازندرعباس،بشهرمانندفرهنگی

ازگیريبهرهبامقالهایننماید.توجهیشایانکمکاجتماعیانسجامحفظوایجاد
میزانوافرادارزشیگیريجهتنوعت،نگلهاریارونالدارزشیدگرگونیينظریه
مستقل(متغیرهايانسانیيتوسعهاجتماعیواقتصاديهايشاخصازافرادمنديبهره

است.دادهقراربررسیموردراتحقیق)
وابسته)(متغیرپاسخگویانارزشیگیريجهتوضعیتبررسیازحاصلنتایج

مابقیوماديارزشیگیريجهتدارايپاسخگویانازنیمیبهنزدیککهدادنشان
دارايیاوتوأم)صورتبهفراماديوماديهاي(ارزشالتقاطیارزشیهاياولویتداراي

ارزشی،دگرگونیينظریهدر،)1373(اینگلهارتبودند.فراماديارزشیهاياولویت
درکهاستباوراینبروکندمیبنديتقسیمفراماديومادييدستهدوبهراهاارزش
مسائلسمتازارزشیهاياولویتاقتصادي،رونقنتیجهدرصنعتی،يپیشرفتهجوامع

بربیشترکیدأتسويبهاجتماعیواقتصاديامنیتبامرتبطوماديهايدلبستگیو
است.نمودهپیداگرایشفراماديهايارزشهمانیازندگیکیفیتوعقیدهابرازآزادي،

ازگذارگیرد،میقراربحثاصلیمحورارزشیدگرگونیفراینددرآنچهبنابراین
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تغییرفراینداینگلهارتاست.جوامعدرفراماديهايارزشسمتبهماديهايارزش
بهاقتصاديناامنیشرایطازکهکشوريهریعنیداند،میجهانیفراینديراهاارزش
کهگونههمانامادهد.رويکشورآندرفراینداینبایدکند،حرکتنسبیامنیتسوي
يجامعهدرانسانیيتوسعههايشاخصازیبرخدربهبودوجودباداد،نشانهایافته

سمتبهافرادارزشیگیريجهترفتمیانتظارکهگونهآنتحقیق،اینآماري
دادايهمچنانافرادازنیمیبهنزدیکواستنکردهپیداتمایلفراماديهايارزش
نگلهارتیاکمیابیيفرضیهاساسبربنابراین؛هستندگرایانهماديارزشیگیريجهت
است،وياجتماعیواقتصاديمحیطبازتابفردارزشیهاياولویتاینکهبرمبنی
و(ظهورهرمزگاناستاندرتوسعهسختبعدنمودوظهورعلیرغمکهگیریممینتیجه

نیافتهتحققمتناسب)ارزشیوفرهنگی(تغییراتتوسعهنرمبعدتوسعه)،مظاهربروز
غیاثوندوآزادارمکیتوسطشدهانجامتحقیقنتایجباتحقیقاینهايیافتهاست.

دارايافرادوجوانانکهدادنشاننتایجازدیگريبخشاست.همسو،)1383(
راستاهمموضوعایندارند.گرایشفراماديهايارزشسمتبهبیشترباالتر،تحصیالت

درراافرادپذیريجامعهيتجربهکهاست،)1373(اینگلهارتينظریهازبخشآنبا
افراد،تحصیالتبینکهدادنشانهایافتههمچنینداند.میثرؤمآنهاارزشیگیريجهت

جمعی،ارتباطوسایلازاستفادهمیزانوزندگیبهامیداحساسسن،والدین،تحصیالت
عبارتبهدارد.وجودداريمعنیيرابطهارزشی،گیريجهتنوعوزندگیازرضایت

سويبهافرادگرایشموجبفوقمتغیرهايمیزاندرمثبتتغییریاافزایشدیگر
ينظریهبویژهنظريمبانیباراستاهمهایافتهاینگردید.خواهدفراماديهايارزش

تواننمیجامعهاقتصاديوضعیتبهبودباتنهاکهدهدمینشانواستاینگلهارت
تغییرفراماديهايارزشسمتبهجامعهاعضايارزشیگیريجهتکهداشتانتظار

مختلفهايشاخصدربهبودداد،نشانتحقیقاینهايیافتهکهگونههمانبلکهیابد
ازافرادگیريجهتدرتغییربرايتريدقیقيکنندهتبیینتواندمیانسانیيتوسعه
گفت،توانمیکلیبطورباشد.فراماديهايارزشسمتبهماديهايارزشسوي

والدین،تحصیالتافراد،تحصیالتمتغیرهايبینيرابطهوجودمدعیکههاییفرضیه
جمعیارتباطوسایلازاستفادهمیزانوزندگیازرضایتزندگی،بهامیداحساسسن،

وجودمدعیکههاییفرضیهوگیرندمیقرارییدأتموردبودند،ارزشیگیريجهتنوعبا
ردنیزبودند،ارزشیگیريجهتنوعباگراییعامودرآمدمیزانمتغیرهايبینيرابطه

شوند.می
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لحاظبهاجتماعیمختلفهايگروهازکهاستشهرهاییجملهازبندرعباس
واجتماعیبستریکدرکهاستبرخوردارخودجمعیتیترکیبدر،1جغرافیاییمنشاء

ازحاصلنتایجومشاهداتاساسبرکنند.میزندگییکدیگرکناردرمشترك،فرهنگی
اخیر،هايدههدربندرعباسشهرصنعتیواقتصاديرونقرسد،مینظربهمطالعهاین

انسانیيتوسعههايشاخصبهبودواجتماعیهايگروهگراییهممهمدالیلازیکی
اجتماعی،هايسنتدرهاتفاوت،2همگراییينظریهادعايبراساسزیرااست.بوده

مدرنهايجامعهوشودمیبرداشتهمیانازهاجامعهشدنصنعتیجریانباهمزمان
زعمبهکنند.میپیدامشابهتهمبایکسانیبیشوکمهايویژگیباوهمگرابطور
است.گراییعامسمتبهالگوهاگیريجهتمدرنجوامعویژگیترینمهمنیزنزوپارس

وخدماتیصنعتی،تولیدي،زیربنایی،هايبخشاخیريدههچندطیهاینکعلیرغم
حاکیهایافتهاما؛استکردهتجربهراتوجهیشایانتحوالتبندرعباسشهردرتجاري

افرادارزشیگیريجهتدرداريمعنیثیرأتصنعتی،واقتصاديرونقاینکهاستآناز
اقتصاديوضعیترونقثیرأتتحتصرفاًافرادارزشینظامدیگرعبارتبهاست.نداشته

افرادهايارزشکهگفتتوانمیاینگلهارتدیدگاهمطابقاست.نبودهبندرعباسشهر
درکهجانیومالیامنیتازآنهاذهنیدركبهبستهتحقیقاینآمارييجامعهدر

متفاوتشرایطفرادازیراباشد.متفاوتتواندمیاند،کردهاحساسپذیريجامعهدوران
اقتصاديواجتماعیوضعیتکهترمسنافرادسویکدراند.کردهتجربهراپذیريجامعه
درکهترهاجواندیگرسويدرواندکردهتجربهآنازقبلوشصتيدههدرراجامعه
تحقیقایننتایجاند.شدهاجتماعیویافتهپرورشدیگرياقتصادياجتماعی،شرایط

ترهامسنبامقایسهدرترهاجوانکهدادنشانباشدمیاینگلهارتينظریهباهمسوکه
دارند.تمایلفراماديهايارزشسمتبهبیشتر

هايگروهوضعیتداشتننظردرنیزوجهاتتمامیگرفتننظردربابنابراین
يمقولهبهبیشترتوجهبهنیاز،بندرعباسشهردرموجودفرهنگیتنوعواجتماعی

وطراحیلذاشود؛میاحساسشهروندانارزشیگیريجهتوانسانیيتوسعه
تقسیمدرآمیزتبعیضمعیارهاياز(پرهیزثرؤماجتماعیـ فرهنگیهايشیوهبکارگیري

اس رشد هاي تولیدي، زیربنایی، صنعتی، تجاري و خدماتی در شهر بندرعبهاي اخیر بخشدر دهه1
له موجب جذب حجم زیادي از أشایان توجهی داشته و تا حدود زیادي متحول شده است و این مس

هاي کشور به این شهر گردیده است.هاي اجتماعی مهاجر از سایر استانگروه
2 convergence theory
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هايسیاستاتخاذهمچنینوکارآمداقتصاديهايسیاستاتخاذقدرت)،منابع
اهانتازپرهیزهمدیگر،عقایدوآرابهاحتراممانندمناسبوثرؤمفرهنگیواجتماعی

شهرونديومدنیحقوقبرکیدأتویکدیگرتمسخرازپرهیزهمدیگر،اعتقاداتبه
بهتوجهصورتدرکههستندموارديجملهازاجتماعی،هايگروهاعضايوافراديهمه
باشند.ثرؤماجتماعیهمبستگیحفظدرتوانندمیآنها
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:منابعفهرست 
ایران،درفرهنگیتغییراتشناسیجامعه.)1383(غیاثونداحمدوتقیآزادارمکی،

آن.انتشارات
برآنثیرأتوبومیانغیربهنسبتبومیاننگرشبررسی.)1379(منصورپور،اخالقی
شناسی،جامعهارشداسیکارشنينامهپایانبندرعباس،شهردراجتماعیمشارکتمیزان

اصفهان.دانشگاه
کویر.تهران،وتر،مریمصنعتی،يجامعهدرفرهنگیتحول.)1373(رونالداینگلهارت،
بامرتبطعواملبررسی".)1391(زارچیابوترابیفاطمهوجهانگیرجهانگیري،

يفصلنامه،"شیراز)دانشگاهدانشجویان:مورديي(مطالعهجوانانارزشیگیريجهت
.اوليشمارهاول،سالفرهنگی،ـ اجتماعیيتوسعهمطالعات

باآنارتباطوارزشیگیريجهت".)1387(میرفردياصغروجهانگیرجهانگیري،
ساکنان:موردييمطالعه(ایراندرانسانیيتوسعهاجتماعیـاقتصاديهايشاخص

پاییز،20يشمارهاجتماعی،وانسانیعلوميپژوهشنامه،")یاسوجوشیرازشهرهاي
1387.
يتحصیلکردهجوانانفراماديوماديهايارزشبررسی".)1381(مجیدفر،خالقی
پژوهشينامه،"فرهنگینشانگانازبرخیباآنرابطهوآنبرثرؤمعواملایرانی،

.3يشمارههفتم،سالفرهنگی،
نایبی،هوشنگيترجمهاجتماعی،قیقاتتحدرپیمایش.)1376(اي.دي.دواس،
نی.نشرتهران،
نشر.بهمشهد،بهروان،حسینيترجمهشهري،شناسیجامعه.)1377(پیتردیکنز،
هرمزگان،استاندرتوسعهفرهنگیواجتماعیموانع.)1385(محمودرئوفی،
اصفهان.دانشگاهشناسی،جامعهدکترايينامهپایان

ملیگزارشاولین.)1378(متحدمللسازمانهمکاريبابودجهوامهبرنسازمان
ـاقتصاديمداركمرکزبودجهوبرنامهسازمانایران،اسالمیجمهوريانسانیيتوسعه

انتشارات.واجتماعی
گیريجهتبرزنانتحصیالتثیرأتبررسی".)1388(سهامیسوسنوحسنسرایی،
دوم،يشمارهاول،سالمعاصر،شناسیجامعهيمجله،"توسعهبهنسبتآنانارزشی

.بهار
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يفصلنامه،"ایرانیجواناناجتماعیهايارزشوروابط".)1386(غالمرضاغفاري،
.تابستانوبها،9و8يشمارهجوانان،مطالعات

تهران،چهارم،ویراستچاوشیان،حسنيترجمهشناسی،جامعه.)1386آنتونی(گیدنز،
نی.نشر

وهنرفرهنگ،پژوهشگاهها،ارزشدگرگونیودانشگاه.)1386(سعیدمعیدفر،
اسالمی.ارشادوفرهنگوزارتارتباطات،
ارزشیگیريجهت".)1389(بلداجیرفیعیزهرهواحمديسیروساصغر؛میرفردي،

معلمان:مطالعهمورد(آنبرتأثیرگذاراقتصاديواجتماعیعواملومعلمانمحورتوسعه
.11يشمارهارتباطات،فرهنگمطالعات،)بروجنشهرستان

عبدالکریميترجمهداري،سرمایهيروحیهوپروتستاناخالق.)1382(ماکسوبر،
فرهنگی.وعلمیانتشاراتشرکتتهران،منوچهري،پریساورشیدیان

انسانی:يتوسعه.)1382(مانکلینگ،دیترهانسواینگلهارترونالدکریس؛ولزل،
وزارتملیهايطرحدفترجلیلی،هاديي ترجمهاجتماعی،تغییريدربارهاينظریه
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