
 
 
 
 
 

دانشگاهی  پیش آموزان دبیرستانی و بررسی چگونگی نگرش دانش
  آنان آن بر ارزشها و هویت دینی و ملی شدن و تأثیر ایران به جهانی

  
  ∗آبادیدکتر حسین لطف

  ∗∗وحیده نوروزی

  

  چکیده
 بر هویت سازی است کهشدن و جهانیمسألۀ جهانی در دو دهۀ اخیر،     یکی از چالشهای اساسی بشری      

در این مورد دانـشمندان    . ویژه نوجوانان و جوانان، تأثیری عمیق گذاشته است       ظام ارزشی مردم، به   و ن 
بـسته بـودن     و فرهنگ  های زیربنایی  نظریه نگریجانبهیک اند اما، به دلیل   فراوانی کرده مطالعات  غربی  

 ملـی در سـایر      بـدون توجـه بـه مطالعـات       نتایج تحقیقات آنان را     توان   نمی ، آنها ابزارهای پژوهشی 
  .فرهنگها، از جمله در فرهنگ ایرانی، پذیرفت و به کاربست

شدن و نظام ارزشی    پردازی در مقولۀ جهانی   ، عالوه بر نظریه   1بر اساس این، در پژوهش مورد بحث ما       
شـدن،  شامل ابزارهای سنجش نگـرش بـه جهـانی        (و هویت دینی و ملی، مقیاسهای پژوهشی جدید         

شناختی، چگونگی فرزندپروری در خانواده، و سنجش م ارزشی، وضعیت روانهویت دینی و ملی، نظا
یابی و اجـرا شـده      طراحی و تدوین و روایی    ) شدنها و عملکردهای مدارس در موضوع جهانی      برنامه

  .است تا بتوانیم به سؤاالت تحقیق پاسخ دهیم

                                                           
  شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی استاد روان . ∗

  شناسی بالینی  پژوهشگر و کارشناس ارشد روان.∗∗
دانشگاهی ایران بـه    آموزان دبیرستانی و پیش   بررسی چگونگی نگرش دانش   "طرح پژوهشی   ۀ برگرفته از    سومین مقال . 1

ریـزی درسـی و      با تصویب مؤسسۀ پژوهـشی برنامـه       ، که "شدن و تأثیر آن بر ارزشها و هویت دینی و ملی آنان           جهانی
  . وزارت آموزش و پرورش اجرا شده است"نوآوریهای آموزشی
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ای است، بـا بررسـی یـک        ه مقایس -در این تحقیق، که از نوع پیمایشی و تحلیلهای همبستگی و علی           
دانـشگاهی در شـش اسـتان مرکـز،         آموزان پسر و دختر دبیرستانی و پیش       نفری از دانش   4292نمونۀ  

شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، پنج هدف اساسی را در مورد سه نوع نگرش منفعل، مخـالف، و                   
ا بر هویت دینـی و ملـی        آموزان نوجوان و تأثیر هر نگرش ر      شدن در میان دانش   فعال به پدیدۀ جهانی   

ایم تا بـرای شـناخت راه و روشـهای          آنان، با طرح پنج سؤال اصلی و شش سؤال فرعی، دنبال کرده           
سـازیهای الزم را فـراهم      شدن، زمینـه  در مقابل پدیدۀ جهانی   ) واکنش فعال و معقول   (واکنش مناسب   

  .آوریم

ـ  سازی؛ نظام ارزشـی؛ هویـت دینـی       شدن؛جهانیجهانی: هاکلیدواژه سـنجی؛ نگـرش بـه      ت ملـی؛ نگـرش    ؛ هوی
ها و عملکرد مدارس در مورد      دانشگاهی و برنامه  آموز ایرانی؛ دبیرستانها؛ دورۀ پیش    سازی؛ نوجوانان دانش   جهانی
  .شدنجهانی

  مقدمه
هـای    سازی، دو پدیدۀ اساسی در عصر حاضـر اسـت کـه نـه تنهـا بـر جنبـه                   شدن و طرح جهانی   فرآیند جهانی 

شناختی زنـدگی  و اجتماعی زندگی تأثیر عمیق گذاشته، بلکه جنبۀ فرهنگی و اعتقادی و روان  اقتصادی، صنعتی   
آنچه امروز در جهان    . مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان، را هم دچار تغییر و تحوالت اساسی کرده است               

ـ        خاصه از این بابت که فرزندان ما از طریق رسانه          -دهد  رخ می  ازی و سـرگرمی و     های گروهـی و ابزارهـای ب
ها و اینترنت به سرعت و در سطحی گسترده با سبک زندگی و مناسبات اجتماعی و فرهنـگ و هنـر و                      ماهواره

گذارد و هویت و معتقـدات و نظـام ارزشـی            تأثیری عظیم بر آنان می     -شوند  باورها و ارزشهای بیگانه آشنا می     
آمـوزان نوجـوان کـه بیـشترین          وهی وسیع از دانش   این مشکل به خصوص در میان گر      . کندآنان را دگرگون می   

دانـشگاهی مـا     در شرایطی که دبیرستانها و مراکـز پـیش         -کنند  های جهانی پر می   وقت فراغت خود را با رسانه     
اساساً و یکسره گرفتار درس و نمـره و امتحـان و کنکـور و رقابتهـای گونـاگون تحـصیلی هـستند و فرصـت                        

  .تر است کننده  بسیار نگران-جهانی را ندارند آموزشهای الزم در مورد مسائل 
المللی، نزدیک شدن مقررات کـشورها بـه        های بین گیری کنوانسیونها و عهدنامه   فرآیند رو به رشد شکل    

المللـی،  های گوناگون در اروپا و سایر کشورها، سیطرۀ جهانی قوانین بـین           یکدیگر، تشکیل پیمانها و اتحادیه    
سابقۀ دانـش و فنـاوری موجـب        المللی و گسترش بی   افزایش شدید رقابتهای بین   گشایش بازارهای جهانی،    

هـای  هـای اقتـصادی، بازارهـای جهـانی و رسـانه            افزون شرکتهای بزرگ فراملیتی در زمینـه        ایفای نقش روز  
آبـادی و نـوروزی،    لطـف (گروهی جهان و حتی در عملکرد مراکز گوناگون علمی و آموزشـی شـده اسـت                 

رود، هر  جای جهان، هر کودکی که به کودکستان یا دبستان می          جایی رسیده که امروز، در همه      کار به ). 1383
خواند، و هر فردی که چشم و گوش خود را به ایـن             نوجوان و جوانی که در مدرسه یا دانشگاهی درس می         

های  تبلیغات و برنامه   خواند، متأثر از دانش و فناوری و هنر و        ای می سپارد یا کتاب و روزنامه    یا آن رسانه می   
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، 2؛ ادواردز و آشـر    1996،  1هـامیلتون (تحقیقات علمی نیز مؤید ایـن حقیقـت اسـت           . گوناگون جهانی است  
  ).2003؛ و بِرک، 2002، 6؛ فالک2001 و همکاران،5؛ هنری1999، 4؛ مارگینسون1997، 3؛ و گرین1997

تـر زیـر نیـز        توان به موارد مهم    ذکر شد، می   المللی، عالوه بر آنچه   از میان صدها کتاب و مقالۀ دیگر بین       
: انـد سازی و تأثیر آن بر فرهنگ و ارزشها و آموزش و پرورش پرداخته           اشاره کرد که به بررسی مقولۀ جهانی      

شـدن،  جهانی،  )2002 (8؛ برکهد )سازینهضت ضدجهانی (فرهنگ زندگی و فرهنگ نابودی      ،  )2001 (7آینگر
 ؛المللـی ساختهای اجتماعی و نظامهای بین    : هویت جمعی ملی  ،  )2002 (9هویت، و دموکراسی؛ بوکووانسکی   

یـک رویکـرد    ،  )2002 (11 کـارنوی و راتـن     شدن و آموزش و پـرورش؛     ، جهانی )2002( 10باربولس و تارس  
 13ول کـورن قـرن جهـانی؛  ، )1999 (12 کلیوالنـد شدن بر تغییـرات آموزشـی؛  ای در مسئلۀ تأثیر جهانی مقایسه

 شــدن؛کودکــان و جهــانی) 2003 (14 فــاس؛مــوزش لیبــرال و تــسلط ارزشــهای اقتــصادیآینــدۀ آ) 2001(
شـدن  جهـانی ) 2000 (16 گـرل  ؛مدرنیسم، و هویـت   سازی، پست جهانی: فرهنگ تباهی ،  )1995 (15فیزرستون

سازی مفهومی آموزش لیبـرال     دوباره: "تقابل اصیل "سوی  به،  )2003 (17 گیلپسی ؛معاصر و چالشهای اخالقی   
 المللـی؛ سـاختارهای اجتمـاعی و نظامهـای بـین        : هویت جمعی ملـی   ،  )1999 (18 هال شدن؛ر جهانی در عص 

پژوهش آموزشـی بـرای فرآینـد دیـالکتیکی         ،  )2002 (20کنگ شن شدن چیست؟؛ جهانی،  )2001 (19ایوان  مک
 22اس تامـ  الگوی نمونه یـا متنـاقض؟؛     : شدن یادگیری جهانی،  )1996 (21 سویتینگ ؛شدنشدن و محلی  جهانی

ایجاد تعـادل   : آموزش در تایلند پس از بحران     ،  )2000 (23 و ویت  ؛مذاهب در جامعۀ شهری جهانی    ،  )2001(
  .شدن و انتظارات ملیبین جهانی

که برخی از آنهـا اثـر نویـسندگان         (در کتب و مقاالتی نیز که در پنج سال اخیر در کشور ما انتشار یافته                
به جوانب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در این         ) ندگان خارجی است  ایرانی و برخی دیگر ترجمۀ آثار نویس      

سـازی و   جهـانی ،  )1382(استیگلیتس  : توان به موارد زیر اشاره کرد     از این میان می   . موضوع توجه شده است   
 شدن بـر توسـعۀ ملـی بلندمـدت ایـران؛      تأثیر جهانی، )1381(؛ اسدی، باقر )ترجمۀ حسن گلریز،  (مسائل آن 

شـدن در   آثـار جهـانی   ،  )1379( امـامزادفر، پرویـز      شدن دیـن؛  شناسی جهانی آسیب،  )1381(ن  الویری، محس 

                                                           

1. Hamilton. www.Epdil.Jogs/                 2. Edwards & Usher                             3. Green 

4. Marginson                                            5. Henry; Lingard; Rizvi; & Taylor         6. Falk 

7. Ainger, Katharine                                 8. Birkhead                                              9. Bukovansky            

10. Burbules and Torres                          11. Carnoy and Rhoten                            12. Cleveland   

13. Cornwell                                           14. Fass            15. Featherstone              16. Gerle                                            

17. Gillespie                                           18. Hall             19. MacEwan                  20. Shen-Keng 

21. Sweeting                                          22. Thomas         23. Witte 
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بهترین دموکراسـی کـه بـا    ،  )1382( پاالست، گریگ شدن؛آفات جهانی، )1380( بلخاری، حسن    خاورمیانه؛
لی سازی شرکتهای بـزرگ و غولهـای مـا        یک گزارش تحقیقی که پرده از حقیقت جهانی       : توان خرید پول می 

 شـدن بـر حمایتهـای اجتمـاعی؛       آثار جهـانی  ،  )1381(؛ پانیچیاکدی   )ترجمۀ رضا افتخاری،   (دارد  جهان برمی 
 حکیمـی،   رسـانی؛ سازی، اقتصاد اینترنت، آی تی شدن، و اقتصاد اطـالع         جهانی،  )1382(توانایان فرد، حسن    

: آغاز انحطاط مرزهای ملیـت    ،  )1381( حاللی، امید  سازی غربی؛ سازی اسالمی، جهانی  جهانی،  )1382(محمد
، )1381( رفیعی فنود، محمـد حـسین        شدن یا امریکایی شدن؛   جهانی،  )1382(خوشحال، یاسین شدن؛  جهانی

 ؛)عـدم دموکراسـی   (جهـانی شـدن و دموکراسـی        ،  )1382(اهللا   سـردارآبادی، خلیـل    سـازی؛ آن سوی جهانی  
 طباطبـایی،   شـدن؛ هـای جهـانی   بایستهسازی،  زدایی، خصوصی آزادسازی، مقررات ،  )1382(صدیقی، کورس   

شناسـی سـه    آسـیب ،  )1380(طـرف، یوسـف      عزیزی بنـی   شدن؛جهان رسانه و جهانی   ،  )1382(سید صادق   
 سـازی، تقابلهـای پـسامدرن     شدن، مهندسی ژنتیک، و اینترنت؛ فـاکس، چامـسکی و جهـانی           جهانی: انقالب

ترجمۀ مرودشـتی، عبـدالرحیم،      (شدنجهانیادیان توحیدی در عصر     ؛ فالک،   )1381ترجمۀ مزدک اندیشه،    (
شـدن فرهنـگ و     جهـانی ،  )1381(محمدی، احمد   گلسازی؛  ، جهانی )81پاییز و زمستان    ( کتاب نقد ؛  )1381
؛  )1381زاده،  ترجمۀ محمد رضـا، مهـدی      (گذار اجتماعی جهانی شدن نابرابری دولت سرمایه     گیدنز،   هویت؛

سـازی و   مروری بـر جهـانی    ؛ گریفین،   )1381پور،  مد رضا جالئی  ترجمۀ مح  (انداز نظم جهانی  گیدنز، چشم 
شدن، تهاجم به دموکراسـی و      دام جهانی ؛ مارتین و شومن،     )1378ترجمۀ محمدرضا فرزین،    (گذار اقتصادی   

 سـازی؛ شـمولی اسـالمی و جهـانی      جهـان ،  )1383(؛ مرقـاتی    )1381ترجمۀ حمیدرضا، شـهمیرزادی،      (رفاه
توسعۀ : نخستین چالشهای هزارۀ سوم   ). 1380(نژاد، مرتضی    والی سازی؛جهانی،  )1382(السادات، رضا     نقیب

 ).1381ترجمۀ شاهرخ حقیقی، و ابراهیم مکال،  (شدنجهانی و هابرماس، شدن؛پایدار جهانی

ای است   پدیده -نویسند  می) 21 تا   6، ص   2000 (1 آن طور که استرومکویست و مانکمن      -شدن  جهانی
، دانـش، آمـوزش     )فمینیـسم و ماسکولینیـسم    (ن زندگی فرهنگی، اعم از نگرش جنسیتی        که جوانب گوناگو  

رسمی، آموزش عالی، مطالعات زنان، آموزش بزرگساالن، و هویت و سبک زندگی مردم را تحت تأثیر قـرار               
ـ    تغییراتی که جهانی شدن در زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم به بار مـی               . دهدمی ر آورد، عمیقـاً ب

ایـن تـأثیر هـم در تعریـف آمـوزش و            . گذاردتأثیر می ) آموزانشامل دانش (آموزش و پرورش و عناصر آن       
گیـرد، و هـم در مـورد چگـونگی     پرورش، هم در اینکه آموزش و پرورش در خدمت چه کسانی قـرار مـی              

ش دهـد کـه آمـوزش و پـرور        تحقیقات نـشان مـی    . شودسنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش مشاهده می       
شده، هم در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی و هـم در کـشورهای در حـال توسـعه، در خـدمت طبقـات                      جهانی

 .گیرد فرهنگی خاصی قرار می- اقتصادی-اجتماعی

این تأثیر نه فقط بر اقتصاد و سیاست و مناسبات       . گذاردشدن بر جوانب گوناگون زندگی تأثیر می      جهانی
ریزی ثمربخش و نـوآوری     برنامه. ی آموزشی و هویت مردمان نیز هست      اجتماعی، بلکه بر فرهنگها و نظامها     

                                                           

1. Stromquist & Monkman 
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شدن در تعلیم و تربیـت  تواند بدون توجه دقیق و عمیق به تأثیرات جهانیدر آموزش و پرورش زمان ما نمی    
هـای روشـن    گیری در آموزش و پرورش نیازمند یافته      سیاستگذاری و تصمیم  . کشورها و ملتها صورت گیرد    

شدن و چگونگی و میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر جوانـب گونـاگون               ارۀ مفهوم جهانی  پژوهشی در ب  
نویسد که این تـأثیرات، بـدون   می )9، ص 1999 (1کارنوی. ها و کارکردهای آموزش و پرورش استبرنامه

و سـازی آمـوزش     خـصوصی . ریزیهای آموزشـی و درسـی داشـته و دارد         شک، نقش بزرگی در تغییر برنامه     
ایجـاد فرصـتهای    "پرورش و تجاری کردن مدیریت و امور مالی در تعلیم و تربیت تأثیر منفی و مخربی بـر                   

 .جای گذاشته است به"برابر آموزشی و پرورشی برای همگان

شـدن تـأثیر فرهنگهـای کهـن در         سـازی سـبب کمرنـگ     جدا از این تأثیرات، اشاعۀ معیارهـای جهـانی        
ای را بـرای  ریزان آموزشی و درسی باید راههـای نوآورانـه     ه است و برنامه   کشورهای غیرپیشرفتۀ صنعتی شد   

تعامل مؤثر در جهان کنونی و حفاظت از ارزشها و هویت خود در برخورد با امـواج عظـیم فرهنـگ بیگانـۀ         
آورد کـه از      سازی به کشورهای در حال توسعه فشار می       نظام جهانی . سازی کشف کنند و بکار گیرند     جهانی
سـازی در آمـوزش و پـرورش        های دولتی در آموزش عمومی بکاهند و بـا تمرکززدایـی و خـصوصی             هزینه

ای جهانی را گسترش دهند و از این طریق دست بخـش خـصوصی را بـرای                 شرایط مطلوب اقتصاد سرمایه   
 دامـن   ابزار کار اساسی در این نوع فرآیند آموزشی عبارت است از          . سازی بازتر گذارند  تعامل با نظام جهانی   

زدن به رقابتهای شدید میان مدارس خصوصی و مدارس دولتی و ایجاد این تصور در میان عامـۀ مـردم کـه                      
ابـزار کـار دیگـر در ایـن فرآینـد، مـصرف بخـش اعظـم           . مدارس خصوصی بر مدارس دولتی برتـری دارد       

از کالس درس   های خارج   های آموزش و پرورش دولتی در بخشهای اداری خارج از مدرسه و هزینه              بودجه
  .شود آمدن سطح زندگی معلمان منجر میاست که به کاهش امکانات آموزشی و پرورشی مدارس و پایین

سـازی از قبیـل بانـک    و مراکز مالی جهانی(سازی نویسد ایدئولوژی جهانیمی) 68، ص 1999(کارنوی  
 و سازمان همکاریهای اقتـصادی      جهانی، بانک امریکایی توسعه، بانک افریقایی توسعه، بانک آسیایی توسعه،         

کنند که بخش دولتی نباید برای بهبـود وضـع معلمـان            ، به طور آشکار و پنهان، تأکید می       OECD)و توسعه   
هـا و کیفیـت آمـوزش و    گذاری کند یا دریافتهای آنان را افزایش دهد، زیـرا در ایـن صـورت هزینـه     سرمایه

واقعیتهـا  . علیم و تربیت دچار مـشکل خواهـد شـد         سازی ت پرورش دولتی افزایش خواهد یافت و خصوصی      
سـازی اسـت و     سازی تعلیم و تربیت اساسـاً در خـدمت نظـام جهـانی            دهند که اقدامات خصوصی   نشان می 

المللی بانکهای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بـه کـشورهای در حـال            اجرای آنها در ازای کمکها و وامهای بین       
تی کشورهای درحـال توسـعه و آمـوزش و پـرورش ایـن کـشورها       توسعه به شکلهای گوناگون به نظام دول      

  .شود تحمیل می

                                                           

   

1. Carnoy 
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، در کـشورهایی چـون آرژانتـین، شـیلی، برزیـل و اوروگوئـه از چنـین                  )1999 (1ونیـسته به نوشتۀ بـن   
دهند که اعمـال ایـن سیاسـتها سـبب هـضم و             بررسیها نشان می  . شود  روشهایی، استفاده شده و همچنان می     

 پژوهـشهای . شـود سازی مـی های آموزشی و درسی کشور در فرهنگ جهانی   ر برنامه جذب شدن هرچه بیشت   
نیـز حـاکی از رخ دادن تغییـرات عظـیم در ارزشـهای مـردم جهـان بـه دلیـل هجـوم                        ) 2000 (2اینگلهارت

این تحقیقات بیانگر تحولی نظامدار در ارزشها و باورهای مردم جهان و بازتاب تغییرات              . سازی است   جهانی
های مسلط جهانی در گسترش ارزشهای اقتصادی و اجتماعی و          ی و فناوریهای صنعتی و نقش رسانه      اقتصاد

اکنون دیگر عوامل مـؤثر بـر رشـد و          . سازی است شدن و جهانی  فرهنگی غربی و به طور کلی، پدیدۀ جهانی       
م، متـأثر از    پرورش فرزندان، منحصر به خانواده و جامعه و کشور نیست، بلکه، چه بخواهیم و چـه نخـواهی                 

مناسبات جهانی است و شخصیت و هویت و نظام ارزشی فرزندان ما تحت تأثیر فرهنگ مسلط جهانی قرار                  
بنـابراین،  . ایستادگی در برابر این فشارها وظیفۀ یک نظام ملی و مستقل و هشیار تعلیم و تربیت اسـت                 . دارد

بایـد  کـردن تعلـیم و تربیـت،       و تجاری  سازیسازی و راه و روشهای خصوصی     به جای افتادن در دام جهانی     
ها و کارکردهـای نظـام      گذاری بیشتری برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نیروی انسانی و برنامه           سرمایه

تهای علمـی و صـنعتی و ارتبـاطی         گیـری درسـت از فرصـ      آموزش و پرورش به عمل آید و همراه بـا بهـره           
  . نیز مقابله شودسازیالمللی، با جوانب منفی فرهنگ جهانی بین

-مـی ) 15، ص   2002 (2سازی، آن گونه که راپرت    کنیم که با نظام جهانی    خوشبختانه ما در شرایطی زندگی می     
-اول جبهۀ مردمان عادی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی کـه جهـانی          : شود  نویسد، حداقل در دو جبهۀ اصلی مقابله می       

دانند و دوم جبهۀ مردمان کشورهای غیرپیـشرفتۀ صـنعتی          سازی را عامل گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی خود می        
شوند و نه فقط وضعیت اقتصادی و اجتماعی بلکه هویت فرهنگی و دینی و ملـی خـود            که روز به روز بیدارتر می     

 .پردازند بینند و به مقابله با آن میسازی میرا نیز در معرض نابودی براثر هجوم جهانی

شدن و نفـوذ فرهنـگ   آید که مردم، در برخورد با مسألۀ جهانیبرمی) 1382ادی، آبلطف(از مطالعات پیشین ما     
اولین واکـنش مـردم آن اسـت کـه      . دهندغربی، هویت فرهنگی و دینی و ملی خود را اقالً به سه صورت نشان می              

. فـت نماینـد  خود را به گذشتۀ تاریخی خویش نزدیکتر کنند و در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه مقاومـت و بـا آن مخال                  
دهد، آن است کـه گروهـی از مـردم بـه     پذیری و انفعال در برابر فرهنگ بیگانه را نشان می        واکنش دیگر، که تسلیم   

تـوان  کنند و در فکر آنند که پدیدۀ مسلط فرهنگی و اجتماعی کدام اسـت و چگونـه مـی                  گذشتۀ خود توجهی نمی   
در . ت جهان معاصـر و نوجـویی ناشـی از آن سـازمان داد             آیندۀ خود را، در ورای فرهنگ سنتی و کهن، با مقتضیا          

آیند که گذشته را بـه حـال و آینـده    واکنش سوم، که واکنشی فعال و منطقی است، گروهی از مردم در پی آن برمی             
های تاریخی و دینـی و ملـی خـود بنـا            پیوند بزنند و عناصر مثبت و درست فرهنگ و تمدن معاصر را روی ریشه             

مـشابه ایـن واکنـشها را بـه صـورتهای           . تـوان دیـد   دولتمردان و نخبگان نیز همین سه واکنش را می        در میان   . کنند
 .ایممختلف در قرن اخیر شاهد بوده

                                                           

1. Benveniste                   2. Inglehart, Ronald                   3. Rupert 
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شدن موجبات تـضعیف    پذیری در مقابل پدیدۀ جهانی     تسلیم پژوهش آن است که   ما در این    مبنای نظری   
شـود کـه   شـدن، باعـث مـی   در مقابل پدیدۀ جهـانی واکنشهای انفعالی  . آوردمیهویت دینی و ملی را فراهم       

افتـد، یکـی   این وضعیت به دو دلیل اتفاق مـی     . سازی شود فرهنگ و هویت افراد و گروهها تابع نظام جهانی        
آموزان خود برنامۀ دقیق و مؤثری نداشـته باشـیم و دوم آنکـه              آنکه ما برای تقویت هویت دینی و ملی دانش        

سازی در اندیـشه و     شتن راههای نفوذ طرز تفکر و روحیات و رفتارهای جهانی         انگاری خود و بازگذا   با سهل 
-امـا پدیـدۀ جهـانی   . های گسترش نفوذ این پدیده را فراهم آوریـم       قلب کودکان و نوجوانان و جوانان زمینه      

سازی، واکنشی فعال و سنجیده برای مقابله با هجـوم فرهنـگ و سـبک زنـدگی بیگانـه و دفـاع از هویـت                         
و فرهنگی را نیز در بین مردم وفادار به مصالح دینی و ملی و در بین اندیشمندان و نخبگـان کـشور                      تاریخی  

انگیزد و راههای چگونگی حفاظت از مبانی و اصول و محتوا و روش زندگی دینـی و ملـی ایرانـی را                      برمی
  .گشایدپیش روی ما می

توانند خود را از جهان جدا کنند       ن نمی نوجوانان و جوانا   که   مبنای دیگر نظری در این پژوهش آن است       
بـه بیـان دیگـر، مـا در     . تواند راه رشد خود را بدون توجه به واقعیتهای جهانی دنبال کند   و کشور ما نیز نمی    

شدن باید چنان کنیم که هم در تعامل با جهان کنونی باشیم و هم ارزشـها و هویـت                   واکنش به پدیدۀ جهانی   
از چنـین دیـدگاهی اسـت کـه در          . یم و بر جهان انسانی اثر مثبت بگـذاریم        خویش را پاسداری و تقویت کن     

ال و منطقـی، نگـرش مخـالف و    یعنـی نگـرش فعـ   (شـدن  تحقیق ما سه نوع نگرش اصلی به پدیدۀ جهـانی      
آموزان دبیرسـتانی و    شود تا ببینیم نحوۀ نگرش دانش       بررسی می ) پذیرجویانه، و نگرش منفعل و تسلیم      مقابله
گـذارد و نظـام       ، چه اثری بر نظام ارزشی و حیات دینی و ملی آنـان مـی              "شدنجهانی"هی ما به    دانشگا  پیش

  .آموزش و پرورش ما چه واکنشی باید در برابر آن نشان دهد
شدن و   شد، بررسی چگونگی نگرش نوجوانان و جوانان کشور نسبت به پدیدۀ جهانی            ه دالیلی که ذکر   ب

ای بین هویت دینی و هویت ملی        و مخصوصاً باید دید که چه رابطه       سازی حائز اهمیت اساسی است    جهانی
با چنین هدفی اسـت کـه مـا مقیاسـهای هویـت دینـی،               . شدن دارند وجود دارد   آنان با نگرشی که به جهانی     

دانـشگاهی  آموزان نوجوان دبیرستانی و پیش    شدن را ساخته و در مورد دانش      هویت ملی، و نگرش به جهانی     
 شایان توضیح است که منظور ما از هویت دینی و ملی در این مقیاسها، خود اساسی و مـستمرّ               .ایماجرا کرده 

نگرش مثبـت   (و هویت ملی    ) اعتقادات دینی، عملکرد دینی   (عوامل و عناصر هویت دینی      فرد در نگرش به     
رزمین، سـنن  سرزمین مشترک، تابعیت دولتی مشترک، دفاع از سـ های تاریخی مشترک، ریشهو جانبدارانه به    

  .شدن استو برخورد فعال و سازنده با مسئلۀ جهانی) فرهنگی و ادب و زبان مشترک

   و ابزارهای پژوهش،روش، نمونه
 نگـرش  برای تجزیه و تحلیل و تبیین مسئله  . ای است  مقایسه - پیمایشی و علّی   ،روش پژوهشی در این طرح    

أثیر این نگرش بر نظام ارزشی و هویت دینی و ملّی    و ت  "شدنجهانی"آموزان نوجوان و جوان ایران به       دانش
 . استفاده شـده اسـت     شناختی  روانو  شناختی اجتماعی،     شناختی، روان    جامعه هاینظریهاز  حسب مورد،   ،  آنان

 شباهتها و تفاوتهای ارزشـی      ویژگیها و  متوجه   شدنتأثیر چگونگی نگرش به جهانی    ، بررسی   پژوهشدر این   
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دانشگاهی و مقایسۀ مورد بـه      های اول و دوم و سوم دبیرستان و پیش        آموزان پایه و هویت دینی و ملی دانش     
شـامل سـن، جـنس، دورۀ تحـصیلی، پایـۀ           (ای  متغیرها و عوامل واسطه   ، نقش   همچنین. ستمورد آنها نیز ه   

آموز، سطح  شناختی دانش وضعیت روان دانش آموز،   های  نمرهتحصیلی یا معدل    پیشرفت  وضعیّت  تحصیلی،  
ای در خانواده از قبیـل      نوع و حجم امکانات فرهنگی و رسانه       سطح درآمد و منزلت شغلی پدرو مادر،         د،سوا

هـا و کارکردهـای مدرسـه، و        کتاب و ماهواره و اینترنت، نگرش به مناسبات خانوادگی، نگـرش بـه برنامـه              
شـدن و نظـام      جهـانی   نگرش بـه   سازی   در زمینه  )آموزنگرش به نهادهای اجتماعی و فرهنگی پیرامون دانش       

  . است، بررسی شدهارزشی و هویت دینی و ملّی
دانـشگاهی  مقطع دبیرستانی و پـیش دختر در   پسر و    شامل تمامی دانش آموزان       این تحقیق  جامعۀ آماری 

شـامل  ( نفـر    4462378،  1381کشور است که تعداد آنها حسب آمارنامۀ وزارت آموزش و پرورش در سال              
دانـشگاهی،    آموز پـیش   دانش 477228 دختر و    1964854 پسر و    2020296رستانی،  آموز دبی  دانش 3985150
 را با استفاده از روشهای  جامعه نمونه محاسبات مربوط به تعیین     . بوده است )  دختر 225935 پسر و    251293

) 1976 (2و روش سـادمن   ) 1996 (1 گال، بورگ، و گـال     روش تحقیق ارائه شده در ششمین ویراست کتاب       
ایـن رقـم، حـسب سـایر محاسـبات آمـاری            ( نفر را شامل شده است       4500ایم که رقمی کمتر از      ادهانجام د 
  ).گیری، در حد فاصل احتمال خطای قابل قبول یک درصد و دو درصد قرار داردنمونه

ای اسـت، بـا      مقایـسه  -از آنجا که پژوهش ما از نوع پیمایشی و بر اساس تحلیلهای همبـستگی و علّـی                
دانـشگاهی در شـش اسـتان مـورد مطالعـه           آموزان دبیرستانی و پیش   یرهای اصلی و حجم دانش    توجه به متغ  

 نفـر، در اسـتان   1091، عدۀ نمونـه در اسـتان تهـران     )شامل مراکز استان و دو شهر غیرمرکزی در هر استان         (
 در خراسـان   نفـر، و 705 نفر، در مازندران 577 نفر، در یزد 637 نفر، در چهارمحال و بختیاری   626مرکزی  
به این ترتیـب، و بـا توجـه بـه           . دانشگاهی تعیین شد  آموز دختر و پسر دبیرستانی و پیش       دانش 656رضوی  

 در  .آموز بوده اسـت      دانش 4292، حجم نمونۀ تحقیق ما      "ترین نمونۀ الزم    انتخاب بزرگ "رعایت قانون کلّی    
) با جمعیتی تقریبـاٌ برابـر     (فیایی به شش منطقه     انتخاب این نمونه، ابتدا تمام استانهای کشور را از بابت جغرا          

تقسیم کرده و سپس به طریق تصادفی یک استان از هر منطقه را انتخاب کرده و در نهایت مدارسی از مرکـز            
  .ایمو دو شهر دیگر هر استان را به صورت تصادفی برگزیده

ر و بـه دلیـل اهمیـت متغیـر         نفری این تحقیق از استانهای گوناگون کـشو        4292با توجه به حجم نمونۀ      
دانـشگاهی، بـرای تعیـین      آموزان در دورۀ دبیرسـتانی و پـیش       جنسیت و متغیر دورۀ تحصیلی و کالس دانش       

شش استان کشور در مرکز و شمال و        ای و چند مرحله ای از       گیری خوشه روش نمونه جایگاه افراد نمونه از     
 مازنـدران، چهارمحـال و بختیـاری، یـزد، و           شامل اسـتان تهـران، اسـتان مرکـزی،        (جنوب و شرق و غرب      

طـور  المقـدور بـه   در هر یک از شهرهای نمونه، بر حـسب عـدۀ نمونـه، حتـی              . استفاده شده است  ) خراسان
                                                           

1. Gall; Borg & Gall                      2 . Sudman 
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ان دختـر و    آموز  دانش. گیری شده است  دانشگاهی پسرانه و دخترانه نمونه    مساوی از دبیرستانها و مراکز پیش     
هـا   و فقط مواردی را که به سؤاالت پرسـشنامه   ی تصادفی ساده انتخاب   گیر   از طریق نمونه   پسر هر مدرسه را   

  . ایماند، در محاسبات منظور کردهبه طور کامل پاسخ داده
، عمومــاً شــامل کارشناســان ارشــد دیــده بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نظــر، پرســشگران آمــوزش

د نمونه و تبیین اولیۀ اهداف پژوهش و         شناسایی افرا  مدارس منتخب مراجعه کردند و پس از      به  شناسی،    روان
این روش تکمیل حضوری پرسشنامه سبب شده است        . ، به اجرای پرسشنامه پرداختند    دادن پرسشنامه به آنان   

  .پاسخ به حداقل کاهش یابدکه هم تأثیرات احتمالی جانبی دیگران بر پاسخگویان و هم تعداد موارد بی
گیـری و بازسـازی مقیاسـهای       پـردازی و بهـره    با نظریه ،  طالعههای مورد م  له سنجش هر یک از مقو     برای

شناسی اجتماعی، عالوه بر پرسشهایی که مربوط بـه ویژگیهـای فـردی             شناسی و روان  موجود در حوزۀ روان   
شـدن و   نگـرش بـه جهـانی     : ایـم کـه حـاوی هفـت مقیـاس اسـت             ای سـاخته  پاسخگویان است، پرسشنامه  

روزی برای سنجش نظام ارزشی، مقیاس سنجش هویت دینـی، مقیـاس    نو-آبادیسازی، مقیاس لطف   جهانی
ها و عملکردهـای مدرسـه   شناختی، مقیاس سنجش برنامهسنجش هویت ملّی، مقیاس سنجش وضعیت روان     

  .شدن، و مقیاس چگونگی فرزندپروری در خانوادهدر مورد جهانی
اسها را بصورت مقیـاس لیکـرت تهیـه         مقیهای مربوط به هر یک از این مقیاسها و خرده          یا گویه  هاپرسش

گیـری از قـضاوت متخصـصان بـه سـنجش میـزان             کرده و با سه شیوۀ بررسی پایلوت، تحلیل عاملی و بهره          
پایایی ابزارهای تحقیق نیز از طریق محاسبۀ ضـریب  . ایمشده پرداختهمقیاسهای ساختهروایی مقیاسها و خرده 

 ی پرسـشنامه   استخراج و تحلیل داده هـا       ورود و پردازش و    احل مر .پایایی آلفای کرانباخ سنجیده شده است     
  .شده است انجام SPSSهای هبا استفاده از رایانه و برنام

 برای همـین    1381شدن، ابزاری را که در سال       به منظور شناخت هویت دینی و ملی و نگرش به جهانی          
یران اجرا کرده بودیم، ابتـدا در سـال         مقصود ساخته و روی نمونۀ وسیع ملی از نوجوانان و جوانان سراسر ا            

 برای پژوهش دیگری روی نمونۀ وسیع ملی از افراد نوجوان تا سالخوردۀ هشت استان کشور و سپس                1382
  نهـایی   پایایی ابزار  روایی عاملی و  همچنین،  . برای استفاده در طرح پژوهشی کنونی تجدید نظر نهایی کردیم         

-ارزیـابی مقیاسـها و خـرده      برای   نفری این تحقیق     560مونۀ مقدماتی    از ن  هاآوری داده  پس از جمع   ،تحقیق
عالوه بر تحلیل عاملی بـرای کـسب اطمینـان از روایـی     . مقیاسهای طراحی شده، بررسی و تعیین شده است       

استفاده نیز  برای تعیین ضریب پایایی     ) آلفای کرانباخ از نوع   (شدۀ محاسبۀ پایایی    روش شناخته سازۀ مقیاس،   
پرسـشنامۀ  . ه استبه دست آمدمقیاس خردهو هر روش برای هر مقیاس  یانگین مقادیر پایایی با این      شده و م  

 سؤال آن به    41 سؤال است که     84شدن، حاوی   مقیاس سنجش هویت دینی، هویت ملی، و نگرش به جهانی         
 15و  ) اسمقیـ شامل چهار خرده  ( سؤال به هویت دینی و اخالقی        28،  )شامل سه خرده مقیاس   (شدن  جهانی

دهندۀ میزان پایایی هـر یـک از         نشان 1جدول  . شود  مربوط می ) شامل دو خرده مقیاس   (سؤال به هویت ملی     
  .شدن استمقیاسهای هویت دینی، هویت ملی، و نگرش به جهانی مقیاسها و خرده
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ـ   هـا نیز که برای تعیین قابلـیت سؤاالت مــقیاسها و خرده         در تحـلیل عاملی داده    ه کــار گرفتـه     مــقیاسها ب
بخـش بـود    دســت آمـده در ســطحی بـاال و کــامالً رضایــت              انجام شـد که ضـریب بـه      KMOشد، آزمون   

KMO= 0/736) .(  همچنین آزمون کرویت بارتلت در سـطحP< .0001 دار بـود   معنـا)χ2  = 6543/21 .(
رای تعیین حداقل همبـستگی   ب0/50های اصلی و بارهای عاملی     عالوه بر این، در تحلیل عاملی از روش مؤلفه        

مقیاسهای مربـوط بـه       شد و نتایج آن نشان داد که خرده        شده استفاده قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج       
هـای اصـلی بـا قـدرت      و با استخراج مؤلفـه  (1باالتر از  دار با ارزش ویژۀ     هر مقیاس به عنوان عوامل قوی معنا      

  .زار سنجشی ما وجود دارددر اب)  درصد واریانس کلی4/68تبیین 
ای و متعـالی، از     های کلی پایـه   در مورد ارزشها، یعنی ترجیح معیّن باورها و طرزفکرها و رفتارها در حوزه            

 پرسش بـرای    45+90ای حاوی   صورت پرسشنامه به) 1383( نوروزی   -آبادیمقیاس سنجش نظام ارزشی لطف    
های گوناگون فردی، خـانوادگی، اقتـصادی، سیاسـی،    های در نظام ارزشی شخص در حوزسنجش ده مقولۀ پایه 

این مقیاس قبآل روی یک نمونـۀ آزمایـشی         . اجتماعی، هنری، علمی و نظری، دینی، ملی، و جهانی استفاده شد          
دانشگاهی اجرا شده تا عالوه بر روایی محتـوا و روایـی سـازۀ آن،               آموزان دبیرستانی و پیش    نفری از دانش   568

ظری و تخصصی تأمین شده بود، با بررسیهای تحلیل عاملی نتایج حاصل، روایی آن از جنبـۀ                 که با بررسیهای ن   
یکـی تـرجیح ارزشـی در ده        (با استفاده از این مقیاس، به دو گـروه از اطالعـات             . تحلیل آماری نیز محرز شود    

  . کنیمدسترسی پیدا می) گیری ارزشی در هر یک از این مقوالتمقولۀ مورد نظر و دیگری شدت جهت
شناختی شـامل پـنج     بر اساس تعیین مقیاس سنجش وضعیت روان      (شناختی  برای سنجش وضعیت روان   

یعنی نیـروی زنـدگی، اضـطراب، افـسردگی، پرخاشـگری و روحیـۀ             -شناختی    متغیر مربوط به عوامل روان    
  و سنجش ) دشو که مجموعۀ آنها طیفی از سالمت روانی تا داشتن مشکالت روانی را شامل می-خالفکاری

  

  مقیاسهای هویت دینی، هویت ملی و جهانی شدن مقادیر پایایی برای مقیاسها و خرده-1جدول 

 مقیاسها خرده مقیاسها

 81/0هویت دینی 
هویت اعتقادی 

 88/0دینی 

هویت عملکردی 
 83/0دینی 

هویت 
گیرانۀ دینی  سخت

79/0 

هویت 
انگارانۀ دینی  سهل

73/0 

81/0هویت اخالقی 

 88/0هویت دفاع از سرزمین  84/0ایران دوستی  86/0لی هویت م

  نگرش به 
 79/0جهانی شدن 

  پذیرش 
 76/0سازی  جهانی

  مقابله با 
 80/0شدن  جهانی

  نگری و جهانی
 81/0گرایی   ایران
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بر اساس تعیین مقیاس سنجش وضعیت خانواده و مدرسه که روایی و پایایی آن هـم                (عوامل محیط پیرامون    
هـای  گویـه ) وت احـراز شـده اسـت      و هـم در بررسـیهای پـایل       ) 1382آبـادی،   لطـف (های پیشین   در بررسی 

  .دانشگاهی ارائه شده استآموزان دبیرستانی و پیشبه دانش) ای لیکرتدر طیف شش درجه(مقیاسها  خرده

   تحقیق و سؤالهایهدفها
ی و نظـام ارزشـی و هویـت     و تحوالت عظیمی که اعتقادات و سـبک زنـدگ   کنونیدر شرایط پیچیدۀ جهان   

آمـوزان دبیرسـتانی و     بررسی چگونگی نگرش دانش   "کند، ما در پژوهش       نوجوانان و جوانان را دگرگون می     
  :ایم که در پی آن بوده"شدن و تأثیر آن بر ارزشها و هویت دینی و ملّی آناندانشگاهی ایران به جهانیپیش

ایران را بـه    ) دانشگاهیسه سال اول دبیرستان و پیش     شامل  (آموزان دبیرستانی   چگونگی نگرش دانش  . 1
  شدن بررسی کنیم؛پدیدۀ جهانی

بـه ایـن پدیـده در میـان نوجوانـان و            ) منفعل و مخالف و فعـال     (معلوم کنیم که نگرشهای گوناگون      . 2
  آموز ایرانی چه تأثیری بر نظام ارزشی و هویت ملّی آنان دارد؛جوانان دانش

شدن در میان گروههای مختلف     بر نگرش فعال و مخالف و منفعل به پدیدۀ جهانی         ببینیم عوامل مؤثر    . 3
دانـشگاهی  آموزان دبیرسـتانی و پـیش  شناختی دانشسنی و جنسی و تحصیلی و اجتماعی و فرهنگی و روان   

  کدام است؛
معلوم کنیم نقاط قوت و ضعف نظام ارزشی و هویت دینی و ملی نوجوانـان و جوانـان مـشغول بـه                      . 4

دانشگاهی کشور به چه صورتی اسـت و در هـر مـورد تـا چـه                 حصیل در آموزش متوسطۀ عمومی و پیش      ت
  پذیرد؛ شدن تأثیر میاندازه از چگونگی نگرش آنان به جهانی

شـدن  در مقابـل پدیـدۀ جهـانی   ) واکنش فعال و معقول  (برای شناخت راه و روشهای واکنش مناسب        . 5
  .سازیهای الزم را فراهم آوریمزمینه

آمـوزان نوجـوان    عالوه بر پرسـشهای مربـوط بـه ویژگیهـای فـردی دانـش              برای دستیابی به این هدفها    
شناسی گیری و بازسازی مقیاسهای موجود در حوزۀ روان       پردازی و بهره  دانشگاهی با نظریه  دبیرستانی و پیش  

نظـام ارزشـی،     شـدن، سـنجش   ای حاوی هفت مقیاس نگرش به جهـانی       شناسی اجتماعی، پرسشنامه  و روان 
آمـوزان بـه    شناختی، سنجش نگرش دانـش    سنجش هویت ملّی، سنجش وضعیت روان     سنجش هویت دینی،    

سـاختیم و   ) آموزان به خـانواده   شدن، و سنجش نگرش دانش    ها و عملکردهای مدرسه در مورد جهانی      برنامه
  .روایی و پایایی آنها را مطالعه و احراز کردیم

دفهای پژوهشی، پنج سؤال اصلی و شش سؤال فرعی در این تحقیق طـرح              همچنین، برای دستیابی به ه    
  :کردیم که عبارت است از

  شدن دارند؟دانشگاهی ایران چه نگرشی به پدیدۀ جهانیآموزان دبیرستانی و پیشدانش. 1
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دانـشگاهی بـه    آموزان دبیرستانی و پیش   ای مؤثر بر نگرش منفعل و مخالف و فعال دانش         عوامل زمینه . 2
  شدن کدام است؟پدیدۀ جهانی

  دانشگاهی ایران چه ویژگیهایی دارد؟آموزان دبیرستانی و پیشنظام ارزشی دانش. 3
  دانشگاهی ایران چه وضعیتی دارد؟آموزان نوجوان و جوان دبیرستانی و پیشهوّیت دینی و ملّی دانش. 4
ای با نظـام ارزشـی و هوّیـت    بطهشدن چه راسه نوع نگرش منفعل و مخالف و فعال به پدیدۀ جهانی         . 5

  دانشگاهی دارد؟آموزان دبیرستانی و پیشدینی و ملّی دانش
  دانشگاهی ایران چیست؟شدن در میان دختران و پسران دبیرستانی و پیشتفاوت نگرش به جهانی. 6
  شدن دارند؟دانشگاهی چه تفاوتی در نگرش به پدیدۀ جهانیآموزان دبیرستانی و پیشدانش. 7
-آمـوز دبیرسـتانی و پـیش   شـدن در بـین نوجوانـان و جوانـان دانـش     تفاوت نگرش به پدیدۀ جهانی    . 8

   اجتماعی کدام است؟-دانشگاهی متعلق به گروههای گوناگون اقتصادی
دانـشگاهی ایـران    آموزان نوجوان و جوان دبیرستانی و پـیش       های متفاوت فرهنگی در بین دانش     زمینه. 9

  سازی دارد؟ به پدیدۀ جهانیچه نمودی در نگرش آنان
آمـوز  ساز نگرش منفعل و مخالف و فعال نوجوانان و جوانان دانش          شناختی، زمینه کدام عوامل روان  . 10

  شدن است؟ دانشگاهی ایرانی به پدیدۀ جهانیدبیرستانی و پیش
ا چه انـدازه    شناختی ت هر یک از عوامل سنی، جنسی، تحصیلی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و روان           . 11
  دانشگاهی کشور است؟آموزان دبیرستانی و پیشساز تفاوت نظام ارزشی و هویت دینی و ملی دانشزمینه

دانـشگاهی را بـه     آمـوزان نوجـوان دبیرسـتانی و پـیش        برای پاسخگویی به این سـؤاالت، پاسـخ دانـش         
 طـرح ؛ ضمناً از آنجا که      های هفت مقیاس سنجش در این پرسشنامه تحلیل کردیم        پرسشنامۀ پژوهش و گویه   

و نیز از نـوع  ) نظرسنجی( طرحهای غیرتجربی و همزمان از نوع تحلیل پیمایشی اکتشافی    پژوهشی ما از نوع   
، عالوه بر آمارهای توصیفی و همبـستگی، از آمارهـای اسـتنباطی، مقایـسۀ               ای است  مقایسه -بررسیهای علی 

هـای غیرپارامتریـک، از آزمـون        و در مـورد انـدازه      2مون تـی  آز،  1آنوا تحلیل واریانس    میانگینها با استفاده از   
 آزمودن  در مورد تحلیلهای علّی تحقیق و جستجوی پاسخ به سؤاالت تحقیق و           .ایم استفاده کرده  3ویتنی  یومن
گـام   بـه   خطی با روش گـام متغیرۀرگرسیون چندهم از رگرسیون دومتغیره و هم از  اصلی پژوهش،  هایمدل

  .ایم استفاده کرده

                                                           

1. ANOVA                  2. t. test                     3. U Mann Vitney  
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  های پژوهشیبررسی یافته

  :کنیم های پژوهشی خود را در مورد یازده سؤال اصلی و فرعی تحقیق بررسی قرار میدر اینجا خالصۀ یافته

  شدن دارند؟دانشگاهی ایران چه نگرشی به پدیدۀ جهانیآموزان دبیرستانی و پیشدانش. 1سؤال 
  .ایمائه کرده ار1شکل های پژوهشی مربوط به این سؤال را در یافته

آمـوزان دبیرسـتانی و      نشان داده شده است که اوالً نگرش فعال و مخالف هر دو گروه دانش              1در شکل   
در سطحی بسیار باالتر از نگرش منفعل آنان        ) 6 و حداکثر نمره     1در مقیاسی با حداقل نمرۀ      (دانشگاهی  پیش

تـوان گفـت کـه       مـی  ) درصـد  99بـا احتمـال     ،  بر اساس تحلیلهای آماری   (سازی است، ثانیاً    به پدیدۀ جهانی  
آن ( و ثالثـاً     سازی تمایل دارند  دانشگاهی به پذیرش جهانی   آموزان پیش آموزان دبیرستانی بیش از دانش      دانش

آمـوزان مقطـع    دانـش تـوان گفـت کـه       مـی )  درصد 9/99با احتمال   دهد،  گونه که تحلیلهای آماری نشان می     
 شـدن تـری بـه مـسئلۀ جهـانی       تر و منطقی    فعالآموزان دبیرستانی، نگرش     در مقایسه با دانش    ،دانشگاهی  پیش
سـازی و   آموزان نوجوان ایران به پدیـدۀ جهـانی        در عین حال، نگرش منفعل نزدیک به میانگین دانش         .دارند

آموزانی که چنـین نگرشـی دارنـد،        پذیرش آن هشداردهنده است و باید به خصوص برای آن دسته از دانش            
  .آموزشی مناسبی تدارک دیدهای برنامه

  شدنآموزان به پدیدۀ جهانیدانش های انواع نگرشه نمودار ستونی میانگین نمر-1 شکل
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دانشگاهی بـه   آموزان دبیرستانی و پیش   ای مؤثر بر نگرش منفعل و مخالف و فعال دانش         عوامل زمینه . 2سؤال  

  شدن کدام است؟پدیدۀ جهانی

عملکـرد و روابـط   ) الـف : اند از   عبارت در این سؤال، چهار گروه از عوامل است که           ای مؤثر منظور از عوامل زمینه   
گیر، خـانوادۀ مـستبد، خـانوادۀ طردکننـده، خـانوادۀ           مقیاسهای خانوادۀ پاسخگو، خانوادۀ سهل    شامل خرده  (خانواده

 شـامل  (شـدن   جهـانی عملکرد مدرسه در قبـال مقولـۀ  ) ؛ ب)آشفته، عملکرد دینی خانواده، و عملکرد ملی خانواده     
شدن در جریان تدریس، آموزش     ها و کتابهای درسی، آموزش جهانی     شدن در برنامه  مقیاسهای آموزش جهانی  خرده
؛ )شـدن آموزان برای بروز واکنش مناسب در قبال جهـانی        سازی دانش شدن در فعالیتهای فوق برنامه، و آماده      جهانی

مقیاسهای هویت اعتقادی دینـی،     شامل خرده  ویت یعنی هویت دینی،   دربرگیرندۀ دو بعد اساسی ه     (نظام هویتی ) ج
-مقیاسـهای ایـران   خـرده  شـامل هویت ملی، انگارانۀ دینی، وهویت علمکردی دینی، هویت اخالقی و هویت سهل 

پـنج متغیـر نیـروی زنـدگی، اضـطراب،          دربرگیرنـدۀ    (عوامـل روانـشناختی   )  د ؛هویت دفاع از سرزمین   و  دوستی،  
، که مجموعۀ آنها طیفی از سالمت روانی تا داشتن مشکالت روانـی را              اشگری، و روحیۀ خالفکاری   افسرگی، پرخ 

  .شودشامل می

چگونگی و میزان تأثیر هر یک از عوامل خانواده و مدرسـه و وضـعیت هویـت و سـالمت روانـی نوجوانـان                   
 :آموز در نگرشها و ارزشهای آنان به شرح زیر استدانش

نـشان   مقیاسهای مربوط بـه عملکـرد خـانواده       سازی با خرده  بینی پذیرش جهانی  پیشبوط به   آماری مر نتایج  ) الف
هـای پاسـخگو    هایی که عملکرد دینی و ملی نیرومندی دارند و نیـز فرزنـدان خـانواده              دهد که فرزندان خانواده   می

-وز دبیرسـتانی و پـیش     آمـ سازی دارنـد، امـا آن دسـته از نوجوانـان دانـش            نگرش انفعالی کمتری به پدیدۀ جهانی     

گیری، اسـتبداد و طـرد کـردن اسـت بـه پدیـدۀ              هایشان همراه با سهل   دانشگاهی که نحوۀ فرزندپروری در خانواده     
 .سازی نگرش پذیرا و انفعالی دارندجهانی

 مقیاسـهای مربـوط بـه عملکـرد مدرسـه         سازی بـا خـرده    بینی پذیرش جهانی  پیشتحلیلهای آماری مربوط به     ) ب
شـدن در    که مسائل مربوط به جهانی     )خاصه در برخی مدارس تهران     ( از مدارس  معدودین است که در     حاکی از آ  

سـازی   گنجانـده شـده، تمایـل شـاگردان بـرای پـذیرش جهـانی             نحوی به برنامههای درسی یا فعالیتهای فوق    برنامه
  .بیشتر است) نگرش منفعل(

آن دهـد کـه   ، تحلیلهای ما نشان میسهای مربوط به هویتمقیاسازی با خردهبینی پذیرش جهانی پیش در مورد ) ج
دانشگاهی که دچار ضـعف در هویـت دینـی، دفـاع از سـرزمین، اخالقـی،                 آموزان دبیرستانی و پیش   دسته از دانش  

در ایـن   . سازی نیز نگرش منفعل و پذیرا دارنـد       اند، در برابر جهانی      دینی عملکردهایدوستی و   اعتقادی دینی، ایران  
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بینـی نگـرش منفعـل بـه پـذیرش          بیـشترین قـدرت پـیش     ) 41/0با ضـریب بتـای      (انگارانۀ دینی   ویت سهل میان ه 
  .سازی را دارد جهانی

  حـاکی از آن اسـت کـه        مقیاسـهای مربـوط بـه عملکـرد خـانواده         شدن با خرده  بینی مقابله با جهانی   نتایج پیش ) د
ـ  فرزندپروری پاسـخگو دار    ی که عملکرد دینی و ملی نیرومند و سبک        یاهفرزندان خانواده  د، نگـرش مخـالف بـا       ن

-جویی کمتری بـا پدیـدۀ جهـانی       های آشفته مقابله  گیر و خانواده  های سهل سازی دارند، اما فرزندان خانواده    جهانی

 .دهندسازی نشان می

ی از   حـاک  مقیاسهای مربوط به عملکـرد مدرسـه      با خرده ) مخالفنگرش  (شدن  بینی مقابله با جهانی   نتایج پیش ) هـ
 و  شـدن آموزان برای واکنش مناسب در قبـال جهـانی        سازی دانش آمادهها وعملکرد مدارس در زمینۀ        آن است که برنامه   

 ،شـدن  برای دستیابی آنان به نگرش فعال و منطقی به پدیدۀ جهـانی            شدن در جریان تدریس   آموزش جهانی  گنجاندن
 .موفقیتی نداشته است

مقیاسـهای مربـوط بـه      با خرده ) نگرش مخالف (سازی  بینی مقابله با جهانی    پیش های پژوهشی ما در مورد    یافته) و
-جویانـۀ دانـش     بینی بسیار نیرومندی در نگرش مقابلـه      دهد که هویت دفاع از سرزمین قدرت پیش       نشان می  هویت

نی، قـدرت   انگارانۀ دی هویت عملکردی دینی نیز، برخالف هویت سهل      . سازی دارد آموزان نوجوان به پدیدۀ جهانی    
 .سازی را داراستجویانه با جهانیبینی نگرش مقابلهپیش

 حـاکی  مقیاسهای مربوط به عملکـرد خـانواده    با خرده  )نگرش فعال  (گرایینگری و ایران  بینی جهانی نتایج پیش ) ز
ن فعـال  شـد  هایی که عملکرد دینی و ملی نیرومندی دارند، به پدیـدۀ جهـانی   خانوادهاز آن است که نگرش فرزندان    

دوسـتی در آنـان     این گروه از نوجوانان هم نگرش فعالی به مسائل جهانی دارند و هم گرایش ملـی و ایـران                  . است
. آمـوزان دارد  نتایج بررسیها نشان داد که عملکرد دینی خانواده بیشترین تأثیر را بر نگرش فعال دانش              . تر است قوی

شـدن نـشان    گیر، نگرش فعال کمتری به پدیدۀ جهانی      های سهل های طردکننده و خانواده   برعکس، فرزندان خانواده  
 .دهندمی

 بیـانگر  مقیاسهای مربوط به عملکـرد مدرسـه  با خرده ) فعالنگرش  (گرایی  نگری و ایران  بینی جهانی نتایج پیش ) ح
 ندارد و   شدن موفقیتی آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم نوجوانان در دبیرستانها در مورد موضوع جهانی          آن است که    

ها و جریـان    شدن در برنامه    دانشگاهی غالباً آن است که گنجاندن آموزش جهانی       آموزان دبیرستانی و پیش   نظر دانش 
 .مناسب نبوده و نتوانسته نگرش فعال و معقولی را در آنان ایجاد کندکافی و تدریس و فعالیتهای فوق برنامه 

نـشان   مقیاسـهای مربـوط بـه نظـام هـویتی         با خـرده  ) نگرش فعال (گرایی  نگری و ایران  بینی جهانی نتایج پیش ) ط
در دو جنبۀ آمادگی دفـاع از  (دانشگاهی که دارای هویت ملی   آموزان دبیرستانی و پیش   دهد که آن دسته از دانش      می
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. شدن نیـز نگـرش فعـال و معقـول دارنـد            دینی نیرومند هستند، به پدیدۀ جهانی      و اعتقاد ) دوستیسرزمین و ایران    

بـرعکس،  . بیش از هر عامل دیگری اسـت      ) 32/0با ضریب بتای نیرومند     (بینی هویت دفاع از سرزمین      درت پیش ق
 نگـرش فعـال کمتـری بـه پدیـدۀ           انگـاری دینـی هـستند     آموز که دچـار هویـت سـهل       آن دسته از نوجوانان دانش    

 .شدن دارند جهانی

ها و عملکـرد مدرسـه و       در خانواده، برنامه  های فوق همگی حاکی از آن است که چگونگی فرزندپروری           یافته
ای مؤثر بر نگـرش  ترین عوامل زمینه آموزان نوجوان در شمار مهموضعیت هویت و چگونگی سالمت روانی دانش      

  .شدن استمنفعل و مخالف و فعال آنان به پدیدۀ جهانی

  ایی دارد؟دانشگاهی ایران چه ویژگیهآموزان دبیرستانی و پیشنظام ارزشی دانش. 3سؤال 

دهندۀ رفتارهـای فـرد اسـت و بـه همـین            های شخصیت و نیروی محرکه و جهت      ترین الیه نظام ارزشی، از درونی   
از آنجا که جامعۀ ایرانی و فرهنگ عمـومی مـا           . آموزان نوجوان اهمیت فراوان دارد    دلیل در چگونگی نگرش دانش    

دهـد، جـا    ای نـشان مـی    العادهوانان حساسیت فوق   و شدت ارزشی نوجوانان و ج       ارزشی و ترجیحها   در مورد نظام  
دانشگاهی به چه صورتی است و نیرومنـدی هـر یـک از             آموزان دبیرستانی و پیش   دارد که ببینیم نظام ارزشی دانش     

آمـوز  نمودار زیر، که ترتیب و شدت ترجیحهای ارزشی نوجوانان دانش         . ارزشهای این نوجوانان تا چه اندازه است      
  .تر بررسی شود توجهی است و الزم است دقیق، حاکی از واقعیتهای جالب دهدرا نشان می

تـرین ارزشـهای مـورد توجـه           که از میان ده ارزش بررسی شده، مهـم          نشان داده شده است    2شمارۀ  در شکل   
ارزشـهای  . 2ارزشـهای ملـی،    . 1: انـد از    دانشگاهی ما، بـه ترتیـب اهمیـت، عبـارت         آموزان دبیرستانی و پیش   دانش
ارزشـهای  . 7ارزشـهای فـردی،     . 6ارزشـهای علمـی،     . 5ارزشهای مـذهبی،    . 4ارزشهای اجتماعی،   . 3نوادگی،    خا

جالب توجـه اسـت کـه بـرای         . ارزشهای غربی و جهانی   . 10ارزشهای سیاسی، و    . 9ارزشهای هنری،   . 8اقتصادی،  
بـیش  ) در طیفی از مقادیر صفر تا یک     65/0با میانگین   (دوستی  آموزان ایرانی، ارزشهای ملی و تمایالت میهن        دانش

کمتـر از هـر چیـز       ) 34/0بـا میـانگین     (شدن  برعکس، اهمیت گرایش به سیاستهای جهانی     . از هر چیز اهمیت دارد    
) 61/0با میـانگین    (خانوادگی  دوستی، ارزشـهای   نکتۀ مهم دیگر این است که، بالفاصله پس از میهن         . دیگری است 

از سـوی دیگـر،     . دانشگاهی ما حائز بیـشترین اهمیـت اسـت        آموزان دبیرستانی و پیش   گیرد که برای دانش     قرار می 
بـا  (سـازی، ارزشـهای سیاسـی      آموزان ماکمترین اهمیت را، پـس از ارزشـهای جهـانی          شاهد هستیم که برای دانش    

نیز مـورد توجـه     ) 53/0با میانگین   (و ارزشهای مذهبی    ) 61/0ن  با میانگی (ارزشهای اجتماعی   . ، دارد )37/0میانگین  
آموزان دبیرسـتانی    مورد توجه دانش   51/0در مرتبۀ بعدی، ارزشهای علمی است که با میانگین          . این نوجوانان است  

  .گیرد دانشگاهی قرار میو پیش
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  دانشگاهینی و پیشآموزان دبیرستاهای نظام ارزشی دانشه نمودار ستونی میانگین نمر-2 شکل 
  
  دانشگاهی ایران چه وضعیتی دارد؟آموزان نوجوان و جوان دبیرستانی و پیشهوّیت دینی و ملّی دانش. 4ؤال س

انگارانۀ  و سهل  ،هویت اعتقادی، عملکردی، اخالقی   (های هویت دینی    دهد که مؤلفه   نشان می  3شکل شمارۀ   
آمــوزان دبیرســتانی و یــان دانــشدر م)  ســرزمیندوســتی و دفــاع ازشــامل ایــران(و هویــت ملــی ) دینــی
  .دانشگاهی چه وضعیتی دارد پیش

دوسـتی و دفـاع از       در هویـت اعتقـادی دینـی، ایـران         بینیم کـه  میهای این دو گروه     با توجه به میانگین رتبه    
ـ      . آموزان دبیرسـتانی اسـت    دانشگاهی بیش از دانش   آموزان پیش  میانگین دانش  ،سرزمین ت امـا در مـورد هوی

آمـوزان دبیرسـتانی بـیش از میـانگین     هـای دانـش   رفت، میـانگین رتبـه    که انتظار می     چنان ،انگارانۀ دینی سهل
 دانـشگاهی، در  آموزان پـیش  ها بیانگر آن است که دانش      این یافته  .دانشگاهی است آموزان پیش های دانش   رتبه

دوسـتی، و   تقـادی دینـی، هویـت ایـران       آموزان دبیرستانی، رشدیافتگی بیشتری در هویـت اع       مقایسه با دانش  
آموزان دبیرستانی نیرومنـدتر    انگارانۀ دینی دانش  برعکس، هویت سهل  . دهندهویت دفاع از سرزمین نشان می     

ث نیز مربـوط اسـت،      ـآموزان مورد بح  مسلماً این تفاوتها به سن دانش     . دانشگاهی است آموزان پیش از دانش 
  آموزان ندی بیشتر دانشتات و هوشمـالعـصیلی و اطـون موفقیت تحری، چـش عوامل دیگـتوان نقاما نمی
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  دانشگاهیآموزان دبیرستانی و پیشای هویت دانشهای رتبههنمرمقایسۀ  نمودار ستونی -3 شکل
آموزان دبیرستانی به پایـۀ تحـصیلی بـاالتر         از آنجا که گروه وسیعی از دانش      . دانشگاهی را نادیده گرفت     پیش

های الزم تدوین شـود و بـه مرحــلۀ        ند، جا دارد که برای تربیت هویت دینی و ملی آنان برنامه           شووارد نمی 
کننـد، رشـدیافتگی    دانـشگاهی تحـصیل مـی     اجرا درآید تا آنان نیز، همانند دانش آموزانی که در پایـۀ پـیش             

  .بیشتری در هویت خود نشان دهند

ای با نظام ارزشی و شدن چه رابطهدۀ جهانیسه نوع نگرش منفعل و مخالف و فعال به پدی. 5سؤال 
  دانشگاهی دارد؟آموزان دبیرستانی و پیشهوّیت دینی و ملّی دانش

سازی از یـک    دهد که اوالً بین نگرش منفعل به جهانی       های پژوهشی ما نشان می    در پاسخ به این سؤال، یافته     
وجـود  ) -40/0 و   -50/0(ار نیرومنـد    سو و نگرش مخالف و فعال به آن از سوی دیگر همبستگی منفی بسی             

دارنـد؛ بنـابراین،    ) 65/0(همچنین، نگرش مخالف و نگرش فعال همبستگی مثبـت و بـسیار نیرومنـد               . دارد
به بیان دیگـر، نگـرش   . گیردتوان گفت که نگرش منفعل در مقابل دو نوع نگرش مخالف و فعال قرار می    می

  .جویانه با آن نیز هستراه با نگرش مخالف و مقابلهشدن عموماً همفعال و منطقی به پدیدۀ جهانی
هـای هویـت،    های پژوهشی مربوط به این سؤال آن است کـه نظـام ارزشـی و مؤلفـه                نکتۀ دوم در یافته   

دانـشگاهی بـه پدیـدۀ    آمـوز دبیرسـتانی و پـیش   بینی نـوع نگـرش نوجوانـان دانـش       قدرت باالیی برای پیش   
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یا (سازی  دهد که پذیرش جهانی   ها نشان می  یافته. دارد) لف، و فعال  سه نوع نگرش منفعل، مخا    (شدن    جهانی
 در مـورد    -59/0العاده نیرومنـد    با ضریب بتای فوق   (بیش از همه متأثر از ضعف هویت ملی         ) نگرش منفعل 

بـا ضـریب    (، ضعف هویـت دینـی       )دوستی در ایران  -54/0  بسیار نیرومند  دفاع از سرزمین و با ضریب بتای      
گرایش و نیز متأثر از     ) 40/0با ضریب بتای بسیار نیرومند      (انگارانۀ دینی   ، هویت سهل  )-49/0ند  بسیار نیروم 

 .است) 28/0با ضریب بتای (ارزشهای غربی و بیگانه مثبت به 

جویانه با آن، بـرعکس مـورد قبـل، اساسـاً           شدن و نگرش مخالف یا مقابله     نگرش فعال به پدیدۀ جهانی    
، )44/0 بـسیار نیرومنـد   بـا ضـریب بتـای       (دوستی  فاع از سرزمین و هویت ایران     ناشی از نیرومندی هویت د    

بـا  (، و نیرومنـدی هویـت اخالقـی    )37/0 نیرومندبا ضریبی بتای    (قدرت هویت اعتقادی و عملکردی دینی       
انگارانـۀ  آموز که دچار هویت سهل    برعکس، آن دسته از نوجوانان دانش     . است) 365/0 نیرومندضریب بتای   

 نیرومنـد با ضـریب بتـای     (و گرایشهای غربی و بیگانۀ جهانی       ) -475/0 بسیار نیرومند با ضریب بتای    (دینی  
همچنـین،  . دهنـد سـازی نـشان مـی   هستند کمترین نگرش فعـال و مخـالف را بـه پدیـدۀ جهـانی            ) -385/0

را در  ) -18/0با ضریب بتای    (و ارزشهای اقتصادی    ) -205/0با ضریب بتای    (نوجوانانی که ارزشهای فردی     
جویانـه  دهند، کمتر دارای نگرش فعال و منطقی یا نگرش مخالف و مقابلـه         اولویت ترجیحهای خود قرار می    

  .سازی هستندبا پدیدۀ جهانی
ریزی تربیت هویت دینی و ملـی و        های بسیار مهم این پژوهش رهنمودهای ارزشمندی برای برنامه        یافته

  .دهد ر قرار میآموزان در اختیااجتماعی و جهانی دانش

  دانشگاهی ایران چیست؟شدن در میان دختران و پسران دبیرستانی و پیشتفاوت نگرش به جهانی. 6سؤال 

آموزان براساس برخورد فعال و منطقـی و مخالفـت و           دهد که اوالً نگرش عموم دانش     بررسیهای ما نشان می   
نمرۀ نگـرش فعـال   ) 5/3با میانگین ( مطالعه  سازی است؛ به طوری که در مقیاس مورد       مقابله با پدیدۀ جهانی   
 است، ثانیاً دختـران از ایـن بابـت بـه صـورتی              3 و نمرۀ نگرش منفعل کمی بیشتر از         5و مخالف نزدیک به     

  ).دهد این وضعیت را نشان می4شکل . (جلوتر از پسران هستند) اما اندک(معنادار 
توان گفت پسران بیش از دختران بـه         می ، درصد 99  با احتمال  دهد که، ها و نمودار مذکور نشان می     یافته

، روحیـۀ   با همـین میـزان احتمـال      .  و نگرش منفعل بیشتری دارند     دهندسازی تمایل نشان می   پذیرش جهانی 
 در مقایـسه بـا   ،دختـران همچنـین،  . در دختران بیش از پـسران اسـت      ) نگرش مخالف (شدن  مقابله با جهانی  

  .اند بدست آورده)نگرش فعال (گرایینگری و ایرانیاس جهانیمقپسران، نمرات بیشتری در خرده
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 شدنآموزان پسر و دختر به پدیدۀ جهانیای نگرش دانشهای رتبههنمرمقایسۀ  نمودار ستونی -4 شکل

  شدن وجود دارد؟دانشگاهی به پدیدۀ جهانیآموزان دبیرستانی و پیشچه تفاوتی در نگرش دانش. 7سؤال 
 میلیـون نفـر و      4آموزان دبیرستانی در آموزش متوسطۀ عمومی در شهرهای کشور نزدیک به            عدۀ دانش از آنجا که    
آموزان دبیرستانی اقـالً    یعنی تعداد دانش  ( هزار نفر است     550دانشگاهی شهرها کمی بیش از      آموزان پیش عدۀ دانش 

تـر دبیرسـتانی امکـان ورود بـه         فتهآمـوزان پیـشر   ، و دانـش   )دانشگاهی اسـت  آموزان پیش هفت برابر بیش از دانش    
کنند، انتظار طبیعی آن است که درک و دریافتها و اطالعات ایـن دسـتۀ اخیـر                 دانشگاهی را پیدا می   تحصیالت پیش 

بینیم که نگـرش فعـال و مخـالف           های پژوهشی ما نیز مبیّن همین انتظار است و می         یافته. بیشتر از گروه قبلی باشد    
  .سازی کمتر است به پدیدۀ جهانیاشگاهی بیشتر و نگرش منفعل و پذیردانآموزان پیشدر دانش

های باالتر، تمایل بیشتری بـه      آموزان پایه آموزان نوجوان پایۀ اول دبیرستان، در مقایسه با دانش        ، دانش همچنین
وزان اول و   آمـ  دو گروه دانش   ،)سازی مقابله با جهانی   یعنی(نگرش مخالف   در  . دهندسازی نشان می  پذیرش جهانی 
با یکـدیگر تفـاوت     ) 05/0در سطح   (دانشگاهی  پیش  اول و  آموزان پایۀ  دانش و نیز ) 01/0در سطح   (سوم دبیرستان   

نگـرش  دانـشگاهی نمـرۀ بیـشتری را در           آموزان پیش سوم دبیرستان و دانش   پایۀ  آموزان  دانش. اندمعنادار نشان داده  
گذارنـد  آموزانی که دوران نوجوانی را پشت سر می  است که دانشاین بدان معنا  . اند به خود اختصاص داده    مخالف

نگـرش فعـال و منطقـی       در  . کننـد  پیـدا مـی    سازیرسند تمایل بیشتری برای مقابله با جهانی      و به آستانۀ جوانی می    
ره را بـه     کمترین نمـ   ،آموزان در مقایسه با سایر دانش     ،آموزان اول دبیرستان   دانش )گرایینگری و ایران   جهانی یعنی(
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ایـن یافتـۀ پژوهـشی نیـز مؤیـد          . انـد  با سایر گروهها نـشان داده      001/0اند و تفاوت معنادار در سطح       دست آورده 
آمـوزان  ، در مقایـسه بـا دانـش       آموزان نوجوان پایـۀ اول دبیرسـتان      دهد که دانش  های قبلی ما است و نشان می       یافته
  .اندشدن قرار گرفته و بیشتر تحت تأثیر جهانیگرایی کمتری دارندهای باالتر، تمایل ایران پایه

های آموزشـی بـه قـصد گـسترش نگـرش            نیز راهنمای مناسبی برای تدوین برنامه       مذکور های پژوهشی  یافته
  .تر، استآموز، خاصه نوجوانان کالسهای پایینشدن در بین نوجوانان دانشفعال و منطقی به پدیدۀ جهانی

آمـوز دبیرسـتانی و     شـدن در بـین نوجوانـان و جوانـان دانـش           یـدۀ جهـانی   تفاوت نگرش بـه پد     . 8سؤال  
   اجتماعی کدام است؟-دانشگاهی متعلق به گروههای گوناگون اقتصادی پیش

های گوناگون و از جملـه       اجتماعی، نگرش متفاوتی به پدیده     -قاعدتاً انتظار داریم که گروههای گوناگون اقتصادی      
دهـد کـه      کنـد و نـشان مـی      های پژوهشی ما نیز این واقعیـت را تأییـد مـی           یافته. ندشدن داشته باش  به پدیدۀ جهانی  

 اجتمـاعی بـاال در   -آموزان متعلق به طبقۀاقتـصادی    اجتماعی پایین با دانش    -آموزان متعلق به طبقۀ اقتصادی       دانش
ی میـانگین ایـن دو   بـا بررسـ  .  دارنـد 001/0 تفاوت معنادار در سـطح  )سازی مقابله با جهانی  یعنی(نگرش مخالف   

 نمـرۀ    اجتمـاعی  - اقتـصادی  آمـوزان طبقـۀ پـایین      گـروه دانـش     که ، دریافتیم سازیمقابله با جهانی  نگرش  گروه در   
در میـان  ) نگـرش مخـالف  (سـازی   به عبارت دیگر، روحیۀ مقابله با جهـانی .  دارند، در مقایسه با طبقۀ باال    ،باالتری
آموزان متعلـق بـه طبقـات       علق به طبقات پایین اقتصادی بیشتر از دانش       دانشگاهی مت آموزان دبیرستانی و پیش   دانش

  .اقتصادی متوسط و باال است
مقابلـه بـا     اجتمـاعی نـشان داد کـه روحیـۀ           -تـر گروههـای متعلـق بـه طبقـات اقتـصادی             مطالعۀ دقیق 

در میان  فاصله   اجتماعی پایین، بعد بال    -آموزان طبقۀ اقتصادی    بیش از همه در دانش    ،   به ترتیب  سازی، جهانی
در واقـع گـروه اول و دوم چـون تفـاوت            ( اجتمـاعی نـسبتاً پـایین        -آموزان متعلق به طبقۀ اقتـصادی       دانش

در بـین   ، سـپس    )سازی وضعیت تقریباً یکسانی دارنـد     اند در مقابله با جهانی    معناداری با یکدیگر نشان نداده    
آمـوزان طبقـۀ    سـر، بـا مقـداری فاصـله، در دانـش       اجتماعی نسبتاً باال و آخـر      -آموزان طبقۀ اقتصادی    دانش

آموزان باالتر است، تمایـل     به بیان دیگر، هر چه طبقۀ اقتصادی دانش       . شود اجتماعی باال دیده می    -اقتصادی  
 .دهندسازی از خود نشان میشدن و تمایل کمتری به مقابله با جهانیبیشتری به جهانی

دانـشگاهی    آموزان نوجوان و جوان دبیرستانی و پـیش       ین دانش های متفاوت فرهنگی در ب    زمینه. 9سؤال  
  سازی دارد؟ایران چه نمودی در نگرش آنان به پدیدۀ جهانی

آموزان نوجوان ایران، تحصیالت پـدر و مـادر،   برای پاسخگویی به این سؤال و برای تعیین وضعیت فرهنگی دانش     
  .ایم  قرار داده گیری امکانات فرهنگی را مبنای اندازهتعداد کتابهای غیردرسی در خانه، و برخورداری از سایر

آمـوزان  آموزان متعلق به طبقۀ فرهنگی پایین و متوسط با دانـش           دانش های پژوهشی ما نشان داد که     یافته
 تفـاوت   سـازی سـازی، و مقابلـه بـا جهـانی        مقیاسهای پذیرش جهانی  متعلق به طبقۀ باالی فرهنگی در خرده      
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 و در مـورد  000/0مقیاس در سـطح   گروه پایین و باال در هر دو خرده   دو تفاوتها در مورد     این. معنادار دارند 
 نگرش منفعل یعنی در   در  که  با بررسی میانگینها دریافتیم     .  معنادار است  002/0گروه متوسط و باال در سطح       

 بـا امکانـات     تـر و  هـای تحـصیلکرده   که متعلق بـه خـانواده      ( باالی فرهنگی  ، گروههای سازیپذیرش جهانی 
 نمرۀ بـاالتری کـسب      ، در مقایسه با گروههای متعلق به وضعیت فرهنگی پایین و متوسط،           )فرهنگی بیشترند 

نگـرش  آمـوزان در    همـین گـروه از دانـش      . انـد سازی را بیشتر پذیرفتـه    اند، به این معنا که روند جهانی        کرده
این بدان معنا است که آن      . اند  ا به دست آورده   سازی کمترین نمرۀ میانگین ر     مقابله با جهانی   مخالف یعنی در  

و از نظـر اقتـصادی      (تـر   های تحصیلکرده دانشگاهی متعلق به خانواده   آموزان دبیرستانی و پیش   گروه از دانش  
سازی دارند و هم نگرش مخالف کمتری به ایـن  تری به پدیدۀ جهانی   هم نگرش منفعل  ) نیز در طبقات باالتر   

  . دهندپدیده نشان می
آموزان متعلق به طبقۀ فرهنگی پایین، نسبتاً پـایین، و نـسبتاً بـاال بـا                دانشتر نشان داد که       بررسیهای دقیق 

.  تفاوت معنادار دارنـد   سازی مقابله با جهانی   نگرش مخالفت یا  آموزان متعلق به طبقۀ باالی فرهنگی در        دانش
 ،به تعبیـر دیگـر  .  معنادار است01/0طح  و در دو مورد بعدی در س001/0این تفاوت در مورد اول در سطح   

 .داردسازی  مقابله با جهانینگرش مخالف و تمایل بهطبقۀ باالی فرهنگی کمتر از سایر گروهها 

ساز نگرش منفعـل و مخـالف و فعـال نوجوانـان و جوانـان               شناختی زمینه کدام عوامل روان  . 10سؤال  
  شدن است؟یدۀ جهانیدانشگاهی ایرانی به پدآموز دبیرستانی و پیشدانش

نگرش منفعل، نگرش مخـالف و      (ساز هر یک از نگرشها      شناختی زمینه برای پاسخ به این سؤال، عوامل روان      
شـناختی نـشان داد کـه نیـروی         مقادیر همبستگی میان عوامـل روان     . را جداگانه بررسی کردیم   ) نگرش فعال 

. دگی و پرخاشگری و روحیۀ خالفکـاری دارد       زندگی همبستگی منفی نیرومند و معنادار با اضطراب و افسر         
دهد که نیـروی زنـدگی حـاکی از     است و نشان می-45/0، و   -31/0،  -63/0،  -51/0این مقادیر، به ترتیب،     

سالمت روانی و چهار متغیر اضطراب و افسردگی و پرخاشگری و روحیۀ خالفکـاری حـاکی از مـشکالت                   
شـناختی نیـز نـشان      با عوامل روان  ) سازیپذیرش جهانی  (مقادیر همبستگی میان نگرش منفعل    . روانی است 

بـا سـالمت روانـی و دارای همبـستگی مثبـت و             ) -23/0(داد که این نوع نگرش همبستگی منفی و معنادار          
بیشترین مقدار همبستگی بین نگـرش منفعـل        . دارد) -72/0با همبستگی متوسط    (معنادار با مشکالت روانی     

مشاهده شد، که حاکی از انفعال و خودباختگی افـراد  ) 43/0با ضریب   (فکاری  سازی و روحیۀ خال   به جهانی 
 برای پـذیرش    اطمینانیقابلکنندۀ  بینی خالفکاری پیش  ، بنابراین .سازی است خالفکار در مقابل تهاجم جهانی    

  . است) سازینگرش منفعل به جهانی (سازیجهانی
لـۀ  هدر واند،  کنندۀ نوع نگرش به پدیدۀ جهانی شدننیبیشناختی پیشبرای آنکه ببینیم کدام عوامل روان    

-را متغیر مالک یا وابـسته قـرار دادیـم و خـرده            ) نگرش منفعل (سازی  مقیاس پذیرش جهانی  نخست، خرده 
شناختی یعنی نیروی زندگی، اضطراب، افـسردگی، پرخاشـگری، و روحیـۀ              مقیاسهای مربوط به عوامل روان    
سازی به کـار    بینی متغیر پذیرش جهانی   کننده یا مستقل برای پیش    بینیی پیش خالفکاری را به عنوان متغیرها    
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نگـری و  ، و جهـانی )مخـالف نگـرش  (سـازی   هر بار متغیرهای مقابله بـا جهـانی      ،در دو مرحلۀ بعد   . گرفتیم
ل را به عنوان متغیرهای مالک یا وابسته قـرار دادیـم و متغیرهـای مـستق        ) نگرش منطقی یا فعال   (گرایی    ایران

نتـایج ایـن تحلیلهـا    . کننده وارد معادلۀ رگرسیون کـردیم بینیشناختی را به عنوان متغیرهای پیش     عوامل روان 
تـوان بـا اسـتفاده از       سـازی را مـی    شناختی بر نحوۀ برخورد با مـسئلۀ جهـانی           تأثیر عوامل روان   نشان داد که  

  .فکاری تبیین کردمتغیرهای نیروی زندگی، اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و روحیۀ خال
بـا ضـریب    (مغایر بـا افـسردگی؛      ) -63/0با ضریب   ( نیروی زندگی    های تحقیق، از آنجا که، مطابق یافته    

مغـایر بـا    ) -31/0بـا ضـریب     (مغایر با روحیـۀ خالفکـاری و        ) -45/0با ضریب   (مغایر با اضطراب؛    ) 51/0
اضـطراب و افـسردگی و   (روانـی  پرخاشگری است، و از سوی دیگر شاهد هستیم که چهار عامل مشکالت          

تـوانیم  دار دارنـد، لـذا مـی      همبستگی درونی نیرومنـد و مـستقیم و معنـی         ) پرخاشگری و روحیۀ خالفکاری   
کننـدۀ  بینـی سازی و سالمت روانی پـیش     کنندۀ پذیرش جهانی  بینیاطمینان پیدا کنیم که مشکالت روانی پیش      

  .سازی استتمایل نداشتن به جهانی
، مطالعات ما نشان داد     )سازییا مقابله با جهانی   (ساز نگرش مخالفت    شناختی زمینه  روان در مورد عوامل  

کننـدۀ نگـرش فعـال و مقابلـه بـا           بینـی که برخورداری از سالمت روانی و نیروی بیشتر برای زنـدگی پـیش            
 سازی است؛ اما مشکالت روانی، بخصوص روحیۀ خالفکاری، نگرش منفعل و پذیرش بیـشتر طـرح            جهانی

 .کندبینی میسازی را پیشو فرآیند جهانی

پـس از   ،  شـناختی   براسـاس متغیرهـای روان    ) گرایـی نگـری و ایـران    جهانی(بینی نگرش فعال    پیشبرای  
، روند رگرسیون گام بـه  )یعنی نرمال و خطی بودن(ان از برقراری فرضهای زیربنایی رگرسیون    نحصول اطمی 

 متغیرهـای   و بـود    )یـا نگـرش فعـال     (گرایـی   نگری و ایران  بسته جهانی در اینجا متغیر وا   . گام را اجرا کردیم   
یعنـی نیـروی زنـدگی، اضـطراب،        (شـناختی     بین آن را همان پنج متغیر مربوط به عوامل روان         مستقل یا پیش  

های پژوهـشی نـشان داد کـه برخـورداری           یافته .دادمیتشکیل  ) افسردگی، پرخاشگری و روحیۀ خالفکاری    
برعکس، آن دسته   . سازی است کنندۀ نگرش فعال و منطقی به پدیدۀ جهانی       بینیزندگی، پیش بیشتر از نیروی    

 .دهندسازی نشان میاز افراد که روحیات خالفکاری دارند نگرش فعال کمتری به جهانی

شود که سالمت روانی و نیروی زنـدگی الزمـۀ نگـرش           های پژوهشی به روشنی دریافت می     از این یافته  
سازی است، اما مشکالت روانی، خاصه روحیۀ خالفکـاری، موجـب نگـرش    ی به پدیدۀ جهانی فعال و منطق  

 .شودآموز میسازی در میان نوجوانان دانشمنفعل و پذیرش جهانی

شناختی تا چه اندازه      هر یک از عوامل سنی، جنسی، تحصیلی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و روان           . 11سؤال  
  دانشگاهی کشور است؟آموزان دبیرستانی و پیشزشی و هویت دینی و ملی دانشساز تفاوت نظام ارزمینه

 طور کلی به این سؤال پاسخ دهیم باید بگوییم تحلیلهای آماری نشان داد کـه عوامـل سـنی،                    اگر بخواهیم به  
سـاز  نهزمی) و نیز ترکیبهایی از این عوامل     (شناختی  جنسیتی، تحصیلی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، و روان      
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سازیها، دانشگاهی است و این زمینه    آموزان دبیرستانی و پیش   تفاوت نظام ارزشی و هویت دینی و ملی دانش        
  .حسب مورد، متفاوت از یکدیگر است

هـر یـک از عوامـل سـنی، جنـسی، تحـصیلی، خـانوادگی،               تحلیلهای واریانس مربوط به تعیـین نقـش         
 تفـاوت نظـام ارزشـی و    در) رخی از این عوامل بـا یکـدیگر  و ترکیب ب (شناختیاقتصادی، فرهنگی، و روان 
 نشان داد که این متغیرها بر ایـن ارزشـها           دانشگاهی کشور آموزان دبیرستانی و پیش   هویت دینی و ملی دانش    

 :گذارد تأثیر می

 متغیر جنسیت و ترکیب سن و جنسیت بر ارزشهای فردی؛. 1

  های فردی؛دو عامل افسردگی و روحیۀ خالفکاری بر ارزش. 2
 سن، جنس و ترکیب جنس و وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی بر ارزشهای خانوادگی؛متغیرهای . 3

  بر ارزشهای خانوادگی؛دانشگاهی و پیشرفت تحصیلیترکیب شاخۀ تحصیلی پیش. 4

 نیروی زندگی بر ارزشهای خانوادگی؛ متغیر. 5

 ر ارزشهای اقتصادی؛متغیرهای سن و جنسیت و وضعیت اقتصادی و فرهنگی ب. 6

 روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای اقتصادی؛. 7

 متغیر جنسیت بر ارزشهای سیاسی؛. 8

 دانشگاهی و پیشرفت تحصیلی بر ارزشهای سیاسی؛ترکیب شاخۀ تحصیلی پیش. 9

 متغیرهای اضطراب و روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای سیاسی؛. 10

 وضعیت فرهنگی بر ارزشهای اجتماعی؛. 11

 ؛غیرهای اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای اجتماعیمت. 12

متغیرهای سن، جنسیت و ترکیب متغیرهای سن و جنسیت و وضعیت فرهنگی، و ترکیـب متغیرهـای                 . 13
 جنسیت و طبقۀ اقتصادی بر ارزشهای هنری؛

 روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای هنری؛. 14

 ؛متغیر سن بر ارزشهای علمی. 15

 ؛دانشگاهی بر ارزشهای علمییلی پیشپایۀ تحصیلی و شاخۀ تحص. 16

 دانشگاهی و پیشرفت تحصیلی بر ارزشهای علمی؛شاخۀ تحصیلی پیش. 17

 متغیرهای نیروی زندگی و افسردگی بر ارزشهای علمی؛. 18
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 وضعیت فرهنگی و ترکیب متغیرهای سن و جنسیت بر ارزشهای مذهبی؛. 19

 ر ارزشهای مذهبی؛شاخۀ تحصیلی ب. 20

 متغیرهای نیروی زندگی و روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای مذهبی؛. 21

 متغیرهای سن و وضعیت اقتصادی بر ارزشهای ملی؛. 22

 دانشگاهی بر ارزشهای ملی؛شاخۀ تحصیلی پیش. 23

 متغیرهای نیروی زندگی، افسردگی و روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای ملی؛. 24

 صورت ترکیبی بر ارزشهای جهانی و باألخرهنسیت به متغیرهای سن و ج. 25

  .متغیرهای نیروی زندگی، افسردگی، پرخاشگری و روحیۀ خالفکاری بر ارزشهای جهانی. 26
آموز به پدیدۀ جهـانی شـدن و      دهد که چگونگی نگرش نوجوانان دانش     های پژوهشی نشان می   این یافته 

گذارد و اگر بتوانیم نگـرش فعـال و منطقـی            ی آنان تأثیر می   سازی بر نظام ارزشی و هویت دینی و مل        جهانی
دوسـتی و ارزشـهای متعـالی نیـز در آنـان            به مسائل جهانی را در آنان تقویت کنیم، روحیۀ دینداری و ایران           

شـدن و هویـت دینـی و ملـی و نظـام ارزشـی           در عین حال، نگرش بـه پدیـدۀ جهـانی         . تقویت خواهد شد  
دانشگاهی دارای تأثیر و تأثر متقابل با یکدیگر است و تقویت هـر یـک از دو                  پیش آموزان دبیرستانی و    دانش

 .سوی این معادله باعث تقویت طرف دیگر خواهد شد

  پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی

سازی و شناخت جوانـب گونـاگون هویـت دینـی و ملـی، و نظـام                 شدن و جهانی  موضوع نگرش به جهانی   
پیـشنهاد  . طلبدتری را می    ز ایران چنان اهمیت و وسعتی دارد که پژوهشهای وسیع         آموارزشی نوجوانان دانش  

پردازی و پژوهشهای بنیادی در ایـن       اساسی ما برای پژوهشهای بعدی این است که بیش از هر چیز به نظریه             
ت کشور ما   شناسی و تعلیم و تربی    یعنی دقیقاً آنچه فعالیتهای پژوهشی در مسائل روان       . ها پرداخته شود  حوزه

ثمر، بلکـه تحقیقـات اساسـی بنیـادی         نیازمند آن است، نه پژوهشهای کاربردی ساده و جزئی و متفرق و کم            
اهللا، از وابستگی به علوم انـسانی       شاءشناسی و علوم تربییتی در ایران است تا، ان        سازی دانش روان  برای بومی 

سبک زندگی ما ندارد، خالص شویم و آمـوزش و          غربی که تناسبی با بنیادها و اصول اعتقادی و فرهنگی و            
ها و عملکردهای تعلـیم و تربیتـی خـود را بهتـر از آنچـه                پرورش ما بتواند بر بنیاد چنین پژوهشهایی برنامه       

ها و عملکردهای آمـوزش و پـرورش و چگـونگی            براین، بررسی دقیق برنامه    عالوه. هست سازماندهی کند  
شود، و نیز کـشف و تبیـین دالیـل          آموزان داده می   در این موارد به دانش     آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم که    

کارهای مناسب برای تقویت نقاط قـوت و کـاهش      ها و عملکردهای مدارس و ارائۀ راه      قوت و ضعف برنامه   
  .و حذف نقاط ضعف، در شمار مواردی است که به پژوهش نیاز دارد
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  دانشگاهی و مراکز پیش برای آموزش و پرورش، دبیرستانهاپیشنهادهایی

توانیم پیـشنهادهایی را بـرای      های پژوهشی در پاسخ به یازده سؤال این تحقیق، می         با توجه به یافته   
  :دانشگاهی، به شرح زیر ارائه کنیمآموزش و پرورش، دبیرستانها و مراکز پیش

الف بـه پدیـدۀ   آمـوزان نوجـوان ایـران نگـرش فعـال و منطقـی و مخـ               با توجه به آنکه بیشتر دانـش      . 1
دانـشگاهی بـرای کمـک بـه سـایر      سازی دارنـد، فـضای کالسـهای درس دبیرسـتانها و مراکـز پـیش          جهانی
های آمادگیهای الزم را دارد و چنانچه برنامه      ) اند  سازیکه گرفتار نگرش منفعل و موافق جهانی      (آموزان    دانش

سازی ایجـاد کـرده و       نی پدیدۀ جها  مناسب برای آموزش پیچیدگیهای وضعیت جهان معاصر و مخاطراتی که         
توان امیدوار بود که وحدت نظر و نگرش فعال و منطقی در نوجوانان و        خواهد کرد طراحی و اجرا شود، می      

  .سازی بسیار بیشتر و مؤثرتر شودشدن و جهانیجوانان ما در زمینۀ برخورد با پدیدۀ جهانی
ها و عملکردهای مدرسه، ساختار هویت دینـی و         ، برنامه یعنی عامل خانواده  (ای  از آنجا که عوامل زمینه    . 2

مؤثر بر نـوع نگـرش آنـان بـه پدیـدۀ            ) آموزان نوجوان ایران  شناختی دانش ملی، نظام ارزشی و ویژگیهای روان     
ریـزی و طراحـی و اجـرای آموزشـهای          تواند با برنامه  سازی است، آموزش و پرورش می     شدن و جهانی  جهانی

ها به نیازهای فکری و رفتـاری فرزنـدان،         ی جانبی برای تقویت روش پاسخگویی خانواده      الزم، در کنار کمکها   
ها و عملکردهای مؤثر و دقیـق بـرای آشـنا کـردن نوجوانـان               اثر کنونی خود را به برنامه     فعالیتهای محدود و کم   

آمـوز، مدرسـه      نان دانـش  از آنجا که، به اعتقاد نوجوا     . سازی تبدیل کند  شدن و جهانی  آموز با پدیدۀ جهانی   دانش
شدن ایفا کند، برای جبران ایـن کمبـود بایـد       تاکنون نتوانسته نقش مهمی در ایجاد نگرش فعال به پدیدۀ جهانی          

آمـوز  نکتۀ دیگر این است که چون نگرش آن دسته از نوجوانان دانـش            . های مناسبی طراحی و اجرا شود     برنامه
تـر    تـر و منطقـی        شدن فعـال  تری دارند به پدیدۀ جهانی    ی پیشرفته که هویت دینی و ملی نیرومندتر و نظام ارزش        

آمـوزان  توانند با تشخیص و بهبودبخشی وضعیت هویت دینی و ملی و نظـام ارزشـی دانـش                است، مدارس می  
) گرایـی نگری و ایـران   یعنی جهانی (شدن  های مساعدی برای ایجاد نگرش فعال و منطقی به پدیدۀ جهانی          زمینه

آموزان نیـز   و باألخره، ایجاد شرایط بهتر در محیطهای آموزشی برای کمک به بهداشت روانی دانش           .فراهم کنند 
  .شدن خواهد بودکمک مؤثری به تقویت گرایش فعال به پدیدۀ جهانی

دهد، و با توجه بـه      آموزان نوجوان به نگرش و رفتارهای آنان جهت می        از آنجا که نظام ارزشی دانش     . 3
شـدن  رزشهای ملی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در تقویت نگرش فعال به پدیدۀ جهـانی             آنکه نیرومندی ا  

آمــوزان دبیرســتانی و گــذارد، جــا دارد کــه در زمینــۀ ســنجش نظــام ارزشــی دانــشبیــشترین تــأثیر را مــی
. شدن اقـدامات الزم صـورت گیـرد       دانشگاهی و تقویت ارزشهای مؤثر بر نگرش فعال به پدیدۀ جهانی            پیش
سفانه شاهد هستیم که دبیرسـتانهای مـا کـار تربیتـی و رشـد دادن شخـصیت و هویـت و نظـام ارزشـی                     متأ

. ها و فعالیتهای خود ندارند    شده و منسجم و مشخص در دستور برنامه       ریزیآموزان را به صورت برنامه      دانش
  .باید به این فقدان جدی توجه و برای رفع آن کوشش کرد
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آمـوزان  آموزان دبیرسـتانی، در مقایـسه بـا دانـش        دینی و ملی و اخالقی دانش     با توجه به آنکه هویت      . 4
آموزان دبیرستانی  انگاری دینی در میان دانش    دانشگاهی، قوت کمتری دارد و همچنین به دلیل آنکه سهل         پیش

آمـوزان و   دانشگاهی است، ضرورت دارد که جوانب گوناگون هویت ایـن دانـش           آموزان پیش بیشتر از دانش  
ضـمناً از آنجـا     . شناسی شخصیت و هویت نوجوانان، سنجیده شود      اههای تقویت آن، بر اساس دانش روان      ر

شوند، جا دارد کـه بـرای تربیـت    آموزان دبیرستانی به پایۀ تحصیلی باالتر وارد نمی       که گروه وسیعی از دانش    
آموزانی تا آنان نیز، همانند دانش    های الزم تدوین شود و به مرحلۀ اجرا درآید          هویت دینی و ملی آنان برنامه     

  .کنند، رشدیافتگی بیشتری در هویت خود نشان دهنددانشگاهی تحصیل میکه در پایۀ پیش
سازی در مقابـل نگـرش فعـال بـه          های پژوهشی ما نشان داد که نگرش منفعل و پذیرش جهانی          یافته. 5

است و این نگرشها ارتباط محکمی بـا نظـام         سازی  جویانه با پدیدۀ جهانی   شدن و نگرش مقابله   پدیدۀ جهانی 
آموزان مـا نگـرش     آموزان نوجوان ایران دارد، بنابراین اگر بخواهیم دانش       ارزشی و هویت دینی و ملی دانش      

فعال و منطقی به مسائل جهانی داشته باشند باید نظام ارزشی و هویت دینی و ملـی آنـان را کـامالً تقویـت                        
آموزد که برای تقویت نظام ارزشی و هویت دینی و          وجانبۀ این عوامل به ما می     از سوی دیگر، ارتباط د    . کنیم

جویانۀ آنـان بـا     شدن و گسترش نگرش مقابله    آموزان نیز باید به رشد نگرش فعال به پدیدۀ جهانی         ملی دانش 
  .سازی کمک کردپدیدۀ جهانی

دتر دختـران، در مقایـسه بـا پـسران، بـه            آمده مبنی بر نگرش فعال نیرومن     دستبا توجه به نتایج پژوهشی به     . 6
دانشگاهی دخترانه در این مورد مـؤثرتر بـوده         رسد که کارکرد دبیرستانها و مراکز پیش      شدن به نظر می   پدیدۀ جهانی 

  .شدن توجه بیشتری شوداست، بنابراین الزم است در مدارس پسرانه به آموزش نگرش فعال به پدیدۀ جهانی
خوانند تر درس می  های تحصیلی پایین  آموزان نوجوانی که در پایه     ما، دانش  های پژوهشی حسب یافته . 7

پذیرند، بنابراین، به خصوص با توجه        سازی را بیشتر می   دهند و پدیدۀ جهانی   نگرش منفعل بیشتری بروز می    
ل درسی الزم برای آموزش مسائ    های درسی و کمک   آموزان، ضروری است برنامه   به کثرت این گروه از دانش     

  .آموزان اختصاص داده شودسازی به این دانششدن و جهانیهای جهانیجهانی و پدیده
 اجتماعی بـاال  -آموزان متعلق به طبقات اقتصادیهای پژوهشی ما، دانشبا توجه به آنکه، حسب یافته     . 8

رسـتانها و   اند، ضروری است که دبی      سازیبیش از طبقات میانی و پایین دچار نگرش منفعل و پذیرش جهانی           
کننـد بـه آمـوزش    دانشگاهی که نوجوانان و جوانان طبقات باالتر اقتصادی در آنهـا تحـصیل مـی              مراکز پیش 

سازی حساسیت بیشتری نـشان  آموزان از مخاطرات ناشی از پذیرش جهانی    سازی دانش مسائل جهانی و آگاه   
مدارج تحصیلی و شغلی باالتری نیـز       آموزان، به خصوص از آن جهت که قاعدتاً به          این گروه از دانش   . دهند
سـازی نیـز فـراهم      های مساعدی برای نفوذ پدیـدۀ جهـانی       رسند، ممکن است در مشاغل آتی خود زمینه       می

  .آورند و از این طریق استقالل کشور و هویت فرهنگی را نیز به مخاطره اندازند
ر و امکانات فرهنگی بیشتری دارنـد،       آموزان متعلق به خانوادهایی که سطح تحصیلی باالت       در مورد دانش  . 9

سـازی اسـت،    های پژوهشی حاکی از نگرش انفعالی بیشتر این گروه در قبال پدیـدۀ جهـانی              به دلیل آنکه یافته   
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کننـد  آمـوزان در آنهـا تحـصیل مـی    دانشگاهی که تعداد بیشتری از این دانشالزم است دبیرستانها و مراکز پیش     
شـدن نـشان دهنـد و از       ی جهانی و تقویت نگرش فعال به پدیـدۀ جهـانی          حساسیت بیشتری در مورد آموزشها    

  .مخاطراتی که از این طریق ممکن است در آینده برای استقالل فرهنگی کشور پیش آید جلوگیری کنند
سـالمت روانـی و     (شناختی  های پژوهشی ما حاکی از تأثیر قطعی عوامل روان        با توجه به آنکه یافته    . 10

سازی است و از آنجا کـه همـین         در نحوۀ برخورد با مسئلۀ جهانی     ) مقابل مشکالت روانی  نیروی زندگی در    
کنندۀ نگرش  بینیپیش) به خصوص روحیۀ خالفکاری و افسردگی     (دهد که مشکالت روانی     ها نشان می  یافته

ریـزی سـنجیده    سازی است، ضروری است که بر اساس بررسـیهای دقیـق و برنامـه             منفعل و پذیرش جهانی   
دانـشگاهی و کالسـهای درسـی بهتـر و از بـروز روحیـات                اجتماعی دبیرستانها و مراکز پیش     -ضای روانی ف

همچنین، از آنجا که سالمت روانی و نیروی        . خالفکاری و افسردگی و سایر مشکالت روانی پیشگیری شود        
تـر     تأمین محیط سـالم    است، باید برای  ) گرایینگری و ایران  یعنی جهانی (کنندۀ نگرش فعال    بینیزندگی پیش 

  .آموزان نوجوان کشور کوشش بیشتری شودآموزشی و ایجاد امیدواری و نیروی زندگی در میان دانش
با توجه به آنکه نتایج این پژوهش حاکی از تـأثیر متغیرهـا و عوامـل گونـاگون سـنی و جنـسی و                     -11

آموزان نوجـوان    دینی و ملی دانش    شناختی در نظام ارزشی و هویت     خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی و روان      
ریزی برای بهبود نظام ارزشی و رشـد هویـت دینـی و    است، ضروری است که قضاوت در این باره و برنامه 

بینیم روحیۀ خالفکاری، افـسردگی، اضـطراب، و        مثالً وقتی که می   . ملی با توجه به این عوامل صورت گیرد       
انگارانۀ دینی و ملی است، باید در کنار آموزشهایی          سهل ساز نظام ارزشی ضعیف و هویت     پرخاشگری زمینه 

 تربیتـی بـرای رفـع مـشکالت روانـی           -هـای روانـی   آموزان، با ارائۀ مشاوره   برای اعتالی نظام ارزشی دانش    
به بیان دیگر، مسائل نظام ارزشی و هویت دینی و ملی نوجوانان با عوامل دیگری،               . آموزان نیز بکوشیم    دانش

هـا و آموزشـهای آنـان ارائـه و بـا وضـعیت       شناختی آنان گره خورده، الزم است برنامـه       نچون وضعیت روا  
بینیم سالمت روانی و نیروی زندگی بـه        طور، از آن جایی که می     همین. شناختی آنان تناسب داشته باشد      روان

ی صورت مثبت و افسردگی به صورت منفی در ترجیح ارزشهای علمی مؤثر است، ضـرورت دارد کـه بـرا                   
  .آموز به درمان این مشکالت روانی نیز بپردازیمتقویت ارزشهای علمی در میان نوجوانان دانش
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