
  

  

  

  

  

  تحليل وضعيت فرهنگ عمومي در استان گلستان

  

  فر غالمرضا خوش

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

  
  

  مقدمه

فرهنگ عمومي در اين . است بررسي وضعيت فرهنگ عمومي استان گلستان ،موضوع اين مقاله
هاي  شاخص. اند است كه مردم آن را پذيرفتهمعني عناصر موجود در فرهنگ   به،تحقيق

از اين  در استان گلستان آن بررسي وضعيت  شوراي فرهنگ عمومي برايةگانة تعيين شد اردهچه
  :قرار است

 وضعيت -٣ ؛ ازدواج خانوادهةها دربار  نگرش-٢ ؛هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي  ويژگي-١
 فرهنگ و -٦ ؛ گذراندن اوقات فراغتة نحو-٥ ؛ مشاركت اجتماعي-٤ ؛هاي ارتباطي رسانه
 نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و ةها دربار  عقايد و نگرش-٨ ؛ رضايت اجتماعي-٧ ؛تجنسي

 -١٢ ؛ كشورداخليئل ا امور و مس-١١ ؛ رفتارهاي مذهبي-١٠ ؛هاي اجتماعي  ارزش-٩ ؛فرهنگي
  .  رفتارهاي اخالقي-١٤ ؛ فرهنگي، هنري، آموزشيوضعيت -١٣ ؛ كشوريامور و مسائل خارج

 استان گلستان فرهنگ عموميو علمي از وضعيت دقيق شناخت  ،ترين هدف تحقيق مهم  
ها،  آوري داده  جمعروشترين  است و مهم) Descriptive( توصيفي ،روش تحقيق. است
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 از ، پرسشنامهعالوه برداف پژوهش هبراي تحقق ا. استاالت عمدتاً بسته ؤپرسشنامه با س
 كل فرهنگ ةهاي مكتوب ادار آماري و گزارشهاي  ها و سالنامه هاي ثانوي موجود در آمارنامه داده

هاي تحقيق در دو سطح متفاوت تجزيه و تحليل  داده. است  و ارشاد اسالمي نيز استفاده شده
     و در سطح تحليل خُرداست شهرستان ،واحد تحليل) Marco(در سطح تحليل كالن . اند شده

)Micro (هاي استان   شهرستانةطح كالن كلي آماري در سةجامع.  فرد پاسخگو است،واحد تحليل
 ة آماري در سطح كالن كليةجامع. و در سطح تحليل خرد واحد تحليل فرد پاسخگو است

 سال به باالي نقاط شهري استان گلستان بيست ساكنان ةهاي استان و در سطح خرد كلي شهرستان
 هستند نفر ٥٠٨ خرد  نمونه در سطحةجامع. است شده  نفر برآورد ٢٨٥٦٥٧ كه تعداد آنها هستند

اي  گيري چند مرحله  نمونهةو با استفاده از شيواند  شدهكه با استفاده از فرمول كوكران تعيين 
  .اند  با روش تصادفي ساده انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتهوبندي  طبقه

ها،   كه شامل فعاليتبررسي شده زيرشاخص ٨٢دهد كه از  هاي تحقيق نشان مي  يافتهةنتيج  
 زيرشاخص ٣٤ شاخص كلي فرهنگ عمومي هستند، ١٤ها و رفتارهاي فرهنگي بر مبناي  گرايش

 زيرشاخص ديگر در حيطة فرهنگ عمومي ٤٨ و استدر حيطة فرهنگ عمومي مردم گلستان 
هاي خارجي،  قرار گرفتن برخي عناصر نظير تماشاي تلويزيوناز يك طرف، . نيستمردم استان 

و  در حيطة فرهنگ عمومي ...، رفتارهاي ناپسند اخالقي و اجتماعي و هاي مادي گرايش به ارزش
 كتب غيردرسي، جو دموكراسي ة نظير مطالع، قرار نگرفتن برخي از عناصر فرهنگديگراز طرف 

در خانواده، بازي و ورزش، تفريح، رضايت اجتماعي، رفتارهاي مذهبي، امنيت عمومي و 
 نگراني و احساس مسئوليتي بس عظيم در اين زمينه ، در حيطة فرهنگ عمومي ...اجتماعي و

هاي   مستلزم توجه جدي و تمهيد و تدبير سازمانب وضع مطلوآن به كه تغيير ايجاد كرده است
  .استريزي فرهنگي و اجتماعي جامعه  برنامه

  
  لهئطرح مس

سازي  م سالبهاجتماعي و اقتصادي اوضاع  بهبود برايايجاد هرگونه تغيير و تحول در جامعه 
 فرهنگ انتظام را زيرا جامعه بستگي دارد؛محيط اجتماعي و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي 
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اگر جامعه را .  ارتباط استة وسيل،فرهنگ. شود فرهنگ موجودي اجتماعي مياد و انسان بده مي
اهميت فرهنگ «. شود  فرهنگ مشخص مياسيستمي از روابط فرض كنيم چگونگي اين روابط ب

 در هويت و ،نخست جايگاهي كه فرهنگ: توان در دو جنبه خالصه كرد ور كلي ميط را به
  .»كند وامع ايفا ميجموجوديت جامعه دارد و ديگري نقشي كه فرهنگ در پيشرفت 

تحول فرهنگي در جامعة پيشرفتة  در اثر معروف خود) .Ingelhart R(رونالد اينگلهارت   
گيري جامعه كمك   ضروري است كه به شكل علِّي يك عنصِر،فرهنگ«: دارد  اذعان ميصنعتي

  .»شود  ناچيز انگاشته مي)متأسفانه(عنصري كه امروزه . كند مي
 اخير است كه توجه جهاني به آن جلب شده ة آن با توسعه از مسائل دو دهةفرهنگ و رابط  
هاي   فرهنگ تهاجم فرهنگي و مواجهه بابا وجود فرهنگي، ةدر دنياي امروز، توجه به توسع. است

ها نظير اقتصاد،   اين، براي تحقق توسعه در ساير زمينهعالوه بر. اپذير استن بيگانه، امري اجتناب
ها و  گذاري  سياستن واجتماع و سياست، بررسي و تحليل وضعيت فرهنگ عمومي جها

كه  اينعالوه بر. رسد نظر مي مدت امري الزم و ضروري به هاي بلندمدت و كوتاه ريزي برنامه
و امكانات فرهنگي ) cultural planning(ريزي فرهنگي  يند توسعه، منوط به برنامهاموفقيت فر

  .است
  

  التؤااهداف و س

 - زيرساخت فرهنگية سازندگي و توسعة استان گلستان، در آستان اكنونبا توجه به اينكه،
قيقي از اين امور شناخت علمي و دبايد  اجتماعي -ريزان فرهنگي اجتماعي قرار دارد، برنامه

  :دهد را پاسخ ميداشته باشند لذا اين مقاله سؤاالت زير 
   فرهنگ عمومي استان گلستان چگونه است؟-١
  است؟هاي فرهنگ عمومي در استان گلستان در چه ميزاني   شاخص-٢
كه شوراي فرهنگ عمومي كشور تدوين، را هاي تحليل وضعيت فرهنگ عمومي   شاخص-٣

  چه وضعيتي دارد؟استان اين اند، در  هاددتنظيم و پيشنهاد 
  



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم186

  شناسي مطالعه روش

با اين توضيح كه . است) Descriptive( حاضر پژوهشي ميداني با استفاده از روش توصيفي ةمقال
آوري  نگ عمومي، روش جمعههاي فرهنگ عمومي موردنظر شوراي فر پس از تعيين شاخص

براي سنجش . دشگردآوري ) ويهناوليه يا ثا(ها  ها تعيين و سپس با توجه به ماهيت داده داده
 Social(ات مردم دربارة موضوعات مختلف فرهنگ عمومي از روش پژوهش پيمايشي ينظر

Survey (ها   با توجه به ماهيت تحقيق و نوع تحليل داده،انتخاب اين دو روش. است  استفاده شده
  .است

  
  ابزار گردآوري اطالعات

با  پرسشنامه و در سطح تحليل كالن بااز در سطح تحليل خرد گردآوري اطالعات موردني
  كل فرهنگ و ارشاد اسالميةهاي آماري و اسناد و مدارك موجود در ادار ها و سالنامه آمارنامه
 اين، ممكن عالوه بر. است  ها صورت پذيرفته  گلستان و ادارات ارشاد اسالمي شهرستاناستان

  .شده باشدهاي ثانويه استفاده   و تصحيح دادهاست از مصاحبه نيز براي گردآوري
  

   آماريةجامع

هاي فرهنگ عمومي در استان   شاخصبارة جامعي دركه تحليلبا توجه به اينكه در نظر است 
هاي استان   شهرستانة كلي،در سطح كالنرا تحقيق ) N(گلستان صورت پذيرد، لذا جامعة آماري 

 سال به باالي ساكن در بيستامعة آماري تمامي افراد  ج،دهند و در سطح خرد ل مييگلستان تشك
  .اند  كه حداقل يك سال مداوم در استان سكونت داشتههستندنقاط شهري استان گلستان 

  
  گيري و حجم نمونه شيوة نمونه

. است  صورت جامع انجام پذيرفته طور كه ذكر شد تحقيق حاضر در استان گلستان و به همان
. هاي استان  شهرستانةدر اين تحقيق در سطح كالن برابر است با كلي) n( حجم نمونه ،بنابراين

 بندي شده استفاده گرديده اي طبقه گيري چند مرحله لكن در تحليل در سطح خرد از روش نمونه
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 مورد مطالعه هستند كه نفر ٥٠٨ تعداد - با استفاده از فرمول منطقي كوكران-حجم نمونه. است 
  .ندا هقرار گرفت

  
  ها نگي انتخاب نمونهچگو

 ةعنوان چهار خوش  افراد نمونه در چهار نقطه به،هاي هر شهر پس از مشخص شدن تعداد نمونه
مراجعه هاي تعيين شده  ها و بلوك  پرسشگران به محلهطور تصادفي انتخاب شدند، كه بهانتخابي 
كونت در شهر  سال سن و سبيست داشتن حداقل ، شرط پاسخگويي به سؤاالت پرسشنامه.كردند

 زنان و نيمي ديگر ، نيمي از افراد جامعه از آنجا كه معموالً. مربوط حداقل به مدت يك سال است
در انتخاب چهار نقطه .  انتخاب شدند،طور مساوي هها از دو جنس ب  لذا تعداد نمونههستندمردان 

هاي مختلف از   محلهزبه تفكيك و تمايدر شهر ) برداري اوليه واحد نمونه(عنوان چهار خوشه  به
 قشربندي ،هاي تحقيق ترتيب در نمونه بدين. توجه شده است اجتماعي -لحاظ طبقات اقتصادي

  .شدهاي موجود لحاظ  اجتماعي و نابرابري
  

  فنون تجزيه و تحليل اطالعات

هاي علوم اجتماعي   كه مخصوص داده،spssافزار  اطالعات حاصل از تحقيق با استفاده از نرم
هاي آن نظير  كار از آمار توصيفي و شاخص  براي اين. جزيه و تحليل خواهد شد ت،است

همچنين از فراواني مطلق، نسبي و تراكمي براي . شود ميهاي مركزي و پراكندگي استفاده  شاخص
ها و رفتارهاي فرهنگي در حيطة  براي شناخت عناصر، فعاليت. شود ها استفاده مي ف دادهيتوص

  .گردد ها استفاده مي قايسة نسبتفرهنگ عمومي از م
  

  متغيرها يا مفاهيم اساسي

 ،منظور از فرهنگ عمومي. است» وضعيت فرهنگ عمومي« حاضر ةمتغير مهم و كليدي در مقال
ي از ئاند و جز رت رفتارهاي عام درآمدهصو ها و هنجارهايي هستند كه به آن دسته از ارزش

 درازمدت بر جامعه دارند و در ي تأثير، عموميبخشي از فرهنگ. شوند فرهنگ عامه محسوب مي
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بخش . توان آنها را مشاهده كرد مثل شكل معماري يا شكل لباس پوشيدن هاي اجتماعي مي عينيت
تواند در رفتارهاي افراد جامعه تأثير بگذارد كه اين بخش  مدت مي  در كوتاه،ديگر فرهنگ عمومي

ني از آن مترتب است مانند وجدان كاري و احترام ثر عيااز فرهنگ عمومي نمود عيني ندارد لكن 
 ابعاد مختلف فرهنگ عمومي در دو بخش ، بهدر اين تحقيق. هاي ديگر ترها يا ارزش به بزرگ
هاي استان و در ميان افراد نمونه سنجيده و   شهرستانتمام و ميزان آنها در شود مي توجه مذكور

  .گردد ارزيابي مي
عناصر موجود در فرهنگ كه اكثريت مردم «معني  بهمشخصاً عه فرهنگ عمومي در اين مطال  

هاي فرهنگ عمومي  شاخص. است ، در نظر گرفته شده»كنند  و بدان عمل مياند آن را پذيرفته
اي هستند كه  گانه هاي چهارده  بررسي وضعيت فرهنگ عمومي در استان گلستان شاخصبراي

  :است كرده ين بدين شرح تعيآن را شوراي فرهنگ عمومي كشور 
 -٣ ؛ها دربارة ازدواج و خانواده  نگرش-٢ ؛هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي  ويژگي-١

 -٦ ؛ گذراندن اوقات فراغتة نحو-٥ ؛ مشاركت اجتماعي-٤ ؛باطيتهاي ار ت رسانهيوضع
 نيروهاي اقتصادي، ةها دربار  عقايد و نگرش-٨ ؛يع رضايت اجتما-٧ ؛فرهنگ و جنسيت

 ي امور و مسائل داخل-١١ ؛ رفتارهاي مذهبي-١٠ ؛هاي اجتماعي  ارزش-٩ ؛رهنگياجتماعي و ف
 -١٤ ؛ فرهنگي، هنري و آموزشيوضعيت -١٣ ؛ كشورخارجي امور و مسائل -١٢ ؛كشور

ترين هدف اين مقاله ارائة شناخت منظم و عيني از وضعيت موجود  مهم. رفتارهاي اخالقي
  .فرهنگ عمومي استان گلستان است

  
  ك و معيار سنجشمال

 رفتارها، وهاي مربوط به اجزاء و عناصر فرهنگي  يك از فعاليت  كدامسنجيدن اينكهبراي 
گيري شده در اين تحقيق در حيطة فرهنگ عمومي  هاي اندازه ها، باورها، اعتقادات و ارزش نگرش

د و اجزايي از  نسبت به چه مواركهگيرند، بايد ببينيم  مردم مناطق شهري استان گلستان قرار مي
 اشخاص، نسبت موافقان ة در متغيرهاي عقيد،بدين منظور. ي وجود داردبيشتراتفاق نظر فرهنگ 

 محاسبه و ، هر متغيربارةيا برعكس مخالفان به موافقان در) خيلي زياد به خيلي كم(به مخالفان 
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نسبت افرادي كه  تنها ،در متغيرهاي مربوط به رفتار. نتايج برحسب رقم حاصل معرفي خواهد شد
 ١.شود دهند محاسبه مي دهند به افرادي كه آن رفتار را انجام نمي خصوص را انجام مي هآن رفتار ب

 ٧٥ موافقت يا مخالفت با انجام حداقل ، اگر مالك هر جزء از فرهنگ عمومي را،مطابق اين معيار
 آن ،صورت در ايندرصد اعضاي جامعه نسبت به يك جزء از رفتار يا گرايش فرهنگي بدانيم 

 سهآنها از انجام   عدمدسته از متغيرهايي كه نسبت موافق به مخالف يا مخالف به موافق يا انجام به
  .تر است جزو فرهنگ عمومي جامعه محسوب خواهد شد بزرگ

  
  ها و نتايج تجربي توصيف و تحليل داده

 و تجزيه و تحليل آوري شده توصيف هاي جمع  داده،در اين قسمت براساس تحقيق پيمايشي
 سؤال پرسشنامه پاسخ ٨٢ نفر به ٥٠٨شناسي قيد شد   روشبخشطور كه در  همان. خواهند شد

هاي پيشنهادي تحليل  هاي تحقيق در سطح خرد منطبق با شاخص ايج و يافتهتاند كه ن گفته
  :گردد شرح زير ارائه مي وضعيت فرهنگ عمومي شوراي فرهنگ عمومي كشور به

  تذران اوقات فراغ گةنحو -1 -1

 منفعل و يها بعض تياين فعال. گيرد ها را دربرمي  وسيعي از فعاليتگروهن اوقات فراغت اندگذر
 و ؛ غيرمنفعل مثل مطالعه و انجام كارهاي دستي؛ بعضيجانبه هستند مثل راديو و تلويزيون يك

  .ا مشاركت استهايي كه همراه ب جانبه غيرمنفعل هستند مثل فعاليت ا چندي نيز دو گروهي
. شد نوع فعاليت مختلف سؤال از سيزده سنجش چگونگي گذراندن اوقات فراغت براي  

عنوان  هاي اول تا سوم به  اوقات فراغت برحسب انجام آن در اولويتنترتيب متغيرهاي گذرا
  :شرح جدول زير است پردازند به بيشترين فعاليت اوقات فراغت و افرادي كه به آن نوع فعاليت مي
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ترتيب متغيرهاي گذران اوقات فراغت برحسب انجام در اولويت اول تا سوم : ١ ةجدول شمار
  )بيشترين(

  نسبت انجام  درصد انجام  تعداد مطلق  متغير  رتبه

  ٣٩/٠  ٨/٢٨  ١٤٥  تماشاي تلويزيون  ١
  ٣٩/٠  ٣/٢٨  ١٤٤  استراحت در منزل  ٢
  ١٧/٠  ١/١٥  ٧٧   كتب درسيةمطالع  ٣
  ١٠/٠  ٧/٩  ٤٩  له روزنامه و مجةمطالع  ٤
  ٠٩/٠  ٧/٨  ٤٤  گوش دادن به نوار  ٥
  ٠٨/٠  ٥/٧  ٣٨   كتب غيردرسيةمطالع  ٦
  ٠٦/٠  ٩/٥  ٣٠  رفتن به مراكز تفريحي  ٧
  ٠٤/٠  ٧/٤  ٢٤  تماشاي ويدئو  ٨
  ٠٤/٠  ١/٤  ٢١  گوش دادن به راديو  ٩
  ٠٣/٠  ٧/٣  ١٩  گردش در بازار  ١٠
  ٠٣/٠  ٥/٣  ١٨  بازي و ورزش  ١١
  ٠١/٠  ٥/١  ٨  رفتن به سينما  ١٢
  ٠٠٧/٠  ٨/٠  ٤  رفتن به مسافرت  ١٣

  
كدام در حيطة فرهنگ  گيري شده هيچ شود از ميان متغيرهاي اندازه كه مالحظه مي همچنان  

عبارت  هب. است   نرسيدهسهكدام از آنها به عدد   زيرا نسبت انجام هيچ؛گيرند عمومي قرار نمي
 در بسياري از جوامع فرهنگ عمومي تلقي معموالًاي كه  گانه هاي سيزده كدام از فعاليت  هيچ،ديگر
 نشان ها اين، ترتيب اين فعاليتبا وجود . اند شوند در استان گلستان فرهنگ عمومي نشده مي
در رأس است جانبه  منفعل و يكفراغت  از عناصر گذران اوقات كهدهد كه تماشاي تلويزيون  مي

 زيرا ؛تي استي حائز اهمةاست كه نكت  رفتههاي مربوط به اوقات فراغت استان قرار گ فعاليت
 ارتباط جمعي است و در كنار نهادهاي ةترين وسيل تلويزيون امروزه قدرتمندترين و پرجاذبه

) Socialization(اجتماعي ديگر نظير خانواده و مدرسه، جايگاه رفيعي در فرايند اجتماعي شدن 
ردهايي نظير منبعي از اخبار ها و كارك شامروزه براي تلويزيون نق. داردكودكان و نوجوانان 

 و همراهي بخش هاي دقيق اجتماعي، سرگرمي لذت نكردني، اطالعات مفيد، آگاهيباور
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 ة روزانهاي عنوان جزء انكارناپذير فعاليت است و تماشاي تلويزيون به بخش پذيرفته شده  آرامش
هاي اوقات  يزيون در رأس فعاليت بنابراين تماشاي تلواند؛ قائل شدهخصوص نوجوانان  هافراد ب

 ةضمن اينكه نتيج. رسد نظر مي ها و كاركردهاي تلويزيون، طبيعي به فراغت مردم با توجه به نقش
نيز نشان  )١٣٧٤(» ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايران ها، نگرش بررسي آگاهي «پژوهِش

هاي  در رأس فعاليت) ياد به هرگزنسبت انجام ز (٤/٢٢دهد كه تماشاي تلويزيون با نسبت  مي
  . تحقيق حاضر استةكه تأكيدي بر نتيج ٢است  گذراندن اوقات فراغت مردم ايران قرار گرفته

هاي  در رأس فعاليت» استراحت در منزل«و » تماشاي تلويزيون« قرار گرفتن ،در مجموع  
 ورزش و  وسينما، بازيهايي نظير مسافرت،  و قرار نگرفتن فعاليتاست مربوط به اوقات فراغت 

 ؛ راهبرد اساسي در اين زمينه استةكنند هاي اصلي اوقات فراغت تعيين  فعاليتةمطالعه در زمر
 پركردن اوقات فراغت افراد جامعه بايد مبتني بر برايريزان فرهنگي  يعني سعي و تالش برنامه

 بررسي ،در مجموع. ت باشدترويج مطالعه و كتابخواني، استفاده از سينما، بازي و ورزش و مسافر
يون ز نظير تماشاي تلوييدهد كه با وجود پرداختن مردم به امور وقات فراغت نشان مياگذراندن 

گانه مورد بررسي در حيطة فرهنگ  يك از مقوالت سيزده ل، متأسفانه هيچزو استراحت در من
  .اند عمومي قرار نگرفته

  
  ها و وسايل ارتباط جمعي  رسانه-2

هاي ارتباطي و ميزان   بررسي وضعيت رسانه،مت هدف از شاخص پيشنهاديدر اين قس
 سؤاالتي دربارة ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،به همين منظور. استگيري از آنها  بهره

هاي تلويزيون خارجي، سينما، روزنامه و مجله، ماهواره،  دئو، تلويزيون، برنامهيازجمله كتاب، و
 ميزان ة و اطالعات مربوط در دو حوز،كاست و ويدئو كلوپ طراحي رورزش، راديو، نوا

هاي محاسبه   شاخصةاند كه خالص بندي شده آوري و دسته ها جمع مندي و محتواي برنامه بهره
  :استشرح زير  شده به
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  هاي ارتباط جمعي ترتيب ميزان استفاده از رسانه: ٢ ةجدول شمار
  ٦٥/١٥  مطالعه  ١
  ٣/١٤  )وتضبط ص(نواركاست   ٢
  ٣/٩  ويدئو  ٣
  ١/٩  )نوع نوار(نوار موسيقي و سرود   ٤
  ٤/٥  هاي خارجي تلويزيون  ٥
  ٨١/٤  تلويزيون داخلي  ٦
  ٤/٢  سينما  ٧
  ٦/١  ماهواره  ٨
  ٤/١  راديو  ٩
  ٦/٠  روزنامه و مجله  ١٠
  ٣٨/٠  ) محصوالت فرهنگيةمراكز عرض(فيلم   ١١

  
هايي هستند كه   رسانهةا رديف ششم در زمرشود وسايل ارتباطي ت كه مالحظه مي همچنان  

  . فرهنگ عمومي بيرون هستندة از حيط، و بقيهاستاستفاده از آنها در حيطة فرهنگ عمومي 
  
   ازدواج و خانوادهةها دربار  نگرش-3

 معاشرت قبل -١: ند ازا  كه عبارتاند شده ازدواج و خانواده در سه مقوله بررسي ةها دربار نگرش
 معيارهاي گزينش همسر -٣ ؛) سن دختر و پسر هنگام ازدواجةفاصل( سن ازدواج -٢ ؛از ازدواج
، )٣ درصد يا نسبت ٧٥رقم (حال با عنايت به معيار تعريف شده براي فرهنگ عمومي . در ازدواج

  .كنيم مي را دربارة ازدواج و خانواده بررسي و مطالعه مذكوراجزاي فرهنگي 
   معاشرت قبل از ازدواج-3 -1

و در است  به احكام ديني و مذهبي بسيار محدود توجهاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج با مع
بسياري از دختر و پسرها قبل از ازدواج با اين با وجود . در اجتماع پسنديده نيستمجموع 

در كل .  رفتار آنهاستةكنند حدودي تعيين  تاباره نگرش افراد در اين. يكديگر معاشرت دارند
ار يدهد با توجه به مع  است كه نشان مي٤/٢ت موافقت با معاشرت قبل از ازدواج كشور نسب
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، لكن تعداد موافقان است  تعريف شده، هنوز اين جزء فرهنگي وارد حيطة فرهنگ عمومي نشده
نتايج . اما در استان گلستان نسبت موافقان بسيار كمتر از ارقام ملي است. بيش از مخالفان است

 ٨/٠ در استان گلستان باره در ايندهد كه نسبت موافقان به مخالفان   نشان ميمحاسبات آماري
دهد مخالفان معاشرت قبل از ازدواج در استان گلستان بيش از موافقان   اين نسبت نشان مي. است
  .شمار آورد توان اين عنصر را جزئي از فرهنگ عمومي به وجه نمي  به هيچ، و در حال حاضراست

  واج سن ازد-3 -2

 سنجش آنغرض از . است سن دختر و پسر هنگام ازدواج ةمنظور از سن ازدواج در اينجا فاصل
افرادي كه به اختالف .  سني دختر و پسر در هنگام ازدواج استة ميزان فاصلة افراد دربارديدگاه

 و به كساني كه به تساوي سن دخترنسبت سني زياد بين دختر و پسر هنگام ازدواج اعتقاد دارند 
تقاد به اختالف سن  اعدهندة آن است كه  است كه نشان٣٥/٤ ،پسر در هنگام ازدواج معتقدند

ميزان اختالف سن دختر و پسر با توجه به . استي از فرهنگ عمومي جامعه ئدختر و پسر جز
 سال اختالف پنجدهد كه پاسخگويان  نشان مي) ميانگين، ميانه، مد( مركزي ةگان هاي سه شاخص
  .دانند  سن دختر و پسر هنگام ازدواج ميةبهترين فاصلسني را 

   معيارهاي گزينش همسر-3 -3

 كه نگرش استها  ها و معيارهاي انتخاب همسر يكي از اجزاي فرهنگ عمومي خانواده مالك
براي .  رفتار افراد نسبت به ازدواج و خانواده استةكنند  تعيين،ارهايها و مع نسبت به اين مالك

 سه حداكثر -هاي خود را اي انتخاب همسر از پاسخگويان خواسته شده تا مالكسنجش معياره
 بندي شده هاي پاسخگويان در قالب جدول زير طبقه پاسخ. ترتيب اولويت بيان نمايند  به-معيار

  .است 
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  توزيع فراواني پاسخگويان نمونه برحسب معيارهاي انتخاب همسر: ٣ ةجدول شمار
  فراواني نسبي  فراوني مطلق  سرمعيارهاي انتخاب هم  رديف

  ٦/٢٦  ٤١٢   تقوي و پاكدامني،ايمان  ١
  ٦/١٦  ٢٥٦  اخالق خوب  ٢
  ٣/١١  ١٧٤  اصالت خانوادگي  ٣
  ٧/٩  ١٥١  تحصيالت  ٤
  ١/٦  ٩٤  زيبايي  ٥
  ٥/٥  ٨٤  شغل مناسب  ٦
  ٧/٤  ٧١  بدرآمد خو  ٧
  ١/٤  ٦٢  همفكري و تفاهم  ٨
  ٨/٣  ٥٩  عشق  ٩
  ٩/٢  ٤٥  اجتماعي بودن  ١٠
  ٤/٢  ٣٥  داقت و راستگوييص  ١١
  ٩/١  ٣٠  مشورت و گفتگو قبل از ازدواج  ١٢
  ٩/١  ٢٩  رعايت حجاب  ١٣
  ٧/٠  ١١  سن مناسب  ١٤
  ٦/٠  ١٠  عدالت  ١٥
  ٦/٠  ٩  سالمت جسماني  ١٦
  ٥/٠  ٨  مسكن  ١٧
  ٤/٠  ٧  همشهري بودن  ١٨
  ٢/٠  ٤  اتومبيل  ١٩
  ١٠٠  ١٥٥١  جمع  -

  
است كه علت   اين ه ب، نمونهة برابر جامعسهحدود   افزايش تعداد پاسخگويان دردليل  

 همسر يكي بداشتن معيار و مالك براي انتخا. توانستند پاسخ دهند پاسخگويان تا سه اولويت مي
 يعني اكثريت ؛شود كه در حيطة فرهنگ عمومي قرار دارد از اجزاي عناصر فرهنگي محسوب مي

لكن معيارها و . نش همسر توافق دارندقريب به اتفاق مردم در داشتن مالك و معياري براي گزي
ت است اينكه بيشتر پاسخگويان به يچه حائز اهمنآ. هاي افراد با يكديگر تفاوت دارد مالك
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ها   درصد از مالك٢/٦٤كه  طوري ه ب؛اند  انتخاب همسر تأكيد نمودهرايهاي غيرمادي ب مالك
شغل، درآمد، ( معيارهاي مادي  درصد از آنها٩/١٠معيارهاي غيرمادي و فقط ) چهار رديف اول(

ها و شرايط   ويژگيةدر دو مقولرا هاي گفته شده   مالكةبقي. دهند ل مييتشك) مسكن، اتومبيل
 ١٢) اجتماعي بودن، صداقت و راستگويي، عدالت و زيبايي(ها   كه ويژگيكردبندي   طبقهتوان مي

، سن مناسب، سالمت تفاهم، عشق، گفتگو قبل از ازدواج، رعايت حجاب(درصد و شرايط 
 معيارهاي گزينش نبنابراي. دهند ل مييها را تشك  درصد مالك٤/١٣) جسماني و همشهري بودن

شرح زير   چهار مقوله بهاست درهاي رايج در فرهنگ عمومي   يكي از گرايشرا كههمسر 
  :بندي كرد توان طبقه مي
   درصد٢/٦٤  هاي غيرمادي ازدواج  معيارها و مالك-١
   درصد٤/١٣        ازدواج شرايط -٢
   درصد٠/١٢      هاي همسر  ويژگي-٣
   درصد٩/١٠    هاي مادي ازدواج  معيارها و مالك-٤

   درصد٠/١٠٠             مجموع
توان نتيجه گرفت كه در فرهنگ عمومي استان گلستان براي انتخاب همسر  ها مي دادهاين از   

هاي فردي  زدواج بيش از ويژگيهاي مادي و به شرايط ا هاي غيرمادي بيش از مالك به مالك
  .دهند اهميت مي

  

   فرهنگ و جنسيت-4

. است شده موقعيت زنان در قبال موقعيت اجتماعي مردان بيش از پيش توجه به هاي اخير  در سال
همچنين روابط . ندا قدرت علت اينكه مورد استثمار مردان قرار دارند همواره محروم و بي زنان به

كوشند   نو و خالي از تبعيض مياي نان و مردان كه در جهت تأسيس جامعهنابرابر جنسيت براي ز
  . است   جدي درآمدهاي مسئلهصورت  به

موجب آن موجود انساني    هويت زيستي يا بيولوژيك فرد است كه به(Sex)منظور از جنس   
نسيت اما منظور از ج. دارداي  آيد و هركدام مختصات بدني ويژه دختر يا پسر به دنيا مي
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(Gender)انتظاري است كه ، رفتار مكتسب اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر، از يك سو 
مفهوم  ٣. جايگزين مفهوم زن شد١٩٨٠مفهوم جنسيت در دهة . جامعه از كنش اجتماعي افراد دارد

 اين. كند آيد كه جامعه به زنان و مردان اطالق مي دست مي هجنسيت از معني مذكر يا مؤنث بودن ب
دهد كه جوامع گوناگون،  تحقيقات نشان مي. ندكن  فرهنگ و سنت تعريف ميراعوارض يا صفات 

با  ٤.كنند ها و مختصات زنان و مردان را متفاوت از يكديگر و گاهي كامالً مغاير توصيف مي نقش
ت در يهاي تحليل فرهنگ عمومي در مورد فرهنگ و جنس  مهم كه شاخصة دو مقول،اين مقدمه

ها   نگرش-٢ ؛ نگرش نسبت به كار زن در خارج از خانواده-١: ند ازا اند عبارت فته شدهنظر گر
  .كنيم بررسي مي در استان گلستان را دو مقوله ايندر اين قسمت . نسبت به ارجحيت جنسي

   نگرش نسبت به كار زن در خارج از خانواده-4 -1

) ويژه مردان هب( رفتار آنان ةكنند امل تعييننگرش مردم به كار زنان در خارج از خانواده يكي از عو
دارد اشتغال زنان در خارج از محيط خانواده پيامدهاي مثبت و منفي متعددي . استنسبت به زنان 

 امروزه دربارة. رسد پيامدها و كاركردهاي مثبت آن بيش از كاركردهاي منفي آن است نظر مي كه به
طبق تحقيقات انجام شده ) در سطح ملي(اس كالن كار زن در خارج از محيط خانواده در مقي

نسبت . شود نميو در سطح كالن در زمرة فرهنگ عمومي تلقي ) ٣/١ (نيستچندان مثبت 
 است ٧/٤ در مناطق شهري استان گلستان آنموافقت با كار زنان در خارج از منزل به مخالفت با 

زنان در خارج از خانواده يكي از ، موافقت با كار )٣ بيش از(كه با عنايت به شاخص بررسي 
  . گيرد در حيطة فرهنگ عمومي قرار مياست كه اجزاي فرهنگي 

   نگرش نسبت به ترجيح جنسي-4 -2

هاي  معني برتري دادن به يك جنس و در اولويت قرار دادن آن در موقعيت ترجيح جنسي به
  شدهي از فرهنگ ئجز ،علت تكرار در رفتارهاي افراد بهاست كه  اقتصادي -مختلف اجتماعي

 درصد از پاسخگويان ٣٩ها حدود  دادهاين مطابق . دهند را ترجيح مي معموالً جنس مذكر است كه
 اعتقاد به .متمايل هستند و به داشتن فرزند پسر يا دختر باالخص پسر معتقدند جنسي برتريبه 

 كه با توجه به استرصد  د٦٣ ، در ميان پاسخگويان نمونهبه آننسبت به عدم اعتقاد اين برتري 
همچنين بايد يادآوري . گيرد شاخص مربوط اين جزء فرهنگي در حيطة فرهنگ عمومي قرار مي



 

  

197   تحليل وضعيت فرهنگ عمومي در استان گلستان

 دهند ميكه جنس دختر را ترجيح  به كسانينسبت اند  كه جنس پسر را ترجيح داده  كسانيكرد كه
  . ردگي  فرهنگ عمومي قرار ميةجنس پسر در حيطاست بنابراين مرجح دانستن  ٩٣/١١
  
   رضايت شغلي-5

هاي تحليل  رضايت از شهر و محله، از وضع خانوادگي و از وضع مالي و تغذيه ازجمله شاخص
شرح زير  ند كه در اين تحقيق بدانها پرداخته شد كه نتايج بررسي بههستوضعيت فرهنگ عمومي 

  :است
   رضايت از شهر و محله-5 -1

. است شاخصي از رضايت اجتماعي ، محلهيار ميزان رضايت افراد از محل سكونت خود در شه
 ؛ از زندگي در شهر و محله سكونت خود راضي هستند٢/٣ ميزان افراد نمونه به ،طور متوسط به

نسبت بيشترين رضايت به كمترين . است» متوسط«يعني ميزان رضايت افراد نمونه بيشتر از 
 زندگي در شهر و محله دهد كه هنوز رضايت از اين شاخص نشان مي.  است٥٨/١رضايت 
  . شود ي از فرهنگ عمومي محسوب نميئ جز،سكونت

   رضايت از وضع خانوادگي-5 -2

هاي رضايت اجتماعي   يكي ديگر از شاخص،ميزان رضايت از وضعيت و موقعيت خانوادگي
قرار » خيلي زياد«تا » زياد« يعني بين ؛ است٤/٤ميانگين رضايت از وضعيت خانوادگي . است
كه از   كساني.استبنابراين رضايت از موقعيت خانوادگي در حيطة فرهنگ عمومي . گيرد مي

كه از موقعيت خانوادگي خود  به كسانينسبت دارند زيادي موقعيت خانوادگي خود رضايت 
 جزء كه با عنايت به معيار بررسي رضايت از وضع خانوادگي، است ٨/١٦دارند كمي رضايت 

  . گيرد فرهنگ عمومي قرار مي
   رضايت از وضع مالي خانواده-5 -3

يكي ديگر از ابعاد رضايت از زندگي و زيرشاخص رضايت اجتماعي، رضايت از وضع مالي 
لكن . است» متوسط« يعني در حد ١/٣ميانگين رضايت از وضعيت مالي خانواده . استخانواده 

به الي هنوز برخالف ميزان رضايت از وضع خانوادگي و سكونت در شهر، رضايت از وضع م
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 خود رضايت ة مردم از وضع مالي خانواداكثر يعني هنوز ؛است  نشدهوارد حيطة فرهنگ عمومي 
» خيلي كم«كه  به كسانينسبت راضي هستند » خيلي زياد«كه از وضع مالي خانواده  كساني. ندارند

 فرهنگ جزء ، به معيار بررسي رضايت از وضع مالي خانوادهتوجه كه با است ٢/١  راضي هستند،
  .نيستعمومي 

   خانوادهة رضايت از وضع تغذي-5 -4

گرچه . است خانواده ةهاي رضايت اجتماعي، ميزان رضايت از وضع تغذي يكي از زيرشاخص
ها در  حال ممكن است برخي خانواده  با اينكند؛ تبعيت مي از وضع مالي خانواده آنرضايت از 

 ممكن است ،عبارت ديگر  به.نداشته باشند مناسبي ةيعلل فرهنگي و رواني تغذ عين تمكن مالي به
به خوراك و را  و آن بخرندها درآمدهاي اضافي خود را كاالهاي مصرفي بادوام  برخي از خانواده

  .اختصاص ندهندتغذيه 
طور متوسط افراد نمونه  ه يعني باست ٥/٣ها  ميانگين رضايت از وضعيت تغذيه در خانواده  

خيلي «نسبت افرادي كه .  خانواده خود رضايت دارندةاز تغذي» زياد«تر از و كم» متوسط«بيش از 
 كه با است ٩/٤ اند چنين» خيلي كم« خانواده راضي هستند به افرادي كه ةاز وضع تغذي» زياد

  .است فرهنگ عمومي جزءعنايت به معيار مطالعه، رضايت از وضع تغذيه 
دهد كه بيشترين رضايت از وضع   ابعاد مختلف رضايت اجتماعي نشان ميةمقايس  

 ةجدول زير مقايس. است  ها ناشي شده خانوادگي و كمترين ميزان رضايت از وضع مالي خانواده
  .سازد ممكن ميميانگين رضايت و همچنين نسبت رضايت خيلي زياد به رضايت خيلي كم را 
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تماعي و نسبت توزيع فراواني پاسخگويان نمونه برحسب ميزان رضايت اج: ٤ ةجدول شمار
 بيشترين رضايت به كمترين رضايت

  

  ابعاد رضايت اجتماعي  رديف

ميانگين ميزان 

 نمره 5رضايت از 

  طيف ليكرت

نسبت رضايت 

خيلي زياد به 

  رضايت خيلي كم

  مالحظات

  فرهنگ عمومي  ٨/١٦  ٤/٤  رضايت از وضع زندگي  ١
  فرهنگ عمومي  ٩/٤  ٥/٣  رضايت از وضع تغذيه  ٢
    ٥٨/١  ٢/٣  رضايت از سكونت در محله و شهر  ٣
    ٢/١  ١/٣  رضايت از وضع مالي  ٤
  فرهنگ عمومي  ١٢/٦  ٥٥/٣  ) بعد٤ميانگين (رضايت اجتماعي   ٥

  
 ميانگين ميزان ،دهد كه در مجموع نشان مي» رضايت اجتماعي «ة ابعاد چهارگانةمقايس  

 »خيلي كم« به »خيلي زياد«همچنين نسبت رضايت . است» متوسط«رضايت اجتماعي بيش از 
 افراد مورد ،عبارت ديگر به. است» فرهنگ عمومي «ي ازجزئ ،»رضايت اجتماعي«دهد كه  نشان مي

اند كه عموماً از وضع خانوادگي، وضع تغذيه، وضع سكونت و وضع مالي  مطالعه اظهار داشته
  . خود رضايت دارند

  
  تماعي و فرهنگي اج- نيروهاي اقتصاديةها دربار  عقايد و نگرش-6

 بين پول و موفقيت ةرابط:  ازجملهشود، مي مختلفي مطالعه و بررسي هاي شاخص ،در اين قسمت
گرايي و  هاي اقتصادي، اجراي درست قانون، قانون اشتغال در بخشبرتري اجتماعي، پول و كار، 

  .گريزي قانون
   پول و موفقيت اجتماعي-6 -1

 اجتماعي و فرهنگي، - نيروهاي اقتصادية دربار،ها شها در بخش عقايد و نگر يكي از شاخص
بيش را،  نقش پول در موفقيت اجتماعي ،افراد نمونه. بررسي نقش پول در موفقيت اجتماعي است
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دهد اين  آمار نشان مي. دانند مي» خيلي كم« نقش پول را  نفر٦/٤٥. دانند مي) ٥ از٣٨/٤(از زياد 
  .استرهنگ عمومي  فءجز ،)نقش پول در موفقيت (ديدگاه،

   پول و كار-6 -2

 كند، پول بيشتري بيشتر كار هركس يعني ؛ مستقيمي بين پول و كار وجود داردةرابطدر نگاه اول، 
 بين پول و ة رابط، پاسخگويان نمونهزيرا بسيار متفاوت است ، افراداما ديدگاه. آورد دست مي به

 بين پول و كار را ة نسبت افرادي كه رابط.)٥  از٦٥/٣(اند  هكردارزيابي » متوسط«كار را بيش از 
 فرهنگ عمومي ءجز گرچه ؛ است١/٥اند،  ارزيابي كرده» كم «كه آن را اند به كساني دانسته» زياد«

 بين پول و موفقيت ة آنها به رابطديدگاه بسيار كمتر از به اين شاخصافراد ديدگاه  شدت است اما
  . استاجتماعي 

  يهاي اقتصاد  بخش اشتغال دربرتري -6 -3

 ،ل شد كه در شرايط مساويؤا از آنها س،هاي اقتصادي ش ديدگاه افراد دربارة بخشجبراي سن
 بيشتردهد كه   نشان مياين بررسيدهند در كدام بخش اقتصادي فعاليت داشته باشند؟  ترجيح مي

مكاري فعاليت و ه در بخش دولتي و حدود يك سوم آنها در بخش خصوصي دوست دارندافراد 
تضمين امنيت . فعاليت كنند در بخش تعاوني دوست دارند بسيار كمي افرادكه   درحالي.كنند

 كه مانعي است تر كرده  را قوياين ديدگاه ، شغلي در بخش دولتي و ضعف عملكرد بخش تعاوني
 تغيير براي تالش بنابراين. استهاي اقتصادي و اجتماعي  بزرگ در راه مشاركت مردم در زمينه

  .آورد را فراهم مي مشاركت اقتصادي و اجتماعي مردم  ة زمين،اين ديدگاه در آينده
   ديدگاه نسبت به اجراي قانون-6 -4

 اند گفتهپاسخگويان بيشتر شود؟   تا چه حد درست اجرا مي،در پاسخ به اين سؤال كه قوانين
 درست قانون را در جامعه نسبت افرادي كه اجراي. شوند اجرا مي) ٥ از ٤/٢(» كم«قوانين در حد 

دهد اجراي   است كه نشان مي٣٣/٠ دانند، مي» كم« را شاخصكه اين  دانند، به كساني مي» زياد«
هاي قضايي و  عملكرد دستگاه. نيست فرهنگ عمومي ءجز ،قانون و حاكميت ضوابط هنوز

  .دهد را تغيير ميها   ديدگاه،هاي اجرايي سازمان
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  زيگري  تمايل به قانون-6 -5

 »خيلي زياد«نسبت افرادي كه . است) ٥ از ١٨/٣(» متوسط «گريزي در حد ميزان تمايل به قانون
 ، در ديدگاه افراد،دهد  كه نشان مياست ٦/١گريزند   قانون»خيلي كم«گريزند به افرادي كه  قانون

  . است نشده فرهنگ عمومي جزئي ازاين گرايش هنوز 
  پذيري  تمايل به قانون-6 -6

 گريزي در نظر گرفته و سنجيده شده  نقطة مقابل قانون، اطاعت از قوانين و مقرراتش بهگراي
 و در اين راه تالش  هستندپذير  قانون، يعني كمتر از متوسط٩٦/٢متوسط افراد نمونه . است 

. است ٩٣/٠ ،»خيلي كم«كه   به كسانيپذيرند قانون »خيلي زياد«همچنين نسبت افرادي كه . كنند مي
پذير باشند،   ما بيش از آنكه قانونة كه مردم جامعدهد  نشان ميها  دادهة مقايس،مجموعدر 
  .گريز هستند قانون

  
  هاي اجتماعي ارزش -7

آن جامعه است، يعني عقايد مشترك اجتماعي ) Values(هاي   تجلي ارزش،هنجارهاي يك جامعه
ها در اين است كه  رزشتفاوت هنجارها و ا.  آنچه كه خوب، درست و مطلوب استةدربار
اي براي مردم   خطوط راهنماي ويژه،كه هنجارها  درحاليهستند مفاهيمي انتزاعي و كلي ،ها ارزش

  .هستندهاي معين  در وضعيت
تأثير   كه محتواي هنجارهاي آن جامعه را تحتاند هاي يك جامعه به اين دليل مهم ارزش  

 ،اليي به آموزش بدهد، هنجارهاي آن جامعه ارزش وا،كه اگر يك جامعه چنان. دهند قرار مي
 هنجارها در يك ارزش ةهم «توجه به اين تعاريف،با . آموزش همگاني را تدارك خواهند ديد

 يكي از عناصر اساسي ،هاي اجتماعي  نيز ارزشتحقيقدر اين . »اجتماعي اساسي ريشه دارند
. ها سنجيده شد  مختلف ارزشهاي شكل و ميزان اهميت نسبي و رواج در نظر گرفته شدفرهنگ 
 -٥ ، مال و ثروت-٤ ، علم و دانش-٣ ، شهرت-٢ ،مقام -١ :ارزش ١٠ اهميت نسبي رو از اين

 -١٠ ، همكاري و تعاون-٩ ، سالمتي و تندرستي-٨ ، صداقت-٧ ،داري  امانت-٦ ،درستكاري
س ترتيبي  در مقيا، با استفاده از طيف ليكرتآنهاي   و پاسخبررسي و پرسش شد ٥زيبايي
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 از ديدگاه ،هاي اجتماعي  توزيع فراواني اهميت نسبي ارزش، بعدنمودار. گيري شد اندازه
  .است در سطح استان گلستان ،پاسخگويان

  

هاي اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان در استان  توزيع فراواني اهميت نسبي ارزش: ٥ ةجدول شمار
 گلستان

  
  ميزان اهميت     

  
  هاي ارزش

   اجتماعي

  خيلي زياد
  

  جمع  خيلي كم  كم  متوسط  زياد
نسبت خيلي زياد به خيلي 

  كم

    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  
  ٥/١٤١  ١٠٠  ٤٩٨  ٤/٠  ٢  ٢١/٣  ١٦  ٨٥/٧  ٣٩  ٩٢/٣١  ١٥٩  ٦٢/٥٦  ٢٨٢   مقام-١
  ٦/٨٩  ١٠٠  ٤٩٧  ٦/٠  ٣  ٢١/٢  ١١  ٤٧/١١  ٥٧  ٦/٣١  ١٥٧  ١٢/٥٤  ٢٦٩   شهرت-٢
  ٣/٧  ١٠٠  ٤٩٨  ٤١/٣  ١٧  ٠٢/٧  ٣٥  ٧٥/٣٢  ١٦٣  ٩٢/٣١  ١٥٩  ٩/٢٤  ١٢٤   علم و دانش-٣
  ٥/١٦٤  ١٠٠  ٥٠٢  ٤/٠  ٢  ٤/٠  ٢  ٧٦/٨  ٤٤  ٩/٢٤  ١٢٥  ٥٤/٦٥  ٣٢٩   مال و ثروت-٤
  ٩/٣  ١٠٠  ٤٩٨  ٦/٤  ٢٣  ٢٥/١٤  ٧١  ٥٥/٣٤  ١٧٢  ٣٣/٢٨  ١٤١  ٢٧/١٨  ٩١   درستكاري-٥
  ٧/٤  ١٠٠  ٤٩٦  ٨٥/٣  ١٩  ٨٨/١٠  ٥٤  ٢٧/٣٤  ١٧٠  ٦٦/٣٢  ١٦٢  ٣٤/١٨  ٩١   امانتداري-٦
  ٦/٣  ١٠٠  ٤٩٨  ٠٢/٥  ٢٥  ٤٥/١٤  ٧٢  ٣٥/٣٤  ١٧١  ١١/٢٨  ١٤٠  ٠٧/١٨  ٩٠   صداقت-٧

  ٦/٣٤  ١٠٠  ٤٩٩  ١  ٥  ٠١/٦  ٣٠  ٨٥/٢٤  ١٢٤  ٤٧/٣٣  ١٦٧  ٦٧/٣٤  ١٧٣   سالمتي و تندرستي-٨
  ٦/١  ١٠٠  ٤٩٣  ٥/٧  ٣٦  ٤٥/١٨  ٩١  ٧٧/٤٠  ٢٠١  ٥/٢١  ١٠٦  ٩٦/١١  ٥٩   همكاري و تعاون-٩

  ٣/٢٢  ١٠٠  ٥٠١  ١٩/٢  ١١  ٣٨/٥  ٢٧  ٣٦/١٩  ٩٧  ٩٥/٢٣  ١٢٠  ١/٤٩  ٢٤٦  يبايي ز-١٠
  ٣/٤٧  ١٠٠  ٤٩٨  ٨/٢  ١٤  ٣/٨  ٤١  ٩/٢٤  ١٢٤  ٩/٢٨  ١٤٤  ١/٣٥  ١٧٥        ميانگين

 ۳/۴۷ ÷۱۰ = ۷۳/۴ها                    ميانگين ميانگين

  
اين يك از  اهميت هراما. هستند فرهنگ عمومي ءجزهاي اجتماعي   ارزش،براساس نمودار  
بيشترين ... نظير مال و ثروت، مقام، شهرت و هاي مادي  كه ارزش  چنان ؛ متفاوت استها ارزش

داري، علم و دانش  معنوي مانند صداقت، درستكاري، امانتهاي  كه ارزش اهميت را دارند درحالي
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 جزءوز هناست،  اجتماعي هاي  ارزشكه يكي ازهمكاري و تعاون كمتري دارند و اهميت ... و 
  .است نشده » فرهنگ عمومي«
  
   رفتارهاي مذهبي در فرهنگ عمومي-8

 ،ها و اماكن مذهبي  زيارت امامزاده-٤ ، پرداخت زكات-٣ ، پرداخت خمس-٢ ،خواندننماز  -١
  .اند هاي رفتارهاي مذهبي هستند كه در استان گلستان بررسي شده شاخص رفتن به مسجد، -٥
   جماعت تمايل به خواندن نماز-8 -1

نماز » خيلي زياد«نسبت افرادي كه . يم مردم محل پرسيدة غيرمستقيم درباراين شاخص را
 كه با توجه است ٣٨/٤ خوانند و يا رغبت دارند مي» خيلي كم«كه   به كسانيخوانند ميجماعت 

  .است» فرهنگ عمومي «جزءبه معيار مطالعه، تمايل به خواندن نماز جماعت 
   پرداخت خمس-8 -2

)  درصد٨١-١٠٠(» خيلي زياد«كه  ، از مردم شهر سؤال شد، نسبِت كسانيداخت خمسپر
 هنوز پرداخت ،با توجه به معيار بررسي. است) درصد ٠-٢٠(، »خيلي كم«كه  پردازند به كساني مي

دهد كه   ميانگين نظرات نشان مياما.  است نشده» فرهنگ عمومي «جزوخمس از ديدگاه مردم 
  .پردازند  درصد از مردم خمس مال را مي٣٧ط  فق،طور متوسط به
   پرداخت زكات-8 -3

دهند  ها نشان مي پاسخ. است، بررسي شد از فرايض ديني و رفتارهاي مذهبي نيز كه يكيزكات 
دهد كه  پردازند و شاخص مركزي ميانگين نشان مي  زكات مي، درصد از مردم٣/٤٤ ،كه متوسط

 مردم اند گفته نسبت افرادي كه اما). Mean=٥٠(پردازند  نيمي از مردم شهرهاي استان زكات مي
 كه دهد نشان مي ، كه اين نسبتاست ٤٢/٠ ،»خيلي كم«پردازند به  زكات مي» خيلي زياد«شهر 

  .نيست» فرهنگ عمومي«جزو هنوز پرداخت زكات 
  ها و اماكن مذهبي  زيارت امامزاده-8 -4

 نتايج و .است، بررسي شدهاي رفتار مذهبي  ز شاخص يكي اكهها  زيارت اماكن متبركه و امامزاده
 اماكن مذهبي بار به ٥/٢ در هر ماه، متوسط ،دهد كه مردم استان هاي تحقيق نشان مي يافته
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دهد كه نيمي از مردم استان كمتر از يك بار در ماه و نيمي  نشان مي) Median( ميانه اما ،روند مي
 درصد از ٨/٢٣اين با وجود . روند ها مي ذهبي و امامزادهديگر بيش از يك بار در ماه به اماكن م

 بر اين نسبت افرادي كه افزون. روند  اصالً به اماكن مذهبي نمي،اند كه مردم شهر گفتهپاسخگويان 
 ٠٣/٠روند،  كه اصالً نمي روند به كساني به اماكن مذهبي مي، ) بار در ماه١٢بيش از (» خيلي زياد«

فرهنگ  «، جزوها و اماكن مذهبي  دهد كه هنوز زيارت امامزاده نشان مي كه اين شاخص نيز است
  .نيست» عمومي

   رفتن به مسجد-8 -5

 از عالقه به امور مذهبي و شاخصي از ، نشاني با انگيزه و اهداف مختلف،به مسجدمردم رفتن 
 ، استان درصد از مردم شهرهاي٤/٤٥ ،د كه متوسطنده ها نشان مي داده. استرفتارهاي مذهبي 

روند به  به مسجد مي» خيلي زياد« نسبت افرادي كه  وروند براي انجام فرايض ديني به مسجد مي
» فرهنگ عمومي« از است و اين شاخص هنوز جزئي ٢٨/٠روند،  مي» خيلي كم«افرادي كه 

  .نيست
  
   امور داخل كشور-9

  :، موضوعات زير مطرح شدندبراي سنجش امور داخل كشور
  ز اخبار داخلي  آگاهي ا-الف
   امنيت عمومي و اجتماعي-ب
   آگاهي از اخبار داخلي-9 -1

به اخبار داخلي » زياد «دهد مردم استان نشان مي است كه ٢/٣ميانگين توجه به اخبار داخلي كشور 
خيلي «كه  دهند به كساني به اخبار داخلي اهميت مي» خيلي زياد«كه  نسبت كساني. كنند توجه مي

  .است» نگ عموميهفر «جزء توجه به اخبار داخلي دهد آمار نشان ميه  كاست ٤/٦» كم
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   امنيت عمومي و اجتماعي-9 -2

ميزان  مستقيمي با ة و رابطاستهاي اصولي يك جامعه  ترين ارزش  يكي از اساسي،امنيت عمومي
 نيزتماعي و امنيت عمومي و اجميزان تر باشد،  يافته اي توسعه  جامعه اندازههر. يافتگي دارد توسعه

  .احساس امنيت مردم آن جامعه بيشتر است
كلي امنيت عمومي و هاي  زيرشاخص ، ملي و امنيت عموميامنيتميزان احساس امنيت،   

اند به   كردهارزيابي» خيلي زياد«سه زيرشاخص را اين كه ميزان   نسبت افرادي. هستنداجتماعي 
  :از اين قرار است ،»خيلي كم«

  هاي امنيت ان زيرشاخصميز: ٦ ةجدول شمار
  نسبت خيلي زياد به خيلي كم  ها زيرشاخص  رديف

  ٤/٢  ميزان احساس امنيت  ١
  ٧٠/٠  ميزان امنيت ملي  ٢
  ٢٥/٠  ميزان امنيت عمومي  ٣
  ١١/١  ميانگين  -

  
 فرهنگ ءجزهاي امنيت عمومي و اجتماعي  زيرشاخصاز  كدام براساس اين ميزان هيچ  

 در سطح اماند كن  احساس امنيت بيشتري مي تنهايي هركدام بهنكه و افراد با اينيستند عمومي 
 امنيت بايد براي افزايشبنابراين . اند دهكرارزيابي » خيلي كم« ميزان امنيت را ،اجتماعي و عمومي

  .تالش زيادي كنندفردي، اجتماعي و عمومي نيروهاي انتظامي و قضايي جامعه 
  

  كشور  ازل مرتبط با خارجئ امور و مسا-10

 رابطه داشتن با خارج از كشور مطالعه و بررسي ةميزان آگاهي از اخبار خارجي، نگرش دربار
  .پردازيم اين موارد ميهاي سؤاالت هريك از   كه در زير به تشريح دادهاند شده

   ميزان آگاهي از اخبار خارجي-10 -1

ميزان توجه و استفاده از  از پرسشميزان آگاهي از اخبار خارجي با استفاده از طيف ليكرت و 
 يعني سهميانگين توجه به اخبار خارجي در حد . اخبار خارج از كشور مورد بررسي قرار گرفت
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لي يكه خ لكن نسبت افرادي كه خيلي زياد به اخبار خارجي توجه دارند به كساني. استمتوسط 
به اخبار خارج از دهد هنوز توجه   كه نشان مياست ٨٣/٠دهند،  كم به اين موضوع اهميت مي

  .كشور در كل استان گلستان در حيطة فرهنگ عمومي قرار ندارد
   نگرش در رابطه با ساير كشورها-10 -2

 ميزان مفيد ةات پاسخگويان درباريانگين نظريم. شدال ؤمفيد بودن ارتباط با ساير كشورها ساز 
من اينكه افرادي كه ميزان مفيد ض. است» خيلي زياد«و » زياد«بودن ارتباط با ساير كشورها در حد 

» خيلي كم«كه اين ارتباط را  به كسانينسبت دانند  مي» خيلي زياد«بودن ارتباط با ساير كشورها را 
 زيادي در حيطة فرهنگ ميزاندهد اين پديده به   است كه نشان مي١٦/٣٤كنند  مفيد ارزيابي مي
  .عمومي قرار دارد

  ز كشور تمايل به مهاجرت به خارج ا-10 -3

ل مرتبط با خارج از كشور ئهاي امور و مسا تمايل به مهاجرت به خارج از كشور يكي از شاخص
و » زياد«خارج از كشور در حد به  مسافرت هل مردم بيميانگين تما. شد بررسي و مطالعه است كه

ارند دعالقه خارج از كشور به به مسافرت » خيلي زياد«كه به ميزان  لكن كساني. است» متوسط«
اند  تمايل نمودهاظهار براي مسافرت به خارج از كشور » خيلي كم«به افرادي كه به ميزان نسبت 

  .نيست هنوز سفر خارجي عنصري از فرهنگ عمومي ، كه با عنايت به معيار بررسياست ٧/٢
  

  رفتارهاي اخالقي -11

مثبت هاي  براي سنجش وضعيت رفتارهاي اخالقي سه شاخص معضالت اخالقي، ويژگي
ترتيب وضعيت هركدام  است كه به  اخالقي و گرايش به خرافات و موهومات در نظر گرفته شده

  .دهيم را در استان گلستان مورد بررسي قرار مي
   معضالت اخالقي-11- 1

را طور جزئي چقدر در سطح استان رواج دارد ابتدا مواردي  هبراي اينكه بدانيم معضالت اخالقي ب
تعيين نموديم كه  ٦ند با استفاده از روش دلفيكن اخالقي محسوب مي معضل متخصصانكه 
  :عنوان معضل شناخته شدند  مورد به١٠نهايت در



 

  

207   تحليل وضعيت فرهنگ عمومي در استان گلستان

 -٨ دزدي، -٧،  تملق و چاپلوس-٦ خودپسندي، -٥ ريا، -٤ غيبت، -٣ تهمت، -٢،  دروغ-١
  . اعتياد-١٠ فساد اداري، -٩فحشا، 
طيف ليكرت از پاسخگويان خواسته شد تا االت بسته و با استفاده از ؤسپس در قالب س  

از . ميزان رواج اين معضالت را در سطح شهر، شهرستان يا محل سكونت خود مشخص نمايند
 استان رواج اينهاي متفاوتي در  ديدگاه مردم استان گلستان معضل اخالقي با شدت و ضعف

تهمت، (اند   قرار نگرفتهي  فرهنگ عمومدردر اين ميان سه مورد از معضالت اجتماعي هنوز . دارد
اند و   فرهنگ عمومي شدهةموارد وارد حيطاين  در عوض هفت مورد از ولي) فحشاء، فساد اداري

 كه معضل اخالقي جامعه ،كه وارد شدن عناصري  چرادارداين خود جاي بسي تأمل و بررسي 
 در . اجتماعي استهاي  فرهنگ عمومي در واقع رواج معضالت و پديدهة به حيطاند، شدهشناخته 

اعتياد، غيبت، تملق، دروغ، : هاي اجتماعي و اخالقي ترتيب اهميت پديده اين استان از نظر مردم به
  .اند ريا، خودپسندي و دزدي وارد حيطة فرهنگ عمومي شده

  هاي مثبت اخالقي  ويژگي-11- 2

 به.  است شده بررسي است كه رفتارهاي اخالقي هاي يكي از شاخصهاي مثبت اخالقي  ويژگي
دوستي، احسان و كرامت،   راستگويي، تواضع و فروتني، حس نوعةاين منظور هفت گوي

مورد است  ويژگي اخالقي مثبت كهپرهيزكاري، دستگيري از مسكينان، وفاي به عهد و پيمان 
  .گيري قرار گرفت سنجش و اندازه

كدام از هفت رفتار  يچدهد كه متأسفانه ه بررسي رواج رفتارهاي اخالقي مثبت نشان مي  
در ميان رفتارهاي اخالقي مطالعه . گيرد  فرهنگ عمومي قرار نميةاخالقي مطالعه شده در حيط

 رفتارهاي اخالقي ةتا حدودي بيش از بقي» احسان و كرامت«و » دوستي حس نوع«شده صرفاً 
قي نظير اين در حالي است كه از ديدگاه پاسخگويان معضالت اخال. است  مثبت رواج داشته

 فرهنگ عمومي ةغيبت، تملق، ريا، خودپسندي و معضالت اجتماعي نظير دزدي و اعتياد در زمر
  .اند قرار گرفته

 درسد زنگ خطري است كه باي نظر مي به)  درصد٥با مقداري خطا در حد (اين واقعيت   
ته ن فرهنگي و اجتماعي برسد و هشداري است كه بايد جدي گرفصداي آن به گوش مسئوال
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 فرهنگ عمومي قرار ةهاي منفي اجتماعي در حيط اي كه در آن معضالت و پديده جامعه. شود
اند نياز به   شده ثبت به باد فراموشي سپردهمها و رفتارهاي اخالقي  اند و در مقابل ويژگي گرفته

  .هاي فرهنگي و اجتماعي دارد ريزي بازنگري و تجديد نظر در برنامه
  ات و موهومات گرايش به خراف-11 -3

ميانگين . شدگيري  صورت غيرمستقيم سنجش و اندازه ميزان گرايش به موهومات و خرافات به
 يعني مردم ؛است» متوسط«تا » زياد«معني   كه بهاست ٨/٢اعتقاد مردم به موهومات و خرافات 

اساس لكن بر. اعتقاد به خرافات و موهومات دارند»  زياد تامتوسط« ٥ از ٨/٢طور متوسط  به
به نسبت به موهومات و خرافات اعتقاد دارند » خيلي زياد«كه  آوري شده كساني  هاي جمع داده

 ة اين عنصر در حيطوارد نشدن ةدهند  كه نشاناست ٣٩/١ آن معتقدندبه » خيلي كم«افرادي كه 
ل چقدر جوامع از حالت سنتي به مدرن تغييرشك شناسان هر به اعتقاد جامعه.  استفرهنگ عمومي

دهند به همان ميزان از رواج موهومات و خرافات كاسته و رفتارهاي منطقي و علمي جايگزين 
  .شوند آنها مي

  
  گيري نتيجه

 دوتوان  ها و نتايج اين تحقيق مي از يافته) فرهنگ عمومي( اين پژوهش اصليبا توجه به موضوع 
  : گرفت گونه نتيجه

   فرهنگ عموميةي حيطها و رفتارها ها، گرايش  عناصر، فعاليت-الف

شود كه برخي از  گيري مي  چنين نتيجه،با توجه به مالك و معيار ارزيابي در اين تحقيق
هاي محورهاي مورد مطالعه، در حيطة فرهنگ عمومي مردم مناطق شهري استان  زيرشاخص

ارهايي ها و رفت ها، گرايش ها در واقع همان عناصر، فعاليت اين زيرشاخص. گيرند گلستان قرار مي
اين . است)  درصد٧٥يعني بيش از  (سه استان بيش از درهستند كه نسبت انجام آنها 

ها و وسايل ارتباط   ازدواج و خانواده، رسانهةها دربار  نگرشهاي كلِي ها در شاخص زيرشاخص
بي، امور خارج ههاي اجتماعي، رفتارهاي مذ جمعي، فرهنگ و جنسيت، رضايت اجتماعي، ارزش
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هاي   مورد است كه با توجه به يافته٣٤گيرند كه تعداد آنها   رفتارهاي اخالقي قرار مياز كشور و
  :توان نتايج حاصل شده را در جدول زير خالصه نمود تحقيق مي
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   فرهنگ عمومي در استان گلستانةعناصر و اجزاي حيط: ٨ ةجدول شمار

  شاخص كلي  مفهوم
عنصر، فعاليت، گرايش، رفتار 

  )ها زيرشاخص(
  شاخص كلي  سبت انجامن

عنصر، فعاليت، 

گرايش، رفتار 

  )ها زيرشاخص(

نسبت 

  انجام

مي
مو

گ ع
رهن

ف
  

 ازدواج و ةها دربار نگرش
  خانواده

  اختالف سن دختر و پسر
   براي ازدواجيهاي غيرماد مالك

تصميم (جو مشاركت در خانواده 
  )مشاركتي

٣٥/٤  
٤٦/٣  
٢/٤  

  ها و وسايل ارتباطي رسانه  

   كتاب و نشرياتةمطالع
  )ضبط صوت(نوار كاست 

  ويدئو
  )نوع نوار(د ونوار موسيقي و سر

  هاي خارجي تلويزيون
  هاي داخلي تلويزيون

٦٥/١٥  
٣/١٤  
٣/٩  
١/٩  
٤/٥  
٨١/٤  

هاي  ارزش
  اجتماعي

  مال و ثروت
  مقام

  شهرت
  متي و تندرستيسال

  زيبايي
  علم و دانش
  امانتداري
  درستكاري
  صداقت

٥/١٦٤  
٥/١٤١  
٦/٨٩  
٣/٢٢  
٦/٣٤  
٣/٧  
٧/٤  
٩/٣  
٦/٣  

  
رفتارهاي 
  مذهبي

  ٣٨/٤  اقامه نماز جماعت

  گذران اوقات فراغت

 مورد ةگان كدام از مقوالت سيزده هيچ
 گذران اوقات فراغت در ةبررسي دربار

  . فرهنگ عمومي قرار نگرفته استةحيط

تمامي موارد 
 ٣كمتر از 

  .اند بوده
امور خارج از 

  كشور
ارتباط با ساير 

  كشورها
١٦/٣٤  

  ٧/٤  كار زن در خارج از خانه  فرهنگ و جنسيت

  رضايت اجتماعي

  رضايت از وضع خانوادگي
   خانوادهةرضايت از وضع تغذي

٨/١٦  
٩/٤  

رفتارهاي 
اخالقي و 
  اجتماعي

  اعتياد
  غيبت

  تملق و چاپلوسي
  دروغ
  ريا

  خودپسندي
  دزدي

٣٣/١٤  
١٦/١٢  
٥٦/٨  
٥/٥  
٥/٥  
٩٥/٣  
٤٥/٣  

  

 ةبارها در عقايد و نگرش
  نيروهاي اجتماعي، اقتصادي

  ثير پول در موفقيتأت
تأثير زندگي ماشيني بر احساسات و 

  عواطف
   پول و كارةرابط

  
٦/٤٥  
٠٤/١١  

  
١/٥  

  

ل ئامور و مسا
  داخل كشور

آگاهي و توجه به 
  اخبار داخلي

٤/٦  
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  ها و رفتارهاي خارج از حيطة فرهنگ عمومي ها، گرايش عناصر، فعاليت

هاي اين   دومي كه از يافتهةهاي فرهنگ عمومي نتيج ه به مالك و معيار ارزيابي شاخصبا توج
آيد شناخت عناصر و اجزايي از فرهنگ است كه در حيطة فرهنگ عمومي  دست مي هتحقيق ب
ها و رفتارهايي هستند  ها، گرايش ها در واقع همان عناصر، فعاليت اين زيرشاخص. گيرند قرار نمي

ها در  ن زيرشاخصيبرخي از ا. است)  درصد مردم٧٥كمتر از (  سهم آنها كمتر ازكه نسبت انجا
 فرهنگ عمومي قرار دارند كه تعدادي از آنها مثبت و تعدادي از آنها ةمرز قرار گرفتن در حيط

 جدول زير عناصر و اجزاي خارج از حيطة فرهنگ ةمطالعدر جهت سهولت  به. هستندمنفي 
  .دهد طور خالصه نشان مي ه بان راتعمومي استان گلس
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   فرهنگ عمومي در استان گلستانةعناصر و اجزاي خارج از حيط: ٩ ةجدول شمار

  مفهوم
شاخص 

  كلي

عنصر، فعاليت، گرايش، رفتار 

  )ها زيرشاخص(

نسبت 

  انجام
  شاخص كلي

عنصر، فعاليت، گرايش، رفتار 

  )ها زيرشاخص(

نسبت 

  انجام

رضايت 
  اجتماعي

  رضايت از سكونت در شهر
  رضايت از وضع مالي خانواده

٥٨/١  
٢/١  

ها  رشنگ
 ةدربار
اج و ازدو

  خانواده

  جو دموكراسي در خانواده
  هاي قبل از ازدواج معاشرت

  هاي مادي براي ازدواج مالك

٩٤/٢  
٤/٢  
٢٨/٠  

هاي  ارزش
  اجتماعي

  ٦/١  همكاري و تعاون

رفتارهاي 
  مذهبي

  پرداختن زكات
  رفتن به مسجد
  پرداخت خمس

٤٢/٠  
٢٨/٠  
١٨/٠  

ها و  رسانه
وسايل 
  ارتباطي

  سينما
  ماهواره

  زشور
  روزنامه
  راديو
  مطالعه

  ) محصوالت فرهنگيةعرض(فيلم 

٤/٢  
٦/١  
٦٣/٠  
٦/٠  
٥٣/٠  
٤٨/٠  
٣٨/٠  

ل ئامور و مسا
  داخل كشور

  ميزان احساس امنيت
  ميزان امنيت ملي

  عملكرد نهادهاي آموزشي
  وميميزان امنيت عم

٤/٢  
٧٠/٠  
٢٦/٠  
٢٥/٠  

ل ئامور و مسا
خارج از 
  كشور

  سفر به خارج
  توجه به اخبار خارج
  مهاجرت دائم به خارج

٧/٢  
٨٣/٠  
٤٠/٠  

رفتارهاي 
اخالقي و 
  اجتماعي

  تهمت
  فحشاء

  فساد اداري
  وهوماتاعتقاد به خرافات و م

٩/٢  
٩٧/١  
٩٥/١  
٣٩/١  

چگونگي 
گذراندن 
اوقات 
  فراغت

  تماشاي تلويزيون
  استراحت در منزل

   كتب درسيةمطالع
   روزنامه و مجلهةمطالع

  گوش دادن به نوار
   كتب غير درسيةمطالع

  رفتن به مراكز تفريحي
  تماشاي ويدئو

  گوش دادن به راديو
  گردش در بازار
  بازي و ورزش
  رفتن به سينما

  به مسافرترفتن 

٣٩/٠  
٣٩/٠  
١٧/٠  
١٠/٠  
٠٩/٠  
٠٨/٠  
٠٦/٠  
٠٤/٠  
٠٤/٠  
٠٣/٠  
٠٣/٠  
٠١/٠  
٠٠٧/٠  

مي
مو

گ ع
رهن

ف
  

فرهنگ و 
  جنسيت

  ٦٣/٠  ترجيح جنس پسر نسبت به دختر

هاي  ويژگي
  مثبت اخالقي

  دوستي حس نوع
  احسان و كرامت

  دستگيري از مسكينان
  پرهيزكاري
  راستگويي

  تواضع و فروتني
  وفاي به عهد و پيمان

١٨/١  
٠٧/١  
٧٢/٠  
٥٠/٠  
٤٦/٠  
٤٦/٠  
٤٣/٠  
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  پيشنهادات

نگ عمومي استان گلستان و هبا عنايت به اينكه هدف اصلي اين تحقيق شناخت وضع موجود فر
نگ ه شناخت تغييرات و تحوالت فربرايهاي آتي  جهت بررسي بههاي پايه  آوري داده جمع

ائه ر گونه پيشنهاد ادومدت و بلندمدت  هاي كوتاه ريزي  برنامهبراي لذا استعمومي استان 
  :دشو مي
  )مدت كوتاه( پيشنهادات مقطعي -الف

دهد برخي از عناصر و اجزاي فرهنگ هنوز وارد حيطة   كه نشان مي،هاي تحقيق با توجه به يافته
 ورود اين عناصر به حيطة فرهنگ عمومي الزم برايرسد  نظر مي ه ب،اند فرهنگ عمومي نشده

 تمهيدات الزم را فراهم نمايند تا اين ، فرهنگريزي بخش  متولي برنامههاي اجرايِي است دستگاه
توانند  هايي كه در اين زمينه مي ترين سازمان مهم. عناصر در حيطة فرهنگ عمومي قرار گيرند

 كل فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما و سازمان مديريت و ةكارساز باشند ادار
توانند  مدت مي گذاري ميان مدت و سياست هريزي كوتا ريزي استان هستند كه با برنامه برنامه
ها و عناصري نظير مطالعه، فيلم، راديو، روزنامه، ورزش، چگونگي گذران  هاي ورود شاخص زمينه

، جو )رفتن به مسجد(اوقات فراغت، همكاري و تعاون، احساس امنيت، رفتارهاي مذهبي 
 را به حيطة فرهنگ  ...ز كشور ول داخل و خارج ائدموكراسي در خانواده، توجه به امور و مسا

  .عمومي فراهم نمايند
ها، آموزش و پرورش، نيروهاي انتظامي و  هاي اجرايي ديگر نظير شهرداري همچنين دستگاه  

ها به حيطة فرهنگ عمومي جلوگيري  توانند از ورود برخي عناصر و گرايش  مي ...نظامي و
ماعي منفي نظير تهمت، فحشاء، دزدي، فساد جلوگيري از ورود رفتارهاي اخالقي و اجت. نمايند

  .توان برشمرد  ازجمله مواردي است كه در اين زمينه مي ...اداري، اعتقاد به موهومات و خرافات و
  )درازمدت( پيشنهادات كالن -ب

 فرهنگي با عنايت به اينكه شناخت تحوالت و ةهاي آتي براي رسيدن به اهداف توسع در سال
ريزي كالن كمك شاياني نمايد پيشنهاد  گذاري و برنامه تواند به سياست  ميهاي فرهنگي دگرگوني

هاي جزئي و كلي فرهنگ عمومي ساالنه منظم  ها و اطالعات مربوط به شاخص شود داده مي
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 شناخت علمي به كنترل و نظارت ةآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بتوان در ساي جمع
آينده همچنين پژوهش و تحقيق در . ها و رفتارهاي فرهنگي پرداخت يشها، گرا بر عناصر، فعاليت

تواند براي  هاي فرهنگ عمومي مي هاي شاخص  عوامل مؤثر بر تحوالت و دگرگونيةدربار
  .محسوب شوددستماية مناسبي گيري در عرصة فرهنگ عمومي  ريزي و تصميم برنامه

  
  ها نوشت پي
ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي  ها، نگرش بررسي آگاهي«: حاصل از پژوهشاين معيار سنجش را دربارة نتايج . ۱

، عبدي و گودرزي، انتشارات تحوالت فرهنگي در ايران: اند، نك كار گرفته عبدي و گودرزي به» )۱۳۷۴(در ايران 
  .۱۵، ص ۱۳۷۸روش، 

  .۱۹، ص ۱۳۷۸، تحوالت فرهنگي در ايرانعبدي، عباس و گودرزي، محسن، . ۲
  .۲، ص ۱۳۷۵ جواد يوسفيان، انتشارات بانو، ة ترجم،جنسيت و توسعه، ماري ليس تورس، روزاريودل روزايوا. ۳
  .۱۴همان، ص . ۴
  .اند اين مقوالت ارزشي براساس ِاشل آلپورت تنظيم شده. ۵
۶ .Delphi-Methodموضوع ةنظران ومتخصصان و كارشناسان دربار  در اين روش طي مراحل مختلف نظر صاحب 
  .شود كه اعتبار علمي دارد شود و در نهايت با توافق نظر دربارة آن موضوع ختم مي احد پرسيده ميو

  

  منابع
، طرح پژوهشي، وزارت فرهنگ و ارشاد »بررسي تحليلي وضع موجود فرهنگ عمومي بزرگساالن «،آل آقا، فريده -

  .۱۳۷۴اسالمي، 
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ة، ادار» اصفهانةهنگي منطقبررسي و تجزيه و تحليل شرايط فر «،اسماعيلي، رضا -

   .۱۳۷۵اصفهان، 
  .۱۳۷۵ جواد يوسفيان، انتشارات بانو، ة، ترجمجنسيت و توسعهاماري ليس تورس، روزا ريودل روزاريو،  -
، پژوهش در فرهنگ عمومي، دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي كشور، »منشور فرهنگ عمومي «،جهاد دانشگاهي -

۱۳۷۸.  
  .۱۳۷۵، تابستان ۷ ة، شمار فرهنگ عمومية، فصلنام»درآمدي بر مفهوم فرهنگ عمومي «،زاده، احمد رجب -
 كل فرهنگ و ارشاد ة، شوراي پژوهشي ادار»بررسي فرهنگ عمومي شهرستان اردبيل«رضايي، مالك اسدي، بيژن،  -

  .۱۳۷۴اسالمي استان اردبيل، 
   .۱۳۶۲، شركت سهامي انتشار، ها  پنداشتهكاوها و و كند، پور، فرامرز رفيع -
  .۱۳۶۲، انتشارات زمان، چاپ اول، تهران، شناسي مباني انسان، االميني، محمود روح -
 پژوهش، معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت فرهنگ و ة، آين» علمي فرهنگةنظري«، زرين قلم، سيد عبدالحميد -

  .۱۳۷۷ارشاد اسالمي، 
  .۱۳۷۲، انتشارات سمت، گيري در تحقيق بر نمونهاي  مقدمه، سرايي، حسن -
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 كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات ةنام ، پايانالدين رومي فرهنگ عامه در مثنوي موالنا جالل، محمد طيبي، غالم -
  .۱۳۷۴فارسي، 

  .۱۳۷۸، انتشارات روش، تهران، تحوالت فرهنگي در ايران، عبدي، عباس و گودرزي، محسن -
  .۱۳۷۵، انتشارات آواي نور، تهران، چاپ اول، شناسي، مفاهيم كليدي جامعه ،صور و ديگرانقنادان، من -
، شوراي فرهنگ عمومي كشور، فرهنگ عمومي ة، فصلنام»فرهنگ عمومي، حال و آينده« مقاله، ةگزارش خالص -

  .۱۳۷۷، پاييز و زمستان ۱۶-۱۷ ةشمار
  .۱۳۷۷ كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، ة، ادار»ان گلستاننگاهي به موقعيت فرهنگي است«محمدزماني، مهدي،  -
  .۱۳۷۷، نشر قطره، تهران، شناسي و اقتصاد فرهنگ ايران امروز درآمدي بر جامعه، محمدي، مجيد -
، شوراي فرهنگ عمومي فرهنگ عمومي ة، فصلنام»هاي بهگشت فرهنگ عمومي، شيوه «،اهللا پور، نعمت موسي -

  .۱۳۷۶ زمستان ، پاييز و۱۲-۱۳ ةكشور، شمار
  .۱۳۷۶ كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان، ة، ادار»بررسي فرهنگ عمومي شهر سرخس «،نامي، اصغر -
  .۱۳۷۷ آموزش و پرورش استان گلستان، ة، ادار»جغرافياي استان گلستان «،وزارت آموزش و پرورش -
، شوراي پژوهشي و شوراي فرهنگ »ستانتحليل اوضاع فرهنگي استان كرد «،احسان و ديگران هوشمند، محمد -

  .۱۳۷۵عمومي استان كردستان، 


