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چكيده
نيازهاي فرهنگي ـ اجتماعي از جمله بارزترين نيازهاي معنوي است که در حال 
حاضر، توجه دولت ها، سازمان ها و مؤسسات فرهنگي ـ اجتماعي را به خود جلب 
کرده است، به طوري که تالش مي کنند تا در قالب برنامه هاي مختلف، طيف وسيعي 
داشتن  به  منوط  نخست  وهله  سازمان ها در  اين  توفيق  دهند.  پاسخ  نيازها را  اين  از 
اطالعات دقيق از نيازهاي احساس شده و ابراز شده توسط مخاطبان مي باشد. به همين 
جهت، انجام مطالعات مختلف جهت سنجش نيازهاي اقشار مختلف مردم ضرورت 
پيدا مي کند و نيازسنجي دختران نوجوان به عنوان يکي از اقشار آينده ساز نظام حائز 
اهميت می گردد. اين پژوهش با روش پيمايش و انتخاب نمونه ۵۰۲ نفري از دانش-

آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر اصفهان به شناسايي و گروه بندي انواع 
نيازهاي آنان و سطح بندي اين نيازها پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد نيازهاي 
عاطفي ـ رواني در مرتبه اول، نيازهاي اجتماعي در رتبه دوم، نيازهاي اقتصادي در 
رتبه سوم و نيازهاي فرهنگي در مرتبه چهارم قرار دارند. دختران نوجوان، شرکت در 
فعاليت هاي تفريحي (اردو و مسافرت) را به عنوان گزينه اول نيازهاي فراغتي اعالم 
کرده اند. خانواده، مهم ترين گروه مرجع دختران مي باشد و آنها تمايل دارند تا مورد 
توجه بيشتري از سوي خانواده ها قرار گيرند. به بيان ديگر براي آنان همدلي و برقراري 

روابط صميمانه اولويت بيشتري نسبت به تزريق پول وتأمين امکانات دارد. 
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۱) مقدمه و طرح مسأله سا

پيشــرفــت علم و فناوری، زندگی و ســبک زيست جمعی مردم را تحت تأثير 

قرار می دهد. با گســترش رســانه ها و فناوری اطالعات، جوامع از حالت ساده به 

پيچيده تغيير ماهيت داده اند. مواردی همچون گســترش شهرنشــينی و غلبه سبک 

زندگی شهری بر دو سبک روستايی و عشايری، افزايش نرخ سواد، تقاضای بيشتر 

برای تحصيالت دانشــگاهی و شرکت بيشــتر زنان در بازار کار از جمله تغييرات 

اجتماعی ايران اســت؛ از ســوی ديگر، افزايش رشــد جمعيت و ارتقای ضريب 

ماندگاری جمعيت موجب شده است که سهم جمعيتی کودکان و نوجوانان نسبت 

به ساير اقشار سنی افزايش يابد. 

افزايــش تمايل خانواده ها جهت تحصيل دختران در مراکز آموزشــی يکی از 

تغييرات مثبت بعد از انقالب اسالمی در زمينه آموزش و نظام تربيتی کشور است. 

شــتاب روند ياد شــده به گونه ای بوده که در حال حاضر، بيشــترين سهم ورود به 

دانشــگاه ها متعلق به دختران می باشد. با افزايش سهم جمعيت دانش آموزان دختر 

و تغييرات ايجاد شــده در زمينه  گذران اوقات فراغت، نوع و سطح انتظارات اين 

قشر در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تغيير يافته است. بهبود وضع معيشتی 

خانواده ها، کاهش ســهم کودکان و نوجوانان در بازار کار رســمی و غير رســمی، 

دسترسی بيشتر آنان به رسانه های ارتباطی مدرن و پديدار شدن انتظارات و نيازهای 

فرهنگــی، مديريــت و برنامه ريزی جديدی را در عرصــه فرهنگ و اجتماع طلب 

می کند. لذا مطالعه نيازهای فرهنگیـ  اجتماعی دختران نوجوان و بررسی نگرش ها 

و پنداشت های آنان از نيازهای دوره نوجوانی، الزم و ضروری می نمايد.
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سا ۲) مبانی نظری 

۱ ـ ۲) مفهوم نياز

نياز در لغت به معنای احتياج، ضرورت و فقدان است. «نی» به عنوان پيشوند 

به معنای بستن و فشار آوردن و مجبور کردن است (دهخدا، ۱۳۷۳: ج۴، ص۲۰۲۶۴). 

نياز درفرهنگ عاميانه به پول يا هر چيز ديگری که به عنوان صدقه  و رفع حاجت 

داده می شود، اطالق می گردد (نجفی، ۱۳۷۸: ص۱۴۴).

 واژه نياز که درآغاز با واژگان کار و فعل به طور مترادف به کار می رفته است، 

امروزه معنای پيچيده تر و نامشخص تری دارد که در ذيل به آن اشاره می شود:

الــف) نيــاز نوعی احســاس فقدان يا حرمان اســت که به يــک موجود زنده 

(مخصوصًا انســان دارای آگــاهی) به جهت آنــکه در جريان تحقق اهدافش خود 

را فاقد چيزی می بيند، دســت می دهد. اين احســاس که می تواند از جهاتی آسيب 

ببيند، موجب تمايل به هر چيزی می شود که امکان ارضای نياز را فراهم می سازد.

ب) همچنين با اين واژه، حالت موجودی در نظر می آيد که از خارج و در برابر 

آنچه در جريان تحقق اهدافش کم دارد به او نگريسته می شود. در اين معنی، ممکن 

است فردی دارای نيازهايی باشد بدون آنکه از آن ها خبر يا آگاهی داشته باشد. 

پ) عــالوه بر اين، با ايــن واژه، می توان چيزی را مطرح نمود که يک موجود 

برای زندگی بدان نيازمند است، نظير اکسيژن (آلن، ۱۳۶۶: ص۴۲۲).

شعاری نژاد در اثر خود با عنــوان «فرهنــگ علوم رفتــاری»، در ذيل واژه نياز 

می نويسد: «حالتی که با احساس فقدان يا خواستن چيزی يا لزوم انجام دادن کاری 

مشـخص مــی شود. در چنين حالتی، مفهوم نياز با مفهوم انگيزه مترادف می گردد. 

همچنيــن به هيجان يا اضطرابی اطالق می شــود که در موجــود زنده به علت يک 
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کمبود درونی يا بيرونی وارد می شود (شعاری نژاد، ۱۳۶۴: ص۲۶۸).سا

از نظر اتکينســون۱ و ديگران، نياز عبارت اســت از «هرگونه فقدان يا کمبود 

احســاس شده توســط فرد که مغاير با رفاه او باشــد». هنگامی که مردم نسبت به 

فاصله بين وضع موجود و مطلوب آگاهی پيدا کنند، نسبت به وضع حال احساس 

نارضايتــی می کنند يا يک نوع عــدم رضايت در درون آنها ايجــاد می گردد و اين 

حالت به احساس نياز منجر می شود. به عبارت ديگر، پس از شناخت اين وضعيت، 

نيـــــازی در درون فرد شــکل می گيرد که می تواند به عنــوان انگيزه ای قوی برای 

تالش بيشتر در جهت رسيدن به هدف باشد (شعبانی،۱۳۸۰: ص۳۹).

مفهوم نياز از جمله مفاهيمی می باشد که به معانی مختلفی به کار رفته است. به 

لحاظ گونه شناسی، از منظر اجتماعی می توان برداشت ها و تعاريف ارائه شده را به 

چهار دسته طبقه بندی کرد (فتحی، ۱۳۷۵: صص۷ ـ ۱۰؛ عباس زادگان، ۱۳۷۹: ص۱۵).

۱ـ  نيــاز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب: به نظر «گافمن»۲، 

نياز به موقعيتی داللت دارد که بين وضع موجود با وضع مطلوب فاصله باشــد. به 

نظر وی، وضعيت مطلوب دربرگيرنده  ايده آل ها، هنجارها، ترجيحات، انتظارات و 

ادراکات مختلف درباره آنچه که بايد باشد، است.

۲ ـ نياز به عنوان يک خواست يا ترجيح: در اين ديدگاه، نظرات و عقايد افراد 

و گروه ها مطمح نظر است.

۳ـ  نياز به عنوان يک عيب يا نقصان: در اين برداشت، نياز به عنوان يک نقصان 

و عيب يا نوعی کمبود محسوب می شود. در اين ديدگاه، عدم وجود نوعی توانايی، 

مهارت يا نگرش که منجر به ضرر يا خســران در عملکرد فردی يا سازمانی گردد، 

نشانگر وجود «نياز» است.
1. Etkinson  2. Goffman
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سا ۴ ـ برداشــت ترکيبی: در رويکــرد ترکيبی، آنچه که بين وضــع موجود و وضع 

مطلوب قرار دارد و آنچه که ترجيحات، عاليق و انتظارات افراد را شکل می دهد و 

سر انجام آنچه که برعملکردهای مطلوب اثر منفی دارد، همگی نشانگر نياز هستند.

از گونه شناســی مذکور اين مطلب اســتنتاج می شــود که مفهوم نياز از ابعاد و 

اليه های مختلف معنايی تشکيل شده است. در صورتی که اختالف نظرهای ناشی 

از نگرش را کنار بگذاريم به هســته اصلی مفهوم نياز، يعنی «احســاس»، دســت 

خواهيــم يافت. نيازها به چيزهايی اشــاره دارند که برای رســيدن به يک مقصود 

و هدف ضروری هســتند، در حالی که خواســت ها، چيزهايی هســتند که مطلوب 

و مفيد می باشــند، ولی الزامًا ضروری نيســتند و در آخـر عاليق، به کنـجکاوی يا 

تـوجه فردی درباره يک چيز اشاره دارند (cf. Mc Caslin and Tibezinda,1997). وجوه 

اشتراک نيازها نشانگر انسانی بودن آنها است. ساندهو۱، در توصيف ويژگی  نيازهای 

انسانی، خصوصيات زير را مورد تأکيد قرار می دهد: 

 ـ تمام مردم نيازهايی دارند. 

 ـ نيازهــا بيانگر فاصله بيــن وضع موجود و وضع مطلوب اســت. مردم بايد 

تفاوت بين وضع موجود و واقعی با وضع مطلوب را تشخيص داده و قبل از آنکه 

برای هر گونه تغييری آماده شوند، بتوانند ارزش وضع مطلوب را درک کنند.

ـ  نيازها در يک طبقه بندی معمولی به ســه دســتة فيزيکی، اجتماعی و ادغامی 

تقسيم می شوند.

ـ  نيازها می توانند دارای ماهيت انفرادی باشند يا بين اعضای گروه ها مشترک باشند.

 ـ نيازها به مرور زمان تغيير می کنند.

1.  Sand hu 
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ـ  نيازهای مردم با افزايش سن و ايجاد تغييرات اقتصادی و اجتماعی تغيير می کنند.سا

 ـ اهـمـيت نسـبـی نـيازها از شـرايـط فيزيـکی و هنـجارهای فـرهـنگی تأثيـر 

.(cf.Sand hu, 1994) می پذيرد

۲ ـ ۲) نياز در حوزه روان شناسی 

در ديدگاه روان شناختی، مفهوم نياز به لحاظ فردی مورد توجه واقع شده است. 

روانشناسان، واحد تحليل خود را تبيين نياز فرد می دانند و در تکوين نيازها، انگيزه-

های درونی و عوامل بيرونی (محرک ها) را مورد توجه قرار می دهند.

نيازها برحســب شرايط هســتی، زمان، مکان، نوع تمدن، شــرايط فرهنگی و 

ماهيت و... تنوع می پذيرند؛ به همين دليل در مباحث نظری، طبقه بندی های مختلفی 

از انواع نيازها مطرح شــده است. طبقه بندی نيازها به نيازهای جسمانی، زيستی و 

نيازهای روحی و روانــی جزء اولين گونه شناسی از طبقه بندی نيازها می باشد(آلن، 

۱۳۶۶: ص۲۴۳). نيازهای جسمی بيشتر در طبيعت انسان (غريزه) نهفتــه است وليکن 

نحوه و نوع ظهورشان از عوامل فرهنگی و اجتماعی متأثر می باشد (رفيع پور، ۱۳۶۴: 

ص۶۲). از نظــر مازلو، نيازهای انســانی نوع مخــصوصی از غرايــز اســت که در 

حيوانــات يافت نمی شود. مازلو در اثر خود به نام «انگيزش و شخصيت»، سلـسله 

مراتب نيازهای انسانی را به شرح ذيل رتبه بندی می کند: 

 ـ نيازهای فيزيولوژيک

نيازهای فيزيولوژيک جزء آن دسته از نيازها هستند که برای حفظ تعادل زيستی 

و تداوم حيات ارگانيسم ضروری می باشند. از نظر مازلو، تهيه فهرستی از نيازهای 

فيزيولوژيک امری ناممکن و بی فايده می باشــد اما نيازهايی چون غذا، ســر پناه و 
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سا نيازهای جنســی، جزء نيازهای مهم فيزيولوژيک محســوب می شوند. ويژگی مهم 

نيازهای فيزيولوژيک، برخورداری از قدرت غلبه بر ســاير نيازهاست. به احتمال 

قــوی، انگيزه اصلی فردی که همــه چيزش را در زندگی از دســت داده، نيازهای 

زيستی است. به بيان ديگر در چنين حالتی، فلسفه مربوط به آينده دستخوش تغيير 

قرار گرفته و ساير نيازها به عقب رانده می شود. به عنوان مثال، فردی که از گرسنگی 

مزمن و مفرط رنج می برد، غايت آرزويش دستيابی به مکانی است که غذا در آن به 

حد وفور وجود داشــته باشد. در چنين حالتی، فرد تصور می کند که اگر فقط برای 

بقيه دوران زندگی اش غذا تأمين شود، کامًال خوشبخت خواهد بود. او گرايش دارد 

که زندگی خود را بر حســب خوردن تعريف کنــد لذا هر چيز ديگری را غير مهم 

توصيف خواهد کرد. ممکن اســت آزادی، عشق، احساس احترام و فلسفــه را به 

عنوان جلوه های بی ارزشی که نمی توانند شکم او را پر کنند کنار بزند. چنين فردی 

تا حدودی با نان زندگی می کند. احتماًال واقعيت چنين مسايلی را نمی توان تکذيب 

کرد اما عموميت آنها را می توان منکر شد (مازلو، ۱۳۷۲: صص ۶۹ ـ ۹۹).

 ـ نيازهای ايمنی

اگر نيازهای فيزيولوژيک نسبتًا خوب ارضاء شوند، مجموعه جديدی از نيازها نظير 

(امنيت، ثبات، وابستگی، حمايت، رهايی از ترس، نياز به سازمان، نظم، قانون، داشتن 

حامی مقتدر و...) پديد می آيد که مازلو آنها را جزء نيازهای ايمنی طبقه بندی می کند. 

نيازهــای ايمنی نيز به مانند نيازهــای فيزيولوژيک می توانند ارگانيزم را تا حد 

تام تحت تســلط خود در آورند. به نظر مازلو، اين نوع احساس نياز در کودکان در 

مقايســه با بزرگساالن، مشهود تر اســت. به نظر وی در جامعه غرب، نياز ايمنی به 

طور وســيعی ارضا شده  اســت؛ جامعة خوب، با ثبات، آرام و تحت اداره صحيح، 
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معموًال به حد کافی موجبات امنيت خاطر اعضايش را در مقابل حيوانات وحشی، سا

تغييرات شــديد درجه حرارت، تهاجمات جنايی، قتل، آشــوب، ظلم و نظاير آنها 

فراهم می آورد.

يک آدم ســير احساس گرسنگی نمی کند، يک فرد ايمن هم خود را در معرض 

خطر احساس نمی کند. اگر کسی خواسته باشد نياز به ايمنی را مستقيمًا و به وضوح 

مشاهده کند، بايستی به سراغ روان نژندها يا محرومان اجتماعی و اقتصادی برود يا 

پديده هايی چون هرج و مرج اقتصادی، شورش ها، انقالبات و از هم پاشيدگی های 

قدرت را مورد مشاهده قرار دهد. تجلی نياز به ايمنی در جامعه امروز در تمايالتی 

چون ميل به داشتن شغل دائمی، داشتن حساب پس انداز، استفاده از انواع خدمات 

بيمه  ای (پزشــکی، دندانپزشــکی، بيکاری، از کار افتادگی، پيری و....) مشاهده می 

شود. در بعد انديشه، تمايل بشر به چيزهای آشنا و شناخته شده، نظير دين يا فلسفة 

جهانی، قابل مشاهده است (همان).

 ـ نياز به عشق و تعلق 

در صورت تأمين نيازهای فيزيولوژيک و ايمنی، نيازهای عشق، محبت و تعلق 

پديدار خواهند شد. منظور مازلو از عشق، ميل جنســی نيست. ميل جنسی را صرفًا 

می تــوان به عنوان يک نياز فيزيولوژيک مطالعه کرد اما عشــق چيزی فراتر از ميل 

جنســی است؛ گر چه امکان تجلی عشــق و محبت در ميل جنسی وجود دارد. از 

نظر روانشناســان، عقيم گذاشتن نياِز به محبت، عامل اساسی ناسازگاری است. به 

نظر مازلو، احساس تعلق به محله، قلمرو، زيست بوم، قبيله، قوم، همقطاران، طبقه 

و گروه از چنين نيازی سر چشمه می گيرد. در جامعة امروز رشد سريع انجمن ها و 

گروه های حساس از پاسخگويی به نياز مذکور ناشی می شود (همان).
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سا  ـ نياز به احترام 

از نظر مازلو، همه افراد (به جز بيماران روانی) به يک ارزشيابی ثابت و استوار 

و معموًال عالی از خودشان، احترام به خود يا عزت نفس و احترام به ديگران تمايل 

دارند. اين نيازها را می توان در دو مجموعة فرعی طبقه بندی کرد. در دستة نخست، 

تمايل به قدرت، موفقيت، کفايت، سيادت، شايستگی، اعتماد در رويارويی با جهان، 

اســتقالل و آزادی و در دســته ديگر، تمايل به اعتبار يا حيثيت، شهرت و افتخار، 

برتری، توجه، اهميت، حرمت يا تحسين قرار دارد (همان).

 ـ نياز به خود شکوفايی 

اگر همة نيازها ارضا شوند، باز هم اغلب (اگر نه هميشه) می توان انتظار داشت 

کــه بی قــراری و نارضايتی تازه ای برای فرد به وجود آيــد، مگر آنکه فرد به انجام 

کاری مشــغول باشــد که برای شخص او مناسب اســت. مازلو، اين نياز را نياز به 

خودشکوفايی می داند. نياز مذکور در مورد اشخاص گوناگون به طور وسيعی متغير 

است. ممکن است در يک فرد به صورت تمايل به مادری ايده آل بودن تجلی يابد، 

در ديگری با تمايل به قهرمانی بروز پيدا  کند و در فرد سوم با گرايش به خلق يک 

اثر هنری يا اختراع يک ابزار خاص.

مازلو در بحث سلسله مراتب نيازها اظهار می دارد که رتبه بندی نيازها از نظام 

ثابت و ايســتا تبعيت نمی کند. وی نســبت به برداشــت های خطا درباره درجات 

ارضای نسبی نيازها هشدار می دهد و معتقد است که برای ظهور نياز تازه بايد نياز 

قبلی صددرصد تامين شــده باشد. به نظر او، پيدايش نيازها، ناگهانی و آنی نيست، 

بلکه پديده ای تدريجی است. به عنوان مثال، اگر نياز غالب A فقط ۱۰ درصد ارضا 

 ۲۵ ،A به هيچ وجه نمی تواند پديدار شود. اگر همين نياز B شــده باشد، آنگاه نياز
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درصد ارضا شود، نياز B می تواند ۵ درصد ظاهر شود. اگر نياز A، ۷۵ درصد ارضا سا

شود، نياز B می تواند۵۰ درصد ظاهر شود.

«کرونبــاخ»۱ در کتاب خود با عنوان «روان شناســی تربيتــی» در مورد نيازها 

و ارتباط آنها با آموزش و شــخصيت آدمی مطالب جامعی را مطرح کرده اســت. 

بر اســاس ديدگاه کرونبــاخ، نيازها را می توان در پنج دســته طبقه بندی کرد. او در 

طبقه بنــدی خود، نيازهای فيزيولوژيک را کنار نهاده اســــت. نيــاز به امنــيت، در 

طبقه بندی کرونباخ به چشم نمی خورد، زيرا به عقيده وی عدم امنيت، خود به منزله 

عدم ارضای نياز است. او نيازهای اساسی را به شرح ذيل دسته بندی می نمايد: 

• نياز به محبت؛
• نياز به مورد قبول مقامات باالتر واقع شدن؛

• نياز به مورد تأييد همگان واقع شدن؛
• نياز به استقالل و عدم وابستگی؛ 

• نياز به احترام به نفس (الوانی، ۱۳۷۰: ص۵۹).
هنری الکساندر ماری۲، فهرست نيازهای انسانی را بدون تقدم و تأخر آنها در 

۲۰ نوع طبقه بندی می کند: نياز به تسليم و ارضاء؛ نياز به پيروزی؛ نياز به محبت؛ نياز 

به پرخاش؛ نياز به خودمختاری؛ نياز به جبران شکست؛ نياز به حفظ حيثيت؛ نياز 

به بزرگداشــت؛ نياز به تسلط؛ نياز به خودنمايی؛ نياز به دور انديشی؛ نياز به پرهيز 

از شکســت؛ نياز به ناتوان نوازی؛ نياز به نظم و ترتيب؛ نياز به تفريح؛ نياز به دور 

افکندن؛ نياز به لذت حســی؛ نياز به لذت جنســی؛ نياز به پشتيبانی و نياز به درک 

حقايق (رک. سياسی، ۱۳۷۵).

1. Cronbach   2. Henry Alexander Mary
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سا در طبقه بندی نيازها، تقسـيم بندی های ديگری نيز توسط برنامه ريزان آموزشی 

در حوزه تعليم و تربـيت ارائه شـــده اســت. براردشــاو۱ نيازها را به چهار دســته 

طبقه بندی کرده است:

ـ  نيازهای هنجاری: فاصله ميان وضع موجود با استانداردهای تعيين شده، نياز 

هنجاری تلقی می شود. 

 ـ نيازهای احســاس شده: نيازی که در طی زمان و در حين کار، توسط فرد يا 

گروه احساس شده است و با مفهوم خواستن مترادف است. 

 ـ نيازهای بيان شده (مورد تقاضا): نيازهايی است که فرد آنها را تقاضا نمايد.

ـ  نيازهای مقايســه ای: نيازی اســت که در مقايسه با نمونه مشابه معنا می دهد. 

به عنوان مثال، دو گروه کاری که وظيفه و موقعيت کاری يکسانی دارند با يکديگر 

مقايســه می شــوند و تفاوت ها و در واقع نيازهای آنان به نسبت يکديگر مشخص 

می شود (عباس زادگان، ۱۳۷۹: ص۵۸).

۳ ـ ۲)  نياز در حوزه جامعه شناسی

در تحليل جامعه شناختی، ساختارها و شرايط اجتماعی  موجد نيازها می باشند. 

جامعه شناسان بر خالف روانشناسان، واحد تحليل خود را از بين متغيرهای کالن، 

نظير ساختارهای اجتماعی و سازمانی انتخاب کرده و در سطح پائين تر  برگروه های 

اجتماعی تأکيد می ورزند.

تالکوت پارسونز۲ يکی از جامعه شناسان برجسته در تبيين نيازها می باشد. پارسونز، 

جامعه شناس کارکردگرای ساختی، انواع نيازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از 

1.  Bradshaw  2. Talcott Parsons
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يکديگر متمايز می سازد. به زعم او، محور نيازهای اقتصادی «پول»، محور نيازهای سا

فرهنگی و اجتماعی «نفوذ در تعامالت و انديشــه و پای بندی به ارزش ها» و محور 

نيازهای سياسی «قدرت» مــی باشد. وی کسب پول و قدرت و نفوذ به ارزش ها را 

مهم ترين خواســته های مطلوب يک جامعه می داند (روشه، ۱۳۷۶: ص۱۳۵). پارسونز بر 

اين باور است که بقای جامعه در برطرف کردن چهار نياز اصلی است:

۱ ـ انطباق با محيط: نيازهای اقتصادی؛ 

۲ ـ دستيابی به هدف: نيازهای سياسی؛

۳ـ  يکپارچگی: نيازهای اجتماعی؛

۴ ـ حفظ الگو: نيازهای فرهنگی.

از نظر پارســونز، شــيوه يا طــريق ارضای نيازها، توسط نظام هنجاری جامعه 

وضع می شــود؛ به همين دليل، در عين تشابه نيازهای انسانی در نظام های مختلف 

اجتماعی، طريقه تأمين نيازها با يکديگر تفاوت دارد.

يک جامعه برای بقا و ماندگاری خود بايد به نيازهای متنوع اعضايش پاســخ 

دهد. در يک طبقه بندی کلی، انواع نيازها عبارتند از:

ـ  نــيــاز اقتصادی: نيازی اســــت که موجب فعاليــت در جهت تحقق اهدافی 

می گردد که طی آن، کاال و خدمات مورد نياز، توســط ارگانيســم (سيســتم) جذب 

می شود.

ـ  نياز سياسی: نيازی است که موجب فعاليت در جهت هدف معينی می شود که 

طی آن، قدرت و دستورات مورد نياز، توسط سيستم جذب می شود.

ـ  نياز اجتماعی: نيازی است که موجب فعاليت در جهت هدفی می شود که طی 

آن، حق و تکليف و عاطفه، توسط سيستم جذب می شود.
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سا هوندريش۱ سه سيستم را در سطوح مختلف در نظر می گيرد:

الف: سيستم شخصی يا بدن به عنوان قالب جسمی و سيستم بيولوژيک انسان؛ 

ب: سيستم مادی و طبيعی نظير عوامل جغرافيايی و اقليمی و...؛

ج: سيستم اجتماعی نظير جامعه. 

او سنجش هم زمان نيازها را در کليه سيستم ها خارج از يک برنامه واقع بينانه 

می داند و برای بررســی تجربی، مطالعه نيازهای افراد و گروه ها را پيشنهاد می دهد 

(رفيع پور، ۱۳۶۴: ص۵۶).

۱ ـ ۳ ـ ۲) نياز فرهنگی

 تعاريــف مطرح شــده در باره فرهنگ، حاکی از آن اســت کــه فرهنگ با زندگی 

اجتماعی مالزم اســت. تالزم فرهنگ با حيات انسانی تا حدی است که بدون در نظر 

داشتن فرهنگ، حيات انسانی معنا و مصداق پيدا نمی کند. حيات فرهنگی در هر جامعه 

در دو بعد متجلی می شود: فعاليت و مشارکت در توليد فرهنگی و خالقيت فرهنگی.

فعاليت فرهنگی از جمله مفاهيم اصلی مرتبط با حيات فرهنگی است. فعاليت 

فرهنگی، فعاليتی محســوب می شود که حول توليد و بهره برداری و انتقال معانی و 

نمادها با هدف ارتقای معنوی انســانی صورت می گيرد. فعاليت فرهنگی در زمره 

فعاليت های اجتماعی ای قرار می گيرد که فرد فارغ از فعاليت های اقتصادی تعريف 

شــده در نظام تقســيم کار به آنها می پــردازد. فرد در زمان فراغــت، يا به صورت 

فعال و مشارکت جويانه به توليد و خلق پديده های فرهنگی می پردازد و يا با سهم 

مشارکت کمتر به بهره برداری از خدمات ارائه شده توسط موّلدان فرهنگ مشغول 

می شود. فعاليت فرهنگی در شکل ناب و خالق آن به آفرينش و خلق فرهنگی منجر 

1.  Hondrich
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می شــود. فعاليت هنرمندان، شعرا، فالسفه، انديشمندان، پديد آورندگان آثار هنری، سا

موســيقيايی، آثار نوشــتاری، صوتی و... در زمره فعاليت فرهنگی موّلد محســوب 

می شود. تئاتر، سينما، کنسرت موسيقی، شرکت در يک نيايش مذهبی عمومی و… 

همگی در زمره خدمات فرهنگی می باشــند. ويژگی چنين فعاليت هايی مشــارکت 

کمتر و اثرپذيری  بيشتر است. 

منظور از اوقات فراغت، اوقاتی از شــبانه روز اســت که فــرد، جدای از نظام 

تقســيم کار، پس از تأمين حوايج و نيازهای زيســتی و شخصــی خود و الزامات 

زندگی به دســت می آورد. در زمــان فراغت، فعاليت فرهنگی امکان پذير می گردد؛ 

به همين دليل، هر فرد بر حسب موقعيت اجتماعی، دانش و تجربه شخصی خود، 

نيازها و تقاضاهای فرهنگــی خاصی را طلب می کند. منظور از نيازهای فرهنگی، 

انتظاراتی اســت که افراد در خصوص گذران اوقات فراغت داشته و با استفاده از 

ابزارهــا، کاالها و خدمات فرهنگی به تکميل اوقات فراغتی خود می پردازند. اين 

فعاليت ها را می توان در قالب فعاليت های ذيل طبقه بندی کرد:

الف) فعاليت مذهبی: گرايش انســان به امر مقدس و ماورايی او را به فعاليت 

دينی سوق می دهد. بخش مهمی از فعاليت دينی در عرصه رفتاری تجلی پيدا می-

کند. انجام اعمال مذهبی و شرکت در مجامع مذهبی (اعم از مولودی و عزاداری)، 

شــرکت در مجالس سخنرانی دينی، شرکت در جلسات دعا و ذکر، رفتن به جلسه 

قرآن، شــرکت در نماز جماعت و جمعه، زيارت اهل قبــور، رفتن به زيارتگاه ها، 

خواندن قرآن و شرکت در مراسم اعتکاف، از جمله فعاليت های مذهبی می باشند.

ب) فعاليت اجتماعی: گرايش به غير و حس نوعدوستی و ضروريات زندگی، 

انسان را به فعاليت های اجتماعی متمايل می سازد. مشارکت در فعاليت های اجتماعی 
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سا از طريق عضويت و فعاليت در مجامعی چون انجمن های علمی، فرهنگی، انجمن 

خانه و مدرسه، اتحاديه های صنفی، تشکل های اسالمی، بسيج، تشکل ها و احزاب 

سياســی، انجمن های خيريه ای و... ميســر می گردد. معاشــرت با اقوام، خويشان، 

همسايگان، دوستان و همکاران نيز در زمره فعاليت های اجتماعی به شمار می رود. 

رفتن به قهوه خانه، کافه و پاتـوق نيز که با هدف برقراری و توسعه روابط اجتماعی 

صورت می گيرد در زمره فعاليت های اجتماعی به شمار می آيد.

ج) فعاليت های ورزشـی: انجام حـرکات جسمـانی به صورت فردی و اجـتماعی 

با هـدف تقويت و يا باز توليد انرژی از دسـت رفته از جمله فــعاليت های ورزشی 

است. تماشای مسابقات ورزشی و پيگيری اخبار و اطالعات مربوط به رويدادهای 

ورزشی نيز در زمره فعاليت های ورزشی به شمار می آيد.

د) فعاليت های تفريحی: هرگونه فعاليت جسمی و ذهنی که به منظور دستيابی به 

انبساط خاطر و سرگرم سازی در اوقات فــراغت فرد انجام گيرد، جزء فعاليت های 

تفريحی محسوب می شود.

هـ) فعاليت های هنری: منظــور از فعاليت های هنری، اقدامات و فعاليت هايی 

اســت که تخيل و تجسم، خمير مايه اصلی آن است. محصول اين نوع فعاليت ها، 

پرورش ذوقيات است.

و) فعاليت های رســانه ای: فعاليت هايی که در زمينه شرکت در تهية برنامه های 

صوتی و تصويری و نوشــتاری همگانی نظيــر راديو، تلويزيون، مطبوعات، کتاب، 

سينما، تئاتر و… صورت گيرد و هم چنين بهره برداری  از خدمات ارائه شده توسط 

ابزار و وسايل مذکور، از جمله فعاليت های رسانه ای محسوب می شود. 

انســان دارای نيازهای متنوع و گســترده ای است. شناخت نيازها و گروه بندی 
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آنها همواره مورد توجه انديشــمندان حوزه های مختلف علمی بوده اســت. هسته سا

اصلی مفهوم نياز، احســاس کمبود می باشد. در اغلب مواقع، احساس نياز از جنبه 

فردی مورد توجه قرار می گيرد وليکن بروز و ظهور نياز بر اساس الگوهای فرهنگی 

و اجتماعی و شــرايط اقتصادی می باشــد. با بهبود وضعيت معيشتی مردم و تأمين 

نيازهای مادی و برقراری امنيت، زمينه بروز نيازهای معنوی نظير نياز به عشــق و 

تعلق، احترام و خودشکوفايی فراهم می گردد.

۳) مدل نظری تحقيق

به لحاظ روانشناختی، نوجوانان در حال تجربه بلوغ و پشت سر نهادن اين مرحله 

از فرآيند رشد هستند. پيمايشی بودن اين پژوهش و باز بودن سؤاالت ايجاب می نمايد 

تا پاسخگويان، نيازهای احساس شده خود را مطرح کنند. به همين دليل در مدل نظری 

اين پژوهش، هسته اصلی مفهوم نياز، يعنی «احساس کمبود»، مالحظه شده است و 

پاسخگويان نيازهای احساس شده خود را بر حسب اولويت مطرح کرده اند.

نيازهای اظهار شــده در زمينه ها و فضاهای خاصی پديدار می شوند. نخستين 

زمينه تأثيرگذار، زمينه روان شناختی فرد می باشد. دختران مورد مطالعه در اين تحـقيق 

در ســنين نوجوانی، يعنی ۱۳ تا ۱۸ ســالگی (دوره بلوغ جنسی) قرار گرفته اند. در 

اين دوره، رشــد بدنی، هورمونی و مغزی دچار تحول می شود. افزايش ناگهانی قد 

و وزن، آشــکارترين عالمت اوليه بلوغ اســت (لطف آبادی، ۱۳۷۹: ص۶۱). اين دوره، 

ويژگی ها و خصوصيات جديدی برای فرد به ارمغان می آورد.

زمينه ديگر بروز نيازها، شــرايط محيطی اســت که فــرد در آن زندگی می کند. 

خانــواده و مدرســه و محيط های اجتماعی، مهم ترين فضاهايی هســتند که نيازها 

در آن ها پديدار می شــــوند. اگر چه نيازها دارای خاســتگاه زيســتی و زيســتـ  
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سا بــوم فرد می باشــند؛ ليکن خانواده، مهم ترين زمينه بروز نياز هــا را فراهم می  آورد. 

کارکردهای خانواده به لحاظ تامين نيازهای اساسی و عاطفی و حمايت اقتصادی 

و روانــی و جامعه پذير کردن فرزندان حائز اهميت بســيار اســت. مهمترين عنصر 

فضای خانوادگی، تعامل رفتاری اعضای خانواده با نوجوان می باشــد. تـــعامالت 

و کنش های پيوســته (تعاون، تقليد و همانندی) و کنش های گسسته (سبقت جويی، 

رقابــت و ســتيزه جويی) و جّو عاطفی حاکم بر خانواده (گرم، خنثی و ســـرد) در 

بروز نيازها مؤثر است. روابط و ساختارهای خانوادگی در شکل گيری نيازها و تغيير 

آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم تأثير گذار است. 

فضای ارتباطی حاکم بر نهادهای آموزشی و محتواهای آموزشی و قواعد و مقررات 

حاکم بر آموزشگاه و ميزان بهره مندی مدرسه از امکانات آموزشی نيز در بروز و ظهور 

نيازها تأثير گذار اســت. در بعد انســانی، نوع تعامل اولياء آموزشی (مدير، معاون، مربی 

پرورشی، دبير، کارکنان اداری و خدماتی آموزشگاه) با نوجوانان حائز اهميت می باشد. 

زمينه ديگری که به نيازها شکل بخشــيده و امــکان بروز و ظهور آن ها را فراهم 

می آورد، محيط اجتماعی است. محيط اجتماعی در معنای گسترده آن شامل نهادها 

و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که نوجوانان در چارچوب آن ها 

رفتار خود را تنظيم می کنند. نياز های نوجوانان در فضای کنش و ارتباط نوجوانان 

با اعضای جامعه و نظام هنجاری جامعه شکل می گيرد. 

پس از شکل گيری نيازها، الزم است نيازها توسط فرد درک شوند. درک نيازها در 

ذهن فرد صورت می گيرد. فرآيند درک، نخست تحت تأثير ميزان آگاهی و نگرش فرد 

می باشد. در مرتبه دوم، نظام ارزيابی فرد از فاصله وضع موجود و مطلوب در درک 

نياز تأثير گذار است. پس از درک نياز، فرد وارد مرحله بيان نيازهای خود می  گردد. بيان 
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نيازها خود دارای انواع متــعددی است. يــکی از گونه های بيان نيازها، ابراز گفتاری سا

می باشــد. نوجوان، متناســب با آگاهی، نگرش، نظام ارزيابــی و قضاوت، گونه های 

مختلف نياز را درک کرده و ترجيحات خود را ابراز می دارد. در اين پژوهش، جهت 

طبقه بندی انواع نياز از رو يکرد تلفيقی مازلو و پارسونز استفاده شده است.

در ايـن رويکرد، شــيوه ها و روش های ارضای نياز متنوع بوده و در چارچوب 

نظام هنــجاری می باشد. 

نياز به عشــق، تعلق و محبت، طبق نظريه مازلو و نيازهای اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی، طبق انديشه پارســونز، طبقه بندی شده است. نمودار شماره (۱) مدل 

نظری مورد استفاده  در پژوهش را نشان می دهد.

نمودار شماره(١): مدل نظری ناظر بر روابط ميان مفاهيم

نیازهــــای
شده اظهار

روانیـعاطفی

اجتماعی

آموزشی-فرهنگی

یازناحساس

نوجوانان- نگرش و آگاهی
وضع- از نوجوانان ارزیابی

مطلوب-موجود

شکل نیازهایگیریزمینه
نوجوانان

شناختی- روان زمینه
اجتماعی- زمینه
خانواده-
مدرسه-
اجتماعی- محیط

یاقتصاد
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سا ۴) روش تحقيق

اهداف اصلی اين پژوهش، توصيف و گروه بندی نيازهای فرهنگی ـ اجتماعی 

و آموزشــی دختران نوجوان می باشــد. برای دســتيابی به اين هدف، پرسشنامه ای 

تنظيم گرديد. پرسشنامه، حول دو محــور نيازها و نگرش ها (وضع موجود و وضع 

مطلوب) تنظيم شده است. در مبحث نيازهــای فــرهنگی و اجتماعی، جايگاه گروه 

مرجع، گروه های همدلی، عضويت در تشــکل ها و داشــتن فعاليت های داوطلبانه، 

تمايل به عضويت در تشکل ها و انجمن های مختلف اجتماعی، احساس امنيت در 

محيط های جمعی، فعاليت های ترجيحی فراغتی، محيط های گذران اوقات فراغت و 

رضايت مندی از نحوه گذران اوقات فراغت، ارزيابی از امکانات تفريحی و فراغتی، 

در دختران نوجوان بررسی شده است. در بحث نيازهای آموزشی، ادامه تحصيل در 

مقاطع باالتر، شيوه تدريس معلم و محتوای مطالب تدريس شده، مديريت مدرسه، 

جذابيت کتب درسی و مطلوبيت محيط مدرسه، مورد توجه بوده است.

جامعه آماری اين پژوهش، ۱۰۰۸۹۴ نفــر از دانش آموزان شاغل به تحصيل در 

دوره های راهنمايی و متوسطه شهر اصفهان بوده اند. از اين تعداد، ۵۰۲ نفر به عنوان 

نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. نحوه انتخاب نمونه به اين صورت بوده اســت که 

با اســتفاده از مطالعه مقدماتی، نسبت صفت (شکاف بين سطح موجود و مطلوب 

نيازهای دختران نوجوان) مطالعه گرديد. ۳۰ درصد از پاسخگويان، مطالعه مقدماتی 

اين شکاف را در حد پائين ارزيابی کرده و ۷۰ درصد، در حد باال دانسته اند. تعداد 

 بدست آمده است که در اين فرمول: 
pqNtd
qpNtn 22

2 ..
= نمونه از فرمول 

N=۱۰۰۸۹۴    و d=۱۰۴      ،t=۱/۹۶       ،p=۰/ ۳۰       ،q=۰/۷۰

بوده اســت و در نتيجه، تعداد حجم نمونه برآورد شده، ۵۰۲ نفر تعيين گرديد. 
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در اين مطالعه، ۵ پرسشنامه از اطالعات جمع آوری شده به دليل ناقص بودن حذف سا

شــده و در نهايت، ۴۹۷ پرسشــنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اســت. ۵۴/۷ 

درصد پاســخگويان در دوره راهنمايی به تحصيل اشــتغال داشته و ۴۵/۳ در دوره 

متوسطه به تحصيل مشغول بوده اند.

تکنيک نياز سنجی مورد استفاده در اين پژوهــش از نوع گاما و بتا می باشد. در 

نوع گاما، اولويت بندی نيازها مورد توجه می باشد. اين نــوع نــياز سنجی، عمدتًا بر 

اولويت بندی اهداف و مقاصد ناظر است و کيفيت و کميت آنها مد نظر نمی باشد. 

نياز سنجی گاما هنگامی مورد استفاده قرار می گيرد که تحقيق، اهدافی متنوع و حتی 

به ظاهر متناقض و متضاد را مد نظر دارد. در اين حالت در مرحله سنجش، به جای 

معيارهايــی همچون کميت و کيفيت متغيرها، بايد معيار اولويت را مبنای کار قرار 

داد. در ســنجش نيازها در نوع بتا، شناسايی فاصله بين عملکرد (وضع موجود) با 

وضع مطلوب ســنجيده می شود. هدف اين نوع نيازسنجی، ارزيابی پاسخگويان از 

شکافی است که ميان شرايط فعلی آنان با آنچه خواهان پديد آمدن آن هستند وجود 

دارد. اين نوع نيازسنجی ناظر بر سطح احساس محروميت نسبی افراد می باشد.

۵) يافته ها و نتايج

در صورتــی که نيازهای متنوع نوجوانان را در چهار دســتة نيازهای عاطفی ـ 

روانی، اجتماعی، اقتــصادی و فرهنــگی دسته بندی نماييم، مطالعه ديدگاه دختران 

نوجوان راجع به نيازهای شــان می تواند به لحاظ ذهنی تصوير روشنی از احساس 

نياز آنها را فراهم آورد. در اين خصوص، ســؤاالت باز، بســيار کارسازند؛ چرا که 

پاســخگو، بــدون قرارگرفتن در يک چــار چوب از پيش تعيين شــده، آنچه که در 

خودآگاه خود به عنوان اولويت های زندگی دارد، مطرح می نمايد. بر اســاس نتايج 
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سا خالصه شــده در جدول (۱)، مالحظه می شود که دختران نوجوان در پاسخ به اين 

سؤال که: نيازهای واقعی يک نوجوان چيست؟ نيازهای عاطفیـ  روانی را در صدر 

نيازها قرار داده اند.

در واقع نيازهايی مانند بهره مندی از توجه و محبت پدر و مادر و زيســتن در 

خانواده ای خوب و ســالم و قرار گرفتــن در محيطی امن که جزء نيازهای عاطفی 

ـ روانی به شــمار می روند، در صدر نيازهای پاسخگويان قرار می گيرند. نزديک به 

۳۵/۸۵ درصــد موارد مطرح شــده، جزء نيازهای عاطفــیـ  روانی بوده و نيازهای 

اجتماعی و نيازهای فرهنگی به ترتيب با اختصاص ۳۱/۸۵ و ۲۴/۵۸ درصد موارد، 

در رتبه های بعدی قرار می گيرند. جالب توجه آنکه، نيازهای اقتصادی (۶/۸۱ درصد 

موارد) در رتبة چهارم قرار می گيرد و نشان می دهد که برای دختران، درک شدن و 

مورد توجه واقع شدن مهم تر از فراهم بودن پول و امکانات است.

از آنجايــی کــه نيازهای اجتماعــی از جنس نيازهای مربوط بــه نقش فرد در 

جامعه و وضعيت وی در شــبکة روابط اجتماعی است و در پژوهش حاضر برای 

پاســخگويان پــس از نيازهای عاطفیـ  روانی در مرتبــة دوم آمده، می توان به اين 

جمع بندی رســيد که نوجوانان دختر، بيشــتر به دنبال «هويت شخصی» و تعريف 

موقعيت خود در خانواده و اجتماع بزرگتر می باشند. آنان می خواهند درک شوند و 

نيازها و باورها و سليقه هايشان به رسميت شناخته شود. 
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جدول(١): گونه شناسی و اولويت بندی نيازهای دختران نوجوانسا

ف
دي
ر

درصدمورد (درصد)(نوع نياز)

عاطفی ـ روانی۱

 ـ محبت پدر و مادر (۱۱/۲)   

 ـ داشتن يک دوست خوب (۱/۱۶)

 ـ امنيت و آرامش (۶/۰۵)

 ـ استقالل فردی بيشتر (۰/۹۸)

  ـ زيستن در خانواده ای خوب و صميمی (۴/۲۷)

 ـ خود باوری (۰/۹۸)

 ـ توجه به نيازهای عاطفی (۳/۳۸)

 ـ روحيه شاد و سالم(۰/۸۹)    

 ـ وجود راهنما و مشاور خوب(۲/۴۹)

 ـ اميد دادن به نوجوانان(۰/۰۹)

 ـ اهميت دادن به شخصيت نوجوانان (۲/۴)

 ـ حفظ هويت فردی (۰/۱۸)

 ـ توجه به نيازهای عاطفی و روحی نوجوانان (۱/۶۹)

 ـ  رسيدن به خوشبختی و سعادت (۰/۰۹)

۳۵/۸۵

۲
اجتماعی

 ـ داشتن آزادی بيشتر (بيان، انديشه و رفتار) (۱۰/۵۸)

 ـ درک و اعتماد بيشتر به نوجوانان(توسط مدرسه، خانواده، جامعه) (۹/۶۹)

 ـ اهميت دادن به نظرات نوجوانان (۲/۴)

 ـ داشتن رفتار خوب با نوجوانان (۰/۲۷)

 ـ رسيدگی به مشکالت نوجوانان (۲/۲۲) 

 ـ عدم تبعيض بين دختر و پسر (۰/۱۸) 

 ـ برآورده کردن خواسته های  نوجوانان(۲/۰۵)

 ـ ايجاد روابط  سالم بين دختر و پسر(۰/۱۸)

 ـ اهميت دادن و احترام گذاشتن به نوجوانان (۱/۴۲)

 ـ ازدواج (۰/۰۹) 

 ـ فراهم کردن نيازهای اجتماعی(موقعيت و وجهة فردی)(۰/۸۹)

 ـ درست لباس پوشيدن (۰/۰۹)

 ـ برنامه ريزی (۰/۷۱) 

 ـ ايجاد رقابت سالم (۰/۰۹)

 ـ نقش دادن در جامعه (۰/۳۶)

 ـ زندگی در جامعه ای سالم (۰/۰۹) 

 ـ برداشتن تبعيض ها (۰/۲۷)

 ـ کسب تجربه (۰/۲۷)

۳۱/۸۵

اقتصادی۳

 ـ پول و رفاه (۴/۴۹)

 ـ اشتغال پس از اتمام تحصيل (۰/۲۷) 

 ـ امکانات بيشتر (۲/۰۵)
۶/۸۱
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سا
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درصدمورد (درصد)(نوع نياز)

۴
فرهنگی

 ـ مسافرت(۴/۵۳)

 ـ وجود مراکز علمی (۰/۴۵)

 ـ گردش و تفريح(۴/۲۷) 

 ـ دادن آگاهی از زمان بلوغ و مسائل آن (۰/۴۵)

 ـ تحصيل و آموزش(۳/۶۵)

 ـ برگزاری کالس کنکور در مدرسه(۰/۳۶)

 ـ ايجاد مکان های تفريحی و سرگرمی(۲/۸۵)

 ـ راهنمايی برای دنبال کردن هدف (۰/۲۷)

 ـ امکانات ورزشی بيشتر (۱/۹۶)

 ـ پاسخ  به  نيازها و سؤاالت  نوجوانان(۰/۲۷)

 ـ امکانات  فيزيکی  بيشتر در مدارس(کتابخانه، آزمايشگاه  و...)(۱/۹۶)

 ـ نياز به الگوی مناسب(۰/۱۸)

 ـ آگاهی از مسائل روز جامعه و داشتن اطالعات عمومی(۰/۸)

 ـ موسيقی شاد (۰/۰۹)

 ـ آشنايی با اسالم واقعی(۰/۶۲) 

 ـ درک کردن خوب و بد(۰/۰۹)

 ـ کادر خوب مدرسه (۰/۵۳) 

 ـ دسترسی به اينترنت (۰/۰۹)

 ـ گردش ها و فعاليت های علمی (۰/۵۳)

 ـ نياز به تفکر (۰/۰۹) 

 ـ حذف کنکور (۰/۴۵)

  ـ آشنايی با شغل های آينده (۰/۰۹)

۲۴/۵۸

۱۰۰جمع موارد

n = ۱۱۲۵ 

همانگونه که در جدول شماره (۱) مالحظه شد، در يک سؤال باز، موارد مطرح 

شده که در قالب نيازهای فرهنگی دسته بندی شدند به لحاظ فراوانی در رتبة سوم قرار 

گرفتند. مواردی همچون مسافرت، گردش، تفريح، تحصيل و آموزش بهتر، از جمله 

مهمترين مواردی بودند که دختران نوجوان به آنها عالقه نشان می دادند. در صورتی 

که نيازها و فعاليت های فرهنگی را در چند حوزة تفريحـــی، هنری، مذهبی، ورزشی 

و رسانه ای تقسيم بندی نماييم و از پاسخگويان بخواهيم اولويت بندی هـــای خود 
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را در پرداختن بدان ها مشخص نمايند، می توان درک بهتری از نيازهای فرهنگـــی سا

نوجوانان و اولويت های آنان در اين خصوص بدست آورد.

با مرور کلی نتايج جدول  شماره (۱)، می توان استنباط نمود که پس از نيازهای 

عاطفی و روانی، نيازهای اجتماعی از جمله نياز هايی است که دختران نوجوان آن را 

احساس می کنند. زيستن در جامعه ای که دختران بتوانند ايده های خود را بيان کرده 

و به نظر آنان اهميت داده شــود و آنان در زنــدگی اجتماعی مشارکت فعاالنه داشته 

باشند، از جمــله نيازهای ابراز شده در عرصه اجتماعی می باشد. نيازهای اقتصادی 

در مرتبه ســوم اهميت قرار دارند. پول و رفاه بيشــتر و اشــتغال پس از تحصيل و 

برخورداری از امکانات بيشتر در زمره نيازهای اقتصادی ابراز شده، قرار دارند.

نيازهــای فرهنگی در مرتبه چهارم نيازهای ابراز شــده از طرف دختران قرار 

دارند. تنوع نيازهای ابراز شده قابل تأمل است.

مطابق نتايج جدول شــماره (۲)، مالحظه می شــود که شرکت در فعاليت های 

تفريحی مانند اردو و مســافرت، مورد عالقة ۷۵/۵ درصد پاســخگويان می باشــد. 

همچنين  گوش دادن موســيقی و سرود و شــرکت در جشن ها و ميهمانی های شاد 

نيز به ترتيب مورد عالقة ۷۳/۲ درصد و ۶۳/۸ درصد پاســخگويان بوده اســت. در 

واقع نتايج آمده در جدول شماره (۲) که از سؤاالت بسته استخراج گرديده  است، 

مطابق نتايج جدول شماره (۱) می باشد که در آنجا نيز، مسافرت و گردش و تفريح 

در صدر نيازهای فرهنگی دختران نوجوان قرار داشت.

در يک جمع بندی کلی می توان گفت که در خصوص نيازهای فرهنگی، نوجوانان 

بيشتر به سمت و سوی انجام فعاليت های شاد و تفريحی متمايل هستند. نياز به شادی 

و تفريح و جنب و جوش، مهمترين بخش از نيازهای فرهنگی نوجوانان را شــکل 
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سا می دهد. در خصوص فعاليت های مذهبی که درقالب دو مورد در جدول شــماره (۲) 

آمده، مالحظه می شــود که نســبت عالقمندان به زيارت اماکن متبرکه (۵۱/۱ درصد) 

در مقايســه با نســبت عالقمندان به گوش دادن به نوارهای مذهبی و مداحی (۲۱/۵ 

درصد) بيش از دو برابر می باشــد. در واقع، جنبة تفريحی و گردش و مسافرت نهفته 

در زيارت اماکن متبرکه، آن را نسبت به گوش دادن به نوارهای مذهبی برای نوجوانان 

جذاب تر می سازد. اين نکته می تواند در سياستگذاری های فرهنگی و نظام برنامه ريزی 

و تخصيص بودجه های فرهنگی مورد توجه قرار گيرد؛ چرا که به نظر می رسد جهت 

ترويج مفاهيم دينی و مبانی ارزشی جامعه، برگزاری مراسم هايی مانند اردوهای تفريحی 

و زيارتی و انجام کارهای فرهنگی در آنها می تواند مثمرثمرتر باشد.

جدول (٢): توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب فعاليتهايی که برای اوقات فراغت 
خود ترجيح می دهند

ف
دي
ر

فعاليت

خيربلی

ی
وان
را
ف

صد
در

ی
وان
را
ف

صد
در

۳۷۵۷۵/۵۱۲۲۲۴/۵شرکت در فعاليت های تفريحی (اردو ـ مسافرت)۱

۳۶۴۷۳/۲۱۳۳۲۶/۸گوش دادن به نوار موسيقی و سرود۲

۳۱۷۶۳/۸۱۸۰۳۶/۲شرکت در جشن ها و ميهمانی های شاد ۳

۲۸۸۵۷/۹۲۰۹۴۲/۲رفتن به سينما و تئاتر۴

۲۵۵۵۱/۳۲۴۲۴۸/۷شرکت در فعاليت های ورزشی۵

۲۵۴۵۱/۱۲۴۳۴۸/۹زيارت اماکن متبرکه۶

۲۴۶۴۹/۵۲۵۱۵۰/۵رفتن به پارک۷

۲۲۶۴۵/۵۲۷۱۵۴/۵تماشای تلويزيون۸

۲۱۸۴۳/۹۲۷۹۵۶/۱مطالعه کتب و مجالت غير درسی۹

۱۹۳۳۸/۸۳۰۴۶۱/۲شرکت در فعاليت های هنری ۱۰

۱۰۷۲۱/۵۳۹۰۷۸/۵گوش دادن به نوار مذهبی و مداحی ۱۱

۱۰۵۲۱/۱۳۹۲۷۸/۹مطالعه کتب و مجالت ورزشی۱۲

۸۵۱۷/۱۴۱۲۸۲/۹شرکت در فعاليت های اجتماعی (بسيج محله و...)۱۳

n =۴۹۷
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پرسشــی که در اينجا مطرح می شود اين اســت که: نوجوانان اوقات فراغت خود را سا

بيشــتر در چه محيط هايی می گذرانند؟ به عبارت ديگر، فعاليت های فرهنگی و پاســخ به 

نيازهای فرهنگی دختران نوجوان در چه محيط هايی صورت می گيرد؟ اهميت پاسخگويی 

بدين پرسش از آنجايی است که محيط فعاليت، عالوه بر امکانات فضايی، به لحاظ روانی 

و فضای فرهنگی نيز از ويژگی های خاصی برخوردار اســت؛ چرا که فضا، محل مصرف 

فرهنگی است و مؤلفه های کالبدی بر نوع مصرف کاالها و خدمات فرهنگی تأثير گذار اند.

با توجه به جدول شماره (۳)، مالحظه می شود که برای ۷۱/۶ درصد پاسخگويان، منزل 

و محيط خانوادگی جايی است که بيشترين ساعات اوقات فراغت خود را در آن می گذرانند. 

پس از منزل، مدرسه قرار می گيرد که ۱۸/۳ درصد پاسخگويان آن را به عنوان محيط اصلی 

گذران اوقات فراغت خود مشخص نموده اند. با مقايسة دو نسبت ياد شده، مالحظه می شود 

که ميان منزل و مدرسه به مثابه محيط اصلی گذران اوقات فراغت، نه يک تفاوت معنا دار، 

بلکه يک شکاف معنا دار وجود دارد و تفاوت نسبت ها به ۵۳/۳ درصد می رسد.

نمودار شماره (١): توزيع پاسخگويان  بر حسب ميزان گذران اوقات فرغت خود در 

محيط های مختلف (برحسب بلی)
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سا محيط هايی مانند خيابان، اماکن ورزشی، کانون های فرهنگی يا ساير موارد نيز، 

همگی روی هم رفته حتی به اندازة مدرسه که با فاصله زياد در مرتبة دوم قرار دارد، 

دختران را در خود درگير نمی کنند.

جدول شماره(٣): توزيع پاسخگويان بر حسب محيط های گذران بيشترين ساعات 

اوقات فراغت

ف
محيطردي

خيربلی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

۳۵۶۷۱/۶۱۴۱۲۸/۴منزل۱

۹۱۱۸/۳۴۰۶۸۱/۷مدرسه۲

۲۹۵/۸۴۶۸۹۴/۲خيابان۳

۱۹۳/۸۴۷۸۹۶/۲اماکن ورزشی۴

۱۷۳/۴۴۸۰۹۶/۶کانون های فرهنگی ۵

۲۴۴/۸۴۷۳۹۵/۲ساير موارد۶

n =۴۹۷

در مجموع، مالحظه می شود که دختران نوجوان، بيشتر به فعاليت های تفريحی مانند 

گردش و مسافرت و در کل به فعاليت های شاد و تفريحی که در محيط بيرون خانه انجام 

می شــود، عالقه دارند (جدول های۱و۲). ليکن محيط اصلی گذران اوقات فراغت آنان 

«خانه» می باشد (جدول ۳).  از اين دادة به ظاهر متناقض می توان دو نتيجه گرفت: 

ـ شــرايط بيرونی و امکانات موجود در شهر به هيچ وجه پاسخگوی نيازهای 

نوجوانان نيست و  نمی تواند انرژی دختران نوجوان را در خود درگير کرده و آنها را 

به سمت و سوی مطلوب هدايت کند. محيط هايی مانند اماکن ورزشی و کانون های 

فرهنگی، شمار بسيار کمی از پاسخگويان را جذب خود کرده است.

ـ «خانه»، محيط اصلی گذران اوقات فراغت و محيط اصلی مصرف فرهنگی 
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بوده و در غياب امکانات  و شرايط  مناسب بيرونی، خود به  تنهايی بار اصلی  گذران سا

اوقات فراغت نوجوانان  را بر عهده دارد.

محوريت يافتن خانه، آنجا اهميت فزاينده ای می يابد که اين نکته را لحاظ کنيم 

که در طی دو دهــة اخير، با ورود ويدئو، ســی دی های متنوع و تجهيزات اينترنتی و 

ماهواره ای، خانواده ها به شــدت در معرض ارزش ها و الگوهای جديدی می باشند 

که بعضًا مغاير با ارزش ها و باورهای مذهبی و ملی و  هنجارهای نهادينه می باشد و 

بزرگترها با چالشی جديد در خصوص نحوه برخورد با نوجوانان مواجه می باشند.

عــالوه بر محيط گذران اوقات فراغــت و فضای مصرف فرهنـگی، متغير ديگر 

تـعيين کننــده و مؤثر بر نوجوانان، «گروه مرجع» آنان می تواند باشــد؛ چرا که گروه 

مرجع، حتی با وجود جدايی مکانی و زمــانی می تواند بر روی رفتارها و نگرش های 

افراد تأثيرگذار باشد و نوجوانان، الگوهای رفتاری و ارزشی خود را با آنان هماهنگ 

سازند. بر اساس نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر که در جدول شماره (۴) آمده، 

خانواده و به طور خاص پدر و مادر مهــم تريـن گروه مرجع نوجوانان می باشد. 

بر اساس نتايج اين جدول، ۵۹/۲ درصد پاسخگويان اعالم داشته اند که خانواده، مهم ترين 

الگوی رفتاری و ارزشی آنان را شکل می دهد. پس از خانواده، حلقة دوستان قرار می گيرد که 

۱۵/۵ درصد پاسخگويان نيز آن را گروه مرجع اصلی خود عنوان نموده اند. محوريت داشتن 

خانواده به عنوان گـروه مرجـع، می تواند هماهنگ با محوريت يافتن «خانه» به عنوان محيط 

گــذران اوقات فراغت عمل کند. در واقع، خانه و خانوادة ايرانی، مهم ترين و کانونی ترين 

جايگاه را در بحث نحوة  پاسخگويی به نيازهای فرهنگی نوجوانان دارد. اين خانواده است 

ـ نه مدرسه يا محيط اجتماعیـ  که امــکانات مختلف جهت پاسخگويی به نيازهای فرهنگی 

نوجوانان را  فراهم می آورد و از اين رو می توان گفت که مصرف فرهنگی در ايران، به شدت 
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سا تحت تأثير خانواده و موقعيت اقتصادی و شرايط فرهنگی آن است.

جدول شماره (٤): توزيع فراوانی دانش آموزان دختر بر حسب نوع گروه مرجع آنان

مورد مطرح شده رديف
خيربلی

درصدفراوانیدرصدفراوانی

۲۹۴۵۹/۲۲۰۳۴۰/۸خانواده۱

۷۷۱۵/۵۴۲۰۸۴/۵دوستان۲

۷۲۱۴/۵۴۲۵۸۵/۵هيچکس ۳

۵۷۱۱/۵۴۴۰۸۸/۵شخصيت های مذهبی ۴

۴۵۹/۱۴۵۲۹۰/۹بزرگان ادبی و فرهنگی ايران۵

۲۴۴/۸۴۷۳۹۵/۲هنر پيشه های داخلی ۶

۱۹۳/۸۴۷۸۹۶/۲همکالسی ها۷

۱۶۳/۲۴۸۱۹۶/۸هنرپيشه های خارجی۸

۱۳۲/۶۴۸۴۹۷/۴ورزشکاران ۹

۲۷۵/۴۴۷۰۹۴/۶ساير موارد۱۰

n=۴۹۷

علی رغم آن که طی ســال های اخير، رسانه های جديد نظير اينترنت و ماهواره 

وارد بسياری از خانه ها شده اند، براساس نتايج تحقيقات، خانواده ايرانی، همچنان 

مهمترين منبع الهام و حمايت عاطفی نوجوانان می باشد و الگو ها و چارچوب های 

ارزشــی بنيادين را در اختيار آنــان قرار می دهد. در جدول شــماره(۴) مــالحظه 

می شود که موردی مانند هنر پيشه های خارجی، حتی نسبت به هنر پيشه های داخلی 

در موقعيت پائين تر قرار می گيرد و شخصيت های مذهبی، باالتر از اين دو گروه بر 

نوجوانان تأثير دارند. اين امر بر هژمونی هويت فرهنگ ايرانی و غلبه عناصر ايرانی 

در شکل دهی به هويت و شخصيت نوجوانان داللت دارد.

در اين تحقيق از پاسخگويان خواسته شد تا پيشنهادات و راهکارهای خود را 

در خصوص اقدامات مورد نياز جهت بر آورده ســاختن نيازهای نوجوانان مطرح 
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نمايند. ســؤال به صورت باز مطرح گرديد و پس از گروه  بندی موارد طرح شــده، سا

نتايج جدول شــماره (۵) به دست آمد. بيشــترين راهکارها و  مواردی که دختران 

نوجوان مطرح نمودند در راستای لزوم توجه و درک و احترام بيشتر به آنان بود که 

۳۲/۵۳ درصد پاســخگويان را شامل می گرديد. «افزايش امکانات و تجهيزات» و 

همچنين «رسيدگی و توجه به نيازهای دانش آموزان» به ترتيب مورد توجه ۲۷/۹ 

و ۱۳/۶۲ درصد پاسخگويان بوده است. 

در صورتی که موارد دو دستة «لزوم توجه و درک و احترام بيشتر» و «رسيدگی 

و توجه به نيازهای دانش آموزان» را در هم ادغام کنيم، گروه بندی جديدی به دست 

خواهد آمد که ۴۶/۱۵ درصد پاسخـگويان را در خـود جای مـی دهد. نسبت مذکور 

نشــان می دهد که نوجوانان، بيشــتر خواهان توجه به نيازهای روحیـ  روانی خود 

هستند تا گرفتن امکانات مادی. 

داده های جدول های شــماره (۱) و شــماره (۵) کامًال هماهنــگ با هم بوده و 

يکديگر را تقويت می کنند. بر اســاس نتايج ايــن دو جدول، می توان چنين نتيجه 

گرفت کــه مهمترين نيازهای دختــران نوجوان، نيازهای عاطـفــی ـ روانـی آنـان 

می بـاشد. دختـران مـی خواهند بيشتر مورد توجه پدر و مادر و سايرين قرار گيرند 

و دغدغه ها، نيازهای عاطفی و ســليقه ها و نظراتشان در کانون توجه ديگران قرار 

گيرد. آنان بيشتر به دنبال همدلی هستند تا تزريق پول و دادن امکانات و تجهيزات 

فيزيکی. از اين رو اســت که در اقدامات مــورد نياز، باز هم اقداماتی را در صـدر 

قـرار مـی دهند که معطوف به هويت شخصی و نيازهای روانیـ  عاطفی آنان باشد. 

در اصــل، آنان بيشــتر در پی تغيير در رفتار و نگرش ديگران هســتند تا دگرگونی 

اساسی در برنامه ريزی و نظام تخصيص اعتبار و امکانات.
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سا جدول (٥): پيشنهاد پاسخ گويان در مورد اقدامات مورد نياز از سوی مسئولين 

درصدموردنوع اقداماترديف

١
افزايش امکانات و 

تجهيزات (تفريحی، 
آموزشی و...)

 ـ امکانات و تجهيزات علمی و آموزشی (۸/۸۱)
 ـ امکانات رفاهی ـ تفريحی (۷/۹ )

 ـ ايجاد امکانات برای نوجوانان (۵/۹۶)
 ـ بردن به اردو و مسافرت (۱/۴۳)

 ـ دادن امکانات بيشتر به دخترها (۱/۱۷)
 ـ دادن امکانات ورزشی و تشويق برای ورزش (۰/۷۸)

 ـ دادن بودجه بيشتر(۰/۷۸)
 ـ ايجاد کتابخانه و سالن مطالعه (۰/۲۶)

۲۷/۰۹

٢
بهبود

برنامه ريزی و 
مديريت 

 ـ رسيدگی به وضعيت جامعه (۰/۲۶)
 ـ برنامه ريزی اصولی (۲/۸۵)

 ـ اولويت دادن به نيازهای حياتی و مهم (۰/۲۶)
 ـ رسيدگی به مشکل اشتغال جوانان (۰/۲۶)

 ـ استفاده درست از کمک های مردمی (۰/۱۳)
 ـ تشويق و ترغيب دانش آموزان به کتابخوانی (۰/۱۳)

۳/۸۹

آموزش بهتر ٣

 ـ بهبود شيوه تدريس (۳/۸۹)
 ـ باال بردن سطح اطالعات (۱/۳)

 ـ آسان تر و بهتر کردن درس ها (۱/۱۷)
 ـ آموزش والدين (۱/۰۴)

 ـ وجود مشاور (۱/۰۴)
 ـ باال بردن سطح فرهنگ (۰/۹)

 ـ حل مشکالت کنکور (۰/۹)
 ـ دادن آگاهی در رابطه با مسائل جامعه (۰/۷۸)

 ـ  عملی بودن مطالب درسی (۰/۶۵)
 ـ راهنمايی دانش آموزان (۰/۴)

 ـ بکارگيری شيوه های درست تربيتی (۰/۲۶)
 ـ کمتر کردن امتحانات (۰/۲۶)

 ـ آشناسازی دانش آموزان با مشاغل مختلف (۰/۱۳)
 ـ برگزاری کالس های تقويتی (۰/۱۳)

۱۲/۸۵

٤
توجه و درک و 

احترام بيشتر 

 ـ توجه به نظرات دانش آموزان (۱۴/۷۷)
 ـ همفکری، همکاری و مشورت با دانش آموزان (۴/۷۹)

 ـ درک کردن نوجوانان (۳/۸۹
 ـ توجه و احترام به شخصيت دانش آموزان (۲/۴۶)

  ـ تشويق و جايزه دادن (۰/۱۳)
 ـ دوست بودن با دانش آموزان (۲/۳۳)

 ـ کمک گرفتن از دانش آموزان (۱/۱۷)  
 ـ عدم تفاوت گذاری و تبعيض ميان دانش آموزان (۰/۹)           

 ـ ايجاد اعتماد به نفس (۰/۷۸)
 ـ رفتار بهتر دبيران (۰/۶۵)

 ـ رفتارخوب کادر مدرسه(۰/۴)
 ـ بها دادن به دانش آموزان ممتاز (۰/۱۳)
 ـ  اعتماد کردن به دانش آموزان (۰/۱۳)

۳۲/۵۳
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سا

درصدموردنوع اقداماترديف

٥
دادن آزادی عمل 

بيشتر 

 ـ دادن آزادی بيشتر (بيان، انديشه، رفتار) (۲/۵۹)
 ـ خارج کردن مدرسه از حالت زندان (۰/۶۵)

 ـ آسان گيری در خصوص حجاب (۰/۴)
 ـ سختگيری کمتر (۰/۴)

۴/۰۴

٦
فراهم آوردن 

زمينه های پيشرفت 
و ارتقا 

 ـ فراهم کردن زمينه رشد و ترقی (۰/۵۲)
 ـ فراهم کردن محيطی آرام در مدرسه (۰/۵۲)

 ـ جلوگيری از ايجاد اضطراب (۰/۲۶)
 ـ ايجاد فضای مناسب در مدارس (۰/۱۳)

 ـ ايجاد انگيزه (۰/۱۳)
 ـ جلوگيری از افسردگی دانش آموزان (۰/۲۶)

۱/۸۲

٧
رسيدگی و توجه 
به نيازهای دانش 

آموزان 

 ـ رسيدگی به نيازهای دانش آموزان (۸/۲۹)
 ـ رسيدگی به مشکالت دانش آموزان (۲/۴۶)

 ـ توجه به نيازهای معنوی (۱/۱۷)
 ـ رسيدگی به نيازهای روحی ـ عاطفی (۰/۹)
 ـ توجه به وضعيت مالی دانش آموزان (۰/۴)

 ـ تالش در جهت برآوردن نيازهای نوجوانان (۰/۴)

۱۳/۶۲

ساير٨

 ـ عمل به وعده ها (۱/۷)
 ـ برقراری امنيت (۱/۳)

ـ  درگير کردن دانش آموزان در کارهای علمیـ  عملی (۰/۵۲)
 ـ برگزاری جلسات بحث و گفتگو (۰/۲۶)

 ـ دادن وقت استراحت بيشتر (۰/۱۳)
 ـ الگو شدن مسئوالن برای نوجوانان (۰/۱۳)

 ـ  برگزاری جشن های با شکوه (۰/۱۳)

۴/۱۷

١٠٠جمع

n = ۷۷۲

۶)نتيجه گيری

زندگی انســانی به مراحل نوزادی، کودکی و نوجوانی، جوانی يا اوايل بزرگســالی، 

ميانســالی و کهنسالی طبقه بندی می شــود. دوره نوجوانی همراه با پديدار شدن نيازهای 

مختلفی است. يافتــه های پژوهش نشان می دهد که دختران نوجوان دارای نهادهای متنوع 

و گسترده ای هستند. ۵۷ نياز ابراز شده از سوی نوجوانان در قالب چهـارگروه طبقه بندی 

شده است.  در ارتباط با انواع نيازها، دختران نوجوان، نيازهای عاطفی را در اولويت قرار 
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سا می دهند. از آنجايی که گروه مورد مطالعه، همگی در سن نوجوانی قرار دارند و نوجوان 

هنــوز خود را در دل خانواده و گروه همســاالن تعريف می کند، ايــن يافته را می توان با 

شرايط سنی آنان هماهنگ دانست. انجام مطالعه ای ديگر بر روی دختران جوان، می تواند 

اولويت بندی نيازها را در ميان ســاير گروه های سنی نشان دهد. به احتمال زياد، با باالتر 

رفتن سن، اولويت بندی نـيازها نيز تغيير مـی کند و بر سطح نيازهای فرهنگیـ  اجتماعی 

افراد افـزوده می شود. همچنين برای دخترانی که در سن کنکور و تحصيالت دانشگاهی 

هستند، نيازهای آموزشی می تواند پررنگ تر باشد. در واقع، سن يکی از متغيرهای تأثيرگذار 

بر روی نوع و ســطح نيازها است. ليکن آنچه که به احتمال زياد در ميان گروه های سنی 

مختلف و از جمله دختران نوجوان همانند اســت، جايــگاه کانونی خانواده در تعريف 

هـويت شخصی افـراد و نحوه پاسخگويی به نيازهای آنان می باشد.

خانوادة ايرانی محيطی اســت که عالوه بر برآورده کــردن بخش عمدة نيازهای 

عاطفی افراد، محيط آموزش و افزايش سرماية فرهنگی نوجوانان نيـز می باشد. همچنين 

بيشــترين امکانات گذران اوقات فراغت نيز توســط خانواده فراهم آمده و نوجـوان 

بيشترين ساعات گذران اوقات فـراغت خـود را در محيط آن سپری می کند. خانواده 

از يک سـو گـروه مرجـــع اصلی نوجوان بوده و از سوی ديگر از آن انتظار بذل توجه 

و احـترام مـی رود. به نظــر می رســـد در سياســتگذاری هايی که در حوزه فرهنگیـ  

اجتماعی صورت می پذيرد، می بايســت به اهميت خانواده در نحوه پاســخگويی به 

نيازهای متنوع نوجوانان و جوانان توجه ويژه ای شــده و همواره جهت درگير کردن 

خانواده در برنامه های فرهنگی، تفريحی و آموزشی سهمی برای آن قائل شد.

به لحاظ طبقه بندی نيازها، بر اســاس نظريه مازلو و بر اســاس نتايج حاصل از 

پژوهش فعلی، می توان چنين استنتاج نمود که نيازهای دختران نوجوان، در طبقه بندی 

مازلو در حد فاصل بين نياز های عشـق و تعـلق و  اجتمـاعی قرار دارد. به بيان ديگر، 
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دختران نوجوان تمايل دارند در بستر خانواده، مورد درک عميق تر واقع شده و با قرار سا

گرفتن در چتر حمايت عاطفی و روانی خانواده، زمينه های مناسب جهت حضور در 

زندگی اجتماعی و کسب موقعيت و تأييد اجتماعی برايشان فراهم گردد. درخواست 

آزادی های بيشــتر، درک و اعتماد بيشــتر توسط اولياء مدرســه و خانواده و جامعه، 

احترام و تأييد اجتـــماعی و فراهم کردن زمينه های الزم برای تجربه و مساعد ساختن 

گسترش روابط اجتماعی، همگی مؤيد اين مطلب است که دختران نوجوان در مرحله 

رشد روانیـ  اجتماعی خود، ضمن محور دانستن خانه و خانواده، خواستار مساعد تر 

بودن زمينه های اجتماعی برای ايفای نقش می باشند.

بر اســاس يافته کليدی مذکور، نظام خانواده و نظام اجتماعی می توانند با اتخاذ 

تدابير الزم، فرآيند انتقال از زندگی خانوادگی به زندگی اجتماعی را تســهيل نمايند. 

دختران نوجوان در مقايســه دو نظام خانــواده و جامعه، محيط خانواده را به مراتب 

مســاعدتر دريافته اند. به بيان ديگر، ما شاهد شکل گيری نسلی از دختران هستيم که 

ضمن تعلق به نظام خانواده، تمايل دارند الگوها و مدل هايی از جامعه جديد را تجربه 

نماينــد. تجربه ای کــه در برخی از موارد با الگوهای ارزشــی و هنجاری خانوادگی 

آنــان ناهمخوان اســت. حال اين پرسش مطرح می باشد که تا چه حد ساختارهای 

اجتمـــاعی قــابليت انعطاف پذيری جهت تحقق انتظارات جوانان را دارا می باشند؟ 

پاسخ به اين پرسش بنيادين مستلزم مطالعات عميق تری می باشد تا بتوان تناسب بين 

کاهش کنترل اجتماعی در سطح جامعه و تحقق آزادی عمل بيشتر را با حفظ راهبرد 

ثبات اجتماعی و سياســی برقرار ســاخت. به همين دليل، پيشنهاد می شود مديريت 

حوزه آموزش و پرورش و ديــگر سـازمان های اجتماعی، به عنوان مکمل خانواده ها 

در تربيت اجتماعی، ساختار ها و شرايط الزم را فراهم نمايند تا فرآيند رشد روانیـ  

اجتماعی نوجوانان دختر به صورت پيوسته، مراحل تکاملی خود را بپيمايد.
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سا مهيا نبودن شرايط و بسترهای  اجتماعی و محور ماندن خانواده در ايــن مسير، 

موجب شکاف بين نظام آموزشی و خانواده مـی شود. به طـوری کــه جـــامعه پذيری 

نوجوانان دچار مشکل شده و تربيت اجتماعی ايشان محقق نخواهد شد. نکته مهم 

در متناسب ســازی فضای خانواده در فرآيند رشد، افزايش ميزان اعتماد نوجوانان به 

محيط اجتماعی اســت. به طوری که اين  گروِه  بالنده اجتماعی احســاس نمايند که 

ساختارها و شبکه روابط اجتماعی طوری تعبيه شده اند که آنان را به مسير سعادت 

رهنمون سازند. در صورت عدم تحقق شرايط مذکور، معضل بيگانگی اجتماعی در 

ســطح کالن شــکل خواهد گرفت و در ارتباط با خانواده و مدرسه، موضوع مدرسه 

گريزی و بيزاری از مدرسه به عنوان يکی از چالش های مهم تربيتی در خواهد آمد.

نکته مهم در فرآيند تربيت اجتماعی، شــکل گيری هويــت فرهنگی ـ اجتماعی و 

شــخصيت اجتماعی تأثير پذير از گروه ها و اشخاص مرجِع رفتاری می باشد . براساس 

نتايج مطالعه فعلی، جايگاه اشخاص ذی نفوذ اجتماعی و گروه های مرجع در حد شايسته 

نيست. ترجيح نوجوانان در انتخاب گروه مرجع از بين اعضای خانواده و نامناسب بودن 

موقعيت اشــخاص و گروه های اجتماعی، نشانگر ناکافی بودن چسبندگی حلقه اتصال 

بيــن خانواده و جامعه در تربيت اجتماعی نوجوانان می باشــد. به منظور جامعه پذيری 

موفق نوجوانان، پيشنهاد می شود مرحله الگو ســازی برای نوجوانان، مورد توجه ويژه 

رسانه های جمعی و مسئوالن آموزش رسمی در دو حوزه آموزش و پرورش و مؤسسات 

آموزش عالی قرار گيرد تا فرآيند ادغام و پذيرش اجتماعی برای نوجوانان با ســهولت 

بيشتری صورت گيرد. بستر سازی نامناسب جهت تحقق مطلوب فرايند ادغام اجتماعی 

نوجوانان، مستلزم آمادگی نهادها و سازمان های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. 

گسترش امکانات و تسهيالت فرهنگی بيشتر برای پاسخگويی به نيازهای متنوع فرهنگی 

و آموزشــی دختران نوجوان، بهبود کارکرد سازمان های آموزشی و ديگر ســازمان های 
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اجتماعی را طلب می کند. بازنگری در رسالت ها و مأموريت های سازمان های آموزشی سا

و فرهنگی، طراحی و تدوين برنامه ريزی های فرهنگِی ويژه دختران نوجوان و مديريت 

فرهنگِی توانمندتر و کارآمدتر می تواند در آينده راهگشا باشد.

۷) پيشنهادات

۱ ـ ۷) پيشنهادات اجرايی

ـ  مســاعد ســاختن زمينه های پذيرش اجتماعی نوجوانــان دختر در جامعه و 

فراهم کردن حضور اجتماعی دختران از طريق توجه به نظرات و نگرش های آنان 

و عملی ساختن مشارکت اجتماعی؛

ـ  توجه بيشــتر به نيازهای فراغتی دختران نوجوان به ويژه در موضوعاتی چون 

انجام سفر و فعاليت های تفريحی و افزايش فعاليت ها و خدمات فراغتی انبساط آور؛

ـ  اهتمام بيشتر رسانه های جمعی و سازمان های آموزشی جهت معرفی اشخاص 

و گروه های مرجع رفتاری در ابعاد اجتماعی، عملی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی؛

 ـ گسترش مکان ها، فضاها و مؤسسات خدمات فراغتی ويژه دختران؛

 ـ سياستگذاری و برنامه ريزی در زمينه کاهش تعارض خانواده و جامعه؛

ـ  اتخاذ سياست توسعه اجتماعی جهت افزايش حضور دختران در شبکه های 

متنوع روابط اجتماعی؛

ـ با توجه به خواسته دختران نوجوان مبنی بر کسب محبت بيشتر پدر و مادر، 

پيشــنهاد می شــود کارکرد خانواده را در ابعاد عاطفی و احساســی فرزندان مورد 

بازنگری قرار داده و با تعامل بيشــتر با فرزندان و ســپری کردن اوقات فراغت و 

ارتقاء کيفيت روابط خانوادگی، کاستی های مطرح شده مرتفع گردد.
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سا ۲ ـ ۷) پيشنهادات پژوهشی

ـ  با توجه به پيچيدگی و گســتردگی نيازهــای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

روانی، ضرورت دارد هر يک از ابعاد به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد.

ـ  انجــام مطالعات کيفی در زمينه نيازها، شــناخت عميق تری از موضوع را به 

سياستگذاران و برنامه ريزان ارائه می کند.

ـ  پيشنهاد می شود مطالعه مقايسه ای در خصوص نيازهای فرهنگی و اجتماعی 

دختران نوجوان روستايی و شهری انجام گيرد.

 ـ بررســی کارآيی و عملکــرد نهادهای اجتماعی در پاســخگويی به نيازهای 

فرهنگی و اجتماعی می تواند هدف تحقيق مستقلی باشد.

 ـ بررســی و توصيف و تبيين ميزان شــکاف ميان خانواده و جامعه به عنوان 

هدفی پژوهشی پيشنهاد می گردد. 

ـ  بررسی راهبردهای متناسب سازی انتظارات اجتماعی دختران با ساختارهای 

اجتماعــی می تواند جهت کاهش شــکاف ميان وضع موجــود و وضع مطلوب و 

ارضای نيازها، بينشی مفيد ارائه دهد.
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