
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جستارهاي سياسي معاصر
 44 – 25، 1396 بهار، اولشمارة ، هشتمسال 

  
 الزامات تغيير سبك زندگي ايرانيان 

1404در راستاي اهداف چشم انداز ايران   
)تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده دانشجويان موردي مطالعه(  

 
  *جالل درخشه

  ∗∗ئيانميثم صفا

  چكيده
سبك زندگي ايرانيان همواره مورد نقد و بررسي صـاحبنظران سياسـي و فرهنگـي    
بوده و با وجود تغيير و تحوالت چشمگير پديد آمده در سبك زنـدگي شـهروندان   
ايراني بويژه بعد از انقالب اسالمي، طيف گسترده اي از انديشمندان بر اين باورنـد  

غييرات و دگرگوني هـاي بسـياري اسـت تـا ايـران      كه اين مقوله همچنان نيازمند ت
سوال . بتواند به يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته در همه حوزه ها دست پيدا كند

 1404اصلي اين پژوهش اين است كه دستيابي كامل به اهداف چشـم انـداز ايـران    
مستلزم چه تغييراتي در سبك زندگي ايرانيان است؟ روش تحقيـق پيمايشـي و بـا    

پرسشنامه بين دانشـجويان ارشـد و دكتـراي دانشـكده حقـوق و علـوم        49 زيعتو
 23پرسشنامه شـامل  . سياسي دانشگاه تهران به عنوان يك پنل كارشناسي انجام شد

سوال  عمدتا بسته و پنج گزينه اي و در قالب طيف ليكرت بود كه نتايج به دسـت  
رد تحليـل و تفسـير قـرار    مـو   SPSSآمده از پرسش هاي بسته به كمك نرم افزار  

پيشـينه  . تك نمونه براي تحليـل نتـايج آمـاري اسـتفاده شـد      Tگرفتند و از آزمون 
پژوهش به دو بخش شامل تحقيق هاي مرتبط با دو مولفه سبك زندگي و توسعه و 

 .تحليل مهمترين شاخص هاي پژوهش تقسيم شده است
ندگي ايراني اسالمي؛  سـبك  ؛ سبك ز1404هاي توسعه؛  برنامه  برنامه :ها كليدواژه
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  مقدمه . 1
تا كنون برنامه هاي بسياري در جهت توسعه ايران از سوي دولتمردان و برنامـه ريـزان    

بعـد از انقـالب   . كه با ضريب موفقيت بسيار كمي همراه بوده اسـت  1تدوين شده است
ه هـاي توسـعه را بـه    اسالمي به دليل هشت سال جنگ تحميلي ايـران نتوانسـت برنامـ   

مرحله اجرا درآورد و بعد از آن هم به دليل شرايط نابسامان بين المللي و تحـريم هـاي   
متعدد و البته نبود برنامه ريزي و ضعف مديريتي، نبود اتحاد و انسجام بين سـاختارهاي  
. مديريتي و نيز فقدان اجماع ملي در تعيين اهداف، در رسيدن به اين مهم كامياب نبـود 

نيز در اين راستا هماننـد برنامـه هـاي     1404برنامه بيست ساله چشم انداز ايران تا سال 
در اين پژوهش محقق سـعي بـر ايـن داشـته اسـت كـه       . توسعه تدوين و معرفي گشت

. الزامات تغيير سبك زندگي ايرانيان در راستاي رسيدن به اهداف توسعه را بررسي كنـد 
مركزي و محوري توسط محقق با توجه به سند  براي دستيابي به اين مهم شش شاخص

چشم انداز، استناد به كارهاي پژوهشگران پيشين، مطالعه كتاب هاي تدوين شده و نظر 
  :اساتيد استخراج شد كه عبارتند از

عقالنيـت و داشـتن   « -4»  دلبسـتگي ملـي  « -3» وجـدان كـاري  « -2»قانونمداري« - 1 
  »توجه به ساختارهاي آموزشي« -6»  المللي داشتن نگاه بين«-5» روحيه و روش علمي

متعامل دو متغير سـبك زنـدگي و دسـت يـابي بـه       رابطه گرفتن مفروض اين نوشتار با
 بـه  دسـتيابي " :كـه  مي كنـد  طرح اينگونه را خود اصلي سؤال 1404اهداف چشم انداز 

 رانيـان اي زندگي سبك در تغييراتي و الزامات چه مستلزم 1404 ايران انداز چشم اهداف
شاخص فـوق الـذكر و دسـتيابي ايـران بـه       6آيا ارتباط معناداري بين "و اينكه  "است؟

 بـا  متناسـب  نوشـتار  ايـن  فرضـيه  بحث، اين با "وجود دارد؟ 1404اهداف چشم انداز 
شاخص فوق  6ميان  ميرسد نظر به: ساماندهي است كه قابل طرح شده، اينگونه پرسش

 بـا ايـن  . ارتباط معناداري وجود دارد 1404ف چشم انداز الذكر و دستيابي ايران به اهدا
شـد كـه    خواهـد  پرداخته تحقيق پيشينه يا ادبيات مرور به ابتدا تحقيق اين در توصيف،

بخش اول مشتمل بر پژوهش هايي است كه ارتباط بين سبك : شامل دو بخش مي باشد
بخش دوم به تحليل شش . زندگي و ابعاد گوناگون توسعه را مورد بررسي قرار داده اند

  .شاخص اصلي پژوهش پرداخته شده است
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  پيشينه پژوهش. 2
 و زنـدگي  سـبك  گونـاگون  هـاي  مولفـه  بودن مرتبط راستاي در بسياري هاي پژوهش
 توسـعه  بـا  آن ابعـاد  و زنـدگي  سـبك  نسبت و است گرفته صورت توسعه با آن ارتباط
 ;1394, پـور  طـالبي . (اسـت  داده قـرار  توجـه  مـورد  را فرهنگـي  و اقتصادي و سياسي
  ) 1395, گوروان ;1395, صديقيان ;1391, احمدي

بـه بررسـي    "سبك زندگي و توسعه فرهنگـي  "حسين هنرور در مقاله اش با عنوان -1
نسبت ميان اين دو متغير مي پردازد و به بررسي اين رابطه از ابعاد مختلف مي پردازد و 

 .ناسب با توسعه فرهنگي ارائه مي نمايـد بعد از آن تعريف مشخصي از سبك زندگي مت
 شـده  بررسـي  پـژوهش  اين در توسعه و زندگي سبك بين ارتباط حاضر تحقيق همانند
 سـبك  يعنـي  دو متغيـر  ايـن  بـين  دوسـويه  اي رابطه كه است شده گرفته نتيجه و است

 بهبـود  به فرهنگي توسعه براي تالش با توان مي و دارد وجود فرهنگي توسعه و زندگي
  )1374هنرور صديقيان، (.بود اميدوار زندگي كسب
 مصـرف  زندگي سبك تاثير بررسي "ايمان اشراقي و بهرام خيري در پژوهشي به نام -2

 سـويه  دو ارتباطي زيست محيط و اقتصاد بين كه هستند معتقد "توسعه بر سبز كنندگان
 گذارد مي أثيرت زيست محيط بر مستقيماً اقتصادي تصميم هر كه اي گونه به دارد وجود

 عمدتاً موجود اقتصادي نظام. كند مي متأثر را اقتصاد نيز محيطي زيست هاي سياست و
 مواد از مجدد استفاده و بازيافت به و است تجديدناپذير انرژي منابع از استفاده بر متكي

 منجر به ها نگراني اين. است اقتصادي ناپايداري براي داليلي اينها همه و ندارد توجهي
 عنـوان  بـا  كننـدگان  مصـرف  از گروهي ايجاد موجب و خريدمردم سبك در ودنماييخ

 بـر  زنـدگي  سـبك  تـاثير  بررسي پژوهش اين از هدف. است شده سبز كنندگان مصرف
 در .باشد مي اقتصادي پايدار توسعه در مهم عاملي عنوان به كنندگان مصرف سبز خريد

 مختلـف  هـاي  آالينـده  بدون و مسال زيست محيط وجود بر نخبگان نيز حاضر پژوهش
 مي اي را جامعه 1404 سال در يافته توسعه جامعه مشخصات از يكي و اند داشته تاكيد
 بـه  وابسـته  را عامـل  و ايـن  باشـد  محيطـي  زيست هاي آلودگي حداقل داراي كه دانند

 همچون مديران هاي گذاري سياست و شهروندان زندگي سبك و مصرف هاي شاخص
 دانسته  خصوصي نقل و حمل وسائل از استفاده عدم و پيشرفته مترو و مونوريل توسعه

  )1394اشراقي و خيري، ( .اند
 در آن تـاثيرات  و مـردم  زنـدگي  سـبك  بررسـي  "كريمي در مقاله اي با عنوان هيرو -3

 مشخص و شهروندان زندگي نحوه به بررسي سعي كرده است تا "شهري پايدار توسعه
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 از زمينـه  ايـن  در اطالعـات  گـردآوري  همچنـين  و اصالح لقاب و غلط عادتهاي نمودن
 زنـدگي  سـبك  بهبـود  جهـت  راهكارهـايي  بـه  استنباطي و تحليلي آماري، روش طريق

 .دهـد  قـرار  بررسي را مورد شهري پايدار توسعه در آن تاثير نتيجتا و بپردازد شهروندان
 مختلـف  جهـات  از ايرانـي  شهروندان زندگي سبك پژوهش همانند نيز پژوهش اين در

 گشـته  ارائـه  حاضـر  پژوهش همانند آن بهبود جهت راهكارهايي و شده شناسي آسيب
  )1392كريمي، (.است

 بـا  ايرانـي  زنـدگي  سبك ويژگيهاي "گوروان در پژوهشي با عنوان عارفي اسماعيل -4
 زنـدگي  مختلـف  هاي سبك با سياسي توسعه به نسبت "سياسي توسعه مفهوم به توجه

 ابزارهـاي  بـر  نظـارت  يـا  و مديريت با سياسي حاكميت پژوهش اين رد .است پرداخته
 گذاشـته  تاثير زندگي سبك تحوالت بر غيرمستقيم يا و مستقيم طور به  عمومي آموزش

 سياسي توسعه و زندگي سبك هاي ميان موجود رابطه .است شده آن دگرگوني باعث و
 پـژوهش  همانند پژوهش اين در .است بوده پژوهشگر هدف ايران موضوع محوريت با

 سبك ويژگيهاي تغيير در سياسي توسعه افزايش كه است شده گيري نتيجه چنين حاضر
  )1395عارفي گوروان، (.است گذار اثر ايران در زندگي

 صـدد  در "اقتصـادي  توسـعه  فرهنـگ  و اسالم "موسايي در پژوهشي با عنوان ميثم -5
 توسـعه  و فرهنـگ  بـين  اي رابطـه  چـه   -1   :اسـت    زير پرسشهاي براي پاسخ يافتن

 بـا  اسـالم  آيـا -3است؟  ويژگيهايي چه داراي توسعه فرهنگ- 2دارد؟  وجود اقتصادي
 در اقتصـادي  توسـعه  بـر  مـوثر  فرهنگـي  عوامـل  بـا  دقيقتر عبارت به يا توسعه فرهنگ
 اسـالمي  مبـاني  بـر  توسـعه  حاضـر  پژوهش نظري چارچوب كه آنجا است؟ از تعارض
 ضـمن : اسـت  بـوده  شـرح  حاضـربدين  تحقيـق  بـا  پژوهش اين كاشترا مهمترين است

 تعـاليم  كـه  ايـم  رسيده نتيجه به اين مذكور عناصر تك تك درباره اسالم ديدگاه بررسي
 همـه  كه دارد وجود آن در مساعدي عناصر و نيست تعارض در مذكور عوامل با اسالم
 بـه  اعتقـاد  خرافـات،  بـا  ،مبـارزه  اسراف حرمت كار، فرهنگ ازجمله برانگيزاند، توسعه
 بـه  مسـلمانان  اعتقـاد  نظـم،  رعايـت  مـالي،  فقر مذمت تعقل، بعه دعوت آرماني، جامعه
  )1374موسايي، (.ديگر عنصر دهها و عزت و قدرت داشتن
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 پژوهش هاي شاخص ترين مهم تحليل. 2-1
و بـا   1404شاخص با توجه به مفاد سـند و اهـداف اصـلي برنامـه چشـم انـداز        6اين 

اصـل مفـاد سـند از پايگـاه     . مقاالت علمي پژوهشي معتبر استخراج شده استواكاوي  
  2.اطالع رساني دولت قابل دانلود و دسترسي مي باشد

 
  مداري قانون. 2-1-1

از ديدگاه پژوهشگر با توجه به مفاد اصلي سند، قانون مداري به عنوان يكي از مهتـرين  
هـاي   ر بخش اول سـند ويژگـي  د. ذكر شده است 1404شاخص ها در سند چشم انداز 

 رفـاه،  سـالمت،  از برخـوردار  :اينگونه توصيف شده است 1404مطلوب ايران در سال 
مسـتحكم   نهـاد  درآمـد،  مناسـب  توزيـع  برابر، فرصتهاى اجتماعى، تامين غذايى، امنيت

بـي ترديـد    .مطلـوب  زيست محيط از بهره مند و تبعيض فساد، فقر، از دور به خانواده،
مقصـود از قـانون   قر و فساد و تبعيض مستلزم جامعه اي قانونمند اسـت و  ريشه كني ف

مداري حفظ و اجراي قوانين به طور عادالنه در جامعه و رعايت حقوق همه افـراد مـي   
و از جهت ديگر دستيابي به محيط زيست  مطلوب جز در سـايه احتـرام همگـان     .باشد

  . ق نخواهد شدبه قانون همچون قوانين راهنمايي و رانندگي، محق
بنابراين، جامعه اي قانون مدار و قانونگرا محسوب مي شـود كـه قـوانين در آن كـامالً      

رعايت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوي و رهبـران آن قـانون پـذيرترين    
قانون مداري در سـيره پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه نيـز بـدين         .افراد در جامعه باشند

آن حضرت قوانين الهي را، كه خودآورنده آن از جانب خداوند مـي باشـد،   معناست كه 
عادالنه اجرا نموده، حقوق همگان را در سايه حاكميت قانون الهي رعايت كرده و خود 

 و مـادي  محاسـبات  آنكـه  بـراي ) 32: 1375مصباح، .(قانونمندترين انسان ها بوده است
 و اجـرا  قابـل  دولـت  و مـردم  جانـب  از توسـعه  امـر  در گـذاري  سياست و ريزي برنامه

 جـدي  قـانون  حاكميـت  و قانوني ثبات بايد باشد، برخوردار الزم كارآيي از و پيشرفت
 پشـتوانه  بـا  كـه  بـود  خواهـد  تـدوين  قابل آينده به نسبت محاسبات زماني. شود گرفته
 را حكومتي) ره(خميني امام .نمود بيني پيش را آينده وضعيت نسبي طور به بتوان قانوني
 تـابع  الاقل كه باشد حكومتي يك خواهيم مي ما«: باشد قانون تابع كه داند مي قبول قابل
 قـانون  و گرايـي  قـانون  جامعـه،  در توسعه الزمه ".باشد اسالم قانون تبع و باشد قانون

. نيسـت  پـذيرش  و تحصـيل  قابـل  گرايـي  قـانون  بدون يافتگي توسعه و است محوري
 رعايـت  و جامعـه  در عادالنـه  طـور  بـه  قـوانين  اجراي و حفظ مداري قانون از مقصود
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 شود مي محسوب گرا قانون و مدار قانون اي جامعه بنابراين.باشد مي افراد همه حقوق
 رهبران و مساوي قانون برابر در جامعه آحاد همه و شوند رعايت كامال آن در قوانين كه
 رشد اوليه الزامات از يكي وانبعن مداري قانون.باشند جامعه در افراد پذيرترين قانون آن
 جوامـع  از بغيـر  و شود مي شناخته توسعه حال در و يافته توسعه جوامع در پيشرفت و

, پناه حق. (دارد اسالمي هاي انديشه و ديني مباني در سترگي و عميق هاي ريشه مدرن،
1377 :254- 255(  

  
  وجدان كاري و پايبندي به اخالق. 2-1-2

 1404توان دريافت كه ايران  به خوبي مي 1404چشم انداز ايران  با مراجعه به اصل سند
مسووليت  فعال،  1404ايران : از نظر طراحان سند چشم انداز اينگونه ترسيم شده است

 و تعـاون  روحيـه  ، انضباط وجدان كارى، از برخوردار رضايتمند، مومن، ايثارگر، پذير،
 بـه  مفتخـر  و ايـران  شـكوفايى  و المىاسـ  نظام و انقالب به متعهد سازگارى اجتماعى،

فنĤورى در تمامي بندهاي سند تاكيـد بـر    و علمى فرهنگى، در بخش امور .بودن ايرانى
اخالق و وجدان كاري به صورت مستقيم به چشم ميخورد از جمله بندهاي اول و دوم 

  :و سوم سند با مضامين ذيل
 ايه قرآن و مكتب اهل بيت اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى برپ‐ 1
تقويت فضـايل اخالقـى و    ‐ لاستوار كردن ارزشهاى انقالب اسالمى در انديشه و عم ‐

ريـزى بـراى بهبـود رفتارهـاى فـردى و       برنامـه  – ايمان، روحيه ايثار و اميد بـه آينـده  
 2 اجتماعى ) ره(زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى ‐

 هـا و برنامـه   جسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياستگذارىو بر
 3 ها ريزى تقويت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كارآفرينى، ‐

   .درستكارى و قناعت و اهتمام به ارتقاى كيفيت توليد
ه وجـدان كـاري و   از بندهاي سند چنين استنباط مي شود كه اهداف فوق جـز در سـاي  

  .اخالق اسالمي حاصل نخواهد شد
شده است كه به برخي از مهمترين آن ها اشـاره  ارائه تعاريف متعددي  ياز وجدان كار

شكل دروني شده عقايد، ارزش ها و هنجارهـا در  و  مجموعه كيفيات رواني* :مي شود
و احساس  داشتن وفاداري* شكل دروني شده فرهنگ جامعه در مورد كار*  مورد كار

گرايش به انجام دادن صحيح كار و وظايف شـغلي  * مسئوليت فردي، شغلي و سازماني
* عامل دروني براي همساز و همسان كردن رفتار سـازماني فـرد  * بدون نظارت مستقيم



 31   درخشه و ميثم صفائيانجالل 

  

. مجموعه كيفيات رواني و اعتقادي افراد در محيط كار كه قابل تشديد و تضعيف اسـت 
 و كـار  در نظـم  ايجـاد  باعـث  كـه  اسـت  عاملي كاري وجدان )15-16 :1377, معيدفر(

 بـا  برخورد طرز و رفتارها اصالح ها سازمان در. شود مي افراد در وظيفه انجام احساس
 استانداردهاي و مقررات قوانين، رعايت به را آنها تمايل تا باشد مي سازمان آن كاركنان
 و اداري نظـام  ركنـان كا شود مي موجب كاري وجدان) 1374, ابطحي. (بسنجد سازمان
 بـه  بلكـه  كنتـرل  بـدون  تنها نه را ها تخصص و استعدادها و توانمندي كشور، سازماني

 كاري وجدان اين سايه در كه دهند، قرار سازمان اهداف تحقق جهت در داوطلبانه، طور
  )24: 1377, سلطاني. (شوند مي بيمه كشور پايدار توسعه هاي برنامه

  
  ملي دلبستگي. 2-1-3

 افـق  در نظـر  مـورد  اهداف به دستيابى براى ملى عزم و انگيزه سند آمده است ايجاددر 
از ديدگاه پژوهشگر عزم ملي جز با دلبسـتگي ملـي   . انداز مستلزم عزم ملي است چشم

. و بدون دلبسـتگي ملـي بـه اهـداف چشـم انـداز نخـواهيم نرسـيد        . حاصل نمي گردد
 توليـدات  از اسـتفاده  بـراى  نگ سازىفره: همچنين در بخش ديگري از سند آمده است

خدمات و افزايش توليد كه اين مهم نيز جز بـا   و كاال صادرات و توليد افزايش داخلى،
  .دلبستگي ملي و وطن دوستي حاصل نمي گردد

 وطـن،  حقيقـي  داشـتن  دوست يعني »وطن دوستي« برخي صاحبنظران مفهوم ديدگاه از
 چنـد  هـر  اسـت؛  جمعـي  خـرد  و تفكـر  ،اساسـش  كه آگاهانه و عقالني است اعتقادي

 دوسـت « اثبـات  در. نيسـت  بـي تـأثير   دوست داشتن، اين در نيز عواطف و احساسات
 را وطـن  بگـوييم  زبـان  در اينكـه  صـرف  و برداشـت  عملي گامهايي بايد ،»وطن داشتن
 از دارد دوسـت  را خـويش  وطـن  حقيقي، طور به كه كسي. نيست كافي داريم، دوست
 آينـده  بـراي  خـرد،  و علـم  بـا  و زندگي حال زمان در مي آموزد؛ درس) تاريخ( گذشته

  )1380, القلم سريع. (ميكند برنامه ريزي
 :عبارتند از از ديدگاه سريع القلم دوستيهاي وطنترين شاخصمهم 

ريزي براي توليد انديشه، توليد كار و فرصت براي شـهروندان، توليـد صـنعتي،    ـ برنامه
 ها؛و امثال اين) يثروت مل(توليد سرمايه 

 ـ ايجاد انگيزه و فراهم نمودن بستر پيشرفت براي فرد فرد شهروندان كشور؛
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ژاپن، كـره   مثل آلمان،ي ا پيشرفته ي پيشرفت كشور خويش با ديگر كشورهايـ مقايسه
ايـن كشـورها در نـيم قـرن گذشـته بـه       . سنگاپورو  تركيه مالزي، برزيل، چين، جنوبي،
 .انددر ابعاد گوناگون رسيدههاي بزرگي پيشرفت

هـاي  دهـي آن براسـاس تشـكل   اي كه سازمانجامعه. »ي كيفيجامعه«ـ اعتقاد داشتن به 
هاي صـنفي، مـدني و   اي كه تشكلجامعه.سياسي مستقل از دولت است و صنفي، مدني

در . و غيركيفـي اسـت  » واراي تودهجامعه«سياسي قوي و مستقل از دولت ندارد، اساساً 
 .كندراحتي رشد ميـ اقتصادي پوپوليستي نيز بههاي سياسياي، گرايشي تودهعهجام

جمعي فرهنگ كار دسته. ي ديگران دارددوستي، پيوندي عميق با احترام به عقيدهـ وطن
هـاي  تحمل ديدگاه. دوستي استي وطنهاي برجستهي كار گروهي از ويژگيو روحيه

فكـرات و افكـار گونـاگون، از معيارهـاي مهـم وطـن      همديگر و تعامل و معاشرت با ت
  )همان منبع(.روددوستي، به شمار مي

 
  عقالنيت. 2-1-4

تاكيـد دارد و چنـين    1404سند چشم انداز در تمامي بندها بـر توسـعه ايـران تـا سـال      
استنباط مي شود كه تمام مفاد سند جز در سايه عقالنيت حاصل نمـي گـردد و اجـراي    

ژوهش با عقالنيت تك تك اعضا و نخبگان جامعـه گـره خـورده    تمامي شاخص هاي پ
خـارجى در سـند    روابـط  و سياسـى  مناسبات به مربوط براي مثال در بخش امور. است

  :آمده است 1404چشم انداز 
 در تشـنج  از پرهيـز  ادامه بين المللى و و منطقه يى جانبه، دو همكارى هاى گسترش "

تيابي به اهداف فوق جز در سايه عقالنيـت تـك   بديهي است كه دس" كشورها با روابط
 همچنين در بخش ديگري از سند با عنوان امـور . تك اعضاي جامعه محقق نخواهد شد

 بـه  اميـد  و ايثـار  روحيـه  ايمـان،  و اخالقى فضايل تقويت فنĤورى بر و علمى فرهنگى،
ه  كـه ايـن   اجتماعى تاكيـد شـد   و فردى رفتارهاى بهبود براى برنامه ريزى آينده و نيز 

  .موارد مصداق بارز عقالنيت در جامعه است
در اين پژوهش مقصود از عقالنيت به مفهوم وبري و ابزاري آن نيست و تمركز اصـلي  

  .بر عقالنيت اسالمي است
 كلـي  مضـمون  حقيقت در .دارد قرار وبر ماكس اجتماعي نظريه كانون در عقالنيت ايده
 او. اسـت  غربـي  مدرن جوامع در گرايي عقل ايه معلول و علل ماهيت، مسئله وبر آثار



 33   درخشه و ميثم صفائيانجالل 

  

 مهمتـرين  عنـوان  به عقالنيت به مدرن جامعه گيري شكل چگونگي و چرايي تحليل در
  )232 : 1384وبر وديگران،  ماكس( دارد اشاره مدرن و سكوالر جامعه فرهنگ شاخص

 اسـت  يافراط چنان گاه است شده ارائه ديني باورهاي عقالنيت توجيه در كه معيارهايي
 نقطـه  در و اسـت  توجيه قابل ديني باورهاي از اندكي بخش تنها معيار، آن اساس بر كه

 و ايمـان  بـا  تضـاد  در را عقالنيـت  كـه  رود مـي  پـيش  تفريط مسير در چنان گاه مقابل
 دينـي  متفكـران  از برخـي  تفريط و افراط اين با تقابل در. ميداند ديني باورهاي پذيرش

 سـطح   عقالنيـت،  آن اساس بر كه اند كرده ارائه  باور قالنيتع از را ديگري تفسيرهاي
دكتر سـريع القلـم در    )Nash, 1982:93 (. است پذير تبيين ديني باورهاي از تري وسيع

 داخلي محيط در چه كتاب عقالنيت و توسعه يافتگي ايرانيان چنين بيان مي كند ايرانيان
 در چه اند داشته مشكل خود يتوضع و موقعيت تشخيص در المللي بين محيط در چه

 منبـع  سـه  بين منطقي ارتباط اند نتوانسته و.  روشنفكري سطح در چه و مديريتي سطح
 را منـابع  ايـن  همـه  كه بوده براين سعي همواره. كنند پيدا جهاني و ديني،ايراني  هويتي
 نيجهـا  هويـت  مقابـل  در ايرانيان ايراني و ديني عهيت بودن قوي باشيم داشته همزمان

 اعـراب  برخي حتي و چين مالزي، ، جنوبي كره مثل كشورهايي گرفته درصورتيكه قرار
 هنـوز  ما ولي اند كرده پيدا را خارجي و داخلي منابع ميان سازي همگون و تطبيق توان

 كـه  آنهاسـت  اي قبيله خلقيات ايرانيان، خلقيات خصوص در ديگر مسئله  ايم؛ نتوانسته
 مـي  بيگانه را نيست همراه او با صد صددر كه را كسي و كنند مي حذف را خودي غير
  )53: 1395سريع القلم، .(شود مي پيوند اين موفقيت عدم سبب امر اين و بيند

  
  تعامل با جهان. 2-1-5

 در خارجى بر ثبـات  روابط و سياسى مناسبات به مربوط سند چشم انداز در بخش امور
 بـين المللـى و ادامـه    و منطقه يـى  جانبه، دو همكارى هاى خارجى و گسترش سياست
كشورها تاكيد مي كند و به عبارتي بـر تعامـل بـا جهـان بـه       با روابط در تشنج از پرهيز

انقالب اسـالمي  . عنوان يكي از مهمترين اركان سند به صورت مستقيم تاكيد شده است
در ايران موجب بـروز تعارضـات و اختالفـات جـدي ميـان دولـت جديـد         1357سال 
داليل بـروز  . ي و بسياري از قدرت هاي بزرگ و همچنين كشورهاي منطقه گرديدانقالب

اين وضعيت در آثار بسياري از تحليلگران سياست خارجي ايران در سال هاي بعـد بـه   
آرمان گرايي رهبران انقالبي ايران و تالش آنها براي صدور انقـالب بـه سـاير كشـورها     

ه به رويدادهاي سال هاي اوليه بعد از پيروزي اغلب اين آثار بدون توج. نسبت داده شد
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انقالب اسالمي ريشه هاي اين سياست خـارجي تهـاجمي را تنهـا در انديشـه و عمـل      
دهـه از پيـروزي    حدود چهاربا وجود گذشت . رهبران جديد انقالبي جستجو كرده اند

ـ   ران انقالب اسالمي اين پرسش قديمي همچنان مي تواند حائز اهميت باشد كه چـرا اي
در نخستين سال هاي بعد از انقالب اسالمي در تقابل و رويارويي با قدرت هاي بزرگ 

 سال هـاي بعـد  در همه بررسي اين موضوع از آن جهت كه اين رويارويي  ؟قرار گرفت
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و نوع رابطه ايران بـا قـدرت هـاي     از انقالب،

. ير خود قـرار داد، همچنـان حـائز اهميـت اسـت     بزرگ و كشورهاي منطقه را تحت تاث
برخي از تحليلگران داليل بروز اين تنش ها و به عبارتي شكل گيري سياست خـارجي  
تقابل گرايانه در ايران را پيش از هر چيز به ماهيت ستيزه جوي اسالم سياسي و تـالش  

 داده اند نوپاي دولت اسالمي براي صدور انقالب خود به ساير كشورهاي منطقه نسبت
درگير شدن جمهوري اسالمي در مولفه هـاي شـعاري و   .  )235-197 :1379,يگوروا( .

ايدئولوژيك و جايگزيني سياست خارجي مبتني بر عدم تعهد ملت گرايانه بازرگـان بـا   
سياست خارجي آرمان گرايانه انقالبي پس از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشـجويان  

اره هايي است كه براي توضيح داليـل شـكل گيـري و يـا     از جمله گز1358آبان  13در 
تشديد تنش هاي ايران با قدرت هاي غربـي و برخـي از كشـورهاي منطقـه بيـان مـي       

  )64: 1388رمضاني، (.شود
  
  توجه به ساختارهاي آموزشي. 2-1-6

 اصالح"در بند دهم بر  1404در بخش امور فرهنگي، علمي و فناوري سند چشم انداز 
 عـالى  آموزش حرفه اى، و فنى آموزش پرورش، و آموزش: شامل كشور، ىآموزش نظام
چشـم   اهـداف  تحقـق  جهـت  در نياز مورد انسانى منابع تامين براى كردن آن كارآمد و

بنابراين با توجه به اين بند و ساير بندهاي سند چنين اسـتنباط   ." انداز تاكيد شده است
ز نكات بارز و مـورد توجـه در تنظـيم    مي شود كه توجه به ساختارهاي آموزشي يكي ا

  . مفاد سند بوده است
مرتضي اسماعيلي در مقاله خود با عنوان نقش آمـوزش و پـرورش در توسـعه جوامـع     

 وظيفـه  كـه  اجتماعي نهاد يك عنوان به پرورش و آموزش چنين بيان مي كند كه امروزه
 مسـئولين  مردم، از اعم هجامع آحاد سوي از دارد بر عهده را جامعه افراد تربيت و تعليم

 رشـد  كه هستند باور براين همگي و است گرفته قرار تاكيد و توجه مورد و انديشمندان
 .دارد بسـتگي  از مسـئوليت  برخوردار و آگاه هاي انسان پرورش به كشور يك توسعه و
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 آمـوزش  نقش بنابراين .است مطرح انساني توسعه عنوان به توسعه ادبيات در كه چيزي
 و نيسـت  پوشـيده  نظـري  صـاحب  هيچ بر پويا آگاه و هاي انسان ساختن در پرورش و

  )1: 1396اسماعيلي، ( .القول اند متفق پرورش و آموزش بديل بي تاثير بر همگي
و تعيين كننده است تـا آنجـا    مهمنقش آموزش و پرورش در روند توسعه جوامع بسيار 

آموزش و پرورش  ،بعد از نان«: گويدكه دانتون يكي از معماران انقالب كبير فرانسه مي 
، است كه بسط و توسعه آموزش و پرورش در جوامع يهيبد» استهنخستين نياز ملت 

  )همان منبع(.م مي سازدهاجتماعي فرا ‐اي الزم را براي تحوالت اقتصاديهزمينه 
 توسـعه  فرايند در پرورش و آموزش نقش و امير يوسفي در مقاله خود با عنوان جايگاه

 پايـدار  توسعه گرو در گوناگون كشورهاي در توسعه و رشد ":دار چنين بيان مي كندپاي
 از يـك  هـر  در ريـزي  برنامه نيازمند پايدار توسعه به دستيابي بنابراين كشورهاست، آن

 از يكـي  عنـوان  بـه  انسان. است انساني و فرهنگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، سطوح
 اينكـه  بـه  توجه با. دارد آموزش به نياز و است توجه مركز در پايدار توسعه هاي مؤلفه

 و عـام  طـور  بـه  آموزش پس رود، مي شمار به پايدار توسعه هاي مؤلفه از نيز آموزش
. باشـد  داشـته  پايدار توسعه در مؤثري نقش تواند مي خاص طور به پرورش و آموزش

 و اصـلي  شـرط  جامعـه  در نهـاد  تـرين  زيربنـايي  عنـوان  به پرورش و آموزش واقع در
 هـم  بـا  اي دوسـويه  رابطه توسعه و آموزش. است كشور جانبه همه توسعه ترديدناپذير

 تحـول  الزمـه  توسـعه  ديگر، سويي از است؛ توسعه بسترساز آموزش سو يك از دارند،
 مي پايدار توسعه به كه اي جامعه هر دارد ضرورت لذا،. است آموزشي نظام در اساسي
  )1: 1393يوسفي، ( ".دهد قرار خود هاي برنامه رأس در را مطلوب آموزش انديشد،

  
  روش تحقيق. 3

و با تكنيك پيمايشي  آزمايشي است غير يا توصيفي روش تحقيق در اين پژوهش روش
و پـنج   ليكـرت  طيـف  قالـب  در و پرسشنامه بسته انجام شده است؛ كه اين پرسش هـا 

قـانون مـداري،    شاخص هـاي اصـلي تحقيـق كـه عبـارت بودنـد از      . گزينه اي هستند
دلبستگي ملي، وجدان كاري، تعامل با جهـان، عقالنيـت و سـاختارهاي آموزشـي ابتـدا      
توسط محقق مورد تحليل و موشكافي قرار گرفتند و ابعاد و مولفه هاي مربوط بـه هـر   

پژوهشـي در مجـالت و    -شاخص با توجه به اصل مفاد سند و مقـاالت معتبـر علمـي   
اج شدند و پرسشنامه بسته اي براي شاخص هـا سـاخته   فصلنامه هاي اين حوزه استخر

در مرحله بعد با مراجعه حضوري به دانشـكده حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه      . شد
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تهران پرسشنامه براي جمع آوري نظرات دانشجويان مقطع ارشـد و دكتـرا بـين ايشـان     
تا با اسـتناد  از افراد نمونه به عنوان يك پنل كارشناسي استفاده شده است . توزيع گشت

به پاسخ هاي ايشان فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار بگيرنـد،  در پايـان نظـرات    
ابـزار  . تحليل و جداول و تفاسير مربوطه ارائه شـد   SPSSدانشجويان ابتدا در نرم افزار 

 49پژوهش در اين تحقيق پرسشنامه بسته است كه براي تحليل نظرات دانشجويان بـين  
روش نمونـه   .ان ارشد و دكتراي علوم سياسي دانشگاه تهران توزيع شد نفر از دانشجوي

غير تصادفي، هدفمند يـا قضـاوتي مـي باشـد و بـر اسـاس داوري        احتمالي، غير گيري
آزمون مورد استفاده براي اثبات و رد فرضـيه هـا در ايـن     .صورت گرفته است پژوهنده

ميانگين نظرات پرسش  SPSSافزار  و با استفاده از نرم .تك نمونه بودT پژوهش آزمون 
  .شوندگان در هر فرضيه محاسبه شد

  
  ابزار تحقيق پايايي و روايي.3-1

از روش پايـايي همپـا و   )پرسشنامه(در اين تحقيق به منظور محاسبه پايايي ابزار تحقيق 
مقدار آفاي محاسـبه شـده در   . مهمترين شاخص آن يعني آلفاي كرونباخ سود جسته ايم

و نشاندهنده ميزان قابل . و حد متوسط است 5/0مي باشد كه باالتر از  7/0 اين پژوهش
و براي محاسبه روايي پرسشنامه به تاييد اسـاتيد راهنمـا و   . قبول پايايي پرسشنامه است

مشاور رسيد و همچنين از مقاالت معتبر براي استخراج شاخص ها و گويه هـا اسـتفاده   
  .شد
  
  شهاي پژوه ترين يافته مهم.  4
  آمار توصيفي پيمايش دانشجويان. 4-1

 جديد به عنوان شاخص قانونمداري قوانين وضع: 1جدول شماره

 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 2,0 2,0 2,0 1 بسيار كم 

 8,2 6,1 6,1 3 كم
 26,5 18,4 18,4 9 خنثي
 73,5 46,5 46,9 23 زياد
 100,0 26,5 26,5 13 بسيارزياد
عجم  49 100,0 100,0  
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از  سوال ، مورد در پيمايش، اين در كننده شركت دانشجوي 49از جمع : تفسير جدول
نظر شما وضع قوانين جديد در سطوح مختلف با پشتوانه و ضمانت اجرايي محكـم تـا   

نفـر   36 اسـت؟ جمعـا   مـوثر  1404ايـران   انـداز  چشم اهداف به دستيابي در اندازه چه
خاب گزينه هاي زياد و بسيار زياد در رتبه اول جدول توزيع فراواني با انت% 73,4معادل 

با انتخاب گزينه خنثي در رتبـه دوم جـدول توزيـع    % 18,4نفر معادل  9و . قرار گرفتند
با انتخـاب گزينـه هـاي كـم و بسـيار كـم در       % 8,1نفر معادل 4و . فراواني قرار گرفتند

  .آخرين رتبه قرار گرفتند
 كار به عنوان شاخص وجدان كاري فرهنگ ويجتر: 2جدول شماره 

 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 6,1 6,1 6,1 3 بسيار كم 

 12,2 6,1 6,1 3 كم
 28,6 16,3 16,3 8 خنثي
 75,5 46,9 46,5 23 زياد
 100,0 24,5 24,5 12 خيلي زياد
100,0 49 جمع 100,0  

سـوال   ركت كننده در ايـن پيمـايش، در مـورد   دانشجوي ش 49از جمع : تفسير جدول
 چه به نظر شما ترويج فرهنگ كار و تقبيح فرهنگ نخوت و تنبلي تاپرسشنامه با عنوان 

نفـر   35اسـت؟  مجموعـا     مـوثر  1404ايـران   انداز چشم  اهداف به دستيابي در اندازه
گزينـه هـا بـا    گزينه هاي خيلي زياد و زياد را انتخاب نمـوده انـد و ايـن    % 71,4معادل 

و در رتبه دوم گزينه . بيشترين فراواني در رتبه اول جدول توزيع فراواني قرار گرفته اند
و  6و گزينه هاي كم و خيلي كم بـا مجمـوع فراوانـي    .قرار گرفته است% 16,3خنثي با 

  .در آخرين رتبه جدول توزيع فراواني قرار گرفته اند% 12,2
 كشور به عنوان شاخص عقالنيت هاي موفقيت و تاوردهايدس از رضايتمندي حس: 3جدول شماره

 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 12,2 12,2 12,2 6 كم 

 40,8 28,6 28,6 14 خنثي
 83,7 42,9 42,9 21 زياد
 100,0 16,3 16,3 8 بسيارزياد
100,0 49 جمع 100,0 
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 ايـن  سوال مورد در پيمايش، اين در كننده شركت دانشجوي 49 جمع از: تفسير جدول
 عرصه در كشور به نظر شما حس رضايتمندي از دستاوردهاي و موفقيت هاي پيمايش،

كسب رتبه هاي علمي و جوايز جشنواره هاي فرهنگي و پيروزي  چون المللي بين هاي
 يابي دست در اندازه چه تا در ميدان هاي ورزشي مثل المپيك و بازي هاي جام جهاني

گزينه هـاي  % 59,2نفر معادل  29است؟ مجوعا  موثر 1404ايران  انداز چشم افاهد به
 اول رتبـه  در فراوانـي  بيشـترين  بـا  هـا  گزينه اين و .زياد و بسيار زياد را انتخاب كردند

گزينه خنثي را انتخاب كـرده  % 28,6نفر معادل  14.اند گرفته قرار فراواني توزيع جدول
گزينه كم را انتخاب نموده انـد  % 12,2نفر معادل  6و . ه انداند و در رتبه دوم قرار گرفت

  .با توجه به اينكه گزينه بسيار كم فاقد فراواني مي باشد
  ساز به عنوان شاخص دلبستگي ملي سرنوشت هاي پروژه در شركت: 4جدول شماره 

 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 6,1 6,1 6,1 3 بسيار كم 

 12,2 6,1 6,1 3 كم
 30,6 18,4 18,4 9 خنثي
 79,6 49,0 49,0 24 زياد
 100,0 20,4 20,4 10 بسيارزياد
100,0 49 جمع 100,0  

  تفسير جدول    سـوال  مـورد  در پيمـايش،  اين در كننده شركت دانشجوي 49 جمع از:
ادواري ،   انتخابات مثل سازي سرنوشت هاي پروژه به نظر شما شركت در پيمايش، اين

 تحقـق  در انـدازه  چه با حسابگري و عقالنيت و بدور از هيجانات و فضاي احساسي تا
نفر بـا انتخـاب   % 69,4نفرمعادل  34جمعا   است؟ موثر 1404چشم انداز ايران  اهداف

و گزينـه  . گزينه هاي زياد و بسيار زياد در صدر جدول توزيع فراواني قـرار گرفتـه انـد   
بـا  % 12,2نفر با فراواني  6رتبه دوم قرار گرفته است؛ و در % 18,4و  9خنثي با فراواني 

  .انتخاب گزينه هاي كم و بسيار كم در آخرين رتبه جدول توزيع فراواني قرار گرفته اند
  نظران به عنوان شاخص تعامل با جهان صاحب و انديشمندان با تعامل: 5جدول شماره 

 
 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 16,3 16,3 16,3 8 خنثي 

 69,4 53,1 53,1 26 زياد
 100,0 30,6 30,6 15 بسيارزياد
100,0 49 جمع 100,0 
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سـوال   مـورد  در پيمـايش،  ايـن  در كننده شركت دانشجوي 49 جمع از :تفسير جدول

 شـركت  و دوجانبـه  آمـدهاي  و رفـت  و جهـاني  نظران صاحب و انديشمندان با تعامل
 اهـداف  بـه  نيـل  در حـد  چـه  تـا  المللي بين علمي مينارهايس و ها همايش در فعاالنه
با انتخاب گزينـه  % 83,7نفر  41جمعا  است؟ موثر 1404 ايران انداز چشم بخش توسعه

با انتخاب گزينه خنثي در % 16,3نفر  8هاي بسيار زياد و زياد در رتبه اول قرار گرفتندو 
دون فراواني در آخـرين رتبـه قـرار    رتبه دوم قرار گرفتند و گزينه هاي كم و بسيار كم ب

  .گرفتند
  رشديافته به عنوان شاخص ساختارهاي آموزشي آموزشي نظام يك: 6جدول شماره 

 
فراواني  درصد معتبر درصد درصد تجمعي
 8,2 8,2 8,2 4 خنثي 

 24,5 16,3 16,3 8 زياد
 100,0 75,5 75,5 37 بسيارزياد
100,0 49 جمع 100,0  

بـه  سوال پيمايش، در مـورد   اين در كننده شركت دانشجوي 49 جمع از: تفسير جدول
تا چه اندازه مرهون يك نظام آموزشـي   1404نظر شما وجود يك ايران توسعه يافته در 

 45جمعا   رشديافته و حضور معلمان و اساتيد تربيت شده در يك نظام آموزشي است؟
ا انتخـاب كـرده انـد و در رابطـه اول     گزينه هاي زياد و بسيار زيـاد ر % 91,8نفر معادل 

در رتبـه دوم  % 8,2و  4و گزينه خنثي بـا فراوانـي   . جدول توزيع فراواني قرار گرفته اند
 .و گزينه هاي كم و بسيار كم فاقد فراواني بوده اند. جدول قرار گرفته است

  
  آمار استنباطي پيمايش دانشجويان. 4-2

ان دانشكده علوم سياسي و حقـوق دانشـگاه   پرسشنامه بين دانشجوي 49در اين پژوهش 
 23و از پرسش شوندگان درباره الزامات تحول سبك زندگي ايرانيـان  . تهران توزيع شد

سوال در قالب طيف ليكرت پرسيده شد تا ميزان مخالفت و موافقت خـود را بـا گويـه    
وجدان كاري، عقالنيت، سـاختارهاي آموزشـي،   : هاي شش شاخص اصلي تحقيق يعني

 5چـون از طيـف ليكـرت    . بستگي ملي، تعامل با جهان و قانون مداري مشخص كننددل
در . به عنوان ممتنع يا عدد وسـط خواهـد بـود    3درجه استفاده شده است بنابراين عدد 
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باشد يعني موافقت با گويه مـورد   3نفر بزرگتر از  49يك بيان ساده اگر ميانگين ديدگاه 
  .باشد يعني رضايت وجود ندارد 3نظر وجود دارد و اگر كوچكتر از 

تـك نمونـه در سـطح اطمينـان      Tبراي بررسي معناداري ميانگين مشاهده شده آزمـون  
آزمـون مـورد    .درصد انجـام مـي شـود    5يعني با خطاي % 95مشخص و بطور معمول 

و با استفاده  .تك نمونه بودT استفاده براي اثبات و رد فرضيه ها در اين پژوهش آزمون 
  .ميانگين نظرات پرسش شوندگان در هر فرضيه محاسبه شد SPSSافزار از نرم 

 /05بدسـت آمـده كــه كــوچكتر از    000,0مقدار معناداري  وجدان كاريدر زمينه  -1
همچنـين . بدست آمده بنابراين فرض صفر رد ميشـود 3,9643اسـت و چون ميانگين 0

و ادعـاي  ) مثبـت (ر از صـفر بـوده   حـد بـاال و پـائين فاصـله اطمينـان مقـداري بزرگتـ  
 و كاري وجدان بين  :تـوان گفـت مـي% 95بنـابراين بـا اطمينـان . آزمون تائيد ميشود

  .دارد وجود معناداري ارتباط 1404 انداز چشم اهداف به ايران يابي دست
/ 05 از كــوچكتر  كـه آمـده بدسـت 000,0 معناداري مقدار دلبستگي ملي زمينه در -2
 همچنـين. ميشـود رد صفر فرض بنابراين آمده بدست 3,6939 ميانگين چون و اسـت0

 ادعـاي  و) مثبـت ( بـوده  صـفر  از بزرگتـر  مقـداري  اطمينـان فاصـله پـائين و بـاال حـد
 و ملي دلبستگي بين:  گفـت تـوان مـي% 95 اطمينـان بـا بنـابراين. ميشود تائيد آزمون
  ..دارد وجود معناداري ارتباط 1404 ازاند چشم اهداف به ايران يابي دست

/ 05 از كــوچكتر  كــه  آمــده  بدســت  000,0 معنـاداري  عقالنيت مقـدار  زمينه در -3
 همچنـين. ميشـود رد صفر فرض بنابراين آمده بدست 3,9796 ميانگين چون و اسـت0

 ادعـاي  و) مثبـت ( بـوده  صـفر  از بزرگتـر  مقـداري  اطمينـان فاصـله پـائين و بـاال حـد
 عقالنيـت و  بـين :  گفــت  تــوان  مــي % 95 اطمينـان بـا بنـابراين. ميشود تائيد آزمون

  .دارد وجود معناداري ارتباط 1404 انداز چشم اهداف به ايران دستيابي
 كــوچكتر  كـه آمـده بدسـت 000,0 معناداري مقدار ساختارهاي آموزشي زمينه در -4
. ميشــود  رد صـفر  فـرض  بنابراين آمده بدست 4,3776 ميانگين چون و اسـت0/ 05 از

 و) مثبـت ( بـوده  صفر از بزرگتر مقداري اطمينـان فاصـله پـائين و بـاال حـد همچنـين
 بـين :  گفــت  تــوان  مــي % 95 اطمينــان  بــا  بنــابراين . ميشـود  تائيـد  آزمون ادعاي

 معنـاداري  ارتباط 1404 انداز چشم اهداف به ايران دستيابي و ساختارهاي آموزشي
 .دارد وجود

/ 05 از كــوچكتر  كــه  آمــده  بدسـت 000,0 معناداري مقدار  قانونمداري زمينه در -5
 همچنـين. ميشـود رد صفر فرض بنابراين آمده بدست 4,2653 ميانگين چون و اسـت0
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 ادعـاي  و) مثبـت ( بـوده  صـفر  از بزرگتـر  مقـداري  اطمينـان فاصـله پـائين و بـاال حـد
 و قانونمـداري  بـين :  گفـت تـوان مـي% 95 اطمينـان بـا بنـابراين. ميشود تائيد آزمون

  .دارد وجود معناداري ارتباط 1404 انداز چشم اهداف به ايران دستيابي
/ 05 از كــوچكتر  كـه آمـده بدسـت 000,0 معناداري مقدار جهان با تعامل زمينه در -6
. شــود  مـي  رد صـفر  فـرض  بنـابراين  آمـده  بدسـت  3,8469ميـانگين  چون و اسـت0

 و) مثبـت ( بـوده  صفر از بزرگتر مقداري اطمينـان فاصـله پـائين و بـاال حـد همچنـين
 بين تعامـل :  گفـت تـوان مـي% 95 اطمينـان بـا بنـابراين. شود مي تائيد آزمون ادعاي

  .دارد وجود معناداري ارتباط 1404 انداز چشم اهداف به ايران دستيابي و جهان با
  
  گيري نتيجه. 5

ي، هايسپري شـده و اگرچـه در بخشـ    1404تاكنون تقريبا نيمي از سالهاي منتهي به افق 
محقق شده، اما به جرات مـي تـوان گفـت در بخـش      1404اهداف طراحان چشم انداز 

كار چشمگير و قابل توجهي صـورت نگرفتـه و    ،اعظم برنامه ها و سياستهاي مورد نظر
سـاله بـراي تحقـق     20آنجا كه از فرصـت طاليـي    از.به اصطالح از برنامه عقب هستيم

نيمي از آن باقي مانـده اسـت، بنظـر مـي رسـد هـم شـهروندان و هـم          كمتر ازاهداف، 
ده سال گذشته و راه طي شـده و مقايسـه   بيش از حكومت بايستي با نگاهي به عملكرد 

يع در هاي رقباي منطقه اي ايران، براي تسـر  اي بين پيشرفت هاي بدست آمده با تالش
فرايند توسعه يافتگي بر اساس اهداف چشم انداز، تصـميم جـدي بگيرنـد و بـا ايجـاد      

در ايـن   .ساختارهاي آموزشي، شهروندان را در نيل به اهداف چشم انداز ياري رسـانند 
پژوهش شش متغير اصلي به عنوان متغير هاي اثر گذار بر تغيير سبك زنـدگي ايرانيـان   

» قانونمـداري « .1 طراحـي شـد كـه عبارتنـد از     1404 در راستاي اهداف توسعه بخـش 
» عقالنيـت و داشـتن روحيـه و روش علمـي    « .4»  دلبستگي ملي« .3» وجدان كاري«.2
براي هر متغير شاخص .  »توجه به ساختارهاي آموزشي« .6»  داشتن نگاه بين المللي«.5

يـك پرسشـنامه   هايي با استفاده از مقاالت معتبر استخراج گشت و شاخص ها در قالب 
گزينـه اي و طيـف    5سوال پرسشـنامه، بـه شـكل     23. بسته بين دانشجويان توزيع شد

اين متغيرها هر كدام به شكل ذيل عملياتي شـدند و  .  ليكرت مورد سنجش قرار گرفتند
  : شاخص هايي براي هر كدام تعريف شد

پشـتوانه و  وضع قوانين جديد در سـطوح مختلـف بـا      -1: در مورد متغير قانونمداري
احترام به قـانون در جامعـه از سـوي شـهروندان در محـيط       -2.ضمانت اجرايي محكم
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نهادينه كردن فرهنگ قانون مداري در جامعـه بخصـوص در ميـان     -3....خانواده، كار و
وجـود قـوه    -4.هـا و مـواد درسـي آموزشـي     دانش آموزان و خانواده ها از طريق رسانه

و برابر بودن همه شهروندان و حاكمان در برابر قـانون و  قضائيه مستقل، كارآمد و قاطع 
   .پايبندي عملي حاكمان سياسي به حقوق شهروندي

  -2ترويج فرهنگ كار و تقبيح فرهنگ نخوت و تنبلي - 1: در مورد متغير وجدان كاري
شناسـاندن آثـار و    -3)  تك شغلي بودن(مشغول بودن به يك كار و تسلط بر يك حرفه

هدفمنـد بـودن در    - 4از حاكميت انضباط كـاري در كشـورهاي پيشـرفته   نتايج حاصل 
   زندگي

شركت در پـروژه هـاي سرنوشـت سـازي مثـل انتخابـات        -1: در مورد متغير عقالنيت
كـار   - 2ادواري ،  با حسابگري و عقالنيـت و بـدور از هيجانـات و فضـاي احساسـي     

مواجه شدن و رويارويي بـا   - 3تدريجي، طوالني مدت، مرحله به مرحله و گام به گام 
از بـين  افزايش اعتماد به نفس ملي از ايـن طريـق و   جهاني و قدرت هاي برتر غرب و 

  . در ميادين بين المللي آفريني حضور و نقشترس از بردن 
از موفقيـت كشـور در عرصـه هـاي بـين      احساس رضايت  -1: دلبستگي مليدر مورد 

احترام به عقايـد ديگـران و تحمـل     -2... و المللي چون المپيك، بازي هاي جام جهاني
افراد با تـاريخ ايـران زمـين در    شهروندان آشنا نمودن  -3ديدگاه هاي مخالف و مختلف
مشاركت شهروندان در فرايندهاي سياسـي همچـون    -3قالب متون درسي و نوار و فيلم

  .انتخابات ادواري و حضور فعال و موثر در احزاب سياسي
تعامـل بـا انديشـمندان و صـاحبنظران جهـاني و رفـت و        -1: هـان تعامل با ج در مورد

 -2آمدهاي دوجانبه و شركت فعاالنه در همايش ها و سـمينارهاي علمـي بـين المللـي     
هـاي  مختلـف بـر اسـاس      ارزيابي و محـك زدن عملكـرد مـردم و حاكمـان در زمينـه     

بي نيازي  احساس -3) و نه صرفا معيارهاي داخلي(استانداردهاي جهاني و بين المللي 
از مراودات اقتصادي با كشـورهاي جهـان و تـالش بـراي اسـتقالل كامـل اقتصـادي و        

تنش زدايي بـا   -4خودكفايي  بدون توجه به بازارهاي جهاني به عنوان عاملي بازدارنده 
جهان و بخصوص همسايگان و تالش براي افزايش سطح روابط با جهان در همه حوزه 

   يي و تنش آفريني در حوزه هاي نظامي و سياسيها و پرهيز از ماجراجو
نظام آموزشي رشديافته و حضور معلمـان و اسـاتيد    -1: ساختار هاي آموزشي در مورد

آموزش شهروندان نسبت به مسـائل زيسـت محيطـي      -2تربيت شده در نظام آموزشي 
شي بـيش  مانند ناكافي بودن منابع آب، چگونگي مقابله با سيل و قحطي ناشي از بهره ك
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حمايت مالي و معنوي از معلمان و افزايش دستمزد ايشـان و فـراهم    -3 زميناز از حد 
ايجاد زمينه مناسب براي متحول شدن  -4كردن زمينه رشد و ارتقا منزلت آنها در  جامعه

  . فرايند ياددهي و منطبق كردن سيستم آموزش و پرورش با سيستم هاي روز و مدرن
شاخص ها در نرم افزار مشخص شد كـه دانشـجويان در مـورد    بعد از تجزيه و تحليل 

تمامي متغير ها موافقت خود را نشان دادند كه در بخـش تحليـل نتـايج بـه آن مفصـل      
پرداخته شد و در بخش استنباطي معنـاداري شـش متغيـر اصـلي تحقيـق بـا توجـه بـه         

ر بر توسـعه  شاخص هاي آن و معناداري هر شش متغير به عنوان عوامل موثر و اثر گذا
   .كشور تاييد شد

  
  ها و پيشنهادات  محدوديت. 6

از مهمترين محدوديت هاي تحقيق در اين پژوهش محدوديت در دستيابي بـه اسـناد و   
بوده اسـت و   1404متوني است كه مستند تدوين برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز 
آماري مختلف بـراي   محدوديت دوم كم بودن تعداد دانشجويان شركت كننده از جوامع

به نظر مي رسد بررسـي نقادانـه   . بررسي تعميم پذيري و تنوع بخشيدن به پاسخ ها بود
برنامه هاي توسعه همراه با در دست داشتن و دسترسي به اصل اسناد و متـون پشـتيبان   
سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه بخش و تطبيق آن با وضـعيت كنـوني توسـعه در    

قيق ميزان موفقيت برنامه هاي توسعه با مراجعه به مراكز آمـاري كـه در   ايران، تخمين د
شريان بخش هاي توسعه قرار دارند و از طريق مصاحبه با نخبگان توسـعه و اقتصـاد و   
سياست، مي تواند راهگشاي محققان بعدي باشد و موضوع پژوهش هـاي بسـياري در   

  .آينده قرار بگيرد
 

  پانوشت
 

 تـا  1379توسـعه  سوم برنامه1378 تا 1374توسعه دوم برنامه1372 تا 1368 توسعه اول برنامه1
 ششـم  برنامـه 1394 تـا  1390 توسعه پنجم امهبرن1388 تا 1384 توسعه چهارم برنامه1383
  1400 تا 1396 توسعه
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