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رسد که نظر میبه. باشددهنده این مهم میسیاسی، اقتصادي و فرهنگی نشان
گردند بدلیل  هاي اجتماعی که با توجه به این شرایط ویژه تدوین میبرنامه
. ا مخاطبین خود ندارندآشنایی کافی با گروه هدف خود، سنخیت الزم را ب عدم

ها و عالیق دختران هدف این پژوهش ارائه تصویري از نیازهاي اساسی، اولویت
  .باشد سال ساکن شهر تهران می18 تا 9آموز دانش

دهد که نیاز به اعتماد عمومی و اعتماد نهادي نتایج این پژوهش نشان می
شهر تهران دارا باالترین اهمیت و اولویت را براي دختران نوجوان ساکن 

شده در مطالعات روانی اصلی مشخص-از میان نیازهاي فردي. باشند می
کردن به ترتیب سه شدن، موفقیت و محبت اکتشافی، نیاز به مورد محبت واقع

از میان انواع . دهند روانی دختران را تشکیل می-اولویت اصلی نیازهاي فردي
گردش با دوستان به . دهندموسیقی، نوجوانان موسیقی پاپ را ترجیح می

هاي کمدي و شاد هاي دیگر گذران اوقات فراغت اولویت دارد و فیلم روش
پایگاه اقتصادي خانواده با تعداد کمتري از نیازهاي . براي آنها اولویت دارد

به ) تحصیلیمقطع (سرمایه فرهنگی و سن . نوجوانان دختر رابطه معنادار دارد
  .دهندتري را نشان میترتیب روابط معنادار بیش

ها، عالیق، سن، سرمایه  دختران، نیازها، اولویت:هاي کلیدي واژه
  فرهنگی، پایگاه اقتصادي خانواده

  
  طرح مساله

هایی که مخاطب آنان ترین انتقادهاي وارد بر تدوین برنامهدر کشور ما، یکی از اساسی
ها سنخیت گونه برنامه ایندهند این مطلب است که عموماًرا دختران و زنان تشکیل می

هایی یا با یک نوع تلقی چنین برنامه. الزم را با گروه هدف و مخاطبین خود ندارند
دست گردند یا از آن جامعیتی که پیشینی که چندان با واقعیت انطباق ندارد، تنظیم می

. تندهاي مورد نظر مخاطبین را پوشش داده باشند، برخوردار نیسلفهؤترین م اساسیکم
تواند ناشی از اصرار بر کاربست الگوهاي پیشین و سنتی در شرایط جدید و این امر می
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بعدي باشد که در آن اقتضائات و مطالبات حقیقی زنان و دختران لحاظ  یا نگاه تک
هاي لحاظ دینی و حتی پشتوانه ما به این در حالی است که در جامعه. نگردیده است

توان باالترین  و پاسخگویی به حقوق و نیازهاي زنان، میهنجاري در حوزه پرداختن
  .ها را یافتظرفیت

هاي بسیار شدیدي را در  اخیر تغییرات و تکانهدر کشوري مانند ایران، که در سده
توان انتظار تحوالت و تحرکات ساختارهاي اجتماعی خود پشت سر گذاشته، می

ها، انتظارات، جایگاه، نقش. داشت گوناگوناجتماعی شگرفی را در سطوح و اقشار 
هایی بوده است که ترین حوزهدختران و زنان یکی از مهم... ها، حقوق و نگرش

اي با تغییرات  در جامعهپسهاي اجتماعی گردیده است؛ ترین چالشدستخوش جدي
اجتماعی باال مانند ایران، داشتن درك مطابق با واقع از این بخش مهم از جامعه در هر 

بودن، بتوانند جابجایی و  باشد که ضمن دقت و کاربرديوره، مستلزم مطالعاتی مید
طور روشن و شفاف ها و اقتضائات جدید مخصوص آن دوره را بهتحوالت اولویت

توانند مبنایی براي تدوین الگوهاي چنین مطالعاتی می. مورد بررسی قرار دهند
تواند اعتبار نتایج توجهی به این امر میبی. ریزي متناسب با هر دوره قرار گیرند برنامه

 را مخدوش و با مشکالت جدي گذاريریزي اجتماعی و سیاست هر پژوهش، برنامه
همچنین، درك درست از این بخش بزرگ اجتماع و عمل مطابق با آن . مواجه سازد

  .گیري در این زمینه گرددهاي چشمتواند موجب موفقیتمی
 اجتماعی، گوناگونهاي  حضور دختران و زنان در عرصهسابقهباال رفتن بی

 مقدماتی، گوناگونسیاسی، اقتصادي و فرهنگی از جمله بخش آموزش در سطوح 
تر ، مشارکت جدي در بازار کار، درگیري پررنگ)هادانشگاه(ویژه عالی متوسطه و به

ختران را با شدنِ زنان و دطور کلی فضاي اجتماعیکه به... هاي سیاسی ودر رویه
تغییرات جدي مواجه ساخته است، موجب شده که همگام با این تغییرات، نیازها و 

شناسایی درست . هاي فردي و اجتماعی این بخش نیز دستخوش تغییراتی شوندذائقه
هاي جدیدي که نیازهاي این بخش مند این نیازهاي جدید یا به تعبیري صورتو نظام



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     66 

 مدیریت پاسخگویی به ترین مرحلهرند، اولین و مهمگیمهم از جامعه به خود می
  .هاست آن

 سال 18 تا 9آموز ترین نیازهاي دختران دانشاین پژوهش درصدد بررسی اصلی
بندي آنها و در نهایت بازتاب این نیازها و ساکن شهر تهران، دستیابی به اولویت

 بسیار مناسبی را د زمینهتواناین مهم می. باشدگیري عالیق آنان میمطالبات در شکل
فرهنگی در این عرصه فراهم آورد ضمن  -هاي آموزشی و اجتماعی ریزي براي برنامه

عنوان مبنایی براي مطالعات تواند بهاینکه دستاوردهاي علمی این بررسی می
  .شناختی بعدي در این زمینه قرار گیرد آسیب

  
  ضرورت و اهمیت تحقیق

اي اجتماعی ویژه -شوري مانند ایران، و شرایط فرهنگیجایگاه ویژه شهر تهران در ک
که در این شهر وجود دارد، موجب شده که دختران ساکن شهر تهران در مقایسه با 

هاي اجتماعی و حتی خانوادگی و همتایان خود در سایر شهرها در برخی از حوزه
ی خاصی را پذیري متفاوتی قرار گرفته و فضاي فکري و روانفردي، در معرض جامعه

 جدیدترین، ،هاي اجتماعیتوان گفت در بیشتر عرصهبه جرات می. تجربه کنند
پذیري با ترین امواج تغییرات و حتی امکانات موجود براي انطباقترین و گسترده متنوع

توان در این شهر بزرگ این تغییرات را، چه در صورت بهنجار و چه نابهنجار آن، می
 جوان تهرانی نیز نه تنها از پیامدهاي اجتماعی این شرایط ویژهدختران نو. مشاهده کرد

ترین اقشار جامعه، از عنوان یکی از مهماجتماعی مبرا نیستند، بلکه خود به-فرهنگی
  . آیند شمار میحامالن و ناقالن مهم و تاثیرگذار این جریانات اجتماعی به

عنوان افرادي که ین قشر، بهآشنایی با فضاي روانی، نیازها و مطالبات اجتماعی ا
» مادري«هاي بسیار مهم قرار است بخش اعظمی از آنان در کمتر از یک دهه مسئولیت

تواند در تشخیص سمت و سوي جریان فرهنگی را بر عهده گیرند، می» همسري«و 
هایی که آنان در آینده در هاي احتمالی عرصهمؤلفهحاضر و متعلق به این قشر و ترسیم 



   
  
  
  

 67    ... هاي دختران  بررسی نیازها، عالیق و اولویت

مادران امروز، دختران نوجوان . سزایی داشته باشدحضور خواهند داشت، نقش بهآنها 
 سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و گوناگونباشند که ساختارهاي هاي پیشین میدهه

اجتماعی و نوع تعامل آنان با این ساختارها در قالب نهادهایی چون خانواده، نهادهاي 
نظر اما به. ن را در جامعه تعیین کرده استوضعیت و جایگاه کنونی آنا... آموزشی و 

رسد که روز به روز نقش و عاملیت این قشر در رقم خوردن سرنوشت آتی خود در می
تر خواهد بود و وضعیت موجود نیز حاکی از آن مقایسه با ساختارهاي کهن، پررنگ

اریف است که زنان در پشت سر گذاشتن موانع ساختاري موجود و براي دستیابی به تع
 تر از پیش بوده و تجددي، از جایگاه خود، روز به روز موفقمتفاوت، و نه لزوماً

  .خواهند بود
آنچه مسلم است این است که خالء و ضعف نهادهاي الزم در اصالح و تنقیح 

هاي تاریخی در حق زنان و دختران و همچنین عدم هاي نادرست و اجحافسنت
ها و در احیاء، استخراج، معرفی و انتقال سنتکارآمدي ساختارهاي فرهنگی موجود 

اي را براي  بسیار گستردههاي اصیل و موافق فطرت زنان و دختران، عرصهارزش
هاي فرهنگی غیربومی و ناکارآمد فراهم آورده است که در بسیاري از موارد جایگزین

 موجب هدر هاي فرهنگی و تاریخی موجود،ریشگی و در نظر نگرفتن زمینهدلیل بیبه
 مقاله. اندهاي بسیار جدي بر جامعه وارد آورده عظیم انسانی شده و آسیبرفتن سرمایه

تر شدن وضعیت موجود در مورد دختران توان گامی در راستاي روشنموجود را می
توان اهداف این چه ذکر شد میبا توجه به آن. آموز ساکن شهر تهران دانستدانش

  :ر خالصه نمودصورت زیپژوهش را به
  

  ف پژوهشهد
ساختن بافت عالیق و نیازهاي در یک نگاه کاربردي، هدف این پژوهش روشن

اي و عوامل زمینه) سبک زندگی(اي در یک ژانر خاص مخاطبان یک بازي رایانه
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اي در مقایسه با ژانرهایی چون این نوع از بازي رایانه. باشدتاثیرگذار بر آن می
از سیر خطی مشخصی برخوردار نیست و صرفاً ... رسناك، مرموز وهاي هیجانی، ت بازي

هایی که در اختیار دارد اقدام به خلق کننده است که با توجه به سرمایهخود بازي
 مسیرهاي در این سبک از بازي نویسنده. کندها و روایات داستانی در بازي میموقعیت

هاي گوناگون در  استفاده از تکنیکتواند بانمی) نامه نویسبازي(گوناگون سناریو 
هاي مناسب است که کننده تاثیرگذار باشد و این فقط طراحی موقعیتجذب بازي

کننده را به حداکثر اي را فراهم آورد تا درگیري و همنوایی بازيتواند زمینه می
هاي کننده بتواند براي عالیق و نیازاي طراحی گردد که بازيگونهفضا باید به. برساند

 پس. آیدها نیز به میان میجاست که پاي اولویتهایی بیابد و البته همینخود پاسخ
توان برداشتن گامی در راستاي ترسیم بافت کلی عالیق، هدف کلی این پژوهش را می

ها در بازي مذکور هاي پاسخگویان دختر براي بازتاب هرچه بهتر آننیازها و اولویت
  . دانست
  
  ؤاالت پژوهشس
روانی دختران نوجوان را چه چیزهایی -نیازهاي اصلی اجتماعی و فردي) الف(

  دهند؟تشکیل می
  دهند؟عالیق دختران نوجوان را چه چیزهایی تشکیل می) ب(
  کنند؟بندي میدختران نوجوان نیازهاي خود را چگونه اولویت) ج(
اي با رابطه) سن، پایگاه اقتصادي و سرمایه فرهنگی(اي آیا متغیرهاي زمینه) د(

روانی دختران نوجوان ساکن شهر تهران دارند؟ در صورت -نیازهاي اجتماعی و فردي
  باشد؟وجود رابطه، این رابطه به چه صورت می
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  فرضیات پژوهش
بین متغیر سن پاسخگویان و نیازهاي اجتماعی آنان رابطه معناداري وجود ) 1(

  .دارد
 معناداري وجود روانی آنان رابطه- فرديبین متغیر سن پاسخگویان و نیازهاي) 2(

  .دارد
ي پاسخگویان و نیازهاي اجتماعی آنان بین متغیر پایگاه اقتصادي خانواده) 3(

  .رابطه معناداري وجود دارد
روانی آنان -ي پاسخگویان و نیازهاي فرديبین متغیر پایگاه اقتصادي خانواده) 4(

  .رابطه معناداري وجود دارد
  سرمایه فرهنگی پاسخگویان و نیازهاي اجتماعی آنان رابطهبین متغیر) 5(

  .معناداري وجود دارد
 روانی آنان رابطه-بین متغیر سرمایه فرهنگی پاسخگویان و نیازهاي فردي) 6(

  .معناداري وجود دارد
  

  مروري بر تحقیقات پیشین
بیین ت«زندي در پژوهشی با عنوان جاه، مرجان رشوند و مریم شهیدي مریم رفعت

، »شناختی آن هاي فراغتی دختران جوان؛ با تاکید بر عوامل آسیب شناختی فعالیت جامعه
زا شدن اوقات فراغت  هاي اوقات فراغت دختران و عوامل موثر در آسیب اولویت

 جوان دختران تحقیق، این آماري جامعه .اند  را مورد مطالعه قرار داده،دختران دانشجو
 دانشگاه در 1386 تحصیلی سال در که هستند تهران اکن ساله س24تا  18 دانشجو

ها،  ها و نگرش هاي پژوهش، ارزش باتوجه به یافته. اند تهران به تحصیل مشغول بوده
اي و میزان اطالع خانواده از نحوه گذران اوقات  سبک زندگی، نوع مصرف رسانه

همچنین تاثیر عوامل . دگذارن گذران فراغت بر جاي می  فراغت بیشترین تاثیر را بر نحوه
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زا شدن اوقات فراغت به مراتب بیشتر از عوامل خانوادگی  فردي بر سالم بودن یا آسیب
شدن فرد از تاثیر خانواده کاسته نتایج موید آن است که امروزه در اجتماعی. مشاهده شد

 هاي جمعی بر نگرش و رفتار فرد تاثیر شده و سایر نهادهاي اجتماعی از جمله رسانه
 ).75: 1389زندي، جاه؛ رشوند و شهیدي رفعت(گذارند  بیشتري می

بررسی «پور کتابی در پژوهشی با عنوان  اهللا صدیق سروستانی و کرم حبیبرحمت
 ، نیازهاي»آموز سراسر کشور نیازهاي اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش

 در متوسطه و راهنمایی مقاطع نوجوان دختران آموزشی و فرهنگی و اجتماعی
را  تحقیق این آماري نمونه .اندکشور را مورد بررسی قرار داده گوناگوني ها استان
 تهران، استان پنج در مراکز متوسطه و راهنمایی مقاطع آموز دانش دختران از  نفر4500

 مطالعه نشان نتایج .اند داده تشکیل غربیآذربایجان و وبلوچستانسیستان فارس، اصفهان،
 به دختر آموزان دانش فرهنگی و اجتماعی نیازهاي مهمترین راهنمایی، مقطع در هک داد

 عدالت و برابري زندگی، بخشرضایت فلسفه شناختی،هستی نیاز به امنیت :ترتیب
 تکنولوژي و پیامی تحصیل، ادامه شامل نیز آموزشی آنها نیاز مهمترین و است جنسیتی
 آموزان دانش و فرهنگی اجتماعی نیاز مترینمه متوسطه، مقطع در .باشد می آموزشی

 فلسفه به نیاز و جنسیتی، عدالت و برابري شناختی،هستی امنیت نیازهاي شامل
 و پیامی تحصیل، ادامه آنها آموزشی نیازهاي مهمترین و زندگی، از بخشرضایت

  با دختران فرهنگی و اجتماعی آموزشی، نیازهاي مهمترین. اند بوده آموزشی تکنولوژي
 ترتیب در آنکه جز بوده، آمده، یکی بدست راهنمایی مقطع دختران مورد در نچهآ

امنیت هستی  و زندگی رضایت بخش فلسفه جاي آنها، فرهنگی و اجتماعی نیازهاي
  ).56: 1386پور کتابی،  صدیق سروستانی؛ حبیب(است  شده عوض شناختی

نیازهاي جسمانی، عاطفی، اي  بررسی مقایسه«فریده حمیدي در پژوهشی با عنوان 
، در پی شناسایی نیازهاي »اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم براساس جنسیت

ریزي و طراحی خدمات  نوجوانان مناطق محروم از منظر خود نوجوانان براي برنامه
این تحقیق با استفاده . تر در اردوهاي تابستانی براي گذران اوقات فراغت است مناسب
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جامعه آماري این پژوهش دختران و پسران . یمایش صورت پذیرفته استاز روش پ
ي مناطق محروم هستند که ها استانآموزان دبیرستانی  دوره راهنمایی و تعدادي از دانش

نتایج پژوهش نشان داد که اولویت . اند در اردوهاي بنیاد مستضعفان شرکت کرده
ه، روابط گرم و صمیمی در بین اعضاي رفتن به مدرس: آموزان عبارتند از نیازهاي دانش

هاي ورزشی و جسمی، احترام به یکدیگر  خانواده، نیاز به اعتماد والدین، انجام فعالیت
و رعایت حقوق متقابل در بین اعضاي خانواده، استفاده والدین از تشویق در زمینه 

ان، نیاز به آموز، توجه والدین به امر تغذیه و بهداشت نوجو هاي تحصیلی دانش موفقیت
شدن در بین اعضاي خانواده، اهمیت دادن والدین به وضع تحصیلی مورد قبول واقع

آموز، آگاهی از اصول بهداشتی، مشورت با والدین در انتخاب رشته تحصیلی،  دانش
آشنایی نوجوان با قانونمندي و احترام به قانون و اجراي آن، احترام به قوانین در 

هاي جمعی، نقش والدین در آموزش مسایل مربوط به  فعالیتها و  ها یا ورزش بازي
حمیدي، (بلوغ، آشنایی با قانون اساسی کشور، آشنایی دختران و پسران قبل از ازدواج 

1384 :174.(  
بررسی نیازهاي فرهنگی مردم شهر «سمیرا خمسه و مجید رضائیان در پژوهش 

 فرهنگی و هنري مردم شهر دنبال بررسی و شناخت نیازهاي، به»1386کرج در سال 
این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه براي . باشند می1386کرج در سال 

گیري  انتخاب افراد نمونه به روش نمونه. گردآوري اطالعات بهره برده است
 نفري شهر کرج صورت گرفته است 1386030اي از میان جمعیت  غیراحتمالی سهمیه

 دهد کهنتایج نشان می .به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید) ر نف277( آنان 0,005که 
هاي هنري از جمله سینما، تئاتر، نقاشی و  در این شهر تمایل زیادي به به فعالیت

هاي تقویتی، انجام  هایی مثل شرکت در کالس انجام فعالیت. شود موسیقی حس نمی
کنسرت موسیقی، . رو شده استهاي تیمی و انفرادي با استقبال نسبتاً خوبی روب ورزش

هاي هنري، برپایی بازارچه و  نمایشگاه کتاب، بازدید از آثار تاریخی، بازدید از نمایشگاه
 که افراد در رابطه با آنها نیاز بیشتري ،هایی هستند شرکت در اردوهاي تفریحی فعالیت
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 هاي هنري، انجام هاي فرهنگی مثل شرکت در جشنواره نسبت به سایر فعالیت
هاي ادبی، شرکت در جلسات مشاعره و شب شعر و شرکت در مسابقات هنري  فعالیت

هاي آشنایی با قرآن  همچنین، شرکت در مراسم مذهبی و ملی، کالس. کنند احساس می
خمسه؛ (شوند کریم و بازدید از اماکن متبرکه، جزء نیازهاي مذهبی مردم معرفی می

  ).67: 1386رضاییان، 
 -یلی بر نیازهاي فرهنگیتحل« در پژوهشی با عنوان بیعیرامران ک و اسماعیلیرضا 

پس از طرح مباحث نسبتاً مبسوطی در مورد مفهوم نیاز و » اجتماعی دختران نوجوان
 نوجوان 497 که در آن کنندمطرح میرا  خودشناسی آن، نتایج مطالعه میدانی گونه

. اند اجتماعی خود را مشخص کرده-دختر ساکن شهر اصفهان نیازهاي فرهنگی
طبق . اندنوجوانان مورد مطالعه در دوره راهنمایی و متوسطه به تحصیل اشتغال داشته

رتبه اول، نیازهاي اجتماعی در رتبه دوم،  روانی در م-آمده نیازهاي عاطفینتایج بدست
دختران . نیازهاي اقتصادي در رتبه سوم و نیازهاي فرهنگی در مرتبه چهارم قرار دارند

را به عنوان گزینه اول ) اردو و مسافرت(هاي تفریحی نوجوان شرکت در فعالیت
دل اصلی دخانواده مهمترین گروه مرجع و گروه در. اندنیازهاي فراغتی انتخاب کرده

 براي  ودختران نوجوان تمایل دارند تا مورد توجه بیشتري قرار گیرند. باشددختران می
آنان همدلی و برقراري روابط صمیمانه اولویت بیشتري نسبت به تزریق پول وتأمین 

  ).129: 1387اسماعیلی؛ ربیعی، (د امکانات دار
  

  مبانی نظري
هاي اخیر به طور جدي از سوي ل سال آن در طوگوناگونرفاه اجتماعی و ابعاد «

شناسان و سایر عالمان علوم انسانی و اجتماعی مرتبط با توسعه مورد بررسی قرار جامعه
 ترینها از اصلیاز دیدگاه فیتزپتریک نیازها، ترجیحات و اولویت. گرفته است

ات در تحقیق«). 9: 1391شالی، هزارجریبی؛ صفري(» اند هاي رفاه شمرده شده شاخص
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ها، توان با پرسش از نیازها، اولویتاجتماعی براي بررسی میزان عینی رفاه افراد می
در این بخش سعی خواهیم ). 66: همان(» ترجیحات و میزان تحقق آنها سوال نمود

هاي آنها، مروري بر دست آوردن تصویري کلی از این نیازها و اولویتداشت تا براي به
  .  در این زمینه داشته باشیمهاي موجودترین نظریهمهم

  
  1نظریه موري

اي در مورد شخصیت ارائه کرده که بر  شناس آمریکایی، نظریه هنري موري روان
کاوشی «در کتاب را » نیاز«موري . ها، فشارها و نیازها سازماندهی شده است پایه انگیزه

 ، بهامکان یا آمادگی واکنش نشان دادن«: چنین توصیف کرده است» 2در شخصیت
طبق نظریه موري، این . )52 :1938موري، (» اي خاص، تحت شرایطی خاص شیوه

کنند اما نقش مهمی در  نیازهاي روانزا غالباً در سطح ناخودآگاه ذهن ما عمل می
  .شخصیت ما دارند

  
  انواع نیازها از نظر موري

 ثانویه؛ نیازهاي اولیه و نیازهاي :موري نیازها را بر دو دسته تقسیم کرده است
. نیازهاي اولیه بر پایه نیازهاي بیولوژیک هستند، مانند نیاز به اکسیژن، غذا و آب

 .شناسانه هستند، مانند نیاز به پرورش، استقالل و موفقیت نیازهاي ثانویه عموماً روان
 براساس نظریه موري، کنند کهمطرح می 3روانزا از نیازهاي فهرستیموري و همکارانش 

   . متفاوت استگوناگونا این نیازها را دارند اما سطح هر نیاز در افراد ه تمام انسان
  ؛  نیازهاي عاطفی.4؛  نیازهاي قدرتی.3؛  نیازهاي مادي.2؛ طلبانه  نیازهاي جاه.1

  ).94 -63: همان(  نیازهاي اطالعاتی.5

                                                
1. Murray 
2. Explorations in personality" 
3. psychogenic 
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  1نظریه مازلو
که از مازلو نیازهاي انسانی را به صورت یک سلسله مراتب مالحظه کرده «

گیرد که پس  نماید، و نتیجه می ترین نیازها شروع شده و به باالترین آنها صعود می پایین
کنند و آنها خواهند از ارضاي یک سطح از نیازها، نیازهاي سایر سطوح اهمیت پیدا می

 ).67: 1391هزارجریبی، صفري شالی، (» بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند داشت
هاي اساسی انسان را به ترتیب اهمیت صعودي به صورت زیر بر نیاز) 1970(مازلو 

  نیاز به احترام؛ . 4نیاز به پذیرش؛ . 3نیاز به امنیت؛ . 2 نیازهاي طبیعی؛. 1: شمارد می
اگرچه «). 389: 1384کونتر، اودانل و ویریچ، (نیاز به خود واقعیت بخشیدن . 5

ته و غالباً پذیرفته نشده است، ولی هاي سلسله مراتبی تئوري مازلو زیر سوال رف جنبه
  ).390: همان(» تشخیص او در مورد نیازهاي اساسی کامالً مشهود است

  
  2نظریه اریک فروم

 معتقد بود که فروید از تأثیر اجتماع بر انسان غافل بوده است و فقط بر فروم«
اد وسیع م سخت معتقد بود که اجتماع با ابعواریک فر. نیازهاي زیستی تکیه کرده است

به عنوان مثال او معتقد است که انسان معاصر، خویشتن را . گذارد خود بر انسان اثر می
از فطرت و طبیعت خویش آزاد ساخته و هم اکنون در وضعیتی است که خود را جدا 

خالصه اینکه ماهیت دیدگاه فروم را عوامل اجتماعی و . یابد ها می از سایر انسان
او  .اي ندارد کننده شناختی در آن نقش تعیین عوامل زیستدهند و فرهنگی تشکیل می

بر خالف فروید بر این باور است که نیروي محرك نخستین در وجود انسان، ارضاي 
 »هاي غریزي نیست، بلکه تمایل به بازگشت به شرایط وابستگی و تعلق است سائق

دانست که  یاز ویژه میاریک فروم انسان را داراي پنج ن ).246: 1380 ،جمعی از مولفین(
   :گیرد از شرایط تنهایی سرچشمه می

                                                
1. Maslow 
2. Erich Fromm 
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 نیاز به .4 نیاز به ریشه داشتن؛ .3 نیاز به سرآمد بودن؛ .2 نیاز به ارتباط داشتن؛ .1
بینیم که  بنابراین می ).96: 1382شاملو، (  نیاز به داشتن قالب روانی.5احساس هویت؛ 

پرداخت و منشأ این نیازها را از شرایط   به نیازهاي اجتماعی می، برخالف فرویدفروم
  .دانست تنهایی می

  
  1نظریه کرونباخ

کرونباخ در کتاب خود با عنوان روان شناسی تربیتی در مورد نیازها و ارتباط آنها 
بر اساس دیدگاه . با آموزش و شخصیت آدمی مطالب جامعی را مطرح کرده است

او در طبقه بندي خود نیازهاي .  بندي کردنباخ نیازها را می توان در پنج دسته طبقهوکر
نباخ به چشم وبندي کرنیاز به امنیت در طبقه« .فیزیولوژیک را کنار نهاده است

او . خورد زیرا به عقیده وي عدم امنیت خود به منزله عدم ارضاي نیاز است نمی
رد قبول نیاز به مو ت،نیاز به محب :نمایدبندي مینیازهاي اساسی را به شرح ذیل دسته

نیاز به استقالل و ، شدن نیاز به مورد تأیید همگان واقع،شدن مقامات باالتر واقع
؛ به نقل از 59: 1370الوانی،  (» نیاز به کسب احترام و عزت نفس،وابستگی عدم

  ).107: 1387اسماعیلی، 
  

  2 آلدرفرE.R.G هنظری
مراتبی نیست، زیرا   آلدرفر معتقد است که نیازهاي افراد سلسله«در مقابل مازلو، 

خواهد گرسنگی آنها را برطرف کند، باید به احترام  ها دوست دارند که اگر کسی می آدم
کنندة نظریۀ مازلو  نظریۀ آلدرفر تکمیل در واقع .)78: 1390مقیمی، (» آنها هم فکر کند

  .توان پاسخ داد طور همزمان به نیازها می در نظریۀ آلدرفر به؛ اما است

                                                
1. Cronbach 
2. Alderfer 
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. دهد  تشخیص می3 و رشد2 ارتباطی1 دسته نیاز با عناوین وجودي،آلدرفر سه
 در  همان نیاز فیزیولوژیکى و امنیتىشمارد در واقع وجودي که آلدرفر بر مییازهاى ن

  در سلسله اجتماعى و احترامهاي همان نیازی نیازهاى ارتباط.باشند نظریه مازلو می
 مازلو در نظریه از به خودشکوفایى است که نیمعادل؛ و نیاز رشد باشند مراتب مازلو می 

  ).170 -149: 1969آلدرفر، (است   شدهمطرح 
 صورت ارادي از پایین سلسله تواند به یک شخص می«لدرفر، آ همطابق نظری

که براي دستیابی به  شرطی  مراتب نیازها حرکت کند و به باالترین سطح برسد، به 
برخالف مازلو، ). 111: 1389هرسی و بالنچارد، (» ماندة خود تالش کند  نیازهاي ناکام

توان  در هر زمان امکان دارد بیش از یک نیاز فعال باشد و از طرفی نمی«به نظر آلدرفر، 
اگر یکى از نیازهاى رده باال نتواند شوند؛ بلکه  گفت که این نیازها به ترتیب فعال می

آلدرفر، (» د تا جایگزین آن شودارضا شود، میل به ارضاى نیاز رده پایین تشدید مى شو
1969 :172.(  

  
  4نظریه ماکس نیف

وي . دهد بندي کلی براي نیازهاي انسان ارائه می دو نوع دسته) 1992(ماکس نیف 
هرچند وي نیز مانند مازلو این . نامد می 6 و وجودي5هاي خود را ارزشی بندي دسته

شدن ده است، لیکن در برآوردهنیازها را به ترتیب از نیازهاي جسمی به روانی برشمر
، 1، ادراك9، عاطفه8، حفاظت 7معیشت. باشد مراتبی قائل نمی آنها لزوماً به ترتیب سلسله

                                                
1. existence 
2. relatedness 
3. growth 
4. Max-Neef 
5. axiological 
6. existential 
7. subsistence 
8. protection  
9. affection  
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 نیازهایی هستند که وي در 6 و آزادي5، هویت4، خالقیت3، فراغت2، مشارکت1ادراك
نیف نیازهاي وجودي را به . شمارد بندي ارزشی از نیازها آنها را بر می ذیل دسته

 و 9، نیازهاي مربوط به انجام دادن8، نیازهاي مربوط به داشتن7اي مربوط به بودننیازه
  .کند  تقسیم می10نیازهاي مربوط به تعامل داشتن

بندي نشان دادن دو بعد کلی نیازهاي انسان  مقصود نیف از ارائه این دو دسته
ازهاي وجودي  نیگوناگونهاي  توانند در عرصه هر کدام از نیازهاي ارزشی می. باشد می

هرچند . ... شوند ها بر طرف می نیازها به وسیله ارضاکننده«به نظر نیف . بروز پیدا کنند
 این دو یک به یک نیست و  شوند، لیکن رابطه ها برطرف می نیازها به وسیله ارضاکننده

  ).199: 1992نیف، (» تواند چند نیاز را برطرف کند یک ارضاکننده می
نکه در الگوي ماکس نیف نیازهاي متناسب با زمینه جنسیتی براي دقت بیشتر و ای

 تغییرات و اصالحاتی را در نظریه 11و عالیق خاص زنان نیز لحاظ شده باشد، کستانز
وي بخشی از نیازهاي دسته اول ماکس ). 2007کستانز، (ماکس نیف اعمال کرده است 

ورده و آن را از نیاز  آ12نیف مانند معیشت را تحت عنوانی جدید و با نام تولیدمثل
گردد، در حالیکه تولیدمثل به  معیشت به جمعیت کنونی برمی. است معیشت جدا کرده

شده  هاي مطرح مقوله جدیدي که کستانز آن را به مقوله. شود هاي آینده مربوط می نسل
  ).271-265: 2007کستانز، (باشد  می 13توسط نیف اضافه کرده معنویت

                                                
1. understanding  
2. participation  
3. leisure  
4. creation 
5. identity 
6. freedom 
7. being 
8. having 
9. doing 
10. satisfiers 
11. Costanza 
12. reproduction 
13. spirituality 
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  ه مطالعات جوانانعالیق و نیازها در حوز
ترین پارامترهاي تاثیرگذار در سبک زندگی یک عنوان اصلیتوانند بهنیازها و عالیق می

هاي موجود در فرهنگاز سوي دیگر خرده. طور خاص یک جوان مطرح باشندفرد و به
توانند در گیري عالیق و نیازهاي خاصی که نمیتوانند در شکلبین جوانان نیز خود می

توان در دو دیدگاه عمده را می. کننده باشندفرهنگ مطرح باشند، تعیینزآن خردهخارج ا
پردازان نظریه«. فرهنگ جوانان و اقتضائات آن مورد شناسایی قرار دادارزیابی خرده

-اي بیاي را رابطهفرهنگ جوانان و فرهنگ تودهانتقادي مکتب فرانکفورت رابطه خرده

گرایانه توصیف و طلبانه و مصرفشده و ساختگی، لذتريمعنا، منفعل، منحرف، دستکا
اساساً را ها فرهنگنظران مکتب بیرمنگام خردهدر مقابل صاحب. کنندآن را محکوم می

. دانندحل جمعی براي مشکالت و معضالت برآمده از تناقضات زندگی روزمره میراه
دار و نمادین دانسته شی، معنیآنان خرده فرهنگ جوانان را آگاهانه، خالق، مستقل، گزین

  ). 120: 1389شفیعی، (» کنندو آن را تحسین می
ها در رهایی معتقد است با از بین رفتن هنجارها و سنت) 1989(فورناس «

ایم و جوانان به شدت گذشته، تحت سلطه هنجارها و الگوهاي فرهنگی پرتاب شده
کنند تفاوت از گذشته خود را تجربه میاي کامالً مشیوهجوانان به. قدیمی زندگی نیستند

ملوچی . کننددانند، ترسیم میچه خود را ناگزیر از آن میو تصویري متفاوت از آن
» داند جامعه مدرن متاخر میهچنین فردگرایی خاص در میان جوانان را مشخص) 1992(
، هاي مخلتفکردن و عضویت جوان یا نوجوان در گروهحق انتخاب«). 121: همان(

براي همین جوانان در پی فضاي بزرگتري براي تجربه شخصی . مسئله هر جوانی است
: 2004بنت و هریس، (» هاي متنوعی فراتر از دنیاي سنت هستندو دستیابی به فرصت

121.(  
شده یکی از تاثیرات بارز اهمیت یافتن سبک فردي روي عالیق و نیازهاي درك

ی روزمره و توجهات ناخودآگاه ولی اجتماعی شدن بدن در زندگتوسط جوان، کانونی
اي در تکامل اجتماعی و اقتصادي، جوامع را در مدرنیته متاخر به عنوان مرحله«. اوست
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توان با عالقمندي عموم مردم نسبت به کامل جلوه کردن، خالق و فریبنده بودن، می
و مصارف کنترل داشتن نسبت به بدن و خالقیت افراد نسبت به سبک زندگی خویش 

هاي زیبا، محرك و در طلب لذت، فراغت و هاي متغیر، توضیح داد تصاویر بدنسبک
تناسب اندام ). 170: 1991فدرستون، (» نمایش، تاکیدي بر اهمیت ظاهر و چهره است

هاي زیبایی و ورزش، تزیین بدن با خالکوبی، هاي غذایی، جراحیاز انواع طریق رژیم
ورت، توجه بیش از پیش به انواع مواد آرایشی و بهداشتی هاي زیبایی صآویز، جراحی

براي حفظ کیفت حضور بدن از جمله پیامدهاي همین امر است که در میان دختران 
  .انکار داشته استبلاتبلوري غیرق

هاي فناوري، در عمل با ارائه آخرین نسل از اي دیگر دگرگونیدر سویه
 جوانان را متحول ساخته و در مجموع محصوالت این حوزه به ویژه اوقات فراغت

درك چنین . هاي جدید اختصاص عالقه را به ارمغان آورده استطیف وسیعی از زمینه
هایی مستلزم رویکرد تحلیلی جدیدي براي مطالعه فرهنگ جوانان است که دگرگونی

اتی اند تا با درك مقتضیاین نظریات سعی داشته. شودنظریه پساخرده فرهنگی نامیده می
چون فردگرایی فزاینده جوانان، خطرپذیري، استقالل طلبی، ساختارشکنی و بسترهاي 

و پس از او ) 1990 (1ردهد. ارتباطی موجود به تحلیل سبک زندگی جوانان بپردازند
به اضمحالل و تضعیف تمایزات خرده «در مطالعات خود ) 2000 و 1997 (2ماگلتون

ایی و هویت پرداخته و نشان ی قه موسیقیئ، ذاگی زندفرهنگی مبتنی بر روابط بین سبک
  ).11: 2004بنت و هریس، (» شوندتري اظهار میدادند که این تمایزات به شکل سیال

  
  چارچوب نظري

 از خالل مباحث نظري سعی گردید چارچوبی تدوین شود که در سه محور سرانجام
ترین ا جاي ممکن محوري، ت»عالیق«و » نیازهاي روانی و فردي«، »نیازهاي اجتماعی«

                                                
1. Redhead 
2. Muggleton 
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شده، در این زمینه و در گنجاندن موارد انتخاب. پارامترهاي مربوطه را لحاظ کرده باشد
تاکید بیشتر بر روي نظریاتی مانند نظریه نیازهاي روانزاي ماکس نیف و بسط آن توسط 

. اندکستانز بوده است که به اقتضائات خاص نیازها و عالیق زنان بیشتر پرداخته
طالعات اخیر در زمینه مطالعات جوانان توجه بیشتري را روي نیازهاي اجتماعی یا م

دستاوردهاي این . اندنیازهاي روانی که بازنمود جمعی در میان جوانان دارند، داشته
هاي دختران ها بر حضور محوري بدن در دغدغهویژه تاکید متمایز آنمطالعات به

محوري و راهنماي انتخاب نیازهاي اصلی براي هاي نوجوان و جوان از دیگر سویه
اوقات فراغت و امکانات وسیعی که این عرصه براي تعریف . بررسی بوده است

آورد نیز از موارد مورد تاکید اغلب نیازهاي جدید جمعی و فردي فراهم می
ر باشد که هم در زمینه نیازها و هم در زمینه عالیق دمطالعات جوانان میپردازان  نظریه

  .  انداین پژوهش مورد توجه بوده
-بعد از تنظیم فهرستی از نیازها، با توجه به نتایج به» نیازهاي اجتماعی«در محور 

 18 تا 9هاي متمرکز از دختران نوجوان دست آمده از مطالعات اکتشافی که از گروه
»  جنسیتیعدالت«، »کفایت اجتماعی«، »آموزشی«سال تشکیل شده بودند، نهایتاً نیازهاي 

حمایت و «، »مشارکت اجتماعی«، )56: 1386پور کتابی،  صدیق سروستانی؛ حبیب(
» اعتماد نهادي«، )31: 1386زتومکا، (» اعتماد عمومی«، )198: 1992نیف، (» پشتیبانی

: 1938موري، ؛ 198: 1992نیف، (» ارتباط«، )309: 1380؛ الپتن، 99: 1376 گیدنز،(
براي بررسی نهایی مورد  )149: 1969آلدرفر، ؛ 198 :1992نیف، (» آزادي«، )69

  . انتخاب واقع شدند
» خودنمایی«نهایتاً نیازهاي » نیازهاي روانی و فردي«به همین ترتیب در محور 

، کرونباخ(» شدن یا مقبولیت اجتماعی مورد تایید دیگران واقع«، )65: 1938موري، (
: 1969آلدرفر، (» موفقیت«، »خته شدنشنا«، )107: 1387 به نقل از اسماعیلی، 1975
، )96: 1382شاملو، به نقل از 1968فروم، (» قالب روانی«، )67 :1938، موري ،152

: 2007کستانز، (» معنویت«، )199: 1992نیف،  (»ماجراجویی«، »فهمیدن و شناختن«
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 و  به نقل از کونتر، اودانل1970؛  مازلو، 155: 1969، آلدرفر(» خودشکوفایی«، )271
: 1992نیف،  (»گذران اوقات فراغت« ،»شدنمورد محبت واقع«، )389: 1384ویریچ، 

 به 1975،  کرونباخ؛198: 1992نیف،  (»محبت کردن«، )79-85 :1938موري،  ؛198
 به نقل از کونتر، 1970مازلو، (» احترام و عزت نفس«، )107: 1387نقل از اسماعیلی، 
 به نقل از 1975، کرونباخ(» تقالل و عدم وابستگیاس«، )389: 1384اودانل و ویریچ، 

 براي بررسی نهایی مورد انتخاب واقع )79 :1938، موري ؛107: 1387اسماعیلی، 
  .شدند

مورد عالقه، » ژانر فیلم«و » اوقات فراغت«، »موسیقی«هاي ، گونه»عالیق«در محور 
تر مورد تاکید بودند، گویان در مطالعه اکتشافی که بیشهاي پاسخبندي جواباز دسته

  . انددست آمده به
  

  هاي بررسی نیازهااستراتژي
» شودنیازسنجی تا حدود زیادي تابع برداشتی است که از مفهوم نیاز در نظر گرفته می«
هاي متفاوتی از در علوم اجتماعی و تربیتی، برداشت). 31: 1385فتحی واجارگاه، (

فاصله بین وضع موجود و وضع «عنوان  ز بهدر رهیافت اول، نیا نیازها وجود دارد؛
. شوددر نظر گرفته می )36: 1375؛ به نقل از فتحی و اجارگاه، 1979کافمن، (» مطلوب

 بین وضع موجود و وضع مطلوب محدود با این تعبیر پروژه نیازسنجی، به تعیین فاصله
ن اهداف، فرآیند تعیی« ضمن اصالح این برداشت، نیازسنجی را ،برادشاو. شودمی

» ها براي عملگیري نیازها و تعیین اولویتمشخص کردن وضع موجود، اندازه
 هدف در این الگو از نیازسنجی، هیچ چیز به اندازه. کندمعرفی می) 3: 1972برادشاو، (

کارگیري گذاري در گردآوري اطالعات، تعیین جامعه آماري و بهسیاست«. اهمیت ندارد
خمسه؛ (» ثر از هدف یا اهداف مرتبط با نیازسنجی استأروش و فنون مناسب، مت

رهیافت دوم، نیاز را به عنوان یک خواست یا ترجیح در نظر ). 43: 1386رضائیان، 
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ها را در نظرات و عقاید افراد و گروه«سورز ضمن پذیرش این برداشت، . گیرد می
در رهیافت سوم، . داندمی) 433: 1991سورز، (» زمینه نیازها، کانون اصلی نیازسنجی

با توجه به این برداشت، . شودنیاز به عنوان یک عیب یا نقصان در نظر گرفته می
فرآیند شناخت مسائل، مشکالت و معایب موجود و در نتیجه «اسکریون نیازسنجی را 

؛ به نقل از فتحی 1975اسکریون، (» هاافزایش بازده عملکرد در راستاي رفع کاستی
فقدان « هم در این زمینه نیاز را به منزله ،داند و آناستازيمی) 25: 1375واجارگاه، 

: 1361آناستازي، (» شود رفاه فیزیولوژیک یا روانی شخص تلقی می چیزي که الزمه
  .کندمعرفی می) 55

محور بر اساس  نیازسنجی مانند الگوي هدفگوناگونپژوهش حاضر از الگوهاي 
آموزان و محور براساس نظر دانش لگوي مسالهرویکردهاي رشد و نیازهاي هنجاري، ا

شده توسط آنان و تکنیک دلفی که نظرخواهی از مشاوران و کارشناسان  نیازهاي بیان
بوده و مبتنی بر نیازهاي احساس شده است، در تنظیم پرسشنامه نیازسنجی استفاده 

ز سنجی توان گفت این پژوهش رویکردي ترکیبی در نیاکرده است، از این روي می
این الگو عموماً داراي اعتبار و اهمیت بیشتري است زیرا نیازهاي به دست آمده «. دارد

حمیدي، (» اند عمدتاً از ابعاد و جوانب گوناگون مورد بررسی و سنجش قرار گرفته
استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه شفاهی از بهترین و کارآمدترین «). 168: 1384
  ).34: 1388اصنافی، (» باشندی میهاي نیازسنجشیوه

  
  روش تحقیق

توان به دو شده در آن می کار بستههاي بهلحاظ روش و تکنیک این پژوهش را به
 شده در مرحله اول، در راستاي مطالعهکار بستههاي بهروش. مرحله تقسیم نمود

. گیردی، قرار می سال تهران18 تا 9آموز  مورد نظر، یعنی دختران دانشاکتشافی جامعه
بعد از مرور ادبیات نظري موجود در این زمینه، فهرست جامع و بسیار مفصلی از 

با توجه به . ویژه نیازهاي مخصوص به دختران استخراج گردیدنیازهاي انسانی و به
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داشت، ضروري )  سال18 تا 9دختران (هایی که پرسشنامه با مخاطبین ویژه محدودیت
هاي متعلق به نیازهاي غیرضروري گروه ها و گویهستن از پرسشنمود که براي کامی

بدین منظور . تري از جامعه مورد نظر حاصل شوداي دقیقهدف، شناخت زمینه
در این مطالعه، . ریزي شداي اکتشافی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق برنامه مطالعه

ونیم ین یک ساعت تا دو ساعتها بیافته که مدت زمان آن شانزده مصاحبه نیمه ساخت
 دقیقه بود، با کارشناسان تربیتی مدارس، مدیران مجرب در امر 81و با میانگین زمانی 

ل و نیازهاي آنان ترتیب ئآموزان و آشنا با مساتعلیم و تربیت، معلمین نزدیک به دانش
هرست یید اعتبار فأبراي ت. داده شد و نیازهاي اساسی دختران مورد بحث قرار گرفت

هاي معتبر  نظران حوزه زنان در دانشگاهاستخراج شده نتایج مراحل پیشین به صاحب
ارائه شد و ضمن ادغام اصالحات پیشنهادي، نظرات ) یئدانشگاه تهران، عالمه طباطبا(

نتایج این مطالعه . آنها نیز در همین زمینه مورد بررسی قرار گرفته و لحاظ گردید
سنجی مورد دتر کردن فهرست نیازهاي اساسی براي اولویتاکتشافی در تدقیق و محدو

ها نیز در برخی موارد به کار استفاده قرار گرفت و در تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه
  .بسته شدند

باشد که در آن از ابزار مرحله دوم پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی می
. هاي مورد نیاز استفاده شده است و دادهآوري اطالعات نظرسنجی براي جمعپرسشنامه

باشد که  سال ساکن شهر تهران می18 تا 9آموز  آماري این پژوهش دختران دانشجامعه
نقل از به (آموز گزارش شده است  دانش537836 ، تعداد 91-92در سال تحصیلی 

 نفر از 974حجم نمونه آماري برابر ). ir.roshd و ir.tnews: سایت مرکز رشد ایران
باشد که باتوجه به در دست  سال می18 تا 9آموزان دختر متعلق به محدوده سنی دانش

 16اي از اي چندمرحلهگیري خوشه آماري با استفاده از روش نمونهنبودن لیست جامعه
 مدرسه 72تر و از  کلیبندي پنج منطقهمنطقه شهرداري شهر تهران، در ذیل دسته

  .انددخترانه انتخاب شده
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 منطقه و هایی درباره پاسخگویان با استفاده از شاخص:پایگاه اقتصادي خانواده
تحصیل  وضعیت مسکونی، میزان درآمد خانوار، دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه و محل

نتایج حاصل در پنج طبقه و به ترتیب پایگاه . آموز مورد بررسی قرارگرفتدانش
  .بندي شد متوسط، متوسط به پایین و پایین طبقهاقتصادي باال، متوسط به باال،

 پاسخگویان نیز با توجه به میزان تحصیالت پدر و مادر، میزان :سرمایه فرهنگی
مطالعات غیردرسی، میزان آشنایی با شاعران و هنرمندان برجسته و آثار آنها، عادت 

وبیت ذهنی استفاده از محصوالت فرهنگی مانند سینما و موسیقی اصیل و میزان مطل
یادگیري هنر مانند ادبیات و موسیقی و کسب مدارك دانشگاهی مورد بررسی قرار 
گرفته و پاسخگویان برحسب نوع پاسخگویی در پنج طبقه با سرمایه فرهنگی باال، 

  .اندبندي شدهمتوسط به باال، متوسط، متوسط به پایین و پایین طبقه
اي سن، پایگاه اقتصادي و  زمینه همبستگی میان متغیرهايبراي بررسی رابطه

سرمایه فرهنگی پاسخگویان با نیازهاي آنان و چگونگی تاثیر این عوامل بر نیازهاي 
به عنوان ضریب اصلی استفاده % 5دختران از آزمون همبستگی تائوبی در سطح اطمینان 

بار گردید؛ در کنار آن از ضرایب همبستگی گاما و اسپیرمن براي مقایسه و بررسی اعت
  .ها استفاده گردیدداده

  
   آماريتوصیف نمونه

رو براي بدست گرفت؛ از اینشوندگان در گستره بزرگی قرار میپرسشبازه سنی  :سن
 سال، به 18 تا 9 مورد بررسی، بازه سنی آوردن تصویري کلی از وضعیت سنی نمونه

 جمعیت وجه به ویژگیبا ت. تقسیم شد)  به باال16(، )15تا13(، )12 تا 9(سه گروه سنی 
بندي را به توان این تقسیم تحصیلی بودند، میگوناگونآموزان مقاطع مورد نظر که دانش

) 3(راهنمایی و ) 2(هاي انتهایی دوره ابتدایی، سال) 1(بندي طور تقریبی معادل تقسیم
 3 و 2 و 1در همین راستا کدهاي جمعیتی . دبیرستان در سیستم آموزشی کشور دانست
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میانگین سنی . داده شد)  به باال16(و ) 15تا13(، )12 تا 9(هاي سنی به ترتیب به گروه
 افراد مورد بررسی به صورتی ،ساختار سنی .باشد سال می16,11 مورد بررسی نمونه

 8,7اند، است که به غیر از یک درصد افرادي که به پرسش مربوط به سن پاسخ نداده
 درصد متعلق به 35سال، ) 12 تا 9(ه گروه سنی یک درصد از پاسخگویان متعلق ب

 درصد از پاسخگویان متعلق به گروه سنی سوم 55,2سال و ) 15 تا 13(گروه سنی دو 
لحاظ  مورد بررسی، بههستند که حاکی از آن است که اکثریت غالب نمونه)  به باال16(

البته تفسیر . لق دارند جوانی تع نوجوانی و آغاز دورههاي انتهایی دورهسنی به سال
  .شود بستگی داردهاي نوجوانی و جوانی ارائه میتر این امر به تعاریفی که از دورهدقیق

 22,8ها حاکی از آن بودند که در مورد پایگاه اقتصادي خانواده پاسخگویان داده
 به  درصد21,9 باال تعلق داشتند؛ لحاظ پایگاه اقتصادي به طبقهدرصد از پاسخگویان به

 درصد به طبقه متوسط به پایین و 14,9 متوسط،  درصد به طبقه23طبقه متوسط به باال، 
  .   درصد به طبقه پایین تعلق داشتند17,2

ها حاکی از آن است که سرمایه  بررسی دادهدر مورد سرمایه فرهنگی پاسخگویان
ویان در طبقه  درصد از پاسخگ38,6 باال،  درصد از پاسخگویان در طبقه16,5فرهنگی 

 درصد در طبقه متوسط به پایین و 16,6قه متوسط، ب درصد در ط15,5متوسط به باال، 
  . گرفته استپایین قرار می لحاظ اقتصادي در طبقه از پاسخگویان نیز به12,9

  
  هاي؛هاي پژوهش برمبناي شاخصیافته
   عالیق- نیازهاي روانی و فردي؛ ج- نیازهاي اجتماعی؛ ب-الف

   نیازهاي اجتماعی-الف
در  نیازهایی هستند که از تعامل و مناسبات افراد با دیگران ،نیازهاي اجتماعی

طور که اشاره شد، بعد از در این پژوهش، همان. گیرند سرچشمه میعرصه جامعه 
مطالعات اکتشافی اولیه در زمینه نیازهاي اجتماعی اصلی دختران که در دو مرحله مرور 
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شده با استفاده از  د در این زمینه و تدقیق فهرست نیازهاي استخراجادبیات نظري موجو
پذیرفته در این زمینه با کارشناسان این حوزه صورت پذیرفت، هاي صورتمصاحبه

هفت نیاز آموزشی، عدالت جنسیتی، مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادي، 
 دوم و با در مرحله. خاب شدندارتباط، آزادي و حمایت و پشتیبانی در نهایت انت

آموزان براي این نیازها قائل استفاده از تکنیک پرسشنامه، اهمیت و اولویتی که دانش
دهنده ترتیب اولویت نیازهاي نتایج این بررسی که نشان. هستند مورد سوال واقع شد

  . باشد در جدول یک ارائه شده است اجتماعی براي پاسخگویان می
  

   آماري نیازهاي اجتماعی پاسخگویان برحسب درصد و اولویت آنها توصیف-1جدول 

  عنوان نیاز
میانگین 

  )درصد(
انحراف 

  معیار
رتبه در اولویت 

 نیازها

 ششم 0,752 84,25 عدالت جنسیتی

توانایی انجام (کفایت اجتماعی 
  )کارها

 چهارم 0,773 87,25

 پنجم 0,744 86,12 مشارکت اجتماعی

 اول 0,628 94 اعتماد عمومی

 دوم 0,757 92 اعتماد نهادي

 نهم 1,018 78 ارتباط

 هشتم 1,026 82,5 آزادي

 هفتم 0,932 83,75 حمایت و پشتیبانی

 سوم 0,829 88,75 آموزشی

   
شده، نیاز به اعتماد نتایج حاکی از آنند که از میان نیازهاي اجتماعی مشخص

د به ترتیب باالترین اهمیت و اولویت  درص92 و 94عمومی و اعتماد نهادي با میانگین 
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باشد؛ از سوي دیگر انحراف معیار را براي دختران نوجوان ساکن شهر تهران دارا می
-پایین این دو مورد تمرکز باالي پاسخ نوجوانان دختر را بر روي این دو نیاز نشان می

وزه آموزش، بعد از این موارد، نیازهایی که دختران نوجوان انتظار دارند در ح. دهد
نیازهاي دختران به کفایت . گیرندجامعه آنها را برآورده کند، در مرتبه سوم قرار می

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت جنسیتی، حمایت و پشتیبانی، آزادي و ارتباط به 
نیاز به آزادي و ارتباط . گیرندترتیب در مراتب بعدي نیازهاي اجتماعی دختران قرار می

تري قرار  درصد نسبت به سایر نیازها در مرتبه پایین78 و 82,5هاي گینکه با میان
بودند، مواردي هستند که پراکندگی پاسخ دختران نوجوان نیز با انحراف معیار  گرفته

همچنین نیاز به اعتماد عمومی .  در آنها نسبت به سایر موارد باالتر بود1,018 و 1,026
راي پاسخگویان را دارد، با داشتن کمترین انحراف که رتبه نخست باالترین اولویت ب

  .معیار در بین سایر نیازها، بیشترین میزان توافق را به خود اختصاص داده است
  

   نیازهاي فردي و روانی-ب
اگرچه مرور ادبیات نظري منجر به فهرست بسیار طوالنی از نیازهاي فردي و 

ز مطالعه اکتشافی و از خالل  دوم اروانی دختران نوجوان شد، لیکن در مرحله
 سال 18 تا 9 چهارده نیاز اصلی دختران نوجوان هاي با کارشناسان، نهایتاً مصاحبه

-خودنمایی، مورد تایید دیگران واقع. ساکن تهران براي بررسی نهایی انتخاب شدند

، فهمیدن و )بینیجهان(شدن یا مقبولیت اجتماعی، شناخته شدن، قالب روانی 
شدن، محبت کردن، ماجراجویی، نویت، خودشکوفایی، مورد محبت واقعشناختن، مع

موفقیت، احترام و عزت نفس، استقالل و عدم وابستگی، گذران اوقات فراغت، 
. دادند روانی و فردي تشکیل مینیازهاي اصلی دختران مورد بررسی را در حوزه

زها از نگاه دختران  نتایج حاصل از بررسی اهمیت و اولویت این نیاصفحه بعدجدول 
  .دهدنوجوان را نشان می
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  توصیف آماري نیازهاي فردي و روانی پاسخگویان برحسب درصد و اولویت -2جدول 
 آنها

 رتبه در اولویت نیازها  انحراف معیار  )درصد(میانگین   عنوان نیاز

  هشتم  0,816 84,5 خودنمایی
  یازدهم  1,028 79,5 شدنمورد تایید دیگران واقع

  دوازدهم  1,076 74,75 شناخته شدن
  نهم  0,885 84 قالب روانی

 هفتم 0,818 85,5 فهمیدن و شناختن

  سیزدهم  1,124 74,25 معنویت
 ششم 0,792 85,5 خودشکوفایی

 اول 0,800 90,75 شدنمورد محبت واقع

 سوم 0,885 89,5 محبت کردن

  دهم  0,907 81,25 ماجراجویی
 دوم 0,734 89,87 موفقیت

  پنجم  0,801 87,12 احترام و عزت نفس
  چهارم  0,752 89 استقالل و عدم وابستگی

  
ها حاکی از آنند که نیاز به مورد محبت واقع شدن، موفقیت و محبت کردن یافته

 درصد سه اولویت اصلی نیازهاي 89,5 و 89,87، 90,75هاي به ترتیب با میانگین
در مراتب بعدي نیازهاي دختران . دهندکیل میدختران نوجوان مورد بررسی را تش

ترتیب نیاز به استقالل و عدم وابستگی، احترام و عزت نفس، خودشکوفایی، نوجوان، به
. گیرندو ماجراجویی قرار می) بینیجهان(فهمیدن و شناختن، خودنمایی، قالب روانی 

شدن، شناخته شدن و قعسه رتبه پایین را در میان نیازهاي مذکور مورد تایید دیگران وا
الزم به ذکر است . دهند درصد تشکیل می74,25 و 74,75، 79,5هاي  معنویت با میانگین
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گانه صرفاً پراکندگی این سه نیاز است که باالي یک انحراف که در میان نیازهاي سیزده
شتن همچنین نیاز به موفقیت و استقالل و عدم وابستگی با دا. باشدمعیار از میانگین می

با توجه به ستون مربوط به . کمترین انحراف معیار نشان از توافق باالي پاسخگویان دارند
در مورد . توان ادعا کرد که سایر نیازها پراکندگی تقریباً یکسانی دارندانحراف معیار می

 درصد برخوردار هستند، انحراف معیار در 85,5اولویت ششم و هفتم که هر دو از میانگین 
توان گفت نیاز نوجوانان دختر به  میپسکننده است، مورد باالتر تعیینتشخیص 

  .خودشکوفایی با انحراف معیار کمتر، در اولویت باالتري قرار دارد
  
   عالیق -ج
هاي مورد عالقه سنجی از موسیقی بخش بعدي پرسشنامه اولویت:موسیقی -

ه موسیقی یکی از مواردي عالقه ب. پاسخگویان را در دستور کار خود قرار داده بود
ها، تمایالت روحی و شخصیتی یک توان به برخی از ویژگی آن میواسطهاست که به
که از اي عمیق دارند تاجاییها ریشهها، موسیقیدر تبار بسیاري از فرهنگ. فرد پی برد

اي تاریخی، بررسی موسیقی آن دوره در همین رهگذر در بررسی هر فرهنگ در دوره
تواند بازتابی از عواطف، سزایی داشته باشد و میتواند نقش بههنگ میآن فر

  .  احساسات، عقاید و حتی پایبندي و تعهد افراد متعلق به آن فرهنگ و دوره باشد
   توزیع پاسخگویان براساس موسیقی مورد عالقه-3جدول 

 متال رپ پاپ سنتی 
کالم و بی

 آرام
  سایر جاز

  درصدفراوانی  درصدفراوانی  درصد  فراوانی  درصدفراوانی  درصدفراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 7,4 72 10,2 99 23,1 225 9,9 96 44,8 436 51,5 502 9,8 95  بله

 92,6 902 89,8 875 76,9 749 90,1 878 55,2 538 48,5 742 90,2 879  خیر

 100 974 100 974 100 974 100 974 100 974 100 974 100 974  مجموع

  - چهارم سوم پنجم دوم اول ششم  اولویت
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 سال، در پاسخ به این پرسش 18 تا 9هزار نفره از دختران نوجوان حدود  در نمونه
دهند، موسیقی پاپ با بیشترین استقبال، به که بیشتر به کدام نوع از موسیقی گوش می

موسیقی . اب شدعنوان اولین اولویت دختران نوجوان در گوش دادن به موسیقی انتخ
، جاز، متال و در نهایت موسیقی سنتی و بومی انواع دیگر )الیت(کالم و آرام رپ، بی
دادند ترتیب ترجیح میشوندگان با آنها آشنایی داشته و بههایی بودند که پرسشموسیقی

  .که به آن نوع از موسیقی گوش دهند
اي پاسخگویان بخش دیگري از پرسشنامه براي بررسی آر:  اوقات فراغت-

. پیرامون عالیق دختران نوجوان در چگونگی گذران اوقات فراغت طراحی شده بود
ها  از فراغت،میدل تاون«. ی از اوقات فراغت به عمل آمده استگوناگونهاي بنديدسته

ها را به سه نوع سنتی،  فراغت،آورد؛ آتیکیافته سخن به میان میسنتی، نوین و سازمان
هاي تر فراغت  با یک رویکرد دقیق،دومازیه. کندبندي مینگ عامه تقسیمانسانی و فره

» جسمانی، هنري، عملی، فکري و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است
  ). 186: 1391هزارجریبی؛ صفري شالی، (

هاي مهم در اوقات مؤلفهدر این پژوهش سعی شده در کنار در نظر گرفتن تمامی 
هاي پاسخگویان در طروحه تا جاي ممکن بازتابی از پاسخهاي مفراغت گزینه

 آموزش و پرورش شهر گوناگونهاي تمرکز اجراشده در مناطق هاي گروه مصاحبه
 برگزار شده بودند نیز باشد و اولویت و عالیق گوناگونتهران که در گروه هاي سنی 

البته بخش . رد اوقات فراغت مورد بررسی قرار گیگوناگونهاي پاسخگویان در حوزه
پاسخ باز به این پرسش نیز در پرسشنامه تعبیه شده بود که استقبال چندانی از این بخش 

ترین هاي مطروحه را اصلیشوندگان گزینهعمل نیامد و غالب پرسشاز پرسشنامه به
دانستند؛ تعداد بسیار پایین پاسخ به گزینه سایر محورهاي گذران اوقات فراغت خود می

  .تواند تاییدي بر این موضوع باشدمی)  پاسخگو1000 مورد از حدود 28ا تنه(نیز 
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   اولویت پاسخگویان براي گذران اوقات فراغت-4جدول 

هاي اوقات فعالیت

 فراغت
 مطالعه

هاي  برنامه تماشاي

 تلویزیونی و فیلم
 ايبازي رایانه

ها و کالس

هاي  فعالیت

 هنري

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی اولویت 

 13,6 132 13,0 127 13,2 129 13,4 131 پاسخ بی  نامعتبرداده

1 163 16,7 122 12,5 100 10,3 91 9,3 

2 93 9,5 150 15,4 134 13,8 104 10,7 

3 103 10,6 175 18,0 150 15,4 121 12,4 

4 120 12,3 164 16,8 152 15,6 158 16,2 

5 151 15,5 125 12,8 141 14,5 173 17,8 

6 101 10,4 58 6,0 92 9,4 123 12,6 

7 110 11,3 51 5,2 76 7,8 72 7,4 

  داده معتبر

 

8 2 0,2 129 13,2 2 0,2 132 13,6 

 100 974 100 974 100 974 100 974 :جمع کل

 ششم چهارم دوم پنجم اولویت
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کند، جذابیت از نتایج حاصل از این بررسی جلب توجه میمهمترین نکته که 

 باشد که با فاصلهگذران وقت براي دختران نوجوان با هم سن و ساالن خودشان می
بسیار زیادي نسبت به سایر موارد، اولویت و ترجیح اول دختران نوجوان براي گذران 

اي، هاي رایانهزش، بازيهاي تلویزیونی، ورتماشاي برنامه. باشداوقات فراغتشان می
دادن به موسیقی به ترتیب  هاي هنري و در نهایت گوشها و فعالیتمطالعه، کالس

هاي اصلی بعدي دختران نوجوان در عالیقشان براي چگونگی گذران اوقات اولویت
  .باشدفراغت می

هاي  ادامه  فعالیت

 اوقات فراغت

گردش با 

 اندوست
 ورزش

گوش دادن 

 به موسیقی
 سایر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی اولویت 

 95,5 930 17,9 174 12,0 117 10,6 103 پاسخبی  نامعتبرداده

1 288 29,6 202 20,7 56 5,7 7 0,7 

2 147 15,1 157 16,1 47 4,8 1 0,1  

3 120 12,3 111 11,4 54 5,5 - -  

4 105 10,8 74 7,6 58 6,0 - -  

5 107 11,0 66 6,8 95 9,8 2 0,2  

6 42 4,3 171 17,6 166 17,0 1 0,1  

7 62 6,4 75 7,7 323 33,2 5 0,5  

  داده معتبر
 

8 103 10,6 1 0,1 1 0,1 28 2,9  

 100 974 100 974 100 974 100 974 :جمع کل

  - هفتم سوم اول اولویت
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طور که نتایج قبلی در مورد عالیق اوقات فراغت همان : ژانر فیلم مورد عالقه-
هاي تلویزیونی و فیلم اولویت دوم آنان را داد، تماشاي برنامهدختران نوجوان نشان می

اینکه این وقت صرف شده در . در گذران اوقات فراغت به خود اختصاص داده است
هایی که نوجوانان دختر بیشتر به آن وقت اختصاص ویژه در مورد فیلماین زمینه، به

تواند در تشخیص عالیق و  گیرد، میها تعلق میز این فیلمدهند، به چه ژانر و نوعی امی
  .  کننده باشدفضاي روانی آنها بسیار تعیین

  

  هاي مورد عالقه  توزیع پاسخگویان بر اساس ژانر فیلم-5جدول 

 
کمدي و 

 شاد

اکشن و 

 انگیزهیجان

پیچیده و 

 فلسفی
 سایر ترسناك خانوداگی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی اولویت

 91,6 892 9,5 93 13,0 127 15,6 152 11,5 112 10,5 102 پاسخبی

1 303 31,1 199 20,4 68 7,0 128 13,1 273 28,0 20 2,1 

2 171 17,6 248 25,5 82 8,4 171 17,6 150 15,4 4 0,4 

3 184 18,9 212 21,8 94 9,7 156 16,0 169 17,4 2 0,2 

4 134 13,8 137 14,1 196 20,1 225 23,1 125 12,8 2 0,2 

5 80 8,2 65 6,7 375 38,5 166 17,0 159 16,3 4 0,4 

 معتبر

6 - - 1 0,1 7 0,7 1 0,1 4 0,4 50 5,1 

 100 974 100 974 100 974 100 974 100 974 100 974 :جمع کل

اولویت 

 پاسخگویان
  - سوم هارمچ پنجم دوم اول



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     94 

هاي کمدي و شاد، اکشن و هیجان انگیز، ترسناك، خانوادگی و پیچیده و فیلم
  .دهندفلسفی به ترتیب عالیق دختران نوجوان را براي نگاه کردن به فیلم تشکیل می

  
، پایگاه اقتصادي )مقطع تحصیلی(اي مستقل سن بررسی تاثیر متغیرهاي زمینه
  روانی و اجتماعی-یازهاي فرديخانواده و سرمایه فرهنگی روي ن

با نیازهاي فردي و روانی دختران، نیازهاي پاسخگویان به شناخته ارتباط در 
، فهمیدن و شناختن، معنویت، خودشکوفایی، مورد )بینیجهان(شدن، قالب روانی 

شدن، محبت کردن، احترام و عزت نفس که از نیازهاي اساسی دختران محبت واقع
اي سن با این نیازها در شدند، رابطه متغیر زمینه سال محسوب می18 تا 9آموز دانش

باشد و این بدان معناست دار نمیدهنده یک رابطه معنیداري مذکور، نشان سطح معنی
 18 تا 9آموز عنوان نیازهاي اساسی دختران دانشکه بعد از تشخیص این نیازها به

وبیش گوناگون از اهمیت کم) یمقاطع تحصیل(سال تهرانی، این نیازها در سنین 
توان گفت در مورد نیاز براي مثال می. باشندیکسانی براي دختران برخوردار می

  سال به خودشکوفایی، دختران مقطع تحصیلی ابتدایی به18 تا 9آموز دختران دانش
همان اندازه که دختران دبیرستانی و راهنمایی در خود نیاز به خودشکوفایی را 

کنند، این احساس نیاز را دارند و باالرفتن سن این نیاز دختران را تشدید احساس می
  .  دهد کند و یا تخفیف نمینمی

نتایج حاکی از آن است که نیازهاي فردي و روانی دختران به خودنمایی، مورد 
 مستقیمی شدن، ماجراجویی، موفقیت، استقالل و عدم وابستگی رابطهتایید دیگران واقع

) مقطع تحصیلی(یعنی با باال رفتن سن . پاسخگویان دارد) مقطع تحصیلی( سن با متغیر
دختران نوجوان با باال رفتن . کننداین نیازها اهمیت بیشتري براي پاسخگویان پیدا می

  و نزدیک شدن به سنین جوانی تمایل بیشتري به خودنمایی و ) مقطع تحصیلی(سن 
  



   
  
  
  

 95    ... هاي دختران  بررسی نیازها، عالیق و اولویت

 سال ساکن شهر تهران با سه متغیر سن، پایگاه 18 تا 9وانی دختران  رابطه بین نیازهاي فردي و ر-61جدول 
  اقتصادي و سرمایه فرهنگی

 سرمایه فرهنگی پایگاه اقتصادي )مقطع تحصیلی(سن  آماره
  متغیرهاي
  مستقل

 اسپیرمن گاما تائو بی اسپیرمن گاما تائو بی اسپیرمن گاما تائو بی همبستگیضرایب عنوان نیاز

  4,4  -5,6  -3,76 -11,4 -14,1 -9,67 8,5 14,4 7,86 قدارم
 20,4 19,9 20,63 0,1 0,1 0,08 1,2 1,0 1,19 سطح معناداري

  خودنمایی

 840 840 840 879 879 879 881 881 881تعداد نمونه 
 -5,1 -5,2 -4,0 -8,9 -8,9 -7,1  16,5  22,5  14,3 مقدار

  14,7  15,6  15,4  0,9  0,8  1,0  0,00  0,0  0,0 يسطح معنادار
 موردتایید دیگران واقع

 820 820 820 860 860 860 862 862 862تعداد نمونه   شدن
  -8,2  -9,4  -6,79 -11,5 -12,7 -9,5 4,6 6,6 4,14 مقدار

  شناخته شدن  1,4  1,6  1,46  0,0  0,1  0,04  15,2  15,9  15,22 سطح معناداري

 907 907 907 954 954 954 956 956 956تعداد نمونه 
 -2,7 -3,5 -2,35 -1,6 -2,0 -1,39 5,6 9,1 5,18 مقدار

  قالب روانی  41,0  40,2  41,11  61,2  91,7  61,42  8,1  7,8  8,06 سطح معناداري

 905 905 905 954 954 954 956 956 956تعداد نمونه 
  -0,4  -0,5  -0,31  -4,2  -5,3  -3,53 3,2 5,2 2,91 مقدار

 89,9 91,6 91,50 19,8 19,4 20,23  32,7  32,5  32,74 سطح معناداري
  فهمیدن و شناختن

 911 911 911 959 959 959 961 961 961تعداد نمونه 
 4,1 4,8 3,47 -0,5 -0,6 -0,43 4,9 7,0 4,40 مقدار

  معنویت  22,0  21,6  21,07 12,4 87,2 87,30  13,0  13,1  12,69 سطح معناداري

 908 908 908 954 952 952 954 954 961نمونه تعداد 
 -8,6 -11,5 3,47 -5,0 -6,3 -4,27 4,1 6,7 3,80 مقدار

  خودشکوفایی  0,9  0,8  21,07  12,4  12,2  87,30  20,4  20,3  20,42 سطح معناداري

 906 906 908 951 951 952 953 953 953تعداد نمونه 
 3,9 6,4 3,44 5,2 8,2 4,53  -1,6  -3,2  -1,50 مقدار

  23,7  22,6  23,75  11,1  11,2  10,76  62,1  62,2  62,12 سطح معناداري
  مورد محبت

 907 907 907 954 954 954 956 956 956تعداد نمونه   شدنواقع
 7,2 11,4 6,36 5,1 7,7 4,39 -2,3 -4,5 -2,16 مقدار

  محبت کردن  2,9  2,7  2,85  11,9  12,8  11,75  47,5  47,9  47,43 سطح معناداري

 905 905 907 952 952 954 954 954 956تعداد نمونه 
                                                

 .اند  مقدار  ضرایب همبستگی تائوبی، گاما، اسپیرمن و سطح معناداري به صورت درصد در جدول نوشته شده-1
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 -5,7 -6,9 -4,79 0,6 0,7 0,52 6,6 10,1 6,05 مقدار
 ماجراجویی  8,8  8,9  9,11  84,8  85,1  84,90  4,0  4,3  4,00 سطح معناداري

 907 907 907 955 955 955 957 957 957تعداد نمونه 
 -4,3 -5,4 -3,7 -3,0 -3,6 -2,5 6,4 10,1 5,8 مقدار

  قیتموف  19,6  19,4  19,4  36,7  35,8  36,2  5,1  4,9  4,9 سطح معناداري

 888 888 888 932 932 932 934 934 934تعداد نمونه 
 -8,5 -9,9 -7,1 -7,2 -8,2 -6,0 6,2 9,0 5,6 مقدار

  1,1  1,0  1,1  2,7  2,9  2,6  5,7  5,7  5,5 سطح معناداري
  احترام،

 891 891 891 936 936 936 938 938 938تعداد نمونه   عزت نفس
 -5,3 -7,6 -4,58 2,0 2,8 1,71 -8,0 -14,0 -7,49 مقدار

  11,2  10,6  11,43  529  54,8  54,23  1,3  1,7  1,30 سطح معناداري
  استقالل،

 907 907 907 953 953 953 955 955 955تعداد نمونه   عدم وابستگی
  

  ی از خود گوناگونهاي شدن دارند و این نیازها را با صورتمورد تایید دیگران واقع
 زندگی و ماجراجویی دختران نیز گوناگونهاي کسب موفقیت در زمینه. دهندبروز می

شان دختران با باال رفتن سن. کندآنها افزایش پیدا می) مقطع تحصیلی(با باال رفتن سن 
  .دوست دارند وابستگی کمتري به خانواده داشته باشند) ع تحصیلیمقط(

اي پایگاه عامل بعدي مورد بررسی در نیازهاي فردي و روانی، متغیر زمینه
اي پایگاه اقتصادي خانواده متغیر زمینه. باشداقتصادي خانواده پاسخگویان می

و احترام و عزت پاسخگویان فقط با سه نیاز دختران به خودنمایی، شناخته شدن 
 متغیر پایگاه اقتصادي خانواده پاسخگویان با سه رابطه.  معناداري داردنفس رابطه

با باال رفتن پایگاه اقتصادي . باشدنیاز مذکور یک رابطه غیرمستقیم و منفی می
خانواده پاسخگویان نیاز دختران به خودنمایی، شناخته شدن و احترام و عزت 

 و تاثیر باال بودن این نیاز مانند یک پارامتر جبرانی روي کندنفس کاهش پیدا می
در مورد سایر نیازهاي فردي و روانی دختران مانند . کندنیازهاي مذکور عمل می

، فهمیدن و شناختن، )بینیجهان(مورد تایید دیگران واقع شدن، قالب روانی 
یی، شدن، محبت کردن، ماجراجو معنویت، خودشکوفایی، مورد محبت واقع

موفقیت و استقالل و عدم وابستگی، تغییر پایگاه اقتصادي پاسخگویان اثر 
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در . کندداري در میزان احساس نیاز پاسخگویان به موارد مذکور ایجاد نمی معنی
 سال ساکن شهر تهران 18 تا 9آموز توان گفت دختران دانشمورد این نیازها می

 یک میزان این نیازها را در خود وبیش به هاي اقتصادي گوناگون کمبا پایگاه
  .کننداحساس می

در میان نیازهاي فردي و روانی پاسخگویان، نیازهاي دختران به شناخته 
شدن، خودشکوفایی، محبت کردن و احترام و عزت نفس با سرمایه فرهنگی آنها 

از این میان رابطه سرمایه فرهنگی پاسخگویان با نیازهاي .  معناداري دارندرابطه
 مستقیم و ختران به شناخته شدن، محبت کردن و احترام و عزت نفس یک رابطهد

 فرهنگی پاسخگویان، احساس صورت که با افزایش سرمایهباشد بدینمثبت می
 سرمایه فرهنگی با از سویی رابطه. یابدنیاز آنها به نیازهاي مذکور نیز افزایش می

باشد و با افزایش سرمایه فی مینیاز پاسخگویان به خودشکوفایی یک رابطه من
سایر . یابدفرهنگی پاسخگویان، احساس نیاز آنها به نیاز خودشکوفایی کاهش می

نیازهاي فردي و روانی، یعنی نیازهاي دختران به خودنمایی، مورد تایید دیگران 
، فهمیدن و شناختن، معنویت، مورد محبت )بینی جهان(شدن، قالب روانی واقع
جراجویی، موفقیت، استقالل و عدم وابستگی رابطه معناداري با شدن، ماواقع

 18 تا 9آموز سرمایه فرهنگی پاسخگویان ندارند و این نیازها براي دختران دانش
هاي فرهنگی متفاوت به یک میزان احساس سال ساکن شهر تهران با سرمایه

  .شوند می
  
  
  
 



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     98 

 سال ساکن شهر تهران با سه 18 تا 9 رابطه بین نیازهاي اجتماعی دختران -71جدول 
  متغیر سن، پایگاه اقتصادي و سرمایه فرهنگی

متغیرهاي  سرمایه فرهنگی پایگاه اقتصادي )تحصیلیمقطع(سن  آماره
مستقل

-ضرایب  عنوان نیاز

  همبستگی
  اسپیرمن  گاما  تائوبیاسپیرمن  گاما  تائوبیاسپیرمن  گاماتائوبی

 1,5 2,1 1,29 0,2 0,2 0,10 -0,4 -0,8-0,39 مقدار
 عدالت جنسیتی 66,1 66,5 66,57 96,3 97,4 97,36 90,1 90,1490,1 سطح معناداري
 833 833 833 872 872 872 874 874 874تعداد نمونه 

 -7,0 -9,7 -6,13 -8,6 -11,3 -7,36 9,2 16,0 8,60 مقدار
کفایت اجتماعی 3,6 3,1 3,56 0,8 1,0 0,91 0,5 0,4 0,46 سطح معناداري
 894 894 894 939 939 939 941 941 941تعداد نمونه 

 -9,3 -9,8 -7,5 -8,8 -9,0 -7,1 12,4 16,6 10,8 مقدار
 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,00 0,00 0,00 سطح معناداري

مشارکت 
 865 865 865 908 908 908 909 909 909تعداد نمونه  اجتماعی

 -4,4 -7,1 -3,9 -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -1,0 -0,5 مقدار
  عمومیاعتماد 18,0 17,3 17,7 94,6 95,0 95,2 86,7 86,8 86,8 سطح معناداري
 915 915 915 963 963 963 965 965 965تعداد نمونه 

 -3,7 -5,9 -3,24 -9,7 -14,9 -8,41 11,4 10,7323,3 مقدار
 اعتماد نهادي 26,0 25,1 26,41  0,3  0,3  0,27 0,0 0,0 0,04 يسطح معنادار

 917 917 917  966  966  966 968 968 968تعداد نمونه 
 -10,1 -11,9 -8,52 -4,3 -5,0 -3,63 13,4 12,0819,8 مقدار

 ارتباط 0,2 0,3 0,23 18,2 17,6 18,03 0,0 0,0 0,0 سطح معناداري
 906 906 906 953 953 953 955 955 955تعداد نمونه 

 -15,1 -15,9 -12,2 -7,4 -7,4 -5,9  -7,3  -9,5  -6,3 مقدار
 آزادي 0,00 0,00 0,00 2,5 2,6 2,5 2,6 3,3 2,5 سطح معناداري
 879 879 879 924 924 924 926 926 926تعداد نمونه 

 -12,1 -12,5 -9,8 -5,9 -5,9 -4,8 8,1 10,4 7,0 مقدار
 0,00 0,00 0,00 7,5 6,8 7,0 1,4 1,3 1,4 سطح معناداري

حمایت و 
 876 876 876 922 922 922 923 923 923تعداد نمونه  پشتیبانی

 -11,4 -16,9 -9,86 -2,7 -3,8 -2,31 0,7 1,3 0,65 مقدار
 آموزشی  0,1 0,0 0,07 40,9 42,1 41,05 83,6 83,05835 سطح معناداري
 899 899 899 946 946 946 948 948 948تعداد نمونه 

                                                
 .اند مقدار  ضرایب همبستگی تائوبی، گاما، اسپیرمن و سطح معناداري به صورت درصد در جدول نوشته شده-1
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 تا 9آموز در رابطه با نیازهاي اجتماعی دختران دانش) مقطع تحصیلی(متغیر سن 
 سال ساکن شهر تهران به کفایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد نهادي، 18

بط تمامی این روا. دهدداري را نشان میارتباط، آزادي، حمایت و پشتیبانی، روابط معنی
دهند و  مثبت متغیر سن را با نیازهاي اجتماعی پاسخگویان نشان میدار رابطهمعنی
. باشددار میطور که مشهود است رابطه این متغیر با بیشتر نیازهاي اجتماعی معنیهمان

این روابط حاکی از آنند که با باال رفتن سن دختران نوجوان، آنها در روابط، تعامالت و 
تماعی خودشان نیاز بیشتري را به داشتن توانایی برآمدن از عهده هاي اجفعالیت

هاي محوله، مشارکت اجتماعی، اعتماد نهادي، ارتباط، آزادي، حمایت و مسئولیت
در کنار این نیازها، نیازهاي دختران به عدالت جنسیتی، . کنندپشتیبانی احساس می

داري  معنیرابطه) مقطع تحصیلی(اعتماد عمومی و نیازهاي آموزشی آنها با متغیر سن 
 و در مقاطع تحصیلی متفاوت به گوناگونرا ندارند و این نیازها براي دختران با سنین 

 .شوندیک اندازه احساس می

دومین عامل مورد بررسی در نیازهاي اجتماعی پاسخگویان، پایگاه اقتصادي 
تغیر با نیازهاي کفایت دار این مباشد که نتایج رابطه معنیخانواده پاسخگویان می

رابطه این متغیر . دهنداجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد نهادي و آزادي را نشان می
باشد بدین معنی که با باال رفتن پایگاه اقتصادي با نیازهاي مذکور یک رابطه منفی می

به الزم . یابدخانواده پاسخگویان احساس نیاز پاسخگویان به نیازهاي مذکور کاهش می
ذکر است که سایر نیازهاي اجتماعی پاسخگویان یعنی نیاز آنان به عدالت جنسیتی، 

داري را اعتماد عمومی، ارتباط، حمایت و پشتیبانی و نیازهاي آموزشی آنان رابطه معنی
دهد و دختران متعلق به با متغیر پایگاه اقتصادي خانواده پاسخگویان نشان نمی

 کم و بیش به یک میزان این نیازها را در خود گوناگونصادي هایی با پایگاه اقت خانواده
 .کننداحساس می

دهنده نتایج نشان. باشدعامل بعدي مورد بررسی، سرمایه فرهنگی پاسخگویان می
دار این متغیر با نیازهاي کفایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارتباط، آزادي، رابطه معنی
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 سال ساکن شهر 18 تا 9آموز دختران دانش یحمایت و پشتیبانی و نیازهاي آموزش
رابطه متغیر سرمایه فرهنگی پاسخگویان با نیازهاي مذکور یک رابطه . باشدتهران می

باشد و این بدان معناست که با افزایش سرمایه فرهنگی پاسخگویان، مستقیم و مثبت می
خود به کفایت ها و تعامالت اجتماعی خودشان نیاز بیشتري را در آنها در فعالیت

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارتباط، آزادي، حمایت و پشتیبانی و نیازهاي آموزشی 
سایر نیازهاي اجتماعی دختران، یعنی نیازهاي دختران به عدالت . کننداحساس می

جنسیتی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادي رابطه معناداري با سرمایه فرهنگی پاسخگویان 
- سال ساکن شهر تهران با سرمایه18 تا 9آموز  براي دختران دانشندارند و این نیازها

 .شوندهاي فرهنگی متفاوت به یک میزان احساس می

  
  گیرينتیجه

ها و رویکردهاي  گرایشدهنده نیازهاي انسانی نشانمروري بر نظریات کالن در زمینه
برخی از نظریات . کردتوان در آنها شناسایی ي عمده را میباشد که دو سویهمتنوعی می

بندي نیازها و رویکردها که از بلندپروازي کمتري برخوردارند درصدد شناسایی و دسته
 درصدد ادغام زمینه و بستري هستند که در آن به گوناگونباشند و با قید و بندهاي می

توان عنوان بارزترین مثال و الگوي کلی آن میرویکرد دیگر که به. شوندکار بسته می
شده قرار  بندي مراتبی مازلو را مثال زد، نیازها را در یک نظام اولویت نظریه سلسله

  دیگر صرفاً در قالب یک سري قواعد تعریفدهد که حرکت از یک طبقه به طبقه می
این رویکرد توجه کمتري به متغیرهاي . پذیردشده کلی و جهانشمول صورت می

  . شده را دچار اعوجاج و تغییراتی بکند تعریفتواند الگوي کند که میاي می زمینه
الگوي نظري اتخاذشده در این پژوهش ضمن پذیرش رویکرد اول سعی در این 

هرکدام از » اجتماعی«و » روانی-فردي«داشته است که با ایجاد تمایز کلی میان نیازهاي 
البته اینکه مرز . تر مورد بررسی و مقایسه قرار دهداین دسته نیازها را در بستر متجانس



   
  
  
  

 101    ... هاي دختران  بررسی نیازها، عالیق و اولویت

هاي جدي چیست شاید کماکان یکی از چالش» اجتماعی«و » روانی-فردي«میان امر 
از این رو در تشخیص و تمییز . هاي عمیقپردازيشناسی باشد و نیازمند نظریهجامعه

هاي نظري رویکردهاي موجود فراتر  کلی نیازها، این پژوهش از داللتاین دو گونه
بینی کرد که نیازهاي اجتماعی با توجه به رسد که بتوان پیشنظر مینرفته است؛ اما به

بایستی از تاثیرپذیري  روانی می-شان نسبت به نیازهاي فرديهویت اجتماعی و برساخته
اي برخوردار باشند و  اتفاقاً یکی از نکات بسیار بارز در این بیشتري از متغیرهاي زمینه

داري روابط بین نیازهاي باشد که بین معنیپژوهش نیز، تفاوت قابل توجهی می
داري روابط بین نیازهاي فردي و روانی اي و معنیاجتماعی با متغیرهاي مستقل زمینه

ارتباط بین نیازهاي اجتماعی با متغیرهاي . اي وجود داردبا متغیرهاي مستقل زمینه
ی است که روابط بین باشند و این در حالدار میاي در بیشتر موارد معنیمستقل زمینه

اي برعکس نیازهاي اجتماعی در نیازهاي فردي و روانی با متغیرهاي مستقل زمینه
دهنده آن است که مسیري که بین این امر نشان. باشنددار نمیبسیاري از موارد معنی

 نیازها برداري از نظریات موجود براي تمایزگذاري در زمینهمطالعات اکتشافی و بهره
داري نتایج مذکور و تفصیل معنی. تا حدود زیادي درست و صواب بوده استطی شده 

دست آمده در سطور بعدي با جزئیات بیشتري مورد بررسی قرار روابط و نتایج مهم به
  .گیردمی

 تعامل و مناسبات افراد همانطور که اشاره شد نیازهاي اجتماعی تاحدود زیادي در
مطالعات بسیار زیادي تاثیر . گیرند افراد شکل میپذیري و در خالل جامعهبا دیگران

اي چون سن، میزان تحصیالت، پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده، متغیرهاي زمینه
به اثبات ... هاي متفاوت افراد پذیريهاي فرهنگی و اجتماعی را روي جامعهسرمایه
هاي ها و ارزش، اولویت روي مطالبات اجتماعیپذیري فرد مستقیماًجامعه. اندرسانیده

توان تا حدود با توجه به همین امر می. گذاردفرد در زندگی اجتماعی وي تاثیر می
اي را نسبت به زیادي میزان تاثیرپذیري بیشتر نیازهاي اجتماعی از متغیرهاي زمینه
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نیازهاي فردي و روانی که بیشتر ریشه در مسایل فطري و غرایز افراد دارند و با میزان 
  .گیرند، توجیه کردهاي اجتماعی تحت تاثیر قرار میکمتري در جریان فعالیت

اي، سن با نیازهاي فردي و روانی دختران روابط از میان متغیرهاي مستقل زمینه
دهد و احساس نیاز به تعداد بیشتري از نیازها با تغییرات معنادار بیشتري را نشان می

رهنگی و پایگاه اقتصادي خانواده پاسخگویان نیز به سرمایه ف. کنداین متغیر، تغییر می
ترتیب بعد از سن، در مورد تعداد بیشتري از نیازها، تغییرات میزان احساس نیاز دختران 

در مورد نیازهاي اجتماعی دختران نیز تاثیر . دهد را نشان میگوناگونبه نیازهاي 
اي اجتماعی دختران مشهود تغییرات سن و سرمایه فرهنگی روي تعداد مساوي از نیازه

دختران با نیازهاي بیشتري از آنها ) مقطع تحصیلی(توان گفت که سن  در کل می. است
دار دارد و متغیر پایگاه اقتصادي خانواده پاسخگویان نیز کمترین تاثیرگذاري رابطه معنی

 با .دهد را نشان میگوناگونرا روي تغییرات میزان احساس نیاز دختران به نیازهاي 
هاي ریزيتوجه به تاثیرگذاري و مشهود بودن اثر سن روي نیازهاي دختران باید برنامه

اجتماعی و فرهنگی دقیق و متناسبی با هریک از مقاطع تحصیلی دختران و با توجه 
  .نیازهاي مخصوص به هر دوره در نظر گرفته شوند

ران به آزادي، روانی و اجتماعی پاسخگویان، نیاز دخت-از میان نیازهاي فردي
، )مقطع تحصیلی(اي سن کفایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی با هر سه متغیر زمینه
. دهند معناداري را نشان میپایگاه اقتصادي خانواده و سرمایه فرهنگی پاسخگویان رابطه

در مورد نیاز دختران به آزادي، میزان همبستگی این نیاز با متغیر با سرمایه فرهنگی 
میزان همبستگی این نیاز با متغیر پایگاه اقتصادي . دهدمقدار را نشان میبیشترین 

خانواده نسبت به دو متغیر دیگر سن و سرمایه فرهنگی پاسخگویان مقدار کمتري را 
همبستگی میزان تغییرات احساس نیاز به مشارکت اجتماعی با متغیر سن . دهدنشان می

فرهنگی و پایگاه اقتصادي پاسخگویان در بیشترین مقدار بوده و متغیرهاي سرمایه 
در مورد نیاز نوجوانان دختر به کفایت اجتماعی نیز سن، . مراتب بعدي قرار دارند
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پایگاه اقتصادي خانواده و سرمایه فرهنگی پاسخگویان به ترتیب تغییرات بیشتري از 
  .کنندمیزان احساس نیاز پاسخگویان را تبیین می

ده براي نیازهاي مورد بررسی حاکی از آن است که انحراف معیارهاي بدست آم
گیري مناسب در این پژوهش کامالً راهگشا مطالعات اکتشافی پیشین در اتخاذ جهت

بوده است، به طوري که در مورد غالب نیازها، انحراف معیار کمتر از یک واحد بوده 
همچنین . اشدبهاي بدست آمده در این پژوهش میاست که نشانگر متمرکز بوده داده

الزم به ذکر است که در سطح اطمینان مربوط به ضرایب محاسبه شده، یعنی سطح 
داري از الگوي داري و عدم معنی، ضرایب  تائوبی، گاما و اسپیرمن در معنی%5اطمینان 

  .کنندیکسانی پیروي می
  

  ها و پیشنهادات تحقیقمحدودیت
آموزان نوجوان، هاي بر روي دانشیکی از مشکالت همیشگی در کشور ما، در پژوهش

گیري ادارات آموزش و پرورش در خاطر سختگویان بهدشواري دستیابی به پاسخ
ها وقتی موضوع مورد مطالعه، دختران گیرياین سخت. باشدصدور مجوزهاي الزم می

براي فائق آمدن به این مشکل در این پژوهش سعی . شودنوجوان باشند، دوچندان می
ها ا در گام اول با مدیران مدارس مدنظر جلساتی ترتیب داده شود، تا در آنگردید ت

تواند دربرداشته ضمن معرفی اهداف این پژوهش، دستاوردهایی که چنین پژوهشی می
این جلسات در بسیاري از موارد در جلب همکاري مدیران . باشد نیز گوشزد شود

در برخی . ع پرسشنامه موثر افتادمدارس براي فراهم آوردن شرایط الزم براي توزی
مدارس حتی با همکاري مستقیم مدیریت مدرسه و مربیان تربیتی امکان مصاحبه در 

هاي تمرکز با نوجوانان دختر فراهم آمد که با توجه به اقتضائات چنین قالب گروه
  . هاي گروهی استفاده گردیدگر خانم براي مدیریت این مصاحبهپژوهشی از مصاحبه
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گویان نوجوان به اهمیت و ابعاد موضوع براي همکاري جدي و ساختن پاسخ آگاه
. توانست در این زمینه وجود داشته باشد گویی دقیق از دیگر مشکالتی بود که میپاسخ

با آگاهی یافتن دختران نسبت به این امر که دستاوردهاي این پژوهش در ساخت بازي 
-ها در پاسخگویی به سواالت می آنیت و عالقهشوند، به جدکار بسته میاي به رایانه

هاي فنی پروژه در این زمینه عالوه بر توضیحات الزم ارائه بخشی از پیشرفت. افزود
اي که حتی از گونهها بسیار موثر بود به انیمیشن و شخصیتساخت بازي در زمینه

  .شدانجام چنین پژوهشی قدردانی نیز می
دادند؛  سال تشکیل می18 تا 9 پاسخگویان را دختران نباید از نظر دور داشت که

شدند که ضمن اختصار براي اي طراحی میگونهرو سواالت در پرسشنامه باید بهاز این
ها یکی از مراحل بسیار دشوار این تنظیم این گویه. این گروه سنی قابل فهم نیز باشند

هایی از زمینه، سواالت و بخششده در این کار بسته دقت بهبا وجودپژوهش بود ولی 
 و سنویژه نوجوانان دختر کمگویان بهرسیدند، به پاسختر مینظر پیچیدهپرسشنامه که به

  .شدتر با حوصله توضیح داده میسال
گردد، با توجه به اینکه این پژوهش در سطح مدارس تهران در نهایت پیشنهاد می

هاي ویژگی. ر سایر شهرها نیز انجام پذیردهاي متناسبی دانجام پذیرفته است، پژوهش
نظر هاي خاص شهري تهران بهدلیل ویژگیخاص دختران نوجوان در پایتخت به

هایی را نسبت به دختران نوجوان سایر شهرها نشان رسد در برخی موارد تفاوت می
بومی با این -ریزي متناسب فرهنگیها و همچنین برنامهبررسی این تفاوت. دهد
هاي آموزشی و تربیتی در این ریزيگشاي برنامهتواند تاحدود زیادي راهائات میاقتض

  . اوقات فراغت باشدویژه حوزهزمینه و به
اند نیاز دختران نوجوان به اعتماد نهادي و با توجه به نتایج پژوهش که حاکی از آن

ها و  استراتژيرسد کهنظر میاعتماد عمومی در صدر نیازهاي اجتماعی قرار دارد، به
اي شیوه هاي اجتماعی به کنترل دختران نوجوان از آسیبهاي موجود در زمینهبرنامه

. بینندها خود را در این زمینه در تنگنا میکه آنگردند تا جاییمناسب اعمال نمی
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هاي هاي کنترل آسیبشدن برنامه بودن و ایجابی  نرمشود مطالعاتی در زمینهپیشنهاد می
ها اجتماعی براي دختران تدوین و در سطح نهادي مانند مدارس و البته آموزش خانواده

  .نیز انجام پذیرد
  
  منابع
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 اجتماعی -تحلیلی بر نیازهاي فرهنگی« ،)1387 (.کامران ربیعی، ؛رضا اسماعیلی، -
   .41، شماره  مطالعات راهبردي زنانمجله، »دختران نوجوان

، »ازمان و انگیزشهایی درباره مبانی رفتار سمقاله «،)1370 (.الوانی، سیدمهدي -
  .انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران

 رشد مجله ،»نیازسنجی مفهومی اساسی در علوم اجتماعی «،)1388 (. اصنافی، امیر-
  .4  دوازدهم، شماره، دورهعلوم اجتماعی

 موسسه : تهران،شناسی و نقد آنهاي روانمکتب ،)1380 (.جمعی از مؤلفین -
 .لد اولدانشگاه تهران، جانتشارات و چاپ 

اي نیازهاي جمسانی، عاطفی، اجتماعی و  بررسی مقایسه «،)1384 (. حمیدي، فریده-
  .2، شماره مجله پژوهش زنان، »مذهبی نوجوانان مناطق محروم براساس جنسیت

بررسی نیازهاي فرهنگی مردم شهر کرج  «،)1386 (. خمسه، سمیرا؛ رضائیان، مجید-
  . چهارم، شماره هنر رهپویههمجل، »1386در سال 

تبیین  «،)1389 (.جاه، مریم؛ رشوند، مرجان؛ شیهدي زندي، مریم  رفعت-
مجله مطالعات راهبردي ، »هاي فراغتی دختران جوان شناختی فعالیت جامعه
  .50، سال سیزدهم، شماره زنان
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 غفاري،  غالمرضا:، ترجمهشناختیاعتماد نظریه جامعه ،)1386 (. زتومکا، پیوتر-
  .نشر شیرازه: تهران

 : تهران،شناسی شخصیتها در روانها و نظریهمکتب ،)1382 (. شاملو، سعید-
   .انتشارات رشد

هاي فرهنگی دولت و الگوهاي سبک سیاست «،)1389 (. شفیعی، سمیه سادات-
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  .ی، دانشکده علوم اجتماعیئعالمه طباطبا
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نشر :  محسن ثالثی، تهران:، ترجمهپیامدهاي مدرنیت ،)1376 (. گیدنز، آنتونی-
  .رکزم

: هرانجاه، ت مریم رفعت:، ترجمهبیم مدرنیزاسیون تاملی ،)1380 (. الپتن، دبورا-
  .18ارغنون شماره 

  .دانراه: ، تهرانو مدیریتسازمان مبانی  ،)1390 (.، سیدمحمدمقیمی -
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