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بیشـتر  در امـا  ، دارنـد در پـی  پیامدهاي اجتماعی متعـددي  آرزوها، یکی از مفاهیم مهم اجتماعی هستند که 

هـاي اجتمـاعی فـراوان بـه      رغم داللـت  شناسان آن را علی و روان اند ی مغفول ماندهشناس جامعهي ها پژوهش

اجتمـاعی و نقـش    یل اهمیت این مفهومضمن برشمردن دالمسیر،   این در .دهند هاي روانی تقلیل می ویژگی

شناسـایی و ارزیـابی   بـا هـدف    گسـترده  پژوهشی  ،هاي اجتماعی کلی جامعه گیري گیري جهت آن در شکل

ان انجام گرفت و جوانمحور بر روي  براي این منظور ابتدا پژوهشی اکتشافی و مصاحبه. طراحی شد آرزوها

اي  گیـري خوشـه   بـا نمونـه   سـپس بـا انجـام پیمایشـی     .دسته مشـخص گردیـد   18آرزوهاي آنان در قالب 

ان یزدي، میزان اهمیـت هـر دسـته از آرزوهـا و اثـرات متغیرهـاي       جواننفر از  2712روي بر  اي چندمرحله

نتایج این مطالعه نشـان  . جمعیتی شامل جنسیت، سن و رشته تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفت -ساختاري

ـ اهم کـم و آرزوهاي سیاسـی   نیتر مهم محور خانواده يآرزوهاداد که  ـ دسـته از آرزوهـاي    نیتـر  تی ان جوان

با افزایش سن از میزان اهمیـت   عموماًاهمیت آرزوها براي دختران بیشتر از پسران بوده و   چنین،هم. اند بوده

ي آرزو رابطـه  هـا  دسـته ان نیز با برخـی از  جواني تحصیلی ها رشته  عالوه بر این،. آرزوها کاسته شده است

ي نیازمنـد بـه   هـا  نـه یزم، شده ییشناساآرزوهاي مهم  مورد، ضمن بحث در تینهادر . عناداري داشته استم

 .ي معرفی گردیده استگذار استیسي و زیر برنامه
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   مقدمه

ـ ا در. اسـت  افـراد  یزندگ در ساز ندهیآ و ساز سرنوشت حساس، ،کننده نییتع يا دوره ،یجوان دوره  دوره، نی

 بـه  یکـودک  دوران از یجیتـدر  گـذار  تجربـه  حـال  در جوان فرد و شود یم کامل شیب و کم یجسمان رشد

 ردیـ گ یم شکل دوره نیا در فرد یاجتماع و معنوي عاطفی، روانی، جسمانی، بلوغ هاي پایه. است یبزرگسال

 حـال،  نیعـ  در امـا . شـود  یم گشوده جوان يرو فرا نده،یآ يبرا یآمادگ و ها مهارت کسب يبرا یفرصت و

ـ  نوسان و تعارض از آکنده و يفرد مستقل تیهو یجیتدر يریگ شکل دوره ـ  اسـتقالل  و یوابسـتگ  نیب  یابی

 بـر  ار گـران ید و خـود  رفتـار  بتوانـد  فرد که ییارهایمع میتنظ و فرد یاجتماع يها ارزش نظام نیتکو. است

 ییخودشکوفا احساس نیتکو نها،یا بر عالوه. خورد یم رقم دوران نیا در کند، یابیارز و تیهدا آن اساس

 و آرزوها و آمال يریگ شکل نیهمچن و خود یاجتماع و یشخص تیموقع از روشن درك کی به یابیدست و

: 1395 ،همکـاران  و مبریسـ  ؛48: 1372 ،همکاران و یمیابراه( گردد یم حاصل دوران نیا در انجوان قئعال

  ). 9: 2015؛ بوید و همکاران، 639-640: 2007، 1فریک و همکاران ؛1563

 نسـل  يآرزوها و الیام شناخت نهیزم در جمله از یروان -یاجتماع يها جنبه نیا از ياریبس به نسبت اطالع

 کـه  يا گونـه  به ؛باشد يدیکل تیاهم حائز ندهیآ یاجتماع ياستگذاریس يها حوزه در تواند یم جامعه، جوان

ـ تغ يریـ گ جهـت  تواند یم جامعه ساز ندهیآ نسل یکنون يآرزوها و آمال  را نـده یآ ینگرشـ  و یارزشـ  راتیی

اجتمـاعی هـم چـون     مفـاهیم و مطالعات بسـیاري در زمینـه    ها پیمایشسال هاي اخیر،  در .کند يبسترساز

مطـرح   هـاي  شاخصنظر سطح  ازرا  ورکشاین تحقیقات، وضعیت . سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است

تغییـرات رخ داده در سـطح    نمایـانگر  نیـز این مطالعات  یپانلمقایسه  .دهد میاجتماعی مورد برررسی قرار 

 گذاران سیاستو  ریزان برنامهبراي  ينادو از این جهت به عنوان منبع قابل است بودهزمانی  هاي بازهجامعه در 

 مفـاهیم  از یکی  ،حال اینبا . )1393هاي ایرانیان،  ها و نگرش یش ارزشپیما( است درآمدهدر سطح کشوري 

    .است انجوان یاجتماع يآرزوها ،مغفول مانده یشناخت جامعه يکاربرد يها پژوهشدر  که اجتماعی

 و هـم بـه   کنـد  میجامعه آشنا  هاي خواستهو  ها نگرشرا با اهداف، نیازها،  ماهم  انجوانآرزوهاي  شناخت

ي سـاختار  نتعـی  جاکـه  ازآن. رسـاند  یاري مـی  و آینده کشور جامعه موجود فضاي اجتماعی از ريبهتدرك 

ـ هاي  استهوآرزوها در مقایسه با تقاضاها و خ ان کمتـر اسـت و سـاختارها نقـش کمتـري در تعیـین و       جوان

 تـاثیرات از  فارغ اتوپیایی اهدافی صورت به، )400: 1992، 2ارلیچمن و آیچنستاین( دارند هامحدودسازي آن
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واقعـا در   انجوانکه  هستندنمایانگر آن چیزهایی  دلیلو به همین  شدهتعریف  یعواق جهان هاي محدودیت

 یک ياعضا ناخودآگاه در که هستند چیزي آنآرزوها نشان دهنده  نیز در سطح فردي .ندا پی دستیابی به آن

نمایـانگر ناخودآگـاه    می تـوان  را آرزوها ،باالتر سطحی در و) 50: 1997، 1کینگ و برویلز(ردگذ می جامعه

کننـد   میبه چه چیز فکر  انجوانعبارت دیگر، آرزوها به ما نشان می دهند که  به .کرد قلمدادجمعی جامعه 

 و امـروز  جامعـه  شناخت بهآرزوها  شناخت ،رو این از. ندچه آینده ي متصور هست خود براي ذهنشان درو 

  .نماید میآینده کمک  بینی پیش

 هـا  نگـرش  و هـا  خواسته ،ها هدف ،هایک مفهوم اجتماعی با مفاهیم دیگري مانند نیاز مثابهبه  هاآرزو اگرچه

 متمـایز   دیگـر  مفـاهیم آرزو واجد مشخصاتی است که آن را از  ساخت نشان خاطردارد، اما باید  بستگیهم

اما آرزوها اساسـا   ،دباش داشته هایی مشابهت »هدف«ممکن است با  »آرزو« چهاگر به عنوان مثال، .می سازد

و از  هستند اجتماعی هاي محدودیت بند در دمقاص و اهداف از کمتر زیرا دارند؛ تري گرایانه آل ایده خصلت

بـا   آرزو). 50: 1997کینگ و برویلز، ( ندا قائل اي ویژهکیفیت  است که محققان عموما براي آرزو این جهت

 یمـ  اقیاشـت  به منجر و گیرد می تانش فقدانوجود یک  از ازینلی که در حا. نیز متفاوت است» نیاز«مفهوم 

 آرزوواقـع   در ).18: 1999، 2اختـر ( ازهاستین برآوردن يبرا يفرد خاص راه یک آرزو، مقابل، دراما  شود،

، 3برنـر ( »اسـت  مشـخص  يمحتـوا و  شـکل  کیـ  و یشخص خیتار کی يادار يفرد به منحصر صورت« به

 تواند یم ازین که حالی در ،شود نیگزیجا گريید يآرزو با تواند ینم آرزوگر، یک طرف دی از). 22: 1982

 صورت به آرزو اما باشد، نشده برآورده که شود یم آشکار یزمان تنها ازینواقع،  در. بگیرد را دیگر نیاز جاي

اکی از آن است کـه  ح ها تفاوتاین . شود یم بازنماییبا خود  مرتبط اثرات و ها يفانتز خاطرات، با يمستمر

میان آرزوها،  مندي نظامرابطه  اند نتوانستهبا دیگر موارد مشابه یکی دانست و تحقیقات نیز  را آرزو توان نمی

 مفهـوم  ویژگـی خـاص   نیدر واقـع، همـ  ). 985: 1995، 4کینـگ ( دهنـد  نشـان  ها انگیزهو  ها ارزشاهداف، 

بـه   لیـ مفهوم آرزو نه قابل تقل نکهیبا ا گر،ید انیبه ب .مطالعه سوق داده است نیرا به انجام ا ماآرزوست که 

 قـرار  توجه ردموکمتر  یعلوم اجتماع مطالعاتدر خواسته ساده،  کی یو حت نگرشو  ازیهدف است و نه ن

  .است گرفته
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بـه عنـوان یکـی از     تواند می انجوان داریپا به عنوان شاخصی از موارد مطلوب و تقاضاهاي آرزوها سنجش

بـه   .دهنـد  مـی خبـر   انجوان آینده ذهنیِ مقاصد از زیادي اندازه تا آرزوها. شود مدادقل پژوهی ندهآی هاي راه

به عنوان منبعی براي احساس سـرکوب   در صورت عدم تحقق را آرزوها پردازان نظریههمین دلیل است که 

 يهـا  خواسـته  انگریـ جامعـه نما  کی انجوان يآرزوها گر،یبه عبارت د). 113: 1999اختر، (د کنن می قلمداد

و بـه   انـد  نگرفتهقرار  ادیمورد انق یاجتماع يساختارها ایو  ها تیواقع يجامعه هستند که هنوز از سو داریپا

ـ   گـر، ید ياز سو. دیجامعه کمک نما تیبه فهم وضع تواند یم ها، آنشناخت  لیدل نیهم  اگـر  یآرزوهـا حت

ـ از طر اننـد تو یمـ و  دهنـد  یمـ خـود ادامـه    اتیـ حدر ناخودآگاه افراد به  شوند، سرکوب یاو  شده ناکام  قی

  ).188: 1962، 1فروید( باشند رگذاریتاث افراد يبعد يرفتارها براي  پیچیده يندهایفرآ

اساسـا  ). 51: 1997کینگ و برویلـز،  ( استآرزوها بسیار برجسته  ییگرا آل دهیا یژگیوکه بیان شد،  همچنان

 در که است یتیوضع حاصل هاترده و گوناگون است، اما اغلب آن در جامعه، گس یتیآمدن نارضا دیمنابع پد

 دکنـ  یمـ  سـه یمقا اسـت،  آن مسـتحق  کنـد  یمـ که فکـر   يزیچ ایو  آل دهیا تحال کیرا با  خودش دفر آن

ـ اکـه   يزیکنند به آن چ تصورافراد اگر  جهیدر نت ).146: 1986، 2فولجر(  انـد،  بـوده مسـتحق آن   ایـ و  آل دهی

 توانند به می رند،یاگر مورد توجه قرار نگ انجوان يمنظر، آرزوها نیاز ا. شوند یم یتینارضادچار  اند، دهینرس

مهم تر از  ایو  یتیکاهش نارضا يها راهاز  یکی ،جهت این از. بالقوه قلمداد شوند يها یتینارضامنبع  عنوان

ایـن   بر .است آن يها تیاولو دنبرآور جهت يزیر برنامهآن، شناخت آرزوها و  يریگ شکلاز  يریآن جلوگ

 احسـاس  بـه  توانـد  مـی که چه عواملی در آینـده   دهد میبه محققان نشان  انجواناساس، پیمایش آرزوهاي 

  .در جامعه منجر شود یا انزوا یاس و نارضایتی ایجاد یا و سرکوب

 محتواها برآیندتر، باال یدر سطح. دینما یمآشنا  زیآرزو کننده ن تیآرزو، ما را با وضع يمحتوا این، بر عالوه

 ن،یبنـابرا . آن جامعه منجر شود انجواناز  يبه درك بهتر تواند یم کشور کی انجوان يآرزوها حاتیو ترج

 تیوضـع  یابیـ مهـم جهـت ارز   یتواند شاخص یشناخت آرزوها م گر،ید یاجتماع میدر کنار شناخت مفاه

 و آرزوهـا اعتقادنـد کـه    نیبر ا) 50: 1997( زکینگ و برویل لیدل نیجامعه به کار گرفته شود و به هم یذهن

 يفکـر  يفضا تگریحکا انجوان يآرزوها گر،یدبه عبارت . است گذار و توسعه آداب از یقسمت کردن آرزو

 شـناخت  ،ترتیب بدین .است اجتماع آن ندهیآ رفت پس ایتوسعه و  نشانگر و جامعه ندهیو آ انجوانآن روز 

                                                           
١ . Freud 
٢ . Folger 



٥ 
 

و اهـدافی را در جهـت    ننـد کتصمیم گیري  جامعهبراي آینده  کند یمکالن کمک  گذاران سیاستبه  آرزوها

  .در نظر گیرند انجوانپاسخ به آرزوهاي 

خاصـی را  و اتوپیـاي   بیـان شـوند  هاي سـاختاري   توانند فارغ از محدودیت که بیان شد، آرزوها می همچنان

ات و فرهنگـی و سـرعت تغییـر   هاي اجتماعی  هاي مدرن پویایی ها و رسانه در دنیایی که شبکه. ترسیم کنند

هـاي سـاختاريِ    آرزوها از محـدودیت  ،تر شده است و فرهنگ جوامع پیچیده اند اجتماعی را روزافزون کرده

توانند در تمامی ابعاد فرهنگ  مرزهایی که می .کرده اندسنتی فراتر رفته و مرزهاي جدیدي براي خود ایجاد 

تـر از گـذار آرزوهـا از     اما آنچـه کـه مهـم   . کند و تغییر می پیشروي کنند و جهانی که در ذهن تولیدجهانی 

ممکن است در بعضی . هاي دستیابی و دسترسی به آنهاست مرزهاي جهان مادي و ایدئولوژیک است، زمینه

اجتماعات فاصله کوتاهی بین آرزو و دستیابی به آن برقرار باشد و در بعضی اجتماعات شـکاف بـین آن دو   

. هاي علمی مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت      طورکلی در پژوهش نین وضعیتی بهچ. سترگ و عمیق باشد

بـراي ایـن   . راستا قصد دارد تا این بخش مغفول در جامعه را مورد کنـدوکاو دهـد   ضر در همیناپژوهش ح

در مرحله اول مطالعات شان  آرزوهايانتخاب شدند تا ) نفر 2712(ان شهر یزد جوانگروه بزرگی از مقصود، 

در نتیجه پژوهش حاضر قصد داشته است به سواالت زیر  .مورد بررسی و کندوکاو قرار گیردمحققان  طولی

در این مسیر سواالت پژوهش براي دستیابی به اطالعات بنیادي و اساسی از جامعه مورد مطالعه . پاسخ دهد

  :صورت زیر طراحی شده است به

  ان کدام است؟جوانترین دسته آرزوها براي  مهم .1

  ان یزدي چست؟جوانترین آرزوهاي  مهم .2

  ان وجود دارد؟جواناي بین رشته تحصیلی و آرزوهاي اجتماعی  چه رابطه .3

  ان وجود دارد؟جواناي بین سن و آرزوهاي اجتماعی  چه رابطه .4

  ان وجود دارد؟جواناي بین جنسیت و آرزوهاي اجتماعی  چه رابطه .5

  پژوهشپیشینه 

در یکـی از ایـن تحقیقـات نـادر     . ویژه در کشور ایران رخ داده است هاي اندکی در زمینه آرزوها به پژوهش

وهـاي  ترین آرز اند آرزوي پول و ثروت از مهم اي نشان داده با انجام مطالعه) 1397(اخیر، فیضی و همکاران 

چنین این مطالعه نشـان داد کـه آرزوهـاي آنومیـک، موجـب بـروز احسـاس        هم. جوانان تهرانی بوده است

در همـین زمینـه، یکـی از محـدود     . شود چنین کج روي می میت و نارضایتی از زندگی و همناامیدي، محرو
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اسـت کـه نشـان     صورت گرفتـه ) 1374(مطالعاتی که در زمینه آرزوها در ایران انجام شده، بوسیله اکبرزاده 

ی چنین کسب شهرت و مقام اجتماعی پس از جنگ تحمیل دهد که آرزوي موفقیت تحصیلی، ثروت و هم می

نوع و کسب رضایت خداوند در همین دوره  این در حالی است که آرزوي خدمت به هم. افزایش یافته است

از  ،دهـد کـه رسـتگاري و سـالمتی     نیز نشان مـی ) 1387(نتایج پژوهش گودرزي .  زمانی کاهش یافته است

  . ترین آرزوها بوده است اهمیت ترین آرزوها و کسب پول از کم مهم

 انجـام آرزوهـا   حـوزه  دراندکی به صورت اختصاصـی   مطالعات کهت تحقیق نشان می دهد کلی ادبیا مرور

 تحقیـق،  ادبیات مرور راستاي در ادامه، در  جهت، همین به ).460: 2000، 1بوایزجن و والکنبرگ(است  شده

. گرفـت  نیز کمک خواهیم است مفید تحقیق این براي و شده انجام آرزو مشابه مفاهیم روي که مطالعاتی از

ارلـیچمن و  ( ندارنـد  هـم  بـا  معنـاداري  تفـاوت  مـردان  و زنان آرزوهاي که دهد می نشان تحقیقات برخی

د باشـ  بـوده  شـناختی  روش هاي محدودیت لاما این موضوع ممکن است به دلی )400: 1992، 2آیچنستاین

 انگیزشـی  ابـزاري  عنوان به را آرزوها ) 1995:985( کینگمطالعه دیگري،  در). 53: 1997، 3کینگ و برویلز(

 همچنین. دارند محور-قدرت آرزوهاي به تمایل بیشتر مردان که است گرفته نتیجه و داده قرار بررسی مورد

 ینیب شیپ غات،یتبل يبه شبکه ها افراد یسطح دسترس نیو هم چن سن ت،یجنس دیگري، تحقیقات اساس بر

 4ریچـاردز از نظـر محتـوایی نیـز      ).465: 2000کنبرگ، بوایزجن و وال( اند بودهدار آرزوها  یمعن يها کننده

 شناسـایی  اصـلی  بعـد  سـه  قالب در را آمریکا هاي دانشگاه دانشجویان زندگی اهدافمهمترین  )12: 1996(

 شـامل  زنـدگی  اهـداف  تـرین  محبـوب این مطالعه،  نتایج اساس بر. شخصی و اجتماعی کاري،: است کرده

  .می شود »زندگی واقعی هدف یافتن« و »زندگی در قرار و نظم یافتن« ،»خوشبختی«

  پژوهش نظري چارچوب

 اینجـا  در اما ،موضوعی مغفول مانده است جامعه شناسی در ادبیات نظري و تجربی مفهوم آرزو که چند هر

در ادامـه، جهـت ارائـه نظریـات مـرتبط بـا        .شود می اشاره آرزوها با مرتبط نظریات به خالصه صورت به

  .است شدهمفاهیم مشابه کمک گرفته  زمینهریات و تبیین هاي نظري در آرزوها، از نظ

 طتوسـ  کـه  است »آرزو تحقق« نظریه پرداخته، آرزوها موضوع به که اي نظریه ترین اصلی ،فرديسطح  در

به عبـارت  . پدیدار می شود» رویا«تحقق آرزو، به صورت  ،نظریه این طبق. است شده ارائه فروید زیگموند

                                                           
١ . Buijzen & Valkenburg 
٢ . Ehrlichman & Eichenstein 
٣ . King & Broyles 
٤  .  Richards 
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آرزوهـا  . به صورت رویا بازنمایی می شـود  نهایتدر  وهاي انسان در ناخودآگاه او جاي گرفته ودیگر، آرز

بـه عبـارت   ). 10: 1960، 1پیترز(شود یم فیتعر »شدن« در ها خواسته ییتوانا فقدان مثابهشناسی به  رواندر 

نسبت آرزو بـا ناخودآگـاه،   یابند به شکل آرزو درآمده و با توجه به  نمیهایی که امکان تحقق  خواستهدیگر، 

ـ ب آشکاري صورت بهیا  که هستند یذهن يها انیب آرزوها، گر،ید ییمعنا به. شوند در شکل رویا ظاهر می  انی

 آرزوها جهات، یبرخ از. یابند می را يفانتز يِآرزومندبه شکل  شینما امکان ط،یشرا يسو از ای و شوند می

 یمشـابه  دنباله ای آن واقعا است ممکن يزیچ يآرزو چراکه تند،هس جهان درباره یپنهان ینیخوشب گرناینما

سطح جامعه شناسی به موضوع  در البتهدیگري که  نظریه). 53: 1997کینگ و برویلز، ( سازد محقق را آن از

توماس بر این باور بود که اساسا چهـار آرزوي اصـلی بـا    . آرزوي توماس است-آرزو پرداخته، نظریه چهار

چارچوبِ پیچیدگی  و زمینه پس »شدن شناخته«و  »پاسخ دریافت« ،»امنیت« ،»جدید تجربه« عناوین آرزويِ

 آن، در کـه  اسـت  زندگیآن نوع از  نرمال، انسانی زندگی  اساس، این بر. دهد می شکلهاي انسانی را  انگیزه

 آرزوها این امیتم توماس، نظریه طبق). 40: 1923، 2توماس( شوند محقق برابري صورت به آرزو چهار این

با آرزوهاي نامتوازن از سوي یک یـا دو   افراد زندگی نتیجه، در. دنکن می عمل افراد روي همزمان صورت به

  .تاکید کرده است آرزو چهار ایننظریه بر رشد متوازن  نای. گیرد میقرار  و انقیاد آرزو مورد تسلط

گرایانه با پیدایش نارضایتی در  آل ایدهاي پایدار و ه خواستآرزوها به مثابه   محرومیت نسبی، نظریهاساس  بر

نارضـایتی بـر اسـاس نظریـه محرومیـت نسـبی، حاصـل احسـاس از دسـت رفـتن           . هسـتند جامعه مرتبط 

بـرآورده نشـدن آرزوهـا خـود را در       بر این اسـاس، ). 147: 1986، 3فولجر( آل افراد است ایدههاي  خواست

نیز به شـکل دیگـري    )1938( 4مرتون اجتماعی انحراف نظریه. سازد افزایش نارضایتی در جامعه نمایان می

امـا   ،معتقدند که آرزوها گرچه با اهداف یکی نیسـتند  )134: 1990( 6و نویوس 5چیو .با آرزوها مرتبط است

حالـت   پـنج بر اساس نظریه مرتون، اهداف منبعث از آرزوهـا بـا   . می توانند به شکل اهداف بازنمایی شوند

  :خواهد شد کلی روبرو

  . آید میمورد پذیرش با توسل به ابزارهاي مشروع به دست  اهدافحالتی که : انطباق 

                                                           
١ . Peters 
٢ . Thomas 
٣ . Folger 
٤ - Merton 
٥ - Chiu 
٦ - Nevius 
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نوآوران خودشـان    ،رو این از. آید نمیوسیله ابزار مشروع بدست ه حالتی که در آن اهداف مشروع ب: نوآوري

  . سازند ابزاري براي تحقق آن اهداف می

  . اند اما اهداف از دست رفته ،پذیرشند حالتی که ابزارها مورد: گرایی مناسک

  . حالتی که هم ابزار و هم اهداف رد شده است: انزوا

 سـطح  در تـا  کننـد  مـی  تالش شورشیان اما ،اند شده رد ابزارها و اهداف انزوا هماننداین حالت  در: شورش

). 117: 2009، 1ارانتپـرمن و همکـ  (د کنن جایگزین قبلی موارد جاي به را جدیدي ابزارهاي یا اهداف کالن

 هـاي  شـکل  بـه  ها آن به دستیابی ابزارهاي نشدن محقق یا و آرزوها از ثعمنب اهداف نشدن پذیرفته بنابراین

 و هـا  ریشـه  بـه  توجـه  بـدون  ،آرزوهـا  دیگر، سوي از.باشد آفرین مشکل جامعه یک براي تواند می مختلفی

). 336: 2016، 2هـارت ( نهادي قابل فهم نیستندهاي  اولویت و رسوم موجود، قدرت ساختارهاي در ها مکان

 پدیـد  اجتمـاعی  بسـتر  در و هسـتند روابـط اجتمـاعی    محصـول  آرزوهـا اشاره می کند  3همان طور که ري

هاي سـودمند در زمینـۀ عوامـل     یکی از نظریه ).44: 2003( ندارند وجود خالء در آرزویی واقع در -آیند می

هر نسلی از جامعه، ). 1999، 5؛ ویتبک1968، 4کالوسن(پذیري است  هموثر بر آرزوهاي جوانان، نظریه جامع

در ). 1978، 6ایتسـترلین (شـوند   پذیر مـی  جامعه، تحت شرایط اجتماعی و اقتصادي تجربه شده خود، جامعه

سـاالن   اي از والدین، نهادها و هم واقع اگر هر نسل را مجموعه خاص تاریخی از شرایطی و داراي مجموعه

هاي متفاوت  اي از اولویت پذیري نسلی منجر به مجموعه ها در جامعه ر کنیم، این تفاوتمنحصر به فرد تصو

تجارب و شرایط اقتصادي و اجتماعی و تغییرات  توان انتظار داشت می). 1988، 8و سرکین 7لستیگ(شود  می

  ).1991  ،10؛ ایسترن و سایتو9کرمینینی(آرزوهاي متفاوتی منجر شود   تغییرات آن در حین بلوغ، به مجموعه

بر اساس نظریه . توان قضایا و فرضیات پژوهش را ارائه کرد طرح شده می  بر همین اساس و بر مدار نظریه 

با میـزان و   و رشته تحصیلی سن ،جمعیتی مانند جنسیت -انتظار می رود متغیرهاي ساختاري  پذیري، جامعه

گرایانـه آرزوهـا بـه     آل ایدهتوجه به ماهیت  با ،درواقع .رابطه معناداري داشته باشد انجوانمحتواي آرزوهاي 

هاي اجتمـاعی از اهمیـت آرزوهـا     و با قرار گرفتن جوانان در بستر واقعیت افراد رسد با افزایش سن مینظر 

                                                           
١ . Tepperman et al 
٢ . Hart 
٣ - Ray 
٤ . Clausen 
٥ . Whitbeck 
٦ . Easterlin 
٧ . Lesthaeghe 
٨ . Surkyn 
٩ . Crimmins 
١٠ . Saito 
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هاي بیرونی  آالنه جوانان در برابر واقعیت هاي نسبتا ایده به عبارت دیگر، آرزوها به مثابه خواست. کاسته شود

  . شود ن ترتیب از میزان اهمیتشان کاسته میقرار گرفته و بدی

  :توان قضیه زیر را استخراج کرد در همین مسیر می 

  .»با افزایش سن از اهمیت آرزوها کاسته خواهد شد«: قضیه شماره یک

هاي متفاوتی رشـد   این، دختران و پسران در فضاهاي اجتماعی متفاوت و در مواجهه با محدودیت  عالوه بر

رود کـه   گـاه انتظـار مـی    ان تصـور کنـیم، آن  جوانگرایانه  آل هاي ایده آرزوها را به مثابه خواست اگر. کنند می

هـاي   به این معنا، بیان آرزوها از زبان دختران، نمایانگر محـدودیت . اهمیت آرزوها براي دختران بیشتر باشد

در نتیجـه   .ت بیشتري قائـل باشـند  هایشان اهمیوغالبا براي آرز بایدبنابراین دختران  .عینی بیشتر خواهد بود

  : گونه استخراج کرد توان قضیه زیر را این می

  .تر از پسران است اهمیت و برجستگی آرزوها براي دختران بیش: قضیه شماره دو

هاي خود را بر  پذیري جوانان در نظر گرفت که ارزش توان به مثابه فضاهاي جامعه هاي تحصیلی را می رشته

  هـاي مختلـف،   توان گفت افراد با قرار گرفتن در فضاي رشته می در این مسیر،. نماید میان حاکم جوانذهن 

ایـن امـر را    .کننـد  را تجربـه مـی  آرزوهاي متفـاوتی   می شوند و در نهایتپذیر  هاي متفاوتی جامعه به شکل

  :توان اینگونه در قضیه زیر خالصه نمود می

  .هاي متفاوتی در تاثیرگذاري بر انواع آرزوها دارد پویایی ،هاي تحصیلی رشتههر کدام از : قضیه شماره سه

  :هاي زیر استخراج کرد توان فرضیه بر اساس قضایاي تحقیق می

  .داري وجود دارد ان رابطه معنیجوانبین رشته تحصیلی و آرزوهاي اجتماعی  .1

  .داري وجود دارد ان رابطه معنیجوانبین سن و آرزوهاي اجتماعی  .2

  .داري وجود دارد ان رابطه معنیجواناي اجتماعی بین جنسیت و آرزوه .3

   شناسی پژوهشروش  

بـر  بنـا  . شـناختی هـر پـژوهش هسـتند     شـناختی و روش  کننده رویکرد معرفت مشخص ،هاي تحقیق پارادایم

شناسـی   شناختی و روش پژوهش حاضر رویکرد معرفت ،)10: 2007( 1نیومن پارادایم اثباتی در علوم انسانی

در پیمایش اجتمـاعی محقـق   . بر این اساس رویکرد کمی و روش پیمایشی را انتخاب کرد. زیداثباتی را برگ

                                                           
١ . Neuman  
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کند تا شناخت کاملی از وضعیت جامعـه مـورد    آوري می اطالعاتی از زمان حال جمع ،براي بررسی موضوع

  ).294: 1382ازکیا، (دست آورد  مطالعه به

ان شهر یزد صـورت گرفـت   جواننفر از  35با مشارکت  ابتدا پژوهشی اکتشافی ،براي شناسایی انواع آرزوها

محققـان   ،در مرحله بعـد . ترین آرزوهاي آنان پرسیده شد و سیصد آرزو گردآوري شد مهم ،که در قالب آن

بندي آنها، آرزوهاي  و دستهبا بررسی انواع آرزوها ) شناسی شناسی و جمعیت هاي جامعه سه محقق در رشته(

آزمون صورت گرفت و ضرایب  پیش سپس. ندکردانتخاب را هر دسته  ين آرزوهاتری حذف و مهمرا مشابه 

و بعد از این مرحله پرسشنامه نهـایی طراحـی   . هاي پرسشنامه شدند تایید کننده نهایی گویه ،آلفاي کرونباخ

ز بر اساس اطالعـات مرکـ  . یزد بودندان ساکن جوانکلیه  پژوهشجامعه آماري . گیري آغاز شد فرایند نمونه

بـر اسـاس نظـرات    . نفـر بـوده اسـت    68196ان شهر یـزد برابـر بـا    جوانجمعیت  1395آمار ایران در سال 

نمونـه تکمیـل و    3000شایان ذکر است تعـداد  . نفر برآورد شد 2500حجم نمونه گزینشی  کارشناسان آمار

در مرحلـه  . ب شـدند نمونه براي بررسی نهایی انتخـا  2712 ،ها پس از پاالیش کلی و بسیار دقیق پرسشنامه

  گیري نیـز بـر اسـاس شـیوه     نوع نمونه. اند، مصاحبه صورت گرفت داشته جوانهایی که  پرسشگري در خانه

  . اي بود اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه نمونه

اعتبار ابزار پژوهش بر اساس اعتبار صوري و با بررسی گسترده گروهی از همکـاران متخصـص در حـوزه     

 حد چه تا يریگ اندازه ابزار که است آن يمعنا به پایایی. هاي مختلف برآورد شد دانشگاه علوم اجتماعی در

ـ آ یمـ  دسـت  به یکسانی جینتا رود، کار به مکرر لیتحل واحد همان با اگر و دارد تکرار تیقابل ـ  دی ؟ ریـ خ ای

 يآلفـا  يریـ گ اندازه روش از پرسشنامه، ییایپا از نانیاطم يبرا قیتحق نیا در). 16: 1979، 1کارماینز و زلر(

 يهـا  هیـ گو کـه  دهـد  یمـ  نشـان  هـا  اسیمق يبرا ییکرونباخ نها يآلفا يآمار مقدار. دیگرد استفاده کرونباخ

 مربـوط  يهـا  هیگو جدول نیا مطابق). 1جدول ( اند بوده برخوردار یقبول قابل ییایپا از عموما مورداستفاده

 آرزوهـا  گـر ید طبقات نسبت به را ییایپا نیتر نییپا یغلش يآرزو يها هیگو و نیباالتر یاسیس يآرزوها به

  ).63/0 و 91/0 بیترتبه ( اند داشته

 گویه هاي مربوط به آرزوها پایایی :1 جدول

  آلفا  آرزو  عنوان  ردیف

  77/0  یعلم و یلیتحص يآرزوها  1

  63/0  یشغل يآرزوها  2

                                                           
١ . Carmines & Zeller 
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  71/0  خانواده محور يآرزوها  3

  84/0  )دوستانه رانیا( محور رانیا يوهاآرز  4

  77/0   يمعنو يآرزوها  5

  70/0  شدن یفرامل يآرزوها  6

  81/0  کیتکنولوژ و تالیجید يآرزوها  7

  88/0  ثروتمند شدن يآرزوها  8

  74/0  یفرهنگ و یعلمدینی،  تیشهرت شخص يآرزوها  9

  76/0  ورزشکار مشهور شدن يآرزوها  10

  91/0  یاسیس يآرزوها  11

  82/0  نوع دوستانه و صلح طلبانه يآرزوها  12

  88/0  يظاهر یبدن يآرزوها  13

  77/0  يسفر یحیتفر يآرزوها  14

  82/0  استقالل طلبانه يآرزوها  15

  81/0  محور یسالمت يآرزوها  16

  87/0  محور ژیمنزلت محور و پرست يآرزوها  17

  84/0  غذا محور يآرزوها  18

  

چهار گویه بـراي   ،یز در قالب طیف لیکرت سنجیده شدند و در هر دسته آرزوهاي مربوط به آرزوها ن گویه

تـرین اهمیـت یـک     اي از کم گیري لیکرت بر اساس مقیاس ده درجه اندازه. سنجش آن گویه مطرح شده بود

 زده باشد، باالتریناي که اگر کسی شماره ده را عالمت  گونه به ؛آرزو تا بیشترین اهمیت یک آرزو متغیر بود

. اسـت  قائل شـده آرزو  آن ترین اهمیت را براي ، کمبزندعالمت و اگر شماره یک را  اهمیت را به یک آرزو

و از اطالعات توصیفی و  کمک گرفتهتحت ویندوز 1 اس اس پی اس افزارها از نرمتجزیه و تحلیل داده جهت

  .گردیداستفاده  هاي استنباطی آزمون

  پژوهش هاي یافته

درصـد   55و ) نفـر  1220(درصد پسر  45شده که این تعداد شامل  جوان 2712مونه شامل در این مطالعه، ن

ـ بوده کـه شـامل    15/16هم چنین میانگین سن نمونه . بوده است) نفر 1491(دختر  سـاله   18تـا   15ان جوان

 هـاي  یافتـه ). ساله 18درصد  8ساله و  17درصد  24ساله،  16درصد  42ساله،  15درصد  26(شده است  می

 ونیز خـود را جـز   21درآمد و  هاي کم ان خود را جزء خانوادهجواندرصد از  79این مرحله هم نشان داد که 

                                                           
١ - Statistical Package for Social Science 
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 هجده بهمطالعه آرزوها بر اساس محتوا  نیطور که گفته شد در ا همان. اند هاي پردرآمد قلمداد کرده خانواده

هجده طبقه را بر اساس  نینمرات ا تیاهم نِیانگیم تفاوت آزمونِ جِینتا ،2 جدول .شدند میتقس یاصل طبقه

 نیتـر  مهـم  ج،یبر اساس نتـا . است بوده معنادار 001/0سطح  در ها یافته اینکه  دهد یمنشان  دمنیآزمون فر

 محـور  منزلـت  محـور،  یسـالمت  يآرزوهـا . مربوط به حوزه خانواده بـوده اسـت   يآرزوها ،انجوان يآرزو

 .اند گرفتهقرار  تیاهم زانیاز نظر م يبعد يدر رتبه ها زین یشغل يآرزوهاو  يظاهر -یبدن، )محور ژیپرست(

 داشـته  انجوان انیرا در م تیاهم نیکمترمحسوسی   اختالف با یاسیبا موضوع س يآرزوها گر،یاز طرف د

 و »شـدن  مشهور ورزشکار« ،»یفرهنگ و یعلم تیشخص شهرت« کسب نیعناو با يآرزوها نیهمچن. است

 .قرار گرفته اند انجوان يآرزوها نیتر تیاهمکم  يبعد يها هرتبدر » شدن یفرامل«

 )دمنیآزمون فر( میانگین اساس بر آرزوها طبقات مقایسه :2 جدول

  معناداري سطح  دو خی  استاندارد انحراف  تعداد  میانگین  طبقه بندي آرزوها به ترتیب میانگین   ردیف

  000/0  086/10318  76/1  2673  07/9  محور خانواده يآرزوها  1

  75/1  2659  88/8  محور یسالمت يآرزوها  2

  75/1  2656  79/8  محور ژیپرست و محور منزلت يآرزوها  3

  90/1  2668  63/8  يظاهر یبدن يآرزوها  4

  95/1  2675  51/8  یشغل يآرزوها  5

  89/1  2685  46/8  یعلم و یلیتحص يآرزوها  6

  99/1  2665  40/8  طلبانه صلح و دوستانه نوع يآرزوها  7

  12/2  2671  32/8  شدن ثروتمند يآرزوها  8

  98/1  2666  19/8  يسفر یحیتفر يآرزوها  9

  20/2  2673  10/8  )دوستانه رانیا( محور رانیا يآرزوها  10

  00/2  2681  04/8  یروحان يمعنو يآرزوها  11

  19/2  2653  96/8  محور غذا يآرزوها  12

  15/2  2661  90/7  طلبانه استقالل يآرزوها  13

  33/2  2673  60/7  کیتکنولوژ و تالیجید يآرزوها  14

  19/2  2673  31/7  شدن یفرامل يآرزوها  15

  71/2  2674  31/6  شدن مشهور ورزشکار يآرزوها  16

  55/2  2671  86/5  یفرهنگ و یعلم دینی، تیشخص شهرت يآرزوها  17

  21/3  2665  94/4  یاسیس يآرزوها  18
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 صورت به آرزوها تیاهم آرزوها، يا طبقه سهیمقا بر عالوه آرزوها، از يبهتر فهم ارائه جهت مطالعه، نیا در

مربـوط بـه    جینتا 3جدول . )مجزا صورت به آرزو گویه دو و هفتاد( است گرفته قرار یبررس مورد زین منفرد

بیست آرزوي  ،این جدول در. عنادار گزارش شده استم 001/0دهد که در سطح  یمرا نشان  دمنیآزمون فر

 داشـتن « زد،ی انجوان يآرزو نیتر مهمآزمون،  نیا جینتا اساس بر. به ترتیب فهرست شده است انجوانمهم 

ـ پ در سـالم  یجسـم  و روح داشـتن « يآرزو نیچنـ  هـم . است بوده »مهربان و وفادار اخالق، باهمسر   ،»يری

» )عـج ( زمان امام ظهور« و »خانواده و لیفام در باال اعتبار داشتن« ،»یروان و یروح سالمت از يبرخوردار«

  . اند بوده انجوان يمهم بعد يآرزوها

 )دمنیفر آزمون( یزد آموزان دانشآرزوهاي  نیتر مهم :3 جدول

  تعداد  میانگین  میانگین ترتیب به آرزو عنوان  ردیف
 انحراف

  استاندارد

  معناداري سطح   دو خی

  89/1  2650  26/9  مهربان و وفادار اخالق، با همسر داشتن  1

32/21068  000/0  

  90/1  2619  13/9  يریپ در سالم یجسم و روح داشتن  2

  99/1  2612  09/9  یروان و یروح سالمت از يبرخوردار  3

  86/1  2622  05/9  خانواده و لیفام در باال اعتبار داشتن  4

  18/2  2653  99/8  مانز امام ظهور  5

  91/1  2663  98/8 پردرآمد شغل داشتن  6

  05/2  2673  91/8  کشور مطرح يها رشته و ها دانشگاه در رشیپذ  7

  08/2  2625  91/8  رو خوش و بایز يهمسر داشتن  8

  13/2  2642  91/8  آرامش و عشق به دنیرس  9

  08/2  2643  86/8  کیش یپوشش داشتن  10

  08/2  2649  83/8  باالتر مقاطع در لیصتح ادامه  11

  19/2  2675  81/8   یلیبرتر تحص يها رتبه کسب  12

  48/2  2640  80/8  ... و تیمعلول ،يماریب هرگونه نداشتن  13

  11/2  2642  79/8  یاندام و فرم خوش یبدن داشتن  14

  07/2  2621  78/8  محله در باال منزلت و اعتبار داشتن  15

  09/2  2609  70/8  اجتماع در باال منزلت و گاهیجا از يربرخوردا  16

  19/2  2620  68/8  دوستان نزد ژیپرست و اعتبار داشتن  17

  22/2  2638  63/8  شدن ثروتمند  18

  27/2  2624  60/8  یجوان در دهیورز و يقو یبدن داشتن  19

  36/2  2639  58/8  رانیا نقاط تمام به سفر  20
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آنان  جنسیت حسب بر انجوان يآرزوها نیب ایبود که آ سؤال نیپاسخ به ا ،مطالعه نیف ااز اهدا گرید یکی

 متفـاوتی بـراي   تیاهم يمعنادار صورت بهدختران و پسران  ایآ ،گرید عبارت به. دارد وجود يمعنادار تفاوت

ـ ا جیه نتـا کـ  گردیـد اسـتفاده   نیانگیمتفاوت ، از آزمون سؤال نیجهت پاسخ به ا ؟ندا قائل شانیآرزوها  نی

و  اسـت برقـرار   انجوانـ جنسـیت   برحسـب که تفـاوت معنـاداري میـان اهمیـت آرزوهـا       مطالعه نشان داد

 بـوده  صـادق  نیز زوهااز آر ياریطبقات بس مورددر  دار یمعناین رابطه . شد دیتائفرضیه تحقیق  بیترت نیا به

ـ اغلب آرزوهـا در م  تیاهم ج،یبر اساس نتا ).4جدول ( است  يمعنـادار  صـورت  بـه و پسـران   دختـران  انی

 خانواده يآرزوها ،یشغل يآرزوها ،یعلم -یلیتحص يآرزوها: از اند عبارتآرزوها  نیا ؛متفاوت بوده است

 صـلح  -دوسـتانه  نـوع  يآرزوهـا  ،یروحان -يمعنو يآرزوها ،)دوستانه رانیا( محور رانیا يآرزوها محور،

 یسـالمت  يآرزوهـا  ،طلبانـه  اسـتقالل  يآرزوهـا  ،يرسف -یحیتفر يآرزوها ،يظاهر یبدن يآرزوها طلبانه،

 در کـه  داد نشـان  جینتـا  نیچنـ هم. محـور  غـذا  يآرزوهـا و  محـور  ژیپرست-محور منزلت يآرزوها محور،

 اسـت  بوده شتریب ،اند شده قائل زوآر طبقه آن يبرا دختران که یتیاهم نیانگیم آرزوها، نیا یتمام خصوص

 ).اند دهحذف ش دار یمعن ریغي آرزوهاطبقات (

 جنسیت برحسب آموزان دانش رزوهايآتفاوت معناداري  نزموآ :4 جدول

 معناداري سطح t استاندارد انحراف  میانگین  جنسیت  وابسته ریمتغ بعد  وابسته ریمتغ

 آرزوهاي

   انجوان

  آرزوها کل
  42/1  69/7  مرد

65/3-  000/0  
  21/1  88/7  زن

  یعلم و یلیتحص يآرزوها 
  11/2  21/8  مرد

30/6-  000/0  
  66/1  67/8  زن

  یشغل يآرزوها
  98/1  41/8  مرد

34/2-  017/0  
  92/1  59/8  زن

  خانواده محور يآرزوها
  95/1  89/8  مرد

86/4-  000/0  
  56/1  22/9  زن

  )دوستانه رانیا( محور رانیا يآرزوها
  31/2  96/7  مرد

08/3-  000/0  
  10/2  22/8  زن

  یروحان يمعنو يآرزوها
  09/2  89/7  مرد

46/3-  001/0  
  92/1  16/8  زن

  و صلح طلبانه دوستانه نوع يآرزوها
  16/2  20/8  مرد

59/4-  000/0  
  82/1  56/8  زن

  000/0  -80/7  07/2  31/8  مرد  يظاهر یبدن يآرزوها
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  70/1  88/8  زن

  يسفر یحیتفر يآرزوها
  10/2  96/7  مرد

42/5-  000/0  
  86/1  38/8  زن

  طلبانه استقالل يآرزوها
  36/2  53/7  مرد

10/8-  000/0  
  91/1  21/8  زن

  محور یسالمت يآرزوها
  85/1  77/8  مرد

78/2-  000/0  
  65/1  96/8  زن

  محور ژیمنزلت محور و پرست يآرزوها
  89/1  60/8  مرد

18/5-  000/0  
  60/1  95/8  زن

  رغذا محو يآرزوها
  39/2  77/7  مرد

01/4-  000/0  
  01/2  12/8  زن

  

 يتفـاوت معنـادار   یلیرشته تحصـ  برحسب انجوان يآرزوها انیم ایآ که سؤال این به پاسخ جهت نیچنهم

. اسـت  شـده  داده شینما 5 جدول در آزمون نیا جینتا که شد استفاده نیانگیمتفاوت  آزمون از ،وجود دارد

رشته تحصیلی رابطه معناداري برقرار نبوده، امـا   برحسببین اهمیت آرزوها  کلی صورت به ،جینتا ساسا بر

ـ م بر ایـن اسـاس،  . در بسیاري از طبقات آرزوها این رابطه معنادار بوده است ـ م انی ـ اهم زانی  يآرزوهـا  تی

ـ ا( محور رانیا يآرزوها ،یعلم -یلیتحص -تـال یجید يآرزوهـا  شـدن،  یفراملـ  يآرزوهـا  ،)دوسـتانه  رانی

 محـور،  یسـالمت  يآرزوهـا  ،یاسـ یس يآرزوهـا  ،یفرهنگ و یعلم تیشخص شهرت يآرزوها ،کیتکنولوژ

وجـود داشـته    يتفاوت معنـادار  انجوان یلیتحص يها رشته برحسب محور ژیپرست -محور منزلت يآرزوها

  . اند حذف شده دار یمعن ریغي آرزوهاطبقات  -است

 گـر، یاز دو رشته د شیب کیزیف یاضیو ر یلوم تجربع يها رشتهبا  انجوان يمطالعه، برا نیا جیاساس نتا بر

 يبـرا  هـا  رشـته  گریاز د رکمت یانسان علوم رشته که یدرحال است، داشته تیاهم یعلم -یلیتحص يآرزوها

ـ  شتریب کیزیف یاضیر يها رشته نیچنهم. اند بودهقائل  تیاهم یعلم -یلیتحص يآرزوها کمتـر از   یو تجرب

ـ اهم زانیم گر،یاز طرف د. اند بودهقائل  تیاهم) دوستانه رانیا( محور رانیا يآرزوها يبرا ها رشته گرید  تی

به  یانسان يها رشته که یدرحالبوده،  گرید يها رشتهاز  شیب یرشته علوم تجرب يشدن برا یفرامل يآرزوها

-تالیجید يآرزوها تیاهم زانیم نظر از به عالوه،.اند شدهآن قائل  يبرا يکمتر تیاهم ها رشته گرینسبت د

، حال نیباا. اند دادهرا به خود اختصاص  نیانگیم نیکمتر ها یانسانوم لو ع نیباالتر ها یهنرستان ک،یتکنولوژ

 زانیم نیکمتر ها یتجربو علوم  نیشتریب ها یانسانعلوم  ،یفرهنگ -یعلم تیشخص شهرت يآرزو نهیدر زم

ـ اهم زانیـ م نیشـتر یب هـا  یانسـان علـوم   يبرا مجدداً یاسیس يآرزوها. اند بودهرا قائل  تیاهم  داشـته،  را تی
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ـ  ،هـا  یکـ یزیف یاضـ یر. انـد  داده تیاهم آن به ها گروه گرید از کمتر ها یهنرستان که یدرحال  بـه  همـه  از شیب

ـ ا بـه  هـا  گـروه  گـر ید از کمتـر  ها یانسان علوم که یدرحال ،اند داده تیاهممحور  -یسالمت يآرزوها  آرزو نی

ـ  ها یتجرب علوم و ها یکیزیف یاضیر اختالف، یاندک با نیچنهم. اند داده تیاهم  بـه  هـا  رشـته  گـر ید از شیب

 نیا رايب ها گروه گرید از کمتر یانسان علوم که یدرحال ،اند داده تیاهم محور ژیپرست-محور منزلت يآرزوها

  .اند قائل بوده تیاهم آرزو

 تحصیلی رشته برحسبآموزان  انشد آرزوهاي معناداري تفاوت آزمون :5 جدول

 معناداري سطح F استاندارد انحراف  میانگین  گروه نوع  وابسته ریمتغ بعد  وابسته ریمتغ

 آرزوهاي

   انجوان

  آرزوها

  40/1  78/7  انسانی علوم

325/0  808/0  
  30/1  82/7  تجربی علوم

  21/1  78/7  فیزیک ریاضی

  10/1  86/7  هنرستان

  یعلم و یلیتحص يآرزوها 

  01/2  16/8  انسانی علوم

475/18  000/0  
  82/1  72/8  تجربی علوم

  64/1  75/8  فیزیک ریاضی

  76/1  47/8  هنرستان

 رانیا( محور رانیا يآرزوها

  )دوستانه

  16/2  12/8  انسانی علوم

336/5  001/0  
  40/2  89/7  تجربی علوم

  01/2  40/8  فیزیک ریاضی

  99/1  13/8  هنرستان

  شدن یفرامل يآرزوها

  25/2  08/7  انسانی علوم

378/7  000/0  
  20/2  52/7  تجربی علوم

  06/2  42/7  فیزیک ریاضی

  12/2  46/7  هنرستان

 و تالیجید يآرزوها

  کیتکنولوژ

  

  43/2  39/7  انسانی علوم

511/6  000/0  
  36/2  67/7  تجربی علوم

  19/2  82/7  فیزیک ریاضی

  19/1  96/7  هنرستان

 تیشهرت شخص يآرزوها

  یفرهنگ و یعلم

  54/2  21/6  انسانی علوم

593/15  000/0  
  64/2  72/5  تجربی علوم

  32/2  30/5  فیزیک ریاضی

  41/2  80/5  هنرستان
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  یاسیس يآرزوها

  20/3  28/5  انسانی علوم

109/8  000/0  
  25/3  79/4  تجربی علوم

  18/3  63/4  فیزیک اضیری

  98/2  46/4  هنرستان

  محور یسالمت يآرزوها

  94/1  70/8  انسانی علوم

527/8  000/0  
  68/1  97/8  تجربی علوم

  35/1  14/9  فیزیک ریاضی

  62/1  90/8  هنرستان

منزلت محور و  يآرزوها

  محور ژیپرست

  88/1  67/8  انسانی علوم

834/3  009/0  
  69/1  91/8  ربیتج علوم

  52/1  92/8  فیزیک ریاضی

  63/1  74/8  هنرستان

 پیرسـون  یبسـتگ  هـم از آزمـون   ایشـان، با میزان اهمیت آرزوها بـراي   انجوانسنجش رابطه بین سن  جهت

 داشـتند  معناداري رابطه یکدیگر بامعکوسی  صورت بهبر اساس نتایج، این دو متغیر ). 6جدول (استفاده شد 

با  ،به عبارت دیگر. تاس شده گزارش ضعیف رابطه این شدت حال نیباا. شد دییتا تحقیق فرضیه براینبنا و

  .شود صورت معناداري از میزان اهمیت آرزوها کاسته می افزایش سن به

 آموزان دانشسن و اهمیت  میان همبستگی :6 جدول

  يسطح معنادار  سونریپ یهمبستگ  وابسته متغیر  مستقل متغیر

  001/0  -07/0  آرزوهااهمیت  میزان  سن

  

  يریگ جهینت و بحث

م پیمایشی گسترده در سطح بر وجوه مختلف اهمیت آرزوها، با انجا دیتأکاین مطالعه تالش شد تا ضمن  در

، که داراي مختصات فرهنگی مذهبی خاص خود است شهرهاي ایرانترین  قدیمی به عنوان یکی از شهر یزد

بر آن بـه   مؤثرمتغیرهاي ساختاري جمعیتی  نیچنهمو  انجواناکتشافی اطالعاتی درباره آرزوهاي  صورت هب

و  شـود نظري و تجربی نیز مروري بر ادبیات تحقیق انجام  صورت بهتالش شد تا در کنار آن، . دست آوریم

  . مغفول مانده به دست آید که از آرزوها، بنیانی براي تحقیقات بعدي در این زمینه يبند طبقهبا ارائه 

 ،یسـالمت  خانواده، :هم چون موضوعاتیحول  یزد انجوانآرزوهاي  نیتر مهماین مطالعه نشان داد که  نتایج

ـ مواردي اسـت کـه    نیتر مهم دهنده نشاناین موارد . شکل گرفته است شغلو  ظاهر ،منزلت در یـزد   انجوان
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حاکم بـر   يها ارزش دهنده نشان تواند یموط به خانواده، هم اهمیت آرزوهاي مرب .برسند ها آنآرزو دارند به 

در این حوزه  انجواننشانی از دغدغه مندي این روزهاي  تواند یمقلمداد شود و هم  یزدي انجوانآرزوهاي 

این است که داشتن اندام و ظاهر زیباي از میان هجده طبقه آرزو، رتبه چهارم را کسب  توجه قابلنکته . باشد

شهري همانند یزد با مشخصات فرهنگی خاص خود، داشتن بـدنی زیبـا یکـی از     دردهد  می نشان کرده که

، شیراز و مانند تهران تري و مدرن تر نامنسجم با فرهنگ موضوعی که در شهرهاي -است انجوان يها دغدغه

براي این مـوارد   که نیاز است دهد یماهمیت باالي آرزوهاي شغلی و منزلتی نشان . خورد یمنیز به چشم  ...

مشـروعیت فرهنگـی ایـن     نیچنـ همو  ها آنچراکه بر اساس میزان اهمیت  ،انجام شود يزیر برنامهدر آینده 

بررسـی آرزوهـا    .سـازد  مـی مواجـه   اجتمـاعی  انحرافات افزایش خطرجامعه را با  ها آنآرزوها، نرسیدن به 

و  مهربـان  و وفـادار  اخـالق،  با همسر داشتنکه  نیز با نتایج مشابهی همراه بود؛ به این معنا منفرد صورت به

ظهـور امـام    کـه  آن  نکته دیگر. قرار گرفته استیزدي  انجوانآرزوي  نیتر مهمروح و جسم سالم در صدر 

مسائل دینی و مـذهبی   دهد یمیزدي گزارش شده که نشان  انجواننیز به عنوان پنجمین آرزوي ) عج(زمان 

  .دینما یمیفا یزدي نقش مهمی ا انجواندر ذهن 

آرزوهـاي سیاسـی بـا اخـتالف محسوسـی نسـبت بـه دیگـر مـوارد،           ،بر اساس نتایج این مطالعـه  نیچنهم

یزدي خیلـی کمتـر از دیگـر آرزوهـا،      انجوانبه معناي دیگر، . طبقه آرزو گزارش شده است نیتر تیاهم کم

ایـن   .دارنـد  سر در را یلتدو ارشد ریمد و جمهور سیرئ مجلس، ندهینما کسب مناصب سیاسی نظیر آرزوي

اهـداف پایـدارِ ذهنـیِ     عنواننوعی زنگ خطر قلمداد شود، چراکه اگر آرزوها را به  مثابه به تواند یمموضوع 

از امکان  انجوانبه معنی عدم تمایل و یا قطع امید   بودن آرزوهاي سیاسی، تیاهم یبیک جامعه تلقی کنیم، 

 ایجاد نیازمند توسعه، و پویایی راستاي در کشور سیاسی آینده هرسپ. بود خواهددستیابی به مناصب سیاسی 

در تحقیقـات آینـده بـا     توانـد  یمـ این موضوع . جهت کسب مناصب سیاسی است انجوان در میل و اشتیاق

 تحلیـل  اسـاس  بـر  امـا . گیـرد  قرار اکاويمورد و انجوانفضاهاي سیاسی براي مشارکت  يها امکانبررسی 

  .)1938( سازد نمودار سیاسی انزواي شکل به را خود آینده در تواند یم سیاسی وهايآرز یتیاهم یب مرتون،

. نیز مورد بررسی قرار گرفت انجوانسن  ش متغیرهاي جنسیت، رشته تحصیلی ودر این مطالعه نق نیچنهم

 سـب برح انجوانآرزوهاي  )400: 1992ارلیچمن و آیچنستاین، ( تحقیقات قبلی برخالف نتایج نشان داد که

ـ پدبلکـه   ،گیرنـد  شکل نمـی   خألکه گفته شد، آرزوها در  طور همان. جنسیتشان متفاوت بوده است  يهـا  دهی

یکـی از مـوارد مهـم     عنـوان  بـه جنسـیت  ). 326: 2016هـارت،  ( و حاصل روابط اجتماعی هستند مند خیتار

. باشـد  مـؤثر آرزوهاي فرد بر  تواند یمقرار گرفتن فرد در نوع خاصی از روابط است که  نمایانگرساختاري، 
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شاید بتوان گفـت  . کلی اهمیت آرزوها براي دختران بیشتر بوده است صورت بهاین است که  توجه قابلنکته 

 ؛اسـت  کرده مردان از بیش آنان رايساختاري در زندگی واقعی زنان، اهمیت آرزوها را ب يها تیمحدودکه 

  .بوده است تر محسوسغلی و تحصیلی در مواردي مانند آرزوهاي ش ها تفاوت این هک چنان

با  انجوان. شود یماز میزان اهمیت آرزوها کاسته  انجواننتایج این مطالعه نشان داد، با افزایش سن  نیچنهم

بـه همـین    احتماالًزندگی واقعی روبرو شده و  يها تیمحدوداجتماعی و  يها تیواقعافزایش سن بیشتر با 

عـالوه بـر ایـن،     .گـردد  یم تر رنگ کم، هاست تیمحدودمی که کمتر درگیر مفهو مثابه بهدلیل اهمیت آرزوها 

: 1007کینـگ و برویلـز،   ( نسبت به آرزوها پیدا کرده يتر انهیگرا واقعبا افزایش سن، دیدگاه  احتماالً انجوان

). 118: 1999، 1اختـر ( گیرنـد  مـی در قسـمت ناخودآگـاه جـاي     يا شـده  سرکوببه شکل  آرزوها و یا )50

ـ کلی میزان اهمیت آرزوهـا، بـر اسـاس رشـته تحصـیلی       صورت به اگرچهبر اساس نتایج،  نیچنهم  انجوان

در این موارد، . بوده است ارتفاوت معناداري نداشته است، اما در بسیاري از طبقات آرزوها این تفاوت معناد

شـته تحصـیلی بازنمـایی    خـود را در ر  انجوانآرزوهاي  درواقع. باشد هیدوسو تواند یمرابطه این دو متغیر 

ـ ، مثـال  عنـوان  به. هاست آنآرزوي  کننده نییتع انجوانو یا رشته تحصیلی  کند یم بـا رشـته ریاضـی     یانجوان

 ،دهنـد  یم اهمیت محور منزلتو یا  یعلم و یلیفیزیک و علوم تجربی، بیشتر به آرزوهایی با محتواي تحص

ـ در واقع، آرزوهاي  .دهند یم اهمیت سیاسی ايآرزوه به بیشتر انسانی علوم آموزان دانش که یدرحال  انجوان

 يهـا  رشـته براي تحقق آرزوهایشان این  انجوانو این  کرده متبلور تحصیلی رشتهخود را در شکل انتخاب 

این امر با نتایج مطالعات قبلـی   .اند شده، آرزوها و اهداف منطبق گرید عبارت به. اند تحصیلی را انتخاب کرده

  ).133: 1990، و نویوس چیو( اردد خوانی همنیز 

  :گفت توان عنوان نتیجه گیري می به

امـا   ،انـد  شتابان به خود گرفته يرییتغ و به تبع آن آرزوهاي افراد جامعه ياها و هنجاره هرچند ارزش .1

  . اند مانده کسانی بایتقر یفرهنگ تیریو مد يزیر برنامه يها ابزارها و روش

ـ پو لیـ و بـه دل  ردیـ گ یآنهـا نشـات مـ    یاجتماع يها افراد از ارزش یاجتماع تیهو .2  يهـا  ارزش ییای

و چندپاره شده  الیس یتیجوانان، هو ژهیوافراد جامعه به  تیشتابان و مداوم آنها هو رییو تغ یاجتماع

  .در این میان سیالیت آرزوهاي جوانان بیشتر خواهد شد. است

جوانـان را   یچندپاره فرهنگ تیهو ،یاجتماع یفرهنگ يها ها و برنامه بخشنامه ها، نامه نییاز آ ياریبس .3

ـ بر ا ها يزیر مهو برنا دانند یم رییتغ رقابلیو غ کسانی یتیآن را هو بایو تقر رندیگ یم دهیناد اسـاس   نی

                                                           
١ . Akhtar 



٢٠ 
 

 ندیحکمفرماست و توجه به فرا يزیر برنامه ندیبر فرا یاسیدر واقع تنها نگاه ق. ابدی یشکل و ساختار م

  . آنها فراموش شده است نیب کیالکتیدو  يزیر برنامه ییاستقرا

  :را ارائه داد پیشنهادات زیرتوان  هاي اصلی پژوهش می با توجه به این نکات و بر اساس یافته

هـاي   لیغـات رسـانه  بدهد که آنها آرزوهاي خود را نـه بـر اسـاس ت    نشان میاولویت آرزوهاي نوجوانان . 1 

هـاي   اولویـت . گزیننـد  شان برمـی  هاي شخصی س اولویتکه بر اسابلهاي مختلف نهادي  رسمی یا اولویت

به همـین  . روند تر از دنیاي سیاستگذاري رسمی می دهد آنها به دنبال دنیایی متفاوت آرزوهاي آنان نشان می

  . هاي صورت گرفته آرزوهاي جوانان دیده و شنیده شود دلیل الزم است در برنامه

تر و با میانگین باالتري بوده  هش حاضر آرزوهاي دختران پررنگدر تمامی ابعاد آرزوهاي جوانان در پژو. 2

توان عدم برآورده شدن بیشتر  از جمله آنها می .هاي متفاوتی را داشته باشد تواند تبیین این وضعیت می. است

ریزان اجتمـاعی گوشـزد کنـد کـه      تواند به برنامه این مسئله می .رویاهاي دختران را در دنیاي واقعی دانست

  .هاي عادالنه و منصفانه را بیشتر کنند سیاستبه دختران   ترسیدس

کنند، گرایش بیشـتري   هاي انسانی تحصیل می آموزانی که در رشته دانش دهد بندي آرزوها نشان می دسته. 3 

هـا   آموزان دیگر رشـته  شوند دارند و در مقابل دانش دوستی مربوط می به آرزوهایی که به توسعه ملی و ایران

تبلیغـات رسـمی و عمـومی بـراي      شـود کـه   به همین دلیل پیشنهاد مـی . ندنگین کمتري در این زمینه دارمیا

  . دگردهاي تجربی و ریاضی کاسته  تحصیل در این رشته بیشتر و بهتر شود و از تاکید صرف بر رشته
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Although wishes have been considered as one of the most indispensable 
concepts with many social consequences, but little attention has been given by 
sociologists to them. Furthermore, psychologists also have reduced this concept 
to the just some psychological features. In this study, with highlighting some 
special characteristics of wishes, we attempted to shed a light on their roles and 
influences on the social orientation of society. To do so, an extensive research 
has been done in order to identify and assess the Youth social wishes. In this 
vein, a first exploratory and interview-based study resulted in ١٨ identified 
categories of wishes. Then, we assessed the importance level of wishes and the 
impacts of structural-demographic variables (including gender, age and field of 
study) on them through a multi-stage cluster sampling survey among ٢٧١٢ 
adolescents in Yazd city. According to the results, family-based and political 
wishes have been chosen as the most and the least important categories of 
wishes respectively. Furthermore, results showed that the importance of wishes 
for girls has been more than boys and in general, the importance of wishes 
decreased as they grew up. In addition, there has been significant relation 
between their field of study and some category of wishes. Finally, with 
discussing on the probable social consequent of wishes, the fields requiring 
planning and policy were introduced. 

Key Words: Adolescents’ Wishes, Futures Studies, Social Values and Social 
Policy 


