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 هاتیو آرزوها: انواع و اولو تیجنس

 

 8علیرضا افشانی سید
 5نسبالسادات حسینی منیره

  

10.22034/SSYS.2022.1961.2391 
81/32/8433: تاریخ دریافت مقاله  

8٣/3٣/8433 تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                   
 

بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان ، اولویتشناخت با هدفپژوهش حاضر 
به اجرا درآمد. جامعه آماری  1311شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بود که در سال شهر یزد انجام 

ساله شهر یزد بود که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد  31-11پژوهش شامل جوانان 
ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک نفر تعیین شد. نمونه 246

 ارتباط شخصی، )رشد در بین آرزوهای درونی اختیارشان قرار داده شده بود، پاسخ دادند. اینترنتی در
حفظ  ،برای مردان و زنان (بدن سالمتی و حفظ اجتماعی همکاری دیگران، با متعهدانه و صمیمانه

 در بین آرزوهای بیرونی .و همکاری اجتماعی در رتبه آخر اهمیت قرار داشت سالمتی در رتبه اول
ثروت در رتبه اول و شهرت در رتبه آخر اهمیت قرار  ،زیبایی( برای مردان و زنان و شهرت روت،)ث

 ،برای مردان و ارتباط با دیگران، آرزوهای درونی، حفظ سالمتیبه  احساس دستیابیدر مورد داشت. 
خر آر رتبه زنان د برای برای مردان و همکاری اجتماعی ،برای زنان در رتبه اول و ارتباط با دیگران

ظاهر در رتبه اول و شهرت در  ،همچنین در بین آرزوهای بیرونی، برای مردان و زنان .قرار داشت
برای  وه بین آرزوهای درونی، برای مردان رشد شخصی نتایج بیانگر این بود کرتبه آخر قرار داشت. 

 حفظ سالمتی در ،ی زنانهمکاری اجتماعی و برا ،و برای مردان زنان ارتباط با دیگران در رتبه اول
همچنین بین آرزوهای بیرونی، ثروت در رتبه اول  .رتبه آخر امید به تحقق برای جوانان قرار داشت

 و شهرت در رتبه آخر امید به تحقق برای جوانان قرار داشت. 
 .یزد و جوانان آرزوهای درونی، آرزوهای بیرونی،آرزوها،  واژگان کلیدی:

 
                                                           

 )نویسنده مسئول(، یزد، ایران دانشگاه یزد ،گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی ،استاد -1
 E-mail: Afshanialireza@yazd.ac.ir  

زد، ، یدانشگاه یزد ،رفاه، دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعی، گروه تعاون و  ،دانشجوی کارشناسی ارشد -2
 ایران

mailto:E-mail:%20Afshanialireza@yazd.ac.ir
mailto:E-mail:%20Afshanialireza@yazd.ac.ir


 هاتیو آرزوها: انواع و اولو تیجنس 

 

426 

 مقدمه
ها ها و نگرشها، خواستهک مفهوم اجتماعی با مفاهیم دیگری مانند نیازها، هدفمثابه یآرزو به

. آرزوها اساساً سازدیهمبستگی دارد، اما واجد مشخصاتی است که آن را از مفاهیم دیگر متمایز م
د اجتماعی هستن یهاتیکمتر از اهداف و مقاصد دربند محدود رایز ،تری دارندگرایانهآلخصلت ایده

: 1117، 1لزیو برو نگیاند )کای قائلاست که محققان عموماً برای آرزو کیفیت ویژه جهتنیازاو 
رتبه اول از نظر  یآنان دارا .شوندیمحسوب م نیاقشار هر سرزم نیترعنوان مهم(. جوانان به12

را  ندهیساختن آ تیفرهنگ موجود در جامعه هستند که مسئولخرده نیتربزرگ نیو همچن یتیجمع
 یقشر امر نیا یو آرزوها ازهاین ها،شیگرا ق،یتوجه به سال لیدل نیبه هم .رندیگیبر عهده م زین

 جوانان آرزوهای شناخت(. 62: 1311 ،یرآخوریم یو عمو قل ی)قاسم شودیمحسوب م یضرور

 فضای زا بهتری درک به هم و کندیم آشنا جامعه یهاخواسته و هانگرش ازها،یاهداف، ن با را ما هم

(. 422: 1112، 2نیچنستایآ و چمنیارل) رساندیم اریی کشور ندهیآ و جامعه موجود یاجتماع
 داریپا هایخواسته انگرینما جامعه کی جوانان آرزوهای»( معتقد است که 1162) 3دیفرو نیهمچن

 به و اندتهنگرف قرار ادیانق مورد یاجتماع ساختارهای ای و هاتیواقع سوی از هنوز که هستند جامعه
 یحت آرزوها گر،ید سوی از .دینما کمک جامعه تیوضع فهم به تواندیها مآن شناخت لیدل نیهم
 قیطر از توانندیم و دهندیم ادامه خود اتیح به افراد ناخودآگاه شوند، در سرکوب ای و ناکام اگر
 جوانان آرزوهای گر،یدتعباربه .«باشند رگذاریتأثآنها  بعدی رفتارهای بر یادهیچیپ ندهاییفرآ

 اجتماع نآ ندهیآ پسرفت ای و توسعه نشانگر و جامعه ندهیآ و جوانان روز آن یفکر فضای تگریحکا
 هجامع ندهیآ برایتا  کندیم کمک کالن گذاراناستیس به آرزوها شناخت ب،یترت نیبد. است
ر نظر د دیالبته با .رندیرگخ به آرزوهای جوانان در نظپاس جهت در را یاهداف و کنند یریگمیتصم

 .شوندیجامعه محسوب م کی داریپا یهاخواسته نیترعنوان مهمبه 4جوانان یکه آرزوها داشت
آنان درصدد برآورده  وبرخوردار است  یخاص تو ضرور تینسل جوان از اهم نیآرزو در ب نیهمچن

 جوانان که دهندیم نشان ما هب آرزوهاجامعه هستند.  یکنون طیخود با توجه به شرا یساختن آرزوها

 شناخت رو،نیازا. هستند متصور یاندهیآ چه خود برای ذهنشان در و کنندیم فکر زیچ چه به

(. 1311و همکاران،  یروحان) دینمایم کمک ندهیآ ینیبشیپ و امروز جامعه شناخت به آرزوها
 .است... و ازدواج ،یلیتحص ،یشغل یهاتیموفق شامل قشر نیا یازجمله آرزوها

 ییدوران آرزوها نیاست و جوانان در ا یحساس و مهم اریدوران بس یدوران جوان شک،یب
 تید اهمنجامعه دار ندهآیدر ساخت  یمهم اریقشر که نقش بس نیبه ا دیجامعه و خانواده با که دارند

ظر در موردن مطالعه البتهبرسانند.  یاریخود یبه آرزوها دنیها را در راه رسبدهند و آن ییباال اریبس
 تیجمع تعداد. است شدهانجام  دهند،یم لیآن را جوانان تشک تیاز جمع یکه بخش مهم زدیشهر 

. عالوه بر تعداد قابل استنفر  221612 با برابر ساله 31 تا 11 یسن محدوده در زدی شهر جوانان
 .ستنده جامعه امروز بالفعل یروین و کشور نیا سازانندهیآ جوانان که داشت نظر در دیباتوجه آنان، 

 ،جوانان یآرزوها با ییآشنا ضمن که است یمهم مبحث خود آرزوها یندیتیاولو و تیاهم نیهمچن
 توانند مبتنی بر چنینریزان میو مدیران و برنامه دهدی و تا حدی عملی آنها را نشان میفکر یرمس

سازی کنند. با وجود این، خأل حی و پیادهمطالعاتی، برنامه عملیاتی و اقدامات مورد نیاز را طرا
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 نیبه ا ییپاسخگو ق،یتحق نیهدف امطالعات علمی در این حوزه مشهود است. از این رو، 
 ست: هاپرسش
 کنند؟یم یبندتیخود را اولو یو آنان چگونه آرزوها ستیچ یزدیجوانان  یآرزوها نیترمهم 
 د دارد؟آیا بین آرزوهای جوانان پسر و دختر تفاوتی وجو 

 

 پیشینه پژوهش
 11در دوران جنگ « کسب موفقیت تحصیلی»( آرزوی 1374بر اساس نتایج پژوهش اکبرزاده )

درصد  3از « کسب شهرت و مقام اجتماعی»درصد رسید. آرزوی  23درصد بود و پس از جنگ به 
مت به آرزوی خد»های پس از جنگ افزایش پیداکرده است. درصد در سال 1های جنگ به در سال

درصد بوده  11درصد و پس از جنگ  13در دوران جنگ « همنوع و توفیق کسب رضایت خداوند
درصد در دوران جنگ به  12از  «آرزوهای شخصی )خوشبختی، زندگی آسوده و محبوبیت(»است. 

 1درصد در زمان جنگ به  1از  «ثروت»درصد پس از جنگ افزایش پیداکرده است. آرزوی  17
 ان جنگ افزایش پیداکرده است.درصد پس از زم

شده است: اگر خداوند یک پولی برای ( آرزوها با این سؤال بررسی1371پور )در پژوهش رفیع
ن ای ،کردید؟ در پاسخ به این سؤالکار میشما با آن چه  -میلیون تومان 12مثالً  -کردشما جور می
 3/11درصد(، شغل دیگر ) 1/24ا )درصد(، کمک به فقر 1/44شده است: خرید خانه )موارد مطرح

درصد(،  7/1درصد(، وسایل منزل ) 4/12ها )درصد(، وسایل بچه 4/16درصد(، خرید ماشین )
انداز، پول کمی ها، پسها، زیارت، پرداخت قرضدرصد(، مسافرت، شغل بچه 3/6ها )آموزش بچه

 شود کاری با آن کرد، رهن خانه.است نمی
درصد از جوانان معتقد بودند که  2/62( 1311مان ملی جوانان )بر اساس نتایج پژوهش ساز

درصد بر این نظر بودند که این روزها،  4/44رود. گرایانه پیش میهای مادیسوی ارزشجامعه ما به
( با این عبارت 1/47های معنوی است و نزدیک به نیمی از پاسخگویان )ارزش پول بیشتر از ارزش

موافق یا کامالً موافق « زندچون در این دوره، پول حرف اول را می ،شومدار دوست دارم پول»که 
درصد نیز  4/61اند، درصد مخالف )از نسبتاً تا کامالً( بوده 21درصد نسبتاً موافق و  23اند، بوده
 خواهند به هر قیمت که شده صاحب پست و مقام شوند.اند که این روزها در جامعه افراد میگفته

ترین آرزوی شما در زندگی مهم»( این سؤال پرسیده شده است: 1317گودرزی )در پژوهش 
 24)رستگاری  ،نتایج این پژوهش نشان داد که دغدغه اصلی بخش مهمی از پاسخگویان« چیست؟

خانواده و فرزند خوب داشتن و برخورداری از  ،ازآناست. پس (درصد 21)و سالمتی  (درصد
درصد از آرزوهای اصلی افراد بودند. پول  1دگی و کار هرکدام های مناسب زنامکانات و فرصت

درصد افراد جامعه بوده است. مقام و حسن شهرت  1/4و موردتوجه  تر قرارگرفتههای پاییندر رتبه
 ها نزدیک به صفر بوده است.در همه گروهفراوانی آنها اند که تقریباً بوده ییدو آرزو

 بین دانشجویان دختر و پسر از( نشان داده است که 1311)نتایج پژوهش کارشکی و همکاران 
های لذت و موفقیت ها در خرده هدفلحاظ شکاف بین اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن

داری وجود دارد. هرچند که اهمیت این دو هدف برای دانشجویان دختر و پسر تا مالی تفاوت معنی
ن دختر شانس دستیابی خود برای رسیدن به این دو ولی دانشجویا ،حدودی نزدیک به هم است

دانند و به همین دلیل شکاف بین اهمیت اهداف و آرزوها هدف را خیلی بیشتر از دانشجویان پسر می
های لذت و موفقیت مالی برای دانشجویان پسر بیشتر از ها در خرده هدفو شانس دستیابی به آن

ت پسران( حاکم اس یه ویژه کرده جامعه )قشر تحصیلدختر است. وضعی که از لحاظ بیکاری بر 
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پسران شکاف بیشتری را در اهمیت این اهداف برای خود و شانسی که برای رسیدن  تاباعث شده 
 در خود احساس کنند. ،ها دارندبه آن

 آموزانترین آرزوهای دانش( نشان داده است که مهم1311نتایج پژوهش روحانی و همکاران )
آموزان، آرزوهای خود را براساس : خانواده، سالمتی، منزلت، ظاهر و شغل. دانشاز عبارت اند

های ذاریگتر از دنیای سیاستمتفاوت یگزینند و به دنبال دنیایهای شخصی برمیبندیاولویت
 باالتری نسبت به پسران تر و دارای میانگینآرزوی دختران پررنگ ،رسمی هستند و در این میان

 ت. بوده اس
( اهمیت و محوریت آرزوی موفقیت مالی را نسبت به سایر آرزوها و 1113) 2و راین 1کاسر

اند. نتایج آن نشان داده که وقتی موفقیت مالی بیش از پیامدهای ناشی از این محوریت مطالعه کرده
و  4ی، خودشکوفای3شناختیتأثیر منفی بر سازگاری روان ،سایر اهداف و آرزوها مورد تأکید باشد

رفاه افراد دارد. تأکید بیشتر بر موفقیت مالی همچنین با افسردگی و اضطراب بیشتر همراه بوده است. 
های خود بیشتر دهی انگیزهبدین معنی که در سازمان ؛اندبوده 1گرااین افراد بیشتر کنترل ،عالوهبه

 تحت تأثیر عوامل بیرونی هستند.
عاد بعضی از اببین که  نشان داددانشجویان در فرانسه  مونپیرا( 2221) 6پژوهش پیترسون و راجر

شهود مآرزوهای شغلی با متغیرهای سن، جنسیت، سابقه کار و تحصیالت دانشجویان رابطه ضعیفی 
گی از همبست یاد شدهانگیزی آرزوهای شغلی با متغیرهای اما ابعاد مدیریتی، تنوع و چالش است،
 داری برخوردارند.معنی

دهد که پیشرفت تحصیلی در ابتدای مقطع تحصیلی، تنها ( نشان می2212) 7یق لئوننتایج تحق
دهنده آرزوهای تحصیلی و مسیر تحصیلی در اوایل جوانی است. طور ثابت نشانمتغیری است که به

بین متغیرهای سن، جنس و تحصیالت والدین با آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی رابطه معناداری 
منظور اصالح آمده نشان داده که مداخله زودهنگام بهدستطور کلی، نتایج بهت. بهدیده نشده اس

عنوان بینانه و گسترش برنامه شغلی مناسب بهآمال و آرزوها در جهت بنا نهادن بهترین اهداف واقع
 های خود، مؤثر است.ابزاری در جهت تسهیل درک افراد از تمامی توانایی

بین زنان و مردان از نظر تأکید بر که ( مشخص شد 2212) 1نیوکسدر پژوهش سردین و پارج 
دسته مهاجران مورد مطالعه از  اهمیت آرزوهای شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین دو

 .مشهود استلحاظ پذیرش آرزوهای شغلی، تفاوت معناداری 
، آرزوهای رهبری و ( مقیاس آرزوی مسیر شغلی2216) 1بر اساس مطالعه گریگور و اوبرایان

موفقیت و آرزوهای تحصیلی با متغیرهای موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی شغلی رابطه مثبت و 
 معناداری را نشان داد.
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)گسست بین دستاوردها  3( در پژوهشی به بررسی تأثیر فشار آرزو2211) 2و الیسون 1دنجلیس
پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان  مینهزکننده دین در این روان و نقش تعدیلو آرزوها( بر سالمت
طور معکوس بر و احساس تنهایی و به 4شناختیطور مستقیم بر پریشانی روانداد که فشار آرزو به

افرادی که موانع جدی در برابر اهداف مطلوب  آشکار می سازدها تأثیر دارد. این یافته 1بینیخوش
 ،عالوهمنزوی و ناامید هستند. به ،نظر اجتماعی از و باضطرا ، دچارکنندزندگی خود احساس می

داری بر کننده دینای افراد نبوده است. اثر تعدیلداری و متغیرهای زمینهاین روابط تحت تأثیر دین
تر روان تنها در بین پاسخگویان دارای تحصیالت دبیرستان و پایین رابطه فشار آرزو و سالمت

 دار بوده است.معنی
طالعات بوده است که در م نیا نیشیحاضر با مطالعات پ پژوهشگفت تفاوت  توانیم یکل طوربه
، باشد داده امانج تیجنس کیتفک به و البته جوانان نیب دررا  آرزوها مختلف ابعاد که یاسیمق قبلی،

 مطالعه جوانان -2تر؛ مندی از مقیاسی جامعبهره -1لذا این مطالعه از سه حیث:  .مشاهده نمی گردد
 مقایسه آرزوها به تفکیک جنس، از مطالعات گذشته متمایز است. -3به طور خاص؛ 

 

 چارچوب نظری پژوهش

 یمانده است، اما به صورت مغفولشناسی هرچند مفهوم آرزو در ادبیات نظری و تجربی جامعه
 صورتبه یا که هستند ذهنی هایآرزوها، بیان شود.نظریات مرتبط با آرزو اشاره میبرخی خالصه به 

 از یابند.می را فانتزی آرزومندی شکل به نمایش شرایط، امکان سوی از یا و شوندبیان می آشکار

 ممکن چیزی آرزوی هستند، چراکه جهان درباره پنهانی بینیخوش جهات، آرزوها نمایانگر برخی

 ازنظر دورکیم، (.31: 1117، 6برویلز و سازد )کینگ محقق را آن از مشابهی دنباله یا آن واقعاً  است

 خواهد پیامدهای مخربی شود، خارج متعارف و معمول اندازه و حد از اگر هاخواسته و آرزوها

 شود؛ دیگر آن کهناامیدی می و ناراحتی، نارضایتی و رنج منبع یک به تبدیل آنکه یکی داشت:

آرزوها،  و تحریک تمایالت آن درنتیجه اجتماعی و مقایسه حدوحصربی و نامحدود آرزوهای
تبعیت از قواعد و مقررات را در  عدم و ریختگیهمبه آن پس در محرومیت و احساس و حسادت

 هاناکامی و هاشکست در مقابل باشد، آنها متعادل افراد آرزوهای و هاخواسته پی دارد. چنانچه

 ممکن است به هاآن به دستیابی امکان عدم دلیل به نامحدود کنند. آرزوهاینمی محرومیت احساس

های آسیب و مسائل و فقر بین شودمی تصور شود. عموماً می منتهی (های اجتماعیآسیب) خودکشی
و  کندمی رد را ایده این شد، دورکیم اشاره که طورهمان اما دارد، وجود مستقیمی رابطه اجتماعی

 و و بیتس 1311است )دورکیم،  اجتماعی هایآسیب و فقر بین معکوس رابطه یک به قائل حتی
 (.2222، 7کراچفیلد

 : شد خواهند رو به رو کلی حالت پنج با آرزوها از منبعث مرتن، اهداف نظریه اساس بر
 . آیدمی دست به مشروع ابزارهای به توسل با مورد پذیرش اهداف که حالتی: انطباق

                                                           

1.Deangelis 

2. Ellison 

3. Aspiration Strain 
4. Psychological Distress 
5. Optimism 

6. King and Broyles 
7. Bates & Crutchfield 
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 انرو، نوآورازاین. دآینمی دست به مشروع ابزار وسیلهبه مشروع اهداف آن در که حالتی: نوآوری
 . سازندمی اهداف آن تحقق برای ابزاری خودشان

 . اندرفتهازدست اهداف اند، اماموردپذیرش ابزارها که حالتی: گرایی مناسک
 . است شده رد اهداف هم و ابزار هم که حالتی: انزوا

 تا کنندمی تالش شورشیان اند، اماشده رد ابزارها و اهداف انزوا همانند حالت این در: شورش
 تهپذیرف بنابراین کنند. جایگزین قبلی موارد جایبه را جدیدی ابزارهای یا اهداف کالن سطح در

 مختلفی هایشکل به هاآن به دستیابی ابزارهای نشدن محقق یا و آرزوها از منبعث اهداف نشدن
 . باشد آفرینمشکل جامعه یک برای تواندمی

 و موجود، رسوم قدرت ساختارهای در هامکان و هاریشه به توجه ندیگر، آرزوها، بدو سوی از
 (.336: 2216، 2و هارت 117: 1222، 1همکاران و تپرمن) نیستند فهمقابل نهادی هایاولویت

 مصرف کنندهتعیین عامل ، نیاز3وبلن آرزوها، نظریه نیاز وبلن است. ازنظر پیراموننظریه دیگری 

: 1312گیرد )الیون، می انجام چشمیهم و نمایش، تظاهر انگیزه با مصرف عمده بخش بلکه ،نیست
که  داندمی اجتماعی برتر هایجایگاه به رسیدن و افراد بین تمایز اساسی عامل را ثروت وبلن(. 11
 (. 261: 1311باشد )استوری،  داشته بیرونی نمود باید

نظریه چهار آرزوی توماس است.  شناسی به آرزوها پرداخته،نظریه دیگری که در سطح جامعه
، «امنیت»، «تجربه جدید»توماس بر این باور بود که اساسًا چهار آرزوی اصلی با عناوین آرزویِ 

کل های انسانی را شزمینه و چارچوبِ پیچیدگی انگیزهکه پس وجود دارند« شناخت»و « پاسخگویی»
زندگی است که در آن، این چهار آرزو د. بر این اساس، زندگی انسانی نرمال، آن نوع از ندهمی
 زمان روی افرادصورت همصورت برابری محقق شوند. طبق نظریه توماس، تمامی این آرزوها بهبه

کنند. درنتیجه، زندگی افراد با آرزوهای نامتوازن از سوی یک یا دو آرزو مورد تسلط و عمل می
 (.42: 1123، 4چهار آرزو تأکید کرده است )توماسگیرد. این نظریه بر رشد متوازن این انقیاد قرار می

 پیدایش با گرایانهالهاید و پایدار ایخواسته مثابهبه نسبی، آرزوها محرومیت نظریه اساس بر

 از احساس نسبی، حاصل محرومیت نظریه اساس بر نارضایتی هستند. مرتبط در جامعه نارضایتی

بر اساس نظریه محرومیت نسبی (. 147: 1116، 1ولجر)ف ال افراد استهای ایدهرفتن خواسته دست
 سازد. توان گفت که برآورده نشدن آرزوها خود افزایش نارضایتی در جامعه را نمایان میمی

باشد. پذیری میهای سودمند و مؤثر بر آرزوهای جوانان، نظریه جامعهیکی دیگر از نظریه
 ونای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه است لغوی به مع ازنظرپذیری یا اجتماعی شدن، جامعه

پذیری آن است که یک انسان از بدو تولدش چگونه با جامعه و منظور از اجتماعی شدن یا جامعه
 شرایط جامعه، تحت از نسلی یابد. همچنین هرمیانطباق ( ها و هنجارهای آنارزش)فرهنگ 

 خاص مجموعه را نسل هر اگر شوند. درواقعمی پذیرخود، جامعه شدهتجربه اقتصادی و اجتماعی

 کنیم، این تصور فردساالن منحصربههم و والدین، نهادها از ایمجموعه دارای و شرایطی از تاریخی

 انتظار توانشود. میمتفاوت می هایاولویت از ایمجموعه به منجر نسلی پذیریجامعه در هاتفاوت

                                                           

1. Tepperman   

2. Hart 

3. Veblen 

4. Thomas 

5. Folger 
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 آرزوهای مجموعه بلوغ، به حین در آن تغییرات و اعیاجتم و اقتصادی شرایط و تجارب داشت

، 2؛ ویتبک1161، 1؛ کالوسن312: 1317؛ رفیع پور، 142: 1316شناس، شود )حق منجر متفاوتی
 (.1111، 6کرمینینی و همکاران و 1111، 1سرکین و 4؛ لستیگ1171، 3؛ ایتسترلین1111

یجان و رشد انسان است و به عواملی نظریه خودمختاری، یک نظریه برجسته در مورد انگیزش، ه
کنند، تأکید دارد )گانیه ها را بازداری یا تسهیل میدر انسان 7که فرایندهای مربوط به خودشکوفایی

 انسان، نیازهای ذات در زمینه خود نظری به زیربنای توجه با خودمختاری (. نظریه2221، 1و دسی

 حاصل رفتاری 12هایبخشینظم انواع ( و11شایستگی و 12، خود پیروی1بنیادین )ارتباط شناختیروان

 را کنندمی پیگیری و گذاریارزش هاانسان که یا آرزوهایی اهداف تمامی حتی و هاآنی ارضا از

 کافی را اهداف به نیل بر صرف روی، توجهازاین و انسان ندانسته فعال و عامل ذات با 13همخوان

 (.1314داند )لنگرودی و همکاران، نمی
 

  ه های پژوهشفرضی
 .بین میانگین آرزوهای جوانان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد 

 .بین میانگین آرزوهای بیرونی جوانان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد 

 .بین میانگین آرزوهای درونی جوانان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد 

 شناسی پژوهشروش
 آماری است. جامعه انجام شده 1311که در سال بوده  پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی

که بر اساس  بودساله ساکن در شهر یزد  31تا  11شامل تمامی جوانان در محدوده سنی  پژوهش
نفر از جوانان  246نفر بوده است. حجم نمونه  221612برابر با  1311برآورد مرکز آمار ایران در سال 

 یدگپراکن احتساب با و کوکران فرمول از حاضر پژوهش ونهنم حجم برآورد یبرااند. شهر یزد بوده
 .است شده استفاده (p=1/2و  q=2/2) آزمونشیپ یرو از مطالعه مورد صفت

 

 

                                                           

1. Clausen 

2. Whitbeck 

3. Easterlin 

4. Lesthaeghe 

5. Surkyn 

6. Crimmins & Saito 

7. Self-Actualization 

8. Gagne and Deci 

9. Relatedness 

10. Autonomy 

11.Competence 

12. Regulation 

13. Congruence 
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 :از اندعبارت فرمول این اجزای
N :یآمار جامعه حجم 
n نمونه حجم 

16/1  =t درصد 11 قبولقابل اطمینان سطح 
21/2  =d مطلوب احتمالی دقت 
1/2 =p 2/2 و  =q (محقق توسط شدهانجام آزمونشیپ یرو از شدهمحاسبه) 

صورت اینترنتی انتخاب شدند. برای های این پژوهش بهبا توجه به شرایط خاص کرونا، نمونه
زیادی داشته و در مورد یزد  انهایی که تعداد کاربرشده در گروهاین کار، لینک پرسشنامه طراحی

ایش ساکن یزد باشند( درج گردید. پرسشنامه مورداستفاده در این اعض تاحد امکانبوده است )
و  شده ساخته (1116) 1رایان و کیسر که توسط بوده سؤال 121 ( دارایAI) «نمایه آرزو»پژوهش، 

 بیرونی و ذاتی آرزوهای به دستیابی میزان و دستیابی احتمال اهمیت، جداگانه مقیاس سه شامل
 مقیاس سه هر در سؤاالت، به گوییپاسخ لیکرت طیف و سؤاالت تعداد عاملی، ساختار -است
 عامل آرزوهای که است بیرونی( و ذاتی دوم )آرزوهای سطح عامل دو شامل مقیاس این است. مشابه
 تعاون داشتن، دیگران با متعهدانه و صمیمانه ارتباط شخصی، )رشد اول مرتبه عامل 4 شامل درونی

 اول )ثروت، مرتبه عامل 3 بیرونی،شامل آرزوهای عامل و بدن( تیسالم و حفظ اجتماعی همکاری و
 شکل 1 به بیرونی( آرزوی 3 و ذاتی آرزوی 4آرزوها ) این از هرکدام برای است. زیبایی( و شهرت

 برزیر سؤال  سه به هرکدام با ارتباط در بایستمی دهندهپاسخ که است شده ارائه آرزو متفاوت،
  دهد: =زیاد( پاسخ7=اصالً، 1ای )درجه 7 لیکرت طیف اساس

 )اهمیت(  است؟ مهم شما هدف برای این چقدر
 )احتمال دستیابی(  دهد؟ رخ شما آینده در هدف این دارد احتمال چقدر

  .)امید به تحقق( اید؟آورده دست به حالرا تابه هدف این اندازه چه تا
، SPSSافزار در نرم Computeاز دستور  به منظور مقایسه دقیق ابعاد مختلف آرزوها، با استفاده

ها تقسیم شدند تا میانگین به دست آمده های هر بعد با یکدیگر جمع و بر تعداد گویهتعداد گویه
 باشد. 7تا  1برای هر بعد، عددی بین یک 

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
 صورتبه یا که تندهس ذهنی هایبیان ،آرزوها( 1117) 2به عقیده کینگ و برویلزآرزوها: 

 از یابند.می را فانتزی آرزومندی شکل به نمایش شرایط، امکان سوی از یا و شوندمی بیان آشکاری

 ممکن چیزی آرزوی هستند، چراکه جهان درباره پنهانی بینیخوش نمایانگر جهات، آرزوها برخی

 .سازد محقق را آن از مشابه دنباله یا آن واقعاً  است
 ما هم جوانان آرزوهای شناخت( 1112) 3آیچنستاین و ی ارلیچمنبه عقیدهن: آرزوهای جوانا

 فضای از بهتری درک به هم و کندمی آشنا جامعه هایخواسته و هااهداف، نیازها، نگرش با را

 مقایسه در تعیین ساختاری آرزوها که آنجا از رساند.می یاری کشور آینده و جامعه موجود اجتماعی

 هاآن محدودسازی و تعیین در کمتری نقش ساختارها است، کمتر جوانان هایخواسته و تقاضاها با

 هایخواسته نمایانگر جامعه یک جوانان آرزوهای( معتقد است که 1162) 4همچنین فروید دارند.
                                                           

1. Kasser & Ryan 

2. King and Broyles  
3. Ehrlichman & Eichenstein  
4. Freud 
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 اندنگرفته قرار انقیاد مورد اجتماعی ساختارهای یا و هاواقعیت سوی از هنوز که هستند جامعه پایدار

 دیگر، آرزوها سوی از نماید. کمک جامعه وضعیت فهم به تواندها، میآن شناخت دلیل همین به و

 از توانندمی و دهندمی ادامه خود حیات به افراد ناخودآگاه شوند، در سرکوب یا ناکام اگر حتی

 آرزوهایدیگر، عبارتباشند. به تأثیرگذار افراد بعدی رفتارهای بر ایپیچیده طریق فرآیندهای

 آینده پسرفت یا و توسعه نشانگر و جامعه آینده و جوانان روز آن فکری فضای گرحکایت جوانان

 آینده برای کندمی کمک کالن گذارانسیاست به ترتیب، شناخت آرزوها بدین است. اجتماع آن

 .گیرندب نظر در جوانان آرزوهای به جهت پاسخ در را اهدافی و کنند گیریتصمیم جامعه
 ،( آرزوهای شغلی و تحصیلی2223) 2و هربرچ 1به اعتقاد مایگوناگآرزوهای شغلی و تحصیلی: 

ها و ارزش تصور شده توسط فرد است ها، نگرشها، انگیزهاز استعدادها، ظرفیت الگوهای مشخصی
. کندها تجربه و بازخورد از دنیای واقعی هدایت و تثبیت میکه مسیر پیشرفت شخص را بعد از سال

ها، ها، گرایشمهارت از اطالع برای فرد آگاهانه تحصیلی و شغلی، تالش آرزوهای همچنین،
و  4کالپویک(. 2221، 3است )ونگ و دستاوردهایش هاها، انتخابها، محدودیتها، فرصتارزش
ا ر خواهند خودشاناست که افراد نمی آنکه آرزوهای شغلی بیانگر  بر این باورند( 2221) 1رومس

 زمینه خاص محدود کنند. ر یکد
استفاده  6افزار اموساز تحلیل عامل تاییدی به کمک نرم ،در این پژوهشبرای سنجش اعتبار 

، 2/df ،RMSEAهای برای ارزیابی مدل تحلیل عامل تأییدی از مشخصهشده است. همچنین، 
GFI ،TLI ،NFI ،CFI ،IFI  وRMSEA شده است. شاخص  استفاده2/df  یک معیار ثابت فاقد

df2/قبول است، اما مقدار کوچک برای یک مدل قابل
  داللت بر برازش بهتر مدل دارد و مقادیر

که  7شده است از جذر برآورد واریانس خطای تقریب توصیه شود.مطلوب ارزیابی می 3کمتر از 
برای  RMSEAخص استفاده شود. شا ،عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی ارائه کرده استبه

 IFIو  GFI ،TLI ،NFI ،CFIیا کمتر است. بر پایه قرارداد، مقدار  21/2های خوب برابر با مدل
 باشد تا مدل پذیرفته شود.  12/2تر از باید برابر یا بزرگ

 سؤاالت همسویی توانمی بودند. لذا 1/2 از تربزرگ عاملی بار دارای های پرسشنامهتمامی گویه

 دهدمی نشان نتایج درواقعداد.  نشان مرحله، معتبر این در را گیری مفاهیماندازه ایبر پرسشنامه

است.  شده محقق ابزار این وسط، تداشته را هاآن سنجش قصد سؤاالت پرسشنامه توسط محقق آنچه
با  باشد.می هاشاخص سایر نسبت به یشتریب اهمیت باشد، دارای داشته باالتری عاملی بار که شاخصی

برای  شدهانتخابهای توان گفت معرفمی افزار اموسهای نرمها و خروجیتوجه به شاخص
وانان ج یبه آرزوها برا یابیبه دست دیام و آرزوها یابیآرزوها، احساس دست تیسنجش سازه اهم

به دلیل حجم زیاد  -دنسنجب را هاتوانند سازهمی یخوببهاز اعتبار الزم برخوردار است و 
و نمودارهای این بخش، امکان ارائه آنها در مقاله وجود ندارد و برای کسب اطالعات  توضیحات

 .( مراجعه شود1311بیشتر به منبع )حسینی نسب، 
                                                           

1. Mignonac 

2. Herrbach 

3. Wong 

4. Klapwijk 

5. Rommes 

6. AMOS 

7. RMSEA 



 هاتیو آرزوها: انواع و اولو تیجنس 

 

434 

 یابی جوانان بهیابی و میزان دستبرای بررسی ساختار عاملی سه مقیاس اهمیت، احتمال دست
 1اخص برازش این سه مقیاس در جدول که ش آرزوهایشان از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد

 آمده است:
 یابییابی و میزان دستشاخص برازش سه مقیاس اهمیت، احتمال دست .8 جدول

 Chi-
Square Df 

Chi-
Square/ 

Df 
RMSEA GFI CFI NFI TLI IFI 

اهمیت 
 آرزوها

111/1161 131 116/2 216/2 142/2 131/2 121/2 111/2 132/2 

احساس 
 دستیابی

614/1313 131 437/2 211/2 132/2 122/2 114/2 121/2 127/2 

امید به 
 دستیابی

131/1272 131 311/2 214/2 131/2 121/2 124/2 114/2 136/2 

 

انتخاب شده برای  هایمعرف گفت توانمی سامو افزارنرم هایخروجی و هاشاخص به توجه با
تیابی به آرزوها برای جوانان از اعتبار سنجش هر سه سازه اهمیت، احساس دستیابی و امید به دس

 ها را سنجید. توان سازهالزم برخوردار است و به خوبی می
آزمون( با استفاده از های آزمون مقدماتی )پیشبرای محاسبه پایایی در تحقیق حاضر، از داده

ه اند، محاسبشده صورت سازه تهیه ، میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که بهSPSSافزار نرم
گردید. نتایج بررسی نشان داد میزان آلفا برای ابعاد مختلف، درمجموع وضعیت مطلوبی دارد و پایایی 

 ابزار تأیید گردید.
 ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق .5جدول 
 ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( شاخص
 713/2 ثروت
 136/2 شهرت
 741/2 ظاهر

 611/2 رشد شخصی
 677/2 ط با دیگرانارتبا

 763/2 همکاری اجتماعی
 736/2 حفظ سالمتی

 

 های پژوهشیافته
 نتایج توصیفی

سال و حداقل و  14/21میانگین سنی پاسخگویان ، نفر از پاسخگویان تحقیق حاضر 246از مجموع 
درصد از  3/33سال بوده است. ازنظر جنسیت  31و  11حداکثر سن پاسخگویان به ترتیب 

 (درصد 1/16)پاسخگویان  بیشتراند. ازنظر وضعیت اشتغال، درصد زن بوده 7/66ان مرد و پاسخگوی
درصد از پاسخگویان دارای  1/41 ،تحصیالتاز نظر اند. درصد شاغل بوده 1/43غیرشاغل و 

ها درصد از آن 2/14ها دارای تحصیالت دبیرستان و دیپلم، درصد از آن 2/27تحصیالت لیسانس، 
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ها دارای تحصیالت راهنمایی درصد از آن 1/2دیپلم و لیسانس و باالتر و فوقالت فوقدارای تحصی
 اند.تر بودهو پایین

 های توصیفی و استنباطییافته
 شود:ها در دو بخش توصیفی و استنباطی گزارش مییافته

 بندی آرزوهای جواناناولویت
 

 ی جوانان اهمیت آرزوها برا زانیم یتیجنس یبندتیاولو. 8جدول 

 زن مرد
 رتبه میانگین رتبه آرزو رتبه میانگین رتبه آرزو

 1 26/6 حفظ سالمتی 1 23/6 حفظ سالمتی
 2 11/6 ارتباط با دیگران 2 16/1 رشد شخصی

 3 12/6 رشد شخصی 3 11/1 ارتباط با دیگران
 4 24/6 همکاری اجتماعی 4 11/1 همکاری اجتماعی

 1 61/1 ثروت 1 14/1 ثروت
 6 12/4 ظاهر 6 16/4 هرظا

 7 11/4 شهرت 7 34/4 شهرت
 

دهد در گروه مردان، باالترین میانگین مربوط به آرزوی حفظ سالمتی نشان می 3اطالعات جدول 
( بوده است. در گروه زنان، باالترین 34/4ترین میانگین مربوط به آرزوی شهرت )( و پایین23/6)

ترین میانگین مربوط به آرزوی شهرت ( و پایین26/6)میانگین مربوط به آرزوی حفظ سالمتی 
 ( بوده است. درمجموع، هر دو گروه مردان و زنان به آرزوی حفظ سالمتی که باالترین میانگین11/4)
که به آرزوی درحالی ،دهنداند، بیشترین اهمیت را میاز مجموع دیگر ابعاد آرزو به دست آورده را

دانی توان گفت تفاوت چنبر این اساس، می دهند.و اهمیت کمتری میشهرت نسبت به دیگر ابعاد آرز
هد دبین اولویت اهمیت آرزوهای پسران و دختران جوان وجود ندارد.  نتایج به دست آمده نشان می

که اهمیت مواردی نظیر حفظ سالمتی، رشد شخصی و ارتباط با دیگران در هر دو گروه زنان و 
های آخر . از سوی دیگر، مواردی نظیر ثروت، ظاهر و شهرت در ردهمردان در اولویت قرار دارد

ها امیدوارکننده و خوشایند است که جوانان ما، موارد اهمیت قرار داشتند. در نگاه اول، این یافته
مطلوبی را در اولویت قرار می دهند، ولی این نگرانی وجود دارد که شاید چون امیدی به دسیابی به 

های بعدی تا حدی یافته -اهمیت جلوه می دهندوت و شهرت را ندارند، آنها را کممواردی نظیر ثر
 گواه این نگرانی است.

  به آرزوها جواناناحساس دستیابی  یتیجنس یبندتیاولو .4جدول 

 زن مرد
 رتبه میانگین رتبه آرزو رتبه میانگین رتبه آرزو

 1 76/4 ارتباط با دیگران 1 12/4 حفظ سالمتی
 2 61/4 حفظ سالمتی 2 67/4 شخصیرشد 

 3 33/4 رشد شخصی 3 64/4 همکاری اجتماعی
 4 31/4 همکاری اجتماعی 4 12/4 ارتباط با دیگران

 1 63/3 ظاهر 1 11/3 ظاهر
 6 46/3 ثروت 6 77/3 ثروت
 7 11/2 شهرت 7 31/3 شهرت
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به آرزوی حفظ سالمتی  دهد در گروه مردان، باالترین میانگین مربوطنشان می 4اطالعات جدول 
( بوده است. در گروه زنان، باالترین 31/3ترین میانگین مربوط به آرزوی شهرت )( و پایین12/4)

ترین میانگین مربوط به آرزوی شهرت ( و پایین76/4میانگین مربوط به آرزوی ارتباط با دیگران )
گروه زنان به آرزوی ارتباط با ( بوده است. درمجموع، گروه مردان به آرزوی حفظ سالمتی و 11/2)

که مردان و زنان به آرزوی شهرت احساس اند، درحالییابی را داشتهدیگران احساس باالترین دست
هرت توان گفت هر دو گروه آرزوی شکه در تبیین این تحلیل می اندیابی را داشتهترین دستپایین

گونه که در تفسیر جدول قبلی گفته شد  همان دانند.یابی میترین دغدغه خود برای دسترا مهم
ی ترین شانس را برای دستیابدهد که جوانان اعم از دختر و پسر، پایینهای این جدول نشان مییافته

ریزان در گذاران و برنامهتواند هشداری برای سیاستبه ثروت و شهرت قائل هستند و این یافته می
 این حوزه باشد.

 به تحقق آرزوها جوانان دیام زانیم یتیسجن یبندتیاولو .2جدول 

 زن مرد
 رتبه میانگین رتبه آرزو رتبه میانگین رتبه آرزو

 1 11/1 ارتباط با دیگران 1 41/1 رشد شخصی
 2 41/1 رشد شخصی 2 31/1 حفظ سالمتی

 3 41/1 همکاری اجتماعی 3 36/1 ارتباط با دیگران
 4 33/1 حفظ سالمتی 4 21/1 همکاری اجتماعی

 1 11/1 ثروت 1 23/1 ثروت
 6 42/4 ظاهر 6 61/4 ظاهر

 7 11/3 شهرت 7 24/4 شهرت
 

( 41/1دهد در گروه مردان، باالترین میانگین مربوط به رشد شخصی )نشان می 1 اطالعات جدول
( بوده است. در گروه زنان، باالترین میانگین مربوط به 24/4ترین میانگین مربوط به شهرت )و پایین

( بوده است. درمجموع، هردو 11/3ترین میانگین مربوط به شهرت )( و پایین11/1باط با دیگران )ارت
یافته کنند آرزوهای رشد شخصی و ارتباط با دیگران برایشان تحققگروه مردان و زنان احساس می

ده ینترین آرزویی است که امیدوارند در آکه آرزوی شهرت برایشان باالترین و مهمدرحالی ،است
انان برای های قبلی بیانگر این است که جوهای این بخش نیز همسو با یافتهیافته برایشان تحقق یابد.

های آینده نیز امید چندانی برای دستیابی به ثروت و شهرت ندارند و به همین دلیل به رشد سال
بلیغ برخی ر داشت که تشخصی، حفظ سالمتی و ارتباط با دیگران امیدوارترند. البته نباید از نظر دو

 گیریهنجارهای فرهنگی در جامعه )مثال پول مهم نیست، چرک کف دست است و ...( نیز در شکل
 ها بی تأثیر نیست.این نگرش

 
 مقایسه میزان اهمیت، دستیابی و امید به تحقق آرزوهای بیرونی جوانان برحسب جنسیت .1جدول 

آرزوهای 
 تی نحراف معیارا میانگین هاگروه جوانانبیرونی 

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

 اهمیت
 22/1 12/4 مرد

 26/1 71/4 زن 611/2 244 441/2
 

 261/2 244 112/1 21/1 63/3 مرد
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احتمال 
 22/1 32/3 زن دستیابی

 

 11/1 47/4 زن 711/2 244 262/2 21/1 12/4 مرد امید به تحقق
  

و از تجمیع این  است زیبایی( و شهرت اول )ثروت، مرتبه املع 3 شامل بیرونی آرزوهای عامل
ها نشان داد بین آرزوهای بیرونی جوانان )اهمیت، یافته .گیردسه عامل، آرزوهای بیرونی شکل می

 . (P>21/2) دستیابی و امید به تحقق( برحسب جنسیت تفاوت معناداری، وجود ندارد
 

 امید به تحقق آرزوهای درونی جوانان برحسب جنسیت مقایسه میزان اهمیت، دستیابی و .٣ جدول
آرزوهای 
درونی 
 جوانان

سطح  درجه آزادی تی انحراف معیار میانگین هاگروه
 داریمعنی

 772/2 14/6 زن 216/2 244 -117/1 131/2 12/1 مرد اهمیت
 

احتمال 
 دستیابی

 12/1 12/4 زن 371/2 244 117/2 22/1 66/4 مرد
 

به  امید
 تحقق

 21/1 41/1 زن 622/2 244 -121/2 17/1 37/1 مرد
 

 با متعهدانه و صمیمانه ارتباط شخصی، )رشد اول مرتبه عامل 4 شامل درونی عامل آرزوهای

و از تجمیع این چهار عامل، آرزوهای  است بدن( سالمتی و حفظ اجتماعی همکاری و تعاون دیگران،
داری بین مردان و زنان جوان به لحاظ میزان )اهمیت، دستیابی و یتفاوت معن .گیرددرونی شکل می

ها و به ویژه سالیان اخیر، در دهه .(P>21/2) امید به تحقق( به آرزوهای درونی به دست نیامد
ها به حداقل رسیده است. افزایش های جنسیتی در جامعه کمتر شده و در برخی حوزهتفاوت

های جمعی و اجتماعی و حضور مندی از رسانهتغال زنان، بهرهتحصیالت و سطح آگاهی زنان، اش
 های مختلفهای جنسیتی در حوزهدر عرصه اجتماعی در سالیان اخیر باعث شده است که تفاوت

 از جمله آرزوها به حداقل برسد.
 

 گیریبحث و نتیجه
یک جامعه را  شوند که مسئولیت ساختن آیندهترین اقشار هر جامعه محسوب میجوانان از مهم

بنابراین شناخت آرزوهای جوانان و اینکه آنان چه آرزوهایی برایشان بیشترین اهمیت  .دارندبر عهده
ای باید به آرزوهای جوانان خود که نیروی بالفعل را دارد، برای یک جامعه مهم است و هر جامعه

 ری رساند.آن جامعه هستند، توجه کند و آنان را درراه رسیدن به آرزوهایشان یا
 هاافتهی. دارد وجود تفاوت تیجنس برحسب جوانان یآرزوها نیانگیم نیب مدعی بوداول  هیفرض

آرزوی سالمتی نسبت به سایر ابعاد از اولویت بیشتری برخوردار  ،آرزوهای درونی نیبنشان داد در 
لف های مختهسالمتی نسبت به مردان در زمینبوده است. آنچه مشهود است اهمیت بیشتر زنان به
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ازجمله قرار نگرفتن در معرض رفتارهای پرخطر، رعایت بهداشت فردی و اهمیت دادن به مدیریت 
 بدن ازجمله جلوگیری از چاقی و دیابت و... است. 

 فاوتت تیجنس برحسب جوانان یدرون یآرزوها نیانگیم نیبدومین فرضیه پژوهش مدعی بود 
نسبت  زنان، بررسی آرزوی درونی به تفکیک جنسیتکه در داد  نشان قیتحق یهاافتهی. دارد وجود

 وب موردسالمتی مطل کنند بهولی آنان احساس می ،به مردان اهمیت بیشتری به این بعد قائل هستند
دانند، سالمتی مطلوب را برای خود کمتر میاند و حتی در آینده نیز احتمال دستیابی بهنظرشان نرسیده

رزی اند. این یافته با نتیجه پژوهش گودنان احساس سالمتی بیشتری داشتهچراکه مردان نسبت به ز
د. باششان بوده است، همسو میترین آرزوها در زندگی( که آرزوی سالمتی برای افراد از مهم1317)

داشتن شغل و درآمد مناسب را یکی از اولویت مهم افراد و آن را باعث تأثیرگذاری بر روی آرزوهای 
  .توان دانستجایگاه طبقاتی جوانان در جامعه جدید میجوانان و 

 تفاوت تیجنس برحسب جوانان یرونیب یآرزوها نیانگیم نیب ،سوم هیفرضبر اساس نتایج آزمون 
پژوهش نیز نشان داد آرزوی دستیابی به ثروت و درآمد که  نیا یهاافتهی. داردن وجود داریمعنی

روند، هم در بین مردان و هم در بین زنان جوان از اهمیت میجزو آرزوهای بیرونی جوانان به شمار 
ترین درآمد و شغل مناسب از مهم ،ثروت بهتوان گفت دستیابی میاست. باالیی برخوردار بوده 

چون جوانان در این سن برای خود به دنبال درآمد و ثروت  ،روندآرزوهای جوانان به شمار می
ه نتایج توجه اینکقابل دهد. نکتهکنیم که به ثروت خیلی بها میمی ای زندگیما در جامعه وباشند می

اما جوانان  ،اهمیت قائل هستند ،ثروت و درآمد راینشان داد زنان بیش از مردان ب پژوهش حاضر
ادی تواند ناشی از شرایط اقتصدانند که این میدر احساس دستیابی به ثروت، خود را چندان موفق نمی

از جهات و نارکارآمدی مدیران های اقتصادی م کنونی در جامعه ما باشد. تحریمنامناسب و تور
 نوبه خود بر وضع اقتصادیمختلف تأثیرات جدی و مخرب بر اقتصاد کشور داشته و این امر به

د توانند به ثروت و درآمولی امید بیشتری دارند که در آینده می، نامطلوب مردم اثرگذار بوده است
تنها در هایی دارد که در عصر حاضر و نهها و جریانسند. چنین تفکری ریشه در گفتمانباالتری بر

گیری است. تفکری که معتقد است جایگاه زنان در گرفته یا در حال شکلبلکه در جهان شکل ،ایران
های اوتتف علتتر بوده و این تفاوت را نه به ها نسبت به مردان متفاوت و پایینکسب موقعیت

داند که موجب تضعیف حقوق زنان ها در جامعه میگذاریساختار و سیاست دلیلبلکه به  ،ستیزی
سازی زنان موجب گیری حقوق زنان برآمده و با آگاههای نوپا در پی بازپسگردد. لذا جریانمی

 یکراتها و تفتواند مستقل باشد. پیامدهای چنین جریانکه زن می شدهگیری چنین تفکری شکل
 ،شده زنان به لحاظ دستیابی به مشاغل و درآمد باال بیش از مردان امیدوار باشند. از طرفی بسب

کرده با توقعات باال اجتماعی حال حاضر در ایران موجب شده افراد تحصیل -شرایط اقتصادی
و افراد حاضر نشوند در هر شغلی مشغول به کار شوند. لذا ازجمله  باشند افزایش چشمگیری داشته

کا تشکیل اترزوهای مهم افراد دستیابی به مشاغل سطح باال است که بتوانند با درآمد ثابت و قابلآ
(، فیضی 1374و رفاه نسبی را برای آنان فراهم کنند. این یافته با نتایج تحقیق اکبرزاده ) هندخانواده د

و موفقیت مالی ( که نشان دادند آرزوی ثروت 1311( و سازمان ملی جوانان )1317و همکاران )
ولی با نتیجه پژوهش گودرزی  ؛باشدترین آرزوهایشان بوده است همسو میمهم وبرای جوانان جز

ر بندی افراد قرارگرفته و کمتهای پایین اولویت( همسو نیست که نشان داد که پول در رتبه1317)
 توجه است. مورد

برای جوانان، آرزوهای حفظ که  چنین بر می آیدهای تحقیق حاضر از یافته ،طورکلیبه
توان ن میبنابرای .اندسالمتی، ارتباط با دیگران و رشد شخصی میانگین باالتری را کسب کرده
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که به درحالی، کنند این سه بعد از آرزو برایشان محقق شده استگفت جوانان احساس می
 د دست یابند.انباشد نتوانستهآرزوهای بیرونی می وآرزوی شهرت و ثروت و ظاهر که جز

اجتماعی به دنبال دارد که  یپیامدهایخود مشکالت اقتصادی  نباید از نظر دور داشت که
ت عنوان منشأ انگیزه در دستیابی به موفقیتوان در آرزوهای جوانان بهبیشترین اثرگذاری آن را می

 هایبحران تواندهایی است که میجستجو کرد، چراکه آرزوها و اهداف افراد یکی از مکانیسم
تنها بنابراین مشکالت اقتصادی نه .های اجتماعی تبدیل کنداقتصادی را به مسائل و آسیب

آرزوی ثروت بلکه سایر آرزوهای دیگر چون ظاهر، حفظ سالمتی، رشد شخصی و ... را نیز 
د ترین شرایط خودهد. اقتصاد کشور ما در چند سال اخیر یکی از بحرانیالشعاع قرار میتحت

های بانک جهانی رکود، بیکاری، تورم، شرایط نامناسب گزارش بنابر گذراند؛ شرایطی کها میر
ها باید مسئوالن کشور به توانمندی . پسو ورشکستگی ازجمله مختصات آن است وکارکسب

و باعث  نندز و استعدادهای جوانان کشور تکیه کنند تا بتوانند آینده بهتری برای کشور رقم
 .انان این کشور شوندپیشرفت جو

 

 پیشنهادها
 شود:های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر ارائه میبر اساس یافته

 ی؛اجتماع مختلف طبقات در جوانان یآرزوها اسیق نهیزم در یمطالعات انجام .1

حضور خودجوش و فعال  یبرا جوانان یسازمندتوان و آموزش جهت یزیربرنامه .2
 ؛یو اقتصاد یاجتماع یهاتیدر فعال

 هاآن یهاخانواده و جوانان یسازآگاه جهت صداوسیما چون یینهادها یرساناطالع .3
 .جوانان یآرزوها و آمال نهیزم در

 ابهایی روبه رو بود؛ ازجمله این که ها، این پژوهش نیز با محدودیتهمانند سایر پژوهش
 شدهیراحط یکیالکترون صورتبه حاضر قیتحق پرسشنامه ،کرونا روسیو وعیش به توجه

 به یلیتما پسران خصوصه ب یآمار جامعه جوانان از یبرخ هم مورد نیا در که بود
ها با تأخیر انجام آوری داده. لذا فرایند جمعنداشتند پرسشنامه لیتکم جهت در یهمکار

 . شد
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