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  چكيده
هاي عمده در جامعه مختلف اجتماعي از جمله خانه و مدرسه يكي از چالش هاي ارزشي بين نهادهايتعارض

» موزان استان گيالنآتبيين تعارض ارزشي در بين دانش«هدف اصلي اين مقاله . شوندايران محسوب مي
يافته، سازمانهاي نيمهگيري هدفمند از مصاحبهدر مطالعه مزبور، با تكيه بر روش هاي كيفي، و نمونه. است

براي اين منظور با يازده نفر بصورت فردي و يكصد نفر . استفاده شده است) گروه متمركز(فردي و گروهي 
شدن، به شده پس از مكتوبهاي ضبطسپس مصاحبه. مصاحبه شد) در قالب پانزده جلسه(بصورت گروهي 

دهد كه گفتمان خانه و كلي نتايج تحقيق نشان ميطوربه. ي تحليل مضمون، مورد بررسي قرار گرفتندشيوه
هاي جنسيتي و گرايي، نقشنمايي، اسراف و تجملمدرسه در هفت مقوله ازدواج، تحصيل، پرورش ديني، بدن

هاي مزبور قابل تجسدند و خودبسنده نيستند بلكه ارزش. اندبرابر هم قرارگرفتهدر مخالف  ارتباط با جنس
هاي فردي است، حال آنكه سيستم مدرسه نهاد خانواده بيشتر مروج ارزش. اندهاي دينيوابسته به ارزش

هاي هر چه خانواده  ذهنيت مشتركي با مدرسه داشته باشد، ارزش .هاي جمعي استبيشتر مبلّغ ارزش
اي يكي از داليل هاي اين پژوهش، افزايش مصرف رسانهبر مبناي يافته. شودمدرسه بسهولت بازتوليد مي

   .اي استعمده مقاومت در برابر گفتمان مدرسه
 .گيالنآموزان؛ استانتعارض ارزشي؛ خانه؛ مدرسه؛ دانش: هاي كليدي واژه

                                                            
 "شيوه هاي كاهش تعارض ارزشي بين خانه و مدرسه در استان گيالن "اين مقاله حاصل يك كار پژوهشي با عنوان - 1

صورت گرفته 1391است كه توسط نويسنده اين مقاله با كمك مالي سازمان آموزش و پرورش استان گيالن  در سال 
 .است

 m.kardoost@yahoo.comاستاديار دانشگاه گيالن،  - 2
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  مقدمه و بيان مساله
امعه شناسي، مسأله مشترك علومي مانند فلسفه اخالق، اصول مفهوم تعارض عالوه بر متون ج

تعارض «در متون جامعه شناسي از  مفاهيمي چون . بوده است... فقه، روانشناسي، مديريت و 
تعارض «، و در فلسفه اخالق از مفاهيمي چون »تعارض در نقش ها و هنجارها«و » 1ارزشي
استفاده » تعارض انگيزه ها و اهداف«ي روانشناسي از و در حوزه»  3ي اخالقيدوراهه« و » 2اخالقي

بهرامي و فرامرز (هر يك از رشته هاي مزبور از منظري متفاوت به آن پرداخته اند . شودمي
ي يك سيستم اجتماعي است شناسان وفاق معتقدند كه جامعه به مثابهجامعه). 32: 1391قراملكي،

نظام يك نظام اجتماعي كل بر ست در صورتي كه خردههاي مختلف اجتماعي انظامكه داراي خرده
دهند، كه همه اجزاي هاي هماهنگ شكل گرفته باشند، يك كل منسجم را تشكيل مياساس ارزش

با وجود اين، . كنند، اين نظام اجتماعي ، نظام اجتماعي متعادل خواهد بودآن در يك جهت عمل مي
هاي كلي جامعه ناسازگار اعي كل با يكديگر يا با ارزشهاي يك نظام اجتمهاي خرده نظاماگر ارزش

هاي مختلف آن هاي مغاير كشيده شوند، تضاد و تعارض در بخشباشند يا بعدها به سمت ارزش
  .شودجامعه حاكم خواهد شد، كه از آن تعبير به عدم تعادل يا مسئله اجتماعي مي

ها  به نظر آن .طبيعي هستند ريدر جامعه ام تضادهابر اساس تئوري تضاد ارزشي، وجود 
هاي مختلفي است كه هر كدام  ها و دسته جامعه يك واحد يا يك نظام نيست بلكه متشكل از گروه

ها موجب مسئله و همين تضاد منافع بر سر ارزش باشند داراي نظرها و عاليق مختص به خود مي
سال  هاي بزرگ ا خواه جوان و گروهه اين رويكرد براي رفع تضاد ارزشي ميان گروه. كنداجتماعي مي

تواند  كند كه مي سه راه متفاوت پيشنهاد مي«هاي ذينفع  جمله والدين و يا ساير گروه جامعه از
توافق، : ها عبارتند از هاي متضاد را حل كرد، اين ها مسائل اجتماعي ناشي از منافع و ارزش توسط آن

  ).67: 1386رابينگتن،( معامله و زور
. دهندرفتار اجتماعي كودك و نسل جديد جامعه را آگاهانه شكل مي» مدرسه« و » خانه«

شود كه بسياري از الگوهاي فرهنگي در اي متولد ميمعموالً هر كودك به طور متعارف در خانواده
گروه «اولين تجربيات كودك در درون خانواده و سپس از طريق پيوستن او به . آن شكل گرفته است

                                                            
1. Value conflict 
2. Moral conflict 
3. Moral dilemma 
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هاي رسمي آموزش پيش با ورود به موسسات و سازمان. م بازي آغاز مي شودو ه 1»همساالن
شود و با رشد جسماني آشنا مي) از خانه(دبستاني، دبستاني  و باالتر، كودك با دنياي سخت تر 

او با زندگي در جمع، بسياري از رفتارها و . كندتر، قدرت درك و قضاوت بيشتري كسب ميبيش
گيرند و سپس در مراتب باال، هاي مناسب را ياد ميالعملكند و عكسجربه ميالگوهاي فرهنگي را ت

خانه و مدرسه در درون يك نظام . شوددار وظيفه و نقشي در خانه، مدرسه و اجتماع ميعهده
كنند كه همواره بقا و دوام جامعه تضمين شود نه آنكه هر يك بر اجتماعي كالن به نوعي عمل مي

تري اي فعاليت و عملكردي انحصاري باشد، اما در پاره اي از محورها، توافق كمخالف ديگري، دار
ها چه خانه و مدرسه ، اهداف و آرمانچنان. دارند و در برخي از محورها نيز اصالً باهم موافق نيستند

با  شوند و همنوايي آنهاآموزان دچار تضاد و تعارض ميو عملكردهاي يك ديگر را تأييد نكنند، دانش
). 32: 1379كاشاني،  ؛8: 1379؛ كريمي، 17:  1372چلبي، (خانه يا مدرسه كاهش خواهد يافت 

هاي اجتماعي است كه در شود تعارض يا ناهماهنگي در برخي ارزشچه در جامعه مشاهده ميآن
نگي يابد كه گاه در شكل تفاوت نسلي يا دوگانگي و چندگاهاي خانه و مدرسه و جامعه بروز ميگروه

بر اين، گسترش ارتباطات  عالوه. يابدارزشي و گاه در شكل تضاد ارزشي در خانه و مدرسه بروز مي
در جهان معاصر، بين نهادهاي اجتماعي و فرهنگي بومي با نهادهاي جهاني تعارضاتي بوجود آورده 

اشته و به هاي مختلف جامعه بخصوص جوانان تاثير فرواني گذكه در حيات فردي و اجتماعي گروه
  . هاي موجود آنان دامن زده استبحران

مهم بروز مشكل در رفتار فرزندان را   از جمله عوامل شناسان، و روان شناسان جامعهبنابراين، 
لحاظ كاركردي به  آنان .شناسند رفتاري بين پدر و مادر يا والدين و مربيان مي  تعارض و ناهماهنگي

مادر با فرزند در محيط خانواده يا رفتار والدين و مربيان در  چه رفتارهاي پدر ومعتقدند چنان
ناشي از   اين تعارض به اختالل رفتاري،كه در تعارض و تضاد باشند،  هاي خانه و مدرسهمحيط

شد و عوارض سوء رواني و رفتاري را به دنبال  منجر خواهد بالتكليفي فرد در امر الگوپذيري است،
همسويي رفتاري والدين با  ي رفتاري والدين با همديگر در خانواده يااگر هماهنگ ،برعكس .دارد

تقويت رفتارهاي مطلوب را نيزموجب  ايجاد سازگاري در فرزند، عالوه بر مربيان به وجود آيد،
-هاي از پيشبا اين مقدمه، از آنجا كه در تحقيقات كيفي فرضيه ).16: 1392سرعتي،( گردد مي

                                                            
1. Peer group  
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هاي ارزشي بين دو ترين تعارضهاي بنيادين مقاله اين است كه مهمسوال موجود نامناسب است،
گفتمان خانه و مدرسه كدامند؟ داليل عمده تعارض ارزشي بين دو گفتمان خانه و مدرسه در چه 

وجود  هاي ارزشي ميان خانه و مدرسهراهكارهايي در خصوص رفع تعارضاموري هستند؟ و چه 
  دارند؟

  
  هوميمباني نظري و چارچوب مف

ي عناصر مكمل يا الهام بخش در فرآيند مثابههدف از چارچوب نظري در تحقيقات كيفي به
در اين زمينه ). 64-71: 1387فليك،(ها و تدوين چارچوب مفهومي است تحليل و تفسير داده

بودن با توجه به چند وجهي. هاي مختلفي جهت تبيين تعارض ارزشي و اخالقي وجود دارندپارادايم
  : هاي نظري عبارتند ازترين پارادايمقيقات كيفي، عمدهتح

در پاردايم علم اخالق نيز به بيان معاني متمايز تعارض اخالقي و  :پاردايم علم اخالق. 1
در قيود به كار . ي اخالقي در دو سطح تشخيص و عمل به تكليف اخالقي توجه  شده استدوراهه

مورد تحليل منطقي » 2خالف گريزناپذير«و مفهوم » 1بايد«وم ويژه مفهي اخالقي، بهرفته در دوراهه
تعريف طبيعي تعارض اخالقي نشانگر وضعيتي است كه در آن عامل خود را در . قرار گرفته است

تواند يكي را به خوبي ديگري انجام دهد؛ در تعريف كه نميبيند، درحاليبرابر دو تكليف اخالقي مي
) مركب از بايدها و نبايدها(در تعريف دو وجهي . كي از دو كار استفصلي، عامل مكلف به انجام ي

عامل از جهتي بايد كاري را انجام دهد و از جهت ديگر نبايد همان كار را انجام دهد و در تعريف 
ناظر به منع، عامل نبايد مرتكب هيچ يك از دو كار شود در حالي كه گريزي از انجام يكي ندارد 

موجه «به » بايد«رو، اگر در تعريف تعارض اخالقي، مفهوم ازاين). 1391راملكي، بهرامي و فرامرز ق(
و تكاليف به داليل و ارزش هاي سنجش پذير و قابل قياس تحويل شوند، بسياري از » بودن

ناپذير و هاي مندرج در تكاليف را سنجششود و تنها در صورتي كه ارزشتعارضات ظاهري حل مي
  .يم تخلف اخالقي گريزناپذير خواهد بودغير قابل قياس بدان

                                                            
1. Outgt to 
2. Inescapable wrongdoing  
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در پارادايم روانشناسي تعارض عبارت از يك حالت هيجاني منفي  :پارادايم روانشناختي. 2
. آيداست كه به علت ناتواني در انتخاب دست كم يكي از دو طرف سازگار و ناسازگار به وجود مي

اسي معتقد است كه رفتار نتيجه يا ي روانشنهاي تعارض در حوزهكورت لوين يكي ازتئوريسين
كند ممكن است ديگري دفع هاي جاذب و دافع موقعيتي است كه فرد آن را تجربه ميبرايند جنبه

با وجود اين، مقدار و شدت اين جذب يا دفع براي اشخاص مختلف متفاوت است؛ در برخي . كند
مانع تصميم گيري فرد و سبب  است كهايهاي جاذب يا دافع به گونهمواقع برايند اين نيروي

آيد كه فرد بر سر دوراهي انتخاب، بين دو اين وضع هنگامي پيش مي. شودمي) تعارض(بالتكليفي 
  :گزينه قرار گرفته باشد كه به سه صورت متصور است

گيرد كه اين تعارض زماني است كه فرد بين دو گزينه قرار مي: 1گرايش-تعارض گرايش. 2-1
  .سان استجاذبه هر دو يك

در اين نوع تعارض، هر دو گزينه به يك اندازه غير جاذب يا : 2اجتناب-تعارض اجتناب. 2-2
  .دانددافع هستند اما فرد خود را ناچار به انتخاب يكي مي

در اين نوع تعارض شخص بين دو گزينه قرار گرفته كه هر : 3اجتناب-تعارض گرايش. 2-3
به عبارت ديگر، با يك گزينه مواجه . ايند هر دو گزينه برابر استاند و بركدام داراي جاذبه و دافعه

نظريه شناختي نيز معتقد  ).140: 1378ستوده، (هاي يكساني است ها و دافعهاست كه داراي جاذبه
-هاي صحيح اخالقي موكول ميها به رشد شناختي و پرورش داورياست گسترش و تعمق ارزش

ها را بدست نياورده است از قضاوت و رفتار مناسب ها از ضد ارزشرزشكه فرد تمييز اگردد؛ تا زماني
  ).248: 1380كديور، (ماند باز مي

و  5، تعارض هنجارها4هادر پارادايم جامعه شناسي تعارض نقش :جامعه شناختي پارادايم. 3
- فردي نقشگيرد كه ها زماني صورت ميتعارض نقش. دارند 6يافتگيها بلحاظ مفهومي سامانارزش

- هاي متعددي به عهده داشته باشد كه هر كدام مستلزم رفتاري متناسب با خود است احتمال مي

                                                            
1. Approach –approach Conflict 
2. Approach –avoidance Conflict  
3. Avoidance –avoidance Conflict 
4. Conflict of roles  
5. Conflict of norms 
6. Systematicity 
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گيري شده و فرد را دچار بي ها با يكديگر در تعارض باشند و در نتيجه مانع تصميمرود كه اين نقش
. عارض شودرود كه فرد حتي در ايفاي يك نقش نيز دچار تهم چنين، احتمال مي. ساماني كنند

هاي گوناگون كه ويژگي زندگي دهد به خاطر عضويت در گروهتعارض هنجارها نيز هنگامي رخ مي
رود كه با هنجارهاي گوناگون آيد، از افراد انتظار ميي صنعتي و شهري به شمار ميدر يك جامعه

تعارض پيدا كه برخي از اين هنجارها ممكن است با هنجارهاي ديگر خود را وفق دهند، درحالي
شوند كند، در چنين موقعيتي مكانيسم هاي نظارت اجتماعي موقتاً دستخوش آشفتگي مي

  ).62-148: 1380كوئن،(
ها سرمنشاء نگرش ها پيوند نزديكي وجود دارد، ارزشها و هنجارها ياكنشها نگرشبين ارزش

اي نوجوانان انعكاس هشود كه هر نوع تغييري در باورها و ارزشهستند و نگرش موجب كنش مي
شناساني كه به بحث كنش اجتماعي و  جامعه اغلب. توان مشاهده كردهاي آنها ميآن را در كنش

براي نمونه ماكس  .اند داشتهها مفروض  جهتي و رابطه انطباقي ميان آن اند نوعي هم ها پرداخته ارزش
ها، قايل  نقش علي براي ارزشها در زندگي اجتماعي  وبر در تبيين كنش اجتماعي و جايگاه ارزش

الكوت ت .گردند هاي اجتماعي خاص نيز مي هاي خاص موجب كنش ارزش بزعم وي، .شده است
جهتي  به هماهنگي دروني نظام ارزشي و هم 3دوركيماميل و  2وبر ماكسنيز تحت تأثير 1پارسونز
باره، رويكردهاي  در اين .)4: 1383توسلي و طالبي، ( هاي اجتماعي قايل است ها و كنش ارزش

  :مختلفي وجود دارد، كه مي توان بدان اشاره نمود
از  .پردازان وفاق اجتماعي تئوري پارسونزي استترين نظريهيكي از عمده :رويكرد وفاق. 3-1

او معتقد  .گيري كنش و تعيين اهداف كنش اجتماعي نقش اصلي را دارند ها در جهت نظر وي ارزش
تامين منافع اقتصادي يا  -الف: كنترل اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از است در جامعه چهار عامل 

استفاده از تشويق يا اعمال - استفاده از قدرت يا زور ج-ب. داشتن پول به عنوان مهمترين ابزار آن
توسل به وجدان افراد از طريق مطرح ساختن معيارهاي درست يا نادرست در يك نظام  - نفوذ د
در شرايط معمولي . بور در تعادل هم فرد و هم نظام اجتماعي تعيين كننده هستندعوامل مز. اخالقي

و شرايطي كه ميان نظام اجتماعي و محيط يك رابطه تعادلي وجود دارد هر چهار مكانيزم كنترلي و 
                                                            

1. Talcott Parsons 
2. Marx Weber 
3. Emile Dorkheim 
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نظارتي به خوبي عمل كرده  و هم جامعه و هم افراد در وضعيت تعادلي قرار دارند و تعارضي نيز در 
هاي مختلف سني، جنسي و پايگاهي وجود ندارد، اما در شرايط تغييرات تند، با هاي گروهارزشميان 

-ها و كالً نظام ارزشهاي مشترك در حفظ تعادل با محيط ابتدا اعتبار ارزشكاهش توان نظام ارزش

نيز هاي مشترك زير سوال خواهد رفت و سپس در پي آن اعتبار هنجارها، اقتدار يا قدرت و پول  
در چنين شرايطي، يعني در شرايط تغييرات تند و عدم كارايي موثر نظام . مخدوش خواهد شد

هاي هاي مختلف سني، جنسي و پايگاهي به اين وضعيت پاسخهاي مشترك، افراد در گروهارزش
بطوركلي بر مبناي تئوري ). 218-221: 1385؛ معيدفر، 824 :1954پارسونز، (دهند متفاوتي مي

اي در ارتباط با ساير اجزا و كل نظام بر عهده دارند؛ پيوند هر يك از اجزا، كاركرد يا نقش ويژه توافق
آورد؛ علي رغم تغييراتي كه در اجزا و هماهنگي ميان اجزا، يگانگي و يكپارچگي نظام را به وجود مي

ات و پايداري نظام را شود كه ثبو نهادهاي اجتماعي اتفاق مي افتد، همواره در آن تعادلي برقرار مي
هاي اساسي به كند، و سرانجام، توافق در نظام از طريق جامعه پذيري و القاي ارزشتضمين مي

 .گردداعضا، حاصل مي
كند، آنها معتقدند كاركرد و روابط ي كاركردي به مسئله نگاه مينيز از زاويه 1تئوري كاشت   

. اثيرات شناختي، عاطفي و رفتاري بر مخاطبان استها، مخاطبان و جامعه داراي تسه جانبه رسانه
؛ باهنر و  92 -94: 1388طاعتي، (ها دارند اي در تعارض ارزشها نقش عمدهزمينه، رسانه در اين

  ).139: 1389كيذقان، 
بر مبناي تئوري تضاد، . برخالف رويكرد وفاق، رويكرد تضاد قرار دارد: رويكرد تضاد. 3-2

ها كه اعضاي آن در كار تبليغ ضرورت هاي برخي گروهتي است كه با ارزشمسئله اجتماعي وضعي
اي مسايل اجتماعي، تضاد ها، علل ريشهبه زعم آن. اند، سازگار نيستاقدام براي اصالح مسايل، موفق

-هاي مختلف چون منافع متفاوتي دارند، رودر روي يكديگر قرار ميگروه. ها يا منافع استارزش

مجرد اينكه اين رودررويي خود را به شكل تضاد متبلور سازد، مسئله اجتماعي متولد گيرند و به 
كند، اينها رفت اين مسئله پيشنهاد ميرويكرد تضاد ارزشي سه راه متفاوت براي برون. شودمي

ر هاي واالتري كه هاي از ارزشاگر طرفين بتوانند به خاطر مجموعه. توافق، معامله و زور: عبارتند از 
اگر طرفين بتوانند چانه زني كنند، . دو به آن پايبندند، مصالحه كنند، توافق حاصل شده است

                                                            
1. Cultivation Theory 



 مطالعه كيفي تعارض ارزشي بين نهادهاي اجتماعي خانه و مدرسه                                                         174

 

 

 

اي كارساز باشد و نه توافقي ها به صورتي آزادانه انجام مي شود و چنانچه نه معاملهي ارزشمعامله
صديق (شود انجام شود، در اين صورت گروهي كه قدرت بيشتري داشته باشد، مسلط مي

  ).    1383؛ زايتلين و واينبرك، 34: 1378وستاني، سر
. شناسي خرد وجود داردبحث تعارض ارزشي بيشتر در مباحث جامعه: رويكرد تعاملي. 3-3

هاي فرد از طريق تعلق هويت اجتماعي. اين مفهوم با ساير مفاهيم از قبيل هويت گره خورده است
هاي اجتماعي، بحث نقش، بحث هويت به گروهبا اتصال  .شودهاي اجتماعي تعيين ميبه گروه

هاي اصلي هويت مورد تجزيه و تحليل و بنيان دشوميطرح هاي اجتماعي هنجار، و ارزش در گروه
كند دهد نقشي است كه او در گروه ايفا ميهاي اجتماعي پيوند ميآنچه فرد را به گروه .گيردقرار مي

اي از انتظارات متقابل اجزاء يك گروه شبكه اساساً. ردگيو يا براي خود در آن گروه در نظر مي
نهايي نقش و انتظارات متقابل در  يهاي خاص است اما در تجزيهدهنده در نقش و منزلتتشكيل

كه بن مايه اصلي گروه و جامعه  د،رسهاي اجتماعي ميبه ارزش يك گروه، به هنجارها و نهايتاً
  ).149-152: 1369مندراس و گورويچ، (هستند 

از آنجا  توان گفتميهاي اجتماعي هويت ا جتماعي و ارزش بنابراين در خصوص نسبت بين
هاي اجتماعي آن گروه هاي يك جامعه و ارزشكه مبدا هويت اجتماعي افراد از طريق تعلق به گروه

 هايي متجانس و همخوان يا نزديكهاي اجتماعي در يك جامعه خاص، ارزشهاست، چنانچه گروه
داراي شخصيتي  گيرد،هاي متعدد عضويت ميفردي كه هويت خود را از گروه به هم داشته باشند،

هايي كه به آنها متعلق است داراي انسجام دروني هاي گروهمنسجم خواهد بود و هويت او با ارزش
و هاي اجتماعي كه فرد در آنها عضو است متباين هاي گروهمتقابال چنانچه ارزش. خواهد بود

 حرانمتعارض با يكديگر باشند، تبعا فرد نيز دچار تعارض نقشي و پايگاهي شده و از روان پريشي، ب
  ).155-157: 1369مندراس و گورويچ، ( هويت و شخصيت چندگانه رنج خواهد برد

نيز به عنوان دو تن از انديشمندان رويكرد تعاملي، تناقض ميان پرورش  2و الكمن 1برگر
به عقيده اينان زماني كه . دانند ثانويه را يكي از عوامل موثر بر تعارض ارزشي مي اجتماعي اوليه و

پرورش (با آنچه را كه در بيرون از آن ) پرورش اجتماعي اوليه(فرد آنچه را كه در درون خانواده 

                                                            
1. Berger 
2. Luckmann  
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 به نظر اين دو. شود اشاعه داده مي شود متناقض ببيند دچار نوعي بحران هويت مي) اجتماعي ثانويه
هاي مختلفي سر وكار دارد كه در  اي كه وحدت ارزشي از بين برود، انسان با گروه متفكر در جامعه

در چنين . ها يك نوع ارزش خاصي حاكم است كه گاه در گروه ديگر ارزش نيست هر يك از آن
 شود، فرصت بيشتري هاي متنوع و بعضاً متناقض روبرو مي وضعيتي كه در آن نسل فرزندان با ارزش

ها  هاي نسل هايش دارد و از اين طريق امكان بروز شكاف در ارزش در گزينش و انتخاب ارزش
همچنين برگر و الكمن معتقدند امكان فردگرايي با امكان پرورش اجتماعي ناموفق . يابد افزايش مي

  ).233: 1387برگر و الكمن، (پيوند مستقيم دارد 
وي در تبيين . ساختارگرايي گرامشي استيكي از متفكران پسا: رويكرد گفتماني. 3-4

وي هژموني را تركيبي از اجماع و قهر تلقي . كندهاي نهادي از مفهوم هژموني استفاده ميناسازواره
در اين نظريه دو چيز در مقابل . كند كه يك طرف آن دولت و طرف ديگر جامعه مدني قرار داردمي

  .قاومتيكي اعمال هژموني و ديگري وجود م: يكديگرند
شدت از گرامشي متأثر است، وي تمايز دولت و جامعه مدني را حذف و از دستگاه به 1آلتوسر

هاي هاي ايدئولوژيك از قبيل دستگاه آموزشي دستگاهدستگاه. بردايدئولوژيك دولت بهره مي
 بزعم وي، در. رسندهاي دولت به نظر مياند كه در نگاه اول تخصصي و مجزا از دستگاهخاصي

در . داري پيشرفته، دستگاه ايدئولوژيك مسلط نظام آموزشي استهاي اجتماعي سرمايهصورتبندي
داري در اروپا، دستگاه ايدئولوژيك غالب كليسا بود كه نه فقط كاركرد دوران تاريخي پيشاسرمايه

- 144: 2002آلتوسر، (ديني داشت، بلكه سياست، آموزش و فرهنگ را نيز تحت سلطه گرفته بود 
يافته زوج داري توسعهكند كه در جوامع سرمايهفرتر تصريح مي نمايد كه آلتوسر تأكيد مي).  142

كليسا، به عنوان گروه مسلط نهادهاي ايدئولوژيك، شده است -خانواده جايگزين مدرسه –مدرسه 
  ).157: 1391معيدفر و دارابي،(

تحليل نهادهاي اجتماعي و فرايند هاي مذكور، آن است كه در يكي از نقدهاي بنيادين نظريه
هاي دروني خود گفتمان ها و ناسازههاي موجود در اين نهادها، ابهامبازتوليد، كمتر به تكثر گفتمان

-هاي ايدئولوژيك ميهاي گفتمان تا حدي جايگزين نظريهرو، نظريهاز اين. كندتوجه مي... ها و 

  .شوند

                                                            
1. Althusser  
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شود كه گفتمان جهان اجتماعي را در رايانه شروع ميي پساساختارگنظريه مزبور با اين ايده
- ثبات است، معنا به هيچ وجه نميسازد و از آن جا كه زبان به نحوي بنيادين بيقالب معنا بر مي

ي تماس با ساير گفتمان ها هيچ گفتماني، پديده اي بسته نيست، بلكه به واسطه. تواند ثابت باشد
 1بزعم الكال و موفه. كشمكش گفتماني همواره وجود دارد بنابراين،. شوددستخوش تغيير مي

هاي مسلط ضرورتاً قادر به بازتوليد خود نيستند و چه بسا با مقاومت مواجه شوند، كه ناشي گفتمان
بنابراين، همه معناها شناورند و هر ). 7:  1391معيدفر و دارابي، (ها است از مفهوم سيال بودن دال

  . تفاوتي داردهاي مدالي نيز مدلول
در سطوح خرد متاسفانه تحقيقات ميداني معدودي در خصوص تعارض ارزشي در كشور ما 

هاي والدين و بيشتر تحقيقات انجام گرفته با روش كمي به واكاوي نسلي ارزش. انجام شده است
  .اندفرزندان پرداخته

  
   تحقيقات كمي)الف

هاي عالي انساني ي است كه مروج ارزشاعالم نمود مدرسه نهاد 1970گادئودين در دهه 
گروترز در تحقيقات خود نشان داد .گرددهاي فوق منجر مياش به نفي ارزشاست؛ اما عملكرد روزانه

مانند، زيرا غالب كه چگونه كودكان طبقه محروم در مقابل انتظارات و مقررات مدرسه سرگردان مي
: 1372بازرگان، (اند تفاوت دارد اده خود آموختههايي كه آنان در خانوهاي مدرسه با ارزشارزش
شوند شخص انگيزه مارتين مير معتقد است كه در بين متغيرهاي شناختي كه باعث مي). 130

هاي به عبارت ديگر پيشرفت با ارزش. ها اهميت زيادي دارندپيشرفت را از خود نشان دهد، ارزش
  ).29: 1974مير، (دهد كه براي آنها ارزش قايل است يفرد ارتباط دارد زيرا فرد كارهايي را انجام م

آموزان داراي تضاد ارزشي دهد كه  شكل غالب دانشنتايج يكي از تحقيقات داخلي نشان مي
آموزان با پدر، مادر و امور تربيتي و ميزان همچنين بين تضاد ارزشي دانش. اندزياد با مدرسه بوده

آموز و كه بين تضاد ارزشي دانششود؛ درحاليمالحظه مي بستگي معكوسنوايي با خانه، همهم
كاشاني، (شود بستگي مالحظه نميگونه همآموز با خانه هيچنوايي دانشدوست صميمي و ميزان هم

1379 .(  

                                                            
1. Laclau and Mouffe 
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شناختي، هاي خانواده و مدرسه از ديدگاه جامعهبررسي تفاوت ارزش: تحقيق ديگر با عنوان
اقتصادي، روانشناختي و بهداشتي و تندرستي مورد واكاوي قرار  هاي اجتماعي، فرهنگي،ارزش
اهميت . دار وجود داردهاي خانواده و مدرسه تفاوت معنيدهد كه بين ارزشها نشان مييافته. گرفت
ها براي آن اهميت هاي اقتصادي كه خانوادههاي مزبور در نزد مدرسه بيشتر از خانه بجز ارزشارزش

  ).107: 1387پوريوسفي و آقاپور فرتاش، (زيادتري قايلند 
هاي خانواده؛ مقايسه تحليلي ارزش«خوش فر اشاره دارد كه يافته هاي يك تحقيق با عنوان 

ها به ترتيب از سوي مراتب اهميت دادن به ارزش. 1: دهد كهنيز نشان مي» مدرسه و گروه هماالن
هاي خانواده و مدرسه وجود ف ميان ارزشتفاوت و اختال. 2.خانواده، مدرسه و گروه هماالن است

با قشربندي ... هاي مادي نظير درآمد و اعتبار، سواد، منزلت شغلي، رشته تحصيلي وارزش. 3.دارد
سهم . 4.هاي مذهبي با قشربندي اجتماعي رابطه منفي دارنداجتماعي رابطه مثبت دارند و ارزش

خوش (آموزان بيش از عوامل ديگر است دانشهاي گيري و تغييرات ارزشعوامل اجتماعي در شكل
مقايسه هنجارهاي جامعه پذيري خانواده و هاي يك تحقيق درخصوص، يافته). 107: 1387فر،

-دار بين هنجارهاي اجتماعي خانواده و مدرسه و نوع جامعهمعني دهد كه  تفاوتنشان مي مدرسه

ده بر گرايش فرد به هنجارهاي اجتماعي و در مطالعه تاثيرات نهاد خانوا. پذيري آن ها وجود دارد
عباسي و (مقايسه آن با نهاد مدرسه، سهم بيشتر نهاد خانواده به روشني مشهود است 

  ).1: 1389شريعت،
  

  تحقيقات كيفي) ب
رضايي و غالمرضاكاشي در تحقيقي كيفي نشان دادند كه صرف ايدئولوژيك بودن مدرسه براي 

هاي مورد نظر خود ها در صورتي قادر به بازتوليد ارزشمدرسه .كندعملكرد موفق آن كفايت نمي
رضايي و غالمرضا (هستند كه خانواده نيز در روندي مشابه، ذهنيت دانش آموزان را شكل دهد 

  ).34: 1384كاشي، 
ي گفتمان خانواده و معيدفر و دارابي در تحقيقي مشابه با عنوان ذهنيت دانش آموزان در ميانه

تحصيل، مذهب، پرورش : ازترين تعارضات ارزشي خانه و مدرسه عبارتند تند كه عمدهمدرسه درياف
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ترين علت تفاوت مدرسه و خانواده در درجه استقالل آنها از گفتمان دولت مهم. سياسي و انضباط
  ).1391معيدفر و دارابي، (است 

ماعي است، كه نقش در نهايت، بر اساس ادبيات تحقيق، خانه و مدرسه بمثابه دو سيستم اجت
هماهنگي يا وفاق ارزشي اين دو خرده نظام . آموزان دارندپذيري فرزندان و دانشاي در جامعهعمده

نقش به سزايي در حفظ تعادل اجتماعي دارد و عدم تعادل آن دو سيستم اجتماعي نيز باعث عدم 
  .تعادل و  فقدان جامعه پذيري مثبت در نوجوانان و جوانان خواهد داشت

 

  تحقيق روش. 4
هاي نيمه سازمان يافته، فردي و هاي كيفي، از مصاحبهدر اين مطالعه، با تكيه بر روش

- در انتخاب افراد از نمونه گيري هدفمند استفاده و نمونه. استفاده شده است) گروه متمركز( گروهي

ترانه فرهنگ، دراين تحقيق مدارس دخترانه هجرت، دخ. گيري با حصول اشباع نظري پايان يافت
دخترانه موحدين، پسرانه مالصدرا، دخترانه خمامي زاده، پسرانه غير انتفاعي هدف و مركز تربيت 
معلم بنت الهدي صدر از رشت و دبيرستان شهيد بنت الهدي صدر غازيان در انزلي در قسمت مركز 

هيجي از الهيجان و استان انتخاب شدند، مركز تيز هوشان پسرانه و دبيرستان پسرانه عبدالرزاق ال
لنگرود و مركز آموزشي فرزانگان لنگرود از نيمه شرقي گيالن برگزيده شدند، ) ع(دبيرستان امام علي

دبيرستان پسرانه خاتم االنبياء از شهرستان تالش و هنرستان صنعتي شهيد مطهري از رضوانشهر و 
دان از شفت در نيمه غربي دستغيب ليشاون...دبيرستان بنت الهدي صدر جيرده و دبيرستان آيت

در (براي اين منظور با يازده نفر بصورت فردي و يكصد نفر بصورت گروهي . استان انتخاب شدند
هاي گروهي، دو مصاحبه در مناطق روستايي و در مصاحبه. مصاحبه شد) قالب پانزده جلسه گفتگو

ه همگن و هشت ها شش مصاحباز بين مصاحبه. سيزده مصاحبه در مناطق شهري انجام شد
ي فردي به مدت وگو با افراد در مصاحبهاطالعات حاصل از گفت . مصاحبه ناهمگن انجام پذيرفت

سيصد و هشتاد دقيقه و مصاحبه گروهي به مدت هزار و دويست و نود و پنج دقيقه  بدست آمده 
تحليل هاي ضبط شده پس از مكتوب شدن، چندين مرتبه مرور شده و به شيوه ي مصاحبه. است

شوندگان، بر مبناي هر يك از محورهاي مورد هاي صريح و ضمني در نظرات مصاحبهمضمون، داللت
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 1ي تحليل مضموني منظمها به شيوههاي حاصل از مصاحبهدر نهايت يافته. نظر، استخراج گرديد
گيرد، ر ميهاي اكتشافي كيفي مورد استفاده قرادر اين شيوه كه غالباً در پژوهش. ارايه شده است

اند، مورد استفاده هايي از مصاحبه در حول مضامين مختلف كه از مفاهيم نظري استخراج شدهبخش
آموزان، شوندگان عالوه بر دانشذكر است مصاحبهالزم به). 2002نگاه كنيد به پالمر، (گيرد قرار مي

  . گيرندرا نيز دربر مي) ن مدرسهپدر، مادر، مديران، معاونين، دبيران و مشاوري(اولياء خانه و مدرسه 
هاي چندگانه نظير روش از روش 2در خصوص قابليت اعتماد تحقيق در بخش اعتبارپذيري

در . هاي فردي و گروهي و تحقيقات مشابه كمك گرفته شدمشاهده، روش اسنادي، مصاحبه
و در مقوله  بندي گرديد،نيز  متن مصاحبه پس از پياده شدن  مقوله 3خصوص قابليت اطمينان

به  هاي مربوطاهم فعاليت. ها، از نظرات و راهنمايي هاي اساتيد و كارشناسان استفاده شدبندي داده
  .اعتبارپذيري و قابليت اطمينان اين پژوهش در جدول شماره يك آمده است

   
  قابليت اعتماد پژوهش: 1جدول 

ها و تحقيقات  مختلف، بكارگيري از هتماس طوالني با محيط پژوهش، استفاده از نظري  اعتبارپذيري
شوندگان، ها از سوي مصاحبهآوري اطالعات، كنترل دادهكننده در جمعچند مصاحبه

  )سازيسويهسه(4هاي چندگانهاستفاده از روش
راهنماي شده بر نوار، تدوين برگهضبطهايكردن مصاحبهبرداري، پيادهيادداشت  قابليت اطمينان

ها، استفاده از هاي استنتاج شده از دادهشوندگان، مقولههرست مصاحبهمصاحبه، تهيه ف
  اساتيد و پژوهشكران در ساخت مقوله ها 

  
  هاي تحقيقيافته. 5

  هاي ارزشيترين تعارضمهم) الف
يكي از سواالت عمده در خصوص دو سيستم خانه و مدرسه آن است كه آيا تعارضي بين اين 

تاده است؟ و اين امر به عنوان يك مسئله اجتماعي تلقي مي گردد؟ دو جهان اجتماعي اتفاق اف

                                                            
1. Systematic thematic analysis 
2. Credibility 
3. Depenability 
4. Triangulation 
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هاي شمار اي مي دانند كه با ارزششناسان معموالً مسئله اجتماعي را وضعيت اظهار شدهجامعه
رابينگتن و واينبرك، (مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام كرد 

ي يك مسئله اجتماعي توسط ژوهش تعارض ارزشي خانه و مدرسه بمثابهدر اين پ). 14: 1383
هاي ارزشي خانه و مدرسه ترين تعارضبرخي از عمده. شوندگان نيز اذعان شده استمصاحبه

  :عبارتند از
  
 ازدواج. 1

اي گردد كه در مناطق روستايي از اهميت ويژهي يك ارزش اجتماعي تلقي ميازدواج بمثابه 
هاي روستايي با اي از تعارض اجتماعي در برخي خانوادهكه بخش عمدهطورياست، به برخوردار

در مناطق روستايي تعارض خانه و مدرسه كمتر صبغه بدني دارد . دهدسيستم مدرسه را تشكيل مي
اين تعارض صرفاً بين خانه و مدرسه نيست بلكه بين . بلكه بيشتر در قالب ازدواج و تحصيالت است

چنين تعارضي كمتر در مناطق شهري . ست؛ يعني بين فرزندان و والدين هم وجود داردنسلي ا
در . ها ايجاد كرده استتحوالت ساختاري نوعي وضعيت دوگانه را در بعضي خانواده. شودمشاهده مي

تر شاهد تنش ها و اختالفات هاي اقتصادي و فرهنگي پايينها به خصوص با سرمايهبرخي خانواده
اين دغدغه در . ها وفاق وجود داردهاي ديگر بر سر ارزشن و فرزندان و در برخي از خانوادهوالدي

هاي روستايي نسبت به مناطق شهري معنا كه خانوادهشود بدينمدارس روستايي بيشتر ديده مي
  .كنندهاي خانواده سنتي را اعمال ميارزش

كنند كه بايد زود ها تأكيد ميي خانوادهبعض: دانشگاهي ساكن در روستاآموز پيشمريم دانش 
شه او زود ازدواج اين باعث مي. ازدواج كنيد چون اگر سن بره باال ، هميشه خواستگار وجود نداره

  .كنه
-سميه دانش آموز پيش دانشگاهي ساكن روستا معتقد است كه جنس تعارض ارزشي دانش

  :آموزان روستايي با مناطق شهري فرق مي كند
. دهكشاورزه به درس خيلي اهميت نمي] والدينش[گي بيشتري داريم مثالً كسي كهما دوگان
اش بايد زود كنه بچهدور و اطرافيانشون زود ازدواج كردن فكر مي] هايبچه[بيننه همهمثالً اگر مي
  .هاشون ادامه تحصيل بدندر شهر همه ميخوان بچه. ازدواج كنه
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ازدواج دانشجويي است و با اين توجيه كه فكر كردن  باوجوداين، سيستم آموزشي بيشتر مشوق
كند، نگرش به مقوله ازدواج، دانش آموزان را از نظر تحصيلي دچار افت و مسايلي از اين دست مي

پذيرش ازدواج، دانش آموزان را . نمايداي در خصوص آنها اعمال ميهاي سختگيرانهمنفي و سياست
روميت از دوران معمول مدرسه، دوري از دوستان هم سن و دچار شرايطي خاص از قبيل طرد و مح

  .اي و رفتن به مدرسه بزرگساالن مي كندهاي مدرسهسال و همكالسي
  
 تحصيل. 2

اما اين ارزش . آموزش به عنوان يك سرمايه  فرهنگي در مناطق شهري تلقي مي گردد
تحصيالت دبيرستاني و هاي روستايي بسياري از خانواده. گيري جنسيتي دارداجتماعي جهت

. دانندداري و همسري ميدانند، و نقش اصلي دختران را خانهآور نميدانشگاهي را براي دختران الزام
اين امر بيشتر در . ي آموزشي دانش آموزان استكه، سيستم مدرسه بيشتر مروج جنبهآنحال

از اين رو،  .ادي  پاييني برخوردارندشان از سرمايه فرهنگي و اقتصهايي وجود دارد كه والدينخانواده
ازدواج و تحصيل در محيط روستايي بمثابه دو ارزش اجتماعي هستند كه به طور همزمان قابل 

   .بررسي است
  :آموز روستايي داراي والدين كشاورزراضيه دانش

مدرسه به اين جور چيزها ازدواج و عدم ادامه تحصيل اهميت نده ولي خانواده اهميت  ممكنه
ام بابا بعضي ها افكار خيلي قديمي دارند ابتدايي كه خوندم ِبِهم گفتن كه درس نخون، خانواده .بده

سوم راهنمايي رو خوندم بابا گفت كه ديگه درس نخون دوباره . رو راضي كردن كه درس بخونم
ين دانش كردن چون اكردن، سوم دبيرستان رو خوندم، باز داداشام او رو راضيداداشام او رو راضي

  .خورهام به درد ميبراي زندگي
هاي سنتي و روستايي عمدتاً بين ازدواج و تحصيل، ازدواج را براي دختران اولويت در خانواده

دهند، ها اهميت زيادي به تحصيل فرزندان نمياز آنجا كه اين خانواده. اصلي ارزشي مي دانند
. بيشتر در اهداف با مدرسه در تعارضند تعارض و درگيري كمتري با عملكرد مدرسه دارند اما

به عبارت ديگر، همسو با . هاي مدرن در اهداف با مدرسه همسازتر و در عملكرد ناهمسازندخانواده
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هاي مدرسه خواستار تحصيل فرزندانشان هستند، ولي با بعضي عملكردهاي مدرسه كه سياست
  . ي آموزشي دارد در تعارضندصبغه

  
 پرورش ديني. 3

ي سيستم آموزشي مدرسه،گسترش دين باوري در بين دانش آموزان از اهداف عمدهيكي 
اغلب برنامه هاي مدرسه . اين هدف نه تنها در دروس ديني بلكه در ساير دروس متجلي است. است

مزبور در خدمت به عبارت ديگر، برنامه هاي. ي ديني دارندچه صبحگاهي و فوق برنامه صبغه
  .   ني دانش آموزان هستندگسترش بنيان هاي دي

سهراب دبير آموزش و پرورش ضمن صحه گذاشتن بر وجود تعارض ارزشي بين خانه و 
  :داندمدرسه، تعارض موجود را بيشتر امر ديني مي

ها اند، يعني قابل تجسداند اين ارزشهاي زيادي وجود داره ولي اينها بيشتر نمايشيتعارض
  .اندهاي دينيها بازتوليد ارزشاين ارزش.اندهاي دينيه ارزشخودبسنده نيستند بلكه وابسته ب

بنابراين، محتوا، كميت و كيفيت . شودعملكرد مذهبي مدرسه توسط دولت مشخص مي    
برنامه ها، نوع مراسم و نوع سخنراني اين مدارس تابعي از گفتمان حاكم بر دولت است؛ اما در اين 

در بسياري از عملكردهايش كميت و كيفيت . اي از دولت دارندباره، خانواده ها استقالل نسبي
  .كندهايش را خود تعيين ميبرنامه

-البته تعارض ارزشي در دانش آموزان متدين در مدارس دولتي و شاهد كمتر است، زيرا ارزش

. ها همسو با يكديگرند، اما اين تعارض در مدارس غيرانتفاعي بيشتر استهاي خانه و مدرسه در آن
برعكس در دانش آموزان با گرايش ديني پايين با تعارض بيشتري در مدارس دولتي و شاهد بويژه 

هاي هاي فردي بر ارزشبا ورود مدرنيته در ايران شاهد تقدم ارزش. در مناطق شهري مواجه اند
هاي هاي فرهنگي است ارزشكه در نسل جديد كه در معرض ساير محيططوريبه. جمعي هستيم

هاي سنتي و جمعي بيشتر اي پيدا كرده است و بازتعريف ارزشگرايانه رشد قابل مالحظهفرد
  . شودمشاهده مي

ي وجه بيروني رفتار ديني يكي از عناصر عمده دينداري، حجاب و پوشش است كه بمثابه
بخش عمده تعارض موجود بين خانه و مدرسه  دهد كههاي تحقيق نشان مييافته. شودمحسوب مي
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ها در خصوص نحوه پوشش، آرايش، اصالح خصلت بدني دارد، براساس نتايج پژوهش بيشتر خانواده
هاي فردگرايانه مزبور در كه خصلتاند در حالياي را اتخاذ نمودهموي سر، حجاب روش سهل انگارانه

  .تعارض با قواعد حاكم بر مدرسه است
  :مشاور مدرسه در انزليفرزانه 

در مورد حجاب ما ، مادري داشتيم كه مي گفت املين شماها ، بچه من بايد موهاش رو در 
  .بياره

كند و داراي اي است و در مدرسه دولتي تحصيل ميآموز محجبهعليرغم اين، حميده كه دانش
  :  كندخانواده مذهبي است، تعارضي بين دو سيستم خانه و مدرسه احساس نمي

آموزان خيلي ولي در بين دانش. بينمهاي خونه و مدرسه نميمن در خودم تعارضي بين ارزش
گن با آنچه خوان كه بي حجاب باشن، نوعي لباس و پوششي كه آنها ميهاشون ازشون مياز خونواده

جمله  پدر من اعتقاد داره كه حجاب را رعايت كنم هميشه اين. گه فرق دارهمدير يا ناظم مون مي
   .»اين گونه خطاب است بهترين زينت زن حفظ حجاب است) ع(كه از فاطمه«رو ميگه 

هايي در زندگي روزمره دانش آموزان وجود رغم قدرت گفتمان مدرسه، همواره خالقيتعلي 
-هاي گفتماني طفره ميدارند كه به زبان دوسرتويي كنشگران از اجراي دقيق قوانين و اعمال رويه

ها سختگيري. ترين موضوعات مطرح شده در اين خصوص بحث پوشش بوده استاز مهم يكي. روند
آموزان به شيوه هايي و قوانيني كه در باب پوشش وجود داشته است همواره به واسطه برخي دانش

  .ابتكاري به كنار نهاده شده است
-بين خانواده هنگامه دانش آموز دبيرستاني معتقد است كه تعارض ارزشي خانه و مدرسه در

  : هاي كمتر متدين در مدارس شاهد بيشتر است
بعضي از بچه ها به ظاهر ميرن مدرسه شاهد به خاطر اينكه امكانات دارن اما بعضي ها اعتقاد 
دارن، من كالس فيزيك ميرم جايي كه بچه هاي شاهدم اونجا ميان، كه با يه وضعي ميان كه باورم 

ستم ميگفت در مدرسه شاهد شده بين الحرمين ميخوايم بريم دو. نميشه اينا شاهد درس ميخونن
 .تو چادر ميذاريم از در بيرون ميايم  بر ميداريم
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جويي و كنارآمدن يا در امان ماندن دوگانگي نوعي چاره. بنابراين، دوگانگي امري فرهنگي است
سازوكار تثبيت و نوعي  و ، نوعي تاكتيك1دوگانگي به تعبير ميشل دوسرتو. از دستبرد قدرت است
بسياري از دانش آموزان از فرآيند دوگانگي بمثابه ي تاكتيك در جهت  .توسعه موقعيت است

  .كننداستفاده از امكانات مدارس شاهد استفاده مي
  
  بدن نمايي. 4

هاي عمده اجتماعي نزد دانش آموزان و نيز بخش  زيباسازي بدن و بدن نمايي يكي از ارزش
به نحوي كه يكي از تعارض عمده موجود بين خانه و . نان محسوب مي شودهاي آعمده خانواده

هويت منفعالنه ندارد و به منزله تصويري » خود«بزعم گيدنز در دوره مدرن . مدرسه تلقي مي گردد
حقيقت وجود ما هماني نيست كه . بازتابي از خويشتن است كه فرد مسووليت آن را برعهده دارد

تا  2»خود«سازيم از نظر گيدنز اين بازتابندگي  ت كه از خويشتن ميهستيم، بلكه چيزي  اس
يابد و در اينجا بدن جزئي از يك نظام كنشي است و نه صرفاً يك محدودة بدن ما نيز امتداد مي

  ).114: 1378گيدنز، (شئي منفعل 
 بر اساس نتايج پژوهش بيشتر خانواده ها در خصوص نحوه پوشش، آرايش، اصالح موي سر و

در حالي كه خصلت هاي فردگرايانه مزبور در تعارض با . انداي را اتخاذ نمودهانگارانهروش سهل... 
  .قواعد مدرسه است

بيشترين تعارضات ارزشي جنبه اجتماعي داره مثل پوشش، : سهراب دبير آموزش و پرورش 
يك و بدن آدم آرايش، ظاهر و مدل كه به فيز) هاي اجتماعي سخن گفتنگونه(هاي سخن گونه

  .ارتباط داره و حالت بدن نمايي داره
. گيرد هاي بدن صورت بيش از اجزاء ديگر اندام آنان مورد تغيير و تخريب قرار ميدر ميان اندام

خواهند گونه كه خود ميو آن كنندصورت خود را دستكاري مي  بيش از اندازه دانش آموزان  اكنون
. شوددين سان، صورت از امر اعطا شده به امري ساخته شده بدل ميب. آفريننداز نو آن را باز مي 

                                                            
1. Michel de Certeau 
2. Self 
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اش را پاك يا دستكاري كند و تواند نقش از پيش اعطا شدهصورت همانند بومي است كه هركس مي
  .سازد نقش دلخواه خود را بر آن تصوير

به ابروهات آموز به اَبروهاش دست برده بود من بهش گفتم چرا يه دانش: طاهره مشاور مدرسه 
دست بردي؟ هر چيز جايي داره، گفت خانواده من بهم چيزي نميگن شما چرا منو زير سوال 

  بردين؟ 
صورت براي زنان تنها يك عضو ساده نيست بلكه عضوي است كه گويي از موقعيت محدود     

ستيك اي نيز وجهي فتيشيو در برهه اندامي خود خارج شده و براي خود هويت و حياتي مستقل 
آناني كه توان آفرينش عالم و آدم از نو را ندارند به تغيير ظاهري خويشتن  به عالوه، .يافته است

اند و شايد هم اين تغيير وسيع در چهره و بدن را بايد بخشي از تمايل به تغيير و دلخوش كرده 
  ).1393وريج كاظمي، (در نزد دانش آموزان دانست  ويراني همه چيز

  
 گراييتجملاسراف و . 5

كتب درسي و . اسالمي فرهنگ قناعت بوده است - هاي اجتماعي در جامعه ايرانييكي از ارزش 
اين ارزش بطور مستقيم و غير . جويي و عدم اسراف استدستگاه آموزشي نيز مروج فرهنگ صرفه

 گردد اما امروزه توسطمستقيم آشكار و پنهان توسط كتب درسي و دستگاه آموزشي تبليغ مي
  .اند مورد بازانديشي قرار گرفته استاي قرار گرفتههاي مرفه كه تحت تاثير فرهنگ رسانهخانواده

هايي كه مدرسه مروج آن است مژگان، دبير علوم اجتماعي معتقد است كه بسياري از ارزش
: آموزان مورد بازتعريف قرار گرفته استهاي مزبور توسط دانشاند ولي ارزشهاي جمعيارزش

شه تا بچه ها رو هنجارمند كند مثل به دور هايي كه در مدرسه و در كتاب به بچه ها گفته ميرزشا
شه از تشريفات زندگي كردن و اسراف نكردن كه بچه ها اينها را قبول ندارند وقتي موقع عمل مي

داشته  كنن، مثالً درباره مهماني رفتن يا عروسي گرفتن اگه  پولش رووجه بهش عمل نميهيچبه
  . گيرنباشن به هيچ وجه عروسي ساده نمي

هاي اجتماعي وفاق و پيوند متقابل از اين رو، اگر بين خرده نظام هاي اجتماعي بر سر ارزش
وجود نداشته باشد، باعث توليد مسئله و عدم تعادل اجتماعي خواهد شد كه تعارض اجتماعي خانه 

  .شودق عيني آن محسوب ميو مدرسه در خصوص خوانش ارزش قناعت از مصادي
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 نقش هاي جنسيتي. 6

نقش هاي جنسيتي آن دسته از تجربيات مشتركي هستند كه افراد بر مبناي مونث يا مذكر  
بر اين اساس، اعضاي جامعه توقعات و . بودن شان به دست آورده و بر مبناي آن عمل مي كنند

ي تعلق افراد اين انتظارات اجتماعي، بر پايه انتظاراتي را راجع به رفتارهاي مناسبِ يك فرد دارند كه
هاي اجتماعي در جوامع سنتي تاكيد بر يكي از ارزش .به يكي از مقوالت مرد يا زن شكل گرفته اند

اين . هاي سنتي همچنان به كليشه هاي جنسيتي پايبندندبين خانواده. تقسيم كار جنسيتي است
  . رد بازتعريف قرار گرفته استهاي مدرن موتقسيم كار جنسيتي در خانواده
چيزي كه در بين خانواده وجود داره را قبول ندارن مثالً چرا بايد : مژگان دبير علوم اجتماعي

دن يعني تعارض ارزشي داره با تو خونه كار انجام بدن؟ ممكنه مادرها كار كنن اما بچه ها انجام نمي
نداره، ميگن چه معني داره ما غذا درست هاي خانواده خودش را هم قبول ارزش. خانواده خودش

  كنيم براي شوهر؟
هاي جنسيتي آنچنان با دقت و صراحت تعريف نشده و متصلب نيستند، بلكه  نقشاز اين رو، 

جامعه پذيري نقشهاي جنسيتي در خانوده هاي مرفه با قواعد و . از دامنه تغييرپذيري برخوردارند
  .كمتري داردجامعه پذيري جنسيتي در مدرسه همسويي 

بنابراين، دختران در خصوص تقسيم كار جنسيتي نيز با سيستم مدرسه كه بيشتر مروج    
عالوه بر نقشهاي جنسيتي، تعارض امر جنسي نيز . اندهاي جنسيتي است با مسئله مواجهطرحواره

  . هست؛ يعني دخترها نسبت به پسرها از تعارض بيشتري برخوردارند
  :در مورد تعارض ارزشي جنسيتي مي گويندطاهره مشاور و محقق  

تجربه من ميگه . ها تعارض بيشترهطبق تحقيقي كه انجام داده بودم كه در دختر خانم
ها كنن يه سري مسئوليت هايي رو براي دختر خانمها طبق اعتقادهاي خودشون سعي ميخانواده

ها قرارگيرن، حتي در مقابل خانوادهها بيشتر ايجاد كنن خواسته يا ناخواسته و اين باعث ميشه بچه
- ها به ما آزادي عمل نسبي نميها به من ميگفتن اي كاش ما پسر بوديم چون خانوادهبعضي از بچه

 .تر باشهها شايعدن يا بين ما تبعيض قائل ميشن كه اين نشون ميده كه در بين خانم
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ض در هر دو جنس وجود صدف دانش آموز دبيرستاني از رشت نيز معتقد است كه اين تعار
دارد ولي در مدارس دخترانه بيشتر است و پسرها نسبت به دخترها مقاومت بيشتري نسبت به 

  : دهند قواعد مدرسه نشان مي
كنن كنن و عادت ميبسته قبول ميتعارضات هم تو دخترها هست هم پسرها اما دخترها كت

جنگن به خاطر همين اين تعارضات مي خوان حرف خودشون رو به كرسي بنشونن وولي پسرها مي
ممكنه تو دخترها بيشتر باشه ولي از نظر سختگيري و مقررات نظام آموزش و پرورش در مدارس 

  .دخترانه بيشترِ تا پسرانه
  
  ارتباط با جنس مخالف. 7

در خانوادههاي غير مذهبي و عموماً مرفه ارتباط با جنس مخالف امري مغاير با هنجارهاي 
هاي ديني همراه با هاي طبقات پايين و با گرايششود اما  در بين خانوادهمحسوب نمي خانوادگي

  .در بين دو جنس دختر و پسر مخالفت با جنس دختر شديدتر است. تري استواكنش منفي
  : طيبه، مشاور مدرسه

يه جلسه داشتم با دخترها كه گفتم كه چند نفر دوست پسر دارن ديدم اكثر بچه ها دوست 
سر دارن گفتم تا مدت اين يه هفته از دوست پسرهاتون بپرسين كه كي ميخواين بيان پ

خواستگاريتون؟ بيشترشون ميگن حاال ما همديگر رو نشناختيم داريم درس ميخونيم  بعد من گفتم 
اگه كسي واقعا شما رو بخواد مياد خواستگاري و اگه بخواد با دختر صحبت كنه با اطالع خانواده 

  .كنه اونم درباره زندگي خودش نه خيانتي هست نه چيز ديگهصحبت مي
ها و الزاماتي  بي ترديد دستگاه مدرسه با توجه به كاركردهاي آموزشي و پرورشي محدوديت 

آموزان به ويژه دختران هايي نيز  براي دانشها و آزاديآموزان ايجاد كرده ، اما فرصتبراي دانش
طي فاصله و راه بين خانه و مدرسه بوجود آورده، اين امر از جهت ارتباط با جنس مخالف در 

  .اي استها  گاه در تعارض با فرهنگ مدرسهآموزشي است، اين فرصتنكرده سيستمكاركردهاي نيت
  :سميه دانش آموز پيش دانشگاهي از روستا

درسه به بهانه مدرسه از خونه ميان بيرون، معلوم نيست كجا ميرن ولي موقع زنگ اتمام م
 .يا دوست پسرهاشون اونا رو ميارن مدرسه. يعني بجاي مدرسه ميرن جاي ديگر. ميرن خونه
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ي اعضاي خانواده در مورد روابط با جنس مخالف يكدست در عرصه درون گروهي واكنش همه
. رسدگيرتر به نظر ميباره دختران سخت در اين باره، واكنش مردان در مقايسه با زنان در. نيست

همچنين، هر چند ممكن است مادران واكنش . امر حكايت از فرهنگ مردانگي در جامعه استاين 
  .د اما دستگاه مدرسه مخالفت شديدتري داشته استنماليمي در اين زمينه داشته باش

  : ايران، مربي پرورشي
حتي بعضي از مادرها ممكنه ببينن كه دختر شون دوست پسر داره اما براي اينكه از پدر 

  .خذه نشن يا آبروداري كنن الپوشوني ميكنن يا نديده ميذارنموا
با توجه به تعارض درون خانواگي و گاه تعارض بين گروهي خانه و مدرسه، نهادهاي مزبور  

به عبارت ديگر، دستگاه آموزشي فاقد مهارتها و .اند فاقد برنامه هاي الزم در برخورد با جنس مخالف
  .اندمواجهه با جنس مخالف برنامه هاي فرهنگي  الزم در

  
يكي از سواالت تحقيق اين بود كه آيا تعارض ارزشي در بين  همه مدارس اعم از دولتي و غير 

  انتفاعي يكسان است؟ 
اند، بنابراين هاي فرديها خواهان ارزشهاي جمعي است بچهكه مدرسه مروج ارزشاز آنجايي 
آموزان مرفه و غيرمتدين از دانش. گيرده قرار ميهاي مدرسها در تعارض با ارزشهاي آنارزش

ها براي رفع تعارض ارزشي بين دو ذهنيت دوگانه ارزشي كمتري برخوردارند، بسياري از خانواده
  .گفتمان خانه و مدرسه استراتژي آموزشي از مدارس دولتي به غيرانتفاعي را برگزيده اند

انش آموز غير انتفاعي بر اين باور است كه سهراب به عنوان معلم مدارس شاهد و اولياي د 
  :تعارض حاكم بر خانه و مدرسه در مدارس غيرانتفاعي نسبت به مدارس دولتي و شاهد كمتر است

هايي دارند كه در مدارس دولتي وجود نداره و تعارض در مدارس غير انتفاعي يك سري آزادي
 . ره تعارض كمتري بين خانه و مدرسه دارهآموزي كه به غيرانتفاعي مييعني دانش. در آن كمتراست

محب دانش آموز سال چهارم رياضي غير انتفاعي از رشت معتقد است چنين تعارضي كمتر در 
  :مدارس غير انتفاعي بوده و تجربه كرده است

به مدرسه خيلي اهميت نمي . بچه ها آن چيزي رو عمل مي كنند كه خونه شون مي خواين
مدير خيلي گير نمي ده مي دونه خيلي  .بوط به مو و لباس هاشون هستبيشتر تعارض ها مر. دن
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مدرسه پول كه از ما مي گيره به ما گير هم بايد بده؟ چون اگه گير بدن متضرر ميشن و  .تاثير نداره
ما لباس فرم در مدرسه نداريم و تعارضي در مدرسه نمي بينيم كل بچه  .اين براي آنها عقالني نيست

  .رند و آن اينكه كنكور بدنها يه هدف دا
ترتيب، در مناطق شهري مدارس دولتي از تعارض ارزشي بيشتري نسبت به مدارس بدين

آموزان متدينِ مناطق شهري داراي تعارض ارزشي بيشتري در البته دانش. غيرانتفاعي برخوردارند
بر عكس . است مدارس غير انتفاعي هستند به همان ميزان تعارض مزبور در مدارس دولتي كمتر

آموزان غير متدين يا كمترمتدين در مدارس دولتي با تعارض ارزشي بيشتر و در مدارس غير دانش
  .انتفاعي تعارض ارزشي كمتري برخوردارند

  
  علل تعارض ارزشي بين خانه و مدرسه) ب

همچنين تحول ناهماهنگ و . گرددبطور كلي دو عامل عمده باعث عدم تعادل در جامعه مي
ها شود؛ به اين صورت كه ارزشهاي محيطي منجر به جامعه نامتعادل ميها و واقعيتاسب ارزشنامن

  .شوند كه ديگر قادر به توجيه وضعيت مقوله مقابل نيستها به گونه اي متحول مييا واقعيت
  

  هامنابع بيروني تغيير ارزش) الف
ر ايران ورود تكنولوژي ارتباطي افزاري تغييرات ارزشي و ذهنيت دوگانه ديكي از عوامل سخت

هاي جديد ارتباطي كه تناسبي با فرهنگ پيشين ندارد، عدم تجانسي نسبتاً با دوام تكنولوژي .است
اند و اين عدم تجانس، يا به اصطالح تأخر فرهنگي،  موجب پيدايش بحران فرهنگي شده آفريده

: 1364كازنو، ؛128: 1372محسني،(كندهاي اجتماعي بروز و ظهور پيدا مياست كه با دگرگوني
42-37.(  

. هاي جمعي استمندي آنان از رسانهآموزان ميزان بهرهيكي از داليل تعارض ارزشي دانش
يابي و تعامالت آنان با خود و خانواده، مدرسه و اي در هويتتواند نقش عمدهاي ميمصرف رسانه

ي فراغت تواند ترويج دهندهو ديجيتالي ميهاي مجازي رواج سرگرمي. اجتماع بزرگتر داشته باشد
  ).82: 1387ذكايي،( ي خويش باشدتر جوانان با اعضا خانوادهمنفعل و تعامالت كم
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ترين تعارض ارزشي در بين خانه و مدرسه را فروپاشي نظم سنتي در جامعه و سهراب، مهم
جهان نظم . هان استترين دليلش آميختن يا برهم ريختن نظم جمهم: دانددهكده جهاني مي

. اي شدن و ورود ماهواره بر مي گرددپيشيني خود را از دست داده، و به بحث دهكده جهاني، رسانه
   .مدرسه االن يك نهادي است كه توليد ارزشش خيلي كاهش پيدا كرده است

با صحه گذاشتن بر تأثير فضاي مجازي در فرآيند  آموز سال اول دبيرستان رشت،ياسمن دانش
ريم خيلي چيزها در اينترنت نوشته مثالً در اينترنت مي: آموزان معتقد استپذيري دانشمعهجا

هاي ناجور، بعد هر بعد عكس. كنننوشته دوستي از راه دور، اكثراً اين جور چيزها رو تبليغ مي
  .كنهتونيم جستجو كنيم ولي خوب، خونواده جلوگيري ميچيزي رو بخوايم مي

هاي جديد قدرت بخشيدن به جوانان در شكل دهي و يا حفظ ي رسانهدهاز كاركردهاي عم
ي عمومي بر برخي از هاي است كه حوزههاي خويش و جبران برخي محدوديتخرده فرهنگ

تكنولوژي جديد اطالعاتي و ارتباطي به ويژه اينترنت و . هاي فراغتي جوانان اعمال مي كندسبك
شدن هويت خويش را را تغيير دهد و دخالت آنها در فرآيند ساختهتواند عامليت كاربران موبايل مي

شوندگان نيز مفهوم كانوني دوگانگي ارزشي را ورود در اين مورد، اغلب مصاحبه. تشديد كند
  .داننداي ميتكنولوژي رسانه

ترين عامل تعارض ارزشي را استفاده از موبايل و عدم آگاهي ايران، مربي پرورشي عمده
ها آگاهي الزم در مورد استفاده از موبايل رو خانواده: دانداي ميها در سوء مصرف رسانهخانواده

آموزي گرفتيم وقتي به اوليا گفته شد كه تصاوير مبتذل تو موبايل بچه ندارن، يه موبايل از دانش
  ود؟گفتن واقعاً اين تصاوير تو موبايل بچه ما بشماست باور نكردن وقتي ديدن تعجب كردن مي

بعضي : كندآموز دبيرستاني از رشت، بيشتر بر عامل تبليغات خارجي تأكيد ميمرجان دانش
 .كشورها يه سري تبليغات وارد كشور ما ميكنن براي ضربه زدن به دينمون

كشورهاي غربي فرهنگ . تهاجم فرهنگ غرب: عاليه مشاور مدرسه لنگرود ديدگاه مشابهي دارد
  .هاي ما رو به بيراهه ببرنتا جوان كننشونو وارد كشور ما مي

نكته حايز اهميت اين است كه ورود مدرنيسم به ايران منجر به تغييرات محيطي و ارزشي 
اگر نگاهي به تغييرات عمده در دهه هاي اخير  انداخته شود مشاهده مي شود . بسياري شده است

ي انقالب وجنگ، دوم ت دورهنخس. كه جامعه ايران پنج مرحله تاريخي را پشت سر گذاشته است
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با . ي اعتدالي عدالت محوري پنجم دورهي سازندگي، سوم دوره ي اصالحات و چهارم دورهدوره
توجه به تغييرات اجتماعي به نظر مي رسد وفاق ارزشي نيز دستخوش تغييرات مهمي شده 

ستخوش تعييرات اساسي بنابراين، جريان مدرنيزاسيون در ايران، يگانگي ارزشي در ايران را د.اند
  .كرده است

همچنين، با توجه به گسترش فرايند شهرنشيني شاهد افزايش جمعيت هاي متكثر، ازدياد    
اين امر ذهنيت هاي متفاوتي بين دو دستگاه . هستيم...هاي مصرفي وطبقه متوسط، گسترش ارزش

  .خانواده و آموزشي ايجاد كرده است
: كندتأثيرگذاري ساحت خيابان بر خانه و مدرسه تأكيد مي نبي اهللا معاون مدرسه تالش، به

خانه و مدرسه به هم نزديكترن خانه و خيابان خيلي با هم فاصله دارن محيط خانه و خيابان با هم 
اي نداره مثالً توي شه شناخت يه مسئولي دارن اما خيابان هيچ شناسنامهكنه مدرسه رو ميفرق مي

ها و اينترنت و شناسن، االن ماهوارهها كامالً همديگر رو ميوز داره بچهآمدانش 400مدرسه ما كه 
  .ها تغيير كنننها باعث شده كه جواعروسي

  
  هامنابع دروني تغيير ارزش) ب

شامل عقايد و ابداعاتي كه  .از جمله عوامل نرم افزاري در تغييرات ارزشي، منبع درون زاست
طن جامعه و طي يك روند تدريجي، تكاملي و غير عمدي صورت كامال سرمنشا داخلي دارند و از ب

  .گذارنداين منابع به طور مستقيم بر ارزش ها تاثير مي. مي گيرد
هاي آموز دبيرستاني يكي از داليل تعارض ارزشي را عدم كنترل دولت بر فروشگاهمريم دانش  

توها يكي از يكي بدتره، جامعه ،دولت يا وقتي تو بازار براي خريد مانتو ميريم مان: كندخريد تلقي مي
  . نظارت داشته باشه] دربازار[كسي بايد

آموزان علل دوگانگي ارزشي را عدم رويه واحد توسط مدرسه و سيروس اولياي يكي از دانش   
اين دوگانگي هم توي خونه هست هم مدرسه، من براي پسر : كندكنترل خانواده  محسوب مي

ماه استفاده كرد بعد گفت كه چرا بقيه بچه ها نپوشيدن من بايد م كه يكخودم  لباس فرم خريد
 بپوشم؟ 
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يكي از تغييرات ارزشي عمده در ايران و استان گيالن دگرديسي در الگوهاي مرجع دانش    
اي همواره گفتمان مدرسه.اندهاي اجتماعيالگوهاي مرجع همواره واجد و حامل ارزش. آموزي است

اند، اما گفتمان بيرون از مدرسه اعم از خانه و اند كه غالباً ايدئولوژيكمرجع خاصيمبلغ الگوهاي 
ها به عنوان ديگران مهم دانش آموزان محسوب نهادهاي ديگر مروج الگوهاي ديگري هستند كه آن

  .آموزي و گاه الگوهاي مرجع همساالن استهاي مرجع دانشاين الگوها، گاه الگوه. شوندمي
بعضي وقتا : كندآموزي محسوب ميعلت اصلي تعارض ارزشي را الگوهاي مرجع دانشراضيه،  

مثالً يه نفر گوشي بياره اون يكي ميگه . كننبچه ها همنوعان خودشون رو مي بينن از اونا تقليد مي
  چرا من نبايد بيارم؟

انه و مدرسه آموزان يكي از داليل تعارض ارزشي بين خمرتضي، معلم و اولياي يكي از دانش  
من يه بچه دارم اول نظري هست، اول نماز مي خوند االن مدتي : داندرا تأثير گروه همساالن مي

رم مدرسه نماز ميخونم همسن وقتي مي: خوني؟ ميگهوقتي ميگم چرا نمي. خونهاست كه نماز نمي
  . كننمرا مسخره مي هاي من،و سال

بطور كلي تعارض . رسه منشأ طبقاتي آن استيكي از داليل انضمامي تعارض خانه و مد  
  .آموزان در بين طبقات باال و پايين جامعه متفاوت است دانش

: دانددانشگاهي نوع تعارض بين خانه و مدرسه را امري طبقاتي ميآموز پيشراضيه دانش 
دار بيشتر در هاي پولشون بيشتر درزمينه ازدواج و تحصيله ولي در خانوادهاونايي كه فقيرند تعارض
  .  زمينه پوشاك و آرايشه

در مجموع، از داليل تعارض ارزشي مي توان دريافت كه منشا آن ريشه در سطوح خرد، ميانه   
چون زيبايي طلبي و نيروي عاطفي ) هاي درونيانگيزه( در سطوح خرد به داليل فردي. و كالن دارد

ن و هماالن، عدم هماهنگي بين گفتار و رفتار هاي دوستازنان، در سطوح ميانه عواملي مانند گروه
اي، نبود والدين، نبود ارتباط الزم بين خانه و مدرسه، عدم كنترل خانواده، دوگانگي درون مدرسه

هاي واحد در مدرسه، الگوهاي مرجع، سخت گيري بيش از حد در مدرسه و در سطح كالن به برنامه
هاي لباس، نبود ، عدم كنترل دولت بر فروشگاهايداليل عامتري نظير فضاي مجازي و رسانه

هاي خانه و خيابان، طبقاتي شدن جامعه  و تفريحات سالم، تهاجم فرهنگي غرب، فاصله ارزش
  .اندهاي بومي پرداختهنهادينه نشدن ارزش
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  داليل تعارض ارزشي بين خانه و مدرسه در سطوح مختلف:2جدول 
  )اجتماعي(ح كالنسط  )هيگروه(سطح ميانه  )فردي(سطح خرد

 زيبايي طلبي. 1
نيروي عاطفي . 2

  زنان

 هاي دوستانگروه.1
  هاي هماالن گروه.2
عدم هماهنگي بين گفتار و رفتار . 3

  والدين
  نبود ارتباط الزم بين خانه و مدرسه. 4
  عدم كنترل خانواده. 5
  ايدوگانگي درون مدرسه. 6
  هاي واحد در مدرسهنبود برنامه. 7
  مرجع الگوهاي. 8
  سخت گيري بيش از حد در مدرسه. 9

  مدارس دخترانه.10
  سكونت در شهر. 11
  )باال/ پايين(نوع طبقه. 12
  )غير دولتي/ دولتي(نوع مدرسه. 13

  فضاي مجازي و رسانه اي.1
هاي عدم كنترل دولت بر فروشگاه. 2

  لباس
  نبود تفريحات سالم. 3
  تهاجم فرهنگي غرب. 4
  و خيابانهاي خانه فاصله ارزش. 5
  طبقاتي شدن جامعه  . 6
  هاي بومينهادينه نشدن ارزش. 7 

  
شوندگان از تأثيرات بيشتري برخوردار بوده بديهي است برخي از موارد مزبور از منظر مصاحبه

اي امروزه براي مثال، فضاي مجازي و رسانه. شودو بمثابه عامل كانوني و خودبسنده محسوب مي
اي در بازانديشي و شود كه نقش عمدهنابع عمده توليد ارزشي محسوب ميخود به مثابه يكي از م

  .هاي موجود داردزدايي ارزشتقدس
  

  نتيجه گيري
انديشه دوگانه ارزشي حاصل دو گونه مفاهيم بوده كه در پيوند با ساخت و مناسبات قديم و 

دوگانگي . ده استاين سيستم ارزشي دچار عناصر ناهمساز و كژتابي ش. جديد شكل گرفته است
هاي ارزشي بين خانه و مدرسه متعددند اما دالّ مركزي اين دوگانگي ديني است، ساير تعارض

دهد كه هاي تحقيق نشان مييافته. ارزشي خودبسنده نيستند بلكه تابع اين دالّ مركزي قرار دارند
پژوهش بيشتر  بر اساس نتايج. بخش عمده تعارض موجود بين خانه و مدرسه خصلت بدني دارد
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تري را اتخاذ انگارانهخانواده ها در خصوص نحوه پوشش، آرايش، اصالح موي سر، حجاب روش سهل
بخش . هاي فردگرايانه مزبور در تعارض با قواعد حاكم بر مدرسه استكه خصلتحالياند، درنموده

مذهبي از قبيل  هاي اخالقي وعمده اي از تعارض موسوم در دو سيستم خانه و مدرسه به جنبه
احترام به بزرگترها، عدم اسراف بر مي گردد زيرا سيستم مدرسه مروج   شركت در مراسم مذهبي،

امور اخالقي از قبيل شركت در مراسم مذهبي، احترام به بزرگترها، عدم اسراف و رعايت حريم دختر 
تري به امور مزبور ها بخصوص در مناطق شهري توجه كمآنكه برخي خانوادهو پسر مي باشد حال

هاي جمعي است ولي جهان خانواده بخصوص فرزندان در مجموع جهان مدرسه مروج ارزش. دارند
برگر و الكمن است به عقيده كننده ديدگاه اين امر تداعي. هاي فردي هستندبيشتر مروج ارزش

آنچه را كه در بيرون از  با) پرورش اجتماعي اوليه(اينان زماني كه فرد آنچه را كه در درون خانواده 
  .شود شود متناقض ببيند دچار تعارض ارزشي مياشاعه داده مي) پرورش اجتماعي ثانويه(آن 

هاي مختلف جامعه در سطوح از داليل تعارض ارزشي مي توان دريافت كه منشأ آن در اليه
اتي و ارتباطي و به هاي جديد اطالعدر بين عوامل مزبور، رشد تكنولوژي .خرد، ميانه و كالن دارد

اي به عنوان يك مفهوم مركزي نقش تكنولوژي رسانه. خصوص اينترنت، داراي اثرات بيشتري است
بر مبناي اين تئوري ي نظريه كاشت است، اين داليل تداعي كننده. به سزايي در تعارض ارزشي دارد

، نگرش و رفتار افراد اي در كاشت و تغيير شناختهاي گروهي بخصوص تلويزيون نقش عمدهرسانه
  . دارد

، تعارض ارزشي درون گروهي نيز از ديدگاه )خانه و مدرسه(عالوه برتعارض ارزشي بين گروهي
زيرا عدم توافق ارزشي درون . شوندگان سهم بسزايي در دوگانگي رفتاري فرزندان داردمصاحبه
اي در شود سهم عمدها ميكه گاه در شكل خانواده و گاه در هيأت مدرسه پيد)  بين فردي(گروهي

اين تبيين، يادآور ديدگاه جانسون است بر مبناي عقيده او،  .فرآيند تعارض ارزشي فرزندان دارد
ي دروني و بيروني ها نيز داراي صبغهمنابع تغييرات اجتماعي مي تواند ارزشي و محيطي باشند و آن

   .هستند
بنابراين، در مدارس شهري تعارض بين  .عنصر مكان نيز در تعارض ارزشي سهم بسزايي دارد
هاي حاكم بر خيابان در تعارض با ارزش. قواعد خانه و مدرسه بيش از اجتماعات روستايي است

آموزان در ميادين مختلف اجتماعي با تعارض اجتماعي هاي خانه و مدرسه است، دانشارزش
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هاي موجود در بنابراين ارزش. شوداند، اين فرآيند در ساحت محلّه كمتر مشاهده ميبيشتري مواجه
آموزان در مدارس هاي موجود در خانه و مدرسه است و تعارض ارزشي دانشمحله همسو با ارزش
بواسطه . در جامعه روستايي فرد در معرض كنترل اجتماعي غير رسمي است. روستايي كمتر است

شود و جوانان بخصوص دخترها  همين نظارت اجتماعي از ميزان فرديت و عامليت جوانان كاسته مي
از اين رو مكان . كنندهاي اجتماعي مكان خويش منطبق ميهايشان را متناسب با سنتكنش

  . اي داردگيري و گرايش جوانان نقش عمدهزندگي در جهت
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه تعارض ارزشي بستگي به پايگاه طبقاتي و سطح دينداري 

رض ارزشي خانه و مدرسه  در دانش آموزان طبقات اقتصادي باال نسبت به تعا. دانش آموزان دارد
بر عكس، تعارض ارزشي . طبقات پايين در مدارس غير انتفاعي كمتر و در مدارس دولتي بيشتر است

. در دانش آموزان طبقات پايين جامعه در مدارس غير انتفاعي بيشتر و در مدارس دولتي كمتر است
مدارس مذكور، در . اعي بيشتر درگير گفتمان آموزشي است تا گفتمان پرورشيزيرا مدارس غيرانتف

همچنين تعارض ارزشي در دانش . بين دو نهاد دولت و خانواده بيشتر در خدمت خانواده است
هاي خانه و مدرسه در آنها همسو با آموزان متدين در مدارس دولتي و شاهد كمتر است زيرا ارزش

آموزانِ گرايش ديني برعكس در دانش. ارض در مدارس غيرانتفاعي بيشتر استيكديگرند، اما اين تع
-تأثير مؤلفه. اندپايين با تعارض بيشتري در مدارس دولتي و شاهد بويژه در مناطق شهري مواجه

ي ديدگاه كنندهاي، مكان و پايگاه اجتماعي در تعارض ارزشي تداعيهايي از قبيل مصرف رسانه
هاي سنتي بيشتر است و انسانها در ميادين آمدن مدرنيته امكان بازتعريف ارزش گيدنز است كه با

  .شودهاي هويتي بيشتري برخوردار ميمختلف اجتماعي با چالش
آموزان وجود هايي در زندگي روزمره دانشرغم قدرت گفتمان مدرسه، همواره خالقيتعلي

هاي گفتماني ي دقيق قوانين و اعمال رويهي دوسرتو كنشگران از اجرادارند كه بر مبناي نظريه
هاي مزبور جهت دور زدن تاكتيكهاي. نهندهاي ابتكاري آنها را به كنار ميروند و به شيوهطفره مي

در واقع استراتژي . شوندقواعد مدرسه در فرايند پوشش رسمي و استفاده از موبايل مشاهده مي
هايي در ان هست ولي آنها نيز از ضد استراتژيآموزگفتمان مدرسه در جهت محدود كردن دانش

ضداستراتژي تاكتيكي است كه بدون خروج از نظم مسلط . كنندمقابل استراتژي قدرت استفاده مي
استتار،  مانند بسياري از كردارهاي زندگي روزمره .داز چنگال آن رها شوفرد كند تا كمك مي
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بنابراين،  .مقاومت در مقابل قدرت هستند... گ و غافلگيري، احتياط، رازداري، هوش ، بازي، نيرن
   .جهت تثبيت و توسعه موقعيت است دوگانگي نوعي تاكتيك و كنار آمدن از دستبرد قدرت

رسد گسترش  اقداماتي نظير ايجاد محيط گفتگو و فضاي آزاد، برگزاري نظر ميدر انتها به
آموزان جهت ارايه مشكالت و به دانشساعاتي در برخي ايام سال  جلسات هم انديشي، اختصاص

طرح ساده مقوله . گردداي مياقدامات مشابه باعث مقاومت كمتر دانش آموزان با گفتمان مدرسه
-هاي درسي آشكار  و اجراي برنامهها در كتب درسي بويژه كتب علوم اجتماعي در قالب برنامهارزش

هاي اجتماعي نقش مثبتي دارند يه ارزشهاي درسي پنهان كه بطور غيرمستقيم در آموزش و توج
  .آموزان مؤثر استهاي هويتي دانشدر تعديل كاهش چالش
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