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 چکیده
 ي و دبیران دوره آموزان دانشنظام ارزشی  ي شناسایی و مقایسه حاضر هدف پژوهش

آماري  ي توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه ،شهر همدان است. روش پژوهش ي متوسطه
) 2و  1ي  ناحیه( متوسطه ي نفر) دوره1408( نفر) و دبیران 23080آموزان ( دانش ي پژوهش را کلیه

 گیري نمونه ي آماري با استفاده از شیوه ي دهند. نمونه می تشکیل 1389 -1388در سال تحصیلی 
 اننفر و دبیر 600 آموزان (دانش نفر 900و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد اي  طبقه
) است که SVها ( ارزش ي استاندارد مطالعه ي خاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامهنفر) انت 300

توسط آلپورت، ورنون و لیندزي تهیه و در ایران توسط پژوهشگران ایرانی هنجاریابی شده است. 
مستقل استفاده شد. هاي  براي گروه tها از آزمون آماري  در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده

ارزش نظري،  ،دختر و پسر به ترتیب اولویت آموزان دانشنظام ارزشی وهش نشان داد پژهاي  یافته
ارزش سیاسی است و نظام ارزشی تماعی، ارزش اقتصادي، ارزش مذهبی، هنري و ارزش اج

ارزش اجتماعی، نظري، اقتصادي، ارزش مذهبی و ارزش سیاسی و نظام  ،دبیران مرد به ترتیب
تیب اولویت شامل ارزش نظري، ارزش اجتماعی، ارزش مذهبی، ارزش ارزشی دبیران زن نیز به تر

به طور عمده  آموزان دانشارزش سیاسی است. همچنین تفاوت دبیران و  هنري، ارزش اقتصادي و
  هنري و نظري است.هاي  در توجه به ارزش

  
ارزش، نظام ارزشی، ارزش ذهنی، ارزش اقتصادي، ارزش اجتماعی، : هاي کلیدي واژه
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   مهدمق
توان جامعه  می ترین عنصر نظام اجتماعی هستند که با هدایت و کنترل آنها اساسیها  ارزش

ي خوب و بدها ي کننده به عنوان عناصر فرهنگی تعیینها  . ارزشوي تعالی سوق دادرا به س
 کنند می ایدهاي اجتماعی را تعیینهستند و بایدها و نبها  ، واقعه یا پدیدهءهر شی مربوط به

بر که د کن می نبایدها هویت خود را پیدا این باید و ي نظام اجتماعی بر پایه ).1387پوریانی، (
 را تحلیل کردجوامع حاکم بر هاي  توان ارزش می بین آنهاهاي  و تفاوتها  میزان شباهت ي پایه

هاي  اعی در هر جامعه بر اساس ارزشقوانین و هنجارهاي اجتم ).36، ص 1386آزاد ارمکی، (
در جامعه به پایداري ها  شوند. میزان ثبات و پایداري نسبی ارزش می حاکم تدوین و تصویب

کند و تحول مداوم و بحرانی شدن آن فرهنگ عمومی را نیز  می فرهنگ عمومی و قوانین کمک
  ).ب 1387آزاد مرزآبادي، ( سازد می روه ب با تغییر و تحوالت عمده رو

گذارد و  می ثیرأعه تحاکم بر هر جامعه از یک سو بر نظام ارزشی افراد آن جامهاي  ارزش
نظام  ي . از این رو مطالعهاست نظام ارزشی تک تک افراد جامعه ي دهنده از دیگر سو، شکل

مورد  تربیتی و علوم شناسی جامعهشناسی،  علمی به ویژه روانهاي  رشتهدر برخی از  ارزشی
یابی و  نقش ارزش را از منظر هویت اًشناسان غالب نظران بوده است. روان حبتوجه صا

ی انشناس روان ).1389کاظمی و مهرام، ( دهند می گیري شخصیت افراد مورد توجه قرار شکل
مانند آلپورت، کارل راجرز، اریک فروم، مزلو و یونگ به ترتیب با طرح مفاهیمی همچون 

انسان فردیت «و » انسان در پی خود تحققی« ،»انسان بارور« ،»کامل انسان با کنش« ،»انسان بالغ«
  اند. کید کردهأانسان ت و حاکمیت نوعی نظام ارزشی بر جویی بر ارزش» یافته

از جهت ایجاد ها  مانند امیل دورکیم و پارسونز بر نقش ارزش شناسان جامعهبرخی از 
شناسان  اي جامعه توجه دارند. جامعهوجدان جمعی و همبستگی مکانیکی و ارگانیکی بین اعض

اجتماعی هاي  دیگر به ارزش ي اینگلهارت و هابر مارس از زاویهرونالد ماکس وبر،  دیگر مانند
مختلف هاي  بین نسلهاي  ارزش ي و فاصلهها  بیشتر بر روند تحول ارزش اناند. آن توجه کرده
شناسان ابزارهایی را براي سنجش  معهشناسان و جا برخی از روان ).1387پوریانی، ( توجه دارند

 ي اسپیندلر؛ سنجههاي  آلپورت، ورنون و لیندزي؛ فهرست ارزش ي پرسشنامه :نظام ارزشی نظیر
  شوارتز هاي  دوازده ارزشی اینگلهارت؛ پیمایش ارزشی روکیچ و ابزار ساختار چرخشی ارزش
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  اند. یابی کرده تهیه و اعتبار
 دانند ها می ت را سوق دادن انسان به سمت ارزشنظران تربیتی، هدف تربی صاحب

دهد و غایت آن نیز تربیت افراد  می ). تربیت در یک بستر ارزشی رخ9ص  ،1379زاده،  نقیب(
، 1رایلی( اجتماعی، اقتصادي، دینی و فرهنگی مورد قبول جامعه استهاي  متناسب با ارزش

ارزشی  ي دامات اجرایی تربیتی جنبهطراحی و اقهاي  تصمیم ي ). بنابراین کلیه68، ص 2004
حاکم بر جامعه، سازمان هاي  گاهی از ارزشیزان، طراحان و معلمان باید ضمن آر دارد و برنامه

  مخاطبان خود را بشناسند.ارزشی 
و ها  محیطی، اجتماعی، روانی و زیستی در چگونگی کسب ارزشگوناگون عوامل 

 توانند می استگذاران و مجریان فرهنگی و تربیتیسینقش دارند.  افرادنظام ارزشی گیري  شکل
 این عوامل را تا حد امکان دستکاري کنندحاکم بر جامعه، هاي  و آرمانها  یتمتناسب با غا

مانند  ي آموزش و پرورشگرا کارکردشناسان  جامعه .)2005، 3نوهام و 15، ص 1998، 2لینگ(
نسل حاکم بر جامعه و فرهنگ اي ه ارزش آموزش و پرورش بایدپارسونز بر این باورند 

مقابل . در )1390سیانی،   تابش و قاسمی( سال را به کودکان و نوجوانان منتقل کند بزرگ
 ،حاکمهاي  آموزش و پرورش به جاي انتقال ارزش که معتقدند گرا شناسان تربیتی انتقاد جامعه

) 2001( 4شونفالگس کید کند. بر این اساأتها  بر بازسازي و تحول اساسی در ارزش باید
گرا بر انتقال  کارکرد ي در جوامعی که آموزش و پرورش بر اساس نظریه که معتقد است

ساالن کمتر  نظام ارزشی بین نوجوانان و بزرگ ي کید دارد، فاصلهأحاکم بر جامعه تهاي  ارزش
کید أاجتماعی تهاي  است و بر عکس در جوامعی که آموزش و پرورش بر بازسازي ارزش

  بیشتر است. نیز ساالن  بین نظام ارزشی نوجوانان و بزرگ ي رد، فاصلهدا
امکان وفاق کامل و انقطاع کامل بین نظام ارزشی  در هر صورت ،پژوهشگرانبه اعتقاد 

محمودي، شکرکن، و  ،زاده هنرمند مهرابی( ممکن استغیر اًساالن تقربی نوجوانان و بزرگ
گیرند و براي آن  می در نظربه صورت نسبی و پیوستاري فاصله را  این ان). آن1383، نجاریان

                                                             
١-  Riley 
٢-  Ling  
٣-  Mohan 
٤-  Schonpflug 
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از گیرند.  می در نظر 4و انقطاع نسلی 3، تعارض نسلی2، شکاف نسلی1چهار سطح وفاق نسلی
، و حبیبی ؛1388ی، ؛ اکرام1387 الفمرزآبادي، آزاد  :مانند( گوناگونهاي  این رو در پژوهش

مورد  ساالن با بزرگ ظام ارزشی نوجوانانن ي فاصله )1389، جزء مطلبی، و فتحی آشتیانی
  قرار گرفته است.  مطالعه

درسی هاي  ریزان و مجریان برنامه شناسایی نظام ارزشی نوجوانان به سیاستگذاران، برنامه
تر طراحی  معتبرتر و قابل اطمینانهاي  کند تا با شناخت بیشتر از مخاطبان خود، برنامه میکمک 

ساالن و  نسل بزرگ ي اسایی نظام ارزشی معلمان به عنوان نمایندهو تدوین کنند. از طرفی شن
 تواند به بهبود آموزش متوسطه و اثربخشی بیشتر آن کمک کند می درسی ي مجریان برنامه

شناسایی نظام ارزشی  ي گوناگونی در زمینههاي  گرچه پژوهش ).10، ص 2003، 5گاردنر(
شناختی انجام گرفته است ولی در رابطه  ی و جامعهشناخت ساالن از منظر روان نوجوانان و بزرگ

 شود می پژوهشی به وضوح مشاهده خأل ،تربیتیهاي  نظام ارزشی و تصمیمهاي  با ویژگی
نظام ارزشی  ي بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه .)1389کاظمی و مهرام، (

  دبیرستان و دبیران آنها است.  آموزان دانش
  

  تحقیق ي شینهپیادبیات و 
گیرد. خانواده، آموزش  می ثیر عوامل مختلف شکلأنظام ارزشی افراد در هر جامعه تحت ت

جمعی، نهادهاي دینی و مذهبی از جمله نهادهایی هستند که هاي  و پرورش رسمی، رسانه
گونه نهادها  ثر اینؤدهی نظام ارزشی نوجوانان نقش مهمی دارد. کارکرد م کارکرد آنها در شکل

 سازد. به اعتقاد آزاد ارمکی می مختلف را تا حد امکان به یکدیگر نزدیکهاي  ظام ارزشی نسلن
 کمکها  دینی به پیوستگی نظام ارزشی بین نسلهاي  خانوادگی و مراسمهاي  ) آیین1386(

  کند و این پیوستگی پیامدهاي عاطفی، اجتماعی و اقتصادي مثبتی به همراه دارد.  می
  دهد که نظام ارزشی نوجوانان و  می نشان نظام ارزشیمربوط به  هاي پژوهشبررسی 

  

                                                             
١-  Generation adopt 
٢-  Generation gap 
٣-  Generation conflict 
٤-  Generation discontinuity  
٥-  Gardner 
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 مانندها  . در برخی از پژوهشگرفته است ساالن به سه شکل مورد توجه پژوهشگران قرار بزرگ
) به بررسی نظام ارزشی نوجوانان 1379( زاده ) و حسن1379( )، عرفانی1378( تیموري

نوجوانان شهر هاي  هشی به بررسی نظام ارزش) در پژو1378( پرداخته شده است. تیموري
پسران در شمال شهر تهران به ترتیب هاي  بندي ارزش اولویت که تهران پرداخت و دریافت

اقتصادي، علمی، هنري، سیاسی، اجتماعی و مذهبی و در جنوب شهر شامل هاي  ارزش
) با 1379( مذهبی، علمی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و هنري است. عرفانیهاي  ارزش

دانشگاهی استان کردستان نشان داد که  متوسطه و پیش ي هدور آموزان دانشبررسی نظام ارزشی 
ادي، هنري، نظري، سیاسی، اقتصهاي  ارزش ،آموزان به ترتیب اولویت ی دانشنظام ارزش

   اجتماعی و مذهبی است.
هاي  استان ي هتوسطم ي هدور آموزان هاي دانش ارزشنظام بررسی با  نیز )1379( زاده حسن

اگر چه ارزش دینی یا مذهبی در هر دو جنس پسران که به این نتیجه رسید مازندران و گلستان 
 بین دو گروه متفاوت است.ها  اما سلسله مراتب سایر ارزش، و دختران باالترین ارزش است

) در پژوهشی که بر روي نظام ارزشی 1976( اسبورل ،خارجیهاي  همچنین در پژوهش
هاي باالي  دختران در مقایسه با پسران، به مرتبه که دختر و پسر انجام داد، دریافت آموزان انشد

هاي  ولی پسران ارزش ،یابند هنري)، مذهبی و اجتماعی دست می( شناختی  زیباهاي  ارزش
) نیز 2007( 1). وجیسزك1380شیخی،  درنقل ( دهند می سیاسی و اقتصادي را در اولویت قرار

نوجوان دختر و پسر لهستانی دریافت که بین اولویت ارزشی و  68خود روي  ي لعهدر مطا
  تعهد ارزشی در دختران و پسران همبستگی مثبت وجود دارد. 

و  )1386( فتحی آشتیانی و همکاران ،)1378( مانند احمديها  در بعضی از پژوهش
ساالن مورد توجه قرار گرفته  گشناسایی نظام ارزشی بزر ،)2009( ٢ دتر، بنر و بلتربراندت است

هاي  مشاوران شهر اصفهان دریافت که ارزشهاي  ) با بررسی نظام ارزش1378( است. احمدي
دارد. فتحی ها  تري نسبت به سایر ارزش وسیع ي همذهبی و اجتماعی در مشاوران اهمیت و دامن

ارزش افتند که ارزشی زنان شاغل دریهاي  ) با بررسی اولویت1386( آشتیانی و همکاران
 و همکاران دتربراندت است از اولویت بیشتري برخوردار هستند. اناقتصادي و سیاسی نزد آن

                                                             
١-  Wojciszek 
٢-  Brandet Stadter, Bener, & G.B. Balter 
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 اًگیري آنها عمدت ساالن باالتر است وجهت ) در پژوهشی دریافتند که تعهد ارزشی بزرگ2009(
  ی، معناجویی و هدفمندي است. یبه سوي کمال، خودشکوفا

وانان و جنظام ارزشی نو ي هایی است که به مقایسه پژوهشها، شامل  سوم پژوهش ي دسته
 الف( )، آزاد مرزآبادي1383( زاده و همکاران مهرابیهاي  پژوهشاند.  ساالن پرداخته بزرگ
 زاده و همکاران اند. مهرابی از این دسته )1388( ) و اکرامی1389( حبیبی و همکاران)، 1387

اند که بین این دو گروه  متوسطه و والدین دریافته موزانآ دانشنظام ارزشی  ي ) با مقایسه1383(
هاي  ولی در ارزش ،اجتماعی تفاوت وجود دارد نظري، سیاسی، هنري وهاي  در ارزش

 ي ) با مقایسه1387 الف( تفاوت وجود ندارد. آزاد مرزآبادي اناقتصادي و مذهبی بین آن
فردي نوجوانان هاي  بین ارزش که رسیدبه این نتیجه  انآنهاي  نوجوانان و خانوادههاي  ارزش

و  داري وجود دارد. حبیبی ملی ارتباط معنیهاي  و ارزشها  ها، رسانه خانوادههاي  و ارزش
هاي  ترجیح نظام ارزشی والدین و فرزندان دریافتند که بین ارزش ي ) با مقایسه1389( همکاران

ه تفاوت وجود ندارد و تنها در خانوادگی، اقتصادي، اجتماعی، هنري، علمی و دینی دو گرو
نظام ارزشی  ي مقایسه) با 1388( اکرامیفردي و جهانی با یکدیگر متفاوت هستند. هاي  ارزش

سیاسی، اقتصادي،  علمی، :دانشجویان با استادان دریافت که نظام ارزشی استادان به ترتیب
اقتصادي،  :املهنري، اجتماعی و مذهبی و نظام ارزشی دانشجویان به ترتیب اولویت ش

  سیاسی، علمی، هنري، اجتماعی و مذهبی است. 
نظام  ي مقایسه ي متعددي در زمینههاي  دهد که پژوهش می پژوهش نشان ي بررسی پیشینه

نظام  ي ولی هیچ پژوهشی در ارتباط با مقایسه ،ساالن انجام شده است ارزشی نوجوانان و بزرگ
نوآوري پژوهش حاضر از این انجام نشده است.  انمتوسطه و دبیران آن آموزان دانشارزشی 

 اجتماعی شهر همدان –فرهنگیهاي  با توجه به ویژگی از یک سو ز اهمیت است کهئجهت حا
ییر و تغ که دهد می ال جوابؤبه این ساز دیگر سو  وپردازد  می به بررسی نظام ارزشی دو نسل

رو هستند، چه اندازه  هب دید با آن رومتوسطه به عنوان نسل ج آموزان دانشکه اي  تحوالت عمده
  ثیر گذاشته است.أدر مقایسه با دبیرانشان ت انبر نظام ارزشی آن

  
  تحقیقهدف 

  و  آموزان هاي دانش شناسایی نظام ارزشی یا سلسله مراتب ارزش تحقیقهدف کلی این 
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  .آنها با یکدیگر است ي شهر همدان و مقایسه ي متوسطه ي دبیران دوره
  

  تحقیقسؤاالت 
دختر و دبیران زن به ترتیب اولویت چگونه است و آیا بین  آموزان دانشنظام ارزشی  -1

  وجود دارد؟داري  تفاوت معنی اننظام ارزشی آن
آیا بین پسر و دبیران مرد به ترتیب اولویت چگونه است و  آموزان دانشنظام ارزشی  -2

  داري وجود دارد؟ نظام ارزشی آنها تفاوت معنی
  دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ آموزان دانشیا سلسه مراتب ارزشی ها  بین اولویت آیا -3
  یا سلسه مراتب ارزشی دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد؟ها  آیا بین اولویت -4
  تفاوت وجود دارد؟ آموزان دانشیا سلسه مراتب ارزشی دبیران و ها  آیا بین اولویت -5

  
  تحقیقشناسی  روش

  روش تحقیق
از روش پژوهش توصیفی  ،ر این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و سؤاالتد

به منظور معنادادن ها  پدیده ي در تحقیقات پیمایشی از مشاهده. پیمایشی استفاده شده است و
: 1375و حجازي، بازرگان سرمد، ( شود مختلف اطالعات گردآوري شده، اقدام میهاي  به جنبه

89 .(  
  

  گیري نمونه شروجامعه و 
که در را دختر و پسر  آموزان دانشو  دبیران مرد و زن ي کلیه این پژوهشآماري  ي جامعه

مشغول به تدریس  89 -88شهر همدان در سال تحصیلی  )2 و 1( ي متوسطه در ناحیه ي دوره
 1 و دبیران نواحی به تفکیک در جدول آموزان دانشتعداد  .گیرد می ر بردهستند و تحصیل 

  ه شده است.ئاار
اي  مرحله گیري تصادفی چند آماري جهت انتخاب نمونه از روش نمونه ي با توجه به جامعه

  ي متوسطه ي آموزان، ابتدا از هر ناحیه پنج مدرسه دانش ي استفاده شد. براي انتخاب نمونه
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  و دبیران به تفکیک نواحی آموزان دانشتعداد   .1جدول 

  دبیران  آموزان دانش  نواحی
  مرد  زن  پسر  دختر

  301  407  4965  5112  ناحیه یک
  347  353  4954  4939  ناحیه دو

  648  760  9919  10051  مجموع
19970  1408  

  
پسرانه انتخاب شد. سپس از هر مدرسه یک کالس به صورت تصادفی  ي دخترانه و پنج مدرسه

پسر  آموزان دانشنفر و مجموع  322دختر انتخاب شده  آموزان دانش. مجموع انتخاب گردید
پرسشنامه  14پرسشنامه از دختران و  22 ،سپس به منظور تسهیل مقایسه شد.نفر محاسبه  314

 300آموز دختر و  دانش 300 از پسران به صورت تصادفی کنار گذاشته شد. بنابراین مجموعاً
ن نیز از دبیرا ي براي تعیین حجم نمونه از جامعه آموز پسر در این پژوهش شرکت کردند. دانش

پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس  ي دخترانه و پنج مدرسه ي هر ناحیه پنج مدرسه
نفر از دبیران  150نفر از دبیران زن و  150 ،بین جنسیت دبیران ي به منظور تسهیل در مقایسه

  عنوان نمونه انتخاب گردید. صورت تصادفی به مرد به
  

  اطالعاتآوري  ابزار جمع
 ي هساخت ،ها بررسی ارزش ي هوهش جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامدر این پژ

و  آموزان دانشادراکات شخصی  ي ه. یعنی براي مقایساستفاده شد لینذزي آلپورت، ورنون و
نظام ارزشی از دو  ي . پرسشنامهگردید تنظیم شده، استفادههاي  دبیرانشان از پاسخ به پرسش

سؤال است. در بخش  15سؤال و بخش دوم آن شامل  30بخش تشکیل شده که بخش اول آن
رجحان نسبی خود را به هر یک از دو  ي درجه 3تا  1دادن نمره از  آزمودنی با ،اول پرسشنامه

 گزینه را بر 4کند و در بخش دوم، در هر سؤال  فعالیت مطرح شده در هر سؤال مشخص می
پاسخ وجود دارد که هر  120تعداد  کند. در مجموع بندي می رتبه 4تا  1حسب رجحان خود از 

   ).76، ص 1999 ، 1ورنون و لینذزي ،آلپورت( استپاسخ به یک ارزش مربوط  20
                                                             
١-  Allport, Vernon, & Lindsey 
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  روایی و پایایی ابزار تحقیق
 به پنج نفر از متخصصان تعلیم و تربیت، ،پس از تنظیم ها بررسی ارزش ي هپرسشنامروایی 

داده شد و پس از اصالحات الزم  گیري نشان علوم اجتماعی و متخصصان سنجش و اندازه
  روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. 

) با استفاده از روش تنصیف در دو پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه را 1996( آلپورت
گزارش کرده است و در پژوهش هاي دیگر نیز با استفاده از روش  93/0و  84/0به ترتیب 

در ایران  ).77، ص 1371ناستازي،آ(یان شده است ب 93/0و  77/0بازآزمایی ضریب پایایی آن 
هاي  ی ارزشیهاي شهر تهران پایا نفري از مدیران دبیرستان 25طی مطالعه روي یک گروه 

گزارش  91/0و مذهبی 89/0، سیاسی 61/0 ، اجتماعی86/0، هنري 81/0 ، اقتصادي93/0نظري 
ی پرسشنامه با استفاده از ی. در گزارش دیگري ضریب پایا)67، ص 1378ادیبی، ( شده است

  ). 1384شریفی، سفیري و ( گزارش شده است 80/0 برابرزمانی دو ماه  ي ی با فاصلهیبازآزما
هاي ضریب آلفاي کرونباخ و تنصیف  ی آزمون با استفاده از روشیدر این پژوهش نیز پایا

هاي  اي ارزشی آزمون بریکه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایا ،تعیین گردیده است
، 74/0، 72/0، 71/0به ترتیب  ي، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، ضرایبنظري، اقتصادي، هنر

ی آزمون با استفاده از ی. همچنین پایادست آمده ب 71/0 ی کل آزمونیو پایا 76/0، 72/0، 70/0
نظري اقتصادي، هنري، اجتماعی، سیاسی، مذهبی ضرایبی به هاي  روش تنصیف براي ارزش

  به دست آمد.  80/0و 77/0، 75/0، 79/0، 78/0، 74/0 ترتیب
  

  شود: می بیانگانه به شرح زیر  ششهاي  ارزشهاي  ویژگی
مندي به کشف حقیقت، وجود یک گرایش شناختی، مشاهده،  ) ارزش نظري: عالقه1

  ).1387 بآزاد مرزآبادي، ( هاي تجربی و عقالنی استدالل، وجود جنبه
ین نیازهاي و تأم ها آور، فعالیت هاي عملی و سود جنبه) ارزش اقتصادي: ترجیح 2

مک  و 89 ، ص2000، 1روشه( هاي بدنی، صیانت ذات ، ارضاي نیازجسمانی، سودمندي اشیا
  ).2005، 1کارتی و شرام

                                                             
١-  Rosheh 
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جوي ظرافت،  و ها و جست تنوع در پدیدههمسانی و  ي هرزش هنري: تمایل به تجرب) ا3
هاي هستی به  ماهنگی در رویدادها و لذت بردن از جلوهتقارن و تناسب، توجه به نظم و ه

   .خاطر خود آنها
) ارزش سیاسی: تمایل به کسب قدرت، تسلط و رهبري نسبت به دیگران، هدایت 4

  بري و به دنبال قدرت و سلطه بودن.سیاسی، حس ره اجتماعی، هاي شغلی، فعالیت
ها، متعهد بودن به مهربانی،  مندي و عشق ورزیدن به انسان ) ارزش اجتماعی: عالقه5

  ها. ر تعامل بین انسانصمیمیت، گذشت، فداکاري د
به صورت کل، ارتباط دادن خود به کلیت فراگیر  هستی) ارزش مذهبی: تمایل به ادراك 6

ی در یه عنصر خداها، معارف و اهل تصوف بودن و توجه ب هستی، وحدت وجودي در پدیده
  ).1999، 2موسگراوس( هر کار
  

  ها  ش تحلیل دادهرو
آمار توصیفی مانند میانگین و هاي  شاخص ها از در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده

مستقل استفاده شده  tآزمون آماري  آماري استنباطی نظیرهاي  انحراف استاندارد و از شاخص
  شده است.تحلیل  )SPSS16( افزار کامپیوتري آماري با استفاده از نرمهاي  همچنین داده است.

  
  تحقیقهاي  یافته

 که است هایی آماري از لحاظ تحصیلی داراي ویژگی ي آوري شده از نمونه جمعهاي  داده
  .دهد می فراوانی و درصد آنها را نشان 2 جدول

  

  مربوط به سؤاالت پژوهش به قرار زیر است: هاي  یافته
چگونه است و آیا بین  دختر و دبیران زن به ترتیب اولویت آموزان دانش) نظام ارزشی 1

   داري وجود دارد؟ نظام ارزشی آنها تفاوت معنی
  دختر با دبیران زن از آموزان دانشدهد بین نظام ارزشی  می نشان 3که جدول  گونه همان

  

                                                                                                                                               
١-  Mccarty & Shrum 
٢-  Musgravs 
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  و دبیران آموزان دانشآماري  ي اطالعات تحصیلی مربوط به نمونه  .2جدول 
آموزان دانش  دبیران 

تحصیلی ي پایه  
سرانپ دختران  

 مدرك تحصیلی
 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
  12/0  18  10/0  15  فوق دیپلم  32/0  96  31/0  94  اول
  53/0  80  47/0  71  لیسانس  34/0  101  33/0  99  دوم
  33/0  49  43/0  64  فوق لیسانس  34/0  103  36/0  107  سوم

  2/0  3  -  -  يدکتر  100/0  300  100/0  300  مجموع
  100/0  150  100/0  150  مجموع

  
  نظام ارزشی دبیران زن و دختران ي مقایسه  .3 جدول

آماريهاي  شاخص
  ها ارزش 

  میانگین  تعداد
انحراف 

  معیار
خطاي 
  tمقدار   معیار

   درجه
  آزادي

 سطح
  داري معنی

 نظري
  41/0  09/5  78/41 150 دبیران زن

3/0 448 76/0  
  299/0  17/5  93/41 300 دختر آموزان دانش 

 اقتصادي
  44/0 448 76/0  427/0  23/5  71/39 150 دبیران زن

  299/0  18/5  11/40 300 دختر آموزان دانش 

 هنري
  094/0 448 67/1  512/0  27/6  9/39 150 دبیران زن

  319/0  53/5  88/38 300 دختر آموزان دانش 

 اجتماعی
  27/0 448 08/1  367/0  5/4  21/41 150 دبیران زن

  26/0  5/4  7/41 300 دختر آموزان دانش 

 سیاسی
  35/0 448 92/0  502/0  15/6  4/37 150 دبیران زن

  3/0  2/5  91/37 300 دختر آموزان دانش 

 مذهبی
  12/0 448 54/1  44/0  44/5  2/40 150 دبیران زن

 29/0  13/5  39/39 300 دختر آموزان دانش 

  
تفاوت جزیی بین آنها  کیدأبلکه ار لحاظ شدت ت وجود ندارد. داري یاوت معنتف لحاظ اولویت

 78/41کید بر ارزش نظري دبیران زن برابر أمیانگین ت 3 جدولهاي  با توجه به داده وجود دارد.
و  71/39کید بر ارزش اقتصادي دبیران زن برابر أ؛ میانگین ت93/41دختر برابر  آموزان دانشو 
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و  9/39کید بر ارزش هنري دبیران زن برابر أ؛ میانگین ت11/40تر برابر دخ آموزان دانش
و  21/41کید بر ارزش اجتماعی دبیران زن برابر أ؛ میانگین ت88/38دختر برابر  آموزان دانش
و  40/37کید بر ارزش سیاسی دبیران زن برابر أ؛ میانگین ت70/41دختر برابر  آموزان دانش
و  20/40ی دبیران زن برابر ارزش مذهبکید بر أ؛ میانگین ت91/37دختر برابر  آموزان دانش
هاي  است. بنابراین نظام ارزشی دبیران زن به ترتیب ارزش 39/39 دختر برابر آموزان دانش

نیز  آموزان دانشنظام ارزشی با نظري، اجتماعی، مذهبی، هنري، اقتصادي و سیاسی است که 
  هماهنگ و مشابه است.

  

پسر و دبیران مرد به ترتیب اولویت چگونه است و آیا بین آنها  آموزان دانشنظام ارزشی ) 2
  تفاوتی وجود دارد؟

  
  نظام ارزشی دبیران مرد و پسران ي مقایسه  .4 جدول

آماريهاي  شاخص
 ها ارزش 

انحراف   میانگین تعداد
  معیار

خطاي 
 tمقدار   معیار

درجه 
  آزادي

  سطح 
 معنی داري

  نظري
  396/0 85/4  52/40 150 دبیران مرد

71/3 448 001/0  
  304/0  26/5  37/42 300 پسر آموزان دانش 

 اقتصادي
  14/0 448 45/1  433/0 3/5  2/40 150 دبیران مرد

  326/0  65/5  05/41 300 پسر آموزان دانش 

 هنري
  049/0 448 97/1  47/0 75/5  4/39 150 دبیران مرد

  32/0  54/5  3/38 300 پسر آموزان دانش 

 اجتماعی
  064/0 448 85/1  419/0 13/5  12/42 150 دبیران مرد

  309/0  35/5  14/41 300 پسر آموزان دانش 

 سیاسی
  81/0 448 23/0  404/0 95/4  46/38 150 دبیران مرد

  308/0  34/5  33/38 300 پسر آموزان دانش 

 مذهبی
  84/0 448 2/0  485/0 95/5  92/38 150 دبیران مرد

 327/0 67/5  8/38 300 پسر آموزان انشد 

  
  پسر به ترتیب اولویت  آموزان دانش، نظام ارزشی شود مالحظه می 4همانطور که در جدول 
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 )، میانگین ارزش اقتصادي14/41( )، میانگین ارزش اجتماعی37/42( میانگین ارزش نظري
) و میانگین ارزش 33/38( )، میانگین ارزش سیاسی80/38( )، میانگین ارزش مذهبی05/41(

 ارزش اجتماعی ) است و نظام ارزشی دبیران مرد به ترتیب اولویت میانگین03/38( هنري
میانگین ارزش  )،20/40( )، میانگین ارزش اقتصادي52/40( )، میانگین ارزش نظري12/42(

) است. 33/38( ) و میانگین ارزش سیاسی92/38( )، میانگین ارزش مذهبی40/39( هنري
از لحاظ اولویت و شدت  ،پسر با دبیران آموزان دانشتوان گفت بین نظام ارزشی  می بنابراین
نظري، هنري و هاي  در ارزش ،این تفاوت از لحاظ اولویت ی وجود دارد.ئجزهاي  تفاوت

ی تفاوت وجود ئدر هر شش ارزش به صورت جز ،شود و از لحاظ شدت می اجتماعی دیده
  .دارد

  
  دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ آموزان دانشیا سلسه مراتب ارزشی ها  آیا بین اولویت )3

  
  دختر و پسر آموزان دانشنظام ارزشی  ي مقایسه . 5 جدول

آماريهاي  شاخص
 ها ارزش 

انحراف   میانگین تعداد
  معیار

خطاي 
 tمقدار   معیار

  درجه
  آزادي

  سطح
 معنی داري

  نظري
  299/0  17/5  93/41  300 دختر آموزان دانش

02/1 598 306/0  
  304/0  26/5  37/42  300 پسر آموزان دانش 

 اقتصادي
  299/0  18/5  11/40  300 دختر آموزان دانش

12/1 598 034/0  
  326/0  65/5  05/41  300 پسر آموزان دانش 

 هنري
  319/0  53/5  88/38  300 دختر آموزان دانش

29/1 598 195/0  
  320/0  54/5  35/38  300 پسر آموزان دانش 

 اجتماعی
  260/0  5/4  7/41  300 دختر آموزان دانش

37/1 598 169/0  
  309/0  35/5  14/41  300 پسر آموزان دانش 

 سیاسی
  300/0  2/5  91/37  300 دختر آموزان دانش

98/0 598 326/0  
  308/0  34/5  33/38  300 پسر آموزان دانش 

 مذهبی
  296/0  13/5  39/39  300 دختر آموزان دانش

34/1 598 180/0  
 327/0 67/5  8/38  300 پسر آموزان دانش 
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از لحاظ اولویت  دختر و پسر آموزان دانشنظام ارزشی بین  5جدول هاي  با توجه به داده
در  تنها .شود می دیدهها  کید بر ارزشأی در شدت تئجزهاي  ولی تفاوت ،تفاوتی وجود ندارد

) پسران 05/41( میانگین ارزش اقتصاديشود.  مشاهده میداري  یت معنارزش اقتصادي تفاو
) 33/38( سیاسی)، 37/42( نظريهاي  ه میانگین ارزشاست. البت )11/40( بیشتر از دختران

هاي  ارزشکید بر أمیزان ت 5 جدولهاي  بر اساس دادههمچنین پسران بیشتر از دختران است. 
از  از لحاظ شدت باالتر دختراندر ) 39/39( مذهبیو  )70/41( )، اجتماعی88/38( هنري

 ) و سیاسی05/41( )، اقتصادي37/42( نظريهاي  کید بر ارزشأمیزان ت پسران است و
  در پسران از لحاظ شدت باالتر از دختران است.  )33/38(

  
 یا سلسه مراتب ارزشی دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد؟ها  آیا بین اولویت )4

  
  نظام ارزشی دبیران زن و مرد ي ایسهمق  .6 جدول

آماريهاي  شاخص
 ها  ارزش 

  میانگین تعداد
انحراف 

  معیار
خطاي 
  معیار

  tمقدار 
درجه 
  آزادي

  سطح 
 معنی داري

 نظري
  415/0  09/5  78/41  150 دبیران زن

19/2 298 029/0  
  396/0 85/4  52/40  150 دبیران مرد 

 اقتصادي
  427/0  23/5  71/39  150 دبیران زن

87/0 298 381/0  
  433/0 3/5  2/40  150 دبیران مرد 

 هنري
  512/0  27/6  9/39  150 دبیران زن

71/0 298 478/0  
  47/0 75/5  4/39  150 دبیران مرد 

 اجتماعی
  367/0  5/4  21/41  150 دبیران زن

63/1 298 103/0  
  419/0 13/5  12/42  150 دبیران مرد 

 سیاسی
  502/0  15/6  4/37  150 دبیران زن

64/1 298 101/0  
  404/0 95/4  46/38  150 دبیران مرد 

 مذهبی
  444/0  44/5  2/40  150 دبیران زن

95/1 298 052/0  
 485/0 95/5  92/38  150 دبیران مرد 
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 )، اجتماعی78/41( نظريهاي  دبیران زن به ترتیب به ارزش 6جدول هاي  دادهبا توجه به 
 ) اولویت40/37( ) و سیاسی71/39( اقتصادي )،02/40( )، مذهبی71/39( ادي)، اقتص21/41(

 )، اقتصادي52/40( )، نظري12/42( اجتماعیهاي  دهند. ولی دبیران مرد به ترتیب به ارزش می
دهند. بر اساس این  می ) اولویت46/38( ) و سیاسی92/38( )، مذهبی40/39( )، هنري20/40(

نظري، هنري و مذهبی بیش از دبیران مرد و دبیران مرد به هاي  زشدبیران زن به ار ،ها داده
   دهند. می اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بیش از دبیران زن اولویتهاي  ارزش
  

  تفاوت وجود دارد؟ آموزان دانشیا سلسه مراتب ارزشی دبیران و ها  آیا بین اولویت )5
  

  و دبیران آموزان دانشمقایسه نظام ارزشی  . 7جدول 

آماري هاي شاخص     
 ها  ارزش 

انحراف   میانگین تعداد
  معیار

 خطاي
درجه   tمقدار   معیار

  آزادي
  سطح 

 معنی داري

  006/0 898 75/2  97/0  005/5  15/41 300 دبیران  نظري
  21/0  22/5  15/42 600 آموزان دانش 

  11/0 898 57/1  30/0  26/5  98/39 300 دبیران  اقتصادي
  22/0  43/5  58/40 600 آموزان دانش 

 هنري
  009/0 898 62/2  34/0  01/6  65/39 300 دبیران

  22/0  54/5  59/38 600 آموزان دانش 

 اجتماعی
  48/0 898 7/0  27/0  84/4  67/41 300 دبیران

  20/0  95/4  42/41 600 آموزان دانش 

 سیاسی
  60/0 898 51/0  32/0  6/5  93/37 300 دبیران

  21/0  27/5  12/38 600 آموزان دانش 

 مذهبی
  23/0 898 18/1  33/0  72/5  56/39 300 دبیران

 22/0  41/5  1/39 600 آموزان دانش 

  
 ارزش نظري :به ترتیب اولویت آموزان دانشنظام ارزشی  7جدول هاي  با توجه به داده

و  )10/39( ، ارزش مذهبی)58/40( ، ارزش اقتصادي)42/41( ، ارزش اجتماعی)15/42(
  ، ارزش )67/41( است و نظام ارزشی دبیران به ترتیب ارزش اجتماعی )12/38( ارزش سیاسی
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و  )67/39( )، ارزش هنري93/37( ، ارزش مذهبی)98/39( ، ارزش اقتصادي)15/41( نظري
از  آموزان دانشاولویت ارزشی دبیران با ها  بر اساس این دادهاست.  )93/37( ارزش سیاسی
  کید اندکی تفاوت دارد و البته این تفاوت چندان باال نیست. أو شدت ت لحاظ اولویت

  
  گیري و نتیجه بحث

ی و یعوامل گوناگون اجتماعی، فناورانه، جغرافیا تأثیرحاکم بر هر جامعه تحت هاي  ارزش
موقعیتی به طور مداوم در حال تحول هستند. این تغییر و تحوالت به ویژه در عصر حاضر با 

اي، اینترنت  ماهوارههاي  ارتباطی، اطالعاتی نظیر تلویزیون دیجیتال، شبکههاي  ناوريف ي توسعه
 حاکم بر جامعه، طبقات و افراد هرهاي  و موبایل سرعت بیشتري به خود گرفته است. ارزش

و  ریزان برنامه شوند. بر این اساس سیاستگذاران، می ثرأمتها  جامعه نیز از این ابزارها و فناوري
مخاطبان خود هاي  منطقی باید از ویژگیهاي  براي اتخاذ تصمیم درسیهاي  ان برنامهمجری

ارزشی هاي  درك درستی داشته باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی اولویت
  آنها با یکدیگر است.  ي شهر همدان و مقایسه ي و دبیران مدارس متوسطه آموزان دانش

محور اول،  :ن در دو محور عمده مورد بحث قرار دادتوا می این پژوهش راهاي  یافته
دختر و پسر با دبیران زن و  آموزان دانشنظام ارزشی  ي مربوط به شناسایی و مقایسههاي  یافته
هاي  دوم یافتهمحور و  االت اول، دوم و پنجم مورد بررسی قرار گرفته استؤکه در س ،مرد

که در  ،پسر و دبیران مرد با دبیران زن دختر با آموزان دانشنظام ارزشی  ي مربوط به مقایسه
  سوم و چهارم پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. تاالؤس

ال اول ؤکه در س ،دختر با دبیران زن آموزان دانشنظام ارزشی  ي مربوط به مقایسههاي  یافته
هاي  اولویت ارزشی دو گروه به ترتیب ارزش که دهد می پژوهش مطرح شده است، نشان
اقتصادي و سیاسی است و تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.  نظري، اجتماعی، مذهبی، هنري،

ال دوم پژوهش مد نظر قرار ؤکه در س ،پسر با دبیران مرد آموزان دانشنظام ارزشی  ي مقایسه
کید بر ارزش نظري در پسران و أدر تها  گرفته است، اولویت ارزشی شبیه به هم و تفاوت

دهد که  می ال پنجم نشانؤسنتایج مربوط به دبیران مرد است. همچنین  ارزش هنري در
  بندي اندکی با یکدیگر تفاوت دارد. با دبیران از لحاظ اولویت آموزان هاي دانش ارزش
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دختر و پسر با دبیران زن و مرد تفاوت  آموزان دانشنظام ارزشی که توان گفت  می بنابراین
نظري و هنري است. هاي  تفاوت آنها در توجه به ارزش با یکدیگر ندارد و تنهااي  عمده

هاي  نتایج با یافتهاین در بین دو گروه اندکی متفاوت است. ها  کید بر ارزشأهمچنین شدت ت
 ) و1387( ، جنادله و رهنما)ب 1387( )، آزاد مرزآبادي1389( و همکاران حبیبیهاي  پژوهش

) در پژوهشی 1389( و همکاران نی دارد. حبیبی) همخوا1383( مهرابی زاده هنرمند و همکاران
هاي  سال سوم متوسطه و والدینشان در ارزش آموزان دانشبین نظام ارزشی  که اند نشان داده

خانوادگی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، هنري، علمی و دینی تفاوتی وجود ندارد. آزاد 
اي،  خانوادگی، رسانههاي  ش) دریافت بین نظام ارزشی نوجوانان و ارز1387 ب( مرزآبادي

در پژوهش خود  نیز )1387( جنادله و رهنما .داري وجود دارد ملی و مذهبی ارتباط معنی
وجود ندارد اي  بین دو نسل تفاوت عمده کربال ي دریافتند در برگزاري مناسک عزاداري واقعه

به این  )1383( رانزاده هنرمند و همکا مهرابی است.ها  بیشتر در ابزارها و روشها  و تفاوت
اقتصادي و مذهبی به یکدیگر هاي  متوسطه و والدین در ارزش آموزان دانش که نتیجه رسیدند

   شباهت بیشتري دارند.
شناختی به نبود فاصله بین دو نسل یا وفاق نسلی اشاره دارد.  از منظر جامعهها  این یافته

عمیق خانوادگی موجب پیوند بین ) معتقد است باورهاي دینی و پیوندهاي 1386( آزادارمکی
 شونفالگکند.  می شود و از شکاف، تعارض یا انقطاع بین دو نسل جلوگیري ها می نسل

کنند و به  می ایفاها  سازي ارزش نقش مهمی در درونیها  ) نیز باور دارد که خانواده2001(
انتظارات،  رزندان غالباًاو در جوامعی که خانواده از جایگاه با اهمیتی برخوردار است، ف ي عقیده
بنابراین نزدیکی نظام ارزشی  سازند. می مورد نظر والدین را درونیهاي  و نگرشها  نقش
هاي  ها، روابط خانوادگی، پایبندي به مراسم توان به انسجام خانواده می و دبیران را آموزان دانش

  اجتماعی نسبت داد. هاي  دینی و مذهبی و سایر ویژگی
 بارزي دیدههاي  ساالن تفاوت ظاهري بین رفتارهاي نوجوانان و بزرگ گرچه در نگاه

آزاد مرزآبادي،  درنقل ( )1975( و آدلسون )1980( مانند ریسشود ولی متفکران اجتماعی  می
 .ها نه تفاوت در ارزش ،کنند می را ناشی از تفاوت در ابزارها تلقیها  این تفاوت )1387الف 

توان به تفاوت  می و دبیران را آموزان دانشبین ها  کید بر ارزشأی در شدت تئجزهاي  تفاوت
  نظام  ي نه تفاوت اساسی در نظام ارزشی آنها. در مقایسه ،نسبت دادها  در ابزارها و شیوه
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کید أنظري تهاي  ن بر ارزشایرببیش از د آموزان دانشتوان دریافت که  می ارزشی دو گروه
 انبه تناسب سن آن آموزان دانشجویی و کنجکاوي  س حقیقته حتوان ب می دارند. این نکته را

. همچنین ارزش هنري در بین دبیران بیشتر از )1387 الفآزاد مرزآبادي،  در نقل( نسبت داد
با این  )1389( حبیبی و همکاران هایی مانند پژوهشهاي  ارجحیت دارد. یافته آموزان دانش

هاي  خود به ارزشهاي  نسبت به خانواده آموزان نشدادریافتند که  اننتیجه همخوانی دارد. آن
  کید بیشتري دارند. أفردي و نظري ت

شناسی  جامعههاي  نظریه دیدگاهمتوسطه از  آموزان دانشانطباق بین نظام ارزشی دبیران و 
گرایی بر آموزش و پرورش دارد.  کارکردهاي  آموزش و پرورش نیز داللت بر حاکمیت نظریه

حاکم بر هاي  کنند تا ارزش می ریزان درسی تالش سیاستگذاران و برنامهها  یهبر اساس این نظر
معلم باید از لحاظ ها  آینده منتقل سازند. همچنین بر اساس این نظریههاي  جامعه را به نسل

  داشته باشد.اي  برجستههاي  اخالقی، مدیریت کالسداري و تسلط بر موضوع درسی ویژگی
سوم و چهارم مد نظر قرار  تاالؤاین پژوهش که در سهاي  ا یافتهدیگر در ارتباط ب ي نکته

 ال سومؤاست. در س متفاوتهاي  تینظام ارزشی یک نسل ولی با جنس ي گرفته است، مقایسه
نظام ارزشی  ي ال چهارم مقایسهؤدر س مقایسه شده و دختر با پسر آموزان دانشنظام ارزشی 

دهد که نظام ارزشی  می این پژوهش نشانهاي  یافتهست. ا دبیران زن با مرد مد نظر قرار گرفته
 ،ها کید بر ارزشأولی از لحاظ شدت ت ،بندي مشابه دختر و پسر از لحاظ اولویت آموزان دانش

 )،1389( فتحی آشتیانی هایی مانند در پژوهشها  اندکی با یکدیگر دارند. این یافتههاي  تفاوت
) نیز نشان داده شده است. مشابهت در 1383( و همکارانزاده هنرمند  ) و مهرابی1388( اکرامی
مشارکت زنان در اجتماع، اشتغال  ي توان به توسعه می بندي ارزشی بین دو جنس را اولویت

این  )2001( 1. کوتر و همکاراندر نظر گرفتزنان و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به نقش زن 
 تلقی» 2انقالب نقش جنسیتی«نه و مردانه را زناهاي  حضور بارز زنان در اجتماع و تشابه نقش

تر شده است  ). بر اساس این نظریه نقش جنسیتی سنتی کم رنگ1390فروتن،  درنقل ( دنکن می
شغلی و هاي  پسران براي حضور در اجتماع و کسب موقعیت ي و دختران هم به اندازه

                                                             
١-  cotter et al  
٢-  Revolution in gender roles 
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اجتماع در جهان و ایران  کنند. روندهاي حاکم بر اشتغال و حضور زنان در می اجتماعی تالش
   .همان)( دهد می ژگی هایی را نشانچنین وی
 دهد که نظام ارزشی دبیران مرد و زن از لحاظ اولویت می بعدي این پژوهش نشان ي یافته
ناشی از خصوصیات فردي  عمدتاًها  نظري و هنري تفاوت دارند. این تفاوتهاي  در ارزش

ی و هنري است و همچنین تفکر سنتی مرد ساالر که مرد ل آرمانی، تخیلیزنان در توجه به مسا
  کند. می ل اجتماعی و اقتصادي خانواده تلقییمسارا مسئول 

پرورش آموزش و و اهداف ها  رسالتکه در هر جامعه  ؛یک امر ارزشی است تربیت ماهیتاً
کند  می شیابد. از طرفی نظام آموزش و پرورش تال می سازمان آن جامعههاي  با توجه به ارزش

دهد  می این پژوهش نشانهاي  یافته. اشته باشددم ارزشی افراد جامعه نقش در سازماندهی نظا
و  بسیار شبیه به هم استها  بندي ارزش از لحاظ اولویت و دبیران آموزان دانشکه نظام ارزشی 

 ایندر از طرفی  .شود می مورد نظر دیدههاي  کید بر ارزشأاندکی در شدت تهاي  تفاوت
زیادي به همدیگر دختر و پسر شباهت  آموزان دانشنظام ارزشی داده شد که پژوهش نشان 
ها،  شود. بر اساس این یافته می در نظام ارزشی دبیران زن و مرد دیده یئجزهاي  دارد و تفاوت

حاکم بر جامعه چندان بازر نیست و اگر تفاوتی هاي  بین دو نسل در توجه به ارزش ي فاصله
  نهایی و آرمانی. هاي  ها است و نه ارزش در ابزارها و روش شود عمدتاً یمالحظه م
تربیت یا تربیت عمومی کید بر أتمتوسطه همیشه با تعارض بین  ي دورهدرسی  ي برنامه

ها،  متوسطه باید ارزش ي درسی دوره ي معتقدند برنامهاي  رو است. عده هب تخصصی رو
 ،ه کند و از طرفیئارا آموزان دانشی عمومی را به زم براي زندگالهاي  هنجارها و مهارت

را براي پذیرش  آموزان دانشدرسی متوسطه باید  ي بر این باورند که برنامه دیگراي  عده
 آموزشی براي رفع این تعارض از روش ترکیبی بهرههاي  اغلب نظاممشاغل آماده سازد. 

نار هم و به صورت تلفیق شده در به این نحو که تربیت عمومی و تخصصی را در ک ؛گیرند می
این پژوهش نیز از حیث هاي  کنند. یافته می هئارا آموزان دانشدرسی جامع به  ي یک برنامه

روابط بین دو نسل از یک سو و آماده سازي دختران و پسران براي  ي کید بر حفظ و توسعهأت
سازد.  می را آشکارچنین تعارضی  و دنیاي مشاغل از دیگر سو، توجه به ورود به اجتماع

   پیشنهادبه تصمیم گیران تربیتی و پژوهشگران آینده این پژوهش هاي  بنابراین با توجه به یافته
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  : شود می
  

  ي تحقیقپیشنهادها
و  آموزش و پرورشن مسئوالبه  آموزان دانشبا توجه به تشابه نظام ارزشی دبیران و  )1
دو نسل از هاي  پیوند بین ارزش ي و توسعه براي حفظشود  می پیشنهاد ریزان درسی برنامه
  درسی کمک بگیرند. هاي  ریزي و تولید برنامه خالقانه براي طراحی و برنامههاي  شیوه

با دبیران بیانگر این واقعیت است که  آموزان دانش) عدم تفاوت بین نظام ارزشی 2
 ل هستند.یها احترام قاآن رايخود را قبول دارند و ب دبیرانهاي  متوسطه، ارزش آموزان دانش

، رفتارها آموزان دانشبنابراین دبیران باید الگوهاي مناسبی براي آنها باشند و براي حفظ اعتماد 
  و عملکردهاي خود را به طور مداوم ارزیابی و اصالح کنند. 

 آموزان دانشبین نظام ارزشی هاي  شباهت و تفاوتاین پژوهش، هاي  ) با توجه به یافته3
به این معنی در نظام ارزشی ها  شباهتجدي گرفت. درسی  ي در برنامه باید راسر دختر و پ

اقتصادي، هاي  مند هستند در عرصه عالقه پسران ي دختر به اندازه آموزان دانشاست که 
باید در ریزان درسی  طراحان و برنامهاجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشند. بنابراین 

هم به دختران را  ي درسی کاربردي عالقههاي  و برنامهاي  فهفنی حرهاي  آموزش ي توسعه
متناسب با آن نظام  ي درسی رسمی و فوق برنامههاي  و برنامه پسران مهم شمارند ي اندازه

  .ارزشی طراحی و تولید نمایند
  

  شود: می پیشنهادنیز پژوهش به پژوهشگران بعدي هاي  با توجه به یافته
مورد بررسی  آماري دیگر ي هآموزان و دبیران را در جامع ارزشی دانش سلسله مراتب)1

   قرار دهند.
و دبیران را مورد بررسی قرار دهند تا شواهد  آموزان دانش) علل وفاق ارزشی بین 2

  اصولی فراهم شود.هاي  گیري تجربی و علمی الزم براي تصمیم
 ي براي حفظ و توسعهدرسی الزم هاي  ریزي و تدوین برنامه طراحی، برنامههاي  ) شیوه3

  پیوند بین نظام ارزشی مورد بررسی قرار گیرد.
  درسی هاي  تدوین برنامههاي  و دبیران، راه آموزان دانش) با توجه به شباهت نظام ارزشی 4
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   مورد بررسی قرار گیرد.متوسطه  ي متناسب با این ویژگی در دوره
پیوند بین نظام  ي ا حفظ و توسعهنقش و وظایف دبیران متوسطه در ارتباط ب ي ) درباره5

  ارزشی دو نسل پژوهش شود.
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