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   مقدمه
منظور موفقيت  ، هر سيستمي بههاي مختلف با وجود تغييرات و تحوالت سريع دنياي حاضر در زمينه

رسيدن به آن اهداف را نيز تعيين كند تا ) برنامه(مان بايد اهدافي مشخصي داشته باشد و نحوه و ز
سوي اهداف مورد نظر پيش رود تا انحرافات احتمالي را شناسايي و تعديل  شده به براساس برنامة تهيه

هاي بلندمدت در اين حوزه، رشد ريزيبرنامه. آموزش عالي كشور نيز از اين قاعده مستثنا نيست. كند
  در اين ميان توجه به . هي و متعاقباً رشد جامعه را در پي خواهد داشتروزافزون جامعة دانشگا

به اعتقاد . عنوان قشر بزرگي از جامعة دانشگاهي كشور اهميت زيادي دارد هاي دانشجويان بهارزش
  هاي فردي هستند؛ با اين حال مديريت بر ترين زمينة تفاوتها احتماالً مبهمشناسان ارزش جامعه
ها ارزش). 8(د از نظر تأثير آنها در اهداف و تصميمات بلندمدت داراي اهميت خواهد بود هاي افراارزش

هاي ذهني آيند و در واقع قضاوتشمار مي يكي از ابعاد مهم و اساسي شخصيت و زندگي اجتماعي به
). 26،16(طور مداوم در حال بازخواني و فراخواني هستند  افراد هستند كه در مورد مفاهيم گوناگون، به

كنند، براي اينكه بدانند در هر اي براي افراد جامعه تعيين ميهاي ويژهها هستند كه چارچوباين ارزش
كنندة شيوة عملكرد، مسير  ها تعيينبه ديگر سخن، ارزش. موقعيتي چه رفتار و پاسخي مناسب است

خانوادگي، سياسي و مذهبي هاي فرهنگي، آموزشي،  بندي اهداف در نظامها و چگونگي اولويتفعاليت
شناسي معاني بسياري دارد، ولي هاي جامعهمانند بسياري از واژه 1واژة ارزش). 38(اي هستند هر جامعه

شناسان، تصديق اين حقيقت است شناسان و مردم وجه مشترك تعريف ارزش، از سوي بسياري از جامعه
عبارتي ارزش ميزان توانايي  به). 5(اجتماعي كه ارزش عبارت است از نتيجة غايي اهداف و مقاصد كنش 

پس اساس ارزش را . در ارضاي يك ميل، نياز و تمناي انسان است) چيز، انديشه يا شخص(يك شيء 
). 7(كند  يك شيء خارجي را ارزيابي مي) ارزش(وجو كرد كه نفع  هاي انساني جستبايد در انديشه

طور شخصي و اجتماعي در مقابله با  ر يا هدف نهايي را بهارزش باور باثباتي است كه روش خاصي از رفتا
ها را به دو گونة ارزش) 2004(سيمادي و كمالي ). 8(سازد  يك روش متضاد با آن باور، مرجح مي

هاي فردي قضاوت و مرجحات كنند و معتقدند ارزشهاي اجتماعي تقسيم ميهاي فردي و ارزشارزش
هاي كند، ارزش بيان مي) 1999(و چنانكه شوارتز ) 37(ني است افراد در خصوص مفاهيم عيني و ذه

هاي جامعه است هاي فرهنگي نيز برايند قضاوت افراد جامعه دربارة اصالت آرمان اجتماعي از جمله ارزش

                                                           
1. Value  
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هاي فرد چارچوبي براي تعيين رفتار و واكنش مناسب فرد در هر موقعيت است كه نظام ارزش). 36(
هاي كلي هاي اجتماعي است كه هدفها و معياري نزد فرد در موقعيتاي از گرايشدهندة مجموعه نشان

ها اختيار شود؛ بدين ترتيب، ارزشكند و در رفتار عملي يا لفظي فرد آشكار ميرا در زندگي تعيين مي
ها با كاركردهاي مختلفي كه دارند ارزش). 3(كنند  نهايي و واقعي و واكنش احساسي را مشخص مي

هاي ها را در سه طبقة فعاليتشايد بتوان كاركرد ارزش. توانند سهم مهمي در زندگي افراد ايفا كنند مي
به ديگر . بندي كردها و كاركردهاي انگيزشي طبقه هايي براي حل كشمكشراهنمايي استاندارد، طرح

ازند كه از بين چند حالت س كنند، افراد را قادر مي هاي خاصي از رفتار را هدايت ميها نمونهسخن، ارزش
غايي و ابزاري براي رسيدن به اهداف نهايي خود، يكي را انتخاب كنند يا اينكه افراد را به سمت و سوي 

  ).8(دهند  گرايي سوق ميفردگرايي يا جمع
منابعي . اند، اما اين به  معناي آن نيست كه كالً جنبة انفرادي دارند ها براي فرد خصوصيارزش
هاي افراد تأثير هاي مشهور همواره بر ارزشها و شخصيتواده، جامعه، دوستان، كليسا، رسانهمانند خان

  در واقع وقتي افراد يا . وجود آيد در مورد ديگر منابع نيز اين شرايط ممكن است به). 8(گذارند مي
ها بپيوندند رزشهاي متفاوت و مغايري داشته باشند، اهميت اينكه مردم به اين ا هاي مختلف ارزشگروه

ها دليل آنكه ارزش به. هاستها و يك سري شايستگياحتمال زياد عامل قطعي بين يك سري از ارزش به
  ها و خصوصيات احساسي و عاطفي انسان است، اين خصوصيت از طريق يادگيري شكل از ويژگي

بخش و  ه نيروي محركة آگاهياند ك هاي اجتماعي ها از جمله نظامدانشگاه). 19(كند گيرد و تغيير ميمي
هاي فردي و اجتماعي تأثير توانند روي ارزشرو مي اند و ازاينبرج فرماندهي فكر جوامع شناخته شده

ها  دانشگاه: كند ها را چنين معرفي ميهاي دانشگاهدر همين راستا يونسكو برخي از رسالت. بگذارند
تاپرستي، محبت و اخوت، نظم اجتماعي و متعهدند پيوسته در خصوص اشاعة فرهنگ توحيد و يك
هاي فردي و ملي تالش مجدانه و پيگير داشته وجدان كاري، حساسيت و تعهدپذيري اجتماعي و ارزش

شناسان بايد ساختار ارزشي و چگونگي سازماندهي آن را تشخيص داد تا به اعتقاد جامعه). 3(باشند 
ها، ايدة اقع اين موضوع كه تربيت بايد همراه با ارزشدر و. هاي الزم صورت گيردبينيبراساس آن پيش

عنوان يك اصل تربيتي در ميان مسئوالن آموزشي  انسانيت و با كل سرنوشت انسان سازگار باشد، به
  ).21، 29(پذيرفته شده است 
بندي اين مقولة كلي صورت گرفته ها و دستهبندي ارزشهاي بسياري براي طبقهتاكنون تالش

در پژوهش خود به ده ارزش فردي، خانوادگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ) 1383(آبادي  لطف. است
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هايي كه هنوز بندياز جمله اولين طبقه). 18(هنري، نظري، ديني، ملي و جهاني اشاره كرده است 
ت، هاست كه توسط آلپورها بر مبناي پرسشنامة ارزش بندي ارزشاعتبار و كاربرد فراواني دارد، دسته

ها و منظور سنجش شش حوزة اصلي رغبت به) 39(هاي اسپرانگر با الهام از نوشته) 25(ورنون و ليندزي 
جويي اولين دسته  با گرايش حقيقت 1هاي نظري ارزش. هاي اساسي در زندگي فرد تهيه شده است انگيزه

دومين . ف اين سنخ استدانش و معرفت و سازمان دادن به آن تنها هد. هاستمراتب ارزش از اين سلسله
هاي عملي و اقتصادي طور عمده به سودمندي اشيا و جنبه به 2هاي اقتصاديها يعني ارزشدستة ارزش

افراد . دستة سوم سنخ هنري است؛ زيبايي و هماهنگي باالترين ارزش اين سنخ است. امور توجه دارند
هاي عشق با ويژگي 3هاي اجتماعيخ ارزشسن. دنبال احساس زيبايي هستند اين سنخ بيشتر زيباگرا و به

  . هاستهاي مذهبي چهارمين دسته از ارزشها و نوعدوستي همراه با پيوندهايي با ارزشبه آدم
باشند كه بيشترين ارزش در اين دسته، قدرت، نفوذ شخصي و مي 4هاي سياسيدستة پنجم ارزش

جويي، ن خصلت سنخ مذهبي وحدتتريمهم. است 5ها، سنخ مذهبيآخرين سنخ ارزش. شهرت است
طور كامل در خود جاي  هاي ناب را بهگانة مذكور ارزش هاي ششسنخ. مداري است گري و عرفانتعالي

در بيشتر مردم . گيرد  ها جاتوان يافت كه تنها در يكي از اين سنخداده است و كمتر كسي را مي
هاي يكسان نيز ممكن است افراد داراي  وهدر گر. شودهاي ارزشي ديده ميتركيباتي از اين ويژگي

كه روي مديران دانشگاه شهيد ) 1386(در مطالعة سمائي . هاي مختلف باشندمراتب ارزش سلسله
هاي  ترين رتبه را كسب كرد و ارزش بهشتي انجام گرفت، ارزش نظري باالترين رتبه و ارزش هنري پايين

مراتب داشتند  هاي دوم تا پنجم را در اين سلسلهتبهترتيب ر سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مذهبي به
كه بر روي مديران دانشگاه پيام نور به انجام ) 1388(اين در حالي است كه در مطالعة اكرامي ). 12(

ترين رتبه بود رسيد، ترتيب به اين شكل بود كه ارزش نظري داراي باالترين و ارزش هنري داراي پايين
اين ). 3(هاي دوم تا پنجم را داشتند ترتيب رتبه ادي، مذهبي و اجتماعي بههاي سياسي، اقتصو ارزش

كه روي استادان دانشگاه شاهد به انجام رسيد نيز مشهود ) 1383(پور  اختالف همچنين در مطالعة فرج
هاي ترتيب به ارزش هاي اول تا ششم در نظام ارزشي استادان به كه در اين مطالعه رتبه طوري است، به

در اين مطالعه همچنين مشاهده . ري، سياسي، اقتصادي، هنري، اجتماعي و مذهبي اختصاص داشتنظ
                                                           

1 . Theoretical Value 
2 . Economic value 
3 . Social value 
4 . Political value 
5 . Religious value 
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هاي مذهبي  هاي علمي دانشجويان و ارزش هاي علمي استادان بسيار بيشتر از ارزششد كه ارزش
هاي اقتصادي، هنري، اجتماعي و  استادان بسيار كمتر از ارزش مذهبي دانشجويان است و در ارزش

) 1386(اما در مطالعة حقاني ). 15(سي در بين استادان و دانشجويان تفاوت معناداري مشاهده نشد سيا
هاي  هاي دولتي انجام گرفت، ارزش معنوي باالترين رتبه را داشت و ارزش كه روي رؤساي دانشگاه

اي ه تفاوت). 10(هاي دوم تا ششم را داشتند نظري، سياسي، اجتماعي، هنري و اقتصادي رتبه
در اين ضرورت مطالعة بيشتر هاي متفاوت جامعه، شده در حوزة شناسايي نظام ارزشي گروه مشاهده

  .سازد حوزه را نمايان مي
آلپورت و . گردد ها اغلب به كارهاي آلپورت و همكاران وي بر ميپيشينة تحقيقات در زمينة ارزش

شناسي  آلپورت روان. انجام دادند» سالمت روان«مطالعات خود را در بسط مفهوم ) 1970(همكاران 
ها هاي شخصيت مانند خويشتن، انگيزش، ارزشطور گسترده در زمينة تعداد زيادي از حوزه است كه به

سؤالي است كه به  45از جمله كارهاي ايشان طراحي پرسشنامة . و شخصيت سالم مطالبي نوشته است
در اين پژوهش . اشاره كرد) 2000(العة اينگلهارت توان به مطاز ديگر مطالعات مي). 25(آن اشاره شد 

 - 1999 - 1995 -1990 - 1981هاي ، در چهار نوبت بين سال»هاي جهانيمطالعة ارزش«با عنوان 
درصد جمعيت جهان و از انواع مختلف جوامع  75كشور و در برگيرندة  60(باورهاي مردم جهان  2000

شد و با نگاهي گذرا به تحوالت چند دهة اخير در جهان بررسي ) فقير و غني و از نژادهاي گوناگون
هاي مردم ايجاد شده و اين تغييرات ناشي از نشان داد كه تغييراتي بسيار عميق در باورها و ارزش
) 1386(در همين راستا نورباال و همكاران ). 32(تحوالت سياسي و اقتصادي جهان در عصر حاضر است 

 1380تا  1377هاي هاي دانشجويان ورودي سالمراتب ارزش سلسله تحقيقي انجام دادند كه در آن
هاي مراتب ارزش دانشگاه شاهد و دو سال پس از اشتغال به تحصيل دانشجويان بررسي و سلسله

  هاي ديني و اجتماعي در تمام مراحل تحقيق نتايج نشان داد كه ارزش. دانشجويان برآورد شد
مقايسة . روند و ارزش هنري آخرين سنخ ارزشي دانشجويان استشمار مي هاي اول و دوم بهاولويت
هاي مذهبي، نظري و اغلب ارزش سياسي در هاي دانشجويان نشان داد كه با وجود كاهش ارزشارزش

) 1383(در پژوهش دارياپور ). 22(سال دوم مطالعات، همواره ارزش مذهبي ارزش برتر دانشجويان است 
 18كه روي زنان و مردان تهراني » رزشي و اولويت ارزشي شهروندان تهرانيبررسي ساختار ا«با عنوان 

هاي حفظ محيط زيست، سال به باال بر پاية ساختار ارزشي شوارتز انجام گرفت، مشاهده شد كه ارزش
ترها، استقالل و آرامش دروني پنج ارزشي بودند كه از نظر  امنيت براي خانواده، احترام به والدين و بزرگ
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: ترتيب عبارت بودند از هاي ارزشي جامعة مورد بررسي بهاولويت. سخگويان اولويت بااليي داشتندپا
در ). 11(گرايي، همنوايي، استقالل، موفقيت، قدرت، انگيزش و لذت سنت، امنيت، خيرخواهي، جهان

هلكما و . ه استهاي دانشجويان دانشگاه نيز مطالعاتي در داخل و خارج از كشور انجام گرفتبررسي ارزش
ها و مراحل رشد اخالقي كلبرگ را در مراتب ارزش اي رابطة بين سلسلهدر مطالعه) 2003(همكاران 

هاي بااليي گروهي از دانشجويان رشتة پزشكي بررسي كردند و نتيجه گرفتند دانشجوياني كه از ارزش
هاي چنين وي گزارش كرد كه ارزشهم. برخوردار بودند، در مراحل باالتري از رشد اخالقي قرار داشتند

هاي بعد جنبة عملي و هاي اول بيشتر جنبة نظري و تئوري داشت و در سالغالب دانشجويان در سال
 ). 31(گرفت كاربردي به خود 

ها در دانشجويان سال آخر بيشتر از دانشجويان نتيجه گرفت كه هماهنگي ارزش) 2001(بايلز 
را به تجربيات مشترك در دانشگاه، جريان اجتماعي شدن، ايجاد عاليق  وي اين موضوع. وارد است تازه

 ). 28(مشترك طي فرايند تحصيل و آشنايي دانشجويان با يكديگر نسبت داده است 

در مطالعة ديگري به بررسي نگرش تعدادي از دانشجويان در زمينة زنان و ) 2001(هاروي و مدلين 
نتايج حاكي از آن بود كه نگرش مثبت به حقوق و . اران پرداختندرابطة آن با پرسشنامة آلپورت و همك

همچنين . هاي اجتماعي همبستگي مثبت و با ارزش اقتصادي همبستگي منفي داردآزادي زنان با ارزش
 ). 30(بين ارزش اجتماعي و ارزش اقتصادي و ارزش نظري با ارزش اجتماعي همبستگي منفي مشاهده شد 

نفر از دانشجويان عربستاني مشغول به  218در پژوهشي در خصوص ) 1993(الجسير و كاوگر 
هاي تواند در ارزشتحصيل در آمريكا نتيجه گرفتند كه مهارت اين دانشجويان در زبان خارجي نمي

تواند درصد معناداري از پيشرفت فردي يا تغيير اساسي آنان تغييري ايجاد كند و وضعيت تحصيلي نمي
تر به لحاظ ارزشي از منش گيري شد كه دانشجويان جوانرو نتيجه بيني كند؛ ازاينها را پيشدر ارزش

هاي نوجوانان هاي مربوط به مطالعات خارجي در مورد ارزشبرخي از يافته). 24(آزادتري برخوردارند 
و ) 17، 23(هاي نوجوانان هاي موجود در ارزش، تفاوت)17(هاي والدين و فرزندان ، ارزش)13، 34(

براي . هاي ايراني نيز تأييد شده استهاي مربوط به نمونهدر يافته) 1، 20(هاي دانشجويان بررسي ارزش
آموزان بدين  دانش هاي مراتب ارزش آموزان انجام گرفت، سلسلهكه روي دانش) 1384(مثال در مطالعة كاشاني 

با اين حال در سي سال ). 15(ي سياسي، نظري، اقتصادي، هنري، مذهبي و اجتماع: دست آمد ترتيب به
ها گاهي بسيار متناقض و غيرهمسو و در بسياري از  گذشته نتايج بررسي مطالعات در حيطة ارزش

اما گستردگي مطالعات در زمينة منابع تأثيرگذار بر باورها زياد . ها با كمبود اطالعات مواجه استحوزه
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اي كه محقق به آن دسترسي پيدا كرد، مطالعة  در بررسي ادبيات در اين زمينه تنها مطالعه. نيست
 . آموزان اجرا شده بودبود كه روي جامعة معلمان و دانش) 1380(شيخي 

شناسي و ديني را در اين مطالعه مشاهده شد معلماني كه چهار درس فارسي، رياضي، زيست
ان مورد مطالعه بيشتر آموز كردند و رشتة تحصيلي آنان هم در همين زمينه بود، توسط دانشتدريس مي

  ). 14(ها اهميت اساسي داشتند عنوان معلمان حساس در انتقال ارزش انتخاب شده بودند و به
هاي فردي و تالش  هاي مورد توجه جامعه، تعيين ارزشبا توجه به اين موضوع كه شناسايي ارزش

ه در راستاي سازگار هاي مورد توجه جامعه سه قدم عمدهاي فردي و ارزشدر جهت سازگاري ارزش
ضرورت و . شود ها كامالً مشخص مي ، ضرورت و اهميت مطالعه در حوزة ارزش)6(هاست كردن ارزش

هاي مختلف زندگي فردي و ها به تأثيرگذاري اين شاخص روي جنبهاهميت مطالعه در حوزة ارزش
دهايي مانند تعيين هدف، ها هر جايي وجود دارد، از جمله بر فراينتأثير ارزش. گردداجتماعي برمي

هاي مختلف هاي اعضاي گروهريزان نياز دارند تا ارزشمديران و برنامه. گيري، ارتباطات و رهبريتصميم
هاي وجود آورند تا با برنامه اي از سازگاري ارزشي را در گروه بهرا به هم نزديك كرده و تالش كنند درجه

شود، كارامدي بيشتري را براي ار و هماهنگ ايجاد ميبلندمدتي كه بر پاية يك نظام ارزشي سازگ
هاي  محققان مختلف در بررسي). 8(گر رشد روزافزون جامعه باشند  سيستم فراهم آورد و در نهايت نظاره

هاي نظري، اقتصادي، زيبايي، هاي مختلف براي هر يك از ارزشاند كه افراد در گروه خود نشان داده
 ). 40(اند  هاي متفاوتي قائلهميتاجتماعي، سياسي و ديني ا

هاي فردي هستند و تالش در ترين متغيرهاي تفاوتها مبهمكه بيان شد، ارزش بنابراين همان گونه
ريزان براي سازگار كردن دليل نياز مديران و برنامه هاي فردي، بهجهت شناسايي اين بخش از ويژگي

ي بيشتر در گروه و در نهايت مشاهدة رشد روزافزون هاي گروه در راستاي دست يافتن به كارامدارزش
شده در نتايج  هاي مشاهده هاي ذكرشده و تفاوت بنابراين با توجه به ضرورت. پذير است جامعه، توجيه
ها و همچنين نبود اطالعات كافي در زمينة نظام ارزشي و منابع گرفته در حوزة ارزش مطالعات انجام

بدني، اين تحقيق بر آن است تا در حد امكان به بررسي  بان رشتة تربيتتأثيرگذار بر باورهاي داوطل
نظري، اقتصادي، اجتماعي، هنري، (بدني در هر يك از سطوح هاي داوطلبان رشتة تربيت نظام ارزش

بدني،  هاي داوطلبان رشتة تربيتمراتب ارزش بندي سلسلهبپردازد و پس از رتبه) سياسي و مذهبي
  .مراتبي مؤثرند، شناسايي كند گيري اين ساختار سلسلهباورهاي داوطلبان و شكل منابعي را كه بر
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  تحقيقروش
ها و منابع تأثيرگذار بر باورهاي مراتب ارزش تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و هدف آن ارزيابي سلسله

 . بدني بودداوطلبان ورود به رشتة تربيت 

هاي وابسته به بدني دانشگاه عملي رشتة تربيتكنندگان در آزمون جامعة آماري تحقيق شركت
دختر  120پسر و  180بر اين اساس . بود 1391-92وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال تحصيلي 

صورت تصادفي  عنوان نمونة آماري در نظر گرفته شدند و به بدني به داوطلب ورود به رشتة تربيت
رت حضوري در اختيار آنها گذاشته شد و ضمن توضيح در صو پرسشنامه قبل از اجراي آزمون عملي به
مراتب  هاي تحقيق پاسخ داده شد و سلسله هاي احتمالي نمونه خصوص كار پژوهشي يادشده، به پرسش

 . بررسي شد 1391هاي آنها در سال  ارزش

در اين پرسشنامه . در اين تحقيق از پرسشنامة استاندارد آلپورت، ورنون و ليندزي استفاده شد
توان به مطالعة اكرامي و از جمله مي. هاي بسياري روي نمونة دانشجويان استفاده شده استپژوهش

اما نظر به اينكه پرسشنامه  ).4، 22(اشاره كرد ) 1388(و مطالعة نور باال و همكاران ) 1390(همكاران 
پرسشنامه از  ييحتواو م يصور ييروابدني استفاده نشده است،  تاكنون براي متقاضيان رشتة تربيت

و  يبررس )پنج نفر از استادان گرايش مديريت ورزشي آشنا با حوزة پژوهش(ي خبرگان دانشگاه يدگاهد
بندي كرده و ها را به شش گروه طبقهگانة پرسشنامة مذكور ارزش 45هاي  هاي پرسشگزينه. شدتأييد 
گانة هاي شش ش براي هر يك از ارزشاعتبار ابزار سنج. كند هاي فرد را در هر گروه مشخص مي نمره

و  89/0، 86/0، 87/0، 75/0، 84/0ترتيب برابر  نظري، اقتصادي، هنري، اجتماعي، مذهبي و سياسي به
 . برآورد شد 84/0

هاي آمار توصيفي ها از روشكاررفته در داده ها با توجه به نوع مقياس بهوتحليل داده منظور تجزيه به
 1شامل آزمون شاپيرو ـ ويلك(و آمار استنباطي ) ميانگين و انحراف استاندارد شامل درصد، فراواني،(
هاي متقاضيان، آزمون يو بندي شاخص ارزشجهت رتبه 2ها، آزمون فريدمنمنظور بررسي توزيع داده به

هاي آماري با استفاده از وتحليل تمامي تجزيه. استفاده شد) 4و آزمون كروسكال واليس 3من ويتني
  .انجام گرفت 20نسخة  SPSSافزار آماري  نرم

                                                           
1. Shapiro-Wilk test 
2. Friedman test  
3. Mann-Withney U test 
4. Kruskall-Walis test  



  بدني ها و منابع تأثيرگذار بر باورهاي داوطلبان ورود به رشتة تربيت ارزيابي سلسله مراتب ارزش

 

645

  هاي تحقيقنتايج ويافته
 79/20 ± 77/3ميانگين سني نمونة تحقيق . داوطلب دختر و پسر حضور داشتند 300در اين پژوهش 

 28تا  23بين ) درصد 3/14(نفر  43سال،  23كمتر از ) درصد 3/78(نفر از آنها  235كه  طوري بود، به
ميانگين معدل كتبي دبيرستان در نمونة تحقيق . سال داشتند 28بيشتر از ) رصدد 3/7(نفر  28سال و 

برخي از . بود 86/18±45/1بدني آنها در دورة متوسطه  و متوسط نمرة درس تربيت 72/14 ± 33/2
 .آورده شده است 1شناختي در جدول  اطالعات جمعيت

 )=300n( مورد مطالعه ةمونشناختي ن هاي جمعيتويژگي .1 جدول
  درصد  فراواني حاالت متغير متغير

  60 180  مرد  جنسيت
  40  120 زن

 3/80 241 مجرد  وضعيت تأهل

 7/19 59 متأهل

  رشتة تحصيلي دورة متوسطه

 7/32 98 علوم انساني

  7/18  56 علوم تجربي
  7/11  35 رياضي فيزيك

 0/37  111 ساير

 

 .نشان داده شده است 2هاي جامعة مورد مطالعه در جدول ورد ارزشهاي مربوط به برآيافته

 

  مطالعه موردة جامع در انيمتقاضي ارزش نظامة گانششي رهايمتغ برآورد .2جدول   

  متغيرها           
  هاشاخص

ارزش 
  نظري

ارزش 
  اقتصادي

ارزش 
  سياسي

ارزش 
  اجتماعي

ارزش 
  هنري

ارزش 
  مذهبي

نگين حاصلميا
 76/3 81/3 05/4 74/3 78/3 06/4  از نمونه

خطاي استاندارد
 05372/0 04184/0 03734/0 04340/0  04632/0 03350/0  ميانگين

برآورد ميانگين
 95/3ـ15/4 63/3ـ86/3 66/3ـ90/3 98/3ـ15/4  جامعه

ـ92/3
70/3 

ـ  90/3
63/3 
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ترين و حد هاي مذهبي و سياسي پايينشنشان داده شده است، حد پايين ارز 2چنانكه در جدول 
از سوي ديگر، حد باالي ارزش سياسي . هاست هاي نظري و اجتماعي باالترين حدود ارزشباالي ارزش

  .هاي ديگر كمتر استداوطلبان از حد باالي ارزش
ها پس از بررسي توزيع دادههاي داوطلبان، بندي سلسله مراتب ارزشاز آزمون فريدمن براي رتبه

)001/0 P<(، نتايج بيانگر اين است كه در نمونة مورد مطالعه از متقاضيان رشتة . استفاده شد
 ها و در مقابل ارزش سياسي مراتب ارزش بدني متغير ارزش نظري باالترين رتبه در سلسله تربيت

هاي هبي، اقتصادي و هنري در رتبههاي اجتماعي، مذترين رتبه را در اين شاخص دارد و ارزشپايين
  ).3جدول(اند دوم تا پنجم قرار گرفته

 

 هاي متقاضيان در جامعة مورد مطالعهگانة نظام ارزش بندي متغيرهاي ششرتبه .3جدول 

  رتبه ميانگين رتبه متغير
 1 15/4  ارزش نظري

 25/34 ارزش اقتصادي
 23/35 ارزش هنري

 09/42 اجتماعي ارزش
 89/26 ارزش سياسي
 3 40/3 ارزش مذهبي
  حجم نمونه  مقدار مجذور كاي درجة آزادي سطح معناداري

001/05 474/116 300 

 
در بين متقاضياني كه رشتة تحصيلي دورة متوسطة آنها علوم انساني، علوم تجربي يا رياضي فيزيك 

ها داشتند و در مراتب ارزش ترين رتبه را در سلسلهي پايينبود، ارزش نظري باالترين رتبه و ارزش سياس
 كردند، ارزش اجتماعي باالترين و ارزش هنري  ها تحصيل ميبين متقاضياني كه در ساير رشته

ها بر حسب رشتة تحصيلي دورة همچنين در بررسي اختالف بين ارزش. ترين رتبه را داشتپايين
 . تفاده شدمتوسطه از آزمون كروسكال واليس اس

هاي نظري، اجتماعي و مذهبي اختالف حاكي از آن است كه در شاخص ارزش 4نتايج جدول 
  ).>05/0P(هاي مختلف وجود داشت  معناداري بين متقاضيان رشته
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 هاي داوطلبان بر حسب رشتة تحصيلي دورة متوسطهاختالف بين ارزش . 4جدول 
p-value هاارزش  يليرشتة تحص ميانگين انحراف استاندارد  

001/0  

  رياضي 89/3 59/0

  تجربي 10/4 53/0  ارزش نظري
  انساني 27/4 58/0
  فني 91/3 55/0

052/0  

 رياضي 55/3 83/0

 تجربي 81/3 72/0  ارزش اقتصادي
 انساني 95/3 72/0
 فني 67/3 87/0

367/0  

 رياضي 56/3 66/0

 تجربي 70/3 65/0  ارزش سياسي
 انساني 80/3 90/0
 فني 78/3 69/0

001/0  

 رياضي 02/4 51/0

 تجربي 94/3 77/0  ارزش اجتماعي
 انساني 27/4 57/0
 فني 92/3 63/0

090/0  

 رياضي 75/3 69/0

 تجربي 86/3 80/0  ارزش هنري
 انساني 92/3 78/0
 فني 70/3 63/0

019/0  

 رياضي 67/3 87/0

 ربيتج 76/3 86/0  ارزش مذهبي
 انساني 99/3 84/0
 فني 59/3 02/1

  
هاي داوطلبان مجرد و متأهل از آزمون يومن ويتني استفاده شد كه براي بررسي اختالف بين ارزش

؛ اين )>05/0P(هاي داوطلبان مجرد و متأهل است نتايج حاكي از وجود اختالف معناداري بين ارزش
ترين رتبه را به خود ي باالترين و ارزش سياسي پاييندر حالي بود كه در هر دو گروه ارزش نظر

  .آمده است 5نتايج اين بررسي در جدول . اختصاص دادند
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 هاي داوطلبان بر حسب وضعيت تأهلاختالف بين ارزش. 5جدول 

pvalue هاارزش  وضعيت تأهل ميانگين انحراف استاندارد  

  متأهل 43/4 47/0  ارزش نظري  مجرد 97/3 57/0  001/0

  متأهل 04/4 92/0  ارزش اقتصادي  مجرد 71/3 76/0  001/0

  متأهل 02/4 76/0  ارزش سياسي  مجرد 67/3 73/0  002/0

  متأهل 35/3 71/0  ارزش اجتماعي  مجرد 98/3 61/0  001/0

  متأهل 17/4 86/0  ارزش هنري  مجرد 72/3 66/0  001/0

  متأهل 00/4 16/1  ارزش مذهبي  مجرد 71/3 86/0  001/0
  

گانة خانواده،  هاي خود را از منابع دهدر اين پژوهش داوطلبان ميزان تأثيرپذيري باورها و ارزش
هاي ورزشي، هاي گروهي، اسطوره دوستان، رهبران جامعه، مدرسه، مراسم ديني و مذهبي، رسانه

با استفاده از آزمون فريدمن، ها  وتحليل نتايج تجزيه. ها تعيين كردندها و جشنبازيگران تلويزيون، فيلم
  .نشان داده شده است 6هاي هر كدام از اين منابع را مشخص كرد كه اين نتايج در جدول رتبه

 مورد مطالعه ةبندي منابع تأثيرگذار بر باورهاي متقاضيان در جامعرتبه  .6جدول
  رتبه ميانگين رتبه منابع
  91/71 خانواده
  38/63 دوستان

  91/46 رهبران جامعه
  20/64 مدرسه

  71/47 مراسم مذهبي
  21/55 هاي گروهيرسانه
  90/62 هاي ورزشياسطوره

  01/410 بازيگران تلويزيون
  27/49 هافيلم
  51/48 هاجشن

  حجم نمونه  مقدار مجذور كاي درجة آزادي سطح معناداري
001/09 014/645  300 
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ترتيب تأثيرگذارترين منابع  هاي ورزشي بهانواده و اسطورهدهد، خ نشان مي 6كه جدول  گونههمان
ها و بازيگران تلويزيون كمترين تأثير را بر متقاضيان هاي متقاضيان بوده است و فيلمروي باورها و ارزش

  .داشتند
 

  گيريبحث و نتيجه
ها گيرند و آن ارزشها و معيارهاي آن جامعه را فرا ميشوند، ارزشاي كه متولد ميافراد در هر جامعه
ها از كند و از آنجا كه ارزشكند و باورهايي دربارة مطلوبيت و اهميت در آنها ايجاد ميآنها را هدايت مي

ها چارچوب ارزش. گيردهاي عاطفي هر فرد است، اين خصوصيت نيز از طريق يادگيري شكل ميويژگي
 ند فرهنگ حاكم بر جامعه، خانواده واز عوامل محيطي، اجتماعي، زيستي، رواني و عناصري مان

در بررسي نظام ). 3(هاي آن، شرايط اقتصادي، دين، نژاد، شغل و سطح آموزش تشكيل شده است ارزش
نظري، اقتصادي، اجتماعي، هنري، سياسي (بدني در هر يك از سطوح   هاي داوطلبان رشتة تربيت ارزش

ترين و هاي مذهبي و سياسي پايين ن داد كه ارزشهاي جامعة مورد مطالعه نشابرآورد ارزش) و مذهبي
با توجه به اينكه داوطلبان ورود به . ها را دارا بودندهاي نظري و اجتماعي باالترين حدود ارزش ارزش

اند، از نظر آنها دانشگاه تمام يا بخش زيادي از نيازهاي نظري آنها را  ها، هنوز وارد دانشگاه نشده دانشگاه
آموزان سؤاالت متعدد ورزشي وجود دارد كه آنها پاسخ به اين  همچنين براي دانش. كند برآورده مي

هاي نظري  تواند در باال بودن ارزش بينند و اين موضوع مي ها را در ورود به رشتة تربيت بدني مي پرسش
به دليلي  طور خاص طور عام و رشتة تربيت بدني به از طرف ديگر، دانشگاه به. آنها تأثيرگذار بوده باشد

رو  ازاين. هاي متعددي را براي تعامالت اجتماعي فراهم آورد تواند فرصت ماهيت خاصي كه دارد مي
البته اين موضوع با توجه به كاركردهاي اجتماعي ورزش و . ارزش اجتماعي نيز در مرتبة بااليي قرار دارد

يونگ با تأييد واقعيت رواني نياز . يستها كه در رشتة تربيت بدني وجود دارند، يافتة دور از ذهني ن بازي
هاي بالقوة سالم و سالمت هستي  عنوان جنبه به معنويت در نوع انسان، تجربة معنوي و روحي را به

 ). 2(گيرد  انسان در نظر مي

هاي انساني كه از تمايالت معنوي ناشي شده و اعتقادات، احساسات و بيني و نظام ارزش جهان
. هاي مختلف داردگيرد، نقش اساسي در چگونگي رفتار و نگرش فرد به پديدهرميهاي ما را در ب آيين

بيني ها، شكيبايي و تحمل هنگام رويارويي با مسائل و مشكالت بستگي زيادي به جهانپذيرش واقعيت
هاي مذهبي بنابراين باالتر بردن ارزش). 9(دارد ) معنويت(فرد و چگونگي ارتباط او با جهان هستي 
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هاي ديني ـ مذهبي كه رابطة تنگاتنگي با جامعة ايراني ـ اسالمي واسطة شركت در برنامه طلبان بهداو
  .دارد خواهد توانست بار فشار رواني را از جامعه پاك كند و سطح سالمت روان را ارتقا بخشد

ول از نحوي كه در زبان متدا مراتبي آنهاست، به ها، خصوصيت سلسلههاي شاخص ارزشاز ويژگي   
مراتبي را مشخص كند كه بر حسب آن فرد يا گروه  رود تا نظام سلسلهسخن مي 1هامقياس ارزش

ها متضمن اين انديشه است كه اصطالح مقياس ارزش. نهدهايي را كه بدان وابسته است، ارج ميآرمان
هايي كه بر ارزش مراتب ها رجحان دارند و در واقع عبارت است از سلسلهها بر ساير ارزشبرخي ارزش

مراتبي كه بدين  سلسله. اندپاية اهميت نسبي آنان از ديدگاه شخص يا گروه مورد نظر استخراج شده
هاي روزمرة زندگي و در آيد، لزوماً آشكار نيست، بلكه در جريان فعاليتها پديد ميسان از ارزش

هاي مسلط  جامعه فقط از ارزشهاي يك نظام ارزش. يابدكردارهاي افراد به صور مختلف تجلي مي
در . اندمراتب متغير در هم آميخته اي است كه به شكل سلسلهاند، بلكه شامل مجموعهتشكيل نشده

ها نشان داد كه ارزش نظري در اين مطالعه باالترين رتبه را در  مورد ساختار نظام ارزشي داوطلبان يافته
رود كه اين ارزش با توجه به نقطة عطفي كه در  نتظار ميالبته ا. هاي داوطلبان داردمراتب ارزش سلسله

پور  اين نتايج موافق با مطالعة فرج. آيد در سطح بااليي قرار گيرد وجود مي زندگي علمي متقاضيان به
در مطالعة ) 2001(هاروي و مدلين نيز ). 15،3،12(است ) 1386(و سمائي ) 1388(، اكرامي )1383(

هاي اجتماعي و نظري رابطة همبستگي منفي معناداري وجود دارد كه رزشخود نشان دادند كه بين ا
ارزش اجتماعي دومين مرتبه از ). 30(صورت مثبت و معناداري مشاهده شد  اين رابطه در مطالعة ما به

همچنين در بين افراد متأهل و مجرد ميانگين ارزش . هاي داوطلبان را كسب كردمراتب ارزش سلسله
توان مسير تحوالت اجتماعي و همچنين تغيير در گسترة البته مي. معناداري نشان داد اجتماعي تفاوت

اند افرادي كه ها در اين زمينه آشكار ساختهپژوهش. ايفاي نقش در جامعه را در اين زمينه مؤثر دانست
). 41( هاي اجتماعي باالتر از ساير افراد هستنداند، در بعد ارزش داراي اعتقادات مذهبي و ديني

اين . همپوشاني دارد) 1388(با مطالعة اكرامي  هاي مربوط به ارزش مذهبي در اين مطالعه يافته
اند، اما رتبة اين شاخص در  دهد كه هر دو گروه از گروه مذهبي نسبتاً مشابهيهمپوشاني نشان مي

ان داد كه ميزان در پژوهشي نش) 1965(آستين . ها در هر دو مطالعه پايين استمراتب ارزش سلسله
كنند و حس كمك كردن به ديگران جمعي زندگي مي صورت دسته هاي معنوي در كساني كه به ارزش

هاي ضمن بررسي پژوهش) 1956(محمد خليفه ). 27(مراتب باالتر است  خورد، بهدر آنها به چشم مي
                                                           

1. scale of value  
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وي . دهد آنان نسبت مي فرهنگ خاص جنسيتي و نقش مورد انتظار از اي را به خردهمختلف، چنين يافته
كند كه زنان بيشتر از مردان هنگام دچار شدن به خبط و اشتباه، احساس گناه در عين حال مطرح مي

هاي در مورد ارزش). 18(كنند  هاي اخالقي تبعيت ميكنند و بيش از مردان در نبود قانون از شيوهمي
هاي متقاضيان مراتب ارزش مياني سلسله اقتصادي و هنري بايد گفت كه اين دو ارزش همواره در بخش

هاي اقتصادي و هنري تأثير شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر جايگاه ارزش. هستند
دهندة  توان انعكاسهاي اقتصادي و هنري را ميگونه ارزش نحوي كه ترتيب اين رسد؛ به نظر مي مشهود به

پور  اين نتايج با مطالعة فرج. ان مورد مطالعه دانستشرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متقاضي
در خصوص ). 3، 10، 12، 15(همسوست ) 1388(و اكرامي ) 1386(، سمائي )1386(، حقاني )1383(

هاي ترين رتبه را كسب كرد بايد گفت كه نتايج مطالعة حاضر با يافتهشاخص ارزش سياسي كه پايين
توان به يگاه پايين اين ارزش در بين داوطلبان مورد مطالعه را ميالبته جا. آلپورت و ورنون مخالف است

دنبال وقايع  كه فروكش كردن تمايالت سياسي به طوري به. تحوالت در حال گذار ايران نسبت داد
  . شودهاي اخير مشاهده مي هاي سياسي در سالهاي زياد مربوط به فعاليتاجتماعي، تبعات و هزينه

 هاي همواره ارزش ي، اگر كسيدارندثابت و پا يصورت نسب به شوند يآموخته م نكهيا دليل به ها ارزش
در  ييراتياحتماالً تغ يابد،دست  هايي پاسخ به ها آن پرسش يخود را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد برا

فرد  يللد ينو به هم يستنددر گروه قابل قبول ن ديگر هااز آن ياريچراكه معتقد است بس ،آنها خواهد داد
 ينبه بهتر يدبا يشناخت ياست كه ناهمساز ينمهم اة نكت. خواهد شد» يشناخت يناهمساز« يدچار نوع
ها بايد در راستاي ريزيبنابراين برنامه ).35(است  يرانكارناپذ زمينه يند و نقش آموزش در اشونحو حل 

هاي ارزشانجام گيرد و در پي آن هاي سياسي و هنري الزم در رشتة تربيت بدني بهبود نشان دادن ارزش
  .نظري و اجتماعي در سطح باالي خود باقي بمانند

ميزان وابستگي افراد به خانواده، ميزان پذيرش افراد در خانواده، روابط احساسي بين افراد خانواده، 
كنندة  وجود محيط تعاملي در خانواده و اجازة ورود به بحث و مناظره از جمله عواملي هستند كه تعيين

 ها نشان داد كه خانواده، از طرف ديگر يافته). 8(هاي اعضايشان است ها بر ارزشتأثير خانواده

هاي داوطلبان گيري ارزشهاي ورزشي، دوستان و مدرسه بيشترين تأثير را بر باورها و شكلاسطوره
هم در تقويت و هم ها دانشگاه و همكالسي) 2001(و كو ) 1965(براساس بررسي آستين . اند داشته

عواملي مانند مستقل شدن از خانواده، قدرت ) 2001(به اعتقاد بايلز ). 33،27(تضعيف اين افكار مؤثرند 
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هاي خود ها و اعتقادات متفاوت استادان و همكالسيگيري در بسياري از امور، مواجهه با خواستهتصميم
  ).28(آورند ها را فراهم مييير در ارزشبرنامه موجبات تغهاي فوقو فعاليت در چارچوب برنامه

توان نتيجه گرفت كه در بين متقاضيان ورود به رشتة تربيت بدني هاي تحقيق ميبا توجه به يافته
هاي اقتصادي، هنري و سياسي هاي نظري، اجتماعي و مذهبي در سطح باالتري نسبت به ارزشارزش

هاي اقتصادي، هنري و سياسي و همچنين راستاي رشد ارزش ها بايد درريزيدر نتيجه برنامه. قرار دارند
هاي ها، اسطورههاي نظري، اجتماعي و مذهبي انجام گيرد و در اين مسير از ياري خانوادهحفظ ارزش

  .ها و باورهاي متقاضيان استفاده شودورزشي، دوستان و ديگر منابع تأثيرگذار بر ارزش
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