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 -1اطالعات مربوط به دانشجو:

نام :محمد

شماره دانشجويي199547909:

نامخانوادگي :گنجي

مقطع :کارشناسي ارشد رشته تحصيلي :علوم اجتماعي
نامدانشكده:علوم اجتماعي

گروه تخصصي :جامعه شناسي

سال ورود به مقطع جاري9019 :

تلفن ثابت محل سكونت9299-28795 :تلفن همراه 91027099895:پست

نيمسال ورودي :اول
الكترونيكm.g9077@yahoo.com:

آدرس پستي :همدان -خيابان نواب صفوی -خيابان آزاد شرقي -نبش بن بست الله -پالک 415
تلفن محل کار9299-244959 :

دورنگار- :

اطالعات مربوط به استاد راهنما :

تذكرات:
در صورتي که استاد راهنما مدعو باشد ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي و پژوهشي کامل ايشان (رزومه کامل) شامل
فهرست پاياننامههاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري دفاع شده و يا در حال انجام که اساتيد مدعو ،راهنمايي و يا مشاوره
آن را بر عهده داشتهاند ،به همراه مدارک مربوطه و همچنين آخرين حكم کارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
 استاد راهنما موظف هست قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن
ظرفيت پذي رش ،از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در کار دانشجويان جداً پرهيز
نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب کار ،متوجه گروه
تخصصي و دانشكده خواهد بود.
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-2اطالعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي :دکترمحمدحسين اسدی داود آبادی

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری

نوع مدرك :دانشگاهي حوزوي

تخصص اصلي :جامعه شناسي

رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) :استاديار

تلفن همراه91922889794 :

تلفن منزل يا محل کار- :
نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيDr. Mohammad Hossein Asadi Davd Abady :

رديف

تعداد رساله ها و پايان نامه ها

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي

ساير دانشگاه

7

تعدادپايان نامه هاي کارشناسي ارشد راهنمايي شده

بالغ بر  77مورد

-

-

-

تقريبا  3مورد

-

-

-

2
3
3

تعداد رساله هاي دکتراي راهنمايي شده
تعدادپايان نامه هاي کارشناسي ارشد در دست
راهنمايي
تعداد رساله هاي دکتراي در دست راهنمايي

 -3اطالعات مربوط به پاياننامه:
الف -عنوان تحقیق :
فارسي 
ب -نوع كار تحقیقاتي:

بررسي سلسله مراتب ارزش های اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستان های شهر همدان
انگليسي 
بنيادي 

نظري

کاربردي 

عملي

پ– تعداد واحد پاياننامه  8 :واحد
 -تعاريف انواع تحقیق :

 -7تحقيق بنيادي پژوهشي است که به کشف ماهيت اشياء پديده ها و روابط بين متغيرها  ،اصول ،قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و نظريه
ها مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي کمك مي نمايد.
 -2تحقيق نظري  :نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي استدالل و تحليل عقالني استفاده ميكند و برپايه مطالعات کتابخانه اي انجام مي
شود.
 -3تحقيق کاربردي  :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي بهينه به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها،
وسايل ،توليدات ،ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام شود.
 -3تحقيق علمي  :پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام مي شود.
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 -4بیان مسأله (تشريح ابعاد ،حدود مسئله،معرفي دقیق مسئله ،بیان جنبههاي مجهول ومبهم و بیان متغیرهاي مربوطه به
پرسشهاي تحقیق ،منظور تحقیق) :

مفهوم ارزش از مفاهيمي است که بسياري از محققان در حوزه هاي مختلف به آن توجه کرده اند که اين خود  ،موجب ابهام در به
کارگيري آن در هر رشته تخصصي شده است( صدرا و قنبري  )757 : 7331 ،ارزش که در لغت به معناي « اهميت مادي ومعنوي
چيزهاست » (مشيري  « )61 : 7331 ،در اصطالح عقيده يا باور نسبتاً پايداري است که فرد با تكيه بر آن  ،يك شيوه رفتاري خاص
يا يك حالت غايي را  ،که شخصي يا اجتماعي است  ،به شيوه رفتاري خاص يا يك حالت غايي  ،که نقطه مقابل حالت برگزيده
قراردارد  ،ترجيح مي دهد» (رفيع پور .)777 : 7313،
« ارزش ها بيانگر آن دسته از اصول و عقايدي مي باشند که از نظر فردي يا اجتماعي برتر  ،مطلوب و پايدار هستند » ( رابينز
 ،)53:7117،اينكه « پدر من بهتر از پدر توست  ،مذهب من بهتر از مذهب توست  ،مدرسه من بهتر است  ،رشته من بهتر است ،
پدر و مادر من بهترند  ،اخالق من بهتر است و  ( » ...شارون  )713:7311،جمالتي است که جوئل شارون در کتاب « ده پرسش از
ديدگاه جامعه شناسي» در پاسخ به سوال « چرا ديگران نمي توانند مانند ما باشند ؟ » به آن پرداخته است  .وي ضمن اهميت عمده
اي که در اين زمينه به ارزش ها اختصاص مي دهد  ،بحث خود را در زمينه ارزش ها با جمالت مذکور شروع مي کند و سپس
نتيجه مي گيرد که ارزش ها با مقايسه همراه مي شوند  ،مقايسه اي که بين ما با ديگران يا من و ديگري اتفاق مي افتد و ترجيحات
ما را مشخص مي سازد .
شارون اين بحث را براي پاسخ به سوال مطرح شده يا طرح اين نكته که «ديگران بايد مانند ما باشند ،پس چرا نيستند ؟» مطرح مي
کند و معتقد است «:انسانها گرايش دارند که ديگران را همانند خود سازند»وي مي نويسد :
« هنگامي که مي پرسيم  ،چرا ديگران نمي توانند مانند ما باشند؟پرسشي را مطرح مي کنيم که بر اساس معياري استوار است که ما به
وجود آورده ايم  .اين پرسش در اصل يك بيان ارزشي است ،بيان اين که شيوه هاي زندگي ما بهتر از شيوه هاي زندگي ديگران
است و اين که براي ساختن جهاني بهتر ديگران بايد همانند ما شوند » ( شارون . )716:7311،
يافته هاي مردم شناسان نيز مويد اين مطلب است که نه تنها جوامع جديد بلكه مردمان جوامع سنتي نيز گرايش به اين داشته اند که
فرهنگ و ارزش هاي خود را مالکي براي سنجش خود و ديگران بدانند .
علي رغم اين واقعيت آنچه در کشور ما به چشم مي خورد اين است که نوعي وارونه خواني بر سوال فرق در جامعه ما (برخالف
ديگران مانند نويسنده کتاب مذکور ) اتفاق افتاده است و ما عمدتاً چنين مي پرسيم « :ما نيز بايد مانند ديگران باشيم  ،پس چرا
نيستيم ؟» .چرا اين وارونه خواني در کشور هايي نظير کشور ما اتفاق افتاده است ؟ ريشه هاي عمده اين مسئله کدام است ؟
وضعيت فعلي اين وارونه خواني چيست؟ براي پاسخگويي به اين گونه پرسش ها توجه عميق و عالمانه به ارزش ها از ابعاد
مختلف منشاء  ،کارکرد  ،تحول  ،مراتب و  ...ضرورتي اجتناب ناپذير است.
هر چند مهمترين طبقه بندي ارزش ها ،از آن آلپورت است که براساس نظريه اشپرانگر ارزش ها را به  6نوع

(ارزشهاي

نظري،اقتصادي  ،هنري  ،اجتماعي  ،سياسي و مذهبي ) تقسيم نموده است (بيابانگرد ،)13 :7333 ،ليكن ارزش ها را به طور عمده
مي توان به عنوان اهداف و آرمانها ي انتزاعي در نظر گرفت که به زندگي انسان ها جهت مي بخشند و به رفتارهاي آنها نظم
4
آشتيان :بلوار امام خميني ،کد پستي  31673-73331تلفن 1222337 :فاکس 1222621
WWW.IAU-ASHTIAN.AC.IR

خاصي را تحميل مي کند .براين اساس « ،راکيچ در يك دسته بندي کلي ارزش ها را به دو نوع ارزش هاي ابزاري و ارزش هاي
غايي تقسيم کرده است »( محمد خليفه . )761:7313 ،
اگر ارزشها(حتي ارزش هاي غايي) تغيير ناپذير و ابدي بودند علي الظاهر مشكلي وجود نداشت اما مشكل عمده از اين جا آغاز مي
شود که ارزش ها صفت تغيير پذيري دارند و با گذشت زمان کم رنگ يا پر رنگ و يا با اهميت يا کم اهميت مي شوند و اين
تغيير ارزش هاو نسبيت موجود در اين زمينه است که آنها را شايسته تعمق و بررسي علمي مي سازد و ضرورت کار کردي ارزش ها
نيز اهميت بررسي آنها را دو چندان مي کند .
« معموالً انسانها در باره ارزش هاي بنيادين ( غايي) فكر نمي کنند  .هرچند  ،در هنگامه بحران افراد غالباً تمايل دارند قدري متفاوت
عمل کنند  .در چنين مواقعي آنها تمايل دارند تعارض ميان ارزش هاي بنيادين را دريابند
و متناسب با وضعيت اضطراري تصميمي اتخاذ کنند » ( شيلز  )722:7313 ،پس مي توان گفت چنانچه اين هنگامه هاي بحران
فراگير گردد ممكن است به شكل تغيير ارزش هاي غايي خود نمايي کند.
مي توان گفت مهمترين و حادترين شكل تغيير ارزش ها در دو جامعه بيشتر به وقوع مي پيوندد  :يكي جامعه در حال گذار و دوم
جامعه اي که شرايط انقالبي را تجربه مي کند چرا که در هر دو جامعه مردم به دنبال در هم ريختن ساختارهاي کهن و جايگزيني آن
با ساختارهايي نو هستند .پيش بيني آينده اين جوامع از طريق مطالعه ميزان تغييردر اهميت ارزش ها مطالعه است  ،چرا که انسان ها
برحسب درك خود از نظم اجتماعي و اهداف و راه حل هايي که در اذهان خود دارند عمل مي کنند.
« جامعه ما نيز باتوجه به اين که به زعم اکثر صاحب نظران يك دوره ي گذار را تجربه مي کند بايد مورد بررسي قرار گيرد  ،حال
اين بررسي مي تواند سطوح و اشكال مختلفي به خود گيرد  .اينكه بررسي از نوع تحقيقات طولي باشد يا مقطعي و اينكه ارزشهاي
کدام گروه از جامعه مورد بررسي قرار گيرد در اين زمينه مهم است  .باتوجه به اهميت نسل جوان در آينده يك جامعه و نيز نظر به
ترکيب جمعيتي ايران که در حال حاضر داراي اکثريت جمعيت جوان است  ،به طور عمده تحقيقات مربوط به ارزش ها برروي
جوانان متمرکز

گرديده اند که در اين زمينه يا فقط به بررسي عقايد نسل جوان در اين زمينه پرداخته اند و يا اگر توجهي هم به

بزرگساالن نشان داده اند هدف عمده شان بررسي شكاف نسل ها و تاثير آن برشكاف ارزشي نسل گذشته و حال بوده است »

(

احمدي . ) 3 : 7337،

« جوانان در جامعه امروز ما تحت تاثير عوامل مختلفي نظير رقابت فرهنگي بين کشورها  ،تجربه گذشتگان  ،شكاف در سطح زندگي
 ،امنيت  ،آزادي هاي قانوني  ،اشتغال ؛ امكانات آموزشي و  ...و نيز ارتباطات فراگير و قرار گرفتن در جريان حوادث بين المللي
مجبور به انتخاب از بين موارد متعددي هستند که گذشتگان خيلي کم اين مسئله را تجربه کرده اند .
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 -5سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور پیرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور
ادبیات و چارچوب نظري تحقیق)

«آنچه به ذهن هرانسان انديشمندي خطور مي کند اين است که آيا ارزش ها ونظام ارزشي محصول تتبع
وتفحص متفكرين وفالسفه ي قرن اخير است يا سابقه و پيشينه کهن وديرينه دارد؟ به کمك ژرف نگري در
تاريخ انديشه بشري به اين واقعيت انكار ناپذير دست مي يابيم که نظام ارزش ها ريشه در اعماق فلسفه ي
زندگي بشري داشته وچيزي نوظهور نيست  «.متفكرين و فالسفه ي جهان از دير باز خود را در برابر اين سوال
يافته اند که چه نوع زندگي خوب است وچه رفتاري پسنديده و مطلوب و يا اينكه چگونه درباره ي اعمال
همنوعان قضاوت کرد؟ ارزشيابي نظام هاي فكري  ،سياسي  ،اقتصادي و اجتماعي واينكه روابط اجتماعي که
در رفتار انسان به چشم مي خورد بايد بر مبناي چه اصول و ضوابطي تحقق پذيرد؟ ...يا براي تشخيص خوب
از بد  ،سود مند از مضر  ،مناسب از نامناسب  ،عادي از غير عادي ،شايسته از ناشايسته  ،حق از باطل  ،درست
از نادرست  ،اخال قي از غير اخالقي  ،انساني از غير انساني و ...بايد به چه ضوابطي دست يافت؟ به نوعي مسير
شكل گيري مفهوم ارزش ها و نظام ارزشي در زندگي بشر را نشان مي دهد»(مسعودي ميدانچي. )23: 7317،
اينكه افالطون خمير مايه ي انسانها را شامل طال  ،نقره و مس دانسته و ارزش افراد را بدان قياس مي کند ،
اينكه فارابي از جامعه ايده آلي سخن گفته و نمونه مثالي مدينه ي فاضله را مطرح و به دنبال هدف غايي
زندگي انسان که همان سعادتمندي است مي باشد و در ذکر مشخصه هاي رئيس مدينه ي فاضله ارزش ها را
تبيين مي نمايد  ،اگر ابوريحان بيروني از شاخصه هاي حاکم داشتن کماالت و فضايل را برشمرده و داشتن
گذشته مثبت را از ديگر شاخصه ها مي داند و اگر غزالي از موضوع تعليم و تربيت سخن به ميان آورده و
آموزش اخالقيات را به عنوان يك امر اکتسابي مورد توجه قرار داده است همه مويد اين مطلب است که ارزش
به مثابه يك پدي ده از زمان تشكيل اجتماعات اوليه تا کنون در زندگي انسان نقش مهمي داشته است  .براي
آشنايي با وضعيت نظام ارزشي جوانان تا کنون تحقيقات مختلفي انجام گرديده است و هرکدام مشكل را از
بعدي و در جامعه اي مورد توجه قرار داده اند که در ذيل به ذکر خالصه چند مورد از تحقيقات انجام شده در
داخل و خارج کشور اشاره خواهد شد :
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الف ـ تحقيقات داخلي
*داوود شمسيان در سال  7313در تحقيقي با عنوان « بررسي سلسه مراتب ارزشهاي اجتماعي نوجوانان پسر و
دختر شهر تهران » با تقسيم ارزشها به دو دسته اصلي ثابت و متغيير  ،بررسي تحول ارزش هاي متغير را
ضروري دانسته و سواالت تحقيق خود را بدين شرح عنوان نموده است :
7ـ سلسله مراتب ارزش ها در نوجوانان داراي چه ساختاري است ؟
2ـ آيا بين سلسه مراتب ارزش هاي نوجوانان پسر و دختر تفاوت وجود دارد ؟
3ـ آيا طبقه اقتصادي ـ اجتماعي در چگونگي سلسله مراتب ارزش هاي نوجوانان تاثير دارد ؟
وي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي به انتخاب نمونه مورد بررسي خود پرداخته و از تست مطالعه
ارزش هاي آلپورت براي جمع آوري اطالعات مورد نياز اين تحقيق استفاده کرده است  .نتايج حاصله از تحقيق
مذکور بيانگر آن است که :
الف :سلسه مراتب ارزش هاي نوجوانان بدين شرح است :
7ـ ارزش هاي ديني

2ـ ارزش هاي اجتماعي

5ـ ارزش هاي هنري ـ زيبايي

3ـ ارزش هاي سياسي

3ـ ارزش هاي اقتصادي

6ـ ارزش هاي نظري

ب :تفاوت بين سلسله مراتب مراتب ارز ش هاي دختران و پسران تاييد شده است چرا که در پسران :
7ـ ارزش هاي سياسي 2ـ ارزش هاي اجتماعي و ارزش هاي اقتصادي 3ـ ارزش هاي ديني 3ـ ارزشهاي هنري
ـ زيبايي  5ـ ارزشهاي نظري به ترتيب مورد تاکيد بوده حال آنكه در ميان دختران :
7ـ ارزش هاي ديني
5ـ ارزش هاي اقتصادي

2ـ ارزش هاي اجتماعي

3ـ ارزش هاي هنري ـ زيبايي 3ـ ارزش هاي سياسي

6ـ ارزش هاي نظري به ترتيب در اولويت بوده اند .

پ :رابطه بين سلسله مراتب ارزش ها و طبقه اقتصادي ـ اجتماعي در پسران تاييد و در دختران رد شده است .
*قدرت اله بازيگر در سال  7311در رساله کارشناسي ارشد خود به موضوع « بررسي برخي عوامل موثر بر
گرايش ضد ارزشي دانش آموزان پسر دبيرستاني خرم آباد » پرداخته و مشخص نموده که وضعيت اعتقاد
مذهبي خانواده دانش آموز ،وضعيت اعتقاد مذهبي دوستان  ،نحوه ي ارتباط خانواده با مدرسه ي آنان و نحوه
ي فعاليت هاي فوق برنامه ي مدارس برگرايش دانش آموزان به ضد ارزشها موثر است .
نتايج اين پژوهش مويد تاثير عوامل تربيتي ـ فرهنگي و اجتماعي برگرايش دانش آموزان به ضدارزش ها است .
*نتايج پژوهش سيامك خدا رحيمي و همكاران در سال  7311با عنوان « بررسي نظام ارزشي دانش آموزان
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دختر و پسر سال سوم نظام جديد دبيرستان هاي شهر شيراز »با نمونه اي  167نفري گروه مورد مطالعه بيانگر
اين است که هرچه سطح تحصيالت پدر باالتر رود ،جهت گيري ارزش نظري  ،اقتصادي و زيبايي گرايي هم
باالتر مي رود  .در جهت گيري ارزش اجتماعي دانش آموزاني که پدران بي سواد و يا با سطح تحصيالت
ابتدائي داشته اند بايد گفت در مقايسه با دانش آموزاني که پدراني با سطح تحصيالت ديگر داشته اند  ،ميانگين
معنا دار باالتري نشان داده مي شود  .در جهت گيري مذهبي  ،نمره دانش آموزاني که تحصيالت پدرآنان در
مقاطع کارشناسي ارشد و باالتر بوده است از دانش آموزاني که تحصيالت پدر آنان در سطوح پايين تري بوده ،
به طور معناداري کمترگزارش شده است  .همچنين براساس نتايج و يافته هاي پژوهش فوق  ،تحصيالت مادر
در جهت گيري ارزش هاي نظري ،اقتصادي  ،اجتماعي و سياسي دانش آموز تاثير معنا داري ندارد در حاليكه بر
جهت گيري زيباگرايي و مذهبي دانش آموز تاثير معنا دار بوده است .
در جهت گيري مذهبي هر چه سطح تحصيالت مادر باالتر رود ارزش مذهبي دانش آموز داراي ميانگين معنا دار
پايين تري مي باشد  .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان از آن دارد که  :تحصيالت پدر در جهت گيري ارزش
نظري  ،اقتصادي  ،زيبا گرايي و مذهبي دانش آموز تاثير داشته و تحصيالت مادر بر جهت گيري ارزش زيبايي
گرايي و مذهبي دانش آموز موثر است الزم به ذکر است منزلت اجتماعي پدر و مادر بر جهت گيري ارزش
مذهبي دانش آموز تاثير دارد و بر ساير ارزش ها بي تاثير است .
*کاوه تيموري در سال  7313در تحقيق خود با عنوان « بررسي نظام ارزش هاي نوجوانان شهر تهران و عوامل
موثر برآن » به عوامل مختلفي توجه نموده که برخي از آنها عبارتند از  :بعد خانوار  ،منطقه سكونت ،چندمين
فرزند خانواده بودن  ،يكسان بوده محل تولد فرزند با پدر  ،نوع مدرسه  ،ميزان تماشاي تلويزيون  ،گروه
ه مساالن  ،پايگاه اجتماعي  ،منزلت شغلي پدر  ،ميزان تحصيالت پدر  ،ميزان درآمد پدر ،مسافرت به خارج از
کشور.
جامعه آماري مورد مطالعه وي شهر تهران بوده و نمونه آماري تحقيق  737نفر از دانش آموزان سال سوم
دبيرستان مناطق 3و 71است که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديده اند و به وسيله
تست مطالعه ارزش هاي اجتماعي آلپورت اطالعات مورد نياز جمع آوري گرديده است  .اين تحقيق مشخص
کرد که اولويت بندي ارزش هاي پسران در شمال شهر تهران به ترتيب ارزش هاي اقتصادي  ،علمي  ،هنري ،
سياسي ،اجتماعي و مذهبي است در حالي که در جنوب شهر تهران اين ارزش ها به ترتيب ارزش هاي مذهبي
 ،علمي  ،اقتصادي  ،اجتماعي  ،سياسي و هنري است وي نتيجه گيري کرده که با ارتقاء پايگاه اجتماعي پسران
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جوان مورد مطالعه از گرايش ارزش هاي مذهبي کاسته و گرايش به ارزش هاي هنري زياد مي شود  .با افزايش
تعداد خانوار گرايش به ارزش هاي اقتصادي و سياسي کاهش و گرايش به ارزش هاي مذهبي افزايش مي يابد .
جوانان شمال شهر داراي گرايش کمتري به ارزش هاي مذهبي هستند که اين متغير با حرکت از شمال شهر به
جنوب در بين جوانان افزايش مي يابد  .باال رفتن ميزان در آمد و افزايش سطح تحصيالت پدران دو عاملي
هستند که به کاهش گرايش پسران جوان مورد مطالعه به ارزش هاي مذهبي مي انجامد همچنين ارتقاء منزلت
شغلي پدران موجب افزايش گرايش به ارزش هاي سياسي در پسران شده اما همچنان از گرايش به ارزش هاي
مذهبي آنان مي کاهد .
*دکتر منوچهر محسني در سال  7311در تحقيق خود تحت عنوان « بررسي آگـاهي هـا  ،نگـرش هـا و رفتـار
اجتماعي و فرهنگي در تهران » که بخشي از آن به ارزش هاي اجتماعي اختصاص يافته است  ،مراتـب اهميـت
اين ارزش ها و رابطه عواملي مانند جنسـيت  ،سـن  ،سـواد ،وضـع تاهـل  ،طبقـات اجتمـاعي و درآمـد را بـا
ارزش هايي مانند مقام  ،شهرت ،آبرو ،درستكاري  ،علم ،ثروت و سالمت مورد بررسي قرار داده است  .ترتيب
اهميت اين ارزش ها براي پاسخگويان به ترتيب زير است:
 -7آبرو و سالمت

 -2درستكاري

 -3علم

 -3ثروت

 -5مقام

 -6شهرت

عوامل ذکر شده بر روي ارزش ها اثرات متفاوتي را داشته اند که با توجه به ارتباط کم ايـن بحـث بـا موضـوع
مورد توجه محقق در اين تحقيق از ذکر روابط خودداري شده است.
*شهرزاد شيخي در سال  7337در پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خود تحت عنوان «بررسي رابطه بـين نظـام
ارزشي معلم و دانش آموزان در دوره ي متوسط و پيش دانشگاهي شهر شيراز» نشان داد که به طور کلي دانـش
آموزان هر رشته تحصيلي نظري از هر دو جنس و با هر ميزان تحصيالت والدين و با هر سن عقلي ،مشروط به
آنكه از روي عالقه از معلم خويش الگو برداري کنند مي تواند داراي رابطه بين نظام ارزش هاي خـود و معلـم
باشند.
*رمضان حسن زاده در سال  7335در پژوهشي به عنوان « بررسي سلسله مراتـب ارزش هـاي دانـش آمـوزان
دوره ي متوسطه استان هاي مازندران و گلستان» نشان داد که اگرچه ارزش ديني يا مذهبي در هردو جنس پسر
و دختر باالترين ارزش است اما با توجه به تقسيم والـدين براسـاس شـاخص سـطح تحصـيالت بـه دو گـروه
 -7بي سواد ،ابتدايي و راهنمايي و -2سطح تحصيالت متوسطه ،ديپلم و باالتر بين مراتب ارزشي دانش آموزان
تفاوت وجود دارد .همچنين نگاه دانش آموزان پايه اول و دوم با دانش آموزان پايه سوم و چهارم تفاوت دارد به
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گونه اي که در پايه ي اول -دوم ارزش ها به تربيت مذهبي ،اجتماعي ،نظري ،سياسي ،اقتصادي و هنري اسـت
حال آنكه در پايه سوم و چهارم ارزش ها مذهبي ،اجتماعي ،سياسـي ،هنـري ،اقتصـادي و نظـري بـوده اسـت.
مراتب ارزشي در دانـش آمـوزان شـهري و روسـتايي هـم داراي تفـاوتي معنـادار اسـت بـه گونـه اي کـه در
دانش آموزان شهري ارزش ها به ترتيب عبارتند از ارزش هـاي مـذهبي ،اجتمـاعي ،سياسـي ،نظـري ،هنـري و
اقتصادي اما در دانش آموزان روستايي به ترتيب :ارزش هاي مذهبي ،اجتمـاعي ،سياسـي ،اقتصـادي ،نظـري و
هنري است و اين متأثر از موقعيت ،شرايط زندگي و بافت جغرافيايي محل زندگي بر نظـام ارزشـي اسـت کـه
حاصل تأثير فرهنگ هاي مختلف بر عقايد ،نگرش ها و ارزش هاي دانش آموزان است.

ب :تحقيقات خارجي
*چارلز رايت و هربرت هيمان ( )7153در بررسي عضويت در انجمن هاي اختياري (يكي از ابعاد ارزش هـاي
اجتماعي) اين عوامل را مهم تشـخيص داده انـد -7 :درآمـد خـانوار  -2سـطح تحصـيالت  -3سـطح زنـدگي
 -3شغل رئيس خانواده  -5مالكيت محل سكونت
*وندل بل و ماريان تي فورس ( )Wendell Bell & Maryanne T.Force 7153تالش کرده اند که بين عاليـق دينـي و
مشخصات خانوادگي و موقعيت فردي در ساختار طبقاتي رابطه برقرار کنند .آنان در تحقيقي بـر روي  177نفـر
از افراد مرد  27ساله و بيشتر در سان فرانسيسكو به نتايج زير دست يافتند:
 -7در صد جمعيت کاتوليك در يك محله با سطح اقتصادي آن همبستگي منفي دارد.
 -2نسبت يهودي ها در محله اعياني شهرها بيشتر از نسبتي است که از تعداد کل آنان مي توان انتظار داشت.
 -3با مشخصات اقتصادي و خانوادگي برابر ،کاتوليك هاي کمتري خودرا به طبقه باال يا متوسط متعلق مي دانند
تا پروتستان ها و يهودي ها.
*رابين ويليامز ( )Robin Williams 7117در تالشي که براي تشخيص ارزش هاي مشترك و اصلي بين آمريكاييـان
انجام داده است به تعدادي جهت گيري ارزشي دست يافته است کـه عبارتنـد از :پيشـرفت و موفقيـت ،کـار و
فعاليت ،انسان گرايي ،کارآيي و عمل گرايي ،ترقي ،رفاه مادي ،برابري ،آزادي ،همنوايي ،علـم و منطـق گرايـي،
ملي گرايي و ميهن پرستي ،دموکراسي ،فردگرايي و اعتقاد به برتري بعضي گروه هاي نژادي و قومي بـر بعضـي
ديگر.
عده اي ديگراز جامعه شناسان آمريكايي مانند

جيمزهنسلين(Henslin 7115

 ،)Jamesآستين و ديگران()Astin Etall 7131

در تكميل کار ويليامز به ارزش هاي ديگر نظير آموزش ،مـذهب گرايـي ،برتـري مـردان ،عشـق رويـايي ،تـك
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همسري ،رابطه جنسي با جنس مخالف و موفقيت هاي مادي اشاره کرده اند(.رابرتسون )65-66:7313
*تحقيق هانتلي و ديويس( )7133بر روي نظام ارزشي و رشته تحصيلي متخصصان حاوي اين نتيجه است کـه
متخصصان رشته فيزيك داراي ميزان باالئي از ارزش هاي نظري ،هنري و اجتماعي هستند و ارزش هاي نظري،
سياسي و اقتصادي نزد مهندسان از اهميت زيادي برخوردار است و نيز کارفرمايان هم به ارزش اقتصادي و هم
به ارزش سياسي اهميت مي دهند زيرا آنها هميشه براي دستيابي به« سود و درآمد» و «قدرت و سـلطه» تـالش
مي کنند.
*هرداك و راسان ( )Herdak & Rassan.7113به نقل از برك ( )7113در مطالعه ي بين فرهنگي که هدفش بدسـت
آوردن تفاوت بين نوجوانان بزهكار در مقوله هاي ارزشي بود 76 ،آزمودني پسر بزهكار در سنين  75تا  73ساله
را در مقايسه با گروه گواه از نظر ادراك ارزشهاي اجتماعي مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجـه رسـيدند کـه
نوجوانان بزهكار نسبت به ارزشهاي اجتماعي و تعهدات سياسي کم توجه تر از نوجوانان غير بزهكار هستند.
*دوچ ( )7116در پژوهش خود درباره ي ارزش هاي دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه امارات اين مطلب را
روشن کرد که ارزش اقتصادي نزد دانش آموزان پسر بيشتر از دانش آموزان دختر است و دانـش آمـوزان پسـر
بيشتر از دختران به جنبه هاي مادي و اقتصادي ديگر امور مربوطه بـه آن توجـه دارنـد .از سـوي ديگـر ارزش
اجتماعي نزد دانش آموزان دختر اهميت زيادي دارد و به همان ميزان ارزش مذهبي نزد زنان نسبت به مردان از
اهميت بااليي برخوردار است.
*لي و مارکس ( )Ly & Marks 7113در تحقيقي که بر روي  7533نفر از دانش آموزان دبيرستاني انجام داده انـد
به اين نتيجه رسيدند که بين سلسله مراتب ارزش ها ،نگرش ها و پيامدهاي رفتاري (مانند پيشـرفت تحصـيلي)
دختران و پسران تفاوت معنا داري وجود دارد.
*الكس و همكاران (  )Alex & Vernon 7113در تحقيق گسترده اي به بررسي تأثير تغيير اوضاع و احوال مدرسه
و خانه بر عقايد ،ارزشها ،انگيزه ها و رفتارهاي نوجوانان در چند حيطه ي فعـاليتي آنهـا پرداختـه و بـا توزيـع
پرسشنامه بين  7357دانش آموز که از مقطع راهنمايي به دبيرستان مي رفتند ،به تأييد اين فرضـيه کـه «تغييـردر
شرايط مدرسه ،خانه و شرايط رشدي نوجوانان باعث تغيير در عقايد ،ارزشها ،انگيزه ها و رفتارهـاي نوجوانـان
مي شود ،دست يافتند.
*مورگادو

(7111

 )Morgadoدر تحقيق خود نشان داد که نظام ارزشي افراد ممكن است بـر رفتارهـاي مختلـف

آنها تأثير بگذارد .همچنين او براساس يك مطالعه ي طولي به اين نتيجه رسيد که حتي بين ارزش هاي فردي و
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لباس پوشيدن رابطه وجود دارد.
*کيتا و سيتارزيك ( )Kita & Sitarzyk 2773در تحقيق خود با عنوان « نگرش هاي والدين و بحران ارزش ها
در نوجوانان » دريافتند که نگرش هاي والدين مي تواند در ايجاد يك نظام ارزشي پايه و با ثبـات در نوجوانـان
موثر باشد .هرقدر بين ارزش هاي والدين و نوجوانان همساني بيشتري باشد ،نوجوانان کمتر به بحـران ارزشـي
مبتال مي شوند.
*کلك لي

(2771

 )Cleckleyدر مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که نوجواناني که در ابعاد اجتماعي يا ارزشـهاي

اجتماعي در سطح پائيني هستند در فرآيند رشد اجتماعي دچار اختالل شده و نتوانسته اند معيارهـا ،مقـررات و
ارزش هاي جامعه خود را دروني کنند.
*براندت استارتر و همكاران ( )Brandet Stadter & Vernon2771در بررسي هاي خود به اين نتيجه دست يافتند
که با گذشت زمان تعهد ارزشي افزايش يافته و جهت گيري ارزشـي افـراد بـه سـوي کمـال ،خـود شـكوفائي،
معناجويي و هدفمندي در زندگي سوق مي يابد.
مرور ادبیات تحقیق:

مفهوم ارزش در حـوزه هـاي مختلـف علمـي نظيـر فلسـفي،تربيتي ،اقتصـادي ،جامعـه شناسـي ،روانشناسـي،
مردم شناسي و حتي در علوم پايه با تعاريف متفاوتي ارائه شده است .در فرهنگ لغات معين ارزش بـه معنـاي
«بهاء ،ارج ،قدر ،شايستگي ،زيبندگي ،قابليت و استحقاق» بيان شده است(معين 711 : 7363 ،جلد اول).
امــا آنچــه از مفهــوم ارزش در ايــن تحقيــق مــورد نظــر ماســت بررســي موضــوع و مفهــوم ارزش از ديــدگاه
جامعه شناسي است پس بر اين اساس است که بروس کوئن در کتاب درآمدي بـر جامعـه شناسـي در تعريـف
ارزش مي نويسد « :ارزش ها ،احساسات ريشه داري هستند که اعضـاي يـك جامعـه در آنهـا سـهيمند ،همـين
احساسات غالباً اعمال و رفتار اعضاي جامعه را تعيين مي کند(کوئن.)7317:31 ،
مارکوز معتقد است که« :ارزش ها از يك سو راهنما و تعيين کننده گرايشهاي اجتمـاعي و ايـدئولوژي هـا و از
سوي ديگر تعيين کننده ي رفتار و کنش اجتماعي هستند که در آداب و رسوم ،قوانين ،اعتقادات و شـيوه هـاي
زندگي روزمره تجلي مي يابند» (بيابانگرد.)31 :7333 ،
يان رابرتسون نيز ارزش ها را عقايد اجتماعي مي داند درباره آنچه خوب ،درست و مطلوب است (رابرتسـون،
.)13 :7313
شوارتز ارزش ها را مفاهيم و باورهايي تعريف مي کند که  -7« :به رفتارها يا موقعيت هاي پاياني مطلوب منجر
مي شوند -2 ،به موقعيت هاي خاصي برتري مي بخشند -3 ،گزينش يا ارزيـابي رفتـار يـا حـوادث را هـدايت
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مي کنند -3 ،به واسطه اهميت نسبي منظم مي شوند» (تريانديس.)761 :7313 ،
اين تعاريف تنها بخشي از تعاريف متعدد جامعه شناسان در رابطه با مفهوم ارزش اسـت ،تعـاريفي کـه هريـك
جنبه هاي متفاوتي از اين مفهوم را مورد توجه قرار داده که خود مبين جنبه هاي متفاوت در مفهوم ارزش است.
اين ويژگي ها که به طور موفقي توسط شوارتز جمع بندي شده حاوي ايـن نكتـه اسـت کـه اوالً :بـا دقـت در
مفاهيم مورد استفاده وي در تعريف ارزش مي توان ويژگي هاي دوم و سوم را در يك ويژگي جمع آوري کـرد
و دوماً :ويژگي چهارم را به معناي سلسله مراتبي بودن ارزش ها برشمرد.
«ويژگي هاي زير را مي توان به عنوان ويژگي هاي ارزش بيان نمود:
 -7ارزش ها جزئي از مفاهيم ذهني نظير باورها ،احساسات يا عقايد هستند.
 -2مطلوب ها را در حوزه هاي زندگي مشخص مي سازند.
 -3مالك ها و معيارهاي ارزيابي رفتار ،موقعيت ،اهداف ،اشخاص و  ...محسوب مي شوند» (احمدي.)76 :7337،

با توجه به اين ويژگي هاست که ارزش از ديدگاه هاي متفاوت قابليت بررسي پيدا مي کند و از آنجا که بخشي
از اين ديدگاه ها به طور عمده در جامعه شناسي مطرح هستند مـي توانـد در بررسـي مفهـوم و ابعـاد متفـاوت
ارزش هاي بشري به ما کمك کند.
بنابراين«هيچ گروه ،جمعيت و يا جامعه اي را نمي توان يافت کـه بـه دور از ارزش هـا و معيارهـاي ارزشـي و
بدون توجه به ارزش گذاري زندگي کند .صيانت و پاسداري آدميـان از خويشـتن نيـز در گـرو ارزش گـذاري
است .پس زندگي و ادامه آن به قضاوت و داوري دربـاره ي پديـده هـا ،اشـياء و اشـخاص بسـتگي دارد .ايـن
خودداوري مستمر و دائمي است و انسان را از آن گريزي نيست و شايسته است که انسان به طـور پيوسـته بـه
تعيين و تبيين منزلت و پايگاه امور و رشته اي از خوب و بد ،شر و خير بپردازد .به همين دليل افراد هر جامعـه
براي رفتارهاي خوب و بد ،مطلوب و نامطلوب و ارزشمندي امور تصورات ويژه اي دارند.سرانجام آنچه را که
مطلوب و ارزنده باشد و يا بيشتر افراد يك جامعه ،از آنها چنين برداشتي را داشته باشند ،ارزش ناميده مي شود»
(گيلك.)13 :7115 ،
نظام ارزش ها:

راکيچ در تعريف نظام ارزشي مي گويد« :نظم دهي باورها و عقايد فـرد کـه داراي ثبـات نسـبي اسـت ...نظـام
ارزشي دربر گيرنده ي س لسله مراتبي از ايده آل هاست به طوري که تعداد ارزش هاي يـك فـرد بزرگسـال بـا
هزاران اعتقاد و نگرش محدود است» (راکيچ.)275 :7137 ،
« در جامعه شناسي ،ارزش ها به عنوان پديده هاي اجتماعي تام در نظر گرفته شده اند که نه تنها در شبكه اي از
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روابط با پديده هاي ديگر قرار د ارند بلكـه در درون خـود نيـز داراي نـوعي سلسـله مراتـب ،تقـدم و تـأخر و
هماهنگي هستند .اهميت اين مسئله تا حدي است که برخي جامعه شناسان مانند شوارتز سلسله مراتبي بودن يا
نظام مند بودن را در تعريف ارزش ها لحاظ مي کنند» (احمدي.)71 :7337 ،
از آنجا که «ارزش ها با تغيير تمدن و فرهنگ جامعه تغيير ميکنند و از همه مهمتر اينكـه حتـي ارزش هـا يـك
جامعه در گروههاي مختلف نيز متفاوت است مثالً ارزشي که نوجوان پذيرفته است شايد بزرگسال آن را طرد و
يا کمتر قبول داشته باشد» (بورد )277 :7115 ،لذا در اينجا الزم است نگاهي کوتاه به مراحـل تكـوين ارزشهـا
داشته و ويژگيهاي ارزش از نظر گروه هدف در اين تحقيق را باز شناسيم:
 -7مرحله کودکي«که ارزشها براي اين سنين اغلب جنبه ي مـادي ،حسـي ،چشـيدني و لمـس کردنـي دارد و
چيزي براي کودك ارزش است که بتواند آن را بچشد و از آن لذت ببرد .مثل غذا ،نوشيدني ،مكيدني» (اميـري،
.)16 :7335
 -2مرحله نوجواني و جواني« :نوجوان در دورهي بلوغ توجهش به مسائل مـاوراء طبيعـي جلـب مـي شـود و
عالقهمند است که در مورد آن سوي پردهي طبيعت آگاهي يابد و افكـارش از پوسـتهي هسـتي بگـذرد و آن را
بشكافد و از دنياي معنويات جهان آخرت ،ايدهآل هاي اخالقي و زهدگرايي باخبر شود .واکنش اينـان در برابـر
ارزش ها به گونهاي است که مي توان گفت همهي ارزشهاي خود را در معرض خطر و ترديد مي بيننـد و در
صدد ارزيابي از خود هستند و ميکوشند خودرا ارزيابي کنند تا ببينند چه دارند و چه هستند .کمك به نوجـوان
براي شناخت حقيقت و طلب آن نيز معني و مفهوم زندگي ضروري و عين حال دشوار اسـت» (اميـري:7335 ،
« ،)11قضاوتشان دربارهي امور سطحي است و حتي بسياري از آنهـا در پـذيرش مـذهب و تعليمـات آن ،تـابع
اکثريت هستند» (اميري ،)13 :7335 ،از اين رو « دورهي نوجـواني بـه مثابـه دورهي حسـاس زنـدگي مملـو از
تغييرات و تحوالت بدني و رواني اجتماعي است و در اين مقطـع نوجوانـان مفـاهيم ارزش هـا را از خـانواده،
جامعه ،وسايل ارتباط جمعي و مطالعات فردي دريافت مي کنند» (بيابانگرد.)777 ،7333 ،
 -3مرحله بزرگسالي« :آدمي در اين مرحله به وضع و موقعيتي رسيده که تا حدود زيـادي گـرم و سـرد دنيـا را
چشيده و از مسائل حيات سر در ميآورد .ارزشهاي خود را به صورت شخصي و نسبي مي تواند به دست آورد
و آن را از خطر حفظ کند ...او ديگر در مرحلهاي نيست که بخواهد عقيدهاي را کورکورانه بپذيرد و بـه آن تـن
در دهد» (اميري.)13 :7335 ،
با توجه به اين تقسيم بندي مشخص است که نمونه مورد مطالعه ما در اين تحقيق از ميان گروه دوم است و مـا
14
آشتيان :بلوار امام خميني ،کد پستي  31673-73331تلفن 1222337 :فاکس 1222621
WWW.IAU-ASHTIAN.AC.IR

در پي مطالعه سلسله مراتب ارزشها در اين گروه هستيم.

چارچوب نظري تحقیق:
*نظريه قشر بندي ماکس وبر
با اينكه اکثر جامعه شناسان معاصر بيشتر از قشر بندي صحبت مي کنند تا از نابرابري اجتماعي  ،اما بايد دانست
که اين دو اصطالح مترادفندو به جاي هم به کارمي روندبا وجود تعاريف متعددي که از قشربندي اجتماعي
شده است جا دارد تصريح کنيم که منظور ما از قشر بندي اجتماعي توزيع افراد هر گروه اجتماعي يا جامعه
برروي يك مقياس موقعيت است مراتب اين موقعيت ها بر چهار معيار مبتني است که عبارتند از  :قدرت –
مالكيت – ارزيابي اجتماعي و پاداش رواني .
قشربندي پديده اي قديمي است که در طول تاريخ با توجه به اسناد تاريخي معتبر که در ميان بابليان و ايالميان
و ايرانيان  ،عبريان و يونانيان – نجيب زادگي از عوامل تعيين کننده پايگاه اجتماعي بوده است جامعه ترکيبي
بود از اغنياء  ،فقرا  ،زير دستان  ،آزاد مردان وبردگان .
قشر بندي پديده اي جهاني است  .مي توان جهاني بودن اين پديده اجتماعي را تاکيد کرد که بر توزيع نابرابر
قدرت – ثروت وحيثيت اجتماعي بنا شده است  .در روزگار ما پديده قشر بندي اجتماعي با پنج صفت اصلي
تعريف شده است :
 -7قشر بندي خصلتي اجتماعي دارد يعني منشاء آن بيروني است .
 -2قشر بندي پديده ايقديمي است يعني درهمه ي جامعه هاي گذشته وجود داشته است .
 -3قشر بندي پديده اي جهاني است.
 -3قشربندي صورتهاي گوناگون دارد.
 -5قشر بندي مجموعه اي پيامدهاي مشخص دارد ،يعني اساساً اين چيزهاي مهم ومطلوب وناياب در
زندگي انسانند که به شيوه اي نابرابر توزيع مي شوند(تامين.) 23-27 :7335،

*نظريه کنش ارزشهاي تالكوت پارسنز
«پارسنز ارزشهاي اجتماعي را در سطوح مختلف و با کارکردهاي متفاوتش مـورد توجـه قـرار داده و بـا طـرح
نظريه کنش ارزش ها ،شرايط ساختي کنش اجتماعي را تشكيل داده و کنش انساني را مـدام بـا مسـائلي مـبهم
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روبرو مي داند که انسان کنشگر بايد بين چند تمايل کنشي متضاد انتخاب به عمل آورد.
وي اين مسائل غامض را در پنج مسأله )7 :عاطفي بودن-خنثي بودن  )2عام گرايي -خـاص گرايـي  )3کيفيـت
ذاتي-جنبه عملي  )3کل گرايي -جزء گرايي

 )5خودمداري -جمع مداري بيـان مـي کنـد» (گـي روشـه،

«.)31-33 :7317به نظر پارسنز متغييرهاي الگوئي وي مي تواند ترکيبهاي متفاوتي را به خود گيـرد و هرنـوع
کنشي را تشريح کند» (توسلي.)233 :7317 ،
*نظريه پيتر بالو
به نظر بالو هنجارها و ارزشها مكانيسمهاي ميانجي ساختارهاي اجتماعي پيچيدهانـد«.ارزشهـا و هنجارهـاي
مورد توافق همگاني ،به عنوان ميانجيان زندگي اجتماعي و حلقههـاي پيونـد ميـان معـادالت اجتمـاعي ،عمـل
مي کنند .اين هنجارها و ارزشها به گونـهاي غيـر مسـتقيم تبـادل اجتمـاعي را امكـانپـذير مـي سـازند و بـر
فراگردهاي يكپارچگي و تمايز اجتماعي ،در ساخت هاي اجتماعي پيچيده و نيز بر تحول سـازمان اجتمـاعي و
تجديد سازمان در داخل اين ساختارها ،تسلط دارند» (ريتزر.)333 :7313 ،
بال و نظريه پرداز مكتب مبادله وقتي مي خواهد رابطه بين سطوح اجتماعي وسيع و جمعها را توضيح دهـد بـه
ارزشهاي اجتماعي توجه ميکند و اظهار ميکند« :ارزشهاي مشترك گوناگون را ميتوان بـه عنـوان ميانجيـان
معادالت اجتماعي در نظر آورد .ميانجياني که دامنه کنش متقابل اجتماعي را در محدوده زمان و مكان اجتمـاعي
گسترش ميدهند .توافق بر سر ارزش هاي اجتماعي به عنوان مبنايي براي گسترش دامنه معادالت اجتمـاعي بـه
فراسوي حدود تماسهاي مستقيم اجتماعي عمل مي کند و ساختارهاي اجتماعي را تـا فراسـوي پهنـه زنـدگي
انسانها پايدار نگه ميدارد .معيارهاي ارزشي را مي توان از دو جهت به عنوان ميانجيان زندگي اجتماعي قلمـداد
کرد :مضمون ارزشي همان وسيلهاي است که صورت اجتماعي را قالب ريزي مي کنـد و ارزشهـاي اجتمـاعي
حلقههاي پيوند ميان همكاريها و معامالت اجتماعي در يك سطح گستردهاند» (ريتزر )337 :7313
«به نظر بالو چهارنوع ارزش وجود دارد که هرکدام کارکرد متفاوتي را انجام ميدهد:
 -7ارزشهاي جزئي گرايانه  -2ارزشهاي کلي گرايانه

 -3ارزشهاي شروع کننده اقتدار  -3ارزشهاي

مخالفت» (ريتزر)337 :7313 ،
*آلپورت
«آلپورت ،ورنون و ليندزي در تحقيق خود بر روي ارزشها به تبعيت از طبقه بندي تيپهاي شخصـيت توسـط
اشپرانگر ارزش ها را به شش دسته مذهبي ،زيباشناختي ،نظري ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تقسيم مي کننـد و
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براي هرکدام ويژگيهايي در نظر مي گيرند:
سنخ مذهبي :گرايش عرفاني دارد ،ميکوشد هستي را در کل درك کند و خود را به کليت فراگيران ارتباط دهـد
و در هر رويدادي عنصر خدايي مي بيند.
سنخ زيبا شناختي :هر تجربه واحد را از نظر زيبايي ،توازن و تناسب مي سنجد و به جنبههاي هنري عالقه دارد.
سنخ نظري :ميل به کشف حقيقت دارد ،از قضاوت درباره فايده پرهيـز مـي کنـد و عاليـق تجربـي ،انتقـادي و
فردگرا دارد.
سنخ اجتماعي :باالترين ارزش عشق به مردم است .اشخاص را غايت و هدف ميداند و مردم را دوست دارد.
سنخ سياسي :عالقه مند به قدرت است .اشخاص رهبري هستند کـه در پـي قـدرت ،نفـوذ شخصـي و شـهرت
هستند.
سنخ اقتصادي :عالقمند به چيزي است که سودمند باشد .در فعاليتهـايي ماننـد داد و سـتد ،توليـد ،بازاريـابي
مصرف کاال و اعتبار مالي و گردآوري ثروت تجلي ميکند( ».احمدي.)37 ،7337 :
*جرج اسپيندلر
«جرج اسپيندلر بعضي از ارزش هاي سنتي و جديد را از هم تفكيك کرده است .افرادي که از يك تيـپ خـاص
باشند معدودند و شخصيتهاي اجتماعي ما به شرايط مختلف پاسخهاي متفاوتي ميدهد .جرج اسپيندلر بـراي
نشان دادن تحول ارزشهاي سنتي به جديد در جامعه آمريكا به بررسي گروههاي مختلف موجود در مدرسه که
شامل کارکنان مدرسه ،معلمين کهنهکار ،معلمين جوان و دانشآموزان است ميپردازد :تقسـيم بنـدي وي نشـان
ميدهد که کارکنان مدرسه سنتيترين عقايد را دارند ،بعد از آن والدين ميآيند ،مديران مدرسـه در حـد وسـط
قرار دارند ،معلمين کهنهکار از مديران انعطافپذيرترند و معلمين جوان از معلمين کهنهکار تغييرپذيرتر ميباشند.
دانش آموزان در دو طبقه متضاد قرار دارند :يك گروه وضوحاً طرفدار عقايد سنتي ميباشـند و گـروه ديگـر در
جبهه عقايد جديد قرار دارند .دانشآموزان به حفظ ارزشهايي که کمتر از ارزشهاي والدينشان قديمي اسـت
تمايل دارند و اين تعارضها اساس تغيير و پيشرفت در جامعه را تشكيل ميدهد( ».شرتزر)713 :7361 ،
7
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 –6جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقیق:

از آنجا که ارزش های اجتماعی همواره در حال تغییرند علی رغم مطالعات انجام شده ابعاد گوناگونی وجود دارد
که تا کنون یا به آنها توجهی نشده و یا بسیارکم به آنها پرداخته اند یکی از این ابعاد تغییر در حوزه حریم شهری
است که می تواند ارزش هارا دستخوش تغییر کرده وحتی برسرعت تغییر آن بیفزاید .به دنبال مصوبه مورخه 88/7/5
شورای عالی معماری وشهر سازی کشور وتاییدیه مورخه  88/5/31هیات دولت شهر همدان به کالن شهر تبدیل و
نقاطی که تاکنون جزء حومه شهر بوده اند با این گسترش حریم شهری به عنوان حاشیه شهر تعیین شدند پس یکی از
متغیرهای ما در این تحقیق موضوع بررسی ارزشهای دانش آموزان دبیرستانی با توجه به حریم جدید شهر است ودر
پی آنیم که سلسله مراتب ارزشها در حاشیه و نقاط مرکزی شهر را بررسی نماییم همچنین نظر به اینکه همدان شهری
مهاجر پذیر بوده وبا تبدیل شدن به کالن شهر این روند شتاب بیشتری به خود گرفته دیگر متغیر ما موضوع بررسی
مهاجرت بر سلسله مراتب ارزشها است وما در پی آنیم که سلسله مراتب ارزشهای دانش آموزان دبیرستانی مهاجر را
با دانش آموزان بومی بررسی کنیم یکی دیگر از متغیرهای ما موضوع رسانه های غیر رسمی است که می تواند
موضوعی جدید درمطالعه ارزشهای اجتماعی باشد امروزه با ورود ماهواره به عنوان رسانه ای غیر رسمی بخشی از
خانواده ها از این رسانه استفاده می کنند که ما در مطالعه خود سعی برآن داریم تا در حد مقدورات تغییرات
ارزشهای اجتماعی را بین دانش آموزان استفاده کننده از این رسانه با دیگر دانش آموزان مطالعه نماییم.

18
آشتيان :بلوار امام خميني ،کد پستي  31673-73331تلفن 1222337 :فاکس 1222621
WWW.IAU-ASHTIAN.AC.IR

 -7اهداف مشخص تحقیق( :شامل اهداف علمي ،كاربردي ،و ضرورتهاي خاص انجام تحقیق):
در صورت داشتن هدف كاربردي ،نام بهرهوران (اعم از موسسات آموزشي پژوهشي و دستگاههاي اجرايي و غیره):

از آنجا که دورهي کنوني دوره تحول ارزشها ناميده ميشود و انسان امروز از عدم تشخيص ارزشهاي حقيقـي از ضـد ارزشهـا
که گاه خود را با زيوري بسيار فريبنده و به نام ارزش عرضه ميکنند آسيبهاي فراوان ديده است بـه گونـهاي کـه گـاه مفـاهيمي
چون :آزادي ،برابري ،عدالت و  ...در مفهومي کامالً متضاد تعبير ميشوند لذا مطالعه ارزشهاي موجـود در هـر جامعـه کـه نقـش
حياتي در شكلدهي کنش فرد در زندگي اجتماعي را ايفا کرده و آن را تحت کنترل خود قرار ميدهـد امـري ضـروري و اجتنـاب
ناپذير است ،اين موضوع با توجه به اينكه سير تحول ارزشها در دوره ي نوجواني به خوبي مشهود بوده و نوجـوان بـه واسـطهي
رسيدن به تفكر انتزاعي ،ارزشها را به طورمداوم زير سوال برده و مورد ترديد و بازبيني قرار ميدهد اهميت موضوع را دوچنـدان
مينمايد.
نظر به اينكه از ديدگاه جامعه شناسي ارزشها محصوالت و پديدههاي اجتماعي هستند که توليد ميشوند و به وسـيلهي تعـامالت
اجتماعي انتقال مييابند و عوامل متعددي در شكلدهي ارزشهاي فرد موثرند لذا از جمله مهمترين عـواملي کـه در گـرايشهـاي
ارزشي فرد تأثيرگذار است فرايند جامعهپذيري افراد ميباشد که فرد به وسيلهي آن ارزشها ،الگوها و معيارهاي فرهنگـي خـاص
خود را ياد ميگيرد و آنها را جزء شخصيت خود قرار ميدهد .فرايند جامعه پذيري جريان مداوم و مستمري اسـت کـه در آن دو
نهاد خانواده و آموزش و پرورش نقش بسيار مؤثر داشته و منجر به شكلگيري شخصيت پايه در سن بلوغ و نوجواني ميگردد.
مطالعه و شناخت نظام ارزشي و عوامل تأثيرگذار بر آن در ميان دانشآموزان دورهي متوسطه که در آيندهاي نزديك وارد دانشگاه و
يا بازار کار خواهند شد اين فرصت را به متوليان امر به ويژه مسـئولين آمـوزش و پـرورش ،جامعـه دانشـگاهي ،وزارت ورزش و
جوانان ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي و سـاير سياسـتگذاران در ايـن عرصـه خواهـد داد تـا زمينـهي
بازنگري و اصالح در برنامهريزيهاي در حال اجرا و آتي را داشته باشند« .مسلماً در جهان معاصر که ويژگي مشخص آن کمرنـگ
شدن ارزش هاي معنوي و تشديد بحران هويت به خصوص درنسل نو جامعه است توجه بـه امـور ايـن نسـل از جملـه مهمتـرين
مسائل اجتماعي و فرهنگي ميباشد و از آنجا که آنان سرمايههاي اصلي و آيندهسازان هر کشور هستند لذا تدبير و برنامهريـزي در
امور مربوط به آنها از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است( .مظفري)35 ،7337 :
لذا با توجه به عوامل متعدد موثر بر انتخاب در ميان جوانان و امكان ارتباط فراگيربا استفاده از تجهيزاتي چون اينترنـت ،مـاهواره و
 ...در عرصه بين الملل و قرار گرفتن در مقابل تمامي فرصتها و تهديدهاي عصر جديد اين تحقيق در صدد آن است تا با حضور
درميان جوانان دبيرستاني شهر همدان وشناخت کافي نسبت به نوع نگاه دانش آموزان اين مقطـع بـه مقولـه ارزش  ،برنامـه ريـزان
فرهنگي وتربيتي را درانجام فعاليت هاي خود ياري نموده وبا ارائه داده هايي مفيد از بـروز شـكاف بـين نسـلي ودرنتيجـه تزلـزل
وتغيير نظام ارزشي تا حد مقدور جلوگيري نمايد.

19
آشتيان :بلوار امام خميني ،کد پستي  31673-73331تلفن 1222337 :فاکس 1222621
WWW.IAU-ASHTIAN.AC.IR

 -8روش كار :
الف -نوع روش تحقیق:

کتابخانه اي  -پيمايشي

ب -روش گرد اوري اطالعات ( میداني  ،كتابخانه اي و غیره ) :

همانند نوع روش ؛ کتابخانه اي – پيمايشي
پ -ابزار گردآوري اطالعات ( پرسشنامه  ،كارت مصاحبه  ،كارت مشاهده  ،كارت آزمون  ،فیش  ،جدول وغیره)

پرسشنامه – کارت مصاحبه –

جدول و ...

ت -روش تجزيه وتحلیل اطالعات :

اطالعات جمع آوري شده به صورت پيمايشي و با مراجعه به دستگاه هاي زيربط جهت حضور در دبيرستانهاي شهر همدان
وتكميل پرسشنامه توسط دانش آموزان انجام خواهد شد وتجزيه وتحليل پرسشنامه ها با نرم افزارهاي آماري انجام خواهد شد.

ث-سؤاالت تحقیق(:سوال يا سواالت اصلي وسواالت فرعي)

سوال اصلي :سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي شهر همدان باتوجه به متغيرهاي مورد بررسي در
اين تحقيق کدامند؟
سواالت فرعي:
 -7سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي براساس قشر بندي دانش آموزان دبيرستانهاي شهرهمدان ( حاشيه نشيني وسكونت در
مناطق متوسط ومرفه شهر )چگونه است؟
 -2سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي بين دانش آموزان دبيرستاني مهاجر به شهر همدان وافراد بومي اين شهر چگونه است؟
 -3سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني استفاده کننده از رسانه هاي غير رسمي با دانش آموزاني که از
اين وسايل استفاده نمي کنند چگونه است؟
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ج -فرضیههاي تحقیق ):فرضیه هاي اصلي وفرعي)

 -7به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستاني حاشيه شهر وساکنان
در نقاط متوسط ومرفه شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -2به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستاني دختر ساکن در
حاشيه شهر وساکنان در نقاط متوسط ومرفه شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -3به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستاني پسر ساکن در
حاشيه شهر وساکنان در نقاط متوسط ومرفه شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -3به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستاني مهاجر به شهر
همدان در مقايسه با دانش آموزان بومي اين شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -5به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دختر دبيرستاني مهاجر به شهر
همدان در مقايسه با دانش آموزان دختر بومي اين شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -6به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان پسر دبيرستاني مهاجر به شهر
همدان در مقايسه با دانش آموزان پسر بومي اين شهر داراي تفاوت معني داري است.
 -1به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستاني استفاده کننده از
رسانه هاي غير رسمي در مقايسه با دانش آموزاني که از اين رسانه استفاده نمي کنند داراي تفاوت
معني داري است.
 -3به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دختر دبيرستاني استفاده کننده
از رسانه هاي غير رسمي در مقايسه با دانش آموزان دختري که از اين رسانه استفاده نمي کنند داراي
تفاوت معني داري است.
 -1به نظر مي رسد سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان پسر دبيرستاني استفاده کننده
از رسانه هاي غير رسمي در مقايسه با دانش آموزان پسري که از اين رسانه استفاده نمي کنند داراي
تفاوت معني داري است.
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ح-متغیر هاي تحقیق:

ارزشهاي اجتماعي  ،حاشيه نشيني و ساکنين مناطق متوسط ومرفه ،مهاجرين و افراد بومي  ،رسانه هاي رسمي
وغير رسمي
ت -پرسش اصلي تحقیق ( مسئله تحقیق):
سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي شهر همدان با توجه به متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق کدامند؟

 -9روش شناسي تحقیق:
الف -شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب
مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذکر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به کار بردن عناوين کلي نظير« ،گردآوري اطالعات اوليه»« ،تهيه نمونههاي
آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهيه دادهها و ملزومات،
نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعيت و مراتب نظام ارزشي از جمله مسائلي است که هميشه مد نظر جامعه شناسان  ،روان شنانسان و
صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت بوده و هر يك از منظري به بررسي و ارائه تحقيق و پژوهش در اين زمينه
پرداخته و مشكل را از بعدي و در جامعه اي مورد توجه قرار داده اند ليكن نظر به اهميت بسيار باالي سلسله
مراتب ارزشها خصوصاً در ميان نوجوانان و جواناني که در دوره آموزش متوسطه مشغول به تحصيل مي باشند
اين تحقيق نيز در صدد است تا با هدف کلي «بررسي سلسله مراتب ارزشهای اجتماعي در ميان دانش
آموزان دبيرستانهای شهر همدان» که به عنوان هدف علمي و مسئله اصلي اين پژوهش و با ارائه دستاوردهايي
براي برنامه ريزان وسياستگذاران اين حوزه نظير مسئوالن آموزش و پرورش و جامعه دانشگاهي ،وزارت
ورزش و جوانان ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي و سايرارگان هاي مرتبط در اين
عرصه به عنوان هدف کاربردی  ،آشنايي بيشتر از اولويت هاي ارزشي دانش آموزان و رابطه آن با برخي عوامل
ديگر مورد بررسي قرار دهد.
روش اين تحقيق پيمايشي است و از شيوه نمونه گيري استفاده خواهد شد همچنين در به دست آوردن داده ها
از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد گرديد و با کمك نرم افزار  SPSSمعناداري و همبستگي اين داده ها مورد
تجزيه وتحليل قرار خواهد گرفت تا تاييد يا رد فرضيه ها مشخص گردد.
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-11زمان بندي انجام تحقیق:

الف -تاريخ شروع:

3183/10/13

ب -مدت زمان انجام تحقيق:

 7ماه

پ -تاريخ اتمام:

3183/33/13

تذکر :الزم است کليه فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهاي) و مدت زمان مورد
نياز براي هر يك ،به تفكيك پيشبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق،
حتياالمكان رعايت گردد.
 -11سازمان دهي تحقیق:

 -7مقدمات تحقيق وتنظيم طرح آن
 -2مباني ومباحث نظري
 -3تنظيم روش شناسي
 -3توزيع وتكميل پرسشنامه
 -5تجزيه وتحليل داده ها
 -6نتيجه گيري
-12چارچوب نظري تحقیق:

*نظريه قشر بندی ماکس وبر
با اينكه اکثر جامعه شناسان معاصر بيشتر از قشر بندي صحبت مي کنند تا از نابرابري اجتماعي  ،اما بايد دانست
که اين دو اصطالح مترادفندو به جاي هم به کارمي روندبا وجود تعاريف متعددي که از قشربندي اجتماعي
شده است جا دارد تصريح کنيم که منظور ما از قشر بندي اجتماعي توزيع افراد هر گروه اجتماعي يا جامعه
برروي يك مقياس موقعيت است مراتب اين موقعيت ها بر چهار معيار مبتني است که عبارتند از  :قدرت –
مالكيت – ارزيابي اجتماعي و پاداش رواني .
قشربندي پديده اي قديمي است که در طول تاريخ با توجه به اسناد تاريخي معتبر که در ميان بابليان و ايالميان
و ايرانيان  ،عبريان و يونانيان – نجيب زادگي از عوامل تعيين کننده پايگاه اجتماعي بوده است جامعه ترکيبي
بود از اغنياء  ،فقرا  ،زير دستان  ،آزاد مردان وبردگان .
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قشر بندي پديده اي جهاني است  .مي توان جهاني بودن اين پديده اجتماعي را تاکيد کرد که بر توزيع نابرابر
قدرت – ثروت وحيثيت اجتماعي بنا شده است  .در روزگار ما پديده قشر بندي اجتماعي با پنج صفت اصلي
تعريف شده است :
 -7قشر بندي خصلتي اجتماعي دارد يعني منشاء آن بيروني است .
 -2قشر بندي پديده ايقديمي است يعني درهمه ي جامعه هاي گذشته وجود داشته است .
 -3قشر بندي پديده اي جهاني است.
 -3قشربندي صورتهاي گوناگون دارد.
 -5قشر بندي مجموعه اي پيامدهاي مشخص دارد ،يعني اساساً اين چيزهاي مهم ومطلوب وناياب در
زندگي انسانند که به شيوه اي نابرابر توزيع مي شوند(تامين.) 23-27 :7335،

*نظريه کنش ارزشهای تالکوت پارسنز
« پارسنز ارزشهاي اجتماعي را در سطوح مختلف و با کارکردهاي متفاوتش مـورد توجـه قـرار داده و بـا طـرح
نظريه کنش ارزش ها ،شرايط ساختي کنش اجتماعي را تشكيل داده و کنش انساني را مـدام بـا مسـائلي مـبهم
روبرو مي داند که انسان کنشگر بايد بين چند تمايل کنشي متضاد انتخاب بعمل آورد.
وي اين مسائل غامض را در پنج مسأله )7 :عاطفي بودن-خنثي بودن  )2عام گرايي -خـاص گرايـي  )3کيفيـت
ذاتي-جنبه عملي  )3کل گرايي -جزء گرايي

 )5خودمداري -جمع مداري بيـان مـي کنـد» (گـي روشـه،

«.)31-33 :7317به نظر پارسنز متغييرهاي الگوئي وي مي تواند ترکيبهاي متفاوتي را به خود گيـرد و هرنـوع
کنشي را تشريح کند» (توسلي.)233 :7317 ،

*نظريه پيتر بالو
به نظر بالو هنجارها و ارزشها مكانيسمهاي ميانجي ساختارهاي اجتماعي پيچيدهانـد«.ارزشهـا و هنجارهـاي
مورد توافق همگاني ،به عنوان ميانجيان زندگي اجتماعي و حلقههـاي پيونـد ميـان معـادالت اجتمـاعي ،عمـل
مي کنند .اين هنجارها و ارزشها به گونـهاي غيـر مسـتقيم تبـادل اجتمـاعي را امكـانپـذير مـي سـازند و بـر
فراگردهاي يكپارچگي و تمايز اجتماعي در ساخت هاي اجتماعي پيچيده و نيز بر تحـول سـازمان اجتمـاعي و
تجديد سازمان در داخل اين ساختارها ،تسلط دارند» (ريتزر.)333 :7313 ،
بال و نظريه پرداز مكتب مبادله وقتي مي خواهد رابطه بين سطوح اجتماعي وسيع و جمعها را توضيح دهـد بـه
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ارزشهاي اجتماعي توجه ميکند و اظهار ميکند« :ارزشهاي مشترك گوناگون را ميتوان بـه عنـوان ميانجيـان
معادالت اجتماعي در نظر آورد .ميانجياني که دامنه کنش متقابل اجتماعي را در محدوده زمان و مكان اجتمـاعي
گسترش ميدهند .توافق بر سر ارزش هاي اجتماعي به عنوان مبنايي براي گسترش دامنه معادالت اجتمـاعي بـه
فراسوي حدود تماسهاي مستقيم اجتماعي عمل مي کند و ساختارهاي اجتماعي را تـا فراسـوي پهنـه زنـدگي
انسانها پايدار نگه ميدارد .معيارهاي ارزشي را مي توان از دو جهت به عنوان ميانجيان زندگي اجتماعي قلمـداد
کرد :مضمون ارزشي همان وسيلهاي است که صورت اجتماعي را قالب ريزي مي کنـد و ارزشهـاي اجتمـاعي
حلقههاي پيوند ميان همكاريها و معامالت اجتماعي در يك سطح گستردهاند» (ريتزر )337 :7313
«به نظر بالو چهارنوع ارزش وجود دارد که هرکدام کارکرد متفاوتي را انجام ميدهد:
 -7ارزشهاي جزئي گرايانه  -2ارزشهاي کلي گرايانه

 -3ارزشهاي شروع کننده اقتدار  -3ارزشهاي

مخالفت» (ريتزر)337 :7313 ،

*آلپورت
«آلپورت ،ورنون و ليندزي در تحقيق خود بر روي ارزشها به تبعيت از طبقه بندي تيپهاي شخصـيت توسـط
اشپرانگر ارزش ها را به شش دسته مذهبي ،زيباشناختي ،نظري ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تقسيم مي کننـد و
براي هرکدام ويژگيهايي در نظر مي گيرند:
سنخ مذهبي :گرايش عرفاني دارد ،ميکوشد هستي را در کل درك کند و خود را به کليت فراگيران ارتباط دهـد
و در هر رويدادي عنصر خدايي مي بيند.
سنخ زيبا شناختي :هر تجربه واحد را از نظر زيبايي ،توازن و تناسب مي سنجد و به جنبههاي هنري عالقه دارد.
سنخ نظري :ميل به کشف حقيقت دارد ،از قضاوت درباره فايده پرهيـز مـي کنـد و عاليـق تجربـي ،انتقـادي و
فردگرا دارد.
سنخ اجتماعي :باالترين ارزش عشق به مردم است .اشخاص را غايت و هدف ميداند و مردم را دوست دارد.
سنخ سياسي :عالقه مند به قدرت است .اشخاص رهبري هستند کـه در پـي قـدرت ،نفـوذ شخصـي و شـهرت
هستند.
سنخ اقتصادي :عالقمند به چيزي است که سودمند باشد .در فعاليت هـايي ماننـد داد و سـتد ،توليـد ،بازاريـابي
مصرف کاال و اعتبار مالي و گردآوري ثروت تجلي ميکند( ».احمدي.)37 ،7337 :
*جرج اسپيندلر
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«جرج اسپيندلر بعضي از ارزش هاي سنتي و جديد را از هم تفكيك کرده است .افرادي که از يك تيـپ خـاص
باشند معدودند و شخصيت هاي اجتماعي ما به شرايط مختلف پاسخهاي متفاوتي ميدهد .جرج اسپيندلر بـراي
نشان دادن تحول ارزشهاي سنتي به جديد در جامعه آمريكا به بررسي گروههاي مختلف موجود در مدرسه که
شامل کارکنان مدرسه ،معلمين کهنهکار ،معلمين جوان و دانشآموزان است ميپردازد :تقسـيم بنـدي وي نشـان
ميدهد که کارکنان مدرسه سنتيترين عقايد را دارند ،بعد از آن والدين ميآيند ،مديران مدرسـه در حـد وسـط
قرار دارند ،معلمين کهنهکار از مديران انعطافپذيرترند و معلمين جوان از معلمين کهنهکار تغييرپذيرتر ميباشند.
دانشآموزان در دو طبقه متضاد قرار دارند :يك گروه وضوحاً طرفدار عقايد سنتي ميباشـند و گـروه ديگـر در
جبهه عقايد جديد قرار دارند .دانشآموزان به حفظ ارزشهايي که کمتر از ارزشهاي والدينشان قديمي اسـت
تمايل دارند و اين تعارضها اساس تغيير و پيشرفت در جامعه را تشكيل ميدهد( ».شرتزر)713 :7361 ،
 -13فهرست منابع موقت:

 -7اميري،فيروزه ( ، )7335ماهيت ارزش هاي انساني ونظام ارزشي ،مجله رشد آموزش علوم اجتماعي ،دوره
نهم  ،شماره  3پائيز
 -2توسلي ،غالمعباس (، )7317نظريه هاي جامعه شناسي  ،تهران ،انتشارات سمت  ،چاپ دوم
 -3رفيع پور  ،فرامرز  ، 7313 ،وسايل ارتباط جمعي وتغيير ارزش هاي اجتماعي  ،تهران  ،نشر گروس
 -3شارون  ،جوئل  ،7311 ،ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسي  ،منوچهر صبوري کاشاني  ،تهران  ،نشر ني
 -5صدرا  ،عليرضا وقنبري ،علي  ،7331،ارزشهاي حاکم بر جامعه ايراني،تهران ،مرکز تحقيقات استراتژيك ،
چاپ اول
 -6گيلك  ،عبد االمير  ،7316 ،پايگاه ارزشي نوجوانان دختر وپسر ،تربيت  ،سال سيزدهم ،شماره پنجم(بهمن
ماه)
 -1مشيري  ،مهشيد  ، 7313 ،فرهنگ فارسي ،تهران  ،نشر پيكان  ،چاپ اول
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 – 14هزينه هاي تحقیق پايان نامه و رساله
الف -منابع تامین بودجه پايان نامه و میزان هر يک (ريالي،ارزي ،تجهیزاتي و غیره)
نام موسسه

بودجه ريالي

بودجه ارزی

تجهيزات و تسهيالت

رديف
1

ندارد

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

-----

3

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

جمع

ب  -هزينه هاي پايان نامه
ب - 1هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليت

تعداد افراد

کل ساعات کار برای

جمع

حق الزحمه درساعت

طرح
ندارد

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

---------

جمع هزينه های تخميني

ب -2هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفا از محل اعتبار طرح تحقیق بايد خريداري شود)
مصرفي

غير مصرفي

مقدار يا

ساخت

کاغذ A3

 5بسته

*

-

داخل

-

677777

-

-

-

خودکار

 3بسته

*

-

داخل

-

277777

-

-

-

هزينه تكثير

7777

*

-

-----

-

7777777

-

-

-

ساير ملزومات

…

…

…

…

-

577777

-

-

-

نام ماده يا وسيله

تعداد
مورد نياز

جمع هزينه هاي مواد و وسايل

داخل يا
خارج

قيمت واحد

شرکت
سازنده

ريالي

2377777

قيمت واحد

ارزی

ارزی

ريالي

-
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-

هزينه متفرقه :
هزينه واحد

شرح هزينه

هزينه کل

تعداد

الف – هزينه تايپ

7777777

يك نسخه

7777777

ب – هزينه تكثير

377777

شش نسخه

2377777

ج -هزينه صحافي

277777

هفت نسخه

7377777

-----

7777777

د – هزينه خريد خدمات تخصصي و مشاوره اي (استفاده 7777777
ازآزمايشگاه و غيره)
و -هزينه هاي ديگر

-----

2777777

2777777
1377777

جمع
جمع كل هزينه ها :
نوع هزينه

رديف

ارزی

ريالي

هزينه کل به ريال

ارز

معادل ريالي

-----

---

-----

-----

2377777

---

-----

2377777

تجهيزات (غير مصرفي)

-----

---

-----

-----

مسافرت

-----

---

-----

-----

1377777

---

-----

1377777

پرسنلي
مواد اوليه (مصرفي)

متفرقه

جمع کل

77777777
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فرم الف
فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
اين قسمت توسط سازمان مرکزي تكميل مي شود.

نام واحد دانشگاهي:

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:
بررسي سلسله مراتب ارزش هاي اجتماعي در میان دانش آموزان دبیرستان هاي شهر همدان

نام و نام خانوادگي دانشجو :محمد گنجي

سال اخذ پايان نامه9019 :

شماره دانشجويي199547909 :

نيمسال اخذ پايان نامه:اول سال تحصيلي 9019-18
تعداد واحد پايان نامه 8 :واحد

گروه تحصيلي:علوم انساني

علوم پايه

علوم پزشکي

فني و مهندسي

کشاورزی

هنر

رشته تحصيلي :علوم اجتماعي  -جامعه شناسي

نام و نام خانوادگي استاد راهنما :دکتر محمد حسين اسدی داود آبادی

مرتبه علمي :استاد يار

رشته تحصيلي :جامعه شناسي
تعداد پايان نامه های کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:
تعداد پايان نامه های کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند:
امضای استاد راهنما

امضا مدير گروه  :دکتر علي روشنايي

امضا معاون پژوهشي واحد آشتيان
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 -15پیشبیني زمانبندي فعالیتها و مراحل اجرايي تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت كار :
رديف
7
2
3
3
5
6

شرح فعاليت

زمان اجرا به ماه

زمان کل
(ماه)

مقدمات تحقیق وتنظیم طرح آن

 1ماه

مبانی و مباحث نظری

1ماه

تنظیم روش شناسی

2ماه

توزیع وتکمیل پرسشنامه

1ماه

تجزیه وتحلیل داده ها

1ماه

نتیجه گیری

1ماه

9

0

8

4

1
3
1
77
77
72

توجه -9 :زمان و نوع فعاليتهای اجرايي پاياننامه ،حتياالمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
-8حداقل زمان قابل قبول برای پيشبيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پاياننامه کارشناسي ارشد  8ماه و حداکثر  98ماه ميباشد.

37

7

8

5

2

1

99

99

98

-16تايیدات
امضاء

نام ونام خانوادگي دانشجو :محمد گنجي

تاريخ17/73/77 :

تاريخ 17/3/7 :

نام ونام خانوادگي استادراهنما :دکترمحمدحسين اسدي داودآبادي امضاء

 -17نظريه كمیته تخصصي گروه :
 -1ارتباط داشتن با رشته تحصیلي دانشجو :

ارتباط دارد

ارتباط ندارد

ارتباط فرعي دارد

 -2جديد بودن موضوع :

بلي



خير 

در ايران بلي 

 -3اهداف بنیادي و كاربردي :

قابل دسترسي بودن 

مطلوب نيست 

قابل دسترس نيست 

 -4تعريف مساله :

رسا نيست 

رسا است 
 -5فرضیات :

درست تدوين نشده و ناقص است 

درست تدوين شده است 
 -6روش تحقیق دانشجو :

مناسب نيست 

مناسب است 
 -7محتوا و چهار چوب طرح :

از انسجام برخوردار نيست 

از انسجام برخوردار است 
نظريه كمیته تخصصي گروه :

رديف

نام و نامخانوادگي

7

دکتر علي روشنايي

عضو هيات علمي

2

دکتر محمد حسين اسدي داود آبادي

عضو هيات علمي

3

دکتر اميد علي احمدي

عضو هيات علمي

3

دکتر سيد محمود نجاتي حسيني

عضو هيات علمي

5

سمت و تخصص

-

امضاء

نوع راي

-

شوراي گروه تخصصي گروه علوم اجتماعي در تاريخ  ....................................در محل گروه با حضور اعضاي مربوطه تشكيل و موضوع

پاياننامه آقاي محمد گنجيان با عنوان« :بررسي سلسله مراتب ارزش هاي اجتماعي در ميان دانش آموزان دبيرستان هاي شهر
همدان» بررسي و به تصويب رسيد.
مديرگروه :

دکتر علي روشنايي

رياست دانشکده :

دکتر علي روشنايي

امضاء
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تاريخ:

 -18صورتجلسه شوراي پژوهشي /دانشكده:

موضوع و طرح تحقيق پايان نامه آقای محمدگنجي دانشجوی مقطع کارشناسي ارشد گروه علوم اجتماعي
تحت عنوان« بررسي سلسله مراتب ارزشهاي اجتماعي در میان دانش آموزان دبیرستان هاي شهر همدان»که به تصويب کميته گروه تخصصي
مربوطه رسيده است ،در جلسه مورخ  ....................شورای پژوهشي طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب
اکثريت اعضاء قرار گرفت.

رديف

نام و نامخانوادگي

نوع رأی (موافق يا مخالف)

محل امضاء

توضيحات

7
2
3
3
5
6
1

معاون پژوهشي واحد:

امضا:
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تاریخ :

