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 Purpose: The aim of this study was to investigate the situation of 

Tehran citizens in terms of the circular structure of Schwartz values 

and to present a model for its improvement. 
Materials and Methods: The research method was applied in terms 

of purpose and mixed in terms of data type. The statistical 
population of the qualitative part of the research included experts 

and senior managers of Tehran Municipality Social Deputy, 

Supreme Council of Cultural Revolution and NAJA Social Deputy 

and other agencies involved in the field of social issues. Sample 
selected. The second group of the statistical population of this study 

included all citizens aged 20 to 50 years in Tehran, which was used 

using cluster random sampling method and finally 385 people were 
selected as the sample size. In this study, in order to collect data, the 

library method, semi-structured interview (qualitative part) and 

standard questionnaire (quantitative part) were used. In order to 
evaluate the validity of the questionnaire, face validity, content and 

structure were used, and in order to calculate its reliability, 

Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used, 

which showed the validity and reliability of the researcher-made 
questionnaire. In the qualitative part, fuzzy Delphi process was used 

to identify the structures of the circular structure of Schwartz values 

and the factors affecting it. Structural equation modeling, heuristic 
factor analysis based on partial least squares) and Spss-v21 and 

Smart PLS-v3 software were used. 
Findings: The results showed that political factors including the 

structures of cultural aggression, the behavior of politicians, 
democracy and laws and the manner of implementation with a 

coefficient of 0.622 affect Schwartz values. 
Conclusion: Educational factors including media and education 
structures with a coefficient of 0.675, social factors with family 

structures and conflict of values, religion and relations with a 

coefficient of 0.703 and economic factors including income 

structures, class distance, work and entrepreneurship with a 
coefficient of 0.474 Schwartz values are influential. 
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 8331بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ها سبک بر موثر عوامل ساختاری معادالت مدلسازی
 شوارتز های ارزش مدور ساختار اجزا و ها ارزش و
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 چکیده
شهروندان تهران از  تیوضع ی: هدف پژوهش حاضر بررسهدف

 .مدل بهبود آن بود هیشوارتز و ارا هاینظر ساختار مدور ارزش
و از نظر  یکاربرد: روش پژوهش از نظر هدف و روش ها مواد

پژوهش شامل  یفیبخش ک یبود. جامعه آمار ختهینوع داده آم
 یتهران، شورا یشهردار یارشد معاونت اجتماع رانیخبرگان و مد

 یدستگاه ها ریناجا و سا یو معاونت اجتماع یانقالب فرهنگ یعال
بودند که با استفاده  شورک یدست اندکار در حوزه مسائل اجتماع

 حجم عنواننفر به  33هدفمند و اصل اشباع  یرگیاز روش نمونه
پژوهش، شامل  نیا یآمار جامعۀ از دوم گروه. شد انتخاب نمونه

سال شهر تهران بودند که با استفاده از  03تا  23شهروندان  هیکل
 تیشده استفاده شد و در نها یخوشه بند یتصادف یرگیروش نمونه

منظور پژوهش به نیعنوان حجم نمونه انتخاب شد. در انفر به 310
 افتهیساختار مهیمصاحبه ن ،ایها از روش کتابخانهداده یگردآور

ه( استفاده شد. بی( و پرسشنامه استاندارد )بخش کمیفی)بخش ک
محتوا و سازه  ،یصور ییپرسشنامه از روا ییروا بررسی منظور

 یآلفا بیاز ضر زیآن ن ییایپا حاسبهم منظوراستفاده شد و به
بودن  ایروا و پا انگریب جیاستفاده شد که نتا یبیترک ییایکرونباخ و پا

 یازه هاس ییشناسا یبرا یفیپرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش ک
 یدلف ندیشوارتز و عوامل موثر بر آن از فرآ هایساختار مدور ارزش

پژوهش از  هایبا توجه به سؤال زین یاستفاده شد در بخش کمّ یفاز
 عیجداول توز ار،یانحراف مع ن،یانگی)م یفیآمار توص هایروش
 لیتحل ،یمعادالت ساختار سازی)مدل یو نمودار( و استنباط یفراوان
( و با استفاده از یبر حداقل مربعات جزئ یمبتن یاکتشاف یعامل
 .استفاده شد Smart PLS-v3 و Spss-v21 یافزارهانرم

تهاجم  یشامل سازه ها یاسینشان داد که عوامل س جینتا ها: افتهی
و نحوه اجرا  نیو قوان یمداران، مردم ساالر استیرفتار س ،یفرهنگ
 .باشند یم رگذاریشوارتز تاث یبر ارزش ها 32622 بیبا ضر

 التیرسانه هاو تحص یشامل سازه ها ی: عوامل آموزشیریگ جهینت
خانواده و تضاد  یبا سازه ها ی، عوامل اجتماع326.0 بیبا ضر

شامل  یو عوامل اقتصاد 32.33 بیو روابط با ضر نیارزش ها، د
 320.0 بیبا ضر ینیکار و کارآفر ،یدرآمد، فاصله طبقات یسازه ها

 .باشند یم رگذاریشوارتز تاث یبر ارزش ها
 

تضاد ارزش ها،  ،یرخواهیشوارتز، خ ی: ارزش هایدیکل کلمات
 .یفاصله طبقات ،یتهاجم فرهنگ
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 10/3/1301:  پذیرش تاریخ
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 مقدمه

فرهنگ هر جامعه متشکل از نظام ارزش ها، عقاید و نمادهای 
احساسی و عاطفی هدایت کنند و معنا بخش اعمال اجتماعی و 

.فرهنگ ار یک سو مشتمل بر مؤ لفه های  زندگی جمعی است
درونی شده شخصیت عامالن فردی و از سوی دیگر نگاه های نهادی 

گ نظامی نفره» به نظر اینگلهارت  (.8) شده نظام اجتماعی است
است از نگرش ها، ارزش ها و دانشی که به طرزی گسترده در میان 

بریان بنا .شودمردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می 
ارزش ها یکی از عناصر اصلی فرهنگ می باشد و مطالعه و ابعاد 
آن می تواند موجب شناسایی تغییرات فرهنگی تحوالت اجتماعی 

های مختلف گردد. بدین خاطر پی بردن به در طول زمان ها و مکان
ما را با ساختار فرهنگی جامعه آشنا  ،وضعیت نظام ارزشی جامعه

 (.2)می سازد 
در مجموع با مروری برتعاریف ارائه شده درباره ارزش ها مالحظه 
می گردد، اکثراً برداشتی مثبت از آن داشته و آن را امری پسندیده 
و مطلوب تلقی می نمایند که معیاری برای نسخه های کنشی مختلف 
در سطح جامعه فراهم می کند. در واقع ارزش ها نمایانگر عقاید و 

نظر فردی یا اجتماعی، نوعی رفتار برتر شمرده  اصولی هستند که از
می شوند و نیز به باورهای افراد یک جامعه درباره آنچه خوب، 

 .(3) درست و مطلوب است گفته می شود

 خیرا دوران در مختلف اجتماعی –بنابراین شروع تحوالت فرهنگی 
 بحث که ای گونه به دارد جوامع ارزشی ساختار در تغییر از نشان

از مباحث مهمی است که « نظام آموزشی»و تغییر در « ها ارزش» از
 (.0) در شرایط گذار خود را بیشتر متجلی می سازد

از ی به مثابه یک ارزش ها به عنوان معیاری اجتماعی و هنجارگذار
عناصر ساختاری فرهنگ می باشند که با توجه به ارتباط آنها با 

کنش انسانها را شکل می  رفتارها و نگرش های افراد پایه بینش و
دهند. در واقع این امر ناشی از فرایند درونی شدن ارزش ها طی 
مکانیسم اجتماعی شدن از طریق آژانس های جامعه پذیری می باشد، 

در جامعه می گردد. « نسل ارزشی»که به نوبه خود موجب پیدایی 
به عبارتی شکل گیری این امر موجب پی بردن به میزان پیوستگی 

های گوناگون می شود تا بتوان چالش شکاف ارزشی در بین نسل یا
ها و بحران ها را عیان ساخت و نیز اهمیت ساختار و فرایندهای 
ارزشی جامعه را همراه با تحوالت و آسیب های صورت گرفته، 

 (.0) مشخص نمود
آید بنابراین برخی ها از وجود نیازهای شخصی به وجود میارزش

وزن معتقدند که مفهوم ارزش هم زلوانند مما دانشمندان از
ها در ابتدا جنبه زیستی و فردی است. نیازها و ارزش نیاز مفهوم

 یابدهای اجتماعی تغییر میداشته و همزمان با رشد فرد به ارزش
(6.) 

های فردی و اجتماعی را تشکیل پایه و اساس ارزش« نیاز»پس 
گیرد. افراد شکل می یشو گرا توجهریال دهد. به دنبال  نیازمی

ها در دانند که به نحوی با نیاز آنمی« ارزشمند» جامعه اموری را 
ها باشد. اگر افراد جامعه ارتباط بوده و بتواند پاسخگوی نیاز آن

رفتاری را هماهنگ و همخوان با نیاز خود تشخیص داده و به عنوان 
ری که به آن عمل نمودند، انتظا« ارزش و هنجار اجتماعی»یک 

خواهند داشت این است که آن عمل و رفتار بتواند نیاز آنها را 
برآورده کند، در صورتی که انتظارشان برآورده شود و احساس کنند 
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 ها در ارتباطکه واقعاً رفتار مورد نظر با یکی از نیازهای اساسی آن
کنند است، بیشتر به آن ارزش و هنجار اجتماعی بها داده و عمل می

 »غییر کیفی در نظام ارزشی جامعه ایجاد شده و رفتار و عمل یعنی ت
شود. امّا اگر به عللی رفتار مورد نظر می« ارزشمندتر» ، «ارزشمند

نتواند نیاز و انتظارات افراد جامعه را برآورده کند، اهمیت چندانی 
دهند و رفتار دیگری را به عنوان هنجار اجتماعی به آن ارزش نمی

در این صورت تغییر ماهوی در نظام ارزشی جامعه  گزینند وبرمی
بنابراین ارزش ها شکل دهنده رفتار و کردار و غایت  .گرددایجاد می

 (.0فعالیت های افراد جامعه می باشد )
 تمایز وجه و هستند مختلفی های ارزش دارای مختلف جوامع

 جوامع و ... مردم ها نگرش ها، همین ارزش یکدیگر از جوامع

 های سنتی ارزش از ای آمیخته نیز ما کشور های ارزش است.

 تحول و تغییر دیگر سویی از و ... است. اسالمی های ارزش ایرانی،

 گذشت با ها انسان که ترتیب همان به و زندگی است الزمۀ

 شرایط تأثیر هم تحت اجتماعی روابط کنند، می تغییر زمان

 اختالف شود. می ل تحو و تغییر دستخوش دائم طور به گوناگون،

 (.8است ) تغییر سرعت و در شتاب تنها
انسانی تمایل به ( معتقد است که در تمام جوامع .833ایزنشتاد )

تغییر ذاتی است، زیرا این جوامع با مسائلی مواجه هستند که هیچ 
کشور ما نیز از این قاعده . دائمی برای آن ها وجود ندارد راه حل

یر خانواده در ایران به لحاظ ساختاری مستثنی نیست . در دو دهه اخ
و کارکردی و نیز جمعیتی دستخوش تغییر بوده است که این تغییر، 
خود ناشی از تغییر نظام اجتماعی از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد 
صنعتی و به دنبال آن تضعیف خانواده گسترده و شکل گیری خانواده 

جدیدی را نیز  شکل جدید خانواده ارزش های(. 8) هسته ای است
به همراه خود به همراه داشت که متفاوت از ارزش های خانواده 
گسترده و سنتی است. تغییر عمده در ایران ناشی از اقتصاد نفتی بوده 
است، به عبارتی اقتصاد نفتی و نه صنعتی در ایران،باعث شکل گیری 
 رانت نفتی شده است. در ایران فرایند صنعتی شدن اتفاق نیفتاده و
افراد از درآمد حاصل از فروش نفت به ثروت رسیده اند. بنابراین 

 عمناب از گذر ایران جامعه که است این افتاده ایران  اتفاقی که در
 ار نفتی رانتی سیستم و نفتی درآمد به روستایی و محدود درآمد
 معهجا در ارزشی های سیستم دگرگونی باعث این که کرده تجربه

باعث تغییراتی در نقش و  خود مسأله این. است شده ها خانواده و
 زنان اینکه جمله از. استموقعیت افراد در داخل خانواده ها شده 

 را خود فرهنگی سرمایه ها،دانشگاه به ورود با گذشته از بیش
 طحس بردن باال را خود فرهنگی سرمایه ارتقاء راه تنها و داده افزایش

اج شده ازدو سن افزایش باعث خود امر این. اند دانسته تحصیالت
 (..) است

چالش های مابین ارزش های سنتی و مدرن، نیز ورود فناوری و 
فرهنگ نهفته در بطن آن به عالوه تحوالت عمیق و گسترده سیاسی 
و اقتصادی و پیدایی طبقه متوسط شهری ، افزایش بی سابقه مصرف 

ه نت و شبککاالهای جدید، ورود امکانات جدید ارتباطی نظیر اینتر
های ماهواره ای به زندگی شهروندان موجب تغییرات ارزشی شدید 

 (.1) در جامعه ما شده اند
با توجه به عوامل بیرونی اثرگذار بر خانواده و افزایش جمعیت 
جوان و نیازهای آنان، جامعه ایرانی با تفاوت نسلی روبرو شده است 

نحوه گذران اوقات عنوان یک گروه اجتماعی از لحاظ و جوانان به
 دانها با پیران متفاوتیابی، عالیق و نیازها و ارزشفراغت، دوست

در ایران ما شاهد دو نسل متفاوت هستیم که یکی از آنها با (. 3)
توجه به تجربه تاریخی متفاوت، از جمله انقالب و جنگ، با توجه 

 های مذهبیبه شرایط تاریخی و اجتماعی خاص این دوره، با ارزش
و دینی پیوند دارند و نسل جدید با توجه به شرایط زیستی متفاوت 

ای های نیز تأکید بر ارزشاز نسل قبل، که در آن تبلیغات رسانه
های مادی، جویانه داشته که در نتیجه آن میل به ارزشمادی و لذت
 افزایش جدید نسل برای طلبانهمنفعت و سودجویانهفردگرایانه، 

ها در جمعه ایرانی بررسی ا توجه به تضاد ارزش. لذا بتاس یافته
خوبی بتواند تضادها را در کنار نظام ارزشی از دیدگاه مدلی که به

-تواند راهکارهای مناسبی جهت بهبود ارزشیکدیگر قرار دهد می

ها در جامعه ارائه دهد. بدین منظور در پژوهش حاضر جهت 
دور شوارتز استفاده های جامعه ایرانی از ساختار ممدلسازی ارزش

 (.83شود )می
شوارتز به محتوا، جامعیت برابری معنایی و ساختار ارزشها پرداخته 

( وجود دارد 8332است از موارد مهم دیگری که در نظریه شوارتز )
 هاست روابط پویشی تعارضیمشخص کردن روابط پویشی بین گونه

-ظامشود نمیهای ارزشی به شکل مدوّر که فرض و توافقی بین گونه

دهند، ارائه شده است. فرض منطقی این های ارزشی را تشکیل می
ها دارای استلزامات رفتاری مشابهی هستند و متفابالً است که گونه

از یکدیگر حمایت می کنند و در ساختار مدور به صورت گونه 
های همجوار ظاهر می شوند گونه های که دارای هدف های 

دارای کمترین همبستگی مثبت و حتی انگیزشی متعارض هستند 
همبستگی منفی هستند این گونه دارای استلزامات رفتاری متعارض 
هستند و در ساختار مدوّر در جهت مخالف هم قرار دارند. تضادهای 

های ارزشی رقیب، با این حال، ساختار دو بعدی عمود بین گونه
شی مرتبه های ارزآورند که مرکب از گونهبرهمی را به وجود می

کنند. نخستین بعد، های معیار را ترکیب میباالتر بود و گونه
کر هایی را که بر فکاری، ارزشآمادگی برای تغییر در برابر محافظه

ای هکنند گونهو عمل مستقل خویش و طرفداری از تغییر تأکید می
هد دخوداتکایی و برانگیختگی، را در تضاد با ارزش هایی قرار می

جویانه، حراست از رسوم سنتی ود محدود کنندگی تبعیتکه بر خ
کنند. امنیت، همنوایی و سنت، بعد دوم، و حفظ ثبات تأکید می

 هایییعنی توجه به تعالی خود در برابر توجه به ماوراء خود، ارزش
ندی مرا که بر پذیرش دیگران به منزله افراد برابر با خود و عالقه

گرایی و خیرخواهی در تضاد با جهان به رفاه آنها تأکید دارند.
هایی قرار می دهند که بر پیگیری موفقیت شخصی خویش و ارزش

ورزند. قدرت و موفقیت، گونه ارزشی سلطه بر دیگران تأکید می
لذت جویی نیز شامل عناصری از آمادگی برای تغییر و توجه به 

ردی ف هایی که منافعتعالی خود است. افزون بر این، پیگیری ارزش
و  طلبی، قدرتکنند، خوداتکایی، برانگیختگی، لذترا تأمین می

-هایی است که منافع جمعی را تأمین میموفقیت، در تقابل با ارزش

گرایی و امنیت نیز نوایی و سنت، جهانکنند. خیرخواهی، هم
 (.2باشند )دربردارنده منافع فردی و جمعی هر دو می

( نیز تحقیقی با عنوان 88شیخی )در راستای موضوع پژوهش حاضر، 
آموز های دانشهای معلم و نظام ارزشبررسی رابطه بین نظام ارزش
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 8331بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

دانشگاهی شهر شیراز را انجام داد که نتایج در دوره متوسطه و پیش
آموز با ضریب های معلم و دانشحاصله نشان داد که بین نظام ارزش

-فاوت میان رشتهدار وجود دارد لیکن ترابطه معنی 06همبستگی 

های مختلف تحصیلی نظری، جنسیت، میزان تحصیالت والدین و 
-های معلم و دانشی بین نظام ارزشهای سنی معلم در رابطهگروه

دار نیست به عبارتی این متغیرها عامل مؤثر در این رابطه آموز معنی
آموزان و گیری ارزشی غالب دانشاند، عالوه بر این جهتنبوده

( تحقیقی را به عنوان 82آنان نظری بوده است. اکرامی)معلمان 
ارزیابی نظام ارزشی مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران انجام داد 

 -8ها از این قرار است:بندی نظام ارزشو نتایج نشان داد که رتبه
ارزش مذهبی  -0ارزش اقتصادی  -3ارزش سیاسی  -2ارزش نظری 

های فرعی این پژوهش هنری یافته ارزش -6ارزش اجتماعی و  -0
نشان داد که بین جنسیت و سن و تجربه خدمتی، تحصیالت و 

ها وضعیت استخدام با هیچ یک از متغیرهای دیگر نظام ارزش
( پژوهشی با عنوان سلسله مراتب ارزشی 83رابطه ندارد. دلخموش )

م دانشجویان ایرانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب انجا
های پژوهش مشخص کردند که ترتیب سلسله مراتب اند. یافتهداده

ارزشی جوانان با سلسله مراتب ارزشی همه فرهنگی مطابقت 
های نامتعارف نیز مشاهده شد بین مردان داشت. اما برخی قضاوت

ها وفاق قابل توجهی و زنان در خصوص ترتیب سلسله مراتب ارزش
های تحصیلی متفاوت در خصوص دیده شد و دانشجویان با گرایش

 ها شباهت زیادی داشتند.ترتیب سلسله مراتب ارزش
( در تحقیقی تحت عنوان نگرش والدین و 83) 8کیتا و سیتا رزیک

د توانهای والدین میها در نوجوانان دریافتند که نگرشبحران ارزش
در ایجاد یک نظام ارزشی در نوجوانان مؤثر باشد. هر قدر بین 

ی والدین و نوجوانان همسانی بیشتری باشد نوجوانان کمتر هاارزش
 شوند.به بحران ارزشی مبتال می

های جهانی ها بین ارزشها و تعارضدر پژوهشی به تفاوت 2رش
ها های فرهنگ بومی اشاره دارد مطابق این پژوهششدن با ارزش

نظام ارزشی در کشورهای پیشرفته صنعتی غربی مثالً به جای آن که 
ه های کهای دینی و کالسیک مبتنی باشد. بر جایگزینبر ارزش

عناوینی چون تجدید تعریف خانواده برابری کامل جنسیتی، حذف 
گیری غربی در دموکراسی و ایدئولوژی از زندگی اجتماعی، جهت

 جویی شخصی دارند، مبتنی است.حقوق بشر، لذت
قی های اخال( در یک مطالعه به بررسی ارزش80) 3اشمیت

نوجوانان در مدارس مسیحی و مدارس عادی پرداخته است. او در 
آموز در مدارس دانش 881این مطالعه از نمونه آماری که شامل 

آموز در مدارس مسیحی انتخاب کرده و مورد دانش 3.عادی و 
آموزان خواست مطالعه قرار داده است و وی در این مطالعه از دانش

های اخالقی و غیراخالقی به صورت زوج از نگرش 81تا درباره 
درست و غلط اظهارنظر کنند. نتایج او نشان داد که به طور کلی 

آموزان مسیحی بهتر از مدارس عادی شاخص رفتار اخالقی در دانش

_________________________________ 
1 -Kita & Sitarzyk 

2 Rash 

آموزان بوده و همچنین در سه حیطه )پول، سالمتی، جنسیت( دانش
 ردارند.های رفتارهای اخالقی بهتری برخومدارس مسیحی از ارزش

لذا با توجه به مراتب فوق و مسائل مطرح شد در پژوهش حاضر 
 به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که چه مدلی جهت ارزیابی

  تهرانی می توان ارائه داد؟ شهروندان نزد شوارتز های ارزش
 

 مواد و روش ها
مدل  یطراحروش پژوهش: از آنجا که پژوهش حاضر در مورد 

ی بود، روش پژوهش شوارتز نزد شهروندان تهران یهاارزش  یابیارز
میدانی، از نظر هدف کاربردی، از نظر -از حیث محیط کتابخانه ای

-زمان گردآوری داده مقطعی، از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی
پیمایشی و از نوع همبستگی و علی است. در این پژوهش با توجه به 

از  0ی یا آمیختههدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیب
که  جاهای کیفی و کمّی استفاده شده است. از آنطریق تلفیق روش

شوارتز  یارزش ها یابیمدل ارز یطراحدر این پژوهش هدف اصلی 
منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر ی بود، بهنزد شهروندان تهران

، عالوه بر شوارتز یارزش ها یابیمدل ارزموضوع در زمینه مدل 
نظری از نظرات خبرگان برای درک بیشتر استفاده شده است، مبانی 

 ود. شسپس از رویکردهای کمی برای تأیید نتایج کیفی بهره برده می
 گیری و حجم نمونه آماری، روش نمونهجامعه

کیفی: جامعۀ آماری در این بخش از پژوهش، جامعۀ آماری در این 
اجتماعی بخش از پژوهش، خبرگان و مدیران ارشد معاونت 

شهرداری تهران، شورای عالی انقالب فرهنگی و معاونت اجتماعی 
ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل اجتماعی 

ار گیری برخوردبودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم کشور
بوده و به اصطالح خبرگان آگاه نام دارند. این گروه برای انجام 

تخاب شدند و در فرایند مصاحبه با استفاده از بخش کیفی پژوهش ان
 بخش کیفی پژوهش گیری درروش دلفی شرکت کردند؛ روش نمونه

 هدفمند بود.  صورتبهحاضر 
کمی: گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان 

سال شهر تهران بود. برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از  03تا  23
عنوان نفر به نفر از 310شود. بنابراین تفاده میفرمول کوکران اس

 نمونه پژوهش انتخاب شد. 
گیری های آماری از روش نمونهدر این پژوهش برای انتخاب نمونه

خوشه ای مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا شهر تهران 
مدرسه به صورت  0بخش جغرافیایی تقسیم و در هر بخش  0به 

شد و در هر مدرسه دانش اموزان متوسطه دوم بطور تصادفی انتخاب 
تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش برای انتخاب 

گیری تصادفی خوشه بندی شده های آماری از روش نمونهنمونه
-استفاده شد و خوشه ها شامل مناطق مختلف شهری شهر تهران می

 باشند.

 اییها و پایایی و روابزار گرداوری داده

3 -Schmidt 

4 -Mixed 
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ها متناسب با هر مرحله متفاوت است که بدین ابزار گردآوری داده
 باشد:شرح می

 در مرحله اول )کیفی( پژوهش:
های نیمه ساختاریافته استفاده در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه

شوندگان، برای بررسی های انفرادی با مصاحبهشد. در مصاحبه
نظر خبرگان رسید و از آنان مقدماتی ابتدا عوامل شناسایی شده به 

خواسته شد تا نظر خود را در خصوص موثر یا موثرنبودن عوامل 
شناسایی شده مقدماتی در بازه صفر تا ده به روش فازی ذوزنقه ای 
ارائه نمایند و موارد پیشنهادی خود را نیز در قسمت مربوطه اضافه 

 نمایند. 
 در مرحله دوم )کمی( پژوهش:

و تعیین صحت و  پژوهش ازین مورد یهاداده یگردآور منظور به
ساخته بر گرفته از ای محققها در بخش کمی، پرسشنامهسقم آن

نتایج فرآیند دلفی فازی تنظیم شد. این پرسشنامه شامل سواالت 
 گانه در خصوص عوامل موثر بر ارزشپاسخ با طیف لیکرت پنجبسته

ه با نظرسنجی از های شوارتز در بین شهروندان تهرانی می باشد ک
شهروندان، تکمیل شده است. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری، 
محتوا و روایی سازه است و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ و 

 گیری شد.ضریب پایایی ترکیبی اندازه
 های این پژوهش شامل دو قسمت است:های پرسشنامهگویه

هدف کسب اطالعات عمومی  هایالؤسعمومی: در  هایالف( گویه
شناختی پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤال کلی و جمعیت

است و مواردی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، رشته تحصیلی و 
 اند.سابقه سکونت در شهر تهران مطرح شده

 محقق ساخته ب( پرسشنامه
باشد. در گویه بسته می 13تخصصی: این بخش شامل  هایگویه

 هایسعی شده است که تا حد ممکن، گویه طراحی این بخش
ع ها از نوها برای پاسخگویان قابل درک باشد. این گویهپرسشنامه

 درباشد. الزم به ذکر است، ای لیکرت میگزینه 0بسته و از طیف 
 صورتهب گر در محل حضور داشته وپژوهشزمان توزیع پرسشنامه 

رفع ابهام  بههای پرسشنامه شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویه
 ها مبادرت ورزیده است. برای آزمودنی
 روایی و پایایی

کیفی: روایی: برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی 
ها از دیدگاه منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهپژوهش و به

پژوهشگر، ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان 
ین چندانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

ها کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهزمان از مشارکتطور همبه
کمک گرفته شد. در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش 

 ی برای محاسبه پایایی انجام گرفته استفاده شد. درون موضوعتوافق 
 2، محتوایی8از روایی ظاهری روایی پرسشنامهمنظور تعیین کمی: به
ها قبل از توزیع استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 3و سازه

_________________________________ 
1- Faced Validity 

2- Content Validity 

توسط پژوهشگر، برخی از اعضای نمونه و خبرگان فوق الذکر به 
لحاظ ساختاری، نگارشی، امالیی و .... مورد بررسی قرار گرفت و 

در قالب یک روش  اصالحات الزم انجام شد. در روایی محتوایی
و به کمک ده نفر از  CVIو  CVRهای دلفی و با کمک فرم

شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر خبرگان شامل اعضای مصاحبه
های اضافی و یا ها و ... محتوای پرسشنامه ازنظر سؤالاز آزمودنی
 ها مورد بررسی قرار گرفت. اصالح سؤال

آلفای کرونباخ و پایایی در این پژوهش پایایی از طریق ضریب 
محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای  0ترکیبی

دهنده پایا بودن ابزار به دست آمد که نشان 3/.پژوهش باالی 
 گیری بود. اندازه

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
های کیفی پژوهش از روش دلفی فازی استفاده کیفی: برای تحلیل داده

فازی برای بررسی قضاوت خبرگان و غربال مهم شد. روش دلفی 
ترین عوامل استفاده می شود تا بتوان به مطمئن ترین توافق گروهی 
خبرگان درباره موضوعی خاص دست یافت که با استفاده از 
پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان به دفعات با توجه به بازخورد 

استخراج  حاصل از آنان صورت می گیرد. در این پژوهش پس از
عوامل موثر بر ارزش های شوارتز از مبانی نظری موجود، عوامل 
تاثیرگذار اولیه شناسایی شده و در قالب پرسشنامه نیمه باز برای 
اظهارنظر نهایی به خبرگان ارائه می گردد. در پژوهش حاضر پس 
از انتخاب خبرگان و تهیه و ارسال پرسشنامه نیمه باز برای آنان ، 

فت وتحلیل می گردد، سپس پاسخ ها طبقه بندی شده و نظرات دریا
عدم توافق ها اعالم می گردد . این فرآیند تکرار شده تا در نهایت 
اجماع صورت گیرد . نتایج این مرحله زیر ساختی برای مرحله بعد 
فراهم می کند. درنهایت پرسشنامه های تحقیق تهیه و در نمونه 

ده و در نهایت با توجه به آماری تحقیق، توزیع و جمع آوری ش
تجزیه و تحلیل اطالعات، اصالحات و تعدیالت الزم در مدل 

 .صورت گرفته وگزارش نهایی تحقیق ارائه میگردد
 بخش کمی -ب

های آمار های پژوهش از روشدر بخش کمّی با توجه به سؤال
 توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

 آمار توصیفی
های آن از معیت شناختی که دادههای جبرای توصیف ویژگی

پرسشنامه به دست آمد از درصد، فراوانی، جداول، اشکال و نمودار 
های شناسایی شده از منظور توصیف مؤلفهاستفاده شد و همچنین به

میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برای هریک از 
 م شد.انجا SPSSافزار متغیرها ارائه شد که این فرآیند توسط نرم

 آمار استنباطی
 Smart PLSبا استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار 

در شوارتز  یساختار مدور ارزش هاروابط علی موجود در مدل 

3- Construct Validity 

4- Composite Reliability (CR) 
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شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل 
اطالعات، داده هایی که از پرسشنامه بدست آمد، با استفاده از نرم 

در دو بخش توصیفی و استنباطی  Smart PLSو SPSSافزار 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط 
به اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین 

صورت پذیرفت. همچنین از جداول و  SPSSنرم افزار 
عی و.... است، نمودارهایی که حاوی  میانگین، فراوانی، درصد تجم

در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی نیز برسی سواالت 
پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری و آزمون 

t  انجام گرفت و دقت مدل برآوردی نیز با استفاده از معیارهای
خوبی برازش اندازه گیری شد. این روش بهترین ابزار برای تحلیل 

که در آنها متغیرهای آشکار دارای خطای اندازه تحقیقاتی است 
گیری هستند و همچنین روابط بین متغیرها پیچیده است. برای 

استفاده شد که مزیت هایی   Smart PLSتحلیل از نرم افزار 
دارد که مهمترین آن قابلیت تحلیل با استفاده از داده هایی با حجم 

ین رایش به استفاده از اپایین می باشد که این مزیت یکی از دالیل گ
 روش مدل سازی در تحقیق حاضر می باشد.

 
 هایافته

در دو  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در
ل از ؛ اما قبگیردیارزیابی قرار متحلیل و مورد بخش کمی و کیفی 

ها مورد بررسی قرار ها پیش پردازش دادهتجزیه و تحلیل داده
 گرفت. 

 یافته های بخش کیفی
سوال اول : عوامل موثر بر اجزاء ساختار مدور ارزش های شوارتز 

 کدامند؟
برای پاسخ به این سوال، در جریان مصاحبه با جمع بندی پیشنهادات 
در ابتدای دور دوم مصاحبه سازه های پیشنهادی ارائه می گردد و با 

برگان عوامل طی مراحل دلفی فازی، در انتها مواردی که از نظر خ
می شوارتز  یبر اجزاء ساختار مدور ارزش هاو سازه های موثر 

باشند برای مرحله بعد تجزیه و تحلیل ارائه می گردند و سازه هایی 
که از نظر خبرگان موثر نمی باشند از مراحل بعدی تجزیه و تحلیل 
حذف می گردند. دلفی فازی در سه مرحله انجام پذیرفت و با توجه 

ج بخش کیفی، عوامل موثر و متغیرهای مورد استفاده در مدل به نتای
نهایی پژوهش شناسایی شد و در ادامه یافته های این بخش در قالب 
بخش کمی جهت مدلسازی و ارائه مدل نهایی مورد استفاده قرار می 

 گیرند.
 شوارتز یمل موثر بر اجزاء ساختار مدور ارزش هادر شناسایی عوا

یشینه پژوهش استفاده شد و  جهت تکمیل عوامل از مبانی نظری و پ
 نیمه مصاحبه اساس بر زمینه این در خبره 33 شناسایی شده با

 فازی رویکرد دلفی رویکرد از استفاده با شد و مصاحبه ساختاریافته
 مصاحبه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 شوارتز یهاامل موثر بر اجزاء ساختار مدور ارزش عو .8جدول 
 نظر خبرگان سازه ها و عوامل موثر ردیف
 خیرخواهی 

سازه های تشکیل 
دهندع ساختار 

مدور ارزش های 
 شوارتز

 سنت 
 همنوایی 
 امنیت 
 قدرت 
 موفقیت 
 برانگیختگی 
 لذت طلبی 
 جهانگرایی 
 خوداتکایی 
 درآمد 

عوامل موثر بر 
ساختار مدور 

 ارزش های شوارتز

 فاصله طبقاتی 
 کار و کارآفرینی 
 تهاجم فرهنگی 
 رفتار سیاست مداران 
 مردم ساالری 
 قوانین و نحوه اجرا 
 خانواده و تضاد ارزش ها 
 دین 
 روابط 
 رسانه ها 
 تحصیالت 

 
سوال دوم پژوهش: وضعیت موجود شهروندان تهران از نظر ساختار 

 چگونه است؟مدور ارزش های شوارتز 
شهروندان تهران از نظر ساختار مدور برای مشخص کردن وضعیت 

، با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و مقیاس  شوارتز یارزش ها
تک نمونه ای استفاده شد. و نتایج  tفاصله ای متغیرها از آزمون 

نشان داد که سطح معناداری در همه سازه ها کمتر از پنج صدم 
درصد اطمینان برای این سازه ها  30بنابراین فرض صفر با باشد و می

شود. همچنین، با توجه به اختالف رد و فرض پژوهش تأیید می
ه شود کمیانگین که مقادیری مثبت هستند، چنین استنباط می

 باشد.وضعیت شهروندان در آن سازه مطلوب می
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 نیشوارتز در ب یشده در مدل ساختار مدور ارزش ها ییشناسا یعوامل و سازه ها تیوضع آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی  . 2جدول 
 یشهروندان تهران

 مولفه 

 3ارزش آزمون = 

مقدار 
 .Sig تی

اختالف 
 میانگین

درصد از  30اطمینان فاصله 
 اختالف

 حد باال حد پایین

 ارزش های شوارتز

 3208 3230 3203 32333 83211 خیرخواهی
 3233 3222 3233 32333 232. سنت

 3281 3233 3233 32308 2230 همنوایی
 -32.3 -3200 -3262 32333 80283 امنیت
 3230 3283 .322 32333 6233 قدرت

 -3226 -3231 -.328 32333 .320 موفقیت
 3231 3223 3223 32333 6230 برانگیختگی
 -3283 -.323 -3232 32.28 3236 لذت طلبی
 3221 3288 3283 32333 0200 جهانگرایی
 -3202 -3230 -3200 32333 83200 خوداتکایی

 عوامل اقتصادی
 -3233 -3223 -3238 32333 213. درآمد

 -3232 -.328 -3220 32333 6230 فاصله طبقاتی
 3238 3280 3223 32333 0260 کار و کارآفرینی

 عوامل سیاسی

 3226 3288 3281 32333 .026 تهاجم فرهنگی
 -3233 -.328 -3220 32333 6230 رفتار سیاست مداران

 3231 3228 3223 32333 6213 مردم ساالری
 3232 3280 3220 32333 0221 قوانین و نحوه اجرا

 عوامل اجتماعی
 -3262 -3200 -3200 32333 83238 خانواده و تضاد ارزش ها

 3200 3221 3236 32333 .120 دین
 3283 3233 3288 32333 2263 روابط

 عوامل آموزشی
 -3283 -3233 -3288 32333 2262 رسانه ها
 3203 3226 3230 32333 1226 تحصیالت

شهروندان تهرانی از نظر سازه های خیرخواهی، سنت، بنابراین 
همنوایی، قدرت، برانگیختگی، جهانگرایی، کار و کارآفرینی، 
تهاجم فرهنگی، مردم ساالری، قوانین و نحوه اجرا، دین، روابط، و 
تحصیالت در وضعیت مطلوبی قرار دارند و از طرف دیگر دست 

تی برای بهبود وضعیت اندرکاران حوزه اجتماعی در شهر تهران بایس
شهروندان در سازه های امنیت، موفقیت، لذت طلبی، خوداتکایی، 
درآمد، فاصله طبقاتی، رفتار سیاست مداران، خانواده و تضاد ارزش 

 ها و رسانه ها تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ نمایند.
ر عوامل موث نیب یروابط علیافته های مربوط به سوال سوم پژوهش: 

 یشوارتز چگونه م یبر ارزش ها و اجزاء ساختار مدور ارزش ها
 باشند؟

جهت پاسخگویی به سوال سوم پژوهش از مدل معادالت ساختاری 
هاجم تاستفاده شد و نتایج نشان داد که عوامل سیاسی شامل سازه های 

 و نحوه اجرا نیقوانی و ساالر مردم، مداران استیس رفتاری، فرهنگ
_________________________________ 

1-  Direct Effect 

بر ارزش های شوارتز تاثیرگذار می باشند و در  32622ضریب با 
با  التیتحصو رسانه هاعین حال عوامل آموزشی شامل سازه های 

خانواده و تضاد ارزش ، عوامل اجتماعی با سازه های 326.0ضریب 
و عوامل اقتصادی شامل سازه های  32.33با ضریب  روابطو  نید، ها

بر ارزش  320.0ی با ضریب نیارآفرو ک کاری، فاصله طبقات، درآمد
 های شوارتز تاثیرگذار می باشند.

استفاده شد.  8برای  تعیین میزان روابط بین سازه ها از اثر مستقیم
های معادالت اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدل

دهد. را میان دو متغیر نشان می 2ساختاری است و رابطه جهت داری
گر تأثیر خطی علیّ فرض شده یک متغیر ر واقع بیاناین نوع اثر د

را  ایبر متغیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه
ند.. در کمیان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می

بر اساس تجزیه و تحلیل داده  tآماره  و میاثرات مستق زیر  جدول
 ها آورده شده است. 

2-  Directional 
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 روبط بین سازه های مدل چابکی tاثرات مستقیم، آماره  .3جدول
 t sigآماره  (βضریب مسیر) روباط بین سازه ها

 <3238 32826 320.0 ارزش های شوارتز ←عوامل اقتصادی 

 <3238 02.80 32622 ارزش های شوارتز ←عوامل سیاسی

 <3238 62263 326.0 ارزش های شوارتز ←عوامل آموزشی

 <3238 .280. 32.33 ارزش های شوارتز ←عوامل اجتماعی

 یارزش ها یابیمدل ارزیافته های مربوط به سوال چهارم پژوهش: 
 چگونه است؟ یشوارتز نزد شهرواندان تهران

و  یشوارتز نزد شهرواندان تهران یارزش ها یابیمدل ارزبرای ارائه 
بررسی رابطه بین عوامل از تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادالت 

سازی ساختاری استفاده شد. لذا مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل
معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. در ادامه مدل 

 مفهومی مهایی پژوهش ارائه می شوند.

 
 ایی پژوهشمدل مفهومی نه -8شکل 

نتایج نشان داد که کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر 
ا ر توان نتیجهباشند. بنابراین براساس نتایج نشان داده شده میمی

/. 30اینگونه بیان کرد که با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 
توان ادعا کرد که کلیه سازه ها از نظر و مقدار نسبت بحرانی کمی

تاثیر گذاری بر ساختار مدور ارزش های شوارتز مورد تأیید قرار 
 گیرد. می
 

 گیرینتیجه
نمادهای فرهنگ هر جامعه متشکل از نظام ارزش ها، عقاید و 

احساسی و عاطفی هدایت کنند و معنا بخش اعمال اجتماعی و 
زندگی جمعی است .فرهنگ ار یک سو مشتمل بر مؤ لفه های 
درونی شده شخصیت عامالن فردی و از سوی دیگر نگاه های نهادی 

گ نظامی است نفره» به نظر اینگلهارت . شده نظام اجتماعی است
به طرزی گسترده در میان مردم  از نگرش ها، ارزش ها و دانشی که

ارزش  بنابریان .مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
ها یکی از عناصر اصلی فرهنگ می باشد و مطالعه و ابعاد آن می 

تواند موجب شناسایی تغییرات فرهنگی تحوالت اجتماعی در طول 
 ضعیتهای مختلف گردد. بدین خاطر پی بردن به وزمان ها و مکان

 .ما را با ساختار فرهنگی جامعه آشنا می سازد ،نظام ارزشی جامعه
در مجموع با مروری برتعاریف ارائه شده درباره ارزش ها مالحظه 
می گردد، اکثراً برداشتی مثبت از آن داشته و آن را امری پسندیده 
و مطلوب تلقی می نمایند که معیاری برای نسخه های کنشی مختلف 

ه فراهم می کند. در واقع ارزش ها نمایانگر عقاید و در سطح جامع
اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی، نوعی رفتار برتر شمرده 
می شوند و نیز به باورهای افراد یک جامعه درباره آنچه خوب، 

 .درست و مطلوب است گفته می شود

 خیرا دوران در مختلف اجتماعی –بنابراین شروع تحوالت فرهنگی 
 بحث که ای گونه به دارد جوامع ارزشی ساختار در تغییر از شانن

ها و تغییر در نظام آموزشی از مباحث مهمی است که در  ارزش از
نیاز پایه و اساس . شرایط گذار خود را بیشتر متجلی می سازد

و  توجهز دهد. به دنبال  نیاهای فردی و اجتماعی را تشکیل میارزش
دانند می« ارزشمند» گیرد. افراد جامعه اموری را شکل می گرایش
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ها در ارتباط بوده و بتواند پاسخگوی نیاز که به نحوی با نیاز آن
ها باشد. اگر افراد جامعه رفتاری را هماهنگ و همخوان با نیاز آن

خود تشخیص داده و به عنوان یک ارزش و هنجار اجتماعی به آن 
خواهند داشت این است که آن عمل و  عمل نمودند، انتظاری که

رفتار بتواند نیاز آنها را برآورده کند، در صورتی که انتظارشان 
برآورده شود و احساس کنند که واقعاً رفتار مورد نظر با یکی از 

ها در ارتباط است، بیشتر به آن ارزش و هنجار نیازهای اساسی آن
کیفی در نظام ارزشی کنند یعنی تغییر اجتماعی بها داده و عمل می

شود. امّا جامعه ایجاد شده و رفتار و عمل ارزشمند، ارزشمندتر می
اگر به عللی رفتار مورد نظر نتواند نیاز و انتظارات افراد جامعه را 

دهند و رفتار دیگری برآورده کند، اهمیت چندانی به آن ارزش نمی
ت تغییر گزینند و در این صوررا به عنوان هنجار اجتماعی برمی

بنابراین ارزش ها  .گرددماهوی در نظام ارزشی جامعه ایجاد می
شکل دهنده رفتار و کردار و غایت فعالیت های افراد جامعه می 

 باشد
 عنوان به و ارتباطند در او های نگرش با فرد های یک ارزش

 به و هستند مطرح افراد رفتار هدایت برای و استانداردی معیار

 بایدها، ، نظرها نقطه ها، داشتن دوست از ای عنوان مجموعه

 مورد در را آنان دیدگاه که افراد های قضاوت و تمایالت درونی

 که هستند متغیرهایی از و شوند می تعریف کنند، می جهان تعیین

 اساسی مساسل از یکی دارند. امنیت زیادی تأثیر اجتماعی بر امنیت

 ترین حیاتی جزء و شود می جوامع انسانی محسوب در توسعه

 هر ساخارهای پایداری و قوام و بشری است جامعه نیازهای

 زوال دارد، بستگی جامعه آن افراد میزان امنیت به ای جامعه

 آن جای به و ببرد بین از را انسان خاطر تواند آرامش می امنیت

 رادر ادل انسان وارد کند. اضطراب
 ردیگ یمی از آن ها معن یآدم یهستند که زندگ یمیارزش ها مفاه

. در هستندی انسان یها تیهدایت فعال یبرا یمؤثر یو راهنما
 یفرد یها ارزش از یاییدن ،یجمع یدر پشت همه رفتارها قتیحق

 هیاین ارزش هاست که قادر به توج از فهم سپ طو فق. قرار دارد
از  یمثبت یا منف یانتخاب یریجهت گ را بود. ارزش میرفتارها خواه

 مورد درباره هر چیزی تعریف کرده اند. در فرد یا گروه یسو

 ارزش به جامعه افراد مندی عالقه عامل، سه اجتماعی های ارزش

تحقق آن ها مورد توجه است.  برای تالش و ها آن به احترام ها،
 ایفا اجتماعی هنجارهای نظام در ها با توجه به نقشی که ارزش

 تعامل ها ارزش و ها واقعیت بین کنند سعی می افراد کنند، می

 بخورد بهم علتی هر به تطابق این هرگاه . کنند ایجاد تطابق و

 و شوند می کشیده محیطی های واقعیت تغییر در سمت به افراد
 هایی ارزش .کنند می اعتراض دهند، انجام کار را این نتوانند اگر

، تیموفق، قدرت، تیامنیی، همنوا، سنتی، رخواهیخ همچون
 ارزش دیگر و ییخوداتکایی، جهانگرای، طلب لذتی، ختگیبرانگ

 ارزش عکس به و است امنیت اجتماعی مقوم مثبت اخالقی های

 اجتماعی امنیت کننده تضعیف و نفاق کالهبرداری چون هایی

 دادن خاطر اطمینان و مثبت های بست ارزش برای تالش است.

 در اعتماد مقوم اجتماعی امنیت حفظ از حیث جامعه اعضای به

 دارد. دنبال به خطرناکی پیامدهای آن، فقدان بود و خواهد جامعه

شکل جدید خانواده ارزش های جدیدی را نیز به همراه خود به 
همراه داشت که متفاوت از ارزش های خانواده گسترده و سنتی 
است. تغییر عمده در ایران ناشی از اقتصاد نفتی بوده است، به عبارتی 

و نه صنعتی در ایران،باعث شکل گیری رانت نفتی شده  اقتصاد نفتی
است. در ایران فرایند صنعتی شدن اتفاق نیفتاده و افراد از درآمد 
حاصل از فروش نفت به ثروت رسیده اند. بنابراین اتفاقی که 

 درآمد منابع از گذر ایران جامعه که است این افتاده ایران  در
 کرده جربهت را نفتی رانتی سیستم و نفتی درآمد به روستایی و محدود

 ها خانواده و جامعه در ارزشی های سیستم دگرگونی باعث این که
باعث تغییراتی در نقش و موقعیت افراد  خود مسأله این. است شده

 گذشته از بیش زنان اینکه جمله از. استدر داخل خانواده ها شده 
 تنها و داده افزایش را خود فرهنگی سرمایه ها،دانشگاه به ورود با

 ستهدان تحصیالت سطح بردن باال را خود فرهنگی سرمایه ارتقاء راه
چالش های . اج شده استازدو سن افزایش باعث خود امر این. اند

مابین ارزش های سنتی و مدرن، نیز ورود فناوری و فرهنگ نهفته 
در بطن آن به عالوه تحوالت عمیق و گسترده سیاسی و اقتصادی و 

ایی طبقه متوسط شهری ، افزایش بی سابقه مصرف کاالهای پید
جدید، ورود امکانات جدید ارتباطی نظیر اینترنت و شبکه های 
ماهواره ای به زندگی شهروندان موجب تغییرات ارزشی شدید در 

با توجه به عوامل بیرونی اثرگذار بر خانواده و . جامعه ما شده اند
ان، جامعه ایرانی با تفاوت نسلی افزایش جمعیت جوان و نیازهای آن

عنوان یک گروه اجتماعی از لحاظ روبرو شده است و جوانان به
ها یابی، عالیق و نیازها و ارزشنحوه گذران اوقات فراغت، دوست

در ایران ما شاهد دو نسل متفاوت هستیم که . اندبا پیران متفاوت
 مله انقالب ویکی از آنها با توجه به تجربه تاریخی متفاوت، از ج

جنگ، با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی خاص این دوره، با 
های مذهبی و دینی پیوند دارند و نسل جدید با توجه به ارزش

ی نیز اشرایط زیستی متفاوت از نسل قبل، که در آن تبلیغات رسانه
جویانه داشته که در نتیجه آن میل های مادی و لذتتأکید بر ارزش

 برای طلبانهمنفعت و سودجویانهای مادی، فردگرایانه، هبه ارزش
ها در . لذا با توجه به تضاد ارزشتاس یافته افزایش جدید نسل

ند خوبی بتواجمعه ایرانی بررسی نظام ارزشی از دیدگاه مدلی که به
تواند راهکارهای مناسبی تضادها را در کنار یکدیگر قرار دهد می

 ها در جامعه ارائه دهد. جهت بهبود ارزش

 و مقیاسی کند می مطرح ارزشها ی درباره را خود ی شوارتز نظریه

 ارزشها، اساس، برهمین است. نموده تهیه ارزشها گیری اندازه برای

 خدمت در راهنما اصول منزله به که هستند اهداف فراموقعیتی

 توجه با . دارند متفاوتی و اهمیت داشته قرار گروه یا فرد زندگی

 سه مالک بنابراین هستند، اهداف همان ارزشها شوارتز فرض به

 در است ممکن ارزشها نخست، :از عبارتند ارزشی ابعاد تشخیص

 و هستند ابزاری ارزشها دوم، .باشن جمعی یا منافع فردی خدمت
 نیازهای )یعنی بشر اساسی سه نیاز از برخاسته ی ارزشها سوم،

 رفاهی( است. نیازهای و اجتماعی تعامل به نیاز شناختی، زیست
ارزش های شوارتز که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند 

سلط ت ایو منزلت، کنترل  یاجتماع تیارزش قدرت: وضععبارتند از 
ادن نشان د قیاز طر یشخص تی: موفقتیموفق بر مردم و منابع. ارزش

: ییجوارزش لذت  .یاجتماع یبا توجه به استانداردها تیصالح
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 8331بهار ، 2، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

و  ی: نوآوریختگیارزش برانگ خود. یبرا یمند تیلذت و رضا
مستقل و انتخاب عمل،  یها دهی. ارزش استقالل: ایزندگ در چالش

رفاه مردم که  تی: حفاظت و تقویرخواهیخ کاوش. ارزش جاد،یا
: احترام، تعهد و سنتارزش  مکرر داشته است. یبا آنها تماس فرد

خود  یکه فرهنگ و مذهب سنت ییها دهیآداب و رسوم و ا رشیپذ
از نقض انتظارات  ی: خوددارییآورند. ارزش همنوا یوجود م به را

 ،ی: درک، قدردانیی. ارزش جهانگرایررسمیو غ یرسم یاجتماع
: یمنیارزش ا .عتیاز رفاه همه مردم و طب تیصعه صدر و حما

 .و ثبات روابط خود و جامعه یهماهنگ ت،یامن
 اجتماعی کنش اصلی های گیری جهت از یکیارزشی  گیری جهت

 در ارزشهای محوری ثبات به فرهنگی الگوهای ثبات و است

 اعضای که یابد می تحقق وقتی موضوع این .دارد بستگی جامعه

 جامعه در ارزشها شده درونی و فرایندهای نهادی در جامعه

 های یعنی انگاره باشند؛ رسانده انجام به را آن و جسته شرکت

 کنشگر شخصیت ساخت از بخشی و شده درونی ارزشی، فرهنگی

 بخشی اجتماعی ارزشهای صورتی چنین در داده باشند. تشکیل را

 و رفتار تکوین میان انگیزش و بود خواهند نیاز تمایل نظام از
 آمد. خواهد وجود به یگانگی نوعی جامعه در اجتماعی عمل

 شدن نهادی فرایندهای صحیح تحقق به منوط نیاز - این تامین

 وظایفی انجام در نهادهای فرهنگی موفقیت و جامعه در ارزشها

فرایندهای  و ساختارها که نقشی جا این در دارند. عهده بر که است
 می آشکار خوبی به کنند می ایفا جامعه فرهنگ در ساختاری

 شود.
 با کامل هماهنگی بدون را خود یکپارچگی شخصیت فرد

 دست تواند به نمی اخالقی و مذهبی عینی منطقی، هنجارهای

 است، وحدت این بر مقدم تنها نه ستیزه و تضاد برعکس .آورد

 دلیل، همین به .دارد نقش خود از موجودیت لحظه هر در بلکه

 آن بین اعضای که ندارد وجود اجتماعی واحد هیچ احتماال

 تنیده درهم ناپذیری تفکیک طور به واگرا و همگرا جریانهای

 ناب، وحدت یعنی هماهنگ، و مطلقاً مرکزگرا گروه یک نباشد.

 هم واقعی را زندگی فرایند بلکه ندارد، واقعیت عمل در تنها نه

 دهد. نمی نشان
نظریه های ارزش های اجتماعی که در فصل چهارم  بندی جمع با

 ارزشهای اجتماعی رسیم می نتیجه این به مورد بحث قرار گرفتند،

 بندی گونه قابل و مجزا هم از خصوصیات و ابعاد از بسیاری در

 و ثروت، قدرت، ارزشهای تضاد، دیدگاه نمونه در بعنوان هستند.
 مورد امنیت همنوایی و سنتها، چون ارزشهایی توافقی دیدگاه در یا

 اجتماعی ارزشهای بخواهیم اگر رو این از گیرد. می قرار توجه

 آن قالب در مختلف های دیدگاه اساس را بر عمومی حوزه در

 از توان می نماییم، بندی گونه و تفسیر ، توضیح

ترتیب  گرفت. بدین بهره شوارتز دهگانه ارزشهای بندی تقسیم
 یعنی، قدرت، منابع، موفقیت، لذت شوارتز ارزشی مولفه پنج

مولفه،  پنج و تضادی دیدگاههای با انگیختگی بر جویی،
 توافقی دیدگاه با جهانگرایی و ایمنیهمنوایی،  سنت، خیرخواهی،

 و نمادین متقابل کنش دیدگاه در ارزشها همچنین دارد. همگرایی
 تواند می فردی زیان و سود موقعیت، با متناسب انتخاب عقالنی

 .گیرد دربر را فوق های مولفه از یک هر

 جمع ارزشهای بًعد دو به مجموع در شوارتز دهگانه ارزشی انواع

شوند.  می تقسیم زیر شیوه به ارزشهای فردگرایانه و گرایانه
 سنت، گرایی، جهان خیرخواهی، گرایانه شامل جمع ارزشهای

 استقالل، قدرت، فردگرایانه شامل و ارزشهای همنوایی و امنیت

 گرایی. لذت و انگیز هیجان زندگی زندگی،
 تاریخی، سیر جمله از گوناگونی عوامل تاثیر تحت ارزشها

 فن و تکنیک اجتماعی، و فرهنگی جنگها، مراودات پیشرفت،

 های پدیده .هستند تغییر حال در شدن مدرنیته با و ها آوری

 که ناتمام واقعیتی است؛ عینیت و ذهنیت از ترکیبی اجتماعی

 بر اجتماعی های پدیده این و هستند شدن تغییر و حال در همیشه

 می محدودو  مشروط را یکدیگر و گذارند می تاثیر یکدیگر

 از متاثر پویا اجتماعی پدیده بعنوان اجتماعی ارزشهای کنند.

 ارزشها میان این در درونیست و و تغییرات محیطی های واقعیت

 هایدارند. ارزش قرار دوتایی تقابلهای نشدنی تمام کشاکش در

 زیست همبستگی ارگانیکی مقابل در مکانیکی همبستگی با جوامع

 عقالنیت ابرازی مقابل در ابزاری شخصیت سیستم مقابل در جهان

 دیالکتیک اصل اساس بر رو این از برابر من اجتماعی، در فردی

 روند در و سپس گیرد می شکل نیز آن تز آنتی تزی هر درون در

 در ما اجتماعی حیات واقع در آید. می حاصل جدیدی سنتز زمان

 حوزه در اجتماعی ارزشهای .برد می بسر تغییرات جدال همیشگی

 ارزشهای نوین جایگزینی از ناتمامی دیالکتیک در نیز عمومی

 بسیار گذشته اعصار در تغییر این .دارند قرار سنتی ارزشهای بجای

 و شدن جهانی شدن، مدرنیته با ولی بطئی بوده و نامحسوس
 تقسیم و غلبه عقالنیت همچنین و اجتماعی روابط پیچیدگی

 تنوع و سرعت بر که آورده بوجود را شرایطی ، کار فزاینده

 بر فردی ارزشهای غلبه تشدید بر امر این و افزوده شده ارزشها

 دیالکتیک، به اصل توجه با پس .است افزوده جمعی ارزشهای

 است ناپذیر اجتناب اجتماعی گروه هر در درونی ستیزه وجود

 توجه که چند هر است مشاهده قابل هم حوزه عمومی در حتی

 اصول از خیرخواهی، مشارکت جمعی، اجتماعی ارزشهای به

 ارزشهای جمعی ارزشهای درون در .گردد می محسوب آن بنیادین

 .کند می پیدا غلبه و فردی رشد
از موارد مهمی که در مدل پژوهش مبتنی بر ساختار مدور ارزش 

-های شوارتز وجود دارد مشخص کردن روابط پویشی بین گونه

کل های ارزشی به شتوافقی بین گونه هاست روابط پویشی تعارضی و
دهند، ارائه های ارزشی را تشکیل میشود نظاممدوّر که فرض می

ها دارای استلزامات شده است. فرض منطقی این است که گونه
رفتاری مشابهی هستند و متفابالً از یکدیگر حمایت می کنند و در 

گونه ساختار مدور به صورت گونه های همجوار ظاهر می شوند 
هایی که دارای هدف های انگیزشی متعارض هستند دارای کمترین 
همبستگی مثبت و حتی همبستگی منفی هستند این گونه دارای 
استلزامات رفتاری متعارض هستند و در ساختار مدوّر در جهت 

های ارزشی رقیب، با این مخالف هم قرار دارند. تضادهای بین گونه
آورند که مرکب رهمی را به وجود میحال، ساختار دو بعدی عمود ب

های معیار را ترکیب های ارزشی مرتبه باالتر بود و گونهاز گونه
اری، ککنند. نخستین بعد، آمادگی برای تغییر در برابر محافظهمی

هایی را که بر فکر و عمل مستقل خویش و طرفداری از تغییر ارزش
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اد با تگی، را در تضهای خوداتکایی و برانگیخکنند گونهتأکید می
جویانه، دهد که بر خود محدود کنندگی تبعیتارزش هایی قرار می

کنند. امنیت، حراست از رسوم سنتی و حفظ ثبات تأکید می
همنوایی و سنت، بعد دوم، یعنی توجه به تعالی خود در برابر توجه 

هایی را که بر پذیرش دیگران به منزله افراد به ماوراء خود، ارزش
 گرایی ومندی به رفاه آنها تأکید دارند. جهانبر با خود و عالقهبرا

هایی قرار می دهند که بر پیگیری خیرخواهی در تضاد با ارزش
 ورزند. قدرتموفقیت شخصی خویش و سلطه بر دیگران تأکید می

و موفقیت، گونه ارزشی لذت جویی نیز شامل عناصری از آمادگی 
خود است. افزون بر این، پیگیری برای تغییر و توجه به تعالی 

کنند، خوداتکایی، هایی که منافع فردی را تأمین میارزش
ایی هطلبی، قدرت و موفقیت، در تقابل با ارزشبرانگیختگی، لذت

نوایی و کنند. خیرخواهی، هماست که منافع جمعی را تأمین می
ر هگرایی و امنیت نیز دربردارنده منافع فردی و جمعی سنت، جهان

 باشند.دو می
تی مردم به این دلیل همنوایی می کنند که فکر می کنند نظر جمع 
درست است و بر نظرِ آنها ترجیح دارد، گفته می شود که همنوایی 
اطاّلعاتی صورت گرفته است. شخص در این موقعیت ها صرفاً در 
جستجوی راه حلّی برای رفع تردید و عدم یقین خود است. وقتی ما 

یت مبهمی روبه رو می شویم، آمادگی زیادی پیدا می کنیم با موقع
تا با اطاّلعات رسیده در آن زمینه، همنوایی کنیم. به عنوان مثال، 
اگر در یک مجلس مهمانی در یک کشور خارجی نشسته باشیم و 
غذایی جلوی ما گذاشته باشند که ندانیم آن را چگونه باید خورد، 

 کنیم و از آنها پیروی کنیم. همچنین طبیعی است به افراد دیگر نگاه
اگر شخصی در یک جمع با موضوع مورد بحث آشنا نباشد یا در 
مورد قضاوت های مناسب مردّد باشد، احتمال بیشتری دارد که با 
عقاید افراد دیگری که در آن مجمع هستند، همنوایی کند. در این 

ل مسائموارد، می توانیم تبعیت را محصول کوشش شخص برای حلّ 
و رسیدن به نتایجی در مورد محیط و اوضاع و احوال اطراف خویش 

 .بدانیم

امّا اگر شخص به این دلیل با جمع همنوایی کند که از پیامدهای 
منفی مخالفت، وحشت دارد، همنوایی هنجاری روی داده است؛ یعنی 
در واقع، شخص با توجه به این که به درستی نظر خود و نادرست 

مع اطمینان دارد، امّا عمداً با جمع، همرنگی نشان می بودن نظر ج
دهد تا تصوّری منفی از خود در افراد ایجاد نکند، یا برای این که 
خود را از درگیر شدن با دیگران حفظ کند، عقاید خود را انکار 

به نظر می رسد همنوایی اطاّلعاتی، شیوه مناسبی برای روبه  .می کند
بهم و ناآشنا باشد. هرچند این نوع از رو شدن با موقعیت های م

همنوایی نیز از خطا مصون نیست، لیکن تنها راه ممکن برای ارائه 
پاسخ مطلوب در چنین موقعیت هایی است. به علّت محدودبودن 
دانش بشری، ما ناگزیر از مراجعه به دیگران هستیم. استفاده از 

مه زندگی دانش و تجربه دیگران، نه تنها مثبت است، بلکه الز
انسانی است. کسب دانش و تجربه در تمام زمینه ها، محال، بلکه 
غیر ضروری است. گنجینه تجارب انسان ها در اختیار ماست. 
افرادی که از کُرنش در برابر دانایان سر باز می زنند، بر جهل و 
حماقت خویش صحّه می گذارند. منتهی در استفاده از این علوم و 

 .امر را در نظر گرفت تجارب، باید جوانب

های شهروندان شهر تهران از تأکید کامل بر رفاه مادی و ارزش
امنیت جانی به سوی تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی تحول یافته 

د کناست. مردم بیشتر نگران نیازهای فوری و آنچه تهدیدشان می
ند رسهستند تا چیزهایی که دور از دسترس و غیر منزوی به نظر می

لویت نسبی امنیت اقتصادی و جانی نسبت به گذشته کمتر شده و او
ی اشود. بخش گستردهاست. این دگرگونی شامل حوزه سیاسی هم می

یدا المللی پاز مردم عالقه و درک کافی نسبت به سیاست ملی و بین
های مهمتری در تصمیم گیری سیاسی اند و در پی ایفای نقشکرده

 هستند.
ه دهد که جامعدی کشور این نکته را نشان میمطالعه وضعیت اقتصا

در تأمین مسائل مادی و ایمنی بعضا دچار مخاطره بوده و این عدم 
در حقیقت رسیدن به  امنیت اقتصادی منجر به تحول تدریجی شده

های های فرامادی مطرح باشند نیازمند دورهای که در آن ارزشدوره
شرایط مغایر، وضعیت طوالنی رونق و شکوفایی اقتصادی است و 

آورد. همچنین اگر فردی دوران کودکی را با مغایر را به وجود می
فقر تجربه کرده است در دوران بزرگسالی حتی پس از تأمین و 
بدست آوردن امنیت اقتصادی، همچنان در پی اندوختن مال و ثروت 
است حال اگر طبق فرضیه کمیابی در نظر بگیریم با مرتفع شدن 

تر چون نیاز به احترام و محبت مادی و اولیه، نیازهای عالینیازهای 
رد با های فیابند. بنابراین چنانچه اولویتو خودشکوفایی اولویت می

توان انتظار تغییر پذیری او تناسب داشته باشند نمیدوران جامعه
-ها داشته باشیم بلکه در این شرایط تغییرات کوتاهمهمی در اولویت

 به وجود می آیند.  مدت و بلندمدت

 پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و شناسایی سازه های موثر در 

 ساختار مدور ارزش های شوارتز، پیشنهادات زیر ارائه می گردد.
به مسئولین توصیه می شود که از طریق وسایل ارتباط جمعی، 

اد در خانواده را در زمینۀ عوارض تض سخنرانی ها و ... خانواده ها
در محیط خانواده  آگاه کرده و آن ها را تشویق به داشتن رابطۀ سالم

نمایند، تا فرزندان آن ها، پدر و مادر خود را به عنوان گروه مرجع 
الگوی خود قرار داده و سعی در درونی کردن ارز ش های آن ها  و

 به گروه های مرجع دیگر، مخصوصاً گروه افراد نمایند و از رجوع
 آن ها جلوگیری کنند. های منحرف و به تبع آن ارزش های

مسئولین باید تعارضاتی که بین ارزش های اسالمی )مذهبی( با ارزش 
و ارزش های غربی وج ود دارد، را از بین ببرند .  های ایرانی )ملی (

در جامعه نکنند . زیرا  تا جوانان احساس وجود تشتت ارزش ی
خالء  در هویت خویش، جوانان را در احساس بی هویتی و سوء فهم

سرگردان می کند. در حال حاضر در جامعه سه نوع ارزش )ملی، 
شکل گرفته و گروه های وابسته به این ارزش ها  غربی و مذهبی (

این ارزش ها دارند، ولی  هر کدام ، تأکید یک سویه ای بر یکی از
اهش )ک ها تبعات زیان بار تأکید یک سویه بر هرکدام از این ارزش

همبستگی اجتماعی ( در طول تاریخ ایران به اثبات رسیده است . 
مسئولین باید با توجه به مبانی هویتی دیرینۀ ایران )اسالمی   بنابراین

ارزش های مذهبی و ارزش های سنتی  ایرانی( و برجسته ک ردن
ندارد و حتی زیربنای  ایرانی که هیچ تعارضی با ارزش های مذهبی

سنتز  ها، ارزش های مذهبی هستند، شرایطی مناسبی برایآن ارزش 
درست بین این ارزش ها را فراهم کنند، تا جوانان به جای آن که 
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بیگانه روی آورند و به ارزش های خو دی به دیده  به ارزش های
 ایرانی خود افتخار کنند. -اکراه بنگرند، به ارزش های اسالمی
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